
“รุกฆาต!” เสียงหนึ่งประกาศชัยชนะ 

“แกเล่นฉันทีเผลอ” อีกเสียงหนึ่งค้าน

“พ่อไม่อยากเล่นก็เลิกเล่นเถอะ น่าเบื่อ”

“อกีเกมน่าอกีเกม” ผูส้งูวยักว่าไม่ยอมแพ้ แต่เดก็หนุม่หรีต่ามอง 

“คิดอะไรเรื่อยเปื่อยอยู่ละสิ”

“พ่อจะลักพาตัวเจ้าชาย”

“หา!”

เสยีงอทุานทีต่ามด้วยเสียงหัวเราะดังคบัเกวยีนเล่มเลก็ๆ ท่ีเทียม

ด้วยม้าซึ่งก�าลังจอดบนเนินหญ้าสีเขียวสด 

“นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น เฟริน เดอเบอโรว์” เสียงขรึมเครียดของ

ชายวยักว่าห้าสบิ หวัล้านของเขาทอประกายสะท้อนแสงตะวนั นยัน์ตา

สีน�้าตาลเข้มเหลือบมองผู้เป็นลูก

เฟริน เดอเบอโรว์ หนุ่มน้อยวัยสิบห้า นัยน์ตาสีน�้าตาล สีเดียว

กับเรือนผมสั้นยุ่งเหยิง ส่องประกายขบขันจนเห็นได้ชัด แต่ต้องสะกด

1
 แผนการ
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อารมณ์อย่างยากเย็น โดยเฉพาะเมื่อเห็นสีหน้าจริงจังของคนเป็นพ่อ 

ต้องรีบแสร้งเบือนหน้าไปทางอื่นก่อนจะปล่อยพรืดออกมา

“ข�าอะไรนักหนา เฟริน” เสียงเครียดอย่างไม่สบอารมณ์ของ 

ผู้เป็นพ่อดังขึ้นอีกครั้ง

“ข�าความคิดของท่านมาดัส เดอเบอโรว์น่ะสิ ถามได้” 

เฟรินตอบทันควันหลังจากหัวเราะจนเจ็บท้องไปหมด 

“นีพ่่อ...ฉนัน่ะไม่เคยว่าพ่อเลย พ่อจะให้ขโมยหมาขโมยไก่ หลอก

ต้มตุ๋นชาวบ้าน หรือแมแ้ต่ลักพาตัวเจ้าสาวก็ได้ แต่ไอ้รายการลักพาตัว

เจ้าชายนี่...” 

พูดแล้วเจ้าตัวก็หัวเราะกึ้กกั้กขึ้นมาอีก 

“พ่อไปเอาความคิดสุดเยี่ยมยอดนี่มาจากไหน ฉันละนับถือพ่อ

จริงๆ สมฉายา มาดัส ยอดนักต้ม” 

ว่าแล้วเจ้าตัวก็รีบกลืนเสียงหัวเราะ แต่ก็อดพูดต่อไม่ได้ 

“แต่ไม่แน่นะพ่อ ถ้างานนีส้�าเรจ็ มหีวงัได้เล่ือนขัน้เป็นราชานกัลกั” 

แล้วเจ้าตัวก็ระเบิดเสียงหัวเราะดังลั่น ขณะท่ีผู้เป็นพ่อได้แต่ 

ขบเข้ียวเคีย้วฟัน และกดัฟันกรอดๆ พร้อมส่งสายตาดุๆ ไปยงัเจ้าลกูชาย 

จอมปากมอม 

“พอได้แล้ว เฟรนิ บอกแล้วว่าไม่ได้ล้อเล่น ฉันพดูจรงิท�าจรงิ แก

คิดว่าคนอย่างฉันจะลักพาตัวเจ้าชายไม่ได้หรือไง” มาดัสชักหงุดหงิด

เฟรินหยุดหัวเราะ และปาดน�้าตาแห่งความขบขันออก แล้วหัน

มองเมื่อเห็นทีท่าจริงจังของอีกฝ่าย

“เอาจริงเหรอพ่อ” เฟรินถามอย่างสงสัย แต่พอคิดถึงความคิด

พิสดารนั่นอีก เขาก็ปล่อยก๊ากออกมาอีกจนได้

“จริง แล้วบอกซะก่อนว่าฉันเคยท�าส�าเร็จมาแล้วด้วย” น�้าเสียง 
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เครียดจริงจงั ผดิแต่ว่าคนเป็นลกูกลอกตาล้อเลยีนอย่างไม่อยากจะเชือ่ 

“แล้วพ่อจะเอาไง จะบุกเข้าปราสาทไหนล่ะ จะเอาปรินซ์โรเวน 

แห่งเจมิไน ปรินซ์อาเธอร์แห่งซาเรส ปรินซ์คาโลแห่งคาโนวาล ปรินซ์

ชาเบรียนแห่งเวนอล หรือปรินซ์ไมนอสแห่งแอเรียสล่ะ ไม่นับรวม  

ดินแดนแห่งเดมอสซึ่งไม่มีใครอยากไป มีประเทศยี่สิบสี่ประเทศ มี 

เจ้าชายเจ้าหญิงรอให้ไปขโมยตัวเพียบ พ่ออยากเอาประเทศไหนว่ามา

ได้เลย” เฟรินวาดไม้วาดมือโฆษณาเต็มที่อย่างขี้เล่น ขณะที่ผู้เป็นพ่อ

ส่งประกายตาดุกว่าเดิมปรามแล้วปรามอีก

“แกไม่ต้องพดูดเีฟรนิ แกคงนกึว่าฉนัล้อเล่นละสิ บอกแล้วว่าฉนั

เอาจริง”

“พ่อ” เฟรินร้องพร้อมส่ายหัวช้าๆ อย่างอ่อนใจ “ฝันกลางวัน 

ไปได้ พ่อจะไปแอบลอบเข้าวังขโมยตัวเจ้าชายได้ไงกัน ทหารยามเฝ้า

กันพรืด ดีไม่ดียังไม่ทันถึงก�าแพงวังก็ได้เจอ...” ว่าแล้วเจ้าตัวก็ยกมือ

ปาดคอตัวเองให้รู้กันว่าหมายถึงอะไร 

“หึ” มาดัสหัวเราะในล�าคออย่างดูแคลน “แกน่ะดูถูกฉันมากไป

เฟรนิ ฉนัจะบอกให้ จะขโมยเจ้าชายสกัคนไม่ต้องถ่อไปถงึวงัหรอก ถ่อ

ไปถึงวังจะเจอเจ้าชายหรือเปล่าก็ยังไม่แน่” 

คราวนีเ้รยีกความสนใจจากเฟรนิได้จรงิ นยัน์ตาสนี�า้ตาลคมคูน่ัน้

เป็นประกายกล้าด้วยความสนใจ ดวงหน้าขีเ้ล่นเริม่สงบลงเป็นครัง้แรก 

เป็นผลให้ผิวหน้าสีอ่อนของหนุ่มน้อยดูดีจนติดจะสวยภายใต้แสงแดด

จัดจ้า แต่ถึงกระนั้นรอยแผลเป็นจางๆ ใต้ตาซ้ายมันก็บ่งบอกถึง 

ความสมบุกสมบันของเจ้าตัวเป็นอย่างดี ดวงหน้าอ่อนใสนั้นจึงแลดู

กร้านโลกและน่าเกรงขามโดยเฉพาะยามที่ไม่มีรอยยิ้ม

“พ่อหมายความว่า...” คิ้วเข้มขมวดเข้าหากันอย่างใช้ความคิด 
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ขณะทีเ่จ้าตวัเผลอยกนิว้ขึน้ลบูรอยแผลเป็นใต้ตาซ้ายอย่างเคยชนิ “อย่า 

บอกนะว่า...พ่อหมายถึง โรงเรียนพระราชาแห่งเอดินเบิร์ก”

มาดัสดีดนิ้วอย่างถูกใจ

“แกชักเริ่มได้เชื้อฉลาดจากฉันไปบ้างนิดหน่อยแล้วละ เฟริน”

“อาจจะเป็นเชื้อบ้า” เด็กหนุ่มพึมพ�าเบาๆ อย่างปลงสังเวช

“แกว่าอะไรนะ” มาดัสท้วงอย่างไม่แน่ใจ

“ฉนัว่าลกูไม้กต้็องหล่นไม่ไกลต้น” คนกะล่อนเริม่เอาตวัรอดตาม

ประสา แต่นัยน์ตาคมกล้าที่ส่องประกายขบขันคู่นั้นท�าให้ผู้เป็นพ่อ 

วางใจไม่ลง

“ใช่ ฉันหมายถึงโรงเรียนพระราชานี่ละ ไปตามทางนี่ถึงแยก

หน้า แยกไปทางขวาก็จะเข้าเมืองเอดินเบิร์ก ไปถึงที่นั่น อยากได้ 

เจ้าชายก่ีคนก็หาได้ มันต้องเอาได้สักคนหรอกน่า ถึงตอนนั้นละก็...  

หึๆ เรียกลมได้ลม เรียกฝนได้ฝนละ ไม่อยากรวยก็ต้องรวยกันอื้อซ่า”

เฟรินฟังแผนการของผู้เป็นพ่อแล้วถอนหายใจหนักอย่างปลง

สงัเวช ...ใจนกึกลวัแต่ว่าจะเรยีกลมได้เฮอรเิคน เรยีกฝนได้ไต้ฝุน่เท่านัน้

ละ กับแผนการอันนี้

“พ่อออ...” เฟรินลากเสียงยาวอย่างเอือมระอา “ไอ้โรงเรียน  

พระราชาอะไรนั่นน่ะ มีแต่พวกลูกเศรษฐีกับขุนนางเท่านั้นที่ไปเรียน 

เจ้าชายตัวจริงมีไปเรียนซะที่ไหนล่ะ”

“ท�าไมจะไม่มี” มาดัสขัดขึ้นทันควัน

“โธ่! พ่อ ถ้าฉนัเป็นเจ้าชายนะ ฉนัมปัีญญาเรยีกอาจารย์ไปสอน

ที่วังโน่นแล้ว เรื่องอะไรต้องถ่อสังขารมาถึงเอดินเบิร์ก”

“แกจะไปรู้อะไร” ผู้เป็นพ่อท�าเสียงเยาะและอธิบายต่ออย่าง 

อดทน “เจ้าชายทุกคนต้องมาเรียนที่นี่กันทั้งนั้นละ มันเป็นข้อตกลง
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ระหว่างพระราชากับไฮคิง” 

“ข้อตกลงระหว่างพระราชากับไฮคิง? แล้วพ่อไปตรัสรู้กับเค้า 

ได้ไงล่ะ”

“วะ!” น�้าเสียงของผู้เป็นพ่อชักโมโห “ฉันจะรู้มายังไงมันเรื่อง

ของฉัน เอาเป็นว่าฉันรู้ก็แล้วกันน่า”

“ฉันไม่ได้ว่าอะไร เพียงแต่กลัวถูกคนเค้าต้มเอาให้เสียชื่อ 

เดอเบอโรว์ ยอดนักต้มเท่านั้นละ”

มาดัสแยกเขี้ยวหงุดหงิดใส่ลูกชายตัวเจ้าปัญหา ก่อนวิเคราะห์ 

สถานการณ์ต่อไป

“เอาเป็นว่า ยงัไงเจ้าชายต้องอยู่ในเอดินเบร์ิกแน่ มปัีญหาแต่ว่า

จะหาตวัเจอได้ยงัไงเท่านัน้ละ เจ้าชายตวัจรงิคงปนๆ อยู่ในหมูน่กัเรยีน

ที่นั่น” 

“อยากรู้พ่อก็เข้าไปสืบ ก็แค่นั้น” 

เฟรนิเปรยอย่างคนหมดความสนใจพร้อมกบัเริม่หาวหวอดอย่าง

เบื่อหน่าย ก่อนจะเลิกคิ้วเมื่อเห็นมาดัสดีดนิ้วเปาะอย่างถูกใจ

“งั้นก็เอาตามนี้ แกเข้าไปสืบในโรงเรียน ฉันสืบอยู่ข้างนอก”  

น�า้เสียงบอกถึงความมัน่ใจในแผนการของตน เล่นเอาคนเป็นลกูหายง่วง

เป็นปลิดทิ้ง

“ฉนั...” เฟรนิเอามอืชีห้น้าตวัเอง “ล้อเล่นน่าพ่อ...ฉนัเคยเข้าเรยีน

กับเขาที่ไหน แถมที่น่าเบื่ออย่างนั้น ไม่ไปละ”

“ไม่อยากไปก็ต้องไป ฉันตัดสินใจแล้ว แกเข้าไปสืบลู่ทางข้างใน 

ฉันดูลาดเลาข้างนอก ถึงเวลาทั้งในทั้งนอกลงมือพร้อมกัน” ว่าแล้ว 

เจ้าตัวก็ดีดนิ้วเปาะขึ้นมาอีก

“พ่อเข้าไปสืบข้างใน ฉันสืบข้างนอก” เจ้าตัวดีต่อรอง
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“วะ! ฉันแก่ปานนี้แล้ว แกจะให้เข้าไปเรียนข้างในได้ไง แกรู้ 

รเึปล่า เข้าเรยีนโรงเรยีนพระราชาน่ะเสียกะตงัค์ไม่น้อยนะ ฉนัอตุส่าห์

ลงทุนส่งแกเข้าไป อย่าท�าให้เสียเส้น”

“แต่พ่อน่ะขี้หลงขี้ลืม ถ้าพ่อส่งฉันเข้าไปแล้วเกิดลืมฉันเหมือน 

ตอนลมืแม่ทิง้ไว้ท่ี พอร์ตลูคสั จะท�าไง แถมเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ มนั

คุกดีๆ เลยนะพ่อ”

“บ๊ะ! อะไรจะตื่นตูมขนาดนั้น แกน่ะเป็นลูกสุดที่รักคนเดียวของ 

มาดัส เดอเบอโรว์คนนี้ มั่นใจในตัวเองหน่อยสิ...ฉันอาจจะลืมแม่แก  

แต่จะยังไงก็ไม่มีทางลืมแกแน่ๆ” 

เฟรินแยกเขี้ยวอย่างหงุดหงิดขณะพึมพ�าออกมา

“ตอนแม่ พ่อก็พูดแบบนี้” เจ้าตัวตัดพ้อ 

“ฉนัรูน้ะว่า พ่อน่ะพยายามสลดัฉนัทิง้ตามเมอืงต่างๆ มาหลายที 

แล้ว นี่ถ้าไม่ใช่อาศัยเท้าตุ๊กแกของฉัน ไม่รู้ป่านนี้กลายเป็นเด็กเร่ร่อน

อยู่ที่เมืองไหน”

มาดัสยิ้มจืดๆ ก่อนจะตัดบทอย่างร�าคาญใจ 

“วะ! ไหนภูมิใจในเท้าตุ๊กแกตังหนืดของแกนัก แล้วยังจะบ่นหา

สวรรค์วิมานอะไรอีกล่ะ”

“กก็ลวัเท้าตุก๊แกของฉนัมนัจะสูค้วามเจ้าเล่ห์อันร้ายกาจของพ่อ

ไม่ได้น่ะสิ”



2
ชานเมืองเอดินเบิร์ก

ม้าเทียมเกวยีนเล่มเลก็ควบปเุลงๆ มาจนเข้าเขตเมอืงเอดนิเบร์ิก 

ซึ่งเป็นรัฐอิสระที่ไม่ขึ้นกับการปกครองของแคว้นใด เมืองที่เล็กที่สุด 

ทีม่พีรมแดนทางบกเชือ่มกบัอาณาจกัรเดมอส และเป็นรฐัอสิระรฐัเดยีว

ที่ได้รับการอารักขาคุ้มครองเป็นพิเศษจากไฮคิง กษัตริย์แห่งกษัตริย์ 

อัศวินแห่งปราชญ์ ผู้ได้รับการนับถือว่าเป็นผู้น�าในการต่อต้านการ

รุกรานจากจอมปีศาจเอวิเดสแห่งเดมอส

เอดินเบิร์กอยู่ภายใต้การดูแลของมหาปราชญ์เลโมธีผู้ได้รับ 

การนับถือจากทุกคน เชื่อกันว่าเขาเป็นเพียงคนเดียวที่มีอ�านาจทาง

เวทมนตร์เท่าเทียมเอวิเดส เป็นเหตุให้เอดินเบิร์กเป็นเมืองเดียวที่ถูก

รกุรานจากเอวเิดสน้อยทีส่ดุ จนมตี�านานเชือ่กนัว่าเวทมนตร์ของเอวเิดส

จะเสื่อมภายใต้แสงสว่างแห่งเอดินเบิร์ก

เกวียนแล่นผ่านทุ่งหญ้าเขียวขจี สองข้างทางเป็นทุ่งกว้างมอง

เห็นฟาร์มแกะ ฟาร์มวัว ฟาร์มม้า ตลอดจนบ้านหลังเล็กหลังน้อยซึ่ง

ขนาบไปกับถนนเล็กๆ ที่คดเคี้ยวเป็นเนินขึ้นๆ ลงๆ เส้นเดียว โดยวิ่ง
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ตรงไปสิ้นสุดลงที่ก�าแพงสีเทามหึมาซึ่งถูกล้อมไปด้วยล�าธารสายเล็กๆ 

“พ่อ ตวัเมอืงอยูห่ลังก�าแพงนัน่เหรอ ท�าไมก�าแพงมนัถงึได้ใหญ่

นักล่ะ” เฟรินอุทาน ขณะที่คนเป็นพ่ออ้าปากค้างกับภาพที่เห็นอยู่ตรง

หน้า

“ตลอดทางที่ผ่านมา แกเห็นตัวเมืองไหมล่ะ” ผู้เป็นพ่อย้อนถาม 

ขณะพยายามบงัคบัตนไม่ให้แสดงความตืน่เต้นออกมาให้คนเป็นลกูเหน็ 

“ไม่...พ่อ”

“ถ้าไม่ ตัวเมืองมันก็ต้องอยู่หลังก�าแพงสิวะ ไม่เห็นน่าถามเลย 

แถมมีเกวียนเป็นโขยงวิ่งตรงไปตามถนนพรึ่บพรั่บขนาดนี้ ยังไงก็... 

ไม่หลงแน่”

พ่อลูกหยุดบทสนทนาไปทันที ขณะสายตาจับอยู่ท่ีก�าแพงซึ่ง 

ดเูหมอืนจะใหญ่โตขึน้เรือ่ยๆ เมือ่เกวยีนแล่นไปตามถนนเลก็ๆ แล้วจอด

ลงบนเนนิหญ้าห่างก�าแพงราวครึง่ไมล์ซึง่สามารถมองเหน็ประตกู�าแพง

ใหญ่เบื้องหน้าลิบๆ มาดัสพยายามบังคับเกวียนเข้าไปให้ใกล้กว่า 

ที่เป็นอยู่ แต่ก็จ�าเป็นต้องจอดนิ่งอยู่เพียงนั้นเพราะขยับต่อไปอีกไม่ได้

เนื่องจากเบื้องหน้ามีเกวียนมากมายติดกันเป็นแพยาวราวกับพื้นพรม 

ปูลาดบนถนนดินแดง 

“เค้ามีตลาดนัดในเมืองกันหรือไงนี่” เฟรินขยับปากถามแม้จะ 

รู้ว่าไม่ใช่ นัยน์ตาคมเข้มสีน�้าตาลกวาดไปรอบๆ บริเวณ ก็เห็นแคมป์

ใหญ่น้อยตั้งทิ้งระยะตามทุ่งหญ้า ดอกเดซี่ข้างทางราวกับรอรับเสด็จ

ใครสักคน ผู้คนพลุกพล่านไปหมดราวกับจะมีงานมหกรรม รอยยิ้มจึง

ปรากฏอยู่บนริมฝีปากสวยก่อนขยับตัวเข้าไปใกล้คนเป็นพ่อ

“พ่อๆ ขโมยม้าแทนไหม ม้าดีๆ ทั้งนั้น” 

คนเป็นพ่อพยกัหน้าหงกึๆ อย่างเห็นดีตาม แต่เพยีงครูก่ช็กัสหีน้า
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หงุดหงิดเมื่อนึกขึ้นได้ว่าถูกลูกชายตัวแสบสัพยอกเข้าให้

“อย่าท�าเสียเส้น เจ้าชายกับม้ามันเทียบกันได้ที่ไหน” 

“ตดิยาวเหยยีดงี ้ฉนัออกไปยดืเส้นยดืสายหน่อยแล้วกนั” น�้าเสยีง 

บอกว่าไม่อยากนั่งอยู่เฉยอีกต่อไป 

“อย่าหาเรื่องล่ะ”

“มีแต่เรื่องมาหาฉัน ฉันเคยหาเรื่องที่ไหนกันล่ะ พ่อก็”

มาดัสเริ่มแยกเขี้ยวใส่คนเป็นลูก แต่ยังไม่ทันได้ตะเพิด ร่าง 

ปราดเปรียวของคนเป็นลูกก็กระโดดลงจากเกวียนหายแวบไปแล้ว 

พอตัวแสบหายไป เขาก็เริ่มสอดส่ายสายตามองไปยังรอบๆ บริเวณ 

โดยเฉพาะม้าสวยๆ เทียมเกวียนที่จอดอยู่ข้างๆ อย่างห้ามใจไม่อยู่

“สองเค” เสียงผูห้ญงิคนขายไอศกรมีบอกราคา เฟรนิควานหา 

เศษสตางค์ในกระเป๋าส่งให้ พร้อมรบัไอศกรมีโคนรสชอ็กโกแลตมาถอื

เอาไว้ ปากถามเสียงแจ้ว

“พี่สาว ข้างในโน้นมีงานเลี้ยง ตลาดนัด หรือพระราชาเสด็จรึไง 

ท�าไมคนถึงได้เยอะแยะนักล่ะ” 

หญิงวัยกลางคนเจ้าของเกวียนขายไอศกรีมเลิกค้ิวมองเฟริน

อย่างเอ็นดูระคนขบขัน ในใจก็คิด เด็กหนุ่มตรงหน้านี้มีดวงตาสดใส

และน่ารักน่าเอ็นดู

“มาถึงนี่แต่ไม่รู้กับเค้าหรอกเหรอเราน่ะ”

“ฉันเดินทางผ่านมากับพ่อ”

“เป็นพวกยิปซีเร่ร่อน หรือพวกนักดนตรีล่ะ” 

เฟรินขยับตัว เหลือบมองหน้าคนถามก่อนก้มลงเลียไอศกรีม

เป็นการเลี่ยงค�าตอบ
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“ยังไงก็ถือว่าเดินทางมาได้จังหวะ ที่เอดินเบิร์กเนี่ย ในหนึ่งป ี

วนัส�าคญัทีสุ่ดกวั็นนีล้ะ วนัรบัสมคัรนกัเรยีนใหม่ของโรงเรยีนพระราชา 

เอดินเบิร์ก”

“วันรับสมัครนักเรียน!”

“ใช่ ปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียว ก็อย่างที่เห็น ลูกท่านหลานเธอ...ลูก 

ขุนนาง นักปราชญ์ นักรบ ประชาชนชาวบ้าน แห่กันมาสมัครเพียบ 

เข้าที่นี่ได้ก็เหมือนเปิดทางไปสู่ความส�าเร็จในอนาคตโน่นแน่ะ”

“หือ...งั้นในหมู่เกวียนโทรมๆ นี่ก็มีพวกเจ้าชายมาสมัครจริงๆ  

น่ะสิ”

คนขายไอศกรมีจ้องมองเฟรนิทีถ่ามค�าถามพสิดาร แล้วหวัเราะ

เบาๆ

“มีสิ...ปีนี้ได้ข่าวว่ามีเจ้าชายเจ้าหญิงองค์ส�าคัญมาสมัครหลาย

องค์ซะด้วย โรงเรียนพระราชาที่เอดินเบิร์กนี่มีชื่อเสียงมากนะ แม้แต่

ไฮคิงยังจบการศึกษาที่นี่เลย”

“ไฮคงิเนีย่นะ ศษิย์เก่าเอดนิเบร์ิก” เฟรนิทวนค�าแล้วผวิปากหวอื 

อย่างชอบใจ “งั้นใครเข้าเรียนที่นี่ได้ก็ยืดน่าดูสิท่า”

“กง็ัน้ส.ิ..ไม่งัน้จะมเีกวยีนต่อควิขบวนกนัยาวเหยยีดอย่างนีเ้รอะ 

จะเข้าที่นี่ได้ไม่ใช่ง่ายๆ นะ บอกไว้ซะก่อน”

เฟรินยิ้มอย่างสนใจมากขึ้น

“หมายความว่า ต้องสอบเข้า?”

“ไม่ใช่สอบเข้าธรรมดา แต่เป็นการคัดเลือกตัวจากสิ่งวิเศษ 

สี่อย่างคือ ดาบแห่งกษัตริย์ คทาแห่งนักรบ แหวนแห่งปราชญ์ และ

มงกุฎแห่งใจ”

“ฟังพิลึก น่าจะเป็นดาบแห่งนักรบ คทาแห่งปราชญ์ มงกุฎแห่ง
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กษัตริย์ แล้วก็แหวนแห่งใจมากกว่าละมั้ง” 

หญิงคนขายไอศกรีมหัวเราะรับกับความคิดเห็นของเฟริน

“ดาบแห่งกษตัรย์ิ คทาแห่งนกัรบ แหวนแห่งปราชญ์ แล้วกม็งกฎุ

แห่งใจจริงๆ ลูกชายฉันเข้ารับการทดสอบปีที่แล้ว” ว่าแล้วคนพูดก็ 

ชักเร่ิมมอีารมณ์หน่อยๆ น�้าเสยีงจงึฟังดูห้วนกว่าตอนแรก “เกอืบจะเข้า

ได้อยู่แล้วเชียว อีกนิดเดียวเท่านั้นเอง...เฮ้อ!”

“นิดเดียว แล้วไปสอบตกที่ไหนล่ะ”

“ก็หลังจากถูกเลือกจากส่ิงวิเศษแล้วต้องไปสอบสัมภาษณ์กับ

จอมปราชญ์เลโมธีนี่สิปัญหาหนัก”

“งัน้หมายความว่าตกสมัภาษณ์สนิะ” นัยน์ตาของคนขีเ้ล่นพราว

ระยับอย่างนึกขัน ขณะที่คนฟังชักฮึดฮัดเมื่อนึกถึงสิ่งที่ค้างคาใจ

“นั่นสิ กับแค่สัมภาษณ์ไม่เห็นจะต้องเคร่งครัดอะไรกันนักหนา 

แย่จริงๆ เชียว” 

จบค�าพูดคนขายไอศกรีมเงยหน้ามองเด็กหนุ่ม แต่ก็เห็นเพียง

หลังไวๆ ของร่างอนัปราดเปรยีวไปกบัฝงูชนทีเ่ดนิกนัขวกัไขว่อยูบ่รเิวณ

นั้น 

“พ่อ แผนการพ่อใช้ไม่ได้แล้วละ...เปลี่ยนแผนใหม่เหอะ” 

เฟรินว่าพลางกระโดดข้ึนเกวียนเล่มเล็กสีซีดของตัวเองท่ีดูจะ 

ยิ่งซีดหนักเข้าไปอีกเมื่อถูกขนาบด้วยเกวียนใหญ่หรูหราทั้งสองข้าง

“บ๊ะ! ท�าไมจะใช้ไม่ได้ ชื่อแกฉันก็สมัครเข้าไปแล้วด้วย”

“หา! สมัครแล้ว พ่อรู้หรือเปล่าว่าเค้าไม่ใช่เดินเข้าก็เข้าได้นะ

พ่อ” น�้าเสียงบอกอารามตกใจ

“ไม่ต้องกลวัไปน่า เอ้า! นีเ่ครือ่งเพิม่พลงัแม่เหลก็ไฟฟ้า” คนเป็น

พ่อโยนเจ้าสิ่งนั้นให้พร้อมค�าอธิบาย
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“เครื่องเพิ่มพลังแม่เหล็กไฟฟ้า?” 

“ใช่สิ เดี๋ยวตอนแกถูกไอ้ของวิเศษสี่อย่างบ้าบอนั่นมันคัดเลือก 

เพียงแค่แกเปิดสวิตช์นี่ ตรงนี้ แล้วขยับตัวนิดหน่อย ขยับไปใกล้ของ

อะไรก็ได้สักอย่าง ไอ้ของบ้านัน่มนักจ็ะส่องแสงสว่างแล้ว ด่านแรกง่าย

จะตาย” ว่าพลางสาธติพลางจนคนเป็นลูกเริม่เกาหวัแกรกๆ ด้วยความ

งุนงง

“พ่อไปรู้มาจากไหนเนี่ย” เฟรินกลืนน�้าลายขณะตามองหน้า 

ผู้เป็นพ่อ

“ฉันจะไปรู้จากไหนมันเรื่องของฉัน แกรับไปก็แล้วกัน ซ่อนเอา 

ไว้ใต้ข้อมือหรือสาบเสื้อก็ได้” ไม่ว่าเปล่า ยังพยายามมองหาที่ซ่อนให้ 

ขณะที่เฟรินได้แต่กะพริบตาปริบๆ อย่างเดาเหตุการณ์ต่อไปไม่ออก

“ผ่านด่านพิลึกนี่ได้ ยังต้องสอบสัมภาษณ์”

“สัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์สิวะ กลัวอะไร นี่แกดูนี่ซะก่อน” ว่าแล้ว

มาดัสก็คว้าหนังสือบางๆ ขึ้นมาแล้วโยนให้ 

“เฉลยค�าตอบข้อสอบสัมภาษณ์จากปราชญ์เลโมธี” เฟรินหยิบ  

หนงัสอืขึน้มาอ่านแล้วแทบกลนืน�า้ลายไม่ลงคอ ฝืนใจเปิดเข้าไปดขู้างใน

อย่างไม่ใคร่จะเต็มใจนัก

“มีของสี่อย่าง มงกุฎ ดาบ คทา แหวน ให้เลือก หนึ่ง...ของที่

ต้องการมากที่สุด สอง...ของที่ไม่ต้องการมากที่สุด สาม...ของที่จะ 

เอาไปใช้แลกกับต�าแหน่งพระราชา สี่...ของที่จะเอาต�าแหน่งพระราชา

ไปแลก ถ้าต้องการไปอยู่ป้อมอัศวินให้เลือกเอาค�าตอบในหน้าสอง ถ้า

ต้องการไปอยู่ปราการแห่งปราชญ์ให้เลอืกค�าตอบหน้าสาม ถ้าต้องการ

ไปอยู่ปราสาทขุนนางให้เลือกค�าตอบหน้าสี่ ถ้าต้องการไปอยู่แผ่นดิน

ประชาชนให้เลือกค�าตอบหน้าห้า” เฟรินกะพริบตาปริบๆ แล้วเงยหน้า
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มองคนเป็นพ่ออย่างต้องการค�าตอบที่กระจ่างชัดมากกว่านี้

“ยงัท�าหน้างงเป็นไก่ตาแตก แกนีจ่รงิๆ เลย ท�าไมไม่มเีชือ้ความ 

ฉลาดจากฉันไปบ้าง เอาแต่โง่เหมือนแม่แก แค่นี้ก็ยังไม่เข้าใจ”

“ก็แล้วไอ้ป้อมอัศวิน ปราการปราชญ์ ปราสาทขุนนาง กับ  

แผ่นดินประชาชนนี่มันอะไรล่ะพ่อ ฉันไม่เห็นได้ยินมาก่อน”

“วะ! ก็แล้วมีอะไรที่แกเคยได้ยินมาก่อนมากนักนี่ ก็ไอ้โรงเรียน

เนี่ยเป็นโรงเรียนกินนอน ไอ้สี่ชื่อหรูหราเนี่ยมันก็แค่หอพักเท่านั้น จะ

เลือกอะไรก็เลือกๆ สักอัน อย่าเรื่องมาก อ้อ...หรือถ้าแกอยากเลือก

เหมือนวีรบุรุษในต�านานก็ยังได้ ค�าตอบในต�านานอยู่หน้าหกนี่” ไม่ว่า

เปล่า คว้าหนังสือจากมือลูกชายมาเปิดยื่นส่งให้ตรงหน้า

“ค�าตอบของไฮคิง ดาบ คทา แหวน มงกุฎ ค�าตอบของอเล็กซิส 

มหาราช ดาบ แหวน ดาบ มงกุฎ ค�าตอบของทรราชชิซี มงกุฎ คทา 

ดาบ มงกุฎ” น�้าเสียงเลื่อนลอยอย่างไม่มั่นใจ

“ตกลงแกจะยอมไปสอบหรือไม่ไปสอบ” เสียงของผู้เป็นพ่อ 

คาดคั้นบังคับมากกว่าออมชอม

“ไปสิไป...ว่าแต่จะไปหอไหนล่ะ อมื...ป้อมอัศวนิท่าจะต้องฝึกหนกั 

ปราการปราชญ์ก็น่าจะต้องเรียนหนัก แผ่นดินประชาชนยิ่งแล้วใหญ่

ท่าทางจะต้องท�างานหนัก” เฟรินหลับตาขณะเอามือเคาะศีรษะเบาๆ 

อย่างครุ่นคิดหนัก 

“เอาเป็นปราสาทขุนนางแล้วกันนะพ่อนะ”

ตื่นจากความคิดอีกที ผู้เป็นพ่อก็หายตัวไปเรียบร้อยแล้ว...



3
การสอบ

“คาโล วาเนบลี เจ้าชายแห่งคาโนวาล”

เสียงประกาศเรียกชื่อผู้สมัครที่แสนสะดุดหูสองพ่อลูกที่ก�าลัง

ตั้งใจฟังอย่างเต็มที่ นัยน์ตาคมกริบของเฟรินจ้องมองร่างเด็กหนุ่มผม 

สีเงินวัยเดียวกันที่เดินผ่านหน้าเขาไปยังผู้ขานชื่อ เจ้าของร่างมีใบหน้า

เยอืกเยน็ สงบไร้อารมณ์ ไม่มแีม้แต่รอยยิม้หรอืความรูส้กึใดๆ นยัน์ตา

สีฟ้ากระจ่างคู่นั้นฉายความมุ่งมั่น การย่างก้าวแฝงประกายแห่งอ�านาจ 

แม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ได้ทรงเครื่องแต่งกายแห่งราชนิกุล แต่ทุกอิริยาบถ 

ทุกย่างก้าวกลับสะท้อนถึงสายเลือดสีน�้าเงินได้อย่างเด่นชัด

“เอาคนนี้แน่มั้ยพ่อ” เฟรินกระซิบถามขณะท่ีผู้เป็นพ่อกลืน

น�้าลายเอื๊อก จากนั้นเสียงบ่นกระปอดกระแปดก็เริ่มตามมา

“แม้แต่ไฮคิงยังไม่ท่ามากเท่านี้ หาคนอื่นเถอะ”

“พดูยงักบัพ่อเคยเหน็ไฮคงิ” คนเป็นลูกดักคอตามนสิยั แล้วเสยีง

ประกาศเรียกชื่อคนต่อไปก็เล่นเอาเขาแทบสะดุ้ง

“เฟริน เดอเบอโรว์ หัวขโมยแห่งบารามอส” 
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เสียงประกาศที่ดังไปทั่วลานกว้างหน้าก�าแพงสูงสิบเมตรท�าเอา 

ทกุคนสอดส่ายสายตามองหาบคุคลทีถ่กูขานชือ่ มนัน่าสนใจน้อยเมือ่ไร 

ก็ฉายาหัวขโมยกับโรงเรียนพระราชาน่ะมันเข้ากันที่ไหน

“บ้าจริงๆ ไปใช้ชื่อจริงสมัครท�าไมเนี่ย” 

เฟรินบ่นอุบขณะที่คนเป็นพ่อเอาแต่ดันหลังให้ลูกชายรีบๆ ออก

ไป ท่าทางตืน่เต้นจนแทบระงบัไว้ไม่ได้ ซึง่ต่างกบัเจ้าตวัทีรู่ส้กึหงดุหงดิ

จนเหน็ได้ชดั แต่กจ็�าใจเดนิฝ่าผูค้นทีก่�าลงัตัง้ตาคอยการปรากฏตวัของ

เขาออกไปรายงานตวัเพือ่เข้ารบัการทดสอบ หนุม่น้อยฉกียิม้เพือ่มารยาท 

ไปตลอดทาง ทว่านัยน์ตาคมเข้มคู่นั้นกลับยิ้มไม่ออกเลยสักนิด 

“เฟริน หัวขโมย!” ชายร่างยักษ์สูงกว่าสองเมตร ผู้ท�าหน้าที่เป็น 

คนขานชื่อมองเขายิ้มๆ 

“ไอ้ค�าว่าหัวขโมยนั่น ไม่ต้องอ่านก็ได้” เฟรินกระซิบบอกอย่าง

หงุดหงิด แต่ความหงุดหงิดของเขาท�าได้แค่เพียงกระตุ้นเสียงหัวเราะ

คิกคักจากคนที่ได้ยินเท่านั้นเอง

“สวัสดี” เฟรินก้าวเข้าไปเอ่ยทักทายเจ้าชายคนที่ยืนน�าอยู่หน้า

เขาอย่างพยายามเล่ียงจากสถานการณ์ทีท่�าให้เขาขายขีห้น้า แต่มันต้อง

ท�าให้เขาฉีกย้ิมไม่ออกเมื่อนัยน์ตานิ่งๆ จากคาโล เจ้าชายคนส�าคัญ

กวาดมามองเขาตั้งแต่หัวจรดเท้าพร้อมยิ้มเหยียด

“ขโมยก็คือขโมย ย่อมกลายเป็นพระราชาไปไม่ได้”

ขณะที่เฟรินก�าลังกะพริบตาปริบๆ อย่างนึกไม่ออกว่าจะต่อ

ประโยคอะไรถึงจะดูเข้าท่า รายชือ่ต่อไปทีก่�าลงัประกาศกท็�าให้เขาลมื

เรื่องถูกดูแคลนเป็นปลิดทิ้ง

“โร เซวาเรส ขอทานแห่งทริสทอร์”

คราวนีเ้ฟรนิถงึกบัยิม้กว้าง สะกดอารมณ์ขนัของตวัเองอย่างทีส่ดุ 
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แล้วแกล้งผิวปากฟิ้วพร้อมกับบ่นพึมพ�าขึ้นให้เจ้าชายข้างตัวได้ยินว่า

“ถ้าขอทานยังร่วมเรียนกับเจ้าชายได้ ขโมยก็อาจเป็นพระราชา 

ได้”

นยัน์ตาของคาโลฉายวาบขณะหนัมามองคนปากดทีนัควนัอย่าง

ไม่พอใจ เฟรินปั้นหน้าซื่อก่อนจะเบือนหน้าเปื้อนรอยยิ้มของตัวเองไป

ทางอื่นที่ไม่มีตัวตนของคาโล 

“เฟริน เดอเบอโรว์ หัวขโมยแห่งบารามอสใช่ไหม” 

ชื่อของเขาถูกเรียกอีกครั้ง ท�าให้เจ้าตัวสะดุ้งจากภวังค์ มันเป็น

คร้ังแรกในชีวิตของเฟรินที่เห็นชายชราที่มีทั้งผมท้ังเคราสีเงินยาวมาก

ขนาดน้ี เขายอมรับว่าทั้งตื่นเต้นและประหลาดใจ นัยน์ตาที่เบิกกว้าง

ของเขานั้นท�าให้บุรุษเบื้องหน้านึกขบขันจนเผลอยิ้มออกมา

“คะ...ครับ” เฟรินตอบรับตะกุกตะกัก ก่อนจะถอนหายใจลึกๆ 

เรียกความเช่ือมั่นคืนมา นึกในใจว่า ชายเบื้องหน้าในชุดนักปราชญ ์

สีเทานี่ คงจะเป็นจอมปราชญ์เลโมธี เพราะดวงหน้านั้นเต็มไปด้วย 

รอยเหี่ยวย่นแต่กลับดูไม่น่าเกลียดเหมือนคนแก่ทั่วไป นัยน์ตาสีน�้าเงิน

เข้มฉายประกายฉลาดและอ่อนโยนอย่างแจ่มชดั ชวนให้รูส้กึอบอุน่และ

เป็นมิตร แต่ก็ชวนให้รู้สึกน่าหวาดเกรงในเวลาเดียวกัน

“สวัสดีครับ” เฟรินกล่าวทักทายจอมปราชญ์เบื้องหน้า ก่อนจะ

มองไปยังบุรุษและสตรีอีกสามสี่คนในห้อง ซึ่งคาดว่าคงจะเป็นคณะ

กรรมการคุมสอบหรือไม่ก็อาจารย์ในโรงเรียนแห่งนี้

“ก่อนอืน่ เธอไปนัง่ทีเ่ก้าอ้ีตวันัน้ เราจะเริม่ทดสอบศักยภาพของ

การเป็นกษัตริย์ก่อน” ชายหนวดเรียวในชุดผ้าคลุมสีน�้าตาลพูดพร้อม

กับช้ีมือไปยังเก้าอี้ไม้ตัวโตที่ตั้งอยู่กลางห้อง เบื้องหน้ามีสิ่งของตั้งอยู่

บนแท่นสี่แท่น 
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“นั่นคงจะเป็น ดาบแห่งกษัตริย์ คทาแห่งนักรบ แหวนแห่ง

ปราชญ์ และมงกฎุแห่งใจสนิะครบั” พดูแล้วเขากต็ะครบุปิดปากตัวเอง

แทบไม่ทัน 

“รู้จักด้วยเหรอ เฟริน เดอเบอโรว์” เลโมธีกล่าวด้วยน�า้เสียง 

กลัว้หวัเราะ นยัน์ตาคูน่ัน้ทีม่องมาราวกบัรูเ้ท่าทนั เฟรนิยิม้เจือ่นตดัสนิ-

ใจจะไม่พูดอะไรอีก รีบก้าวเท้าเข้าไปยืนอยู่หน้าเก้าอี้ สูดลมหายใจเข้า

เต็มปอด เอื้อมมือลูบสาบเสื้อของตัวเองซึ่งซ่อนเครื่องมือแสนวิเศษไว้ 

แล้วค่อยหย่อนตัวนั่งลง ในใจก็นึกกังวลไปร้อยแปด และทันทีที่นั่งลง 

เฟรินก็ลุกพรวดขึ้นจากเก้าอี้แทบไม่ทัน...ความรู้สึกมันร้อนวาบ แถม 

สิ่งวิเศษเบื้องหน้าก็พากันฉายแสงขึ้นพร้อมๆ กันจนสว่างจ้า

“ไอ้เครื่องมือเฮงซวย” เฟรินบ่นพึมพ�าก่อนจะหันไปยิ้มเจื่อนๆ 

ให้สีหน้าที่บ่งบอกถึงความสนใจของเลโมธี ไม่คิดแม้แต่จะหันไปมอง

ปฏกิริยิาของคนอ่ืน กดัฟันกรอดแล้วคดิไม่ออกว่าจะท�ายงัไง...กไ็อ้ต�ารา

บ้านั่นบอกว่า...ถ้าอยากให้สิ่งวิเศษอันไหนฉายแสงก็ให้ขยับตัวไปใกล้

อันนั้น แล้วไอ้ของสี่อย่างดันตั้งอยู่ข้างหน้าเหมือนกันหมด จะให้ขยับ

ตัวยังไงล่ะเนี่ย จอมหัวขโมยแห่งบารามอสร�าพึงกับตัวเอง

“ขอลองอีกทีแล้วกันนะครับ เมื่อกี้มัน...เอ่อ ตื่นเต้นไปหน่อย” 

“บอกซะก่อนนะว่าอย่าลูกไม้” ชายหนวดเรียวผู้คุมการสอบนั้น

ข่มขู่

“ให้เขาลองอีกที ชามัล” เลโมธีกล่าวพร้อมหัวเราะหึๆ 

เฟรินรวบรวมความกล้าหย่อนตัวนั่งลงอีกครั้ง สิ่งวิเศษสี่อย่าง

ส่องแสงจ้าข้ึนพร้อมกันอีก คราวนี้เจ้าตัวตัดสินใจเพ่งสติโยกตัวไปยัง

ดาบที่เด่นและอยู่ใกล้ตัวมากที่สุดพร้อมภาวนาในใจให้มันได้ผล...เวลา

ผ่านไปชั่วอึดใจ แสงจากคทาวูบดับลงก่อน ตามมาด้วยมงกุฎ แล้วก็
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แหวน สุดท้ายเหลือเพียงดาบที่ส่องแสงสว่างจ้าไปทั่วห้อง สว่างที่สุด

เท่าที่เขาเคยเห็น สว่างแต่ไม่แสบตา...สว่างแต่นุ่มนวล มีเสน่ห์จนแทบ

ไม่อยากถอนสายตาไปไหน

จอมปราชญ์ขยับยิ้มน้อยๆ ก่อนจะตบมือเรียกสติของเฟรินให้

กลับคืนมา

“พอแล้วเฟริน ลุกขึ้นได้แล้ว”

ค�าเรียกชวนให้เฟรินใจเต้นตุ้มๆ ต่อมๆ ไม่เหลือความมั่นใจใน

ผลสอบเลยสักนิด ก็มันดันสว่างแล้วค่อยๆ ดับ มันจะถือว่าผ่านการ

ทดสอบหรอืเปล่านี ่ไอ้เครือ่งมอืสบัปะรงัเค...นกึด่ามนัในใจขณะทีแ่กล้ง 

ฉีกยิ้ม ท�าใจดีสู้เสือเอาตัวรอดไปตามประสา

“คราวนี้เชิญตามมาทางนี้จ้ะเฟริน” หญิงร่างท้วมเล็กที่มีแววตา

ใจดีเอ่ยยิ้มๆ พร้อมกับจับไหล่ของเฟรินเบาๆ และเดินน�าผ่านประตูไป

ยังอีกห้องที่อยู่ข้างๆ 

สอบตก! เป็นความคิดแรกของเด็กหนุ่ม ในเมื่อตามต�าราว่าเขา

จะต้องสอบสัมภาษณ์กับเลโมธีจึงจะครบกระบวนการสอบ 

ถูกจับได้ว่าทุจริต...

ความคิดที่สองท�าให้เหงื่อเริ่มซึม ใจเต้นไม่เป็นส�่า

ประตูห้องปิดลง แล้วหญิงวัยกลางคนในชุดกระโปรงสีน�้าเงิน

เข้ม คนที่พาเขามาเงยหน้าขึ้นมองและเริ่มเอ่ยค�าพูด

“เชิญนั่งก่อนเฟริน เดอเบอโรว์ เรียกฉันว่ามิสแรมเซิลก็ได้ เรา

จะเริ่มสอบสัมภาษณ์กันที่นี่”

“สอบสัมภาษณ์? ไม่ใช่ว่าผมสอบตกแล้วเหรอครับ” หลุด 

ค�าพูดที่ไม่ควรพูดอีกจนได้ แล้วเจ้าตัวก็ยิ้มแหยๆ เมื่ออาจารย์ผู้สอบ

สัมภาษณ์ของเขาเริ่มหัวเราะเบาๆ
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“ท�าไมคิดว่าตัวเองสอบตกล่ะ เฟริน”

ขุดหลุมฝังตัวเอง...เป็นความคิดแรกในค�าตอบของค�าถามนี้ แต่

เจ้าตัวกลับเอาแต่หัวเราะแหะๆ

“เอาละจ้ะ มีสิ่งของสี่สิ่งคือ ดาบ แหวน มงกุฎ และคทา” ดวง

หน้าเฟรินเริ่มปรากฏรอยยิ้ม “ค�าถามแรก ถ้าได้เป็นกษัตริย์ สิ่งของที่

ต้องการจะถือหรือสวมเป็นอันดับแรกคืออะไร”

รอยยิม้เดก็หนุม่ซดีลง เขาควรรูอ้ยูแ่ล้วว่ามันจะออกมาตามโพย

ซังกะบ๊วยนั่นได้ยังไงเล่า! 

สวมอะไร ถืออะไรล่ะ บ้าชะมัด!

“แหวน” เฟรินตัดสินใจตอบ “เวลาแต่งตัวก็ต้องสวมแหวน 

ก่อนค่อยใส่มงกุฎ สะพายดาบแล้วค่อยถือคทา ดังนั้นต้องเป็นแหวน”  

มิสแรมเซิลยิ้มน้อยๆ ก่อนก้มลงบันทึกค�าตอบของเฟรินลงสมุดโดย 

ไม่พูดอะไร ขณะที่เฟรินถอนหายใจอย่างปลงสังเวช

“ค�าถามที่สองนะจ๊ะ สิ่งที่ต้องการได้เป็นสัญลักษณ์ของความ 

เป็นกษัตริย์ของตัวเองคืออะไร” 

“ดาบ” เฟรนิตอบ พอเหน็คิว้ของมสิแรมเซลิเลกิขึน้เลก็น้อย เขา

ก็รีบสาธยาย “แน่นอนต้องเป็นดาบ ความแข็งของดาบแสดงถึงความ

เข้มแข็งอดทน ข้อนี้เป็นคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้ของพระราชา ความคม

ของดาบแสดงถึงความคมเฉียบขาดของสติปัญญาอันชาญฉลาด ผู้ถือ

ดาบแสดงถึงอ�านาจ ผู้ถือดาบแสดงถึงพลัง ผู้ถือดาบแสดงถึงความ 

กล้าหาญ” 

รอยยิ้มของมิสแรมเซิลกว้างขึ้นอีก ขณะที่รอยยิ้มของเฟรินเริ่ม

ชืดลงจนเห็นได้ชัด ในใจรู้สึกราวกับตัวเองก�าลังโฆษณาขายดาบก ็

ไม่ปาน งี่เง่าจนนึกอยากเอาหัวโขกข้างฝา แต่แน่นอนว่าต้องไม่ใช่หัว
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เขา ถ้าจะต้องเป็นหัวใครสักคน หัวคนแรกที่เขาจะเลือกก็คือหัวของ...

นายมาดัส เดอเบอโรว์ผู้เป็นต้นเหตุแห่งความคิดนี้ทั้งหมด 

“ค�าถามที่สาม สิ่งที่ต้องการมอบให้แก่ประชาชนในแคว้นของ

ตนคืออะไร”

ทันทีที่ฟังค�าถาม เฟรินก็ถึงกับยิ้มกริ่ม นึกขันอะไรขึ้นมาในใจ

ก่อนจะรีบตอบค�าถาม

“มงกุฎ”

เป็นค�าตอบทีม่สิแรมเซลิเลกิคิว้สงูด้วยความสนใจ เฟรนิหวัเราะ

เบาๆ

“ใครๆ กอ็ยากเป็นพระราชานีค่รบัมสิแรมเซลิ ตัง้แต่เจ้าชายยนั

ขอทานยงัพากนัแห่มาสมคัรเข้าเรยีนทีน่ี ่ยกมงกฎุให้เลยคงเข้าท่าทีส่ดุ”

มิสแรมเซิลหัวเราะกับค�าตอบก่อนจะยิ้มน้อยๆ 

“เอาละจ้ะ ค�าถามสุดท้ายนะ ถ้าถึงเวลาที่เธอจะต้องสละทิ้ง 

ทุกอย่าง ของสี่อย่างที่ว่ามานี้ ให้ล�าดับของที่จะทิ้งอย่างแรกจนถึง 

อย่างสุดท้าย”

“ถ้าจะให้ทิง้...อย่างแรกของทีห่นกัทีส่ดุกต้็องท้ิงก่อน ดงันัน้ต้อง

เริ่มจากมงกุฎ ต่อมา...คงเป็นแหวน อย่างน้อยดาบยังเอาไว้ป้องกันตัว 

สุดท้ายถึงค่อยทิ้งคทา”

“ท�าไมถึงเลือกทิ้งคทาเป็นอย่างสุดท้ายล่ะ”

“คทากเ็หมอืนไม้ทีเ่อาไว้ค�า้ยนัตวั คนแก่กต้็องถอืไม้เท้า คนเจบ็

ก็ต้องใช้ไม้เท้า คนเดินไม่ไหวก็ต้องใช้ไม้เท้า แล้วจะเอาไม้เท้าทิ้งไป

ก่อนได้ยังไงล่ะครับ” 

มิสแรมเซิลยิ้มกว้างอย่างขบขันระคนพอใจในค�าตอบของเฟริน 

ก่อนจะลุกข้ึนยืนแล้วเดนิไปหยบิแฟ้มเอกสารทีต่ัง้กองอยูบ่นโต๊ะท�างาน 
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มายื่นส่งให้

“เอาละจ้ะ เอาเป็นว่าเธอสอบผ่านเข้าโรงเรียนพระราชา”

“สอบผ่าน!” เฟรินร้องถามอย่างไม่อยากเชื่อในสิ่งท่ีตนได้ยิน

พร้อมกลืนน�้าลายเอื๊อก...ก็ท�าไมมันง่ายขนาดนี้ทั้งที่เขาตอบค�าถามได้

มั่วซั่วไปหมดขนาดนั้น

“ใช่ สอบผ่าน” น�้าเสียงของมิสแรมเซิลแสดงถึงความยินดีด้วย

อย่างเห็นได้ชัด “เธอเซ็นชื่อเข้าเป็นนักเรียนที่นี่ แล้วออกจากห้องนี้ไป

พบพ่อของเธอได้ ตอนนี้พ่อของเธอคงจะอยู่ในห้องถัดไปและติดต่อ

ช�าระค่าเล่าเรียนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว” 

มิสแรมเซิลยื่นปากกาพร้อมชี้ต�าแหน่งที่ต้องเซ็นชื่อ จากนั้นเธอ

ก็ส่งแฟ้มสีม่วงที่มีสัญลักษณ์ตัว อี กับตัว เค สีทองบนปกแฟ้มอย่าง 

ชัดเจนให้ พร้อมกับหยิบเอกสารชุดหนึ่งจากแฟ้มมาชี้แจงให้ฟัง

“นี่เป็นรายละเอียดของที่เธอจะต้องซื้อเพื่อเตรียมพร้อมจะเข้า

เรียน ขอให้จัดหาสิ่งต่างๆ ที่จ�าเป็นให้พร้อมและมาเข้าเรียนภายใน

อาทิตย์หน้า” 



4
เฟรินจ่ายตลาด

“เฟริน” 

เสียงเรียกดงัเหมอืนอยู่ในความฝัน เจ้าตวัพลกิตวัแล้วคว้าผ้าห่ม

ขึ้นมาปิดหู แสงแดดจ้าทอดผ่านม่านลายดอกทานตะวันที่ไหวน้อยๆ  

ตามแรงลม แต่คนที่ก�าลังหลับสบายอยู่นั้นไม่ใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้เลย 

ด้วยซ�้า 

“เฟริน” คราวนี้เสียงตะโกนดังใกล้เข้ามาอีก

“อืม...พ่อ ขออีกหน่อยเถอะน่า” น�้าเสียงงัวเงียต่อรอง

“เฟริน!”

เสียงตะโกนรอบสุดท้ายพร้อมกับน�้าสาดโครม ท�าให้เจ้าคนท่ี

ก�าลังนอนหลับสบายถึงกับสะดุ้งโหยง หายง่วงเป็นปลิดท้ิง รีบลุกขึ้น

มาน่ังบนเตยีงทีเ่ปียกโชก มอืลบูหน้าทีม่ผีูห้วงัดีช่วยหาน�า้มาช่วยล้างให้

ถงึทีน่อนโดยไม่ได้ร้องขอ แล้วยิม้แหยๆ ให้ผู้เป็นพ่อท่ียนืหน้าบูดราวกบั

หมีอดนอน

“พรุ่งนี้จะไปรายงานตัวอยู่แล้ว ยังมัวขี้เกียจอยู่ได้”
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เฟรินหัวเราะแก้เก้อแล้วรีบลุกไปอาบน�้าแต่งตัว พรุ่งนี้เป็นวัน

รายงานตวัของนกัเรยีนโรงเรยีนพระราชาแล้ว วนันีจ้งึเป็นวนัสุดท้ายท่ี

เขาจะต้องไปหาซือ้ทัง้ต�าราเรยีน รวมถงึของจกุจกิสารพดัทีอ่ยู่ในรายการ 

ปัญหาอยู่ที่พ่อซึ่งเหลือเงินไม่มากนักเพราะเอาไปจ่ายค่าเล่าเรียนท่ี 

ถือเป็นการลงทุนในการลักพาตัวเจ้าชายนั่นไปค่อนกระเป๋าแล้ว 

เสร็จจากแต่งตัวก็รีบไปคว้ากระดาษรายการซื้อของมาถือไว้ใน 

มือ มองไปทางพ่อซึ่งก�าลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ที่เก้าอี้ตัวเล็กปลาย

เตียง แล้วก้มลงอ่านรายการที่ต้องซื้อ

“เครือ่งแบบนกัเรยีนโรงเรยีนพระราชา ม้าทรงหนึง่ตวั ดาบหนึง่

เล่ม คทาหนึ่งอัน กระเป๋าเงินพระราชากับหนังสือเรียนอีกกว่าหกเจ็ด

เล่ม พ่อจะมีเงินพอเหรอเนี่ย”

“พอ” เสียงเรียบๆ ที่ตอบกลับดังขึ้น ชวนให้เฟรินเลิกคิ้วสงสัย

“มีเท่าไหร่น่ะพ่อ”

“สิบสองคราวน์”

“สิบสองคราวน์...” เฟรินทวนค�าอย่างตกใจ “สิบสองคราวน์ จะ

พอเหรอพ่อ”

“วะ! ท�าไมจะไม่พอ” 

“ก็อย่างม้าทรง...” ไม่ทันที่เฟรินจะเอ่ยจบ มาดัสก็หัวเราะก๊าก

ขึ้นทันที 

“แกจะไปทรงอะไรวะ ม้าก็คือม้า จะทรงเซิงอะไรนักหนา แก

เอาเจ้าโรซี่ไปก็แค่นั้น”

“โรซี่!” เฟรินอุทานอย่างตกใจ “เจ้าม้าแก่โรซี่เนี่ยนะพ่อ”

“วะ! อย่าดูถูกมันนักจะบอกให้ มันน่ะเป็นม้าศึกเจนสนาม มาก

ประสบการณ์กว่าแกไม่รู้ตั้งกี่เท่า ยอมให้เป็นม้าทรงแกก็ดีถมไปแล้ว”
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เฟรินกลืนน�้าลายเอื๊อก นึกถึงม้าแก่สีน�้าตาลที่เทียมเกวียนของ 

ตัวเองแล้วก็พูดอะไรไม่ออก

“แล้วเสื้อผ้า” เฟรินเปลี่ยนไปเรื่องอื่น

“เรื่องนั้นฉันเตรียมไว้แล้ว รอแต่แกนั่นละ ชักช้าอืดอาดขี้เกียจ 

เร็วๆ เข้า” มาดัสว่าเข้าให้ก่อนจะลุกขึ้นจากเก้าอี้อย่างว่องไว แล้วเดิน

น�าฉับๆ ออกจากห้อง

เป็นคร้ังแรกที่เฟรินออกมาเดินเปิดหูเปิดตาบนท้องถนนแห่ง 

ตัวเมืองเอดินเบิร์กซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวโรงเรียนพระราชาไปไม่ไกลนัก 

และในขณะนี้แทบทุกร้านค้ามีการประดับประดาธงชาติของประเทศ

ต่างๆ เพือ่ต้อนรบัการมาของเหล่าเจ้าชายเจ้าหญงิ พืน้ถนนซึง่ลาดด้วย

อิฐสีแดงเนืองแน่นไปด้วยผู้คน 

เด็กหนุ่มกวาดตามองไปรอบบริเวณด้วยความรู้สึกต่ืนเต้น กับ

การตกแต่งของร้านค้าต่างๆ บ้าง บางร้านตดิป้ายร้านหนงัสอืพระราชา 

บางร้านติดป้ายอุปกรณ์ผู้วิเศษ แต่ร้านสะดุดตาท่ีสุดเห็นจะเป็นร้าน 

ที่มีเสียงหนวกหูโหวกเหวกของสัตว์น้อยใหญ่ที่ก�าลังค�ารามลั่น บริเวณ

ด้านหน้าข้ึนป้ายสีทองหราว่า ‘สัตว์พาหนะพระราชา’ มีมังกรแก่ๆ  

สามตัวอยู่ในกรง มันส่งเสียงหงิงๆ อย่างน่าขันขณะยื่นคอออกมาจาก

กรงที่มีป้ายลดราคาเรียกร้องความสงสารของผู้พบเห็น 

เฟรินเดินตามมาดัสไปอีกไม่นาน นัยน์ตาของเขาก็เบิกกว้างขึ้น 

เมื่อสะดุดกับกระจกหน้าร้านทางซ้ายซึ่งโชว์เครื่องทรงแบบต่างๆ ของ

กษัตริย์ มีทั้งมงกุฎ แหวน คทา ดาบ ผ้าคลุม ฉลองพระองค์ ฉลอง

พระบาท มากมายหลายแบบให้เลือก ทกุอย่างอยู่ในสสีนัทีห่ลากหลาย

จนลานตา ทั้งสวยทั้งน่าทึ่งจนแทบก้าวเท้าเดินต่อไปไม่ได้ ถ้ามาดัส 

ไม่คว้าแขนลากถูลู่ถูกังให้เดินต่อไป
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“ดอูะไรกนันกักนัหนา อย่าบอกนะว่าแกคดิว่าฉนัจะมปัีญญาซือ้

ไอ้เครื่องแบบบ้าๆ นั่นให้แกใส่จริงๆ” 

ค�าพูดนั่นท�าลายอารมณ์ตื่นเต้นฝันฟุ้งของเด็กหนุ่มจนราบเป็น

หน้ากลอง

“แค่ดูก็ไม่ได้หรือไงกัน พ่อก็ ฉันไม่ได้บอกว่าอยากได้ซักหน่อย”

“ไม่พดูออกมาแล้วนกึว่าฉนัจะไม่รูห้รอืไง ฉนัเตรยีมของไว้ให้แก

แล้ว ตามมา”

ว่าแล้วเจ้าตัวก็ก้าวเท้าฉับๆ เดินผ่านถนนใหญ่เลยไปในตรอก

เล็กๆ ยิ่งเดินก็ยิ่งแคบ หนูตัวเล็กๆ เริ่มส่งเสียงทักทายอาคันตุกะผู้มา

เยือน แล้วก็พากันวิ่งพรวดๆ ออกมาแสดงตนก่อนจะหายเข้าไปในท่อ

น�้าทิ้งข้างถังขยะโทรมๆ ริมเสาไม้ผุๆ พวกเขาหยุดเท้าลงหน้าประตูไม้

ข้างถังขยะนั่นเอง 

เฟรนิมองซ้ายมองขวาอย่างนกึไม่ออกว่าไอ้ทีน่ีม่นัเกีย่วอะไรกบั

เขา คนเป็นพ่อเคาะประตูปังๆ สองสามที ประตูไม้เก่าๆ มือจับขึ้นสนิม

เขรอะก็ถูกเปิดออก ใบหน้าเหี่ยวๆ ของชายชราที่สวมแว่นสายตา 

ตกมาถึงปลายจมูกยื่นหน้าออกมาก่อน 

“เข้ามาก่อนสิ” เสียงแห้งแหบของชายแก่กล่าวเชิญก่อนจะเดิน 

น�าหายเข้าไปในบ้าน

“มาผิดบ้านหรือเปล่าพ่อ” เฟรินกระซิบถามก่อนจะโดนส่ง

มะเหงกเข้าให้

เมือ่ก้าวเข้ามาในบ้าน เฟรนิต้องเพ่งสายตาจนปวดร้าวเนือ่งจาก

ภายในห้องเล็กๆ มีเพียงหลอดไฟสีส้มส่องแสงสลัวในวงแคบๆ เท่านั้น 

อีกทั้งภายในห้องก็มีข้าวของที่กองสุมกันอย่างไม่เป็นระเบียบ ดูไม่น่า 

พิสมัยเลยสักนิด
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“พ่อจะให้ฉันตัดชุดที่นี่แน่เหรอ” เฟรินกระซิบถามอีกครั้ง 

“ใครว่าฉันจะตัดชุดใหม่ให้แก” มาดัสค้านเสียงขึงขัง

“แล้วพ่อพาฉันมานี่ท�าไมล่ะ” เฟรินถาม

“ที่นี่มีชุดนักเรียนเก่าไม่ใช้แล้วของโรงเรียนพระราชาขาย แก 

ไม่เห็นหรือไง”

เฟรินถอนหายใจอย่างผิดหวัง

“มาช้าเหลือเกิน เมื่อวานมีคนมาเหมาไปหลายชุดแล้ว เหลืออยู่

แค่นั้นเอง จะเอาชุดไหนก็เลือกเอา” ชายชราเจ้าของห้องเสื้อกล่าวขึ้น

เฟรินได้ยินแล้วก็ได้แต่ยิ้มแห้งๆ ก่อนจะลุกขึ้นเดินไปเลือก

“ยังมียาจกอื่นแฝงในโรงเรียนพระราชาอีกเหรอเนี่ย”

เฟรินบ่นพึมพ�า

“ไอ้หนู แกเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า โรงเรียนพระราชา ใครๆ ก็

เรียนได้ จบจากที่นี่ส่วนมากมีงานดีๆ ท�าทั้งนั้น ไม่เป็นอัศวินก็พ่อค้า 

ไม่งั้นก็นักปราชญ์ นักกฎหมาย ใครจะอยากจนตลอดชีวิต”

เสียงสาธยายยาวเหยียดจากคนหูดีเล่นเอาเฟรินปิดปากเงียบ

สนิทแล้วหันกลับไปเลือกเสื้ออย่างตั้งใจ เสื้อที่แขวนอยู่ตรงหน้าทั้งเก่า

ทั้งโทรม บ้างก็ถูกเย็บแล้วเย็บอีก บ้างก็ถูกปะแล้วปะอีก บางตัวมี 

รอยไหม้ บางตวัมรีอยหนแูทะ หาตวัสมบรูณ์สกัตวัแทบไม่ม ีแถมขนาด

ก็ยังไม่พอดีตัวอีกด้วย ส่วนที่เหลืออยู่มีแต่ไม่ตัวเล็กไปก็ใหญ่จนหลวม

โพรก

“เลือกอะไรของแกนานนัก เอามาสักชุดสองชุด ชุดไหนก็หยิบๆ 

มา”

เฟรินไม่อยากต่อปากต่อค�า เพราะรู้ว่าบ่นไปก็ไร้ประโยชน์  

คว้าตัวที่มีรอยเปื้อนด�าๆ ที่แขนเสื้อ ตัวที่มีรอยปะที่กลางหลัง กับตัวที่
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ปกเสื้อขาดรุ่งริ่งมาอย่างจ�าใจ 

“สองคราวน์” เสียงบอกราคาท�าให้มาดัสล้วงเอาเงินส่งให้โดย

ไม่ต่อราคาสักค�า ก่อนจะออกจากบ้านช่างตัดเสื้อเก่าแล้วเดินน�าเฟริน

ลิ่วๆ ออกจากตรอกย้อนกลับไปยังถนนใหญ่อีกครั้ง มองซ้ายมองขวา

ก่อนจะมุ่งตรงไปยังร้านขายหนังสือเก่า

“เอาใบรายการหนังสือของแกมา” 

เฟรินยื่นส่งให้อย่างว่าง่าย ซึ่งมาดัสรับมาแล้วก็รีบยื่นต่อให้

เจ้าของร้านที่บนหัวมีผมพอๆ กับตน 

“อมื...” เจ้าของร้านรบัมาแล้วขยบัแว่นสายตาก้มลงอ่าน “กลวธีิ

การเดนิหมากรุกเบือ้งต้น โดยนายพลทอมสั วาเตอร์ล ูความรูเ้บือ้งต้น

เกี่ยวกับม้าแห่งพระราชา โดยพันเอกแชปเบอร์ กอนซาเลส...นักเรียน

ปีหนึ่งสินะ เซตนี้ทั้งเซตสามคราวน์ครึ่ง วางมัดจ�าไว้ก่อนสองคราวน์ 

แล้วอีกครึ่งชั่วโมงมาเอาของได้”

พอเดินออกจากร้านหนังสือ มาดัสก็เดินพาเฟรินเข้าไปยังร้าน

ขายของเบด็เตล็ดที่ใหญ่ทีสุ่ดในเมอืงซึง่ตัง้อยูข้่างๆ ร้านขายหนงัสอืเก่า

นั่นเอง สินค้าในร้านมีทั้งประเภทเซตจานชาม เครื่องประดับแต่งกาย 

อีกทั้งคทาขนาดตั้งแต่เล็กจนถึงใหญ่ รวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนที่

จ�าเป็นอีกครบชุด

ลูกค้าในร้านอุ่นหนาฝาคั่ง มาดัสเดินแทรกฝูงชนเข้าไปในร้าน 

ขณะทีเ่ฟรนิเดนิแยกเข้าไปมองคทาทีว่างโชว์ในตู ้มหีญงิสาวอกีสองคน 

กบัชายหนุม่อกีคนก�าลังหยบิเลือกคทากนัอยู ่คทาบางอนัเลก็เท่าไม้จิม้

ฟัน บางอันใหญ่ราวกับเสาบ้าน อันขนาดก�าลังพอดีมือดูท่าจะเป็นท่ี

นิยมเพราะราคาแพงลิบ เฟรินกวาดสายตามองดูราคาแล้วแทบหายใจ

ไม่ออก อนัแพงทีส่ดุทีว่างโชว์อยูม่รีาคาถงึสองพนัแปดร้อยคราวน์ ส่วน
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ความสวยของมันไม่ต้องพูดถึง 

พนักงานขายในเครื่องแบบนักปราชญ์ก�าลังสาธยายสรรพคุณ

ของมันให้ลูกค้าผู้สนใจฟัง

“ช่ือของมันก็คือ ไอซ์เบิร์นเดอะเกรต เป็นคทารุ่นใหม่ล่าสุดที่

เพิ่งผลิตออกมา ตัวคทาท�าจากไม้โกลเดนอายเกตอายุสองพันปี ความ

คงทนกับอ�านาจของมันเทียบได้กับคทาของไฮคิงองค์ปัจจุบัน ลายบน

ปลายไม้เป็นอักษรบลูเวลโบราณที่สลักโดยคนแคระแห่งเดมอส รับ

ประกันได้ว่าสามารถต้านเวทมนตร์ของเอวเิดสได้นานถงึสามเล่มเทียน 

ส่วนพู่ท�าจากหางของยูนิคอร์นช่วยเสริม...”

เฟรินเบอืนความสนใจจากสรรพคณุทีย่าวเหยยีดของคทาเพราะ

แสงสว่างจากคทาเล่มหนึง่จ้าขึน้ ปลายคทาสมีะฮอกกานสีว่างวบูในมือ

ของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างเขา แล้วราวกับรู้ว่าก�าลังถูกมอง เด็ก

หนุ่มผมหน้าม้าสีน�้าตาลอ่อนหันมามองเขา นัยน์ตาคมโตสีเขียวฉาย

ประกายประหลาดชวนมองก่อนที่เจ้าตัวจะยิ้มให้อย่างเป็นมิตร แต่ใน

ความรูส้กึของเฟรนิ คนตรงหน้านี้ไม่ธรรมดาอย่างท่ีเห็น มีความลึกลับ

ซ่อนอยู่ภายใต้ดวงหน้าอ่อนวัยนั่น เพราะประกายตาสีเขียวคู่นั้นมันปิด

ความเจ้าเล่ห์ราวกับแมวป่ายังไงก็ไม่มิด

“อย่าเทีย่วหยบิเล่นส ิเจ้าหน”ู เสยีงพนกังานขายเอ่ยเตอืน เพราะ

แสงสว่างสีเงินบนคทาในมือของเด็กหนุ่มนั่นดึงความสนใจจากผู้ฟัง 

ของเขา

“ท�าไมคทานั่นฉายแสงได้ล่ะ” เด็กสาวคนหนึ่งที่ก�าลังยืนฟังค�า

แนะน�าถามขึ้นอย่างอดไม่อยู่

“เออ...นั่น...นั่นก็เพราะว่า” คนขายอ�้าอึ้ง

“เพราะคทาสมัผสัได้ถงึอ�านาจพเิศษจากคนทีถ่อืคทาน่ะส”ิ สตรี



Rabbit  37

สาวนางหนึง่กล่าวพร้อมเดินเข้ามาด้วยมาดนางพญา พอเจ้าหล่อนก้าว

เข้ามา คทาที่อยู่รายล้อมต่างพากันส่องแสงสีทองขึ้นมาพร้อมกันหมด

เฟรินถึงกับผิวปากหวือ นัยน์ตาสีน�้าตาลสดใสพราวระยับด้วย

ความขบขัน 

“ไอซ์เบิร์นเดอะเกรตนั่น ห่อให้ด้วย”

“เป็นผู้หญิงจะเอาคทาพระราชาไปท�าอะไรล่ะเนี่ย” เฟรินหลุด

ปากเสยีๆ ของตวัเองไปอีกจนได้ และได้ผลเมือ่นยัน์ตาคมกรบิคู่นัน้เป็น

ประกายวาบขึ้นมาทันที

“ไม่เคยมีกฎบัญญัติว่าผู้ชายเท่านั้นมีสิทธิ์เป็นพระราชา มีแต่ 

พวกหลังเขาเท่านั้นที่ไม่รู้” 

เจ้าหล่อนเอ่ยด้วยน�้าเสียงเต็มไปด้วยอ�านาจ...อ�านาจมากมาย 

จนเฟรินนึกข�ามากกว่าฉุนโกรธ เพราะในโลกนี้มีพวกที่บ้าอ�านาจ

มากมายซะเหลือเกิน มันชวนให้เขาเปิดหูเปิดตา นับจากเจ้าชายคาโล 

ก็มาเจ้าหญงินี ่สงสยัเหลอืเกนิว่าถ้าพ่อลกัพาตวัไอ้พวกนี้ได้ส�าเรจ็จรงิๆ 

พวกเขาจะมีปัญญาจัดการคนพวกนี้ได้จริงๆ หรือ

แล้วฉับพลันนั้น แสงสว่างสีทองจากคทาก็ดับวูบลงทันที...ทันที

ทีค่นกลุม่หนึง่ก้าวเท้าเดนิเข้ามาในร้าน มนัท�าให้คนท้ังหลายต้องหนัไป

มองที่ประตูทางเข้า

คนเดินน�ามาก่อนคือคนที่เฟรินก�าลังคิดถึงในตอนนี้ เจ้าชาย 

ผู้เตม็ไปด้วยมาดน�า้แขง็ คาโล วาเนบล ีเจ้าชายแห่งคาโนวาล ตามหลงั

เขามาตดิๆ คอืชายร่างใหญ่อีกสามคน ชายคนแรกมท่ีาทีไม่น่าไว้ใจแต่

สะดดุตาจนคลาดสายตาไม่ได้ ดวงหน้าเขาเตม็ไปด้วยความเชือ่มัน่และ

อ�านาจจนชวนให้ผู้คนขยาด คนที่สองดวงหน้ามีรอยยิ้มที่ชวนขนลุก 

บ่งบอกความเจ้าเล่ห์ มนตร์ด�าและความลึกลับ ส่วนคนสุดท้ายแสดง
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ความมาดมั่นของความกล้าหาญภาคภูมิและตรงไปตรงมา ดูจะเป็น 

คนทีน่่าคบทีส่ดุในจ�านวนทกุคนทีน่ัน่ เว้นแต่สามสาวสวยในกลุม่ทีด่งึดดู

สายตาและชวนให้ภาพตรงหน้าลดความน่าขยาดลงไปได้บ้าง

สตรีนางแรกมีผิวสีแทนเด่นสะดุดตาและงามกว่าเพื่อน รูปร่าง 

เต่งตึง แสดงออกถึงความเข้มแข็งและเป็นนักรบ คนท่ีสองผิวสองสี 

สง่างามราวกับเจ้าหญิง การย่างก้าวแสดงออกถึงความสง่างาม และ

คนสุดท้ายผิวสีขาว ร่างบางเล็กกว่าเพื่อน แต่ก็งดงามที่สุด ควรค่าแก่

การปกป้อง

ใครต่อใครต่างพากันจ้องมองผู้มาเยือนกลุ่มนี้ด้วยความคิด 

หลากหลาย เฟรินเพียงแต่ปรายตามอง และทันทีท่ีสบตากับเจ้าชาย

คาโล เจ้าตวัก็ย้ิมให้แวบเดียวก่อนจะหนักลบัไปสนใจคทาตรงหน้า แล้ว

บ่นพึมพ�าอย่างสงสัย

“แสงวูบวาบหายเรียบ ส่วนเงาทะมึนๆ นี่มันอะไรล่ะเนี่ย”

“คทาก�าลังร้องเรียกกับอ�านาจมนตร์ด�าของใครบางคนอยู่น่ะสิ 

เฟริน เดอะทีฟ”

เฟรินชะงักมือที่ก�าลังจะเอ้ือมไปหยิบคทาตรงหน้าทันที แล้ว 

หนัไปมองเดก็หนุม่ผมหน้าม้าคนนัน้ทีเ่รยีกชือ่กบัฉายาอาชพีเขาถกูต้อง

อย่างไม่ผิดเพี้ยน

“นายคือ...”

“ฉัน โร เซวาเรส เดอะเบ็กการ์ ออฟทริสทอร์”

“ขอทานนั่น นายสอบผ่านด้วยเหรอเนี่ย” เฟรินร้องทักอย่าง 

ตื่นเต้น รอยยิ้มระบายบนดวงหน้าอย่างแสดงความเป็นมิตรมากขึ้น 

ก่อนจะหรี่นัยน์ตาลงมองหน้าคนตรงหน้า

“นายใช่ขอทานคนนั้นแน่หรือเปล่า ดูยังไงก็ไม่ยักเหมือน”
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โรหัวเราะกับค�าหยอก แล้วยิ้มอีกครั้ง

“นายเองก็ไม่เหมือนหัวขโมยเหมือนกัน”

“เฟริน” เสียงเรียกดังล่ันจากผู้เป็นพ่อท�าให้เฟรินต้องละจาก

เด็กหนุ่มที่น่าสนใจตรงหน้า แล้วรีบก้าวเท้าเข้าไปใกล้มาดัสซึ่งก�าลัง

ช�าระเงินซื้อของให้เขาอยู่

“เอ้า เอาไปซะ คทาของแกกับกระเป๋าเงินพระราชา ไอ้กระเป๋า

บ้านี่แพงเป็นบ้า ขนาดถูกที่สุดยังตั้งสิบคราวน์”

“แล้วคทาล่ะพ่อ” เด็กหนุ่มให้ความสนใจคทามากกว่ากระเป๋า

ก�ามะหย่ีสีแดงที่นอนอยู่ในถุงที่พ่อยื่นให้ ทันทีที่เขายื่นมือหยิบไม ้

สีน�้าตาลมันวาวขนาดพอดีมือขึ้นมาถือ แสงของมันก็สว่างวาบจนคน 

ทั้งร้านต้องหันมามอง

“พ่อ! พ่อ!” เฟรินร้องเรียกด้วยความตื่นเต้น 

“วะ! มีอะไรตื่นเต้นนักหนา”

“โธ่! พ่อ รู้หรือเปล่าว่าถ้าคทาสว่างในมือของใคร แสดงว่าคน

ถอืน่ะมอี�านาจทางเวท” ว่าแล้วเจ้าตวักย็ิม้ยดือย่างถกูใจ “นีน่่ะมนับอก

ว่าฉันมีพลังเวทแกร่งกล้าแค่ไหน พ่อรู้หรือเปล่า”

เสียงฮือฮาจากคนรอบด้านท�าเอาเฟรินยืดแล้วยืดอีก แต่มาดัส

ส่ายหวัก่อนจะกระซบิอะไรบางอย่างข้างหเูฟรนิ อะไรบางอย่างทีเ่ฟรนิ

ถึงกับตาตื่น

“พ่อ หมายความว่า ไอ้นี่...ไอ้นี่มัน...” ไม่ทันหลุดปาก มาดัส

ตะครุบปากเจ้าลูกตัวแสบพร้อมกับลากมันออกไปนอกร้าน

“บ๊ะ! แกอยากป่าวประกาศให้ชาวบ้านเขารูก้นันกัเหรอว่ามนัเป็น

ของเก๊!”
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“พ่อ...” เฟรินครางเสียงอ่อย

ก็ไอ้คทาที่ท�าให้เขานึกหลงตัวเองนักหนา มันไม่ต่างอะไรกับ 

ไอ้เครื่องมือสับปะรังเคที่พ่อเคยเอามาให้ก่อนหน้านี้เลยสักนิด 

“ของเก๊แท้ๆ น่าจะถูกกว่านี้หน่อย เค็มเป็นบ้า ไม้ก็แค่ไม้ฉ�าฉา 

พูก่เ็ป็นแค่ด้ายธรรมดาแท้ๆ อ้อ แกอย่าเอามอืไปถไูอ้ลายๆ นัน่มากนกั

ล่ะ เดี๋ยวสีมันจะลอก”

ไม่ทันขาดค�า เฟรินรีบแบมือตัวเองที่เผลอไปลูบขึ้นมาดู สีเริ่ม

ล่อนตดิมอือย่างว่าจรงิๆ แล้วมนักท็�าให้เขาอดนกึข�าไม่ได้กบัข้าวของที่

พ่อจัดหาให้ แต่ละอย่างมันชวนปวดหัวสิ้นดี 

“แล้วแกอย่าลืมเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยๆ ล่ะ ฉันซื้อส�ารองไว้ให้

แล้ว มีพอใช้ได้สักเดือน ภารกิจส�าคัญของเราน่าจะเสร็จภายในเดือน 

เดียว แกก็รีบๆ สืบหาข่าวเข้าหน่อยละกัน ฉันดูแล้วมีเจ้าหญิงเจ้าชาย

น่าสนใจหลายคนทีเดียวงวดนี้ เดี๋ยวเขาจะมีการแบ่งหอพัก จ�าไว้ ส่วน

มากเจ้าหญิงเจ้าชายอยู่ปราสาทขุนนาง ยังไงแกก็พยายามไปอยู่ท่ีนั่น

ให้ได้ พวกอยู่ที่ปราการปราชญ์มักเป็นพวกคงแก่เรียน ส่วนแผ่นดิน

ประชาชนมักเป็นพวกสามัญชน อยู่ไปไม่มีประโยชน์ แต่ยังไงก็แล้วแต่ 

อย่าไปอยู่ป้อมอัศวินเด็ดขาด พวกนี้ป่าเถื่อน ขืนไปอยู่ อยู่ได้ไม่ถึง

อาทิตย์มีหวังถูกเล่นงานแน่ แล้วจ�าไว้ห้ามลักพาตัวเจ้าชายจากไอ้ป้อม

นี้เด็ดขาด พวกนี้ส่วนมากบ้าเลือดทั้งนั้น” 

ผู้เป็นพ่อสาธยายพลางก้าวเดิน แต่คนฟังกลับหาได้ใส่ใจไม่ 

เพราะมีสิ่งน่าสนใจกว่าเต็มไปหมดทั้งสองข้างทาง ทั้งร้านรวงต่างๆ ก็

เต็มไปด้วยผู้คนทีแ่ห่กนัมาซือ้ของ สองพ่อลกูซือ้ของเกอืบครบทกุอย่าง

แล้ว ขาดแต่ดาบ ซึ่งเฟรินก�าลังคิดอยู่ว่า พ่อจะซื้อเล่มใหม่ให้เขา หรือ

จะเอาดาบขึ้นสนิมในลังเก่าๆ ของพ่อยกให้เขากันแน่ คิดๆ แล้วอดเอ่ย
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ปากถามไม่ได้

“พ่อ แล้วดาบล่ะ ว่าไง”

“หาซื้อเอาสักเล่ม บ๊ะ! นี่มันชักจะเกินงบที่ตั้งไว้แล้วนะนี่”

“ไม่เอาไอ้ดาบสนิมกินในลังพ่อให้ฉันหรอกเหรอ”

มาดัสเหลือบตามองไอ้ลูกชายปากดี

“แกยังไม่คู่ควรกับดาบเล่มนั้นหรอกเจ้าหนู”

ว่าแล้วมาดสักเ็ดนิน�าเข้าไปในร้านขายดาบทีอ่ยูร่มิถนนร้านหนึง่ 

ดาบวางโชว์หน้าร้านชวนตืน่ตาตืน่ใจมาก เป็นดาบเล่มใหญ่สะท้อนแสง

วาววับ ด้ามดาบประดับด้วยอัญมณีสีแดงอร่าม บอกท้ังอ�านาจดาบ

อ�านาจมนตร์ และอ�านาจเงนิ เพราะมนัแพงจนแทบกระโดดหนเีมือ่เหน็

ราคา

เฟรนิมองผ่านดาบดีทีเ่ต็มไปด้วยต�านานท้ังหลายไปยงัลงัใส่ดาบ

ราคาถูกที่รู้ว่าตัวเองคงได้อย่างดีก็แค่นี้ ทันทีที่ยื่นมือตรงไปที่กองดาบ 

ก็บังเกิดความรู้สึกราวกับเลือดในตัวก�าลังแล่นพล่านอย่างประหลาด 

แล้วดาบเล่มหนึง่ในกองกส็ะท้อนแสงวาบ จากนัน้ราวกบัมเีสยีงก้องใน

โสตประสาท เร่งให้เขาเอื้อมมือไปหยิบในทันใด

“ดาบผ่าปฐพี ดาบดีหนึ่งในเก้าสุดยอดดาบโบราณ แต่เป็นดาบ 

อาถรรพ์ที่ร้ายกาจที่สุดทีเดียวละครับ ถ้าเป็นไปได้อย่าแตะต้องมัน 

จะดีกว่า” 

ต้นเสียงมาจากชายหนุ ่มเจ้าของร้านผู ้ส ่งรอยยิ้มให้อย่าง 

เป็นมติร เฟรนิยิม้ตอบ ก่อนจะหนัไปมองดาบในมืออย่างสนใจ แล้วลูบ

แผลเป็นใต้ตาซ้ายของตนอย่างเผลอตัว

“อาถรรพ์ขนาดไหนล่ะ” เฟรินสาวความต่อ

“ดาบผ่าปฐพี แต่เดิมเคยเป็นอาวุธคู่มือของเอวิเดสที่ใช้ผ่าแบ่ง
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ดนิแดนเอเดนกบัเดมอส แต่หลังจากสงครามหนกักบัไฮคงิเมือ่ห้าพนัปี 

ก่อนดาบเริ่มมีรอยบิ่น เอวิเดสจึงโยนทิ้ง แต่อ�านาจชั่วร้ายของเอวิเดส

ยงัแฝงอยู่ ดาบเล่มนีผ่้านเจ้าของมาถงึเก้าร้อยเก้าสบิแปดคน แต่ละคน

มปีระวัตทิี่ไม่กลายเป็นทรราชกเ็ป็นพ่อมดด�า ไม่งัน้กเ็ป็นนกัฆ่า เชือ่กนั

ว่าถูกอ�านาจดาบควบคมุ ซึง่สดุท้ายมจีดุจบไม่ต่างกนัคือ...ตายด้วยดาบ

ตัวเอง”

“รอยบิ่น” เฟรินว่าแล้วเริ่มสัมผัสดาบตรวจดู พบรอยบิ่นเล็กๆ 

ที่คมดาบจริงๆ ตามค�าพูดของคนขาย “บิ่นแค่นิดเดียวก็ท้ิงซะแล้ว  

เอวิเดสนี่ช่างไม่รู้จักถนอมของดีซะบ้าง” ว่าพลางเริ่มแกว่งดาบหนักที่

ช่างพอเหมาะมือไปมา นัยน์ตาคมสีน�้าตาลทอประกายอย่างพอใจ

“ของดีแต่อันตรายนะครับ เชื่อค�าเตือนของผม เลือกดาบเล่ม

อื่นดีกว่า” เจ้าของร้านกล่าวด้วยน�้าเสียงจริงใจ เฟรินหันไปยิ้มให้

“ขอบใจ แต่ฉนัเอาเจ้านีล่ะ ฉนัเกดิมาไม่เคยได้ใช้อะไรท่ีเรยีกว่า

เป็นของดสีกัอย่าง ไอ้นีจ่ะเป็นอย่างแรกหรอือาจเป็นอย่างสดุท้ายทีฉ่นั

จะมี” 

ว่าแล้วเฟรินก็วาดดาบขึ้นมาพินิจตรงหน้า ยกนิ้วลูบปลายดาบ

“เจอกนัครัง้แรก กร้็องส่งเสยีงหนวกหนู่าร�าคาญ มนัช่างเป็นการ

พบกันที่ไม่โสภาเอาเสียเลยนะ ผ่าปฐพี”



5
โร เซวาเรส

ตะวันยังไม่ขึ้นจากขอบฟ้า สีนภาก็ยังเป็นเพียงแค่สีเทาหม่นๆ 

แต่เสียงไก่กลับเริ่มขันรับกันเป็นทอดๆ แข่งกับเสียงรถม้าที่ดังกึกๆ  

บนถนน และเสียงผู้คนก็เริ่มแว่วเบาๆ อากาศยามเช้ามืดยังเย็นชื้น 

หมอกยังลงจัดเช่นเคยแม้ว่ายามนี้จะย่างเข้าสู่กลางฤดูใบไม้ผลิแล้ว 

บรรยากาศชวนนอนเหลือหลาย แต่ทว่าสองพ่อลูกเดอเบอโรว์กลับตื่น

กันนานแล้ว และพร้อมจะออกเดินทางได้ทุกเมื่อ 

“เฟริน ไอ้แผนการที่คุยกันนี่ ฟังเข้าใจแน่หรือเปล่า” เสียงคน

เป็นพ่อเอ่ยย�้าเตือนแผนการเป็นรอบสุดท้าย

“ฉันเคยออกนอกแผนพ่อด้วยเหรอ ไว้ใจเถอะน่า ปัญหาไม่ได้

อยู่ที่ฉัน แต่มันอยู่ที่พ่อรู้จักไอ้โรงเรียนพระราชาดีแค่ไหนเท่านั้นละ  

บอกตรงๆ ฉันไม่คิดว่าแผนนี้เข้าท่าเลยสักนิด พ่อไม่เคยเห็นเลโมธี 

นัยน์ตานั่นบอกแววรู้ทันกับฉลาดเป็นกรดแค่ไหน ฉันไม่รับประกันว่า

แผนจะไม่แตก”

“วะ! อย่าตื่นตูมนัก แกมีหน้าที่หาข่าวก็พอ นอกนั้นฉันจัดการ
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เอง จ�าไว้ว่า ไอ้พวกมีชื่อต่อว่าอะไร เดอะปรินซ์ หรือ เดอะปรินเซส 

พวกนัน้ เป็นได้อย่างมากกแ็ค่...เจ้าชายเจ้าหญงิคนทีส่องทีส่ามทีส่ี ่ไม่ใช่

สินค้าดี”

สินค้าดีของคนเป็นพ่อ เป็นที่รู้กันว่าคือ เหยื่อเป้าหมาย

“พยายามหาเจ้าชายหรอืเจ้าหญงิตวัจรงิ ที่ไม่ได้มชีือ่ว่าเดอะปรนิซ์ 

หรือเดอะปรินเซส”

“ฉันละสงสัยจริงๆ ท�าไมต้องท�าให้มันยุ่งยากขนาดนี้ด้วยนะ 

รัชทายาทต้องไปเร่ร่อนไม่มีสิทธิ์ขนานนามว่าเจ้าชาย ส่วนไอ้พวก 

มาดมากนั่นเป็นได้แค่เจ้าชาย เป็นพระราชาไม่ได้”

“แกน่ะสิโง่ ทองแท้ยังต้องเอาไปลน เหล็กดียังต้องเอาไปเผา 

สมัยหนึ่งมีศึกชิงบัลลังก์ลอบฆ่ารัชทายาทกันเป็นว่าเล่น หลังจากนั้น 

เป็นต้นมา รัชทายาทตัวจริงเลยเชื่อกันว่าเลี้ยงไว้ในวังไม่ได้”

“ข่าวพ่อแท้แน่นะ”

“ไอ้...” มาดัสร้องอย่างเหลืออดเมื่อผู้เป็นลูกชายสร้างความ

หงุดหงิดให้อีกคร้ัง “ไม่ต้องพูดมาก แกเข้าไปหาข่าวก็พอ วิธีส่งข่าว

กลับมาจะท�ายังไง ฉันจะติดต่อเข้าไปเองก่อน...ไป ตอนนี้ไปกันได้แล้ว 

เดี๋ยวจะสาย”

เฟรนิถอนหายใจเบาๆ อย่างจนใจ ก่อนจะหนัไปรวบรวมข้าวของ 

ซึง่มนักม็แีค่กระเป๋าเดินทางใบเล็กๆ เพยีงใบเดียว กบัดาบเล่มโตทีเ่ขา

เอามนัสะพายบ่า คว้าหนงัสอืกองโตขึน้มาโอบไว้ในมืออีกข้าง แล้วเดิน

ตามมาดัสออกไป

ประตูใหญ่ของก�าแพงแห่งโรงเรียนเอดินเบิร์กเปิดกว้างในเช้า

วันนี้ อาทิตย์ส่องแสงจ้าแจ่มใส นกส่งเสียงร้องแข่งกันราวกับเสียง
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ดนตรี สนามหญ้าที่เขียวขจีหน้าโรงเรียนยังเต็มไปด้วยหยาดน�้าค้าง  

ทั้งรถทั้งคนยังเต็มถนนด้านหน้า แต่ก็น้อยกว่าวันก่อนหลายเท่าตัว  

ธงสีม่วงมีลายมงกุฎ ดาบ คทา แหวนสีทองอยู่ตรงกลาง ซึ่งเป็นธง

ประจ�าโรงเรียนพระราชาก�าลังปลิวไสวเรียงรายบนก�าแพงใหญ่และ 

ข้างประตูที่เปิดกว้าง 

วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดภาคการศึกษา นักเรียนใหม่ต้อง 

เข้าคิวรอการรายงานตัว ซึ่งดูเหมือนแถวจะทอดเหยียดออกไปเรื่อยๆ 

บางคนรีบมาจองคิวแต่เช้าเพราะอยากได้หมายเลขนักเรียนเป็นล�าดับ

ต้นๆ และบางกรณยีงัอาจมสีทิธิเ์ลอืกหอพกัได้อกีด้วย ส่วนนกัเรยีนเก่า

สามารถเข้าโรงเรียนได้เลยโดยไม่ต้องรอคิว 

ตอนนีท้กุคนล้วนอยู่ในชดุนกัเรยีนแห่งโรงเรยีนพระราชา เว้นแต่

พวกรุ่นพีท่ีม่คีวามแตกต่างกนัเลก็น้อยตรงผ้าคลมุยาวท่ีมแีถบสต่ีางกนั 

บ้างกเ็ป็นสขีาว บ้างกเ็ป็นสดี�า บ้างกเ็ป็นสแีดง บ้างกเ็ป็นสีน�า้เงิน เวลา

เดินเข้ามาพร้อมกัน ช่างละลานตาชวนมองราวกับขบวนเสด็จของ 

พระราชา

นอกจากผู้คนแล้ว ยังมีเสียงของสัตว์ต่างๆ ร้องแข่งกันจนแยก

ไม่ออกว่าเป็นเสียงของสัตว์ประเภทใด ทางด้านซ้ายของก�าแพงเป็น

สถานที่รับฝากสัตว์พาหนะของนักเรียนปีหนึ่งก่อนไปรายงานตัว มีท้ัง

ม้าใหญ่ม้าเล็ก สีขาว สีด�า แต่ละตัวล้วนอ้วนพี ทะนงองอาจไม่แพ้ 

เหล่าเจ้าของ

ส่วนสัตว์พาหนะของนักเรียนเก่า นักเรียนได้รับอนุญาตให้เอา

เข้าไปเก็บที่คอกในโรงเรียนเอง สัตว์พาหนะเหล่านี้จะแตกต่างไป ซึ่ง 

ดูแล้วน่าตื่นตายิ่งกว่าขบวนละครสัตว์ที่ไหนเสียอีก เพราะมีตั้งแต่  

มงักรดอกไม้พนัธุฉ์ลาดทีส่ดุ มงักรไฟพนัธุโ์หดท่ีสุด ช้างตัวโตเกอืบเท่า
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ประตูโรงเรียน งูเผือกยักษ์ยาวกว่าสามสิบเมตร ฟีนิกซ์เพลิงแสนสวย 

กริฟฟินผู้ทรงอ�านาจ ไปจนถึงหนูนายักษ์ตัวโตที่น่าขยะแขยง หรือลิง

อุรังอุตังขนรุงรัง

แต่แล้วความเพลินตาของเฟรินก็สะดุดลงด้วยเสียงของมาดัสที่

ดังขึ้น

“แกไปเข้าแถวได้แล้ว ไป! จ�าไว้ว่า เลือกปราสาทขุนนาง แย่ 

ที่สุดก็แผ่นดินประชาชน แต่อย่าไปเลือกป้อมอัศวิน ถ้าแกยังไม่อยาก

ตาย”

เสียงหัวเราะดังใกล้ๆ ท�าให้เฟรินต้องหันขวับไปดู 

เด็กหนุ่มผมสีน�้าตาลอ่อน นัยน์ตาสีเขียว นายโร เซวาเรส นาย

ขอทานคนนั้นนั่นเอง

“รู้มั้ยฮะ ปราสาทขุนนาง ปราการปราชญ์ ป้อมอัศวิน กับ 

แผ่นดินประชาชน มีฉายากันว่าไง ปราสาทผลาญทรัพย์ ปราการลับ

สมอง ป้อมผจญภัย แผ่นดินแรงงาน”

เฟรนิฟังฉายาแล้วหนัไปมองมาดสัทีเ่ริม่เหงือ่ตก ปราสาทผลาญ

ทรัพย์ ชื่อสยองน้อยเสียเมื่อไร

“เออ...นี่พ่อฉัน มาดัส เดอเบอโรว์” เฟรินตัดบทด้วยการ 

แนะน�า โรก้มหัวค�านับน้อยๆ แล้วส่งมือให้จับอย่างคนมารยาทดี

“สวัสดีฮะ ผมได้ยินชื่อคุณมานาน เจอตัววันนี้ดีใจจริงๆ ผม โร 

เซวาเรส”

มาดัสเร่ิมขยับรอยยิ้มพลางยืดอกรับค�าชม จากนั้นก็ท�าสิ่งท่ีใน

ความรู้สึกของเฟรินคือ...เริ่มเพ้อเจ้อ

“โรใช่ไหม ยงัไงกฝ็ากเจ้านีด้่วยละกนั มนัไม่ค่อยได้ความเท่าไหร่”

“ไปต่อแถวกันดีกว่า โร ไป...พ่อก็กลับไปได้แล้ว แค่นี้ฉันเดิน 
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เข้าไปเองได้ ไปเถอะไป”

“นายจะเลือกไปอยู่ที่ไหน โร”

“ไม่รู้จะได้เลือกหรือเปล่า มันไม่ใช่ทุกคนจะมีสิทธิ์เลือกอย่างที่

นายคิดหรอกนะ มันขึ้นอยู่กับผลตอนทดสอบพลังด้วย”

“ทดสอบพลงั?” เฟรนิทวนอย่างงงๆ ขณะก้าวเท้าเดนิไปต่อหลงั

เด็กหนุ่มอีกคนที่ยืนอยู่ในแถวคนหลังสุด

“ใช่สิ ที่มีมงกุฎ ดาบ คทา แล้วก็แหวน แต่ฉันไม่รู้หรอกว่า เค้า

ดูกันยังไง เท่าที่ฟังมา ไม่ใช่ทุกคนจะมีสิทธิ์เลือก”

“งั้นนาย?”

“ฉนัสงสยัว่าคงได้ไปอยูแ่ผ่นดินประชาชนละมัง้ น่าจะเหมาะกบั

ขอทานอย่างฉันหน่อย แต่ยังไงซะคงไม่ไปอยู่ปราสาทขุนนางกับนาย

แน่” โรพูดน�้าเสียงสัพยอกมากกว่าจะตอบจากใจจริง ค�าพูดของเขา 

เล่นเอาเฟรินหัวเราะครืน

“อย่าไปฟังพ่อฉนัพล่ามนกัเลย เค้ากห็วงัของเค้าไปงัน้ ปราสาท

ผลาญทรัพย์ เค้ามีให้ผลาญซะที่ไหนกัน พูดดีไปงั้นเอง ถ้าเลือกได้ฉัน

ขอไปอยู่ป้อมผจญภัยยังจะเข้าท่าซะกว่า ท่าทางจะมันพิลึก”

แล้วบทสนทนาของทัง้คูก่ส็ะดุดลง เพราะบรรยากาศรอบตวัเริม่

เปลี่ยนไป เหลือบมองแถวด้านหลังก็เห็นว่าตอนนี้ยาวเหยียดจนมอง

แทบไม่เห็นปลายแถว ส่วนผู้คนรอบด้านเริ่มเบาบาง เริ่มมีรุ่นพี่ในชุด

นักเรียนคลุมด้วยผ้าคลุมแถบสีขาว สีแดง สีน�้าเงิน สีด�า สองสามคน

เดินมาเชิญเหล่าผู้ไม่เกี่ยวข้องออกไปนอกเชือกแดงกั้นบริเวณ พร้อม 

กับโบกมือเร่งเหล่านักเรียนรุ่นพี่ที่มาถึงช้าให้รีบเข้าไปในโรงเรียน 

จากนัน้ไม่นานเสียงระฆังกดั็งเหง่งหง่างขึน้ เฟรนิเงยหน้าด ูเหน็
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นาฬิกาเรอืนโตทีส่ดุเท่าทีเ่คยเหน็ประดับอยูเ่หนอืประตกู�าลงัตบีอกเวลา

พร้อมกับเสียงระฆังที่ดังระงม

แล้วเสียงแตรยาวกด็งัลัน่ไปทัว่บรเิวณ เป็นสญัญาณบอกถงึการ

เริ่มรายงานตัว

“เอฟีน่า กรซิโดรสิ เดอะปรนิเซส ออฟเอเธนส์...ปราสาทขนุนาง” 

เสียงประกาศดังลั่นให้ได้ยินกันทั่ว ธงข้างประตูโรงเรียนก็แปรจากสี

ม่วงเป็นสีน�้าเงิน ตราประจ�าธงฉายเป็นลายมงกุฎ แล้วเสียงเฮก็ดังลั่น

ไปทั่ว

เสียงประกาศดังต่อไปเรื่อยๆ แถวก็ยิ่งหดสั้นลง จนกระท่ัง 

เกือบถึงคิวของเฟรินที่ยืนใกล้หน้าประตู บรรยากาศรอบตัวมันกระตุ้น

ให้ตื่นเต้นทั้งที่รู้ว่า เขาไม่ได้จะมาเรียนจริงๆ แต่หัวใจก็ยังเต้นโครมๆ 

ตามคนอื่นไปด้วย ด้านหน้ามองเห็นโต๊ะยาวใหญ่คลุมด้วยผ้าก�ามะหยี่

สีม่วงตั้งอยู่หน้าประตู ปราชญ์เลโมธียืนต้อนรับคุยกับผู้รายงานตัวคน

ล่าสุดอยู่ตรงนั้น มองเลยเข้าไปหลังประตูกว้างที่เปิดอยู่ เห็นแถว

กองทัพตั้งเรียงกันสี่กอง หน้ากองทัพซ้ายสุดถือธงสีน�้าเงินลายมงกุฎ 

มีสัตว์พาหนะของผู้ถือธงเป็นกริฟฟินสีทอง แถวถัดมาถือธงสีแดงลาย

ดาบ ผู้ถือธงนั่งอยู่บนหลังมังกรเพลิง ถัดจากนั้นเป็นกองทัพของผู้ถือ

ธงสีขาวลายคทา ผู้ถือธงอยู่บนหลังสฟิงซ์ สัญลักษณ์ของความรอบรู้ 

สดุท้ายคอืกองทพัของผูถ้อืธงสดี�าลายแหวนทีน่ัง่อยูบ่นหลงัฟีนกิซ์ ชวน

ให้ตื่นตาตื่นใจ จนถึงกับสะดุ้งเมื่อชื่อของตนถูกเรียก

“เฟริน เดอเบอโรว์ เดอะทีฟ ออฟบารามอส”

เฟรนิก้าวเท้าไปข้างหน้า ยนือยูเ่บือ้งหน้าเลโมธทีีย่ิม้ต้อนรบัเขา

เช่นเดียวกับคนอื่นๆ

“เฟริน...อืม...เธอนั่นเองสินะ ที่อยู่ของเธอคือ ป้อมอัศวิน”
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ส้ินเสียงของเลโมธีก็มีเสียงประกาศดังจากชายร่างยักษ์อีกคน 

ที่ยืนอยู่ข้างๆ จากนั้นธงข้างประตูใหญ่ก็แปรเปลี่ยนเป็นธงสีแดงลาย

ดาบ เสียงโห่ร้องต้อนรับดังขึ้นจากกองทัพมังกร มันดังกึกก้องกว่า 

การโห่ร้องคร้ังใดๆ ของกองทพัอืน่ๆ ได้ยนิแล้วชวนให้อบอุน่ฮกึเหมิเสยี

เหลือเกินในความรู้สึกของเด็กหนุ่ม

“ยินดีต้อนรับ เฟริน เดอเบอโรว์ เดอะไนต์ ออฟเอดินเบิร์ก” 

เสียงชวนฟังมาจากชายหนุ่มในชุดนักเรียนแห่งเอดินเบิร์ก ผ้า

คลุมแถบสีแดงบอกให้รู้ว่า เขาต้องเป็นรุ่นพี่ในป้อมอัศวินและต้องเป็น

บคุคลส�าคญัในป้อมเพราะแต่งกายด้วยเครือ่งแต่งกายเต็มยศกว่าปกติ

ทีเ่คยเหน็ เนือ้ผ้าเดนิดิน้ทองเป็นมนัวาว อกเสือ้มเีขม็กลดัรปูมงกฎุหนึง่

มงกุฎและดาวสามดวงติดอยู่ คาดคทาและดาบยาวท่ีเอวข้างซ้าย ท้ัง

ยังมีปลอกแขนสีแดงติดที่แขนเสื้อข้างขวา 

ใบหน้าของชายหนุม่ยามยิม้ยิง่ชวนมอง ทัง้ความมสีง่าราศ ีความ

องอาจและความรอบรู้ฉายชัดในเวลาเดียวกัน การพบกันครั้งแรก 

สร้างความประทบัใจให้เฟรนิอย่างยิง่ โดยเฉพาะนยัน์ตาสนี�า้เงนิทีฉ่าย

ประกายความเป็นกันเองและอ่อนโยนคู่นั้น

“ฉันได้ยินเรื่องราวสนุกๆ ในการท�าข้อสอบของเธอที่ไม่เหมือน 

ใคร มเีวลาวันหลงัจะขอฟังรายละเอยีดหน่อยละนะ เฟรนิ เดอเบอโรว์” 

บุรุษผู้นั้นกล่าวพร้อมกับยื่นเสื้อคลุมแถบสีแดงส่งให้ 

“ขอบคุณครับ” เฟรินเอ่ยพร้อมเอื้อมมือรับเสื้อคลุมแล้วหันไป

ค�านับมหาปราชญ์เลโมธีอีกครั้งก่อนเดินตามรุ่นพี่ในชุดผ้าคลุมแถบ 

สีแดงอีกคนหนึ่งไป แต่ก่อนจะไป ความรู้สึกบางอย่างที่เกิดวูบก็ท�าให้

เฟรนิอดหนัไปกวาดตามองคนอีกสามคนทีย่นือยูข้่างนกัปราชญ์เลโมธี

ไม่ได้
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คนแรกในชุดผ้าคลุมแถบด�า เป็นบุรุษร่างสูงสง่า ผมสีทอง

หยักศกเป็นประกายยาวจนถึงกลางหลัง นัยน์ตาที่ทอดมองสบตาด้วย

บ่งบอกถึงความใจดีและเป็นมิตร 

ถัดมาคือสตรีสวยสง่าในผ้าคลุมแถบขาว ผมสีทองของเธอ 

รวบเป็นมวยบนศีรษะอย่างเรียบร้อย ผิวของเธอขาวราวกับเกล็ดหิมะ 

ดวงหน้าบอกความสงบเยอืกเยน็อย่างยากแก่การคาดเดาอารมณ์ความ

รู้สึกใดๆ 

ส่วนบุรุษคนสุดท้าย ดวงหน้าคมเข้ม ผมสีด�าหยักศกระต้นคอ 

โครงหน้าเข้ม คิ้วเข้ม จมูกโด่งนั่นมีปลายงุ้มนิดๆ ราวกับปากนกอินทรี 

แล้วเฟรนิก็เผลอไปสบนยัน์ตาสีด�าคมกรบิฉลาดเฉลยีวคูน่ัน้ มนั

ฉายแววดถููกพุง่ตรงมาราวกบัประเมนิราคาสนิค้า แล้วรมิฝีปากบางนัน่

ก็เหยียดออกนิดๆ ชวนให้ขนลุก แทบจะเรียกว่าแสยะปากเยาะมาก 

เสียกว่ารอยยิ้ม ซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขารู้สึกทั้งกลัวทั้งเกรง...มัน

ท�าให้ตัวเขาชาไปชั่วขณะจนก้าวเท้าไม่ออก ไม่กล้าขยับ ไม่กล้าแม้แต่

ถอนสายตา และคงจะหน้าแตกอยู่ตรงนั้น ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือ

จากบุรุษที่เขาชื่นชมคนนั้น 

“ปรินซ์อาเธอร์ หวังว่าท่านคงไม่คิดจะเริ่มสงครามกับคนของ

ป้อมอศัวนิตัง้แต่วันแรกของการเปิดภาคเรยีนหรอกนะ หรอืท่านว่าไง” 

เสียงเรียกนั้นท�าให้บุรุษผู้น่าสะพรึงกลัวเบือนสายตาไปทางต้นเสียง 

และท�าให้เฟรินมีจังหวะตั้งสติกลับมาได้

“สงครามระหว่างเรามันไม่เคยหยุดอยู่แล้ว จ�าไม่ได้หรือ ปรินซ์

โรเวน”

ปรินซ์อาเธอร์ แห่งซาเรส ฉายาเจ้าชายใจสิงห์ ผู้ขยายดินแดน

ซาเรสบกุเข้าไปในสโนว์แลนด์ รกุเข้าไปถงึถิน่เดมอสอย่างไม่หวาดเกรง
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เอวิเดส

ปรินซ์โรเวน แห่งเจมิไน ฉายาเมจิกปรินซ์ ผู้ท�าในสิ่งที่ไม่น่า 

เป็นไปได้ให้เป็นไปได้ เป็นผูเ้ปิดเส้นทางเดนิทะเลที่ไม่เคยมีให้แก่เจมไิน 

แอเรียส และไนล์ ท�าให้แก้ปัญหาการขาดดุลการค้าของประเทศ และ

พลิกสถานการณ์เสียเปรียบทางสงครามกับซาเรส แถมได้พันธมิตร

มากมาย

ชื่อสองชื่อที่ก�าลังก้องอยู่ในโสตประสาทของเฟริน ท�าให้ใจของ

เขาเต้นไม่เป็นจังหวะ หวังแต่คนเป็นพ่อคงไม่คิดอยากขโมยตัวเจ้าชาย

สองคนนี้ ไม่งั้นเขาคงเป็นคนแรกที่ต้องดับสนิทที่นี่แน่ๆ



กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว บนดินแดนที่ปกครองด้วยกษัตริย์ 

มีอัศวินปกป้องเจ้าหญิง มีพ่อมด และมังกร ตลอดจนเวทมนตร์ 

และความลี้ลับ

ในต�านานเล่าขานถึงสงครามศักด์ิสิทธิ์ระหว่างปีศาจแห่ง

ความมืดกับราชาแห่งแสงสว่าง ที่ได้แบ่งแยกดินแดนเป็นสองส่วน 

โดยขนานนามดนิแดนแห่งความดว่ีาเอเดน และแผ่นดนิแห่งคนบาป

ว่าเดมอส สงครามด�าเนินต่อเนื่องไม่เคยหยุดยั้งตราบจนดาบแห่ง

กษัตริย์ คทาแห่งพลัง แหวนแห่งปราชญ์ และมงกุฎแห่งใจได้

ปรากฏ...

บัดนี้ มงกุฎแห่งใจได้พินาศสิ้น คทาแห่งพลังได้หักสะบั้นลง 

ล�าน�าแห่งสงครามจึงถูกยกมาขับขานอีกครั้ง...

1
 คณะเดินทางแห่งเอดินเบิร์ก
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“รุก!”

“ใจเย็น”

“รุก!”

“บอกให้ใจเย็นไง”

“...”

“รุกฆาต”

“เลิก!”

เสียงตะโกนคร้ังสุดท้ายบอกให้รู้ว่า เจ้าของนัยน์ตาสีม่วงที่ 

เส้นผมยามนี้ดูจะยุ่งเหยิงไปหมดก�าลังอารมณ์เสียสุดขีด

“ก็บอกแล้วว่าเลิกเล่นๆ นายต่างหากที่ไม่รู้จักฟังเองนะคิล” 

คนชนะยังยียวนหาเรื่องตามนิสัย นัยน์ตาสีน�้าตาลคู่โตม ี

แววฉายชัดว่าพอใจท่ีแกล้งชาวบ้านได้ส�าเร็จ ขณะที่สองมือก�าลัง

เก็บหมากบนกระดานอย่างสุขใจ

“เล่นอีกเกม” แต่คนแพ้ผู้ไม่ยอมแพ้ท้าอีกรอบ

“ไม่เอา จะถึงแล้ว” 

ค�าตอบทีเ่ดด็ขาดดังจากปากเด็กหนุ่มนาม เฟรนิ เดอเบอโรว์ 

เจ้าของฉายาหัวขโมยแห่งบารามอส ท�าให้เจ้าชายคาโล วาเนบลี 

แห่งคาโนวาล ที่ก�าลังนั่งเช็ดดาบอยู่ถัดออกไปเหลือบนัยน์ตาสีฟ้า

คู่สวยขึ้นมอง ก่อนจะเบือนสายตาออกไปนอกหน้าต่าง 

เกวียนเล่มเล็กก�าลังจะแล่นผ่านเข้าไปในเมืองที่มีป้ายปัก

บอกชื่อเมืองว่า ‘ฟรอนเทียร์’ เด่นหราดึงดูดความสนใจ ก่อนจะ

ปรากฏตกึรามบ้านช่องทีเ่รยีงรายอยูส่องข้างทาง ยามน้ีท้องฟ้าเริม่

ทอแสงสีทองแดงเรื่อๆ บอกเวลานอนอันแม่นย�าของเทพสุริยะ  
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เสยีงนกกาทีก่�าลงับนิกลบัคืนรงัดังขบัขานผสมผสานกบัเสยีงเคร้งๆ 

จากการปิดร้านของบรรดาร้านค้าต่างๆ แว่วเข้ามาเป็นระยะ

“ยงัไงคนืนีก้ต้็องพกัทีน่ีแ่น่ เมอืงหน้าด่านตดิชายแดนเดมอส” 

เฟรินว่าพลางเหลือบมองไปยังเจ้าชายที่อยู่ไม่ไกลจากตน ก่อนจะ

หันกลับมามองเพื่อนซี้ คิล ฟีลมัส นักฆ่าแห่งซาเรส 

“แถบน้ีฉันมากับพ่อสองสามครั้งแล้ว...สาวๆ สวยๆ ทั้งนั้น 

ให้ได้ค้างสักคืนเถอะน่า แล้วจะพาไปเปิดหูเปิดตา”

ค�าสาธยายนั้นท�าให้สองหนุ่มที่นั่งอยู่ในเกวียนพากันชะงัก 

แล้วหันไปมองเจ้าตัวต้นเสียง

“ไม่” ค�าค้านดังจากคิล เขารู้สึกปวดหัวขึ้นมาทันควันกับ

เพื่อนตรงหน้า ความจริงเขาอาจจะยอมตอบรับค�าชวนนั้นก็ได้ถ้า       

ไม่ติดใจว่า ภายในร่างที่เป็นผู้ชายตรงหน้าของเฟริน เดอเบอโรว์ 

แท้จริงแล้วคือ เจ้าหญิงเฟลิโอน่าแห่งบารามอส หรืออีกฉายาคือ 

ธิดาแห่งความมืดแห่งเดมอส สาวน้อยที่ใครๆ พากันตามหาตัว แต่

เจ้าตัวกลับแสดงออกได้สมกับที่เป็นเฟริน เดอะทีฟเสียมากกว่า 

แถมริจะพาเพื่อนพ้องไปเปิดหูเปิดตาเที่ยวหาสาวๆ อีก

คดิถงึตรงนีค้ลิกน็กึข�าขึน้มาในใจ ขณะท่ีเจ้าชายแห่งคาโนวาล

แม้จะยังรักษาท่าทีสงบเหมือนทุกครั้ง แต่นัยน์ตาดุๆ ก็เริ่มมอง

ปรามเจ้าคนปากพล่อย

“อ๊ะๆ ไม่ต้องมาท�าตาขวาง ฉันก็แค่หวังดีเสนอความเห็น” 

ว่าแล้วเจ้าตัวยักไหล่ ก่อนจะต่อด้วยประโยคว่า “แต่ถ้านายอยาก

จะรักษาภาพลกัษณ์เจ้าชายบนหอคอยงาช้างแห่งคาโนวาล ใครจะ

ไปว่าอะไรได้” 
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ดูเหมือนค�ายั่วยุจะได้ผลทันควันเพราะสายตาเย็นชาของ 

เจ้าชายน�้าแข็งเริ่มละลายด้วยไฟแห่งอารมณ์ ตามความต้องการ

ของนักก่อเพลิงตัวยงจริงๆ คิลเห็นแล้วถึงกับต้องถอนหายใจอย่าง

ปลงอนิจจัง...เฮ้อ! เล่นหมากรุกต่อก็ดีแล้วเชียว...

“ฉันได้ห้องเดี่ยว?”

เฟรินเลิกคิ้วขณะทวนค�าท่ีได้ยิน มีรอยยิ้มบางๆ ฉาบบน    

ริมฝีปากคู่สวย 

ยามนีอ้าทติย์ลบัขอบฟ้าไปแล้ว เดก็หนุม่นามเฟริน เดอเบอ-

โรว์ก็กลับกลายร่างเป็นสาวน้อยรูปร่างบอบบาง สวยน่ารักอีกครั้ง 

ด้วยอ�านาจมนตร์แห่งไข่มุกแสงจันทร์ที่ส่องประกายอยู่บนล�าคอ

งามระหง แม้จะยังอยู่ในชุดเดินทางตัวโคร่งของผู้ชาย

“เจ้าหญงิต้องพักห้องเด่ียวอยูแ่ล้วน่ีพ่ะย่ะค่ะ คณะเรามผู้ีหญิง 

อื่นอีกที่ไหน” โกโดม โคมุส คนแคระร่างเล็กที่มีเขากวางอยู่บนหัว

ผูเ้ป็นทัง้พ่อมดแห่งเดมอส และองครักษ์ประจ�ากายเจ้าหญิงกล่าวข้ึน

เจ้าหญิงถลึงตาใส่เจ้าคนเรียก เพราะสรรพนามมันชวนให้

ขนลกุซู ่แล้วกเ็ริม่ไม่อยากจะอยูห้่องเด่ียวท่ีได้ ถ้าต้องอยูเ่พราะเป็น  

เจ้าหญิง อารมณ์ที่ก�าลังดีของผู้มีฐานันดรศักดิ์ว่า ‘เจ้าหญิง’ เริ่ม

จะหงุดหงิด

“ฉัน คิล กับคาโลก็นอนด้วยกันทุกคืน ไม่เห็นเป็นไร”

“ผู้หญิงกับผู้ชายนอนด้วยกันได้ยังไง ไม่ถูกต้อง” 

เจ้าชายอาเธอร์แห่งซาเรสอธิบายอย่างสมเหตุสมผล แต่  

เจ้าคนชอบออกนอกกฎกลับยิ้มและยังเถียงข้างๆ คูๆ
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“คิดอะไรมากมาย เดี๋ยวเข้าเดมอสจะมีโรงแรมให้นอนหรือ

เปล่าก็ไม่รู้ ถึงเวลามันก็ต้องนอนด้วยกันอยู่ดี” 

“นั่นมันคนละเรื่อง” อาเธอร์บ่นอย่างร�าคาญใจ

“อีกอย่าง เตียงในห้องก็ไม่พอ” โรเวนกล่าวเสริมแล้วก็ขยับ 

รอยยิ้มน้อยๆ “ถ้าฉันเป็นเธอ ฉันจะเลือกนอนคนเดียว” นัยน์ตา

สีน�้าเงินฉายแววจริงจังตามค�าพูด ซึ่งท�าให้เฟรินปิดปากสนิท ยิ้ม

แหยๆ แล้วรีบจบบทสนทนาโดยด่วน

“ด ีงัน้ถ้าทุกอย่างไม่มปัีญหา โรเวนพกักับอาเธอร์ ข้าพกักับ

ลาเวน คาโลพักกับคิล แล้วเจ้าหญิงก็พักห้องเดี่ยว ทุกอย่างเอา

ตามนี้ คืนนี้พักให้เต็มที่ พรุ่งนี้เราจะข้ามแม่น�้าเลทิสเข้าสู่เดมอส” 

ว่าแล้วเจ้าคนแคระเขากวางก็แจกกุญแจห้องให้ทุกคน

เสียงเพลงจังหวะเร้าอารมณ์ดังแว่วมาจากทางร้านเล็กๆ 

ท้ายเมืองฟรอนเทียร์ ซึ่งเป็นทั้งแหล่งท่องเท่ียวยามราตรีของนัก      

เดินทาง และที่พักผ่อนหย่อนอารมณ์ของชาวบ้าน และบัดนี้แม้ 

แสงไฟภายในร้านจะถูกหรี่ลงจนมืดสลัวชนิดแทบจะมองไม่เห็นว่า

ใครเป็นใคร แต่เสยีงสรวลเสเฮฮาทีแ่ทรกสลบักับเสยีงเพลงมาเป็น

ระยะ ก็ยังคงบ่งบอกถึงความเป็นที่นิยมของสถานที่ได้เป็นอย่างดี 

บาร์เทนเดอร์หนุ ่มผสมเครื่องดื่มตามสั่งด้วยท่าทางอัน

สวยงาม ก่อนจดัการส่งเครือ่งด่ืมสสีวยให้บุรษุหนุม่สองคนทีย่นือยู่

หน้าเคาน์เตอร์

“นายคิดยงัไงกบัแผนการของเลโมธีทีส่่งคทาแห่งพลงัเข้าไป

ซ่อมในเดมอส” 
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เจ้าชายแห่งซาเรสเปิดบทสนทนา 

“คทาแห่งนักรบ” เจ้าชายแห่งเจมิไนแย้ง

“บางคนก็เรยีกว่า คทาแห่งนกัรบ บางคนก็เรยีกว่า คทาแห่ง

พลัง ไม่ต้องโยกโย้โรเวน นายก็รู้ว่าฉันหมายถึงคทาที่เลโมธีใช้ดูด

ซับพละก�าลังกึ่งหนึ่งของเอวิเดส” อาเธอร์แห่งซาเรสเริ่มหงุดหงิด 

ซึ่งท�าให้เกิดแววข�าขันบนนัยน์ตาสีน�้าเงินของเจ้าชายแห่งเจมิไน 

เจ้าชายโรเวนเบือนหน้ากลับไปจิบเครื่องดื่มต่ออย่างไม่ไยดี

ก่อนตอบเรียบง่าย

“ฉันท�าตามหน้าที่ เรื่องอื่นไม่สน” 

สิน้ค�า ร่างอรชรของสาวนางหนึง่กเ็ซถลาลงมาเกยทีต่กัอย่าง

ตั้งใจ เรียกรอยยิ้มให้ปรากฏบนดวงหน้าคนที่ยืนมองอยู่ข้างๆ 

มารยาสาว...

ความขบขันผุดพรายในใจของอาเธอร์ หนุ่มรูปงามอย่าง 

โรเวนมีหรือจะหนีพ้นเรื่องพรรค์นี้ แถมเจ้าหล่อนในชุดแดงที่กอง

บนตักนั่นก็สวยไม่หยอก 

“ขอโทษนะคะ” 

เสียงเจ้าหล่อนใสชวนฟัง เงยดวงหน้างามมองสบนัยน์ตา

สีน�้าเงินคู่สวยของโรเวน พร้อมเผยอริมฝีปากสีสดราวกับยั่วยวน

แต่ทว่า...โรเวนกลับขยับตัวแล้วดันร่างเจ้าหล่อนออกห่าง

อย่างสุภาพ นัยน์ตาสีน�้าเงินบอกชัดว่ารู้ทัน 

ดวงหน้างามของสาวสวยร้อนวูบ ก่อนจะรีบผละไปเมื่อรู้ว่า   

คนตรงหน้าไม่เล่นด้วย

อาเธอร์เลกิคิว้ ขยบัรอยยิม้ขณะเหลอืบตามองเจ้าชายรูปหล่อ
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ที่ไม่ยอมดึงเบ็ด แล้วกระเซ้าว่า

“สวยขนาดนั้น น่าเสียดาย”

“ดอกไม้งามแต่ไม่หอมท�าให้ฉันเร่าร้อนไม่ได้”

อาเธอร์ย้ิมเหยียดอีกครั้งแล้วหัวเราะเบาๆ ก่อนจะหวนนึก

ไปถึงสมัยที่เจ้าชายหนุ่มตรงหน้ามาเยือนเอดินเบิร์กเป็นครั้งแรก 

เดก็หนุม่ทีด่ใูสซือ่ สภุาพ ชวนให้แกล้งเสยีจนอดมอืไม่ได้ แต่พอเอา

เข้าจริงจึงรู้ว่าภายใต้เสื้อคลุมลูกแกะนั้น มีสมิงตัวจริงซ่อนอยู่ 

ทันใดนั้น ไฟทุกดวงก็ถูกดับลง เสียงกรับดังขึ้นเป็นจังหวะ    

บอกถงึการแสดงทีก่�าลงัจะเริม่ขึน้ ตามด้วยเสยีงกลองกบักระพรวน

ที่เร้าความสนใจ

“การแสดงพเิศษสดุยอดของทีน่ีล่ะ ทีน่ัง่นีก้พ็เิศษเหน็ชดัทีส่ดุ 

เชื่อฉันสิ”

เสยีงหวานฟังคุน้หจูนโรเวนกบัอาเธอร์ต้องหันไปเพ่งมองคน

สามคนที่มายืนอยู่ใกล้ๆ  

โรเวนเบิกตากว้าง ขณะที่อาเธอร์ถึงกับร้องสบถ

“เฟริน คาโล คิล” โรเวนเอ่ยด้วยเสียงดุ ท�าเอาเด็กวัยรุ่น 

ทั้งสามคนหันมามองขวับ แต่พอเห็นที่มาของเสียง สีหน้าก็ดูตื่นๆ 

โดยเฉพาะเมื่อได้ยินค�าต�าหนิ “มันไม่ใช่ที่ที่พวกนายจะเข้ามาเที่ยว 

โดยเฉพาะเธอ เฟริน”

“บอกแล้วก็ไม่เชื่อ” คิลพึมพ�า ขณะท่ีคาโลถอนหายใจ มี

เพียงเฟรินที่ยังยิ้มเผล่

“ทีพวกพี่ยังมากันเลย มาถึงเมืองหน้าด่าน ไม่มาบาร์นี้ จะ

เรียกว่าลูกผู้ชายได้ไง...จริงมั้ย”
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“บ๊ะ! ไอ้หนูนี่รู้จริง” 

เสียงสนับสนุนดังจากชายร่างใหญ่ที่ยืนอยู่ข้างๆ “แต่เสียง

หวานไปหน่อยนะ ยังกับผู้หญิง รู้ไหมว่าลูกผู้ชายน่ะมันต้องห้าว” 

ไม่ว่าเปล่า ยกมือตบป้าบที่ไหล่ไอ้หนูทันที “หือ?” 

พอมอืกร้านสมัผสัไหล่เลก็ ความฉงนกบั็งเกิด แต่ก่อนจะทัน

ดึงร่างบางนั้นเข้ามาพิสูจน์ คาโลก็ยกมือข้างหนึ่งตะปบหมับเข้าให้

ทีข้่อมอืชายร่างใหญ่ แล้วบบีหนกัๆ พร้อมส่งนยัน์ตาดุ เพียงเท่าน้ัน

คนเมาก็เริ่มสร่าง แล้วความคิดอย่างหนึ่งก็เริ่มผุดขึ้นมา

สงสัยไอ้หนูนั่นเป็นผู้หญิง ส่วนไอ้รูปหล่อนี่เป็นแฟนมัน...

เขาคิดเองเออเองแล้วก็ยิ้ม พลางเอื้อมมือไปตบไหล่คาโล          

ดังป้าบ!

“น่ารักดีนี่ น่าอิจฉา”

เท่านั้นเองคนน่ารักและคนถูกอิจฉาก็พากันหน้าร้อนวาบ  

ขณะทีเ่สยีงหวัเราะข�าๆ ดังจากปากโรเวนกบัคิล ทิง้ให้อาเธอร์ต้อง

เก็บง�าความสงสัยเอาไว้

คนที่ไม่เคยถูกใครชมว่าน่ารัก เพราะถนัดแต่เป็นฝ่ายชม  

เริ่มตาวาว ก่อนถอนหายใจอย่างนึกปลงกับเจ้าร่างงี่เง่าของตัวเอง

แล้วรีบเปลี่ยนเรื่องคุย

“แล้ววันนี้การแสดงจากที่ไหนล่ะพี่ชาย” 

“เค้าว่าเป็นนางระบ�าสาวสวยจากเวนอล ได้ยินว่าค่าตัวแพง

หูฉี่” ชายผู้นั้นตอบ

“จากเวนอล ไม่ไกลจากนี่เท่าไหร่สินะ” โรเวนพูดแล้วยิ้ม

“ที่นั่นเป็นเมืองสาวงาม” อาเธอร์เสริม
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“ถึงว่าเศรษฐีกระเป๋าหนักโผล่มากันพรึ่บ” ว่าแล้วเฟรินก็   

หัวเราะหึๆ ก่อนหันไปกระเซ้าคิล

“นายน่ะโง่ ตอนนั้นฉันจะจ้างนายแล้วจ่ายด้วยการให้เปิด

บริสุทธิ์สาวน้อย นายดันไม่เอา เดี๋ยวนายจะได้รู้ว่าไอ้ค่าเปิดๆ นี่น่ะ

มันกี่ตังค์”

ค�าเย้านั้นท�าให้คิลแยกเขี้ยว ขณะที่คาโลเริ่มหงุดหงิดในใจ   

แล้วหันไปสั่งเครื่องดื่มจากบาร์เทนเดอร์มาดับเครียด เมื่อเหลือบ

มองไปที่คิล ก็พบว่าเพื่อนมีสีหน้าปั้นยากขึ้นทุกที ขณะที่โรเวน 

เริ่มยิ้ม พร้อมส่ายหัวอย่างปลงอนิจจัง...และแน่นอนที่สุด เจ้าชาย

แห่งซาเรสช็อกไปเรียบร้อยแล้ว

หมดกันภาพลักษณ์อันงดงามของเจ้าหญิงแห่งบารามอส...

พลันบทสนทนาท่ีต่อไม่ติดก็ถูกขัดขึ้นด้วยเสียงเพลงหวาน

แว่ว ไฟสีม่วงจางถูกเปิดขึ้นกลางเวทีกว้าง อึดใจต่อมา สาวน้อย

ร่างอรชรที่คลุมกายด้วยผ้าคลุมก�ามะหยี่สีแดงบนเกี้ยวก็ถูกหาม

ออกมาช้าๆ โดยสาวงามหกคนที่อยู่ในชุดนางระบ�าสีสวย

“ฉันคิดว่าเด็กๆ ควรกลับบ้าน”

ค�าสัง่ดงัออกมาจากปากของเจ้าชายแหง่ซาเรส แตค่�าสัง่นัน้

ยังไม่ทันได้รับการปฏิบัติตาม ไฟทั้งหมดก็ดับพรึ่บ

ภายในร้านพลันเงียบกริบ มีเพียงเสียงกระพรวนเท่านั้น ที่

ดังเข้าหู ไม่นานเกี้ยวถูกวางลงกับพื้น แล้วสาวน้อยก็เหยียดร่าง

ระหงขึ้นยืนอย่างสง่า ดวงหน้าที่ก้มมาตลอดเมื่อเงยขึ้นนั้น ดึงดูด

สายตาทุกคู่ให้ชะงักราวกับต้องมนตร์สะกด

ดวงหน้ารูปไข่ล้อมด้วยเส้นผมสีทองยาวและเหยียดตรง  
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หน้าม้าไล้ลงบนหน้าผากขาวนวลใกล้นัยน์ตาสีเขียวราวกับมรกต

ชวนมอง ดูน่ารักบอบบาง แต่เต็มไปด้วยความสง่างามยิ่ง เหมือน

นางฟ้าหรือเจ้าหญิง

เจ้าหล่อนผูม้เีรือนร่างอ้อนแอ้นน่าทะนุถนอม เปลือ้งผ้าคลมุ

ออกช้าๆ เผยให้เห็นชุดราตรีสีขาวยาวกรอมเท้า สวย บริสุทธิ์ 

สะอาด ที่อยู่ข้างใน คาดคะเนว่าอายุของเจ้าหล่อนคงไม่เกินสิบห้า

ปี ทันทีที่สาวน้อยโปรยรอยยิ้มมา ก็ท�าให้ห้องแห่งนี้ดูสว่างไสว 

ไปหมด ทุกคนต่างตะลึงในความงาม...

แล้วก็ท�าเอาใครบางคนแทบพลัดตกลงจากเก้าอี้

อาเธอร์เหลือบมองเจ้าชายโรเวนแห่งเจมิไน ที่ท�าท่าเหมือน

ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว 

คิ้วเข้มนั้นเริ่มขมวด แล้วนัยน์ตาสีน�้าเงินท่ีสงบเสมอของ 

โรเวนก็เริ่มเป็นประกาย บอกชัดว่าเจ้าของดวงหน้าเริ่มเครียดจัด

สาวน้อยตามรสนิยมของโรเวนหรือนี่

ความคิดนั้นท�าเอาอาเธอร์นึกอยากหัวเราะ 

อาเธอร์เหลือบตามองเจ้าชายคนข้างตัว สัมผัสได้ถึงความ 

เครียดของเขา ก่อนที่โรเวนจะลุกพรวด 

“กลับ!” 

ค�าสัง่ชดัจากโรเวนโดยไม่ยอมเปิดโอกาสให้ต่อรองเลยสกันดิ 

จากนั้นก็เดินน�าลิ่วไปที่ประตู ปล่อยให้รุ่นน้องท้ังหลายรีบวิ่งตาม 

โดยไม่คิดแม้แต่จะเหลียวไปมองนัยน์ตาสีเขียวของใครบางคนที่

ก�าลังทอดมองตามด้วยความรู้สึกเจ็บปวดน้อยใจ

แล้งไมตรีนัก...เจ้าชายแห่งเจมิไน...



“แม่นมว่า หญิงเป็นเจ้าหญิงที่มีแต่เงินกับฐานันดรศักด์ิ         

แต่ไม่น่ารัก และจะไม่มีใครมารักหญิงจริง” 

เด็กหญิงตัวเล็ก ร่างป้อม ผมบ๊อบสั้นสีทองลีบติดหัว ยิ่งหา     

ความน่ารักไม่เจอ สิ่งที่ดูดีเพียงอย่างเดียวคือนัยน์ตาสีเขียวใสบน

ใบหน้าขาวที่เต็มไปด้วยรอยกระสีน�้าตาล เธอส่งเสียงสะอื้นขณะ

ตัดพ้อชีวิตตัวเองอย่างเกินตัว แล้วช้อนตาข้ึนมองดวงหน้าของ 

คนตัวโตกว่าเพื่อรอค�าปลอบโยน 

แต่คนที่ชอบแกล้งยามนี้กลับตีสีหน้าขึงขัง แม้จะอมยิ้มนิดๆ 

เอ่ยค�าถามแทนค�าปลอบ

“งั้นหญิงจะท�ายังไง” 

ปากสแีดงเริม่เบะออก เดก็หญงิท�าท่าจะร้องไห้อกีครัง้เพราะ

ได้ค�าตอบที่ไม่ถูกใจ

“หญิงจะไม่แต่งงานตลอดชีวิต หญิงจะบวช” 

2
 วิเวียนนานีย่าแห่งเวนอล
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“ออกบวช...งั้นหญิงก็ต้องออกจากวังไปอยู่ในโบสถ์คนเดียว 

ชีวิตคงล�าบากแย่”

“ไม่เอา” เสียงเล็กๆ ปฏิเสธพร้อมเจ้าตัวส่ายหน้าแสดงทีท่า

ขัดอกขัดใจ แต่คนตัวโตกว่าที่ชอบแกล้งยังคงตีหน้าเคร่ง

“ถ้าไม่เอาแล้วหญิงจะท�ายังไง ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนี่”

“มสี”ิ เดก็หญงิร้ัน ก่อนจะออกค�าส่ังอย่างเคยตัวว่า “ก็เจ้าพี่ 

ขอหญิงแต่งงานสิ” 

เด็กชายมีสีหน้าครุ่นคิดแต่ไม่มีความแปลกใจ

“แต่หญงิไม่ได้รกัพีน่ี ่จะแต่งงานกนัได้ยงัไง” ค�าค้านน้ันฟังดู 

เจ้าเล่ห์ทีสุ่ด แต่เดก็น้อยรูไ้ม่เท่าทัน โผเข้ากอดรอบคอคนตวัโตทนัที

“รักสิรัก รักที่สุด แต่งงานกับหญิงนะ”

ค�าขอแต่งงานจากเจ้าหญิงองค์เล็กฟังดูแสนจะน่ารัก แต่ 

ค�าตอบรับ มีเพยีงแค่รอยสมัผสัจมุพิตเบาๆ ท่ีหน้าผาก กบัค�าสญัญา 

ที่แสนจะนุ่มหู

“ถ้าหญงิสญัญาว่าเมือ่โตแล้วจะเป็นผูห้ญงิทีด่กีว่าใครๆ พีจ่ะ 

มารับไปเจมิไนก็ได้”

คนโกหก!

ความรู้สึกในใจยามเมื่อหวนคิดถึงช่วงเวลาที่แสนหวานนั้น    

มีแต่ความเจ็บปวดรวดร้าวเพราะความแล้งน�้าใจของใครบางคน 

ดวงหน้าเล็กๆ ที่เคยตกกระเปลี่ยนเป็นดวงหน้าใสไร้ไฝฝ้า รูปร่าง

ป้อมๆ ก็แปรเปลี่ยนเป็นร่างอรชร และคนที่น�้าตาไหลออกมา

ง่ายดายก็กลับกลายเป็นผู้ที่รู้จักเก็บอารมณ์
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จากเจ้าหญงิองค์น้อยกลายเป็นมกฎุราชกุมาร ีและก�าลงัจะ 

ได้กลายเป็นพระจกัรพรรดินี น่ีไม่ได้หมายถงึการเป็นผูห้ญงิทีด่หีรอก 

หรือ แต่ท�าไมใครบางคนกลับยิ่งห่างหายไปเมื่อฐานะเธอเลื่อนสูง

ขึ้นไปเรื่อยๆ ท�าราวกับรังเกียจและเป็นคนอื่นที่ไม่เคยรู้จักกัน...

ยิ่งคิด น�้าตาก็พานจะไหล

หรือ...จะมีเพียงแต่เธอที่คร�่าครวญพร�่าเพ้อ...

“เจ้าหญิง” 

เจ้าหญงิวเิวยีนนานีย่าหนัไปมองแม่นมคนสนทิทีส่่งเสยีงเรยีก

“นม...” น�้าเสียงของเจ้าหญิงสั่นเครือ

“นมทลูเตอืนแล้วว่าผลต้องเป็นอย่างนี ้ท่านกไ็ม่เชือ่” น�า้เสยีง 

ที่เข้มแข็งจากแม่นมคนสนิทเป็นค�าปลอบที่เอ่ยออกไปอย่างรู้ว่า 

ไร้ผล ด้วยรูว่้าเจ้าหญงิองค์น้อยปักใจกบัความรกั แต่ความจรงิกค็อื

ความจริง ความจริงที่อธิบายได้ยาก 

...ถ้าเพยีงแต่วเิวยีนนานย่ีาจะเป็นเพยีงเจ้าหญิงตัวเลก็ๆ แห่ง

เวนอลเหมือนท่ีเคยเป็น เพียงแต่พระมหาราชินีและเจ้าชายจะ 

ไม่ถูกลอบสังหาร เพียงแต่เจ้าหญิงไม่ต้องข้ึนเป็นมกุฎราชกุมารี 

เพียงแต่พระราชินีองค์ใหม่จะมีรัชทายาท เพียงแต่พระจักรพรรดิ

จะไม่สิ้น เพียงแต่วิเวียนนานีย่าจะไม่ใช่เชื้อสายราชวงศ์คนเดียวที่

เหลืออยู่...

เจ้าชายโรเวนแห่งเจมิไน...จะแต่งงานกับสตรีคนใดก็ได้      

เจ้าหญิงคนใดกไ็ด้ ถ้าไม่ใช่มกฎุราชกมุาร ีและไม่ใช่องค์จกัรพรรดนิี  

แผ่นดินเจมิไนต้องการเจ้าชายโรเวน พอๆ กับที่แผ่นดินเวนอล

ต้องการเจ้าหญิงวิเวียนนานีย่า...
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แต่จากเหตกุารณ์ในคนืน้ี...บางที...อาจจะเป็นจรงิทีว่่า เจ้าชาย 

แล้งน�้าใจ... 

เจ้าชายเดนิผละไปไม่เหลยีวแลสกันดิ ไม่แม้แต่จะรอทักทาย     

รูอ้ยูแ่ล้วว่าเป็นแผนการของเจ้าหญงิวเิวยีนนานย่ีา  หรอืจะแล้งน�า้ใจ

จริงๆ 

เจ้าชายโรเวน ฮาเวิร์ด

“งั้นก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามที่จะเป็น” 

นัน่เป็นถ้อยค�าเด็ดขาดจากเจ้าหญงิน้อย ดวงตาฉายประกาย

เด็ดเดี่ยว ขณะที่ดวงหน้ายังขาวซีด ถ้อยค�าที่แม่นมอย่างเธอท�าได้

เพียงกล่าวสนองตอบ

“เพคะ ให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่ควรเป็น” แล้วดันร่างบางไป        

ที่หน้ากระจก หยิบหวีขึ้นสางเรือนผมยาวสลวย

“ท�าใจให้สบายนะ ไม่ว่าอะไรจะเกดิขึน้ นมจะปกป้องเจ้าหญงิ

เอง”

สิน้ค�ากล่าว เสยีงเอะอะกด็งัลัน่มาจากข้างนอก ท�าให้เจ้าหญิง 

ถึงกับสะดุ้ง ลุกพรวดแล้วหันไปคว้าดาบที่ข้างเตียง ประตูใหญ่ถูก

ผลักเปิดผาง ร่างราชองครักษ์ที่ชุ่มโชกไปด้วยเลือดพุ่งเข้ามาก่อน 

แม่นมปราดเข้าไปประคอง

“เซอร์กัสตองทรยศ...พวกเราตายกันเกือบหมดแล้ว...รีบ...         

พาเจ้าหญิงหนี...ไป” 

เสยีงนัน้ตะกกุตะกกั แต่เป็นประโยคทีช่วนให้ตะลงึ ดวงหน้า

แม่นมหลวงขาวซีด ขณะที่เจ้าหญิงกลับรั้นกว่า นัยน์ตาสีเขียวของ

เธอเต็มไปด้วยประกายโกรธ 
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“กัสตอง!” 

เจ้าหญิงส่งเสียงดังลั่น ก่อนก้าวเดินจะออกจากประตูไป

“เจ้าหญิง!” เสียงอุทานมาจากแม่นมคนสนิท แต่เจ้าหญิง 

กระชับดาบในมือแน่น

ด้ามดาบในมือแม่นมกระทุ้งที่ต้นคอขาวของเด็กสาวท่ีรัก

เสมอืนลกู ร่างบอบบางพลนัอ่อนยวบในอ้อมแขน เสยีงวิง่ดงัมาจาก

ข้างนอก พอแม่นมเป่าปากให้สัญญาณ มังกรจันทราก็บินถลาเข้า

มาที่หน้าต่าง แม่นมประคองเจ้าหญิงได้ก็กระโดดขึ้นหลังมังกร  

ร่างใหญ่ของผู้บุกรุกปรากฏที่บานประตู ลูกดอกคมปลาบเล็งมา 

ที่เป้า แต่มังกรจันทราก็บินออกไปก่อนแล้วหายไปในแสงจันทร์...

กึก!

เสียงดาบถูกวางเบาๆ ลงบนโต๊ะไม้สีเข้มหน้าเตียง แล้วเสื้อ

คลุมก็ถูกเปลื้องวางตาม นัยน์ตาสีด�าคมเข้มของเจ้าชายอาเธอร์

แห่งซาเรสตวดัมองร่างของเจ้าชายผูร่้วมห้องทีก่�าลงันัง่อ่านหนงัสอื

อยู่อีกฟาก แล้วก็ค่อยบรรจงถอดถุงมือออกจากมือ

“ท�าไมรีบกลับมาล่ะ ไม่ดูการแสดงให้จบเสียก่อน”

เมื่อเห็นอีกฝ่ายยังนิ่ง อาเธอร์ก็ยักไหล่แล้วกระโดดขึ้นเตียง

“ไม่ชอบการแสดงหรือติดใจอะไรสาวน้อยคนนั้น” แม้ไม่มี

ช่องให้แหย่ แต่ยังอดที่จะแซ็วไม่ได้

โรเวนขยับรอยยิ้มอย่างสุภาพ คราวนี้เอ่ยค�าตอบแจ้งชัด

“ถ้าติดใจคงรอชมการแสดงจนจบแล้ว ไม่ต้องรอให้ท่านมา

แนะน�า”
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เสียงกึกกักดังจากทางหน้าต่าง โรเวนลุกข้ึนอย่างระวังตัว      

ดาบลอยมาปรากฏท่ีมือขณะหันไปสบตากับอาเธอร์ แล้วก้าวเท้า

ไปประชิดหน้าต่าง คิว้เข้มเลกิขึน้เลก็น้อยก่อนทีม่อืจะขยับเลกิม่าน

แล้วผลักบานหน้าต่างให้เปิดกว้าง

สตรีสองนางบนหลังมังกรท่ีลอยตัวอยู่นอกหน้าต่างสร้าง   

ความประหลาดใจให้เจ้าชายทั้งสองยิ่งนัก

“ท่านแม่นม!” 

เจ้าชายโรเวนอุทานเบาๆ

“ขอหม่อมฉนัลีภ้ยัข้างในเถดิ” สตรสีงูวยักว่าเอ่ยเสยีงเครียด    

พร้อมกับส่งร่างเจ้าหญิงที่สิ้นสติในอ้อมกอดของตนให้ ก่อนจะ

กระโดดลงจากหลังมังกรตามเข้ามาในห้อง

โรเวนบรรจงวางร่างเจ้าหญิงน้อยลงบนเตียง เป็นภาพท่ี         

ท�าให้เจ้าชายแห่งซาเรสต้องเก็บง�าความสนใจ ก่อนจะหันไปสนใจ

ผู้มาเยือนที่คงอธิบายอะไรได้กระจ่างกว่า

“เจ้าชายโรเวน เจ้าชายอาเธอร์ หม่อมฉันคือเฟย์น่า เป็น   

แม่นมในเจ้าหญิงวิเวียนนานีย่าแห่งเวนอล”

ค�าแนะน�าตัวที่เรียกนัยน์ตาคมๆ ของอาเธอร์ให้ตวัดมอง          

ร่างอรชรของเจ้าหญงิทีน่อนสลบบนเตยีงของโรเวนอีกครัง้ คิว้เข้ม

ขมวดทันควัน ความคิดบางอย่างแล่นเข้าในใจก่อนเอ่ยถ้อยค�ารับ

“ยินดีที่ได้รู้จัก” น�้าเสียงกลั้วหัวเราะนิดๆ แล้วนัยน์ตาก็เริ่ม     

ฉายแววเจ้าเล่ห์ ก่อนเปรยข�าๆ

“เปลี่ยนที่ตากอากาศกันมาถึงนี่ คงล�าบากแย่”

“ขอบคุณทีเ่ป็นห่วง” แม่นมหลวงแห่งเวนอลรบัค�าด้วยความ
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สงบ ก่อนอธิบายจริงจัง ตรงไปตรงมา 

“เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นภายในเวนอล ท�าให้หม่อมฉัน       

ไม่สามารถอยู่ในภาวะที่จะอารักขาเจ้าหญิงได้ และคิดขึ้นมาได้ว่า     

เจ้าชายโรเวนอยู่ไม่ห่าง เลยหวังว่า...เจ้าชายทั้งสองจะกรุณา...”

“เอาสิ” อาเธอร์ตอบทันควัน ขณะที่โรเวนก�าลังขมวดคิ้ว         

“ซาเรสกับเวนอลก็มีสัมพันธ์ดีๆ กันมานาน แถมเวนอลยังมีความ

สมัพนัธ์ดเีป็นพเิศษกบัเจมไินด้วยไม่ใช่ร”ึ น�า้ค�าแฝงกระแสเย้าแหย่

ขบขัน แต่โรเวนกลบัเคร่งเครยีด แม้จะมเีพยีงนยัน์ตาทีท่อแววกร้าว

กว่าปกติ ส่วนสีหน้ายังคงสงบนิ่งเป็นปกติ

หมอนี่ยั่วยากประจ�า

อาเธอร์คิดในใจ ขณะที่โรเวนเอ่ยอย่างเคร่งขรึม

“แต่พวกฉันก�าลงัจะเดินทางเข้าเดมอส มนัไม่ใช่ทีท่ีป่ลอดภยั

ส�าหรับเจ้าหญิง”

“ทราบเพคะ แต่ตอนนี้หม่อมฉันนึกถึงใครไม่ออกจริงๆ ใคร   

เป็นคนดีคนร้ายก็เดาไม่ถูก”

น�้าเสียงแม่นมเฟย์น่าบอกถึงความกังวลอย่างเห็นได้ชัด มัน

ท�าให้โรเวนใจอ่อนเป็นครั้งแรก เขาถอนหายใจเบาๆ

“เดินทางเข้าเดมอสไม่ใช่เส้นทางปลอดภัย แต่ถ้าซาเรสจะ

รับประกันความปลอดภัยของเจ้าหญิงแห่งเวนอล ฉันก็คงว่าอะไร

ไม่ได้”

ค�ากล่าวนีเ้ล่นเอาอาเธอร์สะดุง้ไหวตวั ชกัจะหวัเราะไม่ออก แต่ 

ก่อนที่จะได้เอ่ยปากพูด สตรีเบื้องหน้าก็ตัดบทเสียก่อนท�าให้ค้าน   

ไม่ขึ้น
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“เป็นพระกรุณา เวนอลจะไม่ลืมไมตรีในครั้งนี้เลย” 

จากนั้นแม่นมคนประหลาดก็คุยอะไรอีกสองสามค�าแล้ว 

รีบรุดจากไป ทิ้งแต่ภาระชิ้นโตเอาไว้ในห้องให้สองบุรุษมองสบตา

กัน ก่อนอาเธอร์จะเปรยขึ้นก่อน

“เจ้าหญิงจากเวนอล ได้ข่าวว่าจะได้เป็นพระจักรพรรดินี      

เร็วๆ นี้นี่” 

“ท่านสนไหมล่ะ” โรเวนกล่าวแล้วขยับรอยยิ้ม

“สน” อาเธอร์ตอบทันควันพร้อมขยับตัวเข้าไปก้มมองว่าที่         

จักรพรรดินี

ใบหน้าเจ้าหญิงยามนี้ช่างงดงาม หลับตาพริ้ม แพขนตา     

แนบแก้มนวล ริมฝีปากสีกุหลาบอิ่มเต็มชวนฝัน น่าเชยน่าชมมาก

เสียยิ่งกว่าคราเห็นไกลๆ

“ทั้งสวยทั้งมีอ�านาจ” อาเธอร์พึมพ�า “เสียแต่เด็กไปหน่อย”   

เขากล่าวขัดเองแล้วส่ายหัว

“อย่าจ้องมาก” โรเวนเปรยขึ้นด้วยน�้าเสียงสงบ คราวนี้              

อาเธอร์เลิกคิ้วหันไปมอง พลางยิ้มกริ่ม

“หึงหรือ”

“เปล่า” เขาตอบชัดก่อนอธิบาย “แม่ของเจ้าหญิงคือหนึ่งใน

สามผู้วิเศษแห่งสโนว์แลนด์ เธอตายไปแล้วแต่ทิ้งค�าสาปร้ายไว้ใน             

ตัวเจ้าหญิง”

“ค�าสาป?” ค�าบอกเล่าน้ันเรียกความสนใจของอาเธอร์ได้ดนีกั 

“มนตร์เสน่ห์” โรเวนตอบสั้นๆ “จ้องมากๆ อาจจะหลงเสน่ห์

นาง จากนั้นก็จะกลายเป็นทาสรัก”
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“ฮื้อ!” อาเธอร์ส่งเสียงในล�าคอ ก่อนนัยน์ตาคู่เล็กจะหรี่ลง          

ไปอีก “หลอกเราเล่นสิท่า”

“ไม่เชื่อจะลองดูก็ได้ ฉันแค่เตือนท่านด้วยความหวังดี”        

โรเวนว่าแล้วหัวเราะเบาๆ “ก่อนจะตกอยู่ในหลุมเสน่ห์ของแม่มด”

พลันเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นเบาๆ

อาเธอร์เดินไปเปิดประตู แล้วถึงกับต้องเบิกตากว้างกับ 

อาคันตุกะผู้มาเยือน 

เจ้าหญิงแห่งบารามอส!

เจ้าหล่อนยังอยู่ในชุดเด็กผู้ชายเหมือนเคย แต่ดวงหน้าใน  

ยามที่เป็นสตรีนั้นดูอ่อนหวานชวนมอง เธอยิ้มแฉ่งให้ก่อน

“ดึกขนาดน้ีมีธุระอะไรหรือ” อาเธอร์กล่าวด้วยน�้าเสียง        

ที่ฟังนุ่มหู แต่เฟรินกลับน�้าลายเฝื่อนคอ แล้วขยับตัวเผยให้ร่างของ

ชายที่อยู่ข้างหลังโผล่มาให้เห็น...อัศวินร่างใหญ่แห่งบารามอส

เคาะประตูคราวแรก โกโดม โคมุสมีธุระกับโรเวน 

เคาะประตูคราวนี้ ลาเวน แห่งบารามอส...

อาเธอร์ต้องเก็บง�าความคิดไว้

“เจ้าชายโรเวนบอกว่าหาเพ่ือนร่วมห้องให้ผมได้ ให้ผมมารบั  

ส่วนลาเวนบอกว่ามีเรื่องจะพูดกับท่าน”

“เพื่อนร่วมห้อง?” อาเธอร์ทวนค�าก่อนหัวเราะเบาๆ “อ้อ...  

เข้ามาก่อนสิ น่าจะตื่นแล้วมั้ง”

ค�าชวนท�าให้เฟรินรีบก้าวเท้าเข้าไปในห้อง พอกวาดตามอง

ไปเห็นร่างบอบบางบนเตยีงเข้า นัยน์ตาเจ้าตวักถ็งึกบัเบกิกว้าง เอ่ย
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ส่งค�าประท้วง

“ผู้หญิงเนี่ยนะ ล้อเล่นใช่มั้ยฮะนี่” 

“เจ้าหญิงวิเวียนนานีย่า” ลาเวนเอ่ยอย่างรู้จักเป็นอย่างดี  

“งั้นน่าจะเป็นเรื่องเดียวกัน ทางบารามอสมีค�าสั่งเรียกข้ากลับด่วน

เพราะเวนอลส่งสาส์นขอความช่วยเหลือมา การเดินทางครั้งนี้คง

ต้องไหว้วานท่านให้ช่วยคุ้มครองเจ้าหญงิแทนแล้ว เจ้าชายอาเธอร์” 

“เอาสิ” อาเธอร์ตอบรับอย่างว่าง่ายพร้อมรอยยิ้มบางๆ แต่    

คิ้วเข้มก�าลังขมวดอย่างคนใช้ความคิด เพราะถ้าถึงขนาดต้องส่ง

สาส์นไปยังบารามอส แสดงว่าเรื่องภายในคราวนี้ไม่ธรรมดา ทัน

เท่าความคิด อาเธอร์ก็เอ่ยถามในสิ่งที่ก�าลังนึกสงสัย

“แล้วนี่ทางเวนอลเป็นอะไรมากหรือเปล่า”

“ได้ข่าวว่าเกิดรัฐประหารกลางเมือง”

“ท่านแม่” วเิวยีนพึมพ�าแล้วลกุพรวดจากเตยีง ท�าให้ดวงตา 

ทกุคู่มองไปทีเ่ธอเป็นตาเดยีว ดวงหน้าขาวซดีนัน้บอกความกงัวลอย่าง

สงัเกตได้ชดั ขณะท่ีนัยน์ตาฉายแววลังเล ก่อนออกค�าสัง่อย่างเคยตัว

“พาฉันกลับเวนอล” 

องครักษ์คนส�าคัญของบารามอสมองสบตาก่อนกล่าวอย่าง

เคร่งขรึม

“ไม่มีค�าสั่ง ข้าท�าตามความประสงค์นั้นไม่ได้”

“ฉันออกค�าสั่งอยู่นี่!” 

เจ้าหญิงแห่งเวนอลประกาศก้อง แต่ลาเวนแย้มรอยยิ้ม      

อย่างสุภาพ ก่อนชี้แจง

“ที่นี่มีเพียงเจ้าหญิงแห่งบารามอสคนเดียวที่ออกค�าสั่งกับ       
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ข้าได้...อ้อนวอนเธอเองเถอะครับ” 

เท่านัน้เอง เฟรนิกถ็งึกบัสะดุง้โหยง ขงึตาใส่คนโยนปัญหามา 

สุมหัว ก่อนจะยิ้มแหยๆ ไปทางเจ้าหญิงคนสวยที่ก�าลังมองมาด้วย

สหีน้าตืน่ๆ พอเหน็เจ้าหญงิแห่งเวนอลชดั นยัน์ตาสนี�า้ตาลก็เบกิกว้าง

“เธอ...” 

เฟรินอุทานก่อนจะสบถอะไรบางอย่างในใจอย่างที่กุลสตรี      

ไม่พึงกระท�า แล้วรีบตีหน้าเคร่ง 

“ไปล้างหน้าล้างตาดีกว่า แล้วผมจะพาไปห้องพกัผ่อน” เฟรนิ 

เอ่ยขึ้น พร้อมแย้มรอยยิ้มน้อยๆ “ถือเสียว่าผมชวนไปเที่ยวเล่นใน

ดินแดนเดมอสสักพัก ส่วนเวนอล ปล่อยให้บารามอสกับลาเวน

ปกป้องดินแดนให้ก่อน อย่าท�าหน้ายุ่งเลยน้า...จะหมดสวยเสีย

เปล่าๆ เชื่อผมเถอะ” 

น�้าเสียงเฟรินนุ่มนวลชวนฟัง

“แต่...” ก่อนที่เจ้าหญิงจะขยับปากพูด เฟรินก็ขัดขึ้นอีก

“หรือเจ้าหญิงจะไม่เชื่อมือไฮคิงกับบารามอส ให้บารามอส   

มีโอกาสรับใช้สักครั้ง”

คราวนีด้วงหน้าเจ้าหญงิสงบลงอย่างประหลาด ก่อนพยกัหน้า 

รบัค�าเชญิชวนอย่างว่าง่ายแล้วสาวเท้าเดินเข้าห้องน�า้ไป ทิง้ให้สอง

บุรุษถอนหายใจเบาๆ ก่อนหันมาสบตากันอย่างไม่ได้นัดหมาย แม้

น�้าลายจะยังเฝื่อนคอ

เจ้าหญิงแห่งบารามอสจีบสาวเก่งเหลือเชื่อ

มนัเป็นความรูส้กึทีช่วนฝืดเฝ่ือนในใจของสองบรุษุยามน้ีเสยี

เหลือเกิน แม้จะชวนให้ขบขันไม่น้อยก็ตามที
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“เห็นแล้วรูไ้หมว่าเคยเจอกนัทีไ่หน ฉนันกึว่าเธอจะ...” อาเธอร์ 

เปรย 

เฟรินแยกเขี้ยว “ท่านอาเธอร์ ผมน่ะลูกผู้ชายเต็มตัวนะ              

ไอ้เรื่องท�าร้ายผู้หญิงผมไม่ท�าหรอก” 

“ไม่ท�าน่ะดีแล้ว แต่ยงัไงฝ่าบาทกไ็ม่ใช่ลกูผู้ชาย” ลาเวนสวน

ทันทีอย่างรู้สึกเหนื่อยหน่ายใจ

เจ้าหญิงวิเวียนนานีย่าหลับไปแล้ว แต่เธอสินอนไม่หลับ  

ไม่กล้าขึน้ไปนอนร่วมเตยีงกบัสาวสวยน่ารกันัน่ ท้ังท่ีรู้ว่าเป็นผู้หญิง

เหมอืนกันก็เถอะ กฝ่็ายน้ันเป็นถงึเจ้าหญงิแถมสวยขนาดนัน้ จะให้

หัวขโมยอย่างเธอขึ้นไปนอนด้วยมันออกจะเสนอหน้ามากเกินไป 

แต่ถ้าไม่ให้นอนที่นี่ แล้วจะไปนอนที่ไหน

ความคิดค�านึงท�าให้เจ้าตัวก้าวเท้าเดินออกจากห้อง ก่อนจะ

หยุดลงอย่างลงัเลหน้าบานประตท่ีูยังมีไฟสว่างลอดออกมา รอยยิม้

กริม่ปรากฏบนรมิฝีปากอย่างเจ้าเล่ห์ แล้วกข็ยบัมอืเคาะประตเูบาๆ 

รอจนบานประตเูปิดออกแล้วผลบุเข้าไปในห้อง กวาดตามองไปรอบ

ห้องที่ว่างเปล่า จากนั้นก็ตั้งค�าถาม

“หมอนัน่ล่ะ” ว่าแล้วกก็ระโดดขึน้ไปนัง่บนเตยีงของใครบางคน 

ที่บัดนี้ไม่อยู่ คิลเดินกลับไปนั่งที่อีกเตียงแล้วมุดเข้าไปในผ้าห่ม

“อาบน�้าโน่น” 

คราวนี้คนฟังเบ้ริมฝีปาก มุดตัวเข้าใต้ผ้าห่มบ้าง แล้วเริ่ม       

พึมพ�าหงุงหงิง

“ง้ันสบาย” ค�าพึมพ�าท�าให้คนฟังเริม่สงสยั ก่อนตัง้ค�าถามบ้าง
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“นายจะมาท�าอะไรห้องนี้ กลับห้องไป๊” 

“กลบัไม่ได้” เฟรนิบอก “ห้องฉนัดนัมีสาวงาม” จากน้ันก็เริม่

อธิบายเรื่องเจ้าหญิงแสนสวยให้ฟัง

“หือ...ตกลงแม่สาวนางระบ�านั่นกลายเป็นเจ้าหญิงแห่ง          

เวนอล” คิลทวนค�าแล้วเกาหัวแกรกๆ “ท�าอะไรประสาทๆ”

“เค้าคงประชดใครสักคนมั้ง ตอนฉันกอดปลอบจนเค้าหลับ    

ไปนั่น เจ้าตัวพร�่ายาวเหยียดถึงคนใจด�า สับปลับ ขี้โกหก”

“นายกอดปลอบประโลมเค้าได้  ท�าไมไม่นอนกับเค้าไปเลย 

ล่ะ” คิลแย้งข�าๆ

“ก็...มันไม่มีอารมณ์” เฟรินแย้ง แต่ท�าเอาคนฟังถึงกับ

หัวเราะค้าง ก่อนจะเขวี้ยงหนังสือบนหัวเตียงใส่เข้าให้ ท�าให้เฟริน

หวัเราะข�าๆ ก่อนอธบิายจรงิจงั “ฉนัไม่ชนิทีจ่ะนอนกับสาวสวยแบบ

นั้นนี่หว่า แถมเตียงเด่ียวน่ันมันก็เล็กเป็นบ้าจะให้นอนยังไง แล้ว

นายกร็ูว่้าตอนเช้า ฉันต้องกลายร่างเป็นผูช้าย มหีวงัแม่เจ้าประคณุ

ได้ร้องกรี๊ดกร๊าดปวดประสาทแน่”

“ก็จริงของนาย งั้นนายจะเอาไง” คิลรับฟังเหตุผล

“นอนนีส่”ิ เฟรนิตอบทนัควนัแล้วยิม้กว้าง “แล้วไล่ใครบางคน

ไปนอนพื้น”

คิลหัวเราะหึๆ แล้วทันทีที่เสียงแกร๊ก! ดังขึ้นที่ประตูห้องน�้า          

เจ้าตัวก็รีบดับโคมไฟหัวเตียงแล้วมุดตัวเข้าใต้ผ้าห่ม ท�าเป็นหลับ

เพื่อตัดปัญหา

นัยน์ตาสีฟ้ากวาดมองสองร่างที่หลับสนิทบนเตียง ชักสีหน้า

หงดุหงดิ ก่อนจะผ่อนลมหายใจอย่างสงบ แล้วก้าวเท้าไปทีเ่ตยีงของ 
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คลิ เจ้าคลิกแ็กล้งนอนเตม็เตยีงอย่างน่าถบี เดินไปอกีเตยีง สาวน้อย 

ที่กวนใจเขาก็แกล้งหลับตาพริ้ม แย่งทั้งเตียง ผ้าห่ม และหมอน

คาโลกระชากหมอนกับผ้าห่มออกจากตัวเจ้าหล่อนราวกับ     

รู้ว่าแสร้งหลับ แต่เจ้าตัวดีกลับท�าเป็นหลับตาพริ้มไม่ตื่นเสียอย่าง

นัน้ ยิง่ท�าให้เขารูส้กึหงดุหงดิใจเป็นอย่างมาก แล้วในท่ีสดุ...เจ้าชาย

ก็ต้องลงไปนอนที่พื้น

ความเย็นเยียบอุ่นขึ้นมาถนัดเมื่อผ้าห่มคลุมลงมา แล้ว       

ร่างนุ่มก็เบียดเข้ามาแนบชิด มันท�าให้คนตื่นง่ายไหวตัว แต่เจ้าตัว

แสบกลับยิ้มหวาน

“ฉันหนาว นอนด้วยกัน” เสียงหวานกระซิบเบาๆ  

“ไม่” เสียงเข้มนั้นค้านชัดเจน

“ข้างบนมีแต่เตียง ไม่มีหมอน ไม่มีผ้าห่ม”

“ฉันไม่หนาว นายอยากได้ผ้าห่มกเ็อาผ้าห่มไป” ฝ่ายปากแขง็

ยงัคงปากแขง็  แต่เจ้าคนทีเ่บยีดแสร้งหลบัตาพร้ิมไม่ต่อปากต่อค�าไป 

เสียอย่างนัน้ เพราะไออุน่ของผ้าห่มกบัคนข้างตวัท�าเอาเธอเริม่เคลิม้

เจ้าตัวดกี�าลงัจะหลบั แต่อกีฝ่ายกลบัข่มตาหลบัไม่ลง น�า้เสยีง 

จึงเริ่มแข็ง

“เฟรนิ...ลกุ” คนท�าหน้าท่ีต่างหมอนออกค�าสัง่ “ไปนอนทีเ่ตยีง”

“ฮื้อ” คนขี้เซาเริ่มค้านด้วยน�้าเสียงบอกชัดว่าก�าลังจะนิทรา

“ลุก” เสียงเข้มดังชัด คราวนี้เปลือกตาโตเปิดขึ้น นัยน์ตา  

สีน�้าตาลงัวเงียสบมองตาสีฟ้าใส

“น่า...ก่อนหน้านี้ก็นอนด้วยกันบ่อยไป”
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มันยังคงนึกว่าตัวเองเป็นหมา เหตุผลที่ไม่ควรเป็นเหตุผล 

ท�าให้คนตัวโตกว่าจนค�าพดู ถงึกบักดัฟันกรอด แล้วเพยีงอดึใจเดยีว

ก็กระตุกไข่มุกแสงจันทร์เก็บกลับเข้ามือ

จากร่างงามๆ ก็พลันกลายกลับเป็นร่างหมาน้อย แต่เหมือน   

เจ้าหมาน้อยจะไม่แคร์เพราะความง่วงมันมีมากกว่า ท�าให้ฝ่าย 

คนท�าอะไรไม่ได้  ได้แต่ฮึดฮัดขัดใจอยู่ในความมืด

ไอ้หมาบ้างี่เง่า...

ความหนกัทบัลงบนตวั ท�าให้อดึอดัจนต้องกระพอืขนตา แล้ว

เปิดเปลอืกตาขึน้ ภาพแรกทีม่องเหน็จะเป็นใครไม่ได้ นอกจากเจ้าของ 

นยัน์ตาสนี�า้ตาลวาววบัทีบ่อกความไม่สบอารมณ์เพราะต้องกลบัไป

สูส่ภาพขนฟฟู่องอกีครัง้หลงัจากพยายามหลกีเลีย่งได้เป็นเวลานาน 

“ลุก” คาโลออกค�าสั่งเสียงดัง แต่เจ้าตัวดียังแสยะเขี้ยวให้

“แกเอาไข่มุกฉันไปไหน” อีกฝ่ายกลับว่าไปโน่น

“ไข่มุกของฉัน ไม่ใช่ของนาย”

“งก” เฟรินในร่างหมาน้อยส่งเสียงว่าเข้าให้ ท�าให้คนที่ถูก

ว่าจ้องเขม็งแล้วไม่ยอมต่อค�า

“คาโล” แต่เจ้าตัวดียังไม่เลิกราจนกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการ

แล้วเสยีงเคาะประตกูด็งัขึน้ คลิเดนิไปเปิดประต ูแต่เจ้าตวัยุง่ 

กลับไม่สนใจอาคันตุกะที่มาเยือนสักนิด อีกท้ังยังโน้มหน้าเข้ามา

ใกล้ขึ้นทุกทีโดยไม่รู้สักนิดว่าแสงอรุณยามเช้าก�าลังสาดส่องไปทั่ว 

เขาเปลี่ยนจากร่างขนฟูกลายกลับเป็นเด็กหนุ่มอีกครั้ง

มันสร้างภาพที่ชวนให้สงสัยในใจของอาคันตุกะที่มาเยือน
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“อรุณสวัสดิ์” เจ้าชายแห่งเจมิไนขยับรอยย้ิมเฝื่อนกับภาพ

หนุ่มน้อยสองคนเบื้องหน้า 

ส่วนคิลหันไปมองตามเสียงโครมของใครบางคนที่ถูกผลัก

กระเด็นอยู่ทางด้านหลัง ก่อนจะหันมาชี้แจงกับโรเวนที่ยืนอยู่เบื้อง

หน้า

“เฟรินว่า เจ้าหญิงอะไรนั่นไปนอนบนเตียงมัน มันก็เลย     

อพยพมานอนที่นี่ เมื่อคืนก็นอนเตียงอยู่ดีๆ หรอก แต่ตกดึกมันก็

มุดไปนอนที่พื้น สงสัยจะไม่ชอบนอนเตียง”

เหตุผลฟังดพูลิกึ โดยเฉพาะเมือ่ประกอบกับภาพท่ีเห็นอยู่ใน

ขณะนี้

โรเวนถอนหายใจเบาๆ

นี่เขาควรจะเป็นห่วงสวัสดิภาพของเจ้าหญิง หรือว่าความ

ปลอดภัยของเจ้าชายดี

เจ้าชายคนที่ดวงหน้าขาวๆ แดงจัดไปหมด ขณะที่เจ้าหญิง    

ในร่างเด็กหนุ่มตัวดียิ้มกว้างว่าไปโน่น

“ให้มาตั้งแต่แรกดีๆ ก็สิ้นเรื่อง เกิดเป็นคนรู้ไหมว่ามันต้อง 

ใจกว้าง”

มือของมันคว้าของที่อยากได้มาถือไว้เรียบร้อย ดวงตา                

สีน�้าตาลถึงได้วาววับดูชอบใจ แล้วเอ่ยถาม

“มีอะไรฮะ มาแต่เช้าเชียว”

“ฉนัแค่มาปลกุ จะบอกว่าโกโดมเดินทางเข้าไปในเดมอสแล้ว 

ให้พวกเราเดินทางตามเข้าไป เพราะงั้นอีกครึ่งชั่วโมงให้รีบลงไป

ทานอาหารเช้า”



“เจ้าหญิงเฟลิโอน่า!” น�้าเสียงของเจ้าหญิงวิเวียนนานีย่า 

บ่งบอกถงึความตกใจชดัเจน ขณะมองบรุษุหนุ่มตรงหน้าท่ีก�าลงัย้ิม

เจื่อนๆ ทักทายเธอ

“เรียกว่าเฟรินก็พอ อย่าเรียกชื่อลิเกนั่นเลย” เจ้าหญิงแห่ง        

บารามอสในร่างเด็กหนุ่มเอ่ยด้วยน�้าเสียงที่ห้าวขึ้นกว่าเดิม ทว่า       

นัยน์ตาสีน�้าตาลยังคงอ่อนโยนเช่นเมื่อคืน

มันท�าให้เธอสงบลงได้ แล้วรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นเมื่อได้ฟัง    

ค�าอธิบายถึงความเป็นมาที่ดูราวกับนิยายมากกว่าเรื่องจริง

เมื่อเกวียนจอดลงที่ริมแม่น�้าเลทิส โรเวนกับอาเธอร์เดินไป

หาคนแคระประจ�าลุ่มน�้าเพื่อหาแพข้ามไปฝั่งตรงข้าม ส่วนคนอื่นๆ  

ที่อยู่ในเกวียนก็ลงมาเดินยืดเส้นยืดสายริมแม่น�้า

แสงตะวันกระทบล�าน�้าสีเขียวเป็นประกายระยิบระยับชวน

3
 ริมฝ่ังแม่น�้าเลทิส
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มองยิง่นกั วเิวยีนเบอืนหน้ามองไปยังร่างของใครบางคนทีเ่ดนิห่าง

ออกไป ก่อนที่จะหันไปทางเจ้าหญิงเฟลิโอน่าคนประหลาด 

เธอรวบรวมความกล้าก่อนกระซิบถามเบาๆ 

“เมื่อคืน...ตอนท่ีหญิงบ่นถึงคนใจด�าของหญิง ท่านก็พูดถึง

คนงีเ่ง่าของท่าน คนงีเ่ง่าคนน้ันเป็นคนรกัของท่านใช่หรอืเปล่าคะ”

ค�าถามนัน้ท�าให้ใบหน้าของเฟรนิมสีแีดงเรือ่ รูส้กึร้อนวบูวาบ

ไปทัง้ตวัจนต้องเบอืนหน้าหลบไปทางอืน่ นกึดีใจครามครนัว่าเจ้าคน 

งี่เง่ากับเพื่อนซี้มันเดินลุยแม่น�้าเลทิสไปทางโน้นแล้ว 

เฟรินยิ้มแหยๆ ก่อนหันไปสบตากับสาวน้อยข้างตัว พร้อม

ทัง้นกึอยากเอาหวัโขกข้างฝาทีด่นัพล่ามอะไรไปมากมายเมือ่คนื จน

ท�าให้นึกค�าแก้ตัวไม่ออกกับค�าถามที่ถามมาทันควันอย่างนี้

“ท่านคงรักเขามากสิคะ” วิเวียนซักต่อ มองไข่มุกแสงจันทร์

ที่คอของเฟรินแล้วหลุบนัยน์ตาลง ขณะที่คนฟังอ้าปากค้าง 

โว้ย ผู้หญิง!

กบัแค่ด่าใครสักคนว่างีเ่ง่า ท�าไมถงึไพล่กลายเป็นค�าบอกรกั 

ไปได้

แล้วนีเ่กดิเผลอด่าไปว่าไอ้ทมฬิ ชาตชิัว่ จะไม่กลายเป็นค�าขอ

แต่งงานไปเหรอเนี่ย  

เขาตะโกนด่าในใจ...แต่ใบหน้ายังฝืนยิ้มอย่างสุภาพบุรุษ 

“แล้วเขารักท่านไหม” 

คราวนี้สุภาพบุรุษแทบเดินสะดุดก้อนหิน ช็อกซ�้ารอบสอง    

หัวใจเริ่มเต้นผิดจังหวะ

เอาเข้าไป! 
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“รักไหม” น�้าเสียงนั้นยังคาดคั้นมาอีก  

คราวนี้คนฟังหัวใจเต้นโครมๆ ไม่รู้จะตอบอย่างไร ขืนตอบ    

ไม่ดีจะกลายเป็นทึกทักลงหลุม แต่พอคิดหาค�าอธิบายนานไป  

อีกฝ่ายจึงตอบเสียเองด้วยเสียงเบาหวิวที่ท�าให้คนฟังลมแทบจับ

“คงรักสินะ ไม่รักคงไม่ตามไปถึงเดมอส” เธอว่าพลาง    

กลัน้ใจไม่ให้น�า้ตาหยดออกมานอกเบ้า ก่อนจะเปลีย่นเป็นส่งยิม้ให้

อย่างร่าเริงแจ่มใส

“หญิงไม่เคยมีพี่สาว ไม่เคยรู้เลยว่ามีพี่สาวจะให้ความรู้สึกดี

อย่างนี้ ขออนุญาตให้หญิงเรียกท่านว่า พี่หญิง ได้ไหม” 

เฟรินยิ้มจืดกับค�าเรียกที่ออกจะลิเกนั่น

“ผมก็ไม่เคยมีน้องสาว แต่ให้ดีเรียกผมว่าพี่ชายคงจะดีกว่า 

พี่หญิงเยอะ พี่หญิงฟังแล้วมันแปลกๆ ชอบกล เรียกพี่เฉยๆ ก็ยังดี 

อย่ามีค�าว่าหญิงเลยฮะ ถ้าเป็นไปได้”

เจ้าหญิงองค์น้อยยิ้มขัน

“พีห่ญงิแปลกจรงิๆ แต่หญงิชอบ” เจ้าหญงิพดูแล้วหยดุชะงกั

ก่อนจะต่อว่า “ถ้าเป็นพี่หญิงละก็ หญิงรู้แล้วว่าตัวเองควรตัดใจ”

เฟรินแทบร้องครางในใจกับบทสนทนาที่อยู่ๆ ก็วกกลับไป

เรื่องเดิม แต่ดีที่เสียงสวรรค์ดังขึ้นมาช่วย

“น�้านี่เย็นเป็นบ้า นายมานี่สิเฟริน” 

เสียงตะโกนเรียกจากคิลท�าให้เฟรินรีบเดินลิ่วไปหาอย่าง

รวดเร็ว

“นายควรจะเรียกตั้งนานแล้ว” เป็นค�าพูดแรกเมื่อเจ้าตัวดี   

ได้กลับไปรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ
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“นายควรหัดอยู่กับผู้หญิงบ้าง จะได้คุ้น” คาโลเปรย

“ไอ้เรื่องอยู่กับผู้หญิง ฉันเป็นอยู่แล้วเฟ้ย” เฟรินแย้ง

“อยู่แบบที่เคยอยู่ กับอยู่แบบควรอยู่ มันคนละเรื่อง” คาโล   

ยังเถียง 

คิลหัวเราะเมื่อเห็นสีหน้าปั้นยากสุดขีดของคนถูกสั่งสอน 

ก่อนจะถามออกไปว่า

“คุยแบบผู้หญิงเป็นไงบ้าง” 

“เลวร้ายสุดยอด” เฟรินอธิบาย “พูดแต่เรื่องรักๆ ใคร่ๆ” 

เสริมอีกนดิแล้วดวงหน้ากแ็ดงเรือ่ ก่อนจะรบีท�าสหีน้าให้เหมอืนกิน

ยาขมจนคนฟังขยับรอยย้ิมขัน มีแต่คาโลผู้เดียวที่ยังคงวางสีหน้า

ขรึมแล้วพูดด้วยน�้าเสียงจริงจังว่า

“ฝึกๆ ไว้เดี๋ยวก็เป็น”

แล้วสงครามสาดน�า้ลายกบ็งัเกดิขึน้อย่างสดุจะห้ามปรามได้ 

จนกระทั่งเฟรินตะโกนโวยวายขึ้นมา

“เฮ้ย! คาโล คิล ดูอะไรนี่” สงครามน�้าลายก็พลันยุติลง

“เลือด!” คาโลกล่าว เมื่อมองไปที่แม่น�้า นัยน์ตาสีฟ้าเริ่มทอ

ประกายครุ่นคิด 

คิลเอามือสัมผัสน�้าแล้วยกมาแตะปลายจมูก

“กลิ่นเลือดจริงๆ ฉันว่าไม่ค่อยสู้ดีแล้วละงานนี้” ว่าแล้วคิล   

ก็กวาดตามองไปรอบๆ บริเวณ แต่มองไม่เห็นต้นเหตุ “ส�ารวจกัน

หน่อยมั้ย” 

นัยน์ตาของเฟรินวาววับอย่างสนใจ แต่แล้วเสียงตะโกนจาก

โรเวนที่ริมฝั่งก็ดังขึ้นก่อน
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“แพมาแล้ว ขึ้นมาเร็วเข้า!”

น�้าเสียงที่เด็ดขาดนั้นท�าให้ทุกคนรีบปฏิบัติตามทันที 

หลงัจากท่ีทุกคนกลบัขึน้ไปบนเกวยีน อาเธอร์กส็ะบดัแส้เร่ง

ให้ม้าก้าวไปยนืบนแพใหญ่ จากนัน้แพกถ็กูถ่อให้เคลือ่นออกจากฝ่ัง

โดยมีคนแคระเป็นผู้น�าทาง แพเลื่อนออกจากฝั่งได้ไม่นาน คาโลก็

หันไปส่งสญัญาณให้คลิกบัเฟรนิลงจากเกวยีนเพือ่ไปเดนิยดืเส้นยดื

สายด้านนอก

“ฉันว่ามันน่าจะมีอะไรสักอย่าง” คาโลเปิดบทสนทนาทันที     

เมื่อพวกเขาออกมายืนนอกเกวียนอีกครั้ง

“นายหมายถึงเลือดนั่น” เฟรินเอ่ยแสดงความคิดเห็น

“อืม...เป็นไปได้ไหมว่า ใครบางคนอาจคดิฆ่าคนคมุแพตวัจรงิ

แล้วปลอมตัวมาควบคุมแพเสียเอง” คิลว่าแล้วก็หัวเราะเบาๆ เมื่อ

เห็นสีหน้าของเพื่อนที่เริ่มเครียด “เอาน่า...ฉันก็แค่สันนิษฐาน แค่

ลองคิดดูเล่นๆ เท่าน้ันว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคนคุมแพนั่นเป็น 

ตัวปลอม แล้วถ่อแพพาพวกเราไปใกล้ๆ วังน�้าวนขึ้นมา” 

ไม่ทันขาดค�า กระแสน�้าที่เคยสงบก็แปรเปลี่ยนเป็นน�้าวน

รุนแรง กระแสลมพัดกระโชกอย่างกะทันหัน เพียงวูบเดียวเกวียน 

ก็เอียงกระเท่เร่ท�าท่าจะร่วงลงไปในแม่น�้า

“กรี๊ดดดดดด!!!” เสียงกรีดร้องของเจ้าหญิงวิเวียนนานีย่า 

ดงัขึน้ วนิาทนีัน้เองร่างของเธอกถ็กูเหวีย่งจากเกวยีนพลดัตกลงไป

ในสายน�้าที่ก�าลังปั่นป่วนและบ้าคลั่ง 

วังน�้าวนแห่งเลทิสท่ีบัดน้ีพร้อมจะดูดกลืนทุกสรรพสิ่งลงสู่

ห้วงใจกลางแห่งหายนะเบื้องล่าง 
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“วิเวียน!”

เฟรินร้องตะโกนพร้อมกระโจนลงไปคว้ามอืน้อยท่ีย่ืนขอความ 

ช่วยเหลือ จนท�าให้คาโลต้องรีบกระโดดเข้าคว้าเอวของเจ้าตัวยุ่ง

เอาไว้ได้อย่างหวดุหวดิก่อนท่ีมนัจะพลดัตกลงไปในน�า้ตามเจ้าหญงิ

แห่งเวนอลไปอีกราย 

“ยุ่งเป็นบ้า” คาโลร้องอย่างหงุดหงิด แม้มือของเขาจะคว้า

เอวเฟรนิเอาไว้ได้ทัน แต่กไ็ม่สามารถดึงขึน้มาได้ ในเมือ่มอือีกข้าง

ของเขาต้องจับแพที่ก�าลังโยกเยกเอาไว้

อาเธอร์โยนเชือกไปคล้องเกวียนซ่ึงก�าลังจะถูกดูดลงไปใน

กระแสน�้าที่ก�าลังปั่นป่วน แม้รู้ว่าเกวียนก�าลังจะแตกเป็นเสี่ยงๆ  

แต่เขาก็ไม่สามารถท�าใจยืนมองเกวียนและข้าวของจมหายลงไป 

ในสายน�้าโดยไม่ท�าอะไรเลยสักอย่าง

โรเวนเริ่มร่ายเวทมนตร์เพื่อประคองแพที่ก�าลังจะแตก 

ขณะที่คิลหันไปสบตากับเจ้าคนแคระน�าทาง

“ดูท่านายจะเป็นตัวยุ่งจริงๆ ซะด้วย” 

คิลเอ่ยยิ้มๆ เจ้าคนแคระร่างเล็กส่งสายตาวาวมอง แล้ว   

คว้าขวานขึ้นมาเผชิญหน้า

“อย่ายุง่เรือ่งไม่เป็นเรือ่ง” คนน�าทางเปรยเสยีงเห้ียม “รูไ้หม    

ว่าเด็กต้องอยู่ส่วนเด็ก” ว่าแล้วก็เขวี้ยงขวานไปที่แขนของเจ้าชาย

แห่งคาโนวาล

“คาโล!” 

คิลร้องตะโกนลั่น นัยน์ตาเบิกกว้าง 

เฟรินหันไปมองคาโลจนเกอืบจะปล่อยมือเดก็สาวทีย่ือ้ยดึไว้
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ให้หลุดไปกับกระแสน�้า โชคดีที่เสียงกรีดร้องของวิเวียนดึงสติเขา

กลับมาทัน 

เฟรินสบถก่อนจะผ่อนลมหายใจ เมื่อเห็นขวานปะทะได้     

เพยีงเกราะทีพ่่อมดของเขาสร้างขึน้ในชัว่อดึใจ แต่เมือ่เหน็เจ้าขวาน

ทมฬิยงัพยายามจะดนัฝ่าก�าแพงมนตร์ เฟรนิก็ตะโกนสัง่คาโลอย่าง

หงุดหงิดว่า

“ไอ้บ้า! ปล่อยมือฉันแล้วจัดการมันซะ” 

“ให้คิลจัดการ” คาโลตอบสั้นๆ 

คลิยิม้เหีย้มมองไปทางคนแคระทีย่งัพยายามร่ายมนตร์ อดึใจ 

เดียว ร่างของคิลก็ประชิดร่างของคนแคระ ในพริบตาต่อมา เสียง

หวีดร้องของวิเวียนก็ดังขึ้น เมื่อเห็นมือของคิลล้วงเข้าไปควัก 

หัวใจสดๆ ของคนแคระออกมา

แล้วเสียงขวานที่พังก�าแพงเวทมนตร์ ฟาดฟันลงมาที่แขน

ของคาโลก็ดังขึ้น

โครม!

เฟรนิถบีคาโลเพราะมนัไม่ยอมปล่อยมอืเขา แล้วกระโดดลง

ไปในสายน�้าที่ก�าลังหมุนวนพร้อมวิเวียน

สายน�้าพร้อมจะกลืนทุกสรรพสิ่งให้หายลับ!

นัยน์ตาสีฟ้าของคาโลเบิกกว้าง ฉับพลันคทาก็ปรากฏในมือ

เจ้าชายแห่งคาโนวาล ก่อนถกูเหวีย่งลงไปใจกลางกระแสน�า้ทีก่�าลงั

ปั่นป่วนบ้าคลั่ง

ท้องฟ้ามดืสนทิลงในบดัดล จนกระทัง่เสยีงสายฟ้าฟาดเปรีย้ง

ลงมา
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แล้วท้องฟ้าก็กลับสว่างเหมือนเดิมอีกครั้ง... 

แต่น�้าวนกลับหายไปราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น

“น่าเสียดาย...คทานั่น” อาเธอร์เปรยอย่างนึกเสียดาย เมื่อ

คิดว่าคทาซึ่งเป็นหนึ่งในสามสิ่งวิเศษประจ�าราชวงศ์คาโนวาล ถูก

ใช้เพียงแค่ปิดน�้าวนแห่งเลทิสเท่าน้ัน ก่อนจะเหลียวมองเด็กหนุ่ม

สองคนที่ก�าลังโยนเชือกช่วยลากเฟรินให้กลับมายังแพ 

คงต้องประเมินพวกมันใหม่...

คิล ฟีลมัส นักฆ่าท่ีฝีมือไม่ธรรมดาพอๆ กับจิตใจที่เหี้ยม            

จนน่าตื่นตะลึง กับพ่อมดคนส�าคัญของคาโนวาลที่ใช้เวทมนตร์ได้

คล่องแคล่วจนน่าขนลุก 

...ความสมัพันธ์ของสามคนน้ีไม่ธรรมดาจรงิๆ คนหนึง่ ลงมอื

เด็ดขาดเพื่อช่วยเพื่อน อีกคนยอมตายดีกว่าให้เพื่อนบาดเจ็บ และ

อีกคนถึงกับยอมทิ้งของส�าคัญของตนโดยไม่ต้องคิด...

เมื่ออาเธอร์ลากเกวียนกลับขึ้นมาได้ส�าเร็จ เฟรินกับวิเวียน

ก็ถูกลากขึ้นมาบนแพโดยสวัสดิภาพ

โรเวนเริ่มท�าหน้าที่ถ่อแพแทนคนแคระ มุ่งตรงสู่ฝั่งอีกครั้ง

“นายฆ่าไอ้คนแคระแล้วจะไปกันยังไง จะรอให้ถึงฝั่งก่อนก็

ไม่ได้” เฟรินต่อว่าคิลอย่างหงุดหงิด เขาก�าลังพาลเมื่อนึกถึงใคร

บางคนที่หาเรื่องตายแถมยังเอาคทาไปโยนทิ้งน�้า 

คนถูกว่าชะงัก เลิกคิ้วขึ้นนิดๆ อย่างอารมณ์เสีย

“ก็ใครใช้ให้โง่ไปห้อยต่องแต่งกลางน�้า”

“ไม่เป็นไรน่า ไม่มีน�้าวนแล้ว แค่แล่นจนถึงฝั่งเราไปกันเอง

ก็ได้” โรเวนไกล่เกลี่ย ขณะที่อาเธอร์ก�าลังส�ารวจความเสียหายใน



Rabbit  41

เกวียนอย่างไม่คิดอยากจะยุ่งกับรายการเด็กทะเลาะกัน

“นายก็เหมือนกัน เอาคทาตัวเองโยนลงไปท�าไม ไม่รู้จักคิด”    

เฟรินหันไปโวยใส่อีกคน 

นัยน์ตาสีฟ้าของคนฟังฉายแววเย็นยะเยือก

“เสยีดายของ” เฟรนิพมึพ�า “เอาคทาฉนัโยนไปยงัดเีสยีกว่า” 

คราวนี้เสียงหัวเราะดังจากปากของเจ้าชายน�้าแข็ง ก่อนที่

วาจาจะตามมาติดๆ

“ใช้คทาของขโมย คงเรียกได้แต่ปีศาจโผล่มาจากวังน�้าวน”

“เรียกปีศาจมาไม่ดีตรงไหน” เจ้าหัวขโมยเถียง

“นัน่ส ิน่าจะเรยีกปีศาจออกมาจบัไอ้ตวัยุ่งกินซะให้หมดเรือ่ง

หมดราว” คิลเสริม

นัยน์ตาของเฟรินวาววับ ก่อนจะยิ้มเยาะ

“เห็นด้วย จับตัวยุ ่งอย่างนายสองคนกินซะให้หมดเรื่อง 

หมดราวไปเลย”

“นายสิตัวยุ่ง!” สองเสียงดังเกือบเป็นเสียงเดียว 

“นายสองคนสิยุ่ง!” เฟรินยังเถียงอีก ท�าให้เจ้าชายคาโลเดิน

หนีไปเพราะไม่อยากต่อความ บงัเอญิเดนิผ่านผ้าแห้งท่ีอาเธอร์เพ่ิง    

จะโยนออกมาจากเกวยีน เขาหยบิผ้าแล้วเหวีย่งไปทีเ่จ้าตัวกวน แต่

แรงเหวี่ยงมากเกินไปหน่อย ท�าให้ผ้าปะหน้าเจ้าตัวยุ่งเข้าอย่างจัง

“หน็อย!” เจ้าตัวคนโดนดียัวะจัดกระโดดถลาเข้าไปวางมวย

“เฮ้ย! คาโล! เฟริน!” คิลร้องห้ามเมื่อนักมวยทั้งคู่ท�าให้แพ

ไหวยวบยาบ

“แกอย่ายุ่ง!” เฟรินร้องตะโกนอย่างหงุดหงิด บอกให้รู้ว่า 



42   หัวขโมยแห่งบารามอส กับ คทาแห่งพลัง (เล่ม 2)

เส้นอารมณ์ขาดไปแล้ว

วิเวียนขยับออกห่างจากนักมวยทั้งสอง นัยน์ตาโต ตื่นตกใจ

กับภาพที่เห็น

พี่หญิงของเธอ...ก�าลังต่อยหน้าเจ้าชายแห่งคาโนวาล



คณะเดินทางรวบรวมข้าวของแล้วมุ ่งหน้าสู ่ประตูใหญ ่

สองบานที่มีอักษรปรากฏด้านบนว่า ‘เฮฟเวนเกต’ และ ‘เฮลเกต’

“ใครจะไปประตูนรก” 

เฟรนิกล่าวด้วยอารมณ์ทีเ่ยน็ลงกว่าเดิม แม้ว่าใบหน้าจะบวม

เพราะผลจากการต่อยกับใครบางคน ส่วนคนตัวสูงๆ ที่เดินห่าง 

ออกไปนัน้ ยังมรีอยบวมท่ีปากกบัรอยช�า้ท่ีตาซ้ายซึง่เขาฝากเอาไว้

ให้ด้วยหมัดหนักๆ โทษฐานที่มันยุ่งไม่เข้าเรื่อง แต่สีหน้ามันเรียบ

สนิทยิ่งกว่าถูกรีด บอกให้รู้ว่าอารมณ์บูดสุดๆ

“โกโดมบอกว่าขึน้จากฝ่ังจะมปีระตสูองบาน ซึง่เป็นองครกัษ์

ปากทางเข้าเมอืง ประตบูานหน่ึงพูดจริงเสมอ อีกบานพดูเทจ็เสมอ 

ถามอะไรมันก็ได้แล้วหาทางเข้าไปในเมือง” โรเวนกล่าว

“แล้วจะรูไ้ด้ยงัไงว่าใครพดูจรงิใครพดูเท็จ” วเิวยีนถาม ขณะท่ี  

เฟรินหัวเราะก๊าก แล้วก้าวเท้าไปยืนหน้าบานประตูทั้งสอง

4
 ประตูนรก-ประตูสวรรค์
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“นายทั้งสองเป็นปากประตูเฝ้าทางไปเดมอสละสิ”

“เปล่าเราไม่ใช่”

“เราไม่ใช่จริงๆ”

เฟรินพยักหน้าหงึกๆ ฉีกยิ้มกว้าง

“ดีๆ งั้นใครตอบค�าถามถูกใจฉัน ฉันก็จะเข้าประตูนั้นละ มี

คนเขาว่ากันว่าจ้าวเอวิเดสนี่เจ้าเล่ห์ โหดเหี้ยม แต่โง่ ซื่อบื้อสุดๆ      

ถึงได้สร้างประตูโง่ๆ อย่างพวกนายสองบานขึ้นมา จริงหรือเปล่า”

“บังอาจ...แกว่าจ้าวเอวิเดสอย่างนี้ได้ไง ไม่ใช่”

ประตูอีกบานอ�้าอึ้ง ก่อนจะอึกอักตอบออกมาว่า

“ใช่อย่างที่ท่านพูด”

เฟรินหัวเราะลั่นชอบใจแล้วยกดาบผ่าปฐพีขึ้นพาดบ่า ก่อน

เดินเข้าประตูที่ตอบรับค�าพูดของตัวเองอย่างห้าวหาญ ท�าให้คน 

ที่เหลือเดินตามเข้าไปด้วยสีหน้าบอกความเอือมระอาสุดขีด

เจ้าหญิงแห่งเวนอลเร่งสาวเท้าเร็วขึ้นเพราะอยากอยู่ใกล้ 

พี่สาวที่ท�าให้เธอรู้สึกสบายใจเป็นที่สุด แต่ดูเหมือนว่าชุดเปียกๆ ที่

สวมอยู่จะไม่เป็นใจ จึงท�าให้เธอสะดุดสองสามครั้ง ก่อนจะถลาไป

ข้างหน้าจนเกือบล้ม ถ้าไม่มีมือของใครคนหนึ่งคว้าเอาไว้ได้

“ขอบคุณ” วิเวียนพึมพ�าเสียงเบา แล้วสะบัดตัวออกห่าง 

ร�าลึกรู้ในใจว่าใครคือเจ้าของมือที่ยื่นมาช่วย

“ค่อยๆ เดินเถอะ เร่งยังไงก็ตามไม่ทันเพราะตอนนี้พี่หญิง

ของท่านก�าลังอารมณ์เสีย” เจ้าชายโรเวนบอก ท�าให้เจ้าหญิงน้อย

เม้มเรียวปากก่อนตอบกลับไปว่า

“ดูจะรู้ใจกันดีเหลือเกินนะคะ” คนแสนงอนเชิดหน้างอง�้าใส่ 
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แล้วยกชายกระโปรงขึ้น ก่อนเร่งสาวเท้าไปข้างหน้า 

“พี่หญิง รอหญิงด้วย”

ได้ผล...พี่หญิงของเธอชะลอฝีเท้าแล้วหันมามอง

“ท�าไมพี่หญิงรู้ว่าเป็นประตูนี้ล่ะคะ” เจ้าหญิงวิเวียนถามขึ้น

อย่างสนใจ 

เฟรินขยับรอยย้ิมอย่างอารมณ์ดี “ค�าถามแรกไง ผมถาม      

ว่าพวกมันเฝ้าประตูหรือเปล่า”

“ทั้งคู่บอกว่าเปล่า” วิเวียนทวนความจ�า

“ใช่ไหม ท้ังคู่บอกเปล่า ก็หมายความว่าประตูที่โกหกเฝ้า 

เส้นทางไปเดมอสไง พอผมถามค�าถามท่ีสอง” เฟรนิว่าแล้วหัวเราะ

หึๆ  

“งั้นหญิงเข้าใจแล้ว” วิเวียนว่าแล้วแย้มรอยยิ้มก่อนเปลี่ยน

เรื่อง “หญิงอยากเปลี่ยนชุดจัง”

“ผมด้วย...แต่เดี๋ยวโรเวน ...เอ๊ย! เจ้าชายโรเวนคงจัดการให้”      

เฟรินว่าแล้วย้ิม พลางกวาดตามองไปสองข้างทางที่เริ่มจะเห็น 

บ้านเรอืน มร้ีานค้าขายของหนาตาขึน้และมีผู้คนเดนิกันพลกุพล่าน  

แว่วเสียงดนตรีดังเป็นระยะๆ 

“หิวไหมฮะ” เฟรินถามวิเวียน ขณะกวาดตามองแผงขาย

แอปเปิ้ล

“หิวค่ะ” วิเวียนตอบรับอย่างว่าง่าย เฟรินยิ้มแล้วก้าวเท้า

เข้าไปถาม

“ขายยังไง” ค�าถามเรยีบง่าย แต่คนขายกลบัเลกิคิว้กวาดตา

มองลูกค้าแล้วบอกราคาที่เจ้าหญิงถึงกับเบิกตากว้าง เนื่องจาก
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ราคาแพงกว่าที่ดินส�าหรับปลูกแอปเปิ้ลในเวนอลเสียอีก

“อย่าซื้อเลย หญิงไม่หิวแล้ว”

เฟรินหัวเราะหึๆ  แล้วเดินจากแผงผลไม้ไป สกัพกัต่อมากย็ืน่   

แอปเปิ้ลให้เจ้าหญิงคนสวย แล้วตัวเองก็กัดอีกลูกที่อยู่ในมือ

“ขโมย! ขโมย!” เสียงคนขายแอปเปิ้ลตะโกนโหวกเหวก      

เฟรินหัวเราะหึๆ แล้วขว้างแอปเปิ้ลใส่หัวคนขาย

“เผ่นเจ้าหญิง เผ่น!” ว่าแล้วเจ้าคนนอกคอกก็เผ่นหายวับไป

ในฝูงชนอย่างรวดเร็วสมฉายา...

ทิง้ให้เจ้าหญงิวเิวยีนนานีย่ามองพ่ีหญงิคนสวยของเธออย่าง

ตื่นตะลึง

“จ�าไว้นะว่า การสัมภาษณ์คนเข้าเมืองของที่นี่ ขอเพียง

พูดจาสุภาพก็ผ่านได้แล้ว เหตุผลจะดีหรือไม่ดีไม่ส�าคัญ”

ค�าซักซ้อมจากเจ้าชายแห่งเจมิไนในคืนก่อนท่ีจะปล่อยให้

แต่ละคนแยกย้ายไปสอบสัมภาษณ์เพื่อท�าหนังสือเดินทางผ่านเข้า

เมืองเดมอสในวันนี้ยังก้องอยู่ในหัว

แต่ทว่า...ส�าหรับเฟริน เดอเบอโรว์ ผู้มีฉายาหัวขโมย มีพ่อ

เป็นนักต้มตุ ๋น การเปลี่ยนแปลงนิสัยดูจะเป็นเรื่องที่ยากเย็น 

แสนเข็ญ 

“ชื่ออะไร”

“เฟรนิ เดอเบอโรว์” เขาเลอืกทีจ่ะตอบสัน้ๆ เอาไว้ก่อน ขณะ

กวาดตามองไปรอบๆ ห้องสัมภาษณ์ขนาดเล็ก

“มาท�าอะไรที่เดมอส” 
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“เยี่ยมญาติ” เฟรินเลือกค�าตอบที่คิดว่าแจ๋วที่สุด ท�าให้เจ้า

คนแคระชะงัก แล้วเงยหน้าขึ้นมองเด็กหนุ่มตรงหน้าอีกครั้ง

“ญาติที่ไหน”

“พ่อ” เฟรินว่าแล้วยิ้มกว้างขึ้น “พ่อฉัน เอวิเดสแห่งเดมอส”

“ท่านเอวิเดส?” น�้าเสียงของคนแคระสูงกว่าเดิม นัยน์ตา 

เบิกกว้าง

“ใช่...ไม่ต้องตกใจไป ฉันเป็นคนง่ายๆ ไม่ต้องต้อนรับแบบมี

พิธีรีตองอะไรมากมาย รับราชการเงินไม่ดีฉันรู้ เอาแค่รูปเขียนที่

ข้างฝานัน่ กับแจกนัทองนีก่พ็อ แล้วถ้าฉนัเจอพ่อเมือ่ไหร่นะจะบอก

พ่อเองว่านายท�างานดียอดเยี่ยมแค่ไหน”

“ทหาร!” คนแคระร้องลั่น

“ไม่ต้องๆ ไม่ต้องเอาทหารมาต้อนรับ” เฟรินว่าพลางยกมือ

ห้าม

“จ�าเป็นมาก!” คนแคระเคราด�าว่าพร้อมทบุโต๊ะดงัโครม “เจ้า

จะได้เรียนรู้และไปบอกท่านเอวิเดสว่า ข้าไม่เคยรับสินบนใคร” 

เสยีงตะโกนส�าแดงความโกรธเตม็ท่ี เฟรนิอ้าปากค้างเบกิตา 

กว้าง ทหารร่างสูงกว่าเด็กหนุ่มสองเท่าเดินดุ่มๆ เข้ามาในห้อง 

ไม่ทันจะได้ต่อสู้ โซ่จากที่ไหนไม่รู้ก็มัดเข้าที่ข้อมือกับข้อเท้า แถม

เจ้าทหารร่างยักษ์ก็ไม่พูดพล่าม ลากโซ่เดินออกไปทันที ไม่สนใจ

เสียงพร�่าร้องของเจ้าตัวยุ่งเลยสักนิด

“ให้มันได้อย่างนี้สิ” 

เสียงคาโลดังขึ้น เมื่อพวกเขาห้าคนออกมาจากประตูที่หนึ่ง
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เตรียมตัวลงเรือไปตามแม่น�า้สายหน่ึง แล้วร่างของเจ้าตวัยุง่ถกูดนั

ออกจากประตูที่สอง เพื่อลงเรือไปแม่น�้าจองจ�า

“บอกแล้วว่าให้พูดดีๆ” โรเวนเอ่ยด้วยสีหน้าเคร่งเครียดจน

ท�าให้เฟรินหน้าเจื่อน

“ก็ใครจะไปรู้ว่าข้าราชการที่นี่ซื่อสัตย์” เฟรินพึมพ�า 

“นายไปติดสินบนคนสัมภาษณ์รึ” อาเธอร์อุทาน แล้วร้อง

สบถเสียงดัง

“เปล่าๆ แค่เล่นเส้นเล่นสายนิดหน่อย นึกว่าชื่อเอวิเดสจะ 

ขายได้”

คาโลฟังแล้วถงึกบัยกมอืขึน้กมุขมบั ขณะทีค่ลิเริม่หวัเราะหึๆ  

โรเวนก�าลังเครียด ส่วนวิเวียนพึมพ�าเบาๆ

“พี่หญิง”

เจ้าตัวยุ่งยักไหล่ ยกนิ้วขึ้นถูแผลเป็นใต้ตา ก่อนจะฝืนยิ้ม 

ออกมา

“เดินทางไปกันก่อน แล้วค่อยหาทางติดต่อกันข้างหน้า” 

“จะให้ท�าแบบนั้นได้ยังไง ลาเวนฝากฝังเธอเอาไว้ บ้าจริง” 

อาเธอร์บ่นด้วยอารมณ์หงุดหงิด ขณะท่ีโรเวนถอนหายใจกับสิ่งที่

เกิดขึ้น

“งัน้จะท�าสงครามกบัพวกนีท้ีน่ีเ่หรอ” เฟรนิเปรยด้วยรอยย้ิม

เจื่อนๆ ก่อนจะหัวเราะแห้งๆ แต่วินาทีต่อมาเขาก็กลับเป็นฝ่าย

ปฏิเสธเสียเอง “อย่าดีกว่า”

“เรอืพร้อมแล้ว จะไปหรือเปล่า” คนแคระทีย่นือยู่ใกล้โรเวน

เร่ง ท�าให้ผู้ท�าหน้าที่ตัดสินใจเริ่มลังเล
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“แกก็เหมือนกันไอ้หนูเจ้าชาย จะไปหรือยัง” เสียงหัวเราะ

เยาะดังขึ้นมาจากผู้คุมทางฝ่ายเฟริน “แกนี่ละน้า จะโกหกก็ให้มัน

แนบเนียนหน่อย ท่านเอวิเดสไม่มีลูกเป็นเจ้าชาย มีแต่เจ้าหญิง  

รู้ไว้ซะด้วย” ว่าแล้วเจ้าคนแคระเคราแดงกห็วัเราะเสยีงดงั เล่นเอา

คนที่รอข้ึนเรือฝั่งโน้นกับคนแคระที่อยู่ไม่ไกลพากันหัวเราะรับกัน

ครื้นเครงไปหมด

“นัน่ส ิจรงิด้วย” เฟรนิผสมโรงแล้วแสร้งถอนหายใจเสยีงดงั

เจ้าหญงิวเิวยีนตะลงึอกีรอบกบัพ่ีหญงิคนส�าคญัของเธอทีย่งั

อารมณ์ดี หัวเราะร่วนผสมโรงกับเจ้าพวกนั้นหน้าตาเฉย รวมทั้ง 

อีกคนที่เป็นนักฆ่าซึ่งยืนอยู่ไม่ห่าง

“ท�าอะไรไม่รู้จักคิด” เสียงบ่นพึมพ�าดังมาจากเจ้าชายแห่ง       

คาโนวาล ผูถ้อนหายใจก่อนจะก้มลงคว้ากระเป๋าทีว่างไว้บนพืน้ข้าง

ตัวข้ึนสะพายไหล่ แล้วหันไปสบตากับคิลที่ก�าลังยิ้มมาให้ ก่อน

ตะโกนเรียกเจ้าคนแคระเคราแดงผู้คุมนักโทษ

“นี่...นายชื่ออะไรน่ะ” เสียงตะโกนถามที่ดังขึ้นนั้น ท�าให้ 

คนแคระซึ่งก�าลังลากโซ่ที่ล่ามเฟรินอยู่หยุดชะงัก

“ฉัน?” 

คนแคระทวนค�าแล้วหรี่ตาเล็กๆ ของตนมองเจ้าหนุ่มมาด    

มากชวนหมั่นไส้ จากน้ันจึงก้าวเท้าเดินเข้าไปหาที่ริมรั้ว แล้วเอ่ย 

ค�ายียวนหาเรื่อง

“เจ้าหนู...โกรธที่ฉันจะเอาเพื่อนแกไปส่งเมืองยักษ์หรือไง  

ขอโทษ ฉนัแค่ท�าตามหน้าที”่ น�้าค�าโอ่ตวัสดุๆ “ทีน่ี่ใครๆ กเ็รยีกฉนั

ว่า เรดเดอร์” 
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“อ้อ! เรดเดอร์” คาโลทวนค�าพร้อมกับก�าหมัดหนักๆ อัด

กระแทกครึ่งปากครึ่งจมูกของเจ้าคนแคระตรงหน้า ท�าให้ร่างเล็ก

กระเด็นไปกระแทกกับก้อนหินด้านหลังดังพลั่ก แล้วเสียงเอะอะ

โวยวายก็ดังลั่นไปทั่วทั้งลาน เมื่อเลือดทะลักจากปากและจมูกของ

เรดเดอร์จนเจ้าตัวแทบทรงตัวอยู่ไม่ได้

“แก...แก!” เรดเดอร์ร้องโวยวาย

“โทษพอจะส่งไปเมืองยักษ์ไหม” เจ้าชายแห่งคาโนวาลเอ่ย 

ถาม

“แก!” เรดเดอร์ยังร้องไม่เลิก 

“หรือว่ายังไม่พอ” คาโลถามอีกครั้งก่อนกระโดดข้ามรั้วไป

ยงัฝ่ังตรงข้าม นยัน์ตาคูส่วยจ้องสบกบัดวงตาของเรดเดอร์อย่างสือ่

ความหมายชัดว่า เขายินดีลงมือซ�้าอีกครั้งเพ่ือเพิ่มโทษให้ตัวเอง 

และนั่นเองถึงเป็นเหตุให้เรดเดอร์ต้องรีบร้องเสียงหลงเมื่อร่างสูง

ของคาโลย่างสามขุมเข้ามาจนชิด

“พอๆ...พอแล้ว ไอ้บ้า ไปขึ้นเรือ อยากไปนักก็ไป แล้วแก  

จะต้องเสียใจ!” สุดท้ายเรดเดอร์ก็ท�าได้แค่ส่งเสียงข่มขู่ใส่เจ้าคน 

หมัดหนักที่ก้าวเท้าสวบๆ ผ่านหน้าไปหาเพื่อน

“ไอ้ประสาท” เฟรินด่าแทนค�าขอบคุณ “แกจะมาท�าบ้าอะไร

ของแก” 

“เรือ่งของฉัน” คนยงัไม่คลายอารมณ์โกรธจากเมือ่วานตอบ

สั้นๆ แล้วกระโดดลงเรืออย่างไม่สนใจไยดี ปล่อยให้อีกฝ่ายแสร้ง

ท�าเป็นหงุดหงิดบังหน้าทั้งที่ก�าลังสบายใจอย่างที่สุด



ข้าแต่พลังมหาเวทมนตร์ด�าอันยิ่งใหญ่ โปรดประทานพละก�าลัง

แก่ข้า บนัดาลให้ความมดืจงกลนืกนิแสงสว่าง ให้เสยีงโอดครวญจงร้องร�า่

ระงม ให้ความวิบัติแผ่ไพศาล สาปผืนดินให้มีแต่ความแห้งแล้ง สาปท้อง

ทะเลให้ปั่นป่วนบ้าคลั่ง บันดาลคลื่นยักษ์กลืนกินหมู่ชีวิต ให้ฝนเลือดจง

ชะอาบทาทัว่ทัง้ผนืแผ่นดนิ แปรสรวงสวรรค์นามเอเดนคนืสูโ่ฉมเดมินาม 

นรกภูมิ

ข้าแต่จ้าวพญามารแห่งใจอันยิ่งยง โปรดประทานพลังอ�านาจ

ควบคุมจิตใจเหล่ามนุษย์ตัวจ้อยผู้หาญมาลองฤทธ์ิ ดลบันดาลให้ความ

เกลยีดชงัจงทบทว ีให้ความทกุข์ยากแผ่ขยายทกุหย่อมหญ้า ความสิน้หวงั

เบ่งบานเรอืงอ�านาจ จุดประกายไฟแห่งสงครามเพือ่บชูาเทพเจ้าแห่งความ

ตาย

เสียงสาปแห่งมหามนตร์ด�าดังพร�่ากว่าสามวันสามคืน นับแต่คืน

วันที่บังเกิดสุริยุปราคา เสียงโหยหวนที่ร�่าร้องจากผืนแผ่นดินทุกหนแห่ง

ในเอเดน ไม่มีใครรูว่้าถ้อยค�าสาปประหลาดมแีหล่งทีม่าจากที่ใด สิง่เดยีว

ทีรู่ม้เีพยีงว่า...นบัแต่สิน้สดุเสยีงถ้อยค�าสาปนัน้ คอืวนัสิน้สดุความสงบแห่ง

บทน�ำ
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เอเดน

เริ่มต้นจากฝนเลือดห่าใหญ่ที่หลั่งเทอย่างไม่ทันตั้งตัวสามวันสาม

คืน มันเป็นฝนเลือดที่ร้อนราวกับลาวาเดือด เผาที่นา แหล่งอาหาร และ

พื้นดินอันอุดม ไม่ทันข้ามคืนเหลือไว้ก็เพียงผืนดินอันแห้งแล้ง แม่น�้าอัน

ชุ่มชื้นกลายเป็นแม่น�้าพิษ  ท้องทะเลอันสงบพลันกลับบ้าคลั่ง ถาโถม 

บ้านเรือน ฉีกคร่าสรรพชีวิต

มันเป็นความวิบัติที่จู่โจมรวดเร็ว ตั้งตัวไม่ติด ชั่วเวลาเพียงสอง

เดอืน ดนิแดนในเอเดนกเ็หลอืเพยีงหนึง่ในสามทีย่งัอดุมพอด�ารงชพี สอง

ในสามแปรสภาพเป็นดินแดนแห่งความรกร้าง ทั่วทุกแห่งหนบังเกิดแต่

เสียงคร�่าครวญของความทุกข์ยาก 

และนี่คือ...จุดเริ่มต้นของบทล�าน�าแห่งสงคราม



“จะกินนาย มันต้องเริ่มจากตีม้า”

คนพดูว่าอย่างใจเยน็ ขณะขยบัหมากบนกระดานให้เดนิไปกนิม้าศกึ 

โดยที่นัยน์ตาคู่สีน�้าตาลฉายประกายยิ้มแย้มเมื่อมองไปยังสีหน้าท่าทาง

ฮึดฮัดของคู่ต่อสู้เบื้องหน้าที่ยังไม่ยอมถอดใจ

“ยคุนีม้นัยคุของบชิอป มแีค่บชิอปกก็นิเมอืงได้” อกีฝ่ายย้อนอย่าง

วางภูมิ ทั้งที่คิ้วเข้มเริ่มขมวด มีเหงื่อซึมชื้นบนศีรษะล้าน

“หือ...บิชอปกินเมือง” คนฟังทวนค�าพลางหัวเราะ พลางยกมือไล้

แผลเป็นใต้ตาซ้ายบนดวงหน้าใสๆ ที่ดูเกือบจะสวยอย่างเผลอไผล “นั่น

มันต้องดูก่อนว่าบิชอปพ่อแน่แค่ไหน”

“แน่พอจะกินเมืองแกได้ก็แล้วกัน” คนเป็นพ่อย้อนขวับ ก่อน

ประกาศศึก “รุก”

คนที่หมากถูกบุกโคลงหัวไปมาแล้วหัวเราะหึๆ ขณะโยกคิงหลบ

อย่างอารมณ์ดี ก่อนส่งค�ายั่วเย้า

“บุก บุก บุก  ระวังเถอะนะ ฉันจะตลบหลังพ่อ” 

“ชชิะ! จะตลบหลงัข้า รู้ไหมว่าแกเป็นใคร...แล้วข้าเป็นใคร ไอ้ลกูหมา”

1
ของขวัญจำกพ่อ
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เจ้าลูกหมาหัวเราะหึๆ ก่อนยั่วแย็บเข้าไปอีก

“พ่อกเ็ป็นขโมย ส่วนฉนักท็ายาทคนส�าคญัของเดมอสกบับารามอส”

ค�ายัว่นัน้เล่นเอาคนเป็นพ่อสะอกึอึก๊ ก่อนแสยะรอยยิม้แล้วย้อนว่า

“โง่แล้วยังไม่รู้ตัวว่าโง่ เกิดเป็นคนน่ะมันต้องรู้จักประเมินก�าลัง 

ตัวเอง ไม่รู ้จักตัวเอง อยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีความสุขหรอกวะ ทายาท 

คนส�าคัญ ฮึ! เดี๋ยวแกจะทุกข์จนน�้าตานองหน้า” 

คนฟังหัวเราะขบขนั แต่คนที่ได้ยนิเสยีงหวัเราะกลบัตวดัตาไปมอง

อย่างจริงจังชั่วแวบหนึ่ง ก่อนจะคว้าหมากแล้วส่งเสียงบุกลั่น 

“รุก!” 

“เอาจริงน่ะ” เฟรินย้อนถาม พอมาดัสส่งสายตาเขม่นๆ เข้าให้ 

ทายาทหัวขโมยแห่งบารามอสก็ส่งเสียงจุ๊ๆ ที่ล�าคอ ก่อนขยับม้าไปกิน

บิชอปตัวบุกหน้าตาเฉย

“เฮ้ย! เดี๋ยวสิ” คนเป็นพ่อร้องเสียงหลง เอื้อมมือไปคว้าหมับจับ

มือที่เตรียมยึดตัวหมาก นัยน์ตาคู่เข้มตวัดฉับมามอง พอประสานตากัน

เข้า เลยถอนใจเฮือกเมื่อลูกชายยิ้มเผล่อย่างกวนโมโห แถมพอกวาดตา 

มองกระดาน สุดท้ายท�าได้อย่างเดียวคือล้มมันซะเลยเพราะไม่มีทางสู้

“เกม เกม เกม เลิก!” 

เสียงประกาศชัดจากนายมาดัส เดอเบอโรว์ เดอะทีฟ ออฟ  

บารามอส เมื่อผลการเดินหมากสุดท้ายสู้ลูกชายจอมกะล่อนตรงหน้า 

ไม่ได้ เจ้าตวัแสบยงัคงยิม้กว้างบอกอารมณ์ดอีย่างเคยนสิยั สภาพท่าทาง

กวนโมโหไม่ต่างไปจากเดมิเลยสกันดิ ทัง้ทีฐ่านะของมนัในปีนีก้บัปีทีแ่ล้ว 

ต่างกันราวฟ้ากับเหว

เฟริน เดอเบอโรว์ หัวขโมยแห่งบารามอส เด็กหนุ่มหัวขโมย 

ซึ่งในปีที่แล้วที่เขาส่งเข้าโรงเรียนพระราชาแห่งเอดินเบิร์ก แต่ชั่วเวลา 

ข้ามปี จากหัวขโมยก็กลายกลับสู่ฐานะเดิม ที่เป็นถึงเจ้าหญิงเฟลิโอน่า  
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แห่งเดมอส แต่โชคชะตากลับเล่นตลก ให้คืนสู ่ความเป็นเจ้าหญิง 

ไม่ได้ ท้ายสดุกเ็ป็นได้แค่เดก็หนุม่ทีบ่ารามอสยงัไม่กล้ารบัรองฐานะ เลือ่น

ให้เป็นเจ้าชาย 

“พ่อฝีมือตกไปเยอะ” เฟรินเอ่ยพร้อมขยับมือเก็บตัวหมากรุกใน

กระดาน 

“วะ เพราะแกเล่นฉนัทเีผลอหรอก” มาดสัแย้งแล้วยกนิว้ขึน้ถจูมกู

“ทเีผลอ?” เฟรนิว่าพลางแยกเขีย้วนดิๆ “อย่าบอกนะว่าพ่อคดิอะไร 

พิเรนทร์อีก บอกซะก่อนนะว่างวดนี้ไม่เอาแล้วนะ แผนขโมยเจ้าชาย 

เจ้าหญิงอะไรนั่น ขอทีเหอะ สยอง” 

“ขโมยเจ้าชาย...” 

มาดสัทวนค�าพร้อมเหลอืบตามองเจ้าคนขีบ่้นก่อนจะมท่ีาทคีรุน่คดิ

และภาพคนเป็นพ่อที่ปั้นหน้าเคร่งนั้นเล่นเอาเฟรินต้องลอบถอน

หายใจ และอดไม่ได้ที่จะนึกเสียวปนข�าพร้อมตั้งความหวังว่า อย่าให้คน

ตรงหน้าคิดอะไรชวนปวดหัวขึ้นมาอีก

เพราะทนัททีีเ่ดนิทางออกจากเดมอส พ่อมาดสักม็ารอรบัอยูท่ีเ่มอืง

หน้าด่านราวกับรู้ว่าเธอจะกลับออกมาเมื่อไร สุดท้ายแผนการจะแวะไป

เท่ียวบ้านของคลิช่วงปิดเทอมจึงล่มไปโดยปริยาย และต้องกลบัมาตดิแหงก็ 

กับพ่ออยู่ที่ชายแดนเอดินเบิร์ก 

“ขโมยเจ้าชาย...เฮ้อ!” เฟรินร้องแล้วเอนตัวพิงผนังหินด้านหลัง

อย่างเบื่อหน่าย “เรียกลมได้ลม เรียกฝนได้ฝน เหลวไหลทั้งเพ” เจ้าตัว

เริ่มบ่น ซึ่งเสียงบ่นนั้นเรียกให้มาดัสตวัดนัยน์ตามามอง

“แกจะบ่นท�าซากอะไร” 

“ก็จริงนี่พ่อ ถ้าเรียกลมได้ลม เรียกฝนได้ฝนจริง ฉันกับพ่อจะมา

ซกุนอนโรงแรมซงักะบ๊วยนีท่�าซากอะไร ขนมปังนีก่แ็ขง็ปาหวัหมาแตกได้” 

ไม่ว่าเปล่า เจ้าตวัหยบิเอาขนมปังแท่งยาวทีท่ัง้แขง็ทัง้หนามาเคาะ
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โต๊ะดังป๊อกๆ 

“ยุคนี้มันข้าวยากหมากแพง” มาดัสแย้งอย่างไม่สนใจ พลางยก

ถ้วยน�้าชาร้อนข้างตัวขึ้นมาจิบ “อีกอย่าง ใครทะลึ่งให้แกแปลงโฉม 

ไม่ส�าเร็จ ส่งตัวไปแปลงร่างในเดมอสก็ดันคว้าน�้าเหลว”

ค�าค่อนแคะประโยคหลงัเล่นเอาคนถกูวา่ชักสหีน้าปเูลี่ยน ก่อนจะ

หักขนมปังแบ่งเป็นสองท่อนแล้วเลือกกัดกร้วมเข้าที่ส่วนนิ่มด้านใน โดย

ไม่มีเค้าราชนิกุลหลงเหลืออยู่เลยสักนิด จนท�าให้มาดัสถึงกับลอบถอน

หายใจเบาๆ แล้วบวกลบคูณหารในใจ ชักนึกเป็นห่วงบารามอสอย่างอด

ไม่ได้ 

เจ้าชายแห่งบารามอส

เวรกรรม!

ถ้ามนัเป็นเจ้าหญงิ ไม่ต้องเอาอ่าวมาก แค่พอเอาตวัรอดได้กเ็หลอื

กินเหลือใช้ แต่ถ้ามันเป็นเจ้าชาย บู๊ไม่ได้ บุ๋นไม่รอด มาดไม่ให้ ใจไม่รัก... 

งานนี้ไม่บารามอสก็เดมอสคงได้ดับคาที่

แสงตะวนัแผดกล้าในยามเทีย่งฝ่าไอหมอกหนาทบึลงกระทบพืน้อฐิ

แดงที่ปูลาด สองข้างทางในตลาดเมืองเอดินเบิร์กยังคงคึกคักและ 

คลาคล�า่ไปด้วยผูค้นไม่ต่างจากสมยัก่อน แม้ว่าเอเดนในยามนีจ้ะย่างเข้าสู่

ยุคข้าวยากหมากแพง ชนิดที่นานาประเทศต้องเผชิญทั้งภัยสงครามและ

ภัยธรรมชาติ แต่เอดินเบิร์กภายใต้การดูแลของมหาปราชญ์เลโมธี กลับ

ยังคงรักษาความสงบร่มเย็นได้อย่างน่าทึ่ง

ธงหลากสีสันของประเทศต่างๆ ประดับประดาตามร้านรวงสอง

ฝั่งฟากถนน เสียงประกาศป่าวร้องโฆษณาลดแลกแจกแถม ต้อนรับ

เทศกาลเปิดภาคเรียนของโรงเรียนพระราชาเพิ่มความคึกคักให้ตัวเมือง

เป็นประจ�าทุกปี ภาพร้านรวงสองฟากฝั่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้เฟริน
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ได้ไม่ต่างจากในปีก่อน โดยเฉพาะร้านสัตว์พาหนะพระราชาท่ีมีมังกร 

ใหญ่น้อยติดป้ายลดราคาแข่งขันกันอยู่หน้าร้าน มันชวนให้อดฝันหวาน 

ไม่ได้ว่า บางทีปีนี้เธออาจได้มีสิทธิ์เปลี่ยนจากเจ้าม้าทรงโรซี่เป็นมังกร

หนุ่มรูปหล่อราคาย่อมเยาให้สมศักดิ์ศรีว่าที่เจ้าชายแห่งบารามอส

จากนั้นจึงหันไปสบตากับเจ้ามังกรดอกไม้ที่ลือชื่อว่าฉลาดนักหนา

หน้าร้านขายสัตว์เลี้ยง และราวกับคนเป็นพ่อจะรู้ทัน จึงได้เร่งฝีเท้าเร็ว

ขึ้น พร้อมส่งเสียงเข้มๆ

“รายการปีนี้ของแกมีอะไรบ้าง”

ค�าถามที่ดังเข้าหูท�าให้เฟรินรีบควานหากระดาษรายการซื้อของ

ทีท่างโรงเรยีนพระราชาให้คนมาส่งให้ตัง้แต่ย่างเท้ากลบัเข้าสูเ่มอืงเอดนิ-

เบิร์ก

“ต�าราพิชัยสงครามหนึ่ง โดยกุนซือขงเบ้ง แห่งเล่าก๊ก ความรู ้

เบ้ืองต้นเกีย่วกบัรถศกึแห่งพระราชา โดยพนัเอกแชปเบอร์ กอนซาเลส...” 

เฟรินเดินไปอ่านไป แต่ไม่ทันจะอ่านจบ มาดัสก็คว้ากระดาษไปกวาดตา

อ่านอย่างลวกๆ ก่อนสาวเท้าตรงเข้าร้านขายหนังสือเก่าร้านเดิมกับเมื่อ

ปีก่อน ท�าให้ความหวงัรบิหรีข่องเจ้าชายคนเก่งแห่งบารามอสพงัราบเป็น

หน้ากลอง จนต้องถอนหายใจออกมา แล้วเดนิตามคนเป็นพ่อเข้าไปข้างใน 

อย่างว่าง่าย 

พอเจอเจ้าของร้านเจ้าเก่าคนเดิม มาดัสก็ยื่นใบรายชื่อหนังสือให้ 

เมื่อตกลงราคาเสร็จสรรพก็นัดเวลากลับมาเอาหนังสืออีกครึ่งชั่วโมงให้

หลัง แล้วเจ้าตัวก็เดินฉับๆ น�าออกไปที่ร้านขายของเบ็ดเตล็ดร้านใหญ่ 

ที่ตั้งอยู่ข้างๆ ภายในร้านยังคงคึกคักเนืองแน่นไปด้วยผู้คน  พอเข้าไปถึง 

คนเป็นพ่อก็รีบออกค�าสั่งก�าชับ

“แกรออยู่แถวๆ นี้ละ”

พูดจบเจ้าตัวก็หายวับเข้าไปหลังร้าน ส่วนเฟรินก็เดินเตร่ไปดูคทา
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ทีต่ัง้เรยีงรายอยูไ่ม่ห่าง เพราะคทาอนัเก่าของเธอแม้จะไม่ค่อยได้แตะแต่

สภาพของมันกแ็ย่เตม็ทน จากเดมิทีเ่ป็นแค่คทายดัแบตเตอรี ่ถงึจะถกูเอา

มาเล่นแร่แปรธาตุโดยเจ้าชายแห่งคาโนวาลจนพอจะมีฤทธ์ิขึ้นมาได้บ้าง 

แต่เน้ือไม้กไ็ม่แขง็พอจะรองรับเวทมนตร์ได้ สามวนัดสีีว่นัไข้ ท�าท่าเหมอืน

จะหักอยู่วันละสามเวลา

มันสมควรจะเปลี่ยนได้แล้ว 

ก็มันเหมาะสมที่ไหนกัน กับคนในต�าแหน่งทายาทแห่งเดมอสกับ 

บารามอสอย่างเขา

แต่จะเอาอะไรไปเกลีย้กล่อมพ่อนีส่ยิงัเป็นปัญหา เธออยากได้คทา

ใหม่ แบบไหนไม่เกี่ยง ไม่ต้องขนาดรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างที่คนขายในชุด

ปราชญ์ก�าลังโฆษณาชวนเชื่ออยู่นั่นก็ได้ 

แต่ที่ราคาถูกหน่อย...

เฟรินกวาดตามองคทาขนาดพอเหมาะมือที่วางเรียงรายอยู ่ 

เบื้องหน้า ราคาที่ตั้งป้ายเอาไว้ขั้นต�่าก็ปาไปเป็นตัวเลขสามหลักปลายๆ 

อย่างน่าหวาดเสียว

แต่ถึงอย่างนั้นก็อดไม่ได้ที่จะหยิบเจ้าคทาสีน�้าตาลเข้ม ปลายพู่ 

สีแดงขึ้นมาแกว่งไปแกว่งมา 

น�้าหนักเบาก�าลังเหมาะมือ ไม่ใหญ่ไม่เล็ก 

เหลือบมองไปยังอีกอันที่วางเคียงอยู่ไม่ห่าง ดูเผินๆ ไม่ต่างกัน 

ตรงไหน นอกจากสีไม้อ่อนกว่าหน่อย แล้วพู่เป็นสีขาว แต่ราคาสิดันพุ่ง

ผิดกันไปกว่าร้อยคราวน์

เฟรินย้ายคทาในมือขวาไปไว้มือซ้าย ก่อนหยิบอีกอันขึ้นมาถือไว้

มอืขวา คิว้เข้มเริม่ขมวด ดวงหน้าเร่ิมยุง่นดิๆ อย่างใช้ความคดิ พลนัเสยีง

หนึ่งก็ดังขึ้นข้างๆ

“อันซ้ายท�าจากไม้เรดฟอกซ์ ปลายพู่เป็นขนฟีนิกซ์ สลักลายโดย
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คนแคระเผ่าดาร์ก ส่วนอันขวาท�าจากไม้ดูนูปห้าร้อยปี พู่จากขนหาง 

ยูนิคอร์น ลงมนตร์โดยแม่มดจากสโนว์แลนด์”

“โร เซวาเรส” เฟรินออกนามเมื่อเบือนนัยน์ตาไปเห็นดวงหน้า

เพื่อนเก่าที่มายืนข้างๆ ตั้งแต่เมื่อไรไม่ทราบ 

เดก็หนุม่ดวงหน้าใสผวิสอ่ีอน เจ้าของทรงผมหน้าม้า นยัน์ตาสเีขยีว

ที่แสนคุ้นเคย ดวงตาคู่ที่ฉายประกายรอบรู้เกินวัย บวกรอยฉลาดเจ้าเล่ห์

ร้ายทีท่�าให้คนมองรู้สกึร้อนๆ หนาวๆ อย่างไม่มเีหตผุลอยูเ่รือ่ย โดยเฉพาะ

บัดนี้เมื่อนัยน์ตาคู่นั้นกวาดมองดวงหน้าของเธอตรงๆ ก่อนจะมองต�่าลง

ไปกว่าคอแล้วตวัดขึ้นมาต�าแหน่งเดิมอีกครั้ง พร้อมรอยย้ิมประหลาดท่ี

ปรากฏบนใบหน้า

“ปิดเทอมเป็นไงบ้าง” เฟรินเอ่ยทักก่อนแก้เก้อ 

คู่กรณีขยับรอยยิ้มรับมุก

“ก็งั้นๆ” โรเอ่ย แล้วหยิบคทาอีกอันยื่นให้ พร้อมแนะน�าว่า  

“อันนี้ดีกว่า”

เฟรินวางคทาในสองมือลงแล้วเอื้อมมือไปรับคทาอันที่โรส่งให้

“ไม่เห็นจะต่างกันตรงไหน” ปากว่าไปโน่นทั้งที่นัยน์ตาคู่สีน�้าตาล 

มีประกายระยับถูกใจ

“เลือกคทาต้องใช้จิตสัมผัส” โรเอ่ย “ไม่มีใครเค้าใช้ตาดูมือคล�า” 

ค�าชีแ้จงท�าให้คนฟังตวัดถีงึกบัหวัเราะขนั ยกัคิว้แผลบ็ หมนุคทาในมอืไปมา 

“ตาดูมือคล�ามันนิสัยส่วนตัวของขโมยโว้ย แก้ยาก มีตาไม่เอาไว้ดู 

มีมือไม่เอาไว้คล�า ฉันคงต้องเลิกอาชีพขโมยเปลี่ยนไปเป็นขอทาน” ยวน

เสรจ็เจ้าคนช่างยัว่กส็ะดุง้เฮอืก เพราะขอทานตรงหน้าดนัเอามอืวางแหมะ

ลงบนอกเธอหน้าตาเฉย ลูบขึ้นลูบลงท�าให้คนถูกลูบขนลุกซู่ ยืนค้างแข็ง

เป็นหิน ขณะมือที่จับคทาเริ่มสั่นระริก ส่วนเจ้าคนท่ีละมือออกกลับย้ิม

ละไมแต่ดูเจ้าเล่ห์
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“ถ่อไปตั้งไกล ก็ไม่น่าคว้าน�้าเหลวเลยนี่น้า เสียเวลาแย่”

ค�าพดูแฝงนยัท�าให้คนฟังต้องกลนืความโกรธลงคอ แยกเขีย้วแล้ว

เปลี่ยนเป็นหัวเราะหึๆ ก่อนว่าเสียงเข้มๆ กลั้วหัวเราะ

“สู่รู้” เปรยเสร็จก็บลั๊ฟกลับเข้าให้ “รู้สารพัดเรื่อง แล้วรู้หรือเปล่า

ว่าเจ้าชายรัชทายาทของทริสทอร์น่ะอยู่ที่ไหน” ค�าหยอกลอยๆ แต่ได้ผล

ชะงัด เพราะร่างของคนรอบรู้เกร็งขึ้นฉับพลัน จนท�าให้เฟรินหัวเราะหึๆ 

กับความคิดถูกใจเหลือหลาย...จะเล่นงานคนอย่างนายเฟริน ยังห่างกัน 

อีกหลายขุม

แต่นายโร เซวาเรส เดอะเบกการ์ ออฟทริสทอร์ก็ยังคงรักษา 

ความนิ่งไว้ได้ ก่อนเปลี่ยนเรื่องพูดหน้าตาเฉย

“ตกลงเป็นไง เหมาะมอืไหม คทานีท่�าจากไม้โกลเดนเกตหนึง่พนัปี 

ลงมนตร์โดยคนแคระแห่งเดมอส พู่จากขนหางของฟีนิกซ์”

ค�าแนะน�านั้นท�าให้เฟรินหัวเราะเบาๆ แล้วโยนคทาไปมาทดสอบ

ความเหมาะมือตามเสียงยุ

“เยี่ยม” ไม่ว่าเปล่ายังควงไปควงมาอย่างคล่องแคล่ว

“สองพันคราวน์”

คทาสะดุดกึกตามลมหายใจที่ขัดวูบ แทบพลัดหลุดจากมือคน

มือกาว และหัวใจแทบหล่นฮวบลงไปที่ตาตุ่ม 

สองพันคราวน์ ดันทะลึ่งมายุให้ลองควง 

เฟรนิแยกเขีย้วให้เจ้าคนแนะน�าทีย่งัคงท�าหน้าเฉยไม่รูไ้ม่ชี ้แต่ไม่ทนั

ที่เธอจะเล่นงานมันกลับ พลันคทาทั่วทั้งร้านก็พากันส่องแสงสีทองสว่าง

วูบวาบ ราวเป็นการต้อนรบัการปรากฏตวัของใครบางคนทีย่่างเข้ามาในร้าน

“นางพญาแห่งเอเธนส์”

เฟรนิเปรยยิม้ๆ อย่างอารมณ์ด ีพลางทอดตามองร่างของสตรสีาว

มาดนางพญา ยามที่เยื้องย่าง แผ่นหลังของหล่อนตรงแน่ว ราวกับมีไม้
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มายึด ส่วนล�าคอเชิดระหงเสียยิ่งกว่ามีนอตมาขัน หางตาของเจ้าหล่อน

ตวัดมองมาที่เธอเพียงชั่วแวบ ฉายแววรังเกียจ ก่อนจะมองเลยผ่าน

หล่อนคงจ�าได้ว่าในหมากกระดานเกียรติยศปีก่อน เขาเล่นงาน

หล่อนจนหมดท่า 

มันช่วยไม่ได้ เธอระเห็จไปเป็นเบี้ยควบคนเดินหมาก ส่วนหล่อน

รบัต�าแหน่งเป็นคงิของปราสาทขนุนางทีเ่ธอต้องขบัเคีย่ว แต่เรือ่งต้องมา

เป็นศัตรูกับสาวงามนี่ไม่ใช่รายการถนัดของเธอเลย ให้ตายสิ!

เสยีงค�าถามฮอืฮาในร้านเร่ิมดงัระงมด้วยค�าถามเดยีวกบัทีเ่ธอเคย

สงสยัเม่ือปีก่อน ค�าถามเกีย่วกบัแสงสว่างจากคทา เฟรนิขยบัรอยยิม้ก่อน

เขยิบเข้าไปใกล้คนที่เคยให้ความกระจ่างกับเธอในปีที่แล้ว

“ไม้เท้าส่องแสงเพราะสมัผสัอ�านาจของคนมพีลงั” เฟรนิเปรย แต่

นัยน์ตายังจับอยู่ที่ร่างนางพญาคนงามที่ยืนโดดเด่นอยู่ในร้านอย่างไม่

วางตา “แต่หล่อนไม่เห็นจะเก่งสักเท่าไหร่”

“รูไ้ด้ยงัไงว่าไม่เก่ง” โรย้อน ตามองพนิจิคทาอนัหนึง่ทีต่นเลอืกมา

ถือไว้ในมือ

“ปีที่แล้วแม่คุณสู้กับนาย รบกันไม่กี่น�้าก็ถูกคว�่าคาสนาม”

“ห้านาท”ี โรตอบยิม้ๆ เฟรินดดีนิว้เปาะ แต่ปากเปราะยิง่กว่า  มนั

ว่าไปเรื่อย

“ถ้าเก่งจริง ใครที่ไหนจะจอดง่ายอย่างนั้น”

คนฟังแย้มรอยยิ้มน้อยๆ ก่อนเอ่ยด้วยน�้าเสียงเรียบๆ

“นั่นสิ แล้วนายว่าระหว่างนายกับฉัน นานเท่าไหร่ถึงจะรู้ผล”

เอื๊อก!

คนถูกท้ากลับแทบส�าลักน�้าลาย ก่อนเปลี่ยน มาเป็นหัวเราะข�า

“นั่นมันต้องขึ้นอยู่กับว่านายจะแข่งอะไร แข่งมือเบาตีนเบา แข่ง

กี่รอบฉันก็ชนะ แต่ถ้าให้แข่งขอกะตังค์ ให้ตายฉันก็คงสู้นายไม่ได้  
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จริงไหม นายเดอะเบกการ์”

สิน้เสยีงสพัยอก แสงสว่างสทีองเรืองรองในร้านกพ็ลนัดบัวบู โดย

ไม่ต้องหันไปมองต้นพลังแหล่งก�าเนิด เฟรินก็กระซิบขึ้นมาก่อนราวกับ

สัมผัสถึงพลังนั้นได้อย่างคุ้นเคย

“ถดัจากผูเ้รืองเวทแห่งเอเธนส์ กเ็ป็นพวกจอมเกเรแห่งคาโนวาล”

โรหัวเราะเบาๆ รับค�ากล่าว พลางหันไปมองกลุ่มบุคคลที่ก้าวเข้า

มาในร้าน โดยมีผู้เดินน�าหน้าที่ดูสง่างามในมาดของเจ้าชาย เสียแต่ชวน

ขยาดเป็นที่สุด ด้วยสีหน้าที่ไร้อารมณ์กับนัยน์ตาสีฟ้าคู่สวยที่แสนเย็นชา 

ที่รายล้อมรอบตัวคือสองบุรุษร่างใหญ่ที่ชวนพรั่นพรึงกับสองสตรีสาว 

แสนสวยที่ขัดกับบรรยากาศรอบข้างราวกับสวรรค์ตัดกับนรกอย่างไร

อย่างนั้น

เจ้าชายคาโล วาเนบลี เดอะปรินซ์ ออฟคาโนวาล ตรึงความสนใจ

ของคนในร้านชั่วอึดใจ ก่อนบรรยากาศรอบด้านจะกลับไปสู่จังหวะการ

ท�ามาค้าขายเหมอืนเก่า นยัน์ตาสฟ้ีาคูส่วยสบเข้ากบัตาของโรชัว่ขณะก่อน 

มองผ่านไปยังอีกหนึ่งบุรุษที่ยืนอยู่ข้างๆ เจ้าคนที่ยิ้มกวนๆ กึ่งเย้ากึ่งยั่ว

“พวกนายสนิทกันไม่ใช่หรือ ท�าไมไม่ทักล่ะ” โรเอ่ย

“ขานั้นเค้าเจ้าชายตัวจริงเสียงจริง ไม่ใช่ขอทานหรือขโมยอย่าง

นายกบัฉนันี ่แล้วฉนักบัเค้าจะสนทิกนัเข้าไปได้ยงัไง” ว่าจบแล้วเจ้าคนพดู

ก็หัวเราะชอบใจอยู่คนเดียว แต่แล้วเสียงหัวเราะก็ต้องชะงักเมื่อร่างของ 

มาดสัเดนิออกมาจากหลงัร้าน แล้วก้าวสวบตรงดิง่ออกประตไูป เหตกุารณ์ 

ที่ท�าให้เฟรินไม่มีเวลาจะโอ้เอ้คุยกับโรอีก ได้แต่รีบร�่าลาตัดบทแล้วตาม

พ่อออกไปจากร้าน

ของที่พ่อซื้อให้งวดนี้เล่นเอาน่าใจหาย ในถุงใหญ่นั่น นอกจาก

กล่องที่บอกว่าเป็นกระเป๋ายาพระราชาที่เขาไม่เคยคิดจะสนใจแล้ว ยังมี
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กล่องยาวๆ เรียวๆ บุผ้าชั้นดี แต่อะไรก็ไม่น่าแปลกใจเท่ากับว่า ของที่อยู่

ในกล่องนัน้จะเป็นคทาอนัยาวสนี�า้ตาล ถ้าความจ�าเธอไม่มปัีญหา มนัควร

จะเป็นอันเดียวกับที่โรเอาให้เธอดูเมื่อตอนอยู่ในร้านนั่น

คทาอันละสองพันคราวน์นั่นเอง

นยัน์ตาสนี�า้ตาลเบกิกว้าง มองคทาในมอืสลบัไปมากบัใบหน้าของ

ผู้เป็นพ่ออย่างแทบไม่เชื่อสายตา หัวใจเต้นโครมๆ กับของเล่นชิ้นใหม่ 

หลงนึกว่าพ่อคงจะซื้อแบตเตอร่ีใหม่มาให้เปลี่ยน ใครจะไปคิดว่างานนี้ 

พ่อจะทุ่มทุนซื้อของจริง

รอยยิ้มกว้างเกลื่อนบนดวงหน้าของเฟรินที่ซ่อนความตื่นเต้น      

ไม่มิด แล้วเอามือไปลูบๆ คล�าๆ คทานั่น ก่อนจะออกปากไม่ตรงกับใจ

อย่างเคยนิสัย

“พ่อก็ไม่น่าสิ้นเปลืองนี่น้า ของแพงๆ อย่างนี้ซื้อมาท�าไม” เฟริน

ว่าเสร็จก็ส่งเสียงจึ๊กจั๊กในล�าคอพลางลูบคทาอย่างถูกใจ แต่ไม่วายบ่น

หงุงหงิง “เสียดาย...เสียดาย เสียดายจริงๆ” 

คราวนี้มาดัสออกเสียงตัดร�าคาญ 

“เสียดายนักก็เอามานี่” 

มือฉวยจะแย่งเอาคทาคืน แต่เจ้าทายาทมือไวก็ไวสมชื่อหัวขโมย 

หลบวูบอย่างรวดเร็วแถมส่งรอยยิ้มกว้าง 

“ฉันหมายความว่า เสียดายน่าจะซื้อให้ตั้งแต่ปีที่แล้ว เดี๋ยวนี้ของ

อะไรมันก็แพงไปหมด” ถ้อยความของเจ้าลูกจอมกวนเล่นเอามาดัส 

ส่งเสยีงครดืคราดในล�าคอ ก่อนท�าหทูวนลมกบัเสยีงหงงุหงงิกวนประสาท

ที่มันท�าเหมือนจะยั่วให้ได้ยินอย่างไรอย่างนั้น

“ดูสิ แล้วเสียเงินไปตั้งเยอะ นี่ยังเหลือของอีกตั้งหลายอย่าง ถ้า

เงินไม่พอแล้วพ่อจะท�ายังไงนี่”



เงินไม่พอแล้วพ่อจะท�ายังไง

เธอน่าจะห่วงตัวเองก่อนจะไปนึกห่วงเจ้าพ่อบ้า

ความคดิท่ีเกดิขึน้ท�าให้เฟริน เดอเบอโรว์ ต้องถอนหายใจพรดื พลาง

กระตุกสายบังเหียนบังคับรถศึกให้เคลื่อนไปข้างหน้า

รถศึก!

รถเทียมมังกร ไม่ก็ม้าศึกพ่วงพีแปดตัวให้สมศักดิ์ศรี

ฝันกลางวันก็คือฝันกลางวัน

เฟรนิถอนหายใจอกีคร้ัง ก่อนสะบดัแส้ใส่เจ้าม้าศกึชราสองตวั เจ้า

โรซี่ตัวเก่าขาประจ�ากับเพื่อนคู่ใจวัยเดียวกันที่ไม่รู้ว่าพ่อไปสรรหามาจาก

ไหน พอแส้ลงปุ๊บม้าศึกผู้คร�่าหวอดศึกมาไม่รู้กี่ศึกก็เร่งฝีเท้าขึ้นอีกนิด วิ่ง

กุบกับไปข้างหน้า ลากเจ้ารถศึกคันพิเศษที่มองยังไงมันก็ไม่ต่างอะไรกับ

เจ้าเกวียนเล่มเก่าที่เธอกับพ่อใช้กันมาตลอดชีวิต 

ถ้อยประโยคสั่งความของพ่อลอยแว่วอยู่ในหู

“แกอย่าดถูกูรถศกึของแกไป ถามหน่อยสว่ิา หวัใจของกองทพัอยู่

ที่ไหน”

2
บุรุษประหลำด
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“ก็ต้องแม่ทัพแหงอยู่แล้ว” เธอย้อนอย่างหงุดหงิดหัวเสีย แต่คน

เป็นพ่อกลับใจเย็นนัก

“ผิด” มาดัสเอ่ยด้วยสีหน้าเคร่งขรึม “กองทัพเดินด้วยท้อง ไม่มี

ฝ่ายพลาธกิาร ถามหน่อยสว่ิากองทพัที่ไหนจะรบชนะ เพราะฉะนัน้รถศกึ

ของแกคันนี้ จงภูมิใจเถอะ มันเป็นหัวใจของกองทัพ”

หัวใจของกองทัพ

ฝ่ายพลาธิการแบกของ

คงไม่มีวันที่หัวขโมยจะขึ้นไปเป็นแม่ทัพ คุมได้อย่างมากก็รถศึก

ฝ่ายพลาธิการ

เฟรินถอนหายใจอีกเฮือก ก่อนตัดความหงุดหงิดใจทิ้งไปอย่างไม่

อยากใส่ใจอะไรมาก เธอควรจะชนิกบัเร่ืองพลิกึทัง้หลายของพ่อได้ตัง้นาน

แล้ว แต่เมื่อไรก็เมื่อนั้นสิ พ่อก็ยังมีทีเด็ดน็อกเธอได้อยู่เรื่อย

รถศึกฝ่ายพลาธกิารแล่นอ้อมตวัเมอืงเอดนิเบร์ิก ก่อนจะมุง่ตรงไป

ยังโรงเรียนพระราชาที่ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ซึ่งบัดนี้ รถเทียมสัตว์

พาหนะประหลาดนานาชนดิทีร่าวกบัขบวนพาเหรด ก�าลงัเคลือ่นทีมุ่ง่ตรง

ไปยงัจดุหมายเดยีวกนักบัเธอ นัน่กค็อืประตใูหญ่แห่งโรงเรยีนเอดนิเบร์ิก 

สายลมอ่อนในเช้าวันนี้โบกสะบัดพัดธงสีม่วงลายมงกุฎ ดาบ คทา และ

แหวน เหนือยอดประตูให้ปลิวพลิ้วไสวงดงาม ราวเป็นการต้อนรับปีการ

ศกึษาใหม่ สนามหญ้าสเีขยีวขจยีามนีเ้ริม่เรียงรายไปด้วยแถวของนกัเรยีน

ใหม่ทีร่อรายงานตวั แต่ละคนแต่งกายเรยีบร้อยเป็นระเบยีบชวนมอง ดวง

หน้าสดใส นัยน์ตาฉายแววแห่งความหวังและความตื่นเต้น ภาพที่เห็น 

ท�าให้เฟรินกระซิบบอกตัวเองว่า ครั้งหนึ่งเธอก็เคยเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่

ลอบมองพวกรุ่นพี่ซึ่งสวมเสื้อคลุมขลิบริ้วสีด้วยความชื่นชม

คิดแล้วก็เหลียวมองเสื้อคลุมที่เธอห่มซ่อนเสื้อผ้าปุๆ ปะๆ ของ 

ตัวเองอย่างอ่อนใจ 
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ถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าคทาสองพันคราวน์ เธออาจจะได้ซื้อเสื้อใหม่ 

เฟรนิสลดัความคดิแล้วกวาดตามองสตัว์พาหนะหลากสหีลายพนัธุ์

ที่ก�าลังเดินขบวนผ่านเข้าประตูใหญ่ด้วยความอิจฉาลึกๆ

มังกรไฟ มังกรดอกไม้ มังกรน�้า งูเผือก ฟีนิกซ์นกเพลิง และ

กริฟฟิน

เฮ้อ...ต่อให้เป็นหนยูกัษ์กด็จูะมภีาษดีกีว่าเจ้ารถศกึหน่วยพลาธกิารนี่

“อรุณสวัสดิ์ เฟริน” 

เสียงร้องทักท�าให้เฟรินหันไปมองเพื่อนร่วมทางท่ีบังคับรถศึกเข้า

มาใกล้ 

รถศึกหน่วยพลาธิการคันที่สอง เทียมลาแปดตัว

เป็นภาพชวนขันที่ท�าให้เฟรินขยับรอยยิ้ม

“อรุณสวัสดิ์ โร รถศึกนายเท่ดีนี่”

เจ้าขอทานแห่งทริสทอร์ส่งรอยยิม้บาง นยัน์ตาสเีขยีวส่องประกาย

ระริกขณะมองเจ้าโรซี่กับเพื่อนยาก ก่อนชมกลับให้บ้าง

“รถของนายก็เข้าที” 

เฟรนิหวัเราะระร่ืน รถของเธอจะเข้าทีไม่เข้าทเีหน็จะยงัเป็นปัญหา 

รู้แต่ว่าขอทานนามโร เซวาเรส แห่งทริสทอร์นี่ ต่อให้รถศึกมันเทียมลา

ตัวเดียว ก็บอกได้แต่ว่าเจ้าลาตัวนั้นมันต้องไม่ธรรมดา

เมือ่ปีทีแ่ล้ววชิาสตัว์พาหนะพระราชา ทกุคนมม้ีาเป็นพาหนะ มแีต่

โร เซวาเรสที่ใช้ลา แต่ลาของมันก็ยังวิ่งเร็วกว่าม้าของนักเรียนหลายคน 

ในชั้น 

มนัเป็นความรู้สกึส่วนตวัของผูเ้จนกบัการใช้ชวีติเอาตวัรอด ท�าให้ 

เฟรินอดระแวงนายคนนี้ไม่ได้  มันช่างลึกลับไม่ธรรมดาจริงๆ แม้ฉายา

จะเป็นขอทานแห่งทรสิทอร์ แต่ดนัมอีะไรหลายๆ อย่างไม่สมนามขอทาน

เลยสักนิด
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“นายรู้หรือเปล่าว่า หัวหน้าป้อมกับสองในสิบสองผู้พิทักษ์ป้อม 

เรียนจบไปปีที่แล้ว”

“เรียนมาตั้งนาน จบก็ดีแล้วนี่ มีอะไรน่าสนใจ” เฟรินตอบ

“งานแข่งชิงต�าแหน่งผู้พิทักษ์ป้อม นายไม่สนบ้างเหรอ ลงด้วยกัน

เป็นยังไง นายกับฉัน”

“หา!” เฟรินอุทาน เบิกตากว้าง “ล้อเล่นน่า”

“ไม่ล้อเล่นสิ ถ้าชนะได้ทั้งชื่อเสียงทั้งเกียรติยศ ที่ส�าคัญงานนี้มี

สิทธิ์ประลองพิสูจน์ฝีมือกับคนเก่งทั่วทั้งป้อม โอกาสดีๆ อย่างนี้ไม่ใช่จะ

หาได้ง่ายๆ”

สิ้นค�าแนะน�าเฟรินก็หัวเราะ

“หาเหาใส่หัวน่ะสิ”

“นายไม่สน?” โรย้อนถาม คนถูกถามผิวปากฟิ้ว

“ชื่อเสียงเกียรติยศกินได้ที่ไหน ไอ้หาเรื่องเจ็บตัวนี่ขอทีเหอะ ฉัน

มันแค่ขโมยตัวจ้อย”

นัยน์ตาสเีขยีวตวดัมอง ก่อนเบอืนไปทางเบือ้งหน้าพร้อมหวัเราะหึๆ

“นายนีม่นัถนดัซ่อนคมเหลอืเกนิส ิแต่ยงัมเีวลา ค่อยๆ คดิไปกแ็ล้ว

กัน”

ผู้พิทักษ์ป้อม

ป้อมอัศวิน มีสองเสนาธิการ สามขุนพล สี่ผู้คุมกฎ กับสิบสอง 

ผู้พิทักษ์ป้อม

จะว่าไป ต�าแหน่งผู้พิทักษ์ป้อมก็ฟังดูเท่ไม่หยอก เสียแต่ว่าถ้าต้อง

ไปพะบู๊แยง่กันมาก็เห็นจะต้องถอย ป้อมอัศวินนี่อะไรก็ดีหรอก เสียอย่าง

เดียว เอะอะเป็นท้าตีท้าต่อยกันเรื่อย ไม่รู้มันโรงเรียนพระราชาหรือ

โรงเรียนอันธพาลกันแน่ ถึงมันจะน่าตื่นเต้นแค่ไหนก็เถอะ...แต่ว่า...
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ฉบัพลนัห้วงคดิของเธอกถ็กูกระชากฮวบ เมือ่รถศกึแล่นผ่านประตู

ทางเข้า 

ฟึ่บ!

วบูเดยีว ความรู้สกึกป่ั็นป่วนอย่างหาเหตผุลไม่ได้ เมือ่ฟากฟ้าแปร

เป็นสีเลือด ภาพทั้งมวลกลายเป็นสีเทา สรรพเสียงรอบตัวเงียบกริบ 

ราวกับเวลาหยุดนิ่งอยู่กับที่

มีแต่เสียงเต้นของหัวใจเป็นสิบ...ไม่สิ เป็นร้อย เป็นพัน ที่แข่งกัน

ดังลั่นเป็นกลองรัว สะท้อนรับกับเสียงกรีดร้องร�่าไห้อย่างไม่มีต้นสาย

ปลายเหตุ 

วังเวง น่ากลัว...

วินาทีต่อมาทั่วทั้งตัวก็พลันหนักอึ้งราวกับถูกหินมหึมาถ่วงทับ ลม

หายใจที่เริ่มขาดห้วงถูกกระชากวูบโดยมือที่มองไม่เห็น หัวเริ่มเบาโหวง

เหวง ก่อนหมุนติ้ว 

นัยน์ตาพร่าพราย แต่เสียงที่จะเปล่งขอความช่วยเหลือกลับกรีด

ร้องไม่ออก

อ�านาจประหลาดก�าลงัเพยีรจะแยกหวัเธอออกจากล�าตวัทีถ่่วงหนกั

มันเป็นวินาทีแห่งความตาย!

ความทรมานที่สุดจะหยั่ง ก่อนที่โลกทั้งใบจะดับวูบ

“ข้าแต่พลงัมหาเวทมนตร์ด�าอนัยิง่ใหญ่ โปรดประทานพละก�าลงั

บนัดาลให้ความมดืจงกลนืกนิแสงสว่าง ให้เสยีงโอดครวญ จงร้องร�า่ระงม 

ให้ความวบัิตติราบบดันีต่้อไปจงปกแผ่ไพศาล สาปผนืดนิให้มแีต่ความแห้ง

แล้ง สาปท้องทะเลให้ปั่นป่วนบ้าคลั่ง บันดาลคลื่นยักษ์กลืนกินหมู่ชีวิต 

ให้ฝนเลือดจงชะอาบทาทั่วทั้งผืนแผ่นดิน แปรสรวงสวรรค์นามเอเดนคืน

สู่โฉมเดิมนามนรกภูมิ
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ข้าแต่จ้าวพญามารแห่งใจอันยิ่งยง โปรดประทานพลังอ�านาจ

ควบคุมจิตใจเหล่ามนุษย์ตัวจ้อยผู้หาญมาลองฤทธ์ิ ดลบันดาลให้ความ

เกลยีดชงัจงทบทว ีให้ความทกุข์ยากแผ่ขยายทกุหย่อมหญ้า ความสิน้หวงั

เบ่งบานเรอืงอ�านาจ จุดประกายไฟแห่งสงครามเพือ่บชูาเทพเจ้าแห่งความ

ตาย เปิดประตูแห่งชัยชนะแก่ผู้น�าอันเป็นนิรันดร”

เสียงร่ายมนตร์ประหลาดดังจากบุรุษที่ยืนหันหลังให้เธออยู่เบื้อง

หน้า แผ่นหลังกว้างของบุรุษร่างสูงใหญ่ในชุดเสื้อคลุมสีด�า เส้นผมสั้นระ

ต้นคอเป็นสทีองแซมเทา ทีส่ะดดุตาเป็นทีส่ดุคอืมงกฎุประหลาดบนศรีษะ

กับคทาประหลาดในมือซ้าย

มงกุฎกับคทาสีทองที่สว่างเจิดจ้าแต่ไม่แสบตา 

สองสิ่งที่คุ้นเคยท�าให้หัวใจที่ควรสงบกลับเต้นรัวด้วยความกลัว

รูปร่างไม่ใช่ แต่อะไรบางอย่างในนั้นมันสัมผัสได้ 

เฟรินเผลอกระชับมือจับที่อกเสื้อ ก่อนหัวใจจะหล่นตุ้บไปที่ตาตุ่ม

กลับมาเป็นผู้หญิง

...ท�าไม

แต่ความสงสยัคงอยูไ่ม่นาน เมือ่สิง่ทีส่มัผสัได้บดันีม้เีพยีงแต่หวัใจ

ตัวเองที่เต้นรัวกับเหงื่อเย็นที่ซึมชื้น เฟรินไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนกล้า 

แต่ไม่เคยสักครั้งจะคิดว่าตัวเองขี้ขลาด ทว่าบัดนี้เธอตอบตัวเองไม่ได้ว่า

ความกล้าที่ควรมีมันหายไปไหนหมด 

ที่นี่ที่ไหน

ท�าไมถึงกลับเป็นหญิงทั้งที่แหวนของพ่อยังสวมติดนิ้ว... 

แล้วหมอนั่นเป็นใคร

เฟรินพยายามสงบสติตัวเองอย่างแสนจะยากเย็น สูดลมหายใจ

ลึกๆ กวาดตามองไปรอบๆ ห้องที่คุ้นเคยอย่างประหลาด ทั้งต้นเสาและ

ก�าแพง อึดใจต่อมา หัวใจก็แทบหยุดเต้น เมื่อนัยน์ตาสีน�้าตาลมองเห็น
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ของที่อยู่เบื้องหน้าเธอ และบุรุษประหลาดที่หันหลังให้เธออยู่

แหวนแห่งปราชญ์ กับดาบแห่งกษัตริย์

ของสองสิ่งที่ถูกกักไว้ด้วยข่ายมนตร์นั้นบัดนี้มันฉายแสงเจิดจ้า

ราวกบัจะร้องรบัของอกีสองสิง่ทีอ่ยู่ในการครอบครองของบรุษุประหลาด

พลันเสียงร่ายมนตร์นั่นก็แว่วเข้าหูอีกครั้ง

ข้าแต่พลังมหาเวทมนตร์ด�าอันยิ่งใหญ่...

ข้าแต่จ้าวพญามารแห่งใจอันยิ่งยง...

คทาแห่งพลัง

มงกุฎแห่งใจ

ไม่!

ความตกใจท�าให้เฟรินผงะถอยกรูด ฉับพลันบุรุษประหลาด 

เบื้องหน้าก็หันขวับมาประสานสายตา กระชากความกลัวในใจของเฟริน

ให้โผนพุ่งจนแทบล้มทรุด

ชายเบ้ืองหน้าเปล่งประกายของอ�านาจและรังสขีองการฆ่า ดวงหน้า

ทะมึนน่าสะพรึงขวัญ โดยเฉพาะรอยแผลบากใหญ่ที่ลากผ่านจากใต้โคน

ผมบนหน้าผากซ้าย พาดผ่านกลางใบหน้าผวิสทีองแดงทีส่ะท้อนใต้แสงไฟ

เรืองรอง

นักรบปีศาจ!

ความรู้สึกแรกฟ้อง ท่ามกลางความกลัวที่แล่นวาบจับจิตเมื่อสบ

ประสานตากบันกัรบปีศาจปริศนา นยัน์ตาสฟ้ีาคูส่วยกระจ่างแต่กลบักร้าน

แกร่ง ทรงอ�านาจ ดุดัน และน่ากลัว...

อ�านาจประหลาดตรึงเธอจนขยับไม่ได้ เมื่อบุรุษเบื้องหน้าก้าวเท้า

เข้ามาใกล้ นัยน์ตาจับจ้องเธอนิ่ง

ก้าวตรงเข้ามา...

เข้ามา...
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ฉับพลัน ร่างเธอก็เย็นเยียบ หัวใจเต้นรัวไม่เป็นส�่า มีเพียงความ

กลัวที่แล่นวาบไปทั่วสันหลัง 

มือประหลาดโผล่พรวดจากเบื้องหลัง 

แล้ววางลงบนบ่า 

ใคร...

น�า้ลายเหนยีวหนดื ความกลวัพุง่จบัจติ แต่นยัน์ตาไม่สามารถหลบ

จากสายตาจริงจังของบุรุษเบื้องหน้าได้ แม้ว่าบัดนี้มีใครบางคนก�าลัง

พร้อมที่จะสังหารเธออยู่เบื้องหลัง

มือประหลาดขยับเลื่อนมาสัมผัสที่ต้นคอ 

มันไล้ขึ้นลงอย่างชวนขนหัวลุก ก่อนจะขยับจับให้ถนัด

การกระท�าทีก่ระชากสตสิดุท้ายขาดวิน่จนต้องเปล่งเสยีงลัน่ ก่อน

ที่จะไม่มีสิทธิ์ได้ร้อง!



ปุ!

เสียงหมอนปาเข้าใส่กลางหน้า พร้อมนัยน์ตาที่เบิกโพลงตื่นจาก

ฝันร้าย

“แหกปากอะไรนักหนา หนวกหู”

ค�าบ่นทีด่งัขึน้ท�าให้คนถกูว่าไม่มแีรงจะเถยีง ได้แต่ลกุพรวดขึน้มา

หอบหายใจระรัว เอามือลูบเหงื่อเย็นที่ชื้นตามเนื้อตามตัว ยกมือลูบหน้า

ลูบอกตัวเองอย่างเพียรจะปลอบใจว่าเป็นแค่ฝัน 

เธอยังเป็นผู้ชาย แหวนยังสวมติดนิ้ว แล้ว...

เฟรินกวาดตามองไปรอบๆ อีกครั้ง พร้อมถอนใจอีกเฮือกใหญ่ 

เพื่อนร่วมห้องสองคนของเธอยังอยู่กันพร้อมหน้า คนแรก เจ้าชายคาโล 

วาเนบลี เดอะปรินซ์ ออฟคาโนวาล เจ้าชายมาดน�้าแข็งที่ไม่เคยเปลี่ยน 

นัง่ขดีๆ เขยีนๆ อะไรบนโต๊ะท�างานห่างออกไปด้วยท่าทางไม่สนใจสิง่รอบ

ด้านตามนิสยั แต่เป็นภาพทีเ่หน็แล้วให้ความรู้สกึอบอุน่และสบายใจอย่าง

บอกไม่ถูก

ส่วนอีกคน...เจ้าของหมอนที่ปาปลุกเธอจนตื่น

3
ห้องใหม่
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คิล ฟีลมัส เดอะคิลเลอร์ ออฟซาเรส เด็กหนุ่มหน้าตาดี ผิวขาว 

ผมสดี�าสนทิ เจ้าของนยัน์ตาสม่ีวง ซึง่ก�าลงัขะมกัเขม้นกบัการจดัข้าวของ

ใส่ตู้ไม้มะฮอกกานีใบย่อมที่มันจับจองเป็นเจ้าของ

“เอ้า! หมอนนาย เอาคืนไป” เฟรินแย้มรอยยิ้ม เริ่มใจชื้นมากขึ้น 

อย่างน้อยที่อยู่นี่ก็ไม่ใช่ยอดปราสาทเอดินเบิร์ก แล้วคนท่ีอยู่ด้วยก็ไม่ใช่

เจ้าสองคนที่จะจับเขาฆ่า

เธอโยนหมอนกลบัไป แต่อกีฝ่ายกลบัโยกหวัหลบ ท�าให้หมอนหล่น

ปุไปกองกับพื้น

“นายนอนฝันร้ายแล้วต้องแหกปากเสมอหรือเปล่าเฟริน รู้ไหมว่า

มีแต่เด็กที่ชอบนอนฝันร้าย” คิลเอ่ยปากทักเมื่อเพื่อนเลิกแหกปากแล้ว 

กระโดดมานั่งบนเตียงของเขา

“มันก็ขึ้นกับว่าฝันร้ายมากหรือน้อย” เฟรินยังเลือกจะวางฟอร์ม 

พลางกวาดตามองไปรอบข้างอย่างพินิจ ห้องใหม่ปีนี้ดูจะกว้างกว่า 

ห้องเก่านิดหน่อย แต่เฟอร์นิเจอร์ก็ยังเหมือนเดิม มีแค่เตียงสามหลัง  

ตู้เสือ้ผ้าสามหลงั...กบัโต๊ะเขยีนหนงัสอื แต่อย่างว่า ห้องพกันกัเรยีนกนินอน

จะเอาอะไรกันนักหนา ห้องไม่อับไม่ชื้น ไม่เหม็นหืนก็ดีเต็มทนแล้ว

ห้องใหม่ห้องนีย้งัคงมหีน้าต่างบานใหญ่ทีร่บัลมเยน็เหมอืนเคย สม

กบัเป็นห้องของหวัหน้าชัน้ปี ต�าแหน่งทีช่วนหนาวๆ ร้อนๆ มาตัง้แต่ปีก่อน 

เพราะในป้อมอศัวนิมกีฎไว้ว่าหวัหน้าชัน้ปีต้องตอบรบัค�าท้าสูจ้ากคนอืน่ที่

หวังชิงต�าแหน่ง แต่ปีที่แล้วดูเหมือนไม่มีใครคิดมาท้าชิง ก็เลยได้แต่ 

หวังว่าปีนี้จะยังโชคดีเหมือนเก่า

“ฝันร้ายมาก?” คลิทวน ตวดัตามองคนพดูอย่างชกัสนใจ “ฝันร้าย

มากขนาดไหน”

“ฝัน...” เฟรินชะงักเมื่อเห็นนัยน์ตาสีม่วงท่ีมีประกายระริก พลัน

รบีกลนืค�าพดูทีจ่ะพดูลงคอ ไปบอกนกัฆ่าว่าฝันจะถกูฆ่าเป็นฝันร้าย มหีวงั
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ได้โดนหัวเราะหน้าหงาย 

“ตกลงฝันอะไร” พอเสียงเร่งถามเข้ามาอีก คนถูกซักก็เริ่ม

หงุดหงิด เลยย้อนเข้าให้

“จะอะไรถ้าไม่ใช่ฝันว่าโดนบ้านนายล่าค่าหัว” 

คิลเบิกตากว้าง มองเพื่อนซี้ที่ท�าหน้าเคร่งและยิ้มออกมา

“เอาน่า ไม่ตายหรอก”

“ไม่ตายหรอก ไม่ตายหลอกๆ น่ะสิ” เฟรินว่าแล้วแยกเขี้ยววาววับ 

เมื่อเจ้าคนฟังหัวเราะเห็นเป็นเรื่องขบขัน “ให้ตายสิคิล พ่อนายเก่ง 

ขนาดนั้นจะมัวเป็นนักฆ่าท�าไม อาชีพอื่นดีๆ เยอะแยะมีให้เลือกไม่เลือก 

นักรบก็ได้ นักดาบก็ดี อัศวินก็ยังไหว หรือถ้าไม่มีที่ไป อาชีพขโมยอย่าง

ฉันก็ยังเข้าท่ากว่าเยอะ  อย่างน้อยก็ไม่ท�าให้ใครซี้ม่องเท่ง”

“ขโมยเนี่ยนะ” คิลทวนค�าก่อนหัวเราะกับข้อเสนอ “น่าสนใจ แต่

สงสัยพ่อคงไม่สน”

เฟรินหัวเราะหึๆ ท�าสีหน้าครุ่นคิด ยกมือลูบๆ ต้นคอตัวเองก่อน

ถามขึ้นใหม่

“แล้วฉันมานี่ได้ไง”

“นายเป็นลมเมื่อเช้า โรกับครี้ดช่วยกันหามขึ้นมา มันสองคนบอก

ว่านายตกใจงูแปดเศียรจนสลบ”

“งูแปดเศียร” เฟรินทวน นึกไม่ออกว่าไปเห็นตั้งแต่เมื่อไร

“มสิแรมเซลิมาตรวจแล้วว่านายคงหน้ามดืเพราะลมืกนิอาหารเช้า”

“อาหารเช้า...จริงด้วย” คราวนี้ความจริงค่อยกระจ่าง นัยน์ตาเจ้า

ตวัเลยชกัใส ลมืกนิอาหารเช้าจนเป็นลมแล้วฝันเพ้อเจ้อ แต่แล้วสหีน้ากลบั

เริ่มยุ่งขึ้นอีกนิด ก็รายการอดอาหารเช้าบ้างเย็นบ้างมันแสนจะธรรมดา

ส�าหรับอาชีพขโมยอย่างเธอ มีที่ไหนกันที่อดแล้วเป็นลม

หรือว่าร่างกายพิลึกกึกกือของเธอจะเกิดพิเรนทร์อะไรขึ้นมาอีก 
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คิดพลันนัยน์ตาสีน�้าตาลก็เบิกกว้าง

“เฮ้ย! แล้วมิสแรมเซิลมาตรวจนี่” เฟรินท�าสีหน้าปั้นยาก ขณะ

ยกมือชี้ไปที่ร่างกายของตัวเอง ดูซิ สภาพร่างกายของเธอตอนนี้ นับวัน

ยิ่งพิลึกขึ้นทุกที จะเป็นหญิงก็ไม่ใช่เป็นชายก็ไม่เชิง 

ตั้งแต่เด็ก มั่นใจนักหนาว่าตัวเองเป็นชาย แต่ก็กลับกลายเป็น...

กลางวนัชาย กลางคนืหญิง แถมดีไม่ดกีลายเป็นหมา จนเมือ่ต้นปีทีเ่ข้าไป

ในเดมอส ถึงได้กลับเป็นหญิง แต่ด้วยฤทธิ์ของแหวนประหลาด ถึง

สามารถรักษาร่างที่เป็นผู้ชายไว้

ตาดูมือสัมผัส รู้เห็นเป็นผู้ชาย 

แต่โดยส่วนตัว ไม่ยักจะรู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ตรงไหน ไม่

เจ็บไม่ปวด ไม่หนาวไม่ร้อน 

ถงึได้อดแคลงใจสงสยัอยูเ่รือ่ยไม่ได้ว่า ตกลงฤทธิอ์�านาจของแหวน

มันยังมีอยู่แน่หรือเปล่า

“เค้าไม่เห็นว่าอะไรนี่ นายสงสัยอ�านาจลุงปีศาจนั่นรึไง” คิลเอ่ย

“พ่อคนอื่น เรียกให้มันดีๆ หน่อย ปีส่งปีศาจอะไร” เฟรินแย้งกลั้ว

หัวเราะ ก่อนถอดแหวนออกแล้วสวมกลับเข้าไปใหม่ ถอดเข้าถอดออก

สามสี่ทีก่อนถอนหายใจเฮือกแล้วตั้งค�าถามว่า

“นายว่ามันต่างกันตรงไหน”

ค�าถามแสนธรรมดาแต่คนฟังกลับคิดไปหลายแง่จนหน้าเปลี่ยน 

แล้วถามย้อนกลับมาว่า

“แล้วฉันจะไปรู้เรอะว่ามันจะต่างกันตรงไหน”

เฟรินชะงักกึก ก่อนหัวเราะแล้วโคลงหัว

“ฉันหมายความว่า นายดูสิ ไม่มีแสงสว่างวูบวาบตอนแปลง ไม่มี

อาการครั่นเนื้อครั่นตัว ผมก็ไม่ยาวขึ้น ดูเผินๆ ไม่มีอะไรเปลี่ยนสักอย่าง 

ไม่รูส้กึด้วยซ�า้ว่ามกีารใช้เวทมนตร์ ค�าสาป หรืออ�านาจอะไร” เฟรนิพดูด้วย
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สีหน้าครุ่นคิด 

“คนอื่นมองว่านายเป็นผู้ชายก็ใช้ได้แล้วนี่ คิดอะไรมากมาย”

ถ้อยค�าตัดบทของคิลท�าให้เฟรินชะงัก ใช่...ความจริงเธอก็ไม่ควร

คิด ถ้าไม่ใช่ในฝันนั่น

พลนัเจ้าตวักค็รุน่คดิอะไรขึน้อกีคร้ัง มองเจ้าเพือ่นรกัคนที่ไม่สนใจ

ค�าบ่นของเธอ แล้วยิงค�าถามให้อย่างกึ่งเกรงใจกึ่งใคร่รู้ 

“คิล ถามหน่อยสิ พ่อนายนี่เก่งที่สุดในเอเดนแล้วหรือเปล่า”  

คนที่ถูกถามเงยขวับขึ้นมอง

“นายถามท�าไม” 

ค�าตอบรบัเป็นเสยีงหวัเราะบอกอารมณ์รืน่เรงิตามนสิยัทีห่าความ

จริงจังได้ยาก

“วะ ก็แกคิดดูสิ พ่อฉันร้ายที่สุดในเดมอส ถ้าพ่อนายเก่งที่สุดใน

เอเดน...หึๆ เราสองคนร่วมมือกัน โลกนี้มันจะไปไหนพ้น”

“แกจะท�าสงคราม?” 

“ซีซ้ัว้พดู” เฟรินสวนขวบัแล้วท�าท่าทางสยองพองขน “แกกร็ูว่้าฉนั

มนัรกัตัวกลวัตาย” เจ้าตวัรบีออกปาก “แค่ให้พ่อแกกบัพ่อฉนัออกมาแสดง

อภินิหารนิดๆ หน่อยๆ” เจ้าคนมากแผนการว่า “เอาแค่ ส่งมือเมฆนั่นไป

กวนประสาทพระราชาเมอืงโน้นเมอืงนี ้คราวนีล้ะ หึๆ  เรยีกลมได้...” ว่าเอง

ชะงกัเองอย่างรูส้กึว่าเร่ิมคล้ายใครบางคนเข้าไปทกุทอีย่างน่าขนหวัลกุ

“น่าเบื่อตาย” คิลเอ่ยค้านกลั้วหัวเราะ เอนตัวพิงกับตู้เสื้อผ้า มอง

สบตากับคนยื่นข้อเสนอแนะพิลึกกึกกือตรงหน้า แล้วขยับยิ้ม ก่อนพูดว่า 

“มีแต่คนกลัวหมดจะสนุกตรงไหน อีกอย่างนะ ถึงฉันอยากจะให้พ่อเก่ง

ที่สุดในเอเดน แต่พ่อก็ยังไม่เรียกว่าเจ๋งที่สุดหรอก อย่างน้อยก็ยังมีอีก

หลายหัวในเอเดนที่ถึงค่าจ้างจะแพงแค่ไหน แต่พ่อก็ไม่รับ”

“ใคร”
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เฟรินสวนขวับบอกความใคร่รู้ คนเล่าถึงกับปิดสวิตช์การเล่าฉับ 

“ไม่บอก”

“โธ่คิลก็ เพื่อนกัน บอกนิดบอกหน่อยจะเป็นไรไป” เฟรินว่า ก่อน

รีบยื่นข้อเสนอ “เอางี้ ถ้านายบอกว่าพ่อนายแพ้ใคร ฉัน...” เจ้าตัวตบเข่า

ฉาด “ตัดใจยอมบอกนายเลยว่าพ่อฉันมีจุดอ่อนที่ไหน”

“พ่อนาย?” คิลทวนอย่างคาดไม่ถึง 

“ใช่ จดุอ่อนของมาดสั เดอเบอโรว์ สดุยอดหวัขโมยแห่งบารามอส” 

เจ้าคนกะเอาพ่อมาขายพูดต่อรองหน้าตาเฉย “ความลับสุดยอด”

“ความลับสุดยอด” คิลทวน คิ้วขมวด

“ใช่ ไม่บอกใครง่ายๆ หรอกนะจะบอกให้” เจ้าตัวดีต่อรองเสียง

ใส ก่อนเขยิบลงจากเตียงไปนั่งข้างๆ “เอาไง นาทีทองเพื่อนายคนเดียว”

ทั้งล่อทั้งชน เล่นเอาคนฟังคิดหนัก ก่อนจะปฏิเสธ

“ไม่เอาดีกว่า”

“เฮ้ย!”

“จุดอ่อนของพ่อนาย ฉันรู้ไปก็ไม่เห็นจะได้อะไร”

พูดจบคิลก็กลับไปสนใจข้าวของต่อ แต่มือเจ้าตัวกวนก็คว้าหมับ

ลากตัวกลับเข้ามาใกล้ก่อนรีบเจรจาต่อรองลดแลกแจกแถม

“วะ กแ็ล้วแกอยากรูอ้ะไรกบ็อกส ิเรือ่งนีม้นัเจรจากนัได้ สามกลวธิี

หลอกสาว หกเคล็ดลับมือเบา สิบเจ็ดเคล็ดวิธีตีนแมว...”

เสียงก่อกวนยวนประสาทดังระงมก่อนเสียงเปิดประตูจะดังขึ้น 

แล้วปิดกระแทกดงัปัง! อย่างรวดเร็ว จนท�าให้สองคนในห้องหนัมาสบตา

กัน พร้อมๆ กับที่เจ้าชายคาโลผู้มีความอดทนต�่าเดินออกไปจากห้องด้วย

ท่าทางหงดุหงดิเตม็ประดา ท�าเอานกัวางเพลงิประจ�าห้องถงึกบัตหีน้าแหย 

แล้วกระซิบถามเพื่อนซี้ที่อยู่ข้างๆ ว่า

“ดึกแล้วมันไปไหน”
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“ประชุมมั้ง เห็นโรเวนตามหามันตั้งแต่เช้า”

“ประชุมตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยนะ แล้วประชุมอะไรดึกดื่นป่านนี้” 

เฟรนิย้อน คิว้เข้มชกัขมวด แต่ค�าถามของเธอกค็งไม่ได้ค�าตอบจนกว่าเจ้า

คนไปประชุมนั่นมันจะกลับมา



“...ดินแดนอนัอดุมสมบรูณ์ทางตะวนัออกเรยีกว่า เอเดน แบ่งเขต

การปกครองออกเป็นยี่สิบสี่ประเทศ อันประกอบไปด้วย...”

เสียงกรนครอกๆ ดังประสานอย่างเป็นจังหวะชวนฟังยิ่งกว่าคณะ

วงดนตรีดังขึ้นมาเป็นระยะๆ รับการบรรยายวิชาภูมิศาสตร์ โดยอาจารย์

เจ้าชายชามัล ฟาโรเวล เดอะปรินซ์ ออฟบารามอส เสียงบรรยายเป็น

จังหวะเนิบๆ ชวนฟังไม่ต่างอะไรกับนิทานกล่อมเด็ก บวกกับบรรยากาศ 

อบอุ่นในยามเช้า จึงช่วยไม่ได้ที่หนังตาของเธอจะค่อยๆ หนักขึ้นทุกที  

โดยเฉพาะเมื่อเพื่อนข้างๆ ตัว เรียงถัดกันไปตั้งแต่เจ้าคิล ฟีลมัส เดอะ

คิลเลอร์ นายโคลว์ อาร์มสตรอง เดอะบิชอป นายเดท ไฟเออร์ เดอะ

วอร์ริเออร์ ไปจนจบที่นายซอร์โร วันวิล เดอะซอร์ดแมน พากันท�าเป็น

ตัวอย่าง

กใ็นเมือ่ทัง้นกัฆ่า นกับวช นกัรบ นกัดาบ ยงัหลบักนัได้หน้าตาเฉย 

แล้วท�าไมขโมยอย่างเธอจะหลับบ้างไม่ได้ ความรู้สึกอยากรักษาฟอร์ม 

ต่อหน้าสาวๆ ปราสาทขุนนางชักเริ่มลดน้อยลงทุกทีตามดีกรีความง่วง 

สดุท้ายถงึได้ขยบัจดัหนงัสอืเรยีนเอามาตัง้บงัไว้ แล้วตดัสนิใจเข้าฌานเพือ่

4
วิชำเก่ำในภำคเรียนใหม่
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ไปศึกษาภูมิประเทศยี่สิบสี่ประเทศด้วยตาตัวเองในความฝัน 

“...ประเทศบารามอส  ชายแดนขนานกับประเทศคาโนวาล...”

เสียงบรรยายชักเข้าหูน้อยลงไปทุกที ขณะที่หัวก้มต�่าลงไปเรื่อยๆ 

จนหน้าผากจรดกับหนังสือเล่มหนาที่ตั้งกางไว้ตรงหน้า ก่อนจะเข้าฌาน

ไปโดยสมบูรณ์แบบ

สภาพทีเ่จ้าตวัดหีารู้ไม่ว่าสร้างความหงดุหงดิให้ใครบางคนทีน่ัง่อยู่

ข้างหน้ายิ่งนัก

แองเจลีน่า โรมานอฟ เดอะวิทช์ ออฟวิทช์ สาวน้อยหนึ่งในสาม

แห่งป้อมอศัวนิ ดวงหน้าเจ้าหล่อนร้อนวบู นกึละอายอย่างคนหน้าไม่หนา

เท่าเหล่าบุรุษ ‘ผู้กล้า’ แห่งป้อมอัศวิน ซึ่งกล้าเสียจนหล่อนอยากจับส่ง

กลับป้อม 

ขายขี้หน้าเป็นที่สุด

เสียงหัวเราะคิกคักดังเป็นระยะมาจากเพื่อนร่วมชั้นจากปราสาท

ขุนนาง เป็นวันแรกที่เปิดเรียนแท้ๆ แล้วเป็นวันแรกที่ป้อมอัศวินได้เรียน

ร่วมกบันกัเรยีนต่างหอ จะเป็นหอไหนไม่ว่า ท�าไมต้องเป็นปราสาทขนุนาง

คู่ปรับ แล้วคิดดูเถอะว่าถูกหัวเราะขนาดนี้ แต่ละคนก็ยังคงหลับอย่าง

สบายอุรา

มีอย่างที่ไหนอาจารย์เจ้าชายบรรยายอยู่ด้านหน้าชั้น ด้านหลังก็

พร้อมใจกันหลับเป็นแถว ถึงแม้อาจารย์ท่านจะไม่เอ่ยปากว่าอะไรก็เถอะ

แล้วหัวโจก...

เจ้าคนที่ถูกหมายหัวเป็นหัวโจกจะเป็นใครไม่ได้นอก จากคู่ปรับ 

คนส�าคัญของเธอ

เจ้าคนหัวแถวที่หลับได้ทุเรศกว่าเพื่อน หัวพิงกับหนังสือเล่มหนา 

ที่เอามาตั้งโชว์เด่นหรา

คงนึกว่าจะตบตาใครได้งั้นสิ หมั่นไส้นัก
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“เอาละ ใครมอีะไรจะถาม” อาจารย์เจ้าชายชามลัเอ่ยถามในห้านาที

สุดท้ายก่อนจะหมดคาบเรียน แถวหน้าสุดนักเรียนจากปราสาทขุนนาง

ยกมือสลอน ขณะที่ชาวป้อมอัศวินพากันเก็บกระเป๋า ส่วนคนหลับก็ยัง

หลับตาพริ้มอย่างรอระฆังหมดเวลาเป็นนาฬิกาปลุก

แองเจลีน่าเหลือบตามองคู่ปรับที่เริ่มกรนเบาๆ อย่างบอกว่าหลับ

ลึก ฉับพลันเจ้าตัวก็ขยับรอยยิ้มอย่างหมั่นไส้แล้วขยับคทาในมือ พลาง

พึมพ�าร่ายเวทเบาๆ

หนังสือเล่มหนาที่เคยเป็นที่ค�้าจุนหัวของเฟรินค่อยๆ ขยับเอง

ราวกับมีชีวิต แล้วเสียงดังโป๊ก! ก็สนั่นไปทั้งห้อง

“ซวย”

เฟรินบ่นพึมพ�า ขณะที่ก้มหัวแนบโต๊ะและไม่กล้าเงยขึ้นไปสบตา

ใคร รูเ้ต็มอกว่าบดันีต้วัเองกลายเป็นเป้าสายตาของคนทัง้ห้อง สมองเริม่

หมุนเร็วจี๋หาทางเอาตัวรอด ก่อนจะแกล้งท�าเป็นขยับมือควานหาของ 

ใต้โต๊ะ เงยกลับมาอีกทีก็ประกาศเสียงดังฟังชัด 

“อยู่นี่เอง!”

เจ้าตวักะล่อนชยูางลบขึน้มาหนึง่ก้อน แล้วท�าเป็นไม่รูไ้ม่ชี ้ก้มหน้า

ก้มตาลบสมุดเปล่าบนโต๊ะทันที

บทกะล่อนเอาตวัรอดผ่านไปเมือ่อาจารย์ตอบค�าถามต่อ แล้วเสยีง

หาวหวอดก็ดังขึ้นข้างตัวพร้อมเสียงระฆังที่ดังหมดเวลา

“มีแต่แกที่หลับสบายคนเดียวอยู่เรื่อย พับผ่าสิ” 

คิล คนถกูหางเลขทัง้ทีเ่พิง่ตืน่นอนยกมอืขยีต้า ก่อนมองดวงหน้าที่

ดูหงุดหงิดของเฟรินด้วยสีหน้างงๆ แล้วเอ่ยย้อน

“นายรบัปากคาโลเองว่าจะจดเลกเชอร์ให้มนัคาบนีน้ี ่ฉนัไม่เกีย่ว”

“เลกเชอร์!” เฟรินทวนเสียงสูง นัยน์ตาเบิกกว้าง
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“เลกเชอร์” คิลทวน

“เลกเชอร์ ซวย! เลกเชอร์! ซวยสนิท! ซวย...คราวนี้ซวยแน่ๆ!” 

เสียงจากคนชอบโวยดังลั่น

“จะแหกปากท�าไม ยืมใครสักคนก็สิ้นเรื่อง” คิลแย้ง คนได้รับข้อ

เสนอดีดนิ้วเปาะ รีบตั้งสติแล้วหันขวับไปมองรอบๆ ห้อง ก่อนวิ่งปรู๊ดไป

หน้าชั้นหานักเรียนดีเด่น สาวน้อยคนสวยที่สุดในป้อมอัศวิน

เจ้าหญิงเรนอน แห่งคาโนวาล

ทั้งที่เป็นเรื่องธรรมดา แต่หัวใจเจ้ากรรมของคิลกลับสงบลงไม่ได้ 

โดยเฉพาะเมือ่เจ้าตวัแสบมนัคยุกบัเจ้าหญิงนัน่ไปพลาง พยกัพเยดิมาทาง

เขาพลาง ก่อนจะพากันหัวเราะคิกคัก 

ภาพที่คิลอดเสียววาบไม่ได้ ก็เจ้าเพื่อนซี้คนนี้มันถนัดขายนัก 

ทพ่ีอมนัยงัเอามาเสนอขายให้เขาหน้าตาเฉย แล้วใครจะรบัรองได้

ว่ามันจะไม่เอาเรื่องของเขาไปเสนอขายให้เจ้าหญิงหน้าตาจิ้มลิ้มนั่น 

วิชาแรกวิชานั่งหลับ วิชาที่สองวิชายืนหลับ

ความคิดที่เล่นงานเฟรินให้ขบขันแกมละเห่ียใจ วิชาแรกของ

อาจารย์เจ้าชายชามัลจะภูมิศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ก็ช่างเถอะ เพราะ

ยังไงก็เตรียมใจอยู่แล้วว่ามันคงจะน่าเบื่อแสนเบื่อ แต่วิชาที่สองนี่สิ วิชา

ดาบขัน้กลางหนึง่ วชิาทีอ่ตุส่าห์ตัง้ความหวงัไว้สงูว่ามนัคงจะสนกุ แต่กลบั

มาเจออาจารย์แก่คราวเลโมธี เพราะลาเวน ชมัคเกอร์ ไม่ได้เป็นอาจารย์

สอนพวกเขาในปีนี้ อาจารย์ใหม่เป็นคนแก่ผมขาวเคราขาวจากคาโนวาล 

ตัวเล็กๆ ท่าทางก็กระฉับกระเฉงดี นัยน์ตาดูฉลาดลึกๆ อาจจะเหมาะกับ

การสอนวิชาการใช้เวท แต่วิชาฟันดาบนี่...

เพียงคิดเฟรินก็ลอบถอนหายใจอีกเฮือก หรี่ตาแล้วเหลือบมองไป

ที่เพื่อนข้างๆ ตัวแล้วพบว่า แต่ละคนถือดาบหลับตาพริ้ม ท่าทางเหมือน
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ตั้งใจ 

แต่ข้อสงสัยในใจนี่สิยังหาค�าตอบไม่ได้

ข้อสงสัยที่ว่า...ตกลงจะให้ท�าอะไรกันแน่

สายลมโชยแผ่วเบาหอบกลิ่นดอกไม้หอมระริน อาจช่วยบรรเทา

ความอบอ้าวจากแสงแดดยามบ่ายที่แผดเปรี้ยงๆ ได้บ้าง แต่บรรเทา

อาการขาแข็งที่เกิดจากการยืนอยู่จะครบชั่วโมงนี่ไม่ได้เลย

อาจารย์เรมัค เวสท์ เดอะเกรตวอร์ริเออร์ ออฟคาโนวาล ที่คงจะ

ปลดเกษียณมาหลายปีนอนดูดไปป์ปุ๋ยๆ อยู่บนเปลญวน ขณะที่นักเรียน

แต่ละคนถือดาบยืนขาแข็งทื่ออยู่หน้าหุ่นไม้ตรงหน้า

“วันนี้เราจะเริ่มทดสอบวิถีดาบแห่งจิต” อารัมภบทฟังดูพิลึก “จง

รวบรวมสติ ใช้จิตของเธอฟันหุ่นไม้ตรงหน้าให้ขาดเป็นสองท่อน”

มีดาบไม่เอาไปใช้ฟัน แต่ให้เอาจิตไปฟัน พิลึกกึกกือเข้าไปทุกที 

หรือจะให้นอนหลับฝันว่าเอาดาบฟันหุ่นไม้

ตาแก่พิลึกนั่นคงกะอู้ หรือจะมีปริศนาอะไรแอบแฝง 

เฟรนิครุน่คดิอกีชัว่อดึใจ เสยีงกรนเบาๆ กด็งัจากโคลว์ อาร์มสตรอง 

เดอะบชิอป ออฟกลิดเิรก เสยีงทีค่นได้ยนิแทบกลัน้หวัเราะไม่อยู ่ก่อนจะ

รีบรวมสติ

เอาวะ ฝึกยนืนอนกย็นืนอน ให้มนัรูไ้ปว่าขโมยจะยนืนอนแพ้บชิอป

ค�าตัดสินสุดท้ายก่อนเจ้าตัวจะรวมสติ แล้วทิ้งสมาธิลงกับสายลม

อ่อนที่แสนจะเบาสบายเมื่อเมฆค่อยเคลื่อนมาบังแสงตะวันอันเจิดจ้า

หง่าง! หง่าง! หง่าง!

เสียงระฆังหมดเวลาดังปลุกให้เธอสะดุ้งตื่นจากภวังค์ รีบส่ายหัว

ปลุกสติตัวเองให้ตื่นเต็มที่ ดาบที่เคยตั้งในท่าเตรียมฟัน บัดนี้ตกมายัน 

กับพื้นเพื่อค�้าไม่ให้เธอหลับหน้าคว�่า ภาพที่ชวนละอายขายหน้า และชวน
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ขบขันแม้รู้แก่ใจว่าตัวเองจะไม่ใช่นักรบ 

แล้วคนอื่น...

แต่พลันพอเหลียวมองคนรอบตัว ความงุนงงก็แล่นปราดราวกับ

ใครเขวี้ยงค้อนกระแทกเข้าที่กลางหัว เพื่อนหลายคนท่าทางเหมือนคน

เพิง่ต่ืนไม่ต่างอะไรจากเธอ แต่อกีหลายคนกลบัอยู่ในสภาพหมดแรง เหงือ่

โซมกายล้มทรดุไปนัง่กบัพืน้ หายใจหอบ ท�าราวกบัคนเพิง่ตะลยุผ่านแดน

นรก

เฟรินปราดเข้าไปพยุงเพื่อนซี้ข้างตัว คิล ฟีลมัส เด็กหนุ่มฉายา 

นักฆ่า คนที่เธอไม่เคยเห็นมันกลัวอะไรง่ายๆ แต่กลับพบว่าคิลกลับอยู่ใน

สภาพเหงื่อโซม ตัวสั่นชนิดแทบพยุงตัวให้ยืนอยู่ยังไม่ไหว 

เกิดอะไรขึ้นกันแน่

มนัท�าท่าราวกบัผ่านศกึใหญ่ในช่วงเวลาทีเ่ธอเผลอเข้าฌานหลบัใน

เฟรินกวาดตามองเพื่อนร่วมชั้นอีกครั้งก่อนตวัดกลับไปมองผู้เป็น

อาจารย์วิชาดาบ คนที่บัดนี้กระโดดตุบลงจากเปลญวน พยักหน้าเนิบๆ

“วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้”

ค�ากล่าวปิดชั้นเรียบๆ ง่ายๆ ทิ้งความสงสัยให้ค้างคาใจ นัยน์ตา 

สีน�้าตาลจับมองชายชราคนตรงหน้าอย่างประเมินใหม่ ก่อนขยับมือขึ้น

ลูบแผลเป็นใต้ตาอย่างเผลอไผล

ตาแก่นั่น...ท่าทางจะไม่ธรรมดา แล้ววิถีดาบแห่งจิตนั่น...

รอยยิ้มบางขยับบนริมฝีปากได้รูป

อาจจะมีอะไรน่าสนใจกว่าที่คิด

คิดแล้วเฟรินก็หันกลับไปมองเพื่อนคนที่ยังนั่งหายใจหอบๆ สงบ

อารมณ์อยู่ข้างๆ ตัว ก่อนเอ่ยกระเซ้าว่า

“ตาแก่ให้ฝึกยืนหลับตา แล้วแกหลับอีท่าไหนล่ะหือ ถึงได้เหง่ือ

แฉะขนาดนั้น”
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คิลเหลือบนัยน์ตาขึ้นมาสบก่อนหัวเราะหึๆ แต่ไม่ตอบ เฟรินได้ที

รีบขี่แพะไล่ 

“นอนฝันร้ายละสิท่า เฮ้อ! มีแต่เด็กเท่านั้นละน้า ที่ชอบนอนฝัน

ร้าย”

ปริศนาประหลาดในวิชาดาบขั้นกลางถูกหยิบยกมาถกเถียงกัน

ตัง้แต่ช่วงอาหารเยน็ไปจนเริม่การประชมุในตอนหวัค�่า ประเดน็วพิากษ์-

วิจารณ์หลักคือเรื่องเกี่ยวกับอาจารย์เรมัค เวสท์ ยอดนักรบปลดเกษียณ

แห่งคาโนวาล

“ฉันว่าเขาอาจจะเป็นนักรบในต�านานแห่งคาโนวาล” 

เสียงออกความเห็นดังจากนายนักดาบ ซอร์โร วันวิล แต่อีกเสียง

จากบุรุษตาเดียว ครี้ด ธันเดอร์แย้งขวับด้วยสีหน้าครุ่นคิด

“กับอีแค่พูดพล่ามเรื่องวิถีดาบแห่งจิต ใครๆ ก็พูดได้เฟ้ย พูดแค่นี้

แล้วยกให้เป็นนกัรบในต�านานมนักเ็กนิไป ดาบยงัไม่ทนัชกั เครือ่งยงัไม่ทนั

ร้อน”

“แต่ถ้าว่ากนัตามวยัวฒุ.ิ..” ซบีลิ เดก็หนุม่แสนสภุาพออกความเหน็

ขึ้นมาบ้าง

“หง�าเหงือก” เสียงตอบรับทันควันดังจาก เจค สวอน เดอะไพเรต 

ออฟไนล์ ค�าตอบนั้นท�าให้เฟรินผู้นั่งฟังอยู่นานหัวเราะก๊ากอย่างเห็นดี 

เห็นงาม 

ซีบิลกระแอมนิดๆ ก่อนแย้ง

“แต่ขิงยิ่งแก่ก็ยิ่งเผ็ดนะครับ อย่าดูถูกคนแก่ไป”

“ถ้างั้นเรื่องนี้มันต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังแล้ว” คราวนี้เฟรินออก

ความเห็นขึ้นบ้าง เป็นความเห็นที่ตรงกับใจของใครหลายคน และนิ่งกัน

ไป พร้อมใช้ความคิด
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แองเจลน่ีาช�าเลอืงมองคนกะล่อน คูป่รับของเธอทีด่เูหมอืนเจ้าตวั

ก�าลงัจมอยู่ในห้วงคดิบางอย่างในใจ จนเผลอขยบัมอืขึน้ไล้แผลเป็นใต้ตา

ซ้ายอย่างเคยนสิยั ดวงหน้าเจ้าตวักวนทีป่กตกิต็ดิออกจะดดูจีนเกอืบสวย

ในเวลาไม่กวน พอคราวนี้มานิ่งแบบใช้ความคิดก็พลันดูหวานประหลาด 

โดยเฉพาะเมือ่เส้นผมทีเ่คยสัน้เริม่ยาวประบ่า โดยเจ้าตวัพยายามเอาเชอืก

ด�าๆ เก่าๆ มัดไว้อย่างลวกๆ ทางด้านหลัง 

มันชวนให้นึกถึงภาพสาวน้อยหน้าแฉล้มที่เคยเห็นเมื่อปีก่อน เมื่อ

สมัยที่นายคนนี้ต้องค�าสาปท�าให้กลายเป็นครึ่งชายค่อนหญิงกึ่งหมา 

แล้วค�าสาปนั่นแก้ได้ยังไง แก้ไขได้แน่แล้วหรือ

เมือ่เผลอหวนระลกึแล้วกร็ูส้กึแปลกๆ จนต้องรบีสลดัความคดิ แล้ว

ออกความเห็นแย้ง 

“คิดมากเกินไปหรือเปล่า จะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรกัน”

เฟรินชะงัก นัยน์ตาสีน�้าตาลเบือนไปมอง 

“แต่ก็ไม่ใช่ไม่มีเหตุผลนะครับ น่าคิดทีเดียวกับการท่ีเอดินเบิร์ก

จ้างนักดาบในต�านานมาเป็นอาจารย์สอนดาบ ใช่ไหมครบัเฟรนิ” ซบีลิค้าน 

พร้อมหันไปถามคนเปิดประเด็น 

“น่าสงสัยมากทีเดียว” เฟรินสนับสนุน เสียงฮึดฮัดเร่ิมดังมาจาก

เพื่อนอีกฟาก 

“ที่น่าคิดน่ะมันเรื่องจ้างคนแก่หง�าเหงือกมาเป็นอาจารย์สอนดาบ

ต่างหากเฟ้ย” ครี้ดเอ่ยแย้ง ก่อนเสียงสนับสนุนจะดังขึงขัง 

“ใช่ๆ นั่นยิ่งน่าสงสัยเข้าไปใหญ่” เฟรินพยักหน้าหงึกหงัก

“ตกลงแกอยู่ฝ่ายไหนกันแน่วะ” ครี้ดทนไม่ไหวเลยสวนทันที เล่น

เอาคนถูกว่าคอหดลงนิด ก่อนยืดตัวขึ้นใหม่ท�าสีหน้าขึงขัง

“ร่วมป้อมเดยีวกนัจะแบ่งเขาแบ่งเราท�าไม” เจ้าตวัดพีดูอะไรมหีลกั

มีการท�าให้แองเจลีน่านึกชมขึ้นมาเป็นคร้ังแรก ตั้งแต่เปิดเทอมมาดูจะ
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เปลี่ยนแปลงไปเยอะ “แล้วอีกอย่างไม่ว่าจะเป็นประเด็นไหนมันก็ชี้ไป 

ข้อสรุปเดียวกันทั้งนั้น” คนแจกแจงเว้นวรรคให้เพื่อนได้คิด ก่อนเอ่ยต่อ

ด้วยหน้าตาเคร่งเครียด 

“เอดินเบิร์กเข้าสู่กลียุค”

ค�ากล่าวทีท่�าให้เพือ่นๆ ตัง้ใจฟังรายล้อมเข้ามา และคนหนึง่กเ็ปรย

เสียงแผ่ว

“หรือจะเกิดสงคราม”

“ร้ายกว่าสงคราม” เฟรินกล่าวเสียงเนิบ “เพราะมันเป็นเรื่องของ

ปากท้อง”

เท่าน้ันเองความเครยีดกแ็ตกโพละ คทาวเิศษจากสาวน้อยแองเจ-

ลีน่าฟาดเปรี้ยงลงกบาลของคนห่วงเร่ืองปากกับท้องเข้าเต็มเหนี่ยว จน

ต้องร้องจ๊าก 

“โอ๊ย! จะหาเรื่องกันไปถึงไหน แม่จอมยุ่ง” 

“หาไปเรื่อยๆ จนกว่าสมองของนายมันจะพัฒนา...ปากกับท้อง หึ! 

ปากกับท้อง ไหนว่ามาซิตรงไหนของวิชาดาบไปเกี่ยวกับกลียุคเรื่องปาก

กับท้อง”

เสียงหัวเราะฮาดังลั่น ขณะที่คนถูกดักคอหาเรื่องแยกเขี้ยว ก่อน

สาธยายเรื่องเศรษฐกิจตกต�่าในเอดินเบิร์ก กลยุทธ์ลดต้นทุนของเลโมธี 

ไปจนถึงเรื่องปากท้องของนักดาบในต�านานให้เป็นที่สนุกสนาน  

“อืม...จะเป็นวิถีดาบแห่งจิตหรือเป็นเรื่องของเวทมนตร์กันแน่” 

พอเรื่องชักนอกประเด็นมากเข้า เจ้าชายทิวดอร์ แห่งวิทช์ ก็ออก

ความเห็นขึ้นมาใหม่ ซึ่งเป็นความเห็นที่ดึงคนฟังให้หันกลับมาสนใจกัน 

อีกครั้ง 

“ลองคิดดู อาจารย์เรมัคนั่นก็นอนอยู่เฉยๆ แต่พวกเราบางคน

เหมอืนไปผ่านนรกกนัมา ส่วนบางคนกลบัหลบัสบายเหมอืนไม่มอีะไร ฉนั
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ว่ามัน...ออกจะแปลกไปสักนิด ส่วนนามสกุลของอาจารย์เรมัคก็ ไม่คุ้นว่า

เป็นนามสกุลของวอร์ริเออร์ที่ไหน”

“คาโนวาลมีวอร์ริเออร์เยอะ นายจ�านามสกุลเค้าได้หมดรึไง”  

ซอร์โรแย้ง จากนั้นบทสนทนาในกลุ่มก็เริ่มดุเด็ดเผ็ดมันขึ้น จนเฟรินต้อง

เขยิบห่างกลับมานั่งกับคิลที่อยู่ทางด้านหลัง ก่อนบ่นพึมพ�า

“พวกนี้นี่เถียงอะไรกันไม่รู้จักจบ” 

“เรื่องปากกับท้องของนาย” คิลตอบทั้งที่มือขยับตัวหมากรุกเดิน

ไปกินเบี้ยของกัส โทนีย่า เพื่อนร่วมป้อมอีกคนที่มาชวนเดินหมากกันฆ่า

เวลา 

ค�าตอบของคิลเล่นเอาเฟรินหัวเราะ

“นั่นไว้คลายเครียดพวกมันหรอก”

“งั้นจริงๆ นายคิดยังไง”

“ไม่คิด” เฟรินตอบ “ตาแก่นั่นจะเป็นตาแก่เหลาเหย่หรือนักดาบ

ในต�านานไหนมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันสักหน่อย สู้เอาเวลาไปคิดว่า 

ท�ายังไงป้อมอัศวินถึงจะหายจนดีกว่า แกดูสิตั้งแต่เปิดเทอมมานี่ แม้แต่

ข้าวก็ยังต้องเขียม หิวโว้ย! หิว” 

เฟรินบ่นครวญครางชวนถีบ แต่คนฟังกลับหัวเราะขบขัน  เพราะ

เจ้าคนบ่นหวิมันบ่นมาตัง้แต่พบว่าทีโ่รงอาหารไม่อนญุาตให้ตกัอาหารเยน็

เพิ่มจานที่สามเหมือนเมื่อปีที่แล้ว

“อดทนได้กอ็ดทนหน่อย มคีนข้างนอกหวิตายไม่รูต้ัง้เท่าไหร่” เสยีง

บ่นกบัเสยีงหัวเราะถกูขดัด้วยน�า้เสยีงเรยีบๆ เร่ือยๆ จากกสั โทนย่ีา เดอะ

พรีสต์ ออฟกิลดิเรก ชายหนุ่มผมสีเงิน นัยน์ตาสีฟ้าที่แสนจะรักสันโดษ

สมนามเดอะพรีสต์

ถ้อยค�าพูดเรียบเรื่อยแต่ฟังจริงจังชวนคิดนั้นมีผลให้เฟรินชะงัก

รายการบ่น ก่อนเปลี่ยนเรื่องปุบปับ
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“เฮ้! กัส แล้วนายคิดยังไงกับอีตาเรมัค เวสท์”

“ถามฉันจะได้เรื่องอะไรเฟริน ถ้านายอยากรู้ท�าไมไม่ถามจากโร 

เซวาเรส”

คนพูดตอบเหมือนไม่ใส่ใจ แต่ค�าตอบที่ได้ก็เล่นเอาเฟรินชะงัก

โร เซวาเรส เขาลมืไปได้ยงัไงว่ามเีจ้าหมอนัน่เป็นห้องสมดุเคลือ่นที่

ติดตามตัว 

เฟรินหัวเราะเบาๆ มองเสี้ยวหน้าของคนตอบค�าถาม 

กัส โทนีย่า 

ไอ้เสือนี่ก็ยังพูดน้อยต่อยหนักเหมือนเดิม เห็นหงิมๆ ไม่พูดไม่จา 

แต่ดันเป็นคนที่รู้ดีไปหมดว่าใครเป็นใครในป้อม

โรมันก็ดีแต่หาว่าเธอซ่อนคม ถ้าพูดถึงซ่อนคม จะว่าไปในป้อม

อัศวินนี่ ยังมีอีกหลายคนนักที่ชอบเอาดาบไปซ่อนอยู่ในฝัก แล้วนี่ถ้าวัน

หนึ่งต้องชักเอามาฟันกันเอง...สงสัยคงได้สนุกพิลึก

พลันความคิดของเธอก็หยุดชะงัก เมื่อประตูห้องประชุมเปิดออก 

จากนั้น ผู้น�าการประชุมซึ่งได้แก่ สองตัวแทนชั้นปี คาโล วาเนบลี เดอะ

ปรนิซ์ ออฟคาโนวาล กบั มาทลิด้า ซลิเวอร์ เดอะปรนิเซส ออฟ อเมซอน 

ก็เดินน�ามิสแรมเซิล กิลเบิร์ต กับสองเสนาธิการแห่งป้อมอัศวิน เจ้าชาย

โรเวนและยอดนักรบไธนอสเข้ามาในห้อง



บทน�ำ

ความปรารถนาของท่านคือหน้าที่ของข้า

ความปรารถนาของข้า...?

ใช่ ความปรารถนาของท่าน ทุกอย่างที่ท่านประสงค์ ทุกสิ่งในห้วง

คิด...

ชัยชนะอันเป็นนิรันดร?

ชัยชนะอันเป็นนิรันดร อ�านาจอันเป็นนิรันดร

“ไหนท่านชอบพูดว่าสงครามไม่เคยท�าให้อะไรดีขึ้น”

ค�ากล่าวล้อเลยีนกลัว้เสยีงหวัเราะดงัขึน้ ขณะขยับเบีย้ก้าวรกุเข้าไป

ในเขตแดนคู่ต่อสู้ 

“เพราะมนัไม่เคยน�ามาซึง่ชยัชนะ” ค�าโต้จากอีกฝ่ายมาพร้อมรอยย้ิม

บางที่มุมปาก ก่อนขยับบิชอปออกโต้พร้อมประกาศศึก “แต่ครั้งน้ีจะไม่

เหมือนครั้งไหน รุก!”

เสยีงจ๊ึกจัก๊ดงัขึน้ในล�าคอของผู้ถกูบกุ ศรีษะล้านเป็นประกายสะท้อน

แสงตะวันพอๆ กับดวงตาที่วิบวับด้วยความขบขัน

“เพราะอย่างนีท่้านถงึกล้ายืน่มอืไปก่อความวุน่วายถงึในเดมอสสนิะ 

ท่านเจ้าชาย” ชายหัวล้านเปรยกึ่งต่อว่ากลายๆ ก่อนเจ้าตัวจะส่ายหัวไปมา 
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“ผลพวงตามมาถึงกลายเป็นฝนเลือดกับสงคราม แล้วคิดหรือว่าจะคุ้ม อย่า

ลืมนะว่ายุคนี้ไม่ใช่ยุคทองของเอเดน สามทหารเสือไม่ถูกฆ่าก็ถูกถอดเขี้ยว 

ท่านคิดว่าเอเดนจะเอาอะไรไปรับมือกับเดมอส” 

“ควีนแห่งความตาย” เจ้าชายร่างสูงตอบเรียบส้ันก่อนขยับควีนบุก

สวบขึ้นไป

“ควีน? ฝากความหวังไว้กับควีนอย่างนั้นเสียเวลาเปล่า” 

“ธิดาแห่งความมืดคือผู้สยบราชาแห่งปีศาจ”

“ท�าไมท่านไม่พยายามจะเชื่ออย่างที่มีคนพยายามท�าให้เชื่อบ้างหือ 

น่าจะลองโง่เชื่อบ้างนะว่านางนั้นคือผู้หลับใหลตลอดกาล” เสียงย้อนกลั้ว

หัวเราะดังจากชายหัวล้าน

“สิ่งวิเศษแห่งเดมอส ร้องรับสายเลือดแห่งความมืดเสมอ”

“ท่านจะบอกว่า ส่ิงวิเศษนั่นปลุกนางให้ต่ืนเอง โดยที่ท่านไม่ได้ยื่น

มือเข้าไปยุ่งเลยงั้นสิ” ชายหัวล้านแค่นหัวเราะ “จะให้ข้าเชื่อว่าคนถนัดเวท

สายแทรกแซงใจอย่างท่าน ไม่ได้ยื่นมือเข้าไปยุ่งอะไรเลยกับเรื่องราว

ระหว่างกษัตริย์นักรบกับธิดาเจ้าปัญหา กษัตริย์ผู้เก่งกาจของเราตรัสรู้เอง

ได้แบบฉับพลันถึงตัวตนของธิดาแห่งความมืด ทั้งๆ ที่ใครๆ ยังหลงคิดว่า

เจ้าหญิงนั่นกลายเป็นแค่หนุ่มน้อยไร้พิษสง” คนเอ่ยกระเซ้าต่อด้วยเสียง 

หวัเราะหึๆ  “แต่นสิยัชอบยแุยงชาวบ้านตบตีกนัดคูุน้ๆ นะว่ามนัเป็นนิสยัถาวร

ของใครบางคน”

นยัน์ตาของเจ้าชายผูถ้กูทัง้กระทบทัง้กระเซ้าหรีล่งเลก็น้อย แต่ไม่มี

ค�าปฏเิสธใดกล่าวแย้งออกมา นอกจากจะเอ่ยสัน้ๆ ไปยงัใจความส�าคญัของ

เรื่อง

“ไม่มชัียชนะที่ได้มาโดยไม่มกีารสญูเสยี ถงึ ‘เขา’ พร้อมจะเป็นผูน้�า 

แต่ถ้าไม่มีชนวนจะไม่มีแรงสนับสนุน ธิดาแห่งความมืดจะเป็นแรงกระตุ้น 

สมบัติทั้งสี่จะเป็นฐานแห่งชัยชนะ”

สิ้นค�ากล่าว ความเครียดก็ค่อยทิ้งตัวรายล้อม ยามที่นัยน์ตาสองคู่

ประสานกันแน่วนิ่ง 
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“มงกฎุแห่งใจ ใจทีเ่ตม็ไปด้วยการล่อหลอก คทาแห่งพลงั พลงัทีเ่ตม็

ไปด้วยความบ้าคลั่ง แหวนแห่งปราชญ์ ปราชญ์ผู้ลุ่มหลง ดาบแห่งกษัตริย์ 

กษัตริย์ผู้บ้าอ�านาจ สิ่งเหล่านี้น�าชัยชนะอันเป็นนิรันดรมาให้เอเดนไม่ได้”

ผู้ต�่าศักดิ์กว่าเปรยขึ้นลอยๆ ขณะที่นัยน์ตาผู้ฟังกลับฉายประกาย

พราว ก่อนรอยยิ้มเหี้ยมจะปรากฏบนริมฝีปาก แล้วเอ่ยแก้

“มงกุฎแห่งใจ ใจที่เต็มไปด้วยความหวัง คทาแห่งพลัง พลังที่เต็มไป

ด้วยความมุ่งม่ัน แหวนแห่งปราชญ์ ปราชญ์ผู้รอบรู ้ดาบแห่งกษตัรย์ิ กษตัรย์ิ

ผู้รวมใจ ตราบใดที่กระดานยังไม่ปิด ท่านจะไม่มีวันรู้ผลของการต่อสู้”

“หลายชีวิตแลกกับชัยชนะ” ค�าท้วงถูกเอ่ยแย้งมาพร้อมกับการถอน

หายใจเบาๆ ก่อนจะแปรเป็นเสยีงหวัเราะและตามด้วยค�าพูดก่ึงล้อเลียน “แต่

ท่านจะมัวมาพยายามสร้างหนทางแห่งชัยชนะนั่นอยู่ท�าไม มีโอกาสทั้งที 

ท�าไมไม่คิดจะพาตัวเองลงสู่สนามรบกับเขาเสียบ้าง” รอยยิ้มขยับกว้างอีก

นดิก่อนเขาจะเอ่ยต่อด้วยน�า้เสียงเนบิๆ “ข้ารู้นะ ทัง้มงกฎุ คทา แม้แต่แหวน

หรือดาบ...” 

นยัน์ตาทีอ่่านแสนยากของผูส้งูศกัดิต์วดักลบัมามองแทนค�าเตอืน แต่

ผู้พูดกลับหัวเราะหึๆ แล้วเอ่ยต่อราวกับเห็นเป็นเรื่องเล่น “อ�านาจทั้งนั้นที่

อยู่ในมอื แต่ท่านกลบัพยายามทัง้ช่วงชงิทัง้สร้างสถานการณ์เพียงเพ่ือจะยก

มันให้ ‘เขา’ คนนั้น ไม่เคยคิดเสียดายบ้างหรือไง”

ความเงยีบโรยตัวเพยีงอดึใจ ก่อนท่ีเจ้าชายผูส้ร้างเรือ่งจะเอ่ยขดัด้วย

ค�าตอบเรียบๆ 

“ดาบไม่อยู่ในมอืของอศัวนิกไ็ม่คม อาวธุไม่อยู่ในมอืผูรู้จ้กัใช้กไ็ร้ค่า”

“ถงึต้องให้ชวีติมากมายมาทดลองความคมของดาบ กับอานุภาพของ

อาวธุ” ค�าเอ่ยโต้กลัว้เสยีงหวัเราะ แต่ผูเ้ป็นเจ้าชายแย้งกลบัด้วยน�า้เสยีงสงบ

“อย่างน้อยกด็กีว่าชวิีตท่ีอยูอ่ย่างหวาดหวัน่กบัความกลวัทีม่องไม่เหน็ 

ท่านควรจะรู ้ตราบใดทีค่วามมดืไม่ถกูก�าจดั มมีากชวีติกว่านีอ้าจต้องสงัเวย

แก่ความบ้าคลั่ง”

“ความมืด?” ค�าทวนจากชายหัวล้านผู้บัดนี้ถอนหายใจเบา “ไม่มีมืด 
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มีหรือจะมีสว่าง ไม่มีด�า มีหรือจะมีขาว หมากรุกที่มีแต่สีเดียวกันหมด จะ

ไปสนุกที่ตรงไหน”

“ชีวิตคนเราไม่ใช่หมากรุก” 

ความตาย... 

เสียงอ้ืออึงดังใกล้เข้ามาพร้อมคบเพลิงวิบๆ ที่เคลื่อนเข้ามาใกล้ 

สญัญาณแห่งความตายทีบ่อกถงึเวลาทีเ่หลอืน้อยลงทกุขณะ แต่หวัใจทีค่วร

เต้นระรัวด้วยความกลัวกลับสงบเย็นเยียบ 

คนืเดอืนดบัทีม่แีต่แสงดาวพราวระยบับนฟากฟ้า พุ่มไม้ทบึช่วยพราง

กายจากการล่า เงาตะคุม่ของสายน�า้เชีย่ว แลเหน็จดุหมายปลายทางท้ายสุด

อยู่ไกลๆ 

เพียงแค่ข้ามล�าน�้า...แต่เธอยังจะข้ามไปพ้นแน่หรือ...

หน่วยลาดตระเวนเดินขวักไขว่ราวกับกองทัพสวนสนาม บ่งชัดถึง

ค่ายทหารที่จงใจมาปลูกกระโจมรอต้อนรับเธออย่างผู้รู้แกว สร้างความ 

ขุน่เคอืงให้ผดุพรายในหัวใจท่ีอ่อนล้า ให้นยัน์ตาท่ีแห้งผากฉายแววโกรธกริว้

กับค�าถามที่ย�้ากับตัวเองอย่างหาค�าตอบไม่ได้

ท�าอะไรผิด

ผิดหรือที่เกิดเป็นลูกจอมปีศาจร้ายกาจแห่งเดมอส

รมิฝีปากเหยยีดเย้ยโชคชะตา ก่อนเม้มเป็นเส้นตรงกับความปวดร้าว

ในใจที่สยบลงไม่ได้ ความเหนื่อยล้าถาโถมกลางใจราวกับคลื่นทะเลพัดที่

ยากจะสงบนิ่ง เรียกหยาดน�้าใสกลับมาคลอนัยน์ตาคู่โต ก่อนจะถูกไล่หาย

ด้วยเสียงขยับไหวกายของคนข้างตัว 

บุรุษผู้นอนหายใจระรัว ซมหนักด้วยพิษไข้จากบาดแผล สายลมเย็น

ในยามดึกคงหนาวจัดจนดึงไข้ให้ทบทวี 

มันจะทนไปได้สักแค่ไหน...

จะตายเพราะพิษไข้หรือตายเพราะคมดาบ

ความสมเพชแทรกผ่านในหัวใจที่อ่อนล้า ที่บัดนี้ท�าได้เพียงแค่มอง 
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นอกจากมองแล้วยังจะท�าอะไรได้อีก ท�าไม่ได้แม้จะพาไปหาหมอ

ที่ไหน ท�าไม่ได้แม้จะก่อกองไฟให้คลายหนาว

ช่วยไม่ได้ ก็อยากท�าตัวเป็นฮีโร่เอง

ความคิดที่เรียกรอยยิ้มเหยียดบนดวงหน้าของเธออีกครั้ง

ฮีโร่ที่เลือกปกป้องผิดคน ถึงต้องมีสภาพเหมือนหมาข้างถนน

ความคดิทีท่�าให้หวัใจเจบ็แปลบ ก่อนนยัน์ตาจะเบอืนมองฝ่าความมดื

ไปยังเสียงโหวกเหวกเบื้องหน้าที่ค่อยๆ ขยับห่างออกไป 

เวลาใกล้มาถึง

เวลาของการลงมือ... 

นยัน์ตาคูสี่น�า้ตาลมองภาพเบือ้งหน้า หูสดับจบัความเงยีบทีค่บืคลาน

อย่างช้าๆ 

เวลาแห่งความตาย...

ความตายที่บัดนี้กลับเป็นดังสุดยอดแห่งความปรารถนา

นยัน์ตาคูสี่น�า้ตาลค่อยปรือลงก่อนเบอืนกลบัมาจบัยังร่างทีน่อนคดุคู้

อยู่ไม่ห่าง

บางที...เธอควรจะรอให้ผ่านคืนนี้ไป... รอถึงคืนพรุ่งนี้...

เธอผ่อนลมหายใจเบาๆ ขยบัตวัเข้าใกล้ ก่อนเอ้ือมมอืสัมผสัหน้าผาก

ของบุรุษที่นอนสั่นด้วยพิษไข้ แต่ทันทีที่มือสัมผัสลง มือใหญ่กว่าก็คว้าหมับ

เข้าที่ข้อมือ พร้อมนัยน์ตาที่เบิกโพลงจ้องประสานเข้ากับตาเธอเขม็ง ก่อน

ส่งค�าถาม

“ถึงเวลา?”

“รอพรุง่นีด้ีไหม ตัวแกร้อนยงักบัไฟ” เธอแจกแจง ก่อนรบีดงึมอืกลบั 

“อากาศมันหนาว” ค�าตอบกลับเอ่ยไปคนละเรื่อง 

“แล้ว...” คนไม่เข้าใจส่งค�าถามพร้อมคิ้วเรียวที่เริ่มขมวด

“ร่างกายปรับอุณหภูมินิดหน่อยเป็นเรื่องธรรมดา” 

ค�าตอบเรียบๆ พร้อมรอยยิ้มบางเรียกให้นัยน์ตาคู่โตของคนฟัง 

เบิกกว้าง กัดฟันกรอด นึกอยากอัดเจ้าคนปากดีขึ้นมาอย่างอดไม่ได้ เธอ
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แยกเขี้ยวก่อนส่ายหัวแล้วหัวเราะหึๆ 

“เออ ก็เพิ่งรู้ว่าแกเป็นพวกเดียวกับเจ้าพวกตระกูลเลือดเย็น”

คนถูกย้อนชะงักกึก ก่อนหัวเราะเบาๆ แล้วถามไปอีกเรื่อง

“ได้เวลาหรือยัง”

ค�าถามที่ท�าให้นัยน์ตาคู่โตปรือลง

เวลา...เวลาแห่งความตายที่รออยู่เบื้องหน้า

ความคิดที่เรียกให้เธอเบือนสายตามองไปยังความมืดที่โรยตัวอยู ่

ไม่ห่าง

“ไม่ต้องใจร้อน แกได้ตายเพื่อฉันแน่ถ้าไม่คิดกลับใจเสียก่อน” เสียง

ท่อนท้ายสั่นเครือ ก่อนเจ้าตัวจะรีบปรับน�้าเสียงให้แจ่มใส “กลับใจตอนนี้ก็

ยังไม่สาย แต่แกต้องรีบตัดสินใจหน่อย เพราะเวลามันมีจ�ากัด” 

ความเงียบกลับมาเป็นค�าตอบ ก่อนจะตามมาด้วยสายตาที่ฉายแวว

ประหลาดอย่างตีความไม่ได้ และถ้อยค�าพูดท่ีท�าให้หัวใจเต้นรัวด้วยความ

กึ่งกลัวกึ่งหวาด

“สายไปมากเฟริน สายไปตั้งแต่นายเลือกจะเกิดมาเป็นเฟลิโอน่า 

เกรเดเวล”

ธิดาแห่งความตาย... 

ถ้อยค�าต่อในใจผู้ฟัง พร้อมรอยยิ้มเหยียดที่ปรากฏบนริมฝีปากบาง

นัน่ส ิแล้วใครจะเป็นเหยือ่รายต่อไปของมจัจรุาช ธดิาแห่งความตาย 

ที่ควรจะตายเมื่อสามเดือนก่อน ตายก่อนจะน�าความหายนะมาสู่คนรอบ

ข้าง...

ฉันควรจะตายเมื่อสามเดือนก่อน หากมันจะแลกชีวิตนายให้กลับ 

คืนมา...

ห้วงคดิทีท่�าให้นยัน์ตาคูส่นี�า้ตาลปรอืลงด้วยความหวัน่ไหวกบัหวัใจที่

ปวดร้าว

ตายเสียก่อนจะต้องอยู่อย่างตายทั้งเป็น...

เวลาจะช่วยรักษาแผลใจ 
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แต่ต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหน แผลในใจถึงจะสมาน 

หรือต้องใช้เวลาชั่วชีวิต ถึงจะลืมนายให้พ้นไปจากใจ...



1
ธิดำแห่งควำมมืด

สามเดือนก่อน... 

ท้องฟ้ายังคงมืดสลัวบอกถึงเวลาเช้าตรู่ เวลาที่เช้าเกินกว่าตะวันจะ

โผล่ขึ้นทอแสง เช้าเกินกว่านกน้อยจะเริ่มออกหากิน อากาศยามก่อนอรุณ

รุ่งติดจะหนาวเย็นด้วยน�้าค้างและสายลมแผ่วเบา แต่ทุกชีวิตในเอดินเบิร์ก

กลับพร้อมปฏิบัติภารกิจตั้งแต่สองชั่วโมงก่อน นักเรียนแต่ละคนล้วนม ี

หน้าทีร่บัผดิชอบ การตรวจตราความเรยีบร้อยและการรกัษาความปลอดภยั 

ซึ่งบัดนี้กลายเป็นงานที่มีความส�าคัญอันดับหนึ่ง เมื่อพิธีพระราชทานแหวน

ก�าลังจะเริ่มขึ้นในอีกสามชั่วโมงข้างหน้า

เสียงรถม้า มังกร และสารพัดสัตว์ดังระงมอยู่ที่ลานกว้างด้านหน้า 

เมื่อผู้ประสงค์จะเข้าร่วมพิธีเดินทางมาถึงและก�าลังเข้ารับการตรวจสอบ

ประวัติ เหล่าสัตว์พาหนะ อาวุธมีคม และคทา จะต้องฝากไว้ที่ด้านนอก

ทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย 

มันเป็นความชุลมุนวุ่นวายอย่างน่าปวดหัวเมื่อเหล่าอาคันตุกะมี

จ�านวนมากมายกว่าที่คิดไว้หลายเท่า

ถดัจากลานกว้างเข้าไปยงัปราสาทเอดนิเบร์ิก โถงประชมุบดันีเ้ริม่มี

แขกผู้มีเกียรติทยอยกันเข้ามาข้างใน ผู้มาร่วมเป็นสักขีพยานมีตั้งแต่เหล่า

ขุนนางผู้ใหญ่ คหบดีผู้มั่งคั่งในชุดหรูหราฟู่ฟ่า ไปจนถึงชาวนาชาวไร่ในชุด
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ดีที่สุดที่พวกเขาจะจัดหากันได้ ต�าแหน่งที่นั่งถูกจัดสรรโดยตัวแทนนักเรียน

จากปราสาทขุนนางผู้ท�าหน้าท่ีในการดูแลต้อนรับ สองฝั่งฟากของประตูมี

นักเรียนจากป้อมอัศวินยืนก�ากับสอดส่องความปลอดภัย ขณะที่ลานพิธี 

ด้านล่าง ตวัแทนนกัเรยีนจากปราการปราชญ์ก�าลงัซกัซ้อมระเบยีบพธิทีี่ใกล้

เข้ามาถึงทุกขณะ

แสงตะวันเริ่มจับขอบฟ้า เสียงนกน้อยก�าลังเริ่มขับขาน

“มังกรเบอร์สี่สิบแปดลงบันทึกแล้วเอาเข้าคอกไปเลย”

“แต่คอกมังกรเต็มแล้วนะครับ” ผู้รับค�าสั่งท้วงด้วยสีหน้ายุ่งยากใจ

“เต็มก็เอาไปใส่ในคอกช้าง”

“บ้า!” เสียงใสแหวเข้าใส่ ดังชนิดเล่นเอาคนออกค�าสั่งคอหด แล้ว

เหล่ารุ่นน้องก็พากันหัวเราะคิกคัก คนส่งเสียงต่อว่านั้นจะเป็นใครไปไม่ได้ 

นอกจากสาวน้อยคนส�าคญัแห่งป้อมอศัวนิ แองเจลน่ีา โรมานอฟ เดอะวทิช์ 

ออฟวิทช์ เจ้าหล่อนส่งตาขุ่นเขียวให้เมื่อคนออกค�าสั่งบ้าๆ ส่งรอยย้ิมมา

ประจบ

“มีใครเค้าเอามังกรไปใส่คอกช้าง ใครส่งนายมาดูแลสัตว์นี่มันโง่

ชัดๆ”

“เอาน่า ไม่ถึงตายหรอก”

เจ้าคนถูกด่ายงัคงย้อนกลับตาใส ดวงหน้าดดูตีดิจะหวานของเจ้าหนุม่

น้อยนามเฟริน เดอเบอโรว์ หัวขโมยคนส�าคัญแห่งบารามอส ยิ้มแจ่มใส

เสมออย่างคนอารมณ์ด ีเจ้าตวัหนัไปพยกัพเยดิกบัรุน่น้องใต้บงัคบับญัชาให้

รีบปฏิบัติตามค�าสั่ง ก่อนหันมารับมือแม่ตัวดีที่ท�าหน้าเครียด 

“ไม่ถึงตาย เกิดช้างถูกมังกรเล่นงานจะว่ายังไง นั่นน่ะมันมังกรไฟ 

ตาดูน่ะรู้บ้างรึเปล่า”

“ฮ่า! มังกรไฟ” เฟรินแสร้งเบิกตาโตล้อเลียนให้สาวน้อยอยากบีบ

คอเจ้าคนกะล่อนงีเ่ง่า โดยเฉพาะเมือ่เจ้าตวัโคลงหวัไปมาแล้วส่งเสยีงจึก๊จัก๊ 

ก่อนหนัไปออกค�าสัง่ขงึขงั “เฮ้ย! ย้ายๆ ส่งมนัไปอยู่คอกพระเจ้าช้างแอเรยีส 
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ช้างปะมังกร งานนี้มีหวังมันพิลึก” ว่าเสร็จเจ้าตัวก็หัวเราะชอบใจ ขณะที่

สาวน้อยค้อนขวับ แต่ไม่ทันจะได้แหย่ให้ถูกอารมณ์ เพื่อนรัก คิล ฟีลมัส 

ทายาทตระกูลนักฆ่าก็เดินยิ้มๆ เข้ามาก่อน สาวน้อยถึงได้ตวัดสายตาคาด

โทษก่อนก้าวสวบๆ ห่างไปอย่างไม่อยากยุ่งด้วย

“แกไปแหย่อะไรเค้าเข้าอีกล่ะ” คิลส่งค�าทัก

“เปล๊า!” เฟรินปฏิเสธเหย็งกลั้วหัวเราะ ก่อนถามค�าถามสงสัย “แก

ว่าช้างแอเรียสปะทะมังกรไฟใครจะชนะวะ” นัยน์ตาสีม่วงของคนฟังเบิก

กว้างนิดๆ ก่อนจะเข้าใจอะไรรางๆ แล้วหัวเราะหึๆ ในล�าคอ

“เดายาก มังกรตัวเดียวกับช้างทั้งโขลง”

“ใช่มะ แถมเป็นพระเจ้าช้างจากแอเรียส”

พิธีใกล้เริ่มทุกขณะ ความจริงจะว่าไปแล้วด้วยหน้าที่ของเฟริน  

เจ้าตวัท�าได้อย่างดีกแ็ค่ป้วนเป้ียนอยูท่ีด่่านด้านนอก จดัการกบัเหล่าสตัว์ทรง

และสารพดัสตัว์ของเหล่าอาคนัตกุะทีม่าเยอืนเอดนิเบร์ิก แต่งานใหญ่ขนาด

นี ้มหีรอืทีเ่จ้าตวัดจีะปล่อยให้พลาดโอกาส หลงัจากสัง่งานรุน่น้องเสรจ็สรรพ

ก็รีบจัดแจงพาตัวเองตามเพื่อนรักที่มีหน้าที่อารักขาความปลอดภัยภายใน

ปราสาทเข้ามายังโถงประชุมชั้นใน 

โถงประชุมกว้างบัดนี้เนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่น่ังกันเต็มพรืดทั้งที่น่ัง

ชั้นล่างและช้ันบน พื้นท่ีลานกลางยกระดับจัดตกแต่งด้วยที่น่ังของเหล่า

กษตัรย์ิ ทีน่ัง่พเิศษและโต๊ะไม้สลกัจดัวางอยูท่างด้านหน้า บรรยากาศภายใน

ดูสงบเคร่งขรึม แสงตะวันในยามเช้าเริ่มสาดส่องเข้ามาภายใน กระทบบน

พื้นหินอ่อนสีขาวและจับต้องบนพรมแดงสีสด 

...เวลาแห่งการรอคอยคืบคลานเข้ามาทุกขณะ...

เสียงพูดคุยในโถงประชุมดังแผ่วเบา บ่งบอกชัดถึงความเคร่งครัด 

ในระเบยีบพธีิที่ใกล้เข้ามา มนัเป็นความตืน่เต้นทีเ่ป็นจงัหวะดงัก้องในหวัใจ

ของทุกคนที่มารวมกันในวันนี้ 

แหวนแห่งปราชญ์...กับหนทางแห่งการอยู่รอดของเอเดน...
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นัยน์ตาของเฟรินกวาดมองไปรอบๆ ด้วยหัวใจที่เต้นระทึก ไม่มีใคร

รู้จักเจ้าแหวนแห่งปราชญ์ดีกว่าเธอ 

หนทางแห่งการอยู่รอดของเอเดน 

ค�านี้มันช่างห่างไกลจากความคิดของเธอนัก เมื่อนึกถึงเจ้าแหวน

อาถรรพ์ 

แหวนแห่งปราชญ์...กับหนทางแห่งความหายนะแห่งเอเดนสิไม่ว่า

ท�าไมใครต่อใครถงึคดิว่ามนัเป็นแหวนแห่งปัญญา ทัง้ทีม่นัเป็นแหวน

แห่งความหายนะ

หัวใจหน่วงหนักคละเคล้าไปกับความตื่นเต้น 

มันเป็นความใคร่รู้ ทั้งๆ ที่รู้ว่าหนทางแห่งหายนะต่างหากที่ก�าลังรอ

อยู่เบื้องหน้า 

เก้าอี้พิเศษกับโต๊ะไม้ประหลาดที่ลานกลาง...

มองแล้วชวนพิศวง หนทางไหนที่เหล่ากษัตริย์จะใช้ประโยชน์จาก

แหวนนั่น...

เฟรนิกวาดตามองไปรอบๆ ขณะท่ีคลิเดนิไปรายงานความเรยีบร้อย

กับรุ่นพี่ที่เจ้าตัวขึ้นตรงด้วย 

ท�าเลที่ยืนอยู่นี่ก็ไม่เลวเกวนักหรอก ใกล้ขอบเวทีกลาง เห็นอะไร 

ชัดดี เสียแต่ไม่มีที่ให้นั่ง คงมีหวังต้องยืนขาแข็งสักหน่อย ไม่รู้ว่าพิธีนี่จะใช้

เวลานานแค่ไหน 

เจ้าแหวนนอนหลับ

ความคดิทีท่�าเฟรนิแยกเขีย้วใส่ตวัเอง เธอหลบัไปกว่าสีห้่าวนักว่าจะ

หลุดจากแหวนนรก นึกไม่ออกเลยว่าพิธีแหวนนี่จะใช้เวลากันนานแค่ไหน 

กว่าค�าตอบที่ทุกคนหวังมันจะออกมาได้

อืม...บางทีหาอะไรรองท้องก่อนน่าจะดีกว่า

ความคิดนี้มาพร้อมกับเสียงท้องร้องสนับสนุน ก่อนเจ้าตัวจะสะดุ้ง

โหยงเมื่อถูกมือแข็งราวกับคีมจับหมับที่ต้นแขน

“มาท�าอะไรที่นี่” 
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น�้าเสียงดุๆ นี้ชักจะเริ่มคุ้นเคยว่าเป็นใครทั้งที่ไม่ต้องหันไปมอง  

เจ้าตัวที่แอบหนีอู้งานถึงรีบจัดแจงหันไปยิ้มประจบเอาใจไว้ก่อน

“ปัดโธ่! งานสนุกๆ อย่างนี้ นายก็รู้ว่าพลาดไปเสียดายแย่”

นัยน์ตาสีฟ้าเย็นเยียบดูท่าจะไม่ใจอ่อน ดวงหน้าราวกับรูปสลักของ

คาโล วาเนบลี เจ้าชายคนส�าคัญแห่งคาโนวาลเคร่งขรึมติดจะดุและจริงจัง

อย่างเป็นนสิยั ชวนให้ใจแป้วนดิหน่อย เดาใจไม่ถกูว่ามนัจะจบัเธอโยนโครม

ออกไปนอกโถงประชุมเมื่อไร คิดแล้วคงไม่มีอะไรดีไปกว่าการส่งรอยยิ้ม

หวานๆ 

“นี่ไม่ใช่งานสนุก” ค�าตอบเคร่งเครียด “มีหน้าที่ก็ควรจะรับผิดชอบ

ในหน้าที่” น�้าเสียงจริงจังอย่างที่ฟังแล้วชวนหงุดหงิดจนต้องรีบเปล่ียนมุก

มายิ้มกริ่มเจ้าเล่ห์ แล้วส่งเสียงอ้อน 

“แต่ฉันเหงานี่” 

ค�าอ้อนที่เล่นงานเจ้าชายคนฟังให้แทบแข็งเป็นน�้าแข็ง แต่ตัวกลับ

เริ่มรุมๆ เหมือนจะเป็นไข้ โดยเฉพาะเมื่อเจ้าคนพูดกระเถิบเข้ามาใกล้แล้ว

เอามือสัมผัสที่ท่อนแขน ลูบไปลูบมา

“แกไม่รูเ้หรอ อยูข้่างนอกเหน็แค่ช้างกบัม้า มนัเหงาจะตาย” ว่าแล้ว

เจ้าตัวก็ช้อนนัยน์ตาคู่โตขึ้นไปสบ ดวงหน้าท่ีถึงจะดูดีแค่ไหนก็เป็นแค่หน้า

ของหนุม่น้อยให้ความรูสึ้กชวนกระอกักระอ่วนใจอย่างบอกไม่ถกู โดยเฉพาะ

เมือ่เจ้าตวัแสบพดูเสยีงแผ่ว “ถ้านายยอมให้ฉนัอยูน่ี ่ต่อไปนายจะให้ท�าอะไร 

ฉันจะตามใจนายทุกอย่าง ดีมั้ยคาโล”

เท่านัน้เองอณุหภมูทิีพุ่ง่สงูเกนิพกิดักเ็ล่นงานดวงหน้าคนฟังขึน้สแีดง

ก�่าเป็นลูกต�าลึงสุก 

มาดสุขุมของเจ้าชายน�้าแข็งหลุดลุ่ยไม่มีช้ินดีกับถ้อยค�าที่ฟังแล้ว

ตีความสองแง่สองง่ามจากเด็กหนุ่มไม่ใช่จากสาวน้อย! 

เจ้าตัวดียังคงยิ้มกริ่มชวนให้อยากเตะโด่งออกนอกหอประชุม ชวน

ให้รูส้กึเขด็เขีย้วอยากลงโทษแม่ตัวแสบ และนกึอยากลงโทษตวัเองเป็นก�าลงั 

ที่โง่มาตกหลุมเสน่ห์แม่ธิดาแห่งความมืด 
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เฟลิโอน่า เกรเดเวล เดอะปรินเซส ออฟเดมอส

เจ้าหล่อนที่ไม่ได้มีตรงไหนสมเป็นเจ้าหญิงสักนิด โดยเฉพาะค�าพูด

พวกนั้นที่พูดมาได้ไม่รู้จักอายปาก

“อย่างเช่น...ท�าความสะอาดห้อง ยกอาหาร จดเลกเชอร์” 

หล่อนแจกแจงค�าพดูตวัเองทีค่ราวนีค่้อยท�าให้คาโลถอนหายใจอย่าง

โล่งอก แม้ว่าจากนัน้เจ้าตวัดจีะเลกิคิว้ขึน้นดิๆ แย้มรอยยิม้แสนกวนประสาท

ที่บ่งบอกความขบขัน แถมท้ายด้วยการหัวเราะเบาๆ และตบไหล่เขาอย่าง

ไม่ใส่ใจกับนัยน์ตาดุๆ ที่เขาเพียรจะส่งปรามเลยแม้แต่น้อย

“เอาน่า ซีเรียสอะไรกันนัก ข้างนอกฉันสั่งเด็กมันเรียบร้อยแล้ว ขอ

เป็นผู้สังเกตการณ์หน่อยเดียว รับรองไม่ก่อเรื่อง”

 

แปดนาฬิกาตรง

ทันทีที่ระฆังด้านนอกตีบอกสัญญาณ ประตูโถงประชุมก็เปิดออก

กว้าง จากประตดู้านซ้ายเดนิน�ามาโดยคณะของเหล่ากษตัรย์ิทีท่ยอยกนัเข้า

มา ส่วนทางด้านขวา คือ บุรุษผู้จะรับมอบแหวน

เรมัค เวสท์ เดอะเกรตวอร์ริเออร์ ออฟคาโนวาล

บุรุษชรา ผู้สูงด้วยวัยจนเกินกว่าใครจะคาดคิดว่า เขาจะเป็นผู้รับ

ชัยชนะในศึกงานประลองแหวน 

เฟรินทอดตามองบุรุษเบื้องหน้าอย่างพินิจ ยกมือขึ้นไล้แผลเป็น 

ใต้ตาซ้ายอย่างเคยนิสัยขณะจมตัวเองในห้วงคิด 

เรมัค เวสท์ อาจารย์คนส�าคัญในวิชาดาบขั้นกลาง ฝีมือดาบไม่มี

อะไรให้ต้องสงสัย แต่กับแหวนอาถรรพ์นั่น ยังน่าสงสัยว่าอาจารย์จะรับมือ

ไหวแน่หรือ

เสียงแตรสัญญาณดังระงมในโถงประชุม ก่อนที่ระเบียบพิธีการจะ

เริ่มด�าเนินไปโดยมีหัวหน้าปราการปราชญ์เป็นผู้ด�าเนินงาน เปิดฉากด้วย

ร่ายยาวตามระเบียบก่อนการอัญเชิญโอวาทจากไฮคิงและมหาปราชญ์ 

เลโมธี อัญเชิญแหวนแห่งปราชญ์ และเข้าสู่ระเบียบพิธีมอบแหวน
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แหวนแห่งปราชญ์

นยัน์ตาสนี�า้ตาลจบัมองแหวนอาถรรพ์ ด้วยหวัใจทีเ่ต้นระรวักับความ

รู้สึกที่บอกไม่ถูก ก่อนความงุนงงจะพุ่งเข้าจับจิต เมื่อยอดนักรบแห่ง 

คาโนวาล นั่งลงยังเก้าอี้กลาง สวมแหวนแล้วหลับตาพริ้ม

ที่ชวนงุนงงอย่างหนักคือภาพอาจารย์แม่มดวิงกี้ แม่มดร่างเล็กคน

ส�าคัญแห่งเอดินเบิร์ก ก้าวมานั่งลงที่เก้าอี้ด้านข้างอาจารย์เรมัค มือหนึ่ง

ของหล่อนสมัผสัยงัข้อมอืของอาจารย์เรมคั อีกหนึง่ถอืปากกาขนนกจรดบน

สมุดปกทองด้านหน้า

คิว้เข้มของเฟรนิขมวด นยัน์ตาฉายประกายงนุงง เมือ่เสยีงประกาศ

แรกดังขึ้นจากผู้ใช้เวทอีกคนที่มายืนสงบอยู่ข้างอาจารย์แม่มด

“หิวโหย!”

“เรมัคถอดจิตเดินทางไปตามอ�านาจแห่งแหวน” 

ค�าอธิบายเบาๆ จากทางด้านข้างท�าให้เฟรินสะดุ้งโหยง ก่อนหันไป

แยกเขี้ยวรับ 

เจ้าคนที่ชอบโผล่มาเงียบๆ จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก นายโร  

เซวาเรส เดอะเบกการ์ ออฟทริสทอร์ เจ้าคนที่บัดนี้แย้มรอยยิ้มให้เธอแล้ว

อธิบายเนิบๆ โดยไม่จ�าเป็นต้องขอ

“วิงกี้ใช้เวทสื่อวิญญาณเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่เรมัครับรู้ให้พวกเรารับรู้”

คราวนี้นัยน์ตาสีน�้าตาลเบิกกว้างก่อนกระซิบกระซาบถาม

“มีเวทดีๆ อย่างนั้นด้วย”

“เป็นเวทช้ันสงู ฝึกไม่ได้ง่ายๆ แล้วกใ็ช้ไม่ได้ง่ายๆ แล้วยังต้องขึน้อยู่

กับว่าพลังวิญญาณของเรมัคจะเข้มแข็งได้นานสักเท่าไหร่ ถอดจิตนานๆ 

พลังวิญญาณอ่อนลงเรื่อยๆ ก็ติดต่อไม่ได้”

“ฮ่า!” เฟรินอุทาน ก่อนกระซิบถามใหม่ “ก็แล้วถ้ามันอ่อนจนเงียบ

ไปเลยจะท�าไง”

“ก็ฝัง” ค�าตอบเรียบๆ พร้อมรอยยิ้มจากโรท�าให้หัวใจเฟรินหล่นตุ้บ 

กลืนน�้าลายเอื๊อกแล้วตัดสินใจเลิกถาม ก่อนจะไหวตัวเมื่อเสียงเพื่อนซี้กลับ
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มาดังใกล้ๆ 

“ถึงไหนแล้ว” 

เฟรินหันไปสบตากับต้นเสียง คิลขยับตัวเข้ามายืนใกล้ๆ พร้อมกับ

ชะเง้อมองไปยังเวทีกลางที่ไม่ห่างออกไปนัก แต่ไม่ทันที่เฟรินจะเอ่ยตอบ 

เสียงประกาศต่อมาก็ดังขึ้น

“อดอยาก!”

อดอยาก หิวโหย อัตคัด ขัดสน อดน�้า อดข้าว

นี่ถ้าจะยังร่ายรายการทุกข์ทรมานแบบนี้ไปเรื่อยๆ แล้วเมื่อไรมันจะ

เข้าเรื่อง

ความคดิทีท่�าให้เฟรนิถอนหายใจเบาๆ ก่อนค�าประกาศต่อมาจะดงัขึน้

“สงคราม!”

บรรยากาศรอบด้านเครยีดไปถนดั เสยีงพมึพ�าเบาบดันีเ้งยีบจนแทบ

ได้ยินเสียงเข็มตกได้

“แผ่นดินแห่งทางเลือกสุดท้าย!”

ค�าตอบที่ทุกคนรอคอย 

“ดินแดนอันอุดม!” 

หัวใจเต้นระรัวด้วยความหวัง 

“ณ ทางทิศประจิม!” 

ดินแดนอันอุดมทางทิศตะวันตก

ดินแดนอันอุดมทางทิศตะวันตก

ดินแดนอันอุดมทางทิศตะวันตก

ประโยคที่ดังก้องสะท้อนไปมาในใจ ประโยคที่ก�าลังถูกตีความด้วย

หัวใจเต้นระรัวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ยังมีดินแดนที่ไหนที่อุดม ยังมี 

ดินแดนที่ไหนทางทิศตะวันตก...

ดินแดน...

“เดมอส!”

ค�าที่เรียกความเย็นวาบไล่ทั่วสันหลัง เรียกความหนาวเหน็บพุ่งวาบ
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เข้าจับจิตกับความมึนงงท่ีกระหน�่าก้องในหัว ก่อนจะเป็นความกลัวที่หา 

ค�าตอบไม่ได้ เมื่อเสียงตะโกนก้องดังลั่นจากหนึ่งในผู้ร่วมเป็นสักขีพยาน

“เปิดสงครามกับเดมอส ชิงดินแดนอันอุดม เพื่อความอยู่รอดแห่ง

เอเดน!”

เสียงตะโกนลั่นตามด้วยเสียงสนับสนุนที่กึกก้องลั่นไปทั่วทั้งโถง

ประชมุ เกอืบแปรสถานการณ์เป็นความอลหม่านทีค่วบคมุไม่ได้ ก่อนทีเ่สียง

คทากระแทกพื้นจะดังลั่นจากกษัตริย์ผู้สูงสุด ณ ที่นั้น

“สงครามเอเดนกับเดมอสน�ามาแต่ความตายและการสูญเสีย”  

ค�าประกาศจากไฮคิงแห่งเอเดนสยบความวุ่นวายในชั่วอึดใจ ก่อนบุรุษหนึ่ง

ในฝูงชนจะลุกขึ้นโต้ตอบราวกับไม่เกรงในอ�านาจ

“เอเดนก�าลังจะตาย กษัตริย์ผู้อ่อนแอ หนทางรอดอยู่ยังดินแดนอัน

อุดมทางทิศตะวันตก ดินแดนแห่งการอยู่รอด!”

“ใช่ ตายกลางสมรภูมิ ดีกว่าตายด้วยความหิวโหย!”

เสียงสนับสนุนเริ่มดังสนั่น ความชุลมุนก�าลังกลับมาอีกครั้ง มันดัง

ฮึกเหิมน่ากลัว 

กองทัพประชาชนที่แสวงหาความอยู่รอด 

มันจะไม่จบลงง่ายๆ 

ความรู้สึกส่วนลึกกระซิบในใจเฟริน ขณะที่หัวใจยังเต้นระรัว 

ถ้านี่คือทางเลือกของการอยู่รอด...สงครามกับเดมอส...

เดมอสที่แสนร้ายกาจ ศึกที่จะน�ามาซึ่งความตายและการสูญเสีย

“เดมอสอันอุดม กับเอเดนผู้หิวโหย” ค�าพูดของโรเปรยแผ่วเบาก่อน

ถอนหายใจ “ปีศาจแห่งความมดืกบัราชาแห่งแสงสว่าง ปีศาจกับอศัวนิ ต่าง

กันแค่จุดยืนกับหนึ่งห้วงคิด”

นัยน์ตาสีน�้าตาลเบือนไปสบกับบุรุษผู้เอ่ยถ้อยค�าประหลาด ค�าพูดที่

บัดนี้เธอไม่มีใจจะไปตีความอะไรทั้งนั้น เพราะในใจเต็มไปด้วยความกลัว

กับความหวั่นและว้าวุ่น

เอเดนกับเดมอส...
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ใครกันที่เธอควรจะห่วง เอเดนไม่มีวันชนะเดมอส เดมอสที่ร้ายกาจ

เกินไป

ห้วงคิดท�าให้ร่างพลันส่ันสะท้านกับจุดหมายปลายทางสุดท้ายที่

จินตนาการได้

จุดมุ่งหมายของเจ้าแหวนอาถรรพ์ 

“ชัยชนะแห่งเอเดน!” 

เสียงประกาศจากเรมัค ณ ลานกลางท�าให้ความวุ่นวายกลับมาสงบ

อีกครั้ง มันเป็นความสงบที่เรียกหัวใจทุกดวงให้เต้นเร่าด้วยความตื่นเต้น 

กริ่งเกรง

“ในมือ...ธิดาแห่งความมืด ผู้สยบราชาปีศาจ”

ธิดาแห่งความมืด

ประโยคที่ท�าให้ดวงหน้าเฟรินซีดเผือด เหงื่อเย็นซึมชื้นไปทั้งร่าง 

ความกลัววาบจับดวงจิต กับเสียงท่ีอยากเปล่งกรีดร้องให้ลั่นว่านี่เป็นเพียง

แค่ความฝัน

เจ้าแหวนอุบาทว์

นยัน์ตาสเีขยีวของบรุษุนามโร เซวาเรสตวดัฉบักลบัมามองเธอชัว่วบู 

มันท�าให้ความกลัวแล่นวาบอย่างบอกไม่ถูกจนเผลอถอยหลังชนกับแผ่นอก

ของบุรุษที่ยืนอยู่ไม่ห่าง มือใหญ่ทาบจับที่ไหล่ บีบแรงจนเจ็บ แต่เรียกสติ

ให้กลบัมาได้พอจะดงึหน้ากากฟาโรห์ขึน้มาใช้ แม้ใจจรงิแทบอยากจะวิง่หนี

ออกไปให้พ้นจากหอประชุมที่เธอไม่ควรจะเข้ามาอยู่ตั้งแต่ต้น

“ธิดาแห่งความมืด”

เสียงอื้ออึงเร่ิมดังไปท่ัวหอประชุมกว้าง ก่อนคทาในมือกษัตริย์ 

ผู้สูงสุดจะกระทุ้งลงพื้นเรียกความสงบอีกครั้ง พร้อมเสียงประกาศดังลั่น

“แผ่นดินนี้ไม่มีธิดาแห่งความมืด และจะไม่มีสงครามเอเดนกับ 

เดมอส!” 

สิ้นค�าประกาศ ความโกลาหลอลหม่านก็บังเกิดขึ้นอย่างจับต้น 

ชนปลายไม่ถกู ดาบวงพระจนัทร์ร่อนวบูจากกลางอากาศอย่างไม่มทีีม่า หมนุ
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ติ้วไปยังศีรษะไฮคิงแห่งบารามอส เสียงกรีดร้องดังลั่นไปทั้งหอประชุมเมื่อ

ตัวดาบถูกตั้งรับโดยยอดขุนพลไธนอสแห่งป้อมอัศวิน แต่เลือดสดๆ กลับ

ไหลทะลกันองเมือ่ดาบวงพระจนัทร์อกีเล่มหมนุคว้างเข้าเฉือนล�าคอบรุษุอีก

ผู้หนึ่งจนขาดกระเด็น 

เสียงหวีดร้องก้องขึ้นอีกเมื่อศีรษะนั้นหล่นกระทบลงพื้น

...ศีรษะของยอดนักรบ เรมัค เวสท์ แห่งคาโนวาล...

แต่ไม่ทนัทีค่วามโกลาหลจะส้ินสุด ความเร็วประหนึง่ลมพดักโ็ฉบวบู

ตรงดิ่งยังกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเอเดน

เงาสองเงาที่ทรงความเร็วประหนึ่งมัจจุราช

ลาเวน ชมคัเกอร์ ยอดนกัรบแห่งบารามอสตัดสนิใจในชัว่พรบิตา พุ่ง

ตัวถลาเข้าปะทะ โดยเลือกเงาที่เข้าทางดาบเป็นเหยื่อเพลงดาบแรก

ลาเวนสะบัดดาบเรว็ปานสายฟ้าแลบ ปลิดชพีผูจู้โ่จมในพรบิตา เลอืด

สดๆ หลั่งนองบนพ้ืนพรม แต่ไม่ทันหันไปวาดดาบเข้าใส่ผู้โจมตีรายที่สอง 

ชายผู้นั้นก็หยุดมือลงฉับพลันราวกับภาพนิ่ง แม้บัดน้ีดาบจะวางทาบบน 

ล�าคอกษัตริย์ผู้สูงศักดิ์แห่งบารามอส

ภาพทีแ่ทบหยดุลมหายใจของทุกคนในหอประชมุ ดวงตาทกุคูจ่บัจ้อง

ไปยังดาบใหญ่และบุรุษผู้เป็นเจ้าของ

บุรุษร่างก�าย�าสูงใหญ่ เจ้าของเส้นผมสีทองยาว ผู้มีรัศมีการเข่นฆ่า

รุนแรงน่าสะพรึงขวัญ

“ท่านโชคดีตามเคย ไฮคิง”

ค�ากล่าวเคร่งขรึมถูกเอ่ยเรียบๆ ขณะกล่ินอายแห่งการท�าลายล้าง

ค่อยผ่อนจาง รอยยิ้มบางปรากฏบนริมฝีปากหนา ขณะค่อยๆ ค้อมศีรษะ

น้อยๆ แสดงความเคารพ แล้วดาบใหญ่ก็พลันหายวับไปจากมือราวกับ 

ไม่เคยมีมาให้เห็น

โชคดี

ไฮคิงแห่งบารามอสทวนค�าในใจ ก่อนสยบหัวใจที่เต้นระรัวของตน
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ให้สงบลง มันแค่อึดใจเดียว อึดใจเดียวเท่านั้นที่คาบเกี่ยวระหว่างความเป็น

กับความตาย หากลาเวนจัดการกับผู้สั่งฆ่าไม่ทัน...

ชีวิตท่านคงถึงจุดจบ ชนิดที่ยอดนักรบไธนอสแห่งเอดินเบิร์ก ไม่ทัน

แม้แต่จะขยับตัวด้วยซ�้า 

ฝีมือห่างชั้นกันเกินไป ห่างชั้นอย่างยังอีกนานนักกว่าจะทาบฝีมือ 

กันได้

ความคิดท่ีชวนให้ความหนาวเหนบ็จบัวาบไปทัว่ทัง้ร่าง มนัเป็นความ

กลัวระคนเคล้ากับความโกรธ แต่เป็นความโกรธที่ไม่อาจจะลงมือท�าอะไร

ได้ แม้ในยามที่สบตาจ้องกับบุรุษเบื้องหน้า

“สามหาว!”

เสยีงประกาศล่ันจากลาเวน ชมคัเกอร์ อัศวนิประจ�ากายองค์กษตัรย์ิ

แห่งบารามอส ดาบใหญ่ในมือบัดนี้ขยับพาดบ่าทาบล�าคอนักฆ่าผู้อหังการ

“เวส ฟีลมัส เดอะคิลเลอร์ ออฟซาเรส ความผิดของท่านมากพอให้

ข้าสามารถฆ่าท่านได้ในดาบเดียว”

“ความผดิ?” เสยีงทวนจากหวัหน้าตระกลูนกัฆ่าพร้อมรอยยิม้กระตกุ

ที่มุมปาก “แค่กลับมาเยี่ยมโรงเรียนเก่า คงไม่ถือว่าเป็นความผิดหรอก

กระมัง” ค�ากล่าวถูกเอ่ยเนิบๆ พร้อมขยับมือตบบ่าหัวหน้านักรบไธนอส 

ผู้ยืนประจันหน้า “ไม่ต้องเกร็ง ฉันไม่โง่ขนาดเอาไฮคิงมาเป็นเหยื่อ”

ประโยคนี้กล่าวพร้อมทิ้งสายตาลงมองไฮคิงผู้ประทับอยู่เบื้องหน้า

ฉับพลันเสียงสรวลบ่งบอกความขบขันอย่างไม่ควรมีก็ดังข้ึนจาก

กษตัรย์ิแห่งคาโนวาลผูท้�าราวกบัว่า ความโกลาหลและการลอบสงัหารไม่ได้

เพิ่งเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา

“สงครามระหว่างเอเดนกับเดมอส” เป็นเสียงเอ่ยกลั้วหัวเราะจาก

กษัตริย์บาโร

“ดินแดนอนัอดุมทางทิศตะวนัตก” เสียงเคร่งจากกษตัรย์ิเฮลด้าแห่ง 

อเมซอน
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“สงคราม สงคราม” เสียงอนัเต็มไปด้วยการทอดถอนใจจากกษตัรย์ิ

แห่งทริสทอร์

“เฮ้อ! สงคราม สงคราม ข้าละแสนจะเกลยีดสงคราม” เสยีงเสยีดสี

กลั้วหัวเราะจากกษัตริย์แห่งแอเรียส ก่อนจะเป็นเสียงคทาใหญ่กระทบพื้น 

ดึงความสนใจกลับสู่มหาปราชญ์เลโมธีแห่งเอดินเบิร์ก กับถ้อยประโยค

เคร่งขรึมจริงจัง

“ไม่มีธิดาแห่งความมืด ไม่มีชัยชนะแห่งเอเดน”

“ไม่มีชัยชนะแห่งเอเดน ไม่มีสงครามเอเดน-เดมอส” น�้าเสียงกร้าว

ทรงพลงัจากกษตัรย์ิสงูสดุแห่งเอเดน ความเงยีบสนทิปกคลมุทัว่โถงประชมุ

จนแทบจะได้ยินเสียงหัวใจทุกดวงเต้นแข่งกัน 

เสียงหัวเราะดังก้องจากกษัตริย์แห่งคาโนวาลพร้อมค�ากล่าวชัด

“ไม่มีชัยชนะแห่งเอเดน ก็คงมีแต่ความหิวโหยและความตาย”

แล้วนี่ควรจะมีธิดาแห่งความมืด มีสงคราม...

หรือควรจะไม่มีธิดาแห่งความมืด แต่มีความหิวโหย

ธิดาแห่งความมืด... 

ความสับสนระคนหวาดหวั่นก�าลังทบทวีในใจของเฟริน นัยน์ตาจับ

จ้องใบหน้าของกษัตริย์บาโร วาเนบลี เดอะคิงวอร์ริเออร์ ออฟคาโนวาล 

ผู้บัดนี้นัยน์ตาดุวาวโรจน์ ดวงหน้าเครียดเคร่ง ริมฝีปากบิดเล็กน้อยราวกับ

การแสยะรอยยิ้ม พลันเมื่อขยับกายลุกขึ้น ภาพเบื้องหน้าก็ไม่ผิดอะไรกับ

นักรบปีศาจที่พร้อมจะออกศึก 

“ดาบแห่งกษัตริย์!”

ถ้อยค�าของกษตัรย์ินกัรบสะท้อนก้องไปทัว่ทัง้หอประชมุ ค�าประกาศ

ที่กระชากหัวใจเฟรินจนแทบกระโดดออกมานอกอก เพราะทันทีที่สิ้นถ้อย 

ค�าสั่ง ดาบประหลาดก็ปรากฏวูบในมือ 

ปีศาจผู้ทรงมงกุฎและคทา ปีศาจผู้ทรงดาบและอ�านาจ!

สายฟ้าฟาดเปรี้ยง ก่อนพายุฝนจะเทกระหน�่ามืดฟ้ามัวดิน ลมพายุ

พัดกระโชก เสียงฟ้าร้องครืนครางปั่นป่วนรับอ�านาจอันอัศจรรย์ที่ไม่มีใคร
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กล้าหาญสู ้อ�านาจทีเ่รยีกเลอืดในกายให้รุม่ร้อน เรยีกใจทีห่วาดกลวัในความ

ตายให้สิ้นหวาดหว่ัน ให้ความหวังเบ่งบานในชัยชนะที่มิอาจท�านายได้ กับ

ความเชื่อมั่นในบุรุษเบื้องหน้าผู้ประหนึ่งเทพเจ้าแห่งสงคราม 

“เอเดนและชัยชนะ!”

เสียงประกาศสนั่นลั่น พร้อมประกายสายฟ้าที่ฟาดเปรี้ยง 

ฉบัพลนัความร้อนประหลาดในกายเฟรนิกพ็วยพุง่ออกจากร่างอย่าง

มิอาจควบคุมไหว มันเป็นความรู้สึกประหนึ่งร่างทั้งร่างจะปริแยกแตกออก 

แสงสว่างพุ่งวาบจากแหวนวงนอ้ยทีต่ิดนิว้ดังรับรู้การประกาศศึกแทนผู้เป็น

นาย ก่อนจะปริแตกออกเป็นเสี่ยงๆ 

สายฟ้ารุนแรงสงบลงแล้ว คงเหลือเพียงเสียงสายฝนพร�าที่

โปรยปรายอยูด้่านนอก โถงประชมุยงัคงสงบนิง่ราวกบัต้องมนตร์สะกด เมือ่

ภาพเบื้องหน้าตรึงนัยน์ตาทุกคู่ราวกับต้องด้วยมนตร์อาถรรพ์ 

เด็กสาวเบื้องหน้าในชุดนักเรียนชายแห่งเอดินเบิร์ก 

แต่บัดนี้ไม่มีส่วนไหนสักนิดที่จะให้สงสัยในความเป็นหญิง... 

มันเป็นความเชือ่มัน่ประหลาดท่ีบงัเกดิในใจคนทกุคนในทีน่ัน้ ราวกบั

ต้องเสียงพรายกระซิบ ความเชื่อมั่นโดยไม่จ�าเป็นต้องมีการเอ่ยวาจาถ้อย 

ค�าพูด ความเชื่อมั่นในสัญญาณชัยชนะแห่งเอเดน

ธิดาแห่งความมืด เฟลิโอน่า เกรเดเวล!

...ในที่สุดธิดาแห่งความมืดก็ปรากฏตัว...

...แม้แต่ความพยายามของเขากย็งัล้มเหลวจนหมดสิน้ หรอืสงคราม

จะมิอาจหลีกเลี่ยงได้จริงเสียแล้ว

มหาปราชญ์แห่งเอดินเบิร์กร�าพึงในใจยามมองเหตุการณ์โกลาหล

เบือ้งหน้า ก่อนจะเบอืนนยัน์ตาไปสบกบัดวงเนตรของมหากษตัรย์ิผูย่ิ้งใหญ่

แห่งบารามอส ผู้บัดนี้เอนกายพิงพนักเก้าอี้อย่างหมดหวัง 

ดวงหน้าชราของไฮคิงแห่งเอเดนหม่นหมองสะท้อนถึงวัยชรา ความ
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อาดูรฉายแจ่มชัดในดวงเนตร แต่เพียงอึดใจเดียว ความมุ่งมั่นก็พลันฉาย

วาบขึ้นแทนที่อย่างผู้ตัดสินใจแน่แท้ มือใหญ่สั่นระริก ค่อยๆ เอื้อมจับถ้วย

ทองค�ามาถือ ก่อนเบือนนัยน์ตาไปสบยังร่างหลานสาวที่บัดนี้กลายเป็นธิดา

แห่งสงคราม...

สงครามที่จะให้มีขึ้นไม่ได้!

แก้วใบใหญ่ถูกทิ้งกระทบพื้น! 

สัญญาณแห่งการลงมือสังหาร!

มันเป็นความเร็วของมัจจุราชที่ไม่มีใครทันตั้งหลัก เมื่อนัยน์ตา 

อันสงบของนักฆ่าแห่งซาเรสผู้รอจังหวะอยู่แล้วฉายประกายโรจน์ รับ

สัญญาณแห่งการสั่งฆ่า เป็นเพียงสัญชาตญาณในชั่วอึดใจที่คาโลผลักร่าง

เฟรินวูบไปทางด้านหลังแล้วเอาตัวเข้าเป็นโล่รับดาบที่จะพุ่งปะทะ อึดใจที่

ความตายเป็นของเขาแน่แท้ ความมนึงงกลับฉายชดัเมือ่ดาบทีค่วรพุง่ปะทะ

หยดุชะงกัอยูห่่างเพยีงไม่ถงึนิว้ แต่ร่างบางด้านหลังกลบัทิง้ตวัวบูลงมาพร้อม

กลิ่นคาวเลือดที่โชยแตะปลายจมูก

คาโลหันกลับไปรับร่างท่ีอ่อนยวบในอ้อมแขนพร้อมหัวใจที่หล่นวูบ 

เลือดสดๆ ก�าลังหลั่งเท ด้วยน�้ามือของบุรุษผู้ลงดาบ

บรุษุเจ้าของนยัน์ตาสีม่วงท่ีฉายประกายสงบเคร่งขรมึ ในมอืบดัน้ีถือ

ดาบเปื้อนเลือด 

ทายาทนักฆ่าแห่งซาเรส
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เจ็บ...

ความรู้สึกที่แล่นปลาบไปทั่วร่างทันทีที่ขยับไหวตัว

เจ็บมาก...

ความรู้สึกท่ีปวดร้าวไปท้ังร่าง ก่อนจะกลายเป็นความหงุดหงิดกับ

เสียงโหวกเหวกที่ดังลั่นอยู่รายล้อม เสียงทุ่มเถียงที่ปลุกเธอให้ตื่นทั้งที่ไม่

อยากตื่น

หนวกหู

ทัง้เจบ็ทัง้หนวกห ูทัง้เพลยีทัง้เหนือ่ย จนไม่มแีรงจะตะโกนด่า ทีจ่รงิ

ไม่มีแรงแม้แต่จะขยับเปิดเปลือกตาขึ้นด้วยซ�้า ไม่มีแรงแม้แต่จะขยับตัวให้

ลุกขึ้นมารับรู้เจ้าความเจ็บที่แล่นแปลบทุกครั้งที่ขยับตัว

เปลือกตาเต้นยิบๆ ขณะท่ีคิ้วเรียวเร่ิมขมวด ก่อนตาจะเบิกโพลง

อย่างร�าคาญใจเป็นที่สุด

“หนวกหู!” เสียงตะโกนของเจ้าตัวเรียกความเงียบได้ชะงัด แล้ว 

ดวงหน้าของบุคคลมากมายก็โผล่เข้ามารุมล้อม

“นายหญิง” เสียงใสเสียงเดียวเป็นของผีสาว ขณะที่คนอื่นได้เพียง

แต่มอง เฟรินหลุบตาลงอย่างยังคงมึนงง ก่อนเปิดเปลือกตาขึ้นอีกครั้ง 

แล้วกวาดมองไปรอบๆ 
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อากาศติดจะเย็น อับ และชื้น สถานท่ีท่ีมองยังไงก็ไม่ผิดอะไรกับ

ห้องเก็บฟางหรือโรงเก็บของ นึกยังไงก็นึกไม่ออกว่าเป็นส่วนไหนของ

โรงเรียนพระราชาเอดินเบิร์ก

“เจ็บ” พลนัเจ้าความเจบ็กเ็อาชนะความสงสัย สหีน้าเจ้าตวัถงึได้กลบั

ไปเบ้เหมือนอยากจะร้องไห้ แม้จะรู้ว่าลูกผู้ชายไม่ควรร้องไห้ แต่คราวนี้มัน

เจ็บยิ่งกว่าคราวไหนๆ ที่เคยเจ็บ

“หรือว่าแผลจะอักเสบ ลุงหมอ ลุงหมอ!” พี่ผีสาวอุทานอย่างตกใจ

ก่อนจะผลุบหายไป 

ดวงหน้าเจ้าชายแห่งคาโนวาลกระด้าง นยัน์ตาคูส่ฟ้ีาตดิจะดดุนัขณะ

ปราดมองเด็กหนุ่มตระกูลนักฆ่าที่ท�าสีหน้าล�าบากใจ แม้ดวงหน้าจะยังคง

เปื้อนรอยยิ้มอย่างกึ่งลองดีกึ่งท้าทาย

ภาพที่คนเจ็บมองอย่างจับต้นชนปลายไม่ถูก ล�าดับเรื่องราวไม่ได้ 

“บอกเสียก่อนนะว่าฉันไม่ผิด ต่อให้ย้อนเวลากลับไปใหม่ฉันก็ยังจะ

ท�าของฉันเหมือนเดิม” คิลเอ่ย รอยยิ้มกระตุกที่มุมปาก ก่อนจะยักไหล่แล้ว

หนัไปทางคนเจบ็ทีย่งัมสีหีน้างนุงง “ยงัไงซะตายหนึง่คนก็ดีกว่าตายสองคน”

“ความตายของฉันไม่ต้องให้แกมาตัดสิน” น�้าค�าห้วนสวนกลับจาก

เจ้าชายแห่งคาโนวาล

“ก็แล้วแกจะเอายังไง หรือว่าจะแสดงตัวเป็นเจ้าชายฮีโร่แก้แค้นให้

เจ้าหญิง” คิลว่าแล้วยกมือขึ้นเช็ดปลายจมูก ค�าว่าน้ีเรียกสีแดงเรื่อบน 

โหนกแก้มเจ้าชายคนส�าคัญ สีสวยที่บอกไม่ถูกว่าเป็นผลจากความกระดาก

หรือความโกรธ 

“คิล ฟีลมัส” 

เสียงเย็นเยียบเปรยเคร่งจากเจ้าชายคาโลแห่งคาโนวาล คิลขยับ 

รอยยิ้มเหี้ยมบนริมฝีปากบ่งชัดถึงความเครียดที่ ไม่ต่างกัน มันเป็น

ความเครียดที่ท�าให้คนเจ็บแผลเพิ่มรายการปวดหัวตุบหนักข้อ เหลียวหา 

คนอธบิาย แล้วมาสบเข้ากบันยัน์ตาสเีขยีวคู่ใสของเจ้าคนจากทรสิทอร์ทียั่ง

ชวนสงสัยว่าท�าไมมันถึงโผล่มาอยู่นี่ด้วย
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“พวกมันพล่ามเจ้าชายเจ้าหญิงอะไรหือ โร”

“ก.็..” โร เซวาเรสทอดนยัน์ตามองเจ้าหญงิผูยั้งล�าดบัเรือ่งราวไม่ได้ 

“เจ้าหญิงความจ�าเสื่อม ปากหาเรื่อง สวยก็ไม่สวย ดีแต่หาเรื่องวุ่นวาย”  

ค�าพูดที่ท�าให้คิ้วเรียวของเจ้าหญิงจอมหาเรื่องเริ่มขมวดขึ้น “กับเจ้าชาย 

น�้าแข็งที่ท�าตัวเป็นฮีโร่สละแผ่นดินเพื่อผู้หญิงที่ไม่ได้เรื่อง” 

เสียงทุ่มเถียงอีกฟากหยุดชะงัก นัยน์ตาสีฟ้าคู่ดุตวัดฉับกลับมายัง 

เจ้าคนปากดีที่ยังแย้มรอยยิ้ม

“อ้อ! ยงัมนีกัฆ่าท่ีไม่ได้ความ หลงคดิว่าตัวเองเป็นอศัวนิคอยปกป้อง

เจ้าชายเจ้าหญิงอีกหนึ่ง”

ฟึ่บ!

ดาบเรียวทาบเข้าที่คอของขอทานแห่งทริสทอร์ซึ่งบัดนี้ยกมือขึ้น 

ยอมแพ้ แม้นัยน์ตาสีเขียวจะมีประกายระริกยามสบกับนัยน์ตาสีม่วงที่ฉาย

แววอ�ามหิตจากเจ้าของดาบนามคิล ฟีลมัส

“ฉนักบัแกคงต้องตัดสินให้มนัจบๆ กนัไปวนันีซ้ะแล้วละมัง้” คลิแค่น

น�า้เสยีงเหีย้มๆ แต่นยัน์ตาสเีขยีวของโรกลบัพราวระยับ ก่อนพยักหน้าหงึกๆ 

ขณะขยับมือค่อยๆ ดันคมดาบห่างจากต้นคอ

“สูก้บันกัฆ่าบ้าเลอืด ฉนัยงัไม่คดิสัน้ขนาดนัน้ สู้รอให้เจ้าชายขีม้่าขาว

ส�าเร็จโทษนายก่อนไม่ดีกว่าหรือ จริงมั้ย”

เท่านัน้เองประกายทมฬิกบัแววอ�ามหิตกฉ็ายโรจน์จากนยัน์ตาเจ้าชาย

ขี่ม้าขาวกับนักฆ่าบ้าเลือด ขณะที่รอยยิ้มถูกอกถูกใจกลับเป็นของนาย

ขอทานผู้ชอบลองของ มันเป็นภาพที่ชวนปวดหัวและไม่ได้ช่วยให้คนเจ็บที่

ก�าลังสมองตื้อเพราะเสียเลือดเข้าใจอะไรมากขึ้นเลยสักนิด นอกจากจะ 

ปวดหัวตุบๆ รุนแรงกว่าเก่า เสียแต่ไม่มีแรงจะไล่ตะเพิดเจ้าพวกบ้านี่ออก

ไปห่างๆ เท่านั้น

“อยากสู้กันนักก็ออกไปข้างนอกโน่น ฮีลซ็อต” 

เสียงสวรรค์กลับดังจากพี่ผีสาวท่ีเคยเป็นคู่อริกันนักหนา ค�าสั่ง 

เจ้าหล่อนเรียกแม้แต่พี่ชายร่างสูงใหญ่ในคทาให้โผล่ขึ้นมาโชว์หน้าถมึงทึง 
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ไล่ตะเพิดเจ้าสามตัวจอมหาเรื่องออกไปนอกห้อง 

ห้องที่เฟรินยังสงสัยนักว่ามันเป็นห้องอะไรกันแน่

“นายหญิงเจ็บมากไหม” น�้าเสียงพี่ผีสาวบ่งชัดถึงความเป็นห่วง ให้

คนไม่ชอบให้ใครห่วงฝืนแย้มรอยยิ้มก่อนรีบปากแข็ง

“ก็ไม่เท่าไหร่” ค�าตอบที่ผีสาวคนฟังค้อนเข้าให้วงน้อย ก่อนขยับตัว

ให้หมอเทวดาเข้ามาตรวจบาดแผลคนเจ็บ

“ท่านคิลก็น่าซัดนัก ลงมือหนักเหลือเกิน” 

“คิล?” เฟรินทวน คิ้วเรียวเริ่มขมวด เหตุการณ์งุนงงชักเริ่มจับเรียง

ต้นปลายได้ “คิล...” ความจ�าค่อยๆ ทยอยเข้าสู่ห้วงระลึก 

หัวหน้าตระกูลนักฆ่าซาเรสพุ่งดาบมาทางเธอ คาโลผลักเธอไปด้าน

หลัง ความเจ็บรุนแรงพุ่งพรวด ก่อนความรู้สึกจะดับวูบ... 

เพราะฝีมือดาบของ...

“ไอ้คิล!”

เสียงตะโกนดังลั่นจากเจ้าคนเจ็บเมื่อล�าดับเหตุการณ์ได้ ดาบที่แทง

จนเธอเจ็บแทบตายมันจะเป็นฝีมือใคร ถ้าไม่ใช่ไอ้เจ้าเพ่ือนซี้ที่มันสมควร

ตายพันครั้งคนนั้น

คาโลเอาตัวเข้าบังดาบ โง่ที่สุด

คิลเอาดาบแทงเธอเพื่อหยุดดาบของพ่อ งี่เง่า

หมอนี่ควรถูกเตะสั่งสอน 

แต่ถ้าไม่ใช่เพราะมนั ทัง้เธอและคาโลคงตายด้วยฝีมอืดาบพ่อมนัเอง

ทีด่จูะร้ายกว่าเป็นร้อยเท่า เฟรนิคดิพลางถอนหายใจอกีเป็นรอบทีร้่อยขณะ

ยกมือขึ้นคล�าบาดแผลที่เจ็บตุบๆ 

แต่มันก็น่าจะยั้งมือหน่อย แทงเสียแรงขนาดที่ลุงหมอว่าเฉียดตาย

หวุดหวิดเท่านั้น บ้าชะมัด

ถึงจะไม่ควรโกรธ แต่ไม่เตะมันสักหนคงไม่หายแค้น รอให้หายเจ็บ

ก่อนเหอะ
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ส่วนโร...

คิดถึงคนสุดท้ายคิ้วเรียวก็ขมวด เจ้าคนที่ดันเข้ามาพัวพันอย่างที่

ท�าให้เธอรู้สึกผิดมากกว่าเพื่อนเพราะเหมือนไม่ได้มีเอี่ยวอะไรด้วยเลย 

สักนิด นอกจากอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วกระโจนลงเรือล�าเดียวกันชนิด

ตกกระไดพลอยโจนอย่างไม่มีทางเลือก

เจ้าคนทีพ่าพวกเธอท้ังหมดหนอีอกมาจากความชลุมนุก่อนจะถกูจบั...

เฟรินถอนหายใจเบาๆ

นี่ถ้าไม่ได้มัน...

เฟรินถอนหายใจเบาอีกรอบ กัดฟันกรอด

ใช่...ถ้าไม่ใช่มัน พวกเธอคงไม่ต้องกลายเป็นนักโทษหนีการตามล่า

อย่างนี้

บ้าชะมัด 

หัวปวดตุบๆ แผลเจ็บแปลบปลาบ

ท�าไมอะไรมนัถงึวุน่วายไปหมด พีผ่สีาวเล่าว่าตอนนีพ้วกเธออยูแ่ถว

ชานเมืองเอดินเบิร์ก กองทหารเอดินเบิร์กพากันเดินขวักไขว่ไปหมด เพื่อ

ตามล่าธิดาแห่งความมืดกับสหาย

ไม่รู้จะด่าใคร

เพราะพวกมัน เธอเลยล�าบาก

หรือเพราะเธอ พวกมันเลยล�าบาก

คาโลกลายเป็นเจ้าชายพลดัแผ่นดนิ คลิกลายเป็นนกัฆ่าทรยศตระกลู 

ส่วนโร...

หมอนั่นอย่างดีก็กลับไปเป็นขอทานอย่างเก่า...

เฟรินถอนหายใจอีกเฮือก 

ไอ้เจ้าพวกท�าอะไรไม่รู้จักคิด

แต่จะโทษด่าใครกด่็าได้ไม่เตม็ปาก ตอนน้ันมนัฉุกละหกุจนไม่มีใคร

คิดอะไรออก แล้วบางทีถ้าไม่ใช่พวกมัน เธอก็คงตายคาเอดินเบิร์ก ซี ้

ม่องเท่งไปแล้ว
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คิดแล้วใจก็พลันหายวูบ ยังไงเธอก็ยังรักชีวิต ตายช้าก็ดีกว่าตายเร็ว

ต้องโทษ...พ่อ

เฟรนิไพล่คดิไปถงึพ่อมาดสัท่ีไม่รูป่้านนี้ไปอยูท่ี่ไหน แผนการมาเป็น

เจ้าหญิงของพ่อ ดูสิ ไปๆ มาๆ ต้องมามีเอี่ยวในสงคราม จะเป็นเจ้าหญิงก็

ไม่ว่า เป็นทั้งทีจะให้เป็นเจ้าหญิงที่ไม่มีปัญหากับเขาหน่อยก็ไม่ได้ ดันให้มา

เป็นเจ้าหญิงแห่งสงคราม แล้วสงครามอะไรจะไม่ว่าเล้ย ดันโผล่มาเป็น

สงครามศักดิ์สิทธิ์เอเดนปะทะเดมอส...ซวย

สงครามกับเดมอส 

สงครามกับพ่อปีศาจ 

ความผูกพันกับพ่อ...ความผูกพันกับเดมอส...

ค�าถามที่เจ้าตัวเพียรหาค�าตอบในหัวใจที่เต้นระรัว ค�าตอบที่บัดน้ี 

ได้แต่ปรือนัยน์ตาลงแล้วตอบตัวเองได้ไม่ชัด...

มีไหม

มีมั้ง แต่ยังไงก็ไม่มีทางมีมากเท่าความผูกพันที่มีกับเอเดน แผ่นดิน

ที่เธออาศัยเร่ร่อนมาตลอดทั้งชีวิต 

แต่สงครามกับเดมอสที่แสนร้ายกาจนั่น... 

ดินแดนที่ต่อให้อุดมสมบูรณ์แค่ไหน ก็ไม่มีวันเหมาะกับชาวเอเดน 

ไปได้สักนิด

สงคราม...สงคราม

แล้วเอเดนจะเอาอะไรไปสู้กับเดมอส

เอาอะไรไปสู้กับยักษ์ คนแคระกินคน ราชินีจันทรา และราชาปีศาจ

ฝันเฟื่องชัดๆ 

ใครนะเป็นคนต้นคิด...

รอยยิ้มแย้มออกเล็กน้อยเมื่อนึกถึงความฮึกเหิมที่สัมผัสได้จากบุรุษ

ผู้ทรงดาบ

บาโร วาเนบลี

ดาบแห่งกษัตริย์ กษัตริย์แห่งนักรบ
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มันเป็นเวลาช่ัวอึดใจท่ีรู้สึกราวกับว่าชัยชนะอยู่ในก�ามือทั้งที่ยังไม่

ออกสู่สมรภูมิ

นั่นหรือคือฤทธิ์ของเจ้าดาบแห่งกษัตริย์ 

หรือ...จะเป็นมนตร์เสน่ห์แห่งกษัตริย์นักรบ

เสียงสายฝนกระทบหลังคาเป็นจังหวะชวนฟังแต่ไม่ชวนหลับ  

เปลอืกตาทีค่วรจะปิดจงึไม่ปิดสนทิลง ได้แต่เหม่อมองคานสูงเหนือหวัราวกับ

เป็นสิ่งก่อสร้างอันควรช่ืนชม อากาศเย็นช้ืนไม่ได้เป็นผลดีกับบาดแผลเลย

สักนิด แต่ร่างกายที่นับวันก็ยิ่งเป็นสิ่งประหลาดในความรู้สึกของเธอกลับมี

ความสามารถในการรักษาตนเองอย่างน่าอัศจรรย์ สามวันที่นอนแกร่วคือ

สามวันที่บาดแผลเริ่มสมานและแห้ง แม้เจ้าความเจ็บปวดขัดยอกจะไม่ 

จางหายไปเสียทีเดียว แต่ตอนนี้ก็ไม่เจ็บเหมือนเมื่อวันแรกๆ 

บางที...เธออาจจะเป็นเลือดเนื้อเช้ือไขของจ้าวจอมปีศาจนั่นจริงๆ 

ก็ได้...

ความคิดท่ีพาให้เปลือกตาค่อยๆ ปรือลงอย่างบอกไม่ถูกกับความ

สับสนที่ก่อเป็นคล่ืนรุมเร้าภายในจิตใจ ก่อนท่ีเจ้าตัวจะสลัดความคิด เมื่อ

ท้องเริ่มส่งเสียงร้องประท้วงให้กลับเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริง

แต่ทันทีท่ีเปลือกตาเปิดขึ้น ขนมปังหอมกรุ่นก็ลอยอยู่เบื้องหน้า

ราวกับเนรมิต ท�าให้เจ้าตัวกะพริบตาปริบๆ อย่างงุนงง ปิดตาอีกรอบแล้ว

เปิดขึ้นใหม่ ก่อนคว้าหมับเอาไว้ก่อนอย่างกลัวว่ามันจะหาย

ก็สามวันแล้วที่มีแต่ผลไม้ยาไส้

“ค่อยๆ กิน ไม่มีใครแย่ง” 

เสยีงทีเ่รยีกให้เฟรินหันขวับไปมองสบกบันยัน์ตาสเีขยีวคูคุ่น้เคยแล้ว

แทบสบถพรืด ก่อนหัวเราะหึๆ ขยับตัวลุกขึ้นนั่ง

“แกนี่มันยังกับภูตผี พับผ่าสิ” หยอกเสร็จเฟรินก็กัดกร้วมเข้าที ่

ขนมปังร้อนๆ ที่ยังสงสัยว่าเจ้าตัวดีตรงหน้าไปเสกมาจากไหน “รู้ได้ยังไงว่า

ฉันหิว” 



36   หัวขโมยแห่งบำรำมอส กับ ดำบแห่งกษัตริย์ (เล่ม 4)

ค�าถามที่เรียกนัยน์ตาสีเขียวให้หันมาสบพร้อมค�าตอบที่เฟรินแทบ

ส�ารอกของที่ก�าลังกิน

“พรายกระซิบ”

นยัน์ตาสนี�า้ตาลถลงึมองเจ้าคนพดู ก่อนหวัเราะหึๆ  ยกอกีมอืขึน้เชด็

ปลายจมูก ก่อนแยกเขี้ยวกับค�าพูดต่อมาของนายขอทานแห่งทริสทอร์

“...จากท้องของนาย มันดังจนฉันนอนไม่หลับ”

เฟรินพยักหน้าหงึกๆ ก่อนชมเชยเสียงใส

“หูดี”

โรหัวเราะหึๆ ก่อนเปลี่ยนไปถามอีกเรื่อง

“แล้วแผลนายเป็นยังไงบ้าง”

คิว้เจ้าคนถกูถามเลิกขึน้นดิ แต่ยงัไม่คดิจะตอบเพราะปากไม่ว่าง คน

ถามถึงได้เขยบิเขา้ใกล้ ทา่ทางเหมอืนอยากส�ารวจแผล เท่านั้นละดาบใหญ่

ถึงโผล่พรวดในมือเจ้าคนจะถูกตรวจ ดันสวบเข้าทาบคอเจ้าคนสู่รู้ แม้ปาก

จะยังกัดของกินกร้วมๆ 

นยัน์ตาสเีขยีวมปีระกายระยบับอกความขบขนั เฟรนิกลืนขนมปังชิน้

สุดท้ายเข้าปาก ยักไหล่แยกเขี้ยว ก่อนส่งค�าถาม

“แล้วนี่คิลกับคาโลมันไปไหน”

“คิล ฟีลมัส” โร เซวาเรสเอ่ยทวน ก่อนโยนเศษไม้แห้งเข้ากองไฟที่

มอดลงไปเรือ่ยๆ “นกัฆา่ไม่เคยซื่อสัตยก์ับใคร พวกเขาฆ่าไม่เว้นหนา้ ถึงได้

มีแต่ศัตรูอยู่รอบข้าง ครอบครัวจึงเป็นสิ่งเดียวที่พวกเขามี เพ่ือครอบครัว 

เขาจะทรยศนายอีก อย่าไว้ใจเขาให้มากนัก”

ประโยคเรียบเรื่อยท�าให้เฟรินชะงัก รอยยิ้มบางกระตุกบนริมฝีปาก 

เรื่องไม่มีใครในโลกที่เชื่อใจได้นอกจากตัวเองนั้นเป็นบทเรียนที่เธอเรียนรู้

มานานแล้ว แต่ประโยคท่ีออกจากปากของนายคนตรงหน้านี่สิที่น่าสนใจ 

ยิ่งกว่าเป็นไหนๆ 

นายขอทานแห่งทริสทอร์ เจ้าคนที่ชวนให้สงสัยนักว่ามันจะได้อะไร

จากการมาพูดพล่ามให้เธอฟังอย่างนี้
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“แล้วคาโล วาเนบล?ี” เฟรนิแสร้งถาม นยัน์ตาสีน�้าตาลซ่อนประกาย

ขบขัน นัยน์ตาสีเขียวมองแน่ว ก่อนเบือนกลับไปยังกองไฟที่คุโชน

“เจ้าชายสงูศกัดิจ์ากคาโนวาล” รอยยิม้บางขยบับนเรยีวปากขอทาน

แห่งทริสทอร์ “เขาอาจหลงใหลเพ้อพกกับ...มิตรภาพเพ้อเจ้อ แต่สักวันเขา

จะตืน่มายนืหยดักบัความเป็นจรงิ หน้าท่ีกบัความรบัผดิชอบอยู่ในสายเลอืด

เข้มข้นของนักรบแห่งคาโนวาล”

เฟรนิหวัเราะรับ แม้หัวใจชักป่ันป่วนบอกไม่ถูก เมือ่ถูกหมดัน็อกของ

เจ้าขอทานจอมสู่รู้

“มิตรภาพเพ้อเจ้อ” เฟรินแสร้งทวน เลิกคิ้ว

“หรือนายคิดว่าเขาจะท้ิงบัลลังก์มาเพื่อนายหือ เฟริน เดอเบอโรว์ 

อ๊ะ! ไม่ใช่สิ เฟลิโอน่า เกรเดเวล” ค�าพูดจากเจ้าขอทานที่ท�าทีเป็นพูดผิด

พูดถูกช่างน่าถีบ เสียแต่สภาพเธอตอนนี้ขืนหาเรื่องมันจริงมีหวังลางแพ้มี

มากกว่าลางชนะ เฟรินจึงท�าได้แค่แยกเขี้ยว แล้วรีบชิงเปลี่ยนเรื่อง

“ว่าแต่คนอื่น แล้วตัวเองล่ะ โร เซวาเรส เดอะเบกการ์ ออฟทริส-

ทอร์ ตัวแกเองเถอะ”

“ฉัน?”

“แกนั่นละ” เฟรินย้อนแล้วหัวเราะหึๆ “เมื่อไหร่ถึงจะขายฉันเพื่อ

กะลาทองค�าใบใหม่”

เสยีงหวัเราะแผ่วๆ รับค�าเย้า เสียงหัวเราะทีฟั่งยากว่าบ่งความขบขนั

หรือฉายรอยเย้ยหยัน นัยน์ตาสีเขียวเบือนมาสบ และรอยยิ้มที่ตีความยาก

ฉายบนเรียวปาก ก่อนเอ่ยค�าพูดประหลาด

“ไม่มีทาสที่ไหนจะทรยศผู้เป็นนายได้หรอก เฟริน”

ทั้งประโยคค�าพูด นัยน์ตา และรอยยิ้ม ชวนให้กระอักกระอ่วนใจ 

และเรียกขนบนกายให้พากันลุกเกรียว ล�าคอแห้งผาก น�้าลายฝืดคอ สีหน้า

เจ้าหล่อนถึงได้พิลึก ก่อนสบถโพล่งอย่างหงุดหงิดเป็นนักหนา

“เสือกพูดอะไรให้ขย้อนของเก่า ไอ้บ้านี่!” 

แต่โรกลับแสร้งถอนหายใจเบาๆ แล้วแย้มรอยยิ้มน้อย
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“นั่นสิ ค�าพูดจากขอทานมันก็ชวนให้ขย้อนของเก่า ถ้าเปลี่ยนคนพูด

เป็นเจ้าชายคงจะเป็นค�ามั่นสัญญารัก” 

เท่านั้นเองดวงตาสีน�้าตาลก็ถึงกับเบิกโต ดวงหน้าเริ่มร้อนวูบวาบ 

สมองท�างานช้าอย่างไม่เพยีรจะเข้าใจว่าไอ้คนตรงหน้ามนัพล่ามอะไรกนัแน่ 

แม้หัวใจจะเต้นโครมๆ แต่ไม่กล้าพอจะอ้าปากถามว่าเจ้าคนสู่รู้มันเสือกรู้

อะไรเข้าอีก คนปากเก่งเสมอบดันีจ้งึท�าได้แค่มองเจ้าขอทานตวัดส่ีงรอยยิม้

รู้แกวแล้วขยับตัวลุกขึ้นเดินผละไป

หวัใจยงัเต้นโครมๆ ดวงหน้ากย็งัร้อนผะผ่าวด้วยความอายทีแ่ล่นริว้ๆ 

ขณะทีน่ยัน์ตาสนี�้าตาลคูโ่ตได้แต่จบัมองภาพเจ้าขอทานสูรู่ท้ีก่�าลงัยืนคยุกับ

เจ้าชายตัวต้นเรื่องที่เพิ่งกลับเข้ามาข้างใน ภาพที่ยิ่งพาให้ความกระดาก 

ในใจทบทวีหนักข้ออย่างคนมีชนักติดหลัง

ไอ้บ้านั่นมันเสือกรู้อะไร

หรือคาโลมันเที่ยวป่าวประกาศ

เพียงแค่คิดกย็ิง่อยากเอาหน้ามดุเข้ากองไฟหนร้ีอน ถ้าไฟมนัจะร้อน

น้อยกว่าหน้าที่ร้อนอย่างกับถูกไฟเผาอยู่ตอนนี้ 

ตุบ!

เสียงกองฟืนทิ้งลงข้างๆ ตัวท�าให้เจ้าคนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสะดุ้ง

โหยง ก่อนหนัไปมองเจ้าคนวางฟืนลง นยัน์ตาสองคูส่บกนั แล้วภาพสาวน้อย

ทีช่กัเป็นสาวน้อยขึน้ทกุทกีบัดวงหน้าแดงๆ กช็วนให้สงสยัจนคลิต้องเอ่ยทกั

“แกไข้ขึ้นเรอะ” 

เท่านั้นละ เจ้าคนทักก็ได้เรียนรู้ว่า ค�าถามบางอย่างก็ไม่ควรถาม 

เมือ่สาวน้อยไม่เจยีมตัวฟิวส์ขาดกระโดดเข้าไปเร่ิมมวยทัง้ทีต่วัเองอาการยัง

ลูกผีลูกคน

ปากเจ่อเป็นครุฑ แถมตาด�าเป็นหมีแพนด้า ผลของการอัดกับ 

สาวน้อยทีเ่ขาตอบโต้ไม่ได้เพราะติดเกรงใจว่ามนัยงัเจบ็ตวัไม่หายเพราะเขา

แค่ทักว่ามันมีไข้ 
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หมอนี่นับวันยิ่งเพี้ยน 

คลิมองเจ้าเพือ่นเพีย้นๆ ท่ีตอนนีดู้เหมอืนอารมณ์จะดขีึน้หลงัได้ออก

ก�าลัง เจ้าตัวแสบท่ีดูเหมือนจะไม่รู้สึกอะไรเลยกับการเป็นฝ่ายอัดเขาอยู่ 

ฝ่ายเดียวแล้วมานั่งฮัมเพลงโยนเศษไม้แห้งเข้ากองไฟ คิลถอนหายใจเบาๆ 

ก่อนคว้าผลไม้ขึ้นมาเช็ดๆ กับเสื้อ

“คิล” เสียงทักที่ได้รับถูกตอบกลับด้วยผลไม้ที่โยนมาให้เธอรับหมับ 

เฟรินยิ้มกว้างก่อนกัดกร้วมเข้าปาก “แกกับคาโลไปไหนกันมา”

“เก็บเศษไม้ ลาดตระเวน” คิลตอบสั้นๆ “แผลนายเป็นไงบ้าง”

ค�าถามที่ท�าให้เฟรินเอื้อมมือไปลูบแผลที่หลัง ก่อนแหวกเสื้อลงไปดู

รอยแผลทีท้่อง ภาพทีเ่หน็เล่นงานหนุม่น้อยคนถามให้ดวงหน้าขึน้ส ีปาผลไม้

อีกลูกใส่หัวเจ้าคนไม่รู้จักเกรงใจสายตาเพื่อน เจ้าตัวดียังมีหน้ามาหัวเราะ

ชอบใจแล้วรีบรายงานเสียงใส

“แผลแห้ง แต่สงสยังานนีเ้พิม่แผลเป็นอกีแผลแหง แกนีม่นัดแีต่ชอบ

สร้างรอยบาดแผลให้สาวน้อย” ค�ากระเซ้าท�าให้คลิแยกเขีย้ว “ท�าไมหอื ต้อง

รีบย้ายหรือไง”

“พวกลคูสัส�ารวจพืน้ที่ใกล้เข้ามาทกุทยีงักบันกรู ้ถ้าไม่คดิอยากปะทะ

สงสัยต้องรีบเปิด” คิลว่าก่อนโยนเศษไม้ลงไปในกองเพลิง แล้วเกริ่นขึ้นอีก

ประโยค “แต่ถ้าจะมอบตัว ก็แค่รอเฉยๆ อยู่ที่นี่”

ค�าถามที่เลี่ยงไม่ได้

มอบตัว หรือว่าหนี...

“หือ แล้วพ่อนายจะไม่หาทางฆ่าฉันแน่แล้วเหรอ” เฟรินเกริ่น ก่อน

ถอนหายใจ “ฉันนึกไม่ออกจริงๆ นะคิล ท�าไมพ่อนายถึงต้องรับงานฆ่าฉัน

เรื่อย”

“ก็...มีคนจ้าง” ค�าตอบที่ไม่ช่วยแก้ปัญหา

“มีคนจ้างมันก็เลือกรับได้นี่ เล่นรับแบบที่ท�าให้ฉันเดือดร้อนอย่างนี้

ไม่ไหว”

“ช่วยไม่ได้ ค่าหัวนายดีมั้ง” คิลเอ่ยแล้วถอนหายใจเบาๆ 



40   หัวขโมยแห่งบำรำมอส กับ ดำบแห่งกษัตริย์ (เล่ม 4)

เฟรินถอนหายใจรับแล้วเอนกายลงนอนอย่างชักอ่อนล้า

“เทพีสงคราม กับนักโทษมีค่าหัว...เค้าจะให้ฉันเอาอะไรไปสู้กับ 

เดมอส” ถ้อยค�าบ่นบอกความอ่อนใจ นัยน์ตาบัดนี้กลับมาจับมองคานสูง

เหนือหัวด้วยความคิดที่เหมือนวนกลับมาที่เก่า 

“แต่นายเป็นลูกเอวิเดส แล้วรู้สึกคุ้นๆ นะว่าเคยมีค�าท�านายเกี่ยวกับ

เรื่องนี้มาก่อนหน้าว่าธิดาแห่งความมืดคือผู้สยบราชาปีศาจ คนเค้าถึงเชื่อ

กันมากทันทีที่แหวนนั่นมันชี้ทาง” คิลว่า

“ค�าท�านาย หมอดูคู่หมอเดา ไอ้พวกบ้านั่นคงคิดสิว่าจะมีคนเอา 

แผ่นดินมาแลกกับฉัน”

เฟรนิบ่นด้วยความหงดุหงดิขดัใจ โดยเฉพาะเมือ่เหลือบตามองไปยัง

สองหนุ่มที่ยืนคุยกันอยู่ห่างๆ ไอ้พวกบ้าที่ชอบท�าเป็นกันเธอออกนอกวง

“แล้วไอ้บ้าสองตัวนั้นมันคิดยังไง”

ไอ้บ้าสองตวั...หนึง่ทีด่แีต่พดูวกไปวนมาจบัไม่ได้ไล่ไม่ทนั กบัอกีหนึง่

ที่มาดยโสดูจะเพ่ิมมากกว่าเก่าและไม่เคยเฉียดกรายขยับมาใกล้ตั้งแต่เธอ

เริ่มได้สติ

“ไม่รู ้สิ ก็ไม่เห็นมันพูดอะไร” ค�าตอบของคิลยิ่งชวนปวดหัวตุบ  

เฟรินถึงได้ถอนหายใจพรืดก่อนลุกพรวดขึ้นมานั่ง แล้วตะโกนเสียงลั่น

“ประชุมโว้ยประชุม!”

เสียงเรียกประชุมจากเจ้าคนไม่เคยพิศวาสการประชุม



3
กำรประชุมในโรงนำ

นัยน์ตาสีน�้าตาลกวาดมองสองหนุ่มที่มานั่งลงตรงหน้าตามเสียง

ประกาศปาวๆ ของเจ้าหล่อน หนึ่งที่ดวงหน้าเปื้อนรอยยิ้ม นัยน์ตาสีเขียว

เป็นประกายระยับ กับอีกหนึ่งที่ดวงหน้าสงบเย็นชา กับนัยน์ตาสีฟ้าที่อ่าน

ยากแสนยาก ชวนให้ขัดใจ 

“คิลมันว่า ลูคัสกับพวกก�าลังจะตามรอยมาถึงแล้ว พวกแกสองคน

จะว่าไง”

เฟรินโยนค�าถามเข้าใส่ บุรุษสองนายเหลือบตามองกันชั่วอึดใจ  

ก่อนที่ขอทานจะเป็นฝ่ายยิ้มๆ แล้วยกหน้าที่ให้เจ้าชายเป็นผู้ตอบ

“เรื่องของนาย นายจะอยู่จะไปก็ตัดสินเอาเอง ฉันไม่เกี่ยว”

ถ้อยค�าพดูชวนถบีกวนโมโหตามนสิยัเจ้าชายมาดมาก แต่ตอนน้ีเธอ

กลับอารมณ์ดีพอจะเห็นว่ามันชวนข�า พยักหน้าหงึกๆ ก่อนเอ่ยอย่างวาง

ฟอร์มขึ้นมาบ้าง

“ฉันรู้ หน้าที่ถือหางเสือเรือจะล่มไม่ล่มแหล่นี่มันต้องเป็นของฉันอยู่

แล้ว” ค�าพูดที่เรียกนัยน์ตาสีฟ้าดุๆ ให้ปราดขึ้นมองฉับ “แต่ในฐานะกัปตัน

เรือใจกว้าง ฉันมันก็ต้องถามความเห็นลูกเรือไม่เอาอ่าวอย่างพวกนายนิดๆ 

หน่อยๆ พอเป็นพิธีจริงไหม”

มีเสียงคิลหัวเราะข�าขัน ขณะที่นัยน์ตาสีฟ้าชักวาวดุ และรอยย้ิม



42   หัวขโมยแห่งบำรำมอส กับ ดำบแห่งกษัตริย์ (เล่ม 4)

พรายปรากฏบนดวงหน้าของนายขอทานเหลี่ยมมาก

“ความเห็นของนาย อยู่ดีหรือเผ่นดีหือคาโล” เฟรินเอ่ยยิ้มๆ นัยน์ตา

สีน�้าตาลบ่งบอกความชอบใจที่ได้หักเหลี่ยมแข็งๆ ของเจ้าชายมาดมาก  

น�้าเสียงเข้มๆ ตอบชัดทันทีที่สิ้นค�าถาม

“อยู่”

“หือ...อยู่ให้ถูกจับเนี่ยนะ”

“เป็นเทพสีงครามไม่ดตีรงไหน” คาโลเอ่ยพร้อมรอยยิม้ทีก่ระตกุตรง

มุมปากน้อยๆ ขณะท่ีคนจะถูกยกไปเป็นเทพีท�าสีหน้าพิลึกเหมือนจะขย้อน

ของเก่า แล้วถลึงตาใส่ คาโลจึงได้เอ่ยต่อด้วยน�้าเสียงจริงจังกว่าเดิม ก่อน

ที่เจ้าตัวดีจะล่มการประชุม

“คนอดอยากกบัคนตายก�าลงัรอความหวงั หนเีอาตวัเองสบาย ไม่ใช่

วิสัยของผู้น�า”

เฟรินถอนหายใจกับถ้อยประโยคที่บ ่งชัดถึงนิสัยของเจ้าชาย 

คนส�าคัญแห่งคาโนวาล ก่อนพึมพ�า

“ดินแดนทางตะวันตกงั้นสิ” 

“เดมอสประชากรน้อย พื้นที่กว้าง แม้ไม่ได้รับการส�ารวจแน่ชัด แต่

คาดว่าความสมบรูณ์น่าจะเพยีงพอบรรเทาปัญหาขาดแคลนตอนนีข้องเอเดน

ไปได้บ้าง อย่างน้อยกน่็าจะจนกว่าพืน้ดินบางส่วนจะฟ้ืนคนืความอดุม” โรเอ่ย

เนิบๆ ขณะที่มือแกว่งเศษไม้ไปมา เฟรินถอนหายใจเบาก่อนแย้งเสียงอ่อน

“แล้วคิดเหรอว่าเอเดนจะชนะเดมอส คิดเหรอว่าสงครามมันจะแก้

ปัญหา”

“ธดิาแห่งความมดืสยบราชาปีศาจ” ค�ากล่าวจากคลิเล่นเอาเฟรนิหนั

ไปแยกเขี้ยววาววับ ขณะที่โรหัวเราะหึๆ แล้วคาโลเริ่มขยับรอยยิ้ม

“เออ แกคงเอาฝ่าเท้าตรองแทนสมองสิถึงคิดว่าราชาปีศาจนั่นจะ 

สิ้นคิดเอาประเทศมาแลกกับฉัน” เฟรินว่าอย่างชักหงุดหงิดนิดหน่อย 

“มันก็ไม่แน่” โรเย้ายิ้มๆ ขณะที่เฟรินโคลงหัวแล้วหัวเราะอย่างชัก

นึกข�ากับพวกเพื่อนงี่เง่า
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“งั้นถามคาโลมันดูก็ได้ ดูซิว่านักรบปีศาจพ่อมันนั่นจะยอมยุติ

สงครามเอเดน-เดมอสแลกกับตัวมันหรือเปล่า” ว่าแล้วเจ้าตัวก็เลิกคิ้ว หัน

ไปมองเจ้าชายคนส�าคญัท่ีหน้าเคร่งขึน้ถนดั นยัน์ตาสฟ้ีาฉายประกายเครยีด 

บอกชัดถึงการล�้าเส้นของสตรีปากกล้า “ว่าไงหือ ถ้าเกิดเดมอสจับเอาแก

เป็นตัวประกัน พ่อแกจะเอาคาโนวาลมาแลกหรือเปล่า”

“คาโนวาลปกครองแผ่นดินด้วยสมอง ไม่ใช่อารมณ์”

น�้าเสียงเคร่งกับนัยน์ตาเย็นชาท�าให้เจ้าหญิงคนฟังดีดนิ้วเป๊าะ 

ผิวปากหวือ ก่อนส่งค�ายั่ว

“แล้วแกจะเห็นว่า เดมอสอาจจะน่าอยู่กว่าเอเดน” 

คิลหัวเราะกับเจ้าเพื่อนนักยั่ว ขณะที่โรส่ายหัวแล้วถอนหายใจเบาๆ 

มีเพียงเจ้าชายแห่งคาโนวาลที่มีสีหน้าเดาใจยากและเบือนมองไปทางอื่น

“เสียดายเหลือเกินที่เรมัคให้ข้อมูลเราน้อยเกินไป ถ้าตายช้ากว่านี้

อีกนิดก็ดีหรอก”

น�า้ค�าเรือ่ยๆ ของโรเล่นเอาเฟรินกลืนน�า้ลายเอือ๊ก นกึสภาพหวัทีถ่กู

ตัดก็ชวนครั่นคร้ามอย่างบอกไม่ถูก แต่เจ้าขอทานตรงหน้านี่สิ มันพูดเสีย

อย่างกับว่าการตัดหัวเป็นเรื่องแสนจะธรรมดา

“บางทีอาจมีอะไรอยู่เบื้องหลังของการฆ่าตัดหัวก็ได้” คิลพึมพ�า

“ฆ่าตัดหัว...” เฟรินทวนก่อนเบิกนัยน์ตากว้าง “ฮ่า! ฉันเพิ่งนึกได้ 

ตอนเรมัคตาย แหวนยังติดนิ้วมันอยู่เลย แล้วอย่างนี้จะมีใครกล้าไปตัด...” 

เจ้าตวัท�าสหีน้าแหยงๆ “ง่า...หมายถงึไป...แงะเอาเจ้าแหวนนัน่ออกมาใช้ใหม่ 

ยงัมอีกี เรมคักลบัมาไม่ได้ แล้วเจ้าแหวนนัน่จะพลอยกลบัมาไม่ได้ด้วยไหม”

รอบด้านเงียบกรบิไปอกีครัง้อย่างท่ีแต่ละคนก�าลงัพากนัครุน่คดิหนัก 

ก่อนที่โรจะเอ่ยขึ้น

“อมื...นายพดูเร่ืองนี ้ท�าให้ฉนัคดิว่า บางทีการฆ่าตดัหวัน่ัน เป้าหมาย

แท้จริงอาจจะเป็นหัวของเรมัค ไม่ใช่หัวของไฮคิง”

“ฆ่าเพื่อสยบแหวนอาถรรพ์?” เฟรินท้วงอย่างไม่เห็นด้วย โรขยับ

รอยยิ้ม
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“ฆ่าเพื่อไม่ให้แหวนแห่งปราชญ์เสนอหนทางพิเศษไปมากกว่านี้”

เฟรินกลืนน�้าลายฝืดๆ อย่างไม่นึกอยากจินตนาการต่อถึงหนทางที่

จะพิเศษยิ่งไปกว่านี้ แล้วจัดแจงรีบเบี่ยงประเด็นกลับเข้าเรื่อง

“ทีส่�าคัญคือใครเป็นคนลงมอืฆ่าเรมคั อมื...ใช่ แล้วยงัคดิจะฆ่าไฮคงิ

ด้วย” พลันเจ้าตัวก็หันไปส่งรอยยิ้มเหมือนจะรู้ทันให้ลูกชายของนักฆ่าที่ 

น่าสงสัยกว่าเพื่อน “ว่าไงคิล ตกลงพ่อแกรับจ้างใครมาฆ่าตาฉัน”

“ไม่รู้” คิลตอบแล้วยักไหล่ก่อนย้อน “แกนี่มันชอบยุ่งกับงานตระกูล

ฉันอยู่เรื่อย”

“วะ! ก็งานตระกูลแกสิชอบมายุ่งไม่หัวฉันก็หัวคนรอบตัวฉัน ไม่ให้

ฉันยุ่งยังไงไหว” 

คิลถอนหายใจ ก่อนโยนเศษไม้เข้ากองไฟ

“กค็นทีถ่กูฆ่านัน่ละคนจ้าง ไม่เห็นหรอืว่าพอเจ้าคนน้ันตายปุบ๊ พ่อฉัน

ก็หยุดดาบปั๊บ แต่ถ้าถามว่าคนคนนั้นเป็นใครหรือมีใครบงการอยู่เบื้องหลัง

หรือเปล่า ฉันคงตอบไม่ได้ คนอยากฆ่าไฮคิงกับคิงบาโรน่ะมีเป็นพะเรอ

เกวยีน คนนงึไม่อยากมสีงคราม ส่วนอกีคนเป็นผู้น�าสงคราม แล้วใครอยาก

จะฆ่าใคร ฉันก็ไม่เห็นว่ามันจะน่าสนใจที่ไหน แต่ถ้านายเปลี่ยนค�าถามเสีย

ใหม่ว่าใครจ้างพ่อฉันให้ฆ่านาย อันนี้อาจพอตอบได้”

“ฮ้า!” เฟรนิอทุาน นยัน์ตาเบกิกว้าง เจ้าตวัแสบมนัรูแ้ต่เสอืกอมเงยีบ 

กลืนความหมั่นเขี้ยวก่อนถามอย่างชักหงุดหงิดแกมขัน “ใคร”

รอยยิ้มระบายบนดวงหน้าดูดีของนักฆ่าหนุ่ม ก่อนค�าตอบที่ชวน 

ปวดหัวจะถูกเอ่ยตอบ

“ไฮคิง”

รมิฝีปากของคนถกูส่ังฆ่าอ้าค้าง มนับอกไม่ถกูว่า ระหว่างความตกใจ

กับความฉุนอย่างไหนมีมากกว่า เธอเพิ่งเอ่ยถามมันว่าใครสั่งพ่อมันไปฆ่า

ตาเธอ แต่มันกลับย้อนว่าตาเธอสั่งพ่อมันมาฆ่าเธอเสียฉิบ เลือดอุ่นๆ จึง 

ฉีดซ่านไปทั้งดวงหน้าเมื่อความโมโหริ้วๆ เริ่มจะเป็นนายเหนืออารมณ์ ทั้งที่

คนอย่างเฟริน เดอเบอโรว์เคยโกรธใครง่ายๆ ที่ไหน



Rabbit  45

หมอนี่มันโยกโย้

“แกมั่วนิ่ม” เฟรินด่าสวนเข้าให้หลังตั้งสติ แต่คนถูกว่ากลับยักไหล่

แล้วยิ้มๆ 

“ก็ว่าแล้ว บอกไปแกก็ไม่เชื่อ”

“วะ! ก็พ่อแกเห็นตาฉันเป็นเหยื่ออยู่ชัดๆ อยู่ดีๆ จะให้เชื่อว่าเป็น

นายจ้าง แกนี่มันบ้า”

“เหยื่อก็สั่งจ้างได้ พ่อยังสั่งฆ่าลูกได้ ตาสั่งฆ่าหลานมันจะไปแปลก

ตรงไหน” คลิตอบยิ้มๆ “แล้วมันก็ไมม่ีกฎเกณฑ์สักหนอ่ยวา่ นายจา้งจะเป็น

เหยือ่ด้วยไม่ได้ มนัแล้วแต่จะมคีนจ้างไม่มคีนจ้าง กบัเงนิทีจ้่างมนัดแีค่ไหน”

“ก็มีเหตุผล” โรเอ่ย “ไฮคิงเกลียดสงคราม ถ้าธิดาแห่งความมืด

เป็นต้นเหตุของสงคราม มันก็สมเหตุสมผลถ้าเขาจะจ้างนักฆ่ามาก�าจัด ก็

เพราะอย่างนี้ด้วย ฉันถึงสงสัยว่ารายการฆ่าตัดหัว เป้าหมายที่แท้จริงอาจ

จะเป็นเรมัคอยู่แล้ว” ค�าเอ่ยของโรท�าให้คนฟังรอบด้านพากันอึ้ง 

“ประสาท” เฟรินค้านค�าของเจ้าคนเสนอความคิดง่ีเง่า “ดาบวง

พระจันทร์นั่นมันพุ่งเป้าตรงไปที่ไฮคิงเห็นๆ หรือแกจะบอกมันเป็นแค่

รายการโชว์พิเศษคลายเครียด รวมท้ังรายการจ้างพ่อคิลมาฆ่าตัวเองด้วย 

คิดเข้าไปได้ บ้า!” 

โรขยับรอยยิ้มกับค�าด่าก่อนจะเอ่ยปากโต้ค�าค้าน

“คงไม่เรียกเป็นรายการโชว์พิเศษคลายเครียด เรียกว่าเป็นรายการ

โชว์เพ่ือเบี่ยงเบนความสนใจดูจะเหมาะกว่า ดาบวงพระจันทร์ที่ร่อนมาให้

เห็นชัดๆ นั่นยังไงก็ไม่มีปัญญาท�าอะไรไฮคิงได้อยู่แล้ว แต่มันก็มีพิษสงพอ

จะดงึความสนใจของทกุคนให้ห่วงแต่ความปลอดภยัของพวกกษตัรย์ิ จนลมื

นึกถึงความปลอดภัยของเหยื่อตัวจริง ซึ่งนั่นก็คืออาจารย์เรมัค เขาถึงได้

ตายง่ายๆ ทั้งที่รอบด้านมีแต่อัศวินมือดียืนกันอยู่เต็มไปหมด” ค�าอธิบายนี้

เริ่มเรียกความร้อนรุ่มในใจของคนฟัง โรขยับรอยย้ิมน้อยๆ ก่อนจะเอ่ย

วิเคราะห์เหตุการณ์ในส่วนต่อไป

“แล้วแน่กว่านัน้ สดุท้ายการตายนัน่ ในสายตาคนส่วนใหญ่กลับกลาย
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เป็นแค่อุบัติเหตุที่คงไม่มีใครติดใจตามเร่ือง เพราะก็อย่างที่คิลว่า คนคิด

อยากฆ่าไฮคิงกับคิงบาโรมีกันอยู่เป็นพะเรอเกวียน”

ไฮคิงสั่งฆ่าเรมัค!

บทสรุปในใจเฟรินท่ีแทบเล่นงานเจ้าตัวให้รู้สึกช็อกเล็กๆ ก่อนจ้อง

ถลึงมองเจ้าคนวิเคราะห์อีกครั้ง แล้วยังหาเรื่องจะแย้งอย่างยังไม่อยาก

ยอมรับ

“งั้นแกจะบอกว่า รายการพ่อคิลลงมือเล่นงานไฮคิงก็เพื่อเรียกร้อง

ความสนใจด้วยสิ อย่าลืมนะว่านั่นน่ะมันหลังจากที่ตาแก่เรมัคถูกฆ่าตายไป

แล้ว” 

โรท�าสีหน้าครุ่นคิดอยู่อีกนิด ก่อนแย้มรอยยิ้มขึ้นใหม่

“บางทนีัน่มนัอาจจะเป็นเรือ่งนอกแผน ถงึมนัจะน่าสงสยัอยูว่่าท�าไม

นักฆ่าระดับนั้นถึงสิ้นคิดขนาดกล้ารับงานจากนายจ้างกระจอก เพื่อลงมือ

จัดการกับไฮคิงก็เถอะ”

ค�าแย้งที่เรียกนัยน์ตาวาวจากลูกของนักฆ่าสิ้นคิด แต่เจ้าคนพูดก ็

ยังคงแย้มพรายก่อนเอ่ยต่อ

“ให้เดาก็ต้องว่า นักฆ่าคนนั้นคงคิดอยากก�าจัดไฮคิงเป็นการส่วนตัว

อยู่แล้วก็ได้ ใครจะไปรู้ บางทีเขาอาจก�าลังถือหางคอยเอาใจช่วยฝ่ายคิง 

บาโรผู้นิยมสงครามอยู่ก็เป็นได้ จริงไหม”

และก่อนทีป่ระโยคพดูฟังเร่ือยๆ แต่กวนโทโสของเจ้าขอทานจะท�าให้

บุตรของกษตัรย์ิผูน้ยิมสงคราม กบัเจ้าทายาทนกัฆ่ามอือาชพีแต่สิน้คดิแสดง

การตอบโต้อะไรออกมา เฟรินก็รีบจัดการพาวกกลับเรื่อง

“โอเคๆ แต่ท้ังหมดท่ีนายพดูมา อย่าลืมนะโร มนัเป็นแค่ข้อสมมตฐิาน 

โดยเฉพาะแก คิล” เฟรินตวัดตาไปยังเจ้าเพื่อนคนเปิดประเด็นชวนปวดหัว 

“แกควรจะรู้ด้วยว่ามันไม่ใช่วิสัยปกติของคนเป็นตา ที่จะมาสั่งฆ่าหลาน 

ตัวเอง” 

“ก็ไม่แน่” โรแย้งยิ้มๆ ให้เฟรินแยกเขี้ยวเมื่อประเด็นโต้แย้งดูจะไม่

จบลงง่ายๆ “มีคนเชื่อด้วยซ�้าไปว่าเจ้าหญิงแห่งบารามอสที่ตายก็ตายด้วย
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มือเขานี่ละ เพื่อหยุดการปะทะกันระหว่างเอเดนกับเดมอส” ประโยคของ

โรกลั้วหัวเราะแต่เล่นเอานัยน์ตาเฟรินเบิกกว้าง พอตั้งสติได้เจ้าตัวก็ถึงกับ

สบถพรืดแล้วยกมือกุมขมับอย่างปวดหัวจี๊ด

ฆ่าเจ้าหญิงแห่งบารามอสเพื่อหยุดสงคราม

แผนการอุบาทว์ เอาสมองส่วนไหนไปคิด 

สมองชักหมุนต้ิวจนเฟรินต้องรีบเบรกด้วยการกลับมายังจุดยืนที่

แน่นอนกว่า

“หลักฐาน คิล” 

คนถูกสอบสวนยักไหล่ 

“สัญญาณลงมือ” คิลเอ่ย 

“ทิ้งแก้ว” โรต่อ นัยน์ตาสีม่วงหันไปสบกับประกายตาสีเขียวที่พราว

ระยับบ่งบอกความขบขัน แต่เจ้าของนัยน์ตาสีม่วงถลึงมองอย่างฉาย

สัญญาณว่าชักเริ่มหงุดหงิดกับเจ้าคนชอบยั่วประสาท 

เฟรินถอนหายใจอีกเฮือกใหญ่ ก่อนพยักหน้าเนิบๆ กับหลักฐานที่มี

กเ็หมอืนไม่ม ีใครสกัคนกอ็าจเผลอท�าแก้วตก กบัอแีค่แก้วตกพ้ืน มองยังไง

ก็ไม่เห็นเป็นหลักฐาน

“ไม่มีสงครามยังไงก็ดีกว่ามีสงคราม” เฟรินเอ่ยแล้วถอนหายใจ 

อีกครั้ง 

“มีสงครามก็ดีกว่ามีคนอดตาย” คาโลกลับกล่าวเรียบๆ

“มีสงครามก็ไม่แน่ว่าจะช่วยให้คนรอดตาย” โรเอ่ยยิ้มๆ 

“สู้แล้วตายก็ดีกว่าตายโดยไม่ได้สู้” คิลว่าแล้วยักไหล่

ความเงียบโรยตัวช้าๆ ปล่อยให้ต่างคนต่างจมในห้วงคิด 

ไม่มีสงครามก็ดีกว่ามี แต่ถ้าจ�าต้องเลือก มีสงครามก็ดีกว่าเห็นคน

อดตาย ถงึแม้มนัจะไม่แน่ว่าจะช่วยให้คนรอด แต่สูแ้ล้วตายก็ดกีว่าตายโดย

ไม่ได้สู้

ดินแดนแห่งความอุดมทางทิศตะวันตก

ดินแดนแห่งเดมอส
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ดินแดนที่จะช่วยให้คนรอดตายจากความหิวโหย...

ประกายตาแห่งความครุ่นคิดฉายเรืองรองในดวงตาสีน�้าตาลคู่โต 

ขณะที่เริ่มกวาดมองเพื่อนๆ แต่ละคนที่นั่งอยู่ไม่ห่าง ความคิดบางอย่าง 

ผุดพรายขึ้นกลางใจ แม้มันจะเต็มไปด้วยความไม่มั่นใจ

แต่ลองก็อาจดีกว่าไม่ลอง

แล้วถ้ามีเพื่อนพวกนี้...

พ่อมดที่เก่งที่สุด...นักฆ่าที่เชื่อมือได้เสมอ...กับเจ้าคนรอบรู้ที่ฉลาด

เสียยิ่งกว่าปีศาจ

บางที...

ความลังเลถูกกลืนหายไปในความมุ่งมั่น เมื่อนัยน์ตาคู่สีน�้าตาลฉาย

ประกายแห่งการตัดสิน

“เอเดนอาจรอดตาย แล้วสงครามก็อาจไม่ต้องมี”

น�้าเสียงบ่งบอกความลังเลเล็กน้อย แต่เมื่อหลุดจากปาก เจ้าตัวก็

แย้มรอยยิ้มไว้ก่อน โดยเฉพาะเมื่อนัยน์ตาสามคู่หันมาสบจ้อง

“...ถ้าฉนัจะขอร้องพ่อให้ยอมเปลีย่นจากราชาปีศาจเป็นราชาผูใ้จบญุ 

แกว่าเค้าจะยอมไหม”

คิ้วสามคู่ขมวดราวกับผูกโบจนเริ่มดูน่าขัน 

“แกคิดดูนะ เอเดนก็ไม่ได้ต้องการแผ่นดินเดมอสจริงจัง ที่อยากได้

ก็แค่เสบียง เสบียงที่เดมอสก็มีอยู่อย่างเหลือเฟือ ถ้าเพียงแค่จะเอามาแจก

จ่าย แกไม่คิดเหรอว่า...”

เจ้าชายแห่งคาโนวาลลุกพรวดขึน้เป็นคนแรก และกล่าวค�าพดูที่ไม่ได้

สนับสนุนเลยสักนิด

“ฉันง่วง”

“คาโล!” 

แล้วนั่นละ ถึงเป็นเสียงที่เกือบเรียกได้ว่า เสียงกรีดร้องขัดใจจาก 

เจ้าหญิงแห่งบารามอส
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“นายไว้ใจหน่อยซี่ เดมอสฉันเคยบุกมาแล้ว เรื่องแค่นี้เรื่องจ้อย”

น�า้เสยีงของเจ้าหญงิตวัแสบชวนหงดุหงดิขดัใจ แล้วยงัมาดเจ้าหล่อน

ที่ยืนเหนือแผนท่ีขณะแจกแจงแผนการเดินทางให้เจ้าขอทานแห่งทริสทอร์

ฟังก็ยิ่งชวนโมโห 

โมโหหนักท่ีสุดเห็นจะเป็นใครไม่ได้นอกจากตัวเขาเอง เขาควรจะ

ใจแข็ง แล้วควรจะรู้ว่าเจ้าขอทานนั่นไม่มีทางขัดค�าสั่งเจ้าหญิงแห่งเดมอส 

ส่วนคิล เจ้าคนชอบรายการสนุก มันมีหรือจะเถียง

คาโลทอดตามองเจ้าหญิงจอมยุ่งเบื้องหน้าอย่างไม่สบอารมณ์ แต่

เป็นความขัดใจในตัวเองมากกว่าเรื่องอื่น เมื่อสุดท้ายเจ้าหล่อนก็มีวิธีให ้

ทุกคนเดินตกหลุมของเจ้าหล่อนอีกจนได้

’นายนี่มันมองโลกในแง่ร้ายเกินไป แน่ละ แผนมันอาจจะเหลวเป๋ว 

แต่มีหนึ่งเปอร์เซ็นต์ให้ได้หวังมันก็ดีกว่าอยู่เฉยๆ น่ังรอความตายไม่ใช่รึไง 

ใครจะไปรู ้ฉนัอาจจะท�าส�าเรจ็กไ็ด้ พ่อปีศาจนัน่กไ็ม่ได้เลวร้ายอย่างที่ใครๆ 

ว่า เค้าอาจอยากลุกขึ้นมาท�าตัวเป็นนักบุญกับเขาบ้างก็ได้ใครจะไปรู้’

เสียงเจ้าหล่อนยังก้องอยู่ในหัว เหตุผลของหล่อนมีเป็นร้อย ต่อให้

เถียงกันจนตายเขาก็คงไม่มีวันเถียงชนะ ทั้งที่รู้ว่ามันเหลวไหลไร้สาระ

ปีศาจไม่มีวันจะเป็นนักบุญ

แต่เขาก็ไม่มีหนทางจะท�าให้เจ้าหล่อนเชื่อ โดยเฉพาะเมื่อเจ้าหล่อน

พูดมากกว่าเขา แล้วนัยน์ตาดุๆ ที่เขาเคยใช้ปรามฤทธิ์เจ้าหล่อนได้ผล ก็ดู

จะได้ผลน้อยลงไปทุกที แย่...

“ยากสุดเห็นจะเป็นแถวชายแดนกับตอนข้ามแม่น�้าเลทิส” คิลว่า 

สีหน้าเจ้าตัวเริ่มฉายประกายแจ่มใส ความแจ่มใสที่คาโลนึกคาดโทษ 

หมอนี่เอะอะอะไรขอให้สนุกเป็นใช้ได้ อยู่กับแม่ตัวดีถึงได้เข้ากัน 

เป็นปี่เป็นขลุ่ยอยู่เรื่อย 

“หน่วยลาดตระเวนใกล้เข้ามาทุกที ข้ามชายแดนพ้นเอดินเบิร์กไป

ก่อนยังไงก็ดีที่สุด อย่างน้อยก็ไม่ต้องปะทะกับคนกันเอง” น�้าเสียงดูติดจะ

จริงจังขึ้นบ้างเป็นของโร เซวาเรส นายคนที่เขายังเชื่อว่า เว้นแต่ขัดใจแม่
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เจ้าประคุณแห่งเดมอสไม่ได้แล้ว สมองมันก็ไม่ได้งี่เง่าจนเกินไปนัก 

“หรือนายว่ายังไง คาโล” ประโยคหลังที่นายขอทานหันกลับมาถาม

ท�าให้เขาขยับไหวตัวทั้งที่ไม่คิดอยากจะยุ่งกับแผนการประสาทกลับ อยาก

จะสวนกลับนักว่ามันจะเสือกมาถามเขาท�าไม ก็พอดีนัยน์ตาอีกสองคู่เบือน

มามองเหมอืนจะรอเอาค�าตอบ โดยเฉพาะนยัน์ตาสนี�า้ตาลคูโ่ตนัน่ ถงึท�าให้

เขาเอ่ยตอบอย่างไม่อยากจะเรื่องมาก

“งั้นก็ข้ามไปโคมาน”

เจ้าหล่อนยิ้มกว้างก่อนหันไปคุยกันต่อกับเพื่อนซี้ของหล่อน ขณะที่

รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ที่ชวนเขม่นส่งมาจากนายขอทานแห่งทริสทอร์ รอยยิ้มรู้ทัน

ที่ราวกับจะบอกว่า เขาเองก็ไม่ได้ดีไปกว่ามันสักเท่าไร ยังไงก็ใจอ่อนกับ 

แม่ตัวยุ่งอยู่ดี

“โคมานนี่เมืองกระจิ๊ดเดียว ฉันเคยไปเที่ยวกับพ่อมารอบนึง จ�าได้

ว่ามีทางเล็กๆ เชื่อมข้ามแม่น�้าไปฝั่งโน้นเหมือนกัน” 

เสียงเจ้าตัวแสบคุยโม้ตามนิสัย ขณะที่นัยน์ตาสีม่วงของเจ้าคนชอบ

สนุกก็ดูจะตื่นเต้นเห็นดีเห็นงามกับการโม้อย่างน่าปวดหัว

“เคยไปโคมานไหม คาโล” นายขอทานจากทริสทอร์ถามพร้อมกลั้ว

หัวเราะ

“มีแต่ขอทานกับขโมยที่เดินทางไปทั่ว” 

ค�าตอบที่ท�าให้โรชะงัก ก่อนหัวเราะหึๆ 

“เดินทางมากมันก็รู ้มาก แล้วนายจะรู้ว่าความอิสระน่ีมันดีกว่า

บัลลังก์พระราชาเป็นไหนๆ”

มันเป็นการบล๊ัฟจากเจ้าชายขอทานแห่งทริสทอร์ที่คาโลท�าได้เพียง

แค่ขยับนัยน์ตาสบประสานกับเจ้าคนคมในฝักเบื้องหน้า 

เจ้าคนที่ไม่มีทางยอมให้เขาข่ม เมื่อมันก็มีศักดิ์ศรีของเจ้าชายค�้าคอ

“ด่านตรวจคนเข้าออกค่อนข้างเข้มงวด ฉันยังคิดไม่ออกว่าท�ายังไง

ถึงจะหนีไปพ้น” 

โรเปรยเปลี่ยนเร่ือง น�้าเสียงกลับมาจริงจังท�าให้คาโลถอนหายใจ
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เบาๆ อย่างรู้ว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาจะมาเล่นแง่ แล้วเอ่ยออกความเห็น

“มีปราชญ์เลโมธีกับผู้ใช้เวทในเอดินเบิร์ก หนีไปทางไหนพวกเขา

ก็ตามเจออยู่ดี กังวลไปก็เท่านั้น”

“งั้นความเห็นนาย...” โรเกร่ิน นัยน์ตาสีเขียวมีประกายครุ่นคิด 

ก่อนแย้มรอยยิ้มบางเมื่อสบกับนัยน์ตาสีฟ้าคู่สวย ที่ตอบค�าถามอย่างไม่ได้

ความหมาย

“ก็อย่างที่นายคิด”

ค�าตอบท่ีโรพยกัหน้ายิม้ๆ แล้วยกกระบอกน�า้ขึน้มาจบิ ขณะทีเ่จ้าคน

กลั้นใจรอฟังอีกสองคนท�าสีหน้าพิลึก คิลหัวเราะหึๆ เกาหัวแกรกๆ บ่งบอก

ถงึการยอมแพ้ ขณะทีเ่ฟรนิอ้าปากหวอ ก่อนทีน่ยัน์ตาจะเป็นประกายระยับ 

แล้วฉายรอยยิ้มกริ่มเจ้าเล่ห์

“เฮ้ย! ขอร้อง พวกแกอย่าส่งลูกตาภาษาใจกันอยู่สองคนได้ไหม  

คนอื่นเขาฟังไม่รู้เรื่อง”

พรืด!

นายขอทานผูถ้นดัจบิน�า้จบิชาส�าลกัน�า้แคก็ๆ ขณะทีน่ยัน์ตาสฟ้ีาดหุนั

ขวบัจ้องถลงึมองเจ้าคนปากมปัีญหาทีย่งัยิม้แฉ่ง แถมยังหนัไปพยักพเยิดกับ

เจ้าเพื่อนซี้ที่หัวเราะกึกๆ 

“เฮ้อ! แค่สบตาก็รู้ไปถึงความนัยท่ีซ่อนอยู่ในใจ บรื๋อ...แค่คิดก ็

สยิวกิ้วว่ะไอ้คิลเอ๊ย!”

ปากนั่นมันต้องจับสั่งสอน

ความคิดที่คาโลได้แต่คาดโทษขณะจ้องถลึงมองแม่เจ้าประคุณปาก

มีปัญหา สบตากับเจ้าชายขอทานท่ีดวงหน้าขึ้นสีก�่าสุกที่รีบส่ายหัวกึกๆ  

หมอนี่คงเพิ่งได้รู้ฤทธิ์แม่เจ้าประคุณปากหมาชัดๆ ก็ตอนนี้ 

“ไม่ต้องท�าดุ ก็เสือกท�ามีลับลมคมใน” เฟรินว่ากลั้วหัวเราะเมื่อเห็น

สีหน้าของเจ้าชายคนส�าคัญชักจะเหมือนถูกรีดเรียบมากขึ้นทุกที แต่ก็ยัง

ปากดี “ตกลงจะข้ามไปโคมานยังไง หรือจะต้องส่งภาษาตาปรึกษากันอีก

สักรอบสองรอบ”
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“ปิดตาเลโมธีอาจเป็นปัญหา แต่ถ้าแค่ตบตานายด่านตรวจสักคน

สองคนมันก็ไม่ใช่เรื่องยาก”

ตัดปัญหา คาโลถึงได้อธิบายด้วยน�้าเสียงกึ่งๆ หงุดหงิด เฟรินพยัก

หน้าหงึกๆ รับรู้ ก่อนส่งค�าถาม

“แล้วจะตบตายังไง”

“ตอนนีท้ีเ่ขาก�าลงัตามตวัคอื ธดิาแห่งความมดืกับสหายสามคน” คลิ

เกริ่น 

“หญงิหนึง่ชายสามงัน้ส”ิ เฟรนิพมึพ�า สหีน้าครุน่คดิ ก่อนดดีนิว้เป๊าะ 

ผิวปากหวิวก่อนส่งเสียง “ฉันมีแผน” 

แผนการเจ้าหล่อนท�าให้สามหนุ่มจ้องมองเจ้าคนมากแผนเขม็ง เจ้า

คนที่แย้มรอยยิ้มกว้าง แล้วเข้ามาเดินวนรอบๆ หนุ่มน้อยแต่ละคนด้วย

นัยน์ตากรุ้มกริ่มมีปัญหา

“จะว่าไปน้า...พวกแกแต่ละคนหน้าตาก็ไม่เลวเกว ถ้าแต่งนั่นนิด  

เติมนีห่น่อย” น�า้เสียงของหล่อนเริม่เล่นงานคนฟังให้เสยีววาบตัง้แต่เส้นผม

จรดปลายเท้า โดยเฉพาะรอยยิ้มเจ้าเล่ห์กับค�าพูดกลั้วหัวเราะถูกอกถูกใจ 

“แกว่าพวกเขาจะว่าไง ถ้าหาให้ตายก็เจอแต่ชายหนึ่งหญิงสาม”

“ไม่!”

เป็นครั้งแรกที่เจ้าชายแห่งคาโนวาลตวาดเสียงแข็ง 

แล้วยืนยันสาบานกับตัวเองว่า ให้ตายเขาก็ไม่มีวันยอมให้เจ้าหล่อน

เป็นผู้กุมหางเสือของเรือที่จะล่มมิล่มแหล่ล�านี้เด็ดขาด


