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ค�ำน�ำ

เป็นทีรู่กั้นดว่ีาโลกนีไ้ม่มอีะไรได้มาฟรีๆ  ทุกอย่างล้วนมรีาคาค่างวดของมนั 

บางสิง่อาจชดใช้ได้ด้วยเงนิ บางสิง่อาจตอบแทนได้ด้วยน�า้ใจ แต่ผนกึวิญญาณ 

ทีเ่คลล์ใช้เวทมนตร์บรสิทุธ์ิย้ือชวีติไรย์ไว้ย่อมไม่ง่ายแบบน้ันแน่

หลังเวทมนตร์ด�ามืดบุกรุกลอนดอนแดงเมื่อสี่เดือนก่อน ชีวิตของผู้คน 

ในเมืองล้วนได้รับผลกระทบกันไม่มากก็น้อย แต่ถึงอย่างนั้นการแข่งขัน 

เอสเซนทาสช์ซึง่จดัข้ึนทกุสามปีก็ยังคงต้องม ีจดุประสงค์ไม่ใช่แค่เพ่ือความร่ืนเริง 

แต่เพ่ือข่มขวัญให้อาณาจักรเพ่ือนบ้านเห็นถึงความแข็งแกร่งของตน และ 

ในขณะท่ีอาณาจกัรทัง้สามจดจ่ออยู่กับการประลอง ผูน้�าของโลกอกีใบก็ก�าลงั 

เตรียมการเข้าคกุคามโลกแดงอย่างเงยีบงนั แล้วราชาผูป้ระสงค์ร้ายจะมาจาก 

โลกไหนกัน จะเป็นโลกด�าท่ีสญูสิน้ทุกอย่าง โลกขาวทีเ่พ่ิงถูกโค่นบลัลงัก์ หรอื 

โลกเทาทีไ่ร้พลงัเวทมนตร์ ทกุค�าตอบมอียู่ในหนงัสอืเล่มนีแ้ล้ว!

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์



ประวัตินักเขียน

วิกตอเรีย อลซิาเบธ ชวาบ หรอื วี.อ.ีชวาบ นักเขียนชาวอเมริกันเชือ้สาย

องักฤษ เธอเตบิโตมาพร้อมความปรารถนาทีอ่ยากให้โลกใบนีแ้ปลกประหลาด 

ย่ิงกว่าเดิม น่ันเป็นเหตุผลท่ีเธอหลงใหลเรื่องราวเหนือธรรมชาติและรังสรรค์ 

โลกใบใหม่ขึน้มาผ่านงานเขยีน ผลงานชิน้แรกของ วี.อ.ีชวาบ เป็นวรรณกรรม

เยาวชนแนวแฟนตาซีท่ีถูกตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2556 ภายหลังเธอได้หันมา 

เขียนวรรณกรรมแฟนตาซีส�าหรับผู้ใหญ่ซึ่งยังคงกลิ่นอายของเยาวชนไว้ 

อย่างลงตัว หนึ่งในผลงานท่ีได้รับความนิยมอย่างมากคือนวนิยายไตรภาค 

ชดุ Shades of Magic ซึง่ถูกตพิีมพ์ในปี พ.ศ. 2558-2560



แด่ผู้ที่ต่อสู้เพ่ือถางเส้นทางไปข้างหน้า



เวทมนตร์และผู้วิเศษต้องมีสมดุลระหว่างกัน
เวทมนตร์อลหม่าน ผู้วิเศษต้องสงบ
ตัวตนที่แตกร้าวเป็นภาชนะที่ไม่ดีส�าหรับพลัง
เพราะมันท�าให้พลังรัว่ไหลอย่างไร้ทิศทางและประเมินไม่ได้

ไทเร็น เซเรนส์
หัวหน้านักบวชแห่งวิหารลอนดอน
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I

ทะเลอาร์เนเซียน

เดไลลาห์ บาร์ดรู้วิธีหาเรื่องใส่ตัว

เธอคดิเสมอว่าไปเจอปัญหาเองดกีว่าปล่อยให้ปัญหามาเจอเธอ แต่ 

เมือ่ได้มาลอยอยู่กลางมหาสมทุรบนเรอืเลก็ท่ีไม่มพีายส�าหรบัสองคน ไม่เห็น

แผ่นดนิ และไม่มอีปุกรณ์อืน่ใดยกเว้นเชือกท่ีมดัข้อมอือยู่ ไลลาก็เร่ิมอยากจะ

เปลีย่นความคดิแล้ว

คนืนีไ้ม่มดีวงจนัทร์เหนือศรีษะ ทะเลและท้องฟ้าสะท้อนภาพความมดื

แซมแสงดาวรอบด้าน มเีพียงลกูคลืน่เลก็ๆ ใต้เรอืโคลงเคลงเท่าน้ันท่ีบอกถึง

ความแตกต่างระหว่างด้านบนกับด้านล่าง ภาพสะท้อนไร้ขอบเขตเช่นนี ้

มกัท�าให้ไลลารูส้กึเหมอืนตวัเองอยู่ใจกลางเอกภพ

แต่ค�า่คนืทีต้่องมาลอยเท้งเต้งแบบนี ้มนักลบัท�าให้เธออยากแผดร้อง

สุดท้ายเธอก็เลือกที่จะหรี่ตามองแสงระยิบระยับไกลๆ แทน แค่ 

สอีอกแดงนัน่ก็เพียงพอให้ตะเกียงเรอืดโูดดเด่นจากแสงดาวแล้ว เธอมอง 

เรอืล�าน้ัน...เรอืของเธอ...เคลือ่นท่ีจากไปอย่างช้าๆ แต่แน่วแน่

ความตื่นตระหนกผุดขึ้นมาในล�าคอ แต่เธอยังตั้งสติได้

ฉนัคอืเดไลลาห์ บาร์ด เธอคดิขณะเชอืกบาดผวิ ฉนัเป็นหัวขโมย โจรสลดั 

และนกัเดนิทาง ฉนัไปเยือนมาแล้วสามโลกแถมยังรอดชวีติกลบัมาด้วย ฉนั

เคยท�าให้ราชวงศ์หล่ังเลือดและเคยครอบครองเวทมนตร์ไว้ในมอื เรอืท่ีมลีกูเรือ

หนึ่ง

หัวขโมยลอยทะเล
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เตม็ล�าก็ยังท�าแบบฉนัไม่ได้ ฉนัไม่ต้องการพวกนายหรอก

ฉันเป็นคนที่ไม่เหมือนใคร

เมือ่รูส้กึคกึคกัข้ึนมาแล้ว เธอจงึเอนหลังนอนบนเรอื ทอดสายตามอง

ท้องฟ้าราตรทีีแ่ผ่กว้างอยู่เบือ้งบน

มนัอาจเลวร้ายกว่านีก็้ได้ เธอให้เหตผุล ก่อนจะรูส้กึถึงน�า้เย็นท่ีลามเลยี

รองเท้าบตู พอก้มลงมองก็พบว่าเรอืมรี ู ถึงจะไม่ใช่รใูหญ่แต่ก็ยังเป็นปัญหา 

อยู่ด ีรเูลก็อาจจะจมเรอืได้เช่นเดยีวกัน แม้ไม่เรว็เท่าก็ตาม

ไลลาค�ารามแล้วก้มลงมองเชอืกหยาบท่ีรดัมอืไว้แน่น อดซาบซึง้ใจไม่ได้ 

ทีไ่อ้พวกสารเลวน่ันยังปล่อยให้ขาของเธอเป็นอสิระ แม้ร่างกายจะตดิแหง็ก 

อยู่ในชุดกระโปรงพิลึกน่ีก็ตาม มันเป็นชุดกระโปรงบานสีเขียวบอบบาง 

ที่ประดับผ้าแก้วมากเกินไป แถมเอวยังเล็กจนเธอแทบหายใจไม่ออก  

ไม่เข้าใจเลยว่าพวกผูห้ญิงท�าร้ายตวัเองแบบนีเ้พ่ืออะไรกัน

น�้าในเรือเล็กขยับสูงข้ึนมาอีกนิด ไลลาบังคับตัวเองให้มีสมาธิ  

สดูหายใจเข้าลกึเท่าทีช่ดุจะอ�านวยแล้วมองส�ารวจข้าวของเลก็น้อยท่ีก�าลงัเปียก

อย่างรวดเรว็ มถัีงใส่เอลใบหน่ึง (ของขวัญสัง่ลา) มดีสามเล่ม (ซ่อนไว้ท้ังหมด)  

พลแุฟลร์* จ�านวนครึง่โหล (จากพวกท่ีปล่อยเธอมาลอยทะเล) ชดุกระโปรงนัน่ 

(ไปลงนรกเถอะ) และข้าวของในชุดกระโปรงกับกระเป๋าเสื้อ (จ�าเป็นหาก 

อยากรอดชวิีต)

ไลลาหยิบพลแุฟลร์กระบอกหน่ึงขึน้มา มนัคืออุปกรณ์คล้ายดอกไม้ไฟ

ที่เมื่อฟาดลงบนพ้ืนผิวใดๆ จะท�าให้เกิดแสงไฟสีๆ ไม่ถึงข้ันระเบิดแต่ 

ให้แสงสว่างต่อเนือ่งพอจะตดัความมดืได้เหมอืนคมมดี พลแุฟลร์กระบอกหน่ึง

น่าจะอยู่ได้นานสิบห้านาที และสีท่ีแตกต่างกันก็เป็นรหัสสัญญาณเอาไว้

สือ่สารในน่านน�า้เปิด สีเหลืองบ่งบอกว่าเรอืก�าลงัจะจม สเีขยีวบ่งบอกว่า 

มคีนป่วยบนเรอื สขีาวบ่งบอกว่ามอีนัตรายทีย่ากจะระบ ุ ส่วนสแีดงบ่งบอกว่า 

มภัียโจรสลดั

เธอมีประมาณอย่างละสี และนิ้วของไลลาก็เต้นไปรอบๆ ขณะ 

พิจารณาตวัเลอืกทีม่ ี เธอเหลอืบมองน�า้ท่ีสูงข้ึนแล้วเลอืกพลแุฟลร์สเีหลอืง  

จบัมนัไว้ด้วยสองมอืก่อนจะฟาดลงด้านข้างเรอืล�าน้อย

* พลุส�าหรับใช้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ
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เกิดแสงสว่างจ้าจนแสบตาทันที มันแบ่งโลกน้ีออกเป็นสองส่วน  

เป็นส่วนท่ีมีแสงสีขาวทองเจิดจ้ากับส่วนท่ีมืดทึบเว้ิงว้างโดยรอบ ไลลา 

ใช้เวลาครึ่งนาทีสบถและกะพริบตาไล่น�้าตาท่ีมาเพราะความสว่าง  

ขณะเดียวกันก็เอียงพลุให้แสงไม่ส่องหน้า จากน้ันจึงเร่ิมนับเวลา เมื่อ 

ตาของเธอเริม่ปรบัสภาพได้ แสงก็วูบวาบวูบไหวแล้วดบัไป เธอกวาดตามอง 

เส้นขอบฟ้าเพื่อหาเรือสักล�า แต่ก็ไม่พบ ตอนนี้น�้าในเรือยังคงเพิ่มขึ้นช้าๆ  

อย่างต่อเนื่องจนสูงถึงน่องแล้ว เธอหยิบพลุแฟลร์กระบอกท่ีสอง คราวน้ี 

เป็นสขีาวเพ่ือบอกว่าก�าลังตกอยู่ในอนัตราย แล้วฟาดมนักับไม้พร้อมก�าบงั

ดวงตาไปด้วย เธอนับเวลาท่ีผ่านไปแต่ละนาทีพลางมองส�ารวจความมืด 

นอกเรอืเพ่ือหาว่ีแววของชวิีต

"มาส"ิ เธอกระซบิ "มาส ิมาส ิมาส.ิ.." ค�าพูดนีโ้ดนกลบด้วยเสยีงฟู่ๆ   

จากพลแุฟลร์ขณะทีม่นัมอดลงแล้วปล่อยให้เธอตกอยู่ในความมดือกีครัง้

ไลลากัดฟันแน่น

เมื่อประเมินจากระดับน�้าในเรือเล็ก เธอเหลือเวลาแค่สิบห้านาที 

โดยประมาณ เท่ากับระยะเวลาของพลแุฟลร์อกีกระบอก ก่อนจะต้องเสีย่งกับ

การจมน�า้อย่างแท้จรงิ

จากนั้นบางอย่างก็ว่ายมาข้างโครงไม้ของเรือ บางอย่างที่มีเขี้ยว

ถ้าพระเจ้ามีจริง เธอคิด ทวยเทพ พลังสวรรค์ หรือใครก็ตามที่อยู่ 

เบือ้งบน...หรอืต�า่ใต้...ใครก็ตามท่ีอยากเห็นฉันมชีวีติต่อไปในวันหน้า ไม่ว่าจะ

ด้วยความสงสารหรือเพราะอยากชมความบันเทิงก็ตาม ตอนน้ีก็ถึงเวลา 

มาช่วยเหลอืกันแล้วนะ

พอคดิแล้วก็หยิบพลแุฟลร์สแีดงขึน้มา นีค่อืสญัญาณโจรสลดั จากน้ัน

เธอก็ฟาดมนัท�าให้ค�า่คนืรอบตวักลายเป็นสแีดงชวนพิศวง ภาพน้ีท�าให้เธอ

นกึถึงแม่น�า้ไอล์ในลอนดอนข้ึนมาทันที ไม่ใช่ลอนดอนของเธอ...ถ้านบัว่า 

สถานที่แห้งแล้งน่ันเคยเป็นของเธอแล้วล่ะก็...ไม่ใช่ลอนดอนซีดน่ากลัว 

ที่ให้ก�าเนิดแอทอส แอสตริด และฮอลแลนด์ แต่เป็นลอนดอนของเขา  

ลอนดอนของเคลล์

เขาสว่างวาบข้ึนมาในหัวของเธอเหมอืนกับพลแุฟลร์ ผมสนี�า้ตาลแดง 

และรอยย่นทีช่อบโผล่มาระหว่างดวงตา ข้างหน่ึงเป็นสฟ้ีา อกีข้างเป็นสดี�า  
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อันตาร ิหนุม่มหศัจรรย์ เจ้าชาย

ไลลาจ้องตรงไปยังแสงสีแดงของพลุแฟลร์จนกระท่ังมันเผาผลาญ 

ภาพในจนิตนาการน้ัน ตอนน้ีเธอมปัีญหาท่ีกดดันมากกว่า น�า้เพ่ิมสงูขึน้เรือ่ยๆ 

แล้ว พลแุฟลร์ก็ใกล้จะดบัลง เงามดืก�าลงัคบืคลานมาอยู่ข้างเรอื

ตอนที่แสงสีแดงของพลุแฟลร์สัญญาณโจรสลัดก�าลังจะดับ เธอ 

ก็เห็นมัน

แรกเริ่มดูเหมือนไม่มีอะไรนอกจากเกลียวหมอกบนผิวน�้าทะเล แต่ 

ไม่นานหมอกนัน่ก็กลายเป็นเค้าโครงเรอืท่ีเลือนราง ล�าเรอืสดี�าขดัมนัและ 

ใบเรอืสดี�าวาววับสะท้อนความมดืออกมาทุกทิศทาง แสงตะเกียงบนเรือดูเลก็

และไร้สสีนัจนเหมอืนแสงดาว กระท่ังมนัเข้ามาใกล้จนแสงสแีดงทีก่�าลงัจะดับ

ของพลแุฟลร์สะท้อนพ้ืนผวิภายนอกแล้วจงึเห็นตวัเรอืชดัเจน และในตอนน้ัน 

มนัก็เกือบจะถึงตวัเธอแล้วด้วย

แสงเรืองที่ใกล้ดับของพลุแฟลร์ส่องให้ไลลาเห็นชื่อท่ีเขียนด้วย 

สีระยิบระยับไว้ริมล�าเรือ อีส ราเนส กาสต์

หัวขโมยทองแดง

ดวงตาของไลลาเบกิกว้างด้วยความท่ึงและโล่งอก เธอยกย้ิมเลก็ๆ กับ

ตวัเอง จากน้ันก็ซ่อนมนัไว้ภายใต้สหีน้าท่ีเหมาะสม ดกู�า้ก่ึงระหว่างซาบซึง้ใจ 

กับอ้อนวอนขอร้อง แฝงแววคาดหวังแบบไม่ค่อยกล้าหวัง

พลุแฟลร์กระตุกแล้วดับไป แต่เรืออยู่ข้างเธอแล้วตอนนี้ ซ�้ายัง 

ใกล้มากพอที่จะเห็นใบหน้าของพวกผู้ชายที่โผล่มาเหนือราวเรือ

"โทซา!" เธอตะโกนเป็นภาษาอาร์เนเซยีน พยายามลกุขึน้ยืนโดยระวัง

ไม่ให้เรอืน้อยท่ีใกล้จมโคลงเคลง

ช่วยด้วย ความอ่อนไหวไม่เคยโผล่มาแบบเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว  

แต่เธอก็พยายามเลียนแบบมันให้ดีท่ีสุดขณะชายพวกนั้นก้มลงมามอง  

หญิงผู ้ ยืนตัวลีบอยู่บนเรือล�าน ้อยที่รั่วในสภาพโดนมัดข ้อมือและ 

สวมชดุกระโปรงสเีขียวเปียกๆ เธอรูส้กึว่าตวัเองน่าขันสิน้ดี

"เคอร์ส ลา" คนหน่ึงถาม เหมือนพูดกับคนอื่นมากกว่าพูดกับเธอ  

นี่มันอะไรกัน

"ของขวัญรึ" อีกคนว่า
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"ต้องแบ่งกันนะ" คนที่สามพึมพ�า

ชายอกีสองสามคนพูดถ้อยค�าท่ีไม่น่าฟังนัก ไลลาพลนัตัวเกร็ง นึกดีใจ 

ทีส่�าเนยีงของพวกเขาอบอวลไปด้วยกลิน่โคลนและละอองน�า้ทะเลจนเธอ 

ฟังไม่เข้าใจนัก แม้พอเดาความหมายได้ก็ตาม

"เธอไปท�าอะไรอยู่ข้างล่างนัน่" หน่ึงในน้ันถาม ผวิของเขาเป็นสเีข้มมาก 

จนเกือบกลนืไปกับราตรกีาล

ภาษาอาร์เนเซยีนของเธอยังห่างไกลจากค�าว่าคล่อง แต่สีเ่ดือนในทะเล 

ทีร่ายล้อมไปด้วยผูค้นท่ีไม่พูดภาษาองักฤษก็ท�าให้มนัดีขึน้มาก

"เซ็นซาน" ไลลาตอบ ก�าลังจม และน่ันก็เรยีกเสยีงหวัเราะจากลกูเรอื 

ทีม่ารวมตวักันได้ทนัท ีพวกเขาดเูหมอืนไม่รบีร้อนท่ีจะช่วยเธอขึน้ไป ไลลาจงึ 

ชูมือให้พวกเขาเห็นเชือก "ฉันต้องการความช่วยเหลือ" เธอพูดช้าๆ น่ีเป็น 

ประโยคท่ีเคยฝึกซ้อมมาแล้ว

"ก็เห็นอยู่" ชายผู้นั้นบอก

"ใครกันทิ้งของสวยงามแบบนี้" อีกคนว่า

"บางทีอาจหมดสภาพแล้ว"

"ไม่หรอก"

"เฮ้ เธอ! ยังสมประกอบอยู่ไหม"

"ขอเราดูหน่อยสิ!"

"ตะโกนอะไรกันอยู่น่ะ" เสยีงหนึง่ดงัก้อง และครู่ต่อมาชายผูผ้อมแห้ง  

ตาลกึ ผมด�า ศรีษะเริม่เถิกก็โผล่มายืนข้างล�าเรอื คนอืน่หลบไปอย่างเชือ่ฟัง 

ขณะที่เขาจับราวไม้เพื่อมองลงมายังไลลา สายตาคู่นั้นกวาดไปทั่วตัวเธอ  

ก่อนจะลามไปยังชดุกระโปรง เชอืก ถัง และเรอื

เธอพนันได้ว่าเขาคือกัปตัน

"ดเูหมอืนเธอจะมปัีญหานะ" เขาตะโกนลงมา ไม่ได้เพ่ิมเสยีงแต่กด็งัพอ 

ให้เธอได้ยิน ส�าเนียงของเขาห้วนแต่ชดั

"ช่างสงัเกตดน่ีี" ไลลาตะโกนตอบไปก่อนจะย้ังปากได้ทัน การท�าตัวอวดดี

ถือเป็นการเสี่ยงโชคอย่างหน่ึง แต่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหน สิ่งหนึ่ง 

ที่ไลลารู้ดีก็คือวิธีอ่านเหย่ือ และชายผู้นั้นก็ย้ิมให้เธอดังคาด "เรือของฉัน 

โดนยึด" เธอพูดต่อ "แล้วเรอืล�าใหม่ก็ไม่น่าจะอยู่ได้นาน อย่างทีเ่ห็นว่า..."
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เขาตัดบทเธอ "ขึ้นมาคุยกันบนนี้น่าจะง่ายกว่าไหม"

ไลลาพยักหน้าด้วยความรูส้กึโล่งอกนิดๆ ยังแอบหว่ันใจอยู่ว่าพวกเขา 

จะแล่นเรอืต่อไปแล้วปล่อยให้เธอจม ซึง่นัน่อาจจะดกีว่าด้วยซ�า้หากประเมนิ

จากน�า้เสยีงห่ืนกามของลกูเรอืกับสายตาทีห่ืน่ย่ิงกว่า แต่เรอืเลก็ล�าน้ีไม่มอีะไร

เลย ส่วนบนเรอืล�าใหญ่นัน้ยังพอมโีอกาส

เชอืกเส้นหนึง่หย่อนลงมาข้างเรอื ปลายท่ีถ่วงน�า้หนกัไว้กระทบผวิน�า้ 

ท่ีสูงขึ้นเรื่อยๆ ข้างขาเธอ ไลลาจับมันไว้เพ่ือพาเรือของตัวเองไปเทียบ 

ข้างเรอืใหญ่ตรงทีม่บีนัไดหย่อนไว้ให้ แต่ก่อนท่ีเธอจะได้ไต่ขึน้ไป ชายสองคน 

ก็ลงมาอยู่บนเรอืเลก็กับเธอและท�าให้มนัจมเรว็ขึน้มาก ดเูหมอืนท้ังสองคน 

จะไม่ใส่ใจเรือ่งน้ัน คนหนึง่จดัการยกถังเอลข้ึนมา ส่วนอกีคนเริม่ยกตวัเธอ 

ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้ไลลาอย่างย่ิง เขาอุ้มเธอพาดบ่า และไลลาต้อง

พยายามควบคมุตวัเองอย่างเตม็ที.่..ซึง่เป็นเรือ่งยากมาก...เพ่ือไม่ให้ฝังมดี

เข้าท่ีแผ่นหลงัของเขา โดยเฉพาะเมือ่มอืนัน่เริม่เลือ้ยเข้ามาใต้กระโปรง

ไลลาจิกเลบ็เข้าทีฝ่่ามอื และเมือ่ชายผู้น้ันปล่อยตวัเธอลงบนดาดฟ้าเรือ

ข้างถังท่ีรออยู่ "ตวัหนักกว่าท่ีเห็น" เขาบ่น "แถมยังนุม่น้อยกว่าท่ีคดิด้วย..."  

เธอก็ได้แผลทรงจนัทร์เสีย้วเลก็ๆ เพ่ิมขึน้มาอกีแปดแห่ง

"สารเลว" ไลลาค�ารามเป็นภาษาองักฤษเบาๆ เขาขยิบตาให้เธอแล้ว

พึมพ�าบางอย่างเก่ียวกับความนุ่มตรงที่ควรนุ่ม นั่นท�าให้ไลลาสาบานกับ 

ตวัเองในใจว่าจะฆ่าเขาให้ได้ แถมยังจะให้ตายแบบช้าๆ ด้วย

จากนั้นเธอก็ยืดตัวขึ้น ก่อนจะพบว่าก�าลังยืนอยู่กลางวงล้อมของ 

ลูกเรือ

ไม่...ไม่ใช่ลูกเรือสินะ

โจรสลัด

เนือ้ตวัสกปรก มคีราบเกลอืเกาะ กร้านแดดกร้านลม ผวิคล�า้ เสือ้ผ้า

ซีดจาง แต่ละคนมีรอยสักรูปมีดพาดอยู่บนคอ น่ีคือสัญลักษณ์โจรสลัด 

แห่งเรอืหวัขโมยทองแดง เธอนับได้ว่ามเีจด็คนท่ีล้อมเธออยู่ อกีห้าคนก�าลงั 

คมุสายระโยงกับใบเรอื คาดว่าน่าจะมอีกีสกัครึง่โหลใต้ดาดฟ้า สบิแปดคน  

ปัดเป็นย่ีสบิคนแล้วกัน

ชายร่างผอมเดินฝ่าวงล้อมเข้ามา
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"โซลาเซ" เขาพูดพลางกางแขนออก "คนของฉันมีความกล้าหาญ 

แต่ขาดมารยาท" เขายกมือข้ึนแตะไหล่ใต้ชุดกระโปรงสีเขียวของเธอ  

มีคราบเลือดอยู่ใต้เล็บของเขา "เธอตัวสั่น"

"คนืน้ีฉนัโชคไม่ค่อยด"ี ไลลาพูด ขณะสายตาไล่มองลกูเรอืหน้าโหด 

ก็แอบหวังว่าสถานการณ์จะไม่แย่ลงไปกว่าน้ี

ชายผอมยิม้ เขามฟัีนเตม็ปากอย่างไม่น่าเชือ่ "เอเนช" เขาพูด "แต่ตอนน้ี 

เธออยู่ในการคุม้ครองทีด่กีว่าเดมิแล้ว"

ไลลารูเ้รือ่งลูกเรอืของหัวขโมยทองแดงมากพอจะรูว่้าเขาโกหก แต่ก็ 

แสร้งท�าเป็นไม่รู ้ "เป็นการคุ้มครองจากใครล่ะ" เธอถามขณะทีร่่างผอมแห้ง 

จับนิ้วเธอไว้แล้วกดริมฝีปากแห้งแตกลงบนข้อนิ้ว ไม่สนใจเชือกที่ยังคง 

มดัข้อมอืไว้อย่างแน่นหนาเลยสกันิด

"บาลิซ คาสนอฟ" เขาพูด "กัปตันผู้โด่งดังแห่งหัวขโมยทองแดง"

เย่ียม คาสนอฟเป็นต�านานของทะเลอาร์เนเซียน ลูกเรือเขามีน้อย 

แต่คล่องตัว แถมยังถนัดเรือ่งบกุเรอืเพ่ือปาดคอในชัว่โมงทีม่ดืท่ีสดุก่อนรุง่สาง 

จากนั้นก็หนีหายไปพร้อมสินค้าและทิ้งศพให้เน่าอยู่ด้านหลัง เขาอาจจะ 

ดูเหมือนคนอดอยาก แต่ความจริงแล้วเป็นคนโลภสมบัติมากจนข้ึนชื่อ  

โดยเฉพาะกับของทีบ่รโิภคได้ ไลลารูว่้าหวัขโมยทองแดงก�าลงัเดนิทางไปยัง

ชายฝั่งทางเหนือของเมืองท่ีชื่อโซล ด้วยหวังจะดักโจมตีเจ้าของสินค้า 

เหล้าชัน้ดปีรมิาณมาก "บาลซิ คาสนอฟ" เธอพูด ลองออกเสยีงชือ่เขาราวกับ 

ไม่เคยได้ยินมาก่อน

"แล้วเธอชื่ออะไร" เขาถาม

"เดไลลาห์ บาร์ด" เธอพูด "อดีตเจ้าของเรือปลาสีทอง"

"อดีตร"ึ คาสนอฟถามต่อ คนของเขาดเูบือ่หน่ายท่ีไลลายังใส่เสือ้ผ้าอยู่  

จงึพากันไปเจาะถังเอลแล้ว "เอาล่ะ คณุบาร์ด" เขาพูดพลางคล้องแขนเธอ

เหมอืนก�าลงัจะคยุความลบักัน "ท�าไมไม่เล่าให้ฉนัฟังหน่อยล่ะว่าเธอมาอยู่ใน 

เรอืเลก็ล�านัน้ได้อย่างไร ทะเลไม่ใช่สถานท่ีส�าหรบัสภุาพสตรีผูง้ดงามอย่างเธอ

เลย"

"วาสเคนส์" เธอพูด โจรสลดั ราวกับไม่รูว่้าผูท่ี้อยู่ด้วยในตอนน้ีก็เป็น 

หนึ่งในน้ัน "พวกเขาขโมยเรือของฉัน มันเป็นของขวัญจากพ่อส�าหรับ 
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งานแต่งงานของฉนั เราตัง้ใจล่องเรอืไปยังฟาโร ออกเดนิทางเมือ่สองคืนก่อน  

แต่พวกเขาโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วบุกขึ้นเรือปลาสีทอง..." เธอฝึกซ้อม 

ค�าพูดน้ีมาอย่างดี ไม่ใช่แค่ค�าพูดแต่รวมถึงจังหวะหยุดด้วย "พวกเขา... 

พวกเขาฆ่าสามขีองฉัน กัปตนัของฉนั และลูกเรอืเกือบทัง้หมด" เมือ่ถึงตรงนี ้

ไลลาก็กลบัไปใช้ภาษาองักฤษ "มนัเกิดข้ึนเรว็มาก..." เธอชะงกัราวกับเผลอพูด

โดยไม่ตัง้ใจ

แต่ความสนใจของกัปตันถูกกระตุน้เข้าให้แล้ว เขาเหมอืนปลางับเหย่ือ 

"เธอมาจากไหนกัน"

"ลอนดอน" ไลลาพูด ปล่อยให้ส�าเนยีงหลดุออกไปอีกนิด เสยีงพึมพ�า 

พลนัดงัข้ึนในหมูล่กูเรอื เธอเอ่ยต่อด้วยตัง้ใจจะเล่าเรือ่งให้จบ "ปลาสทีองเป็น

เรือล�าเลก็" เธอพูด "แต่ล�า้ค่ามาก มเีสบยีงพร้อมส�าหรับหน่ึงเดือน ท้ังอาหาร 

เครือ่งดืม่...เงนิ อย่างท่ีบอกไปว่ามนัเป็นของขวัญ แต่ตอนน้ีมนัไม่อยู่แล้ว"

อนัทีจ่รงิมนัยังอยู่ อย่างน้อยก็ในตอนนี ้ เธอหนักลบัไปมองข้ามราวเรอื  

เรือล�านั้นเป็นจุดแสงอยู่บนเส้นขอบฟ้าอันห่างไกล มันหยุดหนีแล้วและ 

ดเูหมอืนรออยู่ด้วยซ�า้ เหล่าโจรสลดัมองตามสายตาเธอไปอย่างหิวกระหาย

"พวกเขามีกันกี่คน" คาสนอฟถาม

"ก็มากอยู่" เธอพูด "สักเจ็ดหรือแปดคนได้"

พวกโจรสลัดแสยะย้ิมละโมบ และไลลาก็รู ้ว่าทุกคนคิดอะไรอยู่  

พวกเขามจี�านวนมากกว่าเกินสองเท่า มหิน�าซ�า้ยังมเีรอืทีซ่่อนตวัในความมดื 

ได้เหมอืนเงาด้วย ถ้าตามสมบตัทิีก่�าลงัจะหลดุลอยน่ันได้ทัน...เธอสมัผสัได้ว่า

ดวงตาลกึของบาลซิ คาสนอฟก�าลงัจ้องมาอย่างพิจารณา จงึมองตอบเขาไป

พลางนึกสงสยัอย่างใจลอยอยู่บ้างว่าเขาใช้เวทมนตร์ได้หรอืไม่ เรอืส่วนใหญ่ 

มักมีคาถาป้องกันก�ากับไว้ เป็นส่ิงที่ท�าให้ชีวิตของพวกเขาปลอดภัยและ

สะดวกสบายมากขึ้น แต่แล้วก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าคนส่วนใหญ่ 

ทีเ่จอในทะเลแทบจะไม่สนใจเวทมนตร์ธาตเุลย อลคูาร์ดบอกว่าความสามารถ

ด้านเวทมนตร์เป็นทักษะล�า้ค่า และคนท่ีเก่งจรงิก็มักมีงานรายได้ดีบนบกแล้ว  

ผูวิ้เศษในทะเลจะเน้นแค่ธาตท่ีุเก่ียวข้องอย่างน�า้กับลม แต่มน้ีอยคนทีจ่ะใช้มนั

พลกิสถานการณ์ได้ สุดท้ายคนส่วนใหญ่จงึชอบใช้โลหะทีเ่หมาะมอืแบบเดมิๆ 

มากกว่า แน่นอนว่าไลลาเห็นด้วยกับเรือ่งน้ี เพราะตามตวัของเธอเองก็มมีนั
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ซ่อนอยู่หลายชิน้เหมอืนกัน

"ท�าไมพวกเขาไว้ชีวิตเธอล่ะ" คาสนอฟถาม

"พวกเขาท�าแบบนั้นเหรอ" ไลลาสวนกลับ

กัปตนัเลยีรมิฝีปาก เธอดอูอกว่าเขาตดัสนิใจได้แล้วว่าจะท�าอะไรกับ

เรอืล�านัน้ ตอนนีจ้งึก�าลงัตดัสนิใจว่าจะท�าอะไรกับเธอด ีกลุม่หวัขโมยทองแดง 

ไม่ได้ขึน้ชือ่เรือ่งความเมตตา

"บาลซิ..." โจรสลัดผูม้ผิีวคล�า้กว่าคนท่ีเหลอืพูดขึน้ เขาจบับ่ากปัตนั 

แล้วกระซบิทีข้่างห ู ไลลาจบัถ้อยค�าแผ่วเบานัน้ได้แค่ไม่ก่ีค�า คนลอนดอน 

รวย และค่าไถ่

รอยย้ิมคลี่ช้าๆ บนริมฝีปากของกัปตัน "เอเนช" เขาพูดพร้อมกับ 

พยักหน้า จากน้ันหันไปบอกลูกเรือท่ีมารวมตัวกันอยู่ว่า "ชักใบเรือขึ้น!  

ไปทางตะวันตกเฉยีงใต้! เรามปีลาสทีองให้จบั"

พวกผู้ชายส่งเสียงเห็นด้วย

"คณุผูห้ญิง" คาสนอฟพูดพลางเดนิน�าไลลาไปยังบนัได "คนืน้ีคงเหนือ่ย 

มามากแล้ว ฉนัจะพาเธอไปยังห้องพักของฉัน เธอจะได้ผ่อนคลายมากขึน้แน่ๆ"

ไลลาได้ยินเสียงเปิดถังดังข้ึนด้านหลัง ตามมาด้วยเสียงเทเอล เธอ

ระบายยิ้มขณะกัปตันพาลงไปใต้ดาดฟ้า

คาสนอฟไม่รั้งอยู่นาน ขอบคุณพระเจ้าที่เป็นเช่นนั้น

เขาส่งเธอมายังห้องของเขาในสภาพทียั่งมเีชอืกมดัข้อมอือยู่ จากน้ันก็ 

หายไปอีกครั้งโดยล็อกประตูตามหลัง เธอโล่งอกเมื่อเห็นคนอยู่ใต้ดาดฟ้า 

แค่สามคน น่ันแปลว่ามคีนบนเรอืหวัขโมยทองแดงสบิห้าคน

ไลลาน่ังลงบนขอบเตยีงของกัปตนัแล้วนับหน่ึงถึงสบิ ถึงย่ีสบิ แล้วก็

สามสบิ เสยีงฝีเท้าดงัอยู่ด้านบนและเรอืก็ก�าลงัเร่งความเรว็ไปหาเรือของเธอ 

ทีก่�าลงัหนี พวกเขาไม่สนใจจะค้นตวัเธอเพ่ือหาอาวุธด้วยซ�า้ ซึง่ไลลาคิดว่า 

นั่นเป็นการกระท�าท่ีอวดดีไปหน่อย พร้อมกันนั้นเธอก็ชักมีดออกมาจาก

รองเท้าบูต ก่อนจะใช้ท่าท่ีฝึกฝนมาอย่างดีควงมีดในมือแล้วตัดเชือก 

ในคราวเดยีว เส้นเชอืกร่วงลงบนพ้ืนขณะท่ีเธอถูข้อมอืพลางฮมัเพลงไปด้วย  

มันคือเพลงเก่ียวกับซาโรวส์ ผีท่ีว่ากันว่าคอยหลอกหลอนเรือท่ีหลงทาง 
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ตอนกลางคนื

จะรู้ได้อย่างไรว่าซาโรวส์ก�าลังมา

(ก�าลังมา ก�าลังมา ก�าลังมาขึ้นเรือ)

ไลลาจับเอวของชุดกระโปรงแล้วดึงด้วยสองมือ ตัวกระโปรง 

ถูกกระชากออกเผยให้เหน็กางเกงเข้ารปูสีด�า มซีองใส่มดีคาดอยู่เหนอืเข่า 

ท้ังสองข้าง ขากางเกงเรยีวลงไปในรองเท้าบตู เธอคว้ามดีมาสอดไว้ด้านหลงั 

ใต้รดัทรง จากนัน้ตดัโบท่ีผกูไว้เพ่ือให้หายใจได้

เมื่อลมสงบแต่ยังหวีดหวิวอยู่ในหู

(ในหู ในหัว ในเลือด ในกระดูก)

เธอโยนตัวกระโปรงสีเขียวลงบนเตียงแล้วตัดต้ังแต่ชายจนถึงเอว 

ทีข่าดรุง่ริง่ สิง่ท่ีซ่อนอยู่ท่ามกลางผ้าบางๆ เหล่านีคื้อแท่งเรยีวบางจ�านวน 

ครึง่โหลทีด่คูล้ายโครงชดุ มันดเูหมือนพลุแฟลร์แต่กไ็ม่ใช่เช่นกัน เธอสอดมดี 

เก็บไว้ในรองเท้าบตูแล้วดงึแท่งเหล่าน้ันออกมา

เมื่อกระแสน�้านิ่งแต่เรือยังลอยต่อไป

(ลอยต่อไป ลอยออกไป ตามล�าพัง)

ไลลาได้ยินเสยีงดงัตงึเหนือศรีษะเหมอืนของหนักกระแทกพ้ืน มนัดงัขึน้

อกีครัง้และอกีครัง้เมือ่เอลออกฤทธ์ิ เธอหยิบผ้าสีด�าท่ีถูถ่านไว้ด้านหน่ึงมาผกู

ปิดปากกับจมกู

เมื่อดวงจันทร์และดวงดาวหลบซ่อนจากความมืด

(เพราะความมืดไม่ได้ว่างเปล่าเลย ไม่ว่างเลย)

(เพราะความมืดไม่ได้ว่างเปล่าเลย)
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สิง่สดุท้ายทีไ่ลลาหยิบออกมาจากส่วนลกึในรอยพับของกระโปรงสเีขยีว

คือหน้ากากของเธอ มันเป็นแผ่นหนังปิดหน้าสีด�า ดูเรียบง่ายถ้าไม่นับ 

เขาทีโ่ค้งขึน้มาเหนอืหน้าผากซึง่สง่างามอย่างน่าประหลาดและน่าสะพรงึ 

ไลลาคาดมนัแนบจมกูแล้วมดัให้เข้าท่ี

จะรู้ได้อย่างไรว่าซาโรวส์ก�าลังมา

(ก�าลังมา ก�าลังมา ก�าลังมาขึ้นเรือ)

กระจกเงาบานหน่ึงท่ีเก่าจนเส่ือมสภาพไปกว่าคร่ึงวางพิงอยู่ที ่

มมุห้องโดยสารของกัปตนั เธอมองเงาสะท้อนของตวัเองขณะได้ยินเสยีงฝีเท้า

เดนิลงจากบนัได

สาเหตุที่เราไม่มีทางรู้ ไม่มีทางรู้ และไม่มีทางเห็นว่ามันก�าลังมา

(เราไม่มีทางรู้ตัวได้เลย)

ไลลายกย้ิมอยู่หลังหน้ากาก จากน้ันหันไปยืนพิงผนัง เธอฟาด 

แท่งเล็กเรียวแท่งหนึ่งกับไม้อย่างที่ท�ากับพลุแฟลร์ แต่สิ่งท่ีต่างออกไปคือ 

มนัไม่มแีสงสว่างออกมา มเีพียงแค่กลุม่ควันสซีดีเท่าน้ัน

ไม่นานนักประตูห้องกัปตันก็เปิดอ้า แต่โจรสลัดยังช้าเกินไป ไลลา 

โยนแท่งท่ีมคีวนัพวยพุ่งลงบนพ้ืน เธอได้ยินเสียงฝีเท้าสะดุด เสยีงส�าลกัไอ 

จากชายเหล่าน้ันก่อนทีค่วนัยาสลบจะท�าให้พวกเขาล้มลง

เสร็จไปสอง ไลลาคิดพลางก้าวข้ามร่างของพวกเขา

อีกสิบสาม

II

ไม่มีใครบังคับเรือ

มนัแล่นปะทะคลืน่และตอนน้ีก็หยุดน่ิงไปแล้ว คลืน่ซดัใส่ด้านข้างเรอื

แทนทีจ่ะเป็นด้านหน้า ท�าให้เรอืโคลงอยู่ใต้เท้าของไลลาแบบทีช่วนวิงเวียน
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เธอเดินขึ้นบันไดไปได้ครึ่งทางก่อนจะถูกโจรสลัดคนแรกพุ่งชน เขา 

ตัวใหญ่แต่เคลื่อนไหวช้าและงุ่มง่ามเพราะยาที่ละลายอยู่ในเอล ไลลา 

ม้วนตวัหนมีอืเขาแล้วถีบเข้าท่ีกระดกูสนัอก ส่งผลให้ตวัเขาลอยไปชนผนังแรง

จนกระดูกร้าว อีกฝ่ายครางแล้วทรุดลงมาตามแผ่นไม้ เสียงสบถครึ่งค�า 

หลดุจากปากก่อนทีห่วัรองเท้าของเธอจะซดักระแทกขากรรไกร ศรีษะของเขา

พับไปด้านข้างแล้วห้อยตกลงมาแนบหน้าอก

อีกสิบสอง

เสยีงฝีเท้าดงัก้องเหนือศรีษะ เธอฟาดแท่งเลก็เรยีวอกีแท่งแล้วโยนขึน้

บนัไดไปในจงัหวะท่ีชายสามคนว่ิงลงมา คนแรกเห็นควันจงึพยายามถอยกลบั

ขึน้ไป แต่ดนัชนกับคนท่ีสองและสามซึง่พุ่งตามลงมาเสยีก่อน ไม่นานทัง้สาม

ก็พากันไอโขลกๆ หายใจหอบ แล้วล้มพับลงบนขัน้บนัไดไม้

อีกเก้า

ไลลาใช้หัวรองเท้าเข่ียคนท่ีอยู่ใกล้สุด จากน้ันก้าวข้ามขึ้นบันไดไป  

เธอหยดุตรงทางขึน้ดาดฟ้า อาศยัเงามดืของบนัไดเพ่ือซ่อนตวัและมองหา

สญัญาณชพีของคนท่ีเหลอื เมือ่ไม่เหน็ว่ีแววของใครแล้ว เธอก็ดงึผ้าเคลอืบถ่าน

ออกจากปาก สดูหายใจลึกเอาอากาศสดชืน่ของฤดหูนาวเข้าปอด ก่อนจะ 

ก้าวออกไปสูค่วามมดืยามราตรี

ร่างคนนอนระเกะระกะอยู่บนดาดฟ้า เธอเดินนับไปด้วยว่าเหลอืโจรสลดั

อยู่บนเรอืก่ีคน

แปด

เจ็ด

หก

ห้า

สี่

สาม

สอง

ไลลาหยุดชะงกัแล้วก้มมองชายเหล่านัน้ ก่อนจะหันไปทางรมิราวเรอื 

ทีม่บีางอย่างเคลือ่นไหว เธอชักมดีจากซองท่ีต้นขา มนัคือมดีเล่มโปรดของเธอ 

ใบมดีบางและมด้ีามโลหะรปูทรงก�าป้ัน จากน้ันก้าวไปหาร่างท่ีเคลือ่นไหว
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พลางฮมัเพลงไปด้วย

จะรู้ได้อย่างไรว่าซาโรวส์ก�าลังมา

(ก�าลังมา ก�าลังมา ก�าลังมาขึ้นเรือ)

ชายผูน้ั้นก�าลงัคลานสีข่าไปบนดาดฟ้า ใบหน้าบวมเพราะเอลยาสลบ 

ตอนแรกไลลาจ�าเขาไม่ได้ แต่เมือ่อกีฝ่ายเงยหน้าขึน้มาก็เห็นแล้วว่าเขาคือ 

ชายคนทีอุ่ม้เธอขึน้เรอื คนทีม่อือยู่ไม่สขุ คนท่ีพูดเร่ืองอยากเจอส่วนอ่อนนุม่

ของเธอ

"นังโง่สารเลว" เขาพึมพ�าเป็นภาษาอาร์เนเซียน ฟังยากเพราะ 

เสียงหายใจฟืดฟาด ยาไม่ได้แรงถึงตายหากดื่มในปริมาณน้อย (เธอ 

ไม่ได้ใส่ยามากเกินจ�าเป็น) แต่มันท�าให้หลอดเลือดและหลอดลมบวม  

จนร่างกายรบัออกซเิจนได้ยากและหมดสตใินท่ีสดุ

เมื่อมองลงไปยังโจรสลัดก็เห็นว่าใบหน้าของเขาบวมเป่ง ริมฝีปาก 

เป็นสีฟ้า หอบหายใจเป็นห้วงๆ บางทีเธออาจกะปริมาณยาผิดไปหน่อย  

ชายผูน้ีพ้ยายามลุกข้ึนยืนแต่ไม่ส�าเรจ็ ไลลาจงึย่ืนมอืไปใช้น้ิวเก่ียวคอเสือ้ 

เพ่ือดงึเขาข้ึนมา

"นายเรียกฉันว่าอะไรนะ" เธอถาม

"ฉนับอกว่า" เขาหอบหายใจแรง "นังโง่...สารเลว เธอจะต้อง...ชดใช้  

ฉนัจะ..."

ยังไม่ทันได้พูดจบ ไลลาก็ผลักเขาไปด้านหลังอย่างแรง ชายผู้น้ัน 

ล้มข้ามราวเรอืตกลงไปในทะเลทันที

"ให้เกียรตซิาโรวส์หน่อยส"ิ เธอพึมพ�าพลางมองเขาท่ีตะเกียกตะกายน�า้

อยู่ครูห่น่ึงก่อนจะหายลบัไปใต้คลืน่

หนึ่ง

เธอได้ยินไม้กระดานด้านหลงัลัน่ จงึชกัมดีออกมาได้ทนัก่อนเชอืกจะ 

พันรอบคอ แต่ก็ยังมิวายถูกเส้นใยหยาบขูดผิวไปอยู่ดี เมื่อเป็นอิสระแล้ว 

เธอก็เซไปข้างหน้า พอหมนุตวักลบัมาก็เจอเข้ากับกัปตันเรือหัวขโมยทองแดง 

ตาของเขาคมกรบิ ฝีเท้าเองก็มัน่คง
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บาลิซ คาสนอฟไม่ได้ดื่มเอลกับลูกเรือ

เขาโยนเศษเชือกไปด้านข้าง มือของไลลากระชับด้ามมีดแน่นขึ้น 

ขณะเตรียมพร้อมต่อสู้ แต่กัปตันไม่ได้หยิบอาวุธ เขาเพียงยกมือขึ้นมา 

ตรงหน้าและหงายฝ่ามอืออก

ไลลาเอียงศีรษะ เขาของหน้ากากชี้ไปที่กัปตัน "ยอมแพ้รึ" เธอถาม

ดวงตาสเีข้มของกัปตนัส่องประกาย รมิฝีปากบดิเบีย้ว รอยสกัรปูมดี 

ทีพ่าดบนล�าคอดวูาววับใต้แสงตะเกียง

"ไม่มีใครยึดเรือหัวขโมยทองแดงได้" เขาพูด

รมิฝีปากของเขาขยับพร้อมกับบดินิว้ให้เปลวไฟพวยพุ่งออกมา ไลลา 

ก้มลงมองและเห็นสัญลักษณ์ทีถู่กท�าลายแทบเท้าของเขา เธอรูไ้ด้ทนัทว่ีา 

อกีฝ่ายคดิจะท�าอะไร เรอืส่วนใหญ่มีคาถาป้องกันไฟ แต่เขาท�าลายคาถาน้ัน 

แล้ว บาลซิพุ่งไปยังใบเรอืท่ีอยู่ใกล้สุด ไลลารบีควงมดีในมอืแล้วขว้างออกไป  

น�า้หนกัของมนัขาดสมดลุเพราะมีด้ามเป็นโลหะ จงึพุ่งเสยีบคอแทนท่ีจะเป็น

ศรีษะ เขาเอนล้มมาข้างหน้า สองมอืกางออกเพ่ือยันพ้ืน ไฟท่ีถูกเรียกมาเมือ่ครู่ 

ก็พลาดไปโดนขดเชอืกแทนท่ีจะเป็นใบเรอื

ไฟตดิแล้ว แต่ตวัของคาสนอฟล้มลงไปทับไฟดบัเกอืบหมด เลอืดทีไ่หล

จากคอของเขาก็ย่ิงดบัมนัต่อไปอกี ส่วนเปลวไฟท่ีเหลอือยู่น้อยนดิก็ลามไป 

ตามเชอืก ไลลาจงึย่ืนมอืไปทางน้ันแล้วก�าหมดัแน่น เปลวไฟถึงได้ดบัลง

ไลลายกย้ิม เธอดงึมดีเล่มโปรดจากคอกัปตนัผูส้ิน้ใจ จากนัน้เชด็เลอืด 

บนใบมดีกับเสือ้ผ้าของเขา ขณะก�าลังเก็บมนักลับเข้าซองก็ได้ยินเสยีงผวิปาก

ขึ้นมา เมื่อเงยหน้าหันไปมองก็เห็นเรือของตัวเอง ยอดราตรี เข้ามาเทียบ 

ข้างหัวขโมยทองแดงแล้ว

ลกูเรอืพากันมายืนอยู่รมิราวเรอื เธอจึงเดนิตดัขวางเรือหัวขโมยทองแดง 

ไปทกัทายพวกเขา ก่อนจะดนัหน้ากากขึน้ไปไว้บนหน้าผาก ลกูเรอืส่วนใหญ่ 

ท�าหน้านิว่คิว้ขมวด ผิดกับชายร่างสูงท่ียืนอยู่ตรงกลาง เขาสวมสายคาดเอว 

สดี�าและมรีอยย้ิมขบขนั ผมสนี�า้ตาลเหลอืบทองเสยไปด้านหลงั เผยให้เห็น

แซฟไฟร์ท่ีประดบัอยู่บนหน้าผาก อลคูาร์ด อเีมอร ีกัปตันเรือของเธอนัน่เอง

"มาส เอเวน" สตรอสผู้เป็นต้นเรือค�ารามอย่างไม่อยากเชื่อ

"เป็นไปไม่ได้เดด็ขาด" โอโลผู้เป็นพ่อครวัมองส�ารวจร่างทีก่ระจายกันอยู่
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บนดาดฟ้าเรอื

วาสรสีดุหล่อกับทาเวสโตรนาสก์ (ผูเ้รยีกสัน้ๆ ว่าทาฟ) พากันตบมอื  

โคบสิเพียงกอดอกมอง ส่วนเลนอสอ้าปากพะงาบๆ เหมอืนปลา

ไลลาดื่มด�่าความรู้สึกที่ท้ังทึ่งและชื่นชมขณะเดินมายังราวเรือแล้ว 

ผายมอืออก "กัปตนั" เธอพูดอย่างร่าเรงิ "ดเูหมอืนฉนัได้เรือมาให้นายแล้วนะ"

อลูคาร์ดยิ้ม "ดูเหมือนจะอย่างนั้น"

มไีม้กระดานวางพาดระหว่างเรอืสองล�า และไลลาก็ก้าวข้ามไปบนนัน้

อย่างรวดเรว็โดยไม่ก้มลงไปมอง เธอหยุดยืนบนดาดฟ้าเรอืยอดราตร ี ก่อนจะ 

หนัไปหาชายหนุ่มตัวสงูโปร่งผูม้วีงคล�า้ใต้ดวงตาราวกับไม่เคยได้นอน "จ่าย

มาส ิเลนอส"

หน้าผากของเขายับย่น "กัปตนั" เขาท�าเสยีงวงิวอนพร้อมกับหัวเราะ

อย่างอดึอดั

อลูคาร์ดยักไหล่ "นายอยากท้าพนันเองน่ี" เขาว่า "นายกับสตรอส"  

เขาเสรมิพลางพยักพเยิดไปทีต้่นเรอืผูเ้ป็นชายท่าทางโหดเหีย้มและไว้เครา 

"เดมิพันด้วยหัวและเหรยีญของนายเอง"

พวกเขาท�าแบบน้ันจรงิๆ ตอนน้ันไลลาโม้ว่าจะยึดเรือหวัขโมยทองแดง

ตามล�าพัง แต่พวกเขาท้าพนันว่าเธอท�าไม่ได้ เธอใช้เวลาอยู่เกือบหน่ึงเดอืน

กว่าจะสะสมยาได้มากพอส�าหรบัแท่งควันและเอล คอยไล่ซือ้ทีละนิดทกุครัง้ 

ทีเ่รอืเทียบท่า แต่มนัก็คุม้ค่าแล้วจรงิๆ

"แต่เธอใช้กลโกงนะ!" เลนอสเถียง

"ไอ้หน้าโง่" โอโลพูดด้วยเสียงทุ้มกังวาน

"เห็นได้ชัดว่าเธอวางแผนไว้" สตรอสพึมพ�า

"ใช่" เลนอสพูด "เราจะไปรู้ได้ยังไงว่าเธอวางแผนไว้"

"พวกนายควรรู้ดีเกินกว่าจะท้าพนันกับบาร์ดต้ังแต่แรก" อลูคาร์ด 

สบตาเธอแล้วขยิบตาให้ "กฎต้องเป็นกฎ และถ้าไม่อยากโดนท้ิงไว้กับ 

พวกบนเรอืนัน่ตอนเราเสรจ็เรือ่งแล้ว ฉนัขอแนะน�าให้พวกนายชดใช้ให้หัวขโมย

ของฉนัตามทีไ่ด้พนนัไว้"

สตรอสดงึกระเป๋าเงนิออกมาจากเสือ้ "เธอท�าได้ยังไง" เขาถามขณะ 

ยัดมนัใส่มอืเธอ
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"ไม่ส�าคญัหรอก" ไลลาตอบพลางรบัเหรยีญไป "สิง่เดียวทีส่�าคญัคอื 

ฉนัท�าไปแล้ว"

เลนอสไปเอากระเป๋าเงนิของตวัเอง แต่เธอกลบัส่ายหน้า "น่ันไม่ใช่สิง่ท่ี 

ฉนัพนนัไว้ และนายก็รูด้"ี หลงัของเลนอสค่อมลงยิง่กว่าเก่าขณะปลดมดีจาก

ปลายแขน

"เธอยังมมีดีไม่มากพอหรอืไง" เขาบ่นพลางท�าปากย่ืนอย่างไม่พอใจ

รอยย้ิมของไลลาแหลมคมกว่าเดิม "ไม่มีวันหรอก" เธอบอกพลาง 

รบัมดีเล่มนัน้มา ก่อนจะคดิในใจว่าอกีอย่างเพราะมดีเล่มน้ีพิเศษน่ะส ิ เธอ 

อยากได้ตัง้แต่เห็นเลนอสใช้มนัครัง้แรกท่ีกอร์มาแล้ว

"ฉันจะต้องชนะแล้วได้มันกลับคืนมาแน่" เขาพึมพ�า

ไลลาตบไหล่เขา "ก็ลองดู"

"เอเนช!" เสยีงอลคูาร์ดดงัก้องพร้อมกับเสยีงตบไม้กระดาน "ยืนเฉยกัน

มานานพอแล้ว ลกูเรอืยอดราตรทีัง้หลาย เรายังมเีรอืให้ปล้นนะ ขนทกุอย่าง 

มาให้หมด ฉนัต้องการให้ไอ้พวกสารเลวน่ันตืน่มาแล้วไม่เจออะไรอยู่ในมอื

นอกจากน้องชายตวัเอง"

พวกผู้ชายส่งเสียงเชียร์ ไลลาหลุดหัวเราะเบาๆ อย่างไม่ได้ตั้งใจ

เธอไม่เคยเจอผูช้ายคนไหนรกังานของตวัเองมากเท่าอลคูาร์ด อเีมอรี 

มาก่อน เขาเพลิดเพลินกับมันเหมือนอย่างท่ีเด็กเพลิดเพลินกับเกม และ 

อย่างทีช่ายหญงิเพลดิเพลนิกับการแสดง ยัดตวัเองเข้าไปในบทบาทสมมตด้ิวย

ความสนกุแบบสดุตวั ทุกอย่างทีอ่ลคูาร์ดท�าแฝงการแสดงไว้ในระดบัหนึง่ เธอ 

นึกสงสยัว่าเขายังแสดงบทบาทอืน่ได้อกีมากแค่ไหน อยากรู้ว่ามส่ีวนไหนบ้าง

หรอืไม่ทีไ่ม่ใช่การแสดงแต่เป็นตวัตนจรงิของเขา

ดวงตาของเขาสบตาเธอในความมืด มันเหมือนพายุสีฟ้ากับสีเทา  

บางครั้งสดใส บางครั้งเกือบไร้สี เขาเอียงศีรษะไปทางห้องพักของตัวเอง 

โดยไม่พูดอะไร และเธอก็เดนิตามไป

ห้องของอลูคาร์ดมีกลิ่นเหมือนเคย มันเจือด้วยกลิ่นไวน์ฤดูร้อน  

ผ้าไหมสะอาด และถ่านท่ีใกล้มอด เขาชอบของสวยงาม เร่ืองนี้ใครๆ ก็รู ้ 

แต่สิ่งท่ีท�าให้เขาแตกต่างจากนักสะสมหรือพวกชอบอวดที่น�าข้าวของ 

มาตั้งแสดงให้คนอิจฉาเล่นก็คือสมบัติทุกชิ้นของอลูคาร์ดอยู่ในสภาพ 
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ทีผ่่านการใช้งานมาอย่างโชกโชนแล้ว

"เอาล่ะ บาร์ด" เขาเปลีย่นไปใช้ภาษาองักฤษทนัทีทีอ่ยู่กันตามล�าพัง 

"อยากเล่าให้ฉนัฟังไหมว่าท�าได้ยังไง"

"แบบนัน้จะไปสนุกอะไรเล่า" เธอท้าทายพลางท้ิงตวัน่ังบนเก้าอีพ้นักสงู

หนึง่ในสองตวัท่ีอยู่หน้าเตาผงิ ในเตามไีฟสซีดีลกุอยู่เช่นเคย ซ�า้ยังมแีก้วทรงเต้ีย

สองใบวางอยู่บนโต๊ะรอให้รนิเครือ่งดืม่ด้วย "เรือ่งลกึลบัน่าต่ืนเต้นกว่าเรือ่งจริง

เสมอ"

อลูคาร์ดเดินไปท่ีโต๊ะแล้วหยิบขวดมาหนึ่งใบ พร้อมกันน้ันแมวขาว 

ของเขาท่ีชือ่เอซาก็โผล่มาเดนิเฉยีดรองเท้าบตูของไลลา "ในตัวเธอมอีะไรบ้าง

นอกจากปรศินา"

"มีใครพนันกันบ้างไหม" เธอถามโดยไม่สนใจทั้งเขาและแมว

"มแีน่นอน" อลูคาร์ดพูดพลางเปิดจุกขวด "มกีารพนันขนัต่อเลก็ๆ น้อยๆ 

ทกุรปูแบบ ทัง้พนันว่าเธอจะจมน�า้ตายไหม หัวขโมยทองแดงจะรับเธอขึน้เรือ

ไหม เราจะเจอซากศพเธอไหมหลังจากพวกน้ันท�า..." เขารินของเหลวสอี�าพัน 

ใส่แก้วแล้วย่ืนให้ไลลาหน่ึงแก้ว เธอรบัไป และในตอนนัน้เองเขาก็ดึงหน้ากาก 

มีเขาออกจากศีรษะเธอ ก่อนจะโยนมันลงบนโต๊ะที่ค่ันอยู่ตรงกลาง "เป็น 

การแสดงท่ีน่าประทับใจ" เขาบอกพลางน่ังลงบนเก้าอี้ของตัวเอง "ลูกเรือ 

ทีไ่ม่กลวัเธอต้องเปลีย่นใจแล้วแน่ๆ"

ไลลาจ้องลงไปในแก้วด้วยสายตาเดยีวกับทีบ่างคนใช้จ้องมองเปลวไฟ 

"มคีนบนเรอืทีไ่ม่กลวัฉนัด้วยเหรอ" เธอถามอย่างเจ้าเล่ห์

"บางคนยังเรียกเธอว่าซาโรวส์อยู่เลย" เขาพูดต่อ "ตอนท่ีเธอไม่อยู ่

แถวนัน้นะ พวกเขาพูดกันด้วยเสยีงกระซบิราวกับคดิว่าเธออาจได้ยิน"

"บางทีฉันอาจได้ยินจริงๆ ก็ได้" เธอหมุนแก้วในมือ

เมือ่ไม่มคี�าตอบโต้ทีเ่ฉยีบแหลม เธอจงึเงยหน้าข้ึนจากแก้ว ก่อนจะเหน็

อลคูาร์ดมองเธออย่างท่ีเขาท�ามาตลอด คล้ายกับก�าลงัค้นใบหน้าของเธอ 

แบบทีหั่วขโมยค้นกระเป๋าพยายามท่ีจะหาบางอย่างให้เจอ

"เอาล่ะ" ในที่สุดเขาก็พูดพลางยกแก้วขึ้น "เราควรด่ืมให้อะไรดี แด่ 

ซาโรวส์ไหม แด่บาลซิ คาสนอฟกับแก๊งลูกเรอืหน้าโง่ของเขา หรอืแด่กัปตนั 

รปูงามกับเรอือลงัการดล่ีะ"
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ทว่าไลลาส่ายหน้า "ไม่" เธอพูดพลางยกแก้วข้ึนพร้อมรอยย้ิมเฉยีบคม 

"แด่หัวขโมยทีเ่ก่งท่ีสดุ"

อลูคาร์ดหัวเราะเสียงนุ่มเบา "แด่หัวขโมยที่เก่งที่สุด"

จากนั้นเขาและเธอก็ชนแก้ว ก่อนทั้งคู่จะดื่มมันลงไป



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3FoXiOd

https://bit.ly/3FoXiOd

