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ค�ำน�ำ

จะเกิดอะไรขึ้นหากวันหน่ึงค้นพบว่าโลกท่ีอาศัยอยู่มีโลกคู ่ขนานถึง 

สามแห่ง แถมแต่ละแห่งยังมเีมอืงทีใ่ช้ชือ่เรยีกเดียวกันอกี แต่น่ันจะน่าเหลอืเชือ่ 

เท่ากับเรื่องที่ทุกโลกเคยมีเวทมนตร์ไหลเวียนอยู่หรือไม่

ถ้าเป็นอย่างที่ว่ามาจริงโลกของเราก็คงคล้ายกับ 'ลอนดอนเทา' ที่มี

เวทมนตร์หลงเหลืออยู่เพียงน้อยนิดผิดกับ 'ลอนดอนแดง' ของเคลล์ที่เปี่ยมล้น

ไปด้วยเวทมนตร์จนไม่ต่างจากทรัพยากรพ้ืนฐาน แล้วเวทมนตร์ในอีกสองโลก

ที่เหลือจะมีมากน้อยแค่ไหน ปริมาณที่ต่างกันน้ันจะส่งผลต่อโลกแต่ละแห่ง

อย่างไร ขอเชิญทุกคนร่วมท่องโลกคู่ขนานในเรื่อง 'หายนะแห่งมนตร์อนธการ' 

เพ่ือหาค�าตอบนีไ้ปด้วยกัน รบัรองว่าไม่ผดิหวังและต้องท่ึงกับโลกแห่งจนิตนาการ 

ที่ผู้เขียนสร้างขึ้นมาแน่นอน

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์



ประวัตินักเขียน

วิกตอเรีย อลิซาเบธ ชวาบ หรือ วี.อี.ชวาบ นักเขียนชาวอเมริกันเชื้อสาย

องักฤษ เธอเตบิโตมาพร้อมความปรารถนาทีอ่ยากให้โลกใบน้ีแปลกประหลาด

ย่ิงกว่าเดิม น่ันเป็นเหตุผลท่ีเธอหลงใหลเรื่องราวเหนือธรรมชาติและรังสรรค์

โลกใบใหม่ข้ึนมาผ่านงานเขียน ผลงานชิ้นแรกของ วี.อี.ชวาบ เป็นวรรณกรรม

เยาวชนแนวแฟนตาซีที่ถูกตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2556 ภายหลังเธอได้หันมาเขียน

วรรณกรรมแฟนตาซีส�าหรับผู้ใหญ่ซึ่งยังคงกลิ่นอายของเยาวชนไว้อย่างลงตัว 

หน่ึงในผลงานทีไ่ด้รบัความนยิมอย่างมากคอืนวนิยายไตรภาคชดุ Shade of Magic  

ซึ่งถูกตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2558-2560



แด่ผู้ฝนัถึงโลกที่แปลกประหลาดกว่านี้



นี่คือภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเมื่อพูดถึงเวทมนตร์ ปัญหาไม่ได้อยู่ที ่
ความแขง็แกรง่แตอ่ยูท่ีค่วามสมดุล ถ้ามพีลงัอ�านาจนอ้ยเกนิไปกจ็ะออ่นแอ แต่
ถ้ามีมากเกินไปก็จะท�าให้เรากลายเป็นอย่างอื่นโดยสิ้นเชิง

ไทเร็น เซเรนส์
หัวหน้านักบวชแห่งวิหารลอนดอน
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I

เคลล์สวมเสื้อคลุมสุดแสนจะประหลาด

มันไม่ได้มีด้านเดียวเหมือนเส้ือคลุมท่ัวไป ไม่ได้มีสองด้านซึ่งอาจ 

เกินคาดไปบ้าง แต่มีหลายด้านซึ่งแน่นอนว่าไม่น่าเป็นไปได้

สิ่งแรกท่ีเขาท�าทุกครั้งหลังก้าวออกจากลอนดอนแห่งหนึ่งไปยัง 

อีกแห่งคอืถอดเสือ้คลมุแล้วกลบัด้านในออกด้านนอกหนึง่ถึงสองครัง้ (หรอื

อาจถึงสามครัง้) จนเจอด้านทีต้่องการ ไม่ใช่ทกุด้านทีม่รูีปแบบตามสมยันิยม  

แต่ทุกด้านล้วนตอบสนองจุดประสงค์บางอย่าง มีทั้งด้านที่กลมกลืนและ

ด้านที่โดดเด่น รวมถึงด้านท่ีไม่ได้ตอบสนองจุดประสงค์อื่นใดนอกจาก

ความชอบส่วนตัวของเขาเอง

ดังนั้นเมื่อเคลล์เดินทะลุก�าแพงพระราชวังเข้าไปในห้องข้าง เขาก็ 

ให้เวลาตวัเองได้ตัง้สตอิยู่ครูห่น่ึง การเดนิทางระหว่างโลกไม่ใช่เรือ่งง่ายเลย  

พอตั้งสติได้แล้วจึงถอดเสื้อคลุมคอตั้งสีแดงออก จากน้ันกลับด้านใน 

ออกด้านนอกจากขวาไปซ้ายจนมันกลายเป็นเสื้อคลุมสีด�าเรียบง่าย เอ่อ 

เสือ้คลมุสดี�าเรยีบง่ายท่ีประดบัด้วยไหมเงนิหรหูราและตกแต่งด้วยกระดมุเงนิ 

วาววับสองแถว เขามักท�าตัวสงบเสง่ียมเม่ืออยู่ต่างแดน (เพราะไม่อยาก

ล่วงเกินราชวงศ์ท้องถ่ินหรือดึงดูดความสนใจ) แต่ไม่ได้หมายความว่าจะ

ต้องท�าตัวจืดชืดเสียหน่อย

โอ๊ย ราชาทรงโปรด เคลล์คิดขณะติดกระดุมเสื้อคลุม เขาเร่ิมคิด

หนึ่ง

นักเดินทาง
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เหมือนไรย์แล้วสิ

เขาเห็นสัญลักษณ์เลือนรางท่ีตนใช้เป็นทางผ่านบนผนังด้านหลัง  

มันเริ่มจางลงไม่ต่างจากรอยเท้าบนผืนทราย

เขาไม่เคยใส่ใจจะท�าสัญลักษณ์ประตจูากด้านน้ี หลกัๆ ก็เพราะไม่เคย 

ย้อนกลบัทางเดมิอยู่แล้ว พระราชวังวินด์เซอร์อยู่ห่างจากลอนดอนมากจน

ไม่สะดวกเอาเสยีเลย การเดนิทางระหว่างโลกของเคลล์จ�าเป็นต้องออกจาก 

สถานท่ีในโลกแห่งหน่ึงไปยังสถานท่ีเดยีวกันในโลกอกีแห่ง ปัญหาคือไม่มี

พระราชวังวินด์เซอร์ในระยะเดินทางหน่ึงวันจากลอนดอนแดง อันที่จริง

เคลล์เพ่ิงเดนิทะลกุ�าแพงหนิในลานหน้าบ้านของสุภาพบรุษุร�า่รวยคนหนึง่

ในเมืองที่ชื่อดิแซน โดยรวมแล้วดิแซนถือเป็นสถานที่ที่ดีงาม

แต่วินด์เซอร์ไม่ใช่

มันน่าประทับใจก็จริง แต่ไม่ได้ดีงามแน่ๆ

เคาน์เตอร์หนิอ่อนทอดยาวตดิผนัง บนน้ันมอ่ีางน�า้วางรอเขาอยู่เช่นเคย  

เคลล์ล้างมอืเป้ือนเลือดและเหรยีญคลาวน์เงินท่ีใช้เดนิทาง จากนัน้คล้องเชอืก 

ที่ห้อยเหรียญไว้รอบคอโดยซุกตัวเหรียญไว้ใต้คอเส้ือเช่นเดิม เคลล์ได้ยิน

เสยีงฝีเท้าในห้องถัดไป รวมถึงเสียงพึมพ�าเบาๆ ของผู้รบัใช้กับทหารองครกัษ์  

เขาจงใจเลือกใช้ห้องนี้เพื่อเลี่ยงคนเหล่านั้นโดยเฉพาะ เคลล์รู้ดีว่าเจ้าชาย

ผูส้�าเรจ็ราชการไม่ชอบให้เขามาท่ีนีส่กัเท่าไร และสิง่สดุท้ายท่ีเคลล์ต้องการ

ก็คือถูกคนพบเห็น เขาไม่อยากให้หู ตา หรือปากใดๆ น�ารายละเอียดการ

มาเยือนของเขาไปบอกกล่าวแก่คนบนบัลลังก์

เหนอืเคาน์เตอร์กับอ่างน�า้มีกระจกกรอบทองแขวนไว้บานหน่ึง เคลล์

ตรวจสอบเงาสะท้อนของตัวเองอย่างรวดเร็ว ผมสีน�้าตาลแดงตกลงมา 

ปรกตาข้างหนึง่ เขาไม่ได้ปัดมนัออก แต่ใช้เวลาครูห่นึง่ในการลบูไหล่เสือ้คลมุ 

ให้เรียบก่อนจะเดินผ่านประตูบานคู่ไปพบเจ้าบ้าน

ห้องน้ีอบอุ่นจนน่าอึดอัด หน้าต่างถูกปิดลงกลอนทั้งที่เป็นวันที่

อากาศดีในเดือนตุลาคม ทั้งยังมีไฟลุกโชนอยู่ในเตาผิงอีกต่างหาก

พระเจ้าจอร์จที ่3 ประทับอยู่ข้างเตาผงิ ชดุยาวท�าให้โครงร่างท่ีเหีย่วแห้ง 

ดูเล็กลง มีถาดชาที่ไม่ได้รับการแตะต้องวางอยู่หน้าเข่าของพระองค์ เมื่อ

เคลล์เดินเข้ามาราชาก็จับขอบเก้าอี้ไว้แน่น



V. E. SCHWAB 9

"ใครอยู่ตรงนัน้" พระองค์ตะโกนถามโดยไม่หันมอง "เป็นขโมยหรอืว่า 

ผีสางกัน"

"กระหม่อมไม่คิดว่าผีจะตอบได้นะฝ่าบาท" เคลล์พูดเพ่ือประกาศ 

การมาเยือนของตนเอง

ราชาผู้ป่วยไข้ย้ิมจนเห็นฟันผุกร่อน "มาสเตอร์เคลล์" พระองค์ว่า  

"เธอปล่อยให้เรารอ"

"ยังไม่ทันถึงหนึ่งเดือนเลย" เขาบอกพลางก้าวไปข้างหน้า

พระเจ้าจอร์จหรี่ตาที่มืดบอดลง "นานกว่านั้น เรามั่นใจ"

"กระหม่อมยืนยันว่าไม่ถึง"

"อาจใช่ส�าหรับเธอ" ราชาว่า "แต่ไม่ใช่ส�าหรับคนบ้าและคนตาบอด"

เคลล์ย้ิม วันน้ีราชาอารมณ์ดีซึ่งไม่ได้เป็นเช่นน้ีเสมอไป เขาไม่เคย

แน่ใจว่าจะได้พบพระองค์ในสภาพไหน บางทีที่พระองค์รู้สึกว่านานเกิน

หน่ึงเดือนอาจเป็นเพราะครั้งล่าสุดท่ีเคลล์มาเยือนนั้นพระองค์ก�าลัง

ฉุนเฉียว และเคลล์ก็ท�าได้เพียงปลอบประโลมประสาทอันเปราะบางเพ่ือ

ส่งสารให้เสร็จสิ้น

"บางทีอาจผ่านไปเป็นปี" ราชาพูดต่อ "ไม่ใช่เดือน"

"อา แต่นี่ยังไม่ข้ามปีนะฝ่าบาท"

"แล้วตอนนี้เป็นปีอะไรเล่า"

คิ้วของเคลล์ขมวดมุ่น "พันแปดร้อยสิบเก้า"

เมฆหมอกลอยผ่านใบหน้าพระเจ้าจอร์จ จากนัน้พระองค์เพียงส่ายหน้า 

แล้วเอ่ยว่า "เวลา" ราวกับมันคือตัวการร้ายของทุกอย่าง "นั่งลงสิ นั่ง" 

พระองค์เสรมิพลางผายมอืไปในห้อง "ต้องมเีก้าอีอ้กีตวัตรงไหนสกัแห่งนีล่่ะ"

แต่มันไม่มี ห้องแห่งน้ีโล่งจนน่าตกใจ เคลล์มั่นใจว่าประตูทุกบาน 

ปิดล็อกและเปิดได้จากด้านนอกไม่ใช่ด้านใน

ราชาย่ืนมือเหี่ยวย่นออกมา คนพวกนั้นถอดแหวนของพระองค ์

ไปจนหมดเพื่อป้องกันการท�าร้ายตัวเอง แถมเล็บก็โดนตัดจนสั้นกุด

"สารของเราเล่า" พระองค์ถาม ในชัว่ขณะนัน้เคลล์เห็นถึงเค้าลางของ

พระเจ้าจอร์จในอดีต เห็นความสง่างามเยี่ยงราชา

เคลล์แตะกระเป๋าเส้ือคลุมแล้วนึกได้ว่าเขาลืมหยิบมันออกมา 
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ก่อนกลบัด้านเสือ้จงึถอดเสือ้คลมุแล้วเปลีย่นด้านกลบัไปเป็นสแีดง จากนัน้ 

ล้วงค้นจนกระท่ังเจอซองสาร เมือ่เขาวางมนัลงบนฝ่ามอืของราชา พระองค์

ก็ลูบไล้ไปตามกระดาษแล้วแตะนิ้วบนตราขี้ผึ้ง ตรารูปจอกศักดิ์สิทธ์ิกับ

อาทิตย์อุทัยอันเป็นสัญลักษณ์ของบัลลังก์แดง พระองค์ยกซองสารขึ้น 

จ่อจมูกเพื่อสูดดม

"กุหลาบ" ราชาพูดอย่างโหยหา

พระองค์หมายถึงกล่ินของเวทมนตร์ เคลล์ไม่เคยสงัเกตว่ามกีลิน่หอมจาง 

ของลอนดอนแดงติดเส้ือผ้าตนมาด้วย แต่ทุกครั้งที่ออกเดินทางมักมีคน

บอกว่าเขามีกลิ่นเหมือนดอกไม้สด บ้างว่าเป็นกลิ่นทิวลิป บ้างว่าเป็นกลิ่น

สตาร์เกเซอร์ เบญจมาศ หรือโบตั๋น แต่ส�าหรับราชาแห่งอังกฤษแล้วมัน

เป็นกลิน่กุหลาบไปเสยีทุกครัง้ เคลล์ดใีจเมือ่รูว่้ามนัเป็นกลิน่ทีด่แีม้ตวัเขาเอง 

จะไม่ได้กลิน่ก็ตาม เขาได้กลิน่ลอนดอนเทา (เป็นกลิน่ควัน) และลอนดอนขาว  

(เป็นกลิ่นเลือด) ส่วนลอนดอนแดงส�าหรับเคลล์แล้วมีแค่กลิ่นของบ้าน

เท่านั้น

"เปิดให้ทีสิ" ราชาสั่ง "แต่อย่าให้ตราประทับเสียหายล่ะ"

เคลล์ท�าตามค�าสั่งแล้วหยิบกระดาษข้างในออกมา เป็นคร้ังแรก 

ทีเ่ขานึกดใีจท่ีราชามองไม่เห็นอกีต่อไป พระองค์จะได้ไม่รู้ว่าสารฉบบันีส้ัน้

เพียงใด เนือ้ความมเีพียงสามบรรทดัส้ันๆ เป็นแค่การทกัทายตามมารยาท

ต่อผู้น�าที่เจ็บป่วยไม่มีอะไรอื่นอีก

"มันมาจากราชินีของกระหม่อม" เคลล์อธิบาย

ราชาพยักหน้า "ว่าไป" พระองค์สั่งพลางท�าท่าผึ่งผายขัดกับร่างกาย

ที่เปราะบางและน�้าเสียงที่เบาหวิว "ว่าไป"

เคลล์กลืนน�้าลาย " 'ทูลพระเจ้าจอร์จที่สาม' " เขาอ่าน " 'จากบัลลังก์

เพื่อนบ้าน' "

ราชนิไีม่ได้ใช้ค�าว่าบลัลังก์แดงหรอืลอนดอนแดง (แม้ตัวเมอืงจะเป็น

สแีดงจรงิตามแสงสอีนัเข้มข้นท่ีแผ่ออกมาจากแม่น�า้) เพราะพระนางไม่ได้

มองมนัเช่นน้ัน ส�าหรบัพระนางและทุกคนท่ีอยู่ในลอนดอนแห่งใดแห่งหน่ึง

ย่อมไม่มเีหตผุลให้ต้องแบ่งแยก เมือ่ผูน้�าของลอนดอนแห่งหน่ึงสือ่สารกับ

ผู้น�าของลอนดอนอีกแห่ง พวกเขามักเพียงแต่เรียกมันว่าอีกแห่งหรือ 
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เพ่ือนบ้าน บางครัง้ก็ใช้ค�าท่ีน่าฟังน้อยกว่าน้ัน (โดยเฉพาะกับลอนดอนขาว)

มเีพียงไม่กีค่นท่ีสามารถเดนิทางระหว่างลอนดอนต่างๆ และต้องการค�า 

ไว้ใช้แบ่งแยกมนั ส่วนตวัเคลล์ได้รบัแรงบนัดาลใจจากนครสาบสญูทีรู่จ้กักัน 

ในชื่อลอนดอนด�า เขาจึงมอบสีประจ�าให้เมืองหลวงของโลกที่เหลือ

สีเทาส�าหรับเมืองที่มีเวทมนตร์น้อย

สีแดงส�าหรับอาณาจักรที่อุดมสมบูรณ์

สีขาวส�าหรับโลกที่แห้งแล้ง

อนัทีจ่รงิเมอืงเหล่าน้ีแทบไม่มอีะไรเหมอืนกันเลย (ย่ิงประเทศโดยรอบ 

และดินแดนที่อยู่ไกลออกไปย่ิงแล้วใหญ่) การท่ีทุกเมืองมีชื่อว่าลอนดอน

ถือเป็นปริศนาในตัวมันเอง แต่ทฤษฎีท่ีเชื่อกันอย่างแพร่หลายกล่าวว่ามี

เมืองหน่ึงใช้ช่ือน้ีมานานแล้ว ตั้งแต่ประตูยังไม่ถูกปิดผนึกและเหล่าราชา

ราชนีิไม่ต้องตดิต่อกันแค่ทางสาร ส่วนเรือ่งทีว่่าเมอืงใดใช้ชือ่น้ีก่อนยังไม่มี

ข้อสรุปที่เห็นพ้องต้องกัน

" 'เราหวังว่าพระองค์คงสบายดี' " สารของราชินีด�าเนินต่อไป " 'และ

ฤดูกาลในเมืองของพระองค์คงดีงามเช่นเดียวกับเมืองของเรา' "

เคลล์หยุดลง ไม่มข้ีอความต่อจากนีแ้ล้วนอกจากพระนามท่ีลงก�ากับไว้  

พระเจ้าจอร์จบีบมือเข้าหากัน

"มีแค่นั้นรึ" พระองค์ถาม

เคลล์ลังเล "ไม่ใช่" เขาพูดพลางพับสาร "นั่นเป็นแค่ช่วงต้น"

เขากระแอมแล้วเริ่มเดินวนในห้อง สมองรวบรวมความคิดและ

พยายามพูดตามแบบของราชนีิ "พระนางกล่าวว่าขอบคณุทีถ่ามถึงครอบครวั 

ของเรา หม่อมฉนัและราชาสบายด ีส่วนเจ้าชายไรย์ยังคงสร้างความประทับใจ 

และย่ัวโมโหได้พอกัน แต่อย่างน้อยเดอืนน้ีก็ยังไม่ได้หาเรือ่งให้ตวัเองบาดเจบ็ 

หรือรับตัวเจ้าสาวท่ีไม่เหมาะสมเข้ามา ต้องยกความดีความชอบให้เคลล์

ที่ขัดขวางไม่ให้เขาท�าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างที่ว่านั่น"

เคลล์ตัง้ใจจะปล่อยให้ราชนิสีรรเสรญิความดขีองตวัเองไปเรือ่ยๆ แต่

ทันใดน้ันนาฬิกาติดผนังก็ตีดังห้าครั้ง เคลล์ลอบสบถเสียงเบา เขาก�าลัง 

จะสายแล้ว

"ไว้สนทนากันใหม่ในฉบับหน้า" เขาจบสารอย่างรีบร้อน "ขอให้
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พระองค์มีความสุขและสุขภาพแข็งแรง ด้วยความปรารถนาดี จากราชินี

เอมิราแห่งอาร์เนส"

เคลล์รอให้ราชาพูดอะไรสักอย่าง แต่ดวงตาที่มองไม่เห็นคู่น้ันกลับ

นิง่เฉยและเหม่อลอย เขาเกรงว่าพระองค์คงใจลอยไปท่ีอืน่แล้ว แต่หลงัจาก 

วางสารทีพั่บไว้บนถาดชาแล้วเดินไปยังผนงัได้แค่ครึง่ทาง ราชาก็เอ่ยปากขึน้

"เราไม่มีสารให้พระนางเลย" พระองค์พึมพ�า

"ไม่เป็นไรครบั" เคลล์พูดเสียงอ่อน ราชาผู้น้ีเขียนสารไม่ได้มาหลายปี 

แล้ว บางเดือนก็พยายามลากปากกาขนนกบนกระดาษหนังมัว่ซัว่ บางเดือน 

ก็ยืนกรานให้เคลล์เขยีนตามค�าบอก แต่ส่วนใหญ่พระองค์แค่บอกข้อความ

ที่ต้องการและเคลล์ก็สัญญาว่าจะน�าไปบอกให้

"เธอก็เห็นเราไม่มีเวลาเลย" ราชาเสริมเพ่ือกอบกู้ศักดิ์ศรีท่ีเหลืออยู่

น้อยนิด เคลล์ยอมให้พระองค์ได้ตามประสงค์

"กระหม่อมเข้าใจ" เขาพูด "กระหม่อมจะน�าความระลกึถึงจากพระองค์ 

ไปมอบแก่เหล่าราชวงศ์เอง"

เคลล์หันหลังเตรียมจะจากไปอีกครั้งและราชาชราก็รั้งเขาไว้อีกหน

"เดี๋ยว...เดี๋ยวก่อน" พระองค์ว่า "กลับมาก่อน"

เคลล์ชะงกั ดวงตาเหลือบมองไปทีน่าฬิกา เขาสายแล้วและก�าลงัจะสาย 

ย่ิงข้ึน ในหัวพลันเห็นภาพเจ้าชายผู ้ส�าเร็จราชการก�าลังน่ังรออยู ่ ท่ี 

โต๊ะประจ�าในเซนต์เจมส์ มือจับเก้าอี้แน่นและโมโหอยู่เงียบๆ ความคิดน้ี

ท�าให้เคลล์ย้ิม เขาจงึหันกลับไปหาราชาขณะท่ีพระองค์ล้วงบางอย่างออกมา 

จากชุดยาวด้วยนิ้วสั่นเทา

มันคือเหรียญ

"มนัเจอืจางมากแล้ว" ราชาบอกพลางประคองโลหะน้ันไว้ในมอืเห่ียวย่น 

ท�าราวกับมนัเป็นของล�า้ค่าแสนเปราะบาง "เราไม่รูส้กึถึงเวทมนตร์ ไม่ได้กลิน่ 

อีกแล้ว"

"เหรียญก็คือเหรียญ ฝ่าบาท"

"ไม่จริงหรอก และเธอเองก็รู้" ราชาชราพึมพ�า "ล้วงกระเป๋าของเธอ

มาเสียดีๆ"

เคลล์ถอนหายใจ "พระองค์จะท�าให้กระหม่อมตกที่นั่งล�าบาก"
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"ไม่เอาน่า" ราชาว่า "น่ีเป็นความลับเลก็ๆ ระหว่างเราทัง้คู่อย่างไรล่ะ"

เคลล์ล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อ ครั้งแรกท่ีมาพบราชาแห่งอังกฤษ  

เขาน�าเหรยีญมาให้พระองค์ดเูพ่ือเป็นเครือ่งพิสูจน์ว่าตนเป็นใครมาจากไหน  

เรื่องราวของลอนดอนอื่นย่อมเป็นส่ิงท่ีรับรู้กันในหมู่ราชาและบอกต่อแก่

ทายาทจากรุน่สูรุ่น่ ทว่านกัเดนิทางไม่ได้มาเยือนท่ีน่ีหลายปีแล้ว พระเจ้าจอร์จ 

ในตอนนัน้หรีต่ามองเด็กชายตวัน้อยขณะย่ืนมอือวบออกมา เคลล์วางเหรยีญ 

ลงบนฝ่ามือของพระองค์ มันเป็นเหรียญลินธรรมดาดูคล้ายกับเหรียญ 

ชลิลงิเทา* เพียงมสีญัลักษณ์รปูดาวแทนใบหน้าของราชวงศ์ ราชาก�าเหรยีญ 

นัน้ไว้และยกขึน้จ่อทีจ่มกูเพ่ือสดูกลิน่ จากน้ันก็ระบายย้ิมพลางเก็บเหรียญ

ใส่เสื้อคลุมแล้วเชิญเคลล์เข้าไปข้างใน

นับแต่วันนั้นเป็นต้นมา ทุกครั้งที่เคลล์มาเยือนราชาก็จะยืนกรานว่า

เวทมนตร์จางหายไปจากเหรียญแล้วให้เขาเอาเหรียญใหม่มาแลกและ 

ต้องเป็นเหรยีญทียั่งอุน่จากกระเป๋าของเขาด้วย เมือ่ใดก็ตามทีเ่คลล์บอกว่า 

มนัเป็นสิง่ต้องห้าม (ซึง่มันเป็นจรงิๆ) ราชามกัยืนยันว่ามนัจะเป็นความลบั

เล็กๆ ระหว่างพวกเขาทุกครั้งไป ส่วนเคลล์ก็จะถอนหายใจขณะล้วงโลหะ

ชิ้นเล็กสดใหม่ออกมาจากเสื้อคลุม

คราวนีเ้ขาหยบิเหรยีญลนิอนัเก่าจากฝ่ามอืของราชาแล้ววางอันใหม่

ลงไป จากนั้นก็งอนิ้วเหี่ยวย่นของพระเจ้าจอร์จให้ก�ามันไว้

"ใช่...ใช่แล้ว" ราชาผูป่้วยไข้ร้องด้วยความยินดเีมือ่รูส้กึถึงเหรยีญในมอื

"รักษาพระวรกายด้วย" เคลล์พูดขณะหันหลังจากไป

"ใช่...ใช่แล้ว" ราชาพูด สติเลือนรางจนไม่รับรู้ถึงโลกภายนอกและ

แขกผู้มาเยือนอีกต่อไป

ที่มุมห้องมีผ้าม่านห้อยอยู่ เคลล์ดึงวัสดุหนาหนักผืนนั้นไปด้านข้าง

เผยให้เหน็ร่องรอยบนวอลล์เปเปอร์ท่ีมลีวดลาย รอยน้ันเป็นวงกลมเรียบง่าย 

ที่มีเส้นผ่าครึ่งตรงกลาง มันถูกวาดด้วยเลือดเมื่อหนึ่งเดือนก่อน บนผนัง 

อีกแห่งในห้องอีกห้องของพระราชวังอีกที่ก็มีสัญลักษณ์แบบเดียวกัน  

พวกมันท�าหน้าที่เสมือนมือจับที่อยู่สองฟากของประตูบานเดียวกัน

เมื่อเลือดของเคลล์จับคู่กับสิ่งของ เขาจะสามารถเดินทางระหว่าง

* เหรียญกษาปณ์แบบเก่าของอังกฤษ มีมูลค่าหนึ่งในย่ีสิบของปอนด์สเตอร์ลิงหรือสิบสองเพนนี
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โลกได้ไม่จ�าเป็นต้องระบสุถานท่ีเพราะเขาก�าลังอยู่ตรงไหนก็จะไปโผล่ตรงน้ัน  

แต่การสร้างประตภูายในโลกต้องท�าสญัลกัษณ์ท่ีเหมอืนกันทุกประการไว้ทัง้ 

สองฟากฝั่ง แค่วาดให้ใกล้เคียงยังไม่เพียงพอ เคลล์ได้เรียนรู้เรื่องนี้ผ่าน 

บทเรียนที่หนักหนามาแล้ว

สญัลกัษณ์บนผนังยังชดัเจนเหมอืนตอนท่ีมาเยือนครัง้ล่าสดุ เส้นขอบ 

เลือนไปเพียงเล็กน้อย แต่นั่นไม่ส�าคัญถึงอย่างไรเขาก็ต้องท�าใหม่อยู่ดี

เขาม้วนแขนเสื้อและปลดมีดท่ีคาดไว้บนท่อนแขนด้านในออกมา  

มีดเล่มนี้เป็นของงดงามเป็นงานศิลปะที่ท�าจากเงินต้ังแต่ปลายจนถึงด้าม

ทั้งยังสลักอักษรย่อ ค. และ ล. ไว้ด้วย

นี่เป็นของที่ระลึกเพียงหนึ่งเดียวจากอีกชีวิตหนึ่ง

ชีวิตที่เขาไม่รู้จักหรืออย่างน้อยก็จ�าไม่ได้

เคลล์จ่อคมมีดเข้ากับท่อนแขน วันนี้เขากรีดไปแล้วหนึ่งรอยส�าหรับ

สร้างประตูพาเขามาไกลถึงท่ีน่ีและตอนนี้เขาก�าลังกรีดรอยท่ีสอง เลือด 

สทัีบทมิเข้มข้นเอ่อซมึขึน้มา เขาสอดมดีเข้าซองแล้วเอานิว้แตะแผล จากน้ัน 

วาดวงกลมกับเส้นผ่ากลางบนผนังอกีครัง้ เคลล์ดงึแขนเสือ้ลงมาปิดบาดแผล  

ไว้ค่อยรกัษารอยกรดีทัง้หมดเมือ่กลบัถึงบ้านแล้ว เขาหันกลบัไปมองราชา

ผู้ยังคงพูดพึมพ�าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนกดฝ่ามือแนบสัญลักษณ์บนผนัง

เสียงเวทมนตร์ก�าลังท�างาน

"แอส ทาสเซน" เขาพูด ย้าย

กระดาษที่มีลวดลายแปรเปล่ียนเป็นพล้ิวไหวและอ่อนนุ่ม พวกมัน

ล้วนหลกีทางภายใต้สมัผสัของเขา เคลล์ก้าวไปข้างหน้าแล้วเดินทะลผุ่านไป

II

เพียงหนึ่งย่างก้าวพระราชวังวินด์เซอร์ท่ีหม่นหมองได้กลายเป็น

พระราชวังเซนต์เจมส์ที่โอ่อ่า ห้องน่าอึดอัดเหมือนห้องขังเปลี่ยนเป็น 

ห้องประดบัภาพแขวนผนังสดใสกับเครือ่งเงินวาววับ เสยีงพึมพ�าของราชา

ผู้ไร้สติถูกแทนที่ด้วยความเงียบอันหนักอึ้งจากชายผู้น่ังที่หัวโต๊ะหรูหรา  

อีกฝ่ายจับแก้วไวน์ไว้แน่นดูท่าจะอารมณ์เสียสุดขีด
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"เธอมาสาย" เจ้าชายผู้ส�าเร็จราชการตั้งข้อสังเกต

"ขออภัยครบั" เคลล์พูดพร้อมโค้งตวัลงเพียงเลก็น้อย "กระหม่อมตดิธุระ"

เจ้าชายผู้ส�าเรจ็ราชการวางแก้วลง "เราคดิว่าเราคอืธุระของเธอเสยีอกี  

มาสเตอร์เคลล์"

เคลล์ยืดตวัตรง "ฝ่าบาท ค�าสัง่ของกระหม่อมระบใุห้ไปพบราชาก่อน"

"เราหวงัว่าเธอคงไม่ได้ตามใจพระองค์มากนกั" เจ้าชายผูส้�าเรจ็ราชการ 

ว่า พระนามของพระองค์คือจอร์จเช่นกัน (เคลล์พบว่าธรรมเนียมของ

ลอนดอนเทาท่ีให้ลูกชายใช้ชื่อตามพ่อนั้นสุดแสนจะซ�้าซ้อนและสับสน) 

พระองค์โบกมืออย่างไม่ใส่ใจ "นั่นจะท�าให้พระองค์ตื่นเต้นจนเกินไป"

"แล้วไม่ดีหรอกหรือ" เคลล์ถาม

"ส�าหรบัพระองค์น่ะใช่ เพราะหลงัจากน้ันพระองค์จะคลัง่ขึน้ไปเต้นร�า

บนโต๊ะแล้วพูดถึงเวทมนตร์กับลอนดอนอื่น คราวน้ีเธอเล่นกลอะไรกับ

พระองค์อีกล่ะ ท�าให้พระองค์คิดว่าบินได้รึ"

เคลล์เคยท�าพลาดเช่นน้ันแค่หนเดยีว เขามารูใ้นการเยือนครัง้ถัดมาว่า 

ราชาแห่งอังกฤษเกือบเดินออกไปนอกหน้าต่างจากชั้นสาม "กระหม่อม

ขอรับรองว่าไม่มีพฤติกรรมที่ชี้น�าใดๆ ทั้งสิ้น"

เจ้าชายจอร์จบีบสันจมูก "พระองค์ไม่อาจเก็บความลับได้แล้ว นี่คือ

สาเหตุที่เราต้องให้พระองค์อยู่แต่ในห้องแบบนั้น"

"ทรงหมายถึงขังไว้กระมัง"

เจ้าชายจอร์จลูบมือไปตามขอบทองของโต๊ะ "พระราชวังวินด์เซอร์

เป็นสถานที่พักพิงอันทรงเกียรติที่สุดแล้ว"

คกุทีม่เีกียรตก็ิยังเป็นคกุอยู่ด ีเคลล์คดิพลางหยิบสารฉบบัท่ีสองจาก

กระเป๋าเสื้อคลุม "สารถึงพระองค์"

เจ้าชายจงใจปล่อยให้เคลล์ยืนรอขณะพระองค์อ่านข้อความ (พระองค์ 

ไม่เคยบอกว่ามนัมกีลิน่เหมอืนดอกไม้เลยสกัครัง้) ซ�า้ยังปล่อยให้รอพระองค์ 

หยิบค�าตอบท่ีเขียนค้างไว้จากกระเป๋าด้านในเสื้อคลุมมาเขียนต่อจนจบ 

เห็นได้ชดัว่าก�าลงัถ่วงเวลาเพ่ือย่ัวโมโห แต่เคลล์ไม่ได้ใส่ใจ เขามวัยุ่งอยู่กับ

การเคาะนิ้วลงบนขอบโต๊ะหุ้มทอง และทุกครั้งที่เคาะไล่จากนิ้วก้อยมาถึง

นิ้วชี้ เทียนในห้องก็จะดับลงหนึ่งเล่ม



16 หายนะแห่งมนตร์อนธการ

"ต้องเป็นเพราะลมแน่ๆ" เขาพูดเรือ่ยเป่ือยขณะทีเ่จ้าชายผูส้�าเร็จราชการ 

จบัปากกาขนนกแน่นขึน้ กระท่ังพระองค์เขียนสารจนแล้วเสรจ็ ปากกาทีใ่ช้ 

ก็หกัไปถึงสองด้าม อารมณ์เองก็ขุ่นมวัถึงขีดสดุ ผิดกับเคลล์ทีพ่บว่าตวัเอง

อารมณ์ดีขึ้นไม่น้อย

เขายื่นมือออกไปรับสาร แต่เจ้าชายผู้ส�าเร็จราชการไม่ยอมมอบมัน

ให้เขา พระองค์เพียงดันตัวลุกจากเก้าอี้ "นั่งจนเมื่อยแล้วไปเดินด้วยกัน

หน่อยสิ"

เคลล์ไม่เหน็ด้วยกับความคดิน้ัน แต่เพราะไม่อาจจากไปมอืเปล่าจงึ

ได้แต่ยอมท�าตาม ก่อนหน้าน้ันยังไม่ลมืเก็บปากกาขนนกด้ามสดุท้ายท่ียัง

ไม่หักของเจ้าชายมาจากโต๊ะด้วย

"เธอจะกลับเลยหรือไม่" เจ้าชายถามขณะเดินน�าเคลล์ไปตามโถง

จนถึงประตูที่โผล่มาจากหลังม่านครึ่งบาน

"คงเรว็ๆ น้ี" เคลล์ตอบพลางท้ิงระยะห่างประมาณหน่ึงก้าว ทหารองครกัษ์ 

สองนายมาสมทบกับพวกเขาในโถงแล้วเดินตามหลังเหมือนเงา เมื่อรู้สึก

ได้ว่าดวงตาของพวกน้ันจบัจ้องตนอยู่ เคลล์ก็เกิดสงสยัว่าทหารพวกน้ีรู้จกัแขก 

ผูม้าเยือนมากน้อยแค่ไหน เหล่าราชวงศ์ย่อมรูกั้นดอียู่แล้วแต่ผูใ้ต้บังคับบัญชา 

จะรู้ด้วยหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้านาย

"เรานึกว่าเธอมีธุระแค่กับเราเสียอีก" เจ้าชายว่า

"กระหม่อมชืน่ชอบเมอืงของพระองค์" เคลล์ตอบเสยีงเรยีบเรือ่ย "และ

งานทีก่ระหม่อมท�าก็สบูพลงัไปไม่น้อยเลยว่าจะไปเดินสดูอากาศสกัหน่อย

แล้วค่อยกลับ"

ริมฝีปากของเจ้าชายเม้มเป็นเส้นบางดูถมึงทึง "เรากลัวว่าอากาศ 

ในเมืองน้ีจะไม่บริสุทธ์ิเท่าย่านชนบท เธอเรียกพวกเราว่าอะไรนะ...

ลอนดอนเทาใช่ไหม ช่างเป็นชื่อท่ีเหมาะกับสภาพที่เป็นอยู่จริงๆ อยู่ทาน

อาหารเย็นด้วยกันก่อนสิ" เกือบทุกประโยคของเจ้าชายจบลงไม่ต่างจาก 

ค�าสั่งแม้แต่ค�าถามก็ไม่เว้น ไรย์เองก็เป็นเช่นนี้ เคลล์คิดว่าน่าจะเป็นผล 

มาจากการที่ไม่เคยถูกใครปฏิเสธมาก่อน

"น่าจะสุขสบายกว่าออกไปข้างนอกนะ" เจ้าชายรุกต่อ "ให้เราช่วย

ผ่อนคลายเธอด้วยไวน์และบทสนทนาเถอะ"
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ดูเหมือนเป็นข้อเสนอท่ีแสนจะเอาใจใส่ แต่เจ้าชายผู้ส�าเร็จราชการ

ไม่เคยท�าสิ่งใดโดยไม่หวังผล

"กระหม่อมอยู่ไม่ได้จริงๆ" เคลล์พูด

"อย่าปฏิเสธเลย โต๊ะก็จัดเตรียมไว้แล้ว"

แล้วใครจะมาร่วมโต๊ะบ้างล่ะ เคลล์คิดในใจ เจ้าชายต้องการอะไร

กันแน่ คิดจะเอาเขาไปอวดคนอื่นหรือ เคลล์มักสงสัยอยู่เรื่อยว่าพระองค์

อาจอยากท�าอะไรท�านองน้ัน เหตุผลก็ไม่มีอะไรมาก จอร์จคนลูกแค่รู้สึก

ว่าการเก็บความลบัน้ันยุ่งยากและชืน่ชอบการท�าตวัเด่นดงัมากกว่า ถึงเจ้าชาย 

ผูน้ี้จะมข้ีอเสยีมากมาย แต่พระองค์ก็ไม่ใช่คนโง่ และมเีพียงคนโง่เท่านัน้ที่

จะเปิดโอกาสให้คนอย่างเคลล์ได้เป็นจุดเด่น ลอนดอนเทาห่างหายจาก

เวทมนตร์มานานมากแล้ว เคลล์ไม่อยากเป็นคนกระตุน้ให้พวกเขานกึถึงมนั 

ขึ้นมาอีก

"นับเป็นพระเมตตาอย่างย่ิงฝ่าบาท แต่กระหม่อมอยากจากไปเงยีบๆ 

มากกว่าท�าตัวโดดเด่น" เคลล์เอียงศีรษะให้ผมสีน�้าตาลแดงที่ปรกตาอยู่

เคลือ่นออกไป นอกจากจะเผยให้เห็นตาซ้ายสฟ้ีากระจ่างแล้วยังเผยตาขวา

สีด�าสนิทอีก สีด�าของมันแผ่ยาวจากขอบตาด้านหนึ่งจรดขอบตาอีกด้าน 

ถมทับตาขาวและม่านตาจนมืดมิด ดวงตาข้างน้ีของเขาผิดจากมนุษย ์

โดยสิน้เชงิ มนัคอืเวทมนตร์บรสิทุธ์ิ คอืสญัลกัษณ์ของผูวิ้เศษโดยสายเลอืด 

สัญลักษณ์ของอันตาริ

เคลล์เพลิดเพลินกับสิ่งท่ีปรากฏในดวงตาของเจ้าชายเมื่ออีกฝ่าย

พยายามจะสบตากับเขา ในนัน้แฝงไปด้วยความระแวดระวงั อดึอดั...และ

หวาดกลัว

"ฝ่าบาท พระองค์รู้หรือไม่ว่าเหตุใดโลกของเราจึงแยกขาดจากกัน" 

เขาไม่รอให้เจ้าชายตอบ "สาเหตุก็เพ่ือให้โลกของพระองค์ปลอดภัย 

พระองค์คงทราบดีว่าเคยมีช่วงหน่ึงเมื่อนานมาแล้วที่โลกทั้งหลายยังเป็น

หนึง่เดยีว มปีระตเูชือ่มระหว่างโลกของพระองค์กับโลกของกระหม่อมหรือ

กระทั่งเชื่อมต่อถึงโลกอื่นๆ ขอแค่มีพลังแม้เพียงเสี้ยวก็อาจเดินทางไปมา

หาสู่กันได้ เวทมนตร์เองก็เช่นกัน แต่เรื่องส�าคัญเกี่ยวกับเวทมนตร์ก็คือ..." 

เคลล์พูดต่อ "มันเล่นงานคนที่มีความมุ่งมั่นแต่จิตอ่อนและมีโลกใบหน่ึง 
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ทีห่ยุดย้ังตวัเองไม่ได้ ผูค้นท่ีนัน่รบัเวทมนตร์ไปใช้และเวทมนตร์ก็ใช้พวกเขา  

จนกระทั่งเวทมนตร์กลืนกินร่างกาย ความคิด ไปจนถึงจิตวิญญาณของ

พวกเขาในที่สุด"

"ลอนดอนด�า" เจ้าชายผู้ส�าเร็จราชการเอ่ยเสียงแผ่ว

เคลล์พยักหน้า เขาไม่ได้เป็นคนมอบสีแก่เมอืงแห่งน้ัน ทกุคน...อย่างน้อย 

ก็ทุกคนในลอนดอนแดงและขาวรวมถึงไม่ก่ีคนในลอนดอนเทาท่ีรู้เรื่อง

เวทมนตร์ พวกเขาต่างเคยได้ยินต�านานของลอนดอนด�าทัง้สิน้ มนัเป็นเหมอืน 

นิทานก่อนนอน เป็นเทพนิยาย เป็นค�าเตือนเก่ียวกับเร่ืองราวของเมือง...

และโลก...ที่ไม่มีอยู่แล้ว

"พระองค์รูห้รอืไม่ว่าอะไรคอืสิง่ทีล่อนดอนด�ากับลอนดอนของพระองค์ 

มีเหมือนกัน" ดวงตาของเจ้าชายผู้ส�าเร็จราชการหรี่ลงแต่ไม่ได้พูดขัด "การ

ขาดความยับย้ังชั่งใจ" เคลล์ว่า "ท้ังคู่ต่างกระหายอ�านาจ สาเหตุเดียวท่ี

ลอนดอนของพระองค์ยังอยู่ได้เพราะถูกตดัขาดจากท่ีอืน่ เพราะเรียนรู้ทีจ่ะลมื  

พระองค์ไม่อยากให้มนัจ�าได้ขึน้มาหรอก" สิง่ท่ีเคลล์ไม่ได้พูดคอืลอนดอนด�า 

มเีวทมนตร์เป่ียมล้นอยู่ในสายเลอืด ในขณะท่ีลอนดอนเทาแทบจะไม่มอียู่เลย  

เขาแค่อยากเน้นย�า้ประเดน็ท่ีต้องการและดูท่าก็น่าจะส�าเรจ็ด้วยด ีคราวนี้

เมื่อเขาย่ืนมือออกไปรับสาร เจ้าชายก็ไม่ปฏิเสธหรือขัดขืนอีกแล้ว เคลล์

สอดกระดาษหนังลงกระเป๋าเสื้อคลุมรวมกับปากกาขนนกที่ขโมยมา

"ขอบคุณส�าหรับการต้อนรับเช่นเคย" เคลล์พูดพลางโค้งเต็มพิธีการ

เจ้าชายผู้ส�าเร็จราชการดีดน้ิวเรียกทหาร "ส่งมาสเตอร์เคลล์ไปยัง 

ที่ที่เขาต้องการ" จากนั้นก็หันหลังจากไปโดยไม่พูดอะไรอีก

ทหารนายนัน้พาเคลล์มาส่งถึงรมิสวนสาธารณะ พระราชวังเซนต์เจมส์ 

ตัง้ตระหง่านอยู่ด้านหลงั ลอนดอนเทาแผ่กว้างอยู่ด้านหน้า เคลล์สดูหายใจลกึ 

จนได้กลิน่ควันในอากาศ แม้จะอยากกลับบ้านเตม็แก่ แต่เขายังมธุีระบางอย่าง 

ต้องไปท�า หลงัจากรบัมอืกับอาการป่วยของราชาและท่าทีของเจ้าชายแล้ว 

เคลล์นกึอยากจะดืม่อะไรสักหน่อย เขาปัดฝุน่จากแขนเสือ้ ขยับคอปกให้ตรง  

จากนั้นออกเดินไปยังใจกลางเมือง

เท้าพาเขาเดินผ่านสวนสาธารณะเซนต์เจมส์ตามทางดินข้างแม่น�้า 

ดวงอาทิตย์ใกล้ลาลับแล้วแม้อากาศไม่บริสุทธิ์แต่ก็ชวนให้สดชื่น สายลม
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ฤดูใบไม้ร่วงพัดชายเสื้อคลุมสีด�าของเขาให้กระพือไหว เคลล์เดินไปถึง

สะพานไม้ที่ทอดข้ามแม่น�า้ รองเท้าบูตของเขาส่งเสียงกระทบเบาๆ ขณะ

เดนิข้ามไป เคลล์หยดุอยู่ท่ีส่วนสงูสดุของสะพาน ด้านหลงัเป็นพระราชวัง 

บคัก้ิงแฮมทีส่ว่างไสวด้วยแสงตะเกียง ด้านหน้าเป็นแม่น�า้เทมส์ทีท่อดยาว 

คลืน่น�า้ซดัเบาๆ อยู่ใต้แผ่นไม้ เขาเท้าศอกลงบนราวสะพานแล้วจ้องลงไป 

เมื่อนิ้วท้ังห้างอเข้าหากันอย่างไม่จริงจังนักกระแสน�้าเบื้องล่างก็หยุดไหล

ทันใด ผิวน�้านิ่งสนิทและราบเรียบราวกับผิวกระจก

เขาพิจารณาเงาสะท้อนของตัวเอง

'นายไม่ได้หล่อขนาดนั้นหรอก' ไรย์พูดเช่นนี้ทุกครั้งที่เห็นเคลล ์

ส่องกระจก

'แต่ฉันมองตัวเองเท่าไรก็ไม่เบื่อ' เคลล์ก็จะตอบกลับไปเช่นน้ี 

แม้ความจรงิแล้วเขาจะไม่เคยมองรปูร่างหน้าตาของตัวเองเลย จะอย่างไร

ก็ไม่ได้มองทุกส่วน เขามองแค่ตาเท่านั้น ซ�้ายังเป็นตาข้างขวาด้วย ต่อให้

อยู่ในลอนดอนแดงที่เวทมนตร์เฟื่องฟู ดวงตาข้างนี้ก็ยังท�าให้เขาแตกต่าง

จากคนอื่น มันท�าให้เขาเป็นคนนอกอยู่เสมอ

เสียงหัวเราะใสกังวานแว่วมาจากทางขวามือ ตามด้วยเสียงค�าราม

และเสียงอื่นๆ ที่ฟังไม่ชัดนัก ตอนนั้นเองที่มือของเคลล์คลายออก สายน�้า

ด้านล่างเริ่มไหลต่ออีกครั้ง เขาเดินต่อจนกระท่ังสวนเปิดทางให้ท้องถนน

ในลอนดอน ตามด้วยเวสต์มนิสเตอร์แอบบย์ี* ทีสู่งตระหง่าน เคลล์ชอบแอบบย์ี  

แห่งนี ้และเขาก็พยักหน้าให้มนัหน่ึงทรีาวกบัทกัทายเพ่ือนเก่า แม้เมอืงแห่งน้ี 

จะเตม็ไปด้วยข้ีเถ้า ฝุน่ผง ความแออดั และความยากไร้ แต่มนัก็มบีางอย่าง

ที่ลอนดอนแดงไม่มี น่ันคือภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลง การยกย่อง 

สิ่งที่ยั่งยืน และความพยายามที่ต้องใช้เพื่อท�าสองอย่างที่ว่านั่น

ต้องใช้เวลาก่ีปีในการสร้างแอบบย์ีแห่งน้ีแล้วมนัจะย่ังยืนไปอกีสกัก่ีปี  

ความชืน่ชอบในลอนดอนแดงเปลีย่นบ่อยพอๆ กับฤดูกาล อาคารมากมาย

โผล่มาแล้วหายไปพร้อมกับมนั จากนัน้ก็โผล่มาอกีคร้ังในสภาพท่ีต่างออกไป 

สิ้นเชิง เวทมนตร์ท�าให้ชีวิตง่าย เคลล์อดคิดไม่ได้ว่าบางครั้งก็ง่ายเกินไป

* อารามหรือคอนแวนต์ในนิกายโรมันคาทอลิก อยู่ภายใต้การปกครองของอธิการอารามหรืออธิการิณี

อาราม
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คืนหนึ่งตอนเคลล์อยู่ท่ีบ้าน เขาถึงข้ันรู้สึกเหมือนตัวเองเข้านอนใน

สถานที่แห่งหนึ่งแล้วตื่นมาในสถานที่อีกแห่งทีเดียว

ผิดกับที่นี่ เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์จะยังอยู่และรอทักทายเขาเสมอ

เขาเดินผ่านโครงสร้างหินสูงตระหง่าน ผ่านถนนสายแล้วสายเล่าที่

คลาคล�่าไปด้วยรถม้า จากน้ันเดินไปตามถนนเล็กแคบสายหนึ่ง ลัดเลาะ

ริมสวนแอบบีย์ซึ่งห้อมล้อมด้วยก�าแพงหินตะไคร่ ถนนสายนั้นแคบลง

เรื่อยๆ จนกระทั่งสิ้นสุดลงหน้าร้านเหล้าแห่งหนึ่ง

เคลล์หยุดเท้าแล้วถอดเสื้อคลุมออก กลับมันจากขวาไปซ้ายอีกครั้ง 

เปลีย่นเสือ้สดี�าตดิกระดมุเงินให้ดเูรยีบและเหมาะกับการเดนิถนนมากขึน้ 

มันกลายเป็นเสื้อแจ็กเก็ตสีน�้าตาลคอปกสูงตรงชายรุ่ยและมีรอยขาด 

ที่ข้อศอก เขาแตะกระเป๋าแจ็กเก็ต เมื่อแน่ใจว่าพร้อมแล้วจึงเดินเข้าไป 

ข้างใน

III

เพียงหินขว้างเป็นร้านเหล้าขนาดเล็กหน้าตาประหลาดแห่งหนึ่ง

ผนังเก่าทรดุโทรม พ้ืนเลอะเปรอะเป้ือน เคลล์รูดี้แก่ใจว่าเจ้าของร้าน

ที่ชื่อบาร์รอนมักผสมน�้าในเครื่องดื่ม แต่เขาก็ยังกลับมาที่นี่เรื่อยๆ

สถานที่แห่งนี้ท�าให้เขาทึ่ง เพราะถึงสภาพจะสกปรกและมีลูกค้าท่ี

สกปรกย่ิงกว่า แต่ความจรงิคอืร้านเพียงหินขว้างจะอยู่ตรงนีเ้สมอ ไม่ว่าจะ

เป็นความบงัเอญิหรอืจงใจก็ตามท ีแน่นอนว่าชือ่ย่อมเปลีย่นไปไม่ต่างจาก

เครื่องดื่มที่วางขาย แต่พื้นที่ตรงนี้ทั้งในลอนดอนเทา แดง และขาวล้วนมี

ร้านเหล้าตั้งอยู่ มันไม่ใช่แหล่งพลังในตัวเองอย่างแม่น�้าเทมส์ สโตนเฮนจ์ 

หรือแหล่งเวทมนตร์อีกนับโหลท่ีคนไม่ค่อยรู้จัก แต่มันเป็นบางอย่างที ่

เรียกได้ว่าปรากฏการณ์ เป็นจุดคงที่แห่งหนึ่ง

เนื่องจากเคลล์ด�าเนินกิจการงานของเขาในร้านเหล้าแห่งนี้ (ไม่ว่า

ป้ายหน้าร้านจะเป็นชือ่เพียงหินขว้าง อาทิตย์อสัดง หรอืกระดกูไหม้) ตวัเคลล์ 

จึงกลายเป็นจุดคงที่ไปด้วย

น้อยคนนักจะชอบการเปรียบเปรย บางทีฮอลแลนด์อาจจะชอบ 
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ถ้าคนอย่างเขารู้จักชอบอะไรเสียบ้าง

แต่ช่างเรื่องน้ันเถอะ ร้านเหล้าแห่งน้ีเป็นสถานที่เหมาะกับการท�า

ธุรกิจ ผู้เชื่อในเวทมนตร์ซึ่งหาได้ยากยิ่งในลอนดอนเทาเป็นกลุ่มคนพิลึกที่

ยึดตดิกับแนวคดิเรือ่งเวทมนตร์ พวกเขาอาจได้ยินเสยีงกระซบิหรอืได้กลิน่

ของมันจึงมักมาที่น่ีราวกับถูกดึงดูดด้วยสัมผัสของความแปลกใหม่และ 

สิ่งที่ไม่ธรรมดา เคลล์เองก็ถูกดึงดูดให้มาที่นี่เช่นกัน จะต่างก็ตรงที่เขารู้ว่า

อะไรดึงดูดให้คนเหล่านั้นเข้ามา

แน่นอนว่าลูกค้าผู้ฝักใฝ่เวทมนตร์ของร้านเพียงหินขว้างไม่ได้ถูก

ดึงดูดจากพลังอ่อนจางท่ีอยู่ลึกลงไปในกระดูกหรือความหวังท่ีจะพบเจอ

สิง่แปลกใหม่และไม่ธรรมดาเท่านัน้ พวกเขายังถูกเคลล์ดงึดดูให้มาทีน่ีด้่วย 

หรอือย่างน้อยก็จากข่าวลือเก่ียวกับเขา ค�าพูดปากต่อปากมเีวทมนตร์ด้วย

ตัวของมันเอง และในร้านเหล้าเพียงหินขว้างแห่งนี้ ค�าว่า 'ผู้วิเศษ' ก็อาจ

ผ่านปากคนบ่อยพอๆ กับเบียร์เอล* ที่เจือจาง

เขาพิจารณาของเหลวสีอ�าพันในแก้วของตัวเอง

"สวัสดียามค�่า เคลล์" บาร์รอนพูดขณะแวะเติมเครื่องดื่มให้เขา

"สวัสดียามค�่า บาร์รอน" เคลล์ตอบกลับ

บทสนทนาระหว่างพวกเขามักมีแค่นี้

เจ้าของร้านเพียงหินขว้างมีรูปร่างเหมือนก�าแพงอิฐ หากก�าแพงอิฐ

ไว้เคราได้ล่ะก็นะ ตัวของเขาท้ังสูงและกว้าง ทั้งยังนิ่งจนน่าประทับใจ  

เห็นได้ชัดว่าบาร์รอนต้องเคยเห็นเรื่องประหลาดมามาก แต่ดูเหมือนไม่มี

อะไรรบกวนจิตใจเขาได้เลย

หรือหากมีเขาก็คงรู้วิธีเก็บมันไว้ในใจ

นาฬิกาบนผนังหลังเคาน์เตอร์ตีเจ็ดครั้ง เคลล์ดึงของชิ้นหนึ่งออกมา

จากเสือ้แจก็เก็ตสนี�า้ตาลท่ีสวมอยู่ มนัคือกล่องไม้ทีม่ขีนาดประมาณฝ่ามอื 

ฝากล่องถูกเก่ียวปิดไว้ด้วยตะขอโลหะเรียบง่าย เมื่อเขาปลดตะขอแล้ว

เลือ่นฝาด้วยนิว้โป้งกล่องน้ีก็กางออกเป็นเกมกระดานทีม่ห้ีาช่อง แต่ละช่อง

มีธาตุอยู่หนึ่งธาตุ

* เบียร์หรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ที่หมักจากมอลต์หรือข้าวบาร์เลย์ มีสีเข้มและรสชาติแรง นิยมท�าไว้

ดื่มเองท่ีบ้านหรือในโรงเบียร์ขนาดเล็ก
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ช่องแรกมีดินหนึ่งก้อน

ช่องที่สองมีน�้าประมาณหนึ่งช้อน

ช่องที่สามมีปลอกนิ้วใส่ทรายที่ใช้แทนอากาศ

ช่องที่สี่มีน�้ามันหนึ่งหยดที่ติดไฟได้ง่ายมาก

และช่องที่ห้าซึ่งเป็นช่องสุดท้ายมีกระดูกชิ้นเล็กวางอยู่

ในโลกของเคลล์นอกจากกล่องและของในกล่องจะถือเป็นของเล่น

ชนิดหนึง่แล้ว มนัยังเป็นบททดสอบทีช่่วยให้เด็กค้นพบว่าธาตุชนิดใดดงึดดู

พวกเขาและพวกเขาดงึดดูธาตชุนิดใด เดก็ส่วนใหญ่มกัเล่นจนเบือ่เกมน้ีกัน 

อย่างรวดเรว็ จากนัน้ก็หันไปฝึกเวทมนตร์หรอืเปลีย่นไปเล่นเกมท่ีใหญ่และ

ซบัซ้อนกว่าเพ่ือลบัฝีมอืให้กล้าแกร่ง ความนยิมและข้อจ�ากัดของมนัท�าให้

ชุดห้าธาตุนี้เป็นสิ่งท่ีพบเจอได้เกือบทุกครัวเรือนในลอนดอนแดง ท้ังยัง 

เป็นไปได้มากว่าอาจแพร่หลายในหมู่บ้านนอกเมือง (แต่เคลล์ไม่แน่ใจ 

ในเรื่องน้ีนัก) ทว่าในเมืองไร้เวทมนตร์กลับหาของเล่นชนิดน้ีได้ยากอย่าง

แท้จริง และเคลล์ก็แน่ใจว่าลูกค้าของเขาจะต้องไม่ผิดหวัง อย่างไรเสีย 

ชายผู้นี้ก็เป็นนักสะสมคนหนึ่ง

ในลอนดอนเทามีคนแค่สองประเภทที่เคยมาหาเคลล์

นักสะสมกับผู้ศรัทธา

นกัสะสมเป็นคนรวยท่ีข้ีเบือ่และไม่สนใจในตวัเวทมนตร์นัก พวกเขา

ไม่รู้ความต่างระหว่างอักขระเยียวยากับคาถาผูกมัดด้วยซ�้า ซึ่งเคลล์ชอบ

ท�าธุรกิจกับคนกลุ่มนี้มาก

ส่วนผู้ศรัทธาค่อนข้างน่าร�าคาญ คนพวกน้ีคิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษ

จรงิๆ จงึอยากซือ้ข้าวของต่างๆ ไม่ใช่เพราะอยากครอบครองหรือน�าไปต้ังอวด  

แต่เพราะอยากที่จะใช้มัน เคลล์ไม่ชอบพวกผู้ศรัทธาเอาเสียเลย ส่วนหนึ่ง

เพราะเขาพบว่าความทะเยอทะยานของคนเหล่านั้นช่างสูญเปล่า อีกส่วน

เพราะการสนองความต้องการของพวกเขาให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับการ 

ก่อกบฏมากเกินไป นี่คือสาเหตุที่เคลล์อารมณ์บูดขึ้นมาทันควันเมื่อพบว่า

ชายหนุม่ทีห่ย่อนตวันัง่ลงด้านข้างไม่ใช่ลกูค้านักสะสมท่ีเขาเฝ้ารอ แต่เป็น

ผู้ศรัทธาแปลกหน้าคนหนึ่ง

"ที่นั่งว่างไหม" ผู้ศรัทธาถามแม้เจ้าตัวจะนั่งไปแล้วก็ตาม
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"ไปให้พ้น" เคลล์บอกเสียงเรียบ

แต่ผู้ศรัทธายังไม่ยอมไป

เคลล์รูว่้าชายผูน้ี้เป็นผูศ้รทัธา เขาดผูอมแห้งและเงอะงะ เสือ้แจก็เก็ต 

ก็สั้นไม่พอดีตัว เมื่อแขนยาวๆ ยกขึ้นมาพาดบนเคาน์เตอร์เนื้อผ้าจึงร่นขึ้น

จนเคลล์มองเห็นส่วนหน่ึงของรอยสกั มนัคอือกัขระอ�านาจทีว่าดไว้แบบไก่เขีย่ 

เพื่อตรึงเวทมนตร์ไว้กับร่างกาย

"เป็นความจริงหรือไม่" ผู้ศรัทธายังดึงดันถามต่อ "ที่พวกเขาพูดกัน"

"ขึ้นอยู่กับว่าใครพูด" เคลล์บอกพลางปิดกล่อง เลื่อนฝา ตามด้วย

เกีย่วตะขอกลบัเข้าที ่"และพดูว่าอะไร" เขาเคยรบัมือกบัเรื่องพวกนี้มากว่า

ร้อยครั้ง เคลล์เหลือบตาสีฟ้ามองริมฝีปากที่เตรียมจะเอ่ยต่อของชายผู้นั้น 

หากอกีฝ่ายเป็นนักสะสมเคลล์อาจพอผ่อนปรนให้ได้บ้าง แต่ชายผูน้ั้นกลบั

เดนิลงน�า้โดยอ้างว่าคนว่ายน�า้เป็นย่อมไม่ต้องการแพ โยนโอกาสท้ิงไปเสยี

ดื้อๆ

"เรือ่งทีว่่าคณุน�าของมาให้ได้" ผู้ศรทัธาพูด ดวงตาของเขากวาดมองไป 

ทั่วร้านเหล้า "ของจากที่อื่นน่ะ"

เคลล์จิบเครื่องดื่ม ผู้ศรัทธาจึงถือว่าความเงียบเป็นการยอมรับ

"ผมคิดว่าควรจะแนะน�าตัวสักหน่อย" ชายผู้น้ันพูดต่อ "เอ็ดเวิร์ด  

อาร์คิบัลด์ ทัตเทิลที่สาม แต่เรียกผมว่าเนดก็ได้"

เคลล์เลกิคิว้ ผูศ้รทัธาหนุ่มดเูหมอืนรอให้เขาแนะน�าตวับ้าง แต่ในเมือ่ 

อีกฝ่ายรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นใคร เคลล์จึงมองข้ามเรื่องมารยาทแล้วถามว่า 

"ต้องการอะไร"

เอ็ดเวิร์ด อาร์คิบัลด์ หรือเนด เอี้ยวตัวบนที่นั่งและโน้มเข้ามาอย่าง 

มีลับลมคมใน "ผมอยากได้ดินสักหน่อย"

เคลล์เอียงแก้วไปทางประตู "ลองดูในสวนสิ"

ชายหนุ่มฝืนหัวเราะเสียงต�่าด้วยความอึดอัด เคลล์กระดกเครื่องดื่ม

จนหมด 'ดนิสกัหน่อย' น่ันดเูหมอืนเป็นค�าขอเลก็น้อยแต่ไม่ใช่เลย ผูศ้รทัธา

ส่วนใหญ่รูด้ว่ีาโลกของตนแทบไม่เหลอืเวทมนตร์แล้ว แต่หลายคนยังเชือ่ว่า 

การได้ครอบครองสิ่งของจากโลกอื่นอาจช่วยให้เข้าถึงเวทมนตร์ได้

เคยมีช่วงเวลาท่ีความเข้าใจเช่นน้ันถูกต้อง ช่วงเวลาที่ประตูเปิดอ้า
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ตามแหล่งต่างๆ และมีพลังไหลเวียนไปมาระหว่างโลก ใครก็ตามท่ีมี

เวทมนตร์ในสายเลือดแม้เพียงน้อยย่อมสามารถใช้พลังผ่านสิ่งของจาก 

โลกอื่นได้ ทั้งยังใช้มันเดินทางจากลอนดอนแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งได้ด้วย

แต่ช่วงเวลาเหล่านั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว

ไม่มีประตูอีกต่อไป มันถูกท�าลายลงต้ังแต่เมื่อหลายร้อยปีก่อน  

หลงัจากลอนดอนด�าล่มสลายและพาส่วนทีเ่หลอืในโลกหายไปพร้อมกับมนั 

ก็เหลอืท้ิงไว้เพียงเรือ่งเล่าขานต่อกันมา ตอนนีม้แีค่อนัตารทิีท่รงพลงัพอจะ

สร้างประตูขึ้นมาใหม่ และมีเพียงพวกเขาท่ีเดินทางผ่านประตูเหล่าน้ันได้ 

อันตาริหายากมาแต่ไหนแต่ไร ทว่าไม่เคยมีใครรู้ว่าหายากขนาดไหน 

จนกระท่ังประตูถูกปิดและจ�านวนของพวกเขาเริ่มลดลง แหล่งพลังของ 

อนัตารยัิงคงเป็นปรศินา (มนัไม่ได้สบืทอดทางสายเลอืด) แต่มอียู่เรือ่งหน่ึง

ทีม่ัน่ใจได้ นัน่คอืย่ิงโลกถูกตัดขาดจากกันนานเท่าไร อนัตาริก็ย่ิงปรากฏตัว

น้อยลงเท่านั้น

ดูเหมือนเผ่าพันธุ์ที่ใกล้จะสูญหายในอีกไม่ช้านี้จะเหลือแค่เคลล์กับ

ฮอลแลนด์แล้ว

"ว่าไง" เนดจี้ถาม "คุณจะเอาดินมาให้ผมได้ไหม"

ดวงตาของเคลล์มองไปยังรอยสักบนข้อมือของผู้ศรัทธา สิ่งท่ีชาว

ลอนดอนเทาหลายคนดูคล้ายจะไม่เข้าใจคือความแข็งแกร่งของคาถา 

ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน แล้วคนผู้นี้แข็งแกร่งแค่ไหนกัน

เคลล์กระตุกย้ิมมุมปากขณะดันกล่องเกมไปหาชายผู้นั้น "รู้ไหมว่า 

นี่คืออะไร"

เนดยกเกมเด็กเล่นข้ึนมาอย่างระวังราวกับว่ามนัอาจติดไฟได้ทุกเมือ่ 

(วูบหน่ึงเคลล์นึกอยากจุดไฟเผาอยู่เหมือนกัน ยังดีที่ย้ังตัวเองไว้ทัน) เขา

ขยับกล่องไปมาจนนิ้วเจอตะขอ เกมกระดานพลันกางออกบนเคาน์เตอร์ 

ธาตุต่างๆ ดูวาววับท่ามกลางแสงวูบไหวในร้านเหล้า

"เอาแบบนี้แล้วกัน" เคลล์ว่า "เลือกธาตุมาหนึ่งชนิดแล้วท�าให้มัน

เคลื่อนที่จากช่อง...แน่นอนว่าห้ามแตะต้อง ถ้าท�าได้ฉันจะเอาดินมาให้"

คิ้วของเนดขมวดมุ่น เขาพิจารณาตัวเลือกอยู่พักหนึ่งจากนั้นชี้นิ้ว 

ไปที่น�้า "นั่น"
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อย่างน้อยเขาก็ไม่โง่ถึงขนาดเลือกกระดูก เคลล์คิด ดิน น�้า และลม

คอืธาตทุีส่ัง่การได้ง่ายสุด แม้แต่ไรย์ผู้ไม่เชีย่วชาญธาตใุดเลยก็ยังปลกุเร้า

มันได้ ส่วนไฟจะยากข้ึนมาหน่อย แต่กระดูกนับว่ายากสุด เหตุผลที่เป็น

แบบนั้นก็เพราะผู้ท่ีสามารถเคล่ือนย้ายกระดูกย่อมเคลื่อนย้ายร่างกายได้ 

มันจึงเป็นเวทมนตร์ที่ทรงพลังแม้กระทั่งในลอนดอนแดง

เคลล์มองมือของเนดท่ียกค้างเหนือกระดานเกม เขาเริ่มกระซิบคุย

กับน�า้ด้วยภาษาทีอ่าจเป็นละตนิหรอืไม่กม็ัว่น่ิม แต่ท่ีแน่  ๆคอืไม่ใช่ภาษาองักฤษ 

ถูกต้องตามมาตรฐาน ริมฝีปากของเคลล์ยกขึ้น ธาตุไม่มีภาษาของตัวเอง

หรือพูดอีกอย่างคือพวกมันสื่อสารได้ทุกภาษา ตัวค�าพูดส�าคัญน้อยกว่า

ความมุ่งมั่นในใจผู้พูด สายสัมพันธ์จะช่วยสร้างมันขึ้นมาและพลังจะเอื้อ

ให้เข้าถึงมัน พูดสั้นๆ ได้ว่าภาษาไม่ใช่ส่วนส�าคัญ ทว่าเป็นความตั้งใจ 

ต่างหาก ผูศ้รทัธาจะสือ่สารกับน�า้ด้วยภาษาองักฤษธรรมดาก็ยังได้ (แม้จะ

ไม่เกิดผลใดๆ ก็ตามที) แต่เขากลับยังพึมพ�าด้วยภาษาที่คิดขึ้นมาเอง 

ระหว่างนั้นก็ขยับมือตามเข็มนาฬิกาเหนือกระดานเล็กไปด้วย

เคลล์ถอนหายใจพลางเท้าข้อศอกกับเคาน์เตอร์ จากน้ันเอียงใบหน้า

ซบบนฝ่ามือ ขณะที่เนดยังคงดิ้นรนต่อ ใบหน้าแดงก�่าจากความพยายาม

หลงัผ่านไปเนิน่นานน�า้ก็กระเพ่ือมหนึง่ครัง้ (อาจเป็นเพราะเคลล์หาว

หรือเนดจับเคาน์เตอร์แน่นเกินไป) ก่อนจะนิ่งไม่ไหวติง

เนดจดจ้องที่กระดาน เส้นเลือดปูดขึ้นมาแล้ว เขาก�ามือแน่นเสียจน

เคลล์ลอบกังวลอยู่ครู่หนึ่งว่าเขาจะทุบกระดานเกมเล็กๆ นี้ทิ้ง แต่เนดกลับ

ทุบก�าปั้นลงข้างมันด้วยแรงที่ไม่เบานัก

"โอ้ เยี่ยมเลย" เคลล์ว่า

"เล่นตุกติกนี่" เนดค�าราม

เคลล์ยกศีรษะขึ้นจากฝ่ามือ "งั้นเหรอ" เขาถามก่อนจะกระดิกน้ิว 

เลก็น้อย ก้อนดนิลอยหวิวจากช่องของมนัมาอยู่บนฝ่ามอืเขาอย่างง่ายดาย  

"แน่ใจร"ึ เขาเสรมิเมือ่ลมหอบเลก็พัดทรายให้ลอยวนอยู่รอบข้อมอื "อาจใช่

ก็ได้" น�้าลอยข้ึนมาเป็นหยดเดียวกันแล้วเปล่ียนเป็นน�้าแข็งบนฝ่ามือของ

เคลล์ "หรอืบางทีอาจไม่ใช่..." เขาพูดต่อขณะท่ีน�า้มนัตดิไฟอยู่ในช่องของมนั  

"บางที..." เคลล์พูดระหว่างท่ีกระดูกลอยขึ้นกลางอากาศ "...นายอาจแค่
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ไม่มีพลังใดๆ เลย"

เนดอ้าปากค้างหลงัเหน็ว่าธาตท้ัุงห้าพากันเต้นระบ�ารอบนิว้ของเคลล์ 

ฝ่ายหลังได้ยินเสียงไรย์เอ็ดขึ้นมาในหัวว่า 'ขี้อวด' จากน้ันเขาก็ปล่อยให้

ธาตุทั้งหมดหล่นลงไปอย่างง่ายดายไม่ต่างจากตอนสั่งให้มันลอยขึ้นมา 

ดินกับน�้าแข็งกระแทกช่องของตัวเองเสียงดัง เม็ดทรายไหลลงสู่ภาชนะ

อย่างไร้สุม้เสยีง ส่วนเปลวไฟท่ีเต้นบนน�า้มนัก็ดบัมอดไปแล้ว มเีพียงกระดกู

ท่ียังอยู่ มันลอยค้างระหว่างพวกเขา เคลล์ที่ก�าลังพิจารณามันรู้สึกได้ถึง

สายตาหิวกระหายของผู้ศรัทธา

"ราคาเท่าไร" เนดถาม

"ไม่ขาย" เคลล์ตอบ จากนั้นก็แก้เป็น "ไม่ขายให้นาย"

เนดยันตัวลุกข้ึนจากม้าน่ังและหันหลังเตรียมจากไป แต่เคลล์ยัง 

ไม่จบเรื่องกับเขา

"ถ้าฉันเอาดินมาให้นาย" เขาพูด "แล้วนายจะให้อะไรฉัน"

เขามองผูศ้รทัธาท่ีชะงกัตวัแข็ง ก่อนอกีฝ่ายจะตอบ "บอกราคาของคณุ 

มาได้เลย"

"ราคาของฉันเหรอ" เคลล์ไม่ได้ลักลอบเอาของจากโลกอื่นมาแลก

เป็นเงิน เงินไม่ใช่ของคงที่ เขาจะเอาเงินชิลลิงไปท�าอะไรในลอนดอนแดง 

เงินปอนด์ก็เหมือนกัน เอาไปเผาเล่นยังง่ายกว่าพยายามใช้มันซื้ออะไร 

สักอย่างในตรอกขาว เขาใช้เงินท่ีน่ีได้ก็จริงแต่จะใช้กับอะไรเล่า ไม่ล่ะ  

เกมที่เคลล์เล่นน้ันต่างออกไป "ฉันไม่อยากได้เงินของนาย" เขาพูด "ฉัน

อยากได้บางอย่างที่ส�าคัญ บางอย่างที่นายไม่อยากสูญเสีย"

เนดพยักหน้าเร็วๆ "ได้ รออยู่ที่นี่แล้วผมจะ..."

"ไม่ใช่คืนนี้" เคลล์ว่า

"งั้นเมื่อไร"

เคลล์ยักไหล่ "ภายในหนึ่งเดือน"

"คุณหวังให้ผมนั่งคอยอยู่ที่นี่งั้นเหรอ"

"ฉันไม่หวังให้นายท�าอะไรทั้งนั้น" เคลล์พูดพร้อมยักไหล่ เขารู้ว่าท�า

แบบนี้มันโหดร้าย แต่ก็อยากรู้ว่าผู้ศรัทธาคนน้ีจะยอมทุ่มเทมากแค่ไหน 

หากความมุ่งมั่นของอีกฝ่ายไม่สั่นคลอนและรออยู่ที่น่ีจนถึงเดือนหน้าจริง 
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เคลล์ก็ตัดสินใจว่าจะยอมน�าดินมาให้สักถุง "ตอนนี้ไปได้แล้ว"

ปากของเนดอ้าแล้วหุบ สุดท้ายก็พ่นลมหายใจอย่างฉุนเฉียวแล้ว

กระแทกเท้าเดินจากไป เขาเกือบชนเข้ากับชายร่างเล็กที่สวมแว่นตา

ระหว่างทางออกจากร้านด้วย

เคลล์คว้าเศษกระดกูท่ีลอยอยู่มาใส่กล่อง พอดีกันกับทีช่ายสวมแว่น

เดินมายังม้านั่งที่เพิ่งจะว่างเปล่า

"เกิดอะไรขึ้นน่ะ" เขาถามขณะนั่งลง

"ไม่ต้องสนใจหรอก" เคลล์บอก

"น่ันส�าหรบัผมใช่ไหม" ชายผูน้ั้นถามพลางพยักพเยิดไปทางกล่องเกม

เคลล์พยักหน้าตอบแล้วยื่นมันให้นักสะสม ฝ่ายหลังรับมาเปิดอย่าง

เบามอื เคลล์ปล่อยให้สภุาพบรุษุผูน้ี้ลองขยับมนัดู จากนัน้ค่อยแสดงให้เหน็ 

ว่าใช้งานอย่างไร ดวงตาของนักสะสมเบิกกว้าง "เยี่ยมเลย เยี่ยมมาก"

เขาหยิบห่อผ้าเชด็หน้าออกมาจากกระเป๋า มเีสยีงดังตึงเมือ่เขาวางมนั 

ลงบนเคาน์เตอร์ เคลล์ยื่นมือออกไปคลี่ห่อผ้าจนเจอกล่องสีเงินวาววับที่มี

มือจับจิ๋วด้านข้าง

กล่องดนตรี เคลล์ยิ้มกับตัวเอง

ในลอนดอนแดงก็มดีนตรแีละกล่องดนตรเีช่นกัน แต่ส่วนใหญ่บรรเลง 

ด้วยมนตราไม่ใช่ฟันเฟือง และเคลล์ก็ค่อนข้างท่ึงกับความพยายามทีใ่ช้ใน

การสร้างอปุกรณ์เลก็ๆ น้ี มหีลายอย่างในโลกเทาทีเ่ชือ่งช้าน่าเบ่ือ แต่บางครัง้ 

การไร้เวทมนตร์ก็สร้างอจัฉรยิภาพ ดอูย่างกล่องดนตรีน่ีก็ได้ มนัถูกออกแบบ 

มาอย่างซบัซ้อนทว่าสง่างาม มชีิน้ส่วนหลากหลาย มคีวามพยายามมากมาย  

ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างบทเพลงสั้นๆ เพียงหนึ่งเพลง

"อยากให้อธิบายเกี่ยวกับมันไหม" นักสะสมถาม

เคลล์ส่ายหน้า "ไม่ต้อง" เขาพูดเสียงนุ่ม "ผมมีหลายอันแล้ว"

คิ้วของชายผู้นั้นขมวดมุ่น "งั้นยังใช้ได้หรือไม่"

เคลล์พยักหน้าแล้วเริ่มห่อผ้าเช็ดหน้าหุ้มของข้างในให้ปลอดภัย

"ไม่ลองฟังเสียงมันสักหน่อยล่ะ"

เคลล์อยากฟังแต่ไม่ใช่ในร้านเหล้าเล็กๆ โทรมๆ แห่งนี้ เขาไม่มีทาง

ซาบซึง้กับเสยีงบรรเลงของมนัได้แน่ นอกจากน้ีถึงเวลาทีเ่ขากลบับ้านแล้วด้วย
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เขาท้ิงนักสะสมผู้ยังคงสนุกกับเกมเด็กเล่นไว้ท่ีเคาน์เตอร์ อีกฝ่ายด ู

ตื่นตาตื่นใจเมื่อน�้าจากน�้าแข็งและเม็ดทรายไม่ไหลออกจากช่องแม้ว่า

กล่องจะถูกเขย่า เคลล์ก้าวออกไปสูร่ตัติกาล มุง่หน้าไปยังแม่น�า้เทมส์พลาง

ฟังเสียงของเมืองรอบตัว มีทั้งเสียงรถม้าจากที่ใกล้ๆ และเสียงร้องลอยมา

จากทีไ่กลๆ บางเสยีงเกิดจากความสขุ บางเสยีงเกิดจากความเจบ็ปวด (แต่ยงั 

เทียบไม่ได้กับเสียงร้องโหยหวนที่ดังไปทั่วลอนดอนขาว) ไม่นานเขาก็เห็น

แม่น�า้สายสดี�าในความมดื ระฆังโบสถ์จากท่ีห่างไกลส่งเสยีงดงัแว่วแปดครัง้ 

ด้วยกัน

ได้เวลาไปแล้ว

เมื่อเดินมาถึงก�าแพงอิฐของร้านค้าแห่งหนึ่งที่หันเข้าหาแม่น�้า เขาก็

หยุดยืนอยู่ในเงามดืแล้วถกแขนเส้ือข้ึน แขนเริม่ปวดจากบาดแผลสองแผลแรก  

แต่เขายังคงชกัมดีออกมากรดีแผลท่ีสาม จากนัน้ใช้นิว้แตะเลอืดไปวาดบน

ก�าแพง

เชือกเส้นหน่ึงที่เขาแขวนไว้รอบคอห้อยเหรียญลินสีแดงอยู่ มันดู

คล้ายกับเหรียญที่พระเจ้าจอร์จส่งคืนมาให้เขาเมื่อบ่ายนี้ เคลล์คว้ามันมา

กดลงที่เลือดบนอิฐ

"เอาล่ะ กลับบ้านกันเถอะ" เขาพบว่าตัวเองชอบพูดกับเวทมนตร์  

ไม่ใช่การออกค�าสัง่แต่เป็นการพูดคยุท่ัวไป ทุกคนรูว่้าเวทมนตร์เป็นสิง่มชีวิีต  

แต่ส�าหรบัเคลล์แล้วมนัเป็นมากกว่าน้ัน มนัเป็นเหมอืนเพ่ือนเหมอืนครอบครัว  

อย่างไรเสยีมนัก็เป็นส่วนหนึง่ในตัวเขา (ซ�า้ยังเป็นส่วนทีใ่หญ่มากเสยีด้วย) 

และเขาก็อดไม่ได้ท่ีจะรูส้กึเหมอืนมนัรูว่้าเขาก�าลงัพูดหรอืรูส้กึอย่างไร ไม่ใช่

แค่ตอนทีเ่ขาเรยีกหา แต่เหมอืนรบัรูอ้ยู่ตลอดเวลา ในทุกจงัหวะการเต้นหวัใจ  

ในทุกลมหายใจเข้าออก

อย่างไรเขาก็คืออันตาริ

และอันตารสิามารถพูดกับเลือด กับชวิีต กับเวทมนตร์ มนัคอืธาตแุรก 

และธาตุสุดท้าย คือธาตุที่อยู่ในทุกอย่างแต่ไม่เป็นของอะไรสักอย่าง

เขารู้สึกถึงเวทมนตร์ท่ีวูบไหวใต้ฝ่ามือ ก�าแพงอิฐอุ่นข้ึนและเย็นลง

ไปพร้อมกัน เคลล์ยึกยักขณะรอดวู่าเวทมนตร์จะตอบรบัโดยไม่ต้องร้องขอ

หรอืไม่ แต่มนัก็ยังร้ังรอให้เขาออกค�าส่ัง เวทมนตร์ธาตุอาจพูดได้ทุกภาษา 
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ทว่าเวทมนตร์อนัตารซิึง่เป็นเวทมนตร์แท้จรงิและเวทมนตร์เลอืดนัน้พูดได้

ภาษาเดียว เคลล์เริ่มขยับนิ้วบนก�าแพง

"แอส ทราวาร์ส" เขาพูด เดินทาง

คราวน้ีเวทมนตร์รบัฟังและท�าตาม โลกพลนักระเพ่ือมเป็นร้ิวและเคลล์ 

ก็ก้าวไปข้างหน้าทะลปุระตเูข้าสูค่วามมดืมดิ สลัดลอนดอนเทาท้ิงไว้ด้านหลงั 

เหมือนสลัดเสื้อคลุม



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
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