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คำ�นำ�

จากเล่มทีแ่ล้วเหล่าแม่มดต้องเผชญิหน้ากบัสตัว์ประหลาดและสตัว์อสรู

ในภเูขาหมิะท่ีดาหน้ากันเข้ามา แต่ต่อให้ศตัรจูะน่าหวาดหวัน่เพียงใด พวกเธอ

ที่ถือครองทั้งพลังวิเศษและสิ่งประดิษฐ์จากยุคใหม่ไว้ในมือย่อมไม่มีทาง 

พ่ายแพ้ นอกจากจะเอาชนะพวกมันมาได้แล้ว บรรดาแม่มดยังกอบโกยข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์กลับมาให้โรแลนด์วิเคราะห์ต่อด้วย

ส่วนสถานการณ์ภายในอาณาจักรเกรย์คาสเซิลก็ใช่ว่าจะราบรื่นโดย 

สิ้นเชิง เดิมทีขุนนางในดินแดนตะวันออกล้วนเป็นคนของทอว์ฟิคมาตั้งแต่ 

เมื่อครั้งยังเป็นเจ้าชายล�าดับที่สอง พวกเขาไม่มีทางยอมรับพระราชาองค์ใหม่

ที่มาพร้อมข่าวลือว่าจะล้มล้างระบบศักดินาแน่นอน แล้วโรแลนด์จะรับมือกับ

เรื่องนี้อย่างไร ขอเชิญทุกท่านร่วมติดตามในเล่มกันได้เลย!

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

เนื้อหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรง ฆาตกรรม 
โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

Pre ������������������ 14.indd   4 12/13/22   9:27 AM



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
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"นับแต่วันนี้ไป เมืองเรดริเวอร์...และดินแดนที่อยู่โดยรอบ 
จะตกเป็นของพระราชาแห่งเกรย์คาสเซิล หรือก็คือของข้านั่นเอง
นอกจากนี้จะไม่มีการแบ่งที่ดินศักดินาให้อีก พูดอีกอย่างได้ว่า..."

เขาเว้นช่วงเล็กน้อย 
"ทุกคนที่อยู่ ณ ที่นี้จะไม่ใช่ขุนนางที่ได้รับการสืบทอดต�าแหน่ง 

จากบรรพบุรุษอีกต่อไป"
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เวลานี้ เหล่าทหารเริ่มต้ังตัวได้แล้ว ภายใต้สถานการณ์ที่ 

ไม่สามารถปรับปากกระบอกปืนกลหนักอีกกระบอกได้ทัน พวกเขา 

จึงได้แต่ต้องคว้าปืนยาวลูกโม่ที่สะพายอยู่ด้านหลังออกมายิง

ดาบที่เสียบคาอยู่บนร่างสัตว์ประหลาดกลายเป็นตัวชี้เป้าชั้นดี 

ภายในระยะยิงแค่สิบก้าว ปืนยาวลูกโม่แทบจะไม่มีทางพลาดเป้าเลย 

เหล่าทหารตลอดจนไบรอนัพากันสาดกระสนุออกไป ห่ากระสนุแล่นผ่าน

ศีรษะของเอดิธ ใกล้เสียจนเธอถึงกับได้ยินเสียงมันว่ิงฝ่าอากาศดังฟิ้ว

เธอหันกลับไปมอง อากาศท่ีบิดเบ้ียวพลันหยุดน่ิง สัตว์ประหลาด

ตวัหน่ึงปรากฏกายขึน้จากความว่างเปล่า ล�าตวัของมนัในตอนท่ียืนตรง

สูงเกือบหกฟุตทีเดียว เรียกได้ว่าสูงกว่าผู้ใหญ่คนหนึ่งเสียอีก นอกจาก

จะมีขาหน้าที่แหลมคมเหมือนเคียวแล้ว ตรงล�าตัวของมันยังมีขาอีก 

เจ็ดถึงแปดคู่ ท่ัวทั้งตัวมีเปลือกสีน�้าตาลเทาห่อหุ้มอยู่ ดูแล้วชวนให้

ขนลุกไม่น้อย โชคดีที่เปลือกของมันไม่สามารถกันลูกกระสุนท่ียิง 

ในระยะใกล้ได้ หวัทีเ่รยีวยาวเหมอืนตัก๊แตนจงึถูกยิงทะลเุป็นรใูหญ่เท่า

ก�าปั้น ตัวของมันกระตุกเล็กน้อยก่อนจะล้มลงไปกองกับพ้ืนพร้อมกับ

ตอนท่ี 809  

ช่วงเวลาวิกฤต
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8 ปล่อยแม่มดคนนั้นซะ 14

เลือดที่ไหลทะลัก

"ถอยไป!" ด้านหลังเอดิธพลันมีเสียงตะโกนบอก

ดาบยักษ์เล่มหนึ่งลอยมาพร้อมกับเสียงตะโกน คมดาบแหวก

อากาศอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนเกิดเสียงดังวูบ ดาบเล่มน้ันถูกขว้าง

ไปยังด้านหน้าของหน่วยปืนกลที่หนึ่ง ก่อนจะกระแทกสัตว์ประหลาด

อีกสองตัวให้กระเด็นลอยออกไป อากาศที่เป็นลอนคล่ืนเองก็หาย 

ไปด้วย

แม่มดลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าหลายคนรีบวิ่งข้ามตัวเธอไป จากนั้น

ก็ยกดาบฟันสัตว์ประหลาดที่ยังไม่ทันได้ลุกจนตัวขาดเป็นสองท่อน

กองหนุนมาเสียที เอดิธถอนหายใจโล่งอก

ศัตรูมีจ�านวนไม่มาก เมื่อสูญเสียความได้เปรียบจากการพรางตัว 

ไม่นานพวกมนัก็ถูกแม่มดลงทณัฑ์แห่งพระเจ้าฟันจนตวัขาดเป็นชิน้เลก็

ชิ้นน้อย

ย่ิงไปกว่าน้ันเธอยังสังเกตเห็นว่าในตอนที่สัตว์ประหลาดเข้าไป

ใกล้แม่มดลงทัณฑ์แห่งพระเจ้า รูปร่างของพวกมันคล้ายจะดูแปลกไป 

อย่างเช่นร่างกายครึ่งหนึ่งยังหายตัวอยู่ แต่อีกครึ่งกลับถูกบีบให้คืน 

ร่างเดิม เหมือนว่าความสามารถในการพรางตัวพลันใช้ไม่ได้อย่างไร

อย่างนั้น

"เจ้าไม่เป็นไรใช่หรือไม่" แม็กก้ีพยุงเอดิธข้ึนมา "พวกเรามองเห็น

ศัตรูพวกน้ีตั้งแต่อยู่ในผนังถ�้า เสียดายท่ียังมาช้าเกินไป"

"ใช้หินเวทมนตร์หลากสีหรือ"

"ใช่แล้ว" ชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่อีกคนเดินมายืนตรงหน้าเธอ 

"พวกข้าจะจัดการท่ีน่ีเอง อาวุธของคนธรรมดารับมือกับสถานการณ์

พวกน้ีได้ไม่ดเีท่าไร เจ้าไปแจ้งคนทีอ่ยู่ด้านบนที แล้วก็พาแม่มดลงทณัฑ์

แห่งพระเจ้าลงมาอีกสักสี่หรือห้าคน"
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เอดิธคุ้นว่าอีกฝ่ายชื่อเบ็ตต้ี เธอยังคงถามต่อว่า "พวกเจ้าท�าลาย

การพรางตัวของพวกมันได้หรือ"

"ใช้วิธีคล้ายกับศลิาลงทณัฑ์แห่งพระเจ้าน่ันล่ะ" ชายคนนัน้ยักไหล่ 

"ตอนนี้ดูแล้วเหมือนจะท�าให้ความสามารถในการพรางตัวของพวกมัน

หายไปได้แค่ระยะสั้นๆ เท่านั้น"

"พวกเขาก็พกศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้า เหตุใดกลับมองไม่เห็น

พวกมัน..." ไบรอันกัดฟันถามพลางมองไปยังศพทหารท้ังสามที่นอนอยู่

บนพ้ืน

"น่ันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร" เบ็ตตี้ตอบด้วยน�้าเสียงราบเรียบ 

"แสงสว่าง ระยะห่าง สมาธิ ท้ังหมดน้ีล้วนมผีลกระทบต่อการสงัเกตของ

พวกเรา ศลิาลงทณัฑ์แห่งพระเจ้าท่ัวไปมกัจะแสดงผลได้ไม่เกินสองก้าว 

ช่วงเวลาท่ีศัตรูเปิดเผยตัวก็แค่ชั่วพริบตา ย่ิงอยู่ในสภาพแวดล้อม 

มืดสลัวเช่นนี้ ไม่แปลกหรอกที่พวกเขาจะมองไม่เห็นพวกมัน"

เอดิธถึงกับถอนหายใจออกมา ใช่แล้ว ตอนท่ีเธอสังเกตเห็นสัตว์

ประหลาดเผยร่างออกมาครึ่งตัว ส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดข้ึนระหว่างที ่

สองฝ่ายปะทะกัน ด้วยความยาวของขาหน้าและความได้เปรียบในการ

ลอบโจมตี กว่าคนธรรมดาจะรับรู้ถึงความผิดปกติก็สายไปเสียแล้ว 

นอกเสยีจากจะเอาศลิาลงทณัฑ์แห่งพระเจ้ามาฝังไว้ล่วงหน้า หาไม่แล้ว 

กองทัพที่หนึ่งก็ไม่มีทางรับมือกับศัตรูเช่นนี้ได้เลย

"บัดซบเอ๊ย!" ไบรอันเหว่ียงก�าปั้นอย่างแรง "หากรู้เช่นนี้ข้าน่าจะ

ส่งรั้วลวดหนามลงมาก่อน!"

"รีบกลับไปเถอะ ข้ารู้สึกว่าในถ�้ายังอาจจะเกิดเรื่องขึ้นอีก" เบ็ตตี้

เร่งอีกครั้ง "เสียงร้องประหลาดเมื่อครู่นี้ท�าเอาทั่วทั้งภูเขาหิมะสะท้าน

สะเทือนไปตามๆ กัน"

"เจ้าก็ได้ยินหรือ" เอดิธถามอย่างแปลกใจ
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10 ปล่อยแม่มดคนนั้นซะ 14

"พวกเราสูญเสียประสาทสัมผัสส่วนใหญ่ไปท�าให้การมองเห็น

และการได้ยินคมชัดมากขึ้น..." อีกฝ่ายเหลือบมองเธอก่อนจะพูดต่อ 

"คิดไม่ถึงว่าคนธรรมดาจะท�าเช่นน้ีได้ด้วย"

ใช่จริงๆ ด้วย ก่อนหน้านี้ข้าไม่ได้คิดไปเอง เอดิธคิดก่อนจะ 

พยักหน้า เธอถอดศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าแล้วโยนไว้ข้างปืนกลหนัก 

จากนัน้กด็งึไบรอนัและคนอืน่ๆ ไปยืนล้อมรอบแมก็ก้ี เรืออาร์คเวทมนตร์

เริม่ด�าดิง่สูใ่ต้ดนิแล้วค่อยไต่ขึน้ไปตามผนงัถ�า้ แม้นายกองปืนจะไม่ค่อย

ยินดทีีต้่องมอบให้แม่มดของทาคิลาเป็นคนจดัการในสนามรบ แต่สดุท้าย

เขาก็ตัดสินใจตามสถานการณ์ในภาพรวม เพราะหากแม่มดลงทัณฑ์

แห่งพระเจ้าลงไปสู้กับศัตรู พวกเขาก็ไม่สามารถยิงปืนออกไปได้โดย 

ไม่สนใจพวกเดียวกันเอง

เห็นได้ชัดว่าคนท่ีประจ�าอยู่บนหอคอยหินสีด�าไม่รู้เรื่องการต่อสู้

ท่ีเกิดขึ้นด้านล่าง พวกเขาต่างใช้เชือกมัดกระโจม ศิลาลงทัณฑ์แห่ง

พระเจ้า และอาวุธปืนพร้อมกระสุนเพ่ือส่งลงไปอย่างต่อเนื่อง หลัง 

ไบรอันตะโกนบอกให้ทุกคนหยุดมือ พวกเขาก็ไม่ได้น่ังกระเช้ากลับขึ้น

ไปยังปากหลุม หากแต่โดยสารเรืออาร์คเวทมนตร์ของแม็กก้ีต่อ

ขณะเรือก�าลังจะถึงปากหลุมที่หนอนกลืนกินตกลงมา ด้านบน

กลบัมเีสยีงปืนดงัสนัน่ดัง่ห่าฝนท่ีเทลงมาในถ�า้! น่ีหมายความว่ากองทัพ

ท่ีหนึ่งซึ่งประจ�าการอยู่ตรงป้อมรักษาการณ์ก�าลังกระหน�่ายิงอย่าง 

เตม็ที!่

ทกุคนสหีน้าเปลีย่นไปทันท ีแมก็ก้ีรบีเร่งความเรว็จนใบหน้าแดงก�า่

หลังเรืออาร์คเวทมนตร์ข้ึนมาถึงพ้ืนดิน เอดิธก็ต้องเบิกตาโต

เธอเห็นแขนขาและเครื่องในกระจายอยู่เต็มไปหมด ราวกับว่า 

เมื่อครู ่เพ่ิงมีห่าฝนซากศพตกลงมา ปืนกลสามกระบอกเรียงแถว 

หน้ากระดานระดมยิงใส่ด้านบนของถ�้ามืดตามค�าส่ังของซิลเวีย ส่วน
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ปืนยาวลูกโม่กับกองแม่นปืนคอยรับผิดชอบมุมอับบนศีรษะ พวกเขา

ไม่จ�าเป็นต้องเลง็ศตัร ูเพียงแค่ตัง้กระบอกปืนขึน้แล้วยิงเลยีบผนงัถ�า้ไป

ก็พอ

"ศัตรูคือตัวอะไร" ไบรอันคว้าตัวทหารนายหน่ึงมาถาม

"สัตว์อสูรขอรับ!" ทหารรายงานขณะรีบเติมกระสุน "สัตว์อสูร 

กลุ่มหนึ่งแห่กันลงมาจากด้านบนของภูเขาหิมะขอรับ!"

"บัดซบ! เหตุใดจู่ๆ พวกมันถึงได้แห่กันเข้ามาตอนนี้!"

ภายในใจเอดิธพลันมีความคิดอย่างหนึ่งแล่นเข้ามา

หรือเสียงอู้อี้น่ันจะใช้ส�าหรับเรียกพวกเดียวกัน?

เธอเคยอ่านหนังสือท่ีโรแลนด์เขียนเอาไว้ บนโลกน้ีมีเสียงพิเศษ

อยู่หน่ึงชนิด หูของคนยากที่จะได้ยินเสียงน้ัน แต่สิ่งมีชีวิตบางประเภท

กลับได้ยินอย่างชัดเจน มิหน�าซ�้าบางสายพันธุ์ยังสามารถสร้างเสียง

ประเภทนีไ้ว้สือ่สารกับพวกเดยีวกันเองได้ด้วย หรอืตอนนีพ้วกเธอก�าลงั

เผชิญกับสถานการณ์ท่ีว่าอยู่

แต่ข่าวที่ท�าให้ทุกคนตื่นตระหนกไม่ได้มีเพียงข่าวเดียว ขณะที ่

ไบรอันก�าลังตรวจดูสถานการณ์โดยรอบ ทหารอีกนายก็ถลันว่ิงเข้ามา

ในถ�้า "ท่านไบรอัน คุณหนูเมซีพบว่าสัตว์อสูรที่อยู่ทางตะวันออกของ

ป่าเร้นลับมีความเคลื่อนไหวผิดปกติ เหมือนว่าพวกมันจะไม่ได้บุกเข้า

โจมตเีมอืงเนเวอร์วินเตอร์อย่างท่ีพวกเราคดิเอาไว้ หากแต่ก�าลงัมุง่หน้า

มาทางภูเขาหิมะขอรับ!"

"อะไรนะ นี่มัน..." นายกองปืนตกตะลึงไปทันที

"ท่านไบรอัน" ทหารรีบถามต่อ "พวกเราจะท�าอย่างไรดีขอรับ"

"เหตุใดถึงเป็นเช่นน้ี...เหตุใดถึงเป็นเช่นนี้..." ไบรอันมีสีหน้า

เคร่งเครยีด ปากเอาแต่พูดค�าเดมิซ�า้ไปซ�า้มา บนหน้าผากผดุเหงือ่ไหล

ซึม
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12 ปล่อยแม่มดคนนั้นซะ 14

เจ้านี่ยังขาดประสบการณ์อยู่มาก เอดิธคิดพลางขมวดคิ้วมุ่น 

ในฐานะผู้บังคับบัญชา ไม่ว่าจะเกิดเหตุใดก็ห้ามแสดงความสับสนจน

ออกมาทางสีหน้า ย่ิงอยู่ต่อหน้าผู้ใต้บังคับบัญชาย่ิงแล้วใหญ่

เธอกระแอมเล็กน้อย "เรื่องนี้ไม่ยาก ก่อนอื่นเรียกกองทัพที่หน่ึง

ซึ่งรักษาการณ์อยู่นอกภูเขาหิมะให้เข้ามารวมตัวที่ปากถ�้า เช่นนี้แนวรบ

ของเราก็จะหดเล็กลง ใช้ปืนกลแค่ไม่ก่ีกระบอกก็หยุดการบุกรุกของ 

สัตว์อสูรได้แล้ว"

ไบรอันหันมองเธออยู่ครู่หนึ่งก่อนจะได้สติกลับมา "จะ...จะว่าไป

มันก็ใช่"

"จากน้ันให้คุณหนูเมซีรีบติดต่อพระราชาโรแลนด์ พระองค์จะได้

ทรงส่งกองหนุนมาเผื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ลูกกระสุนกับเสบียง

ของพวกเรายังต้องใช้แม่น�้าเรดริเวอร์ในการขนส่ง หากท้ิงค่ายที่รักษา

เส้นทางน�้าไป พวกเราไม่มีทางสู้ในระยะยาวได้แน่" เอดิธพูดต่ออย่าง

รวดเร็วแต่ไม่ลนลาน "นอกจากนี้สัตว์อสูรว่ายน�้าไม่เป็น เรือซีเมนต์ 

ไม่ก่ีล�าทีอ่ยู่ด้านนอกก็ไม่ต้องถอนก�าลงัออกไป แค่ท้ิงทหารเอาไว้ตรงนัน้

สกัสบินาย ให้พวกเขาคอยตรงึพวกสตัว์อสรูไว้และน�าทางให้กับกองหนนุ

ที่ตามมาทีหลัง

ส่วนสัตว์อสูรที่อยู ่บนถ�้า คุณหนูซิลเวียจะเป็นผู ้รับผิดชอบ 

เรื่องการน�าโจมตีเอง ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ศิลาลงทัณฑ์แห่งพระเจ้า 

ที่ได้รับแจกมายังไม่ต้องสวมติดตัว ให้เอาไปฝังไว้บริเวณรอบๆ 

ป้อมรักษาการณ์แทน สุดท้ายอย่าลืมส่งแม่มดของทาคิลาลงไป 

ด้านล่างหลุม เบ็ตตี้ก�าลังรอก�าลังเสริมจากพวกเรา ต้องรวบรวม 

กองก�าลงัได้มากพอก่อน พวกนางถึงจะบกุเข้าไปตอนใต้ของล�าธารแล้ว

ช่วยพวกท่านอกาธากลับมาได้" เสียงของเธอคร�่าเคร่งทว่าหนักแน่น 

ท�าให้คนที่อยู่โดยรอบเริ่มสงบสติลง "ย่ิงส่งแม่มดลงไปเร็วเท่าไรย่ิงดี 
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หากข้าเดาไม่ผิด จุดที่เสียงประหลาดดังออกมาน่าจะเป็นจุดส�าคัญ 

ในการแก้ไขปัญหา"

ไบรอันสูดหายใจลึก "ข้าเข้าใจแล้ว ท�าตามท่ีท่านว่ามาเถอะ"
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14 ปล่อยแม่มดคนนั้นซะ 14

"อ่อก...ความรู้สึกเช่นนี้มัน...น่าคลื่นไส้จริงๆ"

อกาธาเลยีบไปตามช่องทางเดินอาหารแคบๆ หลงัปีนออกมาจาก

ท้องของหนอนกลืนกินแล้ว เธอถึงกับยกมือปิดปากพร้อมส่งเสียง 

คล้ายจะอาเจียนออกมา "ข้ารู ้สึกเหมือนถูกคนจับยัดใส่ถังที่มีแต่ 

น�้าเหนียวๆ แล้วผลักให้กลิ้งขึ้นลงก�าแพงหลายสิบรอบเลย"

"พูดเสียเห็นภาพเชียว" ไนติงเกลออกมาจากหมอกมายาอย่าง 

ไม่ทกุข์ร้อน ก่อนจะมองไปยงัคนอืน่ๆ ทีเ่ปียกแฉะไปทัง้ตวัพร้อมยักไหล่

พูดว่า "หากไม่เป็นเพราะฟรานชนมุดผนังถ�้าหนีออกมา ตอนนี้พวกเรา

คงแย่กันแล้ว" เน่ืองจากหมอกมายาสามารถโผล่ไปไหนมาไหนได้ 

ทุกท่ี เธอจึงไม่จ�าเป็นต้องเข้าไปอยู่ในท้องของหนอนกลืนกินเหมือนกับ

คนที่เหลือ ซ�้ายังไม่ต้องเจอกับการกระแทก น�้าเหนียวหนืดเละๆ และ

กลิ่นเหม็นเน่าด้วย

"ขออภัยด้วย...ข้าท�าแรงไปหรือไม่" ฟรานถามอย่างระมัดระวัง 

กลิ่นอันรุนแรงท�าเอาอกาธาถึงกับคลื่นไส้ข้ึนมาอีกครั้ง

"แต่ข้าว่ามันก็...ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะ" ไลต์น่ิงเช็ดน�้าเหนียวข้น

ตอนท่ี 810  

กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
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บนเส้นผมแล้วเอามาดม "ถูกหนอนยักษ์กลืนลงไปในท้อง จากนั้นปีน

ออกมาโดยไม่มีอะไรเสียหาย นี่ถือเป็นประสบการณ์ชั้นยอดท่ีสุดเลย 

ไม่น่าจะมีนักผจญภัยคนใดเคยท�าเช่นนี้มาก่อนแน่ๆ"

"พวกเจ้าอย่าบ่นมากนักเลย" เอเลน่ากลอกตา "ส�าหรับพวกข้า 

ท่ีสูญเสียสัมผัสไป การได้กลิ่นเหม็นๆ และรับรู้ถึงสัมผัสเหนียวหนืด 

ก็น่าอิจฉามากแล้ว"

เหล่าแม่มดลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าพากันเห็นด้วยกับค�าพูดน้ี

"เอาล่ะ...ไม่ต้องพูดแล้ว" อกาธากระแอมเล็กน้อย ก่อนจะพูด

เสียงแหบแห้งว่า "ปัญหาหลังจากนี้คือพวกเราควรจะท�าอย่างไรกันดี"

เมื่อนึกถึงเรื่องท่ีเกิดขึ้น แม่มดทั้งหลายก็ยังคงรู้สึกหวาดกลัวอยู่ 

แม้ฟรานจะร้องเตือนแล้วก็จริง แต่การตอบสนองของร่างกายตาม

สัญชาตญาณมักจะเร็วกว่าจิตใจเสมอ โดยเฉพาะในตอนที่มีเสียงร้อง

แปลกๆ ดังขึ้น หลายคนยังเงยหน้ามองขึ้นไปทันที

ไม่มีใครมองเห็นรูปร่างที่แท้จริงของสัตว์ประหลาด ส่ิงเดียวท่ี

สะกดพวกเธอไว้คือดวงตาสีแดงนับหมื่นนับพัน

เมื่อนึกโยงไปถึงหอคอยหินสีด�าที่หนอนกลืนกินเขมือบลงไป 

ดวงตาจ�านวนมากเหล่านั้นน่าจะจัดอยู่ในจ�าพวกเดียวกับปีศาจดวงตา

ท่ีคอยเตือนภัยอยู่บนยอดหอคอย แต่สิ่งที่ต่างกันก็คือพ้ืนท่ีที่ดวงตา

เหล่าน้ันครอบคลุมมีขนาดใหญ่กว่าปีศาจดวงตามาก เหมือนกับ

ร่างกายที่มีดวงตาแปลกๆ งอกออกมาแล้วถูกตีจนแบนเป็นแผ่นเรียบ

หลังเสียงร้องประหลาดดังขึ้น ส่วนลึกของโบราณสถานก็พลัน 

มีสัตว์อสูรพันธุ์ผสมจ�านวนมากแห่กันออกมาพุ่งเข้าใส่พวกเธอ จาก 

ค�าบอกเล่าของไนติงเกล จู ่ๆ ภายในถ�้าก็มีจุดแสงของพลังวิเศษ 

สว่างวาบขึน้มานบัไม่ถ้วน พวกมนัปรากฏขึน้มากลางอากาศ ตามผนังถ�า้ 

ใต้ล�าธาร บนเพดานมืดมิด และในร่างกายของสัตว์ประหลาด... 
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เรียกได้ว่าแทบจะกระจายอยู่ทั่วทุกที่ จุดแสงจากพลังวิเศษแห่ทะลัก

ออกมาเหมอืนสายน�า้ เสยีงค�ารามทีดั่งเสยีดแก้วหกูลบเสยีงไหลรนิของ

กระแสน�า้จนมดิ ทัว่ท้ังภูเขาหิมะราวกับต่ืนจากความฝัน จากนัน้ก็โจมตี

ใส่ผู้บุกรุกที่เข้ามาในภูเขาโดยไม่ได้รับอนุญาต

ในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตาย ฟรานได้ตดัสนิใจครัง้ส�าคญั

เธอกลืนทุกคนลงท้องยกเว้นไนติงเกลแล้วจะหมุนตัวคิดจะมุด 

หนไีป ในตอนทีร่่างหนอนกลนืกินมดุเข้าไปในผนงัถ�า้ท้ังร่าง พวกสตัว์อสรู

เองก็แห่ตามมาไล่งับหางของเธออย่างบ้าคล่ัง แม้จะมีไนติงเกลคอย

คุ้มกัน แต่ก็ยังไม่อาจไล่ศัตรูที่ถาโถมกันมามากถึงเพียงน้ีได้

ฟรานอดทนต่อความเจ็บปวด หลังมุดเข้าไปได้สามสิบกว่าฟุต 

เธอค่อยออกแรงกลิ้งร่างกายอันใหญ่โตทับสัตว์อสูรท่ีอยู่ตรงหาง 

จนแบนเหมอืนพายเนือ้ จากนัน้ก็ตวัดหางข้ึนไปฟาดเพดานถ�า้อย่างแรง 

หินและดินท่ีอยู่ด้านบนพลันถล่มลงมาปิดปากถ�้าเอาไว้ นั่นจึงท�าให้

พวกเธอสลัดหนีจากศัตรูมาได้

ส่วนเหล่าแม่มดที่ซ่อนตัวอยู่ในท้องก็ได้เจอกับประสบการณ ์

ทีย่ากจะลมืเลอืน แค่การสัน่สะเทือนจากการกลิง้ไปมาบนพ้ืน ตลอดจน

ตอนที่หางของเธอตวัดขึ้นไปฟาดเพดาน นั่นก็เพียงพอจะท�าให้พวกเธอ

อาเจียนจนหมดไส้หมดพุงแล้ว ไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ส่วนเก็บอาหารกับ

ส่วนย่อยอาหารของหนอนกลืนกินอยู่ใกล้กันมาก กลิ่นของอาหาร 

ที่เหม็นเน่าท�าเอาพวกเธอเกือบหายใจไม่ออก

แต่โชคดีที่ทุกคนต่างปลอดภัยดี

"ก่อนอื่น บอกพวกเราทีว่าเกิดอะไรข้ึนกันแน่" เอเลน่ามองไปทาง

ฟราน "เหตุใดเจ้าถึงถูกขังอยู่ที่น่ี"

"พ้ืนตรงนั้นคงถูกน�้ากัดเซาะจนเปราะ ระหว่างท่ีข้าขุดอุโมงค์อยู่ 

ชั้นหินใต้ตัวของข้าเลยทรุดกะทันหัน ข้าร่วงลงไปข้างล่างโดยไม่ทัน 
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ตั้งตัว จากน้ันก็กระแทกเข้ากับบางอย่างจนสลบไป" ฟรานตอบอย่าง

ไร้เรี่ยวแรง "ตอนท่ีต่ืนขึ้นมา ข้าก็พบว่าตัวเองถูกหนอนล่องหนยกมาท้ิง

เอาไว้ตรงนี้"

"อย่างนี้นี่เอง...พวกมันคิดว่าเจ้าเป็นร่างเปลือกกระมัง" เอเลน่า

เลิกคิ้วขึ้นมา "โชคของเจ้ายังดีอยู่นะเน่ีย"

"ใช่ โชคดีที่ยังไม่ถูกจับกิน" ฟรานบ่นพึมพ�า "แต่เสียดายตอนท่ี

ก�าลังจะแอบหนีออกมา ข้ากลับเผลอเหลือบมองเพดานถ�้าเสียก่อน"

"พวกนัน้คือดวงตาเวทมนตร์ทีค่อยเฝ้าดหูรือ" อกาธาถามเสียงขรึม

"ข้าไม่รู้ พริบตาที่ข้ามองเห็นมัน มันก็มองเห็นข้าทันที แต่เจ้า 

สัตว์ประหลาดตัวนั้นมีขนาดใหญ่กว่าปีศาจดวงตามาก" หนอนกลืนกิน

ถอนหายใจเฮือก กลิ่นคาวถาโถมเข้าใส่หน้าทุกคนทันที "อุ๊ย ขออภัย

ด้วย...ปกติพวกเอเลน่าจะไม่ได้กลิ่น ข้าเลยไม่ค่อยได้ระวังเรื่องนี้..."

"แค่กๆ ไม่เป็นไร" แม่มดน�้าแข็งกลั้นหายใจอยู่ครู่หน่ึง "เจ้าได้เห็น

หน้ามันเต็มๆ หรือไม่"

"หลังจากท่ีข้าถูกจับตัวไป มันก็ลงมาแช่ตัวในบึงน�้าของถ�้าน้ี 

อยู่พักหนึ่ง..." ฟรานเงียบไปสักพักเหมือนก�าลังคิดหาค�าพูด "ข้าไม่รู้ว่า

ควรจะบรรยายรูปร่างหน้าตาของมันอย่างไรดี เจ้าสัตว์ประหลาดนั่น 

ดูแล้วเหมือนกับเครื่องในที่ถูกทับจนแบน ด้านบนมีร่างของปีศาจ

ดวงตาทับอยู่อีกชั้น ทั้งสองไม่ได้รวมร่างกันเป็นหนึ่งเดียว มันเหมือน

ถูกฝืนจบัมารวมกันมากกว่า ข้ายังเห็นหนวดจ�านวนมากก�าลงัเคลือ่นไหว

อยู่ระหว่างพวกมัน ไม่รู้ว่าหนวดนั่นเป็นหนอนที่มีชีวิตหรือเป็นส่วนหนึ่ง

ของร่างกายเจ้าสัตว์ประหลาดกันแน่ เพียงแต่อวัยวะภายในของ 

เจ้าสัตว์ประหลาดมีขนาดใหญ่กว่าปีศาจดวงตามาก ต่อให้เป็น 

อสุรกายนรกก็ยังไม่อาจเทียบมันได้"

"หรือมันก�าลังดูดกลืนปีศาจเข้าไป" ไนติงเกลพูดพร้อมขมวดคิ้ว 
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"น่ีไม่อาจถือว่าเป็นสัตว์อสูรพันธุ์ผสมท่ัวไปได้แล้วกระมัง"

"พักเรื่องท่ีว่ามันเป็นตัวอะไรเอาไว้ก่อนเถอะ ตอนนี้พวกเราควร

รีบหาทางออกไปจากท่ีนี่" เอเลน่าตีปากยักษ์ของฟราน "จ�าไว้ว่าหาก

ครั้งหน้าเจอเหตุการณ์เช่นน้ีอีก รีบตะโกนบอกทุกคนให้ระวังก่อนแล้ว

ค่อยบอกว่าให้ระวังอะไร เข้าใจหรือไม่"

"อื้อ..." อีกฝ่ายตอบรับอย่างเศร้าสร้อย

"เจ้ายังขยับได้หรือไม่"

"ข้าไม่มีแรงแล้ว..." ฟรานส่ายหัว "ข้าต้องกินถึงจะขยับร่างนี้ได้ 

ตอนท่ีถูกจับอยู่ ข้าย่อยอาหารในท้องจนเกลี้ยงแล้ว"

"หากพวกเราเอาเสบียงมารวมกันเล่า" ไลต์นิ่งถาม

"น่าจะไม่เพียงพอให้นางขุดออกไปถึงร้อยก้าว" เอเลน่าสูดหายใจ 

"ตอนนี้ได้แต่รอกองหนุนหรือไม่ก็เสี่ยงฝ่าออกไปเท่านั้น"

"รออยู่กับที่ก็ถือเป็นความเสี่ยง" อกาธาบอกอย่างใจเย็น "พ้ืนท่ี

ตรงนี้แคบเกินไป ไม่ถึงวันพวกเราต้องขาดอากาศหายใจตายคาที่แน่ๆ 

ต่อให้ซลิเวียสามารถระบตุ�าแหน่งของเราได้ พวกทหารก็ต้องฝ่าสัตว์อสรู

พวกนั้นเข้ามาก่อนถึงจะเจอพวกเรา" เธอชะงักไปเล็กน้อย "อย่าลืมส ิ

ว่าศัตรูก็มีร่างเปลือกของหนอนกลืนกินอยู่เหมือนกัน"

"แต่ถ้าฝ่าออกไปตอนน้ีก็อาจถูกสัตว์อสูรเขมือบเอาได้" แม่มด 

ลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าท�าสีหน้าลังเล "อีกอย่าง...ฟรานจะท�าอย่างไรเล่า 

นางไม่อาจออกไปได้เหมือนกับพวกเรา ขืนทิ้งนางไว้แล้วศัตรูมาพบเข้า 

กระทั่งโอกาสที่นางจะต้านทานก็คงไม่มีแล้ว"

"เอาเป็นว่า...ให้ข้าออกไปตรวจดสูถานการณ์ข้างนอกก่อนแล้วกัน" 

ไนติงเกลหมุนตัว เหมือนว่าไม่อยากมีส่วนร่วมกับการตัดสินใจที่กลืน

ไม่เข้าคายไม่ออกนี้

"หากพวกเจ้าออกไปได้ก็ไม่ต้องสนใจข้าหรอก" ฟรานพลันพูด 
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ข้ึนมา "แม่มดของทาคิลาไม่เคยหวาดหว่ันต่อการเสียสละ แม้ข้าจะ

กลายสภาพมาเป็นเช่นน้ี ข้าเองก็ยังคงเป็นส่วนหน่ึงของทาคิลาตลอดไป 

จริงสิ ในท้องข้ามีของบางอย่างอยู่ บางทีมันอาจจะช่วยพวกเจ้าได้" 

พูดจบเธอก็ยืดหดร่างกาย ก่อนจะค่อยๆ คายเอากล่องเหล็กที่เลอะ 

น�้าเหนียวหนืดออกมาหลายใบ

"น่ีมัน..."

"กองทัพที่หน่ึงให้ข้าเอาอุปกรณ์ในการตั้งค่ายมาด้วย" ฟราน

อธิบายพลางหอบหายใจ "พอพวกเขาบอกว่าของพวกน้ีหนักเกินไป 

ไม่สะดวกที่จะขนย้าย ข้าเลยกลืนมันเข้าไป"

อกาธาไล่เปิดกล่องเหลก็ดูทลีะใบ ก่อนจะพบว่าด้านในมเีคร่ืองมอื

ที่ใช้ในการขุดอย่างจอบ พลั่ว ลวดเหล็ก และในตอนท่ีเปิดกล่องเหล็ก

ใบสุดท้ายข้ึนมา เธอถึงกับตะลึงไปทันใด

กล่องเหล็กใบนี้มีขนาดไม่ใหญ่นักแต่หนักอย่างมาก ด้านใน

นอกจากจะมีฟางข้าวยัดเอาไว้เพ่ือกันกระแทกแล้ว มันยังมีกล่องไม ้

สิบกว่ากล่องวางซ้อนกันอย่างเป็นระเบียบ ด้านบนมีตัวหนังสือเขียน

เอาไว้ว่า

'อุตสาหกรรมเคมีโรงงานท่ีสอง-สินค้าชุดที่ 64-ผ่าน'

ถ้าจ�าไม่ผิด พวกไนโตรเจนที่ถูกแยกส่วนออกมามักจะถูกส่ง 

ไปยังโรงงานน้ี

ในกล่องนี้คือวัตถุระเบิดนั่นเอง
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"เจ้าจะบอกว่านี่คืออาวุธท่ีสามารถถล่มภูเขาได้อย่างน้ันหรือ" 

หลงัได้ยินแม่มดน�า้แขง็อธิบายให้ฟังแบบคร่าวๆ เอเลน่าถึงกับเบกิตาโต

พร้อมพูดอย่างโมโหว่า "พวกเขาคิดกันบ้างหรือไม่ว่าหากเจ้าน่ีระเบิด

ในท้องของฟรานจะท�าอย่างไร"

หนอนกลืนกินท่ีอยู่ด้านข้างถึงกับตัวสั่นง่ักๆ

"ของที่พอกระทบกันแล้วระเบิดเป็นแค่สินค้าทดลองที่อยู่ใน 

ห้องทดลอง" อกาธาควานหาห่อท่อทองแดงจากกล่องเหล็กแล้วกางออก

ตรงหน้าอีกฝ่าย "หากไม่ใส่ของพวกน้ีเข้าไปในตัวบรรจุวัตถุระเบิด แค่

การกระแทกกับการเผาไหม้ธรรมดาไม่ท�าให้มันระเบิดได้หรอก"

แม่มดลงทณัฑ์แห่งพระเจ้าคนอ่ืนต่างตืน่เต้นขึน้มา พวกเธอได้ยิน

ฟิลลิสหรือก็คือหมายเลขเจ็ดสิบหกเล่าเร่ืองการฝึกซ้อมยิงปืนใหญ่ 

มาสักพักแล้ว หลังย้ายมายังดินแดนตะวันตกของเกรย์คาสเซิลก็เคย

เห็นกองทัพที่หน่ึงสู้รบกับสัตว์อสูรที่รุกรานอยู่ครั้งสองคร้ัง พวกเธอ 

จงึค่อนข้างคุน้เคยกับอาวุธปืนด ีแต่น่ีเป็นครัง้แรกท่ีพวกเธอได้มาสมัผสั

กับอาวุธชนิดน้ีในระยะใกล้เช่นน้ี

ตอนท่ี 811 

สู้กันในหมอกมายา
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"หากเอาไปเผาไฟจริงๆ มันจะไม่เป็นอะไรแน่หรือ ตอนระเบิดมัน

สว่างมากเชียวนะ ของเช่นน้ันน่าจะระเบิดได้ง่ายสิ"

"ดูแล้วเหมือนก้อนอิฐเลย..."

"เจ้านี่ใช้งานอย่างไร เอาท่อทองแดงเสียบเข้าไปแล้วจะระเบิด

ทันทีเลยหรือไม่"

"ใครจะไปกล้าใช้มันล่ะ"

อกาธาเองก็สับสนอยู่เหมือนกัน เธอเข้าใจอาวุธปืนของโรแลนด์

แค่ในแง่หลักการท�างานคร่าวๆ เท่าน้ัน หากลงลึกถึงรายละเอียดว่า 

มันใช้งานอย่างไร เธอเองก็ไม่ได้รู้ไปมากกว่าพ่ีน้องแม่มดจากทาคิลา

เท่าไรเลย

"อันที่ท�าสัญลักษณ์สีแดงเอาไว้คือตัวจุดระเบิดท่ีต้องใช้ไฟจุด" 

ในตอนน้ันเองไลต์นิง่ก็พลนัเดนิเข้ามาแล้วพูดอย่างคล่องแคล่วช�านาญ

ว่า "ส่วนอันสีน�้าเงินคือตัวจุดระเบิดที่ต้องใช้มือดึง แค่ดึงเชือกเส้นเล็ก

ทีพั่นอยู่ด้านนอกก็จดุระเบดิได้แล้ว ยังมสีญัลกัษณ์สเีหลอืงด้วย เช่นน้ัน

ก็สามารถใช้กระแสไฟฟ้าจุดระเบิดได้เลย แต่เหมือนในถุงน้ีจะไม่มี"

อกาธาถามอย่างแปลกใจ "เหตุใดเจ้าถึงรู้เรื่องพวกนี้เล่า"

"เพราะข้าเป็นนักส�ารวจน่ะสิ!" สาวน้อยถูปลายจมูกตัวเอง "เมื่อ

กองทัพท่ีหนึ่งมีการฝึกซ้อมและทดสอบอาวุธชนิดใหม่ ส่วนใหญ่ข้า 

ก็จะไปดูด้วย"

"เช่นนั้นพวกเราควรจะเอาของพวกน้ีไปฝังตรงปากถ�้าแล้วระเบิด

เปิดทางหนี หรือควรแบกฟรานแล้วโยนระเบิดไปสกัดพวกมันไปด้วย" 

เอเลน่าครุน่คดิ "หากมนัชว่ยสกดัศตัรทูีบ่กุเข้ามาแทนพวกเราได้ แม่มด

ลงทัณฑ์แห่งพระเจ้าสิบกว่าคนก็น่าจะแบกฟรานไหว"

"ท้ิงข้าไว้ท่ีนี่เถอะ..."

"ไม่ต้องพูดแล้ว!" เอเลน่าตัดบท "แม้พวกเราจะไม่หวาดหวั่นต่อ
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การเสียสละ แต่พวกเราก็ไม่ยอมทิ้งพวกพ้องไปง่ายๆ หรอก อย่าลืม 

ค�าสั่งเสียของท่านเอเลนอร์สิ"

"แม่มดทุกคนมีความส�าคัญเท่าเทียมกัน" แม่มดท่ีเหลือพากันพูด

พร้อมพยักหน้า

"แต่...ท้ังสองวิธีน้ีน่าจะใช้ไม่ได้ผล" ไลต์นิ่งพึมพ�าเสียงเบา 

"หากเอาระเบิดไปวางไว้ตรงปากถ�้า ด้วยพ้ืนท่ีเล็กแคบแค่นี้ ต่อให้ 

จุดระเบิดแค่ห่อเดียวก็สามารถฉีกพวกเราเป็นชิ้นๆ ได้แล้ว แต่ถ้า 

เอาไปจุดในหลุมที่โล่งกว้าง พลังท�าลายล้างของมันก็จะลดลงอย่าง

มาก" สาวน้อยกวาดตามองจอบและพลั่วบนพ้ืน "นี่น่าจะเป็นเคร่ืองมือ

ท่ีกองทัพท่ีหน่ึงใช้ระเบิดถ�้าหรือทางที่ปิดอยู่ ไม่ได้ถือเป็นอาวุธแบบ

จริงจัง อาศัยเพียงแค่เปลวไฟกับกระแสลมก็น่าจะฆ่าสัตว์อสูรในระยะ

สิบก้าวได้แล้ว"

ทุกคนเงียบลงทันที หากศัตรูที่พวกเธอเผชิญหน้าอยู่เป็นสัตว์อสูร

ธรรมดา ล�าพังแค่เสียงระเบิดก็อาจจะท�าให้พวกมันตกใจกลัวจนหนี 

ไปได้ แต่สัตว์อสูรกลุ่มน้ีเห็นได้ชัดว่าถูกเจ้าสัตว์ประหลาดที่อยู่บน

เพดานถ�้าเรียกมา หากไม่ฆ่าท้ิงให้หมดเกรงว่าพวกมันคงไม่มีทางถอย

ไปง่ายๆ แน่

"อาจยังมีอีกวิธี" จู่ๆ ไนติงเกลก็พูดขึ้นมา "นั่นคือก�าจัดตัวหัวหน้า

ของพวกมันเสีย"

"เจ้าหมายถึง...สัตว์ประหลาดที่ห้อยอยู่บนเพดานถ�้าน่ะหรือ" 

เอเลน่าขมวดคิ้ว "แต่พวกเราบินไม่ได้"

"ต่อให้บินได้ก็อันตรายเกินไป!" อกาธารีบชิงพูดก่อนที่ไลต์น่ิง 

จะรับค�า "น่ีไม่ใช่การสู ้รบป้องกันตรงก�าแพงเมืองท่ีด้านหลังมีคน 

พร้อมมาสนับสนุนเราอยู่ตลอดเวลา ในบรรดาสัตว์อสูรพันธุ์ผสมก็มี

สัตว์อสูรท่ีบินได้อยู่ไม่น้อย พอไลต์น่ิงแบกของหนักแล้ว ท้ังความเร็ว
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และความสูงในการบินย่อมลดลงอย่างมาก เกิดถูกพวกมันล้อมโจมตี 

นางอาจจะไม่มีโอกาสได้บุกเข้าไปถึงสัตว์ประหลาดน่ันด้วยซ�้า!"

"ข้าไม่ได้คิดจะให้ไลต์น่ิงบินขึ้นไป" ไนติงเกลพูดช้าๆ ชัดๆ "ข้า 

จะเอาห่อระเบิดไปใส่ในปากเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นเอง หากมันมีปาก

ล่ะก็นะ"

"เจ้าหรือ" อกาธาตกตะลึง "ล้อเล่นอะไรอยู่...เจ้าก็น่าจะรู ้ว่า 

หมอกมายาใช้ไม่ได้ผลกับปีศาจดวงตา! ขอเพียงเจ้ามองเห็นมัน มัน 

ก็จะมองเห็นเจ้าเช่นกัน"

"มนัมองเหน็ข้า แต่ไม่ได้หมายความว่าสตัว์อสูรพวกนัน้จะมองเหน็

ด้วยน่ี ต่อให้มันเรียกสัตว์อสูรมาขวางหน้าข้าเอาไว้ ข้าก็ยังแหวกฝ่า 

ออกไปได้" เธอชะงักไปเล็กน้อย "อย่าลืมสิว่าหมอกมายาไม่ใช่ความ

สามารถท่ีใช้ซ่อนตัวเพียงอย่างเดียว"

"แต่..."

ในตอนที่อกาธาคิดจะพูดต่อ ชั้นหินกลับมีเสียงกร๊อบแกร๊บ 

ดังขึ้นมา ฟังดูแล้วเหมือนเสียงหนอนจ�านวนนับไม่ถ้วนก�าลังกัดกิน

ใบไม้ ซ�้ายังคล้ายกับเสียงก้อนกรวดที่เสียดสีกันจนแตกละเอียด

ทุกคนหน้าเปลี่ยนสีไปทันที พวกเธอรู้จักเสียงน้ีดี

"บ้าเอ๊ย พวกมันใช้หนอนกลืนกินจริงด้วย" เอเลน่าพูดด้วยสีหน้า

คร�่าเคร่ง "ศัตรูก�าลังจะมาแล้ว เตรียมตัวรับมือ!"

ร่างเปลือกของหนอนกลืนกินจัดการได้ไม่ยาก แต่ถ้าที่ซ่อนตัว 

ถูกค้นพบ สิ่งที่จะตามมาหลังจากนั้นก็คือสัตว์อสูรจ�านวนนับไม่ถ้วน 

ที่จะแห่กันออกมาจากท้องของหนอนกลืนกิน

"ไม่ต้องกังวล ไม่มีใครเหมาะกับงานนี้เท่าข้าแล้ว ตอนท่ีบุกโจมตี

เมืองหลวงเก่า ฉายาของข้าเคยโด่งดังไปทั่วพ้ืนที่ตอนกลางของ

อาณาจักรเชยีวนะ" ไนติงเกลเกบ็ห่อระเบดิสี่ห่อใส่ลงในกระเปา๋สะพาย 
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ก่อนจะมัดมันไว้บนหลังของตัวเอง "ตอนน้ันพวกเขาเรียกข้าว่า 'นักฆ่า

ในเงามืด' "

"เดี๋ยวก่อน..."

"วางใจได้ ข้าจะรีบจัดการเจ้าสัตว์ประหลาดน่ันก่อนที่หนอน 

กลืนกินจะมาถึง"

อกาธายังไม่ทันได้ห้ามปราม อีกฝ่ายก็หายตัวไปเสียแล้ว

สิ่งสุดท้ายท่ีเธอเห็นคือหัวแม่มือของอีกฝ่ายท่ีชูขึ้นมา

ในโลกขาวด�าไม่มีสิ่งท่ีเรียกว่าซ้ายขวาบนล่าง ขอเพียงไนติงเกล

ต้องการ ไม่ว่าทิศทางใดก็กลายเป็นพ้ืนราบเรียบได้

ความรู้สึกในตอนน้ีเหมือนว่าสรรพสิ่งในโลกล้วนหมุนรอบตัวเธอ

อย่างไรอย่างน้ัน

หลังทะลุผ่านเศษหินที่ถล่มลงมา เธอก็ไต่ผนังข้ึนไปบนเพดานถ�้า

พริบตานั้นเองภาพตรงหน้าพลันหมุนพลิกไปเก้าสิบองศา 

สัตว์ประหลาดที่เดิมห้อยอยู่บนหัวกลายเป็นเป้าหมายที่อยู่เบื้องหน้า 

ล�าธารแห่งความมืดมิดเชี่ยวกรากราวกับกลายเป็นริบบิ้นท่ีฝังอยู่บน

ผนังถ�้า บึงน�้าอันกว้างใหญ่ลอยสูงเหมือนกับหน้าต่างบานยักษ์

เธอมองเห็นสัตว์ประหลาด หรือพูดอีกอย่างได้ว่าสัตว์ประหลาด

มองเห็นเธอ

ไนติงเกลไม่ได้หลบสายตา

เธอจดจ้องดวงตาท่ีเหมอืนหมูด่าวพวกน้ัน ฝีเท้ายังคงเร่งความเรว็

ไม่หยดุ แสงเจดิจ้าท่ีพายุเวทมนตร์อนัทรงพลงัปล่อยออกมาดคูล้ายกับ

พระจันทร์สีแดง ความสว่างของมันบดบังจุดแสงจากพลังวิเศษ 

ที่กระจัดกระจายหนาแน่นอยู่โดยรอบไปจนหมด

นี่ต้องไม่ใช่สัตว์อสูรพันธุ์ผสมแน่นอน เธอคิดในใจ
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เมื่ออยู่ต่อหน้าเวทมนตร์อันมากมายมหาศาลนี้ ต่อให้เป็นอันนา

ก็ยังตกเป็นรองได้เหมือนกัน

ในตอนนั้นเองไนติงเกลรู้สึกว่าจิตของเธอได้เชื่อมต่อกับความคิด

ของอีกฝ่าย

นั่นเป็นความคิดที่สับสนวุ่นวายจนยากจะบรรยาย เธอไม่อาจใช้

ค�าพูดอธิบายมันออกมาได้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังมั่นใจได้อยู่ ไม่ว่าจะเป็น

สัตว์ประหลาดหรือตัวเธอ ต่างฝ่ายต่างก็แผ่จิตสังหารอันรุนแรงออกมา

เธอแสยะย้ิมมุมปาก

สัตว์ประหลาดเองก็ขยับหนวดของมันข้ึนมา

สิน้เสยีงค�ารามทุม้ต�า่ สตัว์อสรูทีอ่ยู่ในถ�า้พลนัเป็นฝ่ายพุ่งเข้ามาหา

เธอก่อน
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ไนติงเกลพบว่าตัวเองเดาได้ถูกต้อง

สัตว์อสูรพันธุ์ผสมส่วนใหญ่หาต�าแหน่งของเธอไม่พบในทันที 

ย่ิงพวกที่ปีนผนังถ�้าขึ้นมาดักอยู่หน้าเธอได้ก็ย่ิงน้อยเข้าไปใหญ่ แม้ 

พันธ์ุผสมท่ีบนิโฉบไปโฉบมากลางอากาศจะดคู่อนข้างน่ากลวั แต่พวกมนั

กลับเป็นเหมือนลูกศรท่ีขาดความแม่นย�า ขอเพียงเธอเคลื่อนไหวอยู่

ตลอดเวลา พวกมันก็ยากที่จะพุ่งเข้ามาโจมตี

พวกเดียวที่สามารถ 'มองเห็น' เธอได้มีเพียงเจ้าสัตว์ประหลาด 

ท่ียกขาหน้าเหมือนเคียวข้ึน พวกมันบิดร่างกายอันแข็งแกร่งและใช ้

ขาคูอ่ืน่ๆ ตรงส่วนท้องแทงเข้าไปในหนิเหมอืนตะป ูท�าให้พวกมนัสามารถ

เคลื่อนไหวบนผนังถ�้าได้อย่างอิสระ เมื่อได้รับค�าส่ังจากสัตว์ประหลาด 

พวกมนัก็ทยอยปีนข้ึนไปรวมตัวอยู่บนเพดานเพ่ือขวางระหว่างไนตงิเกล 

กับดวงตาเวทมนตร์

ศัตรูพวกน้ีคืออุปสรรคด่านแรกท่ีเธอต้องฝ่าไป

เพดานถ�้าอันกว้างขวางกลายเป็นสมรภูมิรบของไนติงเกล 

ความรู้สึกท่ีต้องต่อสู้เพียงล�าพังไม่ได้ผุดข้ึนมานานมากแล้ว

ตอนท่ี 812 

ตัดขาด
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ในอดีตเธอต้องร่อนเร่ยามค�่าคืนเพียงคนเดียว ซ�้ายังเคยถูกบีบให้

ต้องรับใช้ขุนนางชั่วช้าซึ่งเป็นญาติของเธอ จนกระท่ังเวนดี้ย่ืนมือเข้ามา

ช่วยเหลือ เธอถึงได้หลุดพ้นจากชีวิตเช่นน้ัน

แต่ความรู้สึกในเวลาน้ีกลับต่างจากตอนที่อยู่ในเมืองซิลเวอร์

ถึงจะตัวคนเดียว แต่เธอกลับไม่ได้เบื่อหน่ายหรือเกลียดชัง ไม่มี

ใครมาบังคับหรือข่มขู่ หากแต่สมัครใจก้าวเข้ามาสู่การต่อสู้ที่แสน

อันตรายนี้เอง

ความเชื่อมั่นท่ีจะปกป้องพวกพ้องท�าให้ในใจของเธอราวกับ 

มีเปลวไฟลุกโชน

เวลานีไ้นติงเกลไม่ได้รูส้กึโดดเด่ียวแต่อย่างใด เธอสวมชดุป้องกัน

ทีโ่ซโรยาท�าขึน้มาให้เป็นพิเศษ ในกระเป๋าทีส่ะพายอยู่ด้านหลังก็มรีะเบดิ

ท่ีอกาธาท�า ปืนพกที่เหน็บอยู่ตรงเอวก็เป็นปืนที่โรแลนด์ออกแบบเอง

กับมือ แถมด้านบนตัวปืนยังมีตัวหนังสือแกะสลักเอาไว้ด้วยว่า 'แด ่

เวโรนิกา'

สิ่งเหล่าน้ีท�าให้เธอรู้สึกว่าทุกคนอยู่เคียงข้างเธอ

ในขณะท่ีความคิดก�าลังแล่นพล่าน ระยะห่างระหว่างเธอกับศัตรู

ก็หดสั้นลง ศัตรูค่อยๆ ขยับเข้าล้อมเธอไว้พร้อมกับยกขาหน้าท่ีเหมือน

เคียวเตรียมจะฟันใส่

มีท้ังหมดสิบหกตัว

ไนติงเกลชกัปืนพกออกมาปลดลอ็กตวัปืน จนกระท่ังสตัว์ประหลาด

ตวัหน้าสดุอยู่ห่างออกไปสองสามก้าว เธอก็ทะยานออกจากหมอกมายา

แล้วเหนี่ยวไกปืน

อีกฝ่ายก็กระโจนเข้าหาเธอทันที

หางและขาอนัทรงพลงัท�าให้ความเรว็ในการถีบตวัของมนัน่ากลวั

อย่างมาก การโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นในเสี้ยวขณะ รวดเร็วไม่ต่างจากเวลา
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ที่นักล่าพุ่งเข้าหาเหย่ือ

แทนทีจ่ะบอกว่ากระสนุยิงใส่มนั สูบ้อกว่ามนัพุ่งเข้ามาชนกระสนุ 

น่าจะถูกต้องกว่า

ต่อให้ยิงถูกตัวศัตรู แต่การโจมตีของมันก็สามารถท�าให้ไนติงเกล 

บาดเจ็บสาหัสได้เหมือนกัน

ทว่าเธอเตรียมตัวเอาไว้แล้ว

ในเสี้ยวเวลาที่กระสุนออกจากรังเพลิง เธอก็รีบหายตัวเข้าไป 

ในหมอกมายาอีกครั้ง ก่อนจะเหยียบลงบนโครงร่างเส้นหน่ึงท่ีก�าลัง 

ถอยหลังไปอย่างรวดเร็ว น่ันคือเส้นโครงร่างของเพดานถ�้า

จังหวะทั้งหมดด�าเนินไปอย่างพอดิบพอดี

ในสายตาคนอื่นอาจเห็นเหมือนว่าจู่ๆ เธอก็กระโดดถอยหลังไป

หลายเมตร แต่ความจรงิแล้วเพดานถ�า้ต่างหากทีพ่าเธอถอยไปด้านหลงั

ปัง!

ลูกกระสุนพุ่งทะลุหัวเรียวแหลมของสัตว์ประหลาดเคียว เปลือก

และมันสมองถูกระเบิดจนแตกกระจายราวกับดอกไม้ที่บานออก แสง

ของพลังวิเศษหายวับไปอย่างรวดเร็ว ส่วนร่างกายที่เดิมล่องหนอยู่ 

ก็คืนสู่ร่างเดิมแล้วชักกระตุกอยู่กับที่ สัตว์ประหลาดที่เพ่ิงจะไร้ชีวิต 

ร่วงตกไปยังบึงน�้าข้างล่างเหมือนกับก้อนหิน แต่ในมุมมองของเธอ 

กลับเห็นว่ามันลอยพุ่งขึ้นไปด้านบนราวกับถูกบึงน�้าดูดเข้าไป

ไนติงเกลใช้ประโยชน์จากเส้นโครงร่างท่ีแปรเปลี่ยนจนยากจะ

คาดเดาในการไล่สังหารศัตรูบนเพดานถ�้า แม้สัตว์ประหลาดจะ

เคลื่อนไหวได้รวดเร็ว แต่แรงโน้มถ่วงก็ยังสร้างภาระให้กับพวกมัน 

ไม่น้อย โดยเฉพาะในตอนท่ีเธอหลอกล่อให้พวกมันว่ิงไปวิ่งมาบนพ้ืน 

ท่ีเคยต่อสู้ไปแล้ว ชั้นหินท่ีถูกขาของพวกมันแทงจนเป็นรูพรุนกลับ 

สญูเสยีแรงเสยีดทานจากตอนแรก ท�าให้พวกมนัจ�าต้องลดความเรว็ลง
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เพ่ือแทงขาลงไปในพ้ืนให้ลึกขึ้น

แต่กลยุทธ์น้ีใช่ว่าจะไร้ช่องโหว่ เนื่องจากตอนที่ยิงปืน เธอจ�าเป็น

ต้องเผยตัวจากหมอกมายาเป็นระยะเวลาสั้นๆ สัตว์อสูรท่ีล้อมเข้ามา

จึงมีจ�านวนมากข้ึนเรื่อยๆ ส่วนสัตว์อสูรบินได้ก็เริ่มสร้างปัญหาให้เธอ

มากกว่าเก่า พวกสตัว์ประหลาดกลายพันธ์ุทีม่ปีีกงอกออกมาไม่ได้หลบัหู

หลบัตาบนิโฉบเหมอืนอย่างตอนแรก หากแต่บนิวนอยู่ใกล้กับเพดานถ�า้

เพ่ือรอโอกาส ทันทีทีเ่ธอเผยตวัออกมายิงปืน พวกมนัก็จะพุ่งเข้าไปโจมตี

ในทิศทางท่ีเธอคิดจะหลบ บีบให้เธอต้องรีบกลับเข้าไปในหมอกมายา 

อีกครั้ง หรือไม่ก็อาศัยเส้นโครงร่างเพ่ือเลี่ยงการโจมตีเป็นวงกว้างของ

ศัตรู

การต่อสู้ด�าเนินไปไม่นาน บนร่างกายของไนติงเกลก็มีบาดแผล

ปรากฏให้เห็นหลายแห่ง

ไม่ใช่ทุกครั้งที่ เธอจะหาพ้ืนท่ีหลบหลีกได้ดีอย่างที่คิด การ

เปลี่ยนแปลงของเส้นโครงร่างภายในหมอกมายาไม่ได้ขึ้นอยู่กับความ

ปรารถนาของผู้ใช้ ส�าหรับเธอแล้วโลกแห่งหมอกมายาเองก็มีอันตราย

แอบแฝงอยู่ ด้วยเหตุน้ีการต่อสู้อย่างหนักหน่วงจึงเป็นภาระต่อร่างกาย

และจิตใจของเธออย่างมาก

ต�าแหน่งที่บาดเจ็บรุนแรงที่สุดก็คือซี่โครง

การโจมตีประกบหน้าหลังของสัตว์อสูรบินได้สองตัวท�าเอาเธอ

หลบอย่างไรก็ไม่พ้น กรงเล็บแหลมคมของมันจึงฉีกเส้ือตัวนอกของเธอ

ขาดตั้งแต่ช่วงท้องด้านข้างไปจนถึงเอว โชคดีท่ีชุดป้องกันของโซโรยา

ช่วยต้านการโจมตีเอาไว้ เธอจงึไม่ถูกศัตรคูว้านท้องออกมา ทว่าแรงปะทะ

จากการโจมตียังคงทะลุผ่านชุดป้องกันมาได้ ความปวดร้าวท�าเอาเธอ

เกือบจะหายใจไม่ออก ผ่านไปครู่หน่ึงอาการเจ็บปวดถึงจะค่อยๆ ดีขึ้น

ที่สัตว์อสูรพันธุ์ผสมบ้าคลั่งพวกน้ีไม่กัดกันเอง หากแต่ช่วยกันบุก
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โจมตีเธออย่างรวดเร็วและรุนแรง เห็นได้ชัดว่าเป็นเพราะพวกมัน 

ได้รับค�าสั่งจากปีศาจที่มีดวงตาหลายดวง ไนติงเกลจึงตัดสินใจว่าจะ

ต้องก�าจดัมนัให้ได้ แม้จะยังไม่รูว่้าเพราะเหตใุดพวกมนัถึงไม่บกุไปโจมตี

เมืองเนเวอร์วินเตอร์แล้วมาซ่อนตัวอยู่ในภูเขาหิมะลูกน้ี แต่ตราบใด 

ท่ีสัตว์อสูรมีผู้ท่ีสามารถสั่งการพวกมันได้ ในอนาคตส่ิงน้ีย่อมต้องสร้าง

ปัญหาให้กับโรแลนด์อย่างมากแน่นอน

หลงัยิงกระสนุออกไปจนครบสบินดั สตัว์ประหลาดเคยีวยังเหลอืรอด

อยู่อีกสี่ตัว นอกจากพวกที่ถูกเธอยิงตายไปแล้วยังมีสัตว์ประหลาด 

อีกสองตัวท่ีพลาดท่าตกลงไปด้านล่างระหว่างต่อสู้ เมื่อดูจากผิวน�้า 

ในบึงที่หมุนวนอย่างรุนแรง หลังตกลงไปแล้วก็แทบไม่มีโอกาสปีน 

ขึ้นมาได้เลย

ภายใต้การล้อมโจมตีอันบ้าคลั่งของศัตรู ไนติงเกลไม่มีแม้กระท่ัง

เวลาเปลีย่นลกูโม่หรอืความคิดทีจ่ะท�าเช่นนัน้ เธอเก็บปืนพกเข้าข้างเอว 

ก่อนจะฉวยโอกาสตอนที่สัตว์อสูรพันธุ์ผสมโถมโจมตีเข้ามาหายตัว 

เข้าหมอกมายา ก่อนจะไปโผล่ด้านหลังสัตว์ประหลาดล่องหนตัวหน่ึง 

จากน้ันก็ย่ืนมือดึงมันเข้ามาในโลกของหมอกมายา

ในตอนที่ภาพเบื้องหน้ากลายเป็นสีขาวด�า อีกฝ่ายดูตกตะลึง

อย่างเห็นได้ชัด

พลังวิเศษแผ่กระจายออกมาจากปลายน้ิวมือของไนติงเกล ศัตรู

ตวัอืน่ทีช่นเข้ากับเจ้าสตัว์ประหลาดตวัแรกจงึถูกดงึเข้ามาในหมอกมายา

ทั้งหมด เมื่อจ�านวนของสัตว์อสูรเพ่ิมมากขึ้น การเผาผลาญพลังวิเศษ

ของเธอก็ก้าวข้ามระดับวิกฤตไปในพริบตา จากน้ันก็เริ่มลดฮวบอย่าง

รวดเร็ว และทันใดน้ันเองท่ามกลางเส้นโครงร่างของเพดานถ�้าจ�านวน

มหาศาลพลันมีเส้นหนึ่งม้วนงอเข้ามาหาเธอ

สิง่ทีไ่นติงเกลรออยู่ก็คือตอนนี ้ย่ิงมสีิง่มชีวิีตเข้ามาในหมอกมายา
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เยอะข้ึน พลังวิเศษของเธอก็จะถูกเผาผลาญด้วยความเร็วเป็นเท่าทวี 

ผดิกับความเสถยีรท่ีจะย่ิงลดน้อยลง เส้นโครงร่างบดิเบีย้วในหมอกมายา

พวกนั้นเอื้อให้เธอกระโดดไปได้ไกลหลายเมตรก็จริง แต่ในขณะ

เดียวกันก็ยังสามารถกลายเป็นอาวุธที่น่ากลัวได้ด้วย

เมือ่เส้นสขีาวกวาดผ่านไป ร่างกายของศตัรก็ูแข็งท่ืออยู่กับทีท่นัที

มนัเหมอืนกับว่าพวกสตัว์ประหลาดหายวับไปในพรบิตา พ้ืนท่ีบน

เพดานถ�้า 'ว่างเปล่า' ทันใด แต่ในตอนท่ีพวกมันปรากฏตัวอีกคร้ัง ภาพ

เหตกุารณ์อันแปลกประหลาดก็เกิดขึน้ ร่างกายคร่ึงล่างของพวกสัตว์อสูร

ยังคงอยู่ในต�าแหน่งเดิมกับที่หายตัวไป ทว่าร่างกายครึ่งบนกลับโผล ่

ในต�าแหน่งท่ีไกลออกไปหลายเมตร เหมอืนว่ามมีดีคมกรบิตดัพวกมนัออก

เป็นสองท่อน ก่อนจะเคลื่อนย้ายร่างกายที่ถูกตัดขาดไปไว้กลางอากาศ

ภาพเหตุการณ์น้ีเกิดขึ้นแค่ชั่วพริบตาเดียว ก่อนร่างกายท่ีถูก

ตัดขาดสิบกว่าร่างจะร่วงหล่นสู่บึงน�้าข้างล่างราวกับลูกเห็บ บนผิวน�้า

เกิดเสาน�้าพุ่งขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่า
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ภาพตรงหน้าไนติงเกลเปิดโล่งขึ้นมาทันที

สตัว์อสรูตัวอืน่พากนัลงัเลหลงัจากเหน็ภาพอนัน่าตกใจนี ้พวกมนั

ไม่ได้ล้อมโจมตีเธออย่างบ้าคลั่งเหมือนก่อนหน้านี้อีก หากแต่ยืน 

ส่งเสียงค�ารามอยู่กับท่ีราวกับว่าก�าลังข่มขู่เธอ

สัตว์อสูรพันธุ์ผสมเหล่านี้ก�าลังหวาดกลัว

ส่วนสัตว์ประหลาดที่ห้อยอยู่บนเพดานถ�้าก�าลังแกว่งหนวดไปมา

พลางค�ารามอย่างโกรธแค้น แต่การกระตุ้นของมันกลับไม่ได้ผลอย่าง

ท่ีคาดไว้ สัตว์ประหลาดเคียวซึ่งเป็นพวกเดียวที่ฟังค�าส่ังมีใจคิดสู ้

แต่ร่างกายกลบัไม่ได้ขยับเขย้ือน พวกมนัเหลอืกันอยู่แค่สามตวั ย่อมยาก

ที่จะสร้างปัญหาให้กับการเคลื่อนไหวของไนติงเกลได้อีก แนวป้องกัน

ที่แน่นหนาในตอนน้ีแตกกระจายเป็นเสี่ยงๆ

ไม่มีศัตรูหน้าไหนสามารถขัดขวางเธอได้อีก

ไนติงเกลเค้นพลังวิเศษที่เหลืออยู่น้อยนิดในร่างกายออกมาใช้ 

จากน้ันพุ่งเข้าไปยังใจกลางเพดานถ�้า

ย่ิงเข้าไปใกล้ ในที่สุดเธอก็เข้าใจแล้วว่ารูปร่างแปลกประหลาด 

ตอนท่ี 813 

สัตว์ประหลาด
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ที่ฟรานบอกหมายถึงอะไร

แทนที่จะบอกว่าอีกฝ่ายเป็นสิ่งมีชีวิต ควรบอกว่ามันเป็นเหมือน

เครื่องในที่ออกมากองอยู่นอกร่างมากกว่า มันไม่มีท้ังผิวที่ปกคลุม 

ด้านนอก ไม่มีมัดกล้ามเนื้อให้เห็น ล�าไส้ท่ีเต็มไปด้วยเส้นเลือด 

กองกระจัดกระจาย หนวดและอวัยวะภายในยากจะระบุชื่อเรียก 

ต่างกองทับกันเป็นชั้นๆ ดูแล้วทั้งดุร้ายและน่ากลัว

เห็นได้ชดัว่าความคิดทีจ่ะโยนระเบดิเข้าไปในปากของสตัว์ประหลาด

ไม่มีทางเป็นไปได้ ไนติงเกลเหลือบมอง 'ถุงเน้ือ' ท่ีขยับยืดหดอยู ่

ตลอดเวลา แม้จะไม่รูว่้าน่ันถือเป็นอวัยวะส่วนส�าคญัของสตัว์ประหลาด

หรือไม่ แต่อย่างน้อยต�าแหน่งของมันก็อยู่ลึกมากกว่าล�าไส้พวกนั้น 

ทั้งยังมีแสงของพลังวิเศษหลั่งไหลออกมาด้วย เวลาระเบิดจะต้องสร้าง

ความเสียหายอย่างมากแน่นอน

แม้จะเสี่ยงไปหน่อย แต่เธอไม่มีโอกาสให้แก้ตัวแล้ว

เธอต้องฆ่าอีกฝ่ายให้ได้

ย่ิงเข้าใกล้เป้าหมาย ไนติงเกลก็ย่ิงรับรู้ได้ถึงขนาดอันใหญ่โต 

ของมัน แค่ล�าไส้ท่ีซ้อนทับกันไปมาก็มีขนาดพอๆ กับห้องห้องหนึ่งแล้ว 

พอรวมกับเครื่องในอื่นๆ ที่ทับซ้อนกัน ขนาดตัวของมันก็เหมือนกับ

ปราสาทหลังหน่ึงเลยทีเดียว

แต่ปราสาทหลังน้ีกลับมีชีวิต

เมื่อเห็นว่าสัตว์ประหลาดเคียวไม่สามารถขัดขวางเธอได้ เจ้า 

สัตว์ประหลาดจึงเริ่มขยับขึ้นมา

มันปล่อยหนวดเล็กๆ จ�านวนนับไม่ถ้วนออกมาจากร่างเพ่ือ 

ขัดขวางไนติงเกล หนวดส่วนหนึ่งเป็นเหมือนแส้เหล็ก พอเหวี่ยงฟาด

กับถ�้าก็สามารถท�าให้หินแตกเป็นเสี่ยงๆ การโจมตีเช่นน้ียังไม่ถือว่า

รับมือได้ยาก ขอเพียงสังเกตการเปลี่ยนแปลงโครงร่างของหนวด 
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ล่วงหน้า จากนั้นใช้ 'ช่องว่าง' ท่ีปรากฏขึ้นมาได้ตลอดเวลาพวกนั้น 

ในการหลบหลกี เท่าน้ีเธอก็จะสามารถพุ่งทะลแุนวป้องกันทีม่นัสร้างได้

เหมือนกับเดินทะลุก�าแพงแล้ว

แต่หนวดอีกประเภทท่ีมีจ�านวนน้อยกว่ากลับรับมือได้ยากกว่า

มาก เพราะพวกมนัดนัมพีลงัวิเศษแฝงอยู่ ทัง้ยังสามารถใช้พลงัทีต่่างกัน

ได้ด้วย แสงของพลังวิเศษที่มีสีสันต่างกันดูสะดุดตาอย่างมากเมื่ออยู่

ในโลกสขีาวด�า ไนติงเกลไม่มคีวามคิดอยากจะลองทดสอบพลังเหล่าน้ัน 

เธอได้แต่ต้องใช้วิธีหายตัวไปมาเพ่ือหลบมันให้ได้มากท่ีสุด ซึ่งวิธีการน้ี

จะย่ิงผลาญพลังวิเศษของเธอให้หมดเร็วขึ้น

โชคดีท่ีเธออยู่ไม่ห่างจากสัตว์ประหลาดเท่าไร

หลงักระโดดขึน้ลงอยูส่องสามท ีเธอก็ไปเหยียบอยู่บนร่างอนัใหญ่โต 

ของสตัว์ประหลาดได้แล้ว อกีฝ่ายส่งเสยีงค�ารามอย่างโกรธแค้นไม่หยุด 

แต่กลบัไม่กล้าใช้หนวดฟาดเธอเพราะกลวัตวัเองจะโดนลกูหลง ไนติงเกล 

พลันรู้สึกว่าแรงกดดันบนตัวลดลงไปมาก เธอเปิดกระเป๋าสะพายอย่าง

ไม่ลังเล จากนั้นก็หยิบกล่องระเบิดขณะว่ิงเข้าไปหาถุงเน้ือ

การเคลื่อนไหวหลังจากน้ันแทบจะเกิดข้ึนในอึดใจเดียว เธอดึง

สายชนวนออกมาก่อนจะยัดกระเป๋าสะพายกับระเบิดท่ีมีควันสีเขียว

พวยพุ่งเข้าไปในถุงเน้ือพร้อมกัน จากนัน้เธอก็รบีหมนุโลกแห่งหมอกมายา 

ท�าให้พ้ืนดนิกลบัไปอยู่ด้านบนศรีษะอกีครัง้ เท้าท้ังสองข้างของเธอถีบพ้ืน

อย่างแรงส่งให้ร่างพุ่งฉวิราวกับลกูธนลูงไปหาบงึน�า้ทีก่�าลังกระเพ่ือมไหว

อยู่ด้านล่าง

สัตว์ประหลาดเองก็สังเกตเห็นในจุดนี้ เหมือนมันยังไม่ค่อยเข้าใจ

ว่าเพราะเหตุใดศัตรูที่พยายามเข้ามาถึงตัวมันได้แล้วกลับจากไป 

โดยไม่ท�าอะไร ส่วนถุงเนื้อก็แทบจะไม่ได้รับความเสียหาย มันงุนงง 

ถึงขนาดลืมไล่โจมตีแม่มดท่ีหนีออกไปอย่างรวดเร็ว หนวดทั้งหมด 
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ต่างหยุดนิ่งอยู่กับท่ี

การไม่สามารถยืมแรงระหว่างอยู่กลางอากาศคอืจดุอนัตรายทีส่ดุ

ของโลกแห่งหมอกมายา หากตอนท่ีตกลงมาเธอเซไปชนถูกเส้นโครงร่าง

ของกระแสอากาศทีม้่วนวนเข้า ร่างกายของเธอย่อมถูกตดัออกเป็นชิน้ๆ 

ด้วยเหตุน้ีไนติงเกลจึงหยุดใช้ความสามารถกลางคันแล้วโบกมือลา 

ให้กับสัตว์ประหลาดท่ีอยู่ด้านบน

ไม่รู้เพราะเหตุใด จู่ๆ ในเวลาน้ีเธอก็พลันคิดถึงโรแลนด์ข้ึนมา

เวลาท�าการทดสอบอานุภาพของดินระเบิด เขามักจะยืนหันหลัง

ให้กับจุดทดสอบ ทั้งยังบอกอีกว่านักรบท่ีแท้จริงจะไม่หันหลังกลับไปดู

ระเบิด แม้การกระท�าเช่นน้ีจะท�าให้เธอกับอกาธารู้สึกเอือมระอาอยู ่

บ่อยครัง้ แต่เขากลบัมคีวามสขุกับมนัราวกับได้ท�าพิธีบางอย่างท่ีมเีพียง

เขาเท่าน้ันที่รู้เสร็จเรียบร้อย

เมื่อคิดถึงภาพเหตุการณ์น้ัน ไนติงเกลก็พลันย้ิมมุมปากข้ึนมา

แต่เวลาน้ีเธอไม่อยากจะเลียนแบบท่าทางของอีกฝ่าย

มันไม่ได้เก่ียวกับเรื่องท่ีว่าเป็นนักรบที่แท้จริงหรือไม่

เธอเพียงแค่อยากเหน็ภาพเจ้าสตัว์ประหลาดถูกระเบดิเป็นชิน้เลก็

ชิ้นน้อย

ในตอนที่เสียงการกระทบกันของล�าธารแห่งความมืดมิดกับน�้า 

ในบึงดังมาเข้าหูอย่างชัดเจน เพดานถ�้าที่ด�าสนิทพลันมีแสงสีแดงสว่าง

วาบขึ้นมา!

ภายใต้พื้นดินซึ่งไร้แสงเดือนแสงตะวัน แสงสว่างที่ว่านี้ไม่ได้ด้อย

ไปกว่าแสงอาทิตย์แรกของวันเลย ความมืดถดถอยไปอย่างรวดเร็ว 

สรรพสิ่งภายในถ�้าพลันเกิดเงาทอดยาวไปด้านหลัง ผิวน�้าส่องประกาย

ระยิบระยับขึ้นมาเป็นครั้งแรก

สิ่งที่ตามมาหลังจากน้ันคือเสียงค�ารามกระห่ึม
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ชั่วพริบตาเดียวถ�้าทั้งถ�้าพลันสั่นสะเทือนเลื่อนลั่น!

ไนติงเกลมองเห็นภาพท่ีเกิดข้ึนอย่างชัดเจน ภายใต้เปลวไฟที ่

ลุกโชน ร่างกายของสัตว์ประหลาดพลันหดตัวราวกับว่าได้รับความ 

เจ็บปวดอย่างมาก พระจันทร์สีแดงที่ปกคลุมอยู่บนเพดานถ�้าแหว่ง 

หายไปครึ่งหนึ่ง เครื่องในบางส่วนปะทุขึ้นมาเหมือนกับภูเขาไฟระเบิด 

ต�าแหน่งที่อยู่ใกล้กับระเบิดเกิดเป็นไฟลุกพร้อมกับมีควันพวยพุ่ง

ตูม!

จากน้ันเธอตกลงไปในน�้า

โลกท้ังใบพลันเงียบสงัดจนเหลือเพียงเสียงหัวใจท่ีเต้นตุบๆ

กระแสน�้าที่ไหลวนอย่างรวดเร็วก่อตัวเป็นเหมือนหลุมด�าที่ลึก 

สุดหย่ัง แรงดูดอันมหาศาลราวกับมือขนาดใหญ่ที่พยายามดึงตัวเธอ

ลงสูห้่วงเหวลกึด้านล่าง เมือ่อยู่ต่อหน้าพลงัเช่นนี ้ไม่ว่าจะดิน้รนอย่างไร

ก็ไร้ประโยชน์

โชคดีท่ีไนติงเกลเตรียมตัวเอาไว้ก่อนแล้ว

เธอใช้พลงัวิเศษเฮอืกสดุท้ายเรยีกหมอกมายาออกมาอกีครัง้ จากนัน้

ก็ก้าวไปบนเส้นสีขาวที่ก�าลังหมุนวนราวกับเดินบนบันไดก่อนกระโดด

ออกไปจากผิวน�้า

ตอนนี้พลังวิเศษภายในร่างของเธอถูกใช้ไปจนหมดแล้ว อาการ

ที่ตามมาหลังใช้พลังมากเกินไปเริ่มส�าแดงฤทธ์ิออกมา ความเจ็บปวด

และอาการวิงเวียนอย่างรุนแรงเข้าเล่นงานศีรษะของเธอ แขนขาพลัน

สั่นเทาไม่หยุดจนเธอแทบจะควบคุมตัวเองไม่ได้

หลังฝืนปีนขึ้นมาถึงฝั่ง ไนติงเกลก็ไม่เหลือเรี่ยวแรงแม้แต่จะ 

ขยับตวั ก่อนท่ีสตสิมัปชญัญะจะหายไป เธอก็เห็นหนอนกลนืกินตวัหนึง่

พุ่งทะลอุอกมาจากผนงัถ�า้ ตามด้วยเงาร่างสทีองสายหน่ึงทีบ่นิเข้ามาหา

เธออย่างรวดเร็ว
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"ไนติงเกล...นางไม่เป็นไรใช่หรือไม่" ฟรานถามอย่างเป็นห่วง

"ไม่เป็นไร แค่ใช้พลังจนหมดเท่านั้น" อกาธาตรวจดูอย่างละเอียด 

ก่อนจะส่งเธอให้กับแม่มดลงทัณฑ์แห่งพระเจ้า "ฝากพวกเจ้าแบกนาง

หน่อยแล้วกัน พวกเรารีบออกไปจากท่ีนี่กันเถอะ"

หลงัไนติงเกลดงึดันท่ีจะออกไปฆ่าสตัว์ประหลาด ทุกคนก็ตดัสนิใจ

แล้วว่าพอได้ยินเสียงระเบิดดัง ไม่ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรก็จะตาม

ออกไปเพ่ือไม่ให้ไนติงเกลถูกล้อมโจมตีอยู่คนเดียว ด้วยเหตุน้ีเสบียง

ของทุกคนจึงถูกใส่เข้าไปในท้องของฟราน แม้ไม่อาจรับรองว่าเธอจะ

ขุดเปิดทางหนีออกไปได้ แต่อย่างน้อยก็สามารถปีนตามคนอื่นกลับ 

ไปยังค่ายท่ีตั้งเอาไว้ก่อนหน้านี้ได้

สดุท้ายกลายเป็นว่าผลลพัธ์จากการระเบดิกลับดเีกนิคาด หลงัเสียง

ดงัสน่ันผ่านไปแล้ว ร่างเปลอืกของหนอนกลนืกินทีก่�าลงัขดุผนงัถ�า้พลนั 

หยุดการเคลื่อนไหวไป พวกสัตว์อสูรตัวอ่ืนๆ เองก็หนีหายไปคนละทิศ 

คนละทาง

"ข้าจัดการเอง" เอเลน่ารับไนติงเกลท่ีสลบไม่ได้สติมา หลังจาก 

สิ้นสุดการต่อสู้ครั้งนี้ แม่มดของทาคิลาก็ดูจะให้ความเคารพต่อแม่มด

ผมทองคนนี้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

"ไม่เอาระเบิดไปโยนใส่มันอีกสักสองสามกล่องหรือ" ไลต์น่ิงมอง

สัตว์ประหลาดท่ีบิดไปบิดมาอยู่บนเพดานถ�้าก่อนจะพูดอย่างยัง 

ไม่สาแก่ใจว่า "ดูเหมือนมันยังไม่ตายเลยนะ"

"สูกั้บหมาจนตรอกอนัตรายทีส่ดุ ย่ิงไปกว่าน้ันเจ้าก็แบกระเบดิขึน้

ไปได้มากสุดแค่กล่องเดียว ข้าว่าอย่าเส่ียงดีกว่า" อกาธาบอกด้วย 

น�า้เสยีงจรงิจงั "เอาไว้กองทพัทีห่นึง่มารวมตวักันแล้ว ช้าเรว็มนัก็ต้องตาย 

อยู่ดี"

"อืม...ก็ได้" สาวน้อยลังเลอยู่ครู่หน่ึง สุดท้ายจึงพยักหน้าตกลง
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ในตอนที่ทุกคนก�าลังจะออกไป สัตว์ประหลาดพลันส่งเสียง 

กรีดร้องด้วยความเศร้าโศกขึ้นมา เมื่อเสียงร้องอู้อี้อันทุ้มต�่าน้ีดังขึ้น 

ผิวน�้าในบึงกลับเกิดการเปลี่ยนแปลงทันใด

ภายใต้แสงไฟที่ส่องสว่าง โครงกระดูกขนาดใหญ่ก็พุ่งทะยาน 

ขึ้นมาจากผิวน�้าแล้วกางกรงเล็บกระดูกตรงไปยังเพดานถ�้า แม้จะอยู่

ท่ามกลางกระแสน�้าท่ีเชี่ยวกราก มันก็ยังรักษาความมั่นคงเอาไว้ได้

สัตว์ประหลาดปล่อยหนวดที่ยึดร่างกายแล้วท้ิงตัวลงมาจาก

เพดานถ�้า ตัวของมันตกลงสู่กรงเล็บพอดิบพอดี โครงกระดูกจมลงไป

ในน�้าอย่างรวดเร็วท�าให้เกิดคลื่นเป็นระลอก น�้าในบึงจ�านวนมาก 

ซัดข้ึนมาบนฝั่ง กระทั่งล�าธารแห่งความมืดมิดที่ไหลมายังถูกผลัก 

ให้ไหลกลับไปชั่วขณะ จากน้ันกรงเล็บกระดูกก็หุบลง สัตว์ประหลาด

ถูกห่อหุ้มอยู่ในนั้นก่อนจะค่อยๆ จมลงไปในบึง ควันสีขาวลอยโขมง

ทันทีที่เปลวไฟบนตัวของมันสัมผัสกับผิวน�้า กล่ินเหม็นไหม้แสบจมูก

พลันลอยคลุ้งในอากาศ

ในชั่วขณะท่ีศัตรูก�าลังจะจมหายลงไป ทุกคนต่างมองเห็นลูกตา

จ�านวนมากบนร่างกายของมัน แม้ลูกตาครึ่งหน่ึงจะหายไปแล้ว แต่ 

ในแววตาของลูกตาที่เหลือยังเผยให้เห็นความอาฆาตแค้นอย่างรุนแรง

จากนัน้น�า้ในบงึทีห่มนุวนก็กลนืเจ้าสตัว์ประหลาดลงไปราวกับว่า

มันไม่เคยอยู่ในถ�้าแห่งนี้มาก่อน
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