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ค�ำน�ำ

ทางสโมสรแม่มดก�าลังจะได้พบกับแม่มดกลุ่มใหม่ที่เดินทางมาจาก

อาณาจักรดอว์น แต่จะบอกว่าแม่มดใหม่ท้ังหมดก็คงไม่ถูกเสียทีเดียว อย่าง

แอนนีเ่องก็เป็นแม่มดทีเ่ราพอจะรูท้ีม่าผ่านความฝังใจของอฟีฟ่ี ส่วนหมายเลข

เจ็ดสิบหก ถ้าว่ากันตามตรงแล้วเธอก็ถือเป็นแม่มดผู้อาวุโสกว่าแม่มดใน

สโมสรท้ังหมด การมาของพวกเธอในครั้งนี้จะช่วยคลายปมที่ติดค้างในใจ

หลายคนได้ไม่มากก็น้อย และหนึ่งในนั้นคือปมเรื่องทาคิลาท่ีชวนให้สงสัยมา

ตั้งแต่เล่มแรกๆ

อีกหนึ่งสิ่งที่ถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งคือแผนการบุกยึดดินแดนใต้สุดอัน 

อดุมไปด้วยน�า้มนัดบิ อย่างทีรู่กั้นดว่ีาน�า้มนัดบิมมีลูค่ามากแค่ไหน จงึไม่แปลก

หากโรแลนด์จะเล็งพื้นที่แห่งนั้นเอาไว้ ทว่าจนแล้วจนรอดก็ยงัไม่ได้ด�าเนินการ

สักที พอคิดจะเริ่มก็ดันมีเหตุให้ต้องเลื่อนออกไปตลอด จนกระทั่งมาถึงเล่มน้ี 

ในท่ีสุดเขาก็จะได้ท�าตามแผนการแล้ว!

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



'พวกเราต่างเป็นบุตรของพระเจ้า แต่มีเพียงส่วนน้อยที่จะได้พบกับแสง
แห่งรุ่งอรุณ ในทันทีที่รับรู้ได้ถึงพลังวิเศษ นั่นเท่ากับเป็นการลิขิต

ความไม่ธรรมดาของชีวิตนี้ นี่เป็นการแข่งขันที่ยาวนาน หากเดินทางมาถึง
ตรงนี้ได้ก็นับว่าเป็นหนึ่งในหมื่นแล้ว นกเดิมทีไม่ใช่นก พวกเราเดิมที
ไม่ใช่พวกเรา หากแต่เป็นการล้างบางเพ่ือท�าให้สรรพสิ่งด�าเนินต่อไป 

เป็นสงครามที่ท�าให้ชีวิตคงอยู่ตลอดกาล'
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ด้วยแหวนหินเวทมนตร์หลากสีวงน้ี หมายเลขเจ็ดสิบหกจะ

สามารถตรวจสอบ 'ค�าพูด' ท่ีแม่มดสื่อสารกับพระเจ้าในขณะท่ีใช ้

พลังเวทมนตร์ได้

มันเป็นเหมือนกับแสงสีส้มจางๆ ที่เชื่อมโยงแม่มดเข้ากับสวรรค์

ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ได้มีแค่แม่มดท่ีเป็นเช่นน้ี หากสิ่งท่ี

บันทึกอยู่ในเอกสารโบราณไม่มีอะไรผิดพลาดล่ะก็ พวกปีศาจกับ 

สัตว์อสูรพันธุ์ผสมบางส่วนก็น่าจะมีแสงสีส้มเช่นนี้เหมือนกัน

พระเจ้าไม่ได้รักมนุษย์ธรรมดา

ทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องนี้ เธอมักจะรู้สึกกังวลข้ึนมา

หากเทียบกับปีศาจที่มีจ�านวนมากมายมหาศาลแล้ว แม่มด 

ไม่อาจถือเป็นเผ่าพันธุ์ท่ีแข็งแกร่งได้ พลังของพวกเธอไม่สามารถ

สืบทอดหรือเลี้ยงดูฟูมฟักข้ึนมา มีแต่ต้องอาศัยโชคชะตาในการตื่นรู ้

ข้ึนมาเท่าน้ัน มิหน�าซ�้าพลังเวทมนตร์ของพวกเธอยังไม่อาจเทียบชั้นกับ

ศัตรูได้ด้วย

โชคดีท่ีกุญแจไม่ใช่สิ่งติดตัวมาแต่ก�าเนิด

ตอนที่ 689 

การพบกันครั้งแรก



8 ปล่อยแม่มดคนนั้นซะ 12

พวกเธอสามารถใช้การต่ืนรู้ระดับสูงมาเปลี่ยนแปลงตัวกุญแจ 

และท�าให้ได้รับพลังท่ีแข็งแกร่งมากขึ้นจากพระเจ้าได้

ตัง้แต่ออกจากอาณาจกัรดอว์นมาจนถึงวันนี ้หมายเลขเจด็สบิหก

ได้ส�ารวจแสงสส้ีมของเอมี ่แอนน่ี และฮโีร่แล้ว ในบรรดาแม่มดท้ังสามคน  

แสงสีส้มของฮีโร่น้ันใหญ่ที่สุด ส่วนของแอนนี่น้ันเล็กที่สุด แต่โดย 

ภาพรวมไม่ได้ต่างกันมาก จะกว้างกว่ากันแค่ประมาณน้ิวมือเท่านั้น 

พวกเธอยังไม่สามารถขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์ทัณฑ์สวรรค์ได้

เธอมีเหตุผลท่ีท�าให้เชื่อว่าผู้ถูกเลือกจะต้องเป็นแม่มดระดับสูง

แน่นอน

ทันใดนั้นประตูห้องโดยสารก็ถูกผลักออก ยอร์โกเลิกคิ้วเดิน 

เข้ามาหาเธอที่ข้างเตียง "กลิ่นยาน่ี...เหม็นกว่ากระโถนรองนั่งเสียอีก 

พวกเขาเอาของเหม็นๆ เช่นน้ีมาใช้เป็นยาได้อย่างไรกัน"

"คงเป็นเพราะพวกลูกเรือคิดว่าแม้แต่โรคระบาดก็ยังต้องหนี 

เมื่ออยู่ต่อหน้าของเหม็นๆ พวกนี้กระมัง" หมายเลขเจ็ดสิบหกฝืนย้ิม 

ออกมา "แต่ร่างกายของข้าดีขึ้นเยอะแล้วเจ้าค่ะ อย่างน้อยบาดแผล 

ก็ตกสะเก็ดแล้ว"

แน่นอนว่านี่เป็นเพราะร่างกายเหนือมนุษย์ของนักรบลงทัณฑ์

แห่งพระเจ้า หาได้เป็นเพราะยาพวกนั้นแต่อย่างใด

"ก็ลองไม่ได้ผลสิ ข้าเอาหัวพวกมันยัดลงไปในกระโถนรองนั่งแน่ 

ให้พวกมันได้ดมยาที่ข้าท�าขึ้นมาบ้างว่ากลิ่นเป็นอย่างไร" ยอร์โกดึง 

ม้าน่ังมานั่งลง

"เช่นนั้นพวกลูกเรือก็น่าสงสารแย่สิเจ้าคะ" เธอพูดเสียงเบา  

"ข้าได้ยินเอมี่บอกว่าตอนแรกท่านไปไล่ถามพวกเขาทุกคนเลยว่ามียา

อะไรที่ใช้ได้ผลดีบ้าง"

"อะแฮ่ม การหลอกลวงขุนนางถือเป็นโทษหนัก พวกเขาหาเรื่อง
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ใส่ตัวเอง" เอกอัครราชทูตผายมือออก "หากตอบไม่ได้จริงๆ แค่บอกว่า

ดืม่น�า้ผึง้ผสมน�า้อุน่ก็ได้ เช่นน้ีต่อให้รกัษาบาดแผลไม่หาย แต่อย่างน้อย 

ก็ท�าให้คนเจ็บย้ิมออกมาได้...เอ่อ ข้าไม่ได้หมายถึงเจ้านะ!"

หมายเลขเจ็ดสิบหกอดย้ิมมุมปากไม่ได้ ระหว่างการเดินทาง 

อันยาวนาน เอกอัครราชทูตคนนี้จะเข้ามาดูอาการเธอวันละครั้ง มา

แต่ละครั้งแม้ไม่ได้นานมาก แต่กลับพูดคุยกับเธออย่างสนุกสนาน  

เธอพบว่าถึงยอร์โกอาจจะเป็นคนธรรมดาท่ีไม่มีอะไรโดดเด่น แต่เวลา

อยู่กับสตรี เขากลับมีอารมณ์ขันมากกว่าพวกขุนนางหลายๆ คนเสียอีก 

ต่อให้อยู่ในทาคิลาเขาก็คงเป็นท่ีชื่นชอบมากแน่ๆ หลังจากสูญเสีย

ความรู้สึกส่วนใหญ่ไปแล้ว การสื่อสารทางภาษาจึงกลายเป็นหนึ่งใน

ไม่ก่ีวิธีที่ท�าให้เธอมีความสุขได้

พอพูดคุยกันไปได้พักหนึ่ง อีกฝ่ายก็พลันมีท่าทีเคร่งขรึมข้ึนมา

หมายเลขเจ็ดสิบหกครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนจะใช้มือข้างหนึ่งดัน 

ตัวเองลุกขึ้น จากนั้นถามเหมือนหย่ังเชิงว่า "นายท่านมีอะไรให้ข้ารับใช้

หรือไม่เจ้าคะ ถึงแม้ร่างกายของข้าจะไม่ค่อยคล่องแคล่ว แต่..."

"ข้าบอกไปก่ีครัง้แล้วว่าเจ้าไม่ใช่สาวใช้ของข้า อย่าได้พูดเรือ่งรบัใช้ 

อะไรน่ันตอนเจอหน้ากันอีก ตอนน้ีเจ้าเป็นเสรีชนของเกรย์คาสเซิลแล้ว 

เข้าใจหรอืไม่" เขาพูดพร้อมกุมขมบั "ย่ิงไปกว่านัน้เจ้ายังบาดเจบ็อยู่ด้วย 

ข้าไม่ใช่ขุนนางวิปริตพวกน้ันนะ"

"เช่นนั้นท่านมีอะไรอยากจะพูดกับข้าหรือเจ้าคะ"

เมื่อได้ยินค�าพูดนี้ สีหน้าของยอร์โกจึงเปล่ียนไปเล็กน้อย เขา

กระแอมก่อนจะพูดออกมาว่า "เอ่อ...ข้ามีเรื่องหนึ่งอยากจะถามเจ้า  

หลังไปถึงเมืองหลวงใหม่แล้ว เจ้าวางแผนหลังจากน้ันไว้ว่าอย่างไร"

"อา...คงไปเป็นสาวใช้อยู่ในโรงแรม หรือไม่ก็ในบ่อนเจ้าค่ะ" 

หมายเลขเจ็ดสิบหกตอบพร้อมเอียงหัว "หากแม่มดสามารถรักษา 
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ร่างนี้ได้จริงๆ นะเจ้าคะ"

ขอแค่ได้อยู่ในเมืองเนเวอร์วินเตอร์จะให้เธอท�าอะไรก็ได้ทั้งน้ัน 

เธอได้รับความไว้วางใจจากแม่มดของอาณาจักรดอว์นแล้ว ไม่ช้าก็เร็ว

เธอย่อมมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับสมาชิกคนอื่นๆ ของสโมสรแม่มดแน่

"เจ้าน่าจะไปท�าอย่างอื่นนะ" ยอร์โกเตือน "ในเมื่อออกมาแล้ว 

ก็อย่าได้กลับไปเดินบนเส้นทางเดียวกับเมื่อก่อนเลย"

"แต่ 'เงินตราทมิฬ' ไม่เคยสอนเรื่องอื่นให้ข้านอกจากเรื่อง

ปรนนิบัติบุรุษน่ีเจ้าคะ ต่อให้อยากไปเป็นองครักษ์ แต่ขาที่เคยหัก 

ไปแล้วก็ไม่น่าจะคล่องแคล่วเหมือนเมื่อก่อน"

"ทีเ่มอืงเนเวอร์วนิเตอร์จะสอนเจ้าเอง ข้าเคยได้ยินพระราชาตรสัว่า 

ทุกคนที่อยู่ในเมืองของพระองค์จะมีงานท�า" ยอร์โกชะงักไปเล็กน้อย

เมือ่พูดถึงตรงน้ี "ถ้าเจ้าเจอเรือ่งล�าบากอะไรก็มาหาข้าได้เสมอ ตราบใด 

ที่ข้ายังไม่ออกจากดินแดนตะวันตกไปไหน"

เขาลังเลอยู่นานเพ่ือจะพูดประโยคน้ีเองหรือ หมายเลขเจ็ดสิบหก

ทอดถอนใจ ตอนอยู่ที่อาณาจักรดอว์นหมายเลขเจ็ดสิบหกรู ้ดีว ่า

เอกอคัรราชทตูคนน้ีกลวัเรือ่งยุ่งยากเพียงใด ส�าหรบัอกีฝ่ายการให้สญัญา 

เช่นนี้ได้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ยากล�าบากมากแล้ว

"อืม...ไว้ข้าจะลองดูเจ้าค่ะ" เธอก้มหน้า "ขอบคุณท่าน"

หลังจากนั้นสี่วัน ลูกเรือก็น�าข่าวดีมาบอก ในที่สุดพวกเขาก็มา 

ถึงเมืองเนเวอร์วินเตอร์แล้ว

บรรดาแม่มดมารวมตัวกันอยู่ที่ห้องของหมายเลขเจ็ดสิบหก  

ต่างคนต่างรอค�าสั่งต่อไปอย่างกระวนกระวาย โดยเฉพาะแอนนี่ที่ 

ดูกังวลมากท่ีสุด เธอคอยเลิกผ้าม่านมองดูบริเวณท่าเรืออยู่บ่อยคร้ัง

คล้ายว่าขอแค่เห็นอะไรไม่ชอบมาพากล เธอจะรีบพาทุกคนกระโดดลง
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แม่น�้าอย่างไม่ลังเล

แต่สิ่งแรกที่หมายเลขเจ็ดสิบหกสัมผัสได้คือเสียงโหวกเหวก 

ดังหนวกหู เสียงหวูดดังขึ้นมาไม่หยุด คลื่นแม่น�้ากระทบเข้ากับเรือดัง

ซ่าๆ ราวกับมีเรือจ�านวนมากก�าลังแล่นผ่านพวกเธอไป

ตอนนี้เป็นเดือนแห่งปีศาจไม่ใช่หรือ เหตุใดท่าเรือถึงได้คึกคัก 

ถึงเพียงนี้

น่าเสียดายที่ตอนนี้ขยับตัวไม่ได้ เธอจึงมองไม่เห็นภาพท่ีอยู่ 

นอกหน้าต่าง

"พ่ีแอนน่ี เหตุใดเรือพวกนั้นถึงไม่มีใบเรือเลย" เอมี่ถามอย่าง 

แปลกใจ

"น่าจะเพราะมีลูกเรือคอยพายเรืออยู่ด้านล่างกระมัง" จู่ๆ ฝีเท้า

ของแอนนี่ก็หยุดชะงัก จากนั้นเธอก็เอาตัวเข้าไปแนบชิดกับหน้าต่าง 

"เงียบไว้! มีคนมา!"

"เยอะหรือไม่" โบรกเคนซอร์ดถามอย่างกังวล

"มแีค่สีค่น เหมอืนจะไม่ได้มาจบัพวกเรา" แอนนีข่มวดคิว้ "ทัง้ยัง...

เป็นสตรีทั้งหมดด้วย"

"เป็นแม่มดทุกคนเลยหรอื" เอมีผ่ดุลกุขึน้ทันท ี"ข้ารูอ้ยู่แล้วเชยีวว่า 

ท่านเอกอัครราชทูตไม่ได้หลอกพวกเรา!"

"สมาชิกของสมาคมบลัดแฟงก์เองก็เป็นแม่มด แต่พวกนางไม่ได้

เป็นพวกเดียวกับเราเสียหน่อย" เธอพูดเสียงเข้ม "พวกเจ้าคอยดูสายตา

กับสัญญาณมือของข้าเหมือนอย่างทุกทีแล้วกัน"

"ได้เลย" ทุกคนผงกหัว

ไม่นานก็มีคนมาเคาะประตูห้องโดยสาร คนท้ังสี่ที่แอนน่ีพูดถึง

ทยอยเดินเข้ามาในห้อง แม่มดผมสีน�้าตาลแดงท่ีเดินน�าหน้าพูดด้วย

รอยย้ิมว่า "ยินดีต้อนรับพ่ีน้องทุกคนสู่เมืองเนเวอร์วินเตอร์!"
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คงเพราะคดิไม่ถึงว่าอกีฝ่ายจะออกมาต้อนรบัอย่างอบอุน่ถึงเพียงนี้  

แอนนี่จึงรู้สึกงุนงงขึ้นมา แม้กระทั่งหมายเลขเจ็ดสิบหกเองก็ยังรู้สึก

แปลกใจเล็กน้อย เพราะถึงแม้ทาคิลาจะเป็นสถานที่ซึ่งแม่มดเป็น 

ผูกุ้มอ�านาจ การต้อนรบัผูต่ื้นรูท่ี้เข้ามาใหม่ก็ไม่ได้เป็นกันเองถึงเพียงนี.้.. 

หรือว่าพวกนางจะไม่แบ่งความสามารถของแม่มดก่อน?

การมาน่ังแยกว่าเป็นแม่มดสายต่อสู้หรือสายสนับสนุนก็ถือเป็น

เรื่องที่เสียมารยาทมากจริงๆ น่ันล่ะ

เวลานีห้มายเลขเจด็สบิหกพลนัสงัเกตได้ว่าแม่มดผมสทีองคนหนึง่ 

ก�าลงัมองมายังตน ใบหน้าอนังดงามได้บ่งบอกถึงสถานะของเจ้าตวัแล้ว  

สายตาแหลมคมคู่น้ันก็คล้ายกับว่าจะมองทะลุได้ทุกสิ่ง
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หมายเลขเจ็ดสิบหกแสร้งท�าเป็นเบือนหน้าหลบด้วยความ 

หวาดกลัว

ถ้าอยากจะได้รบัความเชื่อใจจากสโมสรแมม่ดกจ็�าเปน็ตอ้งได้รับ

การตรวจสอบจากพวกเธอก่อน เธอเตรียมตัวส�าหรับเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น

แล้ว ไม่มีใครรู้เรื่องพลังของแม่มดดีไปกว่าสมาพันธ์ และการท่ีสมาคม

ขนาดใหญ่จะมีวิธีตรวจสอบจ�าพวกการใช้พลังรับรู้ถึงพลังวิเศษ หรือ

สังเกตเห็นศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าอะไรท�านองน้ันถือเป็นเรื่องท่ี 

ปกติมาก หากไม่มั่นใจว่าจะปกปิดเรื่องพวกนี้ได้ เธอคงไม่ถ่อมาถึง 

ดินแดนตะวันตกของเกรย์คาสเซิลแน่

เธอซึ่งเป็นร่างสมบูรณ์ต่างจากนักรบลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าที่ 

ไร้จิตใจพวกน้ัน เธอสามารถควบคุมร่างกายทุกส่วน ซ�้ายังปลดปล่อย

สนามพลังที่ปิดก้ันเวทมนตร์ได้อีก ไม่ว่าจะเป็นแม่มดคนใด ขอแค่ 

หมั่นฝึกฝนสองปีถึงสามปีก็สามารถใช้ทักษะนี้ได้อย่างช�่าชองแล้ว 

ตราบใดท่ีไม่ใช้พลังวิเศษจนท�าให้สนามพลังท่ีว่าเกิดการบิดเบี้ยว เธอ

ก็จะดูเหมือนคนธรรมดาท่ัวไป

ตอนที่ 690 

แม่มดปะทะแม่มด
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สรุปแล้วสนามพลังปิดก้ันเวทมนตร์และเลือดสีน�้าเงินของนักรบ

ลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าล้วนเกิดข้ึนเพราะเวทมนตร์ นักรบลงทัณฑ์แห่ง

พระเจ้าที่ไร้จิตใจพวกนั้นไม่ต่างอะไรกับสัตว์ป่า พวกมันได้แต่อาศัย

สัญชาตญาณของผู้ที่ถูกเปลี่ยนร่างในการสู้รบ ไม่แปลกนักหากไม่รู้ว่า

จะใช้พลังวิเศษท่ีมีอยู่รอบตัวได้อย่างไร แต่หลังจากท่ีวิญญาณของ

แม่มดเข้าไปสิง ร่างกายนั้นก็จะถูกใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ถึงแม้

ไม่อาจรวบรวมพายุเวทมนตร์ได้เหมือนเมื่อก่อน อีกทั้งสัญชาตญาณ

ในการต่อสู้ก็หายไปจนหมด แต่วิญญาณท่ีเป็นอมตะจะช่วยให้เจ้าตัว

สามารถฝึกซ้อมได้ซ�า้แล้วซ�า้เล่า จงึถือว่ามพีละก�าลงัและความสามารถ 

ไม่ได้ด้อยไปกว่าแม่มดอมนุษย์เลย

"เจ้าไม่ถาม...ความสามารถของพวกเราก่อนหรือ" ผ่านไปครู่หน่ึง

แอนนี่จึงพูดขึ้นมา เห็นชัดว่าเธอยังคงระมัดระวังตัวอย่างมาก

หมายเลขเจ็ดสิบหกเองก็สนใจค�าถามน้ี ระหว่างทางเธอได้รับรู้

ถึงสิง่ท่ีแอนน่ีและแม่มดคนอืน่ๆ พบเจอมา ได้ยินมาว่าแอนน่ีถูกปฏิเสธ

จากแม่มดกลุ่มหนึ่งเน่ืองจากแข็งแกร่งไม่พอ ทั้งยังเกือบจะถูกขาย 

ไปให้ขุนนางอีกด้วย

หมายเลขเจ็ดสิบหกเข้าใจเรื่องท่ีแม่มดสายต่อสู้ถูกยกย่องให ้

อยู่สูงกว่าแม่มดสายสนับสนุนดี โดยเฉพาะเมื่อแม่มดเร่ร่อนถูกกดขี่

จากเมืองมีทีเออร์อย่างหนัก การปกป้องตัวเองและพวกพ้องจึงเป็น 

วิธีส�าคัญที่จะท�าให้พวกเธออยู่รอดต่อไปได้ แต่หมายเลขเจ็ดสิบหก 

มองออกว่าความรู ้ความเข้าใจท่ีแม่มดเหล่านี้มีต่อพลังวิเศษยังคง 

ตื้นเขินมาก เพราะการตื่นรู้ระดับสูงจะท�าให้ความสามารถของแม่มด

สายสนับสนุนเกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดที่ว ่าพลิกจากหน้ามือเป็น 

หลังมือทีเดียว ด้วยเหตุนี้การที่สมาคมบลัดแฟงก์ไม่ยอมรับแม่มด 

สายสนับสนุน อีกทั้งยังเอาพวกเธอไปขายให้กับขุนนางจึงเป็นวิธีการที่
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โง่เง่าสุดๆ

แต่การไม่สนใจเรือ่งพลงัความสามารถเลยก็ค่อนข้างแปลกไปหน่อย 

เหมือนกัน มันเหมือนเป็นการกระโดดข้ามจากปลายด้านหนึ่งไปสู่ 

อกีด้านเลยก็ว่าได้ อย่างไรเสยีการตืน่รูร้ะดบัสงูก็มโีอกาสเกิดขึน้น้อยมาก  

แม่มดท่ีชั่วชีวิตนี้ไม่อาจยกระดับความสามารถของตัวเองได้ก็มีถมไป 

ยังไม่พูดถึงเรื่องท่ีว ่าแม่มดสายต่อสู ้เองก็มีโอกาสในการพัฒนา 

ความสามารถได้เหมือนกัน ดังนั้นสุดท้ายแล้วการท่ีสถานะของแม่มด

สายต่อสู้อยู่สูงกว่าจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมาแต่ไหนแต่ไร พอเห็นแม่มด

พวกน้ีปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแล้ว หมายเลขเจ็ดสิบหก 

จึงมองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมาก

และไม่อาจโทษแอนนี่ท่ีมีท่าทีระมัดระวังตัวเช่นน้ีได้

"หากเจ้าหมายถึงการทดสอบความสามารถ ปกติจะจัดขึ้นในอีก

สามวันหลังจากนี้น่ะ" แม่มดผมสีน�้าตาลแดงพูดด้วยรอยย้ิม "พวกเจ้า

เดินทางมากันตั้งหลายวันจะต้องเหน่ือยเป็นแน่ เอาไว้พักผ่อนกัน 

เต็มท่ีแล้วค่อยท�าการทดสอบก็ได้ เช่นนั้นผลลัพธ์จะค่อนข้างแม่นย�า

มากกว่า พวกเจ้าคิดเห็นว่าอย่างไรกัน จรงิส ิข้าชือ่เวนด้ีเป็นผูร้บัผดิชอบ 

ดูแลสโมสรแม่มด หลังจากนี้หากมีข้อสงสัยอะไรก็ถามข้าได้เลยนะ"

แอนนียั่งคงไม่วางใจ "แล้วถ้าผลการทดสอบบอกว่า...ความสามารถ 

ของพวกเราไม่มีประโยชน์อะไรล่ะ"

"ท้ังพระราชาโรแลนด์และสโมสรแม่มดต่างเห็นตรงกันว่าไม่มี

ความสามารถใดไร้ประโยชน์" แม่มดที่เรียกตัวเองว่าเวนดี้ยังคง 

ตอบค�าถามด้วยเสียงอันนุ่มนวล "ข้ารู้ว่าพวกเจ้าก�าลังกังวลเรื่องอะไร 

ตอนที่เข้ามาอยู่ในเมืองเนเวอร์วินเตอร์แรกๆ แม่มดหลายคนต่างก็เคย

กังวลเหมือนกับเจ้า ความจริงแล้วการทดสอบพลังเป็นแค่การท�าให้ 

พระราชาทรงรูจ้กัพวกเจ้ามากขึน้เท่านัน้ มนัไม่ได้หมายความว่าพวกเจ้า 
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จะต้องเข้ามาเป็นสมาชิกของสโมสรแม่มด"

แอนนี่มึนงงไปทันใด "หมายความว่าอย่างไร"

"หมายความว่าต่อให้ไม่อยากรับใช้พระราชา พวกเจ้าก็สามารถ

ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเฉกเช่นคนธรรมดาท่ัวไปได้"

ค�าพูดนี้ท�าเอาหมายเลขเจ็ดสิบหกใจเต้นไม่เป็นส�่า เธอรู้ดีว่า

สภาพแวดล้อมอันผ่อนคลายคือสิ่งที่จ�าเป็นอย่างมากต่อการท�าให้

แม่มดยกระดับกลายเป็นระดับสูง อย่างเมืองทาคิลาก็ปล่อยให้แม่มด

ทุกคนใช้พลังของตัวเองได้ตามใจนึก แถมแม่มดที่มีศักยภาพยังจะ 

ได้รับการเลี้ยงดูจากสมาพันธ์เป็นพิเศษด้วย ย่ิงเมืองศักดิ์สิทธ์ิที่แม่มด

อยู่ในสถานะผูป้กครองด้วยแล้ว จ�านวนแม่มดทีม่คีวามสามารถระดบัสงู 

ก็จะย่ิงมากตามไปด้วย

ส่วนแม่มดท่ีต้องคอยใช้ชีวิตอยู่อย่างหลบๆ ซ่อนๆ แม้แต่โอกาส

จะฝึกฝนพลังก็แทบจะไม่มี เช่นน้ีพวกเธอจะพัฒนาได้อย่างไร หาก 

เมืองเนเวอร์วินเตอร์สามารถท�าให้แม่มดอาศัยอยู่ได้อย่างอิสระเหมือน

อย่างที่อีกฝ่ายพูดมาจริงๆ เช่นน้ันก็หมายความว่าเมืองแห่งน้ีมีเงื่อนไข

ที่จะท�าให้แม่มดระดับสูงถือก�าเนิดขึ้นมาอยู่

บางทีตอนน้ีพวกนางอาจจะยังไม่ใช่ผู้ถูกเลือก แต่อีกไม่ก่ีปีหลัง

จากนี้เล่า อารมณ์ภายในใจของหมายเลขเจ็ดสิบหกพลุ่งพล่านข้ึนมา 

บางทีหากข้าหาโอกาสแอบพูดคุยกับสโมสรแม่มดเป็นการส่วนตัวแล้ว

ชวนพวกนางมาเป็นเครือข่ายของสมาพันธ์ได้ นั่นก็น่าจะเป็นตัวเลือก

ที่ดีที่สุด

"ไม่ต้องรบัใช้พระราชาก็ได้หรอื" แอนน่ีเหมอืนจะไม่กล้าเชือ่หูตวัเอง

"ถูกต้อง สโมสรแม่มดจะไม่บบีบงัคบัให้พ่ีน้องคนใดลงนามสญัญา  

เพียงแต่ว่าการเป็นสมาชิกของสโมสรจะท�าให้พวกเจ้าได้รับประโยชน์

มากมาย งานท่ีท�าก็สุดแสนจะสบาย แม่มดทุกคนจึงเข้ามาอยู่ใน
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ครอบครัวนี้กันหมด"

"ขออภัยเจ้าค่ะ ท่านเวนด้ี..." โบรกเคนซอร์ดพูดขึ้นมา "ท่าน 

พอจะบอกพวกเราได้หรือไม่ว่าปกติแล้วงานของแม่มดคืออะไร"

"ไม่ต้องเรียกข้าว่าท่านหรอก" เวนดี้ส่ายหัวย้ิมๆ "พวกเราเป็น 

พ่ีน้องกันไม่ใช่หรือ ส่วนเรื่องงานก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของพวกเจ้า 

อย่างอฟีลนิทีก่ลัน่เหล้าได้ก็ไปเปิดร้านเหล้าอยู่ในเมอืง ลนูาท่ีท�าให้วัตถุ

มพีลงัแม่เหลก็ก็ไปรบัผดิชอบเรือ่งแสงสว่างในโรงงานทัง้หมด ยังมนีาน่า  

ไพน์...ความสามารถในการรักษาอันยอดเย่ียมท�าให้นางกลายเป็น 

ทูตสวรรค์ตัวน้อยของเมืองเนเวอร์วินเตอร์ ข้าได้ยินท่านเอกอัครราชทูต

บอกว่าพวกเจ้าต้องการการรักษาใช่หรือไม่"

ไม่มีตัวอย่างท่ีเก่ียวข้องกับการต่อสู้เลย หมายเลขเจ็ดสิบหก

ขมวดคิ้วขึ้นมา หรือว่าพวกนางจะไม่สนใจเรื่องความต่างของพลังจริงๆ 

เช่นน้ันพระราชาแห่งเกรย์คาสเซิลเอาชนะนักรบลงทัณฑ์แห่งพระเจ้า

ของศาสนจักรได้อย่างไรกัน

"พวกท่านสามารถรักษาขาทั้งสองข้างของฮีโร่ได้จริงหรือ" เอมี่

ถามด้วยน�้าเสียงตื่นเต้น

"ต้องให้นาน่าลองรกัษาดถูงึจะรู"้ เวนดีพ้ยักหน้าให้แม่มดผมสทีอง  

"แต่ก่อนหน้าน้ันพวกเจ้าช่วยแนะน�าตวัหน่อยได้หรือไม่ ว่าพวกเจ้าเป็นใคร 

มาจากท่ีใดกัน"

หมายเลขเจ็ดสิบหกไม่สนใจว่าตัวเองจะได้รับการรักษาหรือไม่ 

ความสนใจท้ังหมดของเธอกลับพุ่งไปอยู่ท่ีแม่มดทั้งสี่คน

หินเวทมนตร์หลากสีเหนือหน้าอกค่อยๆ ร้อนผ่าวข้ึนมา นี่คือ 

สิ่งยืนยันว่ามีคนก�าลังใช้พลังอยู่ ความร้อนที่ว่าน้ีไม่ใช่ความร้อนท่ี 

เกิดขึ้นตรงผิวหนังที่สัมผัสกับแหวน หากแต่เป็นท่าทีตอบสนองของ

วิญญาณโดยตรง
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การตรวจสอบเริ่มขึ้นแล้ว เธอครุ่นคิด

ตัง้แต่แอนนีไ่ปจนถึงฮโีร่ ทกุคนต่างเล่าเรือ่งราวคร่าวๆ ของตวัเอง

ออกมา ฝ่ายเวนดี้ก็คอยซักถามไปหลายค�าถาม ส่วนแม่มดผมสีด�าท่ี 

ดูอายุค่อนข้างมากก�าลังจดข้อมูลลงไปในสมุด ในระหว่างน้ีความร้อน

จากหินเวทมนตร์ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

หลังจากท่ีถามเสร็จแล้ว เวนดี้ก็มองมาทางหมายเลขเจ็ดสิบหก

"เจ้า...ไม่ใช่แม่มดหรือ"

"นางเป็นสหายของพวกข้า" เอมี่พูด "หากไม่ได้นางช่วยถ่วงเวลา

อศัวินของอาณาจกัรดอว์นทีไ่ล่ตามมา พวกข้าคงจะถูกจบักลบัไปขงัคกุ 

แล้ว"

"ข้าเคยเป็นคนน�าทางให้กับงานประมูลใต้ดินของเมืองกลอรี  

พูดอีกอย่างได้ว่าเป็นสาวใช้ ท่านเอกอัครราชทูตซื้อตัวข้ามาจาก 

พวกนั้น..." หมายเลขเจ็ดสิบหกค่อยๆ เล่าเรื่องท่ีเธอเตรียมเอาไว้ อีกทั้ง

ยังลอบสังเกตวิธีการตรวจสอบของอีกฝ่ายไปด้วย ค�าถามเหล่านั้น 

ไม่ได้ผุดขึ้นมาอย่างเลื่อนลอย หากแต่เป็นค�าถามที่มีเป้าหมายชัดเจน

และไม่สามารถตอบแบบก�ากวมได้

บางทีหนึ่งในพวกเธออาจจะมีคนท่ีแยกแยะค�าพูดโกหกได้

ในจุดน้ีหมายเลขเจ็ดสิบหกไม่กังวลแม้แต่น้อย เธอสามารถ

ควบคุมการเคลื่อนไหวของทั้งร่างกายได้อย่างแม่นย�า ซ�้ายังตัดการ

เชื่อมต่อกับส่วนใดส่วนหน่ึงได้ชั่วคราวด้วย การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ 

น้อยๆ เวลาพูดโกหกจึงไม่ปรากฏ มีเพียงต้องเข้ามานั่งในหัวของเธอ

เท่าน้ัน มิฉะนั้นอีกฝ่ายก็ไม่มีทางจับผิดค�าพูดของเธอได้แน่ๆ

และสิ่งที่เกิดข้ึนก็ช่วยยืนยันการคาดเดาของเธอ

หลังตอบค�าถามเสร็จ เวนดี้ไม่ได้แสดงท่าทีแปลกประหลาดใดๆ 

ออกมา "อย่างนีน้ีเ่อง ขอบคณุเจ้ามากนะทีช่่วยพวกนางเอาไว้ หากไม่มี
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ที่อื่นให้ไป เจ้าจะไปพักกับพวกนางอยู่ที่หอการทูตก่อนก็ได้"

"ขอบคุณท่านมากเจ้าค่ะ" เธอท�าสีหน้าต้ืนตันใจออกมา

"เดีย๋วก่อน..." ในตอนน้ีเองแม่มดผมสเีขยีวทียื่นอยูเ่งยีบๆ ก็พูดขึน้  

"พอจะบอกข้าได้หรือไม่ว่าแหวนที่อยู่ตรงหน้าอกวงนั้น เจ้าได้มันมา

จากท่ีใดกัน"
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ค�าพูดน้ีท�าให้หมายเลขเจ็ดสิบหกรู้สึกแปลกใจเล็กน้อย

ดูเหมือนคนที่ตรวจสอบจะไม่ได้มีแค่คนเดียว

ทว่าการฝึกฝนตลอดสี่ร้อยปีได้สอนเธอแล้วว่าควรปกปิดอารมณ์

อย่างไร นอกจากน้ีร่างกายยังสามารถตัดขาดจากจิตส�านึกได้ทันทีท่ี

เธอต้องการ แค่ค�าถามท่ีถามขึ้นมาโดยไม่ทันได้ตั้งตัวย่อมยากที่จะ 

ท�าอะไรเธอได้

หมายเลขเจ็ดสิบหกแสร้งท�าเป็นตกใจ จากน้ันจึงล้วงเอาแหวน

ออกมาจากหน้าอกด้วยท่าทางคล้ายไม่ค่อยเต็มใจนัก เธอลังเลอยู ่

ครู่หนึ่งค่อยพูดข้ึนมาว่า "ข้าแอบ...ขโมยมันมาจากเงินตราทมิฬเจ้าค่ะ"

ขณะเดียวกันภายในใจของเธอก็รู้สึกยกย่องสโมสรแม่มดมากขึ้น

กว่าเดิม แรกเริ่มเธอคิดว่าการต้อนรับของอีกฝ่ายเป็นกันเองมากเกินไป 

แต่ดูแล้วเหมือนจะไม่ได้เป็นเช่นนั้น แม่มดคนหนึ่งสามารถแยกแยะ 

ค�าพูดโกหก ส่วนแม่มดอีกคนมคีวามสามารถในการมองทะล ุนีถื่อได้ว่า 

อีกฝ่ายมีความระมัดระวังตัวอย่างมาก

"เงินตราทมิฬ?" แม่มดผมยาวสีเขียวหยิบแหวนจากมือของเธอ

ตอนที่ 691 

ทางเข้าสู่เมือง
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ไปส�ารวจดูอย่างละเอียดอยู่ครู่หนึ่ง "น่ี...เหมือนจะเป็นหินเวทมนตร์  

แต่ดูอีกทีก็เหมือนจะไม่ใช่"

หมายเลขเจ็ดสิบหกลอบขมวดค้ิว พวกนางรู้เรื่องหินเวทมนตร์

ด้วยหรือ เช่นนี้ก็ยุ่งยากแล้ว ถึงแม้วิธีการกระตุ้นมันจะไม่เหมือนกับ 

หินเวทมนตร์ทั่วไป แต่ขอแค่มีเวลาส�ารวจ ไม่ช้าก็เร็วพวกนางจะต้อง

พบวิธีใช้งานมันแน่ เธอต้องดึงความสนใจของอีกฝ่ายออกจากแหวน 

เพราะถึงอย่างไรแหวนเช่นน้ีเธอก็มีอยู่แค่วงเดียว

"เงินตราทมิฬก็คืองานประมูลใต้ดินท่ีข้าเคยท�างานให้...ที่น่ัน 

มักจะเปิดประมูลของท่ีไปเอามาจากซากโบราณสถาน เจ้านายข้าบอก

ว่าพวกมันมีพลังที่น่าเหลือเชื่อ ย่ิงเป็นของแปลกก็จะย่ิงเป็นที่ถูกใจของ

ผู้ประมูล นอกจากนี้บางครั้งพวกเขายังเปิดประมูล...ประมูล..."

"อะไรหรือ" เวนดี้ถาม

"ประมูลแม่มดเจ้าค่ะ" หมายเลขเจ็ดสิบหกพูดเสียงเบา

พอได้ยินประโยคน้ี บนใบหน้าของทั้งสี่คนก็ฉายแววกรุ่นโกรธ 

ขึ้นมาทันใด ความสนใจในแหวนพลันน้อยลงไปกว่าเดิม เห็นได้ชัดว่า

พวกเธอรูส้กึเจบ็ปวดกบัเรือ่งทีแ่ม่มดถูกน�าไปขายเหมอืนทาส ซึง่อกีด้าน 

ก็แสดงให้เห็นว่ากลุ่มแม่มดของเกรย์คาสเซิลไม่มีทางเห็นด้วยกับ 

วิธีการของเมืองมีทีเออร์แน่

"หมายเลขเจ็ดสิบหกไม่ได้โกหก ข้าเองก็เกือบถูกเงินตราทมิฬ 

ขายให้กับขนุนาง" เอมีพู่ดส�าทับ "โชคดท่ีีท่านเอกอัครราชทตูช่วยข้าเอาไว้"

"สักวันพวกมันจะต้องชดใช้ในสิ่งท่ีท�า" แม่มดผมสีทองพูดเสียง

เย็นเยียบ

"แหวนวงนั้น..." หมายเลขเจ็ดสิบหกแสร้งท�าเป็นหวาดกลัว

"แม้ข้าจะคิดว่าท่านอกาธาจะต้องสนใจของสิ่งนี้มากแน่ๆ แต่รอ

ให้เจ้าคุ้นเคยกับเมืองเนเวอร์วินเตอร์ก่อนค่อยว่ากันดีกว่า" แม่มด 
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ผมสีเขียวยักไหล่ก่อนส่งแหวนคืนมาให้เธอ

หมายเลขเจ็ดสิบหกประหลาดใจเล็กน้อย อกาธา? ชื่อน้ีคุ้นหู 

ย่ิงนัก เหมือนข้าเคยได้ยินจากท่ีใดมาก่อน

"ข้าขอรับรองว่าพวกเจ้าจะไม่มีทางพบเจอเร่ืองเช่นน้ีอีก" เวนดี ้

พูดปลอบ "ในเมอืงเนเวอร์วินเตอร์ไม่มใีครกล้าท�าร้ายพวกเจ้า พระราชา

โรแลนด์ทรงเชื่อมั่นว่ายุคสมัยที่แม่มดกับคนธรรมดาสามารถใช้ชีวิต

ร่วมกันใกล้จะมาถึงแล้ว เมื่อถึงตอนนั้นไม่เพียงดินแดนตะวันตกของ

เกรย์คาสเซิล แต่ทั่วท้ังอาณาจักรก็จะไม่มีใครมองว่าเจ้าเป็นเขี้ยวเล็บ

ของปีศาจอีก"

"จะมีวนันัน้จรงิๆ น่ะหรอื" โบรกเคนซอร์ดถามอย่างเชือ่ครึง่ไม่เชือ่ครึง่

"แน่นอน สโมสรแม่มดตัง้ขึน้มาก็เพ่ือการน้ีล่ะ" เวนดีพู้ดด้วยรอยยิม้  

"ตอนนี้ข้าพาพวกเจ้าไปพักผ่อนก่อนดีกว่า"

หมายเลขเจด็สบิหกถูกลกูเรอืย้ายไปนอนบนเปลช้าๆ ก่อนจะแบก

ออกมาจากห้องโดยสาร ทันทีท่ีออกมาจากเรือก�าปั่น ในที่สุดเธอก็ 

ได้เห็นบรรยากาศของท่าเรือทั้งหมด หิมะท่ีโปรยปรายจากท้องฟ้า 

ไม่ได้ท�าให้เมืองดูเงียบเหงาลงเลย คนหลายสิบคนยืนเรียงแถวหน้า

กระดานคอยกวาดหิมะท่ีตกลงมาบนพ้ืน ไกลออกไปมีเรือรูปร่าง 

แปลกประหลาดก�าลังขนสินค้าลงมา มันไม่มีเสากระโดงและใบเรือ

อย่างที่เอมี่บอก แต่กลับแล่นไปมาบนแม่น�้าได้

"เรือพวกนั้นเหมือนจะไม่มีไม้พาย..."

"เหตุใดดูแล้วเหมือนมันสร้างมาจากหินเลยล่ะ"

บรรดาแม่มดซบุซบิกันเสยีงเบา ส่วนเธอมองเหน็รอยย้ิมภาคภูมใิจ 

ที่อยู่บนใบหน้าของเวนดี้ได้อย่างชัดเจน

แต่สิ่งที่ท�าให้หมายเลขเจ็ดสิบหกแปลกใจไม่ได้มีเท่าน้ี
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หลังทุกคนเข้ามาสู่เขตตัวเมือง ภาพของเมืองเนเวอร์วินเตอร์ก็

ค่อยๆ ปรากฏให้เห็นตรงหน้า

เมืองหลวงแห่งใหม่น้ีไม่เหมือนกับเมืองศักดิ์สิทธ์ิของสมาพันธ์  

ซ�้ายังต่างจากเมืองของมนุษย์ทุกแห่งท่ีเธอเคยเห็นมา ตั้งแต่ถนนที่ 

ท้ังกว้างและแข็งแรงซึ่งทอดยาวออกไปเหมือนเส้นตรงสีด�า แม้หิมะ 

จะตกลงมาไม่หยุดก็ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการสัญจร เพราะหิมะที่

กองอยู่ด้านบนจะถูกกวาดลงไปสองข้างทางอย่างเป็นระเบียบ ดูแล้ว

เหมือนกองดินสีขาวเป็นหย่อมๆ

ข้างทางยังมีต้นไม้ปลูกเรียงแถวกันไว้เพื่อความสวยงาม บนต้นที ่

แห้งโล้นในเวลานี้ถูกตกแต่งด้วยริบบิ้นหลากสี เธอนึกภาพออกเลยว่า 

ท่ีนีใ่นช่วงฤดรู้อนน่าจะเตม็ไปด้วยต้นไม้สเีขียวชอุม่ ยอดไม้คงสานตวักัน 

ไปมาจนกลายเป็นกันสาดตามธรรมชาติ

บ้านทรงสี่เหลี่ยมท่ีสร้างขึ้นจากอิฐต้ังเรียงรายกันเป็นระเบียบ  

ทุกหลังแทบจะมีขนาดเท่ากัน นอกจากนี้หมายเลขเจ็ดสิบหกยังไม่เห็น

บ้านไม้หรือบ้านท่ีมุงข้ึนจากหญ้าแม้แต่หลังเดียว

เห็นกันอยู่ว่านี่เป็นช่วงเดือนแห่งปีศาจ แต่ภายในเมืองกลับ 

เตม็ไปด้วยผูค้นทีอ่อกมาท�างานท่ามกลางหมิะ มหีลายคนหยุดเดินแล้ว

พยักหน้าทักทายแม่มดผมสีด�าในตอนที่เดินผ่าน สีหน้าพวกเขาล้วน

เตม็ไปด้วยความอบอุน่ ไม่เหมอืนการฝืนท�าเพราะถกูอ�านาจกดขีเ่อาไว้ 

สักนิด

และจุดน้ีท�าให้เธอสนใจมากท่ีสุด

เธอไม่เคยเหน็ภาพแม่มดกับคนธรรมดาใช้ชวีติเท่าเทยีมกันเช่นน้ี 

มาก่อน แม้จะเคยได้ยินว่าทัง้สองเคยอาศัยอยู่ร่วมกนัแบบไม่ข้องเก่ียวกัน 

ในสงครามแห่งเจตจ�านงพระเจ้าครั้งแรก แต่น่ันก็เป็นเร่ืองเมื่อเจ็ดร้อย

ถึงแปดร้อยปีก่อน แถมเมืองแห่งนี้ยังเหมือนจะก้าวหน้าไปมากกว่าน้ัน 
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เพราะทั้งสองฝ่ายไม่เพียงอาศัยอยู่ร ่วมกัน แต่ยังรวมเป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกันด้วย

'พระราชาโรแลนด์ทรงเชื่อมั่นว่ายุคสมัยท่ีแม่มดกับคนธรรมดา

สามารถใช้ชีวิตร่วมกันใกล้จะมาถึงแล้ว' ภายในหัวของเธอพลันม ี

ค�าพูดของเวนดี้ผุดขึ้นมา

ทีแ่ท้นีไ่ม่ใช่เรือ่งล้อเล่น สิง่น้ีเริม่กลายเป็นจรงิในเมอืงเนเวอร์วนิเตอร์ 

แล้ว

ระหว่างท่ีโดยสารทางเรอืมาเป็นเวลาเดอืนกว่า เธอได้ฟังเรือ่งราว

ของเจ้าชายล�าดบัทีส่ีแ่ห่งเกรย์คาสเซลิมาพอสมควร จากผูป้กครองของ

เมอืงชายแดนอนัแร้นแค้นสูก่ารเป็นพระราชาของอาณาจกัร หากสงคราม 

ในช่วงแรกถือเป็นสงครามระดับต�่าระหว่างคนธรรมดาด้วยกัน เช่นนั้น

การที่เขาเอาชนะศาสนจักรซึ่งมีนักรบลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าได้ก็อาจ

เป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเขาแล้ว หรือว่าทั้งหมดนี้

จะเก่ียวข้องกับสิ่งท่ีเธอเห็นอยู่ตรงหน้ากัน

หากไม่เป็นเพราะต้องแกล้งท�าเป็นบาดเจ็บ หมายเลขเจ็ดสิบหก

คงจะลุกไปเดินส�ารวจทั่วเมืองอย่างละเอียดแล้ว

ตามท่ีพาซาร์บอกไว้ ไม่ช้าก็เรว็พวกเธอจะต้องตดิต่อกับคนธรรมดา 

อยู่ดี แต่เพ่ือท่ีจะเอาชนะปีศาจ ตอนน้ีพวกเธอจ�าต้องปิดบังอดีตของ

สมาพันธ์ไว้ก่อน ศัตรูก�าลังคืบคลานใกล้เข้ามา พวกเธอไม่อาจทิ้ง

โบราณสถานในเขาวงกตใต้ดินไปได้ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยท่ีจะสะสาง 

เรือ่งวุน่วายท่ีเมอืงมทีีเออร์ทิง้เอาไว้ในระยะเวลาสัน้ๆ แต่ขอเพียงแม่มด

สามารถมีชีวิตรอดต่อไปได้ ต้องมีสักวันที่ทาคิลาจะกลับมาย่ิงใหญ่แน่ 

ในจุดน้ีท้ังท่านอควาเรียสกับท่านนาตายาต่างก็มีความเห็นตรงกัน

หลังมาถึงหอการทูต หมายเลขเจ็ดสิบหกกับฮีโร่ก็ถูกหามกลับไป
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ขึน้เตยีงอกีครัง้ ส่วนแม่มดสามคนท่ีเหลอืจบักลุม่พูดคยุกันถึงสิง่ท่ีได้เหน็ 

ระหว่างทางอย่างตื่นเต้น ในระยะเวลาเพียงสั้นๆ นี้เมืองเนเวอร์วินเตอร ์

ได้สร้างความประทับใจให้กับพวกเธอไม่น้อย

จากน้ันไม่นานเวนดี้ก็พาสาวน้อยคนหนึ่งเข้ามาในห้อง

"น่ีคือนาน่า ไม่ว่าจะเป็นบาดแผลเก่าหรือใหม่ นางก็รักษาให้เป็น

เหมือนเดิมได้"

"ขาขาดก็รักษาได้หรือ" เอมี่รีบว่ิงมาที่เตียงพร้อมเปิดผ้าห่มที่อยู่

บนตัวฮีโร่ออก

เด็กสาวย่ืนมือออกไปลองดู ก่อนจะค่อยๆ ส่ายหัว "ไม่ได้หรอก 

นอกจากพวกท่านจะเก็บขาท่ีขาดของนางเอาไว้ ข้าท�าได้เพียงเชื่อมต่อ

แขนขาท่ีขาดไป ไม่สามารถท�าให้มันงอกออกมาใหม่ได้"

"เจ้าจะบอกว่าต้องหาขาใหม่สองข้างมาให้นางอย่างนั้นหรือ"

"ใช่แล้ว ถ้าตัดมาหมาดๆ ได้จะดีท่ีสุด" นาน่าตอบอย่างจริงจัง 

เห็นกันอยู่ว่าเป็นเสียงของเด็กตัวเล็กๆ แต่มันกลับท�าให้แม่มดที่อยู่ 

ตรงน้ันพากันรู้สึกสะท้านขึ้นมา
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"นาน่า!" เวนดี้ท�าตาดุใส่

"ข้าพูดความจริงน่ี ไม่ใช่แค่เชื่อมแขนขาท่ีขาดเท่าน้ัน พระราชา

ยังทรงให้ข้าท�าการทดลองอีกมาก ไม่ว่าจะเอาปีกของเหย่ียวเมอร์ลิน

มาต่อเข้ากับไก่ตวัผู้เพ่ือดูว่ามนัจะท�าให้ไก่บนิได้หรอืไม่ หรอืเอาขาของหน ู

มาต่อเข้ากับตวัของกบ สลบัร่างกายของวัวกับแพะ..." สาวน้อยกางน้ิวมอื 

ออกมานับ

แม่มดท้ังสี่คนตกใจจนอ้าปากค้างไปแล้ว

แต่หมายเลขเจ็ดสิบหกกลับสนใจค�าพูดน้ีมาก เธอรู้สึกว่ามัน

เปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้นท่ีจะศึกษาความลับของพลังมากกว่า

หวาดกลัวหรือหลบหนีมัน เห็นได้ชัดว่านี่เป็นแนวทางการท�างานของ

สมาชิกคณะค้นคว้าศาสตร์ลึกลับแห่งทาคิลา แค่มองจากจุดนี้ก็พอรู้

แล้วว่าอย่างน้อยพระราชาก็ไม่ได้เป็นคนหัวโบราณท่ีดื้อรั้น

"แล้วผลลัพธ์เล่า" เธอถามอย่างอดไม่ได้

"ตอนแรกก็ล้มเหลวไปหลายครั้ง แต่หลังจากที่พระราชาทรงให้

ลิลลี่มาเข้าร่วมการทดลอง อัตราความส�าเร็จก็เพ่ิมข้ึนมากทีเดียว  

ตอนที่ 692 

ความหวังใหม่
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เพียงแต่หลังต่อขาไปแล้วมักจะใช้การไม่ได้ ข้าเลยต้องมาน่ังต่อขา

คืนให้พวกมันใหม่" นาน่าหยุดลงเล็กน้อย "เอ้อ...ข้าลืมบอกไป พวกนี้

เป็นการเชือ่มอวยัวะให้สตัว์คนละสายพันธุกั์น ถ้าเป็นสตัว์ชนดิเดยีวกัน 

หลังรักษาแล้วแทบจะไม่ต่างจากของเดิมเลย ดังน้ันถ้าพวกท่านมีขา

สองข้างล่ะก็...อ้ือ..."

"อะแฮ่ม อย่าได้สนใจที่นางพูดเลย" เวนดี้ปิดปากนาน่าแล้ว 

พูดว่า "ส�าหรับเรื่องขา พวกข้าจะพยายามคิดหาทางแก้ไขให้ ถึงแม ้

จะต้องใช้เวลาสักหน่อย แต่ฮีโร่จะต้องลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งแน่นอน  

พวกเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงนะ"

ทกุคนสบตากัน ไม่มใีครกล้าเอ่ยปากตอบรบัอะไรออกมาชัว่ขณะ

"เอาเป็นว่ารักษาอาการบาดเจ็บของสหายพวกเจ้าคนนี้ก่อนแล้ว

ค่อยว่ากันดีกว่า" เวนดี้เขกหัวของนาน่าเบาๆ พร้อมส่งย้ิมเจื่อน "รีบไป

จัดการเร็วเข้า"

หมายเลขเจ็ดสิบหกแสร้งท�าสีหน้าคาดหวังระคนหวาดกลัว เธอ

มองดูขณะที่สาวน้อยเดินมาท่ีเตียงแล้วใช้สองมือกดไปบนขาท่ีหัก

แหวนที่อยู่ตรงหน้าอกร้อนข้ึนมาอีกครั้ง

ทันใดนั้นเธอก็รู้สึกว่าตัวเองเจอปัญหายุ่งยากเข้าให้แล้ว

ตอนท่ีได้รับการรักษา ข้าควรจะท�าหน้าเช่นไรกัน

หมายเลขเจด็สบิหกไม่รูว่้าการใช้เวทมนตร์รักษากระดกูและข้อต่อ 

ที่หักมีความรู้สึกอย่างไร มันเจ็บปวดหรือว่าสบาย หรือไม่มีความรู้สึก

ท้ังสองอย่าง? ตอนน้ีเธอควรจะร้องออกมาดังๆ หรือไม่ หรือว่าต้อง

กัดฟันอดทนไว้

ยังไม่ทันจะคิดค�าตอบออกมาได้ สาวน้อยก็ดึงมือทั้งสองข้าง 

กลับเสียแล้ว "ขาของท่านไม่เป็นอะไรแล้ว ต่อไปเป็นแขนนะ"

เธอลองยกขาท่ีหักข้ึน ก่อนจะพบว่ามันขยับเขย้ือนได้ไม่มีปัญหา
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ไม่นานแขนที่บิดเบี้ยวก็ฟื้นคืนสู่สภาพปกติ

"จติใจของท่านแขง็แกร่งมากทเีดียว" นาน่ามองเธออย่างแปลกใจ  

"คนปกติหลังจากรักษาเรียบร้อยแล้วมักจะหลับไปโดยไม่หาวด้วยซ�้า 

ท่านถือเป็นคนแรกเลยนะน่ี"

หัวใจของหมายเลขเจ็ดสิบหกหล่นวูบ เธอแสร้งท�าท่าลุกลี้ลุกลน 

"ข้า...ข้าแค่..."

"แต่การหลับเป็นแค่การตอบสนองตามธรรมชาติของร่างกาย  

พอตื่นข้ึนมาก็ไม่มีอะไรแล้ว ท่านไม่ต้องกังวลนะ" สาวน้อยพูดตัดบท 

"ถ้าไม่ได้ขยับเขย้ือนมาเป็นเวลานาน ช่วงแรกอาจจะยังไม่ค่อยชิน  

พอผ่านไปสองวันก็จะดีข้ึนเอง"

"จริง...จริงหรือ ขอบ...ขอบคุณ..."

โชคดีที่ตอนน้ีแม่มดผมทองผู ้ท�าหน้าที่ตรวจสอบไม่อยู่ด้วย 

หมายเลขเจ็ดสิบหกแอบช�าเลืองมองดูเวนดี้ ก่อนจะพบว่าความสนใจ

ของอีกฝ่ายไม่ได้อยู่ท่ีตัวเธอ หากแต่ก�าลังคุยกับฮีโร่อยู่อีกด้าน เธอจึง

รู้สึกโล่งใจขึ้นมาเล็กน้อย

"ท่านหายแล้วจริงๆ หรือ" เอมี่ถามอย่างเป็นห่วง

หมายเลขเจ็ดสิบหกลองยกแขนข้างขวาท่ีหักโบกไปมา "อื้อ  

หายแล้ว ความสามารถของคุณหนูนาน่าช่างน่าอัศจรรย์ย่ิงนัก..."

เมื่อเห็นดังนี้ความกังวลในสายตาของแม่มดท่ีเหลือจึงลดลงไป

ไม่น้อย เอมี่ถึงขั้นกัดฟันเดินเข้าไปหาเวนด้ี ก่อนจะดึงแขนเส้ือของ 

อีกฝ่ายแล้วพูดว่า "ได้โปรดใช้ขาของข้ารักษาให้ฮีโร่ด้วยเถอะ"

"อะไรนะ" เวนด้ีดูตกตะลึงอย่างเห็นได้ชัด

"ความสามารถของข้าคือการรกัษาตัวเอง แม้จะตดัขาไปท้ังสองข้าง  

ไม่แน่มันอาจจะงอกข้ึนมาใหม่ก็ได้"

"ไม่ เอมี่ อย่า..." ฮีโร่รีบพูด "ก่อนหน้านี้เจ้าเพียงแค่บาดเจ็บ 
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เล็กๆ น้อยๆ ถ้าเกิดมันไม่งอกขึ้นมาใหม่เล่า เจ้าคิดจะท�าอย่างไร"

"ข้ายินดีท่ีจะลองเสี่ยงดู" เธอยังคงยืนกราน

"แอนนี่ ห้ามนางหน่อยสิ!"

"เอมี่ ไม่ต้องพูดแล้ว ต่อให้เจ้าท�าให้ฮีโร่ยืนขึ้นมาได้ นางก็คง 

รับไม่ได้เหมือนกัน"

"แต่..."

"เอาเถอะ พวกท่านไม่ต้องเถียงกันแล้ว" จู่ๆ นาน่าก็พูดข้ึน "บางที

อาจจะมีอยู่วิธีหนึ่งท่ีสามารถรักษาขาของนางได้"

สายตาทุกคู่จับจ้องไปยังเธอ

"ปีน้ีข้าอายุสิบหกแล้ว อีกสองปีก็น่าจะบรรลุนิติภาวะ และ 

ความสามารถหลังบรรลุนิติภาวะจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างมาก ไม่แน่พอ

ถึงตอนนั้นข้าอาจจะท�าให้แขนขาท่ีขาดไปงอกออกมาใหม่ก็ได้" เธอ 

ท�าปากขมบุขมบิ "นอกจากนียั้งมโีอกาสท่ีจะพัฒนาความสามารถของข้า 

ขึ้นไปด้วย หากข้าสามารถท�าได้เหมือนอย่างพ่ีอันนากับพ่ีลีฟ ไม่แน่นะ 

ข้าอาจจะท�าให้นางมีขางอกเพ่ิมออกมาอีกสองข้างก็ยังได้"

"พัฒนาความสามารถ? มันคืออะไรกัน" เอมี่เบิกตากว้าง

"คือการที่พลังวิเศษในร่างจับตัวกันแล้วกลายเป็นรูปร่างใหม่ 

โดยสิ้นเชิง พวกท่านคงไม่เคยเห็นใช่หรือไม่" นาน่าพูดด้วยน�้าเสียง

ภูมิใจ "เอาเป็นว่ามันสุดยอดมากแล้วกัน ขอแค่ตั้งใจเรียนหนังสือ  

พวกท่านเองก็มีโอกาสที่จะพบความสามารถใหม่ได้"

เมื่อได้ยินสาวน้อยบรรยายออกมาอย่างตื่นเต้น ภายในใจ

หมายเลขเจ็ดสิบหกพลันรู้สึกเหมือนมีคลื่นพายุถาโถมเข้ามา

หากเธอเข้าใจไม่ผิด การพัฒนาความสามารถที่อีกฝ่ายพูดถึง 

ก็คือการตื่นรู้ระดับสูง

แต่รู้สึกเหมือนเธอก�าลังฟังนิทานหลอกเด็กอยู่อย่างไรอย่างนั้น...
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สโมสรแม่มดมแีม่มดระดบัสงูอยู่หลายคนเชยีวหรอื ท้ังยังเกิดขึน้ภายในช่วง 

สองปีด้วยเน่ียนะ

จะเป็นไปได้อย่างไรกัน

แม่มดระดับสูงไม่ใช่ข้าวสาลีที่ปลูกในทุ่งนา ที่หว่านเมล็ดพันธุ์ 

ลงไปเท่าใดแล้วจะได้ข้าวกลบัมาเท่านัน้! ผูต่ื้นรูท้ีม่กีารพัฒนาแต่ละคน 

ล้วนเป็นทรัพย์สมบัติอันล�้าค่าของสมาพันธ์ ต้องอาศัยทั้งพรสวรรค์ 

ความขยัน และโชคชะตา จะขาดสิ่งใดสิ่งหน่ึงไปไม่ได้ กระทั่งตัวเธอ

ก่อนที่จะกลายเป็นนักรบลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าก็ยังเป็นแค่แม่มด 

สายต่อสู้ธรรมดาๆ คนหนึ่งเท่านั้น

เหตุใดนาน่ากลับพูดเหมือนว ่าแม่มดส่วนใหญ่จะพัฒนา 

ความสามารถได้อย่างแน่นอน

ขอแค่ตั้งใจเรียนหนังสือก็จะพัฒนาความสามารถใหม่ข้ึนมาได้ 

ค�าพูดเช่นนี้ช่างไร้สาระยิ่งนัก! จริงอยู่ท่ีการเผชิญเร่ืองราวมามากจะ 

ย่ิงท�าให้มีความรู้กว้างขวาง ตลอดจนช่วยเพ่ิมโอกาสในการตระหนักรู้ 

แต่มันก็ช่วยได้แค่นิดหน่อยเท่านั้น หากวิธีการมันง่ายถึงเพียงนั้นจริงๆ 

ในช่วงหลายร้อยปีมาน้ีสมาพันธ์คงไม่ประสบกับช่วงเวลาเลวร้ายท่ีสุด

อันเน่ืองมาจากไม่มีแม่มดต่ืนรู้ระดับสูงเลยแม้แต่คนเดียว มิหน�าซ�้า 

ยังขาดแคลนลงไปเรื่อยๆ ในช่วงครึ่งหลังของสงครามแห่งเจตจ�านง

พระเจ้าด้วย

แต่...เมื่อเจอกับแม่มดเร่ร่อนที่ไม่เคยได้ยินกระท่ังเรื่องการตื่นรู้

ระดับสูงมาก่อน นาน่ามีความจ�าเป็นอะไรจะต้องโกหกกัน

หากไม่เป็นเพราะตอนน้ีเธออยู่ในฐานะ 'คนธรรมดา' หมายเลข

เจ็ดสิบหกคงจะสอบถามความจริงจากสาวน้อยคนนี้แทนแอนน่ีกับ 

คนอื่นๆ ไปแล้ว

อย่างน้อยส่ิงท่ีมั่นใจได้ก็คือในสโมสรมีแม่มดระดับสูงอยู่จริงๆ  
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ไม่อย่างนัน้อกีฝ่ายไม่มทีางพูดออกมาได้เป็นเรือ่งเป็นราวเช่นน้ีแน่ ทว่า

จ�านวนของแม่มดระดับสูงน่าจะเป็นค�าพูดท่ีเกินจริง หรือไม่แม่มดท่ีมี

ความสามารถแข็งแกร่งบางคนก็อาจมีอ�านาจอยู่ในสโมสรแม่มด และ

สาวน้อยท่ีน่าจะเพ่ิงตืน่รูไ้ม่นานคนน้ีคงมโีอกาสพบปะกับแม่มดหน้าใหม่ 

ค่อนข้างน้อย จึงคิดว่าแม่มดท่ีมีอ�านาจพวกนั้นเคยผ่านการตื่นรู ้

ระดับสูงมา

พอคิดถึงจุดนี้ภายในใจของหมายเลขเจ็ดสิบหกก็ย่ิงรู้สึกตื่นเต้น

หรือว่าข้าจะมีโอกาสได้เจอผู้ถูกเลือกอยู่ในเมืองเนเวอร์วินเตอร์

จริงๆ
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อาหารเย็นถูกยกเข้ามาโดยผู้ดูแล

ยังไม่ทันเปิดฝาครอบออก แอนน่ีก็ได้กลิ่นหอมหวนที่ชวนให้

น�า้ลายสอแล้ว ในกล่องเหลก็มขีนมปังแผ่นหนาทีป้ิ่งจนเป็นสเีหลอืงทอง  

แค่ดูก็รู้ว่ามันท�ามาจากแป้งข้าวสาลีอย่างดีที่ถูกนวดและหมักหลังจาก

ปอกเปลือกออก นอกจากน้ียังมีเนยห่อเล็กกับน�้าซุปเนื้ออีกหน่ึงกา 

ปริมาณเพียงพอส�าหรับให้ห้าคนแบ่งกันกิน

"พวกชามและช้อนอยู่ในตู้ไม้ท่ีห้องครัว พรุ่งน้ีก็จะมีอาหารเช้ามา

ส่งให้อีก เพราะฉะน้ันไม่ต้องเหลืออาหารท้ิงไว้ค้างคืนนะขอรับ" ผู้ดูแล

พูดจาฟังดมูข้ัีนตอน "ก่อนทีจ่ะได้รบับตัรประชาชน โปรดอย่าเดินออกไป 

นอกหอการทูตโดยพลการ นอกจากนี้ห้ามลงไปยังห้องใต้ดิน หาก 

พวกท่านอยากฝึกพลังสามารถขึ้นไปฝึกได้ที่ดาดฟ้านะขอรับ บริเวณ

ชั้นหน่ึงมีห้องบริการ ข้าจะนอนอยู่ในนั้น หากต้องการอะไรก็สามารถ

มาหาข้าได้ตลอดเวลา ท่ีนี่ไม่เหมือนกับโรงพักแรมท่ัวไป ดังนั้น 

การบริการทั้งหมดจึงไม่มีค่าใช้จ่ายขอรับ"

ทั้งห้าคนรู้สึกงุนงง กระท่ังอีกฝ่ายโค้งตัวเดินจากไปแล้ว พวกเธอ

ตอนที่ 693 

บ้านในฝัน
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ก็ยังไม่ได้สติกลับคืนมา

"น่ีคือการดูแลของพวกขุนนางชั้นสูงอย่างนั้นหรือ เหมือนกับ 

บทละครเลย" เอมี่อุทานออกมาเป็นคนแรก "แต่ค�าพูดที่ใช้ดูแปลกๆ  

ไปหน่อย"

"อย่างเช่นอะไรหรือ" โบรกเคนซอร์ดกับฮีโร่ถามด้วยความอยากรู้

อยากเห็น

"ปกติตอนแรกต้องพูดว่า...'ใต้เท้า ข้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างย่ิงท่ีได้

มีโอกาสรับใช้ท่าน' อะไรท�านองน้ี"

"พวกเราไม่ใช่ขุนนาง เขาย่อมไม่มีทางพูดเช่นน้ันอยู่แล้ว" 

หมายเลขเจ็ดสิบหกพูดพร้อมกับยิ้มออกมาเล็กน้อย "เอาเถอะ ตอนน้ี

พวกเรากินกันก่อนดีกว่า ข้าหิวจะแย่แล้ว"

"จะว่าไปก็ใช่" ทุกคนกลืนน�้าลายดังอึก

แย่แล้ว พระราชาแห่งเกรย์คาสเซิลคิดจะเอาอาหารมาล่อ 

พวกเราอย่างน้ันหรือ ภายในใจแอนนี่รู ้สึกกังวล ดูเหมือนพระราชา 

จะพยายามหลอกล่อให้พวกเธอตายใจ แต่คนทีร่บัผดิชอบสโมสรแม่มด

กลับไม่ได้ถามถึงความสามารถของพวกเธอด้วยซ�้า การกระท�าที่ดู 

ขดัแย้งกันน้ีท�าให้เธอคาดเดาเจตนาของอกีฝ่ายไม่ออก ถ้าอยู่ตวัคนเดยีว 

ยังพอว่า แต่ตอนนี้ข้างกายเธอมีสหายอีกสี่คน จ�าเป็นต้องระมัดระวัง

ให้มากย่ิงขึ้น จะท�าผิดพลาดเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้เด็ดขาด

วิธีที่ปลอดภัยท่ีสุดย่อมเป็นการหนีออกไปจากดินแดนตะวันตก 

ตอนน้ีศาสนจักรล่มสลายไปแล้ว ศัตรูท่ีน่ากลัวที่สุดจึงไม่เหลืออยู่อีก 

ขอเพียงหาหมู่บ้านหรือเมืองเล็กๆ ที่อยู่ใกล้เมืองใหญ่สักแห่ง พวกเธอ

ก็จะสามารถใช้ชวีติอย่างสงบสขุต่อไปได้เหมอืนตอนทีอ่ยู่ในอาณาจกัร 

ดอว์น

แต่น่าเสียดายที่ใช้วิธีนี้ไม่ได้เสียแล้ว
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เมื่อเห็นหมายเลขเจ็ดสิบหกเดินกะโผลกกะเผลกไปที่ข้างโต๊ะ  

แอนนี่ก็อดถอนใจออกมาไม่ได้ อย่างไรเสียสโมสรแม่มดก็สามารถ

รักษาคนพิการได้จริงๆ และสิ่งท่ีพวกเธอบรรยายให้ฟังก็ค่อนข้าง 

น่าดึงดูดทีเดียว เมื่อตอนนี้มองเห็นแสงสว่างท่ีจะท�าให้ฮีโร่ลุกขึ้นมา 

ยืนได้อีกครั้ง เธอย่อมไม่อาจพาท้ังสี่คนระหกระเหินออกไปได้

ช่างเถอะ กินให้อ่ิมก่อนดีกว่า

ตอนที่แอนน่ีหยิบขนมปังทาเนยข้ึนมากิน รสชาติอันหอมหวาน

อย่างท่ีเธอไม่เคยได้สัมผัสพลันแผ่ซ่านไปทั่วโพรงปาก ตัวขนมปังนุ่ม

เสียจนแทบละลายในทันทีที่กัดมันลงไป ไม่จ�าเป็นต้องเคี้ยวอะไร 

ให้มากก็สามารถกลืนลงคอได้สบายๆ

ให้ตายเถอะ! แผนล่อด้วยอาหารน่ีช่าง...น่ากลัวจริงๆ

แม้ภายในหัวจะคิดเช่นนี้ แต่เธอกลับพบว่ามือของตัวเองก�าลัง

เอื้อมไปหยิบขนมปังแผ่นต่อไปโดยไม่อาจควบคุม

นอกจากเสียงกินแล้ว ภายในห้องก็แทบจะไม่ได้ยินเสียงใคร 

พูดอะไรออกมาเลย

กระทั่งภายในกล่องเหลือเพียงเศษขนมปัง ทุกคนจึงพากัน 

ถอนหายใจยาวเหยียด

"ต่อไปพวกเรายังจะได้กินของอร่อยเช่นนีกั้นอกีหรอืไม่" โบรกเคนซอร์ด 

ดูดน้ิวทุกน้ิวเหมือนยังอยากจะกินต่อ

"ข้าเกรงว่า...คงไม่แล้วกระมัง" เอมี่ยกกาน�้าซุปขึ้นมาเทใส่ชาม

ห้าใบเท่าๆ กัน บนน�้าซุปสีทองมีต้นหอมกับหยดน�้ามันลอยอยู่ด้านบน

เป็นดวงๆ ดูแล้วน่าอร่อยอย่างมาก "ขนมปังเช่นน้ีคงมีแค่พวกขุนนาง

ชั้นสูงเท่าน้ันที่จะได้กิน ขนมปังที่ท่านพ่อของข้ากินบ่อยๆ ยังเป็นแค่

ขนมปังแผ่นหยาบเลย"

"มีขนมปังแผ่นหยาบให้กินก็ดีมากแล้ว อย่าลืมตอนที่พวกเรา 
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ไปถึงอาณาจักรดอว์นแรกๆ สิ แม้แต่ขนมปังสักก้อนยังแทบจะไม่ตก

ถึงท้องเลย" ฮีโร่เป่าไอร้อนก่อนจะซดน�้าซุปลงไปอย่างเร่งรีบ จากนั้น 

จึงส่งเสียง "เฮ้อ" ออกมาอย่างพึงพอใจ

"ท่านเวนดี้บอกว่าถ้าเข้าไปอยู่ในสโมสรแม่มดจะได้รับประโยชน์

มากมาย...ไม่รู้ว่ารวมไปถึงอาหารด้วยหรือไม่"

"ก่อนจะเดินออกไป นางบอกว่าจะพาพวกเราไปเย่ียมชมเมือง 

เนเวอร์วินเตอร์กับสโมสรแม่มด...เอาไว้เจ้าค่อยถามนางสิ"

"ถ้ามีจริงๆ ก็ดีสินะ"

เมือ่ได้ยินเหล่าแม่มดถกกันถึงผลประโยชน์ทีส่โมสรอาจจะมอบให้  

แอนน่ีก็พลันรู ้สึกสังหรณ์ใจข้ึนมา บางทีพวกเธออาจจะต้องอาศัย 

อยู่ในเมืองแห่งน้ีเป็นเวลานานเสียแล้ว

หลังอาบน�้าเสร็จ ทุกคนต่างก็รีบปีนขึ้นไปบนเตียง ในท่ีพัก

ประกอบไปด้วยสี่ห้องนอนกับหน่ึงห้องนั่งเล่น ทั้งห้าคนปรึกษากัน 

เรื่องห้องนอนก่อนจะตกลงกันได้อย่างรวดเร็ว แอนนี่ซึ่งเป็นแม่มดที่มี

เรี่ยวแรงเยอะที่สุดย ่อมต้องเลือกท่ีจะนอนเตียงเดียวกับฮีโร ่ซึ่ง

เคลื่อนไหวตัวไม่สะดวก

เตียงนอนอ่อนนุ ่มอย่างมาก ไม่มีกลิ่นเหม็นอับติดอยู่แม้แต่ 

นิดเดียว เห็นได้ชัดว่ามีคนคอยมาท�าความสะอาดท่ีนี่อยู่เป็นประจ�า 

ภายในเตาผิงเหลือเปลวไฟอยู่เพียงเล็กน้อย แสงสลัวที่วูบไหวไปมา

ท�าให้เงาของข้าวของเครื่องใช้ทอดอยู่บนผนังหินสีขาว เงาด�าส่ายเบาๆ 

ราวกับก�าลังเต้นระบ�าไปตามจังหวะของลมหนาวท่ีพัดหวีดหวิวอยู ่

นอกหน้าต่าง

แอนนี่อุ ้มฮีโร่ขึ้นมาบนเตียงพร้อมกับห่มผ้าให้ จากนั้นค่อย 

เป่าเทียนไขให้ดับลง
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ฝ่ามือแผ่ความร้อนท�าให้บนเตียงอบอุ่นข้ึนมาทันที ฮีโร่ซุกเข้ามา

ในอ้อมอกของเธอ ก่อนจะพูดเสียงแผ่วเบาว่า "พวกเราหนีออกมาจาก

วูล์ฟฮาร์ตได้ประมาณหน่ึงปีแล้วกระมัง"

"อมื...ถ้านับจากวันทีไ่ปถึงชายแดนอาณาจกัรดอว์นก็เกอืบหน่ึงปี 

สองเดือนแล้วล่ะ" แอนน่ีพยักหน้า

"เช่นนั้นพวกเราหนีออกมาจากบ้านเกิดกันมานานเท่าไรแล้ว"

ค�าถามนีท้�าให้แอนน่ีตกอยู่ในความเงยีบ ความจรงิเธอจ�าช่วงเวลา 

ที่หนีออกมาจากบ้านเกิดไม่ค่อยได้แล้ว จ�าได้เพียงว่าที่น่ันเป็นหมู่บ้าน

อันห่างไกลทางตะวันตกเฉียงเหนือของวูล์ฟฮาร์ต หลังจากถูกเปิดเผย

ว่าเป็นแม่มด เธอก็หนีไปทางตะวันออกอย่างไม่หยุดย้ัง เดินทางด้วย

เท้าเปล่าไปครึง่ค่อนอาณาจกัรวูล์ฟฮาร์ต จนกระท่ังถูกสมาคมบลดัแฟงก์ 

ขายออกไป เธอถึงได้หยุดพักและต้ังรกรากอยู่นอกเมืองหลวง

โบรกเคนซอร์ดกับฮีโร่เองก็เป็นเช่นนี้

พวกเธอถูกบีบให้เดินทางออกจากบ้านด้วยเหตุผลที่ต่างกัน 

ระหว่างทางต้องพบเจอกับความยากล�าบาก จนสุดท้ายได้มาพบกับ 

แอนนี่ที่อาณาจักรวูล์ฟฮาร์ต พวกเธอถึงค่อยหนีไปไหนมาไหนด้วยกัน

"ข้าน่าจะออกมาได้เกือบห้าปีแล้ว" ฮีโร่พูดเสียงเบา "ห้าปีมานี้ข้า

ต้องคอยหลบซ่อนจากการไล่ล่าของศาสนจักรไปทั่วทุกที่ แทบไม่ได้

หยุดพักเลยแม้แต่นิดเดียว ตอนอยู่ที่เมืองหลวงข้ายังเคยคิดว่าในท่ีสุด

ก็ไม่ต้องหนีไปไหนแล้ว คิดไม่ถึงว่าขนาดเสียขาท้ังสองข้างไปข้าก็ยัง

ต้องว่ิงหนีอยู่อีก"

แอนนี่กอดเธอแน่นขึ้นกว่าเดิม

"ท่านเวนดี้บอกว่า...ที่นี่คือบ้านของแม่มด พวกเราจะอยู่ท่ีนี่ได้

จริงๆ หรือ" เสียงของฮีโร่กระท่อนกระแท่นไม่ต่างจากลมที่พัดอยู ่

นอกหน้าต่าง ฟังดูคล้ายกับว่าเธอก�าลังถามแอนน่ี แต่อีกทางก็ 
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คล้ายกับว่าก�าลังพูดกับตัวเอง "ข้าไม่อยากจะใช้ชีวิตเร่ร่อนเช่นนั้น 

อีกแล้ว"

แอนนีรู่ส้กึขอบตาชื้นขึน้มาทนัท ี"ไมต้่องห่วงนะ พวกเราจะมบ้ีาน

เป็นของตัวเอง เจ้าจะมีขาคู่ใหม่เอาไว้เดินเที่ยวตามที่ใจต้องการ ไม่ใช่

เอาไว้เพ่ือว่ิงหลบหนี"

"จริงหรือ..." ฮีโร่น่ิงเงียบไปครู่ใหญ่ "หากข้าเกิดท่ีเกรย์คาสเซิล 

มาตั้งแต่ต้นก็คงจะดี" พอถึงช่วงท้ายเสียงของเธอก็เบาลงจนไม่ได้ยิน

อะไรอีก

แอนน่ีอ้าปากก�าลังจะพูดออกมา แต่ได้ยินเสียงลมหายใจที่ดัง

เป็นจังหวะขัดไว้เสียก่อน

เด็กสาวที่อยู่ในอ้อมอกของเธอผล็อยหลับไปแล้ว
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หลังโรแลนด์เข้านอนแล้ว ไนติงเกลจึงเข้าสู่หมอกมายาแล้วเดิน

ออกจากปราสาทอย่างไร้สุ้มเสียง

จุดหมายของเธอคือหอการทูต

โลกด�ามืดที่ถูกท้องฟ้าราตรีปกคลุมถูกแบ่งเป็นสีขาวด�าชัดเจน

เมื่ออยู่ในโลกของหมอกมายา ด้วยประโยชน์ของโครงสร้างที่บิดเบี้ยวนี้  

เธอกระโดดเพียงก้าวเดียวก็ไปได้ไกลหลายเมตรแล้ว เดินต่อไปอีก 

ไม่ก่ีก้าวก็ทะลุผ่านก�าแพงสวนมาได้

โรแลนด์เรียกการเคลื่อนที่เช่นน้ีว่า 'แฟลช' ทั้งยังบอกอีกว่ามัน

เป็นความสามารถระดับสูงท่ีไม่ต้องใช้เวลาคูลดาวน์ ไนติงเกลถูกใจ 

ค�าว่า 'แฟลช' ทันททีีไ่ด้ยิน เพราะชือ่นีไ้ด้อธิบายทุกอย่างของความสามารถ 

เอาไว้แล้ว ท้ังเคลือ่นท่ีดจุสายฟ้า เงยีบดุจเงามดื เดีย๋วมาเดีย๋วไป ไม่อาจ 

ป้องกันได้

เพียงแต่เธอไม่ค่อยเข้าใจว่าเวลาคูลดาวน์คืออะไร

ทว่าเธอชินเสียแล้ว หลังอยู่ข้างกายโรแลนด์มาเป็นเวลานาน  

เธอก็มักจะได้ยินค�าศัพท์แปลกๆ อยู่เป็นประจ�า

ตอนที่ 694 

ล�าแสง
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เมือ่พ้นจากเขตปราสาท ไนตงิเกลก็ไม่ได้เดินลงเนินมาตามทางลาด 

อย่างที่ใช้ในยามปกติ หากแต่กระโดดออกมาจากเนินแล้วเดินไปตาม

เส้นทางที่ปรากฏขึ้นกลางอากาศ หลังเดินไปไม่ก่ีก้าวเธอก็มายืนอยู่บน

หลังคาของหอการทูตแล้ว

อาคารหลงัน้ีถูกสร้างไว้ตรงกลางระหว่างเขตปราสาทกับเขตท่ีอยู่

อาศัย ตัวอาคารสูงสี่ชั้นเท่ากับเนินที่ปราสาทของโรแลนด์ตั้งอยู่ และ

เป็นอาคารคอนกรีตหลังที่สองซึ่งสร้างต่อจากหอพักแม่มด

จุดประสงค์แรกที่สร้างมันขึ้นมาก็เพ่ือใช้ขังนักโทษที่ค่อนข้าง

ส�าคัญ อย่างเช่นภรรยาและบุตรสาวของดยุกไรอันท่ีถูกขังเอาไว้ใน 

ห้องใต้ดิน แม้จะบอกว่าเป็นการคุมขัง แต่สภาพแวดล้อมด้านในก็ 

ดีกว่าคุกก่อนหน้าน้ีมาก ย่ิงไปกว่านั้นยังมีเวลาให้ออกมาเดินเล่น 

ทุกวันด้วย ส�าหรับเธอแล้วพวกขุนนางพวกน้ีไม่ได้ล�าบากอะไรเลย

บางทีพระราชาโรแลนด์คงคิดว่าตัวเองไม่มีศัตรูให้ต้องจับมาขัง

มากมายถึงเพียงนัน้ ส่วนท่ีเป็นห้องพักด้านบนจงึกลายเป็นทีพั่กส�าหรบั

แขกคนส�าคัญท่ีเดินทางมายังเมืองเนเวอร์วินเตอร์ อย่างสมาคมเล่นแร่

แปรธาตุแห่งเมืองหลวง เหล่านักปราชญ์แห่งสมาคมโหราศาสตร์  

และคณะพ่อค้าจากฟยอร์ด พวกเขาก็ต่างเคยมาพักอาศัยอยู่ที่นี ่

ชั่วระยะเวลาหน่ึง

เนื่องจากห้องพักส่วนใหญ่ในหอการทูตไม่มีคนเข้าใช้ บวกกับอยู่

ค่อนข้างห่างไกลจากระบบท�าความร้อนในเขตชุมชน จึงท�าได้แค่ส่ง 

น�า้ประปาเข้ามาท่ีนี ่และเพราะสถานะของแขกทีม่าพักค่อนข้างซบัซ้อน 

โรแลนด์เลยเพ่ิมองครักษ์ให้มาคอยดูแลจะได้เป็นการแสดงให้เห็นว่า

ตัวโรแลนด์ให้ความส�าคัญกับแขกท่ีมาพัก อีกท้ังยังสามารถจับตา 

ดูแขกได้ด้วย

ไนติงเกลย่อมไม่เลือกท่ีจะเดินผ่านทหารยามเข้าไปในอาคาร  
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แต่ทะลุเพดานชั้นบนเข้าไปในห้องนอนท่ีเหล่าแม่มดจากวูล์ฟฮาร์ต 

พักอยู่แทน

การตรวจสอบในช่วงบ่ายไม่มีอะไรผิดปกติ พลังวิเศษภายในตัว

ของแม่มดทั้งสี่คนล้วนสงบนิ่ง ปริมาณเวทมนตร์ก็ไม่ได้มากจนผิดปกติ 

ถือว่าเป็นแม่มดธรรมดาทั่วไป ส่วนการตอบค�าถาม พวกเธอส่วนใหญ่

ก็ไม่ได้พูดโกหกอะไร จะมีแค่ตอนท่ีเล่าถึงเรื่องราวในอดีต พวกเธอ 

ถึงจะตอบค่อนข้างก�ากวมเล็กน้อย ค�าตอบที่ไม่ตรงกับใจบางส่วน 

ถูกความสามารถในการแยกแยะอนัเฉยีบคมของไนตงิเกลจบัได้ท้ังหมด  

เพียงแต่การกระท�าเช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่ปกติมาก ความยากล�าบาก  

การไล่ล่า รวมถึงการกดข่ีข่มเหงท่ีเจอมาระหว่างทาง ทุกอย่างล้วน 

กลายเป็นเงามดืในใจทีไ่ม่มแีม่มดคนใดอยากพูดถึงมนั การปิดบงัเอาไว้ 

จึงถือเป็นสิ่งท่ีคนปกติต่างก็ท�ากัน

ถ้ามแีค่แม่มดสีค่นนีม้ายงัเมอืงเนเวอร์วินเตอร์ เช่นนัน้กเ็ป็นไปได้ 

มากว่าเธอจะมีพ่ีน้องเพ่ิมมาอีกสี่คน

แต่สิง่ท่ีท�าให้ไนตงิเกลรูส้กึสนใจก็คอืหญิงสาวธรรมดาท่ีถูกเรยีกว่า 

หมายเลขเจ็ดสิบหกคนนั้น

เหน็กันอยู่ว่าร่างกายของอกีฝ่ายไม่มกีารตอบสนองของเวทมนตร์ 

สีหน้าท่าทางก็เหมือนคนปกติธรรมดาทั่วไป แต่เธอกลับรู้สึกว่ามีอะไร

บางอย่างท่ีพิกล หลังจากนั้นจึงคิดขึ้นมาได้ว่าสิ่งที่พิกลก็คือค�าตอบที่

ไม่มีการปิดบังใดๆ ของหมายเลขเจ็ดสิบหก

จากประสบการณ์ของไนติงเกล คนส่วนใหญ่มักจะยอมบอก 

ทุกสิ่งออกมาในตอนท่ีตัวเองก�าลังจะตาย แต่อดีตสาวใช้ของพ่อค้า

ใต้ดนิคนน้ีกลบัยอมเล่าทุกสิง่ออกมาให้คนแปลกหน้าทีเ่พ่ิงเจอครัง้แรก

ฟังจนหมด ท้ังยังยอมเล่าโดยไม่มีการข่มขู่ใดๆ การตอบสนองเช่นน้ี 

นับเป็นสิ่งท่ีพบเห็นได้น้อยมาก
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แต่เธอไม่อาจใช้ความคิดน้ีมาตัดสินว่าอีกฝ่ายมีปัญหาได้

เพราะหมายเลขเจ็ดสิบหกไม่ได้พูดโกหก

การไม่ได้พูดโกหกก็หมายความว่า ณ ตอนน้ีเรื่องราวต่างๆ ท่ีเธอ

เล่ามานับว่าเชื่อถือได้ นอกจากน้ียอร์โก เอมี่ กับแอนน่ีต่างก็ช่วยยืนยัน

ในเรือ่งนีไ้ด้ เธอเป็นคนน�าทางในการประมลูของเงนิตราทมฬิจรงิๆ และ

เป็นเพราะว่าเธอเข้าไปเก่ียวข้องกับการประมูลแม่มด ยอร์โกเลยซื้อ 

ตัวเธอมา

ดังน้ันไนติงเกลจึงตัดสินใจมาท่ีหอการทูตในยามดึก เพ่ือจะ 

ตรวจสอบดูความเคลื่อนไหวของหมายเลขเจ็ดสิบหกผ่านหมอกมายา

หากอีกฝ่ายมีเจตนาไม่ดีจริงๆ นี่จะเป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดในการ 

กระชากหน้ากากของเธอออกมา

ไนติงเกลเดินผ่านห้องนอนมาทีละห้อง ไม่นานนักก็หาห้องของ

เป้าหมายเจอ

แม่มดคนอ่ืนต่างหลบักันไปหมดแล้ว แต่ภายในห้องของหมายเลข 

เจด็สบิหกกลบัยังคงสว่างอยู่ เธอก�าลงันัง่อยู่ทีหั่วเตยีงขณะอาศยัแสงสว่าง 

จากเทียนไขจ้องมองแหวนในมือ ไนติงเกลดูออกว่าในสายตาของเธอ

เต็มไปด้วยความสุขสมและลุ่มหลง

เป็นเพราะอัญมณีงดงามท่ีฝังอยู่บนแหวนอย่างน้ันหรือ

ไนติงเกลขยับเข้าไปใกล้หัวเตียงแล้วสังเกตกิริยาท่าทางของ 

อีกฝ่ายเงียบๆ

ส่วนหมายเลขเจด็สบิหกนอกจากพลกิแหวนไปมาแล้วก็ไม่มท่ีาทาง 

ที่น่าสงสัยอื่นอีก ดูเหมือนกับว่าเธอได้ของล�้าค่ามาอยู่ในมือจึงต่ืนเต้น

จนนอนไม่หลับ

ถึงแม้แหวนวงนัน้จะส่องประกายของหินเวทมนตร์ออกมาเลก็น้อย  

แต่เมื่อคิดถึงว่าภายในงานมีการประมูลของโบราณท่ีไม่รู้ที่มา การม ี
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หินเวทมนตร์เช่นน้ีปรากฏอยู่ด้วยจึงไม่ถือเป็นเรื่องแปลกอะไร

หลังผ่านไปประมาณหน่ึงชั่วโมง กระท่ังอีกฝ่ายค่อยๆ ผล็อยหลับ

ไปด้วยความเหน่ือยล้า ไนติงเกลถึงได้รู้สึกโล่งใจ

ดูเหมือนข้าจะคิดมากไป

เธอกวาดตาดูหมายเลขเจ็ดสิบหกอีกครั้ง ก่อนจะย่ืนมือไป 

ดับเทียนไขแล้วหมุนตัวเดินทะลุผนัง ออกจากห้องไปสู่ลมหนาวที ่

ส่งเสียงหวีดหวิว

ความร้อนของหินเวทมนตร์หลากสีจางลงทีละนิด แสดงว่าคนที่

ใช้พลังวิเศษได้ออกไปจากห้องนอนแล้ว

หมายเลขเจ็ดสิบหกถอนหายใจออกมาเบาๆ

จริงอยู่ที่พวกเธอใช้การถ่ายโอนวิญญาณเพ่ือรับชีวิตท่ีแทบจะ

เรียกว่าเป็นอมตะมา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะอดหลับอดนอนกันได้

ทั้งคืน หลังจากท่ีพวกเธอตัดขาดการเชื่อมต่อระหว่างร่างกายกับ

วิญญาณแล้ว ประสิทธิภาพในการพักผ่อนจะสูงกว่าการนอนหลับ

ธรรมดา ดังน้ันภายในหนึ่งวันเธอแค่พักผ่อนสองถึงสี่ชั่วโมงก็สามารถ

ฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาสดชื่นได้แล้ว

พูดอีกอย่างก็คือเวลาเข้านอนของเธอจะดึกกว่าแม่มดท่ัวไป

แต่คิดไม่ถึงเลยว่าความต่างน้ีจะท�าให้เธอได้เห็นภาพเหตุการณ์

ที่น่าเหลือเชื่อ

หมายเลขเจ็ดสิบหกลืมตาแล้วกวาดมองรอบเตียงซึ่งไม่มีใครอยู่ 

ก่อนจะเหน็ล�าแสงสส้ีมสะดดุตาปรากฏขึน้ภายในห้อง ล�าแสงขนาดใหญ่ 

เท่าล�าตัวคนพุ่งทะลุข้ึนสู่เพดาน ท�าให้ด้านหนึ่งของแหวนสะท้อนแสง

สีส้มออกมา! 'กุญแจ' น้ีเหนือกว่าพาซาร์ซึ่งเป็นแม่มดระดับสูงของ 

ทาคิลาเสียอีก จะเป็นรองก็แค่ผู้น�าทั้งสามของสมาพันธ์เท่าน้ัน ถึงจะ
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มองไม่เห็นร่างกายของอีกฝ่าย เธอก็รู ้ว่าน่ีต้องไม่ใช่ความสามารถ 

ในการซ่อนตัวแบบธรรมดาแน่ หากแต่เป็นความสามารถท่ีมีความ 

ซับซ้อนอย่างมาก!

หรือว่าผู้มาเยือนจะเป็นอันนาหรือไม่ก็ลีฟท่ีนาน่าพูดถึง

แม้ล�าแสงจะยังไม่ถึงระดบัของผูถู้กเลอืก แต่หมายเลขเจด็สบิหก

ก็ตื่นตาตื่นใจมากท่ีได้เห็นแสงสีส้มลักษณะเช่นนี้

วิธีกระตุน้แหวนหินเวทมนตร์หลากสนัีบว่าง่ายมาก ขอแค่บรเิวณ

ใกล้ๆ มีคนก�าลังใช้พลังอยู่ หินเวทมนตร์ก็จะดูดซับเอาพลังวิเศษ 

ส่วนหนึ่งมา ก่อนจะแสดงระดับความซับซ้อนของพลังผ่านล�าแสง 

ที่สามารถมองเห็นได้ผ่านหินเวทมนตร์ ย่ิงล�าแสงมีขนาดใหญ่ก็

หมายความว่ากุญแจย่ิงมีความซับซ้อน

หมายเลขเจ็ดสิบหกคิดแล้วย่ิงต่ืนเต้น เธอจึงเดินออกจากห้อง 

เพ่ือขึ้นไปบนดาดฟ้า

ลมพัดหิมะเข้ามาปะทะใบหน้า แต่เธอกลับไม่รู้สึกหนาวสักนิด  

หากเป็นเวลาปกติความรู้สึกท่ีว่างเปล่านี้มีแต่จะท�าให้เธอเบื่อหน่าย  

ผิดกับตอนนี้ ท่ีเธอต่ืนเต้นอย่างมาก เธอรู ้สึกเหมือนตัวเองก�าลัง 

ยืนตระหง่านอยู ่ท ่ามกลางลมพายุและว่ิงไล่ตามแสงสุดท้ายใน 

ความมืด

เธอยกแหวนเล็งไปทางปราสาท ได้ยินเวนดี้บอกว่าทางน้ันคือ 

ท่ีอยู่อาศัยของแม่มด ตอนน้ีแม่มดระดับสูงคนแรกปรากฏตัวแล้ว  

ในสโมสรแม่มดยังจะมีเรื่องท่ีท�าให้เธอประหลาดใจได้มากกว่านี ้

หรือไม่

เธอตั้งหน้าตั้งตารอคอยอย่างมาก

แต่ทันใดนั้นก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้น

จู ่ๆ แหวนในมือของเธอก็พลันสั่นข้ึนมา ราวกับว่ามันก�าลัง 
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ตอบรับอะไรบางอย่างอยู่

หมายเลขเจ็ดสิบหกมองเห็นล�าแสงขนาดใหญ่อย่างท่ีไม่เคยเห็น

มาก่อนผ่านทางหินเวทมนตร์ มันแทบจะเหมือนก�าแพงสูงขนาดยักษ์

ที่บดบังท้องฟ้าไปครึ่งหน่ึง



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3U1Cnqd

https://bit.ly/3U1Cnqd

