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ค�ำน�ำ

ดูท่าแล้ว แนวคิดและสิ่งประดิษฐ์ข้ามยุคของเจ้าชายล�าดับท่ีสี่จะ 

เปลี่ยนชีวิตของชาวเมืองชายแดนไปไม่น้อย ในระยะเวลาสั้นๆ เขาสามารถ

เพ่ิมผลผลิตในเหมืองแร่ ขยายการค้ากับเมืองข้างเคียง และต้ังกองก�าลัง

ป้องกันการรุกรานของสัตว์อสูรในช่วงเดือนแห่งปีศาจ ท�าให้ชาวเมืองสามารถ

รั้งอยู่ถ่ินเดิมและมีกินอ่ิมท้องทุกมื้อ

อย่างไรก็ตามน่ีเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น หนทางพัฒนาเมืองท่ีโรแลนด์

วาดฝันไว้ยังอีกยาวไกล และเพ่ือการนั้นเขาต้องรวบรวมคนและแม่มดมาอยู่

ใต้การดูแลให้ได้มากที่สุด แม้จะผิดหวังจากการถูกสมาคมแม่มดปฏิเสธ 

ในเล่มก่อน แต่สิง่ท่ีโรแลนด์ค้นพบในเล่มน้ีจะช่วยดงึดดูให้แม่มดมารวมกลุม่กัน 

ที่เมืองชายแดนได้อย่างแน่นอน

แล้วพลังของแม่มดกลุ่มใหม่นี้จะส่งผลต่อแผนการของโรแลนด์อย่างไร 

การเดนิทางแสวงหาความสงบสขุนิรนัดร์ของสมาคมแม่มดจะประสบผลส�าเร็จ

หรือไม่ 'ภูเขาศักดิ์สิทธ์ิ' ในคัมภีร์นั้นตั้งอยู่ท่ีใด จุดมุ่งหมายแอบแฝงภายใต้

การเคลื่อนไหวของศาสนจักรคืออะไร ผลประโยชน์จากการช่วงชิงอ�านาจ

ระหว่างราชาวิมเบิลดันท่ีสี่และราชินีเคลียร์ริเวอร์จะตกอยู่ที่ฝ่ายไหน ขอเชิญ

ทุกท่านมาร่วมค้นหาค�าตอบของปริศนาเหล่านี้ไปด้วยกัน

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์



นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

เนื้อหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรง ฆาตกรรม การล่วงละเมิดเด็ก 
และการล่วงละเมิดทางเพศอย่างอ้อมๆ

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



'ใช่แล้ว กองก�าลังลงทัณฑ์แห่งพระเจ้ามีแต่จะน�าความวิบัติมาสู่พวกเรา'
'จงหยุดยั้งนางเสีย มีเพียงเจ้าเท่านั้นที่ท�าได้'
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ทอว์ฟิค วิมเบลิดันนัง่อยู่บนบลัลงัก์ ในมอืถือคทาทับทิม กวาดตามอง 

ขุนนางใหญ่แต่ละคนในท้องพระโรง

นีล่่ะความรูส้กึท่ีข้าต้องการ เขาคดิ ไม่ใช่น่ังเบือ่อยูท่ี่เมอืงวาเลนเซยี  

คอยต่อรองเรื่องผลประโยชน์เล็กๆ น้อยๆ กับพวกพ่อค้าไปเรื่อย

เขาเคาะคทา ด้ามคทาทองค�าบริสุทธ์ิกระทบพ้ืนหินอ่อนวาววับ

ส่งเสียงดังฟังชัด เมื่อเห็นสายตาของทุกคนพุ่งมาท่ีตัวเองจึงพยักหน้า

แล้วเอ่ย "เริ่มได้"

"กราบทูลใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาท กระหม่อมมเีรือ่งส�าคัญรายงาน 

พ่ะย่ะค่ะ" คนแรกท่ีพูดคือเซอร์เวย์มัธ สมญานาม 'อัศวินใจเหล็ก'  

ผู้รับผิดชอบดูแลความมั่นคงของเมืองหลวง

"ว่ามา"

"พวกเราสามารถหยุดล่าแม่มดชั่วคราวได้หรือไม่พ่ะย่ะค่ะ  

ใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาท ระยะน้ีการล่าแม่มดรุนแรงข้ึนทุกที เมื่อวานน้ี

กระหม่อมได้ยินว่าพวกบุตรสาวของชาวเมืองท่ีถูกจับตัวมาขังอยู่ในคุก

ถูกข่มเหงและเสยีชวีติไปหนึง่คน ต่อมาถึงพิสจูน์ได้ว่าพวกนางไม่ใช่แม่มด  

ตอนที่ 72

ราชการในเมืองหลวง
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ยามน้ีชาวเมืองเขตนอกอยู่กันอย่างหวาดผวา ขืนยังเป็นเช่นนี้ต่อไป  

กระหม่อมเกรงว่าจะเกิดการอพยพครั้งใหญ่พ่ะย่ะค่ะ"

ทอว์ฟิคขมวดคิ้ว การล่าแม่มดเป็นค�าสั่งของเขาเอง เพราะ 

จนบดันีเ้ขาก็ยงัหาสาเหตุการเสยีชวิีตของวิมเบลิดนัทีส่ามไม่ได้ จนแล้ว

จนรอดเขาก็ไม่เชื่อว่าเสด็จพ่อจะฆ่าตัวตายเอง โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

รอยย้ิมประหลาดในช่วงเวลาสุดท้ายของเสด็จพ่อนั้นน่าขนลุกขนพอง

มาก บนมือของเสด็จพ่อสวมศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าที่ทรงพลังที่สุด 

ทางศาสนจักรก็ยืนยันแล้วว่าหินก้อนน้ันไม่ได้ถูกสับเปล่ียนหรือ 

เสื่อมอ�านาจแต่อย่างใด ทว่าหลักฐานเท่าน้ียังไม่เพียงพอจะบอกว่า

แม่มดไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับเรื่องนี้

เพราะหากพูดถึงเรื่องราวแปลกประหลาดแล้ว คงไม่มีใครขึ้นชื่อ

ลือชาไปกว่าสตรีเสื่อมทรามพวกนั้น

เขาเลื่อนสายตาไปที่แลงลีย์ซึ่งเป็นท้ังผู ้น�าการล่าแม่มดและ 

เข้ียวเลบ็ของเขา ฝ่ายหลงัรบีลกุขึน้อธิบาย "กราบทูลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  

ที่เคารพ เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพียงอุบัติเหตุเท่านั้น กระหม่อมได้ลงโทษ 

ผู้เก่ียวข้องไปแล้วพ่ะย่ะค่ะ ทั้งพัศดี ผู้คุม ทหารยาม ทุกคนถูกเฆี่ยน 

สิบครั้งและปรับเงินอีกย่ีสิบห้าเหรียญเงินพ่ะย่ะค่ะ"

"หน่ึงคนตาย สามคนถูกทรมานอย่างโหดร้าย แต่พวกคนชั่วกลับ

ถูกเฆีย่นเพียงไม่ก่ีครัง้และปรบัเงนิแค่นัน้หรอื" เซอร์เวย์มธัพูดอย่างเย็นชา  

"อกีอย่างใครให้อ�านาจในการพิพากษาตัดสนิแก่เจ้า องคมนตรมีาร์ควิสวคิ  

หรือว่าเจ้ากรมตุลาการเปาโล"

"ใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาท! ในสถานการณ์ไม่ปกติกระหม่อมจ�าเป็น 

ต้องปรบัเปลีย่นการท�างาน" แลงลย์ีคุกเข่าหน่ึงข้างโอดครวญ "หากมองข้าม 

เหตุขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ไป ปฏิบัติการครั้งน้ีก็ถือว่าประสบความส�าเร็จ

อย่างใหญ่หลวง พวกเราจับแม่มดที่ซ่อนตัวในเมืองหลวงได้อย่างต�่า 
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สิบห้าคน ตอนนี้ก�าลังอยู่ระหว่างการทรมาน อีกไม่นานคงรู้ว่าพวกนาง

กับเสด็จพ่อของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท...ไม่ๆๆ กระหม่อมหมายถึง

พวกนางวางแผนร้ายอะไรไว้หรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"

ทอว์ฟิคถลึงตาใส่เขา เจ้างั่งน่ีเกือบจะหลุดแผนของเขาออกมา

แล้ว แม้ขุนนางทีอ่ยู่ในท้องพระโรงส่วนใหญ่จะพอรูจ้ดุประสงค์ท่ีแท้จรงิ 

ของการเคลื่อนไหวครั้งนี้อยู่แล้ว แต่วิธีบอกกล่าวต่อหน้าสาธารณชน 

ก็ยังต้องเป็น 'เจ้าชายกูลอนเป็นคนสังหารพระราชา' ข้อน้ีจะเป็นอื่นไป

ไม่ได้เด็ดขาด

"แม่มดสิบห้าคนหรือ" อัศวินใจเหล็กหัวเราะอย่างเหยียดหยัน  

"ดีน่ี ที่แท้เมืองหลวงก็กลายเป็นกองบัญชาการของแม่มดไปแล้ว  

เมื่อหลายปีก่อนศาสนจักรปิดป่าตะวันตกล่ายังเจอแม่มดแค่หกคน

เท่าน้ัน ดูท่าแล้วสุนัขรับใช้ของเจ้าจะเก่งกว่ากองก�าลังพิพากษาของ

ศาสนจักรเสียอีก"

"ท่าน...!"

"พอที!" ทอว์ฟิคขัดขึ้นพลางคิดในใจอย่างหงุดหงิด แลงลีย  ์

เป็นคนโง่ สมุนของแลงลีย์ก็ย่อมเป็นคนโง่เช่นเดียวกัน

หากไม่ใช่เพราะตอนขึ้นครองราชย์ใหม่ๆ ไม่มีใครให้ใช้งานล่ะก็ 

เขาไม่มทีางเลือ่นต�าแหน่งคนโง่พวกนีข้ึน้มาหรอก ต่อให้อยากสร้างผลงาน 

เพียงใดก็ไม่ควรใช้วิธีจับคนส่งเดชเช่นนี้ น่ากลัวว่าในสิบห้าคนท่ีว่า  

ส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนบุตรสาวชาวเมืองท่ีเคราะห์ร ้ายพวกน้ัน 

เสียมากกว่า เขาไม่อยากให้ศาสนจักรเข้ามายุ่มย่ามมากนัก แต่เวลานี้

ดูเหมือนจะไม่มีทางเลือกอ่ืนแล้ว

"เจ้าไปเชิญบาทหลวงฟิลลิปส์มายืนยันตัวตนของคนสิบห้าคนนี้ 

พักเรื่องการทรมานไว้ก่อน ต่อไปจับใครได้ก็ต้องให้บาทหลวงรับรอง

เท่านั้น! แล้วถ้าข้ายังได้ยินว่าเจ้าคุมคนของตัวเองไม่ได้อีก ข้าจะ 
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จับเจ้าโยนแม่น�้าให้ปลากิน!"

"เอ่อ...พ่ะย่ะค่ะ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท"

"รีบไปจัดการเสียสิ!"

หลังไล่แลงลีย์ออกไปจากท้องพระโรงแล้ว ทอว์ฟิคก็หันมาหา 

เจ้ากรมคลงั "หากคนเหล่านีม้ใีครถูกปรกัปร�า รวมถึงสามคนก่อนหน้านี้ 

ด้วย ให้จ่ายค่าชดเชยให้พวกนางคนละสองเหรียญทอง ส่วนคนที่ตาย

ในคุกน่ันก็จ่ายให้ครอบครัวนาง...เพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเหรียญ"

"น้อมรับพระบัญชาพ่ะย่ะค่ะ" เจ้ากรมคลังพยักหน้า

"ขอบพระทัยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงเมตตา" เซอร์เวย์มัธก็

ถวายบังคมเช่นกัน

"เรื่องต่อไป" ทอว์ฟิคพ่นลมหายใจ เมื่อเห็นขุนนางข้างล่าง 

เงียบสนิทก็พูดต่อ "ในเมื่อไม่มีใครพูด เช่นนั้นข้าพูดเอง พระราชโองการ

เรียกตัวกลับถูกส่งไปเดือนกว่าแล้ว ทว่ายังไม่มีใครกลับเมืองหลวง

แม้แต่คนเดียว ไหนเจ้าว่ามาซิ สถานการณ์ตอนน้ีเป็นเช่นไร"

เซอร์บริลเลียนต์ เจ้ากรมการทูตสมญานาม 'ร่มกันฝน' เป็นคนท่ี

ทอว์ฟิคเลือกถาม เขามาจากตระกูลฟลินน์ ด�ารงต�าแหน่งนี้มานานถึง

สามสิบปี ผมของเขาสีขาวอมเทา ใบหน้าแก่ชรา ดูใกล้จะลงโลงเต็มที

เขากระแอมว่า "กราบทูลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระขนิษฐา 

ที่สามของพระองค์ การ์เซีย วิมเบิลดันยังไม่ทรงตอบรับใดๆ กลับมา 

ส่วนพระอนุชาที่สี่ของพระองค์ โรแลนด์ วิมเบิลดันทรงตอบจดหมาย

กลับมาแล้ว ในจดหมายบอกว่าหลังจากสิ้นสุดเดือนแห่งปีศาจ รอให้

ประชาชนของเจ้าชายปลอดภัยดีแล้ว อาจจะเสด็จกลับเมืองหลวง 

พ่ะย่ะค่ะ แต่ว่า..."

"แต่อะไร"

"ทางนัน้จ่าหน้าซองจดหมายถึงใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาทโดยใช้ค�าว่า 
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เจ้าชาย ไม่ใช่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทหรือพระราชาพ่ะย่ะค่ะ"

ทอว์ฟิคหวัเราะเสยีงเย็นขณะคดิว่ายังคงโง่เขลาเหมอืนเดมิไม่มผีดิ  

น้องชายผูด้กัดานของข้า หากเจ้ากลบัมาและยอมรบัอ�านาจราชาของข้า 

แต่โดยดี ข้ายังจะหาทางไปดีๆ ให้เจ้าได้อยู่อย่างสุขสบาย แต่หากเจ้า

ไม่กลบัมาก็เตรยีมตวัทรมานตอนตายได้เลย ดเูอาเถิดว่าเจ้าท�าอะไรอยู่  

ละล้าละลังตัดสินใจไม่ได้สักทาง อยากกลับมา แต่ก็ไม่อยากยอมแพ้

อย่างนั้นหรือ มัวเล่นคารมจะได้ประโยชน์อันใด

"ปล่อยเขาไปเถอะ" ทอว์ฟิคโบกมือ "แล้วน้องห้าเล่า"

"ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท...เจ้าหญิง...ทรงหายตัวไปพ่ะย่ะค่ะ"

"อะไรนะ หายตัวไปหมายความว่าอย่างไร"

"เจ้าหญิงทรงรับปากทูตที่กระหม่อมส่งไปแล้วพ่ะย่ะค่ะ แต่ 

หนึ่งสัปดาห์หลังจากน้ันก็ทรงหายตัวไปจากปราสาท นอกจากนี้

มหาดเล็กและสาวใช้อีกสองคนก็หายตัวไปเช่นกัน กระหม่อมส่ังให้คน

ออกตามหาแล้ว แต่ยังไม่พบเบาะแสใดๆ พ่ะย่ะค่ะ"

นี่หมายความว่าอย่างไร ไม่มีใครเชื่อในตัวข้าเลยอย่างนั้นหรือ! 

ทอว์ฟิครูส้กึปวดใจ เขาตัง้ความหวงักับน้องห้าไว้มาก หวังว่าเธอจะช่วยเขา 

ปกครองแผ่นดนิ อย่างไรเสยีทิลลก็ีแสดงความฉลาดเฉลยีวมาตัง้แต่เดก็  

ซ�้ายังจะโดดเด่นกว่าเขาด้วย สิ่งเดียวท่ีเธอสู้เขาไม่ได้คือเธอเป็นสตรี

ตอนแรกทอว์ฟิคยังไม่กังวลเรื่องเธอมากนัก เพราะดูจากการ

จัดสรรของเสด็จพ่อแล้ว เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้คิดจะให้ทิลลีเข้าร่วม 

การแข่งขันครั้งนี้ เธอถูกส่งไปปกครองเมืองซิลเวอร์ซึ่งอยู่ไม่ห่างจาก

เมืองหลวง เศรษฐกิจการค้าธรรมดา การทหารก็ไม่โดดเด่น แต่ไม่คดิเลย 

ว่าเธอจะหนีไป

นี่น่ะหรือทางเลือกของคนฉลาด

"ในเมื่อนางหนีไปแล้ว ก็ให้ผู ้ปกครองคนก่อนรับหน้าที่ดูแล 
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เมืองซิลเวอร์แทน ส่วนการค้นหายังต้องด�าเนินต่อ ข้าจะปล่อยให ้

เชื้อพระวงศ์ไปปะปนกับสามัญชนไม่ได้" เขากัดฟัน ระงับอารมณ์

เดือดดาลลงไป "เช่นนั้นตอนน้ีก็เหลือแต่น้องสามคนเดียวท่ีแข็งข้อ"

"พ่ะย่ะค่ะ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท"

"ในเมือ่นางดือ้ด้านเช่นนี ้ข้าก็จ�าเป็นต้องใช้ไม้แข็งกับนาง" ทอว์ฟิค 

มองไปทางองคมนตรมีาร์ควิสวิค โดยทัว่ไปการประกาศสงครามจะต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากท้ังพระราชาและองคมนตรี ฝ่ายหลังเป็น 

ผู้สนับสนุนหลักของเขาอยู่แล้ว คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไร "ข้าคิดจะให้

ผู้ปกครองดินแดนใต้ ดยุกโจอี้ ยกทัพไปกดดันให้การ์เซียทิ้งท่าเรือ

เคลียร์ริเวอร์ แล้วส่งตัวนางกลับมาท่ีเมืองหลวง"

มาร์ควิสวิคย่อมไม่คัดค้านแน่นอน "เรื่องน้ีมิควรปล่อยไว้นาน 

พ่ะย่ะค่ะ ใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาท โปรดมพีระราชโองการประกาศสงคราม  

แล้วให้เจ้ากรมการทูตจัดการส่งสารโดยเร็วเถิดพ่ะย่ะค่ะ"

ทอว์ฟิคพยักหน้าอย่างพึงพอใจ ขณะทีก่�าลงัจะเรยีกราชเลขานกุาร 

มาร่างหนังสือนั้น เสียงฝีเท้าม้าอันเร่งรีบก็ดังมาจากนอกท้องพระโรง 

ทันทีที่เสียงอึกทึกสิ้นสุดลง อัศวินซึ่งสวมผ้าคลุมสีน�้าเงินคนหนึ่งก็ผลัก

ประตูใหญ่เดินก้าวยาวๆ เข้ามาข้างใน

ทอว์ฟิคจ�าเขาได้ นแีมน มวัร์ 'อศัวินวายุ' ผูโ้ด่งดงั เขาเดนิตรงเข้ามา 

กลางท้องพระโรง คุกเข่าลงหน่ึงข้างแล้วพูดขึ้น "กราบทูลใต้ฝ่าละออง 

ธุลพีระบาท กระหม่อมเพ่ิงได้รบัข่าวจากดนิแดนใต้พ่ะย่ะค่ะ" เขาหอบหายใจ  

น�า้เสยีงร้อนรน "พระขนิษฐาของใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาท การ์เซยี วิมเบลิดนั  

ทรงยกทัพตีดยุกแห่งดินแดนใต้ โจอี้ โคห์ลไปเมื่อห้าวันก่อน เวลานี้ 

ทรงยึดเมืองอีเกิลได้แล้วพ่ะย่ะค่ะ! มิหน�าซ�้า...ยังทรงประกาศตัวเป็น

ราชินีเคลียร์ริเวอร์ ผู้ปกครองทั้งหลายต่างพากันยอมรับ ดินแดนใต้

ทั้งหมดเป็นอิสระแล้วพ่ะย่ะค่ะ!"
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บริเวณตะวันตกของเมืองชายแดน ริมแม่น�้าเรดริเวอร์

หิมะทีก่องทับถมท�าให้รถม้าว่ิงได้ล�าบาก ขบวนคนเสยีเวลาไปมาก 

กว่าจะลากปืนใหญ่สนามกระบอกแรกทีเ่พ่ิงสร้างเสรจ็ออกมานอกเมอืง

"คราวนี้เป็นอะไรหรือพ่ะย่ะค่ะ" คาร์เตอร์เร่ิมชินกับของเล่นใหม่ๆ 

ที่เจ้าชายขยันสร้างแล้ว "ปืนท่ีขยายใหญ่หรือพ่ะย่ะค่ะ"

"ประมาณนั้น" โรแลนด์สั่งให้บริวารดึงตัวเกี่ยวออก แล้วเข้าไปจัด

มุมปืนใหญ่ ปรับระดับตัวปืน ยันไม้ค�้าลงพ้ืนหิมะ

ปืนใหญ่กับปืนมีหลักการเหมือนกันทุกอย่าง ดังนั้นหากบอกว่า

มนัคอืปืนท่ีถูกขยายใหญ่ก็ไม่ผดินัก ปืนใหญ่กระบอกนีใ้ช้ยิงลกูเหล็กตนั 

ขนาดสิบสองปอนด์ บรรจุกระสุนและดินปืนทางปากกระบอก จุดไฟ

ด้วยสายชนวน โรแลนด์ให้ช่างไม้สร้างรถเขน็ปืนใหญ่ขึน้โดยอ้างองิจาก

รถที่ใช้งานได้จริงในประวัติศาสตร์ ส่วนที่เสียดสีกับพื้นและส่วนที่ได้รับ

แรงสะเทือนมากขณะยิงจะถูกหุ้มด้วยเหล็กเพ่ือเพิ่มความแข็งแรง

ทนทาน

โรแลนด์ใช้เวลาสร้างตัวรถและล้อมากพอๆ กับตอนคว้าน 

ตอนที่ 73

ทดสอบปืนใหญ่
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ล�ากล้องปืน ช่างไม้สามคนใช้เวลาถึงหน่ึงสัปดาห์ในการผลิตผลงาน 

ชิ้นส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงล้อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณ

ครึ่งตัวคนคู่นั้น พวกเขาต้องไสไม้เป็นท่อนสี่เหลี่ยมยาวเท่ากันสี่ท่อน 

จากน้ันน�าไปอาบน�้ายาแล้วอบจนโค้งงอ เซาะร่องท่ีปลายไม้ หุ้มล้อ 

ด้านนอกด้วยแผ่นเหล็ก เฉพาะขั้นตอนพวกน้ีก็กินเวลาไปสี่วัน

ดังนั้นในสายตาโรแลนด์ปืนใหญ่สนามขนาดสิบสองปอนด์ซึ่ง

ผลิตเองและมีจ�านวนจ�ากัดนี้จึงเปล่งประกายวิบวับจับตามาก เพียง

ลากออกมาทดลองยิงยังจัดขบวนติดตามเสียย่ิงใหญ่...น�าหน้าโดย

หัวหน้าอัศวินคาร์เตอร์และขวานเหล็กผู้ดูแลกองพลเรือน องครักษ์และ

อัศวินฝึกหัดท้ังหมด รวมท้ังสมาชิกกองพลเรือนอีกย่ีสิบคนที่มาช่วย 

เก็บกวาดสถานท่ีและเฝ้าระวัง นอกจากนีเ้ขายังพาไนตงิเกลและไลต์น่ิง 

ติดตามมาด้วยเป็นครั้งแรก งานน้ีต้องยกความดีความชอบให้นาน่า 

ที่ท�าให้กองพลเรือนลดอคติต่อแม่มดลงมาก บารมีของเธอในกองทัพ

นับว่าเป็นรองจากเจ้าชายเท่าน้ัน

"พวกเรามาเริ่มทีละขั้นตอนดีกว่า อันดับแรกท�าความสะอาด 

ล�ากล้องปืนใหญ่ก่อน" แม้โรแลนด์จะรู้โครงสร้างปืนใหญ่ดี แต่เรื่องวิธี

ใช้งานกลับมืดแปดด้าน เขาพยายามนึกถึงฉากยิงปืนใหญ่ในหนัง 

ยุคกลางเรื่องต่างๆ แล้วปะติดปะต่อเป็นขั้นตอนออกมา ส่วนผลลัพธ ์

ที่ได้จริงๆ จะเป็นอย่างไร สวรรค์เท่านั้นท่ีรู้

ไลต์นิ่งดึงไม้ท�าความสะอาดหน้าตาเหมือนไม้ถูพ้ืนจากใต้รถมา 

กระทุ้งเข้าปากกระบอกปืนด้วยความตื่นเต้น...สัญญาว่าจ้างของเธอ

ไมเ่หมอืนกบัของแมม่ดคนอืน่ๆ เธอเสนอว่าขอแค่ได้ใชง้านสิง่ประดษิฐ์

ใหม่ๆ กับมือของตัวเอง เธอก็ยินดีรับใช้โรแลนด์โดยไม่รับค่าตอบแทน 

โรแลนด์ได้ยินข้อเสนอสดุประหยดันีก็้ตอบตกลงทนัท ีหากมรีายการไหน 

ทีเ่ป็นความลบัเขาก็แอบวิจยัคนเดียวได้ ในสมองของเขายังมแีนวคดิและ 
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แผนการท่ียังไม่ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปเป็นร่างอีกมาก แค่เลือก 

ออกมาไม่ก่ีอย่างก็พอจะท�าให้เธอหัวหมุนไปครู่ใหญ่แล้ว

ไลต์น่ิงกระทุ้งไม้ถูพ้ืนอยู่หลายครั้งแต่ไม่มีเศษอะไรติดออกมา 

ทว่าตามขั้นตอนแล้วเธอยังต้องท�าความสะอาดอีกเป็นครั้งท่ีสอง 

เปลี่ยนเป็นไม้ถูพ้ืนอันใหม่แล้วกระทุ้งดูอีกครั้งจึงจะถือว่าสิ้นสุดการ

ท�าความสะอาดล�ากล้องปืนใหญ่

"ดูกันชัดแล้วหรือยัง" โรแลนด์ถามพวกอัศวินและกองพลเรือน 

ที่ยืนดูอยู่อีกทาง การทดลองยิงครั้งน้ีถือเป็นการฝึกซ้อมเช่นกัน เวลาน้ี

เขาผลิตปืนเพ่ิมขึ้นหลายกระบอก กองพลเรือนก�าลังจะถูกเปลี่ยนเป็น 

กองทหารราบอย่างเป็นทางการ ทวนก�าลังจะถูกแทนท่ีด้วยปืนและ 

ปืนใหญ่ พวกเขาจ�าเป็นต้องผ่านการฝึกยิงครั้งใหญ่ จึงจะสามารถใช้

อาวุธร้อนสองชนิดนี้ในสนามรบได้อย่างคล่องแคล่ว

เมื่อเห็นทุกคนพยักหน้า เขาจึงให้ไลต์นิ่งด�าเนินการขั้นตอนต่อไป

สาวน้อยน�าดินปืนที่ห ่อกระดาษไว้ออกมา ยัดมันลงไปใน 

ล�ากล้องปืนใหญ่ ใช้ไม้ดันลงไปจนสุด จากน้ันใส่กระสุนปืนใหญ่ลงไป 

แล้วกระทุ้งจนสุดอีกครั้ง ต่อมาเธอก็หยิบไม้เล็กๆ มาแยงรูชนวน 

ด้านหลังล�ากล้องปืนใหญ่ กระทุ้งห่อดินปืนจนขาดแล้วเสียบสายชนวน

เข้าไป เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนเตรียมยิง

เพ่ือป้องกันอบุติัเหตุ เขาจงึให้ทกุคนถอยหลบไปด้านหลงัสามสบิก้าว  

ไลต์นิ่งขยับคบไฟเข้าใกล้สายชนวน ประกายไฟเปล่งแสงระยิบระยับ

อยู่ที่ปลายสาย ก่อนจะมุดหายเข้าไปในล�ากล้องปืนใหญ่อย่างรวดเร็ว

จากน้ันตามด้วยเสียงตูมดังสนั่น...

กระแสลมทีพุ่่งจากปากกระบอกปืนใหญ่อย่างกะทนัหนัสะเทือนถึง 

พ้ืนหิมะ ละอองหิมะฟุ้งตลบ ปืนใหญ่ขนาดสิบสองปอนด์สามารถยิงได้

ไกลเกินหน่ึงพันเมตร แม้ไม่มีเกลียวล�ากล้อง กระสุนก็ยังคงว่ิงเป็น 
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เส้นตรง เสียงตึงดังขึ้นจากเป้าเสื้อเกราะที่ตั้งไว้ในระยะหนึ่งร้อยเมตร 

มนัถูกลกูเหลก็ขนาดสบิสองปอนด์กระแทกเข้าด้านหน้าแล้วกระเดน็ไป 

ทั้งชิ้น ส่วนลูกเหล็กก็ยังไม่ลดความเร็ว ตัวตกถึงพ้ืนแล้วยังกระเด้งต่อ 

กระแทกหิมะบนพ้ืนจนกระจายเป็นหย่อมๆ

เม่ือควันระเบิดจางลง คาร์เตอร์กับขวานเหล็กก็วิ่งไปที่เป้าทันที 

พวกเขาพบว่าส่วนหน้าของเกราะยุบลงไปแนบติดกับด้านหลัง ตรงกลาง 

มีรูขนาดเท่าฝ่ามือ เห็นได้ชัดว่ากระสุนปืนใหญ่ลูกนี้ยิงทะลุเป้าหมาย

แล้วยังพุ่งต่อไปอีกนับร้อยเมตร ขนาดตอนท่ีร่วงลงไปกลิ้งกับพ้ืนก็ยัง

แฝงพลังอันน่าตกใจ

"พลังทะลวงร้ายกาจจริงๆ!" คาร์เตอร์อุทาน เขาถึงกับจินตนาการ

ภาพกระสุนปืนใหญ่ยิงถล่มศัตรูที่ก�าลังกระจุกตัวกันได้

"เทพทัง้สามจงเจรญิ" ขวานเหลก็เริม่จะเชือ่แล้วว่าโรแลนด์เป็นทตู 

ของมารดาแห่งพิภพจรงิๆ นอกจากเทพแล้ว ใครจะสามารถส�าแดงพลงั

แห่งไฟอันน่าเกรงขามน้ีได้ เขาเคยศึกษาเม็ดดินปืนพวกนี้อยู่หลายครั้ง 

เพียงน�ามาบดเป็นผงแล้วจุดไฟ มันก็จะกลายเป็นวัตถุไวไฟชนิดหนึ่ง 

เปลวไฟคอืความเดอืดดาลของมารดาแห่งพิภพ และเป็นอาวุธทรงอานภุาพ 

ทีส่ดุของเธอ...พอคดิถงึเปลวไฟสส้ีมทีพุ่่งขึน้มาจากอโุมงค์ใต้ดนิท่ีดนิแดน 

ใต้สดุแล้วไม่เคยดบัลงอกี เขาก็แทบจะทิง้ตวัลงกราบไหว้เจ้าชายอยู่รอมร่อ

โรแลนด์ไม่รูส้กึแปลกใจกับผลลพัธ์ ปืนใหญ่สนามขนาดสิบสองปอนด์ 

อาจเรยีกได้ว่าเป็นอาวธุชิน้อมตะ โดยเฉพาะอย่างย่ิงปืนใหญ่นโปเลียน*  

ทีแ่สดงแสนยานภุาพอนัเกรยีงไกรในสงครามกลางเมอืงอเมริกา ได้พิสูจน์ 

ความจริงอย่างชัดเจนแล้วว่าปากกระบอกปืนที่ใหญ่นั้นดีอย่างไร

จากน้ันเขาก็ลองยิงด้วยปริมาณดินปืนท่ีต่างกันเพ่ือทดสอบ 

* ปืนใหญ่นโปเลียน เป็นปืนใหญ่ซึ่งถูกตั้งชื่อตามจักรพรรดินโปเลียนที่สามแห่งฝรั่งเศส ยิงกระสุนขนาด

สิบสองปอนด์ ท�าจากสัมฤทธ์ิ ไม่มีเกลียวล�ากล้อง อานุภาพรุนแรงและใช้งานง่าย ปืนใหญ่ชนิดน้ีได้รับ

ความนิยมอย่างมากในช่วงสงครามกลางเมืองอเมริกา
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ความแข็งแรงของล�ากล้อง แม้รู้ว่าอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

ปืนใหญ่ แต่ข้ันตอนการทดสอบนี้ก็เลี่ยงไม่ได้

จนกระทัง่เขาเพ่ิมปรมิาณดินปืนจนถึงสามห่อ ปากกระบอกปืนใหญ่ 

จงึเชดิข้ึนขณะยิง ตัวรถเคลือ่นออกจากท่ีเดิม แต่ล�ากล้องปืนยังไม่ปรากฏ 

ความผดิปกตทิีช่ดัเจน ดทู่าล�ากล้องทีท่�าจากเหล็กกล้าจะแข็งแรงไม่เบา  

สุดท้ายโรแลนด์จึงก�าหนดปริมาณดินปืนมาตรฐานไว้ท่ีหนึ่งจุดสองเท่า

ของปริมาณดินปืนท่ีใช้ทดลอง ขั้นตอนท่ีเหลือก็คือเลือกมือยิง แล้ว 

จับฝึกซ�้าไปซ�้ามา

"ฝ่าบาท อาวุธชนิดน้ีร้ายแรงก็จริง แต่มันมีน�้าหนักมาก หากเจอ

หลุมโคลนเข้าคงขยับไปไหนไม่ได้" คาร์เตอร์มองเห็นจุดอ่อนของอาวุธ

ชนิดใหม่อย่างรวดเร็ว "นอกจากน้ีจะยิงแต่ละทีก็ต้องท�าความสะอาด

ล�ากล้อง ใส่ดินปืน ใส่ลูกกระสุน มิหน�าซ�้ายังใช้ดินปืนกับกระสุน 

เปลืองกว่าปืนมาก กระหม่อมว่าแค่ปืนใหญ่กระบอกเดียวก็ต้องใช้คน

ประกบถึงห้าหกคนแล้วพ่ะย่ะค่ะ"

"ถูกต้อง แต่มันจะคุ้มค่าแน่นอน หากพวกเรามีปืนใหญ่สัก 

สองสามกระบอก ดยุก...ไม่ๆ ข้าหมายถึงสตัว์อสรูน่ะ อย่างพวกเต่ายักษ์ 

พวกนั้นก็จะท�าลายก�าแพงเมืองไม่ได้อีก" โรแลนด์กระแอม นึกในใจว่า

เกือบไปแล้ว ส่วนจุดอ่อนเรื่องน�้าหนักปืนใหญ่ เขาต้ังใจแก้ปัญหา 

ด้วยการขนย้ายทางเรอื แต่การจะพัฒนาเครือ่งจกัรไอน�า้มาเป็นเรอืกลไฟ 

ก็ต้องใช้ระบบกลไกท่ีซบัซ้อนและย่ิงใหญ่ ต่อให้เป็นเรอืกลไฟแบบโบราณ 

ก็ตาม

ดงันัน้แทนท่ีจะลงแรงเองก็สูซ้ือ้เรอืก�าป่ันสองเสามาสกัล�าเลยดกีว่า  

แล้วค่อยอาศยัพลงัลมของเวนดีพั้ดกองพลเรอืนและปืนใหญ่ไปทีด้่านหลงั 

เพ่ือโจมตีพร้อมทัพหน้า เขาจะใช้วิธีนี้ล้อมท�าลายกองก�าลังของดยุกให้

พินาศ
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"อะไรนะ ซื้อไม่ได้หรือ" โรแลนด์นั่งอยู่ในห้องท�างาน เอกสารเรื่อง

การรับสมัครคนและซื้อเรือวางอยู่บนโต๊ะเขา

บารอฟกระแอม "ฝ่าบาท คืออย่างนี้พ่ะย่ะค่ะ เรือก�าปั่นสองเสา

มีราคาอยู่ระหว่างแปดสิบถึงหนึ่งร้อยย่ีสิบเหรียญทอง ราคานี้เฉพาะ 

ค่าต่อเรอืเท่านัน้ หากรวมคนบนเรอืเข้าไปก็จะสงูกว่านี ้รวมท้ังหมดแล้ว

ประมาณสองร้อยเหรียญทองเป็นอย่างต�่าพ่ะย่ะค่ะ"

"ข้าบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าไม่ต้องการลูกเรือกับคนถือหางเสือ 

กัปตันก็ไม่ต้องการ ข้าต้องการแค่เรือ" โรแลนด์เคาะโต๊ะถาม มีเวนดี้อยู่

ทั้งคน เขาไม่จ�าเป็นต้องใช้คนเยอะเช่นนั้น เรือที่แล่นในแม่น�้าส่วนใหญ่

เป็นแบบชักใบท้ังน้ัน เวลาใช้งานก็เหมือนกับการชักธงข้ึนลง ฝีพายกับ

ลูกเรือจึงถือเป็นสิ่งเกินจ�าเป็น ส่วนคนถือหางเสือจะเลือกใครมาเป็น

ก็ได้ ตราบใดท่ีก�าลังลมแข็งแกร่งเสียอย่าง ยังต้องกังวลว่าเรือจะ 

ไม่แล่นอีกหรือ

"ฝ่าบาท บนโลกน้ีไม่มีการค้าขายเช่นนี้พ่ะย่ะค่ะ อย่างน้อยท่ี 

เมืองวิลโลว์ก็ไม่มี" บารอฟอธิบายอย่างละเอียด "ฝ่าบาทอาจจะยัง 

ตอนที่ 74 

งานสร้างเรือ
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ไม่เข้าพระทัยด้านนี้นัก โดยปกติแล้วเจ้าของเรือก็คือกัปตัน อาจเป็น

พ่อค้าหรอืชนชัน้สงูก็ได้ พวกแรกพอรบัสมคัรคนเรอืได้แล้วก็จะแล่นเรอื 

ไปมาระหว่างท่าเรอืเมอืงต่างๆ เพ่ือค้าขายหรอืขนส่งสินค้า ส่วนพวกหลงั 

มักจะรับกัปตันมาเดินเรือแทนตัวเอง ค่าจ้างก็ไม่ได้จ่ายเป็นรายเดือน 

แต่จ่ายทุกๆ หนึ่งถึงสามปี

ส่วนใหญ่แล้วเรือกับคนจะมาด้วยกันพ่ะย่ะค่ะ ฝ่าบาททรงคิดจะ

ซื้อเรือจากกัปตัน แต่กลับไม่เอาคนท่ีเขาจ้างมา เช่นน้ันเขาก็จะขาดทุน

จากค่าจ้างที่เสียไป อันที่จริงแม้แต่กับชนชั้นสูง เงินแปดสิบเหรียญทอง

น่ีก็ไม่ใช่จ�านวนน้อยๆ เลยนะพ่ะย่ะค่ะ หากรวมเงินที่ได้จากการค้า

พลอยดิบกับเมืองวิลโลว์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ท่ีว่าการเมืองก็จะมีเงิน

ทัง้หมดสามร้อยสบิห้าเหรยีญทอง หากเอาครึง่หนึง่ไปซือ้เรอื เงนิท่ีเหลอื

ก็จะไม่พอจ่ายค่าแรงเดือนต่อไปให้กองพลเรือนพ่ะย่ะค่ะ" ผู้ช่วย 

เจ้ากรมคลังพูดออกมารวดเดียวก่อนจะยกแก้วขึ้นจิบเบียร์

"ท่ีเจ้าพูดคือส่วนใหญ่..."

"ถูกต้องพ่ะย่ะค่ะ" เขาพยักหน้า "มีเพียงสองสถานการณ์เท่านั้น

ทีจ่ะมกีารขายเรอืเปล่า หน่ึงคือพ่อค้าร้อนเงนิจนต้องเร่ขายสมบตัติวัเอง  

เช่นน้ีเขาจะไล่ลูกเรือท้ังหมดออกแล้วพยายามขายเรือให้ได้ไวที่สุด  

สองคือเปลี่ยนเรือใหม่ ข้อนี้เข้าใจได้ง่ายอยู่แล้ว แต่กระหม่อมต้อง 

ทูลก่อนว่าสถานการณ์ทั้งสองอย่างนี้มีน้อยมาก"

"ช้าก่อน" โรแลนด์ขมวดคิ้ว "เจ้าบอกว่าซื้อเรือใหม่...แล้วเรือ 

พวกนั้นมาจากท่ีใดเล่า"

"ท่าเรือเคลียร์ริเวอร์ เขตซีวินด ์หรือแหลมมุ่งเหนือพ่ะย่ะค่ะ มีแค่

เมืองท่าเท่าน้ันถึงจะมีอู่ต่อเรือ และมีแค่พวกเขาเท่านั้นที่ต่อเรือเป็น 

พ่ะย่ะค่ะ"

ที่แท้ 'เมืองวิลโลว์ไม่มีการค้าขายเช่นน้ี' ก็หมายความว่าอย่างน้ี 
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โรแลนด์เงียบไปครู่ใหญ่ จะไปซื้อเรือที่เมืองท่าก็ไกลเกินไป มิหน�าซ�้า

หากไม่จ้างลูกเรือแล้วใครจะช่วยเขาขับเรือกลับมา

"ในเมื่อเป็นเช่นน้ี ข้าจะลองใคร่ครวญดูอีกที"

หลงัจากผูช่้วยเจ้ากรมคลงัออกไปแล้ว เจ้าชายยังคงจมอยู่ในภวังค์

ในแผนการรบที่เขาคิดไว้ไม่มีอะไรสามารถแทนที่เรือได้ หากไม่มี

เรือท่ีคล่องตัวใช้ขนส่ง เขาก็ไม่มีทางขนปืนใหญ่ไปไหนมาไหนได ้ 

คนส่วนใหญ่ในกองทัพของดยุกเป็นเกษตรกร อัศวิน และทหารรับจ้าง

ทีถู่กเกณฑ์มา คงเคลือ่นทพัได้ไม่เรว็เท่าไร เพียงแต่ฝ่ังเขาช้ากว่าเท่านัน้

คาร์เตอร์พูดไว้ไม่ผิดจริงๆ หาอาศัยการเดินทางบนบกอย่างเดียว 

แค่หลุมโคลนหลุมเดียวก็สกัดทางปืนใหญ่ได้แล้ว...ถนนหนทางใน 

ยุคนี้ไม่ใช่ถนนยางมะตอย แม้กระทั่งถนนหินก็ยังไม่มี ถนนท่ีมีเกิดจาก

ดินที่ถูกคนเหยียบมากเข้าจนอัดแน่นเป็นทาง หากวันใดฟ้าโปร่งก็ 

ไม่มีปัญหา แต่เมื่อไรฝนตกลงมาก็จะเฉอะแฉะไปด้วยโคลนเลน

สุดท้ายคงต้องพ่ึงตัวเองเหมือนเดิม

โรแลนด์คลีก่ระดาษออก จดข้อมลูจ�าเพาะทีต้่องการลงไปทลีะข้อ

ข้อแรก ต้องเป็นเรอืท่ีสามารถบรรทุกปืนใหญ่หน่ึงถึงสองกระบอก และ 

คนอกีประมาณสามสบิคนได้ ไม่จ�าเป็นต้องมรีะบบส่งก�าลงั มแีค่ใบเรอื

ก็พอ ข้อสอง เรอืล�านีใ้ช้แล่นในแม่น�า้ ดงัน้ันต้องแขง็แรงมัน่คง ไม่ล่มง่าย  

และแล่นในน�า้ตืน้ได้ ข้อสาม ต้องใช้งานง่าย สามารถฝึกให้กองพลเรอืน

ใช้เป็นได้ในระยะเวลาอันสั้น

จากหลายๆ ข้อรวมกันแล้ว ค�าตอบกเ็หลอืเพียง...เรอืบรรทุกท้องแบน

ก่อนที่โรแลนด์จะย้อนเวลามา เรือที่กินน�้าตื้น มีศูนย์ถ่วงต�่า 

สามารถพบเห็นได้โดยท่ัวไป แทบจะกระจายไปทั่วแม่น�้าสายส�าคัญ 

ทุกสาย เรือท่ีมีกราบแทบจะเท่าระดับน�้า ใช้ส�าหรับขนทรายขนหิน 

พวกน้ันก็คือเรือบรรทุกท้องแบน แค่มีเรือโยงสักล�าก็จะสามารถลาก 
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เรือบรรทุกหลายล�าไปได้เหมือนรถไฟ

หลังจากก�าหนดรูปร่างหน้าตาเรือเสร็จ สิ่งส�าคัญล�าดับต่อมา 

ก็คือการเลือกวัสดุที่จะใช้ต่อเรือ

โรแลนด์เขียนตัวเลือกสามอย่างลงไป ไม้ เหล็ก และซีเมนต์

การสร้างเรอืไม้เป็นเทคโนโลยทีางทะเลชนดิแรกๆ ทีม่นษุย์คดิค้นได้  

จากแพไม้ไปถึงเรือรบ จากแม่น�้าไปสู่มหาสมุทร เรือไม้มีบทบาทอย่าง

กว้างขวาง น่าเสียดายที่โรแลนด์ไม่รู้ว่าจะน�าไม้มาต่อเป็นเรือท้องแบน

ได้อย่างไร เขาเองก็ไม่มีช่างด้านนี้เสียด้วย หากฝืนใช้ช่างไม้ที่มีเพียง

ไม่ก่ีคนกเ็กรงว่าจะได้แพขนาดใหญ่ออกมาแทน ท้ังยังเสีย่งทีแ่พจะแตก

อีกต่างหาก

ส่วนเรือเหล็กน้ันมีโครงสร้างไม่ต่างจากบ้านมากนักคือคานเรือ

ใหญ่น้อยพาดสลับกันเป็นโครงเรือแล้วหุ้มด้วยเหล็กอีกที ย่ิงให้อันนา

ช่วยเชื่อมก็ย่ิงสามารถรับรองความแข็งแรงได้ แต่วิธีนี้จะท�าให้เหล็ก 

ซึ่งมีน้อยอยู่แล้วหมดลงอย่างรวดเร็ว หากไม่ถึงคราวจ�าเป็นจริงๆ เขาก ็

อยากน�าแร่เหลก็พวกนีม้าผลติเครือ่งจกัรไอน�า้หรอืกระบอกปืนมากกว่า

ถ้าอย่างน้ันเรือซีเมนต์ก็เป็นค�าตอบสุดท้าย...ก�าแพงเมือง 

สร้างเสร็จแล้ว วัสดุก่อสร้างก็ยังเหลืออยู่ แค่ให้อันนาเผาซีเมนต์เพิ่มอีก 

ครั้งสองครั้งก็พอ ขั้นตอนการสร้างง่ายกว่าเรือเหล็กมาก แค่ใช้ไม้แบบ

ต่อกันเป็นโครงข้างนอก วางเหล็กเส้นให้เรียบร้อย แล้วเทซีเมนต์ลงไป

ก็ใช้ได้แล้ว ตามชนบทยังสร้างเรอืซเีมนต์เลก็ๆ ออกหาปลากันได้ท่ัวไปเลย  

เมือ่เทียบกับเรอืเหลก็ทีต้่องคอยทาน�า้มนักันสนมิตามก�าหนดเวลาแล้ว 

เรอืซเีมนต์ไม่ต้องการการบ�ารงุรกัษาด้วยซ�า้ เรยีกได้ว่าประหยัดค่าใช้จ่าย 

และแข็งแรงทนทาน ต่อให้ไม่เคยศึกษาวิธีสร้างเรือมาก่อน แต่กับ 

เรือซีเมนต์ซึ่งไม่ต้องการเทคโนโลยีอะไรมากก็คงไม่มีปัญหา

พอตัดสินใจจะลองดูสักตั้ง โรแลนด์ก็หยิบพู่กันขนห่านข้ึนมา  
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ร่างแบบเรือบรรทุกออกมาอย่างรวดเร็ว

รมิแม่น�า้เรดรเิวอร์มกีระท่อมต้ังอยู่หลงัหนึง่ ด้านนอกล้อมก�าแพงไว้

เพ่ือให้สะดวกต่อการย้ายลงน�า้ โรแลนด์จงึต้ังจดุต่อเรอืไว้ใกล้ฝ่ังน�า้ 

ที่สุด

กระท่อมแห่งน้ีบังลมบังหิมะได้ ขณะเดียวกันข้างในก็จุดไฟไว ้

สองกระถางเพ่ือป้องกันอณุหภูมลิดต�า่จนส่งผลต่อการแขง็ตวัของซเีมนต์

ไม้แบบท่ีช่างไม้ท�าขึน้ถูกต่อให้เป็นเค้าโครงพ้ืนฐานของเรอืแล้ว...

หัวเรือโค้งมนเพ่ือลดแรงต้านของน�้า ท้ายเรือเป็นส่ีเหล่ียมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี

การบรรทุก เรือกว้างประมาณย่ีสิบสี่ฟุต อัตราส่วนยาวต่อกว้างคือ 

สามต่อหน่ึง ถือว่าเป็นเรืออ้วนเมื่อเทียบกับอัตราส่วนแปดต่อหนึ่งของ

เรือทรงเพรียวทั่วไป ตรงกลางมีเสาใบเรือสองเสา ตัวเสาเสียบติดกับ

ท้องเรือและเชื่อมกับคานเหล็กกลางล�าเรือ บริเวณท้ายเรือต้ังเสาไม้ไว้

หน่ึงต้นส�าหรับหางเสือ ส่วนอ่ืนๆ ก็ปูเหล็กเส้นอย่างสลับซับซ้อน

ต่อให้ไม่ได้มัดลวดก็ไม่เป็นไร เพราะอันนาเชื่อมจุดเชื่อมของ 

เหล็กเส้นทั้งหมดอย่างแน่นหนาแข็งแรง กลายเป็นตาข่ายเหล็กที่

กระจายไปทั่วท้องเรือ

เมื่อไม้แบบและเหล็กเส้นพร้อมแล้ว โรแลนด์จึงสั่งให้คนงาน 

เทซีเมนต์

ซเีมนต์ท่ีผสมดแีล้วถูกเทลงในไม้แบบทลีะอ่าง ท้องตรงกลางแบน  

ขอบข้างที่สูงประมาณหนึ่งเมตรครึ่งเป็นผนังเรือ ดูเผินๆ เหมือน

อ่างอาบน�้าขนาดยักษ์หน้าตาประหลาด

ทุกคนที่มีส่วนในการก่อสร้างรวมทั้งอันนาต่างคิดไม่ถึงว่าส่ิงของ

หน้าตาพิลึกที่สร้างด้วยวัสดุชนิดเดียวกับก�าแพงเมืองน้ีจะเป็นเรือ
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ฮัคคาลารู้สึกว่าคนที่อยู่ใต้ร่างหายใจหอบขึ้นทุกที

"เปลี่ยนคนเถอะ" เธอพูดเสียงขรึม "ลีฟ เจ้ามาแบกข้าแทนซิ"

การเดนิทางตามช่องเขาในเทือกเขาสิน้วิถีสิน้เปลอืงพลงังานมาก 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมือ่อยู่ท่ามกลางหมิะและอากาศทีห่นาวเหนบ็อย่าง

เช่นตอนนี้ แม่มดสี่สิบสองคนเดินทางได้ไม่เท่าไรก็ต้องหาที่เหมาะๆ  

ตั้งค่ายเพ่ือเติมความร้อนให้ตราสมาคมซึ่งช่วยต้านทานอุณหภูมิที ่

ลดลงอย่างรวดเร็วยามค�่าคืน

"ข้าอยู่น่ีแล้ว ท่านอาจารย์" แม่มดคนหนึ่งย่อตัวลงตรงหน้าเธอ 

ฮัคคาลาเรียกงูเวทออกมาพันรอบแขนอีกฝ่าย หลังงูดึงตัวเธอขึ้นไป 

บนหลังแล้ว เธอสังเกตได้ว่าอีกฝ่ายก�าลังตัวสั่นน้อยๆ

นางตัวดีไนติงเกล ฮัคคาลาคิดอย่างเคียดแค้น หากไม่ใช่เพราะ

นางน่ันยืนกรานปฏิเสธความเมตตาท่ีมอบให้ เธอก็คงไม่ต้องแข็งใจ

ลงมือกับพ่ีน้องตัวเองเช่นนี้

ช่วงเวลาน้ีถือเป็นช่วงส�าคัญ พวกเธอใกล้จะเจอภูเขาศักดิ์สิทธ์ิ

เต็มที ฮัคคาลาจะไม่ยอมให้เกิดเหตุไม่คาดฝันใดๆ เป็นอันขาด

ตอนที่ 75

ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ (1)
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แต่พอนางคนทรยศหลุดจากเชือกได้ก็คิดจะแทงเธอให้ตายโดย

ไม่ลังเล...ดูเอาเถอะ น่ีน่ะหรือผลตอบแทนของความเมตตา!

ในสมองของฮัคคาลาก�าลังเดือดพล่าน ไนติงเกลแทงเข้ากระดูก

สนัหลงัของเธอ แม้ลฟีจะรบีน�าสมนุไพรทีเ่สกเพ่ิมสรรพคณุมาช่วยรกัษา

อย่างรวดเรว็ แต่ร่างกายท่อนล่างของเธอก็เป็นอัมพาตไปแล้ว ขาท้ังสองข้าง 

สูญเสียประสาทสัมผัสไปโดยสิ้นเชิง

ไว้เจอภูเขาศักดิ์สิทธ์ิแล้วรวบรวมแม่มดได้มากๆ ก่อนเถอะ เธอ

จะจับไนติงเกลมาสับเป็นหมื่นชิ้น!

"ท่านอาจารย์ ข้างหน้ามีสัตว์อสูรก�าลังมุ่งหน้ามาทางนี้"

เรดอายส์ซึง่ท�าหน้าท่ีสงัเกตการณ์รายงาน ดวงตาของเธอสามารถ 

มองทะลุสิ่งก�าบังหรือสิ่งกีดขวางได้ หลุมพรางใดๆ ก็ไม่อาจพรางตัว 

เมือ่อยู่ต่อหน้าเธอ นอกจากนีม้นัยังสามารถจบัความเคลือ่นไหวได้ไวมาก  

เธอเคยปัดลูกธนูของทหารพิพากษาระหว่างการต่อสู้กับศาสนจักร 

มาแล้วกับมือ

"วางข้าลงเถอะ ลีฟ เจ้าไปช่วยพวกนางก่อน"

แม่มดท่ีแบกเธอพยักหน้า ย่อตัวลงแล้ววางเธอลงบนหินก้อนหนึง่ 

มอืทัง้สองทีฮ่คัคาลาใช้ค�า้ร่างตัวเองจมลงไปในหมิะ ความรูสึ้กหนาวเหนบ็ 

แผ่ซ่านมาทางฝ่ามือ

ฮคัคาลาคดิอย่างไม่พอใจว่าเจ้าจะปัดหมิะออกก่อนค่อยวางข้าลง 

ไม่ได้หรืออย่างไร

แต่ว่าเธอไม่ได้พูดออกไป ลฟีเป็นคนส�าคญัของสมาคมทีไ่ม่มใีคร

มาแทนได้ หากจะบอกว่าเวนด้ีผูใ้จดเีป็นคนท่ีท�าให้แม่มดมารวมตวักันแล้ว  

ลีฟก็เป็นคนที่ท�าให้ทุกคนมีความกล้าจะเดินหน้าต่อไป

หากไม่ได้พลังของลีฟ แม่มดจ�านวนไม่น้อยก็คงตายไประหว่าง

การไล่ล่าของศาสนจักรแล้ว
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เมื่อคิดถึงเวนดี้ ฮัคคาลาก็รู้สึกปวดร้าวขึ้นมา เธอคิดไม่ถึงเลยว่า

คนที่ร่วมก่อตั้งสมาคมมาพร้อมกันจะทรยศเธอเพ่ือไนติงเกล

แม้กระท่ังตอนทีเ่วนด้ีใช้ลมพัดเธอ ฮคัคาลาก็ยังไม่คดิจะฆ่าอกีฝ่าย  

พิษของงเูวท 'ทุกข์ทรมาน' กระจายตัวได้ช้า มฤีทธ์ิท�าให้เจบ็ปวดทรมาน

แต่ไม่ท�าให้ตายในทันที วิธีแก้คือให้งูเวท 'ว่างเปล่า' กัดก็จะสามารถ

ขับพิษออกมาได้อย่างรวดเร็ว...

เธอแค่อยากให้บทเรียนแก่เวนด้ีเท่านั้น แต่หากถูกพิษแล้ว 

ปล่อยทิ้งไว้จนกระทั่งพิษกระจายไปถึงสมอง ถึงตอนน้ันก็ไม่มีอะไร 

ช่วยได้แล้ว

ไนตงิเกลตัดสนิใจพลาดแล้วทีพ่าเวนด้ีหนไีป เมือ่ไม่ได้ 'ว่างเปล่า' 

ช่วยถอนพิษให้ เธอก็ไม่มีทางอยู่รอดเกินหน่ึงวัน

หรือว่าเวนด้ีผู้เคยเป็นแม่ชีในศาสนจักรจะถูกก�าหนดให้ไม่มีวัน

เดินไปถึงปลายทางพร้อมกับพวกพ่ีน้องแล้ว

ส่วนคนทรยศอีกคนอย่างไลต์นิ่ง ฮัคคาลาไม่ได้สนใจเธอมากนัก 

เธอเพ่ิงเข้าสมาคมมาได้ไม่นาน ดเูหมอืนจะมพีลงัเหาะเหนิได้ ยามปกติ

ก็มกัแสดงความเหน็ต่างเรือ่งการตามหาภูเขาศักดิส์ทิธ์ิเสมอ หรอืบางครัง้ 

ถึงกระท่ังสงสัยคัมภีร์โบราณก็มี

หากไม่ใช่เพราะกลัวจะผิดหลักการของสมาคมล่ะก็ ฮัคคาลาก็

อยากเปลี่ยนนางเด็กปากมากนี่เป็นหินแล้วโยนทิ้งหิมะจริงๆ

สัตว์อสูรสองตัวโผล่หัวออกมาจากเนินเขา รูปร่างหน้าตาคล้าย

หมาป่า พวกแม่มดในสมาคมรับมือกับสัตว์อสูรบ่อยจนชินแล้ว

พวกพ่ีน้องทีไ่ม่มพีลงัต่อสูพ้ากันถอยไปอยู่ด้านหลงั ลฟีเริม่ใช้พลงั

ก่อนใคร เธอบงัคบัให้หญ้าทีอ่ยู่ใต้เท้าของสตัว์อสรูงอกยาวข้ึน ใบไม้สีเขียว 

พลันผุดจากหิมะมาพันรอบเท้าศัตรู ส่วนวินด์ แม่มดอีกคนสูบอากาศ

รอบตัวสัตว์อสูรออกจนหมด เพียงไม่ก่ีอึดใจ สัตว์ประหลาดท้ังสองก็
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หมดลมหายใจ นอนน�้าลายฟูมปาก ชักดิ้นชักงอบนพ้ืน

นีล่่ะพลงัของแม่มด ฮคัคาลาคดิ พวกมนุษย์ธรรมดาอาศยัแค่ดาบ

ไปสู้กับสัตว์อสูรสองตัว เผลอเข้าหน่อยก็อาจตายเอาง่ายๆ มีเพียง

แม่มดผู้เป็นเจ้าของพลังอันน่าอัศจรรย์เท่านั้นจึงจะเป็นคนโปรดของ

พระเจ้า

หากไม่ใช่เพราะศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าแล้วล่ะก็...ถุย น่าจะเรยีก 

หินนรกมากกว่า เธอถ่มน�้าลายลงพ้ืน หากไม่มีหินน่ารังเกียจนี่แล้ว 

ศาสนจักรจะกล้ากดหัวพวกเธอได้อย่างไร

"ท่านอาจารย์ เชญิขึน้มาเถิด" ลฟีเดนิกลบัมาหาฮคัคาลาแล้วโค้งตวั

"เปลี่ยนคนเถอะ" ฮัคคาลาถอนหายใจ "เจ้าเองเพ่ิงใช้พลังมา"

คนท้ังหมดออกเดินทางต่อ จนกระท่ังตอนเท่ียงหิมะค่อยเริ่มตก

เบาบางลง สโตนซึ่งมีหน้าที่จัดการเรื่องค่ายหาท�าเลปลอดลมได้แล้ว 

คนทั้งหมดจึงตัดสินใจพักอยู่ท่ีนั่น กินอาหารชดเชยพลังงานท่ีเสียไป

สโตนดัดแปลงพ้ืนที่แห่งน้ีอย่างรวดเร็ว ดินและหินผุดพลิกข้ึนมา 

กลบหิมะลงไป ผืนดินพลิกกลับสลับซับซ้อนราวกับมีชีวิต เพียงครู่เดียว

หน้าดินก็เรียบแห้ง ทุกคนแยกย้ายกันท�าหน้าท่ีของตัวเอง เริ่มตั้งหม้อ

ที่พกติดตัวมาแล้วจุดไฟต้มข้าวต้ม พวกเธอใส่หิมะลงในหม้อแล้ว 

ต้มจนเดือด เมื่อใส่สมุนไพรท่ีลีฟเสกเพ่ิมสรรพคุณลงไป กลิ่นหอม 

เข้มข้นก็ก�าจายออกมาทันที

"ทุกคนเอาตราสมาคมมาให้สโนว์เถอะ" สาวน้อยคนหน่ึงร้องขึ้น 

เธอมีผมสีแดงสะดุดตาดูคล้ายเปลวไฟที่ก�าลังเต้นระริก พลังของเธอก็

เก่ียวกับเปลวไฟเช่นกัน เธอสามารถเพ่ิมความร้อนใส่ส่ิงของและท�าให้

มันคงอุณหภูมิน้ันเป็นเวลานานได้ ตราสมาคมแม่มด...หรือเหรียญ

ภูเขาศักดิ์สิทธ์ินั้นก็เป็นผลงานของเธอเช่นกัน

ความสามารถท่ีดูน้อยนิดน้ีมีประโยชน์ต่อสมาคมอย่างมหาศาล 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งยามเดินทางในเทือกเขาสิ้นวิถี หากไม่มีสิ่งใด 

ให้ความอบอุ่นแก่พวกเธอ เหล่าแม่มดก็อาจหนาวสั่นและหมดสติ

ท่ามกลางลมหิมะได้

หลงัจากกินข้าวต้มเสรจ็แล้ว ทุกคนกเ็ก็บสัมภาระเตรยีมเดนิทางต่อ

ฮคัคาลาสนันิษฐานว่าสิง่ทีเ่รยีกว่าประตนูรกเป็นกุญแจไปสูภ่เูขา

ศักดิ์สิทธ์ิ เพียงแต่ศาสนจักรจงใจใส่สีว่ามันเป็นสถานที่ชั่วร้ายเพ่ือ 

ไม่ให้แม่มดไปถึงภูเขาศักดิ์สิทธ์ิได้

ตามบันทึกในคัมภีร์โบราณพวกเธอจะต้องเดินผ่านประตูหิน

ทั้งหมดสามแห่ง แห่งสุดท้ายอยู่ที่ดินแดนร้าง ปกติแล้วมันซ่อนตัวอยู่

ใต้ดนิ จะผดุข้ึนมาเหนอืพ้ืนเฉพาะยามทีท้่องฟ้าปรากฏพระจนัทร์สีเลือด 

เท่าน้ัน

พวกเธอเดินทางออกจากค่าย ระหกระเหินอยู่ในเทือกเขาสิ้นวิถี

มาประมาณครึ่งเดือนแล้ว ตอนนี้ใกล้จะออกจากเขตเทือกเขาสิ้นวิถี

แล้วเข้าสู่ดินแดนร้างเต็มที หลายวันมานี้สัตว์อสูรก็ปรากฏตัวให้เห็นถ่ี

ขึ้นเรื่อยๆ

"เรว็เข้าทุกคน มาดน่ีูเรว็...นัน่อะไรน่ะ!" ทันใดน้ันก็มเีสยีงคนร้องขึน้ 

อย่างตื่นตกใจ

พอฮัคคาลาเงยหน้ามองก็ตะลึงตาค้าง

เมืองแห่งหนึ่งปรากฏอยู่เหนือขอบฟ้า!

ท้องฟ้าอึมครึมยังมีหิมะโปรยลงมาไม่ขาดสาย ชั้นเมฆทิ้งตัวต�่า 

เค้าโครงของเมืองปรากฏรางๆ อยู่ท่ามกลางหมู่เมฆ

เธอไม่เคยเห็นสิง่ก่อสร้างลกัษณะนีม้าก่อน มนัดคูล้ายยอดหอคอย 

ตัง้เรยีงกัน หากจดุด�าๆ ท่ีเรยีงแน่นอยู่บนน้ันคอืหน้าต่างล่ะก็ ยอดหอคอย 

พวกนี้ก็ต้องสูงพันฟุตเป็นอย่างต�่า!

มนุษย์ไม่มีวันสร้างของเช่นน้ันได้! ต่อให้เป็นมหาวิหารเฮอร์มีสท่ี
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ศาสนจกัรภมูใิจนกัหนา ยอดสงูสดุของหอคอยสวรรค์ก็สงูแค่ร้อยห้าสบิฟุต 

เท่าน้ัน!

ในเมื่อมันไม่ใช่สิ่งท่ีมนุษย์สามารถสร้างได้ อย่างนั้นก็เหลือเพียง

ค�าตอบเดียวเท่านั้น พระเจ้าเป็นผู้สร้างมัน!

ฮัคคาลาตื่นเต้นจนแทบควบคุมตัวเองไม่ได้ ในใจกรีดร้องตะโกน

ไม่หยุด...

พวกเราพบภูเขาศักดิ์สิทธ์ิแล้ว!
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"พ่ีน้องท้ังหลาย นั่นคือภูเขาศักดิ์สิทธ์ิ! พวกเราพบภูเขาศักดิ์สิทธ์ิ

แล้ว!"

ฮัคคาลาส่งเสียงแห่งความยินดีดังลั่น แม่มดจ�านวนไม่น้อยต่าง

ยืนน่ิงอยู่กับที่เพราะตกตะลึงกับภาพพิสดารข้างหน้า บางคนที่มีท่าท ี

ก็หันไปกอดคอร้องไห้กับเพ่ือนแม่มดท่ีอยู่ข้างๆ

แต่เรดอายส์กลับขมวดคิ้ว "น่ันคือภูเขาศักดิ์สิทธ์ิจริงหรือ"

"ท�าไม มีอะไรผิดปกติหรือ" ลีฟขยับเข้ามาถามเสียงเบา ในใจเธอ

ก็มข้ีอสงสยัแบบเดียวกัน เมอืงบนท้องฟ้าดูไม่เปล่งแสงระยิบระยับ หรอื

หรูหรางดงามเหมือนอย่างท่ีคัมภีร์โบราณบรรยายเอาไว้เลย หอคอย

ตรงหน้าแม้จะย่ิงใหญ่โอ่อ่า ทว่าโดยรวมกลบัดมูวัหม่น ขนาดตอนกลางวัน 

ยังมดืมนไร้แสงสว่าง ไม่ต้องพูดถึงหมอกสแีดงท่ีแผ่คลมุอยู่เหนอืเมอืงเลย  

มันหนาแน่นเสียจนดูเหมือนเลือดข้นๆ

"มีอะไร...อัดอยู่ในรูพวกนั้น" เสียงของเรดอายส์แหบลงเล็กน้อย 

"ข้ามองเหน็ไม่ชดั แต่ของพวกน้ันดไูม่เหมอืนของท่ีมาจากพระเจ้าเลย..."

ลีฟพลันขนลุกไปทั้งร่าง คนท่ีมองเห็นได้ไกลที่สุดในสมาคมก็คือ

ตอนที่ 76

ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ (2)
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เรดอายส์ ค�าพูดของเธอท�าให้ลีฟรู้สึกกระวนกระวายชอบกล เสียดาย

ที่ไลต์นิ่งตามไนติงเกลไปแล้ว มิฉะน้ันคงให้เธอบินไปดูใกล้ๆ ได้

"พ่ีน้องทัง้หลาย! ภเูขาศกัดิส์ทิธ์ิอยู่ตรงหน้าพวกเราแล้ว!" ฮคัคาลา 

ชูมือร้องเสียงดัง "อดทนอีกนิดเดียวเท่านั้น พวกเราก็จะได้สัมผัส 

ความเป็นนิรันดร์!"

พูดจบก็เร่งให้สโตนแบกเธอเดินต่อทันที ลีฟอยากเข้าไปห้าม แต่

พอเริ่มก้าวก็ชักเท้ากลับ เธอยังจ�าจุดจบของเวนดี้เมื่อครึ่งเดือนก่อนได้ 

เวลานี้ค�าโน้มน้าวใดๆ คงไร้ความหมาย หากไม่ได้ไปเห็นด้วยตาตัวเอง 

อาจารย์ก็คงไม่ยอมถอดใจ

ทุกคนต่างเร่งฝีเท้า เมื่อพ้นเชิงเขาไปแล้วหิมะก็เบาบางลงอย่าง

น่าแปลกใจ อุณหภูมิโดยรอบเพ่ิมสูงขึ้น ที่นี่คือสถานที่ต ้องห้าม 

ในต�านานและเป็นที่ที่มนุษย์ไม่อาจก้าวล�้าเข้าไป ลีฟคิด แต่เวลาน้ี 

พวกเราก�าลงัฝากรอยเท้าไว้บนดนิแดนไร้ซึง่สิง่มชีวิีตแห่งน้ี หากไลต์นิง่

อยู่ล่ะก็ เธอจะต้องตื่นเต้นมากแน่ๆ

เมือ่หนัมองกลบัไป ลฟีพบว่าด้านหลงัมภีเูขาสงูตระหง่านทอดตวั

เรียงรายกันอยู่ราวกับสิ่งกีดขวางที่ไม่อาจข้ามผ่านได้ น่ันท�าให้เธอ 

อดคิดไม่ได้ว่าหรือเพราะมีเทือกเขาสิ้นวิถีกั้นขวางอยู่ สัตว์อสูรจึง 

ไม่สามารถบุกเข้ากลางทวีปและต้องอ้อมไปทางทิศเหนือแทน

แต่ไม่ว่าจะอย่างไร หากเธอได้พบภูเขาศกัดิส์ทิธ์ิจรงิๆ ก็คงไม่ต้อง

ระเหเร่ร่อนอีกต่อไป แค่นั้นก็เพียงพอแล้ว...ลีฟพลันถอนหายใจออกมา 

อนัทีจ่รงิตอนทีไ่นตงิเกลเล่าเรือ่งเก่ียวกับเมอืงชายแดนนัน้เธอเองก็รูส้กึ

หว่ันไหวไม่น้อยเหมือนกัน

พอเวนดีถ้ามว่าใครอยากจะไปกับไนตงิเกลบ้าง เธอยงัเกือบอดใจ

ไม่ไหว อยากเดินออกไปขานชื่อตัวเองเสียงดัง ทว่าจนแล้วจนรอด 

เธอก็ไม่อาจก้าวข้ามก�าแพงในใจตัวเองได้ เธอพ่ายแพ้ให้กับเงาด�าจาก
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อดีตที่หย่ังรากลึกอีกครั้ง

ลีฟส่ายหน้า บังคับตัวเองให้เลิกคิดเรื่องในวันวานแล้วเดินตาม

รอยเท้าคนในขบวน เร่งฝีเท้ารุดเข้าทุ่งกว้างสีเหลืองสลับขาว

ทว่าไม่นานนักก็เกิดเรื่องประหลาดตามมา ไม่ว่าพวกเธอจะ 

เร่งความเรว็เพียงใด เมอืงแห่งน้ันก็ดูเหมอืนจะถอยหลงัไปด้วยความเรว็

ท่ีเท่ากันเสมอ หลังจากเดินทางเป็นเวลาสองชั่วโมง 'ภูเขาศักดิ์สิทธ์ิ'  

ก็ยังคงลอยอยู่ท่ามกลางหมู่เมฆ ไม่ได้มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงเลย 

ราวกับว่า...ท่ีผ่านมาพวกเธอไม่ได้เดินเลยสักก้าว

"ท่านอาจารย์ พวกเราพักกันก่อนดีหรอืไม่ ทุกคนเริม่เหนือ่ยกันแล้ว"  

สโตนเสนอขึ้น ระหว่างนี้มีการเปลี่ยนคนแบกอาจารย์ไปหลายคนแล้ว 

เธอคือหน่ึงในคนที่แบกอาจารย์นานที่สุด

"ไม่ได้ จะหยุดตอนนีไ้ด้อย่างไร!" ฮคัคาลาปฏิเสธโดยไม่แม้แต่จะคดิ  

"พระเจ้าก�าลงัทดสอบพวกเราอยู่ พ่ีน้องท้ังหลาย หากพวกเราไม่มปีณิธาน 

ที่แรงกล้ามากพอก็ไม่มีวันไปถึงภูเขาศักดิ์สิทธ์ิได้! ห้ามหยุดเด็ดขาด 

พวกเราต้องเดินหน้าต่อไปจนกว่าประตูแห่งภูเขาศักดิ์สิทธ์ิจะปรากฏ

อยู่ตรงหน้าพวกเรา!"

เมื่อเห็นว่าโน้มน้าวไม่ได้ผล ทุกคนจ�าต้องเดินต่อไป

ทว่าสถานการณ์ยังคงเหมือนเดิม ระหว่างเดินทางเหล่าแม่มด 

ยังเจอสัตว์อสูรอีกสองครั้ง ครั้งที่สองเป็นพันธุ์ผสมหน้าตาประหลาด 

ถึงสองตัว ลีฟไม่สามารถใช้หญ้าตรึงพวกมันไว้ได้นาน พ่ีน้องคนหนึ่ง

ไม่ทันระวงั จงึถูกกรงเลบ็แหลมคมของมนัปาดคอ เลอืดสดสาดกระจาย

เต็มพ้ืน

หลังสังหารสัตว์ประหลาดพวกน้ีอย่างยากล�าบาก ทุกคนก็พบว่า

สีของท้องฟ้าเริ่มมืดลง เห็นได้ชัดว่าเป็นเวลาพลบค�่าแล้ว เมืองแห่งนั้น

ยังคงอยู่เบื้องหน้าพวกเธอ เพียงแต่เค้าโครงของมันดูเลือนรางไปมาก 
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ราวกับพร้อมจะหายวับได้ทุกเมื่อ

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา พวกเธอควรหาท�าเลตั้งค่ายได้แล้ว 

แต่ทีน่ีไ่ม่เหมอืนเทือกเขาสิน้วิถี มองไปทางใดก็เหน็แต่ทุ่งราบสุดสายตา 

ไหนจะสัตว์อสูรท่ีอาจโผล่มาได้ทุกขณะอีก พวกเธอไม่สามารถค้างคืน

ที่น่ีได้จริงๆ

"ท่านอาจารย์ พวกเราถอยกลบัไปท่ีเชงิเขาเถิด! ให้เรดอายส์น�าทาง  

ให้เรดเปปเปอร์ส่องไฟ บางทพีวกเราอาจจะกลบัไปถงึก่อนเทีย่งคนืก็ได้"

"ไม่ได้!" ฮัคคาลาร้องเสียงดัง "พวกเราเสียเวลาท้ังบ่ายกว่าจะเดิน

มาถึงท่ีนี่ ระหว่างทางแทบไม่ได้หยุดพัก ทุกคนเสียแรงกันไปมาก ย่อม

เดินกลับด้วยความเร็วเท่าเดิมไม่ได้อยู่แล้ว พ่ีน้องทั้งหลาย อดทน 

อีกเพียงนิดเดียวเท่าน้ัน ถึงภูเขาศักดิ์สิทธ์ิเมื่อไร พวกเราก็พักได้อย่าง

สบายใจแล้ว"

"แล้วเชอร์รี่เล่า" ใครบางคนเอ่ยถามพลางชี้แม่มดท่ีนอนสิ้นใจ 

อยู่บนพ้ืน

"พวกเราไม่มเีวลาฝังนาง" อาจารย์ส่ายหน้า "ปล่อยนางไว้ทีน่ี่เถอะ 

ผืนดินจะฝังร่างนางเอง"

ลีฟหลับตาลงอย่างทรมานใจ พ่ีน้องจากไปอีกคนแล้ว หากพลัง

ของเธอแข็งแกร่งกว่านี้อีกสักนิด เชอร์รี่ก็คงไม่ต้องตายอยู่ในที่เปลี่ยว

แห่งน้ี ไม่มีแม้กระทั่งป้ายสุสาน

ในขณะทีทุ่กคนก�าลงัลงัเลว่าจะเดนิหน้าต่อหรอืถอยหลงักลบัดนีัน้  

สโตนก็ร้องอย่างตกใจ "ทุกคนดูท้องฟ้าเร็ว เมืองหายไปแล้ว!"

ลฟีลมืตาเงยหน้ามองขึน้ไป เหน็ท้องฟ้าเปลีย่นเป็นสเีทามดื หมูเ่มฆ 

ซ่อนตัวอยู่ในม่านราตรี เมืองทั้งเมืองหายไปอย่างไร้ร่องรอยราวกับ 

ไม่เคยปรากฏมาก่อน

ทุกคนต่างยืนอ้ึงอยู่กับท่ี รอบด้านพลันเงียบสงัดจนน่ากลัว
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เมืองท่ีไม่มีวันไปถึง ภาพมายาที่ลอยอยู่กลางอากาศ ล้วน 

ดับสลายอย่างไร้ร่องรอยยามพระอาทิตย์หายลับจากสันเขา...

สมองของลีฟพลันนึกถึงเรื่องราวการผจญภัยท่ีไลต์น่ิงเคยเล่า 

ภาพลวงตาแสนมหศัจรรย์ท่ีพบเหน็ในทะเลกว้างเหล่านัน้ เธอตวัสัน่ระรกิ  

พูดข้ึนเสียงเบาว่า "พวกเราถูกหลอกแล้ว..."

เพียงอึดใจเธอก็ตะโกนเสียงดัง "พวกเราถูกหลอกแล้ว นั่นไม่ใช่

ภูเขาศักดิ์สิทธ์ิ! สิ่งที่พวกเราเห็นคือภาพลวงตา!"

"ภาพลวงตาหรือ" ฮัคคาลาหันขวับ สีหน้าบูดเบี้ยวดูน่ากลัว 

"หมายความว่าอย่างไร"

"ไลต์น่ิงเคยเล่าว่ามันเป็นปรากฏการณ์ท่ีมักเกิดขึ้นเวลาเดินเรือ

ไกลๆ เพียงแต่บนบกอาจเจอได้ไม่บ่อยนัก สิ่งท่ีพวกเราเห็นเป็นเพียง

ภาพลวงตาเท่านัน้ เมอืงจรงิๆ อาจจะอยู่ไกลจากพวกเรามาก หรอือาจจะ 

ไม่ได้อยู่ข้างหน้าเลยด้วยซ�้า!"

"แต่อย่างน้อยน่ันก็แปลว่ามนัมอียู่จรงิ และจะไม่หายไปใช่หรือไม่"

"เอ่อ..." ลีฟชะงัก "ข้าไม่รู้"

ทนัใดน้ันเรดอายส์ก็ร้องเตือน "ระวัง! มอีะไรบางอย่างก�าลังมุง่หน้า 

มาทางนี!้" เธอจ้องไปทางซ้ายมอืของทกุคน สหีน้าย�า่แย่อย่างเหน็ได้ชดั

"สัตว์อสูรอีกแล้วหรือ" วินด์ท�าท่าตั้งรับ "มากันก่ีตัว"

"ไม่ใช่..." เรดอายส์ถอยหลังไปสองก้าว "ข้าไม่รู้ว่ามันคืออะไร..."

ขณะท่ีพูดนั้นเงาด�าเงาหนึ่งพุ่งจากที่ห่างไกลเข้าใส่เรดอายส์ 

ด้วยความเร็วอันน่าเหลือเชื่อ แม้จะทันเห็นเงาที่จู่โจมเข้ามา ทว่าเธอ

หลบเลี่ยงไม่ทัน...มันไม่เหมือนกับธนู ท้ังยังเร็วกว่ามาก

เพียงชั่วพริบตาเงาด�านั้นก็พุ่งทะลุหน้าอกเรดอายส์ เก่ียวร่างเธอ

ไปตรึงไว้กับต้นไม้ด้านหลัง

มันคือหอก
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