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ค�ำน�ำ

อย่างที่รู้กันดีว่าหิมะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าฤดูหนาวได้มาถึงแล้ว แต่

ส�าหรบัอาณาจกัรเกรย์คาสเซลิ การมาของหมิะยังแฝงความนยัถึงการเร่ิมต้นของ

เดอืนแห่งปีศาจ ทว่าฤดใูบไม้ร่วงปีน้ียังไม่ทันจะสิน้สดุด ีกองทพัสตัว์อสรูก็พากนั 

บุกอาณาจักรเสียแล้ว แต่น่ันยังไม่ชวนให้ตื่นตระหนกเท่ากับค�าบอกเล่าของ 

หญิงสาวท่ีหลบัใหลอยู่ในโลงศพน�า้แข็งมานานปี

แท้จริงแล้วเมื่อสี่ร้อยห้าสิบปีก่อนเกิดอะไรขึ้น เรื่องราวจะเป็นไปอย่างที่ 

โรแลนด์และเหล่าแม่มดคาดการณ์ไว้หรอืไม่ สิง่ทีไ่ด้รับรู้จะส่งผลต่ออาณาจกัร 

เกรย์คาสเซลิอย่างไร ทกุค�าตอบถูกรวบรวมไว้ในหนงัสอืเล่มทีท่่านถืออยู่นีแ่ล้ว

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์



นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

เนื้อหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรง ฆาตกรรม 
โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน



ประวัตินักเขียน

เอ้อร์มู ่ชือ่จรงิคอืเฉนิ รุย่ เกิดเมือ่ปี 1985 ท่ีมณฑลหหูนาน จบการศึกษา

จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา อาชีพหลักคือวิศวกรโยธา  

อาชพีรองคอืการเป็นนักเขยีน เขาชืน่ชอบงานเขยีนประเภทวิทยาศาสตร์-แฟนตาซี  

และยังสนใจประวัตศิาสตร์พัฒนาการด้านอตุสาหกรรมอกีด้วย

งานเขียนแรกสุดของเอ้อร์มู่เริ่มต้นข้ึนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ JJWXC  

เมื่อปี 2005 แต่เรื่องแรกของเขาเนื้อหาค่อนข้างสั้น ต่อมาเขาได้เข้ามาเป็น 

นักเขียนนิยายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในเครือ Yuewen Group ก่อนจะ 

เข้าร่วมเป็นสมาชกิของสมาคมนักเขยีนแห่งประเทศจนีในปี 2018 จงึถือได้ว่า 

เป็นผูเ้ชีย่วชาญท่ีมปีระสบการณ์ในด้านการเขยีนมาสบิกว่าปี

'ปล่อยแม่มดคนนั้นซะ' ผลงานจากปี 2016 ของเขา เหมาะสมอย่างยิ่ง 

กับคณุลกัษณะส�าหรบังานเขยีนยุคใหม่ทีว่่า 'ยิง่ยาวย่ิงสนุก' และถึงแม้จะเป็น

เช่นนี ้เขาก็ยังคงไม่ท้ิงอาชพีเดมิ

เอ้อร์มู ่ไม่ได้แยกตัวตนของการเป็นนักเขียนและวิศวกรออกจากกัน 

แต่อย่างใด ตรงกันข้ามเขากลับรู้สึกว่าเนื้อหาของการท�างานคือส่วนหน่ึงของ

ประสบการณ์ในชีวิตคนเรา และยังช่วยในเรื่องของจินตนาการและการเขียน 

ได้อีกด้วย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเขาจะใช้มันในการวางพล็อตเรื่องแบบละเอียด  

จากน้ันจงึค่อยเริม่ลงมอืเขยีน

เอ้อร์มู่



'อย่าเพ่ิงถอดใจไป พวกเรายังมีหวังอยู่!' แม่มดผมสีน�า้ตาลแดง
พูดอย่างหนักแน่น 'จงข้ามภูเขาใหญ่ ข้ามสายน�า้เชี่ยว 

แล้วมุ่งหน้าไปยังดินแดนร้างผืนนั้น'
'แต่ว่า...ที่นั่นมีแต่คนล้าหลังไร้ความเจริญ'

'แต่พวกเราสามารถฟื้ นฟูความเจริญขึ้นใหม่ได้ จงไปเสีย 
ตราบใดที่ยังรักษาชีวิตไว้ได้ พวกเราจะได้รับชัยชนะเข้าสักวัน!'
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พอคนมาครบ โรแลนด์ก็เล่าเรื่องท่ีไลต์นิ่งเจอให้ทุกคนฟังตั้งแต่ 

ต้นจนจบ "โลงศพผลึกใสไม่มีร่องรอยผุพังใดๆ ตั้งอยู่ในห้องใต้ดิน 

ทีเ่ปียกชืน้ นอกจากน้ียังมอีญัมณีเวทมนตร์ทีส่่งเสียงร้องไม่หยุด รวมถึง

ปีศาจทีแ่ปรสภาพเป็นฝุน่ผงไปแล้ว...พวกเจ้ามคีวามเหน็อย่างไร"

"ฝ่าบาททรงหมายความว่านางอาจจะเป็นแม่มดอย่างนัน้หรือเพคะ" 

อนันาพูดพลางครุน่คิด "หากนางยังมชีวิีตอยู่ พวกเราก็อาจจะได้รูเ้รือ่งราว 

ท่ีเกิดขึน้เมือ่สีร้่อยกว่าปีก่อน"

"แต่นางอาจจะไม่ใช่แม่มดหรือคนในยุคสมัยน้ันก็ได้" บุ๊กลังเล 

อยู่สกัครู ่"นอกจากน้ี..."

"นอกจากน้ีนางยังอาจจะไม่ใช่พวกเดียวกับพวกเราด้วย" ลฟีเสรมิ

ประโยคนีท้�าโรแลนด์ชะงกัไปเลก็น้อย ใช่แล้ว หากโบราณสถาน 

เปน็สิง่ก่อสรา้งของศาสนจกัรจริงกม็คีวามเปน็ไปไดส้งูว่าอีกฝ่ายจะเป็น

สมาชกิคนหน่ึงของศาสนจกัร แล้วดจูากเครือ่งแต่งกายอันงดงามตามท่ี 

ไลต์น่ิงบรรยาย ต�าแหน่งของเธอก็น่าจะสงูมากด้วย หากเป็นคนธรรมดา

ยังพอว่า แต่หากเธอเป็นแม่มดจรงิๆ งานนีก็้คงรบัมอืล�าบากไม่น้อย

ตอนที่ 319

หิมะฤดูใบไม้ร่วง
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พิจารณาจากการต่อสู้ของแอชเชสกับไนติงเกล และเหตุการณ ์

ที่เฟซเลสเข้าจู ่โจมแล้ว ดูเหมือนว่าการต่อสู้ระหว่างแม่มดด้วยกัน 

จะไม่สามารถเดาผลแพ้ชนะได้เลย หากแม่มดอมนุษย์ไม่พกศลิาลงทัณฑ์ 

แห่งพระเจ้าก็อาจสู้แม่มดธรรมดาท่ีมีพลังประเภทพิเศษไม่ได้ หรือ 

หากแม่มดสายต่อสู้ถูกแม่มดสายสนับสนุนชิงลงมือก่อน สถานการณ์ 

ก็น่าเป็นห่วงไม่แพ้กัน

หากอกีฝ่ายมเีจตนาร้าย ใครจะรบัรองได้ว่าพลงัของเธอจะไม่เป็น

อนัตรายต่อสโมสรแม่มด...นอกเสยีจากว่าเขาจะปลกุเธอขึน้มาในพ้ืนที ่

ทีศ่ลิาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าออกฤทธ์ิ

"พวกท่านบ้ากันไปหมดแล้วหรอื นีคิ่ดไปถึงข้ันว่านางจะอยู่ฝ่ังเดยีว 

กับพวกเราหรอืไม่เชยีวหรอื" ลลิลีกุ่มหน้าผากอย่างอ่อนใจ "คนทีเ่คยมชีวีติ

เมื่อสี่ร้อยกว่าปีก่อนจะอยู่มาจนถึงตอนน้ีได้อย่างไร แม่มดน่ะอายุสั้น 

จะตาย ต่อให้เป็นอมนุษย์ที่พัฒนาร่างกายแล้วก็ไม่เห็นมีใครอายุยืน 

เกินร้อยปีสกัคน พวกท่านคิดมากเกินไปหรอืไม่ ข้าว่านะ ดไีม่ดพีอผลกึนัน่

แตกออก คนทีอ่ยู่ข้างในอาจจะกลายเป็นผงเหมอืนพวกปีศาจก็ได้"

"สาเหตทุีแ่ม่มดอายสุัน้ก็เพราะปรากฏการณ์ท่ีเรยีกว่าปีศาจกัดกินร่าง" 

โรแลนด์แก้ค�าพูดอีกฝ่าย "แม่มดมีร่างกายที่แข็งแกร่งกว่าคนธรรมดา 

เป็นทุนเดมิ ดงัน้ันอายุขยัของแม่มดก็น่าจะยืนยาวกว่าด้วย"

"แต่อายุขยัของคนธรรมดาก็แค่สีส่บิห้าสบิปีเท่านัน้" ลลิลีส่่งเสยีง

ฮดึฮดั "ฝ่าบาททรงคิดว่าแม่มดทกุคนอายุยืนเหมอืนเต่าหรอืเพคะ"

ทีค่นท่ัวไปในยุคนีม้อีายุขยัเฉลีย่เพียงสีส่บิถึงห้าสิบปีก็เพราะอาหาร

ทีข่าดแคลน และวิทยาการทางการแพทย์ทียั่งล้าหลงัอยู่มาก หากพวกเขา 

มคีณุภาพชวิีตท่ีดข้ึีน อายุขยัก็น่าจะเพ่ิมขึน้อกีสกัย่ีสบิปีได้ แต่สิง่ท่ีเธอ 

พูดมาก็ใช่ว่าจะไร้เหตุผลเสียทีเดียว โรแลนด์คิด ต่อให้คุณภาพชีวิตดี

อย่างไร อายุขัยก็น่าจะยังห่างไกลจากสี่ร้อยปีอยู่ดี...หรือต่อให้เป็นเต่า 
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ก็ไม่มทีางอายุยืนถึงเพียงน้ันแน่

"แต่นางเหมือนยังมีชีวิตอยู่จริงๆ นะ" ไลต์นิ่งร้องขึ้น "แค่ดูก็รู้แล้ว 

นางไม่เหมือนปีศาจแข็งทื่อพวกน้ันแม้แต่นิดเดียว ผิวของนางยังคง

เปล่งปลั่ง ริมฝีปากก็มีสีเลือด เมซี!"

"จิ๊บ! ไลต์น่ิงพูดถูก!"

"เอาล่ะ ไม่ต้องเถียงกันแล้ว" เวนดีขั้ดขึน้ "ไม่ว่านางจะเป็นคนหรือศพ 

พวกเราก็ควรลองดสูกัครัง้"

"เจ้าแน่ใจหรือ" บุ๊กขมวดคิ้วถาม

"หากนางเป็นแม่มดของศาสนจกัรจรงิ พวกเราแค่สวมศลิาลงทัณฑ์

แห่งพระเจ้าให้นางก่อนทีน่างจะฟ้ืนก็สิน้เรือ่ง แล้วอกีอย่างพวกเรามอีนันา

กับไนติงเกลอยู่ คงควบคุมนางได้ไม่ยากหรอก" เวนดี้พูดอย่างสงบ 

"ประเดน็อยู่ทีว่่านางอาจจะรูเ้หตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้เมือ่ส่ีร้อยกว่าปีก่อน ล�าพัง

แค่เหตุผลข้อน้ีก็มนี�า้หนักพอให้ไปช่วยนางแล้ว"

ถูกต้อง ข้อมลูของปีศาจส�าคญัต่อเมอืงชายแดนไม่น้อย นอกจากนี ้

สิ่งท่ีศาสนจักรพยายามปกปิดสุดชีวิตย่อมเป็นเรื่องท่ีจะส่งผลร้ายต่อ 

พวกเขาอย่างไม่ต้องสงสัย ย่ิงรู้ข้อมูลพวกนี้เร็ว เขาก็จะย่ิงกุมความ 

ได้เปรยีบในสงครามทีก่�าลงัจะมาถึง

อนันาและไนติงเกลก็เหน็ด้วยกับเวนด้ีเช่นกัน คราวนีแ้ม้บุก๊จะยัง

เหน็ต่างอยู่ แต่ก็ไม่ได้โต้แย้งอะไรอกี สมาชกิส่วนใหญ่ในสโมสรแม่มด 

มคีวามเห็นไปในทางเดยีวกัน

"แล้วกองทัพที่หน่ึงล่ะ" โรแลนด์หันไปทางขวานเหล็ก

"กองทัพที่หน่ึงให้คนได้มากท่ีสุดแค่ห้าสิบคนพ่ะย่ะค่ะ" ฝ่ายหลัง 

พูดขึ้น "ฝ่าบาท ก่อนหน้าน้ีฝ่าบาททรงแบ่งทหารไปช่วยท่ีว่าการเมือง 

รบัผูอ้พยพจากพ้ืนทีต่่างๆ เมอืงชายแดนจงึเหลอืทหารเพียงห้าร้อยกว่านาย

เท่าน้ัน แม้พระราชาทอว์ฟิคจะทรงถูกสวรรค์ลงทณัฑ์ไปแล้ว แต่ก็ใช่ว่า
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พระองค์จะไม่ทรงหาโอกาสยกทัพมาท�าสงครามแตกหักกับดนิแดนตะวันตก 

พวกเราจ�าเป็นต้องท้ิงคนไว้เผือ่รบัมอืกองทัพจากเมอืงหลวงด้วยพ่ะย่ะค่ะ"

"ข้าเข้าใจแล้ว" เขาพยักหน้า กองทหารห้าสบินายมขีนาดเล็กเกินไป 

หากถูกปีศาจเขว้ียงหอกใส่จากพ้ืนทีน่อกทัศนวิสยัก็คงพ่ายแพ้ไม่เป็นท่า 

วิธีท่ีจะแก้ปัญหานีไ้ด้ก็คอืต้องให้ไลต์น่ิงกับเมซบีนิสงัเกตการณ์จากบนฟ้า

แล้วให้ซลิเวียใช้ดวงตาวิเศษช่วยอีกแรง คนท่ีอยู่บนบอลลนูกบัคนทีอ่ยู่บน 

พ้ืนดนิจะต้องประสานงานกันจงึจะถือเป็นกองทพัในอดุมคต ิกลุม่แม่มด

มหีน้าท่ีดแูลเรือ่งความปลอดภยัและการต่อสูใ้นระยะประชดิ ส่วนกองปืน 

จะรบัผดิชอบเรือ่งการโจมตรีะยะไกลท้ังหมด

แต่ถ้าเขาท�าเช่นนี ้แม่มดจากเกาะสลปีป้ิงก็จะรู้เร่ืองทีม่คีนถูกสะกด 

อยู่ในโบราณสถาน หลงัจากไตร่ตรองอย่างละเอยีดอกีคร้ัง สุดท้ายโรแลนด์ 

ก็ยงัตดัสนิใจพาซลิเวียไปด้วยเหมอืนเดิม อย่างไรเสยีความปลอดภัยก็ยัง

เป็นสิง่ส�าคญัท่ีสดุในแผนช่วยเหลอืครัง้น้ี

ในขณะทีเ่ขาก�าลงัจะวางแผนช่วยเหลอืนัน้ ลนูาก็ร้องข้ึนเบาๆ ว่า 

"สวรรค์...น่ันมนัอะไรน่ะ"

ทกุคนพร้อมใจกันมองตามสายตาเธอไปทีน่อกหน้าต่าง จากนัน้ก็

ถึงกับตะลงึงัน

โรแลนด์ผลักหน้าต่างออกอย่างไม่เชื่อสายตา ไม่รู ้ว่าท้องฟ้า 

ที่อึมครึมมีวัตถุสีขาวปลิวว่อนตั้งแต่เมื่อไร พวกมันกระจายตัวไปทั่ว 

ทกุหย่อมหญ้าอย่างไร้สุม้เสยีง เขายืน่มอืไปคว้าจดุสขีาวเลก็ๆ พวกนัน้ 

ไว้ สมัผสัเย็นเฉยีบแผ่ซ่านมาตามฝ่ามอืทนัที

หิมะตกแล้ว

นี่ไม่ใช่เรื่องปกติ...เท่าท่ีเขารู้มา ฤดูหนาวในดินแดนตะวันตก 

จะมีหิมะตกเพียงรอบเดียวเท่านั้น แต่นี่ยังไม่ถึงฤดูหนาวเสียหน่อย!

เพ่ิงจะเดอืนท่ีสองของฤดูใบไม้ร่วงก็มหีมิะตกแล้วหรอื เขามองไป
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ทางขวานเหลก็ ฝ่ายหลงัเอ่ยขึน้ช้าๆ ด้วยสหีน้าเคร่งขรมึว่า "กระหม่อม 

ย้ายมาอยู่เมืองชายแดนได้เพียงเจ็ดแปดปีเท่านั้น แล้วก็ไม่เคยเจอ

ปรากฏการณ์เช่นน้ีมาก่อนพ่ะย่ะค่ะ"

หากหิมะตกก็แปลว่าเดือนแห่งปีศาจมาถึงแล้ว พระอาทิตย์ 

จะซ่อนตวัอยู่ใต้เมฆครึม้จนกว่าจะถึงเวลาเผยตวัคร้ังต่อไป ในระหว่างน้ี

สัตว์อสูรจะเข้ารุกรานทั่วดินแดนตะวันตก อย่าว่าแต่จะยกทัพไปที่ใด 

เลย แค่จะใช้บอลลนูบรรทกุแม่มดก็ยังถือว่าเสีย่งเกินไปด้วยซ�า้...เวลาน้ี 

ในป่าเร้นลบัเตม็ไปด้วยสตัว์อสรูดรุ้าย การอยู่นอกเขตก�าแพงเมอืงถือเป็น 

เรือ่งอนัตรายอย่างย่ิง

เขาจ�าเป็นต้องหยุดแผนช่วยเหลอืไว้ชัว่คราว ประเดีย๋วฟ้าสว่างเมือ่ไร

ค่อยว่ากันอกีที

ลกึๆ แล้วเขายังคิดว่าหมิะตกรอบนีน่้าจะเป็นเรือ่งบงัเอญิมากกว่า 

อีกไม่นานเดี๋ยวก็คงหยุด เพราะอย่างไรเสียอุณหภูมิตอนน้ีก็ยังเป็นไป 

ตามปกตขิองฤดใูบไม้ร่วง ไม่ได้ลดลงฮวบฮาบแต่อย่างใด

สามวันต่อมา เมืองชายแดนก็กลายเป็นเมืองสีเงินยวง ป่าและ 

เทือกเขาซึ่งต้ังอยู่ไกลออกไปราวกับถูกปกคลุมด้วยผ้าโปร่งสีขาว หาก 

อยู่ในยุคสมยัใหม่น่ีคงเป็นภาพทวิทศัน์อนังดงามท่ีหาชมได้ยากย่ิง ทว่า 

โรแลนด์ไม่มอีารมณ์จะด่ืมด�า่ทศันียภาพตอนนี้

แม้หมิะจะตกน้อยลงกว่าเดิมมาก แต่ก็ยังมเีกลด็บางๆ โปรยลงมา 

อยู่ดี กองทพัทีห่นึง่เตรยีมการป้องกันตลอดแนวก�าแพงไว้แล้ว ก�าแพงเมอืง 

ท่ีเพ่ิงสร้างใหม่มีทหารคอยลาดตระเวนตามช่วงเวลาทุกวัน ทั้งยังมี 

การตัง้ค่ายชัว่คราวขึน้ทีเ่ชงิก�าแพงเพ่ือให้ทหารสามารถจูโ่จมศตัรไูด้เรว็ข้ึน 

ระยะน้ีอุณหภูมิแทบจะเปลี่ยนวันต่อวันก็ว่าได้ เขาเลิกสวมเส้ือตัวบาง 

แล้วเปลีย่นมาสวมเสือ้ไหมพรมแล้ว

เข้าวันทีส่ี ่ข่าวท่ีส่งมาจากกองหน้าท�าให้โรแลนด์เครยีดย่ิงกว่าเดมิ
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สัตว์อสูรเริ่มโจมตีก�าแพงเมืองฝั่งตะวันตกแล้ว

เดือนแห่งปีศาจมาถึงเร็วกว่าก�าหนดถึงหนึ่งเดือนกว่า
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ณ เกาะสลีปปิ้ง ฟยอร์ด

"คดิไม่ถึงจรงิๆ ว่าลกูค้าคนแรกของ 'มนตร์แห่งสลปีป้ิง' จะเป็นท่าน"  

ทิลลีย้ิมพลางย่ืนซุปปลาร้อนๆ ให้อีกฝ่าย "ท่านช่วยพวกเราส�ารวจ 

โบราณสถานทีห่มูเ่กาะชาโดว์ได้มากจรงิๆ"

"ฝ่าบาทเกรงพระทัยไปแล้วพ่ะย่ะค่ะ" ธันเดอร์รับซุปปลาจาก 

อกีฝ่าย "หากเป็นพ้ืนทีท่ะเลส่วนนัน้ ต่อให้ไม่จ้าง กระหม่อมก็ยินดไีปเสมอ 

พ่ะย่ะค่ะ ทีจ่ริงแล้วหากไม่มแีม่มดเดินทางไปด้วย พ้ืนท่ีฝ่ังตะวันออกของ 

หมูเ่กาะชาโดว์ก็ถือว่าอนัตรายส�าหรบันักผจญภัยพอด"ู เขาจบิซปุปลาไป

หน่ึงอกึแล้วพ่นไอร้อนออกมา "อา...ซปุปลาหางด�านีร่สชาตยิอดเย่ียมจรงิๆ"

ชาวฟยอร์ดไม่นิยมดืม่ชาด�าหรอืเบยีร์ พวกเขานยิมกินวุ้นปลาเย็นๆ  

ในฤดรู้อนจดั และกินซปุปลาร้อนๆ เมือ่ถึงฤดูหนาว ปลาแต่ละชนิดทีผ่่าน 

การเคีย่วจะให้รสชาติทีต่่างกัน ทลิลไีด้เรยีนรูเ้รือ่งพวกน้ีหลังจากทีม่าอยู่ 

เกาะสลปีป้ิงแล้ว

"ดงัน้ันท่านถึงได้กระตือรอืร้นท่ีจะใช้บรกิารของ 'มนตร์แห่งสลปีป้ิง'  

ถึงเพียงนี"้

ตอนที่ 320

'มนตร์แห่งสลีปปิ้ง'
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"บอกตามตรงว่ากระหม่อมอยากเริม่การส�ารวจรอบต่อไปใจแทบขาด

แล้วพ่ะย่ะค่ะ" ธันเดอร์หัวเราะอย่างเปิดเผย "ตอนอยู่ท่ีโบราณสถาน 

เมือ่คราวก่อน ภาพทีก่ระหม่อมมองผ่านกล้องส่องทางไกลชวนให้ตกตะลงึ 

ย่ิงนัก...ผืนดินตรงนั้นคืออะไร เหตุใดจึงมีประตูหินปรากฏอยู่บนผาชัน 

กระหม่อมล่ะอยากบนิไปดเูหลอืเกินพ่ะย่ะค่ะ"

"อย่างนัน้หรอื..." ทิลลตีกัซปุปลาให้ตวัเองหนึง่ถ้วย "ท่านคงรูอ้ยูแ่ล้ว

กระมังว่าข้าก�าลังจะเดินทางไปเมืองชายแดน ข้าอยากจะคุยกับผู้น�า

สมาคมแม่มดสกัครัง้ แล้วก็อยากจะเหน็สภาพดนิแดนตะวันตกในช่วง

เดอืนแห่งปีศาจด้วย ท่าน...อยากไปด้วยกันหรอืไม่เล่า"

เขาเงยีบไปสกัครูก่่อนจะฉกีย้ิมว่า "ไม่ดกีว่าพ่ะย่ะค่ะ นางอยู่ท่ีนัน่ 

คงมคีวามสขุดีอยู่แล้ว เช่นน้ีก็ดเีหมอืนกัน...การออกผจญภัยมคีวามเสีย่ง 

ไม่น้อย กระหม่อมเสยีแม่ของนางไปแล้ว ไม่อยากทีจ่ะเสียนางไปอกีคน 

ถึงตอนนัน้กระหม่อมขอรบกวนฝ่าบาท..."

"ข้าสญัญา" ทิลลพียักหน้า "อย่างไรเสยีนางก็เป็นสมาชกิคนหนึง่ 

ของพวกเรา" พอพูดถึงตรงนีเ้ธอก็ยิม้บางๆ "แต่ว่าการค้าก็ยังคงเป็นการค้า 

ถึงท่านจะเคยช่วยพวกเรามามาก แต่ข้าก็ยังต้องคิดค่าจ้างแม่มดตามอตัรา 

ทีก่�าหนดไว้"

"แน่นอนอยู่แล้วพ่ะย่ะค่ะ การค้าย่อมเป็นการค้า นีค่อืธรรมเนียมของ 

ฟยอร์ด" ธันเดอร์กินซปุปลาจนหมด ก่อนจะระเบดิเสยีงหวัเราะออกมา

"แล้วเขาจ้างใครบ้างเพคะ" หลงัจากธันเดอร์จากไปแล้ว แอชเชส 

ทีอ่ยู่ด้านนอกก็เดนิเข้ามาน่ังขดัสมาธิข้างทลิลี

" 'ผูร้บัใช้วเิศษ' มอลลี ่ 'ประตูปรารถนา' ออร์บติ และ 'หุ่นกระบอก'  

ชาโดว์" ทิลลีคลี่สัญญาออก "ค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่สี่พันแปดร้อย 

เหรียญทอง นับว่าเป็นเงินก้อนโตทีเดียว เจ้าว่าจริงหรือไม่"
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"สี่พัน..." แอชเชสอ้าปากค้าง "เขาไปเอาเงินมากมายถึงเพียงนั้น 

มาจากท่ีใด"

"เจ้าอย่าลมืส ิ ธันเดอร์เป็นนกัผจญภยัทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุในฟยอร์ด"  

เจ้าหญิงล�าดบัท่ีห้าย้ิมว่า "เขาสามารถหาเงนิจากการส�ารวจเส้นทางเดนิเรอื

ใหม่ๆ รวมถึงเสาะหาของล�า้ค่าจากดนิแดนต่างๆ ได้อย่างมหาศาล เขา 

ถึงมีก�าลังจ้างลูกเรือฝีมือดีไปส�ารวจตามสถานที่ลึกลับและอันตราย 

ได้อย่างไรเล่า แต่พอมแีม่มดมาช่วยเสรมิ ความเสีย่งในการเดนิเรอืก็ลดลง

อย่างเหน็ได้ชดั การใช้เงินซือ้ความปลอดภัยย่อมเป็นการซือ้ขายท่ีคุม้ค่า

อยู่แล้ว"

"แต่ว่าท�าเช่นนีจ้ะดหีรอืเพคะ" แอชเชสพูดอย่างลงัเล "การตัง้สมาคม

รบัจ้างทัว่ไปอาจท�าเงนิก้อนใหญ่ให้เกาะสลปีป้ิงได้ก็จริง แต่คราวน้ีพลงัของ

พวกแม่มดก็จะไม่เป็นความลบัอกีต่อไป หากรูไ้ปถึงหูศาสนจกัรเข้า..."

'มนตร์แห่งสลีปปิ้ง' คือสมาคมวิชาชีพแห่งใหม่ที่ทิลลีสร้างขึ้น  

นกัผจญภยัจากเกาะต่างๆ ในฟยอร์ดสามารถจ้างแม่มดท่ีมพีลังเหมาะสม

ไปช่วยอ�านวยความสะดวกในการเดินทางได้ แน่นอนว่านอกจากบรกิาร

ดงักล่าวแล้ว สมาคมนียั้งมบีรกิารส�าหรบัคนทัว่ไปด้วย ไม่ว่าจะบรกิาร

ซ่อมแซมข้าวของ บรกิารสร้างงานศิลปะฝีมอืประณีต บรกิารสร้างบ้าน

ทันใจ ตลอดจนบริการปลูกพืชก�าจัดแมลง...ตราบใดที่ไม่น�าพลังของ

แม่มดไปใช้ในทางทีผ่ดิ 'มนตร์แห่งสลปีป้ิง' ก็รบัท�าทุกงาน

แต่แน่นอนว่าบรกิารทัง้หมดนีจ้ะเป็นไปได้ก็ต่อเมือ่มกีารประกาศ

พลังของพวกเธอออกไปแล้ว

ทลิลดีงึมอืแอชเชสมากุม "ข้าเคยบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรอืว่าข้าไม่ได้

สนใจเรื่องเงิน ข้าแค่ต้องการใช้สมาคมแห่งน้ีเป็นเครื่องมือเผยแพร่ให ้

คนรู้จักเกาะสลีปปิ้ง และไปมาหาสู่กับพวกเราอย่างใกล้ชิด ธันเดอร ์

เคยพูดไว้ประโยคหนึง่และข้าก็เห็นด้วยอย่างย่ิง น่ันคอืความกลัวเกิดจาก
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ความไม่รู้ กับแม่มดเองก็เช่นกัน ที่ชาวเกาะในฟยอร์ดและชาวเมือง 

ในอาณาจกัรกลวัพวกเราก็เพราะค�าใส่ร้ายของศาสนจกัรและความไม่รู้

ของพวกเขา

ข้าไม่สามารถบงัคบัให้พวกเขาเข้าหาหรอืท�าความเข้าใจแม่มดก่อน

ได้ ดังน้ันจึงต้องผลักดันให้พวกเราเป็นที่รู้จักให้มาก พวกเขาจะได้รู้ว่า 

ส่ิงนีไ้ม่ใช่พลงัของปีศาจ และไม่ใช่พลงัท่ีพิลกึพิลัน่จนยากจะคาดเดา...

แม่มดก็คอืมนษุย์ทีต่ื่นรู ้ คือสมาชกิคนหน่ึงของเผ่าพันธ์ุมนุษย์เช่นกัน หาก 

คนธรรมดากับแม่มดเข้าใจกันมากข้ึน ความหวาดกลัวนีก็้จะหายไปเอง" 

เธอหยุดไปเลก็น้อยก่อนจะพูดต่อว่า "ส่วนศาสนจกัรน้ัน พวกเขาไม่สนใจ 

อยู่แล้วว่าพวกเรามีพลังอะไรบ้าง เวลาไล่ล่าแม่มดก็ใช้ทหารพิพากษา

ตลอด บางครัง้ยังถึงกับใช้นกัรบลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าด้วยซ�า้ ไม่ว่าแม่มด 

จะมพีลงัอะไร เมือ่อยู่ต่อหน้าศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าก็ล้วนมค่ีาเท่ากัน"

"หม่อมฉนัก็ได้แต่หวังว่าจะเป็นอย่างทีฝ่่าบาทตรสั" แอชเชสพูดเบาๆ 

"หม่อมฉนัถนัดแต่เรือ่งรบราฆ่าฟัน คงช่วยอะไรฝ่าบาทเรือ่งน้ีไม่ได้"

"เจ้าช่วยข้ามามากแล้ว" ทลิลหีวัเราะ "สิง่ส�าคญัทีส่ดุในการพัฒนา 

เกาะสลีปปิ้งก็คือการเชื่อมเกาะในฟยอร์ดเข้าด้วยกัน และการสร้าง 

ความเข้าใจระหว่างกันก็เป็นหนึง่ในขัน้ตอนทีว่่า ข้าเพียงแต่เร่งให้มนัเรว็ขึน้ 

ก็เท่าน้ัน นอกจากนี้การต้ังสมาคมรับจ้างทั่วไปยังมีประโยชน์อีกอย่าง"  

เธอแลบลิน้ ผดุรอยย้ิมเจ้าเล่ห์ออกมา "มนัสามารถช่วยหางานใหม่ๆ ให้กับ

พลงัท่ีดเูหมอืนไม่มปีระโยชน์ เช่นนีแ้ล้วพวกแม่มดสายสนบัสนนุก็จะได้ 

ไม่ต้องคดิว่าพลงัตวัเองไร้ค่าอกีต่อไป"

แอชเชสข�าสีหน้าของอีกฝ่าย "ฝ่าบาททรงมีเหตุผลมากมายเสมอ 

เดีย๋วก็เช่นน้ันทีเช่นน้ีที ไม่ว่าใครก็ต้องยอมจ�านนทัง้นัน้"

"น่ันเพราะข้าพูดถูกทุกอย่างน่ะส"ิ ทลิลเีบ้ปาก "เปล่ียนเร่ืองคยุเถอะ  

ป่านนีเ้มซยัีงไม่กลบัมาอกีหรอื ท่ีน่ันเกิดอะไรข้ึนหรอืไม่"
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"บางทีอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝัน" แอชเชสคิดสักครู่ "หรือไม่ก็..."

"อะไรหรือ"

"นางคงไม่อยากกลับมาแล้วกระมัง" เธอยักไหล่ "อยู่ท่ีนั่น 

สะดวกสบายกว่าฟยอร์ดมาก หม่อมฉันเคยบอกแล้วว่าอย่าส่งแม่มด

ไปที่น่ัน เกิดโลตัสกับฮันนี่ไม่อยากกลับมาอีกจะท�าอย่างไรเพคะ"

"พวกเราก็ไปที่น่ันกันเถอะ" ทิลลีว่า

"อ้อ เช่นน้ันหม่อมฉนัจะไปเตรยีมตัวเด๋ียว...อะไรนะเพคะ" แอชเชส

ตะลงึไปครูใ่หญ่กว่าจะตัง้สตไิด้ "พวก...พวกเราจะไปท่ีน่ันหรอืเพคะ"

เจ้าหญิงล�าดับท่ีห้าบุ้ยปาก "ก็ตกลงกันแล้วไม่ใช่หรือว่าพวกเรา 

จะไปช่วยพวกเขาสูก้บัสตัว์อสรูน่ะ แล้วก็จะได้ถือโอกาสรับแม่มดคนอืน่ๆ  

กลับมาด้วยเลย หากไม่มีโลตัส ปีหน้าข้าจะหาบ้านที่ใดมาให้ผู้อพยพ 

จากอ่าวเครสเซนต์มนูอยู่เล่า"

"แต่กว่าจะถึงฤดหูนาวก็อกีตัง้เดอืนกว่าเลยนะเพคะ ไม่เหน็ต้องรบี 

ถึงเพียงนัน้ก็ได้"

"ตลอดการเดนิทางพวกเราต้องใช้เวลาไม่ใช่น้อยๆ หากเมอืงชายแดน

ก�าลงัเดอืดร้อนอยู่จรงิๆ พวกเราก็จะได้ช่วยแม่มดในสมาคมได้เรว็ขึน้ แล้ว 

อีกอย่าง..." เธอขยิบตา "ข้าอยากเห็นกับตาด้วยว่าพ่ีชายผู้ไม่น่าชื่นชม 

ของข้าคนนัน้เปลีย่นไปอย่างไรบ้าง"
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โรแลนด์ตื่นเพราะความหนาวตั้งแต่เช้าตรู่ เขามุดออกมาจาก 

ผ้าห่มทีเ่ยน็เฉยีบ หยิบเสือ้ขนแกะขึน้คลมุ แล้วจุม่เท้าทัง้สองข้างลงใน 

ถังน�า้อุน่

นีล่่ะอภิสทิธ์ิเฉพาะเจ้าชาย...ทุกๆ เช้าสาวใช้จะยกถังน�า้ร้อนมาวางไว้

ข้างเตียงพร้อมกับผ้าสะอาดและนมร้อน วิธีนี้ช่วยเพ่ิมความอบอุ่นให้

ร่างกายเขาได้อย่างรวดเรว็

แน่นอนว่าหากเทียบกับชนชั้นสูงทั่วไปท่ีมักเรียกหญิงสาวมาให้

ความอบอุ่น เขาก็คิดว่าตัวเองส�ารวมมากแล้ว เดิมทีเจ้าชายล�าดับท่ีส่ี 

ก็ตั้งใจพาไทร์มาด้วยเหตุผลนี้เช่นกัน แต่ยังไม่ทันได้เสพสมก็หมด 

ลมหายใจไปเสียก่อน ส่วนตัวโรแลนด์ไม่ชอบธรรมเนียมนี้ จึงให ้

สาวใช้อาวุโสมากประสบการณ์มารับต�าแหน่งนี้แทน และน่ันก็เป็น 

การตัดสนิใจทีถู่กต้องทีส่ดุ แม้เวลานีจ้ะมแีม่มดมาอยู่ในปราสาทมากมาย 

เธอก็ยังดูแลความเรียบร้อยทั้งในและนอกปราสาทได้อย่างไม่ขาดตก

บกพร่อง

ไฟในเตาผิงดับไปนานแล้ว คงเหลือไว้เพียงข้ีเถ้าสีขาว ลมเย็น 

ตอนที่ 321

กฎหมายเมืองชายแดน
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พัดลอดช่องหน้าต่างด้านหลงัเข้ามาจนหนาวไปถึงกระดกู ไม่น่าเชือ่เลยว่า

ตอนน้ียังเป็นฤดูใบไม้ร่วงอยู่ โรแลนด์เชด็เท้าให้แห้งแล้วใช้น�า้อุน่อกีอ่าง 

ล้างหน้าบ้วนปาก จากน้ันจงึเดนิไปปิดหน้าต่างท่ีเปิดมาตลอดคนื

แม้คนในยุคนี้นิยมใช้เตาผิงอย่างแพร่หลาย ทว่าเขายังกลัวพิษ 

จากคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ จึงมักแง้มหน้าต่างช่องเล็กๆ ไว้ทุกคืน  

ครึง่คนืแรกยังถือว่าอบอุน่ด ีแต่พอเช้าตรู่ฟืนถูกเผาจนหมด อุณหภูมใินห้อง

แทบไม่ต่างจากนอกห้องเลย

ต้องรีบหาวิธีแก้ปัญหาน้ีเสียแล้ว โรแลนด์คิด มิฉะน้ันเขาคง 

ไม่มโีอกาสได้นอนตืน่สายแน่ๆ

หลงัจากกินอาหารเช้าเสรจ็ เขาก็พาไนตงิเกล หวัหน้าอศัวิน และ

องครกัษ์จ�านวนหน่ึงไปตรวจเขตก�าแพงเมอืงตามปกติ

พ้ืนทีร่ะหว่างก�าแพงเมอืงใหม่กับก�าแพงเมอืงเก่าเป็นทุง่กว้าง ซึง่

ตอนน้ีกลายเป็นสขีาวโพลนไปแล้ว เวลาเดนิย�า่ไปบนหมิะหนา โรแลนด์

จะได้ยินเสยีงสวบสาบดงัมาจากใต้พ้ืนรองเท้า

เหนือศีรษะขึ้นไปเป็นท้องฟ้าสีเทาอ่อน เกล็ดหิมะเย็นๆ ปลิวเข้า 

คอเสือ้เขาเป็นบางคราว เขารูว่้าอากาศเช่นนีจ้ะคงอยู่ไปจนถึงฤดใูบไม้ผลิ 

ปีหน้า...หรอือาจจะนานกว่านัน้

"สถานการณ์ที่แนวป้องกันเป็นอย่างไรบ้าง"

"ดีกว่าครั้งก่อนมากพ่ะย่ะค่ะ" สีหน้าของคาร์เตอร์แลดูผ่อนคลาย 

"ทหารส่วนใหญ่ในกองทัพท่ีหน่ึงเคยผ่านประสบการณ์ท�าสงครามมาแล้ว 

ย่ิงตอนนี้มีปืนยาวลูกโม่ใช้ด้วยก็ยิ่งสบายใหญ่ แค่จัดคนเฝ้าไว้สิบคน 

ต่อหนึง่ร้อยเมตรก็ควบคมุสตัว์อสรูทีอ่ยู่ด้านล่างได้แล้วพ่ะย่ะค่ะ นอกจากนี้

ก�าแพงเมอืงใหม่ก็สงูกว่าก�าแพงหินเดิมถึงครึง่เมตร พันธ์ุหมาป่ากระโดด 

ขึน้มาได้ล�าบาก เวลาน้ีเลยกลายเป็นเป้าฝึกยิงของทหารไปโดยปรยิาย 

ตราบใดท่ียังไม่มพัีนธ์ุผสมบกุเข้ามา สตัว์ประหลาดพวกนีก็้ไม่มทีางทะลวง
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แนวป้องกันได้แน่นอนพ่ะย่ะค่ะ"

"เช่นนั้นก็ดี"

โรแลนด์เดนิข้ึนก�าแพงเมอืง เหล่าทหารท่ียืนยืดอกเชดิหน้าพากัน

ท�าความเคารพเขาตลอดทาง ล�าพังแค่ความขนัแข็งน้ีก็ต่างจากกองพลเรอืน

ในอดีตมากแล้ว แม้ตอนนั้นทุกคนจะยืนแทงทวนอย่างเป็นระเบียบอยู่ 

บนก�าแพง แต่น่ันก็เป็นแค่พฤติกรรมทีเ่กิดจากความเคยชนิระหว่างฝึกซ้อม

เท่าน้ัน ดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความงุนงง ท่าทางแข็งทื่อ หาก

สังเกตดีๆ  จะเห็นว่าหลายคนก�าลงัขาสัน่ด้วย

แต่เวลานี้ดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจ หลังจาก

ท�าความเคารพเจ้าชายแล้ว ทุกคนก็เลื่อนสายตาไปด้านหน้าเพ่ือ

สังเกตการณ์สนามรบต่อ

โรแลนด์เดินเลียบก�าแพงเมืองไปทางป่าเร้นลับ บริเวณน้ีดูคึกคัก 

มากทีเดยีว

ที่น่ีเป็นเขตบ้านพักชั่วคราวของทาสและผู้อพยพ หากมองจาก

ก�าแพงลงไปจะเหน็เนินดนิเส้นยาวเรยีงตวัขนานกัน ดคูล้ายกับคลืน่น�า้ 

ที่กระเพ่ือมข้ึนๆ ลงๆ ด้านในเนินดินที่นูนขึ้นมาแต่ละเส้นแบ่งเป็นห้อง 

สบิกว่าห้อง โครงสร้างของมนัไม่ต่างจากบ้านถ�า้เท่าไรนัก ก�าแพงดนิหนาๆ 

ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในห้องได้อย่างดี ยิ่งมีเตียงเตาที่ให้ความอบอุ่น 

ได้อย่างน่าอศัจรรย์ด้วยแล้ว ขอแค่ห่มผ้าอกีสกัผนืก็หายหนาวเป็นปลดิทิง้

เขตบ้านพักชั่วคราวทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ ส่วน 

ทีอ่ยู่ตดิกบัก�าแพงเมอืงเรยีกว่าเขตตะวันตก เป็นทีอ่ยู่ของผูอ้พยพ ส่วน 

เขตตะวนัออกซึง่อยู่ห่างจากก�าแพงเมอืงออกไปเป็นทีอ่ยู่ของทาส

ที่ว่าการเมืองจะส่งเจ้าหน้าที่มาแจกอาหารและถ่านไม้ท่ีน่ีทุกวัน  

ผู้อพยพจะต้องช่วยงานพลาธิการของกองทัพที่หนึ่งซึ่งท�าหน้าที่ป้องกัน

ก�าแพงเมืองเป็นการตอบแทน ส่วนพวกทาสนั้นตุนข้าวสาลีไว้มากพอ 
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อยู่แล้ว จงึไม่ค่อยอยากออกจากบ้านอันอบอุน่กันสกัเท่าไร แต่ก็มคีนหวัใส

บางคนออกไปท�างานเบด็เตลด็เพ่ือหารายได้เสรมิให้ตวัเองเช่นกัน

ทนัใดนัน้เสยีงคนทะเลาะกันอย่างรนุแรงก็ดงัมาจากรอยต่อระหว่าง

เขตตะวันออกและตะวนัตก โรแลนด์หันมองตามเสยีงก็เหน็คนกลุม่ใหญ่

ก�าลังยืนแหกปากโต้เถียงกันอยู่บนถนนในเขตที่พักอาศัย หน่ึงในนั้น 

สวมชดุสนี�า้เงินขาว ดเูหมอืนจะเป็นเจ้าหน้าทีข่องทีว่่าการเมอืง ไม่นานนัก 

การโต้เถียงก็ยกระดับเป็นการต่อยตี คนสองกลุ่มตะลุมบอนกันอย่าง 

ดุเดือด ดูสับสนอลหม่านไปหมด

"ฝ่าบาท?" คาร์เตอร์เรียกเขา

"พวกเราไปดูกันเถอะ" โรแลนด์พยักหน้า

พวกเขาเดินทางมายังจุดเกิดเหตุ หัวหน้าอัศวินรีบกระตุ้นม้า 

น�าหน้า พุ่งแทรกกลางกลุ่มคนท่ีก�าลังชกต่อยกันทันที เพียงไม่ก่ีอึดใจ 

คนท่ีเป็นตวัตัง้ตัวตีก็ล้มลงกับพ้ืน เหล่าองครกัษ์ของโรแลนด์ต่างชกัดาบ 

ตะโกนสั่งให้ทุกคนหยุด สถานการณ์จึงสงบลงอย่างรวดเร็ว

พอเห็นผูป้กครองเมอืงชายแดน คนท้ังสองกลุม่กร็บีคกุเข่าลงกับพ้ืน

"เจ้าชือ่อะไร" โรแลนด์นิว่หน้ามองไปทางเจ้าหน้าท่ีของท่ีว่าการเมอืง 

ซึง่ถูกต่อยหน้าไปสองหมดั "เกิดอะไรข้ึน ใครเป็นคนเริม่ก่อน"

"ทลูฝ่าบาท กระหม่อมชือ่โคยา ฮาวิส" เขากุมหน้าพูด "เจ้าคนอพยพ

สารเลวที่สวมผ้าป่านสีน�้าตาลน่ันลงมือก่อนพ่ะย่ะค่ะ! กระหม่อมก�าลัง 

แจกอาหารอยู่ดีๆ  เขาก็กระโจนเข้ามาราวกับสนุขับ้าพ่ะย่ะค่ะ"

ผูอ้พยพท่ีโคยาชีน้ิว้ใส่เงยหน้าข้ึนว่า "ฝ่าบาท เรือ่งราวไม่ได้เป็นเช่นท่ี

เขาทูลพ่ะย่ะค่ะ คนพวกนีกั้บทาสรวมหวักันรดีไถพวกกระหม่อม พวกเขา 

เก็บเงินค่าโจ๊กข้าวสาลท้ัีงๆ ทีฝ่่าบาทเคยตรสัตอนท่ีรบัพวกกระหม่อมมาว่า 

ฝ่าบาทไม่ทรงคดิเงนิค่าของพวกนี!้"

โรแลนด์แอบประหลาดใจเล็กน้อย ที่ว่าการเมืองคัดผู้อพยพจาก 
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ดนิแดนตะวันออกไปแล้วรอบหนึง่ ช่างฝีมอื คนทีม่คีวามสามารถพิเศษ 

และคนทีรู้่หนงัสอืล้วนถูกย้ายไปอยู่เขตวงแหวนชัน้ในจนหมด ตามหลักแล้ว 

ทีน่ีน่่าจะเหลอืแต่ชาวบ้านธรรมดาเท่านัน้ ทว่าน�า้เสยีงและการใช้ค�าของ 

อกีฝ่ายกลบัฟังดไูม่เหมอืนชาวบ้านแม้แต่น้อย

หากเทียบกันแล้ว เจ้าหน้าทีข่องทีว่่าการเมอืงทีเ่อาแต่พ่นวาจาดหูมิน่

อย่างค�าว่าสารเลวหรอืสนุขับ้าคนน้ันช่างน่าผดิหวังเหลือเกิน เขามทีัง้ชือ่

และนามสกุล...ดูท่าคงเคยเป็นอศัวินของดยุกไรอนั

"ข้าเคยสญัญาไว้เช่นนัน้จรงิๆ...ก่อนทีจ่ะรบัพวกเจ้าเข้าเมอืงชายแดน

อย่างเป็นทางการ ข้าจะให้โจ๊กข้าวสาลแีละทีอ่ยู่อาศยัแก่พวกเจ้าโดยไม่เก็บ 

ค่าใช้จ่ายใดๆ" โรแลนด์พูดย�า้ต่อหน้าผูอ้พยพทัง้หมด "และเวลานีสั้ญญา 

ทีว่่าน้ันก็ยังมผีลอยู่!"

"ฝ่าบาททรงเมตตา!"

"เจ้าชายทรงพระเจริญ!"

"ขอบพระทัยฝ่าบาท!"

ผู้อพยพพากันโขกศีรษะร้องเสียงขรม

ส่วนโคยานั้นถึงกับหน้าเปลี่ยนสีในพริบตา

"แต่ว่าการท�าร้ายร่างกายในเขตปกครองของข้าถือเป็นเร่ือง 

ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการท�าร้ายร่างกายเจ้าหน้าทีข่องทีว่่าการเมอืง"  

โรแลนด์ส่งสญัญาณให้องครกัษ์ "คมุตวัผูอ้พยพและทาสทีก่่อเรือ่งไปที่

ปราสาท ข้าจะตดัสนิเรือ่งน้ีด้วยตวัเอง"

เขาหยุดไปเล็กน้อย ก่อนจะหันไปมองโคยาอย่างสนใจ "แล้วก็... 

ข้าอยากถามเจ้าด้วยว่าเหตใุดจงึมกีารเก็บเงินค่าโจ๊กข้าวสาลไีด้"
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เมือ่กลบัมาถึงโถงใหญ่ในปราสาท โรแลนด์ก็หย่อนตวันัง่บนเก้าอี้

พลางเหลอืบมองคนใต้ปกครองท่ีอยู่ด้านล่าง

เท่าท่ีเขาจ�าได้ เจ้าชายตัวจริงเคยใช้อ�านาจพิพากษาตอนมาอยู ่

เมอืงชายแดนใหม่ๆ แค่ครัง้เดียว หลงัจากน้ันเขาก็แตกหักกับพวกขนุนาง 

ย่ิงเจอความเป็นอยู่ทีไ่ม่สะดวกสบายเข้าไป สดุท้ายจงึโยนงานท้ังหมดให้ 

บารอฟแล้วไม่ถามถึงอกีเลย

พอคนมากันจนครบ โรแลนด์ก็เริ่มการพิพากษา

เขาให้แต่ละฝ่ายเล่าถึงสาเหตกุ่อนจงึค่อยซกัถามข้อสงสยั...เมือ่ม ี

ไนติงเกลคอยช่วยอยู่เงียบๆ เขาก็ไม่จ�าเป็นต้องตัดสินว่าใครพูดโกหก 

หรือพูดไม่ตรงกับใจ แล้วก็ไม่จ�าเป็นต้องมีสมองท่ีละเอียดรอบคอบ 

เหมอืนอย่างโคนันด้วย งานพิพากษากลบักลายเป็นเรือ่งทีง่่ายดายและ 

ไม่เปลอืงแรงแม้แต่น้อย

ไม่นานความจริงก็กระจ่างชัดอย่างรวดเร็ว

เน่ืองจากโคยา ฮาวิสถูกปลดจากต�าแหน่งอัศวินจึงรู้สึกไม่พอใจ 

อยู่ลึกๆ ขณะเดียวกันก็เบื่อหน่ายงานจุกจิกในท่ีว่าการเมืองเต็มที  

ตอนที่ 322

หน่วยรักษาความสงบแห่งดินแดนตะวันตก
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เลยเอาความขุ่นเคืองไปลงกับผู้อพยพ เขาถือโอกาสเก็บเงินผู้อพยพ 

ขณะแจกโจ๊กข้าวสาล ี ท้ังยังยุยงให้ทาสกับผูอ้พยพแตกคอกัน โดยโกหกว่า

พวกทาสไม่ยอมส่งเสบยีงทัง้หมดให้เมอืงชายแดน ในคลงัจงึมข้ีาวสาลี 

ไม่พอ ไม่สามารถน�ามาแจกเปล่าๆ ได้

แท้จรงิแล้วโคยาเก็บเงนิค่าโจ๊กข้าวสาลติีดต่อกันมาหลายวันแล้ว 

แต่เนื่องจากเขาสวมชุดเจ้าหน้าท่ีเด่นสะดุดตา พวกผู้อพยพกลัวว่า 

จะถูกล้างแค้นเอาภายหลังจึงได้แต่ทนเงียบไว้ ทว่าน่ันกลับท�าให้เขา

ก�าเริบเสิบสานย่ิงกว่าเก่า จนมาวันนี้ผู้อพยพที่ชื่อเวเดอร์ได้ลุกขึ้นมา 

ต่อต้านพฤติกรรมของเขา เหตุการณ์ลุกลามไปเป็นความรุนแรง  

เรื่องทั้งหมดถึงได้แดงออกมา

โรแลนด์เข้าใจสถานการณ์แล้วก็แอบโล่งอก

โดยปกติองค์กรที่อยู่ในช่วงพัฒนาจะเต็มไปด้วยพลังชีวิตและ 

ความกระปรีก้ระเปร่า แม้ว่าหลงัจากพัฒนาจนมัน่คงแล้วจะต้องเจอกับ

ความฟอนเฟะและภาวะชะงกังนัอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ แต่นัน่ก็น่าจะเป็น

ปัญหาทีเ่กิดขึน้หลงัจากรวบรวมแผ่นดนิเกรย์คาสเซลิได้แล้ว หากองค์กรใด

พบปัญหานีต้ัง้แต่เริม่ก็ยากทีจ่ะพัฒนาไปได้ไกล

ยังดทีีน่ี่เป็นแค่พฤตกิรรมของโคยาเพียงคนเดยีว ไม่ได้เก่ียวพันไปถึง

เจ้าหน้าที่คนอื่นๆ และเรื่องน้ีก็ยังอยู่แค่ในระดับรีดไถ ไม่ได้ไปไกลถึง 

ระดบัสมคบคดิแอบน�าเสบยีงไปขายต่ออย่างท่ีเขากังวล

แน่นอนว่าเขาเองก็มีส่วนต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เช่นกัน ตอนนั้น 

ทีว่่าการเมอืงก�าลงัขาดคน เขาจงึไม่ได้คัดเลอืกและอบรมพวกอศัวินทีม่า

สวามภิกัด์ิเท่าท่ีควร เพียงแค่ตกัเตอืนคร่าวๆ แล้วส่งให้บารอฟไปจดัการ

ต่อ แต่สิง่ท่ีเกิดข้ึนพิสจูน์ให้เห็นแล้วว่าไม่ใช่ทกุคนทีจ่ะสมคัรใจท�างานน้ี 

หรอืยอมรบัความอปัยศอนัใหญ่หลวงจากการถูกลดฐานะอศัวินไปเป็น

สามญัชนได้
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โรแลนด์เรยีกบารอฟมากระซบิถามว่า "ปกตใินสถานการณ์เช่นน้ี  

ผูป้กครองควรตดัสนิอย่างไร"

"ฝ่าบาทต้องแยกเป็นสองเรือ่งพ่ะย่ะค่ะ" ฝ่ายหลงัตอบอย่างนอบน้อม 

"หากผูก้ระท�าผดิเป็นขนุนาง เสยีค่าปรบัแค่ไม่ก่ีเหรยีญทองก็พ้นโทษแล้ว 

ส่วนสามญัชนทีท่�าร้ายขนุนางอาจถูกตดัสนิโทษหนักหรือเบาก็ได้ มตีัง้แต่ 

โทษโบยไปจนถึงตัดมอืพ่ะย่ะค่ะ"

"แต่โคยาไม่ใช่ขุนนาง" เจ้าชายยักไหล่ "ข้าปลดเขาแล้ว"

"พ่ะย่ะค่ะ ฝ่าบาท เช่นนัน้การตดัสนิก็ข้ึนอยู่กับอารมณ์ของผูป้กครอง

พ่ะย่ะค่ะ"

"ไม่มีกฎที่แน่นอนเลยหรือ"

บารอฟส่ายหน้า

เขาขมวดคิ้ว ขึ้นอยู่กับอารมณ์เพียงอย่างเดียวนี่นะ ค�าพูดนี ้

แฝงความนัยไว้ว่าผู้ปกครองสามารถจัดการกับสามัญชนอย่างไรก็ได้ 

เพราะในสายตาของขุนนาง พวกเขาไม่ถือเป็น 'คน' ที่ต้องปฏิบัติด้วย 

ความเท่าเทยีมอยู่แล้ว

"แล้วนอกจากโทษประเภทตัดมือ ตัดเท้า โบย หรือดึงเล็บแล้ว 

ยังมโีทษทีธ่รรมดากว่าน้ีหรอืไม่ อย่างเช่นขงัคุกน่ะ"

"ขังคกุหรอืพ่ะย่ะค่ะ" บารอฟอ้ึง "ฝ่าบาททรงหมายถึงแค่จบัขงัคกุ 

เฉยๆ หรือพ่ะย่ะค่ะ เช่นนั้นจะนับเป็นการลงโทษได้อย่างไร คุกเป็นแค ่

สถานท่ีขังนักโทษชั่วคราว ไม่ช้าก็เร็วย่อมต้องน�าตัวนักโทษออกมา 

ตัดสินโทษอยู่ดี หากฝ่าบาททรงขังพวกเขาไปเรื่อยๆ ฝ่าบาทก็ทรงต้อง 

ให้อาหารพวกเขาด้วย กระหม่อมว่าส�าหรับคนพวกนี้แล้ว น่าจะเป็น 

การตกรางวลัเสยีมากกว่า"

เอาล่ะ ดูเหมือนโทษจ�าคุกซึ่งมักตัดสินกันในยุคสมัยใหม่ 

จะใช้ไม่ได้ผลกับท่ีนี่เสียแล้ว โรแลนด์คิดอยู่สักพักจึงตัดสินใจท�าตาม
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ธรรมเนียมเดมิของเกรย์คาสเซลิ เขาลกุขึน้ยืนพลางกวาดตามองไปทัว่โถง 

"ข้าจะประกาศผลการตดัสนิเดีย๋วน้ี โคยา ฮาวสิบกพร่องต่อหน้าที ่ รดีไถ 

ผูอ้พยพ นบัแต่นีไ้ปให้ปลดออกจากทุกต�าแหน่งในท่ีว่าการเมอืง ส่งไป 

ใช้แรงงานในเหมอืงเป็นเวลาสบิปี และรบิทรพัย์เป็นจ�านวนสามเท่าของ 

เงนิทีร่ดีไถได้

เวเดอร์ท�าร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ของที่ว่าการเมืองก่อน ให้น�าตัว 

ไปโบยสบิท ีผูอ้พยพและทาสทีม่ส่ีวนร่วมในการทะเลาะวิวาท ให้รบิเงนิ

จ�านวนสองเหรียญทองหรือโบยห้าที ส่วนโจ๊กข้าวสาลีให้แจกต่อไป 

ตามปกต ิทรพัย์สนิท่ีถูกรดีไถมาก่อนหน้าน้ีต้องชดใช้คนืเจ้าของให้หมด"

เขามองไปทางเจ้ากรมที่ว่าการเมือง "เจ้าไปจัดการตามค�าตัดสิน 

ของข้า และอย่าลมืประกาศผลการตัดสนิให้คนในเขตบ้านพักชัว่คราวรู ้

ด้วย"

"น้อมรับพระบัญชาพ่ะย่ะค่ะ ฝ่าบาท" บารอฟโค้งตัว

โรแลนด์กลบัมาถึงห้องท�างานแล้วก็พิงเก้าอีบ้ดิข้ีเกียจ ไม่นานนัก 

ก็รูส้กึถึงมอืท่ีแตะลงบนหวัไหล่ทัง้สองข้าง ก่อนจะออกแรงนวดเบาๆ

เขาหลับตาลง ดื่มด�่าความสุขสบายนี้อยู่พักหนึ่ง

เหตกุารณ์เมือ่ครูน้ี่ท�าให้โรแลนด์ตระหนกัได้ว่าย่ิงจ�านวนประชากร

เพ่ิมข้ึน อ�านาจของท่ีว่าการเมืองก็ย่ิงเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วตามไปด้วย  

บางทน่ีีอาจถงึเวลาเผชญิหน้ากับการตรวจสอบภายในแล้วก็ได้

ทว่าเขาไม่อยากต้ังหน่วยงานประเภทกรมอัยการ หรือส�านักงาน

ต�ารวจข้ึนในยุคน้ี หน่วยงานแรกไม่เพียงต้องใช้บคุลากรทีอ่่านออกเขียนได้

จ�านวนมาก แต่ยังอาจน�าไปสูร่ะบอบการปกครองท่ีคนโจมตกัีนเอง หรอื

เก่ียงความรับผิดชอบกันได้ง่ายๆ ด้วย ซึ่งนั่นจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้ 

และเผยแพร่นโยบายในอนาคต ส่วนอย่างหลงันัน้ไม่ต่างจากการลดทอน

อ�านาจผูป้กครองกลายๆ ให้อ�านาจในการบญัญัติ ตีความ และใช้กฎหมาย 
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อยู่ในมอืเขาจะดีทีส่ดุ

เขาต้องการระบบทีช่ดัเจน ไม่ซบัซ้อน ไม่ต้องใช้คนมากก็สามารถ

ตรวจสอบความโปร่งใสได้

โรแลนด์กุมมืออีกฝ่ายไว้

ไนติงเกลเก็บหมอกมายาแล้วขึน้ไปนัง่บนโต๊ะขณะยังจบัมอืเจ้าชาย

ไว้ ก่อนจะเอยีงหน้าถามว่า "มอีะไรหรอืเพคะ"

ท่อนขาเรียวยาวแกว่งไกวอยู่ข้างโต๊ะ รองเท้าหุ้มข้อหนังกวางกับ

กางเกงหนงัรดัรปูขบัให้ทรวดทรงอนังดงามของเธอย่ิงดเูด่นชดั

โรแลนด์กระแอมสองทีก่อนจะพูดขึน้ "ข้าตัง้ใจจะตัง้หน่วยงานใหม่

ส�าหรบัสอดส่องทีว่่าการเมอืง และจบัตาดกูลุม่หรอืบคุคลทีอ่าจเป็นภยั 

ต่อความมัน่คงของดนิแดนตะวันตกโดยเฉพาะ หน่วยงานน้ีจะอยู่ภายใต้ 

ค�าสั่งของข้าเท่านั้น ท้ังยังเป็นอิสระ ไม่ได้ข้ึนตรงกับท่ีว่าการเมืองและ

กองทพัทีห่นึง่" เขาพูดเน้นทลีะค�า "หน่วยงานนีม้ชีือ่ชัว่คราวว่า 'หน่วยรักษา

ความสงบแห่งดนิแดนตะวันตก' ข้าอยากให้เจ้าเป็นผูด้แูลหน่วยงานน้ี"

"หม่อมฉันหรือเพคะ" เธอกะพริบตาปริบๆ

"ถูกต้อง มแีต่เจ้าเท่านัน้ท่ีจบัโกหกคนได้ง่ายๆ ลกูไม้ใดๆ ก็ตบตาเจ้า 

ไม่ได้" โรแลนด์พยักหน้า "ว่าอย่างไร หากเจ้าตกลง ข้าจะให้คนจัดชา 

ยามบ่ายพร้อมไอศกรมีให้เจ้าเป็นกรณีพิเศษตลอดฤดหูนาวนี ้แล้วก็..."

ไนติงเกลบีบมือเขาเบาๆ "ต่อให้ฝ่าบาทไม่ประทานของพวกน้ี  

หม่อมฉนัก็ตกลงอยู่แล้วเพคะ...ขอเพียงเป็นสิง่ทีฝ่่าบาททรงต้องการ"

"..." โรแลนด์พลันรู้สึกเขินขึ้นมา

เธอหัวเราะ ไม่ปล่อยให้ความเงียบกินเวลานาน "ว่าแต่หม่อมฉัน 

ต้องท�าอย่างไรบ้างเพคะ"

"อมื ส่วนของผูค้มุงานน่ะไม่ยากหรอก" เจ้าชายปรบัอารมณ์ตวัเอง 

"ข้าจะตัง้กล่องรบัเรือ่งร้องเรยีนไว้ทีห่น้าประตูปราสาท เจ้าแค่ตรวจสอบ



28 ปล่อยแม่มดคนนั้นซะ 6

ความถูกต้องของจดหมายร้องเรยีนก็พอ"

วิธีประหยัดท่ีสดุในการแก้ปัญหานีย่้อมเป็นการอาศยัพลงัมวลชน

ช่วยสอดส่องดูแล รวมถึงให้ท่ีว่าการเมืองคอยตรวจสอบกันเองด้วย 

เหมือนอย่างตอนจับสายสืบในเมืองชายแดนเมื่อเดือนแห่งปีศาจ 

ปีท่ีผ่านมา

วิธีนี้ใช้กับยุคสมัยใหม่ไม่ได้ เพราะต้องเสียเวลาตรวจสอบ 

ทั้งคนร้องเรียนและคนถูกร้องเรียน ซ�้ายังอาจมีการแจ้งความเท็จ  

การให้ข้อมลูผดิๆ รวมถึงการจงใจใส่ร้าย แต่เรือ่งนีไ้ม่ใช่ปัญหาส�าหรบั 

ไนตงิเกล เธอสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ง่ายดายราวกับพลกิฝ่ามอื แค่

เรยีกตวัผูเ้ก่ียวข้องมาสอบถามกร็ูเ้รือ่งแล้ว...หากค�าร้องเรยีนเป็นความจรงิ

ก็ตกรางวลัให้ แต่หากเป็นการใส่ร้ายหรอืให้ข้อมลูเท็จก็จบัลงโทษเสีย แค่ 

ยึดกฎสองข้อน้ีเป็นหลกั ระบบการฟ้องร้องก็จะเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ

"ส่วนเรื่องการรักษาความมั่นคงของดินแดนตะวันตก การขจัด 

ภัยคกุคามและอนัตรายทีแ่อบแฝงก็เหมอืนกบัระบบข่าวกรองภายในนัน่ล่ะ 

ข้าจะค่อยๆ หาคนมาให้เจ้า จนกระทัง่สายตาของเจ้าสอดส่องได้ท่ัวทัง้ 

ดนิแดนตะวันตก"
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พอพูดถึงตรงน้ีโรแลนด์ก็เริม่นกึภาพระบบรักษาความสงบเรยีบร้อย

ในดนิแดนออก

เวลานี้เมืองชายแดนมีคนอยู่ประมาณสองหมื่นคน นอกจาก 

ชาวเมืองดั้งเดิมและคนที่ถูกส่งมาจากป้อมปราการลองซองแล้วยังมี 

ผู้อพยพจากดินแดนตะวันออกด้วย ประเดี๋ยวคณะทูตท่ีบารอฟส่งไป 

กลับมาเมื่อไรก็อาจจะพาคนจากดินแดนใต้และดินแดนเหนือกลับมา 

เพ่ิมอกี คราวน้ีโครงสร้างประชากรก็จะย่ิงซบัซ้อน ผูค้นจะย่ิงหลากหลาย 

ความขดัแย้งอย่างในวันนีย่้อมเพ่ิมมากขึน้เรือ่ยๆ

ดงันัน้เขาจะต้องสร้างระบบสนัตบิาลขึน้มาทดแทนการลาดตระเวน

ของกองทัพที่หนึ่ง...เพราะไม่ช้าก็เร็วจะต้องมีการแยกกองก�าลังรักษา

ความสงบภายในกับภายนอกอยู่ดี เขาเองก็เคยคิดถึงปัญหาข้อน้ีเช่นกัน 

แต่เพราะคนไม่พอจงึต้องพักไว้ก่อน ในเมือ่ตอนน้ีกองทพัท่ีหน่ึงต้องคอย

เฝ้าระวังสัตว์อสูร และจ�านวนประชากรก็เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ นี่คงถึงเวลา 

ท�าตามแผนท่ีพับเก็บไว้เสยีที

เขาจะเป็นคนบญัญัติ ตีความ และใช้กฎหมายพิพากษาความผิด 

ตอนที่ 323

กองสันติบาล
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ที่ร้ายแรงเอง โดยทุกคดีจะท�าการพิพากษาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ส่วน 

ฝ่ายสันติบาลมีหน้าที่จับตัวผู้กระท�าผิด และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของ 

ชาวเมืองตามกฎหมาย งานนี้หน่วยรักษาความสงบจะต้องก�ากับดูแล

ความโปร่งใสของระบบต่างๆ และป้องกันการใช้อ�านาจในทางที่ผิด 

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจใช้เจ้าหน้าท่ีของกองสันติบาลกวาดล้าง 

การทุจริตได้ ถือเป็นการประหยัดทรัพยากรมนุษย์ไปในตัว...นี่คือ 

โครงสร้างระบบรกัษาความสงบอย่างคร่าวๆ ของโรแลนด์

หากเขาสามารถทดลองระบบรักษาความสงบในเมืองชายแดน 

ได้ก่อนก็จะดมีาก พอถึงเวลาขยายเมอืงในช่วงปีหน้าก็จะได้น�ามาใช้กับ

ดนิแดนตะวันตกทัง้หมด

ถึงตอนนั้นพ้ืนที่ทุกแห่งรวมท้ังอาณาเขตใต้ปกครองของขุนนาง 

จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายชุดเดียวกันและถูกควบคุมโดยหน่วยงาน 

แห่งเดยีวกัน คนทีอ่ยู่เหนอืกฎหมายได้จะมเีพียงเขาคนเดยีวเท่าน้ัน

โรแลนด์รูว่้าตัวเองเป็นขนุนางท่ีมอี�านาจสงูสดุในดนิแดนตะวันตก 

จงึไม่สามารถประกาศว่าทุกคนมสีทิธ์ิเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย หรือ

สามารถล้มล้างระบบขุนนางได้ แต่อย่างน้อยเขาก็ยังสามารถท�าให ้

เมอืงของเขาไม่มขุีนนางศกัดนิาตามความหมายเดมิท่ียึดถือกันมา หาก

พวกเขาต้องการความคุ้มครองจากดินแดนตะวันตกก็ต้องยอมสละอ�านาจ

ปกครองของตวัเองเสยีก่อน

ส่วนคนท่ีจะมาดแูลหน่วยงานสนัตบิาลนัน้ โรแลนด์คดิไว้นานแล้ว

หวัหน้าอศัวินคาร์เตอร์ แลนนิส ผูม้คีณุธรรมอนัสงูส่งทว่ามวิีธีท�างาน 

ทียื่ดหยุ่น ถือเป็นตวัเลอืกทีไ่ม่เลวเลยจรงิๆ

ตอนทีเ่วเดอร์เดินโขยกเขยกกลบัมาท่ีบ้านพักชัว่คราวนัน้ ชายชรา

นามว่ากูกาซมิก็รบีปรีม่าหาเขา
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"เจ้า...ไม่เป็นไรใช่หรือไม่"

"ข้าไม่เป็นไร" เขาฉีกย้ิม "แค่ถูกโบยสิบทีเท่านั้น"

"ไหนให้ข้าดูซิ" กูกาซิมพูดอย่างร้อนรน

"เข้าไปข้างในก่อนเถอะ" ทนัททีีเ่วเดอร์เดนิเข้าไปในบ้าน ความอบอุน่

ด้านในก็ไล่ความหนาวเหนบ็ทีเ่กาะตามตวัไปจนหมด เพียงปิดประตลูง

บรรยากาศด้านในกับด้านนอกก็มสีภาพต่างกันราวกับคนละโลก เทยีบกับ

กระท่อมไม้ที่กันลมกันฝนไม่อยู่แล้ว บ้านดินท่ีทั้งเตี้ยและแคบหลังนี ้

ก็อุน่สบายกว่ามาก

จริงสิ ดูเหมือนคนท้องถ่ินจะเรียกบ้านเช่นน้ีว่าบ้านถ�้ากระมัง

ชายชราให้เวเดอร์นอนคว�่าบนเตียงเตาแล้วเลิกเสื้อด้านหลังขึ้น 

พอเห็นแผลของอีกฝ่ายก็อดตกใจไม่ได้

"หลังเจ้ามีแต่เลือดท้ังน้ัน ข้าจะไปเอาข้ีเถ้ามาโปะให้เดี๋ยวน้ี"

"อย่าเชยีว อย่าท�าเช่นน้ันเด็ดขาด นัน่เป็นแค่รอยเลือดแห้งเท่านัน้ 

เลอืดหยุดไหลไปนานแล้ว" เขาร้องห้าม "ท่านอศัวินบอกว่าเปิดแผลไว้เช่นนี้

ดแีล้ว อกีสองสามวันแผลจะสมานกันเอง"

"สองสามวันหรือ" กูกาซิมส่ายหน้าอย่างเป็นห่วง "ไม่จริงหรอก  

เดก็น้อย เจ้าอาจไข้ขึน้และหลงับวมเพราะแผลพวกน้ีกไ็ด้ ต่อให้ร่างกายเจ้า 

แข็งแรงเพียงใดก็ต้องใช้เวลาฟ้ืนฟูเป็นสปัดาห์อยู่ด ี เวลาอาการพวกนัน้

ก�าเรบิเป็นอย่างไร เจ้าน่าจะรูดี้กว่าข้าด้วยซ�า้"

"ท่านอาจจะยังไม่เชื่อ" เขาเลียริมฝีปากที่แห้งเล็กน้อย "แต่ข้า 

ไม่ได้รูส้กึเจบ็แผลท่ีหลงัเท่าไรเลย แค่รูส้กึเย็นและคนัมากกว่า นัน่เป็น

สญัญาณว่าแผลก�าลงัสมานกัน...พอถูกโบยครบแล้ว พวกเขากส็าดน�า้ใส่ข้า

หน่ึงถัง..."

"น�้าเกลือหรือ" ชายชราขมวดคิ้ว

"ตอนแรกข้าก็คิดเช่นน้ัน แต่กลับไม่รู้สึกแสบอย่างที่คิด" เวเดอร ์
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หวัเราะเบาๆ "อศัวินทีโ่บยข้าบอกว่าน�า้น่ีสามารถก�าจดัจลุนิทรย์ีทีก่่อโรค 

ได้ทุกชนิด ถ้าอยากให้แผลหายเรว็ๆ ก็ไม่ต้องท�าอะไรเพ่ิม แค่ปล่อยให้ 

มนัแห้งก็พอ"

"จุลิน...อะไรกัน"

"จุลินทรีย์" เขาเบ้ปาก "ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันคืออะไร คงจะเป็น 

ของเก่ียวกับแม่มดน่ันล่ะ"

ชายชราก้มหน้าลง ผ่านไปครูใ่หญ่จงึพูดเสยีงขรมึ "เจ้าไม่น่าลกุขึน้สู ้

เพ่ือข้าเลย หากเจ้าทนอกีสกัหน่อย..."

"หากข้าทน พวกเราก็มีแต่จะถูกกลั่นแกล้งหนักกว่าเดิม ข้ารู ้

สนัดานเจ้านัน่ด ีหรอืพูดอกีอย่างก็คือขนุนางส่วนใหญ่ก็เหมอืนกันท้ังน้ัน" 

เวเดอร์ถ่มน�า้ลาย "ข้าได้ยินว่าหากหิมะทีน่ีเ่ริม่ตกเมือ่ไรก็จะตกตดิต่อกันไป

หลายเดอืน ต่อให้พวกเรารวมเงนิกันก็อยู่ได้ไม่ถึงตอนนัน้อยู่ดี" เขาหยุดไป 

เลก็น้อย "แล้วอกีอย่าง...ข้าก็ตัง้ใจต่อยเขาเวลานัน้ด้วย"

"ตั้ง...ตั้งใจหรือ" กูกาซิมอ้ึงไป

"เพราะเจ้าชายจะเสด็จมาก�าแพงเมืองฝั่งตะวันตกเวลานั้นทุกวัน 

น่ะสิ ในเมื่อพระองค์ทรงสัญญาว่าจะแจกอาหารให้พวกเรา พระองค ์

ย่อมไม่ยอมให้ใครมาท�าให้พระองค์เสื่อมเสียชื่อเสียงแน่ นี่เป็นวิธีท่ี 

ได้ผลท่ีสุดแล้ว หากแค่ต่อยตีกันธรรมดา เรื่องก็คงไปไม่ถึงพระกรรณ 

ของเจ้าชาย บางทีโคยาอาจถูกใครบงการมาอีกที หากเจ้าหน้าที่ของ 

ทีว่่าการเมอืงคดิจะปิดข่าวนี ้ข้าพูดอะไรไปก็เปล่าประโยชน์"

"แต่คนที่บงการเขาอาจเป็นท่านผู้ปกครองเองก็ได้..."

"เรือ่งนัน้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย หากเจ้าชายทรงต้องการประหยัด

เงนิส่วนนี ้แค่สัง่ลดอาหารจากสามมือ้เป็นสองมือ้ก็เรยีบร้อยแล้ว อกีอย่าง 

ข้าไปสบืมาแล้วด้วย ทัง้คนท้องถิน่และพวกทาสต่างพูดเป็นเสยีงเดยีวกันว่า

เจ้าชายทรงเป่ียมเมตตาและมีคุณธรรมมาก" เขาหัวเราะอย่างภูมิใจ  
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"ท่านว่าข้าพูดถูกไหมเล่า"

"ทีแ่ท้ก็...อย่างนีน่ี้เอง" ชายชราพ่นลมหายใจยาว "เจ้ามองคนขาด

จรงิๆ"

แต่ก็มีจุดท่ีข้ามองพลาดไปเหมือนกัน ค�าตัดสินของเจ้าชายนั่น

อย่างไรล่ะ เวเดอร์คิดในใจ

เขาเคยเป็นสมาชกิกองลาดตระเวนในเมอืงวาเลนเซยีมาสิบกว่าปี

ย่อมเห็นความอัปลักษณ์ของเมืองซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยเปลือกอันสวยหร ู

จนทะลุปรุโปร่ง พวกขุนนางท่ีชอบใช้อ�านาจรีดไถชาวบ้านพวกน้ีเขา 

ก็เคยเห็นมาไม่น้อย แม้แต่ภายในกองลาดตระเวนเองก็มีเหตุการณ์

ประเภทนีเ้กิดขึน้บ่อยๆ เช่นกัน ดังนัน้ส�าหรบัเขาแล้วการแก้เผด็ขนุนาง 

ท่ีสงูส่งพวกนีจ้งึไม่ใช่เรือ่งยากเลย

ท่าทีโดยรวมของเจ้าชายเป็นอย่างท่ีเวเดอร์คิดไว้จริงๆ มีเพียง 

ค�าตัดสินเท่าน้ันท่ีอยู่เหนือความคาดหมายของเขา

ในสถานการณ์เช่นนี้ผู้ปกครองที่รักชื่อเสียงของตัวเองส่วนใหญ ่

มกัตัดสนิให้ฝ่ายถูกกระท�าไม่มคีวามผดิ ทว่าเจ้าชายกลบัตัดสนิโทษทกุคน...

ดเูหมอืนว่าจะให้ความส�าคญักับกฎระเบยีบมากกว่าชือ่เสยีงจรงิๆ

ส�าหรบัผูป้กครองทีม่กัท�าอะไรตามใจจนเคยตวัแล้ว นีเ่ป็นคณุสมบตั ิ

ท่ีหาได้ยากเหลอืเกิน

"แล้วหลังจากน้ีเจ้าจะท�าอย่างไรต่อไป" ชายชราเอ่ยถามอีกครั้ง

หลังจากเงียบไปครู่ใหญ่

"พักผ่อนสองวัน...ท่านอศัวินอนญุาตข้าเป็นกรณีพิเศษ หลงัจากนัน้ 

ค่อยไปช่วยงานพวกทหารท่ีแบกอาวุธแปลกๆ น่ันเหมอืนเดมิ"

"อันท่ีจริงเจ้าจะเข้าไปอยู่กับพวกช่างฝีมือในเขตเมืองชั้นในก็ได้"

"แต่ท่านเข้าไปด้วยไม่ได้นี่ กูกาซิม ท่านไม่ต้องพูดเรื่องน้ีแล้ว"  

เขาส่ายหน้า "ข้าไม่มีวันท้ิงท่านไว้ท่ีนี่เด็ดขาด"
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ชายชราคนนี้ไม่ใช่ทั้งคนในครอบครัวและผู้อาวุโสของเขา เมื่อ 

ครึง่ปีก่อนอกีฝ่ายยังเป็นแค่นกัโทษในคุกด้วยซ�า้ แม้ทุกคนจะรูว่้าชายชรา 

เป็นแพะรับบาปแทนพวกอันธพาลใต้ดิน แต่เพราะเรื่องเช่นนี้มีให้เห็น 

อยู่บ่อยครั้ง กองลาดตระเวนจึงขี้เกียจจะใส่ใจ ต่อมาเมืองวาเลนเซีย 

ถูกโจรสลัดกลุ่มใหญ่บุกปล้นทรัพย์ เดิมทีเวเดอร์ควรต้องตายเพราะ 

ความโกลาหลครั้งน้ันแล้ว แต่ในช่วงเวลาคับขันชายชรากลับลากเขา 

เข้าไปหลบในห้องขงั แล้วใช้ผ้าปทูีน่อนเหมน็ๆ บงัร่างไว้ได้ทนั เขาจงึโชคดี 

รอดชวิีตมาได้

เวเดอร์คิดไม่ถึงว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากนักโทษที่ตัวเอง 

เคยดถููกมาตลอด ในตอนน้ันเขาจงึตระหนกัได้ว่าตนก็ไม่ได้ต่างไปจาก

พวกขนุนางท่ีน่ารงัเกียจพวกนัน้เลย

เพ่ือนร่วมห้องอีกสองคนก็รู้สถานะของกูกาซิมดี ตราบใดท่ีเขา 

ยังอยู่ด้วยก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่หากเขาไปจากที่น่ีเมื่อไร คนพวกนั้น 

จะต้องหาเรื่องชายชราแน่นอน

"วางใจเถอะ แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเอง" เวเดอร์ลูบไหล่อีกฝ่าย

สองวันต่อมา เขาก็ได้ยินข่าวจากเขตเมืองชั้นในว่าเจ้าชายก�าลัง 

เปิดรบัสมคัรสมาชกิกองสนัติบาล
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"เฮ้ สาวๆ ท้ังหลาย สนใจซปุปลาสกัถ้วยหรอืไม่" กัปตนัแจก็ย่ืนศรีษะ

เข้ามาในห้องโดยสารพลางขยับกล้องยาสบูในปาก "เมือ่ครูม่ลีกูเรอืโชคดี  

ตกปลาเทราต์ไร้หางตัวใหญ่ได้ล่ะ"

"ขอบคุณ" ทิลลีพยักหน้า "เดี๋ยวพวกเราตามไป"

"ซปุปลาอกีแล้วหรอื" คล้อยหลงักัปตัน แอชเชสก็ถอนหายใจออกมา

เฮอืกใหญ่ "เจ้าซปุจดืๆ เหมน็คาวนีอ่ร่อยตรงไหนกัน"

"เจ้าก็ใส่เกลอืลงไปส"ิ บรซีหวัเราะเบาๆ "หรือจะใส่พริกไทยด้วยก็ได้ 

แต่อย่างหลงัน้ีราคาแพงอยู่ ท่านลงุแจก็คงไม่ยอมให้เจ้าใส่ง่ายๆ หรอก"

"ต้องไม่ใส่อะไรเลยสิ ถึงจะได้สัมผัสรสชาติแท้ๆ ของน�า้ซุป และ 

วัดคุณภาพของเนื้อปลากันไปเลย" แอนเดรียลูบผมยาวสีทองอ่อนของ 

ตวัเองด้วยท่วงท่าสง่างาม "เจ้าหญิงทิลล ีพวกเราไปทีห้่องกัปตนักันเถอะ

เพคะ"

"ขอแค่เป็นของร้อนก็พอ" ซาวีซึง่มรีปูร่างเลก็ทีส่ดุบ่นงมึง�า "นิว้เท้าข้า

เย็นจนจะแข็งหมดแล้ว"

คนทั้งหมดปีนบันไดจากห้องโดยสารด้านล่างขึ้นไปที่ห้องกัปตัน 

ตอนที่ 324

ลางบอกเหตุในมหาสมุทร
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ท้ายเรือชาร์มมิ่ง เวลาน้ันแจ็ก ตาเดียวก�าลังยืนมองคลื่นสีขาวท่ีบิด 

เป็นเกลยีวอยู่รมิหน้าต่าง

"อากาศบัดซบนี่ อยู่ดีๆ ก็ดันหนาวขึ้นมาได้" เขาพ่นควันออกมา 

"เทพเจ้าทั้งสามโปรดเมตตา เพิ่งจะกลางฤดูใบไม้ร่วงแท้ๆ"

"สงสัยเทพเจ้าของท่านหลับอยู่กระมัง" แอชเชสยักไหล่

"จุๆ อยู่กลางทะเลห้ามพูดเช่นน้ีเด็ดขาด" กัปตันแจ็กแสยะปาก  

"เทพสมุทรจับตาดูพวกเราอยู่" เขายกมือขึ้นท�าท่าอวยพรเหนือหน้าอก  

"เอาล่ะ อย่ามัวแต่คิดเรื่องพวกนี้เลย พวกเราไปกินซุปปลาให้อุ่นท้อง 

กันดกีว่า"

เพ่ือที่จะได้มีอาหารร้อนๆ กินในห้องกัปตัน แจ็กถึงกับเจาะรู 

ขนาดใหญ่บนพ้ืนไม้แล้ววางกระถางไฟลงไปในรู ทั้งยังโรยทรายรอบๆ  

เพ่ือกันความร้อน และเพ่ือป้องกันไม่ให้ไฟไหม้เรอืด้วย

ซุปปลาหม้อใหญ่เหนือกระถางไฟก�าลังเดือดจัด เสียงดังปุดๆ 

ลอยออกมาพร้อมกลิ่นหอมท่ีตลบอบอวลไปทั่วห้อง

คนท้ังหกถอดรองเท้าน่ังล้อมกระถางไฟ แล้วสอดเท้าเข้าไปในทราย

เน้ือละเอียดเพ่ือให้เท้าเย็นๆ ได้ด่ืมด�่าความอบอุ่นท่ีส่งผ่านมาจากถ่าน 

ทีก่�าลงัเผาไหม้อย่างเตม็ท่ี

ทิลลีรับถ้วยท่ีกัปตันย่ืนมา แล้วเป่าซุปที่ร ้อนจนไอข้ึนจางๆ... 

ซุปถ้วยน้ีไม่เหมือนซุปปลาหางด�าสีขาวขุ่น สีของมันออกเหลืองเข้ม 

น�้ามันที่ลอยอยู่เหนือผิวซุปสะท้อนประกายระยิบระยับ

เมือ่เหน็จดุสเีขยีวๆ ขาวๆ ทีล่อยอยู่ในซปุ เธอก็รูทั้นทีว่ากัปตนัชรา 

ได้ขดุสมบตัลิ�า้ค่าของเขาออกมาแล้ว...เรอืแล่นอยู่กลางทะเลเป็นเวลานาน 

พวกลกูเรอืจงึหาผลไม้และผกัสดกินได้ยาก เขาคงใช้ดนิประสวิเก็บรกัษา 

ต้นหอมอ่อนๆ พวกน้ีไว้อย่างไม่ต้องสงสยั กลิน่ของมนัช่วยลดคาวปลา 

ได้ดี ยิ่งใส่ขิงและเบียร์ลงไปปรับรสชาติอีกเล็กน้อย ซุปหม้อน้ีก็ย่ิงทว ี
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ความสดใหม่และเข้มข้นข้ึน

ทลิลดีืม่ซปุปลาอย่างเนบิช้า พอรูส้กึว่าซปุก�าลงัจะลวกลิน้ เธอจงึ

หยุดมอืแล้วพ่นลมหายใจออกมายาวๆ รูส้กึได้ชดัเจนว่าซปุทีก่ลนืลงไป

แต่ละค�าก�าลังพากระแสความร้อนไหลจากล�าคอไปยังช่องท้องท�าให้ 

ท้องอุน่ขึน้มาทนัตา

ความหนาวเหน็บพลันสลายหายเป็นปลิดท้ิง เธอถึงกับรู ้สึก 

เหมือนว่าร่างกายก�าลังปล่อยความร้อนออกมาด้วยซ�้า

"ลองใส่พริกลงไปหน่อยสิ" แจ็กชี้โถเครื่องปรุงข้างกระถางไฟ  

"รบัรองว่าอร่อยไปอกีแบบ มหิน�าซ�า้ยังไล่ความหนาวได้ดกีว่าเหล้าด้วย"

"แม้รสชาติท่ีปราศจากการปรงุแต่งจะบ่งบอกถึงคณุภาพทีแ่ท้จรงิ

ของอาหาร แต่ข้าต้องยอมรับจริงๆ ว่าเครื่องปรุงเหล่านี้มีประโยชน ์

มากทีเดยีว รสชาติก็ไม่เลวเลย" แอนเดรยีเอ่ยชม

"เจ้าไม่กินหรือ" ทิลลีมองแอชเชส

ฝ่ายหลงัโบกมอื "ไม่ดีกว่าเพคะ หม่อมฉนัทนกลิน่คาวปลาไม่ไหว

จรงิๆ"

ตอนแรกทิลลีก็ไม่ชินกับวิธีกินปลาอย่างบ้าคลั่งของชาวฟยอร์ด

เหมอืนกัน...อาหารทกุประเภทจะต้องมส่ีวนประกอบของปลาปะปนอยู่ด้วย

เสมอ ล�าพังอาหารประเภทย่าง ต้ม ทอดยังไม่เท่าไร แต่น่ีพวกเขายังมี

อาหารประหลาดๆ อย่างวุ้นปลา น�า้ปรงุจากปลาหมกั หรอืไข่ปลาคาเวียร์ 

อกี...ทว่าหลงัจากทีบ่งัคบัให้ตวัเองลองกนิในงานเล้ียงอยู่หลายคร้ัง เธอ 

ก็พบว่ารสชาติของมนัไม่ได้เลวร้ายเลย หากชนิกับกล่ินคาวปลาแล้ว จะ

พบว่ามันช่วยขับรสชาติที่แท้จริงของอาหารให้เด่นชัดข้ึนมาก เวลานี้ 

แม้แต่อาหารกลิ่นแรงอย่างปลาตากแห้ง หมึกย่าง หรือปลาหมักทอด  

เธอก็เริม่กินได้แล้วเช่นกัน

" 'คุณหนูแอชเชส' ของพวกเราคงติดใจวิธีปรุงอาหารอันป่าเถ่ือน
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ของเมอืงชายแดนเสยีแล้ว" แอนเดรยียกมอืป้องปากว่า "ช่างน่าเสยีดาย 

จริงๆ การรับรสเกลือและเครื่องเทศเป็นเวลานานไม่เพียงท�าลาย 

ความสามารถในการแยกแยะรสชาติของนางเท่าน้ัน ดูจากตอนนี้แล้ว 

แม้แต่ความกล้าหาญก็คงถูกท�าลายไปด้วยกระมงั"

"เจ้าว่าอะไรนะ" แอชเชสถลึงตาใส่อีกฝ่าย

"ท�าไม หรอืข้าพูดอะไรผดิเล่า" แอนเดรยีหัวเราะร่วน "แค่กล่ินคาว 

นดิหน่อยเจ้าก็รบัไม่ได้เสยีแล้ว ท�าตัวเอาแต่ใจราวกับเดก็น้อยเช่นนี ้แล้ว 

ข้าจะหวังให้เจ้าลกุข้ึนปกป้องเจ้าหญิงทิลลใีนยามคบัขันได้อย่างไร"

"ท่ีแท้ก็อย่างนี้น่ีเอง...เจ้าคงอยากย่ัวให้ข้าสู้กับเจ้ามากกระมัง"  

น�้าเสียงของแอชเชสพลันสงบลงทันใด "ล้มเลิกความคิดเสียเถอะ  

เมอืงชายแดนมอีาวุธทีน่่ากลวัและร้ายกาจกว่าลกูธนขูองเจ้ามากนกั แต่ 

ถึงกระนั้นข้าก็ยังคว้าชัยในการประลองมาได้ หากคิดจะแย่งต�าแหน่ง

องครักษ์ประจ�าตัวเจ้าหญิงไปจากข้าล่ะก็ เจ้ายังต้องฝึกอีกหลายปี..."  

เธอหยุดไปเลก็น้อย "หรอืดไีม่ดอีาจจะชัว่ชวิีตเลยก็ได้"

"เจ้า..."

แอชเชสยกมมุปาก "แล้วอีกอย่างอาหารท่ีเจ้าชายโรแลนด์ทรงคดิค้น

ข้ึนน่ะ ไม่ใช่สกัแต่จะประโคมเกลอืและเครือ่งเทศอย่างเดยีว ไว้เจ้าได้ลอง

เมือ่ไรจะเข้าใจเอง แล้วข้าขอเตอืนไว้ก่อนว่าอย่าเผลอท�าน�า้ลายหกรดเสือ้

เป็นอนัขาด ข้าไม่อยากให้เจ้าหญิงทรงขายหน้าคนท่ีนัน่"

"เหลวไหล น่ันมันเจ้าต่างหาก!"

ทิลลีอดข�าไม่ได้ สองคนนี้เป็นแม่มดสายต่อสู ้ท่ีเก่งที่สุดของ 

เกาะสลีปปิ้ง พวกเธอมักทะเลาะกันด้วยเรื่องที่ว่า 'ใครแข็งแกร่งที่สุด' 

เป็นประจ�า แต่เธอรูดี้ว่าท้ังแอชเชสและแอนเดรยีต่างก็เป็นผูใ้ต้บงัคบับญัชา

ทีดี่ท่ีสดุของเธอ ทกุครัง้ท่ีถงึคราวอนัตราย พวกเธอก็ไม่ลงัเลท่ีจะร่วมใจกัน

ต่อสู้กับศัตรูเพื่อสร้างเกราะป้องกันอันแน่นหนาให้แก่เกาะสลีปปิ้ง
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การโต้เถียงของคนทัง้สองท�าให้บรรยากาศภายในห้องคกึคกัข้ึนมา 

พอเหน็ภาพตรงหน้าทิลลก็ีอดนึกถึงแม่มดห้าคนท่ีส่งไปเมอืงชายแดนไม่ได้ 

ไม่รูว่้าระหว่างทีพ่วกเธออยู่ในดนิแดนของพ่ีชายจะมคีวามสขุดหีรอืไม่

ทันใดนั้นเรือชาร์มมิ่งก็โคลงเคลงอย่างไร้ที่มาท่ีไป

"ระวงั!" แอชเชสดงึเจ้าหญิงล�าดบัทีห้่าหลบไปอกีด้าน หม้อเหลก็ 

บนกระถางไฟพลกิคว�า่ลงบนพ้ืน น�า้ซปุราดรดไฟจนดบั เนือ้ปลากระจาย

เกลือ่นห้อง

จากน้ันเสียงนกหวีดเล็กแหลมก็ดังขึ้นมาจากด้านนอก

"ศัตรูโจมตี! ศัตรูโจมตี!"

ลูกเรือคนหน่ึงพุ ่งเข้ามาในห้องกัปตัน ก่อนจะตะโกนอย่าง 

ตืน่ตระหนกว่า "ท่านกัปตนั ปีศาจทะเลมาแล้วขอรบั! มหิน�าซ�า้ยังไม่ได้มา

แค่ตัวเดียวด้วย!"

ทิลลีตะลึง ปีศาจทะเล...น่ันคืออีกชื่อหนึ่งของสัตว์อสูรไม่ใช่หรือ 

พวกมนัมาทีน่ี่ได้อย่างไร

ทุกคนกรูกันออกมาจากห้องท้ายเรือ บนดาดฟ้ามีสัตว์ประหลาด 

รปูร่างเหมอืนปลาทว่ามขีาเหมอืนปอูยู่สบิกว่าตวั บางส่วนก�าลังปีนข้ึนมา 

ทางกราบเรอืท้ังสองข้าง พวกมนัเคลือ่นท่ีว่องไว ขาทีใ่ช้เดนิท้ังหกขยับไหว

ราวกับแมลงสาบยักษ์ ส่วนก้ามท้ังสองทีแ่กว่งไกวอยู่ข้างศรีษะดทูรงพลงั 

จนน่าตกใจ คล้ายกับสามารถหักคอคนได้สบายๆ

"ในเมือ่เจ้าไม่ยอมสูกั้บข้า เช่นนัน้พวกเรามาแข่งกันดกีว่า" แอนเดรยี 

ดีดนิ้วเผาะ ประกายแสงสีทองพลันผุดออกมาจากหว่างน้ิว ก่อนจะ 

แปรสภาพไปเป็นคนัธนใูนก�ามอื "ใครฆ่าสตัว์ประหลาดได้มากกว่า คนนัน้

แขง็แกร่งทีส่ดุ"

"เอาตามนั้นก็ได้" แอชเชสชักดาบยักษ์หน้าตาประหลาดออกมา 

จากด้านหลงั "ข้าพร้อมแล้ว"



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3wSUc0A

https://bit.ly/3wSUc0A

