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ค�ำน�ำ

ว่ากันว่ามนุษย์ส่วนใหญ่มักหวาดกลัวต่อการเปล่ียนแปลง ไม่ว่าจะ

เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพียงใดก็ยังสามารถสร้างความกังวลให้แก ่

พวกเขาได้ และเมื่อเกิดความหวาดหว่ันต่อผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอน มนุษย์เราก็ 

มกัจะสร้างกลไกป้องกันตัวเองโดยการต่อต้านสิง่ทีจ่ะเปลีย่นแปลง ชาวทะเลทราย 

แห่งดินแดนใต้สุดเองก็เช่นกัน

ในตอนสดุท้ายของเล่มทีแ่ล้ว กองทพัทีห่น่ึงซึง่น�าโดยขวานเหลก็และเอคโค 

ได้เริ่มปฏิบัติการพา ‘กฎระเบียบและโอเอซิส’ ไปสู่ดินแดนใต้สุด แน่นอนว่า

หนทางสู่การเปลี่ยนแปลงย่อมไม่ง่าย ย่ิงเป็นเรื่องของวิถีชีวิตที่ชนเผ่าพ้ืนเมือง

เชื่อมั่นและยึดถือกันมานานย่ิงไม่ต้องพูดถึง แต่ใช่ว่าโรแลนด์จะไม่ได้คิดถึง

จุดนี้ ผู้ท่ีเขามอบหมายให้เข้าร่วมปฏิบัติการครั้งนี้เองก็มากด้วยความสามารถ

และประสบการณ์ การบุกเข้าจัดระเบียบการปกครองของดินแดนใต้สุดแห่ง

อาณาจักรจึงเริ่มขึ้น ณ บัดนี้!

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



"ไม่มีใครรู้ค�าตอบ บางทีโลกอาจจะถูกท�าลาย บางทีทุกคนอาจจะ 
กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ไม่เหลือความเป็นคน และเป็นเพราะเหตุนี้  

สมาคมถึงต้องการคนจ�านวนมากมาหยุดการกัดกิน เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเพศ 
เผ่าพันธุ์ หรือประเทศชาติ คนที่ตื่นรู้พลังแห่งธรรมชาติทุกคน 

ควรรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเอง!"
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หลังกล่องไม้ถูกเปิดออก 'ของขวัญ' ที่อยู่ด้านในก็ปรากฏออกมา

ให้เห็น

มันคือโลงศพ

เป็นโลงศพสวยงามโลงหนึ่ง

ไม่ว่าจะเป็นทองค�าเปลวท่ีเคลือบอยู่หรือลวดลายที่วาดลงไป 

บนโลงก็ล้วนประณีตชดช้อย รูปภาพท่ีอยู่บนฝาโลงเป็นรูปแส้สั้นสีด�า 

นั่นคือสัญลักษณ์ของกลุ่มไอรอนวิป*

รูบากา บลัดวิปตะลึงไปเล็กน้อย ก่อนจะแสยะย้ิมดูถูกออกมา

"แค่น้ีหรือ ข้ายังนึกว่าพวกมันจะส่งของน่ากลัวมาขู่ข้าเสียอีก"  

เขาส่ายศรีษะ "กะโหลก ห ูหนงัคน...เช่นน้ันสถึิงจะเป็นส่ิงท่ีเมอืงไอรอนแซนด์ 

ท�ากัน แต่โลงศพเนีย่นะ? ดนิแดนใต้สดุไม่ต้องการของเล่นไร้สาระพรรค์น้ี 

หรอก!"

ทุกคนที่ตายอยู่ท่ีน่ีจะถูกโยนออกไปกลางทะเลทราย ปล่อยให้

ความร้อนอันบ้าคลั่งแผดเผาซากศพเหล่าน้ันจนเหลือแต่กระดูก ไม่ว่า

ตอนที่ 750 

สายฟ้าจากสวรรค์

* แปลว่าแส้เหล็ก
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ตอนมีชีวิตอยู่จะสูงศักดิ์เพียงใด พอตายไปแล้วก็ล้วนไม่มีอะไรต่างกัน

มีแต่คนทางเหนือเท่าน้ันถึงจะใช้กล่องไม้งี่เง่าเช่นน้ี

ขนาดตายไปแล้วยังเอาตวัเองไปขงัไว้ ท�าเหมอืนว่าต้องอยู่ในกรง

ไปตลอดกาล

นางแพศยาของกลุ ่มพราวด์แซนด์มันคิดว่าสิ่งน้ีจะขู ่ข ้าได้ 

อย่างน้ันหรือ รูบากาสบถค�าหยาบออกมาหนึ่งค�า นึกสงสัยว่าอีกฝ่าย

อาจเป็นทาสอยู่ในเกรย์คาสเซิลนานจนลืมวิธีข่มขู่ของชาวทะเลทราย

ไปหมดแล้ว

แต่การหยามหน้ากันเช่นน้ียังคงท�าให้รูบากาเลือดลมพลุ่งพล่าน

"เอาขวานของข้ามา!" เขาตะโกนเสียงดัง

ลกูสมนุคนหนึง่รบีไปแบกขวานเหลก็ยักษ์เข้ามาทันท ีด้ามของมนั 

ยาวเกอืบเท่าตวัคน ใบขวานสดี�ากว้างประมาณศรีษะคน แม้เขาจะเป็นถงึ 

ผูน้�ากลุม่ไอรอนวิป แต่อาวุธท่ีชอบใช้มากท่ีสดุยงัคงเป็นขวานเหล็กยักษ์

เล่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นการสังหารสัตว์ร้ายในทะเลทรายหรือบั่นศีรษะของ

คนที่มาท้าสู้ เวลามันโบกสะบัดขึ้นมาย่อมไม่มีใครต้านทานมันได้

เมื่ออยู่ต่อหน้าพละก�าลังท่ีแท้จริง จะเป็นการป้องกันแบบใดก็

ล้วนไร้ความหมาย หากถูกมนัฟันเข้าใส่ ต่อให้สวมเกราะของคนทางเหนอื 

ไว้ก็มีแต่ต้องตายสถานเดียว

แน่นอนว่ามันเคยดื่มเลือดของกลุ่มพราวด์แซนด์เช่นเดียวกัน  

ทั้งสตรีและเด็กต่างก็ไม่มีใครรอดพ้น

เขาลืมบอกโดรว์ ซิลเวอร์มูนไปว่าพวกที่ถูกเนรเทศไม่เคยได ้

เดนิทางไปถึงแหลมไม่รูจ้บ เพราะเขารบีอ้อมไปดักหน้าคนเหล่านัน้แล้ว

สังหารทิ้งจนสิ้นซากเสียก่อน

ทีเ่ขาท�าเช่นน้ันไม่ใช่เพราะกังวลว่าคนเหล่าน้ันจะกลบัมาแก้แค้น 

หากแต่ท�าไปเพียงเพราะความสุขส่วนตัวที่ได้ฆ่าคน
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โลงศพหรือ

ช่างแม่มันสิ

รบูากาถุยน�า้ลายพร้อมกับตะโกนออกมาเสยีงดัง จากนัน้ใช้สองมอื 

ยกขวานแล้วเหว่ียงลงบนลายแส้เหล็กบนฝาโลง

เปรี้ยง!

ประกายไฟจ�านวนมากแลบออกมาจากคมขวาน เหมือนว่ามัน

ฟันถูกเหล็กหรือหินอย่างไรอย่างนั้น

โลงศพไม่ได้แตกออกเป็นสองส่วนเหมือนอย่างท่ีเขาคิด สัมผัสท่ี

ถูกส่งมาผ่านด้ามขวานบอกเขาว่าในกล่องไม้ประณีตงดงามกล่องน้ี 

ไม่ได้ว่างเปล่า หากแต่มีของบางอย่างบรรจุเอาไว้จนเต็ม

ทว่าสายไปเสียแล้ว

หลงัเกิดประกายไฟแลบ แสงสว่างอนัเจดิจ้าก็พวยพุ่งออกมาจาก

โลงศพ ก่อนจะแผ่ขยายกลืนกินท้ังห้องโถงและออกไปด้านนอกอย่าง

รวดเร็ว

แต่รูบากาไม่ทันได้เห็นเหตุการณ์ท้ังหมดนี้

ในตอนท่ีล�าแสงสาดผ่านร่าง ดวงตาและลิน้ของเขาถูกคลืน่อากาศ 

ท่ีขยายตัวอย่างรุนแรงและรวดเร็วกระแทกจนฉีกกระจุย ตามด้วยหัว

ของเขา แขนขา เครื่องใน...

สิน้เสยีงกัมปนาท ชาวเมอืงไอรอนแซนด์ทุกคนต่างได้เหน็เหตกุารณ์ 

อันน่าเหลือเชื่อ

เปลวเพลิงร้อนแรงและควันไฟหนาทึบพุ่งทะยานออกมาจาก

ปราสาทหินเหมือนเปลวเพลิงที่ปะทุออกมาจากพ้ืนดิน ก�าแพงที ่

ล ้อมรอบสวนถูกมือล่องหนขนาดยักษ์ทุบจนราบเป็นหน้ากลอง 

ปราสาทหินเหมือนจะสั่นสะเทือนหน่ึงครั้ง ก่อนจะถล่มลงมาท่ามกลาง

ฝุ่นควันหนา
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เริ่มต้นจากก�าแพง ถัดมาจึงเป็นเสาและหลังคา ก้อนหินที่ถล่ม 

ลงมาก่อให้เกิดควันทันใด จนกระทัง่ปราสาทหนิย่อยยับทัง้หมด กลุม่ควัน 

โดยรอบก็พุ่งสูงขึ้นไปบนฟ้า

เมอืงไอรอนแซนด์ราวกับม ี'หอคอยสวรรค์' เพ่ิมขึน้มาอกีหนึง่แห่ง

ทูรามท่ีอยู่ในร้านเหล้าของโอเอซิสมองเห็นภาพเหตุการณ์น้ี 

เช่นเดียวกัน ตอนน้ีเขาเข้าใจแล้วว่าเรื่องท่ีขวานเหล็กพยายามจะ

อธิบายหมายความว่าอย่างไร

โลงศพท่ีบรรจุผงหิมะจนเต็มถูกเทพีท�าให้น�้าหนักของมันหายไป 

หินจุดไฟที่ติดอยู่บนฝาโลงเชื่อมต่อกับชนวนที่อยู่ด้านบน...ไม่ว่าจะ 

เปิดโลงด้วยการทุบท�าลายหรือเปิดแบบธรรมดาก็ล้วนท�าให้เกิด 

การระเบิดอย่างรุนแรง ถึงจะไม่รู้ว่าผงหิมะกับสายชนวนคืออะไร แต่

เขารู้จักสายฟ้าดี

เสียงทึบหนักท่ีดังออกไปได้ไกลถึงหลายหมื่นฟุต รวมถึงเสาควัน

ที่สามารถมองเห็นได้จากดินแดนเปื้อนเลือด เขาคิดภาพออกเลยว่า

สายฟ้าจากสวรรค์น้ีน่าสะพรึงเพียงใด

หากภาพเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้ในเมอืงไอรอนแซนด์ตอนน้ีเป็นเพราะ

โลงศพนั่นจริงๆ ผู้น�ากลุ่มไอรอนวิปย่อมไม่มีทางเอาชีวิตรอดออกมา 

ได้แล้ว

เพียงแต่ทูรามคิดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะลงมือกับกลุ ่มไอรอนวิป 

ก่อนการต่อสู้ศักด์ิสิทธ์ิ อย่างไรเสียกลุ่มนั้นก็นั่งอยู่ในอันดับที่ส่ีของ 

กลุ่มใหญ่ อีกท้ังยังใช้วิธีแก้แค้นท่ีโจ่งแจ้งมากด้วย

"เจ้า..." เขามองขวานเหล็กที่สีหน้ายังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต ่

ผ่านไปครู่ใหญ่ก็ยังไม่พูดอะไรต่อ

"เมื่อก่อนรูบากา บลัดวิปท�าให้การต่อสู้ศักดิ์สิทธ์ิต้องแปดเปื้อน 
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ซ�้ายังท�าให้เทพเจ้าทั้งสามต้องผิดหวัง ส�าหรับคนที่สูญเสียคุณสมบัติ

ในการต่อสู้แล้ว เหตุใดข้าต้องไปสู้กับมันอย่างยุติธรรมบนดินแดน 

ลุกไหม้ด้วยเล่า" ขวานเหล็กพูดด้วยน�้าเสียงราบเรียบ "รูบากากับ 

คนอื่นๆ ในกลุ่มเป็นแค่พวกขี้ขลาด ข้าไม่เคยมองว่าพวกมันเป็นคู่ต่อสู้

เลย"

"แต่...ไอรอนวิปเป็นหนึ่งในกลุ่มใหญ่..."

"จุดจบเช่นนี้ถึงได้เหมาะสมกับพวกมันอย่างไรเล่า ไม่ใช่ไปตาย

อย่างมีเกียรติอยู่บนเวทีประลอง" ขวานเหล็กส่ายหัว "ย่ิงไปกว่าน้ัน 

กลุม่พราวด์แซนด์ไม่มทีางทรยศต่อกฎท่ีเทพเจ้าทัง้สามบญัญัตไิว้ ทนัที

ทีคู่ต่่อสูข้อยอมแพ้ พวกเราจะเก็บอาวุธและไว้ชวีติผูท่ี้มาท้าสู"้ เขาชะงกั

ไปเล็กน้อยเมื่อพูดถึงตรงน้ี "ลองคิดดู หากเจ้าเป็นผู้น�ากลุ่มไอรอนวิป

แล้วรู้ว่ากลุ่มพราวด์แซนด์ฟื้นคืนกลับมาแล้ว เจ้าจะท�าอย่างไร"

ทูรามเข้าใจความหมายของขวานเหล็กทันที

จริงอย่างท่ีขวานเหล็กพูด คนท่ีท�าผิดกฎครั้งแรกมีโอกาสท่ีจะ 

ท�าผิดซ�้าสอง คนที่ไม่เคารพกฎของเทพเจ้าท้ังสามจะน�าปัญหายุ่งยาก

มาให้พวกเขาไม่รู้จบ ต่อให้อยากจะใช้การต่อสู้ศักดิ์สิทธ์ิมาล้างแค้น

เมื่อแปดปีก่อน แต่ก่อนการต่อสู้เริ่มต้น พวกเขาอาจจะถูกอีกฝ่าย 

ลอบโจมตีหรือใส่ร้ายอย่างไร้ยางอายได้ เช่นนั้นไม่สู้บดขย้ีอีกฝ่ายให้

สิ้นซากต้ังแต่เริ่ม ดีกว่าต้องไปเหน่ือยกับการคอยระวังทีหลัง

"แต่...หากรูบากาไม่ได้เปิดโลงไม้และไม่ได้ท�ามันแตก แผนการ

ของเจ้าก็คงไม่ส�าเร็จกระมัง" ในหัวของทูรามเหลือข้อสงสัยอีกเพียง 

ข้อเดียว

"ผู้น�ากลุ่มไอรอนวิปมีนิสัยมุทะลุมาแต่ไหนแต่ไร มันชอบการ

ท�าลายล้างฆ่าฟัน การคาดเดาว่ามันจะท�าอะไรแทบไม่ต่างจากการ

หลอกล่อลิงตัวหนึ่งเลย" ขวานเหล็กย้ิมมุมปาก "อีกอย่างโลงศพผงหิมะ
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เป็นแค่อาหารเรยีกน�า้ย่อยเท่าน้ัน ต่อให้รบูากาโชคดรีอดไปได้ หลงัจากนี ้

ยังมีเรื่องให้ประหลาดอีกมากมายรอมันอยู่...เพียงแต่ตอนนี้ดูแล้ว

เทพเจ้าทั้งสามคงไม่มีทางปกป้องพวกทรยศน้ีแล้วล่ะ"

เมื่อได้ยินค�าพูดน้ี ทูรามก็รู้สึกเย็นยะเยือกขึ้นมาทันที

ในตอนท่ีกล่าวค�าสวามิภักด์ิต่อโดรว์ ซิลเวอร์มูน เขาเองก็สาบาน

โดยเอ่ยนามของเทพเจ้าทั้งสามด้วยเช่นกัน

ค�าพูดประโยคสุดท้ายของขวานเหล็กย่อมไม่ต่างอะไรจาก 

การเตือนเขาทางอ้อม

"ทีนี้คงเข้าเรื่องกันได้แล้ว" ขวานเหล็กตบไหล่ทูราม "อีกเหตุผลท่ี

ข้าเลือกเจ้าก็เพราะเจ้ารู้จักเมืองไอรอนแซนด์เป็นอย่างดี ได้ยินคนใน

โอเอซิสบอกว่าในทะเลทรายผืนนี้ไม่มีเรื่องใดที่เจ้าไม่รู้"

"ข้าแค่อาศัยอยู่ท่ีน่ีมานาน เลยได้ยินเรื่องราวมาเยอะก็เท่าน้ัน" 

หลงัได้เห็นพวกสนุขัเฝ้าบ้านกบักลุม่ไอรอนวิปถูกก�าจดัไปอย่างง่ายดาย  

ทรูามจงึเกดิความรูส้กึชืน่ชมขวานเหลก็ เจ้าหญิงของกลุม่พราวด์แซนด์ 

และอาณาจักรเกรย์คาสเซิลที่อยู่เบื้องหลังขึ้นมา "แต่ถ้าเป็นเร่ืองที่ข้ารู้ 

ข้าจะเล่าให้เจ้าฟังอย่างละเอียดแน่นอน"

"ดีมาก หากอยากชนะการต่อสู้ศักดิ์สิทธิ์ เราก็จ�าเป็นต้องรู้จักศัตรู

ให้ถ่ีถ้วนเสยีก่อน...เช่นนัน้เริม่จากนกัสูแ้ละเทพีของกลุม่ใหญ่แต่ละกลุ่ม 

แล้วกัน" ขวานเหล็กพูดพร้อมพยักหน้า
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" 'ตอนน้ีแผนการบุกยึดดินแดนใต้สุดด�าเนินไปได้ด้วยดี กลุ่ม 

ไอรอนวิปถูกก�าจัดแล้ว เอคโคฝากกระหม่อมมาขอบพระทัยพระองค์

พ่ะย่ะค่ะ ส่วนการต่อสู ้ศักดิ์สิทธ์ิต้องใช้เวลาเตรียมตัว กระหม่อม 

คาดว่ากลุ่มต่างๆ ในเมืองไอรอนแซนด์จะเดินทางไปยังดินแดนลุกไหม้

ในอีกหน่ึงสัปดาห์ ก่อนหน้านั้นกระหม่อมคิดจะจ้างชาวทะเลทราย 

บางส่วนให้ไปจดต�าแหน่งของแม่น�้าใต้ดิน เชื่อว่าอีกไม่นานน่าจะเจอ

แม่น�้าสีด�าท่ีอยู่ใกล้ฝั่ง ส่วนพวกเทพีที่อยู่ในกลุ่มใหญ่ พระองค์จะทรง

ให้กระหม่อมจัดการอย่างไรกับพวกนางหรือพ่ะย่ะค่ะ ด้วยความเคารพ

อย่างย่ิง ขวานเหล็ก' น่ีคือข่าวท่ีถูกส่งมาจากดินแดนใต้สุดเพคะ"

ยันต์สดับเปล่งแสงสีแดงจางๆ เสียงของสเปียร์เงียบลงหลังจาก

รายงานเสร็จ เห็นได้ชัดว่าก�าลังรอให้โรแลนด์ตอบอยู่

จากน้ันไนติงเกลจึงยื่นยันต์สดับอีกก้อนออกมา

เนื่องจากเธอก�าลังนั่งอยู่บนโต๊ะ โรแลนด์ไม่รู้ว่าเธอจงใจหรือไม่ 

ต�าแหน่งที่ย่ืนยันต์สดับออกมาจึงวางอยู่ข้างต้นขาของเธอพอดี แม้จะ

ไม่ใช่หน้าร้อน เธอก็ยังคงสวมกางเกงรัดรูปสีด�าเผยให้เห็นสัดส่วน 

ตอนที่ 751 

ฟราน 'ผู้กลืนกิน'
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อันงดงามได้ชัดถนัดตา หากโรแลนด์อยากจะพูดใส่ยันต์สดับ เขาก็

จ�าเป็นต้องกระเถิบเข้าไปใกล้ขาของเธอ

ต้องยอมรับเลยว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ยากจริงๆ

เขาเองก็ไม่รูว่้าควรจะมองดตูรงๆ หรอืแสร้งท�าเป็นแอบมองอย่าง

ไม่ตั้งใจดี

"อะแฮ่ม ยอดเลย...ข้าหมายถึงขวานเหล็กน่ะ"

"ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงสบายดีหรือไม่เพคะ" เคาน์เตส 

ตอบกลบัมา "หม่อมฉนัได้ยินเสยีงของพระองค์เหมอืนจะแหบๆ ฤดหูนาว 

ต้องท�าร่างกายให้อุน่เข้าไว้ พระวรกายของพระองค์ทรงไม่เหมอืนแม่มด

นะเพคะ"

"ข้าสบายดี" โรแลนด์กระแอมเล็กน้อย "บอกขวานเหล็กว่า 

หากไม่มีอะไรผิดไปจากที่คาดไว้ก็ให้ด�าเนินการตามแผนได้เลย ส่วน

แม่มดให้เริ่มจากพยายามชวนพวกนางมา แต่ถ้าพวกนางไม่อยาก 

ออกมาจากดินแดนใต้สุดก็ไม่ต้องไปบังคับ"

"แค่นี้หรือเพคะ"

"ใช่ หากมีอะไรเพ่ิมเติมข้าจะแจ้งเจ้าอีกที"

"หม่อมฉันเข้าใจแล้วเพคะ"

แสงสีแดงท่ีอยู่บนยันต์สดับหายไป

โรแลนด์ดึงตัวกลับมาพร้อมกับลอบถอนหายใจ

เพราะเหตุใดถึงรู้สึกโหวงๆ เหมือนเสียอะไรไปเช่นน้ีล่ะ!

ไนติงเกลย้ิมเล็กน้อยพลางเก็บยันต์กลับไป เธอหายตัวไปอยู่บน

เก้าอีน้อน จากน้ันก็หยิบปลาแห้งขึน้มาเค้ียวขณะอ่าน 'บนัทกึประจ�าวัน 

ของแม่มด' ต่อ

โรแลนด์เบะปากก่อนจะดึงความสนใจกลับมาอยู่ที่เรื่องส�าคัญ 

ยันต์สดับทั้งหมดถูกเอามาใช้ในปฏิบัติการทะเลทรายครั้งนี้ โดยม ี



Er Mu 15

สเปียร์คอยเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างเมืองเนเวอร์วินเตอร์กับ

กองปฏิบัติการของกองทัพที่หนึ่ง แม้การสื่อสารจะยังไม่ค่อยสะดวกนัก 

แต่เมื่อเทียบกับการส่งจดหมายที่ใช้เวลาครึ่งค่อนเดือนเหมือนเมื่อก่อน 

หรืออย่างเร็วที่สุดก็ใช้เวลาเป็นวันหากใช้นกส่งสาร วิธีการสื่อสาร 

เช่นนี้ย่อมเรียกได้ว่ารวดเร็วเหมือนสายฟ้าแล้ว

ในท่ีสดุเขาก็มคีวามรูส้กึทีว่่าไม่ต้องออกไปจากดนิแดนก็สามารถ

เห็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดได้

เสียดายท่ียันต์สดับต้องอาศัยแม่มดส่งพลังเข้าไปถึงจะใช้งานได้ 

และกว่าสองฝั่งจะพูดคุยกันได้ก็จ�าเป็นต้องมียันต์สดับสองก้อนกับ

แม่มดสองคน นีเ่ท่ากับว่ามนัจะไม่อาจใช้แทนท่ีโทรศพัท์ซึง่เป็นเครือ่งมอื 

สื่อสารที่คนธรรมดาก็สามารถใช้งานได้

ตอนนี้สายโทรศัพท์สายแรกของเมืองเนเวอร์วินเตอร์ได้เข้าสู ่ 

ขั้นตอนเดินสายแล้ว มันจะต่อตรงจากห้องท�างานของปราสาทไปถึง 

ที่ว่าการเมืองในเขตลองซอง ส่วนสายท่ีสองกับสายที่สามยังอยู่ในช่วง

วางแผน คาดว่าจะใช้เชื่อมท่ีว่าการเมืองของทั้งสองเขตเข้าด้วยกัน  

การสั่งการใดๆ หลังจากน้ีจะได้ใช้โทรศัพท์โทรไปสั่งการได้

เมื่อค�านึงถึงว่าการต้ังเสาโทรศัพท์จะสิ้นเปลืองทั้งแรงและเวลา 

ทัง้ยังถูกหมิะสร้างความเสยีหายได้ง่ายอกี โรแลนด์จงึตดัสนิใจให้โลตสั

เดินสายโทรศัพท์ใต้ดินและทอดยาวไปตามเทือกเขา เช่นน้ีย่อมสะดวก

และปลอดภัยกว่า

หลังจากแนวป้องกันบนเทือกเขาถูกสร้างจนแล้วเสร็จ เขาคงต้อง

วางสายโทรศัพท์เพ่ิมเพ่ือใช้ในการติดต่อกับแนวหน้า เกรงว่าเมื่อถึง

ตอนน้ันภายในห้องท�างานคงจะมีโทรศัพท์วางอยู่มากกว่าสิบเครื่องแน่

นอกจากนี้การย้ายที่อยู ่ของแม่มดจากทาคิลาก็เป็นเรื่องท่ี 

โรแลนด์ให้ความสนใจ
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เมซีกับไลต์น่ิงรับผิดชอบงานแจ้งเตือน ขอบเขตการลาดตระเวน

ของพวกเธอขยายออกไปจนถึงพ้ืนทีท่ี่อยู่ห่างเขตเทอืกเขาออกไปทางเหนือ 

สิบกิโลเมตร จะได้รู้กันล่วงหน้าหากมีสัตว์อสูรจ�านวนมากบุกเข้ามา

เพราะมรดกของพระเจ้าอาจเป็นตัวก�าหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ 

เพ่ิมความระมัดระวังไว้หน่อยก็ไม่เสียหาย

ภายในครึ่งเดือนน้ีเขาพูดคุยกับพาซาร์ไปหลายครั้งแล้ว

แผนของพวกเธอนับว่าง่ายมาก อันดับแรกคือให้หนอนกลืนกิน

ขุดอุโมงค์ตรงไปถึงเทือกเขาทางตะวันตก จากนั้นเลือกต�าแหน่งที่ 

ชัน้หินค่อนข้างแขง็แรงและมทีางแยกค่อนข้างน้อยสร้างปราสาทขึน้มา 

พอเสรจ็แล้วเหล่าแม่มดโบราณจะขนเอาร่างเปลอืกของอารยธรรมเก่าแก่  

เอกสารโบราณ และร่างเปล่าของนักรบลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าเข้ามา 

ยงัที่อยูใ่หม ่ตามมาด้วยสิง่ประดษิฐ์ทณัฑ์สวรรค์และมรดกของพระเจ้า

คนท่ีกระตอืรอืร้นเรือ่งย้ายท่ีอยู่มากท่ีสดุย่อมเป็นแม่มดทีช่ือ่ฟราน  

หรือเรียกอีกอย่างว่า...หนอนกลืนกิน

ในตอนท่ีเธออ้าปากกว้างและพยายามบีบร่างกลมๆ แทรกมาอยู่

ด้านหน้าสิ่งประดิษฐ์มายาลวงเพ่ือแสดงความขอบคุณ โรแลนด์ถึงกับ

เผลอสะดุ้งตกใจ

ภายหลังพาซาร์ได้อธิบายให้เขาฟังว่าแม่มดที่ย้ายเข้าไปอยู่ใน

ร่างเปลอืกของอารยธรรมใต้ดินจะไม่สามารถย้ายเข้าไปสูร่่างใหม่ได้อกี  

จติส�านกึและการรบัรูข้องพวกเธอได้หลอมรวมเข้าเป็นหนึง่เดยีวกับร่าง

แล้ว ข้อดีคือพวกเธอสามารถใช้ร่างนั้นได้โดยไม่ต้องเสียเวลาปรับตัว 

แต่ข้อเสียคือทันทีที่ร ่างเปลือกเกิดความเสียหาย พวกเธอจะไม่ม ี

ร่างส�ารองในการเปลี่ยนอีก

พอคิดดูแล้วมันก็ควรเป็นเช่นนั้น หากไม่ใช้วิธีรวมร่างเช่นนี้ 

เกรงว่าต่อให้แม่มดฝึกฝนไปตลอดชีวิตก็คงไม่อาจท�าให้ร่างเปลือก
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ขยับเขย้ือนข้ึนมาได้ คนท่ีเคยชนิกับการใช้สองแขนสองขาต้องท�าอย่างไร 

จงึจะควบคมุหนวดจ�านวนนบัไม่ถ้วนหรอืร่างกายทียื่ดหดเหมอืนหนอนได้  

ในทางกลบักันทนัททีีเ่จ้าตวัปรบัเข้ากับร่างพวกนีไ้ด้แล้ว เกรงว่าพวกเธอ 

จะไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างเก่าได้อีก

เพราะหนอนกลนืกนิจ�าเป็นต้องใช้อาหารจ�านวนมากในการเล้ียงดู  

ดงันัน้ในตอนทีไ่ม่มกีารใช้งาน แม่มดโบราณจงึต้องส่งฟรานกลบัเข้าไป

อยู่ในภาชนะบรรจุวิญญาณเพ่ือจ�าศีล เห็นได้ชัดว่าน่ันไม่ใช่ความรู้สึก

ท่ีดีสักเท่าไร เรียกได้ว่าเธอเสียสละอนาคตของตัวเองเพ่ือให้ทาคิลา 

อยู่รอดต่อไป ค่าตอบแทนที่เธอต้องจ่ายมากกว่าคนอื่นๆ อย่างพาซาร์

และอาลิเธียท่ีกลายเป็นร่างต้นแบบมาก

อย่างน้อยพวกเธอก็ยังสามารถมองดูและรบัรูถ้งึการเปลีย่นแปลง

ของโลกใบนี้ได้ตลอดเวลา

นี่เป็นเหตุท่ีฟรานรู้สึกขอบคุณโรแลนด์อย่างมาก

อีกเรื่องท่ีส�าคัญคือเขาเคยคุยโวเอาไว้ว่าเมืองเนเวอร์วินเตอร์ 

มงีานมากมายก�าลงัรอฟรานอยู่ น่ีก็หมายความว่าเขาจะต้องเตรียมเสบยีง 

จ�านวนมากไว้เพ่ือเลีย้งอกีฝ่าย เธอจะได้อยู่ในสภาพสมบรูณ์พร้อมท�างาน 

ตลอดเวลา โชคดีที่หนอนกลืนกินเป็นพวกกินอะไรก็ได้ ดังนั้นไม่ว่าจะ

เป็นธัญพืชหรือเนื้อสัตว์ เธอก็กินได้ทั้งนั้น

"ข้าอยากกินโจ๊กเนื้อร้อนๆ โรยเครื่องปรุงหอมกรุ่น แล้วก็วัวท้ังตัว

ที่ถูกย่างจนผิวขึ้นเงา!"

ในตอนท่ีฟรานพูดถึงของกินเหล่านี ้น�า้ลายของเธอจะไหลออกมา 

ด้วย

แม้ผิวนอกของหนอนกลืนกินจะดูน่าเกลียดน่ากลัว แต่มันก็

เหมอืนกับก้อนเน้ือของคนอืน่ๆ ทีส่ามารถรบัรูถึ้งสภาพแวดล้อมด้านนอก 

ด้วยวิธีพิเศษ เธอสามารถรับรู ้ได้ทั้งกลิ่น อุณหภูมิ ตลอดจนความ 
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เจ็บปวด

โรแลนด์ได้แต่แอบข�ากับการแสดงความขอบคุณของเธอ

ดูเหมือนไม่ว่าจะเป็นโลกใด การก่อสร้างก็ล้วนเป็นเหมือน 

สัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ท่ีกลืนกินเงินทองจ�านวนมาก

นอกจากนี้เขายังถือโอกาสถามพาซาร์ว่าร่างต้นแบบกับร่าง

ศูนย์กลางกินอะไรเป็นอาหาร ค�าตอบท่ีได้รับกลับมาคือโคลนและ

อุณหภูมิท่ีสูง น่ีจึงเป็นเหตุผลว่าเหตุใดพวกเธอถึงชอบลงไปแช่ใน

หินหนืด

ค�าตอบน้ีท�าให้โรแลนด์โล่งใจนดิหน่อย ถ้าเทียบกับหนอนกลนืกิน 

แล้ว วิธีดูดซับพลังงานของก้อนเน้ือดูคล้ายกับพืชมากกว่า เมื่อเป็น 

เช่นนี้เขาก็ไม่จ�าเป็นต้องรับผิดชอบเรื่องอาหารให้กับแม่มดท่ีเหมือนจะ

เป็นอมตะเหล่าน้ีเลย

ในตอนท่ีเขาก�าลงัครุน่คดิว่าจะวางแนวป้องกันบนภูเขาอย่างไรดี  

เคร่ืองมือทางการทหารถึงจะเชื่อมต่อกับอุโมงค์ต่างๆ และปราสาทของ

แม่มดโบราณได้ดีย่ิงขึ้น ด้านนอกหน้าต่างก็เกิดเสียงระเบิดขึ้นมา

โรแลนด์หันขวับมองออกไปอย่างแปลกใจ ก่อนจะเห็นว่ามุมหนึ่ง

ของเมืองมีควันสีด�าลอยอยู่ด้านบน ซ�้ายังเหมือนจะเห็นเปลวไฟด้วย 

ทิศทางท่ีเกิดเหตุคือโรงเรียนซึ่งอยู่ใกล้กับก�าแพงเมืองชั้นใน

"ไนติงเกล!"

"หม่อมฉันจะให้ซิลเวียกับฟิลลิสไปดู พระองค์อย่าเสด็จออกจาก

ห้องท�างานนะเพคะ เดีย๋วหม่อมฉนัจะรบีกลบัมา!" ระหว่างท่ีพูดไนตงิเกล 

พลันหายตัวเข้าหมอกมายาไปเรียบร้อยแล้ว



Er Mu 19

"ลิลลี่...ลิลลี่ เจ้าได้ยินหรือไม่" ลูนารีบว่ิงกลับเข้ามาในห้องนอน

แล้วย่ืนหน้าเข้าไปหาลิลลี่ "ตรงโรงเรียนเกิดเรื่องขึ้นแล้ว!"

"ถอยไป เจ้าบังแสงข้าอยู่" เธอผลักหน้าของอีกฝ่ายพร้อมกับ

พยายามปรับโฟกัสของกล้องจุลทรรศน์ต่อ ทว่าลึกๆ กลับทอดถอนใจ

ออกมา สงสัยการทดสอบซ�้าในวันน้ีจะคว้าน�้าเหลวอีกแล้ว

"ตรงน้ันไม่เพียงมเีสยีงระเบดิ แต่ยังมไีฟลกุไหม้ด้วย เจ้าว่าใครท�า 

ศาสนจักรหรือปีศาจ"

"พระราชาทรงก�าราบศาสนจักรไปแล้ว ปีศาจเองก็อยู่ห่างจาก

พวกเราออกไปต้ังไกล!" ลลิลีเ่งยหน้าขึน้มากลอกตาใส่เธออย่างหงดุหงดิ  

"คงจะมีพวกซื่อบื้อสักคนเก็บเอาของเหลือใช้จากห้องปฏิบัติการเคม ี

ไปเล่นในห้องเรียนกระมัง"

เรื่องราวท�านองน้ีใช่ว่าจะไม่เคยเกิดขึ้น อย่างเมื่อครึ่งเดือนก่อน 

นักเล่นแร่แปรธาตุคนหนึ่งเอาไนโตรเซลลูโลสท่ียังไม่สมบูรณ์กลับบ้าน

เพื่อใช้เป็นตัวจุดไฟในเตา ผลปรากฏว่ามีเด็กเผลอไปจุดไฟใส่มันจน

บ้านเกือบไหม้ไปท้ังหลัง พอโรแลนด์รู้เรื่องก็โมโหอย่างมาก ทุกคนท่ีอยู่

ตอนที่ 752 

คณะสืบสวนออกปฏิบัติการอีกครั้ง!
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ในปราสาทต่างได้ยินเสียงเขาต่อว่าคนที่มีส่วนเก่ียวข้องในเรื่องนี้

หลังจากนั้นกฎระเบียบของห้องปฏิบัติการเคมีจึงเข้มงวดขึ้น 

กว่าเดมิหลายเท่า ลลิลีเ่คยเห็นคูม่อืกฎระเบยีบใหม่ท่ีว่าอยู่ในห้องท�างาน 

ของบุ๊ก จากหนังแกะบางๆ แผ่นหน่ึงกลายเป็นหนังสือท่ีหนาประมาณ

หน่ึงน้ิวชี้ทีเดียว

"แต่ครั้งน้ีมีระเบิดด้วย เหตุใดเจ้าไม่สนใจเรื่องท่ีเกิดขึ้นในเมือง 

เนเวอร์วินเตอร์เลย ที่น่ีเป็นบ้านของเรานะ" ลูนาพูดด้วยน�้าเสียงต่อว่า

อย่ามาท�าเป็นพูดเลย เจ้าแค่อยากรูอ้ยากเห็นเท่าน้ันล่ะ แค่อ้าปาก 

ข้าก็เห็นลิ้นไก่แล้ว!

ลิลลี่เอ่ยอย่างหงุดหงิด "เพราะเช่นน้ีเราถึงควรให้ผู ้ท่ีช�านาญ 

ไปจัดการ อีกอย่างเรื่องท่ีข้าท�าอยู่ตอนนี้ก็เพ่ือความก้าวหน้าของเมือง 

เนเวอร์วินเตอร์เหมือนกัน" เธอชะงักไปเล็กน้อย "เจ้านั่นล่ะ เอาแต่มา 

รบกวนการทดลองของข้า ทั้งยังท�าตัวว่างท้ังวัน!"

"อ้อ" ลูนายกย้ิมเจ้าเล่ห์ "แล้วเจ้าได้ท�าอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน 

บ้างหรือยังล่ะ"

"เอ่อ..." ลิลลี่พลันรู้สึกหายใจไม่ออก

"ไม่มีใช่หรือไม่ เจ้าเอาแต่จ้องกล้องจุลทรรศน์นี่มาปีกว่าแล้ว  

ยังไม่เห็นว่าจะช่วยอะไรพระราชาได้เลย แต่พลังแม่เหล็กของข้า 

ช่วยสร้างแสงสว่างให้กับพระองค์ ผู ้คนจึงสามารถท�างานต่อได้ใน 

เวลากลางคืน" ลูนาเชิดหน้าแล้วพูดต่อว่า "โอ้ๆ...แต่ข้าไม่ได้รังเกียจ

สหายเก่าแก่อย่างเจ้าหรอกนะ การค้นหาความจรงิของปัญหาก็เป็นการ

ช่วยพระราชาเช่นกัน"

"รบกวนเจ้าช่วยรังเกียจข้าได้หรือไม่" ลิลลี่ตอบอย่างโมโห

เธอเองก็ไม่รู ้ว่าเหตุใดถึงยากจะเปลี่ยนแม่แบบให้กลายเป็น

หนอนตวัเลก็ๆ ชนดิพิเศษ เหน็กันอยู่ว่าเธอควบคุมลกัษณะของแม่แบบ
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ได้แล้ว ทั้งยังมีความใกล้เคียงกับเป้าหมายท่ีต้องการจะกลืนกินด้วย 

แต่เธอกลับยังท�าไม่ส�าเร็จสักที

สาวน้อยรู้สึกเหมือนมีบางอย่างขาดหายไประหว่างสองส่ิงที่ว่า 

แต่เธอกลับไม่รู ้ว่ามันคืออะไร ดังนั้นหลังจากพัฒนาพลังแล้ว เวลา 

ส่วนใหญ่นอกเหนือจากการรักษาโรคไข้เย็น ลิลล่ีก็มักจะมาขลุกอยู่กับ

กล้องจลุทรรศน์ เธอไม่สามารถยกระดบัการผลติของเมอืงเนเวอร์วนิเตอร์ 

ได้เหมือนอย่างอันนากับโซโรยา ไม่สามารถท�าให้ทุกคนมีความสุขได้

เหมือนอย่างอีฟลิน และเรื่องน้ีก็ท�าให้เธอกลุ้มใจมาก

จรงิอยู่ท่ีลิลลีช่อบส�ารวจดูโลกอนัซบัซ้อนท่ีมองไม่เหน็ด้วยตาเปล่า  

แต่...เธอไม่อยากให้ตัวเองกินอยู่ไปวันๆ โดยไม่ได้ตอบแทนพระราชา 

แม้เธอจะไม่มีทางยอมรับเรื่องนี้ออกมาตรงๆ ก็ตาม

ตอนนีแ้ม้กระทัง่ลนูาทีหั่วช้าเหมอืนกันยังแซงเธอไปแล้ว ความรูส้กึ 

ไม่ดีเช่นน้ีท�าให้เธอเจ็บปวดใจจริงๆ

"ไม่เอาน่า ข้าผดิไปแล้ว...เจ้าคดิเสยีว่าไปเป็นเพ่ือนข้าหน่อยแล้วกัน"  

เมือ่เห็นว่าฝืนบงัคับไม่ได้ ลนูาจงึรบีเปลีย่นเป็นการขอร้องอ้อนวอนทันที 

เธอกอดแขนลลิลีแ่ล้วบ่นพึมพ�า "ออกไปเดินเล่นหน่อยก็ไม่มอีะไรเสยีหายนี่  

ขลุกอยู่แต่ในห้องท้ังวันไม่เบื่อแย่หรือ!"

เมื่อเจอเช่นนี้ลิลลี่ก็ยากจะปฏิเสธได้อีก

เธอดึงแขนของลูนาออกอย่างหงุดหงิด สายตาจ้องมองอีกฝ่าย

ก่อนจะถอนหายใจออกมา "รู้แล้ว แต่ห้ามสร้างปัญหาให้พระราชากับ

พ่ีไนติงเกลนะ"

"ข้ารับปาก!"

เหตุใดไม่เคยรู้เลยว่าลูนาจะติดข้าถึงเพียงน้ี

รูอ้ย่างนีต้อนแรกเธอไปขอให้ลฟีหรอืไม่ก็บุก๊มาเป็นเพ่ือนร่วมห้อง

เสียก็ดี
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"เช่นนั้น...พวกเราไปกันเลยหรือไม่"

"เจ้ารอข้าที่นี่สักครู ่ ยังมีพ่ีน้องเราอีกสองคนท่ีอยากไปค้นหา 

ความจริงด้วย ข้าไปเรียกพวกนางมาก่อนนะ" ลูนาพูดก่อนจะวิ่งออกไป

อย่างรีบร้อน ผ่านไปเกือบสิบห้านาทีเธอก็พาแม่มดอีกหลายคน 

กลับเข้ามาในห้อง "คนมาครบแล้ว พวกเราไปกันเถอะ!"

ลิลลี่อ้าปากค้างมองห้าคนที่อยู่ข้างหลังเธอ "เจ้าจะพาคนไปมาก

ถึงเพียงนี้เชียวหรือ"

"พวกเราก็อยากช่วยพระราชานะ!" คนท่ียกมือตอบคือเอมี่ท่ี 

คุ้นเคยกันดี เผลอๆ ดูแล้วเธอน่าจะร่าเริงกว่าลูนาเสียอีก

"หากพระองค์ทรงอนุญาตล่ะก็..." คนท่ีพูดประโยคนี้คือแม็กก้ี 

ที่ค่อนข้างข้ีอาย

"ส่วนข้า..." วานลิลาย่ิงไม่ต้องพูดถึงเลย เธอถูกลนูาบงัคบัมาแน่ๆ

"ที่ลูนาพูดมาน่าสนใจมากทีเดียว ข้าไปกับพวกเจ้าด้วยแล้วกัน" 

ลิลลี่มองคนพูดประโยคน้ีพลางคิดในใจ พระเจ้า แม้แต่อีฟลินก็เอา 

กับเขาด้วย...วันน้ีนางไม่ต้องไปผลิตเหล้าหรืออย่างไร

"แค่ท�าเหมอืนตอนแอบอ่านข้อสอบครัง้ทีแ่ล้วกพ็อใชห่รอืไม ่หาก

ตรงนั้นมีคนคอยมองอยู่ ข้าไม่ขอใช้พลังนะ" คนสุดท้ายคือแอ็กเซีย  

เธอยังคงตื่นเต้นเหมือนเดิม แต่ท่าทางกลับดูใจกล้ากว่าครั้งก่อน

เสร็จกัน เจ้าพวกนี้ถูกลูนาล่อลวงมาแน่ๆ ไม่ได้รู้เลยว่านางชวน

พวกเจ้ามาเพราะแค่อยากหาเพ่ือนหากถูกพระราชาลงพระราชอาญา!

แต่พอเห็นว่าแอ็กเซียมาด้วย ภายในใจลิลลี่กลับรู ้สึกโล่งขึ้น 

ไม่น้อย หากไนติงเกลหรือกองตุลาการไม่ได้พาแอ็กเซียไปด้วย น่ัน

หมายความว่าท่ีโรงเรียนไม่ได้เกิดเรื่องร้ายแรง เกรงว่าสถานการณ ์

น่าจะเป็นอย่างท่ีเธอคาดเดา ตอนเกิดเรื่องคงมีหลายคนเห็นเหตุการณ์ 

จึงไม่มีอะไรร้ายแรงมากนัก
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ช่างเถอะ คิดเสียว่าไปเดินเล่นกับพวกนางก็แล้วกัน

แม็กก้ีเรียกเรืออาร์คเวทมนตร์ออกมาพาทุกคนเดินทางไปยัง 

เขตโรงเรียน เมื่อมองทะลุหลังคาเรือสี่เหลี่ยมข้ึนไป ลิลล่ีก็สามารถ 

เห็นภาพที่อยู่ด้านบนพ้ืนดินได้อย่างชัดเจน ความรู้สึกในตอนนี้ช่าง

แปลกประหลาด เห็นกันอยู่ว่าพวกเธออยู่ใต้ดิน แต่กลับเหมือนว่า 

เรือก�าลังล่องอยู่ใต้น�้าทะเลอย่างไรอย่างนั้น เมื่อเงยหน้าขึ้นไปยังเห็น

พ้ืนทะเลท่ีมีคลื่นกระเพ่ือมไหวด้วย

ใกล้เขตโรงเรียนมีการก้ันเส้นห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่เก่ียวข้องเข้าไป 

ด้านใน มิหน�าซ�้ายังมีต�ารวจสวมชุดสีด�ายืนเฝ้าอยู่ตรงปากทางเข้า แต่

การปิดพ้ืนที่พวกน้ีล้วนไร้ผลกับเรือสี่เหลี่ยม เหล่าแม่มดพากันทะลุ 

ผ่านถนนและก�าแพงเข้าไปในเขตโรงเรียน

เดิมททีีน่ี่เป็นบ้านพักหรหูราของพวกขนุนางเขตลองซอง ภายหลงั

โรแลนด์ได้ขยายมันออกไปจนกลายเป็นโรงเรียนระดับต้นของเมือง 

เนเวอร์วินเตอร์ ทว่าห้องส่วนใหญ่ยังคงมีโครงสร้างเป็นไม้ ไม่ใช่อิฐแดง

กับซีเมนต์เหมือนอย่างท่ีใช้สร้างในเขตที่อยู่อาศัย เวลานี้เปลวเพลิง

มอดดับไปแล้ว เมื่อดูจากผนังด้านนอกที่ถูกไฟไหม้จนด�า ต้นเพลิง 

น่าจะอยู่ที่ชั้นสองของอาคารเรียนหลัก ย่ิงไปกว่านั้นผิวผนังบางส่วน 

ยังพังทลายลงมา บนพ้ืนมีเศษกระจกกระจัดกระจาย ดูแล้วน่าจะ 

ร้าวแตกลงมาเพราะเสียงระเบิด

ทกุคนรออยูใ่ต้ดนิครูห่นึง่ หลงัมัน่ใจแล้วว่าในอาคารปลอดคนและ 

ไม่มใีครเข้ามาโรงเรยีน พวกเธอถงึจะให้แมก็ก้ีควบคมุเรอือาร์คเวทมนตร์ 

โผล่ขึ้นไปบนพ้ืน
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เหล่าแม่มดย่องเข้าไปในอาคาร ก่อนจะพากันปีนข้ึนไปบนชัน้สอง

บริเวณทางเดินยังคงมีกลิ่นของไม้ไหม้หลงเหลืออยู่ ตามพ้ืน

เกลื่อนไปด้วยหนังสือและเศษกระดาษท่ีตกกระจาย น่าจะเป็นของ

นักเรียนที่พากันว่ิงหนีออกไปด้วยความหวาดหว่ัน

เมื่อเดินตามกลิ่นไหม้ไปเรื่อยๆ ไม่นานพวกเธอก็พบสถานที ่

เกิดเหตุ น่ันคือห้องเรียนที่อยู่เกือบปลายสุดของทางเดิน

หลงัเดินเข้าไปในห้องเรยีน ลลิลีพ่ลนัสงัเกตเห็นว่ามมุหน่ึงของห้อง 

กลายเป็นสีด�าสนิท บนผนังมีรอยแตกยาวจรดพ้ืน ขนาดของต้นเพลิง

ไม่ใหญ่นัก ซ�้ายังมองเห็นขอบเขตของเปลวเพลิงได้อย่างชัดเจน ไม้ที่

ถูกไฟเผามจีดุสดี�าเข้มไล่ออกไปหาอ่อน จดุท่ีเป็นรอยไหม้แผ่ตวัออกไป 

เป็นวงเหมอืนคลืน่ดแูล้วไม่เหมอืนกบัเพลงิทีเ่กิดขึน้เองตามธรรมชาตเิลย

ทว่าสิ่งท่ีดึงดูดตาเธอมากท่ีสุดคือรอยแตกบนผนัง

พวกมันแทบจะดูเหมือนรอยท่ีเกิดจากการใช้ขวานจามลงไป  

ตรงปากรอยแตกถูกเผาจนเกรียม เมื่อสอดนิ้วเข้าไปในช่องยังรู้สึกได้

ถึงอุณหภูมิท่ีเหลืออยู่

ตอนที่ 753 

ความจริงปรากฏข้ึนมาอีกครั้ง
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"น่าจะเป็นท่ีนี่ล่ะ" ลูนาเดินดูรอบผนังหน่ึงรอบ "แอ็กเซีย ฝากเจ้า

ด้วยนะ"

"อื้อ...ถ้ามีคนมา พวกเจ้าอย่าลืมบอกข้านะ" แอ็กเซียเดินไปท่ี

กลางห้องเรียนแล้วเรียกพลังออกมา

เน่ืองจากพวกเธอรู้ช่วงเวลาที่แน่นอน รอเพียงไม่ก่ีอึดใจจึงหา 

ช่วงท่ีเกิดเหตุระเบิดพบ พลังวิเศษพลันหลั่งไหลออกมา ผนังที่แตก 

เสียหายกลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์ โต๊ะเก้าอ้ีท่ีล้มระเนระนาดกลับมาต้ัง

อย่างเป็นระเบียบ ห้องเรียนที่ว่างเปล่าเริ่มมีนักเรียนหลายคนปรากฏ

ข้ึนมา บางคนก�าลงัฟุบนอนกับโต๊ะ บางคนก�าลงัจบักลุม่คยุกัน ตรงหน้า

ห้องเรียนไม่มีครูอยู่ ดูแล้วน่าจะเป็นช่วงพักกลางวัน

แม็กก้ีกับวานิลลาท่ีเพ่ิงเคยเห็นเรื่องพวกนี้เป็นครั้งแรกถึงกับ

อุทานออกมา แต่แล้วก็รีบยกมือปิดปากเพราะกลัวว่าจะไปรบกวน 

แอก็เซยี โดยเฉพาะตอนทีเ่หน็ 'นกัเรยีน' คนหนึง่เดนิตรงเข้ามาหาพวกเธอ  

แต่สุดท้ายกลับทะลุผ่านไปเหมือนวิญญาณ พวกเธอท้ังสองถึงกับ 

เซถอยหลังอย่างลนลานจนเกือบจะสะดุดล้มลงกับพ้ืน

"ไม่ต้องกลัว นี่เป็นแค่ภาพมายาเท่านั้น" อีฟลินรีบอธิบายให้ฟัง 

"แอ็กเซียสามารถย้อนเวลาท�าให้เรื่องท่ีเกิดขึ้นไปแล้วฉายซ�้าได้ใหม่"

"น่ีเป็น...ความสามารถท่ียอดเย่ียมจริงๆ!" เอมี่เองก็เพิ่งเคยเห็น

เหตกุารณ์เช่นน้ีเป็นครัง้แรก ทว่าเธอกลบัไม่ได้แสดงความตกใจออกมา  

เพียงแต่พูดชื่นชมด้วยสีหน้านับถือ

"แหะๆ...ไม่ยอดเย่ียมถึงเพียงนั้นหรอก" แอ็กเซียเกาหัวอย่าง

เคอะเขิน "เทียบกับพ่ีไนติงเกลแล้ว ความสามารถของข้าไม่ได้ถือว่า

ยอดเย่ียมอะไรเลย"

"ไนตงิเกล? หมายถึงพ่ีสาวผมทองท่ีคอยอยู่ข้างกายพระราชาและ

ไม่ค่อยโผล่หน้าออกมาให้เห็นน่ะหรือ"
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"ใช่ นางเป็นแม่มดทีแ่ขง็แกร่งท่ีสดุของดนิแดนตะวันตกเลย ไม่แน่ 

อาจจะแข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรด้วย!"

"สะ...สุดยอด!" สายตาของเอมี่เป็นประกาย

"เดี๋ยวก่อน" ลูนาพลันตัดบทขึ้นมา "พวกเจ้าดูน่ันสิ!"

ลิลลี่ขมวดคิ้วมุ่น "น่ีมัน..."

"แกล้งกันอย่างน้ันหรือ" อีฟลินกระซิบเสียงเบา

พวกเธอเห็นภาพเด็กชายอายุสิบกว่าขวบห้าถึงหกคนก�าลังล้อม

เดก็หญิงสองคนอยู่ทีม่มุห้อง พวกเขาพากันตะเบง็เสยีงใส่พวกเธออย่าง

ดุเดือด ส่วนเด็กหญิงสองคนมีท่าทีตอบโต้ที่ต่างกัน คนหนึ่งกางแขน 

ยนืกนัอยูข้่างหน้าพร้อมตะโกนด่าอย่างไม่ยอมถอย อกีคนเอามอืกมุหวั

หลบอยู่ด้านหลังเด็กหญิงคนแรก ดูแล้วเหมือนจะหวาดกลัวเอามากๆ

เนื่องจากชั้นเรียนระดับพื้นฐานไม่ได้จ�ากัดอายุผู้เข้าเรียน เด็กที่

โตสุดในกลุ่มนี้จึงน่าจะอายุมากกว่าสิบห้าปีแล้ว ร่างกายสูงใหญ่กว่า

เด็กหญิงท้ังสองมาก ทว่าเด็กหญิงผมสั้นคนท่ียืนกันอยู่ข ้างหน้า 

กลับไม่มีทีท่าหวาดกลัวอีกฝ่าย แม้จะยืนหยัดอยู่แค่คนเดียว แต่กลับ 

ดูไม่ได้เสียเปรียบเลย

อ่านจากรูปปากก็พอเดาได้คร่าวๆ ว่าสองฝ่ายก�าลังเถียงกันเร่ือง

ถ่ินก�าเนิดของพวกเธอ...อย่างเช่น 'ไสหัวกลบัดินแดนตะวนัออกไป' หรอื 

'พวกเจ้าเป็นสุนัขรับใช้กบฏ' อะไรท�านองนั้น

ไม่นานก็เริม่มกีารลงไม้ลงมอื เด็กชายตัวสงูใหญ่เป็นฝ่ายเริม่ก่อน 

เขาพยายามจะกดอีกฝ่ายลงกับพ้ืนโดยจับไหล่ท้ังสองข้างของเธอไว้  

แต่เขาไม่ทันระวังจึงถูกเธอเตะเข้าท่ีหัวเข่าจนตัวทรุด

พ้ืนที่ตรงน้ันเกิดความวุ่นวายขึ้นมาทันที

เดก็หญิงมดุออกจากวงล้อมได้ไหลลืน่เหมอืนกับปลาไหล ก่อนจะ 

เตะเดก็อ้วนคนหน่ึงจนล้มพับไปกับพ้ืน สายตาทุกคู่ต่างจบัจ้องมายังเธอ
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ไม่มใีครสนใจเดก็หญิงทีกุ่มศรีษะร้องไห้อกี ทุกคนต่างแห่เข้าไปหา 

เดก็หญิงผมสัน้ แต่เธอกลบัหลบไปหลงัห้องแล้วใช้เพ่ือนนักเรยีนคนอืน่

เป็นเกราะก�าบัง การเคลื่อนไหวของเธอคล่องแคล่วเหมือนแมวไม่มีผิด 

เน่ืองจากเธอไม่ได้เปรียบเรื่องส่วนสูง ทุกครั้งท่ีเตะออกไปจึงเล็งเป้า 

ที่หัวเข่าหรือไม่ก็ข้อเท้าของอีกฝ่าย ลูกเตะแค่ครั้งเดียวก็ท�าให้เด็กชาย

คุกเข่าทรุดกับพ้ืนได้ ผ่านไปครู่ใหญ่พวกเขาเหล่าน้ันก็ยังลุกไม่ขึ้น

"เด็กน่ีเก่งจริงๆ!" ลูนาอุทานออกมา

"สู้เขา เตะพวกมันให้ล้มเลย!" เอมี่เองก็ก�าหมัดแน่นเหมือนตัวเอง

ไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วย

"แต่...นางมีแรงน้อยเกินไป" วานิลลาพูดอย่างกังวล "มิหน�าซ�้า 

ยังโจมตีอยู่แค่ต�าแหน่งเดยีว เช่นนีศั้ตรจูะรบัมอืได้ง่ายมาก หากสูต่้อไป 

เรื่อยๆ นางจะต้องเสียเปรียบแน่นอน"

"เอ๋? เจ้ารู้เรื่องเช่นนี้ด้วยหรือ" ลูนามองเธออย่างประหลาดใจ

"ขอ...ขออภัย เมื่อก่อนข้า..."

"ศาสนจักรเคยสอนเรื่องพวกนี้ใช ่หรือไม่" อีฟลินพูดปลอบ  

"ไม่เป็นไรนะ หลังผ่านการตรวจสอบจากพระราชาแล้ว พวกเจ้าก็ไม่ใช่

พวกเดียวกับผู้บริสุทธ์ิท่ีชั่วร้ายพวกนั้นอีก"

ลลิลีข่มวดคิว้แต่ไม่ได้พูดอะไร เธอเองก็เห็นด้วยกับสิง่ท่ีวานลิลาพูด  

แม้นักเรียนที่ถูกเตะจนล้มจะขายหน้าอย่างไร หลังจากน้ันพวกเขาก็ยัง

ลุกข้ึนอย่างโงนเงนและเข้าไปห้อมล้อมเด็กหญิงผมสั้นต่อ แต่คราวนี้

กลบัระมดัระวังขาทัง้สองข้างของตวัเองมากกว่าเก่า เดก็หญิงไม่สามารถ 

จัดการพวกเขาได้ง่ายๆ แล้ว

ทนัใดนัน้เดก็ชายตวัสงูได้คว้าเก้าอีข้ึน้มาตัวหนึง่ ก่อนจะฉวยโอกาส 

ตอนท่ีเธอก�าลงัเพ่งสมาธิอยู่กับเด็กอีกสองคนฟาดเก้าอีเ้ข้าไปกลางหลงั

"ระวัง!" เอมี่ตะโกนเสียงดัง



28 ปล่อยแม่มดคนนั้นซะ 13

แต่สิง่ทีเ่หน็ในภาพมายาล้วนเป็นเรือ่งราวทีเ่กิดขึน้ไปแล้ว ค�าเตือน 

ของเธอไม่อาจช่วยให้เด็กหญิงผมสัน้รบัรูถึ้งการลอบโจมตจีากด้านหลงั

ขาเก้าอีฟ้าดเข้าทีศ่รีษะจนเธอล้มลงไปกับพ้ืน ในขณะท่ีร่างใกล้จะ 

กระแทก เธอรีบกลิ้งตัวออกมาจากเด็กชายสองคนที่ยืนรอกระทืบเธอ

อยู่ข้างหน้า ก่อนจะยกมือกุมศีรษะแล้วกัดฟันฝืนลุกข้ึนมาจากพ้ืน

ปลายน้ิวมือของเด็กหญิงมีรอยเลือดเปื้อนอยู่

เลือดสีสดค่อยๆ ไหลลงมาตามใบหู อาบชโลมแก้มด้านหนึ่ง 

ของเธอจนเป็นสีแดงฉาน

เด็กชายตัวสูงเหมือนจะตกตะลึงอย่างเห็นได้ชัด คงคิดไม่ถึงว่า

อีกฝ่ายจะโดนตัวเองตีเข้าไปอย่างจัง เขาลังเลเล็กน้อย จากนั้นจึง 

ทิ้งเก้าอี้ลงแล้วค่อยๆ เดินเข้าไปหาเธอ

ในตอนที่ทุกคนคิดว่าเรื่องราวจะจบลงแล้ว เด็กหญิงกลับผุด

สีหน้าเจ็บปวดพร้อมกับตะโกนดังลั่น แม้เหล่าแม่มดจะไม่ได้ยินเสียง 

แต่พวกเธอยังมองสีหน้าของเด็กหญิงคนนั้นออกว่าก�าลังเจ็บปวด 

มากเพียงใด แม้ต่อให้ตอนถูกเก้าอี้ตีเข้าที่ศีรษะ สีหน้าเธอจะไม่ได้

เปลี่ยนไปเช่นนี้ก็ตาม

จากน้ันไฟฟ้าเส้นหนึง่พลนัพุ่งออกมาจากปลายนิว้ของเธอ ตามมา 

ด้วยเส้นท่ีสอง เส้นท่ีสาม...ไฟฟ้ากระจายออกไปตามพ้ืนห้อง พ้ืน 

ด้านหลังเธอมีรอยบิดเบี้ยวสีแดงส้มปรากฏขึ้นมา ในตอนที่มันสัมผัส

กับหน้าต่าง แสงสว่างอันเจิดจ้าก็พลันสว่างวาบ!

พริบตานั้นสะเก็ดไฟก็กระจายออกไปทุกทิศทาง กระจกแตกออก

เป็นเสี่ยงๆ บนผนังเกิดรอยแตกขนาดใหญ่ ทุกคนรีบว่ิงหนีออกไปด้วย

ความตกใจ ไม่มีใครสนใจเด็กหญิงผมสั้นท่ีมีไฟฟ้าล้อมอยู่รอบตัวอีก
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"น่ีมัน...นางตื่นรู้อย่างนั้นหรือ" อีฟลินเอ่ยอย่างตกใจ

"น่าจะใช่" ลิลลี่พยักหน้า ตอนท่ีตื่นรู้ครั้งแรก พลังวิเศษจะรวมตัว

เข้าไปด้านในเหมือนตอนถูกกลืนกินร่าง ความเจ็บปวดของมันย่อม

มหาศาลกว่าศีรษะท่ีแตก ระหว่างนั้นแม่มดหลายคนมักจะปล่อยพลัง

ออกมาโดยไม่รู้ตัว ท�าให้เป็นช่วงเวลาที่คนจะรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นแม่มดได้

ง่ายท่ีสุด หากเป็นเมื่อสองถึงสามปีก่อนการต่ืนรู้ต่อหน้าคนอื่นย่อม 

มีแต่ต้องตายสถานเดียว

ไฟฟ้าหายไปอย่างรวดเรว็ แต่พ้ืนและผนงัในห้องเรยีนกลบัถูกเผา

จนลกุไหม้ รอยสแีดงส้มท่ีหลงเหลอือยู่ค่อยๆ ลกุเป็นไฟข้ึนมาพร้อมควัน

เด็กหญิงฝืนเดินกลบัไปหาสหายท่ียืนตะลงึอยู่กับที ่เธอตะโกนเรยีก 

อีกฝ่ายเสียงดังก่อนจะคว้าข้อมือเพ่ือลากให้ออกมาจากพ้ืนที่อันตราย

ลิลลี่เลิกคิ้วมองอย่างสนใจ แม้การตื่นรู้ครั้งแรกจะไม่รุนแรงถึง

ชีวิต แต่ก็เป็นประสบการณ์ที่แม่มดไม่เคยได้พบเจอมาก่อน หลัง

กระบวนการจบสิ้นลง ร่างกายมักจะโซมเหงื่อและไร้เรี่ยวแรง อีกฝ่าย

สามารถควบคุมร่างกายได้ในสภาพเช่นน้ี ทั้งยังไม่ลืมสหายของตัวเอง

ตอนที่ 754 

หัวหน้าของกลุ่มหนอน
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ที่อยู่ด้านหลัง เรียกว่าเป็นเรื่องที่หาได้ยากย่ิงนักส�าหรับเด็กหญิงอายุ

สิบกว่าขวบคนหน่ึง

เปลวเพลิงลุกลามไม่เร็วเท่าไร เพราะจุดต้นเพลิงท่ีเกิดจากไฟฟ้า

ค่อนข้างเล็ก ในตอนท่ีครึ่งหลังของห้องเรียนค่อยๆ ถูกเปลวเพลิง 

กลืนกิน ทุกคนก็พากันหนีออกไปหมดแล้ว

เมื่อความจริงปรากฏแอ็กเซียจึงหยุดใช้พลัง

"เย่ียมเลย พวกเราได้พ่ีน้องมาเพ่ิมอีกคนแล้ว" ลิลลี่ย้ิมมุมปาก  

ย่ิงไปกว่านั้นดูเหมือนเธอจะนิสัยดีทีเดียว แม้จะยังไม่รู้ความสามารถ

แน่ชัด แต่อย่างน้อยเธอก็มีความกล้าและจิตใจที่มุ่งมั่น พอเห็นเธอแล้ว

ลิลลี่ถึงได้รู้ว่าไม่ใช่แม่มดทุกคนจะนิสัยแย่เหมือนลูนาไปเสียหมด

เมือ่คดิถึงตรงน้ีเธอจงึจงใจเหลอืบมองลนูา แต่กลบัเห็นว่าอกีฝ่าย

ยังคงตกตะลึง เห็นได้ชัดว่าไม่ได้สนใจค�าพูดของเธอเลยสักนิด

เฮ้อ...เจ้าซื่อบื้อเป็นอะไรอีกเนี่ย

"พวกเรารีบไปบอกพ่ีเวนดี้กันเถอะ!" เอมี่เสนอขึ้นมา "เมือง 

เนเวอร์วินเตอร์มีแม่มดปรากฏขึ้นมาอีกคนแล้ว!"

"ข้าเห็นด้วย" อีฟลินพยักหน้า "พวกเราไปที่ปราสาทกันเถอะ"

พ่ีเวนดีน่้าจะรูเ้รือ่งน้ีแล้วล่ะ ลลิลียั่กไหล่แต่ไม่ได้พูดสิง่ท่ีคดิออกมา  

อย่างไรเสียเธอก็คิดจะกลับไปยังห้องนอนเพ่ือส�ารวจดูหนอนเล็กๆ  

พวกนัน้ต่อ หากไปหาเวนดี้ก็ถือว่าเป็นทางผ่านของเธอพอดี

"ลูนา?" ในตอนท่ีเดินไปถึงประตู ทุกคนถึงได้พบว่าลูนายังคง 

ยืนตะลึงอยู่กับท่ี

"อา...ข้ามาแล้ว" เธอสะบัดศีรษะก่อนจะเดินตามมาอย่างใจลอย

"เจ้าไม่เป็นไรใช่หรือไม่" อีฟลินลูบศีรษะของเธอ

"ไม่เป็นไร..." ลนูาตอบเสยีงเบา ท่าทางดตู่างจากตอนมาโดยสิน้เชงิ

เป็นคนที่ประหลาดจริงๆ
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ลิลลี่เบะปากพร้อมกับจับมือของลูนาไว้ ก่อนจะฉวยโอกาสเอา 

'หนอนแม่แบบ' ใส่เข้าไปในร่างกายของอีกฝ่าย แม้เจ้าซื่อบื้อน้ีจะไม่มี

ทางติดเชื้อไข้เย็นก็ตาม แต่...ถ้าเกิดมีอะไรเกิดข้ึนล่ะ

ทกุคนโดยสารเรอือาร์คเวทมนตร์กลบัมายังหอพักแม่มด หลงัจาก

พากันไปรายงานเรื่องนี้กับเวนด้ีแล้ว สิ่งท่ีได้รับกลับมาดันกลายเป็นค�า

ต่อว่าจากเวนดี้

"พวกเจ้ามีหน้าที่ไปสืบหาความจริงหรือ ซิลเวียพบการตอบสนอง

ของเวทมนตร์ในเขตโรงเรียนตั้งแต่ตอนอยู่ในปราสาท แค่ไปสอบถาม

นิดหน่อยก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น" เวนดี้ย่ืนมือไปเขกศีรษะของแต่ละคน 

"แอบเข้าไปในพ้ืนที่ปิดก้ัน บุกเข้าไปในสถานที่ท่ีอาจมีอันตรายโดย

พลการ พวกเจ้าจะเอาอย่างไลต์น่ิงกันหรือ อยากถูกกักบริเวณท�า 

แบบฝึกหัดสามชุดกระมัง"

ทุกคนหน้าเปลี่ยนสีทันที ต่างรีบส่ายหน้าเป็นพัลวัน

"เอ้อ เกือบลืมไปเลย" จู่ๆ อีฟลินก็ตบมือพร้อมพูดข้ึนมา "ก่อนกิน

อาหารเย็นข้าต้องไปตรวจสอบโกดังเก็บเหล้าสักหน่อย"

"ข้า...ข้าเองก็มีเรื่องจะไปถามอิซาเบลลา" แม็กก้ีโค้งตัว "เช่น...

เช่นนั้นข้าขอตัวก่อนนะ"

"ข้าด้วย" วานิลลารีบว่ิงตามแม็กก้ีออกไป

"เอ๋?" เอมี่ครุ่นคิดอยู่นาน แต่ก็เค้นหาข้ออ้างดีๆ ไม่ได้ สุดท้ายจึง

ถูกแอ็กเซียลากออกไปจากห้องท�างาน

ลิลลี่พลันถอนหายใจ หากพ่ีเวนด้ีลงโทษพวกเจ้าจริงๆ คิดหรือว่า

พวกเจ้าท�าเช่นน้ีแล้วจะหนพ้ีน อกีอย่างแบบฝึกหดัแค่สามชดุท�าคนืเดยีว 

ก็เสร็จแล้ว ได้ทบทวนสิ่งที่เรียนมาไม่ดีตรงที่ใดกัน

หลังจากกดตัวลูนาให้โค้งขออภัยเวนด้ีแล้ว พวกเธอก็กลับไปยัง

ห้องนอนของตัวเอง
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"ตอนนีเ้จ้าจะบอกข้าได้หรอืไม่ว่าเกิดอะไรขึน้กันแน่" ลิลล่ีปิดประตู 

แล้วกลอกตาใส่เพ่ือนร่วมห้องท่ีมีสีหน้าเศร้าสร้อย "เจ้าท�าหน้าเช่นนี้

เพราะอยากให้ข้าเป็นห่วงเจ้าไม่ใช่หรือ"

"ลิลลี่..." ลูนาเหมือนใกล้จะร้องไห้อยู่รอมร่อ "แม่มดคนใหม่ 

ปล่อยไฟฟ้าได้นะ!"

"แล้วอย่างไร"

"ไฟฟ้าคอืแม่เหลก็ แม่เหลก็คือไฟฟ้า พูดอกีอย่างก็คอื...ข้าคอืนาง  

นางคอืข้า" เธอพูดอย่างร้อนใจ "เกิดความสามารถของนางแข็งแกร่งมาก 

จนพระราชาทรงไม่ต้องการข้าแล้ว ข้าจะท�าอย่างไรดี"

"แค่ก" ลิลลี่เกือบส�าลักน�้าลายตัวเอง "จะเป็นไปได้อย่างไร ต่อให้

ความสามารถของพวกเจ้าท้ังสองคนเหมือนกัน พระองค์ก็ทรงไม่มีวัน

ใช้อีกคนแล้วทิ้งอีกคนหรอก"

"แต่มันจะเกิดการเปรียบเทียบ..."

"แต่พวกเจ้าไม่มีทางเหมือนกัน..." พอพูดถึงตรงนี้ลิลลี่พลัน 

ตกตะลึงไปชั่วขณะ ไม่มีทาง...เหมือนกันอย่างนั้นหรือ "เดี๋ยวก่อน  

เมื่อครู่น้ีเจ้าพูดว่าอะไรนะ"

"ไฟฟ้าก็คือแม่เหล็ก?"

"หลังจากนั้นอีก"

"เอ่อ...นางก็คือข้า"

"อย่างนี้นี่ เอง!" ลิลลี่รู ้สึกเหมือนในหัวมีเสียงก้องสะเทือน  

ความคิดใหม่ผุดขึ้นมาในสมองทันที เธอรีบว่ิงไปที่โต๊ะหนังสือโดย 

ไม่สนใจลนูา ก่อนจะเอาน�า้ขังทีเ่ก็บมาหยดลงไปส่องผ่านกล้องจลุทรรศน์  

จากน้ันพยายามปรับระยะโฟกัสอย่างตั้งใจ

"อย่างน้ีน่ีเองเรื่องอะไร" ลูนาทักท้วงข้ึนมา "เฮ้ เจ้าปลอบข้าหน่อย

ไม่ได้หรือ"
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"อย่ามารบกวนข้า!" เธอโบกมือ "หากไม่อยากถูกเอาไปเปรียบ 

กับนาง เจ้าก็เริ่มตั้งใจเรียนได้แล้ว เช่นนั้นอาจจะพอมีหวังขึ้นมาหน่อย"

ถูกต้อง การเปรียบเทียบมักจะไม่เหมือนกันทุกประการ ไม่ว่าเธอ

จะวาดภาพหนอนตัวเล็กๆ ออกมาเยอะแยะมากมายเพียงใด หรือ

พยายามท�าให้แม่แบบเหมือนกับเป้าหมายอย่างไร แม่แบบก็ไม่มีทาง

กลายเป็นเป้าหมายได้ เพราะข้อจ�ากัดในการส�ารวจดูท�าให้เธอไม่อาจ 

มองเห็นทุกรายละเอียดของหนอนตัวเล็กๆ ขอแค่กล้องจุลทรรศน์ปรับ

ระยะภาพหรือไม่ก็หนอนตัวเล็กขยับเปลี่ยนต�าแหน่ง แม่แบบท่ีเธอ 

หยิบออกมาโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง

หากเธออยากท�าให้แม่แบบกลายเป็นหนอนชนิดพิเศษ ท้ังสอง 

ก็ควรจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

ลลิลีห่าเป้าหมายเจออย่างรวดเรว็ มนัเป็นหนอนตวัใสเหมอืนองุน่เน่า  

หนอนชนิดน้ีพบเห็นได้บ่อยมากในน�า้ขงั ซ�า้ยังเป็นตวัอย่างท่ีเธอน�ามาใช้ 

ในการทดลองเป็นประจ�าด้วย

เธอแปะกระจกปิดสไลด์ลงไปแล้วเรยีกหนอนแม่แบบท่ีมองไม่เหน็ 

ด้วยตาเปล่าออกมา จากน้ันก็ควบคุมให้มันเข้าไปในเป้าหมายที่

ต้องการเปลี่ยน บังคับให้หนวดของมันค่อยๆ เข้าไปใกล้หนอนองุ่นแล้ว

ขึ้นไปซ้อนทับอยู่ด้านบน แม่แบบเริ่มแทรกซึมเข้าไปในตัวหนอนองุ่น

ไล่ยึดครองทุกส่วนของร่างเป้าหมาย กระท่ังท้ังตัวมันเองถูกเปล่ียนเป็น

สีม่วงอ่อนๆ

แม่แบบคือหนอนตัวเล็ก หนอนตัวเล็กก็คือแม่แบบ

จนกระท่ังเธอปล่อยการควบคุม นี่เป็นครั้งแรกท่ีเธอเห็นว่า 

แม่แบบไม่ได้กลับสู่สภาพเดิมทันที หากแต่ยังคงเคลื่อนไหวไปมาด้วย

สภาพเดียวกับหนอนองุ่น ส่วนหนอนตัวเล็กๆ ชนิดต่างๆ ท่ีอยู่โดยรอบ

ก็ล้วนกลายสภาพไปเป็นเหมือนหนอนองุ ่น แค่ชั่วพริบตาหยดน�้า 
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ทั้งหยดก็กลายสภาพเป็นแบบเดียวกัน

หลังจากน้ันครู่หน่ึงลิลลี่ก็ไม่เห็นหนอนตัวเล็กๆ ชนิดอื่นอีกเลย

นอกจากหนอนองุ่น
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"ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท รายงานสรุปเรื่องอุบัติเหตุออกมาแล้ว

พ่ะย่ะค่ะ" บารอฟเดินเข้ามาในห้องท�างานพร้อมบุ๊ก

"อ้อ" โรแลนด์ถามอย่างสนใจ "เป็นอย่างไรบ้างล่ะ"

"ในความโชคร้ายยังมีความโชคดี ไม่มีใครบาดเจ็บหนักเพราะ

เรื่องนี้พ่ะย่ะค่ะ" ค�าตอบของเจ้ากรมที่ว่าการเมืองท�าให้เขาโล่งใจ  

"มีสามคนกระดูกหักเพราะสะดุดล้มระหว่างหลบหนี อีกสองคนสูญเสีย

การได้ยิน น่าจะเป็นเพราะเสียงระเบิดพ่ะย่ะค่ะ แล้วก็มีอีกคนท่ีถูก 

ไฟไหม้ แต่คุณหนูนาน่ารักษาทุกคนจนหายดีแล้วพ่ะย่ะค่ะ"

"พออาจารย์ที่อยู่ในห้องพักได้ยินเสียงระเบิดก็รีบออกมาดูทันที 

เฟร์ราน ชลิต์ประกาศว่ากองทพัท่ีหนึง่ก�าลงัจ�าลองสถานการณ์ว่ามศีตัรู

บุกเข้ามาโจมตีในโรงเรียน ขอให้นักเรียนร่วมมือกับการฝึกซ้อม อย่า

ตืน่ตระหนก ด้วยค�าพูดนีท้กุคนจงึอยู่ในความสงบเพคะ ส่วนคนทีต่กใจ

ว่ิงหน้าตาตื่นก็มีแต่ห้องหกที่พบเห็นแม่มดตื่นรู ้ด้วยตาตัวเอง" บุ ๊ก 

พูดเสริม "ดังน้ันคนท่ีกระดูกหัก สูญเสียการได้ยิน และถูกไฟไหม้ล้วน

เป็นนักเรียนท่ีอยู่ในห้องเดียวกันเพคะ"

ตอนที่ 755 

จัดการความขัดแย้ง
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"ไม่เสียทีที่เป็นอัศวินแสงอรุณ" โรแลนด์ยังต้องชมออกมา ใช้

ความย่ิงใหญ่ของกองทัพที่หน่ึงเข้าควบคุมสถานการณ์และลดความ

ตื่นตระหนกลง เช่นน้ีย่อมช่วยให้ผลกระทบเบาลงไปได้มาก ขอแค่

จัดการให้เหมาะสม ผู้คนส่วนใหญ่ก็ไม่มีทางคิดว่าการต่ืนรู้ของแม่มด

เป็นเรื่องที่อันตราย

แน่นอนว่าการที่ผู ้ตื่นรู ้พยายามจ�ากัดพลังเอาไว้ในขอบเขตท่ี 

เล็กที่สุดถือเป็นเรื่องส�าคัญอย่างมาก เสียงระเบิดอันรุนแรงมาจาก 

การอาร์คไฟฟ้าหลังกระแสของมันพุ่งทะลุอากาศไปเจอกับกลอนโลหะ

บนหน้าต่าง จดุน้ีเทยีบได้กับทฤษฎีการเกิดเสยีงฟ้าผ่า ฟังจากเสยีงแล้ว

ชวนให้อกสั่นขวัญแขวน แต่ความจริงแล้วไม่ได้อันตรายเท่าไร

ส่วนการดับไฟเป็นงานถนัดของอกาธา หลังไปถึงสถานท่ีเกิดเหตุ 

เธอใช้เวลาเพียงไม่ก่ีนาทีก็สามารถควบคมุเพลงิได้ท้ังหมด อาคารเรยีน

ยังปลอดภัยดี ถึงอย่างนั้นโรแลนด์ก็ก�าลังคิดอยู ่ว่าจะปรับเปล่ียน

ห้องเรียนเหล่าน้ีให้เป็นโครงสร้างอิฐดีหรือไม่ จะได้ป้องกันไม่ให้ 

เกิดเหตุการณ์เช่นน้ีขึ้นอีก

"ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระองค์จะทรงจัดการเร่ืองนี้อย่างไร

หรือพ่ะย่ะค่ะ" บารอฟถาม

"พวกเจ้าคิดว่าอย่างไรบ้างล่ะ" โรแลนด์เคาะโต๊ะ ยังไม่ยอม 

ตอบค�าถามของบารอฟออกมาตรงๆ

"กระหม่อมคิดว่าเราควรมองเรื่องนี้ออกเป็นสองส่วน" เจ้ากรม 

ที่ว่าการเมืองเงียบไปเล็กน้อย "การทะเลาะเบาะแว้งกันของเด็กๆ ยัง

ไม่ใช่ประเด็นส�าคัญ สิ่งส�าคัญอยู่ที่ความต่างด้านปูมหลังของพวกเขา 

จากท่ีกระหม่อมทราบมา พวกเดก็ทีท่ะเลาะกันฝ่ังหนึง่มาจากดนิแดนใต้  

อีกฝั่งมาจากดินแดนตะวันออก ส่วนเหตุผลที่ทะเลาะกันเป็นเพราะ 

พวกเขาถกเถียงกันว่าดนิแดนตะวนัออกนับเป็นดนิแดนของกบฏหรือไม่  
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พระองค์ย่อมทรงทราบดีว่าเมืองวาเลนเซียเป็นดินแดนใต้การปกครอง

ของทอว์ฟิค และตอนนี้ที่น่ันยังไม่ยอมสวามิภักดิ์ต่อพระองค์ ดังน้ัน..." 

เขาชะงักก่อนจะกลืนค�าพูดส่วนที่เหลือลงไป บางทีอาจเพราะไม่อยาก

พูดถึงการสู้รบของราชวงศ์มากนัก "สรุปแล้วก็คือหากไม่มีคนคอย 

ป่าวประกาศ พวกเด็กๆ ก็ไม่น่าจะรูเ้รือ่งพวกนีไ้ด้ การลงโทษบดิามารดา

ของฝ่ายที่เริ่มก่อเรื่องให้หนักและออกประกาศไม่ให้ชาวเมืองพูดถึง 

เรื่องกบฏ ท�าเช่นน้ีน่าจะสามารถยับย้ังปัญหาได้พ่ะย่ะค่ะ"

"อืม...เจ้าว่าต่อสิ"

"ส่วนทีส่องคอืเรือ่งการตืน่รูข้องแม่มดซึง่อาจจะก่อให้เกดิอนัตราย

แก่ชาวเมือง กระหม่อมขอแนะน�าว่าพระองค์จะทรงจัดการกับเรื่องนี้

อย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้วควรบัญญัติมันไว้ในกฎหมาย เพ่ือเล่ียง 

ไม่ให้เกิดการโต้เถียงในภายหลังพ่ะย่ะค่ะ"

โรแลนด์เหลือบมองบารอฟอย่างสนใจ แต่ไม่ได้ตอบรับหรือ

ปฏิเสธออกมา

ความจริงแล้วการสังเกตเห็นต้นตอที่แท้จริงของการทะเลาะ 

เบาะแว้งก็พิสูจน์แล้วว่าบารอฟมีสายตาท่ีกว้างไกล นี่ไม่ใช่สิ่งที่เขา 

ตอนเป็นผู้ช่วยเจ้ากรมคลังจะมีได้ การบริหารบ้านเมืองมากว่าสองปี

ท�าให้เขาพัฒนาไปมากทีเดียว

ทว่าความคิดของบารอฟยังคงติดหล่มของยุคสมัยอยู่ เขาคิดว่า

แค่เขียนทุกอย่างเข้าไปในกฎหมาย เหตุการณ์ก็จะสงบเรียบร้อยดี  

แต่การบังคับใช้กฎหมายยังคงด�าเนินการโดยคนอยู่ โดยเฉพาะใน

ระบอบปกครองที่ท�าลายขนบของพวกขุนนางและรวมอ�านาจเข้าสู่

ศูนย์กลางเช่นนี้ ย่ิงมีอ�านาจมากเท่าไร ความผิดที่ต้องแบกรับก็จะย่ิง

มากขึ้นเท่านั้น หากกฎหมายขัดแย้งกับความต้องการของคนส่วนใหญ่ 

ไม่ช้าก็เร็วปัญหาท่ีพยายามปกปิดย่อมเปิดเผยออกมา เมื่อถึงตอนน้ัน
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จะมาจัดการก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้ว

"แล้วเจ้าล่ะ" โรแลนด์มองไปทางบุ๊ก

"หม่อมฉันมีความเห็นต่างออกไปเล็กน้อยเพคะ ตอนน้ีประชาชน

ในเมืองเนเวอร์วินเตอร์ส่วนมากล้วนเดินทางมาจากท่ีต่างๆ ของ 

เกรย์คาสเซิล ความขัดแย้งจะตามมาด้วยก็ไม่แปลก หากเราต้องไป

ห้ามปรามทุกครั้งท่ีเกิดเรื่อง เกรงว่ากฎหมายคงจะมีเยอะจนอ่านกัน 

ไม่หวาดไม่ไหว หม่อมฉันคิดว่าพวกเราควรจะชี้น�าการพูดคุยของ 

ชาวเมือง บอกพวกเขาให้ชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งท่ีถูก อะไรคือสิ่งท่ีผิด  

เช่นนี้น่าจะดีกว่าการเข้าไปห้ามพวกเขาเสียทุกอย่างเพคะ" บุ๊กชะงักไป

เล็กน้อยเมื่อพูดถึงตรงน้ี "ส่วนในข้อท่ีสอง หม่อมฉันคิดว่าพระองค ์

ทรงลองถามความเห็นของอกาธาดูก่อนได้ ทาคิลามีแม่มดต่ืนรู้เป็น

จ�านวนมาก พวกนางน่าจะรู้เรื่องนี้ดีเพคะ"

โรแลนด์ยกถ้วยชาข้ึนมาละเมียดดื่ม

ความจริงแล้วเขาค่อนข้างชอบการใช้กระแสสังคมควบคุม 

ความคิดมากกว่าการใช้นโยบายบังคับให้ปฏิบัติตาม เรื่องนี้ไม่ได้

เก่ียวข้องกับความขัดแย้งทางเชื้อชาติหรืออาณาจักร เมื่อเทียบกับ

สถานการณ์ซบัซ้อนท่ีเกิดจากการตืน่ตัวของลทัธิชาตนิิยมในโลกยุคหลัง

แล้ว เรื่องน้ีถือว่าจัดการง่ายกว่ามาก การทะเลาะเบาะแว้งครั้งน้ี 

เป็นเพียงความขัดแย้งเรื่องพ้ืนเพ เขาไม่มีความจ�าเป็นต้องใช้มาตรการ

รุนแรงมาจัดการ

เขาคดิว่าการบรรจลุงในหนงัสอืเรยีนว่าทกุคนต่างเป็นพวกเดยีวกัน  

ส่วนกบฏเป็นแค่คนกลุ ่มเล็กๆ ที่มีความคิดเห็นแตกต่าง คนอ่ืนที ่

ไม่เก่ียวข้องไม่ควรจะมาต้องรับผิดชอบไปด้วย วิธีการนี้ย่อมดีกว่า 

การห้ามไม่ให้ชาวเมืองพูดคุยถึงเรื่องนี้ เพราะมันจะย่ิงท�าให้ผู้คนจาก

แต่ละพ้ืนท่ีมีความห่างเหินกันมากขึ้นกว่าเดิม
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จุดยากล�าบากอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างคนธรรมดากับแม่มด

ใจจริงแล้วเขาไม่อยากท�าให้แม่มดดูมีอภิสิทธ์ิ แต่ตัวแม่มด 

กลับมีความพิเศษในตัวเองอยู่แล้ว ท้ังสองสิ่งน้ีจึงมีความขัดแย้งกันอยู่ 

การหาทางแก้ปัญหาเรื่องนี้ย่อมเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยเวลาไม่น้อย  

ในเมือ่ไม่อาจแก้ปัญหาให้จบได้ในทนัท ีเขาจงึได้แต่ต้องท�าตามทีบุ่ก๊บอก 

ด้วยการสอบถามทางทาคิลาก่อนว่าควรท�าอย่างไร จากน้ันค่อยๆ น�ามา 

ปรับปรุงแก้ไขกันใหม่

โชคดีที่ผลกระทบมีน้อยมาก เขาสามารถใช้วิธีการจัดการแบบ

ง่ายๆ มาด�าเนินนโยบายท่ีจะท�าให้แม่มดกับคนธรรมดาอยู่ร่วมกัน 

ได้อย่างสงบสุข

เมื่อคิดถึงตรงนี้โรแลนด์จึงสั่งการไปว่า "เรื่องน้ีจัดการเหมือนการ

ทะเลาะวิวาทธรรมดาแล้วกัน ให้เด็กนักเรียนที่ใช้เก้าอี้ฟาดแม่มด 

จนบาดเจ็บเป็นคนจ่ายค่ารักษาพยาบาลของท้ังสองคน พร้อมกับ 

ตกัเตอืนต่อว่า ส่วนค่ารกัษาพยาบาลของนักเรยีนห้องหกท่ีได้รบับาดเจบ็  

สโมสรแม่มดจะเป็นคนรบัผดิชอบ การซ่อมแซมโรงเรียนให้ทีว่่าการเมอืง 

เป็นคนจดัการ จงรบีท�าให้โรงเรยีนกลบัมาสอนได้ตามปกตโิดยเรว็ทีส่ดุ"

"พ่ะย่ะค่ะ" ทั้งสองคนตอบรับพร้อมกัน

"ส่วนมาตรการป้องกันหลังจากนี้ให้ท�าตามที่บุ๊กว่ามา พยายาม

ใช้กระแสสงัคมชีน้�าประชาชน เรือ่งรายละเอยีดเด๋ียวข้าจะเขยีนออกมา

ให้พวกเจ้าเอาไปปฏิบัติตาม" โรแลนด์ถอนหายใจเล็กน้อย "จริงสิ  

แล้วแม่มดคนน้ัน..."

"นางชือ่ชารอนเพคะ พระองค์ทรงต้องการพบนางหรอืไม่" บุก๊ถาม

"ไม่เป็นไร ให้นางพักผ่อนสักสองสามวันก่อน รอนางสภาพจิตใจ

ดีขึ้นแล้ว เป็นไปได้ก็ให้เวนดี้ไปอยู่เป็นเพ่ือนนาง จะได้เล่าเรื่องสโมสร

แม่มดให้นางฟังด้วย"
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"หม่อมฉันเข้าใจแล้วเพคะ"

หลังทั้งสองเดินจากไป โรแลนด์ก็รีบเรียกอกาธากับฟิลลิสเข้ามา

ในห้องท�างาน

"พระราชา ข้ามเีรือ่งจะคยุกับเจ้าอยู่พอด"ี อกาธาชงิพูดด้วยสหีน้า

คร�่าเคร่ง เธอยังไม่ทันน่ังลงไปบนเก้าอ้ีด้วยซ�้า "สถานการณ์การตื่นรู้

ของแม่มดในเมืองเนเวอร์วินเตอร์เหมือนจะมีเรื่องไม่ชอบมาพากล"
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