
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



สัมผัสโลกเหนือจินตนาการ
ไปกับเอ็นเธอร์บุ๊คส์

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวและความประทับใจ กับ เอ็นเธอร์บุ๊คส์ ได้ที่
www.facebook.com/enterbooks



ค�ำน�ำ

นิยายเล่มน้ีขอพาทุกคนย้อนกลับไปสู่ยุคกลางของตะวันตก ช่วงเวลาท่ี

ไม่มีเทคโนโลยีอ�านวยความสะดวก ไม่มีพลังงานไฟฟ้าใช้ มีเพียงพลังเหนือ

ธรรมชาติอันน่าพิศวงซุกซ่อนอยู่ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่มนุษย์จะหวาดกลัวต่อ 

สิ่งที่ตนไม่รู้ แต่หากปล่อยให้ความกลัวอยู่เหนือเหตุผลก็อาจน�าไปสู่การหลง 

งมงายผดิๆ เหมอืนอย่างท่ีคนยุคนัน้ด่วนตดัสนิว่าคนท่ีต่างจากตนเป็นพวกชัว่ร้าย  

และเริ่มออกล่าแม่มดเพ่ือขจัดความไม่มั่นคงในใจให้หมดไป

แต่ 'เฉิงเหยียน' ไม่เป็นอย่างนั้น แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่สั่งสมมานาน

บ่มเพาะให้เขาพร้อมเปิดรับสิ่งแปลกใหม่ เขาเผชิญหน้ากับความไม่รู ้เพ่ือ

ท�าความเข้าใจ จนค้นพบขมุพลงัย่ิงใหญ่จากเหล่าแม่มดท่ีผู้คนชงิชงักันนกัหนา 

ขุมพลังที่สามารถหักล้างข้อจ�ากัดต่างๆ ของยุคน้ันได้

โชคดีท่ีเขาย้อนเวลามาอยู่ในร่างของ 'โรแลนด์ วิมเบิลดัน' เจ้าชาย 

ผู้ปกครองเมืองชายแดน จึงถือโอกาสน้ีปรับเปล่ียนความคิดของชาวเมือง 

เสยีใหม่ หากทกุคนยอมรบัพลงัและการมอียู่ของแม่มด เมอืงห่างไกลความเจริญ 

แห่งน้ีย่อมกลายเป็นผู้น�าการพัฒนาแห่งยุคสมัยได้อย่างแน่นอน!

หากสงสัยว่าพลังของเหล่าแม่มดจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเมืองและ

ปฏิวัติอุตสาหกรรมได้อย่างไรน้ัน คงต้องขอให้ร่วมหาค�าตอบกันในเล่มแล้ว

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์



นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

เนื้อหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรง ฆาตกรรม
โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน



ประวัตินักเขียน

เอ้อร์มู่ ชื่อจริงคือเฉิน รุ่ย เกิดเมื่อปี 1985 ที่มณฑลหูหนาน จบการศึกษา

จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา อาชีพหลักคือวิศวกรโยธา 

อาชพีรองคอืการเป็นนกัเขยีน เขาชืน่ชอบงานเขยีนประเภทวิทยาศาสตร์-แฟนตาซี  

และยังสนใจประวัติศาสตร์พัฒนาการด้านอุตสาหกรรมอีกด้วย

งานเขียนแรกสุดของเอ้อร์มู่เริ่มต้นขึ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ JJWXC 

เมื่อปี 2005 แต่เรื่องแรกของเขาเนื้อหาค่อนข้างสั้น ต่อมาเขาได้เข้ามาเป็น 

นักเขียนนิยายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในเครือ Yuewen Group ก่อนจะ 

เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศจีนในปี 2018 จึงถือได้ว่า 

เป็นผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ในด้านการเขียนมาสิบกว่าปี

'ปล่อยแม่มดคนน้ันซะ' ผลงานจากปี 2016 ของเขา เหมาะสมอย่างย่ิง

กบัคณุลกัษณะส�าหรบังานเขยีนยคุใหม่ทีว่่า 'ยิง่ยาวยิง่สนกุ' และถงึแมจ้ะเป็น

เช่นนี้ เขาก็ยังคงไม่ทิ้งอาชีพเดิม

เอ้อร์มู ่ไม่ได้แยกตัวตนของการเป็นนักเขียนและวิศวกรออกจากกัน 

แต่อย่างใด ตรงกันข้ามเขากลับรู้สึกว่าเน้ือหาของการท�างานคือส่วนหนึ่งของ

ประสบการณ์ในชีวิตคนเรา และยังช่วยในเรื่องของจินตนาการและการเขียน

ได้อีกด้วย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเขาจะใช้มันในการวางพล็อตเรื่องแบบละเอียด 

จากน้ันจึงค่อยเริ่มลงมือเขียน

เอ้อร์มู่



ส�าหรับคนที่ย้อนเวลามาส่วนใหญ่แล้ว เทคโนโลยีคือก�าลังการผลิตอันดับหนึ่ง
แต่ที่นี่แม่มดต่างหากที่เป็นก�าลังการผลิตอันดับหนึ่ง
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เฉิงเหยียนรู้สึกเหมือนมีคนก�าลังเรียกเขา

"ฝ่าบาท ตื่นเถิดพ่ะย่ะค่ะ..."

เขาหันหน้าไปอีกทาง ทว่าเสียงนั้นไม่เพียงไม่หายไป ซ�้ายังดังขึ้น

กว่าเดิม เขารู้สึกเหมือนมีคนยื่นมือมาดึงแขนเสื้อเบาๆ

"ฝ่าบาท...เจ้าชาย!"

เฉิงเหยียนลืมตาขึ้นทันใด หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่คุ้นเคยหายไป 

โต๊ะท�างานหายไป ผนังที่แปะกระดาษโน้ตจนเกลื่อนก็หายไปเช่นกัน  

สิ่งเหล่านั้นถูกแทนด้วยภาพที่ไม่คุ้นตา...อาคารบ้านเรือนขนาดย่อม

สร้างจากอฐิและหิน ลานเมอืงรปูวงกลมคลาคล�า่ไปด้วยผู้คน กลางลาน

มแีท่นแขวนคอนักโทษหน้าตาคล้ายกรอบประตตูัง้อยู่ เขานัง่อยู่บนเวทสีงู 

ตรงข้ามกับลาน ใต้ก้นไม่ใช่เก้าอ้ีหมุนนุ่มๆ ทว่าเป็นเก้าอี้เหล็กแข็งๆ  

รอบตวัรายล้อมไปด้วยผูค้น ดวงตาแต่ละคู่ก�าลงัจบัจ้องมองเขาไม่วางตา  

พวกผู้หญิงท่ีแต่งตัวเหมือนสตรีชั้นสูงชาวตะวันตกในยุคกลางก�าลัง

ปิดปากแอบหัวเราะเขา

นีม่นับ้าอะไรกัน ฉนัไม่ได้ก�าลงัป่ันงานเขยีนแบบอยู่เหรอ เฉงิเหยียน 

ตอนท่ี 1

เร่ิมชีวิตเจ้าชายต้ังแต่วันน้ี
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งงไปหมด การโหมงานหนกัติดกนัสามวันท�าให้สภาพร่างกายและจติใจ

ของเขาย�า่แย่จนถึงขดีสดุ จ�าได้แค่ว่าสดุท้ายร่างกายเหมอืนจะรับไม่ไหว 

หัวใจเริ่มเต้นผิดจังหวะ เขานึกอยากจะฟุบหลับกับโต๊ะสักครู่...

"ฝ่าบาท ทรงประกาศค�าตัดสินเถิดพ่ะย่ะค่ะ"

คนพูดก็คือชายท่ีแอบดึงแขนเสื้อเขาคนนั้น ดูจากหน้าตาแล้ว 

คงอายุประมาณห้าสิบหกสิบปีได้ ชายคนน้ันสวมชุดขาว มองเผินๆ  

คล้ายแกนดัล์ฟในเรื่องเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์

น่ีฉันก�าลังฝันอยู่เหรอ เฉิงเหยียนเลียริมฝีปากท่ีแห้งผาก แล้ว

ตัดสิน...ตัดสินอะไร

แล้วเขาก็ได้ค�าตอบอย่างรวดเรว็ ฝงูชนในลานเมอืงก�าลงัมองไปยงั 

แท่นแขวนคอพลางชกู�าป้ันส่งเสยีงโหวกเหวก ซ�า้ยงัเขว้ียงหินไปทางน้ัน

เป็นครั้งคราว

เฉิงเหยียนเคยเห็นเครื่องประหารยุคโบราณแบบนี้จากทาง

โทรทัศน์...เสาสองต้นสูงประมาณสี่เมตร บริเวณหัวเสามีคานพาด 

เชื่อมต่อกัน ตรงกลางคานฝังห่วงเหล็กท่ีขึ้นสนิมเป็นดวงๆ เชือกป่าน 

เส้นหนาสีออกเหลืองลอดผ่านห่วงเหล็ก ปลายเชือกด้านหนึ่งยึดอยู ่

กับคาน ส่วนอีกด้านรัดอยู่ที่คอนักโทษ

ในฝันประหลาดครัง้น้ี เฉงิเหยียนพบว่าตวัเองสายตาดจีนน่าตกใจ 

ปกติหากไม่ใส่แว่น เขาจะมองตัวหนังสือบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ชัด 

แต่เวลาน้ีเขากลับมองเห็นทุกรายละเอียดบนแท่นแขวนคอซึ่งอยู่ไกล 

เกินห้าสิบเมตรได้อย่างชัดเจน

นักโทษคนน้ันถูกคลุมศีรษะ มือทั้งสองถูกมัดไพล่หลัง สวมชุด

หยาบๆ สีเทาดูสกปรกราวกับผ้าขี้ริ้ว รูปร่างผอมแห้ง ข้อเท้าที่โผล ่

ออกมาบอบบางราวกับจะใช้มือหักได้ บริเวณหน้าอกนูนข้ึนเล็กน้อย  

ดแูล้วน่าจะเป็นผูห้ญิง เธอยืนตวัสัน่ระรกิอยู่ท่ามกลางสายลม แต่ยังคง
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พยายามยืดตัวตรงเต็มที่

เอาล่ะ เธอไปท�าความผิดอะไรมา ผู้คนมากมายเหล่าน้ีถึงได้

เคียดแค้นชิงชังจนอยากเห็นเธอถูกแขวนคอต่อหน้า

พอคิดถึงตรงน้ีความทรงจ�าในสมองเฉิงเหยียนก็ถูกเชื่อมต่อกับ

อะไรบางอย่าง ค�าตอบพลันปรากฏขึ้นตรงหน้าในทันที

เธอเป็น 'แม่มด'

เธอถูกปีศาจล่อลวงจนหลงผิด เป็นร่างจ�าแลงของสิ่งไม่บริสุทธิ์

"ฝ่าบาท" แกนดัล์ฟเอ่ยเร่งอย่างระมัดระวัง

เขาเหลือบมองอีกฝ่าย อ้อ ที่แท้ก็ไม่ได้ชื่อแกนดัล์ฟ แต่ชื่อบารอฟ 

ผู้ช่วยเจ้ากรมคลังที่ถูกส่งมาเพื่อช่วยเขาบริหารบ้านเมือง

และตัวเขาก็คือโรแลนด์ เจ ้าชายล�าดับท่ีส่ีแห่งอาณาจักร 

เกรย์คาสเซิลซ่ึงถูกส่งมาปกครองเมืองชายแดนแห่งนี้ ประชาชนของ

เมืองจับแม่มดได้จึงรีบคุมตัวมายังสถานีต�ารวจ...ไม่สิ ต้องเรียกว่า 

ศาลถึงจะถูก โดยปกติมุขนายก* หรือลอร์ดเจ้าของท่ีดินจะเป็นคน 

สั่งประหารชีวิตแม่มด แต่ในเมื่อเวลาน้ีเขาเป็นผู ้ที่มีอ�านาจสูงสุด  

การออกค�าสั่งนี้จึงกลายเป็นหน้าที่เขาไปโดยปริยาย

เพียงแค่คิดความทรงจ�าในสมองก็ตอบข้อสงสัยของเขาทีละข้อ

โดยไม่จ�าเป็นต้องเลือกขึ้นมาอ่าน ราวกับว่าเขาเคยผ่านประสบการณ์

เหล่านั้นมาแล้วจริงๆ เฉิงเหยียนสับสนไปหมด ฝันอะไรจะลงลึกถึง 

รายละเอียดขนาดนี้ ดังนั้นน่ีคงไม่ใช่ฝันแน่ๆ เขาย้อนเวลามาสู่ยุคมืด 

ของยุโรปและอยู่ในร่างของโรแลนด์ เปลีย่นจากวิศวกรออกแบบเคร่ืองกล 

ที่ปั่นงานข้ามวันข้ามคืนมาเป็นเจ้าชายล�าดับที่สี่ผู้สูงศักดิ์อย่างนั้นหรือ

* มุขนายก หรือบิชอป (Bishop) คือบาทหลวงที่เป็นหัวหน้าปกครองมุขมณฑลหรือเขตการปกครอง

ของศาสนจักร (Diocese) โดยมุขมณฑลท่ีใหญ่หรือมีความส�าคัญจะถูกยกข้ึนเป็นอัครมุขมณฑล  

และมขุนายกท่ีปกครองอยู่จะถูกเรยีกเป็นอคัรมขุนายก (Archbishop) ซึง่ถือว่ามสีถานะสงูกว่ามขุนายก 

ในด้านการปกครอง
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ต่อให้ดนิแดนแห่งน้ีจะดแูร้นแค้นและล้าหลงัมาก แต่เขาก็ไม่เคย

เห็นชื่ออาณาจักรเกรย์คาสเซิลปรากฏในหนังสือประวัติศาสตร์มาก่อน

แล้วอย่างนี้เขาควรท�าอย่างไรต่อดี

พวกปรากฏการณ์แหกกฎวิทยาศาสตร์อย่างการย้อนเวลาเอาไว้

ค่อยไปหาค�าตอบทีหลังก็ได้ ตอนน้ีเขาควรรีบหยุดความโกลาหล 

ตรงหน้านี้เสียก่อน...การกล่าวหาว่าใครบางคนเป็นต้นเหตุของภัยพิบัติ

หรือความอัปมงคลถือเป็นเรื่องปกติของสังคมที่ยังไม่พัฒนา แต่นั่น 

ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องยอมสัง่แขวนคอคนเพ่ือสนองความต้องการ

ด้านมืดของฝูงชน เรื่องโง่เง่าแบบนั้นเฉิงเหยียนไม่เอาด้วยหรอก

เขาคว้าหนังสอืค�าสัง่จากมอืบารอฟมาโยนท้ิง บดิขีเ้กียจแล้วพูดว่า  

"ข้าง่วงแล้ว ไว้วันหน้าค่อยว่ากันใหม่ วันนี้แยกย้ายได้!"

เฉงิเหยยีนไม่ได้ท�าไปด้วยความหนุหนัพลนัแล่น เขาแค่อ้างองิจาก

พฤติกรรมการท�างานของเจ้าชายในความทรงจ�า จึงได้แสดงท่าทาง

อย่างชนชั้นสูงท่ีชอบเอาแต่ใจออกมา ใช่แล้ว เจ้าชายตัวจริงต้องเป็น 

คนไม่เอาถ่าน นิสัยน่ารังเกียจ ชอบท�าอะไรตามอ�าเภอใจ ซึ่งถ้าว่ากัน 

ตามจริงแล้ว พวกเขาจะคาดหวังให้เจ้าชายวัยย่ีสิบต้นๆ ที่ไม่มีใคร

ควบคุมได้คนหนึ่งมีนิสัยดีแค่ไหนกัน

บรรดาชนชั้นสูงท่ีน่ังบนเวทีเดียวกันกับเขาต่างแสดงสีหน้าชินชา 

มีเพียงชายร่างสูงใหญ่ในชุดเกราะคนหนึ่งลุกขึ้นว่า "ฝ่าบาท นี่ไม่ใช่ 

เรื่องล้อเล่นนะพ่ะย่ะค่ะ! เมื่อพิสูจน์แล้วว่านางเป็นแม่มดจริงก็ต้องรีบ

ประหารเด๋ียวนัน้ มฉิะนัน้เกิดแม่มดคนอ่ืนๆ มาชงิตวันางไปจะท�าอย่างไร 

หากศาสนจักรรู้เข้าคงไม่นิ่งดูดายแน่พ่ะย่ะค่ะ"

คาร์เตอร์ แลนนิส ชายหนุ่มท่าทางซื่อตรงคนนี้คือหัวหน้าอัศวิน

ของเขา เฉิงเหยียนขมวดคิ้ว "อะไรกัน เจ้ากลัวหรือ" ค�าพูดหยอกล้อนั้น

แฝงน�้าเสียงเสียดสีอย่างชัดเจน ชายหนุ่มร่างก�าย�าที่ล�าแขนหนากว่า 
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ล�าตัวของเหล่าแม่มดกลับกลัวฝ่ายตรงข้ามจะพากันมาปล้นคุก หรือ 

เจ้านี่คิดว่าแม่มดเป็นภูตผีปีศาจจริงๆ

"รอให้มากันเยอะๆ แล้วรวบจับทีเดียวไม่ดีกว่าหรือไร"

พอเห็นว่าคาร์เตอร์ไม่ได้แย้งอะไรอีก เฉิงเหยียนจึงโบกมือเรียก

องครักษ์ให้มาพาตัวเองออกไป หัวหน้าอัศวินลังเลอยู่ชั่วครู่ ก่อนจะ 

ยอมเดนิตามหลงัมา ขนุนางคนอืน่ๆ ต่างลกุขึน้โค้งตวัแสดงความเคารพ 

ทว่าสายตากลบัฉายแววเหยียดหยันอย่างเปิดเผยจนเฉงิเหยียนสมัผสัได้

เมื่อกลับมาถึงที่พัก...ซึ่งก็คือปราสาทท่ีตั้งอยู่ราวๆ ตอนใต้ของ

เมืองชายแดน เขาก็สั่งให้องครักษ์ขวางผู้ช่วยเจ้ากรมคลังท่ีมีสีหน้า

ร้อนรนไว้นอกประตโูถงใหญ่ ถึงตอนน้ีค่อยหายใจได้ท่ัวท้องข้ึนมาหน่อย

ส�าหรับคนท่ีใช้เวลาร้อยละเก้าสิบหมกตัวอยู่แต่กับคอมพิวเตอร์

แล้ว การแสดงละครตบตาผู้ชมมากมายเมื่อครู่น้ันนับได้ว่าไม่เลวเลย 

เฉิงเหยียนอาศัยความทรงจ�าในหัวเดินหาห้องนอนตัวเอง เขานั่งพักบน 

เตียงอยู่ครู่ใหญ่กว่าจะควบคุมจังหวะหัวใจท่ีเต้นกระหน�่าได้ ส่ิงส�าคัญ

ตอนนีค้อืการท�าความเข้าใจสถานการณ์ท้ังหมด ตวัเองเป็นถึงเจ้าชายแท้ๆ  

ท�าไมไม่อยู่ทีเ่มอืงหลวง ถ่อมาท�าอะไรในเมอืงท่ีห่างไกลความเจรญิแบบน้ี

เรื่องน้ีไม่คิดยังพอว่า แต่พอคิดและได้ค�าตอบเท่าน้ันล่ะ เขาก็ 

ถึงกับตกตะลึงจนตาค้าง

โรแลนด์ วิมเบิลดันมาที่นี่เพื่อชิงราชบัลลังก์

ต้นเหตท้ัุงหมดมาจากพระราชโองการของพระราชาวมิเบลิดนัท่ีสาม 

แห่งอาณาจักรเกรย์คาสเซิล ซึ่งมีความว่า 'ผู้ที่จะได้ปกครองอาณาจักร

แห่งนี้ไม่ใช่ผู้ที่เกิดเร็วที่สุด แต่เป็นผู้ที่มีความสามารถในการปกครอง

ประชาชนมากที่สุด' พระราชาได้ส่งบุตรธิดาทั้งห้าที่บรรลุนิติภาวะแล้ว

ออกไปปกครองตามดินแดนต่างๆ เป็นเวลาห้าปี จากนั้นค่อยตัดสิน 

จากทักษะการปกครองว่าใครจะได้เป็นผู้สืบทอดบัลลังก์คนต่อไป
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ตัดสินคนจากความสามารถ ให้ความเสมอภาคทางเพศ ฟังดู 

เป็นความคดิทีทั่นสมยัทเีดยีว แต่เมือ่น�าไปปฏิบตัจิริงกลับไม่เป็นเช่นนัน้ 

ใครจะรบัรองได้ว่าพวกเขาห้าคนอยู่ภายใต้เง่ือนไขการแข่งขันทีเ่หมอืนกัน  

นี่ไม่ใช่เกมท่ีเล่นแบบเรียลไทม์เสียหน่อย และเท่าที่เขารู้ดินแดนของ 

เจ้าชายล�าดับที่สองก็ดีกว่าเมืองชายแดนมาก...เอ่อ จะว่าไปแล้ว  

ในบรรดาพวกเขาห้าคนดูเหมือนจะไม่มีดินแดนของใครเลวร้ายไปกว่า 

เมืองชายแดนของเขาเลย แค่เริ่มต้นก็เสียเปรียบเสียแล้ว

แล้วอกีอย่างจะใช้อะไรเป็นตวัประเมนิผลการแข่งขนักัน ประชาชน 

ทหาร หรือว่าเศรษฐกิจ วิมเบิลดันท่ีสามไม่เคยพูดถึงเกณฑ์ใดๆ และ 

ไม่เคยก�าหนดกติกาการแข่งขันเลย หากมีการลอบฆ่ากันจะท�าอย่างไร 

ราชนิจีะทนดลูกูตวัเองฆ่ากันตายต่อหน้าต่อตาได้อย่างน้ันหรอื...แต่พอ

นึกดูดีๆ อีกที เอาล่ะ ข่าวร้ายอีกแล้ว ราชินีดันส้ินพระชนม์ไปตั้งแต ่

เมื่อห้าปีก่อนแล้ว

เฉงิเหยียนถอนหายใจ เหน็ได้ชดัว่าเขาก�าลงัอยู่ในยุคศกัดนิาอนัมดืมน 

และป่าเถื่อน ดูจากการล่าแม่มดอย่างดุเดือดก็พอจะรู้อยู่ อย่างน้อยได้

ย้อนเวลามาเป็นเจ้าชายก็ถือว่าเริ่มต้นได้ไม่เลว ต่อให้ไม่ได้ราชบัลลังก์ 

เขาก็ยังมสีายเลอืดกษตัรย์ิแห่งเกรย์คาสเซลิอยู่ด ีขอเพียงรกัษาชวีติไว้ได้  

อย่างไรก็ต้องได้เป็นผู้ปกครองดินแดนสักแห่ง

นอกจากน้ี...ได้เป็นพระราชาแล้วอย่างไร ไม่มีอินเตอร์เน็ต ไม่มี

ความเจริญอย่างยุคปัจจุบัน จะให้เขากลายเป็นคนประเภทเดียวกับ 

พวกชาวเมอืงน่ะหรอื เวลาไม่มอีะไรท�าก็เผาแม่มดเล่น ใช้ชวิีตอยู่ในเมอืง

ทีทุ่กคนเทกระโถนปัสสาวะอจุจาระลงถนนกันโครมๆ สดุท้ายก็ตายจากไป 

ด้วยกาฬโรค?

เฉงิเหยียนข่มความคดิฟุ้งซ่านในใจ แล้วเดนิไปยืนหน้ากระจกเต็มตวั 

ในห้องนอน คนในกระจกมผีมหยักศกสเีทาอ่อนอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ
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ที่โดดเด่นที่สุดของราชวงศ์เกรย์คาสเซิล เครื่องหน้าสมดุลรับกันดี  

ตดิตรงท่าทางดูเหลาะแหละไม่จรงิจงั ไม่มสีง่าราศ ีใบหน้าก็ซดีขาวอย่าง

คนขาดการออกก�าลังกาย ส่วนเรื่องท่ีว่าเขามีนิสัยติดเหล้าติดผู้หญิง 

หรือไม่น้ัน เขาค้นความทรงจ�าอยู่สักครู ่...ดูเหมือนจะใช้ได้ทีเดียว  

โรแลนด์มคีนรกัอยู่ในเมอืงหลวงหลายคน ทุกคนล้วนสมคัรใจเองทัง้นัน้ 

เขายังไม่เคยบังคับขืนใจใคร

คราวน้ีมาดูสาเหตุท่ีเขาย้อนเวลามาบ้าง เฉิงเหยียนพอจะเดาได้

คร่าวๆ ว่า...คงเป็นเพราะเขาถูกเร่งงานอย่างไร้มนุษยธรรม เจ้านาย 

เพ่ิมกะกลางคืนติดๆ กันจนเขาหัวใจวายเฉียบพลัน กลายเป็นศพ 

ในคดอีนาถ และกว่าร้อยละแปดสบิของเหยือ่ในคดปีระเภทนีก็้หนไีม่พ้น 

นักเขียนโค้ด วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรคอมพิวเตอร์

เอาเถอะ จะอะไรก็ช่าง อย่างน้อยก็ดูเหมือนเขาจะได้ชีวิตเพิ่มมา

อีกหนึ่งชีวิต เขาไม่ควรบ่นอะไรมากมาย ไม่แน่ว่าในอนาคตเขาอาจจะ

ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่น้ีได้ แต่ภารกิจส�าคัญอันดับหน่ึง 

ในตอนนี้คือการสวมบทบาทเจ้าชายให้แนบเนียน อย่าให้ใครเห็นพิรุธ

แล้วจับเขาไปเผาทั้งเป็นด้วยข้อหาว่าถูกปีศาจเข้าสิง

"ไหนๆ มาถึงข้ันน้ีแล้วก็ต้องเอาตัวให้รอดก่อน" เขาสูดหายใจลึก

ก่อนจะพูดเบาๆ กับกระจก "นับแต่นี้ไป ข้าคือโรแลนด์"
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หลังจากนั้นเขาก็ขังตัวเองอยู่ในห้องเพ่ือครุ่นคิดถึงโลกนี้อย่าง

ละเอียด เมื่อถึงเวลาอาหารเย็นก็สั่งให้คนรับใช้ยกเข้ามา

ความดิน้รนท่ีจะมชีวิีตอยู่ท�าให้โรแลนด์สะกดกลัน้ความกลวัและ

ความไม่คุน้เคยต่อสภาพแวดล้อมแปลกใหม่หลงัย้อนเวลามาได้ เขารูด้ว่ีา 

ย่ิงเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดได้เร็วเท่าไร ความเสี่ยงที่จะถูกจับได้ว่า 

เป็นตัวปลอมก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น

แต่ต้องพูดกันตามตรงว่าในสมองของเจ้าชายไม่มีเรื่องอื่นใด

นอกจากเรือ่งท่ีไปคลกุคลกัีบพวกชนชัน้สงู โรแลนด์พยายามนกึซ�า้ไปซ�า้มา  

แต่ก็นกึเรือ่งท่ีพอจะมเีนือ้หาสาระไม่ออก...ไม่มเีรือ่งเก่ียวกับพวกขนุนาง  

สถานการณ์ทางการเมอืง หรอืความสมัพันธ์กับอาณาจกัรข้างเคยีง ส่วน 

ความรู้พ้ืนฐานท่ัวไปอย่างชื่อเมืองหรือปีส�าคัญต่างๆ ที่เขานึกออก  

ก็ไม่สามารถเอามาเชือ่มโยงกับความรูป้ระวัตศิาสตร์ยุโรปทีต่วัเองรูม้าได้

ดูท่าเจ้าชายองค์นี้คงไม่มีวาสนาได้เป็นพระราชาเสียแล้ว บางที

พระราชาแห่งเกรย์คาสเซลิคงจะเลง็เหน็จดุน้ี ถึงได้ส่งเขามาท่ีเมอืงบ้าๆ นี.่.. 

เมืองที่ต่อให้ปกครองเละเทะขนาดไหนก็ไม่ส่งผลเสียอะไรมาก

ตอนท่ี 2

แม่มดอันนา (1)
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ส่วนพวกพ่ีๆ น้องๆ พวกนั้น...โรแลนด์ค้นความทรงจ�าอยู่ครู่หน่ึง 

ก็ไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดี

พี่ชายคนโตเชี่ยวชาญการรบ พี่ชายคนรองเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว 

พี่สาวดุร้ายโหดเหี้ยม น้องสาวฉลาดหลักแหลม

นีค่อืความทรงจ�าทัง้หมดทีเ่หลอือยู่ในสมองของเจ้าชายล�าดบัท่ีสี่ 

เขาถึงกับพูดไม่ออก พี่น้องอยู่ร่วมกันมากว่าสิบปี กลับมีค�าบรรยายถึง

ลกัษณะของแต่ละคนเพียงสัน้ๆ แค่ไม่ก่ีค�า พวกเขามพีลงัอ�านาจอย่างไร 

มือขวาคนส�าคัญคือใคร โดดเด่นเรื่องอะไร รายละเอียดพวกนี้เขากลับ

ไม่รู้แม้แต่น้อย

เจ้าชายเพ่ิงมาอยู่เมืองชายแดนได้สามเดือน พวกขุนนางที่น่ี 

ก็แสดงท่าทีดูถูกเขาอย่างเปิดเผย เห็นได้ชัดว่าเจ้าชายล�าดับท่ีสี่ไม่ได้ 

เกิดมาเพ่ือเป็นเจ้าคนนายคนจริงๆ โชคดีท่ีตอนออกจากเมืองหลวง 

วิมเบิลดันที่สามได้ส่งขุนนางฝ่ายปกครองและฝ่ายทหารมาช่วยเขา 

อย่างละคน มิฉะนั้นเขาคงท�าอะไรไม่ถูกจริงๆ

เช้าตรู่วันรุ่งขึ้น สาวใช้ที่ชื่อไทร์ก็มาเตือนโรแลนด์อยู่หลายรอบว่า

ผู้ช่วยเจ้ากรมคลังต้องการพบเขา ดูท่าคงบ่ายเบี่ยงไม่ได้แล้ว เขาลูบ 

ก้นสาวใช้ตามที่เจ้าชายในความทรงจ�ามักท�า แล้วสั่งให้เธอไปแจ้ง 

บารอฟให้ไปรอที่โถงรับแขก

เมื่อเห็นไทร์เดินหน้าแดงออกจากประตูไป โรแลนด์ก็พลัน 

นึกขึ้นมาได้ ปกติในนิยายย้อนเวลาต้องมีระบบตัวช่วยแถมติดมาด้วย

ไม่ใช่หรือ เขาหาวหนึ่งครั้งพึมพ�าค�าว่าตัวช่วยในใจอยู่หลายสิบครั้ง  

แต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นทั้งนั้น

นิยายหลอกคนจริงๆ นั่นล่ะ

บารอฟน่ังกระวนกระวายรออยู่ในโถงรับแขกนานแล้ว พอเห็น 
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โรแลนด์เดินมาก็รีบเข้าไปหา "ฝ่าบาท เหตุใดเมื่อวานจึงไม่ทรงสั่ง 

แขวนคอพ่ะย่ะค่ะ"

"ช้าเร็วหนึ่งวันจะเป็นไรไป" โรแลนด์ปรบมือเรียกคนรับใช้ให้ 

ยกอาหารเช้าเข้ามา "ค่อยๆ นั่งลงคุยกันดีกว่า"

ดูๆ  ไปก็เหมอืนกับภาพในความทรงจ�าอยู่ เวลาเกดิปัญหา หวัหน้า

อศัวินมกัจะถามเขาตรงๆ ต่อหน้า ในขณะท่ีผูช่้วยเจ้ากรมคลงัจะแอบมา 

ถามตามล�าพังทีหลัง แต่ไม่ว่าอย่างไรคนทั้งคู่ก็จงรักภักดีต่อเขาอย่าง 

ไม่ต้องสงสัย...ถึงจะท�าไปเพราะเห็นแก่หน้าพระราชาก็ตาม

"ช้าไปหนึ่งวันก็อาจท�าให้แม่มดคนอ่ืนๆ แห่กันมาได้พ่ะย่ะค่ะ  

ฝ่าบาท! ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เหมือนเมื่อก่อน ฝ่าบาทจะทรงท�าอะไร

ตามพระทัยไม่ได้นะพ่ะย่ะค่ะ!"

"เหตุใดแม้แต่เจ้าก็ต�าหนข้ิาเรือ่งน้ีเล่า" โรแลนด์ย่นหัวคิว้ "ข้านึกว่า 

เจ้าจะแยกแยะข่าวลือกับความจริงได้เสียอีก"

บารอฟหน้าตางุนงง "ข่าวลืออะไรพ่ะย่ะค่ะ"

"ก็ข่าวลอืท่ีว่าแม่มดชัว่ร้ายบ้างล่ะ เป็นภูตผปีีศาจบ้างล่ะ" โรแลนด์

พูดอย่างไม่ใส่ใจ "ศาสนจกัรเป็นคนปล่อยข่าวลอืท้ังนัน้ ข้าว่าถ้าไม่อยาก

ให้พวกเขามายุ่มย่ามท่ีนี่ พวกเราก็ต้องท�าการตรงกันข้าม พวกเขา 

แพร่ข่าวว่าแม่มดเป็นสิง่ชัว่ร้าย พวกเราก็จะไม่ล่าแม่มด และจะประกาศ 

ให้ชาวเมืองรู้ด้วยว่านี่เป็นเพียงข่าวลือเหลวไหลที่ศาสนจักรแต่งขึ้น"

บารอฟตกตะลึง "แต่...แต่แม่มดเป็น..."

"เป็นสิ่งชั่วร้ายใช่ไหม" โรแลนด์ถามกลับ "ยกตัวอย่างได้ไหมล่ะ"

ผู้ช่วยเจ้ากรมคลังเงียบไปสักครู่ คล้ายก�าลังคิดว่าเจ้าชายแกล้ง

หยอกเขาอยู่หรือไม่ "ฝ่าบาท เรื่องนี้ไว้พวกเราค่อยคุยกันวันหลังดีกว่า 

กระหม่อมรู้ว่าพระองค์ไม่โปรดศาสนจักร แต่ท�าเช่นนี้มีแต่จะได้ผล 

ตรงข้ามกับที่ต้องการ"
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ดูท่าเขาคงไม่สามารถเปลี่ยนความเชื่อที่หย่ังรากลึกยาวนานได้

ภายในวันเดียว โรแลนด์เบะปาก ไม่ดื้อดึงจะเอาชนะอีก

ตอนนี้อาหารเช้าถูกยกขึ้นโต๊ะแล้ว มีขนมปังทอดหนึ่งจาน ไข่ดาว

หน่ึงจาน และนมอกีหนึง่เหยือก เขารนินมให้ผูช่้วยเจ้ากรมคลงัหนึง่แก้ว 

แล้วเลื่อนไปตรงหน้าอีกฝ่าย

"เจ้ายังไม่ได้กินอะไรมากระมัง ค่อยๆ กินค่อยๆ พูดดีกว่า" จากที่

สาวใช้รายงานมา บารอฟมารอพบเขาที่นอกปราสาทตั้งแต่ฟ้าสาง  

จึงน่าจะยังไม่ได้กินอะไรมา แม้จะตั้งใจเลียนแบบนิสัยเจ้าชายตัวจริง 

ให้เหมือนที่สุด แต่อย่างน้อยเขาก็ควรค่อยๆ เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง  

และผู้ช่วยเจ้ากรมคลังก็เป็นเป้าหมายที่ไม่เลวเลย หากท�าให้ผู้ใต้บังคับ

บญัชารูส้กึว่าตนเหน็ความส�าคญัของพวกเขา พวกเขาก็จะย่ิงมกี�าลงัใจ

ทุ่มเทท�างานให้

ความคดิรเิริม่เป็นบ่อเกิดของความส�าเรจ็มาแต่ไหนแต่ไรมใิช่หรอื

บารอฟรับแก้วนมมาแต่ไม่ดื่ม เขาพูดอย่างร้อนรนว่า "ฝ่าบาท  

พวกเราก�าลังเดือดร้อนนะพ่ะย่ะค่ะ สามวันก่อนมีทหารรายงานว่า 

พบค่ายพักแรมที่น่าจะเป็นของพวกแม่มดทางป่าตะวันตก พวกนาง 

มวัรบีร้อนเดนิทางจงึเผลอทิง้ร่องรอยไว้ พวกทหารเจอสิง่นีใ้นค่ายพักแรม 

พ่ะย่ะค่ะ"

เขาควักเหรยีญหนึง่เหรยีญออกมาจากอกเสือ้แล้ววางลงตรงหน้า

โรแลนด์

มันไม่ใช่เหรียญกษาปณ์ท่ีพบได้ทั่วไป อย่างน้อยในความทรงจ�า

ของโรแลนด์ เขาเองก็ไม่เคยเห็นเงินชนิดนี้มาก่อน...ดูเหมือนมันจะ 

ไม่ได้ท�าจากโลหะด้วยซ�้า

เขาคล�าๆ ดูแล้วกต้็องแปลกใจเมือ่พบว่าของชิน้นีก้�าลงัส่งความร้อน 

ออกมา ไม่ใช่อณุหภูมจิากตัวผูช่้วยเจ้ากรมคลงัแน่นอนเพราะมนัสงูเกิน
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สี่สิบองศา พริบตานั้นเขานึกถึงแผ่นแปะให้ความร้อนขึ้นมาทันที

"มันคืออะไร"

"ตอนแรกกระหม่อมคิดว่าน่ีเป็นเพียงสิง่ของทีแ่ม่มดคนใดคนหนึง่

ท�าข้ึน แต่ความจรงิเลวร้ายกว่าทีก่ระหม่อมคิดไว้มาก" บารอฟปาดเหงือ่

บนหน้าผาก "ลวดลายบนน้ัน...คือรูปภูเขาศักด์ิสิทธ์ิและดวงตาปีศาจ 

มันคือสัญลักษณ์ของสมาคมแม่มดพ่ะย่ะค่ะ"

โรแลนด์สมัผสัผวิขรขุระบนหน้าเหรยีญ เดาว่าน่าจะท�าจากดนิเผา 

บนเหรียญมีรูป 'ภูเขา' อยู่จริงๆ...สามเหลี่ยมเรียงกันสามอัน ตรงกลาง

สามเหลีย่มมดีวงตาหนึง่ดวง เค้าโครงลายเส้นดูหยาบน่าจะถูกขดัด้วยมอื

เขาพยายามนึกค�าว่า 'ภูเขาศกัดิส์ทิธ์ิและดวงตาปีศาจ' กบั 'สมาคม 

แม่มด' แต่ไม่พบข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ดูเหมือนเจ้าชายล�าดับที่ส่ีจะไม่มี

ความรู้เรื่องเวทมนตร์ไสยศาสตร์เอาเสียเลย

บารอฟเองก็ไม่ได้หวังว่าโรแลนด์จะรู้อะไรอยู่แล้ว จึงอธิบายต่อ 

"ฝ่าบาท ฝ่าบาททรงไม่เคยเจอแม่มดจริงๆ ถึงได้ประเมินพวกนางต�่าไป  

จรงิอยู่ทีพ่วกนางบาดเจบ็ได้ เลอืดไหลได้ และถูกฆ่าได้เหมอืนคนธรรมดา 

อย่างพวกเรา แต่น่ันเฉพาะแม่มดที่ไม่รู้จักตอบโต้เท่านั้น ส่วนแม่มด 

ที่ถูกปีศาจล่อลวงส�าเร็จ แม้พวกนางจะมีอายุขัยที่สั้นมาก แต่ก็แลกมา

ด้วยพลังลึกลับอันน่าสะพรึงกลัว คนธรรมดาไม่มีทางรับมือได้แน่นอน 

หากพวกนางบรรลุนิติภาวะเมื่อไร ต่อให้ส่งคนท้ังกองทัพไปสู้ก็ยังอาจ

ปราชยัย่อยยับได้ พวกนางคงพ่ายแพ้แก่ความปรารถนา ถึงได้ยอมใฝ่ต�า่

ไปเป็นสมุนของปีศาจ

ด้วยเหตุน้ีเองศาสนจกัรจงึก่อต้ังกองก�าลงัพิพากษาขึน้ หากพบว่า

หญงิคนใดมโีอกาสจะกลายเป็นแม่มด สามารถจบัตวัมาประหารได้ทนัที 

พระราชาเองก็ทรงเหน็ด้วยกับวิธีน้ี อันท่ีจรงิมาตรการพวกน้ีใช้ได้ผลมากนะ 

พ่ะย่ะค่ะ ทุกวันน้ีแม่มดก่อเหตุคุกคามน้อยลงกว่าเมื่อร้อยปีก่อนมาก 
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ความเชื่อเรื่องภูเขาศักด์ิสิทธ์ิหรือประตูนรกก็มาจากคัมภีร์โบราณใน 

ยุคนั้นเองพ่ะย่ะค่ะ"

โรแลนด์กัดขนมปังทีละค�า ในใจแอบหัวเราะอย่างเย็นชา

แม้ว่าภูมิหลังของโลกน้ีจะต่างจากท่ีเขารู้มามาก แต่เส้นทางการ

ด�าเนินประวัติศาสตร์กลับเหมือนกันจนน่าตกใจ ศาสนจักรก็คือ

ศาสนจักร เขารู ้อยู่แล้วว่าศาสนานั่นล่ะท่ีเป็นเข้ียวเล็บของปีศาจ  

เป็นแหล่งก�าเนิดของความชั่วร้ายที่แท้จริง แค่พบเบาะแสนิดๆ หน่อยๆ 

ก็ตัดสินประหารคนได้แล้วหรือ แค่อ้างนามพระเจ้าก็สามารถสั่งจับกุม 

พิพากษา ประหารชีวิตคนได้ตามใจ? นี่คือความเสื่อมทรามอีกรูปแบบ

หนึ่งแท้ๆ ในหัวเจ้าชายตัวจริงยังมีความทรงจ�าเก่ียวกับการใช้อ�านาจ

เกินควรของศาสนจักรอยู่ ซึ่งช่วยยืนยันความคิดของเขาได้เป็นอย่างดี

"ในคัมภีร์โบราณบันทึกไว้ว่าแม่มดจะพบความสงบสุขท่ีแท้จริง 

ก็ต่อเมื่อได้ไปท่ีภูเขาศักดิ์สิทธ์ิเท่านั้น ท่ีน่ันพวกนางจะไม่ถูกพลังวิเศษ 

ตีกลับ และจะเป็นอิสระจากแรงปรารถนาทั้งปวง ภูเขาศักดิ์สิทธ์ิท่ี 

เขียนไว้ในคัมภีร์น่ันจะต้องเป็นแหล่งก�าเนิดของความชั่วร้าย และเป็น

ประตเูชือ่มระหว่างโลกมนุษย์กับนรกแน่นอนพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมคดิว่า

มีเพียงนรกเท่านั้นที่ไม่ลงโทษคนใฝ่ต�่าพวกนี้"

"แล้วสมาคมแม่มดเล่า เกี่ยวข้องอย่างไรกับภูเขาศักดิ์สิทธิ์"

บารอฟนิ่วหน้า "ก่อนหน้าน้ีแม่มดมักท�าอะไรเพียงล�าพัง ไม่ว่า 

จะหลบหนหีรอืซ่อนตวัอยู่เงยีบๆ แต่หลงัจากสมาคมก่อตัง้ขึน้เมือ่ไม่ก่ีปี 

มาน้ี แม่มดก็เริ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน แล้วออกตามหาภูเขา

ศักดิ์สิทธิ์ด้วยกัน คนในสมาคมยังถึงกับชักชวนคนอื่นๆ ให้เข้าร่วมเป็น

แม่มดด้วยเหตุน้ี เมือ่ปีก่อนก็เคยเกิดเหตทุารกหญิงจ�านวนมากหายตวัไป 

ที่ท่าเรือเคลียร์ริเวอร์มิใช่หรือพ่ะย่ะค่ะ ว่ากันว่าเป็นฝีมือของพวกนาง 

นี่ล่ะ"
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โรแลนด์กลืนไข่ดาวชิ้นสุดท้ายลงคอแล้วหยิบผ้าขึ้นมาเช็ดปาก 

"สรปุว่าทีพู่ดมาทัง้หมดก็คอืเจ้ากลวัว่าถ้าสมาคมแม่มดรูว่้านางยังไม่ตาย 

แล้วจะแห่กันมาช่วยนาง?"

"พ่ะย่ะค่ะ ฝ่าบาท" บารอฟกระทบืเท้าพลางว่า "พวกนางเคลือ่นไหว

กันรีบร้อนคล้ายก�าลังเร่งเดินทางไปที่ใดสักแห่ง หากแม่มดคนนั้น 

ถูกประหารไปแล้วคงไม่เป็นไร แต่เวลานี้นางยังมีชีวิตอยู่! สมาคมบ้าๆ 

นั่นขโมยได้แม้กระทั่งทารก มีหรือจะไม่มาช่วยพวกเดียวกัน"

โรแลนด์เริม่สงสยัข้ึนมาตงดิๆ คล้ายมอีะไรผดิปกตชิอบกล เหตใุด

เวลาพูดถึงแม่มดทีไร ผู้ช่วยเจ้ากรมคลังกับหัวหน้าอัศวินต้องท�าท่า

เหมือนก�าลังเผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาจ

หญิงที่ก�าลังจะถูกแขวนคอคงเป็นแม่มด เธอดูผ่ายผอมราวกับ 

จะปลิวลมด้วยซ�้า หากมีพลังร้ายกาจน่าหว่ันเกรงจริง เหตุใดเธอจึง

เอาแต่ยืนน่ิงรอความตายล่ะ ไม่ส ิเธอไม่น่าจะถูกจบัตวัตัง้แต่แรกด้วยซ�า้ 

ศาสนจักรสอนกรอกหูเสมอว่าแม่มดคือร่างจ�าแลงของปีศาจ นอกจาก

กองก�าลังพิพากษาแล้ว กองทัพธรรมดามีแต่จะพ่ายแพ้ย่อยยับให้กับ

ตอนท่ี 3

แม่มดอันนา (2)
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พวกเธอ ทว่าแม่มดคนนี้กลับถูกชาวเมืองชายแดนจับได้ ถูกทรมาน

สารพัด กระท่ังถูกส่งมาถึงแดนประหาร ก็ยังไม่ปรากฏว่ีแววพลงัอนัน่ากลวั 

ที่ว่าแม้แต่น้อย

"นางถูกจับได้อย่างไร"

"กระหม่อมได้ยินว่าตอนที่เหมืองเนินเขาทิศเหนือถล่ม นางได ้

เผยตัวตนที่แท้จริงเพ่ือหนีเอาตัวรอด จึงถูกชาวบ้านท่ีก�าลังโกรธแค้น 

จับตัวมาพ่ะย่ะค่ะ"

โรแลนด์คิดอยู่สกัครู ่อืม เรือ่งน้ีเหมอืนจะพอจ�าได้อยู่ เหตเุกิดก่อน

วันที่ฉันจะย้อนเวลามาหนึ่งวัน

"แล้วนางเผยตัวอย่างไร"

"เอ่อ...กระหม่อมเองก็ไม่แน่ใจนัก" ผู้ช่วยเจ้ากรมคลังส่ายศีรษะ 

"ตอนน้ันเหตกุารณ์ชลุมนุมาก คาดว่าคงมคีนเหน็นางใช้มนตร์ด�าพ่ะย่ะค่ะ"

โรแลนด์ขมวดคิว้ "พวกเจ้าไม่ได้ตรวจสอบเร่ืองนีโ้ดยละเอยีดหรือ"

"ฝ่าบาท ตอนนี้การฟื ้นฟูผลผลิตของเหมืองเป็นเรื่องส�าคัญ 

เหนือสิ่งอื่นใดพ่ะย่ะค่ะ" ผู้ช่วยเจ้ากรมคลังแย้ง "รายได้กว่าครึ่งของ 

เมืองชายแดนมาจากแร่เหล็ก นอกจากนี้ผู ้ตรวจการก็ยืนยันแล้วว่า 

ในที่เกิดเหตุมีคนตายเพราะมนตร์ด�าจริงๆ"

"มนตร์ด�าแบบใด" โรแลนด์เริ่มสนใจ

"คล้ายกับการหลอมละลายพ่ะย่ะค่ะ ศีรษะและล�าตัวศพไหล 

กองกับพ้ืน ชวนให้นึกถึงเทียนสีด�าท่ีไหม้หมดแล้ว" อีกฝ่ายผุดสีหน้า

ขยะแขยง "ฝ่าบาทคงไม่ทรงอยากทอดพระเนตรภาพเช่นน้ันแน่พ่ะย่ะค่ะ"

โรแลนด์เล่นส้อมเงินในมือพลางครุ่นคิดไปด้วย ในประวัติศาสตร์

เหย่ือจากการล่าแม่มดส่วนใหญ่มักเป็นผู้บริสุทธ์ิ พวกเธอกลายเป็น

เครื่องระบายความโกรธแค้นของศาสนจักรและชาวเมืองท่ีโง่เขลา  

ในขณะท่ีเหย่ือส่วนน้อยเลือกเดินเข้าสู ่ความตายเอง เหย่ือกลุ ่มน้ี 
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มกัแต่งตวัพิลกึพิลัน่ วันๆ เอาแต่โยนของประหลาดสารพัดอย่างลงหม้อ 

อ้างว่าตัวเองสามารถพยากรณ์อนาคตรู้เห็นความเป็นตายได้

พวกเธอรู้จักสรรหาวิธีต่างๆ เช่นว่าใช้ปฏิกิริยาของเปลวไฟมา 

อ้างว่าตัวเองได้รับพลังศักดิ์สิทธิ์

ในสายตาคนยุคใหม่ สิง่เหล่าน้ีคอืลกูเล่นจากปรากฏการณ์ทางเคมี 

ทัง้น้ัน แต่ในยุคสมยัน้ีทุกคนมกัเข้าใจผดิเอาง่ายๆ ว่ามนัคอืปรากฏการณ์

เหนือธรรมชาติ

ส่วนเรื่องการละลายคนนั้น โรแลนด์นึกถึงกรดโครโมซัลฟิวริก*  

เป็นอย่างแรก แต่ของเล่นที่ว่านี้มีขั้นตอนยุ่งยาก หากจะใช้ก็ต้องแช่คน 

ลงไปทั้งตัว และผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังห่างไกลจากการละลายของเทียนมาก 

ส่วนกรดแก่อื่นๆ นั้นยิ่งใช้ไม่ได้ใหญ่

ถ้าอย่างนั้นแม่มดคนนี้ท�าได้อย่างไร

หากใช้วิธีเล่นแร่แปรธาตุ เธอก็คงเป็นนักเคมีท่ีหาตัวจับยากของ

ดินแดนแห่งนี้ แต่ถ้าหากไม่ใช่ล่ะก็...

พอนึกถึงตรงนี้โรแลนด์ก็ตัดสินใจแน่วแน่

"พาข้าไปพบนาง"

"ดะ...เดีย๋วก่อนพ่ะย่ะค่ะ ฝ่าบาทจะเสดจ็ไปพบแม่มดหรอืพ่ะย่ะค่ะ"  

บารอฟกระโดดผึงด้วยความต่ืนตระหนก มือปัดไปโดนแก้วนมที่ยัง 

ไม่ได้ดื่มจนหกกระจาย

"ถูกต้อง น่ีเป็นค�าสั่ง" โรแลนด์หันไปยิ้มให้ผู ้ช่วยเจ้ากรมคลัง  

ตอนนี้เขาเริ่มนึกขอบคุณนิสัยไร้เหตุผลของเจ้าชายตัวจริงแล้ว

เขาเดินมาถึงประตูก่อนจะชะงักฝีเท้า "จริงสิ ข้าสงสัยมานานแล้ว 

เหตุใดจึงใช้วิธีแขวนคอเล่า"

* กรดโครโมซัลฟิวริก (Chromosulfuric acid) จัดเป็นสารเคมีอันตราย เพราะมีฤทธ์ิในการกัดกร่อน

และก่อให้เกิดการระคายเคืองท้ังกับผิวหนังและระบบหายใจ
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"อะไรนะพ่ะย่ะค่ะ"

"ข้าถามว่าเหตุใดพวกเจ้าจึงแขวนคอแม่มด พวกนางน่าจะถูกมัด

ติดเสาแล้วเผาทั้งเป็นมิใช่หรือ"

บารอฟมสีหีน้างนุงง "อย่างนัน้หรอืพ่ะย่ะค่ะ แต่ว่านางไม่กลวัไฟน่ีส"ิ

เมืองชายแดนมีคุกใต้ดินเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ดินแดนแร้นแค้น

แห่งน้ีเลีย้งนักโทษได้ไม่มาก นักโทษส่วนใหญ่เข้าคกุได้ไม่ก่ีวนัก็ต้องถูก

ตัดสิน...ไม่ถูกปล่อยตัวก็ถูกประหารชีวิต

นอกจากบารอฟแล้ว คนท่ีตามเจ้าชายเข้ามาในคุกยังมีหัวหน้า

อัศวิน พัศดี ผู้คุมนักโทษ และทหารอีกสองนาย

คุกใต้ดินมีท้ังหมดสี่ชั้น ผนังคุกเป็นหินแกรนิตเนื้อแข็ง โรแลนด์

เพ่ิงเคยมาท่ีนี่เป็นครั้งแรก เขาสังเกตว่าย่ิงเข้าไปลึก ทางเดินก็ย่ิงแคบ 

จ�านวนห้องขังก็น้อยลงเรื่อยๆ ดูท่าคนสร้างคงขุดหลุมเป็นรูปกรวยแล้ว

จึงค่อยก่อหินขึ้นมาเป็นชั้นๆ

งานก่อสร้างหยาบๆ เช่นน้ีย่อมไม่มีระบบระบายน�า้ทีดี่ พ้ืนทางเดนิ

จึงเปียกแฉะ น�้าเสียขุ่นคลั่กไหลซึมตามขั้นบันได

แม่มดถูกขังไว้ในคุกชั้นล่างสุด ย่ิงลงไปลึกเท่าไร กลิ่นเหม็นก็ย่ิง

ทวีความรุนแรงมากขึ้น

"ฝ่าบาท ทรงท�าเช่นน้ีอนัตรายเกินไปจรงิๆ แม้นางจะถูกตรวนลงทัณฑ์ 

แห่งพระเจ้าสะกดพลังไว้ แต่ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยแน่นอนเสียเมื่อไร"

ผู้พูดคือคาร์เตอร์ แลนนิส ทันทีท่ีหัวหน้าอัศวินผู้นี้รู ้ว่าเจ้าชาย 

จะไปพบแม่มดก็รบีตามมา แล้วคอยพูดเกลีย้กล่อมมาตลอดทาง กระท่ัง

ค�าสั่งของเจ้าชายก็ใช้ไม่ได้ผล...เขาไม่มีวันยอมรับค�าสั่งใดๆ ที่อาจ 

เป็นภัยต่อชีวิตเจ้าชาย ไม่มีอะไรไล่เขาไปได้

อตุส่าห์เกิดมามใีบหน้าหล่อเหลาราวเทพบตุรแท้ๆ ท�าไมถึงพูดมาก 
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เช่นน้ี โรแลนด์อยากจะเรยีกคนมาเย็บปากเขาจรงิๆ "หากไม่กล้าเผชญิหน้า 

กับสิง่ชัว่ร้าย แล้วจะกล้าต่อสูกั้บสิง่ชัว่ร้ายได้อย่างไร ข้าคดิว่าเจ้าเข้าใจ

จุดนี้เสียอีก"

"คิดจะต่อสูก้บัสิง่ชัว่ร้ายก็ต้องรูจ้กัประมาณตน การกระท�าทีม่ทุะลุ

ไม่ได้แสดงถึงความกล้าหาญพ่ะย่ะค่ะ"

"หมายความว่าหากเจอศัตรูที่อ่อนแอกว่าก็ใช้ก�าลังจัดการได้ แต่

หากเจอศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าก็ให้แสร้งท�าเป็นไม่รู้ไม่เห็นอย่างนั้นสิ"

"มิใช่เช่นนั้นฝ่าบาท ความหมายของกระหม่อมคือ..."

"ก่อนหน้านีเ้จ้ากลวัแม่มดจะหนีคุก มาตอนนีก็้กลวัการเผชญิหน้า

ผู้หญิงตัวเล็กๆ หัวหน้าอัศวินของข้าช่างแกร่งกล้าไม่เป็นสองรองใคร

จริงๆ"

หวัหน้าอศัวนิเป็นคนพูดมาก แต่โต้เถียงไม่เก่ง เมือ่เจอคนฝีปากกล้า 

อย่างโรแลนด์จึงเอาชนะไม่ได้ คนทั้งหมดมาถึงคุกชั้นล่างในเวลานี้เอง

ชั้นนี้มีขนาดพ้ืนท่ีเล็กกว่าชั้นก่อนหน้ามาก และมีห้องขังเพียง 

สองห้องเท่านั้น

หลงัผูค้มุจดุคบไฟบนผนงัเพ่ือไล่ความมดืมดิ โรแลนด์ก็เหน็แม่มด

คนนั้นก�าลังนั่งขดตัวอยู่ที่มุมห้องขัง

ขณะน้ีเป็นช่วงปลายฤดใูบไม้ร่วง อณุหภูมใินคกุใต้ดนิต�า่จนมองเห็น 

ไอสขีาวลอยออกมาพร้อมลมหายใจ เขาสวมเสือ้ขนสตัว์บซุบัในอย่างด ี

จึงไม่รู้สึกหนาว ทว่าหญิงสาวในน้ันสวมเพียงชุดยาวตัวเดียว ซ�้ายัง

ปกคลุมร่างกายได้ไม่มิด แขนและฝ่าเท้าที่โผล่พ้นชายชุดออกมาหนาว

จนขาวซีด

แสงจากเปลวไฟที่สว่างขึ้นอย่างกะทันหันท�าให้เธอเบือนหน้าหนี 

ดวงตาคู่น้ันหรี่ลงเล็กน้อย แต่เพียงอึดใจเดียวเธอก็ลืมตาขึ้นอีกครั้ง 

แล้วมองมายังพวกเขา
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ดวงตาสีฟ้าอ่อนคู่นัน้สงบนิง่ราวกับทะเลสาบก่อนเจอพายุ ใบหน้า

ของเธอไม่ปรากฏความหวาดกลวั ความโกรธเคือง หรอืความเคยีดแค้นใดๆ

โรแลนด์รูส้กึราวกับฝันไป ราวกับภาพท่ีเหน็ไม่ใช่สาวน้อยผูอ่้อนแอ  

แต่เป็นเงามดืท่ีก�าลงักลนืกินเปลวไฟ เพียงพรบิตาเดยีว เขาพลนัรูส้กึว่า

แสงจากคบไฟบนผนังมืดมัวลงอย่างเห็นได้ชัด

เธอพยายามลุกขึ้นยืนพิงผนัง ท่าทางโงนเงนคล้ายจะล้มลงไปได้

ทกุเมือ่ ทว่าในท่ีสดุเธอก็ยืนขึน้ได้อย่างมัน่คง แล้วเดนิโขยกเขยกออกจาก 

มุมมืดมาสู่บริเวณที่แสงสว่างส่องถึง

เพียงกิริยาธรรมดาๆ ก็ท�าให้คนท้ังกลุ่มสูดหายใจเข้าลึกด้วย 

ความหวาดหว่ัน ต่างพากันถอยหลังไปคนละก้าวสองก้าว มีเพียง 

หัวหน้าอัศวินเท่านั้นที่พุ่งตัวมาขวางหน้าเขา

โรแลนด์ตบบ่าคาร์เตอร์เป็นการส่งสัญญาณให้เขาผ่อนคลายลง 

"เจ้าชื่ออะไร"

"อันนา" เธอตอบ
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"ตอนเหมืองถล่มเกิดอะไรขึ้น เจ้าจงเล่ามาให้ละเอียดอีกครั้ง"

อันนาพยักหน้า แล้วเริ่มบรรยายเหตุการณ์

โรแลนด์รู้สึกประหลาดใจ

เขานึกว่าอีกฝ่ายจะนิ่งเงียบ ร้องขอความเป็นธรรม หรือไม่ก็ 

สาปแช่งเขา ทว่าเธอกลับให้ความร่วมมือตอบค�าถามเขาแต่โดยดี  

ถามอะไรก็ตอบตามนั้น

เรือ่งราวไม่ได้ซบัซ้อนมากนัก พ่อของอันนาเป็นคนงานในเหมอืงแร่  

เขาท�างานอยู่ในอุโมงค์ตอนที่เหมืองก�าลังถล่ม

พออันนารู้ข่าวก็รีบลงไปช่วยพร้อมกับครอบครัวคนงานคนอื่นๆ  

ว่ากันว่าเหมืองเนินเขาทิศเหนือแห่งนี้เคยเป็นรังสัตว์ประหลาดใต้ดิน 

มาก่อน ในอุโมงค์มีทางแยกมากมาย เชื่อมทะลุได้ทุกทิศทาง เนื่องจาก

กลุ่มคนที่ลงมาช่วยญาติพ่ีน้องมีความเห็นแตกต่างกัน เมื่อเข้าอุโมงค์

มาแล้วจงึแยกย้ายกนัออกตามหาคนของตัวเอง ตอนทีอ่นันาเจอพ่อน้ัน  

ข้างกายเธอเหลอืเพียงคู่สามภีรรยาเพ่ือนบ้าน ป้าซซูานและลงุแองเคอร์ 

เท่านั้น

ตอนท่ี 4

เปลวไฟ
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เธอเห็นพ่อถูกรถเข็นบรรทุกหินเต็มคันทับจนขาหัก ไม่สามารถ

ขยับเขย้ือนได้ ข้างกันมคีนงานอกีคนก�าลงันัง่ยองๆ ค้นเงนิบนตวัของพ่อ 

พอเห็นคนมา คนงานคนนั้นก็ใช้จอบฟาดลุงแองเคอร์จนล้มกับพ้ืน  

ในขณะที่เขาก�าลังจะฆ่าลุงแองเคอร์นั้น อันนาก็ชิงฆ่าเขาเสียก่อน

คู่สามีภรรยาเพ่ือนบ้านสาบานว่าจะไม่เล่าเรื่องเธอให้ใครฟัง  

จากนั้นทั้งสามคนก็ช่วยพ่อของอันนาออกมาได้

ทว่าเช้าตรูว่นัต่อมา พ่อของอนันากลบัใช้ไม้เท้าค�า้เดนิออกจากบ้าน  

ไปรายงานทหารลาดตระเวนว่าลูกสาวของตนเป็นแม่มด

"เพราะเหตุใด" โรแลนด์ฟังมาถึงตรงนี้ก็อดถามไม่ได้

บารอฟถอนใจ "คงเพราะเงินรางวัลน่ันล่ะพ่ะย่ะค่ะ ใครก็ตามท่ี 

น�าเบาะแสแม่มดไปรายงานจะได้รับเงินรางวัลย่ีสิบห้าเหรียญทอง 

ส�าหรับคนขาพิการแล้ว เงินจ�านวนนี้มากพอจะใช้ค�้าจุนชีวิตที่เหลืออยู่

ได้เลย"

โรแลนด์เงียบไปอึดใจหนึ่ง ก่อนจะถาม "อีกฝ่ายเป็นชายฉกรรจ์

ร่างก�าย�า เจ้าฆ่าเขาได้อย่างไร"

ทนัใดน้ันอนันาพลนัหัวเราะขึน้มา เปลวไฟเหนอืคบกระเพ่ือมไหว

ราวกับผิวทะเลสาบที่สั่นกระเพื่อมเพราะลูกคลื่น

"ก็ด้วยพลังปีศาจอย่างที่พวกท่านว่าอย่างไรเล่า"

"หุบปาก! นางปีศาจ!" พัศดีตะคอกใส่นาง ทว่าเสียงกลับสั่นจน 

ทุกคนฟังออก

"อย่างนั้นหรือ ข้าอยากเห็นสักครั้ง" เจ้าชายยังคงแน่วแน่ไม่ 

หวั่นไหว

"ฝ่าบาท นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะพ่ะย่ะค่ะ!" หัวหน้าอัศวินหันไปพูด

พลางขมวดคิ้ว

โรแลนด์เดินออกมาจากด้านหลังหัวหน้าอัศวิน สาวเท้าเข้าใกล้
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ห้องขังทีละก้าว "หากใครกลัวจะหลบออกไปก่อนก็ได้ ข้าไม่ได้บังคับให้

พวกเจ้าอยู่ที่นี่"

"ไม่ต้องกลัว ที่คอนางสวมตรวนลงทัณฑ์แห่งพระเจ้า!" บารอฟ 

เอ่ยเสียงดังปลอบทุกคน และดูเหมือนก�าลังปลอบตัวเองไปด้วย "ต่อให้

ปีศาจร้ายกาจเพียงใดก็ไม่สามารถท�าลายพรของพระเจ้าได้"

โรแลนด์ยืนอยู่หน้าลูกกรง ห่างจากอันนาเพียงหนึ่งช่วงแขน เขา

สามารถมองเห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยคราบดินและรอยแผลของอีกฝ่าย

ได้ชัดเจน เครื่องหน้าที่อ่อนเยาว์บ่งบอกว่าเธอยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

ทว่าสีหน้ากลับไม่ปรากฏความไร้เดียงสาแม้แต่น้อย กระทั่งจะดูว่า 

เธอก�าลงัโกรธอยู่หรอืไม่ก็ยากจะสงัเกตได้เช่นกัน...ลกัษณะทีขั่ดแย้งกัน

เช่นน้ีเขาเคยเห็นในโทรทศัน์ อย่างเวลาท่ีนักข่าวไปสมัภาษณ์เดก็ก�าพร้า

เร่ร่อนผู้ทนทุกข์ทรมานจากความยากจน เหน็บหนาว และหิวโหย ทว่า

ก็ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว เด็กก�าพร้าพวกนั้นมักห่อไหล่ก้มหน้าเมื่ออยู่

หน้าเลนส์กล้อง แต่อันนาไม่เป็นเช่นนั้น

จนกระทั่งตอนนี้เธอก็ยังพยายามยืดตัวตรง สายตาของเธอ 

เหลือบขึ้นเล็กน้อยสบตาเจ้าชายอย่างสงบ

เธอไม่กลัวความตาย โรแลนด์สัมผัสได้ ดูเหมือนเธอก�าลังรอ 

ความตายด้วยซ�้า

"เพ่ิงเคยเจอแม่มดเป็นครัง้แรกหรอื นายท่าน ความอยากรูอ้ยากเหน็ 

ของท่านอาจท�าร้ายตัวท่านได้"

"หากเป็นพลังปีศาจจริง แล้วผู้พบเห็นจะต้องเคราะห์ร้าย เช่นนั้น

คนที่ตายก็ไม่น่าจะเป็นข้า แต่เป็นบิดาเจ้ามากกว่า" โรแลนด์ตอบ

แสงไฟในคุกพลันมืดสลัวลง ครั้งนี้ไม่ใช่ภาพฝันแน่ เปลวไฟ 

หดเหลอืเพียงกลุม่แสงเลก็ๆ ราวกับถูกอะไรบางอย่างกดข่มไว้ เขาได้ยิน

เสยีงหายใจถ่ีกระชัน้และเสยีงสวดอ้อนวอนดงัมาจากข้างหลัง ตลอดจน
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เสียงคนล้มเพราะรีบร้อนก้าวถอยหลังด้วยความตื่นกลัว

หวัใจของโรแลนด์ค่อยๆ เต้นเรว็ขึน้ เขารูส้กึเหมอืนตวัเองก�าลงัยนื

อยู่บนเส้นแบ่งเขตแดนอันแสนมหัศจรรย์ ฟากหน่ึงเป็นโลกแห่ง 

ความเป็นจรงิ ทกุอย่างด�าเนินไปตามกฎและความแน่นอนซึง่ถูกก�าหนด

ไว้โดยไม่ขาดตกบกพร่อง ส่วนอีกฟากเป็นโลกมหัศจรรย์ เต็มไปด้วย

ความลึกลับและความแปลกใหม่ เวลานี้เขาก�าลังยืนอยู่หน้าประตูสู ่

โลกใบใหม่นี้

สิ่งที่ห้อยอยู่ที่คอเธอคือตรวนลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าอย่างน้ันหรือ  

โซ่เหลก็สแีดงห้อยจีโ้ปร่งใสแวววาวน่ันเหมอืนถูกท�าขึน้อย่างลวกๆ หาก 

ไม่จับเธอใส่กุญแจมือไพล่ไว้ด้านหลังล่ะก็ แค่กระชากด้วยมือก็ขาด 

แล้วล่ะมั้ง

โรแลนด์เหลือบมองกลุ่มคนข้างหลังแวบหน่ึง อาศัยจังหวะที่ 

ทุกคนก�าลังอธิษฐานอย่างหวาดกลัวยื่นมือเข้าไปในลูกกรง ก�าจี้ไว้แล้ว 

กระชากอย่างรวดเร็ว จี้กับโซ่ขาดออกจากกันทันที...การกระท�าของเขา

ท�าให้อันนาถึงกับตกตะลึง

"แสดงให้ข้าเห็นสิ" เขาพูดเบาๆ เธอเป็นสิบแปดมงกุฎ นักเคมี  

หรือว่าปีศาจตัวจริงกันแน่

หากตอนน้ีเธอควักสารพัดขวดออกมาแล้วเร่ิมผสมกรดล่ะก็ ฉันจะ

ผิดหวังมาก เขาคิดในใจ

จากนั้นโรแลนด์ก็ได้ยินเสียงไอน�้าขยายตัวเพราะความร้อนดัง

เปรี๊ยะๆ...ควันสีขาวลอยขึ้นจากพ้ืน อุณหภูมิรอบด้านพุ่งสูงข้ึนอย่าง

รวดเร็ว

เขาเหน็เปลวไฟผดุขึน้จากใต้เท้าของอกีฝ่าย ลามเลยีขาเปลอืยเปล่า 

ของเธออย่างอ่อนโยน จากน้ันพ้ืนทีเ่ธอยืนอยู่ก็เกิดลกุไหม้ ขณะเดยีวกัน 

คบไฟด้านหลงัก็ระเบดิออกจนแสงสว่างจ้าราวกับได้รบัออกซเิจนบรสิทุธ์ิ  
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ห้องขังท้ังห้องพลันสว่างราวกับกลางวัน ตามด้วยเสียงกรีดร้องอย่าง 

ตื่นตระหนกของทุกคน

แม่มดเดินมาข้างหน้า เปลวไฟคืบคลานตามจังหวะการก้าวเท้า 

ตอนท่ีเธอเข้ามายืนประชิดประตูห้องขัง ลูกกรงเหล็กหลายสิบเส้นก็ 

ลุกไหม้กลายเป็นลูกกรงไฟ

โรแลนด์จ�าต้องก้าวถอยหลงั อากาศร้อนผ่าวกัดผิวของเขาจนแสบ

ไปหมด ในเวลาเพียงไม่ก่ีอึดใจ เขารู้สึกราวกับได้ย้อนเวลาจากปลาย 

ฤดูใบไม้ผลิกลับไปสู่กลางฤดูร้อนอีกครั้ง ไม่สิ น่ีไม่ใช่ความระอุแบบ 

ฤดูร้อน อุณหภูมิจากเปลวไฟไม่ได้โอบล้อมเขาทุกทิศทาง ด้านหน้าที่

เผชญิกับเปลวไฟน้ันร้อนระอุ ทว่าด้านหลงักลบัหนาวสะท้าน เขารูส้กึว่า

ร่างกายตัวเองก�าลังผุดเหงื่อเย็นๆ ออกมา

...เธอไม่กลัวไฟจริงๆ

โรแลนด์นกึถึงค�าพูดของผูช่้วยเจ้ากรมคลงั เขาเพ่ิงเข้าใจความหมาย 

ของค�าพูดนั้นอย่างลึกซึ้งก็ตอนนี้เอง

ในเมื่อเธอคือเปลวไฟ เธอจะกลัวตัวเองได้อย่างไร

ไม่นานนักลูกกรงเหล็กก็เปลี่ยนจากสีแดงเข้มเป็นสีเหลืองสว่าง 

รูปทรงเริ่มละลายตามสีที่แปรเปลี่ยน น่ันแปลว่าอุณหภูมิของพวกมัน 

สูงเกินหนึง่พันห้าร้อยองศาแล้ว ในสภาวะทีไ่ม่มรีะบบรกัษาอณุหภมูใิดๆ 

ยังท�าได้ถึงเพียงนี ้ถือว่าเกินความคาดหมายของโรแลนด์ไปมาก เขากับ

คนอืน่ๆ พากันถอยห่างจากห้องขงั แทบจะฝังตวัตดิกับผนงัหินท่ีอยู่ไกล

ที่สุด

หากไม่ท�าเช่นนี้ ความร้อนจากเหล็กที่หลอมเหลวจะท�าให้เสื้อผ้า

ลุกไหม้แม้ไม่ได้สมัผสัโดยตรง...เหมอืนอย่างอนันาในเวลานี ้ชดุนักโทษ

ของเธอกลายเป็นขี้เถ้าไปแล้ว ทั่วร่างถูกโอบล้อมด้วยเปลวไฟร้อนแรง

ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไรกว่าเปลวไฟจะดับมอดลงจนหมด
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บนผนงัเหลอืเพียงคบไฟเลก็ๆ ท่ีก�าลงัลกุไหม้อย่างเงยีบงนั ราวกับ

ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อน ทว่าเสื้อผ้าที่ชุ่มเหงื่อ อากาศที่ร้อนผ่าว ตลอด

จนลูกกรงห้องขังที่ถูกเผาจนหงิกงอราวกับกรงเล็บปีศาจ ส่ิงเหล่านี้ 

ล้วนเป็นเครือ่งยืนยันได้ดว่ีาเหตกุารณ์เมือ่ครูเ่ป็นความจรงิไม่ใช่ความฝัน

นอกจากโรแลนด์และหัวหน้าอัศวินที่ยังคงยืนอยู่ คนที่เหลือ 

ต่างทรุดฮวบลงกับพื้น พัศดีถึงกับตกใจจนฉี่รดกางเกงไปแล้ว

ในเวลาน้ีอันนาก�าลังยืนเปลือยอยู่นอกห้องขัง แม้เครื่องจองจ�า 

ที่แขนจะหายไปแล้ว แต่เธอไม่คิดปกปิดเรือนร่างของตัวเองแม้แต่น้อย 

มือท้ังสองท้ิงลงข้างล�าตัวอย่างเป็นธรรมชาติ ดวงตาสีฟ้าดุจน�้าทะเล 

กลบัมานิ่งสงบดังเดิมอีกครั้ง

"ข้าได้สนองความสงสัยใคร่รู ้ของท่านแล้ว นายท่าน" เธอพูด  

"คราวนี้ฆ่าข้าได้แล้วใช่หรือไม่"

"ไม่" โรแลนด์เดินเข้าไปคลุมเสื้อนอกของตัวเองบนร่างของเธอ  

จากนั้นพูดด้วยน�้าเสียงที่อ่อนโยนที่สุด "อันนา ข้าต้องการว่าจ้างเจ้า"
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