
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



สัมผัสโลกเหนือจินตนาการ
ไปกับเอ็นเธอร์บุ๊คส์

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวและความประทับใจ กับ เอ็นเธอร์บุ๊คส์ ได้ที่
www.facebook.com/enterbooks



ค�ำน�ำ

ใครจะคาดคิดว่าเจ้าชายล�าดับที่สี่ผู ้มีชื่อเสียงด้านลบเลื่องลือไปทั่ว 

เมืองหลวงจะกลายเป็นพระราชาของอาณาจักรใหญ่ มิหน�าซ�้ายังมีวิธีบริหาร 

จัดการบ้านเมืองท่ีไม่เหมือนใครอีกด้วย เล่นเอาขุนนางและสมาคมต่างๆ  

ในเมอืงหลวงอยู่กันไม่สขุเลยทีเดยีว

แต่เป้าหมายของโรแลนด์ไม่ได้หยุดอยู่แค่น้ี เพ่ือท่ีจะยึดรวมเกรย์คาสเซลิ 

ทั้งอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่น เขาต้องรีบด�าเนินการตามแผนขั้นต่อไปโดยเร็ว  

ขณะเดยีวกันน้ันแม่มดจากเกาะสลปีป้ิงกลุม่ใหม่ก็เดนิทางมาถึงเมอืงเนเวอร์วินเตอร์

แล้ว ทว่าคราวน้ีทิลลีไม่ได้ส่งคนมาเปล่าๆ แต่ยังแนบจดหมายพร้อมภารกิจ 

สุดหินมาให้เขาอีก ส่วนที่ว่าจะหินขนาดไหนก็ถึงขนาดท่ีคนชอบท�าเรื่อง 

เหนือความคาดหมายอย่างโรแลนด์ยังเอ่ยปากว่านี่เป็นภารกิจที่บ้าระห�่ามาก! 

รับรองว่าได้ลุน้จนแทบกลัน้หายใจกันแน่นอน!

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



'ความเข้าใจที่พวกเรามีต่อโลกทัง้น้อยนิดและเลือนราง มิอาจเทียบกับ 
สมาพันธ์เมื่อสี่ร้อยกว่าปีก่อนด้วยซ�า้ หากคิดอยากจะเอาชนะศัตรู  

อันดับแรกก็ต้องรู้จักศัตรูให้ดีก่อน บางทีความสามารถของพวกนาง 
อาจจะช่วยเหลือท่านในเรื่องนี้ได้'
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"ใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาท ถนนท่ีตรงไปยังวังหลวงจดัการเก็บกวาด

เรยีบร้อยแล้ว เมอืงแห่งน้ีเป็นของฝ่าบาทแล้วพ่ะย่ะค่ะ!"

ขวานเหลก็คกุเข่าลงตรงหน้าโรแลนด์พร้อมกล่าวรายงานด้วยสีหน้า

ตืน่เต้น

การสูร้บด�าเนนิมาตัง้แต่เมือ่วานจนกระทัง่ถึงเช้าตรูว่นันี ้หลงัท�าลาย

ประตูเมืองได้แล้ว กองทัพที่หนึ่งก็ใช้เวลาเพียงสี่ชั่วโมงในการบรรลุ 

สองเป้าหมายหลกั น่ันคือยึดวังหลวงและโบสถ์ฝ่ังตะวันออก หลงัจากนัน้ก็

ก�าจดัทหารของศตัร ูกวาดล้างกองก�าลงัต่อต้านของทอว์ฟิคให้สิน้ซาก

โรแลนด์กวาดตามองไปรอบๆ เห็นว่าสีหน้าทุกคนล้วนฉายแวว 

ตื่นเต้น ทั้งทหารกองทัพที่หน่ึงและแม่มดต่างก็เหมือนว่าใกล้จะ 

สะกดอารมณ์ทีพ่ลุง่พล่านไว้ไม่อยู่เตม็ท ีหากไม่ใช่เพราะว่าเขายังนิง่อยู่  

คนท้ังสองกลุม่คงได้ส่งเสยีงเฮลัน่ออกมาแล้ว หลงัทอว์ฟิคถูกโค่นลงจาก

บัลลังก์ ภายในใจของพวกเขาเหล่าน้ีต่างก็คิดว่าโรแลนด์เป็นกษัตริย ์

ท่ีแท้จรงิของเกรย์คาสเซลิแล้ว ต่อให้ยังไม่ได้จดัพิธีราชาภิเษกก็ตามที

ตอนที่ 507

สะสางบัญชี



8 ปล่อยแม่มดคนนั้นซะ 9

ทว่าในใจของโรแลนด์กลับรู้สึกสงบอย่างคาดไม่ถึง

'เมอืงอนัย่ิงใหญ่' ซึง่แสดงถึงจดุศูนย์กลางของอาณาจกัรเกรย์คาสเซลิ

แห่งนีไ้ม่ได้ท�าให้เขาเกิดอารมณ์ร่วมหรอืรูส้กึเหมอืนได้กลบับ้านแต่อย่างใด 

ในสายตาของโรแลนด์นี่เป็นแค่เมืองแห่งหนึ่งท่ีระดับความก้าวหน้า 

ยังเทยีบกับป้อมปราการลองซองไม่ได้ด้วยซ�า้ ความส�าคญัเพียงอย่างเดยีว

ก็คือ...สงครามแย่งชิงบัลลังก์ครั้งนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว คราวน้ีเขาก็จะได้ 

บรหิารดนิแดนอย่างสบายใจเสยีที

อย่างไรเสียสุดท้ายแล้วชัยชนะก็คือชัยชนะ โดยเฉพาะชัยชนะ 

ทีเ่ป่ียมไปด้วยความน่ายินดีเช่นน้ี เชือ่ว่าอกีไม่นานข่าวเรือ่งการผลดัเปลีย่น 

ผูป้กครองเมอืงหลวงจะต้องแพร่สะพัดไปทัว่อาณาจกัรแน่ ชือ่เสยีงและ 

บารมีของเขาจะถูกยกขึ้นไปอีกระดับ สิ่งเหล่าน้ีล้วนแต่เป็นประโยชน์ 

ต่อการรวบรวมคนที่มีความสามารถและช่วยผลักดันการปฏิรูป จนถึง 

ขณะนี้แผนการโจมตีในฤดูใบไม้ผลิท่ีตระเตรียมมาสี่เดือนกว่าถือว่า 

ส�าเรจ็ไปกว่าครึง่แล้ว เหลอืเพียงแค่ดินแดนใต้เท่านัน้...โรแลนด์ทอดสายตา

ออกไปยงัสนัเขาฟอลเลนดรากอนและดินแดนใต้สดุทีไ่กลออกไป ทีน่ัน่ 

ต่างหากถงึจะเป็นท่ีท่ีเขาต้องการครอบครองอย่างแท้จรงิ

เขาสดูหายใจ หยุดคดิทุกอย่างแล้วพูดเสยีงดังว่า "พวกเราเข้าเมอืง 

กันเถอะ!"

"พ่ะย่ะค่ะ" ขวานเหล็กยืนขึ้นถวายความเคารพ จากนั้นหัน 

ไปออกค�าสั่งกับเหล่าทหารท่ีอยู่ด้านหลัง "ต้ังแถวตอนยาวสองแถว  

ปกป้องพระราชาองค์ใหม่ของพวกเจ้า ออกเดนิทางได้!"

บรรดาทหารยกอาวุธในมือข้ึนพร้อมตะโกนเสียงดัง "พระราชา

วิมเบิลดันทรงพระเจริญ!"

"พระราชาทรงพระเจริญ!"
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ท่ามกลางเสียงโห่ร้องด้วยความดีใจของกองทัพท่ีหน่ึง โรแลนด ์

เดนิลงจากเรอืรบตรงไปยังวังหลวง

เมือ่ผ่านประตเูมอืงเข้าไป บนถนนทกุสายล้วนเงยีบสงดั แทบจะ 

มองไม่เหน็ผูค้นเลย ตามพ้ืนยังมร่ีองรอยจากการสูร้บเหลอือยู่ ย่ิงเข้าใกล้ 

วังหลวงก็ย่ิงเหน็ร่องรอยได้ชดั

ทกุหนแห่งในตัวเมอืงจะปรากฏบ้านเรอืนทีเ่สยีหาย ซากปรกัหกัพัง 

ท่ียังขวางทางสญัจร ชิน้ส่วนแขนขาท่ีขาด และรอยเลือดทีล่ากยาวเป็นทาง 

แม้การยึดวังหลวงจะใช้เวลาไม่นาน แต่ก็ยังเป็นศกึทีด่เุดอืดท่ีสดุนบัตัง้แต่ 

ก่อตัง้กองทัพทีห่นึง่ขึน้มาอย่างไม่ต้องสงสยั

โรแลนด์มองไปยังเศษซากและก�าแพงท่ีแตกหักสองข้างทาง  

ภายในใจอดรูส้กึเจบ็ปวดขึน้มาไม่ได้ ตอนนียั้งไม่มกีารนบัจ�านวนผู้เสยีชวิีต

อย่างละเอียด แต่ศพของทหารกองทัพที่หน่ึงถูกขนย้ายไปด้านหลัง 

กว่าย่ีสบินายแล้ว นีข่นาดมนีาน่าคอยให้ความช่วยเหลอือย่างเตม็ที ่หาก 

ขาดเธอแล้วล่ะก็ เกรงว่าจ�านวนผูเ้สยีชวิีตอาจมมีากกว่าน้ีถึงสามเท่า

เมือ่เข้ามาในเขตวังหลวง บรรดาทหารทีค่อยรกัษาการณ์อยู่ก็พากัน

คกุเข่าลงข้างหน่ึง ตลอดสองข้างทางทีท่อดไปยังท้องพระโรงมทีหารคกุเข่า 

เรยีงกันเป็นแถว ภาพน้ีถือเป็นสิง่ท่ีพบเหน็ได้ยากย่ิง เพราะกองทพัท่ีหนึง่ 

มักแสดงความเคารพด้วยการท�าวันทยหัตถ์ ทว่าโรแลนด์ก็ไม่ได้ห้าม 

แต่อย่างใด เมือ่ดจูากสหีน้าฮกึเหมิของทุกนายก็รูไ้ด้ในทันท ีเวลาน้ีพวกเขา 

ไม่ได้ออกมาต้อนรบัตนในฐานะของทหาร หากแต่ก�าลงัแสดงความเคารพ 

ต่อพระราชาองค์ใหม่ในฐานะท่ีเป็นประชาชนคนหน่ึงของอาณาจักร 

เกรย์คาสเซลิ

ขณะเดินผ่านสวนเขียวชอุ่มซึ่งอุดมไปด้วยดอกไม้ท่ีก�าลังผลิบาน 



10 ปล่อยแม่มดคนนั้นซะ 9

ภาพในความทรงจ�าของเขาก็ผดุซ้อนทับขึน้มาทันใด อาคารหินสามหลัง 

ตัง้เป็นมมุสามเหลีย่มล้อมรอบสวนท่ีมนี�า้ไหล นีเ่ป็นอาณาเขตทีต่ระกูล

วิมเบลิดนัใช้อยู่อาศยัมารุน่สูรุ่น่ อาคารด้านซ้ายมอืคอืวิหารแห่งสวรรค์ 

ที่ใช้ส�าหรับจัดงานเลี้ยงหรือพิธีเฉลิมฉลอง ทว่าตอนน้ีถูกระเบิดจาก

บอลลูนท�าลายจนย่อยยับไปแล้ว เหลือไว้เพียงเสาหินขนาดใหญ ่

ทีต้ั่งตรงชีฟ้้าไม่ก่ีสบิต้น ด้านขวาเป็นทีว่่าการเมอืงและห้องสมดุ เวลาน้ี 

ได้ถูกกองทัพท่ีหน่ึงเข้ายึดครองไว้แล้วเช่นกัน

ส่วนตรงกลางคือวิหารคู่อันแสนย่ิงใหญ่ โครงสร้างของมนัดคูล้ายกับ

อาคารสงูในยุคหลงั ด้านล่างเป็นอาคารบนยกพ้ืนทรงวงรีซึง่มพ้ืีนทีใ่หญ่กว่า

ปราสาทของเมอืงชายแดน สองด้านขนาบด้วยหอคอยสงู ปลายยอดของ

หอคอยหน่ึงก่ออฐิเป็นรปูมงกุฎพระราชา ขณะท่ีอกีหอก่ออฐิเป็นรูปมงกฎุ

พระราชนิ ีพวกมนัล้วนแสดงถึงสญัลกัษณ์อันสงูส่งของราชวงศ์เกรย์คาสเซลิ 

ก่ึงกลางหอคอยทัง้สองมโีซ่เหลก็ขงึไขว้กนัเป็นรปูกากบาท เพ่ือเป็นตวัแทน

ของทวนคูบ่นตราประจ�าตระกูล ไม่ว่าจะด้านรูปร่างหรอืว่าแนวคดิในการ

ออกแบบก็ควรค่าแก่การยกให้เป็นผลงานชัน้เย่ียมสบืทอดต่อไปอกีร้อยปี

โรแลนด์ก้าวข้ึนบนัไดหน้าตัดทรงโค้งทลีะขัน้ ตรงเข้าไปยังปราสาท

ตามภาพความทรงจ�าในหัว ความรู้สึกนี้ช่างน่ามหัศจรรย์เหลือเกิน  

รูกั้นอยูว่่าเขาเพ่ิงเคยมาทีน่ี่เป็นครัง้แรก แต่ในหวักลบัจ�าห้องทุกแห่งและ 

ทางเดนิทกุสายได้ ภายในปราสาทนอกจากทหารท่ีถือปืนคอยรกัษาการณ์

แล้วยังมีพวกขุนนางท่ียืนตัวสั่นงกอยู่กลุ่มหนึ่ง เมื่อเห็นโรแลนด์เข้ามา  

พวกเขาก็รบีพากันคกุเข่าพร้อมส่งเสยีงแสดงความเคารพ

"ลุกขึ้นเถอะ"

โรแลนด์นั่งบนบัลลังก์อย่างไม่เกรงใจแล้วก้มลงมองคนด้านล่าง

ในบรรดาขุนนางเหล่านี้มีใบหน้าที่เขาคุ้นเคยอยู่หลายคน
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อย่างเช่นเจ้ากรมคลังลอว์เรน มัวร์ เจ้ากรมการทูตบรันต์ ฟลินน์  

เจ้ากรมตลุาการเปาโล หวัหน้าหน่วยข่าวกรองมาร์แชล และองคมนตรีวิค

คนเหล่าน้ีล้วนเป็นขุนนางที่เคยท�างานให้กับวิมเบิลดันท่ีสาม  

บางตระกูลสามารถสืบสาวย้อนกลับได้ถึงตอนที่ตระกูลวิมเบิลดัน 

เพ่ิงจะก่อตัง้ทเีดยีว หลงัจากทีท่อว์ฟิค วิมเบลิดันขึน้ครองราชย์ คนเหล่าน้ี 

ก็พากันหันไปรับใช้พระราชาองค์ใหม่ และเห็นได้ชัดว่าเวลาน้ีพวกเขา

เตรยีมจะท�าแบบเดมิ นัน่คอืหนัมาสวามภัิกดิต่์อโรแลนด์

น่าเสียดายท่ีเขาไม่ต้องการคนเหล่านี้

นี่ไม่ใช่การประชุมสภา แต่เป็นการพิพากษา

"ทอว์ฟิค วิมเบลิดันต้องสงสยัว่ามส่ีวนในการสังหารเจ้าชายกูลอน 

วางแผนก่อกบฏ และสมรูร่้วมคิดกับศาสนจกัร เวลาน้ีได้ถูกจบักุมตัวไว้แล้ว 

สิง่ท่ีรอคอยเขาอยู่แน่นอนว่าเป็นโทษสถานหนัก และอกีไม่นานความผดิ 

ของเขาจะถูกถ่ายทอดไปทัว่เมอืง รวมถึงทัว่ทัง้อาณาจกัร พวกเจ้าคดิเหน็

อย่างไรบ้าง"

"ความผิดเหล่านี้ไม่อาจอภัยได้ กระหม่อมเคยห้ามปรามเขาแล้ว 

พ่ะย่ะค่ะ แต่หาได้มีประโยชน์ไม่" องคมนตรีวิคพูดขึ้นมาเป็นคนแรก 

"พระองค์ทรงมาปัดเป่าเมฆหมอกทีป่กคลมุเกรย์คาสเซลิโดยแท้พ่ะย่ะค่ะ"

ขุนนางท่ีเหลือพากันพยักหน้าเห็นด้วย

"เช่นนัน้หรอื" โรแลนด์ถามด้วยรอยย้ิม "แล้วตอนทีเ่ขาท�าความผดิ 

เหล่านี ้พวกท่านยืนดอูยู่เฉยๆ หรอืว่าคอยช่วยเขากันเล่า ไม่ต้องพูดหรอก  

แค่พวกท่านขยับปากข้าก็รูแ้ล้ว"

"เรือ่งนี.้.." องคมนตรขีมวดคิว้ว่า "พระองค์อาจไม่ทรงทราบ แต่หลัง

ทอว์ฟิคข้ึนครองบลัลงัก์ เขาก็เลือ่นต�าแหน่งให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาคนสนทิ 

เป็นจ�านวนมาก อย่างเช่นแลงลย์ี สคาล และเซอร์มอร์รสิ ไม่ว่าจะเป็น 
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การส่งอศัวินออกรบหรอืการเกณฑ์ชาวบ้านมาเป็นทหารด้วยการบบีบงัคบั 

ล้วนไม่ใช่สิง่ทีพ่วกเราจะเข้าไปก้าวก่ายได้เลยพ่ะย่ะค่ะ"

"ใช่แล้วพ่ะย่ะค่ะ ใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาท ขอพระองค์โปรดพิจารณา

ด้วย"

"ตอนที่เขาส่งเจ้าชายกูลอนขึ้นกิโยตีนโดยไม่ให้ผ่านศาลตัดสิน" 

เปาโลกระแอมขณะพยายามพูดโบ้ยความผดิ "ผูด้�าเนินการทัง้หมดก็เป็น 

คนของกลุม่อศัวิน กระหม่อมไม่อาจหยุดพวกเขาได้เลยพ่ะย่ะค่ะ"

"...ดังน้ันเรื่องท่ีเกิดขึ้นในหนึ่งปีที่ผ่านมาล้วนไม่เก่ียวข้องกับ 

พวกท่านแม้แต่นดิเดยีว ข้าเข้าใจถูกหรอืไม่" ภายในใจโรแลนด์ย่ิงให้ค่า

ขุนนางพวกน้ีน้อยลงกว่าเดิม แทนท่ีจะบอกว่าเป็นผู้ช่วยที่คอยรับใช ้

พระราชา ควรจะบอกว่าเป็นพวกที่ท�าเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า  

นับเป็นก้อนเน้ือร้ายที่แฝงอยู่ในราชวงศ์อย่างแท้จริง บางทีตอนตั้ง 

อาณาจกัรเกรย์คาสเซลิ พวกขุนนางชัน้สงูอาจจะเคยเป็นผูช่้วยท่ีพ่ึงพิงได้

ของกษัตริย์ แต่พอเวลาผ่านไปสองถึงสามร้อยปีพวกเขากลับตกต�่า 

จนเน่าเฟะ "ในเมือ่เป็นเช่นน้ีพวกเรามาเล่นสนกุกันหน่อยดีกว่า"

"เล่น...สนุก?" ทุกคนผุดสีหน้าประหลาดใจ

"การละเล่นพิพากษาทีช่ือ่ว่า 'ข้าถามเจ้าตอบ' " โรแลนด์กวาดตามอง

พวกขุนนาง "มท้ัีงหมดสบิค�าถาม คนทีพู่ดโกหกจะถูกก�าจดัออก จ�าเอาไว้...

พวกท่านมโีอกาสแค่ครัง้เดยีวเท่าน้ัน"
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"พระ...พระองค์ กระหม่อม...ไม่ค่อยเข้าใจพ่ะย่ะค่ะ" องคมนตรี

เช็ดเหงื่อบนหน้าผาก "ก�าจัดออก...หมายความว่าอย่างไรพ่ะย่ะค่ะ"

"ติดคุก ไปเป็นแรงงานในเหมืองแร่ ถูกริบทรัพย์สิน หรือเนรเทศ 

ออกจากอาณาจักร" เจ้าชายพูดช้าๆ "กฎของการละเล่นสอดคล้องกับ

กฎหมายของอาณาจกัร ถือว่ายุติธรรมมากนกั"

"ไม่ กระหม่อมเคยรบัใช้พระบดิาของฝ่าบาท ฝ่าบาทจะท�าเช่นน้ี..."

"ตอนนี้ข้าเป็นพระราชาของพวกท่าน ข้าย่อมท�าได้แน่นอน" เขา 

พูดตดับท "ไม่ต้องกังวลไป หากท่านตอบค�าถามท้ังสบิผ่าน ท่านยังจะได้

เลือ่นขัน้กับได้รางวัลด้วยนะ ต้องมแีพ้มชีนะถึงจะสนุกไม่ใช่หรอื"

"กระหม่อม...ไม่อาจยอมรับได้" เปาโลส่ายหัว "น่ีมันเหมือน 

การละเล่นของเด็กน้อยเกินไปพ่ะย่ะค่ะ! บทลงโทษท่ีฝ่าบาทตรัสมา 

ต้องให้ศาลเป็นคนตัดสนิ ฝ่าบาท กระหม่อมรูสึ้กเหมอืนว่าไม่ค่อยสบาย  

ขอทูลลาพ่ะย่ะค่ะ"

เขาหนัหลงัเตรยีมจะออกจากปราสาท แต่กลับพบว่าประตถููกปิดไว้ 

ตอนที่ 508

การละเล่น
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ทหารสองนายยืนขวางทางออกด้วยสหีน้าเรยีบเฉย ไม่มท่ีาทว่ีาจะเปิดทาง 

ให้เขาแต่อย่างใด

"ข้าไม่ได้ขอความเหน็ของท่าน เซอร์เปาโล" โรแลนด์แบมอื "หากท่าน 

ยืนกรานท่ีจะไป เช่นน้ันตวัเลอืกในการก�าจดัออกก็จะเพ่ิมมาอีกหน่ึงข้อ" 

เขาท�าท่ายิงปืน "ตาย!"

บรรดาขุนนางตาเบิกโพลงพร้อมถอยไปสองก้าวโดยไม่รู้ตัว ส่วน

ทหารที่อยู่ด้านข้างสองนายก็ยกปืนข้ึนเพ่ือเฝ้าระวังการเคล่ือนไหวของ

ขุนนางเหล่าน้ี

"เช่นนั้นเรามาเริ่มเล่นกันเถอะ" โรแลนด์ลุกขึ้นปรบมือ "ค�าถาม 

ข้อแรก เรือ่งเกณฑ์ชาวบ้านจากท่ีต่างๆ แล้วบบีบงัคบัพวกเขาให้โจมต ี

เมืองชายแดน พวกเจ้ามีส่วนรู้เห็นหรือไม่ เริ่มจากท่านองคมนตรีก่อน 

แล้วกัน"

วิคนิง่เงยีบไปสกัครู ่ "จรงิอยู่ท่ีกระหม่อมรบัค�าส่ังจากทอว์ฟิคให้ไป

เกณฑ์ชาวบ้านจากดินแดนตะวันออกกับดินแดนใต้ แต่เรือ่งท่ีให้พวกเขา 

ไปโจมตดีนิแดนตะวันตก กระหม่อมไม่รูเ้รือ่งพ่ะย่ะค่ะ"

โรแลนด์รู้สึกว่าที่ไหล่ขวาถูกหยิกเบาๆ หน่ึงที

"น่าเสียดายจริงๆ ข้าบอกท่านแล้วว่าโอกาสมีแค่ครั้งเดียว" เขา

โบกมือ "พาตัวเขาไปขัง ใต้ปราสาทแห่งนี้มีคุกอยู่"

"ใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาท ท่ีกระหม่อมทลูไปเป็นความจรงินะพ่ะย่ะค่ะ"

"ท่านและข้าต่างก็รูดี้ว่าแม้แต่ค�าพูดเมือ่ครูนี่ก็้เป็นค�าโกหก" โรแลนด์

มององคมนตรีถูกลากตัวออกจากวังไปโดยไม่สนใจค�าแก้ตัวของเขา  

จากน้ันค่อยๆ พูดต่อ "หากพวกท่านยังพอฉลาดอยู่บ้างก็อย่าเลอืกทีจ่ะ

โกหกดกีว่า ท�าเช่นนัน้ไปก็ไม่มปีระโยชน์อะไร เพราะว่าข้าสามารถแยกแยะ 

ค�าพูดโกหกได้"
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ทุกคนยืนตะลึงอยู่กับที่ ไม่มีใครกล้าพูดออกมาแม้แต่ค�าเดียว

"ถ้าไม่มใีครตอบ ข้าจะเลอืกเองแล้วนะ" เขามองไปยังเจ้ากรมตลุาการ

อย่างไม่ให้ความส�าคญั "ท่านเปาโล แล้วท่านเล่า"

นี่เป็นการพิพากษาอย่างท่ีโรแลนด์คิดไว้จริงๆ

เขาจ�าเป็นต้องรีบจัดการขุนนางพวกน้ีให้เด็ดขาด ถึงจะมีสมาธิ

วางแผนเรือ่งดนิแดนใต้และสนัเขาฟอลเลนดรากอนได้ ตวัเขาไม่สามารถ 

รั้งอยู่เมืองหลวงได้นาน สุดท้ายย่อมต้องให้คนที่ได้รับการฝึกจาก 

ทีว่่าการเมอืงมาเป็นผูดู้แลแทน และอุปสรรคท่ีจะมาขัดขวางการดแูลเมอืง 

ก็มแีค่พวกขุนนางท้องถ่ินและพวกขบวนการใต้ดนิ

ด้วยข้อจ�ากัดด้านก�าลงัคน เขาจงึไม่สามารถสะสางเรือ่งนีไ้ด้หมดจด

เหมอืนอย่างป้อมปราการลองซอง ดังนัน้จ�าเป็นต้องอาศยัความร่วมมอื

จากขัว้อ�านาจเก่า จดุประสงค์ในการพิพากษาครัง้น้ีก็เพ่ือก�าจดัขุนนางทีม่ี

สายสมัพันธ์อนัแน่นแฟ้นกับทอว์ฟิคและมโีทษหนักออกไป เหลอืไว้เพียง

ขุนนางตัวเล็กๆ ที่มือสะอาดให้คอยท�างานแทนเขา เพ่ือให้เมืองแห่งนี ้

ยังเดินหน้าต่อไปได้ ส่วนพวกขบวนการใต้ดนิก็ยกให้ทาซาช่วยจดัระเบยีบ

อกีที

เดมิทเีป้าหมายทีแ่ท้จรงิของการเปิดฉากโจมตคีรัง้นีก้เ็พือ่หยดุยัง้ 

ไม่ให้ทอว์ฟิคเกณฑ์ชาวเมืองมาผลาญเล่นบนสนามรบ แต่หากเขา 

จากไปทันทท่ีีโค่นอีกฝ่ายลงจากบลัลงัก์ได้ ไม่ช้าเมอืงหลวงก็จะตกอยู่ใน

ความวุ่นวาย และเขาก็จะไม่ต่างอะไรกับพระราชาจอมปลอมเลย

หลงัผ่านการพัฒนาอย่างจรงิจงัมาเป็นเวลากว่าหนึง่ปี อ�านาจในมอื

โรแลนด์ก็ต่างจากตอนแรกอย่างสิน้เชงิ ด้วยเหตน้ีุแม้ไม่คดิจะให้เมอืงหลวง

เป็นเมอืงหลกัท่ีมกีารพัฒนาอย่างเตม็ที ่แต่ก็ไม่จ�าเป็นต้องมอบหมายให้ 
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คนอืน่เป็นผูแ้ทนจดัการทกุเรือ่งอย่างป้อมปราการลองซอง

ไม่ว่าขุนนางหรอืศาสนจกัร เขาก็มอี�านาจพอทีจ่ะต่อกรได้ทัง้หมด

"ค�าถามสุดท้าย มีใครในพวกเจ้าเคยข่มเหงรังแกประชาชนบ้าง 

รวมไปถึงแม่มดด้วย"

หลงัถามไปเก้าข้อ ขุนนางห้าสบิกว่าคนในปราสาทก็เหลอืแค่ไม่ถึง 

สิบคน อตัราส่วนท่ีถูกก�าจดัออกไปน้ีไม่ถือว่าผดิคาดนกั เพราะคนทีท่�างาน 

ในทีว่่าการเมอืงล้วนผ่านการคัดเลอืกจากทอว์ฟิคมาแล้วหนึง่รอบ ส่วน 

คนทีส่งสยัว่าทอว์ฟิคมส่ีวนเกีย่วข้องกับการเสยีชวิีตของวิมเบลิดนัทีส่าม 

หรอืคนทีค่ดิว่าเขาขึน้ครองราชย์โดยไม่ชอบธรรมล้วนถูกเตะออกนอกวัง

ไปนานแล้ว เหลอืขนุนางเพียงเจด็คนท่ีไม่เคยมส่ีวนร่วมกับแผนการสกปรก

ของทอว์ฟิค ซ�า้ยังไม่เคยยุ่งเก่ียวกับศาสนจกัรด้วย เร่ืองน้ีท�าให้โรแลนด์

รู้สกึประหลาดใจมาก

"ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท กระหม่อมผิดไปแล้วพ่ะย่ะค่ะ" ขุนนาง 

คนหนึ่งคุกเข่าลงกับพ้ืนโดยมีเหงื่อออกเต็มหัว "กระหม่อมเคยสั่งให ้

ผูใ้ต้บงัคบับัญชาไปท�าร้ายชาวเมอืงคนหน่ึง เพราะเขาเอาเท้าทีเ่ป้ือนโคลน

มาเหยียบบนกางเกงของกระหม่อม กระหม่อมโมโหก็เลย...แต่ก็แค่ตเีขา

เท่าน้ัน กระหม่อมไม่ได้ฆ่าเขาพ่ะย่ะค่ะ"

"กระหม่อม...กระหม่อมเคยมอีะไรกับบตุรสาวเจ้าของร้านค้า แต่ว่า

นางเป็นฝ่ายย่ัวยวนกระหม่อมก่อนพ่ะย่ะค่ะ!"

"พ่อบ้านเคยฉวยโอกาสตอนท่ีกระหม่อมออกไปล่าสตัว์เพ่ือมอีะไร

กับภรรยาของกระหม่อม กระหม่อมไม่ได้พาเขาไปให้ศาลตัดสิน แต่ 

ตดัไอ้นัน่ของเขาทิง้ทันท.ี..แต่ว่าใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาท พ่อบ้านน่าจะ 

ไม่นบัอยู่ในนัน้ใช่หรอืไม่พ่ะย่ะค่ะ"

ค�าตอบของขนุนางท่ีเหลอืท�าเอาโรแลนด์ต้องพยายามกลัน้หวัเราะ
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อย่างหนกั ในยามปกตแิล้วเรือ่งพวกน้ีไม่ถือเป็นโทษหนกัอะไร นบัเป็น 

ความผดิไม่ได้ด้วยซ�า้ แต่ตอนนีพ้วกเขาก�าลงัต่ืนตระหนกอย่างเห็นได้ชดั 

ต่างคนต่างกลวัว่าหากปิดบงัเรือ่งเหล่านีไ้ว้จะถูกตดัสนิว่าโกหก จงึยอม

เปิดปากเล่าทกุอย่างออกมา

จนกระท่ังอกีฝ่ายพูดจบแล้ว โรแลนด์จงึกระแอมแล้วถามต่อ "ไม่ม ี

เรือ่งอืน่แล้วหรอื"

"ไม่มีแล้วพ่ะย่ะค่ะ" เหล่าขุนนางพากันยืนยันหนักแน่น

เมือ่ไหล่ซ้ายถูกหยิกเบาๆ เขาจงึพยักหน้ารับ "ยินดีด้วย พวกท่าน

ผ่านเกมน้ีแล้ว"

ค�าพูดน้ีท�าให้ทุกคนโล่งใจอย่างเห็นได้ชัด

"ข้าบอกแล้วไม่ใช่หรอื ต้องมทีัง้รางวัลและบทลงโทษถึงจะสนุก...

วางใจเถอะ ข้าท�าตามสญัญาท่ีให้ไว้แน่นอน ย่ิงต�าแหน่งในท่ีว่าการเมอืง 

ว่างลงเยอะเช่นนีด้้วยแล้ว แต่ก่อนจะว่ากันถงึเรือ่งน้ัน ข้ามเีร่ืองอยากถาม 

นิดหน่อย" โรแลนด์มองไปยังขุนนางสองคนที่อยู่ปลายแถว นอกจาก 

ตอบว่า 'ไม่มแีล้วพ่ะย่ะค่ะ' พวกเขาก็ปิดปากเงียบสนิท พูดอกีอย่างก็คอื

คนทัง้สองคดิว่าตัวเองไม่เคยท�าเรือ่งผดิกฎหมาย ย่ิงไปกว่านัน้ไนตงิเกล 

ก็ยืนยันแล้วว่าสิง่ทีพ่วกเขาพูดเป็นความจรงิ "พวกเจ้าชือ่อะไร รับผดิชอบ

ต�าแหน่งใดในทีว่่าการเมอืง"

"กระหม่อมอลัวา เทเบอร์พ่ะย่ะค่ะ ใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาท" คนแรก

ตอบออกมา "กระหม่อมรบัผดิชอบเรือ่งโหราศาสตร์พ่ะย่ะค่ะ"

"หม่อมฉันบรานช์ ออร์แลนโดเพคะ" อีกคนเป็นสตรี "หม่อมฉัน 

รับผิดชอบเรื่องพิธีการในวังเพคะ"

ที่แท้ก็อย่างนี้น่ีเอง หน้าที่ของพวกเขาท�าเร่ืองเลวร้ายได้ยาก... 

สองคนนีถื้อได้ว่าเป็นขนุนางมอืสะอาดเพียงหน่ึงเดยีวในทีว่่าการเมอืงแล้ว 
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โรแลนด์กลับไปนั่งที่บัลลังก์ "พวกเจ้าออกไปได้ รอข้าจัดการเรื่องใน

ครอบครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเรียกเข้ามาอีกที" เขาหยุดไปเล็กน้อย  

"ไม่นานพวกเจ้าจะได้เห็นว่าวิธีบรหิารบ้านเมอืงของข้าไม่เหมอืนกับเสดจ็พ่อ

หรอืทอว์ฟิค ถึงตอนนัน้อย่าลมืเหตุผลท่ีท�าให้พวกเจ้าผ่านด่านน้ีเสยีล่ะ...

รักษามนัไว้ให้ด ีการละเล่นอย่างน้ีไม่ได้มแีค่ครัง้เดยีว"

กระทัง่ขนุนางพยักหน้ารบัและปลกีตวัออกไปจนหมด โรแลนด์จงึ

เริม่เดนิออกจากโถงและพาไนติงเกลลงไปยังคกุใต้ดนิ

ได้เวลาไปพบ 'พ่ีชายสุดที่รัก' ของข้าแล้ว
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คกุใต้ดนิของวังหลวงเคยเป็นฝันร้ายในวัยเยาว์ของเจ้าชายล�าดับท่ีสี่ 

เมื่อเดินผ่านบันไดหินลงไป ความรู้สึกนั้นก็หลั่งทะลักเข้ามาในหัวของ 

โรแลนด์

หลงัค้นดจูากความทรงจ�า เขาก็เจอต้นตอของความรูส้กึหวาดกลวั

ท่ีว่าน้ี

ตอนโรแลนด์อายุสบิสองปี ทอว์ฟิคได้ลากเขา กูลอน และการ์เซยี 

ไปส�ารวจคุกใต้ดินของปราสาทด้วยกัน เจ้าชายล�าดับท่ีส่ีผู้ต้องการ 

เป็นส่วนหนึง่ของพ่ีๆ ย่อมยินดเีป็นอย่างมากทีจ่ะได้ไปส�ารวจกับพวกเขา  

คดิไม่ถึงเลยว่าทอว์ฟิคจะลอบขโมยกุญแจจากองครกัษ์มาขงัเขาไว้ในคกุ 

จากน้ันท้ังสามคนก็หวัเราะแล้วเดนิจากไป

ภายในห้องที่มืดมิดไร้แสงสว่าง โรแลนด์หวาดกลัวจนปากสั่น 

ฟันกระทบ ภายในโถงมเีสยีงร้องโหยหวนดังออกมาเป็นระยะ องครกัษ์ 

บอกว่านัน่เป็นเสยีงของผทีีอ่ยู่ใต้ดนิ เขากลวัว่าหากส่งเสียงแล้วผีเหล่านัน้ 

จะพุ่งเข้ามาหา สดุท้ายจงึไม่กล้าร้องขอความช่วยเหลือ ได้แต่นัง่ขดตวัอยู่ 

ตอนที่ 509

เส้นทางของพระราชา
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มมุหนึง่ของผนงั เอาหัวซกุลงทีเ่ข่าแล้วร้องไห้กระซกิๆ รุง่เช้าของอกีวัน 

เมือ่ท้ังสามคนย้อนกลบัมา น�า้มกูของเขาก็เลอะเปรอะเป้ือนไปทัว่หน้าแล้ว

นบัแต่น้ันเป็นต้นมาเจ้าชายล�าดบัทีส่ีก็่ไม่กล้าเข้าใกล้คกุใต้ดนิของ

วังหลวงแม้แต่ก้าวเดียว

ตอนน้ีโรแลนด์ย่อมรูแ้ล้วว่าเสยีงร้องนัน้ไม่ได้มาจากผ ีแต่มาจาก

คนร้ายทีร้่องโหยหวนเพราะถูกสอบสวน เพียงแต่คนทีม่โีอกาสจะถูกน�ามา

ขังไว้ในวังหลวงมน้ีอยมาก เขาจงึได้ยินเสยีงเป็นครัง้คราวเท่าน้ัน

เมื่อเดินมาถึงชั้นล่างสุดของคุกใต้ดิน โรแลนด์ก็เห็นทอว์ฟิค 

วิมเบลิดนัถูกขงัอยู่ในห้องท่ีคับแคบ ห้องขงันีเ้ป็นห้องเดยีวกับทีเ่จ้าชาย

ล�าดับที่สี่เคยก้มหน้าร้องไห้อยู่ทั้งคืน ความจริงเมื่อเทียบกับคุกท่ีอยู่ 

ด้านนอกแล้ว สภาพแวดล้อมในน้ีก็ถือว่าดีมากทีเดยีว อย่างน้อยก็ไม่ม ี

น�า้ขงัเฉอะแฉะ ปราศจากหนหูรอืแมลงสาบวิง่ไปว่ิงมา อากาศกป็ลอด

กลิน่อบัชืน้และเหมน็เน่า

แต่ท่ีน่าตลกก็คอืตอนนีต้�าแหน่งของพวกเขาท้ังสองคนได้สลบักนัแล้ว

เมือ่ได้ยินเสยีงฝีเท้าคนเดนิมา ทอว์ฟิคท่ีนัง่พิงผนงัอยู่ก็ลมืตาขึน้มอง

โรแลนด์

เขาคอืพ่ีชายท่ีเจ้าชายล�าดบัท่ีสีห่วาดกลวัทีส่ดุ รูปร่างหน้าตาดแูล้ว 

ไม่ผิดจากภาพในความทรงจ�า ผมสั้นเป็นลอนสีเทากับดวงตาอันเป็น

เอกลักษณ์ของสายเลือดตระกูลวิมเบิลดัน จมูกและแก้มสืบทอด 

ลกัษณะเด่นมาจากบดิา เผยความคมเข้มให้เหน็ได้ชดัถนัดตา เรยีกได้ว่า 

เขาค่อนข้างหล่อเหลาทีเดียว ทว่าดวงตาที่เรียวเล็กคู่น้ันกลับท�าลาย 

ความรูส้กึโดยรวมไปจนหมด ยิง่อยู่ใต้แสงไฟทีวู่บไหวเช่นนีก็้ย่ิงดชูัว่ร้าย 

อย่างเหน็ได้ชดั

ถ้าเป็นเมือ่ก่อนเจ้าชายล�าดับทีส่ีค่งไม่กล้าแม้แต่จะมองอกีฝ่ายตรงๆ 
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แต่ส�าหรบัโรแลนด์แล้ว ทอว์ฟิคก็เป็นแค่คนแปลกหน้าท่ีถูกถอดเข้ียวเลบ็

แล้วเท่านัน้

คนทัง้สองสบตากันอยู่นาน ภายในห้องขงัเหลอืเพียงเสยีงปะทจุาก

คบไฟ บนใบหน้าของทอว์ฟิคปรากฏความซบูเซยีวอย่างยากจะเก็บซ่อน 

เขาคดิจะวางท่าข่มโรแลนด์เหมอืนแต่ก่อน แต่แล้วก็พบว่าเปล่าประโยชน์ 

ความแข็งกร้าวจึงค่อยๆ เลือนหายไปจากดวงตา และถูกแทนที่ด้วย 

ความหวาดหว่ันท่ีไม่อาจบรรยายได้

"เจ้า...เป็นใครกันแน่" ในทีส่ดุทอว์ฟิคก็ทนไม่ไหว จงึเอ่ยปากท�าลาย

ความเงยีบออกมา

เสียงแหบแห้งดังสะท้อนในคุกใต้ดิน อารมณ์ที่สับสนย่ิงทวี 

ความชดัเจนขึน้เรือ่ยๆ โรแลนด์รูไ้ด้ทนัทว่ีาอกีฝ่ายก�าลงัหวาดกลวั การท่ี

ทอว์ฟิคถามค�าถามน้ีออกมาไม่ได้ท�าให้โรแลนด์รูส้กึแปลกใจแต่อย่างใด 

เมื่อเทียบกับทิลลีที่ไม่ค่อยได้พูดคุยกันแล้ว ทอว์ฟิคนับว่ารู้จักเจ้าชาย

ล�าดบัทีส่ีด่กีว่ามาก นสิยัทีไ่ม่ดส่ีวนใหญ่ของเจ้าชายล�าดับทีส่ี่ก็ได้ทอว์ฟิค

เป็นคนสร้างข้ึนมาท้ังน้ัน

"ข้าคอืโรแลนด์ วิมเบลิดัน" เขาคุกเข่าลงจนสายตาอยู่ระดบัเดยีวกับ 

อกีฝ่าย "จ�าข้าไม่ได้แล้วหรอื"

"เจ้าไม่ใช่!" ทอว์ฟิคเสียงสั่นเครือ "เขาไม่มีทางมองข้าเช่นน้ี เขา 

ไม่กล้าแม้แต่จะเผชญิหน้ากับข้าด้วยซ�า้!" เขาหอบหายใจหนัก "ข้ารูแ้ล้ว...

เจ้าเป็นปีศาจ! มันไม่ได้ถูกปีศาจล่อลวงไป หากแต่ถูกปีศาจเข้าสิง 

เพ่ือยึดครองอาณาจกัรแห่งนี!้"

ส�าหรบัคนทีใ่กล้ตาย โรแลนด์ไม่มคีวามจ�าเป็นต้องไปอธิบายอะไร 

มาก "แล้วอย่างไรเล่า ท่านคิดว่าตัวเองดีกว่าปีศาจสักเท่าไรกันเชียว  

วางแผนฆ่าเสดจ็พ่อของตวัเอง โยนความผดิไปให้พ่ีน้อง จากนัน้ก็สงัหารเขา
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เพ่ือยึดเอาต�าแหน่งกษตัรย์ิมา ไม่ใช่แค่เรือ่งเสดจ็พ่อเท่าน้ัน แต่ท่านยัง 

สมรู้ร่วมคิดกับศาสนจักรที่สุดแสนจะน่ารังเกียจ บีบบังคับให้ชาวเมือง 

ไปโจมตีดินแดนของเจ้าหญิงล�าดับที่สาม แม้กระทั่งเจ้าชายล�าดับที่สี ่

ผู้อ่อนแอท่ีสุดท่านก็ยังไม่เว้น ในเวลาเพียงแค่หนึ่งปีทั้งอาณาจักรกลับ 

ตกอยู่ในความวุน่วาย เมืองจ�านวนมากลกุไหม้อยู่ใต้ไฟสงคราม ประชาชน

เดอืดร้อนทกุหย่อมหญ้า เกรงว่าแม้แต่ปีศาจยังท�าไม่ได้ถึงเพียงน้ี!"

"ไม่!" เขาลนลานแก้ตัว "ข้าไม่ได้ฆ่าเสด็จพ่อ เขาฆ่าตัวตายเอง! 

เหมือนเขา...เหมือนเขาถูกปีศาจควบคุม!"

"ฆ่าตัวตายหรือ" โรแลนด์ขมวดคิ้ว

"ข้าไม่ได้โกหก! เขานอนอยู่บนเตยีงเหมอืนปกต ิจากนัน้ก็ย้ิมบางๆ 

แล้วใช้มดีปาดคอตวัเอง!"

"ไม่ใช่แม่มด?"

"ทีค่อเขาห้อยศลิาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าอยู่! บดัซบเอ๊ย..." เสยีงของ

ทอว์ฟิคแหบพร่าเหมอืนมอีะไรติดอยู่ในล�าคอ "ไม่มลีางบอกเหตุอะไรเลย  

ข้าหยุดเขาไว้ไม่ได้!"

โรแลนด์เหลอืบมองไนตงิเกลทีอ่ยู่ข้างหลงั เธอพยักหน้าเล็กน้อย

แม่มดทีม่พีลงัประเภทเกาะติด ในใจเขาพลนัผดุความคดินีข้ึน้มา 

เมือ่พลงัถูกเสกออกมาก็จะไม่ได้รบัผลกระทบจากศิลาลงทณัฑ์แห่งพระเจ้า

อกี ถ้าเป็นกลุม่แม่มดธรรมดาก็แทบไม่มโีอกาสเข้าถึงตวัพระราชาได้เลย 

ส่วนผูบ้รสิทุธ์ิของศาสนจกัรก็ยากท่ีจะหาโอกาสเข้าใกล้ได้เช่นกัน โรแลนด์

นึกโยงไปถึงตอนอพยพชาวเมืองเมื่อครึ่งปีก่อนทันที แม่มดคนหนึ่ง 

ลอบเข้าไปในค่ายและเกือบจะสังหารเวนดี้ ความสามารถของเธอคือ 

การเปลีย่นรปูลกัษณ์ภายนอก พอเอาเรือ่งทัง้สองมาวางต่อกัน ค�าตอบ 

ก็เหมอืนจะปรากฏออกมาให้เห็น
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หากศาสนจักรเป็นคนชักใยเรื่องทั้งหมดน้ีจริง ค�าสั่งที่น�ามาซึ่ง 

ความโกลาหลวุ่นวายอย่างพระราชโองการชงิราชบลัลงัก์ก็สามารถเข้าใจ

ได้ แต่ว่าท้ังหมดนียั้งจ�าเป็นต้องมหีลกัฐานสนบัสนนุ และโรแลนด์เชือ่ว่า 

เขาจะได้ค�าตอบจากปากของบาทหลวงประจ�าโบสถ์ในเมอืงหลวง

"แต่น่ีก็ไม่ใช่เหตุผลที่ท่านจะใส่ร้ายกูลอนแล้วก่อไฟสงครามไป 

ท่ัวท้ังอาณาจกัร" โรแลนด์กดเสยีงต�า่ "โดยเฉพาะเรือ่งทีท่่านสมรูร่้วมคดิกับ

ศาสนจกัร และใช้ยาคลุม้คลัง่มาท�าให้เกิดการฆ่าฟันกัน ท่านเคยคดิบ้าง 

หรอืไม่ว่ามคีนตายเพราะเรือ่งนีไ้ปต้ังเท่าไร"

"ต่อให้ข้าไม่ท�า เจ้าคิดหรอืว่าการ์เซยีจะไม่ท�าด้วย หากพวกเขายอม 

ยกราชบัลลังก์ให้ข้าต้ังแต่แรก ข้าก็ไม่ต้องลงมือโหดเหี้ยมเช่นน้ีแล้ว!" 

ทอว์ฟิคปีนขึน้มาจบัลกูกรงไว้ "แต่เรือ่งพวกน้ีมันเก่ียวอะไรกับปีศาจกันเล่า! 

เจ้าจะเอาอย่างไรกับข้ากันแน่"

"ประกาศความผิดของท่าน ท�าการพิพากษา จากนั้นส่งขึ้น 

แท่นประหารเหมอืนกบักูลอน เพียงแต่โทษของท่านมหีลกัฐานมดัตวัแน่น  

ต่อให้ตายก็ไม่อาจชดใช้ความผดิทีก่่อไว้ได้"

"ไม่! เจ้าฆ่าข้าไม่ได้ ปีศาจไม่อาจเสนอหน้าออกมาได้ พลังของ

พระเจ้าจะบดขย้ีเจ้า หากเจ้าอยากได้อาณาจกัรเกรย์คาสเซลิก็จ�าเป็นต้องได้

ความช่วยเหลอืของข้า!"

"พระเจ้า?" โรแลนด์แสยะย้ิม "ท่านหมายถึงศาสนจักรหรือ"

"เจ้าไม่รูจ้กัพวกเขา! พลงัอ�านาจทีซ่กุซ่อนอยู่ของศาสนจกัรมมีาก 

จนไม่อาจประมาณได้ ในบันทึกท่ีเสด็จพ่อท้ิงไว้มีการบอกเล่าเร่ืองราว 

อนัน่าเหลอืเชือ่ไว้อยู่ และน่ีก็เป็นเหตุผลท่ีเขาไม่อาจตดัใจขับไล่ศาสนจกัร

ออกไปได้!" เขาค�ารามออกมา "ยาน่ันเป็นแค่หนึง่ในเคร่ืองมอืของพวกเขา

เท่านัน้ ขอแค่สถานะของเจ้าถูกเปิดเผย ไม่นานเจ้าจะต้องหายสาบสญูไป
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ตลอดกาลแน่!"

"ผดิแล้ว...ทอว์ฟิค วิมเบลิดนั ข้ารูม้ากกว่าท่ีท่านคดิไว้เสยีอกี และ

ข้ายังรูด้้วยว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นเช่นไร เส้นทางนีย้ากล�าบากยิง่นกั  

คนอย่างท่านไม่สามารถน�าพาประชาชนข้ามผ่านมนัไปได้หรอก" โรแลนด์

ค่อยๆ พูดต่อ "เพ่ือเผชญิหน้ากับความท้าทายทีก่�าลงัจะมาถึง ชวิีตของท่าน

จ�าเป็นต้องจบลงแค่น้ี แต่วางใจได้ เส้นทางสูน่รกของท่านไม่มทีางโดดเดีย่ว

แน่นอน ยังมคีนอกีมากท่ีจะร่วมเดนิทางไปกับท่าน"

พอพูดจบเขาก็ลุกขึ้นเดินออกจากคุกไป ไม่สนใจเสียงร้องตะโกน 

ของเจ้าชายล�าดบัทีส่องอกี
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ในตอนที่ฮิลล์ ฟอกส์เดินเข้าไปในคุกใต้ดินของวังหลวง เขารู้สึก 

ได้ว่าหวัใจก�าลังสัน่รวั ทว่าต้นเหตุไม่ได้มาจากความหวาดกลวั แต่เป็น

ความตืน่เต้นท่ียากจะสะกดไว้ได้

แสงทีวู่บไหวของคบไฟดูคล้ายจะเรงิระบ�าให้กบัเขา เสยีงสะท้อน

ของฝีเท้าท่ีกระทบพ้ืนหนิฟังราวกับเป็นค�าสรรเสรญิยินดี

ฮิลล์ไม่เคยคิดมาก่อนว่าคุกใต้ดินอันมืดมิดจะวิเศษถึงเพียงน้ี

เมือ่ลงมาถึงชัน้สดุท้าย ทาซาก็ค้นตัวเขาอกีรอบ จากน้ันจงึตบไหล่ 

แล้วพูดเสยีงเบาว่า "เข้าไป อย่าอยู่นานนกัล่ะ"

ฮลิล์พยักหน้าแล้วก้าวเข้าสูค่วามมดือย่างเร่งรบี...ในตอนทีท่ะลผุ่าน

ทางเดนิมาจนใกล้จะถึงคุก เขากลบัลดฝีเท้าลง นีเ่ป็นช่วงเวลาท่ีน่าจดจ�า  

เขาอยากจะค่อยๆ ซมึซบัความรูส้กึนีที้ละนดิ

และฆาตกรที่สังหารภรรยาของเขาก็อยู่ตรงหน้าน้ีแล้ว

พระราชาจอมปลอม ทอว์ฟิค วิมเบิลดัน

ฮลิล์ยกมอืข้ึนปิดปากตวัเอง หยดน�า้ตาพลนัไหลออกมาอาบสองแก้ม 

ตอนที่ 510

ดอกไม้แห่งการล้างแค้น
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ทกุสิง่ทีเ่ขาลงแรงไปไม่สญูเปล่า มหิน�าซ�า้ผลท่ีได้รบัยังเรว็กว่าทีค่าดคดิไว้

เสยีอกี

หากภรรยาได้มาเห็นภาพนี้ นางคงจะย้ิมได้แล้วกระมัง

"น่ัน...ใคร" อีกฝ่ายหันมองแล้วรีบถลามาเกาะลูกกรง "น่ันเจ้า 

ใช่หรอืไม่ ปีศาจ...เจ้าเปลีย่นใจแล้วหรอื"

ฮิลล์เดินออกมาจากเงามืด ก่อนจะก้าวช้าๆ ไปตรงหน้าลูกกรง

ทอว์ฟิคชะงกัเลก็น้อย จากนัน้ก็ท�าหน้าระมดัระวงัพร้อมถอยหลังไป 

สองก้าว "เจ้าเป็นใคร ใครให้เจ้าเข้ามา! โรแลนด์ วิมเบลิดนัเล่า ข้าจะคยุ 

กับมนั!"

นี่คือพระราชาท่ีในเวลาปกติอยู่สูงจนเขาเอื้อมไม่ถึง

ฮิลล์เคยเห็นทอว์ฟิคจากระยะไกลแค่ครั้งเดียวในพิธีราชาภิเษก  

ตอนน้ันเขาสวมผ้าคลมุสแีดงชาด ในมอืถือคทาสทีอง บนหวัสวมมงกฎุ 

ดหูรหูราและงดงาม ทอว์ฟิคค่อยๆ เดนิขึน้ไปบนแท่นพิธีเพ่ือรบัต�าแหน่ง

กษตัรย์ิท่ามกลางกลุม่อศัวนิท่ีรายล้อม ฮลิล์เองก็หวังว่าเขาจะเป็นกษตัรย์ิทีด่ี

ท�าให้ทุกคนได้ใช้ชวิีตอย่างมคีวามสขุ แต่การบกุค้นท่ัวเมอืงหลวงหลงัจากนัน้

กลบัท�าให้คณะกายกรรมและครอบครวัต้องบ้านแตกสาแหรกขาด อนาคต 

ทีฮ่ลิล์ต้ังตารอมลายหายกลายเป็นอากาศ

แต่มาวันน้ีในท่ีสดุทอว์ฟิคก็ได้ลิม้ลองรสชาตขิองการล้างแค้นแล้ว

"กระหม่อมชือ่ฮลิล์ ฟอกส์พ่ะย่ะค่ะ ใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาท" ฮลิล์ 

โค้งค�านบั "กระหม่อมเป็นสมาชกิของคณะกายกรรม 'นกพิราบกับหมวก' 

พระองค์ไม่มทีางรูจ้กักระหม่อม แต่กระหม่อมรูจ้กัพระองค์"

ทอว์ฟิคผุดสีหน้างุนงง ไม่พูดอะไรออกมาแม้แต่ค�าเดียว

ส่วนฮิลล์ก็พูดต่ออย่างไม่ใส่ใจ "เดิมทีคณะกายกรรมมีสมาชิก

ทัง้หมดเจด็คน แต่เป็นเพราะพระองค์ พวกเราจงึสญูเสยีสหายไปหน่ึงคน  
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นบัจากวันน้ันอกีหกคนทีเ่หลอืก็ไม่มใีจจะแสดงต่อ พวกเราไปขลกุอยู่กับ

ขบวนการใต้ดินในร้านเหล้า คอยฟังข่าวคราวที่เก่ียวข้องกับพระองค์  

จากน้ันเรยีบเรยีงข้อมลู น�ามาวิเคราะห์ แล้วส่งต่อให้กบัท่านโรแลนด์" เขา 

หยุดลงเลก็น้อย "เรือ่งแผนการผลติผงหมิะกับเรือ่งเกณฑ์ชาวเมอืงไปโจมตี

ดนิแดนตะวันตกก็ล้วนได้กระหม่อมเป็นคนส่งข่าว นอกจากน้ีเรือ่งทีจู่่ๆ   

โรงผลติดนิประสวิถูกปิด น่ันก็เป็นฝีมอืกระหม่อมเช่นกัน"

"เจ้าอยากจะพูดอะไรกันแน่" ทอว์ฟิคหรี่ตามอง "หนอนบ่อนไส้ 

ทีภู่มใิจกับสิง่ท่ีตวัเองท�า? หรอืว่ากบฏทีท่รยศต่อพระราชาและขายเกยีรตยิศ

เพ่ือแลกกับผลประโยชน์? ข้าไม่ได้รูจ้กัคณะกายกรรมนกพิราบกับหมวก

อะไรนัน่เลย เก็บลกูไม้สกปรกไว้เถอะ เจ้าคนชัน้ต�า่!"

"ผลประโยชน์? กบฏ? ไม่ใช่เลย...กระหม่อมแค่ท�าตามหวัใจของ 

ตวัเอง" ฮลิล์พูดด้วยน�า้เสยีงราบเรยีบ "สหายในคณะกายกรรมท่ีกระหม่อม

พูดถึงคือภรรยาของกระหม่อม นางต้องสังเวยชีวิตในการไล่ล่าแม่มด 

ของพระองค์ นางต้องเผชญิความทุกข์ทรมานและความอปัยศอยู่ในคกุ 

ส่วนฆาตกรท่ีฆ่านางสดุท้ายแล้วถูกปรบัแค่ย่ีสบิห้าเหรยีญเงนิ"

ดวงตาของทอว์ฟิคฉายประกายวาบขึ้นมา

"พระองค์ทรงนึกออกแล้วหรือ" เขาผายมือท้ังสองข้างออก "แม ้

ภายหลังทางที่ว ่าการเมืองจะชดเชยให้สามเหรียญทอง แต่มัน 

จะมปีระโยชน์อนัใดเล่า ภรรยาของกระหม่อมไม่มวีนัหวนคนืกลบัมาแล้ว 

นางไม่ใช่แม่มด แต่กลบัต้องมาตายเพราะพระองค์"

ผ่านไปครูใ่หญ่อกีฝ่ายถงึจะเอ่ยปากพูดออกมา "เรือ่งนัน้ข้าไม่ได้เป็น

คนท�า"

ค�าตอบท่ีอ่อนปวกเปียกเช่นนีห้อมหวานเหมอืนดัง่น�า้ผึง้ หากเป็น

เวลาปกติค�าตอบท่ีเขาได้รับเกรงว่าจะมีแต่รอยย้ิมดูถูกกับค�าพูดว่า  
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'แล้วอย่างไรเล่า'

"คนทีร่บัค�าสัง่ไล่ล่าแม่มดในตอนน้ันคอืแลงลย์ี บรวิารคนสนิทของ

พระองค์ แม้กระทัง่อัศวินใจเหลก็ยังไม่มปัีญญาแตะต้องเขาได้ กระหม่อม

เพียงแค่ต้องการค�าตัดสนิทียุ่ติธรรม แต่ศาลกับท่ีว่าการเมอืงต่างปฏิเสธ

ค�าร้องเรยีนของกระหม่อม น่ีเป็นเพราะพระองค์คอยสัง่การอยู่เบือ้งหลงั

อย่างไม่ต้องสงสยั"

"ไม่ พอแล้ว เจ้าคนชั้นต�่า!" ทอว์ฟิคทนฟังไม่ไหวจนต้องค�าราม 

ออกมา "รู ้ตัวหรือไม่ว่าเจ้าก�าลังท�าอะไร หากในการล่าแม่มดมีแค่ 

ภรรยาเจ้าที่ถูกสังหารด้วยความเข้าใจผิด เช่นน้ันสิ่งที่เจ้าท�าอยู่ก็คือ 

การฝังเกรย์คาสเซิลท้ังอาณาจักร! ท่านโรแลนด์อย่างน้ันหรือ เจ้าโง่  

โรแลนด์ วมิเบิลดนัได้ตายไปนานแล้ว! เจ้านายของเจ้ามนัเป็นปีศาจ แล้ว

เจ้ากลบัไปรบัใช้มนัเพ่ือสตรเีพียงคนเดยีวน่ีน่ะหรอื"

"...เช่นนั้นหรือพ่ะย่ะค่ะ" ฮิลล์ยกยิ้มมุมปาก "ในตอนที่กระหม่อม

อ้อนวอนต่อพระเจ้าแต่ไม่มเีสยีงตอบรบักลบัมา กระหม่อมก็สาบานกับ 

ตวัเองไว้แล้วว่าขอแค่สามารถล้างแค้นได้ส�าเรจ็ ต่อให้เป็นปีศาจ กระหม่อม 

ก็ยินดจีะตดิตามลงนรกไป" เขายกมอืทาบบนหน้าอกเพ่ือท�าความเคารพ 

"แล้วพบกันใหม่ ใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาท กระหม่อมรู้สกึเป็นเกียรตอิย่างย่ิง 

ทีไ่ด้เตมิเชือ้ไฟในการท�าลายพระองค์"

เมื่อเดินมาถึงปากทางเข้า ทาซาก็พยักพเยิดหน้ามาทางเขา 

"พอใจแล้วใช่หรือไม่"

ฮลิล์สดูหายใจลกึ "ใช่ นายท่าน พาข้าไปพบพระราชาโรแลนด์เถอะ"

จนกระทัง่ขึน้มาถึงชัน้สามของปราสาท ในท่ีสดุฮลิล์ก็ได้พบคนทีเ่ขา

ท�างานให้มาตลอดครึ่งปี เมื่อเทียบกับทอว์ฟิคแล้วสีหน้าของโรแลนด์ 
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วิมเบิลดันดูเป็นมิตรกว่ามาก แม้ดวงตาและผมจะเป็นสีเทาเหมือนกัน  

แต่คนตรงหน้าไม่มท่ีาทหีย่ิงยโสหรอืคอยรกัษาระยะห่างจากคนอ่ืนอยู่เลย 

ดไูม่เหมอืนกับ...เชือ้พระวงศ์ด้วยซ�า้

"หลายวนัมานีต้้องคอยหลบซ่อนอยู่ในเมอืงหลวง ล�าบากเจ้าแล้ว"  

ค�าพูดประโยคแรกของอกีฝ่ายท�าให้ฮลิล์ตกตะลงึ "เป็นเพราะข่าวกรองของ

พวกเจ้า ข้าจงึเตรยีมตวัได้พร้อมและยึดเมอืงหลวงได้โดยเสยีหายน้อยท่ีสุด"

"ไม่เลยพ่ะย่ะค่ะ นี่เป็นสิ่งที่กระหม่อมควรท�าแล้ว"

"แน่นอน ข้ารูว่้าเจ้าท�าไปเพ่ือแก้แค้น อกีไม่นานทอว์ฟิคจะได้รบัโทษ 

ทีเ่ขาควรได้รบัแน่นอน เป้าหมายของเจ้ากลายเป็นจรงิแล้ว ต่อไปสามารถ

เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ แต่ข้าหวังว่าหลังจากนี้เจ้าจะยังคงท�างานให้ข้าต่อ"  

โรแลนด์ลกุขึน้ไปหาเขา สายตาสอดประสานเข้าด้วยกนั "หากอยากให้

เมอืงแห่งนีก้ลบัคืนสูค่วามสงบ หรอืกระท่ังอยากให้กลบัมารุง่เรอืงดงัเดมิ 

ก็ยังมเีรือ่งท่ีต้องท�าอกีมาก พวกขบวนการใต้ดนิจ�าเป็นต้องถูกควบคมุ ส่วน

พวกขนุนางทียั่งไม่น่าไว้ใจก็ต้องมคีนคอยจบัตาดไูม่ห่าง อาศยัเพียงทาซา

คนเดยีวคงดแูลไม่ไหว เจ้าคิดว่าอย่างไรเล่า เจ้ากับคณะกายกรรมของเจ้า

จะได้ท�างานทัง้ในทีล่บัและท่ีแจ้งเพ่ือปกป้องชาวเมอืงให้ข้า จากนีไ้ปจะได้ 

ไม่เกิดโศกนาฏกรรมอย่างในวันวานอกี"

"กระหม่อมยินดพ่ีะย่ะค่ะ ใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาท" ฮลิล์คกุเข่าลง 

กับพ้ืน "ต่อให้พระองค์ไม่ตรสัเช่นนี ้ กระหม่อมก็จะขอตดิตามพระองค์ไป

ท่ัวทุกหนทุกแห่ง พระองค์ทรงท�าตามสัญญาท่ีให้ไว้แล้ว คราวนี้ถึงตา 

กระหม่อมแล้วพ่ะย่ะค่ะ" เขาพูดอย่างชดัถ้อยชดัค�า "ชวิีตทีเ่หลอือยู่ของ 

ฮลิล์ ฟอกส์ ขอถวายให้แก่พระองค์พ่ะย่ะค่ะ"

ในท่ีสดุดอกไม้แห่งการล้างแค้นก็ออกผลท่ีหอมหวานทีส่ดุออกมา
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ไนตงิเกลนัง่พิงขอบหน้าต่าง มองดตูวัเมอืงยามค�า่คนืผ่านบานกระจก

เงาสลัวของก�าแพงเมืองทอดยาวไปในความมืด แสงไฟบางเบา 

ที่ส่องลงมาเผยให้เห็นความต่างเล็กน้อยของก�าแพงทั้งสามชั้น ก�าแพง 

วังหลวงท่ีอยู่ใกล้สุดเป็นสีเทาอ่อน คบไฟบนนั้นส่องให้บริเวณโดยรอบ

สว่างไสวขึน้มา มองผ่าน  ๆแล้วเหมอืนเขม็ขัดอญัมณีท่ีมส่ีวนมดืตดัสลบักับ

ส่วนท่ีทอแสงสว่าง

ก�าแพงเมืองชั้นในที่อยู่ห่างออกไปเป็นสีเทามืด ดูราวกับงูตัวยาว 

ที่คดเคี้ยวไปรอบเมือง แม้จะมีการผลัดเปลี่ยนพระราชา แต่แสงไฟใน 

เมืองชั้นในยังคงส่องสว่าง ไนติงเกลเพ่ิงจะเคยเห็นสถานที่ที่คึกคักกว่า 

เมอืงชายแดนเป็นครัง้แรก สงครามอันดเุดอืดในช่วงเวลาสัน้ๆ นีแ้ทบจะ 

ไม่ส่งผลกระทบต่อขนุนางระดับล่างและพวกพ่อค้าเลย กลางคนืยังคงเป็น 

ช่วงเวลาทีด่ท่ีีสดุให้พวกเขาได้เสาะหาความสขุ

และเมื่อมองต่อไปก็จะเห็นพ้ืนที่บริเวณน้ันเป็นสีด�ามืด คล้ายว่า 

แสงไฟถูกงูตัวใหญ่ขวางก้ันไว้จนหมด ก�าแพงเมืองอันย่ิงใหญ่แทบจะ 

ตอนที่ 511

เสียงกระซิบยามค�่าคืน
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ถูกกลืนหายไปในความมืด มองเห็นแค่จุดดวงไฟรางๆ ที่ส่องอยู่ 

บนยอดก�าแพง ในเขตเมืองชั้นนอกน้ันเหมือนกับเมืองหลายแห่งท่ีเธอ 

เคยเห็นมา เมื่อพระอาทิตย์ตกดินทุกอย่างก็จะตกอยู่ในความเงียบงัน  

หากเทียบกับพ้ืนท่ีด�ามดืขนาดใหญ่แล้ว แสงไฟในเมอืงชัน้ในก็ดอู่อนแรง

อย่างเหน็ได้ชดั แต่เรือ่งน้ันไม่ได้ส่งผลอะไรกบัชาวเมอืงท่ีออกมาร้องร�า 

ท�าเพลงกันเลย...ไม่รูเ้พราะเหตุใด จู่ๆ  ไนติงเกลพลันนกึภาพมวลมนษุย์ 

ท่ีถูกบีบให้ไปอยู่ยังมุมหนึ่งของแผ่นดิน แสงแรกของวันอันกว้างใหญ ่

ค่อยๆ ถูกความมดืเข้ากลนืกิน ปีศาจและสตัว์อสูรแอบซ่อนตวัอยู่ในนัน้  

แต่คนส่วนใหญ่กลบัไม่ระแคะระคายถึงเรือ่งน้ีเลย พวกเขายงัคงมวัเมา 

อยู่ในแสงทีเ่หลอืเพียงแค่ไม่ถึงฝ่ามอื

"เฮ้อ เหน่ือยจะแย่อยู่แล้ว" เสียงของเวนดี้ดังขัดจังหวะความคิด 

ของเธอ แม่มดผมน�า้ตาลแดงเดนินวดไหล่เข้ามาหาในห้อง ก่อนจะน่ังพิง 

ข้างหน้าต่างในท่าเดยีวกัน

"พวกนางหลับกันแล้วหรือ"

"ใช่ โหวกเหวกโวยวายอยูต้ั่งนาน ตอนนีเ้หนือ่ยจนหลบักันหมดแล้ว"  

เวนดีห้าวออกมาทหีนึง่ "ข้าอยากรูจ้รงิๆ ว่าพวกนางไปเอาเรีย่วแรงมาจาก 

ทีใ่ด เหน็  ๆกันอยู่ว่าบนิวนรอบบอลลนูมาท้ังวัน ยังจะเหลอืพลงัมาร้องขอฟัง

นิทานต่ออกี"

"ท่านควรขอบคุณพระราชานะ" ไนติงเกลยิ้มออกมา "หากไม่ได ้

บทลงโทษให้ท�าแบบฝึกหัดสามชุดเมื่อครั้งก่อน เกรงว่าคืนนี้พวกนาง 

จะต้องออกไปส�ารวจข้างนอกแน่ ไม่มาร้องขอฟังนิทานเช่นนี้หรอก"  

ไนตงิเกลหนัไปชะโงกมอง ระยะห่างจากระเบยีงไปจนถึงห้องนอนเพียงพอ 

ให้เหน็เมซนีอนฟุบอยู่บนตวัไลต์นิง่ ผมสขีาวแทบจะคลมุสาวน้อยได้ทัง้ตวั 

"พวกนางเข้ากันได้ดทีีเดยีว"
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เนือ่งจากห้องในวงัหลวงกว้างขวางมาก ซ�า้ยังแบ่งเป็นสองห้องนอน

และหนึง่ห้องน่ังเล่น ดงัน้ันแม่มดท่ีตดิตามโรแลนด์มาออกรบจงึแบ่งกันพัก

ห้องละสีค่น พูดได้ว่าสถานทีแ่ห่งน้ีหรหูราและสวยงามทีส่ดุในอาณาจกัร 

เกรย์คาสเซิลแล้ว แม้กระทั่งพรมและชุดเครื่องนอนในห้องพักแขกยัง 

ท�ามาจากผ้าคณุภาพด ีไนตงิเกลพอรูจ้กัผ้าบางชนิด อย่างเช่นผ้าก�ามะหย่ี 

กับผ้าไหม แต่ผ้าบางผนืเธอดไูม่ออกด้วยซ�า้ว่ามนัท�ามาจากวัสดอุะไร

"ก็จริง" เวนดี้ย้ิมอย่างอ่อนโยน "ข้าเคยได้ยินเจ้าหญิงทิลลีเล่าว่า 

ก่อนหน้าน้ีเมซมีกัแปลงร่างเป็นนกพิราบอยู่ตลอดเวลา พอตกกลางคนื 

ก็นอนโดยเกาะอยู่บนขื่อ เสียงแค่นิดเดียวก็ปลุกให้นางตื่นได้แล้ว นาง

แปลงร่างเป็นนกเพ่ือให้ตวัเองหลบหนจีากอนัตรายได้ทุกเมือ่ ในทีสุ่ดตอนนี้

นางก็ได้นอนหลับอย่างสบายเหมือนเด็กหญิงท่ัวไปแล้ว" เวนดี้หยุดลง 

เลก็น้อย จากนัน้พูดเหมอืนทอดถอนใจว่า "พวกเราโชคดีทีเ่ดนิมาถูกทาง"

ไนติงเกลไม่ได้ตอบอะไร...และคิดว่าไม่จ�าเป็นต้องตอบด้วย  

ขอแค่เป็นแม่มดที่รอดชีวิตมาจากสมาคมก็ย่อมมีความรู้สึกต่อเรื่องนี ้

ไปในทางเดียวกัน ในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตาย ผู้ปกครอง 

ดนิแดนตะวันตกย่ืนมอืเข้ามาช่วยเหลอืพวกเธอได้ทนัท่วงที ท้ังยังสัญญาว่า

จะน�าโลกใบใหม่มาให้ และตอนน้ีพวกพ่ีน้องก็ไม่ได้มองเห็นแค่แสงสว่างทีว่่า 

แต่ยังเห็นโลกใบใหม่ทีอ่ยู่ใกล้แค่เอือ้มด้วย ภูเขาศักดิส์ทิธ์ิทีเ่ฝ้าตามหา 

มากว่าร้อยปีใกล้จะเป็นจรงิแล้ว ความรูส้กึต้ืนตนัและอบอุ่นในอกไม่อาจใช้

ค�าพูดแค่ไม่ก่ีค�าบรรยายออกมาได้

ทัง้สองคนน่ิงเงยีบไปครูใ่หญ่ จนกระทัง่เสยีงระฆงับอกเวลาเทีย่งคนื 

เวนดีจ้งึถามขึน้มา "เจ้า...อยากจะกลบัไปดหูรอืไม่"

"กลับไปท่ีใดหรือ" ไนติงเกลยังคงตั้งตัวไม่ทัน

"เมืองซิลเวอร์ บ้านของเจ้า" เวนด้ีชี้ไปทางใต้ "อยู่ห่างจากที่นี่แค่ 
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ครึง่วนัเท่าน้ัน หากให้เมซพีาไป ไม่ถึงชัว่โมงก็ถึงแล้ว เจ้า...ยังมน้ีองชาย 

อยู่ทีน่ั่นอกีคนนะ"

ไนติงเกลคิดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะยกเรื่องน้ีขึ้นมา เธอลังเลเล็กน้อย 

ก่อนจะส่ายหัวว่า "ตอนนี้อยู่ในช่วงจัดระเบียบเมือง ศัตรูยังซ่อนตัวอยู่ 

ทกุท่ี ข้าไม่อาจห่างจากพระราชาได้แม้แต่ก้าวเดยีว รอให้เกรย์คาสเซลิ 

สงบเรยีบร้อยแล้ว ข้ายังมโีอกาสให้กลบัไปเมอืงซลิเวอร์อีกมาก ไม่จ�าเป็น

ต้องรบีร้อนไปตอนนีห้รอก"

"ข้านกึว่าเจ้าจะยืนกรานบอกว่าตวัเองตดัสมัพันธ์กับตระกูลเกลน็น์

ไปนานแล้วเหมือนเมื่อก่อนเสียอีก" เมื่อได้ยินค�าตอบนี้เวนดี้ก็คล้ายจะ 

โล่งใจ "เหมอืนเจ้า...จะไม่ได้เกลยีดน้องชายแล้วกระมงั"

"หากเขาไม่หักหลังข้า ข้าคงไม่ได้เจอท่าน และไม่มีทางได้เจอ 

พระราชาโรแลนด์ด้วย" ไนตงิเกลตอบด้วยรอยยิม้ "ข้าบอกท่านอยู่บ่อยๆ 

ไม่ใช่หรือ 'การหลุดพ้นจากฝันร้ายในอดีตไม่ได้หมายความว่าจะต้อง 

ตัดอดีตท้ิงไปเสียหน่อย' ตอนนี้ข้าคิดออกอีกประโยคหน่ึงแล้ว 'ขอแค่ 

ได้พยายามใช้ชวิีตให้มคีวามสขุกว่าอดตีก็พอ' "

"อืม...พอเอามาต่อกันแล้วกลายเป็นค�าคมท่ีดีเลย" เวนดี้ยักคิ้ว  

"ดูไม่ออกจริงๆ ว่าความรู้ด้านกวีของเจ้าจะสูงถึงเพียงน้ี"

"ดังนั้นข้าไม่แอบออกไปหรอก ท่านเองก็ไปนอนเถอะ" ไนติงเกล

จูงมือเวนดี้ "นี่ก็ดึกมากแล้ว"

"อมื" คนทัง้สองปีนขึน้เตยีง เวนดีเ้รยีกลมเบาๆ มาเป่าเทยีนให้ดบั 

"ราตรสีวัสดิ"์

"ราตรีสวัสดิ์"

รอจนมัน่ใจว่าเวนด้ีหลบัไปแล้ว ไนติงเกลจงึค่อยๆ คลานลงจากเตยีง 

เธอหายเข้าไปในหมอกมายาแล้วเดนิไปยังห้องของโรแลนด์
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หลังจากน้ีคือเวลาของเธอ

ความมืดเป็นหนึ่งเดียวกับเธอ

วันถัดมาโรแลนด์ได้รบัทัง้ข่าวดีและข่าวร้ายจากขวานเหล็ก ข่าวดี 

ก็คือหลังสอบปากค�ามาหนึ่งคืน ในท่ีสุดบาทหลวงฟิลลิปส์ก็ยอมคาย

แผนการท่ีเฮอร์มีสสับเปลี่ยนตัวพระราชา รวมถึงพระราชโองการ 

ชงิต�าแหน่งรชัทายาทออกมา

ส่วนข่าวร้ายคอืศาสนจกัรวางกลอุบายปลกุป่ันครัง้น้ีมานานมากแล้ว 

โดยมจีดุมุง่หมายเพ่ือท�าให้อาณาจกัรเกรย์คาสเซลิอ่อนก�าลงัลง พวกเขา 

จะได้บกุเข้ายึดอาณาจกัรโดยเรว็ ซึง่ในความเป็นจริงเป้าหมายนีก็้ลลุ่วง 

ไปไม่น้อยแล้ว ดไูด้จากดินแดนตะวันออกและดินแดนใต้ของอาณาจกัร... 

หากเขาไม่บงัเอญิกลายมาเป็นเจ้าชายล�าดบัทีส่ี ่ บางทีแผนการนีอ้าจจะ

ท�าให้อาณาจกัรเกรย์คาสเซลิต้องล่มสลายโดยไม่อาจฟ้ืนคนื

"เจ้าได้ยินแล้วใช่หรือไม่" เขาหันไปสั่งการทาซาที่อยู่ข้างกาย 

"กระจายข่าวนีอ้อกไป เน้นย�า้เป้าหมายทีแ่ท้จรงิของศาสนจกัรและเรือ่งท่ี

ทอว์ฟิคสมรูร่้วมคดิกับพวกเขา ย่ิงละเอียดเท่าไรย่ิงดี ข้าจะให้ประชาชน

ทัง้อาณาจกัรได้รูว่้าพวกเขาท�าอะไรเอาไว้บ้าง"

"พ่ะย่ะค่ะ"

จากนัน้โรแลนด์ก็มองไปทางขวานเหลก็ "ส่งเรอืกลไฟออกไปหนึง่ล�า 

รับตวับารอฟกับเคโมมาท่ีเมอืงหลวง"

ขวานเหล็กแสดงสีหน้าที่น้อยครั้งจะได้เห็นออกมา "ท่านบารอฟ 

ไม่มีปัญหาหรอกพ่ะย่ะค่ะ แต่ท่านหัวหน้าส�านักเล่นแร่แปรธาตุ...เขา 

จะยอมสละเวลาอนัมค่ีาในห้องทดลองเพ่ือเดินทางมาทีน่ี่หรอืพ่ะย่ะค่ะ"

"ข้าจะเขยีนจดหมายส่งถึงเคโมเอง" โรแลนด์เบะปาก ได้เงนิมาแล้ว 
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ไม่ใช้ก็เหมือนใส่เสื้อผ้าสวยๆ ออกไปเดินตอนกลางคืน เช่นนั้นใครมัน 

จะไปมองเห็นกันเล่า พูดให้เข้าใจง่ายหน่อยก็คอืเวลาทีป่ระสบความส�าเรจ็ 

ใครบ้างจะไม่อยากโอ้อวดให้คนอื่นรับรู้ ตอนอยู่ที่เมืองเรดริเวอร์ เคโม 

เคยกระทบกระท่ังกับสมาคมเล่นแร่แปรธาตุแห่งเมอืงหลวงอยู่หลายครัง้ 

ตอนน้ีมโีอกาสมาตบหน้าอกีฝ่ายถึงท่ี มหีรอืเขาจะไม่มา

และน่ีก็เป็นโอกาสอันดีที่เขาจะรวบรวมนักเล่นแร่แปรธาตุของ

เมืองหลวงให้มาอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาทั้งหมด



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3wnbOCB

https://bit.ly/3wnbOCB

