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ชื่อเรียก

ความฝันหนึ่งของเจย์คือการมีพี่น้อง พอเริ่มรู้ความและ

เข้าใจวถิชีวีติของคนในตระกลูสกอ็ตที่ต้องอยูอ่ย่างโดดเดี่ยว เดก็ชายเคย

ขอแม่ว่าอยากมนี้องชายหรอืน้องสาวสกัคนก็ได้ แต่น่าเสียดายที่พ่อกับ

แม่ไม่เคยเติมเต็มความฝันนี้ของเขา เวลาที่ผ่านมาสิบสองปีของเจย์จึง

หมดไปกบัการใช้ชวีติในพพิธิภณัฑ์ แต่ทนัททีี่เผาร่างเอเทมมทูั้งห้า ความ

ฝันที่จะมนี้องเป็นของตวัเองกก็ลายเป็นจรงิอย่างไม่ทนัตั้งตวั

“แง้!”

ทนัททีี่ไอเวทมนตร์สลายไป ปีศาจตวัน้อยกเ็ปล่งเสยีงอนัทรงพลงั

ดงัก้องไปทั้งผนืฟ้าเหนอืน่านน�้า แอนนมิอสขยบัตวัเพื่อกางอาณาเขตเกบ็

เสยีง เพราะถงึแม้คนอื่นจะไม่ได้ยนิ แต่เสยีงกรดีร้องของปีศาจกไ็ม่ดตี่อ

สขุภาพหูเจย์เท่าไร ในขณะที่เจย์พุ่งไปหาเดก็น้อยเพื่อโอบกอดเอาไว้

ปีศาจแห่งเถ้าถ่านตนนี้กอดเจย์ตอบทนัท ีด้วยขนาดตวัเท่ากบัเดก็
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ทารกท�าให้เจย์รูส้กึเหมอืนเขาก�าลงักอดตุก๊ตาหมตีวัใหญ ่เดก็ชายรูส้กึดี

อย่างประหลาด

“กดิมิ น้องน่ารกัจงัเลย”

‘ไม่เหน็น่ารกั’ กดิมิตอบอย่างไร้เยื่อใย 

เจย์ไม่สนใจ เขากระชบัอ้อมกอดแล้วพุง่ตวักลบัไปนั่งบนหลงัของ

เซก็เธาว์ พอนั่งได้มั่นคงแล้วเดก็ชายกก็้มลงกระซบิปลอบปีศาจตวัน้อย

ที่ยงัร้องไม่หยดุว่า

“น้องชายอย่าร้องเลย พี่ชายอยู่นี่” 

เหมือนเล่นกล เพียงได้ยินเสียงปลอบของเจย์ ปีศาจตัวน้อยก็

ค่อยๆ หยุดร้องไห้ก่อนจะลืมตาขึ้นมอง เผยดวงตาสีม่วงอมแดงเปล่ง

ประกายสดใส แล้วปีศาจน้อยกย็ิ้ม 

เจย์เหน็อย่างนั้นกย็ิ้มกว้างก่อนหนัไปอวดกบักดิมิว่า

“น้องลมืตาแล้ว ดูส ิยิ้มให้ฉนัด้วย”

กดิมิเบะปากแล้วเคลื่อนตวัมานั่งบนหวัเจย์โดยไม่พูดไม่จา ขณะ

ที่เอเทมมูตนอื่นเคลื่อนตวัมาล้อมเจย์เพื่อคุม้กนั พร้อมกบัที่เซก็เธาว์ถาม

ว่า

“กลบัเลยใช่ไหม”

“อมื กลบัเลย อกีไม่นานจะมหีน่วยลาดตระเวนของฮอปกนิส์มา

ทางนี้” คาร์เนจตอบขณะเก็บกระดานหมากรุกแล้วพุ่งออกไปพร้อมกัน

ทั้งคณะ

“เราจะเรยีกเขาว่าอะไรด”ี เจย์เอ่ยขึ้นเพื่อปรกึษา สปิรติที่เขารู้จกั

ทกุตนมชีื่ออยูแ่ล้ว แต่ปีศาจที่เพิ่งเกดิใหม่ตนนี้ทกุคนเรยีกว่า ‘ปีศาจแห่ง

เถ้าถ่าน’ แต่นั่นไม่น่าจะเป็นชื่อที่ดี เจย์เลยไม่แน่ใจว่าควรเรียกอีกฝ่าย

ว่าอะไร
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“จะเรยีกอะไรกเ็รยีกเถอะ” เนโรเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจ 

แอนนิมอสเอ่ยต่อ “บนโลกนี้มีปีศาจแห่งเถ้าถ่านอยู่อีกสองตน  

ตนแรกชื่อ อัสรูโซ่ ตนที่สองชื่อ อัสมายา แต่ข้าไม่แน่ใจหรอกนะว่า 

เจ้าควรตั้งชื่อให้เขาหรอืเปล่า”

“ท�าไมต้องมคี�าว่า ‘อสั’ ทั้งคู่เลยล่ะ” เจย์ถาม

แอนนมิอสเคลื่อนตวัมาใกล้พลางตอบว่า 

“น่าจะล้อมาจากค�าว่า Ash ที่แปลว่าเถ้าถ่าน หรือไม่ก็มาจาก 

ชื่อเรยีกของปีศาจแห่งเถ้าถ่าน”

“ชื่อเรยีก?”

“อสัโมวคอืชื่อปีศาจแห่งเถา้ถ่าน และเป็นอกีชื่อของถว้ยแกว้แห่ง

โมนาเชยี” คราวนี้คาร์เนจเป็นคนตอบ

“อสัโมว” เจย์พมึพ�า เป็นเหตใุห้ปีศาจในอ้อมกอดยิ้มกว้างเหมอืน

จะรบัรู้ว่าเจย์เรยีกเขาอยู่ 

“แต่ไม่ควรตั้งชื่อให้ตรงขนาดนั้นหรอก” ซโีรรบีแย้ง

“ท�าไมล่ะ”

เอเทมมูแห่งผนืป่ามองคนถามแล้วตอบว่า 

“เจ้าไม่คิดว่ามันสิ้นคิดไปหน่อยเหรอ เพราะเป็นอัสโมวถึงได้ชื่อ

ว่าอสัโมว”

เจย์กะพรบิตาแล้วพยกัหน้า แต่กถ็ามว่า “ไม่ได้เหรอ เป็นอสัโมว

แล้วใช้ชื่ออสัโมวผดิตรงไหนอะ ทขีนมปังเรากเ็รยีกว่าขนมปังนี่”

ไม่มใีครตอบค�าถามของเจย์ เดก็ชายนิ่งคดิต่อ สดุท้ายกย็อมแพ้

“คิดชื่อดีๆ ไม่ออกอะ เอาเป็นว่าเรียกชื่อนี้เป็นชื่อส�ารองไปก่อน

แลว้กนัเนาะ อสัโมว เนาะ” เจยห์นัมาพดูพลางพยกัพเยดิกบัเดก็น้อยใน

อ้อมกอด 



14   The Journey of Jay Scot book three : เสียงคำ�ร�มแห่งผู้พิทักษ์

อสัโมวเหน็เจย์ยิ้มให้กย็ิ้มตอบแล้วหวัเราะคกิคกั

เหล่าเอเทมมูเห็นเด็กชายไม่สนใจจะหาชื่อที่ควรตั้งก็ได้แต่มอง

หน้ากัน เหตุผลที่ไม่มีใครตั้งชื่อปีศาจแห่งเถ้าถ่านว่าอัสโมว ก็เพราะไม่

ต้องการให้เป็นจดุเด่นเกนิไป ถงึอย่างนั้นในเมื่อเจย์คดิจะใช้ค�านี้กค็งต้อง

ปล่อยเลยตามเลย

คาร์เนจมองเจย์ที่เล่นกับอัสโมวบนหลังเซ็กเธาว์อย่างอารมณ์ดีก็

ยกยิ้ม สปิรเิชยีลที่เก่งกาจจะเป็นที่รกัของปีศาจ เจย์เองกม็คีณุสมบตันิั้น 

พอนกึถงึตรงนี้ภูตอากาศกค็ดิถงึค�าพูดของวทิก่อนหน้านี้ว่า

‘อดตีจะจบลงในวนันี้ ขณะที่อนาคตกจ็ะเริ่มต้นในวนันี้เช่นกนั’

ด้วยสถานะของคาร์เนจที่เฝ้ามองโลกใบนี้มาเนิ่นนาน จงึเข้าใจดี

ว่าสิ่งที่วิทพูดคือความจริงแท้ของโลก มนุษย์หลายคนยึดติดกับอดีต 

มนุษย์อีกหลายคนใฝ่ฝันถึงอนาคต แต่น้อยคนนักจะรู้ว่าสิ่งที่พวกเขา

ครอบครองอย่างแท้จรงิคอื ‘ปัจจบุนั’ เท่านั้น 

เมื่อคิดได้อย่างนี้คาร์เนจก็ทอดตาไปทางเด็กชายที่พูดคุยอยู่กับ

ปีศาจตวัน้อย เจย์ สกอ็ต คอืส่วนผสมของอดตีและอนาคต บางทกีาร

เลอืกของเดก็คนนี้อาจท�าให้หลายๆ สิ่งเปลี่ยนไป

ไม่มใีครพดูคยุอะไรกนัอกีในหมูค่ณะ พวกเขากลบัมาถงึบ้านของ

เจย์ จากนั้นเซก็เธาว์กจ็ากไป เอเทมมูทั้งหมดยกเว้นกดิมิกลบัไปประจ�า

หน้าที่คุ้มกนับ้าน ส่วนเจย์อุ้มอสัโมวให้มานอนบนเตยีงแล้วเอ่ยว่า

“นอนตรงนี้ก่อน ฉนัจะไปอาบน�้า ห้ามดิ้นนะ เดี๋ยวตกเตยีง” 

แม้จะพูดอย่างนั้นเจย์กย็งัหาหมอนและหมอนข้างมากนัตรงขอบ

เตยีง ไม่ให้ปีศาจน้อยหล่นลงมา จากนั้นรบีดงึผ้าขนหนูและชดุนอนมา

ถอื ก่อนจะออกจากห้องกย็งัก�าชบักดิมิว่า

“ฝากดูด้วยนะกดิมิ”
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เอเทมมูแห่งผนืดนิชกัสหีน้า แต่ไม่ได้ปฏเิสธ เจย์จงึถอืว่ากดิมิรบั

ปาก เขาออกจากห้องไปอย่างสบายใจ 

“แอ๊” ปีศาจตวัน้อยร้องขึ้นหลงัจากห้องเงยีบไปไม่ถงึหนึ่งนาที

กดิมิลอยตวัมามองกเ็หน็เจ้าตวัยุง่พยายามดิ้นเพื่อพลกิตวั ท่าทาง

ของมนัท�าให้กดิมิขมวดคิ้ว อสัโมวที่เกดิจากการเผาร่างเนโครแมนเซอร์

ที่ไร้เอเทมมูจะมคีวามสามารถพเิศษซึ่งได้จากการเรยีนรู้ทกัษะต่างๆ จาก

ความทรงจ�าของร่างกาย อสัโมวของเจย์เป็นปีศาจที่เกดิจากการเผาร่าง

ของเนโครแมนเซอร์ที่เก่งที่สุดถึงห้าคน ไม่แปลกใจเลยว่าท�าไมร่างกาย

ของเจ้าปีศาจตนนี้จงึมพีฒันาการที่รวดเรว็

ตึ้ก!

ในที่สดุเจ้าตวัเลก็กพ็ลกิตวัได้ ก่อนจะเริ่มยนัตวัขึ้นแล้วคลาน กดิมิ

ทิ้งตวัลงบนหวัเดก็น้อย ท�าให้ร่างที่เพิ่งยนัตวัขึ้นคลานสี่ขาล้มแผละ นอน

คว�่ากบัพื้น

‘ท�าตวัวุ่นวาย’ กดิมิบ่น 

แม้คนถกูบ่นจะไม่ได้ยนิ แต่เดก็น้อยคนนั้นกต่็อต้านโดยยนัตวัขึ้น

มาอยู่ในท่าคลานอกีครั้ง 

ปึ้ก!

เด็กน้อยถูกกิดิมดันจนนอนราบกับเตียงอีกครั้ง คราวนี้คนโดน

รงัแกร้องประท้วง

“อื้อ!” 

‘อยู่เฉยๆ’ 

“แอ๊!” เจ้าตวัน้อยไม่ยอม อสัโมวดิ้นไปมาแล้วยนัตวัลกุขึ้นพร้อม

กับสะบัดหัว ทันใดนั้นพายุลูกย่อมและเปลวไฟก็พุ่งออกมาจากเขาทั้ง

สองข้าง ท�าให้กดิมิต้องลอยตวัขึ้น เดก็น้อยจงึดนัตวัขึ้นมานั่งจนได้
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‘ไอ้เด็กนี่’ กิดิมบ่นขณะได้ยินเสียงหัวเราะของแอนนิมอส ท�าให้

เอเทมมูแห่งผนืดนิยิ่งอารมณ์เสยี

“เขามพีลงัของพวกเรา” แอนนมิอสบอก

กิดิมไม่ตอบ แถมยังถอยตัวออกห่างอย่างไม่สนใจว่าอีกฝ่ายจะ

ตกเตยีงหรอืไม่

‘อยากเจบ็ตวักเ็อาเลย ข้าไม่ยุ่งแล้ว’ 

อสัโมวมองซ้ายมองขวาแล้วไม่เหน็เจย์กค็ลานข้ามหมอนข้าง แต่

เพราะถ่ายน�้าหนกัไม่ด ีเมื่อข้ามพ้นหมอนข้าง เดก็นอ้ยกร่็วงลงจากเตยีง

“ระวงั!” แอนนมิอสร้องเตอืน

วิ้ว! สายลมหอบใหญ่พุ่งมาพยงุไม่ให้อสัโมวหน้ากระแทกพื้น แต่

แทนที่เดก็น้อยจะตกใจกบัอบุตัเิหตทุี่เกดิขึ้น กลบัหวัเราะชอบใจแล้วชมูอื

ราวกบัผู้ชนะ

“ตงิต๊อง” 

เสียงของโฟร์เทียเรียกความสนใจของอัสโมวที่ทิ้งตัวลงนั่งกับพื้น 

เจ้าของดวงตากลมใสเงยหน้าขึ้นมองโฟร์เทยีแล้วกวกัมอืเหมอืนต้องการ

ให้โฟร์เทยีเข้ามาหา 

เอเทมมูแห่งเปลวเพลิงสงสัยว่าเจ้าตัวจ้อยนี่จะท�าอะไรได้ จึง

เคลื่อนตวัเข้าไป ไม่ทนัไร หางมงักรของเจ้าหนนูี่กพ็ุง่เข้ามารดัตวัโฟร์เทยี

“ปล่อย!” โฟร์เทยีค�าราม แต่อสัโมวไม่ปล่อย เอเทมมูแห่งเปลว

เพลงิจงึปล่อยเขม็ไฟทิ่มหางอสัโมวอย่างไร้ปรานี

“โอ๊ย! ฮกึ! แง้!”

เสียงร้องไห้ของอัสโมวดังลั่น ถึงอย่างนั้นคนในบ้านสก็อตก็ไม่มี

ใครได้ยิน เพราะแอนนิมอสใช้อาณาเขตดูดเสียงเอาไว้ อัสโมวร้องไห้

พลางตวดัหางมากอด ไม่นานล�าแสงสเีขยีวกผ็ดุขึ้นตามรอยแผลแล้วหุม้
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เนื้อส่วนนั้น พอความเจบ็ปวดค่อยๆ คลายลง เสยีงร้องไห้ของเดก็น้อยก็

เบาลงตามไปด้วย

“ดเูหมอืนอสัโมวตวันี้ได้มรดกพลงัของพวกเราไปทั้งหมดเลยนะ” 

ซโีรที่ปรากฏตวัขึ้นเอ่ย แม้แต่เนโรที่ไม่คดิจะเสวนาด้วยยงัปรากฏตวัออก

มามองอสัโมว

“เพิ่งเกดิยงัมพีลงัขนาดนี้ ต่อไปคงวุ่นน่าดู” แอนนมิอสเอ่ยพลาง

ขยับออกห่างจากอัสโมวที่พอหายเจ็บก็เริ่มคลานไล่ตามเธอ และแม้ว่า

พวกเขาจะลอยตวัขึ้นสูง อสัโมวกค็ลานขึ้นไปบนอากาศได้

“แถมเรยีนรู้ไวเสยีด้วย” ซโีรเปรย

อสัโมวมองเอเทมมูตนนั้นทตีนนี้ทกีน็กึสนกุคลานเข้าไปหา เหล่า

เอเทมมูก็เคลื่อนตัวหนี สุดท้ายเมื่อเจย์กลับเข้ามาในห้องจึงเห็นอัสโมว

คลานอยู่กลางอากาศ ขณะที่เหล่าเอเทมมูบนิหลบไปมา 

“เล่นอะไรกนัน่าสนกุ” 

“ไม่ได้เล่น” 

‘ไม่ได้เล่น’

พอฟังเอเทมมูทั้งหมดแย้ง เจย์ก็ถึงกับผงะ แต่ก่อนที่เขาจะพูด

อะไร เหล่าเอเทมมูกจ็างหายไป เจย์เลยกวกัมอืเรยีกเดก็น้อย

“อสัโมวมานี่เรว็ ได้เวลานอนแล้ว” 

ปีศาจน้อยได้ยนิเสยีงเจย์กร็บีคลานมาหา พอเจย์อ้าแขน อสัโมว 

กโ็ผเข้ากอดพลางซบหน้ากบัไหล่ก่อนกอดเจย์ไว้แน่น เจย์เดนิมายงัเตยีง

แล้วจดัที่นอนให้เดก็น้อยนอนด้านในขณะที่ตวัเขานอนด้านนอก ไม่นาน

ห้องทั้งห้องกม็ดืลง

‘เจ้าคดิจะเลี้ยงปีศาจด้วยตวัเองเหรอ’ กดิมิเอ่ยขึ้นท่ามกลางความ

มืด เจย์รับรู้ได้ว่ากิดิมทิ้งตัวลงนั่งบนหมอนข้างๆ แก้มเขาเหมือนทุกวัน 
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เดก็ชายจงึตอบว่า

“คณุคาร์เนจบอกว่าสปิรเิชยีลต้องดแูลปีศาจของตวัเองให้ด ีแถม

อสัโมวเป็นปีศาจที่เกดิจากร่างของพวกนาย ฉนัจะต้องดแูลเขาให้ดทีี่สดุ” 

‘ที่พูดน่ะรู้เหรอว่าต้องดูแลยงัไง’

“ไม่รู้อะ เดี๋ยวค่อยถามคุณคาร์เนจ” เสียงของเจย์ยานคางขึ้น

เรื่อยๆ ไม่นานเดก็ชายกห็ลบัไป 

ตั้งแต่ส�าเรจ็ศาสตร์เนโครแมนซ ีเจย์กต็้องวุ่นกบัการสร้างนาฬิกา

ทรายแห่งชีวิต กิดิมจึงงดการฝึกวิชาให้เจย์ในความฝัน คืนนี้จึงเป็นอีก

คนืที่เจย์ได้นอนหลบัสบาย 

กดิมิมองใบหน้ายามหลบัของเดก็ชายแล้วเหลอืบมองเจ้าหนนู้อย

ปีศาจที่ยงัไม่หลบั แต่กลบันอนนิ่ง ไม่ซนเหมอืนตอนเจย์ไม่อยู่

‘ห ึสร้างภาพ’ กดิมิพมึพ�ากบัตวัเองก่อนจะหายตวัไป

เช้าวันใหม่ของบ้านสก็อตดูวุ่นวายกว่าทุกวัน เพราะเจย์ 

พาอัสโมวมาแนะน�ากับคุณพ่อคุณแม่ จากนั้นเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืน

ทั้งหมดให้ฟัง โจนาธานรบัฟังอย่างสนใจ เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้รบั

ข้อมูลเกี่ยวกับดินแดนที่อยู่ในแผนที่แห่งการถือก�าเนิดจากปากคนที่มี

ประสบการณ์ตรง

“ลกูใช้ปีศาจในการตามร่องรอยของเหล่าเอเทมมพูร้อมกนัเหรอ” 

โจนาธานถามขณะรบัแก้วกาแฟจากภรรยา

“ครบั มนัเวยีนหวัมากเหมอืนกนั แต่ผมกท็�าได้ แม้จะอ้วกไปรอบ

หนึ่งกต็าม” เจย์เอ่ยพลางมองอสัโมวใช้มอืป้อมๆ ก�าส้อมจิ้มเนื้อสเต๊กที่

หั่นเป็นลูกเต๋า ส่งมนัเข้าปากแล้วเคี้ยวอย่างเอรด็อร่อย

‘นี่มนัจานที่สองแล้วนะ กนิเยอะเหมอืนกนันะเนี่ย’
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ตอนแรกเจย์กังวลว่าอัสโมวกินอาหารแบบไหน พอลงมาที่โต๊ะ

อาหาร เขากเ็หน็คาร์เนจก�าลงัช่วยแม่ย่างสเต๊กอยู่พอด ี

ปีศาจ แปลว่า ผู้กนิเนื้อ 

แม้อัสโมวจะเพิ่งเกิด แต่อาหารของปีศาจน้อยก็ยังเป็นเนื้ออยู่ด ี

คาร์เนจบอกอีกว่าสัญชาตญาณเอาตัวรอดของปีศาจนั้นยอดเยี่ยมมาก 

เพยีงแค่เหน็มาร์กาเรตใช้ส้อมจิ้มเนื้อแล้วป้อนครั้งเดยีว อสัโมวกท็�าตามได้ 

ซึ่งทักษะการเรียนรู้นั้นก็แสดงให้เห็นตั้งแต่ตอนอัสโมวตื่นนอน เพราะ

ปีศาจน้อยลอกเลยีนแบบท่าทางของเจย์ทั้งหมด 

ไม่ว่าจะเป็นล้างหน้า แปรงฟัน อาบน�้า เสยีแต่ว่ายงัแต่งตวัไม่ได้ 

เพราะไม่มเีสื้อผ้าที่เหมาะสม เลยต้องเดนิลงมายงัชั้นล่างทั้งที่ใส่เสื้อยดื

ของเจย์ตัวเดียว โชคดีที่มาร์กาเรตยังไม่เอาเสื้อผ้าตอนเจย์เป็นเด็กไป

บรจิาค อสัโมวในตอนนี้จงึใส่ชดุของเจย์ไปก่อน

“อมื ถ้าลูกท�าได้ขนาดนี้ เดี๋ยววนัเสาร์อาทติย์นี้พ่อจะเริ่มสอนให้

ลูกใช้ดวงตาของสกอ็ตอย่างจรงิจงัเสยีท”ี

เจย์พยกัหน้ารบัอย่างอดตื่นเต้นไม่ได้ ตอนอยูท่ี่ตรุก ีเขาได้เหน็พ่อ

แสดงพลงัของสกอ็ตออกมา แถมยงับอกว่าหลงัจากเขาอายสุบิสองปีเตม็ 

ร่างกายของเขาจะท�าอย่างนั้นได้ และพ่อจะสอนเขาด้วยตวัเอง เจย์เฝ้า

รอการเรยีนนี้มาก ทว่าตั้งแต่กลบัมา เจย์กม็วัแต่ยุ่งกบัการเรยีนศาสตร์

เนโครแมนซีและโจนาธานก็ยุ่งกับการปิดโครงการวิจัยของสก็อตที่อยู่ใน

ช่วงโค้งสดุท้าย ทกุอย่างจงึเลื่อนมาจนถงึตอนนี้

“แปดโมงกว่าแล้วนะคะคณุ เดี๋ยวคณุกเ็ข้างานสายหรอก” มาร์-

กาเรตเตอืนสามจีากห้องครวั 

โจนาธานรบีดื่มกาแฟให้หมดแล้วลกุขึ้นลูบหวัเจย์เบาๆ ก่อนจะไป

หอมแก้มภรรยา จากนั้นเดนิออกจากบ้านไป
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“ผมต้องท�าข้อสอบจบเกรดสิบสองเมื่อไรครับแม่” เด็กชายถาม

ขึ้นหลงัจากแม่เอาจานเนื้อย่างมาวางให้อสัโมว

“คุณพ่ออยากให้ลูกท�าอย่างอื่นไปก่อน เพราะเราเพิ่งส่งผลการ

สอบเกรดสบิเอด็ของลกูไป คนอื่นอาจจะตกใจถ้าลูกเรยีนเกรดสบิสองจบ

เรว็เกนิไป”

“อย่างนี้ช่วงเช้าของทกุวนัผมกว็่างน่ะส”ิ เจย์พูดด้วยน�้าเสยีงดใีจ 

ก่อนจะยูห่น้าเพราะการปรากฏตวัของฟิสต์ ดวงวญิญาณของนาวกิโยธนิ

ที่รบัผดิชอบดูแลการเสรมิสร้างร่างกายให้เขา 

“เหน็ว่าเมื่อคนืน่าจะเหนื่อย วนันี้เลยไม่ปลกุ แต่หลงัจากวนันี้เรา

คงต้องปรบัตาราง” 

พอได้ยนิฟิสต์บอกอย่างนั้น เจย์กห็นาวๆ ร้อนๆ เลก็น้อย แต่เพราะ

รูว่้าการฝึกฝนร่างกายนั้นจ�าเป็น เดก็ชายเลยเลกิคดิเรื่องที่จะอูแ้ล้วสนใจ

เวลาว่างในวนันี้ที่ได้รบัอย่างไม่คาดฝันดกีว่า

“วนันี้เราไปซื้อเสื้อผ้าให้อสัโมวกนัดไีหมครบัแม่”

“แต่ปีศาจเดก็น่าจะโตไวไหมลกู ซื้อมากอ็าจจะเปลอืง เสื้อผ้าของ

ลูกหลายชดุกย็งัใหม่อยู่”

เจย์นิ่งคดิไปแล้วพยกัหน้า ก่อนจะเอ่ยว่า “งั้นไปซื้ออาหารกบัขนม

ดกีว่าครบั ให้กนิเนื้ออย่างเดยีวคงไม่ด”ี

มาร์กาเรตมองลกูชายด้วยสายตาเอน็ดู แต่ก่อนที่เธอจะตอบอะไร 

เดก็น้อยที่มอีาหารเตม็ปากกเ็ปล่งเสยีงออกมาว่า

“ด!ี”

สองแม่ลูกหันไปมองต้นเสียงก็เห็นอัสโมวที่ปากเปื้อนซอสเนื้อ 

ส่งยิ้มแฉ่งให้

“นายพูดได้แล้วเหรอ สดุยอด”
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“สดุยอด!” อสัโมวพูดตาม ยิ่งท�าให้เจย์ยิ้มกว้าง

‘กดิมิๆ อสัโมวพูดได้แล้วอะ’

‘หูมนัไม่ได้หนวก ได้ยนิพวกเจ้าพูดมากๆ กพ็ูดได้เองแหละ’

‘ดจีงัเลย ฉนักจ็ะมนี้องเอาไว้คยุเล่นแล้ว’ 

กดิมิไม่ได้แสดงความยนิดกีบัความคดินี้ของเจย์ แต่เจย์ไม่สนใจ 

เขามองอสัโมวด้วยดวงตาเปล่งประกายพลางสอนให้อกีฝ่ายเรยีกชื่อของ

เขา

“เรยีก ‘เจย์’ ส ิอสัโมว”

อสัโมวที่ก�าลงัเคี้ยวเนื้ออย่างเอรด็อร่อยเอยีงคอ เจย์เลยชี้นิ้วมาที่

หน้าตวัเองพลางพูดย�้าว่า

“เจย์”

“เจย์” อสัโมวพูดตาม 

เจย์ยิ่งยิ้มกว้าง “น่ารกัจงัเลย”

อสัโมวเหน็เจย์ดใีจกเ็รยีกซ�้าอกี “เจย์...เนื้อ...อร่อย”

“เก่งมากเลย” 

เจย์ปรบมอืชอบใจพลางสอนให้อสัโมวเรยีกมาร์กาเรต พอปีศาจ

น้อยท�าได้อกี บรรยากาศบนโต๊ะอาหารของครอบครวัสกอ็ตกเ็ตม็ไปด้วย

เสยีงหวัเราะ กดิมิมองความรื่นเรงินั้นด้วยสายตาหมดอารมณ์ 

ฟิสต์เอ่ยขึ้นว่า “ท่านกดิมิอจิฉาอสัโมวเหรอครบั”

กดิมิเหลอืบมองฟิสต์ด้วยสายตาเยน็ชา ฟสิต์เลยเลอืกที่จะไม่พูด

อะไรอกี



2
ค้นห�

รัมเบลล์ สการ์เล็ต มีสีหน้าเคร่งเครียดขณะต้อนรับบุคคล

ส�าคญัของฮอปกนิส์ที่เดนิเข้ามาในห้องท�างานของเขาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า 

“ไม่ได้พบกันนานเลยรัมเบลล์” เสียงเรียบกับใบหน้าที่มีแต่โครง

กระดกูหนิของเปตราท�าให้รองนายกเทศมนตรเีมอืงสการ์เลต็ถงึกบัหายใจ

ตดิขดั

ตั้งแต่หลายเดอืนก่อนที่เขาพลาดท่าให้เดก็ชายจากตระกูลสกอ็ต 

เขากส็่งเรื่องต่อให้ มเีซล สวฟิต์ รองหวัหน้าหน่วยพเิศษฮอปกนิส์ประจ�า

ส�านักงานฮอปกินส์ สาขาเมืองสการ์เล็ตไปแล้ว และเพื่อแสดงความ

จริงใจ เขาได้อ�านวยความสะดวกทุกอย่างแก่มีเซล แต่ไม่ว่าจะเป็นคน

ของเขา หรือคนของฮอปกินส์ก็ไม่มีใครแกะรอยซูเปอร์ลิสต์ปริศนาคนนี้

ได้เลย

‘แกะได้กแ็ปลกแล้ว เพราะเบาะแสเดยีวคอืพวกเราพี่น้องสการ์เลต็ 
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ถงึแม้จะฆ่าพวกเรากย็งัไม่ได้เบาะแสอยู่ด’ี

แม้ตระกูลสการ์เล็ตจะถือหางฮอปกินส์และให้ความร่วมมือมา

ตลอด แต่พวกเขากย็งัต้องรกัษาฐานอ�านาจของตระกูล การสบืประวตัิ

ของ เจย์ สกอ็ต นั้นเสี่ยงเกนิไป หลงัจากหกเดอืนที่ให้ความร่วมมอืกบั

ฮอปกนิส์ เขากต้็องกนัตวัเองออกมา ถงึอย่างนั้นชายหนุม่กย็งัรบัผดิชอบ

หน้าที่ในโครงการแปลแผ่นดนิเหนยีวที่ได้รบัมอบหมายจนเสรจ็ลลุ่วง

“ท่านเปตรามาเยี่ยมในครั้งนี้ มีอะไรให้ผมรับใช้อย่างนั้นเหรอ

ครบั” รมัเบลล์ท�าใจดสีู้เสอื เขาถามอย่างนอบน้อม

“พอดข้ีาได้รบัรายงานจากมเีซล แล้วมข้ีอสงสยัเลก็น้อยเลยอยาก

มาถามเจ้าด้วยตัวเอง” เปตราเอ่ยขณะนั่งบนโซฟาที่รัมเบลล์เชิญให้นั่ง

ลง 

“ข้อสงสยัอะไรเหรอครบั”

เปตราเคาะนิ้วเบาๆ ที่หลงัมอืของตวัเอง ลูกโป่งพลงัวญิญาณก็

ลอยขึ้นจากหลงัมอืของเขา เป็นภาพมเีซลนอนอยูบ่นเตยีงในโรงพยาบาล 

ท�าให้รมัเบลล์หายใจสะดดุ สภาพของมเีซลเหมอืนเพิ่งผ่านการต่อสู้อย่าง

หนักมา แต่ก็ยังดีกว่าสภาพของคนกลุ่มแรกที่ลอบติดตาม เจย์ สก็อต 

เพราะคนพวกนั้นถูกฆ่าทิ้งทั้งหมด

“คณุมเีซลได้รบับาดเจบ็จากอะไรครบั”

“แน่นอนว่าต้องเป็นคนมาก่อกวนเรา แม้ครั้งนี้จะไม่ถึงตาย แต่ 

มเีซลกค็งต้องใช้เวลาอกีพกัใหญ่ในการฟื้นฟูร่างกาย แต่การเจบ็ตวัของ

เขากไ็ม่เชงิว่าจะสูญเปล่าเสยีทเีดยีว เพราะมนัท�าให้เรารู้ว่าคนที่กล้ามา

ยุ่งกบัภารกจิของข้าเป็นซูเปอร์ลสิต์จรงิ”

รมัเบลล์ขมวดคิ้ว “รู้ได้ยงัไงครบั”

“มเีซลถูกจู่โจมโดยภูตอากาศ” เปตราตอบ
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ความเงยีบเกดิขึ้นทนัทแีละตามมาด้วยอาการขนลกุ รมัเบลล์เป็น

อลัคลิ ผู้ศกึษาอลัฮาคมิทกุคนเมื่อมคีวามรู้ความเข้าใจถงึขั้น หรอืพสิูจน์

ตัวเองต่อทีสปิริตได้แล้ว จะได้รับการแนะน�าจากทีสปิริต ซึ่งการได้รับ 

ค�าแนะน�านั้น แม้ได้รับเพียงครั้งเดียวก็อาจหมายถึงการพัฒนาแบบ 

ก้าวกระโดด

ในชีวิตของอัลคิลคนหนึ่ง การได้รับความเมตตาหรือความเอ็นดู

จากทีสปิริตถือเป็นเกียรติสูงสุด แต่ในโลกของทีสปิริตนั้นก็มีล�าดับขั้น 

ด้วยความที่ตระกูลสการ์เลต็เป็นอลัคลิมาหลายรุน่ รมัเบลล์จงึได้รบัความ

เอ็นดูจากทีสปิริตที่อยู่คู่กับตระกูลอย่างมาก ถึงอย่างนั้นเขาก็ได้รับค�า

แนะน�าเพยีงสบิกว่าครั้งเท่านั้นในช่วงชวีติที่ผ่านมา

สิ่งหนึ่งที่อัลคิลทุกคนรู้ดีก็คือ ในบรรดาทีสปิริตทั้งโลกมีทีสปิริต 

ที่เป็นดั่งเสาหลกัอยูท่ั้งหมดสี่ตน ทั้งสี่ตนนั้นถกูเรยีกขานว่า เกรตทสีปิรติ 

และสิ่งที่บ่งบอกศักดิ์ฐานะของเกรตทีสปิริตอย่างหนึ่งก็คือ พวกเขามี 

ภูตอากาศเป็นองครกัษ์คุ้มครอง

ในบรรดาสปิริตทุกชนิดบนโลก เกรตทีสปิริตกับภูตอากาศคือ 

สปิรติที่อยู่บนจดุสูงสดุของอ�านาจ พลงั และระดบัสตปิัญญา เมื่อสปิรติ

ทั้งสองอยู่ด้วยกนักแ็ทบไม่มสีิ่งใดบนโลกจะท�าอนัตรายพวกเขาได้

“แน่ใจเหรอครับ” แม้จะดูตกใจ แต่รัมเบลล์ก็ยังถามย�้า เพราะ

อยากแน่ใจว่าการตรวจสอบคนของเปตราจะไม่ผิดพลาด เนื่องจากมี

โอกาสน้อยมากที่เป้าหมายจะรอดชวีติ หากภูตอากาศลงมอืจรงิๆ

“ท�าไมจะไม่แน่ใจล่ะ จะมกีารท�าร้ายของอะไรที่ไร้ร่องรอยขนาดนี้”

“แต่ว่า...”

“เจ้าคิดว่าเพราะเป็นการลงมือของภูตอากาศ ดังนั้นมีเซลจึง 

ไม่น่ารอดชวีติใช่ไหม”
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รมัเบลล์พยกัหน้ารบั เปตราเลยเอ่ยต่อว่า

“นั่นเพราะพวกมนัอยากขู่เราต่างหาก ก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าคนของ

เจ้าถูกฆ่าทั้งหมดหรอกเหรอ”

“ครบั แต่นั่นเป็นฝีมอืของเนโรกบัโฟร์เทยี” รมัเบลล์เอ่ยพลางมอง

เปตราอย่างพิจารณา น่าเสียดายที่เอเทมมูแห่งหินผาตนนี้ใช้ร่างโครง

กระดูก รมัเบลล์จงึสงัเกตสหีน้าไม่ได้

“ห!ึ ใช่ ไอ้พวกน่ารงัเกยีจนั่น มนัไม่เคยเหน็ฮอปกนิส์อยูใ่นสายตา 

แต่ก่อนเอาแต่ล่องลอยไม่เป็นหลกัแหล่งมาตลอด ตอนนี้คงเพิ่งนกึได้ เลย

ยอมศโิรราบให้พ่อมดสกัคนแล้ว”

รวัเบลล์กลอกตา นกึถงึใบหน้าของเดก็ชายที่เขาพ่ายแพ้เมื่อหลาย

เดอืนก่อน เมื่อดูการต่อสูเ้ดก็คนนั้นเป็นเนโครแมนเซอร์อย่างไม่ต้องสงสยั 

แต่ด้วยกลวธิใีนการหน ีรวมไปถงึการกลบรอย พวกเขาจงึสนันษิฐานว่า

เดก็คนนั้นคอืซูเปอร์ลสิต์ 

“ถ้าอย่างนั้นก็แปลกไปหน่อยไหมครับ ที่มีเนโครแมนเซอร์ที่

สามารถท�าพันธสัญญากับสองในห้าของเอเทมมูที่เก่งที่สุดในโลก แล้ว

ยังเป็นอัลคิลที่เกรตทีสปิริตชื่นชอบ เป็นไปได้ไหมครับว่าน่าจะมีพ่อมด

คนอื่นคอยช่วยเหลอือกีฝ่าย”

เปตราพยกัหน้า 

“นั่นกเ็ป็นไปได้ ล�าพงัแค่การท�าพนัธสญัญากบัเอเทมมูสองตนก็

เป็นเรื่องยากมากแล้ว ข้ารู้จกัพวกมนัสองตนด ีไม่มทีางที่จะมพี่อมดคน

ไหนรวบรวมพวกมันให้อยู่ในที่เดียวกันได้ ข้าจึงคาดการณ์ว่าพวกมัน 

น่าจะเป็นกลุ่มพ่อมดใจกล้า และหนึ่งในพวกนั้นกต็้องเป็นอลัคลิ ข้าถงึ

มาขอให้เจ้าช่วยอย่างไรล่ะ”

“ท่านต้องการให้ผมค้นหาอัลคิลที่มีแนวโน้มว่าเป็นคนที่ได้รับ 
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ค�าแนะน�าจากเกรตทสีปิรติงั้นเหรอครบั” 

“ใช่ เรื่องนี้ให้ฮอปกนิส์ออกหน้ากค็งไม่ได้เรื่องอะไร สู้ให้ตระกูล

สการ์เล็ตค้นหาคนคนนั้นดีกว่า ส่วนเรื่องคนที่เข้ามาแทรกแซงการแปล

แผ่นดนิเหนยีวคราวที่แล้วกค็งต้องหยดุไว้ก่อน เพราะตราบใดที่เรายงัหา

คนที่คุ้มกนัคนคนนั้นไม่ได้ การลงมอืสบืกค็งมแีต่จะเสยีกบัเสยี”

รมัเบลล์พยกัหน้ารบัค�า แล้วบอกเปตราว่าวนัพรุง่นี้เขาจะไปเยี่ยม

มเีซลที่โรงพยาบาลเพื่อสอบถามเหตกุารณ์ที่อกีฝ่ายถกูลอบท�าร้าย อย่าง

น้อยการเคลื่อนไหวของเขาก็ไม่น่าท�าให้ใครสงสัย เพราะเจ้าหน้าที่ 

ฮอปกนิส์ถกูลอบท�าร้ายในเมอืงสการ์เลต็ เป็นหน้าที่ที่เขาต้องดแูลอยูแ่ล้ว

“อ้อ ท่านผูน้ั้นบอกว่าหากเจา้สามารถระบตุวัตนคนที่ครอบครอง

เกรตทีสปิริตได้ การเสนอชื่อต�าแหน่งในสภากลางครั้งหน้าฮอปกินส์จะ

เสนอชื่อเจ้านะ เพราะอย่างนั้นท�างานให้ด”ี

หวัใจของรมัเบลล์เต้นรวัขึ้นอย่างดใีจ แม้ตระกูลสการ์เลต็จะเป็น

ผู้มีอิทธิพลสูงสุดในเมืองนี้ แต่ต�าแหน่งที่เขาใช้เส้นสายในตระกูลไต่เต้า

มาสงูสดุกห็ยดุอยูแ่ค่รองนายกเทศมนตรเีท่านั้น ต�าแหน่งนายกเทศมนตรี

เมืองเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไป เพราะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา

กลาง แม้ที่ผ่านมาตระกูลของเขาจะรักษาเก้าอี้นี้ไว้ได้ แต่ก็ไม่มีอะไรที่

แน่นอนบนเส้นทางแห่งอ�านาจ ดงันั้นหากเขาได้รบัการสนบัสนนุจากหนึ่ง

ในหน่วยงานที่ทรงอิทธิพลที่สุดของประเทศ โอกาสก้าวหน้าของเขา 

ย่อมต้องสูงขึ้นเป็นธรรมดา

“ขอบคณุมากครบั เดี๋ยวผมเดนิไปส่ง”

เปตราโบกมืออย่างไม่ใส่ใจก่อนหายตัวไปจากตรงนั้น รัมเบลล์ 

สูดหายใจลึกอย่างตั้งสติ ก่อนหน้านี้เขาคิดว่าตัวเองหมดโอกาสที่จะได้

รับความไว้ใจจากท่านผู้นั้นเสียแล้ว แต่ตอนนี้ในเมื่อโอกาสลอยมาถึง 
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ตรงหน้า เขากต็้องท�าให้ด ี

ชายหนุ่มเคาะนิ้ว ครุ่นคิดแผนการอยู่พักใหญ่ก็ตัดสินใจหยิบ

โทรศพัท์มอืถอืออกมากดโทร. หาน้องชายทนัท ีเมื่อปลายทางรบัโทรศพัท์ 

เขากเ็อ่ยขึ้นว่า

“บรัม แจ้งข่าวให้อัลคิลทุกคนของตระกูลสการ์เล็ตไปรวมตัวกัน 

ที่พทิเดอกลิ”

“จะเรยีกประชมุใหญ่เหรอครบัพี่”

ดวงตาของรมัเบลล์ทอประกายพร้อมกบัเอ่ยด้วยน�้าเสยีงจรงิจงัว่า 

“ใช่ รีบแจ้งพวกเขาว่าอีกสามวันต่อจากนี้หากไม่มีเรื่องเร่งด่วน 

ทกุคนต้องเข้าร่วมประชมุ”

“ไธม์1 ซอร์เรลก้านแดง2 เสจ3...อืม อันนี้ออริกาโน4” 

เจย์ตอบชื่อสมนุไพรที่ชาฮาน�ามาทดสอบเขาหลายร้อยชนดิอย่าง

คล่องแคล่ว เพราะหลายเดือนที่ผ่านมานี้เขาเดินทางไปตามหุบเขากับ 

ชาฮาเพื่อเรยีนรูช้นดิของสมนุไพร พร้อมทั้งสรรพคณุทางยา ถ้าไม่นบัโรค

ความจ�าเสื่อมจากที่ความทรงจ�าของวิญญาณตกค้างอยู่ในหัวเขามาก

1 ไธม์ (Thyme) มสีรรพคณุท�าให้เจรญิอาหาร เป็นยาระบาย แก้ทางเดนิปัสสาวะ
อกัเสบ ช่วยย่อยอาหาร แก้จกุเสยีดแน่นท้อง ท้องอดื ท้องเฟ้อ อกีทั้งยงัแก้วงิเวยีน 
ลดไข้ ช่วยขบัเหงื่อ บรรเทาอาการเกรง็ของกล้ามเนื้อ และป้องกนัโรคหวัใจขาดเลอืด
2 ซอร์เรลก้านแดง (Sorrel, Red Veined) มสีรรพคณุช่วยให้ระบบขบัถ่ายเป็นปกต ิ
กระตุ้นระบบภูมคิุ้มกนัของร่างกาย มวีติามนิซแีละไฟเบอร์สูง
3 เสจ (Sage) มสีรรพคณุแก้เจบ็คอ แก้กล่องเสยีงอกัเสบ ไซนสัอกัเสบ บรรเทาอาการ
หวดัคดัจมูก ช่วยลดสารคดัหลั่งในโพรงไซนสั 
4 ออรกิาโน (Orecano) สรรพคณุช่วยก�าจดัไขมนัในเลอืด มฤีทธิ์ร้อน แก้ปวดกล้าม
เนื้อได้ด ีและมสีารต้านอนมุูลอสิระสูง
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เกนิไป เจย์กเ็ป็นเดก็ที่มคีวามจ�าดคีนหนึ่ง

ชาฮาพอใจมากที่เจย์จดจ�าและแยกแยะสมนุไพรได้อย่างรวดเรว็

“ดมีาก คราวนี้จะให้ปิดตาแล้วลองชมิ เจ้ามเีวลาสามวนิาททีี่จะ

ตอบชื่อสมนุไพร”

“อื้อ” เจย์รบัค�าพลางหนัไปหยบิผ้าที่ชาฮาส่งให้มาปิดตา แต่ก่อน

ที่เขาจะรบัสมนุไพรมาชมิ เขากไ็ด้ยนิอสัโมวร้องขึ้น

“แง้! เจย์ กดิมิแกล้งข้า”

เจย์ดงึผ้าที่ปิดตาออกแล้วหนัไปมอง กเ็หน็อสัโมวในชดุกอ็ดซลิล่า

พยายามลุกขึ้นมาคลาน แต่เพราะกิดิมนั่งอยู่บนหัวฟูๆ ของปีศาจน้อย 

ท�าให้อัสโมวนอนฟุบอยู่บนพื้นที่รายล้อมด้วยของเล่นเด็กที่เสริมทักษะ

การใช้มอื ซึ่งมาร์กาเรตสรรหามาให้อสัโมวเล่น

“เงยีบๆ หน่อยได้ไหม ไม่เหน็เหรอว่าข้าก�าลงัสอนเจย์อยู่” ชาฮา

ดเุสยีงเรยีบ นั่นท�าให้อสัโมวหยดุร้องไห้ทนัท ี

เจย์มองอสัโมวฟบุหน้ากบัพื้นเหมอืนแกล้งตายกห็ลดุหวัเราะ

“ดูเหมอืนอสัโมวจะกลวัชาฮานะ”

ชาฮาเชดิหน้า “มนัแน่อยู่แล้ว เจ้ากจ็รงิๆ เลยนะ แทนที่จะปล่อย

ให้เจ้าพวกนี้ไปตามทางของเขา นี่อะไร นอกจากจะไม่ปล่อยไปแล้วยัง

หาสมาชกิเพิ่มอกี”

เจย์หนัไปมองอสัโมวที่ค่อยๆ ขยบัตวัลกุขึ้นนั่งอกีครั้ง คราวนี้กดิมิ

ไม่แกล้งนั่งทบัหวัแล้ว เดก็น้อยเลยลกุขึ้นได้ จากนั้นจงึเริ่มเล่นของเล่นไป

เงียบๆ ราวกับรู้ว่าถ้าส่งเสียงอาจถูกท�าโทษ เมื่อเห็นอย่างนั้นเจย์ก็ยิ้ม

แล้วหนัมาสบตาชาฮา

“ถ้าเป็นชาฮา ชาฮาจะปล่อยให้เพื่อนกลายเป็นผเีร่ร่อนจรงิๆ เหรอ”

“แล้วตอนนี้พวกเขาไม่ใช่หรอืไง”
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เจย์ใช้ผ้าปิดตาตามเดมิพลางตอบว่า “แม้ตอนนี้จะใช่ แต่ก่อนฉนั

ตาย พวกเขาจะไม่ใช่แน่นอน” 

พูดจบเด็กชายก็ยื่นมือออกมารอรับสมุนไพรที่เกรตทีสปิริต

ต้องการทดสอบ 

ชาฮามองเดก็ชายอย่างระอาแล้วยื่นใบมนิต์ให้ การทดสอบด�าเนนิ

ต่อไปจนกระทั่งเที่ยงจงึหยดุลง มาร์กาเรตเตรยีมโต๊ะอาหารเสรจ็จงึเรยีก

ทุกคนมากินด้วยกัน ภาพที่เกิดขึ้นเลยดูประหลาดสักหน่อยที่มนุษย ์

นั่งกนิข้าวกบัสปิรติหลากหลายประเภท

ความจรงิเดมิทโีต๊ะอาหารของตระกลูสกอ็ตมแีค่สี่ที่นั่งเทา่นั้น แต่

ตั้งแต่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โจนาธานจึงซื้อโต๊ะหกที่นั่งมาเปลี่ยน ใน

ตอนนี้มาร์กาเรตนั่งเป็นประธาน ขณะที่อสัโมวกบัเจย์นั่งอยูท่างด้านซ้าย

และขวาของเธอ ถดัจากอสัโมวคอืคาร์เนจ และชาฮานั่งหวัโต๊ะตรงข้าม

กบัมาร์กาเรต ถดัจากเจย์คอืนกัพรตเถาจงิหง 

“เดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายแม่จะไปวาลการ์กับคุณป้าเพนนีนะจ๊ะ ลูก

อยากได้อะไรเป็นพเิศษไหม”

“ไปซื้อชาเหรอครบั” 

“ไปเป็นเพื่อนคณุป้าเพนนนี่ะจ้ะ คนอื่นๆ อยากได้อะไรไหมคะ”

“ข้าอยากได้ชาอู่หลง” เถาจงิหงเอ่ยขึ้น แม้ชายชราจะไม่จ�าเป็น

ต้องกนิหรอืดื่มแล้ว แต่ตั้งแต่มาอยูใ่นบ้านสกอ็ต เขากลบัมาดื่มชาอกีครั้ง 

เพราะนอกจากการช่วยเจย์ฝึกเนโครแมนซซีึ่งตอนนี้เจย์ก้าวข้ามเปลวไฟ

สขีาวไปแล้ว เขากม็กัใช้เวลาว่างสอนเจย์เล่นหมากล้อมและหมากรกุเพื่อ

ฝึกวางแผน พอนั่งเล่นนานๆ กอ็ดที่จะอยากจบิชาเหมอืนดั่งชวีติเมื่อก่อน

ไม่ได้

“ได้ค่ะ คนอื่นๆ ล่ะ”
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“เนื้อๆ” อสัโมวยกมอืบอกความต้องการตวัเอง 

มาร์กาเรตเลยลูบหัวเด็กน้อยอย่างเอ็นดูพลางตอบว่า “อันนั้นมี

เยอะอยูแ่ล้วจ้ะ ค่าใช้จ่ายเนื้อสปัดาห์นี้สงูกว่าปกตถิงึสี่เทา่เพราะอสัโมว

เลย”

‘พวกล้างผลาญ’ กดิมิที่นั่งอยู่บนหวัเจย์บ่น 

เจย์เลยถามผู้เป็นแม่ว่า “ให้ผมช่วยออกไหมครบั เรายงัมทีองอกี 

เอาไปขายแล้วเอามาเป็นค่าเนื้อให้อสัโมวดไีหมครบั” 

มาร์กาเรตหัวเราะ “ไม่ต้องหรอกจ้ะ ท่านชาฮากับท่านคาร์เนจ 

อยากได้อะไรไหมคะ”

คาร์เนจเงยหน้าจากสเต๊กของตวัเองแล้วพูดว่า “เค้กถั่ว”

“เค้กถั่ว? หมายถงึ เค้กถั่วพสิตาชโิอที่ก�าลงัเป็นที่นยิมอยู่ตอนนี้

ใช่ไหมคะ” มาร์กาเรตทวน

“เค้กถั่วเหรอครับแม่” เจย์ถามขึ้นอย่างแปลกใจ เพราะเขาเพิ่ง

เคยได้ยนิ 

ผู้เป็นแม่เลยอธบิายว่า

“มนัเป็นเค้กที่เนื้อเค้กมสี่วนผสมของถั่วพสิตาชโิอจ้ะ เนื้อเค้กจะ

คล้ายๆ กบัเค้กกล้วยหอม แต่จะหนบึกว่า แถมยงัมกีลิ่นดอกกหุลาบด้วย 

เขาใส่น�้าดอกกหุลาบลงตอนนวดแป้ง รสชาตกิไ็ม่ได้หวานเลี่ยน เพราะ

เนื้อเค้กจะชุ่มไปด้วยน�้าเชื่อมรสเปรี้ยวที่มีส่วนผสมของน�้ามะนาวกับ

น�้าส้ม”

ยิ่งฟังมาร์กาเรตพูด ทกุคนกย็ิ่งอยากจะชมิเค้กชนดินี้ มาร์กาเรต

เหน็ดวงตาของทกุคนเลยออกปากว่า

“งั้นแม่จะซื้อมาสกัสองปอนด์แล้วกนัเนอะ ทกุคนจะได้ลองชมิกนั”

เจย์พยกัหน้าหงกึๆ พลางหนัไปถามคาร์เนจว่า “คณุคาร์เนจรู้จกั
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เค้กนี้ได้ยงัไงครบั”

“ก็เจ้าเด็กที่ท�าเค้กนี่เป็นลูกศิษย์ของข้าน่ะสิ เมื่อปีใหม่ตอนเขา

เปิดตวัเค้กตวันี้ พวกเรากอ็ยู่ที่นั่น” ชาฮาตอบ

เจย์เลยถามอย่างตื่นเต้นว่า 

“อลัคลิทกุคนต้องท�าอาหารใช่ไหม เธอจะสอนฉนัท�าอาหารหรอื

เปล่า”

ชาฮามองเจย์อย่างพิจารณาแล้วพยักหน้า “ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ละ

นะ ไม่ว่ายาดแีค่ไหน ถ้าคนไข้ไม่กนิ มนักจ็บ อาหารกเ็ป็นหนึ่งในสื่อกลาง

ที่ท�าให้ทกุคนกนิยาได้อย่างไม่ล�าบากนกัอยู่แล้ว”

“เหรอ เราควรเริ่มจากเมนูอะไรก่อนด ีพซิซาดไีหม” 

“ยากไป อมื เอาของง่ายๆ อย่างพวกแซนด์วชิก่อนดกีว่า” ชาฮา

เสนอ

ไม่นานบทสนทนาบนโต๊ะอาหารกเ็ปลี่ยนไปเป็นเรื่องเมนแูซนด์วชิ

ที่เจย์อยากลองท�า จนกระทั่งกริ่งประตูหน้าบ้านดงัขึ้น มาร์กาเรตจงึพบว่า

ได้เวลาที่เธอต้องออกไปข้างนอกแล้ว หญงิสาวรบีเดนิไปขอเวลากบัเพนนี

สิบนาทีเพื่อจัดการทุกอย่างในบ้านให้เรียบร้อย จากนั้นฝากฝังให้เหล่า

สปิรติดแูลเจย์ที่ต้องเดนิไปธนาคารกลางเพื่อเข้าเรยีนกบับรรดาบรรพบรุษุ

ตระกูลสกอ็ตในห้องนริภยัแล้วออกจากบ้านไป

“ข้าจะไปด้วย” อสัโมวเอ่ยพลางเดนิเตาะแตะมาเกาะขาเจย์ที่ตอน

นี้ยนืล้างจานโดยไม่มเีก้าอี้เลก็ต่อขาได้แล้ว

“อสัโมวยงัซ่อนตวัเองไม่ได้ ออกไปตอนนี้มนัอนัตราย อยู่ในบ้าน

ดกีว่านะ” เจย์เอ่ย แต่อสัโมวกลบักอดขาเจย์แน่นแล้วพูดย�้าว่า

“จะไปด้วย กดิมิกไ็ป”

เหตผุลข้อหลงัท�าให้เจย์เงยหน้ามองกดิมิ แล้วพบว่ากดิมิยกัไหล่
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อย่างไม่สนใจพลางแขวะว่า

‘พวกเดก็ขี้อจิฉา’

‘แต่ใครบางคนก็ขี้อวดไม่ใช่เหรอ กับเรื่องแค่นี้ก็ต้องเอาชนะกัน’ 

เจย์แย้งในใจก่อนจะขยบัหวัหลบมอืของกดิมิที่ยื่นมาดดีหน้าผาก ขณะที่

อสัโมวเอ่ยด้วยเสยีงขงึขงัที่สดุเท่าที่จะท�าได้ว่า

“ข้างนอกมคีนไม่ด ีข้าจะปกป้องเจย์” 

“หมื? คนไม่ด ีคนไม่ดไีหน” เจย์ถามอย่างแปลกใจ เพราะตลอด

มาแม้จะมคีนมาสอดแนมบ้านของเขาบ้าง แต่กไ็ม่มใีครจู่โจมเขา ตอน

แรกเขาเองกก็ลวัสองพี่น้องสการ์เลต็ แต่พอเหน็คนพวกนั้นตามเขาอยูไ่ม่

นานกโ็ดนเหล่าเอเทมมูจดัการจนหมด หลงัจากนั้นไม่มใีครกล้าเข้าใกล้

เขาอกี 

ท�าไมตอนนี้อสัโมวถงึพูดถงึคนไม่ดขีึ้นมา 

อสัโมวชมูอืสองข้างราวกบัจะท้าตท้ีาต่อยกบัคนที่มองไม่เหน็พลาง

ตอบว่า

“ข้าเหน็ คาร์เนจสู้ๆ คนไม่ดลี้มตงึเลย”

ค�าอธบิายที่ไม่ปะตดิปะต่อกนัท�าให้เจย์ต้องหนัไปขอค�าอธบิายที่

ชดัเจนกว่านี้กบัคาร์เนจ ภูตอากาศซึ่งก�าลงัช่วยชาฮาเกบ็สมนุไพรทั้งหมด

ลงโหลจงึตอบว่า

“ก็แค่พวกไม่รู้จักเจียมตัว พูดจาไม่มีมารยาท ข้าร�าคาญหูเลย

จดัการมนัไปเสยีไกลๆ”

เจย์นิ่งงนัแล้วถามว่า

“เขาจะบกุรกุเข้ามาในบ้านเหรอครบั”

คาร์เนจปิดผนกึโถแล้วเงยหน้าสบตาเจย์ พลางตอบเสยีงเรยีบว่า 

“เปล่า”
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“อ้าวแล้ว...”

“พวกมนัวิ่งวุน่ไปทั่วเพราะตามกลิ่นของข้าน่ะ ดเูหมอืนคนในกลุม่

ของพวกมันจะฉลาดจนวิเคราะห์ได้ว่า การที่มันไม่สามารถได้กลิ่นของ

เจ้า เพราะเจ้าอาจครอบครองสปิรติที่สงูกว่าวญิญาณทั่วไป...” ชาฮาเอ่ย

ขึ้น

“คนไม่ด ีต้องตีๆ ” อสัโมวเสรมิ 

เจย์เลยก้มลงถามเด็กน้อยว่า “แล้วอัสโมวไปเห็นได้ยังไงว่าคน 

ไม่ดลี้มตงึ” 

อสัโมวเอยีงคอแล้วยิ้มกว้าง “ข้าเก่ง”

‘เก่งที่ไหน มนัได้ยนิแอนนมิอสคยุกบัซโีรต่างหาก’ กดิมิแย้ง ท�า

ให้เจย์พอนึกภาพออกว่าเวลาที่เขาไปเรียนที่ธนาคารกลาง คนที่ดูแล 

อสัโมวกค็อื เหล่าเอเทมมู อสัโมวเป็นปีศาจที่เรยีนรู้ไวมาก จงึไม่แปลก 

ที่จะสนใจสิ่งที่พวกเอเทมมูคยุกนั

“แต่พวกเขากก็ล้าเกนิไปนะ คดิจะหาเรื่องเกรตทสีปิรติเลย” เจย์

เปรย 

ชาฮาตอบอย่างไม่ใส่ใจว่า “ตอนแรกข้ากว็่าจะไม่สนใจหรอกนะ 

แต่เจ้าพวกนั้นดนัล�้าเส้นเอง ตามตดิจนน่าร�าคาญ ชอบพูดกร่างไม่ดูตา

ม้าตาเรอื แถมยงัไม่มมีารยาท คาร์เนจเลยจดัการสั่งสอนไปทหีนึ่ง น่าจะ

สบายหูสบายตาไปอกีสกัพกั”

เจย์ฟังแล้วกไ็ด้แต่ยิ้มแห้งก่อนหนัมาล้างจานต่อ หลงัจากอยู่ร่วม

กนัมาสกัพกั เจย์จงึรูว่้าคาร์เนจเป็นสปิรติที่เกลยีดความไม่สภุาพทกุชนดิ 

และด้วยความเป็นภูตอากาศจึงมีประสาทสัมผัสที่ไว บางทีแค่ด่าในใจ 

หรอืมจีติมุ่งร้ายนดิหน่อยคาร์เนจกส็มัผสัได้แล้ว 

ด้วยพลังอ�านาจที่ยิ่งใหญ่ของภูตอากาศ แม้แต่เหล่าเอเทมมูทั้ง
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ห้าเวลาอยู่ต่อหน้า หรืออยู่ในอาณาเขตของคาร์เนจ ทุกตนยังต้อง

ระมดัระวงัตวัเลย พอมองจากนสิยันี้ เจย์กพ็อเข้าใจได้ว่าท�าไมคาร์เนจ

ถงึลงมอืหนกักบัคนที่ก�าลงัสบืหาตวัตนของชาฮา

‘ซึ่งจรงิๆ กส็บืผดิตวัด้วย คดิอย่างนี้แล้วกส็งสารเลย’

‘สงสารตัวเองก่อนเถอะ ถ้าพวกมันสืบถึงตัวตนเจ้า ทีนี้ละยาว’ 

กดิมิเตอืน ท�าให้เจย์ได้สตแิล้วนกึขอบคณุที่คนพวกนั้นตามผดิคน

“แล้วท�าอย่างนี้จะไม่เป็นการเปิดเผยตัวมากกว่าเดิมเหรอ คน

ลงมือเป็นภูตอากาศ จากที่ต้องค้นหาจากอัลคิลทั้งหมด ก็เพ่งเล็งมาที่

เกรตทสีปิรติอย่างเดยีวได้” เถาจงิหงถามขึ้น

“ก.็..นะ” 

การรับค�าสั้นๆ ของคาร์เนจท�าให้เกิดความเงียบชั่วขณะ แต่ภูต

อากาศกย็งัไม่สนใจพลางพูดต่อว่า 

“จะฆ่าทลีะคนให้เหนื่อยท�าไม ล่อให้มาเป็นฝูงแล้วจดัการทเีดยีว

กจ็ะได้ไม่เสยีเวลาไง”



3
หม�กกระด�น

ปกตแิล้ววนัเสาร์อาทติย์จะเป็นช่วงเวลาทีเ่จย์ต้องไปเรยีนรู้

เกี่ยวกบัเวทมนตร์ในห้องนริภยั แต่สปัดาห์นี้โจนาธานตั้งใจสอนเจย์เกี่ยว

กับการใช้พลังของสก็อต เจย์จึงไม่ต้องเดินทางไปธนาคารกลางเหมือน

ทกุสปัดาห์

“อัสโมว นายต้องนั่งนิ่งๆ สิ ไม่อย่างนั้นจะเรียกว่านั่งสมาธิได ้

ยงัไง” เจย์ร้องขณะจบัไหล่ของเดก็น้อยซึ่งไม่เคยอยูน่ิ่งเกนิห้านาทไีด้เลย

“ม่ายอาว” เดก็น้อยร้องพลางสะบดัไหล่ เจย์ไม่ยอมปล่อยมอืที่

ยดึไหล่ของปีศาจน้อยไว้ เป็นเหตใุห้อยู่ๆ เขม็พลงักพ็ุ่งจากผวิอสัโมวมา

ทิ่มมอืเขา

“โอ๊ย! อสัโมว เจบ็นะ” เจย์ร้องพลางสะบดัมอืแล้วก้มลงดู กเ็หน็

ว่าฝ่ามือของเขาทั้งสองมีจุดเลือดเหมือนเข็มต�าตามด้วยความรู้สึกแสบ

ร้อนเหมอืนโดนไฟลวก แต่ยงัไม่ทนัที่ความเจบ็ปวดจะทวคีวามรนุแรงขึ้น 
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ซโีรกป็รากฏตวัขึ้นเพื่อรกัษาบาดแผลให้ 

“หึๆ เจ้าหนูนี่เรียนรู้เร็วจริงๆ วันก่อนเห็นโฟร์เทียท�าครั้งเดียวก็

ท�าได้แล้ว” ซโีรเปรย 

“เหน็โฟร์เทยีท�า หนอ็ย เจ้าตวัดื้อ! เหน็ไหมเนี่ย ฉนัเจบ็เลย”

เสยีงห้วนของเจย์ท�าให้อสัโมวหน้าเสยี ยิ่งพอเจย์ส่งสายตาด ุเจ้า

ตวัน้อยกเ็บะปากร้องไห้

“เจย์ไม่ด ี เจย์ไม่ปล่อย ฮกึ ฮอื” เจ้าตวัน้อยคู้ตวัพร้อมตวดัหาง

เอามากอดแล้วร้องไห้จนดูน่าสงสาร 

เจย์ถึงกับตะลึงจนท�าอะไรไม่ถูก เขาไม่ได้ตั้งใจดุอีกฝ่าย ความ

เจ็บท�าให้น�้าเสียงของเขาห้วนไปหน่อย ในตอนนั้นเองคาร์เนจก็ปรากฏ

ตวัขึ้นแล้ววางมอืลงบนหวัอสัโมว เจ้าปีศาจน้อยกเ็ปลี่ยนจากร้องไห้เป็น

ตวัแขง็ทื่อ

ดวงตาที่เปื้อนด้วยน�้าตาสบเข้ากบัดวงตาทรงอ�านาจของคาร์เนจ 

ขณะที่เสยีงแหบเยน็ของภูตอากาศดงัขึ้นว่า

“เจ้าท�าร้ายเจย์ไม่ได้ ถ้ามคีรั้งที่สอง เจ้าตาย เข้าใจไหม”

แม้จะเป็นเสียงที่เรียบจนเกือบจะไร้อารมณ์ แต่ก็ท�าให้อัสโมว 

ตัวสั่นด้วยความหวาดกลัว ก่อนจะหันไปหาเจย์พลางอ้าแขนร้องเรียก 

เดก็ชายเสยีงหลง

“เจย์ ฮอื แง้ๆ”

คาร์เนจละมอืจากหวัของอสัโมวอย่างเสยีไม่ได้แล้วเดนิมาหาเจย์ 

ดวงตาเยอืกเยน็เหลอืบไปมองฝ่ามอืทั้งสองของเจย์แล้วดวุ่า

“อสัโมวเป็นปีศาจเดก็ เจ้าไม่ควรบงัคบัเขา หรอืถ้าอยากจะฝึกก็

ต้องระมดัระวงัมากกว่านี้”

เจย์ยิ้มแหยพลางพยักหน้า เมื่อซีโรรักษาแผลบนมือของเขาจน
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หาย เดก็ชายจงึหนัไปอ้าแขนรบัอสัโมวที่ยงัร้องไห้ไม่หยดุมากอดปลอบ

“ฮกึ เจย์...โทษ...ขอโทษ ข้า ฮกึ ฮอื ไม่...ตั้งใจ” 

เสียงกระท่อนกระแท่นท�าให้เจย์ต้องรีบลูบหลังเด็กน้อยที่ก�าลัง 

เสยีขวญั แต่พอจะปลอบ กดิมิกห็้ามว่า

‘อย่าเพิ่งรบีปลอบ ให้มนัร้องไห้ให้จ�า จะได้ไม่ท�าอกี’

‘แต่ว่า...’

‘แค่นี้มันไม่ตายหรอก นี่ยังเบาไปด้วยซ�้า ไม่รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่’ 

กดิมิบ่นพร้อมกบัฟาดมอืลงบนหวัอสัโมว แม้จะไม่แรงมาก แต่อสัโมวก็

หันไปมองเอเทมมูแห่งผืนดินแล้วท�าปากจู๋ใส่กิดิม คนลงไม้ลงมือถึงกับ

ถลงึตามอง

‘ท�าไม จะท�าไมข้า เป็นเดก็เป็นเลก็กล้าท�าตาดใุคร’ 

อสัโมวผงะแล้วซกุตวัเข้ากบัอ้อมกอดเจย์แน่นขึ้น พลางมองกดิมิ 

อย่างไม่ยอมแพ้ กิดิมเห็นอย่างนั้นก็กอดอกแล้วลอยตัวขึ้นไปนั่งบนหัว

เจย์ ปีศาจเดก็ยกมอืโบกไปมาเหมอืนต้องการจะไล่กดิมิ แต่กดิมิไม่สนใจ 

เขาล้มตวัลงนอนบนผมยุ่งๆ ของเจย์อย่างเหนอืกว่า

“เจ้าเป็นเดก็เหรอกดิมิ” ซโีรเปรยอย่างอ่อนใจ ในบรรดาเอเทมมู

ทั้งหมด ดูเหมอืนกดิมิจะไม่ถูกกบัอสัโมวที่สดุ ถงึอย่างนั้นกดิมิกใ็ช้เวลา

ส่วนมากในการสอนให้อัสโมวรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรท�า ให้อารมณ์

เหมอืนว่าจะด ุแต่จรงิๆ ทกุอย่างกท็�าเพื่อความปลอดภยัของปีศาจน้อย

“อสัโมวร้องไห้เสยีงดงัเชยีวลูก น้องเป็นอะไร” 

มาร์กาเรตเดินเข้ามาถามพร้อมกับจานผลไม้จานโตในมือ พอ 

อสัโมวเหน็มาร์กาเรตกผ็ละจากอกของเจย์แล้วคลานไปหาหญงิสาวทนัที

“อสัโมวโดนคณุคาร์เนจดคุรบั”

มาร์กาเรตวางจานผลไม้ลงบนโต๊ะแล้วก้มลงอุ้มอัสโมวขึ้นพลาง
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ถามว่า “ร้องไห้ท�าไมครบั”

อสัโมวมองคนถามตาแป๋วพลางตอบอย่างน่ารกัว่า “หะ...หวิ”

“ยงัไม่ถงึเวลาอาหารกลางวนัเลย กนิผลไม้ไปก่อนนะครบั”

อสัโมวเหลอืบไปมองจานผลไม้แล้วส่ายหน้า “เนื้อ เอาเนื้อ”

“จะกนิเนื้อตลอดเวลาไม่ได้นะครบั ไปครบั กนิผลไม้จานนี้ให้หมด 

แล้วกลางวนันี้กจ็ะได้กนิเนื้อ” มาร์กาเรตตอบอย่างไม่ผ่อนปรน หญงิสาว

วางอัสโมวตรงหน้าจานผลไม้แล้วหยิบส้อมใส่มือของเด็กน้อย ก่อนจะ

พยกัพเยดิไปยงัจานผลไม้

เด็กน้อยมองจานสลับกับมาร์กาเรต แม้จะอยากปฏิเสธ แต่พอ

โดนจ้องด้วยแววตาอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนข้อ สดุท้ายอสัโมวกเ็อื้อมมอืไป

จิ้มชิ้นแอปเปิลเข้าปาก

“ดคีรบั กนิหมด จะได้กนิเนื้อ”

“ง�่าๆ กนิหมด ง�่าๆ จะได้กนิเนื้อ” อสัโมวพูดตามแลว้จิ้มผลไมช้ิ้น

อื่นๆ เข้าปาก 

เจย์เฝ้ามองการสอนของแม่แล้วถามอย่างอดไม่ได้ว่า

“ผมตอนเดก็ๆ ดื้อแบบนี้ไหมครบั”

มาร์กาเรตหันมายิ้มให้ลูกชายแล้วตอบว่า “ลูกเรียบร้อยมาก 

บางทีก็มากเกินไป อย่างอัสโมวนี่ยังถือว่าพูดรู้เรื่อง แม่เคยฝึกงานใน

แผนกเนริ์สเซอรขีองโรงพยาบาล มเีดก็ที่ดื้อกว่านี้อกี” 

เจย์ตาโต แม่ของเขาเป็นพยาบาล แต่แม่ไม่ค่อยพูดถึงช่วงชีวิต

ตอนท�างานเท่าไร การมอีสัโมวท�าให้เขาได้เหน็แม่ในมมุของนางพยาบาล

ที่แปลกตา และท�าให้เขาชื่นชมคณุแม่ของเขามาก

“พ่อของลูกบอกว่าให้ลูกอ่านหนังสือรอไปก่อน หลังคุยโทรศัพท์

สายนี้จบจะมาสอนลูกจ้ะ อยากดื่มน�้าผลไม้ไหม”
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“ดีครับ” เจย์รับค�า แต่ขณะเขาจะเดินไปหยิบหนังสือมาอ่าน  

เถาจงิหงกเ็อ่ยขึ้นว่า

“มาเดนิหมากกบัข้าสกัตาดไีหมเจย์”

เจย์มองกระดานหมากล้อมที่เถาจิงหงวางหมากไปหลายตาแล้ว

ตดัสนิใจก้าวไปนั่งฝั่งตรงข้าม 

“จะให้ผมถอืหมากสไีหนครบั”

“ขาวแล้วกนั เดนิเลย ตาเจ้าพอด”ี

โถเม็ดหมากสีขาวที่อยู่ตรงหน้าเถาจิงหงลอยข้ามกระดานมาหา

เขา เด็กชายพิจารณากระดานอยู่ครู่หนึ่งก็หยิบหมากวางบนต�าแหน่งที่

เขาต้องการ ปกตแิล้วถ้าเขาเริ่มเล่นกระดานนี้ตั้งแต่แรก เถาจงิหงมกัให้

เขาถอืหมากด�า และเป็นผู้เริ่มเล่นก่อน การเริ่มเล่นก่อนในศาสตร์หมาก

ล้อมถอืว่าเป็นฝ่ายได้เปรยีบ และจะต้องมอบคะแนนแต้มต่อให้ฝ่ายที่ถอื

หมากขาว แต่เถาจงิหงมกัจะบอกว่าไม่ต้องมอบแต้มต่อให้ ถงึอย่างนั้น

เจย์กไ็ม่เคยชนะเถาจงิหง

ในบรรดาสปิรติที่อยู่รอบตวัเจย์ นอกจากโจนาส ปู่ของเขาที่เล่น

ได้ทั้งหมากล้อมและหมากรกุแล้ว กม็คีนที่ชื่นชอบการเล่นเกมกระดานนี้

อกีสองคน นั่นคอืคาร์เนจกบักดิมิ ทั้งคู่มกัสลบักนัเล่นเกมนี้กบัเถาจงิหง

เสมอ แต่ไม่ว่าจะเป็นใคร เถาจงิหงกไ็ม่เคยแพ้

“รู้ไหมว่าหมากล้อมกับหมากรุกต่างกันตรงไหน” เถาจิงหงเอ่ย

ขณะเกบ็เมด็หมากขาวของเจย์ไปสามเมด็ 

เดมิทหีมากขาวกเ็สยีเปรยีบอยูแ่ล้ว เจย์ที่ยงัเล่นไม่เก่งจงึพลกิเกม

กลับไม่ได้ เด็กชายท�าได้แค่มองพื้นที่ว่างซึ่งเกิดขึ้นเพราะเม็ดหมากของ

เขาถูกกินพร้อมกับนึกทบทวนว่าเมื่อกี้เขาท�าอะไรผิดถึงได้พลาดท่า 

โดนกนิ
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“ลกัษณะของตวัหมากครบั หมากล้อม เมื่อวางเมด็หมากแล้วห้าม

ขยบั และไม่มลีกัษณะจ�าเพาะ หรอือาจมองได้ว่ามนัเป็นเพยีงเบี้ยตวัหนึ่ง

ในการเดินเกมก็ได้ ขณะที่หมากรุก หมากทุกตัวมีลักษณะจ�าเพาะของ

ตวัเอง การเดนิกจ็�าเพาะกว่า แถมยงัเปลี่ยนต�าแหน่งได้”

“ยงัมอีกีไหม”

เจย์กวาดตามองไปทั่วกระดานเพื่อหาจุดที่เขาจะวางหมาก เมื่อ

เจอกว็างแล้วตอบว่า 

“หมากล้อมตดัสนิแพ้ชนะที่การชงิพื้นที่ แต่หมากรกุตดัสนิแพ้ชนะ

ที่การท�าให้ขุนจนทาง พูดง่ายๆ ก็คือ หมากล้อมคือเกมกระดานที่เน้น

กลยทุธ์แบบกระจาย แต่หมากรกุเน้นกลยทุธ์ในการชี้ขาด”

“คดิว่าอนัไหนดกีว่ากนั” 

เพราะโดนค�าถามที่ต้องวเิคราะห์ สมาธขิองเจย์จงึจดจ่อที่ค�าถาม

นั้น ท�าให้วางหมากพลาดอกีครั้ง ผลกค็อื หมากขาวของเขาโดนปิดล้อม

ในจดุที่เขานกึไม่ถงึแล้วโดนกนิรวบไปถงึห้าเมด็ 

‘ตายละ ไม่เป็นไร...ยงัพอไปได้ เอ๊ะ!’ 

เพราะผลลพัธ์บนกระดานท�าให้เจย์เสยีดายที่วางพลาด แต่ขณะ

เดยีวกนัเขากป็ลอบใจตวัเองว่ายงัพอมโีอกาสในการชงิพื้นที่คนื เดก็ชาย

เลยตั้งสตใิหม่ หลกัการคดิแบบนี้ท�าให้เจย์ได้รบัค�าตอบของค�าถามเมื่อกี้

ด้วยเช่นกนั

“ไม่มอีนัไหนดกีว่ากนัครบั ขึ้นอยู่กบัว่าจะเอาไปใช้กบัอะไร”

เถาจิงหงพยักหน้ารับอย่างพอใจ เจย์เห็นว่าตัวเองมาถูกทางจึง

พูดต่อว่า

“กลยุทธ์ของหมากรุกเหมาะส�าหรับการตัดสินในเกมที่ต้องการ 

รู้ผลแพ้ชนะทนัท ีในขณะที่กลยทุธ์ของหมากล้อมเหมาะกบัเกมที่ยดืเยื้อ 
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แต่ถ้าต้องให้เลอืกจรงิๆ ว่าอนัไหนดกีว่ากนั ในความคดิของผมกลยทุธ์

ของหมากล้อมจะถูกใช้บ่อยกว่า”

“เพราะอะไร” ชายชราถามพลางวางหมากด�าลงไปอกีครั้ง ครั้งนี้

ท�าให้เจย์เดนิหมากต่อไม่ได้อกี เพราะพื้นที่บนกระดานถูกชงิไปมากเกนิ

กว่าเขาจะชงิคนืมาได้แล้ว

เจย์โยนหมากยอมแพ้ แล้วรอให้เถาจงิหงเดนิกลหมากให้ดอูกีรอบ

เพื่อศกึษาวธิกีารเดนิและความผดิพลาดของตวัเอง ซึ่งกไ็ม่ได้ใช้เวลานาน

มาก เพราะเขาเดนิไปไม่กี่ตาเท่านั้น 

เถาจิงหงถามย�้าว่า “ท�าไมถึงคิดว่ากลยุทธ์หมากล้อมจะถูกใช้

มากกว่า”

“เพราะโลกนี้ไม่มีผู้ที่ชนะตลอดไป และไม่มีการพ่ายแพ้ใดที่คง 

อยู่ถาวรละมั้งครบั”

ดวงตาของชายชราทอประกายอย่างพอใจในค�าตอบ เจย์หยิบ 

เมด็หมากสดี�ากบัขาววางลงบนกระดานพลางพูดต่อว่า

“บนกระดานหมากล้อม แม้ในช่วงเวลาที่เราวางหมากพลาดพลั้ง

ไปหนึ่งเมด็ กไ็ม่ได้หมายความว่าเราจะพ่ายแพ้ในเกมนั้นจรงิๆ แม้จะมี

บ้างที่พูดว่า พลาดเพียงตาเดียวแพ้ทั้งกระดาน แต่มันกลับเกิดไม่บ่อย 

เพราะหมากล้อมเป็นศาสตร์ที่ให้ความส�าคัญกับหมากทุกเม็ดเท่าๆ กัน 

วิธีจะเอาชนะในเกมกระดานหมากล้อมจึงต้องใช้พลังของเม็ดหมาก 

ทกุเมด็ ในขณะที่หมากรกุนั้นแตกต่าง...”

เจย์เลื่อนตาขึ้นสบกบัเถาจงิหงแล้วพูดต่อว่า

“ด้วยคณุสมบตัขิองหมากแต่ละตวัที่ไม่เหมอืนกนั ความได้เปรยีบ

เสียเปรียบในเชิงคุณสมบัติท�าให้หลายครั้งหมากตัวเดียวก็เอาชนะทั้ง

กระดานได้ ท�าให้ความพ่ายแพ้อาจตกเป็นของคนที่มหีมากในมอืมากกว่า
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กเ็ป็นได้ ส�าหรบัผม หมากรกุเป็นเหมอืนการต่อสู้ตวัต่อตวัเพื่อวดัว่าใคร

เก่งกว่าใคร ขณะที่หมากล้อมคอืการต่อสู้แบบเป็นทมี และวดัว่าใครคอื

ผู้รอดชวีติ”

“ใครเก่งกว่าหรือใครรอดอย่างนั้นเหรอ เป็นการเปรียบเทียบที่ 

น่าสนใจนะ”

เจย์ยิ้ม “มนัอาจจะเป็นแค่ความคดิเหน็ของมอืสมคัรเล่นนะครบั 

เอาเข้าจรงิ ผมว่าเกมกระดานทั้งสองเป็นสิ่งที่ใช้ฝึกการวางแผนที่ดมีาก 

เพยีงแต่ผมอาจจะเอยีงไปทางหมากล้อมมากกว่าหมากรกุหนอ่ย เพราะ

หมากล้อมเตอืนให้ผมระลกึถงึสิ่งหนึ่งเสมอ”

“โฮ่ อะไรงั้นเหรอ”

เจย์ยิ้มกว้างแล้วตอบว่า “ความหวงัครบั”

เถาจงิหงเลกิคิ้ว เดก็ชายเลยขยายความว่า

“ส�าหรับหมากรุกเมื่อขุนถูกท�าให้จนมุม มันหมายถึงเราสูญเสีย

ทกุอย่าง แต่ในหมากล้อม แม้ว่าเราจะพ่ายแพ้ กไ็ม่ได้หมายความว่าเรา

สูญเสยีพื้นที่ทั้งหมด บนกระดานนั้นยงัมพีื้นที่ที่เป็นของเรา มนัให้ความ

รู้สกึว่าแม้เราจะแพ้ แต่เรากย็งัมโีอกาสอยู่ เรายงัไม่ตาย”

“ตราบใดที่ขนุเขายงัเขยีวขจ ีอย่าได้กลวัไม่มฟีืนเผา”

“ครบั?”

ชายชรามองเจย์ด้วยแววตาอ่อนโยน 

“เป็นสุภาษิตจีน มีความหมายว่า ตราบที่ยังมีชีวิตเราก็ยังม ี

ความหวงั เจ้าอายนุ้อย แต่กลบัมคีวามเข้าใจในเรื่องนี้ หากชมว่านี่เป็น

พรสวรรค์กค็งจะดูถูกเจ้าเกนิไป”

พอผูส้งูวยัชม เดก็ชายกเ็ขนิขึ้นมา เจย์ไม่ได้รู้สกึว่าตวัเองเก่งอะไร 

เพราะเขาเพยีงตอบตามความรูส้กึหลงัจากเล่นเกมกระดานทั้งสองมาได้



กัลฐิด�   43

ระยะหนึ่งเท่านั้น

“แต่มสีิ่งหนึ่งที่เจ้าต้องพงึระลกึไว้”

เจย์มองคนพูดอย่างตั้งใจ เถาจิงหงเป็นคนที่ก้าวไปบนเส้นทาง 

ผูว้เิศษของตะวนัออก การได้รบัค�าแนะน�าจากเขานั้นเป็นสิ่งที่ประเมนิค่า

ไม่ได้

“หมากรุกคือกลศึกแห่งความแข็งแกร่ง ในขณะที่หมากล้อมคือ

กลยุทธ์แห่งการด�ารงชีวิต ในชีวิตของคนคนหนึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงในศึก

ทั้งสองได้ หากเจ้าอยากหลดุพ้นจากศกึทั้งสอง มแีต่จะต้องชนะทั้งสอง

ศกึเท่านั้น”

“ผม...ผมแค่อยากอยูก่บัคนที่ผมรกัเท่านั้น” เจย์ไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่ 

เถาจงิหงสอนนกั แต่จติใต้ส�านกึของเขาเตอืนว่าเขาควรจดจ�าค�าแนะน�า

นี้ให้ด ีเพราะไม่แน่ว่าในอนาคตเขาจะเข้าใจและน�ามนัไปใช้ได้

“นุ่นกับเหล็กหนึ่งกิโลกรัมมีน�้าหนักเท่ากัน แม้ว่าขนาดของมัน 

จะไม่เท่ากนักต็าม” 

เจย์ไม่มข้ีอโต้แย้งในเรื่องนั้น เพราะมนัคอืความจรงิ ความฝันไม่ว่า

เลก็หรอืใหญ่ล้วนมนี�้าหนกัเท่ากนั แม้ความฝันของเจย์จะดเูลก็และสมถะ 

แต่หนทางไปถงึกไ็ม่ใช่เรื่องง่ายดายกว่าความฝันของคนอื่น 

“เล่นหมากล้อมกนัอยู่เหรอครบั” 

เสียงของโจนาธานท�าให้เจย์หลุดจากภวังค์แล้วหันไปส่งยิ้มให้ 

ผู้เป็นพ่อ 

“คยุโทรศพัท์เสรจ็แล้วเหรอครบัพ่อ”

“อมื” 

เจย์เห็นโจนาธานรับค�าด้วยสีหน้าเคร่งขรึม เขาเลยอดถามไม่ได้

ว่า 
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“มปีัญหาเหรอครบั”

“กไ็ม่เชงิลูก”

“หรอืฮอปกนิส์อยากให้คณุพ่อไปตรวจโบราณสถานอะไรอกี” เจย์

เดาอย่างไม่ค่อยพอใจนกั ฮอปกนิส์ชอบอ้างเรื่องงานวจิยัของสกอ็ตเพื่อ

ใช้งานพ่อของเขาอยู่เรื่อย 

“ครั้งนี้ไม่ใช่ฮอปกินส์หรอก แต่เป็นคนของเราเอง มีการค้นพบ

อย่างเหลอืเชื่อเกดิขึ้นที่บายาโดลดิ5”

“สเปนเหรอครบั”

โจนาธานส่ายหน้า “เมก็ซโิก”

เจย์มองพ่อตวัเองอย่างมนึงงก่อนจะอทุานอย่างเข้าใจว่า 

“อ๋อ เมอืงบายาโดลดิในรฐัยคูาทนั เมก็ซโิก ที่นั่นเป็นดนิแดนของ

ชาวมายานี่ครบั เกดิอะไรขึ้น”

“มกีารค้นพบที่น่าตื่นตะลงึที่นั่น มนัน่าสนใจ แต่ถ้าเป็นไปได้ เรา

ไม่ควรเคลื่อนไหว เพราะพ่อไม่อยากให้ฮอปกนิส์ยื่นมอืไปที่นั่น”

เจย์พยกัหน้าอย่างเข้าใจ อย่างคราวตรุก ี ทรพัย์สนิของชาตติรุกี

หลายชิ้นถูกน�ากลบัมาที่โคมาเลยี เพราะฮอปกนิส์ให้ทนุขดุค้น ใครจะรู้

ว่าหากคนพวกนั้นรู้ว่ามีการค้นพบสิ่งใหม่ในดินแดนที่เป็นดั่งหัวใจของ

ศาสตร์เวทมนตร์ในอเมรกิากลาง พวกเขาจะไปขโมยอะไรมาอกี 

“ลูกพร้อมจะเรยีนการใช้ดวงตาของสกอ็ตหรอืยงั”

“พร้อมครบั” เจย์ตอบพลางยกมอืขึ้น บ่งบอกถงึการเตรยีมพร้อม 

เป็นเวลาเดียวกับที่อัสโมวที่พยายามกินผลไม้จนหมดชูมือขึ้นอย่างดีใจ

เหมอืนกนั

5 เป็นภาษาสเปน เขยีนว่า Valladolid
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“อสัโมวจะเรยีนกบัฉนัด้วยเหรอ” เจย์ถาม 

“ข้าจะกนิเนื้อ”

“ตอบไม่ตรงค�าถามนี่นา” 

อัสโมวไม่สนใจ ปีศาจน้อยชูจานที่หมดเกลี้ยงให้มาร์กาเรตที่ถือ

แก้วน�้าผลไม้เข้ามาดู เดก็น้อยยิ้มแฉ่งแล้วพูดว่า

“เนื้อ อร่อย”

ทั้งมาร์กาเรตและเจย์ต่างหัวเราะ ขณะที่โจนาธานก็ยิ้มให้

บรรยากาศอนัสนกุสนานของคนในครอบครวั ความเครยีดที่เกดิจากการ

ค้นพบที่ไม่คาดฝันค่อยๆ จางหายไป

“มาเริ่มกันเถอะ” โจนาธานเอ่ยพลางกวักมือให้เจย์ลุกออกจาก

กระดานหมากล้อมเพื่อเริ่มต้นเรยีน



4
สิ่งที่ต�มองไม่เห็น

“แต่เดิมแล้วสกอ็ตไม่ได้มดีวงตาทีส่ามารถมองเหน็ร่องรอย

ได้ ตระกูลสก็อตของเราสืบเชื้อสายมาจากสุภาพบุรุษที่ทรงปัญญาคน

หนึ่งของประเทศองักฤษ ชื่อของเขากค็อื เรจนิลั สกอ็ต”

เจย์เคยอ่านประวัติครอบครัวสก็อตของตัวเองมาแล้ว เรจินัล 

สกอ็ต เป็นวฒุสิมาชกิในรฐัสภาขององักฤษ เกดิใน ค.ศ. 1538 เป็นลูก

ของลูกชายคนที่สองของเซอร์จอห์น สกอ็ต เขาเป็นผู้เขยีนหนงัสอื The 

Discoveries of Witchcraft ตพีมิพ์ใน ค.ศ. 1584 เพื่อโต้แย้งความเชื่อเกี่ยว

กบัการล่าแม่มดในหนงัสอื ค้อนของแม่มด และเสนอแนวคดิว่าเวทมนตร์

เป็นเรื่องที่อธบิายได้โดยใช้หลกัเหตผุลและวทิยาศาสตร์ เขาเขยีนหนงัสอื

เล่มนี้ขึ้นเพื่อปกป้องประชาชนทั่วไป คนแก่ และคนจนที่มักจะตกเป็น 

เป้าหมายของการถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดจนถูกลงโทษ น่าเสียดาย 

ที่หนงัสอืเล่มนี้ได้ถูกพระเจ้าเจมส์ที่ 1 สั่งเผาในเวลาต่อมา
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เรจนิลั สกอ็ต แต่งงานสองครั้ง ครั้งแรกกบั เจน คอบป์ ใน ค.ศ. 

1568 มบีตุรสาวด้วยกนัหนึ่งคนชื่อ อลซิาเบท ภายหลงัภรรยาคนแรกเสยี

ชวีติ เขาแต่งงานอกีครั้งกบัแม่ม่ายลูกตดินาม อลซิ คอลย่า อาจเรยีกได้

ว่าเป็นการแต่งงานที่เหมาะสมมากในยคุนั้น ที่พ่อม่ายกบัแม่ม่ายลูกตดิ

มาร่วมชวีติกนั แต่สิ่งที่ทกุคนไม่รู้คอื อลซิ คอลย่า เป็นเหมอืนวทิ นั่นคอื 

เธอเป็นหญงิสาวที่เกดิในครอบครวัของพ่อมด ซึ่งมผีู้วเิศษในครอบครวั

มีความลี้ลับมากมายในตระกูลพ่อมดที่มีผู้วิเศษ ไม่มีการบันทึก

ไว้ว่าพรสวรรค์นี้สืบทอดกันได้อย่างไร เพราะแม้จะเกิดในตระกูลที่มี 

ผู้วเิศษอยู่กไ็ม่อาจระบตุวัตนผู้ที่ได้รบัพรสวรรค์นั้นได้ 

อลซิเป็นหนึ่งในคนที่ไม่ได้รบัพรสวรรค์นั้น แต่เธอกเ็ป็นผูใ้ช้ศาสตร์

กลัดราบกที่เก่งมากคนหนึ่ง สามคีนแรกเป็นมนษุย์ธรรมดาและตายตาม

อายขุยั ทิ้งให้เธอกบัลกูสาวต้องอยูก่นัตามล�าพงั จนกระทั่งได้มารูจ้กักบั

เรจินัล อลิซชื่นชมความคิดของเรจินัล ทั้งคู่จึงตกลงแต่งงานกัน แม้จะ 

รู้ว่าสดุท้ายคู่ชวีติที่เป็นมนษุย์จะต้องตายจากไปก่อนอยู่ดี

ช่วงชวีติสดุท้ายของเรจนิลั เขาค่อนข้างอตัคดั แถมองักฤษในเวลา

นั้นเริ่มมกีารใช้ความรนุแรงกบัคนที่เหน็ต่าง เพื่อความอยู่รอด เรจนิลัจงึ

ต้องกูเ้งนิกบัฮอปกนิส์และกลายเป็นหนี้สนิของสกอ็ตที่ทายาททกุคนต้อง

ชดใช้ในเวลาต่อมา 

“...ดวงตาของสก็อตนั้นถือได้ว่าเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น

อย่างไม่มีที่มาที่ไป อลิซศึกษาเรื่องนี้แล้วได้รับค�าตอบเพียงว่า มันอาจ

เป็นเศษเสี้ยวหนึ่งของความสามารถพเิศษทางสายเลอืดผู้วเิศษในตระกลู

ของเธอ ที่น่าแปลกคอื มนัเกดิขึ้นครั้งแรกกบัลกูทกุคนของเธอและเรจนิลั 

แต่มนักลบัไม่เกดิกบัแมรี่ ลูกสาวที่เกดิจากสามเีก่าของเธอ”

“แปลกจงัเลยนะฮะ” 
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โจนาธานพยกัหน้า 

“อาจเพราะความสามารถพเิศษนี้เอง ท�าให้เรจนิลักล้าท�าสญัญา

เงินกู้กับฮอปกินส์ และเป็น ลีโอนาร์ด สก็อต ลูกชายคนโตของเขา 

ที่ก�าหนดกฎของตระกูลเราทั้งสามข้อ”

“เพราะเขาเป็นคนแรกที่ต้องรับภาระนี้ต่อจากพ่อของเขาสินะ

ครบั”

“ใช่ กล่าวได้ว่าเพราะอาการป่วยเรื้อรงัของเรจนิลั ลโีอนาร์ดที่ก้าว

มาเป็นหัวหน้าครอบครวัในตอนนั้นจึงเสนอให้เรจินัลใช้วิธนีี้ ในเวลานั้น

ลโีอนาร์ดกค็่อนข้างเข้าใจพลงัของดวงตาของสกอ็ตในระดบัหนึ่งแล้ว”

เจย์ชื่นชมบรรพบุรุษคนนี้ น่าเสียดายที่แม้ในห้องนิรภัยจะมี

วญิญาณของบรรพบรุษุตระกลูสกอ็ตอยูจ่�านวนมาก แต่เจย์กเ็พิ่งมารู้หลงั

จากที่ศึกษาผังตระกูลว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะยังคงอยู่บนโลกด้วยการเป็น

วญิญาณที่อาศยัในห้องนริภยัของตระกูล

“...ถึงอย่างนั้นลีโอนาร์ดก็ไม่ได้ไว้ใจฮอปกินส์ขนาดนั้น จริงๆ ก็

ต้องบอกว่ามันยากที่จะไว้ใจทุกคน หากพวกเขารู้ว่าดวงตาของสก็อต 

ท�าอะไรได้ ลโีอนาร์ดได้ก�าหนดให้มกีารแบ่งสกอ็ตออกเป็นสองฝ่าย ฝ่าย

นอกกับฝ่ายใน ฝ่ายนอกก็คือคนอย่างพวกเราที่ต้องออกหน้าประสาน

งาน ส่วนฝ่ายในคอืกลุ่มคนที่เหลอืที่จะต้องซ่อนตวั พวกเขาเหล่านั้นจะ

ต้องเปลี่ยนนามสกุลไปเป็นนามสกุลอื่น โชคดีที่อลิซเป็นแม่มดและเธอ

มอีายยุนืยาวมาก จงึช่วยสร้างรากฐานตรงนี้ให้พวกเขาได้”

“คณุยายอลซิยงัมชีวีติอยู่ไหมครบั” เจย์ถามอย่างสนใจ 

โจนาธานยิ้ม 

“แน่นอน เพราะหัวหน้าตระกูลฝ่ายในคือเธอ...และยังเป็นเธอ 

มาตลอด” 
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“แล้วท�าไมคณุพ่อต้องท�าหน้าเศร้าด้วยครบั”

“เพราะเธอเลือกที่จะเป็นสก็อต ท�าให้เธอต้องเสียสละหลายสิ่ง

หลายอย่าง หากมองจากมุมนี้ หนี้สินของสก็อตก็สร้างภาระให้คอลย่า

มากทเีดยีว”

เจย์กลอกตาครุน่คดิก่อนจะพยกัหน้าเข้าใจ แม่มดคนหนึ่งจะต้อง

สละช่วงชีวิตอันยาวนานเพื่อตระกูลของสามีที่เป็นมนุษย์ หลบอยู่ใน

เงามดื และท�างานอย่างไม่ปรปิากบ่นโดยไม่มกี�าหนดสิ้นสดุ แค่คดิเจย์ก็

อดสงสารคณุยายอลซิคนนี้ไม่ได้

“กลบัมาที่เรื่องของดวงตา หลายร้อยปีที่ผ่านมาจะมสีกอ็ตจ�านวน

หนึ่งท�าการศกึษาและพฒันาการใช้ดวงตาของพวกเรา ขอ้มูลต่อจากนี้ที่

พ่อจะบอกลกูคอื การตกตะกอนของเหล่านกัวจิยัในตระกลู ลกูต้องจ�าให้

ดี เพราะเมื่อเราตัดขาดกับตระกูลฝ่ายในแล้ว นั่นหมายความว่าลูกจะ 

ไม่ได้รบัความช่วยเหลอืจากข้อมลูที่พฒันาหลงัจากนี้อกี หากลกูมลีกู ลกู

กส็อนได้แค่สิ่งที่ลูกจดจ�า หรอืพฒันาขึ้นเองเท่านั้น”

“ผมยงัมคีณุพ่อไงฮะ” เจย์แย้ง 

โจนาธานยิ้มกว้างแล้วเอ่ยเข้าเรื่อง

“ตั้งแต่ลืมตาดูโลก ดวงตาของสก็อตก็จะมองเห็นสิ่งที่ไม่เหมือน

คนอื่น ดวงตาของเราจะมองเหน็สิ่งที่ตาคนทั่วไปไม่สามารถมองเหน็ จาก

การเกบ็ข้อมูล ความชดัและรายละเอยีดที่ดวงตาแต่ละคนมองเหน็จะไม่

เท่ากนั ความชดัเจนในการมองเหน็ ‘ร่องรอย’ จงึเป็นเหมอืนคณุสมบตัิ

หลกัในการคดัเลอืกผูน้�าตระกลู แต่โดยทั่วไปแล้วดวงตาของสกอ็ตจะมอง

เหน็สปิรติทกุชนดิที่ไม่ใช้เวทมนตร์ชั้นสูงปกปิดตน”

“อย่างคณุคาร์เนจหรอืชาฮาเหรอฮะ” เจย์ยกตวัอย่าง

“ใช่ วญิญาณ ปีศาจ ภูตอากาศ และทสีปิรติ ดวงตาของเราจะ
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มองเห็น อันนี้ไม่รวมการได้ยินเสียงที่เราจะได้ยินจากแค่สปิริตบาง

ประเภทเท่านั้น แต่ขั้นพื้นฐานสกอ็ตจะเหน็ร่องรอยพื้นฐานทั้งหมด ทวน

กฎสามข้อของพวกเราส”ิ

เจย์ชูนิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางทลีะนิ้วเพื่อไล่ล�าดบัพลางเอ่ยว่า 

“หนึ่ง มองได้ แต่อย่าสมัผสั สอง สมัผสัได้ แต่ห้ามพูดคยุ และสาม หาก

พูดคยุไปแล้วต้องรบัผดิชอบทั้งหมด”

“การมองเหน็คอืจดุเริ่มต้น ลโีอนาร์ด สกอ็ต ได้สรปุความสามารถ

ของดวงตาสก็อตเอาไว้ว่า ในการมองเห็นนั้นยิ่งเรามองเห็นชัดเท่าไร 

โอกาสถูกครอบง�าหรอืท�าร้ายโดยร่องรอยเหล่านั้นยิ่งสูง ร่องรอยบางชนดิ

จะสร้างพันธะกับเราทันทีที่สัมผัส ดังนั้นการไม่สัมผัสจึงเป็นหนึ่งในการ

ป้องกนัที่ดทีี่สดุ แต่หากพลาดสมัผสัไปแล้ว การลดการมปีฏสิมัพนัธ์อย่าง

การไม่พูดคยุกบัร่องรอยเหล่านั้นกย็งัจะพอผ่อนหนกัเป็นเบาได้”

“แต่ถ้าท�าทั้งสองอย่างไปแล้วกต้็องรบัผดิชอบสนิะครบั” เดก็ชาย

เอ่ยพลางเหลอืบมองกดิมิที่ตอนนี้ลอยตวัเล่นหมากล้อมกบัเถาจงิหงแทน

เขาแล้ว

“การมองเหน็หมายถงึการรบัรู ้การสมัผสัคอืการยนืยนัตวัตน และ

การพูดคยุคอืการสร้างความสมัพนัธ์ หากท�าครบกระบวนการ เราจงึไม่

อาจปฏเิสธความรบัผดิชอบได้ นั่นคอืกฎของพลงั หลายร้อยปีที่ผ่านมา

มีสก็อตหลายคนพยายามหาทางแก้ไข แต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับเหมือน

กบัลโีอนาร์ดที่เป็นผู้ใช้พลงันี้เป็นคนแรก เขาเขยีนบทสรปุความสามารถ

นี้เอาไว้อย่างกระชบัก่อนจะเสยีชวีติว่า...”

“กฎคือสิ่งที่เป็นจริงเสมอ และสิ่งที่รออยู่หลังท�าผิดกฎคือบท

ลงโทษที่ไม่มทีางผ่อนปรน ซึ่งต้องพสิจูน์และได้พสูิจน์แล้ว” เจย์เอ่ยค�าพดู

ที่ราวกับตราประทับถึงสิ่งที่คนของสก็อตต้องยอมรับเมื่อได้ครอบครอง
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ความสามารถพเิศษเพยีงหนึ่งเดยีวในโลก

“แต่ไม่ใช่ว่าหลายร้อยปีนี้ไม่มคีนลอง ผลคอืไม่มใีครฝ่าฝืนกฎได้”

เจย์สูดหายใจลึกแล้วเอ่ยขึ้นว่า “มันเหมือนค�าสาปมากกว่าพร

วเิศษนะครบั”

“หึๆ ใช่ และมันเป็นค�าสาปที่ท�าให้พวกเราสก็อตกลายเป็นสิ่งมี

ชวีติประหลาดในโลกเวทมนตร์นี้” โจนาธานพูดแล้วเอ่ยต่อว่า

“ไม่ใช่พ่อมด แต่สามารถศึกษาและเข้าใจเวทมนตร์ แม้จะใช้

เวทมนตร์ไม่ได้ แต่กลบัมดีวงตาที่มองเหน็ร่องรอยของทกุเวทมนตร์อย่าง

ไม่มกีารยกเว้น...” 

ต่อให้เจย์เป็นเดก็ เขากฟั็งน�้าเสยีงของโจนาธานออกว่ามนัเตม็ไป

ด้วยความภาคภูมใิจที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่พูด

“...และพวกเราครอบครองความสามารถที่จะน�าร่องรอยเหล่านั้น

กลบัไปยงัที่ที่จากมา” โจนาธานเอ่ยถงึจดุนี้กย็กนิ้วชี้กบันิ้วกลางข้างขวา

ขึ้นปิดดวงตาข้างเดยีวกนัแล้วดงึออกช้าๆ พร้อมกบัสายใยพลงัที่เจย์เคย

เหน็เขาท�าที่ตรุก ี

ขณะที่โจนาธานยื่นอกีมอืไปสมัผสักระดานหมากล้อม เขากส็ะบดั

มอืที่มสีายใยพลงัจนสายใยนั้นขาดลง 

วดื!

ตวัอกัษรจนีโบราณไหลตามมอืโจนาธานที่แตะกระดานอยู ่เขาใช้

มือข้างที่มีสายใยนั้นน�าสายใยไปพันหุ้มตัวอักษรเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว  

ไม่นานตวัอกัษรจนีกห็ายวบัไปเหลอืเพยีงฝุน่สเีงนิระยบิระยบัเพยีงเลก็น้อย 

ที่ถูกพดัหายไปในเวลาต่อมา

“ว้าว! ตวัอกัษรจนีพวกนั้นคอือะไรครบั”

“ชื่อคนสร้างกระดานหมากล้อมนี้” 
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เถาจิงหงตอบพลางมองโจนาธานอย่างสนใจ ณ ตอนนี้ไม่มีใคร

ในโลกเวทมนตร์ไม่รู้จักความสามารถของสก็อต แต่ยากที่จะได้เห็นกับ

ตาตวัเอง เพราะอย่างที่รู้ สกอ็ตที่เปิดเผยตวัมเีพยีงโจนาสและโจนาธาน 

สกอ็ต แม้ว่าเจย์จะเป็นทายาทของทั้งสอง แต่กย็งัเดก็เกนิไป และไม่ใช่

ทกุคนที่จะโชคดไีด้มานั่งฟังข้อมูลลบัของตระกูลเหมอืนพวกเขา

“พ่อส่งร่องรอยนั้นไปไหนเหรอครบั” เจย์ถามอย่างตื่นเต้น 

“ร่องรอยนี้เป็นแค่ความทรงจ�าที่ตกค้าง สายใยของสกอ็ตจะสลาย

มนัทนัท”ี

“แล้วเราจะรูไ้ด้ยงัไงครบัว่าร่องรอยนี้เป็นร่องรอยที่ตกค้าง หรอืว่า

ร่องรอยของใคร” 

โจนาธานยิ้มพลางใช้นิ้วชี้กบันิ้วกลางของทั้งสองมอืปิดเปลอืกตา

ของเจย์ ความมดืมดิที่เกดิขึ้นท�าให้เจย์นิ่งไป 

“ตั้งสต ิจติของลกูต้องนิ่งแล้วลองค้นหาในความมดืว่าลูกมองเหน็

อะไร”

ตอนแรกเจย์เกอืบจะหลดุปากแล้วว่าเขามองไม่เหน็อะไรเลย แต่

เสี้ยววนิาทใีนความมดืมดิกเ็กดิจดุแสงสนี�้าเงนิขึ้น 

“ผมเหน็...”

“ตามมนัไป” โจนาธานเอ่ยแทรกขึ้น 

เจย์เพ่งจติผ่านความมดืท�าให้จดุสนี�้าเงนินั้นค่อยๆ ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ 

แล้วยิ่งเจย์เข้าใกล้จุดแสงนั้นมากเท่าไร เขาก็ยิ่งเห็นรายละเอียดว่ามัน 

ไม่ได้เป็นดวงไฟปกต ิแต่คอืกลุ่มม้วนเส้นไหมสนี�้าเงนิเรอืงแสง เส้นไหม

เหล่านั้นก�าลงัพุ่ง พนั และหมนุวนคล้ายกบัดาวหางที่เคลื่อนตวัอยู่รอบ

จดุศูนย์กลาง 

“พ่อครบั มนัมเีส้นใยวิ่งวนเตม็ไปหมด!” เจย์อทุาน เพราะความ
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ตกใจของเขา ภาพในจิตจึงหายไป เจย์ผงะออกขณะที่โจนาธานชักมือ

ออกจากเปลอืกตาเดก็ชายแล้วยื่นมอืไปรองท้ายทอยเจย์อย่างทนัท่วงที

เจย์เปิดตาขึ้นอย่างตกใจ “เส้นพวกนั้นคอือะไรครบั”

โจนาธานดงึมอืกลบัพลางตอบว่า 

“พวกเราเรียกมันว่า ‘ด้ายประสานเอกภพ’ ตามความสามารถ

ของมัน แต่ท่านลีโอนาร์ดได้ตั้งทฤษฎีหนึ่งเกี่ยวกับเส้นด้ายพวกนี้ว่า  

พวกมนัมคีณุสมบตัคิล้ายสิ่งหนึ่งที่อยู่ในต�านานเทพเจ้ากรกีโบราณ”

ดวงตาของเจย์ทอประกายประหลาดใจทันที เพราะเขานึกถึงชื่อ

หนึ่งขึ้นมาพร้อมกบัที่ได้ยนิชื่อนั้นหลดุออกจากปากของผู้เป็นพ่อว่า

“เส้นด้ายแห่งโชคชะตาของเทพมีอยเร6”

เจย์ถงึกบัพูดไม่ออก เพราะสิ่งนี้ยิ่งใหญ่เกนิกว่าที่เขาจะเข้าใจได้ 

‘เทพมีอยเรเลยนะ!’

อารยธรรมกรีกโบราณอยู่ในยุครุ่งเรืองเมื่อ 2,700-400 ปีก่อน

ครสิตกาล มศีูนย์กลางอยู่บนคาบสมทุรอติาล ีขยายอาณาเขตขึ้นไปถงึ

พื้นที่บางส่วนของฝรั่งเศสและไล่ลงมาทางใต้จนเชื่อมกบัพื้นที่ตอนเหนอื

ของทวีปแอฟริกา ดินแดนแห่งนี้รวบรวมอารยธรรมของหลากหลาย

อาณาจกัร หากจะนบัย้อนตามหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ ความรุง่เรอืง

ของอารยธรรมนี้กอ็าจย้อนไปไกลถงึ 7,250 ปีก่อนครสิตกาลเลยเดยีว

อารยธรรมกรกีจงึทรงอทิธพิลอย่างมากต่อโลก ตั้งแต่สิ่งที่จบัต้อง

ได้อย่างอาคารบ้านเรอืนไปจนถงึสิ่งที่จบัต้องไม่ได้อย่างความเชื่อ ศาสนา 

หรอืแม้แต่การเมอืงการปกครอง หนึ่งในสิ่งที่โดดเด่นเมื่อพดูถงึอารยธรรม

6 ภาษากรกี Μοῖραι ในภาษาองักฤษเขยีนว่า Moirae หรอื Moerae หรอืเรยีกอกี
ชื่อคอื The Fates
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นี้คงไม่พ้นเรื่องราวของต�านานเทพเจ้ากรกีโบราณ ซึ่งหลายคนอาจเข้าใจ

ว่าเป็นเพยีงนทิานปรมัปรา แต่ในความเป็นจรงิต�านานเทพเจ้ากรกีโบราณ

นั้นเป็นตวัแทนของความเชื่อทางศาสนาและภูมปิัญญา

ยกตวัอย่างเรื่องราวของเทพมีอยเร ชาวกรกีโบราณตั้งค�าถามว่า

ชวีติของมนษุย์นั้นใครเป็นผูก้�าหนด มนษุย์ก�าหนดชวีติตวัเองได้ไหม พวก

เขาพยายามหาค�าตอบเกี่ยวกับค�าถามนี้และได้ค�าตอบว่า มนุษย์ไม่

สามารถก�าหนดชวีติตวัเองได้ เพราะถ้าท�าได้ มนษุย์จะต้องรูว้นัตาย และ

พวกเขาก็ยังอธิบายถึงผู้ที่ก�าหนดโชคชะตาของมนุษย์ไว้ด้วยว่า ผู้ที่

ควบคุมชะตาของมนุษย์ก็คือ เทพีมอยเร ที่เป็นบุตรีของเทพซุสกับเทพ ี

เทมิส โดยค�าเรียก ‘เทพีมอยเร’ นั้นเป็นการเรียกรวมเทพีสามองค์ที่มี 

หน้าที่ดูแลโชคชะตามนษุย์ในแต่ละช่วงเวลา และมคีวามสามารถหยั่งรู้

อดตีและอนาคต

เทพอีงค์ที่หนึ่ง โคลโท (Clotho) เป็นผูป่ั้นเส้นด้ายแห่งชวีติ รบัหน้าที่ 

ดูแลช่วงเวลาแห่งการก�าเนดิชวีติ เปรยีบได้กบัเป็นผู้ดูแลอดตี

เทพีองค์ที่สอง แลกคีลิส (Lachesis) เป็นผู้ทอเส้นด้าย เฝ้ามอง

ผู้คนในช่วงเวลาวยัเดก็ไปจนถงึวยัชรา เปรยีบได้กบัผู้ดูแลปัจจบุนั 

เทพีองค์ที่สาม อโทรพอส (Atropos) เป็นผู้ตัดเส้นด้าย เป็นผู้

ก�าหนดช่วงเวลาสุดท้ายที่มนุษย์จะใช้ชีวิตบนโลก เปรียบได้กับผู้ดูแล

อนาคต

ต�านานกรีกไม่ค่อยได้พูดถึงเทพีทั้งสามเท่าไร เพราะไม่ค่อยมี

ประวัติโลดโผน แต่ยามใดที่พวกนางปรากฏตัวก็มักจะเกี่ยวพันกับการ

เปลี่ยนแปลงชะตากรรมของใครหลายคนเสมอ เรยีกได้ว่าเทพเจ้าทกุองค์

ต่างหวาดกลัวพวกนาง ไม่เว้นแม้แต่เทพเจ้าซุส เพราะอ�านาจชี้ขาด 

ในการตดัสนิเป็นตายของชะตาชวีตินั้นอยู่ในมอืพวกนางนั่นเอง
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ความเชื่อเรื่องเทพเจ้าแห่งโชคชะตานี้ไม่ได้มแีต่ในสงัคมตะวนัตก 

ในสังคมตะวันออกก็มีความเชื่อที่คล้ายคลึงกัน ยกตัวอย่างเช่นชนชาติ

จนีเชื่อว่าเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ยเป็นผูคุ้ม้ครองโชคชะตาของมนษุย์ ซึ่งค�าเรยีก 

‘ไท้ส่วยเอี้ย’ เป็นทั้งชื่อของเทพเจ้าและชื่อดวงดาว ชาวจนีเชื่อว่าในแต่ละ

ปีจะมีเทพเจ้าหนึ่งองค์เดินทางโคจรมาคุ้มครองมนุษย์ในปีนักษัตรนั้นๆ 

สลบัหมนุเวยีนไปได้ประมาณ 5 รอบปีนกัษตัร นบัเป็นจ�านวน 60 องค์

เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ยเป็นเทพเจ้าคุม้ครองชะตาชวีติตามโหราศาสตร์

ของจนี ผู้ที่นบัถอืลทัธเิต๋าเชื่อว่าเทพเจ้าองค์นี้มหีน้าที่ดูแลควบคมุความ

ดแีละความชั่วของมนษุย์ จงึเป็นเทพเจ้าเก่าแก่ที่มคีนนบัถอืมานานกว่า 

3,000 ปี และจัดพิธีไหว้เจ้าขึ้นทุกปีในวันตรุษจีน เพื่อขอให้เทพเจ้า

คุ้มครองดวงชะตา ซึ่งค�าว่า ‘เส้นด้าย’ นั้นกป็รากฏในความเชื่อของจนี

ในรูปแบบของค�าว่า เชอืกแดงแห่งโชคชะตา

เชอืกแดงแห่งโชคชะตา หรอืหงเชี่ยนเป็นหลกัฐานว่ามนษุย์บางคน

ถูกก�าหนดชะตาให้มาคู่กัน โดยแต่ละคู่จะมีเชือกสีแดงที่มองไม่เห็นผูก

อยู่ที่ข้อเท้าของแต่ละฝ่าย เทพเจ้าที่ผูกเชอืกแดงนี้มชีื่อว่า เยว่เชี่ยเหลา 

หรอืผูเ้ฒ่าจนัทรานั่นเอง ความเชื่อเรื่องด้ายแดงยงัปรากฏอยูใ่นความเชื่อ

ของคนญี่ปุ่น เพยีงแต่ด้ายของพวกเขาไม่ได้ผูกอยู่ที่ข้อเท้า ทว่าเป็นนิ้ว

ก้อยแทน

ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อทางฝั่งตะวนัตกหรอืตะวนัออก วตัถทุี่เชื่อม

โยงกบัโชคชะตามนษุย์กค็อื ‘ด้าย’ เหมอืนกนั และในตอนนี้เจย์กไ็ด้รู้ว่า 

‘ด้ายแห่งโชคชะตา’ เป็นหลกัฐานเชงิประจกัษ์ของพลงัของสกอ็ตอกีด้วย

“มนัเป็นเรื่องจรงิเหรอครบัพ่อ พวกเรา...”

โจนาธานยิ้มปลอบลูกชายพลางตอบว่า 

“มันเป็นทฤษฎี เพราะในความจริงด้ายประสานเอกภพของ 
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พวกเราไม่มีอ�านาจในการควบคุมชะตาชีวิตใคร แต่มีพลังที่ท�าให้เรา

สามารถน�าเศษเสี้ยวของโชคชะตานี้กลบัไปยงัเจ้าของ”

เจย์คดิตามกร็ูส้กึสมเหตสุมผล หน้าที่ของสกอ็ตคอื การน�าร่องรอย

นั้นกลับสู่ถิ่นเดิม หากมองว่าเส้นด้ายแห่งโชคชะตาเป็นของคนผู้หนึ่ง  

การที่มนัขาดหายหรอืถูกน�าเอาไปใช้อย่างไม่ถูกต้องคงเป็นเรื่องไม่ดแีน่

“แล้วจะรูไ้ด้ยงัไงครบั ว่าอนัไหนเป็นเส้นด้ายแห่งโชคชะตา อนัไหน 

เป็นเพยีงร่องรอยที่สูญสลายไปได้”

“ลูกรู้จกัเทพมีอยเรนี่”

เจย์พยกัหน้า โจนาธานจงึอธบิายต่อว่า

“เส้นด้ายที่สก็อตครอบครองมีความสามารถคล้ายกับพลังของ

เทพทีั้งสามองค์ ซึ่งกห็มายความว่าพลงัของด้ายประสานเอกภพแบ่งออก

เป็นสามรูปแบบ ซึ่งเราเรยีกตามชื่อของเทพทีั้งสามเลย” 

มอืของโจนาธานขยบัอกีครั้ง เขาดงึเส้นใยยาวประมาณหนึ่งฝ่ามอื

ออกมาหนึ่งเส้น ในตอนนี้เองที่เจย์เพิ่งเอะใจว่าเสน้ใยพลงัของพ่อมสีเีงนิ 

ขณะที่สเีส้นใยของเขานั้นเป็นสนี�้าเงนิ 

‘มนัแตกต่างกนัหรอืเปล่านะ’ เจย์คดิแล้วทิ้งความสงสยันั้นไปก่อน

“รูปแบบที่หนึ่ง โคลโท คอื การสร้างเส้นด้ายตดิตาม เมื่อกี้ลูกคง

เหน็เส้นด้ายในจติของลูกแล้ว”

“ครบั”

“มนัดูยุ่งเหยงิใช่ไหม”

เจย์พยกัหน้า 

“ลกูจะต้องฝึกฝนจติให้แขง็แกร่งพอที่จะควบคมุเส้นด้ายเหล่านั้น 

พูดง่ายๆ กค็อื จติของลูกต้องท�าหน้าที่เป็นเครื่องกรอด้าย สางเส้นด้าย

ที่ยุ่งเหยิงเหล่านั้น แล้วดึงมันออกมาใช้อย่างเหมาะสม ความยากง่าย 
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จะขึ้นอยู่กับการจับคู่ของเส้นด้ายแห่งโชคชะตากับร่องรอย ยกตัวอย่าง

เช่นลูกอาจเชื่อมต่อเส้นใยพลงักบัเอเทมมูได้ง่ายกว่าสิ่งที่ลูกไม่รู้จกั”

หากเป็นก่อนหน้าที่จะได้เห็นเส้นด้ายของตัวเอง เจย์คงคิดว่าไม่

ยาก แต่พอนกึถงึความวุ่นวายนั้นเจย์น้อยกถ็งึกบัเหงื่อตกเพราะหนกัใจ

เลยทเีดยีว

“รูปแบบที่สอง แลกคลีสิ คอื การตดิตาม เป็นการน�าเส้นใยนั้น

ติดตามสิ่งที่เราต้องการ ท�าได้ทั้งแบบที่พ่อเคยท�ากับลูกตอนลูกลง 

บ่อสมบัติ และแบบที่ลูกท�าเพื่อตามหาร่างของเอเทมมู รูปแบบพลังนี้ 

มกัเกดิและควบคมุง่ายที่สดุ เพราะอาศยัเพยีงความตั้งใจของเราเท่านั้น  

คนที่มีพื้นฐานทางจิตที่แข็งแกร่งเช่นลูกที่ฝึกการนั่งสมาธิเพื่อควบคุม 

เปลวไฟแห่งจติวญิญาณจะท�าได้เรว็กว่าคนอื่น”

“ผมควรดใีจใช่ไหมครบัที่ผมพอจะมพีื้นฐานอยู่บ้าง”

โจนาธานหวัเราะแล้วพูดต่อว่า

“รปูแบบที่สาม อโทรพอส คอืการท�าลายร่องรอย เหมอืนกบัที่พ่อ

ท�าเมื่อกี้ โดยปกติแล้วพวกเราจะไม่เลือกใช้รูปแบบนี้ ถ้าไม่แน่ใจจริงๆ 

ว่าร่องรอยนั้นเป็นแค่ร่องรอยความทรงจ�าธรรมดา ทั้งหมดทั้งมวลแล้ว 

ลูกต้องพงึระลกึเรื่องส�าคญัเรื่องหนึ่งไว้ด้วย”

โจนาธานมองลูกชายอย่างจริงจัง ท�าให้เจย์รู้สึกว่าจะต้องจดจ�า

ค�าเตอืนนี้เอาไว้ให้ดี

“สาเหตทุี่ต้องมกีารตั้งกฎสามข้อของสกอ็ต เพราะเส้นด้ายเหล่า

นั้นล้วนมเีจ้าของ ไม่มใีครรูว่้าท�าไมสายเลอืดของสกอ็ตถงึได้รบัพลงั และ

แม้ได้รบัมาแล้ว เรากท็�าได้เพยีงอยู่ร่วมกบัมนั แต่จากการเกบ็ข้อมูลของ

สกอ็ตตลอดหลายร้อยปีนี้บอกเราได้อย่างหนึ่ง”

“อะไรครบัพ่อ”
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“เมื่อไรที่เราสูญเสียเส้นด้ายทุกเส้นในห้วงจิตของเราไป พวกเรา

จะตาย...โดยไร้วญิญาณ”


