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ค�ำน�ำ

ทีผ่่านมาโรแลนด์มวัแต่วุน่อยู่กับการเป็นผูป้กครองนักพัฒนาจนลมืเรือ่ง

การวางรากฐานข่าวกรองไปเสียสนิท แม้จะโชคดีที่เปโรส่งอัศวินขี่ม้าเร็ว 

มาแจ้งข่าวล่วงหน้า แต่สถานการณ์กลับไม่เป็นไปอย่างที่คิดไว้น่ีสิ คณะทูต 

หลกัสบิกลายเป็นกองทพันบัพันในชัว่ข้ามคนื ดทู่าเมอืงชายแดนคงต้องหวัหมนุ 

เตรียมการรับมือกันยกใหญ่

แต่ต่อให้ยุ่งเพียงใด เขาก็ไม่มีทางหลงลืมเรื่องชุมชนแม่มดท่ีฟยอร์ด  

โรแลนด์เขียนจดหมายขอความร่วมมือกับทางนั้นไว้เรียบร้อย ส่วนทิลลีจะ 

ตอบรับข้อเสนอจากพ่ีชายจอมเสเพลในความทรงจ�าของเธอหรือไม่ คงต้อง 

ขอให้ติดตามต่อในเล่มแล้ว

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



'สุดท้ายนี้ข้าขอให้พวกเรามีก�าลังมากพอจะยุติการกดขี่ข่มเหงของศาสนจักร 
และสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาร่วมกัน...ให้เป็นอาณาจักรที่ไม่มีใครถูกบีบคั้นรังแก 

ไม่ว่าจะแม่มดหรือคนธรรมดา
จากน้องสาวของท่าน ทิลลี วิมเบิลดัน'
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ขบวนของเลห์แมนขี่ม้าไปทั่วป้อมปราการลองซอง

หลงัการต่อสูจ้บสิน้ลงประชาชนในเมอืงก็พากันหลบเข้าบ้านแล้ว

ปิดประตูอย่างแน่นหนา บนถนนพลันไร้ซึ่งเงาคน บรรยากาศดูวังเวง 

ผิดปกติ

"เซอร์เลห์แมน มือท่านไม่เป็นไรกระมัง" เลวินหรืออัศวิน 'โล่แกร่ง' 

ถามขึ้น

"ไม่เป็นไรมากหรอก" เลห์แมนยักไหล่ "อย่างน้อยก็ยังขยับได้"  

ทว่าการขยับครั้งนี้กลับท�าให้คิ้วของเขาขมวดมุ่น

การต่อสู้ชิงประตูเมืองเมื่อคืนเป็นไปอย่างราบรื่น ทหารยามท่ี 

เฝ้าประตูตะวันออกของป้อมมีเพียงย่ีสิบกว่านาย มิหน�าซ�้าพวกเขายัง

คิดไม่ถึงว่าศัตรูจะบุกโจมตีจากในเมือง

แม้มีคนเป่าแตรเขาสัตว์ แต่กว่ากองหนุนจะมาถึงก็ต้องใช้เวลา 

ครู่ใหญ่ ทหารรับจ้างท่ีใช้ยาสิบห้านายพุ่งไปที่ก�าแพงเมือง ไล่สังหาร 

ทหารยามทลีะนายจนครบ เลห์แมนน�าอศัวนิไปเปิดประตเูมอืง ทว่าเขา

ไม่ทันสังเกตเห็นประตูเล็กข้างก�าแพงใต้แสงสลัวน้ัน กว่าจะรู้ตัวอีกที 

ตอนท่ี 196

ภัยของศาสนจักร
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ก็ตอนท่ีทหารยามสองนายพุ่งออกมา หนึ่งในนั้นถือค้อนเหล็กตรงดิ่ง 

มาหาเขาอย่างรวดเร็ว

ก่อนหน้านี้เลห์แมนเหน็บอาวุธไว้ท่ีเอวเพ่ือให้หมุนกว้านประต ู

ได้สะดวก พอถึงคราวคับขันจึงต้องใช้แขนรับอาวุธศัตรูแทน แทบจะ 

ในจังหวะเดียวกันน้ันเองเลวินท่ีอยู่อีกด้านก็ชักดาบออกมาแทงเอว 

ทหารยามนายน้ันสุดแรง ค้อนเหล็กในมืออีกฝ่ายจึงผ่อนแรงลงไปมาก 

ทว่าก็ยังทิ้งรอยบุ๋มไว้บนเกราะแขนของเขาอยู่ดี

ตอนนั้นเลห์แมนยังไม่รู้สึกเจ็บเท่าไร แต่พอยึดประตูเมืองได้แล้ว

เขาค่อยรู้สึกว่ายกแขนขวาได้ล�าบาก และเมื่อถอดเกราะออกดูก็เห็น 

แขนด้านหน้าบวมเป่งเหมือนไม้นวดแป้ง

"ในโบสถ์คงมีสมุนไพรบรรเทาปวดอยู่" เลวินพูด "คนพวกน้ีมักมี

ของเล่นแปลกๆ ไว้เสมอ"

"อย่างเช่นยาเม็ดนั่น" ดอร์น อัศวินอีกคนพูดกลั้วหัวเราะ

ในการต่อสู้ยามค�่าคืนครั้งนี้ อัศวินสิบสามคนเสียชีวิตไปสองคน 

บาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคน ตอนนี้ก�าลังนอนครวญครางอยู่ในกระโจม 

ดูท่าคงอยู่ไม่พ้นคืนน้ี ทว่าความเสียหายดังกล่าวยังอยู่ในระดับท่ีรับได้ 

เลห์แมนคิด ตอนนี้กองพลเรือนเข้าเมืองได้แล้ว ในที่สุดป้อมก็ตกอยู่ใน

ก�ามือของข้า

เพียงไม่ก่ีอดึใจพวกเขาก็ยกขบวนมาถึงหน้าประตโูบสถ์ กองพลเรอืน 

หน่ึงร้อยกว่านายรอรับค�าสั่งอยู่ก่อนแล้ว พอเห็นเลห์แมนพวกเขาก็ผุด

สีหน้าตื่นเต้น

"แจกยาให้พวกเขา" เลห์แมนพลิกตัวลงจากม้า เมื่อเห็นทุกคน 

ได้รับยาแล้ว เขาจึงเดินน�าหน้าขึ้นบันไดไปยังโถงใหญ่

"ช้าก่อน" สาวกศาสนจกัรสองคนท่ีท�าหน้าท่ีเฝ้าประตตูวาดเสยีงดงั  

"ห้ามพกอาวุธเข้ามาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์!"
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เลวินควักอาวุธออกมาย่ืนให้อกีฝ่าย "ข้ารูแ้ล้ว ฝากเจ้าไว้คงไม่มปัีญหา 

กระมงั" ในขณะทีส่าวกก�าลงัยืน่มอืออกมารบัดาบนัน้ มอือกีข้างของเลวิน 

ก็กระชบัด้ามดาบแล้วตวดัขึน้ด้านบนอย่างรวดเรว็ มอืทัง้สองของอกีฝ่าย 

ร่วงลงพื้นพร้อมกับเสียงที่ดังขึ้น

"อะ..." ทว่าเสียงโหยหวนของสาวกยังไม่ทันพ้นล�าคอ ปลายดาบ

ของอัศวินก็แทงเข้าคอหอยเขาเสียแล้ว

แม้เลวินจะได้รับฉายาว่าโล่แกร่ง แต่ฝีมือดาบของเขาก็เฉียบคม

ไม่แพ้ใคร

สาวกอกีคนก็ถกูเลวินเชอืดคอเช่นกัน เลห์แมนถีบประตใูหญ่ออก

แล้วเดินเข้าโถงไปด้วยสีหน้าเรียบเฉย

"พวกเจ้าเป็นใครกัน" ชายวัยกลางคนในชุดบาทหลวงสีขาวขอบ

น�้าเงินเดินเข้ามา เขาไม่กลัวคมดาบเปื้อนเลือดแม้แต่น้อย "บังอาจ 

บุกเข้าโบสถ์เชียวหรือนี่! เด็กๆ จับตัวพวกเขาไว้!"

เลห์แมนหัวเราะหยัน ตอนนี้ชาวเมืองส่วนใหญ่หลบอยู่ในบ้าน 

กันหมด ส่วนสาวกประจ�าโบสถ์ก็มีแค่ย่ีสิบสามสิบคนเท่านั้น หาก 

คิดจะปะทะกับอัศวินผู้เจนสงคราม รับรองว่าปลายทางคือความตาย

สถานเดียว

ดอร์นไม่รอค�าสั่งจากเขา เพียงฉีกย้ิมประหลาดพลางชักดาบฟัน

สาวกที่กระโจนเข้ามาจนล้มหงาย คนอื่นๆ ก็พากันหยิบดาบขึ้นสู้อย่าง

รวดเร็วเช่นกัน ในโบสถ์พลันชุลมุนวุ่นวายยกใหญ่ บาทหลวงเห็น

สถานการณ์ไม่ดก็ีรบีตะโกนเสยีงดงั "เดก็ๆ ท้ังหลาย กินยาศกัดิส์ทิธ์ิเสยี 

พระเจ้าจะมอบพลังวิเศษให้พวกเจ้าปราบคนชั่ว!"

พระราชาทอว์ฟิคเดาไว้ไม่ผิด ที่นี่มียาจริงด้วย! เลห์แมนแอบดีใจ

ลึกๆ เมื่อเห็นเหล่าสาวกนัยน์ตาแดงก�่า ใบหน้าเริ่มมีเส้นเลือดปูดนูน  

ในระหว่างที่ยาออกฤทธ์ิคนธรรมดาก็อาจมีพละก�าลังและความเร็ว 
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เหนือกว่าขีดจ�ากัดของร่างกายมนุษย์ ยิ่งอยู่ในสถานที่คับแคบเท่าไร 

ก็ยิ่งรับมือได้ยากเท่านั้น

แต่ไม่ใช่แค่เจ้าหรอกที่มีของสิ่งนี้ ลองลิ้มรสชาติพลังท่ีพวกเจ้า

คิดค้นขึ้นเองเถอะ

"ถอยไป" เขาตวาดลั่น "กองพลเรือนรับมือศัตรู!"

ทหารพลเรือนด้านหลังได้ยินประโยคนี้เข้าก็รีบกลืนยาเม็ดสองสี

ลงคออย่างอดรนทนไม่ไหว จากนั้นจึงกระโจนเข้าไปตะลุมบอนกับ 

เหล่าสาวกบ้าคลัง่ บาทหลวงเหน็ดงัน้ันถึงกับหน้าถอดสี "เหตุใดพวกเจ้า

จึงมี...!"

"ยาศักดิ์สิทธ์ิน่ะหรือ" เลห์แมนใช้มือข้างหนึ่งถือดาบ เดินอ้อม 

กลุม่คนทีก่�าลงัสูกั้นพัลวันไปหาอกีฝ่าย "นีเ่ป็นของขวญัท่ีศาสนจกัรมอบให้ 

พวกข้าเอง หากไม่ใช่เพราะพวกเจ้าเล่นตกุตกิล่ะก็ ป่านนีพ้ระราชาคงจะ 

ทรงยึดเกรย์คาสเซิลได้แล้ว"

"พระราชาหรือ" บาทหลวงเบิกตากว้าง "เจ้าเป็นคนของพระรา..."

เสียงนั้นพลันขาดหายไป ดาบในมือเลห์แมนเสียบลึกลงไปกลาง

อกของเขา แทงทะลุถึงหัวใจ

การต่อสู้ระหว่างกลุ่มคนท่ีมีจ�านวนแตกต่างกันสิ้นสุดลงอย่าง

รวดเร็ว สาวกย่ีสิบกว่าคนถูกฆ่าตายกลายเป็นศพเกล่ือนพ้ืน หลังจาก

ยาหมดสิ้นฤทธิ์ ทหารพลเรือนก็หอบหายใจหนักหน่วง พากันนั่งพิงศพ

อย่างพึงพอใจ ไม่สนใจเลือดที่ไหลนองพื้นแม้แต่น้อย

แขนของเลห์แมนเริ่มหนักอึ้งขึ้นทุกที เมื่อครู่นี้แค่แทงดาบออกไป 

เขายังรูส้กึเจบ็ราวกับถกูฉกีร่าง บางครัง้ยงันกึอยากกินยาเมด็สดี�าเพ่ือให้ 

ตัวเองลืมความเจ็บปวดและความเหน่ือยล้าด้วยซ�้า แต่พอเห็นอาการ

ของคนที่กินยาพวกนั้นแล้ว ความคิดที่ว่าก็หายวับไปทันที

เลห์แมนรู้จักยาสองชนิดที่ศาสนจักรน�ามาขายดี ส�าหรับคนท่ีมี
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ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยาจะสามารถออกฤทธิ์ได้อย่างมากเพียงสามครั้ง

เท่านั้น ครั้งแรกประมาณสิบห้านาที ครั้งต่อไปเวลาก็จะยิ่งลดลงเรื่อยๆ 

สวนทางกับอาการติดยาที่ยิ่งเพิ่มมากขึ้น หากไม่ได้รับยาเป็นเวลานาน 

ร่างกายก็จะค่อยๆ ทรุดโทรมจนตายลงในที่สุด

ดังนั้นเขาจึงอาศัยประโยชน์เหล่าน้ีให้ทหารพลเรือนกินยาก่อน 

ออกเดินทางเพื่อบังคับให้พวกเขาเชื่อฟังค�าสั่ง อาการอยากยาสามารถ

ท�าให้ชาวนาที่อ่อนแอที่สุดกลายเป็นสัตว์ร้ายกระหายเลือดได้ ตอนน้ี

พวกเขากินยาไปสองครั้งแล้ว สามารถใช้งานได้อีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้น

แต่ว่า...ต่อให้หลังจากสามครั้งน้ีแล้วพวกเขายังได้รับยาต่อก็จะ

ช่วยได้แค่บรรเทาความทรมานเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีก  

หรือพูดอีกอย่างคือหากกินยาเม็ดแรกลงไปเมื่อไรก็เท่ากับก้าวเท้าสู ่

โลกหลงัความตายไปแล้วหน่ึงข้าง แน่นอนว่าเลห์แมนไม่มวัีนบอกเรือ่งน้ี 

กับพวกเขาเด็ดขาด

ยาสองสนีีเ้ป็นอบุายชัว่ของศาสนจกัรอย่างไม่ต้องสงสัย พระราชา

ทอว์ฟิครูเ้รือ่งนีด้จีงึห้ามอศัวนิทกุคนกินอย่างเด็ดขาด แต่ในทางกลับกัน

เขาสามารถน�ามนัมาใช้เป็นเครือ่งมอืในการยดึครองอาณาจกัร หรืออาจ

เรียกได้ว่า...เป็นของจ�าเป็นก็ว่าได้ หากไม่มีมันพระราชาก็ไม่มีทาง

เอาชนะราชินีการ์เซียซึ่งมียาชนิดนี้ได้เหมือนกัน

ตอนแรกที่ได้ยินพระราชาพูดเรื่องนี้ เลห์แมนยังไม่เชื่อเท่าไร เขา

ไม่เข้าใจว่าเหตุใดศาสนจักรต้องสนับสนุนให้เชื้อพระวงศ์สองคนชิง 

ราชบัลลังก์กัน แต่เหตุการณ์หลังจากนั้นท�าให้เขาเห็นด้วยกับพระราชา 

มากขึ้นทุกที กระท่ังโบสถ์ในดินแดนตะวันตกยังมียาชนิดน้ี คงไม่ต้อง

สงสยัอกีแล้ว...ศาสนจกัรไม่ได้จะหนุนให้เชือ้พระวงศ์คนใดขึน้ครองราชย์ 

ทั้งสิ้น สิ่งที่พวกเขาต้องการคืออาณาจักรเกรย์คาสเซิลต่างหาก

"พวกเราเจอยาในห้องใต้ดินสี่ลังใหญ่ รวมแล้วน่าจะได้มาหลาย
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พันเม็ด" หลังจากค้นโบสถ์โดยละเอียด เลวินก็กลับมารายงานอย่าง 

ตื่นเต้น "นอกจากนี้ยังมีเงิน อัญมณี และแพรพรรณอีกจ�านวนมาก  

คาดว่าเป็นของที่พวกสาวกบริจาคมา"

"อะไรขนได้ก็ขนไปให้หมด ส่วนทีข่นไปไม่ได้ก็เผาท้ิงเสยี" เลห์แมนสัง่  

"เพราะถึงอย่างไรนี่ก็เป็นฝีมือของเจ้าชายโรแลนด์อยู่แล้ว พวกเราแค่

ช่วยศาสนจักรปราบปรามความไม่สงบเท่านั้น"

พวกเขายังต้องอาศัยยาจากศาสนจกัรอยู่ ตอนน้ีจงึไม่ใช่เวลาต้ังตวั 

เป็นศัตรูอย่างชัดแจ้ง แค่โยนความผิดให้เจ้าชายล�าดับท่ีส่ีก็ไม่มีใคร 

สาวมาถึงตัวพวกเขาได้ และเพ่ือไม่ให้ศาสนจักรสงสัย พระราชาจึง 

ต้องรั้งอยู่ท่ีดินแดนเหนือท�าทีว่าเชื่อฟังค�าชี้แนะของทางนั้น ทว่าจริงๆ 

แล้วพระราชาได้ส่งเขาพร้อมอัศวินจ�านวนหนึ่งน�ากองพลเรือนเข้ายึด 

ดินแดนตะวันตกแล้ว

เวลาน้ีก�าลงัทหารทัง้หมดของศาสนจกัรอยู่ทีอ่าณาจกัรวูล์ฟฮาร์ต

ย่อมไม่มีเวลามาสนใจสถานการณ์ทางน้ี ดังนั้นพระราชาต้องรีบยึด 

เกรย์คาสเซิลให้ได้โดยไวจะได้มีก�าลังคนไปสู้กับศาสนจักร...พระราชา

ทอว์ฟิคคิดว่าไม่ช้าก็เร็ว ศาสนจักรต้องโจมตีเกรย์คาสเซิลแน่นอน  

ก่อนที่วันนั้นจะมาถึงพวกเขาต้องรวบรวมและสั่งสมยาให้ได้มากที่สุด 

ขณะเดียวกันก็สั่งให้สมาคมเล่นแร่แปรธาตุแห่งเมืองหลวงเร่งศึกษา 

ส่วนผสมของยาชนิดนี้ และแกะสูตรให้ได้โดยเร็วที่สุด

ยาก็ได้มาแล้ว ภารกิจน้ีจึงเหลือเพียงขั้นตอนเดียวเท่าน้ัน...คือ

ก�าจัดเจ้าชายโรแลนด์ วิมเบิลดันอย่างถอนรากถอนโคน
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โรแลนด์รูข่้าวเรือ่งกองทพัใหญ่ก�าลงัเคลือ่นมาใกล้ในเช้าวันรุง่ข้ึน 

ไลต์นิง่พบขบวนคนท่ีเดนิทางอย่างเชือ่งช้ากลุม่นีร้ะหว่างบนิลาดตระเวน

ตามปกติ

"อะไรนะ พันกว่าคนหรือ" เขาตกใจ ไม่ใช่คณะทูตห้าสิบคน 

หรอกหรือ

"เพคะ" เมซีเสริม "แต่ว่าอัศวินมากันไม่เยอะ แค่หกคนเท่านั้น!"

"แล้วคนทีเ่ดินเท้าเล่า...พวกเขาแต่งตัวอย่างไร ถืออาวธุอะไรบ้าง"

"แต่งตวัธรรมดาเพคะ คนส่วนใหญ่ไม่สวมเกราะด้วยซ�า้ สวมเพียง

เสือ้ป่านธรรมดาๆ ทัง้นัน้" ไลต์น่ิงตอบ "ส่วนอาวุธก็ค่อนข้างหลากหลาย 

แต่หม่อมฉันเห็นคนพกหอกสั้นหลายร้อยคนเพคะ"

อาวุธแย่ๆ เช่นน้ี หรือจะเป็นพวกชาวบ้านกับทาสที่ถูกบังคับมา  

โรแลนด์นึกอย่างสงสัย ในยุคน้ียังไม่มีการฝึกทหารพลเรือนโดยเฉพาะ 

หน้าท่ีของพวกเขามีเพียงขนเสบียงและสัมภาระให้กองอัศวิน หรือไม ่

ก็เป็นโล่รับธนูแทนคนอื่น

หากทอว์ฟิคคดิจะท�าสงครามกับเขาจรงิก็ต้องศกึษาสงครามระหว่าง 

ตอนท่ี 197

เตรียมรับมือศัตรู
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ป้อมปราการลองซองกับเมืองชายแดนเมื่อครั้งนั้นเสียก่อน ขนาดอัศวิน

สองร้อยกว่าคนของป้อมยังแตะต้องเมอืงชายแดนไม่ได้ นับประสาอะไร

กับทหารพลเรือนที่ว่ิงด้วยสองเท้าเล่า พวกเขากล้ายกทัพมาตีเมือง 

ชายแดนทั้งๆ ท่ีรู ้ผลของสงครามครั้งน้ันแสดงว่าต้องมีความมั่นใจ 

ไม่น้อยว่าจะฝ่าแนวป้องกันอันแน่นหนาของเขาได้

โรแลนด์พลันนึกถึงยาของศาสนจักรขึ้นมาทันที

เขาคิดอยู่แล้วว่าศาสนจักรอาจสนับสนุนทอว์ฟิคเหมือนกับที่

สนับสนุนเขาและการ์เซีย หากคนทุกคนใช้ยากันหมดสถานการณ์คง

เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว

ยาน่ันท�าให้มนุษย์ว่ิงได้เร็วพอๆ กับม้าในระยะเวลาอันส้ัน ซ�้ายัง

ทนความเจ็บปวดได้อย่างน่าอัศจรรย์ หรือพูดอีกอย่างก็คือแนวป้องกัน

ของเขาจะต้องเผชิญหน้ากับ 'อัศวิน' ถึงพันกว่าคน หากมีใครสักคน 

ฝ่าแนวป้องกันเข้ามาได้ กองทัพที่หนึ่งจะต้องเสียหายอย่างแน่นอน

โชคดีที่กองทัพท่ีหนึ่งในตอนนี้ไม่ใช่กองทหารอย่างเมื่อสองเดือน

ก่อนแล้ว

แม้พวกเขาเพ่ิงเปลีย่นมาใช้ปืนยาวลกูโม่ได้เพียงร้อยกว่ากระบอก 

แต่อานภุาพของมนัเหนอืกว่ากองปืนคาบศลิาทั้งกองหลายเท่า ยิ่งมคีน

ช่วยบรรจุกระสุนให้มือยิงโดยเฉพาะด้วยแล้ว รับรองได้ว่าศัตรูท่ีเข้ามา

ในระยะสามร้อยเมตรจะถกูโจมตอีย่างต่อเนือ่งแน่นอน ส่วนกองปืนใหญ่

ก็มกีารขยับขยายเช่นกนั จากทีเ่คยมกีลุม่ย่อยเพียงสีก่ลุม่ ตอนนีไ้ด้เพ่ิม

มาเป็นยีส่บิกลุม่ แต่ละกลุม่รบัผดิชอบปืนใหญ่สนามขนาดสบิสองปอนด์

กลุม่ละกระบอก ปืนใหญ่รุน่ใหม่น้ีถูกดัดแปลงให้มกีระบอกปืนทีย่าวข้ึน

ท�าให้ยิงได้ไกลกว่าหนึ่งพันเมตร

ทว่าโรแลนด์คิดถึงอีกปัญหาหนึ่ง

"คนพวกนั้นพกศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้ามาด้วยหรือไม่"
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"หม่อมฉนัไม่กล้าเข้าใกล้พวกเขาเพคะ" ไลต์นิง่ชีไ้ปทีเ่มซ ี "แต่เจ้าน่ี 

แปลงร่างเป็นเหยี่ยว น่าจะเห็นชัดกว่าหม่อมฉันเพคะ"

ฝ่ายหลงัส่ายหน้า "หม่อมฉนัมองไม่เห็นเพคะ พวกเขาอาจจะซ่อนไว้ 

ใต้เสื้อก็ได้!"

"ถ้าอย่างนัน้..." โรแลนด์คดิ "เจ้าพาไนตงิเกลบนิไปดอีูกรอบแล้วกัน  

แบกคนเพ่ิมอีกคนคงบินได้สูงสักสิบเมตรกระมัง เจ้าบินเลียบแม่น�้า 

เรดริเวอร์ไป ส่วนเมซีคอยระวังอยู่ด้านหน้า หากเจอเรือแล่นมาก็ให ้

ไนติงเกลพาเข้าหมอกมายา" เขาหันมองไนติงเกล "พอเข้าใกล้ศัตร ู

ได้แล้ว เจ้าก็ดูว่าพวกเขาพกศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้ามาด้วยหรือไม่ 

ห้ามโจมตีพวกเขาโดยพลการเด็ดขาด"

"เพคะ" ไนติงเกลกับไลต์นิ่งรับค�าพร้อมกัน

ในขณะท่ีทัง้สามคนก�าลงัจะออกไปนัน้ โรแลนด์ก็เรยีกพวกเธอไว้ 

"อย่าลืมว่าสิ่งส�าคัญที่สุดคือความปลอดภัย ดูแลตัวเองให้ดีด้วย"

"ไม่มีปัญหาเพคะ" ไนติงเกลขยิบตาพร้อมกับส่งยิ้มให้เขา

หลังจากพวกแม่มดออกไปแล้ว เขากลับรู้สึกไม่สบายใจชอบกล 

ประโยคสุดท้ายนั่นฟังดูเหมือนลางร้ายหรือไม่นะ

นอกจากน้ีเขายังพบความผิดพลาดอันใหญ่หลวงของตัวเองด้วย 

น่ันคอืการติดตามข่าวสารจากป้อมปราการลองซองท่ีหละหลวมเกินไป...

หากเปโรไม่ส่งคนมารายงาน เขาคงถูกศัตรโูจมตโีดยไม่รูต้วัไปแล้ว และ

หากต้องสู้รบภายในเมือง กองทัพที่หนึ่งก็จะไม่สามารถใช้ข้อได้เปรียบ

จากระยะยิงของปืนได้ ถึงตอนนั้นคิดจะกู้สถานการณ์ก็ล�าบากแล้ว

ข้าคงอ่อนวัยและด้อยประสบการณ์เกินไปจริงๆ โรแลนด์คิด 

ประเดี๋ยวจบสงครามเมื่อไร เขาจะต้องแก้ไขจุดน้ีอย่างแน่นอน และ 

ไม่ใช่แค่ที่ป้อมเท่านั้น แม้แต่ตัวเปโรเองก็ต้องส่งคนไปสอดส่องเช่นกัน

เจ้าชายนั่งกระวนกระวายอยู่หน้าโต๊ะ แม้แต่อาหารกลางวันก็ยัง
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ไม่มอีารมณ์จะกิน จนกระท่ังเห็นไลต์นิง่แบกไนตงิเกลบนิกลบัมาราวกับ

นางฟ้า เขาถึงถอนใจโล่งอกได้

เมซีกระพือปีกบินมาเกาะไหล่ไนติงเกลแล้วร้องเสียงดัง "ไม่มีนะ 

ไม่มี!"

"ไม่มีศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าหรือ"

"คนส่วนใหญ่ไม่พกศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าเพคะ" ไนติงเกลดึง

หมวกออกเผยให้เห็นผมสีทองที่แผ่สยายลงมา "หม่อมฉันไล่ดูตั้งแต่หัว

จนถึงท้ายขบวน หากไม่นับคนน�าทัพสิบคนนั้น ในกองพลเรือนก็ม ี

หลุมสีด�าเพียงสามสี่แห่งเท่านั้นเพคะ"

"ดีมาก" โรแลนด์คิดแผนสงครามขั้นแรกอย่างรวดเร็ว "พวกเจ้า 

คงหิวแล้วกระมงั ไปท่ีห้องอาหารก่อนเถอะ อยากกนิอะไรกบ็อกพ่อครวั 

ได้เลย"

"เนื้อย่างน�้าผึ้ง!" เมซีสยายปีกแหงนหน้าร้อง

นอกเมืองชายแดนฝั่งตะวันออก

แวนนาเหลือบมองช่างหินและคนงานท่ีสาละวนอยู่สองข้างทาง 

"พวกเขาก�าลังสร้างอะไรน่ะ"

คนหลายร้อยคนขดุหลมุขนาดใหญ่หลายหลมุ จากน้ันก่อก�าแพงอฐิ 

ขึ้นด้านข้าง ตอนแรกแวนนายังคิดว่าประเดี๋ยวปลายก�าแพงทั้งสองข้าง 

ก็คงมาบรรจบกัน เอาไว้ใช้ก้ันทางสัญจร แต่พวกเขากลับก่อก�าแพง 

รอบหลุมเท่านั้น

"ช่างพวกเขาเถอะ ข้ารู้แค่ว่าเด๋ียวจะมีศัตรูมาให้พวกเราจัดการ

แล้ว" โพเมโลพูดพลางจัดต�าแหน่งรถปืนใหญ่อย่างตื่นเต้น

ก็จรงิ แวนนาคดิ นบัตัง้แต่รบชนะทหารของดยุกครัง้ก่อน เจ้าชาย

ก็มอบสัญลักษณ์...ไม่สิ เหรียญเกียรติยศซึ่งท�าจากทองแดงให้สมาชิก
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กองปืนใหญ่ทุกคน ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปก�าแพงสูงซึ่งเป็นสัญลักษณ์

ของป้อมปราการลองซอง ด้านหลังแกะสลักปีและผลงานของพวกเขา

อย่างประณีตงดงาม ท�าเอาพวกกองปืนอิจฉากันแทบคลั่ง

และนอกจากเหรยีญเกียรตยิศแล้ว ทุกคนยังได้เลือ่นขัน้อกีหนึง่ขัน้  

ตอนน้ีแวนนาเป็นนายกองปืนใหญ่ มหีน้าทีดู่แลกลุม่ย่อยในกองอกีสบิกลุม่  

ส่วนพ่ีน้องรอ็ดนีย์ แคตคลอว์ และโพเมโลก็ได้เลือ่นขัน้เป็นหวัหน้ากลุม่กัน 

ถ้วนหน้า นอกจากนีส้ามในสีค่นน้ันยังถูกย้ายไปอยู่กลุม่ย่อยท่ีเพ่ิงตัง้ขึน้

เพื่อสอนวิธีใช้ปืนใหญ่ให้ทหารใหม่ด้วย

แต่สิง่ทีท่�าให้ทุกคนรูส้กึฮกึเหมิท่ีสดุคือเจ้าชายท�าตามสญัญาทีใ่ห้ไว้ 

จรงิๆ แวนนาได้รบัทีด่นิทางฝ่ังตะวันออกของเมอืงชายแดนตดิกบัเทอืกเขา 

สิ้นวิถี แม้ตอนนี้จะยังมีสภาพเป็นป่า แต่ก็มีการตั้งป้ายหินบนพ้ืนแล้ว 

เป็นสัญลักษณ์ว่าที่ดินบริเวณนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเขา

ดงัน้ันเมือ่ได้ข่าวว่ามศัีตรบูกุมารกุรานเมอืงชายแดน กองทัพท่ีหน่ึง

จึงตื่นเต้นกันยกใหญ่ ทุกคนต่างคันไม้คันมือหมายจะสร้างผลงานจาก

สงครามครั้งนี้ให้ได้

ตกเย็นแวนนาที่ฝึกทหารมาทั้งวันก็ปาดเหงื่อที่หน้าผากพลาง

หย่อนตัวนั่งลงบนรถปืนใหญ่ เขาดูทหารใหม่ฝึกใช้ปืนใหญ่ตลอดบ่าย 

ตะเบ็งเสียงจนเจ็บคอไปหมด

"ดื่มน�้าสักหน่อยสิ" โพเมโลยื่นถุงหนังบรรจุน�้าให้เขา

"ขอบคุณ" แวนนาบิดฝาออกแล้วดื่มรวดเดียวหมด

"ข้าว่าข้ารู้แล้วว่าพวกเขาก�าลังสร้างอะไร" ฝ่ายแรกยกมุมปากขึ้น 

พูดอย่างภูมิใจ

"อย่างนั้นหรือ" เขาคืนถุงหนังให้อีกฝ่าย ตอนนี้ก�าแพงอิฐก่อสูง

จนถึงครึ่งตัวคนแล้ว มันเรียงกันรอบหลุมเป็นรูปหกเหลี่ยม ท่ีต�าแหน่ง

เหนือพ้ืนดินประมาณสามสิบถึงสี่สิบเซนติเมตรของก�าแพงแต่ละด้าน
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ถูกเจาะเป็นช่องแคบยาวๆ คล้ายหน้าต่าง แต่มีขนาดแคบกว่าอย่าง 

เห็นได้ชัด "คงไม่ใช่บ้านกระมัง"

"จะบอกว่าบ้านก็ไม่ผดินกัหรอก ข้าเพ่ิงไปถามช่างหนิมา" โพเมโล

พยักหน้า "เขาบอกว่านีเ่ป็นผลงานการออกแบบของเจ้าชาย หากกองปืน 

หลบอยู่ในบ้านท่ีฝังดินไปครึ่งหลังพวกน้ีก็จะสามารถยิงศัตรูได้อย่าง 

ไร้กังวล แต่ว่าชือ่ของมนัโดดเด่นมากทเีดยีว เหน็เจ้าชายทรงเรยีกมนัว่า

ป้อมเร้นภัย"
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เวลาสามวันผ่านไปอย่างรวดเร็ว งานก่อสร้างแนวป้องกันอย่าง

ง่ายๆ เสร็จสิ้นลงในที่สุด

โรแลนด์ยืนอยู่บนเวทีในฐานท่ีมั่น กล่าวถ้อยค�าปลุกใจสมาชิก

กองทพัท่ีหนึง่ด้วยตวัเองเหมอืนเมือ่ครัง้ท�าสงครามกับสตัว์อสรูในเดอืน

แห่งปีศาจ

เน่ืองจากไนติงเกลได้รับมอบหมายภารกิจพิเศษ และพาเอคโค

แฝงตัวเข้าไปในสนามรบแล้ว อันนาจึงมารับหน้าที่คุ้มครองเขาแทน

โรแลนด์สวมเกราะท่ีเคลือบด้วยสีของโซโรยา เสียบปืนพกลูกโม่

ไว้ที่เอวสองกระบอก ตราบใดที่แนวป้องกันยังไม่ถูกท�าลายต่อให้มีศัตรู

เล็ดลอดเข้ามาได้ก็ท�าอะไรเขาไม่ได้

"กองทัพศตัรอูยูห่่างจากทีน่ีป่ระมาณสบิกิโลเมตรเพคะ!" นกพิราบ

ตัวใหญ่บินร่อนมาเกาะไหล่เขา

"ท�าได้ดมีาก จบัตาดตู่อไป" โรแลนด์หยิบเน้ือแห้งออกจากกระเป๋า

เสื้อแล้วยื่นไปที่ปากเมซี เธอจิกกินอย่างรวดเร็ว จากนั้นสยายปีกบินไป

ทางตะวันออกอีกครั้ง

ตอนท่ี 198

สงครามท่ีมาอย่างกะทันหัน
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เมือ่ได้ไลต์นิง่กับเมซผีลดักันบนิสงัเกตการณ์ เขาก็รูค้วามเคลือ่นไหว 

ของศัตรูอย่างแม่นย�าจึงสามารถเตรียมการรบได้อย่างใจเย็น

อกีฝ่ายเป็นนักรบคลุม้คลัง่ทีกิ่นยาของศาสนจกัร ดงัน้ันการจดัแนว

ประจญับานแบบเรยีงแถวจงึไม่น่าเหมาะสม ย่ิงได้ยินไลต์นิง่รายงานว่า 

มีคนพกหอกสั้นมาหลายร้อยคนด้วยแล้ว เขาก็ย่ิงต้องระวังเป็นพิเศษ 

หากเดาไม่ผิดล่ะก็นั่นคงเป็นอาวุธที่อีกฝ่ายตั้งใจจะใช้เป็นอย่างแรก

โดยปกติแล้วอาวุธประเภทขว้างปาไม่สามารถพุ่งได้ไกลเกิน 

ห้าสิบเมตร แต่น่ันคือกรณีท่ีถูกขว้างโดยคนธรรมดา โรแลนด์ไม่แน่ใจ

ว่าทหารพลเรือนท่ีกินยาแล้วสามารถขว้างหอกสั้นได้ไกลเท่าไร หาก 

ไกลเกินหนึ่งร้อยเมตร กองปืนของเขาคงได้รับอันตรายเป็นแน่ ดังน้ัน 

เขาจึงตัดสินใจสร้างป้อมเร้นภัย และใช้ยุทธวิธีการรบแบบใหม่เสียเลย 

โดยการใช้สิ่งก่อสร้างอุดช่องโหว่ ใช้ปืนปิดถนน และใช้ปืนใหญ่คุม

สถานการณ์ เป็นการสร้างแนวป้องกันที่ท�าลายได้ยากที่สุด

เวลานีเ้ขามซีเีมนต์มากพอใช้จงึสามารถสร้างป้อมเร้นภัยได้ไวกว่า

ก�าแพงเมือง แม้โครงสร้างของป้อมอิฐชั้นเดียวพวกนี้จะดูบอบบาง 

ไปบ้าง แต่ส�าหรับกองพลเรือนท่ีไม่ได้พกอาวุธร้ายแรงพวกน้ัน เท่านี ้

ก็ถือว่าแข็งแกร่งเกินพอแล้ว

ป้อมเร้นภัยสิบแห่งบริเวณสองข้างทางสร้างเรียงกันเป็นรูป

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเพ่ือให้ทหารสามารถยิงกระสุนตัดสลับกันได้  

ป้อมเร้นภยัแต่ละแห่งจะมทีหารประจ�าการย่ีสบิสีน่าย แบ่งเป็นทหารเก่า 

กับใหม่อย่างละครึง่ ทหารเก่าทีช่�านาญแล้วจะท�าหน้าทีย่งิ ส่วนทหารใหม่ 

จะท�าหน้าทีบ่รรจุกระสุน นอกจากนี้โซโรยายังวาดภาพ 'พรางตา' ไว้บน 

ป้อมเร้นภัยด้วย เมื่อมองจากที่ไกลๆ จะเห็นป้อมเร้นภัยกลืนไปกับ

ทิวทัศน์รอบข้าง สมจริงจนแทบแยกความต่างไม่ออกทีเดียว

ส่วนกองปืนใหญ่จะอยู่ด้านหลังแนวประจัญบาน ปืนใหญ่ย่ีสิบ
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กระบอกตัง้เรยีงกันเป็นเส้นตรง ขัน้ตอนการยิงยังคงเหมอืนเมือ่ครัง้ก่อน

คือปรับองศาปืนใหญ่และบรรจุกระสุนตามสัญญาณของไลต์นิ่ง

รอบๆ บริเวณนั้นยังมีกองก�าลังฉุกเฉินซึ่งพกปืนคาบศิลาอีก 

หนึ่งร้อยคน พวกเขามีหน้าที่ปกป้องกองปืนใหญ่และเจ้าชายท่ีอยู ่

ด้านหลัง

เมือ่เห็นว่าเหล่าทหารตามแนวป้องกันก�าลงัฮกึเหมิและเป่ียมด้วย

ก�าลังใจ โรแลนด์ก็อดตื้นตันไม่ได้ เดิมทีเหล่าชาวเมืองที่ข้ีขลาดและ

อ่อนแอพวกน้ีมาเป็นทหารเพ่ือไข่ไก่ แต่หลังได้รับประสบการณ์จาก 

เดอืนแห่งปีศาจและผ่านสงครามพิทกัษ์เมอืงเลก็ๆ แห่งนีม้าแล้ว พวกเขา 

ก็สามารถปฏิบัติหน้าท่ีอันย่ิงใหญ่อย่างการปกป้องบ้านเกิดตัวเองได้

อย่างเต็มตัว

"ฝ่าบาท ศัตรูอยู่ห่างจากพวกเราเพียงสองกิโลเมตรเท่าน้ันเพคะ" 

ครั้งนี้คนที่บินกลับมารายงานเป็นไลต์นิ่ง

"ดีมาก ให้เมซีท�าหน้าท่ีสังเกตการณ์ไป ส่วนเจ้าบินเข้าป่าไป 

ส่งสัญญาณยิงปืนใหญ่" โรแลนด์พยักหน้า ก่อนจะหันไปพูดกับ 

หัวหน้าอัศวิน "ถ่ายทอดค�าสั่งข้าลงไป สมาชิกกองทัพที่หน่ึงทุกคน 

เข้าประจ�าต�าแหน่ง เตรียมรับมือศัตรู!"

"พ่ะย่ะค่ะ!" คาร์เตอร์ท�าความเคารพเขา

เลห์แมนรู้สึกว่าแขนเริ่มหนักขึ้นทุกที

สองวันก่อนเขายังเจ็บแทบตาย มาวันนี้กลับไม่รู้สึกอะไรเสียแล้ว 

จะสวมเกราะก็ไม่ได้เพราะติดแขนที่บวมคล�้า บริเวณที่ถูกค้อนฟาด 

กลายเป็นรอยสีแดงเข้มดูเผินๆ คล้ายกับมีอะไรมาเคลือบผิวไว้ ทั้งใส 

และแวววาว

สงสัยกระดูกคงหักด้วย เขาคิด ขืนปล่อยไว้เช่นน้ีเดี๋ยวคงได ้
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เสยีแขนข้างน้ีไปแน่ๆ ยาบรรเทาปวดทีเ่จอในโบสถ์ช่วยลดความทรมาน

ได้ก็จริง แต่ไม่ช่วยให้กระดูกสมานกันได้เลย จบสงครามครั้งน้ีเมื่อไร 

เขาจะรีบเดินทางกลับเมืองหลวงทันที ท่ีน่ันมีนักเล่นแร่แปรธาตุและ 

นักปรุงยาเก่งๆ อยู่มาก พวกเขาคงรักษาบาดแผลบ้าๆ นี่ได้

"เซอร์เลห์แมน แขนท่าน...ไม่เป็นไรกระมงั" เลวินถามอย่างเป็นห่วง

"แค่ดนู่ากลวัเฉยๆ น่ะ" เขาแสร้งท�าเป็นไม่ใส่ใจ "อย่างไรเสียภารกิจ

ครั้งนี้พวกเราก็ไม่ต้องลงมือเองอยู่แล้ว ยืนดูอยู่อีกด้านก็พอ"

"ความเจบ็ปวดท่ีแขนคงไม่ท�าให้ท่านเลอะเลอืนกระมงั ท่านเซอร์" 

ดอร์นส่งเสยีงขึน้จมกู "ท่านคดิได้แล้วหรอืว่าจะตเีมอืงชายแดนอย่างไร"

น�า้เสยีงของอกีฝ่ายท�าให้เลห์แมนขมวดคิว้ แต่ว่าตอนนีไ้ม่ใช่เวลา

มาคิดเลก็คดิน้อย "ข้าได้ข้อมลูจากขนุนางตระกูลวูล์ฟและแอลลาเฟียร์ว่า 

พวกน้ันรับมืออัศวินด้วยอาวุธโจมตีระยะไกลชนิดหนึ่ง อาวุธชนิดนี้มี

ประกายไฟและส่งเสยีงดังสนัน่สามารถยิงก่อนทีอั่ศวินจะเร่งความเรว็ได้  

ลกัษณะของมนัคล้ายกับรถหน้าไม้ขนาดใหญ่ แต่วัตถุทียิ่งออกมาพุ่งได้

ไวกว่ามาก"

"หรือพูดอีกอย่างก็คือต่อให้มันมีอานุภาพร้ายแรงอย่างไร ก็ไม่

สามารถยิงติดต่อกันได้อยู่ดี" เลวินจับประเด็นส�าคัญได้อย่างรวดเร็ว

"ถูกต้อง ย่ิงเข้าใกล้แนวป้องกันของอีกฝ่ายมากเท่าไร พวกเรา 

ก็ย่ิงปลอดภัยขึน้เท่าน้ัน" เลห์แมนพยักหน้า "นอกจากน้ีจ�านวนคนก็เป็น

ปัจจัยส�าคัญไม่แพ้กัน เท่าที่ข้ารู้มาอัศวินของดยุกไรอันและอัศวินของ

เหล่าขุนนางรวมกันเพ่ิงจะสองร้อยคนเท่านั้น แต่พวกเขาก็ยังเกือบฝ่า 

แนวป้องกันไปได้ แล้วพวกเราทีม่คีนถึงพันห้าร้อยคนจะฝ่าไม่ได้เชยีวหรอื  

เจ้าพวกโง่น่ันกินยาเข้าไปแล้วว่ิงเร็วพอๆ กับม้าด้วยซ�้า ดังนั้นสงคราม

ครั้งนี้จะไม่จบเหมือนครั้งก่อนแน่นอน"

"หรอืบางททีัง้หมดทีท่่านว่ามานีอ้าจไม่เกิดข้ึนก็ได้" ดอร์นขัดอย่าง
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ไม่เห็นด้วย "ดีไม่ดีเจ้าชายโรแลนด์อาจทรงรอคณะทูตอยู่ในปราสาท 

พวกเราแค่เดินอาดๆ เข้าไปตัดพระเศียรของพระองค์ก็เรียบร้อยแล้ว"

"ไม่หรอก พระองค์ทรงรู้ความเคลื่อนไหวของพวกเราดี" เลห์แมน

ยืนยันหนักแน่น "เจ้าไม่สังเกตหรือว่าสามวันมานี้พวกเราไม่เห็นขบวน

พ่อค้าเลยสักขบวน หากพ่อค้าที่เดินทางออกจากป้อมปราการลองซอง

เห็นหลังกองทัพพวกเราแล้วหยุดขบวนหรือกลับเข้าเมืองไปก็ไม่ใช ่

เรือ่งแปลก แต่พวกเราเดินทางมาถึงตรงนีแ้ล้วยังไม่เห็นพ่อค้าทีเ่ดนิทาง 

ออกจากเมอืงชายแดนเลยน่ีสแิปลก น่ันแสดงว่าเจ้าชายทรงปิดชายแดน

เมืองแล้วอย่างไรเล่า"

"คราวนีเ้ข้าใจแล้วหรอืยงัว่าเหตุใดพระราชาทรงเลอืกเซอร์เลห์แมน 

เป็นนายกอง ไม่ใช่เจ้า" เลวินยิ้มเยาะ

"เอาเถอะ ดูเหมือนสมองท่านจะยังใช้การได้อยู่" ดอร์นยักไหล่  

"เช่นน้ันก็ดี การก�าจัดไพร่ชั้นต�่าที่บังอาจต่อต้านพระราชาทอว์ฟิคย่อม

สนุกกว่าการสังหารเจ้าชายองค์เดียวมาก"

"เซอร์เลห์แมน พวกเราพบคนของเมืองชายแดนข้างหน้า" อัศวิน

ผู้รับหน้าที่สอดแนมรายงาน

"ไป พวกเราไปดูกัน" เลห์แมนกระตุ้นม้าข้ึนหน้า ตอนนี้เค้าโครง

ปราสาทเมืองชายแดนเริ่มปรากฏให้เห็นรางๆ แล้ว ดูเหมือนจะมีเงาคน

เคลือ่นไหวอยู่ท่ีปลายทางข้างหน้าด้วย เขาควักกล้องส่องทางไกลออกมา  

มองส�ารวจแนวป้องกันของฝ่ายตรงข้ามอย่างละเอียด "อาวุธมีล้อนั่น

คงจะเป็นอาวุธโจมตรีะยะไกลทีว่่า แต่ดเูหมอืนจะมเียอะกว่าทีข่่าวบอก

มากทีเดียว"

"เช่นนั้นพวกเราบุกเข้าไปพร้อมกันหมดเลยดีหรือไม่" เลวินถาม

"ถนนสายนี้ค่อนข้างแคบคงจุกองพลเรือนท้ังกองไม่ได้" เขามอง

ป่าทางขวามือ "ให้คนบางส่วนอ้อมป่านี่ไป ช้าหน่อยก็ได้ไม่เป็นไร หาก
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บุกเข้าตีขนาบจากด้านข้าง แนวป้องกันนี่ก็ต้านทานพวกเราได้ไม่นาน

หรอก"

ในขณะท่ีเลห์แมนก�าลังจะสั่งย้ายขบวนน้ันเอง หางตาพลันเห็น

เงาสีขาวฉายวาบขึ้นมา

เขาชะงักไป นี่คือ...ภาพหลอนจากบาดแผลท่ีแขนหรือ เมื่อ 

หันไปมองก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่ง เธอสวมหมวกปิดหน้าและเส้ือผ้าสีขาว 

เขายังไม่ทันได้เอ่ยปาก ประกายไฟก็พุ่งออกมาจากมือเธอ

เลห์แมนรู้สึกเหมือนถูกค้อนทุบศีรษะอย่างแรง ภาพตรงหน้า 

หมุนคว้างก่อนจะดับหายไปในความมืดมิด
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"บุกเต็มก�าลัง!" เสียงตะโกนของเลห์แมนดังขึ้นแทบจะในเวลา

เดียวกัน

เลวินมองตามเลห์แมนที่ร่วงจากหลังม้าอย่างตกตะลึง ศีรษะ 

ด้านหลังของอีกฝ่ายเปิดออก มีของเหลวเหนียวหนืดสีขาวปะปนสีแดง

ไหลออกมา หมวกเกราะหักๆ หล่นลงอีกด้าน บนหมวกมีรูขนาดใหญ่

เท่าปากถ้วย ดูเหมือนมันจะช่วยปกป้องคนใส่ไม่ได้เลย

"บุกเข้าไป ข้าสั่งให้บุก!" จากนั้นเสียงของเลวินก็ดังตามมา

ไม่ใช่ ข้ายังไม่ได้พูดอะไรสกัหน่อย! เลวินยกมอืปิดปากแล้วมองไป 

ด้านหลงัเหน็พวกทหารกองพลเรอืนก�าลงักลนืยาอย่างหวิกระหาย ก่อนจะ 

วิ่งดาหน้าเข้ามาราวกับคลื่นมนุษย์

แม่มดแน่ๆ เขารับรู้ได้ แม่มดก�าลังเลียนเสียงเขา "ห้ามบุก หยุด

เดี๋ยวนี้!" เขาตะโกนเสียงดัง

ทว่าเสยีงของเขาไม่ต่างจากหยดน�า้เลก็ๆ ท่ามกลางทะเลอนัย่ิงใหญ่  

บางคนได้ยนิค�าสัง่เขาแล้วหยุดฝีเท้าลง แต่คนส่วนใหญ่ยังคงวิง่ไม่หยุด

"เร็วเข้า จงบุกให้ไว บุกเข้าไปตรงกลาง ท�าลายแนวป้องกันของ

ตอนท่ี 199

สงครามท่ีปั่นป่วน
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ศัตรูเสีย เมืองชายแดนก�าลังรอให้พวกเจ้าปล้นอยู่!" ไม่ใช่แค่เสียงเขา

เท่าน้ัน แต่เสียงของดอร์นและอัศวินคนอื่นๆ ก็ดังขึ้นเช่นกัน มิหน�าซ�้า 

ยังดังกลบเสียงอึกทึกทั้งหมดราวกับเจ้าของเสียงก�าลังตะโกนอยู่ข้างหู

อย่างไรอย่างนั้น

ทุกคนในกองทัพพากันส่งเสียงโห่ร้องคล้ายกับตอบรับค�าสั่งน้ี  

เสียงตะโกนว่า "ปล้น" ดังขึ้นไม่ขาดสาย แม้ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเริ่ม ทว่า

เพียงไม่ก่ีอดึใจมันก็ดงักระห่ึมไปทัว่กองทัพ เลวนิคมุสถานการณ์ไม่อยู่แล้ว  

ไม่ว่าจะตะโกนอย่างไร เสียงของเขาก็จมหายไปในเสียงร้องเซ็งแซ่อัน 

บ้าคลั่งน้ี เขาพยายามคุมม้าอย่างสุดก�าลังเพ่ือฝืนตัวเองไม่ให้ไหลไป

ตามคลืน่มนุษย์ กองพลเรอืนว่ิงตะบงึไปตามถนนราวกับสญูสิน้สตนึิกคดิ

ไปแล้ว

ไม่...ไม่ส ิพวกเขาไม่มขีองทีว่่านัน่มาต้ังแต่แรก ย่ิงขาดผูน้�าด้วยแล้ว  

คนที่กินยาลงไปก็จะย่ิงฮึกเหิมถึงขีดสุด มิหน�าซ�้าบรรยากาศการต่อสู ้

มแีต่จะกระตุน้พวกเขาให้คลุม้คลัง่ย่ิงกว่าเดมิ ตอนแรกยังมคีนพยายาม

หลบร่างเลห์แมนท่ีนอนอยู่บนพ้ืน แต่ตอนนี้ทุกคนล้วนว่ิงเหยียบย�่าศพ

แล้ว เลวินพยายามหาตัวดอร์นและคนอื่นๆ แต่พวกเขาถูกกระแสคน 

พัดหายไปจนหมด เมื่อถูกสถานการณ์บีบบังคับเขาจึงต้องยอมไหล 

ไปตามฝูงชน คืบคลานมุ่งหน้าไปทางป่า...เพราะต่อให้เร่งม้าขึ้นขวาง 

เขาก็คงไม่พ้นถูกทหารพลเรือนท่ีมีพละก�าลังมหาศาลกระแทกจนล้ม  

ถึงตอนนั้นคงลุกไม่ได้ง่ายๆ แน่

หลังจากแยกตัวออกจากขบวนคนได้แล้ว เลวินก็มองไปรอบด้าน

หมายจะจบัตวัแม่มดผูก่้อความวุ่นวายมาสบัเป็นพันชิน้ เขามัน่ใจย่ิงนกั

ว่านี่เป็นอุบายชั่วของแม่มด!

คนหนึง่พันห้าร้อยคนซึง่อยู่ใต้ฤทธ์ิยาถาโถมไปยังแนวป้องกนัของ

เมอืงชายแดนในคราวเดยีว ถือเป็นการโจมตท่ีีรนุแรงมากส�าหรบัเจ้าชาย 
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เพราะต่อให้มอีาวุธชนิดใหม่เยอะเพียงใดก็ไม่มทีางต้านทานคนจ�านวนน้ี 

ได้อยู่ดี สุดท้ายย่อมเสียหายย่อยยับไม่ต่างจากเขา แม่มดคงอยากเห็น

ทั้งสองฝ่ายพังพินาศ ถึงได้เล่นลูกไม้หลอกให้กองทัพเขาบุกอีกฝ่าย 

โดยพลการ

"แม่มดท่ีฆ่าเลห์แมนกับแม่มดที่สร้างความปั่นป่วนน่าจะเป็น 

คนละคนกัน" เขามองทหารพลเรอืนรอบตวัท่ีเหลอือยู่ไม่มาก...ทหารกลุม่นี้ 

ยืนอยู่หน้าขบวนจึงทันเห็นเลห์แมนล้มลงและได้ยินค�าสั่งหยุดของเขา 

แต่หากเทยีบกับกองพลอนัย่ิงใหญ่แล้ว ทหารทีห่ยุดยืนอยู่กับเขามไีม่ถึง

สามสบินายด้วยซ�า้ "คนหน่ึงน่าจะพรางตวัได้ ส่วนอกีคนน่าจะเลยีนเสยีงได้  

แม่มดหน่ึงคนไม่มีทางครอบครองพลังถึงสองอย่าง พวกเจ้าไปจับตัว 

คนหลังมาให้ข้า ข้าจะฉีกคอนางด้วยมือของข้าเอง!"

ไบรอันมองลอดช่องยิงออกไปเห็นศัตรูรุดใกล้เข้ามาทุกที ทหารที่

อยู่ในป้อมเร้นภัยแถวหน้าสุดเริ่มลั่นไกปืนแล้ว

ต�าแหน่งของเขาอยู่กลางค่ายกลรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนพอดี

ต้องรอให้ศัตรูว่ิงผ่านสัญลักษณ์สีม่วงข้างทางก่อนจึงจะยิงได้...การ 

รอคอยนี้ท�าให้เขากระสับกระส่ายเกินทนไหว

ไบรอันเดินไปที่ช่องยิงอีกฝั่งเพ่ือมองไปทางด้านหลัง เขาเห็น 

ควนัสขีาวผดุขึน้จากฐานท่ีมัน่ของกองปืนใหญ่เป็นระยะ เสยีงยิงกระสนุ

ดงัสน่ันราวกับฟ้าผ่า กองปืนใหญ่ได้แสดงฝีมอืเป็นกองแรก อาวุธขนาด

สิบสองปอนด์สามารถยิงได้ไกลจนแทบจะครอบคลุมท้ังสนามรบ หาก

ตั้งใจฟังให้ดีอาจได้ยินเสียงกระสุนพุ่งแหวกอากาศมาด้วย

"ให้ตายเถอะ พวกเขาวิ่งเร็วเสียจริง!"

"ดูเจ้านั่นสิ ขนาดถูกยิงมือขาดแล้วยังวิ่งต่อได้"

"เจ้าชายตรัสไว้ไม่ผิดจริงๆ พวกเขาใช่คนจริงหรือนี่ ดูไม่ต่างจาก
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สัตว์อสูรเลย"

เนื่องจากกองทัพที่หนึ่งได้รับแจ้งตั้งแต่ก่อนเร่ิมสงครามแล้วว่า

ศัตรูของพวกเขาเป็นคนคลั่งที่กินยาของศาสนจักรลงไป ทุกคนจึง 

ไม่แปลกใจเมื่อเห็นฝ่ายตรงข้ามว่ิงฝ่าดงกระสุนเข้ามาได้ ซ�้ายังจะย่ิง

ฮึกเหิมข้ึนด้วย...เพราะอย่างไรเสียกองทัพที่หน่ึงก็เติบโตขึ้นจากการท�า

สงครามกับสัตว์อสูร

"นายกอง พวกเขาใกล้เข้ามาแล้ว!" ใครบางคนร้องเตือน

ไบรอนัรบีกลบัไปประจ�าต�าแหน่งแล้วพาดปืนยาวเข้ากับช่องยิง...

เทยีบกับปืนคาบศิลาท่ีต้องคอยใส่กระสนุใหม่ทกุครัง้แล้ว อาวุธทีเ่จ้าชาย 

คิดค้นข้ึนใหม่นี้พัฒนาไปไกลมาก เขาสามารถยิงกระสุนติดต่อกันได้ 

ถึงห้านัด แค่โยนรังเพลิงไปให้ทหารใหม่ด้านหลัง จากน้ันก็ยิงกระสุน 

ให้หมดทุกนัด และตอนนี้ทหารใหม่น่าจะบรรจุกระสุนใส่รังเพลิงไว้

เรียบร้อยแล้ว

แต่เจ้าชายเคยย�้าระหว่างการฝึกอยู่หลายครั้งว่าพวกเขาจะต้อง

รอจนศตัรเูข้ามาในระยะหนึง่ร้อยถึงห้าสบิเมตรก่อนจงึจะยงิด้วยวิธีน้ีได้ 

หากต้องการยิงระยะไกลก็ต้องเล็งเป้าหมายให้ดี เพราะกระสุนปืนยาว

ลูกโม่ชนิดนี้ผลิตยากมาก ทุกคนจะได้รับแจกเพียงไม่กี่นัดเท่านั้น

ไบรอันเองก็เห็นด้วยกับข้อนี้ ปลอกกระสุนทองแดงท่ีใช้บรรจุ

ดนิปืนมลีกัษณะหน้าเลก็หลงัใหญ่ มหิน�าซ�า้ยังมรีปูทรงเหมอืนกันทุกนดั 

ช่างตีเหล็กไม่มีทางท�างานละเอียดถึงเพียงนี้ได้ นี่คงเป็นฝีมือแม่มด 

อีกตามเคย ปกติแล้วทุกคนจะเก็บปลอกกระสุนกลับมาให้ช่างตีเหล็ก

แล้วใช้เวลาหลังจากการฝึกยิงมาบรรจุดินปืนใส่ปลอกกระสุนนัดเก่า  

ทุกคนจะนั่งล้อมวงกันในค่าย ค่อยๆ ยัดชนวน ดินปืน และหัวกระสุน 

ลงไปในปลอกกระสุนท่ีได้รับแจกเพ่ือประกอบข้ึนเป็นกระสุนนัดใหม่  

ดงันัน้เขาจงึไม่อยากเสยีกระสนุไปกับเป้าหมายท่ีแทบไม่มโีอกาสยิงโดน



Er Mu 37

เมือ่เหน็ศตัรว่ิูงผ่านสญัลกัษณ์สม่ีวงมาแล้ว ไบรอันก็สดูหายใจลึก 

"ยิงได้!"

เหล่าทหารรอค�าสัง่นีม้านาน พวกเขาลัน่ไกไปยังเป้าหมายท่ีเลง็ไว้

อย่างตื่นเต้น เพียงพริบตาเดียวเสียงปืนก็ดังสน่ันป้อมเร้นภัย ศัตรูท่ี 

ว่ิงผ่านแนวยิงกลุ่มแรกถูกกระสุนที่ยิงไขว้จากสองทิศทางเจาะเอวจน

เลอืดสาดว่ิงกะเผลกต่อได้อีกไม่ก่ีก้าวก็ทรดุลงกับพ้ืน เห็นได้ชดัว่าถึงจะ

ทนเจ็บได้มากกว่าคนธรรมดา แต่เมื่อถูกกระสุนลูกใหญ่เข้าไปก็ล้มลง

ได้เหมือนกัน

ไบรอันเห็นคนจ�านวนหนึ่งกระโดดขึ้นป้อมเร้นภัยแถวแรกท�าท่า

เหมอืนจะลอบโจมตคีนในนัน้จากด้านหลงั แต่ถูกประตเูหล็กทีแ่ข็งแกร่ง

สกัดไว้ก่อน ไบรอนัรบีเปลีย่นทศิทางปืนโดยไม่ลงัเล เขาเลง็ยิงพวกคนคลัง่ 

ซึ่งอยู่ในที่แจ้งจนตายเรียบ สาเหตุท่ีป้อมเร้นภัยถูกวางเรียงเป็นรูป

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็เพื่อให้คนในหลุมสามารถปกป้องกันและกันได้ 

ศัตรูที่อ้อมมาด้านหลังย่อมถูกคนในป้อมด้านหลังยิงทิ้ง

"ระวังหอก!" ทันใดนั้นก็มีเสียงคนตะโกนขึ้น

ไบรอันเห็นเงาสีด�าหนาแน่นพุ่งออกมาจากกองทัพศัตรู พวกมัน

ทะยานขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดแล้วร่วงใส่ป้อมเร้นภัยทั้งสองด้าน

พวกเขาอยู่ห่างออกไปประมาณสองถงึสามร้อยเมตร! ไบรอนัหดหวั 

เข้าไปในหลมุตามสญัชาตญาณ ได้ยินเพียงเสยีงป๊อกแป๊กดงัจากด้านบน 

ไม่ขาด หลังการโจมตีระลอกน้ีผ่านพ้น เขาก็ลุกข้ึนมองรอบด้านไม่พบ

หอกสัน้ถูกปาเข้ามาในหลมุสกัเล่ม ป้อมเร้นภยัท่ีตัง้อยูด้่านหน้าก็เช่นกัน 

มีเพียงหอกสั้นบางส่วนปักคาก�าแพงราวกับขนนกเท่านั้น

"ดนู่ากลวัเสยีเปล่า แต่ท�าอะไรพวกเราไม่ได้เลย" ทุกคนหวัเราะครนื

ทันใดนั้นเองไบรอันก็เห็นศัตรูคนหน่ึงว่ิงฝ่าฝุน่ดินที่ฟุ้งกระจาย

มายังป้อมเร้นภัยของเขา ศัตรูค้อมตัวลงแล้วปาหอกสั้นเป็นเส้นตรง  
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พริบตาเดียวกับที่อาวุธลอยจากมือ เจ้าตัวก็ถูกถล่มยิงจนทรุดไป

"หมอบลง!" พูดยังไม่ทันขาดค�าดี หอกสั้นเล่มน้ีก็พุ่งผ่านช่องยิง

เสยีบเข้ากลางหน้าอกมอืยิงคนหนึง่ ฝ่ายหลงัส่งเสยีงร้องก่อนจะหงายหลงั 

ลงกับพื้น
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"เฟรกเคิล!" มีคนร้องขึ้น "เขาบาดเจ็บ!"

"อย่าแตะต้องเขา!" ไบรอันสั่งเสียงดัง "ข้าจะไปดูอาการเขาเอง 

พวกเจ้ายิงต่อไป"

เขาส่งปืนยาวให้ทหารใหม่ด้านหลังท่ีท�าหน้าที่บรรจุกระสุนแล้ว

เดินโค้งตัวผ่านอกีฝ่ายไป คนเจบ็ซึง่ยังมสีติดีเอ่ยถามเสียงสัน่ว่า "นายกอง  

ข้า...ข้าจะตายหรือไม่"

หอกสัน้ปักคาหน้าอกส่วนล่าง ไม่รูว่้าทะลถึุงอวัยวะภายในหรอืไม่ 

แต่เขายังหายใจคล่องอยู่ คิดว่าปอดคงไม่เป็นอะไร ระหว่างคาบเรียน 

เจ้าชายเคยอธิบายถึงหน้าท่ีของอวัยวะแต่ละส่วนในร่างกายมนุษย์ 

ตลอดจนวิธีปฐมพยาบาลเมือ่ได้รบับาดเจบ็เหมอืนอย่างในสถานการณ์น้ี  

วิธีที่ดีที่สุดคือการปล่อยคนเจ็บไว้อย่างนั้น ห้ามขยับเขย้ือนเด็ดขาด 

ประเดี๋ยวจบสงครามเมื่อไร ค่อยให้คุณหนูนาน่ามารักษา

"เจ็บหรือไม่" ไบรอันถาม

เฟรกเคิลพยักหน้าอย่างยากล�าบาก

"ถ้ายังรูส้กึเจบ็ก็แปลว่ารอดแน่นอน" อศัวินวางมอืบนหน้าผากเขา 

ตอนท่ี 200

นายพรานกับเหยื่อ
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"เจ้าก็รู้นี่ว่าคุณหนูนาน่ามีความสามารถอะไร"

"อืม" เฟรกเคิลฝืนยิ้มออกมา "ปกติทุกคนก็...อยากเจอนางทั้งนั้น 

คราวนี้...ข้า...ข้าจะได้เจอนางแล้ว"

"ถูกต้อง ดังนั้นเจ้าต้องอดทนไว้"

ไบรอนัพูดจบก็กลบัไปท่ีช่องยงิอกีครัง้ ในขณะทีท่หารใหม่มองมา

ด้านหลังอย่างกระวนกระวาย "ไม่ดึงหอกออกก่อนหรือ"

"ดึงหอกมีแต่จะท�าให้เลือดออกมากขึ้น ไว้เจ้าเรียนเรื่องน้ีเมื่อไร 

จะเข้าใจเอง" เขาหยุดไปเล็กน้อย "สิ่งที่พวกเราท�าได้ตอนนี้ก็คือบดขย้ี 

ศัตรูให้ไวที่สุด"

โรแลนด์ยืนอยู่บนที่สูงมองเห็นศัตรูหลั่งไหลราวกับคล่ืนสาดซัด

มายังเมืองชายแดนได้อย่างชัดเจน

ทกุครัง้ทีพ่วกเขาวิง่ผ่านป้อมเร้นภยัแต่ละแถว ความเรว็ของฝีเท้า

ก็จะลดฮวบลงเรื่อยๆ จนกระทั่งตอนที่ว่ิงผ่านป้อมเร้นภัยแถวท่ีสามมา 

สีข้างก็ย่อมถูกกระสุนที่ยิงไขว้กันเจาะจนกระจุยแล้ว

เอคโครับบทบาทส�าคัญในสงครามครั้งน้ี ไม่ว่าแถวของศัตรูจะ 

ยาวเพียงใด คนส่วนใหญ่ก็ยังบกุโจมตีตามค�าสัง่ 'บกุเตม็ก�าลงั' ท่ีแม่มด

คอยย�้าอยู่ดี

ทุกๆ อึดใจจะมีคนกลุ่มใหญ่ทรุดลงกับพ้ืน และพวกเขาก็ไม่อาจ

พลกิเปลีย่นสถานการณ์นีไ้ด้เลย เมือ่เผชญิหน้ากับสิง่ก่อสร้างท่ีแขง็แกร่ง

เกินกว่าคมดาบและหอกทวนจะท�าลาย กองพลเรอืนของทอว์ฟิคก็ได้แต่

สะกดกลั้นความเจ็บปวดแล้วรุดหน้าต่อไป

ฐานท่ีมัน่ของกองปืนใหญ่อยูห่ลงัป้อมเร้นภยัแถวทีส่ามประมาณ

สามร้อยเมตร...กระสุนลูกแตกสามารถยิงครอบคลุมพ้ืนท่ีบริเวณนี้ได้

ทั้งหมด
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ไลต์นิ่งที่ลอยอยู่บนฟ้าเปลี่ยนธงเป็นสีแดงสดแล้ว

ปืนใหญ่ย่ีสิบกระบอกถูกปรับองศายิงเป็นแนวราบก่อนจะพ่น

ประกายไฟและควันหนาไปด้านหน้า โรแลนด์ลองค�านวณคร่าวๆ แล้ว

พบว่ากลุ่มปืนใหญ่ที่ช�านาญท่ีสุดสามารถยิงกระสุนลูกแตกได้ภายใน

เวลาย่ีสบิวินาท ีส่วนกลุม่ทีช้่าหน่อยใช้เวลาประมาณครึง่นาท ีโดยรวมแล้ว 

เรว็พอๆ กับทหารปืนใหญ่มอืฉกาจของอเมรกิาในช่วงสงครามกลางเมอืง 

เลยทีเดยีว เพียงแต่สถิตสิามนดัต่อนาทีของทหารอเมริกันนัน้เป็นการยิง

กระสุนลูกตัน ซึ่งต้องใช้เวลาปรับต�าแหน่งและเล็งเป้าค่อนข้างนาน  

ในขณะทีก่ารยิงกระสนุลกูแตกไม่จ�าเป็นต้องเลง็เป้าหรอืเชด็ล�ากล้องปืน

จึงสามารถท�าความเร็วได้มากกว่า

ในสายตาของศัตรูความเร็วท่ีว่าน้ีย่อมชวนให้หวาดหว่ันพรั่นพรึง 

กระสุนลูกแตกสามารถสร้างความเสียหายให้เป้าหมายที่ไม่สวมเกราะ

ได้อย่างใหญ่หลวง ลูกเหล็กเกือบทุกลูกพุ่งทะลุร่างคนต่อได้อีกสองถึง

สามคน แม้ยาของศาสนจกัรจะช่วยลดความเจบ็ปวด แต่ความหวาดกลัว 

ในใจพวกเขาไม่ได้ลดตามไปด้วย เมื่อเห็นคนรอบข้างถูกยิงจนพรุน 

เป็นตะแกรงคนแล้วคนเล่า กองพลเรือนที่ฮึกเหิมและบ้าเลือดก็ไม่อาจ 

ข่มความกลัวตามสัญชาตญาณได้อีกต่อไป หากไม่มียาคนพวกนี้ก็เป็น

แค่ชาวบ้านธรรมดาทีไ่ม่เคยผ่านการฝึกหรอืลงสนามจรงิมาก่อน แค่เห็น

คนกว่าครึ่งนอนตายอยู่รายทาง พวกเขาก็เริ่มพากันวิ่งหนีเอาตัวรอด

ความหวาดผวาแพร่กระจายรวดเรว็ราวกบัโรคระบาด เมือ่มคีนแรก 

ก็มคีนท่ีสองและสามตามมาอย่างต่อเนือ่ง ทหารแถวหน้าไม่ยอมเดนิต่อ

แต่เปลีย่นทศิทางว่ิงหนีไปด้านหลงั กลุม่ปืนใหญ่เปลีย่นกระสุนเป็นลูกตนั 

แล้วยิงไปกลางถนน ในขณะที่กองปืนซึ่งอยู่ในป้อมเร้นภัยก็ระดมยิง 

ไม่หยุดเช่นกัน

บนถนนเกลื่อนกล่นไปด้วยศพคนหลายกอง
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เมื่อความโกรธแค้นที่คุกรุ ่นสงบลง เลวินก็เริ่มรู ้สึกกลัวขึ้นมา 

ครามครัน

ทหารย่ีสิบกว่านายเจอตัวแม่มดท่ีสร้างความปั่นป่วนแล้ว เธอ 

สวมเสือ้ผ้าแปลกตา เวลาแฝงตัวในป่าแทบจะกลนืไปกับต้นไม้รอบข้าง 

หากไม่ใช่เพราะเธอต้องแทรกตวัเคลือ่นไหวไปพร้อมกองทพัเพ่ือบงการ

ให้ทุกคนมุ่งหน้าไปยังถนนล่ะก็ คนของเขาคงไม่มีทางหาเธอพบแน่

แต่ถึงกระน้ันเธอก็ยังสร้างความเดือดร้อนให้เลวินอย่างมหาศาล...

เขาพบว่าเสยีงของเธอสามารถเปลีย่นต�าแหน่งไปได้เรือ่ยๆ และไม่จ�าเป็น 

ต้องเปล่งออกมาจากปาก บางครัง้ดงัขึน้จากด้านซ้าย บางคร้ังดงัข้ึนจาก

ด้านขวา หรอืแม้กระท่ังดงัข้ึนจากด้านหลงัศรีษะเขาก็ม ีส่วนเนือ้หาทีใ่ช้

ก็แตกต่างกันไป เธออาจออกค�าสั่งด้วยเสียงของเขา หรือแสร้งร้องขอ

ความช่วยเหลือด้วยเสียงของทหารนายอื่นๆ ก็ได้

ทว่าในขณะทีพ่วกเขาก�าลงัจะล้อมจบั หญงิชุดขาวก็ปรากฏตวัข้ึน

อีกครั้ง

เลวินนกึภาพความสยดสยองตอนท่ีเลห์แมนถูกสงัหารภายในเวลา

ชั่วพริบตาขึ้นมาทันที

ในมือเธอถือ 'หน้าไม้เล็ก' สีเงินสว่าง ยามมันพ่นประกายไฟและ

ส่งเสียงดังขึ้นมาจะต้องมีคนล้มลงไปทุกเมื่อ

วงล้อมแตกกระจายในฉบัพลนั ทุกคนต่ืนตระหนกราวกับนกตืน่ธนู  

ชดุเกราะต้านทานมนัไม่ได้ โล่ก็กลายเป็นของไร้ประโยชน์เช่นกัน โล่กลม 

หุ้มเหล็กในมือของเลวินถูกยิงแตกไปกว่าครึ่ง รูขนาดเล็กพอให้แสง 

ลอดผ่านเหล่าน้ันบอกเขาว่าอาวุธในมืออีกฝ่ายทรงอานุภาพร้ายกาจ 

ของทีพ่อจะเทียบเคียงได้มแีต่หน้าไม้ใหญ่เท่านัน้ หากเมือ่ครูเ่ขาก้มหลบ

ไม่ทันป่านนี้คงกลายเป็นศพไปแล้ว

แต่หน้าไม้ใหญ่ใช้ยิงติดต่อกันไม่ได้!
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แม่มดชดุขาวไม่เพียงมพีลงัเร้นกาย แต่ยังมอีาวุธร้ายกาจท่ีสามารถ 

ยิงได้ต่อเนื่องอยู่ในมือ เลวินตระหนักได้ทันทีว่าโอกาสชนะของพวกเขา

เป็นศูนย์ เพียงความคิดนี้ผุดข้ึนมาในหัว ไฟโทสะก็ดับมอดราวกับถูก 

ลมพัดผ่าน

"กินยาเสีย แล้วรีบฆ่าตอนที่นางปรากฏตัว!"

แม้ปากจะตะโกนไปอย่างนั้น แต่ร่างกายเขากลับก้าวถอยหลัง  

พอเธอหันไปสนใจทหารนายอื่น เลวินก็วิ่งออกจากป่าทันที

อยู่กับทพัใหญ่ปลอดภัยกว่า นางไม่กล้าลงมอืท่ามกลางหมูค่นหรอก!

ป่านี่ก็พิลึกพิลั่นนัก หญ้ารกชัฏสูงจนจะเท่าเข่าอยู่แล้ว มิหน�าซ�้า

ข้างใต้ยังมีเถาวัลย์เลื้อยเต็มไปหมด หากไม่ระวังก็อาจสะดุดล้มได ้

โดยง่าย กว่าเขาจะออกจากป่าได้ก็ล้มลุกคลุกคลานอยู่หลายที อัศวิน

มุ่งตรงไปด้านหน้าต้ังใจจะไปรวมกลุ่มกับทัพใหญ่ ทว่าภาพท่ีเห็นกลับ

ท�าเอาเขาตะลึงงัน

ทหารพลเรอืนทีอ่ยู่ใต้ฤทธ์ิยาก�าลงัถอนทพั...ไม่ส ิควรบอกว่าก�าลัง

ว่ิงหนีมากกว่า คนท่ีว่ิงช้าหรือยังตั้งตัวไม่ทันถูกเบียดจนล้มกับพ้ืนแล้ว

ถูกคนที่ตามหลังมาเหยียบซ�้าอย่างไร้ความปรานี ยามบุกโจมตีว่องไว

ราวกับม้าห้อตะบึง ยามถอยหนีก็ไม่ต่างกันเลย ขบวนคนพลุกพล่าน 

วิ่งหนีกันฝุ่นตลบ เขาไม่โง่เข้าไปขวางเด็ดขาด

เลวินยืนตะลึงอย่างไม่เชื่อสายตา เกิดอะไรข้ึนกันแน่ กองทัพ 

หน่ึงพันห้าร้อยคนพ่ายแพ้ในระยะเวลาอนัสัน้นีอ้ย่างนัน้หรอื ท้ังๆ ทีพ่วกเขา 

กินยาไปแล้วนี่นะ! หรือบริวารของเจ้าชายจะเป็นสัตว์ประหลาดกัน

ทันใดน้ันเองเสยีงเหยียบหญ้าพลนัดงัขึน้จากด้านหลัง เขากดัฟันแน่น 

แล้วชกัดาบหันไปแทงทนัที...ในยามคับขนัดาบของเขาเรว็กว่ายามปกตมิาก  

ประดจุสายฟ้าฟาดผ่านก็ไม่ปาน ทว่าสิง่ทีเ่ขาได้รบักลบัเป็นแสงไฟสว่างวาบ  

ตวัดาบถูกอะไรบางอย่างกระแทกจนแตก ประกายไฟกระจายไปรอบด้าน  
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จากนัน้ความเจบ็ปวดก็แผ่ซ่านมาจากมอืขวา ง่ามนิว้ทีถื่อดาบไร้ความรูส้กึ 

ไปทันที

เลวินเลื่อนสายตามองตาม พลันเห็นท่อนแขนตัวเองกระเด็นหวือ 

กล้ามเน้ือและกระดูกสขีาวอาบเลอืดปรากฏแก่สายตาราวกบัดอกหญ้า

ลิ้นงูที่เบ่งบาน หญิงชุดขาวเดินมาหาเขาด้วยท่าทีสงบ เขาถอยหลังไป

หลายก้าวก่อนจะสะดุดหงายหลังเพราะความลนลาน

แม่มดคนนั้นใช้เท้าข้างหนึ่งเหยียบไหล่เขาไว้ อาวุธที่เย็นยะเยือก

ของเธอจ่อแนบลงบนหน้าผาก จากมุมนี้เลวินเห็นใบหน้าท่ีซ่อนอยู่ใต้

หมวกคลุมศีรษะของเธอได้อย่างชัดเจน

สวย...เหลือเกิน

นี่คือความคิดสุดท้ายของเขาก่อนที่เสียงปืนจะดัง



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3I0MBk7

https://bit.ly/3I0MBk7

