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จากใจผู้เขียน ถึง ผู้อ่านที่กาลังอ้าปากค้าง

สวัสดี ทุกๆคน ขอสารภาพจากตัวเองเลย(หันซ้ายหันขวา) ว่า “พึ่งทา E-BOOK แบบจริงจัง ครั้งแรก” ดังนั้นถ้า
มันไม่เข้ากะตาอะไรก็ขอโทษด้วยละกัน สาหรับใครที่พึ่งเคยมาอ่านเรื่องนี้ ขอให้ทาใจซักนิด เรื่องนี้ ขอบอก มันไม่ได้เป็น
นิยายโรแมนติก ตาหวานฉ่า และไม่ได้เป็นนิยายผจญภัยแฟนตาซีแบบเรื่อยๆ เพราะฉะนั้น ถ้าไม่ชอบเลย ก็ปิด ไม่ใช่ไล่
นะ แต่เนื้อเรื่องมันบ้ าระห่าเกินไป ไม่ขอเล่าเรื่องย่อให้ละกัน ว่าเป็นยังไง อยากรู้คร่าวๆ เราแนะสั้นๆสามคา ตามที่คน
สมัยนิ้นิยมละกัน ว่า “ดุ เดือด มาก” ยิ่งถ้าเป็นคนกลัวเลือด กลัวพวกเห็นแผลเหวอะๆนี่ อย่าอ่านเด็ดขาด! นี่เป็นคาเตือน
ของนักเขียนที่ต๊องๆอย่างเรานะ อย่า!
ส่วนใครที่เคยอ่านมาแล้ว เซอร์ไพรส์ไหม? ที่จู่ๆ ทาให้เห็นเป็นเล่มแบบนี้ แฮะๆ เห็นมีหลายคนเคยบอกว่าอยาก
อ่านเป็นเล่ม น่าทาเป็นเล่มนะ แต่ก็ทาไม่ได้ซักที เพราะว่า เราไม่ว่างเลยเท่าไหร่เลย ถึงจะว่าง ไอเดียเรามันก็ไม่ค่อยผุด
ไม่ค่อยฉีกแหวกแนวเท่าไหร่นัก แล้วก็ไม่สบายด้วย โอย กว่าจะกลับมาได้ แต่ก็เอาเถอะ ถึงจะบอกว่า มันไม่อยู่ แต่ไม่ได้
บอกว่า ไม่ได้อยู่ในรูปเล่มนี่ (ฮะๆๆๆๆๆๆๆ)
เอาละ เพื่อไม่ให้ทุกท่านเสียเวลา (จึงไม่เขียนคานา ทั้งๆที่ควรจะมี ฮะๆๆๆๆๆๆๆ) ขอเชิญทุกท่าน เข้าสู่ ตานาน
เผ่าพันธุ๋ตายยากตายเย็น แต่อยู่ยืดหลายร้อยศตวรรษ และความพิศวงกับประวัติศาสตร์ลับสุดยอด อย่าง
~The Vampires~ ตานานแวมไพร์ ได้เล๊ย!
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ปล. ลืมบอกอย่าง เล่มนี้อยากให้แสดงให้เห็นในรูปลักษณ์ของ บันทึก ดังนั้น ควานหาหน้าเองให้เจอนะ

รวมเรื่องเล่ำตำนำน
Before Of Chroicles
บทนา : ปฐมบทแห่งตานาน
ตานานที่ 1 เพราะงานพาร์ทไทม์ใหม่
ตานานที่ 2 Impossible Things are Possible Things
ตานานที่ 3 ตาบล Snagov แหล่งชุมนุมเหล่าปีศาจ
ตานานที่ 4 ลอบสืบแดนศัตรู
ตานานที่ 5 ศึกสามแคว้น
ตานานที่ 6 ราชทูตเจ้าสาราญ
ตานานที่ 7 Dark King Bat กับ มงกุฎกษัตริย์แวมไพร์
ตานานที่ 8 อุปสรรคระหว่างทาง!!!
ตานานที่ 9 หมู่บ้านดาร์โกวาเนีย
ตานานที่ 10 ตุ๊กตาสีขาว และ การสกัดกัน้
ตานานที่ 11 วางแผน
ตานานที่ 12 อีสเตอร์นองเลือด
ตานานที่ 13 ไม่มีสิทธิ์
ตานานที่ 14 เหนือความคาดหมาย
ตานานที่ 15 Quiz on the crown
ตานานที่ 16 ยุทธการศึกชิงนาง!
ตานานที่ 17 กลับสู่ซาตาเรส!

Before Of Chronicles
หวัดดี! ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ตัง้ แต่คนตกงานต๊อกต๋อย นักเรียน คนทางานทั้งหลาย หรือแม้แต่
พวกคนใหญ่คนโต ขอบคุณมากที่ซื้อและเปิดหนังสือเล่มนีจ้ ากร้านขายหนังสือถูกหรือแพง หรือ มันอยู่ในห้องสมุดที่ไหน
ซักแห่งนะ ก่อนที่จะเล่าเรื่องนั้น ขอแนะนาตัวก่อนและกัน
ฉัน เฟรย่า โนคาเอล เป็นนักเรียนวัย18 ม.ปลายธรรมดาๆคนหนึ่งแห่งโรงเรียนนานาชาติเล็กๆ (ถึงจะรูจ้ ักแต่ก็ไม่ดงั
หรอก เพราะฉะนั้น อย่ารูเ้ ลย) ถูกพ่อส่งให้มาเรียนที่โรมาเนียนานและ ตอนนี้อยู่ที่ห้องเล่าเล็กๆรกๆยังกับรูหนูแห่งหนึ่งที่
เมืองหลวงเช่นบูคาเรสต์
พ่อแม่ฉันเป็นใครหรอ พ่อเป็นบาทหลวงจนๆ วันๆไม่ทาอะไรนอกจากนัง่ อ่านหนังสือพิมพ์กระดิกเท้ากริกๆ ถ้าใคร
จ้างไปทางานส่งสวดศพล่ะก็ วิง่ หนีจู๊ดไปเลย ต้องลากกลับมาที่งานให้ได้ คนส่วนมากก็ไม่อยากจ้างบาทหลวงกิก๊ ก๊อก
อย่างพ่อด้วย ส่วนแม่หรอ แม่ฉันเป็นนักโบราณคดี วันๆไม่สนใจอะไรนอกจากขุดพวกพระศพของฟาโรห์และก็มัมมี่อย่าง
เดียว ไม่เคยกลับมาให้สามีและลูกอย่างฉันพบหน้าซักกะที มีสิ่งเดียวที่พบก็คือ เงินที่แม่ส่งมาทุกเดือนเท่านั้น
คิดแล้วอนาถตัวเองซะจริง ต้องทามาหากินรับจ้างเลี้ยงชีพคนเดียวที่โรมาเนีย กว่าจะได้เงินมาจ่ายค่าเช่าห้องกับ
ค่าเรียนก็เกือบแย่ บางครั้งก็ต้องยอมโดดเรียนเพื่อเอาค่าเทอมมาจ่าย(ในกรณีที่แม่ไม่ยอมส่งเงินมานานถึง3เดือน)
ก่อนที่จะเล่า(อีกรอบ)ขอเกริ่นๆเลยล่ะกันนะ
แวมไพร์...เป็นอะไร....มันเป็นตัวอะไร....อยู่ที่ไหน...เกิดเมื่อไหร่...แล้วใครเป็นผู้สร้าง...เคยรูห้ รือไม่?...บางคนก็ตอบ
ไปตามความคิดทีถ่ ูกปูพื้นฐานว่า มันก็เป็นเพียงแค่ ผีดดู เลือดทีต่ ายแล้วแล้วก็ฟื้นคืนชัพได้...บางคนก็บอกว่า เป็นผีหล่อๆ
เท่บาดใจ ผีสวยๆทีแ่ สนเซ็กซี่...หรือ...บางคนบอกอีกแบบว่า...มันเป็นตัวทีม่ ีลักษณะนิสัยเหมือนแดรกคูล่าแต่เพียงแค่
ไม่ใช่พวกเจ้าชายก็เท่านั้น...
แล้วแวมไพร์ จาเป็นต้องอยู่ที่โรมาเนียเสมอไปเหรอ จาเป็นจะต้องดูดเลือดได้แค่เพศตรงข้ามเท่านั้นหรอ!
หากคิดอย่างนั้น ก็ลบไปจากสมองไปได้เลย แวมไพร์ที่รู้จกั กันในวงกว้างน่ะ เป็นเพียงแค่สิ่งที่อาจอิงความจริง แต่ก็
ใช่วา่ จะจริงเสมอไปนะ
เอาล่ะ! เรื่องที่ฉันจะเล่าต่อไปนี้ ขอยืนยันเลยว่ามันเคยเกิดจริงๆในชีวติ ของฉัน ก่อนที่จะอ่านนั้น ขอแจ้งก่อนที่จะ
อ่านเลยว่า

1. หากเป็นคนที่ขวัญอ่อน เป็นโรคประจาตัวอะไรซักอย่าง เป็นโรคจิต หรือ เผลอหลวมตัวซื้อมาอ่าน ก็จงปิดมัน
ซะและให้คนอื่นไปเลย หรือไม่ก็โยนลงถังไปเลยก็ได้นะ ไม่วา่ กัน เพราะว่า เรื่องที่ฉันจะเล่าต่อไปนี้ มันไม่ใช่
เรื่องโสภาและน่าชื่นชมตามจินตนาการ และมันอาจทาให้คุณเสียเวลาในการทามาหากินของตัวเอง
2. ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร เอาไว้ทาให้คุณเพลิดเพลินได้ แต่อย่าว่าผู้ที่มีความเชื่ออยู่แล้วว่างมงายหรืองีเ่ ง่า เพราะ มั น
จะทาให้เขารู้สึกแย่ที่คุณขัดจังหวะการอ่าน และบางครัง้ อาจหยิบสิ่งใกล้ตวั ทาร้ายคุณได้
3. สุดท้าย เมื่ออ่านจบแล้ว อย่าเอะอะโวยอะไรทั้งสิ้น จงเก็บไว้เป็นความลับในส่วนที่ลึกที่สุดในใจของคุณก็
เพียงพอแล้ว
อ้อ ลืมบอกไป....
ก่อนอ่าน หายใจลึกๆเข้า ให้อนุภาคอากาศทุกอนูซมึ แทรกไปที่ปอดและผ่อนลมหายใจ (ท่องบทสวด
วันทามารีอาไว้กด็ ี) เพราะอาจจะทาให้คณ
ุ สะดุ้งทุกเวลา และที่สาคัญ อย่าอ่านคนเดียวในห้องมืด! พร้อมรึยังที่
จะเข้าสู่เรื่องราวตานานที่แท้จริง ถ้าพร้อมล่ะก็ ไปกันเลย!

ปฐมบท
จุดเริ่มต้นแห่งตำนำน
ทวีปที่เต็มไปด้วยดินแดนที่ศรีวิไล เลิศหรูด้วยแฟชั่น เลิศล้าไปด้วยอุตสาหกรรม เต็มเปี่ยมไปด้วยนักวิชาการ
มากมาย และความรู้เป็นร้อยๆได้กาเนิดมาจากที่แห่งนี้ จนผู้คนทัว่ โลกต่างก็ชื่นชมกับความเก่งกาจของทวีปแห่งนี้......
ทวีปนั่น มีนามว่า ทวีปยุโรป......
แต่ ก่อนการพัฒนาแบบนี้จะเกิดขึ้น ต้องเสียเวลามาเป็น300ปี กว่าจะโด่งดังเฉกเช่นปัจจุบัน ช่วงนั้นอยูใ่ นช่วง
ศตวรรษที1่ 4-16 เป็นยุคทีก่ าลังพัฒนา แปรเปลี่ยนได้ดี เน้นความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องจริงบนโลก และ การพัฒนาสิง่ ต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นงานศิลป์ งานประติมากกรรม ความเชื่อต่างๆ มีคนดังเกิดขึ้น เช่น ในวงการละครและวรรณกรรม มือฉมังเอก
ทางด้านนี้ก็ต้องเป็น วิลเลียม เชคสเปียร์ หรือจะเป็น ลีโอนาโด ดาวิชี ศิลปินผู้เก่งกาจทั้งความรู้และความสามารถใน
ทางด้านศิลปะทุกอย่าง
คนในช่วงยุคนั้น เลิกสนใจพวกศาสนา พวกเขาหันมาสนใจแต่สิ่งทีเ่ ป็นความจริงของโลก
หารู้ไม่วา่ .....ช่วงยุคนั้น ยังคงมีสิ่งที่ถกู ขนานนามเรียกว่า ปีศาจ อาศัย ร่วม ทวีปผืนนั่นอยูด่ ้วย!
ในผืนแผ่นดินนั้น ลึกเข้าไปแถบทางด้านทะเลเมดิเตอร์เรเนีย เลยประเทศหลายประเทศจนเข้าย่างสู่ประเทศฮังการี
ผ่านที่ราบฮังการีที่กว้างใหญ่ ป่าไม้ที่รกทึบ และเข้าสู่ดินแดนทีม่ ีปศี าจอาศัยเยอะที่สดุ ที่นั่น มีนามว่า ประเทศ โรมาเนีย
ตามตารา หนังสือในประวัติศาสตร์ และแผนที่ของแห่งนีใ้ นปัจจุบัน ได้ปรากฏ เรื่องราวเกีย่ วกับประเทศนี้หลาย
รูปแบบ มีแคว้นใหญ่น้อยเต็มไปทั่ว แต่ที่ใหญ่ที่สุด เห็นจะเป็นสองแคว้น นั้น ซึง่ มีปราสาทของท่านผู้หนึ่ง ชื่อว่า ปราสาท
บราม มันถูกอยู่ระหว่างสองแคว้นนี้
สองแคว้นนั่นมีชื่อว่า ทรานซิลวาเนีย และ วลาเซีย แคว้นที่รู้จักกันมากมาย เพราะเป็นสถานที่ตานานของปีศาจ
กระหายเลือดที่โด่งดัง นามว่า เคานท์ แดรกคูล่า อาศัยอยู่ และมันยิ่งโด่งดังขึ้น เมื่อมีปศี าจร่วมชีพอย่าง เผ่ามนุษย์หมา
ป่าแวร์วูฟ ค้างคาวดูดเลือด และตานานของเคานท์เตสสาวกระหายเลือด นามว่า อลิซาเบท เดอ บาร์โทรี่ แห่งปราสาท
เซจเธ ในป่าลึกของทรานซิลเวาเนีย ร่วมด้วย
ทุกคนทราบกันดีนั้นเกีย่ วกับเรื่องนั้น อาจเป็นเพราะมีคนมาเผยแพร่และเล่าต่อๆกันมา และต่างก็ชื่นชอบเป็นอย่าง
มาก แต่ทว่า มีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาได้ลืมเลือนไปตามกาลเวลา
ความจริงแล้ว ในแผนที่ประเทศนี้ มีแคว้นอีกแคว้นหนึง่ เป็นแคว้นเล็กๆที่ได้ถูกจารึกไว้ นามว่า

ซาตาเรส
แคว้นที่มีแต่พวกสิ่งมีชีวติ นามว่า ปีศาจอาศัยอยู่ทงั้ หมด โดยเฉพาะ แวมไพร์ !!!!
แคว้นนั้นไม่ได้อยู่ไกลเลยแม้แต่น้อย แค่ผ่านเทือกเขาคาร์เปเธียนและทรานซิลวาเนียแอลป์ที่กว้างใหญ่นั้นไป
ด้านหลังที่มีปา่ รกทึบไปทั่วนั่นแหละ คือ ที่อยู่ของแคว้นนั้นนั่นเอง
เหตุใด แคว้นนี้ถึงไม่มีชื่อปรากฏอยู่ในแผนที่ และ จารึกตามหนังสือต่างๆ หรือแม้แต่หลักฐานสิ่งของจากที่นั่นล่ะ
ในเมื่อพูดว่า เคยมีอยูจ่ ริง
ความจริงทุกสิ่งเริ่มมาจากที่นั่น.....

คริสต์ศักราช 1588 ประเทศโรมาเนีย แคว้นเล็กๆแห่งหนึง่ ...............
"ครืนนนนน!"
"ซ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"
"เปรี้ยง!"
เสียงที่ ฝนได้กรรโชกตกลงมาอย่างไม่ขาดสายได้ดังขึ้น สายฟ้าสีสว่างได้ส่องประกายแวบๆและส่งเสียงร้องตามมา
ในท่ามกลางท้องฟ้าทีม่ ิดสนิท ไร้นวลจันทร์และเมฆา สายลมแห่งความโชคร้ายได้พัดแรงดังพายุลกู ใหญ่ ในแคว้นแห่งหนึ่ง
ที่อยู่ลึกหลังเทือกเขาขนาดใหญ่
ที่นั่น มีปราสาทสีดาสูงตระหง่านขนาดใหญ่ตั้งอยู่ ในท่ามกลางป่าไม้ที่รกชัฏและความมืดมิด สร้างความสยอง
ขวัญแก่ผู้คนแถบนั้นในยามวิกาล
ทว่า ภายในปราสาทแห่งนั้น กลับมีห้องเล็กๆห้องหนึ่งที่สอ่ งแสงสว่างจากเทียนเล็กๆหลายแท่ง
ที่นั่นมีบุคคลสามคนนั่งนิง่ อย่างสงบในบรรยากาศทีเ่ ต็มไปด้วยความตรึงเครียด แสงจากดวงเทียนสีเพลิงได้กระทบ
หน้าให้เห็นหน้าชายร่างสูงผู้หนึ่ง ใบหน้าที่หล่อเหลาและขาวซีดไร้เลือดฝาด พร้อมกับดวงตาสีเขียวดั่งมรกตที่ดูเยือกเย็น
และลึกลับได้จับจ้องมาที่บุคคลผู้หนึ่งอยู่เบื้องหน้า
"ท่านแน่ใจแล้วเหรอว่าคาพยากรณ์ของท่านเป็นจริง" น้าเสียงเยือกเย็นของเขาเอ่ยถาม เรือนผมสีเงินที่ยาว
สไลด์ประต้นคอและผมหน้าม้าที่ปิดช่วงตาของเขาจนแทบไม่เห็นดวงตาของเขาได้พัดปลิวไปตามทิศทางที่ลมได้พาไป
หญิงชราคนหนึง่ ได้เงยหน้า นัยน์ตาสีแดงดัง่ โลหิตที่ไหลเวียนในร่างกายของนางจ้องมองชายหนุม่ ก่อนที่จะก้มลง
มามองลูกแก้วสีฟ้าใสใหญ่ๆ มือที่เหี่ยวย่นตามกาลเวลาของเธอลูบมันและถอนหายใจเฮือกใหญ่

"แน่นอนค่ะ นายท่าน แคว้นเราจะเกิดภัยพิบตั ิอย่างใหญ่ล้วนสิ้นปีแน่" น้าเสียงที่เศร้าใจของหญิงชราฟั
แล้วน่าหวั่นใจ "แคว้นของเราจะล่มสลายสูญสิ้นไม่เหลือแม้กระทัง่ รัชทายาท หรือแม้แต่พวกยิปซีกไ็ ม่เหลือ ผืนดินแห่งนี้จะ
กลายเป็นของวลาเซียและทรานซิลวาเนียทันที"
"แล้วมีทางแก้ไขมัย๊ " ชายหนุ่มอีกคนผู้ซงึ่ มีเรือนผมสีทองถูกมัดเป็นหางม้าต่าๆถามอย่างร้อนรนทันที ดวงตาสีน้า
เงินเข้มดัง่ น้าลึกในมหาสมุทรเต็มไปด้วยความร้อนรน "อย่างเช่นพวกข้าไปจัดการมันก่อน"
หญิงชราได้แต่ส่ายหน้า ชายหนุม่ ผมสีทองเอามือทุบโต๊ะอย่างเจ็บใจและขบกรามด้วยความคับแค้น ทว่าชายหนุ่ม
ผมสีเงินนั้นไม่มีท่าทีตอบสนอง เขานั่งนิง่ ด้วยความใจเย็นและสูบไปท์เหล็กสีเงินไปนิดหนึ่งก่อนทีจ่ ะถามต่อ
"ไม่มีซักทางเลยเหรอ ท่านแม่มดเฮล"
"อ่า......" หญิงชราได้กม้ ลงไปมองที่ลูกแก้วอีกครั้ง “ข้าจะลองทางวิธีด”ู
เธอมองอยู่ซกั ครู่ จู่ๆแววตาที่ดเู ศร้าหมองกลับเบิกกว้างและเต็มไปด้วยความหวัง เธอเงยหน้ามองผู้ที่เป็นนายท่าน
ของเธออีกครั้ง
"ข้าว่าสิ่งนี้อาจเป็นความหวังของพวกเราครั้งสุดท้ายก็ได้คะ่ " เธอว่า "อีกไม่นานจะคนๆหนึ่งจากที่ไกลแสนไกลจะมา
ช่วยท่าน นางจะสร้างปฏิหารย์ แก่พวกเรา"
"นางเป็นใคร" ไปท์เหล็กได้ถูกเอาออกจากปากของเขา แววตาทีด่ ูเย็นชานั้นแปรเปลี่ยนไปด้วยความตั้งใจแน่วแน่
"นาง....มีนามว่า...อ่า....เฟรย่า" หญิงชราจ้องไปที่ลูกแก้วไม่วางตา
"นางจะมาทางประเทศไหน" ชายหนุ่มผมสีทองถามอย่างกระตือรือร้น
".......อืม.......นางไม่ได้มาจากประเทศไหน...." หญิงชราเพ่งเล็งมากกว่าเก่า "แต่....นางมาจากที่ๆไกลแสนไกล"
"ไกลแสนไกล......หมายความว่าไง" น้าเสียงเย็นๆถาม
หญิงชราหลับตาและนั่งนิ่งราวกับเข้าฌาน เธอเอ่ยด้วยน้าเสียงที่ดีใจ
"เวลาค่ะ" เธอตอบและพูดเกี่ยวกับบุคคลที่สามทีก่ าลังพูดถึง "เธอเป็นคนที่มาจากอนาคตทีไ่ กลแสนไกล.......ตัวสูง
ไม่มากนัก หน้าตาสะสวยราวกับเทพวีนัสในเทพนิยายกรีก ใบหน้าขาวผ่องราวกับหิมะที่ขาวโพลนและบริสุทธิ์ เรือนผมสี
ยาวสีดาสนิทดั่งนิลกาฬน้าดี ดวงตากลมโตแวววาวดัง่ เพชรเม็ดงาม มีสีแดงฉานดั่งโลหิตที่ไหลเวียนในร่าง นางผู้นี้มีความ
ฉลาดปราดเปรื่องมาก ราวกับอริสโตเติลกลับชาติมาเกิด"

ชายหนุม่ ผมสีเงินกับชายหนุ่มผมสีทองหันหน้ามามองพร้อมกัน ชายหนุ่มผมสีเงินละสายตาไปถามหญิงชราอีก
ครั้ง
"พวกข้าจะตามหานางได้จากที่ไหน" ชายหนุ่มผมสีเงินถาม
หญิงชราลืมตาและยิ้มบางๆ
"ท่านไม่ต้องไปหาหรอก นางจะมาหาตัวท่านเอง"

ในเวลานัน้ ก็มีอกี สถานทีห่ นึ่งกาลังได้ลั่นเสวนาเรื่องราวบางอย่าง มันอยู่ลกึ ลงไปใต้ผืนแผ่นดินที่กว้างใหญ่
อยู่คนละภพกับโลกาที่เหล่ามนุษย์อาศัยอยู่ ที่นี่มีแต่เสียงกรีดร้อง และ ความทรมาน จาก เพลิงที่ลุกโชนไปทั่ว
ทว่า ลึกไปใต้พสุธาเหล่านั้น มีปราสาทสีแดงเพลิงหลังใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ในปราสาทหลังนั้นเต็มไปด้วยความ
มืดมิด และมีเสียงร้องโหยหวนดังเป็นระยะๆ มีเพียงแค่แสงจากเพลิงที่อยู่ข้างนอกให้ความสว่างมาให้แกห้องเล็กๆห้อง
หนึ่ง
ห้องนั้นมีบุคคลหลายคนมากมายนัง่ อยู่ทเี่ ก้าอี้เบาะหนาม ทุกสายตาจับจ้องไปมองใครคนหนึ่งที่นั่งอยูเ่ ก้าอี้
ประธานด้วยความไม่อยากเชื่อ บุคคลผู้นั้นยิ้มเม้มมุมปากให้แก่บุคคลเหล่านั้น และพูดต่อ
“ข้าพูดจริง” เสียงทุ้มเย็นๆว่า
“แต่พระองค์ต้องทาลายมันพะย่ะค่ะ!” หนึ่งในบุคคลเหล่านั้นแย้งมา “ไม่งั้นมันจะส่งผลกระทบต่ออาณาจักรของ
พระองค์! รัชทายาททั้งสองกาลังจะทาให้อาณาจักรพังพินาศและสั่นสะเทือนทั้งสามโลก”
“ปล่อยมันไปซะ” เขาคนนั้นหัวเราะเย็นๆ “มันเป็นการต่อสู้ที่ไม่อาจเปลี่ยนต่อโชคชะตาได้”
“ถ้าพระองค์ปล่อยให้เกิดขึ้น ที่แห่งนั้นจะต้องพินาศด้วยเช่นกันนะพะย่ะค่ะ!” อีกบุคคลหนึ่งว่า “ลูกๆของท่านจะ
ตายหมด และจักหายสาบสูญไม่เหลือเผ่าพันธุ์เลยแม้แต่น้อย”
“อย่าวิตกไป เหล่าเสนาทั้งหลายเอ๋ย” เขาเอ่ยด้วยน้าเสียงที่นุ่มนวลและเยียบเย็น “มันไม่ส่งกระทบถึงขนาดนั้น
หรอก เพียงแค่ ใครจะชนะก็เท่านั้น สิ่งๆนั้นก็ไม่ควรจะทาลายด้วย”
“แต่ถ้านาภัยพิบตั ิมาให้จนทาให้พวกสวรรค์รู้มันจะเป็นเรื่องใหญ่นะพะย่ะค่ะ” บุคคลคนหนึง่ บอกมา “พระเจ้า
จะต้องมายุ่งเรื่องนี้แน่”
สิ้นคาพูดนั้น แทนที่สีหน้าของเขาหวาดหวั่นและเกรงต่อบุคคลที่พูดถึง เขากลับแค่นหัวเราะอย่างสนุกสนานแทน

“งั้นก็นา่ สนุกเข้าไปใหญ่” เขาคนนั้นลุกขึ้นพร้อมกับทาท่าไม่รู้ร้อนกับสิ่งที่ได้ยินเมื่อตะกี้ “ข้าอยากเห็นหน้าพระเจ้า
เหลือเกินว่าจะแก้ไขยังไงกับสิ่งทีเ่ กิดขึ้น”
“ทางที่ดี ข้าว่าทาลายสิง่ นั้นซะเถิดพะย่ะค่ะ ก่อนทีจ่ ะมีเหตุใดเกิดขึ้น” บุคคลคนนั้นแย้งคาพูดของเขา
“ไม่!” น้าเสียงนิ่มๆแต่เด็ดขาดได้ประกาศไปทันที! “สิ่งนัน้ เป็นของขวัญทีข่ ้าจะต้องมอบให้แก่ลกู ของข้า ข้า
ไม่ทาลายมันเด็ดขาด!”
“แต่พระองค์....”
“ไม่ก็คือไม่!” น้าเสียงนัน้ ได้ตอกย้าให้พวกเสนาเงียบไป “มันมีคา่ มากที่สุดจนพระเจ้าเองก็เกรงสิง่ นี้เช่นกัน!”
บุคคลเหล่านั้นเงียบไปทันที....อะไรหนอที่คนๆนี้สร้างขึน้ แล้วทาให้พระเจ้าเกรงได้.....พวกเขาสดับเสียงฟังคาพูด
ของผู้เป็นราชา และหันมองไปที่กล่องใบหนึ่งที่อยู่บนโต๊ะกลมตัวนั้น
"สิ่งๆนี้ที่ข้ามอบให้แก่ผู้เป็นรัชทายาทที่แท้จริงนั้น มันไม่ใช่มีค่าเพื่อแค่ฉลองกับตาแหน่ง” เขากล่าว ”หากรับรู้จริงๆ
จะรู้ว่าเหตุใดข้าสร้างมันขึ้นมา"
“แต่ถึงอย่างไร ลูกของพวกเราก็ไม่เคยมีใครซักคนรับรู้นี่เพค่ะ” เสียงปริศนาหวานๆเสียงหนึ่งดังก้องขึ้นมา
จากบุคคลเหล่านั้น
ผู้เป็นราชามองไปที่เจ้าของเสียง ความมืดทาให้มองไม่ชัดว่าเธอผู้นั้นมีใบหน้าอย่างไร เห็นเพียงแต่รูปร่างอรชร
อ้อนแอ้นน่าสัมผัสของเธอเท่านั้น เธอผู้นั้นพูดต่อ
“ตัวข้าผู้เป็นราชินีเองยังไม่รู้ด้วยซ้าว่าพระองค์ทาไปเพื่อสิง่ ใด” ปุจฉาจากเธอได้วา่ ไป ทาให้พวกเสนาอือฮามา
“แล้วพวกเขาจะรู้หรอเพค่ะ ว่ามันถูกสร้างเพื่อสิ่งใดและทราบหรือว่าท่านสร้างขึ้นเพราะอะไร”
เขายิ้มเม้มมุมปากอีกครัง้ และเอ่ยต่อ
“รู้ซิ พระชายาของเขาจะเป็นผู้เฉลยเหตุผลเอง” น้าเสียงมัน่ ใจเต็มเปี่ยมได้วิสัชนากลับไปทันที

ตำนำนที่1 เพรำะงำนพำร์ทไทม์ใหม่
เช้าวันหนึ่ง ในฤดูร้อนที่แสนจะน่าเบื่อ เสียงจักจัน่ ได้ดังระงมกันอย่างเซ็งแซ่ ฉัน เฟรย่า โนคาเอล กาลัง
นั่งควงปากกาเล่น สายตาได้เหม่อมองไปที่นอกหน้าต่างอย่างเซงๆและมองนาฬิกาตลอด ในวิชาหนึ่งที่เป็นยานอนหลับชิ้น
ดี ใครทนได้กเ็ ป็นสุดยอดแห่งความอึดและถึกมาก วิชานี้สามารถส่งผลต่อสมองให้เกิดการสั่งฮอร์โมนสลบได้ไป3ชั่วโมง
จนฝันเป็นนิยายได้ ทายซิวา่ วิชาอะไร
“เอาล่ะ สถาปัตยกรรมในสมัยยุค ศตวรรรษที่16 เป็นอย่างไร”

เดาถูกแล้วใช่ม่ะ ว่า วิชานี้คืออะไร มันคือ วิชา ประวัติศาสตร์ วิชาที่น่าเบื่อสุดๆ ไม่เข้าใจเลย ว่าทาไมพวกสายวิ
ทย์อย่างพวกฉันต้องเรียน แต่ไอ้มาตรการศึกษามันบังคับแทนทีพ่ ่อกับแม่จะกลุ้มไปกับพวกฉัน กับดีใจยิ่งกว่าได้เงินเป็น
ล้านๆยูโรเลยล่ะ
“ใครตอบได้บ้าง” เสียงของชายแก่ผมสีดอกเลาทัง้ ศีรษะจ้องมองผ่านภายใต้กรอบแว่นที่เก่าบุโรทั่ง รุ่นเอลวิช กับ

The beetles ด้วยสายตาทีเ่ คร่งเครียด
เขาคนนั้น คือ มิสเตอร์ สติกซ์ เป็นคนหัวโบราณ และเข้มงวดสมชื่อ สายตาของเหล่านักเรียนในห้องรีบสแกน
ตัวหนังสือสีมว่ งเล่มหนาที่อยูเ่ บื้องหน้า ยกเว้นฉันที่วางปากกาและเอาหมอนเล็กสีขาวมาวางบนโต๊ะพร้อมกับเอาหัวพิงไป
แทน
...เหอะๆ ฉันไม่ทาหรอก ทาไปทาไม เพื่อเอาตัวรอดเหมือนคนอื่น...ก็คนไม่ชอบ...จะทาไปก็ไม่เห็นมีคะแนนเพิ่มขึ้น
เลย...เท่าไหนเท่านั้น...อาจารย์คนนี้น่ะ งกคะแนนยิง่ กว่าน้าทะเลในมหาสมุทรซะอีก
“โนคาเอล!”

เสียงแหบแห้งตะโกนของชายแก่ได้ดังขึ้น ร่างของทุกคนสะดุ้งเฮือกราวกับถูกไม้เรียวประจากายของชายแก่ฟาด
เข้า สายตาของทุกคนในห้องจับจ้องมาที่ฉันด้วยความลุ้นระทึก เขาเดินตรงมาที่ฉันโดยไม่เหลียวแลไปทางอื่น ฉันลุกขึ้น
และยืนบิดขี้เกียจเล็กน้อยตามมารยาทที่ฉันชอบทาประจา เขาจ้องฉันไม่กระพริบตา
“ค่ะ” ฉันยิ้มหวานใส่เขา...แต่ในใจอยากจะฟาดกบาลล้านๆด้วยหนังสือของเขาให้สลบ
“สถาปัตยกรรมในยุคศตวรรษที่16เป็นอย่างไร” น้าเสียงไม่พอใจเต็มทีเ่ ริ่มถามมา

ฉันทาเป็นนึกทั้งๆทีใ่ นหัวสมองของฉันตอนนี้กลวงโบ๋ไม่มอี ะไรเลยแม้แต่น้อย

“อืม........อะไรดีล่ะค่ะ” ฉันถามเพื่อให้เวลายืดเยื้อออกไปและใช้นิ้วเคาะไปเรื่อยๆ “ปราสาท โบสถ์ ราชวัง หรือบ้าน

ทั่วไป”
“อะไรก็ได้ที่เป็นสถาปัตยกรรมในยุคนั้น” ...น่ะ...เล่นแบบนี้เหรอ....

ฉันเหลือบมองไปที่โต๊ะข้างๆ เพื่อนของฉันหยิบกระดาษทีเ่ ขียนข้อมูลโชว์ให้ตัวอักษรเป้งๆในนั้น
“ส่วนใหญ่จะใช้ก้อนหินขนาดใหญ่มาก่อสร้าง” ฉันตอบคล่องปรื๋อไปทันที
“แล้วไงต่อ” สายตาคู่นั้นยังจ้องไม่เลิก ราวกับจะจับผิดทุกท่วงท่าของฉันก็ไม่ปาน
“อ่า........แล้วก็” ฉันเหลือบมองอีก เพื่อนๆในห้องบางคนช่วยกันชูกระดาษขึ้นมา แต่...โธ่เว๊ย!...ทางขวาหน่อยซี้...

ไม่เห็นโว๊ย!..มิสเตอร์ สติกซ์ก็บงั จริง....ชิ... “ก็.......”
“ก็-อ-ะ-ไ-ร” น้าเสียงเน้นทุกพยางค์ยงิ่ ทาให้ใบหน้าของฉันผุดไปด้วยเหงื่อ พูดง่ายๆตอนนีฉ
้ ันอยู่ในสถานะในเอม

เอสเอ็นที่ออนอยู่วา่ “เหงื่อแตก” มักใช้เฉพาะเวลาอับจนหนีไม่รอด ต้องขอความช่วยเหลือS.O.Sด่วน
ยกตัวอย่างเช่น...การบ้านวิชาเลขเสริมที่ต้องส่งพรุง่ นี้ แต่ทาไม่ได้ซักข้อ แถมต้องเป็นแสดงวิธีทาด้วย จึงต้องขอ
ความช่วยเหลือจากคนเก่งๆที่ออนอยู่ พวกนั้นจะรูเ้ รื่องเองโดยอัตโนมัติและจะแสกนลงเครื่องพร้อมกับส่งกระจายไปทุก
เมลในห้องทันที แล้วตอนเช้าพวกเราทุกคนก็จะปลอดภัยจากวิกฤตครั้งใหญ่
ทุกคนมองหน้ากันและไม่รู้จะทายังไงให้แนบเนียน หนุ่มฮิพพอพคนหนึ่งทนสภาพไม่ได้กบั สิ่งที่เกิดขึ้น จึงลุกขึ้น
และชูกระดาษให้ฉัน ฉันชะโงกไปเล็กน้อยและยิ้มกว้าง ทว่า! ผู้ปุจฉากลับหันหลังไปมองทันใด!
“ทาอะไรน่ะ นายเมลสัน” คิ้วสีดอกเลาขมวดเข้าหากันและเอ่ยถามด้วยน้าเสียงเข้มๆ กับสิ่งที่เห็นด้วยความสงสัย

เพราะ เมลสัน กาลังเต้นท่าแรพและโยกไปมาพร้อมกับเสียงเพลงฮิพพอพที่กาลังฮิตจากวิทยุเครื่องใหญ่ที่มันถูก
ตั้งไว้บนโต๊ะเสมอ เขาทาท่าขยุ้มกระดาษและแอบส่งไปให้คนที่นั่งข้างหลังพร้อมกับเต้นท่าซะเมามัน
“อ้อ! เพลงใหม่นี่มันมากน่ะ ‘จารย์” เขาสะบัดหัวไปมาและทาเริ่มเต้นท่าฮิพพอพขึ้น “ตอนแรกจะเต้นเงียบๆตอนใส่

หูฟังแล้ว แต่มันมากจนมันหยุดแข้งหยุดขาไม่อยู่ ก็เลยต้องปลดปล่อยน่ะ เลิกเทศน์แล้วมาเต้นด้วยกันก็ได้เหอะ ‘จารย์”
“....เราทาได้ เราสามารถทาได้ เราทาได้ เราสามารถทาได้....พลังที่แข็งแกร่ง พลังที่เกิดจากโยก พลังที่

แข็งแกร่ง พลังที่เกิดจากโยก....” เสียงเพลงฮิพพอพดังตึงๆขึ้น ทาให้นักเรียนทั้งห้องแอบโยกเล็กๆ
และแล้ว ชายแก่กเ็ ทศน์ยาวทันทีเพราะนิสัยความเฮี๊ยบของเขานั้นทนไม่ได้ เมลสันยอมทนฟังจนหูชา แต่กช็ ูสองนิ้ว
ให้ฉันขณะเต้นอยู่ดว้ ยความไม่แคร์ผู้เป็นครูบาอาจารย์ กระดาษขยุ้มก้อนนั้นถูกส่งไปเรื่อยๆจนมาถึงฉัน ฉันรีบแกะทันที
และมองปราดไปทันที

“อาจารย์ค่ะ

การตกแต่งสถานที่จะใช้เป็นภาพวาดอิงศาสนาค่ะ” เสียงขัดจังหวะของฉันดังแทรกขึ้น ทาให้ชายแก่

ชะงักและหันมาเล่นงานฉันต่อ
“แค่นั้นเหรอ มีอะไรอีก” ...ฉันทาท่าเหมือนคิดออกและเคาะนิ้วอีก2-3ที แต่ทันใดนั้น!
“กริ๊งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง!”

เสียงแห่งอิสรภาพที่เหล่านักเรียนรอคอยได้ดงั ขึ้น...ยาฮู!้ ....หมดแล้ว วิชานอนหลับน่าเบื่อ....ทุกคนในห้องส่งเสียง
เฮลั่นด้วยความดีใจ...ก็แน่ล่ะ...อีก3นาทีเปลือกตาได้ปิดลงแน่ๆ....มิสเตอร์ สติกซ์ จ้องฉันอย่างเจ็บใจ เขาน่ะจ้องจะจับผิด
นักเรียนที่ไม่สนวิชาของเขาอย่างฉันอยู่แล้วล่ะ
เขาเดินกลับไปที่โต๊ะครู ที่อยู่หน้ากระดานและเอามือทุบกับโต๊ะทันที นักเรียนทุกคนนัง่ ลงทีน่ ั่งตัวเอง
“ฉันมีข่าวมาบอก” เสียงทีเ่ ข้มงวดได้กล่าวขึ้น “ฉันจะไม่อยูท
่ ี่นี่3เดือน เพราะฉันจะต้องไปอาจารย์พเิ ศษที่ประเทศ

จีน”
นักเรียนทั้งห้องยิ้มกว้างอย่างระรื่นในขณะที่เก็บของใส่กระเป๋า แน่ล่ะ...สวรรค์สถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วย
เลย....
“แต่ ฉันไม่ให้พวกเธอว่างงานแน่” ชิ!...มิสเตอร์ สติกซ์ ยิ้มอย่างเหี้ยมเกรียม “ฉันจะให้พวกเธอทารายงานส่งฉันด้วย

เป็นงานเดี่ยว ห้ามทาเหมือนกัน ให้เขียนเอง ห้ามพิมพ์ จะเสนอเป็นรูปแบบอะไรก็ได้ แต่ฉันขอหลักฐานด้วย หัวข้อเรื่องคือ
...... ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับศตวรรษที่16 จะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่สนใจ แต่ขอให้มันเคยเกิดขึ้นจริงในศตวรรษนั้น ส่งสิ้น
เทอมนี!้ ” เขามองตาขวางมาที่ฉันก่อนกระแทกเสียงหนักๆลงไป “เชิญ!”
อาจารย์สุดเฮี้ยบได้กา้ วขาฉับๆเดินออกจากห้อง4วิทย์ไปอย่างรวดเร็ว ทุกคนในห้องมองดูชายแก่ผู้นั้นจนลับตาไป
และรีบแยกย้ายกันกลับบ้านทันที เหลือเพียงแต่ฉันที่กาลังหลุกหลิกเก็บของใส่กระเป๋าและลุกขึ้นเพื่อที่จะเดินกลับบ้าง แต่
แล้วก็มชี ายหนุม่ คนหนึ่งมายืนรอ
“เป็นไง เมื่อกี้หลับเปล่า” ฉันยิ้มทันทีเมื่อชายหนุม
่ ผู้นั้นถาม เรือนผมสั้นสีทองบรอนซ์และ แววตาอ่อนโยนเต็มไป

ด้วยคาถามสีเขียวเข้มจัดนั้นไม่ใช่ใครอื่น นอกจาก เอริค เพื่อนสมัยเด็กของฉัน รูปร่างที่สูงใหญ่ของเขาบังจนทาให้ฉันไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้
“หลับ” ฉันตอบไปตรงๆและเอ่ยถาม “แล้วนายล่ะ

หลับรึเปล่า”

“เกือบหลับน่ะ” เขาเสยผมหน้าม้าที่ปรกหน้าของเขา “แต่พอเมลสันช่วยเธอด้วยการเปิดเพลงนั่นนี่ คืนชีพเลยล่ะ รีบ

ไปเหอะ เดี๋ยวเธอก็กลับไปหางานไม่ทันหรอก”

เออ....จริงด้วย....ฉันรีบจ้าอ้าวเดินออกไปพร้อมกับชายผูน้ ั้นทันที ในระหว่างทางตามระเบียงที่กว้างใหญ่หนุ่มร่าง
สูงใหญ่ก็ถามขึ้นมาดื้อๆ
“เฟรย่า คิดยังไงกับรายงานของสติกซ์ล่ะ”

ฉันทาหน้าเบ้และหัวเราะเหอะๆ
“แน่ล่ะ! ตั้งใจแกล้งฉันชัวร์”
“อืม” เอริคเออออกับสิ่งทีบ
่ อกมา “ก็เธอชอบต่อต้านในวิชาของเขานี”่

ฉันทาหน้าเซงๆกับสิ่งที่พดู ถึงอยู่....วิชาโบราณๆ...นิทราเจียนตาย...เหอะๆ....
“เฮ้อ......ก็มันน่าเบื่อจริงๆน่ะ

นายก็รู้นิสัยฉันดีนี่วา่ ฉันน่ะ ถ้าไม่ชอบอะไรฉันก็จะไม่ชอบ” ฉันพ่นลมหายใจ “ไม่

เสียเวลามาเสแสร้งหรอก ทาไปยังไงเขาก็ไม่พิศวาสให้คะแนนกิ๊งๆหรอก”
พวกเราเดินไปถึงตู้ล็อกเกอร์ ฉันเปิดตู้ของฉันและยัดหมอนเข้าไป ในขณะทีเ่ อริคกาลังหลีกเลี่ยงคาถามของสาวๆ
สิบกว่าคนทีก่ าลังรุมล้มเหมือนผึ้งรุมดอกไม้ เอ๊ย ลืมไปว่ามันเป็นผู้ชาย ต้องบอกว่า หมู่ดาวล้อมเดือน ที่หอมหวานอยู่
ตอนนี.้ ...ซวยไปนะเพื่อน...เกิดมาดันหล่อซะนี่....ฉันมองรีบปิดและสะพายเป้ที่หลังพร้อมกับลาเอริคทันที
“ไปก่อนนะ เพื่อนรัก!” ฉันยิ้มโชว์ฟันให้ก่อนที่จะเผ่นไม่รอ
“เฮ้! เฟรย่า รอเดี๋ยว”

ฉันวิ่งโกยแนบไปทันที ไม่สนใจเพื่อนซี้อย่างเขาแม้แต่น้อย...ทาไมน่ะเหรอ...ก็ดูซิ....จานวนแฟนคลับเยอะขนาดนี้...
ขืนรอล่ะก็....โดนพวกแฟนคลับรุมแน่ๆ....และอีกอย่าง...ฉันก็ต้องรับจ้างทางานพาร์ทไทม์เป็นประจาอยู่แล้ว วันนี้กเ็ ช่นกัน
....แต่จะเป็นงานอะไรนั้นก็แล้วแต่ผู้จัดการว่าจะให้อะไร
ที่นั่นดูตึกภายนอกก็ตกึ เก่าๆสีขาวออกเหลือง ธรรมดาๆ ไม่มีอะไร มีแต่ประตูและหน้าต่างทามาจากไม้เก่าๆ แต่ใน
ห้องรองานนั้น มีคนอยู่เยอะแยะเลยล่ะ มีทั้งเด็ก คนแก่ คนวัยกลางคน หรือแม้กระทัง่ พวกวัยเดียวกับฉัน จะได้งานเมื่อไหร่
ก็ต้องรอฟังเสียงประกาศ แต่อย่างฉันน่ะโดนเรียกงานบ่อย
“เฟรย่า

โนคาเอล” ....นั่นไง....ยังไม่ทันนั่งก็มาและ

“ค่า!” ฉันขานตอบรับและเดินดุ่มๆไปทันที

ฉันเดินเข้าไปในห้องทีม่ ีประตูสีน้าตาลแก่ๆมีราขึ้น เมื่อฉันเหยียบเข้าไปในห้องนั้นแล้ว ชายแก่ผมสีน้าตาลร่างอ้วน
กาลังมองฉันด้วยสาตาที่อิ่มเอมใจผิดปกติ แววตาคู่นั้นดูร่าเริงมากเกินไปจริงๆ เขานัง่ รออยู่บนเก้าอี้ ฉันนั่งเก้าอี้ฝั่งตรงข้าม
และทักทาย

“สวัสดีค่ะ คุณ เครฟ” ฉันทักทายอย่างเป็นกันเอง

ชายแก่ผู้นั้นยิ้มรับและพยักหน้า พร้อมกับหยิบซองเอกสารซองหนึ่งส่งมาให้ฉัน ฉันเปิดซองและดูเอกสารข้างใน ใน
นั้นมีแผนที่เมืองๆหนึง่ และเอกสาร2-3แผ่น....อะไรเนี่ย....ยังกับพวกโฉนดที่ดิน...ดวงตาสีแดงฉานคู่งามของฉันคู่นเี้ ต็มไป
ด้วยความสงสัยและมองหน้าคุณเครฟ
“นี่มันอะไรค่ะ?” ฉันถามไปโง่ๆ...ก็มันไม่รู้นี่ ไม่ถามนี่โง่ยงิ่ กว่านะ...“หรือว่าจะให้ไปส่งจดหมายที่นี่เหรอค่ะ”
“งานไง” สีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความแช่มชื่น “งานนีใ้ ช้ระยะเวลายาวหน่อยนะ ผู้จ้างเค้าจ้างเธอนานเลยล่ะ”
“แล้วมันคืองานอะไรค่ะ จะได้รีบทาตอนนี้เลย” ความกระตือรือร้น อยากได้เงิน ของฉันมันโลดแล่นทันที
“ฮะๆ ไม่ต้องรีบหรอก” คุณเครฟหัวเราะขาขัน “งานนีเ้ ธอต้องทาเป็นปีเลย ก็แค่ให้ไปเฝ้าทีด
่ ินปีหนึ่งอยู่คา้ งเลย ที่

ปราสาท”
“ปราสาทหรอ ฮะๆ” ฉันหัวเราะแห้งๆ “คงไม่ใช่ปราสาทแห่งทรานซิลวาเนียใช่มั๊ยค่ะ”
“ฮะๆๆๆ” เสียงหัวเราะของคุณเครฟคราวนี้ดงั กว่า “คิดผิดแล้วล่ะ เฟรย่า เธอน่ะต้องไปเฝ้าที่ๆเธอคิดว่าไม่ใช่น่ะ”
“ฮะๆๆๆๆ....ห๊า! อะไรนะ!” ดวงตาของฉันเบิกกว้างด้วยความตื่นตระหนก เกิดการสะอึกลมไปทันใด....

ม่ายยยยย! ไม่จริง!....ปราสาทคืนหลอกวิญญาณหลอน ไปแล้วกูไ่ ม่กลับนั่นเหรอ...ฉันปฏิเสธเสียงแข็งไปทันที “คุณเครฟ
งานนี้หนูไม่เอาด้วยนะ! ให้ไปเฝ้าปราสาทนั้นคนเดียว! ไม่เอาด้วยหรอก!”
“น่านะ เฟรย่า” คุณเครฟขอร้องและส่งสายตาวิงวอนเหมือนเด็กน้อยข้างถนนขอเงินกินขนมที่น่าสงสาร “เธอน่ะเป็น

คนเก่ง ทางานทุกอย่างได้ผลหมด ชื่อเสียงการรับจ้างของเธอน่ะโด่งดังมากถึงพวกไฮโซเชียวนะ ราคาทีจ่ ้างก็สูง ไม่ใช่ถกู ๆ
ซะหน่อย! ไม่งั้น! ฉันจะรับงานนี้เพื่อเธอทาไมล่ะ”
“ไม่ล่ะค่ะ! งานนี้ถา้ พ่อหนูรู้ล่ะก็เฉือนแน่ๆ!” ฉันส่ายหัวลูกเดียว....ไม่มีทาง!....ต่อให้พ่อยอม...ก็ไม่เอา

คุณเครฟถอนหายใจด้วยความเสียดายและมีสีหน้าเศร้าๆมาทดแทน
“เฮ้อ......เสียดายจริง” เขาว่า “สงสัยเงินสามพันล้านยูโรที่รออยู่ข้างหน้า บัดนี้คงปลิวว่อนไปตามสายลมที่ไร้

จุดหมายปลายทาง ไม่มีใครปรารถนาจะรับมันเข้าบ้านเลย เมื่อกีฉ้ ันก็เพิ่งรับเงินจากเขาพอดีด้วย ผิดสัญญาก็คงต้องคืน
เงินล่ะนะ”
เอ๊ะ! เมื่อกี้ฉันฟังไม่ผิดใช่มั๊ย......สามพันล้านยูโร .....คงไม่ใช่สามพัน...My Money พระเจ้าของเงินตราทุกสกุลที่
ฉัน(คนเดียว)นับถือได้ประทานพรงามๆมาซะและ...อืม...เอาไงดีละ่ ...ถ้าพ่อรู้มีหวัง...ไม่เหลือแน่ๆเลย....แต่เอ.....จะว่าไป
....เดี๋ยวนี้แม่ก็ไม่สง่ เงินมาให้บ่อยๆแล้วด้วย....ถ้าไม่ทาล่ะ.....พวกเราต้องอดตายแน่ๆ....เออ...เสี่ยงก็เสี่ยง.....

“ก็ได้ค่ะ! คุณเครฟ” ฉันตอบด้วยความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ “งานนี้หนูจะไม่ทาให้บริษัทรับจ้างของคุณเครฟผิดหวัง

ค่ะ”
สีหน้าของคุณเครฟกลับเต็มไปด้วยชีวติ ชีวาอีกครั้ง เขาจับมือฉันและเขย่าๆ
“ขอบคุณเธอมาก! เฟรย่า ชั่วชีวต
ิ นี้บริษัทเราจะไม่มีวันลืมเธอเลย!” น้าเสียงของเขาเต็มไปด้วยความตื้นตันใจ
“ค่ะๆ” ฉันยิ้มแห้งๆและพยักหน้าหงึกๆ....ทั้งๆที่ใจ....มันปฏิเสธสุดๆ....กลัวก็กลัว...แต่เงินทองมันสาคัญ..
“เริ่มงานต้องแต่คืนพรุ่งนีเ้ ลย ข้อมูลทุกอย่างอยู่ขา้ งใน”

“อะไรนะ! แกจะไปอยูท
่ ี่ปราสาทแห่งทรานซิลวาเนีย1ปีหรอ” เสียงดังลั่นของชายแก่ที่ตอบมาจากทาง

โทรศัพท์มือถือดังขึ้นทันทีเมื่อรู้ขา่ ว
“ค่ะ” ฉันตอบในขณะที่ยน
ื โหนบาร์ ในรถไฟใต้ดินอยู่ “ก็พ่อมันจาเป็นจริงๆ”
“นี่แกคิดยังไงเนี่ย ตัวฉันเองเป็นบาทหลวง เคยมีคนจ้างไปสวดงานล้างป่าช้าที่นั่น ฉันยังไม่ไปเลย” เสียงปลายสาย

โวยวายไม่รู้จกั หยุด “ฉันส่งแกมาเรียนที่โรมาเนีย! ไม่ใช่มารับจ้างเฝ้าที่ดินหลอนๆแบบนั้น! และฉันไม่สามารถทาพันธุ์กับ
แม่แกได้แล้วด้วย! แกก็รู้สมรรถภาพทางเพศของฉันมันเสื่อมโทรมไปแล้ว! แกกลับไปปฏิเสธงานเดี๋ยวนีเ้ ลย ถ้าแกไม่
ปฏิเสธ ฉันจะไปรับแกกลับอังกฤษ!”
“แต่พ่อ! สามพันล้านยูโรเชียวนะ ส-า-ม-พั-น-ล้-า-น ยูโร!” ฉันย้าราคาที่จะได้มา “แค่ไปเฝ้าปีเดียวเอง คุ้มจะตายไป

แล้วเดีย๋ วนี้แม่ก็ไม่ส่งเงินมาให้พวกเราแล้วด้วย แม่น่ะ! วันๆมัวแต่ขุดหาของเก่าไม่รู้จกั หยุดหย่อน ทิ้งลูกกับสามีนงั่ ตา
ปริบๆรอคอยไปวันๆ ถ้าเราไม่หาเงินมาล่ะ หนูกับพ่อต้องอดตายทัง้ คู่แน่นอน”
เสียงของพ่อเงียบไปซักครู่ราวกับใช้ความคิดตระหนักบางอย่าง...กว่าจะตอบมาก็ใกล้ถงึ สถานที่จะลง
“.....เออ......แล้วแต่แกล่ะกัน...” ...เยส!...เข้าแผน...น้าเสียงเคร่งเครียดตอบกลับมา “แต่!.....ฉันจะส่งของไปให้แก

แน่....แกจะไปอยู่ที่ปราสาทแห่งทรานซิลวาเนียใช่ม่ะ”
“ใช่ค่ะ” ฉันตอบ เสียงประกาศจอดหน้าสถานีต่อไปได้ดงั ขึ้น “แค่นี้ก่อนนะพ่อ วันหลังจะโทรมาใหม่นะ” ฉันวาง

สายทันทีทั้งๆที่มเี สียงเรียกจากปลายสาย
รถไฟได้จอดที่สถานีที่ประกาศ ผู้คนในรถไฟได้เดินออกจากประตู เหลือเพียงแค่3-4คนเท่านั้นที่นั่งอยูใ่ นรถไฟนั้น
ฉันเดินออกไปเป็นคนสุดท้ายของกลุ่มคนทีจ่ ะลงสถานีนี้ ที่สถานีนั้นมีผู้คนมากมาย ต่างก็เดินกลับบ้านของตน บางคนพอ
ลงที่สถานีนี้แล้ว เมื่อขึ้นไปบันไดเลื่อนแล้วก็เรียกรถแท็กซี่

แต่สาหรับคนทรัพย์จางอย่างฉัน เดินเท่านั้น ที่ชว่ ยได้! ให้ตายซี้....ค่าเช่าหอยังไม่ได้จา่ ยเลย
เช้าวันต่อมา เสียงสกุณาร้องเรียกเป็นสัญญาณของเช้าวันใหม่ ดวงตะวันสีทองได้โผล่จากขอบฟ้าที่กว้างใหญ่เข้า
แต่จู่ๆก็มีเสียงอ๊อดหน้าห้องดังขึน้ ......ใครกดตัง้ แต่เช้าเนี่ย.......คนยิ่งง่วงๆอยู่.......ฉันเกาหัวแกรกๆก่อนที่จะเดินเอื่อยๆไป
เปิดประตู
“ไง! ช้าจริง” หนุ่มร่างใหญ่ในชุดนักเรียนนั้นว่าใหญ่ “เร็วๆหน่อยซิ เดีย
๋ วก็เรียนไม่ทันหรอก”
“วันนี้ฉันไม่ไปนะ เอริค” ฉันส่ายหัวและบอกต่อไป “นายไปเถอะ ถ้าครูเลซีถ
่ าม ก็บอกไปว่าฉันย้ายบ้าน”

สีหน้าของชายหนุ่มคนนัน้ ซีดทันทีเมื่อได้ยินคาๆนี้
“ย้ายบ้าน! เธอจะไปไหนน่ะ” น้าเสียงได้แปรเปลี่ยนนเป็นเสียงที่ร้อนรนทันที
“ฉันจะไปทางาน” ฉันตอบ “ที่ปราสาททรานซิลวาเนีย”
“ปราสาทมืดๆนั่นเหรอ! นี่เธอจะบ้ารึไง!” คิ้วของเอริคผูกเป็นปม และ พูดรัวทันที “ปราสาทนั่นน่ะ น่ากลัวจะตาย

ไม่มีใครเขาอยากค้างคืนที่นั่นหรอกนะ ทางานแค่กลางวันไม่ได้หรอ ที่หอพักนี้ในบูคาเรสต์ก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอ
สะดวกสบาย ไปไหนก็ง่ายจะตาย รึว่าเธอไม่ชอบ”
“ฉันก็ชอบที่นเี่ หมือนกัน แต่ฉันต้องทาเพื่อตัวฉันกับพ่อและเงินสามพันล้าน” ฉันตอบไปตามความจริง
“เอางี้ดม
ี ั้ย! เดี๋ยวเธอไปเปิดบัญชีแล้วฉันจะโอนเงินส่วนตัวของฉันไป” เอริคเสนอกับฉัน “เธอจะได้ไม่ต้องไปทางาน

น่าสยองแบบนี”้
อ่า....ขอบคุณนะเอริค...นายช่างเป็นเพื่อนที่ดจี ัง....แต่ฉันส่ายหัว และยืนยันคาเดิม
“ไม่ต้องเลย ฉันรู้ว่านายรวย แต่ฉันไม่ชอบเป็นหนี้ใคร”

แววตาสีเขียวที่เต็มไปด้วยการอ้อนวอนมองมาที่ฉัน
“อย่าไปเลย เฟรย่า เชื่อฉันนะ ถือว่าเพื่อนซี้ของเธอคนนีข้ อร้องเหอะ อย่าไป!”

ฉันหาวเล็กน้อย และกาลังจะปิดประตู
“พอๆๆ พอได้และ ฉันจะนอน นายไปเหอะ” มือของฉันปัดไล่เขาไป “ฉันไม่ได้ย้ายโรงเรียนซักหน่อย จะมาอ้อนเพื่อ

อะไร เอาไว้อ้อนตอนที่ฉันจะกลับอังกฤษจะดีกว่านะ ยังไม่ได้ไปไหนซักหน่อย”
“เดีย๋ วก่อน เฟรย่า!”

“ปึ้ง!”

เสียงประตูห้องได้ถูกปิดลง เอริคทุบรัวทีป่ ระตูเพื่อเรียกฉันออกมาคุยให้รเู้ รื่องจนแทบจะพัง...ให้ตายเถอะ!....นี่แค่
เพื่อนยังขนาดนี้ ถ้าฉันเป็นแฟนมันมีหวัง มันคงทาตามฉากมิวสิกวีดีโอ วิ่งฝ่าฝนแหกปากตะโกนว่าฟ้าไม่ยุติธรรมแน่ๆ
เวลาได้ผ่านไปหลายชัว่ โมงจนเที่ยงวัน ฉันลุกขึ้นจากเตียงอีกครั้งหลังและเดินลากเข้าห้องน้าไป ซักพักก็เปลี่ยนไป
ใส่ชุดตัวโปรดของฉันเข้า
เสื้อสีขาวเอวลอยไม่มาก หลวมๆ คอเป็นระบายปกตั้ง แขนยาวบานๆมีริบบิ้นสีดาผูกบางช่วง ตัวกระดุมเป็นสาย
เข็มขัดแทน กางเกงหนังขาสั้นสีดาสนิมออกสไตล์พังค์ๆมีสายโซ่หอ้ ยที่หูเข็มขัด ปกติจะใส่ถงุ เท้าสั้นๆกับรองเท้าผ้าใบ แต่
วันนี้ต้องบุกไปถึงปราสาทนั่น อย่างงีก้ ็ต้องเป็นถุงเท้าลายขวางขาวดาสลับกันกับรองเท้าบู๊ตหนังสีดาคู่นั่นซะและ
ฉันมองตัวเองในกระจกตัวท่าทางเก้งๆกังๆเล็กน้อย...แปลกๆแฮะ...ไม่ได้ใส่รองเท้ากับถุงเท้าคู่นี้นานแล้ว ผมซอย
สไลด์ปรกหน้าผากของฉันที่ยาวตรงสลวยดาสนิทนั้นยาวขึ้น ดวงตาสีแดงฉานที่แตกต่างจากคนอืน่ นั้นยังคงสดราวกับสี
โลหิต มันเป็นแบบนี้มาตัง้ แต่เกิดแล้ว ทั้งๆที่พ่อกับแม่ก็ไม่มดี วงตาสีนี้ คิดแล้วก็ยงั สงสัยไม่หายเลย
ฉันเหลือบไปมองนาฬิกาข้อมืออีกครัง้ ....อึ๋ย!...เสียเวลานานมากและ....ว่าแล้วฉันก็ถือกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สอง
ใบสีน้าตาลทั้งสองข้างไปทันที พร้อมกับเรียกแท็กซี่ รถเก๋งแท็กซีส่ ีม่วงเหลืองได้มาจอดตรงหน้าฉัน ฉันกระโดดขึ้นไปและ
รีบบอกไปทันที
“ไปปราสาทแห่งทรานซิลวาเนีย”

รถแท็กซี่ได้บึ่งออกไปอย่างไม่รอช้า มันได้ผ่านไปหลายสถานที่ จากตัวเมืองก็กลายเป็นนอกเมือง ย่านชนบท
พฤกษชาติสีเขียวหลายเฉดได้ไหวเอนไปตามลม มีทุ่งหญ้ารายล้อมตามข้างทาง มันได้แล่นไปเรื่อยๆจนไปถึงที่นั่น
ปราสาทแห่งทรานซิลวาเนีย....สถานที่มีชื่อเสียงของประเทศแห่งนี้ พวกชาวต่างชาติแห่กันมาดูที่นา่ กลัวแห่งนี้บ่อย
มากๆในตอนกลางวัน เพราะว่าทีน่ ี่เคยเป็นหนึ่งในสถานที่ในนิยายเรื่องโด่งดัง เรื่อง แดรกคูล่า และดันไปอ้างอิงใน
ประวัติศาสตร์คร่าครึเข้า เกีย่ วกับเจ้าชายจอมทรราชย์ผคู้ รองเมืองแถบนี้และอาศัยอยู่ที่นี่ นามว่า เคานท์ แดรกคูล่า น่ะซิ
รายล่ะเอียดฉันก็ไม่รู้มากหรอก รูแ้ ค่วา่ เป็นพวกโรคจิต ชอบฆ่าคนเป็นด้วยการทรมาน
ทางเข้าไปสู่ที่นั่นนั้นมืดและป่าแถวรกชัฏราวกับเจริญเติบโตและไม่มีใครใส่ใจไปตามกาลเวลา ฉันมองไปที่นาฬิกา
ข้อมือ มันได้บอกเวลาว่า ตอนนีเ้ ป็นเวลา6โมงเย็นแล้ว
และแล้วรถเก๋งก็ได้ขึ้นเทือกเขาคาร์เปเธียน คนขับรู้สึกประหม่ามากในขณะที่ขับ ร่างของเขาสั่นเป็นเจ้าเข้าด้วย
ความหวาดกลัวมองมืดมิดจนถึงปราสาทแห่งทรานซิลวาเนีย
พอไปถึงฉันก็รีบจ่ายเงินให้แท็กซี่ผู้นั้น และมองไปรอบๆบริเวณแถวนั้น

.....อยากบอกเลยว่า.....บรรยากาศแถวนี้....ช่างวังเวงและสามารถกระตุกขวัญตลอดเวลามากกว่าป่าช้าฝังหลาย
ร้อยศพที่โบสถ์ของฉันซะอีก.....ขนาดคนไม่กลัวผีอย่างฉัน แอบหวัน่ ใจ.....
อาจเป็นเพราะ มีเสียงของสัตว์ที่ชอบหากินในเวลากลางคนต่างกู่ร้องเป็นระยะๆไม่ขาดสายด้วยล่ะมัง้ ก็เลย สร้าง
ฉากสยองดีๆต่อหน้าของฉันได้ ฮะๆ
ป่าไม้แถวนีร้ กชัฏไม่พอ ยังสูงมากด้วยจนแปบจะไม่มีแสงลอดผ่านมาได้เลย...ถ้าเดินเข้าไปในนี้...7วันยังหาทาง
ออกไม่เจอแน่.....
ปราสาทสีดาเก่าโทรมๆสนิทที่สูงตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้าของฉันดูน่าสะพรึงกลัว เป็นตัวช่วยให้เกิดภาพหลอน
ตามพวกหนังซีรีส์ได้เลย
จันทรากลมโตบนฟากฟ้าสีดาสนิทนั้นเต็มดวงและมีสีเหลืองอมส้มๆ ราวกับว่า เมื่อมันผ่านเมฆสีดานั่นแล้ว มันจะ
เปลี่ยนเป็นสีแดงดั่งเลือดที่ออกมาจากอวัยวะของคนเราก็วา่ ได้
“บรืนนนนนนน!”

เสียงรถได้ดังขึ้นอีกครั้งและรีบบึ่งจากไปอย่างรวดเร็ว....แน่ล่ะ ฉันคนหนึ่งก็ไม่อยากอยู่แถวนี้ในยามวิกาลนานๆ
หรอก...ฉันหยิบกระเป๋าเดินทางและเดินมาที่หน้าปราสาทสยองขวัญนั้น เท้าของฉันหลุดเดิน พร้อมกับสูดหายใจเข้าไป
ลึกๆ และจับที่จับประตูอันใหญ่เคาะทันที
“ก๊อกๆๆ ก๊อกๆๆ”

เสียงเคาะกระทบระหว่างที่จับกับประตูดังขึ้น ทว่ากลับไม่มีเสียงใดตอบสนอง ฉันมุ่นคิ้วด้วยความสงสัย และหยิบ
เอกสารมาอ่านอีกครั้ง....ไม่เห็นมีอะไรนอกจากโฉลดที่ดินเลย...อะไรเนี่ย ให้มาเฝ้าทัง้ ที ไม่มีอะไรบอกเลยเหรอไงนะ.....อืม
...
...เอ๋!....นั่นกระดาษโน๊ตอะไรน่ะ...มีประโยคใจความสั้นๆเขียนหวัดๆด้วยแฮะ...

เมื่อคุณไปถึงทีน่ ั่นแล้ว คุณเข้าไปได้เลยประตูนั้นอยู่ทรี่ ูปปั้นหน้าประตูทางขวามือเพราะตอนนั้นมีคณ
ุ อยู่ทนี่ ั่นคน
เดียวแล้ว แล้วห้องของคุณนัน้ เป็นห้องที่อยู่ใกล้ๆกับห้องหนังสือชัน้ 3
ลายประตูเป็นลายตัวสัญลักษณ์ Vตัวใหญ่ๆ สลักอยู่ที่ประตู แผนที่ในปราสาทนีอ้ ยู่ในซองนี้แล้ว ทาความสะอาด
ที่นดี่ ้วยนะครับ อ้อ! ผมขอเตือนด้วยนะว่า ประตูลายปีศาจแวมไพร์ในห้องหนังสือนัน้ ห้ามเปิดเด็ดขาด ไม่วา่ จะเกิด
อะไรขึน้ ก็ตาม อย่าเปิดมัน!

....โธ่เว๊ย!...ทาไมไม่บอกแต่แรกฟะ!...ปล่อยให้โง่เคาะตัง้ นาน!....ว่าแล้วฉันเดินไปหยิบกุญแจที่ในกระดาษโน๊ต
เล็กๆนั่นบอก
ฉันสาวเดินเข้าไปในนั้นทันที ที่นนั่ ดูแปลกไปจากในความคิดของฉัน แทนที่จะมืดตืดตื๋อ กลับสว่างไปด้วยไฟที่จดุ
ด้วยเทียนสีขาวเรียงรายไว้ ราวกับว่า เจ้าของที่มั่นใจว่าจะต้องมีคนมาเฝ้าที่ให้เขาแน่ๆ
สายตาของฉันกวาดมองไปรอบๆอีกครั้ง แล้วจึงเดินขึ้นไปทีบ่ ันไดอิฐซึ่งทาจากหินไปเรื่อยๆ เดาได้เลยว่า สงสัย
น่าจะถูกสร้างในศตวรรษที่ 14-16 แน่ๆเลย...เฮ่อ...ชีวติ ของฉัน....เมื่อไหร่จะพ้นของน้องโบนี่ซะทีเนี่ย....พ่อก็เป็นคน
บาทหลวงเคร่งครัดกับศาสนา....แม่ก็เป็นนักโบราณคดีทชี่ อบสนใจแต่อารยธรรมโบราณ....
ตามราวบันไดนั้น มีรูปถูกแขวนไว้มากมาย แต่ล่ะรูปเป็นรูปวาดเหมือนพวกขุนนางที่แต่งตัวตามในศตวรรษที่ 16
เต็มไปหมดรูปเดี่ยวๆทั้งนั้น แล้วก็มีชื่อของขุนนางผู้นั้นสลักไว้ที่กรอบไม้นั่นด้วย....ภาพสวยๆทั้งนัน้ เลย...ถึงแม้ลายเส้นจะ
ค่อยๆจางหายไปแล้วก็เถอะ....
แต่มีรูปหนึ่งที่แตกต่าง...เป็นรูปขุนนางผู้หนึ่งในชุดเกราะ...ไม่เห็นหน้าซะด้วย...ดูรวมๆแล้ว...เท่นะเนี่ย...รูปร่างสูง
โปร่ง...ถือดาบด้วยท่าทีที่ดูสง่างาม...ยังกับพวกเจ้าชายงั้นแหละ...เดาได้เลยว่า เป็นคนหนุ่มอายุวยั เบญจเพสแน่เลย...
ดวงตาของฉันหลุบลงไปมองที่กรอบชื่อ...เห...ไม่มีชื่อสลักแฮะ...แย่จัง...ภาพนี้เป็นภาพแรเงาสวยทีส่ ุดซะด้วย...กลับไม่มี
ชื่อบอกไว้...
ฉันจ้าอ้าวเดินไปเรื่อยๆจนไปถึงชั้น 3.... พอมาถึง....เฮ่อ....กรรมชะมัด...กว่าจะถ่อมาถึงได้...ฉันวางกระเป๋ายืน
หอบแฮ่กๆ และมองไปรอบ....อ่ะ!....นั่นไง!....ประตูลายแกะสลักรูป Vตัวใหญ่ๆเป้งๆ...โชคเข้าข้างแล้ววุ๊ย ดีนะเนี่ยที่พระ
เจ้าสร้างให้ฉันเกิดมาหูตาไว...ฉันรีบเดินจ้าอ้าวไปที่ห้องข้างๆทันที
ประตูห้องได้เปิดออก ในห้องเต็มไปด้วยห้องที่ดเู รียบง่าย มีพวกเฟอร์นิเจอร์เก่าๆดูคลาสสิก และเตียงสี่เสาที่ถกู ปู
ด้วยผ้าสีขาวตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลาง กระเป๋าเดินทางได้ถูกวางลงบนพื้น....ที่ห้องนี้ เงียบ และ สงบดีแท้...
จะว่าไปแล้ว...ย้ายมาทีเ่ งียบๆแบบนี้ก็ดเี หมือนกัน....ถึงจะไม่มีอินเตอร์เนตและโทรศัพท์บ้านก็เหอะ....ฉันรีบ
เปลี่ยนเสื้อเป็นชุดนอนพร้อมกับล้มตัวลงนอนทันที
และแล้วฉันก็ฝันแปลกๆ เห็นตัวเองเดินไปในสถานที่แห่งหนึ่งเข้าและชะโงกหน้ามองมาที่หน้าต่าง...เฮ่ย...นั่นมัน
ทหารนี!่ ....มีทหารหลายร้อยคนเดินไปมาในปราสาทแห่งนีเ้ ป็นระเบียบเรียบร้อย ราวกับกาลังฝึกซ้อมเตรียมรบอะไรซัก
อย่าง สายตาของฉันกวาดมองไปเรื่อยๆและไปสะดุดเห็นชายคนหนึ่งเข้า เขาคนนั้นกาลังยืนสั่งอะไรบางอย่าง
เรือนผมสีเงินที่ยาวประบ่าช่างแปลกประหลาดแท้เหมือนคนแก่ใกล้เจียนแง้มฝาโลงศพ แต่ดูจากรูปร่างแล้วไม่ใช่
เลย! ยังดูหนุ่มและแข็งแกร่งพร้อมกับชุดเกราะสีดาสนิทนั่น บ่งบอกฐานะทีด่ ูมีภูมิฐานและยิง่ ใหญ่ราวกับว่าเขาเป็นพวก
ราชวงศ์ และทันใดนั้น สายตาทีน่ ่ากลัวของเขาผู้นั้นก็หันมามองที่ฉันทันที!

“จิ๊บๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”
ดวงตาของฉันเบิกกว้างมองเพดานด้วยความตกใจ เสียงของนกน้อยทีเ่ ป็นดั่งนาฬิกาปลุกยังคงดังอยู่เรื่อยๆ แต่
เหงื่อที่ผุดมาจากร่างได้ไหลโทรมไปทั่วร่างของฉัน ฉันลุกพรวดและหันมองไปรอบ...ฝันเมื่อกี้มันคืออะไรกัน...ทาไมภาพมัน
ชัดแจ๋วขนาดนั้นยังกับของจริงแหนะ...ฉันเอื้อมไปหยิบนาฬิกาทีห่ ัวเตียง......เฮ้อ...โชคดีที่เป็นวันอาทิตย์นะเนี่ย...นึกว่าไป
ไม่ทัน...เฮ่อ....
ฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดเดิมของฉันอีกครั้งและมองแผนทีท่ ี่บอกภายในของปราสาท...อืม...ใหญ่ขนาดนีย้ ังไงก็ต้อง
สารวจหน่อยและกัน....
ดูรวมๆแล้วที่นี่มันก็แค่ปราสาทเก่าๆ ที่นักท่องเที่ยวชอบแวะมาดู แต่ชว่ งนี้ไม่มเี ที่ยวเลยแฮะ...สงสัยคงรู้แล้วมั้งว่ามี
คนมาซื้อที่ดินแถวนี้แล้ว...ก็เลยไม่มามั้ง...
ปราสาทแห่งนี้มีความแปลกอย่างหนึง่ นั่นก็คือ ในขณะที่เดินอยู่รู้สึกหนาวและเสียวสันหลังตลอดเวลา ทั้งๆที่
ตอนนี้เป็นเวลากลางวันแล้ว แต่ฉันก็ยังรู้สึกหนาวตลอดเวลา ฉันเดินไปเรื่อยๆและนึกเรื่องไอ้รายงานบ้าๆของสติกซ์ได้พอดี
เออ!....ใช่แล้ว!....ที่นี่ก็มีห้องหนังสือนี่....ลองไปหาข้อมูลมาทางานและกัน....ฉันรีบไปหยิบสมุดไดอารี่สีฟ้าเล่ม
ใหม่หนากับปากกา และเดินดุ่มๆเข้าไปในห้องที่มีประตูลายสลัก V เข้า
ในห้องนี้ใหญ่และกว้างมาก มันเต็มไปด้วยหนังสือจานวนมากตั้งเป็นชั้นๆ และก็มีฝุ่นจับมากมาย หนังสือบางเล่ม
ก็ถูกวางไว้บนตามโต๊ะด้วย ฉันลองเปิดดูและลองอ่านดู
ตัวอักษรในนั้นจางซีดมาก และตัวกระดาษก็เหลืองและกรอบ ยังกับมันฝรั่งทอดดีๆนีเ่ อง...โห...แล้วจะได้งานมั้ย
เนี่ย....ฉันเปิดหาดูหลายๆเล่มตามชั้นต่างๆ แต่ก็ไม่มีหนังสือที่น่าจะเอาไปทารายงานได้เลย...บางเล่มก็โดนน้าจนกรอบ
แข็งและเปิดทีก็ร่วง....บางเล่มก็ถกู เผาจนแทบจะไม่เหลือซากตัวอักษร....
ดวงตาสีแดงฉานของฉันกวาดมองไปเรื่อยๆ จนไปสะดุดตากับหนังสือเล่มหนึ่งเข้า...แปลกแฮะ...ปกมันมีสีดาสนิท
และหนามากๆ...แถมเป็นเล่มเดียวในชั้นทุกชั้นเลยด้วย...น่าสน...ฉันวางไดอารี่ลง และหยิบหนังสือเล่มนี้มา
อึก...ทาไมมันหนักแบบนี้ฟะ...ยิ่งกว่าป้ายหน้าสุสานซะอีก...ปึ้ง!...แฮ่กๆ...หนังสือบ้าอะไรเนี่ย....ฉันวางมันลงและ
อ่านที่หน้าปก หน้าปกนั้นเรียบๆไม่มีอะไรเลย มีแต่ ตัวอักษรนั้นเขียนเป็นภาษาของสโลวะเกีย...ดีนะเนี่ย...ที่แม่เคยสอนไว้
ได้ขุดจารากเหง้าก็งานนี้แหละ....อืม...แปลได้ว่า

The Vampires
ตำนำนแวมไพร์
ตานานแวมไพร์...เหอ...สงสัยนิยายเน่าๆมั้ง....นิ้วที่เรียวยาวของฉันเปิดดูทันที...แต่ว่า!....มันกลับไปด้วยความ
ว่างเปล่า....ไม่มีอะไรซักอย่าง...นอกจากกระดาษสีออกเหลืองแผ่นเปล่าๆเต็มไปหมด ฉันขมวดคิว้ และปิดหนังสือทันที ....
อ้าว เวร...เซงนะเนี่ย...แบกแทบตาย....ไม่มีอะไรซักอย่าง....ช่างหัวมันแล้ว.....
ฉันหยิบไดอารี่และกาลังจะเดินกลับ แต่แล้วฉันก็ไปเห็นประตูในห้องบานหนึ่ง ประตูบานนัน้ เก่าและมีรอยไหม้
เต็มไปหมด ตัวบานนั้นถูกแกะสลักเป็นรูปปีศาจแวมไพร์ที่กลายร่างเป็นกึ่งมนุษย์กึ่งค้างคาวทั้งสองบาน มีรูกุญแจเล็กๆ
เป็นรูปเขี้ยวงอกออกมา
....ประตูบานนี้แหละมั้ง...ที่เจ้าของเขาไม่ให้เปิด....
เอ๊ะ....ทาไมล่ะ.......ทาไมไม่ให้......รึว่า......มีสมบัติซ่อนอยู่.......คงไม่ใช่หรอกมั้ง.....แวมไพร์นอนหลับอยู่ในห้องนี้
......ฮะๆๆๆ....ประสาท เรื่องงี่เง่าจะมีได้ไง.....เป็นไปไม่ได้ใหญ่
เท้าของฉันหมุนและกาลังจะก้าวไป....แต่...มันน่าสงสัยชะมัด...อะไรนะ....เฟรย่า...ความสงสัยของฉันตอนนี้มันไม่
สิ้นสุดซะแล้ว....ไอ้ฉันมันก็เป็นพวกอยากรู้เกินเหตุซะด้วย...หลังประตูบานนี้มีอะไรกันแน่...ลองเปิดดูหน่อยล่ะกัน....นิด
เดียวไม่เสียหายอะไรนี่....
กุญแจทุกดอกได้ถกู ไขทุกดอก แต่ไขกีด่ อก ก็ไขไม่ได้ ฉันลองแล้วลองอีก แต่มันก็ไม่ได้ผล...อะไรฟะ..ทาไมมัน
ยากเย็นขนาดนี้...ลองเตะประตูนแี้ รงล่ะกัน....ผัวะ!.... แต่ก็เปิดไม่ออก...เอ้า!...เออ...ลองผลักดูดิ...อื๊บๆๆ...เฮ่อ...ไม่ได้ผล
ฉันถอนหายใจและชักหงุดหงิดกับไอ้ประตูบ้าๆนี่ มือกับเท้าของฉันจึงผลักและถีบไปแรงๆทันที
“ฉัวะ!”
นิ้วของฉันเข้าไปในรูกุญแจอย่างแรง เขี้ยวทีง่ อกยาวในรูนนั้ ได้ฝังเข้านิว้ ของฉันและสร้างแผลลึกให้ ฉันเอามัน
ออกมา นิ้วชี้ของฉันตอนนี้มีเลือดท่วมไปทั้งนิ้ว ฉันมองไปรอบๆเพือ่ ที่จะหากระดาษมาเช็ด แต่ไม่มเี ลยแม้แต่น้อย มีแต่พวก
หนังสือเก่าๆทั้ง จะฉีกมาเช็ดก็ไม่ได้ ทาไงดีล่ะ..............
ฉันมองไปที่รูกุญแจอีกครั้ง ตอนนี้มันเลอะไปด้วยแล้ว...เออ...ไหนๆก็เลอะแล้วนี่ป้ายๆมันไปล่ะกัน..สีประตูก็ไม่ได้
เป็นสีอ่อนด้วย ฉันใช้นิ้วป้ายไปตามรูกุญแจที่มีเลือดฉันอยู่แทน จนกระทั่งเลือดที่นวิ้ ของฉันหายหยุด แววตาของฉันเต็มไป
ด้วยความเคียดแค้นกับประตูน!ี่

หนอย...เล่นซะให้เลือดออก....นิ้วเป็นพรุนแบบนี้หรอ....มือขวาของฉันผลักเข้าไปแรงๆทันทีโดย
“ฟุบ!”
แทนที่ประตูจะต่อต้านเหมือนตอนแรก! มันกลับไปตามซะนี่! ประตูได้ถูกเปิดค้างทิง้ ไว้ ร่างของฉันทรงตัวไม่อยู!่
จึงทาให้ฉันล้มคะมาไปกับพื้นในห้องนั้น และสิ่งที่ฉันได้เห็นก็คือ......................

ตำนำนที่2 Impossible Things are Possible Things
“ปึ๊ก!”
หน้าผากของฉันไปกระแทกกับมุมเสาสีน้าตาลเข้าอย่างแรง ความเจ็บปวดที่ศีรษะนั้นผุดขึน้ ทันที และ
แล้วก็มนี ้าข้นๆไหลลงมาจากตาแหน่งหน้าผากที่ถูกกระแทก ฉันเอามือกุมตาแหน่งนั้นและพยายามจะลุกขึ้น แต่มัน
มึนหัวมากมากจนทนไม่ไหวแล้ว...
กาลเวลาได้ผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ที่ฉันสลบไม่รู้ตัว แต่ได้ยินเสียงของผู้หญิงสองคน ทั้งคูก่ าลังกระซิบอย่างแผ่ว
เบากันอยู่
“ใครน่ะ!” เสียงดุดันราวกับหินแข็งๆถามด้วยความอยากรู้อยากเห็น
“ข้าไม่รู้เหมือนกัน ” เสียงอ่อนหวานดั่งดอกไม้ที่ออ่ นนุ่มตอบกลับมา “แต่พอข้าเปิดมาก็เห็นผู้หญิงคนนี้นอนสลบ
อยู่”
“หัวแตกด้วยซินะ” เสียงที่ดุนั้นเอ่ยพร้อมกับมือของเขาลูบที่แผลของฉัน “อืม...เลือดรสหวานดีนี่....สงสัยมนุษย์
แน่ๆ”
.......เอ๊ะ.....ทาไมผู้หญิงคนนั้นพูดแปลกๆ.....รึว่า ฉันเจอพวกมนุษย์เผ่ากินคนตะลุ่งตุง้ แช่ซะแล้ว!....
“แน่ใจเหรอว่าเป็นมนุษย์” อีกเสียงหนึ่งทักท้วงมา “ข้าว่าพวกแม่มดนะ การแต่งตัวก็ไม่เหมือนพวกมนุษย์ทวั่ ไป”
......ผู้หญิงคนนี้ก็อีกคน......ชุดของฉันมันแปลกตรงไหนฟะ...มันก็ชุดทั่วๆไปที่ขายตามตลาดและห้างนะ...แล้วฉันก็
ไม่ใช่แม่มดด้วย!
“อืม เจ้าพูดถูก แม่มดมักจะแต่งผิดปกติกว่าชาวบ้าน” เสียงที่ดุเห็นด้วย “สงสัยต้องถามกับเจ้าตัวดีกว่านะว่ามาทา
อะไรในห้องหนังสือนี”่
ไม่ต้องปลุกเปลือกตาของฉันนั้นค่อยๆขยับและลืมตาขึ้นช้าๆ พร้อมกับกวาดสายตามองไปรอบๆ ในห้องนั้น เต็มไป
ด้วยความมืดที่ดูดกลืนทุกสรรพสิ่งและเต็มไปด้วยฝุ่นละอองจางๆลอยอยู่ไปทั่ว
และแล้วฉันก็สะดุ้งกับดวงตาสีเหลืองอาพันวาวราวกับบุษราคัมสองคู่ที่กาลังจ้องเป๋งไม่วางตาราวกับปีศาจทีจ่ ้อง
จะกินเหยื่อของมัน สัญชาตญาณและสามัญสานึกแห่งความกลัวทาให้ฉันรีบผุดลุกขึ้นและถอยกรูดทันที
ดวงตาสองคู่ยงั จ้องไม่เลิก....อะไรนะ...แมวหรอ...ใหญ่ขนาดนั้นมัน....ไม่ใช่แน่ๆ....ฉันจ้องมองกลับไป! และจู่ๆ
แสงสว่างเล็กๆก็ได้เกิดขึ้น มันมาจากเปลวไฟดวงเล็กในเทียนเล่มหนึ่ง ทาให้ฉันเห็นเจ้าของดวงตาสองคู่นั้น

คนหนึ่งเป็นหญิงสาวร่างเล็ก เรือนผมประบ่าเคลียไหล่สีแดงสดราวกับสีขนกระต่ายป่า เธอมีใบหน้าจิ้มลิ้มขาวชมพู
ระเรื่อภายใต้กรอบผมสีแดงดัง่ ขนกระต่ายป่าและแววตาของเธอนั้นดูอ่อนโยนมาก อีกคนหนึ่งเป็นหญิงสาวร่างสูง ผมตรง
ยาวเลยกลางหลังมีสีเขียวสดดัง่ พฤกษาชาติยามฤดูฝนซึง่ เข้ากับดวงหน้าที่เฉยเมยสีนาผึ
้ ้งอย่างกลมกลืน แววตาของเธอ
นั้นดูดุดันและเรืองอานาจดุจนางพญา ทาให้เธอดูเด่นเป็นสง่า พวกเธอทั้งสองหันไปคุยกันเองซักครู่และหันมามองฉันอีก
ครั้ง
“เจ้าเป็นใครน่ะ” หญิงสาวผู้มีเรือนผมสีเขียวเอ่ยถาม
“ฉัน........เฟรย่า......เฟรย่า.....โนคาเอล” น้าเสียงระแวดระวังของฉันตอบไปงั้นๆ และถามบ้าง “พวกเธอล่ะ เป็น
ใคร”
“ข้า รูธีน่า วอเตส” หญิงสาวผู้มีผมสีแดงตอบยิ้มๆให้ “เรียกข้าว่า รูธ ก็ได้”
“ส่วนข้า อีวิล อีวีเลซ่า แชคารัส” หญิงสาวอีกคนตอบห้วนๆและถามต่อ “เจ้าเป็นแวมไพร์เหมือนพวกข้ารึเปล่า
หรือว่าเป็นมนุษย์?”
“หรือว่าเจ้าเป็นพวกแม่มดล่ะ” รูธยิ้มนิดๆให้
อะ...อะไรนะ....เดี๋ยวๆ......ผู้หญิงสองคนนี.้ ....ทาไม..ถึงถามแบบนี้ล่ะ....หรือว่า ผู้หญิงสองคนนี้เป็น.......โอ...
ไม่!....นี่ฉันจะต้องตอบคาถามแวมไพร์สองตัวที่อยู่ขา้ งหน้าหรอ......สงสัยฉันฝันแน่ๆ.....ไหนตบหน้าซิ......เพี๊ยะ!......
โอ๊ย!......เจ็บนี่!.......เหอะๆ...เอาไงดีล่ะ....ฉันอ้าอึ้งและคิดอยู่นานกับ การที่จะต้องมาตอบคาถามให้กับ แวมไพร์สองตัว!
หญิงนามว่าอีวิลเริ่มหงุดหงิด
“เจ้าตอบซักทีซิ ข้าไม่ชอบรออะไรนานๆอยู่ด้วย” น้าเสียงของเธอเต็มไปด้วยความขุ่นๆ “ตอบมาซิ! แค่ใช่!กับ ไม่ใช่!
ข้าไม่ได้ถามคาถามยาวนะ”
“เอ่อ......” ....พระเจ้า!....จะตอบยังไงดีฟะ...ตอบสุ่มสี่สุ่มห้าไปมีหวังโดนเชือดเป็นๆตรงนีแ้ น่! ฉันได้แต่มองตา
ปริบๆ
คิ้วเรียวงามขมวดเข้าหากันและกระแทกเสียงมา
“พูดมาซิ!”
มือที่อ่อนนุ่มของรูธแตะที่มือที่เรียวยาวของอีวิลเบาๆและส่ายหัวราวกับจะบอกห้าม
“ถามไปนางก็ไม่กล้าตอบหรอก อีวิล” เสียงที่เต็มไปด้วยความใจเย็นว่า “นัยน์ตาสีแดงสดดั่งเลือดที่ไหลเวียนใน
ร่างมนุษย์คู่นั้นน่ะ ไม่มีทางเป็นมนุษย์หรือแบบเดียวกับพวกเราหรอกนะ” เธอยิม้ ให้ฉันอีกครั้งและถามไถ่ “เป็นแม่มดใช่มั๊ย
ล่ะ”

“อ่า.....ใช่ๆ” ...เออๆ....เออออห่อหมกไปตามท้องเรื่องก่อนล่ะกัน
“แต่เลือดทีม่ าจากแผลนาง.....” อีวิลแย้งกลับ
“เจ้าอย่าลืมซิ! เลือดของแม่มดกับมนุษย์ไม่แตกต่างกันนะ!” รูธอธิบายอย่างใจเย็น “อีกอย่าง ไม่มมี นุษย์คนไหน
หรอกที่สามารถเข้ามาในห้องปิดตายอย่างห้องนี้ได้นอกจาก พวกอมนุษย์อย่างพวกเรา”
.......ห้องปิดตายเหรอ....มิน่า....ทาไม...เจ้าของที่ไม่ให้เข้า.....แต่......เอ.....ทาไม จู่ๆ...พวกแวมไพร์ถึงมาอยู่ที่นี่ได้
ล่ะ....ก็ฉันยังไมได้เปิดห้องไหนนี.่ ...จะว่าไป หน้าต่างในห้องนี้ก็ไม่มีด้วย หญิงสองคนนั้นพูดกันอยูซ่ ักครู่ ฉันจึงตัดบทแทรก
การสนทนามา
“โทษทีนะ! แต่พวกเธอมาที่นี่ได้ยังไงน่ะ”
หญิงสาวสองคนมองหน้ากันด้วยความฉงนและจ้องหน้าฉัน
“คาถามนี้นา่ จะเป็นคาถามของพวกข้ามากกว่านะ” พวกเธอสวนกลับมาพร้อมกัน
“เจ้าน่ะมาที่นี่ได้ยังไง นีม่ ัน ปราสาทดาร์โกวาเนีย นะ ไม่ใช่ทเี่ ดินเล่นของเจ้า!” อีวิลคาถามมาและต่อว่า “ตอนนี้
สงครามก็เกิดขึ้นทุกวันอยู่ดว้ ย เจ้ากลับไปที่ๆเจ้ามาเถอะ พวกแวมไพร์อย่างพวกข้าไม่มีเวลามาดูแลใครหรอกนะ”
“นั่นซิ.....เจ้ากลับไปเถอะนะ ท่านเคานท์น่ะไม่ชอบคนบุกรุกโดยเฉพาะแม่มดมาอยู่ดว้ ย” รูธเห็นด้วยกับอีวิล
เฮ้ย!....นี่มันอะไรเนี่ย......ปราสาทดาร์โกวาเนียอะไรเล่า......นี่มันปราสาทแห่งทรานซิลวาเนียต่างหาก....อีกอย่าง
เจ้าของปราสาทน่ะเป็นเศรษฐี เพื่อน เบส กิลส์ เศรษฐีที่รวยที่สดุ ในโลกเชียวนะ
“เธอพูดอะไรน่ะ ที่นี่มันปราสาทแห่งทรานซิลวาเนียต่างหาก” ฉันย้อนเถียงกลับ
“เจ้าคงมาผิดปราสาทแล้วล่ะ ปราสาทนั่นน่ะเป็นของเคานท์ทีปีส” คาตอบของอีวิลได้เอ่ยขึน้ มา
หา....บ้าน่า!.....ไม่จริ๊ง!....นี่ฉันอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ย......
“เอ่อ...ปีนี้มันปีค.ศ.อะไรหรอ” ฉันถามอย่างกระวนกระวายไป
“คริสต์ศักราช 1588” รูธตอบไปตามความจริง
ดวงตาของฉันเบิกกว้างและจ้องมองรูธดัง่ ไข่ห่าน....1588...นี่มันศตวรรษที1่ 6นี.่ ...เฮ่ย....นี่มันเรื่องตลกร้ายมุขไหน
เนี่ย....ฉันอยู่ในศตวรรษที่21นะ.....จะมาอยูใ่ นศตวรรษที1่ 6ได้ไง!......อ๊ายยยยย!.....ใครก็ได้.....บอกฉันทีเหอะ....ถ้าเป็น
ฝันนี่ไม่สนุกเลยนะเว๊ย......
“ปึ้ง!”

ทันใดนั้น เสียงประตูได้ดงั ขึ้น ฉันและหญิงทั้งสองคนหันไปมองตามเสียงและเห็นชายร่างใหญ่ผู้หนึ่งยืนอยู่ที่หน้า
ประตู เขาผู้นั้น มีผิวสีเนื้อธรรมชาติเหมือนมนุษย์ปุถชุ นทั่วไป ทว่ากลับมีดวงตาสีน้าเงินประหนึง่ กับมหาสมุทรที่เวิ้งว้างดู
จริงจังและลุกวาวโรจน์เหมือนปีศาจ สีหน้าทีเ่ คร่งเครียดจัดกับเรือนผมสีทองที่ถูกมัดเป็นหางม้าต่าๆไหวไปแรงลมที่พัดเข้า
มาในห้องนั้นทาให้เขาผู้นี้ดูดี เขาจ้องถลึงมาที่หญิงสองคนนั้น
“เจ้ามาทาอะไรกันที่น!ี่ ท่านเคานท์สั่งให้เจ้าไปเอาดาบมาให้มิใช่หรอ! ชักช้าอยู่นั่นแหละ” เสียงจริงจังถามอย่าง
หัวเสียและบ่นๆเหมือนคนสูงอายุ “พวกครูเสดมันมาถึงหน้าปราสาทแล้ว! แล้วพวกเจ้าต้องไปร่วมกองทัพด้วย!”
“เอ่อ...ขอโทษด้วยค่ะ! พี่ เดี๋ยวพวกข้าจะตามไป” น้าเสียงที่อ่อนหวานรีบขอโทษและรีบตอบไปกับชายหนุ่มนั้น....
ชายคนนั้นครุ่นคิดซักครู่และพยักหน้าตกลงก่อนที่จะสาวเท้ารีบจ้าอ้าวจากไป
...เฮ่อ....ดูท่าคนๆนั้นจะเป็นพี่ของผู้หญิงที่ชื่อรูธ...ไม่เห็นฉันเลยแม้แต่น้อยแฮะ... แต่กด็ ีและ.....ขืนเห็นล่ะก็...มี
หวังยุง่ มากกว่านี้แน่....
หญิงสาวทั้งสองคนมองเขาคนนั้นจนลับสายตาไป จากนัน้ พวกเธอก็หันมามองที่ฉันและลุกขึ้น
“เจ้ากลับไปที่ๆเจ้ามาเถอะนะ” อีวิลลุกขึ้นยืนเต็มความสูงของเธอและเตือนไว้ “ข้าเตือนด้วยความหวังดี หากเจ้าไม่
คิดจะเข้าร่วมสงครามครั้งนี้ สงครามครั้งนีม้ ีแต่สูญเสียทั้งนั้น”
“พวกเรารีบไปกันเหอะ เดีย๋ วท่านเคานท์วา่ พอดี” รูธเสนอมา
และแล้วสองสาวได้เดินลิว่ ๆจากไปอย่างรวดเร็ว ปล่อยให้ฉันนั่งด้วยความงงงวย....เฮ่ย....นี่มันเรื่องบ้าอะไรน่ะ....
แล้วฉันจะทายังไง๊!...ขืนนั่งบื้อต่อไป....มีหวังต้องอยู่ที่ไปแน่ แล้วเงินสามพันล้านของฉันก็ปลิวว่อนไปซี้!....
ฉันเงยหน้ามองไปที่ประตูอีกครั้ง...อะฮ้า!....ใช่เลย!...ประตูบานนั้นมันบานเดียวกับไอ้บานทีเ่ จ้าของที่ไม่ให้เปิดนี!่ ...
ลายปีศาจแวมไพร์ที่กลายร่างเป็นกึ่งมนุษย์กงึ่ ค้างคาว!ทั้งสองบาน....ก๊อปปี๊กันเป๊ะ!.....นี่แหละ......
ฉันลุกพรวดและวิ่งปราดและเบิ่งดูที่ประตูทกุ จุด....เฮ้...มันต้องมีกลไกอะไรบ้างซี้...ยุคนีช้ อบสร้างกลไกแปลกๆเยอะ
นี่นา.....ขนาดหีบเจ้าสาวมรณะของเคานท์เตส อลิซาเบท เดอ บาโธรี่ ที่พ่อเคยให้อ่านยังมีเลย.....
ฉันมองแล้ว มองอีก มองจน ตาจะทะลุเข้าไปในประตูบานนั้น แต่!
....ไม่มี!...ไม่มี!...และ..ไม่มี!....
....ไม่จริง๊ !......ทาไมพระเจ้าไม่เข้าข้างฉัน!.....ฉันอยากกลับไปเพื่อไปเอาเงินนะ!...สามล้านยูโรมีค่าต่อชีวติ ของฉัน
อ้อ พ่อด้วย! เกือบลืมเลย......ได้โปรดส่งกลับบ้านด้วยเหอะ!

เฮ้อ...คิดแล้วว่ามันก็ควรเป็นแบบนี้....ไม่มีทางทีเ่ ดินผ่านประตูเฮงซวยนี่หรอก... แสงสว่างแวบๆก็ไม่เกิดเหมือนเมื่อ
ตอนที่ฉันผ่านประตูนดี้ ้วย!...เอาไงดี ยืนกระดิกท้าไปก็ไม่ได้ความอะไร...ฉันเดินอย่างเบื่อๆออกไป ดวงตาสีแดงฉานของ
ฉันเห็นทางเดิน ฝาผนัง และ เพดานปราสาทของที่นี่เข้า
มันเหมือนกับปราสาทแห่งทรานซิลวาเนียทุกอย่างเลย ไม่ว่าจะเป็นการก่อหินให้เป็นทรงตามโครงสร้างระเบียงที่
โล่งๆ มองเห็นวิวได้ไกลๆ เพียงแต่ว่าดูใหม่กว่าก็เท่านั้น
บรรยากาศแถวนี้นั้น มืดสนิทไร้แสงจันทร์และดวงดาวจากฟากฟ้า และแล้วเสียงโห่ร้องดังขึ้นลั่นก้องสนั่นไปทั่วป่า
มันเป็นเสียงโห่ร้องการฆ่ากันอย่างไร้ปรานี มีเสียงกรีดร้องแทรกตามมาเป็นระยะๆ ที่โหยหวนและแสนทรมานยิ่งกว่าปีศาจ
ที่โดนแสงอาทิตย์
ความใคร่อยากรู้มันถูกจุดประกายอีกแล้ว...ให้ตายเหอะ!...ทาไมโรคนี้มันไม่หายซักทีนะ!...แต่เป็นคุณ ได้ยินเสียง
ประหลาดๆ...จะอดใจไหวได้รึเปล่าล่ะ...เสียงของการถูกทรมานนัน้ ยังคงร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดที่ไม่หยุดหย่อน...
เออ!....ยังไงก็ไปมองลาดเลาหน่อยและกัน...ฉันก้าวขาวิง่ ปรู๊ดไปตามระเบียงเรื่อยๆ จนไปถึงระเบียงแห่งหนึง่ เข้า!
ระเบียงแห่งนี้ ไม่มีฝาผนังที่ทาจากอิฐก้อนใหญ่แต่อย่างใด ทาให้ฉันมองเห็นบรรยากาศรอบๆเต็มที่และแล้วเห็น
เปลวเพลิงลุกช่วงโชติลามไปเรื่อยๆท่ามกลางป่าลึกที่รกชัฏแห่งนีแ้ ต่ไกลๆ...เสียงนั้นมันดังมาจากทางนั้น... ฉันมองลงไป
ข้างล่าง ความสูงระหว่างชั้นที่ฉันยืนกับพื้นดินที่วา่ งเปล่าและมืดมนสูงประมาณแค่2ชั้นได้
สูงแค่นี้ไม่ทาให้ฉันกลัวง่ายๆร๊อก...ก็เวลาฉันโดดเรียนก็จะชอบกระโดดลงมาจากตึกเรียนทีส่ ูงประมาณ3ชั้นเป็น
ประจานี่แหละ...ฉันไม่รอช้าที่จะยืนเฉยๆและกระโจนสู่ผืนพสุธาเบื้องล่างทันที!
เท้าทั้งสองข้างได้แตะพื้นลงอย่างนุ่มนวลด้วยความชานาญดั่งแมวป่า เท้าทั้งสองข้าวิ่งตรงไปที่บริเวณที่เกิดไฟไหม้
ทันที ฉันวิ่งตึกๆไปเรื่อยๆ รัตติกาลได้แผ่ปกคลุมไปทั่วและสร้างภาพที่น่าสะพรึงกลัวได้ง่ายๆ
แต่โทษที!....เรื่องแบบนี้น่ะ เด็กๆ...คนอย่างเฟรย่าไม่ใช่คนขวัญอ่อนหรอกย่ะ!...
กลิ่นเผาไหม้ไม้ได้มาโชยที่จมูกของฉัน ยิ่งเข้าไปใกล้เท่าไหร่ กลิ่นไหม้ก็ยิ่งแรงขึ้นๆ เมื่อไปถึงที่นั่น สถานที่แห่งนั้น
เต็มไปด้วยที่วา่ งเปล่าหลายร้อยไมล์ แต่กลับเต็มไปด้วยเหล่าอัศวินชุดเกราะหลายร้อยกว่าคน....ไม่ซิ...มากกว่านั้นแหงๆ
.....อาจจะมีถึง....แสน!....แสนแน่ๆ! ...มีทั้งอัศวินเกราะเงินและ...เกราะดา....ต่างฝ่ายต่างกาลังต่อสู้รบกันอยู่อย่างเอาเป็น
เอาตาย!...
ไอ้รบธรรมดาน่ะ มันก็ไม่เป็นไรหรอก...แต่นี่แบบว่า....รบกันยังไงไม่รู้นะ....เกราะที่ดแู ข็งแกร่งไม่มีวันขาดง่ายๆกลับ
ขาดเป็นชิ้นๆทั้งสองฝ่ายเลย! เอ๊ะ...พวกอัศวินเกราะเงินใช้นาอะไรบางอย่
้
างไม่รู้สาดเข้าไปที่พวกอัศวินเกราะดาด้วย!....
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก”

เสียงกรีดร้องโหยหวนยิ่งกว่าเจ็บปวดสิ่งใดของเหล่าอัศวินเกราะดาร้องทันทีเมื่อโดนน้านัน่ สาด!...อาการบ้าคลัง่ ยิง่
กว่าลงแดงของพวกเขากาเริบขึ้นราวกับคนเสพยาที่ไม่ได้อัพยาเข้าไป บางคนกระชากเกราะของตนออก! บางคนก็นอน
เกลือกกลิ้งไปกับพื้น! บางคนก็ลม้ และบิดเร้าอย่างทรมานเจ็บปวดแสนสาหัส! เหล่าอัศวินเกราะเงินต่างฝ่ายต่างหยิบอาวุธ
ของตนมาใช้ทันที ไม่ว่าจะเป็นลูกธนูที่จุดไฟลุกโชนเผาผลาญสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าได้ตลอดเวลา ขวานที่คมกริบที่สามารถฟัน
ให้ขาดภายในพริบตา ดาบเงินทีย่ าว และแหลมคมที่ดูแล้วน่าจะฟันหินขาดเป็นสองท่อนได้ พวกเขาใช้อาวุธนั้นทันที!
“แกร๊ง!”
เสียงเหล็กกระทบกันได้ดังขึ้นทันที อาวุธทั้งหมดของเหล่าอัศวินเกราะเงินได้ถูกกระเด็นไปด้านหลังทันที ราวกับว่า
ถูกวัตถุบางอย่างชนและผลักมันให้กระเด็นออกไป วัตถุนั้นหมุนเป็นบูมเมอแรงและกลับไปหาเจ้าของที่แท้จริงทันทีทงั้ สอง
ฝ่ายหันไปมองตาเดียวกัน!
ภาพที่ปรากฏนั้นเป็นอัศวินผูห้ นึ่งสวมชุดเกราะสีนลิ ทั้งชุดขี่ม้าสีดาตัวที่ใหญ่กว่าตัวอืน่ ๆในผืนป่าแห่งนี้
รูปร่างที่ดูสูงโปร่งเป็นสง่านัน้ ดูแข็งแกร่งและทรงอานาจประดุจพระราชา มือเรียวใหญ่ของอัศวินผู้นนั้ รับวัตถุ
นั้นอย่างคล่องแคล่ว เผยให้เห็นรูปร่างที่แท้จริงของมัน นัน่ คือ ดาบสีเงินเรียบๆธรรมดาๆไม่มีความพิเศษเลย
แม้แต่น้อย อัศวินผู้นนั้ ไม่รอช้าให้พวกนั้นมองเหม่อเขาควบม้าวิ่งมาทีก่ ลุ่มของอัศวินเกราะเงินทันที
ทันใดนั้นดาบที่อยู่ในมือของอัศวินถูกชูขึ้นด้านข้าง กลุ่มอัศวินเกราะเงินเอะอะโวยวายทันที เมื่อเห็นอัศวินควบม้า
ร่างใหญ่ตัวนั้นมาทางนี้
“ทาไงดีล่ะ มันมาแล้ว!”
“เจ็บใจ อีกนิดเดียวแท้ๆ จะได้ฆ่าไอ้พวกเดนตายให้หมดๆไปซักที”
“เวร! หัวหน้ามันมาแล้ว!”
“จะไปกลัวอะไรกับมัน ฆ่ามันก็สิ้นเรื่อง!”
“เฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ!”
เหล่าอัศวินเกราะเงินผู้กล้าหาญฝ่าวิ่งกรูเข้าไปหาอัศวินเกราะสีนิลผู้นั้นโดยไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคใดๆ ต่างคนต่าง
หยิบดาบที่เหน็บข้างกายพร้อมกันและรุมแทงไปที่ฝ่ายตรงข้าม!
ทว่า! คมดาบของอัศวินผู้นั้นได้ตัดศีรษะของอัศวินที่อยูใ่ กล้ตัวกับเขาไปหลายสิบคนแทน โลหิตจากเส้นเลือดต่างๆ
ได้ไหลพุ่งออกมาจากคอที่ถูกตัดราวกับน้าพุทันตาอย่างสวยงาม
อัศวินที่เหลือถอยกรูดออกมาด้วยความรักตัวกลัวตาย! แต่ไม่ทันเสียแล้ว!

ดาบธรรมดาๆเล่มนั้นแทงทะลุอกผ่านเกราะเข้าไปทันที ไม่ใช่เพียงแค่เกราะเดียว! แต่จานวนหกเกราะ! อัศวินทั้ง
หกคนที่ถูกคมดาบฝังไปที่ร่างบิดเร้าและพยายามจะหักดาบให้แตกเป็นเสี่ยงๆ แต่!
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!”
เสียงกรีดร้องที่แสนทรมานน่าสะพรึงได้ดังขึ้นตามๆมา โลหิตสีแดงฉานในร่างของอัศวินทัง้ หกถูกดูดเข้าในดาบจน
ไม่เหลือเลยแม้แต่น้อย! ร่างอัศวินทั้งหกได้ร่วงลงกลายเป็นฝุ่นธุลตี ามเกราะทันที! ส่วนเกราะนั้นได้ร่วงกลายเป็นเศษเหล็ก
ที่ไร้ค่าตามพื้นทันตา!
อัศวินเกราะดาที่นอกกระเสือกกระสนด้วยความทรมานจากน้าประหลาดนั่นเห็นอัศวินผู้ถอื ดาบถูกรุม พวกเขาโห่
ร้องด้วยความเคียดแค้นและกระชากเกราะออกทั้งหมด! พร้อมกับกลายร่างทันที! ปีกพังผืดสีดาสนิทที่กว้างใหญ่ได้ถูก
สะบัดออกจากสะบักทั้งสองข้าง รูปร่างมนุษย์ที่อยูเ่ บื้องหน้าค่อยๆเปลี่ยนไป กลายเป็นค้างคาวในร่างมนุษย์ทันที หน้าตา
กลายเป็นหน้าที่เหมือนราวกับค้างคาว นัยน์ตานั้นเบิกกว้างแสดงความกระหายเลือดอย่างสุดขีดและมันสดแดงก่ายิง่ กว่า
สัตว์ร้ายที่ฉันเคยจินตนาการเอาไว้ เขี้ยวสีขาวที่ตอนแรกก็ยาวและแหลมอยู่แล้ว ตอนนี้มันยิ่งยาวและแหลมมากกว่าเก่า
อีก
พระเจ้า! ฉันแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่า ตรงหน้าฉันนี่เป็นกองทัพระหว่างปีศาจกระหายเลือดอย่างแวมไพร์กับ
นักรบผู้รับใช้พระเจ้าอย่างนักรบครูเสดกาลังไล่ฆ่าฟันล้างเลือดกันอยู่! ...งานนี้ไม่ต้องเสียตังค์ไปดูหนังจอมปลอมแล้วใน
โรงซะและ....ดูของจริงๆเป็นๆเลยนะเนีย่ ......เสียดาย!.....น่าจะเอามือถือมาด้วย!..จะได้ถ่ายรูปเก็บคอลเล็กชั่นซะหน่อย!
สัตว์ร้ายปีกค้างคาวสลายปีกและพุ่งเข้าไปจัดการกับเหล่าอัศวินเกราะเงินทันที! กรงเล็บที่ยาวและแหลมคมดั่ง
ศาสตราวุธแทงทะลุเกราะของฝ่ายนั้นแต่ล่ะส่วนทันที
“ฉัวะๆๆๆๆๆๆๆๆๆ!”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก”
เสียงประกอบเอฟเฟกซ์นนั้ ทาให้ฉันเห็นภาพที่นา่ สยดสยองอยู่เบื้องหน้า มันเป็นภาพที่เหล่าอัศวินถูกควักลาไส้
สดๆออกจากเกราะ! บางคนก็ถกู ฉีกร่างออกเป็นสองส่วน! บางคนถูกควักตาออกจากเบ้า! บางคนก็ถูกควักหัวใจออกจาก
ร่างอย่างรวดเร็ว! โลหิตที่แดงฉานนั้นได้สาดกระจายไปทั่วผืนแผ่นดินราวกับทะเลเลือด! ร่างของเหล่าอัศวินได้ร่วงลงสู่พื้น
และนอนแน่นิ่งกับกองเลือดขนาดนั้นที่ท่วมตัว! ดวงตาของพวกเขาที่เปิดค้างนั้นสื่อออกมาด้วยความเคียดแค้นที่สาบาน
ว่าจะกลับมาล้างแค้นอีกครัง้ ! อวัยวะภายในต่างๆได้ถกู โยนทิ้งไว้ตามกองเลือดเหล่านั้น! ปีศาจกระหายเลือดใช้มือโอบ
อุ้มน้าทิพย์ของมันดืม่ เข้าไปอย่างพึงพอใจ!
โห.....แบบว่า......นี่มันซาดิสต์ชดั ๆ......ใจจริงฉันจะวิ่งจู๊ดกลับไปก็ได้...แต่!

.....มันก้าวขาไม่ออก!.....ขาฉันมันกลับสั่นแทนซะนี่.......ทาไมเนี่ย.....นี่ฉันเป็นพวกใจฝ่อแล้วเหรอเนี่ย....ไม่เอาน่า
...เฟรย่า...ดูหนังเลือดสาดมาเยอะแล้ว...จะไปกลัวอะไรล่ะ......
อัศวินเกราะเงินที่เหลือรีบวิ่งถอยกรูอย่างขวัญหนีดีฝ่อ! อัศวินเกราะสีนิลกระโดดออกมาจากหลังม้าและวิง่ พุ่งเข้า
หา ดาบในมือของเขาถูกแบ่งออกเป็นร้อยๆเล่มๆทันใด! แต่ล่ะเล่มพุ่งไปปักไปที่กลางศีรษะของอัศวินเกราะเงินรวดเร็วยิ่ง
กว่าสายฟ้าฟาด!
อัศวินที่เหลือพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนร่วมสนามรบของพวกเขา แต่พวกปีศาจร่างมนุษย์กึ่งค้างคาว
กระชากกลับและฉีกร่างออกมาเป็นชิ้นๆอย่างบ้าคลั่งภายในพริบตา
ตอนนีอ้ ัศวินเกราะเงินมีจานวนคนเหลือน้อยเต็มที ม้าที่พวกเขาขี่มาด้วยตอนนี้ได้วิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปจาก
เจ้าของเสียแล้ว เหลือเพียงแต่เหล่าอัศวินเกราะเงินที่พยายามล้มลุกคลุกคลานเพื่อหนีความตายทีก่ าลังจะบังเกิด
รับใช้พระเจ้าก็จริง! แต่งานนี้ต้องช่วยตัวเองแล้วเมื่ออัศวินเกราะสีนิลหยิบหอกด้ามหนึ่งที่ปกั กับต้นไม้ต้นหนึง่ ออก
และแบ่งออกมาเป็นเหมือนดาบเล่มนั้นอีกครั้ง หอกทัง้ หมดกาลังถูกพุ่งไปปักเหยื่อที่น่าสังเวช! แต่แล้ว!
“ฟ้าววววววววววววว!”
“ฉึก!”
ดาบสีทองเล่มหนึง่ พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วได้ปักทะลุเข้าไปทีอ่ กของอัศวินเกราะสีนลิ ผู้นั้น ความเร็วของ
ดาบเล่มนั้นแรงมากถึงขนาดทาให้อัศวินถอยหลัง! คมหอกได้พุ่งไปปักกับติดอยูก่ ับต้นไม้ใหญ่ที่ฉนั ยืนหลบดูอยู่
พอดี! อัศวินผู้นนั้ พยายามดึงดาบออก แต่ดาบเล่มนัน้ ตอบโต้ดว้ ยการปล่อยกระแสไฟฟ้าช็อตไปที่มอื
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก”
อัศวินเกราะสีนิลร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด ถุงมือนั้นไหม้เกรียม มือและที่หน้าอกที่ถกู แทงของเขานั้นเต็มไป
ด้วยน้าสีแดงอมม่วงดาไหลท่วมร่าง เขาพยายามจะเอามือดึงดาบออกอีกครั้ง แต่ผลลัพธ์มันก็เหมือนเดิม เขามองไปทางที่
ดาบพุ่งออกมาปักอกเขา และอัศวินสวมชุดเกราะสีทองคนหนึ่งควบม้าสีขาวมาเบาๆพร้อมกับเหล่ากองทัพอัศวินเกราะเงิน
ประมาณ20กว่าคน อัศวินผู้นั้นหัวเราะด้วยความสะใจ
“ฮะๆๆ แย่จริงนะ เก่งซะเปล่า แต่เปิดช่องว่างไปหมด” ม้าสีขาวได้ส่ายหัวราวกับเห็นพ้องกับเจ้านายของมัน “แต่
พยายามยังไง! แกก็ไม่มีทางดึงดาบสายฟ้าลงทัณฑ์ได้หรอก”
เหอะๆ...ชื่อดาบนี่เสี่ยวจริง...แต่พิษสงไม่เสีย่ วตามชื่อเลย....อัศวินเกราะสีนิลไม่ตอบอะไรเลยแม้แต่น้อย เขาหันไป
มองที่ดาบของเขาทีย่ ังปักกลางศีรษะของอัศวินเกราะเงินผู้หนึ่ง ดาบได้ตอบสนองต่อการมองของเขา มันพุ่งขึ้นมาและพุง่
มาหาเขาแล้ว แต่ดูทา่ อัศวินเกราะสีทองรู้ท่วงทัน! หอกในมือของเขาปัดดาบเรียบนั้นไม่ให้ไปถึง! มันกระเด็นมาทางฉัน
แทน ฉันมองดาบที่ถกู ย้อมไปด้วยสีเลือดเล็กน้อยและตัดสินใจหยิบมันขึ้นมา

เมื่อเหล่าปีศาจเห็นอัศวินผู้นั้นถูกดาบแทงปักคาที่ต้นไม้แบบนั้น ก็เกิดการบ้ากระหายเลือดและวิญญาณคลั่งจน
ควบคุมไม่อยู่มากกว่าเก่าซะอีก พวกมันละจากเหยื่อที่พวกมันกาลังเล่นอยู่ ถลาเข้ามารุมที่อศั วินเกราะทองทันที
อัศวินขี่ม้าขาวควงหอกอย่างรวดเร็วและแทงไอ้ที่ร่างของเหล่าปีศาจทันที พวกมันต่างร้องโหยหวนด้วยความ
เจ็บปวดและถอยออกมา กลายร่างเป็นมนุษย์อีกครัง้ จู่ๆปีศาจตัวหนึ่งกระโดดดึงหมวกเหล็กออกมาเผยให้เห็นเจ้าของชุด
เกราะทองผู้นั้น
เฮ้ย!.... นั่นมัน.....เอริคนี่หว่า......ทาไมมันมาอยู่ที่นี่ได้...... รึว่า....ในศตวรรษนี้......มันจะเป็นพวกนักรบครูเสด
เหรอ.....
ในขณะที่พวกปีศาจรุมกันใช้กรงเล็บที่คมกริบแทงรัวและเขี้ยวแหลมคมกัดชายผู้นั้นกันอยูน่ ั้น พวกอัศวินเกราะเงิน
ที่เพิ่งมาหยิบดาบฟันไปที่ร่างของปีศาจพวกนั้นรวดทันที ฉันจ้องมองการฆ่ากันของเหล่าอัศวินและปีศาจซักครู่และหันมา
มองอัศวินเกราะสีนิลที่กาลังจะหาทางเอาดาบออกจากอกเขา
...รีบเผ่นดีกว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันนี่นา!...ฉันวิ่งหันหลังพร้อมกับถือดาบเล่มนั้นไปซักครู่และจู่ๆก็หยุด...ใจ
ร้ายไปรึเปล่านา...ทิ้งคน ไม่ใช่ๆ แวมไพร์ ให้ถูกปักอย่างทรมาน ดึงออกไปไม่ได้อย่างนี้หรอ...
ฉันหลับตาและสูดหายใจลึกๆอีกรอบก่อนที่จะหันหลังและวิ่งกลับไปที่ต้นไม้นั้นอีกครั้ง...ให้ตายซี!้ ....รู้ทั้งรู้ว่า....คน
ที่โดนปักอยู่มันไม่ใช่คน!...ทาไมแม่ส่งเชื่อขี้สงสารมาแรงแบบนี้มาฟะ!...ฉันวิ่งไปและยืนอยู่ตรงเบือ้ งหน้าของเขา
อัศวินเกราะสีนิลเงยหน้าขึ้นมามองฉันด้วยความสงสัยและมองไปที่ดาบของเขาที่อยูใ่ นมือของฉัน.....เขาจ้องไม่
กระพริบตาแม้แต่น้อย...ฉันมองไปที่ดาบที่ปักคาอยู่...แผลนั้นไหม้เกรียมและเหวอะหวะยิง่ กว่าแผลที่ช้าเลือดช้าหนองซะ
อีก ฉันวางดาบอีกเล่มและจับดาบที่ปัก
“บอกตรงๆเลยนะว่าไม่ได้พิศวาสอะไร! แต่แม่ส่งเชื้อมาให้ฉันแรงเกินไป” ฉันบอกกับอัศวินหนุ่มผู้นั้น ในขณะที่
กาลังดึงดาบเล่มนั้น........แต่.....อึก....โธ่เว๊ย!......... ทาไมมันดึงไม่ออกซักทีนะ ...เล่นปักซะแน่นขนาดนี้...“นี่ ถ้านายอยาก
ให้มันออกเร็วๆก็ช่วยกันดึงหน่อยซี้!”
เขาจับที่มือของฉันและดึงออกเบาๆอย่างง่ายดาย ดาบได้หลุดออกมาแล้ว! แต่ร่างของฉันกระเด็นถอยหลังไปแทน
เขาค่อยๆลุกขึ้น และหยิบดาบของเขาที่วางไว้อยู่บนพื้น ฉันทิ้งดาบสีทองและวิ่งหลบไปทางหนึง่ เข้า! อัศวินเกราะสีนิลใช้
นิ้วของเพรียวบางลูบไปที่คมดาบ เลือดสีแดงอมม่วงถูกชโลมไปที่คมดาบ ดาบได้เรืองแสงสีแดงเล็กน้อย
ทันใดนั้นลมได้พัดเข้ามาแรงมากขึ้น และก็มกี ลุ่มควันสีดาขนาดใหญ่ได้พุ่งออกมาจากดาบเล่มนั้น ควันพวกนั้น
กลายร่างเป็นใบหน้าของคนขนาดใหญ่ มันโชว์เขี้ยวที่ยาวและแหลมคมทันที ควันสีดากลุ่มนั้นได้พงุ่ และดูดกลืนอัศวิน
เกราะเงินทัง้ หมด อัศวินพวกนั้นเมื่อผ่านควันกลุ่มนั้น ก็เหลือเพียงแต่โครงกระดูกสีขาวและหักร่วงลงสู่พื้นดิน อัศวินเกราะ
สีทองควบม้าและถือหอกชูขึ้นพร้อมกับวิง่ ถอยหลังหนีไปทางที่ๆเขามา เหล่าอัศวินที่เหลือวิง่ ตามอัศวินเกราะสีทอง

กลุ่มควันพวกนั้นได้กลับมาหาอัศวินเกราะสีนิลและเข้าไปสิงที่ดาบนั้นเหมือนเดิม เหล่าปีศาจกลับคืนร่างเป็น
มนุษย์เหมือนเดิม และช่วยกันพยุงคนที่บาดเจ็บ และแล้วชายหนุม่ ผู้หนึ่งวิ่งเข้ามาหา พร้อมกับหญิงสาวอีกสองคน อ่ะ.....
นั่นมัน....คนที่เปิดประตู.....และก็....รูธ...กับอีวิลนี่ ตัวของเขาเต็มไปด้วยเลือดสีแดงฉานไปทั้งตัว
“นายท่านครับ ไม่เป็นไรใช่มั๊ยครับ”
อัศวินเกราะสีนิลส่ายหน้าเล็กน้อยและถอดหมวกเหล็กออก เผยให้เห็นหน้าของบุรุษผู้หนึ่งซึ่งมีเรือนผมยาวประคอ
ซอยสไลด์ๆสีเงินแวววาว ผมหน้าม้าที่ปรกแทบจะมองไม่เห็นหน้าได้ปลิวไปตามแรงลมที่เพิง่ พัดมา ทาให้เห็นใบหน้าทีด่ ู
เฉยชา นิง่ สนิทของเขาดูหล่อคมเข้มและซีดยิ่งกว่าศพในรพ. ดวงตารียาวสีเขียวมรกตคู่นั้นทีเ่ ยือกเย็นและคมกริบดุจปีศาจ
ที่ไร้ความปรานีจ้องกลับมาที่พวกเขาด้วยไม่สบอารมณ์อย่างรุนแรง! คิ้วสีเงินทีเ่ ข้มได้กระตุกเข้าหากันทันที
“ข้าน่ะไม่เป็น! แต่พวกทหารน่ะจะเป็นก็เพราะพวกเจ้าน่ะแหละ!” เสียงเกรีย้ วกราดของเขาตวาดไปทันที
พวกเขาทัง้ สามรีบก้มหน้างุดๆรับคาต่อว่าลูกเดียวพร้อมกับหน้าเสียไปตามๆกัน
“ถ้ามาเร็วกว่านี!้ ก็ไม่เจ็บตัวมากกว่านี!้ จะได้ออมแรงกันไว้!” ชายหนุม่ ต่อว่าไม่หยุด “พรุ่งนี้พวกไหนจะมาอีกรึไม่ก็
ยังไม่ร!ู้ วันนี้พวกครูเสดมาก็แทบแย่อยู่แล้วกับของศักดิ์สิทธ์ของพวกมันน่ะ! แล้วถ้าพรุ่งนี้พวกทีปีสมาอีกจะเป็นยังไง!”
เสียงทรงอานาจของอัศวินเกราะสีนิลผู้นั้น ทาให้เหล่าทหารที่เหลือก้มหน้าไปตามๆกัน ร่างของพวกเขาสั่นเป็นเจ้า
เข้าด้วยความเกรงกลัวบุรุษผู้นี้ หญิงสาวผมสีพฤกษาเงยหน้าขึ้น แววตาคู่นั้นหวั่นเกรงบุรุษผู้นั้นและรีบตอบไป
“พวกข้าผิดเองค่ะท่าน” น้าเสียงนั้นเริ่มสั่นเครือเล็กน้อย “มันเป็นความชักช้าของพวกข้าเอง ท่านอย่าโกรธโรยาตุส
เลย”
ชายหนุ่มสะบัดหน้าไปมองทางอื่นและถอนหายใจเพื่อระงับสติอารมณ์ของตน สายตาที่คมกริบราวกับใบมืดมอง
ทางทีๆ่ ฉันซ่อนตัวอยู่....เวรล่ะซิ...
เขาจ้องไม่กระพริบตาอยูน่ าน และ....อ๊ายยยยย.....เดินมาทางนี้แล้ว!....ทาไงดี! ทาไงดี! ทาไงดี!....ถอยไปไม่มีทาง
ทันชัวร์...ปีนหรอ!...มันไม่ทันแล้วววววว!....17ปีที่ผ่านมายังใช้ชวี ิตไม่คุ้มค่าเล๊ย!...นี่ฉันต้องมาตายจริงๆแล้วเหรอ! แต่จู่ๆ
เขาก็หยุดเดินและหันไปพูดกับชายหนุ่มนามว่า โรยาตุส
“เขตปราสาทเรามีคนนอกที่ไหนเข้ามารึเปล่า”
โรยาตุสหันไปมองหน้าเชิงถามสองสาว สองสาวเหลือบตามองกันและส่ายหน้าอัตโนมัติ
“ไม่มีครับท่าน” น้าเสียงราบเรียบตอบกลับไป
บุรุษชุดเกราะผู้นั้นหันกลับไปมองที่ต้นไม้ใหญ่ที่ฉันยืนอยูอ่ ีกครั้ง เขาหรี่ตาลงเล็กน้อยและเอ่ยด้วยน้าเสียงเย็นๆ

“ข้าไม่รู้หรอกนะว่าเจ้าเป็นใคร แต่....ข้าขอบคุณมากทีช่ ่วยดึงดาบนั่นออก”
เห...ขอบคุณหรอ...จะว่าไปก็ไม่มีเจตนาทาร้ายอะไรนี่...ฉันค่อยๆโผล่หน้าและค่อยๆเดินออกมาจากหลังต้นไม้ต้น
นั้น เหล่าทหารทุกคนมองด้วยความสงสัย ยกเว้น รูธกับอีวิลทั้นที่จอ้ งแทบจะถลนออกมา โรยาตุสก็เช่นกัน
“นังแม่มดนี!่ ” อีวิลร้องและถามอย่างมะนาวไม่มีน้า “ข้าบอกให้เจ้ากลับไปแล้วไม่ใช่หรือ! ทาไมไม่ยอมกลับ!”
“แม่มดเหรอ......” ชายหนุม่ ผมสีเงินทวนถาม
“เอ่อ...ค่ะ” รูธตอบด้วยน้าเสียงอ่อยๆ “พวกข้าไม่รู้วา่ นางมาจากไหน แต่...นางมาอยูใ่ นห้องแห่งการลืม”
ชายหนุ่มขมวดคิว้ เข้าหากันทันที! ดวงตาของเขาหรีต่ าลงราวกับใช้ความคิดบางอย่างและจับจ้องฉันไม่วางตาเลย
แม้แต่น้อย
“นางไม่ใช่แม่มดหรอก” เขาบอกตรงๆไป “เป็นเพียงแค่มนุษย์สาวธรรมดาๆก็เท่านั้น”
ดวงตาสีแดงฉานของฉันเบิกกว้างขึ้น!...แวมไพร์ตัวนี้รู้ว่าฉันเป็นมนุษย์!...ซวยและ!...
“งั้นเราก็จัดการเก็บมันซิครับ” พูดไม่ทันจบ โรยาตุสก็ชูนิ้วที่มีเล็บสีดายาวและแหลมที่เพิ่งเลอะเลือดสดๆและตัง้ ท่า
จะใช้เล็บเหล่านั้นแทงเพื่อทะลวงไส้ของฉันออกมา “ก่อนที่มันจะไปบอก ไอ้โอเวนมัน”
...อะไรนะ!...นี่มันทาคุณบูชาโทษชัดๆ!...เมื่อตะกี้พึ่งช่วยชีวิตมา!...แล้วนี่จะฆ่าฉัน!...รู้แบบนี้ปล่อยให้ไอ้ตัวหัวหน้า
(น่าจะใช่)ตายคาต้นไม้ดีกว่า!....
“พี!่ อย่าเสียมารยาทกับคนที่ช่วยชีวติ ท่านเคานท์ซิ” รูธเข้ามาห้ามปรามไว้ “ข้าว่า นางคงไม่มีทางบอกโอเวน
แน่นอน ถ้านางเป็นพวกเดียวกับโอเวนจริง นางก็ต้องปล่อยให้ท่านเคานท์ทรมานติดกับต้นไม้ไปซิ แต่นางกลับช่วยท่าน!”
พวกทหารส่งเสียงฮือฮากันใหญ่กับการกระทาของหญิงสาวคนนั้น ผู้เป็นพี่ชายจ้องถลึงมาทีน่ ้องสาวด้วยความไม่
อยากเชื่อว่าน้องเขาจะทาแบบนี้
“และอีกอย่างนางคือคนทีท่ ่านแม่มดเฮลทานายไว้” เสียงที่เยือกเย็นได้แทรกเสริมด้วย
ทหารทุกคนยิ่งจ้องมาที่ฉันทัน และหันไปซุบซิบกันใหญ่ แววตาที่เยือกเย็นเหลือบไปมองเหล่าทหารอย่างช้าๆ
พวกทหารรีบก้มหน้าและเงียบกริบทันที เขาหันหน้าหลับมามองฉันอีกครั้ง
“เจ้าจะรังเกียจไหม ถ้าพวกข้าต้องการให้เจ้าเป็นนักปราชญ์แห่งแคว้นซาตาเรส งานนีเ้ ป็นการตอบแทนที่เจ้าเคย
ช่วยชีวติ ข้า”
นักปราชญ์! นี่มันตลกย่านไหนเนี่ย....ฮะๆๆๆๆ...เอาไงดีละ่ ...

“จะรับหรือไม่รับ” ชายผู้นนั้ ถามต่อ
“เอ่อ....ฮะๆ...ไม่ล่ะ” ฉันยิ้มแห้งๆไป
สีหน้าของพวกเขาแปลกใจกับตาแหน่งที่ฉันกาลังจะได้รับทันที.....สงสัยเป็นตาแหน่งที่ยศสูงแหง๋มๆ...
“ทาไม” น้าเสียงของเขาถามไปเรียบๆ
“เรื่องแค่นี้ไม่ต้องตอบแทนก็ได้” ฉันตอบพร้อมกับฉีกยิ้มและมองหน้าทุกคน “อีกอย่างฉันไม่ใช่คนในยุคนี้ดว้ ย จะ
เชื่อมัย๊ ถ้า...ฉันจะตอบว่า...ฉันเป็นคนในโลกอนาคต...จาก...ศตวรรษที่21”
รูธ และอีวิลหัวเราะพรูดกันใหญ่กับสิ่งที่ฉันพูด เหลือเพียงแต่โรยาตุสกับชายหนุ่มผมสีเงินผู้นั้นที่ไม่ขากับสิ่งที่พูด....
เขาสองคนมองหน้ากันและพยักหน้าราวกับรับรู้กันเอง
“งั้นก็ยิ่งดีใหญ่” คาพูดของชายหนุ่ม ทาให้พวกอีวิลหยุดหัวเราะและมองด้วยสีหน้าที่ไม่อยากเชื่อ “เจ้ารับไปซะเถอะ
ข้าไม่อยากเป็นหนีช้ ีวิตใครนาน”
ฉันกระพริบตาช้าๆเล็กน้อยและพูดออกมาตรงๆ
“โทษทีนะ แต่ฉันไม่ชอบงานวิชาการหัวแตกแบบนั้นน่ะ แล้วตอนนี้ฉันอยากกลับบ้านมากกว่าด้วย” พูดจบ ฉันเดิน
จ้าอ้าวผ่านเหล่าทหารแวมไพร์จานวนมาก แต่แล้วชายหนุ่มลั่นวาจาเฉียบขาดขึ้นทันที
“งั้นตอนนีข้ ้าขอให้เจ้ามาเป็นนักปราชญ์ให้แคว้นของข้าชั่วคราวก่อนได้มั้ย แล้วข้าจะหาทางพากลับไป
ยุคของเจ้าเอง ข้าสัญญา!”
ฉันหยุดเดินและหันหลังกลับไปมองเขาผู้นั้น สายตาของเขามุ่งมั่นและมั่นใจว่าสิ่งทีเ่ ขาพูดไป เขาจะทาได้
.... จะให้เชื่อดีมั้ยเนีย่ .....ความเงียบได้ครอบคลุมอีกครัง้ ทุกคนต่างจ้องฉันด้วยแววตากระหายอยากรู้อยากเห็นกับ
คาตอบ...เฮ้อ...จะว่าไป ยังไม่รเู้ ลยว่าจะไปทางไหนก่อน สงสัยต้องอยู่แก้เซ็งไปก่อนและกัน...ฉันตอบรับไปงั้นๆ
“ก็ได้! แต่...ถ้านายหาทางไม่ได้ ฉันจะไปจากทีน่ ี่!”
สิ้นคาพูดของฉัน บุรุษผู้นนั้ ก็สั่งอะไรบางอย่างกับสองสาวคู่นั้น พวกเธอรับคาสั่งและรีบวิ่งไปทันที กองทัพแวมไพร์
ค่อยๆเคลื่อนกลับไป ฉันเดินลากขากตามหลังเขาไปช้าๆ ขึ้นขีม่ ้าสีนิลร่างใหญ่และเดินนาขบวนอีกครั้ง
“เจ้าชื่อเฟรย่าซินะ” น้าเสียงเย็นชายิงคาถามมาในขณะทีก่ าลังเดินทางอยู่กลับ
“ใช่!...นายรู้ได้ไงน่ะ!” คิ้วของฉันผูกเป็นริบบิ้นและจ้องหน้าเขา
“ข้ารู้และกัน” เขาตอบปัดๆราวกับว่าไม่อยากให้สาวเรื่อง “อย่าถาม”

...อะไรเนี่ย...ถามสาเหตุกไ็ ม่ตอบ...
“แล้วนายล่ะชื่ออะไร” ฉันยิงคาถามบ้าง
“วลาด วีเซียส” เขาตอบเย็นๆ “เป็นราชันย์แวมไพร์ แห่งอาณาจักรแวมไพร์ และ ผู้ปกครองแห่งแคว้นซาตาเรส
เรียกข้าว่า วิซิอัส ก็ได้”
วลาด วีเซียส?.......นั่นมันนามสกุลเดียวกับ....วลาด ทีปีส ดราคูล ที่เป็นเจ้าชายทรราชปกครองผูค้ นอย่าง
โหดเหี้ยมเลยนี่.... ทาไมนามสกุลเหมือนกันล่ะ
“นายเป็นอะไรกับ วลาด ทีปีส ดราคูล เหรอ” ฉันไต่ถามด้วยความอยากรู้
ดวงตาของเขาขุ่นมัวทันทีเ้ มื่อถามจบ เขาตอบด้วยน้าเสียงห้วนๆ
“ข้าเป็นน้องของเขา”

ตำนำนที่3 ตำบล Snagov แหล่งชุมนุมเหล่ำปีศำจ
อย่างที่รู้กันอยู่ ตอนนี้ เวลานี้ และวินาทีนี้ ฉัน ต้องมาเป็นนักปราชญ์ให้กับ...แวมไพร์!....ใช่...แวมไพร์
...ปีศาจที่ใครๆต่างก็นิยมชมชอบเพราะนิยายของคุณ บราม สโตรเกอร์.....หารู้ไม่ว่า....ความจริงแล้ว....มันไม่ใช่อย่างที่
คิด....ฉันยังนึกภาพการฆ่ากันเมือ่ คืนนี้ที่เพิ่งเกิดสดๆร้อนๆได้ทกุ ช็อตราวกับเครื่องบันทึกวีดีโอยี่ห้อดีๆนั่นเอง....
เมื่อคืนตลอดทางที่ฉันเดินกลับมาปราสาทดาร์โกวาเนียนัน้ วิซิอัสไม่ได้พูดอะไรอีกเลย สีหน้านิ่ง เฉยมาก นัยน์ตา
ของเขาเหมือนกาลังคิดอะไรบางอย่างตลอดเวลาจนฉันไร้ประสิทธิภาพในการเดานิสัยเลยว่าคนๆนี้คิดอะไรอยู่
ปกติฉันไม่เคยเดาอะไรผิดพลาดหรือไม่สามารถทาอะไรพลาด แต่งานนี้สงสัยฉันต้องยกธงขาวและ ไม่น่าไปถาม
เรื่องนั้นเล๊ยยยยยย
และเมื่อฉันเดินไปถึงแล้ว ก็ถูกจับให้ไปร่วมโต๊ะอาหารกับพวกแวมไพร์ทั้งโต๊ะ ซึง่ วิซิอัสก็ได้แนะนาให้รู้จกั เหล่า7
ขุนพล (ในกลุ่มนั้น มี รูธ อีวิล และโรยาตุสหรือเรียกอีกชื่อว่า รอย)และก็พวกขุนนางทีเ่ หลือนิดๆหน่อยๆ ให้ฉันรู้จัก แวมไพร์
ทุกคนมีสีหน้าที่ยมิ้ แย้มทั้งๆที่หน้าซีดไร้เลือดฝาด แต่ล่ะคนได้ยิ้มโชว์เขี้ยวให้ฉันเสียวคอเล่นบ๊อยบ่อย
อาหารในมื้อค่าที่ใครๆต่างก็เคยฝันหวานว่าจะต้องหรูและแพงถึงระดับภัตรคาร5ดาวนั้น กลับกลายเป็นเครื่องใน
สดๆ ตั้งแต่ หัวใจ ลาไส้ ตับ กระเพาะ ไม่ได้กระทาการฆ่าเชื้อโรคด้วยการต้มแต่อย่างใด ส่วนน้าทีใ่ ห้ดื่มนั้น มีแค่เลือดสดๆ
ข้น ไม่เจือจาง กับไวน์เท่านั้น
ฉันถามสาวใช้แถวนั้นทันทีว่าไม่มีอาหารอย่างอื่นเลยเหรอ เธอผู้นั้นได้แต่ส่ายหน้าอย่างเดียว ฉันได้แต่มองตา
ปริบๆและขอไวน์อย่างเดียวตลอดทั้งคืน และต้องตอบคาถามจนมุมของขุนนางแวมไพร์สูงอายุดว้ ย ฉันขี้เกียจตอบก็เลย
เปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆไม่ยอมตอบคาถามอะไรซักอย่างจนเลิก
จากที่ฉันเปลี่ยนเรื่องถามไปเรื่อยๆนั้น ฉันก็พอจะรู้เกี่ยวกับที่นี่เล็กน้อย นั่นก็คือ ดินแดนที่ฉันกาลังเหยียบอยู่นี้ คือ
แคว้น ซาตาเรส เป็นแคว้นเล็กๆที่อยู่คาบเกี่ยวทางฝั่งตะวันออกระหว่างแคว้นวาลาเซียและทรานซิลวาเนีย ซึง่ สอง
แคว้นนั้นเป็นแคว้นของ วลาด ทีปีส ดราคูล และ อลิซาเบท เดอ บาร์โธรี่ (สองคนนั้นเป็นแวมไพร์ทั้งคู)่
สองแคว้นนั้นเป็นคู่กัดของแคว้นนี้พอดี ก็เลยต้องทาการรบเกือบทุกวัน เพื่อที่จะแย่งชิงแคว้นนี้มาเป็นอาณาจักร
ของตน เพราะ แคว้นนีห้ ากใครได้ครอบครองแล้วจะได้รับตาแหน่งจากโลกของแวมไพร์ว่าเป็น ราชันย์แวมไพร์
และเคานท์วิซิอัสที่ปกครองแคว้นนี้เป็นน้องของวลาด ทีปีส ดราคูลจริงๆ แต่เนื่องจากมีเหตุอะไรบางอย่างเกิดขึ้น จึงทา
ให้พี่น้องกัดกันเอง ฉันเลยเข้าใจเลยว่า ทาไมตอนที่ฉันถามตอนนัน้ วิซิอัสถึงตอบด้วยน้าเสียงที่ไม่พอใจอย่างม๊าก

และตอนนี้ฉันนอนตาค้างบนเตียงสี่เสาสีนาตาลไหม้
้
ในห้องหนึ่งที่เย็นเฉียบราวกับน้าแข็งและไม่มีแสงสว่างใดๆ
ส่องมาที่ห้องเลยแม้แต่น้อยมีแต่แสงเทียนจากตะเกียงจ้าวพายุสีทองที่มีควันลอยจางๆตั้งอยู่บนโต๊ะ ห้องนี้เป็นส่วนหนึง่
ของปราสาทสีดาที่ตงั้ ตระหว่างอยู่ยอดเขาท่ามกลางป่าลึกที่เมื่อคืนฉันวิ่งไปในนั้น....
แล้วทาไมฉันนอนตาค้างล่ะ...ฮะๆ..ก็นี่เป็นเวลากลางวันนีห่ ว่า...มนุษย์หน้าไหนจะหลับลงล่ะค่ะ....ฉันนอนพลิกตัว
ไปมาหลายรอบ...และลุกขึ้นนั่งพร้อมกับขยี้หวั แกรกๆอย่างอารมณ์เสีย.....
ฉันมองไปบรรยากาศรอบๆห้อง ในห้องก็มีแค่เตียงที่นั่งอยู่ โต๊ะทางานเก่าๆที่ทาจากไม้ใกล้จะพังและถูกแกะสลัก
เป็นลายค้างคาวโชว์เขี้ยวย๊าวยาว ตู้เสื้อผ้าไม้ที่ฝาตู้แกะสลักลายดอกไม้สวยๆ และยังมี โต๊ะอีกโต๊ะหนึ่งที่แกะสลักลาย
แวมไพร์ วางด้วยกะละมังเงินที่เต็มไปด้วยน้าทีใ่ สสะอาดและมีผา้ ขนหนูสีขาวผืนเล็กๆแช่อยู่ ในห้องนี้ มีหน้าต่างทีม่ ี
ผ้าม่านลายดอกไม้ปดิ ไม่ให้แสงลอดออกมา
ฉันเปิดผ้าห่มสีขาวของฉันออก และเดินไปเปิดผ้าม่านออก แสงสว่างจากฟากฟ้าได้สาดส่องเข้ามากระทบกันตัว
ฉัน สายตาของฉันมองไปไกลๆ สุดลูกหูลูกตาของฉันมีปา่ ไม้สีเขียวสดจามากมายไกลออกไปเป็นร้อยๆไมล์ สายลมที่พัด
ผ่านมานั้นกระทบทีใ่ บหน้าของฉันเบาๆ กลิ่นไอที่มากับสายลมมันช่างสดชื่นและไม่เคยเย็นแบบนีม้ าก่อน
เบื้องล่างมีเหล่าหญิงสาวสวมชุดชาวบ้านช่วยกันตากผ้าอยู่ ห่างจากบริเวณทีต่ ากผ้าไม่ไกลเท่าไหร่นัก มีเด็กๆ
จานวนมากวิง่ เล่นกันอย่างสนุกสนานทั้งชายและหญิง หญิงสาวผู้หนึ่งเงยหน้าขึ้น ทาให้ฉันจาได้วา่ ใคร
“ท่านนักปราชญ์! ท่านตื่นแล้วเหรอค่ะ” เธอคือรูธนั่นเอง หญิงสาวยิ้มหวานให้กับฉัน
“ไม่ใช่ตื่นหรอก ไม่ได้หลับต่างหากล่ะ” ฉันตอบไปสั้นๆ...เฮ้...นี่ฉันไม่ได้ตาฝาดใช่มั๊ย...แวมไพร์ กาลังยืนตากผ้า
กลางแสงแดดทีเ่ จิดจ้าโดยร่างไม่ไหม้!...“แล้วเธอล่ะทาไมไม่นอน แวมไพร์โดนแสงไม่ได้ไม่ใช่เหรอ”
พวกหญิงสาวที่ตากผ้าพากันหัวเราะอย่างขาขันกับคาถามที่ดูแล้วมันคงจะโก๊ะเกินไป รูธเงยหน้าและตอบแทนทุก
คน
“ภายในเขตแคว้นซาตาเรสที่เราอยู่กันนั้นจะโดมปีศาจครอบกันไว้อยู่ค่ะ เพราะฉะนั้นไม่วา่ จะเป็นกลางวันหรือ
กลางคืนก็อยู่ได้น่ะค่ะ”
อ้าว!...มิน่า...ทาไมถึงอยูไ่ ด้โดนไม่ถูกแดดเผา...แล้วฉันจะมาทาตัวอย่างแวมไพร์ตามนิยายไปทาไมฟะ...รู้สึกหน้า
ตัวเองมรอยร้าวเลยแฮะ...ตัวจริงๆเขายังไม่นอนกันเลย
“อ่าหรอ”
“ค่ะ” หญิงสาวผมแดงส่งยิ้มให้ “วันนี้ท่านจะอยู่เดินเล่นทีน่ ี่มั๊ยค่ะ จะได้ดูห้องรอบๆให้ทั่ว”
ฉันทาหน้าเบ้ทันทีเมื่อได้ยินคาชักชวนแบบนี้....อยู่ที่ปราสาทประสาทหลอนนี่ฉันต้องเป็นโรคจิตแน่ๆเลย

“อ่า ไม่ล่ะ ฉันอยากไปเทีย่ วข้างนอกน่ะ ในปราสาทนีม้ ันมืดมนเกินไป”
“อืม....งั้นท่านไปกับฟิลลิปซิค่ะ เขาต้องออกไปสั่งซื้ออาวุธที่Snagov พอดีเลย” รูธเสนอ
“จริงซิ!” ฉันตอบเสียงใสทันที “พวกเขาอยู่ไหน”
รูธนึกอยู่ซักครู่และส่งเสียงตอบกลับมา
“รู้สึกว่าจะอยู่หน้าประตูของปราสาทน่ะค่ะ และก็.....”
รูธยังตอบไม่จบ ฉันก็วิ่งจี๋ไปล้างหน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที ในตู้นั้นมีแต่ชุดที่คล้ายกับชุดนักบวชแต่มีสีดาสนิท
ล้วนๆ ทั้งนั้น และก็มีชดุ เดียวเท่านั้นที่ดูเหมือนชาวบ้านในยุคนี้มากที่สุด มันเป็นชุดที่มีเสื้อตัวในเป็นเสื้อคอกว้างรูดๆสีขาว
แขนยาวพองใหญ่ๆจีบรูดทีช่ ายแขน ติดลูกไม้บางๆ มีลูกปัดเล็กๆสีน้าตาลสดปักที่แขนเสื้อเป็นลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
อย่างสวยงาม มีเสื้อแขนกุดคลุมตัวนอกเป็นสีแดงสด กระโปรงยาวสีน้าตาลแก่ และมีผ้ากันเปื้อนลายขวางสลับสีดากับส้ม
เหลืองและก็มีผา้ สีขาวมีลูกไม้แขวนอยู่ดว้ ย คาดว่ามันน่าจะใช้คลุมหัว
เอาล่ะนะ....ไม่มีตัวไหนอีกแล้วนี่.....แต่ผ้ากันเปื้อนนี่แนวสุดขั้วกระชากวัยรุ่นเลย...
ฉันใส่ทันทีและรีบวิ่งออกจากห้องนั้น ผ่านระเบียงหินเก่าๆที่มีตะไคร่เกาะ ผ่านห้องต่างๆที่ชวนน่าขนลุกตลอดเวลา
เท้าของฉันได้แตะกับพื้นหินสีดาสนิทที่เคยมีร่องรอยของโลหิตที่ทว่ มนองไปเรื่อยๆจนไปถึงหน้าประตูของปราสาท ที่นั่นมี
รถม้าเก่าๆสีดาจอดอยู่ มีเหล่าคนใช้มากมายกาลังรอใครซักคนอยู่ ชายหนุม่ คนหนึ่งเดินมาและเมือ่ เห็นฉันก็โค้งคานับให้
ฉันทันที
“อรุณสวัสดิ์ครับ ท่านนักปราชญ์” ชายหนุ่มผู้นั้นทัก เขามีเรือนผมสั้นสีดาสนิทดั่งถ่านหินกับนัยน์ตาสีน้าตาลแก่ที่
นบน้อมเชื่อฟังผู้เป็นนายราวกับเด็กเรียนเชื่อฟังพวกครูเป็นบ้าเป็นหลัง
“อืมๆ”...ท่านนักปราชญ์อีกแล้วเหรอ...สงสัยนายนีเ่ ป็นฟิลลิปแน่ๆ...“นี่ นายคือฟิลลิปใช่มะ่ ”
“ครับท่าน” น้าเสียงทีเ่ รียบร้อยตอบ “ข้า ฟิลลิเป่ ซาเคีย เรียกข้าว่า ฟิลลิปก็ได้ครับ”
“เออ ฉันจะเรียกชื่อนายเฉยๆก็ได้ แต่นายก็ต้องเรียกฉันว่า เฟรย่า เฉยๆด้วย” ฉันยื่นข้อเสนอ “ไปบอกคนอื่นให้ทั่ว
เลยนะ ว่า อย่าเรียกฉันอีกว่า ท่านนักปราชญ์ เพราะฉันไม่ชอบ”
....เป็นใครจะชอบล่ะ...เรียกซะที...รู้สึกอยู่ใกล้ฝาโลงเลย...
“ตกลงครับท่าน.....” ฉันจ้องตาเขียวปัดทันทีเมื่อเขาจะพูดว่าท่านนักปราชญ์ “เอ่อ เฟรย่า”
“เออๆ แล้วตอนนี้นายจะไปที่Snagovใช่มั๊ย”

“ครับ” เขาพยักหน้า
“ฉันไปด้วยซิ!” เสียงของฉันตอนนี้สดใสยิ่งกว่าได้โดดเรียนคาบของสติกซ์ซะอีก
สีหน้าของชายหนุ่มแปรเปลี่ยนไปกลายเป็นสีหน้าที่เศร้าๆแทน “เสียใจด้วยครับ ท่าน งานนีค้ นนอกไม่สามารถไป
ได้ นอกจากจะเป็นคาสั่งของท่านเคานท์เท่านั้น”
“น่านะ ให้ฉันไปเถอะนะ ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ทงั้ วัน มันน่าเบือ่ ” งานนี้ต้องอ้อนไปก่อน เดีย๋ วมันก็ยอมเองแหละ
“ไม่ได้ครับ! ยังไงก็ไม่ได้ครับ” คาตอบนั้นยืนกรานเช่นเดิม
“ต้องได้รับคาอนุญาตใช่มั๊ย ถึงจะไปได้” ฉันยืนเท้าสะเอว
“ถึงท่านเฟรย่าจะได้อนุญาตให้ไปกับข้าแล้ว แต่ข้าก็ไม่ให้ครับ” เขาปฏิเสธลูกเดียว
“อ้าว! ทาไมล่ะ”...จะอะไรกันอีกเนี่ย...ทาไมเจ้านี่มันหัวแข็งยืนหยัดกับความคิดจัง...
“ตาบลนั้นเป็นตาบลที่เหล่าปีศาจมักจะมาชุมนุมกันทั้งกลางวันและกลางคืน เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในแคว้น
ของเรา” เขาอธิบาย “ไม่มีพวกมนุษย์หน้าไหนหรอที่คิดจะไปเหยียบ เพราะ ถ้าไปก็มีแต่จะโดนจับเป็นอาหารทันที นอกเสีย
จากเป็นพวกยิปซี ตัวท่านเองก็ไม่ใช่พวกยิปซีนี่ครับ”
......แล้วยิปซีกับมนุษย์มันต่างกันตรงไหนไม่ทราบฟะ!.............
“แล้วฉันกับยิปซีมันต่างกันตรงไหน มันก็มนุษย์เหมือนกันนี่”
“ครับ แต่พวกยิปซีนับถือบูชาแวมไพร์ยิ่งกว่าพระเจ้า” เขาตอบอย่างมั่นใจ “ต่างจากมนุษย์ที่นับถือพระเจ้าและ
พวกเทวา”
“ฉันจะไป!” ฉันส่งเสียงเข้ม
“ไม่ได้ครับ ยังไงก็ไม่ได้!” น้าเสียงนั้นแข็งขึ้นเล็กน้อย
“ให้ฉันไปเหอะ ฟิลลิป น่านะ” ฉันขออีก “ฉันสัญญาด้วยเกียรติของเนตรนารีในยุคฉันเลยว่าฉันจะไปสร้างเรื่อง
ใดๆเด็ดขาด”
ฟิลลิปเริ่มลังเล เขาเงียบไปซักครู่ราวกับประมวลความรู้ทยี่ ากเข็ญ ซักพักเขาก็เงยหน้ามา ดวงตาสีถา่ นนั้นดูอ่อน
ลง...นั่นแหละ...ให้เถอะ...
“ไม่ได้!”

เสียงที่เยือกเย็นเสมอต้นเสมอปลายของชายหนุ่มผู้หนึ่งลัน่ ขึ้นทันที ฉันกับฟิลลิปหันไปตามเสียง เพื่อเห็นหน้า
เจ้าของเสียง เจ้าของเสียงผู้นั้นจะเป็นใครได้อกี ล่ะ นอกจาก......วิซิอัส
วันนี้เขาใส่ชดุ ชาวบ้านธรรมดาๆเสื้อตัวในเหมือนของฉันเป๊ะ แต่ไม่มีลูกปัดปักที่แขนเสื้อ มีเสื้อกั๊กยาวสีดาสนิท
คลุมแทน กางเกงที่เขาใส่เป็นกางเกงสีดาขายาวและมีรองเท้าบู๊ทยาวสีนาตาลแก่
้
สวมคลุมชายขากางเกง
....โธ่เว๊ย! อีกนิดเดียวแท้ๆ มาทาไมเนี่ย.....
“แต่ฉันจะไปSnagovด้วย” ฉันยืนยันจะไป
“ยังไงก็ไม่ได้!” คาขาดของชายหนุ่มผมสีเงินตอบกลับมา...ชิ!...แทงใจดาฉันชัดๆสาหรับคน.... “อยู่ที่นี่ศึกษาตารา
สงครามซะ นั่งคิดแผนการศึกไปเหอะ เจ้าเป็นนักปราชญ์ ไม่ใช่นกั สาราญ”
...เฮ้ย!...นี่นายขอฉันมาเป็น แล้วมากดขี่แบบนี้เหรอ...อะไรกันเนี่ย...
“นี!่ ให้ฉันออกไปเหอะ เผื่อบางทีฉันจะได้คดิ แผนออกไง” สายตาวิงวอนของฉันมองไปที่เขาเต็มไป...ทาไมจะต้อง
มาเชื่อฟังด้วยทัง้ ๆที่เป็นคนขอฉันให้อยู่นะ!...
“ที่ตาบลSnagovมีแต่ของขาย ไม่มีพวกแผนที่ ทฤษฎี หรือ แผนการรบหรอก เจ้าน่ะ อยู่ทนี่ ี่แหละ”
....ให้ตายเหอะ!...ไม่รู้และยังไงฉันจะต้องไปให้ได้....
“ไม่เอา! ฉันจะไปด้วย!” ฉันเถียงเสียงแข็ง
“ไม่ได้ ยังไงข้าก็ไม่ให้” วิซิอัสยังคงยืนกรานเสียงแข็งเช่นเดิม
“ถ้านายไม่ยอมให้ฉันไป ฉันจะไม่เป็นนักปราชญ์ให้นาย!”
ชายหนุ่มเงียบไปทันทีเมือ่ ฉันยื่นไม้ตายมาใช้...ถ้าไม่ยอมอีก อนาคตของแคว้นนายเละเป็นจุนแน่ ฮ่าๆๆๆ...ยังไงก็
ต้องยอมอยู่ดี...เพราะฉันถือไพ่เหนือกว่า...แต่!
“ทหาร!” เสียงขรึมของเขากลับเรียกทหารแทน “จับนักปราชญ์หญิง เฟรย่าไปขังที่ห้องนอนของนางซะ”
เฮ้ย!.....นี่ขู่ขนาดนี้ ยังยืนยันได้อย่างไม่กลัวเลยเหรอว่าฉันพูดจริงๆน่ะ......รู้ว่าเป็นเจ้าเมืองพูดแล้วไม่คืนคาน่ะ.....
แต่ไม่กลัวอนาคตของแคว้นตัวเองรึไงนะ......ทหารสองสามคนวิง่ มาทางฉันและจับล็อกแขนของฉันทันที!
“เฮ้ย! ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะ! ปล๊อย! ปล่อยซี้” ฉันพยายามสะบัดให้หลุดพ้นจากพวกทหาร
“พวกเจ้ายืนเฝ้าที่หน้าประตูจนกว่าพวกข้าจะกลับ” วิซิอัสสั่งต่อและเอ่ยคาสัง่ ประกาศิตขึ้น “ห้ามให้นางออกไป
จากปราสาทเด็ดขาด ไม่วา่ ทางไหนก็ตามล่ะ”

“ครับ ท่านเคานท์” ทหารแวมไพร์ผู้จงรักภักดีรับคาสัง่ ผู้เป็นนายทันที
ชายหนุ่มผมสีเงินกับฟิลลิปเดินไปขึ้นรถม้าทันที รถม้าได้เคลื่อนตัวออกไปอย่างรวดเร็วและได้ออกจากปราสาทที่
แสนวังเวง ปล่อยให้ฉันโวยวายด้วยความเจ็บใจ.
...วิซิอัส!..นายเป็นคนแรกที่ฉันขอแล้วขัดใจฉันในรอบศตวรรษ!...นายแน่มาก!..คอยดูเหอะ...ฉันจะเอาคืนแน่
ฉันสะบัดแขนออก และเดินปึงปังเข้าไปในปราสาทเอง!...หนอย!...คนอย่างเฟรย่า...เกิดมาไม่เคยมีใครขัด
แม้กระทั่งพ่อกับแม่ยงั ยอมฉัน...ฉันต้องหาวิธีไปที่ตาบลให้ได้เลย...
ในขณะที่ฉันเดินอยู่ก็ได้เจอกับเด็กหนุม่ ผู้หนึ่งอายุประมาณ13-14 กาลังเดินมาทางนี้พอดี เขาขยี้ผมสีม่วงที่ถูก
ซอยทั้งศีรษะของเขาและเมื่อเจอฉัน นัยน์ตาสีม่วงนั้นเบิกกว้างออกและรีบโค้งคานับทันที
“อรุณสวัสดิ์ครับท่าน นะ...”
“ท่านเฟรย่า! อย่าเรียกว่า ท่านนักปราชญ์เด็ดขาด” น้าเสียงที่ฉุนขาดของฉัน ทาให้เด็กหนุม่ คนนั้นสะดุ้งทันที
“นายจะไปไหนเนี่ย”
“ข้าจะไปSnagovน่ะ” เด็กหนุ่มตอบและชักชวน “ท่านจะไปด้วยกันมั๊ยล่ะครับ”
......ฮ่าๆๆๆๆ....สวรรค์เข้าข้างคนดีอย่างฉันแล้ว!.....กาลังหาวิธีที่จะไปพอดีเลย.......
“ไป!ๆ” ฉันรับคาชวนทันทีโดยไม่ลังเลทันทีและถาม “ว่าแต่ นายชื่อ....”
“ข้าโจเซ่ โคดายไงครับ จาที่โต๊ะอาหารได้มั้ย” เขาแนะนา ฉันนึกอยู่ซักครูแ่ ละพยักหน้า
“อ้อ จาได้และ คนที่ขอลายเซ็นของฉันใช่ม่ะ”
“ใช่ครับ” เด็กหนุ่มยิม้ กวนๆให้
“เดี๋ยวฉันจะให้ แต่ตอนนี้นายพาฉันไปเดีย๋ วนีเ้ ลยได้ม่ะ” ฉันจับบ่าของเขาและเขย่าๆ
เด็กหนุ่มผมสีม่วงเปิดหมวกที่ประดับด้วยหางนกยูงของเด็กหนุ่มยุคนี้นยิ มแทนคาตอบ

“ว้าว! ที่นี่สวยมากๆเลยนะเนี่ย”

ฉันมองออกจากรถม้ารับจ้างแถวนั้น เห็นทะเลสาบน้าแข็งที่หนาวเหน็บที่อยู่ไกลออกไป ทุ่งหญ้าพฤกษชาติแถบ
นั้นกลายเป็นน้าแข็งที่สวยงามราวกับแก้วที่จีระไนทันตา ท้องนภาแถบนั้นเต็มไปด้วยสีฟา้ หม่นและหมอกขึ้นตลอดเวลา
ตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยเห็นภาพทีไ่ หนสวยงามขนาดนีม้ าก่อนเลยนะเนี่ย
“ที่ตาบลนี้โด่งดังเพราะทะเลสาบแห่งนี้ เป็นสถานที่ๆหนาวเหน็บแต่สวยงามยิ่งกว่าสิง่ อื่นใด” โจเซ่บอก
ฉันหันไปไถ่ถามเด็กหนุ่มต่อด้วยความอยากรู้
“ในตาบลนี้มีภาพทะเลสาบนี้ขายม่ะ”
“มีอยู่แล้วซิครับ!” โจเซ่หลิ่วตาให้ “แต่ราคาแพงน่ะครับ ถ้าจะเอาภาพทีเ่ หมือนที่สุดน่ะ”
....เออ...จะว่าไป...ฉันยังไม่มีเงินเลย จะเที่ยวได้ไงเนี่ย....
“แล้วนายมีเงินป่ะ”
“ไม่มีเลยครับ” โจเซ่ยิ้มโชว์เขี้ยวขาวๆ
“อ้าว! งั้นก็มาเสียเทีย่ วดิ!” ฉันทาหน้าเบ้ทันทีเมื่อได้รับคาตอบนั้น
“อย่าเพิ่งใจร้อนครับ” โจเซ่หัวเราะก๊าก “เดี๋ยวข้าจะพาไปทีแ่ หล่งให้เงินครับ”
“แหล่งให้เงิน” ....เห....ในสมัยนี้มันมีงานรับจ้างด้วยเหรอ...
“ครับ ไปถึงเดีย๋ วก็ร!ู้ ” เด็กหนุ่มมองนอกหน้าต่างไปไกลๆ
หลายชัว่ โมงต่อมากับการนั่งรถม้าจนซะเมื่อย จุดหมายปลายทางก็ถงึ จนได้ รถได้จอดสนิท ฉันกับโจเซ่ลงจากรถ
และเดินเข้าไปในตาบลนั้นทันที
ที่นี่เป็นตาบลที่ดูเจริญรุง่ เรื่องกว่าที่อื่นๆ(ถึงแม้มันได้ชื่อว่าชนบทก็เหอะ) ดูจากสถาปัตยกรรมของที่นั่น บ้านของ
คนธรรมดาทามาจากไม้ล้วนๆ ทาเป็นรูปทรงบ้านอย่างสวยงามในยุคนั้น ตัวบ้านจะแกะสลักตั้งแต่รั้ว บานประตู บาน
หน้าต่าง หรือ แม้กระทั่ง หลังคาบ้าน ลายที่มักจะแกะสลักนั้นแปลกไปจากที่อื่น นั่นก็คือ แกะเป็นรูปปีศาจต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็น มนุษย์หมาป่าที่กาลังกัดซากเหยื่อที่ตายแล้ว มังกรที่กาลังพ่นไปใส่ปราสาทที่มีเหล่าอัศวินกาลังป้องกันปราสาท หรือ
แม้กระทั่ง รูปซอมบี้กาลังวิง่ อาละวาดไปตามหลุมศพ
เสียงพวกพ่อค้าแม่ค้าที่แข่งกันขายเพื่อเรียกนักท่องเที่ยวมาซื้อของกันนั้นดังเซ็งแซ่ไปทั่ว ผู้คนที่มาเทีย่ วที่นี่นั้นต่าง
เดินดูสินค้าที่ขายตามแบกะดินกันมากมาย สินค้าที่เมืองนี้ที่ดูแล้วขึ้นชื่อลือชานั้นก็มี เครื่องปั้นดินเผาที่เขียนสีดา แดง
และขาวเป็นลายเรขาคณิต ผ้าป่าน ลินิน และฝ้ายที่ทอเป็นภาพวิวทางธรรมชาติเหมือนจริง หรือ พรมที่ทอด้วยขนสัตว์หา
ยากและราคาแพงลิบลิ่ว ผู้คนที่มาต่างก็ทมุ่ เทเงินทั้งหมดซื้อเพียงสินค้าที่ดูแล้วไม่ได้สวยหรูเท่าไหร่นัก

ไม่ใช่เพียงแค่ของพวกหัตถกรรมแล้ว ยังมีรา้ นอาหารจานวนมากมายอีกด้วย แต่ฉันสงสัยกับคาพูดของโจเซ่
มากกว่า
....ที่ไหนล่ะ แหล่งให้เงิน ฉันจะได้มาบ่อยๆซะหน่อย...
“นี่โจเซ่ ไหนแหล่งให้เงินของนายล่ะ” ฉันถามเสียงขุ่นๆ
โจเซ่หันมามองและยิ้มอย่างมีเลศนัย
“ใกล้ถงึ แล้วล่ะครับ ตามข้ามาซิ” เขาเดินอาดๆไปเรื่อยๆ
คิ้วของฉันได้ผูกเป็นริบบิ้นอย่างสงสัย....บอกไม่ได้รึไง...ว่าจะให้ฉันไปไหน
เด็กหนุ่มเร่งฝืเท้าให้ก้าวไวขึ้นไปเรื่อยๆ จนไปถึงสถานที่แห่งหนึ่ง เป็นสถานที่ดูเหมือนร้านเหล้าเก่าๆร้านหนึ่ง ก็
แหม.....ไม้ที่ใช้ก่อสร้างร้านนี้มันเก่าจนไม่ผุและก็มีมอสขึ้นแล้ว ด้านบนมีป้ายร้าน เขียนไว้ว่า
บาร์ บาราเนีย บรรยากาศแถวนี้ดูเงียบ เปลี่ยว และ น่ากลัวยังไงไม่รู้ราวกับว่า มีดวงตาหลายคู่กาลังจ้องมามองที่ฉัน
กับโจเซ่
โจเซ่ไม่รอช้าให้ฉันยืนเหม่อมองต่อ เขาสาวเข้าไปในร้านทันที
“เฮ้! รอด้วยซี”้ ฉันเรียกและวิ่งไล่ตามเข้าไปในนั้นทันที
ในร้านนั้น มีโต๊ะเก้าอี้จานวนมากทามาจากไม้ชนิดเดียวกับไม้ที่ใช้สร้างตัวร้าน แต่ล่ะโต๊ะเต็มไปด้วยผู้คนมากมาย
นั่งรออาหารทีต่ ัวเองสั่ง แต่วา่ แต่ล่ะคนนั้นจ้องมามองที่ฉันกับโจเซ่ราวกับจะกินเลือดกินเนื้ออย่างนั้นแหละ แววตาของแต่
ล่ะคนนั้นลุกวาวราวกับปีศาจ โจเซ่เดินนามาและยิ้มให้กับทุกคนทีน่ ั่งรอที่โต๊ะอยู่
“ทิวาสวัสด์ครับ เหล่าปีศาจทุกท่าน”
.....ห๊า!...ปีศาจทั้งร้าน!...เอื๊อก!...มิน่าทาไมจ้องฉันยังกับจะฉีกเนื้อฉันเป็นชิ้นๆแหนะ...จะรอดออกจากร้าน
ได้มั๊ยเนี่ย.......
ทุกคน...เอ๊ย...ทุกตน....พยักหน้าเป็นการเชิงตอบอย่างไม่สบอารมณ์ โจเซ่ไม่สนใจสายตาที่ดูไม่เป็นมิตรของปีศาจ
ตัวอื่นๆ ฉันก็เดินตามเขามาติดๆ เขาเดินมาเรื่อยๆจนไปถึงโต๊ะหนึง่
ที่โต๊ะนั้น มีชายหนุ่มร่างใหญ่ ล่า ราวกับนักกล้ามนัง่ อยู่ ผมยาวถึงกลางหลังสีดาสนิทถูกผูกด้วยเชือกกระสอบสี
น้าตาลแก่ ดวงตาสีดาสนิทที่ดุร้ายราวกับราชสีห์ล่าเหยื่อกระพริบอย่างช้าๆ คิ้วของเขาเข้มและดก ตามตัวของเขามีขนขึ้น
ดกดา ชุดสีดาทั้งชุดที่เขาใส่นั้นไม่ต่างจากชุดที่ใส่ไปงานศพของใครคนหนึ่ง เขายกหมวกที่วางอยูบ่ นโต๊ะเป็นการเชิญ โจ
เซ่เองก็ยกหมวกของเขาวางบนโต๊ะและนั่งลง

ฉันยืนมองชายหนุ่มผู้นั้นอยู่และไม่กล้านั่ง (ขืนนั่งนี่ ถ้าเก้าอี้มันมีกลไกเหมือนหนังเรื่องThe dentistก็ซวยซิ) เขาส่ง
สายตาทีด่ ูดุรา้ ยแต่แฝงไปด้วยความอบอุ่นให้ฉัน
“เชิญนั่งได้ครับ มนุษย์สาว” เหอะๆ...รู้ด้วยว่าฉันเป็นใคร...
ฉันก้มศีรษะรับตามมารยาทและมองไปรอบๆก่อนนัง่
“ขอบคุณค่ะ” พูดจบ ฉันก็นั่งอย่างนิ่มๆ...จะนั่งท่าไหนดีฟะ...ถ้ามันมีกลไกจริงๆนี่กลายเป็นศพเละแหงมๆ...ชาย
หนุ่มที่นั่งโต๊ะก่อนหน้านี้ขาให้ความเปิ่นของฉัน
“เก้าอี้ที่นี่ไม่มีอะไหรอก นัง่ ไปเถอะ” เสียงแตกแห้งตอบมาและยังคงหัวเราะอยู่
....เออ...ได้ยินคารับรองแบบนี้....ค่อยนั่งสบายใจหน่อย
ที่โต๊ะนั้น ไม่มีอะไรเลย นอกจากมีแก้วเบียร์สองแก้วที่มเี บียร์เติมเต็มจนไหลท่วมแก้ว กับกระดานหมากรุกเก่าๆ
กระดานหนึง่ ทิ้งไว้ มีตัวหมากรุกหลายตัววางไว้แถวนั้น
“ท่านเซเบิร์ก ข้าพาเจ้านายของพวกข้าอีกคนมาแนะนาให้รู้จักครับ” โจเซ่แนะนาฉันให้ชายหนุ่มร่างใหญ่ผู้นั้นรู้จัก
“นี่คือ ท่านนักปราชญ์ เฟรย่า โนคาเอล เป็นแม่มดจากเผ่าดาร์โกวาเนีย”
“อืมๆ” ชายหนุม่ ร่างใหญ่ที่โจเซ่เรียกว่า ท่านเซเบิรก์ ยิ้มรับ
“ท่านเฟรย่า นี่ ท่าน เซเบิรก์ เบเทรียส ผู้ปกครองแคว้นไลแคนโทรป แคว้นเพื่อนบ้านแคว้นของพวกเราเอง”
“ดีค่ะ ท่านเซเบิร์ก”
“เช่นกัน เฟรย่า” ท่านเซเบิร์กพยักหน้า “ตอนแรกข้าคิดว่า เจ้าเป็นมนุษย์ซะและ”
ฉันยิ้มแห้งๆตอบ......ดีนะ...ที่โจเซ่โกหก......ไม่งั้นโดนเชือดกลางร้านแน่
“เอาล่ะโจเซ่เรามาต่อหมากกันนะ”
“ครับท่านอย่าลืมนะครับถ้าข้าชนะท่านให้เงินหกพันเหรียญ” โจเซ่กระพริบตาข้างหนึง่ และยิม้ โชว์เขี้ยวอย่างเจ้าเล่ห์
อีกครั้ง
....หะ...หะ....หกพันเหรียญหรอ ตาของฉันลุกวาวทันที เมือ่ ได้ยินคานี้ ในยุคนี้ ราคา....ถึงหกพันนี่เยอะมากๆเลยนะ
......โจเซ่ให้ฉันเล่นแทนเต๊อะ...หมากรุกนี่ จิ๊บๆสาหรับฉันอยู่แล้ว..........
“ได้ ข้าน่ะ รักษาสัญญาอยู่แล้ว”

ตัวหมากทุกตัวได้ลงสู่กระดานทันที ราวกับสนามรบ ฉันจ้องมองการเล่นของพวกเขาสองคน พวกเขาเล่นกันอย่าง
ตื่นเต้นมาก ว่า ม้าฝ่ายไหนจะเข้าก่อน คิงฝ่ายไหนจะถูกกิน ดูจากสถานการณ์รวมๆแล้ว โจเซ่โดนกินไปเยอะและ ท่านเซ
เบิร์กที่ดูอารมณ์ขันผู้นี้ไม่ธรรมดาจริงๆ ดูหน้าตาใจดี๊ใจดี แต่หมากแต่ล่ะตัวที่ลงไปนั้น เล่นซะ
โจเซ่อ่วมเลยนะเนี่ย
“จะต่อมั๊ยโจเซ่”
โจเซ่พยักหน้าและนั่งนิง่ ไม่ไหวติง ตาของเขามองหมากตลอดเวลา
“ให้ฉันเล่นแทนมั๊ยโจเซ่ ฉันเก่งพวกหมากรุกนะ หมากของนายน่ะแย่แล้วนะ ถ้านายยังเล่นต่อ”
โจเซ่เงยหน้ากับคาขอจากฉัน เขานิ่งซักครู่และพยักหน้ารับคาขอของฉัน
“ได้ครับ แต่อย่าให้ฝ่ายเราแพ้ล่ะกัน” โจเซ่ว่า “ไม่งั้นเสียเกียรติ์แวมไพร์หมด”
“ได้เล๊ย!” ฉันยิ้มโชว์ฟันขาว แสดงความมั่นใจและถามท่านเซเบิร์ก “ข้าเล่นแทนโจเซ่ได้มยั๊ ค่ะ”
“ได้ซ”ิ ท่านเซเบิรก์ หัวเราะ “ข้าอยากจะประลองปัญญากับนักปราชญ์เหมือนกันว่าเก่งแค่ไหนเชียว”
ฉันนั่งมองตัวหมากทั้งหมดที่เหยียบอยู่บนกระดานหมากรุก ราวกับสนามรบ อา…ตอนนี้เหลือเพียงแต่ ตัวคิง
ม้าสองตัว และก็ควีน หอคอยโดนกินไปแล้ว โดนล้อมขนาดนี้แล้วด้วย.....ถ้าขยับแต่กา้ วเดียวผิดล่ะก็ตายหมดแน่......
ท่านเซเบิร์กยิม้ และมองทีห่ มากรุก ราวกับเขาดาเลยว่าครัง้ นี้ใครชนะ แต่คนอย่างเฟรย่าต้องทาได้ซี้! ฉันจ้องมองไป
เรื่อย...และ.....ใช่แล้ว..นี่แหละ....ฉันหยิบควีนตัวนั้นเลื่อนทันที! มันกินม้าสีดาฝ่ายของท่านเซเบิร์ก ชายหนุม่ ร่างใหญ่
หัวเราะทันทีพร้อมกับตบมือให้ฉนั ยิ้มของโจเซ่ปรากฎที่ใบหน้าทันทีหลังจากที่หดหู่กับตอนเมื่อกี้
“ฮะๆๆๆเก่งมาก สมแล้วที่วิซิอัสมันรับเจ้าเป็นนักปราชญ์” เขาว่า “ตอนแรกข้าคิดว่าเจ้าต้องชนะแน่นอน เพราะ
หินขนาดนี้ แต่เจ้าก็ทาได้ แค่ยิงนัดเดียวได้นกสอง อ่า...ไม่ซิ...สามตัวเลยล่ะ”
“ฉันไม่เก่งถึงขนาดนั้นหรอกค่ะ” ฉันบอก “หมากนี้ยอมรับเลยว่ายากมาก เป็นครั้งแรกที่ทาให้ฉันเหงื่อตกขนาดนี้”
ท่านเซเบิร์กเรียกชายวัยสูงอายุคนหนึ่งมา
“มาร์ค เจ้าเอาถุงเงินให้โจเซ่ซ”ิ ชายผู้นั้นส่งถุงเงินทันทีให้แก่โจเซ่ เด็กหนุม่ รับเงินด้วยความอิ่มเอมใจ
“อ่า....เฟรย่า ข้าจะรบกวนเจ้ามั๊ย ถ้าข้าจะขอเชิญเจ้ารับประทานอาหารร่วมโต๊ะกับข้าก่อน” ท่านเซเบิร์กเชิญ
ฉันหันไปมองโจเซ่ว่าจะทาไง.....โจเซ่พยักหน้าให้ฉันอยู่.....ฉันรับคาเชิญของชายหนุ่มร่างใหญ่ผู้นั้น....

โจเซ่หยิบหมวกและโค้งคานับก่อนจะจากไปพร้อมกับถุงเงิน
“ข้าไปซื้อของก่อนนะครับ ท่านเฟรย่า” เขาบอกฉันก่อนเดินไป “ถ้าท่านกินเสร็จแล้วรอหน้าร้านนะครับ”
ฉันพยักหน้าหงึกๆและในร้านตอนนี้ฉันก็อยู่กับ ชายหนุม่ ร่างใหญ่หน้ายิม้ ตลอดเวลากันสองคน โต๊ะอื่นๆไม่มีปีศาจ
ตัวไหนนั่งอีกแล้ว เขาเรียกพนักงานแถวนั้นมาและส่งเมนูมาให้ฉัน
“จะสั่งอะไรก็สั่งได้นะ” เขาว่า
“อ่าแล้วแต่ท่านเถอะค่ะ แต่วา่ อย่าเป็นเครื่องในสดๆล่ะกันค่ะ” ฉันส่งเมนูคืน “เมื่อวานมีแต่แบบนี้ก็เลยกินไม่ได้น่ะ
ค่ะ”
“ฮะๆๆๆๆ น่าสงสารเจ้าจัง เอาอย่างนี้ ข้าจะสั่งเค้กก้อนเล็กๆให้เจ้าล่ะกัน”
พนักงานจดคาสั่งขอท่านเซเบิร์กอย่างรวดเร็ว และรีบวิ่งไปที่เคานท์เตอร์ทันที ในขณะทีพ่ วกเรานั่งรออาหารอยู่
นั้น ท่านเซเบิรก์ ก็ผิวปากอย่างอารมณ์ดี ฉันอดกลั้นความสงสัยไม่ได้ จึงถามออกไปห่ามๆ
“ท่านค่ะ ท่านเป็นพวกแวร์วูฟรึเปล่าค่ะ”
สีหน้าของท่านเซเบิร์กตกใจเล็กน้อยกับคาถามที่ฉันถามไปตรงๆ เขาหัวเราะแทนทีจ่ ะตอบ ฉันยังจ้องเขาเพื่อรอ
คาตอบไม่เลิก เขาหยุดหัวเราะและยิ้มกว้าง
“ใช่ ข้าเป็นแวร์วูฟ หรือ ถ้าเรียกให้สุภาพหน่อยก็คือ ไลแคน” เขากล่าว “เจ้านี่กล้ามากเลยนะ ที่กล้าพูดเรื่องนี้
ปีศาจ แม่มดหรือมนุษย์หน้าไหนยังไม่กล้าทีจ่ ะถามข้าแบบนี้เลย”
“อ่า.....เผอิญฉันเป็นพวกไม่ชอบเก็บความสงสัยนานๆอยู่ด้วยน่ะค่ะ” ฉันตอบอย่างมั่นใจ “แล้วฉันก็เป็นพวกไม่
กลัวอะไรง่ายๆด้วย”
“ฮะๆๆๆๆๆ ก็นะ เจ้ากล้าดีจริง นั่นคือ คุณสมบัตเิ อกของนักปราชญ์”
“ขอบคุณค่ะ ท่าน”
และแล้วอาหารได้ถูกเสิร์ฟมาวางไว้บนโต๊ะ มีเนื้อย่างที่ราดด้วยซอสเปรี้ยวกับเบียร์ของท่านเซเบิร์ก และเค้กที่ปาด
หน้าด้วยครีมและลูกสตรอเบอร์รี่ก้อนเล็กๆกับน้าเปล่าของฉัน พวกเรากินกันทันที
“นี่!....เจ้าน่ะไปทาอีท่าไหนวิซิอัสถึงรับเจ้าเป็นนักปราชญ์” ท่านเซเบิรก์ ถาม
“ไม่รู้เหมือนกันน่ะค่ะ ข้าก็แค่ไปช่วยดึงดาบที่ปักคาอกของวิซิอัสก็เท่านั้นน่ะค่ะ”
ท่านเซเบิร์กขากับคาตอบที่ฉันตอบมา.....มันก็จริงนี่นา ไม่ได้พูดผิดซักหน่อย......

และแล้วเสียงกระดิง่ หน้าประตูได้ดังขึ้น มีชายหญิงคู่หนึง่ เดินมาด้วยกัน พวกเขาเข้ามาและนั่งโต๊ะที่อยู่ขา้ งหน้าโต๊ะ
ของพวกฉัน และเรียกพนักงานเพื่อที่จะสั่งอาหาร
ชายคนหนึ่งเป็นชายหนุ่มวัยกลางคนผมยาวหยักศกสีน้าตาลแก่ดงั่ เปลือกไม้ หน้าตาคมคายของเขาทาให้นัยน์ตาสี
น้าตาลคู่นั้นมีเสน่ห์ทันที ตาข้างหนึ่งของเขามีแว่นขาเดียวสีขาวสวมอยูด่ ้วย เขามีหนวดทีด่ กและหนา คิ้วของเขานั้นเข้ม
และคมกริบ แต่ผิวของเขาซีดมากยังกับคนที่ตายแล้ว สวมเสื้อผ้าเหมือนพวกขุนนางสีดาสนิทที่ดูแล้วสง่ามาก
ส่วนฝ่ายหญิงนั้นหญิงสาววัยกลางคนเช่นกัน มีผมยาวสีทองมัดเป็นมวยสูง ใบหน้าของเธอนั้นดูดีตลอดเวลา
นัยน์ตาที่ดูสุภาพนั้นมีสีน้าเงินและคิ้วที่เรียวบางเป็นที่น่าดึงดูดใจ ผิวของเธอนั้นขาวซีดเช่นกัน เธอสวมชุดสีชมพูสดราวกับ
พวกเจ้าหญิงผู้เลอโฉม
พอพนักงานเดินจากไป ชายหญิงคู่นั้นหันมองซ้ายชวาราวกับดูทา่ ทางแล้วคงไม่มใี ครตามมา ชายผู้นั้นเริ่มบท
สนทนาทันที
“ขอโทษที่ข้าต้องเรียกท่านมากะทันหัน”
“ไม่เป็นไรค่ะท่านเคานท์” เสียงของหญิงสาวตอบอย่างนบน้อม “แค่ท่านเคานท์ วลาด ทีปีส
ดราคูล ต้องการพบข้ามา ข้าก็ยนิ ดีแล้ว ท่านมีเรื่องอะไรรึเปล่าค่ะ ถึงเรียกข้ามา”
....คะ....เคานท์ วลาด ทีปีส ดราคูล เหรอ ชายคนที่นั่งหันหลังให้ฉันเนี่ยนะ เค้กก้อนนั้นติดคอทันทีเมื่อได้
ยินคาพูดชื่อนั้น ฉันหยิบแก้วน้าและดื่มทันที
“ข้าเองก็ดใี จที่สามารถเชิญ เคานท์เตส อลิซาเบท เดอ บาร์โธรี่ ผู้เลอโฉม มาร่วมรับประทานอาหารกับข้าได้”
....อึ๊ก! คราวนี้ฉันกลับสาลักน้าซะนี่ ท่านเซเบิร์กส่งผ้าเช็ดหน้าให้ฉันแต่ฉันปฏิเสธและหยิบผ้าเช็ดหน้าสีดาของฉัน
มาเช็ดแทน ฉันมองหน้าท่านเซเบิร์กด้วยสายตาว่าจะเอาไงดี เขายักคิว้ และมองไปที่เค้กเหมือนกับบอกว่ากินต่อไปทาเป็น
ไม่รู้ไม่ชี้ ฉันกินต่อและแอบมองไป
“ท่านอย่าเยินยอข้าเลย” อลิซาเบทบอก “รีบเข้าเรื่องก่อนดีกว่านะค่ะ”
“อ่า......ได้ครับ ถ้าท่านต้องการ” ทีปีสตกลงและเริ่มกล่าว “นานแสนนานมาถึงสองศตวรรษที่ทั้งฝ่ายข้าและท่าน
ทาการรบกับน้องชายของข้าเพื่อแคว้นๆนั้น ต่างฝ่ายก็สูญเสียกาลังพลทั้งสองฝ่าย ข้าคิดว่าการรบครั้งนี้มันนานเกินไปแล้ว”
“อืม....แล้วไงต่อค่ะ”
“ดังนั้น.....เพื่อไม่ให้เสียกองกาลังทั้งสองฝ่ายโดยเปล่าประโยชน์” ทีปีสพูดช้าๆ “ทั้งข้าและท่านมาร่วมมือกันมัย๊
เพราะถึงยังไง สิ่งที่พวกเราต้องการก็คือ สิ่งที่พวกเราไม่เคยชนะได้เลยซักครั้ง”

“แล้วใครจะเป็นผู้ครองล่ะค่ะ” หญิงสาวหัวเราะเบาๆ “ในเมื่อท่านจะให้ขา้ ร่วมมือด้วยกัน ผลสรุปว่าผู้ที่จะเป็น
ราชาคือใครล่ะค่ะ ข้า หรือ ท่าน”
ชายหนุ่มส่งเสียงที่นุ่มนวลมา
“ตามหลักศักดินาของยศขุนนางใครควรจะเป็นล่ะ”
“ก็คงจะเป็นท่านแน่นอน” หญิงสาวเดาและยื่นคาตอบทันที “งั้น.......ข้าขอปฏิเสธ”
“เดี๋ยวซิ........ท่านเคานท์เตส” ชายหนุ่มรั้งและพูดต่อ “ถึงอย่างไร ข้าต้องให้ตาแหน่งใหม่กบั ท่านแน่นอน”
“แล้วท่านจะให้ขา้ เป็นอะไรล่ะ”
“ในเมื่อข้าเป็นถึงราชา” ชายหนุม่ บอก “ท่านก็ต้องเป็น.....ราชินีของข้า....ไงล่ะ”
หญิงสาวหัวเราะด้วยเสียงที่กรีดแหลม
“ข้าเป็นหญิงม่าย มีสามีมาแล้วถึงสองคน แถมมีลูกติดมาหลายคนด้วย ท่านยังคิดจะแต่งตั้งให้ขา้ เป็นราชินีของ
ท่านเลยหรือ”
“ข้าไม่สน...” ชายหนุ่มตอบอย่างหนักแน่น “ท่านเองก็เคยอยู่กับข้ามาก่อนที่สามีของท่านทัง้ สองจะอยู่ท่าน....
เพียงแต่ข้ากับท่านไม่มีลกู ก็เท่านัน้ .......ไม่คิดจะกลับมาอยู่กับข้าเหรอ”
.....พระเจ้า!....อลิซาเบท เดอ บาร์โธรี่ มีสามีก่อน สามีสองคนนั้นอีกเหรอเนี่ย.......โอแม่เจ้า....แค่สองคนใน
สมัยนี้ ก็โดนพวกชาวบ้านประณามตายอยูแ่ ละ......นี.่ ...สามคน!......แถมยังมีลูกอีก......
หญิงสาวนิ่งไปซักครู่และยิ้มให้กับชายหนุ่ม
“.....งั้นข้าตกลงกับข้อเสนอ.....” เธอรับข้อเสนอ “แต่...ถ้าลูกสาวของข้าไม่ยอม ก็เสียใจด้วยนะค่ะ”
สิ้นเสียงของหญิงผู้นั้น พนักงานได้มาเสิร์ฟอาหารถึงที่แก่สองหนุ่มสาวคู่นั้น พวกฉันกินเสร็จพอดีและขอตัวเดิน
ออกไปจาก ฉันเดินผ่านโต๊ะของสองคนนั้นและรู้สึกเสียวสันหลังทันที ราวกับมีสายตาที่อาฆาตจ้องมาที่ฉัน ฉันหันไป
มองเห็น วลาด ทีปีส ดราคูล ยิม้ ให้ฉันพร้อมกับยกหมวกเป็นการทักทายฉัน ราวกับว่า เขารู้แล้วว่าฉันแอบฟังอยู่ ฉันยิ้ม
ตอบทาเป็นเนียนและรีบเดินออกไปจากร้านทันที
“กินซะนานเลยนะครับท่าน” เด็กหนุ่มผมสีมว่ งทักทันทีเมื่อฉันเดินออกมาจากร้าน “เมื่อตะกี้ข้าเห็นวลาด ทีปีส
ดราคูล กับ อลิซาเบท เดอ บาร์โธรี่เดินเข้าไปในร้าน พวกมันทาอะไรกันครับ”
ฉันมองซ้ายและขวาและลากโจเซ่วงิ่ ไปอีกทางหนึ่ง เมื่อไปถึง ฉันก็เล่าเรื่องให้ฟังทัง้ หมด

“อะไรนะ! พวกมันจะรุมพวกเราเหรอครับ!” ตาของโจเซ่ลุกเป็นไฟทันทีเมื่อได้ยิน “งั้นเราต้องไปฆ่ามันเลยครับ
ท่านเฟรย่า ไม่งั้น มันจะต้องมาจัดการท่านเคานท์ของพวกเราแน่ๆ” พูดไม่ทันจบ โจเซ่ก้าวขาฉับๆจะเข้าร้านทันที
“เดี๋ยวซิ โจเซ่ อย่าเพิ่งใจร้อนนนนนนน” ฉันรีบดึงเสื้อของเขาเอาไว้......โห...ไอ้นี่วู่วามเป็นบ้าเลย ยังพูดไม่จบจะ
ไปและ.......“ฉันว่าไปบอกนายของเธอก่อนดีกว่า เขาจะได้เตรียมตัวทัน”
โจเซ่ถอนหายใจและมองหน้าร้านด้วยสายตาทีเ่ ดือดดาน
“ก็ได้ครับ............”
“งั้นเรารีบไปก่อนที่พวกนั้นจะออกมาเหอะ” ฉันชวนโจเซ่ เด็กหนุ่มพยักหน้าหงึกๆแต่สายตายังคงจับจ้องหน้าร้าน
และเดินไปพร้อมกับฉัน
พวกเราเดินไปเรื่อยๆ จนไปถึงลานกว้างๆแห่งหนึง่ ที่นั่นมีเวทีขนาดใหญ่ที่ทาจากไม้อยู่เบื้องหน้า ข้างๆเวทีมีพวก
นักดนตรีนั่งเล่นพวกเครื่องดนตรีโบราณๆ เล่นเพลงทานองที่ไม่ค่อยเป็นเพลงเท่าไหร่ มีเก้าอีย้ าวเต็มไปทั่วลานนั้น ผู้คน
ได้มาทยอยกันนั่งจนเก้าอี้แถวนัน้ เต็มไปหมด แต่ล่ะคนต่างก็คุยกันจอแจกัน
“นั่นมีการแสดงอะไรน่ะ มีคนมานั่งเยอะจัง” ฉันถามโจเซ่
โจเซ่มองไปที่ป้ายไม้ป้ายหนึ่งที่ปักไว้แถวนั้น เขียนด้วยภาษาฮังกาเรียนโบราณ จนฉันแปลไม่ออก
“อ้อ เป็นการแสดงของพวกยิปซีน่ะครับ” โจเซ่บอก “วันนี้เป็นการระบาของพวกเขา”
“ดีเลย งั้นเราเข้าไปดูกันเถอะ” ฉันพูดจบก็ลากโจเซ่มานัง่ ดู
ชายแก่ยิปซีเดินเก็บเงินตามเก้าอี้ ผู้มาชมต่างจ่ายเงินให้แล้วแต่ศรัทธา บางคนก็ให้มาก บางคนก็ให้น้อยส่วนฉัน
กับโจเซ่นั้นให้มากกว่าคนอื่น เขาโค้งตัวใหญ่จนฉันรู้สึกเขินบอกให้เขาเลิกโค้ง เขายิม้ กว้างและเดินเก็บเงินต่อไป ผ้าม่าน
กามะหยี่สีแดงสดทีเ่ วทีได้ค่อยๆถูกเปิด เห็นยิปซีหนุ่มผู้หนึง่ เดินออกมา
“แปะๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”
เสียงปรบมือของผู้คนที่ตามเก้าอี้ยาวได้ดงั ขึ้น ผู้คนที่นงั่ ตามเก้าอี้หยุดพูดคุยตามมารยาท ยิปซีหนุ่มผู้นั้นโค้ง
คานับทุกคนทันที
“สวัสดีครับ ท่านผู้มเี กียรติทุกท่านที่มาชมการแสดงของเหล่ายิปซีจากบาร์บาราเนีย” เขากล่าว “วันนี้พวกเราจะไม่
ทาทุกท่านผิดหวังเช่นเคย เพราะนอกจากจะมีการระบาหมู่ที่จะเชิญพวกท่านมาเต้นด้วยกันแล้วนัน้ ”
เขาแบมือมาทางที่ฉันกับโจเซ่นั่งอยู่ ทุกคนที่นั่งหันไปมองตามทีเ่ ขาแบทันที

“เซอร์ โจเซ่ โคดาย หนึ่งในเหล่า7ขุนพลแห่งแคว้นซาตาเรส มาร่วมเป็นพิธีกรของเราครับ!”
ทุกคนที่นั่งอยู่ปรบมือ เด็กหนุ่มผมสีม่วงยืนขึ้นและโค้งคานับให้กับทุกคน เขาเอาถุงเงินฝากไว้กับฉันและเดิน
ออกไป
“เฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ!”
เสียงโห่ร้องด้วยความดีใจได้ดังขึ้น แสดงให้เห็นว่า เขาเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนในตาบลนี้ เขาเดินขึ้นเวทีและโค้ง
คานับที่เวทีอีกครัง้ ยิปซีหนุ่มส่งกระดาษสีนาตาลแผ่
้
นหนึ่งให้เขา เขาสแกนด้วยสายตาซักครู่และพับกระดาษเก็บใส่
กระเป๋าเสื้อกั๊กทันที
“สวัสดีครับ เหล่าปีศาจและยิปซีทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นแวมไพร์ แวร์วูฟ ดรากอน ซอมบี้ มัมมี่ หรือ เยติจากดินแดน
เอเชียครับ” เขาพูดอย่างคล่องแคล่วทันทีราวกับฝึกฝนมาอย่างเชีย่ วชาญ “วันนี้ข้าดีใจได้รับเกียรติมาเป็นพิธีกรชั่วคราว
หนึ่งวันครับ หากข้าพูดผิดประการใด ขออภัยให้กับพิธีกรฝึกหัดผู้นนี้ ะครับ”
เสียงกรีดร้องของพวกหญิงสาวดังยิ่งกว่าได้เห็นพวกดารานักร้องดังๆเสียอีก ฉันคิดเลยว่า ในยุคนี้ ดูท่า.
โจเซ่อาจจะเป็นดาราดังของที่นี่กไ็ ด้
“งั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาข้าขอให้ชมการแสดงระบาหมู่ได้เลยครับ!”
“แปะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”
“ตึง....ตึง.....ตึงตึง...ตึงตึง......”
เสียงกลองที่เคาะเป็นจังหวะและเสียงปรบมือได้ดงั ขึ้น พวกสาวยิปซีในชุดชาวบ้านอย่างทีฉ่ ันใส่ แต่เป็นชุดสีฟา้ ได้
เดินออก ในมือของพวกเธอมีเครือ่ งเคาะจังหวะ พวกเธอได้เต้นราตามที่พวกยิปซีชอบเต้น นั่นก็คือ เคาะเครื่องเคาะนั่น
และก็หมุนตัวไปรอบๆ แปรแถวตามที่นิยมกัน ดูเรียบง่ายแต่ก็ถือว่าสวยแล้วในยุคนั้น
ในระหว่างที่งานกาลังสนุกสนานแอยู่นั้น ทันใดนั้นจู่ๆก็มมี ือของใครซักคนจับมือของฉัน ฉันหันไปมองและสีหน้า
ของฉันต้องถอดสีทันที เมื่อเจ้าของมือข้างนั้น คือ ชายหนุ่มผมสีเงินที่ทาหน้าบึง้ ใส่ฉัน กับ ฟิลลิป ริมฝีปากของฉันเหยียดชี้
ขึ้นมุมหนึ่งและทักทาย
“ไง......วิซิอัส” ฉันทักเชิงเยาะเย้ย...เห็นม่ะ...ฉันมาเองก็ได้.....ฉันอยากได้อะไรก็ต้องได้ซี้.......พระเจ้าเข้าข้างฉัน
เสมออยู่แล้ว.......ฮะๆๆๆๆๆๆๆ
“ใครใช้ให้เจ้ามา!” เสียงที่เยือกเย็นแต่คราวนี้แฝงไปด้วยความโกรธเอ่ยขึ้น
“ฉันมากับโจเซ่.....” ฉันตอบ “แล้วไง”

“โจเซ่อยู่ไหน”
“หาเอง....มีตาก็ใช้ซ”ิ
เขาหันไปมองที่เวทีและเห็นโจเซ่กาลังยืนปรบมือเข้าจังหวะอยู่ และหันมามองฉันอีกครั้ง
“กลับไปกับข้าเดี๋ยวนี้!” เขากระชากข้อมือฉันให้ลุกขึ้น ฉันขัดขืนไม่ยอมลุก “ไม่งั้นเจ้าจะได้โทษหนักกว่าโจเซ่ ใน
ข้อหาแอบมาโดยไม่ได้รับอนุญาต”
คิ้วของฉันผูกเป็นริบบิ้นทันที
“ไม่กลับ!” ฉันยื่นคาขาด “ยังไงฉันก็ไม่กลับ จนกว่าฉันจะกลับพร้อมกับโจเซ่ และอีกอย่างฉันจ่ายเงินไปและ ฉัน
จะดูให้จบ!”
เขาปล่อยมือฉัน และหันไปตะโกนเรียกโจเซ่ทันที
“โจเซ่!”
เสียงตะโกนนั้นทาให้เสียงดนตรีที่กาลังเล่นอยู่และเสียงเฮฮาที่กาลังสนุกสนานเงียบลง ยิปซีสาวทีก่ าลังเต้นอยู่
หยุดเต้นทันที ทุกคนหันไปมองชายหนุ่มผมสีเงินคนนั้นด้วยความเกรงกลัว เด็กหนุ่มผมสีมว่ งเห็นเจ้านายกาลังเดือด ก็รีบ
โค้งคานับและรีบลงมาจากเวทีทนั ที
เมื่อเขามาถึง พวกนักดนตรีก็เล่นต่อไป เหล่ายิปซีเต้นต่อ ส่วนผู้ชมก็ดู ทาตัวเหมือนปกติทกุ อย่าง โจเซ่ก็ยิ้มแห้งๆ
ให้กับชายหนุ่มผู้นั้นทันที ชายหนุม่ ผู้นั้นมีคิ้วชนกันทันที
“ท่านครับ.....บังเอิญจังเลยทีขา้ .....ได้เจอท่าน......”
“บังเอิญ.....หรอ” วิซิอัสถามด้วยน้าเสียงที่ร้อนเดือดปุดๆ “ไม่ใช่จงใจแอบมากันทัง้ คู่หรอ”
“ไม่ช่ายยยยยยย” โจเซ่รีบปฏิสธ “ข้าก็แค่จะมาซื้อของ ส่วนท่านเฟรย่าต้องการมาซื้อของด้วยก็แค่นั้นเองครับ”
“ทั้งๆที่เจ้าก็รู้นี่ว่าข้าต้องมาที่น”ี่ วิซิอัสพูดและตวาดทันที “ข้าเคยสั่งไม่ใช่เหรอว่า เวลาจะออกไปไหนต้องบอกข้า
ล่วงหน้าหนึง่ วัน ไม่ใช่คิดจะไปก็ไป คิดจะมาก็มา! กลับไปข้าจะสัง่ ให้ทหารจับเจ้าแช่น้าซะเลย”
สีหน้าของเด็กหนุ่มเต็มไปด้วยความตกใจสุดขีดทันที เขาคุกเข่าอ้อนวอนชายหนุ่มผมสีเงินผู้นั้นทันที
“ไม่นะครับท่าน! อย่าให้ข้าแช่นาเลย
้
ข้าไม่อยากตัวเปื่อยนอนซมหลายวันนะครับ!”
แย่ล่ะซิ ......ทาไมต้องมารับความซวยแทนฉันด้วยนะ......เอาไงดีล่ะ......จะให้โจเซ่โดนคนเดียวไม่ได้.......ต้องรีบ
เปลี่ยนเรื่องก่อนทีไ่ อ้นจี่ ะแย่กว่านี้......

“นี!่ เรื่องทาโทษหรือไม่ทาโทษค่อยไปว่ากันที่ปราสาทเหอะ” ฉันบอกปัดๆ “ที่แน่ๆ ฉันได้ข่าวมาเกี่ยวกับ
วลาด ทีปีส ดราคูล และ อลิซาเบท เดอ บาร์โทรี่ มา”
ชายหนุ่มทั้งสองหันมาสนใจคาพูดของฉันทันที
“เมื่อกี้ทา่ นพูดจริงเหรอครับ!” ฟิลลิปถามด้วยความใคร่รู้
“ไม่รู้ซิ” ฉันทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้และบุย้ หน้าไปทางอื่น
“เจ้าพูดจริงรึเปล่า! บอกมาเดี๋ยวนี้!” วิซิอัสจับตัวฉันและเขย่าแรงๆ
“โอ๊ย! นี่ฉันเจ็บนะ!” มือกว้างใหญ่ของเขาจับแน่นมากจนแขนของฉันแทบจะเป็นรอยได้ “ปล่อยก่อนซี!้ ”
วิซิอัสปล่อยออกและจ้องเป๋งที่ฉันไม่วางตา อีกสองหนุ่มก็จ้องฉันเช่นกัน
“สรุปว่าเจ้าพูดจริงรึเปล่า!” ชายหนุม่ ผมสีเงินถามเสียงเข้มด้วยอารมณ์ขุ่นๆ
ฉันยิ้มกริ่มอย่างมีชัยและมองมาที่โจเซ่
“ฉันจะบอก...ก็ต่อเมื่อ...นายยกโทษให้โจเซ่และเมื่อฉันถึงที่ปราสาท”
โจเซ่ยิ้มกว้างทันที เมื่อฉันยื่นคาเสนอ ฟิลลิปอมยิ้มกับสิ่งที่ฉันเสนอ วิซิอัสจ้องฉันอย่างกินเลือดกินเนื้อ ดูท่า วิ
ซิอัสต้องเป็นคนที่เกิดมาไม่เคยมีใครท้าทาย เย้ยหยัน และ ขัดกับคาสั่งของเขา อย่างฉันแน่ๆ
“ก็ได้........” เขาพูดช้าๆด้วยน้าเสียงเย็นๆแต่แอบแฝงความแค้นเคืองสุดๆ “กลับไปเจ้าต้องพูดให้หมด ห้ามเว้นซัก
วรรคเดียว”
“ได้ค่า....ท่านเคานท์” ฉันตอบประชดไป...ฝืนใจพูดเต็มที.่ ........
และแล้วจู่ๆ บรรยากาศแถวนั้นก็เงียบลงทันที ทุกคนหันไปมองทางหนึ่ง ราวกับว่ามีใครซักคนเดินมา.....ใช่แล้ว....
ฉันเดาถูกจริงๆ....มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเดินมา...กลุ่มคนเหล่านี้ใส่ชดุ ดาทัง้ ชุด....ไม่ว่าจะเป็นหมวก...เสื้อ...รองเท้า...หรือ
แม้กระทั่ง เสื้อตัวใน...มันก็ดา....และแล้วก็มชี ายหนุม่ คนหนึ่งเดินออกมาจากกลุ่มนั้น...คนๆนั้นไม่ใช่คนแปลกหน้าที่ไหน
เล๊ย.........วลาด ทีปีส ดราคูล นั่นเอง
“หวัดดี วิซิอัส ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะ” ทีปีสยิ้มแสยะให้กับวิซิอัส “วันนี้อากาสดีจังนะ โชคดีแท้ๆที่ได้มาพบ
น้องชายสุดที่รักของข้า”

วิซิอัสไม่พูดอะไรกับทีปีสเลยแม้แต่น้อย แววตาของเขานั้นเปลี่ยนไป.....จากที่ดูเยือกเย็นและเย็นชา..กลับ
กลายเป็นแววตาทีด่ ูเย็นชามากกว่าเก่าและคมกริบดุจใบมีดที่สามารถจะเฉือดเฉือนคนเบื้องหน้าได้ตลอดเวลาทันที เขา
จ้องมองพี่ชายของเขาไม่วางตา ทีปีสยังคงยิ้มอยู่และเมื่อเขาเห็นฉันก็โบกมือให้ฉัน
“ไง! สาวน้อย! เจอกันอีกแล้วนะ...จาข้าได้รึเปล่า”
ฉันไม่กล้าเล็ดลอดเสียงออกจากปากเลย เขาเดินมาทางฉันและกาลังจะใช้มือใหญ่ข้างนัน้ จับแก้มฉัน แต่ มือ
เรียวใหญ่ของบุรษุ ผมสีเงินปัดออก พร้อมกับส่งสายตาที่ขุ่นเคือง
“อย่ามายุง่ กับคนของข้า! ท่านก็อยู่ของท่านไป ส่วนข้าก็อยู่ของข้า” คราวนี้วซิ ิอัสเริ่มพูดบ้าง
ทีปีสหัวเราะร่วนพร้อมกับส่งสายตาเป็นประกายเล่ห์ร้ายเต็มที่
“โอ๊ะ! โทษที! วิซิอัส ข้าไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เป็นคนของเจ้า” ทีปีสมองมาที่ฉัน “น่ารักดีนะ นางเป็นอะไรกับเจ้าล่ะ”
“เป็นอะไรนั้นเป็นเรื่องของข้า! อย่ายุ่ง” วิซิอัสพูดเย็นๆ
“มารยาทไม่ดีอีกแล้วนะ น้องรัก” ทีปีสว่าด้วยน้าเสียงดังเดิม “เจ้านี่ไม่เคยเปลี่ยน สุขุม ไม่ค่อยพูด ไม่รักษา
มารยาท เย็นชายิง่ กว่าน้าแข็งขั้วโลกเหนือ แต่ความเหี้ยมโหดและอามหิตไม่เคยเปลี่ยน”
“ตัวท่านเองก็เหมือนกัน” วิซิอัสจับมือของฉันและเดินผ่านช้าๆทีปีส “ภายนอกเป็นคนดี พูดจาสุภาพ คมคาย แต่
ในใจนั้นชั่วร้ายยิง่ กว่าปีศาจกระหายอานาจทัว่ พิภพยิ่งกว่าปีศาจตัวไหนๆ”
ทีปีสหัวเราะอีกครั้งและเขาส่งสายตาที่ดูอ่อนโยนให้ฉัน
“เจ้าคงบอกวิซอิ ัสแล้วซินะ เรื่องที่ข้าคุยกับอลิซาเบท” เขาเดาและพูดกับวิซิอัส “แต่ก็ดี ข้าเองก็กาลังจะส่งสาส์น
ท้ารบพอดี งั้นข้าบอกเลยล่ะกันว่า ข้าจะมารบกับเจ้า คืนวันเพ็ญที่จะถึงนี้ เตรียมตัวให้ดีดว้ ย จะชวนพันธมิตรของเจ้ามาก็
ได้นะ...ข้าไม่ว่าอะไร”
เขาเปิดหมวกลาวิซิอัสตามมารยาทที่ชาวโรมาเนียทากัน
“ข้าลาล่ะ ต้องรีบกลับไปวางแผน เดี๋ยวข้าจะเสียกาลังพลไปกับพวกเจ้าอีก”
ทีปีสส่งยิ้มให้ฉันอีกครั้งก่อนจะเดินกลับไปกับพวกกลุ่มคนพวกนั้น พวกเขาเดินกลับไปทางเดิม วิซิอัสหันไปพูด
กับทุกคน
“ทุกคน! ทางานของตัวเองต่อ พวกข้าขอโทษด้วยที่รบกวนมานาน” น้าเสียงขรึมประกาศกลับไป

พวกชาวบ้านพยักหน้าหงึกๆและดาเนินต่อไป เสียงดนตรีได้ดังขึ้นเหมือน ทุกอย่างกลับเป็นเหมือนเดิมอีกครั้ง
ราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น พวกเรานั้นเดินออกจากลานเวทีนั้นทันที
ในขณะที่พวกเราเดินอยู่นั้น มือของชายหนุม่ ผมสีเงินทีเ่ ย็นเฉียบจับมือของฉันแน่นมากไม่ยอมปล่อยเลยแม้แต่
น้อย จนออกมาจากตาบลนั้น เขาถึงปล่อย โจเซ่และฟิลลิปช่วยกันเรียกรถม้าเข้าตัวปราสาท เขามองมาที่ฉันและเปรย
ออกมา
“ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เจ้าไปไหนต้องไปกับข้าตลอด ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม”
“อะไรนะ! จะบ้าเหรอ! อิสระน่ะมีมั๊ยนะ!” ฉันโวยทันที “ฉันอยากอยู่ของฉัน! ทาไมจะต้องทาตามนายด้วยน่ะ....”
“ข้าเองก็ไม่ได้ชื่นชอบอะไรเป็นพิเศษหรอก” ชายหนุ่มบอก “เจ้าก็ไม่ใช่แบบหญิงในฝันที่ขา้ ชื่นชมด้วย กระด้าง
หยาบคาย ไม่มีมารยาท หน้าก็ไม่สวย”
“นี!่ ฉันน่ะมีคนมาจีบเยอะนะจะบอกให้” อ๊ายยยยยย!...ไอ้นมี่ ันหาว่าฉันขีเ่ หร่หรอ...ฉันกลับไปได้เมื่อไหร่...ไม่
กลับมาแน่...“แล้วฉันน่ะเคยเป็นตัวเลือกดาวโรงเรียนเลยนะย่ะ”
“เหรอ...ข้าพึ่งรู้นะเนีย่ ว่ายุคของเจ้า มนุษย์เขาชอบแบบนี้” เขามองตัง้ แต่หวั จรดเท้าและส่ายหน้า “แต่เอาเหอะ ถึง
ยังไงเจ้าต้องอยู่กับข้าตลอด”
“ไม่!” ฉันค้านเต็มที่ “ไม่ว่ายังไงฉันก็ไม่ยอมหรอก! ต้องมาเป็นเบ้นายตลอดเหรอ! ฝันไปเหอะ!”
“งั้นก็ตามใจ” เขาว่าและใช้นิ้วดีดที่หน้าผากฉัน “แต่เจ้าระวังตัวด้วยล่ะกัน”
“โอ๊ย!” ฉันร้องและจ้องเขาอย่างแค้นสุดๆ “ระวังอะไรไม่ทราบ”
“พี่ของข้าน่ะ ชอบเจ้าแล้ว” น้าเสียงเรียบๆเตือนมา “วันดีคืนดี เขาต้องส่งคนของเขามาชิงตัวเจ้าแน่”

ตำนำนที่4 ลอบสืบแดนศัตรู
“ในเมื่อนักปราชญ์หญิง เฟรย่า เล่าจบแล้ว พวกเจ้ามีแผนไหนมาเสนอหรือไม่ ถ้ามีก็จงเสนอ” เสียงของ
ท่านเคานท์หนุ่มแห่งแคว้นซาตาเรสถามด้วยน้าเสียงที่ทรงอานาจกับเหล่าขุนนางที่นั่งเพียบพร้อมที่ห้องประชุมศึกในยาม
ค่าคืนเอ่ยขึ้น
เหล่าขุนนางที่อยู่ที่โต๊ะกลมมองท่านเคานท์หนุ่มผู้นั้นตาปริบๆ และหันมามองฉันเพิง่ เล่าจบเมื่อตะกี้ พวกเขาหันไป
คุยกันด้วยเสียงที่กระซิบกระซาบอย่างเคร่งเคียด ผิดกับฉันที่กาลังนั่งหมุนเก้าอี้ไปมาและเหลือบไปมองหมากรุกทีว่ างอยู่ที่
โต๊ะเตี้ยข้างๆโต๊ะกลมนั่น และจู่ๆก็มีมือที่เต็มไปด้วยแรงเต็มที่เคาะที่หัวฉันทันที
“โป๊ก!”
“โอ๊ย!” ฉันหันไปทางที่มือนั้นมาเคาะเพื่อหาเจ้าของผู้เคาะฉัน
“มัวแต่มองอยู่ได้ เป็นนักปราชญ์ไม่ใช่เหรอ” เคานท์หนุม่ แห่งซาตาเรสดุทันอัตโนมัติ
“ก็คิดอยู่นี่ไงเล่า!” ฉันเถียงไปและมองไปรอบๆห้องประชุมอีกครั้ง พวกขุนนางต่างหัวเราะในสิ่งที้เห็นตรงหน้า แต่ก็
หุบปากเงียบฉี่ เมื่อฉันจ้องตาเขียวปั๊ดใส่ “หัวเราะอะไรไม่ทราบ!”
พวกเขายิ้มๆและทาเป็นคุยวางแผนงานต่อไปอย่างทองไม่รู้ร้อน เสียงเรียบเฉยถามของหนุ่มผู้เคาะหัวของฉันไถ่
ถาม
“ใครมีแผนมาเสนอบ้าง”
ชายแก่ในคราบชุดเกราะสีเงินผู้หนึ่งลุกขึ้นพร้อมกับโค้งคานับเป็นเชิงมารยาทก่อนที่ยื่นข้อเสนอทางมติ
“เราควรจะแบ่งกองทัพเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งเฝ้าประตูของปราสาททัง้ สี่ทิศ ตามกาแพง ตามป้อมปราการ และ
หอคอย ส่วนอีกส่วนหนึง่ ก็เป็นพวกแนวหน้า ออกไปรบกับด้านนอกครับ โดยเหล่า7ขุนพลเป็นคนคุมทัพ ส่วนตัวท่าน คุม
กองทัพในปราสาทครับ”
ชายหนุ่มผมสีเงินยืนนิง่ ผ่อนลมหายใจออกเบาๆ และตอบลั่นวาจาห้วนๆไป
“ง่ายไปนะ ลอร์ด มิลาน มีใครเสนอมากกว่านี้มั๊ย”
ชายแก่ผู้นั้นไม่ทันนั่ง ชายหนุ่มในชุดเกราะซึง่ ดูท่าทางไฟแรงสูงยืนขึ้น เขามองซ้ายขวาและเสนอทันที

“ข้าว่า เราต้องแบ่งกองทัพเป็นสองส่วนเป็นกองเล็กและกองใหญ่ ให้กองทัพเล็กๆไปดักซุ่มฆ่าพวกมันข้างนอก
และก็ปล่อยกองทัพใหญ่รุมอีกทีครับ”
ผู้รับฟังทาหน้าเบื่อหน่าย ก่อนที่จะตอบสั้นๆไป
“เหมือนกับคราวที่แล้วไม่มีผิด มันรู้หมดแล้ว”
ครั้นเวลาไม่นาน พวกขุนนางแต่ล่ะคนต่างก็ยื่นข้อเสนอไปเรื่อยๆ วิซิอัสทาได้แต่ส่ายหัวไปมาราวกับว่า
ยุทธศาสตร์การรบหลากสมรภูมนิ ั้น เขาเคยทาจนฝ่ายนั้นรู้ไส้รู้พุงไปหมดจนไม่เหลือแล้ว เวลาผ่านพ้นไปจนนาฬิกาทราย
ยักษ์ในห้องนั้นได้ถกู หมุนเป็นครัง้ 30กว่า เจ้าตัวก็ยงั ส่ายหัวอยูด่ ี...ถ้าฉันนั่งนับไม่ผิดนะ....
“ไม่มีใครคิดได้เลยเรอะ” เขาว่าและหันไปถามเหล่า7ขุนพล “พวกเจ้าล่ะ มีข้อเสนออะไรมั้ย”
เหล่า7ขุนพลมองหน้ากันตาปริบๆ ทว่าในสมองคงกลับไปด้วยความว่างเปล่าในทฤษฎีการวางแผน รอยยิ้มฝืดๆ
และตอบไปตามความจริง
“แผนที่พวกท่านลอร์ดมิลานได้เสนอไป ก็เป็นแผนที่พวกข้าคิดเหมือนกันทั้งนั้นน่ะครับท่าน”
เคานท์หนุ่มร่างสูงนัง่ ลงบนเก้าอี้องค์ประธานสูงใหญ่ดว้ ยความเคร่งเครียด คิ้วสีเงินที่เข้มและคมกริบได้ชนกันจน
ผูกเป็นริบบิ้นได้ สีหน้าที่ดูเย็นชาและเรียบเฉยกลับเต็มไปด้วยความครุ่นคิดที่หนักหน่วง มือใหญ่ของเขาหยิบไปท์ซึ่งทา
จากเหล็กสีเงินทัง้ หมดที่อยู่บนโต๊ะมาสูบทันที แววตาที่แฝงไปด้วยความเย็นชาเหลือบมามองทางฉัน
“เจ้าล่ะ คิดออกมัย้ ”
ฉันใช้มือข้างหนึ่งเท้าหน้า...อะไรดีเนี่ย....งานนี้ยากแฮะ....ฉันหันไปมองรอบๆห้องและสะดุดสายตาไปที่หมากรุก
ที่โต๊ะนั่นอีกครั้ง....ฮ้า....ใช้ได้นี่....ถ้ามี ไอ้นี่ กับ ไอ้นั่น!....
“ได้และ! แต่มัน 50:50 นะ พวกนายกล้าจะลองรึเปล่าเหอะ” ฉันยิ้มกวนประสาทใส่ผู้ส่งปุจฉา
“ยังไง” ผู้ได้รับคาวิสัชนาเอ่ยถามด้วยความกระหายใคร่รู้ความจริง ทุกสายตาในห้องประชุมจ้องฉันอย่างใจจดใจ
จ่อ ไม่กระพริบตาแม้แต่นดิ เดียว รอยยิ้มอย่างมีเล่ห์นัยได้ผุดขึ้นมาที่ใบหน้าของฉัน ร่างเล็กของฉันลุกขึ้นไปหยิบตัวม้าสีดา
จากกระดานหมากรุก และเดินไปแตะที่นาฬิกาทรายเรือนยักษ์
“แค่มี สองอย่างนี้แหละ” ฉันเลิกคิ้วขึ้น
“พูดตรงๆเลยดีกว่า ข้าไม่ชอบคาปริศนา” น้าเสียงเย็นๆแต่รับรู้ได้เลยว่าไม่สบอารมณ์ถามตรงๆไปทันที
“ก็คือ.......”

สิ้นสุดการประชุมเสร็จ เหล่าขุนนางต่างเดินกลับด้วยสีหน้าไม่อยากจะเชื่อกับสิง่ ที่พึ่งได้ยิน หลายคนต่างภาวนา
ว่าขอให้มันยกเลิกเถอะ และต่างฝ่ายต่างเดินละเหี่ยใจ เพราะ ไม่แน่เจ้านายของพวกเขาอาจรับข้อเสนอของฉันไปเมื่อกี้ ที่
นั่นไม่มีใครนอกจาก วิซิอัสที่หน้าหงิก และ เหล่า 7 ขุนพล ที่ทาหน้าตื่นตระหนกกับคาพูดของฉัน
“นี่เจ้าคิดอะไรน่ะ!” เสียงเต็มไปด้วยความโกรธาของวิซิอัสต่อว่า สีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อกับสิ่งที่พึ่ง
ฟัง “จะให้พวกข้า...” เขาชะงักคาพูดไปชั่วครู่และพูดต่อ “ทาแบบนั้นไปทาไม!”
“ก็วิธีนั้นน่ะเหมาะสาหรับศึกที่รวมหัวกันมารุมแล้ว ไม่มีวธิ ีอื่นแล้วด้วย” ฉันยักไหล่อย่างสุดวิสัย “ฉันเคยใช้มาแล้ว
ตอนเล่นหมากรุก”
“หมากรุกกับสนามรบมันต่างกันนะครับ” โจเซ่ยมิ้ แหยงๆและถอนหายใจอย่างหนักหน่วง
“ใช่ๆ” รูธกับอีวิลเห็นต้องพ้องกัน
“เรียกพวกแวร์วูฟหรือพวกดรากอนก็ได้นี่ครับ ท่านเฟรย่า” รอยใช้นิ้วเคาะเบาๆ น้าเสียงจริงจังเสนอสิ่งอื่นมา “สิง่ ที่
ท่านเสนอมันเสี่ยงกับพวกเราเกินไป...ฝ่ายเรารอดก็ดีไปนะครับ แต่ถ้าไม่....” เขากลืนน้าลายดังเอือ๊ กก่อนที่จะหันมาพูด
กับฉัน “ก็ตายทันที.......ตัวท่านก็เองด้วย!”
“ถ้าพวกนายไม่เชื่อ ก็ตามใจ” ฉันผุดลุกขึ้นพร้อมกับพูดด้วยน้าเสียงที่ไม่แยแสใคร “เชิญพวกนายใช้วิธีน้องโบเรียก
แม่ไปเหอะ! ทีปีสมันจะได้จัดการพวกนายง่ายๆราวกับปอกกล้วยเข้าปาก!”
ฉันกาลังจะเดินจ้าจากไป จู่ๆ เสียงที่ทรงอานาจแสนเยือกเย็นได้เอ่ยออกมา
“ตกลง......” เจ้าของเสียงนั้นยอมรับข้อมติ เหล่า7ขุนพลทั้งหมดหันขวับไปมองหน้าเขาผู้นั้นด้วยสายตาที่เต็มไป
ด้วยความตื่นตระหนก “ข้า....จะลองเชื่อเจ้าซักครั้ง....”
ฉันยิ้มเยาะใส่เขา ทว่า ร่างสูงยังคงพูดต่อพร้อมกับเอาไปท์ออกจากริมฝีปากทีเ่ รียวบาง
“แต่ถ้าแพ้...” น้าเสียงเยือกเย็นแฝงไปด้วยความโหดเหีย้ มบอกต่อ ดวงตามรกตที่คมกริบดุจใบมีดจ้องเขม็งมาที่ร่าง
ของฉัน “ข้าจะกัดเจ้าไม่ให้เหลือแม้กระทั่งผงธุลีแน่”
เหล่า 7 ขุนพลมองหน้ากันเองและหลุบตาลงอย่างหวั่นเกรง
“ไอ้วันเพ็ญบ้านั่นที่วา่ น่ะวันไหน” ฉันเอียงคอถามพวก 7 ขุนพล
“คืนพรุ่งนี้ครับ” ฟิลลิปตอบเสียงเรียบ

อ้อเหรอ....เหอะๆ...งั้นหรอ....ก็ได้!...ฉันไม่กลัวหรอก! กะอีแค่เขี้ยวเหมือนกับฟันหนู! นิ้วชี้เรียวบางของฉันไปที่ต้น
คอขาวๆของตัวเอง และท้าทายบุรุษที่นั่งอยูเ่ ป็นองค์ประธาน
“คืนพรุ่งนี!้ ถ้าแพ้ นายมากัดได้เลย! ฉันจะใส่เสื้อสวยๆราคาแพงๆยืนรอในห้องนอนนายเลยล่ะ”
ฉันเดินปึงปังจากไปทันที หญิงสาวทั้งสองวิง่ ตามฉันออกมาทันที ดวงตาคูง่ ามสีเหลืองดัง่ แมวป่าของหญิงร่างบาง
มองด้วยความวิตกกังวลในขณะที่เดินอยู่ตามระเบียงไร้ผู้คน
“ท่านเฟรย่าค่ะ ท่านเปลีย่ นคาพูดตอนนี้ยงั ทันนะค่ะ” น้าเสียงที่ดูเต็มไปด้วยความวิตกเตือนมาทันที
“ท่านเคานท์น่ะพูดจริงทาจริงนะค่ะ” อีวิลบอกด้วยน้าเสียงที่ยังดุเสมอต้นเสมอปลาย
“แล้วไงล่ะ!” ฉันหันไปตอบ “ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย! ขนาดลูกชายมาเฟียที่มาจากฮ่องกงฉันยังเคยทาแบบนี้เลย
ใครหน้าไหนฉันก็ไม่กลัวทัง้ นั้น!”
“แต่ท่านเคานท์ไม่เหมือนคนอื่นนะค่ะ” รูธส่ายหัวและมองด้วยสายตาทีว่ ิงวอน “ท่านยังไม่เคยรับรู้ความน่ากลัว
ของท่านเคานท์ ท่านไม่เข้าใจหรอกค่ะ!”
“เอาเหอะ! อย่าห่วงไปเลยน่า!” ฉันกระพริบตาข้างหนึง่ ให้เมื่อฉันมาถึงห้องนอนของฉัน “ฉันเชื่อว่ามันได้ผลแน่ๆ”
ทั้งสองสาวหันหน้ามามองกันเชิงถาม แต่สุดท้ายก็ยินยอมที่จะหันมาและพยักหน้า
“พวกข้าหวังว่าแผนของท่านจะสาเร็จ” หญิงร่างสูงกระพริบตาช้าๆ
“อืม” ฉันยิ้มบางๆทีหนึ่งและเข้าห้องไป โดยไม่รู้ตัวเลยว่ามีใครบางคนสะกดรอยตามพวกรูธและฉันมาห่างๆ

เช้าวันต่อมา........ฉันเอาชุดเก่าของฉัน(ที่มาเหยียบที่นคี่ รั้งแรก)มาใส่อกี ครัง้ พร้อมกับสาวเท้าเดินไปเรื่อยๆ
จนไปถึงที่โรงม้าขนาดใหญ่ในปราสาทที่มืดมนแห่งนี้
ที่นั่นถูกสร้างจากไม้หอมราคาแพง มีที่กั้นเหมือนพวกคอกม้าทั่วไปสลักด้วยลายเราขาคณิต อาชาแต่ล่ะตัวของที่นี่
มีหลากสีแตกต่างกันไป บางตัวเป็นสีขาว บางตัวเป็นสีน้าตาล บางตัวก็เป็นด่างๆ
แต่กลับมีอาชาตัวหนึง่ เท่านั้นทีเ่ ป็นสีนิลกาฬ มีขนทีม่ ันและเรียบเป็นทางเดียวกันอย่างสวยงาม ดวงตาสีดาลุกวาว
ใสเป็นประกายแฝงไปความสงบเสงี่ยมแต่แข็งกร้าว หัวของมันถูกสวมหมวกหนังสีดาครอบที่หัว ท่าทางที่สง่าประกอบกับ
ร่างที่ดตู ัวใหญ่กว่าใครเพื่อนทาให้ดูเหมือนกับมันเป็นหัวหน้าของเหล่าอาชาน้อยใหญ่ในโรงนี้ทั้งหมด มันถูกขังในห้อง
เดี่ยวที่เต็มไปด้วยกองฟางมากมาย

เมื่ออาชาตัวนั้นเห็นฉัน มันก็ก้มหัวให้เล็กน้อยเป็นเชิงทักทายก่อนจะยืนเต็มเท้าด้วยท่าทีที่สง่า ฉันเอามือลูบหัวมัน
เบาๆสองสามทีดว้ ยความเอ็นดู ทหาร 3-4 คนแถวนั้นเห็นฉันพอดี พวกเขาโค้งตัวลงตามมารยาท
“อรุณสวัสดิ์ครับ ท่านเฟรย่า”
“ดีๆ” ฉันทักตอบและมองไปที่ม้าตัวนั้น มันยังคงครางเบาๆอยู่ “ม้าตัวนีส้ วยดีนะ ท่าทางสง่ามากเลย ของใครน่ะ”
“ของท่านเคานท์ครับ” ทหารคนหนึ่งตอบ....ฟังจบนึกถึงไอ้เก๊กนั่นขึ้นมาเลย!....มือของฉันปล่อยออกจากหัวของม้า
ตัวนั้นทันที ม้าตัวนั้นมองฉัน มันใช้หัวของมันมาอยู่ใต้มือของฉันอีกครั้งและไซ้ที่มือข้างนั้น พวกทหารต่างยิ้มในสิ่งทีเ่ ห็น
“สงสัยมันชอบท่านน่ะครับ” ทหารอีกคนหนึ่งตอบ “มันชื่อ เซราบัส ครับ”
เฮะ....เฮ้...ท่าทางจะรู้มากนะเนีย่ .....รู้วิธีให้คนเลิกสนหันมาสนใจได้ด้วยแฮะ...ฉันยิ้มกว้างและใช้มือสองข้างจับ
เขย่าๆหัวของมันไปมา
“ท่าทางฉลาดนี่เรา” ฉันชมมัน มันผงกหัวเล็กน้อย ฉันละสายตาจากมันและหันไปถามทหารต่อ “ชื่อเซราบัสใช่ม่ะ
วันนี้มันต้องถูกพาไปไหนรึเปล่า”
“อ้อ ไม่ครับ แต่ตอนบ่ายท่านเคานท์จะพามันไปฝึกวิง่ ครับ” ทหารคนที่บอกชื่อของมันตอบชัดเจน
“ฝึกวิ่งหรอ” ฉันมุ่นคิ้วลงด้วยความสงสัย
“ครับ” ทหารอีกพยักหน้า “วันไหนที่จะทาสงครามหรือมีศึกระยะประชิด ท่านเคานท์จะนามันไปฝึกวิง่ ทั้งบ่ายครับ”
“หรอ” ฉันพยักพเยิดเล็กน้อย พร้อมกับใช้หนาของของตัวเองชนและถูกับหน้าผากของเซราบัส มันร้องอย่างดีใจที่
ฉันทาแบบนั้นไป “งั้นฉันขอยืมตอนเช้าก่อนนะ!”
“ท่านจะเอาไปไหนหรอครับ” ทหารอีกคนรีบไต่ถามทันทีด้วยน้าเสียงกังวล
ฉันเหลือบไปมองพวกเขาและเผยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยร้อยเล่ห์
“เรื่องของฉัน.....เอามา!” ฉันตอบกวนประสาทไปและลากเจ้าม้าตัวนั้นไปทันที
“อย่านะครับ!” เสียงทักท้วงทั้งสามดังมาและรีบมาสกัดกันฉันออกจากเจ้าม้าตัวนั้น แต่...ฮะๆๆ...ช้าไปแล้วพวก!
เจ้าม้าที่วงิ่ ไวยิง่ กว่าพายุ เซราบัส เดินตามฉันออกมาจากโรงม้านั่นอย่างไม่ลังเล ฉันขึ้นขีม่ ันและปล่อยให้มันวิ่ง
ทันที พวกทหารต่างโวกเวกโวยวายวิง่ ไล่ตาม แต่มันวิ่งไวสมทีม่ ันวิ่งไวกว่าพายุจริงๆ ย่างก้าวแต่ละ่ ครั้งที่มันควบไป
ข้างหน้านั้นว่องไวมาก

เพียงแค่ไม่เกิน5นาที ก็ได้ผ่านป่าลึกที่แนวทอดยาวได้ไปแล้ว...นี่ถ้านั่งรถธรรมดา ต่อให้เหยียบคันแร่ง หรือใช้รถที่
มีเครื่องยนต์แรงแค่ไหน ก็ยงั ไม่ไวขนาดนี!้ ...นี่ถ้าไม่ใช่มา้ ของแวมไพร์ ฉันก็ไม่เชื่อนะว่ามันจะสามารถเร่งฝีเท้าไวได้!...มัน
วิ่งไปเรื่อยๆจนไปถึงแนวป่าสีเขียวสดขจีที่ยาวตลอดแห่งหนึ่ง ฉันล้วงหยิบแผนที่ที่ฉันแอบจิ๊กได้จากห้องประชุมศึกออกมา
กางดู
....ไหน....ดูซิ.....ตอนนี้ออกจากปราสาทดาร์โกวาเนียและวิ่งตรงมาเรื่อยๆ....อยู่ทางไหนฟะ....ป่าที่ทอดยาวตลอด
...อืม...ป่าแบล็ควอร์.....อ้อ....งั้นนี่ก็ชายแดนระหว่างซาตาเรสกับวาลาเซีย...ดีล่ะมาถูกทางแล้ว...
สงสัยล่ะซิว่าฉันขีม่ ้ามาที่วลาเซียทาไม...อ่าฮ้า คาตอบก็คือ...ฉันจะสืบกลศึกมันก่อนนะซี!้ ...จะได้เปลี่ยนแผนทัน
...ก็รอู้ ยู่นะ...ว่าไอ้เก๊กนั่นเคยเตือนให้ระวังตัวไว้ถ้าจะไปไหนคนเดียว....แต่...ไม่รู้ว่าฝ่ายนั้นจะเล่นซ้อนแผนอะไรมารึเปล่า
...จะได้เตรียมเอาไว้ทัน....
ฉันควบเซราบัสอีกครั้ง อาชาร่างใหญ่สีดาสนิทได้วิ่งอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้ วิ่งไวกว่าเก่าอีก มันวิ่งผ่านป่าแบล็ควอร์
ไป ท้องนภาของแคว้นนี้ได้แปรเปลี่ยนไป จากสีฟ้าขาวสว่างทีเ่ จิดจ้าและสดใสกลับกลายเป็นสีเทามืดครึ้ม ราวกับฝนจะตก
ตลอดเวลา ฉันควบไปเรื่อยๆจนไปถึงหมู่บา้ นเล็กๆหมู่หนึง่ ฉันลงมาเหยียบที่พื้นดินและจูงมันเดินไป
ที่นั่นเงียบเชียบ ราวกับเป็นหมู่บ้านร้าง บ้านแถบนี้ดูทันสมัยกว่า ตาบลSnagov ตัวบ้านทามาจากก้อนหินสีขาว
ก่อตัวเป็นลักษณะทรงบ้านคล้ายปัจจุบันหลังคามีสีดาสนิท โบสถ์ของที่นี่ก็ถกู ก่อสร้างแล้วเช่นกัน แต่ไม่ใหญ่เท่าใน
ศตวรรษที่21ที่ฉันอยู่ แถวนั้นไม่มเี สียงใดเล็ดลอดออกมานอกจากเสียงลมที่พัดมาจากทางทิศตะวันตกเท่านั้น
...เงียบจัง...ชักแปลกๆแล้วแฮะ...ฉันหันไปมองหน้าเซราบัสเชิงถามว่าจะไปต่อดีมั๊ย....มันกระพริบตาและเดินไป
ข้างหน้าฉันราวกับจะบอกว่า...เออ...ไหนๆก็มาถึงแล้ว...ไปก็ไป!...ฉันขึ้นขี่เซราบัสและวิง่ ต่อไปยังปราสาทสีเทาที่อยู่บน
ยอดเขาที่สูงชัน นามว่า เทือกเขาคาร์เปเธียน หิมะสีขาวได้ปกคลุมที่อยู่ทางทิศเหนือทีไ่ ปทั่วภูเขาแห่งนั้น...นั่นเป็น
ปราสาทบราม แน่ๆ

เมื่อไปถึงที่ยอดเขาทีเ่ วิ้งว้าง ฉันลงจากเซราบัสและผูกไว้กับตอไม้แถวนั้น เสียงของม้าสีดาร่างใหญ่ร้องเบาๆ
เตือนฉันเหมือนกับจะให้ฉันระวังตัวไว้ ฉันพยักหน้าและชูสองนิว้ ดวงตาสีแงดฉานทัง้ คู่ของมองไปเห็นปราสาทสีเทาดาที่
สูงตระง่าน
....วังเวงและเงียบผิดปกติ.... ช่างสมชื่อปราสาทที่เรียกกันมาหลากหลายยุคจริงๆว่า เป็นปราสาทที่น่ากลัวที่สุดใน
บรรดา10ปราสาทสยองขวัญของโลก.... เกล็ดสีขาวได้รว่ งโปรยปรายลงมาเรื่อยๆ สร้างบรรยากาศความหนาวเย็นยิ่งกว่า
เก่าอีก ฉันไม่รอช้าที่วงิ่ ข้ามสะพานที่เชื่อมต่อก่อนที่จะเข้าปราสาทไปทันที

ที่สะพานนั้นมีเปลวไฟจุดข้างทางเรียงรายไว้ ฉันวิ่งผ่านไปจู่ๆไฟที่จุดไว้ตามสะพานก็ดับลงหมด ทั้งๆทีแ่ ถวนั้นไม่มี
สายลมหนาวพัดผ่านเลยแม้แต่นอ้ ย เท้าของฉันหยุดและยืนนิง่ ซักครู่ ฉันหันซ้ายหันขวาและมองไปรอบๆ
ชิ้ง!
ใครซักคนจ้องฉันมาจากหน้าต่างบานหนึ่งในปราสาท ฉันเงยขึ้นไปทันที แต่ทว่ากลับไม่มใี ครเลยแม้แต่น้อย...คิด
มากไปมัง้ เรา...ฉันมองไปรอบๆและวิ่งต่อไปจนไปถึงหน้าปราสาท แลซ้ายหนึ่ง แลขวาหนึ่งและเดินเลาะไปรอบๆปราสาท
ต่อ เพื่อจะหาทางเข้านอกจากประตู...อุ๊ย!..บังเอิญจริงๆแฮะ...ฉันไปเห็นแสงไฟสลัวๆจากหน้าต่างบานหนึ่งเข้า...เอ...รึว่า
....ฉันวิ่งเข้าไปใกล้หน้าต่างและได้ยินเสียงของคนหลายคนกาลังประชุมกันอยู่พอดี
“ท่านเคานท์เตสอลิซาเบทส่งสารจากกาดามาให้แล้วครับ บอกว่า ลูกสาวของท่านยอมแล้วครับ”
“ดีแล้วล่ะ....ถ้าลูกสาวของนางไม่ขัด.....ทุกอย่างก็เรียบร้อย” เสียงที่นุ่มนวลเห็นด้วย...สงสัย ไอ้เสียงนีเ่ ป็นทีปีส
แน่ๆ... “แผนที่วางล่ะเป็นไง”
“เราจะแอบบุกโจมตีทางด้านหลังปราสาทของมันครับ” เสียงของชายอีกคนหนึง่ ว่า...ไอ้นเี่ ป็นพวกขุนนางทั่วไปชัวร์
... “แล้วก็จะให้พวกท่านเคานท์เตสบุกมาทางน่านฟ้าครับ”
....บุกทางน่านฟ้า?.....
“นางบอกมาหรอว่ากองทัพของนางจะบุกน่านฟ้า”
“ครับ ท่านบอกมาอย่างนี้ครับ” ขุนนางคนเดิมบอก “นางบอกว่า พวกเรายังไม่เคยลองวิธนี ี้ คิดว่าพวกมันคงคิดไม่
ถึงแน่”...ฮะๆ...สายไปแล้ว ฉันฟังหมดแล้วย่ะ!....
“ก็ดี มันจะได้ตายใจ ให้มันพาพวกแวร์วูฟหรือดรากอนมาช่วยก็ช่วยไม่ทันแล้ว” ทีปีสหัวเราะชอบใจกับสิง่ ที่ได้ยิน
“เอาเป็นไปตามแผนของเจ้าล่ะกัน”
“แล้วท่านจะออกรบรึเปล่าครับ” อีกเสียงหนึ่งถามไถ่
“นางว่าไงล่ะ” ทีปีสถาม...อลิซาเบทเหรอ....
“นางบอกว่าตัวนางออกครับ” ขุนนางที่บอกสารคนนั้นบอก
“หึ หึ งั้นเหรอ.....” ทีปีสหัวเราะด้วยน้าเสียงแฝงไปด้วยความโรคจิต “งั้นข้าก็ออกด้วยล่ะกัน” จู่ๆเขาก็ชะงักไปและ
เอ่ยคาเตือนทันที “อ้อ แล้วคนที่แอบฟังข้างนอกหน้าต่างข้าให้เวลาแค่10นาที! ถ้าวิง่ หนีไปบอกข่าวไม่ทัน ข้าจะกัดจนเลือด
เจ้าท่วมตัวแน่!”

...ชิ!...มันรู้แล้ว....ฉันรีบย่องออกมาและวิง่ กลับไปทางเซราบัสทันทีหลังจากฟังจบ เชือกที่ผกู เซราบัสกับเสาได้ถูก
แกะออกอย่างลนลาน ฉันกระโดดขึ้นขี่มันและควบมันวิ่งไปทันที
“เซราบัส วิ่งเร็ว!”
เหมือนโสตประสาทของเซราบัสรับรู้คาพูดของฉัน มันวิง่ อย่างรวดเร็วทันที จนฉันเกาะเชือกไม่ทัน ฉันเลยกอดที่คอ
มันแทน และแล้วจู่ๆ ฉันก็เห็นเงาอะไรบางอย่างทอดตามหลังฉันกับเซราบัส เป็นรูปเหมือนค้างคาวตัวใหญ่มากๆ ฉันหัน
หลังไปมองและแล้ว
อสุรกายมนุษย์กึ่งค้างคาวร่างยักษ์ได้กระพือปีกค้างคาวทีก่ ว้างใหญ่สดี าสนิทได้บินโฉบผ่านเหนือหัวของฉันไป ฉัน
หมอบตัวลง เซราบัสยิง่ วิง่ เร็วขึ้น
หน้าตาของอสุรกายตัวนัน้ เหมือนค้างคาว หูของมันตัง้ ชันและแหลม นัยน์ตาสีน้าตาลของมันจ้องฉันไม่วางตา
อสุรกายตัวนั้นยิ้มแสยะโชว์เขี้ยวทุกซี่ให้ฉันและพุ่งลงมาบินข้างๆฉันกับเซราบัส
“ไง! สาวน้อย เจอกันอีกแล้ว” เสียงที่หยาบกระด้างของปีศาจตัวนั้นเอ่ยทักทาย “นึกไม่ถึงเลยนะว่าจะเป็นเจ้า ฟัง
เมื่อกี้แล้วได้ความอะไรบ้าง เล่ามาหน่อยซิ”
“ทุกอย่างค่ะ วลาด ทีปีส ดราคูล” ฉันพูดด้วยน้าเสียงใสแฝงประชดเต็มที่และเร่งเซราบัส “ไวกว่านีเ้ ซราบัส!”
“ฮะๆๆๆ เหรอ แต่น่าเสียดายจริง ข้าไม่อยากให้ความลับรั่วไหล” มันหัวเราะอย่างเลือดเย็น “ข้าว่าเจ้าหนีขา้ ไม่พ้น
หรอก วิ่งกับบินน่ะไวต่างกันด้วย”
ทันใดนั้น! กรงเล็บคมกริบเห็นเงาวิง้ ๆที่ฝ่าเท้าของอสุรกายได้จิกไปที่ดา้ นหลังเสื้อของฉัน และมันบินขึ้นสูท่ ้องฟ้า
ทันที!
“ยอมแพ้ซะเถิด! สาวน้อย ไปเป็นชายาของข้าดีกว่านะ” เสียงหยาบๆชักชวน...ชักชวนก็จริง แต่นี่มันบังคับโว๊ย!...
มือทั้งสองข้าของฉันเกาะเซราบัสแน่น! เซราบัสเร่งฝีเท้ามากขึ้นกว่าเก่า จนเสื้อของฉันขาด....อี๋!...ต่อให้ต้องไปขัด
ส้วมของประเทศจีน ยังดีกว่าไปเป็นอยู่กินกับไอ้ตัวนี้...ขยะแขยงชะมัดเลย...
ตอนนี้กีบเท้าทั้งสีข่ องเซราบัสนั้นได้เหยียบสู่แผ่นดินของป่าแบล็ควอร์และกาลังจะเข้าสู่แคว้นซาตาเรส อสุรกายตัว
นั้นยังคงบินตามมา กรงเล็บดั่งพญายมของปีศาจตัวนั้นจิกเข้าไปที่บ่าทั้งสองข้างของฉัน มันฝังแน่นมากและทะยานขึ้นสู่
ฟ้าอีกครัง้ หนึ่ง!
โลหิตสีแดงฉานได้ซึมออกมาจากเสื้อของฉัน ความเจ็บปวดได้แล่นผ่านเส้นประสาทและไหลผ่านมาที่มือทัง้ สอง
ข้าง ทาให้ฉันหมดแรง...กาลังวังชาทั้งหมดเริม่ หายไป มันชาจนไม่เหลืออะไรแล้ว มือของฉันกาลังจะปล่อยทั้งสองข้างแล้ว
...........

“เปรี้ยง!”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก”
เสียงฟ้าผ่าจากฟากฟ้าดังขึ้นและมีเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของอสุรกายตามมาติดๆได้ดัง ไฟฟ้าสีน้าเงินจากที่
ใดซักแห่งช็อตเข้าไปที่ขาของเจ้าอสุรกายตัวนั้น มันสะบัดร่างฉันและปล่อยลง! ร่างของฉันกาลังจะร่วงสู่ป่าแบล็ควอร์! แต่
ด้วยสัญชาตญาณอยากมีชวี ิตรอดของมนุษย์ ฉันพยายามไขว่คว้าหากิ่งไม้เกาะทันที! ดวงตาสีแดงที่เต็มไปด้วยความกลัว
มองไปข้างล่าง และเห็นพื้นดินห่างจากต้นไม้เยอะมาก....สงสัยต้นไม้ต้นนี้น่าจะสูงประมาณ 10 เมตรแน่ๆเลย....ถ้าสภาพ
ศพไม่สวยก็พกิ ารแน่.....
....อึ๊ก....แย่จริง!...แขนของฉันชาและมันกาลังจะหมดแรงแล้ว...ไม่ๆๆ...ฉันไม่ยอมหรอกน่า...ฉันพยายามใช้มือ
อีกข้างเกาะที่กงิ่ ไม้นั่น แต่วา่ !.....
“เปรี๊ยะ!”
กิ่งไม้กิ่งนั้นรับน้าหนักของฉันไม่ไหวแล้ว...และมันหักทันที!..ร่างของฉันได้ลงดิ่งสู่ผืนป่าแห่งนั้นทันตา!
“ฟึ่บ!”
ทว่า! มีอสุรกายร่างใหญ่สีเทาตัวหนึ่งสยายปีกค้างค้าวที่กว้างและแข็งแกร่งบินเข้ามารับฉันอย่างฉิวเฉียด ฉันหัน
ไปมองหน้าเจ้าอสุรกายตัวนั้น มันมีหน้าตาที่น่าเกลียดน่ากลัวพร้อมกับฟันของมันทุกซีย่ าวและคมกริบยิ่งกว่ามีดหมอทา
ให้สร้างความสยองขวัญให้แก่ฉนั หูของมันยาวชีข้ ึ้นเหมือนค้างคาว แต่รา่ งกายมันคล้ายคลึงดั่งมนุษย์
“นี!่ ไอ้แวมไพร์บ้าปล่อยฉันนะ!” ฉันใช้มือที่หมดแรงนั่นทุบรัวไปที่หน้าอกของมันทันที
แต่ดูท่ามันจะไม่สะทกสะท้านเลยแม้แต่น้อย+ มันอุ้มฉันแน่นกว่าเก่าซะอีก ดวงตาสีเขียวของมันจ้องฉันด้วย
สายตาทีเ่ ยือกเย็นดุจน้าแข็ง ทาให้ฉันนึกออกเลยว่าเจ้าของนัยน์ตาคู่นี้เป็นของใคร
“นี.่ ..นายเหรอ....วิซิอัส!” ฉันรีบพูดด้วยน้าเสียงทีเ่ หนื่อยอ่อน “นายจริงๆด้วย นี!่ เมื่อกี้ฉัน...”
“อย่าพูดมากเลย” เขาพูดน้าเสียงที่รีบร้อนและโยนฉันลงไปทันที เซราบัสวิ่งมารับตัวฉัน “เซราบัส! พาเฟรย่า
กลับไปรักษาที่ปราสาทด่วน”
อาชาดาร่างใหญ่รับคาบัญชา พยักหน้าและรีบวิง่ ทันที ฉันหันหลังไปมองอีกครัง้ เห็นทีปีสใช้กรงเล็บจิกเขี้ยวที่ยาว
และแหลมคมจของมันกัดเข้าไปที่ปีกของวิซิอัสมิดเขี้ยว ฝ่ายตรงข้ามกลับใช้ มือกระชากทีปีสและผลักทีปีสไปกระแทกกับ
พฤกษชาติต้นหนึ่งทันที
“โครม!”

เสียงกระแทกได้ดังไปทัว่ ป่า เหล่านกกาที่อาศัยอยู่แถวนัน้ บินหนีด้วยความหวาดผวาออกจากที่พกั อาศัยทันที
อสุรกายสีดาถูกกระแทกเข้ากับต้นไม้ มันเงยหน้าและกาลังจะบินต่อ แต่แล้ว!อสุรกายสีเทาบินถลาเข้าไปจับปีกของทีปีส
หักข้างหนึง่ !
“กร๊อบ!”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก”
อสุรกายสีดาร้องโหยหวน มันจับแขนของวิซิอัสและเหวี่ยงไปกระแทกกับต้นอีกหนึ่ง หลังจากนั้น มันก็ระบายอา
มรณ์ความโกรธของมันด้วยการรัวชกเข้าไปที่ท้องจนเจ้าของดวงตาสีเขียวกระอักเลือดออกมาทันที ปีกของมันที่กาลังบิน
อยู่ได้ร่วงลงมา แต่ก็ยงั คงบินได้เล็กน้อย
ทีปีสบินขึ้นสู่ห้วงฟ้าที่มืดมิดและกาลังจะใช้กรงเล็บเท้าจิกไปที่ตัวของอสุรกายสีเทา แต่มันกลับบินขึ้นสูงกว่าและ
ชกเข้าไปที่หน้าของทีปีสเข้าไปเต็มแรง!
มันถอยไปตามแรงที่ถูกชกและไปกระแทกพฤกษาต้นใหญ่หนึ่งจนหักไป อสุรกายสีเทาบินเข้าไปหาและเหวี่ยงเท้า
ฟาดเข้าไปที่หน้าของอสุรกายสีดาตัวนั้น อสุรกายสีดาไม่ยอมให้โดนฝ่ายเดียว ตัวมันได้ใช้เขี้ยวของมันกัดเข้าไปที่คอของ
อสุรกายสีเทาทันที ฝ่ายตรงข้ามใช้เล็บจิกฝังไปที่ร่างของอสุรกายสีดาและกระชากพร้อมกับเหวี่ยงไปอีกครั้ง
ทั้งสองตัวได้บินขึ้นสู่น่านฟ้าอีก และ.....ต่างฝ่ายต่างก็ใช้เขี้ยวกับกรงที่แหลมคมกัดและจิกกัด เลือดได้สาดกระจาย
ไปทั่วท้องฟ้าแถวนั้น พวกมันกัดกันยิ่งกว่าแวมไพร์ที่ฉันเห็นในคืนนั้นซะอีก อสุรกายสีดาได้ใช้กรงเล็บแทงไปที่ท้องของอีก
ตัวและกระชากลาไส้ออกมา
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกก”
อสุรกายสีเทาได้กรีดร้องด้วยเสียงที่นา่ สะพรึงกลัวดังขึ้น ทีปีสหัวเราะเยาะอย่างสะใจสมความปรารถนาขอวตน
ก่อนที่จะเหวี่ยงร่างใหญ่ไปกระแทกลงกับพื้น ร่างนั้นสลบไปทันตา และผู้เหงี่ยงร่างได้พุ่งลงมาหมายที่จะฆ่าเขาให้ตายกับ
มือ
“วิซิอัส! วิซิอัส!” ฉันเรียกร่างนั้นให้ตื่นขึ้น ทว่า! กลับไม่มีผลเลยแม้แต่น้อย
ฉันตะโกนเรียกแล้วเรียกอีก แต่วา่ .......ฉันอยู่ไกลเกินไป.... ภาพที่ฉันเห็นค่อยๆเล็กลงเล็กลง ยิ่งเซราบัสวิ่งไปไกล
มากเท่าใด ฉันก็ยงิ่ เห็นภาพทีเ่ ล็กลง และจู่ๆภาพมันก็พร่ามัวไปหมด......จนฉันไม่สามารถเห็นอะไรอีกเลย

“วิซิอัสสสสสสสสสสสสสสสสสส!”

เสียงตะโกนของฉันดังขึ้นทันที ฉันจ้องมองกับเพดานหิน เหงื่อได้ไหลโทรมไปทั่วกายของฉัน เสียงลมหายใจ
ของฉันนั้นเร็วและถีต่ ลอดเวลา เตียงที่ฉันนอนอยู่นั้นเต็มไปด้วยคราบเลือด คาดว่าน่าจะเป็นคราบเลือดจากฉัน เพราะมัน
ยังสดอยู่ ร่างของฉันถูกพันด้วยผ้าพันแผลตั้งแต่หน้าอกถึงบ่าของฉัน และแล้วก็มีชายหนุ่มคนหนึง่ ยื่นหน้ามามองฉัน
“สายัณห์สวัสดิ์ครับ ท่านเฟรย่า” เขายิ้มโชว์ฟันขาวใสปิ๋ง! ดวงตารียาวเล็กตี่เหมือนคนจีนสีน้าตาลอ่อนมองด้วย
ความดีใจ “ฝันร้ายเหรอครับ”
ฉันพยักหน้าเล็กน้อยและค่อยๆลุกขึ้น แต่....อึ๊ก....เจ็บอีกแล้ว ที่บ่านี่... ฉันจึงปล่อยตัวลงไปที่ฟูกทันที
“ท่านไม่ต้องลุกหรอกครับ” ชายหนุม่ ผู้นั้นบอกและอธิบาย “แผลลึกขนาดนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเจ็บง่าย โดน
เส้นประสาทเข้าไปสามเส้น ตอนแรกแขนจะเกิดการชาจากนั้นก็จะเจ็บมหันต์เลยล่ะครับ แล้วตัวท่านเองก็เสียเลือดไปมาก
ด้วยก็เลยการอ่อนเพลียจึงสลบไป”
เขาคนนี้เป็นชายร่างสูงโปร่ง หน้าตาของเขาธรรมดาแต่กเ็ ป็นคนที่ดใู ช้ได้ ท่าทางแล้วน่าจะอายุประมาณ30กว่าๆ
ผมสีทองของเขาสั้นถูกตัดเป็นรองทรง ดวงตาสีน้าตาลของเขาดูใจดีตลอดเวลาได้มองผ่านแว่นตาสีชามาทางฉันและยิ้ม
ตลอดเวลา เสื้อกาวสีดาของเชายาวเล็กน้อยและเลอะไปด้วยสีตา่ งๆราวกับผ่านการทดลองมาหลายครัง้
“นาย....คือใคร” ฉันเอามมือกุมขมับด้วยความมึนๆ
“อ้อ! ข้า ดร. ฟรานซิส ดอทอริก ชื่อข้าเรียกยาก เรียกข้าว่า หมอแฟรงค์ก็ได้ครับ” เขาตอบชัดถ้อยชัดคา “ข้าเป็น
หมอแวมไพร์ จบเกียรตินยิ มอันดับ2 จากวิทยาลัยแพทย์แวมไพร์ ที่ฮังการี มาประจาการที่นี่ครับ”
ฉันมองไปรอบๆห้อง...กลิ่นยาหึ่งเลยแฮะ...มันที่ไหนเนี่ย....
“แล้วที่นี่....”
“ห้องหน่วยการแพทย์ครับ” เขาเอียงคอไปมาไป “ห้องนี้เป็นห้องที่เก็บยาและอุปกรณ์การแพทย์ทุกชนิดครับ ไม่ว่า
จะเป็นยารักษา ยาพิษ ยาชา ผ้าพันแผลทุกขนาด ตั้งแต่ไซส์เล็กยันเดอะบิ๊ก อุปกรณ์การแพทย์ทันสมัยกว่าที่อื่นครับ”
หมอแฟรงค์พูดจบก็เดินไปที่โต๊ะไม้โต๊ะหนึ่งและคนสารบางอย่างเทลงไปในขวดแก้วขวดหนึ่ง ที่โต๊ะนั้น เต็มไปด้วย
ขวดแก้วเต็มไปหมด มีทั้งบีกเกอร์ เตาแอลกอฮอล์ ขาตัง้ ที่กั้นลม ปิเปตต์ และยังมีอีกเยอะจนฉันไม่สามารถอธิบายต่อได้
ราวกับเป็นห้องทดลอง
ในขวดแก้วแต่ล่ะขวดที่ถกู ตั้งบนขาตัง้ มีสีที่แตกต่างกันไป บางขวดก็มีสเี ขียวเน่าๆน่าขยะแขยง บางขวดก็มีสีสด
และดูท่าจะข้นมาก ทุกขวดนั้นมีสีที่ประหลาดๆกันหมด โดยเฉพาะขวดที่มีสารเคมีสีรุ้งไล่สีกันไป...ว้าว!...สวยดีแฮะ...มัน
คืออะไรนะ....
“เป็นอะไร มองซะยังไม่เคยเห็นน่ะ”

เสียงเยือกเย็นที่คุ้นๆได้ดงั ขึ้น ฉันหันไปตามเสียงช้าๆ และเห็นชายหนุ่มผมสีเงินยืนพิงประตูอยู่ ดวงตาเย็นชาของ
เขามองฉันด้วยสายตาที่บอกได้เลยว่าอารมณ์เสียสุดๆ เขาค่อยๆเดินมาที่เตียง ร่างของเขานั้นดูสะบักสะบอม มีรอยฟกช้า
บางจุด ที่มุมปากของเขามีเลือดติดออกเล็กน้อย เรือนผมที่เป็นทรงคราวนี้ดูยงุ่ เหยิง เสื้อเชิ้ตเรียบๆนั้นกลายเป็นเสื้อที่ขาด
บางช่วง
“อ้าว! นี่นายยังไม่ตายเหรอเนี่ย” ฉันว่าและมองไปที่ท้องของเขา “แล้วแผลที่ถูกควักไส้ล่ะ”
เขาเปิดเสื้อโชว์ท้องของเขาให้ฉันดู แทนที่จะมีปากแผลที่เหวอะหวะและลาไส้ที่ไหลออกมาเป็นกอง กลับกลายเป็น
ผิวที่เรียบสนิทไม่มีแผลอะไรเลย
“ก็อย่างทีเ่ จ้าเห็นล่ะ” เขาเอาเสื้อปิดเหมือนเดิมและกล่าวด้วยน้าเสียวเรียบๆ “แวมไพร์โดน ฟัน แทง ควัก ยังไงก็ไม่
ตาย ยังไงก็เป็นอมตะ”
“นอกจากจะโดนอาวุธศักดิ์ของพวกครูเสดเช่น น้ามนตร์ศกั ดิ์สิทธิ์ หรือ โดนของมีคมปักที่หัวใจ” หมอแฟรงค์แย้งมา
เขาถือขวดแก้วที่บรรจุสารเคมีสีแดงฉานดัง่ เลือดมาทีเ่ ตียง เขาส่งขวดแก้วนีใ้ ห้วิซิอัส “กินบารุงอวัยวะภายในก่อนครับ
ท่านเคานท์ ดูท่าท่านจะบาดเจ็บภายในนะครับ”
วิซิอัสจ้องมองขวดใบนั้นด้วยความสงสัย และเอ่ยถามด้วยความระมัดระวังกับสารทีด่ ูอยู่
“อะไรน่ะ”
หมอแฟรงค์เดินมาที่ตวั ฉันและค่อยๆประคองตัวฉันลุกขึ้นนั่งพร้อมกับอธิบายไอ้ขวดใบนั้น
“เลือดมนุษย์เกรดA ส่งตรงมาจากฮังการี เจ้าของเลือดคาดว่าน่าจะอายุประมาณ30ปีครับ”
“เลือดนี่มีเกรดด้วยเหรอ ที่ฉันรู้นี่เป็นกรุ๊ปไม่ใช่เหรอ” ...ที่ฉันรู้มาตัง้ แต่จาความได้ก็มแี ต่กรุ๊ปนี่นา....
“อ้อ กรุ๊ปก็มีครับ แต่สังคมของแวมไพร์จะคัดเป็นเกรดเพราะมันคืออาหาร” หมอแฟรงค์หยิบยาสีครีมเม็ดหนึง่ ส่ง
ให้ฉันและส่งแก้วน้าให้ “ถ้าเข้มข้นมากจะเป็นพวกเกรดA และก็ไล่ลงไปเรื่อยๆจนเป็นพวกระดับเกรดCที่มีความเข้มข้น
น้อยที่สุด”
“ราคาแพงมั๊ย” วิซิอัสกระดกเลือดขวดนั้นทันที
“ก็พอควรครับ แค่ 300 Leu* เองครับ” หมอแฟรงค์ตอบ (Leu* เป็นสกุลเงินของโรมาเนีย อ่านว่า โรล) ในขณะที่ฉัน
กินยาเข้าไป
ขวดแก้วได้ถกู วางไว้บนที่ฟูก วิซิอัสใช้มือเช็ดทีม่ ุมปากเล็กน้อยและจ้องมองมาที่ฉัน ....เดาได้เลยว่า ไอ้นี่ต้องเทศน์
ยาวแน่...

“เจ้าไปทาอะไรที่วาลาเซีย!” เขาถามเสียงเค้นด้วยความแข็งกร้าวไป
“ก็แค่สืบข่าวความเคลื่อนไหวของฝ่ายนั้น” ฉันรีบโต้ตอบกลับไปทันที
“ข้าบอกเจ้าแล้วไม่ใช่เหรอว่า พี่ข้าน่ะจ้องจะเอาเจ้าอยู่ เจ้าไปทาไม!”เสียงทีเ่ ยือกเย็นแปรเปลี่ยนเป็นเสียงทีเ่ ต็มไป
ด้วยความโกรธเหมือนไฟลุกโชนทันที “จะไปสืบก็บอกรอยซิ! รอยน่ะเป็นหัวหน้าฝ่ายสืบลับราชการ ทาไมไม่ไปบอก!”
“จะไปรู้มั๊ยล่ะ!” ฉันแยกเขี้ยวใส่ “ฉันพึ่งมาอยู่แค่ 2 วันเอง”
“ทีหลังอย่าไปอีก! ไม่งั้นคราวหน้า ข้าจะไม่ชว่ ยแน่!” น้าเสียงเทศน์ยาวดังเสียดแก้วหูต่อว่าไม่เลิก “คราวนี้โชคดีที่
ข้ามาช่วยทัน! ไม่งั้นป่านนี้เตรียมตัวนอนรอถูกกัดได้เลย!”
....เออ...รู้แล้ว....พล่ามยาวเชียว...
“ขะ...ขะ....ขอบคุณที่ช่วย” ฉันพูดไปส่งๆกับไอ้บ้านั่นตามารยาทและถามอาการของเขา “นายรอดมาได้ไง! ตอนที่
นายโดนควักไส้และก็ลงไปกระแทกกับพื้นจนตัวนายสลบน่ะ”
“ข้าสลบที่ไหน” เขาหยิบไปท์ของเขามาสูบ ควันสีเทาหมอกได้ลอยฟุ้งจางๆ “ข้าแกล้งหลับต่างหาก”
“ทาไมล่ะ”
เขาเหลือบมามองที่ฉันและพูดต่อ
“พี่ข้าต้องพุ่งมาเพื่อกระชากหัวใจข้าไปทาลายแน่ พอเขาเข้าใกล้ ข้าก็จัดการหักปีกอีกข้างซะเลย”
ฉันจินตนาการ นึกถึงฉากนั้นอีกครั้ง รวมกับ คาพูดทีว่ ิซิอสั พูดอีกเมื่อตะกี้.........
“แล้วถ้าปีกหักจะเป็นไงล่ะ” ฉันถามต่อ
“ถ้าแวมไพร์สายเลือดบริสุทธิ์ พลังปีศาจในตัวจะถูกลดไปครึ่งหนึ่ง” เขานัง่ บนเตียงพร้อมกับถอนหายใจเฮือกใหญ่
“แต่ถา้ เป็นแวมไพร์ที่ถูกกัด ผ้าคลุมจะขาด ทีปีสเป็นพวกแวมไพร์ที่ถูกกัด ผ้าคลุมที่ดูราคาแพงผืนนั้น ป่านนี้ไปนั่งเย็บแล้ว
ล่ะ”
“อ้าว! งั้นตัวนายก็เป็นแวมไพร์ที่ถูกกัดซิ” ฉันเดาไปก่อน
“ข้าเป็นพวกสายเลือดบริสุทธิ์ต่างหากล่ะ” เขาตอบเสียงนิ่งๆ “ตัวข้ากับทีปีส เป็นพี่น้องต่างแม่”
“อ้อ.........” ฉันพอจะเข้าใจนิดหน่อย...มิน่าล่ะ....
......เออ.....ใช่.....เรื่องแผนของทีปีสกับ อลิซาเบท............ต้องบอกก่อนและ.............

“นี!่ ฉันไปได้ยินแผนของพวกมันมาด้วย” ฉันรีบบอกไป
“ว่าไง พูดมา!” เขาหันมาสนใจเรื่องนี้ขึ้นมาทันที
หลังจากนั้น ฉันก็เล่าเรื่องราวทีด่ ักฟังมาทัง้ หมด สีหน้าของวิซิอัสเคร่งเครียดอีกครัง้
“บินจากน่านฟ้าด้วยเหรอ พวกเราโดนมันรุมแน่” เขาเปรยออกมา “ส่งสานส์ขอความช่วยเหลือจากแวร์วูฟกับดรา
กอนก็ไม่ทันแล้วด้วย”
ฉันนั่งคิดบางอย่างซักครู่และ..............อ๊ะ...........ใช่เลย!...........ต้องได้ผลแน่นอน
“โดมปีศาจของนายน่ะ ถ้าถูกทาลายแล้วสร้างใหม่ได้รึเปล่า” ฉันถาม
“ได้........” เขาตอบมาและจู่ๆเขาก็เงียบไป แววตาที่ดูเบื่อๆนั้นตอนนี้มันเต็มไปด้วยความตืน่ ตระหนก “นี.่ ...เจ้า
อย่าบอกนะว่า......”
“ใช่!” ฉันยิ้มอย่างมีเลศนัย “ถ้าใช้วิธีที่ฉันเสนอที่ห้องประชุมกับวิธีนใี้ ช้ได้แน่นอน”

ตำนำนที่5 ศึกสำมแคว้น
“ท่านเคานท์ครับ! หน่วยสายลับส่งข่าวมาว่า พวกมันยกกองทัพมาแล้วครับ” เสียงที่ตื่นตระหนกของชายผู้
หนึ่งได้ดังขึ้น พวกเราทุกคนหันไปมองตามเสียง เห็นรอยยืนหอบแฮ่กๆอยู่ “พวกมันมาทางด้านหลังปราสาท ตอนนี้
กาลังเข้าใกล้ทางทะเลดาครับ”
หนุ่มร่างสูงดึงไปท์ออกพร้อมกับสั่งคาบัญชาด้วยเสียงที่หนักแน่นไปทันที
“พวกเจ้าไปทาตามแผนที่ท่านนักปราชญ์บอก เดีย๋ วตัวข้าจะตามไป ไม่ต้องเตรียมเกราะให้ข้าด้วย เอาแค่เซราบัส
ก็พอ”
แววตาที่เชื่อครึง่ ไม่เชื่อครึ่งและหวั่นๆของผู้มาเยือนในชุดนักรบมองมาที่ฉัน...แต่เขาก็รับคาสั่งของเจ้านายของเขา
จนได้
“ครับ ท่านเคานท์” เสียงสั่นเครือตอบตกลงไปก่อนที่จะถอยหลังและเดินจากไป
เคานท์หนุ่มลุกขึ้นและกาลังจะสาวเท้าเดินออกไปจากห้อง เขาสัง่ เสียเสียงแข็งกับกับบุรุษชุดเสื้อกาว
“หมอ! ดูแลนักปราชญ์ให้ดีด้วย ห้ามพาออกไปนอกปราสาทจนกว่าข้าจะกลับ!”
“ครับ” เจ้าของแว่นตาสีชาก้มหัวีรับคาสัง่
เฮ้ย!..พูดแบบบนีไ้ ม่ให้ไปด้วยเหรอ!...ไม่!...ฉันเป็นคนคิดแผนนี้นะ!...มีฉันคนเดียวที่กะระยะเวลาได้นะเว๊ย!..
“วิซิอัส! ฉันจะไปด้วย!” ฉันกระเด้งผึงลงจากเตียงทั้งที่ยงั เจ็บที่บ่าอยู่
“ไม่ได้!” เสียงประกาศิตยื่นคาขาดมาที่ฉัน ดวงตาสีเขียวมรกตที่เย็นชามองเฉยมา “เจ็บปางตายยังมีหน้าจะไป!
ไปแล้วมีแต่จะไปรั้งกองทัพเปล่าๆ!”
....อะ-ไร-นะ!....
“โทษทีเหอะนะ! ใครหน้าไหนมันจะรู้แผนนี้ดีเท่ากับฉัน! มีฉันคนเดียวที่กะระยะแผนนี้ได้!” ฉันโวยแหลกใส่ “และ
ไม่มีใครกะระยะเวลาที่ได้เท่าฉันแล้ว! ไม่งั้นพวกนายตายแน่! ไม่ใช่แค่คนเดียวแต่ทั้งกองทัพของนาย!”
ชายหนุ่มผมสีเงินขบกรามกรอดๆ แววตาของเขามองฉันด้วยความไม่พอใจ แต่เขามิปริปากสิ่งใดออกมา นอกจาก
ที่จะยืนนิ่งเฉยราวกับรูปปั้น

“ท่านครับ ไหนๆท่านก็รบั นางมาเป็นนักปราชญ์ก็พาไปเหอะครับ” หมอแฟรงค์มามองที่ฉนั และยิ้มให้ “นางไม่ได้
บาดเจ็บอะไรมากหรอกครับ ข้ายืนยันได้”
เคานท์หนุ่มหันมาฉันตัง้ แต่หัวจรดเท้าด้วยสายตาที่ไม่ไว้วางใจ ฉันเลิกคิ้วและกระตุกรอยยิ้มขึ้นอย่างกวนประสาท
ให้ แถมยังยืนเท้าด้วยความมุง่ มัน่
“.........ก็-ได้.....” น้าเสียงเยือกเย็นลากเสียงอย่างประชดประชันตอบกลับมา....ฮะๆๆ...เขายอมแล้ว! เขาหัน
มาตาขวางไปที่หมอ (ถึงแม้จะยอมตกลงก็เถอะ) “นี่เห็นแก่หน้าหมอ ข้าจึงยอม แต่คราวหน้า! อย่าหวังเลยว่าจะได้ไปอีก”
“อ่าฮะ” ฉันตกลงไปงั้นๆ....คราวหน้าคนอย่างเฟรย่าไปอยูแ่ ล้ว...ไม่ว่าจะวิธีไหนก็เถอะ...
ร่างสูงโปร่งได้สาวเท้าเดินออกไปจากห้องนั้น เขาเดินมุ่งตรงไปยังระเบียงทีว่ ่างเปล่า แต่ล่ะก้าวทีเ่ ขาก้าวไป
ข้างหน้านั้นไวมาก ยังกับบินไป ฉันได้แต่วิ่งตามหลัง ไปเรื่อยๆ
.....นี่เขาจะหยุดเดินที่ไหนนะ....เดินไวชะมัด.....
เขาเดินไปเรื่อยๆ และจูๆ่ ก็หยุด เท้าของฉันหยุดไม่ทันฉันหยุดไม่ทัน จึงชนเข้าไปที่แผ่นหลังของเขาไปอย่างจัง! ร่าง
นั้นหันมามองฉันส่งแววตาที่ขุ่นเคือง ฉันยิ้มแห้งๆใส่ เพื่อความปลอดภัย มือใหญ่ของเขาได้เปิดประตูห้องสีดาทีถ่ ูก
แกะสลักเป็นลายแวมไพร์ที่น่าเกลียดน่ากลัว และจ้าเข้าไปในห้องนั้นทันที
......สงสัยห้องนี้เป็นห้องของเจ้าบ้านี่แน่ๆเลย.......
ฉันเดินตามเข้าไป และก็ต้องตะลึงกับภาพที่เห็น! เพราะ....
ในห้องนั้น มันเต็มไปด้วยดูสว่างไสวไปด้วยเปลวไฟที่ถูกจุดจากเทียนสีขาวเรียงรายไปทั่ว ตัวห้องนั้น
กว้างและใหญ่กว่าห้องฉันมากๆประมาณห้องพักที่ฉันเคยเช่าที่บคู าเรสต์ ฝาผนังด้านหนึง่ เต็มไปด้วยอาวุธต่างๆนาๆ ไม่วา่
จะเป็น ดาบ ขวาน หน้าไม้ ธนู แส้ ฯลฯ มีพวกโซฟาที่แสนนุ่ม โต๊ะรับแขกไม้ดูท่าราคาแพง และตูเ้ ก็บไวน์ตู้หนึ่งด้วย เมื่อฝ่า
เท้าที่ใส่รองเท้าบู๊ทของฉันได้เข้ามาสัมผัสกับพื้นห้องนี้แล้ว
ถ้าถามว่ามีพวกตู้ หรือเตียงมั้ย (และแน่นอน มีโลงรึเปล่า) คาตอบคือ มี! ยกเว้นโลง! ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน
ที่นั่นตู้เสื้อผ้าหันหลังมาทางฉันวางกั้นไว้อยู่ราวกับเป็นการแบ่งเขตส่วนของห้องนอนและรับแขก ด้านหลังตู้เสื้อผ้า
มีเตียงสี่เสาผ้าม่านสีดาสนิท ถูกปูด้วยผ้าสีขาวปลอด และโต๊ะทางานวางใกล้ๆกับหน้าต่างบานหนึง่ บนโต๊ะนั้นเต็มไปด้วย
กองเอกสารจานวนมาก
...เห็นสภาพห้องนี่...พอจะรู้ที่มาแล้วล่ะว่าต้นแบบการออกแบบ แฟลท หรือ อพาตเมนต์ มันมาจากไหน...
ร่างสูงหยิบดาบเล่มหนึ่งออกจากฝาผนัง มันเป็นดาบเล่มเดียวกับที่ฉันได้พบกับเขาเป็นครัง้ แรก

ดาบเรียบๆ ยาว สีเงินธรรมดาๆ แต่แสนร้ายกาจเหลือหลาย ดวงตาสีแดงฉานของฉันทัง้ ตาต่างมองดาบเล่มนั้น
ด้วยความกระหายใคร่รู้
“นั่น! ดาบอะไรนะ ฉันเคยเห็นมันดูดเลือดด้วย” เสียงที่เต็มไปด้วยความฉงนของฉันถามไป
“Dark Mystery” เขาตอบสั้นๆและเหน็บดาบไปที่ฝักดาบหนังข้างตัว “เป็นดาบไสยเวทย์แห่งความมืด ใช้งานได้ดี
เมื่อได้ทาความสะอาดด้วยเลือด หรือดูดเลือดจานวนมาก”
“นั่นชื่อดาบเหรอ!” ฉันทาหน้าเบ้และมองแคลนๆที่ตัวดาบ “ไม่สมกับหน้าตาตัวดาบเลย”
“หน้าตาตัวดาบทีเ่ ห็นน่ะมันเป็นร่างแปลงของดาบเท่านั้น” น้าเสียงเย็นๆเสริมมา และเหม่อมองไปที่หน้าต่างที่ไร้
กระจกมีเพียงแต่หินเป็นกรอบเท่านั้น “เดีย๋ วคืนนีเ้ จ้าก็ร”ู้
สิ้นคาพูด มือใหญ่ทั้งสองข้างของเขาหยิบธนูกับลูกธนูที่อยูใ่ นถุงหนังโยนมาให้ฉัน ฉันพุ่งเข้าไปรับและมองดูธนูเล่ม
นั้น
...เกือบไม่ทันและ...ให้ตาย!...จะส่งอะไรก็บอกมั่งซี!้ ...แต่ตอนนี้อยากบอกเลยว่า....มันหนักมาก.....
ธนูเล่มนั้นทามาจากไม้แข็งแกะสลักเป็นรูปปีศาจตัวหนึง่ ที่น่ากลัว มีเขาทีศ่ ีรษะและมีปกี ค้างคาวขนาดใหญ่ มันมี
ผมที่ยาวมาก นัยน์ตาของมันดุร้ายยิ่งกว่าสัตว์ปา่ เอ็นที่ขึงนั้น แข็งแรง และ ยืดหยุ่นได้ดี ส่วนตัวลูกธนูหัวธนูนั้นแปลกไป
จากที่ฉันเคยเห็น มันทามาจากเหล็กสีดารูปหัวเหมือนมังกร
“ธนูอะไรน่ะ” ฉันถามไถ่ไป “หนักเป็นบ้าเลย!”
“ธนู Satan String กับ ลูกศร Curse Arrow” คาตอบสัน้ ของเขาบอกมา เขาเดินดุ่มๆออกไปจากห้อง “เอาไปใช้
ป้องกันตัวซะ ก่อนที่ทีปีสจะฝังเขีย้ วคมๆเพื่อให้เจ้าเป็นชายา”
รอด้วยซิ!...ฉันวิ่งจู๊ดตามเขาไป ในมือทั้งสองข้างแบกธนูกบั ลูกธนูที่โค ตะ ระ หนักไปด้วย วิซิอัสเดินนาลิว่ ๆไม่หัน
มามองข้างหลังเลย...โห!...หน้าตาก็หล่อดีหรอกนะ...แต่สุภาพบุรษุ มากกกกกกกก!
ในขณะที่เดิน(แต่สาหรับฉันมันเรียกว่า วิง่ )ตามอยู่นั้น ก็พบกับหญิงสองคนกาลังถืออาวุธอยู่ พวกเธอใส่ชดุ เกราะ
หญิงทั้งๆที่ยงั สวมกระโปรงอยู่ดว้ ย
....โอย!...แบบนี้ไม่เกะกะตายเหรอเนี่ย...เออ...ลืมไปว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่กาลังเปลี่ยนจากยุคกลางเป็นยุคใหม่นี่นา
...พวกเธอทั้งสองโค้งตัวให้กับวิซอิ ัสและมองมาที่ฉันด้วยความเป็นห่วง
“ท่านเฟรย่า บ่าของท่านเป็นไงมั่งค่ะ” หญิงผมสีเขียวได้เอ่ยถามด้วยน้าเสียงเรียบๆ
“เจ็บนิดหน่อยน่ะ” ฉันยิ้มกว้างพร้อมกับตอบเสียงใส “แต่ สบม. สบายมาก เรื่องแค่นี้น่ะ”

“พวกเจ้าพาเฟรย่าไปใส่เกราะด้วย” วิซิอัสสั่งไปด้วยความซังกะตาย “เอาเหล็กหนาๆ ฟันแทงไม่เข้าเลยนะ ข้าไม่
อยากลากนางนี่เข้าหลุม ที่ฝังยิง่ มีน้อยๆอยู่”
....นั่นปากเหรอ...พูดแบบนั้นน่ะ....
“แต่ท่านเฟรย่าบาดเจ็บอยู่นะค่ะ! ท่านจะให้ตวั ท่านเฟรย่าไปรบทาไมค่ะ!” รูธแย้งขึ้นมา
“ฉันขอไปเอง” ฉันบอก
“บ่าของท่านยังไม่หายดีนะค่ะ” อีวิลเตือนมาด้วยน้าเสียงดุๆ “ไปแบบนี้ตัวท่านจะเสี่ยงมากกว่าที่วางแผนกันไว้อีก”
“ไม่เป็นไรหรอก” ฉันเอาธนูที่แบกอยู่แบกขึ้นลงเป็น ดัมเบลล์และยิ้มกว้างให้ “เห็นมั๊ย ดูซิ ฉันแบกธนูหนักๆยังได้
เลย”
...เพื่อความสมจริงต้องลงทุนแล้ว...อยากจะตะโกนจริง๊ ๆว่า เจ็บโว๊ย!....อึ๊ก...ยิ่งแบกแบบนั้นยิ่งเจ็บน่ะ...
สองสาวมองหน้ากันด้วยความหวั่นใจกับท่าทางของฉัน แต่ก็ตดั สินใจโค้งคานับเพื่อรับคาสั่งของเจ้านายของเธอ
พวกเธอช่วยฉันแบกธนู และพาฉันไปที่ห้องๆหนึ่ง ห้องนั้นเต็มไปด้วยชุดเกราะจานวนมาก มีตั้งแต่ชุดเกราะเล็กๆยังชุด
ใหญ่ๆ แต่ล่ะเกราะมีลายที่แตกต่างกัน ฉันยืนมองด้วยความอึ้ง
......แน่ล่ะ...คนในยุคศตวรษที2่ 1อย่างฉันจะเห็นเกราะขนาดนี้แค่พิพิธภัณฑ์เท่านั้น...เผลอๆมันยังน้อยกว่าที่นี่
ด้วย......
“ท่านเฟรย่าค่ะ รอซักครูน่ ะค่ะ” อีวิลบอกและเดินต๊อกๆไปค้นหาเกราะสักครู่หนึง่ รูธแบกธนูกับลูกธนูแทน
หญิงสาวร่างสูง เรือนผมสีเขียวยาวระแผ่นหลัง เลือกหยิบเกราะต่างๆขึ้นมาดูนาน จนกระทัง่ เลือกเกราะกับหมวก
เหล็กอันหนึ่งมาให้ฉัน
มันเป็นชุดเกราะเล็กๆสีดา ไม่ใหญ่มาก มีลายเป็นมังกรกาลังทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า หมวกเหล็กนั้น คาดว่าน่าจะเป็น
ของผู้หญิง วิธกี ารใส่เหมือนที่คาดผมมาก พวกเธอสองคนช่วยกันชุดและหมวกให้ฉัน ในขณะที่ใส่อยู่นั้น เกราะเหล็ก
เหล่านั้นค่อยๆจางหายไปราวกับร่ายมนตร์ แต่ฉันยังรู้สึกหนักอึง้ อยู่ ธนูทั้งชุดถูกฉันสะพายหลังทันที
พวกเราทั้งหมดวิง่ โร่ออกไปตามระเบียงและรีบลงบันไดหินที่เต็มไปด้วยคราบตะไคร่ทันที พวกเราวิง่ ไปเรื่อยๆจน
ไปถึงด้านประตูหลังของปราสาท
ที่นั่น มีเคานท์หนุ่มร่างสูงกับเหล่า 7 ขุนพลที่เหลือยืนรออยู่ ฉันเดินปร๋อเข้าไปไถ่ถามทันที
“พวกฝ่ายนั้นอยู่ไหน” ฉันฉีกยิ้มอย่างเซงๆ

“ตั้งค่ายใกล้ๆห่างไปจากปราสาทนี้ไป 500 เมตรครับ” ชายหนุ่มผมสีดาในร่างชุดเกราะสีดาตอบ
“งั้นทาตามแผนเลย” ฉันโบกมือหย็อยๆและเดินดุ่มๆไป
สายตาของฉันกับเคานท์หนุ่มสบตาสื่อถึงแผนมองและพยักหน้า พวกเราวิง่ พุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเรื่อยๆ
....เมื่อไหร่จะถึงนา...อ่ะฮ้า...เห็นค่ายของทีปีสแล้ว เท้าของพวกเราทั้งหมดพร้อมใจฉันกระโดดผึงขึน้ พฤกษาขึ้นเพื่อไปนั่ง
อยู่ข้างบน คนล่ะต้น สายตาแต่เขาและฉันต่างกวาดมองเหตุการณ์เบื้องล่างทุกอย่าง
อัศวินเกราะม่วงเข้มอมเลือด จานวนมาก......(จากที่ดูนา่ จะมีประมาณเป็นพัน).....ต่างยืนเรียงคิวรอคอยใครซักคน
อยู่ พวกเขาแต่ล่ะคนมีอาวุธและโล่เต็มมือเต็มไปหมด และแล้วก็มีเสียงกีบม้าควบเบาๆมา ทุกสายตาหันไปมาเจ้าของ
เสียงนั้น และพบกับชายหนุ่มวัยกลางคนร่างสูงได้ควบม้าสีน้าตาลอมแดงตัวหนึ่งเดิ
“กองทัพพร้อมรึยัง” เสียงชายหนุม่ ที่นุ่มนวลถามเหล่าทหาร..... ไอ้น.ี่ ...ทีปีส แน่ๆ...นั่นไง...ใช่จริงๆด้วย
“พร้อมแล้วครับ” ทหารผู้หนึ่งว่ามา “วันนี้ท่านคงบินไม่ได้ ผ้าคลุมท่านขาดแบบนี”้ เขาเอาผ้าคลุมหนังมาโชว์ให้ที
ปีสดูและส่ายหัว เพราะ สภาพผ้าคลุมหนังมีขนมิงค์เป็นปกคอตัง้ กลับถูกฉีกขาดไม่เละไม่เหลือ “ข้าลองให้พวกผู้หญิงหา
หนังมาแทนแล้วครับ แต่...”
“ช่างมันเหอะ วิซอิ ัสมันโหดไปหน่อย” ทีปีสตอบอย่างไม่สะทกสะท้านและพูดเนิบๆ “สงสัยห่วงแม่สาวน้อยนั่นจัด
กลัวข้าโฉบเอาไป...ยิ่งห่วงแบบนีช้ ักอยากจะจับไปเป็นชายาซะแล้ว”
“ท่านครับ! ดื่มเลือดก่อนมั๊ยครับ” ทหารอีกผู้หนึ่งส่งเลือดใส่ขวดแก้วมาให้
ดวงตาทีเ่ ต็มไปด้วยความเจ้าเล่ห์และแกมโกงมองปราดมาที่ขวดแก้งใบนั้นเล็กน้อยก่อนที่จะเบือนหน้าไปทางอื่น
“ไม่ล่ะ นั่นไม่ใช่อาหารมื้อค่าที่ข้ากาลังอยากกิน” เขาแสยะยิ้ม “ตอนนี้ข้าอยากจะกัดคอของแม่สาวน้อยคนนั้นให้
จมเขีย้ วเลย อยากรู้จริงๆว่าเลือดของแม่สาวน้อยคนนั้น มันจะหวานเหมือนขึ้นสวรรค์รึเปล่านะ”
พูดแบบนี.้ ..ฉันก็เสียวคอซิ...ฉันเอามือมาแปะคลาต้นคอของตัวเองทันที...ฉันอยากมีชวี ิตวัยรุ่นให้สนุกกว่านี้นะ...
แล้วเลือดขาดสารอาหารอย่างฉันมันก็ไม่ได้มีดถี ึงขึ้นสวรรค์นา......
“ท่านครับ นีอ่ าวุธครับท่าน” ทหารอีกคนยื่นสิ่งของชนิดหนึง่ มา ว่าแล้วทีปีสก็รับอาวุธของเขามาดู
อาวุธของเขาเป็นดาบเล่มหนึ่งที่ทั้งกว้างและใหญ่มากๆ ด้ามสีดาสนิทของมันถูกสลักด้วยภาษาอะไรบางอย่างสี
ทอง ดูแล้วเป็นดาบที่สง่ามีราศี เหมือนพวกของสูง
....ถ้าเปรียบเทียงความแข็งกร่ง ระหว่าง ดาบของไอ้เก๊กนั่นกับของทีปีสนี่....ความแข็งแกร่ง ของดาบของทีปีส ได้ที่
หนึ่งชัวร์!....คิดแล้วยังหวั่นๆนะเนี่ย...นี่ถ้าดาบสองด้ามประกัน มีหวัง...ดาบของไอ้เก๊กคงถูกหักเป็นท่อนๆก่อนล่ะ...

ริมฝีปากของทีปีสเหยียดชีข้ ึ้น เขากลับหัวเราะอย่างมีชัยและมองไปที่ท้องนภา ดวงตาของฉันช้อนตามองตามไป
และเห็นฝูงปีศาจสาวกระหายเลือดร่างสีแดงหลายร้อยตัวกระพือปีกและบินว่อนไปทั่วท้องฟ้า
...สงสัยจะเป็นพวกอลิซาเบท...และก็มีอสุรกายสาวตัวหนึง่ บินโฉบลงมาต่อหน้าทีปีส
อสุรกายตัวนั้นมีรูปร่างอรชรอ้อนแอ้นสีน้าตาลแก่ดุจอิสสตรีร่างงาม ทว่ากลับมีปกี ค้างคาวสีใหญ่และใบหน้าตานั้น
น่าเกลียดน่าขยะแขยงเหมือนค้างคาวซะงั้น ดวงตาลุกวาวสีนาเงิ
้ นของมันดูดุร้ายและกระหายเลือดเนื้อตลอดเวลา มัน
เรือนผมสีทองนั้นยาวเลยกลางหลัง และหัวเราะด้วยเสียงที่กรีดแหลม
“ท่านมัวทาอะไรอยู่ รีบบุกเร็วเข้า” เสียงที่แหลมนั้นเร่ง “พวกข้าไม่อยากรอนาน”
“ได้เลย ท่านเคานท์เตส”
...นั่น! อลิซาเบท เดอ บาร์โทรี่เหรอ!...ฉันอ้าปากค้างไป5วินาที...สาวงามที่อาบเลือดเล่นหรอเนี่ย...โห...เป็นเวอร์
ชั่นนี.้ ...หมดงามเลย...
และแล้วกองทัพอัศวินเกราะม่วงทั้งหมดกาลังจะเคลื่อนพลไป ฉันกับวิซิอัสกระโดดลงมาขวางทางทันที ฝ่ายตรง
ข้ามเห็นพวกฉันก็ทาสีหน้าแปลกใจเล็กน้อย โดยเฉพาะทีปีส ที่สุดท้ายก็แสยะยิ้มให้
“มาถึงทีเ่ ลยหรอ” เขาหรี่ตาลงเล็กน้อยอย่างมีเล่ห์นัย “ทาไมถึงมาแค่สองคนล่ะ”
“ใช่แล้ว!” อสุรกายสีน้าตาลบินขึ้นสู่น่านฟ้าพร้อมกับหัวเราะด้วยเสียงแหลมอีกครั้ง ดวงตาลุกวาวของมันมองดู
หมิ่นในตัวฉัน “กองทัพพวกแกหายไปไหนหมด!”
“อยากรู้ก็ตามฉันมาซิ” ฉันฉีกยิ้มและถอยหลังไปนิดหนึ่ง
เหล่าอัศวินเกราะม่วงทัง้ หมดตั้งกระบวนท่า เตรียมพร้อมที่จะทาลายทุกสิ่งที่ขวางหน้า พริบตานั้น! ฉันหันหลังและ
วิ่งเผ่นโลดไปทันที! เหล่าอัศวินเกราะม่วงและอสุรกายสีแดงมองด้วยความเออะเอ๋อก่อนที่จะได้สติและวิ่งไล่ล่าฉันไปอย่าง
รวดเร็ว

เพียงแค่ชั่วลมหายใจ ความเงียบสงัดดุจความมืดจะกลืนกินและความน่าสะพรึงได้มาเยี่ยมเยือนแล้ว เมื่อ
บริเวณแถบนั้นทีเ่ ต็มไปด้วยพฤกษาเหลือเพียงแค่ ผู้ครองแคว้นวลาเซียแสนสง่า...และ...เคานท์หนุม่ รูปงามแห่งซาตาเรส
ประชันหน้ากันสองคน
บุรุษผู้อยู่หลังม้าทีปีสได้ขยับร่างลงจากอาชาสีนาตาลอมแดงตั
้
วนั้น มันเหมือนกับรู้วา่ บริเวณแห่งนีจ้ ะเกิดอะไรขึ้น
อีกไม่นาน มันจึงวิง่ โร่กลับไปทันที

“คิดยังไง วันนี้ถงึ ไม่ใช่ชดุ เกราะ” เสียงที่นุ่มนวลเอ่ยถาม ดวงตาสีน้าตาลเปลือกไม้ร้อยเล่ห์ไม่มีเปลี่ยนทั้งคู่มองมา
ที่น้องชายสุดรักสุดแค้น
“ก็แค่ไม่อยากใส่” เคานท์ผู้นั้นตอบด้วยน้าเสียงเรียบๆ “ผ้าคลุมผืนนั้นคงขาดเยอะน่าดู”
“ฮะๆๆ ใช่ ขาดจนหาหนังมาแทนไม่ได้เลยล่ะ” ทีปีสหยิบดาบของเขามาควงเล่นและปรือตาลง “เอาล่ะ พร้อมรึยงั
น้องรัก! ดาบHellsing Deadของข้าไม่ได้กระแทกกับดาบDark Mysteryของเจ้านานแล้ว” เขาค่อยๆย่างสุมเข้ามาใกล้ๆ
และพูดเน้นขึ้น “ตั้งแต่ที่ขา้ เป็นแวมไพร์”
น้องชายของผู้ครองวลาเซียหยิบดาบของเขาขึ้น และพูดอะไรบางอย่างแผ่วเบา และยิง่ กว่าความมหัศจรรย์! เพียง
แค่ชั่วพริบตา ก็มีสายลมสีดาไร้ที่มาจานวนมากจากหมุนรอบๆตัวดาบและสลายไป
ดาบเรียบธรรมดา ดูท่าไร้ค่าแต่อย่างใด บัดนี้กลับกลายเป็นดาบสีเงินแวววาวสลักลายค้างคาวตัวใหญ่สีดา ตรง
ตัวของค้างคาวตัวนั้นมีอัญมณีทบั ทิมเม็ดใหญ่ที่งดงามคาดว่า น่าจะเป็นทับทิมสยาม ฝังไว้ลาตัวและตาทั้งสองข้าง ด้าม
จับใหญ่สีดานั้น สั้น กะทัดรัด ควงเล่นได้งา่ ย และที่ขาดไมได้นั้น มีตัวอักษรโบราณแดงสดสลักจารึกอย่างดีลงไปด้วย
“เข้ามาได้เลย” คาชักชวนนั้นสั้นและเรียบๆก็จริง แต่มันแฝงไปด้วยความน่ากลัวได้เอ่ยขึ้นทันที บุรุษผู้พี่กระตุกยิ้ม
ก่อนที่จะจ้องกลับ
สายลมสีหมอกได้พัดปลิวเศษใบไม้ที่รว่ งตามพื้นไป ใบไม้ตามต้นไม้ได้สั่นไหวเอื่อยๆ ชายหนุ่มทั้งสองคนต่างฝ่าย
ต่างยืนนิ่งราวกับรออะไรบางอย่าง เมฆาสีดาได้ค่อยเคลื่อนตัวออกทีละนิดๆ ดวงเพ็ญสีเลือดค่อยๆเผยให้เห็น แสงที่นวล
ผ่องของมันได้สาดส่องเห็นร่างของชายหนุ่มทั้งสองเข้า ต่างฝ่ายต่างจ้องหน้า ไม่มใี ครแม้แต่คนเดียวที่จะกระพริบตา ใบไม้
น้อยสีน้าตาลค่อยๆร่วงหล่นลงมาจากต้นไม้ใหญ่ที่แสนสะพรั่ง และเมื่อมันได้สัมผัสที่พื้น ทันใดนัน้ !
“แกร๊ง!”
เพียงแค่อึดใจเดียว! เสียงเหล็กจากดาบทั้งสองเล่มทั้งได้กระทบกันไวยิ่งกว่าแสงจากฟ้าผ่า! ชายหนุ่มทั้งสองต่างใช้
ดาบของพวกเขาผลักกันไปมา และจ้องหน้ากันอย่างเข่นเขี้ยวหมายจะทาลายฝ่าตรงข้าม ชายหนุ่มผมสีน้าตาลพูดจาชวน
โมโหเข้า
“เสียง\กระแทกของดาบยังดังดีนี่ ว่าแต่ ฝีมือเจ้าตกไปรึเปล่า”
ดูท่าฝ่ายศัตรูมิได้สะทกสะท้านแต่อย่างใดกับคาพูดที่แสนธรรมดานั้น
“คาถามนี้ข้าน่าจะถามมากกว่านะ”
พูดยังไม่ทันจบ! ฝ่ายตรงข้ามผลักดาบของเขาออกไปและตวัดฟาดไปที่บ่าของชายหนุ่มผมสีน้าตาลทันที!

“ฉัวะ!”

ก้าวย่างแต่ล่ะก้าวของฉันไวขึน้ ๆ...ก็แน่ใครใครไม่เร็วบ้าแล้ว!...ก็หันหลังเจอพวกแวมไพร์สองฝูงวิ่งไล่ตามอยู่นี่
หว่า!...ใครยืนบื้อนี่ก็ตาย!...
กองทัพอัศวินเกราะม่วงและอสุรกายค้างคาวสีแดงไล่ล่าตัวฉันไม่ยอมหยุด....คราวนีเ้ รียกได้เลยว่า วิ่งสุดชีวติ ของ
ฉันเลยล่ะ...ฉันวิ่งหนีไปเรื่อยๆจนไปถึงเหวทีเ่ บื้องหน้าเป็นทะเลดาที่ไกลแสนไกลไม่รู้จบ พวกอัศวินเกราะม่วงได้ล้อมฉันไป
หมด ส่วนกองทัพอสุรกายค้างคาวต่างสยายปีกล้อมบริเวณแถบนี้ไปทั่วน่านฟ้าเช่นกัน อสุรกายสาวสีน้าตาลได้บินโฉบลง
มาใกล้ๆและหัวเราะเยาะด้วยความสมเพช
“ฮ่าๆๆๆ เจ้าแน่มากเลยนะ สาวน้อย” เสียงที่กรีดแหลมว่า “แต่ตอนนี!้ พวกข้ากับกองทัพของท่านทีปีสล้อมไว้
หมดแล้ว! มนุษย์ธรรมดาอย่างเจ้าจะไปทาอะไรได้! ยอมมอบความตายให้พวกข้าซะดีๆ!”
มือของฉันคว้าก้อนหินแถวนั้นก้อนหนึ่งและปาไปลงเหวนัน้ ทันที
“จ๋อม!”
เสียงกระทบระหว่างก้อนหินกับพื้นผิวน้าที่ราบเรียบได้ดงั ขึ้น เหล่าอสุรกายกับอัศวินเกราะม่วงมองหน้ากันได้
หัวเราะจนท้องงอ
“โยนหินไปทาไม” อลิซาเบทมุ่นพูดจาสอดเสียด “โยนไปก็ไม่แวมไพร์หน้าไหนบินขึ้นมาจากผืนน้าได้หรอก เจ้าก็รู้
ว่าแวมไพร์เกลียดน้า”
....งั้นเหรอจ๊ะ....ฉันเผยรอยยิ้มอย่างมั่นใจเต็มเปีย่ มให้แก่นางปีศาจนั่น
“แน่ใจเหรอ” ฉันถามเสียงใสและอมยิ้ม สีหน้าของอลิซาเบทกลับเต็มไปด้วยความสงสัยกลับรอยยิ้มของฉัน
ทันที .....
“ฟึ่บบบบบบบบบบบบบบบบบ!”
ทันใดนั้น! อสุรกายค้างคาวสีดาฝูงใหญ่เป็นแสนๆตัวได้โผบินมาจากผืนน้าจากทะเลดาอันกว้างใหญ่ เหล่าอัศวิน
เกราะม่วงและอสุรกายสีแดงได้ชะงักถอยหลังกรูดทันที! ทว่า! อสุรกายเหล่านั้นไม่รอช้าที่จะมอง! พวกมันโผบินถลาเข้าหา
ศัตรูที่อยู่เบื้องหน้าทันที!
“ตูม!”
“โครม!”

“ฉัวะ!”
“กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด”
“ฟึ่บๆๆๆๆๆๆๆๆๆ!”
เสียงการต่อสู้ระหว่างกองทัพอสุรกายสีดาของฉัน กับ อัศวินเกราะม่วงและอสุรกายสาวสุดเว็กซี่ของ
อลิซาเบทได้ดงั ต่อเนื่องกันไปอย่างไม่ขาดสาย! ต่างฝ่ายต่างต่อกันจนเลือดสาดไปท่วมผืนดินแถบนั้น! อสุรกายสีดาบาง
พวกได้โผบินลงสู่พื้นดินและกลายร่างเป็นมนุษย์ พวกเขาต่างใช้อาวุธฟาดฟันไปที่เหล่าอัศวินเกราะม่วงทันที! อสุรกายสี
ดาตัวหนึ่งนั้นกลายร่างเป็นหนุ่มร่างใหญ่ผมสีทอง ดวงตาสีน้าเงินทะเลได้จ้องไปที่เหยื่อไม่วางตา! และเขวี้ยงขวานขนาด
ใหญ่ราวกับบูมเมอแรงไปฝากพวกอัศวินเกราะม่วงทันที!
“ฉัววววววววววววววววววววววะ!”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก”
ศีรษะที่ครอบด้วยหมวกเหล็กได้กระเด็นหลุดออกจากบ่าอันเป็นรากฐานของคอทันตา! พวกมันร่วงลงสู่พื้นดิน
ทันที! เลือดสีม่วงอมดาคล้าได้พงุ่ กระฉูดราวกับน้าพุทันที! หากเป็นมนุษย์ พวกนั้นจะต้องล้มไปกับพื้นแล้ว
แต่ทว่า! มันกับกระชากเกราะเหล็กหนาๆออกอย่างง่ายดาย! ศีรษะของพวกมันได้ผุดงอกขึ้นมาใหม่เป็นหน้าตา
ปีศาจกระหายเลือดที่น่าขยะแขยงแทน! ฟันของมันงอกยาวแหลมทุกซี่และแล้วมันก็กลายร่างเป็นอสุรกายสีม่วงดัง่ สีเกราะ
ก่อนทีพ่ วกมันกระพือปีกอันกว้างใหญ่ขึ้นสู่ท้องนภาและโจมตีเหล่ากองทัพอสุรกายสีดาทันที!
“โครมมมมมมมมมมมมม!”
เสียงอึกทึกครึกโครมทั้งทางภาคพื้นดินและท้องฟ้ายังคงดังต่อเนื่องตลอด! ทางน่านฟ้านั้นต่างฝ่ายต่างสู้อย่างเอา
เป็นเอาตาย ไม่เกรงใจเลยว่า ฝ่ายตรงข้ามจะเป็นเพศตรงข้ามกับตน อสุรกายสีดาบางตัวมุ่นอยู่กบั การต่อสู่กับกองทัพ
อสุรกายสาวอยู่ตลอด หารู้ไม่วา่ ! อสุรกายสีม่วงกาลังจะโจมตีเข้าด้านหลัง ฉันคว้าลูกธนูหลายดอกพร้อมกับง้างธนูและ
ปล่อยมันพวกมันทันที!
“ฟ้าวววววววววววววววววว!”
ลูกธนูพวกนั้นวิ่งผ่านน่านฟ้าไวเหนือแสงและทะลุเข้าไปทีต่ ัวของกองทัพอสุรกายสีมว่ งทันที
“ฉึก!ๆๆๆๆๆๆๆๆ”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกก”

ปีศาจกระหายเลือดร่างม่วงร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างทรมาน พวกมันบิดร่างเล็กน้อยและหันมาดูแผลที่ถกู ยิง
มือที่น่าขยะแขยงของพวกมันกาลังจะดึงลูกธนูเหล่านั้นออก! แต่! บริเวณที่ถูกยิงนั้นค่อยๆกลายเป็นหินซะนี่!
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกก!”
พวกมันต่างร้องเสียงหลงเมื่อพบกับสิ่งทีเ่ ห็น! แผ่นศิลาสีเทาหม่นได้แผ่ไปเรื่อยๆไปตามร่างของพวกมันราวกับคา
สาปที่ไม่มีวันสิ้นสุด! พวกมันพยายามกระพือปีกขึ้น! แต่ความหนักของหินที่แผ่ไปทาให้รา่ งของพวกมันจึงร่วงสู่ปฐพี!
“โครม!”
ร่างของปีศาจปีกค้างคาวบิดเร่ากลิง้ เกลือกไปมาตามพื้นและตะเกียกตะกายจะลุกขึ้นอีกครัง้ ! พวกมันยังพยายาม
จะดึงลูกธนูหัวมังกรนั่น! ทว่าบัดนี้! แขนของพวกมันกลายเป็นหินเสียแล้ว มันลามไปเรื่อยจนจะครอบคลุมใบหน้าที่แสน
น่าเกลียดแล้ว!
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกก”
......และ...สุดท้าย...ร่างเหล่านั้นก็กลับกลายเป็นศิลาอย่างสมบูรณ์แบบ! เป็นรูปปั้นที่มีลวดลายสวยงามเหมือน
ของจริงไม่มีผิด หน้าตาของพวกมันแสดงเห็นถึงความอยากเอาตัวรอด(แต่ไม่รอด ฮะๆๆ) และความทรมานทั้งเป็น!
มือของฉันหยิบลูกธนูสิบกว่าดอกอีกครั้งพร้อมกับรัวยิงใส่ไปทันที! อสุรกายสีม่วงได้บินถลาหลบลูกธนูเหล่านั้น
ทันที! แต่คงมิอาจเป็นดัง่ ใจของพวกมันคิด! เพราะลูกธนูเหล่านัน่ ตามไล่ล่าอสุรกายเหล่านั้นไม่ยอมหยุด! ความรวดเร็ว
ของลูกธนูนั้นไวกว่าการบินของพวกมันมาก และเมื่อทะลุเข้าไปที่ร่างของพวกมันทุกตนก็กลับกลายร่างเป็นศิลามิแตกต่าง
จากพวกก่อนหน้านี้เช่นกัน
กองทัพอสุรกายสีดาวิง่ ล่าพวกอสุรกายสีมว่ งและอสุรกายสาวที่เหลือ ฉันยิงรัวใส่ไปเรื่อยๆไม่หยุดเลยแม้แต่น้อย!
อสุรกายพวกนั้นกลายเป็นหินทีละตนๆอย่างรวดเร็ว! ร่างของพวกมันร่วงตกลงมาและกลายร่างเป็นหินจากหนึง่ เป็นสิบ
จากสิบ เป็นร้อยกว่าตัวที่ตกลงสูพ่ ื้น! อัศวินเกราะม่วงที่เหลือต่างมองหน้ากันและพยักหน้าก่อนทีส่ าวเท้าวิง่ เข้ามา หมาย
จะฆ่าฉันแน่ๆ อสุรกายสีดาบางกลุ่มได้พุ่งเข้ามาและหิ้วร่างพวกนัน้ พร้อมกับ
เหวี่ยงกระเด็นไปอีกทางทันที!
“โครม!”
เสียงกระแทกของเกราะหลายชิ้นกับต้นไม้ได้ดังสนั่นไปหทัว่ ป่า! กองทัพอสุรกายครึง่ หนึ่งได้โฉบบินต่าลง และได้อ้า
ปากโชว์เขี้ยวที่น่าสยดสยองฝังไปที่ต้นคอของอัศวินเกราะม่วงทันที! เลือดสีดาม่วงได้ไหลท่วมร่างออกมาทันตา! กรงเล็บ
ของพวกมันถูกเหวีย่ งแทงเข้าไปในร่างพวกนั้นและเหวี่ยงไปมากระแทกกับพื้นหลายครั้ง
อัศวินเกราะม่วงบางคนตะกายคว้าดาบที่อยู่ขา้ งๆ! โอกาสที่จะเกิดนั้นคงมียากและคงไมมีอกี แล้ว!

ปีศาจร่างดาทะมึนได้ใช้กรงเล็บที่แหลมคมแทงลึกเข้าไปอีก! ร่างเหล่านั้นพยายามดิ้นให้จากคมกรงเล็บที่จกิ ร่างให้
หลุด กรงเล็บเหล่านั้นทาการกระชากหัวใจที่เต้นตุบๆออกมาจากร่างทันตา! พวกมันไม่รอช้าที่จะดู!มันบีบหัวใจเหล่านั้น
ให้แตกทันที!
“โพล๊ะ!ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก”
เสียงวัตถุทเี่ ต้นตุบๆได้แตกพร้อมกันๆ เสียงกรีดร้องของเหล่าอัศวินเกราะม่วงได้ดงั ขึ้น พวกเขาได้ล้มลงและนอน
แน่นิ่ง ไม่มีการขยับแม้แต่สิ่งใดๆ เศษเนื้อจากหัวใจได้กระจายไปทัว่ ผืนดิน ผืนปฐพีแถบนั้นเต็มไปด้วยฝุ่น และ เลือดสีดา
อมม่วงท่วมนองราวกับทะเลเลือดและมีกลิ่นคาวแห่งความตายโชยไปทั่ว
กองทัพอสุรกายร่างดาอีกครึ่งหนึ่งนั้นกาลังฆ่าเหล่าอสุรกายสาวร่างแดง พวกมันไม่สนใจเลยว่า ศัตรูที่อยู่เบื้องหน้า
เป็นเพศหญิงที่ดูเหมือนอ่อนแอ เพราะไอ้พวกปีศาจที่แสนเซ็กซี่พวกนั้นได้กระทาต่อพวกเขาไม่อ่อนโยนสมเพศของตัวเอง
เลย!
เพราะ ปีศาจพวกนั้นฝังเขี้ยวที่แหลมคมเข้าไปที่ร่างของเหล่าอสุรกายร่างดาและกระชากอวัยวะภายในของพวกเขา
ออกมา! พวกเขาหอบเล็กน้อยและตัดสินใจจับพวกหล่อนล็อกแขนขาไว้! ฉันวิ่งปราดไปเรื่อยๆเพื่อหลบหลีกลูกธนูของ
อัศวินเกราะม่วงบางตัวและกระโดดถอยหลังยิงรัวราวกับห่าฝนใส่เหล่าปีศาจสาวที่ถูกล็อกทันที!
“กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด”
กองทัพปีศาจสาวที่โดนลูกธนูนั้นกรีดร้องโหยหวนยิ่งกว่าสิง่ ใด! พวกมันค่อยๆกลายร่างเป็นศิลาอีกครัง้ และร่วงลงสู่
แผ่นดิน ร่างดาเหล่านั้นเหวี่ยงไปสู่พื้นดิน! ร่างของเหล่าปีศาจสาวได้แตกเป็นเสี่ยงๆราวกับแก้วที่เปราะบางทันตา!
อสุรกายสาวที่เหลือทนไม่ได้กับสิง่ ที่เห็น! พวกมันได้วิ่งเข้าไปที่กองทัพอสุรกายร่างดาทันที แต่อสุรกายร่างดาได้เคลื่อนไหว
ไวกว่า กรงเล็บใหญ่ควักหัวใจของปีศาจสาวพวกนั้นออกมาพร้อมกับบีบให้แตกทันที!
“กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด”
ปีศาจสาวพวกนั้นร้องอย่างทรมานและร่างของพวกมันร่วงลงสู่พื้นดิน! ....ดีล่ะ งั้นเปลี่ยนเป้าหมายมาที่ไอ้คุณทวด
ของเกราะและกัน!...ลูกธนูทั้งหมดถูกฉันเปลี่ยนเป้าหมาย เล็งไปที่พวกอัศวินเกราะม่วงแทน! พวกอัศวินเกราะม่วงได้วงิ่ หนี
หัวซุกหัวซุนจากลูกศรคาสาปเหล่านั้นและพยายามจะใช้ดาบฟันไปที่ร่างของฉัน พวกกองทัพของซาตาเรสป้องกันฉันไว้
ตลอด! ....แถมยังโดนฆ่าแทนอีกต่างหาก...เด็กหนุ่มผมสีซอยม่วงในเกราะสีดาวิ่งทัก่ ๆเข้ามาหาฉันทันที
“ท่านเฟรย่า! ท่านเป็นไงบ้าง!” เสียงเริงร่าตามประสาเด็กหนุ่มถาม ในขณะทีต่ ีลงั กาเหวีย่ งแดกเกอร์อันหนึง่ ปาไปปัก
ที่หน้าอกของอัศวินเกราะม่วงทันที! (แดกเกอร์คือ มีดสั้นชนิดหนึ่ง เหมาะแก่การปา)

“ยังดี ไม่ตายง่ายๆน่า! โจเซ่!” ฉันยิ้มกว้างใส่และคว้าลูกศรจากกระบอกออกมา “แต่หลบเกือบไม่ทันแหนะ” ฉันยิงรัว
ใส่อัศวินเกราะม่วงต่อ
ในขณะที่ฉันไม่ได้สนใจทางด้านกองทัพจากท้องนภา อสุรกายสาวร่างสีน้าตาลนั้นหันมาจ้องมาฉันด้วยความคับ
แค้นใจ มันพุ่งร่างเข้ามาและกระชากร่างเด็กหนุม่ เหวีย่ งไปกระแทกต้นไม้แถวนั้นทันที!
“โจเซ่!” ฉันร้องเรียกและรีบวิ่งเข้าไปช่วย!
แต่ กรงเล็บน่าแขยงของเธอคว้าและบีบคอฉันและปาฉันไปกระแทกลงสู่พื้นไกลจากแหล่งสมรภูมิรบทันที!
“โครม!”
ร่างของฉันกระแทกไปกับต้นไม้ต้นหนึ่งอย่างจัง แผลที่ถูกจิกที่บ่าของฉันเจ็บอีกครั้ง เลือดสีแดงคล้าค่อยๆไหลซึม
ออกมาเสื้อของฉันตรงบ่า บริเวณไร้เสียงและความวุ่นวายที่นั่น เหลือเพียงแค่ฉันกับอสุรกายสาวตัวนั้นเท่านั้น
มันโผลงมาและเหยียบลงสู่พสุธาพร้อมกับกลายร่างเป็นหญิงสาวร่างสูงบางทีง่ ามสง่า เรือนผมสีทองที่ยาวตรง
บัดนี้ผมด้านหลังของเธอหยักศกเป็นคลื่นน่าสัมผัส ดวงตาคูง่ ามสีน้าเงินมองปราดมาที่ฉันอย่างดูแคลน เธอค่อยๆเดินมา
และยิ้มอย่างสะใจให้กับฉัน ดวงตาของฉันจ้องเขียวปั๊ดใส่
“มนุษย์อย่างเจ้ารู้มากนะ ที่คิดแผนแบบนี้ได้” เสียงที่แหลมกลับกลายเป็นเสียงที่อ่อนหวานชมเล็กน้อยพร้อมกับ
ส่งสายตายัว่ โมโหใส่ “ไม่กลัวหรอว่ากองทัพของพวกวิซิอัสจะเน่าเพราะโดนน้า”
“สิ่งที่อยากได้มานั้น บางทีก็ต้องเสี่ยง” ฉันพูดจาฉาดฉานไป
เธอหัวเราะร่วนก่อนที่จะจับเสื้อของเธอให้เรียบร้อยและเชิดหน้าเดินมาใกล้
“รู้มั๊ยว่ารู้มากไปน่ะ อาจจะได้ไปหายมโลกฟรีๆไม่ต้องตีตวั๋ เลย” หญิงสาวเตือนฉัน
ฉันค่อยๆประคองตัวขึ้นและกล่าวขอบคุณเล็กน้อย
“ขอบคุณนะค่ะ อลิซาเบท” ฉันยิ้มอยู่และทาท่าตรึกตรองบางอย่าง “แต่รู้มากก็ดีนะ จะได้เหนือกว่าคน....ไม่ซิ.....
เหนือกว่าแวมไพร์ที่ดูภายนอกก็สวย.......แต่พอกลายร่างแล้ว......” ฉันชะงักและเหลือบมองจัง้ แต่หัวจรดเท้าของเธอ
“แล้วอะไร!” หญิงสาวเร่งถาม สีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น
“แล้ว........” ฉันทาเป็นนึก ส่ายหัวก่อนจะตัดสินใจพูดออกไป “แล้วเหมือนปีศาจอัปลักษณ์น่ะซิ”
สีหน้าของหญิงสาวนั้นแดงจัดด้วยความโกรธ ดวงตาคู่งามนั้นลุกวาวโรจน์ดงั่ เพลิง ร่างบ่างชักดาบของเธอ
ออกมาและไล่แทงไปที่ฉันทันที! ฉันสไลด์เท้าไปด้านข้างหลบไปทางอื่นและหันมาพูดจ้อแจ้ต่อ

“ถามจริงๆเถอะนะ เธอน่ะเคยส่องกระจกตอนกลายร่างเป็นปีศาจรึเปล่า”
“เจ้า!บังอาจมาว่าข้าอัปลักษณ์หรอ! ไปลงนรกซะเถอะ!” เสียงที่เต็มไปด้วยแรงโทสะของหญิงสาวว่า
พูดยังไม่ทันจบ เธอก็ใช้ดาบไล่ฟันทันที! ฉันวิ่งหนีไปเรื่อยๆและยังหันมาพูดต่อ
“โมโหมันไม่ดีนะค่ะ คุณยายขา! เดี๋ยวรอยตีนกา และ ความเหีย่ วยาน ถามหานะ!”
ยิ่งกว่าราดแอลกอฮอล์ลงไปในน้ามัน! หญิงผู้นั้นโรกรธจัดจนเต้นร้องกรี๊ดๆและไล่แทงรัวไม่เลิก ฉันวิ่งจ้าอ้าวไป
เรื่อยๆจนไปถึงต้นไม้ต้นหนึง่ เข้า! ฉันกระโดดผึงขึ้นไปเพื่อที่จะเกาะกิ่งไม้ แต่....อึ๊ก!...แย่ล่ะซิ....แขนของฉัน...ชาไป
หมดแล้ว ร่างของฉันหันฟึบไปมองผู้ล่าและเห็นหญิงสาวผมสีทองกาลังใช้ดาบแทงมาที่ฉันพอดี...เวร!...กระโดดขึ้นต้นไม้
ไม่ได้และ...ยิงธนูไม่ทันแล้วววววววววว...
“ฉึก!”
....โอ้!...โชคช่วยแท้ๆ!...หลบทันอย่างหวุดหวิด!...ดาบเล่มนั้นถูกปักคาไปที่ต้นไม้ต้นนั้นเข้าพอดี! ร่างบางนั้นหัน
หลังมาและจ้องมองตาขวางไม่ยอมละสายตาเลยแม้แต่น้อย เธอชักแดกเกอร์เล่มบางเล่มหนึง่ และเดินช้าๆตามฉัน ฉัน
ค่อยๆถอยหลัง มือข้างหนึ่งกาลังจะคว้าลูกธนู...อึ๊ก...โธ่เว๊ย!...ทาไมจะต้องมาชาตอนนี้ดว้ ยนะ...แขนของฉันมันชาเกินไป!
ฉันได้แต่จับลูกธนูและค่อยๆถอยหลังได้อย่างเดียวเท่านั้น หญิงราชนิกุลหัวเราะหึๆในลาคอ และ ทันใดนั้น!
เจ้าหล่อนปาแดกเกอร์แสนคมกริบตรงรีม่ าที่ฉันทันที! คมของแดรกเกอร์ได้เฉีย่ วโดนหน้าของฉัน! รอยแผลได้ผุด
ขึ้นมาที่ผิวแก้มของฉัน! ส่วนแดกเกอร์เล่มนั้นได้ปักไปที่ต้นไม้แทน! เลือดสีแดงเข้มสดได้ค่อยๆไหลมาจากใบหน้าที่ขาว
เนียนของฉัน เธอทาสีหน้าผิดหวังเล็กน้อยและส่ายหัวอย่างไม่พอใจตัวเอง
“แย่จริง! ปาพลาดซะได้” เธอบ่นอุบอิบ “ปกติฉันปาแม่นกว่านี้นะ”
“เหอะๆ สงสัยเธอแก่มากเกินจนปาพลาดมั้ง” ฉันเริ่มหายใจถี่ขึ้น
“งั้นหรอ” เสียงอ่อนหวานเอื้อนเอ่ยถาม แววตาของเธอเต็มไปด้วยความมีเล่ห์กล
เพียงชั่วพริบตา! ร่างของเธอก็ได้อันตรธานหายไป! ฉันหันไปรอบๆบริเวณแห่งนั้น! แต่! ไม่มีใครปรากฏเลย! มี
เพียงเสียงลมนั้นหวีดหวิวเบาๆเท่านั้น ดอกไม้แถวนั้นขยับเล็กน้อย...มันเงียบสนิทมาก...จนน่ากลัว...ฉันค่อยๆง้างธนูอีก
ครั้ง จู่ๆก็มีเสียงอ่อนหวานกระซิบข้างหู
“ข้าอยู่ตรงนี”้
ดวงตาของฉันเบิกกว้าง และหันไปตามเสียง! เจ้าของเสียงแสยะยิม้ ให้และตบหน้าฉันทันที!
“เพี๊ยะ!”

แรงตบนั้นทาให้ร่างของฉันถอยหลังไปกระแทกกับต้นไม้ทันที! เลือดค่อยๆไหลซิบๆจากมุมปากของฉัน! ธนูและลูก
ธนูหลุดออกไปจากมือของฉัน! หญิงสาวเคลื่อนไหวมาหาฉันอย่างรวดเร็ว!พร้อมกับหยิบแดกเกอร์อีกเล่มจากเสื้อของเธอ
“ลองชิมแดกเกอร์จากโปแลนด์ บ้านเกิดของข้าหน่อยเป็นไง! นังเด็กปากมาก!” เสียงของหญิงสาวร่างงามเต็มไป
ด้วยความสะใจ
ฉันพยายามดันร่างเพื่อทีจ่ ะหนี แต่...อึ๊ก...โอย...ไอ้บ้าเอ๊ย...ทาไมต้องมาเจ็บตอนนี้นะ...แดกเกอร์เล่มนั้นกาลังจะ
แทงที่ท้องของฉันแล้ว
“ลาก่อน สาวน้อย” หญิงสาวผมสีทองเลิกคิ้วใส่และร่าลาเบาๆ
“ฉึก!”
เสียงที่แทงเข้าร่างนั้นทาให้หญิงสาวคนนั้นหัวเราะลั่นด้วยความสมปรารถนาพร้อมกับส่งเสียงกระซิบเบาๆกับฉัน
“ไปที่ชอบที่ชอบนะจ๊ะ!” เธอหัวเราะด้วยเสียงที่สะใจ
“คนที่จะไปน่ะ เธอต่างหากล่ะ อลิซาเบท” ฉันเอ่ยคาตอบทีแ่ ท้จริงออกมา
อลิซาเบทมองหน้าฉันด้วยความงุนงง! เธอรีบก้มลล งสีหน้าของเธอถอดสีทนั ที เมื่อเห็นลูกธนูที่ฉนั พึ่ง
ชักมาจากด้านหลังแทงเข้าไปที่ทอ้ งของเธอ! ส่วนแดรกเกอร์ของเธอที่พงึ่ แทงไปทีท่ ้องของฉันนั้นกลับไม่เกิด
อะไรขึ้น!
“เจ้า! ทาไมเลือดไม่ออกล่ะ” เธอรีบไต่ถามด้วยความอยากรู้ กับสิ่งที่ไม่อยากเชื่อ
จู่ๆ ร่างของฉันค่อยๆเผยเกราะออกมาให้เห็น อลิซาเบทลุกพรวดและถอยหลังทันที มือที่เรียวบางพยายามชักลูกธนู
ที่ฝังเข้าไปให้หลุดออก แต่คาสาปค่อยๆกลืนกิน! บริเวณที่ถูกฝังนั้นค่อยๆกลายเป็นศิลา! เธอจ้องไม่กระพริบตาที่ตวั ฉัน
ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บใจชนิดที่เรียกว่า แสนสาหัสเลยล่ะ
“ฉันใส่เกราะล่องหนต่างหากเล่า” ฉันย้าคาตอบให้ตราตรึงเข้าไปในใจของฝ่ายตรงข้าม
“เจ้า....เจ้า...........” เสียงที่เต็มไปด้วยความอาฆาตว่า “เจ้าเป็นใครกันแน่!”
ฉันหัวเราะใหญ่ก่อนทีจ่ ะเฉลยไป
“ฉัน เฟรย่า โนคาเอล นักปราชญ์หญิงแห่งแคว้นซาตาเรส จาใส่กะโหลกให้ดีดว้ ยนะค่ะ คุณยาย!”
ร่างของเธอเธอไม่ได้กลายเป็นรูปปั้นศิลาทั้งร่าง แต่เป็นแค่บริเวณทีเ่ ธอถูกแทงเท่านั้น หินได้ลามไปเรื่อยๆแค่ถงึ
แขนและขาของเธอ เธอพยายามที่จะขยับให้หลุดพ้น แต่ความแข็งแกร่งของหินที่เป็นผลมาจากโดนลูกธนูดอกนั้นมันดู
ท่าทางจะหนักเอาการ ฉันส่งสายตากวนประสาทให้และบอกกับเธอ

“เขาบอกกันว่า หัวเราะทีหลังดังกว่า ท่าจะจริงแฮะ” ฉันเดินเข้ามาใกล้ๆร่างบาง “ฉันต้องรีบไปและ” ฉันหมุนตัวจะ
เดินจาก...อุ๊ย..เกือบลืมแหนะ... ”อ้อ...ก่อนไป ขอตบคืนก่อนและกัน คนอย่างฉันนะ! ใครทาอะไรกับฉัน! ฉันก็จะเอาคืน
เป็นสามเท่าด้วย! จาไว้!”
“เพี๊ยะ!”
ใบหน้าของอลิซาเบทหันไปตามแรงที่ถูกตบและหันกลับพร้อมกับจ้องฉันตาเขียวปั๊ด เลือดสีม่วงได้ไหลออกจากมุม
ปากของเธอเหมือนกับของฉัน แต่...ฮะๆๆ...แก้มของเธอดูบวมป่องมากกว่า ฉันเดินไปหยิบธนูและโบกมือลาเล็กน้อย
“บ๊ายบายค่ะ คุณยายไม่ปลงสังขาร!”
ฉันหันหลังวิ่งกลับไปทันที และได้ยินเสียงตะโกนไกลๆของเจ้าหล่อนด้วยความเคียดแค้น
“ นังเฟรย่า! นังปากมาก! คราวหน้า ข้าไม่ปล่อยเจ้าแน่! ข้าจะทารุณเจ้าจนกว่าเจ้าจะทรมานจนตาย!”
ฉันเดินผิวปากไม่สนสิ่งใดและมองนาฬิกาข้อมือสายหนังของฉัน...เอาล่ะ...ใกล้เวลาที่กาหนดและ...ต้องหารีบไป
บอกทุกคนก่อน...อ้อ...หาไอ้เก๊กวิซิอัสให้เจอด้วย

“แกร๊ง!ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”
เสียงปะทะดาบหลายครั้งได้ดงั ต่อเนือ่ งกัน ชายหนุม่ ทั้งสองคนต่างถอยและ ตั้งท่าพร้อมกับเดินไป
รอบๆ สายลมได้พัดผ่านมาทีช่ ายหนุ่มทั้งสองเบาๆ เมฆาสีดาค่อยๆเคลื่อนเข้ามาบดบังจันทราสีเลือด ชายหนุ่มผมสี
น้าตาลหันไปมองที่บา่ ของตน เลือดสีดาอมม่วงนั้นได้ไหลเยิ้มออกมา เขากระตุกยิ้มและชมในฝีมือการรบของน้องชายของ
เขา
“ดาบของเจ้ายังคมดีน”ี่
“มันถูกลับมีดและดูดเลือดเสมอ” เจ้าของดวงตาสีเขียวมรกตตอบสั้นๆ และจับจ้องไปที่ร่างของผู้ถกู ฟสดฟันไปเมื่อ
ตะกี้
“เอ...คราวนีจ้ ะฆ่าเจ้าดีมั๊ยนะ” ชายหนุ่มผมสีนาตาลลั
้
งเลและยืนนิ่ง “เจ้าเองก็อยู่มาถึงสองศตวรรษแล้ว ไม่อยาก
ตายบ้างหรอไง”
“คนอย่างข้าความตายไม่เคยเรียกหา” เสียงที่เยือกเย็นของชายหนุ่มผมสีเงินตอบเรียบๆ “ข้าจะตายเมื่อไหร่กเ็ รื่อง
ของข้า แต่ผู้ครองแคว้นไม่ใช่ท่านหรืออลิซาเบทแน่!”

“ทาไมจะเป็นข้าไม่ได้เล่า ในเมื่อข้าเองก็เป็นพี่เจ้า!” ชายหนุ่มผมสีน้าตาลหัวเราะกลั้วและตวัดสายตามองมา
อย่างดูถูก “ข้าเป็นลูกเชื้อเจ้า ไม่ใช่เชื้อชั้นต่ามีเลือดไพร่เหมือน เลดี้ เซรีสอย่างแกหรอก!”
ร่างสูงโปร่งขบกรามดังกรอดด้วยความโทสะ คาพูดแบบนี้มันสบประมาทเกินไปแล้ว! เขาจึงตวาดไปทันที!
“เพราะ ดินแดนซาตาเรสต้องเป็นของซาตาเรส! จะเป็นของคนอืน่ ไม่ได้เด็ดขาด!”
เพียงแค่พริบตาเดียว! ร่างของวิซิอัสได้เคลื่อนไหวมาข้างหน้าและใช้ดาบแทงเข้าไปที่ร่างของชายหนุ่มผมสี
น้าตาลทันที! ดาบของทีปีสได้กันไว้และผลักดาบออกพร้อมกับฟันไปที่ร่างสูง! เลือดสีดาอมม่วงของเขาได้ไหลซึมออกมา
เล็กน้อย!
“แกร๊ง!”
เสียงของดาบได้ปะทะกันอีกครั้ง เท้าของวิซิอัสฟาดเข้าไปที่ขาของทีปีสเต็มแรง! ร่างของทีปีสล้มลงไปทันที! ดาบ
ของเขาถูกผลักไปแล้ว! และตอนนี้คมดาบกาลังใกล้หน้าของเขาแล้ว! เขาจับกระชับมั่นตัวดาบด้วยมือทั้งสองข้าง และ
รวบรวมแรงที่มีผลักดาบออกไปทันที! ดาบลายค้างคาวถูกผลักออก!
ทีปีสกระโดดตีลังกาขึ้นและวาดดาบไปข้างหน้าทันที หมายจะตัดร่างของน้องชายให้ขาดจากกัน! ทว่า!วิซิอัสถอย
กรูดออก และกระโดดผึงขึ้นสู่ท้องฟ้า ดาบค้างคาวส่องแสงเรืองเล็กน้อย! และฟันเข้าไปที่ร่างของทีปีส ทันที!
เกราะของเขาทีใ่ ส่อยู่ได้แตกออกเป็นเสี่ยงๆ แต่ร่างของชายหนุ่มผมสีน้าตาลสลายหายไป! เท้าของชายหนุ่มผมสี
เงินเหยียบที่พื้นดินที่ราบเรียบและหันไปมองรอบๆตัวของเขา
“ฮูกๆ”
“แซ่กๆ”
วิซิอัสยืนนิ่งตามปกติ เสียงสัตว์เลี้ยงของเทพีอธีน่าอย่างนกฮูกได้ร้องดังเบาๆ และเสียงเคลื่อนไหวของพุ่มไม้ได้ดงั
ขึ้น เขายังคงยืนนิ่งเต็มความสูง ไม่ขยับหรือไหวติงเลยแม้แต่น้อย เขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองนภาไร้อบั แสง เมฆาสีดาค่อยๆ
เคลื่อนออกอีกครั้ง แสงจากพระจันทร์สาดส่อง ไปตามพื้น และทันใดนั้น เขาก็หันหลังใช้ดาบแทงทันที
“ฉึก!”
เสียงของดาบทั้งสองได้แทงเข้าไปที่ร่างพร้อมกับ ชายหนุ่มทั้งสองจ้องหน้ากันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธ
เลือดสีม่วงจากทั้งสองร่างค่อยไหลออกจากแผล วิซิอัสกระอักเลือดทันที ฝ่ายตรงข้ามหัวเราะเยาะเย้ย
“เฮ้อ...เจ้านี่สัญชาตญาณไวเหมือนเดิม” เขาชมเหมือนสมเพชและพูดต่อ “ข้าไม่อยากเล่นและล่ะ เจ้าอยากลองชิม
เหล็กแหลมที่ข้าใช้ประจามัย้ ล่ะ”

“เหล็กแหลมที่ทาให้ทา่ นได้ฉายาว่า Vlad the Impaler น่ะเหรอ” เสียงของชายหนุ่มผมสีเงินเอ่ยถามเรียบๆและ
ตอบสั้นกระทัดรัด “มันทาอะไรข้าไม่ได้หรอก”
แค่คาพูดสั้นๆ มันก็สามารถทาให้ทีปีสดึงดาบออกด้วยความโทสะ! เขาโยนดาบขึ้นฟากฟ้าทันที! มันส่องแสงสี
เขียวทะมึนและกลายร่างเป็นเหล็กแหลมสีเงินที่ยาวและแหลมคม! เขารับมาอย่างเหมาะเจาะและไล่แทงไปที่หัวใจของ
ฝ่ายตรงข้ามทันที! วิซิอัสรีบดึงดาบของเขาและ ผละดาบของอีกฝ่ายออก!
“ฉึก!ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”
เขาถอยหลังกรูดและเคลื่อนไหวหลบคมของเหล็กแหลมนั่นของชายหนุ่มผมสีน้าตาลอย่างรวดเร็ว! ทีปสต่อว่าไป
เรื่อยๆในขณะที่ใช้เหล็กแหลมไล่แทงอยู่
“อย่าหลบอย่างเดียวซิ วิซิอัส! แบบนี้มันไม่สนุก!”
ทว่า! ชายหนุ่มผมสีเงินไม่ปริปากสิ่งใดออกไป! เขาเคลื่อนไหวไปทางด้านหลังของฝ่ายตรงข้ามและตวัดดาบแทงไป
ที่ตาแหน่งหัวใจของชายหนุ่มผมสีน้าตาลทันที!
“แก๊ง!”
ชายหนุ่มผมสีน้าตาลชะงักร่างที่ปราดเปรียวทันที! มือที่หยาบกร้านได้ปล่อยเหล็กแหลมของเขาลงพื้น! เหล็กแหลม
ที่ดูคมกริบได้กลายร่างกลับเป็นดาบดังเดิม! เขาพยายามจะดึงดาบของฝ่ายตรงข้ามออก ร่างสูงโปร่งได้ถอยหลังกรูดออก
และพูดพึมพาอะไรบางอย่าง
ท้องนภาสีหม่นได้แปรปรวนทันที จากที่เงียบสนิทกลับมีลมพายุพัดผ่านมาอย่างรุนแรง! เผยให้เห็นสายฟ้าแปล๊บๆ
เต็มไปทั่ว! ดวงตาสีน้าตาลมองท้องฟ้าด้วยความตื่นตระหนก สีหน้านั้นถอดซีดดัง่ หิน เขาหันมามองน้องชายของเขาที่ยงั
พึมพาบางอย่างไม่เลิก
“แก......แกจะ.......ทาอะไร......”
เขาหยุดพึมพาและตอบไปตามความจริง
“ทาเหมือนเมื่อตอนกลางวัน แต่คราวนีเ้ จ็บเยอะหน่อย”
“เป๊าะ!”
เสียงดีดนิว้ ของชายหนุ่มผมสีเงินได้ดงั ขึ้น แสงจากท้องฟ้าได้พุ่งลงมาที่ร่างของชายหนุ่มผมสีน้าตาลทันที!
“เปรี้ยง!”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก”

เสียงจากอสุนีบาตฟาดลงมาได้ดงั ขึ้นร่วมกับเสียงที่ร้องอย่างทรมานของชายหนุ่มผมสีน้าตาลรัวพร้อมกัน อสุนีบาต
ได้ลงมาที่ร่างของชายหนุ่มผู้นั้นไม่ขาดสาย ร่างของชายหนุ่มผู้เคราะห์ร้ายผู้นั้นได้สะบัดเร่าดิ้นไปเรือ่ ยๆ จนผู้ร่ายมนตร์ดีด
นิ้วอีกรอบ
“เป๊าะ!”
อสุนีบาตนั้นหยุดวิง่ มาทันทีและค่อยๆเลือนหายไป วายุสีหมอกที่พัดมาแรงนั้นสงบลง ร่างของชายหนุ่มผมสีน้าตาล
นั้นจากไหม้เกรียมค่อยๆกลับกลายเป็นร่างเดิมอีกครั้ง ชายหนุม่ ผมสีเงินเดินนิ่มๆไปหาอย่างรวดเร็วและชักดาบลาย
ค้างคาวออก ทีปีสคว้าดาบของและกาลังจะฟันไปที่ร่างของน้องชายอีกครั้ง แต่!
“ฉึก!”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก”
พระเจ้าคงเป็นใจ! ให้ดาบของชายหนุ่มผมสีเงินนัน้ ไวกว่า! มันถูกแทงเข้าไปที่ตาข้างขวาของชายหนุ่มผม
สีน้าตาลทันที! เสียกรีดร้องด้วยความทรมานรวดร้าวของชายหนุ่มได้ร้องทันที ส่วนดาบของเขาได้ฟนั ไปทีบ่ ่า
ของวิซิอัสแทน! เจ้าของดวงตาสีมรกตกระชากดาบออกอย่างรวดเร็ว
ผู้เคราะห์ร้ายปล่อยดาบและกุมดวงตาข้างขวาทัง้ สองข้าง เลือดสีดาอมม่วงของชายหนุ่มผูน้ ั้นไหลออกมาเยอะ
มากกว่าที่บ่าหรือที่ท้องของเขาเสียอีก! ชายหนุ่มผมสีเงินถอยหลัง และยืนดูอย่างนิง่ เฉย ดาบที่โชกไปด้วยเลือดสีดาอม
ม่วง บัดนีม้ ันดูดเลือดของชายหนุม่ ผมสีน้าตาลผู้นั้นจนหมดแล้ว
“แก!....ไอ้วิซิอัส......แก!.....” เสียงที่เต็มไปด้วยความกราดเกรี้ยวว่า
“แค่นี้น่ะมันน้อยไปกับความกระหายอานาจของท่าน” ชายหนุ่มตอบด้วยน้าเสียงเย็นๆ “ท่านยิ่งใจร้อนมากเท่าไหร่
ใจแห่งความเยือกเย็นของข้าจะชนะท่านเสมอ”
ชายหนุ่มหันหลังและวิง่ กลับไปทันที ปล่อยให้ชายหนุ่มผูเ้ สียตานั้นนัง่ กุมด้วยความเคืองแค้น

ตัวฉันวิ่งไปอย่างรวดเร็วและมองดูท้องฟ้า จันทราค่อยๆหายเลือนจากไป ท้องฟ้านั้นค่อยๆสว่างเล็กน้อยเป็นสี
ฟ้าครามอ่อนๆดัง่ เช้ามืด ฉันยิ่งเร่งฝีเท้าให้ไวขึ้นและมองนาฬิกาอีกครั้ง......อีกไม่นานใกล้เวลาแล้ว ฉันก็วิ่งไปชนกับ
คนๆหนึ่งเข้า
“โอ๊ย!”
เสียงร้องที่เต็มไปด้วยความเจ็บของฉันร้อง และฉันล้มลงสู่พื้นทันที ฝ่ายตรงข้ามกาลังจะใช้ดาบแทงเข้าไปที่คอฉัน
ฉันรีบเงยหน้าขึ้นและมองด้วยความตกใจทันที

“ไอ้บ้า! ฉันเองวิซิอัส”
ผมสีเงินของคนผู้นั้นค่อยๆเผยให้ฉันเห็น เขาเก็บดาบเข้าฝักและขมวดคิว้ เป็นปม
“เจ้าเองเหรอ ข้านึกว่าเป็นพวกอลิซาเบท”
ฉันลุกขึ้นพรวดและปัดฝุ่นตามตัวเล็กน้อย
“เอาเหอะ! ใกล้เวลาที่ฉันกะไว้และ” ฉันบอก “นายรีบไปกับฉันและชวนพวกเราเข้าปราสาทด่วนเลย”
ร่างสูงโปร่งวิ่งพรวดไปทันที ฉันวิ่งไล่ตามข้างหลังของเขา ขาของเขาวิ่งไวมาก แต่ล่ะย่างก้าวของเขา มันยาวมาก
พวกเราวิง่ ไปเรื่อยๆจนไปถึงแหล่งสมรภูมิรบแห่งนั้น เหล่าอสุรกายสีดาและกองทัพอัศวินเกราะดาของพวกเราหันมามอง
ชายหนุม่ ชายหนุ่มลั่นวาจาประกาสิทธิ์ทันที
“วิ่งเข้าปราสาท!”
เสียงคาสั่งนั้นทาให้เหล่าอสุรกายสีดาและอัศวินเกราะดาถอยกลับและรีบวิง่ เข้ากลับปราสาทสีดาที่ตงั้ ตระหง่านอยู่
ไกลแสนไกล เหล่าอัศวินเกราะม่วงและอสุรกายสาวร่างแดงได้ไล่ล่าตามทันทีไม่ลดล่ะ พวกมันวิ่งไปเรื่อยๆจนไปถึงเขตรั้ว
ของปราสาท ทหารทีค่ ุมอยู่ที่ประตูรีบเปิดประตูให้ฝ่ายกองทัพอัศวินเกราะดาและอสุรกายร่างดาวิง่ เข้ามาจนหมด กองทัพ
อัศวินเกราะสีมว่ งและอสุรกายร่างแดงได้วิ่งตามาทันที ทหารที่คมุ อยู่รีบปิดประตูรั้วสีดาสนิทของปราสาททันที
“ปึ้ง!”
พวกอัศวินเกราะม่วงพยายามทางหาเข้า พวกเขาช่วยกันแบกท่อนซุงขนาดใหญ่และชนไปที่ประตูรั้วของปราสาท
แต่ประตูรั้วสีดาสนิทต้านอย่างแข็งแกร่ง ส่วนพวกอสุรกายร่างแดงพยายามจะบินเข้าไปสู่เขตปราสาท แต่มีกาแพงล่องหน
กันไว้ ฉันกับวิซิอัสพึ่งมาถึงแถวประตู ฉันหันไปถามเขาทันที
“จะเข้ายังไงดีล่ะ”
ชายหนุ่มผมสีเงินไม่ตอบคาถามของฉัน เขากอดเอวของฉันและกระโดขึ้นสู่ท้องฟ้าทันที อสุรกายร่างแดงได้บินถลา
เข้ามาหาพวกเราอย่างบ้าคลัง่ วิซิอัสไม่รอช้าที่จะหยิบดาบของเขาและเหวีย่ งเป็นบูมเมอแรงทันที
“ฉัวะ!ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”
“กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด”
เสียงดาบที่ได้ตดั ศีรษะของเหล่าอสุรกายสาวดังไม่ขาดสาย อสุรกายเหล่านั้นได้กรีดร้องด้วยเสียงที่แหลมกรีดแก้ว
หูไม่ยอมหยุด เลือดของพวกหล่อนได้พุ่งกระฉูดออกทันที พวกเราได้เหยียบลงสู่เขตของปราสาท ดาบที่ถูกเขวี้ยงเป็นบู

มเมอแรงกลับมาหาเจ้าของที่แท้จริงอีกครัง้ เขารับและรีบวิ่งเข้าไปในตัวปราสาท ส่วนฉันยืนมองท้องฟ้าและนาฬิกาด้าน
นอกตัวปราสาท ในปราสาท พวกอัศวินและอสุรกายสีดาที่กลายร่างเป็นมนุษย์ยืนคอยพวกเราอยู่
“เร็วเข้าท่านเคานท์ จะเช้าแล้ว!”
และเมื่อเขาเหยียบเข้าไปในตัวปราสาทที่มดื สนิท ท้องฟ้าส่องแสงสีส้มอ่อนๆทันที แสงแดดสาดส่องมาทันที พวก
อัศวินเกราะม่วงกาลังจะถอยหนี แต่มีอสุรกายร่างแดงตัวหนึง่ บอกด้วยเสียงที่แสบแก้วหู
“ไม่ต้องกลัว! แคว้นนี้มันมีโดมปีศาจ! บุกเข้าไปฆ่าพวกมัน!”
เหล่าอัศวินเกราะม่วงเดินเข้ามา คราวนี้ มันกระชากเกราะและกลายร่างเป็นอสุรกายร่างม่วงทันที พวกมันบินขึ้น
เหนือฟ้าและช่วยพวกอสุรกายร่างแดงชนกาแพงล่องหนให้แตก
ฉันมองนาฬิกาอีกครั้งและ......นั่นแหละ.......ได้เวลาแล้ว....... ฉันหันหลังตะโกนทันที
“เอาเลย! วิซิอัส”
ชายหนุ่มผมสีเงินพยักหน้าและใช้ดาบของเขากรีดไปที่แขนของเขาเบาๆ เลือดสีดาอมม่วงได้เปรอะไปที่คมดาบ
เล็กน้อย และแสงสีฟ้าอ่อนได้เรืองรองออกมา ทันใดนั้น! ลาแสงสีแดงเป็นรูปวงแหวนไสยเวทย์โผล่มาบริเวณที่เขายืนอยู่!
วายุสีดาจานวนมากได้หมุนรอบๆตัวเขาทันที เขาหลับตาและลืมตาเผยให้เห็นนัยน์ตาสีเต็มไปด้วยความอาฆาตสีเลือด
ทันที
“Satares Barrier Break! โดมปีศาจจงสลาย ณ บัดนี!้ ”
เขาสั่งออกมาและดาบทีอ่ ยู่ในมือของชายหนุ่มได้ปกั เข้าไปที่ผืนดินที่ทาจากหิน
“เปรี๊ยะ!”
จู่ๆท้องฟ้าก็มีรอยร้าวเกิดขึ้นราวกับรอยร้าวของแก้ว เหล่าอสุรกายทั้งหมดเงยหน้าขึ้นไปมองด้วยความสงสัย รอย
ร้าวนั้นลามไปเรื่อยๆและ......แตกทันที!
“เพล้ง!”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก”
“กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด”
เสียงที่แตกตั่งแก้วได้ดงั ขึ้น ลาแสงจากดวงอาทิตย์ได้สาดส่องเข้ามาทั่วแคว้นซาตาเรส อสุรกายทั้งหมด
ได้กรีดร้องออกมาอย่างทรมาน ร่างของพวกมันถูกเผาไหม้เกรียมและลามไปทั่วจนกลายเป็นผุยผงธุลีไม่เหลือ

แม้กระทั่งร่าง เสียงของพวกดังก้องไปทัว่ แคว้น ฉันมองดูความตายของพวกมัน จนไม่เหลือปีศาจกระหายเลือด
ซักตัว
เหล่าอัศวินเกราะดาในปราสาทยืนมองด้วยความหวาดกลัวแสงจากดวงอาทิตย์ ชายหนุ่มผมสีเงินยืนมองดูความ
พินาศของพวกมัน นัยน์ตาของเขาได้กลับกลายเป็นสีเขียวดังเดิม วงแหวนไสยเวทย์และวายุสีดาได้สลายไป แต่ดาบยังคง
ปักที่ผืนแผ่นดินนั้น ฉันหันหลังกลับและยิ้มให้ทุกคน
“เฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ!”
พวกกองทัพโห่ร้องด้วยความดีใจ ฉันวิง่ กลับเข้าในปราสาท พวกเขาวิง่ เข้ามาอุ้มฉันและโยนขึ้นทันที ร่างของฉันถูก
โยนขึ้นไปเรื่อยๆ และถูกพาไปทีใ่ ดที่หนึ่ง วิซิอัสเดินกระหนาบข้างๆขบวนที่ฉันถูกโยนอยู่
“ข้าไม่อยากจะเชื่อว่าแผนของเจ้าจะทาได้” น้าเสียงที่เย็นชากล่าวขึ้น
“แต่เชื่อหรือไม่มันก็เกิดขึ้นไปแล้ว” ฉันบอก “อะไรที่มันน่าจะทาได้ก็ต้องลองซี!้ ”
คาพูดนั้นทาให้เขามองฉันด้วยความอึ้งๆเล็กน้อย ราวกับเคยได้ยินที่ไหนมา
“อ้อ ไหนๆก็ชนะและ” ฉันเสนอไป พวกทหารต่างแอบยิ้มอย่างมีลุ้น “น่าจะฉลองหยุดงานก็ดนี ะ พวกทหารเหนื่อย
มากเลยล่ะ”
เขาหรี่ดวงตาสีเขียวมรกตคู่นั้นของเขาลงราวกับใช้ความคิดอะไรซักอย่าง และกาลังจะอ้าปากแต่ก็ชะงักไปอีก
สุดท้าย เขาก็ขม่ หลับตาและตะโกนออกไปอย่างหาสุดไม่ได้
“งั้นวันนี้ฉลองกันหน่อยกับชัยชนะอันเหลือเชื่อกันหน่อย! วันนี้ทั้งวันไม่ต้องทางาน!”
“เฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ”

ตำนำนที่ 6 รำชทูตเจ้ำสำรำญ
ฉันถูกพาไปทีห่ อ้ งอาหารที่แสนเริดหรู พวกเขาจับฉันนั่งข้างเก้าอีข้ องวิซิอัสและรินไวน์กลิ่นองุ่นทีห่ อม
หวานทันที ทหารยศที่ต่ากว่าได้เดินจากไป เหลือเพียงแต่พวกขุนนางนั่งประจาเก้าอี้และคุยกันอย่างสนุกสนาน
อาหารได้ถูกเสิร์ฟถึงที่...โอ้โห...คราวนี้มาแปลกแฮะ...มีอาหารที่ฉันสามารถกินได้ทงั้ โต๊ะเลย!...พวกขุนนางนั้น
แทนที่จะมองอย่างเดียว กลับกลายว่าพวกเขาสามารถกินได้อย่างสบายๆ ไม่มีทีท่าทีจ่ ะพะอืดพะอมเลยแม้แต่น้อย
ไอ้สิ่งนั้น มันก็ไม่น่าแปลกใจหรอกนะ แต่ฉันเห็นสังเกตกับสิ่งที่ดูผิดปกติของพวกขุนนาง พวกเขาแต่ล่ะคนดูบวมๆ
ตามร่างกาย เหมือนกับพวกคนป่วยที่ป่วยเป็นโรคบวมน้า ชายหนุม่ ผู้สวมชุดกาวแห่งปราสาทนี้และเหล่าสาวใช้ได้ย่างสุม
เข้ามาทันที
พวกเขาทาการปฐมพยาบาลพวกขุนนางรายคนถึงที่ เจ้าของแว่นสีชาเห็นฉันก็เข้ามาทักทันที
“ท่านเป็นอย่างไรบ้างครับ” เขาทักและโชว์ฟันขาวปิง๊ เหมือนเดิม ในมือของเขาเต็มไปด้วยผ้าพันแผลหลายม้วน
เขาเริ่มฉีกผ้าผืนใหญ่ออกเป็นเส้นเล็กๆ “แผลที่บ่าของท่านเปิดอีกแล้วนะครับ ท่านน่าจะระมัดระวังตัวบ้างตอนที่รบอยู่”
“ก็ยัยอลิซาเบทมันเหวี่ยงฉันไปกระแทกกับต้นไม้ก็เท่านั้นแหละ” ฉันบุ้ยปากและจายอมแกะกระดุมเปิดเสื้อออกให้
เห็นเพียงช่วงบ่า เพราะ หมอจ้องไม่เลิก ฉันมองไปที่บ่าของฉันและเห็นแผลที่ถูกพันด้วยผ้าขาวบางไปแล้วก็จริง แต่เลือดสี
แดงฉานยังไหลซึมไปทั่ว “เรื่องแค่นี้เอง ช่างมันเหอะ!”
พวกขุนนางบางคนแอบหันมามองเล็กน้อยด้วยสายตาทีไ่ ม่น่าไว้ใจเลย แต่ดวงตาที่คมกริบดุจใบมีดของเคานท์
หนุ่มที่นั่งข้างๆฉัน ทาให้พวกขุนนางต้องรีบหันหน้ากลับและทาธุระของตัวเองให้เสร็จแทน
“ช่างมันไม่ได้นะครับ! ท่านเฟรย่า” น้าเสียงของเขาเต็มไปด้วยความวิตกกับแผลของฉัน เขาบ่นพะงาบๆเหมือนคน
แก่พร้อมกับพันแผลทับไป “ถ้าไม่รักษาให้หาย! แผลก็จะช้าจนอาจเป็นหนองก็ได้! ปีศาจบางตัวตายง่ายๆก็เพราะแผลที่ไม่
น่าใส่ใจมาหลายรายแล้วนะครับ! วันนี้ทั้งวันท่านไม่ต้องไปไหนเลยนะครับ ไม่งั้นข้าจะใช้มาตรการความเป็นหมอบังคับ
ท่านนะ!”
“อืมๆ”
...เฮ้อ....ฉันพยักหน้าเออออไป...ไม่เข้าใจเล๊ย ว่าทาไมพวกหมอจะต้องเป็นพวกจู้จี้คมุ พวกคนไข้ขนาดนี้นะ...เฮอะๆ
...เที่ยงเมื่อไหร่จะชิ่งหนีไปเที่ยวแน่!...ฉันกินอาหารที่เริดหรูที่อยูเ่ บือ้ งหน้าต่อไปเรื่อยๆ

ส่วนชายหนุ่มผมสีเงินไม่ได้พูดอะไรเลยแม้แต่น้อย ในมือใหญ่ซีดขาวของเขามีลูกแก้วเล็กๆส่องแสงเรืองรองสีแดง
อยู่บนฝ่ามือ ริมฝึปากทีเ่ รียวบางพูดพึมพาอยู่
“นั่นอะไรน่ะ” ฉันยื่นหน้ามาเมียงมอง
ดวงตารียาวสีมรกตมองด้วงหางตาและตอบสั้นๆ
“ลูกแก้วสร้างโดม”
“มันใช้ทาอะไรน่ะ” ฉันสอบถามต่อด้วยคาพูดที่ใช้อย่างเคยชิน
“ก็สร้างโดมไง” เขาบอกและว่าฉัน “ถามอยู่นั่นแหละ กินไป!”
...อะไรฟะ...ถามดีๆ...มาว่าอีก...
“แล้วห้ามขัดคาสั่งหมดด้วย” เสียงทรงอานาจเอ่ย “ไม่งั้นเจ้าจะโดนแน่ ถ้าข้าต้องมาเกีย่ วด้วยน่ะ” ในขณะนั้น
ลูกแก้วสีแดงที่อยูใ่ นมือใหญ่ค่อยๆสลายกลายเป็นควันลอยไปนอกหน้าต่าง
“ค่า” ฉันตกลงด้วยด้วยน้าเสียงประชดประชัน ......เชอะ!...พูดซะว่าตัวเองน่ากลัวตายล่ะ...คนอย่างเฟรย่าไม่ยอม
หรอก จะบอกให้...
“แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าต้องรับผิดชอบไอ้นี่ด้วย” ว่าแล้วเขาก็โยนสิ่งนั้นมาให้ฉันทันที
ฉันเห็นแล้วก็ต้องตกตะลึงตาค้างทันที เมื่อพบกับสิง่ นั้นเพราะ
มันคือ หนังสือ!
แถมหนังสือเล่มนั้น มันเป็นหนังสือปกสีดาเล่มหนาเล่มเดียวกับหนังสือที่ฉันเจอในห้องหนังสือที่ปราสาทแห่งทราน
ซิลวาเนียด้วยน่ะซิ!
แต่ตัวอักษรภาษาของสโลวะเกียนั้นคมชัดกว่าที่ฉันเจอ สีกระดาษนั้นดูใหม่และเอีย่ มอ่องกว่า อย่างที่เห็น (แบบ
แปลแล้วนะ)

The Vampires
ตำนำนแวมไพร์

“เป็นอะไร มองซะยังเคยเห็นมันน่ะ” เสียงที่เยือกเย็นถามขึน้ ลอยๆ
“เปล่า! ไม่เคย” ฉันรีบกลบเกลื่อนและจ้องหน้าเขา “ทาไมฉันต้องรับผิดชอบด้วย!”
เขาผ่อนลมหายใจเบาๆก่อนจะตอบ
“มันเป็นธรรมเนียมของแคว้นซาตาเรส” เสียงนิ่งซะยิง่ กว่าน้านิ่งไหลลึกเอ่ยมา “หนังสือเล่มนี้จะต้องถูกเขียนทุกรุ่น
ทุกสมัย เพื่อใช้เป็นตาราวิชยั ยุทธในสงครามให้ลูกหลานที่ได้อ่านเรื่องราวของแคว้นเรา จะได้เป็นความรู้แก่พวกเขาในยาม
ที่เข้าตาจน ความจริง ผูค้ รองแคว้นจะเป็นผูเ้ ขียน แต่ขา้ ไม่วา่ ง” เขามองมาที่ฉันและพูดต่อ “ข้ามีงานเอกสารอีกเยอะที่ต้อง
จัดการให้เสร็จ เจ้ารับหน้าทีเ่ ขียนไปล่ะกัน”
“แล้วทาไมต้องเป็นฉันด้วยล่ะ!” ฉันถามอย่างหัวเสียและลุกขึ้นพรวด ทุกคนที่โต๊ะอาหารหันมองมาทางเดียวกัน
“คนอื่นก็มีไม่ใช้ ฉันก็ไม่ว่างเหมือนกันแหละ”
“แต่เมื่อวันซืนเจ้ายังแอบไปเที่ยวได้ แสดงว่าว่าง” คาพูดสัน้ ๆแทงทะลุจี้ใจดาใส่ฉัน ร่างสูงเลิกคิ้วใส่และเอนตัวพิง
ไปกับเก้าอี้องค์ประธาน “เขียนเสร็จเมื่อไหร่ มาช่วยข้าจัดการเอกสารที่ห้องทางานของข้าด้วย”
เขาหยิบไวน์แก้วหนึง่ ขึ้นมาและหมุนวนไปสามทีก่อนจิบไปนิดหนึ่งอย่างที่พวกผู้ดีกระทากันตามมารยาทก่อนจะ
ลุกขึ้นยืนเต็มความสูงและเดินอาดๆออกจากห้อง ฉันหมุนตัวและตะโกนทักท้วงออกมา
“ฉันเจ็บบ่าอยู่จะเขียนได้ไงเล่า!” ฉันรีบหาเรื่องมาอ้าง “มันชาถึงแขนเลยนะ! แล้วนายเองก็บอกไม่ใช่เหรอว่า ห้าม
ขัดคาสัง่ ของหมอน่ะ!”
ชายหนุ่มหันกลับมามองด้วยสายตาที่เย็นชา ไม่สนใจกับสิ่งที่บอกกล่าวและเอ่ยด้วยน้าเสียงเย็นๆ
“แต่มือไม่ได้เจ็บนี่ เจ้าต้องเขียนได้ ถ้าเจ้าเขียนไม่ได้จริงๆ เจ้าก็บอกให้คนอื่นเป็นคนเขียนตามความคิดของเจ้าล่ะ
กัน จานวนหน้าของวันนี้ไม่ตากว่
่ า 6 หน้า เอามาส่งและเขียนให้ขา้ อ่านออกด้วย”
...พอคาสั่งของเคานท์หนุ่มหมดแล้วนั้น ร่างสูงก็หมุนร่างเดินจ้าอ้าวออกไปทันที ฉันมองขวางโลกตามเขาไป...ให้
ตาย!...ทาไมคนอื่นได้หยุดกัน แต่ฉันคนเดียวที่ไม่ได้หยุด!...คนพึ่งรบมาใหม่ๆนะเฟ้ย ไม่ให้พกั กันบ้างรึไง...นี่มันไม่แตกต่าง
จาก สติกซ์ เลยนะ....คนอื่นไม่ใช้ ใช้แต่ฉัน...

เวลาได้ผ่านไปจนถึงเวลาสาย อากาศร้อนระอุจนเหงือ่ ที่ไหลซึมไปตามตัวของฉันทาให้เสื้อนัน้ เปียกโชก
ทาให้ฉันนึกถึงทะเลทรายซาฮาร่าที่กว้างใหญ่ที่มีแดดได้สาดเปรี้ยงๆ เสียงนกน้อยยังคงร้องตามปกติ ไม่มีลมพัดมาให้เย็น
เลยแม้แต่น้อย ฉันก้มลงมองหนังสือปกดาเล่มนีใ้ นห้องนอนของฉันด้วยความหงุดหงิด

ในมือถือปากกาขนนกอินทรีสีดาที่จุ่มหมึกสีดาค้างอยู่...คิดดูซี้....ให้ฉันมาเขียนบันทึกน้องโบในขณะที่คนอื่นได้ไป
สังสรรค์รื่นเริง...ฉันมองไปนอกหน้าต่างไกลๆและแอบอิจฉาเจ้านกน้อยตัวเล็กที่กาลังโผบินทในท้องนภาอย่างอิสรเสรี ฉัน
นั่งค้างอยู่ทา่ นั้น ก็มีหญิงสาวผมสีแดงผู้หนึ่งเดินเข้ามา
“นีค่ ่ะ ท่านเฟรย่า” เสียงที่อ่อนหวานดุจใบหน้าที่งดงามกุลสตรีเรียกแม่ของเจ้าหล่อนเอ่ยพร้อมกับส่งน้าแก้วใหญ่ๆ
แก้วหนึ่งมาให้ “ข้าเห็นอากาศร้อนอบอ้าวมากก็เลยเอาน้ามาให้นะ่ ค่ะ”
ดวงตาสีแดงฉานทัง้ คู่ของฉันเป็นประกายระยิบระยับทันทีเมื่อเห็น “น้า”
“ขอบใจมากเลยรูธ” ฉันรีบคว้าแก้วใบนั้นมาและรีบดื่มทันที! หญิงผมสีแดงกระพริบตาปริบๆด้วยความตกใจ
เล็กน้อยกับการกรทาของฉัน ฉันวางแก้วคืนดังเดิมและบ่นอุบอิบให้รูธฟัง “ฮ้า~ ร้อนอย่างที่เธอบอกจริงๆแหละ ดูเสื้อฉันซิ
เปียกยังกับอาบน้ามาเลย”
“งั้นเดีย๋ วข้าหาเสื้อในห้องท่านมาเปลี่ยนให้นะค่ะ” หญิงสาวแนะนาและรีบเดินไปหาเสื้อใหม่ในตูเ้ สื้อผ้าเก่าๆนั่นทันที
ฉันนั่งควงปากกาขนนกเล่นอย่างเซ็งๆ...ให้ไปสอบวิชาหินสุดขั้วอย่างวิชาฟิสิกส์ หรือ สอบเต้นรา ยังดีกว่ามานั่ง
เขียนบันทึกนี.่ ..หญิงสาวเอาเสื้อผ้าชุดหนึ่งมาให้ มันเป็นชุดคล้ายๆกับชุดของพวกซิสเตอร์ กระโปรงยาวถึงพื้นสีเทาขาว...
เฮะ..เฮ้...ยาวระพื้นแบบนี้ วิง่ ทีกห็ กล้มหน้าฟาดพื้นแล้วล่ะมัง้ ...
“ไม่มีชุดไหนดีกว่านี้แล้วเหรอ” ฉันยิ้มแยงๆและอ้างแทน “แขนยาว กระโปรงลากพื้นแบบนีร้ ้อนตายแน่เลย”
“ไม่มีแล้วค่ะ” รูธหน้าเสียและวางเสื้อผ้าชุดนั้นลงบนที่นอนพร้อมกับถามไถ่ต่อ “ท่านเขียนถึงไหนแล้วค่ะ”
“เหอะๆ เขียนไม่ออกเลยแหละ” ฉันทาหน้าเบ้และวางปากกาใส่ขวดหมึก “แม้กระทั่งคาขึ้นต้นยังไม่รู้เลย ว่าจะลง
ยังไงน่ะ ช่วยคิดหน่อยซิ”
รูธยื่นหน้ามาดู สีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความครุ่นคิดอยูซ่ ักครู่ และเสนอออกมา
“อืม.....ลองเขียนเป็นเรื่องเล่าซิค่ะ บางทีอาจจะทาให้สมองแล่น”
ฉันนั่งนึกซักครู่ ขุดความคิดอันน้อยนิดทัง้ หมดออกมาเริ่มประมวลดั่งสมองกลของเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่นาน และ
มือของฉันก็เขียนลงไปจนได้ หญิงสาวยืนมองดูผลงานอยู่ซักครู่กอ่ นที่จะโค้งตัวลงเล็กน้อย
“งั้นข้าขอลาก่อนนะค่ะ”
ฉันพยักหน้าหงึกๆไป หญิงสาวผมประบ่าสีแดงเดินจากออกไปช้าๆ เสียงประตูเก่าได้ดังขึน้ อีกครั้ง ฉันเขียนไป
เรื่อยๆจนได้อย่างที่เจ้าบ้านั่นมันกาหนดและเอาปากกาขนนกใส่ลงขวดน้าหมึกเหมือนเดิม หนังสือปกสีดาถูกปิดลง....
เสร็จซะที!...ครบตามกาหนดแล้วอย่ามาเรื่องนะเว๊ย!...ถ้าเรื่องมากฉันนี่แหละจะโวยแหลกไม่อั้นแน่...

ฉันลุกขึ้นเดินไปเปลี่ยนเสื้อใหม่...โอ๊ย...ให้ตายเหอะ...ทาไมมันใส่ยากเย็นแบบนี้นะ...กระโปรงของชุดนี้เกือบทาให้
ฉันหกล้มหลายรอบ ฉันใส่รองเท้าบู๊ทคู่ใหม่สีขาวและสวมผ้าคลุมสีขาวลวกๆ ก่อนจะวิ่งปรู๊ดแบกหนังสือเล่มนั้นออกไป
ทันที
ท่ามกลางระเบียงใหญ่ ฉันเดินอาดๆไปช้า พวกสาวใช้ตา่ งคนต่างทางานของตนเองให้วุ่น แต่เมื่อพวกเธอเห็นฉันก็
รีบโค้งตัวตามมารยาท ฉันพยักหน้าไปงั้นๆและรีบจ้าอ้าวเดินไปหาเจ้าบ้านั่น
เมื่อไปถึงหน้าห้องของเขา ฉันยกกาปั้นขึ้นและเคาะประตูรัวอย่างอารมณ์เสียสุดๆทันที เสียงที่เยือกเย็น ดุจน้าแข็ง
ขั้วโลกแว่วมา
“เข้ามา”
ฉันผลักประตูเข้าไปข้างในทันที และมองไปรอบอย่างร้อนๆหนาวๆเล็กน้อย
ในห้องนั้น วังเวง เงียบสงัด และ มืดสนิทจนแทบจะมองไม่เห็น ความหนาวเย็นยังแผ่อยู่ออกมาเหมือนเดิมเสมอ
แต่มีแสงจากดวงอาทิตย์สาดส่องมาเล็กน้อยอยู่ราไร ร่างสูงโปร่งในเสื้อคลุมบางสีดานัง่ กอดอกรอฉันอยู่ที่โซฟาหนังสีดา
โต๊ะเตี้ยที่อยู่หน้าโซฟานั้นมีขวดกายานสีดาปล่อยกลิ่นหอมอ่อนๆฟุ้งไปอย่างแผ่วเบา เจ้าของห้องเงยหน้ามองมาที่ฉัน
อย่างเฉยชาและกล่าวเชื้อเชิญอย่างแผ่วเบา
“นั่งซิ”
ฉันกระแทกก้นนั่งลงโซฟาที่อ่อนนุ่มอีกตัวหนึ่งและโยนหนังสือปกดาเจ้าปัญหาลงบนโต๊ะ มือใหญ่เรียวข้างหนึ่ง
หยิบหนังสือเล่มนั้นและเปิดเบาๆ สายตาทีด่ ูลึกลับของเขามองสาดส่องไปตามตัวอักษรทีเ่ ขียนอยูใ่ นนั้นอย่างรวดเร็วและ
ปิดหนังสือลง
“เขียนได้ดีน”ี่ เสียงที่เย็นชากล่าว เขาเหลือบตาขึ้นมามองฉัน “ดูเป็นตานาน แต่ขา้ อยากให้ได้เป็นเนื้อมากกว่าน้า”
“เขียนได้ขนาดนีก้ ็บุญและ!” ฉันมองค้อนใส่และตอบด้วยอารมณ์เสีย “ปกติฉันเขียนไดอารีส่ ่งครูแค่หน้าเดียวด้วย
ซ้า!”
“คราวหน้าเจ้าเขียนให้ยาวกว่านี้อีกล่ะกัน” เขาวางหนังสือเล่มนั้นลงที่เดิม และหยิบไปท์มาสูบเบาๆ “ยิ่งยาว
เท่าไหร่ยิ่งดี”
“เฮ้ย! เห็นฉันเป็นนักเขียนมืออาชีพเหรอไงย่ะ” ฉันเถียง “ฉันไม่ได้เรียนเน้นมาทางสายภาษานะ! แล้วก็ยังเรียนไม่
จบด้วย!”
ดวงตาทีม่ องเหม่อไปทางอื่นหันมามองที่ฉันทันที

“อ้าว! เจ้ายังเรียนไม่จบหรอ” น้าเสียงเย็นๆเอ่ยถามอย่างแปลกใจ
“ใช่ย่ะ!” ฉันตอบหน้าหงิก
“นึกว่าเรียนจบแล้วซะอีก” เขามองฉันตั้งแต่หัวจรดเท้าและส่ายหน้าเล็กน้อย “หน้าตาของเจ้าเหมือนคนอายุ25เลย”
“อะไรนะ!” ฉันแวดใส่ “นี!่ นาย หาว่าฉันหน้าแก่เหรอ!”
“ข้าไม่ได้ว่าอะไรนะ” เจ้าตัวตอบด้วยสีหน้าที่เฉยสนิท “เจ้าคิดเองเออเอง”
“นี่! นาย!” ฉันจ้องตาเขียวปั๊ดใส่
“จะทาไม” เขามองฉันอย่างไม่แคร์ น้าเสียงเย็นๆเริ่มก่อกวนและพ่นควันจากไปท์ลอยออกมาเบาบาง
“นายนี่มันกวนทาพระบาทจริงๆ!” ฉันพูดเสียงดังด้วยความโมโหเต็มที่ มือของฉันคว้าขวดไวน์และปาใส่เต็มแรง
ทว่า! ร่างสูงคว้าข้อมือของฉันและบีบแน่นจนเป็นรอย ดวงตารียาวเขียวมรกตคู่นั้นวาวโรจน์ทันที
“อย่าริอาจทาของในห้องข้าเสียหายเด็ดขาด!” เขาตวาดทันที! น้าเสียงที่เย็นเฉียบนั้นกดแน่นลงและเอ่ยช้าๆนั้นยิง่
สร้างความน่ากลัวในบุรุษผู้นั้น “ข้าไม่ชอบ! โดยเฉพาะของสาคัญของข้า!”
ร่างของฉันสั่นเทาด้วยความกลัวเองโดยไม่รู้ตวั !...เจ้านี่เป็นอะไรของเขา...ทาไมกะอีแค่ขวดกายานถึงโมโหขนาดนี้
...แล้วฉันทาไมต้องกลัวด้วย...ฉันมองเขาด้วยความเกรงทันที...และยอมพยักหน้าไป ร่างสูงปล่อยมือของฉันออกและแย่ง
เอาขวดกายานวางคืนดังเดิม
เขาผ่อนลมหายใจและระงับความโทสะเมื่อครู่ เขาลุกขึ้นและโยนกองเอกสารปึกหนึ่งลงบนโต๊ะทันที กระดาษหลาย
ร้อยแผ่นกระจัดกระจายไปทั่วโต๊ะ นอกจากนี้ ยังมีกองเอกสารสูงท่วมหัวทีเ่ ก้าอี้และโซฟาอีกสองกอง ฉันหน้าเบ้ใส่เขา
“แยกจดหมาย รายงาน และก็บัญชีร้านต่างๆในแคว้นออกจากกันด้วย!” เขาว่า “แผ่นไหนที่ไร้สาระก็ขยุ้มทิ้งใส่ถงั
ไปได้เลย ถ้าหิวน้า กินไวน์ในตู้เก็บไวน์ไป ข้าขอตัวไปข้างนอกก่อน” เขาชะงักเล็กน้อยก่อนที่จะเอ่ยน้าเสียงทรงอานาจ “ถ้า
เจ้าไม่ทา! เจ้าคงจะรู้นะว่าข้าจะให้เจ้าทาอะไร!”
พูดจบเขาสาวเท้าพรวดๆเดินจากห้องไปทันที เหลือเพียงแค่ฉันกับบรรยากาศห้องมืด....แถวนี้หวิวๆและก็หนาวๆ
ชะมัดเลย...ต่อให้มีแสงอาทิตย์กเ็ ถอะ...
ฉันมองไปที่กองเอกสารและถอนหายใจอย่างซังกะตายก่อนที่จะลงทุนทั้งแรงแยกเอกสารออกเป็นสามกองและ
แยกไปเรื่อยๆ แต่ล่ะแผ่นนั้นก็แตกต่างกันไป โดยเฉพาะจดหมาย
ส่วนมาก จะเขียนมาเพื่อเชิญชวน....เชิญทีว่ ่านี่ไม่ใช่เชิญไปงานนะ ...ลองดูล่ะกัน นี่ยกตัวอย่าง แค่ 3 ฉบับ

‘ ท่านเคานท์ขา ข้าหลงรักท่านมานานแล้ว ได้โปรดให้ข้าเป็นแวมไพร์เพือ่ รับใช้ท่านด้วยเถอะนะค่ะ ’

‘ ชาตินี้ทั้งชาติ ข้าจะไม่รักอีกนอกจากท่านผู้เดียว ขอให้ข้าเป็นทาสรับใช้ท่านเถิดตลอด
นิรันดร ’

‘ ท่านคือผู้มีพระคุณต่อครอบครัวของข้า ชีวติ นีข้ ้าไม่สามารถทนแทนสิ่งใด นอกจากร่างกายของข้า
เท่านั้น ‘

...โห...นี.่ .แบบว่า...ผู้ชายทั่วหล้าไม่มใี ครดีเท่าหมอนี่แล้วเหรอ....แหวะ! อยากจะอาเจียนใส่จดหมายพวกนั้นจริงๆ
...แต่ล่ะฉบับ...แสดงให้เห็นเลยว่า...ไอ้นี่เนื้อหอมมาก...
ฉันได้แต่ขยุ้มทิ้ง และโยนลงถังขยะไปเรื่อยๆ...คิดถึงเอริคจัง...เพื่อนซี้ย่าปึก๊ ของฉัน...มันก็เนือ้ หอมเหมือนกันนะ...
แต่มันนิสัยดีกว่านี้มากๆ คนละขัว้ กับไอ้นี่เลย...ฉันเห็น จดหมาย รายงาน บัญชีจริงๆนั้น มีเพียงแค่30กว่าแผ่น ที่เหลืออีก
50กว่าแผ่นเป็นจดหมายที่ไร้สาระทั้งนั้น...ไม่เข้าเลย ว่าพวกผู้หญิงพวกนี้ ชอบไอ้นี่ไปได้ยงั ไง...
...มีสิ่งหนึ่งที่ยอมรับเลยว่า...มันหล่อ...หล่อมากกว่าที่ฉันเคยเจอผู้ชายชาวโรมาเนียมาเยอะ...บุคลิกดูสง่าราวสม
แล้วที่เป็นผู้ปกครองแคว้นแห่งนี้ ทาอะไรก็ดูดี คาสั่งเด็ดขาดไม่แปรปรวนง่ายๆ...แต่
....นิสัยเสียชะมัดเลย!...เย็นชา...ไม่เคยยิ้ม.....เก๊กหน้าตาย.....ทาอะไรก็ไม่พูด....ชอบสั่ง.....บังคับ...ไม่มีความ
อ่อนโยน.....และ...ไม่ยุติธรรมกับฉัน!
สักวันหนึง่ ถ้ามันรักใครเข้านะ ฉันนี่แหละจะเข้าไปฉีกหน้ามันต่อหน้าผู้หญิงคนนัน้ เลย!
ฉันเห็นจดหมายฉบับหนึง่ และกาลังจะขยุ้มทิ้งและ แต่จู่ๆมีรูปใบหนึ่งร่วงลงมาจากจดหมายฉบับนั้นสู่พื้น ฉันหยิบ
รูปขึ้นมาดู
ในรูปนั้น มีหญิงสาวคนหนึ่งใส่ชุดคล้ายซิสเตอร์เหมือนฉันยืนอยู่ เธอผู้นั้น มีท่าทางที่สง่างามราวกับเจ้าหญิง
ใบหน้ารูปไข่ของเธอเรียวดูสวยงาม ช่วงคอของเธอยาวดัง่ คอของหงส์ เรือนผมที่ปล่อยยาวตัดเป็นทรงตุ๊กตาญี่ปุ่น คล้ายๆ
กับทรงผมของฉัน ดวงตาคูง่ ามกลมโตนั้นดูนุ่มนวลและอ่อนหวานได้จับจ้องมาทางกล้องถ่ายรูป รอยยิ้มที่ดูอ่อนหวานดุจ
น้าผึ้งสามารถละลายหัวใจของชายหลายคนได้ ภาพที่ฉันเห็นเป็นภาพสีน้าตาล ทาให้ฉันเห็นสีไม่ชดั เจน แต่ในความรู้สึก
ของฉัน เธอผู้นี้เป็นคนที่สวยมากๆเลยล่ะ
ฉันหันไปมองจดหมายฉบับนั้นทันที ในนั้นมีเนื้อความสั้นๆ เหมือนโน้ตทิ้งไว้

ลาก่อนยอดดวงใจของข้า
หวังว่าเราจะไม่มีวันที่จะได้พบกันอีก

เอิร์น โซฟีน่า เดอ บาร์โทรี่

เห....ผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรกับตระกูลของอลิซาเบท ....แล้วเนื้อความก็ด้วย....ทาไมถึงไม่ต้องพบกันอีก ...รึว่า ไอ้นี่
โดนผู้หญิงของตระกูลนั้นทิ้ง...ฮะๆๆๆ สมน้าหน้า...โดนคนสวยทิง้ ...
ฉันเหน็บจดหมายฉบับนัน้ กับรูปใบนั้นเก็บใส่กระเป๋ากระโปรง จู่ๆเสียงประตูถกู เปิดออกได้ดังขึ้นทันที ฉันหันไป
ตามเสียงและเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งยืนมองฉันอยู่ดว้ ยความแปลกใจ
เขาผู้นั้นมีรูปร่างที่สูงโปร่งตามชายชาติโรมาเนียทัว่ ไป ทว่า! เขากลับมี ผิวที่ขาดซีดไร้เลือดฝาด ผมสีน้าตาลเข้มดั่ง
เปลือกไม้ที่ยาวประบ่าบวกกับดวงตาตาสีเขียวทีเ่ ข้มดุจต้นไม้ทเี่ ขียวครึ้มดูเป็นคนเจ้าสาราญยิ่ง ทาให้ผิวที่ใบหน้าของเขา
ยิ่งซีดกว่าผิวส่วนอื่นๆ เขาใส่ชุดเกราะ ราวกับว่าเพิง่ มาถึงที่นี่ สีหน้าที่เต็มไปด้วยความแปลกใจของเขาทาให้เขาเอ่ยถาม
ทันที
“เจ้าเป็นใครน่ะ” น้าเสียงที่ดูมีคารมถาม เขากระตุกยิม้ ขึ้นมุมปากทั้งสองและเดินเฉิดฉายเข้ามา
“ฉัน......เฟรย่า โนคาเอล” ฉันตอบอย่างระแวง...รู้สึกเหมือนมีภัยยังไงไม่รู้แฮะ... “น่ะ.......นายเป็นใครน่ะ”
ชายผู้นั้นเดินมาใกล้ๆโซฟาที่ฉันนั่ง เขานัง่ ลงอย่างนุม่ ๆและค่อยๆขยับมาทางฉัน
“ข้าจะเป็นใครนั้นไม่สาคัญ” เขาปัดเรื่องและมุ่งประเด็นสนมาที่ฉัน “แต่เจ้าเข้ามาที่ห้องเพือ่ นข้าได้ยังไง”
ดวงตาเขียวครึ้มทีแ่ พรวพราวหรี่ลงเล็กน้อยและจับจ้องมาที่ฉันไม่เลิกราวกับมองของแปลก
“นายเป็นเพื่อนกับวิซิอัสหรอ” ฉันถามต่ออย่างไม่แน่ใจ
เขาเลิกคิว้ ขึ้นและหัวเราะเสียงดังก่อนทีจ่ ะพูโอย่างมีศิลปะ
“โอ้.....เจ้าเรียกชื่อเพื่อนข้าเฉยๆหรือนี่ งั้นเจ้าก็คงไม่ใช่คนธรรมดาแน่” พูดจบเขายิง่ ขยับเข้ามาใกล้ฉัน ฉันรีบถอย
ออกไปทันที เขายิ้มเผยเห็นเขี้ยวยาวๆเข้า “มีกลิ่นของมนุษย์ดว้ ย คิดยังไงเจ้าถึงกล้ามาที่ห้องนี้และยังกล้าที่มายุ่งเอกสาร
พวกนี้ดว้ ย!”

เขาขยับมาใกล้กว่าเก่าอีกและใช้มือที่เรียวยาวแตะไปที่มอื ของฉัน ฉันสะบัดออกและลุกพรวดทันที...ไอ้น.ี่ ..ชัก
แปลกๆและ...ขืนอยู่มีหวัง...คือ...
1.ไม่ถูกดูดเลือดหมดจนตัวตาย!...ก็...
2.ถูกปล้าหรือไม่ก็จูบแน่!....
“อย่ามายุ่งนะ!” ฉันแหวใส่ “จะคิดยังไงนั้นก็ไปถามเพือ่ นของนายเถอะ! เพื่อนของนายน่ะมาเรียกใช้ฉันทั้งๆที่คน
อื่นทั้งปราสาทได้พัก! แต่มีฉันคนเดียวที่ไม่ได้พักน่ะ!”
“จุ๊ๆๆ วิซิอัสทาแบบหรือนี”่ เสียงของเขาสูงขึ้นเล็กน้อยและส่ายหน้าอย่างเอือมระอา “ไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษและ
ยุติธรรมเลย ใช้หญิงสาวตัวเล็กๆคนเดียวมาจัดเอกสารที่ใหญ่ขนาดนี้”
“ใช่!” ฉันกระแทกเสียงและหอบเอกสารที่อยู่บนโซฟาใส่ชายคนนั้น “และในเมื่อนายเป็นเพือ่ นของมันก็มาช่วยกัน
จัดอีเอกสารบ้าๆให้จบๆไปด้วย!”
กระดาษสีขาวหลายร้อยแผ่นปลิวว่อนไปทั่ว เอกสารที่อยูบ่ นโต๊ะที่ถูกจัดแล้วมันกระจัดกระจายอีกครั้ง ร่างของชาย
ผู้นั้นตอนนี้เต็มไปด้วยเอกสารท่วมทั้งตัว เขาช้อนมองฉันด้วยสายตาที่มเี ลศนัยและลุกขึ้น
“ตกลง” เขาตกลงง่ายๆและเริ่มแบ่งเอกสารออกเป็นกองๆอย่างประนีประนอม
“แล้วนายชื่ออะไรกันแน่ ฉันจะได้เรียกถูก” ฉันถามชื่อพร้อมกับก้มลงนั่งกับพื้นและแยกเอกสารอีกรอบ
“คาร์มิล” น้าเสียงเริงร่าและเต็มไปด้วยร้อยเล่ห์เอ่ยตอบไปทันที “นั่นคือชื่อของข้า คนน่ารักอย่างเจ้าจาชื่อคนหล่อ
อย่างข้าให้แม่นๆนะ”

ภายในปราสาทดาร์โกวาเนียวันนี้ ช่างเงียบสงบเสียจริง เหล่าคนงาน ขุนนาง และทหารในปราสาท ต่าง
พักผ่อนตามใจชอบด้วยความรื่นเริงอย่างมีความสุข ช่างน่าสงสารแม่สาวน้อยดวงตาสีโลหิตผู้นั้นเหลือเกินที่ต้องรับ
เคราะห์ แต่ถึงกระนั้นก็มิอาจมีใครช่วยเหลือได้(ยกเว้นผู้มาใหม่คนนั้น)
และแม้กระทั่งพวกเหล่า 7 ขุนพลที่กาลังนัง่ พักที่ห้องนัง่ เล่น แต่ล่ะคนก็ทากิจกรรมโปรดของพวกเขา
“รุกฆาต!” เสียงที่เต็มไปด้วยความจริงจังพูดทันที เมือตัวหมากกินคิงไปแล้ว
“โธ่เว๊ย! เจ็บใจนัก! เจ้าชนะอีกแล้วนะ!” เด็กหนุ่มผมสีมว่ งเอามือขยี้หวั ด้วยความเจ็บใจ “กระดานนีเ้ จ้าก็เอาอีก
แล้ว ไม่คิดจะแบ่งเลยรึไง! รอย ”

ชายหนุ่มผมสีทองกวาดตัวหมากรุกออกจากกระดานและเงยหน้าขึ้น สีหน้าของเขาดูแช่มชืน่ และมีความสุข
มากมายจากชัยชนะที่เขาคว้ามาได้
“ข้าน่ะถนัดทางด้านหมากรุกมากกว่าใครเจ้าก็รู้นี่ โจเซ่” เขายิ้มกว้างให้
“แต่เจ้าก็แพ้คนๆเดียวนั่นก็คือ ท่านเคานท์!” โจเซ่แย้งใส่ “เจ้าน่ะไม่มวี ันที่จะชนะท่านเคานท์ได้หรอก” โจเซ่ว่าและ
ทาเป็นนึก “เอ......แต่คนที่เล่นหมากรุกเก่งอีกคนก็มีนะ”
“หือ...มีด้วยเหรอ...ใครล่ะ” รอยเลิกคิ้วขึ้นและถามอย่างฉงน
“ท่านเฟรย่าไง!” โจเซ่หัวเราะและเริ่มตั้งหมากอีกรอบ “ท่านเฟรย่าน่ะ ทาให้ขา้ ได้เงินมาฟรีจากท่าน
เซเบิร์กถึง 6,000 Leu เลยนะ”
“จริงหรอ” ต้นเสียงที่ดูสุภาพเรียบร้อยมาจากชายหนุ่มผู้หนึ่งถามไถ่
“เออ” โจเซ่หันไปพูดกับเจ้าของเสียง นั่นคือ ฟิลลิป ซาเคีย ชายหนุม่ ผมสีดาทีก่ าลังวาดภาพวิวด้วยสีน้าอยู่ “ข้า
แน่ใจเลยว่า ถ้าท่านสองคนนีม้ าประลองหมากรุกกันนะ มันกว่าตอนที่ท่านเซเบิร์กมาเล่นกับพวกเราที่นี่น่าดู!”
“พูดแล้วข้าอยากจะเห็นซะแล้วซิ” เสียงที่ดดุ ันจากอีวิลเปรยมา เธอเงยหน้าจากหนังสือเล่มบางๆสีมว่ งที่มตี ัวอักษร
ประหลาดๆสีดาจารึกอยู่บนปก
“นั่นซิ” หญิงสาวผมสีแดงเห็นด้วยและเผยรอยยิม้ อ่อนหวาน ในมือของเธอยังคงปักผ้าสีขาวไม่เลิก “งั้นเราไปเรียก
ท่านเคานท์กับท่านเฟรย่ามาที่นดี่ ีมั๊ย”
“อืม” เหล่า7ขุนพลพยักหน้าเห็นด้วยกับสิง่ ที่รูธว่า
เจ้าหล่อนวางผ้าสีขาวลงและลุกขึ้น ร่างบางร่างนั้นกาลังจะเดินออกไปจากห้องแล้ว
ทว่า! ประตูห้องได้ถูกผลักเข้ามาแทน! เบื้องหน้าของหญิงผมประบ่า มีบุรุษผมสีเงินยืนอยู่ สีหน้าของเขาเต็มไป
ด้วยความหงุดหงิดเล็กน้อย เธอรีบโค้งคานับทันทีเมื่อพบ เหล่า7ขุนพลที่เหลือลนลานรีบลุกขึ้นและกาลังจะโค้งคานับ แต่
มือเรียวยาวของผู้มาเยือนยกขึ้นห้ามปรามไว้ พวกเขาทัง้ หมดจึงนั่งลงเหมือนเดิม
“ข้าบอกกี่ครัง้ แล้วว่า ถ้าพวกเจ้าอยู่ตามลาพังกับข้าให้ทาตัวปกติ ไม่ต้องทาความเคารพ” เขามุ่นคิว้ อย่างเซ็งๆ “รึว่า
พวกเจ้าไม่ใช่เพื่อนสนิทของข้ากัน”
ชายหญิงที่อยูใ่ นห้องมองบุรุษผู้นั้นด้วยความประหลาดใจกับคาพูดของเขา พวกเขาหน้ากันและปล่อยระเบิดเสียง
หัวเราะออกมาจนท้องขดท้องแข็ง

“พวกข้าลืมไปน่ะ วิซิอัส” รอยบอกไปตามความจริงจากใจ “ทางานทุกวันจนจะเรียกว่าท่านเคานท์แทนชื่อและ”
“อืม” เขาพยักหน้าและนัง่ ลงบนโซฟากามะหยี่ที่อ่อนนุ่ม เขาเอนตัวลงไปนอนด้วยความอ่อนเพลียและเครียดจัด
พร้อมกับดึงไปท์เหล็กออก สายตาที่เย็นชามองเพดานอย่างขุ่นมัว
ยิ่งเขานึกถึงเรื่องขวดกายานทีไร เขาก็อดไม่ได้ที่จะต้องพาลโกรธเธอที่จะทาลายของโดยมิได้เจตนา แต่เธอผู้นั้น
เป็นผู้มาใหม่ มิได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับความสาคัญของกายานนั่น ทาให้เขาต้องระงับความขุ่นเคืองไว้
ขวดกายานสีดาที่ดูธรรมดา ไร้ลวดลายแต่อย่างใด กลับมีความหมายมากที่สุดในชีวิตของบุรุษผู้นี้ ร่างใหญ่ผมสี
ทองสังเกตเห็นสีหน้าของเขา เขามองไปที่กระดานหมากรุกเล็กน้อยก่อนที่จะตัดสินใจเอ่ยถามไป
“เป็นอะไรรึเปล่า” คาถามสั้นๆกระชับได้ใจความ ทาให้บุรษุ ร่างสูงละสายตา
“เปล่า” เสียงเรียบๆตอบไปและเริ่มเปลี่ยนเรื่อง “พวกเจ้าไม่ง่วงหรอ รบซะเหนื่อยขนาดนั้นน่ะ ข้าง่วงและเพลียมาก
เลย”
รอยมิได้ตอบอะไรไป เขาพอเดาออกเลยว่า เพื่อนคนนี้คิดบางสิ่งที่ไม่สามารถพูดได้ เขาจึงตัดสินใจหันไปสนใจ
กระดานหมากรุกแทน
“ไม่ล่ะ” โจเซ่ฉีกยิ้ม “พวกข้าน่ะได้ทากิจกรรมโปรดเหมือนกับพักแล้วล่ะ วิซิอัส”
“เจ้าไม่คิดจะทากิจกรรมโปรดอะไรบ้างเหรอ” ฟิลลิปวาดรูปต่อและเอ่ยถาม
“กิจกรรมของข้าอยู่ภายใต้ยามรัตติกาลเท่านั้น” ชายหนุ่มตอบด้วยน้าเสียงเย็นๆกลบเกลื่อนอารมณ์ในใจของตัวเอง
“ลืมไปว่าในยามกลางวันเจ้าชอบนอน” รูธยิ้มและเอากัญชาใส่ลงไปที่ไปท์เหล็กนั้น
“เพราะเป็นแวมไพร์บริสุทธิ์จึงเกิดอาการง่วงมากกว่ากว่าแวมไพร์ทั่วไป” รอยพูดแทนและชวนเพื่อนของเขา “เจ้ามา
เล่นหมากรุกแก้งว่ งดีกว่า”
ชายหนุ่มผมสีเงินส่ายหัว
“ข้าง่วงมาก รอย” เสียงทีเ่ ย็นชาบอก และค่อยๆปรือตาลง “พวกเจ้าเลิกใช้ห้องนีเ้ มื่อไหร่เรียกข้ามาด้วยล่ะกัน”
“ เฮ้! อย่าพึ่งหลับซิ” รอยสะกิด “ข้ามีเรื่องจะถาม เจ้าน่ะ สู้กับพี่เจ้าเป็นไงมัง่ ”
เปลือกตาของชายหนุ่มขยับขึ้นและเอ่ยตอบอย่างหัวเสีย
“ทีปีสน่ะเหรอ โดนแทงไปหลายจุด ตัวไหม้บางส่วน เพราะแรงจากสายฟ้า และก็ตาบอดไปข้างหนึง่ ”

“ตาบอดเลยเหรอ” โจเซ่ถามด้วยความอยากรู้ “โห....คราวนี้เจ้าเล่นโหดแฮะ”
“เขาไม่คิดจะปล่อยข้าเหมือนคราวก่อนๆแล้ว” ชายหนุ่มผมสีเงินลุกขึ้นนัง่ อย่างหาไม่ได้ เพราะความเสียงดังแจ้วๆ
ของเพื่อนๆของเขา “ข้าก็เลยต้องทาลายจุดที่สาคัญซะ”
“แล้วเจ้าน่ะเจอคาร์มิลรึยงั ” อีวิพูดขรึมๆและอ่านหนังสือต่อไป “เมื่อตะกีค้ าร์มิลมาที่นี่เพื่อมาหาเจ้าน่ะ”
รูธส่งไปท์และกล่องไม้ขดี มาให้วซิ ิอัส
“ยังน่ะ มันกลับมาจากบัลแกเรียแล้วเหรอ” วิซิอัสรับและจุดไฟพร้อมกับเริ่มสูบ
“อืม เขาบอกว่ามีของมาฝากเจ้าด้วย” รูธหยิบผ้าสีขาวมาเพื่อที่จะปักต่อ “มาถึงก็ถามข้าเลยว่าเจ้าอยู่ไหน”
ชายหนุ่มขมวดคิว้ สีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความคิดตรึกตรองบางอย่าง และรีบถามอย่างร้อนรนทันที
“เจ้าตอบไปว่าไง”
“ข้าบอกไปว่าเจ้าอยู่ที่หอ้ งนอนของเจ้า กาลังจัดเอกสารอยู่” รูธตอบได้อย่างมั่นใจ
ชายหนุ่มผมสีเงินลุกขึ้นพรวดและรีบสาวเท้าเดินออกไปทันที ชายหนุ่มผมสีทองขมวดคิว้ กับพฤติกรรมน่าสงสัย
ของเพื่อนรัก จึงวิง่ ดุม่ ๆตามออกไปทันที
“เจ้าจะไปไหนน่ะ” น้าเสียงที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงเอ่ยถาม
“ข้าจะรีบกลับไปที่ห้องน่ะซิ” เสียงเรียบตอบกลับมาสั้นๆ
“เจ้าจะรีบไปทาไม กลับไปนอนพักที่นั่นก่อนก็ได้น”ี่
“เฟรย่าอยู่ในห้องนั้น” เขาว่า
สีหน้าของชายหนุ่มผมสีทองเปลี่ยนไปเป็นอารมณ์ที่ตกใจทันที เขารีบสาวเท้าเดินให้ไวมากกว่าเก่า
“เจ้ารู้ใช่ม่ะ ว่าคาร์มิล มีนิสัยยังไง” ชายหนุม่ ผมสีเงินว่ามา
“.......เจอคนน่ารักที่ไหน ข้าจะเอาเป็นภรรยา ไม่ว่าจะสถานที่ไหนก็ตาม........” ชายหนุ่มผมสีทองตอบเสียง
แผ่วเบาลงๆ “แล้ว...ท่านเฟรย่า....เองก็......”
“ไม่ต้องพูดและ รีบไปอธิบาย ก่อนที่คาร์มิลมันจะ.......” ชายหนุ่มหยุดพูดแค่นั้นและเร่งฝีเท้าให้ไวขึ้น
ชายหนุม่ ทั้งสองคนรีบย่าเท้าไปให้ไวขึ้น พวกเขาเดินไปเรือ่ ยๆจนไปถึงประตูห้องสีดาที่สลักลายแวมไพร์ ชายหนุ่ม
ทั้งสองกาลังจะเปิดประตูแต่ทว่ากลับมีเสียงชายหญิงคู่หนึ่งโวยวายมาจากห้อง

“ไม่เอานะ! อย่านะ!”
“น่า นิดเดียวเอง! เจ้าไม่ต้องทาอะไร อยู่เฉยๆก็พอ”
“นี!่ นายปล่อยฉันเดี๋ยวนีน้ ะ ปล่อยซี!้ ”
“ไม่ได้ เจ้าน่ะ ต้องอยูน่ ิ่งๆ! ที่เหลือ ข้าจัดการให้ รับรอง! ไม่ถึงหูของวิซอิ ัสแน่!”
ชายหนุ่มทั้งสองคนหันมามองหน้ากันด้วยสีหน้าที่ตกใจทั้งคู่ ชายหนุ่มผมสีเงินไม่รอที่จะยืนเฉยๆ เขาผลักประตูสี
ดาที่อยูเ่ บื้องหน้าออกทันที
“ปึ้ง!”
“คาร์มิล!”
เสียงประตูได้เปิดขึ้น เสียงเรียกของชายผู้หนึ่งดังขึน้ ฉันกับคาร์มิลหันไปมองประตูนั่น ชายหนุ่มผมสีเงินกับ
ชายหนุม่ ผมสีทองจ้องไปที่ชายหนุ่มผมสีน้าตาลอย่างไม่วางตา ชายหนุ่มผมสีน้าตาลยิม้ กว้าง เขาใช้ผ้าเช็ดหน้าสีเขียวตอง
อ่อนของเขาผูกที่ฝ่ามือของฉันที่เลอะไปด้วยเลือดและปล่อยมือของฉันออก เขาย่างสุมเข้าไปหาวิซิอัสกับรอย
“สวัสดีครับ ท่านเคานท์” เขาโค้งตัวและเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับส่งยิม้ ให้ชายหนุม่ ทั้งสองคน “ท่านไปไหนมาหรอ
ครับ ข้าตั้งใจจะเอาของฝากจากบัลแกเรียมาให้”
“ท่านไปกับข้าน่ะ” ชายหนุ่มผมสีทองตอบแทนและเหลือบมามองฉัน “แล้ว....เจ้าทาอะไรกับท่าน
เฟรย่า ถึงมีเสียงเอะอะโวยวายดังขนาดนั้น”
คาร์มิลหันไปมองฉันและยิ้มๆ
“อ้อ สาวน้อยคนนี้น่ะเหรอ” เขาว่า “บังเอิญข้าเข้ามาเจอ ก็เลยมาช่วยจัดเอกสารนิดหน่อย แล้วก็เอกสารแผ่นหนึ่ง
บาดที่ฝ่ามือของนางพอดี นางไม่ยอมให้ขา้ พันแผลให้น่ะ”
พวกเขาสองคนมองหน้ากันและถอนหายใจเฮือกใหญ่
“ถอนหายใจทาไม” ชายหนุ่มผมสีน้าตาลยเลิกคิว้ “คิดว่าข้าจะทาอะไรกับสาวน้อยคนนั้นเหรอ”
“ก็ใช่น่ะซิ” วิซิอัสพูดเสียงขรึมว่า เขาเดินเข้ามาและมาช่วยฉันจัดเก็บเอกสาร “เจ้าน่ะไม่ธรรมดาอยู”่
“โดยเฉพาะ เรื่องผู้หญิง” รอยเสริมต่อและเดินมานั่งที่โซฟาอีกตัวหนึ่ง
ชายหนุ่มผมสีน้าตาลหัวเราะก๊ากพร้อมกับปิดประตูสีดาสนิท เขาเดินโฉบมาที่โซฟาและนัง่ ลง สายตาทีเ่ ต็มไปด้วย
ความเจ้าเล่ห์มองมาที่ฉันและมองไปที่ชายหนุม่ ผมสีเงินไปมาเล็กน้อย วิซิอัสช้อนตาขึ้นและส่งสายตาที่เคลือบแคลงใจ

“มองอะไร” เสียงที่เยือกเย็นถาม ในขณะที่ชว่ ยฉันเก็บเอกสาร
“ข้ามีเรื่องหนึ่งจะบอกท่าน” รอยยิ้มที่มมุ ปากของชายหนุม่ ผมสีน้าตาลเผยขึ้น “ข้ายอมรับโดยตรงเลยว่า ตัวข้าชื่น
ชอบคนน่ารักเป็นพิเศษ เห็นที่ไหนก็จีบที่นั่น แต่ถา้ เป็น..........”
ชายผู้นั้นมองมาที่ฉันและส่งยิ้มให้ฉัน
“คนของท่าน ข้าจะไม่ยงุ่ หรือแม้แต่สัมผัสเลยแม้แต่นิดเดียว”
วิซิอัสมองตาขวางใส่ เขาบุ้ยหน้าไปทางอื่นพร้อมกับเก็บกระดาษทีเ่ กลื่อนไปด้วย
“คนของข้าอะไร” ชายหนุม่ ผมสีเงินพูด “นางนีม่ ันก็เป็นแค่นักปราชญ์ที่ ดื้อด้าน รู้มากเกินไป ช่างถาม และก็ชอบขัด
คาสั่ง ก็เท่านั้นแหละ”
คิ้วของฉันได้ผูกริบบิ้นใหญ่ ฉันจ้องเป๋งไปที่เขาทันที
“นี่นายชมหรือว่าเนีย๊ ะ” ฉันแยกเขีย้ วใส่ทันที
“หน้าอย่างเจ้า ถ้าข้าชม วันนั้นคงจะเป็นวันที่ข้าตายจริงๆ” เขาตอบประชดประชันมาและทิ้งตัวลงที่โซฟา
“นายนี!่ ” ฉันฉุนขาดและลุกขึ้นทันที
“ท่านเฟรย่าใจเย็นก่อนครับ ท่านเคานท์ชอบพูดเล่นเป็นธรรมดาน่ะครับ” รอยมองซ้ายมองขวารีบห้ามปรามฉัน
“ข้าเคยพูดเล่นกับใครบ้างเหรอ รอย” ไปท์เหล็กได้สัมผัสกับริมฝีปากชายหนุ่มผมสีเงินอีกครั้งและมันปล่อยให้ควัน
สีเทาลอยขึ้นเบาๆ
....หนอยยยยย...โอเค!...ได้ๆ...นายเห็นดีกันแน่!...ฉันคว้าหนังสือปกดาเล่มหนาเพื่อที่จะไปตีหัวของเจ้าบ้านั่น แต่
รอยล็อกแขนของฉันไว้ทันที! ฉันดิ้นและพยายามสะบัดออกพร้อมกับโวยวาย ชายหนุ่มผมสีน้าตาลหัวเราะอย่างขาสุดๆจน
น้าตาไหลออกมา
“ฮะๆๆๆ เกิดมาข้าพึ่งเคยเห็นผู้หญิงคนแรกทีก่ ล้าต่อกรกับท่านขนาดนี้นะเนี่ย” เสียงทีเ่ ต็มไปด้วยเจ้าเล่ห์วา่ “ท่าน
ไม่คิดจะแนะนาให้ข้ารู้จกั เลยเหรอ นางยังไม่รู้จักข้าเลยนะ ว่าข้าเป็นใคร”
เคานท์หนุ่มพ่นลมหายใจอย่างเซงๆและสั่งคาสั่งใหม่มา
“รอย ปล่อยนางนี้ได้และ”
รับคาบัญชา รอยก็ปล่อยฉันทันที ดวงตาของฉันยืนจ้องมองเขาอย่างคับแค้น...วิซิอัส!...นายไม่ตายดีแน่!...

“เฟรย่า นี่ คือ คาร์มิลเลียน เอซาลอส เป็นหนึ่งในเหล่า7ขุนพลอีกคนหนึ่ง และเป็นหัวหน้าฝ่ายราชทูต” เสียง
เรียบแต่แฝงไปด้วยความเย็นชาแนะนา “เรียกว่า คาร์มิล ก็ได้ พึ่งกลับมาจากการทูตที่บัลกาเรีย”
หา...ไอ้นี่เป็นหนึ่งใน 7 ขุนพลด้วยหรอ...สีหน้าจากทีเ่ ต็มไปด้วยความโกรธกลับกลายเป็นความฉงนแทน
“อ้าว! ไหนคนนั้นบอกว่าเป็นเพื่อนของนายไง” ฉันงง
ชายหนุ่มมองไปที่คาร์มิลและเฉลยมา
“เหล่า 7 ขุนพลทุกคนเป็นเพื่อนของข้าหมดน่ะแหละ”
...อะไรนะ!...เพื่อนเหรอ...ฉันมองทั้งสองคนด้วยความไม่อยากเชื่อ...
“ในเมื่อรู้แบบนี้แล้ว ข้าขอเรียกชื่อเจ้าธรรมดาเหอะนะ” คาร์มิลโยกเยกตัวไปมา
“เชิญ” ชายหนุ่มผมสีเงินอนุญาตและแนะนาฉัน “ส่วนคนนี้ คือ เฟรย่า โนคาเอล นักปราชญ์หญิงจากศตวรรษที่
21”
“อ้อ! หญิงผู้กาชะตาชีวติ ของแคว้นของพวกเรารึน”ี่ สีหน้าร้อยเล่หข์ องคาร์มิลผู้ขึ้น เขายังคงกระตุกยิ้มอย่างมีเลศ
นัยอยู่
...พูดแบบนี.้ ..หมายความว่าไงน่ะ...
“หมายความว่ายังไง” ฉันสงสัย
“เรื่องของผู้ใหญ่ เด็กๆอย่างเจ้าไม่เกีย่ ว” ชายหนุม่ ผมสีเงินมองฉันอย่างดูแคลน.......อ๊าย!....นี่นายเห็นฉันเป็นเด็กรึ
ไงเนี่ย.........ฉันไม่ใช่เด็กนะ.....16แล้วย่ะ
“ข้าว่าพวกเราเสียเวลามานานแล้วล่ะ” คาร์มิลหยิบกล่องกระดาษใบหนึง่ ขึ้นและวางลงบนโต๊ะ หลังจากทีต่ อนนี้
เอกสารถูกจัดเก็บให้เรียบร้อยแล้ว “นี่เป็นของฝากจากบัลแกเรีย ท่านลูเซียส หัวหน้าเผ่าแวมไพร์ของที่นั่นฝากมาให้”
“มันคืออะไร” ชายหนุ่มผมสีเงินเอ่ยถามไถ่ดว้ ยความระแวง
“ไม่รู้เหมือนกันน่ะ เจ้าเปิดดูซิ” ชายหนุม่ ผมสีน้าตาลบอก
วิซิอัสแกะกล่องใบนั้นออกอย่างช้าๆ ฉัน รอย และคาร์มิล ยืนลุ้นอยู่ว่าในนั้นคืออะไร และแล้ว เมื่อกล่องกระดาษ
เปิดออก ก็มีลาแสงสีฟ้าครามส่องสว่างออกมาจากในนั้นกล่องนั้น ทาให้เราเห็นสิ่งๆหนึง่ ๆ นั่นก็คือ.......

ตำนำนที่7 Dark King Bat กับ มงกุฎกษัตริย์แวมไพร์
“นี่.....นี่มัน.....” นัยน์ตาที่ดูซุกซนและร้อยเล่ห์เล็กหรี่ทันที เสียงของชายหนุ่มผมสีน้าตาลแผ่วดุจเสียงกระซิบเมื่อ
พบกับสิ่งนั้น!
สิ้นเสียงของชายผู้นั้น แสงสว่างสีฟ้าอ่อนก็ค่อยๆจางลง เผยให้เห็นอัญมณีที่ล้าค่าและงามไร้ที่ติ มันเป็นอัญมณีรูป
ค้างคาวตัวใหญ่สีน้าเงินดั่งใต้ท้องมหาสมุทรทีด่ ูลึกลับ กาลังสยายปีกกว้าง และอ้าปากโชว์เขี้ยวเพชรที่ไร้มลทิน ดวงตาที่ดู
ดุร้ายและแวววาวราวกับมีชีวติ นัน้ ทามาจากนิลกาฬสีดาสนิท
ฉันเหม่อลอยมองความสวยงามของมันทีง่ ดงามยิ่งกว่าสิ่งใดๆตัง้ แต่ที่ฉันเคยพบ พร้อมกับหันไปมองหน้าชายหนุ่ม
ผูเ้ ปิดกล่องและกาลังจะระดมคาถาม แต่รอยพูดลอยๆเข้า
“วิซิอัส.....อัญมณีน.ี่ ...”
ร่างสูงโปร่งพยักหน้าช้าๆ สีหน้าของเขานิ่งเฉยราวกับรูปปัน้ หิน ดูท่าเขารู้ดีกว่าใครเลยว่าสิง่ นี้คืออะไร
“Dark King Bat” เขาตอบกลับมาด้วยน้าเสียงที่เฉยชา
แค่คาตอบนั้น สีหน้าของหนุ่มสองคนที่เหลือนั้นเต็มไปซีดขาวอีกครั้ง ตัวแข็งทื่อราวกับพบสิ่งที่มันแสนน่าสะพรึง
“ใช่ของจริงรึเปล่า” น้าเสียงกระตือรือร้นอยากรู้ของรอยถามไป
ชายหนุ่มมิปริปากคาใดๆออกไป เขาเพียงแค่พยักหน้าและหยิบผ้าเช็ดหน้าสีขาวของเขาสะบัดเล็กน้อย ก่อนที่
ผ้าเช็ดหน้าสีขาวผืนนั้นจะถูกชายหนุ่มใช้รองจับอัญมณีที่บอบบางเบาๆ ทุกสายตาในห้องได้จับจ้องไปที่อัญมณีเม็ดนั้น
หระดุจกับต้องมนตราลึกลับนั่น ความเงียบงันได้ครอบคลุมอีกครัง้ หนึ่ง
“แล้วมันคืออะไร” ฉันทาลายความเงียบนั่น
ผู้ถืออัญมณีเม็ดนั้นเงยหน้ามามองฉันและตอบไปตามความจริง
“มันเป็นสัญลักษณ์ของผูท้ ี่จะได้รับเป็นกษัตริย์แห่งแวมไพร์ที่แท้จริง” เจ้าตัวเพ่งพิศพินจิ อัญมณีเม็ดนั้น และพูดต่อ
“มันจะได้รับ ก็ต่อเมื่อ สหพันธ์แวมไพร์นานาชาติยอมรับแล้วว่าจะให้แวมไพร์ผู้นั้นเป็นกษัตริย์และปกครองแคว้นทุกแคว้น
ของแวมไพร์อย่างสมบูรณ์”
...เอ๊ะ...แล้วทาไมเขาพึง่ ได้ล่ะ ทั้งๆที่ก็เป็นราชันย์...
“อ้าว....ทาไมพึ่งได้ล่ะ” ฉันถามไปตรงๆ “ในเมื่อนายเป็นราชันย์แวมไพร์อยู่แล้ว ก็น่าจะได้นานแล้วไม่ใช่เหรอ”

ชายหนุ่มผมสีทองถอนหายใจเฮือกใหญ่กับในความไม่รเู้ รื่องของฉัน
“เอ่อ...คาว่า ราชันย์ กับ กษัตริย์ นั้น ดูแล้วเหมือนจะเป็นตาแหน่งเดียวกันนะครับ” เขาพูดจริงจังมากขึ้น ใบหน้าที่
ขาวซีดและคิว้ เข้มสีทองอร่ามนั้นเครียดๆทันที “แต่วา่ ความจริงแล้ว ในสังคมของแวมไพร์นั้น ต่างกัน”
“แล้วมันต่างกันตรงไหนไม่ทราบ” ฉันมุ่นคิ้วและชะโงกหน้าไปดูอัญมณีนั่นใกล้ๆ “ในเมื่อคาว่ากษัตริย์ กับราชันย์
มันก็แปลว่า ผู้ปกครองแผ่นดินราชอาณาจักรนั้น”
“ราชันย์ คือ ผู้ที่ทางสมาพันธ์สั่งให้เป็นผู้ปกครองดูแลชั่วคราวไปก่อนครับ” คาร์มิลแทรกพูดมา “แต่...กษัตริย์ คือ ผู้
ที่ทางสมาพันธ์ยอมรับให้เป็นจ้าวแห่งแวมไพร์ที่แท้จริง จะทาการเปลี่ยนเป็นคนใหม่ ก็ต่อเมื่อ กษัตริย์ผู้นั้นสวรรคต หรือ
ไม่ก็ยอมสละราชสมบัติดว้ ยตนเอง”
ฉันเหลือบไปมองชายหนุม่ ผมสีเงินเข้า เจ้าตัวมองกลับมาด้วยแววตาที่ไม่สามารถคาดเดาความรู้สึกได้ ฉันเผลอ
หลุดปากพูดไปในสถานการณ์ที่ไม่ควรจะถาม
“งั้น.....นายก็ยัง........”
เขายอมรับตรงๆและพยักหน้าอีกครั้ง ใบหน้าทีเ่ ฉยชาหันกลับมาที่อัญมณีเม็ดนั้นอีกครั้ง
“ใช่ ข้าเป็นเพียงแค่ผู้ปกครองชั่วคราว”
อ้อ...มิน่า...ทาไมทีปีส กับ อลิซาเบท ถึงหน้าด้าน จะเอาแคว้นนี้ให้ได้...ทั้งๆที่เจ้านี่เป็นราชันย์อยู่... แววตาสี
มรกตของชายหนุ่มดูเหม่อลอยเหมือนกับกาลังคิดไม่ตกอะไรบางอย่างอยู่
“วิซิอัสมีจดหมายอยู่ในกล่องด้วย” เสียงเรียกขานของเพื่อนร่างใหญ่ทาให้ชายหนุ่มผมสีเงินตื่นจากภวังค์
พวกเราทุกคนมองไปในกล่องใบนั้นตามเสียงเรียกมีกระดาษสีนาตาลไหม้
้
ๆทิ้งไว้อยู่ ร่างสูงโปร่งวางอัญมณีเม็ด
นั้นลงสู่ที่เดิมและหยิบจดหมายฉบับนั้นมาอ่าน พวกเขาเขถิบเข้ามาใกล้ๆและยืนอ่านด้วยกัน เหลือเพียงแต่ฉันที่ต้อง
กระโดดเหยงๆ เพื่อพยายามทีจ่ ะดู
ก็พวกเขาสามคนสูงมาก...ก็แน่ล่ะ...พวกเขาน่าจะสูงประมาณ180เซนติเมตร ...ส่วนฉันนะเหรอแค่ 160 เซนติเมตร
เอง...เตี้ยอย่าบอกใครทัง้ ๆที่เป็นลูกครึ่งแท้ๆ!
เคานท์หนุ่มเห็นฉันกระโดดเหยงๆอยู่นานสองนานจนรู้สกึ ราคาญ เขาจึงส่งกระดาษแผ่นนั้นมาให้แทน ฉันรับ
กระดาษอย่างอารมณ์เสียและอ่านดู
ในจดหมายฉบับนั้น ถูกเขียนด้วยหมึกสีเขียวสดดั่งยางไม้ด้วยภาษาบัลแกเรียน...อ้าว...เวรและ...คิ้วของฉันผูกชน
กัน และ มองหน้าเขา

“ทาไม” น้าเสียงทีด่ ูสุขุมของเขาย้อนถาม
“เอ่อ...อ่านไม่ออกน่ะ...” ฉันตอบอย่างหมดฟอร์มและวอนขอ “นายช่วยแปลให้หน่อยซิ”
ชายหนุ่มพ่นลมหายใจอย่างเอือมระอา เขาคว้ากระดาษออกไปจากมือของฉันและถามอย่างหัวเสีย
“อ่านภาษาอะไรเป็นบ้าง”
“ก็โรมาเนีย สโลวะเกีย ฮังการีนดิ หน่อย” สีหน้าของฉันลังเลและหันมาสบตาเจ้าของดวงตาสีเขียวมรกตนั่น “แต่
ถนัดอังกฤษ กับโรมาเนีย ที่สุด”
....งานนี้ สงสัยต้องยกความดีความชอบให้แม่ซะและ...ที่เคยบังคับขู่เข็ญให้เรียนภาษารกหัวแบบนี้...
ฝ่ามือใหญ่ของเขาข้างหนึ่งลูบไปตัวอักษรเหล่านั้นช้าๆ กระดาษแผ่นนั้นเรืองรองเป็นสีเขียวทันตา ตัวอักษร
เหล่านั้นจางหายไป และก็มีตวั อักษรสีน้าเงินปรากฏขึ้นแทน เขาส่งกระดาษแผ่นนั้นให้ฉันอีกครั้ง
ยาฮู้!...อ่านได้แล้ว...จากตัวอักษรที่ร้อยเรียงเป็นข้อความที่อยู่เบื้องหน้านั้น เขียนเป็นเนื้อความได้ดังนี้

ถึง เคานท์ วิซีอสั ลูกชายเพือ่ นรักของข้า มาควิส วลาด ดราโกนูล
เจ้าคงจะแปลกใจว่าทาไมข้าถึงส่งอัญมณีเม็ดนี้มาให้ ข้าจึงเขียนมาบอกก่อนที่เจ้าจะสงสัยมากกว่านี้ อย่างที่
เจ้ารู้ อัญมณีนี้คือ Dark King Bat และเป็นของจริง มันเป็นส่วนหนึ่งที่ฝังอยู่บนมงกุฎที่ใครๆต่างปรารถนา
อ่า....ใช่แล้ว มันคือ มงกุฎกษัตริย์แวมไพร์ ที่หายสาบสูญไปเมื่อ100กว่าปีก่อน เพราะ ศึกชิงมงกุฎนี้ เจ้าคง
จาได้ดีกว่าใคร ตัวเจ้าเองก็ไปเป็นผู้ช่วยในการรบครั้งนี้ด้วย
ตอนนี้คาถามที่เจ้าอยากจะถามก็คือ ทาไมอัญมณีที่ฝังอยู่บนมงกุฎถึงมาอยู่กับข้า พ่อของเจ้าน่ะแคะอัญมณี
นี้ออกจากมงกุฎและฝากกับข้าไว้ ก่อนที่จะทิ้งมงกุฎลงไปในทะเลดา มันสั่งเสียข้าไว้ว่า เมื่อถึงปีแห่งการเฉลิมฉลอง
แวมไพร์200ปีนั้น จงมอบอัญมณีเม็ดนี้คืนแก่เจ้า เพื่อยืนยันว่าเจ้าคือรัชทายาทรับช่วงต่อมาจากกษัตริย์แวมไพร์
ที่แท้จริงรุ่นก่อน
เหล่าผู้อาวุโสในสมาพันธ์แวมไพร์นานาชาติจะแต่งตั้งเจ้าในวันเทศกาลแวมไพร์200ปีนั่นเอง หากเจ้าถูก
แต่งตั้งเมื่อไหร่ ไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่สามารถขัดกับเจ้าได้ ในฐานะที่เจ้าเป็นกษัตริย์ที่แท้จริง
จงเก็บรักษามันให้ดี อย่าให้ตกไปอยู่ในมือของทีปีสเด็ดขาด เพราะ อย่างที่เจ้ารู้ พี่ของเจ้าต้องการอะไรกับ
ตาแหน่งนี้

มีข่าวอีกเรื่องที่ตอนนี้เจ้ายังไม่รู้ สายลับของข้าบังเอิญไปเห็นพวกครูเสดในประเทศของเจ้าเจอมงกุฎเข้าและจะ
เอามาโชว์ในฝานเทศกาลอีสเตอร์ที่ เมือง คลูจ รู้สึกว่าพอพวกมันโชว์เสร็จ ก็จะทาลายมันทิ้งทันที และข้าก็เดาต่อ
ได้เลยว่า อีกไม่นานแวมไพร์ในประเทศของเจ้าจะต้องรู้เรื่องนี้แน่นอนและแห่กันมาเพื่อที่จะชิงมงกุฎแน่ เจ้าจะชื
งมงกุฎหรือไม่ก็แล้วแต่เจ้า ข้าคิดว่าทีปีสกับอลิซาเบทต้องวิ่งแจ้นมาชิงของดีแบบนี้แน่ เพราะถึงอย่างไร แม้ข้าจะ
เป็นส่วนหนึ่งในสมาพันธ์แวมไพร์ก็จริง แต่ข้าไม่ใช่ผู้สวมมงกุฎให้ เจ้าเองก็รู้ดี ผู้สวมมงกุฎแก่กษัตริย์คนใหม่มี
สองคนนั้นเท่านั้นคือ ดุ๊ก ดีโค กับ มาควิส ซากี้ จะเป็นคนอื่นไม่ได้เด็ดขาด
แต่ถ้าเจ้าไปชิงและได้มันแล้ว ก็แล้วแต่เจ้าว่าจะเก็บเองหรือส่งคืนให้แก่สมาพันธ์ เพราะถึงยังไง มันก็ต้องตก
อยู่ในมือของเจ้าอยู่ดี
รักเจ้าดัง่ ลูกแท้ๆเสมอ
มาควิส ลูเซียส สแกร์
หัวหน้าเผ่าแวมไพร์ แห่ง บัลแกเรีย และ พ่อทูนหัวของเจ้า

ฉันละสายตาจากกระดาษแผ่นนั้นและส่งคืน เคานท์หนุ่มรับกระดาษพร้อมกับพูดพึมพาอะไรซักอย่าง จู่ๆกระดาษ
สีน้าตาลไหม้ก็ถกู เปลวไฟสีน้าเงินที่ผูดมาจากฝ่ามือใหญ่ของผู้นนั้ เผามอดไหม้จนกลายเป็นผงธุลรี ่วงกราวสู่บนผืนหิน ฉัน
อ้าปากค้างกับการกระทาของเขา
“นี่! นายเผาทาไมน่ะ” ฉันพูดเดือดๆ “เก็บไว้ซิ คนเขียนเขาอุตส่าห์เขียนอย่างบรรจงมานะ!”
...ถึงแม้ลายมือจะห่วยก็เหอะนะ...คุณมาควิส ลูเซียส
“เก็บไว้ เดี๋ยวทีปีสก็ส่งคนมาชิงจดหมาย” น้าเสียงที่ไม่สะทกสะท้านต่อสิ่งใดๆพูดมา “เรื่องนีอ้ ีกไม่นานก็คงต้องถึงหู
เขา”
“แล้วเจ้าจะเอาไง วิซิอัส” รอยถามหยั่งเชิง “จะบอกเรื่องนีใ้ ห้พวกขุนนางคนอื่นรู้รึเปล่า”
ร่างสูงปิดกล่องใบนั้นและหันไปมองหน้าผู้ที่สนทนาด้วย
“ไม่ต้อง” เขาบอก “แค่คนที่อยู่ที่นี่ก็พอ...พวกเจ้าไปได้และ ข้าจะทางานต่อ”
รอยและคาร์มิลทั้งสองคนพยักหน้าและก้าวเท้าเดินออกไปจากห้องที่เย็นเฉียบ เหลือเพียงแค่ฉันที่ยังยืนอยู่ที่เดินไม่
ไปไหน กับ ชายหนุ่มเจ้าของห้องที่หยิบไปท์เหล็กมาสูบอีกครั้งพร้อมกับแบกกองเอกสารไปวางที่โต๊ะทางาน

ดวงตาสีแดงฉานที่ปรารถนากระหายใคร่รู้ของฉันยังจับจ้องไปที่กล่องกระดาษใบนั้นไม่เลิก ร่างสูงมองฉันและย้อน
ถามอีกหน
“มีอะไรจะถามใช่ม่ะ”
ฉันพยักหน้าเออออไปและนั่งลงบนโซฟาอีกครั้ง เจ้าของห้องเดินกลับมาและทิง้ ตัวลงบนโซฟาเดียวกับฉัน สายตา
ของฉันกับเขาต่างสอบตากัน ฉันเริ่มอ้าปากถามทันที
“เรื่องมงกุฎน่ะ มันสาคัญยังไง” ฉันถามไปตรงๆ
เขาเอนกายพิงกับโซฟาทีอ่ ่อนนุ่มและแหงนใบหน้าที่หล่อคมคายขึ้นเพดานที่มีหยากไย่ใยแมงมุมเกาะเต็มไปหมด
“มงกุฎกษัตริย์แวมไพร์ เป็นมงกุฎที่มีถกู สร้างขึ้นมาโดยท่านซาตานและท่านลิลิธ บิดาและมารดาของเหล่าแวมไพร์
ทั้งมวล เพื่อมอบให้เป็นของขวัญแก่กษัตริย์”
“แล้วไงต่อ” ฉันถามต่อ
ชายหนุ่มส่งสายตาที่ลึกลับและวังเวงให้ฉันก่อนเอ่ยวจีขึ้น
“ผู้ที่ได้รับนั้น ถือว่าเป็นบุตรของท่านทัง้ สองอย่างแท้จริง” เขาพูดเนิบๆ “เมื่อได้รับการสวมมงกุฎแล้วจะได้รับพลัง
แห่งความชั่วร้ายอย่างมหาศาลจากพวกท่านทั้งสอง ใครที่ได้รับไป จะมีพลังราวกับพวกอัครเทวทูตของพระเจ้าที่เคยทา
การรบสงครามสวรรค์-นรกกับท่านซาตานก็ว่าได้”
โห...ขนาดนั้นเลยเหรอเนีย่ ...
“มิน่าทาไมในจดหมายถึงบอกว่าใครๆก็อยากแย่งชิง” ฉันมองไปทางอื่นและคิดถึงเรื่องนั้น
สีหน้าที่ราบเรียบของชายหนุ่มแปรผันไป มันกลับกลายเป็นความเคร่งเครียดและนึกคิดบางสิ่ง เขาพูดเรื่องนี้ต่อ
“แต่มีสิ่งหนึ่งที่แวมไพร์ทุกตัวไม่เคยรู้เรื่องหนึ่งเกี่ยวมงกุฎนี้”
“อะไรน่ะ” ฉันถามทันทีเมือ่ เขาเอ่ยขึ้น
แววตาของชายหนุม่ ผู้นั้นดูครุ่นคิดทันทีเมื่อพูดถึง
“ความหมายที่แท้จริงของปริศนาอักษรรูนบนมงกุฎ” ชายหนุ่มสูบควันที่มาจากกัญชาในไปท์เข้าไปอีกครัง้ “เค้าร่า
ลือกันว่า ถ้าใครสามารถไขได้ ผู้นั้นจะสามารถพบกับท่านซาตานและท่านลิลิธเพื่อขอสิ่งที่ปรารถนาได้ข้อหนึ่ง
กษัตริย์รุ่นก่อนๆพยายามที่จะไขปริศนานี้ แต่ไขอย่างไรก็ไม่มีทางรู้ความหมายของมัน แม้กระทั่งพ่อของข้าเองก็ไม่
สามารถไขความลับนั่นออกได้”

“ไม่ใช่เพราะมีพลังเท่าอัครสาวกของพระเจ้า” ฉันพูดแทรกมา “แต่เป็นเพราะปริศนานี้รึเปล่า ใครๆถึงอยากได้
มงกุฎมารวมทัง้ พวกทีปีสด้วยใช่ม่ะ”
เขาพยักหน้าช้าๆและลุกขึ้นไปหยิบแก้วไวน์มาสองใบจากตู้ แก้วทัง้ สองใบถูกหยิบมาและตั้งอยู่บนโต๊ะแก้วตัวนั้น
เขานัง่ ที่เดิมและเปิดจุกก๊อกขวดไวน์ออก น้าสีแดงค่อยๆถูกรินออกมามาขวดใบนั้นลงสู่แก้วไวน์ทงั้ สองใบ
...เอ๊ะ.....เดี๋ยว.....งั้น.........รึว่า...ที่ทีปีสต้องการแคว้นนี้กค็ ือ.......
“ทีปีสต้องการแคว้นนี้ไม่ใช่เพราะตัวแคว้นหรือล่าอาณานิคมเหมือนพวกออตโตมัน!” ฉันอุทานออกมาดัง “แต่เป็น
เพราะตาแหน่งที่นายครองอยูก่ ับมงกุฎ!”
ชายหนุ่มพยักหน้าอีกครัง้ และส่งแก้วไวน์มาให้ฉัน ฉันรับและจิบเล็กน้อยพอควร
“ใช่” เขาพูดขรึมๆ “ซาตาเรสเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในการยืนยันเท่านั้นว่าเขาเป็นราชันย์แวมไพร์ที่ต่อไปจะได้รับ
ช่วงเป็นกษัตริย์ และ สิ่งที่เขาอยากได้ที่สุดคือ มงกุฎ เขาคงจะอยากจะไขปริศนาและขออะไรบางอย่างแน่”
“บางอย่างที่ไม่ใช่สิ่งดีซะด้วยใช่มั้ย” ฉันถามหยัง่ เชิง
“แน่นอน” เขาตอบเต็มเสียงและค่อยๆลากเสียงเน้นประโยคสุดท้าย “ทีปีสไม่เคยทาความดี และ คงจะขอสิง่ ที่มัน
น่ากลัวจน....เราอาจจะยัง้ ไม่อยู่กับความทะเยอทะยานไม่รู้จักจบสิ้นของเขา”
...ทีปีส...บุคคลในประวัตศิ าสตร์...ความจริงเป็นยังไงกันแน่นะ...ชักงงกับเรื่องทีเ่ รียนมาซะและ...ไม่รู้แหละ...ยังไงก็
คงต้องช่วยไอ้บ้านี่ก่อนและกัน!...
“งั้นก็ต้องรีบไปเอามงกุฎก่อนที่จะไปถึงมือของทีปีสแล้ว” ฉันพูดลอยๆและถามความเห็นของเขา “นายจะเอาไงล่ะ”
เขาผู้นั้นนิ่งเฉยราวกับรูปปั้นซักครู่ ก่อนจะพูดต่อ
“ไม่ต้องรีบไปเอามงกุฎหรอกเขาดึงไปท์เหล็กออกและค่อยๆจิบไวน์อย่างเงียบๆ “ถึงทีปีสจะได้มงกุฎไป แต่ก็ไม่
สามารถถอดอักษรรูนได้”
“ทาไม” ฉันงงกับสิ่งที่เขาบอก “รึว่าทีปีสอ่านอักษรรูนไม่เป็น”
“ไม่ใช่” เสียงที่เย็นๆว่าพร้อมกับมือของเขาเขกหัวของฉันอีกครั้ง.......โป๊ก!....โอ๊ย!....“เขาไม่ได้โง่น้อยไปกว่าข้าเลย
คิดอะไรโง่ๆเนี่ย” ....เอ้า ใครจะรูเ้ ล่า!...”อักษรจะขึ้นก็ต่อเมื่อมีDark King Bat ฝังเข้าไปที่มงกุฎเท่านั้น”
“แล้วนายไม่คิดจะชิงมงกุฎเลยหรอไง!” ฉันเตือน “ลูเซียส พ่อทูนหัวของนายก็บอกให้นายรีบไปชิงไม่ใช่หรอ และให้
ระวังทีปีสกับอลิซาเบทน่ะ”

“งานนี้มีครูเสดมายุ่งด้วย” เขาพูดอย่างระมัดระวัง “จะบุ่มบ่ามบุกไปเลยไม่ได้ ข้าว่างานเทศกาลนี้ พวกครูเสดคุม
ทั่วงานแน่ๆ ถ้าไปทาอะไรผิดปกติเข้า มันจะจับกลิ่นของพวกข้าได้ทันที”
“แล้วพวกมันก็จะรีบทาลายมงกุฎก่อนที่จะชิง” ฉันเดาเหตุการณ์ต่อไป “พวกนายก็จะเสียเวลาเปล่าๆไปทันที แถม
ยังโดนล่าอีก”
“ใช่” เขาตอบด้วยน้าเสียงเรียบๆ และเหลือบมองทางหางตามาที่ฉัน “ข้าคิดแผนชิงเองล่ะกัน เจ้าไปพักได้และ”
...ดีๆ...ไล่ไปก็ดี...ฉันจะได้โดดหนีหนีเที่ยวซะที...
ฉันกระเด้งผึงจากโซฟาและรีบวิ่งปรู๊ดออกไปจากห้องทันที แต่เสียงเด็ดขาดเรียกไว้
“เดี๋ยว! เอาบันทึกไปด้วย”
...อึ๋ย...จะให้ไอ้บันทึกบ้านี่ตามมาหลอกหลอนอีกแล้วเหรอ...ฉันหมุนร่างเล็กมาและคว้าหนังสือปกสีดาเล่มหนา
เล่มนั้นอย่างซังกะตาย ก่อนที่จะรีบจ้าอ้าวจะเปิดประตูอกี ครัง้ แต่น้าเสียงเย็นฉียบเรียกฉันอีก
“ไหนๆเจ้าเองก็เป็นนักปราชญ์คดิ แผนมาด้วยล่ะกัน แล้วมาบอกคืนนี้ที่ห้องข้าด้วย บันทึกอย่าลืมเขียนล่ะ เขียน
เรื่องมงกุฎลงไปด้วย คืนนี้ข้าจะตรวจอีกครั้ง”
โอ๊ย!...เรื่องแค่นี้ก็ต้องเขียน!...ทาไมทาเองบ้างล่ะเนี่ย...มือก็มี...
“ค่า! ท่านเคานท์วิเซียส!” ฉันหันไปรับคาสั่งอย่างประชดประชันเต็มที่
ประตูไม้ได้ถูกฉันเปิดออกอย่างไม่สบอารมณ์ พร้อมกับเสียงปิดประตูคืนดังปัง! ฉันเดินปึงปังเรื่อยๆตามระเบียงที่
เต็มไปด้วยตะไคร่อกี ครั้งและมองทัศนียภาพสีเขียวที่ไกลแสนไกล
...ว้าว...ไม่อยากจะเชื่ออย่างหนึง่ เลยว่าดินแดนแห่งแวมไพร์อย่างที่นจี่ ะมีปา่ ไม้เต็มไปหมดด้วย.... มีเหล่าวิหคได้
โบยบินมาพักอาศัย มีทะเลที่เวิ้งว้างและแสนไกล มีท้องฟ้าสีครามสดใสที่สาดแดดเปรี้ยงๆ เสียงจักจั่นได้ร้องมาแต่ไกลๆ
บอกความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนแห่งนี้ พวกมนุษย์อย่างพวกยิปซีต่างคอยรับใช้ตลอดเวลาด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่
ภาพตามจินตนาการที่ฉันเคยอ่านที่มีแต่กลิ่นคาวของเลือด ความเศร้าโศก และความหวาดผวา
ในระหว่างที่ฉันคิดเพลินๆราวกับตกอยูใ่ นความฝัน นั้น....
“ไม่รู้แหละ! วันนี้ข้าจะพบท่านเคานท์ให้ได้”
“ใช่ๆ พวกข้าอุตส่าห์มาเลยนะ ไกลก็ไกล”
“มีข่าวเรื่องสาคัญมาบอกด้วย! ให้พวกข้าเข้าไปพบท่านเดี๋ยวนีน้ ะ!”

“ไม่ได้ครับ! ยังไงก็ไม่ได้ครับ”
จู่ๆก็มีเสียงโวยวายของดังขึ้นมาจากหน้าปราสาท....ไม่ใช่คนเดียวด้วย...น่าจะประมาณ2-3คน...เกิดอะไรขึ้นน่ะ...
รึว่ามีคนตบกันแย่งเจ้านั่น...
ฉันวิ่งดุ่มๆไปมองตรงระเบียงแถวหน้าปราสาท เห็นพวกทหารกันไม่ให้พวกหญิงสาวกลุ่มหนึ่งจะเข้ามาในปราสาท
แต่ล่ะคนพวกเธอแต่งชุดเป็นนางระบายิปซีต่างสีกันไปแต่วา่ มีสิ่งหนึ่งที่น่าแปลกนั่นก็คือ พวกเธอมีนัยน์ตาสีแดงฉานดัง
เลือดเหมือนกับฉัน พวกเธอพยายามจะเข้าไปให้ได้และโวยวายใหญ่
“หลบไปนะ! พวกข้ามีเรื่องสาคัญจริงๆ” หญิงสาวผมยาวสลวยสีน้าตาลกาแฟในชุดสีน้าเงินบอก
“ไม่งั้น พวกข้าจะใช้มนต์จริงๆด้วย” เด็กสาวผมซอยสั้นสีแดงในชุดสีเขียวหยิบไม้เท้าสีทองขึ้นมา ที่หัวของมันเป็น
รูปค้างคาวขนาดใหญ่นัยน์ตาสีมว่ ง “คราวที่แล้วโดนกระเด็นไปถึงชายป่าไม่เข็ดใช่ม่ะ”
“ไม่ได้ครับ!” ทหารพวกนั้นส่ายหัวดิก๊ ๆ “ยังไงก็ไม่ได้ครับ วันนี้ทุกคนทั้งปราสาททาการพักผ่อน พึ่งเสร็จจากการรบ
กับพวกเคานท์ทีปีสเองนะครับ”
“ไม่ยอมใช่ม่ะ” หญิงสาวผมสีบลอนด์ยาวดัดเป็นเกลียวๆราวกับตุ๊กตาในชุดสีมว่ งหยิบไม้เท้าสีทองขึ้นมาเหมือนกับ
ของหญิงสาวผมซอยคนนั้น
พวกทหารถอยหลังมาทันทีด้วยความหวาดผวาทันที.....ท่าทางไม่ดีแล้วแฮะ......ช่วยหน่อยล่ะกัน....ก่อนที่ทหาร
พวกนัน้ จะรับเคราะห์...
“นี!่ ให้พวกเขาเข้ามาได้”
พวกเขาทั้งหมดหันมามองหน้าฉัน ทหารเหล่านั้นได้ถอยออกมาและก้มหัวให้กับฉันหนึ่งที พวกหญิงสาวพวกนั้น
จ้องหน้าพวกทหารด้วยความสะใจและเดินเชิดเข้ามา ทว่า! หญิงสาวผมสีบลอนด์ที่จ้องฉันอยู่ แววตาของเธอนั้นเต็มไป
ด้วยชิงชังในตัวฉัน(รึเปล่านะ ไม่แน่ใจ) เธอมองซักครู่และเดินเชิดหน้าเข้ามา
..อะไรเนี่ย...ช่วยให้เข้าปราสาทแท้...ยังจะมองหน้าแบบนัน้ อีก...สวยซะเปล่าแต่ดูทา่ ไม่เป็นมิตรเลยแฮะ...
ร่างของฉันเดินต่อมาเรื่อยๆจนมาถึงห้อง มือที่บอบบางของฉันกาลังจะเปิดประตู แต่แล้ว ก็มีสาวใช้ผู้หนึง่ เดินมา
เธอโค้งคานับให้ฉันเล็กน้อยก่อนเอ่ย
“ท่านเฟรย่าค่ะ ท่านเคานท์เรียกพบด่วนค่ะ”
ฉันขมวดคิว้ พร้อมกับถอนหายใจเฮือกใหญ่และฝืนใจตอบ
“บอกไปว่าให้เจ้านายเธอรอไปก่อน ฉันไปเก็บของนี่ก่อน”

“ค่ะ” สาวใช้ผู้นั้นโค้งตัวและเดินกลับไป

เหอะๆ...ให้ตาย!...เมื่อตะกี้บอกให้ฉันออกไป...แล้วก็เรียกฉันกลับมาอีก...เสียเวลาชะมัด....ไอ้นี่เข้าใจยาก
ชะมัด...ฉันเดินปังๆกลับไปที่ห้องที่เย็นเฉียบของเขาผู้นั้นอีกครัง้ และผลักเข้าไปทันที
ในห้องนั้น เจ้าของห้องยังคงนั่งอยู่โซฟาที่เดิม ทว่า! คราวนี้มีหญิงสาวทั้งสามคนที่อยู่ทปี่ ราสาทเมื่อตะกี้อยู่พวก
ด้วย พวกเธอยืนอย่างสงบเสงี่ยมอยู่ใกล้ๆเขาผู้นั่น ฉันเดินเบาๆเข้ามาและนั่งโซฟาที่อยู่ตรงข้ามกับชายหนุม่ ผู้นั้น
“มีอะไร” ฉันถามไปห้วนๆ
“นี!่ พูดจาให้เพราะกว่านี้ไม่ได้รึไง” เสียงแหวเสียงหนึ่งแทรกมา
ใครฟะ...ฉันหันขวับไปตามเสียงและเห็นหญิงคนหนึ่งเข้า เธอผู้นั้นมีรูปร่างสูงโปร่งหุ่นดีราวกับสาวใหญ่ที่ทางาน
แล้ว ผิวขาวเนียนดุจกลีบดอกไม้ที่บอบบาง ใบหน้าทีข่ ุ่นมัวด้วยความอารมณ์เสียนั้นสวยคงรูป และที่ฉันจาได้แม่นก็คือ
เธอผู้นั้น มีเรือนผมเกลียวสีบลอนด์เด่น
หญิงผู้นั้นไม่ได้ทาอะไรนอกจากจ้องฉันไม่กระพริบตาอย่างเดียว คิ้วเข้มสีบลอนด์ของเธอขมวดเป็นปมทันตา
...ทาไมจ้องขนาดนี้ดว้ ยนะยังกับจะจับผิดงั้นแหละ...เธอมองฉันอย่างดูแคลนก่อนจะพูดเหน็บแนมใส่
“หน้าตาก็ดอี ยู่หรอกนะ แต่บังอาจพูดแบบนี้กับท่านเคานท์ได้ยังไง”
...เฮ้!...จะพูดมันก็เรื่องของฉัน...แล้วมันเกี่ยวกับอะไรกับเธอเนี่ย!...
“นางนี่เป็นแบบนี้อยู่แล้ว อซาเซีย” บุรุษผมสีเงินบอกและปัดเรื่อง “ช่างเถอะ”
“แต่ท่านค่ะ!”

เธอนั่งข้างๆชายหนุม่ ผมสีเงินและเอาใบหน้าสวยของเธอแนบไปที่บ่าทีใ่ หญ่กว้างของเขาพร้อมกับ

มองค้อนมาที่ฉัน “สาวใช้อย่างนางนี่จะไม่เกรงกลัวท่านนะค่ะ แล้วมันเป็นใคร ทาไมถึงมาใส่ชุดนักปราชญ์ได้ยงั ไง”
...เฮ้ย!...เจ๊!...ฉันเป็นนักปราชญ์นะย่ะ...ไม่ใช่คนใช้นะ!
“นี่! นายเรียกฉันมาเพื่อมองดูฉากหวานเหรอ” ฉันเลิกคิ้วถามประชดเจ้าของห้องไป
“ไม่ใช่.....” เขาตอบสั้นๆและผลักสาวสวยผู้นั้นออกไปจากตน “ข้ามาพูดแผนเรื่องชิงมงกุฎต่างหาก”
...ฮะๆๆ...รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นพวกที่หลงรักไอ้นี่ล่ะมั้ง...หญิงคนนั้นจ้องมองเขาด้วยความเจ็บปวดและหันมา
มองตาเขียวปั๊ดใส่ฉันที่กาลังแอบหัวเราะเบาๆอย่างสะใจนิดหน่อย ใบหน้าที่หล่อคมคายหันไปแลหญิงสาวที่แต่งชุดยิปซี
ทั้งสาม และหันกลับมามองที่ฉัน

“อ้อ ลืมแนะนาให้เจ้ารู้จกั ” เขาพูดเนิบๆ “พวกนี้ คือ พวกนางระบายิปซีจากหมู่บ้านแม่มดเผ่าดาร์โกวาเนีย”
“ข้า เลเนีย เมริกา้ ค่ะ” หญิงสาวผมสีนาตาลร่
้
างใหญ่แนะนาตัว เธอสูงกว่าฉันมาก และหุน่ ดีราวกับนางแบบ ผิว
นวลเนียนของเธอมีสีขาวอมเหลืองดั่งชาวเอเชียแท้ๆ ถามว่าหน้าตาดีมั้ย ก็ดี แต่มากนัก นัยน์ตาทีเ่ ต็มไปด้วยความ
อ่อนโยนของเธอมองมาที่ฉันและเผยรอยยิ้มทีเ่ ปี่ยมไปด้วยความดีใจให้กับฉัน
“ข้า ฟิน โกเรส ค่ะ” เด็กสาวผมซอยสีแดงร่างเล็กยกไม้เท้าของเธอขึ้น ความสูงของเธอนั้นเตี้ยกว่าฉันเล็กน้อย
หน้าตาน่ารักเหมือนเด็กสาวทั่วไปทาให้เธอดูโดดเด่นในสามคนนีพ้ ร้อมกับผิวขาวปานกลางเหมือนหญิงชาวโรมาเนีย
ดวงตาคู่งามมองฉันอย่างเปรมปรีด์
“ส่วนข้า อซาเซีย คาร์ซนิ เกล” หญิงสาวผมสีบลอนด์พูดจากระด้างใส่และจ้องฉันอย่างกินเลือดกินเนื้อ “แล้วเจ้า
ล่ะ เป็นใคร”
“ฉัน เฟรย่า โนคาเอล” ฉันตอบขุ่นๆกับเธอคนนั้น “เป็นนักปราชญ์ของที่นี่ ยินดีที่ได้รู้จกั ”
ผู้ชายในกลุ่มหญิงสีค่ นส่ายหัวเล็กน้อยราวกับรูก้ ่อนที่เริ่มกล่าวสุนทรพจน์ขึ้น
“แม่มดพวกนีม้ าบอกว่าได้ข่าวเกีย่ วกับมงกุฎเหมือนกัน และได้เชิญไปแสดงทีเ่ มืองคลูจเพือ่ ที่จะไปแสดงระบายิปซี
ที่เทศกาลนั้น”
“แล้วไง” ฉันย้อนถามและเอนตัวพิงไปกับโซฟา
“ข้าจะส่งเจ้าไปกับกองคาราวานของพวกนางไปเป็นคนใช้ของพวกนางซะ” น้าเสียงที่ไม่สะทกสะท้านสั่งบัญชามา
...คนใช้!!!...
“แล้วตอนที่พวกนางแสดงอยู่ เจ้าก็ขโมยมงกุฎมาซะ พวกครูเสดน่ะ ไม่ระวังแน่ เพราะไม่มกี ลิ่นไอของพวกแวมไพร์”
“อะไรนะ!” ฉันแหวใส่ทันทีและระดมคาต่อว่าชุดใหญ่เป็นชุด “นี่นายจะให้ฉันไปชิงคนเดียวหรอ! ฝันไปเหอะ!
อยากได้ก็ไปเองซิ! คนอะไรเห็นแก่ตัวชะมัด! ปล่อยให้ผู้หญิงไปชิง! เฮอะ! วิซิอัส นายมันขี้ขลาด!”
“เอ๊ะ! นางนี”่ อซาเซียฉุนเฉียวใส่ “ท่านเคานท์เลือกสิ่งที่ดที ี่สุดและ เจ้ายังจะมาว่าท่านอีก ปากเสียอย่านีต้ ้องสั่ง
สอน!”
“...อ-ซ-า-เ-ซี-ย...” ดวงตาคมกริบของวิซิอัสผู้นั้นเหลือบทางหางตา น้าเสียงลากๆเรียกขานเธอคนนั้นเย็นยะเยือก
ราวกับน้าแข็ง “อย่ายุ่ง”
หญิงสาวผู้นั้นเงียบไปทันทีและเบือนหน้าอย่างไม่สบอารมณ์ เขาพูดต่อ

“ใครบอกเจ้าว่าให้เจ้าไปคนเดียว” สีหน้าตายนิง่ สนิทของเขาหันมาที่ฉัน เขาอธิบายต่อ “ขืนปล่อยเจ้าไป ทีปีสก็ชงิ
ตัวเจ้าไปพอดี เพื่อความปลอดภัยของแคว้น ถึงยังไงก็ปล่อยให้คนสาคัญระดับแคว้นไปคนเดียวหรอก พวกข้าจะไปด้วยล่ะ
กัน”
...ตอนแรกพูดซะซึง้ เชียว แต่หลังๆนี่ชักรู้สึกหมั่นไส้โว๊ย...
“โอเค!” ฉันตอบหงิก...อยากจะรู้จริงๆว่าจะวางแผนยังไง... “แล้วพวกเราจะเข้าไปในนั้นยังไงโดยไม่ต้องถูกพวกนั้น
จับได้”
ชายหนุ่มถือแก้วไวน์ที่บรรจุไปด้วยไวน์และแกว่งไปมาเล็กน้อย เหมือนกับกาลังใช้ความคิดอะไรบางอย่าง ความ
เงียบสนิทกลับคืนมาอีกครั้ง
และจู่ๆเลเนียยิ้มน้อยๆขึน้ มาและเสนอด้วยน้าเสียงที่สุภาพ
“ท่านค่ะ ทางเราขาดนักระบายิปซีไปคนหนึง่ กับนักดนตรีประมาณ3คนค่ะ”
ดวงตารีสีมรกตเต็มไปด้วยความเข้าใจความหายในสิ่งที่เธอ เขาวางแก้วไวน์ใบนั้นลงและกล่าวมา
“เฟรย่า เจ้าปลอมเป็น นางระบาซะ พวกข้าจะปลอมเป็นนักดนตรีเอง” เสียงเรียบๆบอกมา
“หา!” ฉันโวยวายไป “นายจะให้ฉันไปเป็นนางระบาหรอ! คิดถูกรึเปล่าเหอะ!”
“ไม่เป็นไรค่ะ ทางเราฝึกให้ได้ค่ะ” ฟินตอบเสียงใสทันที “มีหลายคนทีเ่ ป็นคนไม่ได้เรื่องมาฝึกกับเราแล้วโด่งดังทั่ว
ประเทศเลยค่ะ
สีหน้าของฉันตอนนี้ซีดไป…ซีดเหมือนกระดาษขาวที่วา่ งเปล่า...ก็ฉันน่ะ...ฉันน่ะอับโชคเรื่องเต้นเลย จะบอกให้!...
ตั้งแต่เกิดมา ไม่เคยสอบผ่านวิชาเต้นราเลย...วิชานี้นะเป็นวิชาเดียวที่ฉันสอบตกวิชานี้ทุกปีเลย ฟิสกส์น่ะ ยังเอาตัวรอดได้
...แต่ไอ้นี่น่ะฉันยอมยกธงขาวตั้งแต่เริ่มเลย...
“งั้นก็ไม่มีปัญหาซินะ” ชายหนุม่ เดาและหันไปถามเรื่องราวจากเหล่าแม่มดสาว “แล้วเทศกาลจะเริ่มเมื่อไหร่”
“อีกสามวันค่ะ” น้าเสียงของเด็กสาวที่เต็มไปด้วยความสดใสว่า “และก็ต้องไปตั้งแต่วันนีด้ ้วย”
“วันนี้เลยเหรอ!” ......เฮ้!........พูดจริงเหรอ!....ไม่ๆ ไม่ๆๆๆๆๆ......
แม่มดสาวทัง้ สองพยักหน้าอย่างมั่นใจเต็มทีก่ ับคาตอบที่บอกมา ฉันหันไปมองเขาและส่ายหน้าทันที
“ไม่! ให้คนอื่นไปแทนฉันซะเถอะ”ฉันลุกขึ้นพรวดและหมุนร่างทันที “ถ้าเอาฉันไป นายจะดวงซวยอย่างมหันต์!”
...ยังไงฉันก็ต้องออกไปจากห้องนี้ก่อน ไม่งั้นโดนบังคับแน่...

“ปึ้ง!”
เสียงประตูบานใหญ่ดงั ขึ้น ฉันชะงักและยืนนิง่ เพราะ เลเนียและฟินใช้ไม้เท้าสีทองหัวเป็นรูปค้างคาวกันไว้ที่
ประตู พวกเธอสองคนหรี่ตาลงและมองฉันอย่างจริงจัง
“ไม่ได้ค่ะ ท่านเคานท์สั่งให้ไป ท่านก็ต้องไป” เลเนียพูเสียงเข้ม
“ไม่งั้นอย่าหาว่าพวกข้าไม่เกรงใจท่านนะ” ฟินว่ามา
...โห...พวกแม่มดเผ่านี.้ ..จงรักภักดีกับนายนี่ชะมัด...ขนาดไม่ได้เป็นคนรับใช้ในปราสาท...ยังกันขนาดนี้...แล้ว
ถ้าเป็นนี่ ฉันคงโดนลากไปแล้วล่ะมั้ง...
ฉันเดินถอยหลังและทิ้งตัวลงไปที่โซฟา เสียงถอนหายใจของฉันดังขึ้นอย่างซังกะตาย เจ้าของห้องเรียกสาวใช้ที่ยืน
อยู่มุมห้องมา หญิงสาวผู้นั้นโค้งคานับและเงยหน้าขึ้นเพื่อรับคาสั่ง
“ไปบอกโรยาตุสกับคาร์มิลเลียนให้เตรียมตัวเก็บของไปเมืองคลูจกับข้าเดี๋ยวนี้เลย” ชายหนุ่มสั่ง
“ค่ะ ท่านเคานท์”
สาวใช้ผู้นั้นรีบเดินออกไปจากห้องทันที....อ้า...หาช่องโหว่เจอแล้ว...ขอชิ่งไปก่อนนะพวก...ฉันกระเด้งฉับและรีบวิง่
ตามไป แต่ไม้เท้าสีทองได้กันไว้อกี !
สองสาวจ้องไม่เลิกและยังคงกันไว้อย่างหนาแน่น...ถ้าไม่ถอย...ต้องโดนมนตร์จากไม้เท้าสีทองร่ายให้ตวั ฉัน
กลับไปที่เดิมแน่...
“จะไปไหนค่ะ ท่าน” ฟินถามเสียงดุๆ
“ฉันขอไปเก็บเสื้อก่อน” ฉันกลอกตาไปมาและยิ้มกว้าง “แล้วฉันจะมา”.....สงสัยต้องใช้ทริคนี้ซะแล้ว...
แต่! แม่มดสาวทั้งสองส่ายหน้าและลั่นคาขาดไป
“ไม่เป็นไรค่ะ ทางเรามีเสือ้ เตรียมไว้ให้พวกท่านพร้อมอยู่แล้ว”
..โธ่เว๊ย...ทาไมต้องเตรียมของพร้อมไว้นะ...จะชิ่งหนีไปไงดีเนี่ย...ฉันหันไปมองหน้าบุรุษผมสีเงินอีกครั้ง เขาเท้า
คางและลุกขึ้นยืนเต็มสูงพร้อมกับค่อยๆเดินมาที่ฉัน ดวงตาลึกลับและคมกริบคู่นั้นหรี่ลงและจ้องมองฉันอย่างไม่วางตา
“จะแอบหนีกลับไปที่ห้องเหรอ” เขาถามหยัง่ เชิง
“กลับอะไร๊!...เปล๊า!.....” ไอ้นี่รู้ทันซะแล้ว...ยังไงก็ต้องหลอกให้ได้

“หน้าอย่างเจ้า เชื่อไม่ได้หรอก” พูดยังไม่ทันจบ ชายหนุ่มผู้นั้นก็เดินเข้ามาใกล้ฉันมาเรื่อยๆ “เจ้ามันฉลาด...จนน่า
กลัว...กับความคิดแผลงๆ...” ฉันถอยหลังไปเรื่อยๆจนไปชนกับฝาผนังหินที่เย็นเฉียบเข้า ใบหน้าของฉันมุ่นคิ้วด้วยความ
สงสัย
“นายจะทาอะไรฉันน่ะ” ฉันถามไปอย่างหวั่นๆ
ริมฝีปากบางเฉียบไม่ปริปากสิ่งใดออกมา เขาเพียงแค่โน้มใบหน้าทีซ่ ีดขาวและคมคายมาใกล้กับฉันมากขึ้นจนลม
หายใจอุ่นๆของเขาผู้นั้นกระทบไปที่ใบหน้าของฉันและเห็นเขี้ยวสีขาวยาวจากในปากของเขา ดวงตาสีเขียวที่เต็มไปด้วย
ความน่ากลัวจ้องมองฉันไม่หยุด ราวกับต้องการสื่ออะไรบางอย่าง
และทันใดนั้น! มือที่เรียวยาวของเขาได้โอบอุ้มฉันขึ้นแผ่นหลังที่กว้างใหญ่ของเขาทันที!
“วิซิอัส! นายปล่อยฉันลงเดี๋ยวนี้นะ!” ฉันดิ้นไปมาและรัวทุบแผ่นหลังของเขาอย่างแรงทันที “ไม่! ฉันไม่ไป! ฉันไม่ไป
เด็ดขาด! ปล่อยน๊า! ปล่อยซี!้ ไอ้บ้า! ปล่อย! ปล่อยเดี๋ยวนี!้ ”
แต่...เขากลับไม่สนใจกับคาพูดของฉันเลยแม้แต่นิดเดียว! ไม้เท้าสีทองของแม่มดสองสาวได้แยกออกจากกัน
ประตูสีดาที่อยูเ่ บื้องหน้าของเขาได้ถูกเปิดออกเองอย่างอัตโนมัติ เขาเดินโฉบตัวปลิวนาพวก3สาวแม่มดทันที
ฉันยังโวยวายและพยายามจะดิ้นให้หลุดออกจากไอ้แผ่นหลังบ้านี่! พร้อมกับทุบแผ่นหลังของเขาตลอดๆทาง
...นี่ขนาดสุดแรงเกิดแล้ว ไอ้บ้านี่กลับไม่สะทกสะท้านต่อความเจ็บเลย... ร่างสูงโปร่งนั้นเดินผ่านระเบียงทีเ่ ต็มไป
ด้วยตระไคร้ ผ่านบันไดหินที่ชันและเต็มไปด้วยความชื้นแฉะ จนไปถึงหน้าประตูของปราสาท
ที่นั่นมีรถคาราวานสีน้าตาลคันหนึ่งและม้าสีขาวปลอดอีกสองตัวรออยู่เบื้องหน้า รอยและคาร์มิลขี่ม้าสีน้าตาลของ
พวกเขารออยู่ ม้าเหล่านั้น สะบัดหัวสองสามทีราวกับทักทายเขาผู้นั้น
ชายหนุ่มผมสีเงินพยักหน้าให้แก่พวกแม่มดพวกนั้น พวกเธอรีบวิ่งแจ้นไปเปิดประตูไม้ดงั่ ตารางคุกรอรับ ร่างสูงโปร่ง
โยนร่างของฉันลงไปในรถอย่างแรงทันที
ฉันพยายามลุกขึ้นและตะเกียกตะกายเพื่อจะไปเปิดประตูออก แต่หญิงสาวผมสีน้าตาล ล็อกกุญแจประตูทันที ชาย
หนุ่มเดินกลับไปที่ปราสาทอีกครัง้ และเก็บดาบที่ฝังอยู่ที่พื้นของปราสาทเข้าฝักดาบหนังสีดาของเขา
“ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะ! ปล่อยเดี๋ยวนี!้ ” ฉันจับประตูคารานวานและเขย่าหลายครั้ง เสียงประตูไม้กับแม่กญ
ุ แจเหล็ก
ขึ้นสนิมได้กระทบกันก๊องแก๊งๆตลอด “วิซิอัส! ไอบ้า! ปล่อยฉัน! ปล๊อย! ไม่งั้นรถคาราวานทึมทึกคันนี้ฉันกระโดดให้พังเป็น
ชิ้นๆแน่! ปล่อยฉันออกไป! ยุคนายยกเลิกระบบทาสแล้วนะ! ฉันไม่ใช่ทาสที่จะถูกขังเหมือนหมาแมวนะ! ปล่อยซี!้ ”
ชายหนุ่มยังคงเมินเฉยกับการโวยวายไม่รู้จักหยุดของฉัน...เฮ้ย!...เจ็บคอแล้วนะ...หูหนวกหรือไงเนี่ย...เขาขึ้นขีม่ ้าสี
ดาร่างใหญ่ทเี่ ขาใช้ประจา ม้าร่างใหญ่สีดาตัวนั้นโผล่หน้ามามองฉันและส่งเสียงทักทายฉันเล็กน้อย

“เซราบัส! ช่วยบอกเจ้านายของนายหน่อยซิ” ฉันหอบและกระซิบบอกมัน “ว่าฉันไม่อยากไปจริงๆ”
อาชาตัวนั้นกลับส่ายหัวราวกับจะบอกว่า ไม่ได้จริงๆ ถ้าเจ้านายเลือกอะไรก็แล้วแต่เจ้านาย ดวงตาสีนิลคู่นั้นมอง
อย่างสงสารในตัวฉัน เจ้าของตัวมันได้ควบให้มันเดินไปข้างหน้าเล็กน้อย
เหล่าแม่มดสาวท่องมนต์อะไรซักอย่าง ไม้เท้าสีทองได้ส่องแสงสีทองเรืองรองเล็กน้อยและกลายเป็นกาไลรูป
ค้างคาวทันที พวกหล่อนสวมกาไลไปที่ข้อมือของพวกเธอและขึ้นขีม่ ้าสีขาวที่รออยู่ หญิงสาวผมสีนาตาล
้
ขึ้นบังเหียนของ
รถคาราวานคันนั้น ม้าสีนาตาลสองตั
้
วร้องเล็กน้อย เธอหยิบแส้สีดาสนิทและฟาดใส่ม้าสองตัวนั้นทันที
“เพี๊ยะ!”
“ฮี้ ~”
เสียงของม้าเหล่านั้นร้องขึ้น พวกมันควบไปเบื้องหน้าทันที กงล้อของรถได้เคลื่อนออกจากปราสาทมุ่งหน้าไปสู่ป่า
ทึบที่ไกลแสนไกล ม้าของพวกวิซอิ ัสได้ตามหลังรถคาราวานคันนั้น ฉันเกาะอยู่ที่ประตูและตะโกนแว๊ดๆถามชายผู้นั่งอยู่บน
ม้าสีดาร่างใหญ่ทันที
“นี่นายจะพาฉันไปไหน!” ฉันถามเสียงแหว
“หมู่บ้านดาร์โกวาเนีย” เขาตอบกลับมาสั้นๆอีกแล้ว

ตำนำนที่ 8 อุปสรรคระหว่ำงทำง!!!!
รถคาราวานได้โยกเยกไปตามทางลูกรังที่ขรุขระ กงล้อไม้ของคาราวานเก่าบุโรทั่งได้สง่ เสียงเอี๊ยดอ๊าดตาม
ทาง ผ้าม่านสีแดงเก่าๆและขาดเป็นรูบางจุดที่ปิดทางประตูรถได้ปลิวไปตามแรงลม เหล่าอาชาหลากสีได้เดินไปตามข้างๆ
คาราวานคันนั้น เสียงกุบกับได้ดงั ขึ้นไปเรื่อยๆเป็นจังหวะ ฉันหน้าเบ้พร้อมกับนั่งพิงกับข้างฝาในรถคาราวานคันนั้นในรถ
อย่างซังกะตาย
ตะวันจากฟากฟ้าที่สาดส่องมาที่รถของพวกฉัน บัดนี้มันค่อยๆลับเลือนหายไปตามกาลเวลา เงาที่อยู่ตามผืนดิน
ค่อยๆกลืนไป ความมืดมิดได้ปกคลุมไปทั่วฟากฟ้าราวกับผ้าสีดาอมม่วง เมฆาสีดาได้เลื่อนมาอีกครั้ง แสงดาวได้กระพริบ
วับวาวราวกับเพชรที่ประดับบนผืนผ้าอีกครั้ง ฉันหันไปมองรอบๆในคาราวานคันนั้น มีหมอนสีดาทีแ่ สนอ่อนนุ่ม2-3ใบกับ
ผ้าห่มบางๆสีทองที่ปักด้วยลายสีเ่ หลี่ยมผืนหนึ่ง
ร่างของฉันค่อยๆคลานไปและล้มตัวลงนอนบนหมอนใบหนึ่งที่อยู่ในสุด เปลือกตาของฉันค่อยๆปรือลงด้วยความ
อ่อนเพลียทั้งวันและปิดลง ซักพักฉันก็เข้าสู่ห้วงนิทรา จากนั้นฉันก็จาอะไรไม่ได้เลยว่ามันผ่านไปนานแค่ไหน
เวลาได้ผ่านไปนานแสนนานแต่มันรู้สึกเพียงแค่ชวั่ ครู่ ฉันได้ยินเสียงหญิงชายหลายคนคุยกันอยู่บางอย่าง
“ขอโทษนะค่ะที่พวกข้าต้องพาพวกท่านมาลาบาก” เสียงที่สดใสเฉกเด็กสาวกล่าว “ทางแถบนี้ขรุขระมากอยู่แล้ว
ล่ะค่ะ”
“ไม่เป็นไร” เสียงเรียบเฉยที่ฟังแล้วคุ้นเคยบอก “มันเป็นงานที่พวกข้าจะต้องไปอยู่แล้ว”
“แล้วไปถึงพวกเจ้าจะบอกพวกคนหมู่บ้านของพวกเจ้ายังไง” เสียงที่ดูกงั วลถาม “ในเมื่อหมู่บ้านพวกเจ้าไม่ชอบให้
คนแปลกหน้าเข้ามาน่ะ”
“ไม่ต้องห่วงค่ะ” เสียงที่ดูใจดีเป็นพิเศษของหญิงสาวบอก “พวกข้ามีปา้ ยเข้าหมู่บา้ นอยู่แล้ว และพวกท่านเป็น
เจ้านายของท่านแม่มดเฮลด้วย พวกเขาต้องยอมแน่นอน”
“งั้นก็ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงและ” เสียงที่สบายๆเอ่ยและเปรยขึ้น “ว่าแต่ ท่านเฟรย่าเงียบไปเลยแฮะ”
“สงสัยนางนั่นหลับไปแล้วล่ะ” เสียงเย็นๆว่า
“ก็เจ้าใช้ท่านเฟรย่าซะขนาดนั้น ไม่หลับก็แปลกแล้วล่ะ” เสียงสบายๆบอกต่อและถามหยัง่ เชิง “ไม่ใจร้ายไปหน่อย
เหรอ เพิ่งรบเสร็จหมาดๆ ก็ใช้ทางาน แถมยังโยนขึ้นรถให้มาชิงมงกุฎกับพวกเราอีกเนี่ย”

“ข้าว่าท่านใจดีที่สุดแล้วล่ะย่ะ” เสียงทีก่ รีดแหลมส่งเสริม “ไม่มีมารยาทอย่างนางนั่นน่ะ ควรใช้มากกว่านี้ซะด้วย
ซ้า”
“ท่านน่ะใจร้ายเกินไปและนะค่ะ” เสียงที่ใจดีแย้งมา “ไม่คิดจะให้หญิงสาวตัวเล็กๆพักบ้างเลยเหรอค่ะเนีย่ ท่านเอง
ก็อายุน้อยอยู่ดว้ ย”
ฉันค่อยๆดันร่างขึ้นจากพื้นไม้และคลานไปแถวๆประตูไม้เพื่อได้ยินชัดขึ้น เสียงทีเ่ ย็นๆได้เอ่ยขึ้นมา
“ไม่หรอก นางนั้นน่ะ นิสัยไม่เหมือนคนอื่น” เขาว่า “ทั้งดือ้ ชอบขัด จะไปไหนก็ไม่บอก คิดจะไปก็ไป แถมเจ้าเล่ห์รู้
มาก เชื่อคาพูดไม่ได้ ใช้แค่นี้ไม่มากเท่าไหร่หรอก แล้วนางนั่นน่ะไม่ต้องพักด้วย ว่างงานเกินไป”
หนอยยยยยยย!.....วิซิอัส.....ว่าฉันหรอ!....ฉันกาลังจะเปิดม่านออก แต่จู่ๆก็มีเสียงอีกเสียงขัดจังหวะมา
“วิซิอัส” เสียงสบายๆนั่นพูดต่อ “ท่านเฟรย่า...ไม่ใช่...เธอคนนั้นนะ ที่จะทาได้ทุกอย่างตามที่ใจของเจ้าเรียกร้อง
ท่านไม่ใช่คนเดียวกันกับนาง ไม่ใช่ ฟะ...”
...เธอ...หมายใครนะ....
“หยุดพูดเดี๋ยวนี!้ คาร์มิล!” เสียงของชายผู้นั้นตวาดเสียงกร้าวทันที จากเสียงเย็นๆกลับเต็มไปด้วยความโกรธ
เคืองทันตา
ทุกเสียงต่างเงียบไปทันทีหลังได้ยิน เสียงสบายๆเอ่ยขอโทษจากใจ
“เอ่อ..ข้า...ขอโทษที่พูดถึง...เขา” เสียงนั้นเต็มไปด้วยความสานึกผิด “ข้าเพียงแค่คิดถึงนางก็เท่านั้น”
ฉันได้ยินเสียงถอนหายใจเฮือกใหญ่อย่างเหนื่อยอ่อนก่อนจะได้ยินเสียงพูด
“ไม่เป็นไร” เสียงกลั้นอารมณ์ขุ่นเคืองตอบกลับมาและพูดเย็น แต่ฟงั แล้วรู้สึกหดหูใ่ จยังไงไม่รู้ “ทีหลัง...อย่าพูดถึง
อีก ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ข้าขอให้เรื่องนี้ปดิ ตายไปกับตัวพวกเจ้า...ตัวข้า...และก็...”
เสียงนั้นชะงักเล็กน้อยและกล่าวต่อ
“ห้องแห่งการลืม โดยเฉพาะ อย่าให้นางนั่นรู้เด็ดขาด”
...หมายความว่าไงนะ...ฉันเป็นตัวแทนเหรอ...แล้วทาไมต้องให้เรื่องของเธอที่พดู ถึงต้องปิดตายไปด้วย...แต่ช่าง
มัน!...ที่รู้ก็คือ เมื่อตะกี้ไอ้หมอนีว่ า่ ฉัน!...
ม่านสีแดงเก่าๆที่กั้นประตูไม้คาราวานได้ถูกเปิดออกทันที ฉันยื่นหน้ามาและแหวใส่

“นี!่ คิดจะนินทาน่ะ เบาๆหน่อยซิ” คิ้วของฉันชนเข้าหากัน นัยน์ตาสีแดงดั่งโลหิตฉานของฉันจ้องไปที่ชายหนุม่ ผม
สีเงินด้วยสายตาทีค่ มกริบราวกับมีดที่ถูกลับด้วยหินลับมีด “ฉันหลับอยู่ เสียงพวกนายน่ะดังมาก รู้มยั้ ”
“พวกข้าไม่ได้นินทา” ชายหนุ่มผู้นั้นตอบ “แค่คุยกันตามปกติ ก็เท่านั้น เจ้าดันตื่นเอง ช่วยไม่ได้”
...โห...แก้ตัวน้าขุ่นๆต่อหน้าเลยเหรอ...นี่หรอ...ราชันย์แวมไพร์...เฮอะ!...นิสัยนี่ไม่ควรจะได้ด้วยซ้า...
“แล้วไอ้ที่บอกมาว่า ทั้งดือ้ ชอบขัด คิดจะไปก็ไป เจ้าเล่ห์ รู้มาก เชือ่ คาพูดไม่ได้ เค้าไม่ได้เรียกว่านินทาหรอ”
ฉันเถียงจนแทบจะไม่ได้หายใจต่อทันที
ชายหนุ่มก้มหน้ามามองฉันด้วยสายตาทีเ่ ฉยเมย ราวกับว่าเขาไม่สนใจอะไรเลยกับคาพูดของฉันแม้แต่นิดเดียว ทุก
คนในกองคาราวาน ยกเว้นฉันกับเขา ต่างอมยิ้มด้วยความขากับคาตอบที่แก้ตัวของเขา
“นั่นน่ะ เขาเรียกว่า กล่าวถึงบุรุษที3่ ” น้าเสียงทีเ่ รียบๆตอบกลับมาด้วยคาที่สั้นๆแต่ได้ใจความ

“ไม่ใช่ย่ะ!” ฉันโต้กลับ “กล่าวถึงบุรุษที่3 กับ นินทา มันคนล่ะความหมายเลย จะบอกให้!”
ทุกคนในกองคาราวานยังคงแอบหัวเราะในลาคอเพื่อไม่ให้มีเสียงเล็กลอดออก แต่ก็มเี สียงหึๆดังขึ้นมาเล็กน้อย
พอควร ดวงตาสีแดงฉานของฉันมองตาขวางใส่ทุกคนทันที พวกเขาจึงหยุดหัวเราะและยิ้มกว้างแทน
“เถียงเป็นไฟแลบได้ แสดงว่ามีแรงล่ะซินะ” ชายหนุม่ ใช้นวิ้ ของเขาเกาที่แก้มข้างซ้ายของเขาเบาๆพร้อมกับเรียก
หญิงสาวที่บงั คับคาราวานอยู่ “เลเนีย หยุดรถก่อน”
หญิงสาวผมสีน้าตาลดึงเชือกที่บังคับเหล่าอาชาขึ้น อาชาสีน้าตาลทั้งสองถอยเล็กน้อยและยืนหยุดนิ่ง เหล่าอาชา
ทั้งกองคาราวานหยุดเช่นกัน เธอลงมาจากบังเหียนและเดินไปหาชายหนุม่ ผู้นั่งอยู่บนอาชาสีดาทันที
“มีอะไรรึค่ะท่าน” หญิงสาวเอ่ยวจีถามไถ่
“พวกเจ้าขึ้นไปนอนพักในรถซะ เดีย๋ วเฟรย่าจะบังคับบังเหียนต่อให้” ชายหนุม่ บอก เหล่าหญิงสาวมองหน้าด้วยกัน
และยิ้มกว้างเห็นฟันที่เรียวงามด้วยความดีใจ “ส่วนม้าของพวกเจ้า พวกข้าจะจูงเอง”
“ขอบคุณมากค่ะ ท่าน” พวกหญิงสาวในชุดนางระบายิปซีขอบคุณ พวกเธอลงมาจากม้าและเดินไปที่คาราวาน
“เฮ้ย! นายยังไม่ได้ถามความสมัครใจของฉันเลยนะ” ฉันจับประตูเขย่าหลายที
หญิงสาวผมสีน้าตาลหยิบกุญแจออกจากระเป๋ากางเกงสไตล์อาหรับและไขแม่กุญแจออกเบาๆ หญิงสาวผมบล
อด์กระชากประตูไม้ออกและลากฉันออกมาพร้อมกับผลักฉันจนฉันหกล้มไปลงบนพื้นดินลูกรังนั้น

พวกเธอก็กระโดดเข้าไปนั่งแทนที่ พร้อมกับปิดประตูไม้เก่าๆบานนั้น ฉันลุกขึ้นและปัดกระโปรงสองสามที สายตา
ของฉันหันไปจ้องหญิงสาวผมบลอนด์ด้วยความแค้นอย่างสุดๆ ก่อนที่หญิงสาวผู้นั้นยิม้ แสยะใส่ฉนั อย่างสะใจ
“ไปทางานได้และ” เสียงที่กรีดแหลมว่าและใช้มือไล่ฉัน “ได้เวลาที่พวกข้าจะต้องพักแล้วย่ะ”
ฉันหันไปมองชายหนุม่ ผมสีเงิน ฟันกรามของฉันได้ขบถี่ยบิ และเดินปึงปังไปที่บังเหียน ก้นของฉันได้กระแทกลงไป
เบาะกามะหยี่สีน้าตาลทันที รอยและคาร์มิลบังคับม้าให้เดินไปใกล้ๆม้าสีขาวสองตัวที่ไร้บุคคลนั่งอยู่บนตัวมันและจูงเชือก
มา ม้าสีดาร่างใหญ่เดินมาใกล้ๆฉันและส่งเสียงครางเบาๆ
“เฟรย่า อย่าอู”้ ...คาสั่งสั้นๆตามมาหลอกหลอนอีกแล้วเหรอ... “ไม่งั้นเราจะเสียเวลาไปอีก”
ฉันจับเชือกบังคับด้วยมือทั้งสองและกระชากขึ้นอย่างซังกะตาย อาชาสีน้าตาลทั้งสองตัวเริ่มเดินไปสู่เส้นทางทีเ่ ต็ม
ไปด้วยดินลูกรังอีกครัง้ เหล่าอาชาที่เหลือเดินตามมา อาชาสีดาเดินมาข้างๆฉันและเดินด้วยท่าทางที่สง่างาม
เมฆาสีนิลจากฟากฟ้าได้บดบังพระจันทร์อีกครา มีเพียงแต่แสงดาวที่พร่างพราวจากฟากฟ้าส่องแสงอยูเ่ ป็นเรื่อๆ
เป็นแสงสว่างบอกทาง พวกเราได้เดินเข้าสู่ป่าที่รกชัฏและมืดสนิท มีหมอกสีขาวขึ้นจางๆ อากาศแถวนั้นเริม่ เย็นขึ้น มือที่
อ่อนนุ่มและบอบบางของฉันเย็นเฉียบจนฉันไม่สามารถจับเชือกอยู่ ฉันจึงดึงเชือกบังคับขึ้นเพื่อให้อาชาคู่นั้นหยุด และเอา
ฝ่ามือทั้งสองข้างถูกันเพื่อให้เกิดไออุ่นบางๆ วิซิอัสก้มลงมาต่อว่า
“เร็วๆ อย่าชักช้า”
....ชิ!...ว่าฉันอีกแล้ว...คิ้วของฉันได้ชนกันอีกครัง้
“นี!่ รีบมากนักก็ทาเองซิ สั่งแต่ฉันอยู่ได้” ฉันจ้องสายตาทีค่ มกริบและเยือกเย็นคู่นั้นของเขา “นายมีสิทธิ์อะไรบอก
สั่งให้ฉันทา”
“ข้าเป็นเจ้านาย เจ้าเป็นลูกน้อง” ชายหนุ่มตอบด้วยน้าสียงที่เรียบเฉย “เจ้านายมีสิทธิใ์ ช้ลกู น้องไม่วา่ กรณีใดๆก็
ตาม โดยไม่ต้องถามความรู้สึกของลูกน้อง”
...นี่ถ้าในยุคนี้มันมีศูนย์เรียกร้องสิทธิแรงงานล่ะก็ ฉันจะเป็นคนแรกที่จะไปเรียกสิทธิบ้าและผลาญเงินจากไอ้บา้ นี่
...
“นายจงใจแกล้งฉันใช่มะ่ ” ฉันถามอย่างเหลืออดเหลือทน
ชายหนุม่ ถอนหายใจเฮือกใหญ่และสาดส่องนัยน์ตาสีมรกตทีเ่ ย็นชามาทางฉัน
“ถ้า...ใช่...” เขาเลิกคิว้ ขึ้นและทาทองไม่รู้ร้อน “แล้วจะทาไม”
“นี!่ นาย” ฉันแยกเขี้ยวใส่

“แซ่กๆ”
จู่ๆ เสียงใบไม้ที่เสียดสีกนั ตามพุม่ ไม้ดังขึ้น! สีหน้าของชายหนุ่มผมสีเงินเปลี่ยนไป ดวงตาของเขาได้เบิกกว้างและ
เงยหน้าขึ้นทันที เขาชักเชือกขึ้นเพื่อให้ม้าสีดาร่างใหญ่ของเขาหยุดเดินและหันไปมองรอบๆ เหล่าอาชาทัง้ กองคาราวาน
หยุดเดินเมื่อเห็นเขาผู้นั้นหยุด ร่างสูงอีกสองหันไปมองรอบๆบริเวณป่าแถวนั้นเช่นกัน หมอกสีขาวยิ่งลงหนาจัด จนเห็นทาง
เบื้องหน้าไม่ชัด
“อะไรน่ะ” ฉันกระซิบถามวิซิอัสผู้นั้น
“เงียบๆก่อน” เขาส่งเสียงกระซิบกลับมา ใบหน้าที่เรียบเฉยเริ่มตึงเครียดกับสิ่งที่กาลังประสบ “เตรียมตัวบังคับ
บังเหียนได้แล้ว ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น เจ้าข้ามสะพานไปข้างหน้าก่อนเลย”
ฉันพยักหน้าช้าๆและจับเชือกที่ล่ามพวกอาชาขึ้นอย่างไม่พอใจเท่าไหร่นัก.....แต่บรรยากาศแปลกๆแบบนี้...ยังไง
ก็ต้องฟังซินะ........
“แซ่กๆ แซ่กๆ”
เสียงเสียดสีของใบไม้แห้งๆได้ดังขึ้นอีกครัง้ ชายหนุ่มทั้งสองชักดาบที่เหน็บไว้ขา้ งกายและจับให้มั่น พวกเขาสาด
ส่องสายตาไปรอบๆป่าอีกอย่างระแวดระวัง ทว่า บุรุษผมสีเงินมองไปเบื้องหน้าด้วยสายตาทีเ่ ยือกเย็นและลั่นวาจาอย่าง
ชัดเจน
“ซ่อนไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก โอเวน”
เพียงแค่อึดใจเดียว...................
“ฟุบ!”
“ตึก!”
ก็มีเสียงใบไม้เสียดสีและเสียงที่ฝ่าเท้าจานวนมากเหยียบสู่พื้นพสุธาเบื้องหน้าของพวกเรา หมอกสีขาวค่อยๆจาง
หายไป เผยให้เห็นกลุ่มคนจานวนมากยืนมองพวกเราด้วยสายตาที่เกรี้ยวกราด
และแล้วก็มี บุรุษผู้หนึ่งเดินมาหน้ากลุ่มคนเหล่านั้น...ใบหน้าที่ดูโทรมและหม่นหมองนั้นมีหน้าตาละหม้ายคล้าย
เอริคมาก...แต่กลับมีรอยยิ้มมุมปากที่เยาะเย้ยใส่ชายหนุ่มผมสีเงินแทน รอยยิ้มแบบนั้นทาให้ฉันแยกออกเลย เพราะ เอริค
ไม่เคยยิม้ เยาะเย้ยให้ใคร...เขาใส่เสื้อคลุมผ้ากามะหยี่สีดากับหมวกปีกกว้าง
“ประสาทสัมผัสของเจ้ายังคงไวเดิมเลยนะ วิซิอัส” เสียงที่เยาะเย้ยถากถางผสานความชมเชยเอ่ยขึ้น

“ตัวเจ้าเองก็เช่นกัน” วิซอิ ัสชมแบบมีสีหน้าที่ไม่รับกับคาพูดและหยิบผ้าคลุมสีดาผืนหนึ่งออกมาจากเสื้อคลุมของ
เขา “รู้ว่าพวกข้าจะต้องมาที่นี่”
ชายหนุ่มที่ถูกนามว่าโอเวนหัวเราะกึกก้องขึ้นมา
“คนที่ค้นพบมงกุฎอย่างพวกข้า ไม่รู้ได้ยังไงว่าพวกเจ้าจะมาที่นี่” เขาบอกกลับ “ใจจริง ตอนแรกข้าจะทาลายมัน
แล้ว” เขาหยิบดาบมาควงเล่น ดาบสีทองด้ามนั้นเป็นเดียวกันกับดาบที่เคยปักที่หน้าอกของวิซิอัสกับต้นไม้ใหญ่นั่น “แต่
พวกข้าน่ะตั้งใจวางโชว์ไว้ที่เมืองคลูจ เพื่อที่จะล่อเจ้าออกมา........แล้วเจ้าก็มาจริงๆ”
“เหรอ...แล้วทาไมเจ้าคิดว่าพวกข้าต้องมาทางนี้ล่ะ” ชายหนุ่มหรี่ตาลงและสะบัดผ้าคลุมผืนนั้นสองสามที
เหล่ากลุ่มคนเหล่านั้น หยิบดาบของพวกเขาและตัง้ ท่าทันที ชายหนุ่มทัง้ สองที่เหลือก็ตั้งท่าเช่นกัน โอเวนหยุดควง
ดาบและตังท่าด้วย
“เมืองคลูจ เป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลจากแคว้นซาตาเรส การที่จะไปนั้นต้องเสียเวลาอย่างน้อย5วันถึงจะไปถึง” เขา
ตอบด้วยน้าเสียงที่มั่นใจ “และต้องผ่านแคว้นวาลาเซียหรือไม่ก็ทรานซิลวาเนียก่อนถึงจะไปได้ แต่คนอย่างเจ้าซึง่ ไม่ถกู กับ
ทีปีสและอลิซาเบท คงไม่โง่พอทีจ่ ะไปทางนั้นแน่นอน หมู่บา้ นดาร์โกวาเนียเป็นทางเดียวที่สามารถจะไปได้ เพราะ มันมี
มนต์ที่เปิดประตูมิติอยู”่
ริมฝีปากของชายหนุม่ ผมสีเงินได้เหยียดขึ้น มันเป็นรอยยิม้ อย่างเยือกเย็น...เป็นครั้งแรกทีฉ่ ันเห็นเขายิม้ แต่...
...ยิ้มแบบนี้มันเหมือนไม่ใช่เรื่องดี และต้องมีแผนอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่แน่ๆเลย...
“เดาได้ถูกต้องทุกอย่าง” เขาลากเสียงและโยนผ้าผืนนั้นทันที และน้าเสียงทีเ่ คยลากกลับกดแน่นจนน่ากลัว “แต่
........เจ้าคิดผิดมากทีม่ าดักข้าก่อน”
“พรึ่บ!”
ผ้าผืนนั้นได้แผ่ปกคลุมกลุ่มคนทั้งกลุ่ม พวกเขาใช้ดาบของพวกเขาฟันผ้าคลุมออก มันขาดเป็นวิ่นๆและได้ร่วงลง
สู่ผืนดินในสภาพที่ฉีกขาด มันไม่ได้แตกต่างไปจากผ้าขี้รวิ้ เก่าๆเลยแม้ต่อน้อย
ผู้คนกลุ่มนั้นหัวเราะเยาะอย่างบ้าคลัง่ และมองด้วยสายตาที่ดถู ูกเหยียดหยาม
“เจ้าเล่นอะไรน่ะ วิซิอัส” โอเวนหัวเราะจนน้าตาไหลและมองกลับมา “ทาตัวยังกับเด็ก 5 ขวบ ผ้ามันจะไปสู้อะไร
กับดาบได้”
เสียงหัวเราะของกลุม่ คนเหล่านั้น ยังคงดังก้องต่อไป ชายหนุ่มผมสีทองขมวดคิว้ เขาขบกรามของเขาถี่กันและ
กาลังจะลงจากม้า แต่ชายหนุ่มผมสีน้าตาลส่ายหัว เขาจึงยังคงนั่งต่อแต่อดทนและฝืนกลั้น

เมื่อเหล่าหญิงสาวได้ยินเสียงหัวเราะเหล่านั้น พวกเธอลงมาจากคาราวานเก่าๆและหยิบไม้เท้าสีทองตั้งท่าพร้อมที่
จะรบตลอดเวลา แววตาของพวกเธอเต็มไปด้วยความเคียดแค้นสาดส่องมาทางกลุ่มคนเหล่านั้น
...รู้สึกสังหรณ์ใจได้เลยว่า...อีกไม่นาน ต้องมีทะเลเลือดละเลงแถวนี้แน่...
แต่ผู้นากองคาราวานกลับนิ่งเฉยราวกับรูว้ ่าจะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
“เจ้าไม่คดิ จะเริ่มก่อนรึ งัน้ พวกข้าจะเริม่ เอง” โอเวนต่บทและหัวเราะเยาะอีกครา
กลุ่มคนเหล่านั้นวิง่ ดาหน้าเข้ามาทันที! ดาบที่คมกริบกาลังจะเข้ามาแทงร่างของชายหญิงเหล่านั้น! ทว่า นิ้วที่เรียว
ยาวของชายหนุม่ ผมสีเงินดีดนิ้วแทน!
“เป๊าะ!”
“กึกๆ กึกๆ”
เสียงประหลาดได้ดงั มาจากข้างหลังของกลุ่มคนเหล่านั้น! พวกเขาหันไปเมียงมองด้วยความสงสัย ทั้งๆด้านหลัง
ของพวกเขายังเต็มไปด้วยความว่างเปล่า มีเพียงแค่ผ้าสีดาผืนนั้นที่ถูกวางทิง้ ไว้แต่กลับมีเสียงประหลาด
“กึกๆ กึกๆ กึกๆ กึกๆ.......”
เสียงประหลาดนั่นยังคงดังต่อเรื่อยๆไม่ยอมหยุด พวกเขาหันมามองหน้ากันเองด้วยความสงสัยอย่างยิ่ง .ที่โล่งแห่ง
นั้น ไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติเลยแม้แต่นิดเดียว และ เสียงนั้นค่อยๆเงียบหายไปเรื่อยๆ แต่!
“ครึ่ก!ๆ ครึก!ๆ”
จู่ๆ ผ้าผืนนั้นก็โป่งตัวขึ้นราวกับภูเขาลูกเล็กๆทันที! มันได้โป่งตัวขึ้นเรื่อยๆจนเต็มไปทั่ว! โอเวนหันมามองหน้าวิซอิ ัส
ด้วยความงุนงงและหวาดหวั่น แต่วเขากลับพูดคาๆหนึง่ ด้วยเสียงกระซิบมาแทนซะนี!่
“ดาร์กเดม่อน แบท!”
นัยน์ตาสีแดงเป็นร้อยๆกว่าลูกลืมตาโผล่ขึ้นมาจากผ้าผืนนั้นทันที! ดวงตาของกลุ่มคนผู้นั้นเบิกกว้างออกด้วย
ความตกใจกลัวสุดขีด สีหน้าของพวกเขาซีดและมีเหงื่อไหล่ซึมตามทั่วร่างกับสิ่งทีก่ าลังจะประสบ!
“กี๊ส์!”
สิ้นเสียงร้องของผ้าผืนนั้น มันก็แยกร่างออกมากลายเป็น ค้างคาวตัวเล็กๆผู้เป็นเจ้าของนัยน์ตาสีแดง
หลายร้อยตัวบินว่อนไปทั่ว หน้าตาของมันเหมือนแวมไพร์ทั่วไป เพียงแค่ตวั เล็กเพียงแค่ฝ่ามือก็เท่านัน้ เบื้อง
หน้านี้เต็มไปด้วยอสุรกายตัวจิว๋ จานวนเป็นร้อย เพียงแค่อดึ ใจเดียว เหล่าอสุรกายเหล่านัน้ ก็พุ่งเข้าหากลุ่มคน
เหล่านั้นทันที!

“เหวออออออออออ!”
“ฆ่ามันให้หมด!”
เสียงร้องด้วยความหวาดกลัวของกลุ่มคนเหล่านั้นดังขึ้น โอเวนตะโกนมาต่อแทน แต่ทว่าตอนนี้ค้างคาวเหล่านั้น
มันใกล้มาถึงใบหน้าของพวกเขาเสียแล้ว พวกเขาใช้ดาบของตนฟันค้างคาวตัวจิว๋ ทันที ดาบเหล่านัน้ ฟันค้างคาวเหล่านั้น
ไม่ได้เลยแม้แต่น้อย แต่คา้ งคาวเหล่านั้นรุมกัดพวกเขาตัง้ แต่หวั จรดเท้าแทน จแทบจะไม่เห็นส่วนของเสื้อผ้าเลยแม้แต่นดิ
เดียว
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!”
เสียงกรีดร้องอย่างโหยหวน ทรมาน และรวดร้าวได้ดังขึ้นต่อเนื่องไม่ขาดสาย เสียงแห่งความเจ็บปวดได้ดังก้องไป
ทั่วจนถึงชายป่า เหล่าค้างคาวได้กัดจนสมใจอยาก มันก็ได้บินออกไปและรุมที่ร่างอื่นต่อ พวกมันเผยให้เห็นความน่า
สยดสยองอย่างยิ่ง ทาให้ผู้ที่ยืนอยู่แถวนั้นเห็นแล้วตกใจกลัวยิ่งกว่า
“เหวอออออออออออออ!”

ไม่แปลกใจเลย ว่าทาไมเขาร้องเสียงหลงขนาดนัน้ เพราะ สิ่งที่เขาเห็น มันคือ ร่างของคนนั้นเหลือ
เพียงแต่โครงกระดูกสีดาที่มีเศษเนื้อติดอยู่เล็กน้อย มีรอยแทะเล็กๆเต็มทั่ว เล็บบางเล็บได้หลุดอกมา แต่หลุด
ออกมาไม่หมด มันยังคงติดเนือ้ เยื่อเล็กน้อย ปากด้านบนถูกกัดเละเทะเห็นเพียงแต่เหงือกและฟันสีแดงฉาน
และลูกตาสีขาวนั้นทีอ่ อกมากลวงโบ๋จากเบ้า
กลุ่มคนบางกลุ่มวิ่งมาทีค่ าราวานและดาบกาลังจะแทงร่างของฉัน ฉันใช้แส้ฟาดไปทีเ่ หล่าอาชาทันที อาชา
เหล่านั้นยกเท้าหน้าขึ้น และวิ่งไปสู่เบื้องหน้าอย่างไม่ลดละ กลุ่มคนเหล่านั้นวิ่งตามและพยายามใช้ดาบแทงมาที่รา่ งของ
ฉัน ฉันใช้แส้ฟาดอีก อาชาสีนาตาลสองตั
้
วเร่งฝีเท้ามากกว่าเก่า
“ฉึก!”
ดาบด้ามหนึ่งก็ปักทะลุเบาะข้างๆที่ฉันนั่ง ฉันจึงลุกขึ้นและบังคับบังเหียนต่อไปแทน กลุ่มคนเหล่านั้นยังตามฉันไป
หยุดหย่อนจน ตอนนี้รถคาราวานถูกดาบเหล่านั้นฟันเละเทะจนไม่เหลือซากความเป็นรถแล้ว อาชาเหล่านั้นควบไปอย่าง
รวดเร็วจนไปถึงสะพานที่อยู่เบื้องหน้า ที่เชื่อมระหว่างแคว้นนี้และผืนแผ่นดินอีกผืนหนึ่ง
“ครึ่กๆๆๆ”
นั่นเสียงอะไรน่ะ!.....ฉันหันไปมองด้านหลังเห็นกงล้อไม้หลุดออกมาจากล้อแล้ว......เฮ้ย!......บ้าน่า....ทาไมต้อง
เป็นตอนนี้ด้วยล่ะ.....มันไม่ได้หลุดล้อเดียว แต่มันหลุดหมดเล๊ย!
“ครืดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด”

“พรึ่บ!”
รถคาราวานที่บัดนี้ไม่มีลอ้ ถูกลากไปตามพื้นดิน จนไฟลุกแล้ววววววว! ทาไงดี!๊ เหล่าอาชาทนความหนักและความ
ร้อนของคาราวานที่ถูกเผาไหม้ไม่ไหว มันจึงขึ้นดีดตัวขึ้น!
“ฮี้!~”
มันสะบัดออก จนฉันจับไม่อยู่ เชือกที่บงั คับได้หลุดออกจากมือของฉัน พวกมันได้วิ่งหนีเข้าไปในป่า ร่างของฉันล้ม
ลงไปที่พื้นทันที กลุ่มคนเหล่านั้นวิ่งตามและกาลังจะใช้ดาบที่แหลมคม สะท้อนแสงแวบๆสีเงินแทงจนตัวพรุน ฉันลุกขึ้น
และตะเกียกตะกายวิง่ ไปต่อไป จนไปถึงชายป่า........มีสะพานอยู่ข้างหน้าแล้ว........
แต่!มีดาบด้ามหนึง่ เหวี่ยงไป ฟันเชือกที่พันตอไม้ทยี่ ึดสะพานเสียแล้ว
“ฟึ่บ!”
เชือกได้ขาดออก สะพานได้ขาดลง เสียงหอบของฉันได้ดังขึ้นเป็นช่วง ฉันหันไปหลังไปเห็นพวกเขาวิง่ ตามมาใกล้
ฉันแล้ว.......ฉันยิ่งวิ่งไปเร็วมากกว่านี้
“หยุดเดี๋ยวนี้นะ” เสียงชายผู้หนึ่งตะโกนมาอย่างเกรี้ยวกราด
“หยุดให้โง่น่ะซิ!” ฉันเถียงทันควันและวิ่งปราดต่ออย่างว่องไว
แต่! พระเจ้าดันไม่เข้าข้าง! กระโปรงที่ยาวเกินไปที่ฉันใส่อยู่ทาให้เท้าของฉันเหยียบและหกล้มซะนี่! กลุ่มคน
เหล่านั้นกาลังวิง่ มาใกล้ถึงตัวฉันซะแล้ว ฉันพยามยามจะลุกขึ้นเพือ่ ที่จะวิง่ ต่อ แต่ความเจ็บปวดที่เท้าของฉันมันผุดขึ้นมา
เท้าของฉันแพลง!...บ้าจริง!...ทาไมมันเวรกรรมแบบนี้นะ!...ดาบเหล่านั้นกาลังจะแทงเข้ามาที่ร่างของฉัน
แล้วววววว พระเจ้าขา! ได้โปรดส่งเทพบุตรรูปงามมาช่วยลูกด้วยยยยยย! ลูกยังไม่อยากตาย! ยังสะสมเงินไม่ถงึ ล้านเลย!
“ฉัวะ!”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกก”
ทันใดนั้น! ร่างของบุคคลกลุ่มได้ขาดออกเป็นสองท่อนทันที! เลือดพุ่งออกมายิ่งกว่าน้าพุขนาดใหญ่ ดาบสีเงินแวว
วาวสลักลายค้างคาวตัวใหญ่สีดาเปื้อนเลือดสีแดงฉานได้กลับมาสู่เจ้าของที่แท้จงึ ชายหนุ่มผมสีเงินรับและควบอาชาสีดา
ร่างใหญ่มาหิว้ ร่างฉันขึ้นไปทันที! ฉันนั่งข้างหลังชายผู้นั้น กลุ่มคนที่เหลือได้วิ่งไล่ตามมาไม่หยุด ม้าสีดาร่างใหญ่ได้วิ่งไวดั่ง
พายุที่โหมกระหน่า จนจะไปถึงเหวแล้ว
“เฟรย่า! เกาะข้าให้แน่นๆ” เขาหันมาบอกฉัน
ฉันพยักหน้าและกอดเอวของเขาทันที!

“เซราบัส!” เขาเรียกชื่อม้าตัวนั้น ราวกับถามว่า พร้อมหรือไม่
ม้าตัวนั้นพยักหน้าทันทีและได้วิ่งไวขึ้น ไวขึ้น จากนั้น มันกระโดดข้ามเหวทันที! เบื้องล่างนัน้ เต็มไปด้วยความมืด
และลึกลงไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด กลุ่มคนเหล่านั้นหยุดวิง่ และยืนมองด้วยความเจ็บใจ......กีบเท้าของมันตอนนี้จะได้เหยียบรึ
ไม่ ก็ต้องนับถอยหลังแล้ว!
...10...9...8...7...6...5...4...3...2...1...0!!!!!!!...
“ฮี้!~”
เสียงของม้าสีดาตัวนั้นร้องขึ้น! เมื่อกีบเท้าของมันได้เหยียบลงสู่พื้นดินอีกฝั่งหนึง่ ! ชายหนุม่ ชักเชือกทีค่ ล้องม้าตัว
นั้นขึ้นและควบคุมมันให้หันกลับไปดูอีกครา คาราวานคันนั้นยังคงลุกโชนด้วยไฟ ร่างของผู้ไร้วิญญาได้นอนเกลื่อนไปทั่ว
และยังเห็นเหล่าค้างคาวตัวจิ๋วรุมกัดไม่เลิก
“พวกเลเนียกับรอยล่ะ” น้าเสียงที่ร้อนรนของฉันถามไถ่ทันที
“อยู่ฝั่งนั้นน่ะ” ชายหนุม่ ตอบเย็นๆ
“แย่ล่ะซิ! งั้นก็ต้องไปช่วยและ” ฉันรีบลงจากเซราบัส แต่เมือ่ เท้าของฉันเหยียบสู่พื้นดิน ความเจ็บปวดก็กลับมาอีก
ครั้ง “โอ๊ย!”
มือที่เรียวยาวของเขาสอดไปที่ใต้รักแร้ของฉันและอุ้มร่างของฉันขึ้น ฉันพยายามแงะเอามือของเขาออก แต่มัน
แน่นมาก ยากทีจ่ ะแงะออกได้ในสามนาที
“เฮ้! ปล่อยเดี๋ยวนี้นะ! ฉันจะไปช่วยพวกรอยกับเลเนีย!” พูดจบเขาก็จับฉันมานัง่ ด้านหน้าและกอดเอวของฉันไว้
“ตัวเจ้าไม่มีอาวุธจะไปสู้อะไรได้” เขาบอกและใช้มือตบหัวของฉันทีหนึ่ง...โอ๊ย!...ครั้งก่อนเขก...คราวนี้ตบเลยหรอ
ฟะ... “เมื่อตะกี้ตวั เจ้าเองเกือบโดนพวกมันฆ่า ถ้าเจ้าไปอีก ตัวเจ้าเองนี่แหละจะไปสร้างให้มันยุ่งยากอีก”
ฉันเงียบไปและมองชายป่าของอีกฝั่ง...มันก็จริง...เมื่อตะกีฉ้ ันเกือบเอาตัวเองไม่รอด...แต่ว่า...พวกรอยกับเลเนียจะ
เป็นยังไงบ้างนะ...
“งั้นเรามุง่ ไปหมู่บ้านก่อนล่ะกัน” เขากระชากเชือกบังคับขึน้ อีกครั้ง ม้าสีดาร่างใหญ่ยกขาหน้าขึ้น มันส่งเสียงคราง
และวิ่งเข้าไปมุง่ หน้าสู่ป่าทีเ่ ต็มไปด้วยต้นไม้ที่แห้ง กรอบ และมีสีดาสนิททันที
เหล่าหญิงสาวในชุดยิปซีเห็นกลุ่มคนที่เหลือโดนกัดอยู่ พวกเธอได้วงิ่ ไปตะลุมบอนด้วยกับการฆาตกรรมครัง้
นี้

“แว๊บ!!!!!”
ไม้เท้าเหล่านั้นส่องแสงสีทองขึ้น และกลับกลายหอกที่ประดับด้วยพู่สีดา มันยาวและแหลมคมพอๆกับเหล็กแหลม
ก็ว่าได้
“ฉึกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ!”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกก”
ร่างของพวกเขาเหล่านั้นถูกหอกปาทะลุหัวใจที่เต้นตุบๆ! โลหิตจานวนได้ไหลออกมา ใบหน้าของพวกเขานั้นบิด
เบี้ยวเต็มไปด้วยความเจ็บปวด โลหิตเหล่านั้นได้สาดเข้าไปที่ชดุ ของพวกเธอเป็นลายจุดๆไปทั่ว เลือดได้ไหลออกจากริม
ฝีปากของพวกเขาและล้มลงพยายามตะเกียกตะกายที่จะไปต่อ แต่หว่าก็ถูกพวกค้างคาวตัวเล็กๆเหล่านั้นรุมกัดต่อ
หอกได้กลับมาสู่พวกเธอ มือที่ขาวสะอาดของพวกเธอ บัดนี้มันเปื้อนเลือดเพราะหอกทีช่ ุ่มไปด้วยเลือดนั่นเอง พวก
เธอกระโดดขึ้นขี่ม้าสีขาวของพวกเธอและควบไปข้างหน้าทันที
“แล้วท่านเคานท์ล่ะ” อซาเซียหอบเล็กน้อยพร้อมกับกวาดสายตามองรอบๆ
“ข้าเห็นท่านควบไปก่อนหน้านี้และ” เลเนียตอบแทนและปลอบเธอ “ไม่ต้องห่วงท่านหรอก ท่านไม่เป็นไรอยู่แล้ว”
“งั้นพวกเราก็ต้องตามไปบ้างและ” ฟินพูดมา
หญิงสาวผมสีน้าตาลหันไปมองรอบๆแต่ก็ไม่เห็นใครคนหนึง่ อาชาที่ฟินและอซาเซียได้ควบไปแล้ว เหลือเพียงแต่
อาชาของเธอที่ยังคงหยุดนิ่ง ฟินเห็นเพื่อนของเธอไม่ยอมขยับ สีหน้าของเธอปั้นยากทันที
“เลเนีย! เร็วเข้า!” เธอตะโกนเรียก
“แต่ว่า ท่านรอย.......” เลเนียหันกลับมาด้วยความลังเล
“พวกท่านไม่เป็นไรอยู่แล้ว เรารีบไปก่อนเถอะ” เด็กสาวตอบแล้วยิ้มบางๆ
หญิงสาวผมสีน้าตาลถอนหายใจและตัดสินใจกระชากเชือกบังคับขึ้น อาชาสีขาวของหญิงผู้นั้นควบตามม้าอีกตัว
ไปทันที
อาชาเหล่านั้นได้ควบผ่านร่างโครงกระดูกติดเศษเนื้อเล็กน้อยหลายสิบร่างและได้เหยียบย่าโลหิตที่ท่วมเจิ่งนอง
พวกมันวิ่งไปเรื่อยๆ จนไปถึงเหวนั้น ฟินหันหน้ามามองหน้าเลเนียและยกมือเชิงถามว่า พร้อมหรือไม่
เลเนียพยักหน้า.......และแล้ว....อาชาสีขาวทั้งสองตัวก็กระโดดข้ามเหวทันที!............

ชายหนุ่มทั้งสองคนที่อยู่บนหลังอาชาสีน้าตาลนั้นได้ฟันร่างกลุ่มคนบางพวกที่ไม่ได้ถกู ค้างคาวตัวจิว๋ รุมเป็น
สองซีก กลิ่นคาวเลือดได้คละคลุง้ ไปทั่ว โลหิตได้ท่วมนองมากขึ้น กลุ่มคนเหล่านั้นได้กรีดร้องด้วยความทรมานและนอน
แน่นิ่งทันที พวกเขาเห็นโอเวนกาลังชุลมุนกับค้างคาว อยู่ พวกเขาจึงมองหน้าและพยักหน้าพร้อมกัน
ทันใดนั้น! ชายหนุ่มทัง้ สองก็กระโดดลงมาและใช้ดาบฟันเข้าไปที่แผ่นหลังของโอเวนทันที!
“ฉัวะ!”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกก”
เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของชายหนุ่มร้องขึ้น เขาหันมาจ้องด้วยสายตาที่โกรธแค้นและใช้ดาบสีทองด้ามนั้น
ฟาดฟันใส่ชายหนุม่ ทั้งสองทันที
“แกร๊ง!”
“กิ๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด”
เสียงดาบ3ด้ามปะทะเข้ากันอย่างจัง ดาบสีเงินสองด้ามของชายหนุ่มผมสีทองและชายหนุม่ ผมสีน้าตาลได้กัน
เอาไว้อย่างสุดแรงเกิด ดาบสีทองพยายามผลักดาบสีเงินสองด้ามนั้น คมดาบได้เสียดสีกันจนเกิดประกายไฟสีแดงขึ้น แต่
ทว่าต่างฝ่ายต่างไม่ลดล่ะกันเลยแม้แต่น้อย
“พวกเจ้ายอมตายซะดีกว่านะ โรยาตุส คาร์มิลเลียน” โอเวนตอกย้า “ยังไงพวกเจ้าก็สู้ดาบสายฟ้าลงทัณฑ์ของข้า
ไม่ได้หรอก”
รอยกับคาร์มิลหันหน้ามาและเลิกคิว้ ให้กัน ดาบสีเงินของพวกเขาผลักออกทันที โอเวนถอยและใช้ดาบปักที่ผืน
พสุธาทันที วงไสยเวทย์สีทองได้สอ่ งแสงสว่างจ้า ปรากฏขึ้นใต้เท้าของเขา ชายหนุ่มทั้งสองคนนั้นถอยออกมาทันที วายุ
ขนาดเล็กได้พดั มารอบๆกายของเขาจนกลับกลายเป็นวายุขนาดใหญ่ ใบไม้ตามพฤกษชาติได้ปลิวว่อนไปทั่วบริเวณแถว
นั้นและร่วงหล่นสู่พื้นดิน คาถาได้ถูกปล่อยออกมาจากคาพูดของเขาทันที!
“ด้วยพลังแห่งอาณาจักรพระเจ้า จงทาลายลูกหลานของซาตานด้วย!”
ดาบได้ลอยคว้างขึ้นและหมุนไปรอบๆ มันส่องแสงสีทองเรืองรองออกมา และกลายเป็น คทาสีทองขนาดใหญ่และ
ยาว หัวของคทาเป็นนกอินทรีสยายปีกสีทองทีก่ ว้างใหญ่ ชายหนุม่ รับคทานั้นทันที นกอินทรีได้อ้าปากออก ลาแสงสีขาว
ขนาดใหญ่ได้ส่องแสงออกมาจากปากนั้น เขาเหวี่ยงลาแสงในคทาหาชายหนุม่ สองคนนั้น!
“ตูม!”
เสียงของระเบิดได้ดังขึ้น ควันสีขาวได้ลอยขึ้นตรงตาแหน่งที่ลาแสงตรงนั้นลง มันค่อยๆจางหายไป บริเวณที่ชาย
หนุ่มทั้งสองคนยืนอยู่ บัดนี้เหลือเพียงแต่ความว่างเปล่า มีเพียงแต่พื้นดินลูกรังธรรมดาๆเท่านั้น ชายหนุ่มเหยียดริมฝีปาก

ขึ้นอย่างสะใจ เขายืนและมองไปรอบๆบริเวณแถบนั้นที่คละคลุ้งไปด้วยกลิ่นคาวเลือดและร่างมนุษย์ไร้วิญญาณเกลื่อน
กลาดไปทั่ว
“ฮึ...พลาดท่าจนได้” น้าเสียงที่เจ็บใจว่ามาและพูดน้าเสียงเย้ยหยัน “แต่ก็ฆ่าไอ้คู่หดู ูโอ้ หัวหน้าของเหล่า 7 ขุนพล
ได้ก็ดี ฆ่าพวกมันก็เหมือนวิซิอัสขาดแขนทัง้ สองข้าง คราวนี้มันก็ทาอะไรไม่ได้อีก”
ชายหนุ่มผมสีทองเดินออกไปทางเดินลูกรังแถวนั้น เมฆาสีดาค่อยๆเคลื่อนออก จันทราสีเหลืองนวลได้สาดส่อง
มายังพื้นปฐพี ทาให้เห็นเงาร่างสูงสีดาสนิทบนพื้นดิน ดวงดาวจากฟากฟ้าได้ลดแสงน้อยลง คทาของชายหนุ่มได้ส่องแสงสี
ทองและกลายเป็นดาบอีกครัง้ เขาเก็บดาบเข้าฝักและกาลังจะเดินต่อ
แต่ทว่า! จู่ๆขาข้างขวาของเขา กลับเดินไม่ได้ เขาพยายามจะเดินอีก แต่ขาของเขาไม่ขยับตามคาสั่งจากสมอง เขา
มองลงที่ขาของเขา และดวงตาของเขาก็เบิกกว้างขึ้นทันที
มือที่ที่ชุ่มได้ด้วยเลือด กับ เล็บสีดาที่แหลมคมและยาว จับขาข้างนั้นอยู่! สีหน้าของเขาขาวซีดด้วยความตกใจ
กลัวสุดขีด ชายหนุ่มใช้ขาอีกข้างกระทืบๆมือข้างนั้น แต่ยงิ่ กระทืบมันมากเท่าไหร่ มันก็จับแน่นเล็บสีดาที่แหลมคมของมัน
ฝังเข้าที่ขาของเขาทันที
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก”
ชายหนุ่มกรีดร้องออกมาด้วยความทรมาน เลือดสีแดงได้ไหลพุ่งพวยออกรดผืนดิน เขาหยิบดาบและกาลังจะตัด
เจ้ามือปีศาจที่แสนสกปรกทิ้งออกไปจากขาของเขา
“ฉัวะ!”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!”
แผ่นหลังของเขาถูกฟันอีกครั้ง ชายหนุ่มร้องอย่างเจ็บปวด และหันหลังไปเห็นชายหนุม่ ผมสีน้าตาลผู้หนึ่ง กาลัง
ยิ้มที่มุมปากและวิ่งเข้ามาเพื่อที่จะใช้ดาบสีเงินแทงเข้าที่รา่ งของเขา ดาบสีทองของเขาเปลีย่ นเป้าหมายเหวี่ยงเป็นบูมเมอ
แรงไปแทน หารู้ไม่เลยว่า ตอนนี้เงาของเขาก็มมี ือปีศาจอีกข้างจับดาบสีเงินอยู่และ ทันใดนั้น!
“ฉัวะ!”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก”
เสียงที่ถกู ฟันและเสียงกรีดร้องโหยหวนทรมานได้ดงั ขึ้น ขาของเขาถูกฟันจนขาดซะแล้ว โลหิตสีแดงสดได้ไหลพุ่ง
ออกมายิ่งกว่าท่อแปบน้าแตก เสือ้ ผ้าของเขาเต็มไปด้วยโลหิตทั้งชุด คมดาบเลอะได้ดว้ ยโลหิตราวกับใช้สีทาทิง้ ไว้ ชาย
หนุ่มคุกเข่าลงและกุมขาขวาที่ขาดพร้อมกับมองไปที่มือปีศาจข้างนั้นด้วยสายตาที่เคียดแค้น เพราะขาของเขาถูกมือปีศาจ
จับไว้ มันได้ลุกขึ้นออกจากเงาเผยให้เห็นเจ้าของร่าง นั่นคือ ชายหนุ่มผมสีทองนั่นเอง

“ประมาทพวกข้าเกินไปหน่อยแล้วมัง่ โอเวน” เสียงที่จริงจังจากชายหนุ่มผู้นั้นเอ่ยขึ้น
โอเวนไม่ยอมตอบ แต่เขากลับส่งสายตาที่แค้นจัดมาให้แทน
“แหม...เจ้านี่อยู่วซิ ิอัสนานแล้วมั้ง” ชายหนุม่ ผมสีน้าตาลปรบมือชม “เห็นใจดีๆอยู่ ไม่น่าติดความโหดของมันมาได้”
“เอาเหอะ อย่าพึ่งชมเลย” ชายหนุ่มพูดเสียงเข้มและปรายตามาที่โอเวน “เรารีบไปกันเหอะ”
“แล้วจะเอาไงกับเจ้านีด่ ีล่ะ” คาร์มิลแกว่งดาบไปมา รอยยิม้ ร้อยเล่ห์ของเขาผุดขึ้น “ควักลูกตาไปฝากวิซิอัสเอามั้ย”
“ไม่ต้องหรอก เราต้องไปชิงของไม่ใช่เอาของไปฝาก” รอยต่อว่าเพื่อนขี้เล่นของเขา
ชายหนุ่มทั้งสองคนขึ้นอาชาสีนาตาลของพวกเขาทั
้
นทีและเหลือบตาลงมองมาที่โอเวนอย่างสะใจ ก่อนที่จะใช้ขา
ของพวกเขาเตะไปข้างลาตัว อาชาสีน้าตาลทั้งสองก็ควบวิ่งไปข้างหน้าทันที ทิ้งให้ชายหนุม่ ผู้เสียขาข้างขวาไปข้างจ้องด้วย
สายตาทีเ่ คียดแค้นพร้อมกับเปรยขึ้นมาด้วยน้าเสียงที่อาฆาต
“ไอ้วิซิอัส! ซักวันพวกข้าจะทาลายพวกแกและแคว้นนี้ไม่ให้เหลืออะไรทิ้งไว้เลย! แกจงจาไว้!”

ตำนำนที่9 หมู่บ้ำนดำร์โกวำเนีย
“อีกไกลแค่ไหนเนี่ย ถึงจะถึงที่” ฉันบ่นกระปอดกะแปด เมื่อหนทางเบื้องหน้ามีแต่ความมืดมิด วายุบางเบาได้
พัดผ่านมา มีกลิ่นไอทะเลจางๆลอยมาแตะจมูกของฉัน
...สงสัยแถวนี้ๆมีทะเลอยู่ใกล้ๆ...แต่...ไม่ว่ามองไปทางไหนมันก็มีแต่ความมืด และ ป่า!...ป่า!...ป่า!...และก็...
ป่า!...
“ไม่รู้” บุรุษร่างสูงตอบเฉยชา ไม่มวี ี่แววความกระตือรือร้นหาทางไปแต่อย่างไร “ข้าเองก็ไม่เคยผ่านทางนี”้
...พระเจ้า!...ไม่เคยผ่านมา!...ฉันหันไปจ้องเป๋งที่เขา
“แล้วมาได้ยงั ไง! ทางไหนก็ไม่รู้!” ฉันโวยใส่เขา “แบบนี้หลงตายแน่ๆ!”
“เจ้าเลิกพูดมากซะทีเหอะ!” เขาพูดอย่างหมดความอดทนมา “หัดเงียบๆได้ไหม! พูดมากเดี๋ยวกินเจ้าเป็นอาหาร
มื้อค่าแน่!”
ฉันเบือนหน้ากลับไปด้วยอารมณ์ที่ขุ่นมัว และมองไปไกลๆในป่าลึกทีม่ ืดสนิทอย่างไร้หนทางและเต็มไปด้วย
พฤกษชาติสีดาทัง้ มวล
...นี่ถ้าหาทางไปไม่ถงึ ...แล้วพวกเลเนียไม่มา...แบบนี้หน10กว่าวันก็ไม่มีใครและพาออกไปชัวร์...ทาไมจะต้องมา
อยู่กับเจ้าบ้านี่ด้วยนะ!...ฉันเหลือบไปมองผู้บังคับช้าๆเล็กน้อยและรู้สึกแปลกใจในสิ่งที่เห็น
เรือนผมสีเงินแวววาวสไลด์ไล่ประระคอจนเกือบถึงบ่าได้ปลิวไสวไปตามทิศทางของวายุทพี่ ัดผ่านจนทาให้ผมหน้า
ม้ายาวปิดช่วงตาปลิวไปด้วยพร้อมกับเผยให้เห็นใบหน้าที่หล่อคมคายนั้นเข้า สีหน้าที่นงิ่ เฉยราวกับรูปปั้นเสมอเต็มไปด้วย
ความคิดคานึงบางอย่าง แววตาสีเขียวมรกตที่เหม่อมองทางเบื้องหน้าคู่นั้นเจือปนไปด้วยความไตร่ตรองบางอย่าง ริม
ฝีปากที่บางเฉียบเม้มแน่นก่อนที่จะคลายออกมาและใช้มือใหญ่อกี ข้างหนึง่ ที่ยงั ว่างมาปิดเพื่อไม่ให้เห็นว่าเขาหาวอยู่
...ฮะๆ...เชื่อเลย...แวมไพร์ก็ง่วงกับเขาเป็นด้วยเหรอเนีย่ ...เสียดาย! น่าจะเอากล้องมาด้วย ขอถ่ายของแปลกแสน
หายากซะทีเหอะ...ถ้าถ่ายได้นี่ เงินคงบินมาหาฉันทุกเวลาแน่เลย
“ยิ้มอะไร” เสียงเย็นๆย้อนถามทาให้ฉันสะดุง้ บัดนี้เขาเลือ่ นสายตาทีเ่ หม่อมองไกลๆมาทีฉ่ ันอย่างไม่สบอารมณ์
“ฮะๆๆๆ ก็แค่เจอของแปลก” ฉันหัวเราะและยิ้มกวนๆใส่เขา “ว่าแวมไพร์ง่วงในเวลากลางคืนเป็นด้วย”

“เจ้าคิดว่าพวกข้าง่วงนอนในเวลากลางคืนไม่เป็นรึไง” คาถามยอกย้อนของเขาโต้กลับมาทันที เจ้าตัวเริม่ ชักขุ่น
เคืองกับการกระทาของฉัน
“แน่ล่ะ!” ฉันยักไหล่และเล่ามาตรงๆ “ฉันพึ่งเคยเห็นแวมไพร์ตัวจริงๆเป็นๆเมื่อสองวันมาเองนะ! แล้วที่ฉันรู้มาก็มี
แต่แวมไพร์นอนกลางวันทั้งนั้น! ที่แคว้นนี้น่ะแหละที่แปลกมาก! แวมไพร์ เดินตอนกลางวันโดยไม่เป็นอะไรได้ แถมยังง่วง
นอนในเวลากลางคืนอีกต่างหาก!”
“เรื่องที่แวมไพร์งว่ งตอนกลางคืนน่ะ” เสียงเรียบเอ่ยตอบกลับมาและอธิบายให้ฟงั “ความจริงแล้วทุกคนในแคว้น
ต่างก็เคยเป็นมนุษย์มาก่อน แต่พอเป็นแวมไพร์ พวกเขาก็เลยไม่ชนิ พ่อของข้าก็เลยสร้างโดมไว้”
“แล้วตัวนายล่ะ” ฉันเอียงคอเล็กน้อย ดวงตาสีแดงฉานของฉันมองปราดที่เขา
“ข้าถูกฝึก” เขาว่ามา “ถึงข้าเป็นแวมไพร์ตั้งแต่เกิดก็เถอะ”
“อ้าว! นายเป็นแวมไพร์ตั้งแต่เกิด แล้วนายแบ่งเวลากินกับนอนยังไงน่ะ” ฉันอ้าปากค้าง “แล้วอยู่ตอนกลางวัน....
ไม่...โดนแสงแล้ว...”
“ข้ากับครอบครัวของข้าอยู่ที่ดินแดนนี้ตงั้ นานแล้ว” เสียงขรึมๆแต่แฝงไปด้วยความหงุดหงิดบอกไป
“อ้อ....” ฉันพยักหน้าเล็กน้อย
ฉันหันหน้ากลับไปและแหงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้า ค่าคืนดุจผ้าแพรสีดาสนิทปูไว้นี้มดี วงดาวสีขาวดั่งเพชรเม็ดงาม
เล็กๆสว่างพร่างพรายไปทั่วและไกลแสนไกล พวกมันต่างส่องแสงระยิบระยับทีละนิดๆราวกับยอกเล่นผู้เฝ้ามองด้วยความ
ปรารถนาใคร่แล...พึ่งผ่านเหตุการณ์สยองทะเลเลือดนอง...เจ้าดาวพวกนีย้ ังมีหน้ามากระพริบวิบวับกลั่นแกล้งผู้มองอีก...
ฉันก้มลงและหลุบตามองไปที่พื้น
...เฮ่อ...ฉันล่ะเกลียดพวกดวงดาวแบบนีจ้ ริงๆเลย...วันที่แม่เดินไปจากฉันและพ่อ ก็เป็นวันเดียวที่มีดาวแบบนีด้ ้วย
...
กีบเท้าของเซราบัสได้ยาเหยี
่ ยบไม้แห้งๆไปทั่ว จนไปถึงทางแยกสองทาง เป็นทางซ้ายและทางขวา ที่นั่นไม่มีปา้ ย
ปักบอกชี้ทางปักเลย ชายหนุ่มกระตุกเชือกบังคับขึ้น กีบเท้าสี่ขาค่อยๆหยุดวิ่งและย่างเท้าเบาๆจนกระทั่งหยุดเดิน
“นายหยุดทาไมล่ะ” ฉันเงยหน้าและหันไปมองเขา
ใบหน้าที่หล่อคมกริบหันมาทางฉัน สีหน้าของเขาเหมือนกาลังชั่งใจของฉันบางอย่างอยู่ และแล้ว เสียงทรงอานาจ
และแสนเย็นชาของเขาตอบกลับมา
“รอพวกรอยกับเลเนีย”

...อ้อ...นั่นซิ...ไม่รู้ว่าพวกนั้นไปถึงไหนแล้วนะ...ชักเป็นห่วงแฮะ...ร่างเล็กๆของฉันโยกเยกเล็กน้อยไปมาก่อนทีจ่ ะ
เอาหัวของฉันซบกับไปที่แผงขนของอาชาร่างงามด้วยความเบื่อหน่าย
“ให้ตายเหอะ....ฉันอยากกลับบ้าน” ฉันบ่นยานคางและค่อยวาดภาพในความฝันพร้อมกับหลับตาพริ้ม “ที่นอน
นุ่มๆ อาหารอร่อยๆ เพลงเพราะๆ โดดเรียนเป็นชีวิตจิตใจ สวรรค์แท้ๆเลย”
“แต่เจ้าต้องอยู่ที่น”ี่ เสียงเย็นๆดุจฟ้าผ่าเปรี้ยงก็ไม่ปานได้ทาลายภาพแห่งความฝันหมดสิน้ ฉันหันไปมองค้อนใส่
เขาทันที “ไม่มีสิทธิ์ไปไหนได้ทั้งนั้น”
“แล้วฉันจะได้กลับเมื่อไหร่” ฉันพูดฉุนเฉียวใส่
“ปีหน้า” คาตอบสั้นๆประกาศมา ใบหน้าขาวซีดแหงนขึ้นสู่ท้องฟ้า เรือนผมสไลด์สีเงินของเขายังคงปลิวไปตาม
วายุบางๆ
“หา! อะไรนะ!” ฉันร้องเสียงหลง “ปีหน้า....ไม่จริ๊ง!!!!”
เขาเหลือบตาลงมามองและพูดขรึมๆ
“มันคือความจริง” ดวงตาสีเขียวมรกตได้กลับไปมองที่ฟากฟ้าไร้สิ้นสุดอีกครั้ง “ถ้าอยากได้ในสิ่งที่เจ้าต้องการก็
ต้องเสร็จงานนีก้ ่อนล่ะ ถึงจะได้”
“ไม่!” ฉันแหวใส่เขาและกระชากคอเสื้อเขามาพร้อมกับพูดเสียงลากๆ “ฉัน-ต้อง-การ-กลับ-บ้าน-เดีย๋ วนี!้ ”
เคานท์หนุ่มร่างสูงก้มหน้าลงมามองฉันอย่างเฉยชา เขาคว้าข้อมือข้างหนึ่งของฉันและบีบอย่างแรง
“เสียใจ” เสียงเย็นเอื้อนเอ่ยมาอย่างไม่สะทกสะท้าน “ตราบใดทีเ่ จ้ายังอยู่กับข้า ก็ไม่มวี ันกลับไปได้หรอก”
ฉันจ้องถมึงทึงใส่เขาพร้อมกับแยกเขี้ยวใส่ เขากลับเลิกคิ้วและยิ่งบีบเข้าไปใหญ่ มือของฉันพยายามสะบัดให้หลุด
จากมือใหญ่นั่น...แต่...ให้ตาย...ยิ่งสะบัดและดิ้นให้หลุดเท่าไหร่ ก็ยิ่งแน่นขึ้น
“ปล่อย!”ฉันพูดเสียงขุ่น
“ไม่” คาปฏิเสธเย็นเยือกตอบกลับมา
“ปล่อยเดี๋ยวนี!้ ” ฉันย้าคาพูด
“ไม่” คาตอบยังคงยืนยันดังเดิม “จนกว่าเจ้าจะเลิกพูดมากและโวยเรื่องกลับบ้าน ข้าถึงจะปล่อย”
...อ้อ...ไม่ปล่อยใช่ไหม....ได้...ได้เลย....

ฉันฉีกยิ้มกว้างและเหวีย่ งหมัดข้างหนึง่ ไปชกหน้าเขาทันที แต่มือใหญ่อกี ข้างรับกาปั้นนั่นทัน แถมยังจับซะแน่น
ด้วย...กรรม...เขาส่ายหัวอย่างเอือมระอาก่อนทีจ่ ะต่อว่าเหมือนพวกคนแก่วา่ ลูกหลาน
“อายุเท่าไหร่แล้ว ทาตัวให้สมอายุหน่อย ข้าต้องการคนมาทางาน ไม่ใช่มาเพิม่ ภาระ ตอนนี้ ข้าไม่อยากเลี้ยงเด็ก
ปัญญาอ่อน”
“นี่! นายหาว่าฉันปัญญาอ่อนหรอ!” สีหน้าฉันเลือดขึ้นหน้าเต็มที่และสะบัดแขนทั้งสองข้างด้วยแรงเต็มกาลัง “ฉัน
ไม่ใช่นะ!”
ทันใดนั้น! เสียงควบของอาชาได้ดังขึ้นมาไกลๆ มันเป็นเสียงที่ดงั กระแทกไปตามพื้นเป็นจังหวะมาจากด้านหลัง
ไม่ใช่เพียงแค่เสียงเดียว แต่เป็นเสียงกีบเท้าจานวนมาก วิซิอัสหันไปมองช้าๆ และ เพ่งพินิจดูต้นเสียงนั้น
ภาพที่เขาเห็นนั้น คือ อาชาขาวสองตัวกับหญิงสามคนในชุดนางระบา ตามมาติดๆด้วย สองชายหนุ่มในคราบชุด
ขุนนางกับม้าสีน้าตาลสองตัว พวกเขาทัง้ หมดกาลังควบขี่เหล่าอาชามาทางนี้พอดี
เมื่อมาอยูใ่ กล้พวกฉัน พวกเขาชักเชือกขึ้น ม้าทัง้ หลายได้หยุดเดิน อาชาร่างสง่าทัง้ หมดต่างวางกีบเท้าของพวกมัน
อย่างนุม่ นวลบนใบไม้ที่แห้งกรอบ วิซิอัส ปล่อยมือของฉันออกและหันไปสนใจอาการของพวกเขาเหล่านั้นแทน ฉันรีบจับ
ข้อมือของฉันหมุนไปมาด้วยความแก้เมื่อย
“เป็นไงบ้าง” เขาถามด้วยเสียงเรียบๆเสมอต้นเสมอปลาย “บาดเจ็บตรงไหนรึเปล่า”
“ไม่ค่ะ ท่านเคานท์” เหล่าแม่มดสาวพร้อมใจกันตอบและยิม้ ให้
“พวกเจ้าล่ะ”
สองหนุ่มคู่หูดูโอ้ส่ายหัวเล็กน้อยและหัวเราะเบาๆ
“นิดๆไม่มากเท่าไหร่” รอยตอบด้วยน้าเสียงทีจ่ ริงจัง
“โดนสะเก็ดระเบิดนิดเดียว” คาร์มิลโบกมือไปมาและยิ้มกว้าง “เออ! พวกข้ามีของฝากมาให้เจ้าด้วยนะ”
“อะไร” ร่างสูงโปร่งถามสัน้ ๆ
“นี่ไง” รอยยกขาทีเ่ พิ่งถูกตัดมาสดๆข้างหนึ่งทีช่ ุ่มไปด้วยเลือดมาให้ดู
พวกแม่มดสาวต่างเอามือปิดปาก เพื่อป้องกันไม่ให้เสียงกรีดร้องของพวกเธอออกมา ฉันรีบหันไปมองทางอื่นแทน
ก่อนที่ฉันจะเกิดอาการพะอืดพะอม มีเพียงแต่ชายหนุ่มสามคนทีม่ องแล้วเฉยสนิท ราวกับว่ามันก็แค่ของประดับธรรมดาๆ
“ทีหลังเอาผ้าห่อด้วยล่ะ” วิซิอัสมุ่นคิว้ และชักเชือกขึ้นอีกครัง้ “ไปกันได้และ เสียเวลามามาก”

พวกเขาทัง้ หมดพยักหน้าและชักเชือกบังคับขึ้นอีกครา
“ทางนี้ค่ะ ท่าน” เลเนียบอกและควบอาชาสีขาวนาทางไปทันที
ม้าสีขาววิ่งไปสู่ทางขวาที่เต็มไปด้วยทางเปลี่ยว อาชาทัง้ 5ได้ควบไปสู่ป่าสีดาที่ไม่มีสีอื่นแต่งเติมเลยซักนิด เสียงที่
กีบเท้าของพวกมันดังขึ้นรัวเป็นทานอง พวกมันวิง่ พุ่งไปเรื่อยๆจนไปที่ซุ้มประตูไม้เก่าแห่งหนึ่ง
ไม่มีสถานที่ใดๆเลยนอกจากซุ้มนั้น กับ ป่าทีม่ ืดมิด ที่นั่นมีชายวัยกลางคนผิวคล้า ตัวเล็กแกร็นสองคน แวบแรกที่
พวกเขาเห็นพวกเรา สีหน้าของพวกเขาก็เปลี่ยนไปกลายเป็นสีหน้าที่เคร่งเครียดทันที
พวกเราชักเชือกบังคับขึน้ อาชาทัง้ หลายหยุดวิง่ และยืนอย่างสงบเสงีย่ มเจียมตัว ชายสองคนที่เฝ้าซุม้ ประตูตะโกน
ถามไปทันที
“พวกเจ้าเป็นใคร! มาจากไหน!”
“พวกข้าเป็นคนในหมู่บา้ น” อซาเซียตอบไปแทน
“ป้ายล่ะ” ชายเฝ้าประตูคนหนึ่งย้อนถามมา
หญิงสาวผมสีน้าตาลล้วงกระเป๋ากางเกงของเธอ เธอล้วงซักครู่และจูๆ่ สีหน้าของเธอก็ถอดสีทันที คิ้วเรียวบางทัง้
สองข้างของหญิงสาวได้ชนเข้าหากัน เธอเงยมองหน้าทุกคนและกระพริบตาช้าๆ
“มีอะไรเหรอ” สีหน้ายุ่งของฉันมองไป “ทาไมทาหน้าอย่างนั้นล่ะ”
เลเนียก้มหน้าเล็กน้อย และถอนหายใจอย่างกลุ้มสุดขีด
“ป้ายเข้าหมูบ่ ้านหายค่ะ”
“อะไรนะ! ป้ายหาย” ทุกคนอุทานพร้อมกับ สาวผมสีน้าตาลพยักหน้ารับความผิดไป
สีหน้าของทุกคนจากที่ออ่ นเพลียจากการรบเสร็จหมาดๆ ตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความเครียดอีกครั้ง...หายไปแบบ
นี้ก็แย่ซิ...แล้วอย่างนีจ้ ะเข้าไปได้ไง...
“สงสัยคงหายไปตอนที่รบกับพวกโอเวนแน่ๆค่ะ” ฟินคาดเดาและระลึกถึงตอนที่พวกเธอรบกับพวกกองทัพขนาด
ย่อมของโอเวนอยู่
“ข้าผิดเองค่ะที่ทาหาย” ดวงหน้าของเลเนียเต็มไปด้วยความกลุ้มใจ เธอส่ายหัวไปมาและหลุบตาลงด้วยความ
เศร้าใจ
“เลเนีย มันไม่ใช่ความผิดของเจ้าหรอกนะ” รอยปลอบปะโลมหญิงผู้นั้น “ถ้าหายมันก็ไม่แปลก อย่าคิดมาก”

“แล้วจะเอาไงดีล่ะ” คาร์มิลเกาหัวแกรกๆอย่างเซงๆและมองไปที่ชายเฝ้าประตูทตี่ อนนี้จ้องเขม็งราวกับจะฆ่าพวก
เราให้ได้ “ดูท่าอ้อนวอนอะไรก็คงไม่ฟังแน่”
เลเนียเงยหน้าขึ้นและขอรับผิดชอบกับเรื่องราวพวกนี้
“ข้าจัดการเอง”
ร่างของหญิงสาวได้กระโจนลงมาจากม้าสีขาวและจ้าอ้าวไปหาชายเฝ้าประตูทงั้ สองคนทันที ชายทั้งสองคนหยิบ
หอกชูขึ้นและกันไว้ที่ประตูไม่ให้ผา่ นพ้นไป
“พวกข้าเป็นคนในหมู่บา้ นจริงๆ ให้พวกข้าเข้าไปเถอะ” เสียงนุ่มนวลของเธอคนนั้นวอนขอ
“ไม่ได้! ยังไงก็ไม่ได้!” ชายทั้งสองยังคงยืนกราน
หญิงสาวเม้มปากแน่นสนิท ก่อนที่จะตัดสินใจหยิบหอกขึน้ มาและตัง้ กระบวนท่า สีหน้าของเธอมีแต่ความฝืนใจที่
จะต้องทาแบบนี้
“ข้าขอโทษด้วย แต่ขา้ จาเป็นจริงๆ”
“ฟ้าวววววววววววววววววว!”
ทันใดนั้น! หอกที่ประดับด้วยพู่สีดาในมือของหญิงสาวได้พุ่งเข้าไปยังชายทัง้ สองที่อยูต่ รงหน้า พวกเขากระโดด
หลบไปด้านข้างและวิ่งโพล่งเข้ามาโจมตีหญิงผู้นั้นอย่างรวดเร็ว หอกทั้งสองของพวกเขากาลังจะแทงร่างของเธอ
“ฉึกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”
เสียงหอกที่กาลังจะฆ่าหญิงผู้นั้นดังเรื่อยๆ เธอวิ่งหลบหลีกอาวุธคมกริบสองชื้นที่หมายจะไล่ฆ่าอย่างรวดเร็ว ทว่า
หอกเหล่านั้นกลับวิง่ ไล่พุ่งไม่เลิก...ไล่ต้อนขนาดนี้...เลเนียสู้ไม่ไหวแน่ ฉันหันขวับไปมองหน้าทุกคน แต่กลับไม่มีใครซักคน
ที่มีทีท่าจะกระตือรือร้นวิง่ เขาไปช่วยเธอผู้นั้น
ฉันกระโดดลงจากอาชาแสนสง่าทันที แต่มือที่เรียวยาวคว้าร่างฉันไว้ซักก่อน
“นี่! พวกนาย ถ้าไม่คดิ จะช่วยเลเนียก็ปล่อยฉันซะ!” ฉันสยิ้วใส่พวกเขา “ฉันจะไปช่วยเลเนียเอง”
“ไม่ต้อง” เสียงเฉียบขาดสั่งมา
“แต่ฉันจะไป!” ฉันดิ้นขลุกขลักๆและพยายามแกะมือของเขาออก
เลเนียหลบได้อย่างว่องไวและตีลังกาไปด้านหลังเพือ่ หลบหลีกอาวุธที่แหลมคมก็จริง แต่ชายทั้งสองมองหน้ากันและ
พยักหน้าราวกับให้สัญญาณและกระโดดขึ้นสู่ท้องฟ้า หอกเหล่านัน้ เล็งเป้าหมายที่ร่างของเหยื่อที่อยู่เบื้องหน้า!

หอกพู่สีดาได้กลับเข้ามาสูม่ ือของเธออีก หอกของฝ่ายตรงข้ามได้จว้ งแทงไปที่ร่างของเธอทันที!
“ฉึก!”
ศาสตราวุธที่แหลมคมของทั้งสองได้แทงเข้าไป!...เฉียดแขนทั้งสองข้างของหญิงสาวผมสีน้าตาลผู้นั้นอย่าง
หวุดหวิด พฤกษาที่อยูด่ ้านหลังของเธอรับเคราะห์ถูกแทงทะลุผ่านจนผ่าเป็นสองซีกทันตาและล้มครืนลง
หญิงสาวก้มลงอย่างว่องไวและคว้าหอกแทงไปที่ขาของชายทั้งคู่ ฝ่ายตรงข้ามกระโดดถอยหลังกรูดทันที เธอผู้นั้น
ไม่รอช้าที่จะปล่อยให้พวกเขาหนีไปง่ายๆ เธอกระโดดหมุนร่างและแทงเข้าไปที่ร่างของหนึ่งในพวกเขาทันที!
“หยุดเดี๋ยวนีน้ ะ!”
เสียงที่แหบแห้งและเกรีย้ วกราดของหญิงชราได้ดงั ขัดการประลองที่น่าตื่นตาขึ้น สายตาทุกคู่เบือนไปตามเสียงนั้น
ทันที และได้พบกับหญิงชราผู้หนึง่ ยืนอยู่ทซี่ ุ้มประตูไม้เก่าๆด้วยใบหน้าที่บึ้งตึง
เธอผู้นั้นเป็นคนร่างเล็กและผอมแห้ง ตัวสูงไม่มากนัก ผิวสีคล้าเหมือนชาวยิปซี ใบหน้ารูปกลมของเธอนั้นเต็มไป
ด้วยรอยเหี่ยวย่นตามวัยชราของมนุษย์ทวั่ ๆไป ผมดอกเลาสีของเธอถูกถักเป็นเปียเดียวยาวถึงกลางหลัง นัยน์ตาของเธอที่
ดูฝ้าฟางทั้งสองข้างมีสีแดงเหมือนกับฉัน แดงเข้มสด ราวกับโลหิตที่น่วมทองผืนดินเมื่อตะกี้
เธอสวมชุดเหมือนพวกชาวยิปซีหญิงแก่ๆทั่วไป แต่กลับมีสร้อยไข่มุกสีน้าตาลแก่ๆขนาดใหญ่ที่ยาวและดูสวยงาม
คล้องคออยู่ ดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธาจ้องมองไปที่เลเนียและชายวัยกลางคนทั้งสอง
“คนบ้านเดียวกันกัดกันทาไม!” เสียงที่แหบพร่าตะโกนถามด้วยน้าเสียงที่มีโทสะ “ทาไมพวกเจ้าต้องมาฆ่ากันเอง
ด้วย!”
ทั้งสองฝ่ายต่างเก็บอาวุธและยืนอย่างสงบเสงี่ยมทันที พวกเขาต่างช้อนตาขึ้นมามองด้วยความเกรงกลัว
“นางนี่ไม่มีป้ายครับ!” ชายเฝ้าประตูผู้หนึ่งบอกไปตามความจริง “และก็จะบุกเข้ามาในนีใ้ ห้ได้ครับ พวกข้าจึง
จาเป็นต้องป้องกันไว้ตามกฎครับ”
หญิงชราหันขวับไปที่หญิงร่างสูงบางผู้นั้นด้วยสายตาที่เข้มงวดพร้อมกับเอ่ยถาม
“เขาพูดจริงเหรอ เลเนีย”
เธอผู้นั้นเงยหน้าขึ้นและตอบอย่างเต็มอก
“ค่ะ ท่านแม่มดเฮล” เสียงหวานสั่นเครือเล็กน้อยก่อนที่จะเล่าเรื่องอย่างติดขัด “ข้าทาป้ายหายค่ะ....แต่....พวกข้า
จาเป็นทีจ่ ะต้องเข้าไปให้ได้”

“เจ้าเองก็รู้กฎดีไม่ใช่รวึ ่าใครไม่มีป้ายห้ามเข้า” เสียงที่แหบแห้งต่อว่าหญิงสาวเจ้าเรือนผมสีน้าตาลผู้นั้น “แล้วเจ้า
ทาไปได้ยังไง! คนที่เฝ้าประตูนั้นเป็นพวกสายเลือดเดียวกับเจ้าและอาวุโสกว่าเจ้านะ! เลเนีย!”
สองสาวที่เหลือเห็นเพื่อนซี้กาลังลาบาก พวกเธอมองหน้ากันและรีบวิ่งแจ้นลงเพื่อไปอธิบายเรื่องราวทัง้ หมดให้
เข้าใจ
“ท่านค่ะ มันสาคัญจริงๆค่ะ” อซาเซียคุกเข่าลงและแหงนหน้าเล่าให้หญิงชราผู้นั้น “พวกข้าจาเป็นต้องใช้มนตรา
ประตูมิติจากตัวท่านค่ะ ถึงต้องทาแบบนั้น”
“ถ้าสิ่งนี้เป็นความผิดของเลเนีย พวกข้าก็ผิดด้วยค่ะ” ฟินคุกเข่าลงด้วยเช่นกัน “ที่ทาป้ายเข้าหายไป”
หญิงชรานามว่า แม่มดเฮล จ้องหน้าแม่มดสาวทั้งสามคนและมองมายังกลุ่มพวกฉัน เธอมองไปรอบๆ จนสะดุดตา
เข้ากับใครคนหนึ่งเข้า ดวงตาของเธอเบิกกว้างด้วยความตกใจและรีบทาความเคารพอย่างศิโรราบทันที
“ข้าขอโทษด้วยค่ะนายท่านที่ไม่ทราบว่าท่านมาด้วย” เสียงที่เกรี้ยวกราดในตอนแรกนั้นได้หายไป เหลือเพียงแต่เสียง
สั่นเครือมาแทน
เคานท์หนุ่มยกมือและโบกเบาๆแทนคาพูดว่า หญิงแก่รีบหมุนร่างไปถามหยัง่ เชิงเหล่าแม่มดสาวทันที
“เรื่องสาคัญของพวกเจ้านีค้ ือธุระของนายท่านใช่มั๊ย”
“ค่ะ” ทั้งสามสาวตอบพร้อมกัน
“แล้วทาไมพวกเจ้าไม่ยอมบอกกับข้าตั้งแต่แรก ว่าเป็นเรื่องของนายท่าน!” หญิงชราต่อว่า
“ก็.......” แม่มดทั้งสามอ้าอึ้ง ตอบไม่ถูก
“กลับไปถึงบ้านเมื่อไหร่ ข้าจะกักบริเวณพวกเจ้าที่พวกเจ้าทาป้ายหาย” หญิงชราสัง่ คาบัญชาด้วยน้าเสียงดุดัน “และ
ไม่ยอมบอกเรื่องนายท่านให้ข้า!”
“ช่างเถอะ....ท่านแม่มด....ข้าไม่ถือ”
เสียงของชายหนุม่ ผมสีเงินเอ่ยขึ้นเย็นๆเพื่อตัดบทสนทนาของเหล่าแม่มด พวกแม่มดหันไปมองชายหนุ่มผู้นั้นด้วย
แววตาที่สานึกบุญคุณ หญิงชราโค้งตัวให้แก่เขาผู้นั้นอีกครั้ง
“ขอบคุณมากค่ะ ที่ท่านไม่ถือสาเอาเรื่องพวกข้า” เธอขอบคุณและผายมือมาให้พวกเรา “งัน้ เชิญเข้ามาได้เลยค่ะ”
แม่มดสาวทัง้ สามลุกขึ้นและโค้งตัวให้หญิงชราผู้นั้น พวกเธอเดินกลับไปที่ม้าสีขาวทัง้ สองตัวอีกครัง้ ทุกคนชักเชือก
บังคับม้าอีกครัง้ โดยมรหญิงชราเดินนาเข้าไปในซุ้มประตูไม้ที่บรรยากาศรอบด้านไม่มีสถานที่ใดเลย

อาชาทั้งหมดเดินตามเข้าไปในประตูบานนั้นอย่างช้าๆ ม้าสีน้าตาลของรอยและคาร์มิลได้เดินเข้าไปก่อน ตามมา
ด้วยพวกม้าสีขาวของเหล่าแม่มด และม้าสีดาร่างใหญ่ของวิซิอัสนัน้ เป็นตัวสุดท้าย
กีบเท้าของเหล่าอาชาได้เหยียบย่างเข้าไปในดินแดนที่อยูห่ ลังซุ้มนั่น และแล้วฉันก็ต้องอ้าปากเหวออย่างตะลึงเมื่อ
พบหลังซุ้มประตูไม้เก่าๆนั้น
ที่นั่นมีดินแดนที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนจานวนมาก ทั้งบ้านเล็กๆและบ้านหลังใหญ่เต็มไปหมด มีตลาดขายของ
เกลื่อนไปทั่ว ผู้คนต่างเดินกันอย่างยุง่ เหยิงเต็มไปหมด มันยุ่งเหยิงพอๆกับผู้คนในตาบล Snagov แต่ที่นี่น้อยกว่านิดหนึง่
มีทงั้ เด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา ต่างเดินสวนไปมา พวกเขาใส่เสื้อผ้าสไตล์ชาวยิปซี รูปร่าง เรือนผม และส่วนสูงนั้นเหมือน
ชาวยิปซีมาก แต่ทว่า ผิวของพวกเขากลับขาวเหมือนชาวเอเชียแทน ม้าของพวกเราได้เดินไปเรื่อยๆจนไปถึงชายป่าแห่ง
หนึ่ง ที่นั่นมีบ้านไม้ขนาดใหญ่ถูกสลักเป็นลายพ่อมดแม่มดอยู่ตามตัวเรือน
“นี่คือโรงแรมของข้าเอง” แม่มดเฮลบอก “ช่วงนี้นายท่านพักอยู่ที่นี่ก่อนนะค่ะ
สิ้นประโยคนั้น หญิงชราเดินช้าๆไปเปิดประตูบา้ นหลังนั้น ทุกคนลงจากม้าของตนและให้พวกคนงานของที่นั่นพา
ม้าไปอยู่ที่โรงม้าแทน พวกเขาต่าง ทุกคนเดินเข้าไปในบ้านหลังนัน้ แล้ว เหลือเพียงแต่ฉันที่ลงจากเซราบัสไม่ค่อยได้เท่าไหร่
นัก บุรุษมองฉันอยู่นานจนเอ่ยถามด้วยน้าเสียงที่เยือกเย็น
“ให้ช่วยไหม”
ฉันเงยหน้าและส่งสายตาไม่รับแขกให้
“ไม่ต้องย่ะ!” ฉันปฏิเสธและค่อยๆเคลื่นลงมาจากม้าร่างใหญ่ตัวนั้น “ฉันทาเองได้!”
....โอ๊ย!......เท้าอีกข้างของฉันเมื่อเหยียบพื้นแล้ว ความเจ็บปวดก็กลับมาอีกครั้ง ร่างของฉันทรุดฮวบลงไปนั่งกับพื้น
และพยายามประคองร่างให้ลุกขึน้ อีกครั้ง ชายหนุ่มผมสีเงินส่ายหัวและเดินต๊อกๆมายืนข้างฉัน พร้อมกับสาวผมหน้าม้าที่
ปิดใบหน้าของเขาขึ้น
“ชักช้าจริง! มานี!่ ” มือใหญ่ที่เรียวยาวข้างหนึ่งยื่นมา...จะช่วยเหรอ...เฮอะ!...มือที่อ่อนนุ่มของฉันกลับปัดมือของเขา
ออกแล
“ไม่ต้องเลย! นายมาแตะต้องฉัน!” ฉันต่อว่าและบุ้ยหน้าทางอื่น
ชายหนุ่มห้มลงมามองฉันและเปรยขึ้นมา
“พูดซะว่าอยากแตะตายล่ะ” เขาเลิกคิว้ “ดี! งั้นเข้ามาเองล่ะกัน”

ร่างสูงหมุนร่างและสาวเท้าเดินจากไปอย่างไม่สนใจใยดี ฉันหันกลับไปมองเขาอีกครัง้ และพยายามดันร่างให้ลุกขึ้น
ยืนเต็มสูง แต่.....มันเจ็บมากเหลือเกิน.....เวรกรรมชะมัดเลย...ทาไมต้องมาแพลงตอนนีด้ ้วยนะ....
ฉันค่อยๆนถอดรองเท้าของฉันออกทั้งสองข้างและนวดเท้าข้างที่แพลง จู่ๆก็มีเงาตะคุมยืนบังร่างฉัน ฉันเงยหน้าขึ้น
มองช้าๆ และเห็นร่างสูงนั่นปรากฏ เขาส่ายหัวอย่างเอือมระอาพร้อมกับต่อว่าฉัน
“สุดท้ายก็เดินไม่ได้” ว่าแล้วเขาก็ใช้มือทีเ่ รียวยาวทั้งสองข้างอุ้มฉันขึ้นทันที ราวกับยกกกล่องเบาๆกล่องหนึง่
“เดี๋ยวฉันก็เดินได้!” ฉันโต้เถียงเขากลับ
“พูดทีนี่ไม่เคยคิดจะมองสภาพตัวเองบ้างเลยเหรอไง” เขายังว่าไม่เลิก ด้วยน้าเสียงที่เย็นชาและพาร่างของฉันเดิน
เข้ามาในบ้านอย่างตัวปลิว
เขาเดินจ้าอ้าวมาเรื่อยๆจนมาถึงห้องนัง่ เล่น ที่นั้นมีเก้าอี้โซฟากามะหยี่สีมว่ งนุม่ ๆอยู่สามตัว โต๊ะไม้เล็กๆที่มีพวกชุด
เครื่องน้าชาวางอยูค่ ู่กันดูเหมาะสม ถูกตัง้ ไว้อยูก่ ลางห้อง มีเตาผิงเก่าๆสมัยทีเ่ ป็นเพียงแค่เป็นเตาทาอาหารเล็กๆตัง้ ไว้ แต่
ไม่ได้จุดไฟไว้
เหล่าแม่มดและชายหนุ่มทั้งสองนั่งอยู่บนโซฟาเหล่านั้นอย่างอ่อนเพลีย แต่เมื่อพบฉันกับวิซอิ ัสเข้า แววตาของพวก
เขาเต็มไปด้วยความตะลึงจังงันและไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่เห็น
“มองย่ะ แต่รักษาแปบเดียวก็หาย” ฉันยอกย้อนคืน
“เหรอ” ชายหนุ่มส่งสายตาที่เย็นชาใส่พวกกลุ่มคนเหล่านั้นและมองมาที่ฉัน จู่ๆเขาก็ปล่อยฉันลงเก้าอี้โซฟาทันที
“ปึ๊ก!”
“โอ๊ย!” ก้นของฉันกระแทกไปกับโซฟากามะหยี่สีมว่ งอย่างแรง ฉันเงยหน้ามองตาขวางใส่เขา “วางเบาๆกว่านี้ไม่เป็น
รึไง! ตอนคาราวานก็ทีหนึง่ และ ตอนนี้ยังจะเอาอีก”
เขาเลิกคิ้วขึ้นและตอบมาอย่างหน้าที่เฉยสนิท
“อย่างเจ้าน่ะ ทาดีไม่ได้หรอก” พูดจบเขาทิง้ ตัวลงข้างๆฉันและเอนตัวพิงไปกับโซฟา
บัดนี้ หญิงผมสีบลอนด์นั้นจ้องฉันไม่วางตาด้วยแววตาที่อาฆาตอยากจะฆ่าเต็มที หนุ่มทั้งสองต่างมองหน้ากันและ
มองเพื่อนอขงเขาด้วยสายตาที่มเี ลศนัย ส่วนนางระบายิปซีอีกสองคนกลับหัวเราะเบาๆและดื่มชาช้าๆต่อ ซักครู่หญิงชรา
เดินดุ่มๆเข้ามาพร้อมกับสาวใช้ผหู้ นึ่ง ในมือของเธอมีกุญแจทองรูปร่างแมวกาลังเดินด้วยท่วงท่าทีส่ ง่าสามดอก เธอถอน
สายบัวกับชายหนุ่มผมสีเงินและส่งกุญแจให้ เขารับและพินิจสังเกตดู

“นี่คือกุญแจห้องที่เหลือค่ะนายท่าน” แม่มดเฮลบอกและอธิบาย “ข้าพยายามจะหาห้องอีกห้องหนึ่งแล้ว แต่วา่ มัน
เต็มหมดแล้วค่ะท่าน”
บุรุษร่างสูงแจกกุญแจเหล่านั้นให้กับรอยและคาร์มิล รอยรับกุญแจและปรายตามองเพื่อนของเขา
“แล้วจะให้ท่านเฟรย่านอนที่ไหนล่ะ” เขาเอียงคอถาม
วิซัอัสมองชายหนุ่มทัง้ สองไปมา ดวงตารีสีเขียวมรกตคู่นั้นมองแน่วแน่มาที่รอย
“นอนกับเจ้าล่ะกัน” เขาว่า
รอยทาหน้าอิดออดทันที สีหน้าปั้นยากของเขาผุดขึ้นและยิม้ แห้งๆ แถมยังถอนหายใจเฮือกใหญ่อีกด้วย
“ทาไม” วิซิอัสมุ่นคิ้วกับพฤติกรรมแปลกๆของเพื่อนของเขา
“เอ่อ....ข้า.....” นัยน์ตาสีนาเงิ
้ นทะลเหลือบไปมองหญิงเรือนผมสีน้าตาลและวิซิอัส “ข้า....”
ราวกับหยั่งชั่งใจได้ ร่างสูงโปร่งพูดโต้งๆออกมาในท่ามกลางกลุ่มคนในห้องทันที
“ถ้าเจ้าไม่สบายใจเพราะกลัวเลเนียจะเข้าใจผิดก็ไม่เป็นไร” เขาหลับตาลง “ข้ารู้ว่าเจ้ากับเลเนียน่ะมีความสัมพันธ์
อะไรกันอยู”่
แค่นั้นก็ทาให้ทุกคนในห้องหัวเราะครืนได้ ใบหน้าที่จริงจังตลอดของชายหนุ่มกลับแดงเถือกไปถึงใบหู มือใหญ่ขา้ ง
หนึ่งของเขามาปิดทีช่ ่วงหน้าของเขาเหลือเพียงแค่ดวงตาสีน้าเงินคู่นั้นที่หลุบลงไม่กล้าพบหน้าใครทั้งนั้น
ส่วนสาวเจ้าผู้ถูกกล่าวรีบก้มหน้าเพื่อหลบใบหน้าที่ร้อนผ่าวนั่นจากทุกสายตาทีต่ ่างจับจ้อง นัยน์ตาสีแดงฉานที่ดู
อ่อนโยนคู่นั้นเต็มไปด้วยความประหม่า เหมือนเด็กสาววัย12ที่กาลังสารภาพรักต่อชายหนุม่ ของตนเองก็ไม่ปาน
“พอเหอะ” รอยพูดอึกอักเล็กน้อยก่อนจะพูดเต็มเสียงเหมือนเดิม “ไม่เกรงใจข้าก็ไม่เป็นไร แต่ช่วยเกรงใจเลเนีย
หน่อยได้ไหม นาง...เอ่อ...เป็นผู้หญิงนะ...”
ทุกคนเลิกหัวเราะกับเรื่องนี้ แต่ก็ยังคงแอบมองพฤติกรรมของสองคนนี้...ดูท่าสองคนนี้คงคบกันมานานแล้วแบบปิด
เรื่องเงียบแน่ๆเลย... ร่างสูงผมสีน้าตาลยกแขนทั้งสองข้างมารองรับศีรษะของตนเมือ่ เขาพิงร่างไปกับโซฟาแสนนุ่มนั่น
“จะให้นอนกับข้าก็ได้นะ วิซิอัส” น้าเสียงที่มีเลศนัยเสนอมาทันที รอยยิ้มร้อยเล่ห์ผุดขึ้นมาที่ใบหน้าที่หล่อเจ้า
สาราญ
สายตาของชายหนุ่มผมสีเงินมองด้วยความระแวดระวัง
“ไม่” คาตอบสั้นๆทาให้คาร์มิลทาหน้ามุย่ ลงด้วยความเซง “นอนกับเจ้ายิ่งแย่ใหญ่”

ร่างสูงถอนหายใจเฮือกใหญ่ แววตาของเขาเต็มไปด้วยความคิดตรึกตรองอะไรบางอย่าง และมองมาทางฉัน
...อ้าว!...แล้วงานนี้ฉันจะนอนทีไหนล่ะเนี่ย...
“แล้วสรุปจะให้ฉันนอนที่ไหน” ใบหน้าที่ขาวเนียนของฉันแนบไปที่โซฟา และมองหน้าเขา
เขาหยิบถ้วยชาที่อยู่เบื้องหน้าและดื่มเล็กน้อยพอประมาณ
“นอนกับข้าน่ะแหละ” เสียงที่ราบเรียบได้ตอบกลับมาเบาๆ
...หา!...นอนกับ...นาย!...นรกชัดๆ!...
“ไม่!” ฉันเถียงเสียงเข้มไปทันทีและส่ายหัวหยิกๆ ทาหน้าปุเลี่ยนๆใส่ “ฉันไม่เอาด้วยหรอก! ยอมไปนอนในโรงม้า
ดีกว่าไปนอนกับนายน่ะ!”
ฉันคว้าชาที่อยูเ่ บื้องหน้าจนหมดแก้วพร้อมกับกระแทกแก้วลงบนโต๊ะดังโครม ชายหนุม่ เงยหน้าขึ้นมาและวางถ้วยชา
ของเขาอย่างนุ่มนวล
“ข้าเองก็ไม่อยากอยู่ห้องเดียวกับเจ้าหรอกนะ” เขาว่า “เจ้าอยู่ด้วยล่ะก็ ข้าไม่ต้องนอนเพราะเสียงกรนของคนอย่าง
เจ้าแน่ๆ”
“นี!่ นายรู้ได้ยงั ว่าคนอย่างฉันจะนอนกรน” ฉันสวนขวับ
สีหน้าที่นิ่งเฉยเสมอมาหันไปทางอื่นก่อนทีจ่ ะพูดจาบจ้วงใส่
“นิสยั ราวกับม้าดีดกะโหลกอย่างเจ้า ไม่กรนก็แปลกและ” เสียงเย็นๆว่า
“อะไรนะ!” ฉันลุกพรวดขึ้นมาทันที....อ้อ....งั้นเหรอ...งั้นเจอหมัดซักเปรี้ยงหน่อยล่ะกัน!....
“แปล๊บ!”
....อึ๊ก...โธ่เว๊ย! เท้าฉันทาพิษอีกแล้ว! สีหน้าที่เต็มไปด้วยความโทสะ บัดนี้มันกลับกลายเป็นสีหน้าที่เจ็บปวดรวดร้าว
แทน ฉันทรุดฮวบนั่งไปกองพื้นและเอามือกุมที่ข้อเท้าไว้ ทุกคนที่เหลือรีบแห่เข้ามาดูข้อเท้าของฉันกันใหญ่
“เป็นยังไงบ้างค่ะท่าน” หญิงเรือนผมสีน้าตาลจับเท้าของฉัน นิ้วที่เรียวยาวของเธอผู้นั้นนวดเท้าของฉันเบาๆ
“เจ็บซิ” ฉันตอบไปตรงๆและค้อนตาใส่บุรุษที่เมินเฉย นั่งอยู่โซฟาอย่างสบายใจเฉิบ
หญิงชราหันไปสั่งกับสาวใช้คนนั้นทันที
“พวกเจ้าไปเอากล่องยามาเดีย๋ วนี้!”

เธอคนนั้นรีบวิ่งโร่ออกไปจากห้องทันที พวกแม่มดทั้งหมดต่างช่วยนวดทีเ่ ท้าของฉัน พวกรอยมองดูฉันด้วยแววตาที่
เป็นห่วงเป็นใย เหลือเพียงแต่ชายหน้าตายคนนั้นที่นงั่ มองด้วยความนิ่งสงบ ฉันสะบัดหน้าพรืดไป
“เจ็บอยู่แล้ว ยังไม่เจียมตัวอีก” เขาพูดมะนาวไม่มีนาใส่
้
“ก็เพราะนายน่ะแหละ” ฉันแยกเขีย้ วใส่ “ทาให้ฉันเจ็บตัวหลายครั้งและ! อยู่กับนายมีแต่ความซวยเข้าหาตลอด
เลย!”
“ความซวยขึ้นอยูก่ ับเจ้า ไม่ใช่ขา้ ” เขาลุกขึ้นยืนเต็มสูงและไม่รับรู้กับเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้า พร้อมกับเดินตัวปลิว
ออกไปจากห้องนี้อย่างราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ฉันขบฟันจนเสียงดังกรอดและจ้องมองเขาอย่างกินเลือดกินเนื้อ สาวใช้เดินดุม่ ๆเข้ามาพร้อมกล่องไม้เก่าๆ เธอรีบ
เปิดกล่องออกทันที
ในกล่องใบนั้น มีขวดเล็กๆบรรจุของเหลวหลากสีจานวนมากมาย พวกแม่มดหยิบผ้าพันแผลสีเขียวตองอ่อน
ออกมา แม่มดเฮลคว้าขวดยาที่บรรจุของเหลวใสสีครามอ่อนขึ้นมา ทว่า สีหน้าของพวกแม่มดสาวเต็มไปด้วยหวาดหวั่น
ทันที
“ท่านแม่มดค่ะ ยานั่น....มัน....” ฟินเบะปากเมื่อเห็นแม่มดเฮลหยิบขวดนั้น
“ข้าต้องรีบรักษาท่านผู้นี้ให้หายไวที่สุด” หญิงชราเขย่าขวดสองสามทีและเปิดจุกก๊อกออก “ท่านเป็นคนสาคัญที่สุด
ของทุกคน จะเป็นอะไรไม่ได้เด็ดขาด”
จุกก๊อกได้ถกู เปิดออก กลิน่ ของมันค่อยๆล่องลอยออกมาอย่างรุนแรง ช่างเป็นกลิ่นที่ไม่โสภีดั่งกองขยะเน่าๆที่ฉัน
เคยไปทางานที่บูคาเรสต์แท้ๆ จาได้ว่า ฉันต้องฝืนทนเก็บขยะแถวนั้นทั้งวัน เพื่อเงินแค่.....300Leu....ฮะๆ.....300เท่านั้น.....
ไม่มีความคุม้ ค่าเล๊ย......
ฝ่ามือของทุกคนพร้อมใจกันปิดจมูกทันที แต่ปดิ เท่าไหร่ อากาศก็ยังคงเป็นอากาศ ใช่....มันสามารถแทรกซึมทุกอนู
ผ่านช่องระหว่างนิ้วเข้ามาแตะจมูกจนได้ สีหน้าปั้นยากของฉันผุดหน้าเสียทันทีเมื่อได้กลิ่นนี้ พวกแม่มดรีบยื่นผ้าพันแผล
ไปให้แม่มดเฮลทันที หญิงชรารับผ้าผืนนั้นและจัดการแช่จนชุ่มผ้าผืนนั้นทันที
ผ้าผืนนั้นจากมีสีเขียวตองอ่อนตอนนี้มันมีสีเขียวขีม้ ้าเข้ม กลิ่นของมันยิ่งโชยมาใหญ่ เลเนียปล่อยมือออกจากเท้า
ของฉันและปล่อยให้แม่มดเฮลพันผ้าพันที่เท้าของฉันทันที
“โอ๊ย!” ฉันร้องและโวยทันที.....เมื่อผ้าพันแผลสัมผัสกับผิวของฉัน เท้าของฉันก็ร้อนทันที ยิ่งพันแน่นมากเท่าไหร่ เท้า
ของฉันก็ร้อนมากขึ้นราวกับเอาเท้าไปวางอยูใ่ นกองไฟ“เจ็บนะ! ทั้งร้อนทั้งเหม็น ยาอะไรฟะ”

“ทนหน่อยน่ะค่ะท่าน” หญิงชราตอบอย่างกล้ากลืนฝืนทนและพันต่อไปไม่ยอมหยุด “ยานีเ้ ป็นยาที่ดีที่สุดของ
หมู่บ้านเราแล้วค่ะ! ทนแค่วันนี้วนั เดียวค่ะ พรุ่งนี้ก็หายแล้ว”
“แน่ใจว่าหายน่ะ” ฉันถามและบ่นพะงาบๆ “ฉะ....ฉะ.....ฉัน...ว่า....ฉันจะเป็นลมก่อนพอดี...โอ๊ยยยย! เร็วๆหน่อยซี้
มันร้อนนนนนน! ทนไม่ไหวแล้วนะ!” สุดท้าย...เสียงของฉันก็เล็ดลอกออกมาจนได้
คาร์มิลกระตุกยิม้ ที่มุมปากลงมานัง่ ข้างๆฉัน ใบหน้าที่หล่อเหลาเจ้าเล่ห์มองมาที่ฉัน ดวงตาสีเขียวพฤกษาปรายตา
มองฉัน
“ถ้าท่านทนไม่ไหวอย่างนี้ ท่านก็แพ้วซิ ิอัสนะ” เสียงที่เริงร่าพูดลอยๆออกมา “เรื่องแค่นี้น่ะ วิซอิ ัสก็เคยโดนยานี้
เหมือนกัน เขาไม่เห็นร้องโอดครวญอะไรเลย ท่านจะยอมเหรอ”
พอคาร์มิลพูดจบ...นึกถึงหน้าไอ้นั่น ยืนมองฉันด้วยสายตาที่เยาะเย้ย...ยิ่งอยากจะกระถีบหมอนั่นจริงๆ...ฟันกราม
ของฉันกัดแน่นจนมีเสียงกิ๊ดๆ...
“เออ! ทนก็ทนโว๊ย!” ฉันหลับตาปี๋และปล่อยให้แม่มดเฮลพันแผลต่อไป
ให้ตาย...มันเจ็บขึ้นทุกทีๆ....หญิงชราพันแรงขึ้นมากกว่าเก่า เสียงของฉันกาลังจะออกมาจากลาคอของฉัน ฉันเอามือ
ทั้งสองข้างปิดปาก น้าตาเห็นความเจ็บจี๊ดไหลออกมานิดๆจากดวงตาของฉัน...เมื่อไหร่จะพันเสร็จซะทีนะ......จะทนไม่ไหว
แล้ว!!!!!!
......ความร้อนมันทาพิษกับฉันหนักขึ้น...... ราวกับ ตัวฉันอยูใ่ นตู้อบ100องศาเซลเซียสที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้...ร่าง
ของฉันเปียกโชกไปด้วยเหงื่อทั่งร่าง...ภาพที่ฉันเห็นรอบๆตัวพร่าและเลือนรางไปหมด ฉันหายใจเข้าออดช้าๆอย่างแผ่วเบา
และแล้วความมืดก็ได้มาทนแทนภาพที่อยู่เบื้องหน้าของฉันทันที

“แกร๊ก”
“แอ๊ดดดดดดด”
เสียงลูกบิดและประตูไม้ห้องหนึ่งได้ถกู เปิดขึ้น เท้าของชายผู้หนึ่งเหยียบย่างข้ามาในห้องนัน้ ที่เต็มไปด้วยการจัด
ห้องที่เรียบง่าย ธรรมดาๆของในสมัยนั้น ความกว้างห้องไม่มากนัก มีเพียงแค่ เตียงไม้ธรรมดา โต๊ะเล็กๆ และก็เก้าอี้สอง
สามตัววางไว้ มีหน้าต่างบานเดียวเปิดอยู่ เขาผู้นั้นเดินเข้ามานั่งลงบนเตียง
เขาเอนกายลงไปที่ฟูกทีข่ าว โพลนดังหิมะ สายลมเบาๆได้พัดเข้ามาในห้องและพัดให้เรือนสีเงินผมของชายผู้นั้น
ปลิวตามไป เขาก้มหน้าซักครู่และเงยหน้ามองเพดานที่เต็มไปด้วยใยแมงมุม ดวงตารียาวสีเขียวดัง่ มรกตทีเ่ ยือกเย็นและ
เย็นชาไร้ความอ่อนโยน เหม่อลอยราวกับกาลังคิดอะไรบางอย่าง

.....ใช่....เขาคิดอยู่สงิ่ หนึ่ง.......
สาเหตุมาจากเมื่อหลายวันก่อน.....
....ที่ปราสาทดาร์โกวาเนีย...วันนั้นฝนตกหนักกรรโชกลงมาไม่ขาดสาย ราวกับถล่มปฐพีแห่งแคว้นซาตาเรส ให้
พินาศ เขากาลังคุยกับหญิงชราคนหนึ่ง ในห้องนอนของเขา หญิงชราผู้นั้นสวมชุดยิปซีสีดาและสร้อยไข่มุกสีน้าตาลแก่ เธอ
ได้ลืมตาขึ้นจากภวังค์และส่งยิ้มให้
“ท่านไม่ต้องไปหาหรอก นางจะมาหาตัวท่านเอง”

สีหน้าไร้ความรู้สึกนั้นไม่อยากเชื่อกับคาพูดจากปากของหญิงผู้นั้น
“นางจะมาจริงๆเหรอ” เสียงที่เย็นชาจากชายหนุ่มเอ่ยถาม
แม่มดเฮลยิ้มกว้างและพูดอย่างมั่นใจ
“แน่นอนค่ะนายท่าน” เธอพูดลอย “....อีกไม่กี่วันค่ะ....แค่ไม่กี่วันเอง”
ชายหนุ่มสูบไปท์เหล็กสีเงินเบาๆ และพ่นควันสีเทาจางๆออกมาริมฝีปากที่เรียวบาง
“นางเป็นแม่มดหรือแวมไพร์” เขาเหลือบตาขึ้นมามองขึ้น ดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความระแวง
หญิงชรากลับมามองที่ลกู แก้วอีกครั้ง ลูกแก้วได้แสดงภาพหนึ่งปรากฏในนั้น มันเป็นภาพหญิงสาวผู้หนึ่งกาลังวิง่
หนีแปรงลบกระดานจากชายแก่สวมแว่นสีทองโบราณอยู่ เรือนยาวสไลด์ถึงกลางหลังสีดาดั่งนิลเป็นจุดเด่นที่สุดในห้อง
ดวงตาที่แฝงไปด้วยความร่าเริงแจ่มใสราวกับเด็กสาวที่แสนบริสุทธิ์มีสีแดงฉานราวกับสีเลือด เธอสวมเสื้อเชิ้ตสีครีม
กระโปรงนักเรียนยาวเหนือเข่าลายสก๊อตสีเขียวเข้มพร้อมกับส่งรอยยิ้มยียวนใส่
“มิสเตอร์ สติกซ์ ยังไงคุณจะปาไม่ถงึ อยูด่ ีแหละค่ะ” เสียงที่แจ่มใสแต่เต็มไปด้วยเล่ห์ร้ายว่า
“โนคาเอล!” น้าเสียงที่เคียดแค้นของชายชราพูดเสียงดังลั่น “วันนี้เธอไม่รอดจากท่าแปรงพิฆาตมารของฉันแน่!”
ฝ่ามือชายชราปาแปรงลบกระดานหน้าออกไปอย่างรวดเร็ว หญิงสาวกระโดดหลบไปข้างหลังเพื่อนสาวแถวนั้น
และวิ่งโกยแนบรอบห้อง ชายชราวิ่งกระหืดกระหอบตามมาไม่ขาดด้วยความอ้วนของเขานั่นเอง
“เฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ!”
เสียงเชียร์หญิงผู้นั้นดังเป็นระยะๆอย่างลุ้นระทึกอย่างเอาเป็นเอาตาย หญิงสาวร่างเล็กผู้นั้นยังคงกวนประสาท
ชายชราผู้นั้นไม่เลิกและโบกมือหยอยๆให้อกี ต่างหาก หญิงชราเห็นภาพแล้วหัวเราะเบาๆ
“ไม่ใช่ทั้งแม่มดและแวมไพร์ค่ะ” เธอตอบเต็มเสียง “นางเป็นมนุษย์คะ่ ”

คิ้วของชายหนุ่มได้ชนกันทันทีเมื่อได้ยินคาว่า “มนุษย์”
“มนุษย์หรอ........” น้าเสียงเรียบๆลากเสียงทวนถามทันที
“ค่ะ” เธอละสายตาจากลูกแก้วมาที่บุรุษเบื้องหน้า
เขาเอาไปท์เหล็กออกจากปากทันที สีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความขุ่นเคือง
“มนุษย์ชั้นต่าจะมาช่วยเหรอ” น้าเสียงลากต่าๆย้อนถามไปและกระซิบ “.....มีแต่จะมาทาลายซิไม่ว่า......”
“แต่นางไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะค่ะ” หญิงชราแย้งขึ้น “นางมีเชื้อสายเผ่าดาร์โกวาเนียของพวกข้า”
“ถึงจะมีเชื้อสายของท่าน ยังไง มนุษย์ก็คือมนุษย์อยู่วันยังค่า” ชายหนุ่มมองไปที่หน้าต่างดูสายฝนสีหม่นที่ตกลง
มา ใบหน้าที่หล่อคมเข้มยังคงเริม่ มีความขุ่นเคืองปรากฎ
“แต่ข้าเชื่อแน่นอน” เสียงแหบแห้งของหญิงชรามั่นใจ “ว่านางจะไม่ทางทาร้ายเจ้านายบรรพบุรุษของตัวเอง”
“ท่านแม่มดเฮล ท่านลองคิดดู” ชายหนุ่มพูดหยั่งเชิงแฝงไปด้วยโทสะ “มนุษย์เกลียดพวกเราและพวกท่านราวกับ
อะไรดี....คิดเหรอว่ามันจะมาช่วย”
“นายท่าน อย่ามองโลกในแง่รา้ ยซิค่ะ” แม่มดเฮลเตือนมาและเสนอ “มนุษย์ที่ดี ก็มีเหมือนกันนะค่ะ”
เขาหันขวับไปมองหญิงชราด้วย ดวงตาที่เย็นชากลับดุร้ายราวกับปีศาจกระหายวิญญาณ หญิงชรารับรู้ความรู้สึก
ของชายหนุ่มได้ทัน เธอจึงก้มหน้าลงเพื่อหลบหน้าดวงตาที่ไร้ความปราณีคู่นั้น
“ตั้งแต่ข้าเกิดมา ข้าก็ไม่เคยเห็นมนุษย์หน้าไหนที่ดีเลยแม้แต่น้อย” น้าเสียงทรงอานาจและขุ่นเคืองว่า “ทาดีก็แค่
มาประจบประแจง เพื่อความอยูร่ อดของตนเอง....แม้แต่พวกยิปซี ก็ไม่ต่างจากมนุษย์ทั่วไป....ข้าอยากรูจ้ ริงๆ ว่า มนุษย์ที่
ดี ที่ท่านว่า คือใครกันแน่”
แม่มดเฮลเงยหน้าขึ้นทนที เธอจ้องหน้าเขาและยังคงยืนยันคาตอบด้วยน้าเสียงที่ไม่สั่นคลอน
“เด็กคนนี้นี่แหละ คือ มนุษย์ที่ดี ที่ข้าว่า” เธอหยุดพูดและแย้งต่อ “ท่านจะเชื่อข้าหรือไม่ขา้ ไม่วา่ แต่ กงล้อแห่ง
โชคชะตาเริม่ หมุนแล้ว...ซาตาเรสกาลังจะได้รับสิ่งนั้น!...”
ทั้งสองฝ่ายต่างเงียบราวกับเป่าสากเมื่อสิ้นคาพูดประโยคนั้น มีแต่เสียงห่าฝนที่กรรโชกดังขึน้ ตลอดแทน วายุร้าย
ได้พัดเข้ามาจากหน้าต่าง ทาให้หอ้ งที่เย็นอยู่แล้ว เย็นมากขึ้นเป็นทวีคูณ สุดท้ายบุรุษผู้สูงศักดิ์ได้ทาลายความเงียบลง
“ถ้าไม่เกีย่ วกับซาตาเรส ข้าจะไม่เชื่อท่านแน่นอน” เสียงจายอมด้วยความฝืนทนว่ามา

ร่างสูงกระพริบตาช้าๆด้วยความครุ่นคิดถึงสิ่งนั้น หยากไย่บนเพดานนั้นค่อยๆร่วงกราวหล่นลงมาที่ร่างของเขา เขา
ปัดมันออกและลุกขึ้นมานั่ง แววตาของเขาเต็มไปด้วยความสงสัย.......
สงสัยในสิ่งที่เขาเคยเห็นในอดีตและปัจจุบัน
.....นั่นคือ...มนุษย์....
แต่ก่อน เขายอมรับเลยว่า เขาเกลียดมนุษย์ เพราะมนุษย์ชอบทาลาย ทว่า! ตอนนี้นักปราชญ์หญิงที่เป็นมนุษย์
เคยช่วยให้พวกเขารอดมาแล้วครัง้ หนึ่ง
...ถึงแม้จะขี้โวยวายและดื้อรั้น...มั่นใจในตัวเองสูงเกินไปหน่อย.....แต่ก็ดูออกเลยว่า กระทาไปด้วยความเต็มใจ
จริงๆ....ไม่ฝืนใจและเสแสร้ง......
รึว่า......นั่นคือ...มนุษย์ที่ดี...จริงๆ
“ก๊อกๆๆ”
เสียงเคาะประตูได้ดงั ขึ้น ชายหนุม่ หลุดจากห้วงความคิดทีน่ ึกอยู่นานแสนนาน เขาค่อยๆหันไปมองที่ประตูชา้ และ
พูดโดยไม่มีความลังเลแม้แต่น้อย
“เข้ามาซิ รอย”
ประตูไม้เก่าๆส่งเสียงอ๊อดแอดได้ถกู เปิดออก เผยให้เห็นชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ เรือนผมสีทองยาวประบ่าทีถ่ ูกมัด
เป็นหางม้าต่าปลิวเล็กน้อย นัยน์ตาจริงจังสีน้าเงินทะเลมองด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยและยิ้มปุ๊บปั๊บให้ก่อนที่จะเขา
เดินนาเข้ามาพร้อมกับหนุ่มผมสีน้าตาลร่างสูงอีกคนหนึ่งทีแ่ บกร่างของหญิงสาวผมสีดาสนิทขี่หลังมาด้วย
เธอผู้นั้นไม่ได้ใส่ชุดเดิม แต่ใส่ชดุ นอนในสมัยนั้นมาแทน และมาในสภาพหมดสติไม่ได้รับรู้สิ่งใดๆ ใบหน้าที่เนียน
ขาวดุจหิมะแนบพิงไปที่แผ่นหลังกว้างของหนุ่มเจ้าสาราญผู้นั้น
“เดาได้เก่งมากเลย” รอยชมกับการคาดคะเนของเพื่อนรัก มือใหญ่ขา้ งหนึ่งลากเก้าอีต้ ัวหนึง่ มานัง่ ข้างๆเขา
“ประสาทสัมผัสไวไม่เปลี่ยนเลยนะ วิซิอัส”
ผู้นั่งอยู่ในห้องแต่แรกบุย้ หน้าไปทางหญิงสาวที่ขี่หลังของชายหนุม่ ร่างสูง แววตาทีเ่ ย็นสงบเต็มแด้วยความกังวล
เล็กน้อย
“นางหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่” เขาถามสั้นๆน้าเสียงราบเรียบ
“เมื่อตะกี้นี้น่ะ” รอยยิ้มๆและปล่อยให้ร่างของเขาเอนพิงไปกับเก้าอี้ “ท่านเฟรย่าทนความร้อนจากยาของท่านแม่
มดเฮลไม่ไหว ก็เลยสลบไป”

“ยา Smell Heath ใช่ม่ะ” วิซิอัสทายยาชนิดนั้นขึ้น
“ใช่....ยาเดียวในปฐพีที่มกี ลิ่นนี้เท่านั้น” สีหน้าปุเลี่ยนๆของหนุ่มร่างใหญ่ผุดขึ้นพร้อมกับยิม้ แหยงๆและใช้มือโบก
ไปมา
ชายหนุ่มผมสีน้าตาลวางร่างหญิงสาวผู้นั้นอย่างนุ่มนวลลงบนเตียงที่มีฟูกสีขาวแสนอ่อนนุ่ม เขาขยับหมอนให้ตรง
กับศีรษะของหญิงผู้นั้นและส่งยิม้ กว้างอย่างมีเลศนัยให้กับเจ้าของห้อง
“มาส่งถึงทีแ่ ล้วนะครับ นายท่าน” เขาพูดกระเซ้าเย้าแหย่ “คืนนี้ท่านก็จดั การต่อเองนะครับ อย่าลืมให้ค่าส่งนะ
ครับ”
”คาร์มิล” เขาเรียกชื่อเพือ่ นด้วยเสียงต่าๆ จนพวกเขาเสียงสันหลังวาบ
“ฮะๆๆๆๆ ล้อเล่นน่า! ขาๆ” คาร์มิลปัดอารมณ์ความน่าหวัน่ เกรงด้วยการหัวเราะเจื่อนๆและลากเก้าอี้อีกตัวหนึง่ มา
นั่งด้วย แต่ดูทา่ เขายังคงไม่เข็ด “นี!่ นายกาลังคิดอะไรอยู่ใช่ม่ะ หน้าหงิกเชียว”
ชายหนุ่มผมสีเงินพยักหน้าเล็กน้อยตามตรง
“เรื่องอะไรล่ะ” รอยถามด้วยความอยากรู้
“ส่วนตัว” คาตอบตัดบทสั้นๆหลุดออกมาทันทีโดยไม่ต้องคิดสิ่งใดก่อน
รอยและคาร์มิลหันไปมองหน้าพร้อมกัน พวกเขาเหลือบไปมองร่างของหญิงสาวที่นอนสลบอยู่และยิ้มอย่างมีเลศ
นัยใส่เพื่อนของพวกเขา บุรุษร่างสูงโปร่งขมวดคิ้วอย่างอดสงสัยไมได้
“มีอะไร” น้าเสียงที่เย็นๆย้อนถาม
ชายหนุ่มทั้งสองคนส่ายหัวพร้อมกันและตอบปัดเรื่อง
“ไม่มีอะไร”
ชายหนุม่ หรี่ตาลงและพินจิ เพื่อนรักสองคนนั้น
“ไม่ต้องมาหลอก” เขาพูดตรงๆและจ้องหน้าเพื่อนไม่วางตา “พูดมาดีกว่า”
ชายหนุ่มทั้งสองมองหน้ากันอีกครั้ง พร้อมกับเลิกคิว้ ขึ้นเล็กน้อย
“เจ้าคิดเรื่องท่านเฟรย่าเหรอ” คาถามห้วนๆฟังแล้วน่าขันของรอยหลุดออกมา
“ไม่ใช่!” วิซิอัสตอบอย่างไม่สบอารมณ์

“ไม่ใช่ทวี่ ่านี่....ไม่ใช่ไม่คดิ รึเปล่า” คาร์มิลกลอกตาไปมาอย่างสนุกสนาน
“ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ซ”ิ น้าเสียงเย็นๆยืนยันคาตอบเดิมอย่างไม่ต้องคิดต่อ
ชายหนุ่มทั้งสองคนมองหน้ากันและหัวเราะครืน
“หรอ...........” คาร์มิลลากเสียงยาวๆและหรี่ตาลง
“เออ” ร่างสูงโปร่งจ้องหน้าเขาตรงๆ
มือใหญ่ข้างหนึ่งของชายร่างสูงใหญ่แตะที่บา่ ของวิซิอัสเบาๆและกระซิบข้างหูด้วยน้าเสียงที่ใคร่รู้
“บางครั้งเรื่องบางอย่าง พูดมาดีกว่าไม่พูดนะ”
ทว่า ชายหนุ่มหันกลับมาและกระซิบย้อนตอบด้วยน้าเสียงที่เคร่งเครียด
“แต่ถ้าสาคัญสาหรับแคว้นก็ไม่ควรพูดนี่”
สีหน้าของรอยชะงักไปทันทีเมื่อรู้ความจริง เขาถอนหายใจเฮือกใหญ่และยิ้มบางๆ
“เอาเหอะ เจ้าถูก ข้าคิดตื้นไป” พูดจบเขาก็ตบบ่าสองสามทีและยืนหาวหวอดๆ
สายตาทีเ่ ต็มไปด้วยความเป็นห่วงของหนุม่ เจ้าสาราญมองไปที่เพื่อนสองคนนั้น เขารู้วา่ กาลังคุยเรื่องสาคัญ แต่
เขาไม่อยากเห็นใบหน้าของเพื่อนซี้ผมสีเงินเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดและไม่มคี วามสุขตลอดเวลา
“คุยอะไรกันอยู่น่ะ” เสียงที่เต็มไปด้วยเล่ห์กลว่าและเริ่มถามหยั่งเชิงจิตใจ “รึว่า คุยเรื่องข้าอยู่....กลัวข้าจะแอบเข้า
มาฉุดท่านเฟรย่าตอนดึกๆหรอ”
วิซัอัสทาตาขวางใส่
“ไม่ใช่!” เสียงเฉียบขาดว่าไป “พวกเจ้าไปได้และ ข้าจะนอน” พูดจบเขาก็ดงึ เก้าอี้ทคี่ าร์มิลนัง่ ออก ก้นของคาร์มิลก
ระแทกกับพื้นดังโป๊ก!
“โอ๊ย!” ชายหนุ่มยกบั้นท้ายตัวเองขึ้นมาและมองหน้าเพื่อนของเขาอย่างเซงๆ “แค่นี้ไม่เห็นต้องทาอย่างนี้เลย”
“อย่างเจ้าไม่เจ็บตัวก็ไม่ยอมเลิก” เขาบอกอย่างไม่สนใจอาการของชายคนนั้น
รอยหัวเราะเบาๆให้และโบกมือลาเพื่อนผมสีเงิน
“ไปล่ะ ฝันดีนะ” เขาเอียงคอเล็กน้อยและพยุงร่างของหนุม่ เจ้าสาราญขึ้น

คาร์มิลใช้มือปัดก้นของเขาและตบบ่าเล็กน้อย
“พรุ่งนี้ อย่าลืมมาเล่าด้วยล่ะ” เขายิ้มโชว์เขีย้ วงามๆอย่างเจ้าเล่ห์ “ว่าคืนนี้ทาอะไรบ้าง”
มือที่เรียวยาวของบุรุษผมสีเงินเหวี่ยงตบหัวของคาร์มิลโดยไม่ลังเลทันที แต่หนุ่มผู้กระเซ้าเหย้าแหย่กลับเอามือ
ใหญ่กว้างกันไว้ก่อนและยักคิว้ ขึน้
“ข้าไปและ โชคดีนะจ๊ะ.....เพื่อนรัก”
พูดจบ ชายหนุม่ ผมสีเงินคว้าหมอนและตั้งท่าจะปา แต่รอยและคาร์มิลรีบวิง่ หนีจู๊ดออกจากนอกห้องก่อนที่หมอน
ของชายหนุ่มเจ้าของห้องจะปาใส่หัว
“ปึ้ง!”
เสียงประตูที่ถูกปิดได้ดังขึน้ อีกครั้ง ชายหนุ่มโยนหมอนลงทีเ่ ตียงอย่างไม่สบอารมณ์และทิ้งตัวลงเก้าอี้อีกครั้ง เขา
หันไปมองหญิงสาวที่กาลังนอนกลับอย่างไม่รู้เรื่อง เธอหมุนร่างนอนตะแคงไปทางเขาและพึมพาอะไรบางอย่าง
“............”
คิ้วที่เข้มและเรียวยาวขมวดเขาหากัน เขาลุกขึ้นไปและไปนั่งข้างๆร่างของหญิงสาวร่างเล็กผู้นั้น
“อะไร” เขาถามห้วนๆ
“.....อยากกลับ..........”
ชายหนุ่มยิง่ สงสัยกับคาพูด ใบหน้าที่หล่อคมยื่นหน้าไปใกล้ๆใบหน้าที่น่ารักของเธอผู้นั้นเพือ่ ฟังให้ชดั เจนยิ่งขึ้น
“อยากกลับบ้าน.......” เสียงที่อ่อนเพลียของหญิงสาวพึมพาขึ้น ชายหนุ่มส่ายหัวและเงยหน้าขึ้น
เขาเอื้อมไปหยิบผ้าห่มสีน้าตาลและสะบัดผ้าห่มสีน้าตาลสองสามที เขาหันมามองหน้าหญิงคนนั้นอีกครัง้ และเปรย
ขึ้นเบาๆ
“มนุษย์ยังไงก็มนุษย์อยู่ด”ี
ผ้าห่มสีน้าตาลผืนนั้นได้คลุมร่างเล็กๆของหญิงสาวอย่างแผ่วเบา เหลือเพียงแต่ใบหน้าที่ขาวผ่องราวกับหิมะกาลัง
หลับตาพริ้มอยู่ ริมฝีปากที่เรียวบางสีส้มจางปิดสนิท คิ้วสีดาทีเ่ รียวบางประดับกับผมสไลด์สีนิลที่กรอบใบหน้างามนั้นทา
ให้ดูเหมือนราวกับเจ้าหญิงนิทราผู้เลอโฉมก็มิปาน

ชายหนุ่มกลับมานั่งทีเ่ ก้าอี้ สายตาทีค่ มกริบไปสาดส่องทัศนียภาพยามค่าคืนอีกครา ตอนนีม้ ันช่างเงียบเชียบจับใจ
จริง มีเพียงแต่เสียงลมที่หวีดหวิวยามกระทบกับหน้าผาที่อา้ งว้าง ซึ่งอยูด่ ้านหลังโรงแรมแห่งนี้ เมฆาราตรีจากท้องนภา
แห่งความมืดค่อยๆเคลื่อนออกไป เหลือเพียงแต่พระจันทร์ที่เห็นเพียงครึง่ เสี้ยวที่สาดส่องกระทบร่างของเขา
เขาหลับตาลงและค่อยๆผ่อนปรนลมหายใจเข้าออกอย่างช้าๆ สายลมได้พัดต้องร่างของเขาราวกับจะกล่อมให้เขา
เข้าสู่ห้วงของนิทราเรื่อยๆและแล้ว......เขาก็ได้หลุดเข้าสู้ห้วงนิทรานั้นทันตา

กาลเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วยิ่งกว่านาฬิกาทรายใน3นาที

เสียงของนกฮูกได้ร้องเรียกสหายของมัน

ตลอดเวลา เปลือกตาของฉันค่อยๆเปิดขึ้น และนัยน์ตาของฉันได้เห็นภาพของห้องเล็กห้องหนึ่ง มันไม่ใช่ห้องรับแขกที่ฉัน
พึ่งนั่ง ความสงสัยของฉันได้ผุดขึน้ มา ฉันพยุงร่างของตนเองขึ้นและนั่งมองไปรอบๆ
ที่นี่มัน.......ห้องนอนนี่นาแล้วมาอยู่ได้ไงเนีย่ ......สงสัยพวกรอยมาส่งมัง้ .......แต่ว่าห้องเล็กจังแฮะ.....สงสัยห้องนี้
ของฉันแน่เลย
แต่! ความคิดนีก้ ็จบลง เมื่อฉันได้เห็นใครคนหนึ่งที่อยูใ่ นห้องด้วย...คนเดียวทีม่ ีผมสีเงิน.....วิซิอัสนั่นเอง.....เขา
กาลังนัง่ หลับอยู่บนเก้าอี้ข้างๆเตียง.....ตายล่ะ......นี่ฉันต้องอยู่ร่วมห้องกับมันจริงๆหรอเนี่ย...ไม่มที าง! ต่อให้เป็นตายยังก็จ
ไม่อยู่ร่วมห้องกับไอ้บ้านี่เด็ดขาด!.....ฉันยกมือและโบกไปมาที่ใบหน้าหล่อคมขาวซีดของเขา มีเพียงแต่ลมหายใจอุ่นๆที่รด
ลงมาที่ฝ่ามือของฉัน ไม่มีการขยับหรือเคลื่อนไหวแม้แต่อย่างใด
ฉันค่อยๆคลานไปปลายเตียง และหันไปมองใบหน้าของเขาอีกครัง้ เพื่อความแน่นอนว่า เขาหลับจริงๆ
...ฮ่าๆ...ไปล่ะ...วิซิอัส....
ฉันหย่อนเท้าข้างหนึง่ ลงที่พื้นและอีกข้างหนึง่ ...แปล๊บ!......เท้าของฉันเจ็บอีกครั้ง...แต่คราวนี้น้อยกว่าตอนแรกๆ
กลิ่นจากผ้าพันแผลนั้นฉุนและเหม็นน้อยลง และก็ไม่ร้อนมากด้วย ฉันยกเท้าข้างที่ถูกพันแผลไว้ดา้ นหลังและใช้เท้าอีกข้าง
กระโดดเหมือนเล่นกระต่ายขาเดียว
ฉันกระโดดไปเรื่อยๆจนไปถึงหน้าประตู และเมียงมองไปทีเ่ ขาอีกครั้ง เขายังคงหลับในท่านั่งกอดอกอยูแ่ ละศีรษะ
พิงไปกับพนักอยู่ แผ่นอกที่แข็งแกร่งขยับขึ้นลงช้าๆ...อย่างนี้หลับสนิทแน่!...มือข้างหนึ่งของฉันผลักประตูทันทีออกไปทันที
และ ดวงตาสีแดงฉานที่แวววาวของฉันก็เบิกกว้างออกทันที!
“กี๊ส์!”
ใครไม่เบิกก็แปลกแล้ว.......ก็ตรงหน้ามันมีแต่ค้างคาวตัวจิว๋ นัยน์ตาสีแดงก่าเป็นร้อยกว่าตัว กาลังกระพือ
ปีกและส่งเสียงกรีดร้องแสบแก้วหูอยู!่ ...พวกมันแสยะยิ้มอย่างชั่วร้ายและบินหวือเข้ามาในห้องทันที!

“พรึ่บๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”
เสียงกระพือปีกหลายร้อยตัวได้ดงั ขึ้น จนทาให้เกิดวายุหมุนแรงในห้อง ฉันเอามือบังเพื่อไม่ให้พวกมันกัด พวกมัน
บินไปรอบๆห้องและเกาะตามเสาที่เพดาน
...สงสัยพวกมันเป็นเป็นกลุ่มเดียวกับค้างคาวที่พึ่งกัดพวกกองทัพของโอเวนที่กลางป่าเมื่อตะกี้แน่ๆ....ฉันยืนมอง
และระดมสมองใช้ความคิดเต็มที.่ ..พวกมันมาได้ยังไงนะ...เอ๊ะ...รึว่า...
ฉันหันขวับไปที่เก้าอี้อีกครั้ง ร่างสูงโปร่งสีเงินลืมตาและจ้องฉันไม่วางตาทันที เขาลุกพรวดและก้าวเท้าเดินมาหา
ฉันช้าๆ ฉันกระโดดถอยกระดืบๆเพื่อที่จะหนีออกจากห้อง
...แต่ทาไมยิ่งกระโดดมันกลับกลายเป็นมุมห้องฟะ...เขายิง่ เดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆ ฉันกระโดดไปเรื่อยๆจนถึงกาแพง
ที่ไร้หนทางจะหนี ร่างสูงเดินเข้ามาใกล้และจับจ้องด้วยสายตาที่ไร้ความปราณี
“จะไปไหน เท้าเจ็บอยู่ไม่ใช่หรอ” แต่น้าเสียงเรียบๆแอบแฝงไปด้วยความขุ่นเคืองและหลุบตามองไปที่เท้าข้างนั้น
“ฉันจะไปนอนห้องอื่น” ฉันตอบไปตามตรงและจ้องหน้าเขา
ดวงตาสีมรกตมองตรงมาที่ฉันและยิ้มเยาะ
“เจ้าแน่ใจหรอว่าจะหนีไปได้น่ะ”เสียงของชายหนุ่มเอ่ยอย่างปริศนาว่าแล้วเขาดีดนิว้ และแล้วก็มีคา้ งคาวตัวจิว๋ สอง
สามบินหวือเข้ามาหาใกล้ฉัน
“กี๊ส!์ ๆๆ”พวกมันส่งเสียงที่แสนแสบแก้วหูและอ้าปากพะงาบๆโชว์เขี้ยวจิว๋ ๆที่มันวาวและแสนน่ารักพร้อมกับทาท่า
จะกัดฉัน ร่างสูงผู้นั้นเอ่ยคาเตือนช้าๆ
“เจ้ากลับไปนอนที่เก่าจะดีกว่า ก่อนที่ข้าจะสั่งให้ทากับเจ้าเหมือนกับที่ทากับพวกกองทัพของโอเวน”
...ภาพในอดีตได้หวนกลับมาให้ฉันระลึกถึงอีกครั้ง

ในสมองของฉันมันแสดงผลลัพธ์เหตุการณ์หลังจากทีถ่ ูก

ค้างคาวตัวน้อยเหล่านี้กัดแล้ว สภาพเป็นยังไง...
“แน่จริงก็ทาซิ!” ฉันต่อบทด้วยความไม่เกรงกลัวกับบุรุษผูอ้ ยู่เบื้องหน้า เจ้าค้างคาวตัวน้อยแสนน่ารัก(จริง๊ ๆ)มาใกล้
ใบหน้าของฉันมากขึ้น “รึว่าที่พูดไปมันก็เพียงแค่เอาไว้แค่ล้อเล่น!”
ชายหนุ่มเลิกคิว้ ขึ้นด้วยความแปลกใจเล็กน้อย ก่อนที่จะย้อนถาม
“ข้าเคยล้อเล่นเหรอ!” เขาจ้องมองฉันด้วยสายตาที่เอาจริง สีหน้าของฉันซีดลงทันทีเมื่อพบ และรู้สึกหนาวสั่นทันที
รู้ ยิ่งมองไปที่ดวงตาที่แสนเมินเฉยคู่นั้นราวกับปีศาจเลือดเย็น ก็ยิ่งรู้สึกกลัว.... เสียงทีด่ ูเย็นชาเอ่ยต่อ “ข้าไม่เคยคิดจะล้อ
ใครเล่น สิ่งที่ข้าพูดมา นั่นคือความจริงทุกสิง่ ที่ข้าคิดจะทา”

ฉันรีบเบือนหน้าไปทางอื่นก่อนที่จะรู้สึกหวั่นเกรงชายผู้นี้มากกว่านี้ เขาเอ่ยเสียงต่าๆอย่างแผ่วเบา
“ถ้าเจ้ายังรักชีวติ อยู่กก็ ลับไปนอนที่เดิมซะ”
สิ้นคาพูด ฉันก็กระโดดเหยงๆไปทีเ่ ตียง ฉันหันกลับไปมองที่ประตูอีกครัง้ และเงยขึ้นมองเพดาน เหล่าค้างคาวตัว
จิ๋วที่ห้อยหัวจ้องฉันราวกับอยากจะรุมกินอาหารมื้อค่าอีกรอบฉันค่อยๆคลานขึ้นเตียงอย่างว่าง่ายและมุดร่างของตัวเองเข้า
ไปที่ใต้ผ้าห่ม
เขายังคงจ้องฉันไม่เลิกเพื่อความแน่ใจพร้อมกับเดินกลับมาที่เก้าอี้ของเขา และกระซิบข้างๆหูของฉันอีกครั้ง
“ถ้าเจ้าตุกติกเมื่อไหร่ พวกมันจะจัดการเจ้าทันทีแน่” เขาว่า “และบางครั้ง พวกมันเองก็ไม่ฟังข้าด้วย ถ้ามันหิวจัด”
ฉันถลึงตาใส่เขาและตะแคงหันหลังให้เขา มือที่เรียวยาวข้างหนึง่ ของเขาขยี้ผมของฉันแรงๆจนเสียทรงไปหมด และ
รีบเดินเฉิบกลับไปนั่งที่เดิม
“วิซิอัส!” ฉันลุกขึ้นนั่งพรวดและแหวใส่ “นายขยี้หวั ของฉันทาไมเนี่ย เสียทรงหมด”
ทว่า! เขากลับหลับไปแล้ว ทิ้งให้ฉันอยูก่ ับเจ้าค้างคาวตัวน้อยอยูต่ ามลาพัง พวกมันได้สง่ เสียงร้อง ราวกับบอกว่า
ถ้าไม่นอน มันจะพุง่ เข้าไปหาทันที ฉันกลืนน้าลายดังเอื๊อก และรีบคลุมโปงผ้าห่มสีน้าตาลผืนนั้นอย่างไม่ลงั เล ก่อนที่จะ
ปล่อยให้ความง่วงครอบงาจิตใจของฉัน

ตำนำนที่10 ตุ๊กตำสีขำว และ กำรสกัดกั้น!
ค.ศ. 1588 ในแคว้น ทรานซิลวาเนีย ยามเที่ยงคืน ณ ปราสาทแห่งหนึง่ ในป่าลึกของแคว้น มีแสงจันทร์
เพียงเล็กน้อยได้สาดส่องให้เห็นร่างของหญิงสาวสองคนในห้องเล็กๆห้องหนึ่ง หญิงสาวผู้หนึ่งหันมาถามทันทีเมื่อได้ยิน
ประโยคหนึ่ง
“ให้ข้าไปดักขวางทางพวกวิซิอัสก่อนเหรอค่ะ” เสียงเล็กๆของหญิงสาวผู้นั้นเอ่ย
“ใช่....” เสียงที่สง่างามดุจนางพญาเอ่ย เมฆาสีเทาได้เคลื่อนออกไป แสงจันทร์ได้สาดส่องใบหน้าของหญิงผู้นั้น
อย่างชัดเจน เรือนผมหยักศกสีทองช่างเข้ากับชุดสีฟ้าครามทีแ่ สนสง่าในยุคนั้น ใบหน้าที่สวยงามดุจนางฟ้า มองเมินมา
ทว่า!กลับมีดวงตาสีน้าเงินลุกวาวดั่งปีศาจร้าย ริมฝีปากแดงสดทีเ่ รียวงามนั้นยิ้มเย้ยหยัน “ทายังไงก็ได้ ให้มันไปช้าลงๆ
อย่าให้ไปไวกว่าท่านเคานท์ทีปีส....”
“แต่ท่านแม่ค่ะ ข้าขอร้อง อย่าส่งข้าไปเลย” แสงจันทร์ได้คบื คลานมาส่องที่ร่างของหญิงอีกผู้หนึ่ง เผยให้เห็นหญิง
สาววัยรุ่นผิวขาวดุจน้าแข็ง ดวงหน้าที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลละม้ายคล้ายกับหญิงผู้ชื่อว่าเป็นแม่ เรือนผมของเธอยาว
ถึงกลางหลังและถูกตัดเป็นทรงตุก๊ ตาญี่ปุ่นสีทอง ดวงตาสีนาเงิ
้ นคูน่ ั้นดูวิตกกังวลมากเมื่อสดับฟัง “ข้าไม่อยากทาร้ายเขา”
หญิงผู้เป็นมารดา ลุกขึน้ พรวดทันที และจ้องหน้าบุตรสาวด้วยความเจ็บใจ
“แต่เจ้าต้องทา! ถึงแม้วา่ เจ้าจะเคยเป็นอะไรกับวิซิอัสก็ตาม โซเฟีย” เสียงที่เกรี้ยวกราดว่าทันที
“ท่านแม่ค่ะ ข้ายอมให้ทา่ นรวมกองกาลังกับพวกท่านเคานท์ทีปีสแล้ว ท่านจะให้ขา้ ทาแบบนี้อีก” หญิงสาวนามว่า
โซเฟียเถียงและปฏิเสธด้วยน้าตา “ข้าทาไม่ได้จริงๆ ข้าเสียใจ”
“ไม่ได้!” เธอพูดด้วยน้าเสียงที่เด็ดขาด “เจ้าต้องทา! จงยอมรับในชะตากรรมของเจ้าเถอะ รู้ไหมว่าพวกเราต้องมา
สูญเสียพลทหารหลายร้อยคนก็เพราะมันน่ะ”
โซเฟียก้มหน้าหลบและระลึกถึงบุรุษร่างสูงผู้นั้น ผู้ที่ไม่เคยเผยรอยยิม้ เย็นชา และสงบนิง่ จนน่าหวั่นเกรง เธอขบ
ฟันกรามด้วยความฝืนใจและ...รู้ตัวแก่ใจดีวา่ ...มันเป็นสิ่งที่ต้องทา...
“โซเฟีย! ทาใจเถอะนะ ยังไงสงคราม200ปีจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน” หญิงสาวผูเ้ ป็นมารดาหยิบแก้วไวน์ที่บรรจุด้วย
ของเหลวสีแดงฉานและจิบมันช้า “และต้องมีคาว่าสูญเสีย และคนที่สูญเสียยังไงต้องไม่ใช่พวกเรา” เธอตวาดใส่และพูดต่อ
“อย่าวางใจใช้อดีตเป็นตัวสร้างอนาคตของเจ้า แต่จงใช้อนาคตเป็นตัวลบอดีตทิ้งไป ไม่งนั้ พวกเราจะไม่ได้สิ่งที่
ปรารถนา! หรือเจ้าจะเห็นมันดีกว่าตระกูลของเรา!”

โซเฟียนิ่งเงียบไปซักครู่ เธอพยักหน้าด้วยลง ดวงตาสีน้าเงินคู่นั้นช้อนมองผู้เป็นมารดาด้วยความฝืน
“ข้าขอรับคาบัญชาค่ะ” เธอตอบหนักแน่น
หญิงสาวผมหยักศกสีทองเหยียดริมฝีปากขึ้น และพยักหน้าด้วยความพึงพอใจ
“ดีมาก! โซเฟีย สมแล้วทีเ่ ป็นลูกสาวของข้า”
หญิงสาวหมุนร่างและเดินฉับๆด้วยท่าทีสง่างามไปจากห้องนั้น เสียงประตูได้ดังขึ้นอีกครัง้ เมื่อเธอปิด หญิงคนนั้น
ยืนพิงประตูบานนั้น และเงยหน้าขึ้นมาสบตาพระจันทร์ที่สาดส่องผ่านหน้าต่างตรงระเบียงที่เธอยืนอยู่ ดวงตาคู่นั้นเริ่มมีน้า
ใสๆไหลรินอาบแก้มก่อนทีจ่ ะพูดออกมาเปรยๆด้วยความเหม่อลอย
“วิซิอัส....ข้าขอโทษ......”

ค.ศ. 2006 ประเทศโรมาเนีย เมือง บูคาเรสต์ โรงเรียน นานาชาติคาเวลอส
ท่ามกลางห้องเรียนห้องหนึ่งในแผนกมัธยมปลาย เสียงของหญิงวัยกลางคนผู้หนึ่งได้เรียกเช็คชื่อนักเรียนอยู่เป็น
ระยะๆ แต่ล่ะคนต่างยกมือและขานตอบเมื่อถึงชื่อของตน
“มิฌองค์ ครีเลน!”
“มาค่ะ!” นักเรียนสาวผมยาวประบ่าซอยสไลด์สีน้าตาลอมแดงยกมือขานรับ แววตาของเธอนั้นสดใสสมกับสีน้า
เงินในนัยน์ตาของเธอ
“เอริค ฮาเดินลอร์ด!”
“มาครับ” นักเรียนหนุ่มทีน่ ั่งข้างหลังนักเรียนที่ชื่อว่า มิฌองค์ ยกมือขานรับ เรือนผมสั้นสีทองของเขาได้ปดิ บัง
หน้าตาของเขา เขาจึงเสยผมขึ้น เผยให้เห็นใบหน้าที่หล่อเหลาและมีดวงตาที่อ่อนโยนแต่ดกู ังวลบางอย่างคู่นั้นมีสีเขียวเข้ม
หญิงวัยกลางคนผู้เป็นอาจารย์ ก้มดูที่สมุดรายชื่อและเรียกชื่อต่อไป
“เฟรย่า โนคาเอล!”
ความเงียบนั้นตอบแทน หญิงผู้น้นเงยหน้าขึ้นมองและเรียกอีกครั้ง
“เฟรย่า!”
ไม่มีเสียงใดตอบกลับอีกครั้ง เธอขมวดคิ้วด้วยความสงสัยและปิดสมุดลง

“อีกแล้วเหรอเนี่ย นี่วันที5่ แล้วนะ” เธอบ่นพะงาบๆ “มีใครรู้มั้ยว่าเฟรย่าไปไหนน่ะ”
ทุกคนในห้องส่ายหัวพร้อมกัน อาจารย์กระพริบตาครั้งหนึ่งและมองหน้านักเรียนหนุ่มผมสีทองกับนักเรียนสาวผม
สีน้าตาลคนนั้น
“เอริค มิฌองค์ พวกเธอรู้บ้างรึเปล่าว่าเฟรย่าไปไหน” เสียงนั้นเอ่ยถาม
ทั้งสองคนนั้นมองหน้ากันและส่ายหัว
“พวกเธอไปเยี่ยมเฟรย่าที่แฟลตหน่อยล่ะกัน” เธอสั่ง พวกเขาสองคนพยักหน้ารับ “บอกให้มาเรียนเร็วๆด้วย อย่า
มัวแต่ทางานอย่างเดียวนะ แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ช่วยบอกด้วย”
“ครับ/ค่ะ”
“อ๊อดดดดดดดดดดด”
เสียงอ๊อดหมดคาบโฮมรูมดังขึ้น อาจารย์ผู้นั้นดูนาฬิกาและเงยหน้าบอกทุกคน
“เอ้า! เตรียมตัวเรียนคาบแรกได้และ ฉันไปก่อนล่ะ” เธอเก็บของใส่กระเป๋าของเธอ
“ทุกคน ทาความเคารพ!” เสียงของนักเรียนชายผู้เป็นหัวหน้าห้องได้ดงั ขึ้น
ทุกคนยืนขึ้นและโค้งตัวตามมารยาท อาจารย์คนนั้นพยักหน้าไปและเดินออกไปจากห้อง ก่อนออกเธอหันไปสั่งย้า
ให้กับนักเรียนชายหญิงสองคนนัน้
“อย่าลืมล่ะ! รีบติดต่อให้ไวที่สุดด้วยนะ”
“ครับ/ ค่ะ”
“ปึ้ง!”
เสียงประตูนั้นได้ถูกปิดลง พวกนักเรียนนั่งทีต่ ัวเองและต่างคุยกันตามปกติอย่างจอแจ เอริคนั่งลงอย่างช้าๆ สีหน้า
ของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าใจอย่างยิ่ง หญิงสาวผมสีนาตาลนั
้
ง่ ลงและหันหลังไปพูดทันที
“เธอติดต่อยัยเฟรย่าได้รึยงั เนี่ย”
เขาส่ายหัวและเงยหน้าขึน้
“ไม่ได้เลย ไปดูที่แฟลตเก่าก็ไม่ม”ี เสียงทีด่ ูนุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าว่าและย้อนถาม “แล้วเธอล่ะ มิฌ
องค์ ติดต่อได้ป่าว”

“ไม่ได้เหมือนกัน” หญิงสาวผู้ชื่อมิฌองค์บอก คิว้ ของเธอได้ชนเข้าหากันด้วยความขุ่นมัว “ฉันโทรไปหายัยนี่หลาย
รอบและ มีแต่ให้ฝากข้อความ แต่ก็ไม่มีการตอบกลับมาเลยน่ะ”
เอริคมองไปที่หน้าต่างและดูทัศนียภาพกลางสนามที่ร้อนระอุด้วยความเหม่อลอย
“เฟรย่าเขาไปไหนนะ” มิฌองค์ว่าและบ่นอุบอิบ “ไปไหนทีก็น่าจะบอกมั้ง ปล่อยให้คนอื่นเป็นห่วงอยู่ได้”
เอริคพยักหน้าแต่สายตาของเขายังคงเต็มไปด้วยความเศร้าหมองมองไปที่ๆไกลแสนไกลอยู่ มิฌองค์หันไปมอง
ใบหน้าของเขาและส่ายหน้าอย่างเอือมระอา
“เลิกเศร้าซะทีเหอะ เอริค ไปตามหาจะดีกว่านัง่ เศร้าแบบนี้นะ” หญิงสาวบอก
ชายหนุ่มละสายตาและยิม้ เจื่อนๆเหมือนปกปิดความรู้สึกของตนเอง หญิงสาวทาท่าครุ่นคิดซักครู่และเอ่ยถาม
“เธอพบเฟรย่าครั้งสุดท้ายที่ไหนน่ะ จาได้ไหม”
“ที่แฟลตเช่าของเธอน่ะ” ชายหนุม่ บอก
“แล้วก่อนที่เค้าจะไปน่ะ บอกอะไรกับเธอรึเปล่า”
ชายหนุ่มหวนนึกถึงเมื่อ5วันก่อน ที่แฟลตเก่าที่หญิงสาวนามว่าเฟรย่าเคยอาศัยอยู่
“ไง! ช้าจริง เร็วๆหน่อยซิ เดี๋ยวก็เรียนไม่ทนั หรอก”
“วันนี้ฉนั ไม่ไปนะ นายไปก่อนล่ะกัน ถ้าครูเลซี่ถาม ก็บอกไปว่าฉันจะย้ายบ้าน”
“เธอจะไปไหนน่ะ”
“ฉันจะไปทางานที่ ทรานซิลวาเนีย”
“นี!่ เอริค เขาบอกเธอรึเปล่า” เสียงที่แป๋นๆของมิฌองค์ดังขึ้น ทาให้เอริคหลุดจากภวังค์
“บอก” ชายหนุม่ ตอบด้วยน้าเสียงทีก่ ระตือรือร้น
“ที่ไหนล่ะ” มิฌองค์เร่งถาม
“ที่ทรานซิลวาเนีย” เอริคบอกและพูดไปเรื่อยๆ “เธอบอกว่าจะไปทางานที่นั่น”
“งั้นเราต้องไปถามคุณเครฟแล้วล่ะว่าเค้าไปอยู่ที่ไหนในทรานซิลวาเนีย” มิฌองค์เสนอและชวน “เย็นนี้ พวกเราไปที่
สานักงานจัดหางานนั่นเลยล่ะกัน
“อืม” เอริคพยักหน้าตกลงข้อเสนอของมิฌองค์ทันที

“ฮัดชิ้ว!”
เสียงจามของฉันได้ดังขึน้ ทาให้ฉันตื่นขึ้นจากการหลับใหล ฉันลุกขึ้นนั่งและมองไปเพดานห้องเป็นอันดับ พวก
ค้างคาวตัวจิว๋ ไม่อยู่แล้ว เขาก็ไม่อยู่แล้วด้วย ฉันลุกขึ้นพรวดและมองไปรอบๆห้องอีกรอบ
ไม่มีใครอยู่ในห้องนอกจากฉันกับแสงแดดยามเช้าได้ส่องสองราไรผ่านหน้าต่างเท่านั้น เสียงนกเล็กๆได้ผสานไป
กับสายลมที่พัดผ่านมาบางๆ ฉันค่อยคลานลงจากเตียงและใช้เท้าสองข้างยืน
...เอ๊ะ...หายเจ็บแล้วแฮะ...ฉันมองลงไปดูที่เท้าที่ถกู พันแผล...ผ้าพันแผลที่พันเท้านั้น มีสีเขียวที่เข้มขึ้นเกือบดา
สนิทเลยก็วา่ ได้ กลิ่นที่เหม็นและฉุนนั้น ตอนนี้กลับกลายมีแต่กลิน่ ที่หอมราวกับกลิ่นบุปผาชาติมาทดแทน...ฮะๆๆ...หาย
แล้ว...เสร็จฉันล่ะ! งานนี้ฉันจะสารวจที่นใี่ ห้เต็มที่เลย...ฉันนั่งและแกะผ้าพันแผลออกทันที
“แกร๊ก”
เสียงลูกบิดประตูได้ดงั ขึ้น ฉันหันไปมองตามเสียง ประตูบานนั้นได้ถูกเปิดออก แสดงภาพหญิงสาวผมซอยสั้นสีแดง
ในชุดนางระบายิปซีสีฟา้ อ่อนกาลังเดินเข้ามาพร้อมกับถือชุดนางระบายิปซีสีชมพูเข้มและกล่องสีทองเล็กๆใบหนึ่งมาด้วย
“อรุณสวัสดิ์ค่ะ ท่านเฟรย่า” เธอผู้นั้นตอบเสียงใส
ฉันแกะผ้าพันแผลต่อและตอบไป
“ดีจ้า! ฟิน” ฉันทักตอบ
“แผลหายดีเหรอยังค่ะ” ฟินวางผ้าผืนนั้นไว้ข้างๆตัวฉัน และนั่งข้างๆ เธอมองดูผา้ พันแผลด้วยความเป็นห่วง
“หายแล้ว!” ฉันยิ้มกวนๆใส่และแกะออกจนเหลือเพียงแต่เท้าที่เปลือยเปล่า เท้าข้างนั้นเย็นและแห้งสนิท ฉันตบเท้า
ข้างนั้นสองสามที และกระโดดลุกขึ้นยืนเพื่อยืนยัน “เห็นม่ะ ยาของท่านแม่มดเฮลนี่ใช้ได้ดีเลยนะเนี่ย”
“ก็แน่ล่ะซิค่ะ” ฟินยิ้มกว้างและเปิดกล่องออก “ยาของท่านแม่มดน่ะ เป็นยาที่หายากและก็วเิ ศษกว่าแม่มดคนไหนๆ
รายได้ของหมู่บ้านของพวกเราส่วนใหญ่ก็ได้มาจากท่านแม่มดเฮลเลยล่ะ”
ฟินหยิบกิ๊ฟไม้สีดาเล็กๆมากมายและเชือกที่บางราวกับเส้นด้ายออกมา 6 - 7 เส้น ออกมาจากกล่องวางแผ่ลงบน
ฟูก ฉันก้มลงไปดูและถามด้วยความอยากรู้
“เอาพวกกิ๊ฟมาทาไมเนี่ย”
เด็กสาวเงยใบหน้าทีเ่ รียบหมดจดขึ้น และ หัวเราะเสียงใส

“ก็ได้เวลาเปลี่ยนเสื้อแล้วค่ะ” ฟินบอก และจับฉันมานั่งลงบนฟูก “หรือว่าตื่นมา ท่านไม่เคยเปลี่ยนเสื้อ”
“เปลี่ยนซี้! ไม่เปลี่ยนได้ไงล่ะ” ฉันเถียงและคว้าชุดยิปซีชดุ นั้นมองดู
ตัวชุดทั้งชุดนั้นมีสชี มพูบานเย็น เสื้อนั้นเป็นเอวลอยตัวในมีสีชมพูอ่อน ตัวผ้าทามาจากผ้ากามะหยี่และปักเป็นรูป
ลายเราขาคณิต ส่วนตัวกางเกงเป็นขาบานๆพองๆออก เสื้อตัวในนั้นและแขนเสื้อที่ยาวและกว้างใหญ่ระพื้นมีสีชมพูอ่อน
ตัวกระโปรงคลุมกางเกงนั้นก็เช่นกัน รองเท้านั้นเป็นรองเท้าผ้าธรรมดาๆ อยากบอกเลยว่าชุดนี้
มันเป็นชุดออกแนวอาหรับผสมกับอินเดียเล็กน้อย ฉันเห็นแล้วนึกถึงเรื่อง อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ และทัชมาฮาล
เลย
“ทาไมมันดูออกแขกๆอีนายจ๋าแบบนี้ล่ะ”ฉันมุ่นคิ้วในขณะที่ฟินคุกเข่าและใช้แปรงมาแปรงผมของฉันเบาๆ
“พวกเราได้รับเอาวัฒนธรรมจากพวกยิปซีค่ะ” มือเล็กๆของเธอจับไปที่ผมสีดาสนทของฉันและเริ่มถักเปีย “พวก
ยิปซีเป็นต้นแบบวัฒนธรรมของพวกเราค่ะ”
...แล้วมันเกี่ยวยังไงฟะ...
“แล้วมันไปเกีย่ วอะไรกับพวกอินเดียและพวกอาหรับด้วยล่ะ” ฉันสงสัยและวางเสื้อลงดังเดิม
“ดินแดนถิ่นฐานบ้านเกิดของพวกยิปซีอยู่ตอนเหนือของอินเดียค่ะ” เธอบอก “พวกยิปซีได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่แถบ
ยุโรปตั้งแต่เมื่อศตวรรษที่15ค่ะ ระหว่างทาง พวกเขาก็ผ่านประเทศพวกอาหรับด้วย ดังนั้นพวกนั้นก็เลยได้รับวัฒนธรรม
จากทัง้ อินเดียและอาหรับมาด้วยค่ะ”
“ย้ายทาเพื่อ...” ฉันย้อนถาม
“อันนี้ข้าก็ไม่ทราบค่ะ” ฟินบอกและเริ่มหยิบกิ๊ฟไม้ติดเขาไปที่ผมของฉัน “แต่เห็นว่าโดนพวกอินเดียขาวรังเกียจ
เพราะพวกยิปซีชอบเล่นพวกไสยศาสตร์ค่ะ”
“ไสยศาสตร์?”
“ค่ะ พวกยิปซีชอบทาพิธกี รรมเกีย่ วกับพวกโลกหลังความตาย และเล่นคุณไสย จึงเป็นที่รงั เกียจของพวกอินเดีย
ขาว” เชือกเส้นเล็กๆได้มามัดผมของฉัน “โดยเฉพาะ การเล่นกับพวกบูธาร์ ”
“ไอ้บูทงบูทานั่นคืออะไรน่ะ” ฉันขมวดคิ้วด้วยความสงสัย
“เค้าเรียกว่า บูธาร์ ค่ะ” ฟินพูดชื่อให้ถูกต้อง และขมวดผมของฉันให้แน่นขึ้น “บูธาร์ คือ แวมไพร์ชนิดหนึง่ ค่ะ”
“หา! แวมไพร์นี่ไม่ได้มชี นิดเดียวหรอ” ฉันกลอกตาขึ้นเพื่อมองหน้าฟิน

“ค่ะ” ฟินหัวเราะ และใช้กฟิ๊ ไม้ติดอีกหลายตัว “จริงๆแล้วมีอยู่หลายชนิดค่ะ แต่ว่าแบบพวกท่านเคานท์จะเยอะที่สุด
เป็นพวกแวมไพร์ ชนชาติสลาฟ-โรมาเนียค่ะ”
“แล้วที่ไหนมีเยอะมากที่สดุ ล่ะ” ฉันรีบถามทันที “จะได้ไม่ไปเหยียบ”
“มันก็เยอะหมดและค่ะ” ฟินพูดเสียงสูงและยิ้มๆบอก “แต่บริเวณนี้จะเยอะที่สุด”
“แล้วมีที่ไหนบ้างล่ะ”
“มี โรมาเนีย บัลแกเรีย” เธอพูดไปเรื่อยๆ “ฮังการี ยูโกสลาเวีย สโลวะเกีย โปแลนด์ มอลโดวา ยูเครน เบลารุส จน
ไปถึงครึ่งหนึง่ ของรัสเซีย และก็แถบทะเลดาทัง้ หมด”
“เยอะขนาดนีเ้ ลยเหรอ!” ดวงตาสีแดงฉานแลไปทันที เมื่อฟินทาผมให้ฉันเสร็จ ฟินจับศีรษะของฉันกลับไปที่เดิม
และหยิบปิ่นไข่มุกสีขาวปักไปที่เปียที่ถูกถัก
“อ่าค่ะ นี่ยังไม่ได้กล่าวพวกทวีปอื่นนะค่ะ พวกแอฟริกากับเอเชียก็มคี ่ะ” ฟินปล่อยมืออกจากผมของฉันและส่ง
กระจกที่ทาจากทองเหลืองให้ฉันดู “เป็นไงค่ะ ใช้ได้มยั๊ ค่ะ”
ฉันมองดูที่ผมของฉัน มันถูกถักเป็นเปียรอบหัวและถูกปักปิ่นไข่มุกจิว๋ ไปรอบๆ อย่างเรียบบร้อยและสวยงาม ภาพ
ที่สะท้อนในกระจกเล็กๆบานนั้นเป็นภาพฉันที่ดูราวกับเป็นอีกคนเลย อาจเป็นเพราะตัง้ แต่เกิดมาฉันยังไม่เคยเก็บผม
เรียบร้อยขนาดนี้ ก็เลยดูไม่ชินมัง้ ฮะๆ
“สวยดีนะ....” ฉันชมและเอามือจับตามเปีย “เธอนี่เก่งจังนะ ขนาดฉัน ฉันยังถักเปียธรรมดาไม่เป็นเลย”
ฟินหัวเราะเบาๆและปิดกล่องสีทองกล่องนั้น
“คนน่ารักถูกแต่งตามแบบไหนมันก็สวยนี่ค่ะ” เธอเปรยเบาๆ
“อะไรนะ”
“อ้อ...เปล่าค่ะ ไม่มีอะไร” ฟินรีบกลบเกลื่อนและอ้าง...แต่รสู้ ึกได้ยินทะแม่งๆว่า...คนน่ารักอะไรซักอย่าง...สงสัยชม
ตัวเองนั้น... “ท่านรีบเปลี่ยนเสื้อก่อนเถอะค่ะ เดี๋ยวท่านเคานท์ก็วา่ ข้าพอดี”
“ถ้าเจ้าหมอนั่นว่าอะไรเธอ เดี๋ยวฉันจัดการเอง!” ฉันยืดอกขึ้นและยิ้มอย่างมั่นใจ
เด็กสาวยิ่งหัวเราะใหญ่กบั สิ่งที่ฉันกระทา
“งั้นข้าไปก่อนล่ะค่ะ ข้าวางพวกเครื่องประดับไว้บนเตียงนะค่ะ แล้วท่านมาที่ห้องนัง่ เล่นด้วยนะ” ฟินลุกขึ้น ร่างเล็ก
กาลังเดินจากไปห้องพร้อมกับกล่องสีทองใบนั้น

“อ่าฮะ” ฉันพยักหน้า.....เออ.....จริงซิ...แล้วห้องนั่งเล่นมันอยู่ไหนน่ะ..... “แล้วห้องนั่งเล่นอยู่ไหนน่ะ”
“อ้อ....ห้องนั่งเล่นอยู่ใกล้ๆกับประตูของโรงแรมน่ะค่ะ” ฟินบอกและยิ้มตาหยี “เจอกันที่ห้องนั่งเล่นนะค่ะ”
ฉันยิ้มตอบ
“ปึ้ง!”
เสียงปิดประตูได้ดังขึ้นอีกครั้ง ฉันเปลี่ยนเสื้อและใส่ชุดกับเครื่องประดับที่ฟินเอามาให้แทน เครื่องประดับนั้นทามา
จากทับทิมทัง้ นั้นเลย เป็นต่างหูเล็กๆรูปหน้าแมว กับสร้อยสีทองเส้นเล็กๆ นึกว่าจะใหญ่ซะอีก ดีและ จะได้ไม่หนัก พอฉัน
ใส่เสร็จก็วิ่งออกไปจากห้อง บันไดไม้ผุๆที่อยู่ด้านซ้ายทันที
“ปึ้งๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”
เสียงบันไดที่ฉันย่าลงมาได้ดังขึ้นรัวราวกับธรณีจะถล่ม ข้างๆบันไดมีประตูไม้หลายบาน ฉันเดินผ่านไปซัก3-4 บาน
และก็เห็นประตูอยู2่ บานที่แปลกประหลาดกว่าเพื่อน บานหนึ่งถูกทาด้วยสีม่วงสด อีกบานหนึง่ ถูกป้ายด้วยเลือด ฉันหยุด
เดินและจ้องมองประตูสองบานนั้น
...2ห้องนี้ต้องเป็นห้องนั่งเล่น หรือไม่ก็ห้องรับแขกแน่ๆเลย....ฉันมองเลยไปจากประตูที่ป้ายเลือด ก็เห็นประตู
โรงแรมอยู่ข้างๆ ...รึว่า...ประตูที่ป้ายด้วยเลือด แน่ๆเลย
ว่าแล้วฉันก็ไม่ลังเล เปิดเข้าไปโดยไม่เคาะประตูเลย! (เด็กดีไม่ควรเลียนแบบนะค่ะ เสียมารยาทอย่างรุนแรง)
“มาแล้ว!”
ฉันทักออกไปทันที ทุกสายตาในห้องหันจับจ้องมาทางฉันอย่างไม่พอใจเท่าไหร่ พวกหญิงสาวในชุดนางระบายิปซี
หยุดเต้น แวมไพร์หนุ่มทั้งสามหยุดเล่นดนตรี โดยเฉพาะชายหนุ่มผมสีเงินในชุดชาวบ้านเท่าไป เขาถลึงตาใส่ฉันทันที หญิง
ชราลุกขึ้นและโค้งตัวให้ฉันเล็กน้อย
“อรุณสวัสดิ์ค่ะ ท่านเฟรย่า” คามารยาททักทาย้าดถูกใช้จากเธอ
“อ่าดีค่ะ ท่านแม่มด” ฉันยิ้มแหยๆและพาแกไปนั่งลงโซฟาใกล้ๆพร้อมมองไปรอบๆ สายตาที่ไม่พอใจของทุกคนยัง
มองไม่เลิก ฉันจึงหันไปกระซิบถามแกเบาๆ “เอ่อ...พวกเขาซ้อมกันอยู่เหรอค่ะ ฉันไปขัดจังหวะอะไรรึเปล่าเนี่ย”
“ค่ะ....” ท่านแม่มดกระซิบตอบ “ท่านน่ะ เข้ามาตอน ท่อนทีอ่ ซาเซียจะต้องตีลังกาและเต้นต่อพอดีเลยล่ะค่ะ”
และแล้วหญิงสาวผมบลอนด์ม้วนเป็นเกลียวๆก็เดินฉับๆมาหาฉัน สีหน้าของเธอนั้นเต็มไปด้วยความหมั่นไส้ในตัว
ฉันเต็มที่

“เจ้ารู้ไหม! เจ้าทาให้ข้าเต้นท่ายากไม่ได้!” เสียงทีก่ รีดแหลมเริ่มประเดิมว่า
“ฉันขอโทษ ฉันไม่ได้ตั้งใจ” ฉันขอโทษไปตามารยาท
“ขอโทษ!” เสียงของอซาเซียขึ้นสูงขึ้นและว่าฉันฉอดๆทันที “คิดเหรอว่าแค่นี้จะหายกัน ท่านี้นะ่ มันยากมาก ข้าเต้น
มาหลายครั้งแล้ว! ยังเต้นไม่ได้! เจ้าจะพวกข้าเสียงานนะ คาว่าขอโทษมันพอรึไง!”
“เอ๊ะ! ก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันขอโทษ ฉันไม่ได้ตั้งใจน่ะ” ฉันกระโดดลุกขึ้นและอธิบาย
“ไม่ได้ตั้งใจหรอ หน้าอย่างเจ้าน่ะดูครั้งแรกก็รู้และว่าเจ้าเล่ห์” อซาเซียแผดเสียง “อย่าคิดนะว่าข้าไม่รู้วา่ เจ้าคิดอะไร
อยู่น่ะ”
...โห...ว่าฉันเป็นฉอดอย่างนี้...รู้ฤทธิ์ของฉันน้อยไปซะและ...ไม่อยากจะทาแบบนี้เล๊ย...
“หรอจ๊ะ” ฉันจ้องตอบอย่างไม่หวั่นเกรง “งั้นบอกมาซิ ว่าฉันคิดอะไรอยู่...”
“เจ้าน่ะ คิดจะเอาท่านเคานท์มาเป็นของคนเดียวใช่ไหมล่ะ” อซาเซียกระซิบข้างหู “รูปหล่อพ่อรวยเปีย่ มไปด้วย
ความสามารถ ใครไม่คิดแบบนีก้ โ็ ง่เต็มทนและ”
“ฮะๆๆ คิดได้แค่นเี้ หรอ” ฉันหัวเราะเยาะและยอกย้อน “ถ้าคิดได้แค่นี้ก็แสดงว่า เธอก็เคยทามาก่อนซินะ”
“ข้าไม่เคยทา!” อซาเซียเถียงเสียงแข็ง
“หรอ.....” ฉันเลิกคิ้วขึ้นและเยาะต่อ “เค้าว่ากันว่า...คนที่เดาว่าจะต้องเป็นแบบนี้ แสดงว่าเคยทามาก่อน ถึงรู้...กลัว
ว่ากรรมจะตามสนองหรอไง ถึงคิดแบบนั้นน่ะ”
อซาเซียกัดฟันดังเสียงกรอดๆ ตัวของเธอสั่นยิง่ กว่าเจ้าเข้าทรงซะอีก
“นังนี!่ ” เธอกรี๊ดลั่นทันที!
มือของเธอผู้นั้นเงื้อมขึ้นมาฟาดใบหน้าของฉัน! แต่มือของฉันกันไว้และผลักร่างของเธอออกไปจนล้มลงกับพื้น
ดวงตาสีแดงฉานของเธอทัง้ คูจ่ ้องด้วยความโกรธมากเหมือนพวกเมียหลวงที่ตบเมียน้อยไม่ได้
“คิดจะตบฉันน่ะ คิดถูกรึเปล่าเหอะ” ฉันยิ้มกว้างและโบกมือไปมา
อซาเซียลุกขึ้นพรวดและจ้าอ้าวมาที่ฉันเพื่อที่จะเข้ามาตบอีกฉาด ทว่า! เลเนียกับฟินล็อกแขนของอซาเซียไว้ซะก่อน
“ฟิน! เลเนีย! ปล่อยข้า!” เธอพยายามสะบัดแขนออก “ข้าจะไปตบอีน!ี่ ”
“แต่เจ้าไม่ควรทา!” เลเนียเตือน “ท่านเฟรย่าเป็นเจ้านายของพวกเราอีกคนนะ”

“ใช่!” ฟินเห็นด้วยและพูดต่อ “ขนาดท่านรอยเรียก นางว่าท่านเลยนะ แล้วท่านเฟรย่าจะไม่ใช่เจ้านายของเราได้
ยังไง”
“เจ้านายหรอ” อซาเซียว่าและสะบัดออกจนได้ เธอหันไปต่อว่าเพื่อนร่วมงานของเธอ “ปากจัดยิง่ กว่าสุนัขขี้เรื้อนซะ
อีก ข้าคนหนึง่ นีแ่ หละจะไม่นับถือนางนี่เป็นนายของข้า”
...ปากจัดยิง่ กว่าสุนัขขีเ้ รือ้ นหรอ!...เฮอะ!...เคยดูตวั เองก่อนว่าคนอื่นรึเปล่าเนีย่ !...ว่าตัวเองมีนิสัยแย่แค่ไหนน่ะ...
“เหรอ! ก็ดีนะ” ฉันเก็บอารมณ์จขุ่นมัวไว้และตอบโต้ไป “ฉันก็ไม่อยากได้คนใช้ที่มีนิสัยยิ่งกว่าแรดเรียกแม่
เหมือนกัน!”
“นางนี!่ ” ร่างของสั่นเป็นเจ้าเข้า และ เงื้อมมือจะตบทันที!
“เถียงกันจบรึยัง”
เสียงที่เยือกเย็นเบาๆได้ดังมาจากมุมห้อง ทุกสายตาได้มองไปตามเสียงนั้น และเห็นชายหนุ่มสีเงินผู้หนึ่ง เขาจับ
เครื่องดนตรีที่คล้ายกับกีตาร์และก็พิณผสมกัน กาลังจ้องมองมาทีฉ่ ันกับอซาเซีย สายตาทีเ่ ยือกเย็นและน่ากลัวขับใจนั้น
จับจ้องไปไม่เลิก ราวกับแสดงอารมณ์เลยว่า ตอนนี้เขากาลังราคาญมากแล้ว
“พวกเจ้าต้องการซ้อมท่าไม่ใช่หรอ” เสียงที่ราบเรียบแต่แฝงไปด้วยความอารมณ์บูดถาม
อซาเซียวางมือลงและหมุนร่างเดินกลับไป ทุกคนต่างเงียบและก้มหน้าลงด้วยความเกรงกลัวเขาผู้นี้มากๆ ยกเว้น
ฉันนั่งลงบนโซฟาและทาหน้าไม่รไู้ ม่ชี้
“กลับมาซ้อมต่อได้และ” เขาเริ่มเล่นดนตรีต่อ
ทุกคนได้เดินกลับมาที่ลานกว้างๆ แม่มดเฮลนั่งข้างๆฉันและเอามือแปะทีม่ ือของฉันเบาๆ พวกหญิงสาวเหล่านั้น
ตั้งท่าและพยักหน้าให้แก่พวกชายหนุ่ม คาร์มิลตบกลองสองใบเล็กๆ รอยเริ่มเป่าฟลุทไม้ที่สลักลายมังกร วิซิอัสพยักหน้า
รับและก็เริ่มขึ้นทันที
พวกหญิงสาวเต้นไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็ว เสียงดนตรีได้ดงั ขึ้นอย่างรวดเร็ว ราวกับว่าจะทาให้มันไวยิ่งกว่าการวิ่ง
ของเสือชีตาร์ แต่ล่ะท่าที่พวกนั้นเต้นมันยากจริงๆ มีบางท่าเป็นท่าเดียวกับการเต้นฮิพพอพด้วย! ท่านั้นมีความหลากหลาย
จะเน้นความสวยงามมากกว่าความเท่ ฉันจ้องมองไม่กระพริบตาเลยแม้แต่น้อย
เสียงดนตรีได้หยุดลงพร้อมกัน พวกหญิงสาวตบมือและกระทืบลงกับพื้นพร้อมกันทันที แม่มดเฮลตบมือแปะๆ
ตามมารยาทและลุกขึ้น

“ดนตรีพร้อมดีมากค่ะ” เธอวิจารณ์ทุกคน “ท่านรอยเล่นช้าไม่นิด ท่านคาร์มิลเร็วไปหน่อยค่ะ นายท่านนั้นเล่นได้ดี
ค่ะ แต่ ทานองที่ออกมา มันเหมือนขัดกับอารมณ์ที่ต้องการสื่อค่ะ”
ชายหนุ่มทั้งสามคนพยักหน้ายอมรับกับคาวิจารณ์
“ส่วนพวกฝ่ายเต้น เต้นได้ดีมากนะ” เธอบอกต่อ “ทุกคนเต้นได้ดีหมด เหลือเพียงแต่ท่าตีลงั กาท่านั้นน่ะ ที่ยังไม่ดี
อยู่”
อซาเซียมองมาที่ฉันอย่างกินเลือดกินเนื้อ ฉันยิ้มสะใจใส่ให้
“ท่านแม่มดค่ะ ข้าไม่เต้นต่อและค่ะ” เธอพูดเสียงแหวใส่กับแม่มดเฮล
“อ้าว! ทาไมล่ะ” สีหน้าสงสัยของแม่มดเฮลผุดขึ้น
ดวงตาสีแดงฉานของเธอมองค้อนไปที่ฉันอีกรอบและพูดต่อ
“ข้าไม่มีความสามารถพอค่ะ” เธอกระแทกเสียงและถลึงตาใส่ฉัน “หาคนอื่นมาเต้นแทนข้าเถอะค่ะ”
“แต่ในคณะระบายิปซี เจ้าก็เต้นเก่งที่สุดกว่าใครแล้วนะ” เสียงที่แหบพร่าของหญิงชราว่า “ไม่มีใครดีกว่าเจ้าแล้ว
เจ้ากลับไปเต้นต่อเถอะ พรุ่งนี้กจ็ ะเป็นวันที่พวกเจ้าต้องแสดงด้วย”
“ข้าเต้นหลายครัง้ แล้วแต่ข้าจนปัญญาค่ะ” อซาเซียพูดต่อและมองมาที่ฉันไม่เลิก “ข้าว่า น่าจะให้ท่านนักปราชญ์
ทีแ่ สนจะเก่งอย่างท่าน เ-ฟ-ร-ย่-า ไปแทนดีกว่านะค่ะ”
เลเนียรู้ทันทีว่าเพื่อนเธอกาลังประชดซะเต็มที่ เธอจึงเดินเข้าไปหา
“อซาเซีย เลิกประชดเถอะ” เสียงที่นุ่มนวลว่า “ประชดไป เจ้าก็ไม่สามารถทาให้ท่านเฟรย่ามาเต้นแทนหรอก เจ้า
ก็รู้ว่าท่านเฟรย่าเต้นไม่เป็นน่ะ”
“อ้อหรอ!” อซาเซียเลิกคิ้วและก้าวขาฉับๆเดินออกจากห้อง “ไม่รู้แหละ ข้าไม่เต้นแล้ว!”
“ปึ้ง!”
เสียงประตูได้ถูกกระแทกไปกับข้างฝาอย่างแรง ทุกคนมองที่ประตูและหันมามองฉัน คาร์มลิ ลุกขึ้นและเดินมาจาก
มุมห้อง เขาเกาศีรษะแกรกๆและทาหน้าเสีย
“งานนีค้ นเก่งสุดของคณะไปแล้ว” คาร์มิลด้วยน้าเสียงที่ออ่ ย
“ทาไงดีเนี่ย” ฟินนั่งลงบนโซฟาข้างๆฉัน สีหน้าที่ดูสดใสกลับกลุ้มและวิตกกังวลแทน “งานนี้พังแน่ๆเลย สงสัยไป
ไม่ได้แน่ ถ้าขาดท่านั้นไปน่ะ”

“เลเนียเจ้าทาแทนได้มยั๊ ” แม่มดเฮลถามความเห็น “เจ้าพอจะเก่งสูสีกับอซาเซีย”
เลเนียส่ายหัวและปฏิเสธมาด้วยความจริงใจ
“ข้าทาไม่ได้จริงๆค่ะท่าน” เสียงหวานเอ่ยตอบ “คนเดียวที่จะสามารถทาได้ มีแต่อซาเซียเท่านั้นค่ะ ท่านั้นอันตราย
และก็ยาก ถ้าเต้นผิดจุด อาจจะทาให้เท้าแพลงทัง้ สองข้าง หรือไม่ก็ตะคริวขึ้นขาได้หลายวัน”
“จะอาไงดีล่ะเนี่ย” สีหน้าของรอยเต็มไปด้วยความหมดหวัง
“ใครทาให้อซาเซียโกรธ ก็รับผิดชอบแทนล่ะกัน” เสียงที่เยือกเย็นคนเดียวในปฐพีแห่งนี้ดงั ขึ้น
....จะใครซะอีกล่ะ ก็ นายวิซิอัส เคานท์ หรือ เจ้าชาย สุดหล่อของยัยอซาเซียนั่นแหละ(แหวะ ขออาเจียน
เล็กน้อยได้ป่ะ) วิซิอัสลุกขึ้นและเดินมาจากมุมห้อง เขาสาวเท้าเดินมาที่ฉัน และมองด้วยสายตาที่เคร่งขรึมพร้อมกับเอ่ยขึ้น
ด้วยน้าเสียงที่ดูเรียบๆ
“เจ้านั่นแหละ ต้องรับผิดชอบงานนี้ทั้งหมด”
“เกี่ยวอะไรกับฉันด้วยล่ะ” ฉันพูดเสียงหลงและอธิบาย “ฉันจะบอกให้นะ อซาเซียของนายน่ะ ทาท่าจงเกลียดจง
ชังฉันตั้งแต่แรกเห็นและ”
“ข้าไม่รู้ว่าพวกเจ้าจะรังเกียจอะไร! แต่เจ้าต้องรับผิดชอบ!” น้าเสียงนั้นเริม่ ขุ่นเคืองและลากฉันขึ้นออกมาจาก
โซฟา “แผนข้าจะพังก็เพราะเจ้านีแ่ หละ”
“ไม่เอา!” ฉันสะบัดมืออกและบอกไปตรงๆ “อซาเซียน่ะโกรธเอง แล้วฉันก็เต้นไม่เป็นด้วย”
“เต้นไม่เป็นก็ฝึกได้” เขาบังคับ
“แต่ฉันไม่เอา” ฉันค้านเสียงแข็ง “แล้วฉันก็ไม่คิดจะฝึกด้วย!”
ชายหนุ่มยืนเงียบซักครู่ และจู่ๆเขาก็พูดประโยคหนึง่ ขึ้นมา
“เจ้าเคยบอกว่า เจ้าน่ะ ทาได้ทุกอย่าง” เขาพูดลอยๆและถามหยั่งเชิง “รึว่า......ที่เจ้าไม่คดิ จะทาน่ะ เพราะเจ้า
เป็นพวกเหยียบขี้ไก่ไม่ฟ่อซินะ”
อะไรน๊ะ!......หาว่าฉันเป็นพวกเหยียบขี้ไก่หรอ!.......หนอย!.......
“ฉันไม่ใช่พวกเหยียบขีไ้ ก่ไม่ฟ่อนะ!” ฉันเถียง
“งั้นถ้าเจ้าไม่ใช่......ก็แสดงให้ขา้ ดูซิ........ว่าเจ้าไม่ใช่” เขาท้าฉันและยิม้ เยือกเย็นใส่

...ท้าฉันเหรอ!...ได้เลย!...คนอย่างเฟรย่ารับคาท้าอยู่แล้ว!...ฉันกัดฟันด้วยความเจ็บใจและมองค้อนใส่เขา
“ได้! แล้วนายจะหนาวแน่!” ฉันชี้หน้าวิซิอัสและเดินปังๆไปที่ลานกว้างทันที
พวกเลเนียมองหน้ากันและเดินไปที่ลานกวางพร้อมกับสอนท่าให้ ส่วนรอยกับคาร์มิลมองไปทิวิซิอัสพร้อมกับยิม้
กว้าง พวกเขาเดินเข้าไปคุยเล็กน้อย
“ท้าทายได้ดีน”ี่ รอยชมพร้อมกับตบหลังชายหนุม่ ผมสีเงินผู้เป็นสหาย
“นึกไม่ถึงเลยว่าคนดื้อๆอย่างท่านเฟรย่าจะยอมง่ายๆแฮะ” คาร์มิลยิ้มที่มมุ ปาก
“คนอย่างนางต้องท้า ถึงจะทา.....” ชายหนุ่มตอบสั้นๆ

กลางป่าลึกในทรานซิลวาเนีย มีเหล่าชายฉกรรจ์จานวน20กว่าคนบังคับอาชาของพวกเขามา พวกเขา
สวมเสื้อผ้าธรรมดา และ แต่ล่ะคนมีดวงตาที่เหม่อลอย ราวกับเครือ่ งจักรที่ไร้วิญญาณ พวกเขาต่างถืออาวุธของตนเองมา
พร้อม และแล้วก็มีอาชาไนยสีม่วงอมดาได้เดินมาอยู่หน้าทัพ
บนหลังอาชาไนยตัวนั้น มีหญิงสาวผมสีทองยาวถึงกลางหลังนั่งอยู่ นัยน์ตาสีน้าเงินของเธอเต็มไปด้วยความ
มั่นใจ เธอสวมเสื้อผ้าดัง่ ชายหนุ่มชาวโรมาเนียทั่วไป เธอหันหลังไปถามเหล่าชายกลุ่มนั้น
“พร้อมรึยัง” เสียงทีเ่ ล็กๆเอ่ยถาม
เหล่าชายฉกรรจ์นั้นพยักหน้าอย่างช้า หญิงสาวหันหลังและชักเชือกขึ้นพร้อมกับเตะเข้าไปที่ลาตัวของอาชาตัวนั้น
ทันที!
“ฮี้!~”
มันได้ส่งเสียงร้องและควบไปเบื้องหน้าทันที อาชาที่เหลือควบมาอาชาไนยสีดาอมม่วงตามมาไม่ขาดสาย หญิง
สาวผู้นาทัพ หยิบสร้อยล็อกเกตรูปหัวใจสีเงินของเธอออก เธอเปิดมันออกและมองดูขา้ งในภาพนั้น โดยหารู้ไม่วา่ ใน
ระหว่างที่นาทัพ มีหญิงสาวผู้เป็นมารดาแอบดูจากในปราสาท หญิงผู้นั้น ถอนหายใจและหระพริบตาช้าๆ
“โซเฟีย ข้าเชื่อว่าเจ้าต้องทาได้ เพราะเจ้าทาได้ทุกอย่างเพือ่ บาร์โทรี่ของพวกเรา”

“เสร็จแล้วใช่ม่ะ” ฉันยกแขนและปรบมือขึ้นศีรษะ พร้อมกับใช้เท้าข้างหนึง่ กระทืบไปที่พื้น

หญิงสาวทั้งสองคนพยักหน้าด้วยความพึงพอใจ รอยกับคาร์มิลหยุดเล่นฟลุทกับกลอง เสียงปรบมือเปาะแปะๆได้
ดังขึ้น เสียงนั้นทาให้ทุกคนได้ปรบมือตามมาให้ฉัน ยกเว้น เจ้าหมอนั่น...ที่นงั่ เฉยๆเท่านั้นแหละ
ฉันเอามือลงและสะบัดแขนขาไปมาด้วยความเมื่อยล้าพร้อมกับเหลือบมองไปที่เขาและเลิกคิ้วใส่ให้
....เป็นไง! ฉันบอกแล้ว.....ฉันไม่ใช่พวกเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ......เห็นยังๆ...
แต่ชายหนุม่ มองกลับมาด้วยสายตาทีเ่ มินเฉย ไม่มีความรู้สึกแต่อย่างใด
........เฮ้!......นายมองอย่างนี้หมายความว่าไงเนี่ย.......มองแบบนี้ยังกับจะบอกว่าฉันเต้นไม่ได้เรื่อง
พวกเลเนียนั่งลงบนโซฟาเพื่อพัก คาร์มิลลุกขึ้นและบิดตัวไปมา ส่วนรอยกับเจ้าหมอนั่น ยังคงนั่งอยู่ที่ พวกเขาคุย
อะไรกันบางอย่างเล็กน้อย และแล้วจู่ๆ ก็มีผา้ สีดาส่งมาให้ฉัน ฉันเงยหน้าและเห็นหญิงชราผู้นั้นยิ้มให้
“นี่ค่ะ ท่าน” เสียงที่แหบแห้งบอก
“ขอบคุณค่ะ ท่านแม่มด” ฉันขอบคุณและรับผ้าผืนนั้นมาเช็ดตามใบหน้าขาวผ่องและเนียนนุ่มของฉัน
หญิงชรายิ้มกว้างอีกครัง้ และหันไปพูดกับทุกคน
“พวกเจ้าทุกคนเหนื่อยมามากแล้ว” เธอพูดช้าๆและมองหน้าทุกคน “พักก่อนและกัน แล้วเดี๋ยวตอนบ่ายมาซ้อมต่อ
นะ”
“ครับ / ค่ะ ” ทุกเสียงได้ตอบมาพร้อมกัน
หญิงชรามองหน้าทุกคนอีกครั้งและเดินออกไปจากห้อง เหลือเพียงแค่พวกเราอีก6คนทีเ่ หลือที่พักกันอยู่ดว้ ยความ
เหนื่อย คาร์มิลยืนนึกอะไรบางอย่างและจู่ๆเรอยยิ้มทีเ่ ต็มไปด้วยเล่ห์กลก็ผุดขึ้นที่มุมปากอีกแล้ว
“รอย! ไปหาอะไรกินกันเหอะ หิวข้าวว่ะ ยังไม่ได้กินอะไรมาเลย”
รอยพยักหน้ารับคาชวนของชายหนุ่มผมสีน้าตาลอย่างง่ายดาย
“อืม” เขาตอบรับและหันไปชวนแม่มดสองคนนั้น “พวกเจ้าล่ะจะไปรึเปล่า”
สองสาวคนนั้นมองหน้ากัน สีหน้าของพวกเธอนั้นเต็มไปด้วยความอ่อนเพลียมาก หญิงสาวผมสีน้าตาลจึง
ปฏิเสธไปแทน
“ไม่ล่ะค่ะ” เสียงที่นุ่มนวลว่า “พวกข้าขอนั่งพักต่อล่ะกันค่ะ”
“หรอ” สีหน้าของชายหนุ่มผมสีทองมีความผิดหวังเล็กน้อยกับคาตอบ

สีหน้าของเธอดูหม่นหมองทันทีเมื่อคาตอบของเธอทาให้รอยผิดหวัง ชายหนุม่ รีบยิ้มปุ๊บปั๊บเพื่อให้หญิงสาวผู้ที่
ตอบมาสบายใจแทน
“ไม่เป็นไร เดี๋ยวข้าซื้อของกินมาฝากล่ะกัน”
“ค่ะ” พวกหญิงสาวพยักหน้า
คาร์มิลหันไปมองหน้าฉันกับเจ้าหมอนั่น...ใช่แล้ว.....วิซอิ ัสน่ะแหละ แววตาเล่หร์ ้ายของเขาเต็มไปด้วยเลศนัย
เขาเดินโฉบมาพร้อมกับชวนฉัน
“ท่านเฟรย่าครับ” เสียงที่ดูแจ่มใสตลอดเวลาเรียกและเหลือบตาไปมองชายหนุม่ ผมสีเงิน “ท่าน..จะไปด้วยกันรึ
เปล่า”
“ไปซี้!” แหม...คาร์มิลนี่ทาให้ฉันถูกใจจริงๆ....เรื่องเที่ยวนีฉ่ ันไปอยู่และ...กาลังอยากจะไปสารวจหมู่บา้ นนี้พอดี
เลย...
วิซิอัสเหลือบตาขึ้นไปมองคาร์มิล หนุ่มร่างสูงยิ้มร่าและยักคิ้วให้เล็กน้อย ฉันวางผ้าลงและเดินไปที่ประตูก่อนใคร
เพื่อน รอยเดินตามฉันมาติด ส่วนหนุ่มคนนั้นยังคงมองชายหนุ่มผมสีเงินผู้นั้นอยู่
“เจ้าล่ะ จะไปมั๊ย” เขาชวนและพูดลอยๆ “ไม่ไปเดี๋ยว...ท่านเฟรย่า...อาจจะสร้างเรื่องอีกนะ”
ชายหนุ่มผู้นั้นลุกขึ้นพรวดจากมุมห้องและสาวเท้าเดินดุม่ ๆไปทันที คาร์มิลหัวเราะกิก๊ ก่อนที่จะเดินตามมาติดๆ
คิ้วของฉันขมวดคิ้วเป็นปมทันทีเมื่อเห็นเขา
...นี่จะตามมาเพื่อที่จะมาจับผิดฉันรึไง... ฉันรีบเปิดประตูออก และเดินปังๆนาไปก่อน รอยกับคาร์มิลเดินตามฉัน
มาติดๆ และ
“ปึ้ง!”
เสียงประตูโรงแรมได้ดงั ตามมา ฉันเร่งฝีเท้าให้ไวขึ้นๆจนห่างจากพวกนั้น ผู้ชักชวนรีบวิ่งโร่ตามมาติดๆ เขามายืน
หน้าฉันและถามไถ่ทันที
“ท่านจะไปไหนครับ ทาไมเดินเร็วจัง”
ฉันทาหน้าเบ้และตอบเสียงขุ่น
“ก็เพื่อนของนายน่ะแหละ” น้าเสียงของฉันเต็มไปด้วยความโมโห “ฉันน่ะเต้นแทบตาย แต่ดูมัน! มองฉันยังกับจะ
บอกว่าเต้นไม่ได้เรื่องน่ะ”

พวกเขาทุกคนได้ยินคานี้ คาร์มิลมองไปที่รอยและหัวเราะพร้อมกัน ชายหนุ่มผมสีเงินถอนหายใจและเดินมาใกล้ๆ
ฉัน
“ใช่! เจ้านี่เดาใจข้าเก่งนะ” เสียงทีเ่ ยือกเย็นตอบมาอย่างหน้าตาเฉย
พวกรอยยิ่งหัวเราะหนักเข้าไปอีก ตัวของฉันร้อนขึ้นมาด้วยความโมโหสุดๆ...ดูมันซิ!...ตอบมาได้ยงั ไงเนีย่ ...ถนอม
ใจคนน่ะเคยทาบ้างไหม......
“นี่! ชีวิตนี้ นายไม่เคยคิดจะถนอมใจชาวบ้านเลยรึไง” ฉันเท้าสะเอวและพูดฉอดๆ “ไม่คิดว่าไอ้คนฟังนี่จะรู้สึกเจ็บ
บ้างเหรอ”
ร่างสูงโปร่งหยิบหมวกสีดาขึ้นและสวมใส่ลงไป ใบหน้าทีห่ ล่อคมกริบหันมาช้าๆ
“การถนอมใจน่ะ บางครั้งก็เป็นสิ่งที่ลวงตา” เขาตอบเรียบๆ “สู้พูดความจริงไปจะดีกว่าพูดหลอกลวง”
“แต่การถนอมใจน่ะไม่จาเป็นต้องหลอกลวงเสมอไปนี่!” ฉันว่าและกระแทกเสียงลง “อย่างเรื่องของฉันน่ะ จะช่วย
กลั่นกรองภาษาพูดให้งามขึ้นไม่ได้รึไงค่ะ”
ชายหนุ่มเดินผ่านฉันไปและพูดสิ่งหนึ่งที่ทาให้ฉันจาได้ไปชั่วชีวิต
“คนที่ไม่รู้จักการหลอกลวงอย่างเจ้า” เขาพูดเนิบๆ “ไม่มีวันทางรู้หรอก ว่าการถูกหลอก มันเจ็บแค่ไหน”
แทนที่ฉันรู้สึกโกรธ ฉันกลับรู้สึกไม่ดีเลย เมื่อได้ยินประโยคนั้น...พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงน่ะ.....นี่ฉันไปพูดไม่
เข้าหูแล้วเหรอ...สีหน้าของฉันกลับเศร้าโดยไม่รู้ส้เหตุ รอยวิง่ จูด๊ ตามชายหนุ่มผู้นั้นไปและเดินไปคุยอะไรบางอย่าง คาร์มิ
ลกระทุ้งศอกไปที่ฉันเบาๆ และยิม้ กว้างให้
“ฉันไปทาอะไรผิดรึเปล่า” ฉันเสียงจ๋อย
“ไม่หรอกครับ” คาร์มิลเดินอาดๆไปพร้อมๆกับฉัน “ก็แค่ไปโดนจี้ใจดาของมัน เกี่ยวกับเรื่องในอดีตนิดหน่อยน่ะ”
“หรอ....” ฉันรู้สึกสงสัย
...เอ๊ะ.....เจ้านี่มันมีใจด้วยเหรอ...หน้าตายขนาดนั้นน่ะ.....
“คร๊าบ!” คาร์มิลลากเสียงยาวขึ้นและเปลี่ยนเรื่อง “อย่าไปคิดเรื่องนั้นเลย เรารีบไปดีกว่า”
“อืม” ฉันพยักหน้าหงึกๆ

พวกเรารีบเดินมุ่งหน้าออกจากชายป่าทันที พวกเราเดินมาเรื่อยๆจนมาถึงตัวเมือง ที่นั่นเต็มไปด้วยร้านขายของ
มากมาย มีแผงลอยขายเกลื่อนไปทั่วพื้น เหมือนตลาดนัดทัว่ ไปที่ฉันเคยไปซื้อ มีซมุ้ ขายของเต็มไปหมด ราวกับว่าเมืองแห่ง
นี้เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยการค้าขาย เสียงร้องเรียกลูกค้าได้ดังเป็นระยะๆ ผู้คนได้เดินกวักไขว่เต็มไปทั่ว
ฉันกับคาร์มิลเดินไปดูที่ซมุ้ หนึ่ง วิซิอัสกับรอยเดินตามมา แต่ล่ะซุ้มนั้น ขายของประหลาดมาก....เช่น.....ไหเก่าๆดูไม่
มีราคา....แต่มันสามารถซ่อนของได้เป็นร้อยกว่าชิ้น....พรมที่ทามาจากขนนกฮูกทีเ่ ป็นแม่ลูกอ่อน....เนื้อหนูย่างสุกๆดิบๆ
.....หมอนที่เป็นตัวงูเป็นๆแต่ถูกเย็บแล้ว.....ไม่เข้าใจเล๊ย.....ขายไปได้ยังไงเนีย่ ......คาร์มิลควักเงินซื้อเนื้อหนูไปแล้ว พ่อค้า
รับด้วยความดีใจอย่างยิ่ง...เป็นฉันก็ดีใจเหมือนกัน....
ทาไมเหรอ....ก็คาร์มิลควักเงินก้อนโตให้ แถมยังใจดี๊ใจดีบอกว่าไม่ต้องทอนอีก....คนดีจริงๆเลย.....ในขณะที่ฉัน
มองดูของอยู่นั้น........
“กริ๊ดดดดดดดดดดดดดดด!”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกก!”
“ช่วยด้วยยยยยยยยยยยย!”
เสียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวยิง่ กว่าเห็นปีศาจได้ดงั ขึน้ ฉันกับคาร์มิลเงยขึ้นจากแผงลอยหน้าซุม้ พวกเราทุก
คนหันมองไปตามเสียงนั้น และแล้วดวงตาของทุกคนก็ต้องเบิกกว้างออกด้วยความตกใจทันที!
“โครม!”
แผงลอยในตลาดได้พังเป็นราบหน้ากลองจนทาให้เกิดกลุ่มควันสีเทาคลุ้งไปทั่ว พวกผู้คนต่างวิ่งหนีกันโดยไม่สนใจ
มองสิ่งอื่นๆ สิ่งของที่วางแผงขายอยู่ถูกเหยียบย่าทาลายเสียหายไม่เหลือแม่แต่น้อยพวกพ่อค้าและแม่ค้ารีบปิดแผงและรีบ
วิ่งไปทันที ชายหนุ่มผมสีเงินขมวดคิ้วทันที ราวกับรู้วา่ เกิดอะไรขึ้น
“เกิดอะไรขึ้นน่ะ” ฉันถามทันที
“มีเรื่องนิดหน่อย” เขาว่าและหันมามองหน้าเพื่อนของเขา “รอย พาเฟรย่ากลับไปก่อน บอกพวกเลเนียเตรียมตัว
เปิดประตูนั่นได้เลย คาร์มิล เจ้าไปกับข้า”
ชายหนุ่มทั้งสองพยักหน้ารับคาสั่งของชายหนุม่ ผู้เป็นทั้งเจ้านายและสหาย
“ท่านเฟรย่าครับ! ทางนีค้ รับ” รอยเรียกฉัน
ฉันพยักหน้าอออือไป และหันไปมองกลุ่มควันเหล่านั้นด้วยความสงสัย
“ไปได้แล้ว! มองอยู่ได้” เสียงขุ่นของวิซิอัสตวาดมาทันที

ชายหนุ่มผมสีทองเดินนาไปแล้ว ฉันเดินตามไปติดๆทันที พวกเราเดินเบียดกับพวกชาวบ้านที่กาลังวิง่ หนีอย่าง
ชุลมุนวุ่นวาย ฉันเดินตามไปเขาคนนั้นไปเรื่อยๆ แต่ยงิ่ เดินไปมากเท่าไหร่ ฉันกับเขาก็ห่างขึ้นเรื่อยๆ จนฉันเห็นเรือนผมสี
ทองของเขาไกลๆ
“รอย! รอด้วย!” ฉันตะโกนเรียก
ทว่า! เสียงกลับไม่ถงึ หูของเขา
ฉันเบียดและพยายามก้าวขาไป แต่มันเบียดมาก จนร่างของฉันไหลไปทางซ้าย เสียงโหวกเหวกโวยได้ร้องลั่น ฉัน
พยายามต้านไม่ให้รา่ งของตัวเองตามไปกับพวกผู้คนเหล่านั้น แต่ยิ่งทา มันก็ยงิ่ ถูกผลักไปเรื่อยๆ
ฉันเงยหน้ามาอีกที ชายหนุ่มผมสีทองคนนั้นหายไปแล้ว! ทาไงดีเนีย่ ! ฉันหันซ้ายหันขวาเพื่อที่จะหาเขา แต่หา
เท่าไหร่ก็ไม่เจอ! และแล้วจู่ๆก็มีชาวบ้านคนหนึ่งตะโกนลั่น
“มันมาแล้ว!”
เพียงแค่ชั่วอึดใจเดียว ฉันก็เห็นอาชาไนยสีดาจานวนมาได้ควบมาทางนี้ กีบเท้าของมันนาได้ควบมาอย่างรวดเร็ว
บนอาชาเหล่านั้น มีชายฉกรรจ์นงั่ อยู่ พวกเขาเงื้อธนูสีน้าตาลขึ้นและปล่อยลูกศรสีเขียวเข้มราวกับอาบยาพิษทันที
“ฟ้าววววววววววว!”
ลูกศรเหล่านั้นพุ่งเข้าหาผู้คนเหล่านั้นด้วความเร็วสูงดุจวายุ! พวกเขาวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปทั่ว แต่ทว่า คมแหลม
ของลูกศรยมราชเหล่านั้นไม่ปล่อยให้เหยื่อหลุดรอดไปได้ มันจัดการทาลายหัวใจของผู้คนเหล่านั้นทันที!
“ฉึกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”
“อ๊ากกกกกกกกกกก!”
“กริ๊ดดดดดดดดดดดดด!”
เสียงร้องของยมราชได้แทงร่างเหล่านั้น เสียงกรีดร้องด้วยความหวาดผวาได้ดงั ผสานเป็นเอคโคของเสียงของยม
ราช ร่างเหล่านั้น ได้ถูกลูกศรนั้นดูดเนื้อและเลือดจนเหลือเพียงแค่โครงกระดูกอย่างเดียว โครงกระดูกเหล่านั้น ร่วงลงสู่
พื้นดินเป็นชิ้นๆแทน
ชายฉกรรจ์เหล่านั้นมองเย้ยหยันมาที่ฉันทันที พวกเขากระโดดลงมาจากหลังอาชาและชักดาบออกจากฝักทันที
พวกผู้คนที่เหลือต่างวิ่งหนีกันไปจนฝุ่นตลบอบอวนไปทั่ว เหลือเพียงแค่ฉันที่ยืนอยู่ พวกเขาเหล่านัน้ ตั้งท่าทันที
“เจ้าซินะ.......เฟรย่า โนคาเอล” เสียงคารามของชายผู้หนึ่งในกลุ่มคนเหล่านั้นเอ่ยถาม

ฉันหันไปมองรอบๆ และเห็นแส้ตีม้าอันหนึ่งอยู่ใกล้ๆกับกล่องไม้ที่ถูกตั้งซ้อนๆกัน กล่องเหล่านั้น มันอยู่ขา้ งๆฉัน
พอดีเลย
“แม่นแล้ว!” ฉันตอบและใช้มือทีเ่ รียวเล็กของฉันคว้าแส้ขนึ้
พวกเขาหันหน้ามองหน้ากัน และพยักหน้าอย่างช้าๆ สายตาที่ดเู หม่อลอยเหล่านั้นได้หันมาจับจ้องที่ฉันทันที!
“งั้น.....” พวกมันตั้งท่า “แกก็จงตายซะ!”
พวกมันวิ่งเข้ามาโจมตีทฉี่ ันไวมากยิง่ กว่าสายฟ้าแลบ ฉันวิ่งหนีสุดชีวิตทันที ในขณะที่วงิ่ อยู่นั้น ฉันก็ได้ยินเสียง
ระเบิดที่อยู่ตรงข้ามกับฉัน
“ตูมๆๆๆๆๆๆ!”
“โครม!”
เสียงระเบิดได้ดังต่อเนื่องกันไม่รู้จักหยุด มีลาแสงสีส้มกับสีดาได้ส่องแสงตรงบริเวณนั้นไปทั่ว กลุ่มควันขนาดใหญ่
ได้ลอยเป็นโขมงขึ้นมา เสียงที่ดงั ตามกลังนั้นดังราวกับตึกถล่ม และ...อ๊าย.....แย่แล้ว!.....พวกชายฉกรรจ์เหล่านั้นวิ่งไล่จี้ฉัน
มาแล้ว!

“โครม!”
เสียงอึกทึกครึกโครมดังขึน้ ! ควันสีเทาที่เต็มไปด้วยฝุ่นค่อยๆจางลง เผยให้เห็นร่างของเหล่าของชายฉกรรจ์
กระแทกเข้าไปกับบ้านเรือนแถวนั้น บ้านเหล่านั้นได้พังลงมาราวกับน้าทะเลที่ซดั ปราสาททรายแถวชายหาด ร่างของพวก
เขากระแทกไปกับพื้นและสลบไป
ชายฉกรรจ์ที่เหลือวิง่ เข้าหาใครคนหนึ่งทันที ดาบที่อยู่ในมือเล็งเป้าหมายไปที่ร่างนั้น และ กาลังจะแทงร่างของ
คนๆนั้น แต่!
“แวบบบ!”
“คัท-ท-ท-ท-ท-ท-ท เฮล!”
แสงสีส้มได้ส่องแสงขึ้นที่ หอกยาว ซึ่งตรงหัวหอกนั้นเป็นรูปขวานสีแดงฉาน นั้นทันที! เสียงที่เกรี้ยวกราดได้ร่ายมน
ตราขึ้น หอกนั้นถูกวาดไปข้างหน้า ลาแสงสีส้มเหล่านั้นได้พงุ่ ออกไป ตัดผ่านร่างชองเหล่าชายฉกรรจ์ทั้งหมด!
“อ๊ากกกกกกกกกกกกก!”

เสียงทรมานรวดร้าวยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดได้ร้องขึ้น! ร่างของพวกเขาได้ขาดออกเป็นสองท่อนทัง้ ส่วนบนและล่าง ร่าง
เหล่านั้นร่วงลงสู่พื้นดิน โลหิตที่แดงฉานได้พงุ่ ออกท่วมร่างของพวกเขา ดวงตาของแต่ล่ะคนได้เบิกกว้างและค้างไว้ คนๆนั้น
ควงหอกนั้นและหันไปพูดกับเพื่อนของเขาที่รบอยู่ดา้ นหลัง
“ตายง่ายจัง” เสียงที่ดูเริงร่าว่า
“อืม” เสียงที่เยือกเย็นเสมอตอบกลับมา
ชายหนุ่มผู้เป็นเพื่อนคนนัน้ ได้เหวี่ยงดาบไปด้านข้าง มันถูกชโลมและชุ่มไปด้วยโลหิตสีแดงเช่นเดียวกับโลหิตในเส้น
เลือดใหญ่ เขามองสภาพร่างที่ไร้วิญญาณทีเ่ ขาพึง่ ทาลายไปด้วยสายตาที่เมินเฉย ร่างเหล่านั้นถูกสับเป้นท่อนๆ มีอวัยวะ
ภายในบางส่วนได้ถูกหลุดออกมากองเป็นชิ้นๆ ธรณีแห่งนั้นเต็มไปด้วยเลือดและกลิ่นที่เหม็นความคละคลุ้งไปทั่ว
ร่างของชายหนุ่มเลอะไปด้วยเลือดทั้งร่าง ชายหนุ่มผู้ถือหอกวิ่งเข้ามาและมองดูร่างที่นอนนิ่งบนพื้นเหล่านั้น
“เจ้านี่...ยังโหดไม่เลิกนะเนี่ย วิซิอัส” เขาชมเชย
ชายหนุ่มผู้เลอะไปด้วยเลือดหันไปมองผลงานของผู้ที่ชมตน
“เจ้าก็พอกันแหละ คาร์มลิ ”
“แต่เจ้าใช้ฝีมือล้วนๆนี”่ คาร์มิลยักไหล่และมองไปรอบๆ “งั้นไปกันได้แล้วล่ะ!”
ชายหนุ่มผมสีเงินไม่ตอบ เขายังคงมองผลงานของตัวเองอยู่ ชายหนุ่มผมสีน้าตาลกาลังจะเดินไป แต่เห็นเพื่อน
ของขาไม่ยอมเดิน เขามุ่นคิว้ ด้วยความสงสัยในพฤติกรรมของเพื่อนคนนี้
“มองอะไรอยู่น่ะ ไปได้แล้ว” เขาตบบ่าเพื่อนของเขา “เดี๋ยวก็ไปประตูมิติไม่ทันพอดี”
ชายหนุ่มผมสีเงินเงยหน้าขึ้นช้า
“ยัง........” เสียงที่เย็นชาเอ่ย “ตอนนี้ยังไปไม่ได้”
สีหน้าของชายหนุ่มผมสีน้าตาลแปลกใจขึ้นมา
“ทาไม”
ร่างสูงหันไปมาเพื่อนของเขา ดวงตารียาวสีเขียวมรกตคูน่ ั้นเต็มไปด้วยความระแวง
“เจ้าไม่คิดว่ามันตายง่ายเกินไปหรอ” เขาถามหยัง่ เชิง

“เอ่อ.....ก็นี่มันมนุษย์นไี่ ม่ใช่เหรอ” ชายหนุ่มผมสีน้าตาลยักไหลอีกครั้งและแลๆดูศพแสนงดงามพวกนั้น “ไม่ใช่
พวกครูเสดซักหน่อย ตายง่ายก็ไม่แปลกนี่”
“เจ้าคิดผิดแล้วล่ะ คาร์มิล” ชายหนุม่ ผมสีเงินหรีต่ าลงมาเล็กน้อย
“หา....” คาร์มิลงงกับคาพูดของเขา
“กลับไปดูผลงานของเจ้าดีๆซิ”
คาร์มิลกลืนน้าลายดังเอื๊อกพร้อมกับหันไปมองสภาพศพเหล่านั้นช้าๆ คิ้วสีน้าตาลเข้มทัง้ คู่นั้นได้ชนกันทันที!
“..เพราะว่า....ซากศพเหล่านั้นได้ลอยคว้างขึ้นมา ร่างของพวกเขาได้เชื่อมต่อกันอีกครั้ง และกลายร่างดังเดิม ศพ
เหล่านั้นได้หันมามองเขาพร้อมกับฉีกรอยยิ้มและหัวเราะอย่างบ้าคลั่ง ไม่ใช่เพียงพวกศพที่ชายหนุม่ ผมสีน้าตาลพึ่งสร้าง
เท่านั้นที่เป็นแบบนี้ พวกศพของชายหนุม่ ผมสีเงินก็เช่นกัน
ศพเหล่านั้นได้ล้อมพวกเขาไว้ พวกเขาทัง้ คูเ่ ดินถอยหลังจนแผ่นหลังของพวกเขาชนกัน พวกเขาจับอาวุธแน่นขึ้น
พร้อมกับตั้งท่า
“สนุกล่ะซิ เพื่อน!” คาร์มิลว่าและถาม “มันคืออะไรว่ะ ท่าทางจะไม่ใช่พวกแวมไพร์ด้วย”
“อะไรก็ช่าง” วิซิอัสเอ่ยด้วยน้าเสียงที่เรียบๆ “แต่ที่แน่ๆ เก็บมันซะ”
“หึๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”
เสียงหัวเราะราวกับฆาตกรโรคจิตยังคงดังก้องอยู่ แววตาของชายหนุม่ ทั้งคู่นั้นแปรเปลี่ยนไป เป็นแววตาที่จริงจัง
และเย็นชาทันที ร่างที่ไร้วิญญาณเหล่านั้นจับอาวุธและยังคงฉีกยิ้มอยู่อย่างกับคนโรคจิต
“พร้อมรึยัง.......” เสียงที่เคร่งขรึมถาม
“พร้อมเสมอ!” อีกเสียงตอบรับด้วยความมั่นใจ
ร่างของชายหนุ่มทัง้ คู่กระโดดขึ้นเหนือพสุธา! ศพพวกนัน้ เงยหน้าตามและเงื้อธนูสีน้าตาลขึ้นพร้อมกัน ลูกศรสี
ครามได้เล็งไปที่ร่างและพุง่ ออกไปด้วยความเร็วสูง ตอนนี้พวกมันกาลังจะแทงเข้าสู่ร่างของชายหนุม่ ทั้งสองแล้ว!!!!!
“ฟึบ!”
หมวกปีกกว้างสีดาสนิทของชายหนุ่มทัง้ สองถูกเหวีย่ งออกไป ลูกศรเหล่านั้นได้พุ่งเข้าใส่หมวกแทน มันได้รว่ งลงสู่
พื้นอย่างช้าๆ พวกศพเหล่านั้นมองหมวกลงและเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งเพื่อทีจ่ ะยิงลูกศรอีก แต่! การเคลื่อนไหวของเหล่า
ซากศพมันช้าเกินไปเสียแล้ว!

ร่างของชายหนุ่มทั้งสองได้พุ่งโจมตีเข้าไปอย่างว่องไว คมดาบเรียบๆของชายหนุ่มผมสีเงินได้แทงทะลุร่างทัง้ หมด
พวกมันพยายามยืนต่อและง้างธนูเล็งไปที่ชายหนุม่ คนนั้น ชายหนุ่มถอยกรูดออกมาและยืนนิง่ ลูกศรสีครามเล็งมาที่เขา
อีกครั้ง แต่เขากลับยืนนิ่ง
“เป๊าะ!”
เสียงดีดนิ้วของนิ้วที่เรียงยาวของชายหนุ่มดังขึ้น และจู่ๆ พวกซากศพเหล่านั้นปล่อยธนูออก มือของพวกมันกุมที่
หน้าอกแทน เสื้อของพวกมันได้ถกู จิกจนเป็นรอยยับขึ้น สายตาที่เคียดแค้นได้จับจ้องมาที่ชายหนุ่มคนนั้น ใบหน้าของพวก
มันกลับกลายเป็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยความโกรธเกลียด
ริมฝีปากที่บางเฉียบของชายหนุม่ ได้พูดพึมพาอะไรบางอย่าง ยิง่ พูดมากเท่าไหร่ ฝ่ายศัตรูก็เริ่มจับแน่นขึ้น พวกมัน
คุกเข่าและพยายามตะเกียกกายหยิบธนู แต่ทว่ามือขอพวกมันเกร็งและหงิกเข้าไป ร่างของพวกมันค่อยๆบวมขึ้นๆ จนบวม
เป่งราวกับลูกโป่ง พวกมันอ้าปากพะงาบๆด่าทอคาสบถไม่หยุด ชายหนุม่ หยุดพูดและเปรยคาพูดหนึ่งเบาๆขึ้นมาแทน
“เอ็กซ์พลอต แอสซาส!”
“ตูมมมมมมมมมมมมม!”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกก!”
เสียงระเบิดที่ดังยิ่งกว่ารถชนกันได้ดังขึน้ เสียงร้องของเหล่าซากศพได้ดังตามาติดๆ ร่างของพวกมัน
เหล่านั้นได้ระเบิดออก! อวัยวะชิ้นส่วนต่างๆได้กระจัดกระจายไปทั่วแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็น หัวใจ กระเพาะ ลาไส้
ตับ เศษชิน้ บางส่วนของสมอง หู ดวงตา เป็นต้น
เหลือเพียงแต่โครงกระดูกสีขาวขุ่น เนื้อทีต่ ิดเป็นบางส่วน และ อวัยวะบางอย่างที่จะหลุด แต่ก็ไม่หลุด
เช่น ปากที่แหว่ง หรือ ลิน้ ทีเ่ กือบขาด ทีน่ ั่นเต็มไปด้วยโลหิตสีแดงฉานที่สาดแผ่กว้างไปทั่วราวกับทะเลสีแดงสด
ก็ไม่ปาน ดาบของเขาได้พุ่งกลับมาหาเขา มือที่เรียวยาวของเขาได้รับมันอีกครั้งหนึ่ง เขายืนหอบเล็กน้อย
คาร์มิลเห็นงานศิลปะสีแดงฉานที่เพื่อนของเขาพึง่ สร้างด้วยความสวยงาม เขากระตุกยิม้ ทีม่ ุมปากและหันมามอง
พวกซากศพทีเ่ หลือเพียงแค่ครึ่งหนึ่ง กาลังลุกขึ้นโงนเงนและง้างธนูอีกครั้ง
“สงสัยต้องสร้างงานศิลป์ให้สวยกว่ามันหน่อยล่ะมัง้ ” เขาหัวเราะในลาคอ
ว่าแล้วเขาก็ควงหอกหัวรูปขวานนั้นไปรอบๆตัวของเขาและวิ่งเข้าหา มันได้ถูกวาดไปข้างหน้า ลาแสงสีส้มได้พุ่งไป
เข้าหาเหล่าซากศพ ในวินาทีนั้น ลูกศรสีครามหลายร้อยดอกของฝ่ายนั้นได้พุ่งไปหาอีกครั้ง ชายหนุ่มหลบลูกศรเหล่านั้น
ลาแสงได้ผ่านร่างของพวกมัน

พวกมันหยุดและยืนมองร่างของพวกมัน แต่ทว่ากลับไม่มรี อยแผลสิ่งใดเกิดขึ้น! พวกมันเงยหน้าและหัวเราะเยาะ
ใส่ชายหนุ่มผู้นั้น ชายหนุ่มคนนั้นกลับยิ้มขึ้นมาแทน คิ้วของพวกมันสงสัยกับการกระทาของฝ่ายตรงข้าม พวกมันหยิบธนู
และจะง้างอีกครั้ง!
“อ่ะ.....อะไรกัน!”
เสียงของศพตัวหนึ่งว่า ร่างของพวกมันกลับชาและเข็งทื่อ ไม่ขยับตามคาสัง่ จากสมองของพวกมัน พวกมัน
พยายามขยับร่างให้เคลื่อนไปตามใจนึก แต่.....มันไม่ได้ผลเลยแม้แต่น้อย! พวกมันเงยหน้าขึ้นราวกับจะถามว่า จะทาอะไร
ชายหนุ่มคนนั้นไม่ตอบ เขาใช้นิ้วของเขารูดไปที่คมหอก เลือดสีดาอมม่วงได้ไหลช้าๆไปที่หอก เขาโยนหอกขึ้นที
หนึ่งและใช้คมหอกฝังไปที่ผืนดิน เขาเอ่ยคาถาด้วยน้าเสียงทีด่ ังลั่น
“ไฟเออร์ โครตินอส!”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกก!”
เสียงร้องยิ่งกว่าความทรมานร้องยิ่ง จู่ๆ ปฐพีแถบนัน้ ลุกโชนไปด้วยเพลิงสีส้มอมแดงทันที! ร่างของพวก
มันถูกเพลิงเหล่านัน้ เผาไหม้ไปด้วยความว่องไว ยิ่งกว่าไฟติดน้ามันซะอีก พวกมันได้กรีดร้องและร่างของพวก
มันบิดงอไป
ความร้อนของเพลิงสีส้มอมแดงร้อนจัดยิ่งกว่าเตาไฟที่มีความร้อนสูงถึง1000 องศาเซลเซียส พวกมันได้
ถูกเผาร่างจนเหลือเพียงแต่ผิวตามร่างกายนัน้ ถูกหลอมเหลวและลายลาย กลายเป็นเนื้อเหลวๆและเข้มข้นยิ่ง
กว่าสารบางชนิด ร่างของพวกมันเหลือแต่เนือ้ แดงๆและร่วงลงสู่พื้นดิน ชายหนุ่มชักหอกออก เพลิงเหล่านัน้
ค่อยๆจางหายไป เหลือเพียงแต่ควันลอยกรุ่นๆ และมีกลิ่นเนื้อลอยมา
เขาหันขวับไปหาวิซิอัสและเรียกขาน
“เป็นไง งานศิลป์ของข้า สวยม่ะ” เขายิ้มกว้าง
ชายหนุ่มผมสีเงินหันมาและมองอย่างเฉยชา
“ก็โอเค..... สวย และก็มกี ลิ่น” คาพูดสั้นๆตอบไป
“นี่ถ้าไม่ใช่เนื้อปีศาจ ข้าก็กินไปแล้วนะเนี่ย” ชายหนุ่มถอนหายใจด้วยความเสียดาย “หอมกว่าเนื้อหนูซะด้วย”
ดวงตาลึกลับคู่นั้นกวาดมองไปรอบๆอีกครัง้ เขากระพริบตาช้าๆและบอกเพื่อนของเขา
“เจ้าตรวจดูอกี รอบซิวา่ มันตายแน่ๆน่ะ”
“อืม” เสียงที่เริงร่าตกลง

ชายหนุ่มทั้งสองคนเดินไปดูงานศิลป์ของตัวเองอีกครัง้ ร่างที่ไร้วิญญาณได้นอนแน่นงิ่ ไร้การตอบโต้แต่อย่างใด
พวกเขาเดินซักครู่หนึ่ง ชายหนุ่มผมสีน้าตาลหันไปบอกเพื่อนของเขา
“ทางนี้แน่นอนแล้ว เจ้าล่ะ”
วิซิอัสกวาดสายตาอีกครั้ง เขายังรู้สึกว่าบางอย่างกับพวกศพเหล่านี้
“เจ้าไปก่อนล่ะกัน” เสียงที่ราบเรียบสัง่ “ข้าขอตรวจแน่ๆอีกครั้ง”
ชายหนุ่มผมสีน้าตาลพยักหน้ารับคาสั่ง เขาวิง่ ออกไปจากลานสนามรบในหมู่บ้านทันที สายลมได้พัดผ่านร่างของ
เขาเบาๆ กลิ่นเลือดได้ลอยคละคลุ้งไปตามแรงของสายลม ชายหนุ่มร่างสูงผู้นั้นยังคงยืนอยู่ ราวกับรออะไรบางอย่าง เขา
เงยหน้าขึ้นช้าๆ แววตาคู่นั้นกลายเป็นแววตาที่เยือกเย็น เสียงที่ราบเรียบเอ่ยถามไปทันที
“หลบไปเจ้าก็ปิดกลิน่ ไม่มิดหรอก”
ทันใดนั้น จู่ๆก็ร่างหนึง่ กระโดดลงมาหลังคาบ้านไม้แห่งหนึง่ ชายหนุ่มหันหลังไปและมองร่างนั้น เขามองด้วยความ
ที่รู้สึกคุ้นเคยและไม่มีความแปลกใจเลยแม้แต่น้อย
ร่างนั้นได้เดินมาช้าๆ มันเป็นหญิงสาวผู้หนึ่งยืนอยู่ เรือนผมของเธอมีสีทองที่ยาวตรงสลวย นัยน์ตาที่กลมโตและ
แวววาวราวกับตุก๊ ตาได้จับจ้องมองมาทีช่ ายหนุ่มคนนั้นด้วยสายตาที่แสนเศร้า
“เจ้ายังคงจาข้าได้ดีซินะ วิซิอัส” เสียงที่เล็กและอ่อนหวานเอ่ยถาม
“ใช่.......” เขาตอบด้วยน้าเสียงที่เย็นชาจับใจ “ข้าจาเจ้าได้เสมอ..... โซเฟีย”
“งั้น...” โซเฟียหยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมา “เจ้าก็ยงั คงไม่ลืมเรื่องนั้นใช่มั๊ย”
หนังสือเล่มนั้น มีปกสีฟ้าคราม ตัวกระดาษนั้นมีสีเหลืองน้าตาลอ่อนๆ เธอเปิดมันออกมาถึงหน้ากลาง และเงย
หน้า พร้อมกับส่งรอยยิ้มที่เศร้าโศก
วิซิอัสพยักหน้าตอบ
“ใช่...ข้าไม่มวี ันลืม” ดาบสีเงินเรียบๆทีช่ ุ่มด้วยเลือดถูกยกขึ้นมาชี้ที่ใบหน้าของหญิงสาว เขามองหญิงผู้นั้นด้วย
สายตาที่ไร้เยื่อใย “วันที่เจ้าได้ทาสิ่งนั้นไป...ข้าไม่มีวันให้อภัยเจ้าเด็ดขาด”
หญิงสาวก้มหน้าและถอนหายใจ
“ข้ายอมรับว่าสิ่งที่ขา้ ทาไปผิดพลาดครัง้ ใหญ่” หญิงสาวมองชายหนุ่มด้วยสายตาที่มั่นใจ “แต่เจ้าคงรู้ซินะ ว่า
เพราเหตุใด”

สายลมได้พัดผ่านไปอีกครั้ง หญิงสาวผมสีทองได้หันไปมองศพที่นอนเกลื่อนเต็มพื้น เธอยิม้ เม้มปากและหันไป
มองเขา
“เจ้าก็ยงั เก่งพวกมนตราพวกนี้อยูซ่ ินะ” เธอว่าและมองเหม่อ “กาลเวลาได้เปลี่ยนแปรไป แต่เจ้าก็คงยังเหมือนเดิม
ทาให้ทหารของข้าตายได้”
“ทหารของเจ้าน่ะ คงเป็นของเล่นที่เจ้าชอบเล่นใช่มั๊ย” ชายหนุ่มเอ่ยถาม
หญิงสาวเหยียดริมฝีปากขึ้น เหมือนกับผู้เป็นมารดาของเธอ เธอหัวเราะเบาๆและตอบ
“แน่นอน วิซิอัส” เธอเหลือบตาลงมองไปที่หนังสือเล่มนั้นก่อนจะช้อนตาขึ้นมาเขา “และคราวนี้ มันก็ไม่ใช่งา่ ยๆ
อย่างทีเ่ จ้าคิดด้วยนะ”
“อา เต รู ซา เกล โม .......” หญิงสาวเริ่มท่องอะไรบางอย่างในหนังสือเล่มนั้น ชายหนุ่มเอาดาบลงและยืนนิ่ง ราว
กับเขารับรูว้ ่าหญิงสาวคนนี้กาลังคิดอะไรอยู่
เสียงท่องตัวอักษรยังคงดังอยู่ เรื่อยๆ และ ช้าๆ เป็นทานองราวกับเสียงสวดมนต์ ชายหนุม่ ถอนหายใจ และเงย
หน้าช้าๆ และจู่ๆ ร่างทีเ่ ขาพึง่ สร้างเป็นงานศิลป์ได้ลอยขึ้น ร่างของพวกมันได้ถูกประกบกันอีกครั้ง และกลายเป็นร่างมนุษย์
ดังเดิม
ร่างเหล่านั้นได้ส่องแสงสีฟ้าครามได้ค่อยๆกลายร่าง ผิวสีเนื้อค่อยๆกลายเป็นสีขาวขุ่น เนื้อทั้งหมดได้กลับ
กลายเป็นพลาสติก หน้าตาของพวกมันได้กลับกลายเป็นใบหน้าทีข่ าวขุ่น และ นัยน์ตาที่เหม่อลอยนั้นได้กลายเป็นนัยน์ตา
สีขาวและแข็งราวกับพลาสติกเช่นกัน รูปร่างพวกมันเหมือนกับตุก๊ ตากลที่ถกู บังคับ
หญิงสาวปิดหนังสือลง หนังสือเล่มนั้นได้จางหายไป และกลายเป็นคทาสีเทา ที่เล็กยาว ที่หัวของมันมีหัว
กะโหลกที่ตรงดวงตาเต็มไปด้วยเลือดอยู่ เธอตัง้ ท่าและประกาศกับชายหนุ่มคนนั้นทันที
“เจ้าไม่มีวันไปถึงเมืองคลูจ แน่ วิซิอัส” สายตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความเคียดแค้น
“ข้าไม่ยอมให้เจ้ามาขัดขวางข้าง่ายๆหรอก” เขาโต้แย้งไปอย่างหนักแน่น
“งั้นก็ผ่านตุ๊กตากลของข้าไปก่อนล่ะกัน!”
คทาหัวกะโหลกนั้นถูกเหวี่ยงไปข้างหน้า เหล่าตุ๊กตากลผู้เชื่อฟังได้ใช้อาวุธพุง่ เข้าหาชายหนุ่มคนนั้นทันที! ชาย
หนุ่มวิ่งฝ่าเข้าหาตุก๊ ตาเหล่านั้นและหลบการฟาดฟันกับการยิงของเหล่าตุก๊ ตากล เขาเคลื่อนทีเ่ ข้าไปใกล้หญิงสาว ทันใด
นั้น!
“แกร๊ง!”

เสียงปะทะระหว่างคมดาบของชายหนุ่มกับคทาของหญิงสาวได้ปะทะเข้าไปอย่างแรง ต่างฝ่ายต่างก็พลักกัน
ไม่ให้อาวุธเข้าหาตัว! ชายหนุ่มผลักไปเรื่อยๆจนคทาของหญิงสาวต้านไม่ไหว คทาหัวกะโหลกได้หลุดลอยไปจากมือของ
เธอ คมดาบของชายหนุ่มกาลังจะฟาดฟันไปที่ร่างหญิงผู้นั้น! แต่เธอกระโดดขึ้นสู่น่านฟ้า และเหวีย่ งแขนของเธอไป
ด้านหลัง เล็บสีขาวบริสุทธิ์ของเธอได้ยืดออกมาเป็นเล็บสีดาสนิทที่ยาวและแหลมคม!
“เจ้าไปลงนรกซะเถอะ วิซิอัส!”
หญิงสาวตะโกนด้วยน้าเสียงที่เกรี้ยวกราด เล็บที่ยาวและแหลมคมของเธอกาลังพุง่ เข้ามาที่ร่างของชายหนุม่
ทันที!

“ท่านเฟรย่าหายไปหรอ!”
หญิงสาวผมสีน้าตาลและเด็กสาวผมสีแดงถามทันที ชายหนุ่มผมสีทองพยักหน้าด้วยความกล้ากลืนฝืนทน สี
หน้าของเขาดูกลุ้มใจมากกว่าเก่าซะอีก เมื่อต้องมายืนยันกับคาตอบ หญิงชรานั่งนิง่ ราวและถามด้วยน้าเสียงที่แหบแห้ง
“แล้วทาไมไม่ไปตามหาท่านเฟรย่าก่อนล่ะค่ะ”
“วิซิอัสสั่งให้ขา้ ไปบอกพวกเจ้าให้เตรียมตัวเปิดประตูมิติได้เลย” เสียงที่จริงจังว่า “เตรียมตัวขนพวกเสบียง หรือพวก
เครื่องดนตรี คณะ ไปให้หมดได้เลยนะ”
“ได้ๆ เดี๋ยวพวกข้าจะไปเตรียมพวกคณะกับเครื่องดนตรีให้” เลเนียตกลง
หญิงสาวสองคนรีบจ้าอ้าวเดินออกไปจากห้องนั่งเล่นนั้น เหลือเพียงแค่ชายหนุ่มผมสีทองกับหญิงชราอยู่ ชายหนุ่ม
ผมสีทองถอนหายใจและเอามือลูบใบหน้าของตน
“ข้าไปตามหาท่านเฟรย่านะ” เขาบอกหญิงชราคนนั้น “ท่านจัดการเรื่องประตูด้วยล่ะ”
หญิงชราพยักหน้าเล็กน้อย ชายหนุม่ ผู้นั้นวิ่งออกไปอย่างร้อนรน หญิงชราลุกขึ้นช้า เธอยื่นมือไปข้างและเริ่มร่าย
คาถาทันที
“ด้วยมนตราแห่งเผ่าดาร์โกวาเนีย ประตูมิติแห่งกาลเวลา จงเปิดออกตามคาสั่งของจอมเวทย์ เดี๋ยวนี้!”
มือที่เหี่ยวย่นทั้งสองข้างของหญิงชราได้ถกู วาดออกทันที จู่ๆ ก็มีลาแสงสีเขียวรูปร่างกลมๆลอยคว้างในอากาศ
ลาแสงเหล่านั้นได้ทาให้อากาศนัน้ เกิดรอยแตกขึ้น
“เปรี๊ยะ!ๆๆๆๆ”

เสียงแตกของอากาศได้ดงั ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ขนาดของรอยแตกค่อยๆใหญ่ขึ้นๆ จนเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่
ภายในนั้นรอยแตกนั้น มีภาพสีเขียวเต็มไปหมด หญิงชรานัง่ ลงบนโซฟาอีกครัง้
“มาให้ทันนะค่ะ นายท่าน ท่านเฟรย่า” เสียงของหญิงผู้นั้นเอ่ยขึ้น

“ตูม!”
เสียงระเบิดยิง่ กว่าฟ้าถล่มได้ดังขึ้นเหล่าชายฉกรรจ์เหล่านัน้ ได้ส่งระเบิดลูกใหญ่สีเขียวอ่อนจากดาบของพวกเขา
ฉันกระโดดถอยและวิ่งต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จักหยุด ......ให้ตายเหอะ....นี่มันจะตามไม่หยุดใช่มั๊ยเนีย่ ......พวกเขาตามมายังไม่
หยุด ฉันมองไปรอบๆ เผื่อจะเห็นอาวุธอะไรดีๆบ้าง แต่มันก็มีแต่ตน้ ไม้เต็มไปทั่วเลย
“เมื่อไหร่แกจะหยุดซะที พวกข้าเหนื่อยแล้วนะ” เสียงคารามเสียงหนึง่ ได้ดงั ขึ้น
“หยุดเพื่อวอนตายรึไงเล่า” ฉันโต้เถียงกลับทั้งๆที่มันก็เหนื่อยอย่างที่พวกนั้นพูดจริงๆน่ะแหละ
และจู่ๆ ก็มดี าบทองแดงเล่มหนึ่งถูกขว้างมา มันเฉี่ยวมาจากด้านหลังจากฉัน ใบหน้าของฉันมีรอยแผลเกิดขึ้นอีก
แล้ว....โอ๊ย...ยังไม่ได้รักษาแผลที่อลิซาเบทมันทาไว้กับคราวที่แล้วเลยนะ......นี่เป็นอีกด้านหนึ่งแล้วรึนี่....กว่าจะได้กลับนี่
เสียโฉมแน่ๆเลย...ดาบทองแดงเล่มนั้นปักอยู่กับต้นไม้ต้นนั้นพอดี
ฉันวิ่งโร่ไปๆเรื่อยและเห็นบ้านเตีย้ ๆหลังหนึ่ง ฝ่าเท้าของฉันวิ่งไวมากขึ้นและปีนขึ้นไปทันที ชายฉกรรจ์เหล่านั้นวิง่
ตามมา ลาแสงของดาบของพวกเขาได้ส่องแสงสีเขียวอ่อนอีกครั้ง ดาบได้ถกู วาดออกไปตามแรงและลาแสงนั้นก็พุ่งเข้าสู่
บ้านหลังนั้นทันที!
“ตูมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ!”
เสียงระเบิดดังขึ้นอีก! บ้านหลังนั้นทรุดลงมาทันที! ฉันรีบวิ่งออกและกระโดดข้ามไปที่บ้านหลังถัดมาทันที ลาแสง
เหล่านั้นยังพุง่ สาดใส่บ้านที่ฉันยืนอยู่ทุกบ้าน ฉันเร่งฝีเท้าให้ไวขึ้น! และกระโดดไปตามบ้านหลังเตีย้ ๆที่อยู่แถวนั้น บ้าน
เหล่านั้นได้ทรุดและพังเป็นราบหน้ากลอง
ลาแสงเหล่านั้นยังคงไม่เลิกตามฉันอยู่ ชายฉกรรจ์กลุ่มนัน้ ก็เช่นกัน พวกเขายังคงวิง่ ไปเรื่อยๆ บ้านทุกหลังที่ฉันได้
เหยียบได้พงั ไปเรื่อยๆ และแล้วฉันก็เหยียบพลาดจนได้! บ้านหลังนั้นทรุดลงมาอย่างรวดเร็ว ร่างของฉันร่วงลงทันที!
“โครม!”
“ปึ๊ก!”

ก้นของฉันก็กระแทกลงไปที่ซากที่หักพังเหล่านั้น ฉันพยายามลุกขึ้น แลมองหาแส้ตีม้าเส้นนั้น แต่มันหายไปแล้ว!
พวกเขาวิง่ แจ้นเข้ามา และแล้วเท้าของเขาก็หยุดวิ่งทันที ชายคนหนึ่งเดินออกมา คนๆนั้นถือดาบทองแดงเล่มหนึ่งมาด้วย
“พวกแก ไปช่วยนายหญิงก่อน!” เสียงที่คารามว่า
ชายฉกรรจ์กลุ่มนั้นพยักหน้า และแล้วพวกเขาเหล่านั้นเดินจากไป เหลือเพียงแค่ฉัน กับ ชายคนนั้น
“คราวนี้ เจ้าไม่รอดแน่!” เขาหัวเราะอย่างบ้าคลัง่
ฉันลุกขึ้นและเดินถอยหลังเรื่อยๆ สายตาของฉันกวาดมองหาสิ่งรอบตัวที่พอจะเป็นประโยชน์ได้ แต่มองหายังไงก็
มีแต่ท่อนไม้จานวนมากเต็มไปหมด ชายคนนั้นพุ่งร่างเข้ามาส่งคมดาบมาฝากร่างของฉันทันที!
“ฉึก!”
เสียงที่คมดาบด้ามฝังเข้าไปวัตถุอย่างหนึ่งดังขึ้น ชายคนนั้นมองหน้าฉันและกัดฟันดังกรอดๆทันที
“แก!......”
“เป็นไงเล่า” ฉันจับท่อนไม้ขนาดใหญ่กันไม่ให้คมดาบนั้นแทงเข้ามาที่ร่างของฉัน “คิดจะแทงฉันน่ะ อย่าฝัน!”
เขาผู้นั้นพยายามชักมันออกมาจากท่อนไม้ท่อนนั้น ฉันยังคงจับแน่นอยู่ เนื้อไม้ทถี่ ูกปักนั้นค่อยๆแตกเป็นรอยลึก
เข้าไปเรื่อย ชายคนนั้นยิ้มอย่าง เหี้ยมเกรียม หน้าของฉันเริ่มเสียแล้วล่ะซิ......
“ชักออกไม่ได้ ก็คงต้องใช้แบบนี”้ เสียงคารามเริ่มหัวเราะ
“ไม่มีทางหรอกน่า!” ฉันเถียงกลับไป
เนื้อไม้นั้นแตกไปเรื่อยๆ และ......เป๊าะ!...หยา.....มันหักเป็นสองแล้ว! ฉันกัดริมฝีปากของฉันและเดินถอยทันที
.....แย่ล่ะซิ....งานนี้พระเจ้าของฉันไม่เข้าข้างซะแล้ว...เอาไงดีเนีย่ .....
ชายคนนั้นใช้ดาบแทงไปที่เอวของฉัน! ท่อนที่อยู่ในมือของฉันได้เข้าไปกันแทนอย่างรวดเร็ว ดาบของเขาแทงถี่ยิบ
ไม่มีการหยุดเลยแม้แต่น้อย ท่อนไม้จากที่ขนาดใหญ่ ตอนนี้ เหลือเพียงแค่เล็กเท่าแขนของฉันเท่านัน้ ฉันเดินถอยหลัง
เรื่อยๆ ชายคนนั้นเดินตามมาไม่รจู้ ักหยุด และเท้าของฉันก็สะดุดกับท่อนไม้หนึ่งเข้าพอดีเลย
“ตอนนี้ข้าคงฝันได้แล้ว!” เขาเอ่ยและคร่อมร่างเล็กๆของฉันไว้
ฉันพยายามผลักออก แต่ ร่างของชายคนนั้นหนักมาก ดาบทองแดงได้เล็งมาที่หน้าของฉัน
“สวดมนตร์อ้อนพระเจ้าไปเถอะนะ นางหนู!” ดาบเล่มนั้นกาลังจะพุ่งเข้ามาทีใ่ บหน้าของฉัน

สัญชาตญาณแห่งความอยากรอดได้เกิดขึ้น ฉันยกท่อนไม้ทั้งสองที่อยูใ่ นมือของฉันทั้งสองข้างขึ้นเป็นรูปกากบาท
ขึ้นมากัน และทันใดนั้น!
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกก!”
เสียงกรีดร้องยิง่ กว่าปีศาจได้ดังขึ้น ชายคนนั้นปล่อยดาบลงและเอามือกุมหน้าทั้งสองข้าง เขาลุกขึ้นออกและเดิน
ถอยหลัง ฉันลุกขึ้นและมองด้วยความสงสัย ร่างของชายคนนั้นบิดงอไปมาด้วยความทรมาน และผิวของเขาก็แตกออก
และมีเลือดไหลเต็มไปทัว่ มือที่กมุ อยู่ตอนนี้มันเต็มไปด้วยเลือด ชายคนนั้นปล่อยมือออกและทาให้ฉันเห็นดวงตาของเขา
มันมีเลือดไหลออกแทนน้าตา เขาจ้องมองฉันด้วยความโมโหสุดขีดและก้มเพือ่ ไปจับดาบอีกครั้ง
แต่....ฉันเตะมันออกไป!และยกท่อนไม้สองท่อนนั้นทาเป็นกากบาทแทน!
“แก๊! อ๊ากกกกกกกกกกกกก!” ชายคนนั้นกรีดร้องอีกครัง้
รอยแผลที่ตามตัวของเขายิ่งแตกออกลามไปเรื่อยๆ ร่างนั้นได้บิดงอไปมา ใบหน้านั้นกลับกลายเป็นใบหน้าที่บิด
เบี้ยว ดวงตาที่นั้นเหลือขึ้นราวกับคนขาดหายใจ เขานอนเกลือกลิ้งไปที่พื้นและชักดิ้นชักงอซักครูห่ นึ่ง และจู่ๆ ร่างของเขา
กระตุกทีหนึ่งและนอนแน่นิ่งไป ดวงตาคู่นั้น ยังคงค้างและเบิกกว้าง
“แวบบบบ!”
แสงสีฟ้าครามได้เรืองรองออกมาจากร่างของชายคนนั้น ร่างของเขาคนนั้นกลายร่างกลายเป็นตุ๊ตกตาพลาสติกสี
ขาวขุ่นตัวเท่าคนเท่าไป แต่รา่ งนัน้ ดูผุพังเป็นหย่อมๆ ฉันมองดูที่ทอ่ นไม้สองท่อนนั้นและหวนนึกถึงคาพูดพ่อเมื่อสมัยตอนที่
ฉันอยูม.ต้นขึ้นมา
“พ่อ...หนูเห็นพ่อจับไม้กางเขนเก่าๆท่องบทสวดทุกวันน่ะ มีประโยชน์อะไรเนี่ย!”
ชายแก่เหลือบตาไปมองลูกสาวที่ไร้ศาสนาประจาใจ
“เอาไว้ป้องกันจิตใจชั่วร้ายจากพวกปีศาจทั้งปวงไง” ชายแก่ว่า
ฉันหัวเราะด้วยความขาขัน
“ปีศาจ....ฮะๆๆๆ....พ่อ...มันเป็นเรื่องงมงายนะพ่อ....”
ชายแก่หลับตาและว่า
“ถึงจะงมงาย แต่ถ้าวันไหนที่แกเดือดร้อน ก็ต้องมาจับไม้กางเก่าๆแบบนี้น่ะแหละ” ชายแก่วา่ “จะบอกอะไรให้นะ
เงินที่แกนับถือยิ่งกว่าพระเจ้าน่ะ ไม่มีทางปราบพวกปีศาจที่มีจติ ใจที่ชั่วช้าได้ร๊อก แต่ไม้กางเขนที่แกว่าเนี่ย จะมีคา่ ในวัน
นั้นมากที่สุด”

เหลือเชื่อจริงๆกับคาพูดที่งมงายของพ่อ.....มันจะเป็นจริงแบบนี้.....สงสัยฉันต้องนับถือศาสนาบ้างแล้วล่ะมั้ง.....
ฉันเดินออกไปจากบริเวณนั้นและมองหาทางทีจ่ ะกลับไปที่โรงแรม บริเวณต่างๆเต็มไปด้วยกองเลือดเต็มไปหมด
“ท่านเฟรย่า!!”
เสียงของชายหนุ่มผู้หนึง่ เรียกขึ้น ฉันหันไปมองตามและยิม้ ขึ้นมาทันที ชายหนุ่มผมสีทองวิง่ มา เมื่อเขามาถึง เขา
ยืนหอบเล็กน้อยและถามฉันไปทันที
“ท่านหายไปไหนมาครับ!” เสียงที่จริงจังว่า เขามองฉันตัง้ แต่หัวจรดเท้า“แล้วท่านเป็นอะไรบ้างรึเปล่า ใบหน้าของ
ท่านมีรอยแผลด้วย วิซิอัสรู้มันเฉือนข้าแน่เลยอ่ะ”
ฉันหัวเราะเล็กน้อยและโยนท่อนไม้ทิ้งไป
“ไม่เป็นไรหรอกน่า” ฉันว่า “ไม่ต้องไปสนไอ้หน้าตายนั่นหรอก เรื่องแค่นมี้ ันจิ๊บๆ”
“จิ๊บๆ?” ชายหนุม่ งงกับศัพท์นี้ “มันคืออะไรครับ”
“อ่า....” ฉันนึกคาอธิบายไม่ออกและทาท่าเล็กน้อย “มัน..ก็คือ....เอ่อ...ช่างมันเหอะ เดี๋ยวว่างๆจะอธิบายให้ฟังล่ะ
กัน”
“งั้นทางนี้ครับ” ว่าแล้วชายหนุ่มก็จาเท้
้ าไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ฉันเดินตามไปติดๆทันที
พวกเราเดินเอื่อยๆไปเรื่อยๆจนไปถึงที่โรงแรม เมื่อไปถึงที่หอ้ งนั่งเล่น ทุกคนนัง่ รอกันพักพร้อม ชายหนุม่ ผมสีน้าตาล
กับหญิงสาวผมบลอนด์เกลียวก็กลับมาแล้วเช่นกัน พวกกองคาราวานเครื่องดนตรีและคณะพร้อมเช่นกัน พวกนั้นเดินเข้า
ไปในรอยแตกระหว่างอากาศสีเขียวที่เปิดออก เมือ่ พวกเขาเดินเข้าไปแล้วก็หายไป
“งั้นพวกข้าไปก่อนนะค่ะ” เลเนียว่า
รอยและคาร์มิลพยักหน้าตอบ หญิงสาวผมสีนาตาลและเด็
้
กสาวผมสีแดงพยักหน้า พวกเธอก็กระเข้าไปในรอยแตก
นั้น หญิงสาวผมบลอนด์มองหาใครคนหนึ่งอยูด่ ้วยความเป็นห่วง ชายหนุม่ ผมสีน้าตาลสงสัย
“ทาไมเจ้ายังไม่ไปล่ะ อซาเซีย” เขาถาม
“ท่านเคานท์ล่ะ! ท่านอยู่ไหน” เสียงที่แหลมถามอย่างร้อนรน
“อ้อ มันตรวจดูให้แน่ๆก่อนนะ” ชายหนุม่ ผมสีน้าตาลบอกไป “เจ้าไปก่อนเถอะ เดี๋ยวมันก็ตามไป”
หญิงสาวมองดูที่ประตูห้องอีกครั้ง เธอมองมาที่ฉันและเดินปึงปังเข้าไปในรอยแตกนั่น รอยผลักฉันไปข้างหน้าและว่า
“ท่านไปได้แล้วล่ะครับ”

ฉันหันไปมองหน้าเขาและคาร์มิล
“เพื่อนของนายสั่งมาหรอ”
พวกเขาพยักหน้าอีกครั้ง ฉันหันหน้าไป และ ถอนหายใจอีกครั้ง รอยแตกระหว่างอากาศกาลังเล็กลงเรื่อยๆ ฉันเดิน
ไปทันที ขาของฉันกาลังจะก้าวเข้าไปในนั้น แต่......
“ตูม!”
เสียงระเบิดจากที่ไหนซักแห่งได้ดังขึ้น ทุกสายตาหันไปมองแหล่งที่มาของเสียง จู่ๆ ร่างๆหนึ่งก็ถูกเหวี่ยงเข้า
มาจากหน้าต่างของห้อง ร่างนั้นกระแทกกับฝาผนังของห้อง ร่างนั้นร่วงลงสู่พื้นห้องทันที สายตาทุกคู่ในห้องนั้นมองร่างนั้น
ด้วยความตกใจ
“วิซิอัส!” รอยกับคาร์มิลเรียกและวิ่งปรู๊ดเข้าไปหาทันที
เจ้าของร่างนั้นประคองตัวเองขึ้น ร่างของเขาตอนนีเ้ ต็มไปด้วยเลือด ที่ศีรษะของเขานั้นแตก มีเลือดไหลอาบ
ใบหน้าที่หล่อคมคายของเขา เขาเบือนหน้ามามองฉันและต่อว่าทุกคน
“ทาไมพวกเจ้ายังไม่ไปอีก!” เสียงที่เรียบๆได้วา่ มา “ข้าคิดว่าข้าบอกให้เปิดประตูแค่นี้ พวกเจ้าก็ไปเลย”
“ข้าทิ้งเจ้าไม่ได้!” รอยเถียงกลับ “เพื่อนกันจะทิง้ กันได้ยงั ไง”
“ถ้าจะไปก็ต้องไปพร้อมกันซิว่ะ ไอ้เก๊ก!”
และแล้ว ก็มีหญิงสาวผมสีทองผู้หนึ่งพุ่งเข้ามาในห้อง เธอเหวี่ยงเล็บสีดาสนิทที่เลอะไปด้วยเลือดสีดาอมม่วงจาก
เจ้าของร่างผู้นั้น....เอ๊ะ....คนนั้นเป็นคนเดียวกันกับคนในรูปที่เจอในเอกสารที่ห้องของวิซิอัสนี่.....นัยน์ตาสีน้าเงินที่แวววาว
มองหน้าชายหนุ่มคนนั้นและว่า
“วิซิอัส ถ้าเจ้ายังไม่อยากไปยมโลกก่อนก็เลิกที่จะชิงมงกุฎซะเถอะ” เสียงเล็กๆแนะนา
ชายหนุ่มผมสีเงินไม่พูด เขาเดินไปข้างหน้าแทน รอยกับคาร์มิลต่างจ้องมองหญิงคนนั้นด้วยสายตาที่เต็มไปด้วย
ความโกรธ
“พวกเจ้าน่ะแหละ ที่ต้องเลิก” เขาหยิบดาบขึ้นมา พวกรอยเดินมาขนาบข้างและชักดาบของตน
“วิซิอัส ข้าไม่อยากทาร้ายเจ้าไปมากกว่านี้แล้ว” เสียงของเธอเริ่มสั่นเครือ
“แต่ข้าอยากจะฆ่าเจ้าแทนมากกว่า” เสียงที่เยือกเย็นตอบโต้กลับมา “ถ้าไม่มเี จ้า ป่านนี้กค็ งมีอะไรดีกว่า”

.....หมายความไงน่ะ......หมอนี่กับผู้หญิงคนนี.้ ..เป็นอะไรกันแน่.....แค่เจอหน้ากันนี่อยากจะฆ่ากันเลยเหรอไงเนี่ย
.....ดูท่าผู้หญิงคนนี้ท่าทางจะแข็งแกร่งมาก...ถึงขนาดทาให้หมอนี่เลือดท่วมได้.....เอาไงดีล่ะ....ถ้าไม่หาทาง พวกเราไม่ได้
ไปประตูมิติแน่ๆ
หญิงสาวคนนั้นมองมาทีฉ่ ันและพุ่งเข้ามาที่ฉันทันที เธอล็อกคอของฉันจากด้านหลัง และใช้เล็บสีดาที่ยาวและ
แหลมนั้นจิ้มมาที่คอของฉันเบาๆ แวมไพร์หนุ่มทั้งหมดมองด้วยความตื่นตระหนกและไม่กล้าขยับ
“เอาล่ะ วิซิอัส บอกมา ว่าเจ้าจะเข้าไป หรือไม่เข้า” เธอว่าและมองมาที่ฉัน “ถ้าไม่เข้า ข้าจะปล่อยไป แต่ถ้าจะเข้า
แม่สาวน้อยนี่ตาย!”
ชายหนุ่มผมสีเงินยืนค้างทันที เขามองมาที่ฉันกับรอยแตกระหว่างอากาศสีเขียวช่องนั้น
“วิซิอัส! นายเข้าไปเลย!” ฉันตะโกนบอก
ชายหนุ่มยืนนิง่ เขากาลังใช้ความคิดอะไรบางอย่าง
“ไม่ได้นะวิซิอัส!” ชายหนุม่ ผมสีทองบอก “ไม่งั้นท่านเฟรย่าตายแน่ๆ”
“โซเฟีย! เจ้านี่มัน......” คาร์มิลมองด้วยสายตาที่เคียดแค้น
“เอาไงล่ะ วิซิอัส ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วนะ......” เสียงเล็กๆเริ่มยียวนชายหนุ่มคนนั้น
ชายหนุ่มผมสีเงินเงียบไป.....โอ๊ย....เจ้าบ้า...อย่าไปยอมมัน๊ นะ....ฉันมองไปรอบๆเพื่อมองหาอะไรที่จะเป็นอาวุธได้
แต่...ไม่มีเลยแม้แต่น้อย....และจู่ๆ ก็มีสิ่งหนึ่งมาปิง๊ เข้าหัวของฉัน.....
“วิซิอัส! พวกนายเอานิว้ อุดหูเดี๋ยวนี!้ ” ฉันตะโกนบอกไป
ชายหนุ่มทั้งหมดเงยหน้าและมองฉันด้วยความสงสัย
“ทาไม” วิซิอัสถาม
“เถอะน่า! อุดไป!” ฉันว่า
รอยกับคาร์มิลทาตามคาบอกโดยอัตโนมัติ ชายหนุม่ ผมสีเงินลังเลเล็กน้อย ฉันพยักหน้าอีกครั้ง เขาใช้นิ้วของเขา
อุดหู หญิงสาวผมสีทองสงสัยในสิ่งที่ฉันบอก
“เจ้าจะทาอะไรน่ะ”
ฉันยิ้มให้และเริ่มทาสิง่ นั้น

“In the name of the Father, and of the Son, And of the Holy Spirit, Amen” ฉันหลับและเอามือประสานกัน
“Hail Mary. full of grace! The Lord is with you Blessed are you among women and blessed is the fruit of your
womb, Holy Mary, Mother of God pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen”
“กรี๊ดดดดดดดดดดดดด”
เสียงบทสวดได้ดงั กังวานขึ้นมา หญิงสาวผู้นั้นปล่อยฉันและกรีดร้องออกมาด้วยความทรมาน เธอเอามือปิดหูของ
เธอ ร่างนั้นบิดงอไปมาอย่างเจ็บปวดรวดร้าว ชายหนุ่มที่อยู่ที่นั่นกัดฟันของพวกเขาจนเลือดออก ที่มือของหญิงสาวผู้นั้นมี
เลือดไหลออกมาจากใบหูของเธอ เธอคุกเข่าลงและมองฉันด้วยความเดียดแค้น ก่อนที่รา่ งของเธอจะจางหายไป...........
สิ้นเสียงบทสวดนั้น ฉันลืมตาขึ้นและเอามือวางแนบลาตัว พวกชายหนุ่มเอานิว้ ออกจากหูและถอนหายใจด้วย
ความโล่งอก
“พวกนายเป็นยังไงมั่ง” ฉันถามไถ่
“ก็....โอเคครับ” คาร์มิลส่ายหัวเล็กน้อยและตบหัวสองสามที
“แต่มึนหัวมากเลยครับท่าน” รอยเอามือก่ายหน้าผากเล็กน้อยด้วยความอ่อนเพลีย
ส่วนวิซิอัสกลับไม่ตอบซะนี่ เขาเดินโฉบมาที่ประตูและมองเมินมาที่ฉัน
“ไปได้และ” เขาบอก
ทุกคนพยักหน้า และเดินเข้าไปในรอยแตกระหว่างอากาศสีเขียวนั้น รอยแตกเล็กลงเรื่อยๆจนได้หายไปราวกับไม่มี
อะไรเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อย..........

ตำนำนที่11 วำงแผน
"นี่มัน!" เสียงของฉันอุทานโดยอัตโนมัติเมื่อฉันมองเห็นบางสิ่งหลังรอยแตกนั่นด้วยความตะลึงตึงๆ
เท้าของฉันได้เหยียบออกจากรอยแตกนั้นและได้เหยียบผืนหญ้าสีเขียวชอุ่มที่อ่อนนุม่ ยามฤดูร้อน แสงแดดได้ส่อง
มาบางๆไม่จา้ มากนัก พวกชายหนุ่มทุกคนในกองคาราวานสวมหมวกปิดบังหน้าตาอย่างมิดชิด
เบื้องหน้าที่ไกลไกลสุดลูกหูลูกตาของฉันนั้น เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าวีเขียวที่ไกลแสนไกล ลาดลงไป เป็นเมืองๆหนึ่ง มี
บ้านเป็นร้อยๆหลังเต็มไปทัว่ บ้านแต่ล่ะหลังทามาจากก้อนหินสีขาวขึ้นทัง้ สิ้น พวกมันถูกพัฒนาขึน้ จนศรีวิไลสมแล้วที่
กาลังจะเข้าย่างยุคศตวรรษที1่ 7 ชายหนุม่ ผมสีทองเดินมาข้างๆ
"ที่นี่คือ...." ฉันหันไปถาม
"เมือง คลูจ ครับ" ชายหนุม่ ผู้นั้นยิ้มกว้าง
"ใหญ่เหมือนเดิม ไม่เคยเปลี่ยนจริงๆเลย" ชายหนุ่มผมสีน้าตาลเดินมาและว่า ร่างของเขาเต็มไปด้วยรอยเลือดติดที่
ชายขากางเกงเล็กน้อย
ในระหว่างทีม่ องดูกันอยูน่ ั้น เสียงที่เยือกเย็นเสียงหนึ่งเรียกขึ้น.......
"มัวแต่มองอยู่ได้ ไปได้แล้ว"
ทุกคนหันไปมองตามเสียงนั้น เจ้าของเสียงผู้นั้นเดินมาทางนี้ มือที่เรียวยาวของของเขาข้างหนึ่งจับหมวกปีกกว้าง
และสวมเข้าไปที่ศีรษะทีม่ ีเรือนผมสีเงินที่เลือดแห้งๆเกาะติดกรัง ร่างของเขาเต็มไปด้วยเลือดทัง้ ตัว ใบหน้าของเขาก็ยงั อาบ
เลือดอยู่
"เจ้าจะไปในสภาพแบบนี้เนี่ยนะ วิซิอัส" ชายหนุ่มผมสีทองมองตั้งแต่หัวจรดเท้า
ชายหนุ่มคนนั้นพยักหน้าและเดินต่อไป
พวกเราเดินตามเขาลงมาจากเนินเขาสีเขียวขจีเรื่อยๆ กองคาราวานได้เดินกันอย่างยากลาบาก เพราะ ไม่ได้เอารถ
คาราวานมาด้วย แต่ล่ะคนก็เลยถือพวกเครื่องดนตรีของตัวเองมา ชายหนุ่มทัง้ สามคนนั้นก็เช่นกัน ส่วนพวกแม่มดสาวนั้น
ก็เดินตามมาข้างหลัง
หญิงสาวผมบลอนด์ได้วงิ่ มาตัดหน้าฉัน และกระดี้กระด๊าเกาะแขนชายคนนั้นใหญ่ เธอหันมามองฉันและยิ้มเยาะ
เย้ยใส่พร้อมกับหันไปซบที่แขนของชายคนนั้นและพูดคุยอะไรบางอย่าง

...ยัยนี่มันน่าหมั่นไส้จริงๆเลย...มาทาหน้าเยาะเย้ยใส่ฉัน...
กาลเวลาได้ผ่านไปอย่างกับโกหก (แต่มันก็ผา่ นไปแล้วจริงๆนะ) พวกเราเดินมาเรื่อยๆจนไปถึงหน้าประตูเมือง ที่
นั่นมีผู้คนมากมายเดินเข้าออกไปมา มีทั้งรถคาราวาน และรถม้าเข้าออกสวนทางกัน พวกเราทุกคนหยุดเดินและยืนมอง
ซักครู ชายหนุ่มผมสีเงินกาลังจะเดินต่อไป แต่จู่ๆอซาเซียทักท้วงขึน้
"ท่านเคานท์คะ่ " เธอจีบปากจีบคอพูด "เปลี่ยนสีผมก่อนดีมั๊ยค่ะ เข้าไปแบบนั้น เดีย๋ วจะถูกสงสัยง่ายๆนะค่ะ"
ชายหนุ่มเกาะมือที่ขาวเนียนออกจากแขนของเขา เขาถอดหมวกออกและเอามือข้างหนึง่ สาวผมหน้าม้าของเขาขึ้น
....โอ้.....เหลือเชื่อ...แต่เป็นไปแล้ว!!!! เรือนผมสีเงินทั้งศีรษะของเขานั้นได้เปลี่ยนไป มันเข้มขึ้น เข้มขึ้นเรื่อยๆ จน กลับ
กลายเป็นสีดาสนิทดังสีนิล!!!!
เขาเอามือยีหัวเล็กน้อยและสวมหมวกดังเดิม.....ผมสีดาสนิทนั้นทาให้ผิวของเขาดูขาวขึ้นและดูสง่างามมากขึ้น...
ราวกับเป็นคนล่ะคนเลย...เขาหันมองมาทุกคนด้วยดวงตาสีเขียวทีเ่ ต็มไปด้วยความลึกลับและเย็นชาเช่นเดิม แววตาทีค่ ม
กริบคู่นั้นมองเชิงถามว่า เป็นอย่างไรบ้าง
ทุกคนพยักหน้าด้วยความพึงพอใจ ยกเว้นฉันที่มองไปทางอื่นแทน...จะให้พยักหน้าด้วยเหรอ...ไม่มีทาง!...ฉันบอก
ไว้เลย ว่า ชาตินี้ ฉันจะไม่มีทางชืน่ ชมความหล่อของหมอนี่แน่!
เขาเดินต่อไป อซาเซียยังคงเกาะที่แขนของเขายังกับปลิงทะเล พวกเราเดินตามไป และจู่ๆก็มดี าบกันไว้ ชายหนุม่
ผมสีดามองหน้าเจ้าของดาบสองเล่มนั้น มีชายหนุ่มสองคนกันอยู่ พวกเขาเหล่านั้นใส่ชดุ เกราะสีเงินและมีรูปโล่ตราไว้อยู่
"พวกเจ้าเป็นใคร!" เสียงของชายคนหนึ่งถามมา
"พวกข้าเป็นกองคาราวานระบายิปซีครับ" ชายหนุ่มผมสีดาตอบอย่างนอบน้อม
"มาจากที่ไหน" ชายอีกคนหนึ่งถาม
"มาจากประเทศ มัลโดวาครับ" เขาตอบไปและพูดต่อ "พวกข้าได้รับจ้างมาแสดงที่นี่ในงานเทศกาล
อีสเตอร์"
ชายหนุ่มผู้เฝ้าประตูมองหน้ากัน
"แล้วทาไมตัวของเจ้าเลอะเลือดแบบนี้ล่ะ"
ทุกคนในคาราวานเหลือบก้มหน้ากันหมด พวกเขามองกันและมองไปที่ชายหนุ่มผู้เป็นหัวหน้าทั้งหมด
"ในระหว่างทาง พวกข้าถูกพวกโจรปล้นรถมา" ชายหนุม่ บอก "พวกข้าก็เลยต้องต่อสูเ่ พื่อป้องกันตัวครับ"

ชายสองคนนั้นคุยกันซักครู่ ทุกคนยืนเหงื่อตกด้วยความกลัวเล็กน้อย เขาสองคนนั้นกันมาและมองชายหนุม่ ผมสีดา
ตั้งแต่หวั จรดเท้า
"จะให้เข้าดีมั๊ย"
"อืม....แต่ข้าไม่อยากเลยว่ะ ดูเจ้าหัวหน้างานนี้ บุคลิกและลักษณะคล้ายกับศัตรูคู่อาฆาตของนายเราเลย"
"ใครว่ะ"
"ก็ไอ้ วลาด วิเซียส ดรากูล ไง"
"เออ"
พวกเขาสองคนมองชายหนุม่ อีกครั้ง ชายหนุม่ คนนั้นนิ่งเฉย ไม่ยอมพูดอะไรแม้แต่น้อย ชายสองคนนั้นยังคงรู้สึก
ระแวงอยู่เนืองๆ
"เฮ้ย! แต่มันผมสีเงินเว๊ย จะดาปี๋แบบนี้ได้ไงล่ะว่ะ"
"อืม นั่นดิ" ชายหนุ่มอีกคนเห็นด้วย
ชายหนุ่มทั้งสองเอาดาบออก ทุกคนทั้งคาราวานถอนหายใจด้วยความโล่งอก
"เอ้า! เข้าไปได้"
ร่างสูงโปร่งพยักหน้า ทุกคนต่างก้มหน้าและเดินเจี๋ยมเจี้ยมเข้าไปเงียบ ยกเว้น ฉันที่เดินเป็นคนสุดท้ายของขบวน
ชายหนุม่ ทั้งสองเอาดาบมากันทันที ดวงตาของฉันจ้องมองด้วยความสงสัย
"ห้ามเข้า!" ชายคนหนึง่ ว่ามา
"ทาไม!" ฉันถามทันที "ฉันก็มากับคาราวานนั่นนะ"
"แต่เจ้ามีลักษณะที่ผิดปกติ!"
ฉันขมวดคิ้วด้วยความงงงวย
"ผิดตรงไหนไม่ทราบ" ฉันเท้าสะเอว
"ตรงสีนัยน์ตาเจ้าไง!" ว่าแล้วหนึ่งในนั้นก็ชี้มาที่ตาของฉัน "มีสีแดงฉานแบบนั้น แสงดว่าไม่ใช่มนุษย์แน่!"
"ฉันเป็นมนุษย์จริงๆนะ!" ฉันเถียงมา

ทุกคนในคาราวานหันมามองด้วยความกังวล ชายหนุ่มผมสีดาพยักหน้ากับชายหนุ่มผมสีทอง ราวกับบอกว่าให้ไป
ก่อน รอยควักมือเรียกกองคาราวานทั้งหมด ทุกคนเดินไปหมดแล้ว เหลือร่างสูงโปร่งที่วิ่งโร่เข้ามา
"มีอะไรหรือครับ" เขาถามด้วยน้าเสียงเรียบๆ
"ก็นางนี่ไม่ใช่มนุษย์น่ะซิ" ชายหนุ่มผู้เฝ้าคนหนึ่งว่า "นัยน์ตาสีแดงฉานยังกับเลือดแบบนี้น่ะ"
ชายหนุ่มมองมาที่ฉันด้วยสายตาทีต่ าหนิ ฉันแยกเขี้ยวใส่ให้แทน
"นางเป็นคนของคาราวานของข้าเอง" เสียงที่เยือกเย็นบอก "แล้วนางเป็นมนุษย์แน่นอน"
"เจ้ารู้ได้ไง ว่านางนี่เป็นมนุษย์น่ะ" ชายอีกคนถามมาทันที
ชายหนุ่มมองมาที่ฉันอีกครัง้ ก่อนที่กระแอมไอตอบ
"นางเป็นภรรยาของข้าเอง"
เฮ้ย!.....นี่พูดอะไรไปน่ะ....ฉันไม่ได้เป็นอะไรกับนายนะ!....สีหน้าของฉันตกใจทันที....ฉันเสียหายนะ!
ชายทั้งสองคนมองมาที่ฉนั กับวิซิอัสอีกครั้ง ด้วยความไม่อยากเชื่อ....แต่ดาบทัง้ สองก็ถูกวาดลงมา ฉันรีบวิง่ ไปเกาะ
แขนหมอนั่นด้วยความกล้ากลืนฝืนทน ชายหนุ่มคนนั้นกอดเอวฉันตอบแทน
"ท่านพีข่ า ข้ากลัว๊ กลัว" ...เอาฟะ...ตามเนื้อผ้า ยังไงก็ต้องทาไปก่อนและกัน...ฉันทาท่าออดอ้อน
"ไม่เป็นไร ข้าอยูน่ ี่แล้ว" เจ้าหมอนั่นแสดงละครตอบมาอย่างแนบเนียน (ถึงแม้ยังคงส่งเสียงด้วยน้าเสียงที่
ราบเรียบ)
ชายทั้งสองมองฉันอีกครัง้
"พวกเจ้าเป็นจริงๆเหรอ" สายตาแห่งความไม่เชื่อสาดส่องมา
พวกเราพยักหน้าพร้อมกันด้วยความมั่นใจสุดขีด ชายหนุม่ สองคนกระซิบกระซาบกันซักครู่ และชายหนุ่มคนหนึ่ง
บอกมา
"ถ้าพวกเจ้าเป็นจริงๆก็จูบให้พวกข้าดูตรงนี้ซิ ว่าเป็นจริงๆ" เขาหรี่ตาลง "ถ้าเจ้าไม่ทา แสดงว่า พวกเจ้า
ไม่ใช่!"
หา!...ว่าไงนะ....จูบให้ดูเหรอ....กับหมอนี่เนี่ยนะ!.....ไม่นะ..ฉันยังไม่อยากเสียจูบแรกให้หมอนี่นะ!....ฉันกับวิซิอัส
มองหน้ากันด้วยความไม่อยากจะเชื่อกับคาพูดที่พึ่งถูกสั่งมา.....วิซิอัส....นายนี่มัน...ทาให้ฉันซวยอีกแล้วนะ!

ชายหนุ่มจ้องฉันพร้อมกับถอนหายใจ ฉันส่ายหัวทันที แต่เขากัดฟันและมองไปทางอื่น ชายหนุ่มผู้เฝ้าประตูทงั้ สอง
ส่งรอยยิ้มด้วยทีเ่ ต็มไปด้วยเลศนัย
"จะทามั๊ย เร็วๆ"
เขาหันไปตอบอย่างไม่ลังเล
"ได้เลยครับ"
เฮ้ย! ไม่เอาน๊ะ!.....ไอ้บ้า.....เรื่องแบบนี้ล้อเล่นไม่ได้นะเว๊ย......ฉันดิ้นเพื่อให้หลุดออกจากมือที่โอบร่างของฉันอยู่
อย่างเหนียวแน่นของเขา
แต่!!
ชายหนุ่มผู้นั้นดันจับแขนของฉันดึงเข้าหาตัวของเขา มือทีเ่ รียวยาวข้างหนึง่ ของเขาได้โอบเอวของฉันแน่นขึ้น ทาให้
ร่างของฉันเข้าใกล้ร่างของเขา เขาโน้มตัวลงมาจนใบหน้าของฉันเข้าใกล้ใบหน้าของเขา ลมหายใจที่อุ่นๆของเขาผู้นั้นรดมา
ที่ใบหน้าของฉันเบาๆ
"ตึกๆ ตึกๆ ตึกๆ ตึกๆ"
เสียงหัวใจของฉันมันมีอาการแปลกๆ มันเริ่มเต้นเร็วและถีข่ ึ้นๆ รัวราวกับตีกลอง ใบหน้าของฉันมันร้อนผ่าวขึ้น
เล็กน้อย ดวงตารียาวสีเขียวคู่นั้นของเขาจับจ้องมาที่ดวงตาสีแดงฉานของฉันอย่างเฉยชา แต่ทาไมฉันรู้สึกมันสามารถกัด
กินหัวใจของฉันไปได้ล่ะ และ......
"อื้อ!"
ริมฝีปากที่หยาบกร้านของเขาได้สัมผัสเข้าไปกับริมฝีปากของฉัน ฉันหลับตาปี๋และทุบเข้าไปที่แผ่นอกของเขารัวไม่
ขาดสาย แต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้รมิ ฝีปากนั่นได้คลายออกมา มันได้บดขยี้ริมฝีปากที่อ่อนนุ่มของฉันอย่างรุนแรงและเนิ่นนาน
แต่มีสิ่งหนึ่งน่าแปลก นั่นก็คือ......
มันเย็นเฉียบราวกับน้าแข็งในช่องฟรีชก็จริง
...แต่มันแฝงไปด้วยความอบอุ่นลึกๆ...อธิบายไม่ถูกน่ะ...
ฉันเหลือบตาไปมองชายหนุ่มผู้เฝ้าประตูสองคนนั้นกาลังหันไปคุยอะไรบางอย่าง และแล้ว ชายคนหนึง่ ก็ได้ส่ง
เสียงสวรรค์มา!
"เอ้า! พอได้แล้ว!"

ริมฝีปากของเขาได้คลายออกมา และปล่อยฉันออกจากแขนของเขา ฉันเอามือของฉันเดริมฝีปากออกและเงื้อมือ
เพื่อที่จะตบหน้าหมอนั่นทันที! แต่มือที่เรียวยาวข้างหนึง่ ของเขาจับข้อมือของฉันและหมุนร่างของฉันให้ฉันหันไปด้าน
พร้อมกับดึงเข้ามากอดร่างของฉันแทน ฉันพยายามดิ้นออก แต่แขนที่โอบร่างของของฉันมันแน่นยังกับว่าฉันถูกโซ่ขนาด
ใหญ่มัดอยู่
"นายนี่มัน เลวสิ้นดีเลย" ฉันกระซิบไปช้างหูของชายหนุม่ ผู้นั้น
"เรื่องธรรมดาที่ปีศาจจะเลว" เขากระซิบตอบกลับมา "อยูน่ ิ่งๆซะ ถ้าเจ้าไม่อยากให้ถกู ทิ้งไว้หน้าประตูน่ะ"
ชายผู้เฝ้าประตูขมวดคิว้ และมองด้วยความสงสัย
"เมื่อตะกี้ภรรยาเจ้าจะทาอะไรน่ะ" เสียงที่สงสัยว่า "จะตบเจ้าหรอ"
"ไม่ใช่ครับ" ชายหนุ่มผู้นนั้ ตอบอย่างหน้าตาเฉย "นางดีใจกับจูบครั้งนีม้ ากน่ะครับ ก็เลยกะจะให้ขา้ จูบต่อ"
......หนอย!.......ไอ้นี่......ฉันไม่ได้พิศวาสจูบของนายเล๊ย.....วิซิอัส.....ฉันไปจากที่โลกยุคนี้เมื่อไหร่ล่ะก็...อย่าหวัง
ว่าฉันจะกลับมาเหยียบที่นี่แน่......ฉันกระทืบไปที่เท้าของชายหนุ่มอย่างแรง แต่เขายังคงไม่ปล่อยฉันอยู่
"อ้อ...." ผู้เฝ้าประตูทั้งสองพยักหน้าให้กัน และมองมาที่ฉนั ด้วยรอยยิ้มที่ดใี จเล็กน้อย "ภรรยาเจ้าสวยและก็นา่ รักดี
นะ นี่ถ้าไม่ใช่ ข้าจะเอานางมาเป็นภรรยาข้าและ เสียดายจริงๆ"
ชายหนุ่มมองมาที่หน้าของฉันด้วยสายตาไม่เชื่อกับคาพูดของพวกเขา ฉันเงยหน้าขึ้นและเลิกคิ้วใส่....เห็นม่ะ...คน
ยุคนี้ก็ชอบฉันย่ะ......ฮะๆๆๆ
"ขอบคุณครับ" ว่าแล้วไอ้หมอนี่ก็ตอบไปด้วยน้าเสียงทีเ่ ย็นๆ แถมมันยังหยิกทีแ่ ขนของฉันอีก! "ข้าขอไปก่อนนะครับ"
"เออๆ" ผูเ้ ฝ้าสองคนนั้นพยักหน้าอีกครั้ง
ร่างสูงโปร่งกับฉันหันหลังและเดินไปซักครู่หนึง่ ผ่านบ้านทีถ่ ูกประติมากรรมด้วยอิฐสีขาวเต็มไปทั่ว พวกมันถูก
ประดับตบแต่งด้วยธงและไข่ถกู ทาสีอย่างสวยงาม มีกระต่ายหลากสีได้ถูกขายเต็มไปทัว่ ผู้คนได้เดินเกลื่อนกลาดสวนทาง
ไปมา พวกเขาต่างมองมาที่ฉันกับเขา
โดยเฉพาะพวกสาวๆของที่นั่น ต่างมองมาชายหนุ่มคนนั้นด้วยความชื่นชมและเสียดาย พวกเราเดินมาเรื่อยๆจนเขา
ปล่อยฉันออกมา...เฮ้อ..เกือบตาย.... ฉันเอามือปัดไปตามตัวและหันไปมองตาขวางใส่ชายหนุม่ คนนั้นทันที
"เมื่อกี้นายทาให้ฉันเสียหายแล้วนะ!" ฉันแผดเสียงใส่ทันที "นายต้องรับผิดชอบด้วย!"
"รับผิดชอบอะไร" ชายหนุม่ หันมาด้วยสายตาที่เยือกเย็น

"นายเอาจูบแรกของฉันไปนะซี้!" ฉันตอบไปตรงๆ
"แล้วไง ก็แค่จูบ" คาตอบอย่างไม่สะทกสะท้านแต่อย่างใดโต้กลับมา
"จูบแรกน่ะเป็นสิง่ สาคัญมากนะ!" ฉันโวยวายและจิตนาการภาพขึ้นมา "ฉันนะ อุตส่าห์วาดภาพซะสวย ว่า จะต้องที่
สวนสาธารณะหน้าน้าพุ กับคนหล่อๆและก็นิสัยดีๆ"
"พูดง่ายๆ ก็คือ คนดีเลิศราวกับเทวดา" เขาคนนั้นเดา
ฉันหันไปมองเขาและตวาดใส่
"ใช่! แต่มันถูกทาลายก็เพราะนาย!"
"แล้วจะให้ข้ารับผิดชอบยังไง" ชายหนุม่ ขยับหมวกมากขึ้นให้มาบังที่นยั น์ตาของเขา "แต่งงานเหรอ"
"เฮ้ย! จะบ้าเหรอ" ฉันทาหน้าเหยเกใส่ "ชาตินี้ทั้งชาตินะ ฉันจะไม่แต่งงานกับคนประเภทแบบนายหรอกย่ะ"
"เหรอ แต่ระวังจะขึ้นคานไม่รู้ตัวล่ะ" เสียงที่ราบเรียบตอบกลับมาตอกย้าฉัน
"นี!่ นายน่ะแหละ ต้องขึ้นคาน" ฉันเถียงกลับไป "ไม่ใช่ฉันย่ะ"
"ถึงหน้าตาจะดี แต่ใครเห็นนิสัยก็ไม่กล้าเอาแล้ว" ชายหนุ่มมองมาที่ฉัน
"ว่าไงนะ!" น้าเสียงของฉันแค้นสุดขีด จนตอนนี้ฉันอยากจะเอาน้ามาราดใส่หมอนี่ให้บวมเป็นหมูเหลือเกิ๊น!
แต่ทว่า จู่ๆ ชายหนุ่มก็หยุดเดิน เขาเงยหน้าขึ้นไปมองสิ่งๆหนึ่งที่อยู่เบื้องหน้า ฉันหันมองตามไปและแล้วก็พบกับ
บ้านอิฐสีขาวหลังหนึ่ง มันมีขนาดใหญ่มากและดูเก่าแก่ ราวกับ คฤหาสน์ที่มีผีสิงก็วา่ ได้ หลังคาของบ้านหลังนั้นถูกทาสี
ด้วยสีน้าตาลแก่ๆเฉกดินที่เราเหยียบย่าง
"นายมาที่ไหนน่ะ" ฉันหันไปถามด้วยความอยากรู้
"ที่พักไง" เสียงที่ราบเรียบตอบกลับมา
ชายหนุ่มจ้าอ้าวเข้าไปในบ้านหลังนั้นทันที ฉันเดินตามไป เมื่อไปถึง มือของเขาได้เคาะไปทีป่ ระตูที่ทาจากไม้ผุๆทันที
"รหัสผ่าน....." เสียงคารามได้ดังมาจากหลังประตู
"กิ้งก่ารมควัน" ชายหนุ่มตอบ
ประตูผุๆได้ถูกเปิดออก พวกเราได้เดินเข้าไปข้างในสถานทีแ่ ห่งนั้น และฉันก็ต้องตกใจทันที เมื่อเจอกับคนทีเ่ ปิด
ประตู

.......ก็คนเปิดประตูน่ะ ไม่ใช่คนน่ะซิ!......แต่เป็น...
"เมี้ยว! นายท่าน" เสียงคารามนั่นว่า "เป็นอย่างไรบ้างครับ"
แมวเหมียวร่างใหญ่เท่าเสือดาตัวหนึ่ง ไร้ขนทั้งตัว มีเพียงเนือ้ สีแดงก่าเกาะติดกับกระดูกใหญ่ๆทั้งร่างของมัน มันได้
เดินมาหาชายคนนั้น นัยน์ตากลมโตและแวววาวของมันมีสเี หลืองดั่งบุษราคัมได้กระพริบช้าๆ หนวดและกรงเล็บของมันมี
สีเหลืองเช่นเดียวกับนัยน์ตาของมัน ดูภายนอกเหมือนแมวเหมียวธรรมดาๆตัวหนึ่ง แต่มัน.....พูดได้....ใช่....แล้วก็.....ที่
ลาตัวของมัว มีปีกค้างคาวสีดาสนิทงออกออกมากลางหลัง
"ก็ดี เนตโต้" ชายหนุ่มผมสีดาถอดหมวกออก และเดินเข้ามา ฉันเดินตามชายคนนั้นไป
เจ้าตัวนั้น ใช้เท้าหลังข้างหนึ่งถีบให้ประตูปดิ มันเดินมาข้างๆฉันและเอ่ยถาม
"เจ้าคือ......"
ฉันยังอึ้งไม่หาย.....ไอ้แมวพูดได้น่ะ เคยเห็นในหนังกับหนังสือเยอะ แต่นี่มันไม่มีขนทั้งตัว มีเนื้อแดงๆติด และก็มีปกี
งอกด้วยเนี่ย...มัน คือ.....แมว ค้างคาว หรืออะไรกันแน่ ชายหนุ่มผมสีดาเห็นฉันอึ้งไม่หายอยู่ เขาเลยหยุดเดินและตอบ
แทน
"นักปราชญ์หญิง เฟรย่า โนคาเอล" เขาว่า "มาจากศตวรรษที่21"
เจ้าตัวนั้นเลิกคิ้วขึ้นและพูดด้วยน้าเสียงคารามเช่นเคย
"อ้อ...ท่านผู้นี้นี่เอง... ขอโทษด้วยที่ข้าเสียมารยาท" มันนั่งลงและยื่นอุ้งเท้าข้างหนึ่งให้ฉันราวกับจะขอเชคแฮนด์ด้วย
"ข้า.....เนตโต้ รองหัวหน้าเผ่าแวมไพร์ทั้งหมดของเมืองนี้......ยินดีที่ได้รู้จัก"
"เอ่อ....ยินดีที่ได้รู้จัก" ฉันค่อยๆยื่นมือไปจับอุ้งเท้าของมัน..มันลื่นๆแต่ไม่เหนียวเหนอะหนะ เหมือนพวกเจล แต่มัน
เหมือนพลาสติกธรรมดาทั่วไป และก็ปล่อยมือออก "นาย.....เป็นตัวอะไรน่ะ......"
"เป็นแวมไพร์ครับ" มันเอียงคอเล็กน้อย หางของมันได้แกว่งไปมา
"วะ....วะ...แวมไพร์เนี่ยนะ" ฉันมองตั้งแต่หวั จรดหางของมัน "ทาไม....มี.....รูปร่างเหมือน....."
"แมวกับค้างคาวผสมกันหรอ" ชายหนุ่มผมสีดาพูดแทน
" ใช่" ฉันพยักหน้า
"พวกข้าเป็นแวมไพร์อีกชนิดหนึ่งน่ะครับ" มันหัวเราะ "แวมไพร์ชนิดสัตว์ทั่วไป เชื้อสาย อินเดีย - ยิปซี ครับ"

ฉันนึกถึงคาพูดที่ฟินเคยพูดว่าแวมไพร์มีหลายชนิด.....นึกไม่ถึงว่า ที่ฟินบอก จะเป็นเรื่องจริง......เอ๊ะ....เดี๋ยว.....ถ้า
คนก็มี...สัตว์กม็ ี.....แล้ว......พืชล่ะ.....
"แล้วแวมไพร์ที่เป็นพืชนี่มมี ั๊ยน่ะ" ฉันถามต่อทันที
"มี" เสียงที่เย็นๆของชายหนุ่มผมสีดาตอบแทน
ฉันหน้าซีดทันที...อึ๋ย.....นี.่ ..มันมีทุกประเภทเลยเหรอเนีย่ ....ใบหน้าของฉันมีเหงือ่ ไหลลงมาทันที......แมวแวมไพร์
ตัวนั้นพูดต่อ
"แต่ไม่ต้องกลัวนะครับ" มันว่า "พวกประเภทพืชไม่นา่ กลัว ไม่มีอิทธิฤทธิ์อะไร แล้วก็อยู่แถบเมือง Magyars ครับ"
"ฉัน...ฉันกลัวที่ไหนล่ะ" ฉันกระแอมไอ "แวมไพร์เหรอ....ไม่กลัวร๊อก! เด็ก!ๆ"
"เหรอ...." ชายหนุ่มว่าและเปรย "หน้าซีดยังกับไก่ต้มเนี่ยนะ"
"หน้าฉันไม่ได้ซีดซักหน่อย" ฉันหันไปเถียง "นายน่ะแหละ ซีดจนไม่เลือดมาหล่อเลี้ยงแล้ว!"
"ฮ้าว~" แมวแวมไพร์ตัวนัน้ หาวและลุกขึ้นเดินนาไป "อย่าพึ่งเถียงกับเลยครับ รีบเข้าไปกันดีกว่า"
มันเดินต่ออย่างไม่สนใจ พวกเราทั้งหมดเดินต่อไป ผ่านห้องว่างๆ ที่เต็มไปด้วยรูปภาพต่างๆตามฝาผนัง เป็น
ภาพวาดสีน้ามันที่สวยงามมากๆ พวกเราเดินไปเรื่อยๆจนไปถึงประตูสีเหลืองอีกบานหนึ่ง
"เนตโต้ รับแล้ว" แมวตัวนั้นคารามใส่ "เปิดซิ"
ประตูสีเหลืองได้เปิดออก เผยให้เราเห็นข้างในของห้องนั้น ในห้องนั้นเป็นห้องโล่งๆ แต่เต็มไปด้วย พวกพ่อมดแม่มด
เผ่าดาร์โกวาเนียทีม่ ากันตอนแรกได้นั่งกันจานวนมากเป็นกลุ่มๆ มีพวกนางระบาได้ลุกขึ้นมาซ้อมท่า พวกนักดนตรียงั คง
เล่นเพลงต่อไป ไม่ใช่มีแค่นั้น ยังมีพวกแวมไพร์ที่เป็นสัตว์หมอบเฝ้าประตูอยู่ เนตโต้เดินเข้าไป ชายหนุ่มผมสีดากับฉันได้
เดินตามมา พวกเราเดินไปเรื่อยๆจนไปถึงกลุ่มของพวกชายหนุ่มผมสีทอง
"มาแล้ว รอย" แมวตัวนั้นว่า
ทุกคนในกลุ่มหันมามองและยิ้มทันทีเมื่อเห็นฉัน ที่นั่น มีพวกเลเนียอยู่ด้วย ฉันกับชายหนุ่มผมสีดานั่งลงในกลุม่ นั้น
ทันที
"เฮ้อ.....นึกว่าท่านจะมาไม่ได้ซะและ" คาร์มิลหัวเราะก๊าก
"อะไรย่ะ ฉันเป็นมนุษย์นะ ยังไงก็ได้อยูแ่ ล้ว" ฉันนั่งข้างๆชายหนุ่มผมสีน้าตาลคนนั้น
"แล้วเจ้าพามาได้ยังไงล่ะ ทหารเฝ้าเมืองก็เข้มงวดจะตาย" รอยสงสัยในขณะทีก่ าลังอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอยู่

"อ่า....ใช้ทริคนิดหน่อย" ชายหนุ่มตอบเย็นๆและเอนหลังพิงไปที่ฝาผนังห้อง
"ทริคอะไร" คิ้วของรอยมุ่นด้วยความสงสัย
วิซิอัสหันมามองหน้าฉัน ราวกับจะถามว่าจะบอกไปดีมยั๊ ฉันจ้องตาเขียวใส่กลับทันที....ถ้านายบอกนะ.....ฉันทาให้
บ้านนี้พังแน่!
"ก็.....เกลี้ยกล่อมเล็กน้อยแค่นั้นล่ะ" เขาวางหมวกลงบนพืน้ และหลับตาลง
ทุกคนในกลุ่มมองมาที่ฉันกับวิซิอัสด้วยความสงสัยไม่หาย ชายหนุม่ ผมสีดา ลืมตาและส่งสายตาไม่พอใจใส่ให้และ
หลับตาต่อ พวกเขาจึงหันกลับไปทาดูพวกนางระบาเต้นต่อ ชายหนุ่มผมสีน้าตาลถามสิง่ หนึ่งขึ้น
"เอ้อ...มาถึงที่นี่แล้ว เจ้าวางแผนยังไง" เสียงที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นว่า
เขาลืมตาอีกครั้ง รอยวางหนังสือลง ทุกคนในกลุ่มตัง้ ใจฟังทันที เสียงที่เยือกเย็นของเขาได้เอ่ยขึ้น
"แผนเหรอ...ก็คอื ........"

"พวกแกดูคนเข้าออกจากเมืองเรียบร้อยแล้วใช่มั๊ย ว่าไม่มีสิ่งผิดปกติ" เสียงที่เข้มงวดเอ่ยถามขึ้นทันที
ชายวัยกลางคนในชุดเกราะสีเงินทีถ่ ูกตราด้วยโล่ทั้งสองคนเงยหน้าขึ้นและกระพริบตาช้าๆ สีหน้าของพวกเขาเต็ม
ไปด้วยความกังวล สายตาของพวกเขามองไปที่ชายหนุ่มร่างสูงคนหนึ่งที่ยืนอยู่มมุ ห้อง เขาผู้นั้นมองดูบรรยากาศเทศกาลอี
สเตอร์ที่เต็มไปด้วย ไข่ กระต่าย ธง ไม้กางเขน ดอกไม้ ขายเต็มไปหมด
"ไม่มีครับ" ชายสองคนนัน้ ตอบไป "เราให้พวกครูเสดคุมทุกจุดที่ทา่ นสั่งแล้วครับ ท่านโอเวน"
ชายหนุ่มคนนั้นหันหน้ามามองด้วยสายตาที่เคร่งเครียดและเต็มไปด้วยความโกรธ ผมสีทองที่สั้นประคอได้ปลิว
ตามลมที่พดั เข้ามา นัยน์ตาสีเขียวคู่นั้นได้จับจ้องพวกเขา เขาผู้นั้นใส่เสื้อผ้าธรรมดา แต่ทเี่ สื้อ มีรูปนกอินทรีปักด้วยดิ้นสีน้า
เงิน ราวกับเป็นสัญลักษณ์ในความเป็นครูเสด ดูรวมๆแล้วเขาเป็นคนที่มีบุคลิกและดูดีมาก แต่จะดีกว่านี้ ถ้าขาข้างขวาของ
เขาไม้สวมแท่งไม้ที่แข็งแกร่งถูกสลักเป็นตัวอักษรโรมาเนียทีค่ ้าจุนแทนขาที่เสียไป
"ดีมาก...คุมให้ดี อย่าให้คนแปลกหน้าหน้าไหนเข้ามาเด็ดขาด" เขาสั่งไปด้วยน้าเสียงทีเ่ กรียดกร้าว "ไม่วา่ จะเป็น
พระราชาหรือพระราชนิกุลเมืองใดก็ตาม"
เขาพูดจบและหันไปมองที่หน้าต่างต่อและพูดต่อ
"เพราะ บางที ไอ้วซิ ิอัสมันอาจปลอมตัวเป็นมนุษย์ลอบเข้ามาก็ได้ เข้าใจมั๊ย"
"ครับ ท่าน!" ชายทั้งสองรับคาสั่งและเดินออกมาจากห้องนั้นทันที

เหลือเพียงแต่ชายหนุ่มคนนั้นยืนอยู่ พร้อมกับคิดอะไรบางอย่าง......
ไอ้วิซิอัส......คราวนี้...แกไม่รอดแน่!........ให้แกกลายร่างเป็นควัน เล่นทริคเก่าๆ.....ก็อย่าหวังเลยว่าแกจะได้
มงกุฎไปง่ายๆ...
"ก๊อกๆๆ"
เสียงประตูได้ดังขึ้น ชายหนุ่มเลิกคิดและหันไปมองที่ประตูด้วยความระแวง เขาหยิบดาบเล่มหนึ่งที่แขวนอยู่ที่ฝา
ผนังออก และเดินไปที่หน้าประตูทันที
"นั่นใคร!" เขาถามไปห้วนๆ
"ข้า เจส เองครับ มารายงานสถานที่วางมงกุฎครับ"
เขาคว้าที่จับประตูและเปิดออก เผยให้เห็นชายหนุ่มผู้ที่ยนื อยู่หน้าประตู เขาโค้งคานับลงและเงยหน้าพร้อมกับ
รายงานไปทันที
"ข้าวางมงกุฎไว้เรียบร้อยตามที่ท่านสั่งแล้วครับ"
"มีใครรู้เรื่องพวกนี้ นอกจากเจ้ากับข้าอีกมัย๊ " โอเวนรีบถาม
ชายผู้นั้นส่ายหน้า โอเวนยืนนิ่งคิดตรึกตรองซักครู่หนึง่ และพูดต่อ
"อย่าให้ใครรู้ล่ะกัน" เขาสั่ง
"ครับ!" พูดจบ ชายหนุม่ ผู้รายงานได้เดินจากไป โอเวนรีบปิดประตูไปทันที เขาเดินกลับมาและวางดาบไว้ที่เดิม
......

"เจ้าจะเอาแบบนัน้ จริงๆเหรอ" รอยถามไปทันที เมื่อได้ฟังแผนการของเพื่อนของเขา "มันง่ายไปรึเปล่า"
ทุกคนในกลุ่มมองไปที่ชายหนุ่มผมสีดาด้วยสายตาที่ดูวติ กกังวล
"ง่ายซิ ดี มันคิดไม่ถงึ แน่" วิซิอัสตอบมาด้วยน้าเสียงเย็นๆเช่นเคย "โอเวน เป็นคนที่ คิดไกลเกินไป และก็ระแวง
มาก ถ้าข้าเดาไม่ผิด มันจะต้องใช้มงกุฎของปลอมมาตัง้ โชว์...ส่วนของจริง มันจะไปซ่อนที่นั่นแน่"
"ที่นั่นคือที่ไหนล่ะ" ฉันถามต่อ
"เจ้าไม่ตอ้ งรู"้ เขามองมาที่ฉัน "เจ้าทาตามหน้าที่ไปก็พอและ...."

"แต่ฉันอยากรู้น!ี่ " ฉันจับชายเสื้อของเขาเขย่าๆ "บอกมาเดี๋ยวนี้นะ!"
"ไม่ได้!" น้าเสียงที่เด็ดขาดได้ลั่นออกมาจากปากของชายหนุ่ม "ถ้ารู้มากไป ความลับจะไม่ใช่ความลับ"
"อะไร...เรื่องแค่นี้ต้องปิดบังกันด้วยเหรอ" ฉันขมวดคิว้ ใส่ให้ "อย่างงี้ฉันก็ไม่ทาหน้าที่ของนักปราชญ์อย่างสมบูรณ์
แบบซิ แล้วให้ฉันมาทาไมเนี่ย"
"เป็นตัวล่อทีปีสไง" ชายหนุ่มตอบน้าเสียงที่เรียบเฉย
"อะไรนะ!" ฉันจับคอเสือ้ ของเขาด้วยมือทัง้ สองข้างและเขย่าทันที ศีรษะของชายหนุม่ โยกเยกไปมาตามแรง "ฉัน
ไม่ใช่พวกนางระบาทีย่ ั่วผู้ชายนะ! นายก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าทีปีสจะเอาฉันอยู่ แล้วนายส่งฉันไปทาไม๊!"
"เฮ้ย! ๆ ท่านเฟรย๊า!" คาร์มิลกระเด้งฉับและพยายามแกะมือของฉันออกจากคอเสื้อของชายหนุ่มผมสีดา รอยลุก
ขึ้นมาช่วยแกะมือของฉัน "ใจเย็นเย้น!"
"เห็นธาตุแท้ของแม่เทพธิดาของเจ้ารึยงั คาร์มิล" วิซิอัสบอกเพื่อน "ดีเลิศสมนิสัยมั๊ยล่ะ"
"วิซิอัส...." คาร์มิลทาหน้ากลุ้มและลากเสียง "เจ้านีม่ ัน....ทาไมพูดแบบนี้ว่ะ.... วอนตายชัดๆ"
"ท่านเฟรย่าครับ วิซิอัสมีเหตุผลบางอย่างแล้วอยู่แล้ว" รอยพยายามเกลี้ยกล่อม "ไม่งั้นมันจะไม่ส่งท่านไปง่ายๆ
แบบนี้หรอกนะครับ มันน่ะ หวงท่านจะตายไป"
ฉันหันกลับไปมองหน้าหมอนั่นด้วยความไม่อยากเชื่อ ชายหนุ่มมองฉันด้วยสายตาทีเ่ ยือกเย็นเหมือนเดิม
"ใครหวงเหรอ รอย" เสียงที่เฉยชาของเขาพูดกลับมา....วิ-ซิ-อัส.....ตายคามือฉันซะเถอะ...เจ้าบ้า....ฉันยิ่งบีบคอแน่น
ขึ้น
พวกรอยนั่นพยายามแกะมือฉันใหญ่ พวกเลเนียลุกขึ้นมาช่วยด้วย แต่อย่าหวังเลย ความอาฆาตของฉันส่งผลให้
ฉันมีแรงมากขึ้น ให้แวมไพร์หน้าไหนก็แงะมือของฉันไม่ออกร๊อก สีหน้าของชายหนุ่มผมสีดาคนนัน้ ยังคงนิ่งสนิท ราวกับไม่
รู้สึกสะทกสะท้านกับสิ่งที่ฉันทาลงไป เขาถอนหายใจช้าๆและใช้มอื ของเขามือของฉันออกอย่าง่ายดาย ทุกคนปล่อยมือ
ออกและมองดู
"แรงของเจ้ามีแค่นเี้ หรอ ทาตามที่ข้าสัง่ ไปซะ เฟรย่า" ชายหนุ่มผมสีดาหรี่ตาลง เขายื่นหน้าและกระซิบเข้าไปข้างๆหู
ของฉัน "....อย่าเรื่องมากนัก ไม่งนั้ เรื่องที่หน้าประตูจะไม่ใช่ความลับแน่....."
ฉันเงยหน้าขึ้นไปจ้องชายหนุ่มคนนั้น

"นาย....นี่มัน......" ฟันของฉันถูกกัดจนถีย่ ิบ
ชายหนุ่มถอยออกถามต่อ
"จะทา หรือ ไม่ทา" คาพูดสุดท้ายของชายหนุ่มนั้นเน้นขึ้น
ทุกคนเงียบกริบและก้มหน้า ร่างของพวกเขาสั่นเล็กน้อย ราวกับรูว้ ่าตอนนี้ชายหนุ่มที่อยูต่ รงหน้าของฉันคิดอะไรอยู่
สายตาของชายหนุม่ คนนั้นดูเยือกเย็นและเย็นชามากกว่าเก่า.....จนฉันเอง....ก็รู้สึก...กลัวเล็กน้อย....
".....เออ..." ฉันตกลงไปอย่างไม่พอใจ "ก็ได้ๆ นายสั่งอะไรฉันจะทาให้ทกุ อย่าง......."
ทุกคนมองฉันด้วยความแปลกใจมาก ฉันนั่งลงข้างๆของชายหนุม่ คนนั้นและกอดอกด้วยความซังกะตาย
"แต่!" ฉันยื่นเงื่อนไขและหันไปว่า "นายต้องปฎิบัติต่อฉันดีกว่านี้ และก็ให้ฉันพักบ้าง ไม่ใช่มาใช้ฉันยิ่งกว่าคนใช้!"
ทุกคนเหลือบไปมองชายหนุ่มผมสีดาคนนั้นกับฉัน ฉันเลิกคิ้วใส่ชายหนุม่ คนนั้น ชายหนุ่มหยิบหมวกของฉันมา
และใส่ที่ศีรษะของฉันพร้อมกับกดลงไป
"โอ๊ย!" ฉันเงยหน้าขึ้น......วิซิอัสส่งยิ้มอย่างเยือกเย็นให้และหัวเราะในลาคอ
"ได้..." เขาลากเสียงยาวๆ "แต่คงเป็นชาติหน้าตอนบ่ายๆนะ"
พูดจบเขาก็ลุกขึ้นเดินหนีไปจากกลุ่มนั้น ทุกคนมองตามที่เขาไป ฉันถอดหมวกออกและวิ่งไล่ตามหมอนั่น
"นี!่ วิซิอัส กลับมาเดี๋ยวนี้น๊า" ฉันโวยวายและวิง่ ไล่ตามหลัง โดยไม่รู้ตัวด้วยซ้าว่าทุกคนทัง้ ห้องหันมามองและยิม้
ด้วยความขาขัน "หัวเราะเยาะฉันหรอ!"
เลเนียกับฟินหัวเราะและคุยกันอย่างสนุกสนาน อซาเซียมองอย่างไม่พอใจมากๆ เนตโต้หาวและแกว่งหางไปมา
เช่นเคย รอยส่ายหัว และหันไปคุยกับคาร์มิลที่กาลังยิ้มแป้นอยู่
"เมื่อไหร่วซิ ิอัสมันจะเลิกแกล้งท่านเฟรย่าซะทีนะ"
"ก็ดีแล้วนี"่ คาร์มิลมองฉันในขณะที่ฉันกาลังใช้ไม้กวาดไล่ตหี มอนั่น หมอนั่นเดินเฉยๆ ไร้อารมณ์แม้แต่น้อย "นานๆ
จะได้เห็นมันหัวเราะที นานมากแล้วที่มันไมได้ยิ้มและหัวเราะให้ใคร"
รอยหันไปมองและเงียบราวกับใช้ความคิด เพื่อนชายผมสีดาเดินอย่างเมินเฉย แต่ที่รอยยิ้มบางๆเพียงเล็กน้อย
ปรากฏที่ใบหน้า รอยยิ้มปุ๊บปั๊บและพิงไปกับฝาผนัง
"ก็จริงนะ" เขาเห็นด้วย "แต่ดูท่า ท่านเฟรย่าคงจะทุกข์นานหน่อยนะ"
และแล้ว.....เวลาก็ได้ผ่านพ้นไป.....รัตติกาลได้คืบคลานมา ท้องนภาได้แปรเปลี่ยนไป จากสีฟ้าครามกลายเป็น
สีดาสนิท ตะวันสีแดงอมส้มจากฟากฟ้าได้เลือนหายไป และจันทราสีเหลืองนวลได้ลอยมาแทนที่ วันนี้เมฆาสีเทาอมดา

มิได้บดบัง แสงจันทร์จากฟากฟ้าจึงได้สาดส่องมาที่เมืองคลูจอย่างเต็มที่
ทุกคนในห้องนั้นได้มองไปที่คนๆหนึ่งในห้องนั้น แน่นอน จะเป็นใครไม่ได้ นอกจากชายหนุ่มผมสีดาสนิทที่กาลังยืนนิ่ง
เขาลั่นวาจาออกมา
"ทาตามที่ขา้ บอกไว้เข้าใจมั๊ย"
"ครับ/ค่ะ" เสียงประสานกันของทุกคนได้ตอบรับคาสั่งของผู้เป็นนายใหญ่
และแล้วทุกคนก็ได้เดินออกไปจากห้องนี้กันทั้งหมด พร้อมกับหอบหิ้วสัมภาระแต่ล่ะอย่างไป และเดินออกไปอย่าง
ระหกระเหินกันหมด ตัวฉันเองก็เดินออกไปพร้อมกับพวกเลเนียด้วย ยกเว้น ชายหนุม่ สามคนทีย่ ังยืนอยู่ในห้อง ฉันหันไป
มองพวกเขาอีกครั้งหนึ่ง....
ชายหนุ่มผมสีน้าตาลโบกมือให้และชูนวิ้ โป้งให้ฉัน ชายหนุม่ ผมสีทองยิ้มกว้างและพยักหน้า ส่วนชายหนุม่ ผมสีดา
สนิทเงยหน้าขึ้นมามองฉันด้วยสายตาที่เมินเฉยเช่นเคย ฉันหันหลังกลับพร้อมกับถอนหายใจและเดินออกไปจากห้อง โดย
หารู้ไม่ว่า.......
วันนั้น จะมีเกิดเหตุการณ์ที่นั้นขึ้น.............
"ปึ้ง!"
เสียงประตูสีเหลืองที่ปดิ ลงได้ดงั ขึน้ ชายหนุ่มทั้งสองคนหันไปมองหน้าเพื่อนของเขา ชายหนุ่มผมสีน้าตาลหยิบ
หมวกของตนเองมาใส่อกี ครั้ง ส่วนชายหนุ่มผมสีทองถอนหายใจ
"พวกท่านเฟรย่าไปและ" เขาว่า "แล้วทางเราจะเอายังไงล่ะ"
วิซิอัสมองเมินไปที่หน้าต่าง รอยกับคาร์มิลหันไปมองตาม พวกเขาเห็นพวกครูเสดจานวนมากเดินยัว่ เยี้ยเต็มไปหมด
ชายหนุม่ ผมสีดาหยิบหมวกของตนมาสวมใส่และหันไปตอบ
"ทาตามแผนน่ะแหละ" เสียงที่เยือกเย็น ดุจน้าแข็งว่า พร้อมกับหันไปมองนอกหน้าต่างอีกครัง้ "แต่ต้องจัดการไอ้พวก
เศษพวกนีก้ ่อน"

ตำนำนที่12 อีสเตอร์นองเลือด
แสงสว่างจากเปลวเทียนได้พร่างพราวไปทัว่ เมืองราวกับเทียนบนเค้กวันเกิด ผู้คนส่วนมากได้เดินกันไป
ทั่วทั้งเมือง แต่ล่ะจุดต่างขายของกันถ้วนหน้า พวกเราต่างเอาผ้าสีดาสนิทมาคลุมปิดหน้าตาให้มดิ ชิดและจ้าอ้าวไปเบื้อง
หน้าไม่ยอมหยุด พวกเราเดินไปเรื่อยๆจนไปถึง ลานกว้างแห่งหนึ่ง
ที่นั่นเป็นใจกลางเมือง มีเวทีไม้สีน้าตาลอมแดงและมีเก้าอี้ไม้ยาวสีฟา้ ครามถูกตั้งเหมือนกับที่ตาบลSnagov แต่
มันดูทันสมัยและแข็งแรงกว่าที่นนั่ มีผู้คนมากมายนั่งอยู่ที่นั่นเต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็น เด็ก ยัน คนชรา ต่างก็มานัง่ ดูดว้ ย
ความตื่นเต้นและดีใจ พวกเรารีบเดินไปเรื่อยๆจนไปถึงหลังเวที ทีน่ ั่นมีชายวัยกลางคนคนๆหนึง่ ต่อว่าพวกเราใหญ่
"มาช้าจริง! เดี๋ยวท่านเจ้าเมืองมาแล้ว!" เสียงทีเ่ ต็มไปด้วยอารมณ์เสียว่า "พวกข้าเสียงานกันพอดี"
"พวกข้าขอโทษด้วยค่ะ" เลเนียรีบขอโทษขอโพย "พวกข้าซ้อมนานไปหน่อยก็เลย......"
"เออๆ ช่างมัน!" ชายคนนัน
้ ต่อว่า "รีบๆขึ้นไปได้และ!"

พวกเราทุกคนพยักหน้าและรีบเอาผ้าคลุมออก พวกนักดนตรีต่างนั่งเช็คเสียงของเครื่องดนตรีต่างๆ ส่วนพวกเล
เนียต่างใส่เครื่องประดับและจับเสื้อกับพวกเครื่องเล่นให้เรียบร้อย เหลือเพียงแต่ฉันที่ยังคงยืนนิง่ อยู่ จนเสียงของเด็กสาวผู้
หนี่งเรียกขึ้นให้ฉันหันไปมองตามเสียง
"ท่านค่ะ พร้อมรึยงั ค่ะ" เด็กสาวผมซอยสั้นสีแดงเอ่ยถาม พวกนางระบาทุกคนเข้าแถวและกาลังจะขึ้นเวที
"พร้อมอยู่และล่ะ" ฉันพยักหน้าและวิง่ จูด
๊ เข้าไปต่อท้ายแถวเป็นคนสุดท้าย
"จาได้แล้วใช่มั๊ยว่ายืนตรงไหนน่ะ" อซาเซีย ซึง่ ยืนอยู่หน้าฉันหันมาพูดเสียงแหว
"ได้ย่ะ" ฉันตอบสั้นๆ
"อ่ะ! เอานี่ไปด้วย" ฉันเงยหน้าขึ้นและเห็นดอกหญ้าสีชมพูที่ถูกถักร้อยเป็นมงกุฎถูกส่งมาจากอซาเซีย อซาเซียมอง

หน้าฉันและกระพริบตาช้าๆ "มีขา้ กับเจ้าสองคนต้องใช้ ถ้าเจ้าไม่มี มันจะผิดท่า"
ฉันมองไปที่มืออีกข้างของอซาเซีย มือของเธอกามงกุฎดอกหญ้าเหมือนกัน แต่ตัวดอกไม้นั้นมีสีส้ม
"ขอบคุณนะ" ฉันรับ แต่เธอยังคงมองฉันไม่เลิก "จะว่าไป เธอก็พูดดีๆได้น"ี่
"ใจจริง! ข้าไม่อยากจะเสวนาด้วยหรอก" เธอหันหลังขวับและพูดค้อน "แต่ข้าไม่อยากให้แผนของท่านเคานท์เสีย

จะบอกอะไรให้นะ....ถ้าไม่เกี่ยวกับท่านเคานท์ ข้าจะไม่ยุ่งเลย!"

"เธอชอบหมอนั่นมากเหรอ" ฉันถามด้วยความอยากรู้
"อ้อ...แน่น๊อน!" น้าเสียงแหลมๆของเธอสูงขึ้น "คนดีแบบท่านเคานท์น่ะ หายากจะตายไป"
"นายนั่นน่ะเหรอคนดี ดูผด
ิ พลาดไปรึเปล่า" ฉันว่ามา "อย่าดูหนังสือแค่ปกนะ"
"ไม่รู้อะไรจริง ก็อย่ามาทาเป็นรู้ดเี ลย!" อซาเซียร้อนตัวและว่าฉันต่อ "ในบรรดาเจ้านายที่เป็นแวมไพร์ทั้งหมด ไม่มี

ใครหน้าไหนจะดีเท่ากับท่านเคานท์อีกแล้ว ที่ยอมทาทุกอย่างเพื่อความสุขของพวกเราน่ะ"
...เชื่อดีมั๊ยเนี่ย.....หมอนั่นเนี่ยนะ...จะทาเพื่อคนอื่น....แค่งานบางอย่างทีง่ ่ายๆ...ยังใช้แต่คนอื่นเลย.....จะทาให้
จริงๆเร้อ....
พวกนักดนตรีได้เดินดุ่มๆขึ้นไปก่อน เสียงปรบมือต้อนรับได้ดังลั่นไปทั่ว และแล้วก็มีเสียงประกาศจากเวทีดัง
ตามมา เป็นการแนะนาพวกกองคาราวานของพวกเรา และแล้วก์มีเสียงประกาศนั่นก็เรียกขึ้น
"และต่อไป ขอพบกับการแสดงระบาของเหล่ายิปซีกอ
่ นการเปิดพิธนี ะครับ!"
"แปะๆๆๆๆๆ"
"เฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮออ!"

เสียงปรบมือได้ดังขึ้น เลเนียเดินขึ้นบันไดไปทันที นางระบาทุกคนเดินตามหญิงสาวผมสีนาตาลผู
้
้นั้น จนถึงตัวฉัน
ฉันเดินขึ้นบันไดตามไปเรื่อยๆ เสียงโห่ร้องได้ดงั ขึ้นด้วยความตื่นเต้น และเมื่อไปถึงทีเ่ วทีนั่น ฉันมองไปรอบๆผู้คนข้างล่าง
ตามเก้าอี้ต่างๆ มีผู้คนนัง่ อยู่กันมากกว่าก่อนที่พวกเราจะขึ้นเวทีซะอีก
เหล่านางระบาทุกคนไม่รอช้า พวกเธอเดินเข้าจุดประจาทีข่ องตน ฉันมายืนอยู่กลางเวทีกับอซาเซีย เธอยกมงกุฎ
ดอกไม้นั้นขึ้นเหนือศีรษะ และพยักหน้าให้ฉัน ในสุดของเวที พวกนักดนตรีตา่ งจับเครื่องดนตรีของตนและสาดส่องสายตา
มาให้แก่นางระบาทุกคน ราวกับถามว่า พร้อมหรือไม่
เหล่านางระบาต่างพยักหน้าให้แก่พวกเขา
และแล้ว.....เสียงดนตรีแห่งความสนุกสนานก็เริ่มขึ้น! เหล่านางระบาต่างร่ายราด้วยความว่องไวและชานาญทันที
จนบางท่าฉันเกือบจะตามไปทัน แต่ยังดี ที่พวกเลเนียคอยช่วยให้ มันก็เลยเป็นจุดที่ไม่นา่ สนใจมากนัก พวกเราทุกคนต่าง
เต้นไปเรื่อยๆ
ในระหว่างที่ฉันกับอซาเซีย ต้องมาเต้นท่าที่แสนจะยากมากนั้น ฉันก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนจ้องมองมาที่ฉันอย่าง
ไม่กระพริบตา ฉันหันไปมองทางนั้นทันที

บริเวณแถวนั้นมีใครคนหนึ่งนั่งอยู่ คนๆนั้นแต่งกายเหมือนพวกชาวบ้านทั่วไป แต่มใี บหน้าที่ขาวซีดและเรือนผม
หยักศกยาวประบ่าสีน้าตาลเข้ม ดวงตาสีน้าตาลข้างหนึง่ ที่ดูลึกลับและเยือกเย็นจ้องมาที่ฉัน ส่วนอีกข้างหนึ่ง มีหนังสีดา
คาดปิดไว้ ริมฝีปากของเขาเหยียดชี้ขึ้นกระตุกที่มมุ ปากเล็กน้อยอย่างคุ้นเคย ฉันรู้ทันทีเลยว่า...เขาคนนั้นเป็นใคร
ว่าแล้วฉันกับอซาเซียต่างก็ตีลังกาและร่ายราต่อ อซาเซียโยนมงกุฎดอกไม้ให้ผู้ที่นั่งเก้าอี้ประธานอยู่ แต่ฉันเหวี่ยง
มงกุฎดอกไม้ไปให้คนๆนั้น มือทีข่ าวซีดรับและ เขายิ้มให้ฉันทีหนึ่งราวกับจะบอกว่า จะไปรอฉันที่หลังเวที ฉันทาเป็นยิ้ม
ตอบ และแล้ว......
"แปะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"
"เฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ!"

เสียงโห่ร้องด้วยความชื่นชมดังกระหึ่มขึ้นพร้อมกับเสียงปรบมือที่ดีใจ เพลงได้จบลง....เหล่านางระบาทั้งหมดต่าง
ทาความเคารพให้และเดินออกจากเวทีไม้นั่น พวกนางระบาที่จะมาร่ายราชุดต่อไปได้ขึ้นมาแทนที่ พวกเราทุกคนเดินลงมา
จากบันได และนั่งลงเพื่อพักผ่อนทันที
"นึกว่าไม่รอดซะและ" ฟินนั่งถอนหายใจ ในขณะทีเ่ หล่านางระบาได้พูดคุยกันตามประสาผู้หญิงอย่างเซ็งแซ่
"แต่สุดท้ายก็รอดได้" อซาเซียพูดเสียงใสพร้อมกับบิดเอวไปมาเล็กน้อยเพื่อแก้เมื่อย
"เอาล่ะ รอดไม่รอดยังไง พวกเราก็ทาตามหน้าที่ได้ดีที่สด
ุ และ" เลเนียยืนบิดขี้เกียจอีกรอบ

เหล่านางระบาทุกคนเมื่อได้ยินที่เลเนียพูดก็พยักหน้าเห็นด้วย ตัวฉันเองก็เช่นกัน หลังจากนัน้ ทุกคนก็แยกย้ายไปนั่ง
พัก เหลือเพียงแค่ฉันคนเดียวเท่านั้น ที่นั่งอยู่แถวบันได ฉันหยิบผ้าเช็ดหน้าสีดาขึ้นมาเพื่อมาเช็ดหน้า และแล้วจู่ๆ ก็มีดอก
ลิลลี่สีขาวกิ่งหนึ่งส่งมา
ฉันเงยหน้าขึ้นและเห็นชายผมหยักศกสีย้าตาลผู้นั้นยืนยิ้มทีม่ ุมปากอยู่ กับชายหนุ่มอีกสามคนในร่างชุดดา พวกนาง
ระบาต่างเงียบไปทันทีและใช้สายตาจ้องมามองด้วยความไม่ชอบแทน
"ร่ายราได้สวยนี่ เฟรย่า" เสียงที่นุ่มนวลทักขึ้น
"อ่า....ขอบคุณค่า" ฉันรับดอกลิลลี่และยิ้มอย่างฝืนสุดๆ
"เจ้ามาที่นี่ทาไม" เขาถามมาทันที....อืม.....ฉลาดดีนี่.....เล่นหลอกถาม..... "แล้ววิซิอัสล่ะอยูไ่ หน เขามากับเจ้ารึ

เปล่า"
"อ้อ....เจ้านั่นหรอ ฉันไม่รู้!" ฉันยักไหล่ "ฉันแอบมาที่นี่ แล้วนายล่ะ

มาทาอะไรที่นี่"

"ข้าเหรอ....." เสียงของเขาสูงขึ้นเล็กน้อย "ข้าก็แค่มาดูงานเทศกาลรื่นเริงของพวกมนุษย์ เผือ่ บางที ข้าอาจจะจัด

งานเทศกาลที่แคว้นของข้าบ้าง"
...ตอแหลสิ้นดีเลย......พูดมาตรงๆเลยซี้....ว่าจะมาขโมยมงกุฎน่ะ...
"หรอ....ก็ดีนะ บ้านเมืองของนายจะได้ร่าเริง" ฉันลุกขึ้นและกาลังจะเดินไปหาพวกเลเนีย แต่ว่า ร่างสูงของเขาผู้นั้น

ยืนบังไว้ รอยยิม้ ของเขากระตุกหนึ่งที ฉันเงยหน้าขึ้นมาและยิ้มแห้งๆ
"ไปเที่ยวกับข้ามัย๊ " เขาชวน

.......นั่น.......เข้าแผนฉันและ......เสร็จ......แต่...ทาไมติดกับง่ายจัง......หรือว่า...ทีปีสมันจะงี่เง่า......
"จริงเหรอ.....ดีเลย ฉันกาลังจะไปเที่ยวรอบเมือง และก็อยากหาเพื่อนไปด้วยเลย"

พอพูดจบ เขาก็เดินไปกับฉันทันที ชายหนุ่มทั้งสามคนเดินตามมาติดๆ พวกนางระบาทั้งมองฉันกับทีปีสด้วยความ
เป็นห่วง ฉันเอามือไปไว้ขา้ งหลังและยกนิ้วโป้งให้ เพื่อให้พวกเขาโล่งอก
ในระหว่างที่ฉันเดินไปกับทีปีสอยู่นั้น ก็เดนผ่านกลุ่มคนจานวนมาก ผู้คนแถวนั้นไม่สงั เกตเลยแม้แต่น้อย แม้แต่พวก
นักรบครูเสดก็เช่นกัน ทีปีสซื้อของให้ฉันมากมาย ไมว่าจะเป็น ขนม เสื้อผ้า หรือ แม้แต่กระต่ายก็ยงั ซื้อให้....ดูท่า...หมอนี.่ ..
ท่าทางจะถนัดทางด้านปรนนิบัตดิ ูแลผู้หญิงเก่ง......และแล้วจู่ๆเขาก็หันไปถามพวกชายหนุ่มที่ตามหลังมา
"หาพวกมันเจอรึยัง" เสียงที่นุ่มนวลเอ่ยถาม
"ยังครับ" หนึ่งในชายสามคนชุดดาตอบชัดเจนมา "พวกเรากระจายกองกาลังตามหาอยู่ครับ ท่านจะให้เก็บมันหรอ

ครับ"
"ไม่ต้อง...." เขาแผ่วเสียงเบาลง "สะกดรอยตามพวกมันไปก็พอ...."
"ท่านครับ! แล้วเรื่องนั้น......." ชายหนุ่มอีกคนหนึ่งในสามคนนั้นถามทันที "ท่านจะปล่อยไปง่ายๆหรอครับ"

ชายหนุ่มหัวเราะด้วยความเบิกบาน......
"ใจเย็นๆซิ ไม่ต้องรีบ" เขาพูดช้าๆและหันมามองที่ฉันพร้อมกับเอามือที่เย็นเฉียบของเขาลูบหัวของฉันเบาๆ "เดี๋ยวมัน

ก็มาเอง เราแค่คอยเหล่านกไนติงเกลก็เท่านั้นแหละ"
.....หมายความว่าไงนะ.......แค่คอย.......ฉันรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเลยราวกับว่าครั้งนี้ ทีปีสมาเหนือเมฆ......แต่ไม่ว่า
ยังไงฉันก็ต้องล่อไม่ให้ทีปีสไปเอามงกุฎได้หรอก.......

ห่างจากใจกลางเมืองไปไม่มาก มีพิพิธภัณฑ์แห่งหนึง่ ที่ถกู ่อสร้างด้วยอิฐสีขาวสะอาดตั้งตระหง่านอยู่ ชายฉกรรจ์
หลายร้อยคน ในชุดเกราะสีเงินทีถ่ ูกตราด้วยโล่ ยืนคุมสถานที่แห่งนี้ พวกเขามองไปรอบๆและเดินตรวจตราสถานที่กัน
อย่างไม่ตกบกพร่อง สายตาที่มงุ่ มั่นของพวกเขาต่างจับจ้องทุกจุดที่ตนเองยืนประจาการอยู่ และแล้วก็โอเวนก็เดินมาพร้อม
กับใส่ชุดเกราะของเขาอย่างเรียบร้อย พวกเขาเหล่าทาความเคารพตามยศทางทหารทันที
"ทางนีเ้ ป็นยังไงบ้าง" เสียงที่เข้มงวดเอ่ยถาม
"ไม่มีความผิดปกติครับ" พวกเขาเหล่านั้นตอบอย่างมั่นใจ
"ดี....เจอตัวมันเมื่อไหร่ ส่งมาให้ขา้ ทันทีที่ใจกลางเมือง" มือของเขากาแน่นขึ้นด้วยความแค้นและพูดด้วยน้าเสียงที่

เคียดแค้น "เดี๋ยวข้า......จัดการมันเอง..."
"ครับ ท่าน"

ชายผู้นั้นเดินต่อไป และมีชายสวมชุดเกราะอีกสองสามคนเดินตามไปด้วย พวกชายฉกรรจ์ที่เฝ้าอยู่นั้นทาความ
เคารพจนชายผู้เป็นหัวหน้าเดินจากไป พวกเขาก็ยืนตรงราวกับตุ๊กตาเช่นเดิม และแล้วจูๆ่ ก็มีผู้สวมชุดเกราะเดินมากันสาม
คนและสวมหมวกเหล็กอย่างดีมาก พวกเขาเดินผ่านพวกชายฉกรรจ์เหล่านั้น พวกเขามองด้วยความระแวง
"เฮ้ย! เดี๋ยว!" ชายคนหนึ่งเรียก

ผู้สวมเกราะทั้งสามหยุดเดินและหันมามองพร้อมกัน
"พวกเจ้ามาจากหน่วยไหน" ชายคนนั้นถามมา

ผู้สวมเกราะทั้งสามคนมองหน้ากัน พวกเขาไม่ตอบอะไรทัง้ สิ้นแต่กลับชักดาบและเหวีย่ งหมุนเป็นบูมเมอแรง พวก
ชายฉกรรจ์เหล่านั้นรีบชักดาบออกและพุ่งร่างเข้าหาผู้สวมเกราะลึกลับทันที!
"อ๊ากกกกกกกกกกกกกกก!"
"ซ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ!"

เสียงกรีดร้องกลับมาแทนเสียงดาบปะทะกัน ร่างของพวกเขาขาดเป็นส่วนๆทันทีราวกับหมูที่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆ เสียง
โลหิตที่ได้ไหลออกราวกับน้าพุได้ดังราวกับจังหวะเพลงช้าๆ ร่างทีถ่ ูกหั่นได้ร่วงลงสู่พื้น......และเมื่อสัมผัสกับโลหิตที่เจ่อนอง
ผืนดิน....ก็ลุกเป็นไฟ.....มอดไหม้ร่างเหล่านั้นจนกลายเป็นผงธุลีทนั ที เหลือเพียงแต่กองโลหิตขนาดใหญ่....
ดาบที่ถูกหมุนนั้นกลับมาสู่เจ้าของ ผู้สวมเกราะลึกลับรับและมองดูกองเลือดนั้น ผู้สวมเกราะลึกลับทั้งหมดเปิด
หมวกเหล็กออก เผยให้เห็นใบหน้าที่พวกเราคุ้นเคยเป็นอย่างดี นั่นก็คือ.....คาร์มิล...รอย....และ...
วิซิอัส

"เฮ้อ....ไม่น่าไปนรกไวเลย" คาร์มิลสงสารและส่ายหัว
"ไปๆก็ดี จะได้ไม่ขัดงาน" รอยมองด้วยความรู้สึกเฉยๆ "อยากเข้ามาแส่เอง"
"หยุดพูดได้และ" วิซิอัสหันไปเดินนาหน้าทันที "ไปเหอะ"

รอยกับคาร์มิลเดินตามไปเขาไป พวกเขามองหน้ากันและยิ้มเล็กน้อยราวกับเดาเลยว่าเพื่อนของเขากาลังคิดอะไร
อยู่
"เจ้ากลัวทีปีสมาชิงก่อนเหรอ" รอยลองถาม

วิซิอัสพยักหน้า
"กลัวทีปีสแย่งไป หรือว่ากลัวท่านเฟรย่าถูกขืนใจว่ะ" คาร์มิลพูดลอยๆ

วิซิอัสหันมามองตาขวางและใช้ศอกกระทุ้งไปที่ท้องของคาร์มิลทันที
"เลิกพูดไร้สาระได้และ" เสียงที่เย็นๆต่อว่ามา ทาให้รอยหัวเราะทันที "ข้าคิดถูกรึเปล่าที่เพื่อนอย่างเจ้าน่ะ"
"เฮ้ย! คิดถูกซิว่ะ" คาร์มิลรูส
้ ึกจุกและยิม้ เจื่อนๆ "อย่างน้อย ข้าก็สามารถพูดเรื่องไร้สาระให้เจ้าคลายเครียดได้น่ะ

โดยเฉพาะ เรื่องผู้หญิง"
พวกเขาทัง้ หมดเดินไปเรือ่ ยๆและขึ้นบันไดหินอ่อนสีขาวไป พร้อมกับเห็นประตูไม้เก่าๆ มันเก่ามากถึงขนาดถีบได้
ครั้งเดียวก็พังแล้วของอาคารถูกปิดไว้อยู่ เมื่อไปถึงชายหนุ่มทัง้ สามมองหน้ากัน รอยเดินมาและเคาะประตูให้
"แอ๊ดดดด"

เสียงประตูเก่าๆได้เปิดออก ชายสวมชุดเกราะอีกสองคนยืน่ หน้าออกมาและมองพวกเขาด้วยสายตาที่หวาดระแวง
"พวกแกเป็นใคร" เสียงคารามว่ามา
"อ่า....เป็นพวกเฝ้ามงกุฎน่ะครับ" คาร์มิลเริ่มโกหกตามประสาความถนัด
"มงกุฎไหน" ชายผู้นั้นถามต่อ
"มงกุฎกษัตริยแ์ วมไพร์" รอยตอบเสียงเข้ม
"เชิญ!"

ชายผู้นั้นเปิดประตูออก พวกเขาได้เดินเข้าไป และมองไปรอบๆ เห็นของตัง้ โชว์วางไว้ตามมุมห้องและระเบียงเต็ม
ไปทั่ว ไม่ว่าจะเป็นชุดเกราะ เสื้อผ้าชุดต่างๆ หนังสือ ภาพวาด เป็นต้นต่างๆ เหล่าชายฉกรรจ์ตา่ งมองพวกเขาสามคนด้วย
ความระแวง
ชายผู้เปิดประตูเดินนาไปเรื่อยๆ พวกเขาทัง้ หมดเดินผ่านพวกชายฉกรรจ์เหล่านั้น และเดินต่อไปเรื่อยๆจนไปถึง
ห้องแห่งหนึ่ง ประตูห้องนั้นถูกสลักเป็นลายเทวดาสยายปีกขนนก ชายหนุม่ ทั้งสามมองประตูนั้นด้วยความสะอิดสะเอียน
อย่างยิ่ง ชายผู้เปิดประตูหันมาและบอก
"นี่แหละ...ห้องเก็บมงกุฎทั้งหมด" เขาว่าและกาชับ "เฝ้าให้ดีๆด้วยล่ะ"

รอยกับคาร์มิลยิ้มกว้าง พวกเขาทั้งหมดพยักหน้ารับคาสัง่ อย่างดี
"ได้เลยครับ" คาร์มิลลากเสียงยาวๆ
"พวกเราจะดูแลอย่างดี" รอยพูดอย่างนอบน้อม "ไม่ทาให้ผิดหวังแน่"

ชายคนนั้นมองหน้าด้วยสายตาระแวงเล็กน้อย แต่เขาก็พยักหน้า พวกรอยยังคงยิ้มกว้างเพื่อความรับประกัน และ
แล้วเขาผู้นั้นเดินจากไป เหลือเพียงแค่ชายหนุ่มทั้งสามคนยืนอยู่ คาร์มิลหันมามองหน้าเพื่อนๆทัง้ หลาย
"เป็นไง เรื่องความรับประกัน คาร์มิลผู้นี้ถนัด" เขายิ้มที่มม
ุ ปากและทามือเป็นสัญลักษณ์โอเค
"เอาเหอะ เรื่องโกหก ยกให้เจ้าเลย" รอยส่ายหัวและเปิดประตูออก

พวกเขาเดินเข้าไปในห้องนั้น ห้องนั้นมืดสนิทและเย็นยิ่งกว่าห้องอื่นๆ มีคราบตะไคร่เกาะตามพื้นและแสงเทียน
หรี่ๆจากเชิงเทียนทีต่ ั้งอยู่ทมี่ ุมห้อง ห้องนั้นไม่มีอะไรอยู่เลย นอกจากมีเพียงมงกุฎที่ถูกตัง้ อยู่บนหมอนสีแดงกามะหยี่นมุ่ ๆ
มันถูกตัง้ แท่นหินที่กลางห้อง
พวกเขาเดินเข้าไปดูใกล้ๆมงกุฎนั้น มันทามาจากกิ่งของดอกกุหลาบสีดาสนิทที่มีหนามและแหลมคมกริบถูกถัก
ทอขึ้นมา ดูภายนอกนั้นก็เหมือนมงกุฎธรรมดาๆ แต่มีช่องว่างที่มองกุฎเป็นรูปค้างคาวขนาดใหญ่ราวกับว่าจะให้วางเข้าที่
รอยกับคาร์มิลมองด้วยความสงสัย คิ้วของพวกเขาชนกันทันที
"นี่คือ มงกุฎกษัตริยแ์ วมไพร์จริงๆเหรอ" น้าเสียงของรอยเต็มไปด้วยความงงงวย

วิซิอัสพยักหน้า สายตาทีคมกริบจับจ้องมองมงกุฎหนามธรรมดาๆวงนั้น
"มงกุฎหนามเนี่ยนะ" คาร์มิลร้องทักท้วง
"อืม" วิซิอัสพยักหน้า

คาร์มิลหันไปมองอีกครัง้
"งั้นจะรอช้าอยู่ไย ก็หยิบเลยซี!้ " มือของคาร์มิลยื่นไปเพื่อทีจ่ ะหยิบ
"เดี๋ยว! นี่อาจเป็นกับดักก็ได้" รอยพูดทันที
"เจ้าวิตกจริตเกินไปและ รอย" คาร์มิลถอนหายใจและกาลังจะหยิบ "ลาภลอยอยู่ตรงหน้า ไม่หยิบก็โง่เต็มที"
"โอเวนมันไม่คิดตื้นๆหรอก คาร์มิล" รอยแย้ง "เข้าไม่คิดว่ามันแปลกไปหน่อยเหรอ มาวางมงกุฎในห้องทีม
่ ี

บรรยากาศเหมาะสมกับแวมไพร์อย่างพวกเรา"
คาร์มิลขมวดคิว้ เขาละมือออกและหันไปถามวิซิอัส
"งั้นมันอยู่ไหนล่ะ วิซิอัส"

ชายหนุ่มผมสีดากระพริบตา เขากวาดสายตาไปรอบๆห้องสี่เหลี่ยมแคบๆนี่
"ไม่รู้....." เสียงที่เยือกเย็น ดุจขั้วน้าแข็งว่า "แต่ที่แน่ๆ....อยู่ห้องนี้แน่นอน...ข้าได้กลิ่นไอจากมัน...."
"งั้นก็มองดูรอบๆห้องนี้ละ่ กัน" รอยเดินรอบๆห้อง "เจอไม่เจอ ค่อยว่ากันอีกที"

ชายหนุ่มทั้งสามคนเดินดูรอบๆห้อง คาร์มิลเดินไปและลองกระทืบแผ่นหินในห้องดู รอยลองเคาะตามฝาผนัง ส่วน
วิซิอัสต่างก็ดูตามเชิงเทียน แต่ทว่า...ก็ไม่มีความผิดปกติแต่อย่างใดในห้อง ชายหนุม่ ทั้งสามเดินกลับมาดูมงกุฎอีกครั้ง
"เจอมั๊ย" วิซิอัสเอ่ยถามด้วยน้าเสียงทีเ่ ย็นๆ
"ไม่น่ะ...เจ้าล่ะ คาร์มิล" รอยสั่นหัว
"ไม่เลย" คาร์มิลยักไหล่ "แล้วเจ้าล่ะ"

วิซิอัสส่ายหัวและจ้องทีม่ งกุฎอีกครั้ง
"แล้วมันอยู่ไหนเนี่ย" คาร์มิลเกาหัวแกรกๆ
"รึว่าวงนี้จะเป็นของจริง" รอยกอดอกและมองมองกุฎอย่างพินิจพิเคาระห์ "เจ้าจะเอายังไงล่ะ วิซิอัส"

ชายหนุ่มผมสีดาสนิทเงียบซักครู่ เขานัง่ ยองๆลงและเคาะที่แท่นหินนั่นแรงๆ
"ป๊อกๆ"

ทุกคนขมวดคิว้ ทันที ชายหนุ่มผมสีดาเงยหน้าขึ้นไปมองเพื่อนของเขา เพื่อนๆของเขานั่งลงข้างๆเพื่อฟังเสียงอีก
ครั้ง
"ป๊อกๆ"

เสียงเคาะได้ดังอีกครั้ง มันเป็นเสียงที่แปลกไปจากการเคาะหินทั่วไป ชายหนุ่มผมสีทองเงยหน้าขึ้นและพยักหน้า
ส่วนชายหนุ่มผมสีน้าตาลยิ้มกว้างทันที
"เสียงนีม
่ ัน.....ใช่แน่ๆ" รอย ยิ้มปุ๊บปั๊บและหันหน้าไปมองเพื่อนของเขา
"มันกลวง" วิซิอัสบอก "ข้าเดานานและว่ามันน่าจะอยูใ่ นนี้"
"แล้วทาไมไม่มาเคาะแต่แรกว่ะ" คาร์มิลมองหน้าเพื่อนของเขาด้วยความซังกะตาย "ปล่อยให้หาอยู่ได้"
"ข้าคิดว่าอาจจะซ่อนที่อน
ื่ " น้าเสียงเรียบๆตอบ
"พระเจ้าช่วย! มายก็อด! ทาไมเพื่อนข้าขี้ระแวงแบบนี!้ " คาร์มิลเอามือก่ายหน้าผาก
"ระแวงจะรักษาชีพได้นานนะ" รอยตอบสั้น
"งั้นงัดมันออกมาเล๊ย!" พูดจบคาร์มิลก็ลุกขึ้นและชักดาบออกมา

วิซิอัสกับรอยลุกขึ้นมาช้าๆ คาร์มิลควงดาบหัวรูปขวานสามรอบและฟันเข้าไปที่ฐานทันที!
"ฉัวะ!"

เสียงคมดาบได้ตัดแท่นหินนั้นดังขึ้น แท่นหินนั่นขาดออกอย่างง่ายดายราวกับแผ่นกระดาษ มงกุฎหนามนั่น
กระเด็นลงมาและหล่นสู่พื้น เหลือเพียงแต่ตอกระดาษ และมีกล่องๆไม้ที่ถูกแกะสลักเป็นรูปปีศาจกระหายเลือดกาลังสยาย
ปีกค้างคาวอยู่บนหน้ากล่อง วิซิอสั กับรอยนั่งลงทันที คาร์มิลเก็บดาบและนั่งข้างๆ
"ใช่รึเปล่า วิซิอัส" รอยหันมาถาม

วิซิอัสพยักหน้าช้าๆและเอามือที่เรียวยาวลูบกล่องเบาๆ
"งั้นก็หยิบมาเล๊ย!" ว่าแล้วชายหนุม
่ ผมสีน้าตาลก็หยิบกล่องออกมาทันที
"คาร์มิล เดีย๋ วก็มีกับดักหรอก" รอยเตือน
"กับดักอาไร๊! ไม่มีร๊อก" คาร์มิลยืนขึ้นและหัวเราะฮ่าๆ

ชายหนุ่มผมสีดาสนิทเหลือบมอง

"เดี๋ยวก็รู้...."

คาร์มิลหันหลังและกาลังจะเดิน แต่ทว่า!
"ฟุบ!"
"ฉึก!"

มีวัตถุอย่างหนึง่ วิง่ ตัดผ่านหน้าเขา และปักเข้าไปอย่างแรงที่ผนังห้องอีกด้าน ทุกสายตาหันไปมองวัตถุสิ่งนั้น มัน
เป็นลูกศรสีส้มอมทองปักอยู่และมีน้าใสๆไหลไปอาบฝาผนัง ที่หางของลูกศร เป็นรูปหัวของนกอินทรี ชายหนุ่มผมสีน้าตาล
กลืนน้าลายดังเอื๊อกทันที
"นั่นมันลูกศรอาบน้ามนต์นี่" คาร์มิลทาหน้าเหยเก
"ข้าบอกแล้วมีกับดัก" รอยลุกขึ้น "ถ้าเจ้าเดินอีกก้าวมันจะมาเป็นฝูงแน่"
"เจ้าเอาไปเลยล่ะกัน" คาร์มิลโยนกล่องไปให้วซิ ิอัสทันที

ชายหนุ่มผมสีดารับและเดินนาหน้า มือของพวกเขาทุกคนชักดาบออกอีกครั้งและตัง้ ท่า สายตาของพวกเขามองไป
รอบๆห้อง
"รู้ใช่มั๊ย ว่าเวลาหนีกับดักขนาดนี้ต้องทายังไง" วิซิอัสเอ่ย

รอยกับคาร์มิลพยักหน้า เท้าของวิซิอัสก้าวไปข้างหน้าสองสามก้าว....และ.....ทันใดนั้น!
"ฉึกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"

ลูกศรสีส้มอมทองจานวนมาก ได้พุ่งออกมาจากฝาผนังทุกด้านทันที! ชายหนุ่มทั้งสามกระโดดขึ้นสูงไป
ถึงเพดานของห้อง ลุกศรเหล่านั้นเล็งไปที่แวมไพร์ทั้งสามและพุ่งเข้าหาอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าอสุนีบาตฟาดลงมา
สู่ปฐพี อีกเพียงอึดเดียวนัน้ พวกมันกาลังจะแทงทะลุเข้าสู่รา่ งของพวกเขา!!!!!!!

"แปะๆๆๆๆๆๆ"
"เฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ!"

เสียงปรบมือและเสียงโห่ร้องด้วยความยินดีได้ดังอีกครัง้ พวกนางระบาได้โค้งคานับลงและได้เดินลงจากเวที พวกนัก
ดนตรีก็เช่นกัน พวกนางระบาที่นงั่ รออยู่ดา้ นหลังเวทีหันไปมองพวกเขาเหล่านั้นกาลังเดินลงมา เลเนียลุกขึ้นและกระพริบ
ตาช้าๆ

"เรียบร้อยดีใช่มั๊ย" เสียงหวานๆเอ่ยถามทันที

หนึ่งในนักดนตรีผู้หนึ่งตอบแทน
"ดี แผนดาเนินได้สวย"

เมื่อพวกนักดนตรีและนางระบาทุกคนมาถึงก็นั่งพักเหมือนเดิม เสียงประกาศจากพีธกี รในงานยังคงดังต่อไป และ
แล้วจู่ๆก็มีกลุ่มแมวตัวเล็กๆกลุ่มหนึ่งเดินมา แมวสีดาตัวเล็กๆตัวหนึ่งเดินมาหาพวกเลเนีย นัยน์ตาสีเหลืองดัง่ บุษราคัมได้
จับจ้องด้วยสายตาที่จริงจัง
"เป็นอย่างไรบ้าง" แมวตัวนั้นถามด้วยน้าเสียงที่ร้อนรน
"แผนดาเนินไปได้สวย เนตโต้" ฟินบอกและใช้ผา้ สีชมพูบางๆผืนหนึ่งคลุมศีรษะ "เหลือแค่นิดเดียว พวกเจ้าน่าจะใช้

ร่างแปลงบ่อยๆนะ น่ารักดีและก็ไม่มีใครจับได้ด้วย"
แมวสีดาตัวนั้นนั่งลงและแกว่งหางไปมา
"แต่ข้าไม่ชอบ" เสียงเล็กๆเท่ากับร่างกายว่า "มันทาให้พวกข้าไม่สง่าและหมดราศี.....พวกข้าเป็นพวก แอนนิแวม

ไพร์ (anivampire) นะ....จะให้พวกข้ามาแปลงเป็นร่างเล็กๆให้พวกแมวจริงๆกระทืบหรอ...."
"เฮ่อ....แต่วา่ พวกเจ้าน่ะ แต่ก่อนก็เคยเป็นแมว" อซาเซียหยิบมีดสั้นมาเช็ดกับผ้าเช็ดหน้าของเธอ
"ใช่....แต่ตอนนี้ไม่ใช่" เนตโต้หันไปตอบทันที
"เอาล่ะครับ ขอเชิญนักดนตรีและนางระบาทุกท่านมารับรางวัลจากท่านเจ้าเมืองเลยครับ" เสียงประกาศของพิธีกรดัง

ขึ้น ทุกคนเงยหน้าขึ้นและหันไปมองที่เวที
เลเนียลุกขึ้นและเหน็บแดกเกอร์ดา้ มหนึง่ ตรงกางเกง
"ได้เวลาและ" เสียงที่อ่อนหวานแปรเปลี่ยนไปทันที นัยน์ตาสีแดงดัง่ โลหิตฉานหันไปมองหน้าพวกนักดนตรีและนาง

ระบา
พวกเขาทุกคนพยักหน้า แมวเหมียวสีดาสนิทหาวและลุกขึน้ พร้อมกับเดินย่างกรายกลับไปที่กลุ่ม
"ห้ามพลาดล่ะ เลเนีย" แมวตัวนั้นบอก

หญิงสาวผมสีน้าตาลพยักหน้า และเดินนาออกจากหลังเวทีไป พวกนักดนตรีและนางระบาที่เหลือเข้าแถวและเดิน
ตามมาอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เสียงปรบมือจากผู้คนที่นั่งดูได้ดังขึ้น พวกเขาทุกคนมายืนอยู่ดา้ นหน้าเวทีมีและทา
ความเคารพอีกครั้งเป็นการขอบคุณตามมารยาท

เบื้องหน้า มีชายแก่ยงั คราวพ่อคนหนึ่งนั่นงอยู่บนเก้าอี้ประธาน ในมือของเขามีพวกกล่องไม้กล่องหนึ่ง เลเนียเดิน
ออกมาเบื้องหน้าและถอนสายบัวอย่างสวยงาม ชายผู้นั้นส่งกล่องไม้ให้ มือทีเ่ รียวและอ่อนนุม่ ของเธอรับมา เสียงปรบมือ
ดังอีกครั้ง เธอเดินถอยหลังและถอนสายบัวให้อีกครัง้ ก่อนยืนประจาที่
"และ ต่อไปนี้ขอเชิญท่านเจ้าเมืองตัดริบบิ้นเพื่อเปิดงานเทศกาลอีสเตอร์ ประจาปี ค.ศ. 1588เลยครับ"
"แปะๆๆๆๆๆๆ" เสียงปรบมือดังตามมา ผู้คนในงานต่างจับจ้องมองไปริบบิ้นด้วยความอยากรู้อยากเห็น

ชายแก่ลุกขึ้นและเดินไปที่ท่อนไม้คู่หนึ่งที่ขึงริบบิ้นกามะหยี่สีขาวไว้ นักดนตรีคนหนึง่ ถือดาบเล่มหนึ่งและส่งให้ชาย
ผู้นั้น ชายผู้นั้นรับและกาลังจะใช้ดาบเล่มนั้นตัดริบบิ้น นักดนตรีคนนั้นเหลือบมองไปที่เลเนีย หญิงผู้นั้นพยักหน้า และ.......
เพียงแค่ชวั่ พริบตา......
"ฉัวะ!"
"อ๊ากกกกกกกกกกกกกก!"
"กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดด!!!"

เสียงกรีดร้องด้วยความทรมานและความกลัวจนหวาดผวาดังขึ้นเมื่อคมดาบทีก่ าลังจะตัดริบบิ้นนั้นถูกนักดนตรีผู้นั้น
แย่งมาและมันได้ตดั เศียรของของเขาทันที เลือดสีแดงสดที่ยังอุ่นๆได้สาดกระจายไปทั่วบริเวณแถบนั้น ผู้คนได้วิ่งออกไป
จากงานกระจัดกระจายไปทั่วทันที แต่ทว่า พวกกองคารวานทัง้ ได้บุกเข้าไปและได้ใช้อาวุธทาลายผูค้ นให้หมดสิ้น
"กรี๊ดดดดดดดดดดด!"
"อ๊ากกกกกกกกกกกกก!"

เสียงกรีดร้องยังคงดังก้อง บริเวณงานนั้นเต็มไปด้วยน้าสีแดงฉานอุ่นๆและข้นๆไหลไปทั่วพืน้ ดิน ร่างที่พวกเขาทา
งายได้รว่ งลงสู่พื้นดินที่ล่ะคนๆอย่างรวดเร็ว จาก10 คน.....กลายเป็น 50 คน ...จาก50....ก็กลายเป็น 70...และ ตอนนี้ก็
กลายเป็น100กว่าคนได้ นึกไม่ถึงเลยว่า เพียงแค่กองคาราวานเล็กๆ กองเดียวจะสามารถทาลายร่างมนุษย์เหมือนกันได้
อย่างว่องไว ไม่ว่ากระทั่งเด็ก ผู้ใหญ่ คนตั้งครรภ์ หรือแม้กระทัง่ ...คนชรา....
"ตายซะ! ไอ้พวกพ่อมดแม่มดเถื่อน!"

เสียงที่เกรี้ยวกราดดังขึ้นทุกสายตาได้หันไปมองตามเสียงนั่น และเห็นกองทัพผู้สวมชุดเกราะจานวนเป็นห้าสิบกว่า
คน เจ้าของเสียงผู้นั้นเดินมาด้วยที่ขาที่ทาด้วยไม้ขา้ งหนึง่ ไม่มีใครไม่รู้จักเขาผู้นี้ ใช่แล้ว.....เขาน่ะแหละ โอเวน ฮา
เดินลอร์ด.... พวกผู้สวมเกราะทั้งหมดไม่รอช้า พวกเขาต่างก็วงิ่ โรมรันเข้าหาพวกกองคาราวานทันที!
"เมี้ยว!"

"ฟ่อ!~"

จู่ๆ ก็มีวิฬาร์กลุม่ หนึ่งกระโดดขวางหน้าทันที พวกมันจ้องด้วยนัยน์ตาที่เต็มไปด้วยความเคียดแค้นและส่งเสียงร้องขู่
ฟ่อๆ ขนของพวกมันตัง้ ชันและหางของพวกมันชี้ขึ้นด้วยความโกรธ พวกผู้สวมเกราะเดินถอยหลังมาและมองด้วยความ
สงสัย
"ท่านครับ! แมวพวกนี"้ ชายคนหนึ่งหันไปถาม
"ฆ่ามันให้หมด ไม่ต้องสนใจ! มันก็แค่แมวเถื่อนธรรมดาๆ!" ชายหนุม
่ ขาไม้ผู้นั้นแผดเสียงใส่

พวกผู้สวมเกราะทั้งหมดใช้ดาบฟาดฟันเหล่าแมวพวกนั้น พวกมันพยายามหลบ แต่กถ็ ูกคมดาบของพวกนั้นฟันไป
ที่ร่าวงและเหวีย่ งไป ร่างของพวกมันกระแทกลงสู่พื้นและกระจัดกระจายไปทั่ว เลือดสีดาอมม่วงเล็กน้อยๆไหลนองพื้นแถบ
นั้น
"เนตโต้!" ฟินตะโกนเรียกด้วยน้าเสียงทีต
่ กใจ

พวกกองคาราวานทั้งหมดวิ่งเข้ามาโจมตีเพื่อช่วยเหลือแมวตัวเล็กๆเหล่านั้น แต่กถ็ ูกพวกผู้สวมเกราะกันไว้ พวก
คาราวานใช้อาวุธของพวกเขาฟาดฟันไม่หยุด แต่ผู้สวมเกราะแข็งแกร่งกว่า ทาให้เหล่ากองคาราวานต้านไม่ไหว ร่างของ
พวกเขานอนจมกับกองเลือดสีแดงสดด้วยอาการเจ็บปางตาย
แมวสีดาตัวหนึง่ กาลังลุกขึ้นด้วยความเจ็บปวดเล้กน้อย แต่ก็ถกู ชายผู้สวมชาไม้เหยียบเข้าไปที่ร่างของมันทันที!
เลือดสีดาอมม่วงไอ้ถูกกระอักเลือดออกมาจากปากเล็กๆของแมวตัวนั้น
"อ๊าก!" เสียงที่ร้องด้วยความเจ็บปวดจากแมวตัวนั้นร้อง
"น่าเสียดายนะ เจ้าแมวเหมียว ที่ต้องส่งพวกแกลงนรกไปก่อน" น้าเสียงที่เต็มไปด้วยความเหยียดหยามของโอเวน

ว่า เขาหัวเราะด้วยความสะใจ "แต่พวกแกดันมาแส่ในการฆ่าพวกดาร์โกวาเนียเอง"
นัยน์ตาสีเหลืองบุษราคัมได้เหลือบมองด้วยความเกลียดและแค้นยิ่งกว่าสิ่งใด
"แน่ใจหรอว่าลงนรกน่ะเหมาะกับพวกข้าน่ะ โอเวน" แมวตั้วนั้นหัวเราะดังกว่า

สีหน้าของชายผู้สวมขาไม้นั้นเปลี่ยนไปทันที จากสีหน้าทีเ่ ต็มไปด้วยความเยาะเย้ย กลายเป็นสีหน้าที่เต็มไปด้วย
ความพิศวง เขาเอาขาไม้ออกทันทีและเดินถอย
"แกพูดได้.....รึว่า......แก....เป็น....." น้าเสียงของเขากลับสั่นเครือด้วยความไม่อยากเชื่อ

วิฬาร์ทั้งหมดประคองตัวขึ้น ร่างที่เต็มโชกไปด้วยเลือดสีดาอมม่วงนั้น บัดนี้ได้กลับคืนเข้าสู่ปากแผลที่ถูกฟัน แผลที่
เปิดกว้างค่อยๆแคบลง แคบลง จนปิดสนิท สายตาจากพวกมันจับจ้องเหล่าผู้สวมเกราะทุกคนที่ลุกโชนราวกับนักล่าที่จะ
ฆ่าเหยื่อที่ไม่มีทางสู้ พวกมันหัวเราะดังลั่นด้วยน้าเสียงที่เต็มไปด้วยความบ้าคลัง่
"ใช่....ข้าไง....เนตโต้...." เสียงที่เล็กๆแมวตัวนั้นได้แปรเปลีย่ นไป กลายเป็นเสียงคารามราวกับเสือร่างใหญ่ มันได้

ตอกย้าความทรงจาของชายสวมขาไม้ผู้นั้น "แอนนิแวมไพร์ที่แกได้เหวี่ยงลงไปทะเลดาไงเมื่อ5ปีก่อนไงล่ะ....."
"ไม่จริง....ข้าฆ่าพวกแกไปแล้วนี่.....เป็นไปไม่ได้ที่พวกแกยังอยู่ที่นี่" โอเวนไม่เชื่อ
"แวมไพร์น่ะ ตายยากนะ ผู้บังคับบัญชาการเหล่าครูเสด แห่งกองทัพ Sifapi" เสียงคารามนัน
่ ว่า "มันจะไม่มีทางตาย

เด็ดขาด ถ้ามันยังไม่ได้ฆา่ ศัตรูคแู่ ค้นของมันด้วยตัวมันเอง....."
และทันใดนัน้ จู่ๆ ผู้สวมชุดเกราะต่างมองด้วยความหวาดผวา วิฬาร์เหล่านัน้ ต่างสะบัดขนที่สวยและอ่อน
นุ่มของพวกมันออกทั้งหมด จนเหลือเพียงแค่หนังหุ้ม ร่างของพวกมันได้ขยายใหญ่ขนึ้ ใหญ่ขนึ้ ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
....จนหนัง ที่หุ้มอยู่ได้ขาดออกเป็นชิน้ ๆ เหลือเพียงแต่เนื้อแดงๆเป็นกล้ามเนือ้ เกาะติดกับกระดูก ร่างของมัน
ใหญ่กับเสือดาสิบกว่าตัว ปีกค้างคาวสีดาสนิทผืนใหญ่ได้งอกออกมาจากแผ่นหลังที่เรียบๆและสยายแผ่กว้าง
เขี้ยวของพวกมันยาวและแหลมคมกริบราวกับใบมีด นัยน์ตาที่ดนู ่ารักๆนัน้ เบิกกว้างออกกลายเป็นนัยน์ตาที่ลกุ
โชนราวเป็นเพลิง
"โฮกกกกกกกกกก!"

เสียงคารามที่ดงั สนั่นราวกับนักล่าได้ดงั ขึ้นทันที! พวกผู้สวมชุดเกราะทุกคนจับอาวุธของตัวเองแน่นขึ้นด้วยความ
กลัวปีศาจทั้งฝูงที่อยู่เบื้องหน้า พวกปีศาจเหล่านั้นจับจ้องเหยื่อพวกนั้น และพุ่งเข้าหาเพียงแค่อึดใจเดียวทันที!
"อ๊ากกกกกกกกกก!"

เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดยิ่งกว่าสิ่งใดร้องขึ้น พวกมันกระโจนเข้าหาและฝังเขีย้ วทีย่ าวและแหลมคมเข้าที่คอหอย
ของพวกนั้น พวกมันสะบัดร่างเหล่านั้นไปมาและเหวี่ยงกระแทกไปกับพื้นเหมือนกับที่พวกเขาเคยทากับพวกมัน จนเศียร
หลุดออกจากบ่า
พวกผู้สวมเกราะที่เหลือเดินถอยหลังและกาลังจะหนี แต่
"อ๊ากกกกกกกกกกกกกกก!"
"ม่ายยยยยยยยยยยยยยยย!"

กรงเล็บที่แหลมแห่งยมโลกได้ตะครุบเหยื่อผู้น่าสงสารและฉีกร่างออกเป็นชิ้นๆทันที พวกมันต่างขย้าร่างเหล่านั้น
จนเหลือเพียงแค่เศษเนื้อสีแดงๆที่ติดกับกระดูกสีขาวมัวและอวัยวะบางชิ้นที่จะหลุด แต่ไม่หลุด พวกมันกัดกินเนื้อของร่าง

เหล่านั้นอย่างเอร็ดอร่อย ราวกับเป็นอาหารเลิศรสที่หาไม่ได้ โอเวนหันหลังและวิ่งทันที แต่ทว่า แมวร่างใหญ่ตวั หนึ่ง
กระโจนลงมาดักข้างหน้าเขา
"จะหนีไปไหน โอเวน" เนตโต้ส่งเสียงคารามและตัง้ ท่าจะตะครุบอาหารว่างอันโอชะที่อยูเ่ บื้องหน้า

โอเวนชักดาบของเขาออกมาและตั้งท่าเช่นกัน
"ข้าไม่ได้หนี!" เขาตะโกนลั่น "ข้าเพียงแค่จะไปหาอาวุธมาเพิ่ม!"
"หึๆๆ แกจะได้แน่" มันหัวเราะอย่างสะใจ "ถ้าผ่านข้าไปก่อน"

โอเวนควงดาบ ดาบเล่มนัน้ เรืองแสงสีทองขึ้น
"งั้นแกก็ตายซะเหอะ เนตโต้!" เสียงที่เกรีย้ วกราดดังขึ้นและร่ายคาถาทันที
"เฮฟเวนนนนนนน เฟลม!"

ชายหนุ่มผู้สวมขาไม้วงิ่ เข้าหาและกาลังใช้ดาบแทงไปที่แมวตัว้ ใหญ่ตัวนั้น มันได้กระโดดหลบและวิ่งเข้าหาอย่าง
ว่องไวยิ่งกว่าการวิ่งของเสือชีตาร์ เท้าทั้งสี่ข้างของมันได้กระโจนเข้าหาเขาผู้นั้น ดาบเล่มนั้นลุกเป็นเพลิงสีส้มทองและกาลัง
จะแทงเข้าไปที่ร่างของแมวแวมไพร์ตั้วนั้นแล้ว!!!!!

ตำนำนที่13 ไม่มีสิทธิ์!
"ช้าไปแล้ว โอเวน!"
สีหน้าของชายหนุ่มชะงักทันใด ดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความงุนงง
"หมายความว่าไง!"
แมวแวมไพร์ตัวนั้นมิได้ปริสิ่งใดๆออกจากปาก แต่มันกลับหัวเราะแทน
และนัยน์ตาสีเขียวคู่นั้นเบิกกว้างออกด้วยความกลัว ใต้อุ้มเท้าที่ใหญ่ราวกับราชสีห์ก็ได้กางกรงเล็บทั้งสี่ข้างออก
และแทงเข้าไปที่กลางลาตัวของชายผู้สวมขาไม้ทันที ดาบที่ลุกเป็นเพลิงเล่มนั้นเปลี่ยนเป้าหมาย มันมากันกรงเล็บทั้งสี่ขา้ ง
แทน แต่!.......
"ฟุบ!"
จู่ๆร่างของแมวร่างใหญ่นนั้ หายไป! เหลือเพียงแต่ความว่างเปล่าที่อยูเ่ บื้องหน้า! ชายสวมขาไม้หันไปมองรอบๆด้วย
ความรอบคอบอีกครั้ง เขาเคยเสียท่าให้คู่หูดูโอ้แห่งเหล่า7ขุนพลด้วยกลลวงลักษณะแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง และก็มาเสียขา
ไป....คราวนี้ เขาคงจะไม่มวี ันเกิดแบบนั้นอีก ชายหนุ่มหันไปแม้กระทั่งใต้ขาหรือเงาของตัวเขาเอง
และ.....ตอนนี้ ไม่ใช่แมวร่างใหญ่ตัวนั้นที่หายไปอย่างเดียว แต่ มันหายไปทั้งหมดแม้แต่พวกดาร์โกวาเนียที่เมื่อตะ
กี้นอนจมกองเลือดอยู่นั้น ก็อันตรธานหายไปเช่นกัน เหลือเพียงแต่ซากศพของเหล่าชายผู้สวมชุดเกราะ และ ชาวบ้านของ
เมืองแห่งนี้เท่านั้น ชายหนุ่มกวาดสายตาไปรอบๆมากกว่าเก่าอีก คิ้วทั้งสองข้างของเขาชนกันจนผูกเป็นริบบิ้นหลายชั้นได้
"วิ๊วววววว........."
เสียงลมได้พัดผ่านมา ใบไม้แห้งกรอบจากพฤกษชาติแถบนัน้ ได้เสียดสีกันราวกับเสียงของไวโอลิน มันได้ปลิวร่วง
หล่นไปตามกาลเวลาและเกลื่อนกลาดไปทั่ว บนผืนดินที่ชอุ่มชุ่มชืน้ ไปด้วยโลหิต กลิ่นคาวเลือดทีเ่ หม็นคาวและน่า
สะอิดสะเอียนได้ส่งกลิ่นโชยไปทั่ว ชายหนุ่มผู้สวมขาไม้หายใจเข้าออกอย่างรวยระริน แต่มันน่าแปลกก็ตรงที่มันถี่และเร็ว
ขึ้น ตอนนี้ใบหน้าของเขาขาวซีดและเหงื่อได้ไหลอาบข้างแก้มซะฉ่า เขาเดินไปข้างหน้าเล็กน้อยพอสมควร
"เนตโต้! ถ้าเจ้าแน่จริงก็ออกมาสู้กับข้าซึง่ ๆหน้าซี้!" เขาตะโกนออกไปด้วยน้าเสียงที่อารมณ์เสียเต็มทน "ไม่แน่จริงนี่!
เหอะๆ สัตว์เดียรัจฉานยังไงก็คงเป็นสัตว์เดียรัจฉานอยู่วันยังค่าซินะ"
"..........."

"รึว่าเจ้าขี้ขลาด เนตโต้!" เขาตะโกนต่อ "กล้ามาก็มาสะสางให้จบเร็วๆซิ ข้าไม่อยากเสียเวลากับเศษสวะแวมไพร์
เช่นเจ้า!"
"............"
ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาเลยแม้แต่น้อย ชายสวมขาไม้กัดฟันกรอดๆ ยิง่ ไม่มเี สียงใดตอบกลับ ก็สร้างความกดดัน
รอบข้างของเขามากขึ้น........เขารู้จักแมวร่างใหญ่ตวั นั้นดีอย่างยิ่งพอๆกับที่เขารูจ้ ักกับวลาด วีเซียส เคานท์หนุ่มแห่ง
ตระกูลวลาด.....ถึงแม้วา่ เขาจะรบกับใครหน้าไหน.....แม่แต้เคานท์หนุ่มผู้เก่งกาจเชีย่ วชาญการรบทุกอย่างเฉกเช่นวิซิอัส
.....เขาก็ไม่หวั่น......แต่ทว่า ตอนนี้เขากลับหวั่นและผวากับแมวตัวนั้นมากกว่าใครๆ.....
"โฮกกกก........"
เสียงคารามต่าๆของสัตว์ร่างใหญ่ได้ดงั ขึ้น ชายหนุ่มชะงักและหันไปมองรอบๆอย่างรวดเร็วทันที เสียงนั้นไม่ได้ดงั
ขึ้นมาเป็นเสียงเดียว แต่ดังมาหลายสิบกว่าเสียง มันดังมาจากรอบๆตัวเขา ทั้งจากพุ่มไม้ ตามบ้านเรือน หรือแม้แต่บริเวณ
เวทีแถบนั้น เขาจับดาบทีย่ ังคงลุกโชนด้วยเพลิงสีส้มอมแดงด้วยมือทั้งสองอย่างมั่นคงและตั้งท่า หมายจะฟาดฟันอุปสรรค
ทุกอย่างที่ขวงหน้า.......ใบไม้ได้ถูกพัดจากสายลมอีกครัง้ เสียงประหลาดนั่นยังคงดังอยูเ่ รื่อยๆ และ.แล้ว........เพียงแค่ชวั่
พริบตา..........
"ฉัวะ! ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"
"อ๊ากกกกกกกก!"
จู่ๆก็มีวัตถุหลายสิบตัววิ่งเฉี่ยวที่ร่างของชายคนนั้นอย่างรวดเร็ว มันวิ่งทัง้ ด้านหน้า ด้านหลัง ตามแขนขา หรือแต่
ศีรษะ ไปทั่ว สิ่งนั้นวิง่ ไวและเร็วยิง่ กว่าสายฟ้าแลบที่ได้ผ่าลงมาถึงปฐพี เสียงร้องของชายคนนั้นร้องลั่นออกมาด้วยความ
เจ็บปวดราวกับมีมีดมากรีดทัว่ ทัง้ ตัวของเขา เขารีบไปมองบริเวณที่เขาเจ็บ และก็เห็นผิวหนังของเขามีบอดแผลเหมือนรอย
ข่วนธรรมดา แต่มันหนาและลึกราวกับจะสามารถถลกหนังออกมาได้ มันเจ็บปวดมากจนแขนขาชา เขาตั้งสติในบัดดล
และตวัดดาบเพลิงนั่นไปรอบตัวของเขาทันที!
"อ๊ากกกกกกกก!"
คราวนี้ ผู้ที่ร้องเสียงหลงกลับกลายเป็นสิง่ เหล่านั้นแทน ไฟสีส้มอมแดงจากดาบได้พงุ่ เข้าร่างของพวกมันและทา
การเผาไหม้ทันที! พวกมันหยุดการเคลื่อนไหวและกระโดดลงสู่ผืนดินด้วยความเจ็บกับบาดแผลที่ไหม้เกรียมแทน สายทุกคู่
จับจ้องมาทีช่ ายหนุม่ ด้วยความเคียดแค้น สัตว์สี่เท้าทัง้ หมดขู่คารามอีกครั้งหนึ่ง ชายผู้สวมขาไม้มองไปรอบๆเพื่อหาสัตว์
ตัวหนึ่ง แต่ทว่า.....กลับไม่มีมันผูน้ ั้นซะนี่
ร่างของชายผู้สวมขาไม้ทรุดลงกับพื้น เขาหายใจถี่ๆและคิดในใจ

มันอยู่ไหน......ทาไมมีแต่พวกของมันล่ะ.......รึว่า.......

“เพล้ง!”

เสียงแตกของวัตถุที่ทามาจากแก้วใสที่สวยงามดังขึ้น! ฉันทาหน้าเหยเกและรีบก้มลงไปเก็บแก้วทรงสูงก้านผอมที่
แตกกระจายไปทัว่ พื้นหินที่เย็นเฉียบ.....หยา.....จะเอามาใช้เป็นอาวุธพิเศษ ดันแตกซะนี่!...
“เจ้าทาแก้วไวน์แตกเหรอ” เสียงของบุรุษผู้หนึง่ เอ่ยถามขึ้นมาอย่างนุม
่ นวล

ฉันเงยหน้าขึ้นไปและเห็นชายวัยกลางคนร่างสูงยืนอยู่ขา้ งๆซึ่งเป็นเจ้าของแก้ว ฉันได้แต่ยิ้มแห้งๆตามมารยาท เขา
ยิ้มที่มุมปากและนัง่ ลงช่วยฉันเก็บด้วย
“ขอโทษนะ ทีปีส....” มารยาทในความเป็นผู้ดีตามสายเลือดผู้ดีเลือดสีน้าเงินอย่างอังกฤษของพ่อทาให้ฉันตอบไป

โดยอัตโนมัติ
เขาเงยหน้ายิม้ มาและส่ายหัวเล็กน้อย ราวกับจะบอกว่า ไม่เป็นไร และพูดออกมา
“มันเป็นเรื่องธรรมดาทีเ่ ด็กสาวจะตื่นเต้นเมื่ออยู่กับข้าตามลาพังที่ห้องเพียงสองคนด้วยความเขิ นอาย”

เหอะๆ.....ธรรมดาเหรอ...โอเค...ฉันยอมรับว่า.....ตื่นเต้น.....แต่ไม่ใช่เขินอายย่ะ......ตื่นก็เพราะว่า ห้องนี้ตา่ งหาก
ล่ะ......
ไม่อยากจะเชื่อเลยว่า...ไอ้บ้านหลังเล็กๆหลังหนึง่ ที่อยูช่ านเมืองของเมืองนี้....มันจะสามารถบรรจุห้องใหญ่ๆ หรูๆ
ราวกับเป็นส่วนหนึ่งในปราสาทได้....ตอนนี้ที่ฉันกาลังเหยียบพสุธาแผ่นหิน คือห้องรับแขกของบ้านของเจ้านี่อยู่.....
ห้องนี้มีความกว้างประมาณ10*10เมตร.....ถูกตกแต่งได้ดว้ ยพวกเฟอร์นิเจอร์ที่ดใู หม่และสวยจนสามารถเอาไป
ขายได้ ก็คงหลายแสนเลย....ที่กลางห้อง มีโต๊ะและเก้าอี้สองตัววางอยู่ โต๊ะและเก้าอี้สองตัวนั้นถูกแกะสลักเป็นรูป
เรขาคณิตอย่างสวยงาม ใต้โต๊ะนัน้ มีพรมที่ถูกถักเป็นลายซาตานอยู่ด้วยวางแผ่อยู่
และมันมืดมากราวกับอยูใ่ นถ้า แต่มันดูสวยเหลือเกิน.....เพราะมีแสงไฟนวลๆจากตะเกียงเจ้าพายุเรียงรายอยู่ มัน
ได้ส่องสว่างพร่างพรายบางๆไปรอบๆห้อง...ห้องนี้ดูไปแล้วก็ไม่ได้เริดหรูอะไรมากนัก...แต่ว่า...มันดูหรูเพราะ....
ทหารของทีปีสน่ะซิ!!!!
ยืนเรียงเป็นแถวยาวระเบียบทั้งห้องอยู่รอบๆ ทาหน้าทีเ่ ป็นบอดี้การ์ดให้กับเจ้านายของพวกเขา พวกเขายืนนิง่ ยิง่
กว่าหุ่นขี้ผงึ้ ในหนังเรื่อง House Of Wax ซะนี่ ฉันยังคิดอยู่เนีย่ ว่าจะทาตามแผนได้สาเร็จมั๊ย ในเมื่อสายตาที่ดุดันจานวน
มาก30กว่าคู่จับจ้องพฤติกรรมของฉันตลอดเวลาแบบนี้อ่ะ....

มือของฉันรีบเก็บอย่างเร่งด่วนจน....อุ๊ย....นิ้วฉัน.....เลือดไหลแล้วววววว.....ทีปีสมองดูและหยิบผ้าเช็ดหน้าของเขา
มา เขาจับข้อมือของฉันและใช้ผา้ ผืนนั้นซับเลือดของฉันซะ
“เอ่อ...พอเหอะ” ฉันพยายามแกะมือที่หยาบกร้านและเย็นเฉียบข้างนั้น

เขาจับมือของฉันและใช้รมิ ฝีปากแห้งๆของเขาสัมผัสมาทีม่ ือของฉันเบาๆ มือที่อ่อนนุ่มของฉันทาปฏิกิริยาต่อต้าน
สะบัดทันที และเอาไปถูที่กางเกง เขายิม้ ที่มุมปากอีกครั้ง เผยให้เห็นความมีเลศนัย....ฉันรู้สึกไม่ดีเล๊ยกับการกระทาแบบ
นั้น....นี่คิดถูกรึเปล่าน่ะที่มาเป็นตัวล่อให้....เงินก็ไม่ได้ซักกะLeu....แถมยังต้องมาเสี่ยงพรหมจรรย์ของฉันอีกต่างหาก......
“เจ้านี่แปลกคนนะ” เขาหัวเราะเบาๆแบบที่พวกผู้ดีทากัน “ไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่น”

ฉันรีบลุกขึ้นและเดินไปนั่งบนเก้าอี้ตรงกลางห้องตัวหนึ่ง
“ยังไงไม่ทราบ” ฉันแหวใส่และนั่งลง “ฉันก็เหมือนผู้หญิงทัว่ ไปน่ะแหละ มีเลือด มีเนื้อ และก็มีชีวต
ิ ”

เขาลุกขึ้นและเดินมานัง่ เก้าอี้อีกตัวที่อยูต่ รงข้ามกับตัวที่ฉนั นั่ง ในมือของเขาถือแก้วไวน์ทรงสูงมาสองใบ แก้วสอง
ใบนี้ได้วางอยู่บนโต๊ะที่อยู่เบื้องหน้า เขาหยิบขวดไวน์ทรงสูงมาและเปิดออกเบาๆ
“จ๊อกๆๆๆๆ”

เสียงรินน้าได้ไหลเอื่อยๆออกจากปากขวดทรงสูง ของเหลวสีม่วงอมดาได้ไหลลงสู่แก้วไวน์ทใี่ สสะอาด ฉันนั่งมอง
แก้วสองใบนั้นที่ถูกรินจนรินเสร็จ เขาเลื่อนแก้วไวน์ที่บรรจุของเหลวใบหนึ่งมาให้
“ผู้หญิงคนอื่นจะยอมข้า” เสียงที่นุ่มนวลแต่แฝงไปด้วยความเลศนัยว่า “แต่เจ้าน่ะ......ไม่ใช่”

โอเวนรีบเงยขึ้นไปบนฟากฟ้ายามรัตติกาล......และ นัยน์ตาของเขาเบิกกว้างทันที!
"โฮกกกกกกกกกก!"
เสียงคารามทีด่ ั่งสนั่นยิง่ กว่าเสียงราชสีห์ดงั มา เผยให้เห็นแมวร่างใหญ่กาลังสยายปีกค้างคาวสีดาสนิทกว้างขึ้น
พร้อมกับพุ่งร่างของมันเข้าหาทันที กรงเล็บสีดาสนิทจากอุง้ เท้าทั้งสี่ได้ยาวและแหลมคมราวกับจะแทงทะลุเป้าหมายให้
สูญสิ้น ชายสวมขาไม้ประคองตัวขึ้นด้วยขาที่ไร้กาลังวิง่ เข้าหาและฟาดดาบเข้าไปที่กรงเล็บนั่นทันที
"แกร๊ง!"
"กิ๊ด!ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"

คมดาบสีเพลิงกับกรงเล็บสีดาทั้งสองข้างหน้าได้ปะทะกัน! แสงประกายสีฟ้าครามจากวัตถุสองอย่างที่เสียดสีกันได้
เกิดขึ้น! ทั้งสองฝ่ายกาลังต่อต้านให้เป้าหมายของตนถูกทาลายซะ แต่ทว่ากาลังอันมหาศาลของพวกเขาต่างก็ไม่มีฝ่ายใด
ลดลงเลยแม้แต่น้อย สายตาของหนึ่งคนและหนึ่งตัวต่างจับจ้องอย่างกินเลือดกินเนื้อ
"แรงดีเหมือนเดิมนี"่ ชายสวมขาไม้กัดฟัน
"เจ้าเองก็ปากดีเหมือนเดิม แต่สุดท้ายข้าก็เหนือกว่าเจ้าอยูด่ ี" เสียงคารามได้พดู มาอย่างมีชยั ล่วงหน้า
....และกรงเล็บนั้นได้ผลักออกไปเต็มเหนี่ยวจนชายผู้สวมขาไม้กระเด็นไปกระแทกกับบ้านหลังหนึ่งทันที!..
"ตูม!"
..เสียงกระแทกกับบ้านหลังนั้นดังมาก! ถึงขนาดบ้านหลังนัน้ มีรอยร้าวและฝาผนังพังทลายทันที ควันและฝุ่นละออง
ได้ตลบอบอวนไปจนไม่เห็นเขาผูน้ ั้น เหล่าแอนนิแวมไพร์ตา่ งหัวเราะเยาะ แมวร่างใหญ่ตัวนั้นเหยียบพื้นดินและเดินมา
ช้าๆ
"ท่านเนตโต้ มันตายรึยังครับ" แอนนิแวมไพร์ร่างแมวตัวหนึง่ ถาม
แมวร่างใหญ่ส่ายหัวและยังมองไปที่กลุ่มควันที่ยงั คงตลบอบอวนอยู่
"ยังหรอก" เสียงคารามว่า "ไม่เห็นศพ ก็ยังไม่ตาย"
ควันสีน้าตาลจากฝุ่นละอองได้ค่อยๆจางลง เผยให้เห็นร่างของชายคนหนึง่ ที่กาลังกระอักเลือดออกมาจานวนมาก
ร่างของเขาฝังเข้าไปในบ้านหลังนั้น เลือดที่เขากระอักออกมานั้นมีจานวนมาก และไหลเลอะไปทั่วร่างของเขา บาดแผลที่
ปรากฏขึ้นรอบๆกายนั้นยิ่งเปิดกว้างมากขึ้นและมีโลหิตไหลซึมออกมามากกว่าเก่าอีก เขาเงยหน้ามาช้าๆและหายใจเข้า
ออกอย่างรวยระริน
เนตโต้ยิ้มแสยะและเดินเข้ามาหาช้าๆ มันมายืนอยู่ตรงเบื้องหน้าและนั่งลงอย่างสบายใจกับผลงานที่ตนทา หางของ
มันได้กวัดแกว่งไปตามอากาศอีกครั้ง
"เฮ้อ....ถึงแม้ข้าจะเป็นสัตว์เดียรัจฉาน" มันถอนหายใจ "แต่สุดท้าย ไม่รู้วา่ ทาไม มนุษย์ถงึ แพ้สัตว์เช่นข้าได้"
"กะ...กะ....แก....ยะ....ยัง.....มะ...มะ...ไม่....ชะ.....นะ....หรอก" เสียงที่เหนื่อยอ่อนเต็มทนตอบกลับมาและขยับร่าง
ที่เต็มไปด้วยบาดแผลอีกครั้ง "ตะ...ตราบ....ใด....ที่ข้า.....ยังไม่ตาย....."
"หรอ.....โอเวน" เนตโต้ลากเสียงยาวๆ "แต่......ข้าจะชนะแน่.....ถ้าข้าทาสิ่งนี้....."
พูดจบมันก็เดินเข้ามาใกล้ๆชายผู้นั้น เขาหน้าซีดลงและขบกรามถีย่ ิบพร้อมกับส่ายหัวไปมาช้าๆราวกับรูว้ ่ามันจะทา
อะไร มันเดินใกล้เรื่อยๆ จนมันสามารถยื่นหน้าเข้ามาใกล้ใบหน้าของเขา

"ไม่....ไม่....." เขาส่งเสียงอ้อนวอนไม่ให้มันทาเข่นนั้น "อย่า.......อย่า...เนตโต้....."
"ฮะๆ เสียใจโอเวน" เสียงคารามต่าๆหัวเราะและยืนขึ้นด้วยขาหลังสองขา "แต่ข้าต้องการชนะ...."
ว่าแล้วแมวร่างใหญ่ตัวนั้นก็ใช้กรงเล็บทัง้ สองข้างแทงทะลุเข้าไปที่บ่าชายผู้นั้นทันที
"อ๊ากก!"
เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังขึ้น กรงเล็บทั้งสองข้างฝังทะลุบ่าจนทาให้เส้นประสาทแถบนัน้ กระตุ้นขึ้นมา เลือดที่
แดงฉานได้ไหลออกมาจากบาดแผลที่เพิ่งเกิดสดๆ แมวร่างใหญ่ตวั นั้นยิ้มแสยะอีกครัง้ มันอ้าปากโชว์เขี้ยวสีขาวที่แหลม
คมกริบ ชายสวมขาไม้พยายามดิน้ สุดชีวิต แต่ทว่า แขนขาของเขาตอนนี้มันชามาก ปีศาจกระหายเลือดในร่างสัตว์สี่เท้ายื่น
หน้ามาใกล้ๆและ.......
"ฉึก!"
"อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกก!"
คมเขี้ยวที่ยาวและแหลมคมคู่ๆนั้นได้ฝังเข้าไปที่ซอกคอของชายผู้นั้นในบัดดล เสียงร้องที่เจ็บปวดยิง่ กว่าสิ่งอื่นใดได้
ร้องดังก้องไปทั่วบริเวณนั้น เลือดสีแดงฉานได้ไหลทั่วซอกคอของเขา แมวตัวนั้นฝังเขี้ยวคู่นั้นจนจมมิด เขารู้สึกว่าเลือดที่อยู่
ในร่างของเขากาลังถูกดูดออกเรือ่ ยๆ สัญชาตญาณความอยากรอดได้บังเกิดขึ้น ชายหนุ่มพยายามรวบรวมกาลังที่เขา
พอจะเหลือตอนนีใ้ ห้แก่มือขวาของเขาที่กาดาบของเขา
พระผู้เป็นเจ้า....ได้โปรดมอบพละกาลัง...ให้ข้าได้ทาลายปีศาจเดียรัจฉานด้วย.......
ชายสวมขาไม้ภาวนาอยู่ในใจเป็นนิตย์ เขีย้ วคู่นั้นยังคงฝังมิดเขีย้ วอยู่ เลือดในร่างของเขากาลังจะถูกดูดไปหมดร่าง
แล้ว...ผิวของเขาบัดนี้ได้กลับกลายเป็นสีขาวซีดราวกับไก่ตม้ เขารวบรวมกาลังเฮือกสุดท้าย และ.....
"แว๊บบบบบ"
พระเจ้าได้เข้าข้างเขาแล้ว!....แขนที่ชาไร้ความรู้สึก บัดนี้มนั ขยับได้ดั่งใจนึก! ดาบที่เขาจับอยู่ได้ขยับไปตามแรง มัน
ได้เรียงแสงสีส้มอีกครั้ง เขากัดฟันกรอดๆ และใช้ดาบด้ามนั้นทันที!
"ฉัวะ!"
ดาบสีส้มอมแดงด้ามนั้นได้ตัดใบหูข้างหนึ่งของปีศาจ มันชะงักและเอาเขี้ยวออกจากซอกคอทันที ใบหูข้างนั้นได้
ร่วงสู่พื้นดินและมอดไหม้ด้วยไฟที่ลุกโชน มันใช้กรงเล็บข่วนมาทีใ่ บหน้าของชายผู้นั้นและกระโดดถอยออกมา โลหิตได้ไหล
ท่วมหน้าของเขา เขาขยับและกระโดดลงมาจากฝาผนังพร้อมกับกวัดแกว่งดาบด้ามนั้นเข้าใส่ทันที พวกแอนนิแวมไพร์ที่
เหลือยืนนิ่งและยื่นกรงเล็บทั้งหมดเข้าใส่

เล็บสีดาสนิทหลายร้อยเล็บราวกับดาบพุ่งออกมา มันพุ่งเข้าหาอย่างรวดเร็วทันที!
"ฉึก!"
"อ๊ากกกกกกก!"
เล็บทั้งหมดที่คมกริบได้แทงเข้าส่วนต่างๆของชายผู้นั้นและตรึงร่างของเขาจนเขาไม่สามารถขยับๆได้ เขาพยายาม
ดิ้นให้หลุดเล็บเหล่านั้น แมวร่างใหญ่วิ่งเข้าหาอย่างว่องไว กรงเล็บที่กว้างใหญ่และแข็งแรงกว่าเล็บของสัตว์สี่เท้าตัวอื่นได้
ถูกกางออกมา เล็บแห่งความตายได้แทงเข้ากลางลาตัวของชายผูส้ วมขาไม้ทันที!
ชายหนุ่มกระอักเลือดออกมาอีกครั้ง คราวนี้เลือดที่อยู่ในร่างของเขาได้ไหลออกมากกว่าเก่าอีก เขารู้สึกเย็นวาบที่
ท้องของเขาราวกับลาไส้ของเขาขาดออก เล็บของแมวร่างใหญ่ทแี่ ทงไปได้ขยุ้มที่ร่างนั้นและบิดช้าๆ กรามของชายหนุ่มขบ
ถี่ยิบและจ้องแมวร่างใหญ่ตวั นั้นด้วยความเคียดแค้น แมวตัวนั้นยิม้ อย่างสะใจและเอ่ยถามขึ้น
"มาเป็นสมุนข้ามั๊ยล่ะ โอเวน" เสียงคารามว่า "ถ้าเป็นแล้ว ข้าอาจะโปรดสัตว์ให้......."
"แฮ่กๆ...." ชายหนุม่ หอบช้าๆ เขาเงยหน้าขึ้นมาและถุยน้าลายใส่ "ต่อ....ให้....ข้า....ตาย......ข้ายอม.....ตาย...ดี...
กว่า....มาเป็น....สมุน....ของ....แก!"
แมวตัวนั้นส่ายหัวช้าๆ และถอนหายใจด้วยความเวทนา
"งั้น....ไปตอบคาถามกับพระเจ้าของแกในวันพิพากษาโลกล่ะกันนะ"
"ฉัวะ!"
"อ๊ากกกกกกกกกกกกก!"
กรงเล็บที่ขยุ้มนั้นได้กระชากออกมาทันที! มันลากเอาลาไส้สีแดงฉานเปรอะเลือดออกมา เลือดได้สาดกระจายทัว่
ผืนดินแถบนั้นราวกับเทน้ารดน้าต้นไม้ก็วา่ ได้ เหล่าแอนนิแวมไพร์ต่างหัวเราะชอบใจกับการกระทาของมันผู้นั้น และพวก
มันได้หดเล็บของมันกลับทันที ร่างที่ถูกตรึงได้ร่วงลงมาและนอนจมกองโลหิต
ชายหนุ่มมองแมวร่างใหญ่ด้วยความเคียดแค้นแต่ภาพที่เขามองมา มันเรื่องรางเต็มทน แมวร่างใหญ่หดเล็บลงและ
ย่างเท้ามาอย่างนิ่มๆพร้อมกับใช้อุ้งเท้าข้างหนึ่งกดที่ศีรษะของเขา
"ข้าบอกแล้วว่าสุดท้ายน่ะ ข้าก็เหนือกว่าเจ้า" เสียงคารามว่าและกดอุง้ เท้าหนักกว่าเก่า
".....แต่...ยังไง.....ซาตาเรส....ต้อง....พัง...พินาศ..." ชายสวมขาไม้เอ่ยเสียงทีเ่ บาบาง "ถึง...คน..ทา...จะไม่...
ใช่...ข้า....แต่......ก็ต้อง...สะ....หลาย...ไป....อยู.่ .ดี"
แมวร่างใหญ่ขมวดคิ้วและออกแรงกดจนกรงเล็บได้ฝังเข้าไปที่ใบหน้าของเขา

"อ๊าก!" ชายหนุ่มร้อง
"สามหาว! เจ้าไม่มีสิทธิ์มาแช่งดินแดนของพวกข้า!" เสียงคารามได้กราดเกรี้ยวใส่ "ซาตาเรส ไม่มีวนั สลาย
และเสื่อมอานาจแน่ สภาพน่าสังเวชแบบนี้ ยังมีหน้ามาแช่งอีกเหรอ โอเวน"

คิ้วของฉันชนกันโดยอัตโนมัติเมื่อได้ยนิ คาตอบที่กากวมแบบนี้ ขวดทรงสูงที่บรรจุนารสเลิ
้
ศถูกวางลงทีเ่ ดิม
อีกครั้ง
“ไม่ใช่ทวี่ ่า.....หมายความว่าไง” ฉันถามไปด้วยความสงสัย

ชายผู้นั้นเหลือบตาขึ้นมามองฉันและริมฝีปากของเขากระตุกเหยียดชี้ขึ้น
“เจ้าอยากรู้เหรอ” ว่าแล้วมือของเขาก็ได้ยื่นมาสัมผัสที่แก้มขาวๆของฉันเบาๆ

ฉันทาหน้าเหยเกทันที.....อี!๋ .....ให้ตายเหอะ!.....ทาไมหน้าของฉันจะต้องโดนคนแก่รุ่นพ่อที่ไม่ใช่พ่อมาทาแบบนี้
ด้วย!......อยากจะซัดหมัดไปซักเปรี้ยงจริ๊งๆ!.....แต่..ถ้าทา...หมอนั่นก็ชิงมงกุฎไม่ได้แน่.....เอาเหอะ ยิ้มสู้ๆนะเฟรย่า....
“อ่า.....ตอนแรกน่ะใช่” ฉันยิ้มแห้งให้เขา...อยากบอก...สุดจะจาใจและฝืนทน.... “แต่..ตอนนี้คงไม่”
“หึๆ.....ทาไมล่ะ” เขายิม
้ โชว์เขีย้ วสีขาวยาวๆให้ ทาให้ฉันรู้สึกเสียวต้นคอจริงๆ มือของเขาข้างนั้นยังคงสัมผัสอยู่

นิ้วโป้งของเขาลูบไปที่แก้วของฉันอย่างทะนุถนอม
“ไม่รู้!” ฉันรีบตอบและใช้มืออีกข้างแกะมือของเขาออกทันที “แต่ตอนนี้ ฉันว่า นายเอามือออกเหอะ”

เขาเอามือข้างนั้นกลับไปและหยิบแก้วไวน์ขา้ งนั้นชูขึ้นเล็กน้อย เขาแกว่งแก้วไวน์นั้นเล็กน้อย ปล่อยให้ของเหลวสี
ม่วงอมดาไหลกระฉอกไปมา
“ดื่มไวน์แก้กระหายก่อนมั้ย” เขาชักชวน “ไวน์ขวดนี้มีรสดีมาก หมักมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง และก็ราคาแพงมาก”
“ไม่ล่ะ” ฉันเชิดหน้าใส่ “ฉันขอน้าเปล่าล่ะกัน”
“เสียใจด้วย ที่นี่มีแต่ไวน์ และก็ เลือดเกรดAเท่านั้น” น้าเสียงที่นุ่มๆดังขนมมาชเมลโล่ว่า
“งั้นฉันไม่ดื่ม!” ฉันยืนกรานเสียงแข็ง

สีหน้าของเขาแปลกใจกับการที่ฉันปฏิเสธน้ารสเลิศราคาแพงอย่างนั้นทันที เขามองไปที่ขวดไวน์ซกั ครู่และยิม้ ที่
มุมปาก ราวกับรู้เหตุผลของฉัน

“กลัวข้าวางยาและจะชิงพรหมจรรย์ของเจ้าเหรอ” เขาเดาและหัวเราะราวกับผู้ใหญ่ที่ขาขันกับพฤติกรรมเด็กๆ

อย่างฉัน
ฉันเหลือบตาลงไปมองที่ไวน์และก็ทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้ เขายิม้ บางๆให้ฉัน
“ฮะๆๆๆ เจ้านี่เหมือนเด็ก5ขวบเลยนะ” เขาหัวเราะอย่างขาขัน จนฉันต้องก้มลงมามองหน้าเขาด้วยความไม่พอใจ
“ขี้ระแวงกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง ฮะๆๆๆๆๆ”
“นี!่ ฉันไม่ใช่เด็กนะ!” ฉันเถียงไปทันที “แล้วนิสัยของนาย ฉันก็ไม่รู้จักดีด้วย จะไว้ใจได้ไงล่ะ! คนเราน่ะหน้าตากับ

ใจมันเหมือนกันที่ไหนล่ะ!”
เขากระแอมไอสองสามทีและพูดอย่างนิ่มๆ
“เฟรย่า ข้าไม่ใช่คนที่ชิงผูห
้ ญิงด้วยการใช้วิธีที่ไม่ให้เกียรติแก่ผู้หญิงนะ” เขาว่าและมองฉันอย่างเอ็นดู “ถ้าข้าจะทา

น่ะ แค่เห็นเจ้าแวบแรก ข้าก็ชิงตัวเจ้ามาสมสู่กับข้านานแล้ว ไม่ปล่อยให้เจ้าอยู่รับใช้น้องชายผู้เย็นชาของข้าอย่างนั้นหรอก”
ฉันมุ่นคิ้วและพิงไปกับพนักพิงของเก้าอี้
“แล้วนายมีอะไรมายืนยันว่านายน่ะจะไม่ทาจริงๆ” สีหน้าของฉันเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึง่

เขาจิบไวน์เข้าไปช้าๆ แก้วใบนั้นใสมากจนเห็นเขี้ยวของเขาที่ยื่นเข้าไปข้างในแก้วใบนั้น ฉันเอามือแปะคอของฉัน
เพื่อให้หายกลัว แก้วไวน์ใบนั้นได้วางลงที่โต๊ะอีกครั้ง เขาเงยหน้าขึน้ และหยิบแดรกเกอร์สีเงินเล่มหนึ่งมาวางไว้บนโต๊ะ แดก
เกอร์เล่มนั้นถูกฉลุเป็นลายสามเหลี่ยมด้าเท่า และฝังอเมทิสต์สีมว่ งลงที่ปลอกแดรเกอร์
“เจ้าเอาไปซะ” เขาใช้มือทั้งสองข้างมาประสานกันและใช้วางคางของเขา “ถ้าข้าทาอะไรล่วงเกินเจ้า เจ้าแทงเข้าที่

หัวใจของข้าได้เลย”
ฉันรีบคว้าแดกเกอร์เล่มนั้นอย่างไม่รอช้า และเหน็บที่กางเกงของฉันด้านหลัง เขายังคงยิม้ อยู่เช่นนั้น
“ยิ้มทาไมย่ะ” ฉันถามไปทันที
“ก็แค่นึกถึงเรื่องบางอย่างนิดหน่อย” เขาเอนกายพิงไปที่พนักเก้าอี้และผายมือไปที่แก้วไวน์ทรงสูงใบนั้น “ข้าว่า เจ้า

ดื่มได้แล้วล่ะ ไม่เช่นนั้นเจ้าจะกระหายน้านะ”
ฉันมองไปที่แก้วไวน์ที่อยู่เบื้องหน้าของฉันอย่างไม่เชื่อใจเขาเล๊ย...แต่ฉันรู้สึกเหนื่อยมากและก็หิวน้ามากด้วย...ฉัน
มองหน้าเขา เขาพยักหน้าและยังยิ้มอย่างอ่อนโยนให้....ไม่อยากจะเชื่อเลย ว่า...คนอย่างทีปีส จะเป็นคนที่จะต้องการชิง
มงกุฎเพื่อตัวเอง....รึว่า.....วิซิอัสโกหกกันแน่นะ.....แต่หมอนั่นไม่ชอบโกหกนี่นา.....
“ดื่มซิ เดีย๋ วโดนอากาศร้อนมาก จะเสียรสชาตินะ” เขาพูดต่อ

ฉันมองไปที่แก้วไวน์อีกและตัดสินใจหยิบแก้วใบนั้นขึ้นมา สายตาของฉันสาดส่องมองของเหลวที่บรรจุในแก้วใส
อย่างพินจิ พิเคราะห์ และริมฝีปากที่อ่อนนุ่มของฉันสัมผัสกับที่ขอบแก้วเบาๆ น้าสีมว่ งอมดากาลังจะไหลเข้าสู่ปากของฉัน
แล้ว......

"ท่านครับ ฆ่ามันเลย!" แอนนิแวมไพร์ร่างแมวอีกตัวว่า "พูดไปก็เสียเวลาเปล่า"
แมวร่างใหญ่หันกลับมามองชายสวมขาไม้อกี ครัง้
"ข้าต้องทาอยู่แล้ว" ว่าแล้ว แมวร่างใหญ่ก็ได้ยกอุ้งเท้าออกและสะบัดเล็กน้อย
กรงเล็บได้งอกมาอีกครัง้ และ เล็งไปที่ใบหน้าของชายคนนั้น นัยน์ตาสีบุษราคัมของแมวร่างใหญ่ได้หรี่ลงและมัน
ได้เหยียดริมฝีปากขึ้น ชายผู้นั้นขยับร่างที่ไร้เรี่ยวแรงอย่างสุดกาลัง มันกาลังจะใช้เล็บทั้งห้าข้างนั้นแทงเข้าไปแล้ว!!!!!!
"เปรี๊ยง!"
จู่ๆก็มีสายฟ้าสีฟา้ สดได้สาดเข้ามาที่กรงเล็บข้างนั้น อุ้งเท้าข้างนั้นถูกเผาไหม้ในบัดดล แมวร่างใหญ่ชะงักพร้อม
กับสะบัดอุ้งเท้าเล็กน้อย มันหันไปมองไปตามทางนั้นด้วยสายตาที่ไม่พอใจเท่าไหร่นัก พวกแอนนิแวมไพร์ทั้งหมดหันมอง
ตามและขู่ฟ่อทันที เพราะว่า......
เบื้องหน้าพวกมันนั้น มีกองทัพผู้สวมชุดเกราะสีเงินจานวนมากขีม่ ้าที่แสนสง่าและง้างธนูที่ลุกโชนไปด้วยไฟสีฟ้า
ครามค้างอยู่ ชายสวมขาไม้มองไปที่กองทัพเหล่านั้นและเปลือกตาของเขาก็ปิดลงทันที
"พอแค่นั้นล่ะ ไอ้พวกสวะแวมไพร์" ชายผู้หนึ่งในกองทัพว่าขึ้นมาทันที "แบบนี้ไม่ทุเรศไปหน่อยเหรอ เอาทัง้ กลุ่ม
รุมคนเดียวน่ะ"
เนตโต้ย่างอุง้ เท้ามาช้าๆ และนั่งลงอย่างเงียบๆ
"เป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์ป่า" มันส่งเสียงคารามอย่างเนิบๆ "การรุมกันฆ่านั้นเป็นการทาเพื่อความอยู่รอดและการ
กิน"
"แต่หากพูดถึงความยุติมนั ทุเรศเกินกว่าจะรับได้!"
"งั้นเชิญเอากองทัพขยะของเจ้ามาสู้กับข้าได้เลย" เนตโต้ท้า "จะได้ยุติธรรมกันอย่างทีเ่ จ้าต้องการ"
ทันใดนั้น! ลูกศรที่ลุกโชนทั้งหมดได้พงุ่ ด้วยความรวดเร็วยิ่งกว่าสิ่งใดเข้าหาเนตโต้ แมวตัวนั้นกระโดดหลบลูกศร
เหล่านั้นทันที แต่!

"ฟ้าว!!!!!!!"
ลูกศรเหล่านั้นยังคงวิ่งไล่ตามไม่หยุดหย่อน เนตโต้ได้วิ่งหลบลูกศรเหล่านั้นอย่างว่องไว ดูท่าแล้ว มันจะหยุดก็
ต่อเมื่อได้ปกั ร่างของมันจนร่างสลายไปในพริบตา ผู้สวมชุดเกราะทั้งหลายรีบหยิบลูกศรและยิงรัวใส่มัน แมวร่างใหญ่หลบ
ลูกศรเหล่านั้นและสาวเท้าทั้งสี่ขา้ งเข้าหาอย่างรวดเร็ว มันได้กระโจนร่างเข้าหาเหล่าครูเสดเหล่านัน้ และอ้าปากโชว์เขีย้ วที่
แหลมคมทุกซี่ทันที
.....เหล่าครูเสดชะงักและรีบบังคับม้าของพวกเขาถอยกรูดทันที....ไม่ใช่เพราะ ความน่ากลัวของแมวร่างใหญ่ตวั นั้น
แต่ทว่า!.....
"หึ่งๆๆๆๆๆๆๆ"
เสียงกระพือปีกของสัตว์บางอย่างดั่งกระหึ่ม สัตว์เหล่านัน้ บินออกมาจากปากของแอนนิแวมไพร์ตัวนั้นทันที!
"เฮ้ย! นั่นมัน...." ชายคนหนึ่งโวยวายขึ้นมาทันที
"เหลือบนี!่ ถอยเร็ว!" ชายผู้ว่าเนตโต้ตะโกนบอกให้ทงั้ กองทัพถอย
"แล้วท่านโอเวนล่ะ" ชายอีกคนถาม
"พวกแกสองคนรีบไปหิ้วพาหนีไป"
ด้วยสติที่เหลือเพียงน้อยนิด ชายหนุม่ สองคนรีบบังคับม้าและวิ่งไปหาชายผู้สวมขาไม้ทกี่ าลังนอนจมกองเลือดอยู่
แมลงเหล่านั้นได้บินเข้าหากองทัพเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว พวกเขาชักดาบออกมาและฟันแมลงเหล่านั้น แต่ยิ่งฟันเท่าไหร่
แมลงเหล่านั้นยิ่งมากขึ้นเป็นทวีคูณ พวกมันตอมและดูดเลือดพวกเขาทันที พวกแอนนิแวมไพร์ทั้งหมดต่างวิ่งกรูเข้ามาและ
กระโจนร่างใส่พวกนั้นด้วยความรวดเร็ว
"ตึง!"
เหล่าผู้สวมชุดเกราะทั้งหมดตกจากหลังมา ร่างของแอนนิแวมไพร์ได้คร่อมร่างของพวกผู้สวมชุดเกราะสีเงินไว้ พวก
มันได้ทาการกัดและกระชากเกราะเหล่านั้นด้วยเขีย้ วและกรงเล็บ พวกอัศวินเหล่านั้นพยายามดิ้นและผลักเหล่าปีศาจออก
แต่ทว่า!
"ฉึก!"
"ฉัวะ!"
"อ๊ากกกกกกกกกกกก"

เสียงกรีดร้องด้วยความทรมานของเหล่าผู้สวมเกราะดังขึน้ เพราะ.....ปีศาจในร่างสัตว์ได้ฝังเขี้ยวลงร่าง
ของพวกเขา ผิวตามร่างของพวกเขาได้ถกู พวกมันกัดและกระชากออกราวกับจะฆ่าเหยื่ออย่างป่าเถื่อนไร้ความ
ปรานีแต่อย่างใด เนือ้ ของพวกมันถูกพวกมันกัดกินอย่างเอร็ดอร่อย กรงเล็บของพวกมันได้กระชากผิวหนังที่
เรียบและเต่งตึงออก ให้เห็นเนื้อแดงๆสดๆที่มีเลือดสีแดงฉานไหลเยิ้มออกมาจนท่วมร่างของพวกเขา พวกเขา
เหล่านั้นร้องและดิ้นอย่างทุรนทุราย
พวกเขาพยายามต่อสู้ แต่มันเจ็บปวดจนทนไม่ไหว....จนกระทั่งสิ้นลมหายใจไป...ปีศาจเหล่านั้นกินเนื้อของพวก
มันจนเหลือเพียงแค่.......กระดูกสีขาวมัว.....อวัยวะบางส่วนที่เมื่อกินไปแล้วมันขม เช่น ตับ......เนื้อที่ตดิ กับพวก
กระดูกอ่อนจนไม่สามารถแทะได้...และ....เลือดที่เจิ่งนองและส่งกลิน่ หอมหวนสาหรับพวกมัน
แมวร่างใหญ่กระโดดลงสู่พื้นดินและหันหลังกลับไปที่ชายสวมขาไม้.....ทว่า.....ร่างของเขาได้หายไปแล้ว....มันได้
กัดฟันอย่างเจ็บใจเล็กน้อย
เจ็บใจนัก.....อีกนิดเดียวแท้ๆ.......แต่.....ช่างมัน.....โปรดสัตว์ไปก่อนล่ะกัน.......
"มันหายไปหรือครับท่าน" แมวร่างใหญ่เหมือนเนตโต้ แต่มีนัยน์ตาสีม่วงตัวหนึ่งเอ่ยถาม ปากของมันยังเปรอะ
คราบเลือดและเศษเนื้อเต็มบริเวณปาก
"มีคนไปช่วยมันก่อน" เนตโต้ตอบสั้นๆ
"งั้น เดีย๋ วพวกข้าไปตามฆ่ามันเอง" มันเสนอไป
"ไม่ต้อง......" เสียงคารามต่าๆว่าและหันไปพูดกับแมวตัวนั้น "รีบฆ่าไปอย่างงีก้ ็ไม่สนุกซิ เตอกุส ข้าว่า พวกเรา
หมดหน้าที่และล่ะ"
"แล้วพวกนายท่านล่ะ" แมวร่างใหญ่นามว่า เตอกุส รีบถาม
"เดีย๋ วพวกท่านก็คงจัดการเอง" เนตโต้นั่งลงและกวัดแกว่งหางของมัน "หน้าที่ของพวกเราคือล่อและเก็บพวกครู
เสดที่มาทางนีใ้ ห้หมด พวกเราก็ทาไปแล้ว และก็พอพวกเลเนียไปส่งแล้วด้วย"
เตอกุสถอนหายใจและมองท้องฟ้าที่มืดมิด
"หวังว่าคงไปถึงก่อนที่พวกครูเสดที่เหลือจะจับได้นะ"
"ข้าก็หวังเช่นนั้น" เนตโต้พูดเสียงขุ่นๆ "แต่สิ่งที่ข้าหวังที่สุด ก็คือ ท่านเฟรย่า......."
เนตโต้มองไปที่ท้องฟ้าทีป่ ูไปด้วยผ้าสีดาสนิทด้วยสายตาที่แน่วแน่
"ขอให้ล่อได้สาเร็จล่ะกันนะครับ ท่าน"

“ก๊อก!ๆๆ”

ทว่า! เสียงเคาะประตูไม้ได้ดังขึ้น! สายตาทุกคูใ่ นห้องนั้นมองไปที่ประตูทันที ฉันวางแก้วไวน์ลงก่อนที่จะดืม่ เข้าไป
ทหารคนหนึ่งเดินไปที่ประตูและพูดอะไรบางอย่าง ซักพักทหารผู้นั้นก็วิ่งมาหาอย่างกระหืดกระหอบมาที่ทีปีส เขากระซิบไป
ข้างๆหูของชายผู้สูงศักดิ์ ชายคนนั้นลุกขึ้นและหันมาโค้งคานับกับฉันตามารยาท
“ข้าขอตัวไปคุยธุระก่อนนะ เดี๋ยวข้ามา” เขาว่า “อยากได้อะไรเจ้าบอกกับพวกทหารล่ะกัน”

ฉันมองไปที่พวกทหารที่ยนื นิ่งราวกับหุ่นขี้ผึ้งเหล่านั้น สายตาของพวกเขามองฉันราวกับจะกินเลือดกินเนื้อของฉัน
ตลอดเวลา ฉันรีบพูดไปทันที
“งั้นเอาทหารของนายออกไปให้หมดเลย!” ฉันรีบบอก “ทหารของนายน่ะ จ้องฉันอย่างกับจะกินฉันน่ะแหละ ฉันทา

อะไรไม่ได้พอดีและก็........”
ฉันเอามือของฉันไปจับมือของข้างหนึ่ง และทาตาหวานซึ้งที่สุดที่เคยใช้อ้อนวอนคะแนนจากอาจารย์จอมโหด
หลายๆคนใส่เขา
“ฉันเองก็...มีเรื่องหลายอย่างที่อยากคุยกับนาย” ฉันทาเป็นเขินอายและเหลือบตาขึ้นช้าๆ “โดยตาม...ลาพังด้วย”

เขายิ้มที่มมุ ปากของฉัน และใช้มืออีกหน้าหนึ่งของเขาลูบทีผ่ มของฉันเบาๆอย่าอ่อนโยนราวกับจะตอบว่า ได้ตามที่
ปรารถนา ฉันทาเป็นเป็นพิงที่ร่างของเขา ทัง้ ๆที่ขยะแขยงเต็มทนแล้ว!
ชายผมหยักศกหันไปบอกทหารคนนั้นด้วยน้าเสียงที่เบาบางมากจนฉันจับคาไม่ได้วา่ อะไร ทหารผู้นั้นพยักหน้า
และเดินไปพูดกับเหล่าทหารที่ยืนเรียงรายอยู่รอบๆ ทหารเหล่านั้นพยักหน้าและทยอยเดินออกจากห้องอย่างมีระเบียบ
ทันที เหลือเพียงแค่ ฉันกับเขาเพียงสองคน เขาก้มลงมามองฉันและแกะมือของฉันออกพร้อมกับเดินออกไปเช่นกัน
“ปึ้ง!”

เสียงปิดประตูได้ดังขึ้นอีกครั้ง! ความเงียบได้มาครอบคลุมอีกครั้ง ฉันรีบหยิบผ้าเช็ดหน้าของฉันมาเช็ดมือกับ
ใบหน้าของฉันทันที!....ก็แน่ล่ะ....ทาไปนี่ไม่ได้เต็มใจเล๊ยยยยยยยย......เสร็จงานนี้เมื่อไหร่ ฉันจะไปไถเงินค่าเหนื่อยกับนาย
แน่!.....วิซิอัส!
ฉันเก็บผ้าผืนนั่นใส่กระเป๋ากางเกง และหยิบซองกระดาษเล็กๆสีน้าตาลกาแฟซองหนึ่งขึ้นมา สายตาของฉันสาด
ส่องมองไปรอบๆห้องอีกครั้ง.....เสร็จฉันล่ะ....ฉันรีบคว้าแก้วไวน์ของทีปีสมา และ ฉีกซองกระดาษออกจนเผยให้เห็นผงสี
ขาวขุ่นที่อยู่ในซองนั้น
“ฟุบๆ”

ผงสีขาวได้ถูกโปรยลงไปในแก้วไวน์ใบนั้นและสัมผัสของเหลวเหล่านั้น มันค่อยๆแทรกซึมลงไปและลายในน้าสี
ม่วงอมดาอย่างรวดเร็ว...ฉันฉีกยิ้มอย่างมีเลศนัย.....แต่!...ทันใดนั้น!
“ปึ้ง!”

เสียงประตูได้เปิดอีกครั้ง! ทีปีสได้เดินเข้ามาทันที! ฉันรีบพับเก็บซองใส่กระเป๋า และหยิบแก้วมาหมุนๆเล็กน้อย
พร้อมกับวางที่เดิม เขาก้าวขาฉับๆและมานั่งทีเ่ ดิมอย่างรวดเร็ว ฉันเงยหน้าและทาเป็นยิ้มแฉ่งใส่เขา
“รอข้านานมัย
๊ ” เขาว่า “ขอโทษที่ข้ามาช้านะ”
“ไม่หรอก ไม่ถึง 3 นาทีดว้ ยซ้าไป” ฉันส่ายหัว “เรื่องแค่นี้ไม่ว่าอะไรหรอก”
“เจ้าบอกว่าเจ้าอยากพูดกับข้านานๆ เจ้าพูดจริงหรอ” เสียงที่นุ่มนวลเอ่ยถาม
“จริ๊ง!” ฉันรีบพยักหน้า “ฉันเคยโกหกที่ไหนล่ะ ไม่เค๊ย ไม่เคย”

ชายผู้นั้นสงสัย คิ้วของเขาชนกันเล็กน้อย สีหน้าของเขาไม่อยากจะเชื่อคาพูดของฉันเลย.....นี่ไม่เชื่อเหรอ....แย่ล่ะซิ
...เอาไงดีๆ....
“ตกลงๆ ข้าเชื่อและ” เขายิ้มที่มุมปาก “ข้าแค่อยากรู้วา่ เวลาเจ้าทาหน้าเสียจะเป็นยังไงก็เท่านั้นแหละ เห็นมั่นใจ

ตลอดนี”่
“อ่ะ...นี่นายหลอกฉันหรอ” ฉันทาหน้าเหวอทันที...ฟู.่ ....นึกว่าหลอกไม่เนียนและ....ฉันทาเป็นเชิดหน้าใส่ “ขี้โกงนี่นา!

เชอะ! ไม่คุยกับนายและ”
“โอ๋ๆ อย่างอนซิ แม่สาวน้อย” เขาเกลี้ยกล่อมด้วยน้าเสียงที่นุ่มนวลและสุภาพ “ข้าขอโทษ”
“ขอโทษก็ไม่หายหรอกย่ะ” ฉันหันหลังให้เขาและอ้างต่อ “คาว่า ขอโทษ มันพูดง่าย แต่ใจน่ะก็เหมือนเดิมน่ะแหละ”
“แล้วจะให้ขา้ ทาอย่างไรล่ะ” ชายผู้นั้นถามอย่างใฝ่รู้

.......ติดกับฉันล่ะ......ฉันยิ้มอย่างมีเลศนัยและรีบหันไปตอบชายคนนั้น
“ดื่มไวน์กับฉันด้วยกันซะ” ฉันพูดเสียงใส “นายเองเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอ ว่า ไวน์ขวดนี้รสดีนี่ ดื่มคนเดียวจะไป

สนุกอะไรล่ะ”
ฉันหยิบแก้วไวน์ขึ้นมาและดื่มทีหนึ่งให้เขาดู
“เร็วๆซิ ใครดื่มหมดก่อนคนนั้นชนะนะ” ฉันชวนและจิบต่อ

เขายิ้มอีกครั้ง และ หยิบแก้วไวน์ชูขึ้นเล็กน้อย
“เด็กจริงๆนะ” เขาหัวเราะในลาคอและดื่มไวน์องุ่นรสเลิศในแก้วใสใบนั้นจนหมดแก้ว ...ฉันยิ้มทันที....สาเร็จแล้ว...
“ว้า....ฉันแพ้ซะและ” ฉันทาท่าเสียดาย.....หารู้ไม่...ตอนนี้ฉันอยากจะหัวเราะดังๆ....นึกไม่ถึงเลยว่า ทีปีสจะติดกับ

ได้ง่ายขนาดนี้.....
เขาวางแก้วไวน์นั้นลงช้าๆ และมองฉันอย่างพึงพอใจ ฉันทาหน้าเศร้าๆไปตามบท เขาปลอบฉันทันที
“ไม่เป็นไรหรอก เดี่ยวก็ดม
ื่ ใหม่ได้ ไวน์มีอกี เยอะ” น้าเสียงที่ดูอ่อนโยนปลอบอย่างอ่อนโยน
“อืมๆ” ฉันทาเป็นยอมรับ

ชายผู้นั้นหยิบขวดไวน์ขวดนั้นและรินใหม่อีกครั้ง จนเต็มแก้วทั้งสองใบ ฉันกับเขาหยิบแก้วไวน์ของตนเองมา เขายิม้
ใช้ฉันและชูขึ้น
“ดื่มให้กับการที่เราได้พบกันอีกครั้ง” เขาว่า....โห....ใช้คาว่า เรา เลยหรอ...แค่ข้ากับเจ้าก็พอและ......”เชส!”
“เชส!” ฉันชูแก้วไวน์ขึ้นเช่นกัน
“แก๊ง!”

เสียงกระทบกันของของไวน์ได้แก้วดังขึ้น! ฉันกับเขาดื่มไวน์แก้วเข้าไปพร้อมๆกัน ในระหว่างที่ดื่มอยู่นั้น........
“เพล้ง!”

จู่ๆ แก้วไวน์ก็ตกลงไปบนโต๊ะและแตกกระจายไปทั่ว น้าองุ่นได้หกเลอะไปทั่ว เขาเอามือกุมศีรษะพร้อมกับส่ายหัว
ไปมาเล็กน้อย
นัยน์ตาสีน้าตาลที่เต็มไปด้วยความเจ็บแค้นคู่นั้นมองมาทีฉ่ ัน แต่ทว่า! เปลือกตาของเขากาลังจะปิด ฉันหยุดดื่ม
และยิ้มด้วยความสะใจ สติของเขาเลือนรางเต็มทน จนกระทัง่ เขาฟุบลงไปกับโต๊ะทันที
......ฮ่าๆๆๆๆ.....เสร็จฉันล่ะ......ยาที่ฉันเคยจิก๊ มาจากหมอแฟรงค์ใช้ได้ผลจริงๆด้วย!.....นึกไม่ถึงเล๊ย.......ว่า ยาผง
ในซองนีจ้ ะมีฤทธิ์หลับและทาให้หมดแรงอย่างที่หมอเคยพูดเล่นๆ
ฉันลุกขึ้นและเดินไปใกล้ๆร่างนั้น พร้อมกับใช้มือโบกตรงหน้าของเขา แต่ ไม่มีปฏิกิริยาใดๆตอบโต้มา ฉันเดินถอย
หลังออกมาและวางแก้วสุดหรูชา้ ๆ เท้าของฉันค่อยๆก้าวไปเรื่อยๆจนไปถึงหน้าประตูห้องบานยักษ์นั่น
“บ๊ายบายนะจ๊ะ จุ๊บๆ” ฉันส่งจุ๊บให้และกระชากประตูออกทันที! แต่รอยยิ้มของฉันก็หุบลงทันที เมื่อ...ฉันได้ยินเสียง

ที่นุ่มนวลแต่แฝงไปด้วยความอามหิตเรียกหา....

“จะไปไหน.....เฟรย่า”

นัยน์ตาของฉันเบิกกว้างทันที! เพราะบุรุษทีน่ อนฟุบอยู่บนโต๊ะนัน้ บัดนี้ กลับมายืนอยู่ตรงหน้าของฉัน
และหัวเราะด้วยความขาขัน ฉันเดินถอยหลังแทนที่จะเดินขึน้ ทันทีเมื่อเขาเดินเข้ามา
“ฮะๆๆ แค่ไวน์ทวี่ างยา มันทาอะไรกับข้าไมได้หรอกนะ” สายตาของเขาจับจ้องฉันไม่เลิก ริมฝีปากของเขาเหยียดชี้

ขึ้นดั่งผู้กาชัยชนะ
กรามของฉันขบถีด่ ้วยความเจ็บใจ ฉันชักแดรกเกอร์ที่เขาพึง่ ให้มาทันที!
“แต่ฉันนี่แหละ จะทาให้นายเจ็บตัวแน่!”

“ดาร์ก-เอม-ไพร์-บา-เรียลลลลลลลลลลลล!”
“ตูมมมมมมม!”

ลาแสงสีกรมท่าแห่งการสูญสิ้นขนาดใหญ่ได้แผ่เข้าหาเหล่าลูกศรสีส้มอมทองแห่งความหวังอย่างรวดเร็ว เสียง
ระเบิดที่ดงั ยิ่งกว่าเสียงพังทลายของตึกดังตามมา! ผู้สวมชุดเกราะสีเงินที่ยืนเฝ้าอยู่ทุกคนอยู่หันไปมองตามเสียงทันที! ชาย
สวมเกราะคนหนึง่ เอ่ยถาม
“เฮ่ย! เสียงอะไรว่ะ!”
“ไม่รู้เว๊ย! ดังมาจากห้องเก็บมงกุฎน่ะ” อีกเสียงเอ่ยบอก
“......รึว่า....” นัยน์ตาของผู้ถามคนแรกเบิกกว้าออกมาด้วยความตกใจ “ซวยล่ะซิมงึ .....พวกแวมไพร์ชงิ ไปแน่”

สิ้นเสียงของชายผู้นั้น เหล่าผู้สวมเกราะทุกคนหยิบอาวุธของตนและพร้อมใจกันวิ่งไปที่ห้องนั้นทันที
“ฟู.่ .......”

ลูกศรเหล่านั้นนั่นสลายและกลับกลายเป็นผงธุลีและฝุ่นละอองทันที! พวกมันร่วงกราวเป็นผุยผงลงสู่พื้นดิน ควันสี
น้าตาลได้เต็มโขมงไปทั่วห้องมืดนั้น มันลอยไปเรื่อยๆจนจางลง เบื้องหน้านั้น มีแต่ความว่างเปล่า
เท้าทั้งหกข้างได้เหยียบลงสู่พื้นดินอีกครั้ง เจ้าของเท้าเหล่านั้นถอดชุดเกราะสีเงินโยนทิ้งที่พื้นทันที ชายหนุ่มผมสี
ทองมองไปที่ฝุ่นละอองเหล่านั้นและหันไปมองหน้าเพื่อนของเขาทัง้ สอง
“เสียงดังขนาดนั้น อีกไม่นานพวกมันมาแน่ วิซิอัส” เสียงจริงจังเอ่ยถามอย่างกระตือรือร้น “จะเอาไงต่อ”

ดวงตารีสีเขียวดัง่ มรกตที่ดูเยือกเย็นจับจ้องไปที่ประตูห้องมิดนี้ เจ้าของนัยน์ตาคู่นั้นเดินไปที่กาแพงด้านหนึง่ ที่อยู่
ด้านหลังแท่นวางเครื่องประดับอาภรณ์ของปลอมที่ล้าค่า มือที่เรียวยาวของเขาข้างหนึ่งแตะไปที่ฝาผนังที่เย็นเฉียบ ริม
ฝีปากที่เรียวบางของเขาพึมพาอะไรบางอย่างออกมาเล็กน้อยด้วยน้าเสียงกระซิบกระซาบ
“แวบบบบบบบ!”
“ตูมมมมมมมม!”

ลาแสงสีดาอมแดงได้สว่างขึ้นออกมาจากฝ่ามือของเขา มันส่องแสงไปทั้งห้องจนเพื่อนอีกสองคนของเขาหรี่ตา
และใช้แขนมาบังแสง เสียงระเบิดดังตามมาอีกระลอก ควันน้าตาลเต็มโขมงไปทั่วห้องอีกครั้ง กาแพงสีขาวจากห้องมืดได้
พังทลายไปในพริบตา เหลือเพียงแต่ซากก้อนอิฐกระจัดกระจายไปทั่วพื้น ชายหนุม่ ผมสีน้าตาลลาสักควันเล็กน้อย เขาให้
มือปัดควันเหล่านั้นออกจนเห็นหน้าเพื่อนชายหนุ่มผมสีดากับชายหนุ่มผมสีทองที่วงิ่ ออกไปแล้ว!
“เฮ่ย! รอด้วยซิว่ะ” เขาเร่งฝีเท้าวิ่งตามเพื่อนของเขาทันที

ชายหนุ่มผมสีนาตาลวิ
้
่งไปตามระเบียงซักครู่ เขาเห็นเพื่อนๆของเขาวิง่ อยู่แต่อยู่ไกลมาก เขาซอยเท้าซะถีย่ ิบเพื่อให้
ตามทัน แต่ทว่า พวกเขากลับกระโดดขึ้นหลังคาบ้านที่อยูใ่ กล้ๆพิพิธภัณฑ์ไปหลายหลังอีก ชายหนุม่ ทาหน้าเสียและยิง่ เร่ง
ฝีเท้าให้วิ่งไวมากกว่าเก่าอีก เขาวิ่งไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดทางระเบียงและกาลังจะกระโดดตามไป แต่ทว่า!
“ฉึก!ๆๆๆๆ”

แดรกเกอร์สิบกว่าด้ามได้พุ่งเข้าหาร่างของชายผู้นั้นอย่างรวดเร็วราว เขาผู้นั้นหลบคมดาบสั้นที่แหลมคมเหล่านั้น
อย่างว่องไว แดรกเกอร์เหล่านั้นปักไปที่กาแพงที่อยู่ดา้ นหลังของเขาแทน เขาหันไปมองที่กาลังและทาเป็นแปลกใจ
“มงกุฎอยู่ไหน!” ชายคนหนึ่งเดินนาหน้ามา

ชายหนุ่มหันไปมองแหล่งที่มาของเสียงนั้น เขายิ้มกว้างและยักไหล่
“ไม่รู้!” เสียงใสได้บอกมา “แต่.....สนใจรบกับข้าก่อนก็ได้นะ”
“บอกมาเดี๋ยวนี้ มงกุฎอยูไ่ หน!” ชายผู้นั้นตวาด
“ไม่รู้ซิ ไม่ได้อยู่กับข้าล่ะกัน!” ชายหนุ่มหัวเราะอย่างกวนๆ
“ไอ้เศษสวะกากเดน! แส่มารนหาที่แท้ๆ งั้นแกตายซะ!” เสียงเกรี้ยวกราดได้ดังขึ้นและร้องเรียกพรรคพวก “พวกเรา

จัดการมันซะ ชิงมงกุฎมาจากมันให้ได้!!!!”
ชายหนุ่มผมสีน้าตาลจ้องมองแหล่งที่มาของเสียงนั้นด้วยสายตาขวางโลกเต็มที่ และพบทหารครูเสดหลายร้อยคน
วิ่งกรูเข้ามาหาเขา ดาบหลายร้อยดามนั้นเล็งเป้าหมายมาที่เขา คมดาบเหล่านั้นกาลังจะแทงร่างของเขาแล้ว!

แต่! มันไม่ได้เป็นไปตามที่พวกครูเสดคิดซะนี!่ แวมไพร์หนุ่มตัวนั้นกลับเหยียดริมฝีปากชี้ขนึ้ แทน เขากระโดดตีลังกา
ข้ามกองทัพเหล่านั้น! เล็บของเขาจากมือข้างหนึง่ ยาวขึ้นและแปรเปลี่ยนจากสีขาวกลายเป็นสีดาสนิททันที กรงเล็บ
เหล่านั้นได้กระชากศีรษะของทหารผู้ว่าเขาว่าเศษสวะกากเดนออกมา!
“ฉัวะ!”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกก!”

เสียงกรีดร้องยิง่ กว่าปีศาจที่โหยหวนด้วยความทรมานดังขึน้ ศีรษะข้างนั้นหลุดออกจากต้อคอทันที โลหิตได้พุ่ง
ออกมาราวกับน้าพุสวยๆและสาดกระจายไปทั่วบริเวณแถบนั้น ร่างของเหล่าทหารที่ยืนข้างๆนั้นนัน้ ท่วมไปด้วยเลือดของ
ทหารผู้นั้น ร่างของทหารที่ไร้ศีรษะล้มลงสู่พื้นและชักดิ้นชักงอไปมาราวกับหางจิง้ จกที่พงึ่ ขาดออกซักครู่.....จนกระทั่งนิ่ง
สนิท....โลหิตสีแดงฉานท่วมนองไปทั่วพื้นอิฐสีขาวสะอาด
นัยน์ตาของพวกทหารเหล่านั้นเบิกกว้าง พวกเขาหยุดใช้อาวุธของพวกเขาและหันไปมองชายหนุ่มผู้กระชากศีรษะ
ออกมา
ชายหนุ่มผู้นั้นเหยียบพื้นดินอีกครั้ง มือข้างหนึ่งของเขายังคงถือศีรษะของทหารอยู่ ใบหน้าที่ศีรษะหัวนั้นเต็มไปด้วย
ความหวาดผวา นัยน์ตาคู่นั้นเบิกกว้างด้วยความตกใจสุดขีด ปากก็ยังคงอ้าอยู่ มือของเขานั้นเต็มไปด้วยโลหิตสีแดงฉาน
เปรอะไปทั่วแขนข้างนั้น สายตาแห่งความเหี้ยมโหดได้หันมามองเหล่าทหารที่แสนน่าสังเวชทันที
เขาหิ้วศีรษะหัวนั้นและมองดูดว้ ยความพอใจ ทหารเหล่านั้นเดินถอยหลังช้าๆ
“แย่จริง เส้นประสาทในมือของข้ามันไวกว่าคาสัง่ ในสมองข้าอีกแล้ว” เขาหันไปมองพวกทหารเหล่านั้นอีกครั้ง แวว

ตาของเขากลับกลายเป็นแววตาของปีศาจ “ถ้าไม่อยากเป็นแบบนี้ ก็กลับไปหาซบอกแม่แกซะ! ไป๊!”
พวกทหารเหล่านั้นรีบวิ่งถอยหนีไปทันที พวกเขาสาวเท้าวิ่งหนีสุดชีวิตจากยมราชในร่างมนุษย์ผู้นั้น แต่ทว่า!.....มืออีก
ข้างหนึง่ ของเขาได้กางออก เล็บสีดาสนิททั้งห้าได้พงุ่ ออกจากมือข้างนั้นในชั่วพริบตา......และ........
“ฉึก!ๆๆๆๆๆๆๆ”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกก!”

เสียงกรีดร้องหลายสิบเสียงได้รวมกันและส่งเสียงดังก้องไปทัว่ เล็บสีดาที่ยาวและแหลมนั้นได้แทงทะลุบริเวณศีรษะ
ทั้งหมด เผยให้เห็นความสยดสยองและน่ากลัวของภาพเป็นอย่างยิ่ง เล็บเหลานั้นได้หดกลับที่เดิม บางเล็บนั้นมีเศษ
มันสมองสีเหลืองซีดๆติดอยูด่ ้วย
ร่างสูงโยนศีรษะของทหารคนนั้นทิ้งและกินมันสมองที่ติดเข้าไปพร้อมกับทาหน้าเบ้ ราวกับว่าอาหารชนิดนี้ไม่ได้มี
ความอร่อยเลยซักกะนิด เขาเดินไปข้างหน้าและกระโดดขึ้นหลังคาตามเพื่อนเขาทัง้ สองไปทันที

ปล่อยทิ้งภาพอันน่าสยดสยองทิ้งไว้ทเี่ กลื่อนกลาดไปทั่วระเบียงแห่งนั้น.....ร่างของพวกเขาเหล่านั้นดูเหมือนว่า
นอนสลบลงธรรมดาๆ แต่ทว่าที่ศรี ษะของพวกเขาเต็มไปด้วยเลือดสีแดงที่ประดับประดาให้ดูสวยงาม
และ....มีรูขนาดใหญ่ที่ถกู แทงทะลุดว้ ยศพละรู....แต่ต่างคนก็ถูกแทงคนละจุด....บางคนก็ถูกแทงทะลุลูกตาผ่าน
นัยน์ตา....บางคนก็ถูกแทงทะลุจากใบหูเข้าศีรษะ.....บางคนก็กลางหน้าผาก.....แต่ล่ะศพนั้นมีเนื้อสมองไหลออกมาจาก
ตามรูนั้นด้วย...สร้างความน่าสังเวชและความหวาดผวาแก่คนขวัญอ่อนมากจนมารถเป็นลมได้หลายวัน.....บริเวณแห่งนั้น
เต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งไปทั่วจนแทบหากลิ่นอื่นมาทดแทนมิได้เลย......

“ฉึกๆๆๆๆๆ”

เสียงแดกเกอร์ได้ไล่แทงไม่ยอมหยุด แต่ทว่า บุรุษผู้นั้นเคลื่อนไหวหลบอย่างรวดเร็วอย่างสบายๆ เขายังคงยิ้มอยู่
เขาถอนหายใจและเอ่ยต่อด้วยน้าเสียงทุ้มๆและราบเรียบ
“ดูท่าจะเป็นไปอย่างทีเ่ จ้าพูดยากนะ” เขาชักดาบของเขาขึน
้ ดาบเล่มนั้นเรืองแสงสีมว่ งอมดาขึ้น มันถูกวาดเข้าหา

ฉันทันที! “วิซิอัสคิดยังไง ถึงส่งคนอย่างเจ้ามาล่อข้าน่ะ”
“จะไปรู้ได้ไง ฉันไม่ได้มีหัวใจเดียวกับหมอนั่นซะหน่อย” ฉันพุ่งร่างเข้าไปใกล้หมอนั่นและกาลังจะใช้ดาบสั้นเล่มนั้น

แทงไปที่ท้องของเขา! แต่!........
“แกร๊ง!”

เสียงคมดาบทั้งสองเล่มปะทะกันอย่างแรงดังขึ้น! ดาบของฉันกับของเขาได้ผลักกันอย่างไม่ลดละ เท้าของฉันถอย
หลังไปหลายก้าว เพราะแรงผลักของทีปีส แรงผลักของเขาผู้นั้นเยอะมากจนฉันต้านไม่อยู่ เขาผลักอีกครั้งจนร่างของฉัน
กระเด็นไปทันที!
“โครม!”

ร่างของฉันกระแทกไปกับโต๊ะอันนั้น! ดาบเล่มนั้นของเขายังคงตามไม่หยุด เขาพุง่ ร่างเข้าหาฉันอย่างรวดเร็ว คม
ดาบเล็งเป้าหมายมาที่รา่ งของฉันทันที! เพียงแค่อดึ ใจเดียวมันกาลังแทงไปที่ร่างของฉันแล้ว!....สัญชาตญาณแห่งความ
อยากรอดของฉันผุดขึ้น! ฉันกระโดดขึ้นโต๊ะทันทันที!
“ฉัวะ!”
“ครืด!”
“โครม!”

ดาบเล่มนั้นฟันผ่านขาโต๊ะทั้งสี่ขา! เสียงของรอยถูกฟันของโต๊ะดังขึ้น! ฉันกระโดดลงมาจากโต๊ะ ก่อนที่ก้นของฉัน
จะไ ปกระแทกกับพื้นและเร่งฝีเท้าวิง่ ไปที่มุมห้อง โต๊ะไหลลงมากระแทกกับพื้นจนเกิดเป็นรอยบุ๋มลงไป ชายผู้นั้นหัวเราะ
อย่างบ้าคลั่ง ดาบได้ส่องแสงสีมว่ งดาอีกครั้ง! คราวนี้มันอมดามากราวกับสีนิล ดาบถูกวาดไปข้างหน้าพร้อมกับริมฝีปาก
ของเขาได้ร่ายมนตราขึ้นมาด้วยเสียงที่นุ่มนวล! ลาแสงสีดาอมม่วงพุ่งไล่ตามหลังฉันทันที!
“เอ็กซ์พล็อต ซาเตครัช!”
“ตูม!”

เสียงระเบิดได้ดงั ขึ้น! ลาแสงสีม่วงอมดาส่องแสงจ้าไปทั่ว! ควันสีเทาดาได้โขมงขึ้นมาทันที! ควันเหล่านั้นค่อยๆจาง
ลง เผยให้เห็นภาพที่ถูกทาลาย ฝาผนังเหล่านั้นเป็นรูโหว่ขาดใหญ่ขนาดคนสูงสองเมตรเดินผ่านได้สบายๆ ใบหน้าของฉัน
บิดเบี้ยวและมีเสียงหนึ่งตามหลังฉันมา!
“ตูม!ๆๆๆๆๆๆๆ”

เสียงระเบิดได้ดงั เรื่อยๆไล่ตามหลังของฉันไม่ยอมหยุด ฉันหันหลังไปเห็นลาแสงสีม่วงอมดาจานวนมากไล่ตามร่าง
ของฉันอยู่ ฉันซอยเท้าถีย่ ิบสุดแรงกาลัง
“เจ้าหนีระเบิดมัจจุราชของข้าไม่พ้นหรอก....เฟรย่า!” ลาแสงเหล่านั้นยังคงวิง่ ไล่ตามหลังไม่ยอมหยุดและเริ่มเร่ง

ความเร็วเรื่อยๆ
ฉันยังคงวิง่ ไปยอมหยุด ขาของฉันก้าวไปเรื่อยๆจนวิ่งรอบห้องนี้ครงไปแล้วสองรอบ ลาแสงเหฃ่านั้น มันยังคงตาม
ไม่เลิก เสียงระเบิดได้ดงั ไปเรื่อยๆเมื่อมันทาพลาด......ปากดีอยู่ได้ ไอ้นี่นี่......แต่จะหนียังไงล่ะเนีย่ ...หนีไปก็มีแต่ตายชัดๆ
......สายตาของฉันเหลือบไปเห็นไอ้นั่นพอดี....ได้การล่ะ
“โทษทีนะ แต่ฉันเป็นแชมป์วิ่งมาราธอนเมือ่ ปีที่แล้วย่ะ” ฉันวิ่งไปที่มุมห้อง “สงสัยระบิดของนายคงต้องยกธงขาว

แล้วล่ะ!”
ทีปีสมุ่นคิ้วด้วยความสงสัย แต่เขาก็ยงั คงไม่เลิกวาดดาบเพื่อเพิ่มระบิดมาฝากฉัน ลาแสงสีม่วงอมดาเผยเห็นเขี้ยว
สีดาสนิท มันอ้าปากพะงาบๆเพือ่ ที่จะกัดเนื้อขาวๆของฉัน ฉันยืนนิ่งและหอบเล็กน้อย พวกมันไม่รอช้าให้เหยื่ออันโอชะยืน
ทาใจ มันพุ่งเข้าหาร่างของฉันอย่างรวดเร็ว......อีกนิดเดียว......มันกาลังใช้เขี้ยวหลายคูก่ ัดไปที่ร่างของฉัน ฉันก้มตัวลง
ทันที! และ.......
“ตูม!”

ลาแสงเหล่านั้นกระแทกเข้าไปที่กาแพงอย่างจัง! ร่างของมันระเบิดและสลายกลายเป็นควันสีเทาโขมงทันที! ฉันเร่ง
ฝีเท้าและสไลด์ร่างของฉันไปกับพื้น ทีปีสขว้างดาบพุ่งเข้ามาที่ฉัน ดาบเล่มนั้นพุ่งเข้าหาฉันของว่องไว! แต่ฉันใช้แดรกเกอร์
ปัดดาบด้ามนั้นออก มันหมุนคว้างกลางอากาศและกระเด็นไปที่มมุ ห้องอีกมุมหนึ่ง
เขาผู้นั้นพุ่งร่างของเขาไปรับดาบเล่มนั้น และจับดาบแน่นขึ้น เขาวิง่ เข้าหาฉันอย่างรวดเร็วราวกับพยัคฆ์กาลังจะ
ล่าเหยื่อที่แสนน่าอร่อยและโอชะ คมดาบของมันพุง่ มาที่ร่างของฉันทันที!
“ฉึก!ๆๆๆๆๆ”

ฉันกระโดดตีลังกาหลบทันที! ดาบเล่มนั้นยังคงไล่แทงร่างของฉันไม่หยุดยัง้ ! มันไล่ต้อนฉันไปเรื่อยๆจนใกล้มุมห้อง
อีกมุมหนึ่ง.....ให้ตายเหอะ......เจ้านี่เคลื่อนไหวเร็วมาก....แทงไม่ได้เลย รอยยิ้มของเขากระตุกทีหนึง่ และ จู่ๆ ร่างของเขาก็
อันตรธานหายไป ฉันเลิกกระโดดและยืนแทน ฉันหอบเล็กน้อยและกวาดสายตาไปรอบๆทันที แต่ทว่า กลับไม่มใี ครเลย.....
เจ้านี่อยู่ไหนเนี่ย......
“หาข้าหรอ ข้าอยู่น”ี่

เสียงทุ้มๆเรียกฉันมาจากด้านหลังเอ่ยขึ้น ฉันหันหลังไปทันที! และ.....
“โครม!”

.....กาหมัดจากชายผู้นั้นก็ชกเข้าไปที่ท้องของฉันทันที! ร่างของฉันกระเด็นไปกระแทกกับฝาผนังอีกด้านหนึ่งและ
ร่วงลงสู่พื้นทันที! ฉันรู้สึกจุกมาก และกระอักเลือดออกมาเล็กน้อย.......ฉันประคองร่างของฉันขึ้นและพิงไปกับฝาผนัง
สายตามองไปที่ชายที่อยู่เบื้องหน้าที่ไกลแสนไกล.....

ในระหว่างนั้น ร่างของชายหนุ่มสองคนได้กระโดดข้ามหลังคามาหลายหลัง พวกเขาซอยเท้าถี่ยิบและ
กระโดดข้ามไปเรื่อยๆโดยมิได้แลไปมองข้างหลังเลยแม้แต่น้อย
ท้องนภาดุจแพรไหมสีดาสนิทได้ถูกประดับประดาไปด้วยแสงดาวเล็กน้อย มีแต่เมฆาสีดาประดับเต็มไปหมด ไม่
เห็นแสงจันทร์สีเหลืองนวลเลยแม้แต่น้อย ชายหนุ่มทัง้ สองวิ่งไปเรื่อยๆโดยมันไร้จุดมุ่งหมายที่รา่ งใหญ่เดาได้
....จู่ๆ ชายหนุ่มผมสีดาก็กระโดดลงสู่พื้นดินเบื้องล่างและยืนนิ่ง ชายหนุม่ ผมสีทองกระโดดตามลงไป ชายหนุ่มผมสี
ดาใช้มือทีเ่ รียวยาวของเขาเสยผมหน้าม้าที่ปิดบังใบหน้าของเขา เจ้าของนัยน์ตาสีน้าเงินเดินมาหาพร้อมกับปัดฝุ่นเล็กน้อย
ตามตัว
“หยุดทาไม วิซอิ ัส” เสียงที่จริงจังเอ่ยถามไถ่ทันทีและถามหยัง่ เชิง “เราต้องรีบไปตามที่แผนไม่ใช่หรอ.....”

ร่างสูงเดินโฉบไปข้างหน้าเล็กน้อย และหยุดเดิน เขากลับให้ความเงียบแทนคาตอบแทน เพื่อนของเขาผู้นั้นหันมอง
ไปรอบๆ ...บริเวณแห่งนั้น เต็มไปพื้นดินที่ว่างเปล่า และมีต้นไม้ตามข้างทาง...มีลมพัดผ่านร่างของชายสองคนนั้นเบาๆ
และพาเอากลิ่นเลือดติดมาด้วย....ชายหนุ่มผมสีทองขมวดคิว้ จนชนกันและหันไปมองตาของชายผูเ้ ป็นสหาย
ความหมายของเจ้าคือสิ่งนีห้ รอ.......
......ใช่.......
ต่างฝ่ายมองตาและอ่านความคิดซึ่งกันและกัน ชายหนุ่มผมสีทองชักดาบของเขาออกมา พวกเขาสองคนหันหลัง
ชนกันและมองไปรอบๆพื้นที่บริเวณนั้น....สายลมได้พัดผ่านร่างของพวกเขาไปหลายครั้ง....แววตาของพวกเขาเปลี่ยนไป
เป็นแววตาของปีศาจเต็มสายเลือดของพวกเขา....ชายหนุม่ ผมสีทองเอ่ยถามต่ออีก
“เจ้าจะทาไงก่อน ถ้ามันเกิดขึ้น”
“...ทาลาย...” เสียงที่เย็นชาตอบกลับมาสั้นๆ

ชายหนุ่มผมสีทองยิม้ ปุ๊บปั๊บและหันไปว่า
“โอเค...”
“ครืดดด!”

ท่ามกลางความเงียบงันแห่งความมืดมิดยามราตรี....จู่ก็มีเสียงประหลาดดังขึ้น ชายหนุ่มทั้งสองคนเงยหน้าขึ้น
และสดับฟังเสียงอย่างแน่วแน่...
“ครืดดดด!”
“ครืดดดด!”

เสียงประหลาดราวกับวัตถุบางอย่างถูกลากได้ดังขึ้นอีกครั้ง คราวนีม้ ันไม่ได้ดังเพียงแค่ครั้งเดียว มันดังขึ้นหลายๆ
ครั้งพร้อมๆกัน ราวกับว่า เจ้าของเสียงนั้น ไม่ได้มีเพียงคนเดียว ชายหนุ่มผมสีทองจับดาบแม่นขึ้น ส่วนชายหนุ่มผมสีดาชัก
ดาบของเขาออกมา ในมืออีกข้างนั้น ยังคงถือกล่องไม้ลายปีศาจกระหายเลือดสยายปีกอยู่
“ครืดดดด! ครืดดดด!”

เสียงประหลาดที่ชวนพิศวงยังคงดังต่อไปเรื่อยๆ ชายหนุม่ ทั้งสองคนถอนหายใจพร้อมกันและวิ่งเข้าหาต้นไม้แถว
นั้นอย่างว่องไวทันที! ดาบของวิซอิ ัสและรอยได้ถูกตวัดไปกลางอากาศทันที!
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกก!”
“ซ่า!!!!!!!”

เสียงกรีดร้องยิ่งกว่าปีศาจในหุบเขาแห่งทาร์ทารัสได้ร้องขึ้น! เสียงของโลหิตสีแดงฉานได้สาดกระจายท่วมพื้นดิน
ทันที! ชายหนุ่มทัง้ สองต่างเร่งฝีเท้าและพุ่งร่างตัดอากาศที่ส่งเสียงกรีดร้องเหล่านั้นทันที! ร่างของพวกมันถูกสาดไปด้วย
เลือดเช่นกัน และเผยให้เห็นรูปร่างคนผู้หนึ่ง พวกเขาเหล่านั้นมีลักษณะเหมือนคนธรรมดาทั่วไป แต่ทว่า! กลับมีนัยน์ตาสี
แดงเพลิงทั้งสองข้าง แววตาของพวกเขานั้นลุกวาวราวและโหดเหีย้ มราวกับนักล่าทีก่ าลังล่าเหยื่อที่น่าสงสาร
“ว่าแล้วเชียว” วิซิอัสพูดด้วยน้าเสียงเรียบๆ “ทหารของทีปีสสะกดรอยตามจริงๆด้วย”

ชายหนุ่มไม่รอช้าให้พวกเขาจ้องอยู่นาน เขากระโดดเหนือพื้นปฐพีและแทงดาบทะลุเข้าไปตาข้างหนึ่งของพวกเขา5
คนรวด!
“เฮ่อ....เจ้ายอมแพ้ดก
ี ว่าเฟรย่า....” ชายวัยกลางคนผมหยักศกสีนาตาลเอ่
้
ยด้วยน้าเสียงทีเ่ วทนาฉัน “ก่อนที่ข้า

จะต้องตัดสินใจแทงเจ้าจริงๆ”
.....ไอ้ที่ผ่านมานี่แค่เล่นๆหรอ...เสียค่าแรงฟรีๆเลยนี่หว่า...แต่ฝันไปเหอะ.....คนอย่างฉันไม่ยอมง่ายๆหรอกย่ะ!....
“คนอย่างเฟรย่า

โนคาเอล ต่อให้เลือดท่วมจนตาย ก็คืนชีพมาเจื๋อนนายได้ล่ะน่า!” ฉันประกาศเสียงกร้าว “แค่โดน

แสงแดด ร่างของนายก็เป็นฝุ่นตามพื้นถนนแล้ว”
เขาหัวเราะอย่างขาขันและมองมาที่ฉันด้วยความเอ็นดู สีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเริงร่า ไม่ทุกข์ร้อนในการ
เสียเวลามาสู้กับฉันเลยซักนิดเดียว
“แสงแดดหรอ...แค่นั้นน่ะ มันไม่ระคายผิวข้าหรอก” น้าเสียงที่นุ่มนวลนั้นเต็มไปด้วยความเยาะเย้ย “แวมไพร์ที่มีพลัง

อานาจถึงระดับตั้งแต่พวกลอร์ดน่ะ ไม่มีทางตายง่ายๆหรอก ต่อให้แสงแดดสาดมาแรงแค่ไหนก็ตาม”
ดวงตาสีแดงฉานของฉันเบิกกว้างทันที......ถ้าทีปีสว่าแบบนั้น.....งั้นอลิซาเบทก็......
“อ่า....แล้วทีนี้เจ้าจะทาไงนะ” เขาเอ่ยถาม

พูดยังไม่ทันจบ.....ร่างของเขาก็พงุ่ เข้ามาหาฉันทันที! เขาควงดาบอีกครั้ง คราวนี้ ดาบของเขาส่องแสงสีม่วงจ้าและ
กลายเป็นเหล็กแหลมสีเงินที่ยาวและแหลมคม อาวุธคู่กายสมฉายาตามที่ประวัติศาสตร์จารึกไว้จริงๆ
ฉันพยายามลุกขึ้นแต่!....แปล๊บ!...แรงของเขาที่ทาให้ร่างของฉันได้รับกระแทกเข้าไปที่ฝาผนังมากเกินไป ฉันลุกขึ้น
ไม่ได้!....ซวยล่ะซิ!.....จะหนียังไงดี......
คมของเหล็กแหลมเล็งมาที่ร่างของฉัน มันพุง่ เข้ามาอย่างรวดเร็วดังสายฟ้าฟาด!......เพียงแค่อึดใจเดียว....มันจะ
แทงเข้าร่างของฉัน!......เอาไงดีละ่ ....สายตาของฉันมองเห็นสิ่งหนึง่ เข้าที่ร่างของบุรุษผู้นั้น.....นั่นล่ะ!... พระเจ้าเข้าข้างฉัน
แล้ว!.......

“ฟุบ!”

ว่าแล้วมือทัง้ สองข้างของฉันดันร่างขึ้นจากพื้นทันที ร่างของฉันกระโดดขึ้นเหนือศีรษะของเขา แดกเกอร์เล่มนั้นพุง่
เข้าไปที่หน้าอกของเขาทันที!
“ฉึก!”
“ติ๋ง.....ติ๋ง.....”

คมดาบเล่มนั้นได้ฝังเข้าไปในร่างจนมิดด้าม! น้าสีม่วงอมดาข้นๆได้ไหลออกมาและหยดลงสู่พื้นห้อง! ฉันกัดฟันแน่น
พร้อมกับถอยกรูดออกจากร่างทีอ่ ยู่ตรงหน้า!.....ใช่แล้ว!......แดกเกอร์ของหมอนั่นที่ฉันใช้ได้แทงไปที่หน้าอกข้างขวาตรง
ตาแหน่งหัวใจเป๊ะ!ไม่มีพลาดแม้แต่เซนติเมตรเดียว! แต่...
“แปล๊บ!”

.....เหล็กแหลมของหมอนั่น มันฝากรอยแผลลึกที่ขาขวาของฉันซะนี่!.......แย่ชะมัด.......ถึงแม้จะเฉียดๆก็เถอะ....
ฉันทรุดตัวลงไปกับพื้นพร้อมกับกุมขาขวาด้วยความเจ็บปวดและมองหน้าเขาด้วยความเจ็บใจ ทว่า! เขากลับไม่
รู้สึกอะไรเลยซักนิดเดียว
ใบหน้าของเขามีรอยยิ้มที่มุมปากปรากฏขึ้น เขาชักแดกเกอร์ออกอย่างช้าๆ เลือดสีมว่ งอมดาเต็มไปตามบริเวณ
ปากแผลของเขาค่อยๆไหลกลับเข้าสู่แผลที่เปิดกว้าง ปากแผลค่อยๆเล็กลงๆจนเรียบสนิท เขาโยนแดรกเกอร์ไปที่บนพื้น
และเดินมาช้า...ฉันตะเกียกตะกายถอยหลังไปเรื่อยๆจนไปถึงมุมห้อง....

“อ๊ากกกกกกกกกก!”

เสียงกรีดร้องจากเหล่าทหารปีศาจได้ก้องราวกับว่ามันสามารถสะเทือนผืนดินได้! ลูกตาสีขาวขุ่นห้าลูกทะลัก
ออกมาจากเบ้า! น้าสีแดงข้นๆได้ไหลออกจากเบ้าท่วมใบหน้าของพวกเขาและสาดกระจายเข้าสู่แขนของชายหนุ่ม!
คมดาบได้แทงฝ่ายนัยน์ตาสีแดงเพลิงเหล่านั้น ซึ่งมันกลับมีสีแดงเช่นกัน แต่มันอมดาและเข้มข้นมาก ชายหนุ่ม
หมุนดาบและตัดผ่านใบหน้าเหล่านั้นทันที!
“ฉัวะ!”
“อ๊ากกกกกกกกกก!”

ใบหน้าเหล่านั้นขาดทันใด! เลือดสีแดงฉานได้สาดกระจายไปทั่วร่างด้านหน้าของชายผู้จับดาบ! ร่างที่ถกู ฟัน
ทั้งหมดร่วงสู่พื้นดินและชักดิ้นชักงอด้วย ความทรมาน ศีรษะที่ถูกตัดผ่านตามแนวนอนนั้นขาดไปเกือบจนหมด แต่ยังเหลือ

ทิ้งไว้เล็กน้อย เผยให้เห็นเนื้อสมองที่ยังคงเต้นตุบตามเส้นประสาทที่แตกแขนงดั่งรากพืช! ชายหนุม่ มองร่างเหล่านั้นด้วย
สายตาทีเ่ มินเฉย
พวกเขาที่เหลือขบกรามด้วยความเจ็บใจและหยิบหอกขึน้ มาทันที! หอกเหล่านั้นดูเหมือนหอกธรรมดาทัว่ ไปแต่
กลับมีตรารูปค้างคาวและตัวอักษรTใหญ่ๆ ประทับไว้
หอกที่ยาวและแหลมคม(เฟี้ยว)เหล่านั้นเล็งมาที่รา่ งของชายหนุ่มทีเ่ ปรอะเปื้อนไปด้วยเลือด! ขาของพวกเขา
เคลื่อนไหวเข้าหาชายผู้นั้นอย่างรวดเร็ว ชายหนุ่มผมสีทองวิ่งเข้ามาหาเพื่อนคนนั้นอย่างรวดเร็วภายในพริบตา
“วอ-อ-อ-อ-ทรี่บลัด-ด-ด-ด .....ไบท์!!!!!”

ดาบธรรมดาของเขาแปรเปลี่ยนกลายเป็นขวานทันตาและส่องแสงน้าเงินขึ้น เขาวาดขวานด้ามนั้นไปข้างหน้า
ทันที!......
“อ๊ากกกก!!!!!”

ลาแสงสีน้าเงินได้พงุ่ เข้าสูร่ ่างของพวกเขาเหล่านั้น! หอกของพวกเขาหลุดออกจากมือ พวกเขาเหล่านั้นดิ้นอย่างทุรน
ทุราย จนทรุดเข่าลงไปกองกับพืน้ ร่างของพวกเขามีอะไรบางอย่างกาลังพุง่ ออกมาตามผิวหนัง! พวกมันพยายามดันให้
หลุดออกจากร่างเหล่านั้น ร่างของพวกเขานอนลงไปและตะเกียกตะกายอย่างเจ็บปวด และ......
“อ๊ากกกกกกกกกก!!!”

เสียงบรรเลงครวญครางจากปีศาจด้วยความน่าสังเวชดังขึน้ !.....ผิวหนังทุกส่วนตามร่างของพวกเขา
เหวอะออกมาเป็นทันที!.....โลหิตสีแดงฉานจานวนมากได้พงุ่ ออกจากร่างเหล่านั้นราวกับน้าพุไปตามแรงโน้ม
ถ่วงของโลก....แต่ทว่า! มันกลับพุ่งเข้าหาร่างเจ้าของตัวมันและทาการกัดกินเนื้อจากเจ้าของร่างแหล่านั้นทันที!
โลหิตเหล่านี้มนี ัยน์ตาที่ดุร้ายราวกับสัตว์ป่าเป็นสีอาพันที่จบั จ้องเหยื่อ และเขี้ยวยาวแหลมคมสีดาสนิททีก่ ดั
กระชากเนื้อเหล่านั้นด้วยความอดอยากมานานแสนนาน!
ก้อนเนื้อสีแดงสดจากร่างเหล่านั้นได้ถกู กัดกินไปเรื่อยๆ ....จากเนื้อก้อนใหญ่ๆนั้น ค่อยๆเล็กลง...เล็กลง......เสียง
นั้นยังคงบรรเลงดัง่ เครื่องสีในวงออเครสต้าดังก้องไปเรื่อยๆ.....จนกระทั่ง.....เสียงจากเครื่องสีเหล่านั้นเงียบไป....
“ซ่าๆๆๆๆๆๆๆ”

น้าโลหิตได้พุ่งลงสู่พื้นดิน...นัยน์ตาและเขี้ยวคู่นั้นอันตรธานหายไป......เหลือเพียงแต่.....กระดูกสีขาวหม่นที่และ
ผิวหนังที่เปรอะด้วยน้าชนิดนั้น ผิวหนังที่กว้างใหญ่นั้นแผ่ลาดเรียบไปตามรอยโครงร่างของแต่ล่ะคน......อวัยวะภายในและ
กล้ามเนื้อในร่างนั้นหายเกลี้ยง.....ไม่เหลือเลยแม้แต่น้อย....แม้กระทั่ง....ก้านสมอง....เยื่อบุผิวภายในปาก.....หรือ....แม้แต่
...ลิ้น....

ชายหนุ่มผมสีทองมองดูผลงานละเลงเลือดของเขาด้วยสายตาที่มงุ่ มั่นเช่นเคย พวกทหารที่เหลือรีบซอยเท้าเข้ามา
อย่างรวดเร็ว และกาลังจะใช้หอกในมือแทงชายผู้นั้นที่บริเวณหน้าอกด้านซ้าย! เขาควงขวานทันที และขวานได้ส่องแสง
อีกครั้ง! มันได้แปรเปลี่ยนสภาพเป็นดาบอีกครัง้ หนึ่ง! ชายหนุ่มผมสีดาก็เข้าร่วมตะลุมบอนด้วยความรู้สึกเป็นเพื่อนรักที่ไม่
สามารถจะทอดทิง้ กันได้!
“ฉัวะ!ๆๆๆๆๆ”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกก!”

เสียงซิมโฟนีแห่งความตายได้บรรเลงขึ้นมาอย่างไพเราะจนหาสุดมิได้! พญายมราชได้ร้องเพลงประกอบจังหวะ
ด้วยความยินดีในความตาย! เลือดได้สาดกระจายเจิง่ นองไปทั่ว จนมีต้นพืชเล็กๆเติบโตขึ้น....เพราะได้ดูดเลือดเหล่านั้น
เป็นอาหาร.....ร่างของทหารเหล่านั้นได้ถูกแทงทะลุอกทัง้ หมดด้วยเพียงแค่ ดาบเพียงสองด้าม! ชายทั้งสองคนไม่รอช้าที่จะ
ฟังเสียงซิมโฟนีต่อไปให้เสียเวลา! เขาตัดร่างเหล่านั้นออกเป็นชิ้นๆทันที!
“ตุ๊บ! ๆๆๆๆๆๆๆๆ”

.....ก้อนเนื้อ อวัยวะภายใน และกระดูก.....ที่ถูกหั่นเป็นท่อนๆได้ร่วงหล่นสู่พื้นดิน....มันได้เกลื่อนกลาดไปทั่ว...มี
หัวใจทีข่ าดออกไม่หมดนอนอยู่ดวงหนึ่ง....มันยังคงเต้นกระตุกตามเส้นเลือดที่เกาะอยู่บริเวณนั้น....
“แป๊ะ!ๆๆๆๆๆ”

ทันใดนั้น! เสียงปรบมือจากใครซักคนดังเบาๆ ผู้ปรบมือคนนั้นเดินมาจากมุมมืดมุมหนึ่ง และ ใช้ฝ่าเท้าปริศนาข้าง
หนึ่งเหยียบและขยี้หัวใจดวงนั้นทันที!
“โพล๊ะ!”

เสียงระเบิดของวัตถุก้อนนั้นดังขึ้น! เศษเนื้อจากหัวใจได้แตกกระจายไปทัว่ และถูกขยี้จนไม่เหลือเศษเป็นก้อนๆ!
เผยให้เห็นห้องเล็กๆสี่ห้อง และลิ้นที่เปิดปิดกั้นหัวใจอยู่สองลิ้นกองอยู่! ฝ่าเท้าปริศนาข้างนั้นยังคงบดขยี้จนเละ...ชายหนุ่ม
ทั้งสองเงยหน้าขึ้นไปมองเจ้าของฝ่าเท้าปริศนาข้างนั้นด้วยความสงสัย....เขาผู้นั้นยกเท้าขึ้นหัวเราะหึๆราวกับคนโรคจิต...
คนๆนั้นเงยหน้าขึ้นและเดินมาหาพวกเขาทั้งสองจากมุมมืด....
“กึกๆๆๆๆ”

เสียงฝีเท้าที่ได้เหยียบแผ่นดินได้ดังเบาๆ....ร่างนั้นเดินมาช้าๆราวกับไม่สะทกสะท้านต่อสิ่งใด...เมฆาบนฟากฟ้า
ยามรัตติกาลที่มืดสนิทได้ค่อยคลายออกมา เผยให้เห็นจันทราสีเหลืองนวล....จันทราดวงนั้นได้สาดส่องให้เห็นใบหน้าของ
เจ้าของร่างนั้นจนชัดเจน....นัยน์ตาของพวกเขาทัง้ สองเบิกกว้างด้วยความไม่อยากเชื่อ.....กับ...เจ้าของร่างผู้ที่ยืนอยู่
ตรงหน้า.....

บุรุษร่างสูงผู้นั้นผลักร่างของฉันสูพ
่ ื้นและใช้มือทีห่ ยาบกร้านทั้งของข้างกดแขนทั้งสองข้างของฉัน บัดนี้
ร่างของเขาได้คร่อมร่างเล็กของฉันไว้ ฉันพยายามดิ้น แต่ยิ่งดิ้น มือของเขาผู้นั้นก็บีบแน่นมากกว่าเก่า สายตาที่เต็มไปด้วย
ความโกรธของฉันจับจ้องไปทีใ่ บหน้าของเขาผู้นั้น เขายิ้มทีม่ ุมปากอีกครั้ง สีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเบิกบาน
“ปล่อยฉันนะ!” ฉันโวยขึ้นมาด้วยน้าเสียงทีก่ รีดแหลมทันที
“ถ้าปล่อย....ข้าก็แย่ซ”ิ เสียงที่ดูนุ่มนวลหัวเราะ “ความจริงเจ้าน่าจะดีใจนะ ทีเ่ จ้าได้เกียรติให้ข้าคร่อมร่างเอาไว้ ผู้หญิง

คนอื่นเค้าให้อยากให้ข้าทาแบบนี้จะตาย”
“แต่สาหรับฉัน มันไม่ใช่ยะ่ !” ฉันสะบัดข้อมือให้หลุดออกจากมือทัง้ สองข้าง “แก่รุ่นพ่อแบบนี้ฉันไม่เอาด้วยหรอก!”
“พูดแบบนี้ ข้าชักอยากจูบเจ้าขึ้นมาซะแล้ว” พูดจบเขาก็ยน
ื่ หน้ามาใกล้ๆใบหน้าของฉัน “รสชาติจากริมฝีปากที่แสน

เนียนนุ่มของเจ้าจะเป็นยังไงนา....”
“อี!๋ .....ไปให้พ้นนะ ไอ้หนวด!” ฉันตะโกนไปทันที

แทนที่เขาจะโกรธ เขากลับยิ้มกว้างซะอีก....ไอ้นี่นี่มันหน้าด้านชะมัด......ดวงตาสีน้าตาลคูน่ ั้นจับจ้องมาที่ดวงตา
ของฉันด้วยความสะใจ ร่างของฉันทุกส่วนหมดแรงไปทันที! มันไม่สามารถขยับได้ตามคาสั่งของฉัน! เขายื่นหน้าเข้ามาใกล้
มากขึ้นจนลมหายใจที่เย็นเฉียบราวกับหิมะได้พ่นรดไปกระทบที่ใบหน้าของฉัน ฉันรู้สึกขยะแขยงเต็มทน.....
“นายทาอะไรกับร่างของฉัน!” ฉันรีบถาม
“ก็แค่ทาให้ชา....” เขาว่าและยิ้มแสยะ “จะได้จูบง่ายๆหน่อย”
“ฉันไม่ยอมให้ถกู จูบง่ายๆหรอก!” ฉันพยายามดิ้นอีก
“งั้นข้าจะทายิง่ กว่านี้แน่!” เสียงทุ้มๆหัวเราะ “ให้เจ้าเป็นชายาจะดีกว่านะ”
“ไม่นะ!!!” ฉันหันหน้าไปทางอื่น
“คาว่า ‘ไม่’ ของผู้หญิง แปลว่า ‘ใช่’” เขาหัวเราะ

เวรกรรม.....นี่ฉันคิดถูกรึเปล่าที่พูดออกไปน่ะ......ชี้โพรงให้กระรอกชัดๆ.....อ๊าย!....ทาไมฉันงี่เง่าแบบนี้เนีย่ ..... เขาผู้
นั้นยื่นหน้ามาใกล้อกี ฉันรีบหลับตาปี๋ทันที.....พระเจ้า....ฉันไม่อยากจะคิดเลย!......นี่สดซิงอย่างฉันต้องถูกไอ้แก่รุ่นเดียวกับ
พ่อฉันย่ายีจริงๆหรอเนี่ย!......อีกไม่กี่อึดใจเดียวริมฝีปากของเขากาลังจะสัมผัสของฉันแล้ว! แต่ทว่า!

จู่ๆก็มีภาพของชายหนุ่มผมสีเงินผู้หนึ่งยืนอยู่เบื้องหน้าของฉันผ่านมา ร่างของเขาท่วมไปด้วยโลหิต เขาเงยหน้าขึ้น
ช้าๆ ใบหน้าของเขาอาบข้างแก้มไปด้วยโลหิตสีแดงฉาน นัยน์ตาสีเขียวมรกตทีด่ ูลึกลับคู่นั้นจับจ้องมามองที่ฉันอย่างนิ่ง
เฉย แต่ทาไมไม่รู้ ฉันอยากวิง่ เขาหาเขาคนนั้นเหลือเกิน
ทันใดนั้น! มือที่ไร้เรี้ยวแรงของฉันกลับมีกาลังขึ้นมา! มันสะบัดมือที่หยาบกร้านนั้นออกและผลักเขาคนนั้นนอน
หงายไปเลย! ฉันพยุงร่างของฉันขึ้นและวิ่งไปหยิบแดรกเกอร์ทถี่ ูกโยนไป เขาคนนั้นลุกขึ้นนั่งและหัวเราะอีกครัง้
“มีแรงขนาดต่อต้านมนต์สะกดข้าได้รึน”ี่ เขาลุกขึ้นและปัดฝุ่นตามตัวเล็กน้อย “เคยจูบกับน้องของข้าไปแล้วใช่มั๊ย”

...อ่ะ...มันรู้ได้ยังไง....ว่าฉัน.....สีหน้าของฉันเต็มไปด้วยความประหลาดใจ.....เขาหัวเราะเมื่อเห็นสีหน้าของฉัน
“นาย.....รู้ได้ยังไง” น้าเสียงของฉันหวั่นๆ
“ผู้หญิงที่โดนมนต์สะกดของข้าแล้วสามารถต้านมนต์ได้เอง” เขาว่าและเดินเข้ามาใกล้ๆ “จะเป็นแบบนี้ทุกคน...

ต้นเหตุมาจากเห็นภาพน้องชายของข้าในห้วงความคิดก่อนที่ขา้ จะลงมือ”
“และคนๆนั้นก็มักจะเป็นคนที่เคยจูบกับมันทัง้ นั้น....” เขาพูดต่อและยิง่ เดินเข้ามาใกล้ฉันอีก “ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่จง

ใจ หรือไม่ก็ตาม และสุดท้าย....ก็จะไปหลงรักมันจนได้”
ฉันขมวดคิ้วและจับแดกเกอร์แน่นมากกว่าเก่า
“ฉันไม่มีวันเด็ดขาดที่จะไปหลงรักหมอนั่นน่ะ!” ฉันเถียงกลับ
“ฮะๆๆๆๆ” เขากลับหัวเราะเบาๆและพูดต่อ “เอาเถอะ! ข้าจะคอยดูว่าเจ้าน่ะ จะแน่แค่ไหน.....ยังไง สุดท้าย ก็เป็นไป

ตามอย่างที่ข้าพูดน่ะแหละ ไม่ว่ายังไง เจ้าก็ต้องรักน้องข้า”
“แต่ฉันจะไม่เป็นตามที่นายพูดแน่!” ฉันยังคงเถียงต่อ “แล้วนายก็ไม่มีวันชิงมงกุฎอย่างที่นายต้องการด้วย ถ้าไม่ผ่าน

ฉันไปก่อนน่ะ!”
“หรอ.......” น้าเสียงของเขาสูงขึ้น “งั้นจะบอกอะไรให้นะ...ถึงข้าไม่ได้ไปชิงเพราะแผนของนกไนติงเกลตัวนั้น แต่

ยังไง....ข้าก็ได้อยูด่ !ี ”
“มะ...หมายความว่าไง” ฉันสงสัย คิ้วของฉันมุ่นเข้าหากัน....และ....ฉันก็นึกออกทันที “นี.่ ...รึว่า....ที่นายหายไปเมื่อ

ตะกี้นี้กเ็ พราะ...”

ตำนำนที่14 เหนือควำมคำดหมำย
รอยยิ้มของทีปีสกระตุกไปที่มุมปากอีกครั้งหนึ่ง
“ใช่!” เสียงยืนกรานคาตอบได้เอ่ยขึ้น “เพราะข้าแบ่งร่างของข้าอีกร่างนั่นเอง!”
“แล้วร่างอีกร่างของนายก็จะไปชิงมงกุฎจากวิซิอัส!” ฉันเดาต่อไปอย่างรวดเร็ว “ที่ตอนแรกนายไม่ตามหา ทาเป็น
เฉยๆ ก็เพราะนายคิดจะใช้วซิ ิอัสให้เป็นเครื่องมือในการหา พอหมอนั่นได้ นายก็จะไปชิงทีหลัง”
“ถูกต้อง! สาวน้อย” เขาบอกและชื่นชม “สมแล้วที่น้องรักของข้ารับเจ้ามาเป็นนักปราชญ์”
“นายนี่มันเลวจริงๆ” ฉันว่าไป
“ขอบคุณ! คนอย่างข้าต้องเลวอยู่แล้ว” เขาขอบคุณ “ความเลวเป็นเครื่องประดับบารมีของข้า!”
......ไอ้แก่น.ี่ ..ว่าขนาดนีย้ ังหน้าด้านหน้าทนอีก.....เชื่อเลย.....
“ถึงจะว่ายังไงก็สายเกินไปแล้วล่ะ!” เขาพูดต่อและมองฉันด้วยแววตาวาวโรจน์ดงั่ ปีศาจที่กาลังจะฆ่าเหยื่ออย่าง
ทรมาน “อีกไม่นาน.....ร่างอีกร่างของข้าก็จะไปพบหมอนั่น และข้าก็จะเก็บมันซะ.....มันจะได้ไม่มาเป็นปลิงดูดเลือด
เกาะตามตัวข้าอีก!”

“ประสาทสัมผัสไวเหมือนเดิมเลยนะ.....วิซิอัส.....” เสียงของบุรษุ ทุ้มและนุ่มนวลชมเชยและทักทาย
คิ้วที่เรียวบางและหนาทัง้ สองคนชนกันทันที สีหน้าของรอยเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเมือ่ เห็นชายผู้นี้ แต่ทว่า วิ
ซิอัสยังคงสงบและนิ่งเฉย ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
“ท่านเองก็ยงั คงเหมือนเดิม....ใครทาไม่สาเร็จ....ก็จะถูกฆ่า” น้าเสียงทีเ่ ยือกเย็นและแฝงไปด้วยอารมณ์นิ่งสงบได้
ว่าไป “ข้าพูดถูกใช่มั๊ย....ทีปีส.....”
เจ้าของร่างใช้มือที่ขาวซีดและเรียวบางเสยผมหยักศกของเขาขึ้น ริมฝีปากของเขาเหยียดชี้ยิ้มด้วยความพอใจ
เล็กน้อย
“ใช่แล้ว.........” เขามองด้วยสายตาที่อ่อนโยน “แต่ยังไงๆก็ขอบคุณเจ้ามากๆนะ.....ที่ให้อาหารอันโอชะแก่ขา้ มา
ฟรีๆ.....ไม่ต้องเสียเวลามาวางแผนหาวิธีไปหา”
“เจ้าทาอะไรท่านเฟรย่าน่ะ!” รอยเค้นถามทันที

ทีปีสยิ้มที่มุมปาก เขาหยิบมงกุฎที่ถูกทักทอไปด้วยดอกหญ้าขึ้นมาโชว์พวกเขาทัง้ สอง
“ทาอะไรน่ะเหรอ.....ไม่รู้ซิ.......เอาเป็นว่า.....” เขาเลิกคิว้ “อยากได้นางคืนมั๊ยล่ะ”
ชายหนุ่มทั้งสองนิง่ พวกเขาเหลือบไปมองตาด้วยกัน ทีปีสหัวเราะเบาๆและพูดต่อ
“ตอนนี้ อีกร่างหนึ่งของข้ากาลังจะ.....” เขาหลับตาและเล่าออกมาจากที่เขาเห็นทางนิมิต “...ฆ่าแม่หนูนั่น.... ถ้า
พวกเจ้าไม่อยากนางตาย ก็แลกมงกุฎมาซะ...ไม่อย่างนั้น...”
“แคว๊ก!”
เสียงหญ้าที่ถูกฉีกออก! มงกุฎดอกหญ้าวงนั้น ถูกฉีกออกเป็นชิ้น จนไม่เหลืออะไรเลย ชายหนุ่มทั้งสองมองมงกุฎ
ด้วยความตกใจและหันไปมองชายคนนั้น พร้อมกับขบกรามถีย่ ิบ เขาคนนั้นหัวเราะอีกครั้ง และพูดต่อ
“นางจะโดนสภาพเดียวกับมงกุฎที่แสนน่าเวทนาแบบนี้แน่!”
ชายทั้งสองเงียบทันทีราวกับมีก้อนน้าเมือกมาจุกที่คอ....สายตาของพวกเขาทัง้ สองตอนนีเ้ ต็มไปด้วยความเครียด
และกดดัน....ตอนนี้วิซิอัสทาตัวให้นิ่งที่สุด.....จะเลือกสิ่งใดล่ะ...
ข้าจะให้นางนั่นตายไม่ได้ ถ้านางนั่นตาย แคว้นของพวกเราจะสูญสิ้น....
ความคิดนั้นทาให้เขากาลังจะตอบไป แต่ทว่า!
วิซิอัส!....อย่า.....เอา....มงกุฎ.....ให้...ไอ้...ลูก...ทรพี....อย่าง....มัน...เด็ดขาด....พ่อ....ขอ...เถอะนะ....ครั้ง
...สุดท้าย....ในชิวิต.....ของพ่อ
จู่ๆความคิดของเขาอีกความคิดก็แวบเข้ามา ภาพแห่งความทรงจาได้ฉายให้เห็นหน้าชายชราผู้หนึ่งกาลังนอนอยู่
บนตักของเขา
ร่างของชายคนนั้นเต็มไปด้วยเลือดท่วมร่างเพราะบาดแผลฉกรรจ์ตามร่าง หน้าตาของเขาคล้ายกับวิซิอัสเหลือเกิน
เขาพูดไปด้วยน้าเสียงที่รวยระริน....อา ใช่แล้ว....อีกไม่นาน เขาผูน้ ี้..จะต้อง...สูญสลาย...ไปตามกาลเวลา .
“ผู้ที่ได้มงกุฎ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับเป็นราชันย์แวมไพร์อย่างถูกต้องตามสมาพันธ์ด้วย เจ้าเป็นผู้ที่ถกู เลือก
แล้ว....วิซิอัส....อย่าให้ทีปีสได้มันไปเด็ดขาด....ไม่...ว่า....จะ..มีเหตุ...บัง...คับ....หรือ...ฉุกเฉิน....ก็...อย่า....ให้...
เด็ดขาด..”
“ซ่า........”

สิ้นคาพูดนั้น ชายแก่ผู้นนั้ ก็จากไป ร่างของเขาสลายกลายเป็นฝุ่นและผงธุลี ไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่นิดเดียว.....
แม้กระทั่ง......ร่าง......ชายหนุ่มได้เพียงแต่รับคาสั่งของผู้ได้เป็นบิดาของเขา นามว่า วลาด ดราโกนูล ด้วยความเจ็บ
แค้นผู้ที่ถูกเรียกว่า ไอ้ลกู ทรพี ผู้ฆ่าบิดาของเขาแท้ๆในไส้
ไม่ว่ายังไง......ข้า...จะไม่ทาให้ท่านผิดหวังเด็ดขาด....
ว่าแล้ว คาตอบของเขาก็ลั่นออกไปทันทีโดยไม่ลังเล
“ข้าเสียใจ แต่ข้าขอเลือกมงกุฎ”
สีหน้าของทีปีสดูไม่แปลกใจเลยแม้แต่น้อย แต่เขากลับยิม้ อย่างมั่นใจแทนซะนี่
“ข้าว่าแล้วว่าคนอย่างเจ้าต้องพูดมาคานีแ้ น่!” เขาหัวเราะร่วน
วิซิอัสนิ่งเฉย เขาผ่อนลมหายใจช้าๆ และเงยหน้าเอ่ยด้วยน้าเสียงที่เย็นชาเช่นเคย
“ถึงท่านไม่ใช้วิธีนี้ ท่านก็จะต้องมาเอาแน่”
“ก็รู้ดีนี่ วิซิอัส” เสียงทุม้ ๆนั้นสูงขึ้นเล็กน้อย เจ้าของร่างเดินไปรอบๆชายร่างสูงผู้เป็นน้องชายสุดอาฆาตของเขาช้าๆ
“แล้วเจ้าก็รใู้ ช่มั๊ยว่าข้าไม่เคยพูดเล่นเหมือนกับนิสัยของเจ้า เรื่องของเฟรย่า ข้าก็ไม่ได้โกหก ไม่ห่วงอะไรบ้างเลยหรอ”
“นางนั่นเอาตัวรอดได้” เสียงเยือกเย็นกลับตอบอย่างมั่นใจ100%และมองด้วยดวงตาที่แข็งกร้าวใส่พี่ชาย “ท่าน
เองก็ทาอะไรไม่ได้ด้วยซินะ...”
“ก็คงเช่นนั้น” เสียงทุ้มสะกดอารมณ์ของตนว่ามา...ใช่แล้ว....อีกร่างหนึ่งของเขา มันดันสู้หญิงสาวร่างเล็กนั่นไม่ได้
...ถึงแม้ร่างนั้นจะดูชนะ แต่เธอก็ยังไม่ยอมแพ้ซักที
เขาหยุดเดิน และจูๆ่ ดาบของเขาก็ถกู ชักออกมาจ่อคอของวิซิอัสทันที! วิซิอัสมองดาบเล่มนั้นด้วยความนิ่งเฉย
แต่แฝงความเจ็บใจเล็กน้อยในตัวเขาเอง.....แย่จริง....เขาไม่ระวังตัวซะนี่....รอยเงื้อขวานขึ้นมาและตั้งท่าเล็งไปที่เป้าหมาย
ทันที คิ้วหนาของเขาชนกันกลายเป็นริบบิ้นขนาดใหญ่ ชายผมหนักศกสีน้าตาลหัวเราะเยือกเย็น
“ปล่อยเพื่อนข้าเดีย๋ วนี้ ทีปีส!” รอยตวาดไปทันที “ไม่อย่างนั้นนายจะโดนขวานเฉาะหัวแบะเป็นสองซีกแน่!”
“งั้นบอกให้น้องของข้ามอบมงกุฎมา ทุกอย่างก็จบ โรยาตุส” คาพูดนั้นทาให้รอยหนักใจแทนซะนี่
นัยน์ตาสีน้าเงินมองไปทีห่ น้าของสหายที่ถูกจ่อคอด้วยดาบที่แหลมคมอยู่ราวกับถามว่า จะเอายังไง ชายหนุ่มสีดา
ส่ายหัวและพยักหน้าครั้งหนึ่งแทนคาตอบ
“จะให้....หรือ...ไม่ให้” คมดาบเล่มนั้นกดเข้าไปที่ซอกคอของวิซิอัสจนมีเลือดสีแดงไหลซิบๆออกมา

ชายหนุ่มผมสีดากลับไม่ตอบคาถาม เขากลับกัดริมฝีปากและขมุบขมิบพูดพึมพาอะไรบางอย่างแทน ราวกับท่อง
มนต์ ชายหนุ่มผมสีทองยิ้มกว้างอย่างน่าแปลกประหลาด ชายวัยกลางคนขมวดคิว้ ด้วยความสงสัยในพฤติกรรมแปลกๆ วิ
ซิอัสเลิกพึมพาและหันมาช้าๆพร้อมกับเผยรอยยิ้มอย่างเยือกเย็นให้ จนทาให้ชายถือดาบรู้สึกหวั่นกลับรอยยิ้มนั่น
จู่ๆ วิซิอัสก็ยกเท้าข้างหนึ่งและกระทืบลงแผ่นดินแรงๆทันที! นัยน์ตาของชายผู้ถือดาบเบิกกว้างราวกับรูว้ ่าน้อง
ของเขาทาอะไร! เสียงกระซิบปีศาจของบุตรแห่งซาตานเอ่ยขึ้น
“แมนเทิลเดทเอิกเควกท์!”
“ตูม!”
เสียงระเบิดดังกัมปนาทขึน้ ! ในวินาทีนั้น! พื้นแผ่นดินแยกออกทันที เผยให้เห็นเสาดินขนาดใหญ่แหลมคมพุ่งทะลุ
ออกมาจากใต้พื้นดินทันที! ทีปีสกระโดดหลบออกมาอย่างหวุดหวิด ควันสีเทาจากใต้ธรณีโขมงเต็มไปทั่วจนมองไม่เห็น
อะไรข้างหน้า อีกนิดเดียวเขาก็จะโดนคมแหลมของเสาดินแทงทะลุร่างแล้ว ความคมของมันนั้น คมพอๆกับเหล็กแหลม
ของเขาก็ว่าได้!
ควันสีเทาที่คละคลุ้งอยู่นนั้ ค่อยๆจางหายไป เหลือเพียงแค่ความว่างเปล่าเท่านั้น เขาหันมองไปรอบๆด้วยความแวด
ระวัง ไม่มใี ครยืนอยู่แถวนั้นเลยแม้แต่น้อย ชายวัยกลางคนถอนหายใจช้าๆและค่อยๆย่างก้าวไปข้างหน้าเล็กน้อย
ความเงียบได้มาเคลือบคลานอีกครั้ง...ไร้โสตสิ่งใดๆมากระทบกระเทือนหูของชายผู้นั้น.....ชายหนุม่ แสยะยิม้ และ
กล่าวด้วยน้าเสียงที่เหีย้ มเกรียม......
“คิดว่าข้าไม่รู้เหรอว่าเจ้าอยู่ไหนน่ะ” เขาพูดช้าๆ “วิ-ซิ-อัส”
คมดาบในมือของเขาลากไปตามพื้นดังแกรกๆ เลือดสีดาอมม่วงที่เลอะคมดาบเล็กน้อยได้ไหลลงสู่พื้นดิน ดาบเล่ม
นั้นส่องแสงสีม่วงและกลายร่างเป็นเหล็กแหลมที่แหลมคม.....อาวุธที่ทาให้เขามีชื่อเสียงในสังคมแวมไพร์.....เขาหลับตา
อย่างนิง่ สงบ เพื่อจับเสียงความเคลื่อนไหว....แต่.....กลับไร้เสียงผิดปกติแต่อย่างใด.....เขาลืมตาขึน้ ช้าๆและขมวดคิ้วด้วย
ความสงสัย
.....รึว่า.......มันหนีไปแล้ว......สงสัยไปช่วยแม่หนูนั่นแน่....
ความคิดนั้นได้หยุดลง เขากาลังหันหลังและกระโดดขึ้นสู่หลังคาบ้านแถวนั้น......แต่!
“ตูม!”
เสาสีดาดั่งอีกาแห่งป้อมปราสาทลอนดอนได้พุ่งแทรกออกมาจากพสุธาทันที! ราวกับมัจจุราชที่กาลังจะตะครุบ
วิญญาณให้หลุดออกจากร่าง! ชายคนนั้นกระโดดออกมา! หารู้ไม่ว่า! มีเงาปริศนาสองร่างกระโดดเข้ามาด้านหลัง!

“ฉัวะ!”
แผ่นหลังของเขาถูกคมของพวกอาวุธปริศนาฟันไปที่กลางหลังทันที! มันฟันเข้าไปลึกมากจนเอาเนื้อของเขาหลุด
ออกเป็นรูโหว่! ความเจ็บปวดได้แผ่ซ่านจนเขาต้องหันหลังมาและใช้เหล็กแหลมมรณะแท่งนั้นจ้วงเข้าไปที่บุคคลปริศนา
สองคนนั่น พวกเขาสองคนนั้นยกอาวุธของตนมาและทาการฟันปีศาจในร่างมนุษย์ที่อยูเ่ บื้องหน้าไปทันที!
“แกร๊ง!”
“วี้~”
เสียงอาวุธทัง้ หมดได้ปะทะกันและส่งเสียงบรรเลงหวีดหวิวราวกับเสียงร้องของปีศาจ! คมดาบ คมขวาน และ
เหล็กแหลมได้ปะทะกันอย่างจัง! จนส่องแสงในตัวพวกมันเองอีกครั้ง ทั้งสามต่างผลักกันไปมา ไม่มฝี ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอม
เลยแม้แต่น้อย ทีปีสเงยหน้าและยิ้มแสยะใส่ชายหนุ่มทั้งสอง
“ขวานกับดาบ....ฮะๆๆ....จะสู้อะไรกับเหล็กแหลมของข้า” น้าเสียงทุม้ ๆหัวเราะเยาะใส่ “โดยเฉพาะ ขวานไร้
อานาจแบบนั้นน่ะ มันไม่ต่างจากเศษเหล็กธรรมดาหรอก สงสัยคนใช้กไ็ ร้ประสิทธิภาพเช่นเดียวกับขวานซินะ”
สีหน้าของชายหนุ่มผมสีทองแดงจัดไปด้วยความโกรธทันที! คิ้วของเขาชนกันมากกว่าเก่าจนกลายเป็นริบบิ้น
ขนาดใหญ่! คาพูดแบบนี!้ มันเหยียดหยามความสามารถของเขาเกินไปแล้ว!
“แว๊บ!”
ขวานที่ส่องแสงสีน้าเงินสว่างจ้าทันที! มันผลักเหล็กแหลมด้ามใหญ่ออกไปอย่างง่ายดาย จนร่างของทีปีสกระเด็น
ไปทันที!
“ตูม!”
“โครม!”
เสียงกระแทกดังสนั่นขึ้น! ร่างของชายผู้นั้นกระแทกจนทะลุเข้าไปในผนังบ้านหลังหนึ่งจนโครงสร้างบ้านหลังนั้น
พังทลายลงทันที! เศษอิฐสีขาวกระจัดกระจายแตกละเอียดไปทั่วลงมาทับถมกลายเป็นกองเศษอิฐขนาดใหญ่บริเวณแถว
นั้น
ชายหนุ่มทั้งสองกระโดดลงมาอย่างนุม่ นวลและย่างเท้าไปตามปกติ สายตาของเขาทั้งสองสาดส่องมองไปรอบๆ
และหันกลับไปมองกองเศษอิฐทีอ่ ยู่เบื้องหน้า
“สงบสติหน่อย” เสียงที่เยือกเย็น ดุจน้าแข็งเตือน
รอยถอนหายใจช้าๆ เขาหันไปมองหน้าเพื่อนของเขาด้วยความสานึกผิดเล็กน้อย

“ขอโทษด้วย.......ที่สติแตก” เสียงจริงจังแน่วแน่ดงั่ ภูผาขอโทษจากใจ
วิซิอัสส่ายหน้าเล็กน้อย สายตาที่เย็นชาจ้องมองที่กองเศษอิฐไม่วางตาเลยแม้แต่น้อย
“ช่างมัน......” เขาบอกมาเรียบๆและพูดต่อ “แต่ทีหลังเจ้าอาจจะถูกฆ่าง่ายๆ ถ้าเจ้าสงบสติไม่ได้กับเรื่องเล็กๆน้อยๆ”
รอยพยักหน้าเห็นด้วย เขารู้ตัวว่าตัวเขานั้น นอกจากจะเป็นคนขี้ระแวงแล้ว บางครั้งก็ววู่ ามเกินไปด้วย.....กองอิฐสี
ขาวที่ละเอียดยังคงนิ่งสงบ ไร้การขยับแต่อย่างใดจากผู้ถกู ฝัง ชายหนุ่มทั้งสองยืนนิ่งเช่นกัน เสียงหวีดหวิวของสายลมได้ส่ง
เสียงมาทักทายเช่นเคย รอยเดินเข้ามาใกล้ๆและยืนมอง
“ครึ่กๆ ครึ่กๆ”
จู่ๆ เสียงประหลาดจากกองเศษอิฐได้ดงั ขึ้นมา! เศษอิฐที่ทับถมร่างของใครคนหนึง่ ขยับทันที! เขาชะงักและเดิน
ถอยออกมาเล็กน้อย วิซิอัสเงื้อดาบขึ้นมาเล็กน้อย แววตาของเขาจับจ้องกองอิฐดั่งมัจจุราชทีก่ าลังจะกระชากวิญญาณที่
อยู่ตรงหน้าให้หลุดออก รอยจับขวานของเขาด้วยมือทัง้ สองข้าง มือของเขากาแน่นจนสามารถจะบีบให้ด้ามขวานแตกคา
มือของเขาได้....และ.....
“แว๊บบบบบบบบบบบบบบ!”
“ตูมมมมมมมมมมมม!”
แสงสีม่วงได้ส่องแสงจ้าออกมาจากกองเศษอิฐนั่น! เสียงระเบิดก้องกัมปนาทได้ดงั ขึ้นตามมา! เศษอิฐได้ระเบิด
กระจัดกระจายไปทั่ว จนไม่เหลือแม้แต่ผงธุลีสีขาวจากเศษอิฐ! และแล้วเงาร่างหนึ่งพุง่ เข้ามาโจมตีชายหนุม่ ผมสีทองอย่าง
รวดเร็ว! เขาผู้นั้นได้รีบใช้คมขวานตวัดไปข้างหน้าทันที!
“แกร๊งงงงงงงงงงงงงงงงงงงง!”
“เอี๊ยดดดดดดดดดดดด!”
เสียงปะทะของเหล็กสองชิน้ ได้ดังสนั่นขึ้น! เจ้าของร่างเงยหน้าขึ้นมาและแสยะยิ้มใส่ แววตาของเขาได้เปลี่ยนไปเป็น
แววตาที่ลุกโชนราวกับราชสีห์ที่กาลังโกรธจัด เขี้ยวสีขาวได้งอกยาวและแหลมคมมากขึ้น! ราวกับว่าเขาได้รับกาลังสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งเพิ่มขึ้น! เขาทั้งสองต่างฝ่ายต่างใช้แรงผลักกันเต็มที!่ ไม่มีฝ่ายใดยอมอ่อนข้อเลยแม้แต่น้อย!
ชายหนุ่มผมสีดาเร่งฝีเท้าดั่งสายลมไร้สีพัดมาอย่างว่องไว! ดาบของเขาได้พงุ่ เข้ามาที่ร่างของผู้เป็นพี่ชายของเขา
อย่างรวดเร็ว! แค่เสี้ยววินาทีเท่านั้น อีกนิดเดียวคมดาบกาลังจะแทงไปที่ร่างของบุรุษผู้นั้นแล้ว!
“หมับ!”

แทนที่คมดาบจะแทงทะลุร่างนั้น มันกลับชะงักแทน! เพราะ.....มืออีกข้างของเขาผู้นั้นกาคมดาบไว้! เลือดสีดาอม
ม่วงได้ไหลออกมาจากฝ่ามือข้างนั้น มันได้ชโลมไปทั่ว ชายหนุม่ ผมสีดาขมวดคิ้วและพยายามกระชากออก แต่ทว่า! มันยิ่ง
ถูกฝ่ามือข้างนั้นจับแน่นมากขึ้น เขาผู้นั้นหัวเราะเยาะและมองด้วยสายตาทีเ่ หยียดหยามผู้เป็นน้องชาย.....
“ยอมมอบมาให้ดีกว่า.....วิซิอัส” เสียงเรียกทุ้มเรียกช้าๆ แต่แววตาของเขาคู่นั้นยังคงจ้องกล่องใบนั้นที่อยู่อ้อมกอด
ของเขา “ก่อนที่ร่างของเจ้ากับโรยาตุสจะเละเป็นซุปเนื้อเหลวๆ”
“เสียใจด้วย” น้าเสียงราบเรียบไร้ความสะทกสะท้านตอบกลับมา “แต่ข้าไม่สามารถผิดคาสัญญาของนักรบ
ระหว่างท่านพ่อกับข้าได้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึน้ ก็ตาม........”
ว่าแล้ว ชายหนุ่มก็พดู พึมพาอีกครัง้ พร้อมกับกระชากดาบเล่มนั้นออกจากฝ่ามือข้างนั้นทันที!
“ตูม!”
ทันใดนั้น! เสาดินได้พุ่งออกมาจากพสุธาอีกครั้ง! มันพุ่งเข้าหาร่างของเขาผู้นั้น! ชายผมหยักศกสีน้าตาลกระโดด
หลบออกไป ทว่า!....มันไม่ได้พุ่งมาแค่เสาเดียว! ไมว่าเขาจะเหยียบแผ่นดินบริเวณไหน เสาดินได้พุ่งออกมา มันไล่ตามร่าง
ของเขาไม่หยุดหย่อนซักนิดเดียว!
เขากระโดดหลบไปไกลแสนไกลจากบริเวณนั้น พวกมันยังคงไล่ตามไม่เลิก! เขาหันกลับไปและร่าย
มนตราแห่งความมืดพร้อมกับตวัดเหล็กแหลมสีเงินใส่กองทัพเสาดิน
“เดม่อนสติลคิลลาสสสสสสสส!”
“ฟ้าว!”
“ตูม!”
ลาแสงสีม่วงอมดาได้พงุ่ ออกมาหลายร้อยลูกเข้าใส่เสาดินที่กาลังแทรกออกมาจากพื้นดินไม่หยุดยั้ง! เสียงระเบิด
ได้ดังขึ้นตามมา! เสาดินเหล่านั้นพังทลายไปทันที! มันแตกละเอียดร่วงกราวสู่พื้นดินแถบนั้น ไม่เหลือแม้แต่ผงธุลีและฝุ่น
แม้แต่น้อย เขากระโดดลงสู่พื้นดินเบื้องล่างลงอีกครั้งและวิง่ กลับไปที่เดิม เขาจะกลับไปไม่ได้เด็ดขาด เพราะ สิ่งที่เขา
ปรารถนามันยังไม่ได้กลับมาพร้อมกับเขา
“หาพวกข้าอยู่หรอ”
เสียงกระซิบมัจจุราชของใครคนหนึ่งนั้นทาให้เขาหยุดเดินและหันไปตามเสียงเรียก และนัยน์ตาสีน้าตาลของเขา
เบิกกว้างด้วยความตกใจ!
“วอ-อ-อ-อ-ทรี่บลัด-ด-ด-ด .....ไบท์!!!!!”

ลาแสงสีน้าเงินหลายร้อยลูกได้พุ่งออกมาจากคมขวานทีถ่ ูกตวัดมา ลาแสงเหล่านั้นพุ่งเข้าหาเขาดั่งห่าฝน! ทีปีสไม่
รอช้าที่จะให้ร่างของเขาโดนลาแสงเหล่านั้นและถูกกัดกินด้วยเลือดของตัวเอง เขาควงเหล็กแหลมมากันห่าฝนลาแสงสีน้า
เงินทันที!
“แก๊ง!ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”
เสียงสะท้อนลาแสงสีน้าเงินได้ร้องขึ้น! ลาแสงเหล่านั้นกระเด็นออกไปกระแทกกับฝาผนังบ้านแถบนั้น แทนที่มันจะ
สลายไป กลับแบ่งเป็นสองลูก ลาแสงเหล่านั้นพุ่งเข้าหาอีกครั้ง ยิง่ กระเด็นไปกระแทกมากเท่าไหร่ จานวนลาแสงเหล่านั้นก็
เพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ! ตอนนี้ทีปีสเร่งความเร็วในการควงให้ไวขึน้ เพื่อต้านลาแสงที่ไล่ล่าไม่รู้จักหยุดเหล่านี้
ชายหนุ่มผมสีดาจับดาบให้กระชับขึ้นและกาลังจะวิ่งเข้ามา แต่ชายหนุ่มผมสีทองแกว่งขวานไปกันไว้
“วิซิอัส เจ้าไปก่อน ทางนี้ขา้ จัดการเอง!” เขาพูด
“ไม่ ข้าจะไปโดยทิ้งเจ้าไม่ได้” วิซิอัสเถียงกลับด้วยน้าเสียงเย็นๆ “จะไปก็ต้องไปด้วยกัน”
“เราไม่มเี วลามากพอแล้ว” แววตาที่นั้นได้แสดงความจริงจังกับเรื่องนี้ “ตอนนี้ฟ้าใกล้สางแล้ว พวก
เลเนียรอเจ้าอยู่ ประตูมิตถิ ้าถูกเปิดจะเปิดได้ไม่นาน เจ้าเองก็รู้”
เขาถอนหายใจครู่หนึ่งและพูดต่อ
“อีกอย่าง.....อย่าคิดว่าผู้หญิงที่รู้มากจะเอาตัวรอดเสมอไปนะ” เขาพูดด้วยน้าเสียงทีเ่ ต็มไปด้วยความกังวล
“บางครั้งสมองน่ะสู้ได้ แต่กาลังน่ะสู้ไม่ได้นะ ข้าขอล่ะ....ข้าไม่อยากเห็นภาพแบบนั้นเหมือนในอดีตอีก”
ชายหนุ่มผมสีดาเงียบไปซักครู่ ในใจของเขาตอนนี้ นึกถึงภาพของหญิงสาวร่างเล็กผมยาวถึงกลางหลังสีดาสนิท
ยืนเถียงเขาฉอดๆ ตามนิสัยแย่ๆ เขาส่ายหัวด้วยความไม่อยากเชือ่ คาพูดของเพื่อนของเขาเลย แต่สุดท้ายก็เก็บดาบเข้าฝัก
และจับกล่องไม้แน่นขึ้น
“......เห็นแก่เจ้าขอนะ ถึงไป....” น้าเสียงเย็นชาตกลง “รีบมาทีน่ ัดด้วยล่ะกัน”
วิซิอัสหันหลังและเร่งฝีเท้าวิง่ ไปทางที่อยูเ่ บื้องหน้า ร่างของเขากระโดดขึ้นสู่หลังคาบ้านอีกครั้งและเริ่มวิ่งทันที ขา
ของเขาวิง่ ไปเรื่อยๆไม่ได้หยุดพักเลยแม้แต่น้อย ถึงแม้จะเจอสิ่งกีดขวางเฉกเช่นก้องอิฐ แต่เขาก็กา้ วข้ามได้สบายๆ ใน
ระหว่างนั้น จู่ๆ เขาก็เหลือบไปเห็นแสงสว่างขนาดใหญ่ลอยเด่นอยู่กลางท้องฟ้าเป็นรูโหว่ขนาดใหญ่ ราวกับรอยแตก
ระหว่างอากาศ ในรอยแตกนั้น มีภาพเป็นสีเขียวไหลไปมา มันได้ส่องแสงสว่างมาทางประตูเมืองทิศเหนือ
ประตูมิติเปิดแล้ว.....เหลือเพียงแค่ครึ่งชัว่ โมงเท่านั้น...........

เขาเร่งฝีเท้าให้ไวมากกว่าเก่าพร้อมกับใช้สายตาสาดส่องมองไปตามหน้าต่างของบ้านเรือนแต่ล่ะหลัง เพื่อหา หญิง
สาวผู้นั้นให้เจอ ก่อนที่ประตูมิติจะทาการปิดอีกครัง้
ชายหนุ่มผมสีทองมองเพือ่ นของเขาจนร่างได้หายลับตาไป เขาหันหลับมาศัตรูที่กาลังต่อต้านลาแสงที่เขาพึง่ ส่งไป
เขายิม้ ปุ๊บปั๊บอย่างสบายใจ
“ยิ่งทาลายลาแสง มันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะ ทีปีส” เสียงจริงจังว่าและเริม่ ส่งห่าฝนสีน้าเงินเหล่านั้นต่อไปอีกครั้ง
“ฮึ่ม!” ทีปีสขบกรามถี่ยิบด้วยความเจ็บใจ
ในใจเขาก็อยากจะหยุด แต่ถ้าหยุด เขาก็จะโดนพวกลาแสงเหล่านี้เข้าร่างและดูดพลังของเขาจนหมดสิ้น!
“เอาล่ะ มาตัดสินระหว่างเหล็กแหลมเลื่องชื่อของเจ้า กับ ขวานกระจอกทีเ่ จ้าว่า” เสียงประกาศท้าทายของรอยดังขึ้น
“ใคร....จะดีวา่ กันแน่!”
“ได้เลย โรยาตุส!” เจ้าเมืองแห่งวลาเซียรับคาท้ารอยทันที

“เอ็กซ์พล็อต ซาเตครัช!”
เสียงร่ายมนตราแห่งความมืดดัง้ ขึ้นอีกครั้ง! ลาแสงสีม่วงอมดาได้พงุ่ ออกมาจากเหล็กแหลมในมือของฝ่ายตรง
ข้ามอีกครั้ง! พวกมันวิง่ ไล่ตามฉันเช่นเคยโดยไม่หยุดยัง้ ! ฉันวิ่งกะเพลกๆไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยขาข้างหนึ่งที่เจ็บปวดเพราะแผล
ฉกรรจ์ที่เขาฝากไว้.....ให้ตายเหอะ!....นรกชัดๆ!.....ทาไมเวลาแบบนี้ต้องมาตาจนแบบนี้ดว้ ยนะ...
“ตูม!ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”
เสียงระเบิดแห่งความโศกเศร้าได้ดังต่อเนื่องไม่หยุด! ฉันหลบระเบิดมัจจุราชของหมอนั่นอย่างหวุดหวิดและเร่งฝีเท้า
ให้วงิ่ เร็วมากกว่าเก่า แต่ความเจ็บปวดที่ขาข้างนั้นมันทาให้ฉันวิ่งช้าลงมากกว่าเก่า ลาแสงไร้ตาแต่มีเขีย้ วสีขาวคมกริบ
เหล่านั้นมันยังคงไล่ตามและพยายามจะกัดร่างของฉัน ฉันวิ่งไปเรือ่ ยๆ นัยน์ตาสีแดงฉานดัง่
เลือดของฉันสาดส่องมองไปรอบๆนั่นด้วยความรวดเร็ว เสียงระบิดยังคงดังไล่ตามหลังฉันติดๆ
.....เวลาแบบนี้มันต้องมีของอะไรใช้ได้บา้ งน่า.....แค่อันเดียวก็ยังดี......ฉันกวาดมองไปรอบๆหลายครั้งหลายหน แต่
มันกลับไม่มีเล๊ย.......ทาไมต้องมาซวยตอนนี้ดว้ ยนะ.....งั้นก็ต้องใช้แผนแล้ว....
ฉันวิ่งไปซักครู่ กองทัพลาแสงมัจจุราชก็ยังคงตามตลอด (มัจจุราชสมชื่อจริงๆ)...ตอนนี้ฉันกาลังจะวิง่ รอบห้องครบ
สามรอบแล้ว......แปล๊บ!.....ขาอีกข้างของฉันที่ใช้วงิ่ เริ่มหนักหน่วงขึ้นและก้าวไม่ค่อยออกแล้วววววว! แถมขาที่ถูกแทง

เลือดไหลไม่ยอมหยุดด้วย! สนุกล่ะซิ ขาทั้งสองข้างเริ่มใช้งานไม่ได้และ!.....สมองของฉันมันยังตื้อ! คิดอะไรไม่ออกเล๊ย!....
โอ๊ย! เฟรย่า! เวลาอื่นเธอฉลาดดีนัก แต่ทาไมเวลานีต้ ้องมาโง่แบบนี้ด้วยนะ!....ถ้าหมอนั่นมันรู้มันต้องหัวเราะฉันแน่ๆเลย!
“วิ่งไปก็เปล่าประโยชน์น่า เฟรย่า” เสียงทุ้มแบะนุม่ นวลบอก “ยอมแพ้ซะดีกว่า สุดท้าย มงกุฎกับตัวเจ้าก็ต้องตก
เป็นของข้าอยู่ด!ี ”
“นายจะได้แน่! ถ้านายได้ไปเกิดเป็นน้องหมาข้างบ้านฉันน่ะ” ฉันเถียงกลับไปทันที “ยังไง ฉันก็ไม่ปล่อยให้นายได้
ฉันกับมงกุฎไปแน่!”
ชายผู้นั้นหัวเราะในลาคอและมองดูผลงานของตัวเองที่กาลังไล่ล่าฉันยิ่งกว่าสัตว์ดุร้ายทีก่ าลังไล่ล่าเหยื่อของมัน
“งั้นเจ้าก็แสดงให้ขา้ ดูซิ” น้าเสียงที่นุ่มนวลแปรเปลี่ยนเป็นน้าเสียงที่แฝงไปด้วยความอามหิต “ถ้าเจ้าทาลายระเบิด
ทุกลูกได้ ข้าจะถอนทัพทั้งหมดกลับ”
คิ้วที่โก่งเรียวได้รูปของฉันมุ่นด้วยความสงสัยทันที
“พูดแบบนี้หมายความว่าไง” ฉันหันไปถามด้วยความกระตือรือร้น ขาของฉันยังคงวิ่งต่อไป
ลาแสงเหล่านั้นยังคงพุง่ ไล่ตามไม่เลิก ฉันเริ่มเร่งฝีเท้าอีก ถึงแม้มันจะเจ็บจนตัวแทบขาดเป็นสายก็เถอะ
“ข้าจะเลิกชิงมงกุฎและตัวเจ้า” คาพูดนั้นได้หลุดออกจากปากของชายผู้สูงศักดิ์ผู้นั้น “ถ้าเจ้าสามารถทาลายกองทัพ
ระเบิดมัจจุราชของข้าได้”
......มาถึงเล่นมุขนี้เลยเหรอ....คิดจะให้ฉันตายใจน่ะ.....เสียใจย่ะ!...คนอย่างฉันโดนมาซะโชกโชนแล้ว.....เรื่องแค่นี้
คิดว่าฉันไม่รู้เหรอ......ว่านายจะให้ฉันเผลอ แล้วตอนนั้น นายก็จะลอบทาร้ายฉันน่ะ
“คาพูดของนายเชื่อไม่ได้หรอก!” ฉันตะโกนตอบไป “จะหลอกน่ะ ไปทาให้มันเนียนกว่านี้หน่อยนะ!”
“ข้าพูดจริงๆ เฟรย่า” สายตาที่จริงจังจับจ้องมองมาที่ฉันและยิ้มมุมปากอีกครั้ง “ผู้เป็นเจ้าเมืองจะพูดกลับกรอกได้
ยังไงล่ะ”
“สิ่งที่นายพูดน่ะมันใช่!” ฉันเถียงต่อ “แต่ถ้าสาหรับตัวนายนั้นมันไม่ใช่อย่างยิง่ !”
สิ้นคาพูดนั้น...มันก็ทาให้ฉันคิดได้!.....เรายังมีไอ้นั่นอยู่น.ี่ ....ถ้าใช้วิธีนั้น.....ก็น่าจะได้ผล......แหม! งานนี้ต้อง
ขอบคุณทีปีสนะเนี่ยที่พูดมาแล้วฉันก็คิดทางได้....เจ้านี่ไม่รู้ตวั เลยซักนิด ว่าที่พูดไปน่ะจะทาร้ายตัวเจ้านีซ่ ะเอง....คิดแล้วก็
น่าขาจริงๆ....
“นายพูดจริงเหรอ” เสียงทีส่ ดใสของฉันถามไป

“จริงซิ” เสียงทุ้มนั่นยืนกราน.....นั่น!.....ไม่รู้จริงๆด้วย.....เสร็จฉันแน่!
“งั้น.....ฉัน....จะเชื่อก็ได้.....” ฉันพูดช้าๆ
ว่าแล้วจู่ๆฉันก็หยุดวิง่ และหันไปเผอิญหน้ากับกองทัพลาแสงเหล่านั้น ลาแสงเหล่านั้นอ้าปากโชว์เขี้ยวทีจ่ ้องจะฝัง
ร่างให้ฉันเห็นอีกครัง้ ฉันโยนแดรกเกอร์ของเขาทิ้ง ชายผู้นั้นขมวดคิ้วด้วยความงุนงงกับสิ่งที่ฉันจะทา
กลิ่นเลือดที่มาจากบาดแผลที่ขาของฉันเริ่มส่งกลิ่นเย้ายวนพวกลาแสงเหล่านั้น พวกมันพุ่งโจมตีเข้ามาที่ร่างของ
ฉันอย่างรวดเร็ว อีกเพียงแค่10วินาที (จากที่ฉันประมาณ ) มันจะต้องวิง่ เขามากัดร่างของฉันแน่...... ริมฝีปากของฉันกัด
แน่นจนเกิดเลือดขอดและผ่อนลมหายใจช้าๆ....เอาล่ะ.....เสี่ยงต้องเสี่ยงล่ะงานนี้
...10......9......8......7......6...
ผ่านไปแล้ว5วินาที อีก5วินาทีเท่านั้น......อีกนิดเดียว ลาแสงเหล่านั้นกาลังจะพุง่ เข้ามาแล้ว.....ฉันย่อตัวเล็กน้อย
และกระโดดเหนือกองทัพลาแสงเหล่านั้น ชายผู้นั้นจับจ้องฉันไม่วางตาและนัยน์ของเขาเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจ
ลาแสงเหล่านั้นพุง่ เข้ามาทันที!
“ฟุบๆๆๆๆๆๆๆๆ!”
“กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด!”
เสียงกรีดร้องด้วยความทรมานของกองทัพมัจจุราชได้ดังขึ้น! ลูกศรเหล็กสีดาหัวรูปมังกรสิบกว่าดอกได้วงิ่ ผ่าน
ทะลุร่างของพวกมัน! ร่างเหล่านัน้ ได้กลับกลายเป็นศิลาสีดาและร่วงลงสู่พื้นหินทันที! ลาแสงมัจจุราชลูกอื่นถอยกรูดและ
หันหลังกลับหนีด้วยความหวาดผวาลูกศรเหล่านั้น! ทว่า ฉันรัวยิงลูกศรหลายดอกใหม่อีกรอบ มันพุง่ แหวกอากาศไปด้วย
ความเร็วสูง! ลูกศรเหล่านั้นไม่ปล่อยให้เหยื่อที่แสนน่าเวทนารอดไปได้! มันจัดการคร่าชีวติ ทันที!
“กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด!”
เสียงหวีดหวิวร้องขอความช่วยเหลือด้วยความทรมานดังขึน้ อีกระลอก! ร่างเหล่านั้นร่วงหล่นสู่ปฐพี ทีบะตัวๆ จน
ตอนนี้กลายเป็นสิบๆกว่าตัวแล้ว ลูกศรที่ฉันดึงออกมาใหม่ยงั พุ่งรัวไม่เลิก จาก10ตัว หลายเป็น30......จาก30....กลายเป็น
60.....มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนหมดทัง้ กองทัพ ลูกศรเหล่านั้นยังคงปักคาร่างและกลายไปเป็นหินพร้อมกัน
“ตุบ!”
ร่างของฉันกระโดดลงสูผ่ ืนพสุธา ธนูไม้แข็งที่ถูกแกะสลักเป็นรูปแวมไพร์ที่กลายร่างแล้วเล็งไปที่ร่างของชายผู้นั้น
ทันที ลูกศรเหล็กได้ส่องแสงเรืองรองสีแดงอมเลือดเล็กน้อยราวกับว่ามันดีใจมากที่จะฆ่าคนที่อยู่เบื้องหน้า สีหน้าของชายผู้
นั้นแปลกใจเล็กน้อย แต่กย็ ังคงยิม้ ที่มุมปากอยู่อย่างไม่หวาดหวั่น

“เจ้าเอาธนูกับลูกศรมาได้ยังไง” เขาถามฉันทันทีดว้ ยน้าเสียงที่ทุ้มและนุ่มนวลเช่นเคย “ทั้งๆที่มันใหญ่และหนัก
ขนาดนั้น”
รอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเจ้าเล่ห์ผุดพรายขึ้นมาบนใบหน้าของฉัน
“น้องของนายเสกให้มันเล็กเท่าฝ่ามือ” ฉันตอบไป “และก็เอามันใส่กระเป๋ากางเกงของฉันก่อนที่ฉันจะมาแสดง
มันเล็กมากจนฉันลืมไปเลยว่า.....มันอยู่ด้วย”
“ให้พกติดตัวเลยหรอเนี่ย” เขาหัวเราะด้วยน้าเสียงที่เต็มไปด้วยความโหดเหีย้ ม “สงสัยกลัวข้าจะเอาเจ้าไปเป็นชายา
จริงๆ......”
เขาเดินเข้ามาช้าๆอย่างไม่หวาดหวั่น
“ข้าอยากรู้จริงๆ ว่าเจ้าสาคัญอะไรนักหนา” เสียงทีเ่ ต็มไปด้วยปุจฉาได้เอ่ยถาม “ถึงขนาดให้อาวุธที่แต่ก่อนตัวเอง
เคยใช้ให้เด็กสาวที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าเช่นเจ้า”
ฉันหายใจช้าๆอย่างรวยระริน แต่ก็ตอบไปเนียนๆ
“จะสาคัญหรือไม่ ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี”้ ....จะว่าไป...มันก็น่าสงสัยแฮะ....แต่ชา่ งมัน....เดี๋ยวต้องถามทีหลัง
..... “แต่ตอนนี้ ฉันทาตามข้อตกลงและ! ถอยทัพของพวกนายกลับไปเดี๋ยวนี!้ ไม่งั้นลูกศรเหล่านี้จะพานายไปเยี่ยมซาตาน
แน่”
“...ได้...” เสียงทุ้มยืนยัน และมองไปที่ลูกศรเหล็กนั่น “แต่....เจ้าต้องวางธนูกับลูกศรลงก่น ข้าถึงจะปล่อย”
“เสียใจ! แต่ยังไงฉันจะต้องยิงนายอยู่ดี” น้าเสียงสดใส แต่เต็มไปด้วยความเล่ห์ร้ายของฉันว่า “เพราะ คนที่มี
ความเลวประดับบารมีอย่างนายไว้ใจไม่ได้”
เขาเบิกนัยน์ตาทั้งคูใ่ ห้กว้างขึ้น แววตาคู่นั้นกลับกลายเป็นแววตาวาวโรจน์ของปีศาจดูดเลือดอีกครั้ง เขี้ยวของเขา
คราวนีง้ อกและยาวมากกว่าเก่าอีก เขาแสยะยิ้มโชว์เขีย้ วที่แหลมคมที่พร้อมที่จะฝังเข้าร่างให้ฉัน
“งั้นข้าก็คงปล่อยเด็กรู้มากอย่างเจ้าไม่ได้ซะแล้วล่ะ เฟรย่า” เสียงที่ทุ้มและนุม่ นวลกลับกลายป็นเสียงทีค่ ารามราว
กับสัตว์ร้ายที่กาลังกระหายเลือด เนื้อ และ วิญญา “ไม่แปลกใจเลย ว่าทาไมศึกคราวที่แล้ว ท่านเคานท์เตส ถึงบ่นซะหูขา้
ชาเกี่ยวกับเจ้า”
“หรอจ๊ะ” ฉันยิ้มกว้างและจินตนาการนึกถึงหน้าของอลิซาเบทที่กาลังบ่นๆๆๆๆๆ.....ฮะๆๆๆ.....สงสัยยัยนั่นคงเจ็บ
ใจที่ฉันว่า ว่าอัปลักษณ์ แถมยัง ตบเป็นของฝากซะอีก..... “งั้นฝากบอกนางด้วยนะว่า ข้าคิดถึงจนอยากจะฝากของไปให้
อีกครั้งนะเนี่ย”

“แต่ก่อนฝาก เจ้าจะต้องกลับไปเป็นชายาของข้าก่อน” เสียงคารามว่า
ทันใดนั้น! ร่างชายผู้นั้นก็พุ่งเข้าหาร่างของฉันทันที! แขนของฉันเกร็งมากจนสั่น.....และนัยน์ตาของฉันก็เบิกกว้าง
ด้วยความตกใจสุดขีด.....เพราะ.......
“โฮกกกกกกกกกกกกกกกกกก”
เสียงคารามของยมทูตในร่างปีศาจได้ดังขึ้น! ร่างของชายผู้นนั้ แปรเปลี่ยนไป! จากบุรุษร่างสูงและสง่า
งาม บัดนี้ กลับกลายเป็นอสุรกายกระหายเลือดในร่างค้างคาวที่มขี นงอกยาวหยุบหยับไปทั่ว! ปีกพังผืดสีดาได้
สยายออกจากกลางหลัง! ตามแขนขาของเขาทั้งสองข้างมีกล้ามขยายใหญ่ขนึ้ จนแทบระเบิดได้! มือทีห่ ยาบ
กร้านนั้นมีเล็กสีขาวงอกออกมายาวมาก! ผิวสีขาวซีดนัน้ ได้กลายเป็นสีดาสนิทดุจนิลกาฬ! นัยน์ตาสีน้าตาลได้
กลับกลายเป็นสีแดงสดดูน่าสยองขวัญ แต่ทดี่ ูน่าจะสยองสูดก็คงเป็นเขี้ยวสีขาวทีง่ อกและยาวแหลมมากที่
สามารถกัดทีเดียวก็สามารถดูดเลือดออกจนหมดร่างได้!
อสุรกายตัวนั้นอ้าปากโชว์เขี้ยวเพื่อที่จะกัดที่ซอกคอขาวๆของฉันอย่างรวดเร็ว ยิ่งมันกระพือปีกมากเท่าไหร่ ร่าง
นั้นก็เข้าใกล้ฉันไวมากขึ้น.....ฟันของฉันกัดแน่น แขนและขาของฉันเริ่มสั่น....ตั้งแต่เจอแวมไพร์ที่กลายร่างมา ไม่เคยเจอ
แวมไพร์รอบไหนที่น่ากลัวที่สุดเท่ารอบนี้เลย....เฟรย่า!!!...ถ้ากลัว....แกโดนมันข่มขืนและจับเป็นแวมไพร์แน่!!!!....ร่างนั้น
พุ่งเข้ามาใกล้เรื่อยๆ อีกนิดเดียว กรงเล็บสีขาวทั้งสองข้างจะจับฉันแล้ว
.........เอาล่ะ....เป็นไงเป็นกัน!.......นิ้วที่เรียวยาวของฉันทาการปล่อยลูกศรหัวเหล็กนั่นไปทันที! ลูกศรเหล่านั้นพุง่
เข้าหาด้วยความเร็วสูงราวกับอสุนีบาตวิง่ ผ่านน่านฟ้า! อสุรกายสีดาร่างนั้นพุ่งเข้ามาแล้ววววววววว!
“ฟ้าวววววววววววววววววว!”
“ฉึก!”

นางนั่นไปอยู่ไหนเนี่ย.........แม้แต่กลิ่นก็จับไมได้เลย.......ทีปีสเอาไปซ่อนที่ไหนกันแน่
ก้าวเท้าแต่ล่ะก้าวทีช่ ายหนุ่มผูห้ นึ่งกระโดดไปตามหลังคาบ้านกระโดดไปด้วยความเงียบ ไร้เสียงอื่นสิ่งใด
ทั้งสิ้น แต่รวดเร็วยิง่ กว่าสายฟ้าฟาด วายุบางๆได้พัดมาจนผมหน้าม้าที่ยางปิดช่วงตาได้ปลิวไปด้านหลัง เรือนผมที่ยาว
สไลด์ประบ่าสีดาก็เช่นกัน นัยน์ตาสีเขียวดัง่ มรกตทีด่ ูลึกลับและเย็นชาคู่นั้นสาดส่องมองไปทุกรอบด้านเพื่อตามหาใครคน
หนึ่ง.....คนๆนัน้ เป็นเพียงแค่หญิงสาววัยรุ่นธรรมดาๆ.....แต่เขารู้สึกอดเป็นห่วงไม่ได้
.....ก็เธอคนนัน้ เหมือนเพือ่ นที่ไหนล่ะ!........

จู่ๆ ชายหนุ่มก็หยุดวิง่ เขาค่อยๆเดินช้าลงๆ และยืนนิ่งสงบ เสียงหอบได้ดังขึ้นเล็กน้อย เขาใช้มือทีเ่ รียวยาวอีกข้าง
หนึ่งปาดเหงื่อที่ไหลโทรมที่ใบหน้าของเขา เขาหันกลับไปมองทางทิศเหนืออีกครัง้ ตอนนี้ประตูมติ ทิ ี่กว้างใหญ่เริ่มเล็กลงนิด
หนึ่ง ในใจตอนนี้เขาคิดอะไรบางอย่าง
เวลาแบบนี้ นางนี่ไปอยู่ไหนนะ....รึว่า..............ทีปีส........
หมดความคิดนั้น เขาก็เริ่มวิ่งอีกครั้ง คราวนีเ้ ขาเร่งฝีเท้ามากกว่า จากที่เขากระโดดก้าวหนึ่งข้ามบ้านมาหลังหนึ่ง
ตอนนี้เท้าทีเ่ ขาเหยียบแต่ล่ะครั้งสามารถข้ามบ้านไปได้สามสี่หลัง! ในแขนที่โอบกอดของเขามีกล่องใบไม้ใบนั้นอยู่
ยิ่งวิ่งเท่าไหร่ เขาก็วิ่งเร็วขึ้น จนสามารถวิ่งไปริบเมืองศรีวไิ ลขนาดใหญ่เฉกเช่น เมืองคลูจได้ เขากลับมาทีเ่ ดิมอีก
ครั้งและหอบเป็นจังหวะเล็กน้อย เสียงหอบนั้นได้ดงั ขึ้นมากกว่าเดิม....ผลสรุปที่เขาได้พบตอนนี้ก็คอื ......ไม่เจอ.......และ
ทันใดนั้น!
“ฟึบ!”
จู่ๆก็มีลูกศรเรืองแสงสีนาตาลสว่
้
างได้วงิ่ เฉียดใบหน้าของเขาและไปปักทะลุหลังคาข้างๆ! ใบหน้าของเขามีเลือดสีดา
อมม่วงค่อยๆไหลช้าๆออกจากแก้มทันที! สายตาของเขาเหลือบไปมองทิศทางที่มันมา มันมาจากข้างล่างบ้านหลังนั้น
นัยน์ตาสีเขียวคู่นั้นจับจ้องไปมองเจ้าของผู้ทันที แต่มองยังไงเขาก็ไม่รู้อยู่ดี เพราะ มีอศั วินชุดเกราะสีเงินจานวนพันกว่าคน
เล็งลูกศรจากธนูสีทองอร่ามมาทางร่างของชายผู้นี้
......พวกครูเสดเหรอ.......
“แกซินะ วลาด วิเซียส ดราคูล!” เสียงของหนึ่งในกองทัพนั้นเกรี้ยวกราด
“ใช่” เสียงที่เย็นๆตอบกลับไปและเอ่ยถาม “โอเวนล่ะ ไปไหน”
“เรื่องของพวกข้า!” อัศวินผู้นั้นตอบ “แต่แกน่ะ! จงเตรียมตัวไปเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าให้ท่านไล่ลงทะเลไฟได้และ!”
“ฟุบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”
ว่าแล้วลูกศรพระจิต7ประการสีน้าตาลสว่างก็ได้พงุ่ ออกไปไวยิ่งกว่าแสง! ลูกศรเหล่านั้นได้กลายร่างเป็นลาแสงรูป
ไม้กางเขนสีขาวสว่างจ้า!!!! มันได้พุ่งเข้าหาวิซิอัสทันที!....
อีกนิดเดียว!!!.......มันก็แทงทะลุร่างของเขาแล้ว! แต่ทว่าสีหน้าของชายหนุม่ กลับนิ่งเฉย! เขาชักดาบออกจากฝัก
อย่างรวดเร็ว! สายลมสีดาจานวนมากจากทิศต่างๆได้มาหมุนรอบๆตัวดาบและสลายไป เผยให้เห็นดาบลายค้างคาวตัว
ใหญ่สีดาที่แท้จริง! มันได้ถูกเหวีย่ งออกไปวงกลมเข้าหาลูกศรเหล่านั้นทันที!
“ฉัวะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”

ลูกศรเหล่านั้นสลายไปทันทีเมื่อโดนคมดาบของดาบเล่มนั้นเพียงแค่นิดเดียว! พวกมันกลายเป็นผงธุลีร่วงกราวลง
สู่พื้นดิน! พวกอัศวินเกราะสีเงินต่างมองด้วยความตกใจจนดาบเล่มนั้นเหวีย่ งหลับมาหาเจ้าของของมัน ชายหนุ่มผมสีดา
รับและพุ่งร่างของตนเข้าสู่กองทัพแห่งคริสตังเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว! คมดาบสีเงินแวววาวเล็งไปที่รา่ งของเหล่าอัศวิน
ผู้เคราะห์ร้ายเหล่านั้นทันที!
“ฉัวะ!”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกก”
“ซ่า~”
เพียงแค่ฟันไปครั้งเดียว ร่างของอัศวินได้ถูกแยกเป็นสองส่วนไปเป็นจานวนร้อยกว่าคนทันที! เสียงร้องด้วยความ
ทรมานได้ดังก้องขึ้นด้วยและโหยหวนยิ่งกว่าสัตว์เดียรัจฉาน! โลหิตสีแดงฉานได้สาดกระจายชโลมทั่วผืนดินทันที! เหล่า
อัศวินที่เหลือต่างวิ่งเข้าไปเพื่อทีจ่ ะทาลายชายผู้นั้นให้สิ้นซากตามคาสั่งของเจ้านายของพวกเขา
แต่ทว่า! เขาผู้นั้นเคลื่อนไหวหลบคมดาบเป็นร้อยๆกว่าเล่มที่กาลังไล่แทงเหล่านั้นอย่างสบายๆ เหล่าอัศวินนั้นไล่
แทงไม่หยุดหย่อนเลยแม้แต่น้อย ชายหนุม่ พึมพาอะไรบางอย่าง ดาบเล่มนั้นได้ส่องแสงสีแดงอมเลือดออกมา! เสียงกระซิบ
มนตราคร่าชีวาเอ่ยเบาๆ เขาผู้นนั้ ตวัดดาบทันที!
“คาฟสไลด์บลัด!”
“ฉัวะ!ๆๆๆๆๆๆๆ”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกก”
“ซ่า~”
เสียงโหยหวนยิ่งกว่าปีศาจในขุมนรกที่ทรมานด้วยการถูกขังจองจาไว้ที่หุบเขาทาร์ทารัสได้ดังขึน้ ! โล่สี
ทองเหล่านัน้ ถูกคมดาบของเขาทาลายสูญสิน้ ! ร่างของพวกเขาได้ถกู ถลกแผ่นหนังทัว่ ร่างออกมาและแล่เนือ้
ตามร่างร่างของเป็นชิ้นๆราวกับเนื้อวัว โลหิตสีแดงฉานได้ละเลงท่วมเจิ่งนองพืน้ ดินยิ่งกว่าทะเล เศษเนือ้ สีแดง
ฉานบางๆได้กระจัดกระจายไปทั่วทันที! แม้แต่อวัยวะภายในก็ยังถูกแล่ออกเป็นชิน้ ๆ
ร่างเหล่านั้นร่วงลงสู่พื้นในกองโลหิตสีแดงฉานและชักดิ้นชักงอไปมาตามพื้นซักครู่ และ แน่นิ่งไป.....ไม่เหลืออะไร
เลยแม้แต่น้อยที่ร่างเหล่านั้น เหลือเพียงแต่.....โครงกระดูกทีช่ ุ่มไปด้วยเลือดที่มีเนื้อติดอยู่บางส่วน และ หัวใจสีแดง
สดๆที่กาลังเต้นตุบๆช้าๆ ส่วนอวัยวะทีเ่ หลือนั้น กลายสภาพเป็นเศษเนื้อสีแดงฉาน เศษเนื้อเหล่านั้นได้ได้กระจายไปทั่ว
พื้นพสุธา ไม่มีใครซักคนทีม่ ีชวี ิตรอดจากคมดาบทีช่ อุ่มไปด้วยโลหิตเล่มนั้น
ชายหนุม่ ไม่รอช้าทีจ่ ะยืนต่อให้เสียเวลา เขาเริ่มวิง่ ไปอีกครัง้ หนึ่ง......

“เจ้าหายังไงก็หาไม่เจอหรอก น้องรัก”
เสียงเรียกหาจากยมทูตที่คุ้นเคยได้ดงั ขึ้นข้างหูของเขา! ชายหนุ่มชะงักและรีบหันไปตามเสียงทันที! เจ้าของเสียงนั้น
แสยะยิ้มโชว์เขีย้ วให้ทั้งๆที่ร่างของเขาเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือด! มือของชายหนุ่มกาหมัดและเหวี่ยงหมัดนั่นใส่เจ้าของเสียง
นั้นทันที! แต่!
“ตูม!”
“โครมมมมมมมมมมมมมมมมมมม!”
คนที่ถูกชกนั่นกลับกลายเป็นเขาซะแทนนี!่ ร่างของชายหนุ่มกระเด็นไปกระแทกกับพฤษภชาติเหล่านั้นจนหักเป็นราบ
หน้ากลอง และกระแทกเข้าไปในบ้านฝั่งตรงข้ามหลังหนึ่งทันที! บ้านหลังนั้นพังครืนลงมากลายเป็นเศษอิฐสีขาวทับร่าง
ของเขาแทน! ทีปีสกระโดดลงมาอย่างนุม่ นวลและเดินไปหา
“เจ้ายังอ่อนประสบการณ์อยู่นะ” เสียงทุม้ ว่าและหัวเราะเบาๆ “วิ่งหาไปยังไงก็ไม่มีทางเจอนางหรอก”
กองเศษอิฐสีขาวขยับออก! วิซิอัสลุกขึ้นมาจากกองอิฐนัน่ เขาจ้องไปมองทีปีสด้วยความเคียดแค้น ร่างของเขามี
บาดแผลฉกรรจ์ไปทั่วร่าง ใบหน้าของเขาตอนนี้อาบไปด้วยโลหิตสีม่วงอมดาข้างแก้มข้างหนึง่ ริมฝีปากของเขามีโลหิตสี
แดงฉานไหลออกมาท่วม ราวกับว่าเขากระอักเลือดออกมา
“ท่านพานางไปไว้ไหนกันแน่” เสียงเยือกเย็นที่สะกดอารมณ์โกรธาเอ่ยถามไป “แล้วเพื่อนข้าล่ะ”
“โรยาตุสเจ็บเล็กน้อย ส่วนแม่หนูนั่นน่ะเหรอ”ทีปีสเลิกคิ้วขึน้ และตอบด้วยน้าเสียงที่แฝงไปด้วยปริศนา “อยู่
ตรงหน้า แต่ไร้การเห็นจากสิ่งใด นอกจาก ค้างคาวเท่านัน้ ”
คิ้วที่เรียวและคมเข้มของชายหนุม่ ชนกันทันที
“พูดมาตรงๆเลยดีกว่า ข้าไม่มีเวลามาเล่นเกมกับท่าน” วิซิอัสพยุงร่างขงตนและเดินออกมา
“ข้าพูดไปแล้ว วิซิอัส........ที่เหลือก็ใช้ความคิดของเจ้าดูและกัน”ว่าแล้วมือที่หยาบกร้านของเขาก็ได้ผายมือออกมา
ลาแสงสีดาอมม่งวงได้ลอยออกมาจากฝ่ามือนั่นทันที และหลับตา “คิดเร็วเข้านะ...ตอนนี้ร่างอีกร่างของข้ากลายร่างเป็น
ร่างที่แท้จริงแล้ว.....ให้แม่หนูนั่นเป็นคนฉลาดแค่ไหน.........เจ้าก็นา่ จะรู้นะว่า...จะเกิด.....อะไรขึ้น”
ทีปีสเหวี่ยงมือไปข้างหน้า! ลาแสงสีดาอมม่วงพุ่งออกไปอย่างรวดเร็ว และกลายร่างเป็นอสุรกายร่างใหญ่ตัวหนึง่
ขึ้นมา! นัยน์ตาของชายหนุม่ เบิกกว้างด้วยความประหลาดใจทันที!
นี่มัน!...

“ฟ้าวววววววววววววววววว!”
“ฉึก!”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก”
เสียงอสุรกายกระหายเลือดตัวนั้นกรีดร้องลั่น! ลูกศรเหล็กดอกนั้นแทงทะลุไปที่ดวงตาของมันเข้าไปอย่างแรง!
เลือดสีดาอมม่วงพุ่งกระฉูดออกมาท่วมใบหน้าราวกับน้าพุ มันชะงักถอยหลังและเอามือกุมหน้าบิดร่างไปมาอย่างทรมาน
“ดูท่าวันนี้ฉันจะลัคกี!้ ” น้าเสียงของฉันเริงร่า “ไปก่อนนะจ๊ะ จุ๊บๆ”
ฉันเก็บคันธนูเข้าไปในกระบอกและหันหลังเดินมา......หารู้ไม่ว่า.....
“เจ้ายังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น เฟรย่า!” เสียงคารามของมันตะโกนทันที!
ฉันหันหลังไปตามเสียง และดวงตาของฉันก็เบิกกว้างออก! เพราะ.....อึ๊ก...มืออีกข้างหนึง่ ของมันได้พงุ่ เข้ามาบีบ
คอของฉันทันที! ฉันพยายามแกะออกมือของสัตว์เดียรัจฉานตัวนัน้ แต่ยิ่งพยายามแกะเท่าไหร่มันก็ยิ่งบีบแน่นมากขึ้นและ
ชูขึ้นเหนือศีรษะ! ฉันพยายามใช้มืออีกข้างคลาไปที่กระเป๋ากางเกง.......บางที หมอนั่นมันอาจเอาอะไรใส่ในกระเป๋าอีกก็ได้
.....เจ้าของมือข้างนั้นไม่รอช้าให้ฉันจะหา มันพาร่างของฉันไปกระแทกกับฝาผนังทันที!
“ปึ้งงงงงงงงงงงงงง!”
“อ๊อก!”
ร่างของฉันกระแทกเข้าไปที่ฝาผนังอย่างแรงจนฉันกระอักเลือดออกมา! มือข้างนั้นยังคงบีบแน่นจนแน่นกรงเล็บจิก
เข้าไป เลือดสีแดงฉานของฉันค่อยๆไหลออกมาซึมตามซอกนิ้วของปีศาจตัวนั้น มันดึงลูกศรนั่นออกจากดวงตาของมัน
และโยนทิ้งไป เนื้อลูกตาสีขาวข้างนั้นไหลเยิ้มออกมาจากนัยน์ตา มันเอามือเก็บเข้าไปในดวงตาและหลับตาข้างนั้น ฉัน
ปล่อยธนูออกและใช้มือทั้งสองข้างแกะมันให้ออก .....แผนล้มเหลวเหรอเนีย่ ......หาทางซี้.....เราจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด!
“ดิ้นไปก็ไม่หลุดจากกรงเล็บของแวมไพร์ได้หรอก” เสียงคารามลั่นวาจาไป “ยอมเป็นชายาของข้าแต่แรกก็หมด
เรือ่ ง อย่าดื้อเลยน่า”
“ไม่.......ฉัน...ไม่มีวัน.......ยอม....เป็น....เมีย....นาย...แน่!” ฉันพูดช้าๆ ตอนนี้ฉันรู้สึกปวดหัวที่แสนหนักอึ้งซะแล้ว
ฉันรู้สึกเพลียมาก...แขนขาของฉันเริ่มปล่อยลง มันด้านชาไร้เรี่ยวแรงต่อต้านต่อสิ่งใด.........อย่าหลับนะ เฟรย่า!.......
“ถ้าอย่างงั้น.....” ว่าแล้วมือข้างนั้นก็บีบคอของฉันแน่นขึน้
“โอ๊ย!”

เล็บสีขาวที่เปรอะเลือดของฉันนั้นยิ่งจิกเข้าไปมากกว่าเก่า.......ขืนจิกเข้าไปอีกล่ะก็ คอฉันพรุนเป็นฟองน้าแน่!......
ต้องหาอะไรมา นัยน์ตาสีแดงฉานของฉันมองไปรอบๆห้องนั้นอีกครั้ง แต่ภาพที่ฉันมองเห็นนั้นเบลอขุ่นมัวเห็นไม่ชัดเลยแม่
แต่น้อย ตอนนี้สติของฉันเรืองรางมากขึ้น....สงสัยเพราะแผลที่ขากับที่คอแน่ๆ...ขาดเลือดมากขนาดนี้จะเบลอก็ไม่แปลก....
แต่....เวลาอย่างนี้ ยังไงฉันก็จะต้องรอดไปให้ได้
“ตอนนี้เจ้าต้องรู้สึกเบลอแน่” อสุรกายตัวนั้นเดา “มองอะไรก็คงไม่ชดั รู้สึกหมดแรงไม่สามารถจับอะไรได้แน่นอน”
“นาย....รู.้ ...ได้ยัง...ไง” ฉันสงสัยและพยายามจะเรียกสติคนื มา แต่ยงิ่ เรียกมันก็ทาให้หัวของฉันหนักอึ้งมากกว่า
เก่า
“กรงเล็บของข้าเคลือบพิษไว้อยู่” มันเฉลยและพูดต่อ “พิษนี้มันจะไปทาลายระบบประสาทในร่างของมนุษย์ทวั่ ร่าง
เมื่อรับไปแล้วอาการก็จะเป็นแบบที่เจ้าเป็นอยู่นี่แหละ”
“นายนี่มัน......” ฉันพยายามจะใช้มือทัง้ สองข้าง แต่มือทั้งสองข้างไม่ทางานตามที่ใจของฉันเรียก
“หึๆๆ ไม่มียาใดแก้ได้หรอกนะ มีทางเดียวคือต้องตายซะ” เสียงคารามนั่นหัวเราะ
ฉันอยากจะด่าทอเจ้านี่ตอ่ .....แต่...การหายใจของฉันเริ่มติดขัดเรื่อยๆ....ฉันอ้าปากไม่ได้แล้ว...ฉันรู้สึกเหนื่อยมาก
ขึ้นๆ..นี่ฉันจะตายจริงๆเหรอ.....ไม่มีทาง!
“เอ้า...พูดต่อไม่ได้ แสดงว่าตอนนี้พิษคงแล่นไปถึงบริเวณปอดแล้ว” มันยิ้มเยาะใส่ “ทาให้การหายใจติดขัด อีกไม่
นานก็คงจะไปหัวใจแล้ว”
สายตาฉันจ้องไปมองอสุรกายตัวนั้นไม่วางตา อสุรกายตังนั้นพูดต่อ
“พอแล่นเข้าสู่หัวใจ เจ้าก็จะตาย....” น้าเสียงคารามนั้นเน้นที่ตัวสุดท้าย “ตอนนี้เจ้ามีสองทางเลือก จะอยู่ หรือ
จะตาย...แค่พยักหน้า กับส่ายหน้า....”
ฉันกัดฟันแน่น......ทางไหนล่ะฉัน....ถ้าอยู่....เดาได้เลยว่าเจ้านี่จะต้องจับฉันเป็นแวมไพร์และชายาแน่.......แต่.....
ถ้าตาย......ฉันก็ไม่ได้กลับ......แถมเงิน 3,000 ล้านยูโร ก็อดด้วย.....เอาไงดี.....
“เร็วเข้า เฟรย่า......อย่าลังเลนานล่ะ” มันเลิกคิ้วขึ้น “ไม่งั้นมันจะลามเข้าสู่หัวใจนะ”
...อึก!.....จริงอย่างทีเ่ จ้านีว่ ่า.....ตอนนี้ฉันรู้สึกเจ็บในหน้าอก ราวกับว่ามีอะไรบางอย่างมาบีบหัวใจของฉันแน่นมาก
ยิ่งนานเท่าไหร่ก็ยงิ่ บีบมากเท่านัน้ ฉันกัดฟันจนเลือดออก...ให้ตายเหอะ!...ฉันไม่อยากเป็นเมียของคนรุ่นพ่ออย่างเจ้านี่นะ
....ใครก็ได้.....ช่วยฉันที!......

“โฮกกกกกกกกกกกกกกก!”
แววตาที่เต็มไปด้วยความเยือกเย็นของชายหนุ่มจับจ้องอสุรกายตัวนั้น มันมีกายาสีม่วงอมดาขนาดใหญ่ เขี้ยวสี
ทับทิมของมันได้งอกยาว นัยน์ตาสีแดงฉานของมันที่ลุกวาวไปด้วยความชั่วร้ายเบิกกว้างออก ปีกของมันสยายแผ่กว้าง
ใหญ่และกระพืบปีกพั่บๆ เสียงคารามของมันได้ดังกระหึม่ ไปทั่ว ลมหายใจฟืดฟาดๆได้พ่นออกมา เพียงแค่ครั้งเดียว! บ้าน
บริเวณแถบนั้นก็พังพินาศไปทันที! อสุรกายตัวนั้นกระพือปีกและอ้าปากกว้าง เผยให้เห็นลูกไฟสีเพลิงหลายร้อยลูก พวก
มันถูกพ่นออกมาจากปากนั้นทันที!
“ฟ้าววววววววววววววววววว!”
“ตูม!ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”
ลูกไฟสีเพลิงหลายร้อยลูกได้พุ่งเข้าหาชายผู้นั้นทันที! วิซิอัสกระโดดหลบลูกไฟเหล่านั้นและเร่งฝีเท้ารวดเร็วยิง่ กว่า
เสือชีตาร์ ลูกไฟเหล่านั้นยังคงไล่ล่าตามชายผู้นั้นไม่หยุดหย่อน เสียงระเบิดไล่ตามหลังของเขาไปเรือ่ ยๆ มันเผาผลาญ
ทาลายสิ่งที่ขวางหน้าให้หมดสิ้น! ทีปีสแสยะยิ้มอีกครัง้ และหยิบเหล็กแหลมสีเงินขึ้นมา
“เป็นไง มังกรมนต์ของข้า” เสียงที่ทุ้มนุม่ นวลเอ่ยถาม “เหมือนกับพวกกองทัพพันธมิตรของเจ้า พวกดราโกไนน์มยั๊
ล่ะ”
“ก็แค่รูป” ชายหนุม่ ตอบน้าเสียงเรียบเฉย
ชายหนุ่มหยุดวิง่ ลูกไฟเหล่านั้นยังไล่ตามเขาอยู่ เขายืนนิง่ เขาหรี่ตาที่คมกริบลงเล็กน้อย ริมฝีปากที่เรียวบางของ
เขาพึมพาอะไรบางอย่าง....อีกเพียงแค่อดึ ใจเดียว! ลาแสงเหล่านัน้ กาลังจะพุ่งเผาร่างของเขาแล้ว! เขาชูดาบไปเบื้องหน้า
และร่ายมนตราแห่งความมืดทันที!
“ฟรอซอะแบดดอน!”
“แว๊บบบบบบบบบบบบ”
“เปรี๊ยะ!ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”
เพียงแค่ชั่วพริบตา! คมดาบได้ส่องแสงสีฟา้ ครามออกและพุ่งเข้าใส่ลูกไฟเหล่านั้น ลูกไฟเหล่านั้นแข็งตัวกลายเป็น
น้าแข็งสีฟ้าครามและแตกเป็นเสีย่ งๆทันที! เศษน้าแข็งได้ร่วงกราวลงสู่พื้นดิน พื้นบริเวณนั้นได้แผ่ไอเย็นยะเยือกจากเศษ
น้าแข็ง ทาให้บรรยากาศแถวนั้นหนาวเย็นราวกับไปอยู่ขวั้ โลกเหนือ วิซิอัสเดินไปและเหยียบเศษน้าแข็งนั่นจนแตกละเอียด
คาเท้าของเขา
“ฉลาดดีนี่ที่ใช้มนตราทางด้านน้าแข็ง” ทีปีสชมด้วน้าเสียงที่อ่อนนุ่มแต่แฝงไปด้วยความแค้นเล็กน้อย
“ก็งั้นๆน่ะ” น้าเสียงทีเ่ ยือกเย็นดัง่ บรรยากาศว่าไป “ท่านรีบๆมาสะสางได้และ”

ชายควงเหล็กแหลมสีเงินนั่นและเหยียดริมฝีปากขึ้นที่มมุ ปากข้างหนึ่ง
“เดริซัส เอากล่องไม้นั่นมาให้ข้าให้ได้!” เสียงที่นุ่มนวลนัน่ กลายเป็นเสียงทีเ่ กรี้ยวกราด!
“โฮกกกกกกกกกกกกกกกกกก”
เสียงคารามตอบสนองต่อการร้องเรียกของทีปีสทันที! มันกระพือปีกอีกครัง้ และพุ่งร่างของมันเข้ามาหาศัตรูที่อยู่
เบื้องหน้าอย่างรวดเร็วดั่งอสุนีบาต! เขี้ยวหลายซี่สีทับทิมได้ถกู โชว์จากปากและทาการไล่กัดวัตถุที่ขวางหน้ามันทันที!
พฤษภชาติหลากหลายพันธุ์ที่อยูบ่ ริเวณแถบนั้นถูกพังทลายพินาศไม่เหลือเลยแม้แต่ใบไม้! ชายหนุ่มยืนนิ่ง! ไม่มีปฏิกิริยา
การตอบโต้เลยแม้แต่น้อย นัยน์ตาสีเขียวมรกตจับจ้องมาที่อสุรกายตัวนั้น
ร่างของมันพุ่งเข้ามาพร้อมกับอ้าปากพร้อมทีจ่ ะฝังคมเขีย้ วเข้าไปที่ร่างของชายหนุม่ ! ทว่า! จู่ๆร่างของชายหนุ่ม
นั้นก็อันตรธานหายไปทันที! มังกรมนต์ตัวนั้นชะงักและหันไปมองรอบๆ มันบินร่อนลงสู่พื้นดินและเดินไปข้างหน้า
“ตึงๆๆๆๆๆ”
เสียงเหยียบย่าแผ่นดินแถบนั่นดังสั่นสะเทือนไปทั่ว แม้แต่ร่างไร้วิญญาที่นอนอยู่ขยับไปตามจังหวะที่มันเหยียบ
แววตาของมันลุกวาวและกลับกรอกมองไปรอบๆ มันพ่นลมหายใจอีกครั้งหนึ่งและมองไปไกลๆ หัวของมันส่ายไปมาและ
กระพือบินขึ้นอีกครั้ง แต่จู่ๆร่างของมันชะงักราวกับมีใครมารัง้ ไว้ นัยน์ตาสีแดงก่าคู่นั้นหันไปมองทีม่ าทันที! ภาพที่มันเห็น
นั้นมีชายหนุ่มผู้หนึ่งจับหางของมันไว้อยู่ หางทีถ่ ูกจับทาการต่อต้านสะบัดให้หลุดออกจากมือที่เรียวยาวข้างนั้น! ทว่า!ชาย
หนุ่มกลับจับแน่นมาขึ้นและเผยรอยยิ้มเยือกเย็นที่ดูนา่ สงสัย ดาบในมือของเขาทาตอบโต้ทันที!
“ฉัววววววววววววววววววววววววววะ!”
“โฮกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก”
เสียงเสียดสีระหว่างคมดาบกับเนื้อได้ดังขึ้น! มังกรร่างใหญ่ตัวนั้นกรีดร้องทรมานยิ่งกว่าสัตว์เดียรัจฉานในขุมนรก
ที่ได้รับบทลงโทษจากพญายม! ดาบแวววาวสีเงินเล่มนั้นได้ทาการผ่าร่างของมันออกเป็นสองส่วนทันที! ตั้งแต่หางที่แข็ง
และเต็มไปด้วยเกล็ดไปจนไปถึงกะโหลกที่แข็งแกร่งของมัน! โลหิตดาอมม่วงได้พุ่งกระฉูดออกและท่วมร่างของผูใ้ ช้
ศาสตราวุธชนิดนั้น น้าข้นๆเหล่านั้นได้ท่วมเจิ่งนองไปทั่วพสุธา อวัยวะภายไวที่ถูกผ่านั้นเรียบสนิทแสดงถึงประสิทธิภาพ
ความคมของดาบ
“ตึง!”
“ฟู~่ ”
ร่างใหญ่ของอสุรกายตนนั้นได้กระแทกลงสู่พื้นดิน นัยน์ตาของมันเบิกโพลงค้างอยู่ทั้งสองซีกที่ถูกผ่าร่าง ลิ้นของ
มันหลุดออกมาจากปากอันกว้างใหญ่ของมันและทันใดนั้น ร่างของมันก็สลายกลายเป็นควันสีเขียวอ่อนทันที!

“แย่จริง.....” เสียงกระซิบอย่างเสียดายของปีศาจได้ดงั ข้างหูของวิซิอัส “สงสัยมังกรของข้าคงจะไม่ชินการโจมตีที่
รวดเร็วอย่างเจ้า”
ดวงตาของเขาเบิกกว้าง! เขารีบหันไปด้านหลังทันที!
“แกร๊งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง!”
“แว๊บบบบบบบบบบบบ”
เสียงศาตราวุธสองชิ้นได้ปะทะกันในทันใด! อีกนิดเดียวเหล็กแหลมมรณธที่ยางและแหลมคมนั่นจะแทงทะลุหวั มใจ
ของเขาซะแล้ว มันชนกันแรงมากจนมันทั้งสองชิ้นเรืองแสงขึ้นมา ราวกับเป็นสัญญาณอยากทาลายศัตรูที่อยู่เบื้อหน้าให้
กลายเป็นผงธุลี ดาบDark Myetery ของวิซิอัสได้เรืองรองเป็นสีแดงฉาน ส่วนเหล็กแหลมของทีปีส Hellsing Dead ได้
เรืองรองเป็นสีม่วงขึ้นมา ทั้งสองคนต่างผลักศาตราวุธของฝ่ายต่างออก ไม่มใี ครยอมให้ศาตราวุธของฝ่ายตรงข้ามพลักศาต
ราวุธของตนออกเลยแม้แต่น้อย....เขาทั้งสองต่างจับจ้องด้วยสายตาที่กินเลือดกินเลือด....ดูท่าทางแล้ว ต้องมีฝา่ ยใดฝ่าย
หนึ่งเจ็บหนักแน่นอน.
“แรงดีอยู่น”ี่ เสียงนุ่มๆแต่เต็มไปด้วยน้าเสียงแห่งการเยาะเย้ยเอ่ยขึ้น “ข้านึกว่าชกไปขนาดนั้นจะรู้สึกจุกบ้างนะ”
“คนอายุน้อย ยังไงก็ต้องแรงดีกว่า” วิซิอัสตอบไปนิ่มๆและมองด้วยสายตาที่เมินเฉย
คิ้วของทีปีสชนกันทันที! พูดแบบนี้เท่ากับว่า ว่า เขาว่าแก่น!ี่ ทีปีสโกรธวิบขึ้นมา
“หรอ....ก็ดี” เขากระตุกรอยยิ้มที่มมุ ปากอีกครัง้ แต่นาเสี
้ ยงกลับเต็มไปด้วยความเจ็บใจ “แต่คนมากประสบการณ์
ยังไงก็ชนะ!”
จู่ๆเหล็กแหลมของทีปีสก็ผละออก ชายหนุม่ ทั้งสองกระโดดถอยหลังไป ทีปีสแสยะยิ้มขึ้นมา และเหวี่ยงอาวุธฟาด
ไปที่กลางลาตัวของวิซิอัสทันที!
“ผัวะ!”
“โครมมมมมมมมมมมม!”
ร่างของชายหนุ่มถูกฟาดเข้าไปเต็มแรง! เขาผู้นั้นกระเด็นไปกระแทกกับกาแพงแห่งหนึ่งทันที! กาแพงนั่นแตกร้าว
เป็นหลุมฝังร่างของเขาไว้! บริเวณแถบนั้นเต็มไปด้วยฝุ่นธุลีตลบอบอวนไปทั่วจนแทบจะมองเห็นภาพเบื้องหน้าเลยแม้แต่
น้อย ชายหนุม่ สาดส่องมองไปรอบๆเพื่อหาสิ่งที่พอจะช่วยได้ และ พยายามจะขยับร่างให้หลุดออกจากสิง่ ที่ตรึงร่างไว้ ทว่า!
พระเจ้าไม่เป็นใจซะแล้ว! ชายหนุม่ ผมหยักศกสีน้าตาลเร่งฝีเท้าเข้าไป! คมเหล็กแหลมเล็งเป้าหมายมาที่บริเวณหน้าอก
ข้างซ้ายของชายหนุม่ หวังจะบดขยี้หัวใจและวิญญาณให้สิ้นซาก มันถูกพุ่งเข้าไปทันทีแล้ววววววววววววว!
“ฉึก!”

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!”
เสียงเสียบแทงทะลุเนื้อผ่านร่างดังขึ้นพร้อมกับเสียงกรีดร้องที่โหยหวนด้วยความทรมานของบุตรแห่งซาตาน! ที
ปีสรู้สึกว่ามือของเขาทั้งสองข้างเต็มไปด้วยน้าข้นๆอุ่นๆไหลท่วมมือ ฝุ่นละอองบริเวณแถบนั้นค่อยๆจางหายไป เหลือ
เพียงแต่ภาพที่อยูเ่ บื้องหน้า....นั่นก็คือ
ชายหนุ่มผมสีดาถูกเหล็กแหลมมรณะแทงทะลุเข้าไปที่บริเวณอกด้านซ้าย! เลือดสีดาอมม่วงไหลพุ่ง
กระฉูดออกไปจนท่วมทั้งร่างของเขา! ศีรษะของเขาห้อยลงมาจดกับหน้าอกของเขา ....เศษอิฐได้ร่วงกราวลงมา
ทาให้แขนที่ถูกตรึงนัน้ ตกลงตามมาด้วย....ไม่มีการต่อต้านแต่อย่างใด......และ.....ดาบDark Mysteryและกล่องไม้
ลายปีศาจกระหายเลือดตกลงมาจากมือที่เรียวยาวของเขา!
ริมฝีปากของทีปีสนั้นเหยียดชีข้ ึ้นด้วยความพึงพอใจมากๆ นึกไม่ถึงเลยว่า สองร้อยปีเขารอคอยที่จะโค่นบัลลังก์
จากน้องร่วมสายเลือดต่างแม่ผู้นี้ มันจะสาเร็จด้วยวิธกี ารทีง่ ่ายดาย เขาไม่รอช้าที่จะอยู่เฉยๆต่อไป เหล็กแหลมนั้นถูก
กระชากออกจากร่างที่มันปักฝังแน่น ร่างนั้นร่วงลงมาสู่พื้นดินทันที! เขาเดินมาใกล้และเตะเข้าไปที่ร่างนั้นแรงๆทีนึง
“วิซิอัส! คนที่จะได้มงกุฎมีข้าคนเดียวเท่านั้น ฮ่าๆๆ” เสียงหัวเราะอย่างเลือดเย็นได้ดังก้องไปทั่ว
เขาก้มลงหยิบกล่องไม้เก่าๆนั่น นัยน์ตาสีน้าตาลแก่ได้จบั จ้องไปที่กล่องอย่างหลงใหลและลูบเบาๆ
“ท่านพ่อ ตอนนี้ลูกรักของท่านพ่อทาตามความปรารถนาของท่านไม่ได้ซะแล้ว” น้าเสียงเยาะเย้ยได้กล่าวขึ้น “ข้า
บอกท่านแต่แรกแล้วว่ายกให้ขา้ ซะ ทุกอย่างมันจะได้ไม่มีเรื่อง แต่ท่านขัดเองนี่ ท่านรอรับวิญญาณ ไอ้น้องเลือดโสมมตัวนี้
ได้เลย ฮ่าๆๆๆๆๆ”
เขามองเหยียดหยามไปที่ร่างที่นอนอยู่บนพื้นอีกครั้ง มือที่หยาบกร้านไม่รอทีจ่ ะจับเฉยๆ เขาเปิดกล่องไม้เก่าๆ
ออกมาทันที!
“บรึ้มมมมมมมมมมม!”
“อ๊ากกกกกกกก!”
จู่ๆเสียงระเบิดก็ดังขึ้น! มีควันสีฟ้าจานวนมากพุ่งออกมาจากกล่องใบนั้น ควันเหล่านั้นเมื่อสัมผัสกับผิวหนังนั้น มัน
ร้อนราวกับอยูใ่ นกองเพลิงทีแ่ ผดเผาไม่ให้เหลือเศษขี้เถ้า! ทีปีสโยนกล่องใบนั้นทิ้งทันทีและมองมาที่มือของตัวเองทันที!
มือที่หยาบกร้านบัดนี้กลับกลายเป็นมือที่เหี่ยวย่น และเหลวไหลหยดเป็นก้อนๆบนพื้น เผยให้เห็นกระดูกสีขาวที่อยู่ขา้ งใน!
คิ้วที่เรียวและหนาของเขาชนกันทันที เขาหันกลับไปมองร่างที่นอนอยู่ และนัยน์ตาของเขาเบิกกว้างก็เบิกขึ้น!
เพราะร่างที่เขาพึง่ แทงไป บัดนี้ มันหายไปแล้ว!!!!!
เหลือเพียงแต่กองเลือดสีมว่ งอมดาทีเ่ จิง่ นองอยู่ ทีปีสหันไปมองรอบๆทันที

เป็นไปไม่ได้! โดยแทงขนาดนั้น ไม่มีทางอยู่ได้แน่!.....รึว่า!....
“จะฆ่าข้าน่ะ เร็วไป100ปีแล้ว!” เสียงเรียกร้องเยือกเย็นดุจน้าแข็งเอ่ยขึ้นจากเหนือศีรษะ ทีปีสเงยขึ้นไปมองทันที!
“ฉัวะ!”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!”
คมดาบไสยเวทย์แห่งความมืดได้ฟันเข้าไปที่แผ่นหลังของทีปีส! เสียงกรีดร้องของปีศาจกระหายเลือดและอานาจ
ได้กรีดร้องด้วยความเจ็บปวด! เงาปริศนาร่างนั้นกระโดดมาด้านหน้าและตัดศีรษะของทีปีสทันที! เลือดสีดาอมม่วงได้พงุ่
กระฉูดออกมา และได้กระเด็นขลุกๆไปไกล เงาปริศนาได้เดินออกมาด้านหน้า และเงยหน้าขึ้นมา เขาก็คือ วลาด วีเซียส
ดราคูล นั่นเอง!
ร่างของเขานั้น ดูสะบักสะบอมน่าดู มีแผลใหญ่ๆไม่ต่ากว่า6-7แผล และท่วมไปด้วยดลหิตสีต่างๆ ถึงแม้จะท่วมไป
ด้วยโลหิตของเขา หรือ ของใครๆก็ตาม ทว่า! บริเวณแถวหน้าอกนัน้ กลับไม่มีบาดแผลเลยแม้แต่น้อย! แต่มีสิ่งหนึ่งที่
แตกต่าง! นั่นก็คือ นัยน์ตาสีเขียวมรกตที่ดูลึกลับและเยือกเย็นคู่นนั้ กลับกลายเป็นสีเลือดที่ไหลเวียนในร่างกายมนุษย์!
และเขี้ยวของเขางอกยาวมากกว่าเก่า ร่างทีถ่ ูกตัดศีรษะพยายามควานหาศีรษะที่หายไปอยู่ ชายหนุ่มไม่รอช้าทีจ่ ะปล่อย
ให้มันตามหา
“ฉัวะ!ๆๆๆๆ”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!”
คมดาบเล่มนั้นได้ตดั แขนและขาออกจากร่างนั้นทันที! เลือดสีม่วงอมดาพุ่งออกจากเส้นเลือดใหญ่อีกครั้ง! มันได้
สาดกระจายท่วมนอง!แขนกับขาทั้งสี่ได้หลุดออกมาอย่างรวดเร็ว! อวัยวะทุกส่วนได้ร่วงลงพื้นดินและชักดิ้นชักงอราวกับ
เป็นหางจิ้งจกและพยายามจะเคลื่อนเข้าหากัน! วิซิอัสจับแขนขาเหล่านั้นปาแยกกระจายไปตามทิศต่างๆ พร้อมกับเดิน
กลับไปหยิบกล่องไม้ที่ถูกปาที่อยูบ่ นพื้นอีกครั้ง ริมฝีปากของชายหนุ่มพูดพึมพาอีกครัง้ กล่องใบนั้นกลายร่างกลายเป็นถุง
ผ้าชนิดหนึ่งแทน มันเป็นถุงผ้าสีน้าตาล ข้างในบรรจุของเหลวสีฟา้ ข้นๆและเดือดปุดๆตลอดเวลา
“แก! ทาไม...แกยังไม่ตาย!” ศีรษะของทีปีสได้ตวาด เกรีย้ วกราดด้วยความสงสัย
วิซิอัสหันไปมองด้วยสายตาที่เยือกเย็นดุจน้าแข็ง
“เพราะข้ารีบกระโจนออกมาและใช้ร่างมนุษย์ที่ใกล้ตายแถวนั้นมากันแทนน่ะ” น้าเสียงทีเ่ รียบง่ายแต่กลับเชือด
เฉือนใจคนได้อย่าง่ายดายตอบมา “เป็นวิธีหนึ่งในการใช้คาถาตัวแทน”
“คาถาของพวกแม่มดเถื่อนซินะ” ศีรษะนั้นตะโกนไป “แล้วแกเอามงกุฎไปอยู่ไหน”

“มงกุฎเหรอ....อยู่น”ี่ ว่าแล้วชายหนุ่มก็หยิบกล่องออกมาจากเสื้อเชิ้ตของเขามาโชว์ให้ดูทีหนึ่งและเก็บเข้าไปดังเดิม
“ตอนนี้ท่านบอกมา! เฟรย่าอยู่ไหน!”
“ฮะๆๆๆๆ” ศีรษะนั่นหัวเราะ “ข้าบอกไปแล้ว คิดดีๆแล้วจะรู้เอง”
ชายหนุ่มอยากจะเอาดาบของเขาปักศีรษะของพี่ชายของเขาจริงๆ แต่มันเสียเวลา....เขาหันกลับไปมองที่ท้องฟ้า
ยามรัตติกาลอีกครั้ง.....ตอนนี้รอยแตกระหว่างอากาศสีเขียวนั้นเริม่ เล็กลงๆ ไม่มเี วลาแล้วที่เขาจะมาคาดเค้นจากทีปีส
......อยูต่ รงหน้า แต่ไร้การเห็นจากสิ่งใด นอกจาก ค้างคาวเท่านั้น ......ตรงหน้า...ค้างคาวเท่านั้นที่เห็น........
ใช่! ต้องใช่แน่ๆ...........
ชายหนุ่มกระโดดขึ้นพฤษภชาติใหญ่แถวนั้นขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เขานั่งบนกิง่ ไม้กงิ่ หนึ่งที่แข็งแรงและเหมาะสม
และ เขาถอนหายใจและหลับตาพร้อมกับห้อยศีรษะลงมาลงมา...นัยน์ตาสีแดงเลือดนั้นลืมขึ้นมาและจับจ้องมองไปรอบๆ
บริเวณแถวนั้น จู่ๆนัยน์ตาของเขาก็เบิกกว้างออก! เพราะว่า............
ภาพที่เขาเห็นนั้น เป็นภาพบ้านเล็กหลังหนึ่งมีสีดาทะมึนและกลับหัวอยู่! ในนั้นมีหน้าต่างบานใหญ่หลายบาน
สามารถมองเห็นในบ้านหลังนั้นได้....และที่สาคัญ! เขาเห็นหญิงสาวผมสีดาสนิทชุดยิปซีสีชมพูถูกกรงเล็บของแวมไพร์สีดา
ร่างใหญ่ตัวหนึง่ บีบคออยูจ่ นเลือดของเธอได้ไหลตามซอกนิ้วของมัน! ตอนนี้เธอดูทุรนทุรายมาก คาดว่าอีกไม่นานเธอ
กาลังจะตายแล้ว!!!!!!

“คิดนานจริงนะ เฟรย่า” เสียงคารามของทีปีสในร่างแวมไพร์เอ่ยว่า
กรงเล็บข้างนั้นเริ่มบีบเข้าไปอีก....อึก.....ให้ตายเหอะ เลิกบีบซิ....แล้วฉันจะพยักหรือส่ายแน่....แน่นขนาดนี้ใครจะ
ทาได้ลงล่ะ.....ฉันเริ่มหายใจไม่ออกแล้ว แถมยังเจ็บที่หัวใจมากขึน้ อีก วัตถุนั้นทาการพันธนาการหัวใจแน่นมากขึ้น มากขึ้น
ริมฝีปากของฉันเปรอะไปด้วยเลือดสีแดงฉานที่ไหลออกมา เพราะฉันกัดฟัน...เขายักคิ้วและยิ้มทีม่ ุมปากให้กับฉัน....แต่ฉัน
อยากจะหยิบธนูมายิงปักที่หวั ใจของมันมากกว่า!....นี่ฉันจะตายจริงๆเหรอ....
“เอาล่ะ ตอบมาได้รยึ ัง แม่สาวน้อย” ว่าแล้วกรงเล็บข้างนัน้ เริ่มบีบแน่นเข้าไปอีก เลือดสีแดงฉานได้ไหลออกมาตาม
ซอกนิ้วเหล่านั้นเต็มไปหมดทัง้ อุ้งมือข้างนั้น “ถ้าข้าบีบอีกทีหวั ใจของเจ้าจะแตกออกเป็นเสีย่ งๆในร่างทันทีเลยนะ”
.......อยากได้เงิน3,000ล้านยูโรนะ....แต่ว่า....ฉันก็ต้องเป็นแวมไพร์และก็เป็นเมียไอ้นี่ดว้ ย!....เออ! เป็นไงเป็นกัน!
ฉันยิ้มเจื่อนๆและส่ายหน้าตอบแทนอย่างมั่นใจ สีหน้าของอสุรกายตัวนั้นผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็ถอนหายใจ
“เหรอ....งั้นลาก่อน” กรงเล็บมัจจุราชบีบแน่นเข้าไปทันที! เล็บสีขาวทั้งหมดฝังเข้าที่คอของฉัน! และ.......

“ตึก!ๆ ตึกๆ! ตึกๆ! ........”
หัวใจของฉันเต้นถี่เร็วทันที! มันบีบตัวแน่นมากราวกับว่ามันจะทาการระเบิดออกเป็นเสี่ยงๆ! ร่างของฉันดิ้นทุรนทุ
รายอีกครัง้ ! ลมหายของฉันเบาบางลงเรื่อยๆ ความเยือกเย็นค่อยๆคืบคลานเข้ามาในร่างของฉัน เปลือกตาของฉันค่อยๆหรี่
ลงๆ อีกไม่กี่วินาที มันกาลังจะปิดแล้ว!
...ให้ตายเถอะ! เวลาแบบนี้...ถ้าหมอนั่นมา...... ฉันยอมเป็นเบ้ตลอดชีพจนตายเลย! ไม่เอาเงินด้วย! ใช้
ขนาดไหนฉันก็ยอม!....นายมาซักทีซี้ วิซิอัส!..
“เพล้ง!ๆๆๆๆๆๆ”
“ฉัวะ!”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกก”
เสียงกระจกจากหน้าต่างทุกบานแตกทันที! เสียงของอสุรากายร่างดาได้กรีดร้องอย่างทรมานถึงที่สุด! ฉัน
กระพริบตาเล็กน้อยและพยายามมองภาพไปอยูเ่ บื้องหน้า เห็นอสุรกายร่างดาถูกคมดาบเล่มหนึง่ ตัดแขนเข้าไป! โลหิต
ข้นๆสีดาอมม่วงพุ่งกระฉูดไปทัว่ จนเปรอะร่างของฉันด้วย! อสุรกายตัวนั้นทรุดลงไปกับพื้นทันที! มันพยามจะลุกขึ้นแต่ถูก
คมดาบเล่มนั้นตัดไปที่ขาทั้งสองข้าง! ทาให้อสุรกายตัวนั้นเดินไม่ได้!
กรงเล็บที่ตดิ กับแขนทีถ่ ูกตัดนั้นคลายออก! ร่างของฉันร่วงลงลงมาทันที! ทว่า! มีใครคนหนึง่ พุ่งเข้ามารับร่างของ
ฉันพอดี! นัยน์ตาสีแดงก่าจากอสุรกายตัวนั้นหันขวับไปมองมาทางฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอาฆาต
“แก! บังอาจมาตัดแขนข้า!” น้าเสียงคารามนั้นเต็มไปด้วยความโทสะ
“แค่นั้นมันน้อยไปด้วยซ้า กับวิธีสกปรกของท่าน” เสียงเรียบๆแต่แฝงความเย็นชาได้เอ่ยขึน้ “และทากับผู้หญิงแบบ
นี”้
สิ้นเสียงนัน้ ฉันค่อยๆลืมตาขึ้นมาและพยายามจะมองหน้าเจ้าของเสียงนั้น....อา.....ใช่หมอนั่นจริงๆด้วย.....ถึงจะ
เห็นไม่ชัดก็ตาม แต่เห็นเป็นเค้าโครงได้...ทุกอย่างเหมือนดิม แต่นยั น์ตากับเขี้ยวของหมอนั่นน่ะซิ จากสีเขียวกลายเป็นสี
แดงฉาน แล้วเขี้ยวของหมอนั่นก็ยาวและแหลมคมมากกว่าเก่าด้วย....เขามองมาที่ฉันและถอนหายใจเฮือกใหญ่....
“มา...ช้า.....จริง.....” ฉันว่าหมอนี่ไปด้วยน้าสียงที่ระโหยโรยแรงและหายใจช้าลงๆ “รู.้ ..แบบนี.้ ....ฉัน........ไม่....มา...
ดีกว่า..”
“ยิ่งพูดเลือดที่ไหลตามคอของเจ้าจะออกมาหมด” ชายหนุม่ กระซิบข้างหูของฉัน “อยู่นิ่งๆซะ”
ว่าแล้วเขาก็ยื่นใบหน้าของเขามาใกล้ๆต้นคอขาวๆของฉัน ฉันพยายามจะเบี่ยงบ่าย

“นาย....จะ....ทา.....อะไร” ฉันถามไปทันทีและพยายามจะขัดขืน
เขากลับไม่ตอบ แต่ริมฝีปากของเขาได้สัมผัสไปที่ต้นคอของฉันเบาๆอย่างนุ่มนวล ฉันรู้สึกว่าความหนาวเย็นในร่าง
ของฉันถูกดูดออกมาจากรอยที่ถกู จิก แขนขาที่ชาไร้ความรู้สึก ตอนนี้กลับมือแรงขึ้นมาอีกครัง้ ลมหายใจที่หนักหน่วงนั้น
กลับหายใจได้อย่างปกติ ตอนนี้หวั ใจเต้นตามปกติดงั เดิม ภาพที่ฉนั เห็นข้างหน้าชัดเจนอีกครัง้ เขาผละออกจากต้นคอของ
ฉันและวางฉันพิงกับฝาผนังไว้
“เจ้าอยู่ตรงนี้ อย่าขยับไปไหนล่ะ” น้าเสียงทีเ่ ย็นชากาชับฉัน นัยน์ตาคู่นั้นจับจ้องมาที่ฉันไม่วางตา
ใบหน้าของฉันรู้สึกร้อนผ่าวกับการจ้องมองไม่ยอมหยุดของเขา ฉันรีบหันไปทางอื่นทันที
“เออๆ” ฉันตอบอย่างประชดประชัน มือทีเ่ รียวยาวของเขาลูบที่ศีรษะของฉันเบาๆ “นายก็...รีบๆกลับมาจ่ายเงินให้
ฉันด้วยล่ะกัน”
เขาลุกขึ้นพรวดและหันไปจ้องมองปีศาจกระหายเลือดในร่างค้างคาวตัวใหญ่ บัดนี้ ร่างของอสุรกายตัวนั้นค่อยๆ
งอกแขนและขาออกมากลายเป็นร่างที่สมบูรณ์ดงั เดิม แถมกรงเล็บนั้นยาวมากกว่าเก่าซะอีก มันแสยะยิ้มโชว์เขี้ยวที่ยาว
และแหลมคมอีกครั้ง
“มอบมงกุฎมาซะ! วิซิอัส!” น้าเสียงคารามได้ส่งเสียงเกรียดกร้าวขึ้น “ไม่อย่างนั้น แกตายแน่!”
“คนอย่างข้าตายเป็นด้วยเหรอ” ชายหนุ่มตอบอย่างหน้าตาเฉย
“แก!” ควันสีเทาพุ่งออกมาจากหูของอสุรกายตัวนั้น
มันพุ่งร่างเข้าหาชายคนนั้นและเหวี่ยงกาปั่นขนาดใหญ่เข้าหา! ชายหนุ่มกระโดดถอยออกมาทันที! กาปั้นนั้นชกไป
กับพื้นหินที่เย็นเฉียบ! มันแตกแผ่กว้างขนาดใหญ่และลึกออกเป็นหลุมขนาดใหญ่ อสุรกายตัวนั้นกระพือปีกที่แผ่กว้างออก
และบินถลาลงมา! เล็บทั้งสิบนิ้วได้ยืดออกมา! มันวิ่งพุ่งเข้าหาชายคนนั้นอย่างรวดเร็วทันที! ชายหนุ่มมองอสุรกายตัวนั้น
ด้วยความนิ่งเฉย เพียงแค่อดึ ใจเดียวมันจะแทงเข้าร่างของชายหนุ่มแล้ว!
“แกร๊ง!”
“กี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด!”
เสียงปะทะดาบได้ดงั ขึ้นอีกครั้ง! ประกายสีสว่างได้ส่องประกายแวบๆขึ้นมาเล็กน้อย เพราะ การเสียดสีระหว่างคม
ดาบและกรงเล็บนั่นเอง! ต่างฝ่ายต่างผลักอาวุธของฝ่ายตรงข้ามออก จู่ๆชายหนุ่มผมสีดายิม้ อย่างเยือกเย็นให้ อสุรกาย
ขมวดคิ้วด้วยความฉงนสนเท่ห์ทนั ที! .....ทันใดนั้น.......
“ฉัวะ!”

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกก”
เสียงคมดาบได้เชือดเฉือนกับกรงเล็บทัง้ สองข้าง! เล็บทั้งสิบนิ้วได้ร่วงลงมา และกลายเป็นเล็บกรอบๆสีเหลืองแห้ง
เพียงแค่ลมพัดผ่านก็ปลิวไปแล้ว เลือดสีดาอมม่วงได้พุ่งออกมาท่วมพื้นหินแถบนั้นทันที! อสุรกายสีดาส่งเสียงกรีดร้องด้วย
ความเจ็บปวด! ชายหนุ่มไม่รอช้าจะให้อสุรกายตนนั้นเคลื่อนไหวต่อไป เขาร่ายมนตราแห่งความตายมาทันที!
“แชโดดดดดดดว์ ไบท์!”
“แว๊บ!”
จู่ๆใต้พื้นหินที่อสุรกายเหยียบนั้นได้ส่องแสงสีดาขึ้นมา! เงาสีดาสนิทจากร่างของมันได้พุ่งออกมาและทาการไล่กัด
เจ้าของตัวมันทันที! อสุรกายร่างดาสาละวนในการจับกระชากเอาเงาพวกนั้นออกจากขาของเขา ทว่า! เงาเหล่านั้นรุมกัด
กินเนื้อจนไปถึงต้นขาแล้ว! แผลที่ถูกไล่กัดนั้นเหวอะหวะไปทั่ว เผยให้เห็นเส้นเลือดภายในที่เต้นตุบๆตอบตามการเต้นของ
หัวใจ! เลือดสีดาอมม่วงได้ไหลท่วมพื้นแถบนั้น ชายหนุ่มยืนมองดูผลงานซักครู่และรีบเดินกลับไปหาฉันทันที
“อย่าหวังเลยว่าข้าจะให้แกไปง่ายๆน่ะ ๆไอ้วิซิอัส!” เสียงเกรี้ยวกราดดังขึ้นตามหลังของเขา
วิซิอัสหันกลับไปมอง และ นัยน์ตาของเขาเบิกกว้างด้วยความไม่อยากเชื่อทันที!
เพราะ เล็บที่เขาพึง่ ฟันไปหยกๆ บัดนี้กลับลอยคว้างและกลายเป็นขนาดเหล็กแหลมขนาดใหญ่ ที่มีเท่ากับขนาดที่ที
ปีสใช้เป็นประจา! เหล็กแหลมเหล่านั้นเล็งเป้าหมายมาที่ร่างของชายหนุ่มและพุง่ เข้าหาด้วยความเร็วสูงทันที!
“ฟ้าวววววววววววววว!”
“แกร๊ง!ๆๆๆๆๆๆ”
ดาบของวิซิอัสได้ตวัดไปข้างหน้าทันที! มันฟาดฟันเหล็กแหลมเหล่านั้นด้วยความรวดเร็ว แต่เหล็กแหลมเหล่านั้น
ยังคงไล่แทงไม่หยุด ชายหนุม่ กระโดดตีลังกาหลบขึ้นเหนือปฐพินและใช้คมดาบฟันเข้าไปที่เหล็กแหลมแท่งหนึ่งแรงๆ!
เหล็กแหลมนั่นหักออกเป็นสองท่อนทันที! มันตกลงสู่พื้นดินและกลายร่างเป็นซากเล็บแห้งดังเดิม นัยน์ตาสีแดงฉานของ
ชายหนุม่ จับจ้องไปที่เหล็กแหลมเหล่านั้น เขาเร่งฝีเท้าและตวัดดาบเล่มนั้นเข้าไปทันที!
“ก๊อง!ๆๆๆๆ”
เศษเหล็กแหลมเหล่านั้นได้ร่วงหล่นบนพื้นเป็นชิ้นๆและกลายร่างเป็นซากเล็บดังเดิม! ดาบเล่มนั้นได้ส่องแสงสีแดง
เรืองๆอีกครั้งและทาการดูดเลือดที่ชโลมตัวของมัน ชายหนุ่มเก็บดาบเข้าฝักและกาลังเดินมาทางฉัน แต่ฉันเห็นอะไร
บางอย่างพุง่ เข้ามาหาเขาไกลๆ.......เอ๊ะ!....นั่นมัน..... ฉันตะโกนไปสุดเสียงทันที!
“วิซิอัส! ระวัง!”

ชายหนุ่มหันไปมองด้านหลัง และ......
“ตึง!”
“โครมมมมมมมมมมมมมมมมม!”
ร่างของชายหนุ่มถูกทีปีสในร่างมนุษย์ชกเข้าไปที่หน้าของเขา! วิซิอัสกระเด็นไปกระแทกกับฝาผนังอีกข้างพอดี!
ทีปีสเร่งฝีเท้าและเงื้อหมัดอีกข้างหนึ่งมาชกที่ท้องของเขาทันที! ชายหนุ่มกระอักเลือดออกมา ริมฝีปากของทีปีสเหยียดชี้ขึ้น
ด้วยความสะใจ กาปั้นทัง้ สองข้างชกรัวเข้าไปที่กลางลาตัวของวิซอิ ัสไม่หยุดหย่อน วิซิอัสไม่สามารถตอบโต้อะไรไปได้เลย
แม้แต่น้อย.......
.....แย่แล้ว....อย่างนี้มีหวัง....แพ้แน่ๆ...ต้องหาทางและ.....สายตาของฉันสาดส่องมองไปรอบๆด้วยความกระวน
กระวายใจ.....โธ่เว๊ย!......มันต้องมีซักอย่างซี้...อ๊ะ!....นี่ไง!...ฉันหยิบธนูที่หมอนั่นให้มาและง้างมันอีกครั้ง......ลูกศรหัวเหล็ก
มีงกรเล็งไปที่ร่างของทีปีสทันที นิ้วของฉันกาลังจะปล่อยลูกศรนั่น แต่...จู่ๆมือของชายหนุ่มจับมือทีช่ กรัวไว้ ทีปีสชะงักและ
เงยหน้าขึ้นไปมองหน้า ชายหนุ่มผมสีดายิ้มเย็นๆทีหนึง่ และจับแขนข้างนั้น.....
“กร๊อบ!”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก”
เสียงกระดูกแตกได้ดังลัน่ มาจากแขนข้างนั้นของทีปีส! ชายหนุ่มกระชากแขนข้างนั้นและบิดทั้งแขนครบรอบ360
องศา เสียงหวีดหวิวของปีศาจร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดและทรมานมากๆ ชายหนุม่ ผลักร่างของทีปสี ออก ร่างของทีปีสก
ระแทกไปกับพื้นอย่างแรง ชายหนุ่มเดินเข้าหาอย่างรวดเร็วและคร่อมร่างพร้อมกับซัดหมัดเข้าที่ปากของทีปีสทันที!
“ผัวะ!”
หมัดข้างนั้นชกเข้าไปทีป่ ากของทีปีสอย่างจัง! เขี้ยวของทีปีสกระเด็นหลุดไปซี่หนึ่งทันที! มันกระเด็นมาแถว
บริเวณที่ฉันนั่งอยู่ ทีปีสจ้องด้วยสายตาทีเ่ ต็มไปด้วยความอาฆาตและชกกลับไปบ้าง! ตอนนี้ทั้งสองคนกาลังตะลุมบอน
แลกหมัดไม่ยอมเลิก! จากหยิบอาวุธมาฟาดฟัน ตอนนี้กลับกลายมาตะลุมบอนซัดหมัดตรงซะแล้ว!
ฉันลดธนูลง.....และกาลังอึ้งอยูเ่ ล็กน้อย...ปกติในความคิดของฉันแวมไพร์มันก็ต้องสู้กันด้วยการฟาดฟันหรือไม่ก็
กัดกันด้วยเขี้ยว.....แต่ว่า!....สิ่งที่ฉันเห็นนั้น.....ก็คือ...
แวมไพร์สองตัวกาลังต่อสู้แย่งชิงมงกุฎด้วย การชกกัน อยู!่
ทีปีสผลักร่างของวิซิอัสออกและคร่อมร่างแทน เขาใช้มืออีกข้างทีแ่ ขนไม่หักชกไปที่ตาข้างหนึ่งของวิซิอัส! แต่! วิ
ซิอัสกลับรับหมัดข้างนั้นและผลักทีปีสออกไป!
“โครม!”

ร่างของเขากระเด็นไปกระแทกกับฝาผนังอีกด้านทันที! ทีปีสเร่งฝีเท้าและเตะสูงรัวเข้าใส่ชายหนุ่มแทน ชายหนุ่ม
หลบฝ่าเท้ามรณะอย่างรวดเร็วและกระโดดขึ้นเหนือพสุธาพร้อมกับใช้เข่าของเขากระแทกเข้าไปที่ดั้งของทีปีสเข้าไปอย่าง
จัง! เลือดสีดาอมม่วงพุง่ กระฉูดออกมาจากจมูก.....ฮะๆๆๆ......โดนหนักเข้าไปขนาดนั้น.....ดั้งหักแน่ๆ......ฉันนั่งลุ้นอยู่เป็น
เนืองๆ.....เอ้าหมัดตรงไปเลย....งานนี้ไม่ต้องไปดูสนามมวยเล๊ย!......
ทั้งสองคนกระโดดถอยกลับมาตัง้ หลักอีกครัง้ พวกเขาหายใจถี่และเร็วมากๆ สายตาทั้งคูไ่ ด้จับจ้องราวกับจะกิน
เลือดกินเนื้อ ร่างของพวกเขาทัง้ สองสะบักสะบอมมากจากการตะลุมบอนมวยไปนั่นเอง....แต่ดูทา่ ....วิซิอัสจะแย่กว่า.....
สงสัยไปตะลุยอะไรมาเยอะไม่เท่ากับทีปีสในร่างนี้.....ชักเสียวๆแล้วแฮะ
“ฮะๆ สุดท้ายก็ต้องมาใช้วิธีพื้นบ้าน” ทีปีสพูดอย่างนุม่ นวลพร้อมกับใช้มือข้างที่แขนไม่หักจับที่ดั้งของตน “เล่นซะ
ดั้งข้าหักเลยเหรอ”
......ฮ่าๆๆๆ.....สมน้าหน้า...กรรมตามสนองไวจริงๆ......
“เป็นเรื่องปกติ” วิซิอัสหอบเล็กน้อย เหงื่อได้ผดุ พราวไปทัว่ ใบหน้าของเขา แต่นาเสี
้ ยงของเขาก็ยงั คงเรียบสนิทแฝง
ความเยือกเย็น “ความจริงข้าซัดแรงกว่านี้ ท่านก็รดู้ ีนี่”
“ฮะๆๆ ใช่แล้ว” เขาหัวเราะด้วยน้าเสียงทุม้ ลึกราวกับห้วงแม่น้า “นานแล้วซินะ ที่ขา้ กับเจ้าไม่ได้มาแลกหมัด
หลังจากการประลองครั้งนั้น”
....ประลองอะไรน่ะ....ฉันเอะใจเล็กน้อย....แต่.....มันเรื่องของพี่น้องเขา....อย่ายุ่งดีกว่า.....
วิซิอัสไม่ตอบอะไรกลับมา แต่เขากลับกาหมดแน่นขึ้น ราวกับเตรียมพร้อมที่จะซัดหมัดคนที่อยู่เบื้องหน้า ความ
เงียบได้กลับมาครอบงาอีกครั้ง....ทัง้ สองฝ่ายนั้นไม่มใี ครเริ่มบุกเข้ามาก่อน ราวกับว่า ต่างฝ่ายต่างหยั่งเชิงใจซึ่งกันและกัน
อยู่ เสียงหายใจฟืดฟาดทัง้ คู่ดงั เบาลงๆ จนกระทั่ง.....
“เปรี๊ยง!”
เพียงแค่ชั่วพริบตา! ขาของทั้งสองคนได้เตะเข้าหากันทันที! ทั้งสองฝ่ายถอยกรูดออมาและรัวหมัดใส่กันอีกครัง้ ! วิ
ซิอัสรัวหมัดและหลบการชกอย่างศัตรูอย่างคล่องแคล่ว ทีปีสเองก็ไม่น้อยหน้าเช่นกัน เขาเตะกวาดพื้นไปด้านหน้าศัตรู
ส่วนวิซิอัสกระโดดขึ้นเหนือพื้นดินและพุ่งร่างเข้ามา เพื่อ......
“ผัวะ!”
ขาของเขาเตะเข้าไปก้านคอทีปีสทันที! ร่างของทีปีสชะงักเซไปเล็กน้อย แต่ทว่า! มือข้างที่กระดูกหักไปนั้นกลับจับ
ขาของวิซิอัสไว้! วิซิอัสพยายามสะบัดออกและเห็นทีปสกระตุกรอยยิ้มให้ทีหนึ่ง วิซิอัสรู้ทันทีว่าทีปสี จะทาอะไร แต่ชา้ ไปเสีย
แล้ว!

“โครมมมมมมมมมมม!”
ร่างของเขาถูกเหวี่ยงไปกระแทกกับฝาผนังอีกข้างทันที! ทีปีสพุ่งเขามาและกาลังจะรัวหมัดเข้าไปที่ท้องของเขา
แต่วิซิอัสถีบร่างของทีปีสไปทันที! ร่างของฝ่ายตรงข้ามกระเด็นออกไปเล็กน้อยและตัง้ ท่าอีก วิซิอัสเคลื่อนที่เข้าประชิดอย่าง
ว่องไว! เขาส่งเท้าฝากเข้าไปที่สีขา้ งที่ร่างของทีปีสทันที!
“อ๊อก!”
ทีปีสอาเจียนออกมาทันที! เพราะแรงอัดกระแทกจากฝ่าเท้าที่วิซิอัสฝากมา! ต่างฝ่ายต่างชก เตะ ถีบ กระแทก
ตะลุมบอนไม่สนใจใครทั้งนั้น.....ดูท่าผลจะออกอีกนาน.... ฉันเอามือลูบธนูเล่นไประหว่างรอผล...ยังกับรอผลฟุตบอล
ระหว่าง บราซิล-อาร์เจนตินาร์ 2-2 หรือ4-6 หรือจะเป็น0-7 อันนี้กไ็ ม่ทราบ....แต่แล้วจู่ๆ....
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกก!”
เสียงกรีดร้องราวกับกับเสียงเพลงออสเครสตาร์แห่งขุมนรกดังขึ้น! ฉันเงยหน้าขึ้นมามอง! และ นัยน์ตาของฉันเบิก
กว้างทันที! ชายหนุม่ ผมสีดาโดนชายผมหยักศกสีน้าตาลใช้เหล็กแหลมมรณะแทงทะลุเข้าไปที่กลางลาตัวแล้ว! โลหิตข้นๆ
สีดาอมม่วงไหลท่วมร่างของชายหนุ่ม และเจิ่งนองไปทั่วพื้นหิน ชายหนุ่มผมสีดาพยามจะกระชากเหล็กแหลมออก แต่ชาย
ผมหยักศกสีนาตาลกลั
้
บแทงลึกเข้าไปอีก ชายหนุ่มผมสีดากระอักเลือดออกมา....หยา....ดูท่าจะมองดูเฉยๆไม่ได้ซะและ....
ธนูSatan Stringถูกง้างออก นิ้วที่เรียวยาวของฉันกาลังจะปล่อยลูกศรนั้นออกไป แต่ทั้งสองคนต่างต่อสู่กันไม่ได้
เลิก วิซิอัสนั้น ถึงจะเจ็บขนาดนั้นก็ยังใช้ศอกกระแทกหัวของทีปีสเข้าไปได้! ทีปีสยังคงแทงลึกเข้าไปอีก! ใบหน้าของวิซิอัส
บิดเบี้ยวมากกว่าเก่า เขาพยายามจะผลักร่างของพีช่ ายของเขาออก ร่างของพวกเขาสลับที่ไปมาและต่างฝ่ายก็ยังคงแลก
หมัดแลกเตะไม่เลิก....แบบนี้....ถ้าเล็งผิดไปนิดเดียว....หมอนั่นก็.....
สายตาของหมอนั่นหันมามองที่ฉันพอดี เขาเห็นฉันกาลังจะปล่อยลูกศรออกไป น้าเสียงที่เกรี้ยวกราดตะโกน
สุดเสียงทันที!
“เฟรย่า! ยิงซะ!”
แต่ทีปีสหันไปเห็นฉันด้วย! เขาผลักร่างของชายหนุม่ เข้าไปที่ตาแหน่งที่ฉันจะยิงแทน ชายหนุ่มใช้มือทั้งสองข้าง
จับล็อกคอของทีปีส ทีปีสพยายามดิ้นให้หลุดและตะโกนบอกกับฉัน
“เฟรย่า ถ้าเจ้ายิง วิซิอัสมันก็ต้องโดนด้วยเหมือนกันนะ” เสียงนิ่มๆแต่กวนประสาทเอื้อนเอ่ย
....ห๊า!....เวร....งั้นก็ยิงก็ไม่ได้น่ะดิ......ฉันลดธนูลง........
“ไม่ต้องไปสนใจ! ยิงเดีย๋ วนี้!” วิซิอัสตะโกนทักท้วง

“คิดดีๆนะ แม่สาวน้อย ถ้ายิงจะเกิดอะไรขึ้น”
“ยิงเดี๋ยวนี!้ ข้าสั่งให้ยิงก็ยิงซิ!”
เสียงถกเถียงของทั้งสองคนดังก้องมาที่หูของฉันไม่เลิก มือของฉันเริ่มสั่นเครือเล็กน้อย....ถ้าฉันยิง...ไอ้หมอนั่นก็ซี้
แหง๋แก๋งด้วย...อย่างงี้ฉันก็ไม่ได้กลับไปเอาเงิน3,000ล้านยูโรซิ...โฮๆๆๆ....เงินจ๋า....เธอเป็นพระเจ้าของฉัน ช่วยฉันตัดสินใจ
หน่อยเซ้!
“ฉันยิงไม่ได้!” ฉันเถียงกลับไป “ถ้านายตายใครจะพาฉันกลับบ้านไปเอาเงินเล่า”
“ข้าไม่ตายง่ายๆหรอกน่า” เสียงที่เยือกเย็นตะโกนกลับไปด้วยความโมโห “ยิงเดีย๋ วนี!้ ”
“แต่...ถ้ายิง....” ฉันเริ่มไม่มั่นใจ
“ไม่มีแต่!” น้าเสียงประกาศิตดั่งขึ้น “นี่เป็นคาสัง่ จากราชันย์แห่งแวมไพร์! จงยิง วลาด ทีปีส ซะ!”
“ฉันไม่อยากพลาด มันมีเพียงแค่ครั้งเดียว” ฉันแย้งไป
“เจ้าต้องทาได้! ยิงเดีย๋ วนี้!” น้าเสียงเยือกเย็นของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจ
“ทาไมนายมั่นใจขนาดนั้นว่าฉันทาได้! ฉันเองยังไม่มั่นใจเลยนะ!” ฉันสงสัย
ชายหนุ่มผมสีดาเงียบไปซักครู่ เขาถอนหายใจและพูดขึ้นมา
“เพราะ ข้า เชื่อใจ เจ้าน่ะซิ” เขาตวาดมา “คราวที่แล้วเจ้ายังทาได้ คราวนี้เจ้าก็ตอ้ งทาได้ คนอย่างข้าเชื่อ
ใจเจ้าแล้ว ทาไมเจ้าไม่เชือ่ ใจตัวเองกับข้าบ้างล่ะ”
ฉันสะอึกไปทันที.....ใช่แล้ว......ทาไมล่ะ.....ฉันเป็นคนมั่นใจไม่ใช่เหรอ...นี่ฉันกลัวบ้าบออะไรล่ะ....ทาไมฉันมันบ้า
แบบนี้นะ......กรามของฉันขบถี่ยบิ เหงื่อที่ผุดขึ้นได้ไหลไปตามใบหน้าที่ขาวเนียนของฉัน ฉันเล็งลูกศรไปที่เป้าหมายอีกครั้ง
ลูกศรหัวเหล็กได้ส่องแสงสีแดงอีกครั้ง
ชายผมหยักศกสีน้าตาลใช้ศอกกระทุ้งเข้าไปที่เหล็กแหลมที่ฝังอยู่ที่ร่างของชายหนุ่มอีก! ชายหนุม่ กระอัก
เลือดออกมาอีกครั้งและผละร่างออกมา พวกเขาทั้งสองเริ่มตะลุมบอนแลกหมัดอีกครั้ง ร่างทั้งสองผลักไปมาและเตะรัวไม่
ยอมหยุด ฉันพยายามเล็งไปที่เป้าหมายอยู่นานมาก
ทีปีสไม่ยอมอยู่นิ่ง เขาขยับตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เป็นเป้านิ่งแก่ฉัน......โธ่เว๊ย.....เล็งยากชะมัด....ในระหว่างตะลม
บอนอยู่นั้น วิซิอัสหมุนตัวฟาดลาแข้งเข้าไปก้านคอของทีปีสทันที! ทีปีสเซมาตามแรงที่ถกู ฟาดเข้ามา....เจอช่องโหว่แล้ว!...
จู่ๆ ฉันรู้สึกคัดจมูกขึ้นมา...ฮะ...ฮัดชิ้ว!.....อ๊าย! แย่แล้ววววว!......นิ้วที่เรียวยาวของฉันปล่อยลูกศรมัจจุราชออกไป! ลูกศร
มันพุ่งไปทางวิซิอัสแทนนะซิ!

“ฟ้าววววววววววววววว!”
“ระวัง!”
ลูกศรหัวเหล็กรูปมังกรได้พุ่งและหมุนออกไปอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าแสง! ไม่มีใครหน้าไหนจะต้านลูกศรดอกนั้นได้!
ชายหนุม่ หันไปเห็นลูกศรดอกนั้นมันพุ่งเข้ามาเพื่อทีจ่ ะสาปพันธนาการร่างของเขา เขากระชากคอเสื้อของทีปีสมาบังร่าง
ของเขาแทน! ทีปีสรีบกระโดดขึ้น เหนือพสุธาเพื่อที่จะหลบลูกศรดอกนั้น แต่! ช้าไปเสียแล้ว!
“ฉึก!”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกก”
เสียงมัจจุราชได้ส่งเสียงกรีดร้องด้วยความทรมานรวดร้าว! นัยน์ตาของฉันเบิกกว้างด้วยความตะลึงกับสิ่งที่เห็น!
ไม่ใช่แค่ฉันคนเดียว แม้แต่วซิ ิอัสก็เช่นกัน เพราะ...ลูกศรนัน่ แทงเข้าไปตรงตามเป้าหมายก็จริง แต่ว่ามันแทงผิดตา
แน่งนะซิ.....
“เฟรย่า! ทาไมต้องยิงมาทาร้ายของของข้าด้วย!” ทีปีสทรุดตัวลงไปกับพื้นและกุมที่เป้ากางเกงของเขา
บริเวณแถบเป้ากางเกงนัน้ ค่อยๆกลายเป็นหินแผ่ไปเรื่อยๆ เรื่อยๆ ฉันหัวเราะคิกคักจนน้าตาไหล
“อ้าว! ช่วยไม่ได้ นายหลบเองนี่ ฮะๆๆๆๆๆๆ” ฉันพูดด้วยน้าเสียงหัวเราะเยาะ “ตอนแรกฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็น
แบบนี้นะ”
วิซิอัสมองผลงานของฉันด้วยสีหน้าที่หวั่นเล็กน้อย แต่เขาก็กระชากเอาเหล็กแหลมที่ฝังร่างเขาออกมา เลือดสีดา
อมม่วงได้พุ่งออกอีก เขาเอามือกุมบริเวณท้องของเขาเล็กน้อย ฉันมองบริเวณปากแผลนั่น ดูท่าจะลึกน่าดูนะเนีย่ (ก็แทง
ทะลุนี่หว่า)
“นายเป็นยังไงมัง่ ” ฉันถามด้วยความอยากรู้
สายตาทีเ่ ย็นชาของเขามองมาที่ฉัน
“ก็ด”ี คาตอบสั้นๆจากเขาตอบมา (สั้นจริงๆ)
“แทงทะลุท้องเนีย่ นะ ก็ดีนะ” น้าเสียงของฉันสูงขึ้นและมองที่ปากแผลบ่อยๆ
“เป็นห่วงข้าเหรอ” เขาเลิกคิ้วขึ้น สายตาคู่นั้นจับจ้องฉันไม่ยอมเลิก
“เปล่าย่ะ!” ฉันรีบตอบไปทันที “ถ้าวันไหนฉันห่วงนาย วันนั้นคงฟ้าผ่าทาเนียบขาวของU.S.A.ชัวร์”
ว่าแล้วฉันก็หันไปมองทีปีสอีกครั้ง แหม...เห็นแบบนี้ชกั อยากแกล้งให้หายแค้นซะแล้ว.....

“ใจจริงน่าจะเอาอีกทีนะ” ว่าแล้วฉันก็ทาท่าจะง้างอีกครัง้ แต่ชายหนุ่มผมสีดาส่งสายตาห้ามปรามไว้
“พอได้และ” น้าเสียงเรียบๆว่า “เราต้องรีบไปก่อนที่ประตูจะปิด”
พูดจบเขาก็จับข้อมือของฉันและลากฉันไปทันที! ฉันพยายามจะสะบัดมือออกจากมือของเขา แต่เขาส่งสายตาที่เต็ม
ไปด้วยความเยือกเย็นราวกับใบมีดที่คมกริบใส่ฉัน ฉันถอนหายใจและยอมให้เขาลากไปแต่โดยดี เขาลากมาที่หน้าต่าง
และกระโดดออกมาจากหน้าต่างบานใหญ่
“เหวอ!” ฉันร้องทันที! ก็ตอนนี้ฉันห้อยหัวอยู่นี่หว่า....และ
“ตึง!”
“โอ๊ย!” ร่างของฉันกระแทกลงไปที่พื้นดินทันที! ฉันลืมตามองดูบริเวณรอบๆแถวนั้น มันเป็นบรรยากาศข้างนอก
เหมือนเดิม แต่ดเู ละเทะและมีกลิน่ เลือดคละคลุ้งไปทั่ว ชายหนุม่ ยืนมองฉันอยู่นานด้วยความนิง่ เฉยและจับแขนของฉัน
ลากขึ้นมาทันที!
“นี่มันอะไรน่ะ” ฉันงงกับการที่เดินออกมาจากบ้านของทีปีส แต่....
“บ้านของทีปีสกลับหัวน่ะ” เขาตอบสั้นๆและจับมือของฉันลากไปต่อ “ไปได้และ อย่าถาม”
“นี่! เบาๆหน่อยซี”้ ฉันโวยขึ้นมาและพยามสะบัดให้หลุด.... แปล๊บ! ขาข้างนั้นของฉันมันทาพิษอีกแล้ว หนอย!...
ฉันอยากจะกลับไปยิงเข้าไปที่เป้าของทีปีสอีกรอบชะมัด...ทาให้ขาฉันเจ็บขนาดนี้
ชายหนุ่มหันกลับมามองฉันด้วยสายตาทีเ่ ย็นชา เขามองไปที่ขาข้างนั้นของฉัน ขาข้างนั้นเปรอะไปด้วยเลือดสีแดง
ฉาน มันไหลออกมาจากแผลที่ทปี ีสฝากไว้นั่นเอง
“เจ็บขาแล้วทาไมไม่บอก” น้าเสียงเรียบๆได้ว่าฉันมาทันที “เรื่องแบบนีเ้ งียบอยู่ได้”
เขาปล่อยมือของฉันและนั่งยองๆลง มือที่เรียวยาวทัง้ สองข้างของเขาทาท่ารับไว้
“เอ้า! ขี่หลังข้ามาซิ” เขาบอก
ฉันทาท่าเก้งๆก้างๆ....ให้ขหี่ ลังเนี่ยนะ...ไม่เอาด้วยหรอก!....ขนาดเอริคฉันยังไม่ขี่หลังเลย....
“ไม่เอา! ฉันเดินเองได้” ว่าแล้วฉันก็ทาท่าเดินกะเพลกๆไปข้างหน้า
“อย่าเรื่องมาก! เร็วเข้า!” น้าเสียงของเขาเต็มไปด้วยความอารมณ์เสียเต็ม “เจ้าเงยไปดูท้องฟ้าซิ ประตูมติ ิจะปิด
แล้ว!”
ฉันเงยหน้าไปตามทีเ่ ขาบอกและเห็นรอยแตกค่อยๆเล็กลงๆ ฉันหันกลับไปมองเขาอีกครั้ง และทาหน้าเหยเกเต็มที่

“เออๆ ก็ได้ๆ” ฉันขึ้นชี่หลังของเขาทันที
แขนของฉันทั้งสองข้างโอบกอดรอบคอของเขาไว้ เขาลุกขึ้นทันที
“จับแน่นๆล่ะ ข้าจะวิง่ แล้ว” เขากาชับฉัน
ฉันพยักหน้าทันที และ ทันใดนั้น เขากระโดดพุง่ ขึ้นบนหลังคาอีกครั้ง เท้าแต่ล่ะก้าวของเขาซอยถี่ยิบ มุง่ ไปรอย
แตกระหว่างอากาศท่ามกลางฟากฟ้ายามรัตติกาลทันที วายุได้พดั ปลิวเบาๆจนเรือนผมสีดาสนิทได้สัมผัสเข้าไปที่ใบหน้า
ของฉัน ผมของเขานุ่มมากราวกับเส้นไหมที่เพิ่งออกมาจากเครื่องปั่นด้าย จมูกของฉันได้กลิ่นกายของเขามาด้วย มันเป็น
กลิ่นเย็นๆแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเหลือเกิน
“นี่ ได้มงกุฎมาเปล่า!” ฉันถามไประหว่างทีเ่ ขาวิ่ง
“ได้” น้าเสียงเรียบๆตอบมา
“นายได้มันแล้วจะเอาไปทาอะไรน่ะ” ฉันถามอย่างใฝ่รู้
“ส่งคืนสมาพันธ์แวมไพร์นานาชาติ” เขาตอบเรียบๆทันที
“นี่นายจะบ้าเหรอ! สู้แทบตาย! สุดท้ายก็ให้เค้าไปเนี่ยนะ” ฉันโวยแหลก
“ถึงได้มายังไง คนที่จะแต่งตัง้ ก็ต้องเป็นคนของสมาพันธ์เท่านั้น” เขาตอบกลับมา “อีกอย่างข้าไม่ได้ทาเพื่อตัวเอง
แต่ข้าทาเพื่อแผ่นดิน”
สีหน้าของฉันเต็มไปด้วยความประหลาดใจ....นึกไม่ถึงว่า..คาพูดแบบนี้จะหลุดออกมาจากปากของหมอนี่
จู่ๆเขาวิง่ เร็วมากขึ้น จนตอนนี้ฉันจับไม่อยู่ ฉันจึงกอดเข้าไปที่คอของเขาแน่นขึ้น เขาหันหลังมามองฉันเชิงถาม ฉัน
หันไปมองทางอื่นแทน....ทาไมฉันจะต้องหันไปทางอื่นด้วยนะ....เขายิ้มบางๆให้และวิง่ ต่อไป เขาวิง่ ไปเรื่อยๆจนไปใกล้ถึง
รอยแตก ตอนนี้รอยแตกเริ่มเล็กลงๆแล้ว เท้าทีเ่ ขาวิ่งมานั้นค่อยๆหยุดลงและมองไปรอบๆ ฉันชะโงกมองดูบา้ ง
“เฮ้! ทางนี!้ ” เสียงเริงร่าของใครคนหนึ่งตะโกนมา
ฉันกับวิซิอัสหันไปมองตามเสียง มันดังมาข้างล่าง คนๆนัน้ โบกมือไปมาและยิ้มกว้างให้ นัน่ ก็คือ คาร์มิลนั่นเอง ที่
นั่นไม่ได้มีแค่เขาคนเดียว มีทั้งรอยที่กาลังนัง่ คุยอยู่กับเลเนีย ฟิน อซาเซียทีเ่ งยหน้ามองตาม และเหล่าคาราวานที่เจ็บ
สะบักสะบอมกันอีก พวกเขาทั้งหมดเมือ่ เห็นพวกฉัน และยิ้มกว้างทันที!
“รอแทบตาย มาช้าจริง!” คาร์มิลตะโกนไป
“ข้าตามหานางนี่อยู่น่ะ” วิซิอัสตอบเรียบๆ “เผอิญไปเจออะไรมาเยอะหน่อย”

“เหรอ.....” น้าเสียงของคาร์มิลลากยาว “ไม่ใช่.....”
สายตาทีค่ มกริบดัง่ ใบมีดของเขาจับจ้องมาทีค่ าร์มิลทันที คาร์มิลหยุดพูดและยิ้มแห้งๆแทน
“ท่านเคานท์ขา ท่านบาดเจ็บตรงไหนมั่งค่ะ” อซาเซียส่งเสียงแหลมถามไปทันที
เขาส่ายหัวแทนคาตอบ ชายหนุม่ ผมสีทองลุกขึ้นและทาความเคารพให้
“วิซิอัส ข้าขอโทษที่ตา้ นทีปีสไม่ได้นะ” รอยรีบขอโทษ
ร่างของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลฉกรรจ์ทั่วร่าง แถมหัวแตกอีกต่างหากด้วย
“ไม่เป็นไร เรื่องแค่นี้เอง” วิซิอัสว่าและเปลี่ยนเรื่อง “เจ้ากลับมาก็ดีและ เอาล่ะ รีบไปได้และ เดี๋ยวตอนเช้าพวกเรา
จะแย่”
“ครับ/ ค่ะ!” เสียงรับบัญชาได้รับพร้อมกัน
ว่าแล้วทุกคนก็กระโดดขึน้ มาบนหลังคาอย่างรวดเร็ว และวิ่งข้ามเข้าไปในรอยแตกสีเขียวทันที! จากหลาห้าสิบกว่า
คน บัดนี้ ทุกคนได้ไปหมดแล้ว...เหลือเพียงแค่ฉันกับเขา....เฮ่อ.....อยากกลับบ้านจังเลย...คิดถึงพ่อ เอริค มิฌองค์ โรงเรียน
คุณเครฟ แล้วก็เพื่อนๆกับครูทุกคนแล้วซิ......เขาเดินไปข้างหน้าทันทีและกระโดดข้ามไปเข้าไปในรอยแตกนั่น! ช่องว่าง
ระหว่างอากาศนั่นเล็กลงจนหายไปกับกลืบเมฆทันที!....
“แว๊บบบบบบ!”
“ตึง!”
“ฟุบๆๆๆๆๆๆๆ”
เหล่าพ่อมดแม่มดดาร์โกวาเนียได้กระโดดออกไปอีกด้านของรอยแตกนั่น กลับมาสู่ห้องนั่งเล่นโรงแรมของแม่มด
เฮลอีกครัง้ ทุกคนวิ่งออกมาและกันจนหมด หญิงชราลุกขึ้นจากโซฟาและเดินมาถามทันที
“เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะท่าน” เสียงที่แหบพร่าถามไปทันที
“เราได้มงกุฎน่ะท่านแม่มด” รอยตอบด้วยน้าเสียงที่หนักหน่วงเล็กน้อย
“งั้นเดีย๋ วข้าจะให้พวกสาวใช้ในนี้ปฐมพยาบาลพวกท่านทุกคนนะ” ว่าแล้วหญิงชราก็ควักมือเรียกพวกสาวใช้มา
ชายหนุ่มผมสีน้าตาลเดินมานั่งบนโซฟาและกางแขนวางไปบนโซฟาเต็มที่ พวกแม่มดสาวทั้งสามก็นงั่ ลงบนพื้น
ด้วยความเหนื่อยอ่อน ชายหนุ่มผมสีทองเดินมานั่งข้างๆคาร์มิล และเอาแขนพาดไปบนศีรษะ ส่วนพวกคาราวานที่เหลือ
โดนเกณฑ์ออกไปปฐมพยาบาลจนหมด หญิงชราเดินออกไปข้างนอก เหลือเพียงแต่พวกเขาเท่านั้น

“ท่านเฟรย่า เป็นยังไงบ้างครับ” คาร์มิลเอ่ยถามไปด้วยน้าเสียงที่ยงั คงเริงร่า
“.............” ไม่มีคาตอบใดๆตอบกลับมา
“เงียบทาไมครับท่าน” เขาถาม “ทีปีสทาอะไรรึเปล่าครับท่าน”
“............” ความเงียบดันตอบมาแทน
เขาขมวดคิ้วด้วยความสงสัยและหันไปมองรอบๆห้อองอีกครั้ง จู่ๆนัยน์ตาสีเขียวสดดัง่ พฤษภชาติเบิกกว้าง เขาลุก
ขึ้นและเดินไปริบๆห้องทันที
“เป็นอะไรไป คาร์มิล” รอยถามด้วยความสงสัย
คาร์มิลหันซ้ายหันชวาและ กลืนน้าลายดังเอื๊อก เขาหันขวับกลับมาและตอบออกมาทันที
“ท่านเฟรย่า หายไป!” น้าเสียงเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น
“เออๆ” รอยพยักหน้าไปงั้นและจู่ๆเขาก็ผงกหัวขึ้นมา “อะไรนะ”
“ท่-า-น เ-ฟ-ร-ย่-า หาย ไป!” น้าเสียงของเขาเน้นชัดเจนทุกคา
“ห๊า!” ทุกคนในห้องพูดพร้อมกันด้วยความตกใจ!
รอยขมวดคิ้วทันที เขากระเด้งตัวผึงออกจากโซฟาและพูดด้วยน้าเสียงร้อนรน
“แย่ล่ะ” รอยรีบเดินไปที่ผนังห้องอีกที เขาร่ายมนตร์เปิดประตูมิติดว้ ยตัวเอง “ข้าจะกลับไปหาท่านเฟรย่าเอง พวก
เจ้ารีบกลับไปที่ปราสาทก่อนล่ะกัน”
“ท่านรอย ข่าวร้ายมาบอกอีกเรื่อง” ฟินตะโดนมา
“อะไร” รอยรีบหันมา
“ท่านเคานท์หายไปด้วยค่ะ!” น้าเสียงที่ดูสดใสบัดนี้เต็มไปด้วยความหม่นหมอง
“เวรตะไลซิ มึง!” คาร์มลิ มองหน้ารอยทันที! “ทั้งราชันย์กับนักปราชญ์หายไปสองคนเลยนะ จะเอาไงดีวะ่ ”
“ตามหาซิ ไอ้เบื๊อก!” เสียงที่เต็มไปด้วยความจริงจังว่าไปทันที

ตำนำนที่15 Quiz on the crown
“เฟรย่า! เฟรย่า!” เสียงนุ่มๆของชายคนหนึ่งตะโกนสุดเสียงไป “เธออยู่ไหนน่ะ”
“นี่! เฟรย่า! นี่ไม่ใช่เวลามาเงียบนะ” เสียงแป๋นๆของหญิงคนหนึ่งได้เรียกต่อ
ขณะนี้ชายหนุ่มผมสีทองกับหญิงสาวผมสีน้าตาลแดงกาลังวิ่งตามหาใครคนหนึง่ ไปรอบๆปราสาทแห่งหนึง่ ในยาม
รัตติกาลดึกดื่นบนเทือกเขาที่น่าสะพรึงกลัว นามว่า เทือกเขา ทรานซิลวาเนีย แอลป์ คืนนี้ไร้ดวงดาวและเมฆหมอก มี
เพียงแต่พระจันทร์วันเพ็ญสีเหลืองสว่างเท่านั้นที่สาดส่องไปตามระเบียงทีม่ ืดสนิท
เขาผู้นั้นวิ่งเต็มกาลังของตน เขาเปิดประตูทุกบานที่เขาวิง่ ผ่าน เท้าทั้งสองข้างของเขาได้เหยียบเข้าไปในห้องแต่ล่ะ
ห้อง สายตาของเขากวาดมองไปรอบๆอย่างเอาเป็นเอาตาย แต่ ก็พบแต่ความว่างเปล่า เขาวิ่งกลับมาทางระเบียง อีกครั้ง
และพบกับหญิงสาวที่เขามาด้วยพอดี
“มิฌองค์ เจอมั๊ย!” ชายผูน้ ั้นถามไปทันทีพร้อมกับหอบเล็กน้อย
“ไม่เจอ! แล้วนายล่ะเอริค” หญิงสาวส่ายหน้า
ชายหนุ่มส่ายหน้าด้วยความท้อ แต่เขาก็เริ่มก้าวขาฉับๆไปข้างหน้าอีกครัง้
“เฮ้! นายจะไปไหนน่ะ” ว่าแล้วหญิงสาวก็จับชายเสื้อของเขาและหอบแฮ่กๆด้วยความเหนือ่ ยอ่อน
“ฉันจะไปหาต่อ” เขาว่า
“เอริค ฉันว่าเรากลับก่อนเหอะนะ” มิฌองค์เสนอ
“ไม่! ฉันจะกลับก็ต่อเมื่อเจอหน้าเฟรย่าแล้ว” น้าเสียงที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยอ่อนแต่เต็มไปด้วยความแน่วแน่
บอก “ถ้าจะกลับเธอกลับไปก่อนเถอะ”
“เราหาทัว่ ปราสาทแล้ว แต่ก็ไม่พบยัยนั่นนะ!” มิฌองค์ขมวดคิว้ และชาเลืองมองบรรยากาศแถวนี้ “แล้วอีกอย่าง.....
แถวนี้มันน่ากลัว.....เราค่อยมาหาพรุ่งนี้เช้าดีกว่านะเอริค”
ทว่า! ชายหนุ่มผมสีทองไม่ฟังคาเกลีย่ กล่อมของหญิงสาว เขากลับเดินหน้าตรงต่อไปอย่างไม่หวั่น หญิงสาวมอง
บรรยากาศแถวนี้อีกครัง้ และรีบวิง่ จู๊ดตามหลังมาติดๆ ชายหนุม่ เดินนาหน้าไปเรื่อยๆ จนไปสะดุดตากับประตูแห่งหนึ่งเข้า
ประตูบานนี้มีสีน้าตาลแก่เหมือนประตูบานอื่นๆ แต่มันลายแกสลักเป็นตักอักษร รูป V ตัวใหญ่ๆทั้งสองบาน ไม่รู้
เพราะเหตุใดที่ทาให้ชายหนุ่มผู้นหี้ ยุดเดิน เขาขมวดคิ้วและเปิดประตูจ้าอ้าวเข้าไปทันที! หญิงสาวเดินตามมาติดๆ ห้องนั้น

เต็มไปด้วยชั้นหนังสือมากมาย มันเต็มไปด้วยหยากไย่ที่เกาะตามเพดาน และฝุ่นละอองได้ฟุ้งกระจายไปทั่ว ทั้งสองคนไม่
รอช้าที่จะยืนเฉยๆ พวกเขาเดินหาทันที
เวลาได้ผ่านล่วงเลยไป.....พวกเขาทั้งเดินกลับมาที่หน้าห้องนี้อีกครั้ง ทั้งสองมองหน้ากันเชิงถาม ชายหนุม่ ส่ายหน้า
เช่นเคย หญิงสาวทาหน้าเบ้และกอดอก ชายหนุ่มกระแทกก้นลงไปที่เก้าอีย้ าวเก่าๆตัวหนึ่ง สีหน้าของเขาเต็มไปด้วย
ความเครียดเต็มที่
“เอ่อ....เอริค....” หญิงสาวกระพริบตาช้าๆ “บางที....เฟรย่าอาจจะ....ไปทางานที่อื่นก็ได้”
ชายหนุ่มหันขวับไปทันที ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อ
“ไม่จริง! ถ้าจะไป เธอจะต้องโทรมาบอกฉันเสมอ!” น้าสียงนุ่มๆเต็มไปด้วยความมั่นใจ แต่นาเสี
้ ยงนั่นแฝงไปด้วย
ความกังวลที่ปกปิด
“เอาน่าๆ” หญิงสาวตบบ่าของชายหนุ่มเบาๆ “อย่าพึง่ วิตกไปเลย เฟรย่าต้องกลับมาแน่นอน เงินตัง้ 300ล้านยูโร
เชียวนะ! ไม่มีทางทิง้ พระเจ้าของยัยนั่นได้หรอก”
เอริคพยักหน้าไปงั้นๆ แต่เขาก็รู้สึกไม่ดเี ลย สายตาที่หม่นหมองได้กวาดไปมองรอบๆห้อง และจู่ๆ เขาก็หยุดมองบาง
สิ่ง มิฌองค์หันไปมองตาม มันไม่ใช่สิ่งอื่นเลย นอกจาก ประตูธรรมดาๆบานหนึ่งที่มเี พียงแค่ลายสลักปีศาจแวมไพร์ที่สยาย
ปีกเท่านั้น
“อื๋อ...นั่นประตูอะไรน่ะ น่ากลัวจัง” น้าเสียงของมิฌองค์เต็มไปด้วยความสั่นเครือ
ชายหนุ่มขมวดคิ้วชนกัน เขาลุกขึ้นเดินไปและเห็นสมุดเล่มหนึ่งมีสีฟ้าอ่อน เล่มๆนีเ้ ขาจาได้ดีเลยว่าเป็นของคนๆนั้น
เขามองไปที่ประตูอีกครั้ง
.....เฟรย่า....หรือว่า.เธอ.....
มือเรียวยาวของเขาได้แตะสัมผัสไปที่ประตูบานนั้น เขามองอยู่ซักครู่และใช้มือทั้งสองข้างพยายามผลักสิ่งที่ขวางกั้น
อยู่ออก
“มิฌองค์ มาช่วยกันผลักประตูนี่ซ”ิ เขาว่าพร้อมกับผลักอยู่ไม่เลิก
“อย่าบอกนะว่านายคิดว่าเฟรย่าอยูใ่ นนี้น่ะ” เธอทาหน้าขยะแขยงเต็มทน
“อืม ไม่แน่นะ” เขาโถมร่างของเขากระแทกไปกับประตูบานนั้น “ประตูนี้ล็อกจากด้านนอก เธอเลยออกมาไม่ได้”
หญิงสาวส่ายหน้า แต่สุดท้ายก็ต้องไปผลักประตูบานนี้ดว้ ย ผ่านไปครึ่งชัว่ โมง ทั้งสองคนยืนกันเหงื่อชุ่มไปทั่วร่าง
ชายหนุม่ เช็ดเหงื่อที่ผุดพรายบนใบหน้าที่หล่อเหลาของเขาและหันไปมองเพื่อนสาว

“นายจะเอายังไงต่อย่ะ......” เสียงที่กรีดแหลมว่า
ชายหนุ่มจับที่จับประตู และมองหน้าเจ้าของเสียงทีก่ รีดแหลม
“ผลักไม่ได้ ก็ต้องดึงออก” ว่าแล้วเขาก็ดงึ ที่จับประตูออก
ทว่า....มันกลับไม่ออกซะนี่! น่าตลกสิ้นดี ประตูเก่าๆ ไม่มีพษิ สงค์ แต่ มันดันเปิดไม่ได้! ชายหนุ่มไม่อกเชื่อว่าแรง
เยอะขนาดเขาจะเปิดเพียงประตูไม้เก่าๆไม่ได้ เขากระชากหลายครั้งหลายหนแต่ก็ไม่ออกซะที เขาสูดลมหายใจลึกๆทีหนึง่
ในใจตอนนั้นเขาอธิษฐาน
ท่านพระเยซูคริสต์ หากเฟรย่าอยูใ่ นนี้จริงๆ ขอให้ผมได้พบกับเธอด้วย
เขากระชากประตูแรงอีกครั้ง! ประตูไม้ได้เปิดออก! ลาแสงสว่างสีขาวจ้าได้สาดส่องเข้ามาในทันใด! วายุเมฆาได้พัด
ผ่านเข้ามาจนทาให้สิ่งขอในห้องกระจัดกระจายไปทั่ว ทั้งสองคนเอาแขนมาบังแสงสว่างจ้าประกลาดนั่น! และจู่ๆ นัยน์ตา
ของเอริคก็เบิกกว้างออกด้วยความประหลาดใจ เพราะ.....
มีใครคนหนึ่งวิ่งถลาออกมาน่ะซี!้ คนเดียวไม่ว่า นี่มาสอง!

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกก”

เสียงกรีดร้องทรมานรวดร้าวยิง่ กว่าสรรพสิ่งใดๆจากนรกภูมิครวญคราง! มันดังมาจากห้องหนึ่งในคฤหาสน์ใหญ่สี
เทาหลังหนึ่งในดินแดนผู้ดีเลือดสีน้าเงิน ชายคนหนึ่งในชุดสูทดาเร่งฝีเท้าและวิ่งเข้าไปในห้องนั้นทันที เท้าทั้งสองข้างวิ่งเขา
ไปหาเจ้าของเสียง ที่กาลังกรีดร้องทรมานบนเตียงสี่เสาเก่าๆเหียงหนึ่ง
“นายท่านครับ! นายท่าน” ชายคนนั้นว่า “นายท่านครับ เกิดอะไรขึ้นครับ”
เจ้าของเสียงนั้นกระชากคอเสื้อของชายคนนั้นมาทันที
“...ไป...ไป...ไปเอาอาหารมาให้ข้าเดี๋ยวนี!้ ” เสียงแหบพร่าได้สั่งชายผู้เป็นบ่าว
“ครับ” ผู้เป็นบ่าวรับคาสั่ง
เจ้าของเสียงปล่อยออกและบิดร่างไปด้วยความทรมานบนเตียงนั่น ผู้เป็นบ่าวหันไปตะโกนทันที

“เอาอาหารของนายท่านเข้ามาได้แล้ว!”
“แอ๊ดดดดดดด”
เสียงประตูเก่าได้เปิดออก ชายสองคนในชุดสูทสีดาผลักร่างของหญิงผู้หนึ่งมา ประตูได้ปดิ ลง หญิงผู้นั้นเงยหน้ามอง
นัยน์ตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวต่อสิง่ ที่อยู่เบื้องหน้า เจ้าของเสียงหันไปมองหญิงสาวและพุ่งร่างของตนไปหา
ทันที! มือที่หยาบกร้านทั้งสองข้างได้จับตรึงบ่าของเธอผู้นั้น เมฆาสีดาทะมึนค่อยๆคลืบคลานออกมา แสงจันทร์สีนวลได้
สาดส่องผ่านหน้าต่างบานใหญ่ในห้องนั้น เผยให้เห็นเขี้ยวสีขาวยาวแหลมแวววับสะท้อนกับแสงจันทร์ สีหน้าของหญิงสาว
ตกใจสุดขีด! ผู้จับบ่าไม่ปล่อยให้เธอได้เห็นหน้าเขานาน เขี้ยวคู่นั้นได้ฝังเข้าไปที่คอหอยของหญิงผู้นั้นทันที
“กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดด”
เสียงกรีดแหลมด้วยความเจ็บปวดได้ดงั ขึ้น เขีย้ วคู่นั้นกัดไปซักครู่และปล่อยออก ร่างของหญิงผู้นั้นร่วงหล่นสู่พื้น
และแห้งเหี่ยวกลายเป็นฝุ่นผงธุลที ันที เขาคนนั้นลุกขึ้นและหันไปมองผู้เป็นบ่าว แสงจันทร์ได้ฉายให้เห็นลักษณะของเขา
เท่านั้น ไม่ได้เห็นใบหน้าแต่อย่างใด ผู้เป็นบ่าวคุกเข่าทาความเคารพทันที
“รสชาติไม่ได้เรื่องเลยนะ เปาเล” เสียงที่แหบพร่าแปรเปลีย่ นไป กลายเป็นเสียงทุ้มและนุ่มนวลของชายหนุ่มทันที
“เราหาได้แค่นี้น่ะครับ นายท่าน” ผู้เป็นบ่าวเงยหน้าขึ้นตอบ เผยให้เห็นเป็นชายวัยกลางวัย30ผู้หนึ่ง มีเรือนผมสีแดง
สั้นไว้ทรงสกรีนเฮดทัง้ หัว นัยน์ตาที่รับคาสั่งคนผู้นั้นอย่างจงรักภักดีมีสีดาสนิท ผิวของเขาผู้นั้นขาวซีดราวกับคนตาย
“ไม่เป็นไร” เขาบอก “แต่ขา้ อยากได้เลือดทีด่ ีกว่านี้หน่อย ในศตวรรษที2่ 1ทีเ่ ฟื่องฟูนี้ หาไม่ได้เลยหรือ”
“ไม่ครับ” ชายผู้นามว่า เปาเลตอบไปตรงๆ “ตอนนี้ทางเราก็ไปหาตามประเทศข้างเคียงแล้ว หมอแวมไพร์นั้นไม่
เหลือเลยแม้แต่คนเดียวครับ”
ผู้เป็นนายนั้นพยักหน้าช้าๆยอมรับชะตากรรมของตน จู่ๆเขาก็กระอักเลือดออกมา และทรุดลงไปกับพื้นทันที! เปาเล
วิ่งเขาไปประคองผู้นั้น เลือดสีดาอมม่วงได้ไหลเจิ่งนองไปท่วมพื้น ผู้กระอักเลือดหายใจเข้าออกช้าๆด้วยความเหนื่อย
“นายท่านครับ! เป็นอะไรมากมัย๊ ครับ” เปาเลถามด้วยความเป็นห่วงทันที
“ไม่...ข้าไม่เป็นไร” เจ้าของร่างหายใจลึกช้าๆ
“แต่นายท่าน! ท่านเป็นแบบนี้มา5วันแล้วนะครับ” เปาเลขมวดคิว้ “ร่างกายของท่านอ่อนแอจนเดินออกไปงานต่างๆ
ไม่ได้ ข้าว่า...”
“ไม่ต้องเปาเล....” น้าเสียงทุ้มบอกมา “ไม่ต้องตามหมอมา เจ้ากลับไปที่โรมาเนียซะ ไปตรวจที่ปราสาทของข้าด้วย
แล้วก็ หากพบคนที่มีนัยน์ตาสีแดงฉานโทรมาบอกข้าด้วย”

“ได้ครับท่าน แต่ทาไม....” เปาเลสงสัย
“ไปซะ! ไม่ต้องถามอะไรทัง้ นั้น!” น้าเสียงที่ทมุ้ นั้นเข้มขึ้น
เจ้าของนัยน์ตาสีดาสนิทสงสัย แต่ในเมื่อนายของเขาสั่งแบบนี้......
“ครับ! นายท่าน” เปาเลน้อมรับบัญชาทันที

“เหวอ!”
“โครม!”
ร่างของพวกฉันถลาไปกระแทกโต๊ะเก่าๆเข้า! เสียงอึกทึกครึกโครมดังสั่นไปทั่วห้อง! แสงสว่างจ้าได้จางหายไป
ประตูลายปีศาจนั้นทาการปิดทันที! ร่างของฉันไปกระแทกกับวัตถุพอดี .....โอ๊ย.....เจ็บก้นกกชะมัดเลย....ถ้าก้นกกฉันหัก
นายตายแน่! วิซิอัส!....ฉันส่งสายตาที่ไม่พอใจ(อย่างม๊าก) ใส่ชายหนุ่มผมสีดาที่ตอนนีก้ ลายเป็นสีเงินแล้ว พร้อมกับผลัก
ชายหนุม่ คนนั้นและต่อว่าทันที
“นายทาบ้าอะไร” ฉันแหวใส่ “เจ็บชะมัด ทีหลังลงเบาๆหน่อยซี!้ ”
“ช่วยไม่ได้” เสียงที่เย็นชาว่า “ตัวเองหนักขนาดนี้ ยังมีหน้ามาบ่น”
“อะไร! ฉันแค่45เองนะย่ะ” ฉันโวยแหลก “ฉันน่ะออกจะหุ่นดีร่างเพรียวจะตายไป!”
ชายหนุ่มส่งสายตาด้วยความไม่อยากเชื่อ
“หรอ....45ที่ว่า45ตันใช่มะ่ ”
“นี!่ นาย.....” ว่าแล้วฉันตัง้ ท่าจะซัดหน้าชายคนนั้น
แต่! จู่ๆ มีใครคนหนึ่งวิ่งเข้ามากอดฉันทันที! แขนทั้งสองข้างของคนๆนั้นโอบกอดฉันเต็มแรงจนร่างของฉันแนบติด
ไป.....ใครเนี่ย!.....ฉันงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่และมองไปรอบๆ เฮ้ย!....นี่มันไม่ใช่ที่โรงแรมของแม่มดเฮลนี่....สายตาของฉัน
มองไปเรื่อยๆ และเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ฉันรู้จักเป็นอย่างดี! นัยน์ตาของฉันเบิกกว้างและร้องเรียกทันที!
“มิฌองค์!”
“เฟรย่า! เธอไปไหนมาน่ะ” เสียงแป๋นๆถามไปทันที! “เธอรูม้ ั๊ยว่าพวกเราเป็นห่วงมากแค่ไหนน่ะ”

ฉันยิ้มแห้งให้ยยั มิฌองค์...เอะ....ถ้ามิฌองค์อยู่ งั้นคนที่กอดฉันตอนนี้ก็คือ....ฉันใช้มือผลักร่างของคนๆนั้นออก
คนๆนั้นยิ้มกว้างให้ฉัน ผมสีทองกับนัยน์ตาสีเขียวที่คุ้นเคย! เอริค เพื่อนซี้ฉันเอง!
“เอริค!” น้าเสียงของฉันเต็มไปด้วยความเริงร่า “ใช่นายจริงๆด้วย ฉันไม่ได้ฝันไปจริงๆ”
“ใช่!” น้าเสียงนุ่มๆยืนยันสิง่ ที่ฉันว่ามา “ฉันนี่แหละ เอริค ฮาร์เดินลอร์ด เพื่อนซีย้ ่าปึก๊ ของเธอไง”
ฉันหยิกแก้มตัวเองทีหนึ่งแรงๆ! โอ๊ย! เจ็บ...นี่มันไม่ใช่ความฝัน ฮะๆๆๆ.... My Money.....เธอช่างเป็นพระเจ้าที่ยอด
เยี่ยมของฉันจริงๆ ....เงินสามพันล้านยูโรยังคงอยู่กับฉันอยู่.....ส่งฉันกลับมา....โอ้!...สวรรค์Paradise โดยแท้ ฮะๆๆ พวก
เราทั้งสามคนหัวเราะด้วยความดีใจ แต่จู่ๆ เอริคก็หยุดหัวเราะ เมื่อเห็นร่างของฉันเต็มไปด้วยบาดแผล
“นี่แผลอะไรน่ะ! เฟรย่า” น้าเสียงด้วยความเป็นห่วงรัวถามมาทันที “เธอไปโดนอะไรมา! แล้วเธอไปไหน ทาไมไม่โทร
มาบอกฉัน”
....หยา!....แย่แล้ว....จะตอบยังไงดี.....สายตาของเอริคกวาดไปรอบๆและเขาก็กลับไปสะดุดกับใครคนหนึง่ เข้า....
พวกเขาสองคนจ้องตากัน สายตาทั้งสองคนนั้นมันสื่อมาเลยว่า
ไม่ชอบขีห้ น้าอย่างแรง!
“คนนั้นเป็นใครน่ะ เฟรย่า” เอริคถามทันที ฉันเหงื่อตกซิบๆ...จะให้บอกว่าเป็นคนจากอดีตหรอ....ฮะๆๆ มันคงจะเป็น
ตลกทอร์คโชว์ฝืดๆดีๆนี่เอง.....หมอนี่ยิ่งไม่เชื่ออะไรง่ายๆด้วย
“อ่า.....” ฉันกลอกตาไปมาและยิ้มแหยๆทีหนึ่ง “คือ....หมอนั่น......”
“ข้า วลาด วีเซียส ดราคูล” เสียงเยือกเย็นได้ตอบกลับมาแทน “เป็นเจ้านายของเฟรย่า เจ้าล่ะเป็นใคร”
โอ๊ย!.....ถามแบบนั้นไปทาม๊ายยยยย...ไอ้บ้า...เอริคจ้องเขาไม่วางตา....ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าตัวเองกาลังยืนอยู่
ท่ามกลางภูเขาไฟสองลุกที่กาลังจะปะทุอยู่ตลอดเวลา ลางสังหรณ์ของฉันบอกมาว่า อีกไม่นานจะต้องมีเหตุการณ์ไม่ดีแห
งมๆ มิฌองค์ยิ้มกว้างและรู้สึกจะชื่นชมวิซิอัสเป็นพิเศษ ดวงตาของเธอส่องประกายปิง๋ ๆอยูต่ ลอดเวลา
แววตาของพวกเขาสองคนเปลี่ยนไป คนหนึ่งจากแววตาที่แสนอ่อนโยนนุ่มนวลดูอบอุ่น กลายเป็นแววตาที่เต็มไป
ด้วยความเกลียดชังเข้ากระดูก อีกคนนั้น....ปกติก็เต็มไปด้วยความเย็นชาและน่ากลัวอยูแ่ ล้ว คราวนี้มันดูนา่ กลัวราวกับ
คมมีดทีจ่ ะกรีดคนที่อยูเ่ บื้องหน้าเป็นชิ้นก็ว่าได้
“ฉัน เอริค ฮาร์เดินลอร์ด เป็นเพื่อนสนิทมากของเฟรย่า ยินดีที่ได้รู้จัก” น้าเสียงนุ่มๆของเอริคเน้นคาพูดว่า สนิท
มาก มาก
เขายื่นมือมาพร้อมกับยิ้มอย่างอ่อนโยนให้กับชายหนุม่ อีกคน

“ขอโทษนะ ถ้าเพื่อนสนิทมากของผมไปทาอะไรไม่ดีเข้า” น้าเสียงนุม่ ๆของเขาแฝงไปด้วยความอาฆาตเล็กๆ “นิสัย
ของเธอเป็นแบบนี้อยู่แล้ว”
ทว่า....วิซิอัสกลับไม่ว่าอะไร....เขากลับยื่นมือไปจับด้วยพร้อมกับส่งรอยยิม้ เย็นๆ
“ไม่เป็นไร” เขาตอบเย็นๆแต่น้าเสียงนั้นสูงขึ้นเล็กน้อย “เพื่อนของลูกหลานตระกูลฮาร์เดินลอร์ดอย่างเจ้าเป็นคนที่
อ่อนน้อมถ่อมตนมาก เชื่อฟังทุกอย่างที่ขา้ สั่ง ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน”....เฮ้!..นี่ประชดชัดๆนี่...พูดดีๆไม่เป็นรึไง.....
มือที่เรียวยาวของทั้งสองทาการเชคแฮนท์ ใบหน้าของพวกเขาต่างยิ้มให้กันก็จริง....แต่มือที่จับกันอยู่นั้นต่างฝ่าย
ต่างบีบราวกับอยากจะให้กระดูกมือของฝ่ายตรงข้ามแตกเป็นผุยผงทั้งคู่...สายตาที่ทั้งคู่มองกันอยู่นนั้ ไม่ใช่สายตาแห่ง
มิตรภาพเลยแม้แต่นดิ เดียว....ทั้งสองคนต่างปล่อยมือออก แต่กย็ งั ส่งสายตาไม่เลิก
“เดี๋ยว! นี่ไม่คิดจะแนะนาฉันเลยใช่ม่ะ” หญิงสาวผมสีน้าตาลแดงขมวดคิ้วเข้าหากันพร้อมกันยืนเท้าสะเอว
.....อุ๊ย....ลืมมิฌองค์ไปเลย.....
“วิซิอัส นี!่ มิฌองค์ ครีเลน เพื่อนของฉันอีกคน เป็น ชาวฝรัง่ เศส” ฉันแนะนาหญิงสาวผมสีนาตาลแดงให้
้
ชายหนุ่ม
ผมสีเงินมองไปที่เธอผู้นั้นและพยักหน้ารับ มิฌองค์นั้นยิม้ กว้างและรีบเดินเข้าไปอยู่ใกล้เขาทันที
“ยินดีที่รู้จักเช่นกันนะค่ะ” ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยยิม้ แก้มปริ เฮ้อ! นิสัยไม่เปลี่ยนเลยยัยนี่ เจอคนหล่อไม่ได้...
“ฉัน มิฌองค์ ครีเลน อายุ16ค่ะ พ่อแม่เป็นเจ้าของธุรกิจคอมพิวเตอร์ค่า ชอบสีขมพู ฟ้าขาว เบอร์มือถือก็095109161ว่าง
ตลอด24ชม.นะค่ะ ”
“มิฌองค์ พอเหอะ อย่าไปรบกวนเจ้านายของเฟรย่าเลย” เอริคว่ามาพร้อมกับประคองร่างของฉันไปนั่งบนโซฟาที่
เต็มไปด้วยฝุ่น
“อะไรๆ ทาเป็นพูดดีนะ นายน่ะ” มิฌองค์แขวะเอริคและทาหน้าล้อเลียนตอนที่เอริคหน้าจ๋อย “พอเห็นเฟรย่านะ
จากหน้าละเหี่ยกลายเป็นสดชื่นเชียวนะ”
ชายหนุ่มยิ้มกว้างและหยิบผ้าเช็ดหน้าสีขาวเล็กผืนหนึ่งมาซับที่แผลของฉันตามใบหน้า
“แค่เห็นหน้าเธอก็ดีใจแล้ว” เขาว่า “รู้มั๊ย ว่า5วันที่ผ่านมา ฉันรู้สึกทรมานมากที่ไม่มเี ธอน่ะ”
สายตาของเขามองฉันด้วยความห่วงหาอาทรฉันเหลือเกิน....เฮ้ย....อย่ามองฉันแบบนี้ซิเอริค..ฉันรู้สึกไม่ดีเลย....เรา
เป็นแค่เพื่อนนะเอริค...เพื่อน...เพื่อนเท่านั้น....ดวงตากลมโตสีแดงฉานของฉันเหลือบไปมองเขาคนนั้นเข้า...หยา....หมอ
นั่นจ้องเอริคไม่วางตาเลยแม้แต่นอ้ ย...นี่หมอนั่นคิดอะไรกันแน่น่ะ....อย่าบอกนะว่าจะฆ่าเอริคเพราะหน้าเหมือนกับโอ
เวนน่ะ...เขามองมาที่ฉันและหันไปคุยกับมิฌองค์ทันที

“ที่นี่มียาหรือเปล่า” เสียงเย็นๆเอ่ยถาม
“ไม่มีจ๊ะ ทาไมเหรอจ๊ะ”
“เฟรย่าโดนเหล็กแหลมแทงมาที่ขาน่ะ”
“อะไรนะ!” สีหน้าของมิฌองค์เต็มไปด้วยความตกใจ เธอตีมือด้วยความลนลาน“เหล็กแหลมเหรอ!”
ชายหนุ่มผมสีทองหันไปตามเสียง เขามองมาที่ขาของฉันและดึงขากางเกงขึ้นทัง้ สองข้าง ขาของฉันที่ถกู แทงนั้นมี
แผลเหวอะหวะขนาดใหญ่ ปากแผลนั้นกว้างใหญ่และลึกมาก ชายหนุ่มถอดเสื้อคลุมของตัวเองออกพร้อมกับฉีกชาย
เสื้อเชิ้ตของเขาออก และมาพันแผลให้ฉัน
“ทาไมมีแผลขนาดนีถ้ ึงไม่บอก!” เขารีบพันแผลซะหนาเตอะเลย “เธอต้องไปโรงพยาบาลและ”
......อะไรนะ! โรงพยาบาล! ไม่เอา นะ.............
“ไม่! ฉันปวดขามากเดินไม่ได้แล้ว” ฉันรีบแสดงบทบาทคนเจ็บเต็มที่
“งั้นเดี๋ยวฉันอุ้มเธอไปเอง!” ว่าแล้วเอริคก็เริ่มใช้แขนทัง้ สองข้างโอบร่างของฉัน
“ไม่นะ! ไม่ๆๆๆๆๆ ฉันไม่เอาน่ะ” ฉันส่ายหัวทันที “ยังไงฉันก็ไม่ไปเด็ดขาด!”
“นี!่ อย่ามากลัวเข็มเวลาเจ็บขนาดนี้ได้ม่ะ เฟรย่า!” มิฌองค์เดินเข้ามาว่าฉอดๆ “คิดว่าพวกเราไม่รู้เหรอว่าเธอเป็น
โรคกลัวเข็มฉีดยาน่ะ”
“เปล๊า ฉันกลัวเสียตังไปต่างหากล่ะ!” ฉันเถียงไปทันที.....เรื่องอะไรจะให้หมอนั่นรูว้ ่าฉันกลัวเข็มอ่ะ.....“เรื่อง กะอี
แค่เข็มน่ะ ฉันไม่กลัวหรอก!”
“งั้นก็ไปสิ” วิซิอัสเดินมาใกล้ๆและพูดลอยๆ “หรือว่า....ไม่แน่จริง”
ฉันกัดฟันกรอดๆ....หนอย....เจ็บใจนัก.....
“ใครบอกว่าไม่แน่!” ฉันจ้องตาเขียวปั๊ด “คนอย่างเฟรย่า โนคาเอล แค่เข็มฉีดยาน่ะ ไม่ทาให้หวั่นได้หรอก”
“ดี! งั้นก็ไปทาตามทีม่ ิฌองค์บอกซะ” น้าเสียงเด็ดขาดนั่นว่า
“เดี๋ยวฉันประคองให้นะ” เอริคบอก
“ไม่ๆ ฉันไปเอาเงินก่อน” ฉันใช้มือปัดออก “นายกับมิฌองค์ไปก่อน เดี๋ยวฉันตามไปเอง”
“แต่!”

“น่า นะ เอริค” ฉันส่งสายตาวิงวอนให้เอริค
สีหน้าของเอริคกับมิฌองค์นั้นสงสัยกับสิ่งที่ฉันบอก แต่พวกเขาก็ทาตาม
“อืมก็ได้” เขาว่าและมองวิซิอัสด้วยสายตาที่ไม่ไว้ใจ “เร็วๆหน่อยล่ะ ฉันไม่อยากให้เธออยูก่ ับ...เจ้านายนานๆ อย่ายุง่
กับงานมากล่ะ”
“อืมๆ” ฉันยิ้มยืนยันให้
พวกเขาสองคนเดินออกไปจากห้อง ชายหนุ่มผมสีทองหันมามองวิซิอัสอีกรอบ นัยน์ตาสีเขียวคู่นั้นจ้องด้วยความ
ระแวงก่อนที่เขาจะเดินออก และแล้ว....พวกเขาก็จากไป.....ซักพักผ่านไปซัก10กว่านาที
“บรื้นนนนนนน!”
เสียงเคลื่อนรถออกไปอย่างรวดเร็วดังขึ้น! ฉันถอนหายใจออกมาเฮ้อใหญ่....รีบไปก่อนดีกว่า....ก่อนที่หมอนี่จะ
ระดมรัวคาถามไม่เลิก....ฉันพยายามลุกขึ้นประคองร่างของตน แต่! แปล๊บ! แผลนั่นทาพาอีกแล้ว ฉันทรุดนั่งลงไปกับพื้น
ทันที ชายหนุ่มผมสีเงินรีบวิง่ เข้ามาประคองร่างของฉันให้ยืนขึ้นตามเดิม แขนทั้งสองข้างที่ใหญ่กว้างของเขาช้อนร่างของ
ฉันขึ้นซะแน่นจนร่างของฉันลอยสูงจากพื้น
“เฮ้ย! ปล่อยฉันนะ!” ฉันพยายามดิ้นและรัวกาปั้นใส่ร่างผู้นั้น “นายจะทาอะไรน่ะ”
“ก็ตามพวกเขาไปน่ะซิ” เสียงเรียบๆตอบมาและเดินออกจากห้องไปพร้อมกับร่างของฉันที่เขาอุ้มอยู่ “คิดว่าข้าไม่รู้
หรอที่เจ้าบอกไปอย่างนั้นน่ะ”
นี่!.....ไอ้หมอนี่มันรู้ทันหรอเนี่ย.....ฉันเงียบไปทันที! สายตาของฉันจ้องมองด้วยความแค้นนิดๆ
“พึ่งรู้นะเนี่ยว่าคนอย่างเจ้ากลัวเข็ม” น้าเสียงเย็นๆแต่แฝงไปด้วยหัวเราะเยาะว่า
“อะไรย่ะ!” ฉันแหวใส่ “ไม่จริง! ฉันไม่ได้กลัว”
ริมฝีปากของชายหนุ่มเหยียดชีข้ ึ้น รอยยิ้มปริศนานั้นทาให้น่าสงสัยจริงๆ เขาหัวเราะในลาคอเล็กน้อย
“ขาอะไรย่ะ” แก้มของฉันป่องออกมาทั้งสองด้าน “แค่กลัวเข็มมันน่าขาหรอ”
“ใช่” เสียงกระซิบของบุตรซาตานว่า
“นายเลิกหัวเราะเดีย๋ วนี้นะ” สายตาความไม่พอใจของฉันจับจ้องไปทันที
ชายหนุ่มพยักหน้าเล็กน้อย เขาเดินไปตามระเบียงเรื่อยๆราวกับว่าเขาเคยอยู่มาก่อน เขาเดินไปเรื่อยๆจนอีกไม่กี่
ก้าว ก็จะถึงหน้าประตูปราสาทแล้ว

“วิซิอัส! ทาไมนายเดินไวอย่างงี้ล่ะ” ฉันเริ่มโวย “ช้าๆก็ได้ ฉันอยากไปช้าๆ”
“ช้าๆก็แย่ซ”ิ น้าเสียงเรียบๆว่า “เลือดไหลหมดตาย”
“แต่ฉันไม่เอ๊า!” เสียงของฉันสูงปรี๊ด “ไม่ๆๆๆๆ ไม่เอาน่ะ จะรักษายังไงก็ได้ แต่อย่าเอาไปฉีดยาเลยนะ ได้โปรด!!!”
“งั้นจะให้ขา้ กัดต้นคอขาวๆของเจ้าให้จมเขี้ยวมัย๊ ล่ะ” เขาย้อนถาม
“อันนั้นไม่เอาใหญ่เลย” ฉันส่ายหัวลูกเดียว “พอเลยๆ”
“งั้นก็ไปซะ” เขาว่า “อย่าเรื่องมาก”
เขาเดินไปเรื่อยๆจนไปถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึง่ เท้าทัง้ สองข้างกระโดดขึ้นไปที่ต้นไม้นั้นและกระโดดข้ามไปต้นไม้ต้น
อื่นเรื่อยๆตามรถคันหนึ่งอย่างรวดเร็ว รถคันนั้นเป็นรถปอร์เช่เปิดประทุนรุ่นใหม่ล่าสุดสีกรมท่า แสงสปอตไลท์สีขาวส่อง
สว่างจ้า...นั่นมันรถของเอริคแน่เลย....รวยๆอย่างหมอนั่นต้องมีแน่นอนเลย...ถึงแม้จะไม่เคยเห็นก็เถอะ....ขาของเขาวิ่งไว
มากราวกับพยัคฆ์ทกี่ าลังไล่ล่าเหยื่อ จู่ๆเขาก็หันมามองที่ฉัน
“ข้ามีเรื่องจะถาม”
“อะไรไม่ทราบ!”...สงสัยถามเรื่องโลกยุคนี้กับเอริคแหงมๆ
“ตอนนี้ปีอะไร” เสียงเรียบๆว่ามา
“ค.ศ.2006” ฉันตอบไปสั้นๆ.....ว่าแล้วเชียว....
เขาเงียบไปซักครู่และถามต่อ
“ครอบครัวของเอริคทางานเป็นพวกในเครือศาสนารึเปล่า”
“ใช่! แต่ว่ามีแต่พ่อของเอริคคนเดียวน่ะทางานเกีย่ วกับพวกนี้” ฉันเริ่มไม่ไว้ใจ “คุณฮาร์เดินลอร์ดเป็นพระคาร์ดินัล
อยู่ที่กรุงโรมน่ะ นายถามทาไม”
“เปล่า...ก็แค่มีข้อข้องใจนิดหน่อย” น้าเสียงเย็นๆตอบ
เขาไม่พดู อะไรเลยแม้แต่น้อย.....เงียบแบบนี้....รึว่า.....
“นี่นายคงไม่คดิ จะฆ่าเอริคเพราะหน้าเหมือนโอเวนใช่มะ่ ” ฉันถามไปทันที
“...................” ความเงียบได้ตอบกลับมาแทน
เขาถอนหายใจเฮือกหนึ่ง

“นายอย่าฆ่าเขานะ หมอนั่นไม่ใช่คนเดียวกันกับโอเวน” น้าเสียงของฉันเต็มไปด้วยความตืน่ ตระหนก “เขาไม่รู้เรื่อง!”
“ข้าไม่ฆ่ามนุษย์นั่นให้เสียเวลาหรอก” เสียงเยือกเย็นดุจน้าแข็งว่า “ดูท่าเอริคจะเป็นทายาทที่สืบเชื้อสายมาจากโอ
เวน มิน่าทาไมหน้าตาถึงเหมือนกัน”
“จะบ้าเหรอ! สืบมาได้ยงั ไงล่ะ!” คิ้วของฉันชนกันยังกับผูกริบบิ้นขนาดใหญ่ “เวลาผ่านไปตัง้ 400กว่าปีจะเหลือเหรอ
แถมคนล่ะนามสกุลด้วย”
“ใครบอก ว่าคนล่ะนามสกุล” ชายหนุม่ เหลือบมองมาที่ฉัน “นามสกุลของโอเวน คือ ฮาร์เดินลอร์ด”
ห๊ะ!....ไม่จริงนา....ไอ้คนขี้อวดขีเ่ วอร์จะเป็นบรรพบุรุษของเพื่อนฉันเหรอ!.....
“อย่างนี้เรียกว่าข่าวดีรเึ ปล่าเนี่ย” น้าเสียงของฉันลดต่าลง
“ดีสาหรับพวกเจ้า แต่รา้ ยสาหรับพวกข้า” เขาบอก
รถคันนั้นได้แล่นตรงลงจากเทือกเขาที่กว้างใหญ่ และตรงไปยังถนนที่มีไฟส่องประกายไปตามทางเรื่อยๆ ชายหนุ่ม
ผมสีเงินเร่งฝีเท้าให้ไวมากขึ้นให้ตามรถคันนั้นทัน ท้องถนนตอนนี้......ว่างเปล่า......ไร้รถคันใดนอกจากคันนั้น รถคันนั้นวิง่
ไปข้างหน้าเรื่อยๆอย่างรวดเร็วจนไปถึงโรงพยาบาลเล็กๆโรงหนึง่ มันได้จอดสนิท ชายหนุ่มผมสีเงินกระโดดลงมาขวางหน้า
รถคันนั้น ประตูรถทางด้านคนขับได้เปิดออกทันที!
ภาพที่เห็นตรงหน้านั้น เป็นชายหนุ่มผมสีทองลงมาจากรถและเดินบึ่งมาทางชายหนุม่ ผมสีเงินทันที ดวงตาสีเขียวคู่
นั้นจับจ้องมองชายหนุม่ คนนั้นไม่วางตา แววตาแฝงอารมณ์เกลียดเข้าไส้อย่างแรง! ...เอริค...นายอย่าทาอะไรไปนะ....ไม่
งั้นวอนตายฟรีไม่รู้ดว้ ย.....ทั้งสองคนต่างจ้องตาซึ่งกันล่ะกัน...อย่าง.....ทราบซึ้งจริงๆ...ชายหนุ่มผมสีทองยิ้มปุ๊บปั๊บให้
และถามด้วยน้าเสียงนุ่มๆไปทันที
“มาเร็วจังนะ วิซิอัส”
ชายหนุ่มผมสีเงินเลิกคิว้ ขึน้
“ข้ากลัวตามมาไม่ทัน” เขาตอบไปเรียบๆแฝงไปด้วยความเย็นชา “ก็เลยวิ่งมา”
“อะไรนะ” เอริคขมวดคิ้ว
“นั่งแท็กซี่มา!” ฉันรีบชิงตอบไปก่อน......ไอ้บ้า! ตอบอะไรไปน่ะ....ตอบให้เหมือนมนุษย์ตอบหน่อยซี้ “ก็เลยเร็วไง”
เอริคมองฉันกับวิซิอัสด้วยความไม่อยากจะเชื่อ

“ดี...นายรีบพาเฟรย่าเข้าโรงพยาบาลได้และ” เอริคมองไปกับสิ่งที่วิซิอัสกระทากับฉันอยู่ “เดี๋ยวเธอจะเจ็บมากกว่า
เก่า แล้วก็ทาตัวให้สมกับเป็นเจ้านายด้วยนะ”
“ข้าทาอะไรผิดเหรอ” วิซิอสั ถามมาด้วยสีหน้าที่นงิ่ เฉย
“ไม่ผิดหรอก” เอริคยิ้มแต่แววตานี่ซิ....ไม่เข้ากับรอยยิม้ นั่นเลยซักนิด “พาเฟรย่ารักษาตัวก่อนแล้วล่ะกัน ฉันมีเรื่อง
ต้องบอกและถามนายเยอะมาก” น้าเสียงของเอริคนั้นเน้นจนรับรูเ้ หตุการณ์ล่วงหน้าเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
“ได้” วิซิอัสรับ น้าเสียงของเขานั้นดูเย็นชาและเก็บอารมณ์ได้ดี “ข้าเอง....ก็มีเรื่องจะถามเจ้าเช่นกัน”
ฉันยิ้มแห้งๆ...ตายล่ะ...ขืนให้ถามมีหวัง.....โอ....ไม่อยากจะนึกภาพต่อไป....ชายหนุ่มผมสีทองจ้าอ้าวเข้าไปใน
โรงพยาบาลแห่งนั้นอย่างรวดเร็ว ชายหนุ่มผมสีเงินจับร่างของฉันแน่นมากขึ้นและเดินตัวปลิวตามไป
พวกเราทั้งหมดเดินเข้าไปในโรงพยาบาล ในนั้นเต็มไปด้วยความมืดมิด มีเพียงแค่แสงไฟตามเคาท์เตอร์ที่พวกหมอ
ฝึกหัดอยู่เท่านั้น ก็ไม่น่าแปลก เพราะ เวลาแบบนี้ โรงพยาบาลต้องปิดไฟเพื่อให้คนไข้พักผ่อน เอริคเดินไปเคาท์เตอร์และ
พูดอะไรบางอย่างกับนางพยาบาลแถวนั้น ส่วนวิซิอัสวางร่างของฉันลงบนเก้าอี้โซฟาแถวนั้นอย่างนุม่ นวลและนั่งข้างๆ
สายตาของเขาสาดส่องมองไปรอบๆบริเวรแถวนั้นด้วยความสนอกสนใจ หญิงสาวผมสีน้าตาลวิง่ มาและมานั่งข้างๆฉัน
เธอถามฉันเบาๆด้วยน้าเสียงที่สูงปรี๊ดเช่นเคย
“รู้สึกยังไงบ้างที่ถูกคนหล่อที่แสนจะเจิดจ้ามาอุม้ แบบนี้น่ะ” เธอยิ้มกว้าง
“ราคาญ” ฉันตอบด้วยน้าเสียงกระแทกกระทั้น
“เธอตอบแบบนี้ได้ยังไง๊!” น้าเสียงของมิฌองค์ยิ่งสูงจนแสบแก้วหู “คนทั่วไปมีแต่จะดีใจด้วยซ้านะย่ะ ยัยเฟรย่า เธอ
โชคดีมากเลยนะ!”
“โชคดีอะไรเล่า!” ฉันเถียงกลับเบาๆ “โดนใช้งานซะสะบักสะบอมอย่างที่เห็นน่ะแหละ”
“แล้วงานนั้นงานอะไรหรอ” มิฌองค์จ้องหน้าฉันด้วยความอยากรู้อยากเห็น น้าเสียงของเธอสูงขึ้นเล็กน้อย
.....อ่ะ....แย่ล่ะซิ.....ต้องกลบเกลื่อนไปก่อนและ....เดี๋ยวค่อยหาทางอีกทีและกัน
“อย่าพึ่งถามได้มยั๊ ตอนนีฉ้ ันเจ็บขา” ฉันเอามือมากุมที่ขาข้างที่เป็นแผล
“โอเคๆ เพื่อนเลิฟที่แสนน่ารักน่าหยิก” มิฌองค์ถอนหายใจและมองชายหนุ่มทัง้ สองพร้อมกับหัวเราะ “เฟรย่า เธอ
รู้มั๊ยว่าเธอเป็นชนวนน่ะ”
คิ้วของฉันชนกันอีกรอบ....ชนวนอะไร....งง....

“ชนวนอะไร” ฉันสงสัย
หญิงสาวหัวเราะอีกครั้ง เธอชี้หน้ามาที่ฉันและพูดต่อ
“ก็.....”
“คุณเฟรย่า โนคาเอลมาที่ห้องฉุกเฉินได้แล้วค่ะ”
เสียงประกาศของนางฟ้าชุดขาวของโรงพยาบาลดังขึ้น ใบหน้าของฉันทาหน้าเหยเก...นี่จะต้องถึงเวลา ฉีดยา แล้ว
เหรอ....โอไม่นะ....วิ่งไปตอนนี้จะทันมั๊ยเนี่ย....ฉันมองไปรอบๆ แต่ก็ไปเจอะกับสายตาของเขาคนนัน้ เข้า เขาจ้องฉันด้วย
สายตาทีเ่ ยือกเย็นและเด็ดขาดราวกับจะย้าว่า ไปรักษาเดี๋ยวนี้ รถเข็นได้เคลื่อนมาอยู่ตรงหน้า บุรุษพยาบาลยิ้มให้อย่าง
สยองขวัญ ฉันถอนหายใจด้วยความท้อสุดๆและค่อยเคลื่อนตัวขึน้ มา
“ครึ่กๆๆ”
เสียงล้อรถเข็นได้ดงั ขึ้นเอือ่ ยๆ มันพาฉันไปเรื่อยๆตามทางระเบียงทีม่ ืดมิดที่ยาวไกลจากบริเวณแถวนั้น จนไปถึง
บริเวณห้องๆหนึง่ เขาหยุดรถและไปเปิดประตูออกช้าๆ ฉันเงยหน้าขึ้นและกระพริบตาช้า มันมีป้ายเขียนอยูเ่ หนือประตู
เขียนว่า ห้องฉุกเฉิน....ถึงที่หมายแล้ว....My Money ได้โปรดให้ฉันรอดมาเพื่อมาเอานายเก็บเข้ากระเป๋าเถอะนะ!

“แว๊บบบบบบบบบ!”
ลาแสงสีเขียวได้ปรากฏขึ้นอีกครั้ง รอยแตกได้แยกออกมาจากอากาศ รอยได้กระโจนข้ามกลับมา เหล่าแม่มดดาร์
โกวาเนียทั้งสามกับคาร์มิลรีบวิง่ เข้ามาทันที
“เจอมั๊ย!” ทุกคนถามคาถามนี้พร้อมกัน
รอยถอนหายใจและส่ายหน้าอย่างหมดหวัง
“ไม่เจอเลยหรอค่ะ” อซาเซียถามอย่างร้อนรน
“ไม่เลย” น้าเสียงจริงจังตอบมา “ข้ากับพวกเนตโต้หาทัว่ แล้ว แต่...ไม่เจอเลยแม้แต่นดิ เดียว”
“บรรลัยแล้ว!” คาร์มิลกระแทกก้นลงไปกับโซฟาพร้อมกับเอามือกุมหัว “ทาไงดี!๊ วิซิอัสกับท่านเฟรย่าไม่อยู่ที่
เมืองคลูจ พวกเขาไปอยู่ไหนกันแน่! เฮ้อ.....เจ้าจะเอาไงต่อ รอย”
รอยยืนเงียบซักครู่ ราวกับเขากาลังคิดอ่านใจใครซักคน จูๆ่ เขาก็เดินออกไปที่หน้าประตู

“กลับไปที่ปราสาทก่อน” เขาบอก “แล้วให้พวกสายลับทั้งหมดกับพวกเราตามหาให้ทั่วโรมาเนีย คาร์มิล เจ้าห้าม
บอกใครในปราสาทเด็ดขาดล่ะ ถ้ารู้ล่ะก็ เรื่องนีเ้ รื่องใหญ่แน่”
คาร์มิลกระเด้งฉับและสาวเท้าเดินตามไป
“เออ ตกลง” เขารับข้อเสนอ “แล้วเราจะไปหาที่ไหนก่อน”
“ที่ Magyars” รอบตอบด้วยน้าเสียงทีม่ ั่นใจเต็มที่ “บางที วิซิอัสอาจจะเอามงกุฎไปคืนให้พวกสหพันธ์”
รอยหันไปสั่งกับพวกแม่มดทั้งสาม
“เรื่องนี้อย่าให้พวกคนในหมู่บ้านรู้ด้วยล่ะ”
“ค่ะ” ทั้งสามสาวตอบพร้อมกัน
“งั้นพวกข้าไปและ” คาร์มลิ ลาพวกสามสาวและเดินออกไป
พวกสามสาวพยักหน้ารับ คาร์มิลเดินออกไป รอยหันไปมองเลเนียอีกครั้ง นัยน์ตาสีนาเงิ
้ นที่ล้าลึกดั่งมหาสมุทรทั้ง
คู่มองเลเนียด้วยความเป็นห่วงเล็กน้อย หญิงสาวผมสีน้าตาลได้เดินมาใกล้ๆชายคนนั้น
“ขอให้ท่านโชคดีระหว่างการเดินทางนะค่ะ” น้าสียงที่อ่อนหวานได้เอื้อนเอ่ยอวยพร “รักษาตัวด้วย”
ชายหนุ่มยิ้มบางๆ
“เจ้าเองก็เช่นกัน อย่าทาอะไรบุ่มบ่ามล่ะ” มือที่เรียวยาวทัง้ สองข้างจับทีม่ ือที่บอบบางของเธอผู้นั้น
“ค่ะ ท่านรอย” เธอหันไปมองทางอื่น ใบหน้าของเธอแดงระเรื่อเล็กน้อย
ชายหนุ่มจุมพิตที่หลังมือของเธอผู้นั้นเบาและปล่อยมือออกช้าๆ เขาหันหลังและเดินไปทันที

“โอ๊ยยยยยยยยยยยย เจ็บนะ เจ๊บบบบบบบบบบบ”
เสียงโอดครวญของหญิงสาวได้ดงั ไปทั่วโรงพยาบาล เหล่านางฟ้าเทวดาชุดขาวสะดุ้งกับเสียงนี้ ชายหนุ่มสองคน
และหญิงสาวหนึง่ คนเงยหน้าขึ้นมามองพร้อมกัน ชายหนุม่ ผมสีทองชะโงกมองไปที่ต้นเหตุของเสียงด้วยความกังวล
เวลาได้ผ่านพ้นไปสองชัว่ โมง เสียงโอดครวญได้เงียบหายไป ตอนนี้นาฬิกาข้างฝาผนังได้บอกว่าเป็นเวลาตี3 ชาย
หนุ่มผมสีเงินเอนไปกับเบาะและถอนหายใจช้าๆพร้อมกับหลับตาลง ชายหนุม่ ผมสีทองหันมามองชายคนนั้นและพูดไป

“เอาล่ะ เลิกปั้นหน้าและมาพูดตรงๆได้และ” น้าเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเกลียดชัง “ฉันทนเกือบตายที่ต้องมาปั้น
หน้ายิ้มเพื่อเฟรย่า”
“พูดอะไรล่ะ” วิซอัสลืมตาขึ้น
“นายเป็นใครกันแน่!” คิ้วเข้มๆของเขาชนกัน “มีสิทธิ์อะไรที่จะแตะเนื้อต้องตัวเฟรย่าน่ะ”
“เจ้านาย” เขาตอบสั้นๆ
“เจ้านายภาษาอะไรกันแน่” เอริคมองหน้าหาเรื่อง “ทาไมต้องห่วงถึงขนาดต้องอุ้มมาด้วย
“นางนั่นขาเจ็บ ก็ต้องอุม้ มาส่งซิ” เขาตอบด้วยน้าเสียงเรียบเฉย “หรือจะให้นางนั่นเดินมาเอง”
“แต่มันเกินหน้าเกินตาไปและ!” เอริคลุกขึ้นและชี้หน้าวิซิอสั น้าเสียงของเขาเต็มไปด้วยความโมโหสุดขีด “เจ้านาย
อะไรจะห่วงถึงขนาดมาดูแลขนาดนี้ แล้วนายให้เฟรย่าทางานอะไร ทาไมเฟรย่าถึงบาดเจ็บขนาดนัน้ น่ะ”
“เอริค ใจเย็นๆ!” มิฌองค์พูดแทรกมา “เสียมารยาทกับเจ้านายของเฟรย่าได้ไม่ได้นะ ไม่งั้นเฟรย่าไม่มเี งินเรียนนะ”
“มิฌองค์! ให้เป็นเจ้านายของเฟรย่าก็เถอะ” เอริคพูดต่อ “ถ้าเพือ่ นสนิทของฉันเจ็บขนาดนี้ ฉันก็ไม่ยอมเหมือนกัน”
ชายหนุ่มผมสีเงินขมวดคิว้ ทันที เพราะ คาว่า เพื่อนสนิทในความหมายของคนในอดีตนั้น มีความหมายแตกต่าง
จากกับในปัจจุบันอย่างลิบลับ
เรื่องอะไร! จะให้คนสาคัญตกไปเป็นของคนอืน่ ล่ะ!
“เฟรย่าเป็นคนของข้า เจ้าน่ะแหละ ไม่มีสทิ ธิ์มายุ่ง! เอริค ฮาร์เดินลอร์ด!” น้าเสียงเกี้ยวกราดว่าไปทันที!
“เฮอะ! คิดว่าตัวเองเป็นใคร มีสิทธิ์มาสั่งฉันน่ะ” เอริคเดินตรงเข้ามาหาวิซิอัสทันที “อย่าคิดว่าเป็นเจ้านายของเฟรย่า
แล้วฉันจะไม่ชกให้ฟันหลุดน่ะ”
“แน่จริงทาให้ได้ก่อนล่ะกัน” แววตาที่เต็มไปด้วยความเย็นชาจ้องกลับ
ใบหน้าของเอริคแดงจัดขึน้ มาทันที เขารู้ตัวว่าตอนนี้ควันสีเทาได้พุ่งออกจากหูของเขา มือของเขากาหมัดแน่นด้วย
ความโกรธจัดพร้อมที่จะซัดเข้าปากของชายผู้อยู่เบื้องหน้าตลอดเวลา มิฌองค์ส่ายหัวให้เอริค แต่สายไปแล้ว!.....เพียงแค่
ชั่วพริบตา!....กาหมัดข้างนั้นได้พงุ่ เข้าไปแล้วววว!
“อะแฮ่ม!ๆ”

ราวกับสวรรค์มาโปรด! เสียงกระแอมไอของชายผู้หนึ่งถามมา ทุกสายตาหันไปมองตามเสียงนั้น เจ้าของเสียงนั้น
เป็นบุคคลสวมชุดกาวกาลังมองด้วยสายตาที่ไม่พอใจเล็กน้อย เอริคลดหมัดลง มิฌองค์ถอนหายใจอย่างหวุดหวิด วิซิอัส
หรี่ตาลงเล็กน้อย
“กรุณาลดเสียงด้วยครับ เดีย๋ วคนไข้คนอื่นจะนอนไม่หลับ” เขาเตือนและมองชายหนุ่มทั้งสองคน
เอริคพยักหน้าแต่สายตายังคงจับจ้องฝ่ายตรงข้าม ส่วนวิซิอสั นิ่งเฉยทาตัวไม่สะทกสะท้านต่อสิ่งใดๆ
“ไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของคนไข้ที่พึ่งเข้าห้องฉุกเฉินเมื่อกี้นคี้ รับ” เขาถาม
“ข้า / ผม” ทั้งสองหนุ่มตอบพร้อมกัน
“เกิดอะไรขึ้นกับคนไข้ครับ” เอริคถามไปทันที
“คนไข้ปลอดภัยดีแล้วครับ” หมอฝึกงานคนนั้นว่า “กาลังหลับอยู่ครับ”
“อ้าว! แล้วไม่ฉีดยาชาหรอค่ะ” มิฌองค์ลุกขึ้นเดินเข้าไปหาหมอทันที
“ตอนแรกทางเราฉีดยาชาบริเวณรอบแผล แต่เธอดิ้นมากครับ เข็มมันก็เลยหักฝังในครับ ก็เลยต้องเสียเวลาดึงออก
ทางเราจึงให้สูดยาสลบไปแทน ส่วนบาดแผลนั้นได้เย็บเรียบร้อยแล้วครับ ไม่มีปัญหา แต่....”
“แต่อะไร” เสียงเรียบๆถามมา
แววตาคู่นั้นจ้องมองหน้าหมอคมกริบราวกับใบมีด หมอคนนั้นสะดุ้งทันที ใบหน้าของเขามีเหงื่อผุดพรายไปทั่ว
ใบหน้า เขาก้มลงและพูดต่อ
“ร่างของคนไข้มีรอยช้าไปทัง่ ร่าง ส่งผลให้เกิดการกระทบกระเทือนอวัยวะภายใน” น้าเสียงของเขาสั่นเครือ “คนไข้
หากไม่ได้พักผ่อนอาจจะส่งผลให้เป็นไข้แน่ คงจะต้องให้พักอยู่ที่นกี่ ่อนสองคืนนะครับ”
“ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ” เอริคเอามือควักกระเป๋าตังขึ้นมา “ผมขอจ่ายก่อนนะครับ”
“ได้ครับ รวมทั้งสองคืนก็.............”

นานแสนนานเท่าไหร่ไม่รู้ แต่ฉันรู้สึกเบลอและก็งว่ งมากๆ....แหงล่ะ...ยาสลบที่ไอ้หมอบ้าให้ดมนั้นมีฤทธิแ์ รงมาก...
เปลือกตาของฉันเริ่มขยับและเปิดออกช้าๆ ทาให้ฉันมองเห็นรอบๆ

ตอนนี้ฉันนอนบนเตียงหนึ่งอยู่กลางห้องหนึง่ มีสายน้าเกลือพันระโยงระยางไปรอบๆแขนของฉัน ห้องนี้มีชายสอง
คนกับหญิงคนหนึง่ นั่งหลับที่โซฟา มีตู้เย็นและทีวเี หมือนห้องทัว่ ไป แต่เต็มไปด้วยกลิ่นแอลกอฮอล์ ฝาผนังห้องมีแต่สีขาว สี
ขาว สีขาว และ สีขาว...เดาได้เลย...สงสัย...ที่นี่ห้องพักคนไข้แน่ๆ.....เอ๊ะ...เดี๋ยว ถ้าที่นี่ห้องพักคนไข้ก็......
“กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด”
เสียงกรีดร้องของฉันดังทะลุไปทุกห้อง คนทั้งสามสะดุง้ ตื่นขึน้ มาทันที ประตูห้องได้ถูกเปิดทันที นางฟ้าในชุดขาวเร่ง
ฝีเท้าเข้ามาอย่างรวดเร็ว สีหน้าของเธอผู้นั้นเต็มไปด้วยความตกใจสุดขีด
“เป็นอะไรรึเปล่าค่ะ คุณเฟรย่า”
ฉันหยุดกรี๊ดและนั่งนิง่ ซักครู่ คนทั้งสามจ้องหน้าฉันด้วยความปริศนาเข้าสมอง
“เปล่าค่ะ....ไม่มี..ไม่มีอะไร” ฉันเงยหน้าไปตอบ
“แน่ใจนะค่ะ” นางฟ้าชุดขาวถาม
“ไม่! ไม่ค่ะ ไม่เป็นอะไรทั้งนั้นค่ะ” ฉันรีบตอบไปทันที “ขอบคุณมากค่ะ”
เธอผู้นั้นมุ่นคิ้วด้วยความสงสัยและเดินจากไป
“ปึ้ง!”
เสียงประตูสีขาวได้ปิดลง ฉันเอนตัวลงไปที่ฟูกสีขาวอักอ่อนนุ่มด้วยความซังกะตาย....ให้ตายเถอะ...นี่ฉันค้าง
โรงพยาบาลจริงๆเหรอ.....ไม่นะ....ใครก็ได้เอาอีเข็มน้าเกลืออกไปที๊....ฉันเกลียดมัน!!!! อะไรที่เป็นเข็มฉันเกลียดที่สุด
เล๊ย!....ชายหนุ่มผมสีทองรีบมานัง่ บนเตียงและกุมมือของฉันข้างหนึ่งทันที
“เฟรย่า! เป็นยังไงบ้าง” ว่าแล้วมืออีกข้างหนึง่ มาจับที่แก้มของฉัน “เจ็บตรงไหนรึเปล่าน่ะ”
ชายหนุ่มผมสีเงินยังคงนั่งอยู่ที่โซฟานั่น ฉันหันไปมองเขาช้า เขาผ่อนลมหายใจช้าๆและมองเอริค....สายตาที่มองมา
....มันช่างเย็นชาเหลือเกิน....เย็นชาไม่วา่ ....แถมยังดูออกเล๊ยว่า.....อาฆาตอย่างรุนแรง.....หญิงสาวผมสีน้าตาลแดงมอง
หน้าฉัน เอริค และวิซิอัสและหัวเราะเบาๆ
“ไม่! ไม่! ไม่เป็นไร” ฉันเอามือข้างนั้นออกจากแก้มของฉันทันที
“หรอ ดีแล้วล่ะ” น้าเสียงของเอริคเต็มไปด้วยความอ่อนโยน
“แหม หวานจนน้าตาลเกาะแล้วนะย่ะ เอริค” มิฌองค์แซวด้วยน้าเสียงเจื้อแจ้ว

จู่ๆใบหน้าของเอริคนั้นแดงเถือกขึ้นมา....เขินเป็นด้วยเหรอเนี่ย ฮะๆๆๆๆ....เขาไม่พูดอะไรขึน้ และก้มหน้า มิฌองค์
เหลือบไปมองคนที่นั่งอยู่ข้างๆเพือ่ ดูพฤติกรรมตอบสนอง ตอนนี้ควิ้ ที่เรียวยาวและคมเข้มของเขาชนกันยิ่งกว่าริบบิ้นที่ผูก
หลายชั้น
“ฉันจะไปหาของกินมาเยี่ยมเธอนะจ๊ะ” เสียงแป๋นๆและสดใสบอกกันฉันพร้อมกับเรียกใครคนหนึ่ง “เอริค! ไปกัน
เร็ว! เราต้องกลับไปบอกพ่อแม่พวกเราด้วยนะว่าเมื่อคืนไปไหนมาน่ะ ไม่งั้นโดยยาแน่ๆ”
เอริคเงยหน้าขึ้น เขาเหลือบไปมองชายผมสีเงินอีกครัง้ และตอบกลับไป
“ไม่น่ะ วันนี้ฉันอยากอยู่กบั เฟรย่าทัง้ วัน” ....เฮ่ย.....กลับไปเต๊อะ....วิซิอัสหน้าหงิกแล้ว....
“เอ่อ เอริค ตอนนี้ฉันอยากพักผ่อนน่ะ นายไปกับมิฌองค์เถอะนะ” ...ได้โปรดไปเถอะ....เอริค....นายอย่าอยูต่ ่อเลย
..........
“เฟรย่า! ฉันอยากอยูก่ ับเธอนะ!” ชายคนนั้นจ้องหน้าฉันด้วยความจริงจัง
“ขอโทษนะ เอริค แต่นายไปเถอะ ฉันอยากพักจริงๆ” ว่าแล้วฉันก็สะบัดมือออกจากมือที่กมุ อยู่และหันไปทางอื่น
แทน
มิฌองค์กลอกตาไปมาด้วยความสนุกสนาน...สีหน้าของเอริคตอนนี้ผิดหวังกับสิ่งที่ฉันตอบมา เขาลุกขึ้นและไป
มองวิซิอัสด้วยความอิจฉาจนตาลุกเป็นไฟได้ ทว่า! สีหน้าของวิซอิ ัสนิ่งสนิท
เขาลุกขึ้นและเดินมาใกล้ๆฉันแทน ชายหนุ่มสองคนมองอย่างเชือดเฉือนอีกครัง้ เอริคจ้าอ้าวไปยังหน้าห้องและ
ออกไปพร้อมๆกับมิฌองค์ หญิงสาวผมสีน้าตาลแดงชูสองนิว้ มาให้ฉันก่อนที่จะไป
“ปึ้ง!”
เหลือเพียงแค่ฉันกับเขาเท่านั้นที่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมสีขาว เขามองมาที่ฉัน แววตาของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์ดี
เล็กน้อย ฉันมุ่นคิ้วด้วยความสงสัย จู่ๆ มือที่เรียวยาวของเขากดหัวฉันทันที!
“โอ๊ย! กดทาไม๊!” ฉันโวยวายและเอามือของเขาออกไปทันทีพร้อมกับส่งสายตาไม่พอใจให้
“โวยวายและกรี๊ดได้แสดงว่าหายแล้วซินะ” น้าเสียงเรียบๆเดา
“อะไรๆ ฉันยังเจ็บขาอยู่นะ่ !” ฉันชี้ไปที่ขาข้างนั้น “ให้ตายเหอะ! เจ็บชะมัดตอนที่หมอทาเข็มหักน่ะ หมออะไรห่ว
ยแตกชะมัด”
“เจ้าดิ้นเอง! ช่วยไม่ได้!” เขาว่ามา

“อะไร! ฉันไม่ผิดนะ หมอฝึกหัดนั่นแหละที่ผิด” น้าเสียงของฉันเต็มไปด้วยความอารมณ์บูด
“ผิดแล้วไม่ยอมรับผิด” เขาเปรยเบาๆ “เหมือนเด็ก 6 ขวบจริง”
“16ย่ะ ไม่ใช่ 6!” ฉันมองตาขวาง
“6กับ16 นิสัยไม่เห็นจะต่าง” เขานัง่ บนเตียงของฉัน
“เออๆ! นิสัยฉันเหมือนเด็ก 6 ขวบ จริ๊งๆ!” น้าเสียงของฉันเต็มไปด้วยความประชดประชัน
ชายหนุ่มยิ้มบางๆอย่างสะใจ....ยิ้มทาไม....อย่างนี้หาเรื่องนี่หว่า.....ฉันหันไปมองทางอื่นด้วยความเซงๆ....ให้ตายซิ
จะถีบหมอนี่ก็ไม่ได้....ชกไปก็ไม่ได้ผล.....ก็ไอ้นี่มันเป็นคนซะเมื่อไหร่เล่า...เอ้อ...พึ่งนึกออกจะถามเรื่องนั้นพอดี
“วิซิอัส ทาไมฉันกับนายถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะ” น้าเสียงที่เต็มไปด้วยปุจฉาว่า “ตอนนั้นนายก็กระโดดข้ามประตูมติ ิในยุค
ของนายได้แล้ว แต่....ทาไมถึงกลับมาที่ยุคของฉันแทน”
“ไม่รู้” เสียงวิสัชนาเอ่ยกลับมาและถามต่อ “ตอนที่ข้ามมา เจ้านึกถึงอะไรรึเปล่า”
“ฉันแค่อยากกลับบ้าน” ฉันตอบไปตามความสัตย์จริง
“งั้นเจ้าน่ะแหละ เป็นคนที่ทาให้ประตูมิติพากลับมาทีย่ ุคของเจ้าแทน” น้าเสียงเย็นๆว่า
“อะไร! ฉันเกี่ยวอะไรด้วยล่ะ” ฉันแย้ง
“.......เกี่ยว.....” สายตาทีเ่ ยือกเย็นจับจ้องมาที่ฉัน “ตอนแรกข้าก็แปลกใจว่าทาไมมาอยู่ที่นี่ แทนที่ข้ากาหนดการไว้
แล้วว่าจะกลับไปที่ซาตาเรส แต่มนั ไม่แปลกเลย ถ้าหากเจ้ามีสายเลือดของพวกเผ่าดาร์โกวาเนีย....เพราะเจ้าน่ะ เป็น
สายเลือดพวกเผ่าดาร์โกวาเนีย”
“ทาไมนายคิดแบบนี้ล่ะ”
“พวกดาร์โกวาเนียจะมีพลังเหนือพวกพ่อมดแม่มดอื่นๆตรงที่มีพลังต่อต้านห้วงแห่งกาลเวลาได้” คาตอบนั้นได้ลั่น
ออกมาจากปากของชายผู้นั้น
“ต่อต้านยังไง” ฉันงง
เขาถอนหายใจช้าๆและพูดต่อ
“สามารถรู้เรื่องราวในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้” เขาว่า “ และเปิดปิดประตูมติ ิได้อย่างง่ายดายโดยไม่สง่ ผล
กระทบต่อประวัตศิ าสตร์ทเี่ คยจารึก ยิ่งมีพลังสูงเท่าไหร่ก็จะแก้ไขสิ่งที่เคยเกิด หรือจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย”

ฉันหัวเราะด้วยความขาขัน สีหน้าของชายหนุ่มเต็มไปด้วยความงุนงง
“จะมีได้ไง๊! ฉันเป็นมนุษย์ธรรมดานะ!” ฉันเถียงเป็นไฟแลบ “พ่อแม่ของฉันก็ไม่ได้มีนัยน์ตาสีแดงฉานแสดงความ
เป็นชนชาติเชื้อสายเผ่าดาร์โกวาเนียนะย่ะ ถ้าฉันเป็น ป่านนี้ฉันก็ใช้พวกมนตรา ไปเรียนโรงเรียนเวทย์มนตร์อย่างแฮร์รี่
พอตเตอร์นานแล้ว! ไม่มาเรียนเหมือนคนทั่วไปหรอก!”
“แล้วทาไมเจ้าถึงมีนัยน์ตาสีแดงฉานล่ะ” เขาสงสัย “ในเมือ่ พ่อหรือแม่เจ้าไม่มี แสดงว่าเจ้าก็ต้องมาจากญาติของ
เจ้า เจ้ามีญาติคนไหนที่มีนัยน์ตาสีเดียวกับเจ้ารึเปล่า”
คาพูดนี้ทาให้ฉันสะดุดกลางคัน....จริงด้วยซินะ....จะว่าไป...เมื่อตอน6ขวบ ตอนนั้นฉันไปเจอรูปผู้ชายคนหนึ่งเข้า
ในอัลบั้มของแม่เข้า....รูปร่างสูงโปร่งสง่างามราวกับเจ้าชาย แต่เขากลับสวม ใส่ผ้าคลุมสีดาสนิท....เรือนผมสีดาสนิทที่ดู
เป็นหม่นหมองและนัยน์ตาสีแดงฉานดั่งโลหิตที่ไหลเวียนทัว่ ร่างเหมือนกับฉันเปี๊ยบเลย....
“แม่ค่ะ นั่นใครค่ะ” ฉันมุ่นคิ้ว
หญิงสาวร่างสูงผู้หนึ่งเดินมาใกล้ๆฉัน เธอผู้นี้มีใบหน้าละหม้ายคล้ายกับฉัน ทว่า เธอกลับมีเรือนผมประบ่าสีบ
ลอนด์ที่แสนจะน่าจับและมีดวงตากลมโตที่แวววาวเป็นสีมว่งอมน้าเงินแทน รอยยิ้มทีเ่ ป็นเสน่ห์จับใจชายคนอื่นๆนั้นผุดขึ้น
“ใครหรอจ๊ะ แม่เทพธิดาของแม่” เธอว่า
“คนนี้ไง” ฉันชี้ไปที่คนๆนั้น “คนที่ยืนถ่ายรูปกับแม่น่ะ ใครหรอค่ะ
รอยยิ้มของเธอหุบลงทันที สีหน้าที่เศร้าสร้อยปรากฎขึ้นมาแทน
“อ่า....เพื่อนแม่น่ะลูก” เธอยิ้มมุมปากเล็กน้อย แต่ก็ยังดูเศร้าๆ
“แล้วทาไมเค้าถึงมีสีตากับสีผมเหมือนกับหนูเลย”
คาถามนี้ทาให้เธอเงียบไป จู่ๆ เธอก็ลุกขึ้นและเดินไปทางอืน่ ทันที
“แม่ค่ะ ตอบคาถามหนูหน่อยซิ” ฉันลุกขึ้นและเดินตาม ในมือยังคงถืออัลบั้มนั้นอยู่
เธอผู้นั้นหันกลับมา และใช้ฝ่ามือแตะบ่าเบาๆ
“ไว้ลูกโตก่อนแล้วแม่จะเล่าให้ฟงั นะจ๊ะ” น้าสียงทีเ่ ต็มไปด้วยความแสนเศร้าว่า
.....ทาไมล่ะ.....แม่ปกปิดเรื่องอะไรอยู่....
“ไม่เอา!” ฉันงอนแม่ตุ๊บป่องๆ “ทาไมเรื่องแค่นแี้ ม่ต้องปิดบังด้วยล่ะค่ะ อย่างงี้ก็เหมือนกับว่าแม่ไม่ไว้ใจ”

“ไม่ใช่จ๊ะ! เฟรย่า” เธอบอก “แม่ไมได้คดิ จะปิดบังหนูนะ แต่.......”
“แต่อะไรค่ะ” ฉันสงสัย
เธอถอนหายใจและกาลังจะพูดออกมา แต่จู่ๆ นัยน์ของเธอก็เบิกกว้าง เธอก็ชะงักไป ราวกับว่า เหมือนเห็นอะไร
บางอย่างที่หน้าต่างที่อยูด่ ้านหลัง
“ลูก....ลูกยังไม่โตพอที่จะรับรู้เรื่องนี้” เธอเอามือทีแ่ สนอบอุ่มข้างนั้นลูบศีรษะของฉันเบาๆ “อีกอย่าง....แม่ขอร้องนะ
ทางที่ดี อย่าพยายามค้นหาเลย ว่าเขาเป็นใครเลยนะ แม่ขอร้อง”
“ทาไมค่ะ แม่ แม่ปกปิดอะไรใช่มั๊ยอ่ะ” ฉันจับชายเสื้อของเธอผู้นั้นและเขย่าเบาๆ
เธอผู้นั้นไม่ยอมตอบ เธอกลับโอบร่างของฉันไปไว้แนบอก
“ เรื่องนี้ลูกอย่ารู้เลยจะดีกว่านะ! แม่ขอนะ! อย่าเลย!”
“แต่แม่!....” ฉันเงยหน้าเพือ่ ที่จะแย้งต่อ แต่ฉันกลับชะงักแทน
เพราะใบหน้าของเธอผู้นั้น เต็มไปด้วยความโศกเศร้า มีนาใสบริ
้
สุทธิ์ค่อยๆไหลรินจากนัยน์ตาคู่สวยอาบแก้มทั้งสอง
ข้าม
“แม่ไม่อยากเสียลูกไปเหมือนกับเพื่อนแม่คนนั้นนะ แม่ขอ!” เธอกอดฉันแน่นมากกว่าเก่า “อย่าถามเรื่องนี้อีก...ขอให้
เหลือลูกกับพ่อของลูกอยู่กับแม่กพ็ อแล้วนะ ได้โปรดเถอะ!”
สิ่งๆนี้ทาให้ฉันหลีกเลี่ยงที่จะตอบไม่ได้ ฉันตกลงไปด้วยใจจริง และหลังจากนั้น ฉันก็ไม่ได้ถามเธออีกเลย มันเป็น
ครั้งแรก และครัง้ เดียวทีเ่ ธอได้ปล่อยน้าใสๆเหล่านั้นออกมาจากนัยน์ตาของเธอ สิ่งนี้ทาให้ฉันรู้สึกไม่ดีเลยแม้แต่น้อย
หลังจากวันนั้น เธอก็ได้ออกเดินทางไปทางานและไม่กลับมาอีกเลย ที่เหลือกลับมา ก็เพียงแค่ จดหมายแนบเงินมา เดือน
ล่ะครั้ง แรกๆก็เขียนจดหมายมา แต่...สุดท้ายก็มีแต่เงินตามมานั่นเอง.....
“เฟรย่า!” เสียงเยือกเย็นดุจหิมะขัว้ โลกเรียก ทาให้ฉันหลุดจากภวังค์
“อะ....อะไร” ฉันหันไปมา
“ข้าถามเจ้าว่าเจ้ามีญาติคนไหนที่มีนัยน์ตาสีเดียวกับเจ้ารึเปล่า” คาถามเดิมได้ถามมาอีกครั้ง
“ไม่มี!” ฉันหัวเราะแห้งๆ “ฮะๆๆๆๆถ้ามี ป่านนี้ฉันคงจะมีพลังเสกหมูเป็นค้างคาวด้วยนะ”

แทนที่เขาจะว่าหรือใช้มือหนักๆนั่นเขกหัวฉัน เขากลับนิ่งไปแทน ราวกับรู้วา่ ฉันกาลังปกปิดอะไรบางอย่าง ....ใช่....
แต่...เรื่องแบบนี้มันเรื่องส่วนตัวนีห่ ว่า...บอกไม่ได้หรอก!....จู่ๆเขาก็หยิบกล่องใบหนึ่งออกมาจากเสื้อของเขาและเปิดกล่อง
ใบนั้นออก
“อะไรน่ะ” ฉันยื่นหน้าเข้าไปดูใกล้ๆ
เขาเหลือบมองขึ้นมา
“มงกุฎ” คาตอบของเขาได้เอ่ยมาอย่างสั้นๆ..ได้ใจความจริงๆ...
“จริงเหรอ!” ฉันเขยิบเข้าดูใกล้ๆ “ไหน ขอแลความงามหน่อย”
“ไม่ต้อง” มือสีขาวซีดของเขาได้หยิบมงกุฎหนามนั่นขึ้นมา “อยู่ตรงนั้นแหละ เดี๋ยวข้ายกไปให้”
เลือดสีดาอมม่วงได้ไหลเปรอะมงกุฎวงนั้นจากมือของเขา มันถูกมาวางบนตักของฉันเบาๆ ฉันมองดูรอบๆ .....ไม่
เห็นมีอะไรเลย......ก็แค่...มงกุฎหนามธรรมดาๆ.......มีแท่นเป็นรูกลวงโบ๋ให้ใส่อัญมณีคา้ งคาวสีนาเงิ
้ น
“เนี่ยนะ มงกุฎ”...สู้กับทีปีสเกือบตาย....ได้แค่นี้เนี่ยนะ
เขาพยักหน้า ฉันมองไปดูรอบๆอีกครั้ง และเงยหน้า
“ในเมื่อมันเป็นมงกุฎหนามแบบนี้” ฉันบอก “ฉันว่าไม่แปลกหรอกทีก่ ษัตริย์รุ่นก่อนๆไม่สามารถไขปริศนาอักษรรูนได้”
“ทาไม” เขาถามเย็นๆ
“ก็ฉันเองยังไม่เห็นปริศนาอักษรรูนซักตัวเลย” ฉันยักไหล่และส่ายหัวไปมา “มีแต่กิ่งไม้แห้งๆแข็งๆมาพันๆเป็นมงกุฎ
และถึงจะสลักเป็นมงกุฎ แต่เวลาผ่านไปนานๆ เปลือกไม้ก็ค่อยๆลอกพอดี”
“แน่ใจเหรอว่าไม่มีน่ะ” เขาว่าและจับมือที่นุ่มนวลของฉันขึ้นข้างที่ถกู เข็มน้าเกลือเจาะ
....เฮ่ย!....อย่าบอกว่า....จะ......
“วิซิอัส...นายคงไม่คิดจะกระชากเข็มออกมานะ” ฉันลดเสียงต่าลงและส่ายหัวไปมาพร้อมกับทาหน้าเหยเก
เขาเลิกคิ้วแทนและจับที่สายน้าเกลือ ฉันขมวดคิ้วและใช้มืออีกข้างแกะมือข้างนั้นของเขาทันที...แต่.....
“ฉึก!”
“โอ๊ย!”

ปลายเข็มที่แหลมคมได้ถกู กระชากออกมาจากหลังมือของฉัน โลหิตสีแดงอมดาได้ไหลออกมาอย่างรวดเร็ว ชาย
หนุ่มบีบมือของฉันแน่น เลือดสีแดงฉานไหลออกมามากขึ้น มันไหลลงไปที่มงกุฎหนามนั่น เลือดสีแดงได้เปรอะเปื้อนไปทั่ว
จนถึงผ้าห่มสีขาวที่ห่มร่างของฉันอยู่ และจู่ๆมงกุฎหนามแห่งบาป7ประการได้ส่องแสงสีแดงจางๆ ชายหนุ่มรีบก้มล้มและ
ดูดเลือดจากหลังมือข้างนั้นทันที
“เฮ้ย! อย่านะ! ฉันยังไม่อยากเป็นแวมไพ๊ร์!!!!” เสียงแสบแก้วหูของฉันโวยไปทันที
ชายหนุ่มไปยอมละไปจากมือของฉันข้างนั้น เขายังคงดูดเลือดยังไม่หยุด
“นี่! หูหนวกรึไง! ฉันยังไม่อยากเป็นแวมไพร์น๊า!” ฉันใช้มืออีกข้างทุบเข้าไปหัวของเขา
ทว่า....เขายังไม่เลิก!.....ไม่เลิกใช่ม่ะ....เออออออออ....เจอนี่หน่อยเป็นไง๊!....ฉันคว้าแก้วน้าที่วางอยู่บนโต๊ะข้าง
เตียงมาและกาลังจะฟาดเข้าไปทีห่ ัวของเขา! แต่....
“คิดจะฟาดน่ะ คิดสั้นมาก” เสียงเย็นๆได้ตอบกลับมา “ข้าแค่ดูด ไม่ได้กดั ซะหน่อย”
พูดจบ เขาก็ละออกจากมือข้างนั้น บาดแผลจากมือข้างนั้นไม่มีเลือดไหลออกมาเลยแม้แต่นอ้ ย มีเพียงแต่รอยทีถ่ ูก
เข็มเจาะทีเ่ ส้นเลือดเท่านั้น ริมฝีปากที่เรียวบางของเขาเต็มไปด้วยเลือดของฉัน เขาหยิบกระดาษทิชชูที่อยู่บนโต๊ะข้างเตียง
มา และเอ่ยถามด้วยน้าเสียงเยือกเย็น
“ไอ้นี่เช็ดปากได้รเึ ปล่า”
“อืม....มันเป็นกระดาษทิชชู” ฉันจับมือของฉัน “สามารถเช็ดของเปียกๆได้ทกุ ชนิดน่ะ”
กระดาษสีขาวบางๆได้ซับไปที่ริมฝีปากของชายหนุม่ เลือดสีแดงค่อยๆแผ่ซึมลงไปที่กระดาษ สายตาของชายหนุ่ม
เหลือบไปมองที่ฉัน และมองไปที่มงกุฎ ฉันหันไปมองตาม...เฮ้ย!....นี่มัน.......
“แว๊บบบบบบบบบบบบบ”
อาจจะไม่มใี ครเชื่อสิ่งที่หมอนั่นเห็น แต่ฉันยืนยันได้เลยว่า มันเกิดขึ้นจริงๆ ที่มงกุฎหนามวงนั้นมีตัวอักษรรูนขึ้นมาที
ละตัวๆ แต่ล่ะตัวเป็นอักษรที่มีรูปร่างแปลกๆไม่ซ้ากัน ตัวอักษรเหล่านั้นขึ้นมารอบๆก้านที่พันธนาการสร้างมันขึ้น และ....
เมื่อตัวอักษรตัวสุดท้ายปรากฏ...แสงสีแดงอ่อนๆได้เรืองรองอีกครัง้ ........ไม่อยากจะเชื่อเลยว่า....มันจะมีตวั อักษรลายยัง
กับการ์ตูนขึ้นมา......
“นี่มันอะไรน่ะ” น้าเสียงทีเ่ ต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นถามไปทันที
“ปริศนาอักษรรูนไง” เขาตอบ
“นายอ่านออกรึเปล่า” ฉันมองหน้าเขา

ดวงตาสีเขียวมรกตกวาดตัวอักษรทุกตัวและเอ่ยวจีด้วยภาษาโรมาเนียแทน ฉันฟังปุ๊บก็เกิดความสงสัยแทน....จะ
ไม่สงกะสัยได้ไงล่ะค่ะ....ก็ลองดูซิ........

ราตรีนิรันดร สัจพจน์แห่งตักษัย คืบคลานทุกแห่งหน
ปฐพีทั่วหล้าแดนดินทั้งสามจะเต็มไปด้วยเสียงเชราฟิมร่าไห้แดดิ้น
สงครามนรกาบรรเลงทุกแห่งดั่งเกลียวคลื่นสมุทรพระเพลิง
มารีเยซูอัครต่างโศกเศร้ากับอสูรบาปาเจ็ด
สันตะคาร์ครูโรมาวุ่นวายอาณาจักรสวรรค์
เพียงแค่ชิงดารางามปรารถนาครองของราชันย์ทาร์ทารัส
ที่ตรึงพันธนาการด้วยโซ่ไร้นิมิตจักษุเห็นกาย
สิ่งนี้จักสิ้นสงบสยบได้ หากทาลายเหตุนา
แค่ ดาบแห่งพระเจ้า และ เกราะนิมิตมาร
อยู่ลึกสุดในโลกา เหนือพสุธาสรรพสัตว์ทั้งปวง
แล้วมณีแห่งความหวังและความเชื่อจะสร้างสิ่งที่หายไปมาทดแทน
ถึงแม้เสียงไวโอลินแห่งการลาจากและกระดิ่งแห่งน้าตาจะร้องก้อง
เพราะ ทุกสิ่งที่รอดต้องสลับกับสิ่งสาคัญ
แต่สุดท้ายทูตาเทวยมสองภพนั้น
จักดึงชีวาจากธุลีภูตาเป็นนักบุญคนใหม่
แล้วกางเขนสองโลกาจะรวมกัน
กลายเป็นศาสตราไร้เทียมทานและราคี

งงมั๊ยล่ะ....จะกลอนก็ไม่ใช่....จะประโยคก็ไม่เชิง.....หรือว่าต้องเล่นสลับคา...ยิ่งแย่ใหญ่เลย....หมายความว่าไงเนี่ย
.....ไม่แปลกใจเลยว่าทาไมพวกเขาถึงงงเต๊กแบบนี้...
“คิดยังไงกับคาปริศนานี้นะ่ ” สายตาของฉันตวัดไปเพ่งเล็งชายหนุม่
“ไม่รู้.....แต่มันไม่ได้หมายถึงแค่แวมไพร์อย่างเดียวแน่” เสียงเย็นๆว่าและหันไปถามต่อ “เจ้าล่ะ”
“อืม....เหมือนมีพวกศาสนาคริสต์มาปน” คิ้วของฉันมุ่นเข้าหากัน “โทษทีนะ เผอิญฉันไม่รู้เรื่องพวกนีเ้ ท่าไหร่ พระ
เจ้าของฉัน คือเงินเท่านัน้ ”
ชายหนุม่ ถอนหายใจและส่ายหัวเล็กน้อยราวกับรับไม่ได้ทฉี่ ันไม่นับถือสิ่งใดสิ่งหนึง่ เป็นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจ
“แล้ว....” ฉันเหลือบไปมองเขา “จะเอายังไงต่อ”
เขาขมวดคิ้วและตบหัวฉันดังผัวะ! .....โอ๊ย!.....ฉันเอามือกุมหัวและมองตาขวางใส่เขา...อะไรฟะ ไม่พอใจก็ตบหัว
ลูกเดียว!....
“ก็แก้ปริศนาซิ” น้าเสียงทีเ่ คร่งเครียดว่า
“ไม่!” สายตาของฉันชาเลืองกลับ “มงกุฎนีเ่ ป็นของนาย! นายก็จัดการเองดิ!”
“ถ้าเจ้าปฏิเสธ...” น้าเสียงของเขากดหนักลงแต่เต็มไปด้วยความเย็นเฉียบ “แสดงว่าเจ้าสมองฝ่อ ล่ะซิท่า”
ชิชะ!.....หาว่าฉัน สมองฝ่อหรอ....ความเดือดดาลดั่งน้าเดือดปุดๆเข้ามาที่ระบบประสาทของฉัน
“นี!่ ฉันไม่ใช่พวกนั้นนะ!” เสียงตวาดของฉันโวยไปไม่ยั้ง “ไอคิวของฉันเป็นพวกระดับอัจฉริยะ! โจทย์ฟิสิกส์ยากแค่
ไหนฉันก็คล่อง! ขนาดพวกอาจารย์กับรุ่นพี่ยังยกธงขาวให้ฉันเลย!”
“ถ้าเช่นนั้น...เจ้าก็แก้ซะซิ” สายตาทีเ่ ต็มไปด้วยความบังคับจ้องมา “รับรองหน่อยว่าเจ้าน่ะ อัจฉริยะอย่างแค่ไหน....
ไม่งั้น....ข้าถือว่าเจ้าเป็นพวกประเภทนั้นนะ....”
....อยากท้าดีนักใช่ม่ะ!....เออๆ!....ได้!......
“โอเค!” ฉันกัดฟันกรอดๆ “นายจะสะอึกแน่! วิซิอัส!” ฉันแหวใส่
ชายหนุ่มหัวเราะในลาคอและยิ้มบางๆให้.....แต่มันแฝงไปด้วยความสะใจเล๊กเล็ก.....ยิ้มแบบนี้มันกวนบาทานี่หว่า
......นี่ถ้าฉันไม่เจ็บนอนพะงาบๆล่ะก็....รองเท้าแถวนี้ฟาดที่หวั แน่

ฉันมองดูที่ตัวอักษรเหล่านั้นทันที........อืม......เฮ่อ........ให้ตายเหอะ!.....มันอะไรว่ะเนี่ย!....ยังไงก็ไม่รเู้ รื่อง....เซรา
ฟิมหมายความว่าไงเนี่ย.....มีมารีเยซูดว้ ย....คิ้วเรียวบางโก่งได้รูปของฉันชนกันยิง่ กว่าโบว์สีดาสวยๆ......ถึงแม้จะมีพ่อเป็น
นักบวชก็เต๊อะ........มารศาสนาอย่างฉันจะรู้มั๊ยล่ะ.......
“อ่า.....ฉันขอคิดทีหลังล่ะกัน” หยาดเหงื่อของฉันไหลไปท่วมหน้า....ก็คิดไม่ออกนี่หว่า....ฉันหันไปหยิบปากกากับ
กระดาษโน้ตที่อยู่บนโต๊ะ “ขอจดก่อนนะ”
ชายหนุ่มพยักหน้า นิ้วของฉันรีบจดลงไปในกระดาษแผ่นนัน้ ทันที...ตัวอักษรค่อยๆจางลงๆ ชายหนุม่ ก้มลงมามองที่
ฉันเขียน และเร่ง
“จดเร็วๆหน่อย ตัวอักษรจะเลือนหายไปแล้ว”
“เออ รู้แล้วน่า” ฉันเร่งจดให้ไวขึ้น
ตัวอักษรภาษารูนค่อยๆหายไปทีละตัวๆอย่างรวดเร็ว.....เฮ่ย!ๆ เดี๋ยวซิ......มันไล่ตามตัวอักษรตัวอื่นๆไม่ยอมหยุด
หยาดเหงื่อผุดพรายไปทั่วใบหน้าของฉัน.....ขอร้องเหอะ ให้มันทันเถอะ....อีกนิดเดียว.....แค่นิดเดียวเท่านั้น!.....ตอนนี้
เหลือเพียงแค่5ตัวสุดท้าย.....อ๊าย!.....ลายมือไม่สนแล้วโว๊ย......และ......
ฟุบ!
ตัวอักษรทัง้ หมดอันตรธานหายไป! ไม่เหลือเพียงแต่ร่องรอยเลยแม้แต่น้อย ชายหนุ่มเก็บมงกุฎหนามวงนั้นใส่เข้าไป
ในกล่องไม่ใบนั้นอีกครัง้ จู่ๆ ประตูก็ถูกเปิดพรวดเข้ามาทันที! ลักษณะการเปิดแบบนีม้ ีคนเดียวเท่านั้น.......ก็คือ
“เฟรย่า! ฉันซื้อของโปรดมาฝากเธอแหนะ” นั่น...ว่าและ....เอริคจริงๆด้วย
เขาจ้าอ้าวมาอย่างรวดเร็วและเดินชนวิซิอัสจนเซ เขาหันไปมองหน้าวิซิอัสด้วยความเย้ยหยันและมาชูถุงที่เขาถือมา
ให้ดู
“นี่ไง! ลาซานย่ากุ้ง กับ พายผักขม”
“นั่นมันของโปรดฉานเลยนี่” ฉันยิ้มกว้างและเงยหน้าขึ้นถาม “ไปซื้อมาได้ไงเนี่ย”
“ฮะๆๆ ฉันสามารถน่ะ” เขาว่าและเหลือบไปมองด้านข้าง “ไม่เหมือนใครบางคนแถวนี้ เดี๋ยวฉันจัดมาให้นะ”
เขาเดินกลับไปแถวโต๊ะผู้เยี่ยมไข้และแกะพวกซองพลาสติกที่หุ้มอยู่ ชายหนุ่มผมสีเงินยัดกล่องใส่เข้าไปในเสื้อ
ดังเดิม เอริคหันไปมองวิซิอัสและยิ้มเยาะราวกับว่า ชัยชนะอยู่ในกามือของเขา
หลังจากนั้น เขาก็รีบมาป้อนอาหารถึงปาก ฉันปฏิเสธลูกเดียว...ฉันกินเองได้นา่ ....ไม่ใช่เด็กนะ... แต่สุดท้าย ความ
ปรารถนาของเขาก็สาเร็จ เขายัดเยียดให้ฉันกินจนได้....แถมยังเอาการบ้านกองมหึมามาที่โรงพยาบาลด้วย...โอ....พระเจ้า

...มีทั้งเลข ฟิสิกส์ โรมาเนีย แล้วยังจะมีสอบชีวะ และก็การบ้านประวัติศาสตร์ที่ต้องมาเช็ครอบแรก...เขาย้าให้ฉันทาให้
เสร็จไวๆ...เอริค ฉันรู้ว่านายหวังดี....แต่ฉันขอพักก่อนได้มั๊ย...วิ่งหนีไม่หยุดมาห้าวันแล้ว...คนเรามันก็เหนื่อยเป็นเหมือนกัน
นะ......
กว่าฉันจะเกลี้ยกล่อมอ้อนวอนขอไม่ทางานนั้นก็เล่นเอาแทบแย่...ดีนะที่มิฌองค์ลากเขากลับไปก่อน เพราะอ้างเรื่อง
ที่ต้องสอบพรุ่งนี้ เอริคจึงยอมไปแต่โดยดี แต่ถึงจะยอมไปนั้นก็....เขาก็ยังคงทิง้ สายตาที่แข็งกร้าวเพ่งเล็งไม่วางตาไปที่แวม
ไพร์หนุ่ม
คืนนั้นทั้งคืน ฉันนอนไม่หลับเล๊ย...ถึงจะให้ปดิ ไฟหมดทุกดวงก็เถอะ...จะหลับได้ยงั ไงล่ะ....ก็.....
“เอ้า! คืนนี้เรามาดูมิวสิควิดีโอ เพลงใหม่ลา่ สุดของ......” เสียงใสแจ๋วได้ส่งเสียงดังมากๆมาจากเครื่องโทรทัศน์ที่มี
แสงหลากสีแวบไปมา
ฉันเปิดผ้าห่มและมองตาขวางใส่แวมไพร์หนุ่มผู้นั้นที่กาลังกดรีโมตไม่ขาดสาย เพื่อเปิดเสียงให้ดังขึ้น
“นี!่ ช่วยเบาเสียงหน่อยได้มั๊ยคนจะหลับจะนอน!” เสียงทีเ่ ต็มไปด้วยหมดความอดทนของฉันโต้ไป
เขาพิงไปที่โซฟาและเหลือบมามองฉันแวบหนึ่ง แต่เขาก็ยงั คงกดเพิ่มเสียงต่อไป...รู้อย่างนี้ ไม่น่าสอนวิธใี ช้โทรทัศน์
เล๊ย
“เฮ้ย! นี่ไม่ได้ยินรึไง!” ฉันหยิบหมอนที่ฉันหนุนอยู่ปาใส่เขา เขารับอย่างว่องไวและยิ้มเยือกเย็นที่เต็มไปด้วยความ
เจ้าเล่ห์ให้ “ฉันง่วงจะตายอยู่และ เปิดอยู่ได้ เบาเสียงหน่อยได้มยั๊ ฉันนอนไม่หลับ!”
เขาปาหมอนกลับมาและดูโทรทัศน์ต่อไปโดยไม่สนใจอะไรเลยแม้แต่นดิ เดียว ..หมอนี่มันหูหนวกรึไงนะ..ฉันโวยวาย
ว่าเขาต่อไป...แต่เขายังคงเฉย.....จนฉันเหลือทน ฉันเอาผ้าห่มมาปิดหน้าและเอานิ้วอุดทั้งสองข้างทัง้ คืนแทน
สองวันผ่านไป ฉันได้ออกจากโรงพยาบาลและไปโรงเรียนด้วยความง่วงและเพลีย...ให้ตายเหอะ...รู้แบบนี้ให้มิฌ
องค์เฝ้าไข้ฉันยังดีกว่า....ยังดีที่หมอนั่นไม่ตามมาด้วย...เพราะว่า อยากนอนก็เลยหลับปุ๋ยไปเลย....ดี! ไม่มีคนอย่างหมอนี่
มาจูจ้ ี้แล้วสบายขึ้นเยอะเลย....เมื่อไปถึงที่โรงเรียน....ทุกคนทักฉันกันใหญ่
“ดีๆ เฟรย่า!”
“ไง เฟรย่า! หายไปไหนมาว่ะ”
“พวกเราเป็นห่วงแทบแย่นะ”
“ ไปทางานอะไรมาเนี่ย ได้ข่าวว่าถึงได้ไปนอนที่โรงพยาบาลเลยเหรอ”
“แล้วมากับชายหนุม่ สุดหล่อด้วย ใครหรอ เฟรย่า!”

“ได้ข่าวว่าคนๆนั้นถึงกับอุม้ เธอด้วย จนเอริคเห็นแล้วโกรธใหญ่เลยนะ”
“นี่ๆ เอริคโกรธมากถึงขนาดจะชกกับหนุ่มสุดหล่อคนนั้นทีโ่ รงพยาบาลกันเลยเหรอ”
เสียงคาถามซ้าๆเดิมๆรัวถามมาจากหลายๆคน ไม่ใช่แค่เพือ่ นคนเดียว แม้แต่ครูที่เดินผ่านก็ยังถามฉัน.....เกิดเรื่อง
แบบนี.้ ..สงสัยยัยมิฌองค์ปล่อยข่าวแน่....เพื่อนปากบอนเอ๊ย!...ฉันยิ้มปุ๊บปั๊บทีหนึ่งและรีบเดินไป......ตอนนี้ฉันไม่รู้จะตอบ
ยังไงแล้ว.....ถ้าข่าวแพร่กระจายแบบนี้..อีพวกแฟนคลับของเอริคมันต้องมาดักตบฉันแน่...ที่ทาให้เอริคมันอารมณ์เสีย....
ทาไมฉันต้องซวยแบบนี้นะ...
ฉันเร่งฝีเท้าเดินมายังหน้าและเปิดประตูเข้าไป....ปาร์ตี้นินทามื้อเช้าแตกกระเจิงทันที เมื่อฉันเหยียบเข้ามาในห้อง
ความเงียบได้ครอบงาทันที ทุกสายตาจ้องมาที่ฉันจนแทบจะทะลุออกจากเบ้า ฉันเดินฉับๆตรงมาที่หญิง
คนหนึ่งที่เมื่อตะกี้อยู่กลางวงปาร์ตี้นั้น ไม่ใช่ใครอื่นเล๊ย....ยัยมิฌองค์ตวั แสบนั่นเอง........
“บองค์ชูร์ เฟรย่า” มิฌองค์ทักไปตามภาษาตามเชื้อชาติของเธอด้วยน้าเสียงที่สั่นเครือเล็กน้อย “เป็นยังไงบ้าง
สลายการบ้านหมดไปรึยัง”
“หมดแล้วค่า” ฉันลากเสียงยาวล้อเลียนและถามต่อไปโดยไม่ลังเล “เมื่อตะกีเ้ ปิดวงอะไรกันน่ะ เห็นคุยกันสนุกเชียว
นะ”
“อ่า...เล่นไพ่น่ะ สลาฟไง” เธอหัวเราะแห้งๆ และหยิบไพ่สาหรับหนึ่งขึ้นมาโชว์พร้อมกับสับไพ่ให้ดู“ทาไมเหรอจ๊ะ
เพื่อนเลิฟที่น่ารัก”
“เหรอ...ไม่ใช่กาลังกระจายข่าวเรื่องฉันกับวิซิอัสเหรอ” น้าเสียงหวานๆของฉันเปลี่ยนเป็นน้าเสียงที่โกรธจัด พร้อม
กับหยิบกระเป๋าชูเหนือศีรษะตั้งท่าจะปาใส่
“ไม่ใช่นะ!” มิฌองค์ยกแขนมาบังและย้อนกลับ “เรื่องเธอกับวิซิอัสน่ะ เอริคต่างหากล่ะย่ะ! ฉันกาลังช่วยเธอแก้ขา่ ว
อยู่นะ”
“แน่ใจนะ ว่าแก้ ไม่ใช่ซาเติ
้ มน่ะ” ฉันเค้นเสียงออกมาจากรอยยิ้มแห่งความฝืนสุดๆ
“แก้ซ!ี้ ยัยบ้า” ยัยมิฌองค์ลุกขึ้นและท้าวสะเอว “ฉัน เพื่อนเธอนะ ไม่ใช่ศตั รูที่จะต้องให้เธอซวย”
“แต่เมื่อตะกี้ที่ตงั้ วงนินทากันอยู่น”ี่ ฉันวางกระเป๋าและใช้นวิ้ จิ้มไปที่บ่า
“ก็แก้ข่าวเรื่องเธอไงเล่า!” เสียงแป๋นๆกลับมาอีกครั้ง
“แล้วทาไมมันมีขา่ วโคมลอยบ้าๆแบบนี”้ แววตาที่ขุนเคืองของฉันจ้องไปมองหญิงผู้นั้น

หญิงสาวผมสีน้าตาลแดงถอนหายใจอย่างเหลืออดเหลือทนและพูดต่อ
“ตอนแรกมันไม่ดงั มากหรอก แต่พอคนเล่ามันมาจากปากของเอริคเองน่ะ มันก็เลยดังขึ้นมา พอๆกับข่าวเมื่อ3ปี
ก่อนที่เอริคชอบเธอน่ะ”
.....โอเค! ไอ้ข่าวเรื่อง3ปีกอ่ นมันจริง...จนทุกวันนีก้ ็จริงอยู่...แต่...เอริค! นายไม่น่าพูดเลยยยยยย....รู้มั๊ย..
“เธอช่วยเล่ารายละเอียดข่าวให้หน่อยซิ” ฉันหยิบหมอนจากใต้โต๊ะขึ้นมาและปัดฝุ่นออกเล็กน้อย
“ได้ย่ะ” มิฌองค์หยิบหนังสือพิมพ์โรงเรียนขึ้นมาบนโต๊ะและอ่านให้ฉันฟังตรงหัวข้อใหญ่กลางหน้าหนึง่ “หนุ่มบา
สป๊อบปูล่าสุดฮอต เอริค ฮาร์เดินลอร์ด โดนหนุ่มปริศนาหน้าหล่อลากดิน ชิงจีบตัดหน้า เทพธิดาสุดแสบตาสี
เลือด งานนี้ยังอุ้มโชว์ อ้างว่า ช่วยเหลือ หนุ่มบาสเดือดดาล ประกาศกร้าวภาษาเลือดสีน้าเงิน Don’t touch my
honey!”
”พระเจ้า!” ฉันเอามือกุมหัวและแหกปาก “ ใครก็ได้บอกทีเหอะว่า มันไม่ใช่เรื่องจริงนะ”
“จะไปรู้มั๊ยล่ะย่ะ! ต่อนะ” มิฌองค์สง่ เสียงแหลมอ่านต่อ “เอริคโกรธสุดขีด เมื่อพบว่า มีหนุม่ ผมสีเงินหล่อคมราวกับ
เจ้าชายรูปงามมายุง่ กับหนู เฟรย่า โนคาเอล สาวน้อยสุดแสบบัญชีดาแห่งฝ่ายปกครองเข้า จากที่เขาเล่ามานั้น เรารับรู้
เพียงแค่วา่ หนุ่มคนนั้นชื่อว่า วิซอิ ัส เป็นเจ้านายที่แม่สาวน้อยผู้นี้ ถูกใช้งานเธอไปทาเมื่อหลายวันก่อน จนเธอเจ็บตัวถึง
ขนาดเป็นแผลถูกแทงลึกราวกับถูกเหล็กแหลมแทง หนุ่มสุดป๊อบอาสาจะพาเธอมาโรงพยาบาล ทว่าเธอไม่ยอม แต่พอชาย
คนนั้นเสนอนั้นเธอกลับยอมให้เขาอุ้มอย่าง่ายดายมาส่งถึงโรงพยาบาลซะนี่”
.....รู้ได้ไงฟะว่าเราถูกเหล็กแหลมแทง.....แล้วฉันไม่ได้ยอมให้หมอนั่นอุ้มด้วย!...มิฌองค์พูดต่อ
“หนุ่มป๊อบของเราต๊กกะจายกับสิ่งทีเ่ ห็นภาพนั้น เมื่อส่งหวานใจของเขาเข้าห้องฉุกเฉินแล้วนั้น ก็มีเรื่องกับชายคน
นั้นถึงกับจะชกกันเพราะเรื่องอุม้ นั่นแหละ ฝ่ายนั้นบอกว่า แค่ชว่ ยเหลือ มิน่าเจตนาแตะอัง๋ แต่เอริคยังดีที่หมอฝึกหัดคนนั้น
มาห้ามทัน ไม่อย่างนั้น คงต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยอีก2คน เขาบอกว่าเขาไม่ชอบขี้หน้าหมอนั่นมากๆ และไม่อยากให้หมอ
นั่นยุ่งกับเธอเลยแม้แต่น้อย ถ้าเขาไม่ห่วงแม่เขาที่อยู่บา้ นคนเดียวอยู่นั้น เขาก็จะไปเฝ้าไข้เธอเอง”
“อาการของสาวแสบบัญชีดานั้นดูท่ากระอักกระอ่วนน่าดู ขาขวามีบาดแผลลึกไม่พอ ยังบอบช้าภายในไปทั้งร่าง
ราวกับไปกระแทกหรือต่อสู้จนเจียนตายกับใครมา หมอบอกว่าต้องให้นอนพักสองวันถึงจะปล่อยออกจากโรงพยาบาลได้
เอริคของพวกเรานั้นใจปล้า ลงทุนควักเงินจ่ายทุกอย่างให้ เพื่อเธอคนเดียวเท่านั้นและเขายังบอกอีกว่า เขาเป็นห่วงเธอ
มาก ไม่อยากให้เธอไปทางานกับชายคนนั้นอีกแล้ว และประกาศด้วยภาษาอังกฤษว่า ใครหน้าไหนก็ตามอย่ายุ่งกับที่
รักของฉันเด็ดขาด! โดยเฉพาะหนุ่มปริศนาคนนั้น”
ฉันไปเป็นที่รักของนายตัง้ แต่เมื่อไหร่กัน! เอริค.....แค่เพื่อนเท่านั้นนะ!....

“จบข่าว” สาวผมสีน้าตาลแดงพับหนังสือพิมพ์และยัดใส่ลิ้นชักตามเดิม เธอมองฉันและพูดต่อ “เอาล่ะ เฟรย่าจ๋า
เธอจะทายังไงต่อไปล่ะ”
“ไม่รู้ซิ” ฉันทาหน้าเบ้
“กริ๊งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง”
เสียงออดแห่งความตายดังขึ้น.....ฉันหยิบสมุดจดการบ้านและตารางสอนมาดู...เวร...คาบแรกก็เลขหลักเหรอเนี่ย
....ไม่อยากเจอหน้าเจสสิกา้ เลย...ยัยนี่เป็นใครหรอ...ฉันจะแฉให้
ยัยนี่เป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองและสอนเลขหลักพวกม.ปลาย....แต่งตัวระเบียบเรียบร้อยและรวบมวยผมสูงสีมว่ งที่
ย้อมซะเข้มตึงเปีย๊ ะ ไม่มีปอยผมตกลงมาซักเส้นเดียว.....แววตาสีน้าตาลเข้มที่แหลมเฉียบคมและมองเห็นทุกอย่างยิง่ กว่า
แมลงวันที่สามารถมองเห็นได้360องศา เพื่อจับผิดเด็ก....เวลาเดินนั้นจะเดินยังกับนางแบบ.....จริงๆ...ช่างเป็นการเดินที่นา่
ประทับใจ.....ไม่มีใครจาไม่ได้ ยกเว้นคนเป็นโรคอัลไซเมอร์น่ะแหละ....
เด็กส่วนมาก กลัวยัยนีจ่ นขึน้ สมอง เพราะ บทลงโทษที่รุนแรงของยัยนี่....แต่ฉันไม่กลัวหรอก....จะกลัวทาไม...โดนยัย
นีเ่ ขียนใบทัณบนฑ์ไปสองครั้งแล้วนี.่ ....
.......เหลือแค่เดียว จะเป็นไรไป!.......
หนุ่มสาวในชุดยูนิฟอร์มสีครีมและเขียวต่างรีบไปนั่งประจาที่ของตนและหยิบหนังสือปกม่วงเล่มหนามาวางบนโต๊ะ
ร่างสูงใหญ่ร่างหนึ่งเดินเข้ามาในห้องอย่างนิ่มๆ ทุกสายตาจับจ้องมาที่ฉันกับเขา เขาเดินมานัง่ ที่ของเขา นัยน์ตาสีเขียว
ครึ้มปรายมามองที่ฉัน
“เฟรย่า! หายดีรยึ ัง” น้าเสียงที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงถามทันที “เมื่อวานฉันไมได้ไปเยีย่ มเธอ มันทาอะไรเธอรึ
เปล่า! บอกฉันได้เลยนะ! ฉันจะไปจัดการมันเอง”
ทายซิ...คนที่ถามแบบนี้....เป็นใครเอ่ย......
“เอ่อ...ฉันยังอยู่” ฉันยิ้มฝืนๆ “หมอนั่นมันไม่ทาอะไรฉันหรอก”
“แน่ใจนะว่ามันไม่ทาน่ะ” คิ้วสีทองหนาชนกันด้วยความระแวง “ฉันว่า เธออย่าไปทางานของหมอนั่นเลยเดี๋ยวฉันหา
งานที่ดกี ว่าให้เธอได้นะ”
......พูดซะยังกับฉันอยากทางานของหมอนั่นนักล่ะ....แต่ก็ดีเหมือนกันนะ...จะได้สบายซักที...ฮะๆๆๆ......
ถ้าเจ้าปฏิเสธ... แสดงว่าเจ้าสมองฝ่อ ล่ะซิท่า

คาพูดประโยคนั้นผุดขึ้นมาที่สมองของฉัน.......หนอย!.....นึกถึงคาพูดหมอนั่นมันน่าเจ็บใจชะมัด.....ยิ่งนึกถึงไอ้
รอยยิ้มกวนบาทานั่น......อยากจะถีบเข้าหน้าซักเปรี้ยงจริง๊ ๆ.....
“เสียใจนะ! เอริค” ฉันปฏิเสธเสียงแข็ง “ฉันยังเลิกไม่ได้!”
“ทาไม!” ชายหนุ่มถามด้วยความผิดหวัง “งานที่ทาให้เธอเจ็บตัวขนาดนี้ เธอยังจะ.....”
“บอกไม่ได้เอริค” ฉันตอบไปผ่านๆด้วยน้าเสียงที่เก็บอารมณ์ให้มากที่สุด “เอาเป็นว่าหมดงานเมื่อไหร่ ฉันจะบอก
และกัน”
“ปึ้ง!”
ทุกสายตาจับจ้องไปที่ต้นเสียงนั้นทันที มือของพวกเขารีบหยิบหนังสือเล่มหนาๆมาวางบนโต๊ะอัตโนมัติ ร่างบางร่าง
หนึ่งก้าวขาฉับๆเข้ามาในห้องและจับผิดเหล่านักเรียนที่อยูข่ ้างหน้า โดยเฉพาะ....ฉันนี่เอง......
“สวัสดี โนคาเอล” เสียงดุดันและปนไปด้วยเสียงแหลมปีด๊ “เมื่อ5วันก่อน เธอไปไหนมามิทราบ”
“ทางานค่ะ” แววตาของฉันส่องประกายไปด้วยความแน่นอน
“เหรอ” เธอหัวเราะเหอะๆในลาคอและโยนหนังสือพิมพ์ลงบนโต๊ะครู “งั้นหลังหมดคาบนี้ เธอช่วยคาอธิบายให้ฉัน
จากในหนังสือพิมพ์เมื่อเช้าหน่อยซิ ว่าเธอไปทางานอะไร ถึงเป็นเรื่องขนาดนี้”
ทุกคนหันมามองที่ฉัน แววตาได้บง่ บอกความต้องการอยากรู้คาตอบทีแ่ ท้จริง
“ได้ค่ะ” ฉันเลิกคิ้วและยิม้ ปุ๊บปั๊บให้ “หนูตอบครบทุกประเด็นที่คุณถามแน่”
เธอกวาดสายตาไปรอบๆห้องอีกครัง้ และเริ่มเกริ่นสุนทรพจน์แสนน่าอภิรมย์ให้ฟงั
“วันนี้ฉันมีข่าวดีมาแจ้งพวกเธอ2เรื่อง “น้าเสียงรื่นหูแต่เต็มไปด้วยความเย้ยหยันได้เอ่ยกับทุกคน “เรื่องแรก ครูเลซี่
ไปทางานที่องั กฤษตัง้ แต่เมื่อคืน กว่าจะกลับก็อกี หนึ่งอาทิตย์ เพราะฉะนั้น ฉันจะมาประจาชั้นแทนครูเค้าเอง”
อะไรนะ!....ไม่จริงน่า......นี่ดีหรอเนี่ย!.....ครูเลซี่!.....ครูไปทาไม๊!......นี่ความซวยเริ่มรุมเร้าหรือยังไงกันนะ ตัง้ แต่เจอ
หมอนั่น.....สงสัยหมดเรียนวันนีต้ ้องหาพวกหมอดูมาสะเดาะเคราะห์หน่อยและ.....
“เรื่องที่สอง มีนักเรียนใหม่จากทรานซิลวาเนียย้ายมาเรียนที่นี่” เธอพูดต่อ “เขาไม่พดู เท่าไหร่มากนัก ยังไงก็ช่วย
ดูแลเขาด้วยล่ะกัน”
ทุกคนในห้องต่างหันไปคุยกันอย่างตื่นเต้นกันใหญ่ ยกเว้นฉันที่พยักหน้าไปงั้นๆ...นักเรียนใหม่เหรอ.......เฮ่ย.....
เดี๋ยวจะว่าไปแล้ว...เมื่อคืน....หมอนั่นก็.....

“พรุ่งนี้ไปเรียนเหรอ” เสียงเยือกเย็นถามมา
“ใช่...” ฉันเก็บสมุดยัดใส่กระเป๋า
“เรียนที่ไหน” เขาถามต่อ
“ที่โรงเรียน นานาชาติคาเวลอส แถวบูคาเรสต์น่ะ” ฉันเงยหน้าขึ้นมา สายตามองฉันด้วยความระแวงเล็กน้อย “ถาม
ทาไม”
“เปล่า” เขาเอาแขนของเขาก่ายหน้าผาก ร่างของเขานอนอยู่บนโซฟาเก่าๆทีเ่ ต็มไปด้วยฝุ่น “ก็แค่อยากรู้เท่านั้น”
......อย่าบอกนะว่า.....
“เอ้า เข้ามาได้และ!” เจสสิก้ามองไปที่ประตูห้องและเรียก
ทุกสายตาจับจ้องไปที่ประตูบานนั้น ร่างสูงร่างหนึง่ เดินเข้ามาอย่างเนิบๆ และยิ่งกว่ามนต์สะกดทั่งหล้า พวกผู้หญิง
ต่างหันไปคุยกันอย่างเซ็งแซ่และชื่นชมมาก จนพวกผูช้ ายเกิดความหมั่นไส้ในคนๆนี้ ร่างนั้นเดินมาเรื่อยๆและหันมามองที่
ฉัน.....ฉันทาหน้าเหยเกทันทีเลย....ให้ตายซิ!...นี่จะตามหลอกหลอนฉันไม่เลิกรึไง .....จะใครซะอีกล่ะ...ก็...
“นี่คือ วลาด วิเซียส” เจสสิก้าพูดต่อไป “พึ่งเรียนจบปริญญาโทจากอเมริกา อยากใช้ชีวติ วัยรุ่นก็เลยมาเรียนต่อ
ที่นี่ก่อนไปทางาน”
....เรียนจบบ้าอะไรล่ะ....แวมไพร์เนี่ยนะ จบปริญญาโทจากUSA....น่าขาสิ้นดีเลย เฮอะๆ....พวกสาวๆทุกคนยิม้
ด้วยความยินดีเมื่อรับข้อมูล คาดได้เลยว่า จ้องจะจีบหมอนี่ชัวร์ๆ....
“พูดแนะนาตัวหน่อยซิ วลาด” เสียงดุดันของเจสสิก้าสั่ง
เขาพยักหน้า แววตาสีเขียวมรกตคู่นั้นได้มองไปรอบๆห้อง มันยังคงแฝงไปด้วยความเยือกเย็น ลึกลับและน่ากลัว
อยู่เหมือนเดิม ถึงแม้ว่า เรือนผมสไลด์ของเขาจะกลายเป็นสีดาสนิทกับชุดยูนิฟอร์มโรงเรียนของฉันจะทาให้หมอนั่นดูดขี ึ้น
ก็เถอะ
“เรียกผมว่า วิซิอัส ก็ได้” เสียงเยือกเย็นจับใจว่าไปและโค้งตัวลงเล็กน้อย “หากทาอะไรผิด ขอความกรุณาเพื่อนๆ
ทุกคนด้วย”
พวกสาวๆยิม้ กว้างและรีบหันไปคุยมากกว่าเก่าซะอีก หมอนี่มันน่าหมั่นไส้ชะมัด ฉันหันไปมองข้างๆ เห็นมิฌองค์
หยิบมือถือมาและกาลังจะถ่ายรูปหมอนี่ ส่วนเอริคน่ะเหรอ...เหอะๆ....ดูท่าเขาจะจาหมอนี่ได้แม่นจริงๆ มือของเขากาแน่น
มากราวกับจะเตรียมตัวซัดหน้าหมอนี่ตลอดเวลา
“เอาล่ะ จะให้ฉันเลือกที่หรือเธอจะเลือกเอง.” หญิงมวยสีมว่ งมองไปรอบๆตาแหน่งที่วา่ ง

พวกสาวต่างเริ่มหันไปมองที่ว่างอีก2-3ที่และลุ้นให้มานั่งใกล้กับตัวเอง แม้แต่ ยัยมิฌองค์กด็ ้วย....สายตาที่เย็นชา
มองตรงมาที่ฉัน....เวรล่ะซิ....ที่นั่งข้างฉันก็ดันว่างซะด้วย.....
“ผมขอเลือกเองครับ” เขาว่า “ผมขอนั่ง.......”
พวกสาวๆทุกคนต่างตัง้ ใจฟังคาพูดของคนๆนั้น..วิซิอัส! ไปที่ชอบที่ชอบเหอะ...อย่ามาเล๊ย.....
“ข้างหลังคนผมสีดาคนนัน้ น่ะครับ”...โอ...ไม่นะ...พวกสาวต่างหันขวับมาจ้องที่ฉันอย่ากินเลือดกินเนื้อเล็กน้อย....
เจสสิก้าส่งสายตาขู่เข็ญใส่ฉัน
“ไปนั่งได้และ” เธอว่า ชายหนุ่มเดินไปทันที เธอพูดกับฉันด้วยลากเสียงช้าๆแต่เด็ดขาด
“โนคาเอล....ดูแลและแนะนาวลาดพวกเพื่อนๆด้วยล่ะ”
ฉันยิ้มแหยๆ แต่ก็กัดฟันตอบด้วยความฝืนใจเต็มพิกดั .....ทาไมฉันจะต้องมาคอยดูแลหมอนี่ด้วยฟะ....
“ได้ค่ะ มิส”
ชายร่างสูงได้เดินผ่านไปอย่างสง่างาม...สมแล้วทีเ่ ป็นเจ้าเมืองจริงๆ เดินทีทาให้พวกสาวๆจ้องไม่กระพริบตางั้นล่ะ
...ฉันเหลือบไปมองด้วยความหมัน่ ไส้เต็มทน....เมื่อเขาเดินผ่านโต๊ะของฉันและโต๊ะของเอริค
ฉันชาเลืองมองชายผมสีนิลสนิทและจะถามไปทันที แต่......
“ที่นี่ไม่ต้อนรับคนอย่างนาย....”ชายหนุม่ ผมสีทองหันไปถามก่อนฉันซะอีก “กลับไปซะ อย่าคิดว่าฉันไม่รู้
จุดประสงค์ของนายนะ”
พูดไปทาไม๊ เอริค.....มีเรื่องกันแน่เลย เช้านี้.....น้าเสียงของเอริคที่ถามไปนั้นเด็ดขาดและดังมากจนทุกคนหันมา
มองด้วยความสงสัย ชายหนุ่มร่างสูงหยุดเดินและหันมามองผู้ถามอย่างช้าๆ เอริคจ้องหน้าเขาและพูดต่อไป
“คิดว่าเปลี่ยนสีผมฉันจะจาไม่ได้เหรอ วิ-ซิ-อัส”
เสียงซุบซิบนินทาได้เริ่มเซ็งแซ่ทันที เจสสิก้าได้แต่จ้องมองพวกเขาสองคนเหมือนกับต้องการดูเหตุการณ์ที่อยูเ่ บื้อง
หน้า.....ตายๆๆ.......หมดคาบนี้ฉันต้องชิง่ หนีพวกนักข่าวและ...มิฌองค์นั้นกระพริบตาปริบๆและหันมามองฉัน สีหน้าของ
เธอเต็มไปด้วยความสนุกเต็มที่ ราวกับจะถามว่า ‘รถไฟชนกันเป็นไงบ้างจ๊ะ เพือ่ น’ ฉันเอามือกุมหัว...ไม่อยากจะคิดถึง
เหตุการณ์ล่วงหน้าเล๊ย.....มีถึงเลือดและห้องปกครองแน่!.....
ชายหนุม่ แทนที่จะตอบโต้กลับนั้น กลับนิ่งสนิท ไม่ไหวติงต่อคาพูดที่ถูกโต้มา
“นายต้องการอะไรกันแน่” เอริคถามต่อไปด้วยความสงสัยและเคลือบแคลงใจ

วิซิอัสเหลือบตามามองกลับ แววตาของเขาเต็มไปด้วยความนิ่งสงบและคลุมเครือ น่าสงสัยอย่างยิง่ แต่เขาตอบ
ด้วยน้าเสียงกระซิบที่แผ่วเบาดัง่ สายลมอย่างมั่นใจ
“ก็แค่...อยากมาดูพฤติกรรมของลูกน้องก็เท่านั้น”.....จับผิดล่ะซิไม่วา่ ......
“บอกมาตามความจริงดีกว่า ผู้ชายด้วยกัน ดูก็รู้...” เอริคเลิกคิ้วและยิม้ กริ่ม แต่มันเต็มไปด้วยความเกลียดชัง “อ้าง
ได้ดีน”ี่
ฝ่ายตรงข้ามมิตอบสิ่งใดไป เขาเพียงแค่ยืนนิ่งเท่านั้น
“พรุ่งนี้จะมีการแข่งบาสเกตบอลคัดเลือกพวกตัวจริงตัวต่อตัว” เอริคว่าต่อ “ฉันจะขอท้าแข่งกับนาย! ถ้านายชนะ
ฉัน....นายก็เอาเฟรย่าไป....แต่ถ้านายแพ้...”
เขากดเสียงแน่นและชี้หน้านักเรียนใหม่คนนั้น
“นายจะต้องไปจากเฟรย่า! และอย่ากลับมายุ่งกับเธออีก! ค่าเหนื่อยของเธอก็ไม่ต้องจ่าย ฉันจัดการแทนนายเอง”
....แข่งทาเพื่อ!.....ไอ้บ้า!....คิดอะไรบ้าๆฟะ......มันงี่เง่ากันหมดและ....ฉันก็ไม่ใช่สิ่งของนะ!.....ยกให้ฟรีๆได้ไง!
“ตกลง” .....เจริญ!....บรรเจิดมาก!....หมอนี่ก็เอากับเขาด้วยหรอเนี่ย!
“สองคนนั้นน่ะ พอได้และ” เสียงตัดบทสนทนาดังขึ้น....ขอบคุณมาก เจสสิกา้ ที่ช่วยตัดบทสนทนางี่เง่าแบบนี้น่ะ
สายตาเฉียบคมหันมามองที่ฉันแทน “โนคาเอล บังเอิญครูเลซีเ่ ค้าฝากถามเธอว่ารายงานประวัติศาสตร์ของเธอทีจ่ ะส่ง
มิสเตอร์ สติกซ์ เธอจะทาเรื่องอะไร.....”
อ่ะ....ซวยและ....ยังไม่ได้คิดเลย....
“ฉันนับถอยหลัง5วิ ถ้าไม่ตอบ ฉันบังคับ”....เฮ้ย....เดี๋ยวซิ.... “5 4 3...”
“เดี๋ยวค่ะ!” ฉันรีบพูด “เรื่อง......”
“เรื่องอะไร!” เจสสิก้าจ้องไม่กระพริบตา
“เอ่อ.....” หัวสมองของฉันตอนนี้เต็มไปด้วยความว่างเปล่าและมองมาที่หมอนั่น หมอนั่นมองกลับและเดินมานัง่ ที่
ของตนอย่างนิม่ ๆ “เรื่อง.........”
“ 3...2” เธอพูดต่อ
“โอเคค่ะ! เรื่อง แวมไพร์!” ฉันตะโกนลั่นไป

ความเงียบกลับมาครอบงาอีกครั้ง มิฌองค์อา้ ปากหวอ เอริคเลิกคิว้ ส่วนวิซิอัสน่ะเหรอ หมอนั่นขมวดคิว้ ชนกัน
ด้วยความไม่พอใจ ทุกสายตามองมาที่ฉันอย่างไม่อยากจะเชื่อ....ก็แหงล่ะ.....ในประวัติศาสตร์ยุคศตวรรษที่16มันมีที่ไหน
ล่ะ?....

“นายมาที่ร.ร.ของฉันทาไมไม่ทราบ ว่างงานนักมากรึไง การทีน่ ายมาน่ะ มันจะสร้างเรื่องให้ยุ่งยาก
มากกว่าเก่าอีกนะ” ฉันโวยแหลกและเหวีย่ งกระเป๋าใส่ชายหนุ่มผมสีนิลทันที เมื่อเอาของจากล็อก
เกอร์หลังเลิกเรียน
ชายหนุ่มรับกระเป๋าของฉันทัน บริเวณล็อกเกอร์เต็มไปด้วยเสียงเซ็งแซ่ที่หนักกว่าเก่า..ปกติมันก็ดังอยู่แล้ว ยิง่ ดัง
เข้าไปใหญ่...เมื่อหมอนี่มาอยู่ที่นดี่ ้วย ขอบ่นเลย วันนี้มีคนมามุงหน้าห้องฉันทั้งวัน เพื่อมาดูหน้าหมอนี่น่ะ....ที่นั่นมีเสียง
ซุบซิบนินทาดังลอยมา
“ดูนั่นซิ คนนี้ไงที่ทาเอริคเดือดได้น่ะ”
“เหรอ ก็หล่อดีนี่...มิน่าทาไมเอริคถึงเดือดขนาดลงหนังสือพิมพ์เลย”
“แต่อิจฉาเฟรย่านะ โดนคนหล่อสองคนมาแย่งตัวเองอยูเ่ นีย่ ฉันอยากเป็นบ้างจัง”
....ให้ตาย....อิจฉาหรอ.....มาเป็นฉันซี้......แล้วจะรู้ซงึ้ เลย.....
“เรื่องของข้า....อย่าแส่” เสียงเยือกเย็นว่า
“เฮ้ย! คาพูดนั้นฉันควรจะพูดมากกว่านะ!” ฉันแหวใส่! มือที่อ่อนนุ่มและเล็กเรียวทั้งสองข้างของฉันจับกระชากคอ
เสื้อหมอนั่นเข้า! และเขย่าๆๆๆ เสียงซุบซิบนินทายังคงดังเรื่อยๆ “บอกมาเดี๋ยวนี้นะ! ว่ามาที่นี่ทาไม๊! จะบอก หรือไม่บอก!”
“ทาไมข้าจะต้องบอกเจ้า” เสียงเรียบนิ่งตอบมา สีหน้าของเขาตายด้านเช่นเคย “ลูกน้องห้ามยุ่งยากเรื่องเจ้านาย ยิง่
เป็นวัยวุฒิที่ตากว่
่ ายิ่งไม่ตอ้ งเสนอหน้าถามเลย”
เขาแกะมือของฉันออกและโยนกระเป๋าของฉันคืน เท้าทัง้ สองข้างของเขาเดินไปขางหน้าด้วยบุคลิกที่สง่างาม จน
พวกสาวๆมองไม่กระพริบตาด้วยความหลงใหล ฉันยืนนิ่งอยู่และกัดฟันแน่น พร้อมกับไม่ลังเลที่จะโต้ไปและเดินไล่ตาม
หมอนั่น
“ในเมื่อนายบอกว่าลูกน้องไม่สิทธิ์ยุ่งเรื่องเจ้านาย งั้นเจ้านายก็ไม่สิทธิ์ยงุ่ เรื่องลูกน้องเหมือนกัน”
หมอนั่นหยุดเดินและหันขวับกลับมาช้าๆ สายตาเยือกเย็นจับจ้องมา

“แต่....กรณีของเจ้าต้องยุง่ ”
“แล้วทาไมต้องยุ่ง” ฉันหยุดเดินและยืนท้าวสะเอว
ชายหนุ่มชะงักเล็กน้อย เขานิ่งเงียบซักครู่ พร้อมกับถอนลมหายใจเบาๆ และพูดต่อ
“นิสัยเจ้ามันธรรมดาเหมือนชาวบ้านมัย๊ ! คนอื่นเขาทาอย่าง! เจ้าทาอีกอย่าง!” ชายหนุ่มรุก “คนอื่นเดินหน้า! เจ้า
กลับถอยหลัง! คนอื่นอยู่ในระเบียบ! แต่เจ้ากลับแหกเป็นจุล! คนอื่นเขาชอบแบบนี้! เจ้ากลับต่อต้าน!ไม่สนใครทั้งนั้น...
และอีกอย่าง....” เขาเริม่ หรี่เสียงลงเบาบางจนแทบจะไม่ได้ยิน “หากประตูมิติเปิดได้อีกครัง้ เจ้าคิดจะเบี้ยวไม่กลับไปกับข้า
ด้วย เพราะ ใจของเจ้าเองก็อยากจะกลับบ้านอยูแ่ ล้วใช่มั๊ย”
.....ชิ....หมอนี่รู้หมดแล้วว่าฉันคิดอะไรอยู่....ใช่ๆ....ฉันตั้งใจจะไม่กลับไปที่นั่นอีกแล้ว!....กลับไปเป็นเบ้อีกรอบเพื่อ
อะไรล่ะ...หนีหัวซุกหัวซุนจนตัวเองเจ็บปางตายขนาดนี้น่ะ....สู้นอนเล่นอยู่ที่นี่ดีกว่าตัง้ เยอะ
ฉันเดินเข้าใกล้ๆหมอนั่นและมองหน้าหาใส่เขาจน
“แล้วจะทาไม” ฉันท้าด้วยน้าเสียงเกรี้ยวกราดจนทุกคนมองด้วยความสงสัย “ใช่! ฉันจะเบีย้ ว! ใครเขาอยากจะเป็น
เบ้นายตลอดชีพล่ะ เงินก็ไม่ได้ แถมยังต้องทาทุกอย่าง เห็นฉันเป็นตัวอะไรไม่ทราบ ผู้รับใช้คนโปรดหรือไง!”
ทันใดนั้นแววตาของเขาเต็มไปด้วยความเดือดพล่าน! ชายหนุ่มบีบต้นแขนของฉันแรงจนเป็นรอยและจ้องหน้าฉัน
ด้วยความโมโห
“ข้านึกไม่ถึงว่าเจ้าจะเห็นแก่ตัวแบบนี้นะ เฟรย่า! รู้ไว้ซะด้วย! ข้าเองก็ไม่ได้อยากให้ใครมาเดินตามแจเหมือนกัน!
หากไม่มเี จ้า! ซาตาเรสจะต้อง......”
“กึ้ง!”
จู่ๆแววตาสีมรกตได้เบิกกว้างขึ้น เสียงทีต่ วาดด้วยความโกรธเกรี้ยวได้เงียบไปไม่มีสาเหตุ ชายหนุ่มราวกับมีอะไร
บางอย่างจุกติดที่คอ เขาหันหลังไปมองทันทีและกวาดมองไปรอบๆราวกับหาอะไรบางอย่าง เขาปล่อยฉันออกมา ฉันปัด
แขนเล็กน้อยและมองหน้าเขาเพือ่ ที่จะหาเถียงเขากลับ แต่สีหน้าของเขาดูเครียดมาก....เกิดอะไรขึ้นกันแน่นะ....
“นี่! มีอะไร” ฉันชักเอะใจกับพฤติกรรมของชายหนุม่ เขากลับไม่ตอบและเดินหันหลังไปดื้อๆแทน....อีกและ...มีอะไร
เอาแต่เงียบเนี่ย....“เฮ้! รอด้วยซิ นี่คิดจะไปจะมาบอกมั่งซี้!”
ชายร่างสูงได้เดินจ้าพรวดโดยไม่สนใจคนรอบข้างแม้แต่นอ้ ย....อะไรฟะ...จะไปไหนก็บอกมั้งซี้...ฉันเร่งฝีเท้าให้เดิน
ไล่ตามเขาทัน....กว่าจะทันก็ปาไปนอกโรงเรียนและ.... ฉันเดินไปขนาบข้างและมองหน้าเขา แววตาที่ลึกล้าคู่นั้นเต็มไป
ด้วยความเคลือบแคลงใจ

“จะบอกได้ยงั ว่ามีอะไรน่ะ” ฉันกระซิบถาม “ทาไมหน้าเครียดขนาดนั้นน่ะ”
“...............”
“นี!่ ตอบหน่อยซี!้ ” ฉันยืนขวางทางเขา “บอกมาว่ามีอะไรย่ะ! ถ้าไม่บอก ฉันก็จะยืนขวางนายแบบนี้!”
ชายหนุ่มหยุดเดิน เรือนผมสีดาสนิทของเขาถูกพัดปลิวอีกครั้ง นัยน์ตาคู่นั้นส่องให้เห็นความสุขุมและเงียบสนิท
“เปล่า....ไม่มี” คาตอบสั้นๆออกมาจากปากเขา
ฉันมุ่นคิ้วเข้าหากัน ชายหนุ่มเบี่ยงตัวและเดินผ่านฉัน ฉันหันหลังและเดินตามเขาต่อ
“บอกมานะ! ว่ามีอะไร” ลูกอ้อนของฉันเริ่มถูกงัดออกมาใช้ ฉันเกาะแขนเขาและเขย่าๆพร้อมกับมองเขาด้วยสายตา
ออดอ้อนเหมือนที่ฉันเคยขอเงินจากพ่อมาสามหมื่น “บอกมานะ!”
ชายหนุ่มเหลือบตามามองด้วยความเย็นชาและไม่ไว้วางใจใส่ฉัน สายตาคู่นั้นมันเย็นเยือกจับขั้วหัวใจจนฉันรู้สึก
ผวาเล็กน้อย ฉันค่อยๆปล่อยมือออกจากแขนเสื้อของเขา
“โอเคๆ ฉันไม่เซ้าซี้ก็ได้” ฉันยอมแต่โดยดี...ก็เวลาหมอนี่ไม่พอใจ.....มันน่ากลัวนี่หว่า.....
ฉันกับเขาเดินไปเรื่อยๆด้วยความเงียบสงบ ตามทางจนไปถึงย่านใจกลางเมือง ที่นั่นมีรถรามากมาย แล่นผ่านไปมา
ตามสัญญาณไฟจราจร ผู้คนที่เพิง่ เลิกจากที่ทางานและโรงเรียนต่างเดินไปมาหยุบหยับราวกับหนอนตัวเล็กๆจานวนมาก
ยั๊วะเยี๊ยะ ฉันหันไปมองหมอนั่นอีกครั้ง ดูเหมือนหมอนั่นไม่สบายใจเท่าไหร่...แค่เห็นหน้าก็รู้และ....ให้ตาย!....อยากรู้จะแย่
อยู่และว่าหมอนี่มาที่โรงเรียนทาไม แถมยังเห็น(หรือรู้สึก)อะไรบางอย่างแน่ๆแล้วไม่บอกอีก
......แต่ถ้าถามและเถียงไปตอนนี้หมอนี่ไม่มีอารมณ์ตอบด้วยแหง๋มๆ......แถมยังโดนว๊ากชัวร์.....เออ...จะว่าไปเราก็
ยังไม่ได้เทีย่ วเลยนี่หว่า...ผ่านไปตั้ง5วัน.....ยังไม่ได้ซื้อบะหมีก่ ึ่งสาเร็จรูปเลย....ไม่มีน.ี่ ...อดตายแน่
“นี!่ มาถึงที่นี่ไม่คิดจะเทีย่ วเลยรึไง” ฉันชวนและสะพายกระเป๋าของฉัน “เผื่อบางทีนายจะได้เห็นอะไรใหม่ๆบ้างน่ะ”
ฉันเดินไปข้างหน้าเขาและหันไปยิ้มแห้งๆให้.....ได้ผลมั๊ยเนีย่ ....เขาเหลือบตามามองฉันและถอนหายใจพร้อมกับ
เดินมาใกล้ๆและ....ผัวะ!...มือของชายร่างสูงตบหัวแรงๆทีหนึง่ ...อีกแล้ว.....ถ้าฉันจาไม่ผิด นี่เป็นครัง้ 4หรือ5นี่แหละที่ตบหัว
ฉัน! ฉันค้อนตาขึ้นใส่อย่างขวางโลกสุดๆ
“ตบหัวฉันทาม๊าย” ฉันแหวใส่และเดินกระแทกเท้าไปหาเขาพร้อมกับชูกระเป๋าใบนั้น “สมองฉันจะฝ่อเพราะนาย
แล้วนะ! ไม่สบอารมณ์ก็อย่ามาระบายอารมณ์ซี้”
“ข้าไม่ได้อารมณ์เสีย และก็ไม่ได้ระบายอารมณ์ดว้ ย” สายตาเฉียบคมดุจมีดแฉลบมา....ชิ!....รู้ทันอีกและ.... “บอก
มาตรงๆเหอะ ว่าอยากเที่ยวน่ะ”

ฉันสะอึกลมหายใจชั่วครู่และเม้มริมฝีปาก
“เออ! คนชอบเที่ยวอย่างฉันถูกบังคับให้อยูใ่ นกรอบของใครแถวๆนี้มา5วันเต็มๆนี!่ ” เสียงประชดประชันเต็มทนของ
ฉันระเบิดออกมา “ขอเที่ยวไม่ได้ใช่ม่ะ! ไม่ได้ก็บอกมาเล๊ย! ใช่ซ!ี้ ตอนนี้นายบงการชีวิตของฉันอยู่น!ี่ จะบีบให้ตายในกามือ
ก็ได้! จะทาอะไรก็เชิญ!”
ชายหนุ่มนิ่งไป เขาก้มหน้าและเงยหน้าขึ้นมาอีกครัง้ แววตาล้าลึกและเยือกเย็นสีเขียวมรกตได้มองมา
“ข้าไม่ได้บอกซักหน่อยว่าข้าจะไม่ให้” เสียงเย็นๆว่าแต่แฝงด้วยอารมณ์ขุ่นๆเล็กน้อย
“จริงดิ!” ดวงตาสีแดงเลือดฉานของฉันทอประกายเจิดจรัส...หมอนี่พูดจริงซิ....เอ๊ะ!...แต่แปลกๆ....วันนี้เป็นบ้าอะไร
ขึ้นมาฟะ.....เดี๋ยวดี...เดี๋ยวร้าย....ฉันมุ่นคิ้วอีกครัง้ “นี.่ ...ที่พูดมาไม่ได้ตั้งใจจะหลอกฉันแน่นะ!”
“ข้าโกหกเป็นเหรอ” คาถามที่เขาใช้ยืนยันประจาได้ออกมาจากปากของเขาอีกแล้ว....แต่มันก็จริงนะ....หมอนี่ไม่เคย
โกหกหรอก....ถึงแม้ฉันจะพึง่ รู้จักหมอนั่นไปแล้ว7วันก็เหอะ....เขาพูดต่อ “ความจริงข้าอยากกลับไปที่ปราสาทไวๆนะ
ราคาญพวกแสงสีในเมือง...แต่เจ้าตั้งใจจะซื้อบะหมี่กงึ่ สาเร็จรูป...ไม่มี เจ้าก็ตายก่อนพอดี”
.....พระเจ้า!.....ฉันรู้ว่าหมอนี่ไม่ใช่มนุษย์! แต่ทาไมเดาใจฉันออกทุกทีเลย!...นี่ไม่ใช่ครั้งแรก...แต่หลายครัง้ แล้ว....ไม่
ว่าจะคิดยังไงก็ตาม...หรือว่า....แววตาของฉันขุ่นมัวและมองเขาด้วยสายตาทีเ่ ต็มไปด้วยปุจฉาแทน ชายหนุ่มมองกลับด้วย
สายตาทีเ่ ต็มไปด้วยปริศนาและเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆ จนผ่านฉันไป ฉันหันหลังและเดินไล่ตามอีก
“นี!่ นายอ่านใจฉันออกใช่ม่ะ” ฉันถามไปทันที
ชายหนุ่มเดินไปเรื่อยๆ ไม่สนใจ ฉันจับชายเสื้อของเขา
“นายอ่านใจได้ใช่มั๊ย!” ฉันหันไปมองและถามอีกครัง้ ชายหนุ่มมองกลับและกระพริบตาช้าๆ “ถ้าไม่ตอบฉันถือว่า
นายบอกว่าใช่นะ.....”
เขาเงียบไปเล็กน้อยและพูดมา
“...ใช่...” วิสัชนาเย็นๆได้หลุดออกมาจากปาก....อ่ะ...อย่างนี้ฉันคิดอะไรก็รู้หมดไส้เลยซิ.... “ข้าสามารถอ่านใจได้ทกุ
คน ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม....นอกจาก ท่านซาตานกับท่านลิลิธ แล้วก็พระเจ้ากับอัครสาวกเท่านั้น”
......มิน่า ถึงรู้ว่า ทีปีสชอบฉัน....อย่างนี้ฉันอยู่ใกล้หมอนี่ไม่ได้และ....ต้องอยู่ห่าง5,000ไมล์....
“ ’อย่างนี้ฉันอยู่ใกล้หมอนีไ่ ม่ได้และ....ต้องอยู่ห่าง5000ไมล์’ “ น้าเสียงเยือกเย็นพูดตรงตามประโยคที่ฉันเพิ่งคิดเปะ
“เฟรย่า....ไม่ว่าเกิดอะไร เจ้าต้องอยู่ติดกับข้าเหมือนแผ่นปังและน้าองุ่นอยูด่ ี....อย่าริอาจจะหนีรอดจากข้าเลย...และ....”
เขาหรี่ตาลง สายตาทีค่ มกริบของเขาได้บง่ บอกเป็นสัญญาณว่าเอาจริงเหลือบมองมา “ถ้าคิดจะกบฏกับข้าล่ะก็....”

เพราะเหตุใดไม่ทราบ แต่รา่ งบางของฉันสั่นเทาไปด้วยความหวาดกลัวทันที แค่สายตาคูเ่ ดียวมันสามารถทาให้รา่ ง
ของฉันสั่นขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย...ฉันรีบก้มหน้าเพื่อไม่มองสายตาที่สามารถทะลุทะลวงเข้าไปถึงทีจ่ ิตใจของฉันได้
“โอเคๆ ไม่ต้องพูดต่อและ! ฉันจะไม่หักหลังนายแน่นอน!” น้าเสียงของฉันสั่นเครือตอบรับ....อย่าจ้องอย่างนั้นซิ....
มันน่ากลัวนะ.....
ชายหนุ่มหันไปมองรอบๆและใช้มือทีก่ ว้างใหญ่ข้างหนึ่งคว้าข้อมือเล็กๆของฉันไว้ จูงฉันตามไป เขาเดินไปเรื่อยๆ
ด้วยความสบายของเขา แต่มันลาบากของฉัน!..ก้าวตามหลังไปทีก็ไม่ทันแล้ว!.....พวกเราผ่านกลุ่มฝูงชนไปเรื่อยๆ เมื่อเดิน
ผ่านสาวคนไหน เธอคนนั้นมักจะหันหลังตามเขาไปตลอดทุกคน....แม้แต่สาววัยทองก็ตาม....พวกเราเดินผ่านตึกสูงใหญ่
มากมายทัง้ ตึกของบริษัทชื่อดัง เวลาได้ผ่านพ้นไป อีกไม่กี่ตกึ ก็ถงึ และ ในขณะที่เดินอยู่นั้น เขาก็ถามมาเย็นๆ
“บะหมี่ขายที่ตกึ สีขาวที่เขียนว่าSupermarketใช่มั๊ย”
“อืม” ฉันตอบไป...
จู่ๆร่างสูงก็หยุดเดิน ฉันเงยหน้าขึ้นไปมองไปที่แผ่นหลังที่กว้างใหญ่ของเขา
“ข้าขอโทษที่ตวาดเจ้าที่โรงเรียนเจ้านะ” เขาเปรยมา....เห...หมอนี่ขอโทษเป็นด้วย.... ”แต่เจ้าเป็นคนสาคัญมาก ข้า
เลยขาดสติไปชั่ววูบ”
“...เอ่อ...ฉันสาคัญอะไรกับมากเหรอ” ฉันเอื้อนเอ่ยถามด้วยความสงสัย “นายถึงเดือดจัดและบังคับฉันขนาดนั้นน่ะ”
“แม่มดเฮลได้ทานายอนาคตของแคว้นของพวกข้า” ชายหนุ่มตอบมาแข็งๆ “นางบอกว่า ซาตาเรสจะพินาศสิ้นปีนี้...
ไม่เหลือความเป็นเอกราชไว้เลยแม้แต่น้อย....ทีปีสกับอลิซาเบทจะได้ไปครอบครอง ไม่มีใครในแคว้นมีชีวติ เหลือรอด....”
...อึก...นี่มัน......เขาพ่นลมหายใจและพูดต่อ
“แต่จะมีทางแก้วิธเี ดียวเท่านั้น” เขาว่า “เธอทานายว่า จะมีคนๆหนึ่งมาจากแดนไกลมาช่วยพลิกชะตากรรมได้” สิ้น
คาพูดนี้ เขาก็หันไปมองฉัน สายตาของเขาเต็มไปด้วยความหม่นหมอง
“อย่าบอกนะว่า....เป็นฉันหรอ....” ฉันหัวเราะแห้งๆ “อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้”
มือที่เย็นเฉียบของเขาบีบข้อมือของฉันแน่นขึ้น เขากล่าวต่อไป
“ไม่ใช่แน่นอน” เขาบอก ในขณะที่เขาบอกนั้น ฉันก็จินตนาการตามที่เขาพูดไปด้วย “ท่านแม่มดระบุรูปร่างสัณฐาน
ทุกอย่างให้ซึ่งทุกอย่างตรงกับเจ้าหมด...พวกข้ารอแล้วรอเล่า ในท่ามกลางสงครามนองเลือดทีเ่ ต็มไปด้วยความสูญเสีย
และน้าตา พวกทีปีสกับอลิซาเบทนั้น ก็รุกเข้ามาบ่อยขึ้น ตามมาด้วยพวกโอเวน ผู้บังคับบัญชาการครูเสด แห่งกองทัพ
Sifapi ก็มาด้วย

พวกข้าต้องทนรบ...ทนเจ็บปวดใจที่....บางครัง้ ต้องสูญเสียชาวบ้านที่ไม่รเู้ รื่องกับสิ่งเหล่านีท้ ุกวัน...แต่ก็มี
ความหวังลึกๆว่าซักวันหนึง่ ...เจ้าจะต้องมา เพื่อช่วยแผ่นดินผืนนี”้
หมดเรื่องเล่าแล้ว เขาหรี่ตาลงและเอ่ยถามฉัน
“เจ้าเข้าใจหรือยัง ว่า เพราะอะไรข้าถึงต้องรั้งเจ้าไว้ และ ทาไมข้าถึงไม่ยอมเล่า”
.....กลัวฉันจะหนีซินะ.....บอกมาแต่แรกก็หมดเรื่อง....ปิดอยู่ได้งั้นแหละ....สายตาของเขานัน้ ลึกล้าและเย็นชาก็จริง
แต่หากมองดีๆแล้ว มันมีแต่ความเศร้าทั้งนั้น....มือเล็กๆของฉันอีกข้างจับไปที่มือของเขาและกุมมือเขาไว้พร้อมกับเงยหน้า
มายิม้ ให้
“นี่! ถ้ากลัวฉันหนีเพราะเหตุผลงี่เง่าแบบนี้ ลบไปจากสมองของนายได้เลย!” ฉันยิ้มกว้างและใช้มือของฉันแกว่ง
แขนเขา “ฉันยอมรับว่า ฉันออกจะนิสัยเสีย เอาแต่ใจ รักเงินดัง่ พระเจ้า แต่ฉันก็ไม่ใจดาซะน่าเกลียดขนาดนั้นหรอกนะ”
เขาเลิกคิว้ ที่เข้มและคบกริบขึ้นด้วยความแปลกใจ ฉันพูดต่อไป
“เอาเป็นว่า ฉันจะช่วยและกัน” ฉันปล่อยมือออกจากมือของเขาทั้งสองข้างและกระพริบตาข้างหนึง่ ให้พร้อมกับยิ้ม
ยียวนใส่เขา “ชักน่าเห็นใจนายนะเนี่ย งานนี้ฉันยอมขาดทุนและกัน โอเค?” มือเล็กๆตบบ่าที่ใหญ่กว้างของเขาเบาๆอย่าง
เป็นกันเอง
ชายหนุ่มหลับตาและผ่อนลมหายใจช้าๆ เขาลืมตาอีกครัง้ และพยักหน้ารับเล็กน้อย พร้อมกับมองฉันด้วยสายตา
ดังเดิม แต่ก็ได้พูดคาพูดประโยคหนึ่งเข้าที่ทาให้ฉันรู้สึกแปลกๆได้
“เฟรย่า ถ้าเจ้าพูดดีๆ เจ้าเองก็ดูน่ารักเหมือนกันนี่” น้าเสียงเรียบๆเอ่ยชมฉัน ทาให้ฉันรู้สึกว่าใบหน้าของฉันร้อน
ผ่าว ยิ่งหมอนั่นเผยรอยยิ้มบางๆให้นี่
....ตึกๆ..ตึกๆ...ตึกๆ....
เสียงหัวใจของฉันเต้นถี่และเร็วขึ้น เร็วขึ้น จนไม่กล้ามองหน้าหมอนั่นตรงๆ
“ขอบคุณ ที่เจ้ายอมตกลง”
.....ทาไมหัวใจของฉันจะต้องเต้นแรงด้วยฟะ...แค่ยมิ้ ให้แค่นี้เอง...นี่ฉันเป็นโรคประสาทแล้วรึไงนะ....
“ไม่ต้องมาขอบคุณหรอก เรื่องแค่นี้เอง” ฉันโบกมือไปมาและรีบจ้าอ้าวเดินไปข้างหน้าไวๆพร้อมกับต่อว่าเขา
“เพราะนายแท้ๆเลย เสียเวลาซื้อบะหมี่หมด วันนีก้ ารบ้านก็เยอะจะตายอยู่และ แล้วฉันก็ต้องเริ่มทารายงานด้วย”
หมอนั่นยืนค้างซักครู่และสาวเท้าตามฉันมาอย่างรวดเร็วทันที ในขณะที่พวกเราเดินอยู่นั้น ก็หารู้ไม่วา่ ....

....เพราะ ฉันกับวิซิอัสเดินมาซื้อของด้วยกันนี่แหละ....จะทาให้มเี รื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับฉันและทุกคนในโรงเรียน
....ไม่อยากจะเชื่อจริงๆ!....

ตำนำนที่ 16 ยุทธกำรศึกชิงนำง!
“เฮ้ย! อย่ามาล้อเล่นนะ รอยยยยยยยยย!” เสียงโวยวายลั่นห้องนั่งเล่นดังขึ้นท่ามกลางค่าคืน จนมันสนั่นทั่ว
ปราสาทดาร์โกวาเนีย เจ้าของเสียงกระเด้งมาจากโซฟาผ้านุม่ ๆสีแดงสดและกระชากคอเสื้อของผูถ้ ูกเรียก พร้อมกับ
เขย่าๆๆๆๆจนหัวของชายหนุ่มร่างใหญ่โหยกเยกไปมาตามแรง “เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเฟ้ย!”
“รอย...เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องน่าขานะ ที่มาเล่าเพื่อความสนุกน่ะ” หญิงสาวร่างสูงผมสีพฤษภชาติเอ่ยด้วยน้าเสียงดุๆ
“พูดมาซิคะ่ พี่รอย ว่ามันแค่เรื่องหยอกเล่นเท่านั้น” หญิงสาวผมสีแดง กระพริบตาสีเขียวสดด้วยความวิตก
ทุกสายตาจากเหล่า7ขุนพลที่เหลือทุกคนต้องจ้องมาเพื่อต้องการคาตอบจากรอยและคาร์มิล ซึ่งไม่ได้แสดงถึงแค่
ความอยากรู้อย่างเดียว แต่แสดงถึงความไม่พอใจมากกว่า
.....ที่เจ้านาย2คนของพวกเขาหายตัวไป ทั้งๆที่กลับมาทางเดียวกัน โดยไร้สาเหตุน่ะซิ!......
“อย่าพึ่งวิตกไปซี้ เพื่อนๆ” คาร์มิลยิ้มแห้งๆและโบกมือไปมา แต่สายตาเหล่านั้นยังจ้องมิหยุด “ยังไงพวกข้าก็ต้อง
ตามหาอยู่ดี เพื่อนข้าทัง้ คนนะ จะไม่หาก็บ้าแล้ว”
“ใช่....” เสียงจริงจังเสมอต้นเสมอปลายว่าและแกะมือของเด็กหนุ่มผมสีม่วงออก “อีกอย่าง ท่านเฟรย่าเป็นใครเจ้า
ก็รู้น.ี่ ...หากขาดท่านไป จะเกิดอะไรขึ้น ถึงแม้ฝ่ายเราจะได้ของก็เถอะ แต่ทีปีสต้องส่งคนมาตามล่าแน่”
สีหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความเคร่งเครียด และห่วงความปลอดภัยของผู้ที่ถูกกล่าวถึงทัง้ สอง
“ที่ข้ามาเล่าน่ะ ไม่ใช่เล่าเพราะมันสนุกนะ” คิ้วสีทองที่เรียวและหนาชนเข้าหากัน “แต่เพราะ ข้าต้องการพวกเราทุก
คนกระจายกองกาลังตามหาให้ทวั่ โรมาเนียให้ไวที่สุด”
ว่าแล้วเขาก็กางกระดาษม้วนหนึ่งลงบนโต๊ะสูงสีน้าตาลตัวหนึ่ง ทุกคนมายืนมุงดูกระดาษแผ่นนั้นที่โต๊ะทันที
กระดาษแผ่นนั้นเผยให้เห็นแผนที่ดินแดนผีดูดเลือดทั้งประเทศ มีทั้งแคว้นทุกแคว้น เมืองใหญ่น้อยทุกเมือง สภาพทาง
ธรรมชาติต่างๆ และ จารึกลงบนกระดาษแผ่นนั้น ดวงตาสีนาเงิ
้ นน้าทะเลเงยขึ้นไปมองทุกสายตาและกล่าวต่อ
“ตอนนี้ พวกข้าไม่รู้เลยซักนิดว่าพวกเขาสองคนไปอยู่ที่ไหน” นิ้วของพวกเขาลากไปแถวบริเวณเมืองๆหนึง่ “แต่ ที่
แน่ๆต้องอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบริเวณเมืองคลูจ และหากเดาไม่ผิด วิซิอัสกับท่านเฟรย่าจะต้องมุง่ ไปทางเหนือแน่นอน
เพราะเขาตัง้ ใจจะไปคืนมงกุฎให้กับสหพันธ์แน่ๆ”
“งั้นไปที่Magyarsเลยซิ” ชายหนุ่มผมสีดาสนิทเรียบสนิทว่า “ไม่จาเป็นต้องเสียเวลากลับมาบอกพวกข้าหรอก เจ้าก็
แค่ส่งค้างคาวสื่อสารมาให้พวกข้าก็พอ”

“ถ้ามันง่ายก็ดี ฟิลลิป” คาร์มิลแย้งมา “แต่ข้ากลัวอีกเรื่อง...."
“เรื่องอะไร” รูธเอ่ยถาม
“ก็ประตูมิติน่ะซิ” คาร์มิลว่าและเริม่ อธิบาย “ประตูมิติสามารถพาไปตามที่ตวั เองเล็งเป้าหมายไว้กจ็ ริง แต่หากคน
ใดๆคนหนึง่ ดันคิดไม่เหมือนล่ะก็ ประตูมิติจะส่งผิดทางตามความคิดและพลังอานาจทางด้านกาลเวลาใครจะเหนือกว่า”
“นั่นเป็นสาเหตุหลักนี่แหละ ที่ข้าต้องการให้พวกเจ้าร่วมมือด้วย” รอยว่าและถอนหายใจ พร้อมกับใช้นิ้วจิม้ ไปรอบๆ
ประเทศ “บางที่ท่านเฟรย่านี่แหละ ทาให้ประตูเปิดผิดทาง”
“จะเป็นไปได้ยังไง! ท่านเฟรย่าน่ะเหรอ จะมีพลังเหนือกว่าวิซิอัสน่ะ!” โจเซ่เถียง “วิซิอัสน่ะ เก่งมนตราทุกแขนงนะ!”
“แต่ตอนนี้ อย่าลืมซิว่าท่านเฟรย่าเป็นคนเดียวกาชะตาชีวติ ของแคว้นของพวกเรา” เสียงเริงร่าตลอดกลับกลายเป็น
เสียงที่จริงจังบ้าง “บางที ท่านเฟรย่า จะเหนือกว่าวิซิอัสทางด้านกาลเวลาก็ได้”
เหล่า7ขุนพลที่เหลือกระพริบตาช้าๆ สายตาทุกคู่ที่มองกลับมานั้นอ่อนลง รอยกดเสียงหนักขึ้น
“ในฐานะทีข่ ้าเป็นหัวหน้าเหล่า7ขุนพล ขอสั่งพวกเจ้าทุกคน! ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึน้ ก็ตอ้ งหานายท่านกับ
ท่านเฟรย่าให้เจอ! ต่อให้ต้องโดนแสงแดดจากพระเจ้าแผดเผาร่างจนไม่เหลือก็ตาม! เข้าใจมั๊ย!"
“รับทราบ!”

“นี!่ บ้านของวิซิอัสอยู่ไหนหรอ” เสียงเจื้อแจ้วแป๋นๆของยัยมิฌองค์กรอกหูของฉันทั้งสองข้าง เมื่อฉันได้เหยียบ
เข้ามาในห้องเรียน “บอกหน่อยซิย่ะ เฟรย่า...ฉันรู้นะว่าเธอรู้น่ะ”
“ก็ที่ปราสาทที่ฉันเฝ้าน่ะแหละ!” ฉันเอานิ้วอุดหูทั้งสองข้างและบอกไป
“จริงหรอ!” มิฌองค์ทาตาโต และเดา “รึว่าเธอกับเขานอนห้องเดียวกันน่ะ”
“ใช่” ฉันนั่งลงบนเก้าอี้และหยิบสมุดเล่มหนึง่ ขึ้นมา
“อะ...อะไรนะ! เธอนอนห้องเดียวกับวิซิอัสหรอ!” เสียงตกใจของมิฌองค์ทาให้ทุกสายตาของเหล่าสาวๆในห้องหัน
ขวับมาทันที “นี่เธอไม่กลัวหรอ ว่าเขาจะทาอะไรเธอน่ะ หญิงกับชายอยูด่ ้วยกันสองต่อสองในยามมืดมันไม่ดีนะ!”
ทุกสายตาทีจ่ ้องมาที่ฉันเต็มไปด้วยความอิจฉาเต็มพิกัด ราวกับว่า วิซิอัสเป็นของพวกนั้นคนเดียวงั้นล่ะ
“จะบ้าเหรอ! ฉันนอนที่เตียง ส่วนหมอนัน่ นอนทีโ่ ซฟา! มันจะเกิดเหตุอย่างนั้นที่เธอคิดได้ยังละ!” ฉันเถียง
คอเป็นเอ็นไปไม่หยุด “อีกอย่างนะ ถ้ามันคิดจะทานะ ฉันนี่แหละ จะจัดการถีบให้หน้าหงายก่อนที่จะทาน่ะ!”

“แหม! ล้อเล่นน่า” มิฌองค์ตีหลังฉันเบาๆ พวกผู้หญิงในห้องหันกลับไปต่างคนต่างคุยในกลุ่มของพวกเขาต่อ ”ขาๆ
อย่าคิดมากซี”้
....เรื่องแบบนี้มันทาให้ประวัติเสียนะเพื่อน....ไอ้เรื่องโดดเรียน ทะเลาะวิวาท มันไม่น่ากลัวหรอก...แต่อีเรื่องชู้สาวน่ะ
....เหอะๆ.....
“แล้ว ทาไมวิซิอัสไม่มาพร้อมกับเธอล่ะย่ะ” มิฌองค์กรพริบตาปิ๊งๆ “อยู่บ้านเดียวกันแท้ๆ”
“หมอนั่นหายไปไหนไม่รู้” ฉันยักไหล่และหยิบกระเป๋ามาเพือ่ ที่จะหยิบสมุดมาลอกโจทย์เลขของเจสสิก้าที่ยงั ทา
ไม่ได้ “หายไปตั้งแต่เมื่อคืนและ เห็นบอกว่าจะไปธุระ แล้วก็ยงั ไม่ได้กลับมาเลย”
“อะไรนะ! สุดหล่อของฉันยังไม่กลับมาเหรอ” มิฌองค์ทาหน้าตื่น “อย่างนี้พวกแฟนคลับรวมทัง้ ฉันต้องกังวลแน่เลย”
“นี่หมอนั่นมาแค่วันเดียวตัง้ แฟนคลับกันเลยเหรอ!” ....เหอ...บ้าน่า.....
“อ้าว เธอไม่รเู้ หรอ เค้าตัง้ กันตั้งแต่พกั กลางวันแล้วย่ะ” มิฌองค์ยดื อก “มีคนมาสมัครเป็นแฟนคลับถึง125คนเชียว
นะ พวกสมาชิกเก่าจากแฟนคลับของเอริคก็มาด้วย โดยมีฉันเป็นหัวหน้าแฟนคลับ”
“โห น่าภาคภูมิใจมากเลยเหรอ เป็นหัวหน้าคลับหมอนี่น่ะ” ฉันทาหน้าเหยเก และปั่นลอกการบ้าน
“ถึงจะภูมใิ จ แต่ก็ไม่เท่าเธอนะ เฟรย่า” มิฌองค์หัวเราะ และยื่นหน้ามาใกล้ๆฉัน “เธอน่ะ เป็นตัวกลางสาคัญที่ทาให้
เกิดเรื่องนา”
“ฉันน่ะเหรอ ภูมิใจ!” ฉันว่าและใช้ปากกาตีหัวยัยมิฌองค์ “เป็นข่าวขึ้นหนังสือพิมพ์โรงเรียนขึน้ หน้าหนึ่งน่ะ ทั้ง
โรงเรียนรู้กันหมดแล้ว! เพราะหมอนั่นแท้ๆ ทาให้เรื่องมันเกิดน่ะ! เอริคก็บ้าจีง้ ี่เง่าตามไปด้วย! อยากจะรู้จริงๆว่าใช้อะไร
คิดน่ะ”
“ก็ตรงนี้ไง” มิฌองค์ใช้นิ้วชีไ้ ปที่หน้าอกของตน “เฟรย่า ฉันไม่รู้นะว่าเธอจะภูมิใจหรือไม่น่ะ แต่ถ้าฉันเป็นเธอ ฉันจะ
รีบเลือกให้ไวๆก่อนที่จะเป็นเรื่องมากกว่านี้”
“แต่ฉันจะไม่เลือกเลย” ฉันแย้งไป “ฉันไม่ได้คิดอะไร จะเลือกไปทาไมล่ะ”
มิฌองค์ยิ้มอย่างอบอุ่นให้และพูดต่อ
“วันนี้เธอยังคงไม่รู้จกั คาว่าความรัก แต่วนั ใดที่เธอมี เธอจะเกิดการสับสนแน่” เธออธิบาย “คนหนึง่ ก็ร่าเริง
สบายๆ และทุ่มเททุกอย่างเพือ่ คนทีต่ นรักมีความสุขจนหมดหัวใจของตน อีกคนก็เย็นชา เงียบงัน แต่บางครั้งก็
ดูเป็นผู้ใหญ่จนรู้สึกอยู่แล้วอุน่ ใจ ถึงเวลานัน้ เธอต้องคิดดีๆนะ อย่ากลัวว่าใครจะเสียใจเด็ดขาด ไม่งนั้ มันจะ
สร้างความทุกข์ใจแก่เธอเองนะ"

“ฮะๆ แหม พูดซะซึ้งเชียวนะเธอ” ฉันหัวเราะ “ยังไงก็ไม่มีทางหรอกทีจ่ ะเกิดเหตุแบบนั้นขึ้นน่ะ อีกอย่าง สองคนนั้นก็
แค่เพื่อนฉันทั้งนั้น”
มิฌองค์ถอนหายใจและส่ายหัว
“เอาเหอะ แล้วแต่เธอและกัน” น้าเสียงแป๋นๆกลับมาอีกครั้ง “มีปัญหาอะไรก็มาปรึกษากับฉันได้นะ อย่าลืม ว่าฉัน
เป็นเพื่อนเธอคนหนึ่ง”
“แน่นอน!” เสียงใสของฉันว่า มือที่อ่อนนุ่มของฉันปิดสมุดของมิฌองค์และส่งคืน
หญิงสาวผมสีน้าตาลแดงมองดูนาฬิกาข้อมือของเธอ
“ได้เวลาแข่งคัดเลือกและ ไปดูกันเหอะ” จู่ๆเธอก็ลุกขึ้นหยิบของใส่ในลิ้นชัก “ได้เวลาไปเชียร์สุดหล่อและ”
“เฮ่ย! ไปดูได้ไง๊” ฉันแย้งเสียงแข็ง พวกนักเรียนที่เหลือค่อยๆทยอยออกไปจากห้องจนเหลือเพียงแค่ฉันกับมิฌองค์
สองคน “วันนี้ไม่มีเรียนหรอ”
“ก็ใช่น่ะซิย่ะ” หญิงสาวเท้าสะเอว “นี่เธอไม่รู้เลยเหรอว่า ไม่มีเรียนทั้งวันในวันนี้น่ะ ทางโรงเรียนเค้าต้องการให้ทุกคน
ดูแข่งขันบาสคัดเลือกตัวต่อตัว นี่เอริคไมได้บอกเหรอ”
....เอริค!....ทาไมไม่บอกเนี่ย...ว่ามันไม่มเี รียนน่ะ!....
“เออ! ก็ใช่น่ะซี!้ ” มือทั้งสองข้างฟาดไปที่โต๊ะด้วยความโมโห “ไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยนะ รู้แค่แข่ง แต่ไม่รู้วา่ มันไม่มี
เรียนน่ะ”
“สงสัยเอริคอยากให้เธอไปเชียร์เขามัง้ ” มิฌองค์เดินฉับๆไปหน้าประตู
“นี!่ รอด้วยซิย่ะ” ฉันจ้าพรวดๆตามยัยมิฌองค์ไป
พวกเราก้าวขาฉับๆออกไปจากจากห้องและเดินไปตามระเบียงด้วยกันไปเรื่อยๆ จนไปถึงแถวสเตเดียมสีน้าเงินน้า
ทะเลขนาดใหญ่ของโรงเรียน เสียงเฮฮาเต็มไปด้วยความสุขได้ดงั ขึน้ มาจากที่สเตเดียม พวกเราไม่รอช้าที่จะยืนบื้อต่อ ที่นั่น
เหมือนสเตเดียมตามมหาลัยทั่วไป แต่ที่ตรงกลางเพดานของที่นี่ จะถูกจัดทาเป็นกระจกปิดแทนฝาผนังแทน จึงแตกต่าง
จากที่อื่นๆ
เมื่อไปถึง พวกเราหาที่นงั่ กัน ที่นั่นเต็มไปด้วยพวกนักเรียนและพวกนักบาสในชมรมบาสเกตบอลนั่งปะปนเต็มไป
หมด มีทั้งพวกมัธยมต้นและม.ปลายนั่งรวมกันหมด พวกสาวๆเชียร์ลีดเดอร์ในชุดลีดเดอร์สีเขียวครีมเดินไปมาและซ้อม
เชียร์ มีพวกนักเรียนอาสาสมัครเดินขายพวกป๊อบคอน ไส้กรอก และก็น้าอัดลมอยู่....นี่แค่งานแข่งคัดเลือกเดี่ยวไม่ใช่เหรอ

...ทาไมเอาจริงเอาจังยังกับงานกีฬาสีนะ....พวกเรานั่งลงแถวเก้าอีพ้ ลาสติกสีขาวห่างจากสนามเป็นยี่สิบกว่าแถว...มุมที่
มองกาลังดีเลย..เห็นได้ไม่ใกล้ไม่ไกลมาก
“ทาไมปีนี้คึกคักจัง ยังกับวันแข่งบาสกับโรงเรียนอื่น” ฉันเอะใจ
“อ๋อ เห็นบอกว่า ปีนี้ มีพวกไฮโซมาขอดูพวกนักบาสโรงเรียนเรา เพื่อที่จะคัดเลือกเป็นนักบาสทีมชาติของ
โรมาเนียน่ะ” แววตาสีน้าเงินแวววาวมองมาที่ฉัน
“ไฮโซเหรอ” ฉันพยักหน้าไปงั้นๆและดูที่สนามต่อ
...แปลกแฮะ....ร้อยวันพันปีโรงเรียนไม่ค่อยมีพวกไฮโซมาซักหน่อย...ถึงแม้จะมีชอื่ เสียงทางด้านกีฬาก็เถอะนะ...แต่
มันแปลกๆ....รู้สึกยังไงก็รู้...ราวกับว่า...จะต้องเกิดเหตุอะไรแน่ๆเลย
“นี!่ เฟรย่า เหม่ออะไรย่ะ” เสียงแป๋นๆกรอกเข้าในหูของฉันจนขี้หูเต้นระบาชะชะช่าได้
“อะไรเล่า!” ฉันโวยกลับ “มีอะไร”
“ฉันถามเธอนานแล้วนะ ว่าเธอจะเอาไส้กรอกมั๊ยน่ะ” ว่าแล้วยัยนั่นก็ขมวดคิว้ ชนกันและกัดไส้กรอกไปคาหนึ่ง เด็กม.
ต้นที่ขายของให้มองเราสองคนตาปริบๆ
“ไม่ล่ะ” ฉันบอกไปและหันไปคุยกับเด็กม.ต้นคนนั้น “น้อง น้าแก้วหนึ่ง”
“นี่ครับ” เด็กคนนั้นส่งแก้วน้ามาให้ “10 Leuครับ”
ฉันยื่นเหรียญให้ไปและดูดเข้าไปป๊อดใหญ่ๆ และเงยหน้าขึน้ ไปมอง แต่วา่ !เด็กม.ต้นคนนั้นยังคงยืนอยู่ เขาจ้องเป๋ง
มาที่ฉันอย่างแน่วแน่ ฉันกับมิฌองค์มองหน้ากันและหันไปมองรุ่นน้องคนนั้นอีกรอบ
“น้อง มีอะไรกับพี่คนนี้รึเปล่าจ๊ะ” มิฌองค์ชี้มาที่ฉันและถาม
“มีพี่นักบาสคนหนึง่ ฝากจดหมายมาให้ครับ” รุ่นน้องคนนั้นส่งมากระดาษเรียบๆที่ถูกพับมาให้ฉัน
“ขอบใจจ้า” ฉันรับมา เด็กรุ่นน้องคนนั้นก็เดินจากไป
“นี่ๆ เปิดดูเลย!” มิฌองค์ยนื่ หน้ามาทันที
ฉันคลี่มันออกมาและอ่านดู ในกระดาษแผ่นนั้นเขียนด้วยลายมือที่หวัดๆและคุ้นตามากๆ ไม่ต้องอ่านชื่อก็รู้

เฟรย่า ดีใจมากเลยทีเ่ ธอมา

ขอโทษนะที่ไม่ได้บอกเธอว่าวันนี้ไม่มีเรียนทั้งวัน
แต่ฉันกลัวเธอจะไม่มาน่ะ
หากเธอไม่มา ฉันก็ไม่มีใครมาเชียร์ฉันซิ
ถึงแม้ฉันจะมีแฟนคลับเยอะ แต่ก็สู้แรงเชียร์จากเธอไม่ได้หรอกนะ
แค่เธอคนเดียวก็พอแล้วล่ะ

“เอริคเขียนซะมดตอมอีกและนะเนี่ย” มิฌองค์หวั เราะคิกคัก “เขาเขียนมาขนาดนี้ เธอยังคิดกับเขาเป็นเพื่อนอีก
เหรอ”
“เพื่อน ยังไงก็แค่เพื่อนเท่านั้นแหละ” ฉันพับและยัดใส่กระเป๋าเสื้อ
“โห...เอริคได้ยินคงเสียใจแน่เลย” มิฌองค์กัดไส้กรอกอีกคา “เพราะเธอคือทุกอย่างของเขานี่นา”
.....มันก็ใช่นะ....เอริคน่ะ ติดฉันมาก...อาจเป็นเพราะ เรื่องนั้นเมื่อสามปีก่อนมั้ง....ตอนนั้นหมอนั่นจะฆ่าตัวตาย
เพราะไม่มใี ครยอมรับตัวเอง...ฉันไปห้ามไว้และให้เขาปรับปรุงตัวเองใหม่....จนเขากลายเป็นคนดังและ
ป๊อบปูล่ามาจนถึงทุกวันนี้....หากวันนั้นเขาไม่มีฉัน เขาก็คงจะเป็นเด็กมีปญ
ั หามากกว่านี้......
เสียงจอแจจากคนรอบข้างยังคงดังเรื่อยๆ จนกระทัง่ มีเสียงประกาศตามสายได้ดงั ขึ้น
“สวัสดีเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆและคุณครูทุกท่านครับ ขอต้อนรับเจ้าสู่การแข่งขันบาสเกตรอบคัดเลือกเดี่ยวที่น่าระทึกใจ
ที่สุดในรอบปีที่ผ่านมานะครับ เพราะ ปีนี้ มีบุคคลสาคัญทีม่ ีชื่อเสียงในวงการกีฬาได้เข้าร่วมชมเพือ่ มาคัดเลือกคนของเรา
ไปเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับ นัน่ ก็คือ คุณชาย อาร์โนลด์ เปาเล ครับ!”
“วู๊ววววววววววววววววว”
“เฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ”
“แปะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”
เสียงเฮฮาและกรีดร้องด้วยความดีใจดังกระหึ่มไปทั่วสเตเดียม ตามมาด้วยเสียงปรบมือดังมา ทางโต๊ะพวกรรมการ
มีชายร่างใหญ่ผู้หนึ่งลุกขึ้นและโค้งคานับไปทั่วพอควรพร้อมกับถอดแว่นดาออก เรือนผมสีแดงทรงสกรีนเฮดนั่นดูเด่น
สะดุดตามากๆ บวกกับนัยน์ตาสีดาสนิทไร้แววของคนมีชีวติ ผิวของเขาขาวดูดี แต่งตัวยังกับพระเอกเรื่องThe Matrix เขา
มองไปรอบๆพร้อมกับแสยะยิ้มให้ แต่จู่ๆเขาก็หันมาจ้องที่ฉัน นัยน์ตาที่ไร้แววคู่นั้น เผยความโหดเหี้ยมใส่ จนร่างของฉัน
สะดุ้งจนจูๆ่ ก็มีหยาดเหงื่อได้ไหลท่วมใบหน้า มิฌองค์เอาแขนมาแตะที่ร่างของฉัน

“เป็นอะไรรึเปล่า เฟรย่า” สีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความวิตก
“ปะ...เปล่า...ไม่มีอะไรหรอก” ฉันยิ้มแห้งๆ....คนๆนั้นเป็นใครกันแน่นะ...ทาไม.....เสียงโฆษกได้พูดต่อไป
“และกระผม นาย เอ็ดเวิดส์ บาซียอสต์ ผู้เป็นโฆษกรายงานการแข่งขันตลอดทั้งวันนะครับ” เสียงประกาศว่า “งั้น
เราไปดูคู่แรกเลย เป็นคูข่ อง...................”
เสียงนั้นได้บรรยายไปเรือ่ ยๆ เสียงเฮของผู้คนได้ดงั ขึ้น นักบาสทั้งสองคนต่างฝ่ายต่างเดินมา กรรมการอ้วนกลมปุ๊ก
ลุกต่างเดินมาสั่งกับทั้งสองฝ่ายในชุดวอร์มสีเขียว และ เมื่อลูกบาสได้ถูกโยนขึ้นกลางอากาศแล้วนัน้ !
“ตึง!”
“เฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ”
เสียงลูกบาสเกตบอลกระทบพื้น นักกีฬาทั้งสองต่างฝ่ายต่างแย่งบอลทันที ผู้ชมทุกคนดูอย่างลุ้นระทึกอย่างเมา
มันส์รวมกับการบรรยายการแข่งของเอ็ดเวิดส์ เพื่อนร่วมห้องของฉัน ยิ่งมันเข้าไปใหญ่ เอ็ดเวิดส์น่ะ ความจริงเป็นเพียงแค่
ชาวนิโกรตัวเตี้ยๆ ผิวคล้า สวมแว่นเหมือนเด็กเรียน แต่หมอนี่นะ่ พูดมากเป็นบ้าเลย เรื่องพูดต้องยกธงขาวให้เลย....
ฉันมองดูการแข่งไปอย่างเบื่อๆและมองดูพวกนักกีฬาทีก่ าลังนั่งคอยอยู่.....อ่ะ....นั่นเอริคนี่....เขาสวมชุดนักบาสสี
แดงสด สีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกลุ้มใจมากๆ เขานัง่ อยู่ฝั่งตรงข้ามกับด้านที่พวกฉันที่นั่งอยูบ่ นอัฒจันทร์นั่น....ถ้า
อย่างนั้น วิซิอัสจะต้องนัง่ ฝั่งนี้แน่
ฉันชะโงกก้มลงไปดูที่นั่งของพวกนักบาสฝั่งของฉัน....แววตาสีแดงฉานของฉันได้สาดส่องมองไปทั่ว....แต่....หา
เท่าไหร่ๆก็ไม่เจอ....เอ....หมอนั่นไปไหนนะ....ยิ่งไม่ค่อยรู้เรื่องในโลกยุคนี้อยู่ดว้ ย.....

“หมอ....เป็นยังไงบ้าง” เสียงนุ่มนวลดุจปุยฝ้ายเอ่ยถามทันที “รักษาได้หรือไม่”
ผู้สวมเสื้อกาวสีดาสนิทกระพริบตาด้วยความหวาดกลัวต่อบุคคลที่เอ่ยถาม ร่างของเขาสั่นเทาและส่ายหัวพร้อมกับ
โค้งคานับ
“มันไม่สามารถใช้งานได้อีกแล้วครับ นายท่าน” น้าเสียงนัน้ เต็มไปด้วยความสั่นเครือ “ข้าไม่สามารถช่วยท่านได้ สุด
ปัญญาของข้าแล้ว”
“เหรอ......” เสียงนุ่มนั้นว่า แววตาสีนาตาลแก่
้
จับจ้องไม่กระพริบตา “ทหาร...”
“ครับ!” ทหารสองคนที่อยูใ่ กล้ๆเจ้าของเสียงนั้นรับคาสัง่ ด้วยน้าเสียงที่แข็งแกร่ง

“จับเขาไปลานกาแพง!” เจ้าของเสียงพูดอย่างนุม่ นวล “ข้าจะทางานอดิเรกของข้า”
ชายฉกรรจ์ในชุดยูนิฟอร์มไม่รอช้า พวกเขาล็อกแขนบุรษุ สวมเสื้อกาวทันที! ผู้ถูกจับพยายามสะบัดและส่งเสียงร้อง
อ้อนวอน
“นายท่าน! ได้โปรด ข้ายังมีภาระอีกเยอะ” เสียงอ้อนวอนผสมกับกับสะอึกสะอื้นขอ “ลูกข้ายังเล็กอยู่ ข้าพึง่ อยู่กิน
กับภรรยาข้าแค่2ปีเอง นายท่าน! ข้าขอ”
ชายผู้นั้นลุกขึ้นจากเงามืด แสงสลัวๆได้เผยให้เห็นใบหน้าของเขา เรือนผมหยักศกสีน้าตาลแก่ที่เป็นเอกลักษณ์ กับ
แววตาสีน้าตาลดูอ่อนโยน แต่มันเป็นเพียงแค่มายา
“ไม่เป็นไร เรื่องลูกเมียของเจ้า ข้าดูแลแทน” แววตาที่วาวโรจน์นั้นมองกลับพร้อมกับรอยยิม้ ที่กระตุกขึ้นมุมปาก
“พวกเจ้า ไปได้ อย่าลืมเตรียมของให้ขา้ ด้วย”
“ไม่! นายท่านได้โปรด! ไม่! ม่ายยยยยยยยยย”
ชายสวมเสื้อกาวถูกลากออกไปจากห้องมืด ชายผู้นั้นกาลังจะเดินออกไปจากห้อง แต่จู่ๆก็หยุดเดิน เพราะ.........
“ท่านจะไม่โหดร้ายเกินไปรึค่ะ ท่านทีปีส” เสียงหวานๆเอ่ยถาม
เขาหันไปมองตามเสียงและเห็นร่างบางระหงนัง่ อยู่บนโซฟาสีแดง ผมหยักศกสีทองได้ส่องประกายแวววาวเป็น
เอกลักษณ์ของเจ้าหล่อนทาให้ชายผู้นั้นรู้ทันทีเลย ว่าเธอคือใคร
“เจ้าก็รจู้ ักงานอดิเรกของข้าดีมใิ ช่เหรอ ท่านเคานท์เตส” ชายผู้นั้นว่า
หญิงผู้นั้นลุกขึ้นและเดินเข้ามาใกล้ๆทีปีส และพูดจาอย่างสุภาพ
“ข้ารู้ค่ะ แต่ หมอคนนั้นก็มิผิดไม่ใช่เหรอค่ะ” เธอคลี่พัดขนนกและพัดเบาๆ “ที่เขาบอกว่า ของสาคัญของท่านใช้การ
ไม่ได้อีกแล้ว อีกอย่าง คนที่ทา่ นควรจาสร้างงานอดิเรก ก็นา่ จะเป็น นางนักปราชญ์ตวั แสบนั่น”
“ก็ใช่ ท่านเคานท์เตส” เขาเลิกคิ้วขึ้น ในมือที่ถือแก้วใสบอบบางนั้นถูกบีบจนแตกคามือ เศษแก้วนั้นได้สร้าง
บาดแผลกว้าง โลหิตสีดาอมม่วงได้ไหลลงมาเป็นทาง “แต่...มันยังไม่ถึงเวลา.....”
คิ้วเรียวบางสีทองอร่ามชนเข้าหากันด้วยความสงสัย ดวงตาสีน้าเงินที่งามสง่าจ้องอย่างสงสัย
“ท่านหมายความว่ายังไง”
ทีปีสยิ้มที่มุมปากอีกครั้ง และโยนเศษแก้วลงไปที่พื้น บาดแผลที่เปิดกว้าง บัดนี้ได้แคบลงจนปิดสนิท ลิ้นของเขาได้
ชิมรสโลหิตของตนที่ไหลอาบมือ

“เรื่องแบบนี้น่ะ ต้องให้ลูกของท่านจัดการมากกว่า” เขาหัวเราะ “คุณหนูโซเฟียน้อยคงรู้วิธีทดี่ ีที่สุด ว่าจะจัดการว่าที่
พระชายาน้อยของข้าอย่างไร”
สิ้นคาพูดนั้น ชายผมหยักศกก็เดินออกไปจากห้อง ทิ้งคาปริศนาที่อลิซาเบทไม่เข้าใจ ว่ามันเกี่ยวอะไรกับลูกของเธอ
ด้วย คิดแล้วตัวเธอเองก็เจ็บใจไม่หายจนถึงทุกวันนี้ หลังจากที่ถูก นักปราชญ์รุ่นลูกเธอจอมแสบบังอาจตบหน้าเธออย่าง
แรง
คอยดูเถอะ! นางเด็กกะโปโล! ข้าจะชาแหละเจ้าแน่!

“ไม่ๆ ม่ายยยย ได้โปรด ปล่อยข้าไปเถอะ” บุรุษสวมเสื้อกาวพยายามสะบัดให้หลุดจากวงแขนที่ล็อกแขน
ทหารผู้รับคาสั่งจับแน่น พวกเขาไม่ยอมปล่อยให้หลุดไปเด็ดขาดในท่ามกลางความตื่นตระหนกของชาวบ้านที่มา
ยืนดูที่หลังกาแพง เพื่อทีจ่ ะแอบฟังเสียงบางอย่าง แท่งเหล็กแหลมยาวขนาดใหญ่ได้ถูกพาดไว้ที่กาแพง และแล้ว ร่างสูงได้
ย่างกรายมาถึงที่กาแพง สีหน้าของผู้สวมเสื้อกาวนั้นซีดจนขาว นัยน์ตาทัง้ สองข้างคลอเบ้าไปด้วยน้าตา เขาคุกเข่าลงต่อ
หน้าผู้สูงศักดิ์ผู้นั้น ราวกับรับรู้ชะตากรรมของตนทีก่ าลังจะเกิดขึ้น
“อ่า...เป็นยังไงบ้างล่ะ หมอ” เสียงนิ่มๆทักอย่างรื่นเริงและเอ่ยถามต่อ “อยากได้อะไร หรือจะสั่งเสียกับลูกเมีย ฝาก
บอกข้าได้นะ”
ผู้เป็นหมอได้เงยหน้าขึ้น ทั้งๆที่ตนเองยังสะอึกสะอื้นไม่หาย
“....ขออย่าให้ท่านทาอะไรกับพวกเขาเลย” เสียงระโหยโรยแรงและอ่อนปวกเปียกอ้อนวอน “หากข้าไม่สามารถจะ
ยืดอายุได้ ข้าก็ยอมรับชะตากรรมที่จะเกิดขึ้น แต่ ลูกกับภรรยาของข้า ท่านอย่าไปยุง่ กับพวกเขาเลย ได้โปรดเถิด....นาย
ท่าน”
“หึๆ...ดี” มือที่หยาบกร้านจับแท่งเหล็กแหลมและชูขึ้นมาดูเล็กน้อย เขาเหลือบตาทีค่ มกริบมองมาทีเ่ หล่าทหาร
ทั้งหมด “อ่า...งั้น....จัดการได้”
ทหารทั้งสองคนโค้งคานับและใช้เชือกมัดร่างของผู้สวมชุดขาว เกลียวเชือกสีน้าตาลแก่ได้พันธนาการร่างจนแน่น
จับร่างนั้นยืนขึ้น ร่างนั้นสั่นสะท้านจนแทบจะยืนไม่อยู่ ชายผมหยักศกกระตุกรอยยิ้มอีกครั้ง และเดินไปเข้าไปใกล้ๆ
“เจ้าโชคดีมากที่ไม่ต้องตายในร่างเปลือยนะ” เขาเลิกคิ้วขึน้ น้าสียงเต็มไปด้วยความเยาะเย้ยเล็กน้อย “ปกติ ข้าจะ
สั่งให้เอาเสื้อเก็บมาด้วย แต่ บังเอิญ เจ้าเป็นหมอประจาตัวของข้า ข้าเลยให้เกียรติกับเจ้า....”
เขาถอนหายใจและจับแท่งเหล็กแหลมตัง้ ฉากกับพื้นดิน ทหารทั้งสองจับร่างนั้นแน่นขึ้น

“เอาล่ะ” เขากระตุกอย่างเหี้ยมเกรียม “ลาก่อน หมอ”
“สวบ!”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!”
“ซ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ!”
เสียงทรมานยิง่ กว่าวิญญาณที่ถูกจับลงทะเลเพลิงได้กรีดลัน่ เหล่าชาวบ้านที่อยู่หลังกาแพงสะดุ้งและพากันกอด
ด้วยความหวาดผวา กับ งานอดิเรกสีเลือดแสนน่าอภิรมย์ของผู้ปกครองแคว้น แท่งเหล็กแหลมนั้นได้แทงทะลุผ่านร่างจาก
ทวารหนักทะลุขึ้นไปออกจากปาก ร่างนั้นชักดิ้นชักงอไปมาอย่างทรมาน.....และแล้ว.....ก็แน่นิ่งสนิท
นัยน์ตาเบิกกว้างด้วยความกลัวสุดขีด โลหิตสีแดงฉานสีงามได้ไหลอาบท่วมแท่งเหล็กแหลมและนองพื้นดินที่แห้ง
ใบหน้าที่เรียบเฉยของผู้ถือแท่งเหล็กแท่งนั้นมีรอยยิม้ ผุดพรายอย่างมีความสุขและปล่อยทิ้งทันที ร่างของทหารทั้งสองท่วม
โลหิตจากผู้เคราะห์ร้าย คัวผู้ถือเองก็เช่นกัน มิได้เลอะไปน้อยกว่าผู้เป็นบ่าว ทหารสองคนนั้นมิได้ปริปากใดๆออกมา พวก
เขาเพียงแค่จับไปพิงกับฝาผนังกาแพงที่มีรอยคราบสีนาตาลๆวางไว้
้
...
ภาพที่น่าสังเวชนี้ได้สร้างความสยดสยองพองเกล้าจับใจผู้เป็นประชาราษฎรทั้งหลายที่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆครั้งแล้วครั้ง
เล่าจนกลายเป็นภาพที่เคยชิน แต่.............
ถึงอย่างไร มันก็ได้สร้างบาดแผลที่เจ็บปวดและเคียดแค้นอยู่เต็มอกแล้ว

“และแล้ว ฝ่าย ลิเซ่ก็ชู๊ตลงห่วงพอดีไปนะคร๊าบบบบบบบบ” เสียงหนักเบาของเอ็ดเวิดส์บรรยายได้อย่างลุ้น
ระทึกจริงๆ “สรุปว่า.... ลิเซ่!....เป็นฝ่ายชนะครับ!”
“กรี๊ดดดดดดดดดดด!”
“วู๊ววววววววววววววววววววว!”
“เฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ!”
“แปะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”
เสียงโห่ร้องและปรบมือด้วยความยินดีได้ดังไปทั่วสเตเดียม เวลาได้ผ่านไปอย่างเรื่อยเปื่อย..รู้งี้ไปเที่ยวย่านใจกลาง
เมืองยังดีกว่าวะอีก...ฉันนั่งตบมือแปะๆไปตามงั้นๆ....มันก็แข่งทัว่ ไปไม่ใช่หรอ...แต่ล่ะคน...เฮ้อ....ไม่ไหวนา...ลุกเชียร์กัน
ซะหลุดโลกขนาดนั้นอ่ะ....บางคนลงทุนทาสีและเบอร์เสื้อของนักกีฬาตามใบหน้าเลย ยังกับฟุตบอลโลก! แม้แต่ยยั มิฌ
องค์....ถึงแม้จะไม่มีสีทาที่หน้านะ แต่...มีกองเชียร์มรณะถือพวกป้ายเขียนตัวโตๆชูไปชูมา....น่าเบื่อแฮะ....แต่! จู่ๆไฟจาก

เพดานทัง้ หมดทัว่ ทั้งสเตเดียมก็ดบั ลงหมด! มีไฟเล็กๆตามฝาผนังเปิดประดับระยิบระยับดั่งดวงดาว และมีแสงสปอตไลท์
หลากสีสาดส่องไปมาทั่วรอบๆสเตเดียม
“เอาล่ะครับ มาถึงนัดสุดท้ายที่ทุกคนในโรงเรียนต่างรอกัน!” เสียงบรรยายประกอบการแอ็คท่าตามไปของเอ็ด
เวิดส์เริม่ ขึ้น “นัดนี้จะเป็นศึกทีด่ ทู ่าจะเข้มข้นที่สุดในรอบ10ปีทเี่ คยผ่านมา ศึกของลูกผู้ชายที่ไม่มใี ครสามารถห้ามได้! จะ
เป็นศึกของใครมิได้ นอกจากคู่ของ.........”
สปอตไลท์สีแดงได้ส่องไปที่ร่างของชายผู้หนึ่งทันที!
“เอริค ฮาร์เดินลอร์ดดดดดดดดดดดดดด”
“กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด” เสียงร้องด้วยความยินดีส่งเสียงเต็มที่ เอริคโบกมือให้แก่เหล่า
นักเรียนทั้งหมด แค่นั้นล่ะ นักเรียนทุกคนต่างก็ร้องเฮดังกว่าเก่า
“และ.....วลาด วีเซียสสสสสสสสสสสสสส”
“กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด” เสียงกรี๊ดนั้นดังกระหึ่มยิ่งกว่าของเอริคซะอีก! ยัยมิฌองค์เอง
นี่รีบแจ้นลงไปที่กองเชียร์มรณะชะช่าทันที หนอย.....เห็นคนอื่นดีกว่าเพือ่ นเหรอเนี่ย....เชอะ!
สปอตไลท์สีฟ้าครามได้สอ่ งไปรอบๆและส่องไปทางด้านสแตนเชียร์ฝั่งฉันเพื่อที่จะเผยให้เห็นร่างของใครหนึ่ง ทว่า!
ไม่มีร่างผูใ้ ดอยู่แถบนั้นเลยแม้แต่น้อย! เสียงเฮเงียบไปทันที โฆษกตัวเตี้ยชะโงกหน้ามามองด้วยความสงสัยเต็มเปีย่ ม ทุก
คนในสถานที่นตี้ ่างมุ่นคิว้ ด้วยความสงสัยเต็มเปี่ยม.....
“อ่า...วลาด วิเซียสไปไหนล่ะครับเนี่ย!” เขาบรรยายต่อ “มีใครทราบมั๊ยครับ ว่าเขาอยู่ไหน”
ทุกคนต่างฮือฮามองไปรอบๆสถานที่นั้นทันที ไม่ว่าจะเป็น นักเรียนระดับชั้นทั้งหกชั้น ครูทุกคน และ คระกรรมการ
ต่างมองไปรอบเพื่อหาคนๆนั้น ความงุนงงนั้นครอบงาเข้าไปสู่จิตใจของพวกเขาแล้ว
“เอ....เขาไปไหนล่ะนี่ รึว่า เขากลัวจะแพ้เลยหนีไป.....” เสียงสูงขึ้นจมูกนั้นว่ามา “หากภายในสิบนาที เขาไม่มา
เขาจะถูกตัดสิทธิ์นะครับ”
เสียงฮือฮาดังขึ้นมากว่า

ทุกคนหันไปรอบๆด้วยความหวาดหวั่น....ให้ตาย...รับคาท้ามา...ดันไม่มาซะนี่...ทุเรศ

ชะมัด....แถมยัง.....
“เจ้าเข้าใจหรือยัง ว่า เพราะอะไรข้าถึงต้องรั้งเจ้าไว้ และ ทาไมข้าถึงไม่ยอมเล่า”
.....พูดซะเท่เชียว....ไม่เห็นมาเลย....ไหนบอกว่าจะรั้งฉันไว้ไง....เจ้าบ้า.....

เวลาได้ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว หมอนั่นก็ยังคงไม่มา ทัง้ สเตเดียมยังคงมีความมืดครอบงาและไฟระยิบระยับ
พร้อมกับสปอตไลท์ยังคงสาดส่องไปทั่วๆเพื่อความระทึกใจ แต่เสียงคุยจ๊อกแจ๊กๆกันอยู่นั้นยังคงตืน่ ๆกันอยู่ คณะกรรมการ
ต่างเถียงอะไรบางอย่าง ส่วนคุณชายเสื้อสูท The Matrixไฮโซยั่น นั่งเงียบเลย
“เก้านาทีผ่านไปแล้ว วิเซียสยังไม่มานะครับมีใครทราบมั๊ยครับว่าเขาไปไหน” เสียงของนิโกรเตี้ยนั่นถามมา “อีก
นาทีเดียว ถ้าเขาไม่มา ทางเราถือว่าสละสิทธิ์นะครับ ชัยชนะจะเป็นของฝ่ายเอริคนะครับ”
“กรี๊ดดดดดดดดดดดด วู๊ววววววววววววววววววว” เสียงกองเชียร์ของฝั่งตรงข้ามเฮขึ้นมาทันที
“60...59...58...57......”
ฝ่ายนั้นเริ่มนับถอยหลังด้วยความสนุกสนาน ยัยมิฌองค์กับกองเชียร์แฟนคลับนั้นหน้างิกมาแต่ไกลๆ ฉันมองมาที่
นาฬิกาของฉัน....นี่มันบ่ายสามโมงและ....
“7....6...5....” เสียงนับถอยนับไวขึ้น.....นี่จะไม่มาจริงๆรึไงนะ.....
“3...2...1...0!” เอ็ดเวิดส์พูดจบและบรรยายอย่างเศร้าใจ “เฮ้อ...น่าเสียดายจริงๆนะครับ”....ฮึ...ไม่มาเหรอ...
เออ!....ไม่มาก็ไม่มา!....พวกกองเชียร์ของมิฌองค์หน้าสลดไปเป็นแถวเลย....“ปรากฏว่า เขาไม่มาจริงๆ งั้น ผู้ชนะในรอบนี้
.....ก็คือ.....เอ”
“ปึ้ง!”
ทว่า! จู่ๆเสียงประตูได้เปิดดังขึ้น ทุกสายตาหันไปมาต้นเสียงทันควัน ร่างดาทะมึนเดินมาอย่างช้าๆ ....นั่นใครน่ะ
.....สปอตไลท์สีขาวได้ถูกหมุนไปและส่องให้เผยเห็นเจ้าของร่าง....ร่างสูงโปร่งในเสื้อผ้าสไตล์ฮิพพอฟสีขาวได้ใช้แขนบัง
แสงจ้าเล็กน้อยและค่อยๆลดแขนลง.....
“มาแล้วคร๊าบบบบ ท่านผู้ชมมม” เอ็ดเวิดส์ลากเสียงและเดินออกมาจากที่โต๊ะของเขา “วลาด วิเซียสมาแล้ว
ครับบบบ เหลือเชื่อจริงๆ แต่เขาก็มาแล้ว!”
“กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดด”
“วู๊ววววววววววววววววววววววว”
“เฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ”
เสียงโห่ร้องนั้นดังกระหึม่ ไปทั่วสเตเดียมยิ่งกว่าตอนที่เชียร์เอริค...อย่างกับเป็นซุปเปอร์สตาร์เดินเข้ามาซะงั้นล่ะ....
ไม่ว่าจะเป็นเด็กม.ต้น....ม.ปลาย....หรือแม้แต่อาจารย์รุ่นแง้มฝาโลง....ก็เชียร์บุรุษผู้นี้....เชียร์ลีดเดอร์ฝั่งที่ฉันนั่งต่างเต้น
สุดใจขาดดิ้น กองเชียร์ของเอริคเงียบไปและขมวดคิว้ อย่างอารมณ์เสียแทน

“หากผู้แข่งได้มาหลังจากหมดเวลาเริ่มก่อน5นาที ทางคณะกรรมการให้ใช้มีสิทธิ์ที่จะแข่งต่อนะครับ!”
เขาสาวเดินมาเรื่อยๆจน มาถึงกลางสนามบาสและยืนนิ่งพร้อมกับมองไปรอบๆ...พวกสาวยิ่งกรี๊ดมากกว่าเก่าอีก
บางคนก็โบกมือให้ บางคนก็ถือป้ายเขียนชื่อหมอนั่น เป็นเพลงสู้ตาย....เหอะๆ แค่ยืนและมองก็ยังกรี๊ด แบบนี้สงสัยเสียง
แหบก่อนที่หมอนั่นแข่งล่ะมั้ง...
กรรมการตัวป้อมวิ่งดุกๆไปที่กลางสนามอีกครั้ง หนุ่มสุดป๊อปปูล่าเดินไปที่สนามด้วยเช่นกัน เขามองตัง้ แต่หวั จรด
เท้าของฝ่ายตรงข้าม จนไปถึงกลางสนาม เอริคพูดอะไรบางอย่างไม่ทราบ แต่ท่าทางโวยวายอย่างโมโหมากนั้น ทาให้
กรรมการผู้นั้นได้เถียงกลับไปและก็ไปพูดไปหมอนั่นแทน ดูท่าเอริคไม่พอใจมากเลยทีเดียวที่กรรมการปฏิเสธอะไรซักอย่าง
...
“งั้นเพื่อไม่ให้รอช้า!” เอ็ดเวิดส์บรรยายต่อไป พร้อมกับหายใจเว้นซักครู่และพูดด้วยน้าเสียงหล่อๆ “ต่อไปนี้จะเป็น
ศึกชิงนางด้วยยุทธการบาสเกตบอลเดี่ยวครั้งนี้ ใครจะเป็นผู้ชนะ! ระหว่างหนุม่ ป๊อบบาดหัวใจ แชมป์3สมัยซ้อน ไร้เทียม
ความหล่อได้ อย่าง เอ-อ-อ-อ ริ-ค หรือ จะเป็นหนุ่มหน้าใหม่นงิ่ เงียบแต่เคร่งขรึมจนสามารถชิงหัวใจสาวๆ อย่างวี-เซียส-สส มาลุ้นกันเล๊ย!”
“วู๊วววววววววววววววว แปะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” เสียงโห่ร้องและเสียงปรบมือได้ดงั ขึน้ ต่อเนื่องทันที
เขาทั้งสองต่างมองหน้ากัน คนหนึ่งได้ส่งสายตาเขียวปั้ดใส่ อีกคนนั้นมองด้วยสายตาทีเ่ ฉยเมย กรรมการตัวป้อม
มองทั้งสองฝ่าย ลูกบาสอยู่ในมืออวบๆข้างขวาของเขา...พวกชมรมหนังสือพิมพ์รีบวิง่ ไปยืนข้างสนาม ส่วนพวกชมรม
ถ่ายรูปก็ตั้งกล้องและเตรียมตัวจะถ่ายภาพ....เฮ้อ...ทาไมฉันจะต้องมาเป็นนางให้ชาวบ้านมาชิงด้วยเนีย่ ...ฉันกาลังจะ
หยิบแก้วน้ามากินแต่ว่า....
“จ๋อม...จ๋อม...จ๋อม”
จู่น้าในแก้วได้กระเพื่อมๆเป็นวงกลมเล็กๆ ราวกับมีก้อนหินเล็กๆถูกโยนลงไปในน้าแก้วนัน้ ....กระเพื่อมเรื่อยๆ...
สงสัยรถบรรทุกขับผ่านแถวนี้มงั้ ....ก็เลยทาให้พื้นสั่นสะเทือนไปด้วย...ฉันหันไปมองดูการแข่งขันต่อ และหันไปมองรอบๆ
“กึกๆ กึกๆ”
โกลบาสทั้งสองฝั่งของสนามสั่นเล็กน้อย....นอกจากนี้ แม้แต่ แผ่นจอบอกคะแนน...ก็ยงั สั่น...ไม่ใช่เพียงแค่นั้น แต่
สิ่งของต่างๆในสเตเดียมทั้งหมดสั่นเรื่อยๆ...ชักแปลกๆ...รู้สึกสังหรณ์ใจยังไม่รู้ซิ...ว่าต้นเหตุการสั่นสะเทือนนี่...มันไม่ใช่
พวกรถบรรทุกแล้ว...
“เฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ”

ไม่มีใครในสเตเดียมสังเกตความผิดปกติครัง้ นี้ เห็นชายหนุม่ ผมสีดาสนิทหันมามองที่ฉัน คิว้ ที่เรียวและคมเข้มผูก
เป็นริบบิ้นสีดา ดวงตาสีเขียวมรกตมองมาเชิงถาม....รึว่าหมอนี่ ก็..... ผู้ถือลูกบาสมองหน้าทัง้ สองฝ่ายอีกครั้ง...และแล้ว
ลูกบาสสีส้มลูกนั้นถูกโยนขึ้นทันใด! ผู้โยนลูกบาสได้เป่านกหวีดต่อ
“ฟุบ”
“ปี๊ดดดดดดดดดดดด!”
สิ้นเสียงสัญญาณแห่งการเริ่มต้น ทั้งสองฝ่ายต่างกระโดดสูงขึ้นเพื่อแย่งลูก มือของหนุ่มนักบาสได้คว้ามันอย่างเร็ว
และเร่งฝีเท้าไปอีกด้านพร้อมกับเลื้ยงลูกทันที เอ็ดเวิดส์เริ่มบรรยายมาอย่างรวดเร็วและเมามันเหมือนเดิมไม่มตี กขอบ วิ
ซิอัสยังคงยืนนิง่ อยู่ ไม่ยอมเคลื่อนไหวติงใดๆเลยแม้แต่น้อย! เฮ้ย!...ว่าแล้วว่าเล่นไม่เป็น...ไม่น่าไปรับเล๊ยยยย...สงสัยเอริค
ชนะแน่ๆ
อีกนิดเดียวแล้วววววว! เอริคกาลังจะถูกชู๊ตลงไป เขาฉีกยิม้ ด้วยความมั่นใจ ทว่า...จู่ๆลูกบาสในมือของเขาก็หายไป
ราวกับมีใครวิ่งเข้ามาแย่งลูกด้วยความเร็วเหนือแสง เขาหันไปมองฝ่ายตรงข้ามและก็อ้าปากค้าง!
....ก็ ลูกบาสที่เขาพึ่งคว้าได้มานั้น มันไปอยู่ในมือของวิซิอสั ซึ่งตอนนี้ถกู ชู๊ตห่วงไปแล้วน่ะซิ!....
“เฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ” พวกเหล่าคนชมต่างส่งเสียงโห่ร้องอีกครอบด้วยความตื่นเต้นและประหลาดใจเล็กน้อย
อีกครั้ง...กับการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วที่มองแทบไม่ทันขอชายหนุ่มหน้าใหม่
สีหน้าของหนุ่มป๊อบก่าไปด้วยความโกรธ เขาเร่งฝีเท้าเพือ่ ที่จะไปแย่งลูกอีกครั้ง แต่เพียงแค่หลับตาวินาทีเดียว วิ
ซิอัสก็แย่งลูกมาอย่างสบายๆและชู๊ตต่อ...อ่ะ...เล่นได้เหรอเนี่ย...เออ...ลืมไปแฮะว่าหมอนี่มันไม่ใช่คนนี่นา
การแข่งขันได้ดาเนินไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็ว...ต่างฝ่ายต่างผลัดกันได้ ผลัดกันเสีย....ฉันดูเวลาจากนาฬิกาข้อมือ
ของฉัน...ได้เวลากลับบ้านและนี่...งั้นไปดีกว่า
ฉันลุกขึ้นและกาลังเดินออกไป แต่ฉันหันไปมองที่สนามอีกครั้ง หนุ่มหน้าใหม่กาลังจะชูต๊ ลูกบาสอีก แต่จู่ๆเขาก็
ชะงักและเงยขึ้นไปมองไปที่เพดานพร้อมกับตะโกนเรียกสุดเสียง
“ทุกคน! หนีไป!”
“เพล้ง!”
“กรี๊ดดดดดดดดดดด”
“เหวออออออออออออ”

เสียงกระจกแตกร้าวบาดแก้วหูได้ดังขึ้น เสียงหวีดร้องด้วยความตกใจได้ดงั ตามมาด้วยความตกใจ เศษกระจกสี
ใสทั้งหมดได้รว่ งกราวลงมาที่พื้นสนามไปทั่ว นัยน์ตาของทุกคนทัง้ หมดต่างเบิกกว้างสุดขีด และที่ตกใจไม่ได้ตกใจเพราะ
กระจกแตก แต่....เพราะ....
“โฮกกกกกกกกกกกกก”
ยิ่งกว่าเสียงร้องเรียกของปีศาจแห่งนรกใต้ปฐพี! ฝูงสัตว์กระหายเลือดแห่งความมืดได้กระพือปีกค้างคาว
ดาสนิทที่แผ่กว้าง! แววตาทีด่ รุ ้ายราวกับสัตว์ป่าสีแดงก่าได้ตับจ้องมองไปที่ทกุ คน และได้พุ่งร่างเข้าใส่โจมตี
เหล่านักเรียนทุกคนทันที!
“กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดด”
เสียงกรีดร้องด้วยความหวาดผวาได้ลั่นต่อเนื่อง! ทุกคนต่างวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปทั่วสเตเดียม! มันเหวีย่ งแขน
ทาลาย อัฒจันทร์ที่แข็งแกร่งเป็นราบหน้ากลองภายในพริบตาเดียว! โกลบาส และเต็นท์กรรมการนั้นก็ไม่เหลือเช่นกัน!
พวกกรมการและโฆษกต่างวิ่งหนีออกมาอย่างไม่คิดชีวติ ! ประตูของสเตเดียมได้ถูกเปิดออก คนหลายร้อยคนต่างไหลเทมา
เบียดเสียดเพื่อวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิต!
เหล่าสัตว์กระหายชีวาไม่รอช้าให้เหยื่ออันแสนโอชะรอดพ้น !กรงเล็บที่แหลมคมสีดามันวาวของพวกมันได้แทงทะลุ
ร่างของกลุ่มชนและกระชากอวัยวะภายในออกมาพร้อมกับกัดกินอาหารที่หอมหวานทันที! น้าสีแดงข้นๆไหลท่วมพื้น
สนาม!
ร่างของพวกเขาได้ล้มลงไปกับทะเลเลือดที่เจิ่งนอง! นัยน์ตาที่เต็มไปด้วยความกลัวสุดขีดยังคงเบิกกว้าง
อยู!่ กลิ่นคาวเลือดแห่งความสูญเสียได้ส่งกลิน่ ตลบอบอวลไปทั่วสเตเดียม! ซากศพที่เหลือกระจัดกระจายกอง
ไปทั่ว! ไม่ว่าจะเป็น แขนข้างหนึ่งทีเ่ หลือเพียงแต่เนื้อแดงๆและขน...ขาที่ถกู ฉีกมาแค่ถึงเข่า...ศีรษะที่ถูกถลก
หนังหัว...หัวใจที่ลิ้นหัวใจขาดไปด้านหนึ่ง....ปอดที่ถูกฉีกเหลือเพียงแค่ถุงลมเล็กๆ....เศษเนื้อสมองสีเทาขุน่
เละๆจนไม่สามารถดูเป็นรูปร่างได้...ตามร่างของพวกเขามีรอยถูกกัดกินขนาดใหญ่ แทบจะไม่เหลือเนื้อติดเลย
ซักนิด...เหลือเพียงแค่กระดูกขาวๆมัวๆ กับเส้นเอ็นบางส่วน...เส้นประสาทจากสมองและไขสันหลังบางเส้น
ยังคงกระตุกช้าๆ....
....ที่นั่นเต็มไปด้วยร่างไร้ชวี ันจานวนมากนอนกองกับพื้นเต็มไปหมด...ผู้คนที่เหลือยังคงรีบวิง่ อยู่ไม่ยอมหยุด! ดูท่า
พวกมันรู้ตวั ก่อน!...พวกมันพุ่งเข้าหาพวกเขาทันที!
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกก”
“กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดด”

เสียงบรรเลงแห่งความทรมานร่าร้อง! กรงเล็บสยองขวัญที่เปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดผู้คนจานวนมากได้ทาการเข่นฆ่า
ด้วยความสนุกสนานและกินศพเหล่านั้นอย่างเอร็ดอร่อย บางคนก็ถูกฉีกร่างไปชิ้นๆ บางคนก็ถูกถลกหนังออกมาเหลือ
เพียงแต่เนื้อแดงๆ บางคนก็ควักหัวใจมาเป็นๆ คนที่มีสติต่างรีบโทรหาตารวจเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่..........
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกก!”
เสียงร้องเสียงหลงด้วยความเจ็บปวดร้องทันใด! กรงเล็บมัจจุราชได้กระชากศีรษะให้หลุดออกมา! โลหิตสีแดงคล้าได้
พุ่งกระฉูดออกมาจากฐานลาคอ! มันเหวี่ยงศีรษะทางอื่นและดูดดืม่ เลือดจากสันเลือดใหญ่ที่นั่น พวกมันหัวเราะอย่างชอบ
ใจและบ้าคลั่ง!
....ทาไมแวมไพร์มาอยู่ที่นี่ได้ล่ะ!....ยุคนี้ยังมีอยู่อีกเหรอ!....ฉันจ้องมองด้วยความตกใจซักครูก่ ับการทาลายล้างของ
มันอย่างรวดเร็ว!....แล้วมิฌองค์ล่ะ!....ฉันกวาดสายตามองไปรอบๆเพื่อหามิฌองค์!...แต่ ไม่...ไม่เจอเลยซักนิดเดียว....มิฌ
องค์ เธอไปไหนน่ะ....ฉันวิ่งลงมาจากอัฒจันทร์และวิง่ ไปรอบๆสนาม ผู้คนต่างวิ่งหนีสวนทางกับฉันไปหมดในท่ามกลางฝูง
มัจจุราชกระหายวิญญาณทีก่ าลังไล่ต้อนอาหารสามารถวิ่งได้อยู่....ยังมีคนอีกหลายสิบกว่าคนทีก่ าลังวิ่งหนีตายกัน....คน
ที่หายไม่ใช่แค่ยัยมิฌองค์คนเดียว....เอริคก็ด้วย....แล้ว...หมอนั่นอีก
“กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดด”
ทันใดนั้น! มีเสียงกรีด๊ ดังขึน้ มาจากมุมหนึ่งจากห้อง ฉันหันไปมองทันที...นั่น มิฌองค์น!ี่ ...ตอนนี้อสุรกายสีนิลตัวหนึ่ง
กาลังใช้กรงเล็บไล่แทงร่างของหญิงคนนั้น กรงเล็บทั้งห้าไล่แทงทะลุฝาผนังตึกไปหลายแห่ง หยิงสาวหลบไปมาอย่าง
หวุดหวิด แต่ไม่สามารถเดินต่อได้
“มิฌองค์!”
หญิงสาวผมสีน้าตาลแดงมองมาที่ฉันด้วยความหวาดกลัว
“เ-ฟ-ร-ย่-า ช่วยฉันด้วย” น้าเสียงได้สั่นเครือด้วยความหวาดหวั่นต่อสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า กรงเล็บมัจจุราชกาลังจะแทง
ร่างบาง “กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด”
สิ้นเสียงร้องเรียก! ฉันเร่งฝีเท้าเข้าไปหาหญิงผู้นั้น เพื่อทีจ่ ะช่วยให้รอดพ้นจากน้ามือของสัตว์เดียรัจฉานตัวนั้นทันที!
ทว่า!...
“ตึง!”
“โฮกกกกกกกกกกกกกกกกก!”

ยมทูตกระหายโลหิตได้กระโดดลงมาตรงหน้า มันได้ใช้ฝ่ามือแห่งความดับสูญพุ่งมาที่รา่ งของฉัน! ฉันกระโดดถอย
หนีมาอย่างหวุดหวิดและพยายามวิ่งไปทางอื่นแทน แต่! ไม่ว่าจะวิ่งเข้าไปหายังไง ก็โดนยมทูตกันไว้ทุกทาง เพื่อไม่ให้ไป
ขัดจังหวะเพื่อนของมันทีก่ าลังจะรับประทานอาหารมื้อเย็น.....
“กรี๊ดดดดดดดดดดด” เสียงกรีดร้องลั่นต่อเนื่อง กรงเล็บทั้งสองข้างได้พุ่ง ทะลุฝาผนังจนพรุน หญิงสาวหลบไปมา
ด้วยสัญชาตญาณแห่งความเอาตัวรอด เธอร่าไห้และยังคงร้องเรียกฉัน “เ-ฟ-ร-ย่-า! ช่วยด้วยยยยยยยยยยยย! ฉะ..ฉัน...
ฉันไม่ไหวแล้ว!”
โอ้!....เพื่อนฉัน!....เรื่องอื่นๆและจัดแจงต่างๆนีเ่ ก่งนัก...ทาไมเรื่องนี้มาจนตรอกแบบนี!้ ....
“มิฌองค์! สไลด์ตัวลอดใต้ขามัน!” ฉันตะโกนบอก “วิ่งมาหาฉัน!”
ดูท่าอสุรกายสีดาทั้งสองตัวรับรู้กับคาพูดของฉัน....กรงเล็บที่น่าสยดสยองเปรอะเปื้อนไปด้วยเศษเนื้อได้คว้าร่างของ
หญิงสาวมาอยู่ในกามือและเริ่มบีบร่างบางร่างนั้น กรงเล็บที่คมกริบเริ่มกรีดผิวของเธอผู้นั้น จนโลหิตค่อยๆไหลมาตามรอย
กรีด
“กรี๊ดดดดดดดด”
เท้าของฉันพุ่งไปข้างหน้าทันทีโดยไม่สนสัตวฺกระหายเลือดมนุษย์เลยแม้แต่นิดเดียว! ...อะไร๊!...มาทาเพื่อนฉันได้
ยังไง!.....ใครหน้าไหนไม่สนแล้วโว๊ยยยย.....พอกันที๊!
“โฮกกกกกกกกกกกกกกกกกก!”
“โครมมมมมมมมมมมมมมมมม!”
ร่างยมทูตปีกค้างคาวได้พุ่งร่างเข้ามาและเหวีย่ งลาแขนทีใ่ หญ่โตฟาดเข้าไปที่ร่างของฉันอย่างจัง! ฉันกระเด็นไป
กระแทกกับเสาสีเงินของแผ่นป้ายบอกคะแนนเข้า! ฉันกระอักเลือดออกมาและล้มไปนอนอยู่ที่พื้น!...โอ๊ย!....เจ็บชะมัด...
แต่...ไม่ได้!...ฉันจะยอมให้เพื่อนฉันโดนสวาปามต่อหน้าต่อตาไม่ได้หรอก!....ตอนนี้!เพื่อนรักเจ้าบ้านี้กาลังจะใช้กรงเล็บอีก
ข้างกระชากหัวของหญิงสาว! ฉันพยายามลุกขึ้น...แต่แรงทีม่ ันเหวีย่ งมากระแทกนี่...เล่นซะทาให้ฉนั ช้าทั้งตัว!...นี่เวลาแบบ
นี้ทาไมจะต้องมาเจ็บด้วย!....
“ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” อสุรกายร่างใหญ่หวั เราะอย่างเบิกบาน และใช้กรงเล็บจับไปที่หัวของมิฌองค์ ซึง่ ใบหน้าเต็มไป
ด้วยคราบน้าตาแห่งความหวาดกลัวอย่างยิง่
“ฮึกฮือ....ไม่นะ...ไม่....อย่า....” หญิงสาวส่ายหัวไปมาในอุ้งมือของสัตว์รา้ ย
ทว่า....ก็อย่างที่โบร่าโบราณว่า....ผู้ใหญ่ห้าม เด็กมักจะขัด.....ผู้ใหญ่สั่ง เด็กมักจะเฉยเมย...ปีศาจตนนั้นหัวเราะ
อย่างสะใจและกาลังจะกระชากออกจากฐานคอที่สวยงาม .....อย่านะ....อย่าทาร้ายเธอนะ...มาทาฉันแทนซี!้ ..ไอ้แวมไพร์

กระจอก!...ฉันส่ายหัวไปมาพร้อมกับใบหน้าที่เต็มไปด้วยความโกรธ!....และตะโกนลั่น! พร้อมกับเสียงของเธอคนนั้นวอน
ขอ
“ม่ายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย”
“หยุดเดีย๋ วนี!้ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
“ซาตัสดาร์กทันเดอร์!”
“ฉัวะ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!”
“กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดด”
“ซ่าาาาาาาาาาาาาาาาาาาา!”
มัจจุราชตัวนั้นร้องด้วยความทรมานราวกับเสียงร่าร้องของคนบาปในทะเลเพลิง! ร่างของมันถูกลาแสง
สีดารูปลูกไฟที่ลกุ โชนผสมสีทองพุ่งทะลุร่างของมัน! ร่างของมันระเบิดออกเป็นเสี่ยงๆทันที! อวัยวะในร่างกายา
ได้กระจัดกระจายไปทัว่ พืน้ ! โลหิตสีดาอมม่วงได้พุ่งกระจายเปรอะเปื้อนหญิงผูน้ ่าสงสารคนนัน้ ที่ตกใจสุดขีด
เมื่อเห็นเลือดสาดกระเซ็นมาเลอะร่างของเธอทั้งร่าง! ร่างของเธอร่วงลงสู่พนื้ ดินและสลบแน่นิ่งไป! อวัยวะ
เหล่านั้นค่อยๆละลายกลายเป็นน้าสีดาเหลวๆแทน มันผสมกับโลหิตสีดาจนกลมกลืนกลายเป็นสีที่เข้มกว่าเก่า!
ฉันรีบหันไปมองทิศทางทีล่ าแสงถูกส่งมา และเห็นเงาใครคนหนึ่งกระโดดมาจากแป้นบาสพร้อมกับใช้ลาแสงนั้น
ทาลายปีศาจทัง้ หมดอย่างราบคาบ!
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!”
เหล่าอสุรกายกระหายเลือดทั้งหลาย เมื่อโดนลาแสงพุ่งทะลุร่าง! ร่างของมันก็ระเบิดกลายเป็นก้อนเนื้อสีแดงก่าที่
ละลายเช่นกัน! เมื่อเขาเหยียบแผ่นพสุธา พวกปีศาจหลายสิบตัวหันมาจ้องเข้าและกระพือปีกบินขึน้ ไปพร้อมกับพุ่งร่างเข้า
มาอย่างความเร็วสูงดัง่ ลาแสงฟ้าผ่า เขายืนนิง่ และพึมพาอะไรสักอย่างราวกับท่องมนตราเวท เขาผายมือออกและกระโดด
ขึ้นแป้นบาสอีกครั้ง
อีกนิดเดียว ฝูงกองทัพมัจจุราชกาลังจะใช้กรงเล็บแห่งความตายกระชากจิตวิญญาณแล้ว! ทว่า!.....
“แวบบบบบบ!”
วงแหวนไสยเวทย์สีแดงฉานได้ปรากฏขึ้นใต้ฝ่าเท้าของชายหนุ่ม! วายุสีดาหลายร้อยลูกได้พุ่งเข้าที่หมุนรอบตัวเขา
และบดบังร่างสูงนั้นจนมืดมิด! วงแหวนใต้ฝ่าเท้าได้ส่องแสงจ้าจนเหล่ามัจจุราชปีกค้างคาวได้ผงะถอยออกมา!

“ฟู~่ ”
จู่ๆวายุสีดาก็ได้สลายออกมาเผยให้เห็นบุรุษยืนนิง่ อยู่กบั ดาบด้ามงามสลักค้างคาวที่คมดาบ สายตาคมกริบดุจ
ใบมีดสีเขียวมรกตทีจ่ ับจ้องศัตรูทอี่ ยู่เบื้องหน้าแปรเปลี่ยนเป็นสีแดงก่า! ผมนุ่มดุจใยไหมสีนิลสนิทได้กลับกลายเป็นสีเงิน
วาวดังเดิม! เขาผู้นั้นกระโดดพุง่ เข้าหาฝ่ายศัตรูและตวัดดาบไปข้างหน้าทันที!
“เคิสร์เดโมมมมมมมม วิน!”
“ฟ้าวววววววววววววววววว!”
“ตูมมมมมมมมมมมม!”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกก!”
สิ้นวจีคาสาปของราชันย์แวมไพร์! วายุสีนิลที่พึ่งสลายได้รวมตัวกันและพุง่ เข้าใส่ร่างของฝ่ายตรงข้ามทุกตนราวกับ
ลาแสงฟ้าผ่า! เสียงระเบิดได้ดังสนั่นขึ้นมาทันทีพร้อมกับเสียงกรีดร้องด้วยความทรมานดังตามมา! ควันสีเทาอมดาพุ่ง
โขมงเต็มไปทั่วสเตเดียมจนไม่สามารถมองเห็นอะไรเบื้องหน้าได้เลยแม้แต่น้อย! ทุกคนที่อยู่ในที่นนั้ ต่างไอค่อกแค่กไปหมด
....ฉันดันร่างของฉันและพยายามทรงตัวให้ยืนดังเดิม พร้อมกับและใช้มือปัดควันออก แววตาสีแดงฉานของฉันกระพริบ
ช้าๆและได้กวาดมองไปรอบๆ....เพื่อที่หามิฌองค์....แต่จู่ๆมีใครคนหนึ่งคว้าข้อมือของฉัน ฉันหันหลังไปมองทันที!
“ฉันเอง!” เสียงนุ่มๆว่า ควันสีเทาค่อยๆจางเรื่อยๆ....จนเห็นใบหน้าขอเจ้าของมือทีจ่ ับข้อมือของฉัน
“เอริค!” ฉันเลิกคิ้วขึ้นและถามไปทันที
ชายหนุ่มคนนั้นถอนหายใจและปล่อยข้อมือของฉันออก ร่างของเขาเต็มไปด้วยแผลใหญ่ๆมีเลือดไหลซิบๆบางจุด
ข้างๆเขามีชายนิโกรร่างเตี้ยเกาะแขนของเขาอยู่ เขาคนนั้นหายใจหอบแอ่กๆและมีสีหน้าที่หวาดหวัน่ ตลอดเวลา...แว่นตา
ของเขาเฉไปข้างหนึ่งและเลนส์ได้แตกไปข้างหนึ่งด้วย...เขาไม่พูดอะไรเลยนอกจากตัวสั่นเทาอย่างเดียว...เอริคยิ้มกว้าง
เมื่อเห็นฉัน....ไอ้นี่ท่าทางจะประสาทและ...เวลาแบบนี้ยงั ยิ้มได้
“นายไปอยู่ไหนมาน่ะ!” ฉันถามไปทันที! “แล้วนายรอดมาได้ยังไงเนี่ย!”
“ฉันกับเอ็ดเวิดส์หนีไอ้คา้ งคาวยักษ์น่ะซิ ถามได้” สีหน้าของเขาเครียดจัดขึ้นมาทันที เขาหอบเล็กน้อยและค่อยๆ
พูด “ไอ้พวกบ้านั่นไล่ตามมาอยู่ได้....ยังดีที่พ่อฉันให้ไอ้นี่มา....”
ว่าแล้วเขาก็หยิบสายสร้อยที่ห้อยคอเขาอยู่ มันเป็นสร้อยไม้กางเขนสีทองอร่ามที่มีพระเยซูเจ้าถูกตรึงอยู่ เขาพูดต่อ
“ฉันชูให้มันเห็น ร่างของมันก็สลายกลายเป็นน้าไปทันที!...ไม่งั้นฉันคงตายก่อน ไม่ได้พบหน้าเธอแน่ๆเลย” เขาจ้อง
มองมาที่ฉันอย่างลึกซึง้ และรัวถามฉันมาทันที! “แล้วเธอเป็นยังไงบ้าง! โดนอะไรรึเปล่า! แล้วทาไมถึงมีเลือดเลอะที่มมุ ปาก
แบบนี้ล่ะ” พูดจบเขาก็ใช้นิ้วโป้งที่หยาบกร้านลูบที่ริมฝีปากของฉันอย่างเป็นห่วง

...สลายเพราะไม้กางเขนหรอ...เป็นแวมไพร์จริงๆด้วย....ฉันปัดมันนิ้วของเขาออกและตอบไป
“ฉันไม่เป็นอะไรอยู่และ” ฉันบอกไปและวิ่ไงปข้างหน้าทันที! “ตอนนี้ไปหามิฌองค์ก่อนเถอะ ก่อนที่ไอ้แวมไพร์ทั้งฝูง
มันจะกินมิฌองค์เป็นมื้อค่าซะก่อนน่ะ”
“อะไรนะ! แวมไพร์!” เอริคไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่ฉันพูดและวิ่งตามฉันมา เอ็ดเวิดส์ก็วงิ่ ตามมาด้วย “เธอบ้าไปแล้ว
เหรอ เฟรย่า! ฉันว่ามันเป็นพวกสารเคมีที่แพ้ทองก็ได้ ถึงสลายไป”
“สารเคมีบา้ นนายน่ะซิ!” ฉันเถียงกลับไป “มีแต่แวมไพร์นะ่ แหละที่พอเจอไม้กางเขน หรือโดนร่างถึงสลายไปดื้อๆน่ะ”
พวกเราทัง้ สามวิ่งไปตามทางที่เต็มไปด้วยเลือดนองไปทั่ว ฉันพูดต่อไปเรื่อยๆ
“แล้วสารเคมีคงสามารถฆ่าคนจนเลือดนองไปทั่วสนามบาสได้เนอะ เอริค! ทั้งสามารถฉีกร่างออกมาอย่างง่ายดาย
ราวกับสัตว์ป่าและดูดดืม่ เลือดคนเป็นจานวนมาก แถมมีปีกค้างคาวขนาดใหญ่นั่นน่ะ!”
“เป็นไปไม่ได้น่ะ เฟรย่า!” เอริคเถียงกลับ “นี่มันยุคศตวรรษที่21แล้วนะ เรื่องไสยศาสตร์ ปีศาจมากมีมันไม่มีทางเกิด
แน่นอน! พวกพ่อมดแม่มดก็โดนล่าในช่วงศตวรรษที่15-16ไปแล้วด้วย มันจะเกิดขึ้นได้ยงั ไง!”
..ใช่....เอริค...ตอนแรกฉันก็ไม่เชื่อหรอก...ฉันหยุดเดินและหันไปพูดกับเขา
"นายพูดถูก เอริค” น้าเสียงมั่นใจของฉันว่า “แต่ไม่มีใครรู้เสมอไปนี่ ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น.... บางที แวม
ไพร์ พ่อมดแม่มด หรือปีศาจทั้งหมด...อาจจะยังไม่หมดไปจากโลกนีก้ ็ได้...”
ชายหนุ่มสะอึกลมกับคาพูดของฉัน...สายตาทีเ่ ต็มไปด้วยความตะลึงเล็กน้อยจ้องมาที่ฉันซักครู่ แววตาของฉันเต็ม
ไปด้วยความแน่วแน่มากจนเขาส่ายหัวเล็กน้อยและถอนหายใจ
“โอเค! ฉันยอมเธอเลย” เขาว่า “เธอพูดวะยังกับว่า เธอเคยเจอและคุยกับแวมไพร์ตวั เป็นๆงั้นล่ะ”
...ใช่ เอริค...ฉันเคยคุยกับตัวเป็นๆ...แถมไม่ใช่คนเดียวด้วย....เป็นแคว้นเลยล่ะ...
“ใช่! ฉันเคย” ฉันบอก เขาขมวดคิ้วด้วยความอยากรู้ทันตา “แต่ตอนนี้หามิฌองค์ก่อนเถอะ”
จากนั้นพวกเราก็วงิ่ ตามหาต่อ และ แล้วก็เจอพอดี....หญิงสาวผมสีน้าตาลแดงที่เปรอะเปื้อนไปด้วยโลหิตนอนสลบ
อยู่ พวกเราทุกคนวิ่งเข้าไปหาเธอผู้นั้น พวกเราทุกคนต่างมองหน้าเธอ ฉันประคองร่างขึ้นและเขย่าเล็กน้อย
“มิฌองค์! มิฌองค์! “ ฉันเรียกให้เธอตื่นขึ้น
หญิงสาวค่อยๆลืมตาขึ้นและมองไปรอบๆ และเมื่อเธอเห็นฉัน เธอก็โผกอดฉันทันที!
“เฟรย่า...ฮือๆๆๆ ฮือๆๆๆๆ” เสียงร่าไห้ได้ดงั ก้องหูของฉัน....”มัน....น่ากลัว...น่ากลัวมากๆเลย...ฮือๆๆๆๆ”

ฉันหันไปมองหน้าเอริคและเอ็ดเวิดส์ ทั้งสองคนมองหน้ากันและมองมาที่มิฌองค์อย่างอดสงสารไม่ได้....เป็นใครๆก็
ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกทีเ่ จอเรื่องสยดสยองขนาดนี้แล้วร้องไห้น่ะ...แต่...แวมไพร์มากขนาดนี้ ต้องมีคนบงการมาแน่...มันจะ
มากเกินไปและ ที่บังอาจมาทาลายคนของที่นี่....รึว่า....ที่มาเพราะ.....
ฉันหันไปมองเบื้องหน้า ควันสีเทาค่อยๆจางหายไป และแสดงให้เห็นภาพที่น่าสยดสยอง นอกจากจะเต็มไปด้วย
ซากศพที่ถูกกัดกินแล้ว ก็มีนาสี
้ ดาข้นๆเต็มไปหมด เป็นกองๆ และบุรุษร่างสูงในชุดฮิพพอฟสีเลือดยืนหอบเล็กน้อย ในมือ
ของเขาเต็มไปด้วยน้าข้นๆสีดาไหลติ๋งๆ ร่างของเขาไม่มีบาดแผลเลยแม้แต่น้อย นัยน์ตาของเขากลับกลายเป็นสีเขียวมรกต
แล้ว แต่ผมสีเงินวาวของเขานั้น ยังคงเป็นทนอยู่ เขาสาวเท้าเดินมามาที่กลุ่มพวกเราทันที และมองหน้าทุกคน
“ไม่เป็นไรใช่มั๊ย” น้าเสียงเย็นดุจน้าแข็งถามมา
ทุกคนส่ายหน้า ยกเว้นเอริคที่มองเขาด้วยความหวาดระแวงแทน ผู้ถามจ้องกลับไปเช่นกัน...เฮ้ย..อย่าพึง่ ไม่กินเส้น
ตอนนี้จะได้มยั๊ !...
“นาย....เป็นใครกันแน่ วิซิอัส” น้าเสียงที่เต็มไปด้วยปุจฉาถาม
เขาจ้องมองอย่างเย็นชาและเปรยเสียงกระซิบ
“ข้า....เป็นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์....” เขานั่งยองๆลง “....และ อมตะนิจนิรันดร”
“...วะ...แวม...แวมไพร์...เหรอ” เสียงตะกุกตะกักของเอ็ดเวิดส์เอ่ยมา เป็นครั้งแรกหลังจากเกาะและสั่นเป็นเจ้าเข้า
ของเขาที่เพิง่ ถาม
ชายหนุ่มเหลือบมามองทีฉ่ ันและมองมาทีเ่ อ็ดเวิดส์”
“....ใช่....ข้าเป็น...” สิ้นคาพูด เขาเหลือบมองมาที่ฉันกับมิฌองค์เล็กน้อย
“วิซิอัส! ทาไมแวมไพร์พวกนั้นถึง....”
“นั่นน่ะเหรอ” เขาเดาพร้อมกับชูมือข้างหนึ่ง น้าสีดายังคงไหลข้นๆอยู่ “ก็แค่พวกตุ๊กตาดินมนต์มดื เท่านั้นแหละ”
“ตุ๊กตา!” ฉันพูดเสียงดัง “เล่นเลือดสาดนี่..แค่....”
“ใช่...มันคือพวกตุ๊กตา” เขาว่าเย็นๆและพูดต่อ “ตุ๊กตาพวกนี้จะถูกปั้นเป็นรูปต่างๆและกลายร่างขนาดตามใจชอบ
ของผู้ปั้น...มันจะทาตามทุกอย่างตามความคิดของผู้ปั้นทั้งหมด”
“แล้วใครปั้นล่ะ” เอริคสงสัย

“.........” ความเงียบตอบกลับมาและกล่าวมาพร้อมกับมองมาที่ฉัน “...ข้าคิดว่าเป็นคนทีต่ ้องการฆ่าเจ้าและข้า
แน่นอน....”
“ใครล่ะ...” ฉันนึก.....รึว่า.....บ้าน่า!.... “...อย่าบอกนะว่า....มันก็อยู่ในยุคนี!้ ...เป็นไปไม่ได้!..”
เอริคกับเอ็ดเวิดส์สงสัยกับสิ่งที่ฉันพูด พวกเขาทั้งสองจ้องหน้าฉัน ราวกับต้องการคาตอบทีฉ่ ันคิดอยู่ ทว่าราชันย์
แวมไพร์หนุ่มร่างสูงกลับเงียบเชียบ เขามิปริปากคาพูดใดๆออกมา ตรึกตรองคิดอะไรบางอย่างอยู่นาน....โอ๊ย! คิดอะไรได้ก็
พูดมาซี!้ .....
“นี!่ วิซิอัส อย่ามาทาเป็นเงียบ!” คิ้วของฉันผูกเป็นริบบิ้นและกระชากคอเสื้อของเขาเขย่าๆๆ “พูดมาเดี๋ยวนี้นะ! ว่า
ใครกั๊น!”
สายตาเฉือดเฉือนของเอริคจ้องมองไปที่มือของฉันที่กาลังเขย่าคอเสื้อของวิซิอัสไม่วางตา ราชันย์หนุ่มได้แกะมือ
ของฉันออกและลุกขึ้นยืนดังเดิม
“หากเจ้าคิดว่าเป็นทีปีสนั้น ไม่ใช่หรอก” เขาบอกมาและถอดเสื้อฮูกสีขาวทีเ่ ลอะน้าข้นๆสีดาออก เหลือเพียงแต่เสื้อ
แขนยาวสีดาเท่านั้นพร้อมกับโยนไปคลุมร่างของหญิงสาวในอ้อมแขนของฉัน “...แต่หากเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของที
ปีสก็ไม่แน่”
“หมายความว่า! คนที่ปั้นอาจจะเป็นลูกหลานของทีปีสเหรอ!” ดวงตามสีแดงฉานของฉันเบิง่ ออกมาด้วยความไม่
อยากเชื่อ
“ข้าว่า...ไม่ใช่” น้าเสียงเย็นๆแย้งมา “ลืมไปแล้วเหรอ ว่าเจ้าทาอะไรกับทีปีสไว้”
....อ้อ....จริงด้วย....ลูกศรที่ฉันยิงใส่ไป...ถ้าทีปีสไม่สูญพันธุ์ก็ถึกเกินไปและ....โดนไปขนาดนั้นน่ะ....
“แล้วใครไม่ทราบย่ะ!” ฉันเริ่มปล่อยมิฌองค์และยืนขึ้น หญิงสาวผมสีนาตาลแดงขยั
้
บกายไปอยู่ใกล้ๆกับเอริคแทน
ชายหนุ่มหันมามองฉันช้าๆ แววตาสีมรกตนั้นสื่อให้เห็นความเย็นชาและเคร่งเครียดกับเรื่องนี้
“เรื่องของผูใ้ หญ่ เด็กอย่างเจ้าไม่เกีย่ ว!”
....คาตอบตัดบทของหมอนี่มาอีกและ....ให้ตาย!....เรื่องแค่นี้ทาไมไม่พูดฟะ!....กลัวดอกพิกลุ จะร่วงรึไง!...
“แต่ฉันเป็นนักปราชญ์ของนาย” ฉันยืนท้าวสะเอวและพูดจาหาเรื่อง “นักปราชญ์เองก็มีสิทธิ์ที่จะรู้ได้เช่นกันในงาน
ของผู้เป็นเจ้านายไม่ใช่เหรอ! หรือนายจะเถียงว่าไม่จริง!”
ผู้เป็นราชันย์มองเฉยชา ไร้ความวิตกแต่อย่างใด

“จริงอย่างทีเ่ จ้าพูด” เขาตอบกลับมา...ฮ่าๆๆ...เห็นมั๊ย....ฉันชนะหมอนี่แล้ว.....”แต่...หากเจ้านายไม่ต้องการให้
ลูกน้องหน้าไหนล่วงรู้ เจ้าก็ไม่มีสทิ ธิ์เหมือนกัน ขนาดเพื่อนสนิทอย่างรอยกับคาร์มิลยังไม่สามารถรู้ได้ เจ้าเองก็อย่าคิดว่า
ข้าจะให้เจ้ารู้ไปง่ายๆหรอก!”
ชิ!....เล่นไม้ตายนี่มาใช้เหรอย่ะ!...ฉันขยี้เท้าด้วยความเจ็บปวดถึงทรวงและขบกรามกรอดๆ....เออๆๆๆ...ในเมื่อไม่
บอกดีๆ....ฉันจะให้นายพูดให้ได้เล๊ย!!!!....ดูท่า เขาจะไม่สนใจกับพฤติกรรมของฉันเลยแม้แต่นิดเดียว...นี่กลับมาพูดให้รู้
เรื่องนะเว๊ย!...เขาหันไปพูดกับเอริคแทน
“เจ้าพาทุกคนหนีไปก่อน” น้าเสียงราบเรียบบอกไป “ยังมีบางคนในที่แห่งนี้นอนสลบอยู่ดว้ ย พาออกไปให้หมด
เดี๋ยวนี!้ ”
แทนที่เอริคจะตกลง เขากลับแสดงท่าทีต่อต้านซะนี!่
“ทาไมฉันต้องฟังนาย วิซอิ ัส” เขาเลิกคิ้วและยิ้มกวนๆใส่ “นายมีสิทธิ์อะไรไม่ทราบ ไม่ใช่พ่อแม่ฉันซักหน่อยทีจ่ ะต้อง
เชื่อน่ะ”
ชายหนุ่มผมสีเงินจ้องมองเขาผู้นั้นด้วยสายตาที่อาฆาตแทน จนอีกฝ่ายเกิดสะดุง้ เฮือกและสั่นเทาไปโดยไม่รู้ตัว...
ความกดดันและน่ากลัวมหาศาลของแวมไพร์หนุ่มทาให้อกี ฝ่ายนิง่ เงียบไป เขาก้มหน้าหลบสายตาคู่นั้น ไม่อยากจะเชื่อเลย
ว่า..... แม้แต่คนจิตแข็งอย่างเอริคยังสะท้านไปทั้งร่าง....เพราะแค่สายตาเวลาที่ไม่สบอารมณ์ของราชันย์แวมไพร์ผู้นี้เท่านั้น
....
“เจ้า....จะ-ทา-หรือ-ไม่-ทา” เสียงเย็นเฉียบได้เอ่ยถามช้าๆอีกครั้ง
“เออๆ” จู่ๆเอริคก็ตอบไปง่ายดายและพยุงร่างของมิฌองค์ให้ยืนขึ้น “แล้วจะให้ฉันพาไปไว้ที่ไหน”
“ไปที่ไหนก็ได้ให้ไกลจากที่นี่ที่สุด” ชายหนุ่มหันไปมองน้าข้นๆเหลวๆสีดาที่นองพื้นอีกครั้ง “อ้อ พานางนี่ไปด้วย
เดี๋ยวนางนี่จะเป็นตัวถ่วงเกะกะข้าเปล่าๆ!”
เฮ้ย!....ฉันไปเกะกะตอนไหนไม่ทราบ!.....
“ใครกันแน่ที่เป็นน่ะ วิซิอสั !” ฉันเดินเข้าไปหาเรื่อง แต่หมอนั่นกลับจับบ่าของฉันทัง้ สองข้างและหมุนตัวพร้อมกับ
ผลักร่างของฉันไปหาเอริค
“ไม่มีเวลาและ รีบไปก่อนที่....” จู่ๆชายหนุ่มหยุดพูดและหมุนตัวตวัดดาบไปด้านข้างทันที!
“ฉัวะ!”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกก!”

พวกเราทุกคนต่างมองด้วยความตกใจถึงที่สุด! เมื่อเจ้าของเสียงร้องนั้นเป็นปีศาจกระหายเลือดเนื้อที่กาลังรวม
ร่างที่ใหญ่โตมหึมามากกว่าเก่าถูกคมดาบสีเงินตัดผ่านร่างเป็นสองซีก โลหิตสีดาได้พงุ่ มาสาดร่างของชายหนุ่มอีกครั้ง....
แค่ตัวเดียวน่ะ ไม่วา่ หรอก...แต่ ทีฉ่ ันเห็นเบื้องหน้าไกลๆนีซ่ ิ....
“พระเจ้า....มันรวมตัวได้ใหม่” น้าเสียงกระซิบของเอริคว่า “แถมยัง.....”
“เป็นร้อยตัวและใหญ่เดิมกว่าด้วย” มิฌองค์ทาหน้าขยะแขยง งานนี้คงจะเกลียดปีศาจนามว่า
แวมไพร์ไปอีกนานแน่
“อย่าพูดมากเลย รีบวิง่ ไปตอนนี้ก็.....” เอ็ดเวิดส์หน้าเสียเต็มๆ
ของเหลวข้นๆสีดาทีเ่ จิง่ นองอยู่บนพื้นค่อยๆไหลรวมตัวกันอย่างรวดเร็วและกลับกลายเป็นอสุรกายหลายร้อยตัวขึ้น
ทันที! ปีกที่เต็มไปด้วยน้าเมือกสีขาวถูกสยายออกจากกัน! แววตากระหายเลือดสีแดงฉานทุกคู่เบิกตาโพลงขึ้น! ร่าง
อสุรกายทั้งหมดโผผินทยานขึ้นสูท่ ้องนภาดั่งฝูงเหยีย่ วล่าเหยื่อ และ....พุ่งเข้าหาเหยื่อรสเลิศอย่างพวกฉันราวกับอสุนีผ่าน
น่านฟ้าทันที!
“ตายซะเถอะ เฟรย่า โนคาเอล!”
“วิ่งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง!”
เสียงตะโกนของเอ็ดเวิดส์ดังแทรกกับเสียงคารามไล่ล่าของฝูงของปีศาจกึ่งค้างคาวยักษ์ ฉันหันหลังวิ่งไล่ตามกลุ่ม
ของพวกเอริคอย่างรวดเร็ว แต่....หยา!....ขาฉันพันกันจนทาให้ฉันหกล้มไป!...
“เฟรย่า!” เอริคตะโกนเรียก และกาลังจะวิ่งเข้ามาช่วยฉัน! แต่!
“โฮกกกกกกกกกกก!”
“ผัวะ!”
“โครม!”
อสุรกายตัวหนึ่งพุง่ ไปทางด้านกลุ่มของพวกเอริคแทนและใช้กรงเล็บปัดร่างพวกเขาดัง่ กับปัดหนอนเศษสวะไป
ทันที! ร่างทั้งสามกระแทกไปกับฝาผนัง และสลบไปทันที! อสุรกายที่เหลือมุ่งหน้ามาทางด้านฉัน! อีกนิดเดียว ร่างมันก็จะ
สามารถกัดขยี้ร่างของฉันให้เละเป็นจุนแน่ๆ! แต่!
“ฟ้าวววววววววววววววววววว!”
“ฉึกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกก!”

เสียงทรมานของพวกมันร้องดังไปทั่ว! ร่างของพวกมันละลายกลายเป็นของเหลวทีเ่ หนียวเหนอะสีดาอีกไปทัน
ตา!....ฉันมองไปที่มือที่อ่อนนุ่มของฉัน...ฟู.่ ..ยังดีนะเนี่ยที่หยิบธนูSatan Stringทัน....ไม่งั้นเละเป็นโจกแน่เลย!
“ยังไม่ลงหลุมใช่ม่ะ” เสียงเรียบๆคุ้นหูถามมาจากด้านขวา
ฉันหันไปตามเสียงและลุกขึ้น....วิซิอัสนี่....ตอนนี้เขากาลังก้าวขึ้นไปที่ร่างอสุรกายที่เหลือเหล่านั้นและกระโดดขึ้น
เหนือร่างของพวกมัน คมดาบของเขาเรืองแสงสีดาเล็กน้อย ก่อนที่มันถูกตวัดไปที่เหล่าอสุรกายเบือ้ งล่างทีก่ าลังจะพุ่งเข้า
มาหา
“ดาร์กกกกกก เอนเลส!”
“ฟ้าวววววววววววววว!”
“ฉัวววววววววววะ!”
“ฉึก!ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกก”
ร่างเหล่านั้นก็ละลายกลายเป็นน้าข้นๆเหลวๆไปทันตา! เพราะ ลาแสงที่กระจายเป็นวงกว้างจากดาบDark
Mysteryของวิซิอัส และ ลูกศรCurse Arrowที่ฉันพึ่งยิงไปสดๆรอดๆ ก็เลยกลายเป็นอย่างทีเ่ ห็น...เหลว...เละข้น....ดูน่ากิน
กว่านี้ หากมันไม่ได้มาจาก....ปีศาจบ้าคลั่ง.....เมื่อชายหนุ่มเหยียบลงสู่พื้น ฉันรีบวิ่งเข้าไปหาทันที!
“คนเลวอย่างฉัน พระเจ้ายังไม่อยากรับย่ะ!” ฉันถลึงตาใส่เขาและหันไปมองกองน้าข้นๆ “นี!่ ทาไมไอ้ตุ๊กตาพวกนีม้ ัน
ถึงรวมร่างได้อกี น่ะ”
“ตุ๊กตาจะคืนชีพได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้บังคับและ.....” น้าเสียงเย็นชาเอื้อนเอ่ยตอบ เขาเงยขึ้นไปมองเพดานกระจก
ใสที่ตอนนี้แตกไปเป็นบางจุด สีหน้าของเขาเคร่งเครียดมาทันตา “ความมืด”
ฉันหันไปมองตาม ตอนนีท้ ้องฟ้ากลายเป็นสีแดงอมส้มเข้มจัด ราวกับสีโลหิตที่ไหลเวียนในร่าง ตะวันสีทองยาม
อัสดงกาลังจะลับขอบฟ้า ความมืดมิดยามราตรีกาลกาลังจะคืบคลานมาแทนที่ เดี๋ยว....รึว่า....
“หมายความว่า....” ฉันเกร็งสีหน้า
ไม่ต้องพูดเขาก็รู้....เขาเพียงแค่พยักหน้าและพูดต่อ
“ยิ่งมืดมากเท่าไหร่ มันก็...” สายตาที่คมกริบจับจ้องไปมองที่ของเหลวข้นๆที่นองกาลังรวมร่างอีกครั้ง “รวมร่างและ
ตายยากยิ่งขึ้น!”

น้าข้นๆที่เจิ่งนองกาลังถูกรวมอีกครัง้ อย่างรวดเร็วกว่าเก่า ฉันจับธนูง้างขึ้นอีกครัง้ วิซอิ ัสตั้งท่าและจับดาบแน่นขึ้น
มากกว่า....นี่มันไม่ใช่ตกุ๊ ตาดินของนายแล้วล่ะมั้งวิซิอัส!...ถ้าจะเรียกให้ถกู เรียกว่าซอมบีด้ ีกว่ามัย๊ !
“ แล้วนายจะจัดการยังไงล่ะ ในเมื่อฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่ตาย” ฉันทาหน้าเหยเก
“ฆ่าไปเรื่อยๆจนกว่าผู้บงั คับจะสัง่ ไม่ไหว” วิซิอัสถอนหายใจ
“โฮกกกกกกกกกกกกกกก”
เหล่าตุ๊กตาดินร่างค้างคาวผีดิบคารามกึกก้องจนแผ่นดินสั่นสะเทือน ฟันของฉันขบดังกรอดๆ พยายามทาสีหน้าให้
ราบเรียบที่สุด สายตาเหลือบไปมองเขาคนนั้น ดูทา่ แล้วเขาไม่มีความหวาดหวั่นเลยแม้แต่น้อย....ทั้งๆรู้ว่าไอ้คาตอบทีต่ อบ
มา!...มันหมดหนทางสิ้นดี!......น้าเมือกสีขาวได้ถูกสะบัดออกไปทั่ว และมันกาลังสยายปีกอีกครั้ง!
“ให้ตาย....นายนี่มั่นใจเหลือเกินนะ...” ฉันว่าไปด้วยน้าเสียงหวั่นๆ “ฉันว่าฝ่ายเราจะซี้แหงแก๋งก่อนน่ะซิ”
“งั้นเจ้าก็ใช้สมองอันชาญฉลาดของเจ้าซิ” เขาขมวดคิ้วและจ้องไปมองเหล่าอสุรกายน้อยๆ(รึเปล่า)ที่กาลังกระพือ
ปีก “เป็นนักปราชญ์ไม่ใช่เหรอไง”
“เออ รู้แล้วน่า!” ฉันแยกเขี้ยวใส่เขาและหันไปมองฝูงอสุรกายอีกรอบ
และแล้ว พวกมันก็พุ่งโจมตีมาพวกเราประดุจกับพยัคฆ์แห่งขุนเขาไล่ล่าเหยื่อทันที! กรงเล็บสีดาสนิทกาลังจะตระ
คุรบร่างของพวกเราแล้ววววววว!
“ตูมมมมมมมมมมมมมมม!”
“โครมมมมมมมมมมม!”
เสียงระเบิดราวกับรัวกลองได้ดังขึ้น! ทว่า! กรงเล็บเหล่านัน้ ได้บิดขยี้เศษอิฐและผงธุลีแทน! เพราะ....
“ไอ้งั่ง! ทางนี้ย่ะ” ฉันตะโกนอีกด้านหนึง่ ของสเตเดียม
พวกมันหันไปมองตามเสียง เห็นร่างของฉันและวิซิอัสกระโดดถอยหนีไปจากวิถีทางของพวกมันและต่างฝ่ายต่าง
วิ่งแยกไปคนล่ะทาง พวกมันหันไปคุยอะไรไม่รู้ แต่ที่แน่ๆ กองทัพตุก๊ ตาดินได้แบ่งออกไปสองส่วนและเข้าโจมตีฉันกับหมอ
นั่นทันที!
“เอ็กซ์พลอต แอสซาส!”
“ตูมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ!”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกก!”

“ฟ้าวววววววววววววววววว!”
“ฉึกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ!”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกก!”
เสียงการสู้รบได้ดังอึกทึกครึกโครมไปทั่ว! ไม่ว่าจะเป็นเสียงระเบิดจากเวทมนตราระเบิดร่างของวิซิอัส...เสียงพุ่ง
แหวกอากาศด้วยลูกศรหัวมังกรเหล็กสีดาของฉัน....และ...เสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวของพวมัน!...ผสนผสาน
บรรเลงเพลงแห่งขุมนรกโดยแท้! ร่างของพวกมันละลายอีกครั้ง แต่ยังไม่ทันหายใจทั่วท้องก็เริ่มรวมร่างกันใหม่ ฉันมองหน้า
เขาอีกฟากฝัง่ ราวกับจะถามว่า ‘ไม่มีทางอื่นแล้วเหรอ’ คาตอบทางสีหน้าที่เกร็งนั้นคือ ส่ายหน้าเท่านั้น ....อย่างนี้มีหวัง
ต้องตายเพราะหมดแรงสู้แน่!

“หึๆๆๆๆ” เสียงหัวเราะในลาคออย่างสะใจของใครคนหนึ่งแว่วมา “อดีตราชันย์แวมไพร์เอ๋ย สนุกกับการเล่น
ตุ๊กตาดินมนต์มดื ของข้ารึเปล่า ตุ๊กตาของข้าดูท่าจะชอบใจท่านเป็นพิเศษเลยนะถึงตื้อไม่เลิก”
ใครคนหนึ่งกาลังนั่งดูภาพของชายหญิงสองที่กาลังต่อสู้อาเป็นเอาตายกับกองทัพปีศาจไม่มีวันตายอยู่อย่างชอบ
ใจจากในน้าสีแดงฉาน ท่ามกลางเหล่าชายชุดสูทดามากมายยืนนิ่งราวกับหุ่น เจ้าของเสียงยิ้มแสยะจนโชว์เขี้ยวสีขาวที่
แหลมคมทั้งสองซี่
“คุณชายครับ แล้วท่านจะให้พวกมันฆ่าอดีตราชันย์จริงๆเหรอครับ” หนึ่งในชายชุดดาเอ่ยถาม
“ไม่หรอก” คนๆนั้นบอกด้วยน้าเสียงล้าลึก “ข้าก็เพียงแค่ให้เจ็บนิดๆหน่อยๆ อดีตราชันย์เป็นใคร ข้าไม่อาจเอื้อมที่
จะฆ่าด้วยเศษดินเหล่านั้น อุตส่าห์ไปดูท่านแข่งบาสทั้งที จะมาฆ่าก็ไม่ได้ ครีเจส! ท่านจะต้องถูกประวัติศาสตร์ฆ่านัน่
แหละ ถึงเหมาะสมแล้ว แต่...” สายตาวาวโรจน์สีดาจับจ้องไปภาพที่หญิงสาวแววตาแดงฉานซึ่งกาลังต่อกรอยู่ “ถ้าเป็น
แม่หนูน้อยคนนี้ คงให้อยู่ไม่ได้หรอก”
“เพราะอะไรครับท่าน” ชายนามว่าครีเจสถามต่อ
“แม่หนูนี่เป็นเผ่าพ่อมดแม่มดเศษสวะน่ะซิ” เขาว่า “นายท่านเกลียดพวกมันเข้าไส้! ต้องทาลายล้างเผ่ามันให้หมด
ไม่งั้นมันจะทาให้ประวัติศาสตร์ทแี่ ท้จริงผันแปรแน่!”
“แต่นายท่านไม่ให้ฆ่าไม่ใช่เหรอครับ”
“เหรอ” คนผู้นั้นเลิกคิ้ว และใช้วาดไปในอากาศเหนือไหบรรจุน้าที่กาลังแสดงภาพ “ตุ๊กตาดินของข้าเอ๋ย จงจับเฟร
ย่า โนคาเอล มาซะ! แล้วจงกลับพากลับมาหาข้า ผู้เป็นนายของเจ้า!”

“เจ้าคิดได้รึยัง!” ราชันย์แวมไพร์หอบถี่และรัวหลังจากทาการคอมโบเวทระเบิดและเวทเสาดินแห่งมนต์มืดยกที่สิบ
สองไปหยกๆ แขนทั้งสองข้างของเขาเริ่มล้าทั้งคู่ ฉันเองก็ไม่ต่างจากเขาเลย ลูกศรที่ยงิ ไปถูกพวกมันดูดกลืนและรวมร่างที่
แข็งแกร่งกว่าเดิม แถมยังเริ่มปวดแขนจนจะยกตอนนี้มันละลายไปและเริ่มรวมร่างอีกรอบ
“ยังเลย!” ฉันมองไปที่ท้องนภาสีแดงอมส้มทีเ่ ริ่มกลายเป็นสีดาทีละน้อยๆ ตะวันกาลังจะลับจากขอบฟ้าที่กว้างใหญ่
แล้ว
“รีบคิดเร็วๆเข้าๆ ก่อนที่ข้า...” ขาข้างหนึ่งของเขาเริ่มทรุดลง แต่เขาใช้ดาบยันร่างของเขาไว้ แววตาสีเขียวมรกตจับ
จ้องมาเครียดจัด “จะหมดแรง...”
กรรมชะมัด...นี่เราทั้งคู่จะต้องสู้ไปอย่างไม่สิ้นสุดรึไงนะ...เราจะมาหมดหวังไม่ได้เด็ดขาด! ต้องมีซี้ คิดหน่อยๆ เฟร
ย่า! ปัญหาทุกอย่างต้องมีทางแก้ ไม่ว่าจะดีจะร้ายแค่ไหนก็มีเสมอ!....แต่...จะทาลายจากผู้บังคับยังไงในเมื่อยังไม่รู้เลยว่า
เป็นไอ้บ้าตัวไหน!
สายตาของฉันกวาดมองไปที่พวกเอริค พวกเขาทัง้ หมดยังคงสลบอยู่ ไม่มีใครฟื้นมาสักคน คนๆอื่นๆที่ยังอยู่ที่นี่ตาม
มุมต่างๆและที่หลบซ่อนต่างสลบพอกัน เพราะโดนพวกมันปัดกระเด็นกระจายไปทั่ว…มันต้องมีหนทางซิฟะ.....ฉันมองไป
ที่พวกเอริค....เอ๊ะ....นั่น....เจ๋ง! ...นั่นล่ะได้ผล!....ฉันหันไปมองฟากฟ้าอีกรอบและเรียกหมอนั่น
“วิซิอัส! นายยังมีแรงเหลือพอที่จะกลายร่างเป็นร่างสมบูรณ์และส่งฉันขึ้นไปเพดานได้มั๊ย”
เขามุ่นคิว้ ด้วยความสงสัย แต่ก็พยักหน้านิดหนึง่
“มี...แต่ข้าต้องดืม่ เลือดนิดหนึ่งก่อน” เขาตอบกลับมาด้วยน้าเสียงเหนื่อยเต็มที่ “แต่เร็วๆ....มันกาลังจะดึงน้าเมือก
ของมันออกแล้ว”
พวกมันกาลังจะสยายปีกและดึงน้าเมือกทีค่ ลุมร่างออก ว่าแล้วฉันก็วงิ่ เขาไปหาพวกเอริคทันที!
“ดีล่ะ งั้นก็ได้ผลแน่! พวกมันไม่มีทางไปผุดไปเกิดแน่นอน!”

ตำนำนที่ 17 กลับสู่ซำตำเรส!
“โฮกกกกกกกกกกกกกก!”
อสุรกายหลายร้อยตัวจับจ้องมาทีว่ ิซิอัสไม่กะพริบตาเลยแม้แต่น้อย! คราวนี้นา่ แปลก แทนทีม่ ันจะพุ่งโจมตีเข้าหา
เขา พวกมันกลับตัง้ ท่าทีจ่ ะใช้กรงเล็บถลกหนังเขาผู้นี้แทน ราวกับรอคอยอะไรบางอย่าง เขาหันมามองฉัน ซึ่งกาลังทา ”
บางสิ่ง” ด้วยความสงสัย ความเงียบงันได้แพร่สะพัดไปทั่ว วายุแห่งความน่าสะพรึงได้พัดผ่านร่างของเขาและพวกมัน ต่าง
ฝ่ายต่างจ้อง ต่างฝ่ายต่างนิ่ง และ ต่างฝ่ายต่างตั้งท่า
...ถามจริงเหอะ....ไม่เมื่อยรึไงเนี่ย....แต่ยังไงก็ต้องทาอย่างที่ฉันคิดให้เสร็จก่อนและกัน
นิ้วที่เรียวงามของฉันดันเลนส์แว่นของหนุ่มนิโกรร่างเตีย้ ทีส่ ลบอยู่ และเก็บเลนส์ไป
“โทษทีนะเอ็ดเวิดส์ ฉันได้ค่าจ้างเมื่อไหร่จะซื้อแว่นฝังเพชร50กะรัตให้นายแน่” ฉันยิ้มแห้งๆ ก็เจ้านี่นะ มันหวงแว่น
โกโรโกโสของมันจะตายไป “หากฉันยังไม่ตายก่อนนะ”
ฉันหันขวับไปมองวิซิอัสและวิ่งโร่มาหาเขาด้วยความรวดเร็วทันที ทว่า!
“โฮกกกกกกกกกกกกกกกกกก!”
“พรึบ!”
“ฟ้าววววววววววววววววววววววว!”
“ตึง!ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”
แค่ชั่วพริบตา! เหล่าอสุรกายคารามและเปลี่ยนเป้าหมาย! ร่างทะมึนเหล่านั้นกระพือปีกหนังค้างคาวขนาดใหญ่
ขึ้นและพุ่งร่างเหล่านั้นมาหาฉันทันที! ฝีเท้าของฉันเร่งถีย่ ิบยิ่งกว่าตอนหนีสิ่งอื่นใด!
ตอนนี้กรงเล็บของพวกมันไล่ล่าตามหลังฉันติดๆกันโดยไม่ละเว้นเลยแม้แต่นดิ เดียว! อีกนิดเดียวฉันกาลังจะไปถึง
เขาแล้ว! เขาพุ่งร่างของเขายิง่ กว่าลาแสงวิ่งผ่านและคว้าร่างของฉันไว้พร้อมกับเหวี่ยงดาบของเขาหมุนติ้วๆไปข้างหน้าทัน
ตา!
“ฉัวะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ!”
“อ๊าก!ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”
“ตุบ!ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”

คมดาบที่คมกริบได้ส่งเสียงตัดศีรษะนับร้อยของเหล่าตุก๊ ตาเหล่านั้นทันที! พวกมันได้ราร้
่ องเสียงคร่าครวญของ
ผู้คนในไฟแห่งนรกโลกันตร์ที่แสนไพเราะน่าจับใจของโลกมืด! เสียงตกกระทบของศีรษะเหล่านั้นได้ตกลงมาราวกับรัว
กลองแห่งความปราชัยของพวกมัน! ร่างของพวกมันละลายกลายเป็นของเหลวไปในเพียงแค่อึดใจเดียวอีกครั้ง!
เขาหอบอีกครั้งกับการออกแรง! ถึงแม้จะน้อยนิด! แต่คนเรามันไม่ได้ถึกเสมอไป!...ถึงแม้หมอนี่มันไม่ใช่คนก็เถอะ
...สายตาอันเยือกเย็นและสงบนิ่งมองมาที่ฉัน และล้วงหยิบแดกเกอร์ธรรมดาเล่มหนึ่งให้ฉัน
“กรีดเลือดของเจ้าไวๆเข้า” เขาพึมพาและยืนพิงไปกับฝาผนังด้วยความอ่อนเพลีย
“ทาไมต้องกรีดด้วย!” ฉันทาหน้าแหยงๆกับแดกเกอร์
“ถ้าเจ้า..ให้ขา้ กัด...เจ้าก็เป็น...แวมไพร์ด้วย” เขาหอบและเขกหัวฉันไปทีหนึ่ง....โอ๊ย!....นี่เหรอไม่มีแรง!...ยิ่ง
กว่าดัมเบล2กิโลกรัมซะอีก.....ฉันเอามือกุมหัวและถูๆใหญ่... “เร็วๆ!”
“เออ! รู้แล้วน่า!” ฉันรับและเริ่มใช้มันกรีดที่แขนข้างหนึ่ง
...อึก!...ทาไมมันกรีดไม่ลงว่ะ...ไม่เป็นไร ต้องกดแรงกว่านี้!...เวร!...ไม่ลงอีก...ฉันสาละวนกับการกรีดแขนให้เป็น
แผลอยู่นานสองนาน จนชายหนุม่ ราคาญจึงกระชากแขนของฉันกับแดกเกอร์ออกไป
“นั่นน่ะ....เขา...ไม่ได้เรียกว่า...กรีด....” น้าเสียงพึมพาใกล้หมดแรงว่า “เขาเรียกว่า ข่วน “
“ชิ...เออๆๆๆ” ฉันพยักหน้าไปอย่างอารมณ์เสีย....หมดแรงขนาดนีย้ ังมีหน้าจะมาพูดกวนอีก....”รีบๆกรีดเร็วๆซี!้ ”
ชายหนุ่มหมุนแดกเกอร์รอบหนึ่งและกรีดลงที่ผิวขาวเนียนของฉันอย่างรวดเร็วๆ ปากแผลทีเ่ รียบเนียนได้เปิดออก
โลหิตสีแดงฉานได้ค่อยๆไหลรินออกมา ชายหนุม่ ก้มลงและรีบดูดดื่มเลือดข้นๆเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว
จู่ๆฉันก็รู้สึกหนาวเหน็บมาทันที...มันหนาวยิ่งกว่าอยู่ในกองหิมะที่ไม่ได้ใส่เสื้อโค๊ต...แตกต่างจากตอนที่สู้กับทีปีส
...ริมฝีปากที่เย็นเฉียบละจากแขนของฉัน แววตาสีแดงก่าที่คมกริบมองเชิงถามว่า ‘ไม่เป็นอะไรใช่มั๊ย’
ฉันเพียงแค่พยักหน้าไปงัน้ ๆ...ความจริงน่ะ....หนาวโคตรๆเลย!....เจ้าบ้า!...ดูดเลือดภาษาอะไรฟะ!...ทาไมมัน
หนาวอย่างงี!้
เขาเดินถอยออกมาจากฉันและคุกเข่าลงข้างหนึ่ง ริมฝีปากที่บางเฉียบพึมพาอะไรบางอย่างรัวไม่เลิก บนพื้นสนาม
ได้มีวงแหวนไสยเวทย์สีแดงฉานปรากฏอีกครั้ง! วายุจากฟากฟ้าได้พัดผ่านมาแรงขึ้นๆและพุ่งเข้ามาล้อมรอบชายหนุ่ม
อย่างมหาศาลทันที! ตอนนี้ฉันไม่สามารถเห็นร่างของเขาเลยแม้แต่น้อย ฉันเอาแขนทัง้ สองข้างกันวายุเหล่านั้น สายตาของ
ฉันเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเพียงแค่เลือนรางเท่านั้น
“Returnner King Darkness!”

“แวบบบบบบบบบบบ!”
สิ้นวาจาของบุตรของซาตาน ลาแสงสีแดงเรืองรองได้พุ่งออกมาจากวังวงสายลมสีดาครอบคลุมร่างสูงนั่นทันตา!
ฉันไม่สามารถเห็นในวังวนนั่นเลยแม้แต่น้อย! ทาได้เพียงแค่มองยืนดูห่างๆเท่านั้น
“โฮกกกกกกกกกกกกกกกกก!”
เสียงร้องกึกก้องของสัตว์ป่าดังขึ้น! ฉันหันไปทางต้นเสียงและดวงตาสีแดงฉานของฉันก็เบิกกว้างขึ้นทันตา! เพราะ
......
“ตึง! ตึง! ตึง!”
“หึๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”
เจ้าของเสียงคารามดุจราชสีหน์ ับพันนัน้ มาจากตุก๊ ตาดินมนต์มดื ที่ตอนนี้กลายร่างเป็นปีศาจกระหาย
เลือดเนือ้ และวิญญาณร่างยักษ์กายายิ่งกว่านักเพาะกล้าม สูงเทียบเทียมเพดานกระจกใส ตัวเดียวเท่านั้น!
เขี้ยวสีเงินสะท้อนแสงของมันยาวและแหลมคมกว่าเดิม นัยน์ตาสีแดงก่าคูน่ ั้นแดงจัดกว่าเดิมด้วย! แถมน้าลาย
ที่เหนียวข้นเป็นเมือกยืดไหลเป็นทางด้วย ปีกค้างคาวทีก่ ว้างใหญ่ได้สะบัดเอาน้าเมือกออกไปหมดสิน้ มัน
หัวเราะดังก้องอย่างบ้าคลั่ง
...ให้ตาย...เห็นแล้วนึกถึง พวกตัวโกงในพวกเรนเจอร์ที่พอตาจนก็ขยายร่างเลย...แถมน้าลายที่ยืดน่ะ พวกโรคพิษ
สุนัขบ้าเรียกพ่อด้วย! โรงพยาบาลบางแห่งยังไม่เคยเจอแบบนีเ้ ลย ใบหน้าของฉันเหยเกไปทันทีเมื่อเจอะกับมันเข้า ดวงตา
ของมันจ้องมาที่ฉันและมาทีว่ ังวนวายุหมุนที่คลุมร่างของวิซิอัส มันกาลังเดินไปทางวิซิอัสแล้ว!
ถ้าปล่อยไว้มีหวังแผนพังเป็นจุนแน่.....เอาว่ะ.....ถึงจะตัวเดียวก็เถอะ แต่....ใหญ่ขนาดนี้ จะไหวเปล่าว่ะ!....ฉันลังเล
เล็กน้อย....แต่อีกไม่กี่กา้ วมันก็สามารถกระทืบหมอนั่นให้แหลกคาเท้าของมัน....เอาไงดี!๊ !!...ฉันเอามือขยี้หัวจนปัญญาทัง้
สองข้าง.....ยังไงก็ต้องล่อออกไปจากทางของวิซิอัสก่อน!
“ไอ้ค้างคาวยักษ์! ทางนี!้ ” ฉันเอามือป้องปากตะโกนเรียก
เฮ้...ได้ผลแฮะ!.....มันหยุดก้าวและหันมาทางนีช้ ้าๆด้วย.....แววตาขุ่นเคืองและเคียดแค้นใหญ่เลย...ฮ่าๆ...แต่วา่
.......เอื๊อก!.......มันเดินมาแล้ววววววววววววว!.......แถมเดินมาที
“ตึง!.....เปรี๊ยะ!......ตึง!.....เปรี๊ยะ!”
สนามบาสเริ่มร้าวเป็นรากแขนงแตกมาจากรากแก้วยังไงยังงั้นล่ะ...ซวยและงานนี้.....อีกไม่กี่ก้าวมันก็จะมาถึงที่ๆ
ฉันยืนอยู.่ .....งานนี้.....วิ่งโกยแนบโลด!....ฉันเริ่มถอยหลัง...และ วิ่งงงงงงงง!
“ตึง!ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”

“โฮกกกกกกกกกกกกกกก!”
“ตูม!ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”
ตุ๊กตาดินร่างสมบูรณ์ขี้โมโหร้องอย่างโมโหสุดขีดวิง่ ไล่ล่าฉันมาทันที! มันเหวี่ยงกรงเล็บเข้ามาที่รา่ งของฉันไม่เลิก
เสียงระเบิดไล่ตามหลังมาเรื่อยๆ พื้นที่อยู่ด้านหลังถูกทาลายกลายเป็นดินร่วนสีน้าตาลเข้มเกือบดาภายในพริบตา! เท้า
ของฉันวิ่งไปข้างหน้าไปอย่างว่องไว และไม่สามารถหยุดได้! อย่าถามว่าทาไมไม่หยุด.....หยุดก็โดนมันกระทืบตายซี!้
ฉันวิ่งไปเรื่อยๆ พยายามให้ห่างจากพวกเอริคและวิซิอัสให้มากที่สุด อย่างที่ทกุ คนรู้ดีแก่ใจ ให้วิ่งหนีตายแค่ไหน
สุดท้ายก็ต้องมีทางตัน!...ฉิบหายวายวอดและ.....เจอทางตัน! ฉันหันหลังขวับไปเพื่อมองดู กรงเล็บทั้งสองข้างยังคงไล่ตาม
อยู่...ระเบิดหลายลูกก็ยังไล่ตามมาติดๆ....หยุดวิ่งไม่ได้แล้วด้วย....เอางี้และกัน!
“เอี๊ยดดดดดดดดดดดดดด!”
“กรรรรรรรรรรรรร!”
เท้าทั้งสองข้างของฉันสไลด์ไปกับพื้นพร้อมกับส่งเสียงเสียดสีดังมาก! ปีศาจร่างยักษ์เอามืออุดหูทั้งสองข้างของมัน
ด้วยความแสบแก้วหู! ฉันหมุนตัวและตีลังกากระโดดเหนือปฐพีของสเตเดียมแห่งนี้และข้ามร่างยักษ์ใหญ่นั่นไปได้อย่าง
หวุดหวิด! มันหันขวับและเหวี่ยงกรงเล็บไล่ล่าฉันต่อ!....ไอ้น.ี่ ...ตื้อได้ตื้อดีจริง๊ ๆ....ฉันเริ่งฝีเท้าให้ไวขึน้ ไวขึ้น...จนขาของฉัน
เริ่มล้า...และ
...กรรม!....ขาดันพันกันอีก ร่างของฉันสไลด์ลงไปที่ชนกันฝาผนังทันตา! มันหัวเราะอย่างบ้าคลั่งและชูกรงเล็บข้าง
หนึ่งให้ฉันดู เล็บสีเงินยาวแหลมคมกริบกระดุกกระดิกไปมาเล็กน้อยพอควร....ฉันดันร่างขึ้นและพยายามลุกขึ้นอีกครั้ง....
แต่....
“แปล๊บ!”
ขาที่เป็นแผลจากทีปีส!....ดันมาเจ็บผิดเวลาซะนี!่ ...อึ๊ก...ทาไงดี...มันเดินข้ามาใกล้เรื่อยๆ ฉันใช้แรงที่เหลือ
ตะเกียกตะกายไปให้ไกล ทว่า! แต่ล่ะก้าวของปีศาจร่างนั้นมันก้าวทียาวเป็นวาเลย....ไอ้บ้า เดินช้าๆไม่ได้รึไงฟะ!...มัน
เหวี่ยงกรงเล็บไปด้านข้างและฟาดมาที่รา่ งของฉันแล้ว! เพียงชั่วลมหายใจ! คมแหลมจากกรงเล็บสีเงินทั้งห้านิ้วกาลังจะ
กรีดร่างของฉันแล้วววววววววววววววววว!

“เจ้าเจอบ้างรึเปล่า” คาถามอย่างกระตือรือร้นของชายหนุ่มผมสีทองเอ่ยขึ้น เมื่อพบสหายสนิทเดินเข้ามาอย่าง
อ่อนระทวยและนั่งลงโซฟา ในห้องนอนอิฐที่ถกู ทาด้วยสีฟ้าครามของผู้เป็นสหาย

“ไม่เลย รอย” แววตาสีเขียวพฤกษาที่หมดหวังของคาร์มิลจ้องตอบ “หาแถบประเทศเพื่อนบ้านไม่เจอเลย
...แม้แต่พวกแคว้นในโลกมืดอย่างไลแคนโทรปกับดราโกไนน์ก็ยงั ไม่เจอ เจ้าล่ะเจอรึเปล่า”
“ไม่มีวี่แววหรือพยานเลย” รอยส่ายหัว สีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกังวล “สายสืบของข้าหาทั่วโรมาเนียแล้ว แต่
ไม่พบเลยแม้แต่นดิ เดียว”
“แล้วจะทาไงต่อไปเนีย่ ” คาร์มิลมุ่นคิว้ ด้วยความวิตก
รอยนั่งลงด้วยความเครียดสุดๆ...นี่กาลังจะหมดไป5วันแล้ว...เพื่อนซี้กับนายหญิงของเขายังหาตัวไม่พบ...ป่านนี้
สองคนนั้นจะเป็นตายร้ายดีหรือย่างไรไม่ทราบ...แต่เขาหวั่นๆในการหายตัวไปโดยไม่พบร่องรอยแม้แต่นิดเดียว
สงสัยต้องใช้ ‘มัน’ จริงๆและ
จู่ๆเขาก็ลุกขึ้นและเดินฉับๆออกไปจากห้องทันที!
“เฮ้ย! รอย จะไปไหน!” คาร์มิลเอะใจและเดินตามไป

“แมนเทิลเดททททท เอิกเควกท์!”
“ตูมมมมมมมมมมมมม!”
“โฮกกกกกกกกกกกกกกกกกก!”
เสียงร่ายเวทผสานกับเสียงระเบิดดังขึ้น! เสาดินสีดาสนิทขนาดใหญ่พุ่งทะลุออกมาจากใต้พื้นดินและแทงร่างยักษ์
นั่นหลากหลายเสาทันที! ควันสีเทาพวยพุง่ โขมงไปทัว่ จนมองไม่เห็นอะไรข้างหน้า!
ฉันไอค๊อกแค่กๆหลายที และ จู่ๆก็รู้สึกเหมือนมีมือหยาบกร้านที่ใหญ่กว้างคว้าข้อมือและฉุดเข้ามากอดร่างของฉัน
ไว้แนบที่แผ่นอกสากๆที่แข็งแกร่งพร้อมกับบินขึ้นเหนือน่านฟ้า! ฉันเงยหน้าขึ้นไปทันทีและพบกับอสุรกายร่างใหญ่สีเทาตัว
นั้น จะใครล่ะ!....ถ้าไม่ใช่....
“ไม่เป็นอะไรใช่มั๊ย” เสียงเยือกเย็นจับขัว้ ดุจน้าแข็งเอ่ยถาม
“อืม” ฉันพยักหน้าและหันไปมองร่างของตุก๊ ตาดินที่กาลังพยายามดิ้นให้หลุดออกจากเสาดินเหล่านั้น “นายพาฉัน
ไปที่หลังคาเดีย๋ วนีเ้ ลย!”
ปีศาจแวมไพร์ร่างสมบูรณ์ตัวนั้นไม่ปริปากใดๆ มันพุ่งขึ้นไปที่เพดานกระจกใสด้วยความเร็วสูงเหนือแสงและ
เหวี่ยงโยนร่างของฉันขึ้นไปทันที! แขนของฉันเอื้อมไปคว้ากับเพดานที่แตกเป็นรูเข้า! และปีนขึ้นอย่างรวดเร็ว!

ดวงตาสีแดงฉานจับจ้องไปที่ท้องฟ้าสีแดงอมดา เมฆาสีนิลเริ่มคืบคลาน! อีกไม่นาน! ดวงตะวันทอแสงสีส้มกาลัง
จะลับจากขอบฟ้า!.....เราจะช้าไม่ได้!....ไม่มีเวลาแล้ว!.....
“วิซิอัส!” ฉันตะโกนบอก “พาร่างของมันมาที่นใี่ ห้ตรงกับรูที่กระจกแตกให้ได้!”
ปีศาจแวมไพร์(ของจริง)พยักหน้านิดหนึง่ และกระพือปีกอีกหนพร้อมกับพุ่งเข้าหาตุก๊ ตาดินตัวนั้นอีกหน เพียงแค่
ชั่วพริบตา! ตุ๊กตาดินได้อ้าปากทีน่ ่าขยะแขยงและพ่นลูกไฟสีดาหลากร้อยลูกทันที!
“ฟ้าวววววววววววววววววววว!”
“กี๊ส์!ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”
ลูกไฟเหล่านั้นลืมตาโพลงขึ้น! พวกมันส่งเสียงกรีดแหลมหัวเราะอย่างชอบใจ! พวกมันกาลังพุ่งเข้าหาร่างของ
ปีศาจตัวนั้นประดุจสายฟ้าลงทัณฑ์จากเบื้องบน! อีดนิดเดียว! พวกมันกาลังจะเผาผลาญร่างของปีศาจตัวนั้น! แต่!........
“กี๊ส์!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!”
ค้างคาวตัวจิว๋ หลากร้อยตัวจากที่ไหนไม่รู้ต่างพุ่งเข้ามาและกัดขยี้เหล่าลูกไฟแหลกสลายกลายเป็นผงธุลีไปใน
พริบตา! เสียงวอนขอร่าร้องความอยู่รอดของลูกไปร้องขึ้นไม่ขาดสาย! ร่างของพวกมันสลายไปเรือ่ ยๆ! ดูท่าค้างคาวตัวจิ๋ว
นัยน์ตาแดงก่าวาวโรจน์คงจะหิวจัด! มันกัดกินและขย้ายิ่งกว่าสัตว์ป่าที่เรียกหากระหายเลือด!
แต่! เหลือลูกไฟลูกหนึ่งที่เลี้ยววิถีทางไปจากปีศาจไปที่ตาแหน่งที่ฉันยืนเสียงแทน!
“เพล้ง!”
“เหวออออออออออ!”
เสียงกระจกแตกส่งเสียงไพเราะเพราะพริ้งดังต่อเนื่อง! ร่างของฉันตกลงไปแล้ว! ฉันรีบใช้มือทั้งสองข้างคว้าพื้น
กระจกทีเ่ หลืออย่างรวดเร็ว! เฮ่อ...เกือบไปและ....ขาของฉันห้อยต่องแต่งไปมา....จากเพดานถึงพื้นสนาม มันสูงไม่ตา่ งจาก
ต้นไม้ในป่าของซาตาเรสเล๊ย!...คมแก้วจากร่องรอยกระจกแตกไปบาดเข้าเนื้อของฉันซะนี!่ ...โลหิตสีแดงฉานได้ไหลลง
มา!...เจ้าลูกไฟลูกนั้นหัวเราะสะใจและวิ่งไปรับเลือดไหลลงมาทันที! มันพุ่งร่างไปหาผู้เป็นนายแล้ว!
....รึว่ามันจะเอาเข้าปากไอ้ตุ๊กตาดินนั่น!...ซวยและ ถ้าเข้าล่ะก็....อาจจะไม่สลายร่างเมื่อโดนมนต์หนักๆของวิซิอัส
แน่!....แถมฝ่ายเราจะมีแต่แพ้เท่านั้น!...และ...อาจตายก็ได้....ไม่ๆๆ...คนอย่างฉันไม่ยอมง่ายๆหรอก!
ในระหว่างนั้น วิซิอัสกาลังสะละวนปัดร่างเกะกะน่าราคาญของเหล่าลูกไฟที่พงุ่ เข้าหาไม่เลิก! ถึงแม้คา้ งคาวปีศาจ
ของวิซิอัสจะช่วยกัดกินลูกไฟบ้าเหล่านั้น แต่ดูท่าจะไม่ลดซะเลย!

“วิซิอัส! อย่าให้ไอ้ลูกไฟตัวนั้นเอาเลือดฉันเข้าปากตุ๊กตาดินนั่น!”
อสุรกายร่างเทาชะงัก! ก่อนที่สายตาเฉียบแหลมและคมกริบสีเขียวมรกตจับจ้องเจ้าลูกไฟน้อยที่กาลังจะเข้าปาก
ตุ๊กตาดินนั่นเขาก็ปดั ลูกไฟน้อยๆไปกระแทกกับฝาหนัง! ลูกไฟเหล่านั้นสลายกลายเป็นผงธุลีทันตา! และพยักหน้าให้กับ
เหล่าค้างคาวตัวจิ๋ว พวกมันกระพือปีกราวกับบอกว่า ‘ข้าน้อยรับบัญชา’ แล้วบินเข้าหาไปจัดการอาหารที่เหลือทันที!
ผู้บังคับบัญชาแวมไพร์ร่างนั้นกระพือปีกและพุง่ เข้าหาเร็วจี๋ทันที! กรงเล็บสีดาได้ง้างออกและขยุ้มลูกไฟลูกนั้นให้
แตกสลายคามือทันที! เศษไฟที่กาลังจะกลายเป็นดินได้ฟุ้งกระจายไปทั่ว และ....
“ฟุบ!”
“โฮกกกกกกกกกกกกกกก!”
เศษลูกไฟที่มีเลือดของฉันดันกระเด็นเข้าปากไอ้ตกุ๊ ตาซังกะบ๊วยนั่น! มันส่งเสียงคารามดังกัมปนาทไปทั่วและรวม
ร่างของตนเข้าเสาดินเหล่านั้น! เสาดินเหล่านั้นหลอมละลายลงทันที! เพราะร่างของตุ๊กตายักษ์ตัวนั้นกลืนเสาดินไปนะซิ!
แววตาของแวมไพร์ร่างสีเทาจ้องด้วยความตกใจ! ฉันเองก็เหมือนกัน!....ซวยบรมซวยและ....งานนี้!...ทันใดนั้น! ตุ๊กตาดิน
ร่างค้างคาวยักษ์ได้สยายปีกออกและพุ่งร่างเข้าโจมตีเขาทันที!
“โครมมมมมมมมมมม!”
อสุรกายร่างเทาได้หลบจากกรงเล็บกระชากวิญญาณอย่างหวุดหวิด! ทั้งสองต่างต่อสู้กันโดยไม่มีฝ่ายใดยอมเลย
แม้แต่น้อย! ทั้งสองได้เหวีย่ งอสุรกายแวมไพร์ร่างยักษ์พยายามที่จะไขว่คว้าร่างของฝ่ายตรงข้าม! ทว่าอสุรกายร่างเทานั้น
หลบได้อย่างรวดเร็วและใช้เขีย้ วที่ยาวแหลมคมดูน่ากลัวนั้นขย้าฝังไปที่ร่างและกระชากเนื้อของมันออกมาทันที!
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกก!”
เสียงทรมานร่าร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างมหันต์! อสุรกายร่างเทาถ่มเศษเนื้อสวะนั้นลงพื้นและใช้กรงเล็บของตน
จิกที่บ่าทัง้ สองข้างของฝ่ายตรงข้าม! ริมฝีปากของเขาได้พูดพึมพาอะไรบางอย่างไม่ทราบเร็วปรื๋อ จู่ๆก็มีสายฟ้าได้
พันธนาการร่างศัตรูทันตา! มันยิ่งร้องด้วยความเจ็บปวดใหญ่ ตามร่างของมันเต็มไปด้วยบาดแผลฉกรรจ์ทั่วร่างที่โซ่สายฟ้า
กระทาไว้! วิซิอัสในร่างแวมไพร์ได้เหวีย่ งร่างนั้นไปที่กลางสนามบาสทันที!
“โครม!”
“เอี๊ยดดดดดดดดดด!”
“โฮกกกกกกกกกกกกกกกก!”
ร่างนั้นกระแทกไปที่พื้นเข้าอย่างแรง! หน้าตาที่ขยะแขยงและน่าเกลียดน่ากลัวได้ไถลไปกับพื้นดินส่งเสียงเสียดสี
บาดหูทาลายโสตประสาทเข้าอย่างรุนแรง! ฉันปีนขึ้นไปได้และพยายามทรงตัวยืนให้ดีที่สุด ร่างนั้นพยายามดิ้นให้หลุดจาก

โซ่ตรวนสายฟ้าที่พันร่างไว้! ยิ่งดิน้ เท่าไหร่ มันก็ยงิ่ รัดมากขึ้น บาดแผลตามผิวกายเริ่มเปิดกว้าง น้าข้นๆสีดาสนิทเริ่มไหล
ออกมาเรื่อยๆ กลายเป็นน้าดาคลั่กๆเจิง่ นองไปทั่วแล้ว!...ชัยชนะอยู่ในกามือแน่! ฮ่าๆๆ! แต่....
“....วูบ....วูบ....วูบ.....”
ตรวนโซ่อสุนีบาตค่อยๆดับลงๆและจางหายไปทีละนิดๆ! อสุรกายร่างยักษ์เริม่ ขยับตัวได้! แผลฉกรรจ์ตามร่างๆ
ของมันเริม่ ดูดน้าสีดาข้นไหลกลับคืนเข้าร่างของมันเรื่อยๆ! ร่างของมันเริ่มขยายใหญ่ขึ้น ใหญ่ขึ้น มากกว่าเก่า!
“บ้าเอ๊ย! มันกาลังจะหลุดจากโซ่ของนายแล้ว” เสียงตะโกนของฉันก้องไปหาเขา
อสุรกายตัวจริงเริ่มร่ายเวทอีกหนทันตาพร้อมกับเหวีย่ งกรงเล็บไปด้านข้าง เกลียวคลื่นวารีสีกรมท่าได้ปรากฏขึ้น
ทันที! มันหมุนวนไปรอบๆกรงเล็บข้างนั้นอย่างสวยงามดั่งน้าพุทหี่ มุนวนเป็นพลิ้วๆ เขาพุง่ ร่างเข้าหาโจมตีเร็วสุดขัว้ ทันที!
ทว่า!
“โฮกกกกกกกกกกกกกก!”
ซาตานกลับไม่เข้าข้าง! โซ่ตรวนที่พันธนาการ่างดินนั่นถูกกระชากทาลายขาดสะบั้นทันตา! เจ้าอสุรกายตัวปลอม
นั่นคารามด้วยความใจและใช้วงแขนที่กว้างใหญ่มโหฬารฟาดร่างของผู้ใช้มนต์กระเด็นไปทันที!

“รอย! เจ้ายังไม่ตอบคาถามข้าซักคาเลยนะ” คาร์มิลเดินตามบุรษุ ร่างสูงใหญ่ผมสีทองต้อยๆไปอย่างรวดเร็ว
“เจ้าจะทาอะไรกั๊นนนนน ไอ้เบื๊อก!”
ผู้ถูกเรียกถามจู่ๆก็หยุดเดินและหันมามองทันที
“ข้าคิดออกได้แล้วล่ะ...ว่าจะตามหาพวกเข้าเหล่านั้นได้ที่ไหน” น้าเสียงจริงจังเสมอต้นเสมอปลายบอกมา
“แล้วที่ไหนล่ะ” หนุ่มผมสีน้าตาลมุ่นคิ้วเข้าหากันด้วยความสงสัย
ชายร่างสูงถอนหายใจเฮือกใหญ่และเอ่ยต่อไป
“ห้องแห่งการลืม”
สีหน้าของคาร์มิลเต็มไปด้วยความตกใจไปทันตา แววตาที่เจ้าเล่ห์เพทุบายกลับเคร่งขรึมไปทันที เขากระพริบตา
ช้าๆและถามไปอย่างมะนาวไม่มนี ้าทันที

“เจ้าคิดยังไงถึงไปยุ่งกับห้องนั้น! วิซิอัสสั่งห้ามแล้วนี่วา่ หากไม่ได้รับคาสั่งจากมัน หรือ กิจธุระขนาดคอขาดบาด
ตาย! ห้ามเปิดหรือเหยียบย่าเด็ดขาด! เจ้าก็รู้ไม่ใช่เหรอว่า ที่นั่น มัน....” คาร์มิลชะงักไป เขาก้มหน้าซักครู่และเงยหน้ามา
พูดต่อ “เจ้ารู้ไม่ใช่เหรอ ว่าจะเกิดอะไรขึ้น! จาเหตุการณ์ของโจเซ่ได้มั๊ยว่า มันทะลึ่งเข้าไปน่ะ แล้ววิซิอัสทาโทษยังไง”
“โดนถูกส่งไปฮังการีและให้ซิสเตอร์แวมไพร์ร่ายบทสวดมนต์ขาวจนโจเซ่กระอักเลือด แผลเหวอะตามตัวและตาม
ร่างทั้งอวัยวะภายในและภายนอก” รอยตอบอย่างเข้าใจดีกับเรื่องนี้
“ในเมื่อเจ้าจาได้ แล้วเจ้าเป็นโรคความจาเสื่อมรึไง! ที่คิดจะบ้าบิ่นเข้าห้องนั้นน่ะ” คาร์มิลใช้มือพลักที่บ่าของฝ่าย
ตรงข้าม
“ข้ารู้และไมได้ความจาเสือ่ มด้วย คาร์มิล!” รอยพูดรัวจนไม่หายใจ “แต่! การที่ผู้ปกครองแคว้นและนายหญิงหายตัว
ไปนานขนาดนี!้ หาที่ไหนไม่พบ! มันเป็นธุระคอขาดไม่ใช่เหรอ! เจ้าลองคิดดูซิ ตอนนี้แคว้นอื่นรูว้ ่ามันเกิดเรื่องบ้าแบบนี้ขึ้น!
มันจะไม่ถือโอกาสยกทัพมาทาลายแคว้นเราให้แตกสะบั้นรึไง! ส่วนมากที่ยอมนับถือแคว้นเราใหญ่ เพราะกลัววิซิอัส
ทั้งนั้น! พวกมันถึงไม่กล้าน่ะ!”
“เจ้าพูดแบบนี้มันเหมือนดูถูกพวกเรากันเองนะ รอย!” น้าเสียงของคาร์มิลเต็มไปด้วยความโมโห
“ข้าไม่ได้ดูถูกฝีมือเหล่า7ขุนพลนะว่าต้านไม่ได้ แต่ถงึ พวกเราเองถึงจะเก่งแค่ไหน! หากสู้ในยศฐาบรรดาศักดิก์ ็อย่า
หวังเลยว่าจะสู้ได้! เพราะตามหลัก ผู้เป็นขุนพล ต้องมีตาแหน่งระดับลอร์ดขึ้นไปไม่ใช่หรือไง คาร์มลิ !”
คาร์มิลสะอึกลม เขากัดฟันกรอดๆ เหตุเพราะ....ยศของพวกเขาทัง้ 6นั้น เป็นเพียงแค่ เซอร์ เท่านั้น และหากเจ้า
เมืองไม่อยู่ ผู้ที่จะดูแลได้กม็ ีแต่พวกลอร์ด ซึง่ หากเป็นลอร์ดที่นี่ ก็แก่เกินกว่าทีจ่ ะดูและแทน
แน่ล่ะ! เมืองอื่นจะไม่สง่ มาคุมเล่นเหรอ ไม่มีทางที่จะเมินเฉยแน่เพราะความคิดหวังดีตา่ งแคว้นนี้หรอก! รอยหายใจ
เล็กน้อยและพูดไปเรื่อยๆอย่างจริงจัง
“ที่ข้าพูดเพราะ ข้าเองก็หว่ งแคว้นแห่งนี้และก็หว่ งเพื่อนรักของข้าด้วย!” เขาพยักหน้าสองสามทีและพูดต่อ “และอีก
อย่างที่ห้องนั้นมีช่องโหว่ระหว่างมิติที่จะเปิดปิดได้5วันต่อครั้งเท่านั้น ถ้าช้า อาจจะต้องรอไปอีก5วัน...อ้อ! ข้าลืมเล่าให้เจ้า
ฟังว่า ท่านเฟรย่าเองก็มาที่นี่และมาปรากฏตัวครัง้ แรกที่ห้องนั้นด้วย”
“จริงสิ!” คาร์มิลทาตาโตขึน้ เป็นไข่ห่าน
รอยพยักหน้าอีกครั้ง คาร์มิลยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยและหัวเราะนิดหน่อย
“มิน่าล่ะ....นรกช่างเป็นใจจริงๆ” คาพูดปริศนาได้หลุดออกมาจากปากของคาร์มิล ดูท่าทางแล้ว รอยจะรู้ทันเรื่องนี้
“เอาเหอะ อย่านอกเรื่องเลย รีบไปก่อน ค่อยว่ากัน” รอยใช้ศอกกระทุ้งสีขา้ งทีหนึง่ เข้า

“ได้เลย!” คาร์มิลกระพริบตาข้างหนึ่งให้และฉีกยิม้

“โครมมมมมมมมมมมมม!”
“อึ๊ก!”
“วิซิอัสสสสสสสส!”
อสุรกายร่างจริงกระแทกเข้ากับฝาผนังเข้าไปอย่างแรงจนกระอักโลหิตสีดาอมม่วงออกมาจานวนมากทันที! ตุ๊กตา
ดินมนต์มดื ร่างยักษ์นั่นจับจ้องมองมาที่ฉันและโผบินมาทางเพดานกระจกใสพร้อมกับกาลังจะใช้กรงเล็บน่าสยดสยองคว้า
ร่างของฉันทันที! แวมไพร์สีเทากระพือปีกทันตาและพยายามจะพุง่ เข้ามาเพื่อขัดขวาง !แต่!.....อีกแค่ไม่กี่วินาทีมันจะเข้า
มาทางฉันแล้ว!.....เสร็จฉัน!...เข้าแผนแล้ว!....
“ฟุบๆๆๆ”
เลนส์แก้วสีใสถูกขึ้นเหนือหัวของฉัน! การเสี่ยงทายนั้นเกิดขึ้น! เจ้าอสุรกายดินปั้นชะงัก! สีหน้าของมันเต็มไปด้วย
ความหวาดผวาต่อสิ่งน่าสะพรึงกลัวที่ฉันกาลังจะทา! มันรีบพุ่งร่างเข้ามาเร็วกว่าเก่าทันที! ...ฮะๆๆๆ...ยอมรับว่ามันฉลาด
...แต่โถๆ เจ้าทึ่มเอ๊ย...กว่าจะรู้ ก็สายไปแล้ว!....เพราะ!....มือของฉันดันรับเลนส์นั่นได้...และ..
“กิ๊ง!”
“ฟุบ!”
“แวบบบบบบบบบบบบบบบ!”
แสงตะวันที่กาลังจะลาลับกลับพุ่งเข้าหาเป็นเป็นเส้นตรงทะลุผ่านเลนส์! ลาแสงอร่ามสีทองจากอาทิตยา
ขนาดใหญ่ได้พุ่งเข้าไปที่ร่างของอสุรกายตัวนัน้ และแผดเผาร่างนั้นกลายร่างเป็นของเหลวสีดาข้นทันที!
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกก!”
เสียงหวีดหวิวและร่าร้องด้วยความทรมานรวดร้าวประหนึ่งกับคนบาปที่ร้องขอความช่วยเหลือจาก
ยมทูต! ร่างนั้นเน่าเฟะเละเทะดุจกองขยะเน่าและส่งกลิน่ ความจัญไรสยบความบริสุทธิ์ไปทั่ว! มันค่อยๆละลาย
กลายเป็นของเหลวที่น่าอาเจียนไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งหัวใจที่เต้นตุบๆ ลาไส้ที่กว้างใหญ่ ปีกค้างคาวที่
แข็งแกร่ง แขนขาทีก่ ายา หรือแม้แต่ลิ้นของมันทีน่ ่าขยะแขยงก็กลายเป็น ของเหลวที่เจิ่งนองสีดาไปทัว่ กลาง
สนามบาสทันที! ของเหลวเหล่านัน้ ค่อยๆแห้งเรื่อยๆ จนกลายเป็นซากดินที่แข็งๆทันตา! เหลือเพียงแต่กอ้ นดิน
เต็มไปทั่วพืน้ เมื่อลมพัดผ่าน ก็พัดพาเศษฝุน่ ละอองกลิน่ เหม็นเน่าพาไปด้วย

อสุรกายแวมไพร์ตวั จริงได้พุ่งเข้ามาหาฉันและบินเหนืออากาศ แววตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความสงสัยในตัวฉันเล็กน้อย
แต่สุดท้าย ความเย็นชาและลึกลับก็ได้ผุดที่นัยน์ตาสีแดงก่าคู่นั้นนัน่
“เจ้าใช้แผนอะไรของเจ้าน่ะ” เสียงเยือกเย็นดุจน้าแข็งที่คนุ้ เคยถามไถ่มา
“อ้อ! ใช้ไอ้นี่ไง!” ฉันชูเลนส์ให้ดู อสุรกายตัวนั้นถอยเล็กน้อย ฉันหัวเราะเบาๆ
“แล้วเจ้าคิดได้ยงั ไง” คิ้วสีเงินคมเข้มของเขาเริ่มชนกันอีกครั้ง เขายังคงงงไม่เข้าใจกับวิธีการที่น้อยนิดนั่น
“ก็ในเมื่อเรายังไม่รู้นี่วา่ ใครเป็นผู้บงการ” ฉันโยนเลนส์เล่น “นายบอกเองนีว่ ่ามันจะตายยากขึ้นเพราะมีความมืด
มากขึ้นด้วย เพราะฉะนั้น.... ฉันก็เลยหาวิธีกาจัดความมืดแทน ตอนแรกก็นึกไม่ออกว่าจะเอายังไงดี แต่ ฉันก็พึ่งนึกออก ว่า
เอ็ดเวิดส์ เป็นคนสายตายาว
คนสายตายาวนั้นจะต้องใช้เลนส์นูนเพื่อการดึงภาพให้เห็นชัด และก็จาคุณสมบัติของเลนส์ได้อีกว่า เลนส์นูนนั้น
หากอยูใ่ นระยะอนันต์จะให้ภาพขยายขนาดใหญ่ ฉันก็เลยใช้เลนส์นูนรวมแสงแดดที่เหลือเพื่อใช้กาจัดเจ้าตุ๊กตานั่นได้
อย่างสบายๆไง!” ฉันรับเลนส์นั่นและเก็บใส่กระเป๋าพร้อมกับยิม้ กว้าง
สิ้นคาพูดนั้น อสุรกายตนนั้นเงียบไปและจ้องมองฉันด้วยความอึ้งเล็กเลย เขาก้มหน้าและส่ายหัวเล็กน้อยพร้อมกับ
ฉุดร่างของฉันมาอุม้ เฉย!
“เฮ้ย! ทาอะไร๊!” ฉันพยายามผลักร่างของเขาออก
“รีบไปจากที่นี่ก่อนทีจ่ ะเกิดเรื่อง” น้าเสียงราบเรียบว่าและเริ่มกระพือปีกอีกครัง้
“ทาไมล่ะ!” ฉันเข่นเขี้ยวใส่ “ที่นี่มันจะมีใครนอกจาก.......”
“หวอ! หวอ! หวอ! หวอ!”
เสียงหวอเตือนสัญญาณได้ดังมาแต่ไกลๆ ฉันกับเขาหันไปทางต้นเสียง และ เห็นรถตารวจจานวนมากกาลังขับ
มาที่สเตเดียม ดวงตาของฉันกับเขาสบตาซึ่งกันและกัน
“เข้าใจรึยังว่าทาไม” อสุรกายร่างเทาย้อนถาม
ฉันอ้าปากหวอซักครู่และพยักหน้าไปงั้นๆ
“เออๆ” ฉันขมวดคิว้ เข้าหากัน “แล้วนายจะบินไปให้ตารวจใช้ปืนยิงหรือดาบฟันเล่นงั้นหรอ”
“เจ้าอยากให้เรื่องในยุคของเจ้าวุ่นกว่านี้มั๊ยล่ะ” เขาหรี่ตาลง
“เหอะๆ” ฉันหัวเราะแห้งๆและส่ายหัวดุกดิกๆ

อสุรกายตัวนั้นถอนหายใจ ริมฝีปากเริม่ พึมพาอีกหน ปีกหนังค้างคาวสีเทาที่กว้างใหญ่เริ่มขยายใหญ่เล็กน้อยและ
ครอบคลุมร่างของฉันทันที! ความมืดมิดไร้แสงจากที่ใดๆได้เข้ามาสู่นัยน์ตาของฉันและฉันรู้สึกเหมือนตกวูบลงไปข้างล่าง
ทันที!

ชายหนุ่มทัง้ สองยืนหอบแฮ่กๆเล็กน้อย หนึ่งสายตาที่จริงจังและอีกหนึ่งสายตาที่เริงร่าจับจ้องไปทีป่ ระตู
ไม้คู่บานหนึ่งซึ่งถูกแกะสลักด้วยลายปีศาจอสุรกายกึ่งค้างคาวอย่างสวยงามทั้งสองบาน เจ้าของสายตาทีเ่ ริงร่า
เริ่มเอ่ยบทสนทนาขึ้น
“ถึงซะที ประตูที่พิศวงที่สดุ ในแคว้นเรา รอย เจ้าจะทายังไง”
ชายนามว่า รอย เพ่งพินิจประตูบานนั้นและพูดต่อ
“ก็เปิดน่ะซิ คาร์มิล” ว่าแล้วเขาก็จับที่จับประตูและทาท่าจะดึง
“เจ้าลืมไปเหรอว่าประตูนตี้ ้องใช้เลือดมนุษย์หรือไม่ก็พวกดาร์โกวาเนีย” คาร์มิลแย้ง
“งั้นเจ้าเฝ้าประตูและกัน ข้าจะไปขอกับเลเนีย” รอยหมุนตัวและสาวเท้าไปทันที
เหลือเพียงแต่คาร์มิลเท่านั้น ที่ยืนเก๊กเหมือนเคยราวกับกาลังรออะไรบางอย่าง เขาหันไปมองประตูอีกครั้ง และรู้สึก
ไอพลังเวทที่รุ่มร้อนและลุกโชนมาจากหลังประตูบานประหลาดบานนี้

....อะไรเนี่ย!...ทาไมมันมืดตืด๊ ตือ๋ แบบนี้!...แล้วฉันอยูท่ ี่ไหนนะ...เอ๊ะ....นั่นวิซิอัสนี่!...เขาก้าวฉับๆตรงไปทาง
อุโมงค์แสงสีขาว ฉันวิง่ ไล่ตามและตะโกนเรียก...
“เฮ้! จะไปไหนน่ะ รอด้วยซี้!”
ฝ่ายนั้นนิ่งเฉย ยิง่ เรียกเขาก็เดินไวขึ้น ไวขึ้น ฉันวิง่ จนขาแทบฉีก....ทาไมเดินเร็วแบบนีเ้ นี่ย”””
“เดินช้าๆหน่อยซิ ฉันเดินตามไม่ทัน!”
แต่เขาก็ยิ่งเดินเร็วขึ้นอีก จนห่างไกลลูกสุดลูกตา ร่างของเขาได้จางหายไปในอุโมงค์ปริศนานั่น แสงสว่างในอุโมงค์
ดับลง เหลือเพียงแต่ความมืดดั่งยามราตรีแทน...นี่ฉันอยู่คนเดียวในความมืดหรอ อยู่คนเดียว....ไม่มีใครอยู่ขา้ งๆ...รู้สึก
กลัวๆยังไงก็ไม่รู้

“ไอ้บ้า!...กลับมารับฉันก่อนซี้!” ฉันนั่งลงกับพื้นและตะโกนเรียกพร้อมกับไขว่คว้าความมืดมิดไปข้างหน้า “อย่าทิ้งฉัน
ไว้คนเดียวววววววววว! วิซิอัส! ไอ้ขี้บ่น! ไอ้จู้จี้! ไอ้แวมไพร์ขี้เก๊ก! ทาเป็นหน้าตาย! รู้ว่านายน่ะเยือกเย็น! แต่อย่าเย็นชา
แบบนี้ได้มั๊ย!”
“ซ่า~”
เสียงวารีที่เย็นฉ่าได้ซาดเข้ามาฉัน....เอ๋!....ทาไมตัวฉันเปียกๆราวกับโดนของจริงเลยล่ะ....เปลือกตาของฉันค่อยๆ
ขยับและลืมขึ้นมา ภาพที่ฉันเห็นรอบๆตอนนี้เบลอไปหมด ฉันกระพริบตาหลายๆครั้งจนปรับโฟกัสให้ชัดเจน และได้เห็น
ชายหนุม่ ผมสไลด์สีเงินคนหนึ่งชะโงกหน้ามองอยู่ ในมือของเขาถือกระป๋องที่มีนาหยดใส่
้
ที่ร่างฉัน แววตาสีเขียวมรกตคู่นั้น
เต็มไปด้วยความสงสัยเล็กน้อย
“เรียกข้าทาไม” เขาวางกระป๋องลงไว้ “ฝันอะไรอยู”่
อะ...อะไรนะ....เมื่อตะกี้...ฉันฝันเหรอ!...
“เอ่อ...เปล่าๆ” ฉันลุกขึ้นมานั่ง และมองไปรอบๆ นี่มันที่ห้องหนังสือที่ปราสาทนี!่ ...เยส!...ได้กลับมาแล้ว!...”แล้ว
กลับมาถึงที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่”
“ครึ่งชั่วยามแล้ว” บุรุษร่างสูงผู้นั้นลุกขึ้นภายในชุดเดียวกับชุดที่เขามาที่นี่เป็นครัง้ แรก มือทีเ่ รียวยาวหยิบกองเสื้อตัว
หนึ่งมาให้ฉัน “เอ้า! ใส่ชุดนางระบาของเจ้าไปซะ ถ้ากลับไปด้วยชุดแบบนี้ ต้องเป็นเรื่องแน่”
ฉันก้มลงมามองเสื้อตัวเอง เห็นสภาพชุดนักเรียนสีครีมเขียว ที่เปรอะเลอะไปด้วยรอยเลือดเป็นหยดๆ...เออ....จริง
ด้วย...ก็ตุ๊กตาบ้านั่นเล่นฉันกระอักเลือดเลยนี่นา...ฉันรับเสื้อผ้าตัวนั้นมา พร้อมกับแกะกระดุมเสื้อตัวเองออก ชายหนุ่ม
ชะงักและตบหัวฉันทันที!
“โอ๊ย! ตบหัวทาไม!” ฉันแหวใส่เขาพร้อมกับเอามือกุมหัวตัวเอง “เอะอะ! อะไรๆก็ตบหัวอยู่ได้!”
“เป็นสาวเป็นนางใครเขาให้ถอดเสื้อออกต่อหน้าผู้ชาย!” ชายหนุ่มจับเสื้อของฉันปิดและหันหลังให้ทันที เสียงที่
ราบเรียบพูดต่อไป “ตอนที่เจ้าถอดเสื้อเหลือแต่ช่วงบ่าให้หมอแฟรงค์รักษานั่นก็ทีหนึง่ และ! หัดระวังตัวซะบ้าง! เดี๋ยวเกิด
เรื่องไม่งามเข้า! ข้าไม่อยากมาดูแลเด็กไร้เดียงสาอย่างเจ้า!”
ฉันเลิกคิ้วขึ้นและมองเขาด้วยความแปลกใจ...ไม่อยากเชื่อเลย...ปกติผู้ชายคนอื่นจะไม่ห้ามแถมยังจะมองต่อด้วย....
แต่เขาห้ามแฮะ...สงสัยต้องมองหมอนี่ในมุมมองใหม่และ...ฉันแอบยิ้มเล็กน้อยและหันหลังให้เขา พร้อมกับเปลี่ยนเสื้อไป
พลางๆ
“ถ้านายไม่ใช้ผู้หญิงแบกของหนัก นายจะเป็นสุภาพบุรษุ มากๆเลยนะ”
ฝ่ายนั้นเงียบไปสักครู่....เงียบซะจนมีลมพัดผ่านหวิวๆ....และจู่ๆเอ่ยวาจาด้วยน้าเสียงทีเ่ ยือกเย็นขึ้น

“ข้าไม่ใช่สุภาพบุรษุ อยู่แล้ว” เขาว่า ให้ตาย...ทาไมหน้าด้านแบบนี้นะ...จู่ๆเขาก็เปลี่ยนเรื่องเฉยเลย “เจ้าเปลี่ยนเสร็จ
ยัง”
“เสร็จนานแล้วย่ะ” ฉันหันตัวกลับมาและยืนเท้าสะเอว
เขาหันกลับมามองฉันตัง้ แต่หัวจรดเท้าและ
“หันหลัง” เขาสั่ง ฉันมุ่นคิว้ ด้วยความสงสัย แต่สายตาคู่นั้นเหมือนกับพวกอาจารย์เจ้าระเบียบที่จ้องจับผิดเด็กช่าง
แหกกฎอย่างฉัน
“ทาไมต้องหัน” ฉันแย้ง
“หันเดี๋ยวนี”้ น้าเสียงเชิงดุว่า
“ไม่!” ฉันเถียง “ไม่หันซะอย่างจะทาไม”
ไม่มีคาตอบจากชายคนนัน้ ว่าแล้วเขาก็จับบ่าและหันร่างของฉัน พร้อมกับใช้นวิ้ จิม้ ไปเสื้อของฉัน
“เสื้อของเจ้ามันร่นขึ้นไป เดี๋ยวก็ร่นถึงสะบักของเจ้าพอดี” เขาบ่นเล็กน้อย “เจ้าอายุเท่าไหร่กันแน่ ทาตัวอย่างกับเด็ก
3ขวบ”
“16ย่ะ!” ฉันดึงเสื้อลงมาพร้อมกับเน้นคาตอบชัดๆและหันไปมองหน้าเขา “ฉันโตแล้วนะ! โอเค! ฉันยอมรับว่าฉัน
ไม่ได้สูงมากมายนัก! แต่ทาไมนายเห็นฉันเป็นเด็กด้วย! ”
แววตาสีมรกตลึกลับดูแล้วช่างน่าพิศวงจ้องกลับมา และส่ายหัวด้วยความเอือมระอา
“เด็กนั้นยังไงก็เด็กอยู่ดี”
“เหอะ พูดซะว่านายเป็นผูใ้ หญ่นักล่ะ” ฉันโต้กลับและชี้หน้าเขา “นายน่ะอายุเท่าไหร่ล่ะ ถ้าฉันเดานะ ต้องประมาณ
2,000กว่าปี แก่ทมึ ทึกชัวร์”
“แค่อายุข้าเจ้ายังเดาผิด” เขาหันหลังและเดินทอดน่องไปทีป่ ระตูลายกลักปีศาจแวมไพร์ “เจ้านี่มันเด็กจริงๆ ข้าไม่แก่
ถึงขนาดนั้น”
“แล้วนายอายุเท่าไหร่ไม่ทราบ” ฉันเดินตามาและทาหน้าเบ้ใส่ “อย่าบอกนะว่าแค่17-18น่ะ”
ชายหนุ่มเหลือบมามองฉันเล็กน้อยและยกมือข้างหนึ่งขึ้น
“เรื่องของข้า จะรู้ไปทาไม” โอ๊ย!...มือที่เรียวยาวของบุรษุ ได้จบั กดหัวฉันจนร่างของฉันย่อลงไปแทบจะต้านไม่ทัน ฉัน
จับมือของเขาและพยายามแงะมันออก...ให้ตาย! มือหนักเป็นบ้าเลย! เอาแรงที่ไหนมาเนี่ย! “ได้เวลากลับได้และ”

“ไปไหน!” ...เฮ้อ!...ผลักได้ซะที...ฉันมองตาขวางใส่ ทว่า ฝ่ายนั้นไม่สนใจ
“กลับซาตาเรสไง” ว่าแล้วเขาก็สั่งฉันอีกเหมือนเคย “เอานิว้ เจ้าแหย่รูประตูนั้นซิ เร็วๆ”
ฉันหันไปมองประตูบานนัน้ ...จะให้ฉันเอานิ้วแหย่รูบ้านั่นหรอ!...เจ็บนะโว๊ย!...ให้แหย่ไปน่ะ!...นิ้วฉันแทบจะเป็นพรุน!
“ไม่! ไม่! ไม่! ไม่!” ฉันจับนิ้วชี้ขา้ งที่เคยโดน “ฉันจะไม่ยอมให้นิ้วของฉันพรุนอีกเด็ดขาด ให้ตายฉันก็ไม่เอาน่ะ! ตอน
ที่มาที่แคว้นนั่นครั้งแรก ฉันก็โดนไปซะเกือบพรุนและ ถ้าโดนอีกรอบนี่เป็นฟองน้าแน่”
“ใครบอกให้เจ้าแหย่ไปซะมิดข้อล่ะ” ชายหนุ่มส่ายหัวเล็กน้อยและพูดต่อ “แค่สะกิดให้มีเลือดหยดเดียวก็พอและ”
ห๊ะ...แค่นี้ก็พอหรอ....ฉันรู้สึกว่าตัวฉันแข็งเป็นรูปปั้นและแตกเป็นเสีย่ งๆทันที
“เร็วซิ เหม่ออะไรเล่า” น้าเสียงเย็นชาเร่งรัด “อ้อ แล้วอย่าคิดไปที่อื่นนอกจากที่ปราสาทดาร์โกวาเนียเท่านั้น!”
เชอะ!...สั่งอยู่ได้!...ฉันเริ่มใช้ปลายนิ้วแหย่สะกิดทีค่ อมเขี้ยวของรู...จึ๊ก...ติ๋ง...ติ๋ง...ติ๋ง...เสียงหยดเลือดได้หยดลงไป
...และแล้ว...แวบบบบบบบบบ...แสงสว่างสีขาวได้ส่องด้านหลังประตู ชายหนุม่ ยื่นมือทัง้ สองมาเบือ้ งหน้า ริมฝีปากของ
เขาได้พึมพาเร็วปรื๋อ....เฮ่อ....ขอให้ฉันไปที่ซาตาเรสเหอะ....
ทันใดนั้น! ประตูไม้โบราณเก่าแก่ได้ถกู เปิดออกทันที! ลมวายุหลายร้อยสายได้พุ่งมาจากประตูทันตา! แสงสว่างสี
ขาวได้ส่องแสงจ้าไปทั่วจนตาพร่าไปหมด!และ รู้สึกเหมือนโดนดูดเข้าไปในประตูบานนั้นทันที!
“โครม!”
“ปึ๊ก!”
“ปึง!”
“โอ๊ย!”
ร่างของฉันกระแทกเข้าไปกับใครซักคนเข้าอย่างจัง! และมีเสียงกระแทกอีกเสียงตามมาติดๆ ประตูเก่าได้
ปิดลงทันที! แสงสว่างจ้านัน้ ได้ดับวูบไป! และมีเสียงคนร้องด้วยความเจ็บตัวตามมาอีกด้วย ฉันค่อยๆขยับ
เปลือกตาและมองไปรอบๆ เห็นชายผมสีน้าตาลคนหนึ่งนอนแผ่หลาอยู่ เพราะโดนฉันทับไปเต็มๆ ชายผู้นนั้
ผงกหัวมาดูและยิ้มเม้มมุมปากทันที!
“ท่านเฟรย่า!” เสียงเริงร่าทีค่ ุ้นเคยเรียกทันที
“คาร์มิล!” ฉันยิ้มกว้างและกระโดดกอดคอเขาคนนั้นซักครู่และผะออกทันที “นี่นายอยู่ที่นี่ได้ไงน่ะ”
“คาถามนี้นา่ จะเป็นข้ามากกว่า” คาร์มิลยักไหล่ “พวกท่านน่ะแหละที่พุ่งออกมาจากประตูนี่นะ่ ”

“หรอ” ...เออ....จะว่าไป...ฉันก็เป็นฝ่ายมานี่หว่า.... ”แล้วทางนี้เป็นไงบ้างหลังจากนั้น”
“เหนื่อยซิครับ!” ชายหนุ่มแยกเขีย้ วอย่างเซงๆ “พวกเราหาพวกท่านแทบจะพลิกแผ่นดิน จนจะใช้วิธีนี้ไปหาในยุค
ท่านและ เนี่ย...เดี๋ยวรอยก็คงจะมา แต่ไม่รู้ทาไมมันหายไปนานจริง ว่าแต่พวกท่านล่ะเป็นยังไงครับ”
“โห....ไม่อยากจะพูด” ฉันส่ายหัว “มันเป็นเรื่องบ้าบอคอแตกเลยล่ะ น่าเบื่อมากๆ”
“งั้นเดี๋ยวข้าพาท่านไปเที่ยวที่บาร์ เอาไหมครับ” คาร์มิลเสนอ
“ดีๆ ฉันอยากเทีย่ วจะแย่อยู่แล้วล่ะ” ฉันยิ้มกว้างและโบกมือไปมา “งั้นไปกันเลย”
“ครับ” คาร์มิลยกมือขึ้น มือของฉันกับเขาตบเข้าหากันราวกับฉันท์มิตรสหายที่มักจะทาสัญญาณเป็นธรรมดา
“อ่ะแฮ่ม”
ทว่า! จู่ๆก็มีเสียงกระแอมไอดังขึ้น ฉันกับคาร์มิลหันไปมองตามเสียงช้าๆทีม่ าจากมุมมืดทางระเบียงและรับรู้ถงึ รังสี
อาฆาตจ้องมา! มีคนเดียวที่ทาได้
“จะไปเลี้ยงการกลับมาหรอ” น้าเสียงเยือกเย็นดุจน้าแข็งและดูใจเย็น ไม่เข้ากับสายตาที่จ้องมาถาม
“ใช่...ข้ากับท่านเฟรย่าสองคนเท่านั้น” คาร์มิลพูดกระเซ้าหย้าแหย่และยิ้มยียวนใส่ “เอ...รึว่าเจ้าไม่อยากให้ไป”
ชายหนุ่มมองเมินมาที่ฉันและลุกขึ้นยืนเต็มความสูง ใบหน้าที่เฉยชากลับไม่สบอารมณ์ทันตา
“เชิญ” เหอะๆ...คาตอบน่ะให้แต่สายตามันไม่สมกับคาตอบเลย เขาเดินสวนฉันกับคาร์มิลไป “แต่อย่าไปไกลนักล่ะ”
“เอ้า! แล้วเจ้าไม่ไปกินกับพวกเราหรอ” ชายผมสีน้าตาลหันไปถามต่อด้วยความสงสัย
“ไม่” วิซิอัสยืนนิ่ง “ข้าต้องรีบส่งมงกุฎกลับ ไม่มเี วลาว่างพออย่างพวกเจ้าหรอก ข้าขอตัวกลับห้องข้าก่อน”
และแล้วเขาก็เดินจากไปจากระเบียงทันที...นี่ฉันไปทาอะไรไม่เข้าท่ารึเปล่าเนี่ย...รู้สึกว่าเขาโกรธฉันกับคาร์มิลมากๆ
(ไม่ใช่รู้สึกแต่มันใช่เลยล่ะ)...ฉันมองหน้าคาร์มิลและลุกขึ้น
“ท่านจะไปรึยัง” คาร์มิลลุกขึ้นและปัดฝุ่นพร้อมกับเสยผมเล็กน้อย
“เอ่อ...ฉันว่า...เลี้ยงพรุ่งนีแ้ ละกัน” ฉันยิ้มกว้างและโบกมือเล็กน้อย “ฉันขอตัวกลับห้องก่อนนะ”
และแล้วหลังจากค่าคืนนั้น ก็กลับมาสู่ความสงบอีกครัง้ ก่อนนอนฉันหยิบกระดาษแกะมาดูอีกครั้ง คาปริศนามัน
ยังคงคาใจฉันอยู่ แล้วก็อเี รื่องตุก๊ ตาดินนั่นด้วย

เช้าวันต่อมา วิซิอัสก็ได้สง่ มงกุฎกลับไปถึงทีM
่ agyars งานเลี้ยงการกลับมาได้ถูกจัดขึ้นในยามค่าคืน ทุกคนได้มาที่
ห้องรับประทานอาหารหมดและกินอาหารอย่างสนุกสนาน ยกเว้น เจ้าภาพอย่างเขาที่ไม่มา...เป็นอะไรมากรึเปล่านะ....
เฮ้อ...หมอนี่เป็นผู้ชายคนแรกที่ฉนั ต้องตามมาเคาะประตู...ขนาดพ่อยังไม่ตามเลย
“วิซิอัส วิซิอัส” ฉันเคาะและเรียกชื่อ “อยู่รึเปล่า เฮ้!”
ความเงียบได้ตอบกลับมา
“นี่ นายเป็นเจ้าภาพทาไมไม่ออกมาสังสรรค์ล่ะ”
“........”
“เฮ้อ....ให้ตาย!” ฉันเอามือกุมขมับ “นี่โกรธฉันใช่ม่ะ ถ้าโกรธก็ออกไปเหอะน่า นายไม่ไป มันจะทาให้คนอื่นละเหี่ย
นา”
“เจ้าทาอะไรน่ะ” เสียงเย็นชาดังขึ้นมาตามหลัง
ฉันหันไปทันที เห็นชายหนุ่มผมสีเงินในชุดสีดาสนิทมองมาด้วยสายตาที่ลึกลับเช่นเคย ฉันเท้าสะเอวและชี้หน้าใส่
เขา
“ไอ้บ้า! แล้วทาไมปล่อยให้ฉันเคาะซะเมื่อยแบบนี!้ ” ฉันแหวใส่ ชายหนุ่มหันหลังและเดินต่อไปอย่างไม่สนใจ “เฮ้ย!
ฟังฉันพูดอยู่รึเปล่า”
“........” ความเงียบได้ตอบสนองกลับ ฉันเดินไล่ตามเขาไปเรื่อยๆตามระเบียงทีเ่ ต็มไปด้วยตะไคร่
“นี่! หูหนวกรึไง” ฉันว่าต่อไป เขาไม่หันกลับมาซะที จนฉันหยุดเดินและพูดประโยคหนึ่งขึ้น “โกรธเรื่องคาร์มิลเหรอ”
เฮ้...ได้ผล...เขาชะงักและยืนนิ่ง...ฉันเดินเข้าไปใกล้ๆเขาและถามอีกครั้ง
“โกรธเรื่องคาร์มิลกับฉันใช่ไหม”
ชายหนุ่มผ่อนลมหายใจช้าๆและพูด
“เปล่า” เขาสาวเท้าเดินต่อไปเรื่อยๆ
“นี่! รอด้วยซิ!” ฉันวิ่งไล่ตามเขาไปเรื่อยๆจนไปถึงห้องรับประทานอาหาร “แล้วสรุปนายโกรธเรื่องอะไร”
และแล้วงานเลี้ยงก็เต็มไปด้วยเสียงเฮอีกครั้ง พวกเราทั้งหมดต่างคุยกันและเล่าเรื่องอย่างสนุกสนาน จากนั้น ฉันก็
อยู่ที่นี่สลับกับกลับไปที่ยุคของฉันทุกๆ7วัน...นี่ถ้าไม่เกีย่ วกับอีรายงานบ้าๆที่เก็บคะแนน50คะแนนเต็มๆแบบนี้ ฉันจะไม่
กลับไปหรอก!

แต่อยู่ที่นี่ก็ไม่แตกต่างเล๊ย ในเมื่อ ตอนเช้าต้องมาเรียนอักษรรูนกับเจ้าคนหน้าตายและก็ไขปริศนานี่ทุกเช้า พอช่วง
กลางวันก็ต้องมาเขียนบันทึกเล่มหนากับจัดกองเอกสารให้ ช่วงบ่ายฉันก็โดนใช้ให้ไปตัดต้นไม้ อย่างกับคนสวน และก็ทา
ความสะอาดปราสาททัง้ หมด เฮ้อ...นี่ฉันคิดถูกรึเปล่าที่ไม่คดิ ตังหมอนั่นเลยเนีย่ !

ในท่ามกลางปราสาททีม่ ืดสนิท บุรุษร่างสูงใหญ่ในชุดเสื้อคลุมยาวยืนหน้าเครียดอยู่ ดวงตาสีน้าเงินที่
จริงจังเสมอมาสีน้าเงินคู่นั้นเต็มไปด้วยความเกรง ก่อนที่จะยกมือมาเคาะประตูสีดาสนิทเบื้องหน้า ทว่า! กลับมีเสียงหลัง
ประตูดังซะก่อน
“เข้ามา”
มือใหญ่กว้างข้างนั้นวางมือลงและตัดสินใจเปิดประตูบานนั้นแทน เขาย่างเท้าเข้ามาช้าๆในห้องนั้น ที่หนาวเย็น
และเต็มไปด้วยความวังเวง มีเพียงแค่แสงไฟจากเปลวเทียนประดับประดาประปรายให้เห็นภาพในห้องเล็กน้อย เขาหัน
ตรงไปมองที่กลางห้องและโค้งคานับเล็กน้อย ก่อนทีจ่ ะเงยหน้าอีกรอบ
ภาพที่เขาเห็นตรงหน้า คือ บุรุษร่างสูงผู้หนึ่งทีก่ าลังนัง่ ประกบฝ่ามืออยู่ที่โต๊ะทางานกลางห้อง รอใครบางคนอยู่
ดวงตาสีเขียวมรกตคู่นั้นละสายตาจากสิ่งที่มองอยู่ที่โต๊ะมามองผู้มาเยือนทันตา ผู้มาเยือนกระพริบตาช้าๆและเอ่ยถาม
ด้วยความเป็นห่วง
“มีอะไรเหรอ วิซิอัส” น้าเสียงจริงจังว่า “ตั้งแต่เจ้ากลับมา สีหน้าของเจ้าดูไม่สู้ดีเลยนะ”
เจ้าของห้องยังมิปริปากสิ่งใด เขาเพียงแค่ผายมือข้างหนึ่งมาทางเก้าอี้ไม้ตัวหนึ่งเท่านั้น ผู้มาเยือนลากเก้าอีม้ าและ
นั่งลงอย่างนุ่มนวลและถามไถ่อาการอีกครัง้
“มีอะไรเล่ามาได้นะ” เขาวางแขนข้างหนึ่งลงที่โต๊ะไม้ตัวนัน้
วิซิอัสพ่นลมหายใจเฮือกใหญ่ ก่อนจะพูดขรึมๆ
“รอย ข้าพบสิ่งหนึ่งเข้าทีย่ ุคของนางนั่น” มือที่เรียวยาวของเขาถือกระดาษแผ่นหนึ่งให้กับเขา “ก่อนที่ข้าจะประลอง
กับเอริค”
ร่างสูงใหญ่รับมาและแลดูสิ่งนั้นอย่างละเอียดถี่ดว้ น ทันใดนั้น ดวงตาของเขาเบิกกว้างขึ้นและเงยหน้ามามองผู้ส่ง
ให้ทันที ใบหน้าที่หล่อและอบอุ่นนั้นเต็มไปด้วยความฉงนสนเท่ห์กบั สิ่งที่พบ
“นี่มันหมายความว่าไง!” เขาถามอย่างงุนงง “ทาไมมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไง”

“ไม่รู้” วิซิอัสตอบรับอย่างเครียดๆ สายตาของเขาดูเหม่อลอยและเปรยขึ้น “ข้าเองก็ไม่อยากเชื่อ...ว่ามันจะเป็นแบบ
นี.้ ..ไม่มีจริงๆ ไม่ว่าอันไหน ก็ไม่มที ั้งนั้น...”
“ในเมื่อมันเป็นแบบนี้” รอยว่าและตัดสินใจถามความเห็นไป “เราควรจะทายังไง”
ไม่มีคาตอบใดๆจากเขา สายตาของเขาเลื่อนไปมองที่กระดาษแผ่นนั้นอีกครั้งและถอนหายใจไปด้วยความกลัด
กลุ้ม เพราะสิ่งทีเ่ ขาเห็นนั้น เป็นเพียงแค่แผนที่ประเทศโรมาเนียลงสีสมัยใหม่ในยุคศตวรรษที2่ 1ธรรมดาๆ มีรฐั ทุกรัฐ
จังหวัด อาเภอ และตาบลทุกแห่ง แม้แต่สถานที่อย่างปราสาทบรามก็ปรากฏขึ้น ทว่า....ในนั้น กลับไม่มีสิ่งหนึ่งเข้า
สิ่งที่พวกเขาทุกคนรักและหวงแหนที่สุด
นั่นคือ....ซาตาเรส...
...ซาตาเรสได้สูญหายไปจากโรมาเนียแล้ว...
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