
เสียงฝีเท้านับสิบในสายลมท�าให้ข้าต้องผงกหัวข้ึนจากหญ้านุ่มๆ 

ที่มีน�้ำค้ำงยำมเช้ำเกำะ ดินที่โดนหยดน�้ำเย็นรินรดก�ำลังหอม และท�ำให้

อยำกกำงปีกพังผืดสีด�ำสนิทบนหลัง ทิ้งตัวเอนร่ำงกำยถูกับผืนหญ้ำ แล้ว

เคลิ้มหลับอีกสักรอบ 

แต่อย่ำงทีบ่อกในตอนแรก ข้ำได้ยนิเสยีงฝีเท้ำหลำยสบิคู่ในสำยลม 

โพรงจมูกกว้ำงที่รับกลิ่นได้ไกลหลำยไมล์ ก�ำลังบอกว่ำมีพวกชำวบ้ำน 

อีกกลุ่มใหญ่ก�ำลังเดินเท้ำ พร้อมอำวุธบ้ำนๆ ที่พวกเขำพอจะหยิบฉวยได้

ตรงมำที่นี่

คงมีพวกจอบ เสียม ครำด ดีหน่อยก็แค่ดำบเก่ำๆ สมัยบรรพบุรุษ

ของครอบครัวใครสักคนที่เคยเป็นนักรบหรือทหำรซึ่งนับย้อนหลังไปสัก

สิบรุ่น ที่จะเอำมำสังหำรข้ำที่นี่ 

ใช่...สังหำร ฟังไม่ผิด อย่ำงที่บอกในตอนแรก ข้ำมีปีกพังผืดสีด�ำ

ขนำดใหญ่ มโีพรงจมกูกว้ำงทีร่บักลิน่ได้ไกลหลำยๆ ไมล์ มีใบหกูว้ำงยำว

ที่แยกแยะเสียงฝีเท้ำ พร้อมจ�ำนวนคนได้ชัดเจน และสิ่งที่ภูมิใจที่สุดบน

ร่ำงกำยคือเกล็ดสีด�ำเงำตั้งแต่ศีรษะจรดปลำยหำงยำวเหยียดของตน 

1
มังกรผู้เฝ้าหอคอย
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ไม่ต้องสงสยัว่ำข้ำคอือะไรนอกจำกสตัว์ในต�ำนำนทีผู่ค้นต่ำงหวำด

กลัว และอยู่ในหนังสือเทพนิยำยแทบทุกเล่ม หำกไม่โดนเหล่ำภูตแคระ

กับแฟรี่แย่งบทเด่นไปซะก่อน

มังกร 

เผ่ำพันธุ์ชั่วร้ำยที่รับใช้จอมมำร...นั่นคือสิ่งที่ข้ำได้ฟังมำจำกนิทำน

ของพวกเด็กมนุษย์ตอนที่เคยแฝงตัวไปเที่ยวเล่นน่ะนะ

และอย่ำงที่เห็น ข้ำอยู่ที่นี่เพื่อเฝ้ำหอคอยหินอ่อน ซึ่งบนยอดนั้นมี

เจ้ำหญิงผู้เลอโฉมอำศัยอยู่ ข้ำไม่รู้เรื่องของนำงมำกนักหรอก รู้แค่เพียง

หน้ำทีเ่ฝ้ำหอคอยนัน้มกัถกูโยนให้มงักรปลำยแถวทีส่ำมำรถถกูฆ่ำได้โดย

จอมมำรไม่ต้องเสียดำยทีหลัง เพรำะที่นี่จะมีคนเข้ำมำไม่ขำดสำย ท้ัง 

ชำวบ้ำน เจ้ำชำย อัศวิน นักรบ ผู้กล้ำ คนอยำกลองดี แม้กระทั่งพวก

พ่อค้ำ มำเพื่อช่วยเจ้ำหญิงหรือแค่อยำกล่ำหัวมังกรเพื่อจะได้รับเหรียญ

ประดับยศเพิ่ม

ในบรรดำคนพวกนี้ พ่อค้ำเป็นสิ่งมีชีวิตที่ข้ำขยำดท่ีสุด พวกมัน

ฉลำด เจ้ำเล่ห์ และมีจุดประสงค์น่ำขยะแขยง เพรำะไม่ใช่แค่จะเอำเขำ

ของข้ำ หรือคิดแยกส่วนร่ำงกำยข้ำไปขำย แต่รวมไปถึงกำรครอบครอง

เจ้ำหญิงบนหอคอยนั่นด้วย ถ้ำพวกมันได้ตัวเจ้ำหญิงไป ก็อย่ำหวังว่ำนำง

จะถงึมอืกษตัรย์ิ พวกมนัจะเอำนำงไปขำย ไม่กห็ำทำงต่อรองเอำทองจำก

เมอืงบ้ำนเกดิของนำง หรอืทีแ่ย่กว่ำนัน้ คอืพวกมนัจะใช้นำงสนองตณัหำ

น่ำรังเกียจของมนุษย์ 

และข้ำคดิว่ำอย่ำงหลงัมโีอกำสสงูทีส่ดุ เพรำะพวกมนัคงไม่จ�ำเป็น

ต้องได้เงินทองเพิ่ม เมื่อหัวใจของมังกรดวงเดียวก็สำมำรถซื้อเมืองได้ 

ทั้งเมือง โดยเฉพำะหัวใจของมังกรที่อยู่ใต้อำณัติของจอมมำร   

ว่ำกันว่ำหัวใจมังกรแม้ออกจำกกำยก็ยังเต้นอยู่ และยังสำมำรถ

แบ่งแยกให้ชีวิตอื่นได้ สำมำรถท�ำให้คนตำยฟื้นคืนชีพ สำมำรถท�ำให้ 

คนป่วยหำยป่วย ซ�้ำยังแข็งแรงตลอดชีวิต หรือแม้แต่เป็นอมตะ เหมือน

ยำอำยุวัฒนะ 
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จริงเท็จแค่ไหนข้ำก็ไม่รู้ เพรำะเรื่องเล่ำนี้ได้ยินแต่พวกมนุษย์ 

พูดกันเองทั้งนั้น

ไม่รู้ว่ำพวกเขำจะขวนขวำยหำควำมเป็นอมตะไปเพื่ออะไร เมื่อ 

พ่อข้ำบอกเสมอว่ำ เพรำะมีควำมตำย ชีวิตจึงมีค่ำ ดังนั้นจงรู้จักใช้เวลำ

ที่จ�ำกัดนั้นให้คุ้มรำคำที่สุด  

หำกเป็นอมตะไปแล้ว ชีวิตก็ไม่ใช่ชีวิตอีกต่อไป แล้วมันจะมีค่ำ

อะไร 

ไหนว่ำมนษุย์เกดิมำพร้อมรอยร่ัวในหวัใจที่ไม่มวีนัเตมิเตม็ ควำมรู้ 

เงินทอง และทรัพย์สมบัติมำกเท่ำไรก็ไม่สำมำรถอุดช่องว่ำงนั่นได้ แต ่

ไยถึงต้องกำรควำมเป็น ‘อมตะ’ กันนัก 

ถ้ำพวกเขำได้มันไปแล้ว จะอุดรอยรั่วในหัวใจได้อย่ำงนั้นหรือ

แต่กเ็พรำะเหตทุัง้หมด ข้ำจงึต้องท�ำมำกกว่ำเป็นผูเ้ฝ้ำหอคอย คอื

ต้องเป็นองครักษ์ประจ�ำตัวนำงด้วย

ตอนนีข้้ำเร่ิมเหน็กลุม่ชำวบ้ำนบำงคนในป่ำด�ำ ก�ำลงัตัง้ขบวนล้อม

รอบหอคอยกันเข้ำมำแล้ว

อดชื่นชมไม่ได้ที่พวกเขำไม่หลงป่ำเลย ทั้งที่ในป่ำมืดมิด ต้นไม้ 

ทุกต้นและใบไม้ทุกใบเป็นสีด�ำ สงสัยว่ำคงอำศัยอยู่พื้นที่แถบนี้ละมั้ง แต่

อำวุธในมือก็ยังไม่เหนือควำมคำดหมำยเหมือนเดิม หรือไม่เชิงไม่เหนือ

คำดซะทีเดียว ข้ำเห็นคนถือท่อนไม้ด้วย ดูเป็นกำรพัฒนำลงที่ไม่ดีนัก  

แต่เอำเถอะ ขอข้ำสะบดัปีกและร่ำงกำย เอำควำมเมือ่ยขบออกไป 

ก่อนยดืเส้นยดืสำยตอนเช้ำก่อน พวกชำวบ้ำนกลุม่ใหญ่แค่ไหนไม่ใช่เรือ่ง

น่ำเป็นห่วง เพรำะแค่ข้ำหำวจนเห็นฟันแหลมคมเต็มขำกรรไกร พวกเขำ

กเ็ริม่ขำสัน่ก้ำวกนัไม่ตรงทำงแล้ว แต่ทีก่ล้ำรวมกลุม่ลยุเข้ำมำ คงหวงัช่วย

เจ้ำหญิงเพื่อไปเอำเงินรำงวัลจำกพระรำชำ 

เดือนที่แล้วข้ำได้ข่ำวว่ำผลผลิตของพวกเขำในปีนี้ไม่ค่อยดีนัก จน

มีหลำยคนต้องออกจำกหมู่บ้ำนไปหำงำนในก�ำแพงเมืองหลวงไกลๆ ท�ำ  

ข้ำไม่โทษพวกเขำหรอก มันคงเป็นปีที่ทรมำนน่ำดูส�ำหรับชำวไร่ชำวนำ 
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ตัวเล็กๆ โดยเฉพำะช่วงเหมันตฤดูที่จะมำถึงในอีกสองเดือนข้ำงหน้ำ 

แต่หน้ำที่ก็คือหน้ำที่ ข้ำต้องไล่พวกเขำไปให้ห่ำงหอคอย ดูท่ำว่ำ

แค่บนิไปโชว์ตัวบนยอดแหลมของหลงัคำพร้อมกำงปีก วำงท่ำ และค�ำรำม

เล็กน้อยก็ได้ผล 

อ๋อ! แล้วข้ำจะแถมโชว์พ่นไฟสนี�ำ้เงนิทีม่เีพยีงมงักรสำยพนัธุเ์ดยีว

ที่ท�ำได้ให้ดูด้วย แต่ถ้ำยังตื๊อนัก โฉบใครสักสองสำมคนไปทิ้งไกลๆ พวก

เขำก็เผ่นไม่หันหลังกลับมำดูแล้ว 

และแน่นอนว่ำทันทีที่ข้ำเริ่ม มันก็ได้ผล พวกเขำวิ่งป่ำรำบ ไม่หัน

กลับมำมองอีก แต่นั่นจะไม่ไวไปรึ ข้ำเพิ่งสยำยปีกเองนะ!

ลูกไฟยังค้ำงอยู่ที่คอหอยอย่ำงเสียเที่ยว เล่นเอำต้องแอบเหม็น

กลิ่นก�ำมะถันในคอตัวเองตอนกลืนควำมร้อนนั่นกลับลงไป ทว่ำยังไม่ทัน

จะปีนลงจำกยอดแหลม เสียงหวำนแต่ฟังถือตัวไม่น้อยจำกหน้ำต่ำงบำน

เล็กใกล้ตัวข้ำ กลับลอดถำมออกมำ

“พวกเขำไปหมดแล้วสินะ”

ข้ำต้องบินลงมำยังพื้นเบื้องล่ำงอีกครั้ง ก่อนก้มศีรษะทูลเจ้ำของ

เสียงนั่น 

“ค่ะ พวกชำวบ้ำนหนีกลับไปหมดแล้ว”

ไม่ต้องแปลกใจที่ข้ำใช้ ‘ค่ะ’ เป็นหำงเสียง เพรำะข้ำเป็นผู้หญิง 

และเทยีบอำยแุล้วข้ำยงัจดัว่ำเป็นเดก็ผูห้ญิงด้วยซ�ำ้ หรอืเอำให้ตรงตวัคอื 

ข้ำเป็นมังกรเพศเมีย ชื่อเนียร์ ‘เนียร์ อำเทนโน่’ อำยุหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหก

ปี เทียบกับวัยของมนุษย์คือช่วงสิบเจ็ดถึงสิบแปดปี 

และเมื่อเจ้ำของเสียงหวำนได้รับค�ำตอบ นำงก็ชะโงกใบหน้ำออก

มำมองข้ำเล็กน้อยด้วยรอยยิ้มน่ำรักสดใส เหมือนดอกไม้บำนยำมเช้ำ 

พร้อมเอ่ยว่ำ  

“ดีแล้ว ถึงเข้ำมำได้ ข้ำก็ไม่ออกไปด้วยหรอก”

เสียงนั้นฟังร่ำเริงซุกซนและแอบเอำแต่ใจเล็กน้อย สมเป็น ‘พระ

รำชธิดำองค์เดียว’ ในกษัตริย์แห่งวอร์เรน แต่ข้ำไม่แปลกใจท่ีนำงจะ
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เอำแต่ใจและถือตัวนัก เพรำะคงไม่มีใครกล้ำปฏิเสธควำมเอำแต่ใจของ

นำงได้ เมื่อเจ้ำหญิงองค์น้อยที่ยำมนี้มีอำยุเพียงสิบหกชันษำนั้น เป็นที่

เลื่องลือในเรื่องสิริโฉมไปทั่วแผ่นดิน 

และข้ำเถยีงไม่ออกสกันดิว่ำไม่เป็นจรงิดัง่ว่ำ เพรำะเจ้ำหญงิวอร์เรน 

ผู้มีพระนำมเดียวกับชื่อเมืองของตน เป็นเด็กสำวที่งดงำมจนแม้แต่เหล่ำ

เทพธิดำจริงๆ ยังต้องอำย   

เจ้ำหญิงวอร์เรนเป็นเจ้ำของเส้นเกศำเป็นลอนคลื่นสีทองสว่ำง

รำวกับแสงอำทิตย์  มันนุ่มลื่นรำวกับแพรไหม และยำวจรดบั้นเอวอย่ำง

พอเหมำะ ผิวกำยนำงขำวเนียนเปล่งปลั่งรำวกับเนื้อหินอ่อน ร่ำงบำงเล็ก

ดนู่ำทะนุถนอมเหมอืนตุก๊ตำกระเบือ้งชัน้ด ีทว่ำกเ็หน็สดัส่วนเย้ำยวนอย่ำง

หญิงสำวแรกแย้มชัดเจน ไม่ว่ำจะหน้ำอกหรือสะโพกกลมมนนั่น 

ยิ่งใบหน้ำของเจ้ำหญิงน้อยนั้น งดงำมหมดจดจนไม่อำจหำผู้ใด

เทียบได้ ดวงตำกลมโตหวำนซึ้งสีฟ้ำดุจท้องนภำไร้เมฆ อยู่ใต้แพรขนตำ

งอนยำวสเีดยีวกบัเกศำ จมกูเลก็โด่งรัน้ขึน้อย่ำงพอเหมำะ รบักบัรมิฝีปำก

สีชมพูอวบอิ่มจิ้มลิ้ม พร้อมแก้มนวลใสสีกุหลำบ เครื่องหน้ำงดงำมไร้ที่ติ

อยู่ในกรอบหน้ำเรียวเล็ก สวยเสียจนแทบละสำยตำหนีไม่ได้

รวมทัง้ท่ำทำงซกุซนและเจ้ำอำรมณ์บำงครัง้ ยิง่ท�ำให้นำงดนู่ำสนใจ

และน่ำค้นหำ 

ตลอดชีวิตข้ำก็เพิ่งเคยเห็นเด็กสำวที่สวยขนำดนี้เป็นครั้งแรก ไม่

แปลกใจเลยทีม่เีจ้ำชำยและอศัวนิมำกมำยคอยเทยีวมำปรำบข้ำ เพือ่จะได้ 

ครอบครองตัวเจ้ำหญิงน้อยพระองค์นี้

แน่นอนว่ำ แม้แต่จอมมำร รำชำของข้ำที่ลักพำตัวนำงมำตั้งแต ่

ยังสิบสี่ชันษำ ก็ไม่อำจต้ำนทำนเสน่ห์และควำมงดงำมเกินบรรยำยของ

เจ้ำหญิงน้อยได้

หญิงงำม ต่อให้เอำแต่ใจเพียงใดก็ชนะใจชำยทั่วหล้ำได้อยู่ดี

ทีส่�ำคัญเสยีงร้องเพลงของนำงนัน้เพรำะจบัใจ มนัหวำนล�ำ้รำวกบั

นกไนติงเกล...ข้ำเคยได้ยินนำงร้องเพลงบ่อยๆ 
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“ถ้ำไม่ใช่คนทีข้่ำเลอืก กอ็ย่ำหวงัว่ำจะได้เหน็แม้แต่เงำของข้ำเลย” 

เสียงหวำนส่งมำอีก 

และอย่ำงทีน่ำงว่ำนัน่แหละ นำงก�ำลงัรอคอยเจ้ำชำยทีเ่หน็ว่ำคูค่วร

มำช่วยตนออกไปจำกหอคอยและจำกน�้ำมือจอมมำร แต่หำกดูแล้วว่ำ 

ไม่เหมำะสม นำงจะไม่ไยดีหรือชำยตำแลแม้แต่น้อย และเท่ำที่เห็นก็ยัง

ไม่มีใครเข้ำตำมังกรเฝ้ำหอคอยอย่ำงข้ำสักคน 

เพรำะไม่ว่ำจะเจ้ำชำยพระองค์ใด ก็ไม่สำมำรถผ่ำนด่ำนแรกมำ 

ได้เลย ถ้ำไม่หลงป่ำซะก่อน ข้ำก็จัดกำรได้ก่อน ไม่ถึงกับเอำตำยหรอก 

แต่กห็นกัอยูถ้่ำพวกเขำตือ๊มำกๆ เข้ำ  ทว่ำมคีนหนึง่ทีเ่กอืบได้ฆ่ำกนัจรงิๆ 

ข้ำต้องหยดุคดิถงึเร่ืองอดตีแค่นัน้ เมือ่ใบหน้ำสวยล�ำ้แม้ยงัเยำว์ส่ง

รอยยิ้มสดใสที่ดูมีเลศนัยเอำแต่ใจมำให้ข้ำ พลำงสั่งมำใหม่ว่ำ 

“นี่เนียร์ มำแปรงผมให้ข้ำหน่อยซิ วันนี้ข้ำอยำกเล่นหมำกรุกกับ

เจ้ำด้วย ข้ำฝึกฝีมือมำแล้ว รับรองว่ำครั้งนี้ชนะแน่” 

ใช่...และอีกหน้ำที่หนึ่งของข้ำที่อยู่ที่นี่ คือกำรเป็นเพื่อนเล่นของ 

เจ้ำหญิงวอร์เรน ดังนั้นไม่ต้องสงสัยว่ำมังกรเดนตำยซึ่งแค่อยู่เพื่อรอให้

ใครสกัคนปรำบได้อย่ำงข้ำมปีระโยชน์อะไรกบัทีน่ี ่เพรำะถงึจะมีใครผ่ำน

ด่ำนมงักรแบบข้ำไปได้ จอมมำรกม็เีวทป้องกนัอกีชัน้อยู ่เหน็ว่ำองค์รำชำ

ร่ำยเวทใส่ตัวเจ้ำหญิงน้อยไว้ ให้ผู้ใดที่ไม่ได้รับอนุญำตพำตัวเจ้ำหญิง 

ออกจำกหอคอย จะต้องถูกท�ำให้หลงอยู่ในป่ำด�ำชั่วกัลปำวสำน จนกว่ำ

จะน�ำเจ้ำหญิงมำคืน 

ดังนั้นหน้ำที่จริงๆ ของข้ำคือกำรเป็นองครักษ์และเพ่ือนเล่นแก้

เหงำของเจ้ำหญิงวอร์เรนมำกกว่ำจัดกำรกับคนที่บุกรุกเข้ำมำ

และเมือ่เจอค�ำสัง่แบบนัน้ ข้ำกจ็�ำต้องขดตวัเข้ำหำกนั เกบ็หำงยำว

มำม้วนรอบกำย ก่อนสะบัดปีกใหญ่ของตนคลุมร่ำงทั้งหมด และยำมข้ำ

สยำยปีกพังผืดของตนอีกคร้ัง สิ่งที่ยืนอยู่แทนมังกรร่ำงยักษ์ตัวสีด�ำเงำ 

คือตัวข้ำในร่ำงมนุษย์

แต่จะว่ำอยู่ในร่ำงมนษุย์กค็งพดูได้ไม่เตม็ปำกนกั ทีศ่รีษะข้ำยงัคง
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มีเขำของมังกรถึงหกเขำ และกลำงหลังยังคงมีปีกพังผืดขนำดใหญ่ แม้

ไม่ใหญ่เท่ำตอนอยู่ในร่ำงมังกรก็ตำม ที่ส�ำคัญข้ำยังอยู่ในชุดเกรำะเยี่ยง

ทหำรคนหนึ่ง 

ข้ำต้องสยำยปีกขึน้อกีครัง้ และพำร่ำงกำยทีเ่บำโหวงลงมำกขึน้ไป

ยังหน้ำต่ำงชั้นบนสุดของหอคอย ขณะปีนผ่ำนมันไป และเห็นชัดว่ำร่ำง

บอบบำงในชุดฟูฟ่องสีหวำนที่ตัดเย็บอย่ำงประณีตเข้ำกับคนใส่ นั่งบน

เก้ำอี้หน้ำกระจก หันหลังสยำยเส้นผมสีทองสว่ำงรอข้ำอยู่ก่อนแล้ว

ข้ำเดินไปหยิบแปรงทองเหลืองที่โต๊ะเครื่องแป้ง บอกตรงๆ ว่ำข้ำ

ไม่ถนดักำรแปรงผมให้ใคร หรือกำรเล่นแต่งตวัตุก๊ตำแบบเดก็ผูห้ญงิ แต่

พออยู่กับวอร์เรน ข้ำก็ต้องท�ำเป็นให้หมด ควำมเอำแต่ใจของนำงส่งผล

ให้จอมมำรสั่งลงโทษข้ำได้ง่ำยๆ 

ข้ำเคยโดนครั้งหนึ่ง ตอนมำรับหน้ำที่เฝ้ำหอคอยวันแรก นำง

พยำยำมตื๊อให้ข้ำเปลี่ยนร่ำงเป็นมนุษย์เพื่อเป็นเพื่อนเล่นกับนำง แต่เวลำ

นั้นข้ำยังมือใหม่ ทุกอย่ำงที่คิดคือกำรท�ำหน้ำที่เฝ้ำให้ดีท่ีสุด เลยปฏิเสธ 

นำงไป เช้ำวนัรุง่ขึน้ มรีบัสัง่ของรำชำให้ล่ำมคอข้ำไว้กบัฐำนหอคอย และ 

อดข้ำวอดน�้ำจนกว่ำข้ำจะยอมกลำยร่ำงเป็นคน

ตอนแรกข้ำดือ้แพ่ง คดิว่ำมำทีน่ีเ่พยีงต้องท�ำหน้ำที ่ไม่ใช่เล่น และ

ข้ำไม่ได้ชอบอยู่ในร่ำงมนุษย์นัก กำรถูกมนุษย์สั่งให้มำเป็นเพื่อนเล่น

เหมือนกำรโดนเหยียบย�่ำศักดิ์ศรี ข้ำจึงรับโทษทัณฑ์แทนที่จะอ่อนข้อให้

เจ้ำหญิงน้อย

แต่เน่ืองจำกรูปแบบของมังกรนั้น ทั้งรำ่งมังกรและร่ำงมนุษย์คือ

ร่ำงแท้จรงิทัง้คู ่จงึมพีวกทีต่่อให้หมดแรงกค็งสภำพในร่ำงมงักรได้ตลอด 

และยังสำมำรถบังคับให้ตนอยู่ในร่ำงไหนก็ได้แม้ไร้เรี่ยวแรงเจียนตำย 

ทว่ำขณะเดียวกันก็มีพวกที่พอหมดแรงและร่ำงกำยขำดกำรหล่อ

เลี้ยงด้วยอำหำรถึงขีดสุด แล้วจะกลำยเป็นร่ำงมนุษย์แทนตำมระบบกำร

ป้องกันของร่ำงกำย เพรำะร่ำงกำยใหญ่โตของมังกรเผำผลำญพลังงำน

มำก เพือ่ไม่ให้ร่ำงกำยตำยจำกกำรขำดอำหำรซะก่อน กระบวนกำรในร่ำง
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จะบังคับให้มำอยู่ในร่ำงมนุษย์แทน เพื่อเก็บรักษำพลังงำนที่เหลือให้อยู่

นำนที่สุด

โชคร้ำยที่ข้ำดันเป็นอย่ำงหลัง

มังกรมักทนไม่ดื่มไม่กินได้เป็นอำทิตย์ หรือบำงตัวแข็งแกร่งมำก

ก็เป็นเดือน ตอนนั้นข้ำไม่เข้ำใจบทลงโทษ ไม่ยอมรับควำมผิดที่ไม่ได้ก่อ 

เลยต้องทนในสภำพถูกล่ำมอดข้ำวอดน�้ำไปเกือบสองอำทิตย์ บอกตำม

ตรงว่ำจิตใจข้ำยังไม่ยอมแพ้ แต่ร่ำงกำยข้ำกลับหมดสภำพ มันกลับมำ 

เป็นมนุษย์ ปลอกคอเลยหลุดออก และเจ้ำหญิงถึงขอให้คนมำช่วย

พยำบำลข้ำ

ตอนนั้นนำงร้องไห้ ขอโทษข้ำยกใหญ่ ท�ำให้ข้ำเพิ่งรู้ว่ำตัวเองคงมี

ทิฐิเกินไป ควำมจริงสิ่งที่นำงขอไม่ยำกเย็นอะไร และกำรท่ีข้ำด้ือแพ่ง 

ท�ำใครๆ เดือดร้อนอีกมำกมำย หลังจำกนั้นข้ำเลยยอมเป็นเพื่อนกับนำง 

แล้วรับรู้หน้ำที่จริงๆ ของตัวเอง 

มือหยำบกร้ำนต้องหยิบแปรงที่เหมือนจับนิดเดียวก็จะหักคำมือ

แปรงผมให้วอร์เรน นำงหัวเรำะคิกคักชอบใจเล็กน้อย ในขณะที่ข้ำก็สำง

เส้นผมสีทองดุจแพรไหมนั้นเบำมือที่สุดเท่ำที่มังกรตัวหนึ่งจะท�ำได้ 

มนัต้องใช้สมำธมิำกกว่ำกำรจบัดำบนกั เมือ่เรำไม่ถนดัเรือ่งควำม

อ่อนโยน อย่ำงเช่นกำรแปรงผม

“เจ้ำไม่รูส้กึเสยีใจกบัแผลบนหน้ำเหรอ” เสยีงไพเรำะคุน้หขูองร่ำง

บำงบนเก้ำอี้ทักขึ้นมำ จนข้ำต้องเงยมองนัยน์ตำหวำนสีฟ้ำนภำนั่นผ่ำน

กระจกบำนสูงตรงหน้ำ 

และน่ันท�ำให้ข้ำเห็นภำพสะท้อนของตนเองในนั้นเช่นกัน มันเป็น

อะไรที่ตรงกันข้ำมกับร่ำงเล็กบำงอีกคนเกือบจะสิ้นเชิง

ข้ำยังดูเป็นเด็กสำวอยู่บ้ำง หำกไม่คิดเข้ำข้ำงตัวเองเกินไปนัก ใน

ร่ำงมนษุย์รปูร่ำงข้ำค่อนข้ำงสงูและดแูขง็แกร่งกว่ำมนษุย์ผูห้ญงิทัว่ไปเลก็

น้อยตำมเชื้อพันธุ์แห่งเผ่ำมังกร ผมข้ำมีสีด�ำยำว ถูกรวบตึงเป็นหำงม้ำ

เพื่อควำมคล่องตัว แต่มันไม่ได้นิ่มลื่นนักหรอก ส่วนผิวข้ำค่อนข้ำงขำว 
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จนซีด 

ใบหน้ำไม่จัดว่ำดหีรือแย่นกั แต่อำจเรยีกว่ำแย่ส�ำหรบัผูห้ญงิ เพรำะ 

เสี้ยวใบหน้ำด้ำนขวำของข้ำมีรอยแผลบำดขนำดใหญ่สองรอยพำดอยู่ที่

ผวิแก้ม และรอยหนึง่พำดยำวผ่ำนไปถงึดวงตำสฟ้ีำน�ำ้ทะเลลกึของข้ำด้วย 

จ�ำได้ไหมตอนแรกที่ข้ำเล่ำว่ำมีเจ้ำชำยและผู้กล้ำหลำยคนมำท่ีนี่ 

ไม่มีใครผ่ำนด่ำนแรกมำได้ เว้นคนหนึ่งที่เกือบฆ่ำกันตำย 

นั่นแหละเจ้ำของรอยแผลบนหน้ำข้ำ แผลที่ฝำกไว้เกิดจำกดำบที่

ตีจำกธำตุศักดิ์สิทธิ์ แน่นอนว่ำเผ่ำพันธุ์อย่ำงเรำสำมำรถรับมือและรักษำ

แผลของตนให้หำยสนิทได้ แม้จะเจออำวุธร้ำยเพียงใด แต่ไม่ใช่กับพวก

อำวุธธำตุศักดิ์สิทธิ์

ตอนที่เขำชักดำบขึ้นมำ เกล็ดหลังคอข้ำต้ังชันรับรู้ได้ทันที เรำสู้

กันไม่กินไม่นอนสำมวันติด ในฐำนะมังกร ข้ำทนได้เป็นอำทิตย์ แต่ไม่ใช่

กับเจ้ำอัศวินในชุดเกรำะนั่นแน่ 

หมอนั่นเก่งใช้ได้ แต่เหมือนยังเยำว์นัก ดูเหมือนมำถึงท่ีนี่ด้วย 

แรงขับจำกควำมเยำว์วัยนั่นล้วนๆ 

ฝีมือยังพัฒนำได้มำกกว่ำนี้ หำกใช้เวลำและสติเพิ่มขึ้น อีกสักปี

สองปีคงเก่งขึ้นจนแทบเป็นคนละคน แต่ก็นั่นแหละ ยังไม่ใช่วันนี้ 

วันนั้นเขำแพ้ แต่ข้ำประมำท เลยได้แผลมำอย่ำงที่เห็น และเกือบ

เสียตำขวำหำกหลบดำบศักดิ์สิทธิ์นั่นไม่ทัน แต่ถึงอย่ำงไรข้ำก็ชนะ เขำ

นอนหมดแรงในช่วงฟ้ำสำงของเช้ำวนัทีส่ี ่ข้ำยงัจ�ำควำมแสบร้อนตอนแสง

อำทิตย์ส่องกระทบแผลสดใหม่ของข้ำได้ดี

น่ำยกย่องในควำมอึด 

และในวนัทีห้่ำกม็คีนมำพำตวัเขำออกไป นัน่ท�ำให้ข้ำพอจะรูว่้ำเขำ

คงมฐีำนะสงูส่งไม่น้อย เพรำะพวกทีม่ำช่วยเขำเป็นกองอศัวนิแทบทัง้กอง 

ทกุคนคุกเข่ำเคำรพ ก่อนยกร่ำงปวกเปียกใต้ชดุเกรำะไปบนรถม้ำหรหูรำ 

ที่มีตรำสัญลักษณ์ด้ำนหลังเป็นภำพดำบเคลย์มอร์ปักกลำงอกมังกรออก

ไปจำกป่ำ 



20   The Legend of Blue Fire  มังกรผู้เฝ้าหอคอย เล่ม 1

ข้ำเกลียดตรำนั่น 

และแม้สูก้นัมำสำมวนัสำมคนืตดิ แต่ข้ำกไ็ม่เคยเหน็หน้ำเขำ มนษุย์

นั่นใส่หมวกเหล็กปิดหน้ำตลอดเวลำ อีกอย่ำง...นั่นไม่ใช่เรื่องสลักส�ำคัญ

อะไรที่ข้ำต้องสนใจ และมันก็เป็นเรื่องที่นำนเกือบปีแล้ว

“รอยแผลส�ำหรับข้ำเป็นเหมือนเหรียญเกียรติยศ” ข้ำตอบนำงไป

เหมือนเช่นทุกที ไม่รู้ว่ำมันเป็นเกียรติยศจริงหรือเปล่ำด้วยซ�้ำ ข้ำแค่ไม่

สนใจมัน 

“เกียรติยศอะไรกัน เด็กผู้หญิงไม่ควรมีรอยแผลใหญ่พำดอยู่บน

หน้ำนะ” 

แต่ข้ำเป็นมังกรเฝ้ำหอคอย ไม่ใช่เจ้ำหญิงบนหอคอย...ข้ำเงียบ 

พยำยำมไม่ต่อเรื่อง ปล่อยให้วอร์เรนเทศนำเรื่องควำมงำมของผู้หญิงไป

เช่นทุกครั้งหลังข้ำได้แผลมำ 

ควำมจริงเผ่ำพันธุ์มังกรนั้นส่วนใหญ่ดูแข็งแกร่งและสง่ำงำมเมื่อ

อยู่ในร่ำงมนุษย์ แต่อำจไม่นับข้ำ...ข้ำไม่ใช่สำยพันธุ์แท้ 

ไม่ได้หมำยถงึเป็นลกูคร่ึงมนษุย์หรอือะไร ข้ำกย็งัเป็นมงักรเตม็ตวั 

เพยีงแต่แม่ข้ำเป็นมงักรไร้สำยพนัธุ ์เกดิจำกกำรผสมข้ำมสำยพนัธุก์นัมำ

ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ จนปัจจุบันเป็นสำยพันธุ์ที่ระบุแน่ชัดไม่ได้  

พวกมังกรไร้สำยพันธุ์มักมีพลังไม่เสถียร ดังนั้นพวกนี้ทั้งหมดจึง

ประจ�ำอยู่ในป่ำ ไม่ได้ท�ำงำนรับใช้จอมมำร ส่วนข้ำที่ได้เข้ำกองทหำร

ปลำยแถวมำ นั่นก็เพรำะเชื้อสำยครึ่งหนึ่งของพ่อล้วนๆ 

มังกรพันธุ์บลูไฟเออร์ สำยพันธุ์มังกรที่มีน้อยจนแทบสูญพันธุ์  

หรอืควำมจรงิอำจสญูพนัธุ์ไปแล้วข้ำกไ็ม่แน่ใจ ว่ำกนัว่ำพ่อข้ำเป็นพนัธุแ์ท้ 

ที่เพิ่งถูกพบเจอในรอบพันปี มังกรสำยพันธุ์นี้รักอิสระมำก ขณะเดียวกัน

ก็แข็งแกร่งมำก 

แต่ทีแ่ขง็แกร่งไม่ใช่เพรำะมพีละก�ำลงัหรือควำมอดึมำกกว่ำมงักร

สำยพันธุ์ไหน พวกเรำค่อนข้ำงจะตัวเล็กกว่ำมังกรทั่วไปด้วยซ�้ำ แต่เรำมี

ควำมไว เร็ว แม่นย�ำ ไฟสีน�้ำเงินของพวกเรำทรงอำนุภำพที่สุดในบรรดำ
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สำยพันธุ์มังกรทั้งหมด และเหนืออื่นใด สำยพันธุ์นี้ชำญฉลำดนัก 

แต่ก็อย่ำงที่บอกว่ำสำยพันธุ์บลูไฟเออร์รักอิสระมำก และพ่อข้ำก็

ซือ่สตัย์กบัสำยเลอืดของตวัเองอย่ำงไม่ขำดตกบกพร่อง เลยเลอืกแต่งงำน

กับแม่ข้ำ แทนที่จะหำมังกรสำยพันธุ์เดียวกันตำมธรรมเนียม เพ่ือสืบ 

เชื้อสำยที่แข็งแกร่งต่อไป

ดงันัน้ไม่ต้องสงสยัเลยว่ำท�ำไมพนัธุบ์ลไูฟเออร์ถงึใกล้สญูพนัธุห์รอื

สญูพนัธุ์ไปแล้ว เพรำะอย่ำงทีบ่อก มงักรสำยพนัธุน์ีร้กัอสิระ ไร้กฎเกณฑ์

และธรรมเนียม มักไม่อยู่ใต้อำณัติใคร ชอบร่อนบินบนฟ้ำพร้อมนก

นำงนวล มำกกว่ำให้ใครขีห่ลงัออกสนำมรบ พวกเรำรกัควำมอ่อนนุม่ของ

ผืนหญ้ำมำกกว่ำตรำสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศบนบ่ำ 

แต่กระนัน้พ่อข้ำกท็�ำหน้ำทีเ่ป็นอศัวนิให้จอมมำร ก่อนถกูเลือ่นเป็น

แม่ทัพน�ำทัพ เขำชนะทุกศึก จนเมื่อร้อยปีก่อน ต�ำนำนบลูไฟเออร์ก็ต้อง

จบลงในสงครำมเฮลล์ลอร์ด สงครำมใหญ่ที่สุดในหน้ำประวัติศำสตร์ 

มวลมนุษยชำติ 

มันเป็นสงครำมที่มนุษย์ ปีศำจ ภูต และสำยพันธุ์ต่ำงๆ ในโลก 

ร่วมมือกันต่อสู้กับบำงอย่ำงที่มำจำกใต้โลก 

อยู่ดีๆ มันก็โผล่ขึ้นมำ สูบพลังแห่งชีวิตและธรรมชำติไปเกือบสิ้น 

มนุษย์เริ่มล้มตำยก่อน ตำมด้วยเหล่ำภูต และไม่นำนก็มำถึงเหล่ำปีศำจ 

มันท�ำสมดุลทุกอย่ำงในโลกพังทลำย เติมสีด�ำบนตำชั่งมำกกว่ำสีขำวจน

ธรรมชำติเสียศูนย์

บ้ำงว่ำมันคือบทลงโทษของผู้สร้ำงโลก หรือพระเจ้ำ

แม้โดยพื้นฐำน มนุษย์ ปีศำจ และเหล่ำภูตต่ำงๆ จะท�ำสงครำม

กันอยู่เสมอ แต่พวกเรำต่ำงก็ถ่วงสมดุลในโลกมำตลอด ไม่ให้สีขำวมำก

เกินไปหรือสีด�ำมำกเกินไป แต่สิ่งที่มำจำกใต้โลกนั้นไม่ใช่ 

ในสงครำมนัน้ ทกุเผ่ำพนัธุท์ุม่สดุตวัเพือ่รกัษำโลกทัง้ใบของตนไว้ 

และน่ันท�ำให้ข้ำสญูเสยีพ่อไป แต่ขณะเดยีวกนักท็�ำให้ทกุเผ่ำพนัธุต์ระหนกั

ถึงควำมแข็งแกร่งของจอมมำรที่น�ำทัพครั้งนั้น
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หลังสงครำมจบ เรำก็กลับมำเป็นเช่นเดิม อำจพักรบเพื่อกลับไป

ฟื้นฟูบ้ำนเกิดของเผ่ำพันธุ์ตน แต่ห้ำสิบปีให้หลัง สงครำมเล็กๆ ระหว่ำง

เผ่ำพันธุ์ก็เกิดขึ้นอีกเนืองๆ เป็นวัฏจักร

ส่วนตัวข้ำในร่ำงมังกรนั้น ถ้ำดูผิวเผินจะเหมือนพันธุ์บลูไฟเออร์ 

ไม่ผดิเพีย้น เพยีงแต่เกลด็สดี�ำของข้ำหนำไม่เท่ำพ่อ ไฟสนี�ำ้เงนิกส็จีำงกว่ำ 

และทีป่ลำยหำงไม่มีใบมดีแบบเดยีวกบัเขำ ที่ได้บรรจเุป็นทหำรมำกเ็พรำะ

ควำมเป็นลูกของบลูไฟเออร์ในต�ำนำนล้วนๆ 

แต่ควำมจริงข้ำไม่อยำกเป็นทหำรนัก ถ้ำไม่ติดว่ำแม่ข้ำที่เพิ่งเสีย

ไปหลงัพ่อตำยเมือ่สำมสบิปีทีแ่ล้วอยำกเหน็ข้ำในชดุเกรำะแบบพ่อ ข้ำคง

เที่ยวเล่นไปเรื่อย 

สัญชำตญำณของข้ำก็ยังเหมือนบลูไฟเออร์ทุกตัว ข้ำอยำกนอน

เล่น กลิ้งตัวบนผืนหญ้ำอ่อนๆ หรือบินไปทั่วท้องฟ้ำกว้ำง อำบโคลนเย็นๆ 

ในหน้ำร้อน ใช้ชีวิตอิสระตำมใจชอบ

แต่ถงึอย่ำงไรควำมเป็นมงักรในตวักส็ัง่ให้ข้ำซือ่สตัย์และท�ำหน้ำที่

ของตนอย่ำงสดุควำมสำมำรถ มำกกว่ำมำนอนฝันกลำงวนั...แม้หลำยครัง้

ข้ำจะแอบนอนหลับตอนกลำงวันก็เถอะ 

มือข้ำต้องหยุดแปรงผมนิ่มลื่นของวอร์เรน เมื่อได้ยินเสียงรถม้ำ

โขยกเขยกมำแต่ไกล เสียงนั้นคุ ้นหู บ่งบอกชัดเจนว่ำเป็นขบวนรถ

บรรณำกำรของจอมมำรที่ส่งของขวัญต่ำงๆ มำให้เจ้ำหญิงสองอำทิตย ์

ต่อครั้งเช่นทุกที

ข้ำต้องขอตัวกับวอร์เรน บินออกไปนอกหน้ำต่ำงเพื่อต้อนรับ 

ผู้มำเยือน 

ข้ำคุกเข่ำข้ำงหนึ่งนิ่งบนพื้น ศีรษะก้มลงนิด รอผู้ที่จะลงมำจำก 

รถม้ำงำมสง่ำ ซึ่งมียูนิคอร์นสองตัวเป็นผู้ลำกพำมำอย่ำงสงบเสงี่ยม

และเมื่อรถม้ำจอดสนิท ร่ำงอรชรของเอลฟ์สำวตนหนึ่งในเสื้อผ้ำ

พลิ้วไหวเหมือนสำยลม และงดงำมเหนือค�ำบรรยำย ซึ่งท�ำหน้ำที่เสมือน

นำงก�ำนัลกก้็ำวลงมำจำกรถ ก่อนมอบหบีไม้ทีส่ลกัลวดลำยอย่ำงวจิติรมำ 
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ให้ข้ำ พร้อมดอกลิลลี่สีขำวสะอำดอีกหนึ่งช่อ 

นำงไม่ได้เอ่ยสิ่งใดนอกจำกส่งยิ้มน้อยๆ และเดินกลับขึ้นรถม้ำไป 

ก่อนรถม้ำที่เหมือนภำพฝันนั้นจะค่อยๆ โขยกเขยกไปตำมทำงดินแคบๆ 

และเหมือนค่อยๆ เลือนหำยไปกับสำยหมอกเมื่อห่ำงออกไปเรื่อยๆ 

ข้ำจ�ำต้องบนิกลบัขึน้มำยงัชัน้บนของหอคอยทีม่เีจ้ำหญงิองค์น้อย

รออยู่ ก่อนจะย่อกำย ส่งของในมือให้นำง 

“ของขวัญของจอมมำรที่น�ำมำถวำยเจ้ำหญิงวอร์เรนค่ะ”

“ข้ำไม่รับหรอก ข้ำไม่ได้อยำกได้ของขวัญซะหน่อย อยำกออกไป

จำกทีน่ี่ต่ำงหำกเล่ำ” วอร์เรนสะบดัหน้ำสวยๆ หนขีองในมอืข้ำทนัท ีสหีน้ำ

นำงแสดงชัดว่ำไม่ชอบจนเข้ำขั้นรังเกียจกล่องไม้เนื้อดีและช่อดอกลิลลี่ที่

ส่งยื่นให้

“แต่จอมมำรทรงรักและอยำกอภเิษกกบัท่ำนมำกนะคะ น่ำจะทรง

รับไว้” ข้ำพยำยำมหำทำงกล่อมนำง 

“ข้ำไม่แต่งงำนกับจอมมำรของเจ้ำหรอก ได้ยินว่ำทั้งโฉดชั่ว โหด

ร้ำย เจ้ำเล่ห์ ชัว่ช้ำ และอปัลกัษณ์ทีส่ดุ” ร่ำงบำงยงัดือ้ดงึ พร้อมกระแทก

เสียงขู่ฟ่อเหมือนแมวใส่ ขณะต่อว่ำเจ้ำของบรรณำกำรไม่ขำดปำก “จับ

ข้ำมำ และคิดจะบังคับแต่งงำน น่ำรังเกียจที่สุด!”

ข้ำเหนื่อยใจกับควำมดื้อดึงของนำง แต่ไม่อยำกขัดใจนัก เพรำะ

นำงจะประชดด้วยกำรไม่กนิข้ำวกนิน�ำ้ ซึง่ถ้ำเป็นแบบนัน้ จะเป็นข้ำนีแ่หละ

ที่โดนลงโทษอีก 

แต่อย่ำงไรข้ำก็ต้องพยำยำมต่อ “ถ้ำเช่นไรก็รับ...”

“ไม่เอำ! หน้ำก็ไม่เคยเห็น ส่งแต่ของมำ คิดว่ำข้ำจะดีใจรึไง คงจะ

อัปลักษณ์จนไม่กล้ำให้ข้ำเห็นเลยสิท่ำ”

ค�ำต่อว่ำครั้งนี้ท�ำให้ข้ำต้องนิ่งไปครู่ อย่ำว่ำแต่เจ้ำหญิงวอร์เรน 

ไม่เคยเห็นหน้ำจอมมำรเลย แม้แต่ข้ำที่รับใช้พระองค์มำหลำยปีก็ยังไม่

เคยเห็นมำก่อนเช่นกัน 

เรื่องอัปลักษณ์หรือเปล่ำ ข้ำไม่สนใจหรือไม่อำจรู้ได้ แต่ข้ำไม่คิด
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ว่ำผู้ที่อดทนส่งของบรรณำกำร ทั้งดอกไม้ เสื้อผ้ำ และทุกสิ่งให้หญิงสำว

ผูเ้ป็นทีร่กัปรำรถนำ แต่โดนท�ำเยน็ชำหรือต่อว่ำกลบัไปเสมอจะโหดเหีย้ม

ชั่วร้ำย 

ถงึพระองค์จะลกัพำเจ้ำหญงิมำ แต่ไม่เคยล่วงล�ำ้หรอืท�ำสิง่ใดทีน่่ำ

รังเกียจเลย ทั้งที่สำมำรถท�ำได้ง่ำยดำยเพียงพลิกฝ่ำมือ แถมยังส่งคนมำ

เป็นเพื่อนเล่นเพื่อคลำยเหงำ พร้อมกับเป็นองครักษ์ท่ีปกป้องเช่นข้ำมำ

ด้วย แล้วพระองค์จะเลวร้ำยได้อย่ำงไร 

หรือเป็นเพรำะข้ำเข้ำข้ำงรำชำของตัวเองมำกเกินไปจริงๆ 

ทว่ำเมื่อวัยเยำว์ที่พ่อเคยพำข้ำเข้ำเฝ้ำพระองค์ แม้จะอยู่หลังม่ำน

สดี�ำจนดมืูดมนและน่ำกลวั แต่มดีสัน้ทีป่ระทำนให้เป็นกำรรบัขวญัในฐำนะ

ที่เป็นบุตรสำวของแม่ทัพคนส�ำคัญนั้นไม่ใช่สิ่งที่ให้แค่ขอไปที 

อำจเพรำะข้ำไม่ใช่เดก็ทีม่คีนเอน็ดแูละเอำใจใส่นกั สิง่ของทีน่ำนๆ 

ทีได้รบัจำกผูอ้ืน่ โดยไม่ใช่ของทีถ่กูให้ส่งๆ มำจึงมค่ีำมำกมำยนกั ทีส่�ำคญั

สุรเสียงของพระองค์ในควำมทรงจ�ำก็ไม่โหดร้ำยเลย...อำจเย็นชำ แต่ไม่

โหดร้ำย

แม้กลุม้ใจกบัควำมเอำแต่ใจของเจ้ำหญิงน้อยตรงหน้ำ ข้ำกย็งัต้อง

เกลี้ยกล่อมนำงเพื่อรำชำข้ำต่อ 

“แต่จอมมำรก็ให้ทุกสิ่งที่ท่ำนปรำรถนำ แม้แต่สร้อยไข่มุกน�้ำตำ

เงือกบนคอท่ำน ที่ท่ำนเคยร้องอยำกได้ตอนอ่ำนนิทำน องค์รำชำก็หำ 

มำให้ แล้วก็...” 

“ไม่ต้องพูดแล้ว เจ้ำก็เข้ำข้ำงเจ้ำนำยตัวเองนั่นแหละ ต่อให้เขำ

ข่มเหงข้ำ เจ้ำก็จะเห็นดีเห็นงำมด้วยงั้นสิ!” วอร์เรนตวัดเสียงสูงเข้ำใส่ 

และครั้งนี้ข้ำเห็นนำงเริ่มมีน�้ำตำคลอหน่วย ไม่ได้เกิดจำกควำมเสียใจ... 

ข้ำรู้ แต่เกิดจำกควำมไม่ได้ดั่งใจต่ำงหำก 

เม่ือระเบิดอำรมณ์ใส่ข้ำเสร็จ นำงกเ็ดนิไปยงักรอบหน้ำต่ำงบำนใหญ่ 

พร้อมตะโกนขึ้นท้องฟ้ำรำวกับหวังให้มันส่งถึงเจ้ำของบรรณำกำร 

“ถึงยังไงถ้ำไม่ยอมให้เห็นหน้ำ ก็อย่ำหวังว่ำข้ำจะรับอะไรจำกเจ้ำ
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อีกเลย ข้ำจะเอำมันไปทิ้งให้หมด!”  

จบค�ำนำงกเ็ดนิกระทบืเท้ำไปทีโ่ต๊ะเคร่ืองแป้ง จบัแปรงมำหวีๆ  ผม

อย่ำงมีโทสะ แต่ไม่ได้ท�ำแรงมำก คงเพรำะกลัวเจ็บอยู่บ้ำง ขณะใบหน้ำ

หวำนหยดเง้ำงอนและไม่ยอมสบตำข้ำที่นั่งคุกเข่ำข้ำงหนึ่งบนพื้นอยู่ 

แบบนั้นอีก

ข้ำต้องถอนหำยใจ ก้มศรีษะลำนำงอย่ำงเสยีไม่ได้ ก่อนบนิออกไป

จำกหอคอย พร้อมหอบหีบไม้และช่อดอกลิลลี่สีขำวไปด้วย เพื่อน�ำไปยัง

ที่แห่งหนึ่ง

กระท่อมไม้ที่อยู่ด้ำนหลังหอคอยเป็นสิ่งท่ีข้ำสร้ำงเองหลังมำอยู่ 

ที่นี่ไม่นำน ข้ำต้องเดินเข้ำไปในกระท่อม เปิดประตูออก และภำยในนั้น

มแีต่ข้ำวของมำกมำย รวมถงึดอกไม้นำนำพรรณในแจกนัหน้ำตำแปลกๆ 

อยู่ทั่วทุกมุมห้อง

โชคดีที่ดอกไม้ซึ่งถูกส่งมำถูกร่ำยเวทไม่ให้เหี่ยวเฉำ มันเลยยังคง

สดใหม่และเบ่งบำนในแจกนัเก่ำๆ ทีข้่ำพอจะหำมำใส่ได้เสมอ และทัง้หมด

คือของบรรณำกำรจำกรำชำของข้ำทีส่่งมำให้เจ้ำหญงิวอร์เรน แต่วอร์เรน

สั่งให้เอำไปทิ้ง ยิ่งโต...นำงก็ยิ่งสั่งให้ทิ้งมำกขึ้น แต่ข้ำเองกลับทิ้งไม่ลง

ไม่ใช่เพรำะเป็นของมมีลูค่ำมำกจึงไม่กล้ำทิง้ แต่ข้ำไม่กล้ำทิง้ควำม

ตั้งใจและควำมหวังดีที่อยู่ในสิ่งของพวกนี้ต่ำงหำก 

และเจ้ำกล่องไม้ที่ไม่รู้ด้วยซ�้ำว่ำข้ำงในเป็นอะไรกับช่อดอกลิลลี่นี้ 

ก็คงได้เป็นเพื่อนใหม่กับสิ่งของที่อยู่ในนี้อีกเช่นกัน

ข้ำไม่เข้ำใจวอร์เรนนัก ท�ำไมนำงถึงยังเฝ้ำรอเจ้ำชำยที่จะมำช่วย

นำงบนหอคอยแห่งนี ้ในเมือ่บำงทคีนพวกนัน้อำจมจีดุประสงค์อืน่แอบแฝง

มำกกว่ำกำรช่วยเหลือหรือเชื่อในรักนิรันดร์เช่นนำง ในขณะท่ีจอมรำชำ

แห่งปีศำจคอยปรนเปรอนำงด้วยของมีค่ำ เสื้อผ้ำ ดอกไม้ และข้ำวของ

มำกมำย พร้อมควำมสุขสบำยทุกอย่ำง ท�ำไมถึงไม่เปิดใจจะรับดู 

แม้ไม่เคยเห็นหน้ำกัน แต่ย่อมต้องดีกว่ำคนท่ีไม่รู ้ว่ำมำด้วย 

จุดประสงค์อะไร ซึ่งอยู่ด้ำนล่ำงหอคอยสูงแห่งนี้แน่
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หรือนี่คือหนึ่งในรอยรั่วของหัวใจมนุษย์งั้นหรือ

หรือเพรำะข้ำเป็นเพียงมังกรปลำยแถว ไม่เคยถูกให้ควำมส�ำคัญ

เช่นนำง เลยไม่อำจเข้ำใจได้ว่ำผู้ที่ถูกรักมำกๆ นั้นต้องปฏิบัติอย่ำงไร

ส�ำหรับข้ำ แค่ของชิ้นหนึ่งที่ใครสักคนให้มำด้วยควำมตั้งใจ มันก็

มีค่ำมำกพอแล้ว 

แต่ไม่ว่ำอย่ำงไร ถ้ำจอมมำรต้องกำรแต่งงำนกับเจ้ำหญิงวอร์เรน

จริงๆ สักวันพระองค์ต้องมำพบนำง

หวงัเพยีงว่ำวอร์เรนจะรบัรกัจำกพระองค์ และข้ำอำจได้ปลดระวำง 

ไปนอนกลิ้งในทุ่งหญ้ำ และสูดกลิ่นดินชื้นๆ ตำมใจปรำรถนำ  

หวังเพียงให้จอมมำรมำพบนำงในเร็ววัน มำพูดคุยกันและได ้

ครองคู่กับเจ้ำหญิงที่พระองค์ปรำรถนำไปชั่วกำล เหมือนรักนิรันดร์ท่ี 

เจ้ำหญิงน้อยของพระองค์เชื่อ 



2
เจ้าชายปริศนา

“เนียร์! มาช่วยข้าดูนี่หน่อยสิ...เนียร์ เนียร์!”

เสยีงหวำนคุน้หทู�ำให้ข้ำทีก่�ำลงันอนหงำยท้อง สยำยปีกหลบัสบำย

อยู่ในทุง่หญ้ำด้ำนหลงัหอคอย ต้องโงหวัขึน้มำเงีย่ใบหยูำวๆ ฟังทีม่ำอย่ำง

เสียไม่ได้...

ข้ำรู้ ข้ำอู้งำนมำนอนเล่น แต่ถึงยังไงข้ำก็มั่นใจในสัมผัสตนเอง 

โดยเฉพำะกำรรับกลิ่น มันเร็วพอจะจับควำมผิดปกติรอบหอคอยได้ใน

รัศมีสิบไมล์ ถึงแม้ข้ำจะหลับเหมือนหมีจ�ำศีลอยู่ก็ตำม

กลิน่หญ้ำทีโ่ชยมำในสำยลมรอบตวัท�ำให้อยำกมดุหวัโตๆ ไซ้ไปกบั

ควำมนุ่มของใบอ่อนสีเขียวสด กลิ่นมันหอมเต็มโพรงจมูก ทว่ำเสียงแว่ว

หวำนของวอร์เรนที่เรียกชื่อข้ำไม่หยุดเหมือนจะไม่ปรำนีให้ข้ำยืดเวลำ 

อู้นำนกว่ำนี้

ข้ำต้องตวัดร่ำงใหญ่โตขึ้น และแทบเดินลำกหำงและปีกสองข้ำง

ไปยังต้นเสียง

ขอว่ำอย่ำเพิ่งมีใครอยำกมำช่วยเจ้ำหญิงตอนนี้แล้วกัน ไม่งั้นข้ำ

คงวำงท่ำมังกรร้ำยไม่ทัน แล้วมันจะเสียไปถึงหน้ำจอมมำรของข้ำ
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เมื่อมำถึงหอคอย ข้ำต้องสะบัดปีกและหำงของตนเล็กน้อย เอำ

เศษหญ้ำและดินออก แต่ไม่ได้ช่วยให้ง่วงน้อยลงนัก ก่อนไต่ขึ้นไปตำม

หอคอย เพรำะยำมนี้ปีกข้ำคล้ำยขี้เกียจจะกระพือ

และเมื่อมำถึงหน้ำต่ำงชั้นบนสุดของยอด ข้ำก็วำงพำดศีรษะที่

เข้ำไปได้แค่ส่วนจมูกโตๆ และปำกยำวๆ กับขอบหน้ำต่ำง ดูเจ้ำหญิงน้อย

ของข้ำด้วยนัยน์ตำสีฟ้ำน�้ำทะเลลึกที่ยังเปิดไม่เต็มที่นัก         

สิง่ทีเ่หน็คอืเดก็สำวสวยสะพรัง่ในวยัย่ำงสบิแปดปีทีก่�ำลงัพยำยำม

ติดตะขอชุดกระโปรงฟูฟ่องที่ด้ำนหลังตน ทว่ำมือเล็กๆ นั่นกลับเอื้อม 

ไม่ถึง แถมเรือนผมสีทองบำงส่วนยังไปติดอยู่ในตะขอเกี่ยวนั่นด้วย

ข้ำยงัเฝ้ำมองควำมพยำยำมทีด่เูงอะงะของนำงเงยีบๆ และยอมรบั

กับตัวเองว่ำไม่เคยชินที่ได้เห็นกำรเจริญเติบโตของมนุษย์เลยสักครั้ง

วอร์เรนถูกขังในหอคอยนี้มำสี่ปีแล้ว และนำงจะอำยุครบสิบแปด

ปีในเที่ยงคืนนี้ แต่ข้ำกลับรู้สึกเหมือนเมื่อวำนนำงยังอำยุสิบหกอยู่เลย

พวกเขำช่ำงโตไวนัก เพียงสองปีร่ำงกำยก็เปลี่ยนแปลงได้ถึง 

ขนำดน้ี วอร์เรนกลำยเป็นหญงิสำวเตม็ตวั และสวยงดงำมขึน้จำกแต่ก่อน

มำก รูปร่ำงที่สมัยก่อนดูดีอยู่แล้ว ยำมนี้ยิ่งเห็นสัดส่วนชัดเจนขึ้นไปอีก 

เอวคอดเล็กเป็นรูปทรง และหน้ำอกอวบอิ่มยิ่งดูเต็มไม้เต็มมือกว่ำเดิม

สะโพกที่ผำยรับกับเอวเล็กๆ ท�ำให้ทุกกำรเคลื่อนไหวของนำงช่ำง

น่ำมองและพลิ้วไหว สรีระของมนุษย์ผู้หญิงเป็นสิ่งงดงำมและชวนพิสมัย

ที่สุดในโลก ไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลย

จำกตุ๊กตำกระเบื้องแสนบอบบำง กลำยเป็นดอกกุหลำบงำมบำน

สะพรั่ง ทุกอย่ำงในตัวนำงดูสดสวยและหวำนล�้ำจับตำจับใจ

คงไม่มีเจ้ำหญิงน้อยของข้ำอีกแล้ว...

“อ๊ะ! เนียร์ ท�ำไมเจ้ำยังอยู่ในร่ำงนั้น ข้ำจะให้มำช่วยข้ำแต่งตัวนะ 

เปลีย่นร่ำงเป็นมนษุย์เดีย๋วนีเ้ลย!” วอร์เรนซึง่หนัมำเจอข้ำทีข่อบหน้ำต่ำง

อย่ำงบังเอิญเพรำะกำรหมุนตัวต่อสู้กับเสื้อตนร้องเสียงสูงเข้ำใส่

ข้ำว่ำเดี๋ยวนำงก็เอำเรื่องตะขอมำพำลลงที่ข้ำอีก
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“ข้ำติดตะขอไม่ได้เพรำะเจ้ำเลยนะ!”

แล้วก็ผิดจำกที่ข้ำคิดเสียที่ไหน

ข้ำต้องยอมเปลี่ยนร่ำงเป็นมนุษย์ตำมค�ำสั่งนำง ก่อนบินเข้ำมำใน

ห้องที่ยอดปรำสำทของวอร์เรนอีกครั้ง และช่วยเอำผมของนำงออกจำก

ช่องตะขอ พร้อมติดมันให้พลำงช่วยจัดแต่งเสื้อผ้ำที่วันนี้วอร์เรนจงใจ

เลือกสรรให้สวยเป็นพิเศษ

อำจเพรำะเป็นโอกำสครบรอบวันเกิดตน นำงเลยอยำกท�ำให้มัน

พิเศษขึ้นหน่อย แม้ทุกปีจะมีข้ำวของมำกมำยและเค้กชิ้นโตรสเลิศถูกส่ง

มำจำกจอมมำร โดยมข้ีำเป็นเพือ่นคนเดยีวทีอ่ยูเ่ลีย้งฉลอง แต่วอร์เรนซึง่

ถูกเลี้ยงมำในฐำนะเลือดขัตติยำก็มักให้ควำมส�ำคัญกับวันเกิดตน ไม่

ปล่อยปละละเลยถงึจะไร้คนร่วมยนิดด้ีวย เพรำะอย่ำงน้อยมนักท็�ำให้นำง

รู้สึกแตกต่ำงจำกวันอื่นที่ซ�้ำซำกจ�ำเจในหอคอยแห่งนี้

จะว่ำแต่งตัวดีๆ เพื่อสร้ำงบรรยำกำศใหม่ๆ ก็คงไม่ผิดนัก และ

เป็นกำรแสดงควำมส�ำคัญในพรวันเกิดของนำงที่ข้ำได้ยินทุกปีด้วยว่ำ

“ปีน้ีขอให้มเีจ้ำชำยรูปงำม เก่งกล้ำมำช่วยข้ำออกจำกหอคอยด้วย” 

นำงกุมมือหลับตำนิ่ง และงึมง�ำขอพรด้วยควำมหวังเต็มเปี่ยม

และควำมคำดหวังนั้นท�ำให้ข้ำอดชื่นชมไม่ได้ เพรำะนำงไม่เคย

แสดงท่ำทำงว่ำจะหมดหวงัเลยแม้เวลำผ่ำนมำสีปี่เตม็ๆ แล้วกต็ำม มนัเป็น

เสน่ห์อย่ำงหนึง่ของวอร์เรน นำงอำจเอำแต่ใจในหลำยๆ ครัง้ แต่กไ็ม่เคย

ท�ำให้ตัวเองสิ้นหวังหรือหมดควำมสดใส

วอร์เรนลมืตำขึน้อกีคร้ัง แล้วเริม่หมนุตวัส�ำรวจควำมเรยีบร้อยของ

ตน ก่อนส่งยิ้มน่ำรักให้ตัวเองในกระจก พลำงหันมำที่ข้ำ “เจ้ำว่ำปีนี้จะมี

เจ้ำชำยเก่งๆ มำช่วยข้ำไหม”

“ในฐำนะมังกรเฝ้ำหอคอย ข้ำคงไม่เห็นด้วยนัก” ข้ำตอบนำงไป

ตำมตรง และเหน็ว่ำนำงยกมอืขึน้ปิดปำกหวัเรำะเบำๆ ดมูจีรติขึน้กว่ำสมยั

สองปีที่แล้วนะข้ำว่ำ ก่อนนำงจะเอ่ยขึ้นใหม่

“ข้ำจะไม่ให้เจ้ำชำยที่ไหนเอำดำบฟันหน้ำเจ้ำอีกแล้ว รับรอง ถ้ำ
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ใครเอำดำบฟันหน้ำเจ้ำอีก ข้ำจะไม่ไปกับเขำเด็ดขำดเลย”

ค�ำสัญญำนั่นช่ำงฟังน่ำเอ็นดูจนข้ำอดยิ้มรับไม่ได้ แม้อยำกแย้งว่ำ

ควำมจริงพวกเจ้ำชำยคงอยำกเอำดำบปักหัวใจข้ำให้ตำยทีเดียวมำกกว่ำ

จะเลือกฟันหน้ำที่ไกลหัวใจไปมำกแบบนี้

พลันควำมคิดข้ำต้องชะงัก พร้อมหุบยิ้มลงทันที เมื่ออยู่ๆ หูข้ำ

ได้ยินเสียงใบไม้ถูกย�่ำเหยียบ และที่ท�ำให้ข้ำตื่นตัวเต็มท่ี นั่นคือมันอยู ่

ใกล้มำก

วอร์เรนดูแปลกใจในปฏิกิริยำที่เปลี่ยนไปกะทันหันของข้ำ แต่ข้ำ

ไม่มีเวลำอธิบำยเพรำะเสียงที่ได้ยิน...

มันใกล้เกินไป รำวกับอยู่ที่ตีนหอคอยนี่เอง

ใครกัน เข้ำมำใกล้ถึงที่นี่ โดยข้ำไม่สำมำรถสัมผัสได้เลย!

ข้ำพุง่ตัวออกนอกหน้ำต่ำง สะบดัปีกพงัผดืคลมุร่ำง และกลำยกลบั

มำเป็นมังกรร่ำงยักษ์อีกครั้งอย่ำงรวดเร็ว ก่อนร่อนลงแตะพื้นด้วยควำม

แม่นย�ำรุนแรง จนรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนจำกพื้นดินใต้เท้ำ

และน่ันท�ำให้ข้ำเหน็แขกผูม้ำเยอืนได้เตม็ตำ อำคนัตกุะทีว่่ำยิง่ท�ำให้

ข้ำแทบไม่เชื่อสำยตำตนเอง

ยำมแรกข้ำคิดว่ำคนที่จะสำมำรถเข้ำใกล้หอคอยได้โดยข้ำไม่รู้สึก

ถงึเสยีงฝีเท้ำเลย คงจะเป็นปีศำจสกัตนทีอ่ยูน่อกอ�ำนำจของจอมมำร และ

คงเป็นพวกมีฝีมือไม่น้อย

ทว่ำผู้ที่ยืนนิ่งอยู่เบื้องหน้ำข้ำกลับเป็นแค่ชำยหนุ่มคนหนึ่งเท่ำนั้น 

แต่จะใช้ค�ำว่ำ ‘เท่ำนัน้’ กด็ไูม่ถกูต้องนกั ต้องเรียกว่ำเป็นชำยหนุม่รปูงำม

อย่ำงที่ข้ำไม่เคยเห็นมำก่อนในชีวิต

จะว่ำอย่ำงไรด ีข้ำเคยเหน็เจ้ำชำยรูปงำมมำเยอะหลำยองค์ แต่ไม่

เหมือนบุรุษหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงหน้ำยำมนี้

แค่บรรยำกำศรอบตัวก็ต่ำงโดยสิ้นเชิงแล้ว

นัยน์ตำสวยคมดุจเหยี่ยวสีน�้ำตำลทองของเขำมีพลังอ�ำนำจลึกลับ

บำงอย่ำงที่ท�ำให้เกล็ดหลังคอข้ำลุกชัน มันทั้งชวนหวั่นเกรง มีมนตร์ขลัง 
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และน่ำพศิวง ผสมปนเปกนัจนแยกไม่ออก ใบหน้ำคมเข้มหล่อเหลำเหมอืน

รูปสลักจำกหัตถ์พระเจ้ำนั่นดูทรงเสน่ห์อย่ำงน่ำเหลือเชื่อ จมูกโด่งคมสัน

และริมฝีปำกหยักลึกที่ยิ้มนิดๆ อย่ำงไม่กลัวเกรงข้ำ ดูสมบูรณ์แบบบน

โครงหน้ำคมอย่ำงบุรุษเพศ เครื่องหน้ำถูกจัดแต่งรำวกับถูกใครจงใจ

สร้ำงสรรค์มำ

พูดได้เต็มปำกว่ำรูปงำมรำวกับไม่ใช่มนุษย์

เขำเหมือนสำมำรถท�ำให้ทั้งหญิงและชำยหลงมัวเมำ ตกเป็นทำส

ในรูปลักษณ์นั้นได้ง่ำยดำย

ดูทรงอ�ำนำจ เตม็ไปด้วยเสนห่ ์ลึกลับ ชวนพิศวง มืดมน เยือกเย็น 

และงดงำมเกินบรรยำย

หำกจะบอกว่ำเป็นภตูพรำยหรอืพวกเอลฟ์กค็งไม่ใช่ ถงึเขำมมีนตร์

เสน่ห์ชวนพศิวงและใบหน้ำสมบรูณ์แบบเช่นเดยีวกบัสิง่มชีวีติพวกนัน้ ทว่ำ

บรรยำกำศของเขำดูหนักหน่วงเกินกว่ำจะเป็นสำยพันธุ์ธำตุลมเช่นเอลฟ์

หรือภูต ซ�้ำเส้นผมสีด�ำสนิทเหมือนขนอีกำที่ตัดสั้นระต้นคอนั่นก็ไม่ใช่สี

ของพวกภูต แต่เป็นสีของพวกมนุษย์ ไม่ก็เผ่ำพันธุ์ปีศำจ

เท่ำที่ข้ำเห็น เขำไม่น่ำจะเป็นปีศำจ อำภรณ์สีด�ำพร้อมผ้ำคลุมบน

ไหล่ และดำบชัน้ดทีีข้่ำงเอวนัน่ บ่งชดัว่ำน่ำจะเป็นเจ้ำชำยจำกเมอืงไหน 

สกัเมอืง

ที่ส�ำคัญ ดูเยำว์นัก คำดว่ำอำยุแค่ยี่สิบต้นๆ เท่ำนั้น...ไม่เด็กไป

ส�ำหรับกำรลองของหรือ

ทว่ำกลิน่อำยบำงอย่ำงรอบร่ำงสงูสง่ำแขง็แกร่งของมนษุย์ตรงหน้ำ 

กลับท�ำให้ข้ำกดดันจนต้องใช้สองขำหน้ำตะกุยดิน และรับรู้ได้ถึงควำม

ระวังระไวจำกปลำยเล็บแหลมคมที่จิกลงไปบนพื้นของข้ำเอง

ข้ำสยำยปีกข่มขู่เพิ่มขึ้นอีก มันเป็นไปตำมสัญชำตญำณ ทั้งที่เขำ

เพียงยืนนิ่งๆ ไม่ขยับไปไหน แต่ข้ำแทบมั่นใจว่ำ กลิ่นหอมอ่อนๆ เหมือน

ดอกกุหลำบ ทว่ำเย็นเยียบน่ำขนลุกจำกเขำ ไม่ใช่สิ่งท่ีจะมีในตัวมนุษย์

แน่ๆ...งดงำมเกนิไป และน่ำกลวัเกนิไป แต่กไ็ม่อำจสรปุได้ว่ำเขำเป็นอย่ำง
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อื่นนอกเหนือจำกมนุษย์

และไม่ว่ำเขำจะเป็นอะไร หล่อเหลำรปูงำมเกนิสิง่มชีวีติบนพภิพนี้

มำกแค่ไหน ส�ำหรับข้ำก็ยังเป็นเพียงผู้บุกรุกเท่ำนั้น

ร่ำงสูงสง่ำเกินชำยใดในอำภรณ์สีด�ำก้ำวเข้ำมำใกล้เหมือนไม่เห็น

ข้ำอยู่ในสำยตำ จนข้ำต้องงัดมำตรกำรส�ำหรับคนชอบลองดีขึ้นมำใช้... 

นั่นคือกำรข่มขู่ระดับสอง  

ข้ำกระโดดดักหน้ำมนุษย์ประหลำด พร้อมก้มตัวต�่ำใส่ ค�ำรำมใน

ล�ำคอ เกล็ดทั่วตัวตั้งชัน พร้อมกำงปีกให้สูง ชูหำงขึ้นเหมือนเตรียม

กระโจนเข้ำใส่ ท�ำตวัไร้สตใิห้เหมอืนสตัว์เดรัจฉำนมำกทีส่ดุ เขำจะได้รูว่้ำ

ไม่มีทำงต่อรองอะไรกับข้ำได้

“ปกตคิวรจะโจมตเีลยไม่ใช่ร”ึ เสยีงทุม้นุม่ชวนพศิวง ทว่ำฟังคุน้หู

อย่ำงประหลำดถำมขึ้น

ข้ำรู้ ข้ำแยกกำรป้องกันหอคอยไว้หลำยระดับไปหน่อย

แต่เดี๋ยว นั่นไม่ใช่ประเด็น เจ้ำนี่คุยกับข้ำรึ!

ข้ำมัน่ใจว่ำข้ำท�ำตวัเหมอืนมงักรร้ำยไร้สมองทีเ่ฝ้ำหอคอยได้ดมีำก

พอแล้วนะ

ข้ำเริ่มค�ำรำมใส่มนุษย์ตรงหน้ำใหม่ เปลี่ยนเป็นโหย่งตัวขึ้นสูง

คล้ำยจะพ่นไฟ ทว่ำเพยีงข้ำกะพรบิตำ วบูเดยีวร่ำงมนษุย์เลก็จ้อยนัน่กลบั

พุ่งตัวมำอยู่เบื้องหน้ำ พร้อมดำบในมือที่ชักออกจำกฝักแล้ว

มนุษย์กระโดดได้สูงขนำดนี้เลยงั้นหรือ!

ข้ำสะบัดล�ำคอยำวๆ ไปด้ำนหลังทันใด ก่อนคมดำบในมือเรียว 

แขง็แรงจะตวดัเข้ำมำ ใบมดีเฉยีดล�ำคอข้ำจนสมัผสัไอเยน็จำกเหลก็เนือ้ดี 

ได้ และรับรู้ว่ำมันไม่ใช่ธำตุศักดิ์สิทธิ์

แต่ไม่รูว่้ำท�ำไม กลบัรู้สกึว่ำดำบนัน่จะสำมำรถสร้ำงบำดแผลให้ข้ำ

ได้รุนแรงกว่ำอำวุธศักดิ์สิทธิ์ใดๆ ในโลก และเมื่อเห็นว่ำร่ำงของชำย 

ตรงหน้ำยังลอยคว้ำงในอำกำศ ข้ำก็รีบวำดหำงของตนตวัดพันที่ข้อเท้ำ 

ของเขำ พร้อมเหวี่ยงร่ำงของมนุษย์ตรงหน้ำเข้ำไปในป่ำ
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ยอมรับว่ำข้ำผ่อนแรงแทบไม่ทัน ตอนเหวี่ยงเจ้ำหนุ่มนี่

หวงัว่ำร่ำงปวกเปียกของมนษุย์จะไม่ไปกระแทกโดนล�ำต้นไม้ใหญ่ๆ 

แล้วตำยคำที่หรอกนะ แต่ถ้ำสำมำรถหยุดกำรเคลื่อนไหวได้ชะงัด แต่ยัง

มีลมหำยใจอยู่ ก็ถือว่ำโชคดีทั้งสองฝ่ำย...

“เจ้ำผ่อนแรงรึ”

เกล็ดทั่วตัวข้ำลุกวำบ เมื่อเสียงทุ้มนุ่มเสียงหนึ่งกระซิบถำมอยู่ 

ใกล้ตวั วนิำทนีัน้ข้ำเพิง่รู้สกึว่ำทีป่ลำยหำงตนเบำโหวงก่อนจะเหวีย่งศตัรู

ออกไปด้วยซ�้ำ ซ�้ำไร้เสียงกำรชนหรือกระแทกใดๆ จำกร่ำงคนในป่ำด�ำ

อย่ำงทีค่ำด

นัยน์ตำสีฟ้ำน�้ำทะเลลึกตวัดไปด้ำนข้ำงฉับพลัน และข้ำเพิ่งเห็นว่ำ

ชำยหนุ่มรูปงำมที่คิดว่ำจัดกำรไปแล้ว กลับลอยอยู่เหนือศีรษะ และก�ำลัง

พุ่งดำบในมือเล็งเป้ำมำกลำงหัวใจข้ำชัดเจน

เขำอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ หลุดจำกพันธนำกำรข้ำได้ยังไง ที่

ส�ำคัญ นี่ไม่ใช่กำรเคลื่อนไหวของมนุษย์แล้ว!

ร่ำงมังกรใหญ่โตของข้ำเหมือนเป็นเป้ำนิ่ง และศัตรูเหมือนจะรู้ดี

ว่ำข้ำไม่มีทำงหลบพ้นได้แน่ แต่ที่มันไม่รู้คือ เลือดคร่ึงหนึ่งของข้ำคือ 

บลูไฟเออร์!

คมดำบที่หมำยเสียบลงกลำงหัวใจ ปักลงบนพ้ืนดินแทน เมื่อข้ำ

พลิกตัวหลบและโฉบบินขึ้นสู่ท้องนภำ รวดเร็วปำนสำยฟ้ำ ก่อนถอยออก

มำเพื่อตั้งหลัก ห่ำงจำกร่ำงของมนุษย์ที่ข้ำชักไม่มั่นใจว่ำใช่มนุษย์จริงๆ 

ข้ำยังมีแผนปลดระวำงไปนอนเล่นในทุ่งหญ้ำ ไม่ยอมตำยอยู่ท่ีนี่

ง่ำยๆ หรอกน่ำ

แต่ฝีมือเจ้ำนีก่ท็�ำให้ข้ำอดกลนืน�ำ้ลำยไม่ได้จรงิๆ ควำมไวและหนกั

หน่วงของพละก�ำลงัพวกนัน้คอือะไร มนัไม่ใช่เกดิจำกอำคมหรอืเวทมนตร์

แน่ แต่เหมือนเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวเขำอยู่แล้ว

และเมื่อเขำเหยียดร่ำงขึ้นเต็มควำมสูงอีกครั้ง นัยน์ตำเรียวคม 

สีน�้ำตำลทองนั่นก็ปรำยมำที่ข้ำช้ำๆ ก่อนเขำจะสะบัดดำบไล่เศษดิน ไม่



34   The Legend of Blue Fire  มังกรผู้เฝ้าหอคอย เล่ม 1

แสดงท่ำทำงผิดหวังที่พลำดเป้ำไป หำกแต่เพียงกล่ำวรำบเรียบจนติดจะ

เฉยเมยมำว่ำ 

“อ๋อ! เจ้ำเป็นพวกเลือดผสมจำกบลูไฟเออร์ มองเผินๆ ข้ำนึกว่ำ

เจ้ำเป็นพวกไร้สำยพันธุ์เฉยๆ ซะอีก”

ข้ำต้องแปลกใจมำกขึน้อีกในควำมรูเ้รือ่งมงักรของเขำ กอ่นข้ำจะ

ได้ยินเขำกระซิบกับตนขึ้นด้วยว่ำ

“เจ้ำพวกนั้นคิดอะไรอยู่”

ฟังดหูงดุหงดิไม่น้อย แต่ข้ำไม่รู้หรอกว่ำชำยหนุม่ตรงหน้ำพดูเรือ่ง

อะไร และไม่สนใจนัก หน้ำที่ข้ำคือจัดกำรกับผู้บุกรุกหอคอย และไม่ให้

เจ้ำนี่ถึงตัววอร์เรนเด็ดขำด

เจ้ำหนุ่มนั่นหันกลับมำจ้องมองข้ำอีกคร้ัง และรอบนี้ข้ำต้องเอียง

คอฉงนนิดหน่อย เมื่อเขำเก็บดำบเข้ำฝักแทนที่จะหำทำงโจมตีต่อ ก่อน

กล่ำวขึ้นใหม่ด้วยรอยยิ้มมุมปำกที่ชวนพิศวงว่ำ

“ถำมหน่อย มงักรน้อย...เจ้ำจะสูก้บัข้ำให้ตำยไปข้ำง หรอืจะปล่อย

ข้ำไปหำเจ้ำหญิง”

มังกรน้อยรึ! ถึงเทียบกับอำยุของมังกร ข้ำอำจยังเด็ก แต่รับรอง

ว่ำมำกกว่ำเจ้ำเป็นร้อยปี

แม้จะหงุดหงิดกับค�ำเรียกของเจ้ำมนุษย์ตรงหน้ำ แต่ข้ำก็ยังคงไม่

ตอบ และแสร้งเป็นมังกรโง่ๆ ที่ไม่เข้ำใจภำษำของเขำ ขณะค�ำรำมตอบ

กลับไปสุดเสียงแทน

เสียงค�ำรำมเหมือนจะท�ำให้ข้ำเห็นที่หำงตำว่ำวอร์เรนออกมำ

ชะโงกตวัเกำะขอบหน้ำต่ำงดเูหตกุำรณ์ทีก่�ำลงัเกดิขึน้ ใบหน้ำนำงดสูนอก

สนใจกว่ำทุกครั้งที่มีคนมำถึงที่นี่

ไม่รู้หรอกว่ำนำงจะเชียร์ฝ่ำยไหน แต่ด้วยหน้ำที่ ข้ำคงต้องท�ำลำย

พรวันเกิดของนำงอย่ำงช่วยไม่ได้

และยังไม่ทันที่ข้ำจะตั้งตัว ร่ำงสูงสง่ำของเจ้ำชำยปริศนำนั่นก็พุ่ง

ดิง่เข้ำหำข้ำเหมอืนหอกยำว พร้อมดำบในมอืทีช่กัขึน้มำใหม่ตัง้แต่เมือ่ไหร่
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ไม่รู้ ทั้งที่ตัวข้ำยังบินอยู่กลำงอำกำศ

นี่ไม่ใช่กำรเคลื่อนไหวของมนุษย์จริงๆ นั่นแหละ!

“อ๊ะ! อย่ำมำยุ่งกับมังกรของข้ำนะ!”

เหมือนโชคดีที่วอร์เรนยังอยู่ฝ่ำยข้ำ กระนั้นเสียงเชียร์ก็ไม่ช่วย

อะไรข้ำนัก ข้ำต้องบนิหลบกำรโจมตทีีเ่ร็วจนสำยตำตำมไม่ทนัอย่ำงสดุควำม 

สำมำรถ เขำว่องไว รวดเร็ว และมีพละก�ำลังอย่ำงน่ำเหลือเชื่อ จนต้อน

ข้ำมำถงึทุง่หญ้ำด้ำนหลงัหอคอยและกระท่อมทีข้่ำสร้ำงไว้เกบ็บรรณำกำร

ของจอมมำร

ควำมจรงิข้ำอยำกพ่นไฟใส่เขำไปซะ แต่ข้ำชอบทุง่หญ้ำและต้นไม้

ทกุต้น ดงัน้ันคงไม่ดแีน่ถ้ำไฟของข้ำจะเผำป่ำด�ำทีอ่ยูล้่อมรอบและทุง่หญ้ำ

ที่นี่ทั้งหมด

ที่ส�ำคัญคือกระท่อมนั่น!

เคร้งงง!!!

ครัง้น้ีคมดำบทีฟ่ำดลงมำเร็วกว่ำเดมิจนข้ำหลบไม่พ้น จงึต้องสะบดั

หวั เอำเขำทีเ่ป็นส่วนแขง็แกร่งทีส่ดุในร่ำงกำยรบัคมดำบนัน่ และมนักลำย

เป็นโอกำสให้ชำยตรงหน้ำสำมำรถส่งแรงมหำศำลเข้ำมำ ใช้ดำบงัดเขำ

ของข้ำไว้ และเหวี่ยงแรงแขนส่งข้ำลงจำกฟำกฟ้ำได้เป็นครั้งแรก

เสียงลมอื้ออึงในหูยำมร่ำงข้ำพุ่งลงสู่พื้น สำยวำยุแรงที่ตีเข้ำมำ

ท�ำให้ข้ำต้ังศูนย์ถ่วงเพือ่กระพอืปีกไม่ได้ และพืน้กอ็ยู่ใกล้เกนิกว่ำจะตัง้หลกั 

ทัน

แต่ทีห่ำงตำกลบัเหน็ชดัว่ำสิง่ทีข้่ำจะตกลงไปใส่คอืกระท่อมไม้ของ

ตน วินำทีนั้นข้ำกัดฟันแน่น รวบรวมพละก�ำลังทั้งหมดกำงปีกออก และ

ใช้มันกระพือเหวี่ยงร่ำงกำยโตๆ ไปอีกทิศหนึ่ง ก่อนที่หลังข้ำจะกระแทก

กับทุ่งหญ้ำแทน แรงส่งตัวสุดก�ำลังนั้นท�ำให้ร่ำงกำยของข้ำครูดไปตำม 

ต้นอ่อนสีเขียวเป็นทำงยำวหลำยเมตร

มันเจ็บ...เจ็บจนเหมือนปีกข้ำงหนึ่งของข้ำจะหัก

แต่กระท่อมปลอดภัยดี นั่นถือว่ำดีพอแล้ว
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ไม่นำนข้ำกไ็ด้ยนิเสยีงฝีเท้ำแตะลงบนพืน้ดนิ นัน่บ่งบอกว่ำชำยหนุม่

คนนัน้ก�ำลงัเดนิตรงมำยงัข้ำ วนิำทนีัน้ข้ำแสร้งนิง่ต่อ เหมอืนไร้แรงจะหนี 

รอฟังฝีเท้ำทีย่่ำงก้ำวมำเป็นจงัหวะและไม่รีบร้อนของเขำ เสยีงปลำยดำบ

ที่ลำกผ่ำนต้นหญ้ำที่สูงเสมอเข่ำฟังบำดลึกและมั่นคง แต่ขณะเดียวกันก็

ท�ำให้ข้ำจับองศำของมันได้ว่ำมำทำงไหน

และเมื่อมันใกล้พอ สำยเลือดบลูไฟเออร์ก็ถูกใช้อีกครั้ง ข้ำพุ่งตัว

ขึ้นฟ้ำด้วยควำมรวดเร็ว แม้จะเจ็บปีกข้ำงหนึ่งอยู่เล็กน้อย แต่รับรู้ว่ำศัตรู

ตำมปฏิกิริยำข้ำไม่ทัน ก่อนข้ำสะบัดตัวหว่ำนกองหญ้ำในอ้อมแขนที่กอด

กุมไว้ตอนร่วงลงพื้นใส่ชำยหนุ่มเบื้องล่ำง

ฝนหญ้ำมำกมำยถูกโปรยบดบังนภำ ข้ำเห็นชัดว่ำเขำแปลกใจ 

ไม่น้อย และสับสนกับทิศทำงเมื่อถูกต้นหญ้ำห่ำใหญ่บังสำยตำตน เปิด

โอกำสให้ข้ำกลับร่ำงเป็นมนุษย์ และบินควงสว่ำนลงมำสุดควำมเร็วใส่ 

ผู้บุกรุก

ร่ำงกำยที่เล็กลงท�ำให้ควำมไวข้ำเพิ่มขึ้น พร้อมกับเป็นกำรช่วยให้

ศัตรูเห็นตัวข้ำยำกกว่ำเดิม ข้ำบินพุ่งใส่ร่ำงสูงสง่ำนั่นสุดแรง กระแทก

ร่ำงกำยเขำให้จมลงไปกบัพืน้ แม้ยำมทีอ่ยู่ในร่ำงมนษุย์ข้ำตวัเลก็กว่ำบรุษุ

ตรงหน้ำมำก หำกแต่พละก�ำลังของข้ำยังเป็นมังกรเต็มตัว ดังนั้นจึงกด

ร่ำงกำยแข็งแรงสูงใหญ่นั่นลงนอนกับพื้นได้ไม่ยำกเย็น

ดำบเขำหลุดจำกมือ เปิดโอกำสให้ข้ำก�ำชัยมำกขึ้น

ทว่ำใบหน้ำคมหล่อเหลำเกินมนุษย์นั่นกลับยังนิ่งเฉยแม้อยู่ใต้ร่ำง

ข้ำ ต่อมำข้ำจึงรู้ว่ำท�ำผิดมหันต์ เมื่อเห็นริมฝีปำกหยักลึกนั่นพึมพ�ำขึ้น 

เบำๆ 

ตูมมม!!!

ไม่ทันได้ตระหนักถึงควำมผิดปกติ พลังบำงอย่ำงก็ดีดร่ำงข้ำ

กระเด็นออกจำกชำยหนุ่มบนพื้น และอัดร่ำงกำยข้ำให้ลอยละลิ่วเหมือน

เศษใบไม้

ข้ำต้องกัดกรำมแน่นเพื่อพยำยำมหยุดร่ำงกำยตน กำงปีกออก 
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เพือ่ต้ำนแรงมหำศำลทีผ่ลกัข้ำออกมำ มอืเท้ำของมนษุย์ที่ไร้กรงเลบ็มงักร

ของข้ำลดประสิทธิภำพในกำรต้ำนแรงอัดพวกนั้นลงไปมำก กว่ำข้ำจะ 

ตั้งหลักได้ ข้ำก็ต้องมำนั่งพับเพียบหำยใจหอบไกลจำกจุดเดิมหลำย 

สิบเมตร

ทั้งฝุ่น ควัน และเศษหญ้ำ กระจุยกระจำยไปทั่วรำวกับเกิดพำยุ

ใหญ่ อีกนำนกว่ำมันจะเริ่มสงบ และท�ำให้ข้ำตั้งค�ำถำมในใจ

เมื่อกี้มันอะไร เวทมนตร์รึ!

วูบหนึ่งที่เจ้ำนั่นใช้อำคมอะไรบำงอย่ำง รำวกับข้ำเห็นรูปลักษณ์ที่

เหมือนเด็กหนุ่มนั่นเปลี่ยนไป เส้นผมที่สั้นระต้นคอนั่นรำวกับสยำยยำว

ขึ้น พร้อมใบหน้ำหล่อเหลำมำกเกินอยู่แล้ว ก็เหมือนคมคำยและมีอำยุ 

ทรงอ�ำนำจตำมขึ้นไปด้วย

แต่นั่นก็แค่วูบเดียวเหมือนภำพลวงตำ...

“เคยได้ยินมำว่ำ หำกหักเขำมังกร มันจะเสียศูนย์”

เสียงทุ้มนุ่มที่ด้ำนหลังท�ำให้ข้ำขนลุกชันท่ัวร่ำง และเพ่ิงรับรู้ว่ำ

เหนือร่ำงตน ร่ำงสูงใหญ่ของใครบำงคนมำยืนค�้ำต้ังแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ได้  

ที่ส�ำคัญมือเรียวแข็งแรงของเขำก�ำลังจับมั่นที่เขำของข้ำข้ำงหนึ่ง

ข้ำต้องเบิกนัยน์ตำกว้ำง เงยหน้ำมองศัตรูท่ียังคงปรำกฏตัวได้

โดยที่ข้ำไม่ทันรู้ตัวเช่นเดิม ซ�้ำเขำยังเอียงใบหน้ำนิดๆ มำถำมข้ำเหมือน

เด็กน้อยช่ำงสงสัยด้วยว่ำ

“มันจริงรึเปล่ำ”

ข้ำไม่คิดตอบ แต่จบัหมบัทีข้่อเท้ำของเจ้ำมนษุย์ตรงหน้ำมัน่ พร้อม

เหวี่ยงตัวเขำออกไปให้ห่ำงตัวและเขำของข้ำทันที

และตำมที่คำด เขำสำมำรถหยุดร่ำงของตนเองได้อย่ำงง่ำยดำย 

และยังดูมีท่วงท่ำสง่ำงำมไม่เปลี่ยน หำกแต่สิ่งที่เหนือคำดนั้น กลับเป็น

มือเรียวแข็งแรงข้ำงหนึ่งของมนุษย์ตรงหน้ำที่ก�ำบำงอย่ำงไว้แทน

และเป็นบำงอย่ำงทีท่�ำให้หวัใจข้ำร่วงวบูไปทีต่ำตุม่ และต้องยืน่มอื

พรวดไปจับเขำตัวเองด้ำนขวำมือ
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และใช่...เขำของข้ำส่วนหนึ่งถูกหักออกไปแล้ว!

เขำของมังกรที่แม้แต่แรงโทรลล์ยังไม่สำมำรถหักได้ แต่เจ้ำนั่น 

หักออกไปแล้ว!

มนุษย์คนนี้เป็นใครกันแน่! 



3
บุกหอคอย

คนที่หักเขาข้ายังจ้องมองสิ่งที่ติดมือตนด้วยสีหน้าที่คล้ายจะ 

สนอกสนใจ ทว่ำไม่ได้รู้สึกผิดที่ท�ำมันลงไป ก่อนจะปิดเปลือกตำลง และ

ก้มสูดกลิ่นชิ้นส่วนเขำในมือด้วยจมูกคมสันนั่น

มันเป็นกิริยำน่ำพิศวง แต่ทรงเสน่ห์อย่ำงแปลกประหลำด แต่ครู่

หนึ่งเขำกลับย่นหัวคิ้วเข้มและเปรยขึ้น

“ไม่มีกลิ่นเลือด” จบค�ำก็ลืมตำ แล้วตวัดมำมองข้ำท่ียังงงงันกับ

ทุกอย่ำงที่เกิดขึ้น พลำงถำมมำด้วยใบหน้ำนิ่งเฉย “เจ้ำเฝ้ำหอคอยยังไง”

ฟังเหมอืนไม่ได้ต้องกำรค�ำตอบ แต่เหมอืนก�ำลงัต�ำหน ินัน่ยิง่ท�ำให้

ข้ำไม่เข้ำใจกำรกระท�ำทั้งหมดนี้มำกขึ้น

“เจ้ำเป็นใคร” ข้ำต้องยันตัวขึ้น ยอมพูดเป็นครั้งแรก เวลำนี้คง

แสร้งเป็นมังกรร้ำยไร้สติไม่ทันแล้ว

ชำยตรงหน้ำเก่งกำจเกินกว่ำที่ข้ำจะใช้เพียงกรงเล็บ ปีก และหำง

จัดกำรเช่นที่ผ่ำนมำได้ รูม่ำนตำข้ำแคบลงวูบหนึ่ง เพื่อเพ่งส�ำรวจทุกสิ่งที่

อยู่บนร่ำงกำยสูงแกร่งในอำภรณ์สีด�ำให้ถนัดขึ้น ก่อนไล่ล�ำดับสิ่งที่ชำย

ตรงหน้ำน่ำจะเป็นช้ำๆ 
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“เจ้ำชำย ผู้กล้ำ อัศวิน นักรบ นักดำบ ภูต...ปีศำจ”

ครั้งนี้ใบหน้ำหล่อเหลำเกินบุรุษใดนั่นยิ้มมุมปำก เล็กน้อยทว่ำ 

น่ำมอง แต่ไม่ได้ท�ำให้ข้ำพิสมัย กลับท�ำให้ขนอ่อนบนหลังคอข้ำลุกชัน 

ก่อนเสียงทุ้มนุ่มมีเลศนัยนั่นจะเอ่ยขึ้น

“ใกล้เคียงแล้ว”

เป็นอกีครัง้ทีข้่ำได้กลิน่กหุลำบอ่อนๆ มำจำกเขำ รำวกบัเป็นเครือ่ง

ยืนยันว่ำใกล้เคียงปีศำจนั้น ใกล้เคียงเพียงใด

“งั้นข้ำก็ยิ่งปล่อยให้เจ้ำขึ้นไปบนหอคอยไม่ได้” ข้ำจ้องเขำเขม็ง 

พร้อมสะบัดปีกไล่บำงสิ่งที่ท�ำให้มันหนักอึ้งจำกบรรยำกำศของชำยตรง

หน้ำออกไป แล้วยืนปักหลักนิ่ง 

“เจ้ำน่ำจะบอกกบัเขำตวัเองนะ” ชำยปรศินำว่ำพร้อมชชูิน้ส่วนเขำ

ในมือตน ตอกย�้ำถึงควำมอ่อนด้อยของข้ำเองที่พลำดท่ำ

ข้ำไม่ตอบโต้ แม้ใจเสียไม่น้อยกับเขำที่ถูกหักไปอย่ำงง่ำยดำย 

เพรำะเขำมังกรคือสิ่งที่รับคลื่นในอำกำศ ท�ำให้สัมผัสทั้งห้ำเด่นชัดกว่ำ

สัตว์สี่ขำชนิดใดในโลก โดยเฉพำะควำมสำมำรถในกำรค�ำนวณกำร

เคลื่อนไหวของสิ่งรอบตัวล่วงหน้ำได้ ดังนั้นกำรถูกหักเขำไปจึงหมำยถึง

สัมผัสที่ทื่อลง

แต่นั่นก็ไม่ได้หมำยถึงข้ำจะหมดทำงสู้หรือหมดโอกำสชนะ ยำมนี้

หมดเวลำเสียดำยเขำของตนแล้ว    

ทีส่�ำคัญ แม้ผูบ้กุรกุไม่ได้ยนืยนัแน่ว่ำตนเป็นปีศำจ แต่เมือ่รูว่้ำไม่ใช่

มนุษย์แล้ว ข้ำก็ไม่จ�ำเป็นต้องออมมืออีก

ข้ำก้มตวัต�ำ่ กำงมอืสองข้ำงกดลงบนพืน้ ตัง้ท่ำไม่ต่ำงจำกตอนอยู่

ในร่ำงมงักร ควำมจรงิต้องเรยีกว่ำข้ำไม่ชนิกบักำรอยู่ในร่ำงเลก็จ้อยแบบ

มนษุย์ด้วยซ�ำ้ ก่อนย่อขำหลงัข้ำงหนึง่จนรับรู้ได้ถงึแรงเกรง็ของกล้ำมเนือ้ 

ขณะจับจ้องเป้ำหมำยตรงหน้ำ

ฟุบ!

ข้ำดีดตัวสุดแรง พุ่งถลำ บินเรียดพื้นใส่ศัตรู ร่ำงข้ำเฉนิดๆ จน 
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รับรู้ได้เมื่อส่วนหนึ่งของเขำถูกหัก และเห็นชัดว่ำร่ำงสูงสง่ำตวัดดำบ

เตรียมตั้งรับไว้อยู่แล้ว ใบหน้ำนิ่งเฉยแต่ดูเหยียดหยันคนท้ังโลกของเขำ 

ดูมั่นใจว่ำตนจะจัดกำรทุกอย่ำงได้ง่ำยดำยเช่นเดิม

ทว่ำก่อนจะถงึร่ำงชำยหนุม่ปรศินำ ข้ำกต็วดัปีกคลมุกำยตนฉบัพลนั 

และกลบัเป็นร่ำงมงักรอย่ำงรวดเร็ว พร้อมยงิลกูไฟสนี�ำ้เงนิจำงใส่เขำทนัที 

ก่อนหักองศำตั้งฉำก โฉบขึ้นฟ้ำแทนอย่ำงไม่รีรอ

ลูกไฟสีน�้ำเงินจำงเท่ำกระสุนปืนใหญ่ ที่โดนอำกำศก็ยิ่งจำงลงจน

แทบไม่เห็นสีของข้ำท�ำให้เขำหลบมันไม่ทัน ยิ่งเพรำะเขำไม่คำดคิดว่ำข้ำ

จะกลับเป็นร่ำงมังกรอีกครั้ง ก็ท�ำให้เจ้ำหนุ่มน่ันต้องยกดำบค้ำงและรับ

เพียงเพลิงร้อนที่ตรงใส่หน้ำ

แต่ข้ำรู้ มันไม่จบแค่นั้นหรอก

ไฟที่ข้ำพ่นไปเป็นแค่ลูกไฟ ควำมร้อนท�ำได้มำกที่สุดแค่ลวกให ้

เนื้อไหม้ และถ้ำชำยหนุ่มคนนี้ไม่ใช่มนุษย์แล้วละก็ มันคงท�ำได้แค่หยุด

กำรเคลื่อนไหวของเขำชั่วครู่เท่ำนั้น

แต่แค่นั้นก็มำกพอ

ข้ำทะยำนขึ้นสูงจนเกือบถึงม่ำนเมฆ แล้วจึงสะบัดตัวกลับมำ เห็น

ร่ำงชำยหนุ่มเล็กเพียงเมล็ดถั่วอยู่ใต้ร่ำงข้ำพอดี

และนั่นคือโอกำสจู่โจมอีกครั้ง

ปีกทีส่ยำยอยูห่บุลงแนบกำยให้ตวัข้ำเลก็และเป็นแนวตรงมำกทีส่ดุ 

เพือ่พุง่กลบัลงไปเบือ้งล่ำงสดุควำมเร็ว ตำสฟ้ีำน�ำ้ทะเลลกึจ้องนิง่ทีเ่ป้ำหมำย 

ควำมเร็วของข้ำที่ดิ่งตัวลงมำท�ำให้เสียงลมที่วิ่งผ่ำนในหูดังอื้ออึง และ

เหมือนได้ยินเสียงอำกำศรอบข้ำงฉีกขำด

เสยีงมนัไพเรำะและท�ำให้ข้ำรู้สกึปลดปล่อย ควำมเรว็และสำยลม

แรงที่ปะทะหน้ำเป็นเรื่องสนุกอย่ำงหนึ่ง แม้เวลำนี้ข้ำจะมัวมำสนุกกับมัน

ไม่ได้ก็ตำม

ปำกข้ำอ้ำกว้ำงอีกครั้ง และยิงลูกไฟสีน�้ำเงินจำงลงไปติดๆ กัน

เหมือนกระสุนปืนใหญ่
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ลูกแรกโดน เจ้ำนั่นถอยเท้ำไป และเป็นจริงดังว่ำ ไฟข้ำท�ำได้แค่

หยุดเขำชั่วครู่ ส่วนลูกที่สองเฉียดไป และลูกที่สำมเจ้ำนั่นกลิ้งหลบได้

ตอนนี้ข้ำคงต้องยอมรับแล้วว่ำเขำที่หักมีผลกับควำมแม่นย�ำของ

ตน บลูไฟเออร์ไม่เคยพลำด แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ข้ำพลำด

ทว่ำข้ำไม่คิดเปิดโอกำสให้ศัตรู แม้พลำดลูกที่สำม แต่มันยังลุก 

ไม่ได้ ข้ำจงึกำงปีกออก หยดุควำมเรว็ของตนฉบัพลนั เปลีย่นเป็นหมนุตวั 

โฉบไปด้ำนหลังตัวเขำ และพ่นไฟอีกหนึ่งลูกใส่แผ่นหลังแกร่งนั้น ก่อน

ทะยำนขึน้ฟ้ำใหม่ ไม่ให้ตนอยู่ใกล้รัศมศีตัรเูมือ่เรียนรูม้ำแล้วว่ำชำยหนุม่

คนนี้รวดเร็วเพียงใด ดังนั้นกำรทิ้งระยะห่ำงให้ไกลเป็นเรื่องฉลำดที่สุด

และไฟลูกสุดท้ำยที่ยิงใส่จนร่ำงสูงสง่ำเกือบล้มคะม�ำ ก็เหมือนจะ

ท�ำให้ข้ำเริ่มเห็นควำมขุ่นมัวในดวงตำสีน�้ำตำลทองคู่งดงำมนั่นได้เป็น 

ครั้งแรก

เขำคงไม่เจ็บอะไรมำก เพรำะข้ำเห็นแค่รอยไหม้บนเสื้อ และแทบ

ไม่รูส้กึถงึกลิน่เนือ้ทีโ่ดนไฟเลย แต่คงเสยีหน้ำและร�ำคำญไม่น้อยกบักำร

โจมตีของข้ำ ในขณะที่ตัวข้ำบินกลับไปเกำะบนยอดแหลมของหอคอย 

พร้อมค�ำรำมประกำศอำณำเขตของตนลั่น และเป็นกำรเตือนเขำอีกครั้ง

ว่ำให้ออกไปจำกที่นี่ซะ

ร่ำงสูงสง่ำนั่นลุกขึ้นยืนเต็มควำมสูงอีกครั้ง แม้แววตำมีควำม

หงุดหงิดบ้ำง แต่สักครู่มันก็กลับมำนิ่งเฉยจนดูไม่แยแสเช่นเดิม ก่อนเขำ

จะปัดเศษเขม่ำตำมตวัออกเบำๆ ไม่สนใจกำรแยกเขีย้วข่มขูข่องข้ำบนยอด

หอคอย จำกนั้นเดินไปหยิบดำบของตนขึ้นมำ

ข้ำกำงปีกและค�ำรำมต�่ำในล�ำคออีกครั้ง รู้แน่ว่ำยกสองก�ำลังจะ

เริ่ม และต้องเตรียมหำทำงรับมือกับชำยหนุ่มรูปงำมแต่แปลกประหลำด

นั่นใหม่

พวกช่ำงตื๊อนี่ข้ำเจอมำเยอะแล้ว จะสู้กันสำมวันสำมคืนติด หรือ

เป็นอำทิตย์ ข้ำก็ไม่เกี่ยงหรอก

“ก็น่ำสนใจ” ร่ำงสูงสง่ำที่เริ่มปัดเศษเขม่ำบนตัวอย่ำงไว้ท่ำเปรย
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ขึ้นเนิบนำบ และหันมำเอ่ยกับข้ำใหม่ “ปกติไม่เคยเห็นมังกรเปลี่ยนร่ำง

ได้ไวขนำดนี้”

ไม่แปลกที่เขำจะสงสัย เพรำะมังกรทั่วไป ถ้ำไม่อยู่ในร่ำงมังกร

เป็นหลัก ก็อยู่ในร่ำงมนุษย์ และส่วนใหญ่เป็นอย่ำงหลังเสียด้วย ดังนั้น

กำรเปลี่ยนร่ำงจึงไม่ใช่เรื่องที่ท�ำกันบ่อย และท�ำได้เพียงพริบตำเดียว 

แบบข้ำ

ควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนร่ำงได้ว่องไวของข้ำเกิดจำกกำรท�ำ

หน้ำที่เฝ้ำหอคอยและวอร์เรนล้วนๆ นำงมักขอให้ข้ำเล่นเป็นเพื่อนบ่อยๆ  

ขณะเดียวกันพวกคนที่อยำกช่วยเจ้ำหญิงก็บุกมำไม่ขำดสำย ดังนั้นกำร

เปลี่ยนร่ำงในวันหนึ่งๆ ของข้ำจึงมีบ่อยครั้งจนกลำยเป็นเร่ืองปกติ เป็น

ควำมสำมำรถที่ได้มำโดยไม่ตั้งใจก็ว่ำได้

ไม่เคยคิดว่ำมันจะมีประโยชน์ จนวันนี้นี่แหละ

ข้ำหรี่ตำลง จ้องเขม็งไปยังศัตรูที่ท�ำเหมือนเขม่ำลูกไฟข้ำเป็นแค่

เศษฝุ่นบนร่ำงกำย ข้ำพยำยำมอ่ำนสิ่งที่เขำจะท�ำต่อไปโดยไม่สนใจตอบ

ข้อสงสัยนั่น ในขณะที่ปรำยตำต�่ำสังเกตเห็นว่ำวอร์เรนยังเกำะมองอยู่ที่

หน้ำต่ำง สำยตำนำงดูให้ควำมสนใจชำยหนุ่มปริศนำนั่นไม่น้อย และข้ำ

แอบเห็นควำมคำดหวังในดวงตำสีฟ้ำนภำนั่น

นำงก�ำลังคิดว่ำเขำคือเจ้ำชำยตัวจริงที่จะมำช่วยเหลือตัวเอง

“กลับเข้ำไป วอร์เรน ปิดหน้ำต่ำงด้วย มันไม่ใช่เจ้ำชำยที่ท่ำนรอ

หรอก” ข้ำร้องบอกเหนอืศรีษะนำงทนัท ีแม้รู้ว่ำนำงคงไม่คดิถงึขัน้นัน้ แต่

หำกเจ้ำหนุ่มนั่นไปถึงตัวนำงได้ ก็ไม่แน่

เสน่ห์ชวนพิศวงของมันร้ำยกำจจนข้ำเองยังปฏิเสธไม่ได้ รูปงำม 

ทระนงองอำจ และเก่งกำจเสียขนำดนั้น หญิงใดเล่ำจะกล้ำปฏิเสธ ย่ิง

โดยเฉพำะหญิงสำวที่ก�ำลังรอให้ใครสักคนมำช่วยบนหอคอยด้วยแล้ว 

ละก็ 

“เอ๊ะ!” วอร์เรนอทุำนกบัค�ำสัง่ของข้ำทีน่ำงไม่เคยโดน สำยตำนำง

ดไูม่ชอบทีถ่กูขดัใจเลก็น้อย แต่ข้ำไม่สน ไต่ลงมำทีห่น้ำต่ำงนัน่ และตะปบ
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อุ้งมือกระแทกหน้ำต่ำงไม้ที่สลักลวดลำยเถำวัลย์กุหลำบปิดให้นำงแทน 

ซ�้ำยังกดกรงเล็บของตนไว้บนบำนหน้ำต่ำง กันไม่ให้นำงเปิดออกมำได้

ข้ำรู ้หลงัจบเรือ่งนีข้้ำอำจถกูนำงงอนใส่ และอำจตำมด้วยโทษทณัฑ์ 

ของจอมมำร แต่ถ้ำเจ้ำหนุ่มตรงหน้ำเป็นเจ้ำชำยที่ต้องกำรช่วยเจ้ำหญิง

น้อยจริง ข้ำย่อมจ�ำเป็นที่ต้องท�ำถึงขนำดนี้

ข้ำสะบดัศรีษะโตๆ ไปเผชญิกบัศตัรอูกีครัง้เมือ่จดักำรกบัวอร์เรน

แล้ว และเตรียมตั้งรับสิ่งที่จะตำมมำ แต่เจ้ำหนุ่มปริศนำนั่นกลับเอ่ยถำม

ข้ำมำแทนว่ำ

“รู้ได้ยังไงว่ำข้ำไม่ใช่”

ข้ำพ่นลมร้อนออกจำกจมูก ก่อนขบเขี้ยวตอบ

“ต่อให้เจ้ำเป็นเจ้ำชำยจริง หน้ำทีข้่ำกค็อืกำรป้องกนัผูบ้กุรกุหอคอย

อยู่ดี”

เขำนิ่งงันไปนิดกับค�ำโต้ของข้ำ ก่อนว่ำ “ซื่อสัตย์สมเป็นมังกร”

ถ้อยค�ำนัน้ไม่ได้ฟังชืน่ชม ทว่ำเยำะหยนั แม้ไม่ได้ขยบัยิม้ขึน้กต็ำม 

ในขณะที่ร่ำงสูงสง่ำนั่นก็เดินเข้ำมำใกล้หอคอยอีก พร้อมเสนอ

“แต่จะง่ำยกว่ำไหมถ้ำเจ้ำปล่อยให้ข้ำขึน้ไปรบัตวัเจ้ำหญงิ ส่วนเจ้ำ

ก็จะหมดภำระนี้ และไม่ต้องตำยหรือเสียเลือดเสียเนื้อกันทั้งสองฝ่ำย”

“ถ้ำปล่อยให้เจ้ำเอำตัวนำงไป จอมมำรก็ต้องฆ่ำข้ำอยู่ดี” ข้ำว่ำ 

พร้อมเริ่มสยำยปีก และสะบัดหำงไปมำเตรียมจู่โจมเมื่อศัตรูเข้ำมำใกล้ 

ควำมจริงสมำธิข้ำจดจ่อกับย่ำงก้ำวของเขำมำกกว่ำค�ำพูดด้วยซ�้ำ

“อ๋อ! เจ้ำกลัวตำยงั้นสิ” เสียงทุ้มนุ่มนั่นหยันอีก

“ชีวิตทุกชีวิตมีขีดจ�ำกัด เพรำะฉะนั้นมันถึงมีค่ำ หำกข้ำไม่เห็นค่ำ

ของชีวิตตัวเอง แล้วใครจะมำเห็น ดังนั้นข้ำไม่ยอมตำยด้วยเงื่อนไขของ

เจ้ำแน่” ข้ำเถียงกลับอย่ำงไม่สนนัยน์ตำสีน�้ำตำลทองคู่คมกริบที่มองมำ

คล้ำยดูถูก “ที่ส�ำคัญ ถ้ำเจ้ำได้ตัววอร์เรนไป หลังจำกนั้นจะเกิดอะไรขึ้น

กับนำงบ้ำง นำงจะเป็นยังไง  ถ้ำข้ำปล่อยนำงไป มันจะต่ำงอะไรกับโยน

นำงเข้ำป่ำด�ำพร้อมผูกผ้ำปิดตำไว้ เพรำะฉะนั้นอย่ำหวังว่ำข้ำจะเปิดทำง
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ให้เจ้ำเลย ‘เจ้ำหนู’ ”

ข้ำย�้ำค�ำว่ำ ‘เจ้ำหนู’ ให้ชัดเจนพอๆ กับค�ำว่ำ ‘มังกรน้อย’ ของ 

เจ้ำนั่น

“งัน้จะบอกว่ำเจ้ำห่วงเจ้ำหญงิมำกกว่ำกลวัโทษทณัฑ์จำกจอมมำร

งัน้ส”ิ ชำยหนุม่ตรงหน้ำเน้นชดั พร้อมหรีน่ยัน์ตำทรงอ�ำนำจสนี�ำ้ตำลทอง

น่ันจ้องข้ำรำวกบัพยำยำมค้นควำมหมำยในถ้อยค�ำข้ำ พลำงส�ำทบั “แสดง

ว่ำรำชำของเจ้ำมีค่ำน้อยกว่ำเจ้ำหญิงจำกต่ำงเมืองสินะ”

“ข้ำเทดิทนูจอมมำรในฐำนะองค์รำชำข้ำ แต่พระองค์ไม่ใช่คนทีอ่ยู่

กับข้ำที่นี่ถึงสี่ปี”

“นั่นเป็นกำรตัดสินว่ำเจ้ำซื่อสัตย์ต่อเจ้ำหญิงมำกกว่ำจอมมำร”

“นั่นเป็นกำรตัดสินว่ำข้ำจะไม่ปล่อยให้เจ้ำไปถึงตัววอร์เรน”

ต่ำงฝ่ำยต่ำงเงียบเมื่อสิ้นค�ำโต้เด็ดขำดของข้ำ

และครั้งนี้ชำยหนุ่มรูปงำมตรงหน้ำกลับเป็นฝ่ำยตวัดดำบขึ้นมำ 

พร้อมจับจ้องนัยน์ตำข้ำนิ่ง มันเย็นเยียบและทรงอ�ำนำจกว่ำที่ผ่ำนมำ จน

เกล็ดหลังคอข้ำตั้งชันอีก พร้อมเสียงทุ้มนุ่มก็เอ่ยถำมเฉียบขำด

“ต่อให้ต้องสู้จนตัวตำย?”

“ไม่ใช่ข้ำแน่ที่ตำย” ข้ำโต้อย่ำงหนักแน่น จ้องนัยน์ตำนั่นไม่หลบ 

และวูบหนึ่งรำวกับเห็นใบหน้ำหล่อเหลำนั่นยิ้มรำวกับถูกใจบำงอย่ำง

ฟุบ!

เพียงช่วงเวลำที่ข้ำสูดหำยใจเข้ำเตรียมพร้อม ชำยหนุ่มตรงหน้ำ 

ก็วิ่งตรงมำทันใด ในขณะที่ข้ำเองก็กระโจนลงจำกยอดแหลม เตรียม 

อ้ำปำกพ่นลูกไฟอีกลูกน�ำออกไป

แต่วินำทีที่คิดว่ำร่ำงของชำยหนุ่มจะกระโดดเข้ำมำพร้อมดำบใน

มือเช่นทุกครั้ง มันกลับกลำยเป็นผ้ำคลุมสีด�ำของเขำที่ถูกปำคลุมใส่หน้ำ

ข้ำแทน

ควำมมืดที่อยู่ๆ ก็ครอบคลุมเข้ำมำ ท�ำให้ข้ำที่ก�ำลังถลำลงมำด้วย

ควำมเร็วต้องเสียหลัก ร่วงลงบนพื้นดินเสียงดังสนั่น แต่ไม่มีเวลำให้ข้ำ
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รู้สึกจุกนัก นอกจำกสลัดผ้ำคลุมนั่นออกจำกหัวของตนให้เร็วท่ีสุด และ

ต้องยอมรับว่ำกลิ่นกุหลำบอ่อนๆ ที่เป็นกลิ่นประจ�ำตัวของเขำในผ้ำคลุม

นี่ ท�ำให้ข้ำมึนงงอยู่ครู่หนึ่งยำมเผลอสูดมันเข้ำไปเต็มปอด

เกือบนำทีกว่ำข้ำจะตั้งหลักได้ และต้องตวัดไปมองที่ตีนหอคอย 

ก่อนเห็นชัดว่ำชำยหนุ่มผู้บุกรุกไปถึงประตูเหล็กที่เป็นทำงขึ้นบนหอคอย

แล้ว

ยำมแรกข้ำย่ำมใจ เมื่อรู้ดีว่ำทั้งหอคอยถูกลงเวทไว้ให้ไม่มีวันพัง

ทลำย แม้จะโดนกระสนุปืนใหญ่หรือไฟร้อนจำกมงักรตวัใดแผดเผำ และ

นั่นรวมถึงประตูหอคอยที่ไม่มีวันเปิดออกด้วยถ้ำไม่ใช่นักเวทหรือผู้มี

เวทมนตร์ระดับเดียวกับพวกเอลฟ์ที่เป็นเชื้อพระวงศ์...!

ควำมคิดข้ำต้องหยุดลงแค่นั้นกับภำพตรงหน้ำ

เพรำะทันทีที่มือเรียวแข็งแรงนั่นแตะบำนประตู เถำวัลย์กุหลำบที่

พันอยู่รำยล้อมก็ค่อยๆ เหี่ยวเฉำลง จนร่วงโรยแทบเท้ำเขำ ก่อนประตู

เหลก็ตรงหน้ำจะดงัเอีย๊ดอ๊ำด บ่งชดัว่ำกลไกประตกู�ำลงัท�ำงำน และค่อยๆ 

เปิดออกให้ผู้บุกรุกอย่ำงง่ำยดำย

เป็นไปไม่ได้!

วินำทีนั้นข้ำต้องถลำตัวไปยังร่ำงสูงสง่ำทันที แต่เขำก็เดินหำย

เข้ำไปในหอคอยอย่ำงรวดเร็ว

ประตูที่สร้ำงเพื่อให้มนุษย์ลอดผ่ำน ท�ำให้มีแค่ศีรษะข้ำที่เข้ำไปได้ 

และได้แต่เงยมองร่ำงสงูสง่ำทีเ่ดนิขึน้บนัไดวนหนิอ่อนด้วยท่วงท่ำสง่ำงำม

และไม่เร่งร้อน นัยน์ตำสีน�้ำตำลทองคู่งำมนั้นไม่ได้ชำยตำแลข้ำเลย 

ด้วยซ�้ำ

ข้ำรู้ดีว่ำ ถ้ำกลับเป็นร่ำงมนุษย์ก็จะเข้ำไปได้ แต่จะไม่สำมำรถพ่น

ไฟได้ จะมีแต่แขนขำที่ไร้เขี้ยวเล็บกับพละก�ำลังของมังกรที่เอำไปต่อกร

กับเจ้ำนั่น และแน่นอนว่ำ...ด้วยทักษะที่ข้ำเห็นจำกมันมำตลอดกำรต่อสู้ 

ข้ำเสียเปรียบเต็มประตู

แต่ในเมื่อเห็นว่ำผู้บุกรุกยังก้ำวขึ้นสูงเร่ือยๆ ใกล้ถึงห้องบนยอด
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หอคอยที่มีเจ้ำหญิงของข้ำอยู่ ข้ำก็ตัดสินใจตะโกนก้องออกไปทันทีว่ำ

“วอร์เรน หำอะไรมำกันร่องประตูกลบนพื้น แล้วถอยห่ำงจำกมัน

ซะ!”

ถ้อยค�ำข้ำเหมือนจะหยุดผู้บุกรุกให้ก้มมำมองได้เป็นครั้งแรก เขำ

ดูแปลกใจ แต่ข้ำไม่คิดรอให้เขำหำค�ำตอบว่ำตนจะท�ำอะไร แต่สูดหำยใจ

ลึกเข้ำเต็มปอดแทนแล้วอ้ำปำกกว้ำง ก่อนพ่นไฟออกไปจำกชั้นล่ำงสุด

ของหอคอยทันที

ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ลูกไฟดวงเล็กๆ แค่พอให้เนื้อไหม้ ทว่ำเป็นพำยุ

เพลิงร้อนสีน�้ำเงินจำงที่วิ่งพรวดขึ้นไปทั่วหอคอย แผดเผำทุกอย่ำงที่มัน

สัมผัสได้ และข้ำเห็นว่ำผู้บุกรุกเองก็ยังต้องโยนตัวไปชิดกับขอบก�ำแพง

หนีเพลิงสีน�้ำเงินจำงนี้เช่นกัน

ข้ำยงัพ่นไฟร้อนระอใุห้ลอยวนไปทัว่ และสงูขึน้เรือ่ยๆ เพือ่ไล่ต้อน

ศัตรู...

“กรี๊ดดด!!!”

แต่เสียงกรี๊ดของวอร์เรนบ่งบอกว่ำไฟของข้ำคงทะลุผ่ำนไปถึง 

ชัน้บนแน่ และนัน่ท�ำให้ข้ำต้องหยดุกำรกระท�ำอย่ำงเสยีไม่ได้ ทัง้ทีเ่หน็ชดั

ว่ำเจ้ำหนุ่มนั่นเองก็ยำกจะทนกับไฟระดับนี้ของข้ำ

ทว่ำก็ยังมีเวลำอยู่

ข้ำกลำยร่ำงเป็นคนอกีคร้ัง และใช้ช่วงเวลำทีร่่ำงสงูสง่ำยงัตัง้หลกั

ไม่ได้ บินโฉบขึ้นไปยังเป้ำหมำย พร้อมใช้สองมือพุ่งกระแทกใส่ไหล่หนำ

ของเขำ กดลงไปกบัก�ำแพง พร้อมฟำดขำเตะทีข้่อมอืเพือ่ให้ดำบตวัปัญหำ

กระเด็นออกไป ทว่ำเขำกลับยึดมันไว้มั่น ซ�้ำยังฉกมืออีกข้ำงมำจับที่เขำ

ข้ำไว้อย่ำงแม่นย�ำอีกครั้ง

หำกแต่คร้ังนี้ข้ำไม่คิดปล่อยโอกำสให้ชำยตรงหน้ำหักเขำอีกข้ำง

ได้แล้ว

ข้ำก�ำหมัดแน่นแล้วต่อยสวนขึ้นไปสุดแรงใส่ข้อต่อแขนของศัตรู

ตรงหน้ำทันใด ไม่สนว่ำมันจะหักหรือไม่ และมันก็ท�ำให้ข้ำหลุดจำก
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พันธนำกำรออกมำได้จริงๆ 

ข้ำต้องสลัดศีรษะ ไล่ควำมรู้สึกเสียวแปลกๆ ที่ปลำยเขำให้หลุด

ออกไป ขณะเจ้ำหนุ่มนั่นต้องยกแขนข้ำงที่โดนข้ำต่อยขึ้นสลัดไปมำ บ่ง

ชัดว่ำอย่ำงน้อยมันก็ท�ำให้เขำเจ็บพอควร ใช่...แค่พอควร แม้ว่ำควำมจริง

ด้วยแรงมังกรอย่ำงข้ำ ถ้ำเป็นมนุษย์ทั่วไปอำจถึงขั้นกระดูกหักแทงทะลุ

ออกจำกเนื้อเลยก็เถอะ

“ต๊ือจรงินะเจ้ำ” เขำปรำยตำขึน้มำเอ่ยเสยีงเรียบ แต่ดไูม่ได้ทกุข์ร้อน 

นัก ซ�้ำยังระบำยลมหำยใจรำวกับเบื่อหน่ำย

ส่วนข้ำก็จ�ำต้องถอยตัวออกไปรักษำระยะห่ำง แม้พื้นที่ในหอคอย

จะไม่กว้ำงขนำดจะมั่นใจว่ำปลอดภัยได้ 

ศัตรูตรงหน้ำหันกลับมำมองหน้ำข้ำเต็มตัว แล้วกล่ำวขึ้นใหม่ ทว่ำ

เหมือนจะพูดกับตัวเองมำกกว่ำข้ำว่ำ

“สงสยัว่ำ ถ้ำใช้แค่ดำบกบัพละก�ำลงัในร่ำงนี ้คงไม่จบง่ำยๆ สนิะ”

สิ้นค�ำ ดำบที่ข้ำหวังให้หลุดจำกมือของเขำก็ถูกเจ้ำของโยนให้ 

ร่วงหล่นลงไปเสียเอง เสียงโลหะกระทบกันดังแว่วที่ตีนหอคอย

ควำมแปลกใจเกดิขึน้ เพรำะข้ำไม่คำดคดิว่ำเขำจะโยนอำวธุตวัเอง

ทิ้งเสียเอง ท�ำให้ต้องมองตำมมันอย่ำงลืมตัว

ทว่ำอยู่ๆ ข้ำกลับรู้สึกถึงมือเรียวแข็งแรงที่ก�ำหลังคอข้ำไว้ต้ังแต่

เมื่อไหร่ไม่รู้ ขณะร่ำงชำยหนุ่มที่ยืนอยู่เบื้องหน้ำบนบันไดวนหินอ่อนก ็

หำยไปแล้ว

และกว่ำจะรู้ว่ำโดนอะไร ก็เมื่อได้ยินเสียงกระซิบต�่ำที่เบำจนแทบ

เป็นเสียงลมที่ด้ำนหลัง และรับรู้ได้ถึงกลิ่นกุหลำบหอมอ่อนๆ เต็มโพรง

จมูก ก่อนวินำทีต่อมำร่ำงทั้งร่ำงของข้ำจะหนักเหมือนหิน

ปีกขำแข็งจนขยับไม่ได้ ร่ำงกำยก็หนักอึ้งจนเหมือนมีอะไรมำถ่วง

ทีแ่ขนขำ และทนัททีีม่อืแกร่งปล่อยออกจำกหลงัคอข้ำ ร่ำงทัง้ร่ำงของข้ำ

ก็ร่วงลงมำไม่ต่ำงจำกดำบของศัตรูที่เพิ่งถูกโยนลงไป

อะไร!
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นี่มันอะไร!

ควำมสูงที่ตกลงมำไม่ท�ำให้ข้ำเจ็บนัก แต่อำคมบำงอย่ำงซึ่งท�ำให้

ร่ำงทั้งร่ำงหนักเหมือนหินจนขยับไม่ได้ต่ำงหำกที่ท�ำให้ใจข้ำร่วงวูบไปยัง

ตำตุ่ม

ขณะควำมหวำดกลวัยิง่ทวขีึน้เมือ่เหน็ทีห่ำงตำว่ำร่ำงของศตัรกู�ำลงั

ไปถึงประตูกล ซึ่งเป็นปรำกำรสุดท้ำยก่อนผ่ำนไปสู่ห้องชั้นบนสุดบน

หอคอยของวอร์เรน

ร่ำงข้ำที่นอนคว�่ำอยู่ขยับไม่ได้แม้แต่นิ้วเดียว ได้แต่หำยใจแรงเร็ว 

จินตนำกำรถึงผลต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้น พยำยำมคิดว่ำอย่ำงน้อยประตูกลนั่น

ก็ล็อกอยู่ ไม่มีทำงที่เขำจะผ่ำนมันไปได้ง่ำยๆ ข้ำยังมีเวลำ!

ทว่ำพอนึกถึงว่ำขนำดประตูเหล็กลงเวท เขำยังเปิดเข้ำไปง่ำยๆ 

แล้วแค่ประตกูลนัน่มนัจะเหลอือะไร ควำมคดิมำกมำยกเ็ริม่ตรีวน พร้อม

หวัใจทีเ่ต้นกระหน�ำ่ของข้ำสัง่ให้ข้ำต้องกดัฟันแน่น ระลกึถงึค�ำพดูของพ่อ

ที่บอกเสมอว่ำ อำคมหรือเวทมนตร์ก็เหมือนค�ำพูดที่กระซิบข้ำงหู มันสั่ง

หรือบังคับให้เรำเป็นอะไรก็ได้ หำกเรำเชื่อในเสียงกระซิบนั่น

ดงันัน้ถ้ำเรำบอกจติใจให้ไม่เชือ่ซะ เอำจติใจควบคมุร่ำงกำย เวท-

มนตร์หรืออำคมใดๆ ก็เป็นเพียงแค่เสียงที่ไร้ควำมหมำย

มังกรมีจิตใจที่เข้มแข็งมำกกว่ำมนุษย์หลำยเท่ำนัก เพรำะเรำถูก

สร้ำงมำให้ซือ่สตัย์ ตระบดัสตัย์ไม่เป็น และอดทนกบัหลำยสิง่หลำยอย่ำง

ได้ดี ดังนั้นจึงหมำยถึงว่ำ...พวกเรำสำมำรถต้ำนอำคมได้ดีระดับหนึ่ง

ข้ำค�ำรำมต�่ำในล�ำคอ พยำยำมขยับปีกและนิ้วมือของตนอย่ำงสุด

ควำมสำมำรถ ไล่ควำมหวำดกลัวทั้งหมดให้ออกไป และสั่งตัวเองให้ 

ลุกขึ้นอีกครั้ง

ข้ำเหนื่อยจนหอบหนัก เม็ดเหงื่อมำกมำยพรำวอยู่เต็มขมับ และ

รู้สึกเจ็บปวดแผลบนหน้ำกับทุกค�ำสั่งในหัวที่บอกให้ลุกขึ้น แต่ก็รู้ว่ำ 

ทุกควำมพยำยำมนี้มีค่ำ และมันต้องส�ำเร็จ

ไม่นำน นิ้วแรกของข้ำก็เริ่มกระดิกได้ และเพียงนิ้วเดียวที่กลับมำ
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ขยบั กร็ำวกบัร่ำงทัง้ร่ำงกลบัมำเบำโหวงอกีคร้ัง รบัรูไ้ด้ถงึปีกพงัผดืทีเ่ริม่

กระพือ

ข้ำไม่รีรอจะสะบัดหน้ำมองขึ้นไปด้ำนบนทันทีที่หลุดจำกพันธนำ-

กำรของอำคมบำงอย่ำง และต้องเบิกนัยน์ตำกว้ำงเมื่อเห็นว่ำประตูกล 

ถูกเปิดออกแล้ว

“วอร์เรน!” ข้ำตะโกนก้อง รู้สึกในท้องปั่นป่วนและโหวงว่ำง ก่อน

รีบโฉบตัวขึ้นไปยังห้องชั้นบนสุดของหอคอย ลืมควำมเจ็บทุกอย่ำงที่ร่วง

ตกลงมำ พลำงภำวนำให้มันยังไม่ท�ำอะไรวอร์เรน

เสยีงของนำงยงัเงยีบอยู ่บำงทอีำจไม่มอีะไรเกดิขึน้ หรอืบำงทอีำจ

เลวร้ำยกว่ำที่จินตนำกำรไว้!

ทันทีที่ร่ำงข้ำผ่ำนประตูกลที่ถูกเปิดออกมำได้แล้ว ข้ำก็พุ่งตรงไป

ยังร่ำงสองร่ำงตรงหน้ำทันที  ยำมนี้ข้ำไม่มีสติพอจะพิจำรณำว่ำพวกเขำ

เป็นอย่ำงไรบ้ำง ขอเพียงแย่งตัววอร์เรนออกมำให้ได้ก่อนเท่ำนั้น

ตึ้ง!

เพียงข้ำง้ำงแขนเตรียมปล่อยหมัดใส่ผู้บุกรุก นิ้วเรียวยำวของ 

ผู้บุกรุกตรงหน้ำกลับยื่นสวนมำสัมผัสหน้ำผำกข้ำแทน และกลำยเป็น 

ข้ำเสียเองที่ต้องทรุดกำยลงพื้น รำวกับมีโซ่ตรวนมำฉุดกระชำกไว้

เรี่ยวแรงข้ำเหมือนโดนขโมยไป จนทรุดลงนั่งคุกเข่ำนิ่งบนพื้นหิน

อ่อน แม้แต่ปีกที่กลำงหลังยังตกลงข้ำงตัว ไม่สำมำรถกระพือได้ อำคมที่

คลำยได้เมื่อครู่ คล้ำยจะกลับมำอีก หำกแต่ครั้งนี้ไม่รุนแรงเท่ำ

และตอนน้ัน ข้ำถงึเงยหน้ำมองเหน็ร่ำงของชำยหนุม่คนนัน้ได้เตม็ตำ

อีกครั้ง

มันท�ำให้ดวงตำสีฟ้ำน�้ำทะเลลึกต้องเบิกกว้ำงขึ้นอย่ำงไม่เชื่อ

สำยตำ เมื่อยำมนี้ร่ำงที่ประคองรอบเอวบำงของวอร์เรนไว้รำวกับเป็น

เจ้ำของ ไม่ใช่เพียงชำยหนุ่มรูปงำมในอำภรณ์สีด�ำที่ไฟไหม้ไปหลำยส่วน

อีกแล้ว ทว่ำกลำยเป็นร่ำงสูงสง่ำแข็งแกร่งในเครื่องทรงเหมือนกษัตริย์ที่

ย้อมทุกอย่ำงด้วยสีด�ำแทน
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รูปร่ำงที่สง่ำงำมอยู่แล้วดูแข็งแกร่งองอำจขึ้นไปอีก พร้อมเส้นผม

สีด�ำขนอีกำที่สั้นระต้นคอ บัดนี้กลับยำวสยำย และถูกรวบมัดด้วยเครื่อง

ประดับเงินแท้ที่ดัดเป็นทรงเถำกุหลำบให้พำดอยู่บนไหล่กว้ำงแข็งแรง 

ข้ำงหนึ่ง ขณะบนศีรษะใต้กลุ่มผมสีด�ำสนิทสองข้ำงมีเขำเรียวยำวสีนิล

เหมือนเขำแพะที่เสริมให้ตัวตนของเขำน่ำหวำดผวำจนหัวใจข้ำเต้นรัว

และเหนืออื่นใด ใบหน้ำหล่อเหลำงดงำมเกินบรรยำยที่ท�ำให้แทบ

ทุกคนลืมหำยใจนั้น ยำมนี้ยิ่งดูคมสันและเปี่ยมอ�ำนำจมำกขึ้น

เขำดูโตและอยู่ในช่วงวัยที่ดีที่สุดของบุรุษเพศ จนท�ำให้ร่ำงก่อน

หน้ำนี้เป็นเพียงเด็กน้อยไปถนัดตำ ใบหูเรียวยำวที่มีต่ำงหูเหมือนใบมีด

สำมใบเล็กๆ ห้อยอยู่ บ่งชัดถึงเผ่ำพันธุ์แห่งควำมมืด พร้อมกลิ่นกุหลำบ

โชยอ่อนที่เคยได้กลิ่นแค่บำงครำว เวลำนี้กลับเด่นชัดขึ้นและท�ำให้ข้ำ

ขนลุกเกรียวไปทั่วร่ำง

ซ�้ำยำมที่นัยน์ตำเรียวยำวสีน�้ำตำลทองแสนงดงำมนั่นทอดต�่ำ 

มองมำ กท็�ำให้ข้ำรู้สกึเหมอืนเป็นสตัว์ตวัเลก็ได้ไม่ยำก  รำวกบัว่ำตนต้อง

ก้มหัวเคำรพร่ำงสูงสง่ำเกินชำยใดนั้นอย่ำงปฏิเสธไม่ได้

ทุกอย่ำงบนร่ำงกำยที่สมบูรณ์แบบเกินมนุษย์คนใดนั้นเต็มไปด้วย

พลังอ�ำนำจ พร้อมเสน่ห์ชวนลุ่มหลงและด�ำมืดเกินหยั่งถึง เป็นสีด�ำที่

งดงำมและน่ำพิศวงที่สุดเท่ำที่ข้ำเคยเห็นมำในชีวิต

และข้ำยิ่งต้องนิ่งงันกว่ำเดิมเหมือนโดนสำป เมื่อเสียงทุ้มลึกที่ยัง

ฟังเย้ยหยันทุกสิ่งในโลกเหนือศีรษะข้ำ เอ่ยขึ้นเนิบช้ำ ทว่ำแฝงพลัง 

บำงอย่ำงในน�้ำเสียงที่เหมือนจะกดข้ำให้จมดินว่ำ

“ข้ำว่ำเจ้ำควรจะคุกเข่ำเคำรพ ‘รำชำ’ ของเจ้ำมำกกว่ำนะ...เจ้ำ

มังกร” 


