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กริ๊ง!

“ศูนย์ประชาสมัพนัธ์ชายหาดวชิชอร์ครับ” เจย์รบัสายโทรศพัท์ด้วย

น�้าเสียงที่พยายามให้คนฟังรู้สึกว่า เขายินดีให้บริการท่ีสุด เมื่อได้ยิน 

น�้าเสียงร้อนรนตอบกลับมาจากคนปลายสาย เจย์ก็ยิ่งต้องเพ่งสมาธิเพื่อ

จับใจความของเรื่องราวที่อีกฝ่ายก�าลังบอกเล่า

“ครับ ผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยครับ” เจย์รับค�าแล้ววางโทรศัพท์ลง 

อัสโมวกับบิมหยุดเล่นเกมกระดานทันที แล้วหันมามองเจย์พร้อมกัน

“เจย์จะไปไหน” อัสโมวถาม

“มีนักท่องเที่ยวต่างชาติหลงทางอยู่ที่ถนนทิปปี้น่ะ ผมจะไปช่วย

น�าทางให้เขาหน่อยครับ” 

อัสโมวเอียงคอและบุ้ยปากไปทางแมทธิวซึ่งนอนหลับปุ๋ยอยู่บน

โซฟายาว ตอนนีบ่้ายโมงแล้ว เจย์เพิง่เข้ากะท�างานได้ครึง่ชัว่โมงและต้อง

อยู่ไปจนถึงบ่ายสองโมงครึ่ง ส่วนเพื่อนร่วมงานของเจย์นั้นเข้ากะท�างาน

มาตั้งแต่เช้า เขาคงจะเหนื่อยแหละ

“ปลุกเขาสิ อู้อย่างนี้นิสัยไม่ดี” อัสโมวเอ่ยแขวะ แล้วลุกขึ้นท�าท่า

จะเดนิไปเขย่าตัวปลกุแมทธวิ แต่เจย์คว้าเจ้าตวัยุง่เอาไว้ทนั แล้วส่งต่อให้

1
เจ้าของ
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บิมช่วยรั้งอัสโมวไว้พลางพูดว่า

“ไม่ได้นะอัสโมว อย่ากวนคนก�าลังนอนสิ”

อัสโมวยกมือกอดอก พร้อมเอียงคอมองด้วยสีหน้าไม่พอใจ 

“ก็ข้าอยากนอนบ้าง เจ้านี่มาแย่งที่นอนข้านี่”

‘สรปุนีค่อืเหตผุลทีแ่ท้จริง?’ เจย์คดิอย่างอ่อนใจ แต่ไม่ได้พดูอะไร 

เพราะเขาต้องรีบไปแล้ว ชายหนุ่มจึงเดินออกจากซุ้มประชาสัมพันธ์ 

โดยมีสองปีศาจคู่ซี้วิ่งตามต้อยๆ ไปที่จุดจอดรถจักรยาน

“อากาศเย็นนะเนี่ย ทั้งสองคนคอยอยู่ในซุ้มก็ได้”

“ไม่เอา” สองปีศาจคู่ซี้พูดแย้งขึ้นพร้อมกัน เจย์จึงได้แต่ปล่อยเลย

ตามเลย แล้วขึ้นคร่อมรถจักรยานและขี่ไปตามถนนโบเฮีย 

เมืองวิชชอร์หลังช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไปแล้วก็เงียบเหงาลง

อย่างน่าใจหาย เจย์ยงัจ�าได้ดว่ีาตลอดเจ็ดวนัเจ็ดคนืในช่วงวนัที ่29 ธนัวาคม

ถึงวันที่ 3 มกราคม ถนนโบเฮียทั้งสายตั้งแต่หัวถนนจนท้ายถนนคลาคล�่า

ไปด้วยนักท่องเที่ยวที่พากันหลั่งไหลมาสู่วิชชอร์จนแน่นขนัดทุกวัน แต่

ตอนนี้ผู้คนบางตาไปมาก ถนนเลยโล่งไปถนัดตา ขี่รถจักรยานได้สบาย 

และอากาศก็เย็นลงอย่างรวดเร็ว ท�าให้นึกถึงค�าพูดของมาสเตอร์วีคท่ี 

บอกว่า ปีนี้หิมะอาจจะตกในเมืองวิชชอร์ก็ได้

“อ้าว นั่นไง เจย์มาพอดี” หญิงชราเจ้าของโฮสเทลซึ่งเป็นลูกค้า

ประจ�าของร้านน�า้ชาวทิาเรยีคนหนึง่ร้องทกัมาแต่ไกล พร้อมกบัยนืโบกมอื

เป็นสัญญาณ เจย์จึงขี่รถจักรยานไปหยุดใกล้ๆ แล้วค้อมศีรษะให้คุณป้า

เป็นเชิงทักทาย

“สวัสดีครับ คุณแอนนี่ ไหนล่ะครับ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ว่า

หลงทาง”

แอนนี่ชี้มือไปยังที่ข้างตัวเธอ เมื่อเจย์มองตามก็ต้องเหงื่อตก 

เพราะคนหลงทางที่รอเขาอยู่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวอย่างที่เขาคิดไว้แต่แรก 

แต่เป็นวิญญาณเด็กหญิงหน้าตาเหมือนคนเอเชีย และหนูน้อยก็เงยหน้า

มองเขาอยู่
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“เด็กคนนี้ก�าลังหาทางกลับสุสาน แต่หลงทาง ป้าก็พูดกับเขาไม่รู้

เรื่องเสียด้วยสิ”

‘วิญญาณเด็กต่างชาติงั้นเหรอ’ เจย์คิด และก่อนที่เจย์จะพูดอะไร 

บิมก็ถามเป็นภาษาจีนว่า

“เจ้า คนจีนสินะ...”

ดวงตาของวญิญาณเดก็หญิงสว่างวาบขึน้ด้วยความดีใจ แล้วพยกั

หน้ารับอย่างเชื่องช้า 

บิมเลยกระโดดดึ๋งๆ ไปอยู่ตรงหน้า แล้วคว้ามือเด็กหญิงไว้ พลาง

หันมาบอกเจย์ว่า

“เดีย๋วข้าพานางไปส่งทีส่สุานของคนจนีบนภเูขาให้เอง เจ้ากลบัไป

ท�างานต่อเถอะ”

“เอาอย่างนั้นเหรอครับ” เจย์ถาม แต่ป้าแอนนี่มองไม่เห็นบิมและ

ไม่ได้ยินเสียงการพูดคุยด้วย ก็มองหน้าเจย์อย่างไม่เข้าใจ พลางถามว่า

“เอายังไงเหรอเจย์”

เจย์จงึเงยหน้าขึน้สบตาแอนนี ่แล้วตอบว่า “เดีย๋วผมจดัการเรือ่งนี้

ต่อเองครับ ขอบคุณที่แจ้งนะครับ” 

“ไม่เป็นไรหรอกจ้ะ มีอะไรช่วยได้ก็ช่วยๆ กัน ถ้านักท่องเท่ียว

ต้องการหาที่พัก อย่าลืมโฆษณาให้ป้าด้วยล่ะ”

เจย์ยิ้มรับเป็นค�าตอบ ทั้งที่พอจะรู้ว่าค่าที่พักของโฮสเทลบนถนน

ทิปปี้นั้นราคาค่อนข้างสูงสมกับที่อยู่ใกล้สิ่งอ�านวยความสะดวกมากมาย

ก็ตาม จากนั้นเจย์ก็ขึ้นคร่อมรถจักรยานแล้วขี่มันออกไปจนสุดถนนทิปปี้

แล้วจึงหยุดรถถามบิมว่า

“ไม่ต้องให้ผมไปด้วยจริงๆ เหรอบิม”

บมิซึง่จงูมอืวญิญาณเดก็หญงิอยูจ่งึพยกัหน้า ขณะทีอ่สัโมวยกมอื

ขึ้นพูดว่า 

“ข้าจะไปกับบิมเอง อ้อ ตอนขากลับข้าจะแวะเอาขนมที่ร้านด้วย 

แล้วค่อยไปหาเจ้าที่ซุ้มประชาสัมพันธ์นะ ขอวิทการ์ดของเจ้าหน่อย”
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เจย์ล้วงวิทการ์ดออกมาส่งให้อัสโมว แล้วมองตามสองปีศาจคู่ซี ้

ซึง่พุง่ตัวไปตามถนนทีมุ่ง่หน้าออกนอกเมอืงไปจนลบัตา จากนัน้หนัมาคว้า

รถจักรยานขึ้นขี่กลับซุ้มประชาสัมพันธ์เพื่อท�างานต่อ 

“...ครบั จะไปเดีย๋วนี”้ เสยีงคนทีน่อนหลบัอยูต่อนเขาออกไปดงัลอด 

ออกมาจากประตูซุ้มประชาสัมพันธ์ที่เปิดไว้ พอเจย์ก้าวเข้าไป แมทธิวก็

หันมาสบตาเขา พร้อมกับวางโทรศัพท์ลง

“มีอะไรเหรอครับ” เจย์ถาม

“มีคนพบศพหมาบนชายหาด เลยประสานงานมาให้เราไปจัดการ 

น่ะ”

เจย์เอียงคอครุ่นคิดอยู่ชั่วขณะ ก่อนจะถามว่า “เราต้องติดต่อ

บริษัทขนส่งศพด้วยไหมครับ”

ดวงตาสีสนิมเหล็กของแมทธิวมองเจย์ด้วยแววตาประหลาดใจ 

“นายจะจ้างบริษัทขนส่งศพมาท�าไม”

“อ้าว ก็...” เจย์พูดยังไม่ทันจบ แมทธิวก็ดันไหล่เจย์ให้หลบทาง 

แล้วเดินเลี่ยงเขาไปที่ประตู พลางตอบว่า

“ก็แค่เผาหรือฝังก็พอ ฉันไปเอง”

เจย์มองตามเพื่อนร่วมงานที่ก้าวออกจากซุ้มไป แล้วยกมือเกาหัว 

ขณะที่กิดิมเอ่ยขึ้นว่า

‘หมาที่ไหนจะมาตายอยู่บนชายหาด’

เจย์นิ่งคิดตาม แล้วตัดสินใจเดินตามแมทธิวไป

‘อย่าไปยุ่งเลยน่า เขาบอกแล้วนี่ ว่าจะจัดการเอง’ กิดิมแย้งพลาง

ดึงผมเจย์เบาๆ อย่างขัดใจ แต่เจย์สังหรณ์ว่า มันคงไม่ใช่การตายของ

สุนัขธรรมดา เขาจึงไม่สนใจเสียงห้ามปรามของกิดิม และยังคงเดินตาม

แมทธิว มุ่งหน้าไปยังชายหาด แต่ทั้งที่เขาเดินตามออกมาติดๆ เขากลับ

ไม่เห็นแม้แต่เงาของแมทธิว

“หายไปไหนแล้วล่ะ ท�าไมเดินเร็วจัง”

‘คนเขาก็ใช้เวทมนตร์กันไหมล่ะ ใครจะเหมือนเจ้าที่เอาแต่ใช้แรง
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ตะบันไปอย่างเดียวเลย’ กิดิมแขวะ 

“ก็จริง” เจย์พึมพ�าอย่างยอมรับ แต่เขาก็ยังคงเดินอย่างเชื่องช้า

ไปทีบ่นัไดทางลงสูช่ายหาด พลางกวาดตามองไปโดยรอบเพือ่หาเป้าหมาย 

ท่ามกลางชายหาดที่เวิ้งว้าง เพราะมีคนน้อยกว่าปกติ ก็พบแมทธิวยืนอยู่

ที่จุดไกลลิบ โดยมีคนกลุ่มใหญ่ห้อมล้อมเขา

“แปลกจงั...ไรโด” เจย์พมึพ�าเรยีกรูนแห่งการเคลือ่นทีอ่อกมา แล้ว

เคลื่อนย้ายตัวเองไปอยู่ด้านหลังคนกลุ่มนั้น จึงได้ยินเสียงวิพากษ์วิจารณ์

ว่า

“หมานั่นยังไม่ตาย...” คนหนึ่งออกความเห็น

“...แต่ไม่น่ารอด ใครนะใจร้ายจัง” อีกคนคาดการณ์ตามสภาพ 

ของมัน

เจย์พยายามเขย่งจนสุดปลายเท้า แต่ก็ยังมองไม่เห็นสุนัขตัวนั้น

อยู่ดี เพราะกลุ่มคนตัวสูงข้างหน้าเขาบังจนมิด สุดท้ายเลยต้องเอ่ยขึ้นว่า 

“ขอทางหน่อยครบั” แล้วเดนิแทรกตวัผ่านกลุม่คนเข้าไปยนือยูด้่าน

หลงัแมทธวิ เขาจงึเหน็สนุขัพนัธุล์าบราดอร์ รทีรีฟเวอร์ตวัหนึง่นอนหายใจ

รวยริน พร้อมร้องเสียงงี้ดง้าดอยู่

“มีอะไรเหรอครับ” เจย์ถาม

แมทธิวหันมามองเจย์ แล้วบอกสั้นๆ ว่า “รอให้มันตายไง จะเผา

ตอนนี้ก็ไม่ได้”

เจย์ขมวดคิ้ว แล้วเดินผ่านแมทธิวไปนั่งคุกเข่าลงข้างตัวสุนัข เขา

จับหัวเจ้าหมาน้อยเบาๆ ขณะเหลือบมองบาดแผลท่ีท้องของมัน ซึ่งดู

เหมือนจะถูกของแหลมแทง แล้วหันมาพูดว่า

“เราควรพาเขาไปหาหมอมากกว่า”

“หายังไง เมืองนี้ไม่มีคลินิกสัตวแพทย์” แมทธิวเอ่ยสวน 

‘ใช่ เขาพูดถูก’ กิดิมรีบเสริม 

แต่เจย์กลับอุ้มหมาขึ้น แล้วตอบพร้อมๆ กับหายตัวไป

“แต่วิชชอร์มีโรงพยาบาล”
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“ผมตกใจจริงๆ นะ อยู่ๆ คุณก็อุ้มหมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินแบบ

นี้” คุณหมอวิลเล็ต วิชชาร์ต หมอเวรประจ�าห้องฉุกเฉินเอ่ยกลั้วหัวเราะ 

เจย์ที่ยืนมองเจ้าหมาน้อยที่หลับเพราะฤทธ์ิยาสลบหันมาย้ิมจืด 

แล้วค้อมศีรษะให้

“ขอโทษที่ท�าให้ตกใจครับ”

“ไม่เป็นไร กเ็มอืงนี้ไม่มคีลนิกิสตัวแพทย์นีน่ะ ผมเลยไปเรยีนด้าน

นีม้าเพิม่ คนในเมอืงนีเ้ขากรู้็กนัหมดแหละ ว่าโรงพยาบาลนีร้บัรกัษาหมา

ด้วย อ้าว ว่าไง พยาบาลคาเรน”

หญิงสาวในชุดขาวก้าวเข้ามาใกล้ แล้วถามเจย์ว่า “ไม่ทราบคุณ

สกอ็ตจะให้ใส่ชือ่คณุเป็นเจ้าของมนัเลยไหมคะ หรอืให้บนัทกึว่าเป็นสนุขั

จรจัด”

“มันมีผลแตกต่างกันหรือเปล่าครับ”

คาเรนพยักหน้า 

“ถ้ามันไม่มีเจ้าของ เจ้าหน้าที่เทศกิจจะเข้ามารับผิดชอบดูแลเพื่อ

หาเจ้าของของมันค่ะ แต่ส่วนใหญ่มักจะหาไม่เจอ เพราะหมาท่ีหลงกับ

เจ้าของซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวมีเยอะทุกปี สุดท้ายก็จะไปจบที่ต้องประกาศ

หาคนใจบุญมารับมันไปอุปการะ”

‘แย่เลย เอาไงดีล่ะ’

‘อย่าหาเรื่องยุ่งเชียวนะ แค่นี้เจ้าก็ยุ่งมากพอแล้ว รู้ไหมว่าการ

บันทึกในทะเบียนประวัติพวกนี้ มันคือสัญญาผูกมัดนะ’ กิดิมเตือนเสียง

ขรม 

ความจริงเจย์ก็อยากบอกชื่อตัวเอง แต่ก็กลัวว่าจะไม่มีที่เลี้ยงอีก 

‘แถมเราพักอยู่ในร้านน�้าชาวิทาเรียด้วย คงเลี้ยงสัตว์ไม่ได้หรอก 

มั้ง’ คิดไปคิดมาเลยโพล่งบอกไปว่า

“แมทธิว ฮอปกินส์ ครับ”

“คุณฮอปกินส์นะคะ แล้วที่อยู่ติดต่อ...”

“ซุม้ประชาสมัพนัธ์ครบั เอ่อ เร่ืองค่าใช้จ่าย เดีย๋วผมช�าระให้ก่อน”
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“ได้ค่ะ เดี๋ยวก่อนกลับไป ช�าระเงินที่ห้องจ่ายเงินได้เลยนะคะ”

“ขอบคุณครับ” เจย์รับค�า แล้วหันมาหาคุณหมอวิลเล็ตพลางถาม

ว่า “แล้วตกลงรอยแผลนี้คือเกิดจากอะไรเหรอครับ”

“ก็มีดนั่นแหละ บางทีเจ้าหมาน้อยนี่อาจจะไปวิ่งเล่นใกล้ๆ อัลคิล 

มือใหม่”

“อัลคิล? หมายถึง พวกที่ฝึกอัลฮาคิมมือใหม่เหรอครับ” เจย์ถาม

ย�้า 

เมื่อเดือนที่แล้วที่เขาต้องทดสอบสมรรถภาพ มีค�าศัพท์ใหม่ๆ ที่

เขาได้รู้พร้อมกับ ‘กลาสโซล’ ก็คือ อัลคิล กับ ชีเทล ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียก

คนที่ฝึกอัลฮาคิมและโฮโนรุอุส แต่ถึงอย่างนั้น เขาก็ยังไม่เคยได้ยินใคร

พูดถึงค�าศัพท์เหล่านี้มาก่อน

“ใช่ แบบนี้น่ะมีให้เห็นทุกปีแหละ ยิ่งตอนใกล้ๆ วันอิมโบลคก็ยิ่ง

พบมาก พวกอัลคิลมือใหม่ชอบเอายาของตัวเองที่ปรุงขึ้นใหม่มาทดลอง

กับสัตว์ ซึ่งยาบางประเภทก็มีสรรพคุณสมานแผล ดังนั้น พวกเขาก็เลย

ต้องท�าให้เกิดแผลก่อน เพื่อทดสอบสรรพคุณของยาสมานแผลไง”

“ถ้ายาสมานแผลได้จริง แล้วท�าไมแผลของสุนัขตัวนี้ถึงไม่หายล่ะ

ครับ”

วลิเลต็สบตาเจย์นิง่ไปชัว่ขณะหนึง่ ก่อนจะตอบว่า “กเ็พราะยานัน่

มนัใช้ไม่ได้ผลไง ชวีติน่ะไม่ว่าจะคนหรือสตัว์กไ็ม่ใช่ของเล่นหรอกนะ คณุ

สก็อต เอาละ คุณไม่ต้องท�างานต่อเหรอ”

เจย์เหลือบมองนาฬิกาก็เห็นว่า เกือบจะบ่ายสองโมงแล้ว เขาต้อง

กลับไปตอกบัตรเวลาเลิกงานที่ซุ้มประชาสัมพันธ์ แล้วกลับไปเปลี่ยนชุด

ที่ร้านน�้าชาวิทาเรียอีก ชายหนุ่มจึงเอ่ยขึ้นว่า

“งัน้ผมฝากเจ้าหมาตวันี้ไว้กบัคณุหมอก่อนนะครบั เดีย๋ว...เอ่อ ผม

จะให้เจ้าของเขามารับกลับบ้าน”

“ได้ สักตอนเย็นๆ เจ้าหมานี่ก็น่าจะอาการดีขึ้นแล้วละ”

เจย์ค้อมศีรษะให้คุณหมอ และหมุนตัวมาค้อมศีรษะลานาง
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พยาบาลคาเรนอกีครัง้ แล้วเดนิออกจากห้องฉกุเฉนิตรงไปยงัห้องจ่ายเงนิ 

“คุณหมอยิ้มท�าไมคะ” 

“คุณไม่สังเกตเหรอ”

คาเรนหันไปมองตามแผ่นหลังไวๆ ของเจย์ แล้วหันมาถามว่า 

“สังเกตอะไรคะ”

“ลกูศษิย์คนล่าสดุของมาสเตอร์เกลดามสีายตาที่ไม่เลวเลย รูไ้หม

เขาท�าตายังไงเวลาที่ผมพูดว่า หมานี่ถูกใช้ทดลองยามา”

พยาบาลสาวยิ้มกว้าง “ถ้าให้เดา คงเป็นดวงตาที่ดีมากเลย”

“ท�าไมล่ะ”

“ก็มันท�าให้คุณหมอถูกใจได้น่ะสิคะ แต่ตอนนี้คุณหมอออเดรย์

อยากปรึกษาเรื่องคนไข้ที่เราส่งขึ้นวอร์ดไปค่ะ”

วลิเลต็หวัเราะเสยีงดงัก้อง ก่อนจะเดนิออกไปท�าหน้าทีข่องตวัเอง

ด้านเจย์เมือ่จ่ายเงนิค่ารักษาเสร็จ กใ็ช้พลงัเคลือ่นย้ายตวัเองกลบั

มาทีซุ่ม้ประชาสมัพนัธ์ได้ทนัก่อนหมดเวลางานพอด ีเขาจงึน�าการ์ดสะสม

ชัว่โมงการท�างานมารูดกบัเครือ่งบนัทกึเวลา แล้วหนัไปมองแมทธวิทีน่อน

เหยียดยาวอยู่บนโซฟา เจย์เดินเข้าไปหาเขา

“เจ้าหมานั่นตายหรือเปล่า” แมทธิวถาม ทั้งที่ยังนอนหลับตาอยู่

“ไม่ครบั ตอนนีป้ลอดภยัแล้ว คณุหมอวลิเลต็จบสตัวแพทย์มาด้วย”

“วิลเล็ต วิชชาร์ต เป็นอัลคิลคนหนึ่ง ต่อให้เป็นปลาตายก็คงรักษา

ได้มัง้” แมทธวิประชดประชนั แล้วพลกิตวันอนตะแคงหนัหน้าเข้าหาพนกั

โซฟา

“ในเมือ่คณุรูอ้ย่างนัน้ ท�าไมไม่พามนัไปซะตัง้แต่แรกล่ะครบั” เจย์

ถามอย่างไม่เข้าใจ 

ความจรงิเจย์กไ็ม่ได้คาดหวงัว่า อดตีฮอปกนิส์คนนีจ้ะมเีมตตามาก

นักหรอก แต่ก็ไม่ได้คิดว่า เขาจะเป็นคนเลือดเย็น

“เจ้าของก็ไม่ใช่ แล้วจะท�าไปท�าไม”

เจย์ฟังแล้วอึ้งไปนิดหนึ่ง ก่อนจะคลี่ยิ้มให้น้อยๆ 
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“แต่ตอนนี้ใช่แล้วละครับ”

ค�าตอบของเจย์ท�าให้แมทธวิหนัขวบัมามองหน้าคนหน้ามนึทีก่�าลงั

ส่งยิ้มน้อยๆ ให้เขา

“หมายความว่าไง”

“ผมแจ้งกับทางโรงพยาบาลว่า คุณเป็นเจ้าของมันครับ”

“ไอ้...” 

เจย์ก้าวถอยกรดู เพราะอกีฝ่ายลกุพรวดขึน้มาเผชญิหน้า และด้วย

แมทธิวสูงกว่า ท�าให้เจย์ต้องเงยหน้ามองเขา ขณะพูดต่อว่า

“คุณหมอบอกว่า เจ้าของสามารถไปรับมันออกจากโรงพยาบาล

ได้ตอนเย็นครับ ผมจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปแล้ว ถ้ายังไง...”

“นายนี่ ฮึ่ย! ชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านมากนักหรือไง สก็อต”  

แมทธิวเอ่ยเสียงเข้ม 

แต่เจย์ยังท�าใจดีสู้เสือ พร้อมกับพูดต่อว่า

“คุณหมอบอกว่า มันน่าจะเป็นหมาหลงที่พลัดจากเจ้าของซึ่งเป็น

นักท่องเที่ยวน่ะครับ คุณก็แค่เลี้ยงมันไว้ รอเจ้าของมารับ”

“ท�าไมฉันต้องท�า”

เจย์อึ้งไปนิดหนึ่ง แล้วนึกอะไรขึ้นได้เลยตอบว่า “ในหนังสือคู่มือ

การท�างานไงครบั มนับอกเอาไว้ว่า เราต้องช่วยเหลอืทกุชวีติบนชายหาด 

‘คนหลงทาง’ เป็นเกณฑ์ข้อแรกที่ต้องปฏิบัติเลยนะครับ”

“ฉันไม่เห็นเคยเห็น” 

“คู่มือ” เจย์เรียกคูม่อืส�าหรับการปฏบิตังิานทีเ่ขาได้รบัจากลซิการ์ด

ในวันแรกออกมา แล้วส่งให้แมทธิว พลางเอ่ยว่า

“ข้อก�าหนดเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 8 ตั้งแต่บรรทัดที่ 12 ครับ”

แมทธิวมองคู่มือแวบหนึ่ง แล้วรับมันมาด้วยความหงุดหงิด 

เจย์จึงคลี่ยิ้มน้อยๆ แล้วถามว่า “ไม่ลองเปิดดูเหรอครับ”

“ไม่” แมทธิวตอบอย่างไม่แยแส

เจย์เอียงคอครุ่นคิดแวบหนึ่ง “คุณก็จ�าได้เหมือนกันใช่ไหม”
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“ไม่ ใครเขาอ่านคู่มือกันหา! หมดเวลาท�างานของนายแล้ว ออก

ไปสิ”

เจย์กะพริบตาแล้วค้อมศีรษะ 

“เจอกันพรุ่งนี้ครับ” 

“ไอ้คนน่าหงุดหงิดเอ๊ย!” 

เจย์ได้ยนิเสยีงด่าไล่หลงัเขามา แต่ไม่ว่าอย่างไร เยน็นีเ้จ้าหมาน้อย

ตวัน้ันต้องมคีนไปรับแน่นอน จากทีเ่ขาท�างานร่วมกบัแมทธวิมาสีว่นั ผูช้าย

คนนีเ้ป็นคนรกัษาหน้าที่ได้ดมีากคนหนึง่ แม้บางครัง้จะชอบท�าหน้าเหมอืน

ไม่อยากท�า แต่ก็ท�าจนงานในหน้าที่ส�าเร็จลุล่วงด้วยดีทุกครั้ง 

‘จริงๆ เขาก็เป็นคนดีนะ’

‘ข้าว่าเจ้าต้องให้ค�าจ�ากัดความค�าว่า ‘ดี’ ให้มันละเอียดหน่อยนะ’ 

กิดิมท้วง

เจย์หัวเราะ แล้วเดินไปเอารถจักรยาน พลางนึกขึ้นได้ว่า เขายัง

ไม่เห็นอัสโมวกับบิมกลับมานั่งรอที่ซุ้มประชาสัมพันธ์เลย

“หรือว่าง่วงเลยไปนอนที่ห้องพักก่อน”

‘หรือไม่ก็อาจจะไปก่อเรื่องที่ไหนอยู่’ กิดิมเอ่ยขัดคอไปอีกทาง

‘ครับ? กิดิมรู้เหรอว่า บิมกับอัสโมวอยู่ไหน’ เจย์สะดุดใจทันที

‘ไม่รู้ แต่ข้าได้กลิ่นทะแม่งๆ ชอบกล’

“กลิ่นทะแม่ง? หรือว่า...” เจย์กลอกตาครุ่นคิดอยู่แวบหนึ่ง แล้ว

เร่งฝีเท้าถีบรถจักรยานให้เร็วขึ้น 

‘บางทีข้าก็ไม่อยากด่าเลย แต่ชีวิตเจ้านี่น้า...’

“ชีวิตผมเป็นยังไงครับ” เจย์เอ่ย

‘ก็มีแต่เรื่องได้ทุกวันเลยไง’



2
ภาษีเวทมนตร์

“บิม ที่นี่ที่ไหนเหรอ” อัสโมวถาม พลางเงยหน้ามองอาคาร

สถาปัตยกรรมแบบจีนสูงสิบชั้น ซึ่งตั้งอยู่ชิดหน้าผาสูงชันด้านหลังสุสาน

บนยอดเขาสเปลเลีย

“ฮวงซุ้ยของเจ้าของร้านอาหารจีนที่ข้าเคยอยู่น่ะ” บิมตอบ พลาง

ปล่อยมือเดก็หญงิให้วิง่ไปทีป่ระตอูาคารหลงันัน้ แล้วเธอกห็นัมามองสอง

ปีศาจที่มาส่ง

“ข้าไม่เข้าไปหรอก เจ้าไปเถอะ” บมิบอกกบัเดก็หญงิเป็นภาษาจนี 

เธอจึงโค้งตัวให้บิมเป็นเชิงลา 

อัสโมวมองบานประตูที่เปิดออก ก่อนจะกระโดดถอยหลัง บิมหัน

ไปมองปฏิกิริยาของเพื่อนซี้แล้วยิ้ม

“รู้สึกตัวช้านะ”

ดวงตาสแีดงของอสัโมววาวขึน้ แต่เมือ่บมิกระโดดหมนุตวักลบัไป

ยังเส้นทางที่พวกเขามา อัสโมวจึงมองไปที่ร่างวิญญาณของเด็กหญิง 

ตนนั้น ซึ่งแม้จะเดินเข้าประตูไปแล้ว แต่เธอก็ยังชะโงกหน้ามองบิม 

สญัชาตญาณของเจ้าปีศาจน้อยเร่งร้องบอกว่า ขนือยูท่ีน่ีน่านไปไม่น่าจะดี 

อัสโมวเลยเคลื่อนตัวตามบิมไป
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“ที่นี่มันที่ไหนเหรอบิม”

“ทีท่ีม่แีต่คนตายเท่านัน้ถงึมาได้ เดก็คนนัน้เป็นข้ารบัใช้ในหอแห่ง

นั้น”

“หอ?”

บิมหันมามองหน้าเพื่อนนิดหนึ่ง แล้วอธิบายว่า “คนจีนเขาเรียก

ตึกที่มีหลายๆ ชั้นว่าหอ”

“อ้อ แล้วท�าไมเด็กคนนั้นถึงหลงทางอยู่ในเมืองล่ะ”

บิมหันมามองทาง แล้วตอบว่า “น่าจะพลัดหลงน่ะ รีบกลับไปหา

เจย์กันเถอะ เจ้าจะแวะที่ร้านน�้าชาด้วยไม่ใช่เหรอ”

“อือ” อัสโมวตอบ แล้วทั้งสองก็ลงจากเขา เคลื่อนตัวไปตามถนน

ตรงมาถงึป้ายรถเมล์ทีห่น้าโรงพยาบาลวชิชาร์ต สองคูซ่ีก้พ็บกบัแฟนทอม

ซึ่งเดินออกมาจากตู้โทรศัพท์สาธารณะ

“แฟนทอม!” สองคู่ซี้ร้องเรียกนักล่าปีศาจเสียงดังลั่น พร้อมกับ

กระโดดเข้าไปกอด จนคนที่เพิ่งหันมามองตามเสียงเรียกต้องอ้าแขนรับ

เพื่อนตัวน้อยทั้งสองไว้แทบไม่ทัน

“ไง เจ้าตัวเล็ก ท�าไมอยู่ห่างจากเจ้าของได้ล่ะ”

“พวกเรามาส่งเดก็หลงทางน่ะ ไหนว่าจะไม่อยูห่ลายวนัไง” อสัโมว

ถามเสียงใส ด้วยแววตาเปล่งประกาย

“เสร็จงานไวเลยกลับมาเร็ว เพิ่งลงจากรถเมล์เมื่อกี้นี้เอง”

บมิเอยีงคอมอง แล้วถามว่า “คนของซมิป์สนัท�าไมต้องนัง่รถเมล์”

แฟนทอมก้าวข้ามทางม้าลาย พลางตอบว่า “คนเรามันก็ต้อง

ประหยัดกันบ้าง แล้วนี่ตกลงเจย์อยู่ที่ไหน”

“เจย์ท�างานอยู่ จะออกกะตอนบ่ายสองครึ่ง” อัสโมวตอบ พลาง

ก้มมองนาฬิกาข้อมือของแฟนทอม แล้วอุทานว่า

“ใกล้เวลาแล้วนี่นา! บิม เราเสียเวลาไปเยอะเลย”

บิมพยักหน้า “ก็คิดไว้อย่างนั้นอยู่แล้ว หรือเราจะกลับไปรอเจย์ที่

ห้องพักดี” 
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“ก็ได้” อัสโมวตอบ แล้วดิ้นเล็กน้อย 

แฟนทอมเลยปล่อยให้เด็กน้อยทั้งสองลงยืนบนพื้น พร้อมกับมอง

เจ้าหนูจอมแสบเคลื่อนตัวน�าหน้าไป ขณะที่ได้ยินเสียงกระด่ิงจักรยาน 

เมื่อหันกลับมาก็เห็นว่าเป็นเจย์

“สวัสดีครับ คุณแฟนทอม”

“ไง เจย์ ท�างานที่ซุ้มประชาสัมพันธ์ของเมืองยุ่งไหม” แฟนทอม

ถาม พลางมองเจย์หยุดรถ แล้วเดินจูงรถจักรยานตีคู่กับเขาไป

“ยุ่งเป็นพักๆ ครับ ตอนแรกคิดว่านักท่องเที่ยวของเมืองนี้มีแค่คน 

แต่กลายเป็นว่า มากันทุกประเภทเลย ทีนี้เลยมีปัญหาต่างกันไป”

คนถามได้ฟังอย่างนั้นก็หัวเราะ 

“ก็วิชชอร์นี่นะ แล้วท�างานกับฮอปกินส์เป็นยังไงบ้าง”

เจย์ยิ้มจืด “เขาก็ดีครับ ท�างานดี แม้จะเอาแต่ใจไปหน่อย”

“ก็เหมาะกับนายแล้วนี่”

เจย์เอียงคอมองคนพูด แฟนทอมก็เลยพูดต่อว่า “เก่งเรื่องรับมือ

กับคนเอาแต่ใจไง เหมือนเจ้าสองตัวนั่น”

“เจย์!”

คนถูกเรียกมองตามเสียงแล้วคลี่ยิ้ม “ไม่ได้ไปก่อเรื่องที่ไหนสินะ 

โล่งอกไปที”

พอแฟนทอมได้ยนิอย่างนัน้กห็วัเราะใหญ่ ขณะทีเ่จย์เหลอืบไปมอง

นาฬิกาข้อมือแล้วอุทาน 

“ผมต้องรีบแล้วครบั ต้องเข้างานตอนบ่ายสาม แล้วเจอกนันะครบั

คุณแฟนทอม”

แฟนทอมมองตามหลังคนรีบที่ขึ้นคร่อมรถจักรยาน แล้วขี่ช้าๆ ไป

หาเจ้าตัวน้อยทั้งสอง แล้วก็ต้องส่ายหน้ากับความใจเย็นของคนรีบ จน

เมื่อเจย์และบริวารของเขาลับหายไปตรงมุมตึก รอยยิ้มบนใบหน้าของ

แฟนทอมจึงค่อยๆ หุบลง เขาหยุดเดิน แล้วยกมือสองข้างที่อุ้มบิมกับ 

อัสโมวเมื่อสักครู่ขึ้นมาดม ก่อนลดมือลง พร้อมกับสายลมหนาวที่พัดมา
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“ใกล้เวลานั้นแล้วสินะ...”

“วันนี้ลูกค้าน้อยจังเลยนะครับ” เจย์เอ่ยขึ้น หลังจากลูกค้ากลุ่ม

สุดท้ายเดินออกไปกับอีส

“กธ็รรมดาแหละ หลงัปีใหม่อย่างตอนนีน่้าจะเป็นช่วงเวลาเดยีวที่

เมอืงวชิชอร์เหลอืแค่คนท้องถิน่จริงๆ” อสีตอบ ขณะเดนิกลบัมาช่วยวนิน์ 

เก็บของ

“แต่ลูกค้าน้อยลงทุกช่วงเวลาเลยนะครับ แม้แต่กะมาสเตอร ์

มูซอล” ชายหนุ่มเอ่ยเมื่อนึกถึงปริมาณลูกค้าท่ีน้อยท่ีสุดเท่าท่ีเขาเห็น

ตั้งแต่ท�างานในร้านนี้

“ถอืว่าได้พกัก่อนฤดใูบไม้ผลจิะมา จากนี้ไปจนถงึออสทารา1 พวก

เราคงได้พักกันยาวๆ” อีสตอบ

“ออสทารา? อ้อ อีสเตอร์” เจย์ทวนด้วยอีกชื่อท่ีคนท่ัวไปรู้จัก

มากกว่า เขาเคยอ่านประวตัขิองหนึง่ในวนัแซบบทันีจ้ากอนิเทอร์เนต็ แล้ว

พบว่ามันซ้อนทับกับธรรมเนียมปฏิบัติในช่วงเวลาเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิ

วันอีสเตอร์ที่คนทั่วไปรู้จักเป็นวันระลึกถึงการฟื้นคืนชีพของพระ

เยซู แต่ในความเชื่อดั้งเดิมของชาวบาบิโลนแถบลุ่มน�้าไทกริส-ยูเฟรติส 

วันส�าคัญนี้มีจุดเริ่มต้นจากการสรรเสริญเทพีอิชทาร์ (Ishtar) เทพีแห่ง

ความอุดมสมบูรณ์ และวันอีสเตอร์ก็แสดงถึงความเชื่อนี้ผ่านทาง ‘ไข่’ 

เหมือนกับชาวเพเกน 

แต่พวกเขาเล่าเรื่อง ‘ไข่’ ต่างออกไป ชาวเพเกนเล่าว่าเป็นเพราะ

หลังจากเทพีอีสตรา (Eostre) ช่วยเหลือนกบาดเจ็บ โดยเสกมันเป็น

1 วันออสทารา (Ostara) หนึ่งในแปดวันแซบบัท ตรงกับวสันตวิษุวัต (Spring Equinox) 

หรือวันราตรีเสมอภาคที่กลางวันและกลางคืนนานเท่ากัน คนลัทธินอกศาสนาหรือเพเกน 

(pegan) เชื่อว่าวันนี้คือวันที่เทพีอีสตรา เทวีแห่งรุ่งอรุณน�าความอุดมสมบูรณ์กลับมายัง

โลก หลังจากฤดูหนาวอันยาวนาน เห็นได้จากภาพวาดของนางจะมีกระต่ายป่าซึ่งเป็น

สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ไว้ด้วย
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กระต่ายป่า แต่เหลือบางส่วนเป็นนก เจ้ากระต่ายก็ออกไข่ตอบแทนเทพี 

ไข่เลยกลายมาเป็นตวัแทนของความอดุมสมบรูณ์ ในขณะทีช่าวครสิต์เชือ่

ว่า ไข่เป็นสัญลักษณ์แทนการฟื้นคืนชีพของพระเยซู 

สรุปแล้ว ในวันเดียวกัน มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่อง ‘ไข่’ มากมาย 

เจย์เลยไม่รู้ว่าจะแยกวันออสทาราออกจากวันอีสเตอร์อย่างไร

‘ถ้าเป็นที่นี่ก็คงเรียกว่า ออสทาราละมั้ง’

“ใช่ แต่พวกเราคงไม่ได้ไปเล่นหาไข่กนัในป่าแน่ๆ เพราะมงีานช้าง

รออยู่” วินน์เอ่ยอย่างไม่อยากจะนึกถึง พออีสเห็นสีหน้าคนขี้เกียจแห่ง

ร้านน�้าชาวิทาเรียก็หัวเราะร่า 

เจย์มองรุ่นพี่สาวทั้งสองคนแล้วถามว่า “งานช้างอะไรเหรอครับ”

อีสหยุดหัวเราะ “ท�าความสะอาดกับซ่อมบ�ารุงครั้งใหญ่ บอกเลย 

ช่วงเวลานี้ ลูกค้าน่ะไม่เยอะเท่าไร แต่คนที่มาก็เยอะไม่แพ้กันหรอก”

วินน์ถอนหายใจยาว แล้วเมื่อจานทุกใบถูกส่งลงลิฟต์ไปจนหมด 

เสียงกระดิ่งตรงเคาน์เตอร์ก็ดังขึ้น ทั้งหมดจึงเดินมารวมตัวกันที่หน้า

เคาน์เตอร์ 

“วันนี้ไม่ค่อยเหนื่อยกันเลยใช่ไหม”

“ค่ะ” วนิน์ตอบด้วยรอยยิม้ แต่รอยยิม้กส็ลายไปทนัทเีมือ่มาสเตอร์

เกลดายื่นจดหมายสีอะความารีนให้แก่อีสและวินน์

“จดหมายเชิญจากส�านักทะเบียนให้ไปทดสอบวัดระดับ ปีนี้เลี่ยง

ไม่ได้แล้วนะวินน์”

เจย์มองจดหมายสอีะความารนีทีอ่สีรบัมาอย่างกระตอืรอืร้น ขณะ

ที่วินน์รับมาอย่างซังกะตาย

“ว้าว! ปีนี้จัดขึ้นที่มาเจนต้าเหรอเนี่ย” อีสเอ่ย

“ถ้าอยากไปมาก ฉันเฝ้าร้านให้เอง” วินน์เปรย แต่อีสลดจดหมาย

ลงแล้วพูดสวนว่า

“ไม่ได้ ประเมินครั้งที่แล้วฉันแพ้เธอไปนิดเดียวเอง แถมจะได้ไป

เจอเจราด้วย ไม่อยากเที่ยวหรือไง ได้พักนะ ได้พัก”
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เจย์เลิกคิ้ว ตอนเขาไปแข่งไลต์ก็อดเฟสติวัลเมื่อปีที่แล้ว เขารู้ว่าพี่

อสีเก่งมาก ชนะตดิกนัสบิครัง้เลย แต่พีว่นิน์ไม่ค่อยชอบการแข่งขนัเท่าไร

เลยเป็นผู้ช่วยตลอด

วินน์ส่ายหน้าดิก “ไม่อะ มาสเตอร์คะ ฉันไม่ทดสอบได้ไหม ท�า

เรื่องปลดฉันออกจากสเปเชียลลิสต์ก็ได้”

เกลดาคลี่ยิ้ม “ได้สิ”

“มาสเตอร์!” อีสรีบแย้งเสียงหลง ขณะที่วินน์คลี่ยิ้มแก้มแทบปริ 

แต่แล้วก็ต้องหุบยิ้มฉับ เมื่อเกลดาพูดต่อว่า

“แต่วินน์ต้องไปสอบเป็นเมจิกลิสต์แทนนะ”

เท่านัน้เอง อสีกร็ะเบดิเสยีงหวัเราะดงัลัน่อย่างไม่เกรงใจ วนิน์เลย

หน้ามุ่ยไม่บ่นต่ออีก เจย์เห็นรุ่นพี่สาวไม่อยากสอบวัดระดับขนาดนั้นก็

อยากรู้สาเหตุ ขณะจะถามมาสเตอร์อยู่รอมร่อ ก็ต้องชะงักกึกเมื่อ

มาสเตอร์ส่งซองจดหมายสีขาวและด�ามาให้เขา

“นี่ของนาย”

“ครับ?” เจย์รับจดหมายมาแบบงงๆ ขณะที่อีสกับวินน์ต่างหันมา

มองเขาตาเขม็ง แล้วอีสก็ถามว่า

“จดหมายเชิญชวนให้ไปประเมินเมจิกลิสต์ใช่ไหมคะมาสเตอร์”

“ใช่ ของวนิน์กม็นีะ แต่ฉนัเหน็ว่า แค่สเปเชยีลลสิต์กบ่็นจะแย่แล้ว”

วนิน์ค้อนมาสเตอร์ตวัเอง แล้วหนัไปแซวเจย์แก้เครยีด “สงสยัต้อง

บันทึกให้วันนี้เป็นวันที่ระลึกเลย ในชีวิตได้เห็นออลลิสต์ตัวเป็นๆ กับตา”

เจย์ยิ้มจืดแต่ไม่เปิดจดหมายออก ก่อนจะถามมาสเตอร์เกลดาว่า 

“ผมไม่เข้ารับการประเมินได้ไหมครับ”

เกลดาพยักหน้า “ได้ แต่ไม่ควร เพราะคณะกรรมการวัดระดับ 

สเปเชียลลิสต์ทุกศาสตร์ไม่ตอบรับให้นายเข้าทดสอบ เพราะเห็นว่าผล

การประเมินของนายสูงเกินเกณฑ์ของพวกเขา”

‘เก่งไปก็ล�าบากอีก’ เจย์คิด แล้วถามต่อ “ถ้าไม่รับการประเมิน

เลยไม่ได้เหรอครับ”
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“ได้ แต่ไม่ดี” อีสตอบแทนมาสเตอร์ 

เจย์หันไปมองรุ่นพี่ 

อสีเลยอธบิายต่อว่า “แต่ละปีจะมกีารจัดเกรดขององค์กรเวทมนตร์

จากผลประเมนิความสามารถของพนกังานในองค์กรนัน้ๆ หน่วยงานไหน

มีค่าเฉลี่ยผลประเมินของพนักงานสูงก็จะได้รับอันดับดี...”

ถึงตรงนี้วินน์ก็พูดต่อด้วยน�้าเสียงเนือยๆ ว่า “และถ้าองค์กรได้รับ

การจัดอันดับดี ก็จะได้ส่วนลดภาษีเวทมนตร์”

เจย์ขมวดคิว้ “ภาษเีวทมนตร์ไม่ได้เกบ็แค่ตอนเราถกูลกูค้าแตะตวั

เหรอครับ”

วินน์ร้อง “ฮึ!” ออกมา เกลดาจึงอธิบายต่อ

“อันนั้นเป็นภาษีการค้า แต่ยังมีภาษีประจ�าปีท่ีวัดจากผลการ

ประเมินเวทมนตร์ด้วย ซึ่งร้านของเราก็จ่ายสูงกว่าความจ�าเป็นอยู่แล้ว 

เพราะวีคไม่ยอมเข้ารับการประเมิน”

เจย์ตาโต

“มาสเตอร์เมจถึงต้องท�างานเป็นที่ปรึกษาให้แก่สภากลางไง” อีส

เสริม

“ภาษีประจ�าปีก็จ่ายเป็นแรงงานเหรอครับ”

“เงินเอาไปท�าอะไรได้ล่ะ พ่อมดเก่งๆ ท�าได้มากกว่าเงินอีก” วินน์

ตอบ แล้วพยักพเยิดหน้าไปที่จดหมายของเจย์ พลางหันไปถามเกลดาว่า 

“อย่างนี้เจย์ต้องทดสอบทั้งเวทมนตร์ขาวและด�าเลยหรือเปล่าคะ”

“แล้วแต่เขาเลือก เอาไปคิดดูนะเจย์” เกลดาเอ่ย พลางหันไปมอง

ทีท่างเข้าร้าน กพ็บว่ามลีกูค้าเดนิขึน้มาแล้ว เหล่าพนกังานทัง้สามจงึแยก

ย้ายไปท�าหน้าที่จนหมดเวลาของกะตัวเอง

“เจอกันพรุ่งนี้จ้ะเจย์” อีสเอ่ยลา ขณะก้าวขึ้นรถของร็อบที่มารับ

ตรงเวลาเสมอ ขณะทีว่นิน์เองกต็ามขึน้รถไปด้วยกนั เพราะจะตดิรถรอ็บ

เข้าไปในเมือง เจย์โบกมือให้รุ่นพี่ทั้งสองคน แล้วหมุนตัวเดินอ้อมไปทาง

หลังร้านเพื่อขึ้นบันไดไปยังห้องพักตัวเอง ในจังหวะนั้นเอง กิดิมซึ่งวันนี้
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เงียบผิดปกติก็ตีลังกาม้วนตัวลงมาลอยอยู่ตรงหน้าเจย์

“มีอะไรเหรอครับ”

‘ข้าจะไม่อยู่สักสองสามวันนะ’

เจย์เลิกคิ้ว 

‘เพื่อนเก่ามาน่ะ เลยจะไปกินเลี้ยงกันหน่อย’

“คุณจงขุยมาเหรอครับ” เจย์ถามเพราะนึกถึงเทพผู้ปกปักคนนั้น

ซึ่งมอบบิมให้แก่เขา พอได้ยินอย่างนั้นกิดิมก็ท�าหน้าเมื่อย แล้วตอบว่า

‘ข้ามีเพื่อนคนเดียวที่ไหนล่ะ แต่ข้าไม่ได้ไปคนเดียว คนอื่นก็จะไป

ด้วย’

ค�าว่า ‘คนอื่น’ ท�าให้เจย์ขมวดคิ้ว แล้วนึกไปถึงเอเทมมูตนอื่นๆ ที่

เหลอื นัน่ท�าให้หนุม่หน้ามนึยิง่ขมวดคิว้ ตามปกตเิอเทมมทูัง้ห้าตนไม่เคย

ไปไหนด้วยกัน กว่าเขาจะหาวิธีนัดพวกเขามารวมพลเพื่อท�าพันธสัญญา

ได้ก็แทบแย่ ท�าไมตอนนี้ถึงได้จะไปกินเลี้ยงด้วยกันอย่างพร้อมเพรียงล่ะ

‘หรือว่าดีกันแล้ว’

‘อย่าคิดอะไรที่มันน่าขนลุกได้ไหม ข้าไปนะ ดูแลตัวเองด้วย’

“ครับ” เจย์ตอบ แล้วกิดิมก็หายตัววับไป ก่อนเจย์จะยิ้มแล้วพูดว่า 

“กิดิมใจดี”

‘ข้าไม่ได้ใจดี’

เจย์หวัเราะพร้อมกบัเปิดประตหู้อง กลิน่อาหารหอมฉยุลอยมาเตะ

จมูกก่อนเป็นอย่างแรก แล้วอัสโมวก็โผเข้ามากอดเจย์ ตามด้วยบิมท่ี 

กระโดดดึ๋งๆ เข้ามารับหน้าทันที

“ข้าหิวแล้วเจย์” อัสโมวร้องบอก

“ฉันก็ท�าอาหารให้อยู่นี่ไง พูดอย่างน้ีไม่เห็นหัวกันเลยนะ พอ

เจ้าของมาปุ๊บก็ทิ้งฉันไปกันหมดเลย”

“น้อยใจเหรอแฮ็ก” เจย์แซว 

แฮ็กหันมาท�าหน้าบึ้ง พร้อมกับตอบว่า “เออ คนอุตส่าห์ตื่นมาท�า

อาหารให้ก่อนเข้ากะนะเนี่ย”
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พอได้ยินอย่างนั้นบิมก็เลยกระโดดไปหาแฮ็ก แล้วเงยหน้ามอง

เหมือนอ้อน 

“ข้ารอกินอาหารของเจ้าอยู่นะ”

แฮ็กก้มลงมองบิม จากที่ท�าหน้าบึ้งๆ อยู่ก็ยิ้มแฉ่งทันที 

“ถึงจะแค่พูดเอาใจ แต่ก็ดีใจนะ ไปเตรียมจานไป๊! ผัดเต้าหู้ของ

นายได้ที่แล้วละ”

บมิยิม้หน้าระร่ืน แล้วกวกัมอืเรียกจานให้ลอยมาจากทีค่ว�า่จานและ

วางลงข้างกระทะ พอแฮก็เทอาหารใส่จานเสรจ็ บมิกท็�าท่าจะเอือ้มไปจบั

จาน แต่แฮก็กลบัใช้พลงัของเขาท�าให้จานลอยไปวางไว้บนโต๊ะอาหารแทน

“ถือไปกระโดดดึ๋งๆ ไป ดีไม่ดีจะหกเอา เตรียมอุปกรณ์ไปกินได้

เลย สเต๊กของอัสโมวก�าลังจะเสร็จแล้ว”

“รับทราบ” บิมตอบเสียงแข็งขัน แล้วท�าตามทันที 

เจย์ที่อุ้มอัสโมวอยู่ก็เดินมาดูบนโต๊ะอาหารแล้วต้องท่ึง แฮ็กขอ

อนุญาตมาสเตอร์ทิคก้าเข้าท�างานช้ากว่าเวลาปกติครึ่งชั่วโมงทุกวัน เพื่อ

ท�ามื้อเย็นให้พวกเด็กๆ กิน แค่คิดเขาก็รู้สึกขอบคุณมากๆ แล้ว แต่พอ

เห็นจ�านวนอาหารบนโต๊ะ เขาก็ยิ่งเกรงใจใหญ่

เหมอืนแฮก็จะรูว่้าเจย์คดิอะไร กเ็ลยรีบพดูว่า “ฉนัไม่ได้ท�าทัง้หมด

นั่นหรอก พี่พิลลี่ฝากอาหารมาให้เจ้าหนูสองตนนี้...แล้วก็ยัยนั่นด้วย”

เจย์มองตามมอืของแฮก็ไปทีโ่ซฟายาวกเ็หน็โซอีน้อนหลบัเป็นตาย

อยู่ เขาจึงวางอัสโมวลง เพราะเจ้าหนูปีศาจเริ่มดิ้นใหญ่ เมื่อเห็นสเต๊ก

พร้อมอยู่บนจาน แล้วเอ่ยขึ้นว่า

“อีกแล้วเหรอ”

“ใช่ อีกแล้ว ตอนฉันตื่นมาก็เห็นยัยนั่นนอนอยู่อย่างนี้แล้ว ถาม

เจ้าพวกนี ้มันกบ็อกแค่ว่า โซอีก้ลบัมาถงึตอนห้าโมงเยน็ มาถงึกน็อนเลย”

“ท�าไมไม่กลบัไปนอนทีห้่องตวัเองนะ เหมอืนยงัไม่ได้อาบน�า้ด้วย” 

เจย์เอ่ย แล้วมองเท้าของโซอี ้ดเูหมอืนถงุเท้าทีเ่ธอสวมจะผ่านการใช้งาน

มาอย่างหนักเลย ทัง้ทีเ่ขาจ�าได้ว่า ถงุเท้าคูน่ีโ้ซอีเ้พิง่ซือ้จากตลาดเมือ่สอง
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วนัก่อนเอง ตอนไปส่งขนมให้อสัมายาทีอ่ะพาร์ตเมนต์ของมาสเตอร์มซูอล

‘ฝึกอะไรกับคุณวิทก็ไม่รู้’ เจย์คิด

“เออ เห็นว่านายได้รับจดหมายเชิญให้ไปร่วมทดสอบเมจิกลิสต์ 

งั้นเหรอ”

เจย์หันมามองเพื่อนที่ถอดเครื่องแบบออกมาใส่ตะกร้า แล้วเปิด

ประตูห้องนอนเข้าไปเอาชุดใหม่เพื่อเตรียมอาบน�้า

“ใช่ แฮ็กก็ได้เหมือนกันเหรอ”

“จะได้ยงัไงเล่า ฉนักบัมวิท์ต้องสอบประเมนิผลปลายปีนูน่ กนิก่อน

ได้เลยนะ ไม่ต้องรอ ฉันขออาบน�้าก่อน”

“ขอบใจ”

“เจย์นั่งเร็ว” 

พอโดนอัสโมวเร่งอย่างนั้น เจย์เลยจะเดินไปนั่งที่โต๊ะอาหาร แต่

เสียงเคาะประตูก็ดังขัดขึ้นก่อน 

“กินกันก่อนเลยเด็กๆ” เจย์อนุญาต แล้วเดินไปที่ประตู ตอนแรก

เขาคิดว่าเป็นแฟนทอม เพราะบางวันแฟนทอมก็ชอบมาพาอัสโมวกับบิม

ไปซื้อขนมกินระหว่างเขาไปเข้ากะท�างาน แต่เมื่อเปิดประตูออก คนที่ยืน

รออยู่หน้าประตูกลับเป็น...

“ไง คนดัง” 

“คุณทรอย...”



3
ประนอมหนี้

“กินข้าวกันอยู่เหรอ” ทรอยถาม ขณะที่อัสโมวเพิ่งเอาเนื้อสเต๊ก

เข้าปาก ปีศาจน้อยจึงพยายามเคี้ยวให้เร็วที่สุด ก่อนจะกระโดดมากอด

ขาเจย์ พลางมองหน้าทรอยอย่างตั้งค�าถาม

“ครบั อสัโมวต้องกนิอาหารทกุสามชัว่โมง เอ่อ แต่ตอนนีก้นิเกอืบ

ตลอดเวลา เชิญด้านในครับ”

ทรอยเดินเข้าห้อง เจย์เกือบจะเชิญทรอยไปนั่งที่โซฟารับแขก แต่

นกึได้ก่อนว่าโซอีย้งันอนหลบัอยู ่เขาเลยผายมอืให้ทรอยไปนัง่ยงัเก้าอีว่้าง

อีกตัวที่โต๊ะอาหาร

“พอดีโซอี้ใช้โซฟารับแขกอยู่ เชิญนั่งตรงนี้ก่อนครับ ผมจะไปเอา

น�้ามาให้” 

“อาหารพวกนี้เป็นของข้านะ ถ้าเจ้าหิว เจ้าต้องไปซื้อมาเอง”  

อัสโมวรีบกันท่า ขณะกลับมานั่งที่ประจ�าของตัวเอง และเห็นทรอยมอง

อาหารบนโต๊ะอย่างพิจารณา

“หึๆๆ ผมไม่แย่งหรอกน่า แถมยังเอานี่มาฝากด้วย”

ทรอยแบมอื แล้วโถคกุกีต้้นเหตทุีท่�าให้อสัโมวสร้างหนีส้นิกป็รากฏ

ขึ้น ดวงตาของเจ้าปีศาจจอมตะกละวาวขึ้นทันที แต่พอเหลือบเห็นก�าไล
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คอมมิทีบนข้อมืออีกฝ่าย อัสโมวก็เสไปจิ้มสเต๊กอีกชิ้นในจานมาใส่ปาก

เคี้ยวตุ้ยๆ ทั้งที่ยังจ้องคุกกี้ตาไม่กะพริบ

“ไม่เอาเหรอ” ทรอยถามย�้า แต่อัสโมวก็ยังอดใจไว้ได้ 

เจย์ที่เดินกลับมาพร้อมน�าน�้าผลไม้สดมาเสิร์ฟจึงเอ่ยทัดทานขึ้น

“อย่าแกล้งอัสโมวสิครับ”

ทรอยเหลือบมองอัสโมวแวบหนึ่ง แล้วยื่นโถคุกกี้ให้เจย์ 

“เอามาฝากจริงๆ เห็นเจ้าหนูนี่ชอบมากไง...โธ่ เห็นผมเป็นคน 

ยังไงเนี่ย”

เจย์รับโถขนม แล้วส่งมันลอยไปวางไว้บนเคาน์เตอร์ พลางทรุด

ตัวลงนั่ง

“คุณทรอยมาแจ้งค่าเสียหายใช่ไหมครับ”

“ใช่ มูลค่าถ้วยน�้าชานั่นก็แพงระดับหนึ่งแล้วนะ แต่เมื่อรวมความ

เสยีหายภายในห้องเกบ็ของด้วย ค่าเสยีหายกเ็ลยยิง่สงูมากขึน้ไปอกีระดบั

หนึ่ง”

‘ฟังดูแล้ว ค่าเสียหายคงจะสูงมากนะเนี่ย’

“เท่าไรเหรอครับ”

เป๊าะ! ทรอยดดีนิว้ แล้วกระดาษแผ่นหนึง่กป็รากฏขึน้ตรงหน้าเจย์ 

เป็นรายงานสรุปผลประเมินความเสียหาย ซ่ึงมีลายเซ็นของคนสามคน

เซ็นเป็นพยานไว้ และหนึ่งในคนทั้งสามนั้นคือ โซอี้ แซมป์สัน 

“ตามราคาประเมนิ ถ้วยน�า้ชามมีลูค่าสีล้่านสีแ่สนห้าหมืน่ลย์ี ส่วน

ของอื่นๆ ที่เสียหายอีกจ�านวนหนึ่ง และรวมค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บ

ของด้วยทั้งหมดก็ตกหกร้อยสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นลีย์” 

เจย์กลืนน�้าลายอึกใหญ่ ‘เฮ้อ! รวมเงินทั้งบัญชีที่มียังไม่พอใช้หนี้

เลย’

“เจย์ไม่ต้องห่วงนะ เดี๋ยวข้าจะไปหาสมบัติ” อัสโมวเสนอทางแก้

เพือ่ให้เจย์เบาใจ แต่พอเจย์ส่งสายตาดไุปปราม อสัโมวกห็น้าม่อยลง แล้ว

ก้มหน้าจิม้ไส้กรอกเนือ้กนิอย่างเนอืยๆ บมิจงึเอือ้มมอืไปตบไหล่ปลอบใจ
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เพื่อน แล้วถามว่า

“แต่ท่านบอกว่า จะให้ช่วยงานแทนได้นี่”

ทรอยยิ้ม 

“ความจ�าดีนะ คุณเจียงซือ...ใช่ ผมต้องการแรงงานของคุณเป็น

ค่าชดใช้มากกว่าเงิน เลยอยากจะเสนอภารกิจหนึ่งให้คุณท�าแทน”

พอได้ยินค�าว่า ‘ภารกิจ’ เจย์ก็เริ่มเข้าใจค�าพูดของวินน์มากขึ้นว่า 

ส�าหรับพ่อมด แรงงานหรือความช่วยเหลือที่ให้อาจมีค่ามากกว่าเงิน

“แค่ท�าภารกิจเดียวเหรอครับ” เจย์ถามย�้า

“ใช่”

“แต่มูลค่าหนี้ที่ผมต้องช�าระมัน...เอ่อ” 

“นี่ไง เขาถึงเรียก ‘ประนอมหนี้’ มันก็ดีอย่างนี้แหละ ผมยอม

ขาดทุนเพราะมองไม่เห็นใครที่จะท�าภารกิจนี้ได้จริงๆ” 

เจย์มองสหีน้าเจ้าหนีร้ายใหญ่ทีอ่อกอาการว่า ค่อนข้างหนกัใจ แม้

จะดไูม่ชดัเท่าไร แต่เมือ่เทยีบว่า ปกตสิหีน้าคนตรงหน้าเปลีย่นแปลงน้อย

มากๆ เจย์ก็เริ่มสงสัยว่า ภารกิจอะไรกันแน่ที่ท�าให้ลูกศิษย์คนแรกของ

มาสเตอร์วีค สวอร์น ต้องหนักใจได้

“ได้ครับ ถ้าผมช่วยได้ก็ยินดี” เจย์ตอบรับแล้วคิดต่อว่า ‘แบบนี้ก็

คงดีมั้ง แถมเงินก็ไม่ต้องจ่ายเขาด้วย’

“ช่วยอะไรเหรอเจย์” แฮก็ถามขึน้ หลงัจากเดนิออกจากห้องน�า้ใน

ชุดพนักงานของห้องครัว และมาได้ยินตอนท้ายประโยคพอดี แต่เมื่อ

เหลือบไปสบตาเข้ากับทรอย แฮ็กก็ต้องรีบลดมือท่ีใช้ผ้าขย้ีผมเปียกน�้า 

แล้วค้อมศีรษะให้เล็กน้อย

“สวัสดีครับ รุ่นพี่”

“สวัสดี ท่าทางแข็งขันเหมือนเดิมเลยนะ แฮ็ก”

แฮ็กยิ้มแล้วเดินไปยืนซ้อนอยู่ด้านหลังบิมกับอัสโมว พลางถามว่า 

“รุ่นพี่มีอะไรให้พวกผมช่วยเหรอครับ หรือว่า...” 

“คุณทรอยมาแจ้งเรื่องค่าเสียหาย และยอมให้ผมประนอมหนี้ได้
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น่ะ” เจย์ขยายความเรื่องราวให้ฟัง เมื่อแฮ็กหันมามองเขา 

แฮ็กตาโตด้วยความแปลกใจ “ประนอมหนี้? รุ่นพี่ทรอยน่ะเหรอ

ครับ ที่...”

“เป็นอันว่าคุณตกลงรับภารกิจนี้นะ แบบนี้ผมค่อยไปนอร์ทวู้ดได้

สบายใจหน่อย มีเรื่องต้องไปจัดการน่ะ แล้วกว่าจะกลับมา คุณก็คงท�า

ภารกิจขั้นที่หนึ่งส�าเร็จพอดี” ทรอยรีบพูดแทรกขึ้น พร้อมกับลุกขึ้นยืน 

เจย์เลยลุกตาม พลางคิดอย่างงงๆ ต่อว่า 

‘ขั้นที่หนึ่ง หมายความว่ามีหลายขั้นเหรอ แต่ยอดเงินค่าเสียหาย

มันก็สูงอยู่นะ’

“เอ่อ...ขั้นที่หนึ่งที่ว่าคืออะไรเหรอครับ” เจย์ถาม ขณะเดินตามไป

ส่งทรอยที่ประตูห้อง

“อ้อ คุณได้รับไปแล้วนี่”

“ครับ?” เจย์เอียงคอทวนถามเสียงสูง 

“อ้าว! คุณเกลดายังไม่ได้ให้จดหมายเชิญคุณเหรอ” ทรอยย้อน

ถาม

เจย์นิง่อึง้ไป แล้วดงึซองจดหมายสดี�าและขาวซึง่สอดไว้ในกระเป๋า

เสื้อออกมา วินาทีนั้นต่อให้ทรอยไม่พูดอะไร แต่หัวใจของเจย์ก็หล่นไป 

อยู่ที่ตาตุ่มแล้ว พลางนึกต่อว่า 

‘กิดิมต้องดุอีกแน่ๆ’ 

“ใช่ จดหมายนี่แหละ ภารกิจที่ผมอยากให้คุณไปท�า มันค่อนข้าง

ซบัซ้อนสกัหน่อย แล้วมนักต้็องการคนทีม่ีใบรบัรองว่า เป็นเมจกิลสิต์ด้วย 

ดังนั้น...คุณก็เลือกเองแล้วกันนะ ว่าอยากทดสอบเวทมนตร์อะไร”

พูดจบ ทรอยก็เปิดประตูเดินออกไป แล้วหายวับไปต่อหน้าต่อตา

เจย์ ขณะที่เจย์ยังยืนมองซองจดหมายตาค้าง เพราะตอนที่เขารับมันมา

จากมาสเตอร์เกลดา เขาไม่คิดว่าจะต้องใช้มัน

“ฉนัว่าแล้ว!” แฮก็อทุานเสยีงดงั เจย์จงึได้สตแิละหนัมามองเพือ่น

“ว่าแล้วอะไรเหรอ”
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แฮ็กท�าหน้ายุ่ง 

“กร็ุน่พีท่รอยน่ะส ิขนาดพีธ่บีนียงับอกเลยว่าเขีย้วลากดนิ คนแบบ

นั้นไม่มีวันยอมให้นายประนอมหนี้หรอก ถ้าเขาไม่ได้ประโยชน์มากกว่า”

เจย์ลดมือข้างที่ถือซองจดหมายลง แล้วถอนหายใจดังเฮือก

“นายไหวหรือเปล่า” แฮ็กถามอย่างเป็นห่วง เพราะเขารู้ดีว่า การ

ทดสอบเพือ่ประเมนิพลงัระดบัเมจกิลสิต์นัน้ ไม่ใช่แค่แบบพอแตะโดนตวั

แล้วหยดุเหมอืนการทดสอบสมรรถภาพเพือ่ขึน้ทะเบยีนพ่อมด มนัเป็นการ

ทดสอบของเหล่าพ่อมดทีม่พีลงัระดบัทริปเปิลเอคลาสเท่านัน้ ถงึจะได้รบั

เชิญให้เข้าร่วม แฮ็กไม่ได้กังวลว่า เจย์จะไหวไหม แต่เขาสงสารเพื่อนคน

นี้ที่โดนปัญหารุมเร้าหลายเรื่องมากไปแล้ว

“ท�ายังไงดีครับ” เจย์ถามขึ้นในที่สุด

แฮ็กตบไหล่เจย์ “เอาน่า ไม่เป็นไร”

เจย์ชซูองจดหมายให้แฮก็ด ูพลางตอบด้วยสหีน้าเป็นกงัวลว่า “ผม

จะเลือกทดสอบศาสตร์ไหนดีครับ”

คนถกูถามมองจดหมายในมอืเจย์ แล้วสบตาเพือ่นครูห่นึง่ ก่อนจะ

ถามว่า

“นี่นายกลุ้มใจเรื่องนี้เหรอ”

เจย์พยักหน้า 

“ถ้าผมเลอืกทดสอบอย่างหนึง่ แล้วเขาใช้อกีอย่างหนึง่ จะท�ายงัไง

ดีล่ะครับ”

แฮ็กส่ายหน้า “นายไม่กลัวเหรอ ว่าตัวเองจะทดสอบไม่ผ่าน”

“กลัวครับ”

“เอ้า! แลว้มนัใชเ่รื่องที่จะถามว่า ควรเลอืกศาสตร์ไหนมาทดสอบ

ตอนนี้ไหม นายควรกลัวว่าจะสอบไม่ผ่านก่อนสิ”

เจย์ผงะ แล้วค่อยๆ คลี่ยิ้ม “จริงด้วย แต่...ถ้าผมสอบไม่ผ่าน ผม

ก็ใช้หนี้เขาไม่ได้น่ะสิ แย่แล้ว จะไปหาเงินจากไหนล่ะ”

แม้ประโยคที่พูดจะร้อนรน แต่เมื่อพูดจากปากคนหน้ามึน แฮ็กก็
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อยากจะเขย่าตวัเพือ่นให้กลบัมาอยูก่บัปัญหาทีแ่ท้จรงิก่อน แต่กน็ัน่ละนะ 

เจย์เป็นแบบนี้เสมอ

“เจย์ทดสอบผ่านอยู่แล้ว มีข้าอยู่ด้วยซะอย่าง” อัสโมวรีบพูดให้

ก�าลังใจ ขณะที่บิมก็พูดเสริมว่า

“เลือกศาสตร์เวทมนตร์ขาวสิ ข้ากับอัสโมวไม่แพ้ใครแน่”

มนุษย์สองคนหันไปมองสองปีศาจคู่ซี้ที่คุยโอ่ เจย์เลยแย้งว่า 

“งั้นต้องปรึกษาคุณคาร์เนจด้วยว่า จะยอมร่วมสู้กับผมไหม ไม่

อย่างนั้นก็คงผ่านการประเมินเป็นเมจิกลิสต์ไม่ได้หรอก”

“เรียกข้าเหรอ” เสียงแหบห้าวดังขึ้น พร้อมกับการปรากฏตัวของ

ภูตอากาศที่เกาะอยู่บนไหล่ของชาฮา 

ทีสปิริตมองเจย์ แล้วหันไปมองอัสโมวเขม็ง จนเจ้าปีศาจขนฟูนึก

สยอง จึงรีบพูดออกตัวว่า

“ข้าไม่ได้ท�าอะไรผิดเลยนะ! เขาเอาขนมมาล่อ ข้าก็ไม่ได้ขโมย

ด้วย”

“กไ็ม่ได้ว่าอะไรนี”่ ชาฮาเอ่ยหน้าเฉยเมย แล้วเดนิมาหยดุตรงหน้า

เจย์ ขณะทีแ่ฮก็มองตามสายตาเจย์ไป แต่ไม่เหน็อะไร แล้วพอเหลอืบมอง

นาฬิกาก็ต้องขอตัวไปท�างานก่อน

“ฉันต้องเข้ากะแล้ว เดี๋ยวค่อยคุยกันตอนกะดึกนะ”

เจย์พยักหน้า พลางมองแฮ็กที่รีบใช้พลังเป่าผมเร็วๆ จนแห้ง แล้ว

วิ่งออกจากห้องไป พอเจย์หันกลับมาก็ต้องเจอกับสายตาพินิจพิเคราะห์

ของทีสปิริต

“กิดิมไปไหนล่ะ” ชาฮาถามถึงผู้พิทักษ์ที่ตัวติดกับเจย์มาตลอด

“กิดิมบอกว่าเพื่อนมาหาครับ” เจย์ตอบ

ชาฮาพยกัหน้า “เพราะงัน้เจ้ากเ็ลยโดนหลอกให้ท�าสญัญากบัปีศาจ

ไปแล้วละสิ เฮ้อ! เจ้านะเจ้า หาเรื่องใส่ตัวได้เป็นประจ�าเลยจริงๆ”

เจย์ยิ้มแห้ง แต่ชาฮาตีหน้าขรึมได้ไม่นานก็คลี่ยิ้ม พลางเอ่ยต่อว่า 

“เพราะงั้น...ก็ไปทดสอบมันซะทั้งสองศาสตร์เลยแล้วกัน”
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“ครับ!” เจย์ถามเสียงสูง

ชาฮาเลยยกมือเท้าเอว แล้วประกาศด้วยน�้าเสียงเข้มงวดว่า 

“ข้าจะให้คาร์เนจช่วย แต่เจ้าต้องทดสอบท้ังสองศาสตร์ ได้ยิน 

ชัดไหม เจย์ สก็อต”

ทคิก้า ฟีมาครอส รับรูไ้ด้ว่า ในห้องครวัของเธอมคีนแปลกปลอม

อยูด้่วย หรอืพดูให้ถกูกค็อื เป็นคนทีเ่ธอไม่คดิว่า เขาจะเข้ามาในห้องนีอ้กี 

หลังจากยกอาณาจักรแห่งนี้ให้เธอแล้ว

“มีอะไรคะวิท” 

ร่างโปร่งใสของวทิยนือยูฝ่ั่งตรงข้ามของโต๊ะเตรยีมอาหาร โดยยนื

หนัหลงัให้หน้าต่างกระจก ทีว่ทิเลอืกมาปรากฏตวัต่อหน้าเธอในช่วงเวลา

ที่ลูกศิษย์ของเธอและเด็กฝากของวิทไม่อยู่ นั่นแสดงว่า วิทต้องการคุย

เรื่องส�าคัญกับเธอ

“เธอคนนั้นมาถึงวิชชอร์แล้วนะ”

ดวงตาของทิคก้าเปล่งประกายวาบขึ้น แต่มือของเธอก็ยังบังคับ

ให้กระทะทั้งสามใบผัดสปาเกตตีต่อไป

“พรุ่งนี้ฉันจะไปพบเธอค่ะ”

“มั่นใจขนาดนั้นเลย” 

“ต่อให้ไม่มัน่ใจ กไ็ม่ยอมพลาดโอกาสหนึง่ครัง้ต่อปีนีห้รอกค่ะ แถม

ปีนี้ ฉันมีส่วนผสมพิเศษเพิ่มขึ้นมาด้วย”

พอได้ยินอย่างนั้นวิทก็หัวเราะ แล้วจางหายไป พร้อมกับทิ้งค�าพูด

ไว้ในห้วงความคิดของทิคก้าว่า

‘ฉันจะรอดูผลนะ’

“จะรอเยาะเย้ยละสไิม่ว่า” ทคิก้าพมึพ�า ขณะท�างานของเธอต่อไป

ก๊อก! ก๊อก! ก๊อก!

“เชิญ” 
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ประตหู้องท�างานของเดยีตีเ้ปิดออกด้วยมอืของทรอย ขณะเจ้าของ

ห้องเงยหน้าขึ้นมองแขกแล้วคลี่ยิ้ม

“ยิ้มแบบนี้คงรู้แล้วละสิ ว่าผมท�างานให้คุณเสร็จแล้ว”

“ผมบอกแล้วว่าขอความร่วมมอื” เดยีตีเ้อ่ยพลางผายมอืเชญิ “นัง่

สิ”

“ไม่หรอกครับ ผมมาแจ้งแค่ว่า ผมท�าให้ เจย์ สก็อต ยอมเข้ารับ

การทดสอบเมจิกลิสต์แล้ว และผมจะเดินทางไปนอร์ทวู้ดทันที เพื่อท�า

เรื่องที่คุณ ‘ขอความร่วมมือ’ อีกเรื่อง เราจะได้หมดพันธะต่อกัน”

เดียตี้ลุกขึ้นเดินไปที่ประตู “ขอบใจ”

ทรอยส่ายหน้าแล้วหายตัวไป เดียตี้ก�าลังจะปิดประตู แต่วีคก็

ปรากฏตัวขึ้นเสียก่อน

“ทรอยมา?”

เดียตี้เบี่ยงตัวหลบให้วีคก้าวเข้ามาในห้อง 

“ใช่ มาบอกว่าก�าลังจะไปนอร์ทวู้ด”

“นายต้องการให้ทรอยไปสืบอาการของ ‘เขา’ งั้นเหรอ”

“ใช่ นอกจากนายแล้ว ทรอยคือตัวเลือกที่ดีที่สุด”

วีคพยักหน้าแล้วเปลี่ยนเรื่อง “ฉันได้รับจดหมายนี่” 

แม้ไม่ได้ขยับตัว แต่พอวีคพิงสะโพกกับขอบโต๊ะท�างานของเดียตี้ 

ซองจดหมายสีขาวก็ลอยมาอยู่ตรงหน้าเดียตี้แล้วเปิดออก

“ก็เหมือนทุกปี ไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปสิ” เดียตี้ตอบเหมือนไม่ใช่

เรื่องส�าคัญ พลางยกมือขึ้นเพื่อจะดึงจดหมายเชิญนั้นไปท้ิง แต่วีคกลับ

พูดขึ้นว่า

“เขาไม่ได้เชิญไปรับการประเมิน แต่ให้ไปเป็นผู้ประเมิน”

ดวงตาสีฟ้าของเดียตี้สบกับดวงตาสีทองแดงของวีคนิ่ง หัวหน้า

มาสเตอร์แห่งร้านน�้าชาวิทาเรียน่าจะรู้ว่า นี่ไม่ใช่เวลาตื่นนอนของเพื่อน 

แต่การที่คนที่รักการนอนเท่าชีวิตยอมลุกจากเตียงมาหาเขา ต้องไม่ใช่

เรื่องธรรมดา
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“นายจะไป?”

“ไม่ไปได้?”

พอโดนย้อนอย่างนัน้เดยีตีก้ย็ิม้เผล่ วคีมองรอยยิม้นัน้แล้วเอ่ยต่อว่า 

“เดาได้ไม่ยากเลยว่า เป็นแผนของนาย”

เดียตี้ก้าวเข้าไปใกล้ แล้วหัวของคนที่ตื่นนอนก่อนเวลาก็ก้มลงจน

หน้าผากเขาชนกับอกเดียตี้ พร้อมฟังค�าตอบ

“ก็ไม่น่าเดาเลย”

“วิทรู้หรือเปล่า”

“จะเหลือเหรอ”

“งั้นก็ตามนั้น” วีคตอบพร้อมกับหลับตาและหลับไปทั้งอย่างนั้น 

เดียตี้ที่ยืนเป็นหลักให้คนที่อยากจะหลับก็หลับได้ทุกท่าทุกท่ี จึง

หัวเราะออกมาอย่างไร้เสียง



4
ผู้ไม่หวนกลับ

“เจย์ มีอะไรให้กินมั่ง” โซอี้ตื่นขึ้นมาตอนตีสอง เจย์อ่านหนังสือ

อยู่จึงเงยหน้าตอบไปว่า

“หิวเหรอ อัสโมวกินอาหารหมดแล้ว เดี๋ยวผมท�าอะไรให้กิน” เจย์

ตอบ แล้วลกุจากเก้าอีอ้าร์มแชร์ ส่วนคนทีเ่พิง่ตืน่กล็กุขึน้นัง่ทัง้ทีต่ายงัปิด 

จนเจย์หยิบวัตถุดิบมาวางบนเคาน์เตอร์นั่นแหละ ชายหนุ่มถึงได้ยินคน

งัวเงียขยับตัวลุกจากโซฟา พอหันไปมองก็เห็นโซอี้เริ่มยืดกล้ามเนื้อ

“กิดิมไปไหนเหรอ”

เจย์ชะงักมือที่แกะถุงผักกาดแก้ว ก่อนจะตอบว่า “มีนัดสังสรรค์

กับเพื่อนน่ะ”

ตั้งแต่วันที่โซอี้ตื่นขึ้นจากผลของการกินยาบ�ารุงของโรนัล เพื่อน

ของเขาก็ดูจะมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้น จากที่ไม่เคยเห็นกิดิมหรือบิม 

ก็มองเห็นได้ แถมยังแตะต้องตัวได้ด้วย พอเจย์ถามว่า ท�าไมถึงเห็น โซอี้

ก็ตอบเพียงแค่ว่า ‘ก็เห็น’ ง่ายๆ อย่างนั้น ส�าหรับเจย์ เขาไม่มีปัญหาใดๆ 

กบัการเปลีย่นแปลงนี ้ในเมือ่มนัท�าให้โซอีม้แีววตาทีส่ดใสและมุง่มัน่มาก

ขึ้น เขาก็พลอยยินดีไปด้วย

“คุณวิทให้ไปฝึกอะไรที่ไร่เหรอ ท�าไมถึงดูเหนื่อยมากจัง”
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“ก็ทั่วไป ต้องฝึกก�าลังกายให้แข็งแรงกว่านี้น่ะ ฉันไปอาบน�้าก่อน

นะ” โซอีต้อบกลางๆ แล้วคว้ากระเป๋าทีเ่ธอวางหลบไว้ตรงมมุโซฟาขึน้มา 

ก่อนจะเดินเข้าห้องน�้าไป

เจย์หั่นผักสลัดหลายชนิดใส่จาน แล้วหันไปอุ่นกระทะย่างเนื้อไก่ 

พอมันร้อนได้ที่ก็น�าเนื้อไก่มาฉีกเป็นฝอยใส่ลงบนผักสลัด จากนั้นหันไป

เปิดตู้เย็น หยิบขวดน�้าสลัดของแฮ็กกับไข่ต้มออกมาฝานเป็นแผ่น เมื่อ 

ท�าสลัดเสร็จก็สั่งให้ถุงขนมปังเปิดออก แล้วแผ่นขนมปังก็ลอยเข้าไปใส่

ในเครื่องปิ้งขนมปัง 

พึ่บ!

แผ่นขนมปังป้ิงเด้งขึน้มา พร้อมกบัทีโ่ซอีก้้าวออกมาจากห้องน�า้ใน

ชุดพนักงานเสิร์ฟของกะเช้า เธอถือหวีที่สางผมให้เรียบ ก่อนจะมัดเป็น

พวง เจย์เดินไปหยิบขนมปังจากเครื่องปิ้งมาวางในจานที่เขาจัดวางเนย

และแยมไว้ แถมด้วยไข่ดาวทีท่อดเสร็จใหม่ๆ แล้วยกมาวางบนโต๊ะอาหาร

“นายกินด้วยไหม” โซอี้ถาม พลางทรุดตัวลงนั่ง

“ไม่ละ ยังไม่หิว” เจย์ตอบ แล้วเดินไปเปิดตู้เย็นเพื่อรินนมใส่แก้ว 

จากนั้นเดินมาวางลงข้างจานสลัดที่โซอี้เริ่มกินอย่างหิวโหย ชายหนุ่มเห็น

เพื่อนกินอย่างเอร็ดอร่อยก็ยิ้ม แล้วนั่งลงเป็นเพื่อน

“มีอะไรจะอัปเดตไหม” คนที่กินสลัดหมดไปครึ่งจาน ตามด้วย

ขนมปังที่โปะด้วยไข่อีกหนึ่งแผ่นถามขึ้น เจย์เห็นปากหญิงสาวเปื้อนเลย

เอ่ยขึ้นว่า

“ทิชชู” 

กล่องทชิชกูล็อยมาวางลงข้างมอืโซอี ้หญงิสาวเลยหยบิมนัมาเชด็

ปาก พลางพึมพ�าว่า

“ขอบใจ”

“ผมได้รับจดหมายเชิญให้ไปรับการประเมินเป็นเมจิกลิสต์”

“ก็น่าอยู่” 

“แล้วคุณทรอยก็มา”
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โซอี้เลิกคิ้วนิดหน่อย ก่อนจะพยักหน้า แล้วพูดว่า

“อ้อ...คงมาตกลงเร่ืองหนี้ของอัสโมวละสิ ราคาค่าเสียหายสูงอยู่

นะ แต่สภาพห้องเก็บของของเขาก็เสียหายมากกว่าที่เห็นจริงๆ เขาไม่ได้

โก่งราคาหรอก” 

“ผมรู้ แต่เขาไม่รับชดใช้หนี้ด้วยเงิน แต่เป็นภารกิจน่ะ”

“หืม? ภารกิจอะไร ไม่ใช่ว่านายจะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยุ่งๆ 

อีกนะ” 

เจย์หัวเราะเบาๆ ในล�าคอ 

“ผมกไ็ม่รู้ รู้แต่ว่าผมต้องเป็นเมจกิลสิต์ให้ได้ก่อน ถงึจะท�าภารกจิ

นั่นได้”

ดวงตากลมโตของโซอี้เบิกกว้างขึ้น ก่อนจะถามว่า “แล้วนายต้อง

ประเมินเวทมนตร์ไหนล่ะ ด�าหรือขาว”

“ทั้งคู่”

ปากของโซอี้ที่จะงับขนมปังอ้าค้างไว้ ก่อนเธอจะดึงแผ่นขนมปัง

ออกจากปาก แล้วมองหน้าเจย์นิ่ง 

“ถือเป็นเรื่องยุ่งๆ ไหม” เขาถาม

“มากกก! นายรู้ไหม การประเมินเมจิกลิสต์มันไม่ได้หยุดแค่แตะ

โดนตัวเหมือนที่นายเข้าทดสอบสมรรถภาพเพื่อขึ้นทะเบียนพ่อมดนะ”

“เธอรู้เหรอว่าเขาทดสอบยังไง”

โซอี้วางของกินในมือลง แล้วพูดด้วยน�้าเสียงจริงจังว่า “ฉันมีพี่ที่

เป็นพ่อมดแม่มดสบิคน และทกุคนเป็นสเปเชยีลลสิต์นะ นายคดิว่าฉนัไม่รู้

หรือไง ว่ามันยากแค่ไหนกับการประเมินเมจิกลิสต์”

“สเปเชยีลลสิต์ทกุคนต้องไปเข้าประเมนิเมจกิลสิต์ด้วยเหรอ” เจย์

ถาม

คนถูกถามส่ายหน้า แล้วจิ้มสลัดเข้าปากเคี้ยวแล้วกลืน ก่อนจะ

ตอบว่า “ไม่ใช่ผู้ถูกประเมิน แต่เป็นผู้ประเมิน ในโลกนี้มีเมจิกลิสต์ไม่ถึง

สามสิบคน แต่ละคนก็เก่งเทพกันทั้งนั้น ให้มาประเมินกันเองได้โลกแตก
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พอดี”

เจย์พยักหน้า “จริงของเธอ แล้วเวลาประเมินเขาท�ายังไงล่ะ” 

“เขาก็ท�าคล้ายๆ กับที่นายถูกทดสอบคร้ังท่ีแล้วนั่นแหละ คือ

ทดสอบทีละศาสตร์ โดยเรียกสเปเชียลลิสต์ของแต่ละศาสตร์มาเป็น 

ผู้ประเมิน ถ้าผ่านครบสามศาสตร์ ก็จะได้รับผลการประเมินว่าเป็น 

เมจกิลสิต์ แต่ในการประเมนิทัง้สามศาสตร์นัน้จะต้องเชญิเมจกิลสิต์อย่าง

น้อยสามคนมาร่วมดูการทดสอบเพื่อประเมินผลในภาพรวมด้วย”

คนฟังก็ได้แต่พยักหน้าหงึกๆ ตาม แล้วพอโซอี้พูดจบ ความเงียบ

ก็ตามมาอีกชั่วขณะหนึ่ง จนโซอี้ต้องถามย�้าอย่างไม่แน่ใจว่า

“ที่เงียบไปเนี่ยเข้าใจไหม”

“เข้าใจ แต่บางทีผมก็สงสัยว่า เธอรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงนะ”

“ฉันก็สังเกตเอาน่ะสิ คนที่อยู่ๆ ก็ได้เป็นพ่อมดน่ะ ไม่มีทางเข้าใจ

ฉันหรอก เอ่อ...” โซอี้หยุดพูดกลางคัน พลางยกมือขึ้นปิดตา พร้อมสูด

หายใจลึก แล้วค่อยลดมือลง ความโกรธที่วาวโรจน์ในดวงตาแวบหนึ่งก็

จางหายไป โซอี้พูดต่อว่า

“...โทษทีที่มาพาลใส่นาย แค่มันจี้ใจด�าฉันไปหน่อยน่ะ”

เจย์รีบส่ายหน้า “ไม่เป็นไร ผมพูดไม่คิดเอง”

“ไม่ ไม่ใช่ความผดิของนาย คนอืน่ใช้เวทมนตร์ได้ยงัไง มนัไม่เกีย่ว

กับฉัน เพราะไม่ว่าฉันจะโกรธหรืออิจฉานายแค่ไหน ฉันก็เป็นนายไม่ได้ 

เอาเวลาไปฝึกฝนตัวเองดีกว่า”

“เท่มากเลย” เจย์เอ่ย

“อะไรเท่”

ชายหนุม่ชีค้นถาม ท�าให้คนทีอ่ยู่ๆ  กถ็กูชมอึง้ไป ก่อนจะเสเอาส้อม

จิ้มไก่ฉีกฝอยขึ้นมากิน โดยไม่พูดอะไรอีก เจย์มองท่าทางแก้เขินนั้นด้วย

รอยยิ้มน้อยๆ ชายหนุ่มยังยืนยันค�าเดิม ส�าหรับเขา โซอี้เป็นคนเก่งจริงๆ 

อาจจะดแูขง็กร้าวไปบ้าง แต่โซอี้ไม่เคยละสายตาจากสิง่ทีเ่ธอต้องการเลย 

นั่นท�าให้คนไม่มีความฝันอะไรเลยอย่างเขาเข้าใจค�าว่า ‘อิจฉา’ ที่เธอพูด
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ขึ้นมานิดหน่อย

“แล้วปีนี้เขาจัดการประเมินกันที่ไหน”

“มาเจนต้าน่ะ โซอี้จะไปด้วยไหม พี่อีสกับพี่วินน์ก็ต้องไปนะ ไม่รู้

ว่าคนอื่นต้องไปไหม”

“อืม คนอื่นไม่น่าจะไปนะ เพราะพี่โจแอนน์กับพ่ีซีราฟเป็นสเป- 

เชียลลิสต์แล้ว ส่วนพี่ธีบีน...ก็เหมือนมาสเตอร์วีค”

เจย์เลิกคิ้ว “ไม่เข้ารับการประเมินน่ะเหรอ”

โซอี้พยักหน้า 

“ออื คณุทรอยกเ็หมอืนกนั มาสเตอร์มซูอลถงึได้บ่นไง ว่าช่วงเวลา

ของมาสเตอร์วีคสร้างรายได้น้อยสุด เพราะจุดขาดทุนใหญ่ๆ ก็มาจากที่

พ่อมดของช่วงเวลานี้ไม่มีใครไปทดสอบสักคน”

“แต่แฮ็กคงไม่มั้ง แฮ็กคงไปทดสอบ”

“แหงสิ...แล้วนายไม่เข้ากะเหรอ”

เจย์หนัไปมองนาฬิกา แล้วพบว่าใกล้เวลาเข้างานของเขาแล้ว ชาย

หนุ่มจึงลุกขึ้น พร้อมกับโซอี้ที่เก็บจานชามไปล้าง 

“ว่าแต่ท�าไมเธอแต่งตัวแต่เช้า อีกตั้งหลายชั่วโมงกว่าจะถึงเวลา

เข้างาน”

โซอี้วางจานลงในซิงก์ล้างจานแล้วเริ่มเปิดน�้า ก่อนตอบว่า 

“มาสเตอร์เมจให้ฉันไปชว่ยตรวจรับของที่ท่ารบัของน่ะ นายลงไป

ท�างานก่อนได้เลย มาสเตอร์นัดฉันตอนตีสี่ ล้างจานเสร็จฉันจะกลับบ้าน

สักหน่อย”

“โอเค แล้วเจอกันตอนเที่ยง”

“บาย” โซอี้ตอบพลางยิ้มให้ 

เจย์ยิ้มตอบ แล้วเดินออกจากห้องเพื่อลงบันได แต่เมื่อเดินไปถึง

บันไดทางขึ้นร้านชั้นสองก็พบแมทธิวเดินออกจากประตูร้านขนมชั้นล่าง

พร้อมด้วยเจ้าหมาน้อยตัวนั้น มันกระดิกหางแรงขึ้นทันทีที่เห็นเขา แล้ว

วิ่งมาหา
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“ไง หายดีแล้วเหรอ” เจย์ถาม

โฮ่ง! เจ้าหมาน้อยส่งเสียงเห่าตอบ

“อย่าเห่าสิ ซื้ออาหารให้แล้วก็กินไป” แมทธิวดุแล้วยื่นขนมปัง

สอดไส้ให้ เจ้าหมาน้อยจึงนั่งลงแล้วงับขนมปังมาเคี้ยวหงุบหงับอย่าง

เอร็ดอร่อย 

เจย์มองหมาแล้วเงยหน้ามองคน 

“ดูเข้ากันดีนะครับ”

“เชื่อเถอะว่า ถ้ามันท�าเสื้อฉันเลอะ มันได้กลายเป็นอาหารปีศาจ

แน่” แมทธวิตอบเสยีงเยน็ แล้วเดนิผ่านเจย์ไป เจ้าหมาน้อยทีเ่คีย้วขนมปัง

หมดพอดี ก็ลุกขึ้นวิ่งตามเจ้านายของมันไปทันที ทั้งที่ไม่มีสายจูงล่ามไว้ 

เจย์มองตามแล้วคิดว่า

‘หรือว่าพูดแก้เขิน’

“อ้าว เจย์ มาแล้วเหรอ” เสียงแฮ็กดังมาจากชั้นสอง ท�าให้เจย์หัน

ไปยิ้มพลางก้าวขึ้นบันไดไป

“คนไม่ง่วง” 

เจย์ทีเ่ปลีย่นผ้าปโูต๊ะหนัไปมองตามเสยีงเรยีก แล้วต้องแปลกใจที่

วันนี้มาสเตอร์วีคเดินมาหาเขา ชายหนุ่มจึงถามว่า

“มีอะไรเหรอครับ มาสเตอร์”

วีคยื่นมือมา เจย์มองมือนั้นแล้วถามว่า “อะไรเหรอครับ”

วีคหดมือกลับไป แล้วถอนหายใจยาว “แย่จัง ไม่หลงกล” 

“ครับ?”

ธบีีนทีเ่ดนิผ่านมากเ็ลยหวัเราะ “ถ้านายจับมอื นายคงโดนปรบัเงนิ

เดือน”

“ครับ!”

“ก็กฎของร้านคือห้ามใครโดนตัวนี่” ธีบีนขยายความ

“แต่มาสเตอร์เป็นมาสเตอร์นะครับ” เจย์แย้งอย่างไม่เข้าใจ 
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ธีบีนก็ได้แต่หัวเราะต่อ ส่วนวีคก็หมุนตัวเดินกลับไปที่เคาน์เตอร์  

ธีบีนเลยเฉลยว่า

“ใช่ อาจเพราะหลังจากนี้ มาสเตอร์คิดว่านายคงจะโดนหมายหัว

จากพ่อมดระดับที่สูงขึ้น ก็เลยอยากจะเตือนนายไว้ละมั้ง” 

เจย์หันไปมองมาสเตอร์ที่ตาปรืออยู่ตลอด ซึ่งหยิบกระป๋องชาขึ้น

มาแล้ว นั่นแสดงว่ามีลูกค้าก�าลังจะขึ้นมา เจย์ที่วันนี้มีหน้าที่ดูแลตรงจุด

รอควิจงึต้องรีบเดนิไปประจ�าต�าแหน่ง เลยไม่ได้คยุกบัธบีนีต่อ แล้วกเ็ป็น

อย่างที่เขาคิด พอเขาเดินไปถึงจุดรอคิว ร่างของแม่มดแห่งเมฆหมอก 

นิมโบสก็ปรากฏขึ้น

“ไง คนไร้อดีต”

‘ท�าไมคนฝึกศาสตร์โฮโนรุอุสชอบตั้งชื่อใหม่ให้คนอื่นจัง’ เจย์คิด

พลางค้อมตัวลง แล้วผายมอืให้ลกูค้าประจ�าเดนิเข้าไปในร้าน นมิโบสเอง

ก็ไม่ได้สนใจเขาอีก เธอเดินตรงไปนั่งที่หน้าเคาน์เตอร์ ซึ่งพอดีกับท่ีวีค

วางถ้วยชาร้อนซึ่งมีกลิ่นมะลิลอยขึ้นมาลงตรงหน้าเธอ

“ชามะลิได้แล้วครับ” 

“จริงหรือเปล่าที่นายได้รับจดหมายเชิญ” นิมโบสพูดเปิดประเด็น

ด้วยน�้าเสียงสะใจ

“ใช่”

“แล้วนายก็ตอบรับด้วย”

“ใช่” 

เท่านั้นเอง นิมโบสก็หัวเราะร่าเสียงดัง พลางปรบมืออย่างชอบใจ 

“ฉนัอยากเหน็หน้ายยัลรีาชะมดั ยยันัน่คงต้องอยากกระอกัตายแน่ 

ธีบีน ปีนี้นายจะไปทดสอบสเปเชียลลิสต์หรือเปล่า”

“ไม่ครับ” ธบีนีตอบด้วยรอยยิม้ แต่นมิโบสกลบัย่นจมกูใส่เขาอย่าง

ไม่ชอบใจ แล้วหันมากวักมือเรียกเจย์ 

เจย์เห็นว่า อีกฝ่ายนั่งอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์ ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีในความ 

รับผิดชอบของเขา เจย์เลยเดินเข้าไปหา
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“นายได้รับจดหมายเชิญเพื่อให้ไปรับการประเมินเป็นเมจิกลิสต์ 

ใช่ไหม”

“ครับ”

“ทั้งสองสายเวทมนตร์เลยหรือเปล่า”

“ครับ”

“แล้วเลือกสายไหนล่ะ ขาวละสิ” 

จรงิๆ เจย์จะอ้าปากตอบ แต่โดนแม่มดสาวชงิตอบไปแล้ว เขาเลย

ได้แต่งับปากลง 

นมิโบสทีย่ิม้กว้างอย่างพอใจจึงพดูต่อว่า “ถ้าโชคดเีราคงได้เจอกนั

ในการประเมิน เพราะฉันเป็นหนึ่งในผู้ประเมินของศาสตร์โฮโนรุอุส

เหมือนเจ้านี่”

เจย์หันไปมองวีค แล้วค้อมศีรษะให้ “ครับ”

“ตอบอย่างอื่นบ้างก็ได้ แหม เรารู้จักกันมาจะครบปีแล้วนะ ฉัน

เองก็เคยแนะน�านายตั้งหลายอย่าง”

“เอ่อ ผมแค่ไม่รู้จะพูดอะไร” เจย์พูดอ้อมแอ้มไป

“ก็เธอพูดมาก” วีคเอ่ยต่อ ท�าให้นิมโบสหันไปค้อน ก่อนจะหันมา

ยิ้มให้เจย์ พลางพูดต่อว่า

“นายยังไม่มีอาจารย์สอนเวทมนตร์ขาวใช่ไหมล่ะ แล้วอย่างวีคก็

คงไม่สอนคนที่ไม่ใช่ลูกศิษย์ มาเป็นลูกศิษย์ฉันไหม”

‘วกเข้าเรื่องนี้อีกแล้ว’

“ขอบคุณครับ แต่ไม่ดีกว่า”

นิมโบสได้ยินอย่างนั้นก็หน้านิ่วนิดหนึ่ง ก่อนจะสะบัดหน้าหนี แล้ว

ยกถ้วยน�า้ชาขึน้จบิช้าๆ เจย์เหน็อกีฝ่ายไม่มเีร่ืองทีต้่องคยุกนัอกี เขาจงึก้าว

ถอยห่าง แต่ก่อนเขาจะหมุนตัวเพื่อเดินกลับไปประจ�าต�าแหน่ง นิมโบส 

ก็พูดว่า

“...คนเราพอนอนกจ็ะลมือะไรๆ ไปตัง้มากมาย ถ้าไม่นอนเสยีบ้าง 

ก็จะได้ไม่ต้องลืม”
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เจย์หันมามองคนพูด ขณะที่นิมโบสฉีกยิ้มให้ แล้วพูดต่อ

“ฝึกกลัดราบกความจ�าส�าคญัใช่ไหมล่ะ ฉนัสามารถท�าให้นายความ

จ�าดีได้นะ”

“ค�าพูดเมื่อกี้...เป็นของใครเหรอครับ” 

นิมโบสเลิกคิ้ว เช่นเดียวกับวีคที่หันมามองเจย์ด้วย แต่สมองของ

เจย์ตอนนี้มีแต่ข้อความในบันทึกของเขาที่เขียนไว้ว่า

‘...ถ้าแค่ไม่นอนแล้วจะไม่ลมืได้ การหาวธิีให้ไม่ต้องนอนน่าจะง่าย

กว่าการหาเหตุผลว่าท�าไมถึงต้องลืม’

เขาตอนอายสุบิห้าเขยีนบนัทกึไว้อย่างนัน้ แม้ตอนนีจ้ะรูแ้ล้วว่า เขา

น่าจะเคยใช้ศาสตร์โฮโนรุอุสได้ แต่เขาก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี ว่าเขาลบความ

ทรงจ�าของตัวเองไปท�าไม

มาสเตอร์เกลดาบอกว่า การดื่มหยดน�้าแห่งกัลดราบกท�าให้ความ

ทรงจ�าของเขาหายไปอย่างสมบูรณ์ และไม่มีทางดึงมันกลับมาได้อีก  

ชาฮากบ็อกว่า เขาดืม่หยดน�า้นัน้กเ็พือ่รกัษาอาการป่วยโรคความจ�าเสือ่ม 

ซึ่งผลข้างเคียงของมันก็คือ ท�าให้เขาลืมทุกอย่างก่อนหน้านี้ แล้วเริ่มจ�า

สิ่งใหม่แทน

เจย์ไม่มีปัญหากับการลืมความทรงจ�าเดิม หรือการที่เขาไม่ง่วง

นอน แต่ค�าพูดนั้นก็ยังกวนใจเขาอยู่ และเมื่อต้องปกป้องคนมากขึ้น เขา

ก็เริ่มสงสัย ถ้าเขาคนก่อนเก่งกาจขนาดครอบครองสปิริตที่ทรงพลังไว้

มากมาย ท�าไมเขาถึงยอมลบความทรงจ�าตัวเองล่ะ

“ค�าพูดที่ว่า การนอนท�าให้ลืมน่ะเหรอ” นิมโบสถาม

“ครับ”

“เป็นค�าพูดของผู้วิเศษคนหนึ่งที่ฉันรู้จัก”

“ผู้วิเศษเหรอครับ” เจย์ทวนค�าตอบนั้นอย่างงงๆ

“ใช่ มนษุย์ผูท้ี่ไม่มวีนัหวนกลบัมาเป็นมนษุย์ พวกเขามพีลงัอ�านาจ

พิเศษมาแต่ก�าเนิด จึงถูกแบ่งแยกจากมนุษย์ทั่วไป และไม่สามารถเรียก

ได้ว่าเป็นพ่อมดแม่มดด้วย ถึงอย่างนั้น พวกเขาก็มีเวทมนตร์ท่ีพวกเรา
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ไม่มี นั่นคือ...ผู้วิเศษ”

“แล้วเขา...เอ่อ อธิบายเรื่องนี้ว่าอย่างไรเหรอครับ”

นิมโบสอ้าปาก ท�าท่าจะพูดต่อ แต่แล้วก็หุบปากฉับ พลางยักคิ้ว

ให้เจย์ ก่อนส่ายหน้า 

“ไม่บอก มาเป็นลูกศิษย์ฉันสิ แล้วฉันจะบอก”

เจย์กะพริบตาปริบๆ แต่ไม่ตอบ ท�าให้นิมโบสหน้าหงิก ขณะที่วีค

เอ่ยแทรกขึ้นว่า

“ลูกค้ามาแล้ว” 

“ครับมาสเตอร์” 

คราวนีเ้จย์จึงถอยห่างไปได้จริงๆ แต่กย็งัได้ยนินมิโบสบ่นมาสเตอร์

วีคยาวเหยียด เจย์ก็ไม่เข้าใจว่า นิมโบสติดใจอะไรเขานักหนา แต่ค�า

แนะน�าของเธอกม็ปีระโยชน์ต่อเขาจรงิๆ เจย์ท�างานจนเกอืบจะหมดเวลา

ของกะนี้ก็เห็นนิมโบสลุกขึ้น แล้วเดินมาโบกมือลาเขา

“ไปนะ คนไร้อดีต” 

“แล้วมาอีกนะครับ”

นิมโบสยักไหล่ แต่ขณะที่เธอเดินผ่านเขาเพื่อออกจากร้าน เจย์ก็

อดไม่ได้ที่จะถามว่า

“ท�าไมถึงเรียกผมว่า คนไร้อดีต ล่ะครับ”

นิมโบสหันมาสบตาเขา “ก็แค่ฉายา เก๋ดีออก” 

“คุณทรอยเรียกผมว่า คนดัง มาสเตอร์วีคเรียกผมว่า คนไม่ง่วง 

ทุกฉายาย่อมมีที่มาไม่ใช่เหรอครับ”

มุมปากของนิมโบสยกขึ้น แล้วเดินลงบันไดไป พร้อมกับตอบว่า

“ก็กลิ่นของนายมันเหมือนกลิ่นของเด็กแรกเกิดเลยนี่”

เจย์มองตามแผ่นหลังของแม่มดที่จางลงเรื่อยๆ เมื่อก้าวลงบันได

ไปแต่ละขั้น ไม่นานร่างของแม่มดแห่งเมฆหมอกก็จางหายไปราวกับสาย

หมอก 

“คนฝึกศาสตร์โฮโนรุอุส จะใช้จมูกจ�าแนกประเภทของคนน่ะ” 
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เสียงของธีบีนดังขึ้น ท�าให้เจย์หันไปมองรุ่นพี่

“งั้นผมก็คงมีกลิ่นหลากหลายมากเลย เพราะมีตั้งสามฉายา”

ธีบีนหัวเราะร่า พลางชี้ไปที่แฮ็ก 

“คนทุกคนมีกลิ่นแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับช่วงเวลา อย่างแฮ็ก

ตอนนี้ก็เริ่มมีกลิ่นของอัลคิลมากขึ้นเรื่อยๆ แล้ว”

“กลิ่นเป็นแบบไหนเหรอครับ”

“แล้วนายได้กลิ่นอะไรบ้างล่ะ”

เจย์เอียงคอแล้วตอบว่า “ผมได้กลิ่นมินต์จากตัวแฮ็กบ่อยๆ มิวท์ก็

ด้วยครับ แต่นั่นก็เพราะเขาท�างานในห้องครัว”

ธีบีนยกมือขึ้นจะตบไหล่เจย์ เจย์จึงขยับตัวถอยหนี มือธีบีนเลย

พลาดไป ธีบีนมองมือ เจย์เองก็มองแล้วเอ่ยเสียงอ่อยว่า

“ก็พี่บอกให้ผมระวังตัว” เจย์บอก พลางคิดว่า ‘ถ้าถูกตัดเงินเดือน 

รายได้ก็จะลดลงอีกนี่นา’

คนฟังหัวเราะแล้วส่ายหน้า 

“พี่ไม่แกล้งนายหรอกน่า แค่จะตบบ่าแล้วบอกว่า นั่นแหละกลิ่น

ของอลัคลิ ผูฝึ้กศาสตร์อลัฮาคมิจะมกีลิน่ของสมนุไพรตดิตวั และกลิน่นัน้

ไม่ได้มาจากที่พวกเขาท�างานอยู่ในครัว แต่เป็นพลังของพวกเขาที่ค่อยๆ 

ปรากฏขึน้ในกระแสเลอืด รูใ้ช่ไหมว่า เลอืดเนือ้ของผูฝึ้กศาสตร์อลัฮาคมิ

ใช้ท�าอะไรได้”

เจย์พยักหน้าอย่างหวาดเสียว ขนาดเขายังได้กลิ่นจากตัวแฮ็ก  

พ่อมดคนอื่นๆ ก็ต้องได้กลิ่นเหมือนกัน เพราะอย่างนี้สินะ การล่าแม่มด

หรอืพ่อมดอลัฮาคมิจึงไม่ใช่เร่ืองยากเลย เพราะจะซ่อนกลิน่ประจ�าตวัจาก

พ่อมดฝีมือเก่งกาจได้อย่างไรล่ะ 

‘นอกจากต้องเก่งกว่ามากๆ’ เจย์สรุปกับตัวเอง

“ไปช่วยแฮ็กเถอะ ลูกค้าคงหมดแล้วละ” ธีบีนเอ่ยเพราะเห็น

มาสเตอร์วคีคว�า่แก้วส�าหรบัใส่น�า้เปล่าทัง้หมดกลบัเข้าชัน้แล้ว เจย์จงึเดนิ

ไปช่วยแฮ็กที่ก�าลังยกชุดน�้าชาและกระเช้าขนมไปวางในลิฟต์ส่งของ 
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“ธีบีน” วีคเรียกพนักงานล�าดับที่หนึ่งของเขาไว้

“ครับ มาสเตอร์”

“ออกจากกะแล้ว ตามฉันไปบนเขาสเปลเลียด้วย”

ธีบีนเลิกคิ้วแล้วค้อมศีรษะรับค�าสั่ง 

“ได้ครับ มาสเตอร์”

พอได้ยินอย่างนั้น วีคก็พยักหน้าให้ธีบีนไปตรวจดูความเรียบร้อย

ก่อนส่งกะ แล้วมองไปยังเจย์ พลางพึมพ�ากับตัวเอง

“เจย์ยังไม่รู้งั้นเหรอ ว่าวิทเองก็...”

‘...เป็นผู้วิเศษ’



5
สิงสถิต

หอสูงรูปทรงแบบหอจีนโบราณตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้าวีคและ 

ธบีนี ทัง้สองยนืรออยูห่น้าประตทูางเข้าอย่างใจเยน็ จนกระทัง่บานประตู

เปิดออก เด็กหญิงเจ้าของใบหน้าจิ้มลิ้มแต่ไร้อารมณ์เดินออกมาโค้งตัว

ให้แก่วีคแล้วผายมือ วีคก้าวไปตามทิศทางของมือนั้น ธีบีนเองก็เช่นกัน 

ขณะที่เด็กหญิงรับใช้เดินตามหลัง 

ควันก�ายานลอยอ้อยอิ่งผ่านวีคไป ขณะชายหนุ่มเดินขึ้นบันไดวน

ไม้ ด้วยอาการสงบราวกับเป็นเจ้าของสถานที่ ผ่านใจกลางหอที่แต่ละชั้น

มีสวนลอยกลางอากาศ ซึ่งจัดแต่งสวนด้วยไม้ดอกและไม้ประดับ

นานาพรรณ โดยมีทีสปิริตคอยดูแลอย่างแข็งขัน

วีคเดินผ่านไปเร่ือยๆ จนถึงชั้นที่ห้าจึงหยุด พลางหันหน้าเข้าหา

สวนดอกไม้น�้าซึ่งมีเก๋งจีนลอยน�้า ที่นั่นมีหญิงสาวเจ้าของเส้นผมขาว

บริสุทธิ์นั่งปักผ้าอยู่ ข้างกระจาดผ้ามีจอกน�้าชาท่ีเหมือนด่ืมไปแล้วถึง 

ห้าจอก วีคเหลือบมองแวบหนึ่ง ก่อนจะค้อมตัวลง หญิงสาวคนนั้นจึงเงย

หน้าเอ่ยด้วยรอยยิ้ม

“เราก�าลงัคยุกนัสนกุเชยีว เจ้ามากเ็ลยท�าให้แขกตวัน้อยของข้ารบี

กลับกันหมด”
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“ผมมาคารวะตามหน้าที่ ถ้าไม่อยากให้มาก็บอกวิทสิครับ”

หญิงสาวได้ยินอย่างนั้นก็ยกมือขึ้นปิดปากหัวเราะ 

“ไม่น่ารักเลย สู้เมจก็ไม่ได้ รู้ไหมเขามาตั้งแต่วันแรกที่ข้ามาถึง 

สมกับเป็นลูกศิษย์ที่น่ารักของวิท”

ใบหน้าง่วงงุนของวีคไม่ได้แสดงอารมณ์ใด พลางผายมือไปทาง 

ธีบีน 

ลูกศิษย์คนเก่งจึงก้าวออกมา แล้วแบมือออก เผยให้เห็นกาน�้าชา

ทรงเหลี่ยมสีน�้าเงินของร้านน�้าชาวิทาเรีย เมื่อชายหนุ่มปล่อยมือ กาน�้า

ชาก็ลอยจากมือของธีบีนไปวางลงอยู่ข้างถาดซึ่งมีป้านน�้าชาจีนสีน�้าตาล

“ยินดีต้อนรับสู่วิชชอร์ครับ ดูเหมือนปีนี้ท่านจะได้ดูอะไรสนุกๆ”

หญงิสาวปริศนายิม้รับ แต่ยงัคงปักผ้าของตวัเองต่อ วคีเหน็ว่าเขา

ท�าหน้าที่ของเขาแล้ว จึงค้อมตัวอีกครั้ง ก่อนจะหมุนตัวเพื่อกลับ 

“ข้าอยากเจอเขา”

วีคชะงักเท้าแล้วหันไปมองคนพูด คร้ังนี้เขาได้สบตากับหญิงสาว

เจ้าของเส้นผมสีขาว และไม่บ่อยนักที่มาสเตอร์ผู้ครอบครองอาณาเขตที่

แข็งแกร่งที่สุดต้องตั้งสติ ท�าให้ใบหน้าเขาปราศจากความง่วงงุนอย่างท่ี

เคยเป็นทันที

“เจย์ สก็อต งั้นเหรอ”

“ใช่ เขาช่วยพาเดก็รับใช้ของข้ากลบัมาส่ง ข้าเลยอยากจะขอบคณุ

เขาหน่อย”

“ไม่ดีมั้งครับ ของขวัญจากท่านอาจท�าให้เขาล�าบากกว่าเดิม”

หญิงสาวปริศนาหัวเราะ แต่แล้วก็ก้มหน้าท�างานต่อ พร้อมกับพูด

ว่า “ไม่ว่าช้าหรือเร็ว เขาก็ต้องมาพบข้า”

วคีไม่ตอบรับหรือปฏเิสธ เขาหมนุตวัเดนิกลบัไปตามทางทีเ่ขาเดนิ

มา ธีบีนก็ไม่ถาม จนกระทั่งทั้งคู่เดินออกไปพ้นเขตหอจีนประหลาดแห่ง

นั้น ธีบีนก็ถามว่า

“เด็กรับใช้ของเธอน่ะเหรอครับหลงทาง”
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“น่าจะมคีนตายเมือ่เรว็ๆ นี”้ วคีตอบด้วยน�า้เสยีงเฉือ่ยชา แล้วเงย

หน้ามองท้องฟ้ายามเช้า พลางหยีตา

“แดดจ้าจัง”

“มาสเตอร์จะเข้านอนเลยไหมครับ” ธีบีนถาม

วีคหันมาพยักหน้า ก่อนจะหายตัวไปจากตรงนั้น พร้อมกับค�าสั่ง

สุดท้ายว่า

“รอรับกาน�้าชาคืนด้วยนะ...ท�าใหม่มันเปลืองต้นทุน”

“ท่านจะอยากพบ เจย์ สก็อต ไปท�าไม หน้าตาเขาก็เหมือนพวก

เราแหละ” เนโรเอ่ยหลงัจากคล้อยหลงัวคี ขณะทีซ่โีรรนิน�า้ชาใส่จอกน�า้ชา

ขนาดเล็กของแต่ละคน

“เพราะเขาคือคนที่ท�าให้พวกเจ้ายอมท�าพันธสัญญาด้วยนี่นา”

เหล่าเอเทมมูหันมามองหน้ากัน ขณะที่หญิงสาวเพ่งมองไปที่กิดิม

แล้วเอ่ยต่อ “โดยเฉพาะเจ้า กิดิม”

กิดิมยกถ้วยน�้าชาขึ้นดื่ม โดยไม่พูดอะไร

“ท�าไมพวกเจ้าถึงยอมท�าพันธสัญญากับเขาล่ะ”

‘เรื่องของข้า’ กิดิมตอบทางจิต ขณะที่โฟร์เทียเอ่ยว่า

“ถ้าท่านอยากเจอ เจย์ สก็อต ก็แค่มองหาความวุ่นวายเอาไว้”

หญิงสาวเลิกคิ้ว โฟร์เทียเลยเอ่ยต่อ

“เพราะเขาชอบอยู่ในที่ที่วุ่นวาย ครั้งที่แล้วหากข้าไม่ออกจากการ

จ�าศีลเร็วกว่าก�าหนดละก็ มีหวังเขาได้ตายไปแล้ว”

“เขากเ็ป็นแบบนีเ้สมอไม่ใช่เหรอ ชอบเอาตวัเข้าไปเสีย่ง ท�าให้เรา

ปวดหัว ต้องคอยตามไปช่วยเขาอยู่เรื่อย” แอนนิมอสพูดเสริม

“ฟังๆ ด ูมนัน่าจะท�าให้ชวีติอนัไร้แก่นสารของพวกเจ้าสนกุขึน้นะ” 

หญงิสาวคาดเดา และได้รบัค�าตอบจากเอเทมมทูัง้ห้าโดยพร้อมเพรยีงกนั

ว่า

“มาก”
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“ว่าแต่ เจยีงซอืตนทีอ่ยูก่บัเขาคนนัน้ ใช่เจยีงซอืทีเ่ล่าลอืกนัว่า เป็น

ลูกศิษย์ของสามปีศาจหรือเปล่า”

“ใช่ ฝีมือดด้ีวย แล้วยงัเป็นอาจารย์ทีด่ ีเจ้าปีศาจเถ้ากระดกูจอมซ่า

ทีช่อบสร้างปัญหานัน่เลยเก่งขึน้เรือ่ยๆ เพราะได้ฝึกฝีมอือยูก่บัเจ้าผดีบินัน่” 

เนโรตอบ พลางสะกิดซีโรให้เติมน�้าชา 

หญงิสาวละสายตาจากผ้าทีปั่กอยู ่แล้วเงยหน้าขึน้มองตาเอเทมมู

ทั้งห้าและพูดว่า “เอเทมมู อัสโมว เจียงซือ ทีสปิริต อืม อีกนิดเดียวก็

เกือบใช่แล้ว”

ค�าพูดที่เหมือนจะธรรมดาของหญิงสาว กลับท�าให้เอเทมมูทั้งห้า

ลกุขึน้ยนืพร้อมกนั แล้วปล่อยความกดดนัพุง่ไปปะทะกบัเกราะป้องกนัอนั

แข็งแกร่งของหญิงสาวผมขาวคนนั้นทันที 

“ข้าพูดความจริง เมื่อเขาเลือกที่จะเดินบนเส้นทางนี้แล้ว ก็ไม่มี

ทางหวนกลับ...เหมือนพวกเจ้า”

กดิมิเป็นคนแรกทีย่กจอกน�า้ชาขึน้ซดรวดเดยีวหมด จากนัน้โค้งตวั

แล้วหายวับไป เป็นเหตุให้หญิงสาวหัวเราะร่วน

“ว้า ข้ายังไม่ได้รินน�้าชาจอกที่สาม2 เลย ไปซะแล้ว” เสียงพูดกลั้ว

หัวเราะของหญิงสาวดังขึ้น พร้อมๆ กับการสลายแรงกดดันของเอเทมมู

ที่เหลือ ทั้งสี่จึงนั่งลง

“ท่านไม่ควรท�าให้กิดิมหงุดหงิด” ซีโรเอ่ย

“ก็ตั้งแต่รู้จักกันมา พวกเจ้าเคยเห็นกิดิมใจดีกับใครมากขนาดนี้

ไหมล่ะ” หญิงสาวย้อน เหล่าเอเทมมูทั้งสี่เถียงไม่ออก

“เขาถงึน่าสนใจไง” หญิงสาวพดูเสริม แล้วละมอืจากผ้าไปยกจอก

น�า้ชาของเธอขึน้จบิ พลางยิม้น้อยๆ “ชาของวคียงัรสเลศิเหมอืนเคย บางที

2 ภาษิตชาโบราณบทหนึ่งของชาวจีนกล่าวไว้ “จอกแรกคือต้อนรับ จอกสองคือสนทนา 

พาที จอกสามคือส่งผู้มาเยือน” ดังนั้นในวงน�้าชาหากยังไม่ถึงเวลาจากลา เมื่อจะรินน�้าชา

รอบที่สามจึงต้องให้คนในวงที่ไม่ใช่เจ้าบ้านเป็นผู้รินน�้าชาแทน ถ้าเจ้าบ้านเป็นผู้รินจอกที่

สามจะหมายความว่าไล่แขกให้กลับ
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ข้าก็สงสัยนะ ว่าวิทสอนลูกศิษย์ยังไง ถึงชงชาเก่งขึ้นทุกวัน”

“ท่านอยากลองชิมชาของลูกศิษย์คนล่าสุดของผู้วิเศษคนนั้นไหม

ล่ะ” แอนนิมอสเอ่ย

“นางได้ฝึกชงชาแล้วเหรอ” หญิงสาวปริศนาถาม

“ยัง วิทก�าลังเตรียมความพร้อมให้นางอยู่” แอนนิมอสตอบ แต่ก็

พดูเพยีงแค่นัน้ เพราะเอเทมมแูห่งสายลมไม่ต้องการเปิดเผยความลบัของ

คนอื่นมากไปกว่านี้

หญิงสาวผมขาวนิ่งคิดไปครู่หนึ่ง แล้วหยิบผ้ามาปักต่อ พลางพูด

ว่า

“โซอี ้แซมป์สนั สนิะ วทินีช่่างอดทนจรงิๆ กว่าจะมาถงึวนันีค้นตาย

ไปตั้งเท่าไร”

“ก็เหมือนท่านไม่ใช่เหรอ ผู้วิเศษที่ให้พรเฉพาะกับคนตาย” เนโร

เอ่ย หญิงสาวผมขาวยิ้มกว้างขึ้น

“แต่ข้าก็ให้พรพวกเจ้าไม่ได้ เพื่อนข้า แต่ถ้าเป็น เจย์ สก็อต ก็ไม่

แน่”

เอเทมมูทั้งหมดนิ่งงัน แล้วซีโรก็เอ่ยว่า “ท่านว่าเขาจะก้าวไปได้

ไกลขนาดนั้นเหรอ”

“แล้วถ้าพวกเจ้าคดิว่าเขาไปไม่ถงึ ไยถงึท�าพนัธสญัญากบัเขาเล่า”

ไม่มีค�าตอบจากเอเทมมูทั้งสี่ จากนั้นบทสนทนาก็เปลี่ยนไปเป็น

เรื่องอื่น ในหนึ่งปีเจ้าของหอประหลาดจะได้เจอกับเพื่อนเก่า และปีนี้ที่

นัดหมายของเธอคือ วิชชอร์ น่าแปลกที่ลางสังหรณ์ของเธอบอกว่า ปีนี้

คงมีอะไรสนุกๆ ให้เพลิดเพลินมากกว่าทุกปี

‘ยกมือให้สูง อย่าให้ข้าต้องพูดเยอะ’

เจย์ยกมือขึ้น ทั้งที่ยังนั่งคุกเข่า พลางมองกิดิมที่ลอยตัวอยู่ตรง

หน้าเขาด้วยสายตาเข้มด ุเจย์จงึอดคดิถงึเวลาเขาดอุสัโมวไม่ได้ เขาไม่น่า

จะใช้สีหน้าที่เข้มดุขนาดนี้นะ แต่กิดิมใช้รูปร่างของเขาอยู่ เลยท�าให้เขา
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ได้เห็นหน้าตัวเองตอนแสดงสีหน้าไม่พอใจมากเป็นครั้งแรก

“แต่เราไม่มเีงนิจ่ายค่าเสยีหายให้เขาจรงิๆ นะครบั” เจย์แย้งเสยีง

อ่อย

เรื่องมีอยู่ว่า กิดิมกลับมาหาเขาก่อนก�าหนด เขาเลยเล่าว่าตัวเอง

ต้องไปรับการประเมินเป็นเมจิกลิสต์ ข้อนั้นกิดิมก็รับฟังดีอยู่ แต่พอบอก

เหตผุลว่าท�าไมเท่านัน้เอง กดิมิกโ็วยวายใหญ่ แล้วสัง่ท�าโทษเขา เจย์ยอม

ท�าตาม เพราะว่าเขาเองก็ต้องใช้พลังของเหล่าเอเทมมู และการตกลง

ประนอมหนี้โดยไม่มีกิดิมอยู่ด้วยก็ถือว่าผิดไปหน่อย

‘ก่อนจะตกลง เจ้าควรถามให้เข้าใจถ่องแท้ก่อน ว่ามันเป็นภารกิจ

อะไร ข้าท�าโทษเจ้าไม่ใช่เพราะเจ้ารับปากเขา แต่เพราะเจ้าตกลงท�า

สญัญา โดยไม่อ่านรายละเอยีดของข้อสญัญาเลยด้วยซ�า้ อย่างนีม้นัใช้ได้

ที่ไหน ขนาดอ่านเงื่อนไขดีๆ จนถี่ถ้วน เจ้ายังโดนเขาหลอกเลย ดูอย่างที่

เจ้าต้องมาท�างานงกๆ อยู่นี่สิ’

พอฟังกิดิมพูดอย่างนั้น เจย์ก็ต้องเหลือบมองนาฬิกา เพราะเขามี

เวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าจากชุดพนักงานของร้านน�้าชาวิทาเรียไปเป็นชุดเจ้า

หน้าที่จิตอาสาที่ดูแลชายหาดวิชชอร์แค่สามสิบนาที ซึ่งรวมเวลาเดินทาง

เอาไว้ด้วย เจย์เลยพูดรวบรัดว่า

“งั้นผมก็ต้องไปเปลี่ยนชุดแล้ว”

‘ตามใจเจ้าเถอะ พ่อคนดี’

เจย์ยิ้มแห้ง แล้วลุกขึ้นเดินเข้าห้องพัก หยิบเสื้อผ้าอย่างเงียบที่สุด

เพราะแฮก็ บมิ และอสัโมวเพิง่เข้านอน เมือ่แต่งตวัเสรจ็เจย์กร็บีออกจาก

ห้องลงไปเอารถจักรยาน จังหวะนั้นเองที่เจย์รู้สึกได้ว่า กิดิมนั่งลงบนหัว

เขา แม้กิดิมจะมีน�้าหนักไม่มาก แต่มันเป็นสัมผัสท่ีเขาไม่ได้รับรู้มาสาม

วันแล้ว 

‘ก็คิดถึง...’

‘อย่าพูดอะไรที่มันน่าขนลุก’

พอได้ยินกิดิมสวนมาอย่างนั้น เจย์ก็ยิ้มได้ ขณะที่กิดิมถามต่อว่า 



กัลฐิดา   55

‘ชาฮาบอกให้เจ้าทดสอบทั้งสองสายเวทมนตร์เลยงั้นเหรอ’

“ครับ”

‘หรือว่ามันจะมีอะไร ยัยนั่นก็มาอยู่ในวิชชอร์ช่วงนี้ด้วยสิ’

เจย์เลื่อนตาขึ้นมองด้านบน ชั่งใจอยู่ว่าควรถามไหม แต่ก็รู้ว่าถึง

ถามไปกิดิมก็คงไม่บอกอยู่ดี ชายหนุ่มเลยยุติไว้แค่นั้น แล้วรีบจอดรถ

จักรยานในที่จอดข้างซุ้มประชาสัมพันธ์เมือง ก่อนจะเดินเข้าซุ้ม แต่กลับ

ไม่เหน็ใครในนัน้เลย เขาจงึหยบิการ์ดมารดูเพือ่บนัทกึเวลาเข้าท�างาน จาก

นั้นเดินไปเก็บพวกถ้วยกาแฟและเศษกระดาษที่วางเกลื่อน ไม่นานประตู

ซุ้มประชาสัมพันธ์ก็เปิดออก แล้วเจ้าหมาน้อยก็พุ่งเข้ามากระโจนใส่เจย์

“โอเคๆ ไม่ต้องตะกายนะ คุณแมทธิวพาไปเดินเที่ยวมาเหรอ”

โฮ่ง!

เจย์เกือบจะยิ้มรับเสียงเห่าแล้ว ถ้าไม่ใช่เพราะเสียงสั่งอย่างเฉียบ

ขาดของแมทธิวดังขึ้นว่า 

“นั่งลง”

เท่านัน้เอง เจ้าหมาน้อยทีร่ะริกระร้ีอยูก่น็ัง่ลงทนัท ีแล้วหนัหน้าไป

มองแมทธิว จนเจย์แปลกใจว่า แค่คืนเดียว ท�าไมแมทธิวถึงท�าให้หมาที่

เพิ่งรู้จักเชื่อฟังได้

“มาก็ดีแล้ว มีพยากรณ์อากาศบอกว่าหิมะจะตกคืนนี้ ต�ารวจเลย

มาขอความร่วมมือให้ไปช่วยสร้างบาร์เรียร์คลุมพื้นถนน เพื่อไม่ให้หิมะ

เกาะ เดี๋ยวถนนจะลื่นจนเกิดอุบัติเหตุ”

“ตอนนี้เลยเหรอครับ”

“ใช่สิ ตามมาเร็ว เขาเรียกรวมพลกันแล้ว” 

พอพดูจบ แมทธวิกเ็ดนิออกไป เจย์ยงัไม่ทนัจะลกุขึน้ เจ้าหมาน้อย

ก็ลุกขึ้นวิ่งตามแมทธิวออกไปแล้ว เจย์จึงได้แต่มองตามไปด้วยความ

ประหลาดใจ ก่อนจะเดินตามไป ขณะที่กิดิมเอ่ยว่า

‘เจ้าหมานั่นมีกลิ่นอายของเวทมนตร์นะ’

‘มันคงตกค้างมาจากตอนโดนทดลองยาละมั้ง’ เจย์สันนิษฐาน
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‘ก็อาจจะ เพราะหมาปกติมักจะกลัวผู้ใช้ปีศาจนะ แต่ท�าไมมันถึง

ตามติดเจ้าหมอนี่แจเลย’

เจย์เองก็อยากรู้เหมือนกัน แต่เพราะแมทธิวเดินเร็วมาก เขาเลย

ต้องละความสนใจจากเรื่องนั้น เพื่อเคลื่อนตัวตามแมทธิวไปให้ทันรวม

กลุ่มกับพวกต�ารวจ ที่นั่นเจย์ได้เจอกับฮัลฟี่และโบน

“โย่! เจย์ มาด้วยเหรอ”

“สวัสดีครับ คุณโบน”

“โอ้โห! มากับพ่อหนุ่มฮอปกินส์เสียด้วย มีคนชมกันเยอะเลยน้า 

ว่าคู่หูคนใหม่ของซุ้มประชาสัมพันธ์ท�างานดีมาก ทีนี้คุณลิซการ์ดก็สบาย

ละ มีคนช่วย” โบนแซว

เจย์ยิ้ม “ขอบคุณครับ เอ่อ เขาก�าลังแบ่งพื้นที่กันอยู่ใช่ไหมครับ 

ว่าจะให้ใครดูแลตรงไหน”

โบนพยักหน้า พลางยื่นแผนที่ในมือเขาไปให้เจย์ดูด้วย แล้วชี้

ต�าแหน่งบนแผนที่ พลางอธิบายว่า 

“ถนนจากสการ์เลต็ถงึวชิชอร์เป็นถนนเลยีบหน้าผา ถ้าถนนลืน่ขึน้

มาจะอันตรายมาก ตอนนี้ยืนยันแล้วว่าหิมะตกแน่ ก็เลยต้องเตรียม

มาตรการป้องกันน่ะ”

เจย์พยักหน้าเข้าใจ แล้วหันไปฟังฮัลฟี่ซึ่งอธิบายถึงข้อจ�ากัดและ

พื้นที่ที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบ เจย์กับแมทธิวต้องรับหน้าที่ดูแลพื้นถนน

ช่วงหน้าป้ายรถเมล์ออเรนจ์ พิโคไปจนถึงสถานีขนส่งประจ�าเมือง

“นายถนัดกางบาร์เรียร์อะไร” แมทธวิถาม ขณะข้ามไปยนือยูท่ีอ่กี

ฟากถนน

“เอ่อ คุณเลือกเลยครับ”

แวบ!

บาร์เรียร์สีแดงแผ่ออกจากขาของแมทธิว เจย์เห็นอย่างนั้นก็แผ่

บาร์เรียร์สีแดงออกไปชนกับบาร์เรียร์ของแมทธิวเช่นกัน เขาท�าไปโดย

อัตโนมัติ ขณะที่กิดิมอุทานขึ้นว่า
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‘เสร็จกัน!’

‘อะไรเหรอกิดิม’

‘ก็เจ้าใช้บาร์เรียร์จากศาสตร์อะไรอยู่ล่ะ’

เจย์เลกิคิว้ เพราะอกีฝ่ายใช้บาร์เรยีร์ในศาสตร์โมนาเชยี เจย์กเ็ลย

ใช้บาร์เรยีร์จากศาสตร์เดยีวกนัไปโดยไม่ทนัคดิว่า เขาใช้ศาสตร์โมนาเชยี

ทั้งที่อัสโมวไม่ได้อยู่กับเขาด้วย

‘เป็นเรื่องแปลกอีกแล้ว...ละมั้ง’

“นายนี่สร้างความแปลกใจให้ได้ตลอดเลยนะ” แมทธิวเอ่ย ขณะ

ที่เจย์ยิ้มแห้ง เพราะเขาเองก็แปลกใจกับตัวเองอยู่บ่อยๆ เหมือนกัน

“เห็นว่าได้รับจดหมายเชิญให้ไปเข้ารับการประเมินเป็นเมจิกลิสต์

งั้นเหรอ”

“คุณก็รู้เหรอครับ”

“เขามีประกาศลงในหน้าหนังสือพิมพ์ไหมล่ะ”

เจย์เลกิคิว้ “มนัมหีนงัสอืพมิพ์ทีป่ระกาศเรือ่งแบบนีด้้วยเหรอครบั”

แมทธวิมองหน้าคนถามด้วยท่าทางที่ไม่คดิว่า ตวัเองจะต้องมาตอบ

ค�าถามงี่เง่าอย่างนี้ด้วย 

“เอ่อ พอดีผมไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้” เจย์พูดอ้อมแอ้มอย่างเกรงใจ

“แต่นายรู้วิธีฆ่าคนไปเป็นสิบแล้วเนี่ยนะ” แมทธิวยังแขวะต่อ

พอโดนตอกแบบนั้น เจย์จึงตัดสินใจนิ่งเฉย พวกเขาเชื่อมต่อ 

บาร์เรียร์ไปเรื่อยๆ จนถึงสถานีขนส่งประจ�าเมือง แล้วจึงตัดสินใจเดินมา

พักดื่มน�้าที่หน้าร้านขายรถจักรยานของคุณลุงบากี้ 

“ชิ! ดันไม่มีเหรียญซะอีก” แมทธิวบ่น

เจย์กดเครื่องดื่มเป็นชาร้อนออกมาแล้ว เลยเอาเงินทอนของเขา

หยอดให้แทน ก่อนจะถามว่า “กาแฟหรือชาครับ”

แมทธวิเหลอืบมองแล้วเอือ้มมอืไปกดปุม่กาแฟ กาแฟเยน็กระป๋อง

ก็หล่นลงมา เจย์มองแล้วก็อดถามไม่ได้ว่า

“ไม่หนาวเหรอครับ”
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คนโดนถามไม่ตอบ แต่กระป๋องกาแฟที่ดูจะมีไอเย็นแผ่ออกมา 

เมื่อกี้กลับเปลี่ยนเป็นมีไอร้อนแผ่ขึ้นมาแทน 

‘กวนประสาทนะไอ้นี่’ กิดิมเอ่ยอย่างหงุดหงิด 

“นั่งไหมครับ” 

“ไม่” 

หงิง! 

แมทธวิตอบปฏเิสธ แต่เจ้าหมาน้อยของเขากลบักระโดดขึน้มานัง่

อยู่ข้างเจย์ เจย์เลยหันไปถามว่า

“แกก็หิวน�้าใช่ไหม แต่ที่นี่ไม่มีกะละมังนี่นะ” 

หมาน้อยเอยีงคอมองเจย์ เป็นจงัหวะเดยีวกบัทีล่งุบากีเ้ดนิออกมา

หน้าร้าน แล้วร้องทักว่า

“อ้าว เจย์”

“สวัสดีครับ คุณลุง”

บากี้ยิ้มทัก แล้วเหลือบมองไปที่หมาและพูดว่า “เดี๋ยวลุงไปหาน�้า

มาให้มันเอง”

“ขอบคุณครับ”

พอหันไปเห็นแมทธิวท�าหน้างง เจย์ก็เลยอธิบายว่า “คุณลุงบากี้

เป็นลูกศิษย์ของมาสเตอร์เมจครับ”

“ใครไม่รูจ้กั บากี ้อาร์มการ์ด กบ้็าแล้ว เขาเป็นสเปเชยีลลสิต์ของ

ศาสตร์อะบลามีลินในล�าดับที่สาม”

พอฟังอย่างนั้นเจย์ก็ต้องเบิกตาโต

“สาบานว่านายไม่รู้มาก่อน” แมทธิวดักคอ

เจย์ส่ายหน้า ท�าให้แมทธิวแยกเขี้ยวถามเจย์ว่า 

“เหมือนกับที่นายไม่รู้ว่า เจ้าแหวนเงินที่นายสวมไว้ มันเป็นที่สิง

สถิตของภูตอากาศรึเปล่า”
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“เหมือนกับที่นายไม่รู้ว่า เจ้าแหวนเงินที่นายสวมไว้ มันเป็นที ่

สิงสถิตของภูตอากาศรึเปล่า” แมทธิวพูดไปแล้วก็ไม่นึกว่า เจ้าตัวคนท่ี

โดนเขาแขวะอยู่จะท�าหน้าตกใจเสียยิ่งกว่าเขาตอนที่รู ้เรื่องนี้อีก นั่น

ตอกย�้าข้อเท็จจริงที่เขากับอาร์คสงสัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ว่า เจย์ สก็อต คน

ตรงหน้านี้ไม่น่าจะใช่คนเดียวกับเจย์คนที่เขากับอดัมเจอในตอนแรก

จรงิๆ เขาควรยอมรบัเร่ืองนี้ได้ตัง้แต่เมือ่วนัเบลเทนปีทีแ่ล้ว ทีอ่ยู่ๆ  

เจ้าหมอนี่ก็เล่นงานเขาได้อย่างเหลือเชื่อ และมันยิ่งชัดเจนขึ้น เมื่อเจย์มี

ความสามารถอื่นปรากฏเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงตอนนี้ทั่วโลกต่างรู้แล้วว่า 

ลูกศิษย์คนใหม่ของมาสเตอร์เกลดาแห่งร้านน�้าชาวิทาเรียเป็นออลลิสต์ 

แมทธวิถงึเพิง่ยอมรบัได้กต็อนนีเ้องว่า ชายหนุม่ตรงหน้าไม่ใช่คนเดยีวกบั

คนที่เขาเคยเจออย่างแน่นอน

‘ทั้งที่ก่อนหน้าวันซาฮ์วิน เรายังไม่รู้สึกถึงภูตอากาศเลยแท้ๆ แต่

ตอนนี้กลับจับไอพลังนั่นได้ง่ายมาก นายเป็นตัวอะไรกันแน่’ แมทธิว

ครุ่นคิดอย่างงุนงง

“ท�าไมต้องท�าหน้าตกใจมากขนาดนั้น” แมทธิวถาม ก่อนจะโยน 

กระป๋องกาแฟที่ดื่มหมดแล้วลงถังขยะ


