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ค�ำน�ำ

เดือนแห่งปีศาจของดินแดนตะวันตกมักมาพร้อมความเปลี่ยนแปลง  

เมือ่หน่ึงปีก่อนเมอืงชายแดนท่ีเคยร้างผูค้นกลบักลายเป็นเมอืงท่ีเจรญิผดิหูผดิตา  

วันเวลาผ่านไปหนึ่งปีโรแลนด์ท่ีเตรียมการมาตั้งแต่เน่ินๆ ก็นึกว่าจะผ่านเดือน

แห่งปีศาจคราวน้ีไปได้อย่างราบรืน่ ทว่าหมิะยังไม่ทันหยุดตก จดหมายลบัจาก

ป้อมปราการลองซองก็มาถึงเขาเสียก่อน สี่ตระกูลขุนนางใหญ่พากันก่อกบฏ 

ประกาศตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อเขาอย่างชัดเจน แต่ในเมื่อคนพวกน้ันไม่เกรงกลัว 

โรแลนด์ผู้มีอาวุธล�้ายุคอยู่ในมือก็ย่อมไม่หว่ันเกรงเช่นกัน สุดท้ายแล้วการ 

ก่อกบฏครั้งน้ีจะน�ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างไร คงต้องฝากให้ร่วมค้นหา

ค�าตอบกันในเล่มน้ีแล้ว

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



แท้จริงแล้วการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนกับประชาชน 
แม้เป็นแค่การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย 
แต่มันก็อาจน�าไปสู่ผลตอบแทนที่น่าตกใจได้
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ทว่าพ่อบ้านยังไม่ทันออกจากเขตของตระกูลชลิต์ โรแลนด์ก็ได้รบั

จดหมายจากพิราบสือ่สารทีส่่งมาโดยกองทพัท่ีสองซึง่เฝ้าระวังอยู่ในป้อม 

แล้ว

หนึ่งชั่วโมงต่อมา จดหมายขอความช่วยเหลือจากเปโรก็ส่งมาถึง

ปราสาทเมืองชายแดน

เนื่องจากสัตว์ส่งสารสามารถรับส่งข้อมูลได้จ�ากัด เขาจึงต้อง 

น�าเนื้อหาในกระดาษสองแผ่นมาต่อกันถึงได้แน่ใจว่าข่าวที่น่าตกใจนี้ 

เป็นความจริง

สี่ตระกูลใหญ่แห่งดินแดนตะวันตกก�าลังก่อกบฏ!

ใครกันท่ีให้ความมัน่ใจแก่พวกเขาจนกล้าวางแผนโค่นล้มข้าเช่นน้ี!

โรแลนด์เรียกคาร์เตอร์กับขวานเหล็กเข้ามาแล้ววางกระดาษลง

ตรงหน้าคนทั้งสอง

"ฝ่าบาท นี่คือ..."

"ข่าวจากป้อม" เขาพูดอย่างหัวเสีย ฤดูหนาวก�าลังจะผ่านไป  

อกีสามวันก็จะเข้าสูฤ่ดใูบไม้ผลแิล้ว นอกจากงานขยายเมอืงเขายังต้อง

ตอนท่ี 444

ส่งข่าว
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ดูแลงานติดตั้งระบบสาธารณูปโภคท้ังหมดด้วย เวลาเช่นน้ียังอุตส่าห ์

หาเรือ่งวุน่วายมาให้เขาได้ ขนุนางพวกนีไ้ม่รูเ้สยีแล้วว่าค�าว่าตายสะกด

อย่างไร!

ในจดหมายลับบอกว่าขุนนางในเมืองน�าบริวารจ�านวนหนึ่งเข้า

โจมตีทหารเฝ้าก�าแพงเมอืงอย่างกะทนัหัน กว่ากองลาดตระเวนทีอ่ยู่บน

สันก�าแพงจะรูต้วั อกีฝ่ายก็เข้าควบคมุกลไกเปิดปิดสะพานชกัประตเูมอืง

ทศิเหนอืแล้ว พวกเขาจงึท�าได้แค่จดุไฟสญัญาณและรกัษาพ้ืนทีท่ีเ่หลอือยู่ 

เท่านั้น

พอทหารนายอ่ืนๆ ในกองทัพท่ีสองเห็นไฟสัญญาณก็ปฏิบัติตาม

แผนฉกุเฉนิทันท ีพวกเขาแบ่งทหารสบิกลุม่ย่อยหรอืประมาณห้าสิบนาย

ทีอ่ยู่ในค่ายออกเป็นสองกลุม่ กลุม่หนึง่มุง่หน้าไปยังประตเูมอืงทิศเหนือ 

ส่วนอกีกลุม่มุง่หน้าไปยังปราสาทป้อม จดหมายลบัของเปโรถูกส่งออกมา 

หลงัจากทหารกองทัพท่ีสองปะทะกับศัตรใูนปราสาทแล้ว พวกเขาเพ่ิงมารู ้

เอาตอนนี้เองว่าฝ่ายตรงข้ามคือขุนนางท้องถิ่น

"เปโรบอกว่าผูบ้กุรกุทีล้่อมตปีราสาทชธูงของสีต่ระกูลใหญ่ พวกเขา 

คงเตรียมการเรื่องนี้ไว้นานแล้ว" คาร์เตอร์อ่านข้อความในกระดาษจบ 

ก็ขมวดคิ้วว่า "แล้วอีกอย่างหากขุนนางที่ต่างคนต่างอยู่พวกน้ันหันมา 

รวมตัวกันได้ล่ะก็ นั่นแปลว่าพวกเขาจะต้องมีผู้น�าใหม่แล้วแน่นอน"

ถูกต้อง สี่ตระกูลใหญ่...หรือก็คือห้าตระกูลท่ีอยู่ใต้การปกครอง 

ของดยุกไรอันล้วนมีสถานภาพเท่าเทียมกัน ลองพวกเขาลดทิฐิแล้ว 

หันมาร่วมมือกันได้เช่นนี้คงไม่แคล้วมีพลังท่ีย่ิงใหญ่กว่าคอยสนับสนุน 

อยู่เบื้องหลัง มิฉะน้ันมีหรือที่พวกเอิร์ลจะยอมให้ใครใหญ่กว่าตัวเอง  

ต่อให้เถียงกันเป็นปีเป็นชาติก็ไม่มีทางได้ข้อสรุป

และเวลาน้ีคนท่ีมกีะจติกะใจจะสอดมอืเข้ามาในดนิแดนตะวันตก

ก็มีเพียงไม่กี่คน
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"เจ้าหมายถึง...พระราชาทอว์ฟิคแห่งเมอืงหลวงหรอื" ขวานเหลก็มอง 

หวัหน้าอศัวิน เขาเป็นชาวทะเลทรายเผ่าโมเกนจงึไม่ตืน่ตวัต่อสถานการณ์ 

ทางการเมืองในเกรย์คาสเซิลเท่าคาร์เตอร์

"หรือถ้าจะเป็นศาสนจักรข้าก็ไม่แปลกใจ" โรแลนด์เบ้ปาก "ดูจาก

เหตกุารณ์ทีส่นัเขาฟอลเลนดรากอนก็รูแ้ล้วว่าสกัวนัพวกเขาต้องลงมอืกบั 

ดินแดนตะวันตกแน่"

"แต่ที่น่าห่วงคือ...จดหมายฉบับที่สองบอกว่ากองก�าลังของศัตรู 

ก็มอีาวธุร้อนเช่นกนั" คาร์เตอร์ขมวดค้ิว "พวกเขารูส้ตูรดนิปืนแล้วหรอืนี"่

"สูตรผงหิมะไม่ใช่ความลับส�าหรับศาสนจักรและทอว์ฟิคอยู่แล้ว 

แต่กว่าพวกเขาจะรู้วิธีใช้ประโยชน์จากมันจริงๆ ก็ยังอีกนาน" เจ้าชาย

เคาะโต๊ะเบาๆ "ข้าแค่แปลกใจว่าพวกเขาไปเอาความมั่นใจมาจากที่ใด 

ว่าจะเอาชนะกองทัพที่หนึ่งได้ เพราะต่อให้มีคนหนุนหลังจริงแต่น�้าไกล 

ย่อมดบัไฟใกล้ไม่ทันอยู่แล้ว และเมอืงชายแดนก็อยู่ใกล้ป้อมเสียย่ิงกว่า

อะไร"

"คงเพราะเดอืนแห่งปีศาจกระมงัพ่ะย่ะค่ะ" ขวานเหล็กครุ่นคดิสักครู่ 

จงึตอบออกมา "แม้ครัง้ก่อนฝ่าบาทจะทรงใช้พลงัแห่งสายฟ้าเข้าก�าราบ

กองอัศวินของดยุก แต่กองทัพของเรายังไม่ได้แสดงแสนยานุภาพใน 

การโจมตีขั้นสูงสุดให้พวกเขาเห็น เวลานี้หิมะปิดเส้นทางสัญจรทางบก 

หมดแล้ว มหิน�าซ�า้สตัว์อสรูก็ยังรกุรานอยู่ตามชายแดน ส�าหรบัพวกเขา

แล้วนีค่งเป็นโอกาสเหมาะทีจ่ะก่อกบฏท่ีสดุ...เพราะกว่าฝ่าบาทจะรวมพล 

ไปตีป้อมปราการลองซองได้ก็น่าจะอีกสองเดือนเป็นอย่างต�่า"

"จากนั้นพวกเราก็จะถูกปืนและก�าแพงเมืองที่สูงตระหง่าน 

สกัดกั้นไว้"

"ใช่แล้วพ่ะย่ะค่ะ" ขวานเหล็กแสยะปาก "อาวุธที่ฝ่าบาททรงมี  

พวกเขาก็มี แล้วไหนจะก�าแพงเมืองสูงเสียดฟ้าอีก ดีไม่ดีพวกเขาอาจมี



10 ปล่อยแม่มดคนนั้นซะ 8

กองหนนุคอยช่วยเหลอือยู่ด้วย แล้วเหตใุดจงึจะสกัดฝ่าบาทไว้ทีเ่ชงิก�าแพง 

ไม่ได้เล่า...กระหม่อมว่าพวกเขาน่าจะคิดเช่นนี้"

"น่ันเพราะพวกเขายังไม่รู้ถึงอานุภาพที่แท้จริงของเมืองชายแดน" 

โรแลนด์ลุกขึ้นยืน "ขวานเหล็ก!"

"พ่ะย่ะค่ะ ฝ่าบาท!" เขายืนตรงทันที

"เตรียมกองทัพที่หนึ่งให้พร้อม พรุ่งนี้เช้าออกเดินทาง" เจ้าชายสั่ง

เสียงดังฟังชัด "ใช้ทหารจ�านวนห้าร้อยนาย ปืนใหญ่สนามหกกระบอก 

เจ้าไปจัดทัพตามที่เห็นสมควร"

"พ่ะย่ะค่ะ!" ขวานเหล็กท�าวันทยหัตถ์

เวลาน้ีกองทัพที่หน่ึงมีขนาดใหญ่กว่ากองพลเรือนห้าร้อยคน 

ในอดีตถึงสี่เท่า ทหารสองพันสองร้อยกว่านายมีปืนยาวลูกโม่ใช้กัน 

อย่างทั่วถึง อานุภาพการโจมตีย่อมต่างจากในวันวานอย่างสิ้นเชิง  

และย่ิงพวกเขาได้รับการศึกษามาแล้ว การปฏิบัติภารกิจต่างๆ จึงมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น แค่ถ่ายทอดค�าสั่งเตรียมทัพลงไปคนใน 

กองก�าลงัก็พร้อมค�านวณปรมิาณเสบยีงและกระสนุทีต้่องใช้ตามจ�านวน

ทหารและวันที่ออกรบทันที กองก�าลังขนาดห้าร้อยนายจึงใช้เวลา 

เตรียมงานพลาธิการได้ในเพียงหนึ่งวัน...นับว่าเร็วกว่ากองอัศวินและ

ทหารรับจ้างที่ใช้เวลาถึงครึ่งเดือนอย่างเทียบไม่ติด

กองทัพของเขาจะโดยสารเรือกลไฟสิบเอ็ดล�าไปยังป้อมโดยตรง 

หลังจากเข้ากระบวนการผลิตอย่างเป็นทางการแล้ว เรือคอนกรีต 

เสรมิเหลก็ก็ถูกผลติออกมาทกุๆ ห้าวัน ซึง่นัน่ถือเป็นอตัราการผลติท่ีเขา

จงใจลดลงมาแล้ว เหตผุลท่ีต้องจ�ากัดปรมิาณก็เพราะปัญหาเร่ืองลกูเรือ

และเครื่องจักรไอน�้าล้วนๆ

"คาร์เตอร์!"

"พ่ะย่ะค่ะ ฝ่าบาท" หัวหน้าอัศวินเงยหน้าว่า
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"เจ้าอยู่เฝ้าเมืองชายแดนไป"

มุมปากของอัศวินคว�่าลงทันตา "อะ...อะไรนะพ่ะย่ะค่ะ ไม่นะ  

ฝ่าบาท เหตุใดฝ่าบาททรงทิ้งกระหม่อมไว้ที่นี่อีกแล้ว!"

"ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเดือนแห่งปีศาจ สัตว์อสูรอันตรายกว่าพวก

ขุนนางมากนัก" โรแลนด์ยืนยันแน่วแน่ "เฝ้าเมืองของข้าให้ดีล่ะ"

รอจนกระท่ังไม่มีคนอยู่ในห้องแล้ว เขาจึงถอนใจออกมา "ครั้งน้ี

ต้องมีแม่มดเดินทางไปกับข้าด้วย"

"หม่อมฉันยินดีตามเสด็จไปทุกที่เพคะ" ไนติงเกลยิ้ม

โรแลนด์ยังไม่ตัดความน่าจะเป็นท่ีว่าศัตรูอาจเป็นฝ่ายศาสนจักร 

ตราบใดทีท่หารกองทพัท่ีหนึง่ยังไม่มศีลิาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าครบทกุนาย  

คนท่ีจะรบัมอืกบัผูบ้รสิทุธ์ิได้ก็มแีค่แม่มดเท่าน้ัน ส่วนแม่มดทีจ่ะเดนิทาง

ไปกับเขาครัง้น้ีมไีลต์น่ิง เมซ ีซลิเวีย นาน่า ลลิลี ่และไนตงิเกล รวมท้ังสิน้ 

หกคน และหากเพ่ิมแม่มดสายต่อสูจ้ากเกาะสลปีป้ิงอกีสามคนลงไปด้วย  

ผู้บริสุทธิ์ก็แทบไม่มีโอกาสเข้าถึงตัวเขาได้เลย

โรแลนด์เดนิไปท่ีรมิหน้าต่างพลางมองออกไปยังทุง่หิมะและเทอืกเขา 

สีขาวโพลน

หากเปรียบเทือกเขาสิ้นวิถีเป็นก�าแพงป้อมปราการลองซองแล้ว 

ดินแดนร้างทางทิศเหนือก็คงเปรียบเสมือนอาณาเขตของสี่ตระกูลใหญ่ 

เป็นพื้นที่ที่อ�านาจของเขาแผ่ไปไม่ถึง แอลลาเฟียร์ ไวลด์โรส เมเปิลลีฟ 

วูล์ฟ...พวกเขาบรหิารผนืดนิของตวัเองมาเป็นเวลานับร้อยปี นานเสียจน

มีกฎเกณฑ์และธรรมเนียมปฏิบัติอันเป็นเอกลักษณ์ แม้กระท่ังตระกูล

ของดยุกไรอันก็ยังไม่กล้าแตะต้องพวกเขามากนัก เดิมทีโรแลนด์คิดว่า

หลังจากขยายเมืองแล้วจะค่อยๆ สลายอ�านาจของพวกขุนนาง จากนั้น

ค่อยเข้ายึดพ้ืนท่ีของพวกเขาอกีที แต่เหตุกบฏครัง้นีก้ลบัเปิดโอกาสให้เขา 

เสียก่อน...โอกาสท่ีจะกลืนทั้งคนและพ้ืนที่กว้างใหญ่รอบๆ ป้อมใน 
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คราวเดียวกัน

เขาจะไม่ปล่อยขุนนางกลุ่มนี้ไปอีกแล้ว
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กูกาซิมมาถึงท่าเรือตั้งแต่ฟ้าเริ่มสาง

วันนี้ต่างจากทุกวันตรงที่บริเวณท่าเรือมีคนออกันแน่น พวกเขา

สะพายสัมภาระและปืนมาด้วย ดูเผินๆ คล้ายกับป่าทึบกลางหิมะ 

แม้จ�านวนคนจะมาก แต่ล�าดับงานต่างๆ กลบัด�าเนนิไปอย่างเป็นระเบยีบ  

พวกทหารเดินเรียงแถวขึ้นเรือกลไฟทีละนาย ช่างเป็นบรรยากาศท่ี 

ทรงพลังจนยากจะบรรยาย

กูกาซิมกลืนน�้าลายเอื๊อก

คนพวกนี้คือนักรบของเจ้าชาย

ไม่อยากเชือ่เลยจรงิๆ ชายชราคิดในใจ สมยัหนุม่ๆ เขาเคยล่องเรอื

ตั้งแต่เขตซีวินด์ไปจนถึงท่าเรือเคลียร์ริเวอร์ เรียกได้ว่าเดินทางผ่านมา

แล้วค่อนอาณาจกัรเกรย์คาสเซลิ ซ�า้ยังเคยน�าขบวนเรอืสนิค้าแล่นไปถึง

หมูเ่กาะในฟยอร์ดอกี ตลอดทางได้เห็นท้ังอศัวนิชดุเกราะผูเ้ย่อหย่ิงและ

คนป่าดุร้ายผู้สังหารสัตว์ด้วยมือเปล่า คนเหล่านั้นล้วนเป็นผู้แข็งแกร่ง

ในสายตาเขา แต่กูกาซิมไม่คิดเลยว่าเวลานี้จะได้สัมผัสความแข็งแกร่ง

เช่นนั้น...หรืออาจถึงขั้นมากกว่าจากกลุ่มคนธรรมดาพวกนี้

ตอนท่ี 445

รุก



14 ปล่อยแม่มดคนนั้นซะ 8

ถูกต้อง คนพวกนี้ล้วนเป็นคนธรรมดา...กูกาซิมอยู่เมืองชายแดน

มาได้ประมาณสี่เดือนแล้ว ไม่แปลกท่ีจะเริ่มเข้าใจเมืองแห่งนี้มากขึ้น 

ทกุวัน เขารูว่้าสมาชกิของกองทพัท่ีหน่ึงถูกคัดเลอืกมาจากชาวเมอืงดัง้เดมิ  

พวกเขาส่วนใหญ่เข้ากองทัพหลังจากบรรลุนิติภาวะไปแล้ว อาชีพท่ีท�า

ก่อนหน้านัน้ก็มากมายหลากหลาย มท้ัีงเคยเป็นคนงานเหมอืง นายพราน 

คนเฝ้าเตา และช่างดินเหนียว แต่ไม่มีใครเคยเป็นนักรบมาก่อนเลย  

หรือพูดอีกอย่างได้ว่าพวกเขาไม่ได้ฝึกทักษะการต่อสู้มาตั้งแต่เด็ก

ทว่าภายในเวลาเพียงไม่กีเ่ดอืนคนพวกน้ีกลบัดนู่าเกรงขามไม่แพ้

กองอัศวิน เจ้าชายร่ายเวทมนตร์อะไรใส่พวกเขากัน

"ท่าน...จะไปจริงๆ หรือ" เสียงท้วงแผ่วเบาของเวเดอร์ดังมาจาก

ด้านหลัง เขาฟังออกว่าอีกฝ่ายก็ก�าลังทึ่งกับกองทัพที่เงียบสงบกองนี ้

อยู่เหมือนกัน

"จริงสิ มิฉะนั้นข้าจะสมัครต�าแหน่งกัปตันหรือ" กูกาซิมสูดหายใจ

เข้าลึก

"แต่พวกเขาก�าลังจะไปท�าสงคราม"

"พวกเขาก�าลังจะไปท�างานให้เจ้าชายต่างหาก" ชายชราบอกโดย

ไม่หันมองอีกฝ่าย "ข้าเองก็เช่นกัน"

เสียงจากด้านหลังเงียบหายไปครู ่ใหญ่ ก่อนจะพูดขึ้นอีกครั้ง  

"อย่าตายที่นั่นก็แล้วกัน"

เขาไม่ได้ตอบกลับ เพียงแต่โบกมือให้อีกฝ่ายเท่านั้น

กูกาซมิเดนิฝ่าหมิะขึน้เรอืกลไฟล�าทีห่ก ตามธรรมเนียมแล้วกัปตนั

สามารถตั้งชื่อให้เรือที่ตัวเองคุมได้ แม้เรือล้อประหลาดล�านี้จะเป็นของ

เจ้าชาย แต่เขาก็ได้รับแจ้งว่าเขายังมีสิทธิ์นี้

เพียงแต่ชายชรายังตัดสินใจไม่ได้
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น่ีคอืการกลบัมาท�าอาชพีกัปตนัอกีครัง้หลงัจากหันหลังให้การเดนิเรอื 

มาสิบกว่าปี เขาหวังว่าตัวเองจะยังคิดชื่อที่มีความหมายอันน่าจดจ�า 

ให้มันได้

"กัปตนั ท่านมาแล้ว!" พอเดินเข้าห้องเรอื ผูช่้วยของเขาก็รบีปรีม่ารบั  

"ตอนนี้หม้อต้มน�้าก�าลังท�างานอยู่ อีกประเดี๋ยวล้อก็หมุนแล้ว"

เดก็หนุ่มคนนีช้ือ่ซไีพค์ เขาย้ายมาจากดนิแดนใต้และมปีระสบการณ์ 

หาปลาในทะเลมาแล้วหลายปี หากอยู่ในกองเรืออื่นคงไม่ได้เป็นแม้แต่

ลูกเรือด้วยซ�้า แต่กับท่ีน่ีถือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะทุกคนเป็นมือใหม่

เหมือนกันหมด

"ลูกเรือมากันครบแล้วหรือ"

"ครบตั้งแต่เช้าแล้ว ท่านน่ะเป็นคนสุดท้าย" อีกฝ่ายขยิบตาให้เขา

"หากเจ้าไม่รู้ว่าควรแสดงความเคารพต่อกัปตันอย่างไร ข้าจะให้

เจ้าเช็ดดาดฟ้าเสียให้เข็ด"

"มิได้ ท่านกัปตันท่ีเคารพ" เด็กหนุ่มยืดตัวตรงแหน็ว "ข้าย่อมรู ้

อยู่แล้ว!"

"เช่นน้ันก็ด"ี กูกาซมิลบูหนวด "ไปบอกห้องหม้อน�า้ให้เร่งไฟข้ึนอกีนิด  

แต่อย่าเผลอปิดวาล์วไอน�้าล่ะ ข้าไม่อยากพุ่งเสยก้นเรือล�าหน้าอีก!"

"เอาน่า ข้ารู้หรอก" ซีไพค์ตอบกลับอย่างทะเล้นก่อนเขาจะพูดจบ

เสียอีก เด็กหนุ่มขยิบตาให้ชายชรา ก่อนจะว่ิงไปยังห้องคนขับอย่าง

รวดเร็ว

"เจ้าเดก็น่ี" กูกาซมิส่ายหน้าย้ิมๆ บรรยากาศตงึเครยีดทีม่าพร้อมกับ 

กองทัพท่ีหนึ่งคลายลงไปมาก เขารู้สึกราวกับได้ย้อนเวลาไปใช้ชีวิต 

ในท้องทะเลอกีครัง้ ชายชราเดนิไปทีพั่งงาเรอืแล้วลบูด้ามไม้อย่างเบามอื 

ระหว่างนั้นก็เริ่มทบทวนขั้นตอนการขับเรือกลไฟ

เรือหินที่เจ้าชายคิดค้นขึ้นไม่เหมือนเรือก�าปั่นแม้แต่น้อย มันไม่มี
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เสากระโดงเรอืและห้องใต้ดาดฟ้า จะมก็ีแค่ห้องสองห้องทีต่ัง้อยู่บรเิวณ

หัวเรือและกลางเรือ ห้องด้านหน้าเรียกว่าห้องคนขับ หากมองผ่าน

หน้าต่างบานใหญ่สองบานออกไปจะเหน็เส้นทางเดินเรือได้อย่างชดัเจน 

ส่วนห้องตรงกลางคอืห้องหม้อน�า้ แรงขบัเคลือ่นทัง้หมดล้วนถูกส่งมาจาก 

ห้องนี้

ด้านหลังห้องคนขับและส่วนท้ายเรือเป็นดาดฟ้าโล่ง ในระหว่าง

การฝึกพวกเขามักบรรทุกคนงานเหมืองไปยังทิศตะวันตกของแม่น�้า 

เรดริเวอร์เพ่ือขุดถ่านหินจากชายป่าเร้นลับกลับมาเป็นประจ�า...วัตถุให้

ความอบอุน่ชนดิน้ีทนการเผาไหม้ได้ดีกว่าไม้และพบเห็นได้ท่ัวไปในเขต

ซวิีนด์ เวลาน้ีบรเิวณรอบดาดฟ้ามผ้ีากันลมและเพิงเพ่ิมขึน้มา เหน็ได้ชดั

ว่าถูกเตรียมไว้ส�าหรับเหล่าทหารโดยเฉพาะ

แม้ไม่เคยสัมผัสของเล่นชนิดใหม่นี้มาก่อน แต่กูกาซิมก็ค้นพบ

ระหว่างการฝึกอย่างรวดเร็วว่าเรือประเภทนี้แล่นไม่ยากเลย อาจถึงข้ัน

ง่ายกว่าเรือก�าปั่นด้วยซ�้า ล�าพังแค่ไม่ต้องอาศัยทิศทางและแรงลม 

ในการปรบัใบเรอืก็ประหยัดเวลาและแรงงานคนไปได้มากแล้ว ขอแค่มี

คนคอยต้มน�้าอยู่ตลอดก็พอ การปีนเสาขึ้นไปชักใบเรือน้ันต้องใช้เวลา

ฝึกฝนไม่ต�่ากว่าครึ่งปี ในขณะที่เรือชนิดนี้แค่รอให้มีไอสีขาวพ่นออกมา

จากปล่องไฟ ลูกเรือก็สามารถปิดวาล์วไอน�้าแล้วแล่นได้เลย

ทันใดน้ันความเงียบสงบยามเช้าของเมืองชายแดนก็ถูกท�าลาย

ด้วยเสียงหวูดที่ลอยมาจากด้านหน้า

นี่คือสัญญาณเดินเรือ

"กัปตัน น�้าในหม้อเดือดแล้ว!" ซีไพค์เข้ามาในห้องคนขับ

"สัน่กระดิง่บอกบิก๊ฟุตกับกรซิลใีห้ปิดวาล์วไอน�า้ เดนิหน้าเบามาก!" 

กูกาซิมสั่งการอย่างแข็งขัน

"รบัทราบ เดนิหน้าเบามาก!" ซไีพค์กระตุกลวดเหล็กเส้นเล็กทีผ่นงั  
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เมือ่ลวดเส้นน้ีขยับกระดิง่ทีห้่องหม้อน�า้ก็จะสัน่สะเทอืน น่ีคอืวิธีถ่ายทอด

ค�าสั่งจากกัปตัน

เรือเริ่มขยับทันที ล้อไม้ทั้งสองข้างค่อยๆ หมุนอย่างช้าๆ

กูกาซมิจบัพังงาและมองตรงไปข้างหน้า ตอนท่ีเวเดอร์ถามค�าถามนัน้  

เขาไม่ได้บอกความจรงิท่ีอยู่ในใจออกไป หรอืพูดอีกอย่างก็คอืเร่ืองท�างาน 

รับใช้เจ้าชายเป็นแค่เหตุผลส่วนเล็กๆ เท่านั้น

เหตุผลหลักคือเขาชอบอาชีพ 'กัปตัน' จากใจจริง

ไม่ว่าจะเรือก�าปั่นหรือเรือกลไฟ หากได้กุมพังงารับลมและคลื่น

เมื่อไร กูกาซิมมักรู้สึกสดชื่นได้อย่างแท้จริง

นี่ต่างหากชีวิตที่เขาต้องการ

"ชกัใบเรือ...ไม่ส ิเตมิถ่านเข้าไปอกี!" ชายชราหมนุพังงาไปทางขวา

พลางตะโกนเสียงดัง "ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อม พวกเราจะออกเดินทาง

แล้ว!"

"หากเจ้าส่งข้าไปเมอืงชายแดนได้ ตระกลูชลิต์จะให้ค่าตอบแทนเจ้า 

อย่างงามถึง...ห้าเหรียญทอง ไม่สิ สิบเหรียญทองเป็นอย่างไร" พ่อบ้าน

ยืนอยู่หน้ากระท่อมไม้หลงัเลก็รมิแม่น�า้พลางถามคนเรอืทีม่สีหีน้าล�าบากใจ  

เท้าซ้ายของเขาจ่อขวางช่องประตูไว้เพ่ือกันไม่ให้อกีฝ่ายปิดประตไูล่แขก

"นาย...นายท่าน...ใช่ว่าข้าไม่อยากไปส่งท่าน แต่ข้าท�าไม่ได้จรงิๆ" 

คนเรอืพูดตะกุกตะกัก "ท่าน...ท่านดสู ิเรอืของข้าโล่งออกปานนัน้ แม้แต่

เพิงบงัหมิะก็ยังไม่ม ีล�าพังแค่ข้ามฟากยังพอว่า แต่นีท่่านจะให้พาไปถึง

เมอืงชายแดน ข้าต้องใช้เวลาก่ีวนักัน! จะถ่อเรอืไปถึงทีน่ั่นได้หรอืไม่ก็ยังไม่รู้  

แล้วไหนจะอากาศที่หนาวเหน็บอีก ตกดึกมาพวกเราจะ...จะนอนที่ใด! 

หากท่านบอกว่านอนบนเรือ พวกเราคงได้กลายเป็นน�้าแข็งแน่"

"แล้วแถวนี้มีใครพาข้าไปเมืองชายแดนได้หรือไม่" พ่อบ้านยังไม่
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ล้มเลิกความตั้งใจ

"ไม่มีแล้วๆ" อีกฝ่ายโบกมือรัว "พวกเรามีแต่เรือเล็ก ต้อง...ต้อง 

ในป้อมโน่นถึงจะมีเรือใหญ่ที่พอนอนได้ ท่านไปหาเอาที่นั่นเถอะ"

หากเข้าป้อมได้ข้าจะล�าบากมาพ่ึงคนท่ีจบัปลาและพายเรอืข้ามฟาก 

เป็นอาชีพถึงท่าเรือนอกเมืองเช่นนี้หรือ

พ่อบ้านกระทืบหิมะอย่างเจ็บใจ พอสี่ตระกูลใหญ่เร่ิมโจมตีป้อม 

ประตเูมอืงทกุแห่งก็ถูกปิดตาย เขาต้องเสยีเวลาไปมากกว่าจะอ้อมมาถึง 

ที่นี่ได้ แต่ดูท่าคงเสียแรงเปล่าแล้ว

ฟ้าก�าลงัจะมดืในอีกไม่ช้า เช่นน้ีจะท�าภารกิจทีเ่จ้านายมอบหมาย

ได้อย่างไร

พ่อบ้านเหม่อมองไปทางแม่น�้าเรดริเวอร์อย่างตรอมตรม ทว่า 

ไม่นานเขาก็ต้องตะลึงงัน

สวรรค์ นั่นมันอะไรกัน

เขาขยี้ตาจนแน่ใจว่าตัวเองมองไม่ผิด...กองเรือขนาดใหญ่ก�าลัง

แล่นมาทางนี ้หน้าตาของพวกมนัไม่เหมอืนเรอืก�าป่ันทีเ่ขาเคยเห็นมาก่อน  

ขบวนเรือแล่นฝ่าหิมะมาอย่างรวดเร็วพร้อมส่งเสียงครืนๆ ดังกระหึ่ม  

บนเรือสีเทาไม่มีใบเรือแท้ๆ แต่พวกมันกลับแล่นทวนลมมาได้ หัวเรือ

แยกผิวน�้าออกเป็นสองแฉกคล้ายกับก�าลังผ่าคลื่นออกจากกัน

ธงท่ีอยู่บนเรือล�าหน้าโบกสะบัด สัญลักษณ์หอคอยและทวนท่ี 

ปักอยู่บนนั้นเผยชัดแก่สายตา พ่อบ้านเผลอกลั้นหายใจโดยไม่รู ้ตัว  

นี่คือกองเรือของเจ้าชายโรแลนด์!
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ป้อมปราการลองซองต้ังอยู่บรเิวณล�าน�า้สาขาของแม่น�า้เรดรเิวอร์ 

มทีางน�า้สายหนึง่ผ่าดนิแดนแยกเป็นสองส่วน ชาวเมอืงส่วนใหญ่อาศยั

อยู่ที่ฝั่งตะวันตก ส่วนฝั่งตะวันออกเป็นทุ่งนาที่เรียงกันแน่นขนัด

ทุง่นาพวกน้ีไม่ได้อยูน่อกเมอืงเหมอืนเมอืงใหญ่ทัว่ๆ ไป ก�าแพงเมอืง 

ทีส่งูตระหง่านของป้อมโอบล้อมพ้ืนท่ีอยู่อาศยัและทุง่นาบางส่วนไว้ข้างใน  

เหตผุลไม่ใช่เพ่ือป้องกันสตัว์อสรูแต่เพ่ือป้องกันเพ่ือนร่วมเผ่าพันธ์ุยกทพั

มาโจมตี ทีนี้ต่อให้เมืองถูกศัตรูล้อมไว้อย่างแน่นหนา ด้านในก็ยังผลิต

เสบียงเลี้ยงตัวเองได้

นั่นเป็นเหตุท่ีก�าแพงด้านนอกของป้อมปราการลองซองต้องเว้น

ช่องว่างไว้ให้แม่น�้าไหลเข้าเมือง ช่องว่างระหว่างก�าแพงสองส่วนมีโซ่

ขนาดเท่าแขนคนหลายเส้นแขวนอยู่ หากศัตรคูดิจะโจมตป้ีอมโดยอาศยั

ทางน�้า พวกเขาแค่ต้องใช้ดาบฟันเชือกป่านให้ขาดแล้วโซ่เหล็กพวกนั้น

ก็จะร่วงใส่ศัตรูเอง

ทว่าดนิแดนตะวันตกไม่ค่อยพบกองเรอืบกุโจมต ีดงันัน้โซ่หลายเส้น 

จงึแทบไม่ได้ถูกใช้งานและครัง้นีเ้องก็เช่นกัน กองเรอืของโรแลนด์สามารถ 

ตอนท่ี 446

สัตว์ยักษ์จากฟากฟ้า



20 ปล่อยแม่มดคนนั้นซะ 8

แล่นผ่านมาได้อย่างราบรืน่ พอตกเยน็ก็เริม่เหน็เค้าโครงของป้อมปราการ

ลองซองแล้ว ควันไฟที่ลอยอยู่เหนือเมืองบดบังท้องฟ้าที่เร่ิมมืดให้ย่ิงดู

หม่นมัวเข้าไปใหญ่

"ศตัรรูวมตวักันอยู่ท่ีเขตปราสาทผูป้กครอง ส่วนประตเูมอืงทิศเหนอื 

มกีองพลเรอืนกลุม่เลก็ๆ ก�าลงัสูกั้บทหารเฝ้าก�าแพงเมอืงอยู่ แต่ดทู่าแล้ว

คงต้านทานได้อกีไม่นาน" ไลต์นิง่เข้าไปสบืสถานการณ์ภายในเมอืงและ

น�ามารายงานให้เจ้าชายฟังอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง "ศตัรทูีล้่อมปราสาท 

มีประมาณสองร้อยกว่าคน ตอนนี้แนวป้องกันชั้นแรกถูกตีแตกไปแล้ว 

อีกฝ่ายมีอาวุธท่ีหน้าตาคล้ายปืนจริงๆ แต่ไม่เหมือนกับท่ีพวกเราใช้กัน 

เพคะ"

"เปโรไม่เป็นไรใช่หรือไม่" สิ่งท่ีโรแลนด์เป็นห่วงในตอนนี้คือความ

ปลอดภัยของผู้แทนปกครอง

"เขายังปลอดภัยดีเพคะ แค่ตกใจนิดหน่อย แต่ว่า..."

"แต่ว่าอะไร"

"คนในครอบครวัเขาโชคไม่ดนัีก" ไลต์น่ิงเบ้ปาก "ท่านเปโรคงรูข่้าว

มาล่วงหน้าจงึเรยีกบดิาเข้าปราสาทได้ทัน แต่ญาตสินิทคนอืน่ๆ ท่ีอยู่ใน 

ทีดิ่นเดมิ...รวมท้ังเคาน์เตส ล้วนถูกขนุนางพวกน้ันจบัเป็นตวัประกันแล้ว

ฆ่าท้ิงทีละคน" เด็กสาวหยุดไปเล็กน้อย "หม่อมฉันหาจังหวะบินเข้าไป

บอกเขาในปราสาทว่าฝ่าบาทก�าลังเสด็จมาแล้ว แต่เขามีเรื่องขอร้อง 

ฝ่าบาทเพคะ"

โรแลนด์พยักหน้า "ว่ามาเถอะ"

"เลือดต้องล้างด้วยเลือดเพคะ"

มธีรรมเนยีมทีเ่หล่าชนชัน้สงูรูกั้นโดยไม่ต้องบนัทึกเป็นลายลักษณ์

อักษร นั่นคือการไม่สังหารคนที่มีบรรดาศักด์ิ แน่นอนว่าคนในตระกูล 

ฮันน่ีซัคเคิลส่วนใหญ่ก็มีบรรดาศักด์ิกันทั้งนั้น ทว่าสี่ตระกูลใหญ่กลับ 
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ไม่ไว้หน้ากันถึงเพียงนี้ เหตุผลคงไม่ใช่แค่เพราะไม่พอใจที่ตระกูล 

ฮนันีซ่คัเคลิหนัไปสวามภิกัด์ิต่อโรแลนด์แล้วได้รบัผลประโยชน์มากมาย

แน่ๆ แต่น่าจะเพราะอ�านาจที่อยู่เบื้องหลังด้วย

ตอนนีโ้รแลนด์ค่อนข้างแน่ใจแล้วว่าคนท่ีคอยหนนุหลงัพวกเขาคอื

พระราชองค์ใหม่ ทอว์ฟิค วิมเบิลดัน เพราะการช่วยศาสนจักรสังหาร

ขุนนางกับการช่วยพระราชาก�าจดัเสีย้นหนามน้ันต่างกันอย่างเห็นได้ชดั 

เขามองไปทางป้อมแล้วพูดเสียงเย็นว่า "ถ่ายทอดค�าส่ังลงไป ยกทัพ

ทั้งหมดเข้าเมือง ยึดท่าเรือให้ได้!"

อาร์เธอร์ได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากใต้ก�าแพงอีกแล้ว

เขายกปืนคาบศิลาเล็งไปยังรูมืดด้านล่างอย่างชินชา...รูน่ันเป็น 

ทางท่ีศัตรูใช้ปีนจากในก�าแพงขึ้นมาบนสันก�าแพง หลังจากศัตรูยึด 

ประตูเมืองได้ก็บุกมาโจมตีอยู่หลายระลอก แต่จนแล้วจนรอดก็ยัง 

ไม่สามารถยึดก�าแพงเมืองทิศเหนือได้

การต่อสู้เริ่มมาตั้งแต่บ่ายเมื่อวาน เขาไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะ

ยืนหยัดอยู่ท่ามกลางลมหนาวอันโหดร้ายได้นานถึงเพียงนี้ แต่พอเห็น

สมาชิกในกองทัพคนอื่นๆ ท่ีมาช่วยล้มหายตายจากไปทีละคน สมอง 

ของเขาก็ไม่สามารถคิดอะไรได้อีก

"มากันอีกแล้วหรือ" ปืนกระบอกหนึ่งย่ืนมาจากข้างกายเขา  

พออาร์เธอร์หันไปมองก็พบว่าเป็นบรอนซ์ฮิลล์ นายกองของเขาเอง

"ข้าได้ยินเสียงความเคลื่อนไหว" เขาตอบอย่างอ่อนล้า "แต่ตอนนี้

ฟ้ามืดแล้วมองไม่เห็นว่าพวกเขามากันกี่คน"

"เช่นนั้นพวกเขาก็ย่อมไม่รู้ว่าพวกเรามีกันกี่คน" บรอนซ์ฮิลล์ตอบ

"แล้ว...พวกเรามีกี่คน"

บรอนซ์ฮิลล์ลังเลเล็กน้อย "ห้าคน เมื่อครู่นี้โครว์เพิ่งสิ้นลมไป"
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"พวกเราก็คงอยู่ไม่พ้นคืนน้ีเหมือนกัน" อาร์เธอร์พูดอย่างขมข่ืน 

จากความหวาดกลวักลายเป็นความต่ืนตระหนก และความตืน่ตระหนก

ก็กลายเป็นความด้านชาในทีส่ดุ เวลานีเ้ขาถึงเข้าใจความนยัท่ีซ่อนอยู่ใน 

ค�าพูดของครูฝึกที่ว่า 'เจ้าจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อผ่านการต่อสู้ท่ีแท้จริง 

มาแล้วเท่านั้น' แต่ว่านั่นไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลย กองย่อยสามกอง 

ที่รวมตัวกันเหลือผู้รอดชีวิตเพียงห้าคน ต่อให้ศัตรูไม่โจมตีสันก�าแพง  

พวกเขากต้็องตายอยู่บนน้ีเพราะขาดอาหารและเครือ่งบรรเทาความหนาว  

"ยอมจ�านนตอนนี้มีประโยชน์หรือไม่"

"ยอมจ�านนหรอื" บรอนซ์ฮลิล์ส่งเสยีงขึน้จมกู "เจ้าไม่ได้ยินท่ีพวกเขา 

ตะโกนหรืออย่างไร 'สังหารคนทรยศให้หมด!' ต่อให้ยอมจ�านนไปก็ตาย

อยู่ดี สู้อยู่ฆ่าพวกเขาให้ได้มากที่สุดดีกว่า"

อาร์เธอร์รูว่้านายกองพูดไม่ผดิ สมาชกิกองทพัทีส่องซึง่มาช่วยเขา

เมือ่วานถูกจบัตดัหวัไปแล้วหลายนาย พวกเขาไม่ใช่ขนุนางย่อมไม่มค่ีาพอ 

จะเก็บไว้เรียกค่าไถ่ เพียงแต่...ตัวเขาไม่อยากตายอยู่ที่นี่

ครูฝึกเคยเล่าถึงความสะดวกสบายในเมืองชายแดนให้ฟัง ท้ังยัง

สัญญาด้วยว่าหลังจากสิ้นสุดเดือนแห่งปีศาจแล้ว ทหารที่มีความ

ประพฤติดีจะได้ย้ายไปอยู่กองทัพที่หนึ่งและยังจะได้รับบ้านหลังใหม่

ด้วย ที่นั่นมีเสบียงเหลือเฟือ มีน�้าที่ไหลออกมาเพียงแค่บิดกลไก มีสิ่งที่

ท�าให้ห้องอุ่นได้โดยไม่ต้องจุดไฟ...

เขายังไม่อยากตาย เขาอยากอยู่เห็นความมหัศจรรย์ในเมือง

ชายแดนที่ครูฝึกพูดถึงก่อน

"มากันแล้ว!" บรอนซ์ฮิลล์ร้องเสียงเบาก่อนจะล่ันไก ประกายไฟ 

ท่ีพ่นออกมาจากปากกระบอกส่องให้อาร์เธอร์เห็นศัตรูในความมืด... 

คนประมาณหกถึงเจ็ดคนก�าลังถือโล่ปีนขึ้นมาช้าๆ เขาเห็นแม้กระท่ัง 

สีหน้าตกใจของอีกฝ่าย
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แม้กระสุนของนายกองจะพลาดเป้าไป แต่มันก็ช่วยบอกทิศทาง

ให้เขาได้

อาร์เธอร์เลง็ไปยังเงาคนทีฉ่ายวาบเพียงปลาบเดียวแล้วลัน่ไกทนัที

กระสนุพุ่งกระแทกโล่ไม้ส่งเสยีงดงัทบึ ใครคนหนึง่พลนัร้องโหยหวน 

ขึ้นมา จากนั้นก็มีเสียงวัตถุหนักๆ กลิ้งตกบันไดไป พอคนที่เหลือเห็นว่า

ศัตรูรู้ตัวแล้วจึงพากันกรูออกมาจากรูมืดโดยไม่คิดอะไรอีก

บรอนซ์ฮลิล์ยังบรรจกุระสนุอยู่ มอืท่ีเย็นจนแข็งท�าให้เขาเคล่ือนไหว 

ได้ช้าลง อาร์เธอร์ห่อตวัด้วยความหนาว แต่เมือ่ล้วงมอืลงไปในถุงดนิปืน

ข้างเอวก็ต้องใจหายวาบ ภายในถุงว่างเปล่า ดินปืนทีม่ถูีกใช้ไปหมดแล้ว

ในการฝึกซ้อมปกติหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ต้องใช้ดาบปลายปืน

เท่านั้น

เขากัดฟันดึงดาบปลายปืนออกมา แต่กว่าจะครอบมันลงบน

กระบอกปืนได้ก็เสียเวลาไปครู ่ใหญ่ ยังไม่ทันจะยกอาวุธขึ้นศัตรู 

คนหน้าสุดก็วิ่งออกมาจากรูแล้ว

บรอนซ์ฮิลล์ลั่นไกอย่างเด็ดเดี่ยว ยิงอีกฝ่ายล้มลงกับพ้ืนทันที  

ทว่าศตัรคูนทีส่องว่ิงตามมาตดิๆ ฝ่ายน้ันแทงดาบใส่หน้าอกของนายกอง 

จนแน่นิ่งไป

อาร์เธอร์รูส้กึหวัตือ้ไปหมด ได้แต่แทงปืนตามท่าท่ีฝึกมาด้วยความ

เคยชิน แต่คมดาบกลับถูกโล่ของอีกฝ่ายกันไว้ ศัตรูคนน้ันถีบเขาจน 

หงายหลังกระแทกพื้น ปืนพลันกระเด็นหลุดจากมือ

ข้าต้องตายอยู่ที่นี่จริงๆ หรือ

เขาเงยหน้าขึน้อย่างหมดหวังและทันใดน้ันก็เห็นเงามดืบนท้องฟ้า

ตามหลกัแล้วในคนืทีห่มิะโหมกระหน�า่เช่นน้ี เขาไม่มทีางมองเห็น

วัตถุสีด�ามืดได้เลย ทว่าเงาด�าน้ีอยู่ใกล้เขามาก มันก�าลังพุ่งฉิวราวกับ

ม่านราตรีที่ทิ้งตัวลงมา
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เมื่อเค้าโครงของเงาปรากฏชัด อาร์เธอร์ก็ต้องเบิกตากว้าง มันคือ

สัตว์ประหลาดขนาดมหึมา!

สาบานได้ว่าสัตว์ประหลาดหน้าตาสยดสยองเช่นน้ีมีให้เห็นแค ่

ในฝันร้ายเท่านั้น ปากสีแดงฉานของมันอ้ากว้าง ช่วงหัวดูแล้วใหญ่กว่า

ลูกวัวด้วยซ�้า ปีกที่กางออกก็แทบจะแผ่คลุมทั้งสันก�าแพงเมือง

สตัว์ประหลาดยักษ์พุ่งด่ิงลงมาตรงหน้าอาร์เธอร์ กระแทกทบัศตัรู

ที่ปีนออกมาจากรูจนแหลกละเอียด!

"โอ้ก...โอ้ก..."

ตามมาด้วยส่งเสียงค�ารามลั่นจนแก้วหูสะเทือน!
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อาร์เธอร์ตกใจจนตัวแขง็ ได้แต่มองอกีฝ่ายทีห่นัมาหาตวัเองอย่าง 

อึ้งๆ เขาเห็นแม้กระท่ังของเหลวเหนียวหนืดท่ีหยดลงมาจากคมเข้ียว 

สีน�้าตาลเทาของมัน

"วางใจได้ ข้าไม่กินเจ้าหรอก" สัตว์ประหลาดนั่นส่งเสียงแหบแห้ง

ออกมา ท�าเอาอาร์เธอร์แทบจะกรีดร้องอยู่รอมร่อ ให้ตายเถอะ เจ้าน่ี 

พูดได้ด้วย!

แต่แล้วเขาก็ต้องตืน่ตระหนกย่ิงกว่าเก่าเมือ่หญิงสาวคนหน่ึงกระโดด 

ลงมาจากหลงัสตัว์ประหลาด เธอก้าวฉบัๆ ไปยังร่างของบรอนซ์ฮลิล์แล้ว

ส�ารวจอยู่สักครู่ "คนคนนี้ยังไม่ตาย เมซี รีบพาเขาไปหานาน่าเร็ว"

"โอ้ก!" สัตว์ยักษ์ราวกับเข้าใจค�าพูดของเธอ มันใช้กรงเล็บหน้า 

คว้าตัวนายกองไว้แล้วกระพือปีกบินขึ้นฟ้า กระแสลมจากปีกพัดใส ่

อาร์เธอร์จนลมืตาไม่ขึน้ เขารอจนลมสงบลงแล้วจงึหยีตามองไปข้างหน้า 

อีกครัง้ บนก�าแพงมเีพียงความว่างเปล่าราวกับเหตกุารณ์ทัง้หมดเมือ่ครู่นี ้

เป็นแค่ความฝัน

ไม่สิ ไม่ใช่ความฝัน...หญิงคนนั้นยังอยู่!

ตอนท่ี 447

ผู้เก็บเกี่ยว
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ความมืดมิดปกคลุมไปทั่วก�าแพง เขามองเห็นแค่เงาอันเลือนราง

ของอีกฝ่าย ทั้งๆ ที่บริเวณโดยรอบนั้นไม่มีแสงสว่างแต่ดวงตาเธอกลับ

สะท้อนประกายสีทองออกมา ดูโดดเด่นราวกับดวงดาวบนท้องฟ้ายาม

ค�่าคืน

"เจ้า...เจ้าเป็นใครกันแน่"

"กองหนุน" ค�าตอบของหญิงสาวท�าเอาเขาตะลึงตาค้าง

"อะ...อะไรนะ" อาร์เธอร์พลันรู้สึกว่าความฝันยังสมจริงเสียยิ่งกว่า

สิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้า "เจ้ามาช่วยข้าหรือ"

"นีค่อืพระประสงค์ของเจ้าชายโรแลนด์" เธอน่ังยองๆ เพ่ือควานหา

ดาบจากศพทีถู่กทับจนแหลก จากนัน้จงึลองขยับอาวุธง่ายๆ ไม่ได้สนใจ

เลือดและเศษเนื้อที่ติดอยู่บนนั้นแม้แต่น้อย

อาร์เธอร์รูส้กึท้องไส้ป่ันป่วนจนถึงขัน้อาเจยีน แต่นอกจากน�า้ย่อย

แล้วก็ไม่มอีะไรไหลออกมาอกี ทนัใดนัน้เสยีงเอะอะก็ดงัมาจากด้านล่าง

ก�าแพงอกีครัง้ เห็นได้ชดัว่าความเคลือ่นไหวของสตัว์ยักษ์และเสยีงค�าราม 

อันน่ากลัวของมันสะเทือนไปถึงศัตรูแล้ว...ทว่าก็แค่สะเทือนเท่าน้ัน  

พวกเขาไม่ได้เห็นเหตกุารณ์อนัน่าตืน่ตะลงึทีเ่กิดขึน้บนก�าแพง พอทกุอย่าง 

สงบลงศัตรูพวกนั้นก็จะเริ่มการโจมตีอีกครั้ง

"เจ้าชายที่เจ้าพูดถึง...หมายถึงเจ้าชายแห่งเมืองชายแดนหรือ"  

เขาเช็ดมุมปากพลางหอบหายใจถาม

"นอกจากพระองค์แล้วยังจะมีใครชื่อโรแลนด์อีก" หญิงสาวผมด�า

ควานหาอาวุธจากศพอืน่ๆ ต่อ อาร์เธอร์รบีหันหน้าไปอกีทาง เขาไม่อยาก

เห็นความเคลื่อนไหวของเธอแล้ว

"แต่จากเมืองชายแดนมาถึงที่นี่ต้องใช้เวลาอย่างต�่าสามวัน... 

เหตุใดเจ้าชายทรงรู้เรื่องขุนนางก่อกบฏได้เร็วถึงเพียงน้ัน" อาร์เธอร์ 

กลืนน�้าลาย "แล้วสัตว์ประหลาดเมื่อครู่นี้คือ..."
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"นางไม่ใช่สตัว์ประหลาด แต่เป็นแม่มดทีม่าช่วยพวกเจ้า" น�า้เสยีง

ของเธอพลันเย็นชาขึ้น "ข้าไม่มีเวลามาตอบค�าถามเจ้าท้ังวันหรอกนะ 

ไปหลบอยู่อีกด้านเสีย"

เมื่อไม่มีปืนคอยยิงสกัดศัตรูก็ปีนขึ้นสันก�าแพงได้อย่างง่ายดาย 

แสงจากคบเพลิงที่แกว่งไกวสว่างขึ้นอีกครั้ง แต่ทันทีที่พบว่าเบื้องหน้า 

มแีค่หญิงสาวคนเดียว พวกเขาก็พร้อมใจกันหยุดฝีเท้าโดยมไิด้นดัหมาย

และไม่นานนักภาวะชะงักงันนี้ก็ถูกท�าลายด้วยเสียงหัวเราะต�่าๆ 

ที่เต็มไปด้วยความมุ่งร้าย

อาร์เธอร์ย่อมเข้าใจความนัยที่แฝงอยู่ในเสียงหัวเราะนี้

"ระวังให้ดีล่ะ อย่าตกหลุมพรางของไพร่พวกนี้เชียว"

"วางใจเถอะ ลูกพี่ พวกเราจะช่วยท่านดูเอง แต่อีกประเดี๋ยว..."

"ไว้ข้าเสร็จแล้วจะยกให้พวกเจ้า"

"หึๆๆ...ไม่มีปัญหา"

"รีบ...รีบถอยมานี่เร็ว!" อาร์เธอร์พยายามจะลุกจากพ้ืน แต่สิ่งที ่

เกิดขึ้นกลับท�าให้เขาตาค้างไปเสียก่อน

เมื่อล�าแสงสีทองฟาดผ่าน เสียงหัวเราะก็หายวับไปในพริบตา

คนที่เป็นหัวหน้าถูกดาบฟันร่างขาดเป็นสองท่อน แม้แต่โล่และ

เกราะหนังก็ไม่อาจต้านทานคมดาบเล่มน้ันได้ เขาไม่ทันมองด้วยซ�้าว่า

หญิงสาวลงมืออย่างไร

ตอนที่ศพสองท่อนพ่นเลือดสดๆ ออกมา รอยยิ้มของศัตรูก็ 

จางหายไป

ทว่านี่เป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้น

หญิงสาวผมด�าก้าวไปข้างหน้าพร้อมตวัดดาบเป็นแนวขวาง  

อาร์เธอร์มองความเคลือ่นไหวของอกีฝ่ายไม่ทันเหมอืนเดมิแต่เขาได้ยิน

เสียงเนื้อฉีกและกระดูกหักดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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ศัตรูที่เหลืออีกสามคนยังไม่ทันได้ตอบโต้ก็ถูกดาบกรีดท้องจน 

หนังเปิด

เลือดและล�าไส้พลันไหลออกมากองจนเกลื่อนพื้น

"เจ้า..." อาร์เธอร์ขยับปากแต่ก็ไม่รู้จะพูดอะไร

หญงิสาวหันมามองเขาแวบหนึง่ "ไปเรยีกสหายของเจ้ามาทีก่�าแพง 

ให้หมด อกีประเดีย๋วจะมคีนมารบั" พอพูดจบเธอก็กระโดดลงจากก�าแพงไป

ก�าแพงเมืองตรงน้ีสูงถึงสามสิบฟุตเชียวนะ! เขาสะกดกลั้นความ

เจบ็ปวดทีก่ระจายไปทัว่ร่างแล้วตะลตีะลานคลานไปทีข่อบก�าแพง คราวนี ้

จึงเห็นว่ากลุ่มคนที่อยู่ด้านล่างก�าลังแตกฮือ หญิงสาวพุ่งเข้าปะทะศัตรู

ซึ่งๆ หน้า ไม่ว่าเธอย่างกรายไปที่ใดที่นั่นล้วนพินาศย่อยยับ อาวุธในมือ

โบกสะบัดไม่หยุดย้ัง เธอฟันทุกคนท่ีขวางหน้าราวกับชาวนาท่ีก�าลัง 

เกี่ยวข้าวสาลี

เพียงไม่กี่อึดใจศัตรูก็พ่ายแพ้ราบคาบ

พวกเขาไม่เคยเจอคู่ต่อสู ้ที่น่ากลัวเช่นน้ีมาก่อน ปราดเปรียว 

เสียย่ิงกว่าหมาป่า ทรงพลังเสียย่ิงกว่าหมี ไม่มีใครผ่านด่านเธอไปได้ 

โดยไม่ถูกคมดาบสมัผสั จะหลบก็หลบไม่พ้น จะต้านก็ต้านไม่อยู่ บรวิาร 

ของขุนนางว่ิงหนีกันกระเจิดกระเจิง วงล้อมกลับแตกพ่ายได้เพราะ 

คนเพียงคนเดียว

เธอตามไล่ล่าคนท่ีว่ิงหนี ท้ิงรอยเลือดสีสดไว้เป็นทาง อาร์เธอร ์

ทรุดนั่งลงกับพื้น รู้สึกถึงแผ่นหลังที่ชุ่มโชกไปด้วยเหงื่อเย็นๆ

นี่น่ะหรือแม่มด

แต่ไม่ว่าอย่างไร...ข้าก็รอดชีวิตแล้ว!

บริเวณรอบปราสาทของป้อมปราการลองซองสว่างไสวด้วยแสง

จากกองไฟหลายสิบกอง คนของสี่ตระกูลใหญ่พากันล้อมที่นี่ไว้อย่าง
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แน่นหนา

หลังจากต่อสู้กันมาเป็นเวลาหนึ่งวันหน่ึงคืน ปราสาทชั้นที่สอง 

ก็ถูกยึดในที่สุด เวลาน้ีสมาชิกตระกูลฮันนี่ซัคเคิลหนีขึ้นไปอยู่ชั้นบนสุด

แล้ว พวกเขาคงก�าลังทรมานจากความหิวและความหวาดกลัวอยู่

ฌักมองปราสาทผูป้กครองท่ีใหญ่โตโอ่อ่าแล้วยิง่รูสึ้กฮกึเหมิกว่าเก่า

เม่ือรู้ข่าวว่าบิดาได้เสียชีวิตลง เขาก็รีบเดินทางจากเมืองหลวง

มายังที่ดินของตระกูลเพ่ือรับต�าแหน่งเอิร์ลต่อจากบิดา ทว่าตอนน้ี 

เขาก�าลังจะก้าวหน้าไปอีกขั้น

ในจดหมายลับของพระราชาทอว์ฟิคเขียนไว้ว่าหากเขาช่วย 

เมืองหลวงยึดป้อมปราการลองซองได้ส�าเร็จ หลังจากหิมะละลายแล้ว 

ทัพใหญ่จากเมืองหลวงจะรีบเดินทางมาจัดการเจ้าชายกบฏทันที  

เมือ่ใดทีอ่�านาจของเจ้าชายกบฏถูกขดุรากถอนโคนจนหมดส้ิน พระราชา 

องค์ใหม่ก็ยินดียกดินแดนตะวันตกให้เขาปกครอง

แล้วไหนจะท่ีดินของเอิร์ลแห่งฮันนี่ซัคเคิลท่ีจะถูกแบ่งมาให้อีก  

ถึงตอนนั้นเขาก็จะได้เป็นดยุกอย่างแท้จริง!

ดยุกแมดเดน ช่างเป็นชื่อที่ไพเราะอะไรเช่นนี้

และนับแต่นี้ไปปราสาทแห่งนี้ก็จะกลายเป็นฐานที่มั่นของเขา

"ท่านเอิร์ล กองก�าลังชุดที่หกออกมาแล้ว" อัศวินคนหน่ึงเดินมา

รายงาน "พวกเขาบอกว่าเสียงปืนของอีกฝ่ายเงียบลงไปมากจะให้ 

เปลี่ยนเป็นกองเกราะเหล็กเลยหรือไม่"

กองเกราะเหลก็คอืกองทหารท่ีมไีว้ต้านทานกระสนุปืนโดยเฉพาะ 

โดยปกติแล้วจะมีประมาณสามถึงสี่นาย สองนายถือโล่ไม้หุ้มเหล็ก 

ซึง่มขีนาดใหญ่กว่าตัวน�าหน้าไปช้าๆ ตรงกลางเว้นช่องไว้ส�าหรบัให้มอืยิง 

เล็งเป้าและตอบโต้ เพ่ือที่จะผลิตโล่ชนิดนี้ในปริมาณมาก เขาถึงกับ 

ยอมสละเกราะอัศวินไปสิบกว่าตัว ทว่าโล่หุ้มเหล็กท่ีหนาหนักน้ียังม ี
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จุดอ่อนตรงท่ีเคลื่อนย้ายค่อนข้างล�าบาก ท�าให้กลายเป็นเป้าศัตรูเวลา

ขึ้นลงบันไดได้ง่าย

โชคดีที่ตระกูลฮันน่ีซัคเคิลคงต้านทานได้อีกไม่นาน ฌักย้ิมเยาะ

ในใจ ถึงอีกฝ่ายจะไหวตัวได้ไวจนน่าตกใจ ซ�้ายังสามารถเรียกอัศวิน 

กับกองลาดตระเวนบางส่วนเข้าปราสาทได้ก่อนท่ีทหารพันธมิตรจาก 

สีต่ระกูลใหญ่จะบกุป้อม แต่สดุท้ายพวกเขาก็รวบรวมมาได้ไม่ถึงร้อยคน 

หากนี่เป็นสงครามตัดก�าลัง ฌักก็จะล้างผลาญฝ่ายตรงข้ามจนหมดตัว

กว่าเจ้าชายล�าดับที่สี่จะรู้เรื่องนี้ก็คงอีกหลายวัน

หากข้าส่งศีรษะเปโรไปให้เจ้าชายโรแลนด์เป็นของขวัญ พระองค์

จะทรงท�าสีหน้าเช่นไรกัน
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"นายท่าน ดเูหมอืนเขตท่าเรอืฝ่ังตะวันตกจะเกิดเรือ่งขอรบั" องครกัษ์ 

ที่ท�าหน้าที่ปิดถนนเดินปรี่มาหาเอิร์ลแมดเดน "ข้าได้ยินเสียงประหลาด

จากที่นั่นเลยส่งคนไปดูสองกลุ่ม แต่ไม่มีใครกลับมาแม้แต่คนเดียว"

"อะไรนะ" ฌักขมวดคิ้ว "เจ้าไม่ได้หูฝาดไปเองใช่หรือไม่"

"ไม่แน่นอนขอรบั ข้าได้ยินชดัมาก มนัเหมอืนเสยีงคนหายใจเข้าออก 

ฟืดฟาดๆ..." องครักษ์ท�าเสียงให้เขาฟัง

"หรือจะเป็นเสียงกรนของคนเร่ร่อน"

"แต่คนเร่ร่อนท่ีมานอนข้างนอกในอากาศเช่นนี้น่าจะหนาวตาย 

ไปแล้วนะขอรับ นายท่าน" องครักษ์ยืนยัน "แล้วอีกอย่างหากมีใคร 

ส่งเสียงกรนได้ดังถึงเพียงนั้นจริง เขาก็คงตัวใหญ่พอๆ กับก�าแพงเมือง

ทีเดียว"

เอิร์ลจ้องเขาอยู่สักครู่ก่อนจะหันไปตะโกนเสียงดัง "เซอร์ดูแกน!"

"ท่านเอิร์ล ท่านเรียกข้าหรือ" ขุนนางซึ่งแขวนสัญลักษณ์รูป 

ใบเมเปิลไว้ที่หน้าอกเดินมา

"พาองครักษ์ของเจ้าไปส�ารวจท่าเรือพร้อมกับคนของข้า" ฌัก 

ตอนท่ี 448

ห่ากระสุน
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ตบไหล่เขา "หากมีข่าวอะไรให้รีบมารายงานข้าทันที"

"เอ่อ...ท่านส่งคนอืน่ไปแทนได้หรอืไม่" ขุนนางหนุ่มบอกอย่างลังเล 

"ท่านพ่อก�าชับให้ข้าเข้าปราสาทไปพร้อมท่านให้ได้"

"แค่ส�ารวจท่าเรือจะเสียเวลาสักเท่าไรเชียว กว่าจะยึดที่นี่ได้คง 

อีกนาน" เอิร์ลยิ้ม "ต่อให้พวกฮันนี่ซัคเคิลจอมทรยศยอมยกธงขาว ข้าก ็

จะยังรอเจ้าอยู่ที่นี่"

"เช่นนั้น...ก็ได้"

พอขุนนางหนุ่มและองครักษ์เดินจากไป สีหน้าของฌักก็ขรึมลง

ทันที นี่มันลูกไม้อะไรกัน คิดว่าให้บุตรชายเข้าปราสาทไปพร้อมข้าแล้ว

จะมคีวามดคีวามชอบเท่าข้าอย่างน้ันหรอื ช่างคิดดน่ีี แต่ในจดหมายลบั 

ของพระราชาเอ่ยถึงข้าแค่คนเดียวเท่านั้น!

ไม่นานนักเสียงปืนก็ดังขึ้นจากทางทิศตะวันตก

ฌักพลันเอะใจขึ้นมา เกิดอะไรขึ้น บุตรชายคนโตของตระกูล 

เมเปิลลีฟไม่ได้รับแจกปืนนี่

ในขณะท่ีเขาก�าลังจะส่งอัศวินไปดูสถานการณ์นั้น องครักษ์ที่มา

รายงานก่อนหน้าน้ีก็ว่ิงล้มลกุคลกุคลานกลบัมา "นาย...นายท่าน...แย่แล้ว!"

"อะไรแย่!"

"เจ้าชายกบฏ...เจ้าชายกบฏเสด็จมาท่ีน่ี!" เขาตื่นตระหนกจนตา 

เบกิกว้าง "พวกเขามากันหลายพันคน ตอนน้ีก�าลงัมุง่หน้ามายังปราสาท 

ขอรับ!"

"เจ้าหมายถึงกองก�าลังของเจ้าชายโรแลนด์อย่างนั้นหรือ" ฌัก 

ตบหน้าองครักษ์ไปหน่ึงฉาด "มากันหลายพันคนเสียด้วย ขืนเจ้ายังพูด

เหลวไหลอยู่อีก ข้าจะจับเจ้าแขวนคอหน้าประตูเมืองเดี๋ยวนี้"

"นายท่าน พวกเขาชธูงประจ�าราชวงศ์เกรย์คาสเซลิจริงๆ" องครักษ์

ไม่กล้าหลบ ได้แต่คุกเข่าลงหนึ่งข้าง "ข้าขอให้บริวารของเซอร์ดูแกนไป
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จับคนมาถามความ แต่พอพวกเขาเข้าไปก็...ก็..."

"ก็อะไร" เอิร์ลกัดฟันถาม

"ก็ถูกปืนยิงตายหมดขอรบั" องครกัษ์ท�าหน้าเหมอืนเห็นเหตกุารณ์ที ่

สยดสยองสดุขดี "ประกายไฟมากมายฉายวาบกลางความมดื เสยีงปังๆ 

ดังขึ้นแทบไม่หยุด! บริวารยี่สิบกว่าคนเพิ่งจะเข้าไปไม่ถึงระยะร้อยก้าว

ก็ล้มระเนระนาดกันหมด แม้แต่ม้าก็ไม่เหลอื!" เขากลืนน�า้ลาย "นายท่าน 

ข้าไม่เคยเหน็การยิงทีถ่ี่รวัเช่นน้ีมาก่อน หากพวกเขาไม่ได้มากันเป็นพันคน  

แล้วจะสังหารคนของท่านเซอร์จนตายเกลี้ยงในพริบตาได้อย่างไร"

"แล้วบุตรชายของตระกูลเมเปิลลีฟล่ะ"

"หนี...ไปแล้วขอรับ"

เอิร์ลทรุดตัวลงบนเก้าอี้พลางคิดอย่างสับสน จะเป็นไปได้อย่างไร 

พวกเขาต้องใช้เวลาส่งข่าวด้วยไม่ใช่หรอื สีต่ระกูลใหญ่เพ่ิงจะเริม่เคลือ่นไหว 

เมื่อวานตอนเท่ียง ค�่าวันน้ีเจ้าชายล�าดับท่ีสี่กลับรุดมาถึงป้อมปราการ

ลองซองเสียแล้ว น่ันแปลว่าเขาสามารถไปกลับระหว่างเมืองท้ังสองได ้

ภายในวันเดยีว แต่ต่อให้แล่นเรอืตามลมก็ยังเป็นไปไม่ได้! ย่ิงต้องพาคน

หลกัพันมาด้วยแล้วย่ิงเป็นไปไม่ได้ใหญ่ การจะล�าเลียงคนมากถึงเพียงน้ัน 

ต้องใช้กองเรือขนาดใหญ่ แต่ข่าวกรองท่ีฌักได้มาจากเมืองชายแดน 

บอกว่าก่อนเข้าฤดูหนาวที่นั่นยังไม่มีเรือแม้แต่ล�าเดียว!

เรื่องกลายเป็นเช่นนี้ไปได้อย่างไร

ไม่ได้ ย่ิงสถานการณ์เป็นเช่นนี้ข้าย่ิงต้องสุขุม ฌักปาดเหงื่อบน

หน้าผาก เรือ่งจ�านวนคนนัน้องครกัษ์น่าจะเดาส่งเดชไปเอง เขาคงตกใจ

ทีถู่กอกีฝ่ายยิงกระสนุใส่พร้อมกันมากกว่า ในเมือ่ไม่มคีบไฟให้แสงสว่าง 

ใครจะรู้เล่าว่าที่ท่าเรืออันมืดมิดมีคนอยู่ก่ีคน นอกจากน้ีปืนก็มีระยะยิง

อยู่ทีไ่ม่เกินสีส่บิก้าว แม้อานุภาพของมนัจะน่าตกใจเพียงใด แต่ความเรว็

ในการบรรจุกระสุนและอัตราการยิงเข้าเป้าก็ยังถือว่าต�่าอยู่ดี ต่อให้ 
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พวกเขามีอาวุธชนิดนี้กันทุกคน แต่ถนนท่ีเชื่อมกับเขตปราสาทก็กว้าง

พอให้ยืนเรยีงหน้ากระดานกันได้แค่ย่ีสบิกว่าคน ขอเพียงตระกูลไวลด์โรส 

กับตระกูลวูล์ฟเตรยีมกองอัศวนิไว้ รอให้อีกฝ่ายยิงรอบแรกเสรจ็แล้วค่อย

บุกโจมตีสวนกลับ พร้อมกันน้ันก็ให้ทหารรับจ้างและกององครักษ์ช่วย

ตีขนาบอีกแรง เท่านี้ก็น่าจะเอาชนะเจ้าชายได้แล้ว

อย่างไรเสียการต่อสู้ในเมืองก็ต่างจากการต่อสู้ในที่โล่งกว้าง  

การบรรจุกระสุนอาจกินเวลานานเกินไป

"บัดซบ!" ฌักตบแขนเก้าอี้แล้วหันไปสั่งหัวหน้าองครักษ์ "ไปตาม

เอิร์ลตระกูลไวลด์โรสและไวเคานต์ตระกูลวูล์ฟมา และข้าต้องการให ้

คนที่ถือปืนทุกคนไปดักศัตรูที่ทางเข้าเขตปราสาทด้วย รีบไปเสีย!"

การฝึกใช้ปืนนัน้ง่ายกว่าการฝึกใช้ธนแูละหน้าไม้มาก ให้คนกลุ่มน้ี 

ออกไปถ่วงเวลาไว้ก่อน จะบาดเจ็บล้มตายบ้างก็ไม่เป็นไร เมื่อถึงคราว

คับขันพวกเขาต้องสละชีวิตแทนอัศวินได้

แต่ข่าวท่ีได้รบัจากหัวหน้าองครกัษ์กลบัท�าให้เอิร์ลย่ิงตระหนกกว่า

เก่า "พวกเขาสองคนพาบริวารหนีออกจากค่ายแล้วขอรับ!"

เพ่ือป้องกันเปโรหลบหนี สี่ตระกูลใหญ่จึงแบ่งก�าลังกันเฝ้าพ้ืนที่

ปราสาทคนละด้าน ไม่คิดเลยว่าคนพวกนั้นจะรู้ข่าวเร็วกว่าเขาเสียอีก

เวลานีบ้รเิวณนอกเขตปราสาทมเีสยีงปืนดังถ่ีราวกับเสยีงรวักลอง 

เหมือนอย่างที่หัวหน้าองครักษ์รายงานไว้ไม่มีผิด ต่อให้อยู่ในค�่าคืนที ่

ลมหิมะโหมกระหน�่าก็ยังได้ยินเสียงมันอย่างชัดเจน

"พวกคนชั้นต�่า!" ตัวของฌักชาวาบ เขามองไปท่ีปราสาทเป็น 

ครัง้สดุท้ายก่อนจะสัง่ถอยอย่างจ�าใจ...แน่นอนว่าค�าส่ังน้ีมผีลเฉพาะกับ 

ตวัเขาและกององครกัษ์เท่านัน้ ส่วนคนทียั่งอยู่ในปราสาทคงต้องปล่อย

ไปเลยตามเลย

พอพ้นจากเขตปราสาทเขาถึงพบว่าสถานการณ์ก�าลังวิกฤตอย่างหนัก
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เงาศัตรูปรากฏอยู่ท่ัวทุกหนแห่ง อัศวินคนใดพยายามฝ่าวงล้อม

ล้วนถูกยิงตายอย่างไร้ปรานี ดูเหมอืนอาวุธทีพ่วกเขาใช้จะยิงตดิต่อกันได้ 

โดยไม่ต้องเตมิกระสนุ ต่างจากปืนทีพ่ระราชาส่งมาลบิลบั! สถานการณ์

ก�าลงัชลุมนุสดุขดี นอกจากเซอร์ดแูกนทีห่นีไปก่อนใครแล้ว อกีสามตระกูล 

ที่เหลือก็ล้วนถูกล้อมไว้ที่นี่

"นายท่าน จะเอาอย่างไรดีขอรับ"

"เรียกกองเกราะเหล็กมา" เขาตะโกนสั่งเสียงดัง "พวกเราจะใช้ 

โล่เหล็กเป็นเครื่องก�าบังแล้วบุกฝ่าออกไปในทิศทางเดียวกัน!"

กองเกราะเหล็กสามกองท่ีรวมตัวกันได้อย่างยากล�าบากค่อยๆ  

บุกน�าหน้าไปโดยใช้โล่ก�าบัง พออัศวินคนอื่นเห็นดังนั้นก็พร้อมใจกัน 

เดนิตามหลงัไปด้วย หากครัง้น้ียังไม่สามารถฝ่าแนวป้องกันของอีกฝ่ายได้  

เขาก็คงหมดทางหนีรอดแล้ว

ทว่าฌักคว้าน�า้เหลว...ในขณะทีพ่วกเขาอยู่ห่างจากศตัรปูระมาณ

หนึง่ร้อยก้าว อาวุธของอีกฝ่ายก็พ่นประกายไฟจ้าตาออกมา โล่ท่ีตามหลกั 

แล้วควรกันลูกตะก่ัวได้กลับถูกกระสุนท่ีดาหน้ามายิงจนพรุน คนถือโล่

แถวหน้าสดุถูกยิงตายคาท่ี ลกูโลหะทีส่าดมาพุ่งทะลุร่างองครกัษ์คนแล้ว

คนเล่า พื้นที่หลังโล่เหล็กเต็มไปด้วยละอองเลือดที่สาดกระจาย

เอร์ิลยังไม่ทันได้ตะโกนค�าสัง่ฝ่าวงล้อมก็ถูกห่ากระสนุอนัพร้อมเพรยีง 

ยิงร่วงลงกับพื้นเสียแล้ว
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โรแลนด์เดนิเข้าไปในโถงใหญ่ของปราสาทท่ีเละจนแทบไม่เหลอืชิน้ดี  

เปโรกับเอิร์ลเฮอร์มอนก�าลังคุกเข่าหนึ่งข้างรอเขาอยู่

ศพบนพ้ืนถูกลากออกไปหมดแล้วมเีพียงกลิน่คาวเลอืดท่ียังคงอยู่ 

เครื่องเรือนโดยรอบเสียหาย อาวุธท่ีใช้แตกหักกระจายไปทั่วทุกที่ เขา

แทบจะเห็นภาพขณะที่ทั้งสองฝ่ายเข่นฆ่ากันเพ่ือชิงปราสาทได้อย่าง

ชัดเจน

"ลุกขึ้นเถอะ" โรแลนด์เดินไปหาเปโรแล้วก้มลงจับแขนเขาไว้

"พ่ะย่ะค่ะ" เสียงของอีกฝ่ายสั่นเครือ "ฝ่าบาท ในที่สุดฝ่าบาทก็ 

เสด็จมา"

"พวกเจ้าท�าได้ดีมาก" เขาพูดเสยีงขรมึ "สีต่ระกูลใหญ่จะต้องชดใช้

ในสิ่งที่ท�าลงไปอย่างสาสม ฆาตกรจะต้องถูกลงโทษด้วยกฎหมาย"

"กระหม่อมไม่สามารถปกป้องป้อมปราการลองซองได้..."

"เจ้าท�าดีที่สุดแล้ว นี่ไม่ใช่ความผิดของเจ้า" โรแลนด์ถอนหายใจ 

เปโรไม่ใช่ผู ้ปกครองท่ีเก่งเรื่องรบ ดูจากการยึดเมืองคราวก่อนและ 

การก่อกบฏของขุนนางครั้งน้ีก็ชัดเจนแล้ว เขาเก่งเร่ืองการบริหารที่ดิน  

ตอนท่ี 449

สถานการณ์สงคราม
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มีหัวด้านค้าขาย และรู ้จักไขว่คว้าโอกาส แต่เขาไม่ใช่นักวางแผน 

มือฉกาจ ไม่ได้ช�านาญด้านการต่อสู้และกลอุบาย หากไม่ใช่เพราะ

กองทพัทีส่องส่งสารมายังปราสาทตามแผนฉกุเฉิน เปโรคงต้านทานศตัรู

ได้ไม่ถึงสองวัน

แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเปโรเป็นผู้ปกครองที่ไม่ดี หากไม่เก่ง

เรื่องรบเขาก็แค่ส่งอีกฝ่ายไปปกครองเมืองที่ห่างไกลการสู้รบก็สิ้นเรื่อง 

และเมื่อเทียบกันแล้วโรแลนด์ค่อนข้างให้ความส�าคัญกับนักบริหารท่ีมี

หัวการค้ามากกว่า

"ข้าเชื่อว่าการก่อจลาจลครั้งนี้มีเหตุจูงใจบางอย่าง" เขากวาดตา 

มองทุกคนที่อยู่ในปราสาท "น่ีคือแผนชั่วโดยแท้ ศัตรูพยายามท�าลาย

ความสงบเรียบร้อยของดินแดนตะวันตก และช่วงชิงผลประโยชน์ท่ี 

ไม่ใช่ของพวกเขา!"

บรรยากาศเงียบสงัดลงทันใด ไม่ว่าจะทหารจากกองทัพท่ีหน่ึง 

ซึ่งก�าลังถือปืนระวังภัย หรืออัศวินเลือดโซมกายที่ยืนอยู่ด้านหลังเปโร  

ทุกคนล้วนมองมายังเจ้าชายด้วยแววตาที่ลุกโชน

"พวกเขาถึงกับก่ออาชญากรรมร้ายแรง ท�าร้ายขนุนาง และสงัหาร

ชาวเมืองเพ่ือการน้ี ไม่รู้ว่าหลังจากจบสงครามจะมีชาวเมืองสูญเสีย 

คนในครอบครัวไปแล้วก่ีคน มีบ้านถูกปล้นไปแล้วก่ีหลัง แต่สุดท้าย 

แผนร้ายของพวกเขาก็ไม่สัมฤทธิผล เพราะการต่อสู้อย่างไม่ย่อท้อของ 

พวกเจ้า ป้อมจงึรอดพ้นจากโศกนาฏกรรมอนัเลวร้ายมาได้ พวกเจ้าได้ท�า 

สิ่งที่องอาจกล้าหาญยิ่ง ปณิธานของพวกเจ้าสมควรได้รับค�าชื่นชม!"

เหล่าอัศวินต่างยืดอกขึ้นโดยไม่รู้ตัว

"แต่ว่าสงครามครั้งน้ียังไม่จบ พวกกบฏก�าลังหนีกันหัวซุกหัวซุน 

ต่อไปจะเป็นเวลาแก้แค้นของพวกเราแล้ว! ข้าขอสาบานว่าไม่ว่าศัตร ู

จะหลบอยู่ที่ใดก็ไม่มีวันหนีรอดจากการพิพากษาไปได้ ต่อให้ที่แห่งน้ัน 
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เป็นทีด่นิของสีต่ระกูลใหญ่...หรอืเมอืงหลวงก็ตาม!" โรแลนด์หยุดเล็กน้อย 

ก่อนจะพูดอย่างเด็ดขาด "และตัวการก่อกบฏในครั้งนี้จะต้องได้รับโทษ

อย่างแน่นอน! เลือดของพวกเจ้าที่หลั่งไหล...จะต้องไม่สูญสิ้นไปโดย

เปล่าประโยชน์!"

"เจ้าชายทรงพระเจรญิ!" เปโรและเอร์ิลเฮอร์มอนคกุเข่าลงไปอกีครัง้

"เจ้าชายทรงพระเจริญ!" จากนั้นจึงเป็นเสียงของอัศวินและทหาร

กองทัพที่สองผู้รอดชีวิตมาได้

ชัว่พรบิตาเดยีวทุกคนในทีน่ัน้ก็พากันคกุเข่าลงหนึง่ข้าง ล�าตัวท่อนบน 

ยืดตรง มือขวาแตะหน้าอก และส่งเสียงดังสนั่นอย่างพร้อมเพรียง

"เจ้าชายทรงพระเจริญ!"

หลงัจากปลอบขวัญคนในปราสาทแล้ว โรแลนด์กเ็รยีกเปโร แวนนา  

ไบรอัน และขวานเหล็กมาที่ห้องหนังสือชั้นสามของปราสาท ห้องแห่งนี้

เป็นห้องเดียวที่ยังไม่ถูกศัตรูรุกราน ข้าวของต่างๆ จึงยังสมบูรณ์ดี เขา

รู้ตัวว่าน่าจะต้องอยู่ที่นี่ไปอีกหลายวัน

เขาต้องท�าความเข้าใจสถานการณ์ในเมอืงเสยีก่อน พอหนัมองไป

ที่ขวานเหล็ก ฝ่ายหลังก็รีบเอ่ยรายงานทันที "ประตูเมืองทิศเหนือและ 

ทิศตะวันออกที่สี่ตระกูลใหญ่ยึดไปถูกแม่มดแย่งกลับมาได้แล้ว เวลานี ้

คุณหนูซิลเวียก�าลังน�ากองทัพที่หนึ่งไปจัดการพวกกบฏในเมืองอยู่ 

สถานการณ์น่าจะกลับมาเป็นปกติได้พรุ่งนี้เช้าพ่ะย่ะค่ะ"

"แล้วยอดผู้บาดเจ็บล้มตายล่ะ"

"ถึงตอนน้ีมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้นหกคน ทุกคนล้วนเป็นสมาชิก

ของกองปืน แต่พวกเขาได้รับการรักษาจากคุณหนูนาน่าแล้วพ่ะย่ะค่ะ"

"ของกองทัพที่สองล่ะ สรุปยอดได้แล้วหรือยัง"

"ยังพ่ะย่ะค่ะ...แต่จากข้อมูลที่ได้มา ยอดผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
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ค่อนข้างสูงพ่ะย่ะค่ะ" ไบรอันลังเลไปเล็กน้อย "กลุ่มย่อยสองกลุ่มท่ี 

เดนิทางไปช่วยทหารบนก�าแพงเมอืงถูกตแีตก จนบดันีก็้ยังรวมตวักนัไม่ได้  

ในบรรดาทหารห้าสิบนายที่รักษาปราสาทมีสิบเอ็ดนายตายลงจากการ

ต่อสู ้ส่วนทหารทีร่กัษาการอยู่บนก�าแพงเมอืงแทบไม่เหลอืรอดชวิีตเลย

พ่ะย่ะค่ะ"

โรแลนด์พยักหน้า ที่คนร้อยกว่าคนสามารถรักษาปราสาทได้ถึง

สองวันก็เพราะสงครามในยุคน้ียังไม่รุนแรงมาก ย่ิงในกรณีที่ศัตรูไม่มี

อาวุธโจมตีท่ีมีประสิทธิภาพด้วยแล้ว ฝ่ายต้ังรับก็มักเป็นฝ่ายได้เปรียบ

เสมอ หากไม่ใช่เพราะศตัรมูอีาวุธร้อนใช้เหมอืนกัน ล�าพังแค่ทหารรบัจ้าง

และกององครักษ์คงไม่สามารถยึดปราสาทผู้ปกครองได้แน่...เพราะ 

สิ่งก่อสร้างแห่งนี้ถูกออกแบบมาเพ่ือป้องกันการโจมตีจากผู้รุกราน 

อยู่แล้ว

พอคิดถึงตรงนี้เขาก็สั่งขวานเหล็กว่า "ไปเอาปืนท่ีพวกกบฏใช ้

มาให้ข้าดูที"

โรแลนด์สนใจอาวุธร้อนที่เพิ่งถือก�าเนิดในยุคนี้มาก แม้จะรู้ตั้งแต่

ตอนที่เห็นผงหิมะแล้วว่าไม่ช้าก็เร็ววันนี้ต้องมาถึง แต่เขาก็อดตกใจกับ

ความไวของทอว์ฟิคไม่ได้อยู่ดี

ขวานเหล็กปฏิบัติตามค�าสั่งอย่างรวดเร็ว ผ่านไปสิบห้านาทีอาวุธ

ทรงกระบอกหน้าตาแตกต่างกันก็ถูกขนเข้ามาในห้องหนังสือ

พอได้เห็นอาวุธจริง โรแลนด์ก็เข้าใจทันทีว่าเหตุใดอีกฝ่ายถึง 

ผลิตอาวุธพวกนี้ได้ในระยะเวลาอันสั้น

หากมองจากมุมของเขา ท่อยาวพวกนี้ยังไม่ถือว่าเป็นปืนด้วยซ�า้ 

พวกมนัไม่มไีกและระบบส่งกระสนุ เป็นแค่ท่อโลหะท่ีมรีสูองด้าน ด้านหนึง่ 

ค่อนข้างลึก ใช้ส�าหรับบรรจุดินปืนและกระสุน ส่วนท้ายมีรูขนาดเล็ก 

ไว้ส�าหรับจุดไฟ อีกด้านของท่อค่อนข้างตื้น เมื่อเสียบล�าไผ่หรือกระบอง 
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ลงไปก็จะกลายเป็นด้ามปืนทันที

ดจูากโครงสร้างแล้ว มนัใกล้เคยีงกับต้นแบบของปืน หรือทีเ่รียกกัน 

ว่าปืนใหญ่มือมาก

ปืนดกึด�าบรรพ์ชนิดน้ีมขีัน้ตอนการบรรจกุระสนุเหมอืนปืนคาบศลิา 

ทุกประการ ทว่ามีวิธีใช้งานที่ยุ่งยากกว่า มือยิงจะต้องสอดไม้เข้าไป 

ใต้รกัแร้แล้วใช้มอือกีข้างจดุดนิปืน เน่ืองจากมข้ีอจ�ากัดเรือ่งท่ายิงท�าให้ 

ไม่สามารถเล็งเป้าโดยตรงได้ ท�าได้เพียงเล็งทิศทางด้านหน้าคร่าวๆ 

เท่านั้น

แต่อย่างไรเสียมันก็ถือเป็นอาวุธร้อนชนิดหน่ึงเหมือนกัน หากตัด

จดุท่ีไม่สะดวกต่างๆ ออกไปแล้ว หลกัการยิงก็ไม่ได้ต่างจากปืนคาบศลิานัก  

ทั้งล�ากล้องปืนและกระสุนล้วนเหมือนกันทุกประการ ดังนั้นอานุภาพ 

ของมนัจงึรนุแรงกว่าหน้าไม้มาก ต่อให้เป็นเกราะอศัวินก็ไม่อาจต้านทาน

แรงโจมตีนี้ได้

นอกจากนี้ปืนใหญ่มือที่หน้าตาแตกต่างกันยังบ่งบอกถึงความ

พยายามในการผลิตของทอว์ฟิค ปืนบางกระบอกท�าข้ึนโดยการม้วน 

แผ่นเหล็ก บนล�ากล้องยังมีรอยตีเหล็กปรากฏให้เห็นอยู่เลย ในขณะที ่

บางกระบอกท�าขึ้นจากการหลอมทองแดง ผิวด้านนอกจึงค่อนข้าง 

เรียบเนียน โรแลนด์รู ้ว ่าปืนพวกนี้เป็นแค่ของทดลองที่ส่งมาช่วย 

สี่ตระกูลใหญ่ ปืนที่ทอว์ฟิคใช้เองน่าจะคุณภาพดีกว่านี้มาก

ทว่า...ต่อให้คุณภาพดีอย่างไร ปืนใหญ่มือก็ยังเป็นปืนใหญ่มือ 

อยู่วันยังค�่า

ประเดีย๋วเขาเปิดฉากโจมตีช่วงฤดูใบไม้ผลเิมือ่ไร ทอว์ฟิคก็จะได้เจอ 

กองทัพจากดินแดนตะวันตกที่มีทั้งปืนยาวลูกโม่ ปืนยาวระบบลูกเลื่อน 

และปืนกลหนัก กองทัพของเมืองหลวงไม่มีทางเอาชนะเขาได้เลย

โรแลนด์เลื่อนสายตาไปยังคนท้ังสี่ "นับตั้งแต่พรุ่งน้ีเป็นต้นไป
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กองทัพที่หนึ่งจะเข้ายึดพื้นที่รอบๆ ป้อมปราการลองซองทีละน้อย หาก

ขุนนางคนใดขัดขืนก็สังหารได้เลย ข้าหวังว่าอีกหน่ึงสัปดาห์ข้างหน้า 

ดินแดนตะวันตกจะรวมกันเป็นหนึ่ง!"

"น้อมรับพระบัญชาพ่ะย่ะค่ะ ฝ่าบาท!" คนทั้งสี่เอ่ยขึ้นพร้อมกัน
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