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ค�ำน�ำ

เรื่องราวในเล่มสิบเริ่มทวีความเข้มข้นมากขึ้นทุกที ไม่ว ่าจะด้าน

อตุสาหกรรมท่ียงัคงพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง การแก้ปัญหาภายในของเกาะสลปีป้ิง 

หรือการเผชิญหน้าครั้งส�าคัญระหว่างเกรย์คาสเซิลและศาสนจักร ที่ผ่านมา 

เรามกัจะเห็นว่ากองทพัท่ีหนึง่ของโรแลนด์สามารถก�าราบศตัรไูด้อย่างไม่ยากเย็น 

แต่สถานการณ์จะยังเป็นต่ออยู่หรือไม่หากศัตรูเป็นถึงองค์กรที่วางรากฐาน 

มาเน่ินนานกว่าสี่ร้อยปี ซ�้ายังมีนักรบลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าอันเลื่องชื่อ และ 

แม่มดผูบ้รสิทุธ์ิทีน่่าหว่ันเกรง โรแลนด์และเมอืงเนเวอร์วินเตอร์จะใช้กลยุทธ์ใด 

ในการเข้าสู่สมรภูมิรบครั้งนี้ คงต้องขอให้ร่วมลุ้นกันต่อในเล่มแล้ว

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



"ที่นี่คือบ้านของพวกเรา และเป็นจุดเปลี่ยนชะตาชีวิตของแม่มดด้วย 
ข้ายอมเสียสละทุกอย่างเพ่ือมัน!" 

เวนดี้พูดจบแล้วคว�า่มือซ้ายยื่นออกมาข้างหน้า 
บุ๊กยื่นมือออกมาวางทับบนมือเวนดี้เป็นคนแรก 

ตามมาด้วยไนติงเกลและอันนา
"เพ่ือพระราชาโรแลนด์กับเมืองเนเวอร์วินเตอร์!" 
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ด้านนอกก�าแพงเมืองฝั่งตะวันตก เมืองเนเวอร์วินเตอร์

เสยีงกัมปนาทเรยีกให้ประชาชนจ�านวนไม่น้อยปีนก�าแพงข้ึนมาดวู่า

เกิดอะไรข้ึน กองทัพทีห่นึง่ได้ปิดทางเข้าป่าเร้นลบัไว้เพ่ือกันไม่ให้คนนอก

เข้าไปในลานทดสอบอาวุธ

แม้ต�าแหน่งของลานทดสอบจะอยู่ค่อนข้างห่างจากก�าแพงเมอืง แต่

ถ้าใช้กล้องส่องทางไกลก็ยังมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนลานน้ีได้ชัดถนัดตา  

โรแลนด์คดิในใจว่าดเูหมอืนต่อไปคงต้องหาสถานทีร่กร้างห่างไกลกว่าน้ี

มาใช้เป็นลานในการทดสอบอาวุธเสยีแล้ว

"ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท การยิงรอบท่ีสองเตรียมพร้อมแล้ว 

พ่ะย่ะค่ะ!" ทหารกองปืนใหญ่รายงาน

"ทกุคนเข้าไปในป้อมเร้นภัยได้" เขากวักมอื "พอมัน่ใจว่าไม่มคีนแล้ว

ค่อยนบัถอยหลงั"

ที่ก�าลังทดสอบอยู่นี้คือปืนใหญ่วิถีโค้งขนาดหน่ึงร้อยห้าสิบสอง

มลิลเิมตร ระหว่างศกึษาเรือ่งยนัต์เวทมนตร์ โรแลนด์ก็ไม่ได้วางมอืจาก 

ตอนที่ 567

กระสุนหัวระเบิด
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การพัฒนาอาวุธร้อน เวลานี้ทอว์ฟิคสิ้นอ�านาจไปแล้ว ดินแดนเหนือ 

ก็ประกาศตวัสวามภัิกดิกั์บเขา สถานการณ์ในเกรย์คาสเซลิถือว่าดทีเีดยีว  

เขาจงึมใีจทีจ่ะพัฒนากระสนุปืนใหญ่รุน่ใหม่

ต้องยอมรบัว่าปืนใหญ่วิถีโค้งท่ีใช้กระสนุชนวนกระทบแตกมรีะดบั

เทคโนโลยีทีส่งูกว่ากระสนุลกูตันมาก ทกุวันอนันาจะผลติกระสนุปืนใหญ่

ส�าหรับใช้ในการทดสอบออกมาสี่ลูก ทว่าตลอดการทดสอบสามวันติด 

กลบัไม่มกีระสนุลกูใดระเบดิออกมาเลย ซ�า้ร้ายในการทดสอบวันทีส่อง  

ยังมกีระสนุลกูหนึง่ระเบดิทนัทีทีพุ่ง่ออกจากรงัเพลงิ ท�าให้ล�ากล้องของ 

ปืนใหญ่กระบอกใหม่ท่ีใช้ทดสอบถึงกับบดิเบีย้วไปเลย โชคดทีีโ่รแลนด์

เตรยีมการไว้ล่วงหน้า เขาสัง่ให้คนขดุหลมุเพลาะรอบๆ บรเิวณทีใ่ช้ทดสอบ

เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝัน จึงไม่มีใครบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนั้น แม ้

ทหารทีอ่ยู่ใกล้ๆ ปืนใหญ่จะถูกเสยีงระเบดิท�าให้แก้วหแูตก แต่ก็ได้นาน่า 

มาช่วยรกัษาให้ทันการณ์

"เจ้านี่จะพุ่งชนศัตรูก่อนค่อยระเบิดอย่างที่เจ้าว่าจริงๆ น่ะหรือ" 

อกาธาท่ียืนอยู่ในหลมุเพลาะเขย่งเท้ามองออกไป "ข้าถามอนันามาแล้ว  

มนัท�ามาจากโลหะแค่ไม่ก่ีชิน้เท่าน้ัน ไม่ได้มคีวามรูสึ้กนกึคดิอะไรเลย แล้ว 

มนัจะแยกแยะออกได้อย่างไรว่าอกีฝ่ายใช่ศัตรหูรอืไม่"

ถือว่าเธอเป็นแม่มดท่ีสนใจการทดสอบอาวุธมากท่ีสุดในสโมสรแม่มด

เลยก็ว่าได้ เพราะหลงัจากทีรู่ว่้าจะมกีารทดสอบ แม้กระทัง่งานผลติในโรงงาน 

เธอก็ยอมวางมอืเพ่ือมาดูกระสนุปืนใหญ่ชนดิใหม่ทีเ่ขาเพ่ิงพัฒนาข้ึนมา

"ไม่ใช่พุ่งชนศัตรู แต่เป็นหล่นลงในพ้ืนท่ีของศัตรูแล้วค่อยระเบิด"  

โรแลนด์พูดแก้ "น่ีคอืสิง่ทีปื่นใหญ่วิถีโค้งต้องท�าให้ได้ หากขาดความแม่นย�า 

ไป กระสนุก็อาจจะลัน่ข้ึนมาได้ทกุเมือ่ เช่นนัน้ย่อมอนัตรายอย่างมาก"

ระบบความปลอดภัยของฟิวส์หัวกระสุนถือเป็นเทคโนโลยีส�าคัญ
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ของกระสนุปืนใหญ่แบบใหม่ ซ�า้ยังเป็นจดุส�าคญัของการทดสอบด้วย

เพ่ือไม่ให้กระสนุระเบดิจากการชนหรอืท�าหลดุมอืตกพ้ืน เขาต้อง

ทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือท�าระบบความปลอดภัยสามชัน้ข้ึนมา

ชัน้แรกคือการเกบ็ฟิวส์หวักระสนุกับตัวกระสนุไว้คนละท่ีและแยกกัน

ขนส่ง เวลาจะใช้ค่อยน�ามาประกอบเข้าด้วยกัน ตวัฟิวส์จะมลีกัษณะเป็น 

ทรงกรวย ขนาดประมาณหนึง่ก�าป้ัน ส่วนท้ายจะมเีกลยีวอยู่ ตอนตดิตัง้ 

ก็แค่หมนุมนัเข้าไปในปากของหวักระสนุก็เป็นอันเรยีบร้อย ทัง้รวดเรว็และ

สะดวก เน่ืองจากดนิปืนท่ีบรรจอุยู่ในกระสนุปืนใหญ่เป็นดนิปืนฐานสอง หาก

ไม่มชีนวนจดุก็ยากทีจ่ะระเบดิขึน้มาได้ น่ีเป็นการรับรองความปลอดภัย 

ในการขนส่งข้ันแรก

ต่อมาคือระบบความปลอดภัยของแรงเฉื่อยในตัวฟิวส์

มนัมลีกัษณะคล้ายกับกลอนประต ูเวลาปกตจิะถูกสปรงิแขง็ยันเอาไว้

ไม่ให้ขยับ เมือ่ยงิกระสนุออกไป แรงเฉือ่ยมหาศาลจะดนัให้แกนลอ็กถอยไป

ด้านหลงัจนเอาชนะแรงต้านของตัวสปรงิและปลดสลกัออก เป็นการปลด

ระบบความปลอดภัยชัน้ทีส่อง

ตามทฤษฎีฟังดูแล้วเหมือนจะง่าย แต่เวลาท�าจริงกลับยากมาก  

ในการทดสอบสองวันแรกพวกเขาแทบจะใช้ไปกับเร่ืองนีท้ัง้หมด ถ้าสปรงิ 

แขง็ไป แกนลอ็กก็จะไม่สามารถถอยหลงัได้มากพอ แต่ถ้าสปรงิอ่อนเกินไป 

ก็จะไม่ปลอดภัย ต้องอาศัยให้อนันาค่อยๆ ปรบัไปตามสถานการณ์ หลงั

ทดสอบอยู่แปดรอบถึงจะได้สปรงิท่ีมแีรงหดตวัเป็นทีน่่าพอใจ

ระบบความปลอดภัยชั้นสุดท้ายคือตัวจุดระเบิดแบบหนีออกจาก

ศูนย์กลาง

และนีก็่เป็นส่วนทีม่คีวามล�า้หน้าท่ีสดุของฟิวส์หัวกระสนุ พูดง่าย  ๆคอื

การเอาตวัจดุระเบดิฝังไว้กับแผ่นเหลก็ครึง่วงกลมขนาดประมาณหน่ึงเหรยีญ 
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ในเวลาปกตมินัจะต้ังเอยีงๆ อยู่ก่ึงกลางของฟิวส์โดยมสีปรงิยึดไว้ไม่ให้ขยับ 

เขม็แทงชนวน ตวัจดุระเบดิ และเชือ้ปะทจุงึไม่ได้อยู่ในระนาบเดยีวกัน  

ต่อให้กระสนุตกลงมาจากทีส่งู เขม็แทงชนวนก็จะไม่กระทบถูกตัวจดุระเบดิ  

ช่วยป้องกันไม่ให้กระสนุเกิดการระเบดิขึน้มาเอง มแีต่ตอนทีส่ลักในระบบ

ความปลอดภัยชั้นที่สองถูกปลดล็อกแล้ว แผ่นเหล็กครึ่งวงกลมถึงจะ

เคลือ่นไหวได้

ร่องที่เป็นเกลียวในล�ากล้องจะท�าให้กระสุนหมุนด้วยความเร็วสูง 

หลงัพุ่งออกมาจากรงัเพลงิ และเมือ่อยูภ่ายใต้แรงหนศีนูย์กลาง ตัวจดุระเบดิ

ทีเ่อยีงอยู่ก็จะค่อยๆ ต้ังตรงขึน้มาคล้ายกับลกูข่างทีห่มนุอยู่ จดุศนูย์ถ่วง 

เอนเข้าใกล้แกนกลาง ขัน้ตอนนีต้้องรอให้กระสนุออกจากรงัเพลงิไปแล้ว

ประมาณสองถึงสามร้อยเมตรถึงจะเสร็จสมบูรณ์ เช่นน้ีแล้วหาก 

ปากกระบอกปืนถูกอุดไว้ หรอืว่าด้านบนมพุ่ีมไม้มากันอยู่ ลกูกระสนุก็จะ 

ไม่ระเบดิข้ึนมาก่อน

ในตอนท่ีตัวจุดระเบิดตั้งตรงแล้ว มันจะอยู่ในระนาบเดียวกับ 

เข็มแทงชนวนและผงจุดระเบิด ทันทีที่ฟิวส์หัวกระสุนกระทบพ้ืน  

เขม็แทงชนวนก็จะกระแทกเข้ากบัตวัจดุระเบดิ จากนัน้เชือ้ปะทุกจ็ะท�าให้

ดนิปืนทีอ่ยู่ในกระสนุระเบดิขึน้มา ฉกีศตัรทูีอ่ยู่โดยรอบให้กลายเป็นชิน้ๆ

ข้อดีของระบบความปลอดภัยแบบหนีออกจากศูนย์กลางคือ 

หากกระสุนปืนเกิดด้านขึ้นมา ตัวจุดระเบิดที่ศูนย์เสียแรงหนีออกจาก

ศูนย์กลางไปก็จะกลับมาตั้งเอียงโดยถูกสปริงยันเอาไว้ที่เดิม เช่นนี ้

การเก็บลกูระเบดิกลบัมาก็จะปลอดภัยมากขึน้

นอกจากนี้หากลูกกระสุนถูกศัตรูยึดไปหรือว่าเก็บได้โดยบังเอิญ 

ภายใต้วิธียิงแบบปกติท่ีไม่ได้แรงหนีศูนย์กลางมากพอ กระสุนระเบิด 

ก็จะกลายเป็นเพียงกระสนุลกูตันธรรมดา และต่อให้ศตัรจูะแกะกระสนุดู 
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เพ่ือลอกเลยีนแบบก็ย่ิงไม่มทีางเป็นไปได้ใหญ่

"เตรียมตัวยิง นับถึงห้า!"

ผู้ตรวจการหน้าส่งสัญญาณ

ทหารกองปืนใหญ่ที่หลบอยู่ในหลุมเพลาะค่อยๆ ดึงเชือกส�าหรับ 

ยิงปืนใหญ่ท่ีถูกต่อให้ยาวขึน้กว่าเดมิหลายเท่า

"ยิง!"

และเมื่อพวกเขากระตุกเชือก พ้ืนดินก็สั่นสะเทือนข้ึนมาทันที

ลมกระแทกรุนแรงจากปากกระบอกปืนและเสียงอันดังสน่ัน 

กวาดผ่านหัวทุกคนทีอ่ยู่ในลานทดสอบไป โรแลนด์รูส้กึได้ว่ามเีศษดนิเลก็ๆ 

จ�านวนมากปลวิเข้ามาในคอเสือ้ของเขา ต่อให้อุดหแูน่นเพียงใดก็ยังรูส้กึถึง

แรงสัน่สะเทือนทีส่่งผ่านมาทางเท้า

"เห็นจุดตกแล้ว ไม่ระเบิด ย�้า ไม่ระเบิด"

ยันต์สดับในมือไนติงเกลถ่ายทอดเสียงไลต์นิ่งออกมา

"ทราบแล้ว พวกเราจะไปเด๋ียวน้ี" เธอล้วงเอายันต์อีกแผ่น 

มาตอบกลับไป

"...ล้มเหลวอีกแล้วหรือ" สีหน้าของอกาธาดูผิดหวังเล็กน้อย

"ความล้มเหลวระหว่างการทดลองถือเป็นเรือ่งธรรมดา" อันนาพูดปลอบ 

"เมือ่พวกเราหาวธีิทีถู่กต้องพบแล้ว ตอนท่ีผลติออกมาก็ย่อมมัน่ใจได้ว่า 

จะไม่มกีารล้มเหลวอกี"

"พูดได้ดีมาก" โรแลนด์ลบูหัวของเธอพลางเอ่ยชม "ย่ิงตอนนีม้แีอก็เซยี 

กับซลิเวียอยู่ การศกึษาและพัฒนาย่อมไปได้เรว็มากเชยีวล่ะ"

แม้แต่ในยุคสมยัใหม่ กว่าจะได้กระสนุปืนใหญ่ออกมาแต่ละทก็ีต้อง

ทดสอบยงิเป็นพันๆ นัด การจะหาปัญหาเจอในการยิงแค่สองสามนดัน้ัน

เรยีกได้ว่าเป็นเรือ่งเพ้อฝัน
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เมือ่มาถึงต�าแหน่งทีก่ระสนุตก อนันาก็ใช้ไฟสีด�าตดัฟิวส์ออกเพ่ือให้ 

หวักระสนุปลอดภัย จากนัน้ทหารจงึมาเก็บกระสนุทีเ่สียไป ไม่ว่าจะเป็น

ดินปืนหรือตัวกระสุนโลหะก็ล้วนเอาไปใช้ประโยชน์ซ�้าได้ เขาไม่มีทาง 

ปล่อยท้ิงไปเปล่าๆ แน่

"แอ็กเซีย ตาเจ้าแล้ว" โรแลนด์สั่งการ

"เพคะ" เธอพยักหน้าแล้วปล่อยพลังวิเศษออกมา ภาพมายาของ

กระสนุปืนใหญ่ทีต่กลงไปบนพ้ืนเมือ่ครูป่รากฏต่อหน้าทกุคน

ระดับพลังของแอ็กเซียยังคงต�่าอยู่ หลังจากฝึกฝนมาหลายเดือน 

ก็ยังปล่อยพลังได้แค่สามถึงสี่ครั้ง แต่ด้วยการควบคุมท่ีแม่นย�า ตอนนี ้

เธอจงึสามารถหยุดภาพมายาไว้ท่ีเวลาใดเวลาหนึง่ได้แล้ว

ย่ิงไปกว่านัน้การฉายภาพซ�า้ยังสามารถจ�าลองเหตกุารณ์ได้อย่าง

สมบูรณ์ ท�าให้การมองทะลุของซิลเวียสามารถมองเห็นด้านในของ 

ภาพจ�าลองได้ นอกจากการสมัผสัด้วยมอืแล้ว ภาพตรงหน้าก็ไม่ได้ต่างอะไร

จากกระสนุของจรงิเลย

และด้วยวิธีนีโ้รแลนด์จงึแก้ปัญหาเรือ่งระดบัความแข็งของสปริงได้ใน

การทดสอบแค่แปดครัง้
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"เอ่อ..." ซลิเวียตรวจดูกระสนุแล้วเทียบกับภาพร่างของโรแลนด์อยู่ 

เป็นเวลานาน ก่อนจะชีไ้ปทีต่วัจดุระเบดิแล้วพูดว่า "เหมอืนว่าท่อทองแดง 

อนัน้ีจะไม่ตรงกับเขม็แทงชนวนทีอ่ยู่ด้านบนเพคะ"

"แล้วสปรงิล่ะ" อนันาถาม "ยังตดิอยู่ทีแ่ผ่นเหลก็ท้ังสองด้านหรือไม่"

"มีอันหน่ึงเบี้ยวไป"

"เบี้ยวทางซ้ายหรือขวา?"

อันนาสอบถามพลางจดลงในสมุดอย่างละเอียด

หลังรวบรวมสาเหตุความผิดพลาดเสร็จแล้วก็เริ่มทดสอบการยิง 

รอบต่อไป การทดสอบยิงสี่ครั้งใช้พลังของแอ็กเซียจนหมดพอดี ด้วย 

วิธีการนีป้ระสทิธิภาพในการพัฒนาก็จะเพ่ิมสงูขึน้อย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน

น่าเสียดายที่การทดสอบยิงอีกสองครั้งหลังจากนั้นล้วนล้มเหลว  

โรแลนด์จงึต้องประกาศว่าพรุง่น้ีค่อยมาทดสอบใหม่

ส�าหรับแอ็กเซียกับซิลเวียแล้ว งานในวันนี้ของพวกเธอถอืเป็นอัน

เสร็จเรียบร้อย หลังจากนี้ก็สามารถกลับไปจิบชายามบ่ายที่ปราสาท  

ตอนที่ 568

เตากลั่นท�าลาย
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หรือไม่ก็ไปดูสินค้าแปลกใหม่ที่ตลาดต่อได้ ผิดกับอันนาและอกาธา 

ทีก่ารทดสอบกระสนุเป็นเพียงส่วนเลก็ๆ ของงานอนัแสนยุ่งเหยิงเท่าน้ัน  

โดยเฉพาะอนันา นอกจากเธอจะต้องปรบัแก้ฟิวส์หวักระสนุตามสาเหตุ 

ทีผ่ดิพลาดแล้วยังต้องกลบัไปพัฒนาและประกอบกังหันไอน�า้ต่ออกีด้วย

เดิมทีโรแลนด์คิดจะตามเธอไปท่ีสวนด้านหลังเนินเขาทิศเหนือ 

เพ่ือดคูวามคบืหน้าของแม่แบบกังหนัไอน�า้ ทว่าองครกัษ์กลบัน�าข่าวจาก 

ทีว่่าการเมอืงมาแจ้งเสยีก่อน

"ใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาท รองหวัหน้ากองโยธาธิการ อาลอยส์ขอเชญิ

พระองค์เสดจ็ไปยังเขตเตาถลงุ เขาบอกว่าเตากลัน่ท�าลายถ่านหนิตวัแรก 

สร้างเสรจ็แล้วพ่ะย่ะค่ะ"

เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ส�าหรับผลิตถ่านโค้ก เตากลั่นท�าลาย

ถ่านหนิทัง้สบิเตาจงึตดิตัง้อยู่ข้างบรรดาเตาถลงุทีเ่ชงิเขาของเขตเหมอืง 

เนนิเขาทิศเหนือ

หลงัมกีารตดัไม้ท�าลายป่ามาใช้เป็นวัตถุดบิในการเผาอฐิและผลิตเหล็ก 

พ้ืนทีเ่ตาถลงุทีเ่คยมเีพียงหนึง่พันตารางเมตรก็กลบักลายเป็นพ้ืนท่ีว่างโล่ง

ทอดยาวไปตามแนวเขา หากก่อนหน้านีโ้รแลนด์ไม่ได้ห้ามคนงานไม่ให้ 

ตดัต้นไม้ทีอ่ยู่ใกล้ๆ เมอืง เกรงว่าป่านน้ีพ้ืนท่ีทางทิศเหนอืของเมอืงชายแดน

คงจะไม่เหลอืต้นไม้สกัต้นแล้ว

แม้ตอนน้ีจะมถ่ีานหนิใช้แล้ว แต่ถ่านไม้ทีห่าได้ง่ายกว่าก็ยังคงเป็น

วัตถุดบิหลกัท่ีใช้ในการผลติเหลก็อยู่ เมือ่จดุทีต้่องออกไปตดัไม้อยู่ห่างจาก

เขตเตาถลงุไปเร่ือยๆ เหล่าคนงานก็หันมาจบัจ้องภูเขาของเนินเขาทศิเหนอื

แทน ทกุวันจะมไีม้นบัร้อยต้นทีถู่กโค่นแล้วโยนลงมาจากยอดเขา ดจูาก 

ทีไ่กลๆ แล้วจะเหน็ 'รอยแหว่ง' ปรากฏอยู่บนภูเขาสเีขยีวชอุม่
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โรแลนด์ไม่ได้บอกให้พวกเขาช่วยกันรกัษาสิง่แวดล้อมเพราะเรือ่งนี้ 

ขอแค่ฝุน่ทีล่อยข้ึนมาไม่ส่งผลกระทบต่อเมอืงก็พอ ต่อให้ตดัไม้บนภเูขา 

ทางทิศเหนือจนเกลี้ยงเขาก็ไม่สนใจ เมื่อเทียบกับเทือกเขาสิ้นวิถีแล้ว  

เทือกเขาเล็กๆ แห่งน้ีไม่ควรค่าให้พูดถึงเลย ย่ิงมีลีฟคอยรักษาพันธุ์พืช 

พ้ืนฐานอยู่ เขาก็ไม่ต้องกังวลเรือ่งการพังทลายของหน้าดนิ

ส่วนท่ีราบตรงเชิงเขาท่ีถูกถางขึ้นมาใหม่ย่อมเป็นท�าเลเหมาะ 

ในการตั้งโรงงานถ่านโค้ก

โรแลนด์พาไนตงิเกลและองครกัษ์เดนิทางไปยังเขตเตาถลงุท่ีเสยีงดงั

หนวกห ูจนกระทัง่พวกเขามาถึงหน้าเตากลัน่ท�าลายถ่านหนิตวัแรก อาลอยส์

ก็รีบเข้ามาถวายบังคมแล้วพูดว่า "ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท กระหม่อม 

ได้ใช้อิฐทนไฟสร้างเตาเผาสองชั้นเตานี้ขึ้นมาตามรับสั่งแล้วพ่ะย่ะค่ะ  

ตามแบบร่างแล้วเตาด้านบนควรใช้ประตูเหล็กมาปิดไว้ ส่วนตรงกลาง

ระหว่างเตาทัง้สองชัน้ก็ต้องมแีผ่นเหลก็ทีส่ามารถเคล่ือนไหวได้อย่างอิสระ

อกีแผ่น แต่กระหม่อมไม่ทราบว่าควรจะไปหาใครมาสร้างของสองสิง่น้ี ยังม ี

ท่อทองแดงของเตาเลก็ด้านนอกกับปล่องควนัอกี หากไม่นับชิน้ส่วนท่ีเป็น 

โลหะเหล่าน้ีแล้ว ส่วนอืน่ๆ ล้วนเสรจ็เรยีบร้อยดพ่ีะย่ะค่ะ"

โรแลนด์เข้าไปส�ารวจดูในเตาหนึ่งรอบ ต้องยอมรับว่าอาลอยส ์

ผู้เป็นสหายเก่าของคาร์ลและเป็นอดีตสมาชิกสมาคมช่างหินน้ันมีฝีมือ 

ในการก่อสร้างอย่างมาก ผนังด้านในเตากลั่นที่สูงเกือบเท่าตึกสองชั้น 

ถูกก่อข้ึนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ช่องว่างของอิฐแต่ละก้อนมีขนาด 

เท่ากัน พวกมนัวางไขว้สลบักันเป็นชัน้ๆ โดยไม่มก้ีอนใดโผล่ย่ืนออกมา  

ความสามารถในการวางแผนงานของเขาไม่เพยีงยอดเยีย่มกว่าคนอืน่ แต่ 

ยังมคีวามตัง้ใจในการท�างานไม่น้อย ถึงจะใช้แบบร่างแผ่นเดยีวกัน แต่ 

ผลงานทีส่ร้างออกมาจากฝีมอืของแต่ละคนอาจจะต่างกันลบิลบัก็ได้
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"ท�าได้ดมีาก" เขาเอ่ยชมหลงัตรวจดเูตาเรยีบร้อย "เดีย๋วข้าจะหาคน 

มาท�าประตเูหลก็กับแผ่นเหลก็ให้เอง เจ้าแค่เอาอฐิทนไฟมาปิดไว้ตรงด้านท่ี

โดนไฟก็พอ"

"ใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาท" อาลอยส์พูดอย่างลงัเล "พระองค์จะทรงบอก

กระหม่อมได้หรอืไม่พ่ะย่ะค่ะว่าเตาเตาน้ีท�างานอย่างไร"

"ท�าไม เจ้าอยากเป็นคนงานเผาถ่านหรือ" โรแลนด์หยอกเขา

"ไม่ใช่พ่ะย่ะค่ะ" อกีฝ่ายรบีส่ายหวั "กระหม่อมไม่เคยสร้างเตารูปร่าง

แปลกประหลาดเช่นน้ีมาก่อน ดังนั้นในจุดที่แบบร่างอธิบายไว้คร่าวๆ 

กระหม่อมจึงได้แต่ต้องเดาเอาเท่านั้น หากทราบถึงความสามารถและ 

วิธีการท�างานของมันอย่างละเอียด เวลาที่ใช้ในการสร้างเตาที่สอง 

ย่อมเร็วข้ึนกว่าเดิม มิหน�าซ�้ากระหม่อมจะได้ปรับปรุงแก้ไขจุดที่ยัง 

ไม่แน่นอนด้วยพ่ะย่ะค่ะ"

ทีแ่ท้ก็อย่างนีน้ีเ่อง โรแลนด์พูดย้ิมๆ "เตาเผาประเภทน้ีส่วนใหญ่แล้ว 

ใช้กลั่นท�าลายถ่านหิน เจ้าน่าจะเคยเห็นวิธีท�าถ่านไม้มาก่อนกระมัง  

การท�างานของพวกมนัก็คล้ายๆ กัน เพียงแต่เตามขีนาดใหญ่กว่าหน่อย  

ด้านล่างใช้เผา ด้านบนใช้อบ วัตถุดิบท่ีใช้เติมเข้าไปทัง้ชัน้บนและชัน้ล่าง 

ก็คอืถ่านหิน"

"ใช้ถ่านหินมาเผาถ่านหนิหรอืพ่ะย่ะค่ะ" อาลอยส์ถามอย่างแปลกใจ

"ใช่แล้ว หลังจากถ่านหินถูกกลั่นท�าลายก็จะกลายเป็นถ่านโค้ก  

เวลาเผาแล้วให้อุณหภูมิที่สูงกว่า ถือเป็นเชื้อเพลิงชั้นยอดส�าหรับ 

การถลุงเหล็ก นอกจากนี้กระบวนการกลั่นท�าลายยังให้ผลพลอยได้ 

อีกหลายอย่าง ท่อที่อยู่ด้านบนผนังเตาก็เอาไว้เก็บผลพลอยได้พวกนี้  

ไม่ได้ใช้เป็นปล่องปล่อยควัน"

"แล้ว...เหตใุดต้องสร้างเตาเลก็ไว้ข้างๆ เตากลัน่ท�าลายด้วยพ่ะย่ะค่ะ"
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"ระหว่างกลั่นท�าลายไม่ควรปล่อยให้มีอากาศเหลืออยู่ด้านบน  

ไม่อย่างนัน้ถ่านหนิจะลกุไหม้ข้ึนมา" โรแลนด์ชีไ้ปยังรรูะหว่างชัน้บนกับ 

ชัน้ล่างแล้วพูดว่า "เมือ่เผาหินปนูทีอ่ยู่ในเตาเลก็ก็จะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์

จ�านวนมาก เจ้าจะเข้าใจว่ามนัเป็นก๊าซทีไ่ม่ตดิไฟก็ได้..."

"กระหม่อมรูเ้รือ่งนีพ่้ะย่ะค่ะ" อาลอยส์พูดต่อ "ชัน้เรียนตอนกลางคนื

เคยสอนไว้พ่ะย่ะค่ะ"

"เช่นนัน้ก็ง่ายแล้ว" โรแลนด์รูส้กึโล่งใจข้ึนมา ดูเหมอืนงานกระจาย

การศึกษาท่ีบุ ๊กเป็นคนรับผิดชอบจะค่อยๆ ส�าแดงผลออกมาแล้ว  

"ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะไหลผ่านท่อไปยงัชัน้บนของเตาเผาและไล่อากาศ

ออกไปจนหมด จากน้ันถ่านหินจะสามารถเข้าสูก่ระบวนการกลัน่ท�าลายได้ 

ส่วนหนิปนูก็คอืหินสขีาวท่ีใช้เผาท�าซเีมนต์ บนเนนิเขาทศิเหนอืมมีนัอยู่ 

เตม็ไปหมด"

ระหว่างทีเ่ดนิย้อนกลบัทางเดมิหลงัตรวจเตากล่ันท�าลายหมายเลขหนึง่

เรยีบร้อยแล้ว โรแลนด์ก็หยุดยืนตรงเขตเตาถลงุอยู่ครูห่น่ึง

ภาพผูค้นก�าลงัท�างานกนัอย่างขยันขนัแขง็ชวนให้เขารูส้กึตืน้ตนัใจ

ขึน้มา เตาเผาหลากรปูแบบตัง้เรยีงรายกันเป็นแถว ดเูผินๆ แล้วเหมอืน 

ป่าสีแดงที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ด้านบนป่ามีปล่องควันโผล่ข้ึนมา 

หลายสบิปล่อง เป็นสเีทา ขาว ด�าสลบักันไป คนงานท่ีแต่งตวัธรรมดากับ

เครือ่งมอืท่ีล้าหลงักลายเป็นภาพสะท้อนถึงความร่วมสมยั เครือ่งจกัรไอน�า้ 

สบิกว่าตวัส่งเสยีงร้องอือ้อึงขณะลากเอาวัตถุดิบและถ่านไม้ส่งเข้าไปใน

เตาสงูผ่านทางสายพาน ระบบรางถูกตดิตัง้จากเหมอืงแร่ลากยาวจนมาถึง

ตรงนี ้ รถรางขนแร่คนัเลก็วิง่ไปกลบัระหว่างสถานท่ีท้ังสองแห่ง ความเรว็ 

ในการขนส่งแร่มาไกลเกินกว่าท่ีอดตีจะเทยีบเคยีงได้แล้ว
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เมื่อโรงงานผลิตเหล็กกล้ากับโรงตีเหล็กสร้างเสร็จแล้ว ท่ีน่ี 

จะกลายเป็นหัวใจส�าคัญอีกแห่งหน่ึงของเมืองเนเวอร์วินเตอร์ จาก 

เหมืองแร่จนถึงการหลอมขึ้นเป็นเหล็กกล้า จากน้ันก็แปรรูปเหล็กกล้า 

ให้กลายเป็นชิน้ส่วนเพ่ือน�าไปส่งยงัโรงงานต่างๆ ดอกไม้แห่งอุตสาหกรรม 

จะผลิบานข้ึนที่น่ี การมอบพลังวิเศษให้แก่ผู้คนย่อมท�าให้พวกเขา 

มคีวามกล้าท่ีจะเอาชนะทุกสิง่นับแต่น้ีไป
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ฤดใูบไม้ผลเิดินทางมาถึงช่วงปลายอย่างกระท่อนกระแท่น ฤดรู้อน 

ใกล้จะย่างก้าวเข้ามา การเจรญิเตบิโตของประชากรในเมอืงเนเวอร์วินเตอร์

เพ่ิมข้ึนถึงจดุสงูสดุ

การส่งคนไปเชญิชวนชาวเมอืงถึงดินแดนตะวันออกและดนิแดนใต้

เริ่มผลิดอกออกผลให้เห็นแล้ว เมื่อมีประสบการณ์จากปีที่ผ่านมา 

ประสทิธิภาพในการท�างานของคณะทตูท่ีเดินทางไปยังทีต่่างๆ ก็เพ่ิมข้ึน

หลายเท่า ทกุวันจะมชีาวเมอืงหลายร้อยคนมารวมตวักันทีเ่มอืงเรดรเิวอร์ 

และหมูบ้่านวิลโลว์ พวกเขาก�าลงัรอให้เรอืของดนิแดนตะวันตกมารบัตวั 

ไปยังเมอืงเนเวอร์วินเตอร์ท่ีเล่าลอืกันว่าท้ังรุง่เรอืงและปลอดภัย

นอกจากน้ีท่ีว่าการเมืองยังไหว้วานให้พ่อค้าเช่าที่พักชั่วคราวให ้

ชาวเมอืงทีต้่องรอเดนิทาง รวมถึงมกีารแจกโจ๊กให้ทกุคนด้วย จะได้ไม่เกิด

เหตุการณ์ไม่คาดฝันก่อนทีพ่วกเขาจะเดนิทางมาถึงดนิแดนตะวนัตก

ท่าเรือของเขตชายแดนกลายเป็นสถานท่ีคึกคักวุ่นวายท่ีสุดของ 

เมือง ก�าลังต�ารวจกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ล้วนมาดูแลความเป็นระเบียบ 

ตอนที่ 569

การคุกคามทางอ�านาจ
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ขณะลงทะเบียนคนเข้าเมือง หน้าด่านตรวจโรคระบาดมีคนต่อแถว 

ยาวเหยียด เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลเรื่องลงทะเบียนประชากรต้องแบ่งผู้อพยพ

จ�านวนมากออกเป็นหลายประเภทใหญ่ๆ ก่อนจะส่งพวกเขาไปยังบ้านไม้  

ถ�า้ทางตะวันตก และท่ีพักอาศัยอย่างเป็นทางการตามประเภททีแ่บ่งไว้

ด้วยเหตนุีภ้ายในทีว่่าการเมอืงจงึสบัสนวุ่นวายไม่ต่างอะไรกับตลาด

ทีล่านเมอืง

"เรอืก�าป่ันสามล�าของเมอืงเรดรเิวอร์เพ่ิงจะเข้าเทียบท่า มคีนท้ังหมด

หน่ึงร้อยย่ีสบิหกคน บนเสากระโดงแขวนธงสนี�า้เงนิ ผูร้บัผดิชอบคอืบ๊อบ!"

"มาอีกแล้วหรือ พวกเขาเป็นกลุ่มที่เท่าไรของวันน้ีแล้วนะ"

"กลุ่มท่ีสี่หรือห้าน่ีล่ะ อย่ามัวแต่บ่นเลย รีบลงไปรับคนเร็ว!"

"จริงสิ แล้วใครต้องไปเมืองเรดริเวอร์ต่อจากบ๊อบล่ะ"

"ข้า! ขอเวลาสักครู่ จะเสร็จแล้ว!"

"อย่าลืมเอาสบู่ไปด้วย ที่น่ันไม่มีขายนะ!"

เมือ่ได้ยินเสยีงพูดคยุจ้อกแจ้กจอแจในห้องท�างาน บารอฟก็ขมวดคิว้

ขึน้มา ไม่ใช่เพราะว่างานล้นมอืหรอือะไร ปกติแล้วย่ิงทีว่่าการเมอืงมงีาน 

มาก เขาก็ย่ิงมคีวามสขุตามไปด้วย

แต่ช่วงน้ีสถานการณ์ไม่เหมือนเดิม

สาเหตุมาจากเอดิธ เคนต์

"ท่านเจ้ากรม กองตุลาการมาเร่งขอคนจากทางเราอกีแล้วขอรบั!"  

ผูช่้วยเดนิเข้ามาในห้องท�างาน "ท่านคาร์เตอร์ต้องการคนอกีหนึง่ร้อยคนไป 

เป็นต�ารวจกองหนนุ ซ�า้ยังบอกอกีว่าหากไม่เพ่ิมจ�านวนต�ารวจก็จะท�าให้ดแูล

ความสงบภายในเมอืงได้ไม่ท่ัวถึง เกิดพระราชาทรงถามข้ึนมา พวกเราเองก็

ต้องรบัผดิชอบด้วยขอรบั"

เหอะ เขาก็ใช้ฐานะหวัหน้าองครกัษ์ไปพูดประจบต่อหน้าพระราชา 
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อยู่ไม่ใช่หรอื บารอฟคิดไปพลางคัดลอกเอกสารไปพลาง เขาไม่มเีวลามาน่ัง

สนใจเรือ่งเลก็ๆ น้อยๆ เช่นนี ้จงึพูดโดยไม่เงยหน้าว่า "วางเอาไว้บนโต๊ะก่อน 

เดีย๋วข้าค่อยจดัการทีหลงั"

"ขอรับ!"

ผู้ช่วยเพ่ิงจะปิดประตูไปไม่ถึงอึดใจ เขาก็ได้ยินเสียงของเอดิธ 

ดงัตามตดิมา "เอกสารเก่ียวกับการเกณฑ์คนหรอื ในเมือ่ท่านยุ่งอยู่ เช่นนัน้ 

ให้ข้าช่วยดเูถอะ"

นางเอาอกีแล้ว! พูดจาไม่มหีางเสยีงเสยีด้วย! บารอฟลอบถอนใจ

แน่นอนว่าอกีฝ่ายเป็นถึงบตุรสาวของดยุกแห่งดนิแดนเหนือ สถานะ

ย่อมอยู่สงูกว่าเขามาก ตราบใดท่ีบารอฟยังไม่ได้เป็นมอืขวาของพระราชา

อย่างแท้จริง เธอก็สามารถเรียกชื่อเขาได้ตรงๆ โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้ 

ค�าแสดงความเคารพ แต่อย่างน้อยตอนน้ีเขาก็ถือว่าเป็นอาจารย์สอนงาน

ของเธอ เพราะโรแลนด์ได้ส่งเอดธิให้มาเป็นผูช่้วยบารอฟในห้องท�างาน 

เพ่ือเรยีนรูโ้ครงสร้างของท่ีว่าการเมอืงและวิธีจดัการงานต่างๆ แต่ดเูหมอืนว่า

เธอจะไม่ได้คิดเช่นน้ัน

"อืม...เอาสิ" เขาตอบอย่างขอไปที

ต่อให้ในใจจะเอือมระอาเพียงใด แต่ค�าพูดและการกระท�าของ 

คณุหนูเคนต์ก็ไม่ถือว่าผดิอะไร หากเขาปฏิเสธแล้วเรือ่งไปถึงหูพระราชาเข้า 

คราวน้ีคงกลายเป็นเขาท่ีไม่มีเหตุผลแล้ว ในช่วงเวลาส�าคัญเช่นน้ี  

ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ห้ามสร้างภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดใีห้พระราชาเห็นเด็ดขาด

เขาไม่มีทางลืมว่าโรแลนด์ วิมเบิลดันเป็นราชาปีศาจที่สามารถ 

อ่านใจคนได้

"ขอบคุณ"

จากน้ันบนโต๊ะฝั่งตรงข้ามก็มีเสียงขีดๆ เขียนๆ ดังขึ้นมา
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หลังผ่านไปครู่หนึ่งเอดิธก็น�าหนังสือค�าสั่งเกณฑ์คนกลับมาวาง 

ที่โต๊ะเขา

"จากร่างแผนงานทีข้่าได้อ่านในช่วงนี ้ปกตกิารเกณฑ์คนให้กองต�ารวจ

ต้องเลอืกคนทีน่่าเชือ่และมปีระวัตขิาวสะอาด เขตชายแดนเหลือคนเช่นน้ี 

อยู่ไม่เท่าไรแล้ว แทนท่ีจะเอาประกาศไปแปะรบัสมคัรท่ีลานเมอืง สู้ไปค้น

ทะเบยีนราษฎร์ท่ีห้องเก็บเอกสาร จากน้ันเลอืกชาวเมอืงดัง้เดมิทียั่งไม่มี

งานท�าเป็นกิจจะลักษณะมาหนึ่งร้อยคนจะดีกว่า กองตุลาการถือเป็น

หน่วยงานใหญ่ของท่ีว่าการเมอืง ค่าตอบแทนกับสวัสดกิารก็ล้วนดมีาก 

ข้าคิดว่าคงไม่มีใครปฏิเสธแน่ หากท�าเช่นนี้ก็จะประหยัดเวลาไปได้

ประมาณหนึ่งสัปดาห์เมื่อเทียบกับการแปะประกาศรับสมัครแบบปกติ 

หวัหน้าองครกัษ์เองก็จะได้บ่นน้อยลงด้วย หากท่านคดิว่าไม่มปัีญหา ข้า 

จะส่งค�าสัง่น้ีไปยังห้องเอกสาร"

น�้าเสียงและค�าพูดฟังดูชัดเจนสมเหตุสมผล ยากจะเชื่อได้ว่า 

เธอเพ่ิงเข้ามาท�างานในท่ีว่าการเมอืงแค่สองสปัดาห์เท่าน้ัน

จ�าได้ว่าตอนแรกเธอยังเอาแต่น่ังอ่านเอกสารที่ตัวเองตรวจสอบ 

และอนมุตัไิปแล้วอยู่ด้านหน่ึงของห้องเงยีบๆ มาตอนนีก้ลบัเข้าใจเรือ่งราว 

ในท่ีว่าการเมอืงได้เป็นอย่างดีแล้ว

"อืม...ท�าตามท่ีเจ้าว่าแล้วกัน"

เวลานี้บารอฟยังคิดหาวิธีอื่นที่ดีกว่าของเอดิธไม่ออก อาจเพราะ 

งานทีท่่วมหวัอยู่ทุกวัน บางทเีขามกัจะมองข้ามเรือ่งท่ีไม่ค่อยส�าคญัเหล่าน้ี

แล้วสกัแต่จดัการมนัไปตามวิธีปกติ

นี่คือผู้สืบทอดท่ีเติบโตมาในครอบครัวดยุก และได้รับการศึกษา 

เย่ียงขุนนางชัน้สงูหรอื

บารอฟรู้สึกเหมือนตัวเองก�าลังถูกคุกคามอยู่
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ใช่แล้ว เรื่องค�าสุภาพและค�าน�าหน้าเพ่ือให้เกียรติถือเป็นแค่ 

เรือ่งเลก็น้อย สิง่ทีเ่ขากังวลจรงิๆ ก็คอืเรือ่งอ�านาจในมอืตวัเองต่างหาก  

ตอนน้ีทุกคนต่างรูข่้าวการสวามภิกัด์ิของดินแดนเหนือกันหมดแล้ว หากเอดธิ

ถูกส่งมาเป็นผูช่้วยเพ่ือให้เรยีนรูแ้ละน�ากลบัไปสร้างทีว่่าการเมอืงระดบัเขต

ของดนิแดนเหนอืเองก็ว่าไปอย่าง แต่ถ้าเธออยู่ทีน่ี่ต่อล่ะ

พระราชายังไม่ได้อภิเษกสมรส ส่วนอีกฝ่ายก็เป็นบุตรีของดยุก 

ท่ีมฐีานะคูค่วรกับพระราชา!

เมื่อคิดถึงเรื่องน้ีบารอฟก็รู้สึกปวดหัวจี๊ดขึ้นมา

ไม่ได้ ต้องท�าให้นางรูว่้างานบรหิารในทีว่่าการเมอืงไม่ใช่เรือ่งทีจ่ะ

จัดการกันได้ง่ายๆ พระราชาทรงต้องการเจ้ากรมท่ีจะช่วยพระองค ์

แก้ไขปัญหาในทกุๆ เรือ่งได้!

ทันทีท่ีเอดิธกลับเข้ามาในห้องท�างาน บารอฟก็กระแอมหนึ่งที  

ก่อนจะย่ืนข้อมลูสถิตใิห้เธอดู

"น่ีคือ..."

"พวกเราเจอปัญหาแล้ว" บารอฟพูดเสียงเข้ม "เสบียงของ 

เมอืงเนเวอร์วินเตอร์ท่ีมอียู่อาจจะไม่พอเลีย้งปากท้องชาวเมอืงไปจนถึง 

วันเก็บเก่ียวข้าวสาล"ี

"มผีูอ้พยพเข้ามามากเกินไปหรอื" เอดธิกวาดตาอ่านเอกสาร "เมือ่ 

ดจูากการบรโิภคทีร่ะบเุอาไว้ในน้ี เสบยีงทีเ่หลอืน่าจะอยู่ได้ถึงส้ินฤดรู้อน  

กลางเดอืนเจด็ก็สามารถเกบ็เก่ียวข้าวสาลไีด้แล้ว ขอแค่หยุดรับผู้อพยพ 

เอาไว้ก่อน เสบียงส่วนนี้ก็จะเพียงพอส�าหรับชาวเมืองเนเวอร์วินเตอร ์

ทุกคน"

"แต่ที่ว่าการเมืองจะหยุดรับผู้อพยพไม่ได้"

"เพราะพระราชาทรงก�าหนดไว้ว่าต้องการคนหนึ่งแสนคนหรือ"
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"ไม่ นัน่ไม่ใช่ประเดน็ส�าคญั" บารอฟส่ายหัว "ตอนนีม้ผีูอ้พยพจาก 

ดนิแดนตะวันออกและดนิแดนใต้แห่กันเดนิทางมายังเมอืงเรดรเิวอร์และ

เมืองวิลโลว์อย่างต่อเน่ือง หากทิ้งพวกเขา เมืองทั้งสองแห่งอาจจะเกิด

จลาจล มหิน�าซ�า้ยังจะท�าให้ภาพลกัษณ์ทีพ่วกเราสัง่สมมาต้องพังทลายลง

ด้วย หลงัจากนีจ้ะเกณฑ์คนมาอกีก็ยากแล้ว พระราชาเคยตรัสกับข้าว่า

แผนพัฒนาท่ีพระองค์ทรงวางไว้จ�าเป็นต้องใช้คนจ�านวนมากจงึจะส�าเรจ็ 

ประชาชนแค่หนึง่แสนคนเป็นแค่จดุเริม่ต้นเท่านัน้ ทีว่่าการเมอืงไม่อาจ

ท�าให้แผนของพระองค์เสียเพียงเพราะปัญหาเรื่องเสบียง พวกเราต้อง 

แก้ไขปัญหาน้ี และน่ีก็เป็นหน้าท่ีของเจ้ากรมท่ีว่าการเมอืง" เขาหยุดลง 

เลก็น้อย จากน้ันมองไปทางเอดธิ เคนต์ "เจ้ามคีวามคดิดีๆ  บ้างหรอืไม่"
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ในอีกแง่หน่ึง น่ีคือปัญหาท่ีไม่มีทางแก้

เหตุผลเป็นเพราะปริมาณเสบียงโดยรวมมีอยู่จ�ากัด หลังผ่าน 

เดอืนแห่งปีศาจมาแล้วเสบยีงในอาณาจกัรก็เข้าสูส่ภาวะขาดแคลน ราคา 

พุ่งสงูขึน้ไม่พอ ต่อให้มเีงนิก็ไม่แน่ว่าจะหาซือ้ได้ ต้องรอให้เก็บเก่ียวข้าวสาล ี

เสรจ็แล้ว สถานการณ์เรือ่งเสบยีงจงึจะค่อย  ๆบรรเทาลง ฤดใูบไม้ร่วงเป็นฤด ู

ท่ีมกีารซือ้ขายเสบยีงมากทีส่ดุ และพอถึงเดอืนแห่งปีศาจ สถานการณ์กจ็ะ

กลบัมาเลวร้ายอกีครัง้

แน่นอนว่าการซื้อขายน้ีเกิดข้ึนแค่ในหมู่พ่อค้ากับขุนนาง ส่วน 

ผูอ้พยพและอนัธพาลใต้ดนิทีไ่ม่มเีงินติดตวัสกัเหรยีญ ต่อให้ในคลงัจะม ี

ข้าวสาลเียอะเพียงใด พวกเขาก็ได้แต่ต้องทนหิวไปเท่านัน้

จากประสบการณ์ในการเป็นผูช่้วยเจ้ากรมคลงัมานานหลายปี บารอฟ 

รูว่้าเวลานีเ้มอืงใหญ่แต่ละแห่งล้วนตัง้ตารอให้รวงข้าวสกุ ไม่มทีางท่ีใครจะ 

น�าเสบยีงจ�านวนมากออกมาขาย เสบยีงท่ีเหลอือยู่อาจจะพอประทังชวิีต

คนหลายพันได้ แต่ถ้าเป็นหลกัหมืน่ก็ย่อมถือเป็นอกีเรือ่งหนึง่

ตอนที่ 570

เหตุผลของเอดิธ
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ในเมื่อแหล่งทรัพยากรมีไม่เพียงพอก็ได้แต่ต้องยอมใช้กันอย่าง

ประหยัด

ลดความต้องการขายเสบยีงในเมอืง จ�ากัดปรมิาณการซือ้ข้าวสาลี 

ในแต่ละวันให้น้อยลง ให้ชาวเมืองเปลี่ยนมากินโจ๊กแทนขนมปัง และ

กัดฟันทนไปให้ถึงวันเก็บเก่ียวข้าวสาล ีนีเ่ป็นความเหน็ทีเ่อดธิน่าจะตอบ 

ออกมามากท่ีสดุ

จากนัน้เขาก็จะปฏิเสธความคิดของเอดิธโดยให้เหตผุลว่ามนัจะไป 

ขัดกับค�าสัญญาที่พระราชาให้ไว้กับประชาชนเร่ืองการเพ่ิมผลผลิต  

มหิน�าซ�า้ยังอาจจะสร้างความตืน่กลวัเรือ่งอาหารขาดแคลนข้ึนมาได้

เมื่อบารอฟเห็นสีหน้าของเอดิธท่ีเลิกค้ิวอ่านรายงานก็รู้ทันทีว่า 

นีม่นัเป็นปัญหาท่ีแก้ได้ไม่ง่าย

อีกสักพักนางก็จะหันมาถามข้าว่าควรท�าอย่างไรดี

เมื่อคิดถึงตรงนี้บารอฟก็ลูบเคราตัวเอง สิ่งท่ีเรียกว่า 'ควบคุม

สถานการณ์ไว้อยู่หมัด' ไม่ได้อาศัยประสบการณ์ในการบริหารงาน 

เพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องรู้จุดเด่นของเมืองอย่างทะลุปรุโปร่งด้วย  

อย่างตอนท่ีอยู่เมืองหลวง เขาก็สามารถท่องมูลค่าผลผลิตของสมาคม 

เล่นแร่แปรธาตุ และจ�านวนแร่เงินท่ีเมืองซิลเวอร์ส่งมาได้โดยไม่ต้อง 

เสยีเวลาคดิแม้แต่นิดเดยีว

และจุดเด่นของเมืองเนเวอร์วินเตอร์ก็คือแม่มด

บารอฟรู้ว่าในสโมสรมีแม่มดผมสีเขียวชื่อว่าลีฟ เธอสามารถ 

ท�าให้นาข้าวสาลีเติบโตได้รวดเร็วจนไม่น่าเชื่อ หากไม่ต้องสนใจเร่ือง 

การบ�ารงุรกัษาดนิ เธอถึงขัน้ท�าให้พวกมนัสกุได้ภายในหน่ึงวนัทเีดยีว และ

รวงข้าวทีอ่อกมาก็ไม่ใช่สิง่ท่ีทองค�าหมายเลขหน่ึงจะเทยีบได้ด้วย

พูดอกีอย่างก็คือขอแค่ไหว้วานให้ลฟีช่วยดูแลนาข้าวสาลโีดยเน้น
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ไปที่การเพ่ิมผลผลิต เช่นนี้ก็จะสามารถชดเชยส่วนท่ีขาดอยู่ได้แล้ว

เขายังรูอ้กีว่าพระราชาก�าลงัให้ลฟีควบคุมป่าเร้นลับทางทศิตะวันตก

ของเมอืงเพ่ือสร้างแนวป้องกันและเตือนภัยการโจมตขีองปีศาจ แต่เมือ่ 

ค�านึงถึงว่ากว่าศตัรพูวกน้ีจะปรากฏออกมาก็อกีหลายปี คงไม่เป็นปัญหานัก

ถ้าลฟีจะวางมอืจากงานตรงนัน้มาสกัสองสามเดอืน

และนี่ก็เป็นข้อมูลท่ีเอดิธไม่มีทางรู้แน่นอน

ต่อให้เธอมีพรสวรรค ์มากเพียงใด อย่างไรก็เติบโตขึ้นมา 

ในสภาพแวดล้อมของบ้านเมืองดินแดนเหนือ ไม่มีทางจะรู้จักเมือง 

ที่ไม่คุ้นเคยแห่งน้ีเป็นอย่างดีหลังจากเพ่ิงมาถึงได้แค่คร่ึงเดือน และ 

ย่ิงไม่มีทางจะรู้ความสามารถของแม่มดแต่ละคนแน่

เธออาจจะไม่เข้าใจด้วยซ�า้ว่าเหตใุดห้องท�างานของกองการศกึษา

ถึงเชือ่มตดิกับห้องเอกสาร และหวัหน้ากองการศกึษาก็มกัจะปรากฏตวั 

อยู่ในนัน้บ่อยๆ มหิน�าซ�า้ยังมสีทิธ์ิเข้าถึงเอกสารทัง้หมดด้วย

ผ่านไปครู่หนึ่งเอดิธก็วางข้อมูลในมือแล้วยกย้ิมมุมปาก

"ความจริงปัญหาน้ีแก้ไม่ยากเลย"

"อืม..." บารอฟพยักหน้ารับ แต่แล้วก็ต้องสะดุ้ง "อะไรนะ"

"ก่อนท่ีจะมีเมอืงดีปวัลเลย์ ท่ีดินส่วนใหญ่ของดนิแดนเหนือไม่เอือ้ 

ต่อการปลกูข้าวสาล ีพอถึงฤดใูบไม้ผล ิเสบยีงจงึมกัจะขาดแคลนอย่างหนัก 

ด้วยเหตน้ีุผูป้กครองในพ้ืนท่ีจงึให้ความสนใจกับดนิแดนตะวันออกและ

อาณาจกัรดอว์นเป็นพิเศษ"

"เจ้าหมายความว่า..." เขาพลันคิดบางอย่างขึ้นมาได้

"ในเมือ่ปลกูไม่ขึน้ ซือ้ไม่ได้ ก็มแีต่ต้องแย่งมาแล้ว" เอดธิพูดด้วย 

น�้าเสียงสบายๆ "สถานการณ์ก็เป็นเช่นน้ีอยู่แล้วไม่ใช่หรือ กองทัพของ 

พระราชาก�าลงับกุโจมตีสนัเขาฟอลเลนดรากอน เหมอืนว่าน้องชายของ
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เคาน์เตสสเปียร์จะไปดึงเอาขนุนางในพ้ืนท่ีมาร่วมมอืกันต่อต้านพระองค์

กระมงั ตอนนีท้ั้งเหตผุลและวิธีการก็มพีร้อมแล้ว แค่พวกเราบกุเข้าไปแล้ว

ฆ่าทกุคนทิง้ ข้าเดาว่าห้องใต้ดินของพวกเขาจะต้องมเีงนิทองและเสบยีง 

เก็บซ่อนเอาไว้แน่นอน

ที่เสบียงขาดแคลนเป็นเพราะส่วนท่ีได้รับอนุญาตให้เอาออกมา

หมนุเวียนเหลอือยู่ไม่มาก แต่ความจรงิแล้วเสบยีงส่วนใหญ่ทีอ่าณาจกัร 

ผลติออกมาล้วนถูกพวกขนุนางตดัหน้าฮบุเอาไปหมด พวกเขาสามารถ 

ใช้เสบยีงส่วนนีค้วบคมุชาวนาและชาวเมอืงในดินแดนของตน มหิน�าซ�า้ยังใช้

ท�าเงนิได้เป็นกอบเป็นก�าในปีทีเ่ก็บเกีย่วผลผลติได้น้อย" เธอพูดไม่เรว็ไม่ช้า  

แต่น�า้เสยีงทีล่อยผ่านหกูลบัท�าให้สนัหลงัของบารอฟเย็นวาบ "หากลองค้น 

สนัเขาฟอลเลนดรากอนดสูกัรอบ ข้าเชือ่ว่าพวกเราจะได้เสบยีงพอส�าหรับ

ชาวเมอืงหลายหมืน่คนแน่นอน หรอืหากยังไม่พอ ดนิแดนตะวันออกเฉยีงใต้ 

ก็ยังมอีกีหลายเมอืงท่ีรอให้พระราชาไปบกุยึด"

"แต่พวกเขาล้วนเป็นขุนนาง..." พูดไปได้แค่คร่ึงเดียว เจ้ากรม 

ทีว่่าการเมอืงก็หบุปากฉบั ใช่แล้ว...เมือ่พระราชายึดดนิแดนใต้ได้ส�าเร็จ  

พวกเขาก็ไม่ใช่ขุนนางอกี ขอแค่ลงมอืให้รวดเรว็ เสบยีงท่ียึดมาได้เหล่านี้ 

ย่อมเพียงพอท่ีจะเตมิให้คลงัเสบยีงของเมอืงเนเวอร์วนิเตอร์เตม็ได้อกีรอบ

ทเีดยีว

นอกจากน้ีสันเขาฟอลเลนดรากอนยังต่างจากเมืองหลวงตรงท่ี 

ตกเป็นเมอืงใต้การควบคมุของโรแลนด์อย่างเดด็ขาดแล้ว อกีทัง้ยังเป็น 

เส้นทางส�าคญัท่ีจะเชือ่มต่อไปยังดินแดนใต้ เมือ่ถึงตอนนัน้ท่ีว่าการเมอืง 

จะส่งคนไปช่วยเคาน์เตสสเปียร์สร้างคณะผูป้กครองขึน้มาใหม่ ภายในเมอืงเอง

ก็จะใช้กฎหมาย แผนการด�าเนินงาน และโครงการกระจายการศึกษา

เหมือนอย่างเมืองเนเวอร์วินเตอร์ ด้วยเหตุนี้การก�าจัดขุนนางเหล่านั้น 
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กลบัจะเป็นประโยชน์ต่อความมัน่คงของเมอืงเสยีด้วยซ�า้

สิ่งที่บารอฟยังไม่เข้าใจก็คือเหตุใดเอดิธถึงยอมรับนโยบายก�าจัด

ชนชัน้ขุนนางได้เรว็ถึงเพียงน้ี กระทัง่ตัวเขาทีค่อยสนับสนุนแผนการของ

พระราชาอย่างเตม็ทียั่งปรบัตวัได้ไม่เรว็เท่าเธอเลย...ยังไม่พูดถึงเรือ่งทีเ่ธอ

เป็นถึงผูส้บืทอดของดยุกดนิแดนเหนอืด้วย

เมือ่เอดธิกลบัมาถึงหอการทตูและผลกัประตหู้องเข้าไปก็เหน็โคล

ก�าลงันัง่เท้าโต๊ะพร้อมพลกิเปิดหนังสอืบางๆ เล่มหน่ึงอยู่

"น่ันคืออะไร"

"เอ่อ...ข้าซือ้มาจากตลาดน่ะ เป็นสมดุภาพแต่มเีรือ่งราวให้อ่านด้วย  

น่าสนใจมากทเีดยีว" น้องชายเงยหน้าข้ึนมา "ท่านพ่ีดมูคีวามสขุนะ"

"อย่างนั้นหรือ"

"ตอนอยู่ทีเ่มอืงอีเทอร์นลัไนต์ ข้าแทบไม่เคยเห็นท่านย้ิมเช่นนีม้าก่อน

เลย" โคลเบะปาก "พวกเราจะไม่กลบัไปจรงิๆ น่ะหรอื"

"แค่ตอนน้ีเท่าน้ัน รอท่านพ่อตอบจดหมายกลบัมาก่อน พระราชา 

น่าจะอนุญาตให้เจ้ากลบัไปยังดนิแดนเหนอืได้" เอดธิน่ังลงตรงข้ามเขา 

ก่อนจะยื่นมือไปพลิกปกหนังสือขึ้นมาดู บนน้ันมีตัวหนังสือเขียนว่า  

'บนัทึกประจ�าวนัของแม่มด'

"แล้วท่านล่ะ"

"ข้าจะอยู่ท่ีน่ี"

"เพราะเหตใุดกัน" โคลถามอย่างไม่เข้าใจ "ทีว่่าการเมอืงน่าสนใจ 

ถึงเพียงนัน้เชยีวหรอื"

"ที่ว ่าการเมืองน่ะไม่น่าสนใจหรอก แต่เป็นที่ว ่าการเมืองของ 

โรแลนด์ วิมเบลิดนัต่างหากทีน่่าสนใจ" เธอพูดแก้พร้อมอมย้ิม "เจ้ารู้หรือไม่ 
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ตอนท่ีอยู่เมอืงอเีทอร์นลัไนต์ เวลาข้าอยากจดัการอะไรสักอย่าง ข้าต้องท�า

อย่างไร"

"แค่บอกท่านพ่อ ทุกอย่างก็เรียบร้อย"

"ประมาณนัน้ ขอแค่ออกค�าสัง่ คนมากมายก็พร้อมจะไปท�าให้ข้า 

เวลาน้ีมาลองคิดๆ ดูแล้ว พวกเขาไม่ได้ท�าเช่นน้ันเพราะตัวของข้า แต่ 

เป็นเพราะสถานะของข้า และเพราะรูว่้าท่านพ่อมกัจะฟังค�าแนะน�าของข้า

เสมอ...แน่นอนว่ามนัใช้ได้ผลแค่ในดนิแดนของตระกูลเคนต์เท่านัน้" เอดธิ

พูดอย่างกระตอืรอืร้นต่อ "แต่ท่ีนีส่ถานะของข้าไม่ได้มปีระโยชน์อะไรเลย 

เผลอๆ กลบัจะเป็นอุปสรรคด้วยซ�า้ ในท่ีว่าการเมอืงแทบจะไม่มขุีนนางอยู่ 

พวกเขาเองกไ็ม่ได้สนใจเรือ่งท่ีข้าเป็นบตุรสาวของดยุกแห่งดนิแดนเหนือด้วย 

ทกุคนล้วนอาศยัความสามารถในการท�างาน เจ้าเข้าใจความหมายของข้า

หรอืไม่"

โคลส่ายหน้า

"ทกุคนท่ีนีจ่ะยินดฟัีงเจ้า ไม่ใช่เพราะว่าเจ้ามยีศถาบรรดาศกัดิ ์แต่

เพราะว่าเจ้ามคีวามสามารถ แม้จะออกจากดนิแดนของเจ้าไปแล้วมนัก็ยัง 

ได้ผลอยู ่ มีประโยคหนึ่งท่ีพระราชาตรัสไว้ดีมาก 'ระบบศักดินาดูแล้ว 

เหมือนจะมีอ�านาจย่ิงใหญ่ แต่มันก็เป็นตัวจ�ากัดอ�านาจสูงสุดท่ีขุนนาง 

จะมีได้เช่นกัน' อย่างในตอนน้ีพระองค์ย่อมมีความสามารถที่จะขยาย 

การปกครองออกไปได้ท่ัวทัง้อาณาจกัร ท่ีว่าการเมอืงจะกลายเป็นหน่วยงาน

ขนาดใหญ่ท่ีดแูลบรหิารท่ัวทกุซอกมมุของเกรย์คาสเซลิ ตราบใดทีเ่จ้าได้รบั

การยอมรับ ขอแค่สัง่การลงไป ทัว่ทัง้อาณาจกัรก็จะท�าตามค�าสัง่ของเจ้า  

เมือ่เป็นเช่นน้ีแล้วเหตใุดข้ายังต้องรัง้อยู่ในดนิแดนศกัดนิาเลก็ๆ ด้วยเล่า"
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"ลูกเนรคุณ!" ดยุกคาลวินต้ังใจจะคว้าแก้วชาบนโต๊ะมาปาลงพ้ืน  

แต่เหว่ียงแขนไปได้แค่ครึ่งรอบก็ชะงักลง แก้วใบน้ีท�าจากคริสตัลชั้นดี 

ราคาสงูถงึสามเหรยีญทอง เขาไม่อาจตดัใจปามนัท้ิงได้จรงิๆ

หลังจากคิดอยู่นานก็ดึงมือกลับมาแล้ววางมันไว้ท่ีเดิม

ความกังวลเรื่องที่อาจจะเสียต�าแหน่งท�าให้เขารู ้สึกกลุ ้มใจ 

หนักกว่าเก่า

จดหมายที่เอดิธส่งมายังคงกางอยู่บนโต๊ะ คิดไม่ถึงจริงๆ ว่า 

พระราชาหมายจะริบอ�านาจของขุนนางกลับไปทั้งหมด แต่ส่ิงท่ีเหนือ 

ความคาดหมายกว่าน้ันคอืบตุรสาวทีม่กัจะช่วยสร้างความได้เปรียบให้เขา

กลับยอมรับเงื่อนไขของพระราชา มิหน�าซ�้ายังแนะน�าให้เขาเข้าใจ

สถานการณ์ อย่าได้คดิขัดขนื

ดูใช้ค�าพูดเข้าสิ ท�าเหมือนว่าเขาเป็นคนร้ายเสียอย่างน้ัน!

ดยุกคิดอย่างเจ็บแค้น บุตรสาวของข้าแปรพักตร์แล้วหรือ!

"นายท่าน เกิดอะไรขึ้นเหรอขอรับ" องครักษ์นอกประตูได้ยิน 

ตอนที่ 571

ดยุกกับบิดา
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เสยีงโวยวายจงึชะโงกหน้าเข้ามาถาม

"ไสหัวไป อย่ามายุ่งกับข้า!"

ในเมื่อระบายอารมณ์กับแก้วไม่ได้ คาลวินจึงโยนความโกรธใส่

องครกัษ์คนนัน้ทันที ประตถููกปิดลงอย่างรวดเรว็ เขาหอบหายใจอยู่นาน 

กว่าจะยอมเหลอืบมองจดหมายอกีครัง้

ถ้าท�าตามทีพ่ระราชาว่ามา เขาก็จะไม่ใช่ผูป้กครองดนิแดนเหนือ 

อีกต่อไป สิทธ์ิขาดในการสั่งการท่ีมีอยู่ย่อมหดหาย เขาเพ่ิงจะก�าจัด 

ตระกูลโฮธกับตระกูลลิสตาไปหมาดๆ ในที่สุดก็ได้สัมผัสความรู้สึก 

ที่ได้ควบคุมทุกอย่างในดินแดนเหนือ คิดไม่ถึงเลยว่าเพียงแวบเดียว 

เขาจะต้องย้อนกลบัมาอยู่ท่ีจดุเดมิ ไม่ส ิ น่าจะถอยหลังไปมากกว่าตอนแรก

เสยีอกี

แล้วถ้าไม่ท�าตามเล่า

บนจดหมายเขียนบอกไว้อย่างชัดเจน

'เช่นนั้นข้ากับโคลคงจะต้องจบชีวิตลงที่นี่ เขาจะถูกขังอยู่ในคุก 

ชัว่ชวิีตเหมอืนกับผูส้บืทอดของดยุกไรอัน ส่วนจดุจบของข้าคงจะแย่กว่าน้ัน 

ท่านคดิว่าอดตีเจ้าชายล�าดบัทีส่ีจ่ะท�าอย่างไรกับบตุรสาวของดยุกท่ีไร้ทาง

สู้ คดิๆ ดแูล้วข้าก็นึกถึงวิธีอนัน่าอบัอายท่ีจะท�าให้ชายหนุม่ตืน่เต้นได้เป็น 

ร้อยวิธี พอพระองค์เล่นสนุกจนเบื่อแล้วก็คงโยนข้าท้ิงไว้ในคุกหรือไม่ก็ 

ค่ายทหาร ไข่มกุแห่งดนิแดนเหนอืของท่านต้องเป้ือนฝุ่นเสยีแล้ว

แต่ท่านพ่ออย่าได้กังวลเรือ่งของข้า เพราะท่านเองก็คงไม่ดไีปกว่ากนั

เท่าไร กองทัพของพระราชาจะเดนิทางไปถึงเมอืงของท่านในเรว็วัน ข้า 

กล้าพนันเลยว่าขุนนางและเหล่าอศัวินของท่านต้านทานพวกเขาไว้ได้ไม่ถึง

ครึง่วันแน่ ถึงตอนนัน้อย่าว่าแต่เป็นดยุกเลย กระท่ังชาวบ้านธรรมดาก็ยัง 
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ไม่อาจเป็นได้ ว่าอย่างไรท่านพ่อ ท่านจะเลอืกทางนีจ้รงิๆ หรอื'

ถ้อยค�าอนัคุ้นเคย คาลวินถึงขนาดนกึใบหน้าประดบัรอยย้ิมเยือกเย็น

ขณะเอดธิเขียนจดหมายฉบบันีอ้อกเลย ทุกครัง้ทีค่ยุกันถงึความพ่ายแพ้ 

เธอมกัจะบรรยายจดุจบของตวัเองด้วยน�า้เสยีงท่ีเยือกเย็นราวกับเฝ้ารอวันน้ี

มาโดยตลอด ในเมือ่บตุรสาวพูดไปในทางนัน้ เขาก็ได้แต่ยอมโอนอ่อนตาม 

แม้จะเห็นๆ กันอยู่ว่าน่ีเป็นการข่มขู ่แต่คาลวินกลบัไม่เคยลกุข้ึนมาต่อว่า 

เธอได้เลย

อย่างไรเสียเอดิธ เคนต์ก็เป็นลูกในไส้ของเขา เป็นส่ิงท่ีมีค่า 

เพียงหนึ่งเดียวของเขากับภรรยาคนแรก

แม้ค�าพูดของเธอจะฟังดโูอหงัไปบ้าง แต่สดุท้ายแล้วเขากไ็ม่อาจ

ปฏเิสธความเป็นไปได้ข้อนี้

ส่วนชื่อเสียงของเจ้าชายล�าดับที่สี่ เขาเองก็ได้ยินอยู่บ่อยๆ

พอคิดถึงตรงน้ีอารมณ์ของดยุกก็เริ่มสงบลง

แต่จะว่าไปเจ้าเครื่องจักรเหล็กสีด�านั่นวิเศษวิโสอย่างที่เธอว่ามา

จริงๆ หรือ

ในกระดาษจดหมายสามแผ่น บุตรสาวของเขาใช้พ้ืนที่หนึ่งหน้า

เต็มๆ ในการบรรยายสิ่งที่ เธอได้พบเจอจากเมืองชายแดน ไม่สิ  

เมอืงเนเวอร์วินเตอร์

เนือ้หาท่ีบรรยายยังยาวกว่าเรือ่งของพระราชาโรแลนด์ถึงหน่ึงเท่า

'นอกจากน้ีข้ายังหวังว่าท่านจะสัง่ให้โคลอยู่ทีเ่มอืงเนเวอร์วินเตอร์ 

ต่อ อย่าได้ใจอ่อนยอมให้เขากลับไป เพราะนัน่จะไมม่ปีระโยชน์ต่อเขา 

แม้แต่น้อย หากเป็นไปได้ รอให้แลนซ์โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ท่านก็ส่งเขา 
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มาอยู่ที่นี่ด้วยเถอะ ในเมื่อต�าแหน่งไม่สามารถสืบทอดต่อกันได้ ก็มีแต ่

ต้องปรับตัวเข้ากับนโยบายใหม่ของพระราชาถึงจะพาให้ตระกูลเคนต์ 

อยู่รอดต่อไปได้

บุตรสาวของท่าน เอดิธ'

คาลวนิถอนหายใจพลางพับเก็บจดหมายฉบบัน้ี จากน้ันก็หยิบเอา

กระดาษขึน้มาแผ่นหน่ึง

ในเม่ือเอดิธตดัสนิใจแล้ว เขาก็ต้องเชือ่ในใจเธอและเขยีนจดหมาย

สวามภิกัด์ิถึงพระราชา

แต่ในฐานะทีเ่ป็นดยกุ เขาจ�าเป็นต้องดิน้รนเพือ่วธิกีารของตวัเอง 

เป็นครัง้สดุท้าย หากสามารถรวมผลประโยชน์ของทัง้สองตระกูลไว้ด้วยกันได้ 

คาลวนิก็คงจะเบาใจข้ึนมาก

อย่างเช่น...ให้บุตรสาวของเขาได้เป็นราชินี

ริมแม่น�้าเรดริเวอร์ เขตชายแดนของเมืองเนเวอร์วินเตอร์

พระอาทติย์ค่อยๆ คล้อยตกระหว่างเทือกเขา แสงแดดท่ีลอดผ่านมา

อาบย้อมผวิของแม่น�า้ให้กลายเป็นสทีอง

ควนัลอยฟุ้งอยู่หน้ากระท่อม กลิน่หอมอ่อนๆ ของโจ๊กย่ัวให้เข้ียวงู

น�า้ลายสอ

เมือ่เดนิเข้าไปใกล้ข้ึน เขาถึงขนาดได้กลิน่หอมของเนือ้โชยมาแตะจมกู

"ข้าอยู่นี!่" ในตอนท่ีเขาเดนิเข้ามาในเขตผูอ้พยพ ไทเกอร์คลอว์พลนั 

มองเห็นเขาแล้ว "รบีมาเรว็!"

เขี้ยวงูสาวเท้าไปใกล้ "ท�าไม วันน้ีมีเน้ือหรือ"

"ใช่น่ะสิ เจ้ากลับมาช้าเลยไม่ได้ยินท่ีเขาแจ้ง นี่เป็นรางวัลจาก 



Er Mu 35

ท่านผูป้กครอง"

เข้ียวงูนวดไหล่ท่ีเมือ่ยล้า "รางวลัอะไร งานก่อสร้างเขตทีอ่ยู่อาศยั 

ของพวกเจ้ายังอกีนานกว่าจะเสรจ็ไม่ใช่หรอื"

"ถนนสายหลกัของอาณาจกัรเสรจ็แล้วน่ะสิ!" ข้างๆ มคีนพูดขึน้มา  

"ในท่ีสดุเขตชายแดนกับเขตลองซองก็เชือ่มต่อกันแล้ว ได้ยินพวกเขาบอกว่า

เส้นทางท่ีปกตต้ิองใช้เวลานานถึงสามวัน ตอนนีถ้้าข่ีม้าวันเดียวก็ไปถึงแล้ว!"

ทีแ่ท้ก็อย่างน้ีนีเ่อง เข้ียวงพูยักหน้า ทกุครัง้ทีง่านใหญ่ส�าเรจ็ พวกเขา

จะได้กินโจ๊กเน้ือกันถ้วนหน้า เป็นไปตามท่ีประกาศไว้ตรงลานเมือง 

ทุกประการ หลงัจากมาถึงเขตชายแดนได้สองเดอืน คณะก่อสร้างไม่เคย

ต้องอดข้าวสักมื้อ ค่าตอบแทนก็ไม่ถูกหักแม้แต่เหรียญเดียว เวลาน้ี 

เขามเีงนิเก็บถึงสบิสีเ่หรยีญเงนิแล้ว รอจนถึงสิน้เดอืน เขาก็จะได้เพ่ิมมาอกี

เจด็เหรยีญ

หากรวบรวมได้ถึงหนึ่งเหรียญทอง เขาจะสามารถไปขอรับบ้าน 

จากท่ีว่าการเมือง และกลายเป็นพลเมืองของเมืองเนเวอร์วินเตอร ์

อย่างเป็นทางการ ไม่ใช่อนัธพาลใต้ดนิท่ีไร้ตวัตนอกีต่อไป

แต่ถ้าอยากซือ้บ้านให้มาเป็นของตัวเองจรงิๆ อย่างน้อยเขาก็ต้อง

ท�างานไปอกียีส่บิปี

เขีย้วงูมัน่ใจว่าหลงัจากนีเ้ขาจะหางานทีค่่าแรงสงูกว่าน้ีได้...อย่างเช่น

คนงานเตาเผาหรอืไม่ก็ช่างก่ออฐิ

ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

ความรูส้กึเสยีใจเพียงหนึง่เดยีวในตอนนีคื้อเขายังไม่เจอเปเปอร์เลย

"พอรับโจ๊กมาแล้วก็รีบกินเข้าล่ะ" ไทเกอร์คลอว์ขยับมากระซิบ 

ข้างหูเขา "ไม่อย่างนั้นจะพลาดท่ีดีๆ"

"ท่ีดีๆ...อะไร" เขี้ยวงูถามอย่างงุนงง
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"วันน้ีจะมีการแสดงละครเรื่อง 'เมืองแห่งรัก' เพ่ือฉลองท่ีสร้าง 

ถนนสายหลักของอาณาจักรเสร็จ ดวงดาวแห่งดินแดนตะวันตกก็จะ 

ข้ึนแสดงด้วยนะ...พระเจ้า ข้าแทบจะรอไม่ไหวแล้ว!"

"เจ้าไปกับคนอื่นเถอะ" เขาตอบเสียงเนือยๆ "วันนี้ข้ารู้สึกเหนื่อย  

ไม่อยากท�าอะไรแล้ว"

"แน่ใจหรือ ละครเรื่องนี้เพ่ิงจะจัดแสดงเป็นคร้ังแรกเชียวนะ"  

ไทเกอร์คลอว์ยิ้มอย่างมีเลศนัย "คนที่นี่ต่างก็รู้กันดีว่าเวลาที่คณะละคร

ดวงดาวและบปุผาขึน้แสดงเป็นครัง้แรก ท่านผูป้กครองมกัจะพาแม่มด 

ออกมาดดู้วย ไม่แน่เจ้าอาจจะเจอเปเปอร์ก็ได้!"



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3QYpnjv

https://bit.ly/3QYpnjv

