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ค�ำน�ำ

ข้ึนชือ่ว่าเป็นสงครามทีไ่ร้พ่ายมานานกว่าสองร้อยปี ขนาดเจ้าหญิงล�าดบั

ที่สามผู้โหดเหี้ยมมากประสบการณ์ พระสันตะปาปาผู้น่ังอยู่บนจุดสูงสุดของ

ศาสนจักร หรือแม้กระทั่งผู้บริสุทธ์ิด้วยกันเองก็ยังไม่อาจเอาชนะได้ ทว่าจู่ๆ 

คนที่คิดหาทางท�าลายมันได้กลับเป็นแค่คนธรรมดาเสียน่ี

โรแลนด์อาศัยความรู้ด้านอาวุธจากยุคปัจจุบันเอาชนะซีโร่ที่กลืนกิน

ความทรงจ�าของผู้คนนับพันได้ส�าเร็จ ดูแล้วสถานการณ์ก็ควรจะคลี่คลายลง 

แต่เหล่าแม่มดกลับต้องเครียดหนักกว่าเก่าเพราะพระราชาของพวกเธอ 

กลับไม่ยอมฟื้นข้ึนมา ไม่มีใครรู้ว่าเป็นเพราะอะไร แม้แต่ตัวโรแลนด์เองก็ยัง

หาสาเหตุไม่พบ มีเพียงสิ่งเดียวที่เขาแน่ใจก็คือผลของชัยชนะในครั้งนั้นท�าให้

คนธรรมดาอย่างเขา ‘ไม่ธรรมดา’ อีกต่อไป

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์



นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

เนื้อหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรง ฆาตกรรม 
โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน



ประวัตินักเขียน

เอ้อร์มู่ ชื่อจริงคือเฉิน รุ่ย เกิดเมื่อปี 1985 ที่มณฑลหูหนาน จบการศึกษา

จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา อาชีพหลักคือวิศวกรโยธา 

อาชพีรองคอืการเป็นนกัเขยีน เขาชืน่ชอบงานเขยีนประเภทวิทยาศาสตร์-แฟนตาซี  

และยังสนใจประวัติศาสตร์พัฒนาการด้านอุตสาหกรรมอีกด้วย

งานเขียนแรกสุดของเอ้อร์มู่เริ่มต้นขึ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ JJWXC 

เมื่อปี 2005 แต่เรื่องแรกของเขาเนื้อหาค่อนข้างสั้น ต่อมาเขาได้เข้ามาเป็น 

นักเขียนนิยายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในเครือ Yuewen Group ก่อนจะ 

เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศจีนในปี 2018 จึงถือได้ว่า 

เป็นผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ในด้านการเขียนมาสิบกว่าปี

'ปล่อยแม่มดคนน้ันซะ' ผลงานจากปี 2016 ของเขา เหมาะสมอย่างย่ิง

กบัคณุลกัษณะส�าหรบังานเขยีนยคุใหม่ทีว่่า 'ยิง่ยาวยิง่สนกุ' และถงึแมจ้ะเป็น

เช่นนี้ เขาก็ยังคงไม่ทิ้งอาชีพเดิม

เอ้อร์มู ่ไม่ได้แยกตัวตนของการเป็นนักเขียนและวิศวกรออกจากกัน 

แต่อย่างใด ตรงกันข้ามเขากลับรู้สึกว่าเน้ือหาของการท�างานคือส่วนหนึ่งของ

ประสบการณ์ในชีวิตคนเรา และยังช่วยในเรื่องของจินตนาการและการเขียน

ได้อีกด้วย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเขาจะใช้มันในการวางพล็อตเรื่องแบบละเอียด 

จากน้ันจึงค่อยเริ่มลงมือเขียน

เอ้อร์มู่



ต้องหาผู้ถูกเลือกให้พบต่างหาก ทุกอย่างถึงจะดีขึ้นอย่างแท้จริง 
หากไม่สามารถหยุดปีศาจเอาไว้ได้ ทุกคนก็มีแต่ต้องตายสถานเดียว 

เมื่ออยู่ต่อหน้าสงครามแห่งเจตจ�านงพระเจ้าที่ตัดสินชะตาชีวิต
ของมวลมนุษยชาติ ไหนเลยจะมีผู้ใดหลบลี้หนีไปได้
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ด้านนอกกระโจมมเีสยีงเอะอะโวยวายจนเนลทีน่อนเหม่ออยูบ่นฟูก 

ต้องหนัหน้าไปมอง เขาเหน็ผ้าผนืหนาด้านหน้าถูกเลกิออก เป็นขวานเหล็ก 

ที่โน้มตัวเดินมุดเข้ามาด้านใน

"ท่าน...ท่านผูบ้ญัชาการ" ด้วยคดิไม่ถึงว่าผูบ้ญัชาการของกองทพั

ที่หนึ่งจะมาเย่ียม เขาจึงรีบลุกขึ้นนั่งแล้วท�าวันทยหัตถ์

"ตามสบายเถอะ" ขวานเหลก็เดนิมาน่ังขดัสมาธิข้างๆ เขา "อาการ

บาดเจ็บเป็นอย่างไรบ้าง"

"ไม่เป็นไรมากขอรับ แค่ฟันหักไปสองซี่" เนลลูบแก้มท่ียังบวมปูด 

"ไม่ค่อยปวดเท่าไรแล้วขอรับ"

"เช่นนัน้ก็ดี" ขวานเหลก็พยักหน้า "หลายวนัมานีค้ณุหนูนาน่ายุ่งมาก  

คนที่บาดเจ็บเล็กน้อยคงได้แต่ต้องรักษาตัวเองไปก่อน รอให้การ 

ช่วยเหลือเสร็จสิ้นลงแล้ว เจ้าค่อยไปขอให้ท่านไวเคานต์ทีกซ่อมฟัน 

ให้แล้วกัน เรื่องค่าใช้จ่ายทางกองทัพจะรับผิดชอบให้เอง"

"ข้าเข้าใจขอรับ อาการบาดเจ็บเพียงแค่น้ีไม่ต้องไปรบกวน 

คุณหนูนาน่าหรอก คุณหนูเองก็คงเหนื่อยมากเหมือนกัน..." พอพูดถึง

ตอนที่ 629 

หลังศึกตัดสิน
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ตรงน้ีเนลพลันลังเลขึ้นมาเล็กน้อย "ไม่รู้ว่าแคตคลอว์เขา..."

แคตคลอว์คอืคนท่ีแย่งปืนยาวจากมอืเพ่ือนทหารแล้วเอาพานท้ายปืน 

ทุบเขาจนสลบ ภาพสุดท้ายที่อีกฝ่ายก�าลังยกปืนเล็งมาที่ตนยังคง

ชัดเจนอยู่ในความทรงจ�า

"สบายใจได้ เขาไม่เป็นอะไร" ขวานเหล็กพูดปลอบ "กองคุ้มกัน

รวบตัวเขาไว้ได้ในตอนที่ยกปืนขึ้นมา มิหน�าซ�้าเขาก็ไม่ได้มีเจตนาจะ

ท�ารา้ยเพือ่นทหาร หากแตถู่กพลังของแมม่ดควบคุม ดังนัน้เขาจึงไม่ถกู

ลงโทษใดๆ ตอนนี้กลับไปฝึกซ้อมกับหน่วยแล้ว"

"จรงิหรอืขอรบั..." เนลถอนหายใจออกมา "ตอนนัน้ข้านกึว่าตัวเอง

ต้องตายเสียแล้ว คนอื่นเป็นอย่างไรบ้างขอรับ"

ตามแผนท่ีวางไว้ก่อนการรบ แต่ละป้อมจะมหีน่วยปืนกลสองหน่วย 

และกองคุม้กันอกีห้าคน ต่อให้ศัตรบูบีเข้ามาถึงด้านล่างของป้อม พวกเขา 

ก็จะยังสามารถรกัษาฐานทีม่ัน่ไว้ได้ นอกจากสมาชกิสองถึงสามคนในหมู ่

ทีร่บัผดิชอบเรือ่งการขนส่งกระสนุแล้ว คนอืน่ๆ ล้วนสวมใส่ศลิาลงทัณฑ์

แห่งพระเจ้าเอาไว้ทั้งสิ้น เดิมคิดว่าแค่ใส่เพ่ือกันไม่ให้เกิดเหตุขัดข้อง 

แต่คิดไม่ถึงเลยว่าจะมีช่องโหว่เกิดข้ึนจริงๆ

"ก็เจอไม่ต่างกันหรอก" ขวานเหล็กพูดพร้อมผายมือออก "แต ่

ไม่นับว่าร้ายแรงอะไร มิฉะนั้นพวกเราคงไม่ได้มายืนอยู่ตรงน้ีแล้ว"

"ศาสนจักรล่าถอยไปแล้วหรือ..." พอพูดจบเนลถึงรู้สึกว่านี่เป็น

ค�าถามที่โง่มาก "เอ่อ ข้าหมายถึงหลังจากนั้นเกิดเร่ืองอะไรข้ึนหรือ

ขอรับ"

"ศตัรเูปิดฉากบกุครัง้สดุท้าย แต่พวกมนัก็ไม่สามารถข้ามหลมุเพลาะ 

แถวที่สี่มาได้ ไม่ว่าจะเป็นกองก�าลังพิพากษาหรือนักรบลงทัณฑ์แห่ง

พระเจ้าก็ล้วนถูกบดขย้ีจนย่อยยับ ต้องทิ้งชีวิตไว้บนสนามรบสองพัน

กว่าศพ ส่วนที่เหลือก็แตกพ่ายหนีไป...สุดท้ายพวกเราจึงเป็นฝ่ายได้รับ
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ชัยชนะ"

สิ่งที่ท�าให้เนลสับสนก็คือในตอนท่ีขวานเหล็กพูดถึงตรงน้ี สีหน้า

ของเขาไม่ได้แสดงถึงความต่ืนเต้นดีใจสกันิด แต่กลบัเป็นความคร�า่เคร่ง 

ท่ียากจะบรรยาย ย่ิงอีกฝ่ายไม่อธิบายถึงเหตุผล ตัวเขาเองก็ย่ิง 

ไม่กล้าถามต่อ

ทั้งคู่ต่างน่ิงเงียบ ไม่มีใครพูดอะไรออกมา

ผ่านไปครู่หนึ่งขวานเหล็กก็ถอนหายใจแล้วตบไปท่ีบ่าของเขา

แรงๆ "ในเมื่อไม่เป็นอะไรมาก เจ้าก็พักผ่อนเยอะๆ แล้วกัน ประเดี๋ยว

ข้าไปดูคนอื่นก่อน"

เมื่อเห็นว่าขวานเหล็กก�าลังจะออกไป เนลจึงรวบรวมความกล้า

ตะโกนเรียกเขาไว้ "ท่านผู้บัญชาการ"

"ว่าอย่างไร"

"ข้า...ข้าอยากจะขอออกจากกองทัพทีห่นึง่ขอรบั" เขาพูดเสยีงเบาหวิว

"ท�าไม" ขวานเหล็กขมวดคิ้วถาม

"บางทข้ีาคงไม่สามารถเป็นพลปืนกลได้แล้วขอรบั" เนลก้มหน้าลง 

อย่างเศร้าสร้อย ทุกครั้งท่ีเขาหลับตา ในหัวก็มักจะเห็นภาพแม่มดเด็ก

ท่ีสวมชุดยาวสีแดงถูกกระสุนปืนกลสาดใส่ "ระหว่างการรบคร้ังนี้  

ข้าเกิดความลังเลที่จะสังหารศัตรู..."

"เป้าหมายเป็นผูบ้รสิทุธ์ิท่ียังไม่บรรลนิุตภิาวะใช่หรอืไม่" ขวานเหลก็ 

พูดตดับทเขา "หน่วยของเจ้ารายงานข้าในเรือ่งน้ีแล้ว ข้าไม่ถือว่าความคดิ 

ของเจ้าถูก แต่ไม่อาจมองว่าผิดได้เช่นกัน ตอนน้ีข้าอยากจะถามเจ้า 

แค่ค�าเดียว เจ้าคิดจะทอดท้ิงพระราชาหรือ"

"ไม่...ท่านผู้บัญชาการ ไม่มีทางขอรับ" เนลรีบปฏิเสธ "ชั่วชีวิตน้ี

ข้าคือคนของพระองค์"

"เช่นนั้นข้าก็ไม่อาจอนุมัติค�าขอของเจ้าได้" ขวานเหล็กพูดอย่าง
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ไม่ลังเล "เวลาน้ีเป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดของกองทัพท่ีหน่ึงและ 

เมืองเนเวอร์วินเตอร์ ข้าขอสั่งให้ทุกคนในกองทัพรักษาหน้าที่ของตน 

ปกป้องพระราชาโรแลนด์ วิมเบิลดันด้วยชีวิต ไม่ใช่แค่ว่าท�าได้หรือจะ

พยายามท�าให้ได้ แต่ทุกคนต้องท�าให้ได้! หากเจ้าไม่สามารถเป็น 

พลปืนกล จะไปเป็นคนสังเกตการณ์หรือผู้คุ้มกันก็ย่อมได้ แต่ห้าม 

ออกจากกองทัพเด็ดขาด เข้าใจหรือไม่"

ประโยคสุดท้ายของผู้บังคับบัญชามีความเด็ดขาดอย่างมาก

"ขะ...ขอรับ! ท่านผู้บัญชาการ!" เนลท�าวันทยหัตถ์

"เช่นน้ันก็เอาตามนี"้ พูดจบขวานเหลก็ก็ลกุออกไปโดยไม่หันกลับมา  

ทว่าภายในใจเนลพลันเกิดคลื่นยักษ์ซัดกระหน�่า

พวกเราชนะแล้วไม่ใช่หรอื เหตใุดตอนน้ีกลบัเป็นช่วงเวลาทีอั่นตราย 

ทีส่ดุเล่า ย่ิงไปกว่านัน้ท่านขวานเหลก็ยงัเน้นย�า้ให้กองทพัท่ีหนึง่ปกป้อง

พระราชาโรแลนด์ด้วยชีวิตอีก...ทันใดนั้นสมองของเขาก็ผุดความคิด 

ที่น่ากลัวขึ้นมา หรือว่า...ระหว่างศึกครั้งนี้จะเกิดเรื่องขึ้นกับพระราชา

ความคิดน้ีท�าเอาเขาเย็นวาบไปทั้งตัว

"สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง" คาลวิน เคนต์เดนิเข้ามาในห้องนอน 

ของบุตรสาว ก่อนจะเห็นว่าเธอก�าลังเก็บเสื้อผ้าอยู่

"กองทพัทีห่นึง่กับแม่มดปิดล้อมปราสาทไว้อย่างแน่นหนา แม้แต่ข้า 

ก็เข้าไปไม่ได้" เอดิธเบะปาก "แต่ถ้าพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาแล้วก็ต้องมี

ข่าวแพร่ออกมาแน่นอน ดังน้ัน...ข้าว่าสถานการณ์ตอนน้ียังคงเป็น

เหมือนเดิม"

"แล้วเจ้าล่ะ เตรียมจะออกเดินทางหรือ" ดยุกหยิบชุดราตรีสีด�า 

ข้ึนมาจากกองเสื้อผ้าที่สูงราวกับภูเขา จากนั้นกางมันออกแล้วพินิจ

พิเคราะห์ดู "ชุดนี้โชว์เนื้อหนังไปหน่อยกระมัง"
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เอดิธกลอกตาใส่เขา "ข้าบอกเมื่อไรว่าจะเอาชุดนี้ไป มิหน�าซ�้า 

มนักเ็ป็นชดุท่ีท่านให้ข้าเป็นของขวัญไม่ใช่หรอื ตอนน้ันท่านยังบอกให้ข้า 

ใส่ไปงานเลี้ยงของทอว์ฟิคอยู่เลย"

"แค่กๆ...เช่นนัน้หรอกหรอื" คาลวินวางชดุราตรลีงอย่างกระอกักระอ่วน  

"เจ้าคิดว่าคนของพระราชาจะถอยกลับเมืองเนเวอร์วินเตอร์เลยหรือไม่"

"เป็นไปได้สูง" เอดิธพับเสื้อผ้าเก็บลงกระเป๋าหนังทีละตัว "แม้

ศาสนจกัรจะพ่ายแพ้แล้ว แต่กองทพัทีห่น่ึงเองก็ใช้เสบยีงและกระสนุไป 

ไม่น้อย กองกลยุทธ์คาดการณ์ว่าต้องรออีกหน่ึงเดือนกว่าพวกเขาจะ

กลับสู ่สภาพพร้อมรบอีกครั้ง หากพระราชาโรแลนด์ไม่เป็นอะไร 

ก็แล้วไป อย่างมากคงแค่อยู่ดินแดนเหนือต่ออีกสักหน่อย แต่ตอนน้ี

พระองค์ยังไม่ทรงฟ้ืนข้ึนมาเลย ขวัญและก�าลงัใจของกองทพัคงเสยีไปมาก  

ในเวลาเช่นน้ีขวานเหล็กไม่กล้าบุกเมืองศักดิ์สิทธ์ิต่อแน่นอน ส่วนหลัง

จากน้ีเขาจะท�าอย่างไรก็เดาได้ไม่ยาก"

"เจ้าต้องตามพวกเขากลับไปจริงๆ หรือ" คาลวินถามอย่างกังวล 

"หากพระองค์ทรง...เป็นอะไรขึ้นมา ภายในอาณาจักรอาจจะเกิดความ

วุ่นวายได้ อยู่ท่ีนี่ย่อมปลอดภัยกับเจ้ามากกว่า"

"ย่ิงเป็นเช่นนี้ ข้าย่ิงต้องไปที่เมืองเนเวอร์วินเตอร์" ไข่มุกแห่ง 

ดินแดนเหนือยืดตัวขึ้นพร้อมสะบัดผมท่ียาวสลวยไปด้านหลัง "ที่น่ัน

กลายเป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรใหม่แล้ว ไม่ว่าโรแลนด์จะอยู่หรือไม่

ก็มีค่าเท่ากัน และส�าหรับตระกูลเคนต์แล้ว การที่เขายังไม่ได้สติถือเป็น

ทั้งความท้าทายและโอกาส"

ดยุกพลันสูดปากด้วยความตกใจ "หรือว่าเจ้าคิดจะ..."

"ท่านคิดง่ายเกินไป" เอดิธยักไหล่ "ตอนน้ีคนที่สามารถมาแทนท่ี

โรแลนด์ได้ มีเพียงทิลลี วิมเบิลดันที่เป็นน้องสาวของเขาเท่าน้ัน 

นอกจากนางแล้วเกรงว่าคงไม่มีใครหลอมรวมแม่มดกับคนธรรมดา 
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ให้อยู่ร่วมกนัได ้แตป่ญัหาคอืนางเองกเ็ปน็แมม่ดเหมอืนกนั ดังนัน้เวลา

จะจัดการขุนนางก็จ�าเป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือจากคนธรรมดา"  

เธอหยุดลงเล็กน้อย "และคนคนนั้นย่อมเป็นข้าอย่างไม่ต้องสงสัย  

ท่านพ่อ น่ีเป็นโอกาสดีท่ีเราจะได้ปีนขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของอ�านาจ  

ข้าไม่อยากปล่อยให้มันหลุดมือไป"
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ไนติงเกลไม่เคยรู้สึกผิดถึงเพียงนี้มาก่อน

เดิมเธอคิดว่าขอเพียงตัวเองอยู่ข้างกายโรแลนด์ก็จะไม่มีใครมา

ท�าร้ายเขาได้

แต่ตอนนีเ้ธอยืนอยู่ในห้องนอนของปราสาทประจ�าเมอืงดปีวัลเลย์  

บนร่างกายไร้ร่องรอยขดีข่วน แต่โรแลนด์กลบัยังนอนไม่ได้สตอิยู่บนเตยีง

เธอไม่พบท่าทีตอบสนองทางเวทมนตร์ใดๆ จากร่างกายของเขา 

อวยัวะภายในเองก็ไม่ได้เสยีหาย น่ีไม่ใช่ค�าสาปประเภททีท่�าให้กลายเป็น 

เจ้าชายนิทรา ซ�้ายังไม่ใช่ความสามารถที่ท�าลายอวัยวะภายใน แม้แต่

อกาธาท่ีพบเห็นอะไรมามากก็ยังวิเคราะห์ประเภทของพลังกับวิธีแก้ไข

ไม่ออก

วิธีปลุกคนสลบถูกงัดมาใช้จนครบ ทว่ากลับไม่ได้ผลสักวิธี  

โรแลนด์ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกแม้แต่น้อย หากไม่เป็นเพราะ

ยังมีลมหายใจกับชีพจรอยู่ เกรงว่าตัวเขาในตอนน้ีคงไม่ต่างอะไรกับ 

คนตายแล้ว

ในท่ีสุดเธอก็เข้าใจในสิ่งที่อกาธาเคยเตือน

ตอนที่ 630

ผู้บริสุทธิ์ที่ถูกจับ
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เมื่ออยู่ต่อหน้าพลังของแม่มด ไม่มีการป้องกันใดท่ีจะปลอดภัย

อย่างแท้จริง

แต่กว่าจะคิดได้ก็สายไปเสียแล้ว

ทันใดนั้นนอกห้องก็มีเสียงฝีเท้ารีบร้อนดังขึ้น ไลต์นิ่งผลักประตู

เข้ามาพร้อมกับตะโกนเสียงดัง "ผู้บริสุทธ์ิคนน้ันฟื้นแล้ว!"

แม่มดท่ีอยู่ในห้องตื่นตัวขึ้นมาทันที

"ทุกคนอย่าเพ่ิงใจร้อน แห่กันเข้าไปถามเช่นน้ีไม่มปีระโยชน์หรอก" 

เวนดี้พูด "ย่ิงไปกว่านั้นพวกเรายังไม่รู้แน่ชัดถึงพลังของนาง เพ่ือความ

ปลอดภัย ให้ท่านอกาธากับไนติงเกลเป็นคนเข้าไปจะดีกว่า"

ในฐานะรุ่นพ่ีที่ได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องแม่มด น�้าเสียง 

เยือกเย็นของเธอท�าให้ทุกคนค่อยๆ สงบสติอารมณ์ลง

ไนติงเกลสูดหายใจแล้วพยักหน้าให้เวนดี้ "ข้าจัดการเอง"

จากการใช้ชีวิตอย่างหลบๆ ซ่อนๆ มานานหลายปี เธอรู ้ดีว่า

อารมณ์ด้านลบไม่เป็นผลดีต่อการพลกิสถานการณ์แม้แต่น้อย โดยเฉพาะ 

ในช่วงเวลาที่ส�าคัญเช่นนี้ เธอไม่อาจละท้ิงความรับผิดชอบของตัวเอง

เพียงเพราะความผิดพลาดอันใหญ่หลวงในอดีต

เธอต้องพาพระราชาโรแลนด์กลับมาให้ได้

"พวกเราไปกันเถอะ" อกาธาถอนใจ

ไนติงเกลอาศัยจังหวะที่เดินออกจากห้องเหลือบไปมองด้านหลัง 

อันนาที่น่ังอยู่ตรงหัวเตียงยังคงไม่ขยับเขย้ือนไปไหน สายตาเอาแต่

จดจ้องอยู่ทีโ่รแลนด์ราวกับไม่มสีิง่ใดในโลกนีจ้ะดึงดดูความสนใจของเธอ 

ได้อีกแล้ว

ความรู้สึกผิดภายในใจของไนติงเกลย่ิงทวีความรุนแรงมากขึ้น

ห้องคนรับใช้ท่ีชั้นหน่ึงของปราสาทถูกเปลี่ยนให้เป็นห้องขังแบบ
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พิเศษ ด้านหลงัผนังทัง้สีด้่านมศีลิาลงทณัฑ์แห่งพระเจ้าฝังไว้หลายสิบเมด็  

หลุมด�าที่ทับซ้อนกันหลายชั้นกลายเป็นกรงขังที่ตัดขาดความสามารถ

ของแม่มดไปอย่างสิ้นเชิง มีแต่ต้องยืนอยู่กลางห้องเท่าน้ันถึงจะใช ้

พลังวิเศษได้

ไนติงเกลย่อมรู้ว่าคนที่เธอก�าลังจะสอบปากค�าน้ันเป็นใคร

หลังสงครามจบลง ทหารของกองทัพท่ีหนึ่งพบผู้บริสุทธ์ิสามคน

อยู่ในหลมุสีเ่หลีย่มตรงหลมุเพลาะแถวท่ีสาม พวกเธอทุกคนยังมชีวิีตอยู่  

คนหนึ่งใช้พลังจนหมดตัว อีกคนสลบไป ส่วนคนสุดท้ายที่ยังได้สติก็ 

น่ังสั่นเป็นลูกนก จากค�าบอกเล่าของเธอท�าให้รู้ว่าผู้บริสุทธ์ิท่ีซ่อนตัวอยู่

ใต้ดินมีทั้งหมดห้าคน ได้แก่ ซีโร่ อิซาเบลลา แบล็กเวล แม็กก้ี และ 

วานิลลาซึ่งก็คือตัวเธอเอง

วานิลลาสารภาพว่าเธอกับแม็กก้ีรับผิดชอบเรื่องยืนยันต�าแหน่ง

ของพระราชาโรแลนด์ และลอบพาแม่มดอีกสามคนเข้าสู่สนามรบ  

ส่วนเรื่องอื่นๆ พวกเธอไม่รู้อะไรมากนัก ผิดกับซีโร่ อิซาเบลลา และ 

แบล็กเวลที่เป็นผู ้บริสุทธ์ิในการดูแลของพระสันตะปาปาโดยตรง 

ต�าแหน่งเทยีบได้กบัอคัรมขุนายก ความสามารถเองกเ็ป็นความลบัของ

ศาสนจกัร น้อยคนนกัทีจ่ะรูร้ายละเอียดพวกน้ี ตอนน้ีแบล็กเวลตายไปแล้ว  

ซีโร่ก็ไม่รู ้หายไปท่ีใด คนเดียวที่จะบอกทุกอย่างได้เหลือเพียงแค ่

อิซาเบลลาเท่านั้น

และจากการตรวจสอบก็พบว่าท่ีอิซาเบลลาสลบไปเป็นเพราะว่า

ฝืนใช้พลังจนหมดตัว รออีกสักวันสองวันก็จะฟื ้นกลับมาเป็นปกติ 

นอกจากนี้ยังพบยันต์โบราณท่ีแตกเสียหายอยู่ในมือเธอหน่ึงชิ้น แต่

เน่ืองจากหินเวทมนตร์บนยันต์แหลกละเอียดไปหมดแล้ว อกาธาจึง 

ไม่สามารถแยกแยะได้ว่ามันเป็นยันต์อะไรกันแน่

แต่คิดไม่ถึงว่าอิซาเบลลาจะหลับไปนานถึงห้าวัน ระหว่างน้ี 
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ไนตงิเกลรอคอยด้วยความร้อนใจจนคดิอยากจะใช้มดีปลกุอกีฝ่ายขึน้มา  

หากไม่ได้เวนดี้คอยห้ามปรามไว้ เกรงว่าเธอคงได้ลงมือไปนานแล้ว

"เจ้าเป็นคนเห็นว่านางตื่นขึ้นมาหรือ" อกาธาหันไปถามไลต์น่ิง

สาวน้อยส่ายหัว "ตอนที่แอชเชสเข้ามาตรวจสอบ นางตื่นข้ึนมา

เองน่ะ ตอนน้ันข้าก็เห็นว่านางน่ังอยู่ที่หัวเตียงก่อนแล้ว ทั้งยังบอก 

อีกว่าคุกของพวกเราท�าอะไรนางไม่ได้"

สีหน้าของไนติงเกลเคียดขึ้งขึ้นมาทันที "นางคิดจะย่ัวโมโห 

พวกเรา?"

"เดี๋ยวไปถามดูก็รู้" อกาธาพูดอย่างใจเย็น

ทัง้สองคนเดนิผ่านการคุ้มกนัของกองทพัท่ีหนึง่ไปทีละชัน้ สดุท้าย

ก็หยุดลงตรงหน้าห้องเล็กแคบห้องหน่ึง รอบด้านไม่มีหน้าต่าง มีเพียง

คบไฟน�า้มนัสนทีห้่อยอยู่ด้านบนคอยให้แสงสลวัๆ ภายในห้องไม่มอีะไรเลย 

นอกจากเตียงไม้กับโต๊ะเตี้ยๆ ตัวหน่ึง

ผูบ้รสิทุธ์ินัง่น่ิงอยู่ตรงหวัเตียง ผมลอนท่ีปรกลงมาถึงบ่าท้ังสองข้าง 

ถูกแสงไฟย้อมจนกลายเป็นสแีดงทอง บนตัวยังคงสวมชดุของศาสนจกัร 

ที่เปื้อนเลือด เศษดินบนใบหน้าแข็งเป็นดวงๆ

"ดเูหมอืนซโีร่จะแพ้แล้ว" ไนตงิเกลยังไม่ทันได้ถาม อกีฝ่ายก็ชงิพูด 

ท�าลายความเงียบข้ึนมาเสียก่อน "สุดท้ายนางก็ไม่สามารถกลายเป็น

ลูกรักของพระเจ้าได้..."

"ลูกรักของพระเจ้าอย่างนั้นหรือ" ไนติงเกลกระตุกย้ิมเยือกเย็น

"วางใจเถอะ ข้าจะบอกทุกอย่างที่ข้ารู ้" อิซาเบลลาท�าเหมือน 

ไม่ได้ยินแววเสียดสีที่แฝงอยู่ในค�าพูดของไนติงเกล เธอเพียงถอนใจ

ออกมาเงียบๆ แล้วพูดว่า "หลังจากน้ัน...ก็แล้วแต่พวกเจ้าจะจัดการ

แล้วกัน"

ท่าทขีองผูบ้รสิทุธ์ิท�าให้ไนตงิเกลรูส้กึแปลกใจ เพราะเธอมองออก
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ว่าค�าพูดของอีกฝ่ายล้วนเป็นความจริง

แต่จะมายอมรบัความพ่ายแพ้ตอนน้ีก็สายไปเสียแล้ว "ก่อนหน้าน้ี 

เจ้ายังบอกอยู่เลยไม่ใช่หรือว่าคุกน้ีขังเจ้าไม่ได้ เหตุใดจึงพร้อมยอมรับ

ชะตากรรมเสียแล้วล่ะ"

"ความสามารถของข้าคือท�าให้ศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าใช้การ

ไม่ได้ ขอแค่มีท่ีให้ข้าแสดงพลัง ไม่ว่าจะขนศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้า

มามากเพียงใดก็ไร้ประโยชน์" อิซาเบลลาค่อยๆ พูดต่อ "แต่ว่าข้าไม่

สามารถทะลุก�าแพงหรือด�าดินหนีไปได้ ดังน้ันพวกเจ้าไม่จ�าเป็นต้อง

ล�าบากเตรียมห้องเช่นน้ีไว้ให้ข้าหรอก"

"ความสามารถของเจ้าส่งผลต่อศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าได้หรือ" 

อกาธาถามอย่างแปลกใจ

"พวกมันดูเหมือนหลุมด�าที่ลึกจนมองไม่เห็นก้นก็จริง แต่ถูก

ต้อง..." อิซาเบลลาพูดออกมาตรงๆ "ข้าสามารถท�าให้พวกมันสิ้นฤทธ์ิ

ได้"

"เจ้าจะบอกว่าที่ศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าของพระราชาโรแลนด์

ใช้การไม่ได้ ล้วนเป็นฝีมือของเจ้าอย่างนั้นหรือ" สองมือของไนติงเกล

ก�าหมัดแน่น

"ตอนน้ันข้าไม่มีทางเลือกอื่น ซีโร่ถูกพระเจ้าท�าให้หน้ามืดตามัว 

จนเชื่อว่าผู้ท่ีจะได้รับรอยย้ิมจากพระเจ้ามีเพียงหน่ึงเดียวเท่านั้น"

อกาธารั้งมือไนติงเกลไว้ด้วยท่าทีใจเย็นพร้อมกับถามว่า "คนที่

ท�าให้พระราชาโรแลนด์สลบไม่ยอมต่ืนคือซีโร่ใช่หรือไม่ พลังของนาง

คืออะไร"

"สลบไม่ยอมต่ืน?" อิซาเบลลาขมวดคิ้วเล็กน้อย "สมรภูมิจิต

วิญญาณควรตัดสินแพ้ชนะได้ในพริบตา หากโรแลนด์ไม่ได้กลายร่าง

เป็นซีโร่ตรงนั้นก็หมายความว่าซีโร่กลืนกินเขาไม่ส�าเร็จ หรือว่าเขาไม่
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สามารถรับความทรงจ�าที่มากมายมหาศาลถึงเพียงน้ันไว้ได้ จึงยัง 

ไม่ได้สติขึ้นมา"

ไนติงเกลกับอกาธาสบตากัน "สมรภูมิจิตวิญญาณหรือ"

"ใช่แล้ว" อิซาเบลลาพูดเสียงต�่า "มันคือการต่อสู้โดยใช้จิตใจกับ

ความมุ่งมั่น คนท่ีแพ้จะสูญเสียทุกสิ่ง ส่วนคนที่ชนะ...จะได้ทุกอย่าง 

นับตั้งแต่ซีโร่ตื่นรู ้กลายเป็นแม่มด นางไม่เคยพ่ายแพ้ในสมรภูม ิ

จติวญิญาณมาก่อน หลงัจากกลนืกินคนธรรมดากับแม่มดไปหลายพันคน  

นางไม่เพียงได้รับความทรงจ�าและความรู้ของพวกเขา แต่ยังมีอายุที่

ยืนยาวมากด้วย...จนถึงตอนน้ีซโีร่อาศัยอยู่บนโลกมาสองร้อยกว่าปีแล้ว"  

พอพูดถึงตรงน้ีเธอพลันหลับตาลงอย่างเจ็บปวด "ข้าไม่เคยคิดมาก่อน

ว่านางจะพ่ายแพ้ให้กับเจ้าชายที่เป็นคนธรรมดาคนหน่ึง"
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หลังฟังอิซาเบลลาอธิบายเรื่องสมรภูมิจิตวิญญาณจบ หัวใจของ

ไนติงเกลก็หล่นวูบลงไป "เจ้าหมายความว่าเจ้าเองก็ไม่รู้ว่าต้องท�า

อย่างไรพระองค์ถึงจะทรงฟื้นขึ้นมา?"

อซิาเบลลาส่ายหัว "เรือ่งเช่นนีไ้ม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน ข้าช่วยพวกเจ้า 

ไม่ได้จริงๆ...แต่ตอนท่ีซีโร่กลืนกินการ์เซีย นางเองก็เคยเหม่อลอยอยู ่

ครู่หน่ึง ตอนนั้นนางอธิบายว่าเจอสิ่งที่น่าสนใจจากความทรงจ�าของ 

การ์เซยี จงึใช้เวลาอยู่นานกว่าจะตืน่ข้ึนมา ชวิีตของซโีร่ซบัซ้อนย่ิงกว่าใคร 

ทุกคนบนโลกนี้ ข้าเดาว่าหากจะให้โรแลนด์รับความทรงจ�าพวกนั้นไป 

เกรงว่าต้องใช้เวลาไม่น้อย แต่ขอแค่เขายังมีชีวิตอยู่ สักวันก็น่าจะ 

ตื่นขึ้นมาได้เอง"

ไนตงิเกลแยกแยะได้เพียงว่าอกีฝ่ายไม่ได้พูดโกหก จงึไม่อาจรูไ้ด้ว่า 

ค�าพูดท่ีว่ามาน้ันเชื่อถือได้หรือไม่ แต่อย่างน้อยการคาดเดาเหล่านี้ 

ก็เป็นความคิดท่ีมาจากก้นบึ้งหัวใจของผู้บริสุทธ์ิจริงๆ

ถึงอย่างนั้นเธอเองก็รู้ว่าสถานการณ์ในตอนน้ีไม่ได้ดีเลยสักนิด

ความทรงจ�าที่รับใช้ศาสนจักรมาสองร้อยกว่าปีกับชีวิตการเป็น

ตอนที่ 631

ค�ำสัญญำในอดีตกับปัจจุบัน
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เจ้าชายมากว่าย่ีสิบปี ความทรงจ�าฝั่งไหนท่ีจะเข้าครอบง�าเขากันแน่ 

แล้วโรแลนด์จะหลงอยู่ในความทรงจ�าอันซับซ้อนเหล่าน้ีและหลับไป

ตลอดกาลหรือไม่

ในทางกลับกันหากเขาสามารถรับความทรงจ�าทั้งหมดของซีโร่ 

ได้จรงิๆ หลงัจากต่ืนขึน้มาแล้วเขาจะยังเป็นโรแลนด์ วิมเบลิดนั เจ้าชาย

ล�าดบัท่ีสีข่องเกรย์คาสเซลิ...และเป็นคนท่ีเธอเฝ้ารออยู่เหมอืนเดมิหรอืไม่

ความคดิท่ีหลัง่ทะลกัท�าให้ไนตงิเกลจวนเจยีนจะควบคมุอารมณ์ไว้ 

ไม่อยู่

เธอเข้าใจแล้วว่าเหตุใดเวนดี้ถึงให้อกาธาตามมาด้วย

"มาเข้าเรื่องศาสนจักรกันเถอะ" อกาธาพูดขึ้นหลังจากน่ิงเงียบไป

ครู่ใหญ่ "เจ้ารู้เรื่องสมาพันธ์มากน้อยเพียงใด"

"สิ่งท่ีซีโร่รู ้ ส่วนใหญ่ข้าก็รู ้ด้วย" อิซาเบลลาให้ความร่วมมือ 

เป็นอย่างดี "พวกเจ้าสงสัยเน้ือหาบนจดหมายน่ันอยู่หรือ หลังจากท่ี 

ซโีร่ข้ึนเป็นพระสนัตะปาปา ผูบ้รสิทุธ์ิทีไ่ด้รบัการยอมรบัจากสภาลบัล้วน

เข้าถึงห้องหนังสือลับได้ทุกคน พวกข้าสามารถอ่านบันทึกประวัติลับ 

ที่ถูกปกปิดมาเป็นเวลากว่าสี่ร้อยปีได้ และบันทึกเรื่องอาณาจักรแม่มด

กับปีศาจที่อยู่บนจดหมายก็เป็นความจริงท้ังสิ้น"

"หากข้อมูลที่พวกเจ้ารู้มีเท่าที่เขียนไว้บนจดหมาย เช่นนั้นก็ไม่มี

ค่าอะไรส�าหรับพวกเราแม้แต่น้อย" อกาธาย้ิมบางๆ "ส�าหรับพวกเจ้า 

อาณาจักรแม่มดคือประวัติศาสตร์ แต่ส�าหรับข้า มันคือส่วนหนึ่งของ

ชีวิต เพราะว่าข้าคือแม่มดของสมาพันธ์"

ครั้งน้ีอิซาเบลลากลายเป็นฝ่ายตกใจบ้างแล้ว "เจ้า...ว่าอะไรนะ"

"ข้ามาจากเมืองทาคิลาเมื่อสี่ร้อยกว่าปีก่อน ได้เห็นเมืองศักดิ์สิทธิ์

ล่มสลายไปต่อหน้าต่อตา ปีศาจเองก็ไม่ใช่สิ่งเร้นลับอะไร พวกมันยัง

อาศัยอยู่บนพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอาณาจักรดอว์น ท่ีปลายสุดของแม่น�้า
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เรดริเวอร์กับป่าเร้นลับทางตะวันตกของเกรย์คาสเซิลก็มีค่ายของปีศาจ

อยู่เช่นกัน โรแลนด์เคยสู้กับพวกมันมาแล้ว"

ผู้บริสุทธ์ิตกตะลึงจนพูดไม่ออก

"การเผชิญหน้ากับปีศาจเป็นเรื่องที่ช้าเร็วก็ต้องเกิด พวกเรา 

ต่างรู้ว่าสงครามแห่งเจตจ�านงพระเจ้าก�าลังจะมาถึง หากไม่เป็นเพราะ

ศาสนจักรกดดันเข้ามา โรแลนด์ก็คงไม่เลือกท�าศึกกับพวกเจ้าในเวลา

เช่นนี้หรอก" อกาธาเว้นช่วงเล็กน้อย "สิ่งท่ีข้าอยากรู้ก็คือสมาพันธ ์

กลายเป็นศาสนจักรได้อย่างไรกัน"

"เรื่องน้ี..." ผ่านไปครู ่ใหญ่อิซาเบลลาถึงได้สติคืนมา "บันทึก 

ประวัตลิบัระบไุว้ว่าในระหว่างทีส่มาชกิของสมาพันธ์ก�าลงัหนเีอาชวิีตรอด 

ได้เกิดศึกภายในข้ึน สถานท่ีที่เกิดเหตุปะทะคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ของเทือกเขาสิ้นวิถี ส่วนสาเหตุไม่ได้บอกเอาไว้ รู้เพียงว่านับแต่นั้นมา 

สมาพันธ์ก็แตกออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึง่คือแม่มดของทาคลิา พวกนาง 

พากันหนีเข้าโบราณสถานเขาวงกตที่อยู่ในเทือกเขา ส่วนอีกฝ่ายเป็น

แม่มดของเมืองมีทีเออร์พวกนางหนีขึ้นเหนือตามเจตนารมณ์เดิมของ

ท่านอควาเรียส จากนั้นต้ังรกรากอยู่ที่เมืองเฮอร์มีส และกลายมาเป็น

ศาสนจักรในปัจจุบัน"

"ศึกภายในระหว่างหลบหนี?" อกาธาถามพร้อมขมวดคิ้ว "นี่มัน

ฆ่าตัวตายชัดๆ"

"คนท่ีบันทึกประวัติลับเองก็คิดเช่นนี้ ศึกภายในครั้งน้ันท�าให ้

สมาพันธ์เสียหายอย่างหนัก นอกจากจะสูญเสียสุดยอดอมนุษย์ไปถึง

สองคนแล้วยังคลาดกับกลุ่มแม่มดที่อพยพไปกับคนธรรมดาอีก กว่า

ฝ่ายท่ีเดินทางขึ้นเหนือจะถึงจุดหมายปลายทาง คนธรรมดาเหล่านั้น 

ก็แตกฉานซ่านเซ็นไปหมดแล้ว" อิซาเบลลาถอนหายใจออกมา "ส่วน

สงครามแห่งความเชื่อหลังจากนั้นก็ท�าเพ่ือไล่สังหารแม่มดที่ไม่ใช่ 
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สายต่อสู้ของเมืองมีทีเออร์...มีเพียงวิธีนี้เท่านั้น ศาสนจักรถึงจะฝังกลบ

ประวัติศาสตร์ท่ีผ่านมาได้อย่างหมดจด"

"ฝังอดีตเพ่ือท่ีจะไล่จับแม่มดได้ตามใจชอบ และสร้างกองก�าลัง

ลงทณัฑ์แห่งพระเจ้าทีไ่ม่มจีติใจขึน้มาน่ะหรอื" ไนติงเกลพูดด้วยน�า้เสียง 

เยือกเย็น "พวกเจ้าบ้าไปแล้ว"

"หากไม่เป็นเพราะศึกภายในครั้งน้ัน สี่อาณาจักรใหญ่ก็ไม่มีทาง

หลุดรอดจากการควบคุมของสมาพันธ์มาตั้งแต่ต้นแล้ว จ�านวนของ 

กองก�าลงัลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าเองก็คงจะมากกว่านี"้ อซิาเบลลาพูดด้วย

น�้าเสียงราบเรียบ "แต่แน่นอนในเมื่อโรแลนด์ วิมเบิลดันมีวิธีที่ดีกว่า 

เมืองศักดิ์สิทธ์ิเฮอร์มีสย่อมไม่มีความจ�าเป็นอีกต่อไป"

"น่ีเจ้าไม่คิดจะอาลัยอาวรณ์ศาสนจักรหน่อยหรือ" ไนติงเกลถาม

อย่างเสียดสี

"ขอแค่เอาชนะปีศาจได้ ข้าไม่สนหรอกว่าใครจะเป็นผู้ปกครอง

ของแผ่นดนินี ้และนีก็่เป็นเจตจ�านงเดิมของสมาพันธ์" ผูบ้รสิทุธ์ิหลบัตาลง  

"แม้ซีโร่จะบ้าคลั่ง แต่นางก็มีความมุ่งมั่นที่จะสู้กับปีศาจมากกว่าใคร

อีกหลายคน และน่ีก็เป็นเหตุผลท่ีข้าช่วยนาง"

เมื่อได้ยินค�าพูดน้ี ไนติงเกลก็โมโหจนชักมีดออกมา

"หากฆ่านางแล้วท�าให้โรแลนด์ฟื้นขึ้นมาได้ ข้าจะไม่ห้ามเจ้าเลย" 

อกาธาพูดเสียงเบา

ผ่านไปครู่หนึ่งเธอจึงเก็บมีดเข้าฝัก

"จริงสิ ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกพวกเจ้า" ในขณะท่ีคนทั้งสอง

เตรียมจะออกไป จู่ๆ อิซาเบลลาก็เอ่ยขึ้นมา "แม้ซีโร่จะอนุญาตให้ 

ผู้บรสิทุธ์ิเข้าไปในห้องหนงัสอืลบั แต่ห้องภาวนาท่ีอยู่ชัน้บนสดุกลบัเป็น

ห้องต้องห้าม แม้กระทั่งจะเฉียดเข้าใกล้ยังไม่ได้ นางเคยบอกข้าเพียง

คนเดียวว่ามีแค่ตอนยืนอยู่ในห้องน้ัน นางถึงจะได้เห็นพระเจ้า"
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เมือ่เดนิออกมาจากห้องขัง ไนตงิเกลพลนัทุบก�าป้ันกับผนงัอย่างแรง  

"...บ้าเอ๊ย! สุดท้ายพวกเราก็ไม่มีวิธีที่จะปลุกพระองค์ข้ึนมา!"

"สิ่งท่ีท�าได้ก็ท�าไปหมดแล้ว ตอนนี้พวกเราคงท�าได้แค่รอต่อไป" 

อกาธาพูดปลอบ "อย่างไรก็ตามข้าว่าน�าข้อมูลพวกนี้ไปบอกให้ทุกคนรู้ 

ก่อนเถอะ"

"นางจะต้องชดใช้ในสิ่งท่ีท�า ข้าขอสาบาน!"

"อย่าท�าให้ถึงตายล่ะ นางยังมีประโยชน์ต่อพวกเรามาก...ไม่ว่า

จะเป็นการรับมือกับเมืองศักดิ์สิทธ์ิ หรือการส�ารวจความลับของศิลา 

ลงทัณฑ์แห่งพระเจ้า"

ไม่นานบรรดาแม่มดก็ออกมารวมตัวกันนอกห้องนอน อกาธา 

จึงเริ่มถ่ายทอดเรื่องท่ีได้ฟังมาจากผู้บริสุทธ์ิ ส่วนไนติงเกลนั้นใจไม่ได้

อยู่ที่น่ีแล้ว

เธอค่อยๆ หลบไปอยู่ที่มุมหนึ่ง จากน้ันเรียกหมอกมายาแล้ว 

เดินทะลุเข้าไปในห้องนอนของโรแลนด์

นอกจากเธอแล้ว ภายในห้องอันเงียบสงัดน้ีเหลืออันนาอยู่เพียง

คนเดียว

ไนติงเกลเดินเนิบช้าไปที่ข้างเตียง เธอเห็นอันนาก�าลังกุมมือขวา

ของโรแลนด์ไว้ ในขณะท่ีริมฝีปากพึมพ�าพูดเสียงเบา

เธอต้องกลั้นหายใจถึงจะได้ยินเสียงกระซิบของอีกฝ่าย

"ยังจ�าทีข้่าเคยบอกไว้ได้หรอืไม่...หากท่านเป็นอะไรไป ข้าจะพาคน 

ที่ยอมติดตามท่านไปยังเกาะสลีปปิ้งเพ่ือสู้กับศาสนจักรให้ถึงท่ีสุด แต่

ตอนน้ีท่านยังอยู่ เพียงแค่หลับไปเท่าน้ัน ดังนั้นข้าจะรอต่อไป ไม่ว่าจะ

หนึ่งวัน หน่ึงปี หรือต่อให้ทั้งชีวิต ขอแค่ท่านยังหายใจอยู่ ข้าก็จะอยู ่

ข้างกายท่านเช่นนีต้ลอดไป พักผ่อนให้สบายนะ ข้าจะคอยดูแลท่านเอง"

หวัใจของไนตงิเกลบบีรดัแน่นขึน้มาทนัที ความรู้สึกท่ีเหมอืนหวัใจ
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จะแตกสลายเจ็บปวดย่ิงกว่าตอนที่ร่างกายได้รับบาดเจ็บหลายเท่า  

เธองอตัวพลางยกมือกุมหน้าอกแน่นอย่างไม่อาจควบคุม

หยาดน�้าตาอุ่นๆ ท�าให้สองตาของเธอพร่ามัว
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เมื่อมีแสงแยงเข้ามาในความมืด ทัศนวิสัยที่พร่ามัวจึงเริ่มปรับตัว

เข้ากับแสงสว่าง สิง่แรกทีส่ะท้อนเข้ามาในดวงตาคอืฝ้าเพดานสขีาวโพลน  

โรแลนด์ใช้เวลาอยู่นานหลายวินาทีถึงจะหลุดจากความมึนงงหลังตื่น 

ย่ิงภาพตรงหน้าเริ่มชัดเจนขึ้น เขาก็ยิ่งรู้สึกได้ถึงความแปลกประหลาด

ที่นี่คือที่ใดกัน

เขายันตัวขึ้นนั่ง ก่อนจะพบว่าตัวเองก�าลังนอนอยู่ในห้องที ่

ดูเหมือนห้องนอนในยุคปัจจุบัน ด้านล่างคือฟูกอันอ่อนนุ่ม หัวเตียง 

ด้านหน่ึงมีโคมไฟตั้งโต๊ะกับกระดาษทิชชูวางอยู่ ส่วนอีกด้านมีตู้เส้ือผ้า

สีน�้าตาลแดง แสงแดดที่แสบตาส่องทะลุเข้ามาทางหน้าต่างบานเกล็ด 

จากน้ันสาดลงบนผ้าปูและแขนของเขาจนรู้สึกแสบร้อนเล็กน้อย

ฉิบหาย! หรือว่าการต่อสู้ยังไม่จบ

โรแลนด์หายง่วงเป็นปลิดท้ิง เขารีบพลิกตัวลงจากเตียงพร้อม 

ย่ืนมือเรียกปืนออกมา แต่หลังจากเรียกอยู่นาน ในมือก็ยังว่างเปล่า

เหมือนเดิม

เขาย่ิงตกใจกว่าเก่า

ตอนที่ 632

ตื่นจำกกำรหลับใหล
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หรือว่า...กฎในการต่อสู้จะเปลี่ยนไป

เช่นนัน้ก็แย่แล้ว ด้วยฝีมอืและความเรว็ของผู้บรสุิทธ์ิ หากเดนิดุม่ๆ  

เข้าไปสู้มือเปล่า ตัวเขาก็มีแต่จะโดนเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียว

ไหนบอกว่าจะใช้สถานที่ซึ่งฝังลึกในความทรงจ�ามากที่สุดมาเป็น

สมรภมู ิข้าไม่เคยมีความทรงจ�าอะไรกับห้องบ้าๆ น่ีเลยแม้แต่เส้ียวเดยีว!

โรแลนด์ย่องมาทีป่ระตูห้องนอนช้าๆ ก่อนจะเอาหูแนบกับบานประตู 

อยู่ครู่หนึ่ง ด้านนอกมีเสียงขาดๆ หายๆ เหมือนว่าใครก�าลังพูดอะไรอยู่

เขาจับลูกบิดประตูอย่างระมัดระวัง จากนั้นค่อยๆ แง้มออกเป็น

ช่องเล็กๆ ด้านนอกเป็นห้องที่มีขนาดกว้างกว่าห้องนอน ดูจากการ

ตกแต่งแล้วเหมือนจะเป็นห้องรับแขก ภายในห้องมีโซฟาที่ว่างเปล่า 

และพัดลมตั้งโต๊ะตัวเก่าท่ีส่ายไปมาพร้อมส่งเสียงดังหว่ึงๆ หน้าโซฟา 

มีโต๊ะชาและโทรทศัน์ตดิผนงั บนหน้าจอโทรทศัน์ส่องแสงวบิวบัออกมา

ไม่หยุด เสียงพูดที่เขาได้ยินน่าจะเป็นเสียงที่ดังออกมาจากในน้ัน

นอกจากของเหล่านี้แล้ว เขาไม่เห็นใครอยู่ในห้องรับแขกแม้แต่

คนเดียว

นี่มันแปลกเกินไปหน่อยหรือเปล่า

โรแลนด์สูดหายใจลึกก่อนจะค่อยๆ เดินเข้าไปในห้องรับแขก

ริบบ้ินสีแดงท่ีผูกอยู่บนตะแกรงพัดลมโบกปลิวไสว ลมเย็นๆ 

ท�าให้เขารู ้สึกสดชื่นข้ึนเล็กน้อย ในตอนนั้นเองถึงได้รู ้สึกว่าอากาศ

ภายในห้องค่อนข้างร้อนทีเดียว เสียงจักจั่นที่ดังมาจากนอกหน้าต่าง

บอกให้รู้ว่าเขาก�าลังอยู่ในช่วงหน้าร้อนของโลกใบนี้

บนโซฟามีนิตยสารวางกระจัดกระจายอยู่สี่ถึงห้าเล่ม โรแลนด์ 

ลองหยิบหนึ่งในนั้นขึ้นมาพลิกดู เนื้อหาด้านในเป็นข่าวแฟชั่นกับดูดวง

ตามแบบฉบับนิตยสารส�าหรับผู้หญิง

เขาขมวดค้ิวแน่นกว่าเดิม
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ไม่ว่าจะเป็นโลกก่อนหน้าหรอืว่าโลกน้ี เขาก็ไม่มทีางท่ีจะซือ้หนังสอื 

ประเภทนี้มาอ่านแน่นอน เห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่ห้องของเขา

ทันใดน้ันข่าวท่ีฉายบนโทรทัศน์ได้ดึงดูดความสนใจของโรแลนด์

ไว้อย่างจัง

'เมื่อเย็นวานน้ีมหาวิทยาลัยของเมืองเกิดเหตุระเบิดโดยไม่ทราบ

สาเหตุ อาคารเรียนหลังหน่ึงได้รับความเสียหายอย่างหนัก จากภาพ 

จะเห็นได้ว่าชัน้บนของอาคารเรยีนท้ังชัน้พังทลายลงมา บนพ้ืนเตม็ไปด้วย 

เศษกระจกท่ีแตกกระจาย นี่มันเกิดอะไรข้ึนกันแน่ เราไปพบกับนักข่าว

ที่อยู่ในพ้ืนท่ีกันดีกว่าครับ'

โรแลนด์อ้าปากค้าง แทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเอง

'สวสัดยีามบ่ายค่ะทกุท่าน สถานทีท่ีด่ฉินัยนือยูต่อนนีค้อืด้านข้าง

ของอาคารเรียนที่เกิดเหตุระเบิดค่ะ' 

นักข่าวสาวคนหน่ึงปรากฏตัวขึ้นบนหน้าจอ อาคารเรียนท่ีอยู่ 

ด้านหลังเธอเป็นสมรภูมิที่เขาสู้กับซีโร่! 

'พยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าตอนน้ันมีเสียงระเบิดดังขึ้นอย่าง 

ต่อเนือ่ง เปลวไฟพุ่งขึน้สูท้่องฟ้าไม่หยุด โชคดท่ีีอยู่ระหว่างปิดเทอมฤดรู้อน  

ในมหาวิทยาลัยไม่ค่อยมีนักศึกษาอยู่ จึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจาก 

เหตุระเบิด ตอนนี้ต�ารวจได้ท�าการปิดล้อมมหาวิทยาลัยเอาไว้แล้ว 

บรรดานักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยต่างถูกย้ายไปพักยังโรงแรมใกล้ๆ 

โดยมีอาจารย์เป็นผู้ดูแล จนถึงตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของการระเบิด
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ครั้งน้ีค่ะ'

'คุณคิดอย่างไรกับอุบัติเหตุครั้งน้ีครับ'

'ต้องบอกว่ามันแปลกมากเลยค่ะ ทุกคนต่างก็รู้ว่าในอาคารเรียน

ไม่มีทางติดตั้งท่อก๊าซธรรมชาติได้อยู่แล้ว ย่ิงไปกว่านั้นศูนย์กลาง 

การระเบิดก็อยู่ท่ีชั้นบนสุดของอาคารเรียน' นักข่าวสาวพูดออกมา 

รวดเดียว 'มีคนเดาว่าเป็นเพราะเครื่องบินตก บางคนก็เดาว่าเป็น

อุกกาบาตขนาดเล็กที่ร่วงลงมา นอกจากนี้ยังมีคนบอกว่าเป็นฝีมือของ

มนุษย์ต่างดาวด้วยค่ะ แต่ไม่ว่าอย่างไรทันทีท่ีทางต�ารวจได้ข้อสรุป 

ที่แน่ชัดแล้ว ดิฉันจะรีบรายงานกลับไปให้ทราบทันทีค่ะ'

'ขอบคุณครับ' พิธีกรพยักหน้า 'หลังจากนี้เชิญรับชมข่าวที่ 

น่าสนใจต่อได้เลยครับ ในหน้าร้อนที่ร้อนอบอ้าว นักเรียนควรจะได ้

พักผ่อนอยู่ที่บ้านมากกว่าออกมาเรียนพิเศษ ตอนนี้ทางกระทรวง

ศกึษาธิการจงึได้มปีระกาศห้ามเปิดห้องเรยีนสอนพิเศษออกมา ถ้าท่าน

พบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว สามารถโทรแจ้งได้ที่เบอร์...'

เน้ือหาครึ่งหลังไม่ได้ลอยเข้าหูโรแลนด์อีกต่อไป ในหัวของเขา 

มแีต่เรือ่งอาคารเรยีนถล่มลงมา สมรภูมจิติวญิญาณควรเป็นภาพมายา

ที่ถูกสร้างข้ึนไม่ใช่เหรอ! มันจะเป็นจริงได้ยังไงกัน

หลังยืนเหม่ออยู่นาน จู่ๆ เขาก็นึกอะไรขึ้นมาได้ จึงรีบว่ิงไปท่ี 

หน้าประตูห้องรับแขก และทันทีท่ีเขาเปิดประตูบานนอกสุดออกไป  

คลื่นความร้อนก็โถมทะลักเข้ามาในห้องอย่างรวดเร็ว

ภาพท่ีอยู่ตรงหน้าเขาคือโลกในยุคปัจจุบัน!

ตึกสูงตั้งเรียงรายสลับกันเป็นป่าคอนกรีตท่ีแน่นขนัด บนถนน 

ที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลมีรถราและผู้คนสัญจรขวักไขว่ ต�าแหน่งที่เขา

ยืนอยู่น่าจะเป็นทางเดินบนอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง เมื่อหันหลังไปมอง 
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ก็เหน็ว่าตรงกลางของบานประตูคุณภาพต�า่มแีผ่นป้ายสีทองมหีมายเลข  

'0825' ติดไว้อยู่ ถ้าเขาเดาไม่ผิด นี่น่าจะหมายถึงห้องที่ย่ีสิบห้าของ 

ชั้นแปด

"หลีกทางหน่อยๆ อย่ายืนขวางทางได้ไหม"

โรแลนด์หันไปตามเสียงอย่างมึนงง ประตูห้องข้างๆ เปิดออกมา

ตัง้แต่เมือ่ไรไม่รู ้หญิงวัยกลางคนก�าลงัจ้องมองเขาด้วยสายตาหงดุหงดิ 

กระทั่งเขาเอี้ยวตัวหลบให้ อีกฝ่ายจึงส่งเสียงเหอะออกมาหนึ่งทีก่อนจะ

เดินผ่านไป กลิ่นน�้าหอมคุณภาพต�่าลอยเข้ามาเตะจมูกเขาอย่างแรง

"จรงิๆ เลยเชยีว สายขนาดนีแ้ล้วยังไม่ไปท�างานก็ช่างเถอะ น่ียังมา 

มัวใส่เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นเดินร่อนไปร่อนมาอยู่อีก อายุปูนนี้แล้ว 

ท�าอะไรไม่รูจ้กัอายคนเขาบ้างเลย" อกีฝ่ายเหมอืนก�าลงับ่นงมึง�าแต่ดงัพอ 

ให้ลอยเข้าหูโรแลนด์ได้พอดิบพอดี ส�าหรับพวกเธอแล้วเทคนิคแบบนี้

ถือเป็นสิ่งที่เชี่ยวชาญอย่างมาก

โรแลนด์เดินกลับเข้ามาในห้องแล้วปิดประตูดังปัง

"ซีโร่! ไสหัวออกมาเดี๋ยวนี้!"

"อย่ามาหลบๆ ซ่อนๆ ให้เสียเวลา!"

"น่ีเป็นสิง่ท่ีเจ้าสร้างข้ึนมาใช่หรอืไม่ เจ้าคงเอาความทรงจ�าในหัวข้า 

มาปะติดปะต่อกันกระมัง"

"อย่ามาท�าให้ข�าหน่อยเลย มันก็แค่ภาพลวงตาเท่าน้ัน!"

เขาตะโกนอยู่นาน ทว่าในห้องยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวอื่นใด

โรแลนด์หยิบถ้วยชาที่วางอยู่บนโต๊ะเขวี้ยงไปที่ผนังสุดแรง ถ้วย

ใบน้ันแตกกระจายเป็นเสี่ยงๆ ทันที

เขาก�าลงัหัวเราะเยาะอยู่ในใจ นีเ่จ้าจะไม่ปล่อยข้าไปจรงิๆ ใช่ไหม 

คิดจะขังข้าเอาไว้ท่ีนี่อย่างนั้นหรือ เจ้าท�าไม่ได้หรอก ซีโร่!

เขาเคลื่อนไหวโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อย
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สมมติว่าน่ีเป็นภาพลวงตาท่ีคล้ายกันกับสมรภูมิจิตวิญญาณ  

เช่นนั้นควรท�าอย่างไรจึงจะหลุดออกไปได้

ฆ่าตัวตายย่อมเป็นตัวเลือกสุดท้าย โรแลนด์ตัดสินใจเริ่มจากวิธี

ที่ง่ายที่สุดก่อน...น่ันคือท�าให้ตัวเองตกลงมาจากท่ีสูง

เขายกเก้าอ้ีมาวางซ้อนกันโดยเรียงจากใหญ่ไปเล็ก พนักพิง

ทัง้หมดถูกหนัเข้าหาโซฟา ถ้าเกิดล้มเหลวขึน้มา เขาจะได้ไม่ต้องเจบ็ตวั 

มาก

หลังเรียงเสร็จเรียบร้อย เขาก็ค่อยๆ ปีนขึ้นไปบนเก้าอี้ท่ีส่ายไปมา 

เวลานีห้วัของเขาแทบจะชนกับเพดานอยู่รอมร่อ หากหงายหลงัตกลงไป 

ก็ค่อนข้างน่ากลัวทีเดียว

แต่โรแลนด์ในตอนน้ีเคยผ่านความตายมาแล้ว ซ�า้ยังเป็นความตาย 

ทีม่าในหลายรปูแบบ ความหวาดกลวัทีก่่อตัวในจติใจจงึท�าอะไรเขาไม่ได้

ระหว่างทีเ่ขายนือยูบ่นเก้าอีอ้นัโคลงเคลง ด้านนอกประตกูม็เีสยีง

เปิดล็อกดังข้ึน

หรือว่าเจ้าของห้องจะกลับมาแล้ว

ในตอนนั้นเขายังไม่ทันทรงตัวได้นิ่ง เก้าอ้ีที่วางซ้อนกันอยู่จึงโค่น

ล้มลงมา

ขณะท่ีมือเท้าตะกุยตะกายอยู่กลางอากาศ โรแลนด์ที่ก�าลัง 

ร่วงหล่นลงมาก็พยายามหันมองไปที่ประตู เขาเห็นเด็กผู ้หญิงอายุ

ประมาณสบิเอด็สบิสองเดนิเข้ามาในห้อง ด้านหลงัสะพายกระเป๋าหนงัสอื 

ไว้ ผมสีขาวกับดวงตาสีแดงท�าให้เขาจดจ�าอีกฝ่ายได้ทันที!

ซีโร่!

เธอเองก็มีสีหน้าตื่นตกใจท่ีเห็นโรแลนด์ไม่แพ้กัน

"คุณอา! คุณอาท�าอะไรคะเนี่ย"

ภาพเบื้องหน้าหมุนติ้วราวกับโลกท้ังใบถล่มลงมาในฉับพลัน  
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โรแลนด์กระเด้งตัวลุกข้ึนหอบหายใจอย่างรุนแรง ภาพห้องนอนที ่

คุ้นเคยปรากฏสู่สายตาของเขาอีกครั้ง

ผนังหินสีเทาที่มีรอยแตกร้าวเล็กๆ ผ้าม่านก�ามะหย่ีผืนหนา และ

หินเวทมนตร์ท่ีส่องประกาย...

ที่น่ีคือ...เมืองเนเวอร์วินเตอร์?

ตึง!

เสียงอ่างไม้หล่นกระทบพ้ืนดังขึ้น

โรแลนด์หันมองไปตามเสียง ก่อนจะเห็นอันนายืนตะลึงอยู่กับที่ 

อ่างไม้ที่ตกลงพ้ืนหมุนวนอยู่สักพัก น�้าร้อนในอ่างหกเลอะบนพรม 

จนเปียกไปหมด

จากน้ันหญิงสาวก็โผเข้ามาหาเขา
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"เจ้าผอมลงนะ..."

หลังโอบกอดกันอยู่นาน โรแลนด์ก็ประคองแก้มของเธอขึ้นมา 

แล้วพูดเสียงเบา

ดวงตาของอันนายังคงกระจ่างใสเหมือนดั่งทะเลสาบ แม้เวลาน้ี

จะมีหยดน�้าไหลออกมา แต่ดวงตาสีฟ้าก็ยังสะท้อนภาพของเขา 

ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทว่าร่างกายของเธอซูบผอมกว่าเมื่อก่อนอย่าง 

เห็นได้ชัด โรแลนด์รู้สึกได้ถึงกระดูกสันหลังที่นูนขึ้นมาเล็กน้อย กระดูก

ไหปลาร้าที่ใต้คอเสื้อก็ปูดข้ึนจนเห็นชัดถนัดตา ใบหน้าเองก็ไม่อวบอิ่ม

เหมือนแต่ก่อน

"อภัยให้ข้าด้วย ท�าให้เจ้าต้องเป็นห่วงแล้ว" กลิ่นหอมลอยออกมา

จากเส้นผมของเธอ ความรู้สึกสงบท่ีห่างหายไปนานแทบจะเอ่อล้น 

ในใจของโรแลนด์ แม้ความจรงิแล้วจะเพ่ิงแยกจากกันไปไม่กีวั่น แต่เขา 

กลับรู้สึกเหมือนไม่ได้เจอเธอมานานกว่าหลายสิบปี

อนันาส่ายหวัพลางเชด็น�า้ตากบัปกเสือ้ของโรแลนด์ "ท่านฟ้ืนข้ึนมา 

ก็ดีแล้ว"

ตอนที่ 633

'ยินดีต้อนรับกลับมำ'
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"ข้าสลบไปนานเท่าไรกัน สามวัน?...หนึ่งสัปดาห์?" เมื่อเห็นภาพ

อันนาท่ีซูบผอม เขาก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจขึ้นมา

"หนึ่งเดือนกว่า"

โรแลนด์ตกตะลึง "อะไรนะ"

"พูดให้ถูกคือหนึ่งเดือนกับอีกย่ีสิบสองวัน" พอเห็นสีหน้าตกตะลึง

ของเขา อนันาจงึหลดุข�าออกมา "ตอนนีเ้ป็นฤดใูบไม้ผลแิล้ว ท่านไม่สังเกต 

หรือว่าผ้าม่านในห้องถูกเปลี่ยนไปแล้ว"

ข้าสลบไปเกือบสองเดือนเลยหรือนี่ เขาขยับแขนเหมือนไม่อยาก

จะเชือ่ จากนัน้ลองขยับนิว้เท้าดู แต่ก็ไม่พบว่ามอีาการผดิปกตแิต่อย่างใด

"เช่นนั้นข้า...กินดื่มอย่างไร"

"ท่านไม่ได้กิน" อันนาซบลงบนไหล่เขาพลางใช้สองมือจับเสื้อผ้า

ไว้แน่นราวกับกลัวว่าเขาจะหลับไปอีกครั้ง "มีคนกินแทนท่าน"

"เอ่อ...กินแทนกันได้ด้วยหรือ"

"เป็นพลงัของไนต์ฟอลจากสมาคมบลดัแฟงก์ นางปลกูเมลด็พันธ์ุ

แห่งการพ่ึงพาในตวัท่าน ส่วนนางแค่ต้องกินมากกว่าปกติหน่ึงมือ้เท่าน้ัน"

มีวิธีเช่นนี้ด้วย! โรแลนด์ประหลาดใจอย่างมาก ระบบการใช้ชีวิต

ร่วมกันเช่นน้ีไม่เพียงช่วยรกัษาชวิีตเอาไว้ เมือ่ดจูากกล้ามเน้ือมอืและเท้า 

ท่ีไม่ได้หดเล็กลงแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการเชื่อมร่างกายและระบบ

หมุนเวียนของสองชีวิตเข้าด้วยกันทีเดียว

หลงัอทุานเสรจ็ เขาก็หันมองไปยังอ่างไม้ทีต่กอยู่บนพ้ืน "ขอบใจเจ้า 

มากนะที่คอยดูแลข้า"

เขาหลับไปนานถึงเพียงนี้ แต่ร่างกายยังคงสะอาดสดชื่นอยู่  

เห็นได้ชัดว่าต้องมีคนคอยท�าความสะอาดและเปล่ียนเส้ือผ้าให้เขา 

เป็นประจ�า คนที่จะท�าเรื่องยุ่งยากพวกนี้ได้ทุกวันจะต้องมีความอดทน

และความรักอย่างมาก
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"เทียบกับสิ่งท่ีท่านท�าแล้ว เรื่องน้ีถือว่าเล็กน้อยมาก" อันนาตอบ

เสียงเบา "ท่านเอาชนะศาสนจักรได้ตามที่ให้สัญญาไว้กับแม่มด ตอนนี ้

พ่ีน้องในสโมสรล้วนยินดีที่จะเสียสละทุกสิ่งเพ่ือท่าน ต่อให้ไม่มีข้า  

คนอื่นๆ ก็ยังแย่งกันมาดูแลท่าน"

"แต่ข้าอยากให้เป็นเจ้ามากกว่า" โรแลนด์จ้องมองเธอก่อนจะ 

โน้มลงไปจุมพิต

ผ่านไปครู่หน่ึงท้ังคู่จึงผละจากกัน สองแก้มของอันนาเป็นสีแดง

ระเรื่อ "จริงสิ ข้าต้องรีบไปบอกคนอื่นๆ ก่อน พวกนางต่างรอวันน้ี 

มานานแล้ว"

"ไม่ต่อหรือ" โรแลนด์ระบายย้ิมเจ้าเล่ห์

อนันาหนัหน้ามาทนัท ี"ท่านเพ่ิงจะฟ้ืนขึน้มา ควรพักผ่อนให้มากนะ..."

"แต่ข้ารู้สึกเรี่ยวแรงเต็มเปี่ยมเลยนะ"

"ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้" อันนาทุบเขาไปสองสามที ก่อนจะหมุนตัว

กลับไปเก็บอ่างไม้ขึ้นมา ในตอนท่ีเดินไปถึงประตูห้องนอน เธอก็หัน 

กลับมามองเหมือนกลัวว่าเขาจะหลับไปอีกครั้ง "เดี๋ยวข้ากลับมานะ"

"ข้าหลับไปเยอะแล้ว เจ้าไม่ต้องห่วงหรอก" โรแลนด์ย้ิมให้เธอ

กระทั่งอันนาปิดประตูลง เขาจึงขมวดคิ้วขึ้นมา

เหตใุดข้าถึงหลบัไปนานถึงเพียงนัน้ หรอืมนัจะเก่ียวกับเหตกุารณ์

น่าเหลือเชื่อท่ีได้เห็นในโลกแห่งความฝัน

เขารู้สึกไม่สบายใจเอามากๆ

ปกติหลังจากตื่นขึ้นมาแล้ว สิ่งที่เราฝันมักจะเลือนหายไปอย่าง

รวดเร็ว เผลอๆ ไม่ถึงวันก็ลืมไปหมดแล้ว แต่จนกระท่ังตอนน้ีเขายังจ�า

ทุกรายละเอียดในความฝันได้เป็นอย่างดี

เด็กอายุสิบเอ็ดสิบสองคนน้ันคือซีโร่จริงๆ หรือ

เหตุใดนางถึงเรียกข้าว่าคุณอา
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แถมสีหน้าตกใจของนาง ดูอย่างไรก็ไม่เหมือนว่าแสร้งท�าเลย

ย่ิงคิดวนไปวนมา โรแลนด์ก็ย่ิงพบว่าจุดที่พิลึกไม่ได้มีแค่อย่าง

สองอย่างเท่านั้น

เมอืงท่ีเขาเหน็ในความฝันไม่ใช่สถานท่ีทีเ่ขาเคยอยู่มาก่อนแน่นอน  

มหาวิทยาลัยท่ีปรากฏอยู่ในข่าวโทรทัศน์คือหลักฐานชั้นดีทีเดียว  

มหาวิทยาลัยของเขาถูกสร้างติดกับภูเขา ถือเป็นส่วนหน่ึงของจุดชมวิว

อันมีชื่อเสียงของเมือง บริเวณโดยรอบไม่อนุญาตให้สร้างอาคารสูง  

แต่ในข่าวกลับมีตึกสูงระฟ้าเป็นฉากหลังของมหาวิทยาลัย

ตวัอพาร์ตเมนต์เองก็มปัีญหาเหมอืนกนั เมือ่ดจูากห้องท่ีเรยีงต่อกัน 

กับโถงทางเดินแล้ว มันเป็นโครงสร้างอพาร์ตเมนต์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ปกติ

มักจะสร้างกันในปีเจ็ดศูนย์ถึงแปดศูนย์ ดูแล้วขัดกับถนนที่วุ่นวายซึ่ง

อยู่ห่างออกไปร้อยเมตรและตึกสูงใหญ่ท่ีอยู่ไกลกว่าน้ันไม่น้อย

ส่วนประตูหน้าห้องที่มีสีเขียวเข้ม พัดลมตั้งโต๊ะรุ ่นเก่า และ

โทรทัศน์สตีดิผนงัก็ดไูม่เข้ากันอย่างมาก ถ้าเจ้าของห้องไม่ได้มงีานอดเิรก 

อะไรเป็นพิเศษก็ไม่น่าจะแต่งห้องรับแขกของตัวเองให้เป็นเช่นนั้น

ทั้งหมดดูแล้วเหมือนจะสมจริง ทว่ากลับมีช่องโหว่อยู่เต็มไปหมด

ค�าพูดสดุท้ายทีซ่โีร่ตะโกนออกมาว่า 'ข้าไม่มวีนัปล่อยเจ้า' ก่อนทีจ่ะ 

สลายหายไปนั้น ถือเป็นค�าสาปแช่งหรือว่าเป็นแค่ค�าขู่ให้กลัวกันแน่ 

บางทีเธออาจสร้างโลกแห่งความฝันท่ีมีช่องโหว่ข้ึนมาให้เขาสับสน  

ถ้าต้องการให้เขาฝันร้ายแค่ไม่ก่ีครัง้ ท�าเช่นน้ันจะเป็นการวางมาดใหญ่โต 

ข่มขู่ไปหน่อยหรือเปล่า

ขณะท่ีโรแลนด์ก�าลังครุ่นคิดอยู่นั้น ด้านนอกประตูพลันมีเสียงดัง

ขึ้นมา

แม่มดกลุ่มหนึ่งแห่กันเข้ามาในห้องนอนแล้วล้อมเขาไว้ เมื่อถูก

ทุกสายตาจับจ้อง โรแลนด์ก็เริ่มรู้สึกเขินขึ้นมา
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"อะแฮ่ม...ข้าไม่เป็นไรแล้ว หลายวันมานี้..."

ไลต์นิง่ไม่รอให้เขาพูดจบ เธอถลาขึน้มาบนเตยีงแล้วกอดเขาไว้แน่น

"ขอบคุณพระเจ้า" เวนดี้ประสานมือไว้ที่หน้าอกพลางพูดด้วย 

น�้าเสียงสั่นเครือ "ในที่สุดพระองค์ก็ทรงฟื้นขึ้นมาแล้ว"

"พระองค์น่ีจรงิๆ เลยนะเพคะ" ลลิลีเ่บะปาก "ท�าพวกเราเป็นห่วงกัน 

ตั้งนานถึงเพียงนี้"

"เจ้าห่วงคนอ่ืนเป็นด้วยหรือ แปลกมากเลยนะนี่" ลูนาบ่นพึมพ�า

"คนธรรมดาก็ต้องอ่อนแอกว่าแม่มดอยู่แล้ว" อกาธาหยิบศิลา

มาตรสมดุลแล้วเดินเข้าไปหาโรแลนด์ "อืม...ไม่มีการตอบสนองของ

เวทมนตร์ ดูเหมือนเจ้าจะไม่ได้รับเอาพลังของซีโร่มา เป็นอย่างไรบ้าง 

นึกอะไรออกหรือไม่ อย่างเช่นความทรงจ�าของพระสันตะปาปา"

โรแลนด์ถามอย่างแปลกใจ "เจ้ารู้จักความสามารถน้ีด้วยหรือ"

"พวกเราจับผู้บริสุทธิ์ของศาสนจักรมาได้ จึงเค้นความจริงออกมา

จากปากพวกนาง"

"เช่นนีน้ีเ่อง...แต่เหมอืนว่าข้าจะไม่ได้รบัความทรงจ�าของนางมาเลย"

"เดี๋ยวก่อนสิ ถ้าเขาถูกความทรงจ�าสองร้อยกว่าปีท�าให้สลบไป 

และตอนน้ีไม่ใช่เจ้าชายล�าดับที่สี่องค์นั้นจะท�าอย่างไร" แอชเชส 

ก้าวออกมา "ใครพิสูจน์ได้บ้างว่าเขาคือโรแลนด์ ไม่ใช่ซีโร่"

"โอ๊ย ขอล่ะ เจ้าอย่าหาเรื่องในเวลาเช่นนี้ได้หรือไม่" แอนเดรีย

ถลึงตาใส่เธอ

"เขาคือพระราชาโรแลนด์ ข้ามั่นใจ" เสียงไนติงเกลดังขึ้นมาจาก

หัวเตียงอีกด้าน สิ่งที่ท�าให้โรแลนด์แปลกใจก็คือเธอไม่ได้ปรากฏตัว

เหมือนอย่างปกติ

จากน้ันก็เป็นนาน่า บุ ๊ก ลีฟ และคนอื่นๆ...เมื่ออยู่ท่ามกลาง 

เหล่าแม่มดท่ีเวียนกันเข้ามาสอบถามด้วยความเป็นห่วง เขาก็รู้สึกว่า
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ความอบอุ่นไหลเวียนไปท่ัวทั้งร่างกาย

คนสุดท้ายที่พูดขึ้นมาคือทิลลี

เธอกุมมือของโรแลนด์เอาไว้ ก่อนจะเอ่ยด้วยรอยย้ิมว่า

"ยินดีต้อนรับกลับมา ท่านพ่ี"
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หลังจากน้ันหน่ึงชั่วโมง ในที่สุดโรแลนด์ก็พอจะเข้าใจเรื่องราวท่ี

เกิดขึ้นในช่วงท่ีตัวเองสลบไปเดือนกว่า

ศาสนจักรได้รับความเสียหายอย่างหนัก กองก�าลังลงทัณฑ์แห่ง

พระเจ้าถูกท�าลายจนเกือบหมดสิน้ ส่วนกองก�าลงัพิพากษาบาดเจบ็ล้มตาย 

ไปกว่าครึง่ ในบรรดาทหารสองพันกว่านายท่ีหนกีลบัไป มจี�านวนไม่น้อย 

ที่กินยาคลุ้มคลั่งเข้าไปแล้ว ไม่ช้าก็เร็วจะต้องตายอยู่ดี

ย่ิงพระสันตะปาปาหายตัวไป กอปรกับหัวหน้าทหารระดับสูง 

ส่วนมากล้วนตายในสนามรบ หลังผ่านสงครามนี้ไปแล้ว เมืองเฮอร์มีส

คงไม่มทีางมายุ่มย่ามกับชายแดนของเกรย์คาสเซลิได้อกี เผลอๆ อาจจะ 

รับมือกับเดือนแห่งปีศาจครั้งหน้าไม่ไหวด้วยซ�้า

ทว่ากองทัพที่หนึ่งก็ได้รับความเสียหายไม่น้อยเหมือนกัน

ความเสียหายหลักๆ อยู่ที่การโจมตีอย่างฉับพลันของแบล็กเวล 

ทหารทุกนายที่ไม่ได้สวมศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าแล้วมองดวงตา 

ของเธอล้วนได้รบัผลกระทบแตกต่างกันไป ทหารทีบ่าดเจบ็และล้มตาย

เจ็ดร้อยกว่านายส่วนใหญ่เป็นเพราะพลังของเธอ

ตอนที่ 634

ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้ว



Er Mu 39

นอกจากนีเ้รือ่งทีโ่รแลนด์สลบไปก็ส่งผลต่อขวัญและก�าลงัใจของ 

กองทัพอย่างมาก

ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ขวานเหล็กจึงออกค�าสั่งถอยทัพ

โชคดีที่ความสามารถในการท�างานของท่ีว่าการเมืองถือว่า 

ยอดเย่ียมอย่างมาก ทุกคนพร้อมใจกันปิดข่าวท่ีโรแลนด์สลบไป ภายในเมอืง 

จึงไม่เกิดความโกลาหลวุ่นวายขึ้นมา พวกเขาประกาศให้ชาวเมือง 

ทุกคนทราบว่าพระราชาได้รับบาดเจ็บระหว่างท�าสงคราม จ�าเป็นต้อง

พักผ่อนไปสกัระยะหน่ึง ส่วนพิธีศพของทหารในกองทพัท่ีหนึง่ ขวานเหลก็ 

กับบารอฟได้ช่วยกันจัดการไปแล้ว

หลังฟังแม่มดเล่าเรื่องทุกอย่างจนจบ โรแลนด์ก็รู ้สึกสนใจ 

ผู้บริสุทธ์ิที่ถูกจับมาอย่างมาก

"เจ้าบอกว่าพวกนางไม่ได้รู้สึกผูกพันกับศาสนจักรหรือ" เขาหันไป

มองอกาธา "มิหน�าซ�้าแม่มดที่ชื่ออิซาเบลลายังยินดีที่จะช่วยพวกเรา 

สู้กับปีศาจอีก"

"วานิลลากับแม็กก้ีไม่ได้ถูกเลี้ยงดูโดยอัครมุขนายก พวกนางแค่

ถูกดงึตวัจากส�านักชใีห้มาสูใ้นสงครามเท่าน้ัน เรือ่งน้ีไนตงิเกลได้ท�าการ 

ยืนยันแล้ว" อกาธาตอบ "กลับเป็นอิซาเบลลาเสียอีกท่ีแปลก เหมือน

นางจะไม่สนใจว่าต้องท�างานให้ใคร ขอแค่เอาชนะปีศาจได้ก็พอ  

มหิน�าซ�า้ยังบอกอีกว่าท้ังหมดน้ีเป็นความคิดทีพ่ระสนัตะปาปาองค์ก่อน

ปลูกฝังให้นาง"

"แล้วเจ้าคิดว่าอย่างไร"

"ข้าคิดว่าตอนน้ีพวกเราควรเก็บอิซาเบลลาไว้ก่อน"

"แต่นางเป็นผู ้บริสุทธ์ิที่ศาสนจักรเลี้ยงดูมา นางเป็นศัตรูของ 

พวกเรา!" บุ๊กพูดพร้อมขมวดคิ้วแน่น "ถ้าไม่เป็นเพราะนาง แม่มดท่ีชื่อ

ซีโร่ก็ไม่มีทางท�าร้ายพระราชาได้"
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"เท่าที่ข้ารู้ เวนดี้เองก็ถูกศาสนจักรเลี้ยงดูมาเหมือนกัน"

"จะเหมือนกันได้อย่างไร! เวนดี้ไม่เคยท�าร้ายใครมาก่อน"

"อิซาเบลลาก็ไม่เคยท�าร้ายแม่มดคนใดเหมือนกัน ความสามารถ

ของนางส่งผลแค่กับศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าเท่าน้ัน ในกลุ่มแม่มด 

มน้ีอยคนนกัทีจ่ะสวมศลิาลงทณัฑ์แห่งพระเจ้า" อกาธาพูดอย่างไม่ใส่ใจ  

"ไนติงเกลยืนยันแล้วว่านางไม่ได้โกหก"

"จริงหรือ" โรแลนด์หันมองไปทางหัวเตียงอีกด้าน

ผ่านไปครู่หนึ่งจึงมีเสียงตอบรับที่ไม่ค่อยเต็มใจขึ้นมา "เพคะ"

"สิง่ส�าคัญท่ีสดุก็คือพลงัของนาง" อกาธาพูดต่อ "อซิาเบลลาบอกว่า 

หลุมด�าทึบแสงท่ีศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าสร้างข้ึนมามีการส่ันสะเทือน

แบบพิเศษ แต่นางสามารถสร้างการสั่นสะเทือนท่ีตรงข้ามขึ้นมา และ

ท�าให้ศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าไม่สามารถใช้การได้ บางทีนี่อาจจะเป็น

ส่ิงที่ช่วยไขความลับของผู้พิฆาตเวทมนตร์ ข้ายังสงสัยอีกว่านางน่าจะ

เป็นผู้พิฆาตเวทมนตร์มาแต่ก�าเนิด หากสามารถเข้าใจความสัมพันธ์

ระหว่างพลังกับศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าได้อย่างถ่องแท้ ไม่แน่ว่า

แม่มดคนอื่นก็อาจจะท�าเช่นน้ีได้เช่นกัน"

ข้อมูลนี้ท�าให้บรรดาแม่มดรู้สึกตกใจ

ส�าหรับพวกเธอหลายคนแล้ว ศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าคือ 

ขวากหนามทีไ่ม่อาจก้าวข้ามได้ และเป็นเพราะศิลาลงทณัฑ์แห่งพระเจ้า  

พวกเธอจึงต้องทนทุกข์ทรมานจากการกดขี่ของศาสนจักรและขุนนาง

โรแลนด์ลูบคางพลางใคร่ครวญ ท�าลายการสั่นสะเทือนด้วยการ

สั่นสะเทือนอย่างนั้นหรือ ฟังดูตรงกับคุณสมบัติของคล่ืนเลย หรือว่า

พลังวิเศษจะกระจายตัวออกมาโดยอาศัยหลักการเดียวกันกับคลื่น

"เช่นนั้นเก็บนางไว้ก่อนเถอะ" เขาคิดอยู่ครู่หน่ึงก่อนจะพูดออกมา 

"ส่วนจะจัดการอย่างไร เอาไว้ข้าเจอนางแล้วค่อยว่ากัน"
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เหน็ได้ชดัว่าในเมอืงเนเวอร์วินเตอร์ไม่ได้มแีค่แม่มดทีเ่ป็นห่วงเขา 

พอล่วงเข้าช่วงบ่าย เจ้าหน้าที่ระดับสูงก็ทยอยกันมาเย่ียมที่ปราสาท 

ทุกคนต่างท�าสีหน้าเหมือนยกภูเขาออกจากอกหลังได้พบโรแลนด์  

โดยเฉพาะเจ้ากรมที่ว่าการเมืองซึ่งถึงกับพุ่งเข้ามากอดเขาพร้อมร้องไห้

สะอึกสะอื้น

เน่ืองจากเพ่ิงฟ้ืนขึน้มา เขาจงึไม่ได้ถามถึงงานบ้านงานเมอืงมากนกั  

ส่วนใหญ่เป็นการคุยเล่นและปลอบโยนเสียมากกว่า การหลับใหลเป็น

เวลานานท�าให้คนท่ีรู้เรื่องต่างกระวนกระวายใจกันไม่น้อย สิ่งส�าคัญ

ที่สุดในเวลานี้จึงเป็นการปลุกขวัญก�าลังใจ และบอกให้ทุกคนรู ้ว่า 

พระราชาของพวกเขาฟื้นขึ้นมาแล้ว

เย็นวันน้ันภายในเขตปราสาทได้จดังานเลีย้งขึน้มา เจ้าหน้าทีข่อง

ท่ีว่าการเมอืงและกองทัพท่ีหน่ึงมาร่วมงานกันแทบจะพร้อมหน้า โต๊ะยาว 

ที่แน่นขนัดไปด้วยอาหารถูกจัดวางในสวน

นอกจากน้ีเขายังสัง่ให้คนน�าโจ๊กร้อนๆ ไปแจกท่ีลานเมอืง ชาวเมอืง 

ทุกคนจะได้ร่วมงานเฉลิมฉลองนี้ด้วย

หลังงานเลี้ยงจบลง โรแลนด์ก็กลับมาที่ห้องนอนของตัวเอง

"ไนติงเกล" เขาเรียกเสียงเบา

ไม่มีคนตอบรับ

"ไนติงเกล" เขาเรียกซ�้าอีกครั้ง "ข้ารู้ว่าเจ้าอยู่ตรงนี้"

ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ

โรแลนด์ถอนหายใจ จากนั้นหมุนตัวเดินไปสองก้าวพลางยื่นมือ

ควานหาสะเปะสะปะ ในท่ีสุดก็คล�าไปถูกตัวคน

ไนติงเกลยอมปรากฏตัวออกมา แต่ในขณะที่เธอก�าลังจะคุกเข่า

ลงไป โรแลนด์กลับดึงตัวอีกฝ่ายขึ้นมา

เอ๋? เหมือนข้าจะแรงเยอะขึ้นหรือไม่
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แต่นัน่ไม่ใช่เรือ่งส�าคญั โรแลนด์ถลงึตาใส่เธอแล้วชงิพูดขึน้มาก่อน  

"ข้ารู้ว่าเจ้าก�าลังรู้สึกผิดเรื่องอะไร แต่นี่ไม่ใช่ความผิดของเจ้า สุดท้าย

ข้าเองก็ปลอดภัยดี ดังนั้นไม่ต้องโทษตัวเองอีกแล้ว เข้าใจหรือไม่"

"อกาธาเคยเตือนหม่อมฉันแล้ว แต่หม่อมฉันก็ยัง...เอ๋? ฝ่า... 

ฝ่าบาท?"

โรแลนด์สวมกอดเธอไว้

นี่เป็นครั้งแรกท่ีเขาเป็นฝ่ายกอดไนติงเกล

เดิมทีโรแลนด์คิดค�าพูดปลอบโยนเอาไว้มากมาย แต่พอถึงเวลา

เข้าจริง เขากลับเปลี่ยนใจไม่อยากพูดมันออกมาแล้ว

เขารู้ดีว่าสิ่งที่เธอต้องการจริงๆ คืออะไร

ก่อนจะถูกซีโร่ในร่างเงาด�าพุ่งเข้าโจมตี ไนติงเกลรีบผลักเขาออก

โดยไม่ลังเล ภาพแผ่นหลังของเธอที่บังอยู่ข้างหน้ายังคงชัดเจนอยู่ใน

ความทรงจ�า ตอนน้ันเธอพร้อมจะสละชีวิตตัวเองเพ่ือเขา ในเมื่อได้เจอ

สตรีเช่นน้ีแล้ว เขายังจะต้องการอะไรอีก

"รอก่อนนะ" โรแลนด์พูดเสียงเบา "ข้าจะจัดการเรื่องนี้เอง"

"จัดการ...อะไรเพคะ"

เขาไม่ได้อธิบายต่อ แต่รู้ว่าไนติงเกลจะเข้าใจความหมายของเขา 

เสียงลมหายใจท่ีถ่ีกระชั้นของเธอคือเครื่องยืนยันชั้นดีท่ีสุด

ความเงียบคืออาการบาดเจ็บท่ีมองไม่เห็น

ในเมือ่ไม่อาจท�าเป็นไม่รบัรู ้ เช่นน้ันเขาก็ขอแบกความรบัผิดชอบน้ี 

ไว้เอง

แม้มันจะเป็นหนทางที่เต็มไปด้วยขวากหนามก็ตาม

ร่างกายของไนติงเกลพลันผ่อนคลายลง หลังจากความกดดัน

สลายหายไปแล้ว สีหน้าของเธอก็กลับมาหนักแน่นอีกครั้ง

ในช่วงเวลาที่อ่อนแอ สิ่งที่ต้องการก็มีเพียงค�าสัญญาเท่าน้ัน
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การรอคอยของเธอไม่ได้สูญเปล่า

"อื้อ หม่อมฉันจะรอเพคะ" เธอพูดพลางร้องไห้อย่างเงียบงัน

เห็นกันอยู่ว่าน�้าตาไหลออกมา แต่กลับไม่มีความเศร้าเจือปนอยู่

แม้แต่น้อย

สมัผสัท่ีเปียกชืน้และอบอุน่ท�าให้หัวใจของโรแลนด์ได้รบัการเตมิเตม็

หลังไนติงเกลออกไปแล้ว คืนนั้นเขานอนหลับสนิทเป็นอย่างมาก

เมื่อลืมตาขึ้นมา ฝ้าเพดานสีขาวก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาอีกครั้ง

เย่ียม...ฝันน่าเบื่ออีกแล้ว

เนือ่งจากเขาค้นพบวิธีออกไปจากทีน่ี่แล้ว ครัง้น้ีจงึไม่ค่อยลนลาน

เท่าไร

เขานวดท้ายทอยที่ยังปวดอยู่เล็กน้อยขณะเดินไปยังห้องรับแขก 

สายตาพลันเหลือบเห็นเด็กน้อยผมขาวเดินถือจานออกมาจากห้องครัว

พอดี

"ตื่นแล้วเหรอคะ" เธอขมวดคิ้ว "เมื่อวานคุณอาเป็นอะไร"



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3y5iNRt

https://bit.ly/3y5iNRt

