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ค�ำน�ำ

เมอืงชายแดนในขณะนีแ้ทบจะสลดัคราบเมอืงกันดารอนัแร้นแค้นออกไป 

จนหมดสิ้น ความฝันท่ีจะยกระดับให้เมืองแห่งน้ีกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ 

ไม่แพ้เมืองอื่นเคลื่อนมาอยู่ใกล้แค่ปลายจมูก แต่ในขณะที่โรแลนด์ประกาศ

หาแรงงานคนมาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยากเย็น พ่ีชายร่วมสายเลือด

กลับท้ิงขว้างชีวิตประชาชนในอาณาจักรอย่างสิ้นเปลือง นั่นถือเป็นเร่ืองที ่

ยอมไม่ได้เด็ดขาด ผู้ปกครองนักพัฒนาอย่างโรแลนด์ได้คิดหาหนทางยับยั้ง

การกระท�าที่ขัดต่อหลักการทางเศรษฐศาสตร์น้ีไว้แล้ว!

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



เวลานี้เมืองศักดิ์สิทธิ์ทาคิลาก็กลายเป็นเขตต้องห้ามที่ไม่อาจล่วงล�า้ไปแล้ว 
เขาคงต้องหาค�าตอบจากหอคอยหินแทน...
หรือไม่ก็ต้องอยู่กับความไม่รู้ไปตลอดกาล
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ในจดหมายยังบอกอีกว่าทิลลีก�าลังแปลอักษรพวกนี้อยู่ และเธอ

อยากรู้ว่าทางสมาคมพอจะมีข้อมูลบ้างหรือไม่

โรแลนด์ตดัสนิใจเขียนจดหมายเล่าเรือ่งปีศาจและเมอืงศกัดิส์ทิธ์ิ

ทาคลิา พร้อมแนบรปูสถานท่ีเกิดเหตุทีโ่ซโรยาวาดไปด้วย เผือ่ว่าจะเป็น 

ประโยชน์ต่อการแปลของเธอ เขารูว่้าไม่ควรเกบ็ข้อมลูพวกน้ีไว้คนเดยีว 

เพราะย่ิงรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสี่ร้อยกว่าปีก่อนเร็วเท่าไรก็ย่ิงเตรียม 

การรบัมอืได้เรว็เท่าน้ัน ไม่แน่ว่าอาจค้นพบจดุอ่อนของศาสนจกัรด้วย...

หากพวกเขาไม่มอีะไรให้หว่ันเกรงก็ไม่จ�าเป็นต้องฝังกลบเรือ่งราวในอดตี 

ถึงเพียงนี้

เห็นได้ชัดว่าพวกเขามีเรื่องที่ต้องการซ่อนไว้ไม่ให้ใครรู้

นอกจากนีโ้รแลนด์ยังคดิจะส่งคนไปส�ารวจหอคอยหินในป่าเร้นลบั 

อีกครั้ง โบราณสถานที่เขตซีวินด์ในดินแดนตะวันออกถูกศาสนจักรปิด 

ไปแล้ว เกาะหนิท่ีฟยอร์ดก็จมอยู่ใต้ทะเลมานานปี นอกจากกองหนงัสอื

ในห้องลบัก็แทบไม่เหลอือะไรอกี แต่ส่วนในของป่าเร้นลบัน้ันเรยีกได้ว่า

ร้างผู้คน แม้แต่ศาสนจักรก็ยังเข้าไปได้ล�าบาก บางทีเขาอาจจะพบ

ตอนท่ี 258

แม่มดจากเกาะสลีปปิ้ง (1)
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เบาะแสที่เป็นประโยชน์ก็ได้

ทว่าปีศาจทีไ่ลต์น่ิงพูดถึงก็น่าหวาดหว่ันไม่น้อย งานน้ีจะไม่ส่งแม่มด 

ไปก็ไม่ได้ แต่หากส่งพวกเธอไปแล้วเกิดความสญูเสยีขึน้มา ไม่ว่าแม่มด

คนนัน้จะเป็นใคร โรแลนด์ก็คงท�าใจรบัไม่ได้ทัง้นัน้ เขาคดิอยู่หลายตลบ 

สดุท้ายจงึตดัสนิใจว่ารอให้กองทพัได้ใช้ปืนรุน่ใหม่ก่อน ค่อยให้พวกเขา

เข้าป่าไปกับแม่มดจะได้ช่วยกันรับมือปีศาจที่อาจปรากฏตัว

โรแลนด์ข่มความไม่สบายใจแล้วฝืนย้ิมออกมา "ข้าเข้าใจสิง่ทีทิ่ลล ี

ต้องการบอกแล้ว ไว้ข้าจะเขยีนจดหมายอธิบายกับนางเอง ตอนน้ีพวกเรา 

มาทดสอบพลังก่อนดีกว่า"

อย่างไรเสียสิ่งที่เขาควรท�าตอนนี้ก็คือการเร่งพัฒนาก�าลังตัวเอง

ให้แข็งแกร่งในขณะท่ีสถานการณ์ยังสงบสุขอยู่ อย่างน้อยเมื่อถึงคราว

ท�าสงครามขึ้นมาจริงๆ เขาก็ยังมีก�าลังพอจะต่อสู้ได้

สถานท่ีทดสอบพลงัอยู่บรเิวณนอกก�าแพงเมอืงชายแดน โรแลนด์

สัง่ให้กองทัพทีห่นึง่ปิดล้อมพ้ืนทีไ่ว้เพ่ือป้องกันผูอ้พยพลอบเข้ามาในเขต

ทดสอบพลัง

แม่มดคนแรกที่ถูกทดสอบคือโลตัส

เธอมอีายุไล่เลีย่กับไนติงเกล ไว้ผมลอนสัน้สดี�าสนทิ หน้าตาน่ารกั

น่าเอ็นดู ส่วนสูงประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบเซนติเมตร รูปร่างผอมบาง  

หากเทียบกับไนติงเกลท่ีมีรูปร่างสูงโปร่งแล้ว เธอก็เหมือนเด็กสาวท่ียัง 

ไม่โตเตม็ทีแ่ละดูนุม่น่ิมบอบบางอยู่น่ันเอง ทว่าพลงัของเธอนัน้ต่างจาก 

ภาพลักษณ์ลิบลับ เธอสามารถเปลี่ยนภูมิประเทศใต้ฝ่าเท้าในระยะ 

ห้าเมตรได้อย่างง่ายดาย

ภาพที่โรแลนด์เห็นน้ันน่าประทับใจกว่าข้อความที่บรรยายไว้ 

ในจดหมายมาก ขณะทดสอบโลตัสสามารถเสกให้พ้ืนดินด้านข้าง 
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ดนัตวัขึน้มาราวกับ 'เสาดนิ' ต้นใหญ่ ทว่าตอนทีม่นัดนัตวัสงูจนเกือบถึง

แปดเมตร 'เสาดิน' ต้นนั้นก็ทลายลงมาเพราะเสียสมดุล

เธอบอกว่าย่ิงดินร่วนเท่าไรก็ย่ิงประหยัดพลังในการเสกเท่านั้น  

ในทางกลับกันหากดินมีคุณภาพไม่ดี บ้านและก�าแพงท่ีเธอสร้างจะ 

พลอยเปราะบางไปด้วย...นั่นแปลว่าพลังของเธอสามารถปรับได้เพียง 

ภูมิประเทศ ไม่ได้ครอบคลุมถึงคุณภาพของวัตถุ ทว่าปัญหานี้สามารถ

แก้ไขได้ด้วยการขยายขนาดและความหนาของสิ่งก่อสร้างนั้นๆ

โรแลนด์ลองให้เธอสร้างบ้านให้ดูแล้ว แต่ว่าดนิในดนิแดนตะวันตก 

ไม่ดีเหมือนดินที่เกาะสลีปปิ้ง บ้านดินท่ีผุดขึ้นมาจากพ้ืนจึงถล่มขณะท่ี

เธอพยายามเว้นช่องหน้าต่างและประตูอยู่หลายครั้ง สุดท้ายต้องสร้าง

ก�าแพงให้หนาครึง่เมตรจงึจะแก้ปัญหาน้ีได้ บ้านท่ีสร้างเสรจ็แล้วดหูยาบ 

ไม่ต่างจากถ�า้ พอให้อยู่อาศัยได้เท่านัน้ หากเทยีบกบับ้านอฐิทีม่กีารวาง 

โครงสร้างอย่างเป็นระเบียบและแข็งแกร่งแล้วก็ถือว่าด้อยกว่าอย่าง 

เห็นได้ชัด

แต่ถึงกระนั้นต่อให้บ้านดินเลวร้ายเพียงใดก็ยังดีกว่ากระท่อมไม ้

ท่ีลมไหลเข้าออกได้ทุกทิศทาง อย่างน้อยเมื่อถึงฤดูหนาวภายในบ้าน 

ก็ยังอบอุ่นได้ด้วยกระถางไฟและเตียงเตา หากเขาสร้างบ้านอิฐเสร็จ 

ไม่ทันเดือนแห่งปีศาจก็สามารถใช้บ้านประเภทนี้แก้ขัดไปก่อนได้

ขัน้ตอนสดุท้ายคือการสรปุผลการทดสอบ...พลงัของโลตสัจดัอยู่ใน 

ประเภทเรยีกใช้ ไม่มพีลงัย่อย พลงัปรบัภมูปิระเทศของเธอสามารถใช้ได้ 

ในระยะห้าเมตร และถูกจ�ากัดได้ด้วยศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้า แต ่

ศิลาที่ว่าจะไม่สามารถท�าลายดินที่ถูกเสกจนเป็นรูปเป็นร่างแล้วได้

"ระดับพลังของนางเป็นอย่างไร" โรแลนด์ถาม

"เป็นหมอกวนสนี�า้ตาลเพคะ ตรงกลางก่อตวัหนาแน่น ถือว่าอยูใ่น

เกณฑ์ทีด่มีากเมือ่เทยีบกับแม่มดทัว่ไป" ไนตงิเกลคดิสกัครู่ "พลังของนาง 
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น่าจะใกล้เคียงกับลีฟเพคะ"

"แล้วระดับการผลาญพลังล่ะ"

"ตอนยกผิวดินยังไม่เท่าไร" เธอมองไปทางก�าแพงหินซึ่งโผล่ข้ึนที่

เชิงเขา "แต่ตอนเสกหิน พลังของนางลดลงค่อนข้างเร็วเพคะ คาดว่า 

น่าจะใช้ได้เพียงสองถึงสี่ชั่วโมงเท่านั้น"

โรแลนด์พยักหน้า ลีฟมีพลังมากเป็นอันดับสามของสโมสรแม่มด 

เป็นรองแค่อนันากับโซโรยาเท่าน้ัน และพลงัท่ีมหาศาลนีจ้ะช่วยให้แม่มด

ใช้พลังติดต่อกันได้เป็นเวลานาน...แต่แน่นอนว่าก็มีพลังบางประเภทท่ี

มีอัตราการเผาผลาญท่ีต�่ามากเหมือนกัน อย่างเช่นพลังของไนติงเกล

และไลต์น่ิง พวกเธอสามารถใช้พลงัต่อเนือ่งได้ตลอดวันอย่างไม่ยากเย็น

อะไร

หลังจดข้อมูลพวกนี้ลงสมุดแล้ว เขาก็เริ่มทดสอบพลังของแม่มด

คนที่สอง

"ใครจะเป็นคนต่อไป"

"หม่อมฉันๆ!" ฮันนี่ยกมือร้องบอก

โรแลนด์ฉีกยิ้ม "เช่นนั้นก็แสดงพลังของเจ้าให้ข้าดู"

เด็กสาวท่ีชื่อฮันนี่ก็ตัวไม่สูงเหมือนกัน ดูเหมือนจะเตี้ยกว่าโลตัส

ด้วยซ�้า เธอเพิ่งบรรลุนิติภาวะเมื่อฤดูหนาวปีที่แล้วนี้เอง ดูท่าทางร่าเริง

แจ่มใส ผมสั้นสีน�้าตาลของเธอชี้ฟูและบิดตัวเหมือนขนมเกลียว สีผิว

ตามตัวค่อนข้างเข้ม บริเวณคอ ข้อมือ และข้อเท้าสวมสร้อยเข้ียวสัตว์

เป็นเครื่องประดับ

พลังหลักของเธอคือ 'การพูดภาษาสัตว์' ซึ่งสามารถใช้ได้กับสัตว ์

ที่อยู่ในอาณาเขตของพลังเท่าน้ัน สัตว์ที่ถูกเสกจะปฏิบัติตามค�าส่ัง 

ของเธอ แต่ค�าสั่งนั้นจะต้องอยู่ในขอบเขตที่สัตว์เหล่านั้นสามารถท�าได้  

หลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้วจะรอให้พลังหมดฤทธ์ิไปเอง หรือให้เธอส่ัง 
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ถอนพลังก็ได้

นอกจากนีฮ้ันนีย่งัมพีลงัย่อยทีน่่าสนใจมากอกีอย่างหนึง่ นัน่กค็อื

สัตว์ส่งสาร เธอสามารถสั่งให้สัตว์ส่งสารน�าค�าสั่งของเธอไปส่งให ้

สัตว์เป้าหมายได้...เช่น เธออาจเรียกนกมาหน่ึงตัว แล้วส่ังให้มันไปหา

สัตว์ที่แข็งแกร่งกว่ามารับค�าสั่งเธอ ซึ่งอาจเป็นได้ท้ังแมวแก่ๆ หรือ 

เหย่ียวที่ดุร้าย ขั้นตอนนี้อยู่เหนือการควบคุมโดยสิ้นเชิง ผลลัพธ์จึง 

ไม่อาจคาดเดาได้

ทว่าทัง้พลงัหลกัและพลงัย่อยของเธอถูกจ�ากัดได้ด้วยศลิาลงทณัฑ์

แห่งพระเจ้า โดยเฉพาะพลงัสตัว์ส่งสาร ซึง่สามารถถูกลบล้างค�าสัง่และ

ท�าให้สตัว์ตวันัน้กลบัมาเป็นอสิระได้โดยตรง นอกจากนีย่ิ้งสตัว์ทีถู่กเสก

มีขนาดใหญ่เท่าไร เธอก็ย่ิงต้องใช้พลังมากเท่าน้ัน ฮันน่ีบอกว่าเธอ

สามารถเรียกนกหลายสิบตัวได้ในเวลาเดียวกัน แต่หากเปล่ียนจากนก

เป็นวัวนมแล้วก็สามารถควบคุมได้เพียงครั้งละสองถึงสามตัว

แม่มดทีถู่กทดสอบคนท่ีสามคืออีฟลนิ เธออายุประมาณย่ีสบิห้าปี 

มีส�าเนียงมาตรฐานอย่างชาวเมืองหลวง โรแลนด์ฟังแล้วรู้สึกคุ้นเคย 

เป็นพิเศษ

ทลิลเีขยีนในจดหมายว่าเธอสามารถเสกให้เบยีร์ชัน้เลวกลายเป็น

เหล้าที่มีรสชาติและกลิ่นอายต่างไปจากเดิมได้ แต่ต้องเป็นเหล้าที่เธอ

เคยชิมมาแล้วเท่าน้ัน...จุดประสงค์ท่ีโรแลนด์เลือกแม่มดคนนี้มาน้ัน

ชัดเจนมาก ในเมื่อเธอสามารถเปลี่ยนเบียร์จางๆ ให้กลายเป็นไวน์องุ่น

หรือไวน์ผลไม้รสเลิศได้ การท�าเหล้าขาวหรือการกลั่นแอลกอฮอล์ก็ 

ไม่น่าจะเกินก�าลังเธอเหมือนกัน

ดังนั้นโรแลนด์จึงเตรียมเหล้าจ�านวนหนึ่งไว้เพ่ือการน้ีโดยเฉพาะ 

ความเข้มข้นก็มีตั้งแต่ห้าสิบไปจนถึงเก้าสิบห้าดีกรี แน่นอนว่ารสชาติ

อาจร้อนแรงไปบ้าง แต่ดื่มแค่ไม่ก่ีจิบคงไม่น่าเป็นอะไร ประเด็นหลัก 
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อยู่ทีก่ารท�าให้เธอเชือ่ว่าของเหลวใสรสชาติแสบคอพวกนีเ้ป็นเหล้าจริงๆ 

มากกว่า

แต่ทุ่งร้อนอบอ้าวเช่นนี้ย่อมไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะแก่การชิมเหล้า

แน่นอน เมือ่ขาดแก้วครสิตลั น�า้แขง็ และกับแกล้มแสนอร่อย เหล้าขาว 

กลิ่นแรงของเขาก็อาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นยาพิษได้ เร่ืองนี้ไว้ค่อยว่ากัน 

ตอนอาหารเย็นดีกว่า เขาจงึถามอฟีลนิเพียงไม่ก่ีค�าถาม จากน้ันข้ามไปยัง 

แม่มดคนต่อไปทันที
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แม่มดคนที่สี่คือซิลเวีย

ทุกครั้งที่เผชิญหน้ากับแม่มดคนนี้ โรแลนด์มักรู ้สึกเกร็งเสมอ 

สาเหตุไม่ได้มาจากค�าพูดของไนติงเกลที่ว่าเธอพูดโกหกบ่อย เพราะ 

ในสังคมยุคใหม่เองนอกจากญาติพ่ีน้องและเพ่ือนสนิทก็ไม่ค่อยมีใคร 

พูดความจริงกันอยู่แล้ว เขาจึงชินชากับค�าประจบและข่าวลือท่ีผ่าน 

การตีไข่ใส่สีมาแต่ไหนแต่ไร

เพียงแต่เวลาอยู่ต่อหน้าเธอ เขารูส้กึเหมอืนไม่สามารถปกปิดอะไร

ได้เลย และท่ีเลวร้ายกว่านั้นคือเขารู้ด้วยว่าไม่ได้รู้สึกไปเอง พลังของ 

อีกฝ่ายเป็นเช่นน้ันจริงๆ ดวงตาของเธอสามารถมองทะลุสิ่งก�าบังได้  

ขอแค่เธอต้องการ เสือ้ผ้าบนร่างกายเขาก็ราวกับหายวับไปแล้ว โรแลนด์

แอบนึกในใจว่าเหตุใดตัวเองไม่มีพลังเช่นนี้บ้าง ขณะเดียวกันก็เผลอ

เปลี่ยนท่านั่งเป็นไขว่ห้างโดยไม่รู้ตัว

หากพูดถึงหน้าตาก็ถือว่าเธอสวยท่ีสุดในบรรดาแม่มดห้าคนนี้  

ทัง้ผมสเีขียวมรกตยาวเลยบ่า ค้ิวเรยีวยาวใต้หน้าม้าตรงท่ีปรากฏให้เห็น

เป็นบางครา ไหนจะดวงตาสีอ�าพันใสแจ๋วจนแทบมองไม่เห็นความลึก

ตอนท่ี 259

แม่มดจากเกาะสลีปปิ้ง (2)
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ราวกับกระจกท่ีสะท้อนแสงท้ังหมดออกมา พอมองนานเข้าเขาก็เหมอืน

จะเห็นประกายสีแดงผุดวาบอยู่ในนั้นด้วย

พลงัของซลิเวียไม่มอีะไรซบัซ้อน เธอสามารถมองเหน็ทุกอย่างท่ีอยู่ 

ในพ้ืนทีร่อบตวั...แม้กระทัง่ด้านหลงั มหิน�าซ�า้ยังมองทะลุสิง่กีดขวางได้อกี  

ส่วนจะมองได้ลึกเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเธอ นอกจากนี้

ซลิเวยียงัมพีลงัย่อยคล้ายไนติงเกลด้วย น่ันคือสามารถมองเหน็การรวม

และการกระจายตัวของพลังวิเศษได้

ข้อนี้โรแลนด์รู ้สึกประหลาดใจอยู่บ้าง หากพลังย่อยสามารถ 

ใกล้เคยีงกันได้แล้วพลงัหลกัเล่า พอถามเรือ่งนีกั้บซลิเวยี ฝ่ายหลังก็ลงัเล 

อยู่สักครู่ก่อนจะบอกว่าในบรรดาแม่มดหลายร้อยคนที่เกาะสลีปปิ้ง 

ไม่มีใครมีพลังหลักเหมือนกันเลย ด้านไนติงเกลก็บีบไหล่ซ้ายเขาเบาๆ 

เพื่อยืนยันค�าพูดนี้

คงเพราะตัวอย่างมีน้อยเกินไปนั่นล่ะ โรแลนด์คิด

แม่มดที่ถูกทดสอบพลังเป็นคนสุดท้ายก็คือแคนเดิล

เธอเพ่ิงบรรลุนิติภาวะช่วงเดือนแห่งปีศาจที่ผ่านมาเหมือนอันนา 

ก่อนหน้านั้นพลังของเธอใช้ได้แค่กับวัตถุท่ีให้ความสว่างอย่างเทียน 

น�้ามันตะเกียง หรือคบไฟ แต่หลังจากบรรลุนิติภาวะแล้วพลังท่ีว่าก็ย่ิง

เสถียรและใช้งานได้กว้างขึน้ เธอสามารถเสกพลงัใส่วัตถุให้คงสภาพเดมิ

ได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง...อย่างน�้าแข็งท่ีถูกเสกจะต้ังอยู่กลางแดดได้โดย

ไม่ละลาย ซ�้ายังปล่อยไอเย็นได้เหมือนเดิมด้วย

พลังนี้ดูเผินๆ แล้วมหัศจรรย์ไม่น้อย มันท�าในสิ่งท่ีฝืนหลักการ 

ทางธรรมชาติได้มากมาย ทว่าหลังจากทดสอบไปหลายครั้ง โรแลนด ์

ก็พบว่ามนัไม่ได้สมบรูณ์แบบอย่างทีค่ดิ อนัดบัแรกคอืมนัเป็นพลงัประเภท 

เกาะตดิ เวลาใช้ต้องสมัผสักับเป้าหมายโดยตรง ข้อจ�ากัดนีท้�าให้แคนเดลิ 

ไม่สามารถเสกพลังใส่ของที่มีอุณหภูมิสูงจัดได้
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ดังน้ันเขาจึงต้องล้มเลิกแผนการที่จะให้เธอคงสภาพเหล็กกล้า

หลอมเหลวเพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิในเตาต้ังไปก่อน นอกจากอันนาแล้วก็ 

ไม่มีใครกล้าใช้มือสัมผัสของร้อนกว่าพันองศาพวกน้ีอีก ต่อให้เขา 

เปลี่ยนเป็นลวดเส้นเล็กๆ เพื่อให้แคนเดิลสามารถจับปลายอีกด้านแล้ว 

ส่งพลงัไปได้ แต่ก็อาจมปัีญหาอีกอย่างตามมา เพราะย่ิงวัตถอุยูใ่นสภาพ 

ที่ฝืนธรรมชาติมากเท่าไร แคนเดิลก็ยิ่งต้องใช้พลังมากเท่านั้น สวนทาง

กับระยะเวลาออกฤทธิ์ที่สั้นลง

โรแลนด์ลองพิสจูน์สมมติฐานนี.้..โดยการให้เธอเสกพลงัใส่น�า้แข็ง

ขนาดเท่ากันสองก้อน ก้อนหนึ่งน�าไปวางบนพ้ืนท่ีร้อนจัด ส่วนอีกก้อน 

โยนใส่ถังน�้า ปรากฏว่าก้อนแรกคงสภาพเดิมได้เพียงชั่วโมงเดียวก็เริ่ม 

ละลายแล้ว ในขณะท่ีก้อนหลังไม่เพียงคงสภาพเดิมไว้ได้ แต่ยังช่วย 

ลดอุณหภูมิของน�้าอีกด้วย

นัน่หมายความว่าหากเขาเปลีย่นวตัถุเป้าหมายเป็นเหลก็เส้นหรอื

ลวดที่ร้อนจนแดง ผลลัพธ์ก็มีแต่จะแย่ลงเท่านั้น

ขนาดของวัตถุก็เป็นหน่ึงในปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลาญพลังวิเศษ

เช่นกัน ข้อนีไ้ม่ต่างจากพลงัของฮมัมงิเบร์ิดและลนูาเลย ย่ิงวัตถุเป้าหมาย 

มขีนาดใหญ่ก็จะย่ิงผลาญพลงัมาก และจากการตรวจสอบของไนตงิเกล 

พลงัของเธอจดัอยู่ในระดับกลางถึงล่าง มหีน้าตาคล้ายกับไอสทีองบางๆ 

ที่ยังไม่จับตัวเป็นหมอกหนาแน่น

แต่ถึงกระน้ันเด็กสาวท่าทางเก็บตัวคนน้ีก็ยังท�าประโยชน์ให้เขา 

ได้มากกว่าใคร...ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมการคงสภาพสสารอาจ 

เรียกได้ว่าเป็นวิทยาการอันล�้าค่าทีเดียว หัวใจส�าคัญของมันอยู่ที่ค�าว่า 

'สภาวะปกติ' โลหะที่ถูกปัจจัยต่างๆ เข้ามากระท�า ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม

ลดอุณหภูมิ การเสียดสี หรือการรับแรง มักจะเกิดความล้าที่ส่งผลให ้

โครงสร้างเปลี่ยนแปลงไป เขาไม่ต้องการหัวเจาะท่ีร้อนผ่าวจากการ
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เสียดสี หรือเฟืองท่ีสึกหรอลงไปทุกวัน หากสามารถคงสภาพชิ้นส่วน

หลักๆ ของเครื่องจักรไว้ได้ มันก็จะท�างานอย่างมีประสิทธิภาพและ

แม่นย�าไปได้ตลอดกาล

หรือพูดอีกอย่างก็คือแคนเดิลสามารถเพ่ิมความทนทานให้

เครื่องจักรโลหะได้นั่นเอง

โรแลนด์กลบัมาทีห้่องท�างานในปราสาท หลงักวาดตาอ่านพลงัวิเศษ 

ที่เพิ่งบันทึกมาจบอีกรอบ เขาก็เริ่มวางแผนมอบหมายงานให้พวกเธอ

"เป็นอย่างไรบ้างเพคะ" ไนติงเกลปรากฏตัวออกมาจากหมอกมายา  

"ในห้าคนนี้ ทรงโปรดใครเป็นพิเศษหรือไม่เพคะ"

"ก็ใช้ได้ทุกคนนี่" โรแลนด์ตอบง่ายๆ

"อะไรนะเพคะ! ทรงโปรดทุกคนเลยหรือเพคะ"

เขาถลึงตาใส่ไนติงเกล ฝ่ายหลังเห็นดังนั้นก็แลบล้ิน แล้วเดิน 

เคี้ยวปลาแห้งจากไป

ดูจากตอนน้ีคนที่ท�าประโยชน์ให้เขาได้มากท่ีสุดเห็นจะเป็นโลตัส

กับแคนเดิล

เมือ่มพีลงัปรบัภมูปิระเทศของโลตสั เขากส็ามารถสร้างก�าแพงดนิ

นอกก�าแพงเมอืงได้สบายๆ...ตอนสร้างก�าแพงซเีมนต์ผสมหนิครัง้ก่อนนัน้  

เขาต้องการประหยัดวัสดุและเวลาจงึเลอืกสร้างตรงช่องว่างส่วนท่ีสัน้ท่ีสดุ 

ระหว่างเชิงเขาทิศเหนือกับแม่น�้าเรดริเวอร์ แม้วิธีนี้จะช่วยให้เขาสร้าง 

ก�าแพงเสร็จทันเดือนแห่งปีศาจ แต่มันก็ท�าให้เมืองชายแดนขยายพื้นที่

ทางตะวันตกได้ล�าบากเช่นกัน เมื่อประชากรเพ่ิมจ�านวนมากข้ึน ไม่ช้า 

ก็เร็วเขาก็ต้องบุกเบิกพื้นที่บริเวณทุ่งและป่าเร้นลับอยู่ดี

ก�าแพงดนิแห่งใหม่จะทอดยาวไปถึงบรเิวณขอบนอกของป่าเร้นลบั  

และล้อมป่าบางส่วนไว้ข้างใน คราวนีเ้มอืงชายแดนก็จะมพ้ืีนทีเ่พ่ิมข้ึนอกี 
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เกือบเท่าตัว ส่วนแนวป้องกันที่ยาวขึ้นน้ันสามารถแก้ไขได้ด้วยการ 

เพ่ิมจ�านวนทหารและกับดักหลอกล่อสัตว์อสูรมายังพ้ืนที่ที่เตรียมไว้ 

อย่างไรเสียหากเทียบกับทวนไม้และปืนคาบศิลาแบบบรรจุกระสุนท่ี 

ปากกระบอกอย่างปีทีแ่ล้ว อาวุธของกองทัพทีห่นึง่ในเวลานีก็้พัฒนาขึน้ 

กว่าเดิมมาก ส่วนสิ่งก่อสร้างส�าหรับป้องกันเมืองอย่างป้อมปืนและ 

มุขป้อม* นั้น เขาสามารถสร้างไปพร้อมๆ กับก�าแพงเมืองใหม่ได้

นอกจากนีเ้ขายังจะให้โลตสับกุเบกิเส้นทางบริเวณภูเขาทางใต้ เพ่ือ 

ให้เมอืงชายแดนมทีางเชือ่มไปถึงชายหาดน�า้ต้ืนด้วย เมือ่เมอืงชายแดน 

มีท่าเรือธรรมชาติ การติดต่อค้าขายกับทางฟยอร์ดก็ท�าได้สะดวกข้ึน  

งานนี้ต้องใช้พลังในการปรับปรุงชั้นหินอย่างมหาศาล กว่าจะแล้วเสร็จ 

คงต้องใช้เวลาหลายเดือน

ส่วนหน้าทีข่องแคนเดลิก็คอืช่วยอนันากับลเูซยีสร้างเคร่ืองจกัรรุ่นใหม่ 

ส�าหรับผลิตอาวุธปืนและจักรกลอื่นๆ หากทุกอย่างราบรื่นดี อันนาก็จะ

ปลีกตัวจากงานแปรรูปอันน่าเบื่อหน่ายได้เสียที

ด้านซิลเวียก็มีภารกิจท่ีชัดเจนเช่นกัน หลักๆ คือการส�ารวจ 

เหมอืงเนนิเขาทิศเหนือกบัป่าเร้นลบั พวกคนงานเหมอืงบอกว่าในอโุมงค์

มถี�า้เป็นร้อยแห่ง แต่ไม่มใีครรูว่้าพวกมนัเชือ่มไปยังท่ีใด เวลานีพ้วกเขา

ส�ารวจและเปิดทางถ�า้ได้เพียงย่ีสบิกว่าแห่งก็ค้นพบแร่มากมายหลายชนิด 

แล้ว โรแลนด์อยากรูด้้วยว่าข่าวลอืเรือ่งรงัสตัว์ประหลาดโบราณน้ันเชือ่ถือ 

ได้เพียงใด ในเมื่อมีแม่มดที่สามารถมองทะลุสิ่งก�าบังได้แล้ว เขาก็ควร

ส�ารวจเขตเหมอืงเพ่ือท�าแผนท่ีอย่างละเอยีดจะได้ให้โลตสัช่วยปรบัปรงุ

พื้นที่เหมืองและเพิ่มปริมาณผลผลิตไปด้วยเลย

ส�าหรับฮันน่ีแล้วโรแลนด์กลับไม่ได้คิดอะไรมากมายนัก เขา 

* มุขป้อมหมายถึงโครงสร้างที่ย่ืนออกมาจากก�าแพงเมืองท่ีแบนราบ ช่วยให้การป้องกันเมืองจาก 

ผู้รุกรานเป็นไปได้ง่ายข้ึน
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เลือกเธอมาเพราะต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งข่าวในยุคท่ียังไม่มี 

การใช้คลืน่วิทยุเท่านัน้ เขาต้องการสตัว์ปีกทีรู่ง้านจ�านวนมากมาท�าหน้าท่ี 

แทนพิราบสื่อสาร อาจไม่ต้องฉลาดเหมือนเมซีก็ได้ แค่ส่งข่าวให้เขาได้

รวดเร็วก็พอ
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พระอาทิตย์คล้อยลงทางทิศตะวันตกแล้ว ไอร้อนพากันสลายตัว 

จกัจัน่ท่ีร้องมาตลอดวันก็ค่อยๆ เงียบเสยีงลง แต่หากเทยีบกบัเกาะสลปีป้ิง 

ซึง่ล้อมรอบด้วยทะเลแล้ว อากาศในปราสาทแห่งนียั้งถือว่าอบอ้าวอยู่บ้าง

อฟีลนิท่ีเหงือ่โซมกายเดนิข้ึนไปชัน้สอง ทนัททีีผ่ลกัประตหู้องนอนออก 

ไอเย็นก็พัดมาปกคลุมเธอทันใด

"วันน้ีเจ้าคงทดสอบพลงัจนเหน่ือยแย่" หญิงผมด�า ท่าทางเป็นผูใ้หญ่ 

และมากประสบการณ์คนหนึ่งพูดกับเธอยิ้มๆ "เป็นอย่างไรบ้าง ราบรื่น 

ดีหรือไม่"

อกีฝ่ายชือ่บุก๊ เป็นแม่มดท่ีอายุมากทีส่ดุในสมาคม ทัง้ยังเป็นผูอ้าวโุส 

ท่ีอัธยาศัยดีมาก ได้อยู่ร่วมกันแค่วันเดียวเธอก็สัมผัสถึงความเอาใจใส่

และเป็นห่วงเป็นใยของอีกฝ่ายได้แล้ว

"ข้า...ไม่รู้" อีฟลินตอบเสียงเศร้า "คนอื่นๆ ได้แสดงพลังของตัวเอง

กันหมด แต่พอถึงตาข้า เจ้าชายกลบัทรงถามเพียงไม่กีค่�าถามแล้วก็ให้ข้า 

ออกไป พระองค์ทรงคิดว่า...ข้าไร้ประโยชน์ใช่หรือไม่"

บุ๊กย่ืนน�้าเย็นให้เธอ "ไม่มีพลังใดไร้ประโยชน์ จะมีก็แต่พลังท่ียัง

ตอนท่ี 260

สบู่และเหล้า
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ไม่รู้วิธีใช้ประโยชน์เท่านั้น เจ้าชายตรัสเช่นน้ีกับพวกเราบ่อยๆ ดังนั้น 

เจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลย"

"แต่ว่า..." เธอรับแก้วมาท�าท่าเหมือนจะพูดทว่าก็เปลี่ยนใจ

"กลวัว่าหากตวัเองไม่ถูกใช้งานแล้วจะถูกทอดท้ิงหรอื" บุก๊อดหัวเราะ 

ไม่ได้ "หากทีน่ียั่งเป็นสมาคมแม่มดอย่างเมือ่ก่อนก็ไม่แน่ แต่ท่ีเมอืงชายแดน 

แห่งนีเ้จ้าชายไม่เคยเลอืกปฏิบติักับแม่มดคนใด เรือ่งนีฮ้มัมงิเบร์ิดยืนยัน

ให้เจ้าได้"

เดก็สาวเจ้าของชือ่ท่ีก�าลงัก้มหน้าหาเสือ้ผ้าในตูเ้งยหน้าขึน้มาทันที 

"จะพูดเช่นนั้นก็ไม่ผิดหรอก ดูอย่างข้า ลูนา ลิลลี่ แล้วก็นาน่าสิ ระยะนี้

ไม่มงีานอะไรให้ท�า เจ้าชายยังทรงบอกให้พวกเราเล่นเกว็นต์แก้เบือ่เลย"

"แก้เบื่อหรือ" อีฟลินเบิกตาโต

"อืม ไม่น่าเชื่อใช่หรือไม่ 'เวลาท�างานก็ตั้งใจท�าให้เต็มที่ เวลาว่าง

ก็สนกุให้สดุเหว่ียง' พระองค์ตรสัเช่นนีจ้รงิๆ" ฮมัมงิเบร์ิดหยุดไปเลก็น้อย 

"แต่ข้ายังแอบรู้สึกว่าเจ้าชายทรงล�าเอียงนิดหน่ึงล่ะ พระองค์ทรงดีกับ

อันนาเป็นพิเศษ"

"นัน่เพราะอนันาเป็นแม่มดคนแรกทีพ่ระองค์ทรงรูจ้กั จะทรงผกูพัน

กว่าคนอื่นๆ ก็ไม่แปลก" บุ๊กเขกหัวอีกฝ่าย "รีบๆ หยิบเสื้อผ้าได้แล้ว 

ประเดีย๋วมดืกว่านีก็้ไม่มนี�า้ประปาใช้หรอก" จากนัน้เธอก็หนัไปมองอฟีลนิ  

"เจ้าก็ไปพร้อมพวกเราเลยสิ"

"ไปที่ใดหรือ" ฝ่ายหลังมึนงง

"อาบน�า้" บุก๊ย้ิม "ฤดรู้อนเช่นน้ีไม่มอีะไรสดชืน่ไปกว่าการยืนอาบน�า้ 

ใต้ฝักบัวแล้ว"

อีฟลินเดินตามคนทั้งสองเข้าไปในห้องน�้า แล้วก็ต้องอุทานอย่าง

ตกตะลงึ เธอรู้สกึเหมอืนก�าลงัเดนิเข้าไปในทุ่งกว้าง เบือ้งหน้าเป็นหมูเ่ขา

และทะเลเมฆ แสงอาทิตย์ยามเย็นส่องผ่านหน้าต่างมากระทบผนัง  
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ย้อมชั้นเมฆจนกลายเป็นสีทองอร่าม

"นี่คือ..."

"ผลงานชิน้เอกของโซโรยาน่ะ" บุก๊ยิม้ "นีไ่ม่ใช่ภาพประดบัท่ัวไปนะ 

เจ้าลองถอดรองเท้าดูก็รู้แล้ว"

อีฟลินวางรองเท้าแตะไม้ใส่ตู้หน้าประตูอย่างระมัดระวัง และ 

เมื่อเท้าเปล่าได้สัมผัสกับ 'ทุ่งหญ้า' เธอก็เข้าใจความหมายของอีกฝ่าย 

ทันที ใต้ฝ่าเท้ารู ้สึกถึงความแน่นละเอียดคล้ายก�าลังเหยียบอยู่บน 

หญ้าท่ีหนาแน่นจริงๆ มิหน�าซ�้าบนยอดหญ้ายังมีหยดน�้าเกาะพราว

ราวกับฝนเพิ่งตกไปหมาดๆ

บุก๊ถอดเสือ้ผ้า คลายผมเปียทีถั่กไว้ด้านหลังออก ผมยาวสีด�าสนิท

พลันแผ่สยาย พอเจ้าตัวเดินไปบิดก้านโยกที่ริมผนัง ฝักบัวท่ีย่ืนมา 

เหนือศีรษะก็พ่นน�้าออกมาหลายสิบสาย โอบล้อมเธอไว้ตรงกลาง

"เป็นอย่างไร สะดวกมากใช่หรือไม่" ฮัมมิงเบิร์ดยัดวัตถุก้อนกลม

ใส่มือเธอ "น่ีคืออุปกรณ์อาบน�้าที่เจ้าชายทรงคิดค้นข้ึน หากใช้สิ่งนี ้

ตอนอาบน�้าล่ะก็เจ้าจะรู้สึกดีสุดๆ ไปเลย มานี่มา ข้าจะสอนเจ้าเองว่า 

มันใช้งานอย่างไร"

อีฟลินกลับห้องมาอีกทีก็รู้สึกตัวเบากว่าเดิมมาก

เธอไม่เคยสมัผสัประสบการณ์การอาบน�า้ท่ียอดเย่ียมเช่นน้ีมาก่อน 

แค่ถูสบูใ่ห้เกิดฟองแล้วใช้น�า้สะอาดล้างออก ความรู้สกึเหนียวเหนอะหนะ 

ก็สลายหายไป กลายเป็นความสดชืน่และนุม่ลืน่มาแทน พอเปลีย่นเป็น

เสื้อผ้าสะอาดแล้ว อากาศที่อบอ้าวก็ดูเหมือนจะเย็นขึ้นทันตา เธอยัง 

ได้กลิ่นหอมของดอกกุหลาบที่ติดตามผิวเวลายกแขนขึ้นดมด้วย

แม่มดในสมาคมใช้ชีวิตกันเช่นนี้หรือ

อีฟลินยังรู้สึกว่าน่าเหลือเชื่ออยู่บ้าง เธอเกิดในเขตเมืองชั้นนอก
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ของเมอืงหลวง ท่ีบ้านท�ากิจการร้านเหล้า แม้ลกูค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนท่ี 

อาศัยอยู่แถบชานเมือง แต่หัวข้อสนทนาของพวกเขาก็วนเวียนอยู่แต่

เรือ่งขนุนางในเขตเมอืงชัน้ในและชวีติอนัฟุ้งเฟ้อหรหูรา เธอเผลอได้ยินมา 

ไม่น้อยตอนเติมเหล้าให้ลกูค้า อย่างพวกอ่างอาบน�า้ฝังทองท่ีบรรจไุวน์องุน่ 

เตม็อ่าง หรอืถังอาบน�า้ทีบ่รรจนุมวัวโรยกลบีกุหลาบ...ทว่าสิง่ท่ีพวกเขาว่า 

อศัจรรย์หนกัหนาน้ันยังเทยีบไม่ได้กับประสบการณ์ท่ีเธอได้สัมผัสวนันี.้..

อย่างน้อยอีฟลินก็ไม่เคยคิดว่าการอาบน�้าด้วยไวน์หรือนมจะช่วยให้

สบายตัวเท่าไร

เจ้าของปราสาทหลังนี้เป็นเจ้าชายโดยก�าเนิดจะพิถีพิถันเรื่อง 

ความสะดวกสบายและความบันเทิงก็คงไม่แปลก แต่กระท่ังแม่มด 

ก็ยังมคีวามเป็นอยู่เช่นเดียวกับเชือ้พระวงศ์น่ีส ิเธอไม่เคยคาดคดิมาก่อน

จริงๆ ก่อนท่ีเธอจะไปอยู่เกาะสลีปปิ้งน้ัน แค่จะใช้ชีวิตอย่างสงบสุข 

เฉกเช่นคนธรรมดาทั่วไปยังล�าบากแทบตาย

"หิวหรือยัง" บุ๊กเช็ดผมจนแห้งแล้วจึงถักเปียใหม่อีกครั้ง "ใกล้ถึง

เวลาอาหารแล้ว พวกเราไปที่โถงใหญ่กันดีกว่า"

ภายในโถงรับแขกชั้นหนึ่ง บนโต๊ะไม้ตัวยาวมีอาหารจัดวางไว้

เรียบร้อยแล้ว อีฟลินลองนับดูคร่าวๆ แค่จานเน้ือก็มีมากถึงหกจาน  

ไหนจะไข่ตุ๋น ซุปผัก และเห็ดย่างอีก อาหารไม่ได้น้อยไปกว่างานเล้ียง 

เมื่อคืนเลย

พอแม่มดคนอื่นๆ มากันจนครบแล้วมื้ออาหารเย็นก็เริ่มต้นขึ้น  

เธอสงัเกตเห็นว่าบางคนไม่ได้ใช้แค่มดีกับส้อม แต่ยังใช้แท่งไม้คบีอาหาร

ด้วย เจ้าชายเองก็เช่นกัน เขาแทบไม่แตะมีดกับส้อมเลยด้วยซ�้า แท่งไม้

ในมือขยับไหวราวกับโบยบินได้ ดูคล่องแคล่วว่องไวเหลือเกิน อาหาร 

ในภาชนะก็ไม่มเีน้ือชิน้ใหญ่ๆ หรอืไก่เป็นตัวๆ...แตกต่างจากในร้านเหล้า

ลบิลบั เนือ้วัวทีน่ีถู่กหัน่เป็นชิน้พอดคี�า ขาหมปู่าก็ถูกเราะกระดกูออกแล้ว  
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พร้อมให้หยิบใส่ปากได้ทันที

ในขณะที่ทุกคนใกล้จะกินอาหารเย็นเสร็จ เจ้าชายก็พลันปรบมือ

ข้ึนมา "ระยะน้ีข้าคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ได้สองอย่าง และตั้งใจจะน�า 

ไปขายเป็นสินค้าด้วย เพียงแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไร  

เลยอยากให้พวกเจ้าทดลองก่อน ใครมีความเห็นอะไรก็พูดได้เลย"

"อะไรหรือเพคะ ใช่ของกินหรือไม่"

"วิเศษไปเลย หม่อมฉันขอทดลองด้วยเพคะ!"

"หม่อมฉันด้วย!"

แม่มดในสมาคมส่งเสยีงกันอือ้องึ อฟีลนิมองบุก๊อย่างงนุงง ฝ่ายหลงั 

จงึอธิบายด้วยรอยย้ิมว่า "เจ้าชายทรงประดษิฐ์ของใหม่ๆ ข้ึนเป็นประจ�าน่ะ  

นอกจากสบู่ที่เจ้าใช้เมื่อครู่น้ีแล้วยังมีน�้าหอม ตะเกียบ และไอศกรีม

ด้วย...พระองค์มักน�าของมาให้พวกเราทดลองใช้ก่อนสั่งผลิตเสมอ"

"อะแฮ่ม" โรแลนด์กระแอม "ผลงานชิ้นแรกของข้าคือเหล้าขาว 

รสชาติของมันเข้มข้นกว่าเบียร์และไวน์ผลไม้ท่ัวไปมาก ทั้งยังท�าให ้

เมาง่ายกว่าด้วย ดังนั้นแม่มดที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะห้ามเข้าร่วมการ

ทดลองนี้"

"ฝ่าบาท เช่นน้ีไม่ยุตธิรรมนีเ่พคะ" ไลต์น่ิงโวยวาย "หม่อมฉนัคอแขง็

กว่าพวกลูกเรือที่บรรลุนิติภาวะแล้วด้วยซ�้า!"

"อย่างไรก็ไม่ได้"

"ฮึ..." สาวน้อยบุ้ยปาก ทว่าโรแลนด์ไม่สนใจ เขาส่ังให้คนน�า 

เหล้าขาวที่เตรียมไว้มาแจกให้แม่มดที่บรรลุนิติภาวะแล้ว

ตรงหน้าอีฟลินมีแก้วคริสตัลใสวาววางอยู่สามแก้ว...แต่ละแก้ว

บรรจเุหล้าต่างชนดิกัน แก้วแรกเป็นของเหลวใสไม่มสี ีดเูหมอืนน�า้เปล่า

ทุกประการ แก้วที่สองออกสีขาวขุ่น ส่วนแก้วสุดท้ายเป็นสีเหลืองส้ม

ระยิบระยับ แสงเทียนที่วูบไหวส่องให้เห็นเศษตะกอนเล็กๆ ท่ีลอยอยู ่
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ในนั้น ดูคล้ายไวน์ผลไม้ที่ไม่ผ่านการกรอง

"ในนี้มีเหล้าขาวผสมน�้าแอปเปิ้ล เหล้าขาวผสมนม และเหล้าขาว

เปล่าๆ" โรแลนด์อธิบาย "พวกเจ้าสามารถเติมน�้าแข็งได้ตามใจชอบ  

ย่ิงใส่มากรสเหล้าก็ย่ิงจาง" จากน้ันเขาก็ย้ิมให้อีฟลิน "เจ้าเคยท�างาน 

ร้านเหล้าในเมืองหลวงมาก่อน ทั้งยังมีพลังเสกเหล้าได้นานาชนิด  

ข้าอยากรู้ว่าเจ้ามีความเห็นอย่างไรต่อเหล้าชนิดใหม่นี้"

อฟีลนิใจเต้นตกึตกั เธอหยิบแก้วทีบ่รรจเุหล้าสส้ีมขึน้มาจบิหน่ึงอกึ  

เป็นอย่างที่เจ้าชายว่าไว้จริงๆ รสชาติของเหล้าขาวแรงกว่าเบียร์มาก

ท�าให้รู้สึกแสบคอเล็กน้อย ทิ้งรสขมฝาดไว้ที่ปลายลิ้น ทว่าความหอม

ของแอปเปิ้ลช่วยลดความแรงของมันไปได้พอสมควร ตามมาด้วย 

กลิน่หอมบรสิทุธ์ิของเหล้าขาว...รสชาตต่ิางๆ แผ่ซ่านในปากตามล�าดบั 

เธอเพิ่งเคยชิมเหล้ารสเลิศถึงเพียงนี้เป็นครั้งแรก

ส่วนเหล้าขาวผสมนมนั้นรสชาติละมุนขึ้นมาหน่อย แทบจะกลบ

รสขมได้จนหมด ชิมดูก็รู ้ว่าในนั้นไม่ได้ใส่แค่นม แต่ยังมีน�้าผึ้งหรือ 

น�้าตาลผสมด้วย รสหวานคละเคล้ากับกลิ่นหอมของเหล้าอย่างลงตัว 

กลายเป็นรสชาติใหม่ที่เธอไม่เคยสัมผัสจากที่ใดมาก่อน

ตอนท่ีชมิมาถึงแก้วสดุท้าย อฟีลนิรูส้กึต่ืนเต้นมาก เพียงจบิเข้าไป 

อึกเล็กสัมผัสแสบร้อนก็ไหลผ่านโคนลิ้นไปยังล�าคอทันที...เป็นอย่างท่ี 

เธอคดิไว้ไม่ผดิ เครือ่งดืม่แก้วน้ีไม่มรีสอืน่มาเจอืปน มเีพียงรสเหล้าบรสิทุธ์ิ 

เท่าน้ัน เริม่จากรสเผด็ร้อน แล้วตามมาด้วยรสหวานท่ีซ่อนอยู่ในรสขมฝาด

"เหล้าสามแก้วน้ีมรีสชาตทิี.่..ตราตรงึใจมากเพคะ" เธอวางแก้วลง

แล้วสูดหายใจ "ฝ่าบาท คนบางส่วนอาจรับรสชาติที่รุนแรงเช่นนี้ไม่ไหว 

แต่หม่อมฉันคิดว่าคนท่ีชอบด่ืมจริงๆ น่าจะชื่นชอบเหล้าที่มีกลิ่นหอม 

เข้มข้นเช่นนี้เพคะ"

"อย่างนัน้หรอื" โรแลนด์หวัเราะ "เช่นน้ันก็ด ีแต่เหล้าแก้วน้ียังไม่ใช่
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เหล้าท่ีแรงที่สุด ข้าสามารถเพ่ิมรสชาติและความหอมได้มากกว่าน้ีอีก 

ถึงตอนนั้นข้าจะให้เจ้าลองชิมอีกที"

เอ่อ นี่พระองค์เลือกข้ามาเพราะต้องการให้ข้าทดสอบเหล้าใหม่ 

ให้หรอื แม้จะยงังนุงงอยู่บ้าง แต่อฟีลนิก็รบัปากแต่โดยดี "เพคะ ฝ่าบาท"

หลังจากแก้วเหล้าและจานอาหารถูกเก็บออกไปแล้ว เจ้าชายก็ 

สั่งให้พวกคนรับใช้ไปยกกล่องมาวางบนโต๊ะตัวยาวหลายใบ

"นี่คือผลงานชิ้นท่ีสองของข้า และยังเป็นของขวัญเล็กๆ น้อยๆ  

ที่ข้าตั้งใจจะมอบให้พวกเจ้าด้วย" เขาหยุดไปเล็กน้อย "มันคือเสื้อผ้า 

ชนิดพิเศษ"
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หลังอาหารค�่าสิ้นสุดลง ไนติงเกลก็เดินหอบกล่องกลับมาที่ 

ห้องนอน แต่ยังไม่ทันได้เปิดดู ไลต์นิ่ง เมซี ลิลลี่ และลูนาก็เดินตาม 

เข้ามาเป็นพรวน ต่างมองกล่องกระดาษในมือเธอตาเป็นประกาย

"มีอะไรหรือ" เวนดี้อดข�าไม่ได้ "อยากรู้ล่ะสิว่าข้างในเป็นอะไร"

นอกจากลิลลี่แล้ว สามคนที่เหลือต่างพยักหน้ารัวเร็ว

"เจ้าชายทรงล�าเอียง!" ไลต์นิ่งบ่นอุบ "ไม่ให้ข้าดื่มเหล้ายังพอว่า  

แต่ของขวัญนี่ก็ยังไม่ให้ข้าอีก!"

"เจ้าชายตรัสแล้วนี่ว่าให้เฉพาะแม่มดที่บรรลุนิติภาวะ!" ลิลลี ่

ถอนใจ "ประเดี๋ยวเจ้าบรรลุนิติภาวะเมื่อไรค่อยไปขอพระองค์ก็ต้องได้ 

เหมือนกันล่ะน่า ข้าไม่เห็นอยากรู้สักนิดว่าข้างในเป็นอะไร เหตุใดต้อง

ลากข้ามาที่นี่ด้วย"

"เอ๋?" ลนูาท�าท่างนุงง "ข้าเรยีกเจ้าแค่ครัง้เดยีวเองนะ ไม่ได้ลากเจ้า

มาเสียหน่อย"

"ข้า..."

"พอเถอะ เรื่องนั้นไม่ใช่ประเด็น!" ไลต์นิ่งร้องเอะอะ "ลูนาบรรลุ

ตอนท่ี 261

ของขวัญ
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นิติภาวะแล้ว เมซีก็เช่นกัน เหตุใดพวกนางไม่เห็นได้ของขวัญเลย!"

"ถูกต้อง!" เมซีเขี่ยผมขาวท่ียาวปรกตาออก เชิดหน้าข้ึนว่า "ข้าก็ 

ไม่ได้เหมือนกัน!"

"เอ่อ...เจ้าชายคงมพีระด�ารขิองพระองค์" ไนตงิเกลก็รูส้กึแปลกใจ

เหมอืนกัน เมือ่ก่อนนีเ้จ้าชายไม่เคยเลอืกปฏิบติักับแม่มดคนใด แต่เหตใุด 

ครั้งนี้ถึงเลือกให้ของขวัญแค่บางคน "ดูของข้างในก่อนดีกว่า"

พอเปิดกล่องออกมา ทุกคนก็เห็น 'เสื้อผ้า' ประหลาดหน่ึงชิ้น...

หน้าตาดเูหมอืนแถบผ้าเย็บตดิกับเอีย๊ม ผวิสมัผสัเนยีนนุม่ เหน็ได้ชดัว่า

ตดัเย็บด้วยแพรพรรณชัน้ดี ทว่าดูอย่างไรก็ไม่เหมอืนเสือ้ผ้าสักนดิ เพราะ

ขนาดของมันช่างเล็กเหลือเกิน

"ข้างใต้มีกระดาษด้วยล่ะ" ไลต์นิ่งร้อง

ไนติงเกลคลี่กระดาษออก บนนั้นเขียนค�าแนะน�าและวิธีการใช้ไว้ 

ด้านข้างยังมีภาพประกอบอีกด้วย

"เอ่อ..." เวนด้ีก็เปิดกล่องของตัวเองแล้วเช่นกัน "ของส่ิงนี้เรียกว่า

ยกทรงหรือ"

"...ช่วยพยุงน�้าหนักหน้าอก กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ปรับสรีระ

ให้เหมาะสม และลดความระคายเคอืงจากการเสยีดสี" ย่ิงอ่าน ไนตงิเกล 

ก็ย่ิงลดเสียงเบาลงทุกที แก้มทั้งสองพลันร้อนผ่าว ของสิ่งน้ีใช้ส�าหรับ 

พยุงหน้าอกหรอื เธอเผลอมองไปทางเวนด้ีโดยไม่รูต้วั คราวน้ีถึงได้เหน็ว่า 

แม่มดคนอื่นๆ ก็ก�าลังมองอีกฝ่ายอยู่เช่นกัน มิหน�าซ�้ายังผุดสีหน้า 

รู้แจ้งเห็นจริงเสียด้วย

"คิก" ลิลลี่กลั้นหัวเราะไม่อยู่ "คราวนี้พวกเจ้ารู ้แล้วหรือยังว่า 

เหตุใดจึงไม่ได้ของขวัญ จุ๊ๆ ข้าต้องแก้ค�าพูดเมื่อครู่น้ีเสียแล้ว ต่อให้ 

ไลต์นิ่งบรรลุนิติภาวะแล้วก็อาจไม่ได้ของขวัญนี้ก็ได้"

"พูดอย่างกับเจ้าจะได้อย่างนั้นล่ะ" ลูนาถลึงตาใส่เธอ
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"ข้าก็ไม่ได้อยากได้นี่" ฝ่ายหลังค้อนปะหลับปะเหลือก

"นี่คงเป็นของประเภทเดียวกับคอร์เซ็ตกระมัง" มีเพียงไลต์น่ิงท่ี 

ไม่รูส้กึรูส้าอะไร ดวงตายังเตม็ไปด้วยความสงสยัระคนอจิฉา "สวมให้ข้าด ู

ได้หรือไม่"

"ไม่ได้แน่นอน!" เวนด้ีผดุสหีน้ากระดากอายอย่างท่ีเห็นได้ไม่บ่อยนัก  

หลังจากไล่คนทั้งสี่ออกไปแล้วจึงค่อยโล่งอกขึ้นมาบ้าง "เหตุใดอยู่ๆ  

เจ้าชายจึง...ทรงมอบของสิ่งนี้ให้พวกเรา"

ไนติงเกลเองก็รู ้สึกล�าบากใจเหมือนกัน ให้ชุดตัวในยังพอว่า 

เพราะปกติทุกคนก็เบิกเสื้อผ้าของใช้จากในปราสาทอยู่แล้ว ไม่ใช่เรื่อง 

น่าเคอะเขินอะไร แต่ของขวัญชิ้นน้ีเป็นของที่ต้องเลือกขนาดให้พอดี 

กับรูปร่างจึงจะใส่ได้ แสดงว่าก่อนหน้านี้ เจ้าชายได้สังเกต...ขนาดของ

แต่ละคนโดยละเอียดแล้วอย่างน้ันหรือ ความคิดน้ีท�าเอาเธอหน้าแดง

ไปถึงหู นึกอยากจะหนีเข้าหมอกมายาให้รู้แล้วรู้รอดไป

จริงสิ หากเป็นอันนาจะท�าอย่างไร

"ข้าขอตัวสักครู่ ประเดี๋ยวจะกลับมา" ไนติงเกลพูดพร้อมเรียก 

หมอกมายาออกมา เธอเดินทะลุก�าแพงตรงไปยังห้องนอนของอันนา  

แต่พอถึงหน้าประตูกลับลังเลอยู่พักหนึ่ง ก่อนจะตัดสินใจยกมือข้ึน 

เคาะประตู

ประตูห้องถูกเปิดออกอย่างรวดเร็ว อันนาสวมชุดนอนแล้ว สีหน้า

ดูไม่ต่างจากเวลาปกติ "มีอะไรหรือ"

"เอ่อ ข้ามีอะไรอยากถามหน่อย..." ไนติงเกลเข้ามาในห้องแล้ว 

หนัไปปิดประต ู"เจ้ารูส้กึอย่างไรกับ...ของขวัญท่ีเจ้าชายทรงมอบให้เจ้า"

"ข้าสวมแล้วล่ะ สบายมากเลย"

ค�าตอบของอีกฝ่ายท�าเอาเธอตั้งตัวไม่ทัน "สวมแล้วหรือ"

"อืม" อันนาพยักหน้า "ท่านอยากเห็นหรือไม่ล่ะ"
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"ไม่...ไม่ต้องหรอก" เธอรีบโบกมือ หลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งจึง 

พูดขึน้ "ข้าแค่อยากถามว่าเจ้าไม่รูส้กึว่ามนัแปลกหรือ ท่ีเจ้าชายทรงมอบ

ของขวัญเช่นนี้ให้"

"เพราะเหตุใด" อันนาถามอย่างงุนงง "เจ้าชายก็ตรัสแล้วนี่ว่า

พระองค์ทรงต้องการเผยแพร่ของสิ่งนี้เพ่ือขายให้คนจ�านวนมากจึงให้

พวกเราทดลองใช้ก่อน แล้วมันก็ใช้ได้ดีเสียด้วย" เธอตบหน้าอก "ทั้งนุ่ม

ทั้งกระชับ หากไม่นับตะขอหลังที่ปลดยากไปหน่อย ท่ีเหลือก็ดีกว่า 

เสื้อตัวในชั้นเดียวทุกอย่าง"

ทีแ่ท้ก็อย่างนีน้ีเ่อง...ไนตงิเกลนกึทึง่ อนันาไม่สนใจเรือ่งหยุมหยิม 

พวกนี้เลย เธอสนใจแค่เป้าหมายของเจ้าชายเท่าน้ัน บางทีน่ีอาจเป็น 

จุดที่เธอแตกต่างจากคนอื่นก็ได้ เพราะเธอทั้งใสซื่อและบริสุทธิ์

ในเมื่อเป็นของขวัญที่เจ้าชายมอบให้ จะอย่างไรไนติงเกลก็ต้อง

ลองใช้ดสูกัครัง้ แล้วจะยังมวัเขนิอายอะไรอยู่อกี ก่อนหน้านีก็้เหมอืนกัน

เธอไม่เห็นจ�าเป็นต้องเก็บซ่อนความรู้สึกเลย แค่บอกความในใจตัวเอง

ออกไปอย่างเปิดเผยก็พอแล้ว...หากเป็นอันนาก็น่าจะท�าเช่นนี้กระมัง

พอคดิถึงตรงนีไ้นตงิเกลก็กลบัไปทีห้่องตวัเอง หยิบยกทรงออกมา

ศกึษาสกัครู ่แล้วเข้าไปตดิตะขอในหมอกมายา หลังสวมชดุคลุมทบัแล้ว

ค่อยปรากฏตัวต่อหน้าเวนดี้

"ดเูหมอืนจะใหญ่ไปหน่อย" ไนติงเกลลองกระโดดด ู"แต่ใส่แล้วรูสึ้ก

สบายขึน้จรงิๆ อย่างน้อยก็ไม่ต้องกลวัว่าเสือ้เน้ือหยาบจะสหีน้าอกจนเจบ็  

ไม่กระทบต่อกิจวัตรประจ�าวัน ทัง้ยังไม่เสยีเวลาเหมอืนตอนใช้ผ้าพันอก 

ด้วย สะดวกดีจริงๆ...ท่านก็ลองเสียหน่อยสิ"

"ไม่ ข้าไม่ใส่ดีกว่า..." เวนดี้ส่ายหน้า

"ไม่ได้" ไนติงเกลหัวเราะเบาๆ แล้วลากอีกฝ่ายเข้าหมอกมายา  

"ข้าคิดว่าเจ้าชายออกแบบของสิ่งนี้เพื่อท่านโดยเฉพาะเลยนะ"



30 ปล่อยแม่มดคนนั้นซะ 5

ซลิเวยีรูส้กึว่าเรือ่งประหลาดท่ีเธอพบเจอในวันนีม้ากกว่าท่ีเคยเจอมา 

ทั้งชีวิตเสียอีก

ตัง้แต่ท่อทีแ่ค่บดิก้านโยกก็พ่นน�า้ออกมาได้ สบูท่ีม่กีล่ินหอมอ่อนๆ 

ตลอดจนเหล้าขาวทีด่ื่มแล้วราวกับถูกไฟเผาคอ...ทว่าอฟีลนิกลบัดืม่กับ

เจ้าชายได้ถึงสามแก้ว

แน่นอนว่าไม่มีอะไรน่าเหลือเชื่อเท่าของขวัญหลังมื้ออาหาร... 

เธอรู้ว่าในหมู่ขุนนางมีธรรมเนียมการให้คอร์เซ็ตเป็นของขวัญกัน แต ่

อย่างน้อยก็มักให้ชุดออกงานติดมาด้วยอีกตัว ไม่มีใครให้ของเช่นนี้ 

เพียงอย่างเดียวแน่ มิหน�าซ�้าต่อให้เป็นการส่งของขวัญให้แก่กัน  

ผู้รับส่วนมากก็ต้องเป็นคนที่คุ้นเคยกันดี...อย่างเช่นคนรัก

แต่ฟังจากท่ีเจ้าชายพูดแล้ว เขาไม่ได้คิดจะมอบของสิง่น้ีให้แม่มด

เท่านั้น แต่ยังวางแผนจะเผยแพร่ไปทั่วทั้งดินแดนตะวันตกด้วย ซิลเวีย 

เสยีวสนัหลงัวาบ ชนชัน้สงูทีใ่ดจะเลอืกท�ากิจการประเภทน้ีกัน หรอืว่า...

เขามีความชื่นชอบเกี่ยวกับหน้าอกและก้นเป็นพิเศษ

เวนดี้ถูกไนติงเกลลากเข้าไปในหมอกมายาแล้ว เธอเห็นเพียง 

เงาจางๆ สองเงาลอยไปมาอยู่ข้างเตียง...ผ่านไปครู่ใหญ่ก็ยังไม่มีใคร 

ออกมา แสดงว่าเวนดี้คงถูกอีกฝ่ายเกลี้ยกล่อมยุยงจนยอมรับของขวัญ 

ชิน้นีไ้ด้แล้ว แล้วแม่มดคนอ่ืนๆ ล่ะ อย่าบอกนะว่าไม่มใีครเข้าใจความหมาย 

ของของขวัญชิ้นนี้เลยสักคน

พอนึกถึงค�าเตือนของแอชเชส ซิลเวียก็กลืนน�้าลายดังเอื๊อก

นางพูดไว้ไม่ผิดจริงๆ...เจ้าชายเป็นบุคคลอันตราย หากเป็นไปได้

ก็อยู่ให้ห่างเขาสักหน่อยจะดีกว่า
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หน่ึงสัปดาห์ต่อมาโรแลนด์ก็เริ่มการก่อสร้างสะพานเหล็กอย่าง 

เป็นทางการ

"ฝ่าบาทตรัสว่าจะให้หม่อมฉันยกพ้ืนกลางแม่น�้าขึ้นสองแห่ง  

เพ่ือใช้เป็นฐานตอม่อสะพานหรือเพคะ" โลตัสมองสายน�้าที่ไหลเชี่ยว 

พลางถามอย่างประหลาดใจ "หรือว่าฝ่าบาทจะทรงสร้างสะพานจริงๆ 

ไม่ใช่สะพานลอยน�้า"

"อมื" โรแลนด์กางม้วนกระดาษในมอืออก "ดจูากแรงปะทะของน�า้แล้ว  

ฐานตอม่อสองแห่งน้ีต้องใหญ่ในระดับหน่ึง และเพ่ือลดแรงปะทะของน�า้ 

หน้าตาของมันก็ควรจะเป็นเช่นนี้"

"นี่มัน...เหมือนเรือเลยนี่เพคะ" โลตัสเลื่อนสายตาไปที่แบบร่าง

"ถูกต้อง หรือจะพูดให้ถูกจริงๆ ก็คือรูปทรงกระสวย" เขาพยักหน้า 

"หากวางให้ขนานกับกระแสน�า้ ส่วนหน้าของมนัก็ไม่ต้องรบัแรงปะทะมาก  

แต่ปัญหาคือแม่น�้าเรดริเวอร์ลึกเกือบสิบเมตร เจ้าสามารถยกดินที่ 

ก้นแม่น�้าขึ้นมาได้หรือไม่"

"เรือ่งน้ีไม่ยากเพคะ ฝ่าบาท" โลตัสตอบชดัเจน "ปล่อยให้เป็นหน้าที่

ตอนท่ี 262

สะพานข้ามแม่น�้าเรดริเวอร์
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ของหม่อมฉันเถิดเพคะ"

เพ่ือความปลอดภัยเรือที่จะบรรทุกแม่มดไปกลางแม่น�้าก็คือ 

ลิตเติ้ลทาวน์ เรือซีเมนต์ล�าใหญ่นี้สามารถลอยน�้าได้อย่างมั่นคงราวกับ 

อยู่บนพ้ืนดิน คนขับเรือยังคงเป็นไลต์น่ิง ส่วนคนบังคับทิศทางลมคือ 

เวนดี้

ทว่าหน่ึงสัปดาห์ท่ีผ่านมาน้ีฝ่ายหลังเจอเขาทีไรก็มักหลบสายตา

ตลอด เหน็ได้ชดัว่ายังเกรง็อยู่บ้าง โรแลนด์เพ่ิงจะเห็นเธอเงยหน้ามองเขา 

ตรงๆ เหมือนทุกครั้งก็วันนี้ และในจังหวะที่เดินสวนกันตอนขึ้นเรือ เขา

ยังได้ยินอีกฝ่ายพูดเบาๆ ด้วยว่า "ขอบพระทัยเพคะ"

"งานนี้ถือเป็นความดีความชอบของหม่อมฉันนะเพคะ" ไนติงเกล

ที่อยู่ในหมอกมายาส่งเสียงกลั้วหัวเราะข้างหูเขา

ลิตเติ้ลทาวน์แล่นออกจากท่า มุ่งหน้าไปกลางแม่น�้าสายใหญ่

อย่างรวดเร็ว คาร์เตอร์ขึงเชือกป่านบนสองฝั่งของแม่น�้าไว้ก่อนแล้ว  

บนนั้นผูกแถบผ้าสีแดงสองเส้น เป็นสัญลักษณ์บอกต�าแหน่งวางตอม่อ

สะพาน เมือ่เรอืซเีมนต์แล่นไปถึงต�าแหน่งแรก โลตสัซึง่ยืนอยู่ข้างกราบเรอื 

ก็เสกพลังออกมา

ผิวน�้าพลันปะทุราวกับน�้าเดือดจนกลายเป็น 'ภูเขาขนาดย่อม' 

เพียงครู่เดียวก็มีเศษหิน เศษหญ้า และโคลนตมผุดข้ึนมาจากแม่น�้า 

ที่สั่นสะเทือน น�้าข้างใต้เริ่มขุ่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ที่แท้ก็อย่างนี้นี่เอง โรแลนด์คิด พลังของเธอไม่เพียงใช้ได้กับดิน

เท่านั้น กับน�้าเองก็มีผลเช่นกัน มิหน�าซ�้าการยกผิวน�้ายังดูเหมือนจะ 

ง่ายกว่าการยกกรวดร่วนๆ ด้วย แม้ว่าน�า้ท่ีผดุขึน้มาจะไหลลงไปด้านข้าง

อย่างรวดเร็ว ทว่าดินที่ก้นแม่น�้าก็ก�าลังดันตัวขึ้นมาจริงๆ

ไม่นานดินเหนียวเหลวสีเทาก็โผล่ขึ้นเหนือผิวน�้าพร้อมกับกลิ่น

เหม็นฉุน ทุกคนยกมือปิดจมูกกันถ้วนหน้า
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ทว่าส�าหรบัโรแลนด์แล้วน่ีคอืปุย๋ชัน้ดโีดยแท้ ก้างปลา โครงกระดกู

สัตว์น�้า วัชพืชน�้า ตลอดจนอุจจาระของชาวเมือง ได้กองทับสั่งสมกัน 

บนดินเหนียวเป็นเวลาหลายร้อยปี หากไม่ติดว่ายังขนย้ายได้ไม่สะดวก  

เขาคงเอาดินพวกน้ีไปท�าปุ๋ยแล้ว เสียดายที่ตอนนี้ท�าได้แค่สั่งให้คน 

ขุดมันทิ้งลงแม่น�้าไป

หลังจากขุดดินทิ้งไปหนึ่งชั้นและยกดินชั้นใหม่ขึ้นมา เขาก็เห็น 

ผวิดนิเน้ือแน่นสเีหลอืงน�า้ตาลจนได้ เขาให้คนท�าข้ันตอนเดมิซ�า้ไปซ�า้มา

เรือ่ยๆ จนกระท่ังพ้ืนดินทัง้สองแห่งถูกปรบัแต่งเป็นรปูทรงตามทีต้่องการ

โรแลนด์คิดว่าการสร้างฐานตอม่อน่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 

หนึง่สปัดาห์เป็นอย่างน้อย แค่ยกพ้ืนขึน้เหนอืผวิน�า้ได้ ไม่ได้หมายความ

ว่าจะสามารถด�าเนินการก่อสร้างได้เลย กระแสน�้าที่ไหลเชี่ยวจะพัดดิน

หายไปเรือ่ยๆ หากไม่เตรยีมการป้องกันไว้ ต่อให้ปรับพ้ืนทีเ่ป็นรปูกระสวย 

แล้ว ฐานตอม่อก็คงอยู่ได้ไม่พ้นสิบปี

เขาเรียกคาร์ลเข้าพบแล้วหยิบดินสอถ่านออกมาวาดภาพพลาง

อธิบายว่าควรปรับผิวดินอย่างไรต่อไป

"ฝ่าบาททรงหมายความว่าจะให้ขุดร่องท่ีขอบดนิพวกนีแ้ล้วเทซเีมนต์ 

ลงไปหรือพ่ะย่ะค่ะ" หัวหน้ากองโยธาธิการคนปัจจุบันถามพลางชี้ไปที่

กระดาษ

สมแล้วท่ีเป็นสมาชิกฝีมือดีของสมาคมช่างหิน โรแลนด์นึกอย่าง

พึงพอใจ เขาพูดแค่ไม่กี่ประโยค อีกฝ่ายก็เข้าใจเจตนาได้ทันที

"ถูกต้อง ร่องแต่ละส่วนจะต้องยาวไม่เกินห้าเมตร ลึกประมาณ 

หน่ึงเมตร พอเทซเีมนต์เสรจ็ค่อยให้แม่มดฝังมนัลงไปหนึง่เมตร ท�าเช่นน้ี 

ไปเรือ่ยๆ พวกเราก็จะได้ก�าแพงซเีมนต์ท่ีฝังอยู่กลางน�า้" โรแลนด์เพ่ิงคดิ 

วิธีนี้ได้หลังจากเห็นพลังของโลตัส ในเมื่อเธอสามารถสั่งให้ดินจมลงไป 

ข้างล่างได้ เธอก็น่าจะท�าให้สิง่ก่อสร้างท่ีตดิกับดนิจมลงไปด้วยได้เช่นกนั
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"พระด�ารขิองฝ่าบาทช่างแยบคายจรงิๆ" คาร์ลตาเป็นประกาย "เช่นนี ้

แล้วต่อให้น�า้พัดดินด้านนอกหลดุไปก็ยังมกี�าแพงทีแ่น่นหนาก้ันขวางไว้ 

อยู่ดี"

โรแลนด์พยักหน้า "หัวใจส�าคัญอยู่ท่ีการควบคมุความสูงของซเีมนต์  

หากเตี้ยเกินไปจะท�าให้ส่วนฐานไม่แข็งแรง หากสูงเกินไปก็จะเปลือง

ซีเมนต์และเวลาโดยใช่เหตุ เรื่องนี้ต้องฝากเจ้าดูแลแล้ว"

"พ่ะย่ะค่ะ ฝ่าบาท" เขารับค�า "หากนับโคลนและดินอ่อนที่ขุดทิ้ง 

ไปด้วยแล้ว กระหม่อมคิดว่าความสูงทั้งหมดน่าจะอยู่ท่ีสิบสองเมตร 

พ่ะย่ะค่ะ"

"แล้วก็หลงัจากล้อมก�าแพงซเีมนต์ท้ังสีท่ศิแล้ว อย่าเพ่ิงปิดซเีมนต์

ทับดินที่อยู่ตรงกลาง ข้าจะปลูกดอกไม้บนนั้น" เขาสั่ง

"ปลูก...ดอกไม้หรือพ่ะย่ะค่ะ" คาร์ลอึ้ง

อย่างไรเสียก�าแพงพวกนี้ก็คงไม่ติดชิดกันแน่นหนาขนาดที่น�้า 

จะซึมเข้ามาไม่ได้ ย่ิงสร้างแยกทีละส่วนเช่นนี้ด้วยแล้ว ตัวก�าแพงย่อม 

ต้องมีช่องว่างอย่างไม่ต้องสงสัย หากต้องการเพ่ิมความแข็งแรงให้ดิน 

วิธีท่ีง่ายที่สุดก็คือการปลูกพืชนั่นเอง...การปลูกพืชคลุมดินจะช่วยเร่ือง

ความสมดุลของน�้าในดิน และลดการพังทลายของดินได้ ย่ิงเป็นพืช 

รากยาวท่ีลฟีเสกขึน้ด้วยแล้วก็มัน่ใจได้เลยว่าดนิเหนยีวจะเกาะกันแน่น

แน่นอน

หลงัอธิบายบทบาทของพืชในการรกัษาดนิแล้ว โรแลนด์ก็หันไปมอง 

คนงานที่ก�าลังขะมักเขม้นอยู่ริมฝั่งน�้า "คอสะพานสร้างไปถึงไหนแล้ว"

"ก�าลงัปซูเีมนต์ผสมหินอยู่พ่ะย่ะค่ะ" คาร์ลรายงานได้โดยไม่ต้องคดิ  

"น่าจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้"

ตามแผนแล้วคอสะพานรมิแม่น�า้ท้ังสองฝ่ังจะถูกสร้างด้วยซเีมนต์

ผสมหนิเหมอืนก�าแพงเมอืง หลงัจากก�าหนดต�าแหน่งและส�ารวจพ้ืนทีด่แีล้ว  
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งานก่อสร้างก็ไม่มีอะไรยากอีกต่อไป พื้นสะพานจะถูกยกสูงจากพื้นดิน

ถึงเจด็เมตร และเชือ่มต่อกับทางสญัจรในเมอืงด้วยเนินยาว ระดบัความสงู 

ของคนัดนิและระดับน�า้ต่างกันค่อนข้างมาก สะพานเหล็กสร้างเสร็จแล้ว

น่าจะสูงจากระดับน�้าในแม่น�้าเรดริเวอร์ประมาณสิบถึงสิบสองเมตร  

ซึ่งน่าจะสูงพอให้เรือล่องแม่น�้าลอดผ่านใต้สะพานได้แล้ว

ตอนน้ีตัวสะพานสร้างเสร็จไปแล้วหน่ึงส่วน ก�าลังอยู่ระหว่าง 

การทดสอบที่ริมฝั ่ง...เนื่องจากระยะห่างระหว่างตอม่อไม่ยาวมาก  

แต่ละฝั่งจึงไม่ต้องรับน�้าหนักเยอะ แม้โรแลนด์จะไม่มีความรู้เรื่อง 

การก่อสร้างสะพานมาก่อน เขาก็ยังมั่นใจเรื่องความปลอดภัยของ 

สิง่ก่อสร้างน้ีมาก ในยุคทียั่งไม่มรีถสบิล้ออย่างยุคนี ้ ใช้คานเหล็กรปูตวัไอ 

สูงสามสิบเซนติเมตรก็ถือว่าเหลือเฟือแล้ว ต่อให้ด้านบนมีคนยืน

แน่นขนัด คานสะพานก็ไม่มีทางหักลงมา ย่ิงได้อันนามาดูแลตั้งแต ่

งานแปรรูปไปจนถึงงานประกอบชิ้นส่วนด้วยแล้ว โอกาสที่สะพาน 

จะถล่มนั้นก็แทบไม่มีเลย

นอกจากนี้วิธีการประกอบสะพานก็ง่ายมาก รอให้คนงานสร้าง 

ชิ้นส่วนสะพานทั้งหมดเสร็จ เขาก็จะให้ฮัมมิงเบิร์ดลดน�้าหนักพวกมัน 

แล้วให้ไลต์นิ่งยกไปวางไว้ตามต�าแหน่งที่ก�าหนด

หากสะพานเหลก็ท่ีกว้างขนาดรถม้าสีล้่อขับสวนกันได้ตัง้ตระหง่าน 

อยู่กลางแม่น�้าเรดริเวอร์เมื่อไร พื้นที่ฝั่งเหนือและฝั่งใต้ก็จะเชื่อมต่อเป็น

ดินแดนเดียวกันอย่างแท้จริง

"แม้แต่ช่างหินท่ีย่ิงใหญ่ทีส่ดุกยั็งจนิตนาการถงึสะพานอนัใหญ่โต

เช่นนี้ไม่ได้" คาร์ลถอนใจพลางมองผืนน�้าท่ีสะท้อนประกายแดดระยิบ

ระยับ "ฝ่าบาท สะพานเหล็กแห่งนี้มีชื่อหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"

โรแลนด์คิดสักครู่ "ชื่อว่าสะพานแม่น�้าเรดริเวอร์ก็แล้วกัน"



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3xEQDxj

https://bit.ly/3xEQDxj

