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จากใจผู้เขียน ถึง ผู้อ่านที่ก าลังอ้าปากค้าง  

 

 สวัสดี ทุกๆคน  ขอสารภาพจากตัวเองเลย(หันซ้ายหันขวา) ว่า “พึ่งท า E-BOOK  แบบจริงจัง ครั้งแรก” ดังนั้นถ้า

มันไม่เข้ากะตาอะไรก็ขอโทษด้วยละกัน  ส าหรับใครท่ีพึ่งเคยมาอ่านเรื่องนี้ ขอให้ท าใจซักนิด  เรื่องนี้ ขอบอก มันไม่ได้เป็น

นิยายโรแมนติก ตาหวานฉ่ า และไม่ได้เป็นนิยายผจญภัยแฟนตาซีแบบเรื่อยๆ  เพราะฉะนั้น ถ้าไม่ชอบเลย ก็ปิด ไม่ใช่ไล่

นะ แต่เนื้อเรื่องมันบ้าระห่ าเกินไป ไม่ขอเล่าเรื่องย่อให้ละกัน ว่าเป็นยังไง อยากรู้คร่าวๆ เราแนะส้ันๆสามค า ตามที่คน

สมัยนิ้นิยมละกัน ว่า “ดุ เดือด มาก”  ยิ่งถ้าเป็นคนกลัวเลือด กลัวพวกเห็นแผลเหวอะๆนี่ อย่าอ่านเด็ดขาด! นี่เป็นค าเตือน

ของนักเขียนที่ต๊องๆอย่างเรานะ อย่า!  

ส่วนใครท่ีเคยอ่านมาแล้ว เซอร์ไพรส์ไหม? ที่จู่ๆ ท าให้เห็นเป็นเล่มแบบนี้ แฮะๆ  เห็นมีหลายคนเคยบอกว่าอยาก

อ่านเป็นเล่ม น่าท าเป็นเล่มนะ แต่ก็ท าไม่ได้ซักที เพราะว่า เราไม่ว่างเลยเท่าไหร่เลย ถึงจะว่าง  ไอเดียเรามันก็ไม่ค่อยผุด  

ไม่ค่อยฉีกแหวกแนวเท่าไหร่นัก แล้วก็ไม่สบายด้วย โอย กว่าจะกลับมาได้ แต่ก็เอาเถอะ ถึงจะบอกว่า มันไม่อยู่ แต่ไม่ได้

บอกว่า ไม่ได้อยู่ในรูปเล่มนี่ (ฮะๆๆๆๆๆๆๆ)  

เอาละ เพื่อไม่ให้ทุกท่านเสียเวลา (จึงไม่เขียนค าน า ทั้งๆที่ควรจะมี ฮะๆๆๆๆๆๆๆ) ขอเชิญทุกท่าน เข้าสู่ ต านาน 

เผ่าพันธุ๋ตายยากตายเย็น แต่อยู่ยืดหลายร้อยศตวรรษ และความพิศวงกับประวัติศาสตร์ลับสุดยอด อย่าง  

~The Vampires~ ต านานแวมไพร์  ได้เล๊ย! 
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ปล.  ลืมบอกอย่าง เล่มนี้อยากให้แสดงใหเ้ห็นในรูปลักษณ์ของ บนัทึก ดังนั้น ควานหาหน้าเองใหเ้จอนะ  

 

 

 

 



รวมเรื่องเล่ำต ำนำน 

Before Of Chroicles 

บทน า : ปฐมบทแห่งต านาน 

ต านานที่ 1 เพราะงานพาร์ทไทม์ใหม ่

ต านานที่  2 Impossible Things are Possible Things 

ต านานที่ 3 ต าบล Snagov แหล่งชุมนุมเหล่าปีศาจ 

ต านานที ่4 ลอบสืบแดนศัตรู 

ต านานที่ 5 ศึกสามแควน้ 

ต านานที่ 6 ราชทูตเจ้าส าราญ 

ต านานที่ 7 Dark King Bat กับ มงกุฎกษัตริย์แวมไพร์ 

ต านานที่ 8 อุปสรรคระหว่างทาง!!! 

ต านานที่ 9 หมู่บ้านดาร์โกวาเนีย 

ต านานที่ 10 ตุ๊กตาสขีาว และ การสกัดกัน้ 

ต านานที่ 11 วางแผน 

ต านานที่ 12 อีสเตอร์นองเลอืด 

ต านานที่ 13 ไม่มีสิทธิ ์

ต านานที่ 14 เหนือความคาดหมาย 

ต านานที่ 15 Quiz on the crown 

ต านานที่ 16 ยุทธการศึกชิงนาง! 

ต านานที่ 17 กลับสู่ซาตาเรส! 

 

 



Before Of Chronicles 

 

         หวัดด!ี ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นใครกต็าม ตัง้แต่คนตกงานตอ๊กต๋อย นกัเรียน คนท างานทั้งหลาย หรือแม้แต่

พวกคนใหญ่คนโต ขอบคุณมากที่ซื้อและเปิดหนงัสือเล่มนีจ้ากรา้นขายหนังสือถูกหรือแพง หรือ มันอยู่ในห้องสมุดที่ไหน

ซักแห่งนะ กอ่นท่ีจะเล่าเรื่องนั้น ขอแนะน าตวัก่อนและกัน  

         ฉัน เฟรย่า โนคาเอล เป็นนักเรียนวยั18 ม.ปลายธรรมดาๆคนหน่ึงแห่งโรงเรียนนานาชาตเิล็กๆ (ถงึจะรูจ้ักแตก่็ไม่ดงั

หรอก เพราะฉะน้ัน อย่ารูเ้ลย) ถกูพ่อส่งให้มาเรยีนที่โรมาเนยีนานและ ตอนนี้อยู่ที่ห้องเล่าเล็กๆรกๆยังกับรูหนูแห่งหน่ึงที่

เมืองหลวงเช่นบูคาเรสต์  

           พ่อแม่ฉันเป็นใครหรอ พ่อเป็นบาทหลวงจนๆ วันๆไม่ท าอะไรนอกจากนัง่อ่านหนังสือพมิพ์กระดิกเทา้กริกๆ ถ้าใคร

จ้างไปท างานส่งสวดศพล่ะก็ วิง่หนีจู๊ดไปเลย ต้องลากกลับมาที่งานให้ได้ คนส่วนมากก็ไม่อยากจา้งบาทหลวงกิก๊ก๊อก

อย่างพ่อด้วย ส่วนแม่หรอ แม่ฉันเป็นนักโบราณคดี วันๆไม่สนใจอะไรนอกจากขดุพวกพระศพของฟาโรห์และก็มัมมี่อย่าง

เดียว ไม่เคยกลับมาให้สามีและลูกอย่างฉันพบหน้าซกักะที มีสิ่งเดยีวที่พบก็คือ เงินท่ีแม่ส่งมาทุกเดอืนเท่านั้น  

           คิดแล้วอนาถตัวเองซะจรงิ ต้องท ามาหากินรับจา้งเล้ียงชีพคนเดียวที่โรมาเนีย กว่าจะได้เงินมาจา่ยค่าเช่าห้องกับ

ค่าเรยีนก็เกือบแย่ บางครั้งก็ต้องยอมโดดเรียนเพื่อเอาคา่เทอมมาจ่าย(ในกรณีที่แม่ไม่ยอมส่งเงินมานานถงึ3เดือน) 

          ก่อนที่จะเล่า(อีกรอบ)ขอเกริ่นๆเลยล่ะกันนะ 

          แวมไพร.์..เป็นอะไร....มันเป็นตัวอะไร....อยู่ที่ไหน...เกิดเมื่อไหร่...แล้วใครเป็นผู้สร้าง...เคยรูห้รือไม่?...บางคนก็ตอบ

ไปตามความคิดทีถู่กปูพ้ืนฐานวา่ มันก็เป็นเพยีงแค่ ผีดดูเลือดทีต่ายแล้วแล้วก็ฟื้นคืนชัพได้...บางคนก็บอกวา่ เป็นผีหล่อๆ

เท่บาดใจ ผีสวยๆทีแ่สนเซ็กซี่...หรือ...บางคนบอกอีกแบบว่า...มันเป็นตัวทีม่ีลักษณะนิสัยเหมือนแดรกคูล่าแต่เพียงแค่

ไม่ใช่พวกเจ้าชายก็เทา่นั้น... 

          แล้วแวมไพร์ จ าเป็นต้องอยู่ที่โรมาเนียเสมอไปเหรอ จ าเป็นจะต้องดูดเลือดได้แคเ่พศตรงข้ามเท่านั้นหรอ! 

          หากคิดอยา่งนั้น ก็ลบไปจากสมองไปไดเ้ลย แวมไพร์ที่รู้จกักันในวงกว้างน่ะ เป็นเพยีงแค่สิ่งที่อาจอิงความจริง แตก่็

ใช่วา่จะจริงเสมอไปนะ  

           เอาล่ะ! เรื่องที่ฉันจะเล่าตอ่ไปน้ี ขอยืนยันเลยวา่มันเคยเกิดจริงๆในชีวติของฉัน ก่อนที่จะอ่านน้ัน ขอแจ้งก่อนที่จะ

อ่านเลยว่า 



1. หากเป็นคนที่ขวัญอ่อน เป็นโรคประจ าตวัอะไรซักอย่าง เป็นโรคจิต หรือ เผลอหลวมตัวซื้อมาอา่น กจ็งปิดมัน
ซะและให้คนอื่นไปเลย หรือไม่ก็โยนลงถังไปเลยก็ได้นะ ไม่วา่กัน  เพราะวา่ เรื่องที่ฉันจะเล่าต่อไปนี้ มันไม่ใช่
เรื่องโสภาและน่าชื่นชมตามจินตนาการ และมันอาจท าใหคุ้ณเสียเวลาในการท ามาหากินของตัวเอง 

2. ไม่เชื่อก็ไมเ่ป็นไร เอาไว้ท าให้คุณเพลิดเพลินได้ แต่อยา่วา่ผู้ที่มีความเชื่ออยู่แลว้วา่งมงายหรืองีเ่งา่ เพราะ มัน
จะท าให้เขารู้สึกแย่ที่คุณขัดจงัหวะการอ่าน และบางครัง้อาจหยิบส่ิงใกล้ตวัท ารา้ยคุณได้ 

3. สุดท้าย เมื่ออ่านจบแล้ว อย่าเอะอะโวยอะไรทั้งสิ้น จงเก็บไวเ้ป็นความลับในส่วนท่ีลึกที่สุดในใจของคุณก็
เพียงพอแล้ว 

อ้อ ลืมบอกไป.... 

           ก่อนอ่าน หายใจลึกๆเข้า ให้อนุภาคอากาศทุกอนซูมึแทรกไปที่ปอดและผ่อนลมหายใจ (ท่องบทสวด

วันทามารีอาไวก้ด็ี) เพราะอาจจะท าให้คณุสะดุ้งทุกเวลา และที่ส าคัญ อย่าอ่านคนเดียวในห้องมดื! พร้อมรึยังที่

จะเข้าสู่เร่ืองราวต านานที่แท้จริง ถ้าพร้อมล่ะก็ ไปกนัเลย! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปฐมบท 

จุดเริ่มต้นแห่งต ำนำน 

 

           ทวีปที่เต็มไปด้วยดินแดนที่ศรีวิไล เลิศหรูด้วยแฟชั่น เลิศล้ าไปด้วยอตุสาหกรรม เต็มเปี่ยมไปด้วยนักวิชาการ

มากมาย และความรู้เป็นร้อยๆไดก้ าเนดิมาจากที่แห่งนี้ จนผู้คนท่ัวโลกต่างกช็ื่นชมกับความเกง่กาจของทวีปแห่งนี้...... 

ทวีปนั่น มีนามว่า ทวีปยุโรป...... 

           แต่ ก่อนการพัฒนาแบบนี้จะเกดิขึ้น ต้องเสียเวลามาเป็น300ปี กวา่จะโดง่ดังเฉกเช่นปัจจบุัน ช่วงนั้นอยูใ่นชว่ง 

ศตวรรษที1่4-16 เป็นยุคทีก่ าลังพัฒนา แปรเปล่ียนได้ดี เน้นความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องจรงิบนโลก และ การพัฒนาสิง่ตา่งๆ ไม่

ว่าจะเป็นงานศิลป์ งานประติมากกรรม ความเชื่อต่างๆ มีคนดงัเกิดขึ้น เช่น ในวงการละครและวรรณกรรม มือฉมังเอก

ทางดา้นน้ีก็ต้องเป็น วิลเลียม เชคสเปียร์ หรือจะเป็น  ลีโอนาโด ดาวิชี ศิลปินผู้เก่งกาจทั้งความรู้และความสามารถใน

ทางดา้นศิลปะทุกอย่าง 

           คนในชว่งยุคนั้น เลิกสนใจพวกศาสนา พวกเขาหันมาสนใจแต่ส่ิงทีเ่ป็นความจริงของโลก 

           หารู้ไม่วา่.....ช่วงยคุนั้น ยงัคงมีสิ่งที่ถกูขนานนามเรยีกวา่ ปีศาจ อาศัย ร่วม ทวีปผืนน่ันอยูด่้วย! 

           ในผืนแผ่นดินน้ัน ลึกเข้าไปแถบทางด้านทะเลเมดิเตอร์เรเนีย เลยประเทศหลายประเทศจนเข้ายา่งสู่ประเทศฮงัการี 

ผ่านที่ราบฮังการีท่ีกวา้งใหญ ่ ป่าไม้ที่รกทึบ และเข้าสู่ดินแดนทีม่ีปศีาจอาศยัเยอะที่สุด ที่น่ัน มีนามว่า ประเทศ โรมาเนีย 

         ตามต ารา หนังสือในประวัติศาสตร์ และแผนท่ีของแห่งนีใ้นปัจจุบัน  ได้ปรากฏ เรื่องราวเกีย่วกับประเทศนี้หลาย

รูปแบบ มีแคว้นใหญ่น้อยเต็มไปทั่ว แต่ที่ใหญ่ท่ีสุด เห็นจะเป็นสองแคว้น นั้น ซึง่มีปราสาทของทา่นผู้หน่ึง ชื่อว่า ปราสาท 

บราม มันถูกอยู่ระหวา่งสองแควน้น้ี   

           สองแคว้นน่ันมีชื่อว่า ทรานซิลวาเนีย และ วลาเซีย แควน้ท่ีรู้จักกันมากมาย เพราะเป็นสถานท่ีต านานของปีศาจ

กระหายเลือดที่โด่งดัง นามวา่ เคานท์ แดรกคูล่า อาศัยอยู่ และมันยิ่งโดง่ดังขึ้น เมื่อมีปศีาจร่วมชีพอย่าง เผ่ามนุษย์หมา

ป่าแวรว์ูฟ ค้างคาวดดูเลือด และต านานของเคานท์เตสสาวกระหายเลือด นามว่า อลิซาเบท เดอ บาร์โทร่ี แห่งปราสาท

เซจเธ ในปา่ลึกของทรานซิลเวาเนีย ร่วมดว้ย 

           ทุกคนทราบกันดีนั้นเกีย่วกับเรื่องนั้น อาจเป็นเพราะมคีนมาเผยแพร่และเล่าต่อๆกันมา และต่างก็ชื่นชอบเป็นอยา่ง

มาก แต่ทว่า มีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาได้ลืมเลือนไปตามกาลเวลา 

          ความจริงแล้ว ในแผนท่ีประเทศนี้ มีแคว้นอีกแคว้นหนึง่ เปน็แคว้นเล็กๆที่ได้ถูกจารึกไว้ นามว่า  



ซาตาเรส 

           แคว้นท่ีมีแต่พวกสิ่งมชีีวตินามวา่ ปีศาจอาศัยอยู่ทัง้หมด โดยเฉพาะ แวมไพร์  !!!!         

          แคว้นน้ันไม่ได้อยู่ไกลเลยแม้แต่น้อย แค่ผ่านเทือกเขาคารเ์ปเธียนและทรานซิลวาเนียแอลปท์ี่กว้างใหญ่น้ันไป

ด้านหลังที่มีปา่รกทึบไปท่ัวนั่นแหละ คือ ที่อยู่ของแคว้นน้ันน่ันเอง 

           เหตุใด แคว้นน้ีถึงไมม่ีชื่อปรากฏอยู่ในแผนท่ี และ จารกึตามหนังสือต่างๆ หรือแม้แต่หลักฐานส่ิงของจากที่นั่นล่ะ 

ในเมื่อพดูวา่ เคยมีอยูจ่ริง 

           ความจรงิทุกส่ิงเริ่มมาจากที่นั่น..... 

 

           คริสต์ศักราช 1588  ประเทศโรมาเนีย แควน้เลก็ๆแหง่หนึง่............... 

"ครืนนนนน!" 

"ซ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ" 

"เปรี้ยง!" 

           เสียงที่ ฝนได้กรรโชกตกลงมาอย่างไม่ขาดสายไดด้ังขึ้น สายฟ้าสีสว่างได้ส่องประกายแวบๆและส่งเสียงร้องตามมา 

ในท่ามกลางท้องฟ้าทีม่ิดสนิท ไร้นวลจันทร์และเมฆา สายลมแหง่ความโชครา้ยได้พัดแรงดงัพายุลูกใหญ่ ในแคว้นแห่งหน่ึง 

ที่อยู่ลึกหลังเทือกเขาขนาดใหญ ่ 

           ที่น่ัน มีปราสาทสีด าสงูตระหง่านขนาดใหญต่ั้งอยู่ ในท่ามกลางปา่ไม้ที่รกชัฏและความมืดมิด สร้างความสยอง

ขวัญแก่ผู้คนแถบนั้นในยามวิกาล  

           ทว่า ภายในปราสาทแห่งนั้น กลับมีห้องเล็กๆห้องหน่ึงที่ส่องแสงสวา่งจากเทียนเล็กๆหลายแท่ง 

           ที่น่ันมบีุคคลสามคนนั่งนิง่อย่างสงบในบรรยากาศทีเ่ต็มไปด้วยความตรงึเครยีด แสงจากดวงเทยีนสีเพลิงได้กระทบ

หน้าให้เห็นหนา้ชายร่างสูงผู้หน่ึง ใบหน้าที่หล่อเหลาและขาวซีดไร้เลือดฝาด พร้อมกับดวงตาสีเขียวดั่งมรกตที่ดูเยือกเย็น

และลึกลับได้จับจ้องมาที่บุคคลผู้หน่ึงอยู่เบื้องหน้า 

           "ท่านแน่ใจแล้วเหรอว่าค าพยากรณ์ของท่านเปน็จริง" น้ าเสียงเยือกเย็นของเขาเอ่ยถาม เรือนผมสเีงินท่ียาว

สไลด์ประต้นคอและผมหน้ามา้ที่ปิดช่วงตาของเขาจนแทบไม่เห็นดวงตาของเขาได้พัดปลวิไปตามทิศทางที่ลมได้พาไป   

             หญิงชราคนหนึง่ได้เงยหน้า นัยน์ตาสีแดงดัง่โลหิตที่ไหลเวียนในร่างกายของนางจ้องมองชายหนุม่ ก่อนที่จะกม้ลง

มามองลูกแกว้สีฟ้าใสใหญ่ๆ มือที่เหี่ยวย่นตามกาลเวลาของเธอลูบมันและถอนหายใจเฮือกใหญ ่ 



             "แน่นอนค่ะ นายท่าน แคว้นเราจะเกิดภัยพิบตัิอยา่งใหญล้่วนส้ินปีแน่" น้ าเสียงที่เศร้าใจของหญิงชราฟ ั

แล้วน่าหวั่นใจ "แคว้นของเราจะล่มสลายสูญส้ินไม่เหลือแม้กระทัง่รัชทายาท หรือแม้แต่พวกยิปซกีไ็ม่เหลือ ผืนดินแห่งนี้จะ

กลายเป็นของวลาเซียและทรานซิลวาเนียทันที"  

           "แล้วมีทางแก้ไขมัย๊" ชายหนุ่มอีกคนผู้ซึง่มีเรือนผมสีทองถกูมัดเป็นหางม้าต่ าๆถามอย่างร้อนรนทันท ีดวงตาสีน้ า

เงินเขม้ดัง่น้ าลึกในมหาสมุทรเตม็ไปด้วยความร้อนรน "อย่างเช่นพวกขา้ไปจัดการมันก่อน"   

           หญิงชราได้แต่ส่ายหน้า ชายหนุม่ผมสีทองเอามือทุบโต๊ะอย่างเจ็บใจและขบกรามด้วยความคับแค้น ทว่าชายหนุ่ม

ผมสีเงินนั้นไม่มีท่าทตีอบสนอง เขานั่งนิง่ด้วยความใจเย็นและสูบไปท์เหล็กสีเงินไปนิดหนึ่งก่อนทีจ่ะถามต่อ  

           "ไม่มีซักทางเลยเหรอ ท่านแม่มดเฮล"  

           "อ่า......" หญิงชราได้กม้ลงไปมองที่ลูกแกว้อีกครั้ง “ข้าจะลองทางวิธีด”ู 

            เธอมองอยู่ซกัครู่ จู่ๆแววตาที่ดเูศร้าหมองกลับเบิกกว้างและเต็มไปดว้ยความหวงั เธอเงยหน้ามองผู้ที่เป็นนายทา่น

ของเธออกีครั้ง  

           "ข้าวา่ส่ิงนี้อาจเป็นความหวังของพวกเราครั้งสุดทา้ยก็ไดค้ะ่" เธอว่า "อีกไม่นานจะคนๆหน่ึงจากที่ไกลแสนไกลจะมา

ช่วยทา่น นางจะสร้างปฏิหารย์ แก่พวกเรา"  

           "นางเป็นใคร" ไปท์เหล็กได้ถูกเอาออกจากปากของเขา แววตาทีดู่เย็นชานั้นแปรเปล่ียนไปดว้ยความตั้งใจแน่วแน ่ 

            "นาง....มีนามวา่...อ่า....เฟรย่า" หญิงชราจ้องไปท่ีลูกแกว้ไม่วางตา  

            "นางจะมาทางประเทศไหน" ชายหนุ่มผมสีทองถามอย่างกระตือรือร้น  

            ".......อืม.......นางไม่ได้มาจากประเทศไหน...." หญิงชราเพ่งเล็งมากกวา่เก่า "แต่....นางมาจากที่ๆไกลแสนไกล"  

            "ไกลแสนไกล......หมายความวา่ไง" น้ าเสียงเย็นๆถาม  

            หญิงชราหลับตาและนั่งนิ่งราวกับเขา้ฌาน เธอเอย่ดว้ยน้ าเสียงที่ดีใจ  

            "เวลาค่ะ" เธอตอบและพดูเกี่ยวกับบคุคลที่สามทีก่ าลังพดูถึง "เธอเป็นคนที่มาจากอนาคตทีไ่กลแสนไกล.......ตัวสูง

ไม่มากนกั หน้าตาสะสวยราวกับเทพวีนัสในเทพนิยายกรีก ใบหน้าขาวผ่องราวกับหิมะที่ขาวโพลนและบริสุทธิ์ เรอืนผมสี

ยาวสีด าสนิทดั่งนิลกาฬน้ าดี ดวงตากลมโตแวววาวดัง่เพชรเมด็งาม มีสีแดงฉานดั่งโลหิตที่ไหลเวยีนในร่าง นางผู้นี้มีความ

ฉลาดปราดเปร่ืองมาก ราวกับอรสิโตเติลกลับชาติมาเกดิ"  



            ชายหนุม่ผมสีเงินกับชายหนุ่มผมสีทองหันหน้ามามองพร้อมกัน ชายหนุ่มผมสีเงินละสายตาไปถามหญิงชราอีก

ครั้ง   

            "พวกข้าจะตามหานางได้จากที่ไหน" ชายหนุ่มผมสีเงินถาม  

            หญิงชราลืมตาและยิ้มบางๆ  

            "ท่านไมต่้องไปหาหรอก นางจะมาหาตวัท่านเอง" 

 

            ในเวลานัน้ ก็มีอกีสถานทีห่นึ่งก าลังไดล้ั่นเสวนาเร่ืองราวบางอย่าง มันอยู่ลกึลงไปใต้ผืนแผ่นดินท่ีกวา้งใหญ่ 

อยู่คนละภพกับโลกาที่เหล่ามนุษย์อาศยัอยู่ ที่น่ีมีแตเ่สียงกรีดร้อง และ ความทรมาน จาก เพลงิที่ลุกโชนไปท่ัว  

            ทว่า ลึกไปใต้พสุธาเหล่านั้น มีปราสาทสีแดงเพลิงหลังใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ในปราสาทหลังนั้นเตม็ไปด้วยความ

มืดมิด และมีเสียงร้องโหยหวนดงัเป็นระยะๆ มีเพียงแค่แสงจากเพลิงที่อยู่ข้างนอกให้ความสว่างมาให้แกห้องเล็กๆห้อง

หน่ึง 

           ห้องนั้นมีบุคคลหลายคนมากมายนัง่อยู่ทีเ่ก้าอี้เบาะหนาม ทุกสายตาจับจ้องไปมองใครคนหน่ึงที่น่ังอยูเ่ก้าอี้

ประธานด้วยความไม่อยากเชื่อ บุคคลผู้นั้นยิ้มเม้มมมุปากให้แกบุ่คคลเหล่านั้น และพูดต่อ 

           “ข้าพูดจริง” เสียงทุ้มเย็นๆว่า 

           “แต่พระองค์ต้องท าลายมันพะย่ะค่ะ!” หน่ึงในบุคคลเหล่านั้นแย้งมา “ไม่งั้นมันจะส่งผลกระทบต่ออาณาจักรของ

พระองค!์ รัชทายาทท้ังสองก าลังจะท าให้อาณาจักรพังพินาศและส่ันสะเทือนทั้งสามโลก” 

           “ปล่อยมันไปซะ” เขาคนนั้นหัวเราะเย็นๆ “มันเป็นการต่อสู้ที่ไม่อาจเปล่ียนต่อโชคชะตาได้” 

           “ถ้าพระองค์ปล่อยให้เกิดขึ้น ที่แห่งนั้นจะต้องพินาศด้วยเชน่กันนะพะย่ะค่ะ!” อีกบุคคลหน่ึงว่า “ลูกๆของท่านจะ

ตายหมด และจักหายสาบสูญไมเ่หลือเผ่าพันธุ์เลยแม้แต่น้อย” 

            “อย่าวิตกไป เหล่าเสนาทั้งหลายเอย๋” เขาเอย่ดว้ยน้ าเสียงที่นุ่มนวลและเยียบเย็น “มันไม่ส่งกระทบถึงขนาดนั้น

หรอก เพียงแค่ ใครจะชนะก็เทา่นั้น ส่ิงๆนั้นก็ไม่ควรจะท าลายดว้ย” 

           “แต่ถ้าน าภัยพิบัติมาให้จนท าให้พวกสวรรค์รู้มันจะเป็นเรื่องใหญ่นะพะย่ะค่ะ” บุคคลคนหน่ึงบอกมา “พระเจ้า

จะต้องมายุ่งเรื่องนี้แน”่ 

            ส้ินค าพูดนั้น แทนที่สีหน้าของเขาหวาดหวั่นและเกรงต่อบคุคลที่พูดถงึ เขากลับแค่นหัวเราะอย่างสนกุสนานแทน 



            “งั้นก็นา่สนุกเขา้ไปใหญ”่ เขาคนนั้นลุกขึ้นพร้อมกับท าทา่ไม่รู้ร้อนกับส่ิงที่ได้ยินเมื่อตะกี้ “ข้าอยากเห็นหน้าพระเจา้

เหลือเกินวา่จะแก้ไขยงัไงกับส่ิงทีเ่กิดขึ้น” 

             “ทางที่ดี ขา้วา่ท าลายสิง่นั้นซะเถิดพะย่ะค่ะ ก่อนทีจ่ะมีเหตุใดเกิดขึ้น” บุคคลคนนั้นแยง้ค าพูดของเขา 

             “ไม่!” น้ าเสียงนิ่มๆแต่เดด็ขาดได้ประกาศไปทันที! “สิ่งนัน้เปน็ของขวัญทีข่้าจะต้องมอบให้แก่ลกูของข้า ข้า

ไม่ท าลายมันเดด็ขาด!” 

             “แต่พระองค์....” 

             “ไม่ก็คือไม!่” น้ าเสียงนัน้ได้ตอกย้ าให้พวกเสนาเงยีบไป “มันมีคา่มากที่สุดจนพระเจา้เองก็เกรงส่ิงนี้เช่นกัน!” 

             บุคคลเหล่านั้นเงียบไปทันที....อะไรหนอที่คนๆน้ีสร้างขึน้แล้วท าให้พระเจา้เกรงได้.....พวกเขาสดับเสียงฟงัค าพูด

ของผู้เป็นราชา และหันมองไปท่ีกล่องใบหนึ่งที่อยู่บนโต๊ะกลมตัวนั้น 

           "ส่ิงๆนี้ท่ีข้ามอบให้แก่ผู้เปน็รัชทายาทท่ีแท้จริงนั้น มันไมใ่ชม่ีค่าเพื่อแค่ฉลองกับต าแหน่ง” เขากล่าว ”หากรับรู้จริงๆ

จะรู้ว่าเหตใุดขา้สร้างมันขึ้นมา" 

           “แต่ถึงอย่างไร ลูกของพวกเราก็ไม่เคยมีใครซกัคนรับรู้นี่เพค่ะ” เสียงปริศนาหวานๆเสียงหน่ึงดงัก้องขึ้นมา

จากบคุคลเหล่านั้น 

           ผู้เป็นราชามองไปท่ีเจา้ของเสียง ความมดืท าให้มองไม่ชัดว่าเธอผู้นั้นมีใบหนา้อย่างไร เห็นเพียงแต่รูปร่างอรชร

อ้อนแอ้นน่าสัมผัสของเธอเท่านั้น เธอผู้นั้นพูดต่อ 

           “ตัวข้าผู้เป็นราชินีเองยงัไม่รู้ด้วยซ้ าว่าพระองค์ท าไปเพื่อส่ิงใด” ปุจฉาจากเธอได้วา่ไป ท าให้พวกเสนาออืฮามา 

“แล้วพวกเขาจะรู้หรอเพค่ะ วา่มนัถูกสร้างเพื่อส่ิงใดและทราบหรือว่าทา่นสร้างขึ้นเพราะอะไร” 

           เขายิ้มเม้มมุมปากอีกครัง้ และเอ่ยต่อ 

           “รู้ซิ พระชายาของเขาจะเป็นผู้เฉลยเหตุผลเอง” น้ าเสียงมัน่ใจเต็มเปี่ยมไดว้ิสัชนากลับไปทันที 

 

 

 

 

 



ต ำนำนท่ี1 เพรำะงำนพำร์ทไทม์ใหม ่

 

             เช้าวันหนึ่ง ในฤดูร้อนที่แสนจะน่าเบื่อ เสียงจกัจัน่ได้ดังระงมกนัอย่างเซ็งแซ่ ฉัน เฟรย่า โนคาเอล ก าลัง

นั่งควงปากกาเล่น สายตาได้เหมอ่มองไปท่ีนอกหน้าต่างอย่างเซงๆและมองนาฬกิาตลอด ในวิชาหน่ึงที่เป็นยานอนหลับชิ้น

ดี ใครทนได้กเ็ป็นสุดยอดแหง่ความอึดและถึกมาก วชิานี้สามารถส่งผลต่อสมองใหเ้กิดการส่ังฮอร์โมนสลบได้ไป3ชั่วโมง

จนฝันเป็นนิยายได้ ทายซิวา่วชิาอะไร            

“เอาล่ะ สถาปัตยกรรมในสมัยยุค ศตวรรรษที่16 เปน็อย่างไร”             

            เดาถูกแล้วใชม่่ะ วา่ วิชานี้คืออะไร มันคือ วิชา ประวัติศาสตร์ วิชาที่น่าเบื่อสุดๆ ไม่เขา้ใจเลย วา่ท าไมพวกสายวิ

ทย์อย่างพวกฉันต้องเรียน แต่ไอม้าตรการศกึษามันบังคับแทนท่ีพ่อกับแม่จะกลุ้มไปกับพวกฉัน กับดีใจยิ่งกว่าไดเ้งินเป็น

ล้านๆยูโรเลยล่ะ  

           “ใครตอบได้บ้าง” เสียงของชายแก่ผมสีดอกเลาทัง้ศีรษะจ้องมองผ่านภายใต้กรอบแว่นท่ีเก่าบุโรท่ังรุ่นเอลวิช กับ 

The beetles ด้วยสายตาทีเ่ครง่เครียด  

           เขาคนนั้น คือ มิสเตอร์ สติกซ์ เป็นคนหัวโบราณ และเขม้งวดสมชื่อ สายตาของเหล่านักเรียนในห้องรีบสแกน

ตัวหนังสือสีมว่งเล่มหนาที่อยูเ่บื้องหน้า ยกเว้นฉันท่ีวางปากกาและเอาหมอนเล็กสีขาวมาวางบนโต๊ะพร้อมกับเอาหัวพงิไป

แทน 

           ...เหอะๆ ฉันไม่ท าหรอก ท าไปท าไม เพื่อเอาตวัรอดเหมือนคนอื่น...ก็คนไม่ชอบ...จะท าไปก็ไม่เห็นมีคะแนนเพิ่มขึ้น

เลย...เท่าไหนเท่านั้น...อาจารย์คนน้ีน่ะ งกคะแนนยิง่กว่าน้ าทะเลในมหาสมุทรซะอีก       

“โนคาเอล!” 

          เสียงแหบแห้งตะโกนของชายแก่ไดด้ังขึ้น ร่างของทกุคนสะดุ้งเฮือกราวกับถูกไมเ้รียวประจ ากายของชายแก่ฟาด

เข้า สายตาของทุกคนในห้องจับจ้องมาที่ฉันด้วยความลุ้นระทึก เขาเดินตรงมาที่ฉันโดยไม่เหลียวแลไปทางอื่น ฉันลุกขึ้น

และยืนบิดขี้เกียจเล็กน้อยตามมารยาทท่ีฉันชอบท าประจ า เขาจอ้งฉันไม่กระพริบตา 

            “ค่ะ” ฉันยิ้มหวานใส่เขา...แต่ในใจอยากจะฟาดกบาลล้านๆด้วยหนงัสือของเขาให้สลบ 

            “สถาปัตยกรรมในยคุศตวรรษที่16เป็นอยา่งไร” น้ าเสียงไม่พอใจเต็มทีเ่ริ่มถามมา 

             ฉันท าเป็นนึกทั้งๆทีใ่นหัวสมองของฉันตอนน้ีกลวงโบ๋ไม่มอีะไรเลยแม้แต่น้อย 



            “อืม........อะไรดีล่ะค่ะ” ฉันถามเพื่อใหเ้วลายืดเยื้อออกไปและใช้นิ้วเคาะไปเรื่อยๆ “ปราสาท โบสถ์ ราชวัง หรือบ้าน

ทั่วไป” 

            “อะไรก็ได้ที่เป็นสถาปัตยกรรมในยคุนั้น” ...น่ะ...เล่นแบบนี้เหรอ.... 

            ฉันเหลือบมองไปที่โต๊ะข้างๆ เพื่อนของฉันหยิบกระดาษทีเ่ขียนข้อมูลโชว์ใหต้ัวอักษรเปง้ๆในน้ัน  

            “ส่วนใหญ่จะใช้ก้อนหินขนาดใหญม่าก่อสร้าง” ฉันตอบคล่องปรื๋อไปทันที 

            “แล้วไงต่อ” สายตาคู่นั้นยังจ้องไม่เลิก ราวกับจะจับผิดทกุท่วงท่าของฉันก็ไม่ปาน  

            “อ่า........แล้วก็” ฉันเหลือบมองอีก เพื่อนๆในห้องบางคนชว่ยกันชูกระดาษขึ้นมา แต่...โธ่เวย๊!...ทางขวาหน่อยซี้...

ไม่เห็นโว๊ย!..มิสเตอร์ สติกซ์ก็บงัจริง....ชิ... “ก็.......” 

            “ก็-อ-ะ-ไ-ร” น้ าเสียงเน้นทุกพยางค์ยิง่ท าให้ใบหนา้ของฉนัผุดไปด้วยเหงื่อ พูดงา่ยๆตอนนีฉั้นอยู่ในสถานะในเอม

เอสเอ็นท่ีออนอยู่วา่ “เหงื่อแตก” มักใช้เฉพาะเวลาอับจนหนีไม่รอด ต้องขอความชว่ยเหลือS.O.Sด่วน 

            ยกตัวอย่างเช่น...การบ้านวิชาเลขเสริมที่ต้องส่งพรุ่งนี้ แตท่ าไม่ได้ซักข้อ แถมต้องเป็นแสดงวิธีท าด้วย จึงต้องขอ

ความชว่ยเหลือจากคนเก่งๆที่ออนอยู่ พวกนั้นจะรูเ้รื่องเองโดยอตัโนมัติและจะแสกนลงเครื่องพร้อมกับส่งกระจายไปทุก

เมลในห้องทันที แล้วตอนเช้าพวกเราทุกคนกจ็ะปลอดภัยจากวิกฤตครั้งใหญ่          

            ทุกคนมองหน้ากันและไม่รู้จะท ายังไงให้แนบเนยีน หนุ่มฮิพพอพคนหนึ่งทนสภาพไม่ได้กบัส่ิงที่เกิดขึ้น จึงลุกขึ้น

และชูกระดาษให้ฉัน ฉันชะโงกไปเล็กน้อยและยิ้มกวา้ง ทว่า! ผู้ปุจฉากลับหันหลังไปมองทันใด! 

            “ท าอะไรน่ะ นายเมลสัน” คิ้วสีดอกเลาขมวดเข้าหากันและเอ่ยถามดว้ยน้ าเสียงเขม้ๆ กับส่ิงที่เห็นด้วยความสงสยั 

            เพราะ เมลสัน ก าลังเต้นท่าแรพและโยกไปมาพร้อมกับเสยีงเพลงฮิพพอพท่ีก าลังฮติจากวทิยุเครื่องใหญ่ท่ีมันถูก

ตั้งไว้บนโต๊ะเสมอ เขาท าท่าขยุ้มกระดาษและแอบส่งไปใหค้นที่น่ังข้างหลังพร้อมกับเต้นทา่ซะเมามัน 

           “อ้อ! เพลงใหม่นี่มันมากนะ่ ‘จารย”์ เขาสะบัดหวัไปมาและท าเริ่มเต้นท่าฮิพพอพขึ้น “ตอนแรกจะเต้นเงยีบๆตอนใส่

หูฟังแล้ว แต่มันมากจนมันหยุดแข้งหยุดขาไม่อยู่ กเ็ลยต้องปลดปล่อยน่ะ เลิกเทศน์แล้วมาเต้นด้วยกันก็ได้เหอะ ‘จารย”์ 

           “....เราท าได้ เราสามารถท าได้ เราท าได้ เราสามารถท าได้....พลังที่แข็งแกร่ง พลังที่เกิดจากโยก พลังที่

แข็งแกร่ง พลังที่เกดิจากโยก....” เสียงเพลงฮิพพอพดังตึงๆขึ้น ท าให้นักเรียนท้ังห้องแอบโยกเล็กๆ 

           และแล้ว ชายแก่กเ็ทศนย์าวทันทีเพราะนิสัยความเฮี๊ยบของเขานั้นทนไม่ได้ เมลสันยอมทนฟังจนหูชา แต่กช็ูสองนิ้ว

ให้ฉันขณะเต้นอยู่ดว้ยความไม่แคร์ผู้เป็นครูบาอาจารย์ กระดาษขยุ้มก้อนนั้นถกูส่งไปเรื่อยๆจนมาถึงฉัน ฉันรีบแกะทันที

และมองปราดไปทันท ี



           “อาจารย์ค่ะ  การตกแตง่สถานท่ีจะใช้เป็นภาพวาดอิงศาสนาค่ะ” เสียงขัดจังหวะของฉันดังแทรกขึ้น ท าใหช้ายแก่

ชะงักและหันมาเล่นงานฉันต่อ 

           “แค่นั้นเหรอ มีอะไรอีก” ...ฉันท าท่าเหมือนคดิออกและเคาะนิ้วอีก2-3ที แต่ทันใดนั้น! 

“กร๊ิงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง!” 

            เสียงแห่งอิสรภาพท่ีเหล่านักเรียนรอคอยได้ดงัขึ้น...ยาฮู!้....หมดแล้ว วิชานอนหลับน่าเบื่อ....ทุกคนในห้องส่งเสียง

เฮลั่นด้วยความดีใจ...ก็แน่ล่ะ...อีก3นาทเีปลือกตาได้ปิดลงแน่ๆ....มิสเตอร์ สติกซ์ จ้องฉันอยา่งเจ็บใจ เขาน่ะจ้องจะจับผิด

นักเรียนท่ีไม่สนวชิาของเขาอยา่งฉันอยู่แล้วล่ะ  

          เขาเดินกลับไปท่ีโต๊ะครู ที่อยู่หน้ากระดานและเอามือทุบกบัโต๊ะทันที นักเรียนทุกคนน่ังลงทีน่ั่งตัวเอง              

           “ฉันมีข่าวมาบอก” เสียงทีเ่ข้มงวดไดก้ล่าวขึ้น “ฉันจะไม่อยูท่ี่น่ี3เดือน เพราะฉันจะต้องไปอาจารย์พเิศษที่ประเทศ

จีน” 

             นักเรียนท้ังห้องยิ้มกวา้งอย่างระร่ืนในขณะท่ีเก็บของใส่กระเป๋า แน่ล่ะ...สวรรค์สถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วย

เลย.... 

            “แต่ ฉันไม่ให้พวกเธอวา่งงานแน่” ชิ!...มิสเตอร์ สติกซ์ ยิ้มอย่างเหี้ยมเกรียม “ฉันจะให้พวกเธอท ารายงานส่งฉันดว้ย 

เป็นงานเดี่ยว ห้ามท าเหมือนกัน ให้เขียนเอง หา้มพิมพ์ จะเสนอเป็นรูปแบบอะไรก็ได้ แต่ฉันขอหลักฐานด้วย หวัข้อเรื่องคือ

...... ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับศตวรรษที่16 จะเป็นเรื่องอะไรก็ไดท้ี่สนใจ แต่ขอให้มันเคยเกิดขึ้นจริงในศตวรรษนั้น ส่งส้ิน

เทอมนี!้” เขามองตาขวางมาที่ฉันก่อนกระแทกเสียงหนักๆลงไป “เชิญ!” 

            อาจารย์สุดเฮี้ยบได้กา้วขาฉับๆเดินออกจากห้อง4วิทย์ไปอย่างรวดเร็ว ทุกคนในห้องมองดชูายแก่ผู้นั้นจนลับตาไป 

และรีบแยกยา้ยกันกลับบ้านทันที เหลือเพียงแต่ฉันที่ก าลังหลุกหลิกเก็บของใส่กระเป๋าและลุกขึ้นเพื่อท่ีจะเดินกลับบ้าง แต่

แล้วก็มชีายหนุม่คนหนึ่งมายืนรอ             

           “เป็นไง เมื่อกี้หลับเปล่า” ฉันยิ้มทันทีเมื่อชายหนุม่ผู้น้ันถาม เรือนผมสั้นสีทองบรอนซ์และ แววตาอ่อนโยนเต็มไป

ด้วยค าถามสีเขียวเข้มจัดนั้นไมใ่ช่ใครอื่น นอกจาก เอริค เพื่อนสมยัเด็กของฉัน รูปร่างที่สูงใหญ่ของเขาบงัจนท าให้ฉันไม่

สามารถหลีกเล่ียงได ้

           “หลับ” ฉันตอบไปตรงๆและเอ่ยถาม “แล้วนายล่ะ  หลับรึเปล่า” 

           “เกือบหลับน่ะ” เขาเสยผมหน้ามา้ที่ปรกหน้าของเขา “แตพ่อเมลสันช่วยเธอดว้ยการเปิดเพลงนั่นนี่ คืนชีพเลยล่ะ รีบ

ไปเหอะ เดี๋ยวเธอก็กลับไปหางานไม่ทันหรอก” 



           เออ....จริงด้วย....ฉันรีบจ้ าอ้าวเดินออกไปพร้อมกับชายผูน้ั้นทันท ีในระหว่างทางตามระเบยีงที่กว้างใหญ่หนุ่มรา่ง

สูงใหญก่็ถามขึ้นมาดื้อๆ 

          “เฟรย่า คดิยงัไงกับรายงานของสติกซ์ล่ะ” 

            ฉันท าหน้าเบ้และหัวเราะเหอะๆ 

           “แน่ล่ะ! ตั้งใจแกล้งฉันชวัร์” 

           “อืม” เอริคเออออกับส่ิงทีบ่อกมา “ก็เธอชอบต่อต้านในวชิาของเขานี”่ 

            ฉันท าหน้าเซงๆกับส่ิงที่พูดถึงอยู่....วิชาโบราณๆ...นิทราเจยีนตาย...เหอะๆ.... 

           “เฮ้อ......ก็มันน่าเบื่อจรงิๆน่ะ  นายก็รู้นิสัยฉันดีนี่วา่ฉันน่ะ ถ้าไม่ชอบอะไรฉันก็จะไม่ชอบ” ฉันพ่นลมหายใจ “ไม่

เสียเวลามาเสแสร้งหรอก ท าไปยงัไงเขาก็ไม่พิศวาสให้คะแนนกิ๊งๆหรอก” 

            พวกเราเดินไปถงึตู้ล็อกเกอร์ ฉันเปิดตู้ของฉันและยดัหมอนเข้าไป ในขณะท่ีเอริคก าลังหลีกเล่ียงค าถามของสาวๆ

สิบกว่าคนทีก่ าลังรมุล้มเหมอืนผ้ึงรุมดอกไม้ เอ๊ย ลืมไปวา่มันเป็นผู้ชาย ต้องบอกวา่ หมู่ดาวล้อมเดือน ที่หอมหวานอยู่

ตอนนี.้...ซวยไปนะเพื่อน...เกิดมาดันหล่อซะนี่....ฉันมองรีบปิดและสะพายเป้ท่ีหลังพร้อมกับลาเอรคิทันที 

           “ไปก่อนนะ เพื่อนรัก!” ฉันยิ้มโชว์ฟันให้ก่อนท่ีจะเผ่นไม่รอ 

            “เฮ!้ เฟรย่า รอเดี๋ยว” 

             ฉันวิ่งโกยแนบไปทันที ไม่สนใจเพื่อนซี้อย่างเขาแมแ้ต่น้อย...ท าไมน่ะเหรอ...ก็ดูซิ....จ านวนแฟนคลับเยอะขนาดนี้...

ขืนรอล่ะก็....โดนพวกแฟนคลับรุมแน่ๆ....และอีกอย่าง...ฉันก็ต้องรับจ้างท างานพาร์ทไทม์เป็นประจ าอยู่แลว้ วันนี้กเ็ช่นกัน

....แต่จะเป็นงานอะไรน้ันก็แล้วแต่ผู้จัดการวา่จะให้อะไร   

            ที่น่ันดูตึกภายนอกก็ตกึเก่าๆสีขาวออกเหลือง ธรรมดาๆ ไม่มีอะไร มีแต่ประตูและหนา้ตา่งท ามาจากไม้เกา่ๆ แตใ่น

ห้องรองานน้ัน มคีนอยู่เยอะแยะเลยล่ะ มีทั้งเดก็ คนแก่ คนวัยกลางคน หรือแม้กระทัง่พวกวัยเดียวกับฉัน จะได้งานเมื่อไหร่

ก็ต้องรอฟงัเสียงประกาศ แต่อยา่งฉันน่ะโดนเรียกงานบ่อย 

            “เฟรย่า   โนคาเอล” ....นั่นไง....ยังไม่ทันน่ังก็มาและ 

              “ค่า!” ฉันขานตอบรับและเดินดุ่มๆไปทันที 

           ฉันเดินเข้าไปในห้องทีม่ีประตูสีน้ าตาลแก่ๆมีราขึ้น เมื่อฉันเหยียบเขา้ไปในห้องนั้นแล้ว ชายแก่ผมสีน้ าตาลร่างอว้น

ก าลังมองฉันดว้ยสาตาที่อิ่มเอมใจผิดปกติ แววตาคู่นั้นดูร่าเรงิมากเกินไปจริงๆ เขานัง่รออยู่บนเก้าอี้ ฉันน่ังเก้าอี้ฝ่ังตรงขา้ม

และทักทาย 



           “สวัสดีค่ะ คุณ เครฟ” ฉันทักทายอยา่งเป็นกันเอง 

           ชายแก่ผู้นั้นยิ้มรับและพยกัหน้า พร้อมกับหยิบซองเอกสารซองหน่ึงส่งมาให้ฉัน ฉันเปิดซองและดูเอกสารขา้งใน ใน

นั้นมีแผนท่ีเมืองๆหน่ึง และเอกสาร2-3แผ่น....อะไรเนี่ย....ยังกับพวกโฉนดที่ดิน...ดวงตาสีแดงฉานคู่งามของฉันคู่นีเ้ต็มไป

ด้วยความสงสัยและมองหน้าคุณเครฟ 

            “นี่มันอะไรค่ะ?” ฉันถามไปโง่ๆ...ก็มันไม่รู้นี่ ไม่ถามนี่โง่ยิง่กว่านะ...“หรือว่าจะให้ไปส่งจดหมายที่นี่เหรอคะ่” 

             “งานไง” สีหน้าของเขาเตม็ไปด้วยความแชม่ชื่น “งานน้ีใช้ระยะเวลายาวหน่อยนะ ผู้จ้างเคา้จ้างเธอนานเลยล่ะ” 

           “แล้วมันคืองานอะไรค่ะ จะได้รีบท าตอนนี้เลย” ความกระตอืรือร้น อยากได้เงิน ของฉันมันโลดแล่นทันท ี

           “ฮะๆ ไม่ต้องรีบหรอก” คุณเครฟหัวเราะข าขัน “งานน้ีเธอต้องท าเป็นปีเลย ก็แค่ให้ไปเฝา้ทีด่ินปีหนึ่งอยู่คา้งเลย ที่ 

ปราสาท” 

           “ปราสาทหรอ ฮะๆ” ฉันหัวเราะแห้งๆ “คงไม่ใช่ปราสาทแหง่ทรานซิลวาเนยีใช่มั๊ยค่ะ”                    

           “ฮะๆๆๆ” เสียงหวัเราะของคุณเครฟคราวนี้ดงักวา่ “คิดผิดแล้วล่ะ เฟรย่า เธอน่ะต้องไปเฝ้าที่ๆเธอคิดว่าไมใ่ช่น่ะ” 

           “ฮะๆๆๆๆ....หา๊! อะไรนะ!” ดวงตาของฉันเบิกกวา้งด้วยความตื่นตระหนก เกดิการสะอึกลมไปทันใด....

ม่ายยยยย! ไม่จริง!....ปราสาทคืนหลอกวิญญาณหลอน ไปแล้วกูไ่ม่กลับน่ันเหรอ...ฉันปฏิเสธเสียงแข็งไปทันท ี“คุณเครฟ 

งานน้ีหนูไม่เอาดว้ยนะ! ให้ไปเฝ้าปราสาทน้ันคนเดียว! ไม่เอาด้วยหรอก!” 

           “น่านะ เฟรย่า” คุณเครฟขอร้องและส่งสายตาวิงวอนเหมอืนเด็กน้อยข้างถนนขอเงินกินขนมที่น่าสงสาร “เธอน่ะเป็น

คนเกง่ ท างานทุกอยา่งได้ผลหมด ชื่อเสียงการรับจ้างของเธอน่ะโด่งดงัมากถงึพวกไฮโซเชียวนะ ราคาทีจ่้างก็สูง ไมใ่ช่ถกูๆ

ซะหน่อย! ไม่งั้น! ฉันจะรับงานน้ีเพื่อเธอท าไมล่ะ” 

           “ไม่ล่ะค่ะ! งานน้ีถา้พ่อหนรูู้ล่ะก็เฉือนแน่ๆ!” ฉันส่ายหัวลูกเดียว....ไม่มีทาง!....ต่อให้พ่อยอม...ก็ไม่เอา 

           คุณเครฟถอนหายใจด้วยความเสียดายและมีสีหน้าเศร้าๆมาทดแทน 

           “เฮ้อ......เสียดายจรงิ” เขาว่า “สงสัยเงินสามพนัล้านยูโรที่รออยู่ข้างหน้า บัดนี้คงปลิวว่อนไปตามสายลมที่ไร้

จุดหมายปลายทาง ไมม่ีใครปรารถนาจะรับมันเข้าบา้นเลย เมื่อกีฉั้นก็เพิ่งรับเงินจากเขาพอดดี้วย ผิดสัญญาก็คงต้องคืน

เงินล่ะนะ”          

            เอ๊ะ! เมื่อกี้ฉันฟังไม่ผิดใชม่ั๊ย......สามพันล้านยูโร .....คงไม่ใช่สามพัน...My Money พระเจ้าของเงินตราทกุสกุลที่

ฉัน(คนเดยีว)นับถือได้ประทานพรงามๆมาซะและ...อืม...เอาไงดีล่ะ...ถ้าพ่อรู้มีหวัง...ไม่เหลือแน่ๆเลย....แต่เอ.....จะว่าไป

....เดี๋ยวนี้แม่ก็ไม่สง่เงินมาให้บ่อยๆแล้วดว้ย....ถ้าไม่ท าล่ะ.....พวกเราต้องอดตายแน่ๆ....เออ...เส่ียงกเ็ส่ียง.....           



            “ก็ได้ค่ะ! คุณเครฟ” ฉันตอบด้วยความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ “งานน้ีหนูจะไม่ท าให้บริษัทรับจ้างของคุณเครฟผิดหวัง

ค่ะ”  

            สีหน้าของคุณเครฟกลับเต็มไปด้วยชีวติชวีาอกีครั้ง เขาจับมือฉันและเขยา่ๆ 

            “ขอบคุณเธอมาก! เฟรย่า ชั่วชีวตินี้บริษัทเราจะไมม่ีวันลืมเธอเลย!” น้ าเสียงของเขาเตม็ไปด้วยความตื้นตันใจ 

            “ค่ะๆ” ฉันยิ้มแห้งๆและพยักหน้าหงึกๆ....ทั้งๆที่ใจ....มันปฏิเสธสุดๆ....กลัวก็กลัว...แต่เงินทองมันส าคัญ.. 

             “เริ่มงานต้องแต่คืนพรุ่งนีเ้ลย ข้อมูลทุกอย่างอยู่ขา้งใน” 

 

            “อะไรนะ! แกจะไปอยูท่ี่ปราสาทแห่งทรานซิลวาเนีย1ปีหรอ” เสียงดงัล่ันของชายแกท่ี่ตอบมาจากทาง

โทรศัพท์มือถือดังขึ้นทันทีเมื่อรู้ขา่ว 

            “ค่ะ” ฉันตอบในขณะที่ยนืโหนบาร์ ในรถไฟใต้ดินอยู่ “ก็พ่อมันจ าเป็นจริงๆ” 

            “นี่แกคิดยงัไงเนี่ย ตัวฉันเองเป็นบาทหลวง เคยมคีนจ้างไปสวดงานล้างปา่ชา้ที่น่ัน ฉันยังไมไ่ปเลย” เสียงปลายสาย

โวยวายไม่รู้จกัหยุด “ฉันส่งแกมาเรียนท่ีโรมาเนยี! ไม่ใช่มารับจ้างเฝ้าที่ดินหลอนๆแบบนั้น!  และฉันไม่สามารถท าพันธุ์กับ

แม่แกได้แล้วด้วย!  แกก็รู้สมรรถภาพทางเพศของฉันมันเสื่อมโทรมไปแล้ว!  แกกลับไปปฏิเสธงานเดี๋ยวนีเ้ลย ถ้าแกไม่

ปฏิเสธ ฉันจะไปรับแกกลับอังกฤษ!” 

            “แต่พ่อ! สามพันล้านยูโรเชียวนะ ส-า-ม-พั-น-ล้-า-น ยูโร!” ฉันย้ าราคาที่จะไดม้า “แค่ไปเฝ้าปีเดียวเอง คุ้มจะตายไป 

แล้วเดีย๋วนี้แมก่็ไม่ส่งเงินมาให้พวกเราแล้วดว้ย แม่น่ะ! วันๆมัวแตขุ่ดหาของเกา่ไม่รู้จกัหยุดหยอ่น ทิ้งลูกกับสามีนัง่ตา

ปริบๆรอคอยไปวันๆ ถ้าเราไม่หาเงินมาล่ะ หนูกับพ่อต้องอดตายทัง้คู่แน่นอน” 

            เสียงของพ่อเงียบไปซักครู่ราวกับใช้ความคดิตระหนักบางอย่าง...กวา่จะตอบมากใ็กล้ถงึสถานท่ีจะลง 

             “.....เออ......แล้วแต่แกล่ะกัน...” ...เยส!...เข้าแผน...น้ าเสียงเคร่งเครียดตอบกลับมา “แต่!.....ฉันจะส่งของไปให้แก

แน.่...แกจะไปอยู่ที่ปราสาทแห่งทรานซิลวาเนียใชม่่ะ” 

             “ใช่ค่ะ” ฉันตอบ เสียงประกาศจอดหน้าสถานีต่อไปได้ดงัขึ้น “แค่นี้ก่อนนะพ่อ วันหลังจะโทรมาใหม่นะ” ฉันวาง

สายทันทีทั้งๆที่มเีสียงเรียกจากปลายสาย 

             รถไฟได้จอดที่สถานีท่ีประกาศ ผู้คนในรถไฟได้เดินออกจากประตู เหลือเพียงแค่3-4คนเทา่นั้นที่น่ังอยูใ่นรถไฟนั้น 

ฉันเดินออกไปเป็นคนสุดทา้ยของกลุ่มคนทีจ่ะลงสถานีน้ี ท่ีสถานนีั้นมีผู้คนมากมาย ต่างกเ็ดินกลับบ้านของตน บางคนพอ

ลงที่สถานีน้ีแล้ว เมื่อขึ้นไปบันไดเล่ือนแล้วก็เรียกรถแท็กซี่ 



             แต่ส าหรับคนทรัพย์จางอย่างฉัน เดินเท่านั้น ที่ชว่ยได!้ ให้ตายซี้....ค่าเชา่หอยงัไม่ได้จา่ยเลย              

             เช้าวันต่อมา เสียงสกุณาร้องเรยีกเป็นสัญญาณของเชา้วนัใหม่ ดวงตะวันสีทองได้โผล่จากขอบฟ้าที่กว้างใหญเ่ข้า 

แต่จู่ๆกม็ีเสียงอ๊อดหน้าห้องดงัขึน้......ใครกดตัง้แตเ่ชา้เนี่ย.......คนยิ่งงว่งๆอยู่.......ฉันเกาหัวแกรกๆก่อนที่จะเดินเอื่อยๆไป

เปิดประต ู

             “ไง! ช้าจริง” หนุ่มร่างใหญ่ในชุดนกัเรียนนั้นว่าใหญ่ “เร็วๆหน่อยซิ เดีย๋วกเ็รียนไม่ทันหรอก” 

             “วันน้ีฉันไม่ไปนะ เอริค” ฉันส่ายหัวและบอกต่อไป “นายไปเถอะ ถา้ครูเลซีถ่าม ก็บอกไปวา่ฉันย้ายบา้น” 

            สีหน้าของชายหนุ่มคนนัน้ซีดทันทีเมื่อไดย้ินค าๆนี ้

            “ย้ายบ้าน! เธอจะไปไหนน่ะ” น้ าเสียงได้แปรเปล่ียนนเป็นเสียงที่ร้อนรนทันที 

            “ฉันจะไปท างาน” ฉันตอบ “ที่ปราสาททรานซิลวาเนีย” 

             “ปราสาทมดืๆนั่นเหรอ! นี่เธอจะบา้รึไง!” คิ้วของเอริคผูกเป็นปม และ พูดรัวทันที “ปราสาทน่ันน่ะ น่ากลัวจะตาย 

ไม่มีใครเขาอยากค้างคืนที่น่ันหรอกนะ ท างานแค่กลางวันไม่ได้หรอ ที่หอพักนี้ในบูคาเรสต์ก็ดีอยู่แลว้ไม่ใช่หรอ 

สะดวกสบาย ไปไหนก็ง่ายจะตาย รึว่าเธอไม่ชอบ” 

             “ฉันก็ชอบที่น่ีเหมือนกัน แต่ฉันต้องท าเพื่อตวัฉันกับพ่อและเงินสามพันล้าน” ฉันตอบไปตามความจริง 

             “เอางี้ดมีั้ย! เดี๋ยวเธอไปเปิดบัญชีแล้วฉันจะโอนเงินส่วนตวัของฉันไป” เอริคเสนอกับฉัน “เธอจะได้ไม่ต้องไปท างาน

น่าสยองแบบนี”้  

             อ่า....ขอบคุณนะเอริค...นายชา่งเป็นเพื่อนที่ดจีัง....แต่ฉันส่ายหัว และยืนยันค าเดิม 

             “ไม่ต้องเลย ฉันรู้ว่านายรวย แต่ฉันไม่ชอบเป็นหน้ีใคร” 

             แววตาสีเขียวที่เต็มไปดว้ยการอ้อนวอนมองมาที่ฉัน 

             “อย่าไปเลย เฟรย่า เชื่อฉันนะ ถือว่าเพื่อนซี้ของเธอคนนีข้อร้องเหอะ อยา่ไป!” 

             ฉันหาวเล็กน้อย และก าลังจะปิดประต ู

             “พอๆๆ พอได้และ ฉันจะนอน นายไปเหอะ” มือของฉันปัดไล่เขาไป “ฉันไม่ได้ย้ายโรงเรียนซักหน่อย จะมาอ้อนเพื่อ

อะไร เอาไว้อ้อนตอนท่ีฉันจะกลับอังกฤษจะดีกว่านะ ยงัไม่ได้ไปไหนซักหน่อย” 

             “เดีย๋วก่อน เฟรย่า!” 



“ปึ้ง!” 

            เสียงประตูห้องได้ถูกปดิลง เอริคทุบรัวทีป่ระตเูพื่อเรียกฉันออกมาคุยให้รู้เรื่องจนแทบจะพงั...ให้ตายเถอะ!....นี่แค่

เพื่อนยังขนาดนี้ ถา้ฉันเป็นแฟนมนัมีหวัง มันคงท าตามฉากมิวสิกวีดีโอ วิ่งฝ่าฝนแหกปากตะโกนวา่ฟ้าไม่ยุติธรรมแน่ๆ 

           เวลาได้ผ่านไปหลายชัว่โมงจนเที่ยงวัน ฉันลุกขึ้นจากเตียงอีกครั้งหลังและเดินลากเขา้ห้องน้ าไป ซักพักกเ็ปล่ียนไป

ใส่ชุดตวัโปรดของฉันเข้า 

           เส้ือสีขาวเอวลอยไมม่าก หลวมๆ คอเป็นระบายปกตั้ง แขนยาวบานๆมีริบบิ้นสีด าผูกบางชว่ง ตวักระดมุเป็นสาย

เข็มขัดแทน กางเกงหนังขาส้ันสีด าสนิมออกสไตล์พังค์ๆมีสายโซ่หอ้ยที่หูเข็มขดั ปกติจะใส่ถงุเทา้ส้ันๆกับรองเทา้ผ้าใบ แต่

วันน้ีต้องบกุไปถึงปราสาทน่ัน อยา่งงีก้็ต้องเป็นถงุเทา้ลายขวางขาวด าสลับกันกับรองเทา้บู๊ตหนังสีด าคู่นั่นซะและ  

           ฉันมองตัวเองในกระจกตวัท่าทางเก้งๆกังๆเล็กน้อย...แปลกๆแฮะ...ไม่ได้ใส่รองเท้ากับถุงเทา้คู่นี้นานแลว้ ผมซอย

สไลด์ปรกหน้าผากของฉันที่ยาวตรงสลวยด าสนิทนั้นยาวขึ้น ดวงตาสีแดงฉานท่ีแตกต่างจากคนอืน่น้ันยังคงสดราวกับสี

โลหิต มันเป็นแบบน้ีมาตัง้แตเ่กิดแล้ว ท้ังๆที่พ่อกับแมก่็ไม่มดีวงตาสีนี้ คิดแล้วก็ยงัสงสัยไม่หายเลย 

           ฉันเหลือบไปมองนาฬิกาข้อมืออีกครัง้....อึ๋ย!...เสียเวลานานมากและ....ว่าแล้วฉันก็ถือกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สอง

ใบสีน้ าตาลทั้งสองขา้งไปทันที พร้อมกับเรียกแท็กซี่  รถเก๋งแท็กซีสี่ม่วงเหลืองได้มาจอดตรงหน้าฉัน ฉันกระโดดขึ้นไปและ

รีบบอกไปทันที    

           “ไปปราสาทแห่งทรานซิลวาเนยี” 

            รถแท็กซี่ได้บึ่งออกไปอยา่งไม่รอชา้ มันได้ผ่านไปหลายสถานท่ี จากตวัเมืองกก็ลายเป็นนอกเมือง ย่านชนบท 

พฤกษชาตสีิเขียวหลายเฉดได้ไหวเอนไปตามลม มีทุ่งหญา้รายล้อมตามข้างทาง มันได้แล่นไปเรื่อยๆจนไปถึงที่นั่น 

             ปราสาทแห่งทรานซิลวาเนีย....สถานท่ีมีชื่อเสียงของประเทศแห่งนี้ พวกชาวตา่งชาติแห่กันมาดูที่นา่กลัวแหง่นี้บ่อย

มากๆในตอนกลางวัน เพราะว่าทีน่ี่เคยเป็นหน่ึงในสถานท่ีในนิยายเรื่องโด่งดัง เรื่อง แดรกคูล่า และดันไปอ้างอิงใน

ประวัติศาสตร์คร่ าครึเขา้ เกีย่วกบัเจ้าชายจอมทรราชย์ผู้ครองเมืองแถบนี้และอาศัยอยู่ที่นี่ นามวา่ เคานท์ แดรกคูล่า น่ะซิ 

รายล่ะเอียดฉันก็ไม่รู้มากหรอก รูแ้ค่วา่ เป็นพวกโรคจิต ชอบฆา่คนเป็นด้วยการทรมาน  

           ทางเข้าไปสู่ที่น่ันน้ันมืดและป่าแถวรกชัฏราวกับเจริญเติบโตและไม่มีใครใส่ใจไปตามกาลเวลา ฉันมองไปท่ีนาฬิกา

ข้อมือ มันได้บอกเวลาว่า ตอนนีเ้ป็นเวลา6โมงเย็นแล้ว            

            และแล้วรถเก๋งก็ได้ขึ้นเทอืกเขาคารเ์ปเธยีน คนขับรู้สึกประหม่ามากในขณะท่ีขับ ร่างของเขาส่ันเป็นเจ้าเข้าด้วย

ความหวาดกลัวมองมืดมิดจนถึงปราสาทแห่งทรานซิลวาเนีย          

            พอไปถึงฉันก็รีบจ่ายเงินให้แท็กซี่ผู้นั้น และมองไปรอบๆบริเวณแถวนั้น 



            .....อยากบอกเลยวา่.....บรรยากาศแถวนี้....ช่างวังเวงและสามารถกระตกุขวัญตลอดเวลามากกวา่ป่าช้าฝังหลาย

ร้อยศพที่โบสถ์ของฉันซะอีก.....ขนาดคนไม่กลัวผีอย่างฉัน แอบหวัน่ใจ..... 

            อาจเป็นเพราะ มเีสียงของสัตว์ที่ชอบหากินในเวลากลางคนต่างกู่ร้องเป็นระยะๆไม่ขาดสายด้วยล่ะมัง้ ก็เลย สร้าง

ฉากสยองดีๆต่อหน้าของฉันได้ ฮะๆ 

            ป่าไม้แถวนีร้กชัฏไม่พอ ยังสูงมากด้วยจนแปบจะไมม่ีแสงลอดผ่านมาได้เลย...ถ้าเดินเข้าไปในน้ี...7วันยังหาทาง

ออกไม่เจอแน่..... 

            ปราสาทสีด าเก่าโทรมๆสนิทที่สูงตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหนา้ของฉันดูน่าสะพรึงกลัว เป็นตวัชว่ยใหเ้กดิภาพหลอน

ตามพวกหนังซีรีส์ได้เลย 

            จันทรากลมโตบนฟากฟา้สีด าสนิทนั้นเตม็ดวงและมีสีเหลืองอมส้มๆ ราวกับวา่ เมื่อมันผ่านเมฆสีด านั่นแล้ว มันจะ

เปล่ียนเป็นสีแดงดั่งเลือดที่ออกมาจากอวยัวะของคนเรากว็า่ได้ 

“บรืนนนนนนน!” 

            เสียงรถได้ดังขึ้นอกีครั้งและรีบบึ่งจากไปอยา่งรวดเร็ว....แน่ล่ะ ฉันคนหนึ่งก็ไม่อยากอยู่แถวนี้ในยามวิกาลนานๆ

หรอก...ฉันหยิบกระเป๋าเดินทางและเดินมาที่หนา้ปราสาทสยองขวญันั้น เท้าของฉันหลุดเดิน พร้อมกับสูดหายใจเข้าไป

ลึกๆ และจับที่จับประตูอันใหญ่เคาะทันท ี

“ก๊อกๆๆ ก๊อกๆๆ” 

            เสียงเคาะกระทบระหวา่งที่จับกับประตดูังขึ้น ทว่ากลับไมม่ีเสียงใดตอบสนอง ฉันมุ่นคิ้วด้วยความสงสัย และหยิบ

เอกสารมาอ่านอกีครั้ง....ไม่เห็นมอีะไรนอกจากโฉลดที่ดินเลย...อะไรเนี่ย ให้มาเฝ้าทัง้ที ไม่มีอะไรบอกเลยเหรอไงนะ.....อืม

... 

            ...เอ๋!....นั่นกระดาษโน๊ตอะไรน่ะ...มีประโยคใจความสั้นๆเขียนหวดัๆดว้ยแฮะ... 

 

เมื่อคุณไปถึงทีน่ั่นแล้ว คณุเข้าไปได้เลยประตนูั้นอยู่ทีรู่ปปั้นหน้าประตูทางขวามอืเพราะตอนนั้นมีคณุอยู่ทีน่ั่นคน
เดียวแล้ว แล้วหอ้งของคณุนัน้ เป็นหอ้งที่อยู่ใกล้ๆกับห้องหนงัสือชัน้3 

ลายประตูเป็นลายตัวสัญลักษณ์ Vตัวใหญ่ๆ สลักอยู่ที่ประต ูแผนที่ในปราสาทนีอ้ยู่ในซองนี้แลว้ ท าความสะอาด
ที่นีด่ว้ยนะครับ ออ้! ผมขอเตือนดว้ยนะว่า ประตลูายปศีาจแวมไพรใ์นหอ้งหนงัสอืนัน้ หา้มเปดิเด็ดขาด ไมว่า่จะเกดิ

อะไรขึน้ก็ตาม อยา่เปดิมนั! 



             ....โธ่เว๊ย!...ท าไมไม่บอกแต่แรกฟะ!...ปล่อยให้โง่เคาะตัง้นาน!....ว่าแล้วฉันเดินไปหยิบกญุแจที่ในกระดาษโน๊ต

เล็กๆนั่นบอก 

             ฉันสาวเดินเข้าไปในนั้นทันที ที่น่ันดูแปลกไปจากในความคิดของฉัน แทนที่จะมืดตืดตื๋อ กลับสว่างไปดว้ยไฟที่จดุ

ด้วยเทียนสีขาวเรียงรายไว้ ราวกบัว่า เจ้าของที่มั่นใจว่าจะต้องมีคนมาเฝ้าที่ให้เขาแน่ๆ  

             สายตาของฉันกวาดมองไปรอบๆอีกครั้ง แล้วจึงเดินขึ้นไปท่ีบันไดอิฐซึ่งท าจากหินไปเรื่อยๆ เดาไดเ้ลยวา่ สงสัย

น่าจะถกูสร้างในศตวรรษที่ 14-16 แน่ๆเลย...เฮ่อ...ชีวติของฉัน....เมื่อไหร่จะพ้นของน้องโบน่ีซะทีเนี่ย....พ่อก็เป็นคน

บาทหลวงเคร่งครัดกับศาสนา....แม่ก็เป็นนักโบราณคดีทีช่อบสนใจแต่อารยธรรมโบราณ.... 

             ตามราวบันไดนั้น มีรูปถกูแขวนไวม้ากมาย แต่ล่ะรูปเป็นรปูวาดเหมือนพวกขุนนางที่แตง่ตวัตามในศตวรรษที่ 16 

เต็มไปหมดรูปเดี่ยวๆทั้งนั้น แล้วก็มีชื่อของขุนนางผู้นั้นสลักไว้ที่กรอบไม้นั่นด้วย....ภาพสวยๆทั้งนัน้เลย...ถึงแม้ลายเส้นจะ

ค่อยๆจางหายไปแล้วกเ็ถอะ.... 

             แต่มีรูปหน่ึงที่แตกต่าง...เป็นรูปขุนนางผู้หน่ึงในชดุเกราะ...ไม่เห็นหน้าซะดว้ย...ดูรวมๆแล้ว...เท่นะเนี่ย...รูปร่างสูง

โปร่ง...ถือดาบด้วยท่าทีท่ีดูสง่างาม...ยังกับพวกเจ้าชายงั้นแหละ...เดาได้เลยว่า เป็นคนหนุ่มอายุวยัเบญจเพสแน่เลย...

ดวงตาของฉันหลุบลงไปมองที่กรอบชื่อ...เห...ไม่มีชื่อสลักแฮะ...แย่จัง...ภาพน้ีเป็นภาพแรเงาสวยทีสุ่ดซะดว้ย...กลับไม่มี

ชื่อบอกไว้... 

            ฉันจ้ าอ้าวเดินไปเรื่อยๆจนไปถึงชั้น 3.... พอมาถึง....เฮ่อ....กรรมชะมัด...กว่าจะถ่อมาถงึได้...ฉันวางกระเป๋ายืน

หอบแฮ่กๆ และมองไปรอบ....อ่ะ!....นั่นไง!....ประตูลายแกะสลักรูป Vตัวใหญ่ๆ เป้งๆ...โชคเข้าข้างแล้ววุ๊ย ดีนะเนี่ยที่พระ

เจ้าสรา้งให้ฉันเกิดมาหตูาไว...ฉันรีบเดินจ้ าอา้วไปท่ีห้องข้างๆทันที  

            ประตูห้องได้เปิดออก ในห้องเตม็ไปด้วยห้องที่ดเูรียบงา่ย มีพวกเฟอร์นิเจอรเ์กา่ๆดูคลาสสิก และเตียงส่ีเสาที่ถกูปู

ด้วยผ้าสีขาวตั้งตระหงา่นอยู่ตรงกลาง กระเป๋าเดินทางได้ถูกวางลงบนพื้น....ที่ห้องนี้ เงียบ และ สงบดีแท้... 

           จะว่าไปแล้ว...ย้ายมาทีเ่งยีบๆแบบน้ีก็ดเีหมือนกัน....ถึงจะไม่มีอินเตอร์เนตและโทรศัพท์บ้านก็เหอะ....ฉันรีบ

เปล่ียนเส้ือเป็นชดุนอนพร้อมกับล้มตัวลงนอนทันท ี

            และแล้วฉันก็ฝันแปลกๆ เห็นตัวเองเดินไปในสถานท่ีแห่งหนึ่งเขา้และชะโงกหน้ามองมาที่หนา้ต่าง...เฮ่ย...นั่นมัน

ทหารนี!่....มีทหารหลายร้อยคนเดินไปมาในปราสาทแห่งนีเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย ราวกับก าลังฝึกซอ้มเตรียมรบอะไรซัก

อย่าง สายตาของฉันกวาดมองไปเรื่อยๆและไปสะดุดเห็นชายคนหน่ึงเข้า เขาคนนั้นก าลังยืนส่ังอะไรบางอย่าง 

            เรือนผมสีเงินท่ียาวประบ่าช่างแปลกประหลาดแทเ้หมือนคนแก่ใกล้เจยีนแง้มฝาโลงศพ แต่ดูจากรูปร่างแล้วไมใ่ช่

เลย! ยังดูหนุ่มและแข็งแกรง่พร้อมกับชุดเกราะสีด าสนิทนั่น บ่งบอกฐานะท่ีดูมีภูมิฐานและยิง่ใหญ่ราวกับว่าเขาเป็นพวก

ราชวงศ์ และทันใดนั้น สายตาทีน่่ากลัวของเขาผู้นั้นก็หันมามองที่ฉันทันที! 



“จิ๊บๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” 

            ดวงตาของฉันเบิกกวา้งมองเพดานดว้ยความตกใจ เสียงของนกน้อยทีเ่ป็นดั่งนาฬิกาปลุกยังคงดังอยู่เรื่อยๆ แต่

เหงื่อที่ผุดมาจากรา่งได้ไหลโทรมไปทั่วร่างของฉัน ฉันลุกพรวดและหันมองไปรอบ...ฝันเมื่อกี้มันคืออะไรกัน...ท าไมภาพมัน

ชัดแจว๋ขนาดนั้นยงักับของจริงแหนะ...ฉันเอื้อมไปหยิบนาฬิกาทีห่ัวเตยีง......เฮ้อ...โชคดีที่เป็นวันอาทิตย์นะเนี่ย...นึกวา่ไป

ไม่ทัน...เฮ่อ.... 

           ฉันเปล่ียนเส้ือผ้าเป็นชุดเดิมของฉันอีกครั้งและมองแผนท่ีที่บอกภายในของปราสาท...อืม...ใหญ่ขนาดนีย้ังไงก็ต้อง

ส ารวจหน่อยและกัน.... 

           ดูรวมๆแล้วที่นี่มันกแ็ค่ปราสาทเก่าๆ ท่ีนักท่องเที่ยวชอบแวะมาดู แต่ชว่งนี้ไม่มเีที่ยวเลยแฮะ...สงสัยคงรู้แล้วมั้งวา่มี

คนมาซื้อที่ดินแถวนี้แล้ว...ก็เลยไม่มามั้ง... 

            ปราสาทแห่งนี้มีความแปลกอย่างหน่ึง  นั่นก็คือ ในขณะที่เดินอยู่รู้สึกหนาวและเสียวสันหลังตลอดเวลา ท้ังๆที่

ตอนนี้เป็นเวลากลางวันแล้ว แตฉั่นก็ยังรู้สึกหนาวตลอดเวลา ฉันเดินไปเรื่อยๆและนึกเรื่องไอ้รายงานบ้าๆของสตกิซ์ได้พอดี 

            เออ!....ใช่แล้ว!....ที่น่ีก็มีห้องหนังสือนี่....ลองไปหาข้อมูลมาท างานและกัน....ฉันรีบไปหยิบสมุดไดอารี่สีฟ้าเล่ม

ใหม่หนากับปากกา และเดินดุ่มๆเข้าไปในห้องที่มีประตูลายสลัก V เข้า   

            ในห้องนี้ใหญแ่ละกวา้งมาก มันเต็มไปดว้ยหนังสือจ านวนมากตั้งเป็นชั้นๆ และก็มีฝุ่นจับมากมาย หนังสือบางเล่ม

ก็ถูกวางไว้บนตามโต๊ะดว้ย ฉันลองเปิดดูและลองอ่านด ู

             ตัวอักษรในนั้นจางซีดมาก และตัวกระดาษก็เหลืองและกรอบ ยังกับมันฝร่ังทอดดีๆนีเ่อง...โห...แล้วจะได้งานมั้ย

เนี่ย....ฉันเปิดหาดูหลายๆเล่มตามชั้นตา่งๆ แตก่็ไม่มีหนงัสือที่น่าจะเอาไปท ารายงานได้เลย...บางเล่มก็โดนน้ าจนกรอบ

แข็งและเปิดทกี็ร่วง....บางเล่มก็ถกูเผาจนแทบจะไม่เหลือซากตัวอกัษร.... 

            ดวงตาสีแดงฉานของฉันกวาดมองไปเรื่อยๆ จนไปสะดุดตากับหนังสือเลม่หนึ่งเขา้...แปลกแฮะ...ปกมันมีสีด าสนิท

และหนามากๆ...แถมเป็นเล่มเดยีวในชั้นทุกชั้นเลยดว้ย...น่าสน...ฉันวางไดอารี่ลง และหยิบหนังสอืเล่มนี้มา 

           อึก...ท าไมมันหนักแบบนี้ฟะ...ยิ่งกวา่ป้ายหน้าสุสานซะอกี...ปึ้ง!...แฮ่กๆ...หนังสือบ้าอะไรเนี่ย....ฉันวางมันลงและ

อ่านที่หน้าปก หน้าปกนั้นเรียบๆไม่มีอะไรเลย มีแต ่ตัวอักษรน้ันเขยีนเป็นภาษาของสโลวะเกีย...ดีนะเนี่ย...ที่แม่เคยสอนไว้ 

ได้ขุดจารากเหงา้ก็งานน้ีแหละ....อืม...แปลได้ว่า 

 

 



The Vampires 

ต ำนำนแวมไพร ์

             ต านานแวมไพร.์..เหอ...สงสัยนิยายเน่าๆมั้ง....นิ้วที่เรียวยาวของฉันเปิดดูทันท.ี..แต่ว่า!....มันกลับไปด้วยความ

ว่างเปล่า....ไม่มีอะไรซักอยา่ง...นอกจากกระดาษสีออกเหลืองแผน่เปล่าๆเต็มไปหมด ฉันขมวดคิว้และปิดหนังสือทันที ....

อ้าว เวร...เซงนะเนี่ย...แบกแทบตาย....ไม่มีอะไรซักอยา่ง....ช่างหวัมันแล้ว..... 

            ฉันหยิบไดอารี่และก าลังจะเดินกลับ แต่แล้วฉันก็ไปเห็นประตูในห้องบานหนึ่ง ประตูบานน้ัน เก่าและมีรอยไหม้

เต็มไปหมด ตัวบานน้ันถูกแกะสลักเป็นรูปปีศาจแวมไพร์ที่กลายรา่งเป็นกึ่งมนุษยก์ึ่งค้างคาวทั้งสองบาน มีรูกุญแจเล็กๆ

เป็นรูปเขี้ยวงอกออกมา 

             ....ประตูบานนี้แหละมั้ง...ที่เจ้าของเขาไม่ใหเ้ปิด.... 

            เอ๊ะ....ท าไมล่ะ.......ท าไมไม่ให้......รึว่า......มีสมบัติซ่อนอยู่.......คงไม่ใช่หรอกมั้ง.....แวมไพร์นอนหลับอยู่ในห้องนี้

......ฮะๆๆๆ....ประสาท เรื่องงี่เง่าจะมีได้ไง.....เป็นไปไม่ได้ใหญ่ 

            เท้าของฉันหมุนและก าลังจะกา้วไป....แต่...มันน่าสงสัยชะมัด...อะไรนะ....เฟรย่า...ความสงสัยของฉันตอนน้ีมันไม่

ส้ินสุดซะแล้ว....ไอฉั้นมันก็เป็นพวกอยากรู้เกินเหตซุะดว้ย...หลังประตูบานนี้มีอะไรกันแน.่..ลองเปดิดูหน่อยล่ะกัน....นิด

เดียวไม่เสียหายอะไรนี่.... 

            กุญแจทุกดอกได้ถกูไขทุกดอก แต่ไขกีด่อก ก็ไขไม่ได้ ฉันลองแล้วลองอีก แตม่ันก็ไม่ได้ผล...อะไรฟะ..ท าไมมัน

ยากเย็นขนาดนี้...ลองเตะประตูนีแ้รงล่ะกัน....ผัวะ!.... แต่ก็เปิดไมอ่อก...เอ้า!...เออ...ลองผลักดูดิ...อื๊บๆๆ...เฮ่อ...ไม่ได้ผล 

ฉันถอนหายใจและชกัหงุดหงิดกบัไอ้ประตูบ้าๆนี่ มือกับเทา้ของฉนัจึงผลักและถีบไปแรงๆทันท ี

“ฉัวะ!” 

           นิ้วของฉันเข้าไปในรกูุญแจอย่างแรง เขี้ยวทีง่อกยาวในรูนัน้ได้ฝังเข้านิว้ของฉันและสร้างแผลลึกให้ ฉันเอามัน

ออกมา น้ิวชี้ของฉันตอนน้ีมีเลือดท่วมไปท้ังนิ้ว ฉันมองไปรอบๆเพือ่ที่จะหากระดาษมาเช็ด แต่ไม่มเีลยแม้แต่น้อย มแีต่พวก

หนังสือเก่าๆทั้ง จะฉีกมาเช็ดก็ไมไ่ด้ ท าไงดีล่ะ.............. 

            ฉันมองไปท่ีรูกุญแจอีกครั้ง ตอนน้ีมันเลอะไปดว้ยแล้ว...เออ...ไหนๆก็เลอะแล้วนี่ป้ายๆมันไปล่ะกัน..สีประตูก็ไม่ได้

เป็นสีอ่อนด้วย ฉันใช้นิ้วปา้ยไปตามรูกุญแจที่มีเลือดฉันอยู่แทน จนกระท่ังเลือดที่นิว้ของฉันหายหยุด แววตาของฉันเต็มไป

ด้วยความเคียดแค้นกับประตูนี!่ 



            หนอย...เล่นซะให้เลือดออก....นิ้วเป็นพรุนแบบน้ีหรอ....มือขวาของฉันผลักเข้าไปแรงๆทันทีโดย 

“ฟุบ!” 

            แทนที่ประตูจะต่อต้านเหมือนตอนแรก! มันกลับไปตามซะนี่! ประตูได้ถูกเปิดคา้งทิง้ไว้ ร่างของฉันทรงตวัไม่อยู!่ 

จึงท าให้ฉันล้มคะม าไปกับพื้นในห้องนั้น และส่ิงที่ฉันได้เห็นก็คือ...................... 

               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต ำนำนท่ี2 Impossible Things are Possible Things 

 

“ปึ๊ก!” 

            หน้าผากของฉันไปกระแทกกับมุมเสาสนี้ าตาลเข้าอย่างแรง ความเจ็บปวดที่ศีรษะนั้นผุดขึน้ทนัที และ

แล้วก็มนี้ าขน้ๆไหลลงมาจากต าแหน่งหน้าผากที่ถูกกระแทก ฉันเอามือกุมต าแหน่งนั้นและพยายามจะลุกขึ้น แต่มัน

มึนหัวมากมากจนทนไม่ไหวแล้ว... 

             กาลเวลาได้ผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ที่ฉันสลบไม่รู้ตัว แต่ได้ยินเสียงของผู้หญิงสองคน ทั้งคูก่ าลังกระซิบอยา่งแผ่ว

เบากันอยู ่

             “ใครน่ะ!” เสียงดุดันราวกับหินแข็งๆถามด้วยความอยากรู้อยากเห็น 

             “ข้าไม่รู้เหมือนกัน ” เสียงอ่อนหวานดั่งดอกไม้ที่ออ่นนุ่มตอบกลับมา “แต่พอข้าเปิดมาก็เหน็ผู้หญิงคนนี้นอนสลบ

อยู่” 

             “หัวแตกด้วยซินะ” เสียงที่ดุนั้นเอ่ยพร้อมกับมือของเขาลูบท่ีแผลของฉัน “อืม...เลือดรสหวานดีนี่....สงสัยมนุษย์

แน่ๆ” 

             .......เอ๊ะ.....ท าไมผู้หญิงคนนั้นพูดแปลกๆ.....รึว่า ฉันเจอพวกมนษุยเ์ผ่ากินคนตะลุ่งตุง้แชซ่ะแล้ว!.... 

             “แน่ใจเหรอว่าเป็นมนษุย์” อีกเสียงหน่ึงทักทว้งมา “ข้าวา่พวกแมม่ดนะ การแตง่ตัวก็ไม่เหมือนพวกมนุษย์ทัว่ไป” 

           ......ผู้หญิงคนนี้ก็อีกคน......ชุดของฉันมันแปลกตรงไหนฟะ...มันก็ชุดทั่วๆไปท่ีขายตามตลาดและห้างนะ...แล้วฉันก็

ไม่ใช่แมม่ดด้วย! 

           “อืม เจ้าพูดถูก แมม่ดมกัจะแตง่ผิดปกตกิวา่ชาวบา้น” เสียงที่ดุเห็นดว้ย “สงสัยต้องถามกับเจ้าตวัดกีวา่นะวา่มาท า

อะไรในห้องหนังสือน่ี”               

           ไม่ต้องปลุกเปลือกตาของฉันน้ันค่อยๆขยับและลืมตาขึ้นชา้ๆ พร้อมกับกวาดสายตามองไปรอบๆ ในห้องนั้น เตม็ไป

ด้วยความมดืที่ดูดกลืนทุกสรรพส่ิงและเตม็ไปด้วยฝุ่นละอองจางๆลอยอยู่ไปท่ัว   

           และแล้วฉันก็สะดุ้งกับดวงตาสีเหลืองอ าพันวาวราวกับบษุราคัมสองคู่ที่ก าลังจ้องเปง๋ไม่วางตาราวกับปีศาจทีจ่้อง

จะกินเหยื่อของมัน สัญชาตญาณและสามัญส านึกแหง่ความกลัวท าให้ฉันรีบผุดลุกขึ้นและถอยกรูดทันท ี

           ดวงตาสองคู่ยงัจ้องไม่เลิก....อะไรนะ...แมวหรอ...ใหญ่ขนาดนั้นมัน....ไม่ใช่แน่ๆ....ฉันจ้องมองกลับไป! และจู่ๆ 

แสงสว่างเล็กๆก็ได้เกดิขึ้น มันมาจากเปลวไฟดวงเล็กในเทยีนเล่มหน่ึง ท าให้ฉันเห็นเจา้ของดวงตาสองคู่นั้น  



           คนหน่ึงเป็นหญิงสาวร่างเล็ก เรือนผมประบ่าเคลยีไหล่สีแดงสดราวกับสีขนกระตา่ยปา่ เธอมีใบหน้าจิ้มล้ิมขาวชมพู

ระเรื่อภายใต้กรอบผมสีแดงดัง่ขนกระต่ายป่าและแววตาของเธอนั้นดูอ่อนโยนมาก อกีคนหนึ่งเปน็หญิงสาวรา่งสูง ผมตรง

ยาวเลยกลางหลังมีสีเขียวสดดัง่พฤกษาชาติยามฤดูฝนซึง่เขา้กับดวงหน้าที่เฉยเมยสีน้ าผ้ึงอยา่งกลมกลืน แววตาของเธอ

นั้นดูดุดันและเรืองอ านาจดุจนางพญา ท าใหเ้ธอดเูด่นเป็นสง่า พวกเธอทั้งสองหันไปคุยกันเองซกัครู่และหันมามองฉันอีก

ครั้ง 

           “เจ้าเป็นใครน่ะ” หญิงสาวผู้มีเรือนผมสีเขยีวเอ่ยถาม 

           “ฉัน........เฟรย่า......เฟรย่า.....โนคาเอล” น้ าเสียงระแวดระวังของฉันตอบไปงั้นๆ และถามบา้ง “พวกเธอล่ะ เป็น

ใคร” 

           “ข้า  รูธีน่า    วอเตส” หญิงสาวผู้มีผมสีแดงตอบยิ้มๆให้ “เรียกข้าว่า รูธ ก็ได”้ 

           “ส่วนข้า  อีวิล  อีวีเลซ่า   แชคารัส” หญิงสาวอกีคนตอบหว้นๆและถามต่อ “เจา้เป็นแวมไพร์เหมือนพวกข้ารึเปล่า 

หรือว่าเป็นมนุษย?์” 

            “หรือว่าเจา้เป็นพวกแมม่ดล่ะ” รูธยิ้มนิดๆให ้               

            อะ...อะไรนะ....เดี๋ยวๆ......ผู้หญิงสองคนนี.้....ท าไม..ถึงถามแบบนี้ล่ะ....หรือว่า ผู้หญิงสองคนนี้เป็น.......โอ...

ไม่!....นี่ฉันจะต้องตอบค าถามแวมไพร์สองตัวที่อยู่ขา้งหน้าหรอ......สงสัยฉันฝันแน่ๆ.....ไหนตบหน้าซิ......เพี๊ยะ!......

โอ๊ย!......เจ็บนี่!.......เหอะๆ...เอาไงดีล่ะ....ฉันอ้ าอึ้งและคิดอยู่นานกับ การที่จะต้องมาตอบค าถามให้กับ แวมไพร์สองตวั! 

หญิงนามว่าอวีิลเริ่มหงุดหงิด 

           “เจ้าตอบซักทีซิ ขา้ไม่ชอบรออะไรนานๆอยู่ด้วย” น้ าเสียงของเธอเต็มไปดว้ยความขุ่นๆ “ตอบมาซ!ิ แค่ใช!่กับ ไม่ใช!่ 

ข้าไม่ได้ถามค าถามยาวนะ”    

            “เอ่อ......” ....พระเจ้า!....จะตอบยงัไงดีฟะ...ตอบสุ่มสี่สุ่มห้าไปมีหวังโดนเชือดเป็นๆตรงนีแ้น่! ฉันได้แต่มองตา

ปริบๆ  

            คิ้วเรียวงามขมวดเขา้หากันและกระแทกเสียงมา 

            “พูดมาซ!ิ” 

            มือที่อ่อนนุ่มของรูธแตะที่มือที่เรียวยาวของอีวิลเบาๆและส่ายหัวราวกับจะบอกหา้ม 

            “ถามไปนางก็ไมก่ล้าตอบหรอก อีวิล”  เสียงที่เต็มไปดว้ยความใจเย็นวา่ “นัยน์ตาสีแดงสดดั่งเลือดที่ไหลเวียนใน

ร่างมนษุย์คู่นั้นน่ะ ไมม่ีทางเป็นมนุษย์หรือแบบเดียวกับพวกเราหรอกนะ” เธอยิม้ให้ฉันอีกครั้งและถามไถ่ “เป็นแม่มดใชม่ั๊ย

ล่ะ” 



            “อ่า.....ใช่ๆ” ...เออๆ....เออออห่อหมกไปตามท้องเรื่องก่อนล่ะกัน 

            “แต่เลือดทีม่าจากแผลนาง.....” อีวิลแย้งกลับ 

            “เจา้อยา่ลืมซ!ิ เลือดของแม่มดกับมนุษย์ไม่แตกต่างกันนะ!” รูธอธิบายอยา่งใจเย็น “อีกอย่าง ไม่มมีนุษย์คนไหน

หรอกที่สามารถเขา้มาในห้องปดิตายอย่างห้องนี้ได้นอกจาก พวกอมนุษย์อย่างพวกเรา” 

            .......ห้องปิดตายเหรอ....มิน่า....ท าไม...เจ้าของที่ไม่ใหเ้ข้า.....แต่......เอ.....ท าไม จู่ๆ...พวกแวมไพร์ถึงมาอยู่ที่นี่ได้

ล่ะ....ก็ฉันยังไมได้เปิดห้องไหนน่ี....จะว่าไป หน้าตา่งในห้องนี้ก็ไมม่ีด้วย หญิงสองคนน้ันพูดกันอยูซ่ักครู่ ฉันจึงตัดบทแทรก

การสนทนามา 

            “โทษทีนะ! แต่พวกเธอมาที่น่ีได้ยังไงน่ะ” 

             หญิงสาวสองคนมองหน้ากันดว้ยความฉงนและจ้องหน้าฉัน 

            “ค าถามนี้นา่จะเป็นค าถามของพวกข้ามากกวา่นะ” พวกเธอสวนกลับมาพร้อมกัน 

            “เจา้น่ะมาที่น่ีได้ยังไง น่ีมัน ปราสาทดาร์โกวาเนีย นะ ไม่ใช่ทีเ่ดินเล่นของเจ้า!” อีวิลค าถามมาและต่อว่า “ตอนนี้

สงครามก็เกดิขึ้นทุกวันอยู่ดว้ย เจา้กลับไปท่ีๆเจา้มาเถอะ พวกแวมไพร์อย่างพวกข้าไมม่ีเวลามาดูแลใครหรอกนะ” 

            “นั่นซิ.....เจ้ากลับไปเถอะนะ ท่านเคานท์น่ะไม่ชอบคนบุกรุกโดยเฉพาะแม่มดมาอยู่ดว้ย” รูธเห็นด้วยกับอวีิล 

             เฮ้ย!....นี่มันอะไรเนี่ย......ปราสาทดาร์โกวาเนยีอะไรเล่า......นี่มันปราสาทแห่งทรานซิลวาเนียต่างหาก....อีกอยา่ง

เจ้าของปราสาทน่ะเป็นเศรษฐี  เพื่อน เบส   กิลส์ เศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกเชยีวนะ 

            “เธอพูดอะไรน่ะ ท่ีนี่มันปราสาทแห่งทรานซิลวาเนียต่างหาก” ฉันย้อนเถียงกลับ 

            “เจา้คงมาผิดปราสาทแล้วล่ะ ปราสาทนั่นน่ะเป็นของเคานท์ทีปีส” ค าตอบของอวีิลได้เอย่ขึน้มา 

            หา....บ้าน่า!.....ไม่จริ๊ง!....นี่ฉันอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ย...... 

            “เอ่อ...ปีน้ีมันปีค.ศ.อะไรหรอ” ฉันถามอยา่งกระวนกระวายไป 

            “คริสต์ศักราช 1588” รูธตอบไปตามความจรงิ           

            ดวงตาของฉันเบิกกวา้งและจ้องมองรูธดัง่ไข่ห่าน....1588...นี่มันศตวรรษที1่6นี.่...เฮย่....นี่มันเรื่องตลกร้ายมุขไหน

เนี่ย....ฉันอยู่ในศตวรรษที่21นะ.....จะมาอยูใ่นศตวรรษที1่6ได้ไง!......อ๊ายยยยย!.....ใครก็ได้.....บอกฉันทีเหอะ....ถ้าเป็น

ฝันน่ีไม่สนุกเลยนะเวย๊...... 

“ปึ้ง!” 



            ทันใดนั้น เสียงประตูได้ดงัขึ้น ฉันและหญิงทั้งสองคนหันไปมองตามเสียงและเห็นชายร่างใหญ่ผู้หน่ึงยืนอยู่ที่หน้า

ประตู เขาผู้นั้น มีผิวสีเนื้อธรรมชาติเหมือนมนุษย์ปุถชุนทั่วไป ทวา่กลับมีดวงตาสีน้ าเงินประหนึง่กบัมหาสมุทรท่ีเวิ้งว้างดู

จริงจงัและลุกวาวโรจนเ์หมือนปีศาจ สีหน้าทีเ่คร่งเครียดจัดกับเรอืนผมสีทองที่ถูกมดัเป็นหางมา้ต่ าๆไหวไปแรงลมที่พัดเข้า

มาในห้องนั้นท าให้เขาผู้นี้ดูดี เขาจ้องถลึงมาที่หญงิสองคนน้ัน 

            “เจา้มาท าอะไรกันที่น่ี! ท่านเคานท์ส่ังใหเ้จา้ไปเอาดาบมาให้มิใช่หรอ! ชักชา้อยู่นั่นแหละ” เสียงจริงจังถามอย่าง

หัวเสียและบ่นๆเหมือนคนสูงอาย ุ“พวกครเูสดมันมาถงึหน้าปราสาทแล้ว! แล้วพวกเจา้ต้องไปร่วมกองทัพดว้ย!” 

            “เอ่อ...ขอโทษด้วยค่ะ! พี่ เดี๋ยวพวกขา้จะตามไป”  น้ าเสียงที่อ่อนหวานรีบขอโทษและรีบตอบไปกับชายหนุ่มนั้น....

ชายคนนั้นครุ่นคิดซักครู่และพยักหน้าตกลงก่อนที่จะสาวเทา้รีบจ้ าอ้าวจากไป 

            ...เฮ่อ....ดูท่าคนๆนั้นจะเป็นพ่ีของผู้หญิงที่ชื่อรูธ...ไม่เห็นฉันเลยแม้แต่น้อยแฮะ... แต่กด็ีและ.....ขืนเห็นล่ะก็...มี

หวังยุง่มากกว่านี้แน่....            

           หญิงสาวทั้งสองคนมองเขาคนนั้นจนลับสายตาไป จากนัน้พวกเธอก็หันมามองที่ฉันและลุกขึ้น 

           “เจ้ากลับไปท่ีๆเจ้ามาเถอะนะ” อีวิลลุกขึ้นยืนเต็มความสูงของเธอและเตือนไว้ “ข้าเตือนด้วยความหวังดี หากเจ้าไม่

คิดจะเข้ารว่มสงครามครั้งนี้ สงครามครั้งนีม้ีแต่สูญเสียทั้งนั้น” 

          “พวกเรารีบไปกันเหอะ เดีย๋วท่านเคานท์วา่พอดี” รูธเสนอมา 

           และแล้วสองสาวได้เดินล่ิวๆจากไปอย่างรวดเรว็ ปล่อยใหฉั้นน่ังด้วยความงงงวย....เฮย่....นี่มันเรื่องบา้อะไรน่ะ....

แล้วฉันจะท ายงัไง!๊...ขืนนั่งบื้อต่อไป....มีหวังต้องอยู่ที่ไปแน่ แล้วเงนิสามพันล้านของฉันก็ปลิวว่อนไปซี้!.... 

          ฉันเงยหนา้มองไปท่ีประตอูีกครั้ง...อะฮ้า!....ใช่เลย!...ประตูบานน้ันมันบานเดียวกับไอ้บานทีเ่จ้าของที่ไมใ่ห้เปิดนี!่...

ลายปีศาจแวมไพร์ท่ีกลายรา่งเปน็กึ่งมนษุย์กึง่คา้งคาว!ทั้งสองบาน....ก๊อปปี๊กันเป๊ะ!.....นี่แหละ...... 

          ฉันลุกพรวดและวิ่งปราดและเบิ่งดูที่ประตูทกุจุด....เฮ.้..มันต้องมกีลไกอะไรบ้างซี้...ยุคนีช้อบสร้างกลไกแปลกๆเยอะ

นี่นา.....ขนาดหีบเจ้าสาวมรณะของเคานท์เตส อลิซาเบท  เดอ  บาโธรี่ ที่พ่อเคยให้อ่านยงัมเีลย.....              

          ฉันมองแล้ว มองอีก มองจน ตาจะทะลุเข้าไปในประตูบานนั้น แต่! 

           ....ไม่มี!...ไม่มี!...และ..ไม่มี!.... 

           ....ไม่จริง๊!......ท าไมพระเจ้าไม่เข้าขา้งฉัน!.....ฉันอยากกลับไปเพื่อไปเอาเงินนะ!...สามล้านยูโรมีค่าต่อชีวติของฉัน 

อ้อ พ่อด้วย! เกือบลืมเลย......ได้โปรดส่งกลับบ้านดว้ยเหอะ!                        



           เฮ้อ...คิดแล้ววา่มันกค็วรเป็นแบบนี้....ไม่มีทางทีเ่ดินผ่านประตูเฮงซวยนี่หรอก... แสงสว่างแวบๆก็ไม่เกิดเหมือนเมื่อ

ตอนที่ฉันผ่านประตูนีด้้วย!...เอาไงดี ยืนกระดิกท้าไปก็ไม่ไดค้วามอะไร...ฉันเดินอย่างเบื่อๆออกไป ดวงตาสีแดงฉานของ

ฉันเห็นทางเดิน ฝาผนัง และ เพดานปราสาทของที่น่ีเขา้ 

           มันเหมือนกับปราสาทแหง่ทรานซิลวาเนยีทุกอยา่งเลย ไมว่่าจะเป็นการก่อหินให้เป็นทรงตามโครงสร้างระเบยีงที่

โล่งๆ มองเห็นววิได้ไกลๆ เพียงแต่ว่าดูใหม่กวา่กเ็ท่านั้น  

           บรรยากาศแถวนี้น้ัน มืดสนิทไร้แสงจันทร์และดวงดาวจากฟากฟา้ และแล้วเสียงโห่ร้องดงัขึ้นล่ันก้องสนั่นไปท่ัวป่า 

มันเป็นเสียงโห่ร้องการฆ่ากันอยา่งไร้ปรานี มีเสียงกรดีร้องแทรกตามมาเป็นระยะๆ ท่ีโหยหวนและแสนทรมานยิ่งกวา่ปีศาจ

ที่โดนแสงอาทิตย ์

           ความใคร่อยากรู้มันถูกจดุประกายอีกแล้ว...ให้ตายเหอะ!...ท าไมโรคนี้มันไม่หายซักทีนะ!...แต่เป็นคุณ ได้ยินเสยีง

ประหลาดๆ...จะอดใจไหวได้รึเปล่าล่ะ...เสียงของการถูกทรมานนัน้ยังคงร้องล่ันดว้ยความเจ็บปวดที่ไม่หยุดหย่อน...

เออ!....ยังไงก็ไปมองลาดเลาหน่อยและกัน...ฉันก้าวขาวิง่ปรู๊ดไปตามระเบียงเรื่อยๆ จนไปถงึระเบยีงแห่งหนึง่เขา้! 

           ระเบียงแห่งนี้ ไม่มีฝาผนงัที่ท าจากอฐิก้อนใหญ่แต่อยา่งใด ท าให้ฉันมองเห็นบรรยากาศรอบๆเต็มที่และแล้วเห็น

เปลวเพลิงลุกช่วงโชติลามไปเรื่อยๆท่ามกลางปา่ลึกที่รกชัฏแห่งนีแ้ต่ไกลๆ...เสียงนั้นมันดงัมาจากทางนั้น... ฉันมองลงไป

ข้างล่าง ความสงูระหวา่งชั้นที่ฉันยืนกับพื้นดินที่วา่งเปล่าและมดืมนสูงประมาณแค่2ชั้นได้  

           สูงแค่นี้ไม่ท าให้ฉันกลัวง่ายๆร๊อก...ก็เวลาฉันโดดเรียนก็จะชอบกระโดดลงมาจากตึกเรียนท่ีสูงประมาณ3ชั้นเป็น

ประจ านี่แหละ...ฉันไม่รอช้าที่จะยืนเฉยๆและกระโจนสู่ผืนพสุธาเบื้องล่างทันท!ี 

           เท้าทั้งสองขา้งได้แตะพื้นลงอย่างนุ่มนวลดว้ยความช านาญดั่งแมวป่า เท้าทั้งสองข้าวิ่งตรงไปท่ีบริเวณที่เกดิไฟไหม้

ทันที ฉันวิ่งตึกๆไปเรื่อยๆ รัตติกาลได้แผ่ปกคลุมไปท่ัวและสร้างภาพท่ีน่าสะพรึงกลัวไดง้่ายๆ 

           แต่โทษท!ี....เรื่องแบบน้ีน่ะ เด็กๆ...คนอยา่งเฟรย่าไมใ่ชค่นขวัญอ่อนหรอกย่ะ!... 

           กลิ่นเผาไหม้ไม้ได้มาโชยที่จมูกของฉัน ยิ่งเข้าไปใกล้เท่าไหร่ กล่ินไหม้ก็ยิ่งแรงขึ้นๆ เมื่อไปถึงที่น่ัน สถานท่ีแหง่นั้น

เต็มไปดว้ยที่วา่งเปล่าหลายร้อยไมล์ แต่กลับเตม็ไปด้วยเหล่าอัศวนิชุดเกราะหลายร้อยกว่าคน....ไม่ซิ...มากกวา่นั้นแหงๆ

.....อาจจะมีถึง....แสน!....แสนแน่ๆ! ...มีทั้งอัศวินเกราะเงินและ...เกราะด า....ต่างฝ่ายตา่งก าลังต่อสู้รบกันอยู่อย่างเอาเป็น

เอาตาย!... 

           ไอ้รบธรรมดาน่ะ มันก็ไม่เป็นไรหรอก...แต่นี่แบบว่า....รบกันยังไงไม่รู้นะ....เกราะที่ดแูข็งแกร่งไม่มีวันขาดง่ายๆกลับ

ขาดเป็นชิ้นๆทั้งสองฝ่ายเลย! เอ๊ะ...พวกอัศวินเกราะเงินใช้น้ าอะไรบางอยา่งไม่รู้สาดเขา้ไปท่ีพวกอศัวินเกราะด าดว้ย!....  

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก” 



            เสียงกรีดร้องโหยหวนยิ่งกว่าเจ็บปวดสิ่งใดของเหล่าอศัวนิเกราะด าร้องทันทีเมื่อโดนน้ านัน่สาด!...อาการบ้าคลัง่ยิง่

กว่าลงแดงของพวกเขาก าเริบขึ้นราวกับคนเสพยาที่ไม่ได้อัพยาเขา้ไป บางคนกระชากเกราะของตนออก! บางคนก็นอน

เกลือกกลิ้งไปกับพื้น! บางคนก็ลม้และบิดเรา้อย่างทรมานเจ็บปวดแสนสาหัส! เหล่าอัศวินเกราะเงนิต่างฝ่ายตา่งหยิบอาวุธ

ของตนมาใช้ทันที ไม่ว่าจะเป็นลูกธนูที่จุดไฟลุกโชนเผาผลาญส่ิงที่อยู่เบื้องหน้าได้ตลอดเวลา ขวานท่ีคมกริบท่ีสามารถฟัน

ให้ขาดภายในพริบตา ดาบเงินท่ียาว และแหลมคมที่ดูแล้วน่าจะฟันหินขาดเป็นสองท่อนได้ พวกเขาใช้อาวุธนั้นทันที! 

“แกร๊ง!”          

          เสียงเหล็กกระทบกันไดด้ังขึ้นทันที อาวุธทั้งหมดของเหล่าอัศวินเกราะเงินได้ถูกกระเด็นไปด้านหลังทันที ราวกับวา่

ถูกวตัถุบางอยา่งชนและผลักมันให้กระเด็นออกไป วัตถุนั้นหมุนเป็นบูมเมอแรงและกลับไปหาเจ้าของที่แท้จริงทันทีท้ังสอง

ฝ่ายหันไปมองตาเดียวกัน! 

          ภาพที่ปรากฏนั้นเป็นอัศวินผู้หนึ่งสวมชดุเกราะสีนลิทั้งชดุขี่ม้าสีด าตัวที่ใหญก่ว่าตัวอืน่ๆในผืนป่าแห่งนี้ 

รูปร่างที่ดูสูงโปร่งเป็นสง่านัน้ดูแข็งแกร่งและทรงอ านาจประดุจพระราชา มือเรียวใหญ่ของอัศวนิผู้นัน้รับวตัถุ

นั้นอย่างคลอ่งแคลว่ เผยให้เห็นรูปร่างที่แท้จริงของมนั นัน่คือ ดาบสีเงนิเรียบๆธรรมดาๆไม่มีความพิเศษเลย

แม้แต่น้อย อัศวนิผู้นัน้ไม่รอชา้ให้พวกนั้นมองเหม่อเขาควบม้าวิ่งมาทีก่ลุ่มของอัศวนิเกราะเงินทนัที  

         ทันใดนั้นดาบท่ีอยู่ในมือของอัศวินถูกชขูึ้นด้านขา้ง กลุ่มอัศวินเกราะเงินเอะอะโวยวายทันที เมื่อเห็นอศัวินควบมา้

ร่างใหญต่ัวนั้นมาทางนี ้

           “ท าไงดีล่ะ มันมาแล้ว!” 

           “เจ็บใจ อีกนดิเดียวแท้ๆ จะได้ฆ่าไอ้พวกเดนตายให้หมดๆไปซักที” 

           “เวร! หัวหน้ามันมาแล้ว!” 

           “จะไปกลัวอะไรกับมัน ฆา่มันก็สิ้นเรื่อง!” 

           “เฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ!” 

           เหล่าอัศวินเกราะเงินผู้กลา้หาญฝ่าวิ่งกรเูขา้ไปหาอัศวินเกราะสีนิลผู้นั้นโดยไม่เกรงกลัวต่ออปุสรรคใดๆ ต่างคนต่าง

หยิบดาบท่ีเหน็บขา้งกายพร้อมกนัและรุมแทงไปที่ฝ่ายตรงข้าม!  

           ทว่า! คมดาบของอัศวินผู้นั้นได้ตัดศีรษะของอศัวินท่ีอยูใ่กล้ตัวกับเขาไปหลายสิบคนแทน โลหิตจากเส้นเลือดตา่งๆ

ได้ไหลพุ่งออกมาจากคอที่ถูกตัดราวกับน้ าพุทันตาอย่างสวยงาม  

          อัศวินท่ีเหลือถอยกรูดออกมาดว้ยความรักตวักลวัตาย! แต่ไม่ทันเสียแล้ว! 



           ดาบธรรมดาๆเล่มนั้นแทงทะลุอกผ่านเกราะเขา้ไปทันที ไม่ใช่เพยีงแค่เกราะเดียว! แต่จ านวนหกเกราะ! อัศวินทั้ง

หกคนที่ถูกคมดาบฝังไปท่ีร่างบดิเร้าและพยายามจะหกัดาบให้แตกเป็นเส่ียงๆ แต!่  

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!” 

            เสียงกรีดร้องที่แสนทรมานน่าสะพรึงไดด้ังขึ้นตามๆมา โลหิตสีแดงฉานในร่างของอัศวินท้ังหกถูกดูดเข้าในดาบจน

ไม่เหลือเลยแม้แต่น้อย! ร่างอัศวนิท้ังหกได้ร่วงลงกลายเป็นฝุ่นธุลีตามเกราะทันท!ี ส่วนเกราะนั้นได้ร่วงกลายเป็นเศษเหล็ก

ที่ไร้ค่าตามพื้นทันตา! 

            อัศวินเกราะด าที่นอกกระเสือกกระสนดว้ยความทรมานจากน้ าประหลาดนั่นเห็นอัศวินผู้ถอืดาบถกูรุม พวกเขาโห่

ร้องด้วยความเคียดแค้นและกระชากเกราะออกทั้งหมด! พร้อมกับกลายร่างทันท!ี ปีกพังผืดสีด าสนิทที่กว้างใหญ่ไดถู้ก

สะบัดออกจากสะบักทั้งสองข้าง รูปร่างมนษุย์ที่อยูเ่บื้องหนา้ค่อยๆเปล่ียนไป กลายเป็นค้างคาวในร่างมนษุย์ทันท ีหน้าตา

กลายเป็นหน้าที่เหมือนราวกับค้างคาว นัยน์ตานั้นเบิกกวา้งแสดงความกระหายเลือดอย่างสุดขีดและมันสดแดงก่ ายิง่กว่า

สัตว์ร้ายที่ฉันเคยจินตนาการเอาไว้ เขี้ยวสีขาวที่ตอนแรกก็ยาวและแหลมอยู่แล้ว ตอนนี้มันยิ่งยาวและแหลมมากกวา่เกา่

อีก              

           พระเจ้า! ฉันแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่า ตรงหน้าฉันน่ีเป็นกองทัพระหวา่งปศีาจกระหายเลือดอย่างแวมไพร์กับ

นักรบผู้รับใช้พระเจ้าอยา่งนกัรบครูเสดก าลังไล่ฆ่าฟันล้างเลือดกนัอยู่! ...งานน้ีไม่ต้องเสียตังค์ไปดูหนังจอมปลอมแล้วใน

โรงซะและ....ดูของจริงๆเป็นๆเลยนะเนีย่ ......เสียดาย!.....น่าจะเอามือถือมาด้วย!..จะได้ถ่ายรูปเก็บคอลเล็กชั่นซะหน่อย! 

           สัตว์ร้ายปีกคา้งคาวสลายปีกและพุ่งเข้าไปจดัการกับเหล่าอัศวินเกราะเงินทันที! กรงเล็บท่ียาวและแหลมคมดั่ง

ศาสตราวุธแทงทะลุเกราะของฝา่ยนั้นแต่ล่ะส่วนทันที  

“ฉัวะๆๆๆๆๆๆๆๆๆ!” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก” 

           เสียงประกอบเอฟเฟกซ์นัน้ท าให้ฉันเห็นภาพท่ีนา่สยดสยองอยู่เบื้องหน้า มันเป็นภาพท่ีเหล่าอัศวินถูกควักล าไส้

สดๆออกจากเกราะ! บางคนก็ถกูฉีกร่างออกเป็นสองส่วน! บางคนถูกควักตาออกจากเบ้า! บางคนก็ถูกควักหวัใจออกจาก

ร่างอยา่งรวดเรว็! โลหิตที่แดงฉานน้ันได้สาดกระจายไปทั่วผืนแผ่นดินราวกับทะเลเลือด! ร่างของเหล่าอัศวินได้ร่วงลงสู่พื้น

และนอนแน่น่ิงกับกองเลือดขนาดนั้นท่ีท่วมตวั! ดวงตาของพวกเขาที่เปิดค้างนั้นส่ือออกมาดว้ยความเคยีดแค้นที่สาบาน

ว่าจะกลับมาล้างแค้นอีกครัง้!  อวัยวะภายในต่างๆได้ถกูโยนท้ิงไวต้ามกองเลือดเหล่านั้น! ปีศาจกระหายเลือดใชม้ือโอบ

อุ้มน้ าทิพย์ของมันดืม่เขา้ไปอย่างพึงพอใจ!  

            โห.....แบบว่า......นี่มันซาดิสต์ชดัๆ......ใจจริงฉันจะวิ่งจู๊ดกลับไปก็ได้...แต่! 



            .....มันก้าวขาไม่ออก!.....ขาฉันมันกลับส่ันแทนซะนี่.......ท าไมเนี่ย.....นี่ฉันเป็นพวกใจฝ่อแล้วเหรอเนี่ย....ไม่เอานา่

...เฟรย่า...ดูหนังเลือดสาดมาเยอะแล้ว...จะไปกลัวอะไรล่ะ......  

            อัศวินเกราะเงินท่ีเหลือรบีวิ่งถอยกรูอยา่งขวัญหนีดีฝ่อ! อัศวินเกราะสีนิลกระโดดออกมาจากหลังมา้และวิง่พุ่งเข้า

หา ดาบในมือของเขาถูกแบง่ออกเป็นร้อยๆเล่มๆทันใด! แต่ล่ะเล่มพุ่งไปปักไปท่ีกลางศีรษะของอศัวินเกราะเงินรวดเรว็ยิ่ง

กว่าสายฟา้ฟาด!  

            อัศวินท่ีเหลือพยายามจะเข้าไปชว่ยเหลือเพื่อนร่วมสนามรบของพวกเขา แต่พวกปีศาจร่างมนุษยก์ึ่งคา้งคาว

กระชากกลับและฉีกร่างออกมาเป็นชิ้นๆอย่างบ้าคลั่งภายในพริบตา 

            ตอนนีอ้ัศวินเกราะเงินมจี านวนคนเหลือน้อยเต็มที มา้ที่พวกเขาขี่มาดว้ยตอนนี้ได้วิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปจาก

เจ้าของเสียแล้ว เหลือเพยีงแต่เหล่าอัศวินเกราะเงินท่ีพยายามล้มลุกคลุกคลานเพื่อหนีความตายทีก่ าลังจะบังเกิด  

           รับใช้พระเจ้าก็จรงิ! แต่งานน้ีต้องชว่ยตวัเองแล้วเมื่ออัศวินเกราะสีนิลหยิบหอกดา้มหนึ่งที่ปกักับต้นไม้ต้นหนึง่ออก

และแบ่งออกมาเป็นเหมือนดาบเล่มนั้นอีกครั้ง หอกทัง้หมดก าลังถูกพุ่งไปปักเหยื่อที่น่าสังเวช!  แต่แล้ว! 

“ฟ้าววววววววววววว!” 

“ฉึก!” 

         ดาบสีทองเล่มหนึง่พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วได้ปักทะลุเข้าไปทีอ่กของอัศวนิเกราะสนีลิผู้นั้น ความเร็วของ

ดาบเล่มนั้นแรงมากถึงขนาดท าใหอ้ัศวินถอยหลัง! คมหอกได้พุ่งไปปักกับตดิอยูก่ับต้นไมใ้หญ่ที่ฉนัยืนหลบดูอยู่

พอด!ี อัศวินผู้นัน้พยายามดึงดาบออก แตด่าบเล่มนัน้ตอบโต้ดว้ยการปลอ่ยกระแสไฟฟ้าช็อตไปที่มอื 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก” 

            อัศวินเกราะสีนิลร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด ถุงมือนั้นไหม้เกรียม  มือและท่ีหน้าอกที่ถกูแทงของเขานั้นเตม็ไป

ด้วยน้ าสีแดงอมมว่งด าไหลท่วมรา่ง เขาพยายามจะเอามือดงึดาบออกอีกครั้ง แต่ผลลัพธม์ันก็เหมือนเดิม เขามองไปทางที่

ดาบพุ่งออกมาปักอกเขา และอัศวินสวมชุดเกราะสีทองคนหน่ึงควบม้าสีขาวมาเบาๆพร้อมกับเหล่ากองทัพอัศวินเกราะเงิน

ประมาณ20กว่าคน อัศวินผู้นั้นหวัเราะด้วยความสะใจ 

           “ฮะๆๆ แย่จริงนะ เก่งซะเปล่า แต่เปิดช่องว่างไปหมด”  ม้าสีขาวได้ส่ายหัวราวกับเห็นพ้องกบัเจ้านายของมัน “แต่

พยายามยงัไง! แกก็ไม่มีทางดึงดาบสายฟา้ลงทัณฑ์ได้หรอก” 

           เหอะๆ...ชื่อดาบน่ีเส่ียวจรงิ...แต่พิษสงไม่เส่ียวตามชื่อเลย....อัศวินเกราะสีนิลไม่ตอบอะไรเลยแม้แต่น้อย เขาหันไป

มองที่ดาบของเขาทีย่ังปักกลางศรีษะของอศัวินเกราะเงินผู้หน่ึง ดาบได้ตอบสนองต่อการมองของเขา มันพุ่งขึ้นมาและพุง่

มาหาเขาแล้ว แต่ดูทา่อัศวินเกราะสีทองรู้ท่วงทัน! หอกในมือของเขาปัดดาบเรียบน้ันไมใ่ห้ไปถึง! มันกระเด็นมาทางฉัน

แทน ฉันมองดาบท่ีถกูย้อมไปด้วยสีเลือดเล็กน้อยและตัดสินใจหยบิมันขึ้นมา                         



          เมื่อเหล่าปีศาจเห็นอศัวินผู้นั้นถูกดาบแทงปักคาที่ต้นไม้แบบนั้น ก็เกิดการบ้ากระหายเลือดและวิญญาณคลั่งจน

ควบคมุไม่อยู่มากกวา่เกา่ซะอกี พวกมันละจากเหยื่อที่พวกมันก าลังเล่นอยู่ ถลาเข้ามารุมที่อศัวินเกราะทองทันที 

           อัศวินขี่ม้าขาวควงหอกอย่างรวดเร็วและแทงไอ้ที่ร่างของเหล่าปีศาจทันที พวกมันต่างร้องโหยหวนดว้ยความ

เจ็บปวดและถอยออกมา กลายรา่งเป็นมนุษย์อีกครัง้ จู่ๆปีศาจตัวหน่ึงกระโดดดงึหมวกเหล็กออกมาเผยให้เห็นเจ้าของชดุ

เกราะทองผู้นั้น         

            เฮ้ย!.... นั่นมัน.....เอริคนี่หว่า......ท าไมมันมาอยู่ที่นี่ได้...... รึว่า....ในศตวรรษนี้......มันจะเป็นพวกนักรบครเูสด

เหรอ..... 

            ในขณะท่ีพวกปีศาจรุมกนัใช้กรงเล็บที่คมกริบแทงรวัและเขี้ยวแหลมคมกดัชายผู้น้ันกันอยูน่ั้น พวกอัศวินเกราะเงิน

ที่เพิ่งมาหยิบดาบฟันไปท่ีร่างของปีศาจพวกนั้นรวดทันที ฉันจ้องมองการฆา่กันของเหล่าอัศวินและปีศาจซักครู่และหันมา

มองอัศวินเกราะสีนิลที่ก าลังจะหาทางเอาดาบออกจากอกเขา 

            ...รีบเผ่นดีกว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันน่ีนา!...ฉันวิ่งหันหลังพร้อมกับถือดาบเล่มนั้นไปซกัครู่และจู่ๆก็หยุด...ใจ

ร้ายไปรึเปล่านา...ทิ้งคน ไมใ่ช่ๆ แวมไพร์ ให้ถูกปกัอยา่งทรมาน ดงึออกไปไม่ได้อย่างนี้หรอ... 

           ฉันหลับตาและสูดหายใจลึกๆอีกรอบก่อนท่ีจะหันหลังและวิ่งกลับไปท่ีต้นไม้นั้นอีกครั้ง...ใหต้ายซี!้....รู้ท้ังรู้ว่า....คน

ที่โดนปักอยู่มันไม่ใช่คน!...ท าไมแม่ส่งเชื่อขี้สงสารมาแรงแบบนี้มาฟะ!...ฉันวิ่งไปและยืนอยู่ตรงเบือ้งหน้าของเขา 

           อัศวินเกราะสีนิลเงยหนา้ขึ้นมามองฉันด้วยความสงสัยและมองไปท่ีดาบของเขาที่อยูใ่นมือของฉัน.....เขาจ้องไม่

กระพริบตาแม้แต่น้อย...ฉันมองไปท่ีดาบท่ีปักคาอยู่...แผลนั้นไหม้เกรียมและเหวอะหวะยิง่กว่าแผลที่ช้ าเลือดช้ าหนองซะ

อีก ฉันวางดาบอกีเล่มและจับดาบท่ีปัก 

           “บอกตรงๆเลยนะว่าไม่ไดพ้ิศวาสอะไร!  แต่แม่ส่งเชื้อมาใหฉั้นแรงเกินไป” ฉันบอกกับอัศวินหนุ่มผู้น้ัน ในขณะท่ี

ก าลังดงึดาบเล่มนั้น........แต่.....อึก....โธ่เว๊ย!......... ท าไมมันดึงไม่ออกซกัทีนะ ...เล่นปักซะแน่นขนาดนี้...“นี่ ถ้านายอยาก

ให้มันออกเร็วๆก็ช่วยกันดงึหน่อยซี้!” 

           เขาจับที่มือของฉันและดงึออกเบาๆอยา่งง่ายดาย ดาบไดห้ลุดออกมาแล้ว! แต่ร่างของฉันกระเด็นถอยหลังไปแทน 

เขาค่อยๆลุกขึ้น และหยิบดาบของเขาที่วางไว้อยู่บนพื้น ฉันท้ิงดาบสีทองและวิ่งหลบไปทางหน่ึงเขา้! อัศวินเกราะสีนิลใช้

นิ้วของเพรียวบางลูบไปท่ีคมดาบ เลือดสีแดงอมม่วงถูกชโลมไปที่คมดาบ ดาบไดเ้รืองแสงสีแดงเล็กน้อย  

           ทันใดนั้นลมได้พัดเขา้มาแรงมากขึ้น และก็มกีลุ่มควันสีด าขนาดใหญ่ได้พุ่งออกมาจากดาบเล่มนั้น ควันพวกนั้น

กลายร่างเป็นใบหน้าของคนขนาดใหญ่ มันโชว์เขี้ยวที่ยาวและแหลมคมทันที ควันสีด ากลุ่มนั้นได้พุง่และดูดกลืนอัศวิน

เกราะเงินท้ังหมด อัศวินพวกนั้นเมื่อผ่านควันกลุ่มนั้น ก็เหลือเพยีงแต่โครงกระดูกสีขาวและหักร่วงลงสู่พื้นดิน อัศวินเกราะ

สีทองควบมา้และถือหอกชูขึ้นพรอ้มกับวิง่ถอยหลงัหนีไปทางที่ๆเขามา เหล่าอัศวินท่ีเหลือวิง่ตามอศัวินเกราะสีทอง 



           กลุ่มควันพวกนั้นไดก้ลับมาหาอศัวินเกราะสีนิลและเข้าไปสิงที่ดาบน้ันเหมือนเดมิ เหล่าปีศาจกลับคืนร่างเป็น

มนุษยเ์หมือนเดิม และชว่ยกันพยุงคนที่บาดเจ็บ และแล้วชายหนุม่ผู้หนึ่งวิ่งเขา้มาหา พร้อมกับหญิงสาวอกีสองคน อ่ะ.....

นั่นมัน....คนที่เปิดประตู.....และก็....รูธ...กับอีวิลนี ่ตัวของเขาเต็มไปด้วยเลือดสีแดงฉานไปท้ังตวั 

           “นายท่านครับ ไม่เป็นไรใช่มั๊ยครับ” 

           อัศวินเกราะสีนิลส่ายหนา้เล็กน้อยและถอดหมวกเหล็กออก เผยใหเ้ห็นหน้าของบุรุษผู้หน่ึงซึ่งมเีรือนผมยาวประคอ

ซอยสไลด์ๆสีเงินแวววาว ผมหน้าม้าที่ปรกแทบจะมองไมเ่ห็นหน้าได้ปลิวไปตามแรงลมที่เพิง่พัดมา ท าให้เห็นใบหน้าทีดู่

เฉยชา น่ิงสนิทของเขาดูหล่อคมเข้มและซีดยิ่งกว่าศพในรพ. ดวงตารียาวสีเขียวมรกตคู่นั้นทีเ่ยือกเยน็และคมกริบดจุปีศาจ

ที่ไร้ความปรานีจ้องกลับมาที่พวกเขาด้วยไม่สบอารมณ์อย่างรุนแรง! คิ้วสีเงินท่ีเข้มได้กระตุกเข้าหากันทันท ี

           “ข้าน่ะไม่เป็น! แต่พวกทหารน่ะจะเป็นก็เพราะพวกเจา้น่ะแหละ!” เสียงเกรีย้วกราดของเขาตวาดไปทันท ี

           พวกเขาทัง้สามรีบกม้หนา้งุดๆรับค าต่อวา่ลูกเดยีวพร้อมกบัหน้าเสียไปตามๆกัน 

           “ถ้ามาเร็วกว่านี!้ ก็ไม่เจ็บตัวมากกว่านี!้ จะได้ออมแรงกันไว!้” ชายหนุม่ต่อว่าไม่หยดุ “พรุ่งนี้พวกไหนจะมาอีกรึไม่ก็

ยังไม่รู!้ วันน้ีพวกครูเสดมาก็แทบแย่อยู่แล้วกับของศักดิ์สิทธ์ของพวกมันน่ะ! แล้วถ้าพรุ่งนี้พวกทีปีสมาอีกจะเป็นยงัไง!” 

            เสียงทรงอ านาจของอศัวนิเกราะสีนิลผู้นั้น ท าใหเ้หล่าทหารท่ีเหลือก้มหนา้ไปตามๆกัน ร่างของพวกเขาส่ันเป็นเจา้

เข้าดว้ยความเกรงกลัวบุรุษผู้นี้ หญิงสาวผมสีพฤกษาเงยหนา้ขึ้น แววตาคู่นั้นหวั่นเกรงบุรุษผู้นั้นและรีบตอบไป 

           “พวกข้าผิดเองคะ่ท่าน” น้ าเสียงนั้นเริ่มส่ันเครือเล็กน้อย “มนัเป็นความชกัชา้ของพวกขา้เอง ท่านอย่าโกรธโรยาตุส

เลย” 

           ชายหนุ่มสะบัดหน้าไปมองทางอื่นและถอนหายใจเพื่อระงับสติอารมณข์องตน สายตาที่คมกริบราวกับใบมืดมอง

ทางที่ๆ ฉันซ่อนตวัอยู่....เวรล่ะซิ...             

           เขาจ้องไมก่ระพริบตาอยูน่าน และ....อ๊ายยยยย.....เดินมาทางนี้แล้ว!....ท าไงดี! ท าไงด!ี ท าไงดี!....ถอยไปไม่มีทาง

ทันชัวร.์..ปีนหรอ!...มันไม่ทันแล้วววววว!....17ปีท่ีผ่านมายงัใช้ชวีิตไม่คุ้มคา่เล๊ย!...นี่ฉันต้องมาตายจริงๆแล้วเหรอ! แต่จู่ๆ

เขาก็หยุดเดินและหันไปพูดกับชายหนุ่มนามวา่ โรยาตุส            

            “เขตปราสาทเรามีคนนอกที่ไหนเข้ามารึเปล่า”  

            โรยาตุสหันไปมองหน้าเชิงถามสองสาว สองสาวเหลือบตามองกันและส่ายหน้าอัตโนมตั ิ

            “ไม่มีครับท่าน” น้ าเสียงราบเรียบตอบกลับไป 

            บุรุษชุดเกราะผู้นั้นหันกลบัไปมองที่ต้นไมใ้หญท่ี่ฉันยืนอยูอ่ีกครั้ง เขาหร่ีตาลงเล็กน้อยและเอ่ยด้วยน้ าเสียงเย็นๆ 



           “ข้าไม่รู้หรอกนะว่าเจา้เปน็ใคร แต่....ข้าขอบคุณมากทีช่่วยดึงดาบน่ันออก”           

            เห...ขอบคุณหรอ...จะว่าไปก็ไม่มีเจตนาท ารา้ยอะไรนี่...ฉันค่อยๆโผล่หน้าและค่อยๆเดินออกมาจากหลังต้นไม้ต้น

นั้น เหล่าทหารทุกคนมองดว้ยความสงสัย ยกเว้น รูธกับอีวิลทั้นที่จอ้งแทบจะถลนออกมา โรยาตุสกเ็ช่นกัน 

           “นังแม่มดนี!่” อีวิลร้องและถามอย่างมะนาวไมม่ีน้ า “ข้าบอกให้เจ้ากลับไปแล้วไม่ใช่หรือ! ท าไมไม่ยอมกลับ!” 

           “แม่มดเหรอ......” ชายหนุม่ผมสีเงินทวนถาม 

           “เอ่อ...ค่ะ” รูธตอบด้วยน้ าเสียงอ่อยๆ “พวกขา้ไม่รู้วา่นางมาจากไหน แต่...นางมาอยูใ่นหอ้งแห่งการลืม” 

           ชายหนุ่มขมวดคิว้เข้าหากันทันท!ี ดวงตาของเขาหร่ีตาลงราวกับใชค้วามคดิบางอย่างและจับจ้องฉันไมว่างตาเลย

แม้แต่น้อย 

           “นางไม่ใชแ่ม่มดหรอก” เขาบอกตรงๆไป “เป็นเพยีงแค่มนษุย์สาวธรรมดาๆกเ็ท่านั้น” 

           ดวงตาสีแดงฉานของฉันเบิกกวา้งขึ้น!...แวมไพร์ตัวนี้รู้ว่าฉันเป็นมนุษย!์...ซวยและ!... 

           “งั้นเรากจ็ัดการเก็บมันซคิรับ” พูดไม่ทันจบ โรยาตุสกช็ูนิ้วที่มีเล็บสีด ายาวและแหลมที่เพิ่งเลอะเลือดสดๆและตัง้ท่า

จะใช้เล็บเหล่านั้นแทงเพื่อทะลวงไส้ของฉันออกมา “ก่อนที่มันจะไปบอก ไอ้โอเวนมัน”  

           ...อะไรนะ!...นี่มันท าคุณบูชาโทษชดัๆ!...เมื่อตะกี้พึ่งชว่ยชวีิตมา!...แล้วนี่จะฆ่าฉัน!...รู้แบบน้ีปล่อยให้ไอ้ตัวหวัหน้า

(น่าจะใช่)ตายคาต้นไมด้ีกว่า!.... 

           “พี!่ อย่าเสียมารยาทกับคนที่ช่วยชีวติท่านเคานท์ซิ” รูธเข้ามาหา้มปรามไว้ “ข้าวา่ นางคงไม่มีทางบอกโอเวน

แน่นอน ถ้านางเป็นพวกเดียวกับโอเวนจริง นางกต็้องปล่อยให้ท่านเคานท์ทรมานตดิกับต้นไม้ไปซิ แต่นางกลับช่วยท่าน!” 

           พวกทหารส่งเสียงฮือฮากนัใหญ่กับการกระท าของหญงิสาวคนนั้น ผู้เป็นพี่ชายจ้องถลึงมาทีน่้องสาวด้วยความไม่

อยากเชื่อว่าน้องเขาจะท าแบบนี้ 

           “และอีกอย่างนางคือคนทีท่่านแม่มดเฮลท านายไว้” เสียงที่เยือกเย็นไดแ้ทรกเสริมดว้ย 

            ทหารทุกคนยิ่งจ้องมาที่ฉันทัน และหันไปซุบซิบกันใหญ่  แววตาที่เยือกเย็นเหลือบไปมองเหล่าทหารอย่างชา้ๆ 

พวกทหารรีบกม้หน้าและเงียบกรบิทันที เขาหันหน้าหลับมามองฉันอีกครั้ง 

           “เจ้าจะรงัเกียจไหม ถา้พวกขา้ต้องการให้เจา้เป็นนกัปราชญ์แห่งแคว้นซาตาเรส งานน้ีเป็นการตอบแทนท่ีเจ้าเคย

ช่วยชีวติข้า” 

           นักปราชญ์! นี่มันตลกย่านไหนเนี่ย....ฮะๆๆๆๆ...เอาไงดีล่ะ... 



          “จะรับหรือไม่รับ” ชายผู้น้ันถามต่อ  

          “เอ่อ....ฮะๆ...ไม่ล่ะ” ฉันยิ้มแห้งๆไป 

          สีหน้าของพวกเขาแปลกใจกับต าแหน่งที่ฉันก าลังจะได้รับทันท.ี....สงสัยเป็นต าแหน่งที่ยศสงูแหง๋มๆ... 

          “ท าไม” น้ าเสียงของเขาถามไปเรียบๆ 

          “เรื่องแค่นี้ไม่ต้องตอบแทนก็ได้” ฉันตอบพร้อมกับฉีกยิ้มและมองหน้าทุกคน “อีกอย่างฉันไม่ใชค่นในยคุนี้ดว้ย จะ

เชื่อมัย๊ ถ้า...ฉันจะตอบว่า...ฉันเป็นคนในโลกอนาคต...จาก...ศตวรรษที่21” 

           รูธ และอีวิลหัวเราะพรูดกนัใหญ่กับส่ิงที่ฉันพูด เหลือเพยีงแต่โรยาตุสกับชายหนุ่มผมสีเงินผู้นั้นที่ไม่ข ากับส่ิงที่พูด....

เขาสองคนมองหน้ากันและพยักหน้าราวกับรับรู้กันเอง 

          “งั้นก็ยิ่งดีใหญ”่ ค าพูดของชายหนุ่ม ท าให้พวกอีวิลหยดุหัวเราะและมองด้วยสีหน้าที่ไม่อยากเชื่อ “เจ้ารับไปซะเถอะ 

ข้าไม่อยากเป็นหน้ีชีวิตใครนาน” 

           ฉันกระพริบตาช้าๆเล็กนอ้ยและพูดออกมาตรงๆ         

          “โทษทีนะ แต่ฉันไม่ชอบงานวิชาการหัวแตกแบบนั้นน่ะ แล้วตอนนี้ฉันอยากกลับบ้านมากกว่าดว้ย” พูดจบ ฉันเดิน

จ้ าอ้าวผ่านเหล่าทหารแวมไพร์จ านวนมาก แตแ่ล้วชายหนุ่มลั่นวาจาเฉียบขาดขึ้นทันท ี

          “งั้นตอนนีข้้าขอให้เจ้ามาเป็นนักปราชญ์ให้แคว้นของข้าชั่วคราวกอ่นได้มั้ย แล้วข้าจะหาทางพากลบัไป

ยุคของเจ้าเอง ข้าสัญญา!” 

          ฉันหยุดเดินและหันหลังกลับไปมองเขาผู้นั้น สายตาของเขามุ่งมั่นและมั่นใจวา่ส่ิงทีเ่ขาพดูไป เขาจะท าได้  

           .... จะให้เชื่อดมีั้ยเนีย่.....ความเงียบได้ครอบคลุมอีกครัง้ ทุกคนต่างจ้องฉันด้วยแววตากระหายอยากรู้อยากเห็นกับ

ค าตอบ...เฮ้อ...จะว่าไป ยังไม่รูเ้ลยว่าจะไปทางไหนก่อน สงสัยต้องอยู่แก้เซง็ไปก่อนและกัน...ฉันตอบรับไปงั้นๆ 

          “ก็ได!้ แต่...ถ้านายหาทางไม่ได้ ฉนัจะไปจากทีน่ี่!” 

          ส้ินค าพูดของฉัน บุรุษผู้นัน้ก็ส่ังอะไรบางอย่างกับสองสาวคู่นั้น พวกเธอรับค าส่ังและรีบวิ่งไปทันที กองทัพแวมไพร์

ค่อยๆเคล่ือนกลับไป ฉันเดินลากขากตามหลังเขาไปช้าๆ ขึ้นขีม่้าสีนิลร่างใหญ่และเดินน าขบวนอีกครั้ง 

          “เจ้าชื่อเฟรยา่ซินะ” น้ าเสียงเย็นชายิงค าถามมาในขณะท่ีก าลังเดินทางอยู่กลับ 

          “ใช!่...นายรู้ได้ไงน่ะ!” คิ้วของฉันผูกเป็นริบบิ้นและจ้องหน้าเขา 

          “ข้ารู้และกัน” เขาตอบปัดๆราวกับว่าไม่อยากให้สาวเรื่อง “อย่าถาม” 



          ...อะไรเนี่ย...ถามสาเหตุกไ็ม่ตอบ... 

          “แล้วนายล่ะชื่ออะไร” ฉันยิงค าถามบ้าง 

          “วลาด  วีเซียส”  เขาตอบเย็นๆ “เป็นราชันย์แวมไพร์ แห่งอาณาจักรแวมไพร์ และ ผู้ปกครองแห่งแคว้นซาตาเรส  

เรียกขา้วา่ วิซิอัส ก็ได”้ 

           วลาด   วเีซียส?.......นั่นมันนามสกุลเดยีวกับ....วลาด    ทีปีส   ดราคูล  ท่ีเป็นเจ้าชายทรราชปกครองผูค้นอย่าง

โหดเหี้ยมเลยนี่.... ท าไมนามสกลุเหมือนกันล่ะ 

          “นายเป็นอะไรกับ วลาด   ทีปีส  ดราคูล เหรอ” ฉันไต่ถามดว้ยความอยากรู ้

          ดวงตาของเขาขุ่นมัวทันทีเ้มื่อถามจบ เขาตอบดว้ยน้ าเสียงห้วนๆ 

        “ข้าเปน็น้องของเขา” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต ำนำนท่ี3  ต ำบล Snagov แหล่งชุมนุมเหล่ำปีศำจ 

 

             อย่างที่รู้กันอยู่  ตอนนี้  เวลานี้ และวนิาทนีี้ ฉนั ตอ้งมาเปน็นกัปราชญ์ใหก้ับ...แวมไพร์!....ใช่...แวมไพร์

...ปีศาจที่ใครๆต่างก็นิยมชมชอบเพราะนิยายของคุณ  บราม  สโตรเกอร์.....หารู้ไม่ว่า....ความจริงแล้ว....มันไม่ใช่อย่างที่

คิด....ฉันยังนึกภาพการฆ่ากันเมือ่คืนนี้ท่ีเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆได้ทกุชอ็ตราวกับเครื่องบันทึกวดีีโอยี่ห้อดีๆนั่นเอง.... 

           เมื่อคืนตลอดทางที่ฉันเดนิกลับมาปราสาทดาร์โกวาเนียนัน้ วิซิอัสไม่ได้พูดอะไรอีกเลย สีหน้านิ่ง เฉยมาก นัยนต์า

ของเขาเหมอืนก าลงัคิดอะไรบางอย่างตลอดเวลาจนฉันไร้ประสิทธิภาพในการเดานิสัยเลยว่าคนๆนี้คิดอะไรอยู่  

           ปกติฉันไม่เคยเดาอะไรผิดพลาดหรือไม่สามารถท าอะไรพลาด แต่งานน้ีสงสัยฉันต้องยกธงขาวและ ไม่น่าไปถาม

เรื่องนั้นเล๊ยยยยยย  

           และเมื่อฉันเดินไปถึงแล้ว ก็ถูกจับให้ไปร่วมโต๊ะอาหารกับพวกแวมไพร์ท้ังโต๊ะ ซึง่วซิิอัสก็ไดแ้นะน าให้รู้จกัเหล่า7

ขุนพล (ในกลุ่มนั้น มี รูธ อีวิล และโรยาตุสหรือเรียกอกีชื่อว่า รอย)และก็พวกขุนนางทีเ่หลือนิดๆหน่อยๆ ให้ฉันรู้จัก แวมไพร์

ทุกคนมีสีหน้าที่ยิม้แยม้ทั้งๆที่หนา้ซีดไร้เลือดฝาด แต่ล่ะคนไดย้ิ้มโชว์เขี้ยวให้ฉันเสียวคอเล่นบ๊อยบอ่ย  

           อาหารในมื้อค่ าที่ใครๆตา่งก็เคยฝันหวานวา่จะต้องหรูและแพงถึงระดับภัตรคาร5ดาวนั้น กลับกลายเป็นเครื่องใน

สดๆ ตั้งแต่ หวัใจ ล าไส้ ตับ กระเพาะ ไม่ได้กระท าการฆา่เชื้อโรคด้วยการตม้แต่อยา่งใด ส่วนน้ าทีใ่ห้ดื่มนั้น มีแค่เลือดสดๆ 

ข้น ไม่เจือจาง กับไวนเ์ท่านั้น  

           ฉันถามสาวใช้แถวนั้นทันทีว่าไม่มีอาหารอย่างอื่นเลยเหรอ เธอผู้นั้นได้แต่ส่ายหนา้อย่างเดียว ฉันได้แต่มองตา

ปริบๆและขอไวน์อย่างเดยีวตลอดทั้งคืน และต้องตอบค าถามจนมุมของขุนนางแวมไพร์สูงอายุดว้ย ฉันขี้เกียจตอบกเ็ลย

เปล่ียนเรื่องไปเรื่อยๆไม่ยอมตอบค าถามอะไรซกัอย่างจนเลิก 

        จากที่ฉันเปล่ียนเรื่องถามไปเรื่อยๆนั้น ฉันก็พอจะรู้เกี่ยวกับที่น่ีเล็กน้อย น่ันก็คือ ดินแดนที่ฉันก าลังเหยียบอยู่นี้ คอื 

แคว้น ซาตาเรส เป็นแคว้นเล็กๆที่อยู่คาบเกี่ยวทางฝ่ังตะวันออกระหว่างแควน้วาลาเซียและทรานซิลวาเนีย ซึง่สอง

แคว้นน้ันเป็นแคว้นของ วลาด  ทีปีส  ดราคลู  และ อลิซาเบท  เดอ  บาร์โธรี่ (สองคนน้ันเป็นแวมไพร์ท้ังคู)่  

             สองแคว้นน้ันเป็นคู่กัดของแคว้นน้ีพอดี ก็เลยต้องท าการรบเกือบทุกวัน เพื่อท่ีจะแย่งชงิแคว้นน้ีมาเป็นอาณาจักร

ของตน เพราะ แควน้นีห้ากใครได้ครอบครองแล้วจะได้รับต าแหน่งจากโลกของแวมไพรว์่าเป็น ราชันย์แวมไพร์  

และเคานท์วิซิอัสท่ีปกครองแคว้นนี้เป็นน้องของวลาด  ทีปีส  ดราคูลจริงๆ แต่เนื่องจากมเีหตุอะไรบางอยา่งเกดิขึ้น จึงท า

ให้พ่ีน้องกดักันเอง ฉันเลยเขา้ใจเลยว่า ท าไมตอนที่ฉันถามตอนน้ัน วิซิอัสถึงตอบด้วยน้ าเสียงที่ไมพ่อใจอยา่งม๊าก 



            และตอนนี้ฉันนอนตาค้างบนเตยีงส่ีเสาสีน้ าตาลไหม้ในห้องหนึ่งที่เย็นเฉียบราวกับน้ าแขง็และไม่มีแสงสวา่งใดๆ

ส่องมาที่ห้องเลยแม้แต่น้อยมีแตแ่สงเทียนจากตะเกียงจ้าวพายุสีทองที่มีควันลอยจางๆตั้งอยู่บนโต๊ะ ห้องนี้เป็นส่วนหนึง่

ของปราสาทสีด าที่ตัง้ตระหวา่งอยู่ยอดเขาทา่มกลางปา่ลึกที่เมื่อคนืฉันวิ่งไปในนั้น.... 

            แล้วท าไมฉันนอนตาค้างล่ะ...ฮะๆ..ก็นี่เป็นเวลากลางวันน่ีหว่า...มนุษย์หนา้ไหนจะหลับลงล่ะค่ะ....ฉันนอนพลิกตัว

ไปมาหลายรอบ...และลุกขึ้นนั่งพร้อมกับขยี้หวัแกรกๆอย่างอารมณ์เสีย..... 

            ฉันมองไปบรรยากาศรอบๆห้อง ในห้องก็มีแคเ่ตยีงที่น่ังอยู่  โต๊ะท างานเกา่ๆที่ท าจากไม้ใกล้จะพังและถูกแกะสลัก

เป็นลายคา้งคาวโชวเ์ขี้ยวยา๊วยาว   ตู้เสื้อผ้าไม้ที่ฝาตู้แกะสลักลายดอกไม้สวยๆ  และยังมี โต๊ะอกีโต๊ะหน่ึงที่แกะสลักลาย

แวมไพร์ วางดว้ยกะละมังเงินท่ีเต็มไปด้วยน้ าทีใ่สสะอาดและมีผา้ขนหนูสีขาวผืนเล็กๆแช่อยู่ ในห้องนี้ มีหน้าตา่งทีม่ี

ผ้าม่านลายดอกไม้ปดิไม่ให้แสงลอดออกมา 

            ฉันเปิดผ้าห่มสีขาวของฉันออก และเดินไปเปิดผ้าม่านออก แสงสว่างจากฟากฟ้าได้สาดสอ่งเขา้มากระทบกันตวั

ฉัน สายตาของฉันมองไปไกลๆ สุดลูกหูลูกตาของฉันมีปา่ไม้สีเขียวสดจ ามากมายไกลออกไปเป็นร้อยๆไมล์ สายลมที่พัด

ผ่านมานั้นกระทบทีใ่บหน้าของฉันเบาๆ กล่ินไอที่มากับสายลมมนัช่างสดชื่นและไม่เคยเย็นแบบน้ีมาก่อน 

             เบื้องล่างมีเหล่าหญงิสาวสวมชุดชาวบา้นชว่ยกันตากผ้าอยู่ ห่างจากบรเิวณทีต่ากผา้ไม่ไกลเท่าไหร่นัก มีเด็กๆ

จ านวนมากวิง่เล่นกันอยา่งสนุกสนานทั้งชายและหญงิ  หญิงสาวผู้หน่ึงเงยหนา้ขึ้น ท าให้ฉันจ าไดว้า่ใคร 

           “ท่านนักปราชญ!์ ท่านตื่นแล้วเหรอค่ะ” เธอคือรูธน่ันเอง หญิงสาวยิ้มหวานใหก้ับฉัน 

           “ไม่ใช่ตื่นหรอก ไม่ได้หลับต่างหากล่ะ” ฉันตอบไปส้ันๆ...เฮ้...นี่ฉันไม่ได้ตาฝาดใช่มั๊ย...แวมไพร์ ก าลังยืนตากผ้า

กลางแสงแดดทีเ่จิดจ้าโดยร่างไมไ่หม้!...“แล้วเธอล่ะท าไมไม่นอน แวมไพร์โดนแสงไม่ได้ไม่ใช่เหรอ” 

            พวกหญิงสาวที่ตากผา้พากันหัวเราะอย่างข าขันกับค าถามที่ดูแล้วมันคงจะโก๊ะเกินไป รูธเงยหน้าและตอบแทนทุก

คน 

           “ภายในเขตแคว้นซาตาเรสที่เราอยู่กันนั้นจะโดมปีศาจครอบกันไว้อยู่ค่ะ เพราะฉะนั้นไม่วา่จะเป็นกลางวันหรือ

กลางคืนก็อยู่ได้น่ะค่ะ” 

            อ้าว!...มิน่า...ท าไมถึงอยูไ่ด้โดนไม่ถูกแดดเผา...แล้วฉันจะมาท าตัวอย่างแวมไพร์ตามนยิายไปท าไมฟะ...รู้สึกหน้า

ตัวเองมรอยรา้วเลยแฮะ...ตัวจริงๆเขายังไม่นอนกันเลย 

            “อ่าหรอ” 

            “ค่ะ” หญิงสาวผมแดงส่งยิ้มให ้“วันน้ีท่านจะอยู่เดินเล่นท่ีนี่มั๊ยค่ะ จะไดดู้ห้องรอบๆให้ท่ัว” 

            ฉันท าหน้าเบ้ทันทีเมื่อไดย้ินค าชักชวนแบบน้ี....อยู่ที่ปราสาทประสาทหลอนน่ีฉันต้องเป็นโรคจิตแน่ๆเลย  



            “อ่า ไม่ล่ะ ฉันอยากไปเทีย่วขา้งนอกน่ะ ในปราสาทนีม้ันมดืมนเกินไป” 

            “อืม....งั้นท่านไปกับฟิลลิปซิค่ะ เขาต้องออกไปส่ังซื้ออาวุธที่Snagov พอดีเลย” รูธเสนอ 

            “จริงซ!ิ” ฉันตอบเสียงใสทันที “พวกเขาอยู่ไหน” 

            รูธนึกอยู่ซักครู่และส่งเสียงตอบกลับมา 

            “รู้สึกว่าจะอยู่หน้าประตขูองปราสาทน่ะค่ะ และก็.....” 

            รูธยังตอบไมจ่บ ฉันก็วิ่งจี๋ไปล้างหน้าและเปล่ียนเส้ือผ้าทนัที ในตู้นั้นมีแตชุ่ดที่คล้ายกับชุดนักบวชแต่มีสีด าสนิท

ล้วนๆ ทั้งนั้น และก็มีชดุเดยีวเท่านั้นที่ดูเหมือนชาวบา้นในยุคนี้มากที่สุด มันเป็นชดุที่มีเส้ือตวัในเปน็เสื้อคอกวา้งรดูๆสีขาว

แขนยาวพองใหญ่ๆจีบรูดทีช่ายแขน ติดลูกไม้บางๆ มีลูกปัดเล็กๆสีน้ าตาลสดปักที่แขนเส้ือเป็นลายสี่เหล่ียมขนมเปียกปูน

อย่างสวยงาม มเีส้ือแขนกดุคลุมตัวนอกเป็นสีแดงสด กระโปรงยาวสีน้ าตาลแก่ และมีผ้ากันเปื้อนลายขวางสลับสีด ากับส้ม

เหลืองและก็มีผา้สีขาวมีลูกไม้แขวนอยู่ดว้ย คาดว่ามันนา่จะใชค้ลุมหัว 

            เอาล่ะนะ....ไม่มีตัวไหนอีกแล้วนี่.....แต่ผ้ากันเปื้อนน่ีแนวสุดขั้วกระชากวัยรุ่นเลย... 

            ฉันใส่ทันทีและรีบวิ่งออกจากห้องนั้น ผ่านระเบียงหินเก่าๆที่มีตะไคร่เกาะ ผ่านห้องต่างๆที่ชวนน่าขนลุกตลอดเวลา 

เท้าของฉันได้แตะกับพื้นหินสีด าสนิทที่เคยมีร่องรอยของโลหิตที่ท่วมนองไปเรื่อยๆจนไปถงึหน้าประตูของปราสาท ที่น่ันมี

รถม้าเก่าๆสีด าจอดอยู่ มเีหล่าคนใช้มากมายก าลังรอใครซักคนอยู่ ชายหนุม่คนหนึ่งเดินมาและเมือ่เห็นฉันก็โค้งค านับให้

ฉันทันที 

            “อรุณสวัสดิ์ครับ ท่านนักปราชญ”์ ชายหนุ่มผู้น้ันทัก เขามเีรือนผมสั้นสีด าสนิทดั่งถ่านหินกบันัยน์ตาสีน้ าตาลแก่ที่

นบน้อมเชื่อฟงัผู้เป็นนายราวกับเด็กเรียนเชื่อฟงัพวกครูเป็นบ้าเปน็หลัง 

            “อืมๆ”...ท่านนักปราชญอ์ีกแล้วเหรอ...สงสัยนายนีเ่ป็นฟลิลิปแน่ๆ...“นี่ นายคือฟิลลิปใชม่ะ่” 

            “ครับท่าน” น้ าเสียงทีเ่รียบร้อยตอบ “ข้า ฟิลลิเป่   ซาเคีย เรียกข้าว่า ฟิลลิปก็ได้ครับ” 

            “เออ ฉันจะเรียกชื่อนายเฉยๆก็ได้ แต่นายก็ต้องเรียกฉันวา่ เฟรย่า เฉยๆด้วย” ฉันยื่นข้อเสนอ “ไปบอกคนอื่นให้ทั่ว

เลยนะ ว่า อย่าเรยีกฉันอีกว่า ท่านนักปราชญ์ เพราะฉันไม่ชอบ” 

            ....เป็นใครจะชอบล่ะ...เรยีกซะที...รู้สึกอยู่ใกล้ฝาโลงเลย... 

            “ตกลงครับท่าน.....” ฉันจ้องตาเขยีวปดัทันทีเมื่อเขาจะพดูว่าทา่นนักปราชญ์ “เอ่อ เฟรย่า” 

            “เออๆ แล้วตอนนี้นายจะไปท่ีSnagovใชม่ั๊ย” 



            “ครับ” เขาพยักหนา้ 

            “ฉันไปด้วยซ!ิ” เสียงของฉันตอนน้ีสดใสยิ่งกวา่ได้โดดเรยีนคาบของสติกซซ์ะอีก 

            สีหน้าของชายหนุ่มแปรเปล่ียนไปกลายเป็นสีหน้าที่เศร้าๆแทน “เสียใจด้วยครับ ท่าน งานน้ีคนนอกไม่สามารถไป

ได้ นอกจากจะเป็นค าส่ังของท่านเคานท์เท่านั้น” 

            “น่านะ ให้ฉันไปเถอะนะ ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ทัง้วัน มันนา่เบือ่” งานน้ีต้องอ้อนไปก่อน เดีย๋วมนัก็ยอมเองแหละ 

            “ไม่ได้ครับ! ยังไงก็ไม่ไดค้รับ” ค าตอบนั้นยืนกรานเช่นเดมิ 

            “ต้องได้รับค าอนุญาตใชม่ั๊ย ถึงจะไปได้” ฉันยืนเท้าสะเอว 

            “ถึงทา่นเฟรยา่จะได้อนญุาตให้ไปกับขา้แล้ว แต่ข้าก็ไม่ให้ครับ” เขาปฏิเสธลูกเดียว 

             “อ้าว! ท าไมล่ะ”...จะอะไรกันอีกเนี่ย...ท าไมเจ้านี่มันหัวแข็งยืนหยดักับความคิดจัง... 

             “ต าบลนั้นเป็นต าบลที่เหล่าปีศาจมักจะมาชุมนมุกันท้ังกลางวันและกลางคืน เพราะวา่มนัเป็นส่วนหนึ่งในแคว้น

ของเรา” เขาอธิบาย “ไม่มีพวกมนุษย์หน้าไหนหรอที่คิดจะไปเหยยีบ เพราะ ถา้ไปก็มีแตจ่ะโดนจับเป็นอาหารทันที นอกเสีย

จากเป็นพวกยิปซี ตวัท่านเองก็ไม่ใช่พวกยิปซีนี่ครับ”              

              ......แล้วยิปซีกับมนุษยม์ันต่างกันตรงไหนไม่ทราบฟะ!.............                

            “แล้วฉันกับยิปซมีันตา่งกันตรงไหน มันก็มนษุยเ์หมือนกนัน่ี” 

            “ครับ แต่พวกยิปซีนับถอืบูชาแวมไพร์ยิ่งกวา่พระเจ้า” เขาตอบอย่างมั่นใจ “ต่างจากมนุษยท์ี่นับถือพระเจา้และ

พวกเทวา” 

            “ฉันจะไป!” ฉันส่งเสียงเข้ม 

            “ไม่ได้ครับ ยังไงก็ไม่ได!้” น้ าเสียงนั้นแขง็ขึ้นเล็กน้อย 

             “ให้ฉันไปเหอะ ฟิลลิป น่านะ” ฉันขออีก “ฉันสัญญาด้วยเกียรติของเนตรนารีในยคุฉันเลยวา่ฉันจะไปสร้างเรื่อง

ใดๆเด็ดขาด” 

            ฟิลลิปเริ่มลังเล เขาเงยีบไปซักครู่ราวกับประมวลความรู้ทีย่ากเข็ญ ซักพกัเขากเ็งยหนา้มา ดวงตาสีถา่นน้ันดูอ่อน

ลง...นั่นแหละ...ให้เถอะ...              

“ไม่ได้!” 



            เสียงที่เยือกเย็นเสมอต้นเสมอปลายของชายหนุ่มผู้หนึ่งล่ันขึ้นทันที ฉันกับฟิลลิปหันไปตามเสียง เพื่อเห็นหน้า

เจ้าของเสียง เจ้าของเสียงผู้นั้นจะเป็นใครได้อกีล่ะ นอกจาก......วิซิอัส  

            วันน้ีเขาใส่ชดุชาวบา้นธรรมดาๆเส้ือตัวในเหมือนของฉันเป๊ะ แต่ไม่มีลูกปัดปักที่แขนเสื้อ มเีส้ือกั๊กยาวสีด าสนิท

คลุมแทน กางเกงที่เขาใส่เป็นกางเกงสีด าขายาวและมีรองเท้าบู๊ทยาวสีน้ าตาลแก่สวมคลุมชายขากางเกง 

            ....โธ่เว๊ย! อีกนิดเดียวแท้ๆ  มาท าไมเนี่ย..... 

            “แต่ฉันจะไปSnagovด้วย” ฉันยืนยันจะไป 

            “ยังไงก็ไม่ได!้” ค าขาดของชายหนุ่มผมสีเงินตอบกลับมา...ชิ!...แทงใจด าฉันชัดๆส าหรับคน.... “อยู่ที่นี่ศึกษาต ารา

สงครามซะ นั่งคดิแผนการศึกไปเหอะ เจ้าเป็นนักปราชญ์ ไม่ใช่นกัส าราญ” 

            ...เฮ้ย!...นี่นายขอฉันมาเป็น แล้วมากดขี่แบบนี้เหรอ...อะไรกันเนี่ย... 

            “นี!่ ให้ฉันออกไปเหอะ เผ่ือบางทีฉันจะได้คดิแผนออกไง” สายตาวิงวอนของฉันมองไปท่ีเขาเตม็ไป...ท าไมจะต้อง

มาเชื่อฟังด้วยทัง้ๆที่เป็นคนขอฉันให้อยู่นะ!... 

            “ที่ต าบลSnagovมีแต่ของขาย ไมม่ีพวกแผนท่ี ทฤษฎี หรือ แผนการรบหรอก เจา้น่ะ อยู่ทีน่ี่แหละ”             

            ....ให้ตายเหอะ!...ไม่รู้และยังไงฉันจะต้องไปให้ได้.... 

            “ไม่เอา! ฉันจะไปด้วย!” ฉันเถียงเสียงแข็ง 

            “ไม่ได้ ยังไงขา้ก็ไมใ่ห”้ วิซิอัสยังคงยืนกรานเสียงแขง็เช่นเดิม 

            “ถ้านายไม่ยอมให้ฉันไป ฉันจะไม่เป็นนักปราชญ์ให้นาย!”             

            ชายหนุ่มเงยีบไปทันทีเมือ่ฉันยื่นไม้ตายมาใช้...ถ้าไมย่อมอีก อนาคตของแคว้นนายเละเปน็จุนแน่ ฮ่าๆๆๆ...ยงัไงก็

ต้องยอมอยู่ดี...เพราะฉันถือไพ่เหนือกว่า...แต!่ 

            “ทหาร!” เสียงขรึมของเขากลับเรียกทหารแทน “จับนักปราชญ์หญิง เฟรย่าไปขงัที่ห้องนอนของนางซะ”            

            เฮ้ย!.....นี่ขู่ขนาดนี้ ยังยนืยันได้อย่างไม่กลัวเลยเหรอว่าฉันพูดจริงๆน่ะ......รู้ว่าเป็นเจ้าเมืองพูดแล้วไมค่ืนค าน่ะ.....

แต่ไม่กลัวอนาคตของแคว้นตวัเองรึไงนะ......ทหารสองสามคนวิง่มาทางฉันและจับล็อกแขนของฉันทันที! 

            “เฮ้ย! ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะ! ปล๊อย! ปล่อยซี้” ฉันพยายามสะบัดให้หลุดพ้นจากพวกทหาร 

            “พวกเจา้ยืนเฝ้าที่หน้าประตูจนกว่าพวกขา้จะกลับ” วิซิอัสส่ังต่อและเอ่ยค าส่ังประกาศิตขึ้น “ห้ามให้นางออกไป

จากปราสาทเด็ดขาด ไม่วา่ทางไหนก็ตามล่ะ” 



            “ครับ ท่านเคานท์” ทหารแวมไพร์ผู้จงรักภักดีรับค าส่ังผู้เปน็นายทันท ี

            ชายหนุ่มผมสีเงินกับฟิลลิปเดินไปขึ้นรถม้าทันที รถมา้ได้เคลื่อนตัวออกไปอยา่งรวดเร็วและได้ออกจากปราสาทที่

แสนวังเวง ปล่อยให้ฉันโวยวายดว้ยความเจ็บใจ. 

             ...วิซิอัส!..นายเป็นคนแรกที่ฉันขอแล้วขัดใจฉันในรอบศตวรรษ!...นายแน่มาก!..คอยดูเหอะ...ฉันจะเอาคืนแน่ 

            ฉันสะบัดแขนออก และเดินปึงปังเข้าไปในปราสาทเอง!...หนอย!...คนอย่างเฟรยา่...เกิดมาไม่เคยมใีครขัด 

แม้กระท่ังพ่อกับแม่ยงัยอมฉัน...ฉันต้องหาวิธีไปท่ีต าบลให้ไดเ้ลย... 

             ในขณะท่ีฉันเดินอยู่ก็ไดเ้จอกับเด็กหนุ่มผู้หนึ่งอายุประมาณ13-14 ก าลังเดินมาทางนี้พอดี เขาขยี้ผมสีม่วงที่ถูก

ซอยทั้งศีรษะของเขาและเมื่อเจอฉัน นัยน์ตาสีม่วงนั้นเบิกกวา้งออกและรีบโค้งค านับทันที 

            “อรุณสวัสดิ์ครับท่าน นะ...” 

            “ท่านเฟรยา่! อย่าเรยีกวา่ ท่านนักปราชญ์เด็ดขาด” น้ าเสียงที่ฉุนขาดของฉัน ท าให้เดก็หนุม่คนน้ันสะดุ้งทันที 

“นายจะไปไหนเนี่ย” 

            “ข้าจะไปSnagovน่ะ” เดก็หนุ่มตอบและชกัชวน “ท่านจะไปด้วยกันมั๊ยล่ะครับ”           

            ......ฮ่าๆๆๆๆ....สวรรค์เขา้ข้างคนดีอย่างฉันแล้ว!.....ก าลังหาวิธีที่จะไปพอดีเลย....... 

           “ไป!ๆ” ฉันรับค าชวนทันทีโดยไม่ลังเลทันทีและถาม “ว่าแต่ นายชื่อ....” 

         “ข้าโจเซ่   โคดายไงครับ จ าที่โต๊ะอาหารได้มั้ย” เขาแนะน า ฉันนึกอยู่ซักครูแ่ละพยักหนา้ 

           “อ้อ จ าได้และ คนที่ขอลายเซ็นของฉันใชม่่ะ” 

           “ใช่ครับ” เด็กหนุ่มยิม้กวนๆให ้

           “เดี๋ยวฉันจะให้ แต่ตอนน้ีนายพาฉันไปเดีย๋วนีเ้ลยได้ม่ะ” ฉันจับบ่าของเขาและเขยา่ๆ 

           เด็กหนุ่มผมสีม่วงเปดิหมวกที่ประดับดว้ยหางนกยูงของเดก็หนุ่มยุคนี้นิยมแทนค าตอบ 

 

          “ว้าว! ที่นี่สวยมากๆเลยนะเนี่ย”  



            ฉันมองออกจากรถม้ารับจ้างแถวนั้น เห็นทะเลสาบน้ าแข็งที่หนาวเหน็บท่ีอยู่ไกลออกไป ทุ่งหญ้าพฤกษชาติแถบ

นั้นกลายเป็นน้ าแข็งที่สวยงามราวกับแกว้ที่จีระไนทันตา ท้องนภาแถบนั้นเต็มไปดว้ยสีฟ้าหม่นและหมอกขึ้นตลอดเวลา 

ตั้งแตเ่กิดมาฉันไม่เคยเห็นภาพท่ีไหนสวยงามขนาดนีม้าก่อนเลยนะเนี่ย   

            “ที่ต าบลนี้โด่งดังเพราะทะเลสาบแห่งนี้ เป็นสถานท่ีๆหนาวเหน็บแต่สวยงามยิ่งกว่าส่ิงอื่นใด” โจเซ่บอก 

            ฉันหันไปไถ่ถามเดก็หนุ่มต่อด้วยความอยากรู้ 

            “ในต าบลนี้มีภาพทะเลสาบน้ีขายม่ะ” 

            “มีอยู่แล้วซิครับ!” โจเซ่หล่ิวตาให้ “แต่ราคาแพงน่ะครับ ถา้จะเอาภาพทีเ่หมือนท่ีสุดน่ะ” 

            ....เออ...จะว่าไป...ฉันยังไม่มีเงินเลย จะเที่ยวได้ไงเนี่ย.... 

            “แล้วนายมีเงินป่ะ” 

            “ไม่มีเลยครับ” โจเซ่ยิ้มโชว์เขี้ยวขาวๆ 

            “อ้าว! งั้นก็มาเสียเทีย่วด!ิ” ฉันท าหน้าเบ้ทันทีเมื่อได้รับค าตอบนั้น 

            “อย่าเพิ่งใจร้อนครับ” โจเซ่หัวเราะกา๊ก “เดี๋ยวข้าจะพาไปท่ีแหล่งให้เงินครับ” 

            “แหล่งใหเ้งิน” ....เห....ในสมัยนี้มันมีงานรับจา้งด้วยเหรอ... 

            “ครับ ไปถึงเดีย๋วก็รู!้” เดก็หนุ่มมองนอกหน้าต่างไปไกลๆ 

           หลายชัว่โมงต่อมากับการน่ังรถม้าจนซะเมื่อย จุดหมายปลายทางก็ถงึจนได้ รถไดจ้อดสนทิ ฉันกับโจเซ่ลงจากรถ

และเดินเขา้ไปในต าบลนั้นทันที 

           ที่น่ีเป็นต าบลที่ดูเจริญรุง่เรื่องกวา่ที่อื่นๆ(ถึงแม้มันได้ชื่อว่าชนบทก็เหอะ)  ดูจากสถาปตัยกรรมของที่นั่น บ้านของ

คนธรรมดาท ามาจากไม้ล้วนๆ ท าเป็นรูปทรงบ้านอย่างสวยงามในยุคนั้น ตัวบา้นจะแกะสลักตั้งแต่รั้ว บานประตู บาน

หน้าต่าง หรือ แม้กระท่ัง หลังคาบ้าน ลายที่มักจะแกะสลักนั้นแปลกไปจากที่อื่น นั่นก็คือ แกะเป็นรูปปีศาจตา่งๆ ไม่ว่าจะ

เป็น มนุษย์หมาปา่ที่ก าลังกัดซากเหยื่อที่ตายแลว้ มังกรที่ก าลังพ่นไปใส่ปราสาทท่ีมีเหล่าอศัวินก าลังป้องกันปราสาท หรือ

แม้กระท่ัง รูปซอมบี้ก าลังวิง่อาละวาดไปตามหลุมศพ  

            เสียงพวกพ่อคา้แมค่้าที่แข่งกันขายเพื่อเรียกนกัท่องเที่ยวมาซื้อของกันนั้นดังเซ็งแซ่ไปท่ัว ผู้คนที่มาเทีย่วที่น่ีนั้นตา่ง

เดินดูสินคา้ที่ขายตามแบกะดินกนัมากมาย สินคา้ที่เมืองนี้ท่ีดูแลว้ขึ้นชื่อลือชานั้นกม็ี เครื่องปั้นดินเผาที่เขียนสีด า แดง 

และขาวเป็นลายเรขาคณิต  ผ้าปา่น ลินิน และฝ้ายที่ทอเป็นภาพววิทางธรรมชาติเหมือนจรงิ หรือ พรมที่ทอด้วยขนสัตว์หา

ยากและราคาแพงลิบล่ิว ผู้คนที่มาต่างก็ทุม่เทเงินท้ังหมดซื้อเพียงสินค้าที่ดูแล้วไม่ได้สวยหรูเทา่ไหร่นัก 



            ไม่ใช่เพียงแค่ของพวกหตัถกรรมแล้ว ยังมีรา้นอาหารจ านวนมากมายอีกด้วย แต่ฉันสงสัยกับค าพดูของโจเซ่

มากกวา่ 

           ....ที่ไหนล่ะ แหล่งให้เงิน ฉันจะได้มาบ่อยๆซะหน่อย...  

           “นี่โจเซ่ ไหนแหล่งให้เงินของนายล่ะ” ฉันถามเสียงขุ่นๆ 

            โจเซ่หันมามองและยิ้มอย่างมีเลศนยั 

            “ใกล้ถงึแล้วล่ะครับ ตามข้ามาซิ” เขาเดินอาดๆไปเรื่อยๆ 

            คิ้วของฉันได้ผูกเป็นริบบิ้นอย่างสงสัย....บอกไม่ได้รึไง...ว่าจะให้ฉันไปไหน 

           เด็กหนุ่มเร่งฝเืท้าให้ก้าวไวขึ้นไปเรื่อยๆ จนไปถงึสถานท่ีแหง่หน่ึง เป็นสถานท่ีดูเหมือนร้านเหล้าเกา่ๆร้านหน่ึง ก็

แหม.....ไม้ที่ใช้ก่อสร้างรา้นน้ีมันเก่าจนไม่ผุและกม็ีมอสขึ้นแล้ว ดา้นบนมีป้ายร้าน เขียนไว้ว่า  

บาร์ บาราเนีย บรรยากาศแถวนี้ดูเงยีบ เปล่ียว และ น่ากลัวยงัไงไม่รู้ราวกับวา่ มีดวงตาหลายคู่ก าลังจ้องมามองที่ฉัน

กับโจเซ ่

           โจเซ่ไม่รอช้าให้ฉันยืนเหมอ่มองต่อ เขาสาวเขา้ไปในรา้นทันที  

           “เฮ!้ รอด้วยซี”้ ฉันเรียกและวิ่งไล่ตามเขา้ไปในนั้นทันที           

           ในร้านน้ัน มีโต๊ะเกา้อี้จ านวนมากท ามาจากไมช้นิดเดียวกบัไม้ที่ใช้สร้างตัวรา้น แต่ล่ะโต๊ะเต็มไปด้วยผู้คนมากมาย

นั่งรออาหารท่ีตัวเองสั่ง แตว่า่แตล่่ะคนนั้นจ้องมามองที่ฉันกับโจเซ่ราวกับจะกินเลือดกินเนื้ออยา่งนั้นแหละ แววตาของแต่

ล่ะคนนั้นลุกวาวราวกับปีศาจ โจเซ่เดินน ามาและยิ้มให้กับทุกคนทีน่ั่งรอที่โต๊ะอยู่  

           “ทิวาสวัสด์ครับ เหล่าปศีาจทุกทา่น” 

           .....ห๊า!...ปีศาจทั้งร้าน!...เอื๊อก!...มิน่าท าไมจ้องฉันยังกับจะฉีกเนื้อฉันเป็นชิ้นๆแหนะ...จะรอดออกจากร้าน

ได้มั๊ยเนี่ย....... 

          ทุกคน...เอ๊ย...ทุกตน....พยักหน้าเป็นการเชงิตอบอยา่งไมส่บอารมณ์ โจเซ่ไม่สนใจสายตาที่ดูไม่เป็นมิตรของปีศาจ

ตัวอื่นๆ ฉันก็เดินตามเขามาติดๆ เขาเดินมาเรื่อยๆจนไปถึงโต๊ะหนึง่ 

          ที่โต๊ะนั้น มีชายหนุ่มรา่งใหญ่ ล่ า ราวกับนักกล้ามนัง่อยู่ ผมยาวถงึกลางหลังสีด าสนิทถกูผกูด้วยเชือกกระสอบสี

น้ าตาลแก่ ดวงตาสีด าสนิทที่ดุร้ายราวกับราชสีห์ล่าเหยื่อกระพริบอย่างช้าๆ คิ้วของเขาเขม้และดก ตามตัวของเขามีขนขึ้น

ดกด า ชุดสีด าทั้งชุดที่เขาใส่นั้นไม่ต่างจากชดุที่ใส่ไปงานศพของใครคนหน่ึง เขายกหมวกที่วางอยูบ่นโต๊ะเป็นการเชิญ โจ

เซ่เองก็ยกหมวกของเขาวางบนโต๊ะและน่ังลง 



          ฉันยืนมองชายหนุ่มผู้น้ันอยู่และไม่กล้านั่ง (ขืนน่ังนี ่ถา้เก้าอี้มันมีกลไกเหมือนหนังเรื่องThe dentistก็ซวยซิ)  เขาส่ง

สายตาทีดู่ดุรา้ยแต่แฝงไปด้วยความอบอุ่นให้ฉัน 

           “เชิญนั่งได้ครับ มนษุย์สาว” เหอะๆ...รู้ด้วยวา่ฉันเป็นใคร... 

           ฉันก้มศีรษะรับตามมารยาทและมองไปรอบๆก่อนนัง่ 

           “ขอบคุณค่ะ” พูดจบ ฉันก็นั่งอยา่งนิ่มๆ...จะนั่งท่าไหนดีฟะ...ถ้ามันมีกลไกจรงิๆนี่กลายเปน็ศพเละแหงมๆ...ชาย

หนุ่มที่นั่งโต๊ะก่อนหน้านี้ข าให้ความเปิ่นของฉัน 

           “เก้าอี้ที่น่ีไม่มีอะไหรอก น่ังไปเถอะ” เสียงแตกแห้งตอบมาและยังคงหัวเราะอยู่ 

           ....เออ...ได้ยินค ารับรองแบบนี้....ค่อยนั่งสบายใจหน่อย             

           ที่โต๊ะนั้น ไม่มีอะไรเลย นอกจากมีแกว้เบยีร์สองแกว้ที่มเีบยีร์เติมเตม็จนไหลท่วมแก้ว กับกระดานหมากรุกเกา่ๆ

กระดานหนึง่ทิ้งไว้ มตีัวหมากรกุหลายตัววางไว้แถวนั้น 

           “ท่านเซเบิร์ก ขา้พาเจา้นายของพวกขา้อีกคนมาแนะน าให้รู้จักครับ”  โจเซ่แนะน าฉันใหช้ายหนุ่มร่างใหญ่ผู้นั้นรู้จัก 

“นี่คือ ท่านนักปราชญ์ เฟรยา่ โนคาเอล เป็นแม่มดจากเผ่าดาร์โกวาเนยี” 

           “อืมๆ” ชายหนุม่ร่างใหญท่ี่โจเซ่เรยีกวา่ ท่านเซเบิร์กยิ้มรับ 

          “ท่านเฟรย่า น่ี ท่าน เซเบิร์ก   เบเทรียส  ผู้ปกครองแคว้นไลแคนโทรป แคว้นเพื่อนบ้านแคว้นของพวกเราเอง” 

          “ดีค่ะ ท่านเซเบิร์ก” 

          “เช่นกัน เฟรยา่” ท่านเซเบิร์กพยักหน้า “ตอนแรกขา้คิดว่า เจ้าเป็นมนุษย์ซะและ” 

          ฉันยิ้มแห้งๆตอบ......ดีนะ...ที่โจเซ่โกหก......ไม่งั้นโดนเชือดกลางร้านแน ่

          “เอาล่ะโจเซ่เรามาต่อหมากกันนะ” 

         “ครับท่านอยา่ลืมนะครับถา้ข้าชนะท่านให้เงินหกพันเหรียญ” โจเซ่กระพริบตาขา้งหน่ึงและยิม้โชว์เขี้ยวอย่างเจ้าเล่ห์

อีกครั้ง 

          ....หะ...หะ....หกพันเหรียญหรอ ตาของฉันลุกวาวทันที เมือ่ได้ยินค านี้ ในยุคนี้ ราคา....ถึงหกพันน่ีเยอะมากๆเลยนะ

......โจเซ่ให้ฉันเล่นแทนเต๊อะ...หมากรุกนี่ จิ๊บๆส าหรับฉันอยู่แล้ว..........          

          “ได้ ข้าน่ะ รักษาสัญญาอยู่แล้ว”          



          ตัวหมากทุกตวัได้ลงสู่กระดานทันที ราวกับสนามรบ ฉันจ้องมองการเล่นของพวกเขาสองคน พวกเขาเล่นกันอยา่ง

ตื่นเต้นมาก ว่า มา้ฝ่ายไหนจะเขา้ก่อน คิงฝ่ายไหนจะถกูกิน ดจูากสถานการณ์รวมๆแล้ว โจเซ่โดนกินไปเยอะและ ท่านเซ

เบิร์กที่ดูอารมณ์ขันผู้นี้ไม่ธรรมดาจริงๆ ดูหน้าตาใจดี๊ใจดี แต่หมากแต่ล่ะตัวที่ลงไปน้ัน เล่นซะ 

โจเซ่อ่วมเลยนะเนี่ย          

          “จะต่อมั๊ยโจเซ”่ 

         โจเซ่พยักหน้าและนั่งนิง่ ไม่ไหวติง ตาของเขามองหมากตลอดเวลา 

         “ให้ฉันเล่นแทนมั๊ยโจเซ่ ฉันเก่งพวกหมากรกุนะ หมากของนายน่ะแยแ่ล้วนะ ถา้นายยังเล่นตอ่” 

         โจเซ่เงยหน้ากับค าขอจากฉัน เขานิ่งซกัครู่และพยกัหน้ารับค าขอของฉัน 

        “ได้ครับ แตอ่ยา่ให้ฝ่ายเราแพ้ล่ะกัน” โจเซว่่า “ไม่งั้นเสียเกียรติ์แวมไพร์หมด” 

        “ได้เล๊ย!” ฉันยิ้มโชว์ฟันขาว แสดงความมั่นใจและถามท่านเซเบิร์ก “ข้าเล่นแทนโจเซ่ได้มัย๊ค่ะ” 

        “ได้ซ”ิ ท่านเซเบิร์กหัวเราะ “ข้าอยากจะประลองปัญญากับนกัปราชญเ์หมือนกันว่าเกง่แค่ไหนเชียว”         

            ฉันน่ังมองตัวหมากทั้งหมดที่เหยยีบอยู่บนกระดานหมากรุก ราวกับสนามรบ  อา…ตอนนี้เหลือเพียงแต่ ตัวคงิ   

ม้าสองตวั   และก็ควีน   หอคอยโดนกินไปแล้ว โดนล้อมขนาดนี้แล้วด้วย.....ถ้าขยับแต่กา้วเดยีวผิดล่ะก็ตายหมดแน่...... 

           ท่านเซเบิร์กยิม้และมองทีห่มากรุก ราวกับเขาดาเลยวา่ครัง้นี้ใครชนะ แตค่นอยา่งเฟรย่าต้องท าได้ซี้! ฉันจ้องมองไป

เรื่อย...และ.....ใช่แล้ว..นี่แหละ....ฉันหยิบควีนตัวนั้นเล่ือนทันที! มันกินม้าสีด าฝ่ายของท่านเซเบิร์ก ชายหนุม่ร่างใหญ่

หัวเราะทันทีพร้อมกับตบมือให้ฉัน ยิ้มของโจเซ่ปรากฎท่ีใบหน้าทนัทีหลังจากที่หดหู่กับตอนเมื่อกี้ 

             “ฮะๆๆๆเก่งมาก สมแลว้ที่วิซิอัสมันรับเจ้าเป็นนักปราชญ”์ เขาวา่ “ตอนแรกข้าคิดวา่เจ้าต้องชนะแน่นอน เพราะ

หินขนาดนี้ แต่เจ้าก็ท าได้ แคย่ิงนดัเดียวได้นกสอง อ่า...ไม่ซิ...สามตัวเลยล่ะ” 

           “ฉันไม่เก่งถึงขนาดนั้นหรอกค่ะ” ฉันบอก “หมากนี้ยอมรับเลยว่ายากมาก เป็นครั้งแรกที่ท าให้ฉันเหงื่อตกขนาดนี้” 

           ท่านเซเบิร์กเรียกชายวัยสงูอายคุนหน่ึงมา 

           “มาร์ค เจา้เอาถงุเงินใหโ้จเซซ่”ิ ชายผู้น้ันส่งถงุเงินทันทีใหแ้ก่โจเซ่ เด็กหนุ่มรับเงินด้วยความอิ่มเอมใจ 

          “อ่า....เฟรย่า ข้าจะรบกวนเจ้ามั๊ย ถา้ข้าจะขอเชิญเจ้ารับประทานอาหารรว่มโต๊ะกับข้าก่อน” ท่านเซเบิร์กเชิญ 

            ฉันหันไปมองโจเซว่่าจะท าไง.....โจเซ่พยักหน้าให้ฉันอยู่.....ฉันรับค าเชิญของชายหนุ่มร่างใหญ่ผู้นั้น.... 



โจเซ่หยิบหมวกและโคง้ค านับก่อนจะจากไปพร้อมกับถงุเงิน  

            “ข้าไปซื้อของก่อนนะครบั ท่านเฟรย่า” เขาบอกฉันก่อนเดินไป “ถ้าท่านกินเสร็จแล้วรอหนา้ร้านนะครับ” 

            ฉันพยักหน้าหงึกๆและในร้านตอนน้ีฉันก็อยู่กับ ชายหนุม่ร่างใหญ่หนา้ยิม้ตลอดเวลากันสองคน โต๊ะอื่นๆไม่มีปีศาจ

ตัวไหนนั่งอีกแลว้ เขาเรียกพนกังานแถวนั้นมาและส่งเมนมูาให้ฉัน 

            “จะสั่งอะไรก็สั่งได้นะ” เขาวา่ 

            “อ่าแล้วแต่ท่านเถอะคะ่ แต่วา่อย่าเป็นเครื่องในสดๆล่ะกนัค่ะ” ฉันส่งเมนูคืน “เมื่อวานมีแต่แบบนี้ก็เลยกินไม่ได้น่ะ

ค่ะ” 

             “ฮะๆๆๆๆ น่าสงสารเจ้าจัง เอาอยา่งนี้ ข้าจะสั่งเค้กก้อนเล็กๆให้เจ้าล่ะกัน” 

             พนักงานจดค าส่ังขอท่านเซเบิร์กอย่างรวดเร็ว และรีบวิ่งไปท่ีเคานท์เตอร์ทันที   ในขณะท่ีพวกเรานั่งรออาหารอยู่

นั้น ท่านเซเบิร์กก็ผิวปากอยา่งอารมณ์ดี ฉันอดกลั้นความสงสยัไมไ่ด้ จึงถามออกไปห่ามๆ 

              “ท่านค่ะ ท่านเป็นพวกแวร์วูฟรึเปล่าค่ะ” 

              สีหน้าของท่านเซเบิร์กตกใจเล็กน้อยกับค าถามที่ฉันถามไปตรงๆ เขาหัวเราะแทนท่ีจะตอบ ฉันยังจ้องเขาเพื่อรอ

ค าตอบไมเ่ลิก เขาหยุดหวัเราะและยิ้มกวา้ง 

            “ใช่ ขา้เป็นแวร์วูฟ หรือ ถ้าเรยีกให้สุภาพหน่อยก็คือ ไลแคน” เขากล่าว “เจ้านี่กล้ามากเลยนะ ท่ีกล้าพูดเรื่องนี้ 

ปีศาจ แมม่ดหรือมนษุย์หนา้ไหนยังไม่กล้าทีจ่ะถามขา้แบบนี้เลย” 

            “อ่า.....เผอิญฉันเป็นพวกไม่ชอบเก็บความสงสยันานๆอยู่ด้วยน่ะค่ะ” ฉันตอบอย่างมั่นใจ “แล้วฉันก็เป็นพวกไม่

กลัวอะไรง่ายๆดว้ย” 

            “ฮะๆๆๆๆๆ ก็นะ  เจา้กลา้ดีจรงิ น่ันคือ คุณสมบัตเิอกของนักปราชญ์” 

            “ขอบคุณค่ะ ท่าน” 

           และแล้วอาหารได้ถูกเสิร์ฟมาวางไว้บนโต๊ะ มีเนื้อยา่งที่ราดด้วยซอสเปร้ียวกับเบียร์ของทา่นเซเบิร์ก และเค้กที่ปาด

หน้าด้วยครีมและลูกสตรอเบอร์รี่ก้อนเล็กๆกับน้ าเปล่าของฉัน พวกเรากินกันทันท ี

           “นี่!....เจ้าน่ะไปท าอีท่าไหนวิซิอัสถึงรับเจา้เป็นนักปราชญ”์ ท่านเซเบิร์กถาม 

          “ไม่รู้เหมือนกันน่ะค่ะ ขา้กแ็ค่ไปช่วยดึงดาบท่ีปักคาอกของวิซิอัสก็เทา่นั้นน่ะค่ะ” 

           ท่านเซเบิร์กข ากับค าตอบที่ฉันตอบมา.....มันก็จริงนี่นา ไมไ่ด้พูดผิดซักหน่อย...... 



           และแล้วเสียงกระดิง่หน้าประตูได้ดังขึ้น มชีายหญิงคู่หนึง่เดินมาด้วยกัน พวกเขาเข้ามาและนั่งโต๊ะที่อยู่ขา้งหน้าโต๊ะ

ของพวกฉัน และเรยีกพนักงานเพื่อท่ีจะสั่งอาหาร 

           ชายคนหนึ่งเป็นชายหนุ่มวัยกลางคนผมยาวหยักศกสีน้ าตาลแก่ดัง่เปลือกไม้ หน้าตาคมคายของเขาท าให้นัยนต์าสี

น้ าตาลคู่นั้นมีเสน่ห์ทันที ตาขา้งหน่ึงของเขามแีว่นขาเดียวสีขาวสวมอยูด่้วย เขามีหนวดทีด่กและหนา คิ้วของเขานั้นเขม้

และคมกริบ แต่ผิวของเขาซีดมากยังกับคนที่ตายแล้ว สวมเส้ือผ้าเหมือนพวกขุนนางสีด าสนิทที่ดูแล้วสง่ามาก  

            ส่วนฝ่ายหญิงนั้นหญิงสาววัยกลางคนเช่นกัน มีผมยาวสทีองมัดเป็นมวยสูง ใบหนา้ของเธอนั้นดูดีตลอดเวลา 

นัยน์ตาที่ดูสุภาพน้ันมีสีน้ าเงินและคิ้วที่เรยีวบางเป็นที่น่าดงึดูดใจ ผิวของเธอนั้นขาวซีดเช่นกัน เธอสวมชุดสชีมพูสดราวกับ

พวกเจ้าหญงิผู้เลอโฉม 

             พอพนักงานเดินจากไป ชายหญงิคู่นั้นหันมองซา้ยชวาราวกับดูทา่ทางแล้วคงไม่มใีครตามมา ชายผู้น้ันเริ่มบท

สนทนาทันที 

             “ขอโทษที่ข้าต้องเรียกทา่นมากะทันหัน” 

              “ไม่เป็นไรค่ะท่านเคานท์” เสียงของหญิงสาวตอบอย่างนบน้อม “แค่ท่านเคานท์   วลาด    ทีปีส     

ดราคูล  ต้องการพบขา้มา ขา้ก็ยนิดีแล้ว  ท่านมีเรื่องอะไรรึเปล่าคะ่ ถึงเรียกข้ามา” 

              ....คะ....เคานท์  วลาด    ทีปีส    ดราคูล  เหรอ  ชายคนที่น่ังหันหลังให้ฉันเนี่ยนะ  เค้กก้อนน้ันติดคอทันทีเมื่อได้

ยินค าพดูชื่อนั้น ฉันหยิบแกว้น้ าและดื่มทันที 

              “ข้าเองก็ดใีจที่สามารถเชิญ เคานท์เตส  อลิซาเบท  เดอ  บาร์โธรี่ ผู้เลอโฉม มาร่วมรับประทานอาหารกับข้าได้” 

            ....อึ๊ก! คราวนี้ฉันกลับส าลักน้ าซะนี่ ท่านเซเบิร์กส่งผา้เชด็หน้าให้ฉันแต่ฉันปฏิเสธและหยบิผ้าเช็ดหน้าสีด าของฉัน

มาเช็ดแทน ฉันมองหนา้ท่านเซเบิร์กด้วยสายตาวา่จะเอาไงดี เขายักคิว้และมองไปท่ีเค้กเหมือนกับบอกว่ากินต่อไปท าเป็น

ไม่รู้ไม่ชี้ ฉันกินต่อและแอบมองไป 

            “ท่านอยา่เยินยอข้าเลย” อลิซาเบทบอก “รีบเข้าเรื่องก่อนดีกวา่นะค่ะ” 

            “อ่า......ได้ครับ ถ้าท่านตอ้งการ” ทีปีสตกลงและเริ่มกล่าว “นานแสนนานมาถงึสองศตวรรษที่ท้ังฝ่ายขา้และท่าน

ท าการรบกับน้องชายของข้าเพื่อแคว้นๆน้ัน ตา่งฝ่ายก็สูญเสียก าลังพลทั้งสองฝ่าย ขา้คดิวา่การรบครั้งนี้มันนานเกินไปแล้ว” 

            “อืม....แล้วไงต่อค่ะ” 

            “ดังนั้น.....เพื่อไม่ให้เสียกองก าลังทั้งสองฝ่ายโดยเปล่าประโยชน์” ทีปีสพูดช้าๆ “ทั้งขา้และท่านมารว่มมือกันมัย๊ 

เพราะถงึยงัไง ส่ิงที่พวกเราต้องการก็คือ ส่ิงที่พวกเราไม่เคยชนะได้เลยซกัครั้ง” 



            “แล้วใครจะเป็นผู้ครองล่ะค่ะ” หญิงสาวหัวเราะเบาๆ “ในเมื่อท่านจะให้ขา้ร่วมมือดว้ยกัน ผลสรุปว่าผู้ที่จะเป็น

ราชาคือใครล่ะค่ะ ข้า หรือ ท่าน” 

            ชายหนุ่มส่งเสียงที่นุ่มนวลมา 

            “ตามหลักศักดินาของยศขุนนางใครควรจะเป็นล่ะ” 

            “ก็คงจะเป็นทา่นแน่นอน” หญิงสาวเดาและยื่นค าตอบทันที “งั้น.......ข้าขอปฏิเสธ” 

            “เดี๋ยวซิ........ท่านเคานท์เตส” ชายหนุ่มรั้งและพูดต่อ “ถึงอย่างไร ข้าต้องให้ต าแหน่งใหม่กบัท่านแน่นอน” 

            “แล้วท่านจะให้ขา้เป็นอะไรล่ะ” 

            “ในเมื่อข้าเป็นถึงราชา”  ชายหนุม่บอก “ท่านก็ต้องเป็น.....ราชินีของขา้....ไงล่ะ” 

            หญิงสาวหัวเราะดว้ยเสียงที่กรีดแหลม 

            “ข้าเป็นหญงิมา่ย มีสามมีาแล้วถึงสองคน แถมมีลูกติดมาหลายคนด้วย ท่านยงัคิดจะแตง่ตั้งให้ขา้เป็นราชินีของ

ท่านเลยหรือ” 

            “ข้าไม่สน...” ชายหนุ่มตอบอย่างหนักแน่น “ท่านเองกเ็คยอยู่กับข้ามาก่อนที่สามีของท่านทัง้สองจะอยู่ท่าน....

เพียงแต่ข้ากับท่านไม่มีลูกก็เทา่นัน้.......ไม่คิดจะกลับมาอยู่กับขา้เหรอ” 

             .....พระเจ้า!....อลิซาเบท   เดอ  บาร์โธรี่  มีสามีก่อน สามีสองคนนั้นอีกเหรอเนี่ย.......โอแม่เจา้....แค่สองคนใน

สมัยนี้ ก็โดนพวกชาวบ้านประณามตายอยูแ่ละ......นี.่...สามคน!......แถมยังมีลูกอีก...... 

             หญิงสาวนิ่งไปซักครู่และยิ้มใหก้ับชายหนุ่ม 

             “.....งั้นข้าตกลงกับข้อเสนอ.....” เธอรับข้อเสนอ “แต่...ถ้าลูกสาวของข้าไมย่อม ก็เสียใจด้วยนะค่ะ” 

            ส้ินเสียงของหญิงผู้นั้น พนักงานไดม้าเสิร์ฟอาหารถงึที่แกส่องหนุ่มสาวคู่นั้น พวกฉันกินเสร็จพอดีและขอตวัเดิน

ออกไปจาก ฉันเดินผ่านโต๊ะของสองคนน้ันและรู้สึกเสียวสันหลังทันที ราวกับมีสายตาที่อาฆาตจอ้งมาที่ฉัน ฉันหันไป

มองเห็น วลาด  ทีปีส  ดราคูล ยิม้ให้ฉันพร้อมกับยกหมวกเป็นการทักทายฉัน ราวกับวา่ เขารู้แล้ววา่ฉันแอบฟังอยู่ ฉันยิ้ม

ตอบท าเป็นเนียนและรีบเดินออกไปจากร้านทันที 

             “กินซะนานเลยนะครับท่าน” เด็กหนุ่มผมสีมว่งทักทันทเีมื่อฉันเดินออกมาจากรา้น “เมื่อตะกี้ข้าเห็นวลาด  ทีปีส  

ดราคูล  กับ  อลิซาเบท  เดอ  บาร์โธรี่เดินเข้าไปในร้าน พวกมันท าอะไรกันครับ” 

             ฉันมองซ้ายและขวาและลากโจเซ่วิง่ไปอีกทางหน่ึง เมื่อไปถึง ฉันก็เล่าเรื่องให้ฟังทัง้หมด 



             “อะไรนะ! พวกมนัจะรุมพวกเราเหรอครับ!” ตาของโจเซ่ลุกเป็นไฟทันทีเมื่อได้ยิน “งั้นเราต้องไปฆ่ามันเลยครับ 

ท่านเฟรยา่ ไม่งั้น มันจะต้องมาจดัการท่านเคานท์ของพวกเราแน่ๆ ”  พูดไม่ทันจบ โจเซก่้าวขาฉับๆจะเขา้ร้านทันท ี

            “เดี๋ยวซิ โจเซ่   อย่าเพิ่งใจร้อนนนนนนน” ฉันรีบดึงเส้ือของเขาเอาไว้......โห...ไอ้นี่วู่วามเป็นบ้าเลย ยงัพูดไม่จบจะ

ไปและ.......“ฉันว่าไปบอกนายของเธอก่อนดีกว่า เขาจะได้เตรยีมตัวทัน” 

            โจเซ่ถอนหายใจและมองหน้าร้านดว้ยสายตาทีเ่ดือดดาน 

            “ก็ได้ครับ............” 

            “งั้นเรารีบไปก่อนท่ีพวกนั้นจะออกมาเหอะ” ฉันชวนโจเซ่ เด็กหนุ่มพยักหน้าหงึกๆแต่สายตายังคงจับจ้องหนา้ร้าน

และเดินไปพร้อมกับฉัน 

            พวกเราเดินไปเรื่อยๆ จนไปถึงลานกว้างๆแห่งหนึง่ ท่ีนั่นมเีวทีขนาดใหญ่ท่ีท าจากไม้อยู่เบื้องหน้า ข้างๆเวทีมีพวก

นักดนตรีนั่งเล่นพวกเครื่องดนตรโีบราณๆ เล่นเพลงท านองที่ไม่ค่อยเป็นเพลงเท่าไหร่ มีเก้าอีย้าวเตม็ไปทั่วลานนั้น ผู้คน

ได้มาทยอยกันน่ังจนเกา้อี้แถวนัน้เต็มไปหมด แต่ล่ะคนตา่งกค็ุยกนัจอแจกัน 

             “นั่นมีการแสดงอะไรน่ะ มีคนมานั่งเยอะจงั” ฉันถามโจเซ ่

             โจเซ่มองไปท่ีป้ายไม้ป้ายหนึ่งที่ปักไว้แถวนั้น เขยีนดว้ยภาษาฮงักาเรียนโบราณ จนฉันแปลไม่ออก 

             “อ้อ เป็นการแสดงของพวกยิปซีน่ะครับ” โจเซ่บอก “วันนี้เป็นการระบ าของพวกเขา” 

             “ดีเลย งั้นเราเขา้ไปดูกันเถอะ” ฉันพูดจบก็ลากโจเซม่านัง่ดู 

              ชายแกย่ิปซีเดินเก็บเงินตามเกา้อี้ ผู้มาชมตา่งจา่ยเงินใหแ้ล้วแต่ศรัทธา บางคนกใ็ห้มาก บางคนก็ให้น้อยสว่นฉัน

กับโจเซ่นั้นให้มากกว่าคนอื่น เขาโค้งตัวใหญ่จนฉันรู้สึกเขินบอกใหเ้ขาเลิกโค้ง เขายิม้กว้างและเดินเก็บเงินต่อไป  ผ้าม่าน

ก ามะหยี่สีแดงสดทีเ่วทีไดค้่อยๆถูกเปิด เห็นยิปซีหนุ่มผู้หนึง่เดินออกมา 

“แปะๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” 

                เสียงปรบมือของผู้คนที่ตามเก้าอี้ยาวได้ดงัขึ้น ผู้คนที่น่ังตามเกา้อี้หยุดพูดคยุตามมารยาท ยิปซีหนุ่มผู้น้ันโค้ง

ค านับทุกคนทันท ี

            “สวัสดีครับ ท่านผู้มเีกียรติทุกท่านท่ีมาชมการแสดงของเหล่ายิปซีจากบาร์บาราเนีย” เขากล่าว “วันน้ีพวกเราจะไม่

ท าทุกท่านผิดหวังเช่นเคย เพราะนอกจากจะมีการระบ าหมู่ที่จะเชญิพวกท่านมาเต้นดว้ยกันแล้วนัน้” 

            เขาแบมือมาทางที่ฉันกับโจเซ่นั่งอยู่ ทุกคนที่น่ังหันไปมองตามทีเ่ขาแบทันที 



            “เซอร์   โจเซ่    โคดาย   หน่ึงในเหล่า7ขุนพลแห่งแคว้นซาตาเรส มาร่วมเป็นพิธีกรของเราครับ!”  

            ทุกคนที่น่ังอยู่ปรบมือ เดก็หนุ่มผมสีม่วงยืนขึ้นและโคง้ค านับให้กับทุกคน เขาเอาถงุเงินฝากไว้กับฉันและเดิน

ออกไป  

“เฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ!” 

             เสียงโห่ร้องด้วยความดใีจได้ดังขึ้น แสดงใหเ้ห็นวา่ เขาเปน็ท่ีชื่นชอบของทกุคนในต าบลนี้ เขาเดินขึ้นเวทีและโค้ง

ค านับที่เวทีอีกครัง้ ยิปซีหนุ่มสง่กระดาษสีน้ าตาลแผ่นหนึ่งให้เขา เขาสแกนดว้ยสายตาซักครู่และพับกระดาษเก็บใส่

กระเป๋าเส้ือกั๊กทันท ี

            “สวัสดีครับ เหล่าปศีาจและยิปซีทุกท่าน ไมว่่าจะเป็นแวมไพร์ แวร์วูฟ ดรากอน ซอมบี้ มัมมี่ หรือ เยติจากดินแดน

เอเชยีครับ” เขาพูดอย่างคล่องแคล่วทันทีราวกับฝึกฝนมาอยา่งเชีย่วชาญ “วันน้ีข้าดใีจได้รับเกียรติมาเป็นพิธีกรชั่วคราว

หน่ึงวันครับ หากข้าพดูผิดประการใด ขออภัยใหก้ับพิธีกรฝึกหัดผู้น้ีนะครับ” 

            เสียงกรีดร้องของพวกหญิงสาวดังยิ่งกว่าไดเ้ห็นพวกดารานักร้องดังๆเสียอีก ฉันคิดเลยวา่ ในยุคนี้ ดูท่า. 

โจเซ่อาจจะเป็นดาราดงัของที่น่ีกไ็ด้ 

            “งั้นเพื่อไมใ่ห้เสียเวลาข้าขอให้ชมการแสดงระบ าหมู่ได้เลยครับ!”           

“แปะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” 

“ตึง....ตึง.....ตึงตึง...ตึงตึง......” 

             เสียงกลองที่เคาะเป็นจังหวะและเสียงปรบมือได้ดงัขึ้น พวกสาวยิปซใีนชดุชาวบา้นอย่างทีฉั่นใส่ แต่เป็นชุดสีฟา้ได้

เดินออก ในมือของพวกเธอมเีครือ่งเคาะจงัหวะ พวกเธอได้เต้นร าตามที่พวกยิปซีชอบเต้น น่ันก็คือ เคาะเครื่องเคาะนั่น 

และก็หมุนตัวไปรอบๆ แปรแถวตามที่นิยมกัน ดูเรยีบง่ายแตก่็ถือวา่สวยแล้วในยคุนั้น  

             ในระหว่างที่งานก าลังสนุกสนานแอยู่นั้น ทันใดนั้นจู่ๆกม็มีือของใครซกัคนจับมือของฉัน ฉันหันไปมองและสีหน้า

ของฉันต้องถอดสีทันที เมื่อเจ้าของมือขา้งนั้น คือ ชายหนุ่มผมสีเงินท่ีท าหน้าบึง้ใส่ฉัน กับ ฟิลลิป ริมฝีปากของฉันเหยียดชี้

ขึ้นมุมหน่ึงและทักทาย            

             “ไง......วิซิอัส” ฉันทักเชิงเยาะเย้ย...เห็นม่ะ...ฉันมาเองก็ได้.....ฉันอยากได้อะไรก็ต้องได้ซี้.......พระเจ้าเข้าขา้งฉัน

เสมออยู่แล้ว.......ฮะๆๆๆๆๆๆๆ 

             “ใครใช้ใหเ้จา้มา!” เสียงที่เยือกเย็นแตค่ราวนี้แฝงไปด้วยความโกรธเอย่ขึ้น 

             “ฉันมากับโจเซ่.....” ฉันตอบ “แล้วไง” 



            “โจเซ่อยู่ไหน” 

            “หาเอง....มีตากใ็ชซ้”ิ 

             เขาหันไปมองที่เวทีและเห็นโจเซ่ก าลังยืนปรบมือเข้าจังหวะอยู่ และหันมามองฉันอีกครั้ง 

            “กลับไปกับข้าเดี๋ยวนี้!” เขากระชากข้อมือฉันให้ลุกขึ้น ฉันขัดขืนไม่ยอมลุก “ไม่งั้นเจ้าจะไดโ้ทษหนักกวา่โจเซ่ ใน

ข้อหาแอบมาโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

             คิ้วของฉันผูกเป็นริบบิ้นทันที 

             “ไม่กลับ!” ฉันยื่นค าขาด “ยังไงฉันก็ไมก่ลับ จนกวา่ฉันจะกลับพร้อมกับโจเซ่ และอีกอยา่งฉันจ่ายเงินไปและ ฉัน

จะดูใหจ้บ!” 

             เขาปล่อยมือฉัน และหันไปตะโกนเรียกโจเซ่ทันที              

“โจเซ่!” 

            เสียงตะโกนน้ันท าใหเ้สียงดนตรีที่ก าลังเล่นอยู่และเสียงเฮฮาที่ก าลังสนุกสนานเงียบลง ยิปซีสาวทีก่ าลังเต้นอยู่

หยุดเต้นทันที ทุกคนหันไปมองชายหนุ่มผมสีเงินคนน้ันดว้ยความเกรงกลวั เดก็หนุ่มผมสีมว่งเห็นเจ้านายก าลังเดือด ก็รีบ

โค้งค านับและรีบลงมาจากเวทีทันที  

             เมื่อเขามาถึง พวกนักดนตรีก็เล่นต่อไป เหล่ายิปซีเต้นต่อ ส่วนผู้ชมก็ดู ท าตัวเหมือนปกติทกุอย่าง โจเซก่็ยิ้มแห้งๆ

ให้กับชายหนุ่มผู้น้ันทันที ชายหนุม่ผู้น้ันมีคิ้วชนกันทันที  

            “ท่านครับ.....บังเอิญจงัเลยทีขา้.....ได้เจอท่าน......” 

            “บังเอิญ.....หรอ” วิซิอัสถามด้วยน้ าเสียงที่ร้อนเดือดปุดๆ “ไม่ใช่จงใจแอบมากันทัง้คู่หรอ” 

            “ไม่ช่ายยยยยยย” โจเซ่รีบปฏิสธ “ข้ากแ็ค่จะมาซื้อของ ส่วนท่านเฟรยา่ต้องการมาซื้อของดว้ยก็แค่นั้นเองครับ” 

            “ทั้งๆที่เจ้าก็รู้น่ีว่าข้าต้องมาที่น่ี” วิซิอัสพูดและตวาดทันที “ข้าเคยส่ังไมใ่ชเ่หรอวา่ เวลาจะออกไปไหนต้องบอกข้า

ล่วงหน้าหน่ึงวัน ไม่ใช่คิดจะไปก็ไป  คิดจะมาก็มา! กลับไปข้าจะส่ังให้ทหารจับเจ้าแช่น้ าซะเลย” 

             สีหน้าของเดก็หนุ่มเต็มไปด้วยความตกใจสุดขีดทันท ีเขาคุกเขา่อ้อนวอนชายหนุ่มผมสีเงินผู้นั้นทันที 

             “ไม่นะครับท่าน! อย่าใหข้้าแช่น้ าเลย ขา้ไม่อยากตวัเปื่อยนอนซมหลายวันนะครับ!”            

              แย่ล่ะซิ ......ท าไมต้องมารับความซวยแทนฉันด้วยนะ......เอาไงดีล่ะ......จะให้โจเซ่โดนคนเดียวไม่ได้.......ต้องรีบ

เปล่ียนเรื่องก่อนทีไ่อ้นีจ่ะแยก่วา่นี้...... 



             “นี!่ เรื่องท าโทษหรือไมท่ าโทษค่อยไปว่ากันที่ปราสาทเหอะ” ฉันบอกปัดๆ “ที่แน่ๆ ฉันได้ข่าวมาเกี่ยวกับ 

วลาด   ทีปีส  ดราคูล  และ  อลิซาเบท    เดอ   บาร์โทร่ี มา” 

             ชายหนุ่มทั้งสองหันมาสนใจค าพูดของฉันทันที 

             “เมื่อกี้ทา่นพูดจรงิเหรอครับ!” ฟิลลิปถามด้วยความใคร่รู ้

             “ไม่รู้ซิ” ฉันท าเป็นไม่รู้ไม่ชี้และบุย้หน้าไปทางอื่น 

            “เจา้พูดจรงิรึเปล่า! บอกมาเดี๋ยวนี้!” วิซิอัสจับตวัฉันและเขย่าแรงๆ 

            “โอ๊ย! นี่ฉันเจ็บนะ!” มือกว้างใหญข่องเขาจับแน่นมากจนแขนของฉันแทบจะเป็นรอยได้ “ปล่อยก่อนซี!้” 

            วิซิอัสปล่อยออกและจ้องเป๋งที่ฉันไมว่างตา อีกสองหนุ่มก็จ้องฉันเช่นกัน 

            “สรุปว่าเจ้าพดูจริงรเึปล่า!” ชายหนุม่ผมสีเงินถามเสียงเขม้ด้วยอารมณข์ุ่นๆ 

            ฉันยิ้มกริ่มอย่างมีชัยและมองมาที่โจเซ ่

            “ฉันจะบอก...ก็ต่อเมื่อ...นายยกโทษให้โจเซ่และเมื่อฉันถึงที่ปราสาท” 

             โจเซ่ยิ้มกวา้งทันที  เมื่อฉันยื่นค าเสนอ ฟิลลิปอมยิ้มกับส่ิงที่ฉันเสนอ   วิซิอัสจ้องฉันอยา่งกินเลือดกินเนื้อ  ดูท่า วิ

ซิอัสต้องเป็นคนที่เกดิมาไม่เคยมใีครท้าทาย เย้ยหยัน และ ขัดกับค าส่ังของเขา อย่างฉันแน่ๆ  

              “ก็ได.้.......” เขาพดูชา้ๆด้วยน้ าเสียงเย็นๆแต่แอบแฝงความแค้นเคืองสุดๆ “กลับไปเจ้าต้องพูดให้หมด ห้ามเว้นซัก

วรรคเดยีว” 

            “ได้ค่า....ท่านเคานท์” ฉันตอบประชดไป...ฝืนใจพูดเต็มที.่........ 

             และแล้วจู่ๆ บรรยากาศแถวนั้นกเ็งยีบลงทันที ทุกคนหันไปมองทางหน่ึง ราวกับว่ามีใครซกัคนเดินมา.....ใช่แล้ว....

ฉันเดาถกูจริงๆ....มีกลุ่มคนกลุ่มหน่ึงเดินมา...กลุ่มคนเหล่านี้ใส่ชดุด าทัง้ชุด....ไม่ว่าจะเป็นหมวก...เส้ือ...รองเท้า...หรือ

แม้กระท่ัง เสื้อตัวใน...มันก็ด า....และแล้วก็มชีายหนุม่คนหนึ่งเดินออกมาจากกลุ่มนั้น...คนๆนั้นไม่ใช่คนแปลกหนา้ที่ไหน

เล๊ย.........วลาด   ทีปีส   ดราคูล  น่ันเอง 

            “หวัดดี วิซิอัส  ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะ” ทีปีสยิ้มแสยะให้กับวซิิอัส  “วันน้ีอากาสดจีังนะ  โชคดีแท้ๆที่ได้มาพบ

น้องชายสุดที่รักของข้า” 



            วิซิอัสไม่พูดอะไรกับทีปีสเลยแม้แต่น้อย แววตาของเขานั้นเปล่ียนไป.....จากที่ดูเยือกเย็นและเย็นชา..กลับ

กลายเป็นแววตาทีดู่เย็นชามากกว่าเก่าและคมกริบดุจใบมีดที่สามารถจะเฉือดเฉือนคนเบื้องหนา้ไดต้ลอดเวลาทันท ีเขา

จ้องมองพี่ชายของเขาไม่วางตา  ทีปีสยังคงยิ้มอยู่และเมื่อเขาเห็นฉันก็โบกมือให้ฉัน 

             “ไง! สาวน้อย! เจอกันอกีแล้วนะ...จ าขา้ได้รึเปล่า” 

             ฉันไม่กล้าเล็ดลอดเสียงออกจากปากเลย   เขาเดินมาทางฉันและก าลังจะใช้มือใหญ่ข้างนัน้จับแก้มฉัน แต่ มือ

เรียวใหญ่ของบุรุษผมสีเงินปัดออก พร้อมกับส่งสายตาที่ขุ่นเคือง              

             “อย่ามายุง่กับคนของข้า! ท่านก็อยู่ของทา่นไป ส่วนข้าก็อยู่ของขา้” คราวนี้วซิิอัสเริ่มพดูบ้าง 

             ทีปีสหัวเราะร่วนพร้อมกบัส่งสายตาเป็นประกายเล่ห์ร้ายเต็มที่ 

             “โอ๊ะ! โทษที! วิซิอัส ข้าไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เป็นคนของเจ้า” ทีปีสมองมาที่ฉัน “น่ารักดีนะ นางเป็นอะไรกับเจ้าล่ะ” 

             “เป็นอะไรน้ันเป็นเรื่องของข้า! อย่ายุ่ง” วิซิอัสพูดเย็นๆ 

             “มารยาทไม่ดีอีกแลว้นะ น้องรัก” ทีปีสว่าด้วยน้ าเสียงดงัเดิม “เจ้านี่ไมเ่คยเปล่ียน สุขุม ไม่ค่อยพูด  ไม่รักษา

มารยาท เย็นชายิง่กว่าน้ าแข็งขั้วโลกเหนือ แต่ความเหี้ยมโหดและอ ามหิตไมเ่คยเปล่ียน” 

            “ตัวทา่นเองก็เหมือนกัน” วิซิอัสจับมือของฉันและเดินผ่านช้าๆทีปีส “ภายนอกเป็นคนดี พูดจาสุภาพ คมคาย แต่

ในใจนั้นชั่วรา้ยยิง่กว่าปศีาจกระหายอ านาจทัว่พิภพยิ่งกวา่ปีศาจตัวไหนๆ”   

             ทีปีสหัวเราะอีกครั้งและเขาส่งสายตาที่ดูอ่อนโยนให้ฉัน 

             “เจ้าคงบอกวิซอิัสแล้วซนิะ เรื่องที่ข้าคุยกับอลิซาเบท”  เขาเดาและพูดกับวซิิอัส “แต่ก็ดี  ข้าเองก็ก าลังจะส่งสาส์น

ท้ารบพอดี งั้นขา้บอกเลยล่ะกันวา่ ข้าจะมารบกับเจา้ คืนวันเพ็ญที่จะถึงนี้ เตรียมตัวให้ดีดว้ย จะชวนพันธมิตรของเจ้ามาก็

ได้นะ...ข้าไม่ว่าอะไร” 

              เขาเปิดหมวกลาวซิิอัสตามมารยาทท่ีชาวโรมาเนียท ากนั  

              “ข้าลาล่ะ ต้องรีบกลับไปวางแผน เดี๋ยวข้าจะเสียก าลังพลไปกับพวกเจา้อีก” 

              ทีปีสส่งยิ้มให้ฉันอีกครั้งก่อนจะเดินกลับไปกับพวกกลุ่มคนพวกนั้น พวกเขาเดินกลับไปทางเดมิ วิซิอัสหันไปพูด

กับทุกคน 

               “ทุกคน! ท างานของตวัเองต่อ พวกข้าขอโทษด้วยที่รบกวนมานาน” น้ าเสียงขรึมประกาศกลับไป             



              พวกชาวบ้านพยักหน้าหงึกๆและด าเนินต่อไป เสียงดนตรีได้ดังขึ้นเหมือน ทุกอย่างกลับเปน็เหมือนเดมิอีกครั้ง

ราวกับว่าไมม่ีอะไรเกิดขึ้น พวกเรานั้นเดินออกจากลานเวทีน้ันทันที  

              ในขณะท่ีพวกเราเดินอยู่นั้น มือของชายหนุม่ผมสีเงินท่ีเย็นเฉียบจับมือของฉันแน่นมากไม่ยอมปล่อยเลยแม้แต่

น้อย จนออกมาจากต าบลนั้น เขาถึงปล่อย โจเซ่และฟิลลิปช่วยกนัเรียกรถม้าเข้าตวัปราสาท เขามองมาที่ฉันและเปรย

ออกมา 

            “ตั้งแต่วันน้ีเป็นต้นไป เจา้ไปไหนต้องไปกับข้าตลอด ไม่วา่จะเกิดอะไรขึ้นกต็าม” 

            “อะไรนะ! จะบ้าเหรอ! อิสระน่ะมีมั๊ยนะ!” ฉันโวยทันที “ฉันอยากอยู่ของฉัน! ท าไมจะต้องท าตามนายด้วยน่ะ....” 

            “ข้าเองก็ไม่ไดช้ื่นชอบอะไรเป็นพิเศษหรอก” ชายหนุ่มบอก “เจา้ก็ไมใ่ช่แบบหญิงในฝันท่ีขา้ชื่นชมดว้ย กระดา้ง 

หยาบคาย ไม่มีมารยาท หน้าก็ไม่สวย” 

            “นี!่ ฉันน่ะมีคนมาจีบเยอะนะจะบอกให”้ อ๊ายยยยยย!...ไอ้นีม่ันหาว่าฉันขีเ่หร่หรอ...ฉันกลับไปได้เมื่อไหร่...ไม่

กลับมาแน.่..“แล้วฉันน่ะเคยเป็นตัวเลือกดาวโรงเรียนเลยนะยะ่” 

            “เหรอ...ข้าพึ่งรู้นะเนีย่ วา่ยุคของเจ้า มนษุยเ์ขาชอบแบบนี้” เขามองตัง้แต่หวัจรดเท้าและส่ายหน้า “แต่เอาเหอะ ถงึ

ยังไงเจ้าต้องอยู่กับขา้ตลอด” 

            “ไม่!” ฉันค้านเต็มที่ “ไม่ว่ายงัไงฉันก็ไม่ยอมหรอก! ต้องมาเป็นเบ้นายตลอดเหรอ! ฝันไปเหอะ!” 

           “งั้นก็ตามใจ” เขาวา่และใช้นิ้วดดีที่หน้าผากฉัน “แต่เจ้าระวังตวัดว้ยล่ะกัน” 

           “โอ๊ย!” ฉันร้องและจ้องเขาอย่างแค้นสุดๆ “ระวังอะไรไม่ทราบ” 

           “พี่ของข้าน่ะ ชอบเจ้าแล้ว” น้ าเสียงเรยีบๆเตือนมา “วันดคีืนดี เขาต้องสง่คนของเขามาชิงตัวเจ้าแน”่  

            

 

 

 

 

 



ต ำนำนท่ี4  ลอบสืบแดนศัตร ู

 

            “ในเมื่อนกัปราชญห์ญงิ เฟรย่า เล่าจบแล้ว พวกเจ้ามีแผนไหนมาเสนอหรือไม่ ถ้ามีก็จงเสนอ” เสียงของ

ท่านเคานท์หนุ่มแห่งแคว้นซาตาเรสถามดว้ยน้ าเสียงที่ทรงอ านาจกับเหล่าขุนนางที่น่ังเพียบพร้อมที่ห้องประชุมศกึในยาม

ค่ าคืนเอ่ยขึ้น             

            เหล่าขุนนางที่อยู่ที่โต๊ะกลมมองท่านเคานท์หนุ่มผู้น้ันตาปริบๆ และหันมามองฉันเพิง่เล่าจบเมื่อตะกี้ พวกเขาหันไป

คุยกันดว้ยเสียงที่กระซิบกระซาบอย่างเครง่เคยีด ผิดกับฉันที่ก าลังนั่งหมุนเกา้อี้ไปมาและเหลือบไปมองหมากรุกทีว่างอยู่ที่

โต๊ะเตี้ยขา้งๆโต๊ะกลมนั่น และจู่ๆก็มีมือที่เต็มไปดว้ยแรงเตม็ที่เคาะที่หัวฉันทันที 

“โป๊ก!” 

            “โอ๊ย!” ฉันหันไปทางที่มือนั้นมาเคาะเพื่อหาเจา้ของผู้เคาะฉัน 

            “มัวแต่มองอยู่ได้ เป็นนักปราชญ์ไม่ใช่เหรอ” เคานท์หนุ่มแห่งซาตาเรสดุทันอัตโนมัต ิ

            “ก็คิดอยู่นี่ไงเล่า!” ฉันเถียงไปและมองไปรอบๆห้องประชมุอีกครั้ง พวกขุนนางตา่งหวัเราะในส่ิงที้เห็นตรงหน้า แตก่็

หุบปากเงียบฉ่ี เมื่อฉันจ้องตาเขยีวปั๊ดใส่ “หัวเราะอะไรไม่ทราบ!” 

             พวกเขายิ้มๆและท าเป็นคุยวางแผนงานต่อไปอยา่งทองไม่รู้ร้อน เสียงเรยีบเฉยถามของหนุ่มผู้เคาะหวัของฉันไถ่

ถาม 

            “ใครมแีผนมาเสนอบ้าง” 

             ชายแก่ในคราบชุดเกราะสีเงินผู้หน่ึงลุกขึ้นพร้อมกับโค้งค านับเป็นเชิงมารยาทก่อนท่ียื่นข้อเสนอทางมต ิ

             “เราควรจะแบง่กองทัพเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งเฝ้าประตูของปราสาททัง้ส่ีทิศ ตามก าแพง ตามป้อมปราการ และ

หอคอย ส่วนอีกส่วนหนึง่ก็เป็นพวกแนวหน้า ออกไปรบกับดา้นนอกครับ โดยเหล่า7ขุนพลเป็นคนคุมทัพ ส่วนตัวทา่น คุม

กองทัพในปราสาทครับ” 

             ชายหนุ่มผมสีเงินยืนน่ิง ผ่อนลมหายใจออกเบาๆ และตอบล่ันวาจาห้วนๆไป 

             “ง่ายไปนะ ลอร์ด มิลาน มีใครเสนอมากกวา่นี้มั๊ย” 

             ชายแก่ผู้นั้นไม่ทันน่ัง  ชายหนุ่มในชุดเกราะซึง่ดูท่าทางไฟแรงสูงยืนขึ้น เขามองซา้ยขวาและเสนอทันที 



            “ข้าวา่ เราต้องแบ่งกองทพัเป็นสองส่วนเป็นกองเล็กและกองใหญ่ ใหก้องทัพเล็กๆไปดักซุ่มฆ่าพวกมันขา้งนอก 

และก็ปล่อยกองทัพใหญ่รุมอีกทคีรับ” 

             ผู้รับฟังท าหน้าเบื่อหนา่ย ก่อนท่ีจะตอบส้ันๆไป 

             “เหมือนกับคราวที่แล้วไม่มีผิด มันรู้หมดแล้ว” 

             ครั้นเวลาไม่นาน พวกขนุนางแต่ล่ะคนต่างกย็ื่นข้อเสนอไปเรื่อยๆ วิซิอัสท าได้แต่ส่ายหัวไปมาราวกับว่า

ยุทธศาสตรก์ารรบหลากสมรภูมนิั้น เขาเคยท าจนฝ่ายนั้นรู้ไส้รู้พุงไปหมดจนไม่เหลือแล้ว เวลาผ่านพ้นไปจนนาฬิกาทราย

ยักษใ์นห้องนั้นได้ถกูหมุนเป็นครัง้30กวา่ เจา้ตวัก็ยงัส่ายหัวอยูด่ี...ถ้าฉันน่ังนับไม่ผิดนะ.... 

             “ไม่มีใครคิดได้เลยเรอะ” เขาว่าและหันไปถามเหล่า7ขุนพล “พวกเจา้ล่ะ มีข้อเสนออะไรมั้ย” 

              เหล่า7ขุนพลมองหน้ากนัตาปริบๆ ทว่าในสมองคงกลับไปด้วยความวา่งเปล่าในทฤษฎีการวางแผน รอยยิ้มฝืดๆ

และตอบไปตามความจรงิ 

              “แผนท่ีพวกท่านลอร์ดมิลานได้เสนอไป ก็เป็นแผนท่ีพวกข้าคดิเหมือนกันทั้งนั้นน่ะครับท่าน” 

              เคานท์หนุ่มร่างสูงนัง่ลงบนเกา้อี้องค์ประธานสูงใหญ่ดว้ยความเคร่งเครียด คิ้วสีเงินท่ีเขม้และคมกริบได้ชนกันจน

ผูกเป็นริบบิ้นได้ สีหน้าที่ดูเย็นชาและเรียบเฉยกลับเต็มไปดว้ยความครุ่นคดิที่หนักหน่วง มือใหญ่ของเขาหยิบไปท์ซึ่งท า

จากเหล็กสีเงินทัง้หมดที่อยู่บนโตะ๊มาสูบทันที แววตาที่แฝงไปด้วยความเย็นชาเหลือบมามองทางฉัน 

              “เจ้าล่ะ คิดออกมัย้” 

              ฉันใช้มือข้างหน่ึงเท้าหน้า...อะไรดีเนี่ย....งานน้ียากแฮะ....ฉันหันไปมองรอบๆห้องและสะดุดสายตาไปท่ีหมากรุก

ที่โต๊ะนั่นอีกครั้ง....ฮ้า....ใช้ได้นี่....ถ้ามี ไอ้นี่ กับ ไอ้นั่น!.... 

              “ได้และ! แต่มัน 50:50 นะ พวกนายกล้าจะลองรึเปล่าเหอะ” ฉันยิ้มกวนประสาทใส่ผู้ส่งปจุฉา 

              “ยังไง” ผู้ได้รับค าวิสัชนาเอ่ยถามด้วยความกระหายใคร่รู้ความจรงิ ทุกสายตาในห้องประชุมจ้องฉันอย่างใจจดใจ

จ่อ ไม่กระพริบตาแม้แต่นดิเดยีว รอยยิ้มอยา่งมีเล่ห์นัยได้ผุดขึ้นมาที่ใบหน้าของฉัน ร่างเล็กของฉันลุกขึ้นไปหยิบตัวม้าสีด า

จากกระดานหมากรุก และเดินไปแตะที่นาฬิกาทรายเรือนยกัษ์ 

               “แค่มี สองอย่างนี้แหละ” ฉันเลิกคิ้วขึ้น 

               “พูดตรงๆเลยดีกวา่ ข้าไม่ชอบค าปริศนา” น้ าเสียงเย็นๆแต่รับรู้ได้เลยวา่ไม่สบอารมณถ์ามตรงๆไปทันท ี

               “ก็คือ.......” 



 

            สิ้นสุดการประชุมเสร็จ เหล่าขุนนางต่างเดินกลับด้วยสหีน้าไม่อยากจะเชื่อกับส่ิงที่พ่ึงไดย้ิน หลายคนตา่งภาวนา

ว่าขอให้มันยกเลิกเถอะ และตา่งฝ่ายต่างเดินละเหี่ยใจ เพราะ ไมแ่น่เจ้านายของพวกเขาอาจรับข้อเสนอของฉันไปเมื่อกี้ ท่ี

นั่นไม่มีใครนอกจาก วิซิอัสท่ีหน้าหงิก และ เหล่า 7 ขุนพล ท่ีท าหนา้ตื่นตระหนกกับค าพูดของฉัน 

            “นี่เจา้คิดอะไรน่ะ!” เสียงเต็มไปดว้ยความโกรธาของวซิิอัสต่อว่า สีหน้าของเขาเต็มไปดว้ยความไมเ่ชื่อกับส่ิงที่พ่ึง

ฟัง “จะให้พวกข้า...” เขาชะงกัค าพูดไปชั่วครู่และพูดต่อ “ท าแบบนั้นไปท าไม!” 

            “ก็วิธีนั้นน่ะเหมาะส าหรับศึกที่รวมหวักันมารุมแล้ว ไม่มีวธิีอื่นแล้วด้วย” ฉันยักไหล่อย่างสุดวิสัย “ฉันเคยใช้มาแล้ว

ตอนเล่นหมากรุก” 

            “หมากรกุกับสนามรบมนัต่างกันนะครับ” โจเซ่ยิม้แหยงๆและถอนหายใจอยา่งหนักหน่วง 

            “ใช่ๆ” รูธกับอีวิลเห็นต้องพ้องกัน 

            “เรียกพวกแวร์วูฟหรือพวกดรากอนก็ได้นี่ครับ ท่านเฟรย่า” รอยใช้นิ้วเคาะเบาๆ น้ าเสียงจริงจังเสนอส่ิงอื่นมา “ส่ิงที่

ท่านเสนอมันเสี่ยงกับพวกเราเกินไป...ฝ่ายเรารอดก็ดีไปนะครับ  แต่ถ้าไม่....” เขากลืนน้ าลายดังเอือ๊กก่อนที่จะหันมาพูด

กับฉัน “ก็ตายทันที.......ตัวท่านก็เองดว้ย!” 

           “ถ้าพวกนายไมเ่ชื่อ ก็ตามใจ” ฉันผุดลุกขึ้นพร้อมกับพูดดว้ยน้ าเสียงที่ไม่แยแสใคร “เชิญพวกนายใช้วิธีน้องโบเรียก

แม่ไปเหอะ! ทีปีสมันจะได้จัดการพวกนายงา่ยๆราวกับปอกกล้วยเข้าปาก!”            

            ฉันก าลังจะเดินจ้ าจากไป จู่ๆ เสียงที่ทรงอ านาจแสนเยือกเย็นไดเ้อ่ยออกมา            

            “ตกลง......” เจ้าของเสียงนั้นยอมรับข้อมติ เหล่า7ขุนพลทั้งหมดหันขวับไปมองหนา้เขาผู้นั้นด้วยสายตาที่เตม็ไป

ด้วยความตื่นตระหนก “ข้า....จะลองเชื่อเจา้ซักครั้ง....” 

           ฉันยิ้มเยาะใส่เขา ทว่า ร่างสูงยงัคงพดูต่อพร้อมกับเอาไปท์ออกจากริมฝีปากทีเ่รียวบาง 

           “แต่ถ้าแพ้...” น้ าเสียงเยือกเย็นแฝงไปดว้ยความโหดเหีย้มบอกต่อ ดวงตามรกตที่คมกริบดจุใบมดีจ้องเขมง็มาที่ร่าง

ของฉัน “ข้าจะกัดเจา้ไม่ใหเ้หลือแม้กระทั่งผงธุลีแน่”  

           เหล่า 7 ขุนพลมองหน้ากนัเองและหลุบตาลงอยา่งหวั่นเกรง  

           “ไอ้วันเพ็ญบ้านั่นที่วา่น่ะวันไหน” ฉันเอียงคอถามพวก 7 ขุนพล 

           “คืนพรุ่งนี้ครับ” ฟิลลิปตอบเสียงเรยีบ 



           อ้อเหรอ....เหอะๆ...งั้นหรอ....ก็ได้!...ฉันไม่กลัวหรอก! กะอีแค่เขี้ยวเหมือนกับฟันหนู! นิ้วชี้เรยีวบางของฉันไปท่ีต้น

คอขาวๆของตัวเอง และท้าทายบรุุษที่นั่งอยูเ่ป็นองค์ประธาน 

           “คืนพรุ่งนี!้ ถ้าแพ้ นายมากัดได้เลย! ฉันจะใส่เสื้อสวยๆราคาแพงๆยืนรอในห้องนอนนายเลยล่ะ” 

            ฉันเดินปึงปังจากไปทันที หญิงสาวทั้งสองวิง่ตามฉันออกมาทันท ีดวงตาคูง่ามสีเหลืองดัง่แมวป่าของหญงิร่างบาง

มองดว้ยความวติกกงัวลในขณะที่เดินอยู่ตามระเบียงไร้ผู้คน            

            “ท่านเฟรยา่ค่ะ ทา่นเปล่ียนค าพดูตอนน้ียงัทันนะค่ะ” น้ าเสียงที่ดูเต็มไปด้วยความวิตกเตือนมาทันท ี

            “ท่านเคานท์น่ะพูดจริงท าจริงนะค่ะ” อีวิลบอกด้วยน้ าเสียงที่ยังดุเสมอต้นเสมอปลาย 

            “แล้วไงล่ะ!” ฉันหันไปตอบ “ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย! ขนาดลูกชายมาเฟียที่มาจากฮ่องกงฉันยังเคยท าแบบนี้เลย 

ใครหน้าไหนฉันก็ไม่กลัวทัง้นั้น!” 

            “แต่ท่านเคานท์ไมเ่หมือนคนอื่นนะค่ะ” รูธส่ายหัวและมองด้วยสายตาทีว่ิงวอน “ท่านยังไมเ่คยรับรู้ความน่ากลวั

ของท่านเคานท์ ท่านไม่เขา้ใจหรอกค่ะ!” 

            “เอาเหอะ! อย่าห่วงไปเลยน่า!” ฉันกระพริบตาข้างหน่ึงใหเ้มื่อฉันมาถึงห้องนอนของฉัน “ฉันเชื่อวา่มันได้ผลแน่ๆ” 

            ทั้งสองสาวหันหน้ามามองกันเชิงถาม แต่สุดท้ายก็ยินยอมที่จะหันมาและพยักหนา้ 

            “พวกขา้หวงัวา่แผนของท่านจะส าเร็จ” หญิงร่างสูงกระพริบตาชา้ๆ  

            “อืม” ฉันยิ้มบางๆทีหนึ่งและเข้าห้องไป โดยไม่รู้ตัวเลยวา่มีใครบางคนสะกดรอยตามพวกรธูและฉันมาห่างๆ 

 

          เช้าวันต่อมา........ฉันเอาชุดเก่าของฉนั(ที่มาเหยียบที่นีค่รั้งแรก)มาใส่อกีครัง้พร้อมกับสาวเท้าเดินไปเรื่อยๆ

จนไปถึงที่โรงมา้ขนาดใหญใ่นปราสาทที่มืดมนแห่งนี ้ 

           ที่น่ันถูกสร้างจากไม้หอมราคาแพง มีที่กั้นเหมือนพวกคอกม้าทั่วไปสลักดว้ยลายเราขาคณติ อาชาแต่ล่ะตวัของที่นี่

มีหลากสีแตกต่างกันไป บางตัวเป็นสีขาว บางตัวเป็นสีน้ าตาล บางตวักเ็ป็นด่างๆ  

           แต่กลับมีอาชาตัวหน่ึงเทา่นั้นทีเ่ป็นสีนิลกาฬ มีขนทีม่ันและเรียบเป็นทางเดียวกันอยา่งสวยงาม ดวงตาสีด าลุกวาว

ใสเป็นประกายแฝงไปความสงบเสงี่ยมแตแ่ข็งกรา้ว หัวของมันถูกสวมหมวกหนังสีด าครอบท่ีหัว ทา่ทางที่สง่าประกอบกับ

ร่างที่ดตูัวใหญ่กวา่ใครเพื่อนท าให้ดูเหมือนกับมันเป็นหัวหนา้ของเหล่าอาชาน้อยใหญใ่นโรงนี้ทั้งหมด มันถูกขังในห้อง

เดี่ยวที่เตม็ไปด้วยกองฟางมากมาย 



            เมื่ออาชาตัวนั้นเห็นฉัน มันก็ก้มหวัใหเ้ล็กน้อยเป็นเชงิทักทายก่อนจะยืนเต็มเท้าดว้ยทา่ททีี่สง่า ฉันเอามอืลูบหัวมัน

เบาๆสองสามทีดว้ยความเอ็นดู  ทหาร 3-4 คนแถวนั้นเห็นฉันพอดี พวกเขาโคง้ตัวลงตามมารยาท 

            “อรุณสวัสดิ์ครับ ท่านเฟรย่า” 

            “ดีๆ” ฉันทักตอบและมองไปท่ีม้าตวันั้น มันยงัคงครางเบาๆอยู่ “ม้าตัวนีส้วยดีนะ ท่าทางสงา่มากเลย ของใครน่ะ” 

            “ของท่านเคานท์ครับ” ทหารคนหนึ่งตอบ....ฟังจบนึกถึงไอ้เก๊กนั่นขึ้นมาเลย!....มือของฉันปล่อยออกจากหัวของมา้

ตัวนั้นทันที ม้าตัวนั้นมองฉัน มันใช้หัวของมันมาอยู่ใต้มือของฉันอีกครั้งและไซ้ที่มือข้างนั้น พวกทหารต่างยิ้มในส่ิงทีเ่ห็น 

            “สงสัยมันชอบท่านน่ะครบั” ทหารอีกคนหน่ึงตอบ “มันชื่อ เซราบัส ครับ” 

             เฮะ....เฮ.้..ท่าทางจะรู้มากนะเนีย่.....รู้วิธีให้คนเลิกสนหันมาสนใจได้ด้วยแฮะ...ฉันยิ้มกว้างและใชม้ือสองขา้งจับ

เขย่าๆหัวของมันไปมา 

            “ท่าทางฉลาดนี่เรา” ฉันชมมัน มันผงกหัวเล็กน้อย ฉันละสายตาจากมันและหันไปถามทหารต่อ “ชื่อเซราบัสใชม่่ะ 

วันน้ีมันต้องถูกพาไปไหนรึเปล่า” 

            “อ้อ ไม่ครับ แต่ตอนบ่ายท่านเคานท์จะพามันไปฝึกวิง่ครบั” ทหารคนท่ีบอกชื่อของมันตอบชัดเจน 

            “ฝึกวิ่งหรอ” ฉันมุ่นคิ้วลงด้วยความสงสัย 

            “ครับ” ทหารอกีพยักหน้า “วันไหนที่จะท าสงครามหรือมศีึกระยะประชิด ท่านเคานท์จะน ามันไปฝึกวิง่ทั้งบ่ายครับ” 

            “หรอ” ฉันพยักพเยดิเล็กน้อย พร้อมกับใช้หนาของของตัวเองชนและถูกับหน้าผากของเซราบัส มันร้องอยา่งดใีจที่

ฉันท าแบบนั้นไป “งั้นฉันขอยืมตอนเช้าก่อนนะ!”  

             “ท่านจะเอาไปไหนหรอครับ” ทหารอีกคนรีบไต่ถามทันทีด้วยน้ าเสียงกงัวล 

             ฉันเหลือบไปมองพวกเขาและเผยรอยยิ้มที่เต็มไปดว้ยร้อยเล่ห์ 

             “เรื่องของฉัน.....เอามา!” ฉันตอบกวนประสาทไปและลากเจา้มา้ตัวนั้นไปทันที 

             “อย่านะครับ!” เสียงทักท้วงทั้งสามดงัมาและรีบมาสกัดกันฉันออกจากเจ้ามา้ตวันั้น แต่...ฮะๆๆ...ช้าไปแล้วพวก! 

             เจ้าม้าที่วิง่ไวยิง่กว่าพายุ เซราบัส เดินตามฉันออกมาจากโรงม้านั่นอย่างไม่ลังเล ฉันขึ้นขีม่ันและปล่อยให้มันวิ่ง

ทันท ีพวกทหารตา่งโวกเวกโวยวายวิง่ไล่ตาม แต่มันวิ่งไวสมทีม่ันวิ่งไวกวา่พายจุริงๆ ยา่งก้าวแต่ละ่ครั้งที่มันควบไป

ข้างหน้านั้นว่องไวมาก  



             เพียงแค่ไม่เกิน5นาที ก็ได้ผ่านป่าลึกที่แนวทอดยาวได้ไปแล้ว...นี่ถ้านั่งรถธรรมดา ต่อให้เหยียบคันแร่ง หรือใช้รถที่

มีเครื่องยนต์แรงแค่ไหน ก็ยงัไม่ไวขนาดนี!้...นี่ถ้าไม่ใช่มา้ของแวมไพร์ ฉันก็ไม่เชื่อนะว่ามันจะสามารถเร่งฝีเทา้ไวได้!...มัน

วิ่งไปเรื่อยๆจนไปถึงแนวป่าสเีขียวสดขจีที่ยาวตลอดแหง่หน่ึง ฉันล้วงหยิบแผนท่ีที่ฉันแอบจิ๊กไดจ้ากห้องประชมุศึกออกมา

กางดู            

             ....ไหน....ดูซิ.....ตอนนี้ออกจากปราสาทดาร์โกวาเนยีและวิ่งตรงมาเรื่อยๆ....อยู่ทางไหนฟะ....ป่าที่ทอดยาวตลอด

...อืม...ป่าแบล็ควอร.์....อ้อ....งั้นนี่ก็ชายแดนระหวา่งซาตาเรสกับวาลาเซยี...ดีล่ะมาถกูทางแล้ว...   

             สงสัยล่ะซิว่าฉันขีม่้ามาที่วลาเซียท าไม...อ่าฮ้า ค าตอบกค็ือ...ฉันจะสืบกลศึกมันก่อนนะซี!้...จะได้เปล่ียนแผนทัน

...ก็รูอ้ยู่นะ...ว่าไอ้เก๊กนั่นเคยเตือนให้ระวังตัวไว้ถ้าจะไปไหนคนเดยีว....แต่...ไม่รู้ว่าฝ่ายนั้นจะเล่นซอ้นแผนอะไรมารึเปล่า

...จะได้เตรียมเอาไว้ทัน.... 

             ฉันควบเซราบัสอีกครั้ง อาชารา่งใหญ่สีด าสนิทได้วิ่งอกีครั้งหนึ่ง คราวนี้ วิ่งไวกว่าเก่าอกี มนัวิ่งผ่านป่าแบล็ควอร์

ไป ท้องนภาของแคว้นน้ีได้แปรเปล่ียนไป จากสีฟ้าขาวสวา่งทีเ่จดิจา้และสดใสกลับกลายเป็นสีเทามดืครึ้ม ราวกับฝนจะตก

ตลอดเวลา ฉันควบไปเรื่อยๆจนไปถึงหมู่บา้นเล็กๆหมู่หน่ึง ฉันลงมาเหยียบท่ีพื้นดินและจูงมันเดินไป 

            ที่น่ันเงียบเชียบ ราวกับเป็นหมู่บ้านร้าง บ้านแถบน้ีดูทันสมัยกว่า ต าบลSnagov ตัวบ้านท ามาจากก้อนหินสีขาว

ก่อตัวเป็นลักษณะทรงบ้านคล้ายปัจจุบันหลังคามีสีด าสนิท โบสถ์ของที่น่ีก็ถกูก่อสร้างแล้วเช่นกัน แต่ไม่ใหญเ่ท่าใน

ศตวรรษที่21ที่ฉันอยู ่แถวนั้นไม่มเีสียงใดเล็ดลอดออกมานอกจากเสียงลมที่พัดมาจากทางทิศตะวนัตกเทา่นั้น   

            ...เงียบจัง...ชักแปลกๆแล้วแฮะ...ฉันหันไปมองหน้าเซราบัสเชิงถามว่าจะไปต่อดมีั๊ย....มันกระพริบตาและเดินไป

ข้างหน้าฉันราวกับจะบอกว่า...เออ...ไหนๆก็มาถึงแล้ว...ไปก็ไป!...ฉันขึ้นขี่เซราบัสและวิง่ต่อไปยงัปราสาทสีเทาที่อยู่บน

ยอดเขาที่สูงชัน นามวา่ เทือกเขาคาร์เปเธียน หิมะสีขาวได้ปกคลุมที่อยู่ทางทศิเหนือทีไ่ปท่ัวภูเขาแห่งนั้น...นั่นเป็น 

ปราสาทบราม แน่ๆ 

              

            เมื่อไปถึงที่ยอดเขาทีเ่วิ้งว้าง ฉันลงจากเซราบัสและผูกไว้กับตอไม้แถวนั้น เสียงของม้าสีด าร่างใหญ่ร้องเบาๆ

เตือนฉันเหมือนกับจะให้ฉันระวังตัวไว้ ฉันพยักหน้าและชูสองนิว้ ดวงตาสีแงดฉานทัง้คู่ของมองไปเห็นปราสาทสีเทาด าที่

สูงตระงา่น 

            ....วังเวงและเงยีบผิดปกติ.... ช่างสมชื่อปราสาทท่ีเรียกกนัมาหลากหลายยคุจริงๆวา่ เป็นปราสาทท่ีน่ากลัวที่สุดใน

บรรดา10ปราสาทสยองขวัญของโลก.... เกล็ดสีขาวได้รว่งโปรยปรายลงมาเรื่อยๆ สร้างบรรยากาศความหนาวเย็นยิ่งกวา่

เก่าอกี ฉันไม่รอช้าที่วิง่ขา้มสะพานท่ีเชื่อมตอ่ก่อนท่ีจะเข้าปราสาทไปทันที  



            ที่สะพานนั้นมีเปลวไฟจุดข้างทางเรียงรายไว้ ฉันวิ่งผ่านไปจู่ๆไฟที่จุดไว้ตามสะพานก็ดับลงหมด ทั้งๆทีแ่ถวนั้นไมม่ี

สายลมหนาวพัดผ่านเลยแม้แต่นอ้ย เท้าของฉันหยุดและยืนนิง่ซักครู่ ฉันหันซ้ายหันขวาและมองไปรอบๆ  

ชิ้ง! 

             ใครซักคนจ้องฉันมาจากหน้าตา่งบานหนึ่งในปราสาท ฉันเงยขึ้นไปทันที แต่ทวา่กลับไม่มใีครเลยแม้แต่น้อย...คิด

มากไปมัง้เรา...ฉันมองไปรอบๆและวิ่งต่อไปจนไปถงึหน้าปราสาท แลซ้ายหนึ่ง แลขวาหน่ึงและเดินเลาะไปรอบๆปราสาท

ต่อ เพื่อจะหาทางเขา้นอกจากประตู...อุ๊ย!..บังเอิญจริงๆแฮะ...ฉันไปเห็นแสงไฟสลัวๆจากหนา้ตา่งบานหน่ึงเขา้...เอ...รึว่า

....ฉันวิ่งเข้าไปใกล้หน้าต่างและได้ยินเสียงของคนหลายคนก าลังประชุมกันอยู่พอด ี

            “ท่านเคานท์เตสอลิซาเบทส่งสารจากกาด ามาให้แล้วครับ บอกว่า ลูกสาวของทา่นยอมแล้วครับ” 

            “ดีแล้วล่ะ....ถ้าลูกสาวของนางไมข่ัด.....ทุกอย่างก็เรียบร้อย” เสียงที่นุ่มนวลเห็นด้วย...สงสัย ไอ้เสียงนีเ่ป็นทีปีส

แน่ๆ... “แผนท่ีวางล่ะเป็นไง” 

            “เราจะแอบบุกโจมตีทางด้านหลังปราสาทของมันครับ” เสียงของชายอีกคนหน่ึงวา่...ไอ้นีเ่ป็นพวกขุนนางทั่วไปชวัร์

... “แล้วก็จะให้พวกท่านเคานท์เตสบุกมาทางนา่นฟ้าครับ” 

            ....บุกทางน่านฟ้า?..... 

            “นางบอกมาหรอว่ากองทัพของนางจะบุกนา่นฟ้า” 

            “ครับ ท่านบอกมาอยา่งนี้ครับ” ขุนนางคนเดมิบอก “นางบอกว่า พวกเรายงัไม่เคยลองวิธนีี้ คิดว่าพวกมันคงคิดไม่

ถึงแน”่...ฮะๆ...สายไปแล้ว ฉันฟังหมดแล้วยะ่!.... 

            “ก็ดี มันจะได้ตายใจ ใหม้ันพาพวกแวรว์ูฟหรือดรากอนมาช่วยกช็่วยไม่ทันแล้ว” ทีปีสหัวเราะชอบใจกับส่ิงที่ได้ยิน 

“เอาเป็นไปตามแผนของเจ้าล่ะกนั” 

           “แล้วท่านจะออกรบรึเปล่าครับ” อีกเสียงหน่ึงถามไถ ่

           “นางวา่ไงล่ะ” ทีปีสถาม...อลิซาเบทเหรอ.... 

           “นางบอกวา่ตวันางออกครับ” ขุนนางที่บอกสารคนนั้นบอก 

           “หึ หึ งั้นเหรอ.....” ทีปีสหัวเราะด้วยน้ าเสียงแฝงไปด้วยความโรคจติ “งั้นข้าก็ออกด้วยล่ะกนั” จู่ๆเขาก็ชะงักไปและ

เอ่ยค าเตือนทันที “อ้อ แล้วคนที่แอบฟังข้างนอกหน้าต่างข้าให้เวลาแค่10นาท!ี ถ้าวิง่หนีไปบอกข่าวไม่ทัน ข้าจะกดัจนเลือด

เจ้าทว่มตัวแน!่” 



           ...ชิ!...มันรู้แล้ว....ฉันรีบย่องออกมาและวิง่กลับไปทางเซราบัสทันทีหลังจากฟังจบ เชอืกที่ผูกเซราบัสกับเสาไดถู้ก

แกะออกอยา่งลนลาน ฉันกระโดดขึ้นขี่มันและควบมันวิ่งไปทันที 

         “เซราบัส วิ่งเร็ว!” 

           เหมือนโสตประสาทของเซราบัสรับรู้ค าพูดของฉัน มันวิง่อย่างรวดเร็วทันที จนฉันเกาะเชือกไม่ทัน ฉันเลยกอดที่คอ

มันแทน และแล้วจู่ๆ ฉันก็เหน็เงาอะไรบางอยา่งทอดตามหลังฉันกบัเซราบัส เป็นรูปเหมือนค้างคาวตัวใหญม่ากๆ ฉันหัน

หลังไปมองและแล้ว 

           อสุรกายมนุษยก์ึ่งคา้งคาวร่างยักษ์ได้กระพือปีกค้างคาวทีก่ว้างใหญ่สีด าสนิทได้บินโฉบผ่านเหนือหัวของฉันไป ฉัน

หมอบตัวลง  เซราบัสยิง่วิง่เรว็ขึ้น  

           หน้าตาของอสุรกายตวันัน้เหมือนคา้งคาว หูของมันตัง้ชันและแหลม นัยน์ตาสีน้ าตาลของมันจ้องฉันไม่วางตา 

อสุรกายตวันั้นยิ้มแสยะโชวเ์ขี้ยวทุกซี่ให้ฉันและพุ่งลงมาบินข้างๆฉันกับเซราบัส 

           “ไง! สาวน้อย เจอกันอีกแล้ว” เสียงที่หยาบกระด้างของปศีาจตวันั้นเอย่ทักทาย “นึกไม่ถึงเลยนะว่าจะเป็นเจา้ ฟัง

เมื่อกี้แลว้ได้ความอะไรบ้าง เล่ามาหน่อยซิ” 

           “ทุกอย่างค่ะ   วลาด    ทีปีส    ดราคูล” ฉันพูดด้วยน้ าเสียงใสแฝงประชดเต็มที่และเรง่เซราบัส “ไวกว่านีเ้ซราบัส!” 

           “ฮะๆๆๆ เหรอ แต่น่าเสียดายจริง ข้าไม่อยากให้ความลับร่ัวไหล” มันหัวเราะอยา่งเลือดเย็น “ข้าวา่เจ้าหนีขา้ไม่พ้น

หรอก วิ่งกับบินน่ะไวต่างกันดว้ย”               

            ทันใดนั้น! กรงเล็บคมกรบิเห็นเงาวิง้ๆที่ฝ่าเท้าของอสุรกายได้จิกไปท่ีดา้นหลังเส้ือของฉัน และมันบินขึ้นสู่ท้องฟ้า

ทันท!ี 

           “ยอมแพ้ซะเถิด! สาวน้อย ไปเป็นชายาของข้าดีกวา่นะ” เสียงหยาบๆชักชวน...ชักชวนกจ็รงิ แต่นี่มันบังคับโว๊ย!... 

           มือทั้งสองข้าของฉันเกาะเซราบัสแน่น! เซราบัสเร่งฝีเทา้มากขึ้นกว่าเกา่ จนเส้ือของฉันขาด....อี๋!...ต่อให้ต้องไปขัด

ส้วมของประเทศจีน ยงัดกีวา่ไปเป็นอยู่กินกับไอ้ตัวนี้...ขยะแขยงชะมัดเลย... 

           ตอนนี้กีบเท้าทั้งสีข่องเซราบัสนั้นได้เหยียบสู่แผ่นดินของปา่แบล็ควอร์และก าลังจะเขา้สู่แคว้นซาตาเรส อสุรกายตวั

นั้นยังคงบินตามมา กรงเล็บดั่งพญายมของปีศาจตัวนั้นจกิเขา้ไปท่ีบ่าทั้งสองขา้งของฉัน มันฝังแนน่มากและทะยานขึ้นสู่

ฟ้าอีกครัง้หน่ึง! 

           โลหิตสีแดงฉานได้ซึมออกมาจากเสื้อของฉัน ความเจ็บปวดได้แล่นผ่านเส้นประสาทและไหลผ่านมาที่มือทัง้สอง

ข้าง ท าใหฉั้นหมดแรง...ก าลังวังชาทั้งหมดเริม่หายไป มันชาจนไม่เหลืออะไรแล้ว มือของฉันก าลังจะปล่อยทั้งสองขา้งแล้ว

........... 



“เปรี้ยง!” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก” 

           เสียงฟา้ผ่าจากฟากฟา้ดงัขึ้นและมีเสียงร้องดว้ยความเจ็บปวดของอสุรกายตามมาติดๆไดด้ัง ไฟฟ้าสีน้ าเงินจากที่

ใดซกัแห่งช็อตเข้าไปที่ขาของเจ้าอสุรกายตวันั้น มันสะบัดร่างฉันและปล่อยลง! ร่างของฉันก าลังจะร่วงสู่ป่าแบล็ควอร!์ แต่

ด้วยสัญชาตญาณอยากมีชวีิตรอดของมนษุย์ ฉันพยายามไขว่คว้าหากิ่งไมเ้กาะทันท!ี ดวงตาสีแดงที่เต็มไปดว้ยความกลัว

มองไปข้างล่าง และเห็นพื้นดินหา่งจากต้นไม้เยอะมาก....สงสัยต้นไม้ต้นน้ีน่าจะสูงประมาณ 10 เมตรแน่ๆ เลย....ถ้าสภาพ

ศพไม่สวยก็พกิารแน่.....  

             ....อึ๊ก....แย่จริง!...แขนของฉันชาและมันก าลังจะหมดแรงแล้ว...ไม่ๆๆ...ฉันไม่ยอมหรอกน่า...ฉันพยายามใช้มือ

อีกข้างเกาะที่กิง่ไม้นั่น แต่วา่!..... 

“เปรี๊ยะ!” 

             กิ่งไม้กิ่งนั้นรับน้ าหนักของฉันไม่ไหวแล้ว...และมันหักทันท!ี..ร่างของฉันได้ลงดิ่งสู่ผืนป่าแห่งนั้นทันตา! 

“ฟึ่บ!” 

             ทว่า! มีอสุรกายรา่งใหญ่สีเทาตวัหน่ึงสยายปีกค้างค้าวที่กว้างและแขง็แกร่งบินเข้ามารับฉันอย่างฉิวเฉียด  ฉันหัน

ไปมองหน้าเจ้าอสุรกายตวันั้น มนัมีหน้าตาที่น่าเกลียดนา่กลัวพรอ้มกับฟันของมันทุกซีย่าวและคมกริบยิ่งกวา่มีดหมอท า

ให้สร้างความสยองขวัญให้แก่ฉัน หูของมันยาวชีข้ึ้นเหมือนค้างคาว แต่รา่งกายมันคล้ายคลึงดั่งมนุษย์  

            “นี!่ ไอ้แวมไพร์บ้าปล่อยฉันนะ!” ฉันใช้มือที่หมดแรงนั่นทบุรัวไปท่ีหน้าอกของมันทันที  

            แต่ดูท่ามันจะไม่สะทกสะท้านเลยแม้แต่น้อย+ มันอุ้มฉันแน่นกว่าเกา่ซะอกี ดวงตาสีเขียวของมันจ้องฉันด้วย

สายตาทีเ่ยือกเย็นดุจน้ าแข็ง ท าให้ฉันนึกออกเลยวา่เจ้าของนัยนต์าคู่นี้เป็นของใคร 

            “นี.่..นายเหรอ....วิซิอัส!” ฉันรีบพูดด้วยน้ าเสียงทีเ่หน่ือยออ่น “นายจรงิๆดว้ย นี!่ เมื่อกี้ฉัน...” 

            “อย่าพูดมากเลย” เขาพดูน้ าเสียงที่รีบร้อนและโยนฉันลงไปทันที  เซราบัสวิ่งมารับตวัฉัน “เซราบัส! พาเฟรยา่

กลับไปรักษาที่ปราสาทด่วน” 

            อาชาด ารา่งใหญร่ับค าบัญชา พยักหนา้และรีบวิง่ทันที ฉันหันหลังไปมองอีกครัง้ เห็นทีปีสใช้กรงเล็บจกิเขี้ยวที่ยาว

และแหลมคมจของมันกัดเข้าไปที่ปีกของวซิิอัสมิดเขี้ยว ฝ่ายตรงข้ามกลับใช้ มือกระชากทีปีสและผลักทีปีสไปกระแทกกับ

พฤกษชาติต้นหน่ึงทันท ี

“โครม!” 



             เสียงกระแทกได้ดังไปท่ัวป่า เหล่านกกาที่อาศยัอยู่แถวนัน้บินหนีด้วยความหวาดผวาออกจากที่พักอาศยัทันที 

อสุรกายสีด าถูกกระแทกเขา้กับตน้ไม้ มันเงยหนา้และก าลังจะบินต่อ แต่แล้ว!อสุรกายสีเทาบินถลาเขา้ไปจับปีกของทีปีส

หักข้างหน่ึง! 

“กร๊อบ!” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก” 

           อสุรกายสีด าร้องโหยหวน มันจับแขนของวิซิอัสและเหวี่ยงไปกระแทกกับต้นอกีหนึ่ง หลังจากนั้น มันก็ระบายอา

มรณ์ความโกรธของมันดว้ยการรัวชกเข้าไปท่ีท้องจนเจ้าของดวงตาสีเขียวกระอักเลือดออกมาทันท ีปีกของมันที่ก าลังบิน

อยู่ได้ร่วงลงมา แต่ก็ยงัคงบินได้เล็กน้อย    

           ทีปีสบินขึ้นสู่ห้วงฟ้าที่มืดมิดและก าลังจะใชก้รงเล็บเท้าจกิไปท่ีตัวของอสุรกายสีเทา แต่มันกลับบินขึ้นสูงกวา่และ

ชกเขา้ไปท่ีหน้าของทีปีสเข้าไปเตม็แรง! 

           มันถอยไปตามแรงที่ถูกชกและไปกระแทกพฤกษาต้นใหญห่น่ึงจนหักไป อสุรกายสีเทาบินเข้าไปหาและเหวี่ยงเท้า

ฟาดเขา้ไปท่ีหน้าของอสุรกายสดี าตัวนั้น อสุรกายสีด าไม่ยอมให้โดนฝ่ายเดียว ตัวมันได้ใชเ้ขี้ยวของมันกัดเขา้ไปท่ีคอของ

อสุรกายสีเทาทันที ฝ่ายตรงข้ามใช้เล็บจิกฝงัไปท่ีร่างของอสุรกายสดี าและกระชากพร้อมกับเหวี่ยงไปอีกครั้ง  

           ทั้งสองตัวได้บินขึ้นสู่น่านฟ้าอีก และ.....ต่างฝ่ายต่างกใ็ช้เขี้ยวกับกรงที่แหลมคมกดัและจิกกัด เลือดได้สาดกระจาย

ไปท่ัวท้องฟ้าแถวนั้น พวกมันกดักันยิ่งกวา่แวมไพร์ท่ีฉันเห็นในคืนนั้นซะอีก อสุรกายสดี าไดใ้ช้กรงเล็บแทงไปท่ีท้องของอีก

ตัวและกระชากล าไส้ออกมา 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกก” 

           อสุรกายสีเทาได้กรีดร้องด้วยเสียงที่น่าสะพรึงกลัวดังขึ้น ทีปีสหัวเราะเยาะอย่างสะใจสมความปรารถนาขอวตน

ก่อนที่จะเหวี่ยงร่างใหญไ่ปกระแทกลงกับพื้น ร่างนั้นสลบไปทันตา และผู้เหงี่ยงร่างได้พุ่งลงมาหมายที่จะฆ่าเขาให้ตายกับ

มือ 

           “วิซิอัส! วิซิอัส!” ฉันเรียกร่างนั้นใหต้ื่นขึ้น ทว่า! กลับไม่มีผลเลยแม้แต่น้อย 

           ฉันตะโกนเรียกแล้วเรียกอีก แต่วา่.......ฉันอยู่ไกลเกินไป.... ภาพท่ีฉันเห็นค่อยๆเล็กลงเล็กลง ยิ่งเซราบัสวิ่งไปไกล

มากเท่าใด ฉันก็ยิง่เห็นภาพท่ีเล็กลง และจู่ๆภาพมันก็พรา่มัวไปหมด......จนฉันไม่สามารถเห็นอะไรอีกเลย 

               

“วิซิอัสสสสสสสสสสสสสสสสสส!” 



          เสียงตะโกนของฉันดังขึ้นทันที ฉันจ้องมองกับเพดานหิน เหงื่อได้ไหลโทรมไปทั่วกายของฉัน เสียงลมหายใจ

ของฉันน้ันเร็วและถีต่ลอดเวลา เตียงที่ฉันนอนอยู่นั้นเต็มไปดว้ยคราบเลือด คาดวา่น่าจะเป็นคราบเลือดจากฉัน เพราะมัน

ยังสดอยู่ ร่างของฉันถูกพันดว้ยผา้พันแผลตั้งแต่หนา้อกถึงบ่าของฉัน และแล้วก็มีชายหนุ่มคนหนึง่ยื่นหน้ามามองฉัน 

             “สายัณห์สวัสดิ์ครับ ท่านเฟรย่า” เขายิ้มโชว์ฟันขาวใสปิ๋ง! ดวงตารียาวเล็กตี่เหมือนคนจีนสีน้ าตาลอ่อนมองดว้ย

ความดใีจ “ฝันร้ายเหรอครับ” 

           ฉันพยักหน้าเล็กน้อยและค่อยๆลุกขึ้น แต.่...อึ๊ก....เจ็บอีกแล้ว ท่ีบ่านี่... ฉันจึงปล่อยตัวลงไปที่ฟูกทันที 

           “ท่านไม่ต้องลุกหรอกครบั” ชายหนุม่ผู้น้ันบอกและอธิบาย “แผลลึกขนาดนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเจ็บง่าย โดน

เส้นประสาทเข้าไปสามเส้น ตอนแรกแขนจะเกิดการชาจากนั้นกจ็ะเจ็บมหันต์เลยล่ะครับ แล้วตัวทา่นเองก็เสียเลือดไปมาก

ด้วยก็เลยการอ่อนเพลียจึงสลบไป” 

           เขาคนนี้เป็นชายรา่งสูงโปร่ง หน้าตาของเขาธรรมดาแต่กเ็ป็นคนที่ดใูช้ได้ ท่าทางแล้วน่าจะอายุประมาณ30กว่าๆ 

ผมสีทองของเขาส้ันถูกตัดเป็นรองทรง ดวงตาสีน้ าตาลของเขาดูใจดีตลอดเวลาไดม้องผ่านแว่นตาสีชามาทางฉันและยิ้ม

ตลอดเวลา เส้ือกาวสีด าของเชายาวเล็กน้อยและเลอะไปด้วยสีตา่งๆราวกับผ่านการทดลองมาหลายครัง้  

           “นาย....คือใคร” ฉันเอามมือกุมขมับด้วยความมึนๆ 

           “อ้อ! ข้า ดร.  ฟรานซิส   ดอทอริก ชื่อข้าเรียกยาก เรียกข้าว่า หมอแฟรงค์ก็ไดค้รับ” เขาตอบชัดถ้อยชัดค า “ข้าเป็น

หมอแวมไพร์ จบเกียรตินยิมอันดบั2 จากวิทยาลัยแพทย์แวมไพร์ ที่ฮังการี มาประจ าการท่ีนี่ครับ”  

           ฉันมองไปรอบๆห้อง...กลิ่นยาหึ่งเลยแฮะ...มันที่ไหนเนี่ย.... 

           “แล้วที่น่ี....” 

           “ห้องหน่วยการแพทย์ครบั” เขาเอียงคอไปมาไป “ห้องนี้เปน็ห้องที่เก็บยาและอุปกรณ์การแพทย์ทุกชนิดครับ ไม่ว่า

จะเป็นยารักษา ยาพิษ ยาชา ผ้าพันแผลทุกขนาด ตั้งแต่ไซส์เล็กยนัเดอะบิ๊ก อุปกรณ์การแพทย์ทันสมัยกวา่ที่อื่นครับ”             

           หมอแฟรงค์พูดจบกเ็ดินไปท่ีโต๊ะไม้โต๊ะหนึ่งและคนสารบางอย่างเทลงไปในขวดแกว้ขวดหนึ่ง ที่โต๊ะนั้น เต็มไปดว้ย

ขวดแกว้เต็มไปหมด มีทั้งบีกเกอร์ เตาแอลกอฮอล์ ขาตัง้ ท่ีกั้นลม ปิเปตต์ และยงัมีอีกเยอะจนฉันไม่สามารถอธิบายต่อได้  

ราวกับเป็นห้องทดลอง  

           ในขวดแกว้แต่ล่ะขวดที่ถกูตั้งบนขาตัง้ มีสีที่แตกต่างกันไป บางขวดก็มีสเีขียวเนา่ๆน่าขยะแขยง บางขวดก็มีสีสด

และดูท่าจะข้นมาก ทุกขวดนั้นมสีีที่ประหลาดๆกันหมด โดยเฉพาะขวดที่มีสารเคมีสีรุ้งไล่สีกันไป...ว้าว!...สวยดีแฮะ...มัน

คืออะไรนะ.... 

           “เป็นอะไร มองซะยังไมเ่คยเหน็น่ะ” 



           เสียงเยือกเย็นที่คุ้นๆได้ดงัขึ้น ฉันหันไปตามเสียงชา้ๆ และเห็นชายหนุ่มผมสีเงินยืนพิงประตูอยู่  ดวงตาเย็นชาของ

เขามองฉันดว้ยสายตาที่บอกได้เลยว่าอารมณ์เสยีสุดๆ  เขาค่อยๆเดินมาที่เตยีง ร่างของเขานั้นดูสะบักสะบอม มีรอยฟกช้ า

บางจดุ ที่มุมปากของเขามีเลือดติดออกเล็กน้อย เรือนผมที่เป็นทรงคราวนี้ดูยุง่เหยงิ เสื้อเชิ้ตเรียบๆนั้นกลายเป็นเส้ือที่ขาด

บางชว่ง 

           “อ้าว! นี่นายยังไมต่ายเหรอเนี่ย” ฉันว่าและมองไปท่ีท้องของเขา “แล้วแผลที่ถูกควักไส้ล่ะ” 

           เขาเปิดเส้ือโชว์ท้องของเขาให้ฉันดู แทนท่ีจะมีปากแผลที่เหวอะหวะและล าไส้ที่ไหลออกมาเป็นกอง กลับกลายเป็น

ผิวที่เรียบสนิทไม่มีแผลอะไรเลย 

           “ก็อย่างทีเ่จา้เห็นล่ะ” เขาเอาเส้ือปดิเหมือนเดิมและกล่าวด้วยน้ าเสียวเรียบๆ “แวมไพร์โดน ฟัน แทง ควัก ยงัไงก็ไม่

ตาย ยงัไงกเ็ป็นอมตะ” 

           “นอกจากจะโดนอาวุธศักดิ์ของพวกครเูสดเช่น น้ ามนตรศ์กัดิ์สิทธิ์ หรือ โดนของมีคมปักที่หัวใจ” หมอแฟรงค์แยง้มา 

เขาถือขวดแก้วที่บรรจุสารเคมีสีแดงฉานดัง่เลือดมาทีเ่ตียง เขาส่งขวดแกว้นีใ้ห้วิซิอัส “กินบ ารุงอวัยวะภายในก่อนครับ 

ท่านเคานท์ ดูท่าทา่นจะบาดเจ็บภายในนะครับ”  

           วิซิอัสจ้องมองขวดใบน้ันด้วยความสงสัย และเอย่ถามดว้ยความระมดัระวงักับสารท่ีดูอยู่ 

           “อะไรน่ะ” 

           หมอแฟรงค์เดินมาที่ตวัฉันและค่อยๆประคองตัวฉันลุกขึ้นนั่งพร้อมกับอธิบายไอ้ขวดใบน้ัน 

           “เลือดมนุษยเ์กรดA ส่งตรงมาจากฮังการ ีเจ้าของเลือดคาดว่านา่จะอายุประมาณ30ปีครับ” 

           “เลือดนี่มีเกรดด้วยเหรอ ที่ฉันรู้นี่เป็นกรุ๊ปไม่ใช่เหรอ” ...ที่ฉันรู้มาตัง้แต่จ าความได้ก็มแีต่กรุ๊ปนี่นา.... 

           “อ้อ  กรุ๊ปก็มีครับ แต่สังคมของแวมไพร์จะคดัเป็นเกรดเพราะมันคืออาหาร” หมอแฟรงค์หยบิยาสีครีมเม็ดหน่ึงส่ง

ให้ฉันและส่งแก้วน้ าให้ “ถ้าเข้มขน้มากจะเป็นพวกเกรดA และก็ไล่ลงไปเรื่อยๆจนเป็นพวกระดับเกรดCที่มีความเข้มข้น

น้อยที่สุด” 

           “ราคาแพงมั๊ย” วิซิอัสกระดกเลือดขวดนั้นทันที 

           “ก็พอควรครับ แค่ 300 Leu* เองครับ” หมอแฟรงคต์อบ (Leu* เป็นสกุลเงินของโรมาเนีย อ่านวา่ โรล) ในขณะที่ฉัน

กินยาเข้าไป 

            ขวดแก้วได้ถกูวางไว้บนที่ฟูก วิซิอัสใช้มือเช็ดทีมุ่มปากเล็กน้อยและจ้องมองมาที่ฉัน ....เดาได้เลยว่า ไอน้ี่ต้องเทศน์

ยาวแน.่.. 



            “เจา้ไปท าอะไรท่ีวาลาเซยี!” เขาถามเสียงเค้นดว้ยความแข็งกร้าวไป 

            “ก็แค่สืบข่าวความเคลื่อนไหวของฝ่ายนั้น” ฉันรีบโต้ตอบกลับไปทันที 

            “ข้าบอกเจา้แล้วไมใ่ช่เหรอว่า พ่ีข้านะ่จ้องจะเอาเจ้าอยู่  เจา้ไปท าไม!”เสียงทีเ่ยือกเย็นแปรเปล่ียนเป็นเสียงทีเ่ต็มไป

ด้วยความโกรธเหมือนไฟลุกโชนทันที “จะไปสืบก็บอกรอยซ!ิ รอยน่ะเป็นหัวหน้าฝ่ายสืบลับราชการ ท าไมไม่ไปบอก!” 

            “จะไปรู้มั๊ยล่ะ!” ฉันแยกเขี้ยวใส่ “ฉันพ่ึงมาอยู่แค่ 2 วันเอง” 

            “ทีหลังอย่าไปอีก! ไม่งั้นคราวหน้า ข้าจะไม่ชว่ยแน!่” น้ าเสียงเทศนย์าวดังเสียดแก้วหตู่อวา่ไม่เลิก “คราวนี้โชคดีที่

ข้ามาช่วยทัน! ไม่งั้นป่านน้ีเตรียมตัวนอนรอถูกกัดไดเ้ลย!” 

            ....เออ...รู้แล้ว....พล่ามยาวเชียว... 

            “ขะ...ขะ....ขอบคุณท่ีช่วย” ฉันพูดไปส่งๆกับไอบ้้านั่นตามารยาทและถามอาการของเขา “นายรอดมาได้ไง! ตอนที่

นายโดนควักไส้และก็ลงไปกระแทกกับพื้นจนตวันายสลบน่ะ” 

            “ข้าสลบท่ีไหน” เขาหยิบไปท์ของเขามาสูบ ควันสีเทาหมอกได้ลอยฟุ้งจางๆ “ข้าแกล้งหลับต่างหาก” 

            “ท าไมล่ะ” 

            เขาเหลือบมามองที่ฉันและพูดต่อ 

            “พี่ข้าต้องพุ่งมาเพื่อกระชากหวัใจข้าไปท าลายแน ่พอเขาเข้าใกล้ ข้ากจ็ัดการหักปกีอีกขา้งซะเลย” 

            ฉันจินตนาการ นึกถึงฉากนั้นอีกครั้ง รวมกับ ค าพูดทีว่ิซิอสัพูดอีกเมื่อตะกี้......... 

            “แล้วถา้ปีกหักจะเป็นไงล่ะ” ฉันถามต่อ 

            “ถ้าแวมไพร์สายเลือดบรสุิทธิ์ พลังปีศาจในตัวจะถกูลดไปครึ่งหนึ่ง” เขานัง่บนเตยีงพร้อมกบัถอนหายใจเฮือกใหญ่ 

“แต่ถา้เป็นแวมไพร์ท่ีถูกกดั ผ้าคลุมจะขาด  ทีปีสเป็นพวกแวมไพร์ท่ีถูกกัด ผ้าคลุมที่ดูราคาแพงผืนน้ัน ป่านนี้ไปน่ังเย็บแล้ว

ล่ะ”  

             “อ้าว! งั้นตัวนายก็เป็นแวมไพร์ท่ีถูกกดัซิ” ฉันเดาไปก่อน 

             “ข้าเป็นพวกสายเลือดบริสุทธิ์ต่างหากล่ะ” เขาตอบเสียงนิ่งๆ “ตัวข้ากับทีปีส เป็นพ่ีน้องตา่งแม่” 

             “อ้อ.........” ฉันพอจะเขา้ใจนดิหน่อย...มิน่าล่ะ....  

              ......เออ.....ใช่.....เรื่องแผนของทีปีสกับ อลิซาเบท............ต้องบอกก่อนและ............. 



             “นี!่ ฉันไปได้ยินแผนของพวกมันมาด้วย” ฉันรีบบอกไป 

             “ว่าไง พูดมา!” เขาหันมาสนใจเรื่องนี้ขึ้นมาทันท ี

             หลังจากนั้น ฉันก็เล่าเรื่องราวทีด่ักฟงัมาทัง้หมด สีหน้าของวิซิอัสเคร่งเครียดอีกครัง้ 

             “บินจากนา่นฟ้าดว้ยเหรอ พวกเราโดนมันรุมแน่” เขาเปรยออกมา “ส่งสานส์ขอความชว่ยเหลือจากแวร์วูฟกับดรา

กอนก็ไม่ทันแล้วดว้ย” 

             ฉันน่ังคิดบางอย่างซกัครู่และ..............อ๊ะ...........ใช่เลย!...........ต้องได้ผลแน่นอน 

             “โดมปีศาจของนายน่ะ ถ้าถกูท าลายแล้วสร้างใหม่ได้รึเปล่า” ฉันถาม 

            “ได้........” เขาตอบมาและจู่ๆเขากเ็งียบไป แววตาที่ดูเบื่อๆนั้นตอนนี้มันเตม็ไปด้วยความตืน่ตระหนก “นี.่...เจ้า

อย่าบอกนะว่า......” 

            “ใช!่” ฉันยิ้มอย่างมีเลศนยั “ถ้าใชว้ิธีที่ฉันเสนอที่ห้องประชมุกับวิธีนีใ้ช้ได้แน่นอน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต ำนำนท่ี5 ศึกสำมแคว้น 

 

            “ท่านเคานท์ครับ! หนว่ยสายลับส่งข่าวมาวา่ พวกมนัยกกองทัพมาแลว้ครับ” เสียงที่ตื่นตระหนกของชายผู้

หน่ึงได้ดังขึ้น พวกเราทุกคนหันไปมองตามเสียง เห็นรอยยืนหอบแฮ่กๆอยู ่“พวกมนัมาทางด้านหลังปราสาท ตอนนี้

ก าลังเข้าใกลท้างทะเลด าครับ” 

            หนุ่มร่างสูงดึงไปท์ออกพร้อมกับส่ังค าบัญชาด้วยเสียงที่หนักแน่นไปทันท ี

            “พวกเจา้ไปท าตามแผนที่ท่านนักปราชญ์บอก เดีย๋วตัวขา้จะตามไป ไม่ต้องเตรยีมเกราะให้ข้าด้วย เอาแค่เซราบัส

ก็พอ” 

            แววตาที่เชื่อครึง่ไม่เชื่อครึ่งและหวั่นๆของผู้มาเยือนในชุดนักรบมองมาที่ฉัน...แต่เขาก็รับค าส่ังของเจา้นายของเขา

จนได้  

            “ครับ ท่านเคานท์” เสียงส่ันเครือตอบตกลงไปก่อนท่ีจะถอยหลังและเดินจากไป 

            เคานท์หนุ่มลุกขึ้นและก าลังจะสาวเท้าเดินออกไปจากหอ้ง เขาส่ังเสียเสียงแขง็กับกับบุรุษชุดเส้ือกาว 

            “หมอ! ดูแลนักปราชญใ์ห้ดีด้วย ห้ามพาออกไปนอกปราสาทจนกวา่ขา้จะกลับ!” 

            “ครับ” เจา้ของแว่นตาสีชาก้มหวัีรับค าส่ัง 

             เฮย้!..พูดแบบบนีไ้ม่ให้ไปด้วยเหรอ!...ไม่!...ฉันเป็นคนคิดแผนน้ีนะ!...มีฉันคนเดียวที่กะระยะเวลาได้นะเว๊ย!.. 

            “วิซิอัส! ฉันจะไปด้วย!” ฉันกระเด้งผึงลงจากเตียงทั้งที่ยงัเจ็บที่บ่าอยู่ 

            “ไม่ได้!” เสียงประกาศิตยื่นค าขาดมาที่ฉัน ดวงตาสีเขียวมรกตที่เย็นชามองเฉยมา “เจ็บปางตายยังมีหนา้จะไป! 

ไปแล้วมีแต่จะไปร้ังกองทัพเปล่าๆ!” 

             ....อะ-ไร-นะ!.... 

            “โทษทีเหอะนะ! ใครหน้าไหนมันจะรู้แผนนี้ดีเทา่กับฉัน! มีฉันคนเดียวที่กะระยะแผนนี้ได!้” ฉันโวยแหลกใส่ “และ

ไม่มีใครกะระยะเวลาที่ไดเ้ท่าฉันแล้ว! ไม่งั้นพวกนายตายแน!่  ไม่ใช่แคค่นเดียวแต่ทั้งกองทัพของนาย!” 

            ชายหนุ่มผมสีเงินขบกรามกรอดๆ แววตาของเขามองฉันดว้ยความไม่พอใจ แต่เขามิปริปากสิ่งใดออกมา นอกจาก

ที่จะยืนนิ่งเฉยราวกับรูปปั้น 



            “ท่านครับ ไหนๆท่านก็รบันางมาเป็นนักปราชญก์็พาไปเหอะครับ” หมอแฟรงค์มามองที่ฉันและยิ้มให้ “นางไม่ได้

บาดเจ็บอะไรมากหรอกครับ ข้ายนืยันได้” 

            เคานท์หนุ่มหันมาฉันตัง้แต่หัวจรดเทา้ด้วยสายตาที่ไม่ไวว้างใจ ฉันเลิกคิ้วและกระตุกรอยยิ้มขึ้นอยา่งกวนประสาท

ให้ แถมยงัยืนเท้าดว้ยความมุง่มัน่ 

            “.........ก็-ได้.....” น้ าเสียงเยือกเย็นลากเสียงอยา่งประชดประชันตอบกลับมา....ฮะๆๆ...เขายอมแลว้!  เขาหัน

มาตาขวางไปท่ีหมอ (ถึงแม้จะยอมตกลงก็เถอะ) “นี่เห็นแก่หน้าหมอ ข้าจงึยอม แต่คราวหน้า! อย่าหวังเลยว่าจะได้ไปอีก” 

            “อ่าฮะ” ฉันตกลงไปงั้นๆ....คราวหน้าคนอย่างเฟรยา่ไปอยูแ่ล้ว...ไม่ว่าจะวิธีไหนก็เถอะ...               

            ร่างสูงโปร่งได้สาวเทา้เดนิออกไปจากห้องนั้น เขาเดินมุ่งตรงไปยังระเบยีงทีว่่างเปล่า แต่ล่ะก้าวทีเ่ขาก้าวไป

ข้างหน้านั้นไวมาก ยังกับบินไป ฉันได้แต่วิ่งตามหลัง ไปเรื่อยๆ 

             .....นี่เขาจะหยดุเดินที่ไหนนะ....เดินไวชะมัด..... 

            เขาเดินไปเรื่อยๆ และจู่ๆ ก็หยุด เทา้ของฉันหยดุไม่ทันฉันหยุดไม่ทัน จึงชนเขา้ไปท่ีแผ่นหลังของเขาไปอยา่งจัง! ร่าง

นั้นหันมามองฉันส่งแววตาที่ขุ่นเคือง ฉันยิ้มแหง้ๆใส่ เพื่อความปลอดภัย มือใหญ่ของเขาได้เปิดประตูห้องสีด าทีถู่ก

แกะสลักเป็นลายแวมไพร์ท่ีน่าเกลียดน่ากลัว และจ้ าเข้าไปในห้องนั้นทันท ี

            ......สงสัยห้องนี้เป็นห้องของเจ้าบา้นี่แน่ๆเลย....... 

           ฉันเดินตามเขา้ไป และกต็้องตะลงึกับภาพท่ีเห็น! เพราะ.... 

           ในห้องนั้น มันเต็มไปดว้ยดูสว่างไสวไปด้วยเปลวไฟท่ีถูกจดุจากเทียนสีขาวเรียงรายไปทั่ว ตัวห้องนั้น 

กว้างและใหญก่วา่ห้องฉันมากๆประมาณห้องพกัที่ฉันเคยเชา่ที่บูคาเรสต์ ฝาผนังด้านหนึง่เตม็ไปดว้ยอาวุธตา่งๆนาๆ ไม่วา่

จะเป็น ดาบ ขวาน หน้าไม้ ธนู แส้ ฯลฯ มีพวกโซฟาที่แสนนุ่ม โต๊ะรับแขกไม้ดูท่าราคาแพง และตูเ้กบ็ไวน์ตู้หน่ึงดว้ย เมื่อฝ่า

เท้าที่ใส่รองเท้าบู๊ทของฉันได้เขา้มาสัมผัสกับพื้นห้องนี้แลว้  

            ถ้าถามว่ามีพวกตู้ หรือเตียงมั้ย (และแน่นอน มีโลงรึเปล่า) ค าตอบคือ ม!ี ยกเว้นโลง! ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน   

            ที่น่ันตู้เส้ือผ้าหันหลังมาทางฉันวางกั้นไว้อยู่ราวกับเป็นการแบ่งเขตส่วนของห้องนอนและรับแขก ด้านหลังตู้เส้ือผ้า 

มีเตียงส่ีเสาผ้ามา่นสีด าสนิท ถูกปูด้วยผ้าสีขาวปลอด และโต๊ะท างานวางใกล้ๆกับหน้าตา่งบานหนึง่  บนโต๊ะนั้นเต็มไปดว้ย

กองเอกสารจ านวนมาก 

            ...เห็นสภาพห้องนี่...พอจะรู้ที่มาแล้วล่ะวา่ต้นแบบการออกแบบ แฟลท หรือ อพาตเมนต์ มันมาจากไหน...  

            ร่างสูงหยิบดาบเล่มหนึ่งออกจากฝาผนัง มันเป็นดาบเล่มเดียวกับที่ฉันได้พบกับเขาเป็นครัง้แรก  



            ดาบเรียบๆ ยาว สีเงินธรรมดาๆ แตแ่สนร้ายกาจเหลือหลาย ดวงตาสีแดงฉานของฉันทัง้ตาต่างมองดาบเล่มนั้น

ด้วยความกระหายใคร่รู ้

            “นั่น! ดาบอะไรนะ ฉันเคยเห็นมันดดูเลือดด้วย” เสียงที่เตม็ไปด้วยความฉงนของฉันถามไป 

            “Dark Mystery” เขาตอบส้ันๆและเหน็บดาบไปท่ีฝักดาบหนังข้างตัว “เป็นดาบไสยเวทย์แห่งความมืด ใช้งานได้ดี

เมื่อได้ท าความสะอาดดว้ยเลือด หรือดูดเลือดจ านวนมาก” 

            “นั่นชื่อดาบเหรอ!” ฉันท าหน้าเบ้และมองแคลนๆที่ตัวดาบ “ไม่สมกับหน้าตาตวัดาบเลย”  

            “หน้าตาตัวดาบท่ีเห็นน่ะมันเป็นร่างแปลงของดาบเท่านั้น” น้ าเสียงเย็นๆเสริมมา และเหมอ่มองไปท่ีหน้าตา่งที่ไร้

กระจกมเีพียงแต่หินเป็นกรอบเทา่นั้น “เดีย๋วคืนนีเ้จา้ก็รู”้  

           ส้ินค าพูด มือใหญ่ท้ังสองข้างของเขาหยิบธนูกับลูกธนูที่อยูใ่นถุงหนังโยนมาให้ฉัน ฉันพุ่งเขา้ไปรับและมองดูธนูเล่ม

นั้น 

           ...เกือบไม่ทันและ...ให้ตาย!...จะส่งอะไรก็บอกมั่งซี!้...แต่ตอนน้ีอยากบอกเลยว่า....มันหนักมาก..... 

           ธนูเล่มนั้นท ามาจากไมแ้ข็งแกะสลักเป็นรูปปศีาจตัวหน่ึงที่น่ากลัว มเีขาทีศ่ีรษะและมีปกีคา้งคาวขนาดใหญ่ มันมี

ผมที่ยาวมาก นัยน์ตาของมันดุร้ายยิ่งกวา่สัตว์ปา่ เอ็นท่ีขึงนั้น แขง็แรง และ ยืดหยุ่นได้ดี ส่วนตัวลูกธนูหัวธนูน้ันแปลกไป

จากที่ฉันเคยเห็น มันท ามาจากเหล็กสีด ารูปหัวเหมือนมงักร 

           “ธนูอะไรน่ะ” ฉันถามไถ่ไป “หนักเป็นบ้าเลย!” 

           “ธนู Satan String กับ ลูกศร Curse Arrow” ค าตอบส้ันของเขาบอกมา เขาเดินดุ่มๆออกไปจากห้อง “เอาไปใช้

ป้องกันตวัซะ ก่อนที่ทีปีสจะฝงัเขีย้วคมๆเพื่อให้เจ้าเป็นชายา”                

           รอด้วยซ!ิ...ฉันวิ่งจู๊ดตามเขาไป ในมือทั้งสองข้างแบกธนกูบัลูกธนูที่โค ตะ ระ หนักไปด้วย วซิิอัสเดินน าล่ิวๆไม่หัน

มามองข้างหลังเลย...โห!...หน้าตาก็หล่อดีหรอกนะ...แต่สุภาพบุรษุมากกกกกกกก! 

           ในขณะท่ีเดิน(แต่ส าหรับฉันมันเรียกว่า วิง่)ตามอยู่นั้น ก็พบกับหญิงสองคนก าลังถืออาวุธอยู่ พวกเธอใส่ชดุเกราะ

หญิงทั้งๆที่ยงัสวมกระโปรงอยู่ดว้ย 

            ....โอย!...แบบนี้ไม่เกะกะตายเหรอเนี่ย...เออ...ลืมไปว่ายคุนี้มันเป็นยคุที่ก าลังเปล่ียนจากยุคกลางเป็นยคุใหม่นี่นา

...พวกเธอทั้งสองโคง้ตวัใหก้ับวิซอิัสและมองมาที่ฉันด้วยความเปน็ห่วง 

            “ท่านเฟรยา่ บ่าของท่านเป็นไงมั่งค่ะ” หญิงผมสีเขียวได้เอ่ยถามด้วยน้ าเสียงเรียบๆ 

            “เจ็บนิดหน่อยน่ะ” ฉันยิ้มกวา้งพร้อมกับตอบเสียงใส “แต ่สบม. สบายมาก เรื่องแค่นี้น่ะ” 



            “พวกเจา้พาเฟรย่าไปใสเ่กราะดว้ย” วิซิอัสส่ังไปดว้ยความซังกะตาย “เอาเหล็กหนาๆ ฟันแทงไม่เขา้เลยนะ ขา้ไม่

อยากลากนางนี่เขา้หลุม ที่ฝังยิง่มีน้อยๆอยู่” 

            ....นั่นปากเหรอ...พูดแบบน้ันน่ะ....  

            “แต่ท่านเฟรย่าบาดเจ็บอยู่นะค่ะ! ท่านจะให้ตวัท่านเฟรยา่ไปรบท าไมค่ะ!” รูธแย้งขึ้นมา 

            “ฉันขอไปเอง” ฉันบอก 

            “บ่าของทา่นยงัไม่หายดนีะค่ะ” อีวิลเตือนมาด้วยน้ าเสียงดุๆ “ไปแบบน้ีตัวท่านจะเส่ียงมากกวา่ที่วางแผนกันไว้อีก” 

            “ไม่เป็นไรหรอก” ฉันเอาธนูท่ีแบกอยู่แบกขึ้นลงเป็น ดัมเบลล์และยิ้มกวา้งให้ “เห็นมั๊ย ดูซิ ฉันแบกธนูหนักๆยังได้

เลย” 

             ...เพื่อความสมจริงต้องลงทุนแล้ว...อยากจะตะโกนจริง๊ๆว่า เจ็บโว๊ย!....อึ๊ก...ยิ่งแบกแบบนั้นยิ่งเจ็บน่ะ... 

             สองสาวมองหน้ากันด้วยความหวั่นใจกับท่าทางของฉัน แต่ก็ตดัสินใจโคง้ค านับเพื่อรับค าส่ังของเจ้านายของเธอ 

พวกเธอช่วยฉันแบกธนู และพาฉนัไปท่ีห้องๆหนึ่ง ห้องนั้นเตม็ไปดว้ยชดุเกราะจ านวนมาก มีตั้งแตชุ่ดเกราะเล็กๆยงัชุด

ใหญ่ๆ แต่ล่ะเกราะมีลายที่แตกตา่งกัน ฉันยืนมองดว้ยความอึ้ง 

             ......แน่ล่ะ...คนในยุคศตวรษที2่1อย่างฉันจะเห็นเกราะขนาดนี้แค่พิพิธภัณฑเ์ท่านั้น...เผลอๆมันยังน้อยกวา่ที่นี่

ด้วย...... 

            “ท่านเฟรยา่ค่ะ รอซกัครูน่ะค่ะ” อีวิลบอกและเดินต๊อกๆไปค้นหาเกราะสักครู่หนึง่ รูธแบกธนูกับลูกธนูแทน  

            หญิงสาวร่างสูง เรือนผมสีเขียวยาวระแผ่นหลัง เลือกหยิบเกราะต่างๆขึ้นมาดูนาน จนกระทัง่เลือกเกราะกับหมวก

เหล็กอันหน่ึงมาให้ฉัน  

            มันเป็นชุดเกราะเล็กๆสีด า ไม่ใหญ่มาก มีลายเป็นมงักรก าลังทะยานขึ้นสู่ท้องฟา้ หมวกเหล็กนั้น คาดว่านา่จะเป็น

ของผู้หญิง วิธกีารใส่เหมือนท่ีคาดผมมาก พวกเธอสองคนช่วยกันชุดและหมวกให้ฉัน ในขณะที่ใสอ่ยู่นั้น เกราะเหล็ก

เหล่านั้นค่อยๆจางหายไปราวกับร่ายมนตร์ แต่ฉันยังรู้สึกหนักอึง้อยู่ ธนทูั้งชุดถูกฉันสะพายหลังทันที 

            พวกเราทั้งหมดวิง่โร่ออกไปตามระเบยีงและรีบลงบันไดหนิท่ีเต็มไปดว้ยคราบตะไคร่ทันที พวกเราวิง่ไปเรื่อยๆจน

ไปถึงด้านประตูหลังของปราสาท  

            ที่น่ัน มีเคานท์หนุ่มร่างสูงกับเหล่า 7 ขุนพลที่เหลือยืนรออยู่ ฉันเดินปร๋อเข้าไปไถ่ถามทันที 

           “พวกฝ่ายนั้นอยู่ไหน” ฉันฉีกยิ้มอยา่งเซงๆ 



           “ตั้งค่ายใกล้ๆห่างไปจากปราสาทน้ีไป  500  เมตรครับ” ชายหนุ่มผมสีด าในร่างชุดเกราะสีด าตอบ  

           “งั้นท าตามแผนเลย” ฉันโบกมือหย็อยๆและเดินดุ่มๆไป 

            สายตาของฉันกับเคานท์หนุ่มสบตาสื่อถึงแผนมองและพยักหน้า พวกเราวิง่พุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเรื่อยๆ

....เมื่อไหร่จะถึงนา...อ่ะฮา้...เห็นค่ายของทีปีสแล้ว เทา้ของพวกเราทั้งหมดพร้อมใจฉันกระโดดผึงขึน้พฤกษาขึ้นเพื่อไปน่ัง

อยู่ข้างบน คนล่ะต้น สายตาแตเ่ขาและฉันต่างกวาดมองเหตุการณ์เบื้องล่างทุกอยา่ง 

           อัศวินเกราะม่วงเขม้อมเลือด จ านวนมาก......(จากที่ดูนา่จะมีประมาณเป็นพัน).....ต่างยืนเรียงควิรอคอยใครซกัคน

อยู่ พวกเขาแต่ล่ะคนมีอาวุธและโล่เต็มมือเต็มไปหมด และแล้วกม็ีเสียงกีบมา้ควบเบาๆมา ทุกสายตาหันไปมาเจา้ของ

เสียงนั้น และพบกับชายหนุ่มวัยกลางคนรา่งสูงได้ควบม้าสีน้ าตาลอมแดงตวัหน่ึงเดิ 

           “กองทัพพร้อมรึยัง” เสียงชายหนุม่ที่นุ่มนวลถามเหล่าทหาร..... ไอ้นี.่...ทีปีส  แน่ๆ...นั่นไง...ใช่จรงิๆดว้ย 

           “พร้อมแล้วครับ” ทหารผู้หน่ึงว่ามา “วันน้ีท่านคงบินไม่ได้ ผ้าคลุมท่านขาดแบบนี”้ เขาเอาผา้คลุมหนังมาโชว์ให้ที

ปีสดูและส่ายหัว เพราะ สภาพผ้าคลุมหนังมีขนมงิค์เป็นปกคอตัง้กลับถูกฉีกขาดไม่เละไมเ่หลือ “ข้าลองให้พวกผู้หญิงหา

หนังมาแทนแล้วครับ แต่...” 

           “ช่างมันเหอะ วิซอิัสมันโหดไปหน่อย” ทีปีสตอบอย่างไม่สะทกสะท้านและพูดเนิบๆ “สงสัยห่วงแม่สาวน้อยนั่นจัด 

กลัวข้าโฉบเอาไป...ยิ่งห่วงแบบนีช้ักอยากจะจับไปเป็นชายาซะแลว้” 

           “ท่านครับ! ดื่มเลือดก่อนมั๊ยครับ” ทหารอีกผู้หน่ึงส่งเลือดใส่ขวดแกว้มาให้ 

           ดวงตาทีเ่ตม็ไปด้วยความเจ้าเล่ห์และแกมโกงมองปราดมาที่ขวดแกง้ใบน้ันเล็กน้อยก่อนที่จะเบือนหน้าไปทางอื่น 

           “ไม่ล่ะ นั่นไม่ใช่อาหารมื้อค่ าที่ข้าก าลังอยากกิน” เขาแสยะยิ้ม “ตอนนี้ข้าอยากจะกัดคอของแม่สาวน้อยคนน้ันให้

จมเขีย้วเลย อยากรู้จริงๆวา่เลือดของแม่สาวน้อยคนนั้น มันจะหวานเหมือนขึ้นสวรรค์รึเปล่านะ” 

           พูดแบบน้ี...ฉันก็เสียวคอซิ...ฉันเอามือมาแปะคล าต้นคอของตัวเองทันที...ฉันอยากมีชวีิตวยัรุ่นให้สนุกกว่านี้นะ...

แล้วเลือดขาดสารอาหารอยา่งฉันมันก็ไม่ได้มีดถีึงขึ้นสวรรค์นา...... 

          “ท่านครับ นีอ่าวุธครับท่าน” ทหารอีกคนยื่นส่ิงของชนิดหนึง่มา ว่าแล้วทีปีสก็รับอาวธุของเขามาดู  

          อาวุธของเขาเป็นดาบเล่มหน่ึงที่ท้ังกว้างและใหญม่ากๆ ด้ามสีด าสนิทของมันถูกสลักดว้ยภาษาอะไรบางอย่างสี

ทอง ดูแล้วเป็นดาบท่ีสงา่มีราศี เหมือนพวกของสูง  

          ....ถ้าเปรียบเทยีงความแขง็กร่ง ระหวา่ง ดาบของไอ้เก๊กนั่นกับของทีปีสนี่....ความแข็งแกร่ง ของดาบของทีปีส ได้ที่

หน่ึงชัวร!์....คิดแล้วยังหวั่นๆนะเนี่ย...นี่ถ้าดาบสองด้ามประกัน มหีวัง...ดาบของไอ้เก๊กคงถูกหักเปน็ท่อนๆก่อนล่ะ... 



          ริมฝีปากของทีปีสเหยยีดชีข้ึ้น เขากลับหัวเราะอย่างมชีัยและมองไปท่ีท้องนภา ดวงตาของฉันช้อนตามองตามไป

และเห็นฝูงปีศาจสาวกระหายเลือดร่างสีแดงหลายร้อยตวักระพือปีกและบินว่อนไปท่ัวท้องฟา้ 

           ...สงสัยจะเป็นพวกอลิซาเบท...และก็มีอสุรกายสาวตวัหน่ึงบินโฉบลงมาต่อหนา้ทีปีส 

           อสุรกายตัวนั้นมีรูปร่างอรชรอ้อนแอ้นสีน้ าตาลแก่ดุจอิสสตรรี่างงาม ทวา่กลับมีปกีค้างคาวสีใหญ่และใบหน้าตานั้น

น่าเกลียดน่าขยะแขยงเหมือนค้างคาวซะงั้น ดวงตาลุกวาวสีน้ าเงนิของมันดดูุร้ายและกระหายเลือดเนื้อตลอดเวลา มัน

เรือนผมสีทองนั้นยาวเลยกลางหลัง และหัวเราะด้วยเสียงที่กรีดแหลม 

            “ท่านมวัท าอะไรอยู่ รีบบุกเร็วเข้า” เสียงที่แหลมนั้นเร่ง “พวกขา้ไม่อยากรอนาน” 

            “ได้เลย ท่านเคานท์เตส”  

            ...นั่น! อลิซาเบท  เดอ  บาร์โทร่ีเหรอ!...ฉันอ้าปากค้างไป5วินาที...สาวงามที่อาบเลือดเล่นหรอเนี่ย...โห...เป็นเวอร์

ชั่นนี.้...หมดงามเลย... 

            และแล้วกองทัพอัศวินเกราะม่วงทั้งหมดก าลังจะเคลื่อนพลไป ฉันกับวิซิอัสกระโดดลงมาขวางทางทันที ฝ่ายตรง

ข้ามเห็นพวกฉันก็ท าสีหน้าแปลกใจเล็กน้อย โดยเฉพาะทีปีส ท่ีสุดท้ายก็แสยะยิ้มให ้

           “มาถึงทีเ่ลยหรอ” เขาหร่ีตาลงเล็กน้อยอยา่งมีเล่ห์นัย “ท าไมถึงมาแค่สองคนล่ะ” 

           “ใช่แล้ว!” อสุรกายสีน้ าตาลบินขึ้นสู่น่านฟ้าพร้อมกับหัวเราะดว้ยเสียงแหลมอีกครั้ง ดวงตาลุกวาวของมันมองดู

หมิ่นในตวัฉัน “กองทัพพวกแกหายไปไหนหมด!” 

           “อยากรู้ก็ตามฉันมาซ”ิ ฉันฉีกยิ้มและถอยหลงัไปนิดหนึ่ง 

           เหล่าอัศวินเกราะมว่งทัง้หมดตั้งกระบวนทา่ เตรียมพร้อมที่จะท าลายทุกสิ่งที่ขวางหน้า พรบิตานั้น! ฉันหันหลังและ

วิ่งเผ่นโลดไปทันที! เหล่าอัศวินเกราะม่วงและอสุรกายสีแดงมองดว้ยความเออะเอ๋อก่อนท่ีจะได้สตแิละวิ่งไล่ล่าฉันไปอย่าง

รวดเรว็ 

 

            เพียงแค่ชั่วลมหายใจ ความเงียบสงดัดุจความมดืจะกลืนกินและความน่าสะพรึงไดม้าเยี่ยมเยือนแล้ว เมื่อ

บริเวณแถบนั้นทีเ่ต็มไปดว้ยพฤกษาเหลือเพียงแค่ ผู้ครองแคว้นวลาเซยีแสนสง่า...และ...เคานท์หนุ่มรูปงามแห่งซาตาเรส 

ประชันหน้ากันสองคน 

            บุรุษผู้อยู่หลังม้าทีปีสได้ขยับร่างลงจากอาชาสีน้ าตาลอมแดงตวันั้น มันเหมือนกับรู้วา่บริเวณแห่งนีจ้ะเกดิอะไรขึ้น

อีกไม่นาน มันจงึวิง่โรก่ลับไปทันที  



            “คิดยงัไง วันนี้ถงึไม่ใช่ชดุเกราะ” เสียงที่นุ่มนวลเอ่ยถาม ดวงตาสีน้ าตาลเปลือกไม้ร้อยเลห่์ไม่มีเปล่ียนทั้งคู่มองมา

ที่น้องชายสุดรักสุดแค้น 

            “ก็แค่ไม่อยากใส่” เคานท์ผู้นั้นตอบด้วยน้ าเสียงเรียบๆ “ผ้าคลุมผืนนั้นคงขาดเยอะนา่ดู” 

            “ฮะๆๆ ใช่ ขาดจนหาหนังมาแทนไม่ไดเ้ลยล่ะ” ทีปีสหยิบดาบของเขามาควงเล่นและปรือตาลง “เอาล่ะ พร้อมรึยงั

น้องรัก!  ดาบHellsing Deadของข้าไม่ไดก้ระแทกกับดาบDark Mysteryของเจ้านานแล้ว” เขาคอ่ยๆย่างสุมเข้ามาใกล้ๆ

และพูดเน้นขึ้น “ตั้งแต่ที่ขา้เป็นแวมไพร์” 

            น้องชายของผู้ครองวลาเซียหยิบดาบของเขาขึ้น และพูดอะไรบางอยา่งแผ่วเบา และยิง่กว่าความมหัศจรรย!์ เพียง

แค่ชั่วพริบตา กม็ีสายลมสีด าไร้ท่ีมาจ านวนมากจากหมุนรอบๆตวัดาบและสลายไป  

            ดาบเรียบธรรมดา ดูท่าไร้ค่าแต่อย่างใด บดันี้กลับกลายเป็นดาบสีเงินแวววาวสลักลายค้างคาวตวัใหญ่สีด า ตรง

ตัวของค้างคาวตัวนั้นมีอัญมณีทบัทิมเม็ดใหญท่ี่งดงามคาดว่า น่าจะเป็นทับทิมสยาม ฝังไว้ล าตัวและตาทั้งสองข้าง ด้าม

จับใหญ่สีด านั้น ส้ัน กะทัดรัด ควงเล่นได้งา่ย และที่ขาดไมได้นั้น มีตัวอกัษรโบราณแดงสดสลักจารึกอย่างดีลงไปดว้ย  

            “เข้ามาไดเ้ลย” ค าชักชวนนั้นส้ันและเรียบๆก็จริง แต่มันแฝงไปด้วยความน่ากลัวได้เอย่ขึ้นทันที บุรุษผู้พี่กระตุกยิ้ม

ก่อนที่จะจ้องกลับ 

            สายลมสีหมอกไดพ้ัดปลิวเศษใบไม้ที่รว่งตามพื้นไป ใบไมต้ามต้นไม้ได้ส่ันไหวเอื่อยๆ ชายหนุ่มทั้งสองคนต่างฝ่าย

ต่างยืนนิ่งราวกับรออะไรบางอยา่ง เมฆาสีด าไดค้่อยเคลื่อนตัวออกทีละนิดๆ ดวงเพ็ญสีเลือดค่อยๆเผยให้เห็น แสงที่นวล

ผ่องของมันได้สาดส่องเห็นร่างของชายหนุ่มทั้งสองเขา้ ต่างฝ่ายตา่งจ้องหน้า ไม่มใีครแม้แตค่นเดยีวที่จะกระพริบตา ใบไม้

น้อยสีน้ าตาลคอ่ยๆร่วงหล่นลงมาจากต้นไมใ้หญ่ท่ีแสนสะพร่ัง และเมื่อมันได้สัมผัสที่พ้ืน ทันใดนัน้! 

“แกร๊ง!” 

           เพียงแค่อึดใจเดียว! เสียงเหล็กจากดาบท้ังสองเล่มทั้งไดก้ระทบกันไวยิ่งกวา่แสงจากฟา้ผ่า! ชายหนุ่มทั้งสองต่างใช้

ดาบของพวกเขาผลักกันไปมา และจ้องหน้ากันอย่างเข่นเขี้ยวหมายจะท าลายฝา่ตรงข้าม ชายหนุ่มผมสีน้ าตาลพูดจาชวน

โมโหเข้า  

           “เสียง\กระแทกของดาบยงัดังดีนี่ ว่าแต่ ฝีมือเจ้าตกไปรึเปล่า” 

            ดูท่าฝ่ายศัตรูมิได้สะทกสะท้านแต่อยา่งใดกับค าพดูที่แสนธรรมดานั้น 

           “ค าถามนี้ข้านา่จะถามมากกว่านะ”  

           พูดยังไม่ทันจบ! ฝ่ายตรงข้ามผลักดาบของเขาออกไปและตวัดฟาดไปท่ีบ่าของชายหนุ่มผมสีน้ าตาลทันท!ี 



“ฉัวะ!” 

 

            ก้าวย่างแต่ล่ะก้าวของฉันไวขึน้ๆ...ก็แน่ใครใครไมเ่ร็วบ้าแล้ว!...ก็หันหลังเจอพวกแวมไพร์สองฝูงวิ่งไล่ตามอยู่นี่

หว่า!...ใครยืนบื้อน่ีก็ตาย!... 

            กองทัพอัศวินเกราะมว่งและอสุรกายคา้งคาวสีแดงไล่ล่าตัวฉันไม่ยอมหยุด....คราวนีเ้รียกได้เลยวา่ วิ่งสุดชีวติของ

ฉันเลยล่ะ...ฉันวิ่งหนีไปเรื่อยๆจนไปถึงเหวทีเ่บื้องหนา้เป็นทะเลด าที่ไกลแสนไกลไม่รู้จบ พวกอัศวินเกราะม่วงได้ล้อมฉันไป

หมด ส่วนกองทัพอสุรกายค้างคาวต่างสยายปีกล้อมบริเวณแถบนี้ไปท่ัวน่านฟ้าเช่นกัน อสุรกายสาวสีน้ าตาลได้บินโฉบลง

มาใกล้ๆและหัวเราะเยาะด้วยความสมเพช 

           “ฮ่าๆๆๆ เจา้แน่มากเลยนะ สาวน้อย” เสียงที่กรดีแหลมวา่ “แต่ตอนนี!้ พวกข้ากับกองทัพของท่านทีปีสล้อมไว้

หมดแล้ว! มนุษย์ธรรมดาอยา่งเจา้จะไปท าอะไรได!้ ยอมมอบความตายให้พวกขา้ซะดีๆ !” 

            มือของฉันคว้าก้อนหินแถวนั้นก้อนหน่ึงและปาไปลงเหวนัน้ทันที 

“จ๋อม!” 

            เสียงกระทบระหว่างก้อนหินกับพื้นผิวน้ าที่ราบเรียบได้ดงัขึ้น เหล่าอสุรกายกับอัศวินเกราะม่วงมองหน้ากันได้

หัวเราะจนท้องงอ 

           “โยนหินไปท าไม” อลิซาเบทมุ่นพูดจาสอดเสียด “โยนไปก็ไม่แวมไพร์หน้าไหนบินขึ้นมาจากผืนน้ าได้หรอก เจา้ก็รู้

ว่าแวมไพร์เกลียดน้ า” 

           ....งั้นเหรอจ๊ะ....ฉันเผยรอยยิ้มอยา่งมั่นใจเต็มเปีย่มให้แกน่างปีศาจนั่น 

           “แน่ใจเหรอ” ฉันถามเสียงใสและอมยิ้ม สีหน้าของอลิซาเบทกลับเต็มไปดว้ยความสงสัยกลับรอยยิ้มของฉัน

ทันที ..... 

“ฟึ่บบบบบบบบบบบบบบบบบ!” 

            ทันใดนั้น! อสุรกายคา้งคาวสีด าฝูงใหญเ่ป็นแสนๆตวัได้โผบินมาจากผืนน้ าจากทะเลด าอันกว้างใหญ่ เหล่าอัศวิน

เกราะม่วงและอสุรกายสีแดงไดช้ะงักถอยหลังกรูดทันท!ี ทว่า! อสุรกายเหล่านั้นไม่รอชา้ที่จะมอง! พวกมันโผบินถลาเข้าหา

ศัตรูท่ีอยู่เบื้องหน้าทันท!ี 

“ตูม!” 

“โครม!” 



 “ฉัวะ!” 

“กร๊ีดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด” 

“ฟึ่บๆๆๆๆๆๆๆๆๆ!” 

           เสียงการต่อสู้ระหว่างกองทัพอสุรกายสีด าของฉัน กับ อัศวินเกราะมว่งและอสุรกายสาวสุดเวก็ซี่ของ  

อลิซาเบทได้ดงัต่อเนื่องกันไปอย่างไม่ขาดสาย! ต่างฝ่ายตา่งต่อกนัจนเลือดสาดไปทว่มผืนดินแถบนั้น! อสุรกายสีด าบาง

พวกได้โผบินลงสู่พื้นดินและกลายร่างเป็นมนุษย์ พวกเขาต่างใช้อาวุธฟาดฟันไปท่ีเหล่าอศัวินเกราะม่วงทันท!ี อสุรกายสี

ด าตวัหน่ึงนั้นกลายร่างเป็นหนุ่มรา่งใหญผ่มสีทอง ดวงตาสีน้ าเงินทะเลได้จ้องไปท่ีเหยื่อไม่วางตา! และเขวี้ยงขวานขนาด

ใหญ่ราวกับบูมเมอแรงไปฝากพวกอัศวินเกราะม่วงทันท!ี 

“ฉัววววววววววววววววววววววะ!” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก” 

           ศีรษะที่ครอบด้วยหมวกเหล็กได้กระเด็นหลุดออกจากบ่าอันเป็นรากฐานของคอทันตา! พวกมันรว่งลงสู่พื้นดิน

ทันท!ี เลือดสีม่วงอมด าคล้ าได้พุง่กระฉูดราวกับน้ าพุทันท!ี หากเป็นมนุษย์ พวกนั้นจะต้องล้มไปกบัพ้ืนแล้ว 

           แต่ทว่า! มันกับกระชากเกราะเหล็กหนาๆออกอย่างงา่ยดาย! ศีรษะของพวกมันได้ผุดงอกขึ้นมาใหม่เป็นหน้าตา

ปีศาจกระหายเลือดที่น่าขยะแขยงแทน! ฟันของมันงอกยาวแหลมทุกซี่และแล้วมันก็กลายร่างเป็นอสุรกายสีม่วงดัง่สีเกราะ 

ก่อนทีพ่วกมันกระพือปีกอันกว้างใหญ่ขึ้นสู่ท้องนภาและโจมตีเหล่ากองทัพอสุรกายสีด าทันที! 

“โครมมมมมมมมมมมมม!” 

           เสียงอึกทึกครึกโครมทั้งทางภาคพื้นดินและท้องฟา้ยงัคงดงัต่อเนื่องตลอด! ทางน่านฟ้านั้นต่างฝ่ายตา่งสู้อยา่งเอา

เป็นเอาตาย ไม่เกรงใจเลยวา่ ฝ่ายตรงขา้มจะเป็นเพศตรงข้ามกับตน อสุรกายสีด าบางตัวมุ่นอยู่กบัการต่อสู่กับกองทัพ

อสุรกายสาวอยู่ตลอด หารู้ไม่วา่! อสุรกายสีม่วงก าลังจะโจมตเีข้าด้านหลัง ฉันควา้ลูกธนูหลายดอกพร้อมกับงา้งธนแูละ

ปล่อยมันพวกมันทันท!ี 

“ฟ้าวววววววววววววววววว!” 

           ลูกธนูพวกนั้นวิ่งผ่านน่านฟ้าไวเหนือแสงและทะลุเข้าไปท่ีตัวของกองทัพอสุรกายสีมว่งทันที 

“ฉึก!ๆๆๆๆๆๆๆๆ” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกก” 



           ปีศาจกระหายเลือดรา่งมว่งร้องด้วยความเจ็บปวดอยา่งทรมาน พวกมันบิดร่างเล็กน้อยและหันมาดูแผลที่ถกูยิง 

มือที่น่าขยะแขยงของพวกมันก าลังจะดงึลูกธนูเหล่านั้นออก! แต่! บริเวณที่ถูกยิงนั้นค่อยๆกลายเปน็หินซะนี่!  

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกก!” 

           พวกมันต่างร้องเสียงหลงเมื่อพบกับส่ิงทีเ่ห็น! แผ่นศิลาสีเทาหม่นได้แผ่ไปเรื่อยๆไปตามร่างของพวกมันราวกับค า

สาปท่ีไม่มีวันส้ินสุด! พวกมันพยายามกระพือปีกขึ้น! แต่ความหนกัของหินที่แผ่ไปท าใหร้า่งของพวกมันจงึร่วงสู่ปฐพี! 

“โครม!” 

           ร่างของปีศาจปีกค้างคาวบิดเร่ากล้ิงเกลือกไปมาตามพื้นและตะเกียกตะกายจะลุกขึ้นอกีครัง้!  พวกมันยังพยายาม

จะดึงลูกธนูหัวมงักรนั่น! ทว่าบัดนี้! แขนของพวกมันกลายเป็นหินเสียแล้ว มันลามไปเรื่อยจนจะครอบคลุมใบหน้าที่แสน

น่าเกลียดแล้ว! 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกก” 

            ......และ...สุดท้าย...ร่างเหล่านั้นก็กลับกลายเป็นศิลาอย่างสมบูรณ์แบบ! เป็นรูปปั้นที่มีลวดลายสวยงามเหมือน

ของจริงไมม่ีผิด หน้าตาของพวกมันแสดงเห็นถึงความอยากเอาตวัรอด(แต่ไม่รอด ฮะๆๆ) และความทรมานทั้งเป็น! 

            มือของฉันหยิบลูกธนูสิบกว่าดอกอีกครั้งพร้อมกับรัวยงิใส่ไปทันที! อสุรกายสีม่วงได้บินถลาหลบลูกธนูเหล่านั้น

ทันท!ี แต่คงมิอาจเป็นดัง่ใจของพวกมันคิด! เพราะลูกธนเูหล่านัน่ตามไล่ล่าอสุรกายเหล่านั้นไมย่อมหยุด! ความรวดเรว็

ของลูกธนูนั้นไวกว่าการบินของพวกมันมาก และเมื่อทะลุเขา้ไปท่ีร่างของพวกมันทุกตนก็กลับกลายร่างเป็นศิลามิแตกตา่ง

จากพวกกอ่นหน้านี้เช่นกัน 

           กองทัพอสุรกายสีด าวิง่ล่าพวกอสุรกายสีมว่งและอสุรกายสาวที่เหลือ ฉันยิงรวัใส่ไปเรื่อยๆไม่หยุดเลยแม้แต่น้อย! 

อสุรกายพวกนั้นกลายเป็นหินทีละตนๆอย่างรวดเรว็! ร่างของพวกมันร่วงตกลงมาและกลายร่างเปน็หินจากหนึง่เป็นสิบ 

จากสิบ เป็นร้อยกวา่ตวัที่ตกลงสูพ่ื้น! อัศวินเกราะม่วงที่เหลือตา่งมองหน้ากันและพยักหนา้ก่อนทีส่าวเทา้วิง่เขา้มา หมาย

จะฆ่าฉันแน่ๆ อสุรกายสีด าบางกลุ่มได้พุ่งเขา้มาและหิ้วร่างพวกนัน้ พร้อมกับ 

เหวี่ยงกระเด็นไปอีกทางทันที! 

“โครม!” 

           เสียงกระแทกของเกราะหลายชิ้นกับต้นไม้ได้ดังสนั่นไปหทัว่ป่า! กองทัพอสุรกายครึง่หน่ึงไดโ้ฉบบินต่ าลง และได้อ้า

ปากโชวเ์ขี้ยวที่น่าสยดสยองฝงัไปท่ีต้นคอของอศัวินเกราะม่วงทันที! เลือดสีด าม่วงได้ไหลท่วมร่างออกมาทันตา! กรงเล็บ

ของพวกมันถูกเหวีย่งแทงเขา้ไปในร่างพวกนั้นและเหวี่ยงไปมากระแทกกับพื้นหลายครั้ง  

           อัศวินเกราะม่วงบางคนตะกายควา้ดาบท่ีอยู่ขา้งๆ! โอกาสที่จะเกดินั้นคงมียากและคงไมมีอกีแล้ว! 



           ปีศาจร่างด าทะมึนได้ใช้กรงเล็บท่ีแหลมคมแทงลึกเข้าไปอกี! ร่างเหล่านั้นพยายามดิ้นให้จากคมกรงเล็บท่ีจกิร่างให้

หลุด  กรงเล็บเหล่านั้นท าการกระชากหวัใจที่เต้นตุบๆออกมาจากร่างทันตา! พวกมันไม่รอชา้ที่จะด!ูมันบีบหัวใจเหล่านั้น

ให้แตกทันที! 

“โพล๊ะ!ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก” 

           เสียงวัตถุทีเ่ต้นตุบๆได้แตกพร้อมกันๆ เสียงกรีดร้องของเหล่าอัศวินเกราะม่วงได้ดงัขึ้น พวกเขาได้ล้มลงและนอน

แน่น่ิง ไม่มีการขยับแม้แต่สิ่งใดๆ เศษเนื้อจากหวัใจได้กระจายไปทัว่ผืนดิน ผืนปฐพีแถบนั้นเตม็ไปดว้ยฝุ่น และ เลือดสีด า

อมม่วงท่วมนองราวกับทะเลเลือดและมีกล่ินคาวแหง่ความตายโชยไปท่ัว  

           กองทัพอสุรกายร่างด าอีกครึ่งหน่ึงนั้นก าลังฆา่เหล่าอสุรกายสาวรา่งแดง พวกมันไม่สนใจเลยว่า ศตัรูที่อยู่เบื้องหน้า

เป็นเพศหญงิที่ดูเหมือนอ่อนแอ เพราะไอ้พวกปีศาจที่แสนเซ็กซี่พวกนั้นได้กระท าต่อพวกเขาไม่อ่อนโยนสมเพศของตัวเอง

เลย!  

           เพราะ ปีศาจพวกนั้นฝังเขี้ยวที่แหลมคมเขา้ไปที่ร่างของเหล่าอสุรกายร่างด าและกระชากอวัยวะภายในของพวกเขา

ออกมา! พวกเขาหอบเล็กน้อยและตัดสินใจจับพวกหล่อนล็อกแขนขาไว!้ ฉันวิ่งปราดไปเรื่อยๆเพื่อหลบหลีกลูกธนูของ

อัศวินเกราะม่วงบางตัวและกระโดดถอยหลงัยิงรวัราวกับห่าฝนใส่เหล่าปีศาจสาวที่ถูกล็อกทันท!ี  

“กร๊ีดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด” 

           กองทัพปีศาจสาวที่โดนลูกธนูนั้นกรีดร้องโหยหวนยิ่งกวา่ส่ิงใด! พวกมันค่อยๆกลายร่างเป็นศิลาอีกครัง้และร่วงลงสู่

แผ่นดิน ร่างด าเหล่านั้นเหวี่ยงไปสู่พื้นดิน! ร่างของเหล่าปศีาจสาวได้แตกเป็นเส่ียงๆราวกับแกว้ที่เปราะบางทันตา! 

อสุรกายสาวที่เหลือทนไม่ได้กับส่ิงที่เห็น! พวกมันไดว้ิ่งเข้าไปท่ีกองทัพอสุรกายรา่งด าทันที แต่อสุรกายรา่งด าได้เคลื่อนไหว

ไวกวา่ กรงเล็บใหญค่วักหัวใจของปีศาจสาวพวกนั้นออกมาพร้อมกับบีบให้แตกทันที! 

“กร๊ีดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด” 

           ปีศาจสาวพวกนั้นร้องอยา่งทรมานและร่างของพวกมันร่วงลงสู่พื้นดิน! ....ดีล่ะ งั้นเปล่ียนเป้าหมายมาที่ไอ้คุณทวด

ของเกราะและกัน!...ลูกธนูทั้งหมดถูกฉันเปล่ียนเป้าหมาย เลง็ไปท่ีพวกอัศวินเกราะมว่งแทน! พวกอัศวินเกราะม่วงได้วิง่หนี

หัวซุกหวัซุนจากลูกศรค าสาปเหล่านั้นและพยายามจะใช้ดาบฟันไปท่ีร่างของฉัน พวกกองทัพของซาตาเรสป้องกันฉันไว้

ตลอด! ....แถมยังโดนฆ่าแทนอีกต่างหาก...เดก็หนุ่มผมสีซอยม่วงในเกราะสีด าวิ่งทัก่ๆเขา้มาหาฉันทันท ี

         “ท่านเฟรยา่! ท่านเป็นไงบา้ง!” เสียงเริงรา่ตามประสาเด็กหนุ่มถาม ในขณะทีต่ีลงักาเหวีย่งแดกเกอร์อันหน่ึงปาไปปัก

ที่หน้าอกของอศัวินเกราะม่วงทันที! (แดกเกอร์คือ มดีสั้นชนดิหนึ่ง เหมาะแกก่ารปา)  



         “ยังดี ไม่ตายง่ายๆน่า! โจเซ่!” ฉันยิ้มกวา้งใส่และควา้ลูกศรจากกระบอกออกมา “แต่หลบเกอืบไม่ทันแหนะ” ฉันยิงรัว

ใส่อัศวินเกราะม่วงต่อ 

         ในขณะท่ีฉันไม่ได้สนใจทางด้านกองทัพจากท้องนภา อสุรกายสาวร่างสีน้ าตาลนั้นหันมาจ้องมาฉันด้วยความคับ

แค้นใจ มันพุ่งร่างเขา้มาและกระชากรา่งเด็กหนุ่มเหวีย่งไปกระแทกต้นไม้แถวนั้นทันที!  

         “โจเซ!่” ฉันร้องเรียกและรีบวิ่งเข้าไปชว่ย! 

          แต่ กรงเล็บน่าแขยงของเธอคว้าและบีบคอฉันและปาฉันไปกระแทกลงสู่พ้ืนไกลจากแหล่งสมรภูมิรบทันท!ี 

“โครม!” 

            ร่างของฉันกระแทกไปกบัต้นไม้ต้นหนึ่งอยา่งจัง แผลที่ถูกจิกที่บ่าของฉันเจ็บอกีครั้ง เลือดสีแดงคล้ าค่อยๆไหลซึม

ออกมาเส้ือของฉันตรงบ่า บริเวณไร้เสียงและความวุ่นวายที่น่ัน เหลือเพียงแค่ฉันกับอสุรกายสาวตัวนั้นเทา่นั้น  

            มันโผลงมาและเหยียบลงสู่พสุธาพร้อมกับกลายรา่งเป็นหญิงสาวรา่งสูงบางทีง่ามสง่า เรือนผมสีทองที่ยาวตรง 

บัดนี้ผมด้านหลังของเธอหยักศกเป็นคลื่นน่าสัมผัส ดวงตาคูง่ามสีน้ าเงินมองปราดมาที่ฉันอย่างดูแคลน เธอค่อยๆเดินมา

และยิ้มอยา่งสะใจใหก้ับฉัน ดวงตาของฉันจ้องเขียวปั๊ดใส่  

            “มนุษย์อย่างเจ้ารู้มากนะ ท่ีคิดแผนแบบน้ีได้” เสียงที่แหลมกลับกลายเป็นเสียงที่อ่อนหวานชมเล็กน้อยพร้อมกับ

ส่งสายตายัว่โมโหใส่ “ไม่กลัวหรอว่ากองทัพของพวกวิซิอัสจะเนา่เพราะโดนน้ า” 

            “ส่ิงที่อยากได้มานั้น บางทีก็ต้องเส่ียง” ฉันพูดจาฉาดฉานไป 

            เธอหัวเราะร่วนก่อนที่จะจับเส้ือของเธอใหเ้รียบร้อยและเชดิหน้าเดินมาใกล้ 

            “รู้มั๊ยวา่รู้มากไปน่ะ อาจจะได้ไปหายมโลกฟรีๆไม่ต้องตตีัว๋เลย” หญิงสาวเตือนฉัน 

            ฉันค่อยๆประคองตัวขึ้นและกล่าวขอบคุณเล็กน้อย 

            “ขอบคุณนะค่ะ อลิซาเบท” ฉันยิ้มอยู่และท าทา่ตรึกตรองบางอยา่ง “แต่รู้มากกด็ีนะ จะได้เหนือกว่าคน....ไม่ซิ.....

เหนือกวา่แวมไพร์ท่ีดูภายนอกกส็วย.......แต่พอกลายร่างแล้ว......” ฉันชะงักและเหลือบมองจัง้แตห่ัวจรดเท้าของเธอ 

            “แล้วอะไร!” หญิงสาวเรง่ถาม สีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น 

            “แล้ว........” ฉันท าเป็นนึก ส่ายหัวก่อนจะตดัสินใจพดูออกไป “แล้วเหมือนปีศาจอัปลักษณ์น่ะซ”ิ            

             สีหน้าของหญิงสาวนั้นแดงจดัด้วยความโกรธ ดวงตาคู่งามนั้นลุกวาวโรจน์ดัง่เพลิง ร่างบ่างชักดาบของเธอ

ออกมาและไล่แทงไปที่ฉันทันที! ฉันสไลด์เท้าไปด้านข้างหลบไปทางอื่นและหันมาพูดจ้อแจ้ต่อ 



            “ถามจริงๆเถอะนะ เธอนะ่เคยส่องกระจกตอนกลายร่างเปน็ปีศาจรเึปล่า” 

            “เจา้!บังอาจมาวา่ข้าอัปลักษณ์หรอ! ไปลงนรกซะเถอะ!” เสียงที่เต็มไปดว้ยแรงโทสะของหญิงสาวว่า 

            พูดยังไม่ทันจบ เธอกใ็ชด้าบไล่ฟันทันที! ฉันวิ่งหนีไปเรื่อยๆและยังหันมาพูดต่อ 

            “โมโหมันไม่ดีนะค่ะ คุณยายขา! เดี๋ยวรอยตีนกา และ ความเหีย่วยาน ถามหานะ!” 

            ยิ่งกว่าราดแอลกอฮอล์ลงไปในน้ ามัน! หญิงผู้น้ันโรกรธจัดจนเต้นร้องกรี๊ดๆและไล่แทงรัวไม่เลิก ฉันวิ่งจ้ าอา้วไป

เรื่อยๆจนไปถงึต้นไม้ต้นหนึง่เขา้! ฉันกระโดดผึงขึ้นไปเพื่อท่ีจะเกาะกิ่งไม้ แต่....อึ๊ก!...แย่ล่ะซิ....แขนของฉัน...ชาไป

หมดแล้ว ร่างของฉันหันฟึบไปมองผู้ล่าและเห็นหญิงสาวผมสีทองก าลังใช้ดาบแทงมาที่ฉันพอดี...เวร!...กระโดดขึ้นต้นไม้

ไม่ได้และ...ยิงธนูไม่ทันแล้วววววววววว... 

“ฉึก!” 

            ....โอ้!...โชคช่วยแท้ๆ!...หลบทันอย่างหวดุหวดิ!...ดาบเล่มนั้นถูกปักคาไปท่ีต้นไม้ต้นน้ันเขา้พอด!ี ร่างบางนั้นหัน

หลังมาและจ้องมองตาขวางไมย่อมละสายตาเลยแม้แต่น้อย เธอชักแดกเกอรเ์ล่มบางเล่มหน่ึงและเดินชา้ๆตามฉัน ฉัน

ค่อยๆถอยหลัง มือขา้งหน่ึงก าลังจะควา้ลูกธน.ู..อึ๊ก...โธ่เว๊ย!...ท าไมจะต้องมาชาตอนนี้ดว้ยนะ...แขนของฉันมันชาเกินไป! 

ฉันได้แต่จับลูกธนูและค่อยๆถอยหลังได้อย่างเดยีวเท่านั้น หญิงราชนิกุลหัวเราะหึๆในล าคอ และ ทันใดนั้น!  

            เจ้าหล่อนปาแดกเกอร์แสนคมกริบตรงรีม่าที่ฉันทันที! คมของแดรกเกอร์ได้เฉ่ียวโดนหน้าของฉัน! รอยแผลได้ผุด

ขึ้นมาที่ผิวแก้มของฉัน! ส่วนแดกเกอร์เล่มนั้นได้ปักไปท่ีต้นไม้แทน! เลือดสีแดงเข้มสดได้ค่อยๆไหลมาจากใบหน้าที่ขาว

เนียนของฉัน เธอท าสีหน้าผิดหวงัเล็กน้อยและส่ายหัวอย่างไม่พอใจตวัเอง 

            “แย่จรงิ! ปาพลาดซะได”้ เธอบ่นอุบอิบ “ปกติฉันปาแม่นกว่านี้นะ” 

            “เหอะๆ สงสัยเธอแก่มากเกินจนปาพลาดมั้ง” ฉันเริ่มหายใจถี่ขึ้น 

            “งั้นหรอ” เสียงอ่อนหวานเอื้อนเอ่ยถาม แววตาของเธอเตม็ไปด้วยความมเีล่ห์กล 

            เพียงชั่วพริบตา! ร่างของเธอก็ได้อันตรธานหายไป! ฉันหันไปรอบๆบริเวณแห่งนั้น! แต!่ ไม่มีใครปรากฏเลย! มี

เพียงเสียงลมนั้นหวีดหวิวเบาๆเทา่นั้น ดอกไม้แถวนั้นขยับเล็กน้อย...มันเงียบสนิทมาก...จนน่ากลัว...ฉันค่อยๆง้างธนูอีก

ครั้ง จู่ๆกม็ีเสียงอ่อนหวานกระซบิข้างห ู

           “ข้าอยู่ตรงนี”้           

            ดวงตาของฉันเบิกกวา้ง และหันไปตามเสียง! เจ้าของเสียงแสยะยิม้ใหแ้ละตบหน้าฉันทันที!  

“เพี๊ยะ!” 



            แรงตบน้ันท าให้ร่างของฉันถอยหลังไปกระแทกกับต้นไม้ทันท!ี เลือดค่อยๆไหลซิบๆจากมมุปากของฉัน! ธนูและลูก

ธนูหลุดออกไปจากมือของฉัน! หญิงสาวเคลื่อนไหวมาหาฉันอยา่งรวดเรว็!พร้อมกับหยิบแดกเกอร์อีกเล่มจากเส้ือของเธอ 

           “ลองชิมแดกเกอร์จากโปแลนด์ บ้านเกิดของขา้หน่อยเป็นไง! นังเด็กปากมาก!” เสียงของหญิงสาวรา่งงามเตม็ไป

ด้วยความสะใจ  

           ฉันพยายามดันรา่งเพื่อท่ีจะหนี แต่...อึ๊ก...โอย...ไอ้บ้าเอ๊ย...ท าไมต้องมาเจ็บตอนนี้นะ...แดกเกอร์เลม่นั้นก าลังจะ

แทงที่ท้องของฉันแล้ว 

           “ลาก่อน สาวน้อย” หญิงสาวผมสีทองเลิกคิ้วใส่และร่ าลาเบาๆ 

“ฉึก!” 

           เสียงที่แทงเขา้ร่างนั้นท าให้หญิงสาวคนน้ันหัวเราะล่ันด้วยความสมปรารถนาพร้อมกับสง่เสียงกระซิบเบาๆกับฉัน 

          “ไปท่ีชอบที่ชอบนะจ๊ะ!” เธอหัวเราะด้วยเสียงที่สะใจ 

          “คนที่จะไปน่ะ เธอต่างหากล่ะ อลิซาเบท” ฉันเอ่ยค าตอบทีแ่ท้จริงออกมา 

           อลิซาเบทมองหน้าฉนัด้วยความงนุงง! เธอรีบก้มลล งสีหนา้ของเธอถอดสทีนัที เมื่อเหน็ลกูธนทูี่ฉนัพึ่ง

ชักมาจากด้านหลังแทงเข้าไปที่ทอ้งของเธอ! ส่วนแดรกเกอร์ของเธอที่พึง่แทงไปทีท่้องของฉันนั้นกลับไม่เกดิ

อะไรขึ้น! 

           “เจ้า! ท าไมเลือดไม่ออกล่ะ” เธอรีบไต่ถามดว้ยความอยากรู้ กับส่ิงที่ไม่อยากเชื่อ 

           จู่ๆ ร่างของฉันค่อยๆเผยเกราะออกมาให้เห็น อลิซาเบทลุกพรวดและถอยหลงัทันที มือที่เรียวบางพยายามชักลูกธนู

ที่ฝังเข้าไปให้หลุดออก แต่ค าสาปค่อยๆกลืนกิน! บริเวณที่ถูกฝังนั้นค่อยๆกลายเป็นศิลา! เธอจ้องไม่กระพริบตาที่ตวัฉัน

ด้วยสายตาที่เตม็ไปด้วยความเจบ็ใจชนดิที่เรียกวา่ แสนสาหัสเลยล่ะ 

          “ฉันใส่เกราะล่องหนต่างหากเล่า” ฉันย้ าค าตอบให้ตราตรึงเข้าไปในใจของฝ่ายตรงข้าม 

           “เจ้า....เจ้า...........” เสียงที่เต็มไปดว้ยความอาฆาตว่า “เจา้เป็นใครกันแน!่” 

           ฉันหัวเราะใหญ่ก่อนทีจ่ะเฉลยไป 

          “ฉัน เฟรย่า   โนคาเอล นักปราชญ์หญิงแห่งแคว้นซาตาเรส จ าใส่กะโหลกใหด้ีดว้ยนะคะ่ คณุยาย!” 

           ร่างของเธอเธอไม่ได้กลายเป็นรูปปั้นศิลาทั้งรา่ง แต่เป็นแค่บริเวณทีเ่ธอถูกแทงเทา่นั้น หินได้ลามไปเรื่อยๆแค่ถงึ

แขนและขาของเธอ เธอพยายามที่จะขยับให้หลุดพ้น แต่ความแขง็แกร่งของหินที่เป็นผลมาจากโดนลูกธนูดอกนั้นมันดู

ท่าทางจะหนักเอาการ ฉันส่งสายตากวนประสาทให้และบอกกับเธอ 



            “เขาบอกกันวา่ หัวเราะทหีลังดังกว่า ทา่จะจริงแฮะ” ฉันเดินเข้ามาใกล้ๆร่างบาง “ฉันต้องรีบไปและ” ฉันหมุนตัวจะ

เดินจาก...อุ๊ย..เกือบลืมแหนะ... ”อ้อ...ก่อนไป ขอตบคืนก่อนและกัน คนอย่างฉันนะ! ใครท าอะไรกบัฉัน! ฉันก็จะเอาคืน

เป็นสามเทา่ดว้ย! จ าไว!้” 

“เพี๊ยะ!” 

           ใบหน้าของอลิซาเบทหันไปตามแรงที่ถูกตบและหันกลับพร้อมกับจ้องฉันตาเขียวปั๊ด เลือดสีม่วงได้ไหลออกจากมุม

ปากของเธอเหมือนกับของฉัน แต่...ฮะๆๆ...แก้มของเธอดูบวมป่องมากกว่า ฉันเดินไปหยิบธนูและโบกมือลาเล็กน้อย  

            “บ๊ายบายค่ะ คณุยายไมป่ลงสังขาร!” 

            ฉันหันหลังวิ่งกลับไปทันที และได้ยินเสียงตะโกนไกลๆของเจา้หล่อนด้วยความเคยีดแค้น 

            “ นังเฟรยา่! นังปากมาก! คราวหน้า ข้าไม่ปล่อยเจา้แน!่ ข้าจะทารุณเจา้จนกวา่เจ้าจะทรมานจนตาย!” 

            ฉันเดินผิวปากไม่สนส่ิงใดและมองนาฬิกาข้อมือสายหนังของฉัน...เอาล่ะ...ใกล้เวลาที่ก าหนดและ...ต้องหารีบไป

บอกทุกคนก่อน...อ้อ...หาไอ้เก๊กวิซิอัสใหเ้จอดว้ย 

 

“แกร๊ง!ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” 

            เสียงปะทะดาบหลายครั้งได้ดงัตอ่เนือ่งกนั ชายหนุม่ทั้งสองคนต่างถอยและ ตั้งทา่พร้อมกับเดินไป

รอบๆ สายลมได้พัดผา่นมาทีช่ายหนุ่มทั้งสองเบาๆ เมฆาสีด าค่อยๆเคลื่อนเข้ามาบดบงัจันทราสเีลือด ชายหนุ่มผมสี

น้ าตาลหันไปมองที่บา่ของตน เลอืดสีด าอมม่วงนั้นได้ไหลเยิ้มออกมา เขากระตกุยิ้มและชมในฝีมือการรบของน้องชายของ

เขา 

            “ดาบของเจ้ายงัคมดีนี”่ 

            “มันถูกลับมดีและดูดเลือดเสมอ” เจ้าของดวงตาสีเขียวมรกตตอบส้ันๆ และจับจ้องไปท่ีร่างของผู้ถกูฟสดฟันไปเมื่อ

ตะกี ้

            “เอ...คราวนีจ้ะฆ่าเจา้ดมีั๊ยนะ” ชายหนุ่มผมสีน้ าตาลลังเลและยืนนิ่ง “เจา้เองก็อยู่มาถึงสองศตวรรษแล้ว ไม่อยาก

ตายบา้งหรอไง”  

             “คนอย่างข้าความตายไม่เคยเรียกหา” เสียงที่เยือกเย็นของชายหนุ่มผมสีเงินตอบเรียบๆ “ข้าจะตายเมื่อไหร่กเ็รื่อง

ของข้า แต่ผู้ครองแคว้นไมใ่ช่ท่านหรืออลิซาเบทแน!่” 



             “ท าไมจะเป็นข้าไม่ไดเ้ล่า ในเมื่อข้าเองก็เป็นพี่เจ้า!” ชายหนุ่มผมสีน้ าตาลหวัเราะกลั้วและตวัดสายตามองมา

อย่างดูถูก “ข้าเป็นลูกเชื้อเจา้ ไมใ่ช่เชื้อชั้นต่ ามเีลือดไพร่เหมือน เลดี้ เซรีสอย่างแกหรอก!” 

             ร่างสูงโปร่งขบกรามดงักรอดด้วยความโทสะ ค าพูดแบบนี้มันสบประมาทเกินไปแล้ว! เขาจึงตวาดไปทันที! 

            “เพราะ ดินแดนซาตาเรสต้องเปน็ของซาตาเรส! จะเป็นของคนอืน่ไม่ได้เด็ดขาด!” 

             เพียงแค่พริบตาเดียว! ร่างของวซิิอัสได้เคลื่อนไหวมาขา้งหน้าและใชด้าบแทงเขา้ไปท่ีร่างของชายหนุ่มผมสี

น้ าตาลทันท!ี ดาบของทีปีสได้กันไว้และผลักดาบออกพร้อมกับฟันไปท่ีร่างสูง! เลือดสีด าอมม่วงของเขาได้ไหลซึมออกมา

เล็กน้อย!  

“แกร๊ง!” 

            เสียงของดาบได้ปะทะกนัอีกครั้ง เทา้ของวิซิอัสฟาดเขา้ไปท่ีขาของทีปีสเต็มแรง! ร่างของทีปีสล้มลงไปทันที! ดาบ

ของเขาถูกผลักไปแล้ว! และตอนนี้คมดาบก าลังใกล้หนา้ของเขาแล้ว! เขาจับกระชับมั่นตวัดาบดว้ยมือทั้งสองข้าง และ

รวบรวมแรงที่มีผลักดาบออกไปทนัที! ดาบลายค้างคาวถูกผลักออก! 

            ทีปีสกระโดดตีลังกาขึ้นและวาดดาบไปข้างหน้าทันที หมายจะตดัร่างของน้องชายให้ขาดจากกัน! ทว่า!วิซิอัสถอย

กรูดออก และกระโดดผึงขึ้นสู่ท้องฟ้า ดาบค้างคาวส่องแสงเรืองเล็กน้อย! และฟันเข้าไปท่ีร่างของทปีีส ทันที! 

            เกราะของเขาทีใ่ส่อยู่ได้แตกออกเป็นเส่ียงๆ แต่ร่างของชายหนุ่มผมสีน้ าตาลสลายหายไป! เท้าของชายหนุ่มผมสี

เงินเหยียบท่ีพื้นดินที่ราบเรียบและหันไปมองรอบๆตัวของเขา 

“ฮูกๆ” 

“แซ่กๆ” 

            วิซิอัสยืนน่ิงตามปกติ เสยีงสัตวเ์ล้ียงของเทพีอธีน่าอยา่งนกฮูกได้ร้องดังเบาๆ และเสียงเคล่ือนไหวของพุ่มไม้ได้ดงั

ขึ้น เขายงัคงยืนนิ่งเต็มความสูง ไม่ขยับหรือไหวตงิเลยแม้แต่น้อย เขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองนภาไร้อบัแสง เมฆาสีด าค่อยๆ

เคลื่อนออกอีกครั้ง แสงจากพระจนัทร์สาดส่อง ไปตามพื้น และทันใดนั้น เขาก็หันหลังใช้ดาบแทงทนัที 

“ฉึก!” 

           เสียงของดาบท้ังสองไดแ้ทงเขา้ไปท่ีร่างพร้อมกับ ชายหนุ่มทั้งสองจ้องหน้ากันดว้ยสายตาที่เต็มไปดว้ยความโกรธ 

เลือดสีม่วงจากทั้งสองร่างค่อยไหลออกจากแผล วิซิอัสกระอักเลือดทันที ฝ่ายตรงขา้มหวัเราะเยาะเย้ย 

           “เฮ้อ...เจ้านี่สัญชาตญาณไวเหมือนเดิม” เขาชมเหมือนสมเพชและพดูต่อ “ข้าไม่อยากเล่นและล่ะ เจ้าอยากลองชิม

เหล็กแหลมที่ข้าใช้ประจ ามัย้ล่ะ” 



           “เหล็กแหลมที่ท าให้ท่านได้ฉายาวา่ Vlad the Impaler น่ะเหรอ” เสียงของชายหนุ่มผมสีเงนิเอ่ยถามเรยีบๆและ

ตอบส้ันกระทัดรัด “มันท าอะไรขา้ไม่ได้หรอก” 

           แค่ค าพูดสั้นๆ มันก็สามารถท าให้ทีปีสดงึดาบออกดว้ยความโทสะ! เขาโยนดาบขึ้นฟากฟา้ทันที! มันส่องแสงสี

เขียวทะมึนและกลายร่างเป็นเหล็กแหลมสีเงินท่ียาวและแหลมคม! เขารับมาอย่างเหมาะเจาะและไล่แทงไปที่หัวใจของ

ฝ่ายตรงขา้มทันท!ี วิซิอัสรีบดึงดาบของเขาและ ผละดาบของอีกฝ่ายออก!  

“ฉึก!ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” 

             เขาถอยหลังกรูดและเคล่ือนไหวหลบคมของเหล็กแหลมนั่นของชายหนุ่มผมสีน้ าตาลอยา่งรวดเร็ว! ทีปสต่อว่าไป

เรื่อยๆในขณะที่ใช้เหล็กแหลมไล่แทงอยู ่

           “อย่าหลบอย่างเดยีวซิ  วซิิอัส! แบบนี้มันไม่สนุก!” 

           ทว่า! ชายหนุ่มผมสีเงินไม่ปริปากสิ่งใดออกไป! เขาเคลื่อนไหวไปทางดา้นหลังของฝา่ยตรงข้ามและตวดัดาบแทงไป

ที่ต าแหน่งหวัใจของชายหนุ่มผมสีน้ าตาลทันท!ี 

“แก๊ง!” 

           ชายหนุ่มผมสีน้ าตาลชะงกัร่างที่ปราดเปรียวทันท!ี มือที่หยาบกร้านได้ปล่อยเหล็กแหลมของเขาลงพื้น! เหล็กแหลม

ที่ดูคมกริบไดก้ลายรา่งกลับเป็นดาบดงัเดมิ! เขาพยายามจะดงึดาบของฝ่ายตรงข้ามออก ร่างสูงโปร่งได้ถอยหลังกรูดออก

และพูดพึมพ าอะไรบางอยา่ง 

          ท้องนภาสีหม่นได้แปรปรวนทันที จากที่เงียบสนิทกลับมีลมพายุพัดผ่านมาอย่างรุนแรง! เผยให้เห็นสายฟา้แปล๊บๆ

เต็มไปท่ัว! ดวงตาสีน้ าตาลมองทอ้งฟ้าดว้ยความตื่นตระหนก สีหน้านั้นถอดซีดดัง่หิน เขาหันมามองน้องชายของเขาที่ยงั

พึมพ าบางอยา่งไมเ่ลิก  

          “แก......แกจะ.......ท าอะไร......”  

          เขาหยุดพมึพ าและตอบไปตามความจรงิ 

         “ท าเหมือนเมื่อตอนกลางวนั แต่คราวนีเ้จ็บเยอะหน่อย” 

“เป๊าะ!” 

          เสียงดีดนิว้ของชายหนุ่มผมสีเงินได้ดงัขึ้น แสงจากท้องฟ้าได้พุ่งลงมาที่ร่างของชายหนุ่มผมสีน้ าตาลทันที! 

“เปรี้ยง!” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก” 



          เสียงจากอสุนีบาตฟาดลงมาได้ดงัขึ้นร่วมกับเสียงที่ร้องอยา่งทรมานของชายหนุ่มผมสีน้ าตาลรัวพร้อมกัน อสุนีบาต

ได้ลงมาที่ร่างของชายหนุ่มผู้น้ันไม่ขาดสาย ร่างของชายหนุ่มผู้เคราะห์ร้ายผู้น้ันได้สะบัดเร่าดิ้นไปเรือ่ยๆ จนผู้ร่ายมนตร์ดีด

นิ้วอีกรอบ 

“เป๊าะ!” 

          อสุนีบาตนั้นหยุดวิง่มาทันทีและค่อยๆเลือนหายไป วายุสีหมอกที่พัดมาแรงนั้นสงบลง ร่างของชายหนุ่มผมสีน้ าตาล

นั้นจากไหมเ้กรียมค่อยๆกลับกลายเป็นรา่งเดิมอกีครั้ง ชายหนุม่ผมสีเงินเดินนิ่มๆไปหาอย่างรวดเรว็และชักดาบลาย

ค้างคาวออก ทีปีสควา้ดาบของและก าลังจะฟันไปท่ีร่างของน้องชายอีกครั้ง แต่! 

“ฉึก!” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก” 

        พระเจ้าคงเป็นใจ! ให้ดาบของชายหนุ่มผมสีเงินนัน้ไวกว่า! มันถูกแทงเข้าไปที่ตาข้างขวาของชายหนุ่มผม

สีน้ าตาลทนัท!ี เสียกรีดร้องด้วยความทรมานรวดร้าวของชายหนุ่มได้ร้องทันที ส่วนดาบของเขาได้ฟนัไปทีบ่่า

ของวซิิอัสแทน! เจ้าของดวงตาสีมรกตกระชากดาบออกอยา่งรวดเร็ว 

          ผู้เคราะห์ร้ายปล่อยดาบและกุมดวงตาข้างขวาทัง้สองข้าง เลือดสีด าอมม่วงของชายหนุ่มผูน้ั้นไหลออกมาเยอะ

มากกวา่ที่บ่าหรือที่ท้องของเขาเสียอีก! ชายหนุ่มผมสีเงินถอยหลัง และยืนดูอยา่งนิง่เฉย ดาบท่ีโชกไปด้วยเลือดสีด าอม

ม่วง บัดนีม้ันดูดเลือดของชายหนุม่ผมสีน้ าตาลผู้นั้นจนหมดแล้ว 

            “แก!....ไอ้วิซิอัส......แก!.....” เสียงที่เต็มไปดว้ยความกราดเกรี้ยววา่ 

            “แค่นี้น่ะมันน้อยไปกับความกระหายอ านาจของท่าน” ชายหนุ่มตอบดว้ยน้ าเสียงเย็นๆ “ท่านยิ่งใจร้อนมากเท่าไหร่ 

ใจแหง่ความเยือกเย็นของข้าจะชนะท่านเสมอ” 

            ชายหนุ่มหันหลังและวิง่กลับไปทันที ปล่อยให้ชายหนุ่มผูเ้สียตานั้นนัง่กุมด้วยความเคืองแค้น  

 

          ตัวฉันวิ่งไปอย่างรวดเร็วและมองดทู้องฟ้า จันทราค่อยๆหายเลือนจากไป ท้องฟ้านั้นคอ่ยๆสว่างเล็กน้อยเป็นสี

ฟ้าครามอ่อนๆดัง่เชา้มดื ฉันยิ่งเรง่ฝีเท้าให้ไวขึ้นและมองนาฬกิาอกีครั้ง......อีกไม่นานใกล้เวลาแล้ว     ฉันก็วิ่งไปชนกับ

คนๆหน่ึงเขา้ 

“โอ๊ย!” 

            เสียงร้องที่เต็มไปดว้ยความเจ็บของฉันร้อง และฉันล้มลงสู่พื้นทันที ฝ่ายตรงข้ามก าลังจะใช้ดาบแทงเขา้ไปท่ีคอฉัน 

ฉันรีบเงยหน้าขึ้นและมองด้วยความตกใจทันที 



           “ไอ้บ้า! ฉันเองวซิิอัส”  

           ผมสีเงินของคนผู้น้ันค่อยๆเผยให้ฉันเห็น เขาเก็บดาบเขา้ฝักและขมวดคิว้เป็นปม 

          “เจ้าเองเหรอ ข้านึกว่าเป็นพวกอลิซาเบท” 

          ฉันลุกขึ้นพรวดและปัดฝุ่นตามตัวเล็กน้อย 

          “เอาเหอะ! ใกล้เวลาที่ฉันกะไว้และ” ฉันบอก “นายรีบไปกับฉันและชวนพวกเราเข้าปราสาทด่วนเลย” 

           ร่างสูงโปร่งวิ่งพรวดไปทันที ฉันวิ่งไล่ตามขา้งหลังของเขา ขาของเขาวิ่งไวมาก แต่ล่ะยา่งกา้วของเขา มันยาวมาก 

พวกเราวิง่ไปเรื่อยๆจนไปถึงแหล่งสมรภูมิรบแห่งนั้น เหล่าอสุรกายสีด าและกองทัพอัศวินเกราะด าของพวกเราหันมามอง

ชายหนุม่ ชายหนุ่มลั่นวาจาประกาสิทธิ์ทันที 

“วิ่งเข้าปราสาท!” 

           เสียงค าส่ังนั้นท าใหเ้หล่าอสุรกายสีด าและอัศวินเกราะด าถอยกลับและรีบวิง่เขา้กลับปราสาทสีด าที่ตัง้ตระหง่านอยู่

ไกลแสนไกล เหล่าอัศวินเกราะมว่งและอสุรกายสาวร่างแดงได้ไล่ล่าตามทันทีไม่ลดล่ะ พวกมันวิ่งไปเรื่อยๆจนไปถงึเขตรั้ว

ของปราสาท ทหารทีคุ่มอยู่ที่ประตูรีบเปิดประตใูห้ฝ่ายกองทัพอศัวนิเกราะด าและอสุรกายร่างด าวิง่เข้ามาจนหมด กองทัพ

อัศวินเกราะสีมว่งและอสุรกายรา่งแดงไดว้ิ่งตามาทันที ทหารท่ีคมุอยู่รีบปิดประตูรั้วสีด าสนิทของปราสาททันที 

“ปึ้ง!” 

            พวกอัศวินเกราะมว่งพยายามทางหาเข้า พวกเขาชว่ยกันแบกท่อนซุงขนาดใหญ่และชนไปที่ประตูรั้วของปราสาท 

แต่ประตูรั้วสีด าสนิทต้านอย่างแข็งแกร่ง ส่วนพวกอสุรกายรา่งแดงพยายามจะบินเข้าไปสู่เขตปราสาท แต่มีก าแพงล่องหน

กันไว้ ฉันกับวิซิอัสพึ่งมาถึงแถวประตู ฉันหันไปถามเขาทันที 

            “จะเขา้ยงัไงดีล่ะ” 

           ชายหนุ่มผมสีเงินไม่ตอบค าถามของฉัน เขากอดเอวของฉันและกระโดขึ้นสู่ท้องฟ้าทันที อสุรกายร่างแดงได้บินถลา

เข้ามาหาพวกเราอย่างบ้าคล่ัง วซิิอัสไม่รอช้าที่จะหยิบดาบของเขาและเหวีย่งเป็นบูมเมอแรงทันที 

“ฉัวะ!ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” 

“กร๊ีดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด” 

           เสียงดาบท่ีได้ตดัศีรษะของเหล่าอสุรกายสาวดงัไม่ขาดสาย อสุรกายเหล่านั้นได้กรีดร้องด้วยเสียงที่แหลมกรีดแก้ว

หูไม่ยอมหยุด  เลือดของพวกหล่อนได้พุ่งกระฉูดออกทันที พวกเราได้เหยยีบลงสู่เขตของปราสาท ดาบท่ีถูกเขวี้ยงเป็นบู



มเมอแรงกลับมาหาเจ้าของที่แท้จริงอีกครัง้ เขารับและรีบวิ่งเข้าไปในตัวปราสาท ส่วนฉันยืนมองท้องฟ้าและนาฬกิาด้าน

นอกตัวปราสาท ในปราสาท พวกอัศวินและอสุรกายสีด าที่กลายร่างเป็นมนุษยย์ืนคอยพวกเราอยู่ 

           “เร็วเข้าทา่นเคานท์ จะเชา้แล้ว!” 

           และเมื่อเขาเหยียบเข้าไปในตัวปราสาทท่ีมดืสนิท ท้องฟ้าส่องแสงสีส้มอ่อนๆทันที แสงแดดสาดส่องมาทันที พวก

อัศวินเกราะม่วงก าลังจะถอยหนี แต่มีอสุรกายร่างแดงตัวหน่ึงบอกด้วยเสียงที่แสบแกว้หู 

           “ไม่ต้องกลัว! แคว้นน้ีมันมีโดมปีศาจ! บุกเขา้ไปฆ่าพวกมนั!” 

           เหล่าอัศวินเกราะมว่งเดินเข้ามา คราวนี้ มันกระชากเกราะและกลายร่างเป็นอสุรกายร่างมว่งทันที พวกมันบินขึ้น

เหนือฟ้าและชว่ยพวกอสุรกายร่างแดงชนก าแพงล่องหนให้แตก  

            ฉันมองนาฬิกาอีกครั้งและ......นั่นแหละ.......ได้เวลาแล้ว....... ฉันหันหลังตะโกนทันที 

“เอาเลย! วิซิอัส” 

            ชายหนุ่มผมสีเงินพยักหน้าและใชด้าบของเขากรดีไปที่แขนของเขาเบาๆ เลือดสีด าอมม่วงได้เปรอะไปท่ีคมดาบ

เล็กน้อย และแสงสีฟ้าอ่อนไดเ้รืองรองออกมา ทันใดนั้น! ล าแสงสีแดงเป็นรูปวงแหวนไสยเวทย์โผล่มาบริเวณที่เขายืนอยู่! 

วายุสีด าจ านวนมากได้หมุนรอบๆตัวเขาทันที เขาหลับตาและลืมตาเผยให้เห็นนัยน์ตาสีเต็มไปดว้ยความอาฆาตสีเลือด

ทันที  

“Satares Barrier Break!  โดมปีศาจจงสลาย ณ บัดนี!้” 

            เขาส่ังออกมาและดาบท่ีอยู่ในมือของชายหนุ่มได้ปกัเขา้ไปท่ีผืนดินท่ีท าจากหิน 

“เปรี๊ยะ!” 

           จู่ๆท้องฟ้าก็มีรอยร้าวเกดิขึ้นราวกับรอยร้าวของแก้ว เหล่าอสุรกายทั้งหมดเงยหนา้ขึ้นไปมองด้วยความสงสัย รอย

ร้าวนั้นลามไปเรื่อยๆและ......แตกทันท!ี 

“เพล้ง!” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก” 

“กร๊ีดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด” 

        เสียงที่แตกตั่งแก้วได้ดงัขึ้น ล าแสงจากดวงอาทติย์ไดส้าดส่องเข้ามาทั่วแควน้ซาตาเรส  อสุรกายทั้งหมด

ได้กรีดร้องออกมาอย่างทรมาน ร่างของพวกมันถกูเผาไหม้เกรียมและลามไปทั่วจนกลายเป็นผุยผงธุลีไม่เหลือ



แม้กระทั่งร่าง เสียงของพวกดงัก้องไปทัว่แควน้ ฉนัมองดูความตายของพวกมัน จนไม่เหลอืปีศาจกระหายเลอืด

ซักตวั 

        เหล่าอัศวินเกราะด าในปราสาทยืนมองดว้ยความหวาดกลัวแสงจากดวงอาทิตย์ ชายหนุ่มผมสีเงินยืนมองดคูวาม

พินาศของพวกมัน นัยน์ตาของเขาได้กลับกลายเป็นสีเขยีวดงัเดิม วงแหวนไสยเวทย์และวายุสีด าไดส้ลายไป แต่ดาบยงัคง

ปักที่ผืนแผ่นดินน้ัน ฉันหันหลังกลับและยิ้มให้ทุกคน 

“เฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ!” 

          พวกกองทัพโห่ร้องดว้ยความดใีจ ฉันวิง่กลับเขา้ในปราสาท พวกเขาวิง่เขา้มาอุ้มฉันและโยนขึ้นทันที ร่างของฉันถกู

โยนขึ้นไปเรื่อยๆ และถูกพาไปทีใ่ดที่หน่ึง วิซิอัสเดินกระหนาบข้างๆขบวนที่ฉันถูกโยนอยู ่

         “ข้าไม่อยากจะเชื่อว่าแผนของเจ้าจะท าได้” น้ าเสียงที่เย็นชากล่าวขึ้น 

         “แต่เชื่อหรือไมม่ันก็เกิดขึ้นไปแล้ว” ฉันบอก “อะไรท่ีมันน่าจะท าได้ก็ต้องลองซี!้” 

         ค าพูดนั้นท าให้เขามองฉันด้วยความอึ้งๆเล็กน้อย ราวกับเคยได้ยินที่ไหนมา 

         “อ้อ ไหนๆก็ชนะและ” ฉันเสนอไป พวกทหารต่างแอบยิ้มอยา่งมีลุ้น “น่าจะฉลองหยดุงานก็ดนีะ พวกทหารเหนื่อย

มากเลยล่ะ” 

          เขาหร่ีดวงตาสีเขียวมรกตคู่นั้นของเขาลงราวกับใชค้วามคดิอะไรซักอยา่ง และก าลังจะอ้าปากแตก่็ชะงักไปอีก 

สุดท้าย เขาก็ขม่หลับตาและตะโกนออกไปอย่างหาสุดไม่ได ้

         “งั้นวันนี้ฉลองกันหน่อยกับชัยชนะอันเหลือเชื่อกันหน่อย! วนัน้ีทั้งวันไม่ต้องท างาน!” 

        “เฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ”          

            

 

 

 

 

 

 



ต ำนำนท่ี 6 รำชทูตเจ้ำส ำรำญ  

 

            ฉันถูกพาไปทีห่อ้งอาหารที่แสนเริดหรู พวกเขาจับฉนันั่งข้างเก้าอีข้องวิซิอัสและรินไวน์กลิ่นองุ่นทีห่อม

หวานทนัที ทหารยศที่ต่ ากวา่ไดเ้ดินจากไป เหลือเพียงแต่พวกขุนนางนั่งประจ าเกา้อี้และคุยกันอยา่งสนุกสนาน 

            อาหารได้ถูกเสิร์ฟถึงที่...โอ้โห...คราวนี้มาแปลกแฮะ...มีอาหารที่ฉันสามารถกินได้ทัง้โต๊ะเลย!...พวกขุนนางนั้น

แทนที่จะมองอย่างเดียว กลับกลายวา่พวกเขาสามารถกินได้อย่างสบายๆ ไม่มีทีท่าทีจ่ะพะอืดพะอมเลยแม้แต่น้อย  

            ไอ้ส่ิงนั้น มันก็ไม่น่าแปลกใจหรอกนะ แต่ฉันเห็นสังเกตกบัส่ิงที่ดูผิดปกติของพวกขุนนาง พวกเขาแต่ล่ะคนดูบวมๆ

ตามรา่งกาย เหมือนกับพวกคนป่วยที่ป่วยเป็นโรคบวมน้ า ชายหนุม่ผู้สวมชุดกาวแห่งปราสาทน้ีและเหล่าสาวใช้ได้ย่างสุม

เข้ามาทันท ี

            พวกเขาท าการปฐมพยาบาลพวกขุนนางรายคนถงึที่ เจ้าของแว่นสีชาเห็นฉันกเ็ข้ามาทกัทนัที            

            “ท่านเป็นอยา่งไรบ้างครบั” เขาทักและโชว์ฟันขาวปิง๊เหมอืนเดิม ในมือของเขาเตม็ไปด้วยผ้าพันแผลหลายม้วน 

เขาเริ่มฉีกผ้าผืนใหญ่ออกเป็นเส้นเล็กๆ “แผลที่บ่าของท่านเปิดอกีแล้วนะครับ ท่านน่าจะระมัดระวังตวับ้างตอนที่รบอยู่” 

            “ก็ยัยอลิซาเบทมันเหวี่ยงฉันไปกระแทกกับต้นไมก้็เท่านั้นแหละ” ฉันบุ้ยปากและจ ายอมแกะกระดุมเปิดเส้ือออกให้

เห็นเพียงชว่งบา่ เพราะ หมอจ้องไม่เลิก ฉันมองไปท่ีบ่าของฉันและเห็นแผลที่ถูกพันดว้ยผ้าขาวบางไปแล้วก็จรงิ แต่เลือดสี

แดงฉานยังไหลซึมไปท่ัว “เรื่องแค่นี้เอง ชา่งมันเหอะ!” 

            พวกขุนนางบางคนแอบหันมามองเล็กน้อยด้วยสายตาทีไ่ม่น่าไว้ใจเลย แตด่วงตาที่คมกริบดุจใบมีดของเคานท์

หนุ่มที่น่ังข้างๆฉัน ท าให้พวกขุนนางต้องรีบหันหน้ากลับและท าธรุะของตวัเองให้เสร็จแทน 

           “ช่างมันไม่ได้นะครับ! ท่านเฟรย่า” น้ าเสียงของเขาเตม็ไปด้วยความวติกกับแผลของฉัน เขาบ่นพะงาบๆเหมือนคน

แก่พร้อมกับพันแผลทับไป “ถ้าไมร่ักษาให้หาย! แผลก็จะช้ าจนอาจเป็นหนองก็ได!้ ปีศาจบางตวัตายง่ายๆกเ็พราะแผลที่ไม่

น่าใส่ใจมาหลายรายแล้วนะครับ! วันน้ีทั้งวันท่านไม่ต้องไปไหนเลยนะครับ ไม่งั้นข้าจะใช้มาตรการความเป็นหมอบงัคับ

ท่านนะ!” 

           “อืมๆ” 

           ...เฮ้อ....ฉันพยักหน้าเออออไป...ไม่เข้าใจเล๊ย ว่าท าไมพวกหมอจะต้องเป็นพวกจู้จี้คมุพวกคนไข้ขนาดนี้นะ...เฮอะๆ

...เที่ยงเมื่อไหร่จะชิ่งหนีไปเที่ยวแน!่...ฉันกินอาหารที่เริดหรูที่อยูเ่บือ้งหน้าต่อไปเรื่อยๆ  



           ส่วนชายหนุ่มผมสีเงินไม่ได้พูดอะไรเลยแมแ้ต่น้อย ในมือใหญซ่ีดขาวของเขามีลูกแก้วเล็กๆส่องแสงเรืองรองสีแดง

อยู่บนฝ่ามือ ริมฝึปากทีเ่รียวบางพูดพึมพ าอยู ่

           “นั่นอะไรน่ะ” ฉันยื่นหน้ามาเมียงมอง 

           ดวงตารยีาวสีมรกตมองดว้งหางตาและตอบส้ันๆ 

           “ลูกแก้วสร้างโดม” 

           “มันใช้ท าอะไรน่ะ” ฉันสอบถามต่อด้วยค าพูดที่ใช้อยา่งเคยชิน 

           “ก็สร้างโดมไง” เขาบอกและว่าฉัน “ถามอยู่นั่นแหละ กินไป!”              

           ...อะไรฟะ...ถามดีๆ...มาว่าอีก... 

           “แล้วห้ามขัดค าส่ังหมดดว้ย” เสียงทรงอ านาจเอ่ย “ไม่งั้นเจ้าจะโดนแน่ ถ้าขา้ต้องมาเกีย่วดว้ยน่ะ” ในขณะนั้น 

ลูกแก้วสีแดงที่อยูใ่นมือใหญ่ค่อยๆสลายกลายเป็นควันลอยไปนอกหน้าตา่ง 

           “ค่า” ฉันตกลงด้วยด้วยน้ าเสียงประชดประชัน ......เชอะ!...พูดซะวา่ตวัเองนา่กลวัตายล่ะ...คนอย่างเฟรยา่ไม่ยอม

หรอก จะบอกให.้.. 

           “แล้วตั้งแตว่ันน้ีเป็นต้นไปเจ้าต้องรับผิดชอบไอน้ี่ด้วย” ว่าแล้วเขาก็โยนส่ิงนั้นมาให้ฉันทันท ี

           ฉันเห็นแล้วก็ต้องตกตะลึงตาค้างทันที เมื่อพบกับส่ิงนั้นเพราะ 

           มันคือ หนังสือ! 

           แถมหนังสือเล่มนั้น มันเป็นหนังสือปกสีด าเล่มหนาเล่มเดยีวกับหนังสือที่ฉันเจอในห้องหนังสือที่ปราสาทแห่งทราน

ซิลวาเนียดว้ยน่ะซ!ิ  

           แต่ตัวอักษรภาษาของสโลวะเกยีนั้นคมชัดกว่าที่ฉันเจอ สีกระดาษนั้นดใูหม่และเอีย่มอ่องกว่า อย่างที่เห็น (แบบ

แปลแล้วนะ) 

 

The Vampires 

ต ำนำนแวมไพร ์

 



           “เป็นอะไร มองซะยงัเคยเห็นมันน่ะ” เสียงที่เยือกเย็นถามขึน้ลอยๆ 

           “เปล่า! ไม่เคย” ฉันรีบกลบเกล่ือนและจ้องหน้าเขา “ท าไมฉันต้องรับผิดชอบดว้ย!” 

           เขาผ่อนลมหายใจเบาๆกอ่นจะตอบ 

           “มันเป็นธรรมเนียมของแคว้นซาตาเรส” เสียงนิ่งซะยิง่กวา่น้ านิ่งไหลลึกเอ่ยมา “หนังสือเล่มนี้จะต้องถูกเขียนทุกรุ่น

ทุกสมัย เพื่อใช้เป็นต าราวิชยัยุทธในสงครามให้ลูกหลานท่ีได้อ่านเรื่องราวของแคว้นเรา จะไดเ้ป็นความรู้แก่พวกเขาในยาม

ที่เข้าตาจน ความจรงิ ผู้ครองแคว้นจะเป็นผู้เขียน แต่ขา้ไม่วา่ง” เขามองมาที่ฉันและพูดต่อ “ข้ามีงานเอกสารอีกเยอะที่ต้อง

จัดการให้เสร็จ เจา้รับหน้าทีเ่ขยีนไปล่ะกัน” 

           “แล้วท าไมต้องเป็นฉันด้วยล่ะ!” ฉันถามอยา่งหวัเสียและลุกขึ้นพรวด ทุกคนที่โต๊ะอาหารหันมองมาทางเดยีวกัน 

“คนอื่นก็มีไมใ่ช้ ฉันก็ไมว่่างเหมือนกันแหละ” 

           “แต่เมื่อวันซืนเจ้ายงัแอบไปเที่ยวได้ แสดงว่าว่าง” ค าพูดสัน้ๆแทงทะลุจี้ใจด าใส่ฉัน ร่างสูงเลิกคิ้วใส่และเอนตวัพิง

ไปกับเก้าอี้องค์ประธาน “เขียนเสร็จเมื่อไหร่ มาช่วยข้าจัดการเอกสารท่ีห้องท างานของขา้ด้วย”              

            เขาหยิบไวน์แก้วหน่ึงขึ้นมาและหมุนวนไปสามทีก่อนจิบไปนิดหน่ึงอยา่งที่พวกผู้ดีกระท ากนัตามมารยาทก่อนจะ

ลุกขึ้นยืนเตม็ความสงูและเดินอาดๆออกจากห้อง ฉันหมุนตัวและตะโกนทักท้วงออกมา 

           “ฉันเจ็บบ่าอยู่จะเขียนไดไ้งเล่า!” ฉันรีบหาเรื่องมาอา้ง “มันชาถงึแขนเลยนะ! แล้วนายเองก็บอกไม่ใช่เหรอวา่ ห้าม

ขัดค าส่ังของหมอน่ะ!” 

           ชายหนุ่มหันกลับมามองด้วยสายตาที่เย็นชา ไม่สนใจกับส่ิงที่บอกกล่าวและเอ่ยด้วยน้ าเสียงเย็นๆ 

           “แต่มือไม่ได้เจ็บนี่ เจ้าต้องเขียนได ้ถ้าเจ้าเขียนไม่ไดจ้ริงๆ เจ้าก็บอกให้คนอื่นเป็นคนเขียนตามความคิดของเจ้าล่ะ

กัน จ านวนหน้าของวันน้ีไม่ต่ ากวา่ 6 หน้า เอามาส่งและเขยีนให้ขา้อ่านออกด้วย” 

           ...พอค าสั่งของเคานท์หนุ่มหมดแล้วนั้น ร่างสูงก็หมุนร่างเดินจ้ าอา้วออกไปทันที ฉันมองขวางโลกตามเขาไป...ให้

ตาย!...ท าไมคนอื่นได้หยุดกัน แต่ฉันคนเดียวที่ไม่ได้หยดุ!...คนพึ่งรบมาใหม่ๆนะเฟ้ย ไม่ให้พักกันบ้างรึไง...นี่มันไม่แตกต่าง

จาก สติกซ์ เลยนะ....คนอื่นไม่ใช ้ใช้แต่ฉัน...  

 

           เวลาได้ผ่านไปจนถึงเวลาสาย อากาศร้อนระอุจนเหงือ่ที่ไหลซึมไปตามตวัของฉนัท าให้เสื้อนัน้เปียกโชก 

ท าให้ฉันนึกถงึทะเลทรายซาฮารา่ที่กวา้งใหญ่ท่ีมีแดดได้สาดเปร้ียงๆ เสียงนกน้อยยงัคงร้องตามปกติ ไม่มีลมพัดมาใหเ้ย็น

เลยแม้แต่น้อย ฉันก้มลงมองหนังสือปกด าเล่มนีใ้นห้องนอนของฉันด้วยความหงดุหงิด  



           ในมือถือปากกาขนนกอินทรีสีด าที่จุ่มหมกึสีด าค้างอยู่...คดิดูซี้....ให้ฉันมาเขียนบันทึกน้องโบในขณะท่ีคนอื่นได้ไป

สังสรรค์รื่นเริง...ฉันมองไปนอกหน้าต่างไกลๆและแอบอิจฉาเจา้นกน้อยตวัเล็กที่ก าลังโผบินทในท้องนภาอยา่งอิสรเสรี ฉัน

นั่งค้างอยู่ทา่นั้น ก็มีหญิงสาวผมสีแดงผู้หน่ึงเดินเขา้มา 

           “นีค่่ะ ท่านเฟรย่า” เสียงที่อ่อนหวานดจุใบหนา้ที่งดงามกุลสตรีเรียกแมข่องเจ้าหล่อนเอ่ยพรอ้มกับส่งน้ าแก้วใหญ่ๆ

แก้วหน่ึงมาให ้“ข้าเห็นอากาศร้อนอบอ้าวมากก็เลยเอาน้ ามาให้น่ะค่ะ” 

           ดวงตาสีแดงฉานท้ังคู่ของฉันเป็นประกายระยิบระยับทันทีเมื่อเห็น “น้ า” 

           “ขอบใจมากเลยรูธ” ฉันรีบคว้าแก้วใบน้ันมาและรีบดื่มทันที! หญิงผมสีแดงกระพริบตาปริบๆด้วยความตกใจ

เล็กน้อยกับการกรท าของฉัน ฉันวางแกว้คืนดงัเดมิและบ่นอุบอิบให้รูธฟัง “ฮ้า~ ร้อนอย่างที่เธอบอกจริงๆแหละ ดเูส้ือฉันซิ 

เปียกยงักับอาบน้ ามาเลย” 

         “งั้นเดีย๋วขา้หาเส้ือในห้องท่านมาเปล่ียนให้นะค่ะ” หญิงสาวแนะน าและรีบเดินไปหาเส้ือใหม่ในตูเ้ส้ือผ้าเกา่ๆนั่นทันท ี

         ฉันน่ังควงปากกาขนนกเล่นอย่างเซง็ๆ...ให้ไปสอบวิชาหินสุดขั้วอยา่งวิชาฟิสิกส์ หรือ สอบเตน้ร า ยังดกีวา่มานั่ง

เขียนบันทึกนี.่..หญิงสาวเอาเส้ือผ้าชุดหน่ึงมาให้ มันเป็นชุดคลา้ยๆกับชุดของพวกซิสเตอร์ กระโปรงยาวถงึพื้นสีเทาขาว...

เฮะ..เฮ.้..ยาวระพ้ืนแบบน้ี วิง่ทีกห็กล้มหน้าฟาดพื้นแล้วล่ะมัง้...          

          “ไม่มีชุดไหนดีกว่านี้แล้วเหรอ” ฉันยิ้มแยงๆและอา้งแทน “แขนยาว กระโปรงลากพื้นแบบนีร้้อนตายแนเ่ลย” 

          “ไม่มีแล้วค่ะ” รูธหน้าเสียและวางเส้ือผ้าชดุนั้นลงบนที่นอนพร้อมกับถามไถ่ต่อ “ท่านเขียนถึงไหนแล้วค่ะ” 

          “เหอะๆ เขียนไม่ออกเลยแหละ” ฉันท าหน้าเบ้และวางปากกาใส่ขวดหมกึ “แม้กระท่ังค าขึ้นต้นยังไม่รู้เลย ว่าจะลง

ยังไงน่ะ ชว่ยคดิหน่อยซ”ิ 

            รูธยื่นหน้ามาดู สีหน้าของเธอเต็มไปดว้ยความครุ่นคดิอยูซ่ักครู่ และเสนอออกมา 

            “อืม.....ลองเขียนเป็นเรื่องเล่าซิค่ะ บางทีอาจจะท าให้สมองแล่น” 

            ฉันน่ังนึกซักครู่ ขุดความคิดอันน้อยนิดทัง้หมดออกมาเริ่มประมวลดั่งสมองกลของเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่นาน และ

มือของฉันก็เขียนลงไปจนได ้หญิงสาวยืนมองดูผลงานอยู่ซักครู่กอ่นท่ีจะโค้งตวัลงเล็กน้อย 

            “งั้นข้าขอลาก่อนนะค่ะ” 

            ฉันพยักหน้าหงึกๆไป หญิงสาวผมประบา่สีแดงเดินจากออกไปช้าๆ เสียงประตเูก่าไดด้ังขึน้อีกครั้ง ฉันเขียนไป

เรื่อยๆจนได้อย่างที่เจา้บ้านั่นมันก าหนดและเอาปากกาขนนกใส่ลงขวดน้ าหมกึเหมือนเดิม หนังสือปกสีด าถกูปิดลง....

เสร็จซะท!ี...ครบตามก าหนดแลว้อย่ามาเรื่องนะเว๊ย!...ถ้าเรื่องมากฉันน่ีแหละจะโวยแหลกไม่อั้นแน่... 



           ฉันลุกขึ้นเดินไปเปล่ียนเส้ือใหม่...โอ๊ย...ให้ตายเหอะ...ท าไมมันใส่ยากเย็นแบบน้ีนะ...กระโปรงของชดุนี้เกือบท าให้

ฉันหกล้มหลายรอบ ฉันใส่รองเทา้บู๊ทคู่ใหม่สีขาวและสวมผ้าคลุมสีขาวลวกๆ ก่อนจะวิ่งปรู๊ดแบกหนังสือเล่มนั้นออกไป

ทันท ี

           ท่ามกลางระเบียงใหญ่ ฉันเดินอาดๆไปช้า พวกสาวใช้ตา่งคนต่างท างานของตนเองให้วุ่น แต่เมื่อพวกเธอเห็นฉันก็

รีบโค้งตัวตามมารยาท ฉันพยักหน้าไปงั้นๆและรีบจ้ าอา้วเดินไปหาเจา้บ้านั่น 

           เมื่อไปถึงหน้าห้องของเขา ฉันยกก าปั้นขึ้นและเคาะประตรูัวอย่างอารมณ์เสียสุดๆทันที เสียงที่เยือกเย็น ดุจน้ าแข็ง

ขั้วโลกแวว่มา 

           “เข้ามา”            

           ฉันผลักประตูเข้าไปข้างในทันที และมองไปรอบอย่างร้อนๆหนาวๆเล็กน้อย  

           ในห้องนั้น วังเวง เงียบสงดั และ มืดสนิทจนแทบจะมองไมเ่ห็น ความหนาวเย็นยังแผ่อยู่ออกมาเหมือนเดิมเสมอ 

แต่มีแสงจากดวงอาทติย์สาดส่องมาเล็กน้อยอยู่ร าไร ร่างสูงโปร่งในเส้ือคลุมบางสีด านัง่กอดอกรอฉันอยู่ที่โซฟาหนังสีด า 

โต๊ะเตี้ยที่อยู่หน้าโซฟานั้นมีขวดก ายานสีด าปล่อยกลิ่นหอมอ่อนๆฟุ้งไปอย่างแผ่วเบา เจา้ของห้องเงยหน้ามองมาที่ฉัน

อย่างเฉยชาและกล่าวเชื้อเชิญอย่างแผ่วเบา 

           “นั่งซิ”  

           ฉันกระแทกก้นน่ังลงโซฟาที่อ่อนนุ่มอีกตวัหน่ึงและโยนหนังสือปกด าเจา้ปัญหาลงบนโต๊ะ มอืใหญ่เรียวข้างหน่ึง

หยิบหนังสือเล่มนั้นและเปดิเบาๆ สายตาทีดู่ลึกลับของเขามองสาดส่องไปตามตัวอกัษรท่ีเขียนอยูใ่นน้ันอย่างรวดเรว็และ

ปิดหนังสือลง 

           “เขียนได้ดีนี”่ เสียงที่เย็นชากลา่ว เขาเหลือบตาขึ้นมามองฉัน “ดูเป็นต านาน แต่ขา้อยากใหไ้ด้เป็นเนื้อมากกว่าน้ า” 

           “เขียนได้ขนาดนีก้็บุญและ!” ฉันมองค้อนใส่และตอบด้วยอารมณ์เสีย “ปกติฉันเขยีนไดอารีส่่งครูแค่หน้าเดียวดว้ย

ซ้ า!”  

           “คราวหน้าเจา้เขยีนให้ยาวกวา่นี้อีกล่ะกัน” เขาวางหนังสือเล่มนั้นลงที่เดมิ และหยิบไปท์มาสูบเบาๆ “ยิ่งยาว

เท่าไหรย่ิ่งด”ี 

           “เฮ้ย! เห็นฉันเป็นนักเขยีนมืออาชีพเหรอไงย่ะ” ฉันเถียง “ฉันไม่ได้เรียนเน้นมาทางสายภาษานะ! แล้วก็ยังเรยีนไม่

จบด้วย!” 

           ดวงตาทีม่องเหม่อไปทางอื่นหันมามองที่ฉันทันที 



           “อ้าว! เจา้ยังเรียนไม่จบหรอ” น้ าเสียงเย็นๆเอ่ยถามอย่างแปลกใจ 

           “ใช่ย่ะ!” ฉันตอบหน้าหงกิ 

           “นึกว่าเรยีนจบแล้วซะอีก” เขามองฉันตั้งแต่หัวจรดเทา้และส่ายหน้าเล็กน้อย “หน้าตาของเจ้าเหมือนคนอายุ25เลย” 

           “อะไรนะ!” ฉันแวดใส่ “นี!่นาย หาว่าฉันหน้าแก่เหรอ!” 

           “ข้าไม่ได้ว่าอะไรนะ” เจ้าตัวตอบด้วยสีหนา้ที่เฉยสนิท “เจา้คิดเองเออเอง” 

           “นี่! นาย!” ฉันจ้องตาเขยีวปั๊ดใส่ 

           “จะท าไม” เขามองฉันอยา่งไม่แคร์ น้ าเสียงเย็นๆเริ่มกอ่กวนและพ่นควันจากไปท์ลอยออกมาเบาบาง  

           “นายนี่มันกวนทาพระบาทจริงๆ!” ฉันพูดเสียงดังด้วยความโมโหเต็มที่ มือของฉันควา้ขวดไวน์และปาใส่เต็มแรง 

ทว่า! ร่างสูงควา้ข้อมือของฉันและบีบแน่นจนเป็นรอย ดวงตารียาวเขียวมรกตคู่นั้นวาวโรจน์ทันที 

           “อย่าริอาจท าของในห้องข้าเสียหายเด็ดขาด!” เขาตวาดทันที! น้ าเสียงที่เย็นเฉียบนั้นกดแนน่ลงและเอ่ยชา้ๆนั้นยิง่

สร้างความนา่กลัวในบุรุษผู้น้ัน “ข้าไม่ชอบ! โดยเฉพาะของส าคัญของข้า!” 

           ร่างของฉันส่ันเทาดว้ยความกลัวเองโดยไม่รู้ตวั!...เจ้านี่เปน็อะไรของเขา...ท าไมกะอีแค่ขวดก ายานถงึโมโหขนาดนี้

...แล้วฉันท าไมต้องกลัวด้วย...ฉันมองเขาดว้ยความเกรงทันที...และยอมพยักหน้าไป ร่างสูงปล่อยมือของฉันออกและแย่ง

เอาขวดก ายานวางคืนดังเดิม 

           เขาผ่อนลมหายใจและระงับความโทสะเมื่อครู่ เขาลุกขึ้นและโยนกองเอกสารปึกหน่ึงลงบนโต๊ะทันท ีกระดาษหลาย

ร้อยแผ่นกระจัดกระจายไปท่ัวโตะ๊ นอกจากนี้ ยังมกีองเอกสารสูงท่วมหัวทีเ่กา้อี้และโซฟาอกีสองกอง ฉันหน้าเบ้ใสเ่ขา 

          “แยกจดหมาย  รายงาน และก็บัญชีร้านตา่งๆในแคว้นออกจากกันด้วย!” เขาว่า “แผ่นไหนที่ไร้สาระก็ขยุ้มทิ้งใส่ถงั

ไปได้เลย ถ้าหิวน้ า กินไวน์ในตู้เกบ็ไวน์ไป ข้าขอตัวไปข้างนอกก่อน” เขาชะงักเล็กน้อยก่อนที่จะเอย่น้ าเสียงทรงอ านาจ “ถ้า

เจ้าไม่ท า! เจา้คงจะรู้นะวา่ขา้จะให้เจ้าท าอะไร!”  

           พูดจบเขาสาวเทา้พรวดๆเดินจากห้องไปทันที เหลือเพยีงแค่ฉันกับบรรยากาศห้องมืด....แถวนี้หวิวๆและก็หนาวๆ

ชะมัดเลย...ต่อให้มีแสงอาทิตย์กเ็ถอะ... 

           ฉันมองไปท่ีกองเอกสารและถอนหายใจอยา่งซังกะตายก่อนท่ีจะลงทุนทั้งแรงแยกเอกสารออกเป็นสามกองและ

แยกไปเรื่อยๆ แต่ล่ะแผ่นน้ันกแ็ตกต่างกันไป โดยเฉพาะจดหมาย  

           ส่วนมาก จะเขียนมาเพื่อเชิญชวน....เชิญทีว่่านี่ไมใ่ชเ่ชิญไปงานนะ ...ลองดูล่ะกัน นี่ยกตวัอย่าง แค่ 3 ฉบับ 



            ‘ ท่านเคานท์ขา ข้าหลงรักท่านมานานแล้ว ได้โปรดให้ข้าเป็นแวมไพร์เพือ่รับใช้ท่านดว้ยเถอะนะค่ะ ’ 

 

           ‘ ชาตนิี้ทั้งชาติ ข้าจะไม่รักอีกนอกจากท่านผู้เดียว ขอให้ข้าเปน็ทาสรับใชท้่านเถดิตลอด 

นิรันดร ’ 

 

           ‘ ท่านคือผู้มีพระคุณตอ่ครอบครัวของข้า ชีวตินีข้้าไมส่ามารถทนแทนสิ่งใด นอกจากร่างกายของข้า

เท่านั้น ‘ 

 

           ...โห...นี.่.แบบว่า...ผู้ชายทั่วหล้าไม่มใีครดเีท่าหมอนี่แล้วเหรอ....แหวะ! อยากจะอาเจียนใส่จดหมายพวกนั้นจริงๆ

...แต่ล่ะฉบับ...แสดงให้เห็นเลยวา่...ไอ้นี่เนื้อหอมมาก... 

           ฉันได้แต่ขยุ้มทิ้ง และโยนลงถังขยะไปเรื่อยๆ...คิดถงึเอรคิจงั...เพื่อนซี้ย่ าปึก๊ของฉัน...มันก็เนือ้หอมเหมือนกันนะ...

แต่มันนิสัยดกีวา่นี้มากๆ คนละขัว้กับไอ้นี่เลย...ฉันเห็น จดหมาย รายงาน บัญชีจรงิๆนั้น มีเพยีงแค่30กว่าแผ่น ที่เหลืออีก

50กว่าแผ่นเป็นจดหมายที่ไร้สาระทั้งนั้น...ไม่เข้าเลย ว่าพวกผู้หญงิพวกนี้ ชอบไอ้นี่ไปได้ยงัไง...  

            ...มีสิ่งหนึ่งที่ยอมรับเลยว่า...มันหล่อ...หล่อมากกวา่ที่ฉันเคยเจอผู้ชายชาวโรมาเนยีมาเยอะ...บุคลิกดูสง่าราวสม

แล้วที่เป็นผู้ปกครองแคว้นแห่งนี้ ท าอะไรก็ดูดี ค าส่ังเด็ดขาดไม่แปรปรวนง่ายๆ...แต่ 

            ....นิสัยเสียชะมัดเลย!...เย็นชา...ไม่เคยยิ้ม.....เก๊กหน้าตาย.....ท าอะไรก็ไม่พูด....ชอบส่ัง.....บังคับ...ไม่มีความ

อ่อนโยน.....และ...ไม่ยุติธรรมกับฉัน!  

           สักวันหนึง่ ถ้ามันรักใครเข้านะ ฉันนี่แหละจะเข้าไปฉกีหน้ามันต่อหน้าผู้หญิงคนนัน้เลย!  

           ฉันเห็นจดหมายฉบับหนึง่และก าลังจะขยุ้มทิ้งและ แต่จู่ๆมีรูปใบหนึ่งร่วงลงมาจากจดหมายฉบับน้ันสู่พื้น ฉันหยิบ

รูปขึ้นมาดู  

           ในรูปน้ัน มีหญิงสาวคนหนึ่งใส่ชุดคล้ายซิสเตอรเ์หมือนฉันยืนอยู่ เธอผู้น้ัน มีท่าทางที่สงา่งามราวกับเจา้หญิง 

ใบหน้ารูปไข่ของเธอเรียวดูสวยงาม ชว่งคอของเธอยาวดัง่คอของหงส์ เรือนผมที่ปล่อยยาวตัดเป็นทรงตุ๊กตาญี่ปุ่น คล้ายๆ

กับทรงผมของฉัน ดวงตาคูง่ามกลมโตนั้นดูนุ่มนวลและอ่อนหวานได้จับจ้องมาทางกล้องถา่ยรูป รอยยิ้มที่ดูอ่อนหวานดุจ

น้ าผึ้งสามารถละลายหัวใจของชายหลายคนได้ ภาพท่ีฉันเห็นเป็นภาพสีน้ าตาล ท าให้ฉันเห็นสีไม่ชดัเจน แต่ในความรู้สึก

ของฉัน เธอผู้นี้เป็นคนท่ีสวยมากๆเลยล่ะ  

           ฉันหันไปมองจดหมายฉบับนั้นทันที ในน้ันมีเนื้อความสั้นๆ เหมือนโน้ตทิ้งไว ้



ลาก่อนยอดดวงใจของข้า 

หวังว่าเราจะไม่มีวันที่จะได้พบกันอีก 

 

เอิร์น   โซฟีน่า เดอ บาร์โทรี่ 

 

            เห....ผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรกับตระกูลของอลิซาเบท ....แล้วเนื้อความก็ด้วย....ท าไมถึงไม่ต้องพบกันอีก ...รึว่า ไอ้นี่

โดนผู้หญิงของตระกูลน้ันท้ิง...ฮะๆๆๆ สมน้ าหน้า...โดนคนสวยทิง้... 

            ฉันเหน็บจดหมายฉบับน้ันกับรูปใบนั้นเก็บใส่กระเปา๋กระโปรง จู่ๆเสียงประตูถกูเปิดออกไดด้ังขึ้นทันที ฉันหันไป

ตามเสียงและเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งยืนมองฉันอยู่ดว้ยความแปลกใจ 

            เขาผู้นั้นมีรูปร่างที่สูงโปร่งตามชายชาติโรมาเนียทัว่ไป ทวา่! เขากลับมี ผิวที่ขาดซีดไร้เลือดฝาด ผมสีน้ าตาลเข้มดั่ง

เปลือกไม้ที่ยาวประบ่าบวกกับดวงตาตาสีเขียวทีเ่ข้มดุจต้นไม้ทีเ่ขียวครึ้มดเูป็นคนเจ้าส าราญยิ่ง ท าให้ผิวที่ใบหน้าของเขา

ยิ่งซดีกวา่ผิวส่วนอื่นๆ เขาใส่ชุดเกราะ ราวกับวา่เพิง่มาถึงที่น่ี สีหน้าที่เตม็ไปด้วยความแปลกใจของเขาท าให้เขาเอ่ยถาม

ทันท ี

           “เจ้าเป็นใครน่ะ” น้ าเสียงที่ดูมีคารมถาม เขากระตุกยิม้ขึ้นมุมปากทั้งสองและเดินเฉิดฉายเข้ามา 

           “ฉัน......เฟรย่า โนคาเอล” ฉันตอบอย่างระแวง...รู้สึกเหมือนมีภัยยังไงไม่รู้แฮะ... “น่ะ.......นายเป็นใครน่ะ” 

           ชายผู้น้ันเดินมาใกล้ๆโซฟาที่ฉันน่ัง เขานัง่ลงอยา่งนุม่ๆและค่อยๆขยับมาทางฉัน 

           “ข้าจะเป็นใครนั้นไม่ส าคญั” เขาปัดเรื่องและมุ่งประเด็นสนมาที่ฉัน “แต่เจ้าเข้ามาที่ห้องเพือ่นข้าได้ยังไง” 

           ดวงตาเขียวครึ้มทีแ่พรวพราวหร่ีลงเล็กน้อยและจับจ้องมาที่ฉันไม่เลิกราวกับมองของแปลก 

           “นายเป็นเพื่อนกับวิซิอัสหรอ” ฉันถามต่ออย่างไม่แน่ใจ 

           เขาเลิกคิว้ขึ้นและหัวเราะเสียงดงัก่อนทีจ่ะพูโอย่างมีศิลปะ 

           “โอ.้....เจา้เรียกชื่อเพื่อนขา้เฉยๆหรือนี่ งั้นเจา้ก็คงไม่ใช่คนธรรมดาแน”่ พูดจบเขายิง่ขยับเขา้มาใกล้ฉัน ฉันรีบถอย

ออกไปทันที เขายิ้มเผยเห็นเขี้ยวยาวๆเขา้ “มีกล่ินของมนษุย์ดว้ย คิดยงัไงเจ้าถงึกล้ามาที่ห้องนี้และยังกลา้ที่มายุ่งเอกสาร

พวกนี้ดว้ย!” 



           เขาขยับมาใกล้กวา่เกา่อกีและใชม้ือที่เรียวยาวแตะไปที่มอืของฉัน ฉันสะบัดออกและลุกพรวดทันที...ไอ้นี.่..ชัก

แปลกๆและ...ขืนอยู่มีหวัง...คือ... 

           1.ไม่ถูกดูดเลือดหมดจนตัวตาย!...ก็... 

           2.ถูกปล้ าหรือไม่ก็จูบแน!่.... 

           “อย่ามายุ่งนะ!” ฉันแหวใส่ “จะคิดยงัไงนั้นก็ไปถามเพือ่นของนายเถอะ! เพื่อนของนายน่ะมาเรียกใช้ฉันท้ังๆที่คน

อื่นท้ังปราสาทได้พัก! แต่มีฉันคนเดียวที่ไม่ได้พักน่ะ!” 

           “จุ๊ๆๆ วิซิอัสท าแบบหรือนี”่ เสียงของเขาสูงขึ้นเล็กน้อยและส่ายหน้าอยา่งเอือมระอา “ไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษและ

ยุติธรรมเลย ใช้หญงิสาวตัวเล็กๆคนเดียวมาจดัเอกสารท่ีใหญ่ขนาดนี้” 

           “ใช่!” ฉันกระแทกเสียงและหอบเอกสารที่อยู่บนโซฟาใส่ชายคนน้ัน “และในเมื่อนายเป็นเพือ่นของมันกม็าช่วยกัน

จัดอีเอกสารบ้าๆให้จบๆไปดว้ย!”               

           กระดาษสีขาวหลายร้อยแผ่นปลิวว่อนไปท่ัว เอกสารที่อยูบ่นโต๊ะที่ถูกจัดแล้วมันกระจัดกระจายอกีครั้ง รา่งของชาย

ผู้นั้นตอนนี้เต็มไปดว้ยเอกสารท่วมทั้งตวั เขาช้อนมองฉันด้วยสายตาที่มเีลศนัยและลุกขึ้น 

           “ตกลง” เขาตกลงง่ายๆและเริ่มแบ่งเอกสารออกเป็นกองๆอย่างประนีประนอม 

           “แล้วนายชื่ออะไรกันแน่ ฉันจะได้เรียกถูก” ฉันถามชื่อพร้อมกับก้มลงนั่งกับพ้ืนและแยกเอกสารอีกรอบ 

           “คาร์มิล” น้ าเสียงเรงิร่าและเต็มไปดว้ยร้อยเล่ห์เอ่ยตอบไปทันที “นั่นคือชื่อของขา้ คนน่ารกัอย่างเจ้าจ าชื่อคนหล่อ

อย่างข้าให้แม่นๆนะ” 

 

          ภายในปราสาทดาร์โกวาเนียวนันี้ ช่างเงียบสงบเสียจริง เหล่าคนงาน ขุนนาง และทหารในปราสาท ต่าง

พักผ่อนตามใจชอบดว้ยความรื่นเริงอยา่งมีความสุข  ชา่งนา่สงสารแม่สาวน้อยดวงตาสีโลหิตผู้นั้นเหลือเกินท่ีต้องรับ

เคราะห์ แตถ่ึงกระนั้นก็มิอาจมีใครช่วยเหลือได้(ยกเว้นผู้มาใหม่คนนั้น)  

           และแม้กระท่ังพวกเหล่า 7 ขุนพลที่ก าลังนัง่พักที่ห้องนัง่เล่น แต่ล่ะคนก็ท ากิจกรรมโปรดของพวกเขา 

          “รุกฆาต!” เสียงที่เต็มไปดว้ยความจริงจังพดูทันที เมือตวัหมากกินคิงไปแล้ว 

          “โธ่เว๊ย! เจ็บใจนัก! เจ้าชนะอีกแล้วนะ!” เด็กหนุ่มผมสีมว่งเอามือขยี้หวัดว้ยความเจ็บใจ “กระดานน้ีเจา้ก็เอาอีก

แล้ว ไม่คิดจะแบ่งเลยรึไง! รอย ” 



          ชายหนุ่มผมสีทองกวาดตวัหมากรุกออกจากกระดานและเงยหน้าขึ้น สีหน้าของเขาดูแช่มชืน่และมีความสุข

มากมายจากชัยชนะที่เขาคว้ามาได้  

          “ข้าน่ะถนัดทางดา้นหมากรุกมากกวา่ใครเจา้ก็รู้นี่ โจเซ่” เขายิ้มกวา้งให ้

          “แต่เจา้ก็แพ้คนๆเดยีวนั่นก็คือ ท่านเคานท์!” โจเซ่แยง้ใส่ “เจ้าน่ะไม่มวีันท่ีจะชนะท่านเคานท์ได้หรอก” โจเซว่่าและ

ท าเป็นนึก “เอ......แต่คนท่ีเล่นหมากรุกเกง่อีกคนก็มีนะ” 

         “หือ...มีด้วยเหรอ...ใครล่ะ”  รอยเลิกคิ้วขึ้นและถามอย่างฉงน 

         “ท่านเฟรยา่ไง!” โจเซ่หัวเราะและเริ่มตั้งหมากอกีรอบ “ท่านเฟรย่าน่ะ ท าให้ขา้ได้เงินมาฟรีจากท่าน 

เซเบิร์กถึง 6,000 Leu เลยนะ” 

          “จริงหรอ” ต้นเสียงที่ดูสุภาพเรียบร้อยมาจากชายหนุ่มผู้หนึ่งถามไถ ่

          “เออ” โจเซ่หันไปพูดกับเจา้ของเสียง น่ันคือ ฟิลลิป ซาเคีย ชายหนุม่ผมสีด าทีก่ าลังวาดภาพวิวดว้ยสีน้ าอยู่ “ข้า

แน่ใจเลยวา่ ถ้าทา่นสองคนน้ีมาประลองหมากรกุกันนะ มันกว่าตอนท่ีท่านเซเบิร์กมาเล่นกับพวกเราที่น่ีน่าดู!”  

          “พูดแล้วข้าอยากจะเห็นซะแล้วซิ” เสียงที่ดดุันจากอีวิลเปรยมา เธอเงยหน้าจากหนังสือเล่มบางๆสีมว่งที่มตีัวอกัษร

ประหลาดๆสีด าจารึกอยู่บนปก 

          “นั่นซิ” หญิงสาวผมสีแดงเห็นด้วยและเผยรอยยิม้อ่อนหวาน ในมือของเธอยงัคงปกัผ้าสีขาวไม่เลิก “งั้นเราไปเรียก

ท่านเคานท์กับท่านเฟรยา่มาที่น่ีดีมั๊ย”  

          “อืม” เหล่า7ขุนพลพยกัหน้าเห็นดว้ยกับส่ิงที่รูธวา่ 

          เจ้าหล่อนวางผ้าสีขาวลงและลุกขึ้น ร่างบางร่างนั้นก าลังจะเดินออกไปจากห้องแล้ว  

           ทว่า! ประตูห้องได้ถูกผลักเข้ามาแทน! เบื้องหน้าของหญิงผมประบ่า มีบุรุษผมสีเงินยืนอยู่ สีหน้าของเขาเต็มไป

ด้วยความหงดุหงดิเล็กน้อย เธอรบีโค้งค านับทันทเีมื่อพบ เหล่า7ขนุพลที่เหลือลนลานรีบลุกขึ้นและก าลังจะโค้งค านับ แต่

มือเรียวยาวของผู้มาเยือนยกขึ้นห้ามปรามไว ้พวกเขาทัง้หมดจึงน่ังลงเหมือนเดมิ 

          “ข้าบอกกี่ครัง้แล้วว่า ถา้พวกเจ้าอยู่ตามล าพงักับขา้ให้ท าตวัปกติ ไม่ต้องท าความเคารพ” เขามุ่นคิว้อยา่งเซ็งๆ “รึว่า

พวกเจ้าไมใ่ชเ่พื่อนสนิทของขา้กนั” 

           ชายหญิงที่อยูใ่นห้องมองบุรุษผู้นั้นด้วยความประหลาดใจกับค าพดูของเขา พวกเขาหน้ากนัและปล่อยระเบิดเสียง

หัวเราะออกมาจนท้องขดท้องแขง็ 



           “พวกข้าลืมไปน่ะ วซิิอัส” รอยบอกไปตามความจริงจากใจ “ท างานทุกวันจนจะเรียกว่าทา่นเคานท์แทนชื่อและ” 

           “อืม” เขาพยกัหน้าและน่ังลงบนโซฟาก ามะหยี่ที่อ่อนนุ่ม เขาเอนตวัลงไปนอนดว้ยความอ่อนเพลียและเครียดจดั

พร้อมกับดึงไปท์เหล็กออก สายตาที่เย็นชามองเพดานอย่างขุ่นมวั 

           ยิ่งเขานึกถึงเรื่องขวดก ายานทีไร เขาก็อดไม่ได้ที่จะต้องพาลโกรธเธอที่จะท าลายของโดยมิได้เจตนา แตเ่ธอผู้นั้น

เป็นผู้มาใหม่ มิได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับความส าคัญของก ายานน่ัน ท าให้เขาต้องระงับความขุ่นเคืองไว้ 

           ขวดก ายานสีด าที่ดูธรรมดา ไร้ลวดลายแต่อยา่งใด กลับมคีวามหมายมากที่สุดในชวีิตของบุรุษผู้นี้ ร่างใหญ่ผมสี

ทองสังเกตเห็นสีหน้าของเขา เขามองไปท่ีกระดานหมากรุกเล็กน้อยก่อนที่จะตัดสินใจเอ่ยถามไป 

          “เป็นอะไรรึเปล่า” ค าถามส้ันๆกระชับได้ใจความ ท าให้บุรษุร่างสูงละสายตา 

          “เปล่า” เสียงเรียบๆตอบไปและเริ่มเปล่ียนเรื่อง “พวกเจ้าไม่ง่วงหรอ รบซะเหน่ือยขนาดนั้นน่ะ ข้าง่วงและเพลียมาก

เลย” 

           รอยมิได้ตอบอะไรไป เขาพอเดาออกเลยว่า เพื่อนคนนี้คิดบางส่ิงที่ไม่สามารถพูดได้ เขาจงึตัดสินใจหันไปสนใจ

กระดานหมากรกุแทน 

          “ไม่ล่ะ” โจเซ่ฉีกยิ้ม “พวกข้าน่ะได้ท ากิจกรรมโปรดเหมือนกับพักแล้วล่ะ วซิิอัส”  

          “เจ้าไมค่ิดจะท ากจิกรรมโปรดอะไรบ้างเหรอ” ฟิลลิปวาดรปูต่อและเอ่ยถาม 

          “กิจกรรมของข้าอยู่ภายใต้ยามรัตติกาลเทา่นั้น” ชายหนุ่มตอบด้วยน้ าเสียงเย็นๆกลบเกลื่อนอารมณ์ในใจของตวัเอง  

          “ลืมไปว่าในยามกลางวันเจ้าชอบนอน” รูธยิ้มและเอากัญชาใส่ลงไปท่ีไปท์เหล็กนั้น 

          “เพราะเป็นแวมไพร์บริสุทธิ์จึงเกิดอาการง่วงมากกวา่กวา่แวมไพร์ท่ัวไป” รอยพูดแทนและชวนเพื่อนของเขา “เจ้ามา

เล่นหมากรกุแก้งว่งดีกว่า” 

           ชายหนุ่มผมสีเงินส่ายหวั 

           “ข้าง่วงมาก รอย” เสียงทีเ่ย็นชาบอก และค่อยๆปรือตาลง “พวกเจา้เลิกใช้ห้องนีเ้มื่อไหร่เรียกข้ามาดว้ยล่ะกัน” 

           “ เฮ!้ อย่าพึ่งหลับซ”ิ รอยสะกิด “ข้ามีเรื่องจะถาม เจ้าน่ะ สู้กับพี่เจ้าเป็นไงมัง่” 

           เปลือกตาของชายหนุ่มขยับขึ้นและเอ่ยตอบอย่างหัวเสีย 

           “ทีปีสน่ะเหรอ โดนแทงไปหลายจุด ตวัไหม้บางส่วน เพราะแรงจากสายฟา้ และก็ตาบอดไปข้างหน่ึง” 



           “ตาบอดเลยเหรอ” โจเซ่ถามดว้ยความอยากรู้ “โห....คราวนี้เจ้าเล่นโหดแฮะ” 

           “เขาไม่คิดจะปล่อยขา้เหมือนคราวก่อนๆแล้ว” ชายหนุ่มผมสีเงินลุกขึ้นนัง่อย่างหาไม่ได้ เพราะความเสียงดังแจ้วๆ

ของเพื่อนๆของเขา “ข้าก็เลยต้องท าลายจุดที่ส าคัญซะ” 

           “แล้วเจ้าน่ะเจอคาร์มิลรึยงั” อีวิพูดขรึมๆและอ่านหนงัสือตอ่ไป “เมื่อตะกีค้าร์มิลมาที่น่ีเพื่อมาหาเจา้น่ะ” 

            รูธส่งไปท์และกล่องไม้ขดีมาให้วซิิอัส 

           “ยังน่ะ มันกลับมาจากบลัแกเรียแล้วเหรอ” วิซิอัสรับและจดุไฟพร้อมกับเริ่มสูบ 

           “อืม เขาบอกว่ามขีองมาฝากเจา้ดว้ย” รูธหยิบผ้าสีขาวมาเพื่อท่ีจะปักต่อ “มาถึงก็ถามขา้เลยว่าเจา้อยู่ไหน” 

            ชายหนุ่มขมวดคิว้ สีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความคิดตรกึตรองบางอยา่ง และรีบถามอยา่งร้อนรนทันท ี

            “เจา้ตอบไปวา่ไง” 

            “ข้าบอกไปวา่เจ้าอยู่ที่ห้องนอนของเจ้า ก าลังจัดเอกสารอยู่” รูธตอบได้อยา่งมั่นใจ 

            ชายหนุ่มผมสีเงินลุกขึ้นพรวดและรีบสาวเท้าเดินออกไปทันที ชายหนุ่มผมสีทองขมวดคิว้กับพฤติกรรมนา่สงสัย

ของเพื่อนรัก จงึวิง่ดุม่ๆตามออกไปทันที 

            “เจา้จะไปไหนน่ะ” น้ าเสียงที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงเอย่ถาม 

            “ข้าจะรีบกลับไปท่ีห้องน่ะซ”ิ เสียงเรียบตอบกลับมาส้ันๆ 

            “เจา้จะรีบไปท าไม กลับไปนอนพักที่นั่นก่อนก็ได้นี”่ 

            “เฟรย่าอยู่ในห้องนั้น” เขาวา่ 

            สีหน้าของชายหนุ่มผมสีทองเปล่ียนไปเป็นอารมณ์ที่ตกใจทันที เขารีบสาวเทา้เดินให้ไวมากกวา่เก่า 

            “เจา้รู้ใชม่่ะ วา่คาร์มิล มนีิสัยยังไง” ชายหนุม่ผมสีเงินว่ามา 

            “.......เจอคนน่ารักที่ไหน ข้าจะเอาเป็นภรรยา ไม่ว่าจะสถานที่ไหนกต็าม........” ชายหนุ่มผมสีทองตอบเสียง

แผ่วเบาลงๆ “แล้ว...ท่านเฟรย่า....เองก็......” 

            “ไม่ต้องพูดและ รีบไปอธิบาย ก่อนท่ีคาร์มิลมันจะ.......” ชายหนุ่มหยดุพูดแค่นั้นและเร่งฝีเท้าให้ไวขึ้น 

            ชายหนุม่ทั้งสองคนรีบย่ าเท้าไปให้ไวขึ้น พวกเขาเดินไปเรือ่ยๆจนไปถึงประตูห้องสีด าที่สลักลายแวมไพร์ ชายหนุ่ม

ทั้งสองก าลังจะเปิดประตแูต่ทวา่กลับมีเสียงชายหญิงคู่หนึ่งโวยวายมาจากห้อง 



             “ไม่เอานะ! อย่านะ!” 

           “น่า นดิเดียวเอง! เจ้าไม่ต้องท าอะไร อยู่เฉยๆก็พอ” 

           “นี!่ นายปล่อยฉนัเดี๋ยวนีน้ะ ปล่อยซี!้” 

           “ไม่ได้ เจ้าน่ะ ต้องอยูน่ิ่งๆ! ที่เหลอื ข้าจดัการให้ รับรอง! ไม่ถึงหูของวิซอิัสแน!่”  

             ชายหนุ่มทั้งสองคนหันมามองหน้ากันด้วยสีหน้าที่ตกใจทั้งคู่ ชายหนุ่มผมสีเงินไม่รอที่จะยืนเฉยๆ เขาผลักประตูสี

ด าที่อยูเ่บื้องหนา้ออกทันท ี

“ปึ้ง!” 

“คาร์มิล!”   

           เสียงประตูได้เปิดขึ้น เสียงเรียกของชายผู้หนึ่งดังขึน้ ฉันกับคาร์มิลหันไปมองประตูนั่น ชายหนุ่มผมสีเงินกับ

ชายหนุม่ผมสีทองจ้องไปท่ีชายหนุ่มผมสีน้ าตาลอย่างไม่วางตา ชายหนุ่มผมสีน้ าตาลยิม้กว้าง เขาใช้ผ้าเช็ดหน้าสีเขยีวตอง

อ่อนของเขาผูกที่ฝ่ามือของฉันท่ีเลอะไปด้วยเลือดและปล่อยมือของฉันออก เขาย่างสุมเขา้ไปหาวซิิอัสกับรอย 

           “สวัสดีครับ ท่านเคานท์” เขาโคง้ตัวและเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับส่งยิม้ให้ชายหนุม่ทั้งสองคน “ท่านไปไหนมาหรอ

ครับ ข้าตั้งใจจะเอาของฝากจากบัลแกเรียมาให้” 

           “ท่านไปกับข้าน่ะ” ชายหนุ่มผมสีทองตอบแทนและเหลือบมามองฉัน “แล้ว....เจ้าท าอะไรกบัท่าน 

เฟรย่า ถงึมเีสียงเอะอะโวยวายดงัขนาดนั้น” 

           คาร์มิลหันไปมองฉันและยิ้มๆ 

           “อ้อ สาวน้อยคนนี้น่ะเหรอ” เขาว่า “บังเอิญขา้เขา้มาเจอ ก็เลยมาชว่ยจดัเอกสารนิดหน่อย แล้วก็เอกสารแผ่นหนึ่ง

บาดที่ฝ่ามือของนางพอดี นางไมย่อมให้ขา้พันแผลให้น่ะ” 

           พวกเขาสองคนมองหน้ากันและถอนหายใจเฮือกใหญ ่

           “ถอนหายใจท าไม” ชายหนุ่มผมสีน้ าตาลยเลิกคิว้ “คิดวา่ข้าจะท าอะไรกับสาวน้อยคนน้ันเหรอ” 

           “ก็ใช่น่ะซ”ิ วิซิอัสพูดเสียงขรึมว่า เขาเดินเข้ามาและมาชว่ยฉันจัดเก็บเอกสาร “เจา้น่ะไม่ธรรมดาอยู”่ 

           “โดยเฉพาะ เรื่องผู้หญงิ” รอยเสริมต่อและเดินมานั่งที่โซฟาอีกตวัหน่ึง 

           ชายหนุ่มผมสีน้ าตาลหัวเราะก๊ากพร้อมกับปดิประตูสีด าสนิท เขาเดินโฉบมาที่โซฟาและนัง่ลง สายตาทีเ่ตม็ไปด้วย

ความเจ้าเล่ห์มองมาที่ฉันและมองไปท่ีชายหนุม่ผมสีเงินไปมาเล็กน้อย วิซิอัสช้อนตาขึ้นและส่งสายตาที่เคลือบแคลงใจ 



          “มองอะไร” เสียงที่เยือกเยน็ถาม ในขณะท่ีชว่ยฉันเก็บเอกสาร 

          “ข้ามีเรื่องหน่ึงจะบอกท่าน” รอยยิ้มที่มมุปากของชายหนุม่ผมสีน้ าตาลเผยขึ้น “ข้ายอมรับโดยตรงเลยวา่ ตัวขา้ชื่น

ชอบคนน่ารักเป็นพิเศษ เห็นที่ไหนก็จีบที่นั่น แต่ถา้เป็น..........” 

          ชายผู้น้ันมองมาที่ฉันและส่งยิ้มให้ฉัน 

          “คนของท่าน ขา้จะไม่ยุง่หรือแม้แต่สัมผัสเลยแมแ้ต่นิดเดียว” 

          วิซิอัสมองตาขวางใส่ เขาบุ้ยหน้าไปทางอื่นพร้อมกับเก็บกระดาษทีเ่กลื่อนไปด้วย 

          “คนของข้าอะไร” ชายหนุม่ผมสีเงินพูด “นางนีม่ันก็เป็นแคน่ักปราชญ์ที่ ดื้อด้าน รู้มากเกินไป ช่างถาม และกช็อบขัด

ค าส่ัง กเ็ท่านั้นแหละ” 

           คิ้วของฉันได้ผูกริบบิ้นใหญ ่ฉันจ้องเป๋งไปที่เขาทันท ี

           “นี่นายชมหรือวา่เนีย๊ะ” ฉันแยกเขีย้วใส่ทันท ี

           “หน้าอย่างเจา้ ถ้าขา้ชม วันนั้นคงจะเป็นวันท่ีข้าตายจริงๆ” เขาตอบประชดประชันมาและทิ้งตัวลงที่โซฟา 

           “นายนี!่” ฉันฉุนขาดและลุกขึ้นทันที  

           “ท่านเฟรย่าใจเย็นก่อนครับ ท่านเคานท์ชอบพูดเล่นเป็นธรรมดาน่ะครับ” รอยมองซ้ายมองขวารีบห้ามปรามฉัน 

           “ข้าเคยพดูเล่นกับใครบ้างเหรอ รอย” ไปท์เหล็กได้สัมผัสกับริมฝีปากชายหนุ่มผมสีเงินอีกครั้งและมันปล่อยใหค้วัน

สีเทาลอยขึ้นเบาๆ             

           ....หนอยยยยย...โอเค!...ได้ๆ...นายเห็นดีกันแน่!...ฉันคว้าหนังสือปกด าเล่มหนาเพื่อท่ีจะไปตีหัวของเจา้บ้านั่น แต่

รอยล็อกแขนของฉันไว้ทันท!ี ฉันดิ้นและพยายามสะบดัออกพร้อมกับโวยวาย ชายหนุ่มผมสีน้ าตาลหัวเราะอย่างข าสุดๆจน

น้ าตาไหลออกมา 

           “ฮะๆๆๆ เกิดมาขา้พึ่งเคยเห็นผู้หญิงคนแรกทีก่ล้าต่อกรกับท่านขนาดนี้นะเนี่ย” เสียงทีเ่ต็มไปด้วยเจา้เล่ห์วา่ “ท่าน

ไม่คิดจะแนะน าใหข้้ารู้จกัเลยเหรอ นางยงัไม่รู้จักขา้เลยนะ ว่าขา้เป็นใคร” 

           เคานท์หนุ่มพ่นลมหายใจอย่างเซงๆและส่ังค าส่ังใหม่มา 

           “รอย ปล่อยนางนี้ได้และ” 

           รับค าบัญชา รอยก็ปล่อยฉันทันที ดวงตาของฉันยืนจ้องมองเขาอย่างคับแค้น...วิซิอัส!...นายไม่ตายดแีน!่... 



           “เฟรย่า น่ี คือ คาร์มิลเลียน   เอซาลอส  เป็นหน่ึงในเหล่า7ขุนพลอีกคนหนึ่ง และเป็นหัวหนา้ฝ่ายราชทูต” เสียง

เรียบแต่แฝงไปดว้ยความเย็นชาแนะน า “เรียกวา่ คารม์ิล ก็ได้ พ่ึงกลับมาจากการทูตที่บัลกาเรีย” 

           หา...ไอ้นี่เป็นหนึ่งใน 7 ขุนพลด้วยหรอ...สีหน้าจากทีเ่ตม็ไปด้วยความโกรธกลับกลายเป็นความฉงนแทน 

           “อ้าว! ไหนคนนั้นบอกว่าเป็นเพื่อนของนายไง” ฉันงง 

           ชายหนุ่มมองไปท่ีคาร์มิลและเฉลยมา 

           “เหล่า 7 ขุนพลทุกคนเปน็เพื่อนของขา้หมดน่ะแหละ” 

           ...อะไรนะ!...เพื่อนเหรอ...ฉันมองทั้งสองคนด้วยความไม่อยากเชื่อ... 

           “ในเมื่อรู้แบบน้ีแล้ว ขา้ขอเรียกชื่อเจา้ธรรมดาเหอะนะ” คาร์มิลโยกเยกตวัไปมา 

           “เชิญ” ชายหนุ่มผมสีเงินอนุญาตและแนะน าฉัน “ส่วนคนนี้ คือ เฟรย่า   โนคาเอล   นักปราชญ์หญิงจากศตวรรษที่

21” 

           “อ้อ! หญิงผู้ก าชะตาชีวติของแคว้นของพวกเรารึน่ี” สีหน้าร้อยเล่หข์องคาร์มิลผู้ขึ้น เขายังคงกระตกุยิ้มอย่างมีเลศ

นัยอยู ่

           ...พูดแบบน้ี...หมายความว่าไงน่ะ... 

           “หมายความว่ายังไง” ฉันสงสัย 

           “เรื่องของผู้ใหญ่ เด็กๆอยา่งเจ้าไมเ่กีย่ว” ชายหนุม่ผมสีเงินมองฉันอย่างดูแคลน.......อ๊าย!....นี่นายเห็นฉันเป็นเด็กรึ

ไงเนี่ย.........ฉันไม่ใช่เด็กนะ.....16แล้วย่ะ 

           “ข้าว่าพวกเราเสียเวลามานานแล้วล่ะ” คาร์มิลหยิบกล่องกระดาษใบหนึง่ขึ้นและวางลงบนโต๊ะ หลังจากทีต่อนนี้

เอกสารถกูจัดเก็บให้เรียบร้อยแล้ว “นี่เป็นของฝากจากบัลแกเรีย ท่านลูเซียส หัวหนา้เผ่าแวมไพร์ของที่นั่นฝากมาให”้ 

           “มันคืออะไร” ชายหนุ่มผมสีเงินเอย่ถามไถ่ดว้ยความระแวง 

           “ไม่รู้เหมือนกันน่ะ เจา้เปดิดูซิ” ชายหนุม่ผมสีน้ าตาลบอก 

           วิซิอัสแกะกล่องใบน้ันออกอย่างชา้ๆ ฉัน รอย และคาร์มิล ยืนลุ้นอยู่ว่าในนั้นคืออะไร และแล้ว เมื่อกล่องกระดาษ

เปิดออก กม็ีล าแสงสีฟ้าครามส่องสว่างออกมาจากในน้ันกล่องนั้น ท าให้เราเห็นส่ิงๆหน่ึงๆ น่ันก็คือ....... 

 



ต ำนำนท่ี7 Dark King Bat กับ มงกุฎกษัตริย์แวมไพร ์

 

           “นี่.....นี่มัน.....” นัยน์ตาที่ดูซุกซนและร้อยเล่ห์เล็กหร่ีทันท ีเสียงของชายหนุ่มผมสีน้ าตาลแผ่วดุจเสียงกระซิบเมื่อ

พบกับส่ิงนั้น! 

           ส้ินเสียงของชายผู้น้ัน แสงสว่างสีฟ้าอ่อนกค็่อยๆจางลง เผยให้เห็นอัญมณีที่ล้ าคา่และงามไร้ท่ีติ มันเป็นอัญมณีรูป

ค้างคาวตวัใหญ่สีน้ าเงินดั่งใต้ท้องมหาสมุทรท่ีดูลึกลับ ก าลังสยายปีกกว้าง และอ้าปากโชวเ์ขี้ยวเพชรที่ไร้มลทิน ดวงตาที่ดู

ดุร้ายและแวววาวราวกับมชีีวตินัน้ท ามาจากนิลกาฬสีด าสนิท  

           ฉันเหม่อลอยมองความสวยงามของมันทีง่ดงามยิ่งกวา่ส่ิงใดๆตัง้แต่ที่ฉันเคยพบ พร้อมกับหันไปมองหน้าชายหนุ่ม

ผู้เปิดกล่องและก าลังจะระดมค าถาม แต่รอยพูดลอยๆเข้า 

           “วิซิอัส.....อัญมณีนี.่...” 

           ร่างสูงโปร่งพยักหน้าช้าๆ สีหน้าของเขานิ่งเฉยราวกับรูปปัน้หิน ดูท่าเขารู้ดีกว่าใครเลยว่าส่ิงนี้คืออะไร  

           “Dark King Bat” เขาตอบกลับมาดว้ยน้ าเสียงที่เฉยชา 

           แค่ค าตอบนั้น สีหน้าของหนุ่มสองคนที่เหลือนั้นเต็มไปซีดขาวอกีครั้ง ตวัแขง็ทื่อราวกับพบส่ิงที่มันแสนน่าสะพรึง 

           “ใช่ของจริงรึเปล่า” น้ าเสียงกระตือรือร้นอยากรู้ของรอยถามไป 

           ชายหนุ่มมิปริปากค าใดๆออกไป เขาเพยีงแค่พยักหน้าและหยิบผ้าเช็ดหน้าสีขาวของเขาสะบัดเล็กน้อย ก่อนท่ี

ผ้าเช็ดหน้าสีขาวผืนน้ันจะถกูชายหนุ่มใช้รองจับอัญมณีที่บอบบางเบาๆ ทุกสายตาในห้องได้จับจ้องไปท่ีอัญมณีเมด็นั้น

หระดุจกับต้องมนตราลึกลับนั่น ความเงียบงันไดค้รอบคลุมอีกครัง้หน่ึง 

            “แล้วมันคืออะไร” ฉันท าลายความเงยีบนั่น 

            ผู้ถืออัญมณีเม็ดนั้นเงยหน้ามามองฉันและตอบไปตามความจรงิ 

            “มันเป็นสัญลักษณข์องผูท้ี่จะได้รับเป็นกษัตริย์แหง่แวมไพร์ท่ีแท้จริง” เจ้าตวัเพง่พิศพินจิอญัมณีเมด็นั้น และพูดต่อ 

“มันจะได้รับ ก็ต่อเมื่อ สหพันธ์แวมไพร์นานาชาติยอมรับแล้วว่าจะให้แวมไพร์ผู้นั้นเป็นกษัตรยิ์และปกครองแคว้นทุกแคว้น

ของแวมไพร์อย่างสมบูรณ”์ 

           ...เอ๊ะ...แล้วท าไมเขาพึง่ได้ล่ะ ทั้งๆที่ก็เป็นราชันย์... 

           “อ้าว....ท าไมพึ่งได้ล่ะ” ฉันถามไปตรงๆ “ในเมื่อนายเป็นราชันย์แวมไพร์อยู่แล้ว ก็น่าจะไดน้านแล้วไม่ใช่เหรอ” 



           ชายหนุ่มผมสีทองถอนหายใจเฮือกใหญ่กับในความไม่รูเ้รื่องของฉัน 

           “เอ่อ...ค าว่า ราชันย์ กับ กษัตริย์ นั้น ดูแล้วเหมือนจะเป็นต าแหน่งเดยีวกันนะครับ” เขาพูดจริงจงัมากขึ้น ใบหน้าที่

ขาวซีดและคิว้เขม้สีทองอร่ามนั้นเครียดๆทันที “แต่วา่ ความจริงแล้ว ในสังคมของแวมไพร์น้ัน ต่างกัน” 

           “แล้วมันต่างกันตรงไหนไม่ทราบ” ฉันมุ่นคิ้วและชะโงกหน้าไปดูอัญมณีนั่นใกล้ๆ “ในเมื่อค าว่ากษัตรยิ์ กับราชันย์

มันก็แปลวา่ ผู้ปกครองแผ่นดินราชอาณาจักรน้ัน” 

          “ราชันย์ คือ ผู้ที่ทางสมาพนัธ์ส่ังให้เป็นผู้ปกครองดูแลชั่วคราวไปก่อนครับ” คาร์มิลแทรกพดูมา “แต่...กษัตริย์ คือ ผู้

ที่ทางสมาพันธ์ยอมรับให้เป็นจา้วแห่งแวมไพร์ท่ีแท้จริง จะท าการเปล่ียนเป็นคนใหม่ ก็ต่อเมื่อ กษตัริย์ผู้น้ันสวรรคต หรือ 

ไม่ก็ยอมสละราชสมบัติดว้ยตนเอง” 

           ฉันเหลือบไปมองชายหนุม่ผมสีเงินเข้า เจ้าตัวมองกลับมาด้วยแววตาที่ไม่สามารถคาดเดาความรู้สึกได้ ฉันเผลอ

หลุดปากพูดไปในสถานการณ์ที่ไม่ควรจะถาม 

           “งั้น.....นายก็ยัง........” 

           เขายอมรับตรงๆและพยักหน้าอีกครั้ง ใบหน้าทีเ่ฉยชาหันกลับมาที่อัญมณีเม็ดนั้นอีกครั้ง 

           “ใช่ ข้าเป็นเพียงแค่ผู้ปกครองชั่วคราว”  

            อ้อ...มิน่า...ท าไมทีปีส  กับ อลิซาเบท ถงึหน้าดา้น จะเอาแคว้นน้ีให้ได้...ทั้งๆที่เจ้านี่เป็นราชันย์อยู่... แววตาสี

มรกตของชายหนุ่มดเูหม่อลอยเหมือนกับก าลังคิดไมต่กอะไรบางอย่างอยู่ 

           “วิซิอัสมีจดหมายอยู่ในกล่องด้วย” เสียงเรียกขานของเพื่อนร่างใหญ่ท าใหช้ายหนุ่มผมสีเงนิตื่นจากภวังค์ 

            พวกเราทุกคนมองไปในกล่องใบน้ันตามเสียงเรียกมีกระดาษสีน้ าตาลไหม้ๆทิ้งไว้อยู่ ร่างสูงโปร่งวางอัญมณเีม็ด

นั้นลงสู่ที่เดิมและหยิบจดหมายฉบับนั้นมาอ่าน พวกเขาเขถิบเขา้มาใกล้ๆและยืนอ่านด้วยกัน เหลือเพียงแต่ฉันที่ต้อง

กระโดดเหยงๆ เพื่อพยายามทีจ่ะดู  

           ก็พวกเขาสามคนสูงมาก...ก็แน่ล่ะ...พวกเขาน่าจะสูงประมาณ180เซนติเมตร ...ส่วนฉันนะเหรอแค่ 160 เซนติเมตร

เอง...เตี้ยอย่าบอกใครทัง้ๆที่เป็นลูกครึ่งแท้ๆ! 

            เคานท์หนุ่มเห็นฉันกระโดดเหยงๆอยู่นานสองนานจนรู้สึกร าคาญ เขาจึงส่งกระดาษแผ่นน้ันมาให้แทน ฉันรับ

กระดาษอยา่งอารมณ์เสยีและอ่านดู  

           ในจดหมายฉบับน้ัน ถูกเขียนด้วยหมึกสีเขียวสดดั่งยางไมด้้วยภาษาบัลแกเรียน...อ้าว...เวรและ...คิ้วของฉันผูกชน

กัน และ มองหน้าเขา 



            “ท าไม” น้ าเสียงทีดู่สุขุมของเขาย้อนถาม 

            “เอ่อ...อ่านไม่ออกน่ะ...” ฉันตอบอย่างหมดฟอร์มและวอนขอ “นายชว่ยแปลให้หน่อยซ”ิ 

            ชายหนุ่มพ่นลมหายใจอย่างเอือมระอา เขาควา้กระดาษออกไปจากมือของฉันและถามอย่างหวัเสีย 

            “อ่านภาษาอะไรเป็นบ้าง” 

            “ก็โรมาเนยี สโลวะเกีย ฮงัการีนิดหน่อย” สีหน้าของฉันลังเลและหันมาสบตาเจ้าของดวงตาสีเขียวมรกตนั่น “แต่

ถนัดอังกฤษ กับโรมาเนยี ที่สุด” 

            ....งานน้ี สงสัยต้องยกความดีความชอบใหแ้ม่ซะและ...ที่เคยบงัคับขู่เข็ญใหเ้รียนภาษารกหัวแบบนี้... 

            ฝ่ามือใหญ่ของเขาขา้งหนึ่งลูบไปตัวอักษรเหล่านั้นชา้ๆ กระดาษแผ่นน้ันเรืองรองเป็นสีเขียวทันตา ตวัอักษร

เหล่านั้นจางหายไป และก็มีตวัอกัษรสีน้ าเงินปรากฏขึ้นแทน เขาส่งกระดาษแผ่นน้ันให้ฉันอีกครั้ง 

            ยาฮู้!...อ่านได้แล้ว...จากตัวอักษรท่ีร้อยเรยีงเป็นข้อความที่อยู่เบื้องหน้านั้น เขียนเป็นเนื้อความไดด้ังนี้ 

 

ถงึ เคานท ์วซิีอสั ลูกชายเพือ่นรักของขา้ มาควสิ วลาด ดราโกนลู 

     เจ้าคงจะแปลกใจว่าท าไมข้าถึงส่งอัญมณีเม็ดนี้มาให้ ข้าจึงเขียนมาบอกก่อนที่เจ้าจะสงสัยมากกว่านี้ อย่างที่
เจ้ารู้ อัญมณีนี้คือ Dark King Bat และเป็นของจริง มันเป็นส่วนหนึ่งที่ฝังอยู่บนมงกุฎที่ใครๆต่างปรารถนา  

     อ่า....ใช่แล้ว มันคือ มงกุฎกษัตริย์แวมไพร์ ที่หายสาบสูญไปเมื่อ100กว่าปีก่อน เพราะ ศึกชิงมงกุฎนี้ เจ้าคง
จ าได้ดีกว่าใคร ตัวเจ้าเองก็ไปเป็นผู้ช่วยในการรบครั้งนี้ด้วย 

     ตอนนี้ค าถามที่เจ้าอยากจะถามก็คือ ท าไมอัญมณีที่ฝังอยู่บนมงกุฎถึงมาอยู่กับข้า พ่อของเจ้าน่ะแคะอัญมณี
นี้ออกจากมงกุฎและฝากกับข้าไว้ ก่อนที่จะทิ้งมงกุฎลงไปในทะเลด า มันสั่งเสียข้าไว้ว่า เมื่อถึงปีแห่งการเฉลิมฉลอง
แวมไพร2์00ปีนั้น จงมอบอัญมณีเม็ดนี้คืนแก่เจ้า เพื่อยืนยันว่าเจ้าคือรัชทายาทรับช่วงต่อมาจากกษัตริย์แวมไพร์
ที่แท้จริงรุ่นก่อน    

     เหล่าผู้อาวุโสในสมาพันธ์แวมไพร์นานาชาติจะแต่งต้ังเจ้าในวันเทศกาลแวมไพร์200ปีนั่นเอง หากเจ้าถูก
แต่งตั้งเมื่อไหร่ ไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่สามารถขัดกับเจ้าได้ ในฐานะที่เจ้าเป็นกษัตริย์ที่แท้จริง 

     จงเก็บรักษามันให้ดี อย่าให้ตกไปอยู่ในมือของทีปีสเด็ดขาด เพราะ อย่างที่เจ้ารู้ พี่ของเจ้าต้องการอะไรกับ
ต าแหน่งนี้ 



     มีข่าวอีกเรื่องที่ตอนนี้เจ้ายังไม่รู้ สายลับของข้าบังเอิญไปเห็นพวกครูเสดในประเทศของเจ้าเจอมงกุฎเข้าและจะ
เอามาโชว์ในฝานเทศกาลอีสเตอร์ที่ เมือง คลูจ รู้สึกว่าพอพวกมันโชว์เสร็จ ก็จะท าลายมันทิ้งทันที และข้าก็เดาต่อ
ได้เลยว่า อีกไม่นานแวมไพร์ในประเทศของเจ้าจะต้องรู้เรื่องนี้แน่นอนและแห่กันมาเพื่อที่จะชิงมงกุฎแน่ เจ้าจะชื
งมงกุฎหรือไม่ก็แล้วแต่เจ้า ข้าคิดว่าทีปีสกับอลิซาเบทต้องวิ่งแจ้นมาชิงของดีแบบนี้แน่ เพราะถึงอย่างไร แม้ข้าจะ
เป็นส่วนหนึ่งในสมาพันธ์แวมไพร์ก็จริง แต่ข้าไม่ใช่ผู้สวมมงกุฎให้ เจ้าเองก็รู้ดี ผู้สวมมงกุฎแก่กษัตริย์คนใหม่มี
สองคนนั้นเท่านั้นคือ ดุ๊ก ดีโค กับ มาควิส ซาก้ี จะเป็นคนอื่นไม่ได้เด็ดขาด  

     แต่ถ้าเจ้าไปชิงและได้มันแล้ว ก็แล้วแต่เจ้าว่าจะเก็บเองหรือส่งคืนให้แก่สมาพันธ์ เพราะถึงยังไง มันก็ต้องตก
อยู่ในมือของเจ้าอยู่ดี 

รักเจ้าดัง่ลูกแท้ๆเสมอ 

มาควสิ ลเูซยีส  สแกร์ 

หวัหนา้เผ่าแวมไพร ์แหง่ บัลแกเรยี และ พอ่ทนูหวัของเจ้า 

  

           ฉันละสายตาจากกระดาษแผ่นน้ันและส่งคืน เคานท์หนุ่มรับกระดาษพร้อมกับพดูพึมพ าอะไรซักอย่าง จู่ๆกระดาษ

สีน้ าตาลไหม้ก็ถกูเปลวไฟสีน้ าเงนิท่ีผูดมาจากฝ่ามือใหญข่องผู้นัน้เผามอดไหมจ้นกลายเป็นผงธุลีร่วงกราวสู่บนผืนหิน ฉัน

อ้าปากค้างกับการกระท าของเขา 

           “นี่! นายเผาท าไมน่ะ” ฉันพูดเดือดๆ “เก็บไว้ซิ คนเขียนเขาอุตส่าห์เขยีนอย่างบรรจงมานะ!”  

           ...ถึงแม้ลายมือจะหว่ยกเ็หอะนะ...คุณมาควิส ลูเซียส 

           “เก็บไว้ เดี๋ยวทีปีสก็ส่งคนมาชงิจดหมาย” น้ าเสียงที่ไม่สะทกสะท้านต่อส่ิงใดๆพดูมา “เรื่องนีอ้ีกไม่นานก็คงต้องถงึหู

เขา” 

           “แล้วเจ้าจะเอาไง วซิิอัส” รอยถามหยั่งเชงิ “จะบอกเรื่องนีใ้ห้พวกขุนนางคนอื่นรู้รึเปล่า” 

           ร่างสูงปิดกล่องใบน้ันและหันไปมองหน้าผู้ที่สนทนาดว้ย 

           “ไม่ต้อง” เขาบอก “แค่คนที่อยู่ที่น่ีก็พอ...พวกเจ้าไปได้และ ข้าจะท างานต่อ” 

           รอยและคาร์มิลทั้งสองคนพยักหน้าและกา้วเท้าเดินออกไปจากห้องที่เย็นเฉียบ เหลือเพยีงแค่ฉันที่ยังยืนอยู่ที่เดินไม่

ไปไหน กับ ชายหนุ่มเจา้ของห้องที่หยิบไปท์เหล็กมาสูบอีกครั้งพร้อมกับแบกกองเอกสารไปวางที่โต๊ะท างาน  



           ดวงตาสีแดงฉานท่ีปรารถนากระหายใคร่รู้ของฉันยังจับจ้องไปท่ีกล่องกระดาษใบน้ันไม่เลิก ร่างสูงมองฉันและย้อน

ถามอกีหน 

          “มีอะไรจะถามใช่ม่ะ” 

          ฉันพยักหน้าเออออไปและนั่งลงบนโซฟาอกีครั้ง เจ้าของห้องเดินกลับมาและทิง้ตัวลงบนโซฟาเดยีวกับฉัน สายตา

ของฉันกับเขาตา่งสอบตากัน ฉันเริ่มอ้าปากถามทันที 

          “เรื่องมงกุฎน่ะ มันส าคัญยังไง” ฉันถามไปตรงๆ 

          เขาเอนกายพงิกับโซฟาทีอ่่อนนุ่มและแหงนใบหนา้ที่หล่อคมคายขึ้นเพดานท่ีมีหยากไยใ่ยแมงมมุเกาะเต็มไปหมด 

          “มงกุฎกษัตริย์แวมไพร์ เปน็มงกุฎท่ีมีถกูสร้างขึ้นมาโดยท่านซาตานและท่านลิลิธ บิดาและมารดาของเหล่าแวมไพร์

ทั้งมวล เพื่อมอบใหเ้ป็นของขวัญแก่กษตัริย์”  

          “แล้วไงต่อ” ฉันถามต่อ 

          ชายหนุ่มส่งสายตาที่ลึกลบัและวังเวงให้ฉันก่อนเอย่วจีขึ้น 

          “ผู้ที่ได้รับน้ัน ถือว่าเป็นบตุรของท่านท้ังสองอยา่งแทจ้ริง” เขาพูดเนิบๆ “เมื่อได้รับการสวมมงกุฎแล้วจะได้รับพลัง

แห่งความชั่วรา้ยอยา่งมหาศาลจากพวกท่านท้ังสอง ใครที่ได้รับไป จะมีพลังราวกับพวกอัครเทวทูตของพระเจา้ที่เคยท า

การรบสงครามสวรรค-์นรกกับท่านซาตานกว็่าได้” 

          โห...ขนาดนั้นเลยเหรอเนีย่... 

          “มิน่าท าไมในจดหมายถึงบอกว่าใครๆก็อยากแยง่ชงิ” ฉันมองไปทางอื่นและคดิถงึเรื่องนั้น 

          สีหน้าที่ราบเรียบของชายหนุ่มแปรผันไป มันกลับกลายเปน็ความเครง่เครียดและนึกคิดบางส่ิง เขาพูดเรื่องนี้ต่อ 

          “แต่มีส่ิงหน่ึงที่แวมไพร์ทุกตัวไม่เคยรู้เรื่องหน่ึงเกี่ยวมงกุฎน้ี” 

          “อะไรน่ะ” ฉันถามทันทีเมือ่เขาเอ่ยขึ้น 

          แววตาของชายหนุม่ผู้น้ันดูครุ่นคิดทันทเีมื่อพูดถึง 

          “ความหมายที่แท้จริงของปริศนาอักษรรูนบนมงกุฎ” ชายหนุ่มสูบควันท่ีมาจากกัญชาในไปท์เข้าไปอีกครัง้ “เค้าร่ า

ลือกันว่า ถา้ใครสามารถไขได้ ผู้นั้นจะสามารถพบกับทา่นซาตานและท่านลิลิธเพื่อขอส่ิงที่ปรารถนาได้ข้อหนึ่ง 

          กษัตริย์รุ่นก่อนๆพยายามที่จะไขปริศนานี้ แต่ไขอยา่งไรก็ไม่มีทางรู้ความหมายของมัน แม้กระท่ังพ่อของขา้เองก็ไม่

สามารถไขความลับน่ันออกได”้ 



              “ไม่ใช่เพราะมีพลังเท่าอัครสาวกของพระเจ้า” ฉันพูดแทรกมา “แต่เป็นเพราะปริศนานี้รึเปล่า ใครๆถงึอยากได้

มงกุฎมารวมทัง้พวกทีปีสด้วยใชม่่ะ” 

              เขาพยักหนา้ชา้ๆและลุกขึ้นไปหยิบแก้วไวนม์าสองใบจากตู้ แก้วทัง้สองใบถูกหยิบมาและตั้งอยู่บนโต๊ะแก้วตัวนั้น 

เขานัง่ที่เดมิและเปิดจุกกอ๊กขวดไวน์ออก น้ าสีแดงค่อยๆถูกรินออกมามาขวดใบน้ันลงสู่แก้วไวน์ท้ังสองใบ  

              ...เอ๊ะ.....เดี๋ยว.....งั้น.........รึว่า...ที่ทีปีสต้องการแคว้นน้ีกค็ือ.......                   

             “ทีปีสต้องการแคว้นน้ีไมใ่ช่เพราะตวัแคว้นหรือล่าอาณานคิมเหมือนพวกออตโตมัน!” ฉันอุทานออกมาดงั “แต่เป็น

เพราะต าแหน่งที่นายครองอยูก่ับมงกุฎ!” 

             ชายหนุ่มพยักหน้าอกีครัง้และส่งแกว้ไวน์มาให้ฉัน ฉันรับและจิบเล็กน้อยพอควร 

             “ใช”่ เขาพูดขรึมๆ “ซาตาเรสเป็นเพยีงแค่ส่วนหน่ึงในการยืนยันเทา่นั้นว่าเขาเป็นราชันย์แวมไพร์ท่ีต่อไปจะได้รับ

ช่วงเป็นกษัตริย์ และ ส่ิงที่เขาอยากได้ที่สุดคือ มงกุฎ เขาคงจะอยากจะไขปริศนาและขออะไรบางอย่างแน่” 

            “บางอย่างที่ไม่ใช่ส่ิงดซีะด้วยใชม่ั้ย” ฉันถามหยัง่เชงิ 

            “แน่นอน” เขาตอบเต็มเสียงและค่อยๆลากเสียงเน้นประโยคสุดท้าย “ทีปีสไม่เคยท าความดี และ คงจะขอส่ิงที่มัน

น่ากลัวจน....เราอาจจะยัง้ไม่อยู่กับความทะเยอทะยานไม่รู้จักจบส้ินของเขา” 

           ...ทีปีส...บุคคลในประวัตศิาสตร์...ความจรงิเป็นยงัไงกันแน่นะ...ชักงงกับเรื่องทีเ่รียนมาซะและ...ไม่รู้แหละ...ยังไงก็

คงต้องชว่ยไอ้บ้านี่ก่อนและกัน!... 

           “งั้นก็ต้องรีบไปเอามงกุฎก่อนที่จะไปถึงมือของทีปีสแล้ว” ฉันพูดลอยๆและถามความเห็นของเขา “นายจะเอาไงล่ะ” 

           เขาผู้นั้นนิ่งเฉยราวกับรูปปั้นซักครู่ ก่อนจะพูดต่อ 

           “ไม่ต้องรีบไปเอามงกุฎหรอกเขาดึงไปท์เหล็กออกและค่อยๆจิบไวน์อยา่งเงยีบๆ “ถึงทีปีสจะได้มงกุฎไป แต่ก็ไม่

สามารถถอดอักษรรูนได”้ 

            “ท าไม” ฉันงงกับส่ิงที่เขาบอก “รึว่าทีปีสอ่านอกัษรรูนไมเ่ป็น” 

            “ไม่ใช”่ เสียงที่เย็นๆว่าพร้อมกับมือของเขาเขกหัวของฉันอีกครั้ง.......โป๊ก!....โอ๊ย!....“เขาไม่ได้โง่น้อยไปกวา่ข้าเลย 

คิดอะไรโง่ๆเนี่ย” ....เอ้า ใครจะรูเ้ล่า!...”อักษรจะขึ้นก็ต่อเมื่อมDีark King Bat ฝังเข้าไปท่ีมงกุฎเทา่นั้น” 

           “แล้วนายไม่คิดจะชงิมงกฎุเลยหรอไง!” ฉันเตือน “ลูเซียส พ่อทูนหัวของนายก็บอกให้นายรบีไปชิงไม่ใช่หรอ และให้

ระวังทีปีสกับอลิซาเบทน่ะ” 



           “งานน้ีมีครูเสดมายุ่งด้วย” เขาพูดอย่างระมดัระวงั “จะบุ่มบ่ามบุกไปเลยไม่ได้ ขา้วา่งานเทศกาลนี้ พวกครูเสดคุม

ทั่วงานแน่ๆ ถ้าไปท าอะไรผิดปกติเข้า มันจะจับกลิ่นของพวกขา้ได้ทันที” 

           “แล้วพวกมันกจ็ะรีบท าลายมงกุฎก่อนที่จะชิง” ฉันเดาเหตกุารณ์ต่อไป “พวกนายก็จะเสียเวลาเปล่าๆไปทันที แถม

ยังโดนล่าอีก” 

          “ใช”่ เขาตอบด้วยน้ าเสียงเรียบๆ และเหลือบมองทางหางตามาที่ฉัน “ข้าคิดแผนชิงเองล่ะกนั เจ้าไปพักได้และ” 

          ...ดีๆ...ไล่ไปก็ดี...ฉันจะได้โดดหนีหนีเที่ยวซะที... 

          ฉันกระเด้งผึงจากโซฟาและรีบวิ่งปรู๊ดออกไปจากห้องทันที แต่เสียงเดด็ขาดเรียกไว ้

           “เดี๋ยว! เอาบันทึกไปด้วย” 

           ...อึ๋ย...จะให้ไอ้บันทึกบ้านี่ตามมาหลอกหลอนอีกแลว้เหรอ...ฉันหมุนร่างเล็กมาและควา้หนังสือปกสีด าเล่มหนา

เล่มนั้นอย่างซงักะตาย กอ่นท่ีจะรีบจ้ าอ้าวจะเปิดประตูอกีครัง้ แตน่้ าเสียงเย็นฉียบเรียกฉันอีก 

           “ไหนๆเจ้าเองก็เป็นนกัปราชญ์คดิแผนมาด้วยล่ะกัน แล้วมาบอกคืนนี้ท่ีห้องข้าด้วย บันทึกอย่าลืมเขียนล่ะ เขียน

เรื่องมงกุฎลงไปด้วย คืนนี้ข้าจะตรวจอีกครั้ง”  

           โอ๊ย!...เรื่องแค่นี้ก็ต้องเขียน!...ท าไมท าเองบ้างล่ะเนี่ย...มือก็มี... 

            “ค่า! ท่านเคานท์วิเซยีส!” ฉันหันไปรับค าส่ังอย่างประชดประชันเต็มที ่

            ประตูไม้ได้ถูกฉันเปิดออกอย่างไม่สบอารมณ์ พร้อมกับเสียงปิดประตคูืนดงัปัง! ฉันเดินปึงปังเรื่อยๆตามระเบียงที่

เต็มไปดว้ยตะไคร่อกีครั้งและมองทัศนียภาพสีเขียวที่ไกลแสนไกล  

           ...ว้าว...ไม่อยากจะเชื่ออย่างหน่ึงเลยว่าดินแดนแหง่แวมไพร์อย่างที่น่ีจะมีปา่ไม้เตม็ไปหมดด้วย.... มีเหล่าวิหคได้

โบยบินมาพักอาศัย มีทะเลที่เวิ้งว้างและแสนไกล มีท้องฟ้าสีครามสดใสที่สาดแดดเปร้ียงๆ เสียงจกัจั่นได้ร้องมาแต่ไกลๆ 

บอกความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนแห่งนี้ พวกมนุษย์อยา่งพวกยิปซีต่างคอยรับใชต้ลอดเวลาดว้ยความสมัครใจ ไม่ใช่

ภาพตามจินตนาการท่ีฉันเคยอา่นท่ีมีแต่กลิ่นคาวของเลือด ความเศร้าโศก และความหวาดผวา 

          ในระหว่างที่ฉันคดิเพลินๆราวกับตกอยูใ่นความฝัน น้ัน.... 

“ไม่รู้แหละ! วันนี้ข้าจะพบท่านเคานท์ใหไ้ด”้ 

“ใช่ๆ พวกข้าอตุส่าห์มาเลยนะ ไกลก็ไกล” 

“มีข่าวเร่ืองส าคัญมาบอกดว้ย! ให้พวกข้าเข้าไปพบท่านเดี๋ยวนีน้ะ!” 



“ไม่ได้ครับ! ยังไงก็ไม่ได้ครับ”         

            จู่ๆก็มีเสียงโวยวายของดงัขึ้นมาจากหน้าปราสาท....ไม่ใชค่นเดียวดว้ย...น่าจะประมาณ2-3คน...เกิดอะไรขึ้นน่ะ...

รึว่ามคีนตบกันแย่งเจา้นั่น... 

           ฉันวิ่งดุ่มๆไปมองตรงระเบียงแถวหน้าปราสาท เห็นพวกทหารกันไม่ให้พวกหญงิสาวกลุ่มหนึ่งจะเข้ามาในปราสาท 

แต่ล่ะคนพวกเธอแต่งชดุเป็นนางระบ ายิปซตี่างสีกันไปแต่วา่ มีส่ิงหน่ึงที่น่าแปลกนั่นกค็ือ พวกเธอมีนัยน์ตาสีแดงฉานดัง

เลือดเหมือนกับฉัน พวกเธอพยายามจะเขา้ไปให้ได้และโวยวายใหญ่ 

           “หลบไปนะ! พวกขา้มีเรื่องส าคัญจริงๆ” หญิงสาวผมยาวสลวยสีน้ าตาลกาแฟในชดุสีน้ าเงินบอก 

           “ไม่งั้น พวกข้าจะใช้มนตจ์ริงๆดว้ย” เด็กสาวผมซอยส้ันสีแดงในชุดสีเขยีวหยิบไม้เท้าสีทองขึ้นมา ท่ีหัวของมันเป็น

รูปค้างคาวขนาดใหญ่นัยนต์าสีมว่ง “คราวที่แล้วโดนกระเด็นไปถึงชายปา่ไม่เขด็ใช่ม่ะ” 

           “ไม่ได้ครับ!” ทหารพวกนั้นส่ายหัวดิก๊ๆ “ยังไงก็ไม่ไดค้รับ วนัน้ีทุกคนทั้งปราสาทท าการพักผอ่น พึ่งเสร็จจากการรบ

กับพวกเคานท์ทีปีสเองนะครับ” 

           “ไม่ยอมใชม่่ะ” หญิงสาวผมสีบลอนด์ยาวดัดเป็นเกลียวๆราวกับตุ๊กตาในชุดสีมว่งหยิบไม้เทา้สีทองขึ้นมาเหมือนกับ

ของหญิงสาวผมซอยคนน้ัน 

            พวกทหารถอยหลังมาทนัทีด้วยความหวาดผวาทันที.....ท่าทางไมด่ีแล้วแฮะ......ช่วยหน่อยล่ะกัน....ก่อนที่ทหาร

พวกนัน้จะรับเคราะห์... 

            “นี!่ ให้พวกเขาเข้ามาได้”  

            พวกเขาทั้งหมดหันมามองหน้าฉัน ทหารเหล่านั้นไดถ้อยออกมาและก้มหัวให้กับฉันหนึ่งท ีพวกหญิงสาวพวกนั้น

จ้องหน้าพวกทหารด้วยความสะใจและเดินเชิดเข้ามา ทว่า! หญิงสาวผมสีบลอนด์ที่จ้องฉันอยู่ แววตาของเธอนั้นเต็มไป

ด้วยชิงชังในตัวฉัน(รึเปล่านะ ไมแ่น่ใจ) เธอมองซกัครู่และเดินเชดิหน้าเขา้มา 

            ..อะไรเนี่ย...ช่วยให้เข้าปราสาทแท้...ยังจะมองหน้าแบบนัน้อีก...สวยซะเปล่าแต่ดูทา่ไม่เปน็มิตรเลยแฮะ...             

            ร่างของฉันเดินต่อมาเรื่อยๆจนมาถงึห้อง มือที่บอบบางของฉันก าลังจะเปดิประตู แต่แล้ว ก็มีสาวใช้ผู้หน่ึงเดินมา 

เธอโค้งค านับให้ฉันเล็กน้อยก่อนเอ่ย 

            “ท่านเฟรยา่ค่ะ ทา่นเคานท์เรียกพบดว่นค่ะ” 

             ฉันขมวดคิว้พร้อมกับถอนหายใจเฮือกใหญ่และฝืนใจตอบ 

            “บอกไปว่าให้เจ้านายเธอรอไปก่อน ฉันไปเก็บของนี่ก่อน” 



            “ค่ะ” สาวใช้ผู้นั้นโค้งตวัและเดินกลับไป 

 

            เหอะๆ...ให้ตาย!...เมื่อตะกี้บอกใหฉ้ันออกไป...แล้วก็เรียกฉนักลับมาอีก...เสียเวลาชะมดั....ไอ้นี่เข้าใจยาก

ชะมัด...ฉันเดินปังๆกลับไปท่ีห้องที่เย็นเฉียบของเขาผู้นั้นอีกครัง้และผลักเข้าไปทันที 

            ในห้องนั้น เจ้าของห้องยังคงนั่งอยู่โซฟาที่เดิม ทว่า! คราวนี้มีหญงิสาวทั้งสามคนท่ีอยู่ทีป่ราสาทเมื่อตะกี้อยู่พวก

ด้วย พวกเธอยืนอยา่งสงบเสงี่ยมอยู่ใกล้ๆเขาผู้นั่น ฉันเดินเบาๆเขา้มาและนั่งโซฟาที่อยู่ตรงข้ามกับชายหนุม่ผู้น้ัน 

            “มีอะไร” ฉันถามไปห้วนๆ 

            “นี!่ พูดจาใหเ้พราะกวา่นี้ไม่ได้รึไง” เสียงแหวเสียงหน่ึงแทรกมา  

            ใครฟะ...ฉันหันขวับไปตามเสียงและเห็นหญงิคนหน่ึงเขา้ เธอผู้นั้นมีรูปร่างสูงโปร่งหุ่นดรีาวกับสาวใหญ่ท่ีท างาน

แล้ว ผิวขาวเนียนดจุกลีบดอกไม้ที่บอบบาง ใบหน้าทีขุ่่นมัวด้วยความอารมณ์เสียนั้นสวยคงรูป และที่ฉันจ าได้แม่นก็คือ 

เธอผู้นั้น มีเรือนผมเกลียวสีบลอนด์เด่น 

             หญิงผู้น้ันไม่ได้ท าอะไรนอกจากจ้องฉันไม่กระพริบตาอย่างเดียว คิ้วเขม้สีบลอนด์ของเธอขมวดเป็นปมทันตา 

           ...ท าไมจ้องขนาดนี้ดว้ยนะยังกับจะจับผิดงั้นแหละ...เธอมองฉันอย่างดูแคลนก่อนจะพูดเหน็บแนมใส่ 

           “หน้าตาก็ดอียู่หรอกนะ แต่บังอาจพูดแบบนี้กับท่านเคานท์ได้ยังไง” 

           ...เฮ!้...จะพูดมันก็เรื่องของฉัน...แล้วมันเกี่ยวกับอะไรกับเธอเนี่ย!... 

           “นางนี่เป็นแบบน้ีอยู่แลว้ อซาเซีย” บุรุษผมสีเงินบอกและปัดเรื่อง “ช่างเถอะ” 

           “แต่ท่านค่ะ!” เธอนั่งขา้งๆชายหนุม่ผมสีเงินและเอาใบหน้าสวยของเธอแนบไปท่ีบ่าทีใ่หญ่กว้างของเขาพร้อมกับ

มองค้อนมาที่ฉัน “สาวใชอ้ย่างนางนี่จะไม่เกรงกลัวทา่นนะค่ะ แล้วมันเป็นใคร ท าไมถึงมาใส่ชุดนักปราชญ์ได้ยงัไง”              

           ...เฮ้ย!...เจ!๊...ฉันเป็นนักปราชญ์นะย่ะ...ไม่ใช่คนใช้นะ! 

           “นี่! นายเรียกฉันมาเพื่อมองดูฉากหวานเหรอ” ฉันเลิกคิ้วถามประชดเจา้ของห้องไป 

           “ไม่ใช่.....” เขาตอบส้ันๆและผลักสาวสวยผู้น้ันออกไปจากตน “ข้ามาพูดแผนเรื่องชงิมงกุฎต่างหาก”  

            ...ฮะๆๆ...รู้สึกว่าผู้หญิงคนน้ีจะเป็นพวกที่หลงรักไอ้นี่ล่ะมั้ง...หญิงคนนั้นจ้องมองเขาดว้ยความเจ็บปวดและหันมา

มองตาเขยีวปั๊ดใส่ฉันท่ีก าลังแอบหัวเราะเบาๆอย่างสะใจนิดหน่อย ใบหน้าที่หล่อคมคายหันไปแลหญิงสาวที่แต่งชุดยิปซี

ทั้งสาม และหันกลับมามองที่ฉัน 



           “อ้อ ลืมแนะน าให้เจา้รู้จกั” เขาพูดเนิบๆ “พวกนี้ คือ พวกนางระบ ายิปซจีากหมู่บ้านแม่มดเผ่าดาร์โกวาเนยี” 

           “ข้า เลเนีย   เมริกา้ ค่ะ” หญิงสาวผมสีน้ าตาลรา่งใหญ่แนะน าตัว เธอสูงกว่าฉันมาก และหุน่ดีราวกับนางแบบ  ผิว

นวลเนียนของเธอมีสีขาวอมเหลืองดั่งชาวเอเชียแท้ๆ ถามวา่หน้าตาดมีั้ย ก็ดี แต่มากนัก นัยน์ตาทีเ่ต็มไปดว้ยความ

อ่อนโยนของเธอมองมาที่ฉันและเผยรอยยิ้มทีเ่ปี่ยมไปด้วยความดใีจให้กับฉัน 

          “ข้า ฟิน  โกเรส ค่ะ” เด็กสาวผมซอยสีแดงร่างเล็กยกไม้เทา้ของเธอขึ้น ความสูงของเธอนั้นเตี้ยกว่าฉันเล็กน้อย 

หน้าตานา่รักเหมือนเดก็สาวทั่วไปท าให้เธอดูโดดเด่นในสามคนน้ีพร้อมกับผิวขาวปานกลางเหมือนหญิงชาวโรมาเนีย 

ดวงตาคู่งามมองฉันอย่างเปรมปรีด์ 

           “ส่วนข้า  อซาเซีย  คารซ์นิเกล” หญิงสาวผมสีบลอนด์พูดจากระด้างใส่และจ้องฉันอย่างกนิเลือดกินเนื้อ “แล้วเจา้

ล่ะ เป็นใคร” 

           “ฉัน  เฟรย่า   โนคาเอล” ฉันตอบขุ่นๆกับเธอคนนั้น “เป็นนกัปราชญ์ของที่น่ี ยินดีที่ได้รู้จกั”               

            ผู้ชายในกลุ่มหญิงสีค่นส่ายหัวเล็กน้อยราวกับรูก้่อนที่เริ่มกล่าวสุนทรพจน์ขึ้น 

            “แม่มดพวกนีม้าบอกว่าได้ข่าวเกีย่วกับมงกุฎเหมือนกัน และได้เชิญไปแสดงทีเ่มืองคลูจเพือ่ที่จะไปแสดงระบ ายิปซี

ที่เทศกาลนั้น” 

            “แล้วไง” ฉันย้อนถามและเอนตัวพงิไปกับโซฟา 

            “ข้าจะสง่เจ้าไปกับกองคาราวานของพวกนางไปเป็นคนใช้ของพวกนางซะ” น้ าเสียงที่ไม่สะทกสะท้านส่ังบัญชามา 

            ...คนใช!้!!... 

            “แล้วตอนที่พวกนางแสดงอยู่ เจ้าก็ขโมยมงกุฎมาซะ พวกครูเสดน่ะ ไม่ระวังแน่ เพราะไมม่กีลิ่นไอของพวกแวมไพร์” 

            “อะไรนะ!” ฉันแหวใส่ทันทีและระดมค าต่อวา่ชดุใหญเ่ป็นชุด “นี่นายจะให้ฉันไปชิงคนเดียวหรอ! ฝันไปเหอะ! 

อยากไดก้็ไปเองซ!ิ คนอะไรเห็นแก่ตัวชะมัด! ปล่อยให้ผู้หญิงไปชิง! เฮอะ! วิซิอัส นายมันขี้ขลาด!” 

            “เอ๊ะ! นางนี”่ อซาเซียฉุนเฉียวใส่ “ท่านเคานท์เลือกสิ่งที่ดทีี่สุดและ เจ้ายังจะมาว่าทา่นอีก ปากเสียอย่านีต้้องส่ัง

สอน!” 

            “...อ-ซ-า-เ-ซี-ย...” ดวงตาคมกริบของวิซิอัสผู้นั้นเหลือบทางหางตา น้ าเสียงลากๆเรียกขานเธอคนนั้นเย็นยะเยือก

ราวกับน้ าแข็ง “อย่ายุ่ง” 

            หญิงสาวผู้นั้นเงียบไปทันทีและเบือนหน้าอยา่งไม่สบอารมณ์ เขาพดูต่อ 



            “ใครบอกเจา้วา่ใหเ้จา้ไปคนเดียว” สีหน้าตายนิง่สนิทของเขาหันมาที่ฉัน เขาอธิบายต่อ “ขืนปล่อยเจ้าไป ทีปีสก็ชงิ

ตัวเจ้าไปพอดี เพื่อความปลอดภยัของแคว้น ถงึยังไงก็ปล่อยใหค้นส าคัญระดับแคว้นไปคนเดียวหรอก พวกขา้จะไปดว้ยล่ะ

กัน” 

            ...ตอนแรกพูดซะซึง้เชียว แต่หลังๆนี่ชักรู้สึกหมั่นไส้โว๊ย... 

            “โอเค!” ฉันตอบหงิก...อยากจะรู้จริงๆวา่จะวางแผนยังไง... “แล้วพวกเราจะเข้าไปในนั้นยังไงโดยไม่ต้องถูกพวกนั้น

จับได”้ 

             ชายหนุ่มถือแกว้ไวน์ท่ีบรรจุไปด้วยไวน์และแกวง่ไปมาเล็กน้อย เหมือนกับก าลังใชค้วามคดิอะไรบางอยา่ง ความ

เงียบสนิทกลับคืนมาอีกครั้ง  

             และจู่ๆเลเนียยิ้มน้อยๆขึน้มาและเสนอดว้ยน้ าเสียงที่สุภาพ 

             “ท่านค่ะ ทางเราขาดนกัระบ ายิปซีไปคนหน่ึงกับนักดนตรปีระมาณ3คนค่ะ” 

             ดวงตารีสีมรกตเตม็ไปดว้ยความเขา้ใจความหายในส่ิงที่เธอ เขาวางแกว้ไวน์ใบนั้นลงและกล่าวมา 

             “เฟรย่า เจ้าปลอมเป็น นางระบ าซะ พวกข้าจะปลอมเปน็นักดนตรีเอง” เสียงเรียบๆบอกมา 

             “หา!” ฉันโวยวายไป “นายจะให้ฉันไปเป็นนางระบ าหรอ! คิดถูกรึเปล่าเหอะ!” 

             “ไม่เป็นไรค่ะ ทางเราฝึกให้ได้ค่ะ” ฟินตอบเสียงใสทันท ี“มีหลายคนท่ีเป็นคนไม่ได้เรื่องมาฝึกกับเราแล้วโด่งดงัทั่ว

ประเทศเลยค่ะ 

             สีหน้าของฉันตอนนี้ซีดไป…ซีดเหมือนกระดาษขาวที่วา่งเปล่า...กฉั็นน่ะ...ฉันน่ะอับโชคเรื่องเต้นเลย จะบอกให!้...

ตั้งแตเ่กิดมา ไมเ่คยสอบผ่านวิชาเต้นร าเลย...วิชานี้นะเป็นวชิาเดียวที่ฉันสอบตกวชิานี้ทุกปเีลย ฟิสกส์น่ะ ยังเอาตวัรอดได้

...แต่ไอ้น่ีน่ะฉันยอมยกธงขาวตั้งแต่เริ่มเลย... 

              “งั้นก็ไม่มีปัญหาซินะ” ชายหนุม่เดาและหันไปถามเรื่องราวจากเหล่าแมม่ดสาว “แล้วเทศกาลจะเริ่มเมื่อไหร่” 

              “อีกสามวันค่ะ” น้ าเสียงของเด็กสาวที่เต็มไปดว้ยความสดใสว่า “และก็ต้องไปตั้งแต่วันน้ีด้วย” 

              “วันน้ีเลยเหรอ!” ......เฮ!้........พูดจริงเหรอ!....ไม่ๆ ไม่ๆๆๆๆๆ...... 

              แม่มดสาวทัง้สองพยกัหน้าอย่างมั่นใจเต็มทีก่ับค าตอบที่บอกมา ฉันหันไปมองเขาและส่ายหน้าทันที 

              “ไม่! ให้คนอื่นไปแทนฉันซะเถอะ”ฉันลุกขึ้นพรวดและหมนุร่างทันที “ถ้าเอาฉันไป นายจะดวงซวยอยา่งมหันต์!” 

              ...ยังไงฉันก็ต้องออกไปจากห้องนี้ก่อน ไม่งั้นโดนบงัคับแน่... 



“ปึ้ง!” 

              เสียงประตูบานใหญ่ดงัขึ้น ฉันชะงักและยืนน่ิง เพราะ เลเนียและฟินใช้ไม้เทา้สีทองหัวเปน็รูปค้างคาวกันไว้ที่

ประตู พวกเธอสองคนหรี่ตาลงและมองฉันอย่างจรงิจัง  

              “ไม่ได้ค่ะ ท่านเคานท์ส่ังให้ไป ท่านก็ต้องไป” เลเนียพูเสยีงเขม้ 

              “ไม่งั้นอย่าหาวา่พวกขา้ไม่เกรงใจท่านนะ” ฟินว่ามา           

               ...โห...พวกแม่มดเผ่านี.้..จงรักภักดีกับนายนี่ชะมัด...ขนาดไม่ได้เป็นคนรับใชใ้นปราสาท...ยังกันขนาดนี้...แล้ว

ถ้าเป็นนี่ ฉันคงโดนลากไปแล้วล่ะมั้ง... 

            ฉันเดินถอยหลังและทิ้งตวัลงไปท่ีโซฟา เสียงถอนหายใจของฉันดังขึ้นอยา่งซังกะตาย เจ้าของห้องเรยีกสาวใช้ที่ยืน

อยู่มุมห้องมา หญงิสาวผู้นั้นโคง้ค านับและเงยหน้าขึ้นเพื่อรับค าส่ัง 

            “ไปบอกโรยาตุสกับคารม์ิลเลียนใหเ้ตรียมตัวเก็บของไปเมืองคลูจกับข้าเดี๋ยวนี้เลย” ชายหนุ่มส่ัง  

            “ค่ะ ท่านเคานท์” 

            สาวใช้ผู้นั้นรีบเดินออกไปจากห้องทันที....อ้า...หาช่องโหว่เจอแล้ว...ขอชิ่งไปก่อนนะพวก...ฉันกระเด้งฉับและรีบวิง่

ตามไป แต่ไมเ้ท้าสีทองไดก้ันไว้อกี! 

            สองสาวจ้องไม่เลิกและยงัคงกันไว้อยา่งหนาแน่น...ถ้าไม่ถอย...ต้องโดนมนตร์จากไมเ้ท้าสีทองร่ายให้ตวัฉัน

กลับไปท่ีเดิมแน่... 

            “จะไปไหนค่ะ ท่าน” ฟินถามเสียงดุๆ  

            “ฉันขอไปเก็บเสื้อก่อน” ฉันกลอกตาไปมาและยิ้มกวา้ง “แล้วฉันจะมา”.....สงสัยต้องใช้ทริคนี้ซะแล้ว... 

            แต่! แม่มดสาวทั้งสองสา่ยหน้าและล่ันค าขาดไป 

            “ไม่เป็นไรค่ะ ทางเรามีเส้ือเตรียมไว้ให้พวกท่านพร้อมอยู่แล้ว”  

            ..โธ่เว๊ย...ท าไมต้องเตรียมของพร้อมไว้นะ...จะชิ่งหนีไปไงดีเนี่ย...ฉันหันไปมองหน้าบุรุษผมสีเงินอีกครั้ง เขาเทา้

คางและลุกขึ้นยืนเต็มสูงพร้อมกบัค่อยๆเดินมาที่ฉัน ดวงตาลึกลบัและคมกริบคู่นั้นหร่ีลงและจ้องมองฉันอย่างไม่วางตา 

            “จะแอบหนีกลับไปท่ีห้องเหรอ” เขาถามหยัง่เชิง  

            “กลับอะไร!๊...เปล๊า!.....” ไอ้นี่รู้ทันซะแล้ว...ยังไงก็ต้องหลอกให้ได ้



            “หน้าอยา่งเจ้า เชื่อไม่ไดห้รอก” พูดยังไม่ทันจบ ชายหนุ่มผู้นั้นก็เดินเขา้มาใกล้ฉันมาเรื่อยๆ “เจา้มันฉลาด...จนน่า

กลัว...กับความคดิแผลงๆ...” ฉันถอยหลังไปเรื่อยๆจนไปชนกับฝาผนังหินท่ีเย็นเฉียบเข้า ใบหน้าของฉันมุ่นคิ้วด้วยความ

สงสัย 

            “นายจะท าอะไรฉันน่ะ” ฉันถามไปอย่างหวั่นๆ 

            ริมฝีปากบางเฉียบไม่ปรปิากส่ิงใดออกมา เขาเพียงแค่โน้มใบหน้าทีซ่ีดขาวและคมคายมาใกล้กับฉันมากขึ้นจนลม

หายใจอุ่นๆของเขาผู้นั้นกระทบไปท่ีใบหน้าของฉันและเห็นเขี้ยวสีขาวยาวจากในปากของเขา ดวงตาสีเขยีวที่เต็มไปดว้ย

ความน่ากลัวจ้องมองฉันไม่หยุด ราวกับต้องการส่ืออะไรบางอย่าง 

            และทันใดนั้น! มือที่เรียวยาวของเขาได้โอบอุ้มฉันขึ้นแผ่นหลังที่กวา้งใหญ่ของเขาทันที!  

           “วิซิอัส! นายปล่อยฉันลงเดี๋ยวนี้นะ!” ฉันดิ้นไปมาและรัวทบุแผ่นหลังของเขาอยา่งแรงทันที “ไม่! ฉันไม่ไป! ฉันไม่ไป

เด็ดขาด! ปล่อยน๊า! ปล่อยซี!้ ไอ้บ้า! ปล่อย! ปล่อยเดี๋ยวนี!้” 

            แต่...เขากลับไม่สนใจกับค าพูดของฉันเลยแม้แต่นิดเดียว! ไม้เท้าสีทองของแม่มดสองสาวได้แยกออกจากกัน 

ประตูสีด าที่อยูเ่บื้องหนา้ของเขาได้ถูกเปดิออกเองอยา่งอัตโนมัติ เขาเดินโฉบตวัปลิวน าพวก3สาวแม่มดทันที  

           ฉันยังโวยวายและพยายามจะดิ้นให้หลุดออกจากไอ้แผ่นหลังบ้านี่! พร้อมกับทุบแผ่นหลังของเขาตลอดๆทาง 

          ...นี่ขนาดสุดแรงเกิดแล้ว ไอ้บ้านี่กลับไม่สะทกสะท้านต่อความเจ็บเลย... ร่างสูงโปร่งนั้นเดินผ่านระเบียงทีเ่ตม็ไป

ด้วยตระไคร้ ผ่านบันไดหินท่ีชันและเต็มไปดว้ยความชื้นแฉะ จนไปถึงหน้าประตูของปราสาท 

          ที่น่ันมีรถคาราวานสีน้ าตาลคันหน่ึงและม้าสีขาวปลอดอกีสองตัวรออยู่เบื้องหน้า รอยและคาร์มิลขี่ม้าสีน้ าตาลของ

พวกเขารออยู่ มา้เหล่านั้น สะบัดหัวสองสามทีราวกับทักทายเขาผู้นั้น  

          ชายหนุ่มผมสีเงินพยักหน้าให้แก่พวกแม่มดพวกนั้น พวกเธอรีบวิ่งแจ้นไปเปดิประตูไม้ดัง่ตารางคกุรอรับ ร่างสูงโปร่ง

โยนร่างของฉันลงไปในรถอยา่งแรงทันที          

          ฉันพยายามลุกขึ้นและตะเกียกตะกายเพื่อจะไปเปดิประตอูอก แต่หญิงสาวผมสีน้ าตาล ล็อกกุญแจประตูทันที ชาย

หนุ่มเดินกลับไปท่ีปราสาทอกีครัง้และเก็บดาบท่ีฝังอยู่ที่พื้นของปราสาทเขา้ฝักดาบหนังสีด าของเขา  

          “ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะ! ปล่อยเดี๋ยวนี!้” ฉันจับประตูคารานวานและเขยา่หลายครั้ง เสียงประตูไม้กับแม่กญุแจเหล็ก

ขึ้นสนิมได้กระทบกันก๊องแก๊งๆตลอด “วิซิอัส! ไอบ้า! ปล่อยฉัน! ปล๊อย! ไม่งั้นรถคาราวานทึมทึกคนัน้ีฉันกระโดดให้พังเป็น

ชิ้นๆแน!่ ปล่อยฉันออกไป! ยุคนายยกเลิกระบบทาสแล้วนะ! ฉันไม่ใช่ทาสที่จะถกูขังเหมือนหมาแมวนะ! ปล่อยซี!้” 

          ชายหนุ่มยงัคงเมินเฉยกับการโวยวายไม่รู้จักหยุดของฉัน...เฮ้ย!...เจ็บคอแล้วนะ...หูหนวกหรือไงเนี่ย...เขาขึ้นขีม่้าสี

ด าร่างใหญ่ท่ีเขาใช้ประจ า มา้ร่างใหญ่สีด าตวันั้นโผล่หน้ามามองฉันและส่งเสียงทักทายฉันเล็กน้อย 



          “เซราบัส! ช่วยบอกเจา้นายของนายหน่อยซิ” ฉันหอบและกระซิบบอกมัน “ว่าฉันไม่อยากไปจริงๆ” 

            อาชาตัวนั้นกลับส่ายหัวราวกับจะบอกว่า ไม่ได้จรงิๆ ถา้เจา้นายเลือกอะไรก็แล้วแต่เจ้านาย ดวงตาสีนิลคู่นั้นมอง

อย่างสงสารในตัวฉัน เจา้ของตัวมันได้ควบให้มันเดินไปข้างหน้าเล็กน้อย  

            เหล่าแม่มดสาวท่องมนตอ์ะไรซักอย่าง ไม้เทา้สีทองได้ส่องแสงสีทองเรืองรองเล็กน้อยและกลายเป็นก าไลรูป

ค้างคาวทันที พวกหล่อนสวมก าไลไปท่ีข้อมือของพวกเธอและขึ้นขีม่้าสีขาวที่รออยู่ หญิงสาวผมสีน้ าตาล ขึ้นบังเหียนของ

รถคาราวานคันน้ัน ม้าสีน้ าตาลสองตัวร้องเล็กน้อย เธอหยิบแส้สีด าสนิทและฟาดใส่ม้าสองตัวนั้นทนัที 

“เพี๊ยะ!” 

“ฮี้ ~” 

            เสียงของมา้เหล่านั้นร้องขึ้น พวกมันควบไปเบื้องหนา้ทันที กงล้อของรถไดเ้คลื่อนออกจากปราสาทมุ่งหน้าไปสู่ป่า

ทึบที่ไกลแสนไกล ม้าของพวกวิซอิัสได้ตามหลังรถคาราวานคันน้ัน ฉันเกาะอยู่ที่ประตูและตะโกนแว๊ดๆถามชายผู้นั่งอยู่บน

ม้าสีด ารา่งใหญ่ทันที 

           “นี่นายจะพาฉันไปไหน!” ฉันถามเสียงแหว 

            “หมู่บ้านดาร์โกวาเนีย” เขาตอบกลับมาส้ันๆอีกแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต ำนำนท่ี 8  อุปสรรคระหว่ำงทำง!!!! 

 

            รถคาราวานไดโ้ยกเยกไปตามทางลูกรังที่ขรุขระ กงล้อไม้ของคาราวานเก่าบุโรท่ังได้สง่เสียงเอี๊ยดอ๊าดตาม

ทาง ผ้ามา่นสีแดงเกา่ๆและขาดเป็นรูบางจดุที่ปิดทางประตูรถไดป้ลิวไปตามแรงลม เหล่าอาชาหลากสีได้เดินไปตามขา้งๆ

คาราวานคันนั้น เสียงกุบกับได้ดงัขึ้นไปเรื่อยๆเป็นจังหวะ ฉันหน้าเบ้พร้อมกับนั่งพงิกับขา้งฝาในรถคาราวานคันนั้นในรถ

อย่างซังกะตาย  

             ตะวันจากฟากฟ้าที่สาดส่องมาที่รถของพวกฉัน บัดนี้มันค่อยๆลับเลือนหายไปตามกาลเวลา เงาที่อยู่ตามผืนดิน

ค่อยๆกลืนไป ความมดืมิดได้ปกคลุมไปท่ัวฟากฟา้ราวกับผ้าสีด าอมม่วง เมฆาสีด าได้เล่ือนมาอีกครั้ง แสงดาวไดก้ระพริบ

วับวาวราวกับเพชรที่ประดับบนผืนผ้าอีกครั้ง ฉันหันไปมองรอบๆในคาราวานคันนั้น มีหมอนสีด าทีแ่สนอ่อนนุ่ม2-3ใบกับ

ผ้าห่มบางๆสีทองที่ปักดว้ยลายสีเ่หล่ียมผืนหนึ่ง  

            ร่างของฉันค่อยๆคลานไปและล้มตัวลงนอนบนหมอนใบหน่ึงที่อยู่ในสุด เปลือกตาของฉันค่อยๆปรือลงดว้ยความ

อ่อนเพลียทั้งวันและปิดลง ซักพกัฉันก็เข้าสู่ห้วงนิทรา จากนั้นฉันกจ็ าอะไรไม่ได้เลยว่ามันผ่านไปนานแค่ไหน 

            เวลาได้ผ่านไปนานแสนนานแต่มันรู้สึกเพียงแค่ชัว่ครู่ ฉันได้ยินเสียงหญงิชายหลายคนคยุกันอยู่บางอยา่ง 

             “ขอโทษนะค่ะที่พวกข้าต้องพาพวกทา่นมาล าบาก” เสียงที่สดใสเฉกเด็กสาวกล่าว “ทางแถบนี้ขรุขระมากอยู่แลว้

ล่ะค่ะ” 

             “ไม่เป็นไร” เสียงเรยีบเฉยที่ฟังแล้วคุ้นเคยบอก “มันเป็นงานท่ีพวกขา้จะต้องไปอยู่แล้ว” 

             “แล้วไปถึงพวกเจ้าจะบอกพวกคนหมู่บ้านของพวกเจ้ายงัไง” เสียงที่ดูกงัวลถาม “ในเมื่อหมู่บ้านพวกเจ้าไม่ชอบให้

คนแปลกหน้าเขา้มาน่ะ” 

             “ไม่ต้องห่วงค่ะ” เสียงที่ดูใจดีเป็นพิเศษของหญงิสาวบอก “พวกขา้มีปา้ยเข้าหมู่บา้นอยู่แล้ว และพวกท่านเป็น

เจ้านายของท่านแม่มดเฮลดว้ย พวกเขาต้องยอมแน่นอน” 

            “งั้นก็ไม่มีอะไรท่ีต้องเป็นห่วงและ” เสียงที่สบายๆเอ่ยและเปรยขึ้น “ว่าแต่ ท่านเฟรย่าเงียบไปเลยแฮะ” 

            “สงสัยนางนั่นหลับไปแล้วล่ะ” เสียงเย็นๆว่า 

            “ก็เจา้ใช้ท่านเฟรยา่ซะขนาดนั้น ไม่หลับก็แปลกแล้วล่ะ” เสียงสบายๆบอกต่อและถามหยัง่เชิง “ไม่ใจรา้ยไปหน่อย

เหรอ เพิ่งรบเสร็จหมาดๆ ก็ใช้ท างาน แถมยังโยนขึ้นรถให้มาชงิมงกุฎกับพวกเราอีกเนี่ย” 



            “ข้าวา่ท่านใจดีที่สุดแล้วล่ะย่ะ” เสียงทีก่รีดแหลมส่งเสริม “ไม่มีมารยาทอย่างนางนั่นน่ะ ควรใชม้ากกวา่นี้ซะด้วย

ซ้ า”     

            “ท่านน่ะใจร้ายเกินไปและนะค่ะ” เสียงที่ใจดีแยง้มา “ไม่คิดจะให้หญงิสาวตวัเล็กๆพกับ้างเลยเหรอค่ะเนีย่ ท่านเอง

ก็อายุน้อยอยู่ดว้ย”  

            ฉันค่อยๆดันร่างขึ้นจากพื้นไม้และคลานไปแถวๆประตูไมเ้พื่อได้ยินชดัขึ้น เสียงทีเ่ย็นๆไดเ้อ่ยขึ้นมา 

             “ไม่หรอก นางนั้นน่ะ นสัิยไม่เหมือนคนอื่น” เขาว่า “ทั้งดือ้ ชอบขัด จะไปไหนก็ไม่บอก  คดิจะไปก็ไป แถมเจ้าเล่ห์รู้

มาก เชื่อค าพูดไม่ได้ ใช้แค่นี้ไมม่ากเทา่ไหร่หรอก แล้วนางนั่นน่ะไม่ต้องพกัด้วย วา่งงานเกินไป” 

             หนอยยยยยยย!.....วิซิอัส.....ว่าฉันหรอ!....ฉันก าลังจะเปดิม่านออก แต่จู่ๆก็มีเสียงอีกเสียงขัดจงัหวะมา 

            “วิซิอัส” เสียงสบายๆนั่นพูดต่อ “ท่านเฟรย่า...ไม่ใช่...เธอคนนั้นนะ ที่จะท าได้ทุกอย่างตามที่ใจของเจ้าเรียกร้อง 

ท่านไม่ใชค่นเดียวกันกับนาง ไม่ใช่ ฟะ...” 

            ...เธอ...หมายใครนะ.... 

            “หยุดพูดเดี๋ยวนี!้ คาร์มิล!” เสียงของชายผู้น้ันตวาดเสียงกรา้วทันที จากเสียงเย็นๆกลับเต็มไปดว้ยความโกรธ

เคืองทันตา 

            ทุกเสียงต่างเงียบไปทันทีหลังได้ยิน เสียงสบายๆเอย่ขอโทษจากใจ 

            “เอ่อ..ข้า...ขอโทษที่พูดถงึ...เขา” เสียงนั้นเต็มไปด้วยความส านึกผิด “ข้าเพียงแคค่ิดถงึนางก็เทา่นั้น” 

            ฉันได้ยินเสียงถอนหายใจเฮือกใหญ่อย่างเหน่ือยอ่อนก่อนจะได้ยินเสียงพูด 

            “ไม่เป็นไร” เสียงกลั้นอารมณ์ขุ่นเคืองตอบกลับมาและพดูเย็น แต่ฟงัแล้วรู้สึกหดหูใ่จยังไงไม่รู้ “ทีหลัง...อย่าพูดถึง

อีก ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ขา้ขอให้เรื่องนี้ปดิตายไปกับตวัพวกเจ้า...ตวัข้า...และก็...” 

            เสียงนั้นชะงักเล็กน้อยและกล่าวต่อ 

            “ห้องแห่งการลืม โดยเฉพาะ อย่าให้นางนั่นรู้เดด็ขาด” 

            ...หมายความว่าไงนะ...ฉันเป็นตัวแทนเหรอ...แล้วท าไมต้องใหเ้รื่องของเธอที่พูดถงึต้องปดิตายไปด้วย...แตช่่าง

มัน!...ที่รู้ก็คือ เมื่อตะกี้ไอ้หมอน่ีวา่ฉัน!... 

             ม่านสีแดงเกา่ๆที่กั้นประตูไม้คาราวานได้ถูกเปิดออกทันที ฉันยื่นหน้ามาและแหวใส่ 



             “นี!่ คิดจะนินทาน่ะ เบาๆหน่อยซ”ิ  คิ้วของฉันชนเข้าหากนั นัยน์ตาสีแดงดั่งโลหิตฉานของฉันจ้องไปท่ีชายหนุม่ผม

สีเงินด้วยสายตาทีค่มกริบราวกับมีดที่ถูกลับดว้ยหินลับมดี “ฉันหลับอยู่ เสียงพวกนายน่ะดงัมาก รู้มัย้” 

            “พวกขา้ไม่ได้นินทา” ชายหนุ่มผู้น้ันตอบ “แค่คุยกันตามปกติ ก็เทา่นั้น เจา้ดันตื่นเอง ชว่ยไม่ได้” 

            ...โห...แก้ตัวน้ าขุ่นๆตอ่หน้าเลยเหรอ...นี่หรอ...ราชันย์แวมไพร์...เฮอะ!...นิสัยนี่ไม่ควรจะไดด้้วยซ้ า... 

           “แล้วไอ้ที่บอกมาวา่ ทั้งดือ้ ชอบขัด คดิจะไปก็ไป เจ้าเล่ห์ รู้มาก เชือ่ค าพดูไม่ได้ เคา้ไม่ได้เรียกว่านินทาหรอ” 

ฉันเถียงจนแทบจะไม่ได้หายใจตอ่ทันที 

           ชายหนุ่มก้มหน้ามามองฉันด้วยสายตาทีเ่ฉยเมย ราวกับวา่เขาไม่สนใจอะไรเลยกับค าพูดของฉันแม้แต่นิดเดยีว ทุก

คนในกองคาราวาน ยกเว้นฉันกบัเขา ตา่งอมยิ้มด้วยความข ากับค าตอบที่แก้ตัวของเขา  

           “นั่นน่ะ เขาเรียกว่า กล่าวถึงบุรุษที3่” น้ าเสียงทีเ่รียบๆตอบกลับมาดว้ยค าที่ส้ันๆแต่ไดใ้จความ 

            

           “ไม่ใช่ย่ะ!” ฉันโต้กลับ “กล่าวถงึบุรุษที่3 กับ นินทา มันคนล่ะความหมายเลย จะบอกให!้” 

            ทุกคนในกองคาราวานยงัคงแอบหัวเราะในล าคอเพื่อไมใ่ห้มีเสียงเล็กลอดออก แต่ก็มเีสียงหึๆดังขึ้นมาเล็กน้อย

พอควร ดวงตาสีแดงฉานของฉันมองตาขวางใส่ทุกคนทันที พวกเขาจงึหยุดหวัเราะและยิ้มกวา้งแทน 

            “เถียงเป็นไฟแลบได้ แสดงวา่มีแรงล่ะซินะ” ชายหนุม่ใช้นิว้ของเขาเกาที่แก้มขา้งซ้ายของเขาเบาๆพร้อมกับเรียก

หญิงสาวที่บังคับคาราวานอยู่ “เลเนีย หยุดรถก่อน” 

           หญิงสาวผมสีน้ าตาลดึงเชือกที่บังคับเหล่าอาชาขึ้น อาชาสีน้ าตาลทั้งสองถอยเล็กน้อยและยืนหยุดนิ่ง เหล่าอาชา

ทั้งกองคาราวานหยุดเช่นกัน เธอลงมาจากบงัเหยีนและเดินไปหาชายหนุม่ผู้น่ังอยู่บนอาชาสีด าทันที 

           “มีอะไรรึค่ะท่าน” หญิงสาวเอ่ยวจีถามไถ ่

           “พวกเจา้ขึ้นไปนอนพักในรถซะ เดีย๋วเฟรย่าจะบังคับบังเหียนต่อให้” ชายหนุม่บอก เหล่าหญิงสาวมองหนา้ด้วยกัน

และยิ้มกว้างเห็นฟันที่เรียวงามดว้ยความดใีจ “ส่วนม้าของพวกเจา้ พวกขา้จะจูงเอง” 

           “ขอบคุณมากค่ะ ท่าน” พวกหญิงสาวในชุดนางระบ ายิปซขีอบคุณ พวกเธอลงมาจากมา้และเดินไปท่ีคาราวาน 

          “เฮ้ย! นายยงัไม่ได้ถามความสมัครใจของฉันเลยนะ” ฉันจับประตูเขยา่หลายที  

             หญิงสาวผมสีน้ าตาลหยิบกุญแจออกจากระเปา๋กางเกงสไตล์อาหรับและไขแม่กุญแจออกเบาๆ หญิงสาวผมบล

อด์กระชากประตูไม้ออกและลากฉันออกมาพร้อมกับผลักฉันจนฉันหกล้มไปลงบนพื้นดินลูกรังนั้น 



            พวกเธอก็กระโดดเขา้ไปน่ังแทนที่ พร้อมกับปิดประตูไมเ้กา่ๆบานนั้น ฉันลุกขึ้นและปัดกระโปรงสองสามที สายตา

ของฉันหันไปจ้องหญิงสาวผมบลอนด์ด้วยความแค้นอยา่งสุดๆ กอ่นท่ีหญิงสาวผู้นั้นยิม้แสยะใส่ฉันอย่างสะใจ 

            “ไปท างานได้และ” เสียงที่กรีดแหลมวา่และใช้มือไล่ฉัน “ได้เวลาที่พวกข้าจะต้องพกัแล้วย่ะ” 

            ฉันหันไปมองชายหนุม่ผมสีเงิน ฟันกรามของฉันได้ขบถี่ยบิ และเดินปึงปังไปท่ีบังเหียน ก้นของฉันได้กระแทกลงไป

เบาะก ามะหยี่สีน้ าตาลทันท ีรอยและคาร์มิลบังคับม้าให้เดินไปใกล้ๆม้าสีขาวสองตวัที่ไร้บุคคลนั่งอยู่บนตัวมันและจูงเชือก

มา มา้สีด ารา่งใหญ่เดินมาใกล้ๆฉันและส่งเสียงครางเบาๆ 

           “เฟรย่า อย่าอู”้ ...ค าส่ังส้ันๆตามมาหลอกหลอนอีกแลว้เหรอ... “ไม่งั้นเราจะเสียเวลาไปอีก” 

            ฉันจับเชือกบังคับดว้ยมอืทั้งสองและกระชากขึ้นอย่างซงักะตาย อาชาสีน้ าตาลทั้งสองตัวเริ่มเดินไปสู่เส้นทางทีเ่ตม็

ไปด้วยดินลูกรงัอีกครัง้ เหล่าอาชาที่เหลือเดินตามมา อาชาสีด าเดนิมาข้างๆฉันและเดินด้วยท่าทางที่สง่างาม  

             เมฆาสีนิลจากฟากฟ้าได้บดบังพระจันทร์อีกครา มีเพียงแต่แสงดาวที่พรา่งพราวจากฟากฟ้าส่องแสงอยูเ่ป็นเรื่อๆ

เป็นแสงสว่างบอกทาง พวกเราได้เดินเข้าสู่ป่าที่รกชัฏและมืดสนทิ มีหมอกสีขาวขึ้นจางๆ อากาศแถวนั้นเริม่เย็นขึ้น มอืที่

อ่อนนุ่มและบอบบางของฉันเย็นเฉียบจนฉันไม่สามารถจับเชือกอยู่ ฉันจึงดงึเชือกบังคับขึ้นเพื่อใหอ้าชาคู่นั้นหยุด และเอา

ฝ่ามือทั้งสองขา้งถูกันเพื่อใหเ้กิดไออุ่นบางๆ วซิิอัสก้มลงมาต่อวา่ 

            “เร็วๆ อยา่ชกัชา้” 

             ....ชิ!...ว่าฉันอีกแล้ว...คิ้วของฉันได้ชนกันอีกครัง้ 

             “นี!่ รีบมากนกัก็ท าเองซ ิส่ังแต่ฉันอยู่ได”้ ฉันจ้องสายตาทีค่มกริบและเยือกเย็นคู่นั้นของเขา “นายมีสิทธิ์อะไรบอก

ส่ังให้ฉันท า” 

             “ข้าเป็นเจ้านาย เจ้าเป็นลูกน้อง” ชายหนุ่มตอบด้วยน้ าสียงที่เรียบเฉย “เจ้านายมีสิทธิใ์ช้ลกูน้องไม่วา่กรณใีดๆก็

ตาม โดยไมต่้องถามความรู้สึกของลูกน้อง” 

             ...นี่ถ้าในยุคนี้มันมีศูนยเ์รียกร้องสิทธิแรงงานล่ะก็ ฉันจะเป็นคนแรกที่จะไปเรียกสิทธิบ้าและผลาญเงินจากไอ้บ้านี่

... 

             “นายจงใจแกล้งฉันใช่มะ่” ฉันถามอยา่งเหลืออดเหลือทน 

             ชายหนุม่ถอนหายใจเฮอืกใหญ่และสาดส่องนัยนต์าสีมรกตทีเ่ย็นชามาทางฉัน 

              “ถ้า...ใช่...” เขาเลิกคิว้ขึ้นและท าทองไม่รู้ร้อน “แล้วจะท าไม” 

             “นี!่นาย” ฉันแยกเขี้ยวใส่ 



“แซ่กๆ” 

            จู่ๆ เสียงใบไม้ที่เสียดสีกนัตามพุม่ไม้ดังขึ้น! สีหน้าของชายหนุ่มผมสีเงินเปล่ียนไป ดวงตาของเขาได้เบิกกวา้งและ

เงยหนา้ขึ้นทันท ีเขาชักเชือกขึ้นเพื่อให้ม้าสีด าร่างใหญข่องเขาหยดุเดินและหันไปมองรอบๆ เหล่าอาชาทัง้กองคาราวาน

หยุดเดินเมื่อเห็นเขาผู้นั้นหยุด ร่างสูงอีกสองหันไปมองรอบๆบริเวณป่าแถวนั้นเช่นกัน หมอกสีขาวยิ่งลงหนาจัด จนเห็นทาง

เบื้องหน้าไมช่ัด 

             “อะไรน่ะ” ฉันกระซิบถามวิซิอัสผู้นั้น 

             “เงียบๆก่อน” เขาส่งเสียงกระซิบกลับมา ใบหนา้ที่เรียบเฉยเริ่มตงึเครียดกับส่ิงที่ก าลังประสบ “เตรียมตวับังคับ

บังเหียนได้แลว้ ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น เจ้าข้ามสะพานไปข้างหน้าก่อนเลย” 

             ฉันพยักหน้าช้าๆและจับเชือกที่ล่ามพวกอาชาขึ้นอย่างไมพ่อใจเทา่ไหร่นัก.....แต่บรรยากาศแปลกๆแบบนี้...ยังไง

ก็ต้องฟงัซินะ........ 

“แซ่กๆ แซ่กๆ” 

             เสียงเสียดสีของใบไม้แห้งๆได้ดังขึ้นอีกครัง้ ชายหนุ่มทั้งสองชักดาบท่ีเหน็บไว้ขา้งกายและจับให้มั่น พวกเขาสาด

ส่องสายตาไปรอบๆป่าอีกอย่างระแวดระวัง ทวา่ บุรุษผมสีเงินมองไปเบื้องหน้าด้วยสายตาทีเ่ยือกเย็นและล่ันวาจาอยา่ง

ชัดเจน 

             “ซ่อนไปก็ไม่มีประโยชนห์รอก โอเวน” 

             เพียงแคอ่ึดใจเดียว................... 

“ฟุบ!” 

“ตึก!” 

             ก็มีเสียงใบไม้เสียดสีและเสียงที่ฝ่าเท้าจ านวนมากเหยียบสู่พื้นพสุธาเบื้องหน้าของพวกเรา หมอกสีขาวค่อยๆจาง

หายไป เผยใหเ้ห็นกลุ่มคนจ านวนมากยืนมองพวกเราดว้ยสายตาที่เกรี้ยวกราด  

             และแล้วก็มี บุรุษผู้หน่ึงเดินมาหน้ากลุ่มคนเหล่านั้น...ใบหน้าที่ดูโทรมและหม่นหมองนั้นมหีน้าตาละหมา้ยคล้าย

เอริคมาก...แต่กลับมีรอยยิ้มมมุปากที่เยาะเย้ยใส่ชายหนุ่มผมสีเงนิแทน รอยยิ้มแบบนั้นท าให้ฉันแยกออกเลย เพราะ เอริค

ไม่เคยยิม้เยาะเย้ยให้ใคร...เขาใส่เส้ือคลุมผ้าก ามะหยี่สีด ากับหมวกปีกกว้าง 

             “ประสาทสัมผัสของเจา้ยังคงไวเดิมเลยนะ วิซิอัส” เสียงที่เยาะเยย้ถากถางผสานความชมเชยเอ่ยขึ้น 



             “ตัวเจ้าเองก็เช่นกัน” วิซอิัสชมแบบมีสีหน้าที่ไม่รับกับค าพูดและหยิบผ้าคลุมสีด าผืนหนึ่งออกมาจากเสื้อคลุมของ

เขา “รู้ว่าพวกขา้จะต้องมาที่น่ี” 

             ชายหนุ่มที่ถูกนามวา่โอเวนหัวเราะกกึก้องขึ้นมา 

             “คนที่ค้นพบมงกุฎอย่างพวกขา้ ไม่รู้ได้ยังไงว่าพวกเจ้าจะมาที่น่ี” เขาบอกกลับ “ใจจริง ตอนแรกข้าจะท าลายมัน

แล้ว” เขาหยิบดาบมาควงเล่น ดาบสีทองดา้มนั้นเป็นเดียวกันกับดาบท่ีเคยปักที่หนา้อกของวซิิอัสกับต้นไม้ใหญ่น่ัน “แต่

พวกขา้น่ะตั้งใจวางโชว์ไว้ที่เมืองคลูจ เพื่อที่จะล่อเจ้าออกมา........แล้วเจา้ก็มาจรงิๆ” 

            “เหรอ...แล้วท าไมเจ้าคดิว่าพวกขา้ต้องมาทางนี้ล่ะ” ชายหนุ่มหร่ีตาลงและสะบัดผ้าคลุมผนืน้ันสองสามที  

            เหล่ากลุ่มคนเหล่านั้น หยิบดาบของพวกเขาและตัง้ท่าทนัที ชายหนุ่มทัง้สองที่เหลือกต็ั้งทา่เช่นกัน โอเวนหยดุควง

ดาบและตงัท่าดว้ย 

            “เมืองคลูจ เป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลจากแคว้นซาตาเรส การท่ีจะไปน้ันต้องเสียเวลาอย่างน้อย5วันถึงจะไปถึง” เขา

ตอบด้วยน้ าเสียงที่มั่นใจ “และตอ้งผ่านแคว้นวาลาเซียหรือไม่ก็ทรานซิลวาเนียก่อนถึงจะไปได้ แตค่นอย่างเจ้าซึง่ไม่ถกูกับ

ทีปีสและอลิซาเบท คงไม่โง่พอท่ีจะไปทางนั้นแน่นอน หมู่บา้นดาร์โกวาเนยีเป็นทางเดียวที่สามารถจะไปได้ เพราะ มันมี

มนต์ที่เปิดประตูมิติอยู”่ 

             ริมฝีปากของชายหนุม่ผมสีเงินได้เหยียดขึ้น มันเป็นรอยยิม้อย่างเยือกเย็น...เป็นครั้งแรกทีฉั่นเห็นเขายิม้ แต่... 

            ...ยิ้มแบบนี้มันเหมือนไมใ่ช่เรื่องดี และต้องมีแผนอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่แน่ๆเลย... 

            “เดาได้ถูกต้องทุกอย่าง” เขาลากเสียงและโยนผ้าผืนน้ันทันที และน้ าเสียงทีเ่คยลากกลับกดแน่นจนน่ากลัว “แต่

........เจ้าคิดผิดมากทีม่าดักขา้ก่อน”   

“พรึ่บ!” 

             ผ้าผืนน้ันได้แผ่ปกคลุมกลุ่มคนท้ังกลุ่ม พวกเขาใช้ดาบของพวกเขาฟันผ้าคลุมออก มันขาดเป็นวิ่นๆและได้ร่วงลง

สู่ผืนดินในสภาพท่ีฉีกขาด มันไมไ่ด้แตกตา่งไปจากผ้าขี้ริว้เก่าๆเลยแม้ต่อน้อย 

            ผู้คนกลุ่มนั้นหัวเราะเยาะอย่างบา้คลัง่ และมองด้วยสายตาที่ดถููกเหยียดหยาม 

            “เจา้เล่นอะไรน่ะ วิซิอัส” โอเวนหัวเราะจนน้ าตาไหลและมองกลับมา “ท าตวัยงักับเด็ก 5 ขวบ ผ้ามันจะไปสู้อะไร

กับดาบได”้ 

            เสียงหัวเราะของกลุ่มคนเหล่านั้น ยังคงดงัก้องต่อไป ชายหนุ่มผมสีทองขมวดคิว้ เขาขบกรามของเขาถี่กันและ

ก าลังจะลงจากมา้ แตช่ายหนุ่มผมสีน้ าตาลส่ายหัว เขาจึงยงัคงนั่งต่อแต่อดทนและฝืนกล้ัน  



            เมื่อเหล่าหญิงสาวได้ยินเสียงหัวเราะเหล่านั้น พวกเธอลงมาจากคาราวานเกา่ๆและหยิบไม้เท้าสีทองตั้งทา่พร้อมที่

จะรบตลอดเวลา แววตาของพวกเธอเตม็ไปด้วยความเคียดแค้นสาดส่องมาทางกลุ่มคนเหล่านั้น  

           ...รู้สึกสังหรณ์ใจได้เลยว่า...อีกไม่นาน ต้องมีทะเลเลือดละเลงแถวนี้แน่... 

           แต่ผู้น ากองคาราวานกลับนิ่งเฉยราวกับรูว้่าจะต้องมีเหตกุารณ์แบบนี้เกิดขึ้น 

           “เจ้าไม่คดิจะเริ่มก่อนรึ งัน้พวกข้าจะเริม่เอง” โอเวนต่บทและหัวเราะเยาะอีกครา          

           กลุ่มคนเหล่านั้นวิง่ดาหน้าเขา้มาทันท!ี ดาบท่ีคมกริบก าลังจะเข้ามาแทงร่างของชายหญงิเหล่านั้น! ทว่า น้ิวที่เรียว

ยาวของชายหนุม่ผมสีเงินดีดนิ้วแทน! 

“เป๊าะ!” 

 “กึกๆ กึกๆ” 

           เสียงประหลาดได้ดงัมาจากขา้งหลังของกลุ่มคนเหล่านั้น! พวกเขาหันไปเมยีงมองดว้ยความสงสัย ทั้งๆดา้นหลัง

ของพวกเขายังเตม็ไปด้วยความวา่งเปล่า มีเพยีงแค่ผ้าสีด าผืนน้ันที่ถูกวางทิง้ไว้แตก่ลับมีเสียงประหลาด 

“กึกๆ กกึๆ กึกๆ กกึๆ.......” 

           เสียงประหลาดนั่นยงัคงดงัต่อเรื่อยๆไม่ยอมหยุด พวกเขาหนัมามองหน้ากันเองด้วยความสงสัยอย่างยิ่ง .ที่โล่งแห่ง

นั้น ไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติเลยแม้แต่นิดเดียว และ เสียงนั้นคอ่ยๆเงยีบหายไปเรื่อยๆ แต!่ 

“ครึ่ก!ๆ ครึก!ๆ” 

           จู่ๆ ผ้าผืนน้ันก็โป่งตวัขึ้นราวกับภูเขาลูกเล็กๆทันท!ี มันได้โป่งตัวขึ้นเรื่อยๆจนเตม็ไปทั่ว! โอเวนหันมามองหน้าวิซอิัส

ด้วยความงุนงงและหวาดหวั่น แต่วเขากลับพูดค าๆหน่ึงดว้ยเสียงกระซิบมาแทนซะนี!่ 

“ดาร์กเดม่อน แบท!” 

            นัยน์ตาสีแดงเป็นร้อยๆกว่าลูกลืมตาโผล่ขึ้นมาจากผา้ผืนน้ันทันที! ดวงตาของกลุ่มคนผู้นั้นเบิกกว้างออกดว้ย

ความตกใจกลัวสุดขดี สีหน้าของพวกเขาซดีและมเีหงื่อไหล่ซึมตามทั่วร่างกับส่ิงทีก่ าลังจะประสบ! 

“กี๊ส์!” 

          สิ้นเสียงร้องของผ้าผืนนั้น มันก็แยกร่างออกมากลายเป็น ค้างคาวตัวเล็กๆผู้เป็นเจ้าของนัยนต์าสีแดง

หลายร้อยตวับินว่อนไปทั่ว หน้าตาของมนัเหมือนแวมไพร์ทั่วไป เพียงแค่ตวัเลก็เพียงแคฝ่่ามือก็เท่านัน้ เบื้อง

หน้านี้เต็มไปด้วยอสุรกายตวัจิว๋จ านวนเป็นร้อย เพียงแค่อดึใจเดียว เหล่าอสุรกายเหล่านัน้กพ็ุ่งเข้าหากลุ่มคน

เหล่านั้นทนัท!ี  



“เหวออออออออออ!” 

“ฆ่ามันให้หมด!” 

          เสียงร้องดว้ยความหวาดกลัวของกลุ่มคนเหล่านั้นดงัขึ้น โอเวนตะโกนมาต่อแทน แต่ทวา่ตอนนี้ค้างคาวเหล่านั้น

มันใกล้มาถงึใบหนา้ของพวกเขาเสียแล้ว พวกเขาใช้ดาบของตนฟันค้างคาวตวัจิว๋ทันที ดาบเหล่านัน้ฟันค้างคาวเหล่านั้น

ไม่ได้เลยแม้แต่น้อย แต่คา้งคาวเหล่านั้นรุมกัดพวกเขาตัง้แต่หวัจรดเท้าแทน จแทบจะไมเ่ห็นส่วนของเส้ือผ้าเลยแม้แต่นดิ

เดียว 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!” 

            เสียงกรีดร้องอยา่งโหยหวน ทรมาน และรวดรา้วไดด้ังขึ้นต่อเนื่องไม่ขาดสาย เสียงแห่งความเจ็บปวดได้ดังก้องไป

ทั่วจนถงึชายป่า เหล่าคา้งคาวไดก้ัดจนสมใจอยาก มันก็ได้บินออกไปและรุมที่ร่างอื่นต่อ พวกมันเผยให้เห็นความน่า

สยดสยองอยา่งยิ่ง ท าให้ผู้ที่ยืนอยู่แถวนั้นเห็นแล้วตกใจกลัวยิ่งกวา่ 

“เหวอออออออออออออ!” 

            ไม่แปลกใจเลย ว่าท าไมเขาร้องเสียงหลงขนาดนัน้ เพราะ สิ่งที่เขาเหน็ มันคือ ร่างของคนนั้นเหลอื
เพียงแต่โครงกระดูกสดี าที่มีเศษเนื้อติดอยู่เลก็นอ้ย มีรอยแทะเล็กๆเต็มทั่ว เลบ็บางเลบ็ได้หลุดอกมา แตห่ลดุ

ออกมาไม่หมด มันยังคงตดิเนือ้เยื่อเลก็นอ้ย ปากด้านบนถูกกัดเละเทะเห็นเพียงแต่เหงือกและฟันสีแดงฉาน 

และลูกตาสขีาวนั้นทีอ่อกมากลวงโบ๋จากเบ้า  

            กลุ่มคนบางกลุ่มวิ่งมาทีค่าราวานและดาบก าลังจะแทงรา่งของฉัน ฉันใช้แส้ฟาดไปท่ีเหล่าอาชาทันที อาชา

เหล่านั้นยกเท้าหนา้ขึ้น และวิ่งไปสู่เบื้องหน้าอยา่งไม่ลดละ กลุ่มคนเหล่านั้นวิ่งตามและพยายามใชด้าบแทงมาที่ร่างของ

ฉัน ฉันใช้แส้ฟาดอีก อาชาสีน้ าตาลสองตัวเร่งฝีเทา้มากกว่าเกา่  

“ฉึก!” 

            ดาบด้ามหนึ่งก็ปักทะลุเบาะข้างๆที่ฉันน่ัง ฉันจึงลุกขึ้นและบังคับบังเหียนต่อไปแทน กลุ่มคนเหล่านั้นยงัตามฉันไป

หยุดหย่อนจน ตอนน้ีรถคาราวานถูกดาบเหล่านั้นฟันเละเทะจนไม่เหลือซากความเป็นรถแล้ว อาชาเหล่านั้นควบไปอย่าง

รวดเรว็จนไปถึงสะพานท่ีอยู่เบื้องหน้า ท่ีเชื่อมระหว่างแคว้นน้ีและผืนแผ่นดินอีกผืนหนึ่ง  

“ครึ่กๆๆๆ”  

             นั่นเสียงอะไรน่ะ!.....ฉันหันไปมองด้านหลังเห็นกงล้อไม้หลุดออกมาจากล้อแล้ว......เฮ้ย!......บ้าน่า....ท าไมต้อง

เป็นตอนนี้ด้วยล่ะ.....มันไม่ได้หลุดล้อเดียว แต่มันหลุดหมดเล๊ย! 

“ครืดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด” 



“พรึ่บ!” 

            รถคาราวานท่ีบัดนี้ไม่มีล้อถูกลากไปตามพื้นดิน จนไฟลุกแล้ววววววว! ท าไงดี!๊ เหล่าอาชาทนความหนักและความ

ร้อนของคาราวานท่ีถูกเผาไหม้ไมไ่หว มันจึงขึ้นดีดตวัขึ้น! 

“ฮี้!~” 

            มันสะบัดออก จนฉันจับไม่อยู่ เชือกที่บังคับได้หลุดออกจากมือของฉัน พวกมันได้วิ่งหนีเขา้ไปในป่า ร่างของฉันล้ม

ลงไปท่ีพื้นทันที กลุ่มคนเหล่านั้นวิ่งตามและก าลังจะใช้ดาบท่ีแหลมคม สะท้อนแสงแวบๆสีเงินแทงจนตัวพรุน ฉันลุกขึ้น

และตะเกยีกตะกายวิง่ไปต่อไป จนไปถึงชายป่า........มีสะพานอยู่ข้างหน้าแล้ว........ 

            แต่!มีดาบด้ามหนึง่เหวี่ยงไป ฟันเชือกที่พันตอไม้ทีย่ึดสะพานเสียแล้ว 

“ฟึ่บ!” 

            เชือกได้ขาดออก สะพานได้ขาดลง เสยีงหอบของฉันได้ดังขึ้นเป็นช่วง ฉันหันไปหลังไปเห็นพวกเขาวิง่ตามมาใกล้

ฉันแล้ว.......ฉันยิ่งวิ่งไปเร็วมากกว่านี ้

            “หยุดเดี๋ยวนี้นะ” เสียงชายผู้หนึ่งตะโกนมาอยา่งเกรี้ยวกราด 

            “หยุดให้โง่น่ะซ!ิ” ฉันเถียงทันควันและวิ่งปราดต่ออย่างว่องไว  

            แต่! พระเจ้าดันไมเ่ขา้ข้าง! กระโปรงที่ยาวเกินไปท่ีฉันใส่อยู่ท าใหเ้ท้าของฉันเหยยีบและหกล้มซะนี่! กลุ่มคน

เหล่านั้นก าลังวิง่มาใกลถ้ึงตวัฉันซะแล้ว ฉันพยามยามจะลุกขึ้นเพือ่ที่จะวิง่ต่อ แต่ความเจ็บปวดที่เท้าของฉันมันผุดขึ้นมา   

            เท้าของฉันแพลง!...บ้าจริง!...ท าไมมันเวรกรรมแบบนี้นะ!...ดาบเหล่านั้นก าลังจะแทงเขา้มาที่ร่างของฉัน

แล้วววววว พระเจ้าขา! ได้โปรดส่งเทพบุตรรูปงามมาช่วยลูกด้วยยยยยย! ลูกยังไม่อยากตาย! ยังสะสมเงินไม่ถงึล้านเลย! 

“ฉัวะ!” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกก” 

            ทันใดนั้น! ร่างของบุคคลกลุ่มได้ขาดออกเป็นสองท่อนทันที! เลือดพุ่งออกมายิ่งกวา่น้ าพุขนาดใหญ่ ดาบสีเงินแวว

วาวสลักลายคา้งคาวตวัใหญ่สีด าเปื้อนเลือดสีแดงฉานไดก้ลับมาสู่เจ้าของที่แท้จงึ ชายหนุ่มผมสีเงนิรับและควบอาชาสีด า

ร่างใหญม่าหิว้ร่างฉันขึ้นไปทันที! ฉันน่ังข้างหลังชายผู้น้ัน กลุ่มคนที่เหลือได้วิ่งไล่ตามมาไม่หยุด มา้สีด าร่างใหญ่ไดว้ิ่งไวดั่ง

พายุที่โหมกระหน่ า จนจะไปถงึเหวแล้ว 

            “เฟรย่า! เกาะขา้ให้แน่นๆ” เขาหันมาบอกฉัน 

            ฉันพยักหน้าและกอดเอวของเขาทันท!ี 



            “เซราบัส!” เขาเรยีกชื่อมา้ตัวนั้น ราวกับถามวา่ พร้อมหรือไม่  

            ม้าตัวนั้นพยักหนา้ทันทีและได้วิ่งไวขึ้น ไวขึ้น จากนั้น มันกระโดดข้ามเหวทันที! เบื้องล่างนัน้ เต็มไปด้วยความมืด

และลึกลงไปอย่างไมม่ีที่ส้ินสุด กลุ่มคนเหล่านั้นหยดุวิง่และยืนมองด้วยความเจ็บใจ......กีบเท้าของมันตอนนี้จะไดเ้หยียบรึ

ไม่ ก็ต้องนับถอยหลังแล้ว!  

...10...9...8...7...6...5...4...3...2...1...0!!!!!!!... 

“ฮี้!~” 

           เสียงของมา้สีด าตัวนั้นร้องขึ้น! เมื่อกีบเทา้ของมันได้เหยียบลงสู่พื้นดินอีกฝั่งหนึง่! ชายหนุม่ชักเชือกทีค่ล้องมา้ตวั

นั้นขึ้นและควบคมุมันให้หันกลับไปดูอีกครา คาราวานคันน้ันยังคงลุกโชนด้วยไฟ ร่างของผู้ไร้วิญญาได้นอนเกลื่อนไปท่ัว

และยังเห็นเหล่าคา้งคาวตัวจิ๋วรมุกัดไม่เลิก 

           “พวกเลเนียกับรอยล่ะ” น้ าเสียงที่ร้อนรนของฉันถามไถ่ทันท ี

           “อยู่ฝั่งนั้นน่ะ” ชายหนุม่ตอบเย็นๆ 

           “แย่ล่ะซิ! งั้นก็ต้องไปชว่ยและ” ฉันรีบลงจากเซราบัส แตเ่มือ่เท้าของฉันเหยียบสู่พื้นดิน ความเจ็บปวดกก็ลับมาอกี

ครั้ง “โอ๊ย!” 

            มือที่เรียวยาวของเขาสอดไปที่ใต้รักแร้ของฉันและอุ้มร่างของฉันขึ้น ฉันพยายามแงะเอามอืของเขาออก แตม่ัน

แน่นมาก ยากทีจ่ะแงะออกได้ในสามนาท ี

            “เฮ!้ ปล่อยเดี๋ยวนี้นะ! ฉันจะไปช่วยพวกรอยกับเลเนยี!” พูดจบเขากจ็ับฉันมานัง่ด้านหนา้และกอดเอวของฉันไว้ 

           “ตัวเจา้ไม่มีอาวุธจะไปสู้อะไรได้” เขาบอกและใช้มือตบหวัของฉันทีหน่ึง...โอ๊ย!...ครั้งก่อนเขก...คราวนี้ตบเลยหรอ

ฟะ... “เมื่อตะกี้ตวัเจ้าเองเกือบโดนพวกมันฆา่ ถ้าเจา้ไปอีก ตัวเจา้เองนี่แหละจะไปสร้างใหม้ันยุ่งยากอีก” 

           ฉันเงียบไปและมองชายปา่ของอกีฝั่ง...มันก็จริง...เมื่อตะกีฉั้นเกือบเอาตัวเองไม่รอด...แต่ว่า...พวกรอยกับเลเนยีจะ

เป็นยังไงบา้งนะ... 

           “งั้นเรามุง่ไปหมู่บ้านก่อนล่ะกัน” เขากระชากเชือกบงัคับขึน้อีกครั้ง มา้สีด ารา่งใหญ่ยกขาหน้าขึ้น มันส่งเสียงคราง

และวิ่งเข้าไปมุง่หน้าสู่ป่าทีเ่ต็มไปด้วยต้นไม้ที่แห้ง กรอบ และมีสีด าสนิททันที 

           เหล่าหญิงสาวในชุดยิปซีเหน็กลุ่มคนที่เหลือโดนกดัอยู่  พวกเธอได้วิง่ไปตะลุมบอนดว้ยกับการฆาตกรรมครัง้

นี้  



“แว๊บ!!!!!” 

           ไม้เท้าเหล่านั้นส่องแสงสทีองขึ้น และกลับกลายหอกที่ประดับด้วยพู่สีด า มันยาวและแหลมคมพอๆกับเหล็กแหลม

ก็ว่าได ้

“ฉึกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ!” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกก” 

           ร่างของพวกเขาเหล่านั้นถูกหอกปาทะลุหัวใจที่เต้นตุบๆ! โลหิตจ านวนได้ไหลออกมา ใบหน้าของพวกเขานั้นบิด

เบี้ยวเต็มไปดว้ยความเจ็บปวด โลหิตเหล่านั้นได้สาดเข้าไปท่ีชดุของพวกเธอเป็นลายจดุๆไปทั่ว เลอืดได้ไหลออกจากรมิ

ฝีปากของพวกเขาและล้มลงพยายามตะเกยีกตะกายที่จะไปต่อ แต่หว่าก็ถูกพวกค้างคาวตวัเล็กๆเหล่านั้นรุมกัดต่อ 

           หอกได้กลับมาสู่พวกเธอ มือที่ขาวสะอาดของพวกเธอ บัดนี้มันเปื้อนเลือดเพราะหอกทีชุ่่มไปด้วยเลือดนั่นเอง พวก

เธอกระโดดขึ้นขี่ม้าสีขาวของพวกเธอและควบไปข้างหน้าทันที 

           “แล้วท่านเคานท์ล่ะ” อซาเซียหอบเล็กน้อยพร้อมกับกวาดสายตามองรอบๆ 

           “ข้าเห็นท่านควบไปก่อนหน้านี้และ” เลเนียตอบแทนและปลอบเธอ “ไม่ต้องหว่งทา่นหรอก ท่านไม่เป็นไรอยู่แล้ว” 

           “งั้นพวกเราก็ต้องตามไปบ้างและ” ฟินพูดมา 

           หญิงสาวผมสีน้ าตาลหันไปมองรอบๆแตก่็ไม่เห็นใครคนหน่ึง อาชาที่ฟินและอซาเซยีได้ควบไปแล้ว เหลือเพียงแต่

อาชาของเธอที่ยังคงหยุดนิ่ง ฟินเห็นเพื่อนของเธอไม่ยอมขยับ สีหน้าของเธอปั้นยากทันที 

           “เลเนีย! เร็วเขา้!” เธอตะโกนเรียก 

           “แต่ว่า ท่านรอย.......” เลเนียหันกลับมาดว้ยความลังเล 

           “พวกท่านไม่เป็นไรอยู่แล้ว เรารีบไปก่อนเถอะ” เด็กสาวตอบแล้วยิ้มบางๆ 

           หญิงสาวผมสนี้ าตาลถอนหายใจและตัดสินใจกระชากเชอืกบังคับขึ้น อาชาสีขาวของหญงิผู้นั้นควบตามม้าอีกตัว

ไปทันที 

            อาชาเหล่านั้นได้ควบผ่านร่างโครงกระดูกติดเศษเนื้อเล็กน้อยหลายสิบร่างและได้เหยยีบย่ าโลหิตที่ท่วมเจิ่งนอง 

พวกมันวิ่งไปเรื่อยๆ จนไปถึงเหวนั้น  ฟินหันหน้ามามองหน้าเลเนยีและยกมือเชงิถามวา่ พร้อมหรือไม่   

            เลเนียพยักหน้า.......และแล้ว....อาชาสีขาวทั้งสองตัวก็กระโดดข้ามเหวทันที!............ 

 



            ชายหนุ่มทั้งสองคนที่อยู่บนหลังอาชาสีน้ าตาลนั้นไดฟ้ันร่างกลุ่มคนบางพวกที่ไม่ไดถ้กูค้างคาวตวัจิว๋รุมเป็น

สองซีก กลิ่นคาวเลือดได้คละคลุ้งไปท่ัว โลหิตได้ท่วมนองมากขึ้น กลุ่มคนเหล่านั้นไดก้รีดร้องด้วยความทรมานและนอน

แน่น่ิงทันที พวกเขาเห็นโอเวนก าลังชุลมุนกับคา้งคาว อยู่ พวกเขาจึงมองหน้าและพยักหน้าพร้อมกนั 

             ทันใดนั้น! ชายหนุ่มทัง้สองก็กระโดดลงมาและใช้ดาบฟันเข้าไปท่ีแผ่นหลังของโอเวนทันที! 

“ฉัวะ!” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกก” 

            เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของชายหนุ่มร้องขึ้น เขาหันมาจ้องด้วยสายตาที่โกรธแค้นและใช้ดาบสีทองดา้มนั้น

ฟาดฟันใส่ชายหนุม่ทั้งสองทันท ี

“แกร๊ง!” 

“กิ๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด” 

             เสียงดาบ3ดา้มปะทะเขา้กันอยา่งจัง ดาบสีเงินสองด้ามของชายหนุ่มผมสีทองและชายหนุ่มผมสีน้ าตาลได้กัน

เอาไว้อย่างสุดแรงเกิด ดาบสีทองพยายามผลักดาบสีเงินสองด้ามนั้น คมดาบไดเ้สียดสีกันจนเกดิประกายไฟสีแดงขึ้น แต่

ทว่าตา่งฝ่ายตา่งไม่ลดล่ะกันเลยแม้แต่น้อย 

            “พวกเจา้ยอมตายซะดกีว่านะ โรยาตุส  คาร์มิลเลียน” โอเวนตอกย้ า “ยังไงพวกเจ้าก็สู้ดาบสายฟ้าลงทัณฑ์ของขา้

ไม่ได้หรอก” 

            รอยกับคาร์มิลหันหน้ามาและเลิกคิว้ใหก้ัน ดาบสีเงินของพวกเขาผลักออกทันที โอเวนถอยและใชด้าบปักที่ผืน

พสุธาทันที วงไสยเวทย์สีทองได้ส่องแสงสวา่งจ้า ปรากฏขึ้นใตเ้ท้าของเขา ชายหนุ่มทั้งสองคนนั้นถอยออกมาทันที วายุ

ขนาดเล็กได้พดัมารอบๆกายของเขาจนกลับกลายเป็นวายุขนาดใหญ่ ใบไม้ตามพฤกษชาติได้ปลิวว่อนไปท่ัวบริเวณแถว

นั้นและร่วงหล่นสู่พื้นดิน คาถาไดถู้กปล่อยออกมาจากค าพดูของเขาทันที! 

“ด้วยพลังแห่งอาณาจกัรพระเจ้า จงท าลายลกูหลานของซาตานด้วย!” 

            ดาบได้ลอยคว้างขึ้นและหมุนไปรอบๆ มันส่องแสงสีทองเรืองรองออกมา และกลายเป็น คทาสีทองขนาดใหญ่และ

ยาว หัวของคทาเป็นนกอินทรีสยายปีกสีทองทีก่วา้งใหญ่ ชายหนุ่มรับคทานั้นทันที นกอินทรีได้อ้าปากออก ล าแสงสีขาว

ขนาดใหญ่ได้ส่องแสงออกมาจากปากนั้น เขาเหวี่ยงล าแสงในคทาหาชายหนุม่สองคนนั้น! 

“ตูม!” 

           เสียงของระเบดิได้ดังขึ้น ควันสีขาวได้ลอยขึ้นตรงต าแหน่งที่ล าแสงตรงนั้นลง มันค่อยๆจางหายไป บริเวณที่ชาย

หนุ่มทั้งสองคนยืนอยู่  บัดนี้เหลือเพียงแต่ความวา่งเปล่า มีเพยีงแต่พื้นดินลูกรังธรรมดาๆเท่านั้น ชายหนุ่มเหยียดริมฝีปาก



ขึ้นอย่างสะใจ เขายืนและมองไปรอบๆบริเวณแถบนั้นที่คละคลุ้งไปด้วยกลิ่นคาวเลือดและร่างมนษุย์ไร้วิญญาณเกล่ือน

กลาดไปท่ัว 

           “ฮึ...พลาดท่าจนได”้ น้ าเสียงที่เจ็บใจว่ามาและพดูน้ าเสียงเยย้หยัน “แต่ก็ฆ่าไอ้คู่หดููโอ้ หัวหน้าของเหล่า 7 ขุนพล

ได้ก็ดี ฆ่าพวกมันก็เหมือนวิซิอัสขาดแขนทัง้สองขา้ง คราวนี้มันกท็ าอะไรไม่ได้อีก” 

           ชายหนุ่มผมสีทองเดินออกไปทางเดินลูกรังแถวนั้น เมฆาสีด าค่อยๆเคลื่อนออก จันทราสีเหลืองนวลได้สาดส่อง

มายงัพื้นปฐพี ท าให้เห็นเงาร่างสูงสีด าสนิทบนพื้นดิน ดวงดาวจากฟากฟา้ได้ลดแสงน้อยลง คทาของชายหนุ่มได้ส่องแสงสี

ทองและกลายเป็นดาบอีกครัง้ เขาเก็บดาบเข้าฝักและก าลังจะเดินต่อ 

          แต่ทว่า! จู่ๆขาข้างขวาของเขา กลับเดินไม่ได้ เขาพยายามจะเดินอกี แต่ขาของเขาไม่ขยับตามค าส่ังจากสมอง เขา

มองลงที่ขาของเขา และดวงตาของเขาก็เบกิกว้างขึ้นทันที 

             มือที่ที่ชุ่มได้ด้วยเลือด กบั เล็บสีด าที่แหลมคมและยาว จบัขาข้างนั้นอยู่! สีหน้าของเขาขาวซีดด้วยความตกใจ

กลัวสุดขีด ชายหนุ่มใชข้าอีกข้างกระทืบๆมือข้างนั้น แต่ยิง่กระทืบมันมากเท่าไหร่ มันกจ็ับแน่นเล็บสีด าที่แหลมคมของมัน

ฝังเข้าที่ขาของเขาทันท ี

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก” 

            ชายหนุ่มกรีดร้องออกมาด้วยความทรมาน เลือดสีแดงได้ไหลพุ่งพวยออกรดผืนดิน เขาหยบิดาบและก าลังจะตัด

เจ้ามือปีศาจที่แสนสกปรกทิ้งออกไปจากขาของเขา 

“ฉัวะ!” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!” 

             แผ่นหลังของเขาถูกฟันอีกครั้ง ชายหนุ่มร้องอยา่งเจ็บปวด และหันหลังไปเห็นชายหนุม่ผมสีน้ าตาลผู้หน่ึง ก าลัง

ยิ้มที่มุมปากและวิ่งเข้ามาเพื่อท่ีจะใช้ดาบสีเงินแทงเข้าที่ร่างของเขา ดาบสีทองของเขาเปล่ียนเป้าหมายเหวี่ยงเป็นบมูเมอ

แรงไปแทน หารู้ไม่เลยวา่ ตอนนี้เงาของเขาก็มมีือปีศาจอีกข้างจับดาบสีเงินอยู่และ ทันใดนั้น! 

“ฉัวะ!” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก” 

            เสียงที่ถกูฟันและเสียงกรีดร้องโหยหวนทรมานได้ดงัขึ้น ขาของเขาถูกฟันจนขาดซะแล้ว โลหิตสีแดงสดได้ไหลพุ่ง

ออกมายิ่งกว่าท่อแปบน้ าแตก เสือ้ผ้าของเขาเต็มไปดว้ยโลหิตทั้งชดุ คมดาบเลอะได้ดว้ยโลหิตราวกบัใช้สีทาทิง้ไว้ ชาย

หนุ่มคุกเข่าลงและกุมขาขวาที่ขาดพร้อมกับมองไปท่ีมือปีศาจขา้งนั้นด้วยสายตาที่เคยีดแค้น เพราะขาของเขาถูกมือปีศาจ

จับไว้  มันได้ลุกขึ้นออกจากเงาเผยให้เห็นเจา้ของรา่ง น่ันคือ ชายหนุ่มผมสีทองนั่นเอง 



           “ประมาทพวกขา้เกินไปหน่อยแล้วมัง่ โอเวน” เสียงที่จรงิจงัจากชายหนุ่มผู้น้ันเอ่ยขึ้น 

           โอเวนไม่ยอมตอบ แตเ่ขากลับส่งสายตาที่แค้นจัดมาให้แทน 

           “แหม...เจ้านี่อยู่วซิิอัสนานแล้วมั้ง” ชายหนุม่ผมสีน้ าตาลปรบมือชม “เห็นใจดีๆอยู่ ไม่น่าตดิความโหดของมันมาได้” 

           “เอาเหอะ อยา่พึ่งชมเลย” ชายหนุ่มพดูเสียงเขม้และปรายตามาที่โอเวน “เรารีบไปกันเหอะ” 

           “แล้วจะเอาไงกับเจ้านีด่ีล่ะ” คาร์มิลแกว่งดาบไปมา รอยยิม้ร้อยเล่ห์ของเขาผุดขึ้น “ควักลูกตาไปฝากวิซิอัสเอามั้ย” 

           “ไม่ต้องหรอก เราต้องไปชิงของไม่ใช่เอาของไปฝาก” รอยต่อว่าเพื่อนขี้เล่นของเขา 

            ชายหนุ่มทั้งสองคนขึ้นอาชาสีน้ าตาลของพวกเขาทันทีและเหลือบตาลงมองมาที่โอเวนอยา่งสะใจ ก่อนที่จะใชข้า

ของพวกเขาเตะไปข้างล าตัว อาชาสีน้ าตาลทั้งสองกค็วบวิ่งไปข้างหน้าทันที ทิ้งให้ชายหนุม่ผู้เสียขาข้างขวาไปขา้งจอ้งดว้ย

สายตาทีเ่คยีดแค้นพร้อมกับเปรยขึ้นมาด้วยน้ าเสียงที่อาฆาต 

           “ไอ้วิซิอัส! ซักวนัพวกขา้จะท าลายพวกแกและแคว้นนี้ไม่ให้เหลอือะไรทิ้งไว้เลย! แกจงจ าไว!้” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต ำนำนท่ี9 หมู่บ้ำนดำร์โกวำเนีย 

 

              “อีกไกลแค่ไหนเนี่ย ถึงจะถึงที่” ฉันบ่นกระปอดกะแปด เมื่อหนทางเบื้องหน้ามแีต่ความมดืมิด วายุบางเบาได้

พัดผ่านมา มีกล่ินไอทะเลจางๆลอยมาแตะจมูกของฉัน 

              ...สงสัยแถวนี้ๆมีทะเลอยู่ใกล้ๆ...แต่...ไม่ว่ามองไปทางไหนมันก็มีแตค่วามมืด และ ป่า!...ป่า!...ป่า!...และก็...

ป่า!... 

              “ไม่รู้” บุรุษร่างสูงตอบเฉยชา ไม่มวีี่แววความกระตือรือรน้หาทางไปแตอ่ย่างไร “ข้าเองก็ไม่เคยผ่านทางนี”้ 

              ...พระเจ้า!...ไม่เคยผ่านมา!...ฉันหันไปจ้องเป๋งที่เขา 

              “แล้วมาได้ยงัไง! ทางไหนก็ไม่รู้!” ฉันโวยใส่เขา “แบบนี้หลงตายแน่ๆ!” 

              “เจ้าเลิกพูดมากซะทีเหอะ!” เขาพูดอยา่งหมดความอดทนมา “หัดเงียบๆได้ไหม! พูดมากเดี๋ยวกินเจา้เป็นอาหาร

มื้อค่ าแน!่” 

             ฉันเบือนหน้ากลับไปด้วยอารมณ์ที่ขุ่นมัว และมองไปไกลๆในป่าลึกทีม่ืดสนิทอย่างไร้หนทางและเต็มไปดว้ย

พฤกษชาติสีด าทัง้มวล 

             ...นี่ถ้าหาทางไปไม่ถงึ...แล้วพวกเลเนียไมม่า...แบบนี้หน10กว่าวันก็ไมม่ีใครและพาออกไปชัวร์...ท าไมจะต้องมา

อยู่กับเจ้าบา้นี่ด้วยนะ!...ฉันเหลือบไปมองผู้บังคับชา้ๆเล็กน้อยและรู้สึกแปลกใจในส่ิงที่เห็น 

             เรือนผมสีเงินแวววาวสไลด์ไล่ประระคอจนเกือบถงึบ่าไดป้ลิวไสวไปตามทิศทางของวายุทีพ่ัดผ่านจนท าให้ผมหน้า

ม้ายาวปดิชว่งตาปลิวไปดว้ยพร้อมกับเผยให้เห็นใบหน้าที่หล่อคมคายนั้นเข้า สีหน้าที่น่ิงเฉยราวกับรูปปั้นเสมอเต็มไปดว้ย

ความคิดค านงึบางอยา่ง แววตาสีเขียวมรกตที่เหม่อมองทางเบื้องหน้าคู่นั้นเจือปนไปด้วยความไตรต่รองบางอยา่ง ริม

ฝีปากที่บางเฉียบเม้มแน่นกอ่นท่ีจะคลายออกมาและใช้มือใหญ่อีกข้างหน่ึงที่ยงัวา่งมาปิดเพื่อไม่ให้เห็นว่าเขาหาวอยู่ 

             ...ฮะๆ...เชื่อเลย...แวมไพร์ก็ง่วงกับเขาเป็นด้วยเหรอเนีย่...เสียดาย! น่าจะเอากล้องมาดว้ย ขอถ่ายของแปลกแสน

หายากซะทเีหอะ...ถ้าถา่ยได้นี่ เงนิคงบินมาหาฉันทุกเวลาแนเ่ลย 

             “ยิ้มอะไร” เสียงเย็นๆย้อนถามท าให้ฉันสะดุง้ บัดนี้เขาเล่ือนสายตาทีเ่หม่อมองไกลๆมาทีฉั่นอย่างไม่สบอารมณ์ 

             “ฮะๆๆๆ ก็แค่เจอของแปลก” ฉันหัวเราะและยิ้มกวนๆใสเ่ขา “ว่าแวมไพร์ง่วงในเวลากลางคืนเป็นดว้ย” 



             “เจ้าคิดว่าพวกขา้งว่งนอนในเวลากลางคืนไมเ่ป็นรึไง” ค าถามยอกย้อนของเขาโต้กลับมาทันที เจ้าตวัเริม่ชักขุ่น

เคืองกับการกระท าของฉัน 

             “แน่ล่ะ!” ฉันยักไหล่และเล่ามาตรงๆ “ฉันพ่ึงเคยเห็นแวมไพร์ตัวจรงิๆเป็นๆเมื่อสองวันมาเองนะ! แล้วที่ฉันรู้มาก็มี

แต่แวมไพร์นอนกลางวันท้ังนั้น! ที่แคว้นน้ีน่ะแหละที่แปลกมาก! แวมไพร์ เดินตอนกลางวันโดยไมเ่ป็นอะไรได้ แถมยังง่วง

นอนในเวลากลางคืนอีกต่างหาก!” 

            “เรื่องที่แวมไพร์งว่งตอนกลางคืนน่ะ” เสียงเรียบเอ่ยตอบกลับมาและอธิบายให้ฟัง “ความจริงแล้วทุกคนในแคว้น

ต่างก็เคยเป็นมนุษยม์าก่อน แต่พอเป็นแวมไพร์ พวกเขาก็เลยไม่ชนิ พ่อของข้ากเ็ลยสร้างโดมไว้” 

            “แล้วตวันายล่ะ” ฉันเอียงคอเล็กน้อย ดวงตาสีแดงฉานของฉันมองปราดที่เขา 

            “ข้าถกูฝึก” เขาวา่มา “ถึงข้าเป็นแวมไพร์ตั้งแต่เกิดกเ็ถอะ” 

            “อ้าว! นายเป็นแวมไพร์ตั้งแตเ่กิด แล้วนายแบ่งเวลากินกบันอนยังไงน่ะ” ฉันอ้าปากคา้ง “แล้วอยู่ตอนกลางวัน....

ไม่...โดนแสงแล้ว...” 

            “ข้ากับครอบครัวของข้าอยู่ที่ดินแดนนี้ตัง้นานแล้ว” เสียงขรึมๆแต่แฝงไปดว้ยความหงดุหงดิบอกไป 

            “อ้อ....” ฉันพยักหน้าเล็กน้อย 

            ฉันหันหน้ากลับไปและแหงนหน้าขึ้นมองท้องฟา้ ค่ าคืนดจุผ้าแพรสีด าสนิทปูไว้นี้มดีวงดาวสีขาวดั่งเพชรเม็ดงาม

เล็กๆสว่างพร่างพรายไปทั่วและไกลแสนไกล พวกมันต่างส่องแสงระยิบระยับทีละนิดๆราวกับยอกเล่นผู้เฝ้ามองดว้ยความ

ปรารถนาใคร่แล...พึ่งผ่านเหตกุารณ์สยองทะเลเลือดนอง...เจ้าดาวพวกนีย้ังมีหน้ามากระพริบวิบวบักล่ันแกล้งผู้มองอกี...

ฉันก้มลงและหลุบตามองไปท่ีพื้น 

            ...เฮ่อ...ฉันล่ะเกลียดพวกดวงดาวแบบนีจ้ริงๆเลย...วันท่ีแม่เดินไปจากฉันและพ่อ ก็เป็นวนัเดียวที่มีดาวแบบนีด้้วย

... 

            กีบเท้าของเซราบัสได้ย่ าเหยียบไม้แหง้ๆไปท่ัว จนไปถึงทางแยกสองทาง เป็นทางซา้ยและทางขวา ที่น่ันไม่มีปา้ย

ปักบอกชี้ทางปักเลย ชายหนุ่มกระตุกเชือกบังคับขึ้น กีบเทา้ส่ีขาคอ่ยๆหยุดวิ่งและยา่งเท้าเบาๆจนกระทั่งหยุดเดิน            

           “นายหยุดท าไมล่ะ” ฉันเงยหน้าและหันไปมองเขา 

           ใบหน้าที่หล่อคมกริบหันมาทางฉัน สีหน้าของเขาเหมือนก าลังชั่งใจของฉันบางอย่างอยู่ และแล้ว เสียงทรงอ านาจ

และแสนเย็นชาของเขาตอบกลับมา 

           “รอพวกรอยกับเลเนยี”  



           ...อ้อ...นั่นซิ...ไม่รู้ว่าพวกนั้นไปถึงไหนแล้วนะ...ชักเป็นห่วงแฮะ...ร่างเล็กๆของฉันโยกเยกเล็กน้อยไปมาก่อนทีจ่ะ

เอาหัวของฉันซบกับไปท่ีแผงขนของอาชาร่างงามด้วยความเบื่อหน่าย 

            “ให้ตายเหอะ....ฉันอยากกลับบ้าน” ฉันบ่นยานคางและค่อยวาดภาพในความฝันพร้อมกบัหลับตาพร้ิม “ที่นอน

นุ่มๆ อาหารอร่อยๆ เพลงเพราะๆ โดดเรียนเป็นชวีิตจิตใจ สวรรค์แท้ๆเลย” 

            “แต่เจ้าต้องอยู่ที่นี”่ เสียงเย็นๆดจุฟ้าผ่าเปร้ียงก็ไม่ปานไดท้ าลายภาพแห่งความฝันหมดสิน้ ฉันหันไปมองค้อนใส่

เขาทันที “ไม่มีสิทธิ์ไปไหนได้ทั้งนั้น” 

            “แล้วฉันจะได้กลับเมื่อไหร่” ฉันพูดฉุนเฉียวใส่ 

            “ปีหน้า” ค าตอบส้ันๆประกาศมา ใบหน้าขาวซดีแหงนขึ้นสู่ท้องฟ้า เรือนผมสไลด์สีเงินของเขายงัคงปลิวไปตาม

วายุบางๆ 

            “หา! อะไรนะ!” ฉันร้องเสียงหลง “ปีหน้า....ไม่จริ๊ง!!!!” 

            เขาเหลือบตาลงมามองและพูดขรึมๆ 

            “มันคือความจริง” ดวงตาสีเขียวมรกตได้กลับไปมองที่ฟากฟ้าไร้ส้ินสุดอีกครั้ง “ถ้าอยากไดใ้นส่ิงที่เจ้าต้องการก็

ต้องเสร็จงานน้ีก่อนล่ะ ถึงจะได้” 

            “ไม่!” ฉันแหวใส่เขาและกระชากคอเส้ือเขามาพร้อมกับพดูเสียงลากๆ “ฉัน-ต้อง-การ-กลับ-บ้าน-เดีย๋วนี!้” 

            เคานท์หนุ่มร่างสูงก้มหน้าลงมามองฉันอย่างเฉยชา เขาคว้าข้อมือข้างหน่ึงของฉันและบีบอย่างแรง 

            “เสียใจ” เสียงเย็นเอื้อนเอ่ยมาอย่างไม่สะทกสะท้าน “ตราบใดทีเ่จา้ยงัอยู่กับขา้ ก็ไม่มวีันกลับไปได้หรอก” 

            ฉันจ้องถมงึทึงใส่เขาพร้อมกับแยกเขี้ยวใส่ เขากลับเลิกคิ้วและยิ่งบีบเขา้ไปใหญ่ มือของฉันพยายามสะบัดให้หลุด

จากมือใหญ่น่ัน...แต่...ให้ตาย...ยิ่งสะบัดและดิ้นให้หลุดเทา่ไหร่ ก็ยิ่งแน่นขึ้น 

            “ปล่อย!”ฉันพูดเสียงขุ่น 

            “ไม่” ค าปฏิเสธเย็นเยือกตอบกลับมา 

            “ปล่อยเดี๋ยวนี!้” ฉันย้ าค าพูด 

            “ไม่” ค าตอบยังคงยืนยันดังเดิม “จนกวา่เจ้าจะเลิกพดูมากและโวยเรื่องกลับบ้าน ขา้ถึงจะปล่อย” 

            ...อ้อ...ไม่ปล่อยใช่ไหม....ได้...ได้เลย.... 



            ฉันฉีกยิ้มกวา้งและเหวีย่งหมัดขา้งหน่ึงไปชกหน้าเขาทันที แต่มือใหญ่อีกข้างรับก าปั้นนั่นทนั แถมยังจับซะแน่น

ด้วย...กรรม...เขาส่ายหัวอย่างเออืมระอาก่อนท่ีจะต่อว่าเหมือนพวกคนแก่วา่ลูกหลาน 

            “อายเุท่าไหร่แล้ว ท าตัวให้สมอายุหน่อย ขา้ต้องการคนมาท างาน ไมใ่ชม่าเพิม่ภาระ ตอนนี้ ข้าไม่อยากเล้ียงเด็ก

ปัญญาอ่อน” 

           “นี่! นายหาว่าฉันปัญญาอ่อนหรอ!” สีหน้าฉันเลือดขึ้นหน้าเตม็ที่และสะบัดแขนทั้งสองข้างด้วยแรงเตม็ก าลัง “ฉัน

ไม่ใช่นะ!” 

           ทันใดนั้น! เสียงควบของอาชาได้ดังขึ้นมาไกลๆ มันเป็นเสียงที่ดงักระแทกไปตามพื้นเป็นจังหวะมาจากดา้นหลัง 

ไม่ใช่เพยีงแค่เสียงเดียว แต่เป็นเสียงกีบเทา้จ านวนมาก วิซิอัสหันไปมองช้าๆ และ เพ่งพินิจดูต้นเสยีงนั้น  

           ภาพท่ีเขาเห็นนั้น คือ อาชาขาวสองตัวกับหญิงสามคนในชุดนางระบ า ตามมาตดิๆดว้ย สองชายหนุ่มในคราบชุด

ขุนนางกับม้าสีน้ าตาลสองตัว พวกเขาทัง้หมดก าลังควบขี่เหล่าอาชามาทางนี้พอด ี

           เมื่อมาอยูใ่กล้พวกฉัน พวกเขาชักเชือกขึ้น ม้าทัง้หลายได้หยุดเดิน อาชาร่างสง่าทัง้หมดต่างวางกีบเทา้ของพวกมัน

อย่างนุม่นวลบนใบไม้ที่แหง้กรอบ วิซิอัส ปล่อยมือของฉันออกและหันไปสนใจอาการของพวกเขาเหล่านั้นแทน ฉันรีบจับ

ข้อมือของฉันหมุนไปมาด้วยความแก้เมื่อย 

          “เป็นไงบ้าง” เขาถามด้วยเสียงเรียบๆเสมอต้นเสมอปลาย “บาดเจ็บตรงไหนรึเปล่า” 

           “ไม่ค่ะ ท่านเคานท์” เหล่าแม่มดสาวพร้อมใจกันตอบและยิม้ให ้

           “พวกเจา้ล่ะ” 

           สองหนุ่มคู่หูดูโอส่้ายหัวเล็กน้อยและหัวเราะเบาๆ 

           “นิดๆไม่มากเท่าไหร”่ รอยตอบดว้ยน้ าเสียงทีจ่ริงจัง 

           “โดนสะเก็ดระเบิดนดิเดยีว” คาร์มิลโบกมือไปมาและยิ้มกว้าง “เออ! พวกข้ามีของฝากมาให้เจ้าด้วยนะ” 

            “อะไร” ร่างสูงโปร่งถามสัน้ๆ 

           “นี่ไง” รอยยกขาทีเ่พิ่งถกูตัดมาสดๆข้างหน่ึงทีชุ่่มไปดว้ยเลือดมาให้ดู  

            พวกแม่มดสาวตา่งเอามอืปิดปาก เพื่อป้องกันไมใ่ห้เสียงกรีดร้องของพวกเธอออกมา ฉันรีบหันไปมองทางอื่นแทน

ก่อนที่ฉันจะเกดิอาการพะอืดพะอม มีเพียงแตช่ายหนุ่มสามคนทีม่องแล้วเฉยสนิท ราวกับว่ามันกแ็ค่ของประดับธรรมดาๆ 

           “ทีหลังเอาผ้าห่อดว้ยล่ะ” วิซิอัสมุ่นคิว้และชกัเชือกขึ้นอีกครัง้ “ไปกันได้และ เสียเวลามามาก” 



           พวกเขาทัง้หมดพยักหน้าและชักเชือกบังคับขึ้นอีกครา  

           “ทางนี้ค่ะ ท่าน” เลเนียบอกและควบอาชาสีขาวน าทางไปทันที 

           ม้าสีขาววิ่งไปสู่ทางขวาที่เต็มไปดว้ยทางเปล่ียว อาชาทัง้5ได้ควบไปสู่ป่าสีด าที่ไมม่ีสีอื่นแตง่เตมิเลยซักนิด เสียงที่

กีบเท้าของพวกมันดงัขึ้นรัวเป็นท านอง พวกมันวิง่พุ่งไปเรื่อยๆจนไปท่ีซุ้มประตูไม้เก่าแหง่หน่ึง  

            ไม่มีสถานท่ีใดๆเลยนอกจากซุ้มนั้น กับ ป่าทีม่ืดมดิ ที่น่ันมีชายวยักลางคนผิวคล้ า ตัวเล็กแกรน็สองคน แวบแรกที่

พวกเขาเห็นพวกเรา สีหน้าของพวกเขากเ็ปล่ียนไปกลายเป็นสีหน้าที่เครง่เครยีดทันท ี

            พวกเราชักเชือกบังคับขึน้ อาชาทัง้หลายหยดุวิง่และยืนอย่างสงบเสงีย่มเจียมตัว ชายสองคนที่เฝ้าซุม้ประตูตะโกน

ถามไปทันท ี

            “พวกเจา้เป็นใคร! มาจากไหน!” 

            “พวกขา้เป็นคนในหมู่บา้น” อซาเซียตอบไปแทน 

            “ป้ายล่ะ” ชายเฝ้าประตคูนหน่ึงย้อนถามมา 

            หญิงสาวผมสีน้ าตาลล้วงกระเปา๋กางเกงของเธอ เธอล้วงซักครู่และจู่ๆ สีหน้าของเธอกถ็อดสีทันท ีคิ้วเรียวบางทัง้

สองข้างของหญงิสาวไดช้นเขา้หากัน เธอเงยมองหน้าทุกคนและกระพริบตาชา้ๆ 

            “มีอะไรเหรอ” สีหน้ายุ่งของฉันมองไป “ท าไมท าหน้าอยา่งนั้นล่ะ” 

            เลเนียก้มหน้าเล็กน้อย และถอนหายใจอยา่งกลุ้มสุดขีด 

          “ป้ายเข้าหมูบ่้านหายคะ่” 

            “อะไรนะ! ป้ายหาย” ทุกคนอุทานพร้อมกับ สาวผมสีน้ าตาลพยักหน้ารับความผิดไป  

            สีหน้าของทุกคนจากที่ออ่นเพลียจากการรบเสร็จหมาดๆ ตอนนี้กลับเต็มไปดว้ยความเครียดอีกครั้ง...หายไปแบบ

นี้ก็แย่ซิ...แล้วอยา่งนีจ้ะเขา้ไปได้ไง... 

            “สงสัยคงหายไปตอนที่รบกับพวกโอเวนแน่ๆค่ะ” ฟินคาดเดาและระลึกถึงตอนที่พวกเธอรบกับพวกกองทัพขนาด

ย่อมของโอเวนอยู ่

            “ข้าผิดเองค่ะที่ท าหาย” ดวงหน้าของเลเนียเต็มไปดว้ยความกลุ้มใจ เธอส่ายหวัไปมาและหลุบตาลงดว้ยความ

เศร้าใจ 

            “เลเนีย มันไมใ่ชค่วามผดิของเจ้าหรอกนะ” รอยปลอบปะโลมหญิงผู้นั้น “ถ้าหายมันก็ไม่แปลก อย่าคิดมาก” 



            “แล้วจะเอาไงดีล่ะ” คาร์มิลเกาหวัแกรกๆอยา่งเซงๆและมองไปท่ีชายเฝ้าประตูทีต่อนนี้จ้องเขม็งราวกับจะฆา่พวก

เราให้ได้ “ดูท่าอ้อนวอนอะไรก็คงไม่ฟังแน”่ 

            เลเนียเงยหนา้ขึ้นและขอรับผิดชอบกับเรื่องราวพวกนี ้

            “ข้าจดัการเอง” 

            ร่างของหญิงสาวได้กระโจนลงมาจากมา้สีขาวและจ้ าอ้าวไปหาชายเฝ้าประตูทัง้สองคนทันที ชายทั้งสองคนหยิบ

หอกชูขึ้นและกันไว้ที่ประตูไม่ให้ผ่านพ้นไป 

           “พวกข้าเป็นคนในหมู่บา้นจริงๆ ให้พวกขา้เขา้ไปเถอะ” เสียงนุ่มนวลของเธอคนนั้นวอนขอ 

           “ไม่ได้! ยังไงก็ไม่ได!้” ชายทั้งสองยงัคงยืนกราน 

           หญิงสาวเมม้ปากแน่นสนิท ก่อนที่จะตัดสินใจหยิบหอกขึน้มาและตัง้กระบวนทา่ สีหน้าของเธอมแีต่ความฝืนใจที่

จะต้องท าแบบนี ้

          “ข้าขอโทษดว้ย แต่ขา้จ าเป็นจริงๆ” 

“ฟ้าวววววววววววววววววว!” 

            ทันใดนั้น! หอกที่ประดับด้วยพู่สีด าในมือของหญงิสาวไดพุ้่งเขา้ไปยังชายทัง้สองที่อยูต่รงหน้า พวกเขากระโดด

หลบไปด้านข้างและวิ่งโพล่งเข้ามาโจมตีหญิงผู้นั้นอยา่งรวดเรว็  หอกทั้งสองของพวกเขาก าลังจะแทงร่างของเธอ  

“ฉึกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” 

         เสียงหอกที่ก าลังจะฆ่าหญิงผู้นั้นดังเรื่อยๆ เธอวิ่งหลบหลีกอาวธุคมกริบสองชื้นท่ีหมายจะไล่ฆ่าอย่างรวดเร็ว ทวา่

หอกเหล่านั้นกลับวิง่ไล่พุ่งไม่เลิก...ไล่ต้อนขนาดนี้...เลเนียสู้ไม่ไหวแน่ ฉันหันขวับไปมองหน้าทุกคน แต่กลับไม่มีใครซักคน

ที่มีทีท่าจะกระตือรือร้นวิง่เขาไปช่วยเธอผู้นั้น  

          ฉันกระโดดลงจากอาชาแสนสง่าทันที แต่มือที่เรยีวยาวควา้ร่างฉันไวซ้ักก่อน 

           “นี่! พวกนาย ถ้าไม่คดิจะช่วยเลเนียก็ปล่อยฉันซะ!” ฉันสยิ้วใส่พวกเขา “ฉันจะไปช่วยเลเนียเอง” 

           “ไม่ต้อง” เสียงเฉียบขาดส่ังมา 

          “แต่ฉันจะไป!” ฉันดิ้นขลุกขลักๆและพยายามแกะมือของเขาออก 

          เลเนียหลบได้อย่างว่องไวและตีลังกาไปดา้นหลังเพือ่หลบหลีกอาวุธที่แหลมคมกจ็ริง แตช่ายทั้งสองมองหน้ากันและ

พยักหน้าราวกับให้สัญญาณและกระโดดขึ้นสู่ท้องฟ้า หอกเหล่านัน้เล็งเปา้หมายที่ร่างของเหยื่อที่อยู่เบื้องหนา้! 



          หอกพู่สีด าได้กลับเขา้มาสู่มือของเธออีก หอกของฝ่ายตรงขา้มได้จว้งแทงไปท่ีร่างของเธอทันที! 

“ฉึก!” 

           ศาสตราวุธที่แหลมคมของทั้งสองได้แทงเขา้ไป!...เฉียดแขนท้ังสองข้างของหญงิสาวผมสีน้ าตาลผู้นั้นอยา่ง

หวุดหวดิ พฤกษาที่อยูด่้านหลังของเธอรับเคราะหถ์ูกแทงทะลุผ่านจนผ่าเป็นสองซีกทันตาและล้มครืนลง  

           หญิงสาวก้มลงอย่างว่องไวและควา้หอกแทงไปท่ีขาของชายทั้งคู่ ฝ่ายตรงขา้มกระโดดถอยหลังกรูดทันที เธอผู้นั้น

ไม่รอช้าที่จะปล่อยให้พวกเขาหนีไปง่ายๆ เธอกระโดดหมุนร่างและแทงเขา้ไปท่ีร่างของหน่ึงในพวกเขาทันที! 

“หยุดเดี๋ยวนีน้ะ!” 

             เสียงที่แหบแห้งและเกรีย้วกราดของหญิงชราได้ดงัขัดการประลองที่น่าตื่นตาขึ้น สายตาทกุคู่เบือนไปตามเสียงนั้น

ทันที และได้พบกับหญิงชราผู้หนึง่ยืนอยู่ทีซุ่้มประตูไมเ้ก่าๆด้วยใบหน้าที่บ้ึงตงึ  

             เธอผู้นั้นเป็นคนร่างเล็กและผอมแห้ง ตัวสูงไม่มากนัก ผิวสีคล้ าเหมือนชาวยิปซี ใบหน้ารปูกลมของเธอนั้นเตม็ไป

ด้วยรอยเหี่ยวย่นตามวัยชราของมนุษย์ทัว่ๆไป ผมดอกเลาสีของเธอถูกถกัเป็นเปยีเดยีวยาวถึงกลางหลัง นัยนต์าของเธอที่

ดูฝ้าฟางทั้งสองขา้งมีสีแดงเหมือนกับฉัน แดงเขม้สด ราวกับโลหิตที่น่วมทองผืนดินเมื่อตะกี้  

            เธอสวมชุดเหมือนพวกชาวยิปซีหญิงแก่ๆทั่วไป แต่กลับมสีร้อยไข่มุกสีน้ าตาลแก่ๆขนาดใหญ่ที่ยาวและดูสวยงาม

คล้องคออยู่ ดวงตาเต็มไปดว้ยความโกรธาจ้องมองไปท่ีเลเนียและชายวัยกลางคนทั้งสอง 

            “คนบ้านเดียวกันกดักันท าไม!” เสียงที่แหบพร่าตะโกนถามดว้ยน้ าเสียงที่มีโทสะ “ท าไมพวกเจ้าต้องมาฆา่กันเอง

ด้วย!” 

            ทั้งสองฝ่ายต่างเก็บอาวธุและยืนอย่างสงบเสงี่ยมทันท ีพวกเขาต่างช้อนตาขึ้นมามองดว้ยความเกรงกลัว 

            “นางนี่ไมม่ีป้ายครับ!” ชายเฝ้าประตูผู้หนึ่งบอกไปตามความจรงิ “และก็จะบุกเขา้มาในน้ีให้ได้ครับ พวกข้าจึง

จ าเป็นต้องป้องกันไว้ตามกฎครับ” 

            หญิงชราหันขวับไปที่หญิงร่างสูงบางผู้นั้นด้วยสายตาที่เขม้งวดพร้อมกับเอ่ยถาม 

            “เขาพดูจริงเหรอ เลเนีย” 

           เธอผู้นั้นเงยหน้าขึ้นและตอบอย่างเต็มอก 

            “ค่ะ ท่านแมม่ดเฮล” เสียงหวานส่ันเครือเล็กน้อยก่อนท่ีจะเล่าเรื่องอย่างตดิขัด “ข้าท าปา้ยหายค่ะ....แต่....พวกข้า

จ าเป็นทีจ่ะต้องเขา้ไปให้ได”้ 



           “เจ้าเองก็รู้กฎดีไมใ่ช่รวึ่าใครไม่มีป้ายหา้มเข้า” เสียงที่แหบแห้งต่อวา่หญิงสาวเจา้เรือนผมสนี้ าตาลผู้นั้น “แล้วเจา้

ท าไปได้ยังไง! คนที่เฝ้าประตูนั้นเป็นพวกสายเลือดเดียวกับเจ้าและอาวุโสกวา่เจ้านะ! เลเนีย!”  

           สองสาวที่เหลือเห็นเพื่อนซี้ก าลังล าบาก พวกเธอมองหน้ากันและรีบวิ่งแจ้นลงเพื่อไปอธิบายเรื่องราวทัง้หมดให้

เข้าใจ 

          “ท่านค่ะ มันส าคัญจริงๆคะ่” อซาเซียคุกเข่าลงและแหงนหน้าเล่าให้หญิงชราผู้นั้น “พวกข้าจ าเป็นต้องใช้มนตรา

ประตูมิติจากตัวทา่นค่ะ ถงึต้องท าแบบนั้น” 

          “ถ้าส่ิงนี้เป็นความผิดของเลเนีย พวกขา้ก็ผิดด้วยค่ะ” ฟินคุกเข่าลงดว้ยเช่นกัน “ที่ท าป้ายเขา้หายไป” 

          หญิงชรานามวา่ แม่มดเฮล จ้องหน้าแมม่ดสาวทั้งสามคนและมองมายงักลุ่มพวกฉัน เธอมองไปรอบๆ จนสะดุดตา

เข้ากับใครคนหน่ึงเขา้ ดวงตาของเธอเบิกกว้างดว้ยความตกใจและรีบท าความเคารพอย่างศิโรราบทันที 

         “ข้าขอโทษดว้ยค่ะนายทา่นท่ีไม่ทราบว่าทา่นมาด้วย” เสียงที่เกรี้ยวกราดในตอนแรกนั้นได้หายไป เหลือเพียงแตเ่สียง

ส่ันเครือมาแทน 

         เคานท์หนุ่มยกมือและโบกเบาๆแทนค าพูดว่า หญิงแก่รีบหมุนร่างไปถามหยัง่เชิงเหล่าแมม่ดสาวทันท ี

         “เรื่องส าคญัของพวกเจ้านีค้ือธุระของนายท่านใชม่ั๊ย” 

         “ค่ะ” ทั้งสามสาวตอบพร้อมกัน 

        “แล้วท าไมพวกเจ้าไมย่อมบอกกับข้าตั้งแต่แรก วา่เป็นเรื่องของนายทา่น!” หญิงชราต่อว่า  

          “ก็.......” แม่มดทั้งสามอ้ าอึ้ง ตอบไม่ถูก 

         “กลับไปถึงบ้านเมื่อไหร่ ข้าจะกักบรเิวณพวกเจ้าที่พวกเจา้ท าป้ายหาย” หญิงชราสัง่ค าบัญชาด้วยน้ าเสียงดุดัน “และ

ไม่ยอมบอกเรื่องนายท่านให้ข้า!” 

          “ช่างเถอะ....ท่านแม่มด....ข้าไม่ถือ”  

          เสียงของชายหนุม่ผมสีเงนิเอ่ยขึ้นเย็นๆเพื่อตัดบทสนทนาของเหล่าแม่มด พวกแม่มดหันไปมองชายหนุ่มผู้น้ันดว้ย

แววตาที่ส านกึบุญคุณ หญิงชราโค้งตวัให้แก่เขาผู้นั้นอีกครั้ง 

          “ขอบคุณมากค่ะ ท่ีท่านไม่ถือสาเอาเรื่องพวกข้า” เธอขอบคุณและผายมือมาให้พวกเรา “งัน้เชิญเขา้มาได้เลยค่ะ”          

          แม่มดสาวทัง้สามลุกขึ้นและโค้งตัวให้หญิงชราผู้นั้น พวกเธอเดินกลับไปท่ีม้าสีขาวทัง้สองตวัอีกครัง้ ทุกคนชกัเชือก

บังคับมา้อีกครัง้ โดยมรหญงิชราเดินน าเข้าไปในซุ้มประตูไม้ที่บรรยากาศรอบดา้นไม่มีสถานท่ีใดเลย 



           อาชาทั้งหมดเดินตามเขา้ไปในประตูบานนั้นอยา่งช้าๆ มา้สีน้ าตาลของรอยและคาร์มิลได้เดินเข้าไปก่อน ตามมา

ด้วยพวกมา้สีขาวของเหล่าแม่มด และม้าสีด ารา่งใหญ่ของวิซิอัสน้ันเป็นตัวสุดทา้ย 

           กีบเท้าของเหล่าอาชาไดเ้หยียบย่างเข้าไปในดินแดนที่อยูห่ลังซุ้มนั่น และแล้วฉันก็ต้องอ้าปากเหวออยา่งตะลึงเมื่อ

พบหลังซุ้มประตูไมเ้กา่ๆนั้น  

           ที่น่ันมีดินแดนท่ีเต็มไปดว้ยบ้านเรือนจ านวนมาก ทั้งบ้านเล็กๆและบ้านหลังใหญเ่ตม็ไปหมด มีตลาดขายของ

เกลื่อนไปท่ัว ผู้คนต่างเดินกันอยา่งยุง่เหยิงเต็มไปหมด มันยุ่งเหยงิพอๆกับผู้คนในต าบล Snagov แต่ที่นี่น้อยกว่านิดหน่ึง 

          มีทัง้เด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา ตา่งเดินสวนไปมา พวกเขาใส่เส้ือผ้าสไตล์ชาวยิปซี รูปร่าง เรือนผม และส่วนสูงนั้นเหมือน

ชาวยิปซมีาก แต่ทวา่ ผิวของพวกเขากลับขาวเหมือนชาวเอเชยีแทน ม้าของพวกเราได้เดินไปเรื่อยๆจนไปถึงชายปา่แห่ง

หนึ่ง ที่น่ันมีบ้านไม้ขนาดใหญถู่กสลักเป็นลายพ่อมดแม่มดอยู่ตามตัวเรือน 

          “นี่คือโรงแรมของขา้เอง” แม่มดเฮลบอก “ช่วงนี้นายทา่นพักอยู่ที่นี่ก่อนนะค่ะ 

          ส้ินประโยคนั้น หญิงชราเดินช้าๆไปเปดิประตูบา้นหลังนั้น ทุกคนลงจากมา้ของตนและให้พวกคนงานของที่น่ันพา

ม้าไปอยู่ที่โรงมา้แทน พวกเขาต่าง ทุกคนเดินเขา้ไปในบ้านหลังนัน้แล้ว เหลือเพียงแต่ฉันที่ลงจากเซราบัสไม่ค่อยไดเ้ท่าไหร่

นัก บุรุษมองฉันอยู่นานจนเอ่ยถามด้วยน้ าเสียงที่เยือกเย็น 

          “ให้ช่วยไหม” 

          ฉันเงยหน้าและส่งสายตาไม่รับแขกให ้

         “ไม่ต้องย่ะ!” ฉันปฏิเสธและค่อยๆเคล่ืนลงมาจากมา้ร่างใหญ่ตัวนั้น “ฉันท าเองได!้” 

         ....โอ๊ย!......เท้าอีกข้างของฉันเมื่อเหยยีบพื้นแล้ว ความเจ็บปวดกก็ลับมาอีกครั้ง ร่างของฉันทรุดฮวบลงไปนั่งกับพื้น

และพยายามประคองร่างให้ลุกขึน้อีกครั้ง ชายหนุ่มผมสีเงินส่ายหวัและเดินต๊อกๆมายืนขา้งฉัน พร้อมกับสาวผมหน้ามา้ที่

ปิดใบหน้าของเขาขึ้น 

         “ชักชา้จริง! มานี!่” มือใหญ่ที่เรียวยาวข้างหน่ึงยื่นมา...จะช่วยเหรอ...เฮอะ!...มือที่อ่อนนุ่มของฉันกลับปัดมือของเขา

ออกแล 

         “ไม่ต้องเลย! นายมาแตะตอ้งฉัน!” ฉันต่อว่าและบุ้ยหน้าทางอื่น 

         ชายหนุ่มห้มลงมามองฉันและเปรยขึ้นมา 

         “พูดซะวา่อยากแตะตายละ่” เขาเลิกคิว้ “ดี! งั้นเข้ามาเองล่ะกัน” 



          ร่างสูงหมุนร่างและสาวเทา้เดินจากไปอย่างไม่สนใจใยดี ฉันหันกลับไปมองเขาอกีครัง้ และพยายามดันรา่งให้ลุกขึ้น

ยืนเต็มสงู แต่.....มันเจ็บมากเหลือเกิน.....เวรกรรมชะมัดเลย...ท าไมต้องมาแพลงตอนนีด้้วยนะ.... 

           ฉันค่อยๆนถอดรองเทา้ของฉันออกทั้งสองขา้งและนวดเทา้ข้างที่แพลง จู่ๆก็มีเงาตะคมุยืนบังร่างฉัน ฉันเงยหน้าขึ้น

มองชา้ๆ และเห็นร่างสูงนั่นปรากฏ เขาส่ายหวัอย่างเอือมระอาพรอ้มกับต่อว่าฉัน 

         “สุดท้ายกเ็ดินไม่ได”้ ว่าแล้วเขากใ็ช้มือทีเ่รียวยาวทั้งสองข้างอุ้มฉันขึ้นทันที ราวกับยกกกล่องเบาๆกล่องหนึง่  

         “เดี๋ยวฉันก็เดินได!้” ฉันโต้เถียงเขากลับ 

         “พูดทีนี่ไม่เคยคิดจะมองสภาพตัวเองบ้างเลยเหรอไง” เขายงัวา่ไม่เลิก ดว้ยน้ าเสียงที่เย็นชาและพาร่างของฉันเดิน

เข้ามาในบ้านอยา่งตัวปลิว 

         เขาเดินจ้ าอ้าวมาเรื่อยๆจนมาถงึห้องนัง่เล่น ที่น้ันมีเกา้อี้โซฟาก ามะหยี่สีมว่งนุม่ๆอยู่สามตวั โต๊ะไม้เล็กๆที่มีพวกชุด

เครื่องน้ าชาวางอยูคู่่กันดเูหมาะสม ถูกตัง้ไว้อยูก่ลางห้อง มีเตาผิงเก่าๆสมัยทีเ่ป็นเพยีงแคเ่ป็นเตาท าอาหารเล็กๆตัง้ไว้ แต่

ไม่ได้จุดไฟไว้  

          เหล่าแม่มดและชายหนุ่มทั้งสองนั่งอยู่บนโซฟาเหล่านั้นอยา่งอ่อนเพลีย แต่เมื่อพบฉันกับวิซอิัสเข้า แววตาของพวก

เขาเต็มไปดว้ยความตะลึงจังงันและไม่อยากจะเชื่อกับส่ิงที่เห็น 

         “มองย่ะ แต่รักษาแปบเดียวก็หาย” ฉันยอกย้อนคืน 

         “เหรอ” ชายหนุ่มส่งสายตาที่เย็นชาใส่พวกกลุ่มคนเหล่านั้นและมองมาที่ฉัน จู่ๆเขาก็ปล่อยฉนัลงเก้าอี้โซฟาทันท ี

“ปึ๊ก!” 

         “โอ๊ย!” ก้นของฉันกระแทกไปกับโซฟาก ามะหยี่สีมว่งอย่างแรง ฉันเงยหนา้มองตาขวางใส่เขา “วางเบาๆกวา่นี้ไม่เป็น

รึไง! ตอนคาราวานก็ทีหนึง่และ ตอนนี้ยังจะเอาอีก” 

         เขาเลิกคิ้วขึ้นและตอบมาอย่างหน้าที่เฉยสนิท 

         “อย่างเจา้น่ะ ท าดีไม่ได้หรอก” พูดจบเขาทิง้ตัวลงข้างๆฉันและเอนตัวพงิไปกับโซฟา      

         บัดนี้ หญิงผมสีบลอนด์นั้นจ้องฉันไม่วางตาดว้ยแววตาที่อาฆาตอยากจะฆา่เตม็ที หนุ่มทั้งสองต่างมองหน้ากันและ

มองเพื่อนอขงเขาดว้ยสายตาที่มเีลศนัย ส่วนนางระบ ายิปซีอีกสองคนกลับหัวเราะเบาๆและดื่มชาช้าๆต่อ ซักครู่หญงิชรา

เดินดุ่มๆเขา้มาพร้อมกับสาวใช้ผู้หน่ึง ในมือของเธอมีกุญแจทองรปูร่างแมวก าลังเดินดว้ยท่วงท่าทีส่ง่าสามดอก เธอถอน

สายบัวกับชายหนุ่มผมสีเงินและส่งกุญแจให ้เขารับและพินิจสังเกตด ู



         “นี่คือกุญแจห้องที่เหลือค่ะนายท่าน” แม่มดเฮลบอกและอธบิาย “ข้าพยายามจะหาห้องอีกหอ้งหนึ่งแล้ว แต่วา่มัน

เต็มหมดแล้วค่ะท่าน” 

         บุรุษร่างสูงแจกกญุแจเหล่านั้นให้กับรอยและคารม์ิล รอยรับกุญแจและปรายตามองเพื่อนของเขา 

         “แล้วจะให้ท่านเฟรย่านอนที่ไหนล่ะ” เขาเอียงคอถาม 

        วิซัอัสมองชายหนุ่มทัง้สองไปมา ดวงตารีสีเขียวมรกตคู่นั้นมองแน่วแนม่าที่รอย 

         “นอนกับเจา้ล่ะกัน” เขาวา่ 

         รอยท าหน้าอิดออดทันที สีหน้าปั้นยากของเขาผุดขึ้นและยิม้แห้งๆ แถมยังถอนหายใจเฮือกใหญ่อีกด้วย 

         “ท าไม” วิซิอัสมุ่นคิ้วกับพฤติกรรมแปลกๆของเพื่อนของเขา 

         “เอ่อ....ข้า.....” นัยน์ตาสีน้ าเงินทะลเหลือบไปมองหญิงเรือนผมสีน้ าตาลและวซิิอัส “ข้า....” 

          ราวกับหยั่งชั่งใจได้ รา่งสูงโปร่งพูดโต้งๆออกมาในท่ามกลางกลุ่มคนในห้องทันท ี

          “ถ้าเจา้ไม่สบายใจเพราะกลัวเลเนยีจะเข้าใจผิดก็ไม่เป็นไร” เขาหลับตาลง “ข้ารู้ว่าเจา้กับเลเนียน่ะมคีวามสัมพันธ์

อะไรกันอยู”่ 

          แค่นั้นก็ท าให้ทุกคนในห้องหัวเราะครืนได้ ใบหนา้ที่จรงิจังตลอดของชายหนุ่มกลับแดงเถือกไปถึงใบหู มือใหญ่ขา้ง

หน่ึงของเขามาปิดทีช่่วงหน้าของเขาเหลือเพียงแค่ดวงตาสีน้ าเงินคู่นั้นท่ีหลุบลงไม่กล้าพบหน้าใครทั้งนั้น 

          ส่วนสาวเจา้ผู้ถูกกล่าวรีบก้มหน้าเพื่อหลบใบหน้าที่ร้อนผ่าวนั่นจากทุกสายตาทีต่่างจับจ้อง นัยน์ตาสีแดงฉานท่ีดู

อ่อนโยนคู่นั้นเต็มไปดว้ยความประหม่า เหมือนเด็กสาววัย12ที่ก าลังสารภาพรักต่อชายหนุม่ของตนเองก็ไม่ปาน 

          “พอเหอะ” รอยพูดอึกอักเล็กน้อยก่อนจะพดูเตม็เสียงเหมือนเดิม “ไม่เกรงใจขา้ก็ไมเ่ป็นไร แต่ช่วยเกรงใจเลเนยี

หน่อยได้ไหม นาง...เอ่อ...เป็นผู้หญิงนะ...” 

          ทุกคนเลิกหัวเราะกับเรื่องนี้ แต่ก็ยังคงแอบมองพฤติกรรมของสองคนน้ี...ดูท่าสองคนนี้คงคบกันมานานแล้วแบบปิด

เรื่องเงียบแน่ๆเลย... ร่างสูงผมสนี้ าตาลยกแขนทั้งสองข้างมารองรับศีรษะของตนเมือ่เขาพิงร่างไปกับโซฟาแสนนุ่มนั่น 

          “จะให้นอนกับขา้ก็ได้นะ วซิิอัส” น้ าเสียงที่มีเลศนัยเสนอมาทันที รอยยิ้มร้อยเล่ห์ผุดขึ้นมาที่ใบหน้าที่หล่อเจ้า

ส าราญ 

          สายตาของชายหนุ่มผมสีเงินมองด้วยความระแวดระวัง 

         “ไม่” ค าตอบส้ันๆท าให้คาร์มิลท าหน้ามุย่ลงดว้ยความเซง “นอนกับเจา้ยิ่งแย่ใหญ”่ 



          ร่างสูงถอนหายใจเฮือกใหญ่ แววตาของเขาเตม็ไปด้วยความคิดตรกึตรองอะไรบางอยา่ง และมองมาทางฉัน 

         ...อ้าว!...แล้วงานน้ีฉันจะนอนทีไหนล่ะเนี่ย... 

         “แล้วสรุปจะให้ฉันนอนท่ีไหน” ใบหน้าที่ขาวเนยีนของฉันแนบไปท่ีโซฟา และมองหน้าเขา 

         เขาหยิบถ้วยชาที่อยู่เบื้องหน้าและดื่มเล็กน้อยพอประมาณ 

         “นอนกับข้าน่ะแหละ” เสียงที่ราบเรียบไดต้อบกลับมาเบาๆ 

          ...หา!...นอนกับ...นาย!...นรกชัดๆ!...   

         “ไม่!” ฉันเถียงเสียงเขม้ไปทันทีและส่ายหัวหยกิๆ ท าหน้าปเุล่ียนๆใส่ “ฉันไม่เอาด้วยหรอก! ยอมไปนอนในโรงม้า

ดีกวา่ไปนอนกับนายน่ะ!” 

         ฉันคว้าชาที่อยูเ่บื้องหน้าจนหมดแกว้พร้อมกับกระแทกแกว้ลงบนโต๊ะดังโครม ชายหนุม่เงยหน้าขึ้นมาและวางถว้ยชา

ของเขาอยา่งนุ่มนวล  

         “ข้าเองก็ไม่อยากอยู่ห้องเดยีวกับเจา้หรอกนะ” เขาวา่ “เจ้าอยู่ด้วยล่ะก็ ข้าไมต่้องนอนเพราะเสียงกรนของคนอยา่ง

เจ้าแน่ๆ” 

         “นี!่ นายรู้ได้ยงัวา่คนอยา่งฉันจะนอนกรน” ฉันสวนขวับ 

         สีหน้าที่น่ิงเฉยเสมอมาหันไปทางอื่นก่อนทีจ่ะพูดจาบจว้งใส่ 

         “นิสัยราวกับม้าดดีกะโหลกอย่างเจ้า ไม่กรนกแ็ปลกและ” เสียงเย็นๆว่า 

         “อะไรนะ!” ฉันลุกพรวดขึ้นมาทันท.ี...อ้อ....งั้นเหรอ...งั้นเจอหมัดซักเปร้ียงหน่อยล่ะกัน!.... 

“แปล๊บ!” 

          ....อึ๊ก...โธ่เว๊ย! เทา้ฉันท าพิษอีกแล้ว! สีหน้าที่เต็มไปด้วยความโทสะ บัดนี้มันกลับกลายเปน็สีหน้าที่เจ็บปวดรวดรา้ว

แทน ฉันทรุดฮวบนั่งไปกองพื้นและเอามือกุมที่ข้อเทา้ไว้ ทุกคนที่เหลือรีบแหเ่ข้ามาดูข้อเท้าของฉันกันใหญ ่

           “เป็นยังไงบ้างค่ะทา่น” หญิงเรือนผมสีน้ าตาลจับเท้าของฉัน นิ้วที่เรียวยาวของเธอผู้นั้นนวดเท้าของฉันเบาๆ 

           “เจ็บซ”ิ ฉันตอบไปตรงๆและค้อนตาใส่บุรุษที่เมินเฉย นั่งอยู่โซฟาอยา่งสบายใจเฉิบ 

           หญิงชราหันไปส่ังกับสาวใช้คนนั้นทันท ี

           “พวกเจา้ไปเอากล่องยามาเดีย๋วนี้!” 



          เธอคนนั้นรีบวิ่งโรอ่อกไปจากห้องทันที พวกแมม่ดทั้งหมดตา่งชว่ยนวดทีเ่ท้าของฉัน พวกรอยมองดูฉันด้วยแววตาที่

เป็นหว่งเป็นใย เหลือเพียงแตช่ายหน้าตายคนน้ันท่ีนัง่มองด้วยความนิ่งสงบ ฉันสะบัดหน้าพรืดไป 

           “เจ็บอยู่แล้ว ยงัไม่เจียมตวัอีก” เขาพูดมะนาวไม่มีน้ าใส่ 

           “ก็เพราะนายน่ะแหละ” ฉันแยกเขีย้วใส่ “ท าให้ฉันเจ็บตวัหลายครั้งและ! อยู่กับนายมแีต่ความซวยเข้าหาตลอด

เลย!” 

          “ความซวยขึ้นอยูก่ับเจา้ ไม่ใช่ขา้” เขาลุกขึ้นยืนเตม็สูงและไม่รับรู้กับเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้า พร้อมกับเดินตวัปลิว

ออกไปจากห้องนี้อยา่งราวกับไมม่ีอะไรเกิดขึ้น 

           ฉันขบฟันจนเสียงดังกรอดและจ้องมองเขาอย่างกินเลือดกินเนื้อ สาวใชเ้ดินดุม่ๆเขา้มาพร้อมกล่องไม้เก่าๆ เธอรีบ

เปิดกล่องออกทันท ี

           ในกล่องใบน้ัน มีขวดเล็กๆบรรจุของเหลวหลากสีจ านวนมากมาย พวกแมม่ดหยิบผ้าพันแผลสีเขียวตองอ่อน

ออกมา แม่มดเฮลคว้าขวดยาที่บรรจุของเหลวใสสีครามอ่อนขึ้นมา ทว่า สีหน้าของพวกแมม่ดสาวเต็มไปด้วยหวาดหวั่น

ทันท ี

          “ท่านแม่มดค่ะ ยานั่น....มนั....” ฟินเบะปากเมื่อเห็นแม่มดเฮลหยิบขวดนั้น 

          “ข้าต้องรีบรักษาทา่นผู้นี้ให้หายไวที่สุด” หญิงชราเขยา่ขวดสองสามทีและเปดิจุกก๊อกออก “ท่านเป็นคนส าคัญที่สุด

ของทุกคน จะเป็นอะไรไม่ได้เดด็ขาด”  

          จุกก๊อกได้ถกูเปิดออก กลิน่ของมันค่อยๆล่องลอยออกมาอย่างรุนแรง ช่างเป็นกลิ่นที่ไม่โสภีดั่งกองขยะเน่าๆที่ฉัน

เคยไปท างานท่ีบูคาเรสตแ์ท้ๆ จ าได้ว่า ฉันต้องฝืนทนเก็บขยะแถวนั้นทั้งวัน เพื่อเงินแค่.....300Leu....ฮะๆ.....300เท่านั้น.....

ไม่มีความคุม้คา่เล๊ย...... 

         ฝ่ามือของทุกคนพร้อมใจกนัปิดจมูกทันที แต่ปดิเทา่ไหร่ อากาศก็ยังคงเป็นอากาศ ใช่....มันสามารถแทรกซึมทกุอนู

ผ่านช่องระหว่างนิ้วเข้ามาแตะจมูกจนได้ สีหน้าปั้นยากของฉันผุดหน้าเสียทันทีเมื่อได้กลิ่นนี้ พวกแม่มดรีบยื่นผ้าพันแผล

ไปให้แม่มดเฮลทันที หญิงชรารับผ้าผืนน้ันและจัดการแช่จนชุ่มผ้าผืนน้ันทันที  

          ผ้าผืนน้ันจากมีสีเขยีวตองอ่อนตอนนี้มันมีสีเขยีวขีม้้าเข้ม กล่ินของมันยิ่งโชยมาใหญ่ เลเนียปล่อยมือออกจากเท้า

ของฉันและปล่อยใหแ้มม่ดเฮลพนัผ้าพันที่เท้าของฉันทันที 

          “โอย๊!” ฉันร้องและโวยทันที.....เมื่อผ้าพันแผลสัมผัสกับผิวของฉัน เท้าของฉันก็ร้อนทันที ยิ่งพันแน่นมากเท่าไหร่ เท้า

ของฉันก็ร้อนมากขึ้นราวกับเอาเท้าไปวางอยูใ่นกองไฟ“เจบ็นะ! ทั้งร้อนท้ังเหม็น ยาอะไรฟะ” 



          “ทนหน่อยน่ะค่ะท่าน” หญิงชราตอบอยา่งกล้ ากลืนฝืนทนและพันต่อไปไม่ยอมหยุด “ยานีเ้ป็นยาที่ดีที่สุดของ

หมู่บ้านเราแล้วค่ะ! ทนแค่วันน้ีวนัเดียวค่ะ พรุ่งนี้ก็หายแลว้” 

         “แน่ใจว่าหายน่ะ” ฉันถามและบ่นพะงาบๆ “ฉะ....ฉะ.....ฉัน...ว่า....ฉันจะเป็นลมก่อนพอดี...โอ๊ยยยย! เร็วๆหน่อยซี้ 

มันร้อนนนนนน! ทนไม่ไหวแล้วนะ!” สุดท้าย...เสียงของฉันก็เล็ดลอกออกมาจนได ้

        คาร์มิลกระตุกยิม้ที่มุมปากลงมานัง่ข้างๆฉัน ใบหน้าที่หล่อเหลาเจา้เล่ห์มองมาที่ฉัน ดวงตาสีเขียวพฤกษาปรายตา

มองฉัน 

        “ถ้าทา่นทนไม่ไหวอย่างนี้ ทา่นก็แพ้วซิิอัสนะ” เสียงที่เรงิร่าพดูลอยๆออกมา “เรื่องแค่นี้น่ะ วซิอิัสก็เคยโดนยานี้

เหมือนกัน เขาไม่เห็นร้องโอดครวญอะไรเลย ท่านจะยอมเหรอ” 

        พอคาร์มิลพูดจบ...นึกถึงหน้าไอ้นั่น ยืนมองฉันดว้ยสายตาที่เยาะเยย้...ยิ่งอยากจะกระถีบหมอนั่นจริงๆ...ฟันกราม

ของฉันกัดแน่นจนมีเสียงกิ๊ดๆ... 

       “เออ! ทนก็ทนโว๊ย!” ฉันหลับตาปี๋และปล่อยให้แม่มดเฮลพันแผลต่อไป 

        ให้ตาย...มันเจ็บขึ้นทุกทีๆ ....หญิงชราพันแรงขึ้นมากกว่าเกา่ เสียงของฉันก าลังจะออกมาจากล าคอของฉัน ฉันเอามือ

ทั้งสองข้างปิดปาก น้ าตาเห็นความเจ็บจี๊ดไหลออกมานิดๆจากดวงตาของฉัน...เมื่อไหร่จะพันเสร็จซะทีนะ......จะทนไม่ไหว

แล้ว!!!!!! 

        ......ความร้อนมันท าพิษกับฉันหนักขึ้น...... ราวกับ ตัวฉันอยูใ่นตู้อบ100องศาเซลเซียสที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้...ร่าง

ของฉันเปียกโชกไปด้วยเหงื่อทั่งรา่ง...ภาพท่ีฉันเห็นรอบๆตัวพร่าและเลือนรางไปหมด ฉันหายใจเขา้ออดชา้ๆอยา่งแผ่วเบา

และแล้วความมดืก็ไดม้าทนแทนภาพท่ีอยู่เบื้องหนา้ของฉันทันที  

 

“แกร๊ก” 

“แอ๊ดดดดดดด” 

            เสียงลูกบิดและประตูไมห้้องหนึ่งได้ถกูเปิดขึ้น เท้าของชายผู้หนึ่งเหยยีบย่างขา้มาในห้องนัน้ ที่เต็มไปด้วยการจัด

ห้องที่เรียบง่าย ธรรมดาๆของในสมัยนั้น ความกว้างห้องไมม่ากนกั มีเพียงแค่ เตียงไม้ธรรมดา โต๊ะเล็กๆ และก็เก้าอี้สอง

สามตัววางไว้ มีหน้าตา่งบานเดยีวเปิดอยู่ เขาผู้นั้นเดินเขา้มานั่งลงบนเตยีง 

            เขาเอนกายลงไปที่ฟูกทีข่าว โพลนดังหิมะ สายลมเบาๆได้พัดเขา้มาในห้องและพัดให้เรือนสีเงินผมของชายผู้นั้น

ปลิวตามไป เขากม้หน้าซกัครู่และเงยหนา้มองเพดานท่ีเต็มไปดว้ยใยแมงมุม ดวงตารียาวสีเขยีวดัง่มรกตทีเ่ยือกเย็นและ

เย็นชาไร้ความอ่อนโยน เหม่อลอยราวกับก าลังคิดอะไรบางอยา่ง 



              .....ใช่....เขาคิดอยู่สิง่หนึ่ง....... 

             สาเหตุมาจากเมื่อหลายวันก่อน..... 

             ....ที่ปราสาทดาร์โกวาเนีย...วันน้ันฝนตกหนักกรรโชกลงมาไม่ขาดสาย ราวกับถล่มปฐพีแห่งแคว้นซาตาเรส ให้

พินาศ เขาก าลังคุยกับหญิงชราคนหนึ่ง ในห้องนอนของเขา หญิงชราผู้นั้นสวมชุดยิปซีสีด าและสรอ้ยไข่มุกสีน้ าตาลแก่ เธอ

ได้ลืมตาขึ้นจากภวังค์และส่งยิ้มให้ 

            “ท่านไม่ต้องไปหาหรอก นางจะมาหาตวัท่านเอง”            

            สีหน้าไร้ความรู้สึกนั้นไม่อยากเชื่อกับค าพดูจากปากของหญิงผู้นั้น 

            “นางจะมาจริงๆเหรอ” เสียงที่เย็นชาจากชายหนุ่มเอย่ถาม 

            แม่มดเฮลยิ้มกวา้งและพดูอย่างมั่นใจ 

            “แน่นอนค่ะนายท่าน” เธอพูดลอย “....อีกไม่กี่วันค่ะ....แคไ่ม่กี่วันเอง” 

            ชายหนุ่มสูบไปท์เหล็กสีเงินเบาๆ และพ่นควันสีเทาจางๆออกมาริมฝีปากที่เรยีวบาง 

            “นางเป็นแม่มดหรือแวมไพร์” เขาเหลือบตาขึ้นมามองขึ้น ดวงตาคู่นั้นเตม็ไปด้วยความระแวง 

             หญิงชรากลับมามองที่ลูกแก้วอกีครั้ง ลูกแก้วได้แสดงภาพหนึ่งปรากฏในน้ัน  มันเป็นภาพหญิงสาวผู้หน่ึงก าลังวิง่

หนีแปรงลบกระดานจากชายแกส่วมแว่นสีทองโบราณอยู่ เรือนยาวสไลด์ถึงกลางหลังสีด าดั่งนิลเป็นจุดเด่นที่สุดในห้อง 

ดวงตาที่แฝงไปด้วยความรา่เริงแจ่มใสราวกับเด็กสาวที่แสนบริสุทธิ์มีสีแดงฉานราวกับสีเลือด เธอสวมเส้ือเชิ้ตสีครมี

กระโปรงนักเรียนยาวเหนือเข่าลายสก๊อตสีเขียวเข้มพร้อมกับสง่รอยยิ้มยยีวนใส่   

             “มิสเตอร์ สติกซ์ ยงัไงคณุจะปาไม่ถงึอยูด่ีแหละค่ะ” เสียงที่แจ่มใสแตเ่ต็มไปดว้ยเล่ห์ร้ายวา่ 

             “โนคาเอล!” น้ าเสียงที่เคียดแค้นของชายชราพดูเสียงดังล่ัน “วันน้ีเธอไม่รอดจากทา่แปรงพิฆาตมารของฉันแน!่”             

             ฝ่ามือชายชราปาแปรงลบกระดานหนา้ออกไปอย่างรวดเร็ว หญิงสาวกระโดดหลบไปข้างหลังเพื่อนสาวแถวนั้น 

และวิ่งโกยแนบรอบห้อง ชายชราวิ่งกระหดืกระหอบตามมาไม่ขาดด้วยความอว้นของเขานั่นเอง 

“เฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ!” 

               เสียงเชียร์หญงิผู้นั้นดังเป็นระยะๆอยา่งลุ้นระทึกอย่างเอาเป็นเอาตาย หญิงสาวรา่งเล็กผู้น้ันยังคงกวนประสาท

ชายชราผู้นั้นไม่เลิกและโบกมือหยอยๆให้อกีตา่งหาก หญิงชราเหน็ภาพแล้วหัวเราะเบาๆ 

             “ไม่ใช่ทั้งแม่มดและแวมไพร์ค่ะ” เธอตอบเต็มเสียง “นางเป็นมนุษย์คะ่” 



             คิ้วของชายหนุ่มได้ชนกนัทันทีเมื่อได้ยินค าวา่ “มนุษย”์ 

             “มนุษย์หรอ........” น้ าเสียงเรียบๆลากเสียงทวนถามทันที 

             “ค่ะ” เธอละสายตาจากลูกแก้วมาที่บุรุษเบื้องหนา้ 

             เขาเอาไปท์เหล็กออกจากปากทันที สีหน้าของเขาเตม็ไปด้วยความขุ่นเคือง 

             “มนุษยช์ั้นต่ าจะมาชว่ยเหรอ” น้ าเสียงลากต่ าๆย้อนถามไปและกระซิบ “.....มีแต่จะมาท าลายซิไมว่่า......” 

            “แต่นางไม่ใช่มนษุย์ธรรมดานะค่ะ” หญิงชราแย้งขึ้น “นางมีเชื้อสายเผ่าดาร์โกวาเนยีของพวกขา้” 

            “ถึงจะมีเชื้อสายของทา่น ยังไง มนุษย์ก็คือมนุษย์อยู่วันยังค่ า” ชายหนุ่มมองไปท่ีหน้าต่างดสูายฝนสีหม่นท่ีตกลง

มา ใบหนา้ที่หล่อคมเข้มยงัคงเริม่มีความขุ่นเคืองปรากฎ 

             “แต่ข้าเชื่อแน่นอน” เสียงแหบแห้งของหญิงชรามั่นใจ “วา่นางจะไม่ทางท ารา้ยเจา้นายบรรพบุรุษของตวัเอง” 

             “ท่านแม่มดเฮล ท่านลองคิดด”ู ชายหนุ่มพูดหยั่งเชงิแฝงไปด้วยโทสะ “มนุษย์เกลียดพวกเราและพวกทา่นราวกับ

อะไรด.ี...คิดเหรอว่ามันจะมาชว่ย”   

             “นายท่าน อยา่มองโลกในแง่รา้ยซคิ่ะ” แม่มดเฮลเตือนมาและเสนอ “มนุษย์ที่ดี กม็ีเหมือนกันนะค่ะ” 

             เขาหันขวับไปมองหญิงชราดว้ย ดวงตาที่เย็นชากลับดุร้ายราวกับปีศาจกระหายวญิญาณ หญิงชรารับรู้ความรู้สึก

ของชายหนุ่มได้ทัน เธอจึงก้มหนา้ลงเพื่อหลบหน้าดวงตาที่ไร้ความปราณีคู่นั้น 

            “ตั้งแต่ข้าเกิดมา ขา้ก็ไม่เคยเห็นมนษุย์หนา้ไหนที่ดีเลยแมแ้ต่น้อย” น้ าเสียงทรงอ านาจและขุ่นเคืองว่า “ท าดกี็แค่

มาประจบประแจง เพื่อความอยูร่อดของตนเอง....แม้แต่พวกยิปซ ีก็ไม่ต่างจากมนษุย์ทั่วไป....ข้าอยากรูจ้ริงๆ วา่ มนษุย์ที่

ด ีที่ท่านวา่ คือใครกันแน”่ 

            แม่มดเฮลเงยหน้าขึ้นทนที เธอจ้องหน้าเขาและยงัคงยืนยนัค าตอบดว้ยน้ าเสียงที่ไม่สั่นคลอน 

            “เด็กคนนี้น่ีแหละ คือ มนุษยท์ี่ดี ที่ข้าว่า” เธอหยุดพูดและแย้งต่อ “ท่านจะเชื่อขา้หรือไม่ขา้ไม่วา่ แต่ กงล้อแหง่

โชคชะตาเริม่หมุนแล้ว...ซาตาเรสก าลังจะได้รับส่ิงนั้น!...” 

            ทั้งสองฝ่ายต่างเงียบราวกับเป่าสากเมื่อสิ้นค าพดูประโยคนั้น มีแต่เสียงหา่ฝนที่กรรโชกดงัขึน้ตลอดแทน วายุร้าย

ได้พัดเข้ามาจากหน้าตา่ง ท าให้ห้องที่เย็นอยู่แล้ว เย็นมากขึ้นเป็นทวีคูณ สุดท้ายบุรุษผู้สูงศกัดิ์ได้ท าลายความเงียบลง 

           “ถ้าไม่เกีย่วกับซาตาเรส ข้าจะไมเ่ชื่อทา่นแน่นอน” เสียงจ ายอมด้วยความฝืนทนวา่มา        



            ร่างสูงกระพริบตาช้าๆด้วยความครุ่นคิดถงึส่ิงนั้น หยากไยบ่นเพดานน้ันค่อยๆร่วงกราวหล่นลงมาที่ร่างของเขา เขา

ปัดมันออกและลุกขึ้นมานั่ง แววตาของเขาเตม็ไปด้วยความสงสัย....... 

            สงสัยในส่ิงที่เขาเคยเห็นในอดีตและปัจจุบัน 

            .....นั่นคือ...มนุษย์.... 

            แต่ก่อน เขายอมรับเลยวา่ เขาเกลียดมนุษย์ เพราะมนุษยช์อบท าลาย ทว่า! ตอนนี้นักปราชญ์หญิงที่เป็นมนุษย์

เคยช่วยให้พวกเขารอดมาแล้วครัง้หน่ึง  

            ...ถึงแม้จะขี้โวยวายและดื้อรั้น...มั่นใจในตัวเองสูงเกินไปหน่อย.....แต่ก็ดูออกเลยว่า กระท าไปด้วยความเต็มใจ

จริงๆ....ไม่ฝืนใจและเสแสร้ง...... 

            รึว่า......นั่นคือ...มนุษย์ที่ดี...จริงๆ 

“ก๊อกๆๆ” 

            เสียงเคาะประตูได้ดงัขึ้น ชายหนุม่หลุดจากห้วงความคิดทีน่ึกอยู่นานแสนนาน เขาค่อยๆหนัไปมองที่ประตชูา้และ

พูดโดยไม่มีความลังเลแม้แต่น้อย 

            “เข้ามาซิ รอย”             

            ประตูไมเ้ก่าๆส่งเสียงอ๊อดแอดได้ถกูเปิดออก เผยให้เห็นชายหนุ่มรา่งสูงใหญ่ เรือนผมสีทองยาวประบ่าทีถู่กมดั

เป็นหางม้าต่ าปลิวเล็กน้อย นัยนต์าจรงิจงัสีน้ าเงินทะเลมองดว้ยความประหลาดใจเล็กน้อยและยิ้มปุ๊บปั๊บให้ก่อนที่จะเขา

เดินน าเข้ามาพร้อมกับหนุ่มผมสนี้ าตาลร่างสูงอกีคนหนึ่งทีแ่บกร่างของหญงิสาวผมสีด าสนิทขี่หลังมาดว้ย  

            เธอผู้นั้นไม่ได้ใส่ชุดเดิม แต่ใส่ชดุนอนในสมัยนั้นมาแทน และมาในสภาพหมดสติไม่ได้รับรู้ส่ิงใดๆ ใบหน้าที่เนยีน

ขาวดุจหิมะแนบพิงไปที่แผ่นหลังกว้างของหนุ่มเจ้าส าราญผู้นั้น 

           “เดาได้เก่งมากเลย” รอยชมกับการคาดคะเนของเพื่อนรัก มือใหญ่ขา้งหน่ึงลากเก้าอีต้ัวหน่ึงมานัง่ข้างๆเขา 

“ประสาทสัมผัสไวไม่เปล่ียนเลยนะ วิซิอัส” 

            ผู้นั่งอยู่ในห้องแต่แรกบุย้หน้าไปทางหญงิสาวที่ขี่หลังของชายหนุม่ร่างสูง แววตาทีเ่ย็นสงบเต็มแด้วยความกังวล

เล็กน้อย 

            “นางหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่” เขาถามส้ันๆน้ าเสียงราบเรยีบ 

            “เมื่อตะกี้นี้น่ะ” รอยยิ้มๆและปล่อยให้ร่างของเขาเอนพิงไปกับเกา้อี้ “ท่านเฟรย่าทนความรอ้นจากยาของท่านแม่

มดเฮลไม่ไหว ก็เลยสลบไป” 



           “ยา Smell Heath ใช่ม่ะ” วิซิอัสทายยาชนิดนั้นขึ้น 

           “ใช่....ยาเดียวในปฐพีที่มกีลิ่นนี้เท่านั้น” สีหน้าปุเลี่ยนๆของหนุ่มร่างใหญ่ผุดขึ้นพร้อมกับยิม้แหยงๆและใชม้ือโบก

ไปมา 

            ชายหนุ่มผมสีน้ าตาลวางร่างหญงิสาวผู้นั้นอย่างนุ่มนวลลงบนเตียงที่มีฟูกสีขาวแสนอ่อนนุ่ม เขาขยับหมอนใหต้รง

กับศีรษะของหญิงผู้น้ันและส่งยิม้กวา้งอย่างมีเลศนยัใหก้ับเจา้ของห้อง 

            “มาส่งถึงทีแ่ล้วนะครับ นายท่าน” เขาพูดกระเซ้าเยา้แหย ่“คืนนี้ท่านก็จดัการต่อเองนะครบั อย่าลืมใหค้่าส่งนะ

ครับ” 

            ”คาร์มิล” เขาเรียกชื่อเพือ่นด้วยเสียงต่ าๆ จนพวกเขาเสียงสันหลังวาบ 

            “ฮะๆๆๆๆ ล้อเล่นน่า! ข าๆ” คาร์มิลปัดอารมณ์ความน่าหวัน่เกรงดว้ยการหวัเราะเจื่อนๆและลากเกา้อี้อีกตัวหน่ึงมา

นั่งด้วย แต่ดูทา่เขายงัคงไมเ่ข็ด “นี!่ นายก าลังคดิอะไรอยู่ใช่ม่ะ หน้าหงิกเชียว” 

            ชายหนุ่มผมสีเงินพยักหน้าเล็กน้อยตามตรง 

            “เรื่องอะไรล่ะ” รอยถามด้วยความอยากรู ้

            “ส่วนตัว” ค าตอบตัดบทส้ันๆหลุดออกมาทันทีโดยไมต่้องคิดส่ิงใดก่อน 

            รอยและคาร์มิลหันไปมองหน้าพร้อมกัน พวกเขาเหลือบไปมองร่างของหญงิสาวที่นอนสลบอยู่และยิ้มอยา่งมีเลศ

นัยใส่เพื่อนของพวกเขา บุรุษร่างสูงโปร่งขมวดคิ้วอย่างอดสงสัยไมได้ 

            “มีอะไร” น้ าเสียงที่เย็นๆย้อนถาม 

            ชายหนุ่มทั้งสองคนส่ายหัวพร้อมกันและตอบปดัเรื่อง 

            “ไม่มีอะไร” 

            ชายหนุม่หรี่ตาลงและพินิจเพื่อนรักสองคนนั้น  

            “ไม่ต้องมาหลอก” เขาพดูตรงๆและจ้องหน้าเพื่อนไม่วางตา “พูดมาดกีวา่” 

            ชายหนุ่มทั้งสองมองหน้ากันอีกครั้ง พร้อมกับเลิกคิว้ขึ้นเล็กน้อย 

            “เจา้คิดเรื่องทา่นเฟรยา่เหรอ” ค าถามห้วนๆฟังแล้วนา่ขันของรอยหลุดออกมา 

            “ไม่ใช!่” วิซิอัสตอบอยา่งไม่สบอารมณ ์



            “ไม่ใช่ทีว่่านี่....ไม่ใช่ไมค่ดิรึเปล่า” คาร์มิลกลอกตาไปมาอย่างสนุกสนาน 

            “ไม่ใชก่็คือไมใ่ช่ซ”ิ น้ าเสียงเย็นๆยืนยันค าตอบเดมิอยา่งไม่ต้องคิดต่อ 

            ชายหนุ่มทั้งสองคนมองหน้ากันและหัวเราะครืน 

            “หรอ...........” คาร์มิลลากเสียงยาวๆและหร่ีตาลง 

            “เออ” ร่างสูงโปร่งจ้องหน้าเขาตรงๆ 

            มือใหญข่้างหน่ึงของชายร่างสูงใหญ่แตะที่บา่ของวิซิอัสเบาๆและกระซิบข้างหดู้วยน้ าเสียงที่ใคร่รู้ 

            “บางครั้งเรื่องบางอยา่ง พูดมาดีกวา่ไม่พูดนะ” 

            ทว่า ชายหนุ่มหันกลับมาและกระซิบย้อนตอบดว้ยน้ าเสียงที่เคร่งเครียด 

            “แต่ถ้าส าคัญส าหรับแควน้ก็ไมค่วรพดูนี่” 

            สีหน้าของรอยชะงักไปทนัทีเมื่อรู้ความจริง เขาถอนหายใจเฮือกใหญแ่ละยิ้มบางๆ 

            “เอาเหอะ เจา้ถกู ข้าคดิตื้นไป” พูดจบเขาก็ตบบ่าสองสามทีและยืนหาวหวอดๆ 

            สายตาทีเ่ตม็ไปด้วยความเป็นห่วงของหนุ่มเจา้ส าราญมองไปท่ีเพื่อนสองคนน้ัน เขารู้วา่ก าลังคุยเรื่องส าคัญ แต่

เขาไม่อยากเห็นใบหนา้ของเพื่อนซี้ผมสีเงินเต็มไปดว้ยความเคร่งเครียดและไม่มคีวามสุขตลอดเวลา 

            “คุยอะไรกันอยู่น่ะ” เสียงที่เต็มไปดว้ยเล่ห์กลว่าและเริ่มถามหยั่งเชิงจิตใจ “รึว่า คยุเรื่องข้าอยู่....กลัวข้าจะแอบเข้า

มาฉุดท่านเฟรยา่ตอนดกึๆหรอ” 

            วิซัอัสท าตาขวางใส่ 

            “ไม่ใช!่” เสียงเฉียบขาดวา่ไป “พวกเจ้าไปได้และ ข้าจะนอน” พูดจบเขาก็ดงึเก้าอี้ทีค่าร์มิลนัง่ออก ก้นของคารม์ิลก

ระแทกกับพ้ืนดังโป๊ก!  

            “โอ๊ย!” ชายหนุ่มยกบั้นทา้ยตวัเองขึ้นมาและมองหน้าเพื่อนของเขาอยา่งเซงๆ “แค่นี้ไม่เห็นต้องท าอย่างนี้เลย” 

            “อย่างเจา้ไม่เจ็บตวัก็ไมย่อมเลิก” เขาบอกอยา่งไม่สนใจอาการของชายคนนั้น 

            รอยหัวเราะเบาๆให้และโบกมือลาเพื่อนผมสเีงิน 

            “ไปล่ะ ฝันดีนะ” เขาเอยีงคอเล็กน้อยและพยงุร่างของหนุม่เจา้ส าราญขึ้น  



            คาร์มิลใช้มือปดัก้นของเขาและตบบ่าเล็กน้อย 

            “พรุ่งนี้ อย่าลืมมาเล่าดว้ยล่ะ” เขายิ้มโชว์เขีย้วงามๆอย่างเจ้าเล่ห์ “ว่าคืนนี้ท าอะไรบ้าง” 

           มือที่เรียวยาวของบุรุษผมสีเงินเหวี่ยงตบหัวของคาร์มิลโดยไม่ลังเลทันที แต่หนุ่มผู้กระเซ้าเหย้าแหยก่ลับเอามือ

ใหญ่กวา้งกันไว้ก่อนและยักคิว้ขึน้ 

          “ข้าไปและ โชคดีนะจ๊ะ.....เพื่อนรัก” 

          พูดจบ ชายหนุม่ผมสีเงินคว้าหมอนและตั้งทา่จะปา แต่รอยและคาร์มิลรีบวิง่หนีจู๊ดออกจากนอกห้องก่อนที่หมอน

ของชายหนุ่มเจา้ของห้องจะปาใส่หัว 

“ปึ้ง!” 

           เสียงประตูที่ถูกปดิได้ดังขึน้อีกครั้ง ชายหนุ่มโยนหมอนลงทีเ่ตียงอยา่งไม่สบอารมณ์และทิ้งตวัลงเก้าอี้อีกครั้ง เขา

หันไปมองหญิงสาวที่ก าลังนอนกลับอย่างไม่รู้เรื่อง เธอหมุนร่างนอนตะแคงไปทางเขาและพึมพ าอะไรบางอย่าง 

           “............” 

           คิ้วที่เข้มและเรยีวยาวขมวดเขาหากัน เขาลุกขึ้นไปและไปน่ังข้างๆร่างของหญงิสาวร่างเล็กผู้นั้น 

           “อะไร” เขาถามห้วนๆ 

           “.....อยากกลับ..........” 

           ชายหนุ่มยิง่สงสัยกับค าพดู ใบหน้าที่หล่อคมยื่นหน้าไปใกล้ๆใบหน้าที่น่ารักของเธอผู้นั้นเพือ่ฟังให้ชดัเจนยิ่งขึ้น 

           “อยากกลับบ้าน.......” เสียงที่อ่อนเพลียของหญิงสาวพมึพ าขึ้น ชายหนุ่มส่ายหัวและเงยหนา้ขึ้น 

           เขาเอื้อมไปหยิบผ้าหม่สีน้ าตาลและสะบัดผ้าห่มสีน้ าตาลสองสามที เขาหันมามองหน้าหญิงคนน้ันอีกครัง้และเปรย

ขึ้นเบาๆ 

           “มนุษย์ยังไงก็มนุษยอ์ยู่ด”ี 

          ผ้าห่มสีน้ าตาลผืนน้ันได้คลุมร่างเล็กๆของหญงิสาวอย่างแผ่วเบา เหลือเพียงแต่ใบหนา้ที่ขาวผ่องราวกับหิมะก าลัง

หลับตาพร้ิมอยู่ ริมฝีปากที่เรียวบางสีส้มจางปดิสนิท คิ้วสีด าทีเ่รียวบางประดับกับผมสไลด์สีนิลที่กรอบใบหน้างามนั้นท า

ให้ดูเหมือนราวกับเจ้าหญงินิทราผู้เลอโฉมก็มิปาน 



           ชายหนุ่มกลับมานั่งทีเ่ก้าอี้ สายตาทีค่มกริบไปสาดส่องทัศนียภาพยามค่ าคืนอีกครา ตอนนีม้ันช่างเงียบเชียบจับใจ

จริง มีเพยีงแต่เสียงลมที่หวีดหวิวยามกระทบกับหน้าผาที่อา้งว้าง ซึ่งอยูด่้านหลังโรงแรมแห่งนี้ เมฆาราตรจีากท้องนภา

แห่งความมืดค่อยๆเคลื่อนออกไป เหลือเพียงแต่พระจันทร์ที่เห็นเพียงครึง่เส้ียวที่สาดส่องกระทบรา่งของเขา  

           เขาหลับตาลงและค่อยๆผ่อนปรนลมหายใจเข้าออกอยา่งช้าๆ สายลมได้พัดต้องร่างของเขาราวกับจะกล่อมใหเ้ขา

เข้าสู่ห้วงของนิทราเรื่อยๆและแล้ว......เขาก็ได้หลุดเขา้สู้ห้วงนิทรานั้นทันตา 

 

            กาลเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วยิ่งกว่านาฬิกาทรายใน3นาที เสียงของนกฮูกได้ร้องเรียกสหายของมัน

ตลอดเวลา เปลือกตาของฉันค่อยๆเปิดขึ้น และนัยน์ตาของฉันได้เห็นภาพของห้องเล็กห้องหน่ึง มันไม่ใช่ห้องรับแขกที่ฉัน

พึ่งนั่ง ความสงสัยของฉันได้ผุดขึน้มา  ฉันพยุงร่างของตนเองขึ้นและนั่งมองไปรอบๆ 

           ที่น่ีมัน.......ห้องนอนนี่นาแล้วมาอยู่ได้ไงเนีย่......สงสัยพวกรอยมาส่งมัง้.......แต่ว่าห้องเล็กจังแฮะ.....สงสัยห้องนี้

ของฉันแน่เลย 

           แต่! ความคิดนีก้็จบลง เมื่อฉันได้เห็นใครคนหน่ึงที่อยูใ่นห้องดว้ย...คนเดียวทีม่ีผมสีเงนิ.....วิซิอัสน่ันเอง.....เขา

ก าลังนัง่หลับอยู่บนเกา้อี้ข้างๆเตยีง.....ตายล่ะ......นี่ฉันต้องอยู่ร่วมห้องกับมันจริงๆหรอเนี่ย...ไม่มทีาง! ต่อให้เป็นตายยังก็จ

ไม่อยู่ร่วมห้องกับไอ้บ้านี่เด็ดขาด!.....ฉันยกมือและโบกไปมาที่ใบหน้าหล่อคมขาวซดีของเขา มีเพยีงแต่ลมหายใจอุ่นๆที่รด

ลงมาที่ฝ่ามือของฉัน ไม่มีการขยบัหรือเคลื่อนไหวแม้แต่อย่างใด  

           ฉันค่อยๆคลานไปปลายเตียง และหันไปมองใบหน้าของเขาอีกครัง้ เพื่อความแน่นอนวา่ เขาหลับจริงๆ 

            ...ฮ่าๆ...ไปล่ะ...วิซิอัส.... 

           ฉันหย่อนเท้าข้างหน่ึงลงที่พ้ืนและอีกข้างหน่ึง...แปล๊บ!......เท้าของฉันเจ็บอกีครั้ง...แต่คราวนี้น้อยกว่าตอนแรกๆ 

กลิ่นจากผา้พันแผลนั้นฉุนและเหม็นน้อยลง และก็ไม่ร้อนมากด้วย ฉันยกเทา้ข้างที่ถูกพันแผลไว้ดา้นหลังและใช้เทา้อีกขา้ง

กระโดดเหมือนเล่นกระตา่ยขาเดยีว 

           ฉันกระโดดไปเรื่อยๆจนไปถึงหน้าประตู และเมยีงมองไปทีเ่ขาอีกครั้ง เขายงัคงหลับในทา่นั่งกอดอกอยูแ่ละศีรษะ

พิงไปกับพนักอยู่ แผ่นอกที่แข็งแกร่งขยับขึ้นลงช้าๆ...อย่างนี้หลับสนิทแน่!...มือข้างหน่ึงของฉันผลักประตูทันทีออกไปทันที 

และ ดวงตาสีแดงฉานท่ีแวววาวของฉันก็เบิกกวา้งออกทันท!ี 

“กี๊ส์!” 

           ใครไม่เบิกก็แปลกแลว้.......ก็ตรงหน้ามันมีแต่ค้างคาวตัวจิว๋นัยน์ตาสีแดงก่ าเปน็ร้อยกว่าตัว ก าลังกระพือ

ปีกและส่งเสียงกรีดร้องแสบแก้วหูอยู!่...พวกมันแสยะยิ้มอย่างชั่วร้ายและบินหวอืเข้ามาในหอ้งทันท!ี  



“พรึ่บๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” 

          เสียงกระพือปีกหลายร้อยตัวได้ดงัขึ้น จนท าใหเ้กิดวายุหมนุแรงในห้อง ฉันเอามือบงัเพื่อไม่ให้พวกมันกดั พวกมัน

บินไปรอบๆห้องและเกาะตามเสาที่เพดาน 

           ...สงสัยพวกมันเป็นเป็นกลุ่มเดียวกับคา้งคาวที่พ่ึงกัดพวกกองทัพของโอเวนท่ีกลางปา่เมื่อตะกี้แน่ๆ....ฉันยืนมอง

และระดมสมองใชค้วามคดิเต็มที.่..พวกมันมาไดย้ังไงนะ...เอ๊ะ...รึว่า... 

            ฉันหันขวับไปที่เก้าอี้อีกครั้ง ร่างสูงโปร่งสีเงินลืมตาและจอ้งฉันไม่วางตาทันที เขาลุกพรวดและก้าวเทา้เดินมาหา

ฉันช้าๆ ฉันกระโดดถอยกระดืบๆเพื่อท่ีจะหนีออกจากห้อง 

           ...แต่ท าไมยิ่งกระโดดมันกลับกลายเป็นมุมห้องฟะ...เขายิง่เดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆ ฉันกระโดดไปเรื่อยๆจนถึงก าแพง

ที่ไร้หนทางจะหนี ร่างสูงเดินเข้ามาใกล้และจับจ้องดว้ยสายตาที่ไร้ความปราณ ี

            “จะไปไหน เท้าเจ็บอยู่ไมใ่ช่หรอ” แต่น้ าเสียงเรียบๆแอบแฝงไปด้วยความขุ่นเคืองและหลุบตามองไปท่ีเท้าขา้งนั้น 

            “ฉันจะไปนอนห้องอื่น” ฉันตอบไปตามตรงและจ้องหน้าเขา 

            ดวงตาสีมรกตมองตรงมาที่ฉันและยิ้มเยาะ 

            “เจา้แน่ใจหรอวา่จะหนีไปได้น่ะ”เสียงของชายหนุ่มเอ่ยอย่างปริศนาว่าแล้วเขาดีดนิว้และแล้วก็มีคา้งคาวตวัจิว๋สอง

สามบินหวือเข้ามาหาใกล้ฉัน 

            “กี๊ส!์ๆๆ”พวกมันส่งเสียงที่แสนแสบแก้วหแูละอ้าปากพะงาบๆโชวเ์ขี้ยวจิว๋ๆที่มันวาวและแสนน่ารักพร้อมกับท าทา่

จะกัดฉัน ร่างสูงผู้นั้นเอ่ยค าเตือนช้าๆ 

            “เจา้กลับไปนอนท่ีเก่าจะดีกวา่ ก่อนที่ข้าจะสั่งให้ท ากับเจา้เหมือนกับที่ท ากับพวกกองทัพของโอเวน” 

            ...ภาพในอดีตได้หวนกลับมาให้ฉันระลึกถงึอีกครั้ง ในสมองของฉันมันแสดงผลลัพธ์เหตุการณ์หลังจากทีถู่ก

ค้างคาวตวัน้อยเหลา่นี้กัดแลว้ สภาพเป็นยังไง...  

            “แน่จริงก็ท าซ!ิ” ฉันต่อบทด้วยความไม่เกรงกลวักับบุรุษผู้อยู่เบื้องหนา้ เจา้คา้งคาวตัวน้อยแสนน่ารัก(จริง๊ๆ)มาใกล้

ใบหน้าของฉันมากขึ้น “รึว่าที่พูดไปมันก็เพียงแค่เอาไว้แค่ล้อเล่น!” 

             ชายหนุ่มเลิกคิว้ขึ้นดว้ยความแปลกใจเล็กน้อย ก่อนท่ีจะย้อนถาม 

            “ข้าเคยล้อเล่นเหรอ!” เขาจ้องมองฉันดว้ยสายตาที่เอาจรงิ สีหน้าของฉันซดีลงทันทีเมื่อพบ และรู้สึกหนาวส่ันทันที

รู้ ยิ่งมองไปท่ีดวงตาที่แสนเมินเฉยคู่นั้นราวกับปีศาจเลือดเย็น กย็ิ่งรู้สึกกลัว.... เสียงทีดู่เย็นชาเอย่ต่อ “ข้าไม่เคยคิดจะล้อ

ใครเล่น ส่ิงที่ข้าพดูมา น่ันคือความจริงทุกสิง่ที่ข้าคิดจะท า” 



             ฉันรีบเบือนหน้าไปทางอื่นก่อนที่จะรู้สึกหวั่นเกรงชายผู้นี้มากกวา่นี้ เขาเอ่ยเสียงต่ าๆอย่างแผ่วเบา 

             “ถ้าเจ้ายังรักชีวติอยู่กก็ลับไปนอนที่เดิมซะ” 

            ส้ินค าพูด ฉันก็กระโดดเหยงๆไปทีเ่ตยีง ฉันหันกลับไปมองที่ประตูอีกครัง้และเงยขึ้นมองเพดาน เหล่าคา้งคาวตัว

จิ๋วที่ห้อยหวัจ้องฉันราวกับอยากจะรุมกินอาหารมื้อค่ าอกีรอบฉันค่อยๆคลานขึ้นเตยีงอยา่งวา่งา่ยและมุดร่างของตัวเองเข้า

ไปท่ีใต้ผ้าห่ม  

            เขายังคงจ้องฉันไม่เลิกเพื่อความแน่ใจพร้อมกับเดินกลับมาที่เก้าอี้ของเขา และกระซิบข้างๆหูของฉันอีกครั้ง 

           “ถ้าเจา้ตุกติกเมื่อไหร่ พวกมันจะจัดการเจ้าทันทีแน่” เขาวา่ “และบางครั้ง พวกมันเองก็ไมฟ่ังข้าดว้ย ถา้มันหวิจัด” 

            ฉันถลึงตาใส่เขาและตะแคงหันหลังให้เขา มือที่เรียวยาวข้างหนึง่ของเขาขยี้ผมของฉันแรงๆจนเสียทรงไปหมด และ

รีบเดินเฉิบกลับไปน่ังที่เดิม 

            “วิซิอัส!” ฉันลุกขึ้นนั่งพรวดและแหวใส่ “นายขยี้หวัของฉนัท าไมเนี่ย เสียทรงหมด” 

            ทว่า! เขากลับหลับไปแล้ว ทิ้งใหฉั้นอยูก่ับเจา้คา้งคาวตวัน้อยอยูต่ามล าพัง พวกมันได้สง่เสียงร้อง ราวกับบอกวา่ 

ถ้าไม่นอน มันจะพุง่เข้าไปหาทันที ฉันกลืนน้ าลายดังเอื๊อก และรีบคลุมโปงผ้าห่มสีน้ าตาลผืนน้ันอย่างไม่ลงัเล ก่อนที่จะ

ปล่อยให้ความง่วงครอบง าจติใจของฉัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต ำนำนท่ี10 ตุ๊กตำสีขำว และ กำรสกัดกั้น! 

 

            ค.ศ. 1588 ในแควน้ ทรานซิลวาเนีย ยามเที่ยงคืน ณ ปราสาทแห่งหนึง่ ในป่าลกึของแควน้ มีแสงจันทร์

เพียงเล็กน้อยได้สาดส่องให้เห็นร่างของหญิงสาวสองคนในห้องเล็กๆห้องหนึ่ง หญงิสาวผู้หน่ึงหันมาถามทันทีเมื่อไดย้ิน

ประโยคหน่ึง  

            “ให้ข้าไปดกัขวางทางพวกวิซิอัสก่อนเหรอค่ะ” เสียงเล็กๆของหญิงสาวผู้นั้นเอ่ย 

             “ใช่....” เสียงที่สงา่งามดุจนางพญาเอ่ย เมฆาสีเทาได้เคล่ือนออกไป แสงจันทร์ได้สาดส่องใบหน้าของหญงิผู้นั้น

อย่างชัดเจน เรือนผมหยกัศกสีทองช่างเข้ากับชุดสีฟ้าครามทีแ่สนสง่าในยุคนั้น ใบหน้าที่สวยงามดจุนางฟา้มองเมินมา 

ทว่า!กลับมีดวงตาสีน้ าเงินลุกวาวดั่งปศีาจร้าย ริมฝีปากแดงสดทีเ่รียวงามนั้นยิ้มเย้ยหยัน “ท ายังไงก็ได้ ให้มันไปชา้ลงๆ 

อย่าให้ไปไวกวา่ท่านเคานท์ทีปีส....” 

            “แต่ท่านแม่ค่ะ ขา้ขอร้อง อย่าส่งขา้ไปเลย” แสงจันทร์ได้คบืคลานมาส่องที่ร่างของหญงิอีกผู้หน่ึง เผยให้เห็นหญงิ

สาววยัรุ่นผิวขาวดจุน้ าแขง็ ดวงหน้าที่เตม็ไปด้วยความวิตกกังวลละม้ายคล้ายกับหญิงผู้ชื่อว่าเป็นแม่ เรือนผมของเธอยาว

ถึงกลางหลังและถกูตัดเป็นทรงตุก๊ตาญี่ปุ่นสีทอง ดวงตาสีน้ าเงินคูน่ั้นดูวิตกกังวลมากเมื่อสดับฟัง “ข้าไม่อยากท ารา้ยเขา” 

             หญิงผู้เป็นมารดา ลุกขึน้พรวดทันท ีและจ้องหน้าบุตรสาวดว้ยความเจ็บใจ 

             “แต่เจา้ต้องท า! ถึงแม้วา่เจา้จะเคยเป็นอะไรกับวซิิอัสก็ตาม โซเฟีย” เสียงที่เกรี้ยวกราดว่าทันที 

             “ท่านแม่ค่ะ ขา้ยอมให้ท่านรวมกองก าลังกับพวกทา่นเคานท์ทีปีสแล้ว ท่านจะให้ขา้ท าแบบน้ีอีก” หญิงสาวนามว่า

โซเฟียเถียงและปฏิเสธด้วยน้ าตา “ข้าท าไม่ไดจ้ริงๆ ข้าเสียใจ” 

             “ไม่ได้!” เธอพูดด้วยน้ าเสียงที่เดด็ขาด “เจ้าต้องท า! จงยอมรับในชะตากรรมของเจา้เถอะ รู้ไหมว่าพวกเราต้องมา

สูญเสียพลทหารหลายร้อยคนก็เพราะมันน่ะ” 

             โซเฟียก้มหน้าหลบและระลึกถึงบุรุษรา่งสูงผู้นั้น ผู้ที่ไม่เคยเผยรอยยิม้ เย็นชา และสงบน่ิง จนน่าหวั่นเกรง เธอขบ

ฟันกรามดว้ยความฝืนใจและ...รู้ตัวแกใ่จดีวา่...มันเป็นส่ิงที่ต้องท า... 

             “โซเฟีย! ท าใจเถอะนะ ยังไงสงคราม200ปีจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน” หญิงสาวผู้เป็นมารดาหยิบแก้วไวน์ท่ีบรรจุด้วย

ของเหลวสีแดงฉานและจิบมันชา้ “และต้องมคี าว่าสูญเสีย และคนท่ีสูญเสียยังไงต้องไมใ่ช่พวกเรา” เธอตวาดใส่และพูดต่อ 

“อย่าวางใจใช้อดีตเป็นตัวสร้างอนาคตของเจา้ แต่จงใชอ้นาคตเปน็ตัวลบอดตีทิ้งไป ไม่งัน้พวกเราจะไม่ได้สิ่งที่

ปรารถนา! หรือเจ้าจะเหน็มันดีกว่าตระกูลของเรา!”  



            โซเฟียนิ่งเงยีบไปซักครู่ เธอพยักหน้าด้วยลง ดวงตาสีน้ าเงินคู่นั้นช้อนมองผู้เป็นมารดาดว้ยความฝืน 

            “ข้าขอรับค าบัญชาค่ะ” เธอตอบหนักแน่น 

            หญิงสาวผมหยักศกสีทองเหยยีดริมฝีปากขึ้น และพยักหนา้ด้วยความพงึพอใจ 

            “ดีมาก! โซเฟีย สมแล้วทีเ่ป็นลูกสาวของขา้” 

             หญิงสาวหมุนร่างและเดินฉับๆด้วยทา่ทีสงา่งามไปจากห้องนั้น เสียงประตูไดด้ังขึ้นอกีครัง้เมื่อเธอปิด หญิงคนนั้น

ยืนพงิประตูบานน้ัน และเงยหนา้ขึ้นมาสบตาพระจันทร์ท่ีสาดส่องผ่านหน้าตา่งตรงระเบียงที่เธอยืนอยู่ ดวงตาคู่นั้นเริ่มมีน้ า

ใสๆไหลรินอาบแก้มก่อนทีจ่ะพูดออกมาเปรยๆดว้ยความเหม่อลอย 

              “วิซิอัส....ข้าขอโทษ......” 

 

            ค.ศ. 2006  ประเทศโรมาเนีย  เมือง บูคาเรสต์ โรงเรยีน  นานาชาติคาเวลอส  

            ท่ามกลางห้องเรียนห้องหน่ึงในแผนกมธัยมปลาย เสียงของหญิงวัยกลางคนผู้หน่ึงไดเ้รียกเช็คชื่อนักเรยีนอยู่เป็น

ระยะๆ แต่ล่ะคนตา่งยกมือและขานตอบเมื่อถึงชื่อของตน 

           “มิฌองค์    ครีเลน!” 

           “มาค่ะ!” นักเรียนสาวผมยาวประบา่ซอยสไลด์สีน้ าตาลอมแดงยกมือขานรับ แววตาของเธอนั้นสดใสสมกับสีน้ า

เงินในนยัน์ตาของเธอ 

           “เอริค   ฮาเดินลอร์ด!” 

           “มาครับ” นักเรียนหนุ่มทีน่ั่งข้างหลังนักเรยีนที่ชื่อว่า มฌิองค์ ยกมือขานรับ เรือนผมสั้นสีทองของเขาได้ปดิบัง

หน้าตาของเขา เขาจงึเสยผมขึ้น เผยให้เห็นใบหน้าที่หล่อเหลาและมีดวงตาที่อ่อนโยนแต่ดกูังวลบางอยา่งคู่นั้นมีสีเขยีวเข้ม 

           หญิงวัยกลางคนผู้เป็นอาจารย์ กม้ดูที่สมุดรายชื่อและเรียกชื่อต่อไป 

            “เฟรย่า   โนคาเอล!” 

            ความเงียบนั้นตอบแทน หญิงผู้น้นเงยหนา้ขึ้นมองและเรียกอีกครั้ง 

            “เฟรย่า!” 

            ไม่มีเสียงใดตอบกลับอีกครั้ง เธอขมวดคิ้วด้วยความสงสยัและปิดสมุดลง 



            “อีกแล้วเหรอเนี่ย น่ีวันท่ี5แล้วนะ” เธอบ่นพะงาบๆ “มีใครรู้มั้ยวา่เฟรยา่ไปไหนน่ะ” 

            ทุกคนในห้องส่ายหวัพร้อมกัน อาจารย์กระพริบตาครั้งหนึ่งและมองหนา้นักเรยีนหนุ่มผมสีทองกับนักเรียนสาวผม

สีน้ าตาลคนนั้น 

            “เอริค   มิฌองค์ พวกเธอรู้บ้างรึเปล่าว่าเฟรยา่ไปไหน” เสียงนั้นเอ่ยถาม 

            ทั้งสองคนนั้นมองหน้ากนัและส่ายหัว 

            “พวกเธอไปเยี่ยมเฟรยา่ที่แฟลตหน่อยล่ะกัน” เธอส่ัง พวกเขาสองคนพยกัหน้ารับ “บอกให้มาเรียนเร็วๆด้วย อย่า

มัวแต่ท างานอยา่งเดียวนะ แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ช่วยบอกดว้ย” 

            “ครับ/ค่ะ” 

“อ๊อดดดดดดดดดดด”  

             เสียงอ๊อดหมดคาบโฮมรมูดังขึ้น อาจารย์ผู้นั้นดูนาฬกิาและเงยหนา้บอกทุกคน 

            “เอ้า! เตรียมตวัเรียนคาบแรกได้และ ฉันไปก่อนล่ะ” เธอเก็บของใส่กระเปา๋ของเธอ 

            “ทุกคน ท าความเคารพ!” เสียงของนักเรยีนชายผู้เป็นหัวหน้าห้องได้ดงัขึ้น 

            ทุกคนยืนขึ้นและโค้งตัวตามมารยาท อาจารยค์นนั้นพยกัหน้าไปและเดินออกไปจากห้อง ก่อนออกเธอหันไปส่ังย้ า

ให้กับนักเรียนชายหญิงสองคนนัน้ 

            “อย่าลืมล่ะ! รีบติดต่อใหไ้วที่สุดด้วยนะ” 

            “ครับ/ ค่ะ” 

“ปึ้ง!”  

            เสียงประตูนั้นได้ถูกปิดลง พวกนักเรียนน่ังทีต่ัวเองและต่างคุยกันตามปกติอย่างจอแจ เอรคินั่งลงอยา่งช้าๆ สีหน้า

ของเขาเต็มไปด้วยความเศรา้ใจอย่างยิ่ง หญิงสาวผมสีน้ าตาลนัง่ลงและหันหลังไปพูดทันที 

           “เธอติดต่อยัยเฟรย่าได้รึยงัเนี่ย” 

           เขาส่ายหัวและเงยหน้าขึน้ 

           “ไม่ได้เลย ไปดูที่แฟลตเกา่ก็ไม่ม”ี เสียงทีดู่นุ่มนวลแต่เตม็ไปด้วยความโศกเศร้าว่าและย้อนถาม “แล้วเธอล่ะ มฌิ

องค์ ติดต่อได้ป่าว” 



           “ไม่ได้เหมือนกัน” หญิงสาวผู้ชื่อมิฌองค์บอก คิว้ของเธอได้ชนเขา้หากันด้วยความขุ่นมัว “ฉันโทรไปหายัยนี่หลาย

รอบและ มีแต่ให้ฝากข้อความ แต่ก็ไม่มีการตอบกลับมาเลยน่ะ” 

           เอริคมองไปท่ีหน้าตา่งและดูทัศนียภาพกลางสนามที่ร้อนระอุด้วยความเหม่อลอย  

           “เฟรย่าเขาไปไหนนะ” มิฌองคว์่าและบ่นอุบอิบ “ไปไหนทีก็น่าจะบอกมั้ง ปล่อยให้คนอื่นเป็นห่วงอยู่ได”้ 

            เอริคพยักหน้าแต่สายตาของเขายงัคงเตม็ไปด้วยความเศร้าหมองมองไปท่ีๆไกลแสนไกลอยู่ มิฌองค์หันไปมอง

ใบหน้าของเขาและส่ายหนา้อยา่งเอือมระอา 

           “เลิกเศร้าซะทีเหอะ  เอริค ไปตามหาจะดีกว่านัง่เศร้าแบบนี้นะ” หญิงสาวบอก 

           ชายหนุ่มละสายตาและยิม้เจื่อนๆเหมือนปกปดิความรู้สึกของตนเอง หญิงสาวท าทา่ครุ่นคดิซักครู่และเอ่ยถาม 

           “เธอพบเฟรย่าครั้งสุดทา้ยที่ไหนน่ะ จ าได้ไหม” 

           “ที่แฟลตเช่าของเธอน่ะ” ชายหนุม่บอก 

           “แล้วก่อนที่เค้าจะไปน่ะ บอกอะไรกับเธอรึเปล่า” 

           ชายหนุ่มหวนนกึถึงเมื่อ5วันก่อน ที่แฟลตเกา่ที่หญิงสาวนามวา่เฟรย่าเคยอาศัยอยู ่

“ไง! ช้าจริง เร็วๆหน่อยซิ เดี๋ยวก็เรียนไมท่นัหรอก”  

“วันนี้ฉนัไม่ไปนะ นายไปก่อนล่ะกัน ถ้าครูเลซี่ถาม กบ็อกไปว่าฉนัจะย้ายบ้าน”  

 “เธอจะไปไหนน่ะ”  

“ฉันจะไปท างานที่ ทรานซิลวาเนีย”  

          “นี!่ เอริค เขาบอกเธอรเึปล่า” เสียงที่แป๋นๆของมฌิองค์ดังขึ้น ท าให้เอรคิหลุดจากภวงัค์ 

          “บอก” ชายหนุม่ตอบดว้ยน้ าเสียงทีก่ระตือรือร้น  

          “ที่ไหนล่ะ” มิฌองค์เรง่ถาม 

          “ที่ทรานซิลวาเนีย” เอริคบอกและพูดไปเรื่อยๆ “เธอบอกว่าจะไปท างานท่ีนั่น” 

          “งั้นเราต้องไปถามคุณเครฟแล้วล่ะว่าเคา้ไปอยู่ที่ไหนในทรานซิลวาเนีย” มิฌองค์เสนอและชวน “เย็นนี้ พวกเราไปที่

ส านักงานจัดหางานน่ันเลยล่ะกนั 

          “อืม” เอริคพยกัหน้าตกลงข้อเสนอของมฌิองค์ทันที 



 

“ฮัดชิ้ว!”         

            เสียงจามของฉันได้ดังขึน้ ท าให้ฉันตื่นขึ้นจากการหลับใหล ฉันลุกขึ้นนั่งและมองไปเพดานห้องเป็นอันดับ พวก

ค้างคาวตวัจิว๋ไม่อยู่แล้ว เขาก็ไมอ่ยู่แล้วดว้ย ฉันลุกขึ้นพรวดและมองไปรอบๆห้องอีกรอบ  

            ไม่มีใครอยู่ในห้องนอกจากฉันกับแสงแดดยามเชา้ได้ส่องสองร าไรผ่านหน้าตา่งเท่านั้น เสียงนกเล็กๆได้ผสานไป

กับสายลมที่พัดผ่านมาบางๆ ฉันค่อยคลานลงจากเตียงและใชเ้ท้าสองข้างยืน 

             ...เอ๊ะ...หายเจ็บแล้วแฮะ...ฉันมองลงไปดูที่เท้าที่ถกูพันแผล...ผ้าพันแผลที่พันเท้านั้น มีสีเขียวที่เข้มขึ้นเกือบด า

สนิทเลยก็วา่ได้ กลิ่นที่เหม็นและฉุนน้ัน ตอนนี้กลับกลายมีแตก่ลิน่ท่ีหอมราวกับกลิ่นบุปผาชาติมาทดแทน...ฮะๆๆ...หาย

แล้ว...เสร็จฉันล่ะ! งานน้ีฉันจะส ารวจที่น่ีให้เต็มที่เลย...ฉันน่ังและแกะผ้าพันแผลออกทันท ี

“แกร๊ก”  

           เสียงลูกบิดประตูได้ดงัขึ้น ฉันหันไปมองตามเสียง ประตูบานน้ันได้ถูกเปิดออก แสดงภาพหญิงสาวผมซอยส้ันสีแดง

ในชุดนางระบ ายิปซีสีฟา้อ่อนก าลังเดินเข้ามาพร้อมกับถือชดุนางระบ ายิปซีสีชมพูเขม้และกล่องสีทองเล็กๆใบหนึ่งมาดว้ย  

           “อรุณสวัสดิ์ค่ะ ท่านเฟรยา่” เธอผู้นั้นตอบเสียงใส  

           ฉันแกะผ้าพันแผลต่อและตอบไป 

           “ดีจ้า! ฟิน” ฉันทักตอบ  

           “แผลหายดีเหรอยังค่ะ” ฟินวางผ้าผืนน้ันไว้ข้างๆตวัฉัน และนั่งข้างๆ เธอมองดูผา้พันแผลดว้ยความเป็นห่วง 

           “หายแล้ว!” ฉันยิ้มกวนๆใส่และแกะออกจนเหลือเพียงแต่เท้าที่เปลือยเปล่า เท้าขา้งนั้นเย็นและแห้งสนิท ฉันตบเท้า

ข้างนั้นสองสามที และกระโดดลุกขึ้นยืนเพื่อยืนยัน “เห็นม่ะ ยาของท่านแมม่ดเฮลนี่ใช้ได้ดีเลยนะเนี่ย” 

           “ก็แน่ล่ะซิค่ะ” ฟินยิ้มกวา้งและเปิดกล่องออก “ยาของท่านแม่มดน่ะ เป็นยาที่หายากและกว็เิศษกวา่แมม่ดคนไหนๆ 

รายได้ของหมู่บ้านของพวกเราสว่นใหญ่ก็ไดม้าจากท่านแมม่ดเฮลเลยล่ะ” 

           ฟินหยิบกิ๊ฟไม้สีด าเล็กๆมากมายและเชือกที่บางราวกับเส้นด้ายออกมา 6 - 7 เส้น ออกมาจากกล่องวางแผ่ลงบน

ฟูก ฉันก้มลงไปดูและถามดว้ยความอยากรู ้

          “เอาพวกกิ๊ฟมาท าไมเนี่ย” 

           เด็กสาวเงยใบหน้าทีเ่รียบหมดจดขึ้น และ หัวเราะเสียงใส 



           “ก็ได้เวลาเปล่ียนเส้ือแล้วค่ะ” ฟินบอก และจับฉันมานั่งลงบนฟูก “หรือว่าตื่นมา ท่านไม่เคยเปล่ียนเส้ือ” 

           “เปล่ียนซี้! ไม่เปล่ียนได้ไงล่ะ” ฉันเถียงและควา้ชุดยิปซีชดุนั้นมองด ู

           ตัวชุดทั้งชุดนั้นมีสชีมพูบานเย็น เส้ือนั้นเป็นเอวลอยตัวในมีสีชมพูอ่อน ตัวผ้าท ามาจากผา้ก ามะหยี่และปักเป็นรูป

ลายเราขาคณิต ส่วนตวักางเกงเป็นขาบานๆพองๆออก เสื้อตวัในน้ันและแขนเสื้อท่ียาวและกว้างใหญ่ระพื้นมีสีชมพูอ่อน 

ตัวกระโปรงคลุมกางเกงนั้นกเ็ช่นกัน รองเท้านั้นเป็นรองเทา้ผ้าธรรมดาๆ อยากบอกเลยว่าชุดนี้ 

           มันเป็นชุดออกแนวอาหรบัผสมกับอินเดียเล็กน้อย ฉันเห็นแล้วนึกถงึเรื่อง อะลาดินกับตะเกยีงวเิศษ และทัชมาฮาล 

เลย 

            “ท าไมมันดูออกแขกๆอีนายจา๋แบบนี้ล่ะ”ฉันมุ่นคิ้วในขณะที่ฟินคุกเขา่และใช้แปรงมาแปรงผมของฉันเบาๆ 

            “พวกเราได้รับเอาวฒันธรรมจากพวกยิปซีค่ะ” มือเล็กๆของเธอจับไปที่ผมสีด าสนทของฉนัและเริ่มถักเปีย “พวก

ยิปซีเป็นต้นแบบวัฒนธรรมของพวกเราค่ะ” 

            ...แล้วมันเกี่ยวยังไงฟะ... 

            “แล้วมันไปเกีย่วอะไรกับพวกอินเดียและพวกอาหรับด้วยล่ะ” ฉันสงสัยและวางเส้ือลงดงัเดิม  

            “ดินแดนถิ่นฐานบ้านเกดิของพวกยิปซีอยู่ตอนเหนือของอนิเดียคะ่” เธอบอก “พวกยิปซีไดย้้ายถิ่นฐานมาอยู่แถบ

ยุโรปตั้งแตเ่มื่อศตวรรษที่15ค่ะ ระหว่างทาง พวกเขาก็ผ่านประเทศพวกอาหรับด้วย ดังนั้นพวกนั้นก็เลยได้รับวฒันธรรม

จากทัง้อินเดยีและอาหรับมาดว้ยค่ะ” 

            “ย้ายท าเพื่อ...” ฉันย้อนถาม 

            “อันน้ีข้าก็ไม่ทราบค่ะ” ฟินบอกและเริ่มหยิบกิ๊ฟไม้ติดเขาไปท่ีผมของฉัน “แต่เห็นว่าโดนพวกอินเดียขาวรังเกียจ 

เพราะพวกยิปซีชอบเล่นพวกไสยศาสตร์ค่ะ” 

            “ไสยศาสตร?์” 

            “ค่ะ พวกยิปซีชอบท าพิธกีรรมเกีย่วกับพวกโลกหลังความตาย และเล่นคณุไสย จึงเป็นที่รังเกียจของพวกอินเดีย

ขาว” เชือกเส้นเล็กๆไดม้ามดัผมของฉัน “โดยเฉพาะ การเลน่กับพวกบูธาร์ ” 

           “ไอ้บูทงบูทานั่นคืออะไรน่ะ” ฉันขมวดคิ้วดว้ยความสงสัย 

           “เค้าเรียกวา่ บูธาร์ ค่ะ” ฟินพูดชื่อใหถู้กต้อง และขมวดผมของฉันให้แน่นขึ้น “บูธาร์ คือ แวมไพร์ชนิดหนึง่ค่ะ” 

           “หา! แวมไพร์น่ีไม่ได้มชีนดิเดียวหรอ” ฉันกลอกตาขึ้นเพื่อมองหน้าฟิน 



           “ค่ะ” ฟินหัวเราะ และใช้กิฟ๊ไม้ติดอีกหลายตัว “จริงๆแล้วมอียู่หลายชนดิค่ะ แตว่่าแบบพวกท่านเคานท์จะเยอะที่สุด 

เป็นพวกแวมไพร์ ชนชาติสลาฟ-โรมาเนียค่ะ” 

           “แล้วที่ไหนมีเยอะมากที่สุดล่ะ” ฉันรีบถามทันที “จะได้ไม่ไปเหยียบ”  

           “มันก็เยอะหมดและค่ะ” ฟินพูดเสียงสูงและยิ้มๆบอก “แต่บริเวณนี้จะเยอะที่สุด” 

           “แล้วมีที่ไหนบ้างล่ะ” 

           “มี โรมาเนีย  บัลแกเรีย” เธอพูดไปเรื่อยๆ “ฮังการี ยูโกสลาเวีย สโลวะเกีย โปแลนด์ มอลโดวา ยเูครน เบลารุส จน

ไปถึงครึ่งหน่ึงของรัสเซีย และก็แถบทะเลด าทัง้หมด” 

           “เยอะขนาดนีเ้ลยเหรอ!” ดวงตาสีแดงฉานแลไปทันที เมื่อฟินท าผมให้ฉันเสร็จ ฟินจับศีรษะของฉันกลับไปท่ีเดิม

และหยิบป่ินไข่มุกสีขาวปักไปท่ีเปียที่ถูกถกั 

           “อ่าค่ะ น่ียังไม่ได้กลา่วพวกทวีปอื่นนะค่ะ พวกแอฟริกากบัเอเชยีก็มคี่ะ” ฟินปล่อยมืออกจากผมของฉันและส่ง

กระจกที่ท าจากทองเหลืองให้ฉันดู “เป็นไงค่ะ ใช้ได้มัย๊ค่ะ” 

            ฉันมองดูที่ผมของฉัน มันถูกถักเป็นเปียรอบหวัและถูกปกัปิ่นไข่มุกจิว๋ไปรอบๆ อย่างเรียบบร้อยและสวยงาม ภาพ

ที่สะท้อนในกระจกเล็กๆบานน้ันเป็นภาพฉันท่ีดูราวกับเป็นอีกคนเลย อาจเป็นเพราะตัง้แต่เกดิมาฉันยังไม่เคยเก็บผม

เรียบร้อยขนาดนี้ ก็เลยดูไม่ชินมัง้ ฮะๆ 

           “สวยดีนะ....” ฉันชมและเอามือจับตามเปยี “เธอนี่เกง่จังนะ ขนาดฉัน ฉันยังถักเปียธรรมดาไม่เป็นเลย” 

            ฟินหัวเราะเบาๆและปิดกล่องสีทองกล่องนั้น 

           “คนน่ารักถูกแต่งตามแบบไหนมันก็สวยนี่ค่ะ” เธอเปรยเบาๆ 

           “อะไรนะ” 

           “อ้อ...เปล่าค่ะ ไม่มีอะไร” ฟินรีบกลบเกลื่อนและอ้าง...แต่รูสึ้กได้ยินทะแม่งๆวา่...คนน่ารักอะไรซักอย่าง...สงสัยชม

ตัวเองนั้น... “ท่านรีบเปล่ียนเส้ือกอ่นเถอะค่ะ เดี๋ยวท่านเคานท์ก็วา่ข้าพอดี” 

           “ถ้าเจา้หมอนั่นว่าอะไรเธอ เดี๋ยวฉันจัดการเอง!” ฉันยืดอกขึ้นและยิ้มอยา่งมั่นใจ 

           เด็กสาวยิ่งหัวเราะใหญ่กบัส่ิงที่ฉันกระท า 

           “งั้นข้าไปก่อนล่ะค่ะ ข้าวางพวกเครื่องประดับไว้บนเตยีงนะค่ะ แล้วท่านมาที่ห้องนัง่เล่นดว้ยนะ” ฟินลุกขึ้น ร่างเล็ก

ก าลังเดินจากไปห้องพร้อมกับกลอ่งสีทองใบน้ัน 



           “อ่าฮะ” ฉันพยักหน้า.....เออ.....จริงซิ...แล้วห้องนั่งเล่นมันอยู่ไหนน่ะ..... “แล้วห้องนั่งเล่นอยู่ไหนน่ะ” 

           “อ้อ....ห้องนั่งเล่นอยู่ใกล้ๆ กับประตูของโรงแรมน่ะค่ะ” ฟินบอกและยิ้มตาหยี “เจอกันท่ีห้องนั่งเล่นนะค่ะ” 

            ฉันยิ้มตอบ  

“ปึ้ง!”  

            เสียงปิดประตูได้ดังขึ้นอกีครั้ง ฉันเปล่ียนเส้ือและใส่ชุดกบัเครื่องประดับท่ีฟินเอามาให้แทน เครื่องประดับนั้นท ามา

จากทับทิมทัง้นั้นเลย เป็นต่างหูเล็กๆรูปหน้าแมว กับสร้อยสีทองเส้นเล็กๆ นึกว่าจะใหญ่ซะอีก ดีและ จะได้ไม่หนัก พอฉัน

ใส่เสร็จกว็ิ่งออกไปจากห้อง บันไดไม้ผุๆที่อยู่ด้านซ้ายทันที  

“ปึ้งๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ”  

           เสียงบันไดที่ฉันย่ าลงมาได้ดังขึ้นรัวราวกับธรณีจะถล่ม ข้างๆบันไดมีประตูไม้หลายบาน ฉันเดินผ่านไปซัก3-4 บาน 

และก็เห็นประตูอยู2่บานที่แปลกประหลาดกวา่เพื่อน บานหนึ่งถกูทาด้วยสีม่วงสด อีกบานหน่ึงถูกป้ายดว้ยเลือด ฉันหยุด

เดินและจ้องมองประตูสองบานน้ัน 

           ...2ห้องนี้ต้องเป็นห้องนั่งเล่น หรือไม่ก็ห้องรับแขกแน่ๆเลย....ฉันมองเลยไปจากประตูที่ป้ายเลือด ก็เห็นประตู

โรงแรมอยู่ข้างๆ ...รึว่า...ประตูที่ป้ายดว้ยเลือด แน่ๆเลย 

          ว่าแล้วฉันก็ไม่ลังเล เปิดเขา้ไปโดยไม่เคาะประตเูลย! (เดก็ดไีม่ควรเลียนแบบนะค่ะ เสียมารยาทอย่างรุนแรง)  

“มาแล้ว!”  

           ฉันทักออกไปทันที ทุกสายตาในห้องหันจับจ้องมาทางฉันอย่างไม่พอใจเท่าไหร่ พวกหญงิสาวในชุดนางระบ ายิปซี

หยุดเต้น แวมไพร์หนุ่มทั้งสามหยดุเล่นดนตรี โดยเฉพาะชายหนุ่มผมสีเงินในชุดชาวบา้นเทา่ไป เขาถลึงตาใส่ฉันทันที หญิง

ชราลุกขึ้นและโค้งตัวให้ฉันเล็กนอ้ย 

           “อรุณสวัสดิ์ค่ะ ท่านเฟรยา่” ค ามารยาททักทาย้ าดถกูใช้จากเธอ 

           “อ่าดีค่ะ ท่านแม่มด” ฉันยิ้มแหยๆและพาแกไปนั่งลงโซฟาใกล้ๆพร้อมมองไปรอบๆ สายตาที่ไม่พอใจของทุกคนยัง

มองไม่เลิก ฉันจงึหันไปกระซิบถามแกเบาๆ “เอ่อ...พวกเขาซ้อมกันอยู่เหรอค่ะ ฉันไปขัดจงัหวะอะไรรึเปล่าเนี่ย” 

          “ค่ะ....” ท่านแมม่ดกระซิบตอบ “ท่านน่ะ เขา้มาตอน ท่อนทีอ่ซาเซียจะต้องตีลังกาและเต้นตอ่พอดีเลยล่ะค่ะ” 

           และแล้วหญิงสาวผมบลอนด์ม้วนเป็นเกลียวๆกเ็ดินฉับๆมาหาฉัน สีหน้าของเธอนั้นเต็มไปด้วยความหมั่นไส้ในตวั

ฉันเต็มที ่



          “เจ้ารู้ไหม!  เจ้าท าใหข้้าเตน้ท่ายากไม่ได้!” เสียงทีก่รีดแหลมเริ่มประเดิมว่า 

          “ฉันขอโทษ ฉันไม่ได้ตั้งใจ” ฉันขอโทษไปตามารยาท 

          “ขอโทษ!” เสียงของอซาเซยีขึ้นสูงขึ้นและวา่ฉันฉอดๆทันที “คิดเหรอว่าแค่นี้จะหายกัน ท่านี้นะ่มันยากมาก ข้าเต้น

มาหลายครั้งแล้ว! ยังเต้นไม่ได!้ เจ้าจะพวกขา้เสียงานนะ ค าว่าขอโทษมันพอรึไง!” 

          “เอ๊ะ! ก็ฉันบอกแล้วไงวา่ฉันขอโทษ ฉันไม่ได้ตั้งใจน่ะ” ฉันกระโดดลุกขึ้นและอธิบาย 

          “ไม่ได้ตั้งใจหรอ หน้าอยา่งเจา้น่ะดคูรั้งแรกก็รู้และวา่เจา้เล่ห์” อซาเซียแผดเสียง “อย่าคิดนะว่าขา้ไม่รู้วา่เจ้าคดิอะไร

อยู่น่ะ”       

           ...โห...ว่าฉันเป็นฉอดอย่างนี้...รู้ฤทธิ์ของฉันน้อยไปซะและ...ไม่อยากจะท าแบบนี้เล๊ย...  

          “หรอจ๊ะ” ฉันจ้องตอบอยา่งไม่หวั่นเกรง “งั้นบอกมาซิ วา่ฉันคิดอะไรอยู่...” 

          “เจ้าน่ะ คดิจะเอาทา่นเคานท์มาเป็นของคนเดียวใช่ไหมล่ะ” อซาเซียกระซิบขา้งหู “รูปหล่อพ่อรวยเปีย่มไปด้วย

ความสามารถ ใครไม่คิดแบบนีก้โ็ง่เต็มทนและ”  

           “ฮะๆๆ คิดได้แค่นีเ้หรอ” ฉันหัวเราะเยาะและยอกย้อน “ถ้าคิดได้แค่นี้ก็แสดงวา่ เธอกเ็คยท ามาก่อนซินะ” 

           “ข้าไม่เคยท า!” อซาเซยีเถียงเสียงแขง็ 

           “หรอ.....” ฉันเลิกคิ้วขึ้นและเยาะต่อ “เค้าว่ากันว่า...คนที่เดาวา่จะต้องเป็นแบบนี้ แสดงว่าเคยท ามาก่อน ถงึรู้...กลัว

ว่ากรรมจะตามสนองหรอไง ถึงคดิแบบนั้นน่ะ” 

           อซาเซียกัดฟันดงัเสียงกรอดๆ ตัวของเธอส่ันยิง่กว่าเจา้เขา้ทรงซะอีก 

          “นังนี!่” เธอกรี๊ดลั่นทันที! 

           มือของเธอผู้นั้นเงื้อมขึ้นมาฟาดใบหน้าของฉัน! แตม่ือของฉันกันไว้และผลักร่างของเธอออกไปจนล้มลงกับพื้น 

ดวงตาสีแดงฉานของเธอทัง้คูจ่้องด้วยความโกรธมากเหมือนพวกเมียหลวงที่ตบเมียน้อยไม่ได้ 

           “คิดจะตบฉันน่ะ คิดถูกรึเปล่าเหอะ” ฉันยิ้มกวา้งและโบกมอืไปมา  

           อซาเซียลุกขึ้นพรวดและจ้ าอ้าวมาที่ฉันเพื่อท่ีจะเข้ามาตบอกีฉาด ทวา่! เลเนียกับฟินล็อกแขนของอซาเซยีไว้ซะก่อน 

           “ฟิน! เลเนีย! ปล่อยขา้!” เธอพยายามสะบัดแขนออก “ข้าจะไปตบอีนี!่” 

           “แต่เจ้าไมค่วรท า!” เลเนยีเตือน “ท่านเฟรยา่เป็นเจ้านายของพวกเราอกีคนนะ” 



          “ใช่!” ฟินเห็นด้วยและพูดต่อ “ขนาดทา่นรอยเรยีก นางวา่ท่านเลยนะ แล้วทา่นเฟรยา่จะไมใ่ช่เจ้านายของเราได้

ยังไง”  

           “เจ้านายหรอ” อซาเซยีวา่และสะบัดออกจนได้ เธอหันไปตอ่ว่าเพื่อนร่วมงานของเธอ “ปากจัดยิง่กวา่สุนัขขี้เรื้อนซะ

อีก ข้าคนหนึง่นีแ่หละจะไม่นับถอืนางนี่เป็นนายของข้า” 

           ...ปากจัดยิง่กว่าสุนัขขีเ้รือ้นหรอ!...เฮอะ!...เคยดูตวัเองก่อนว่าคนอื่นรึเปล่าเนีย่!...ว่าตัวเองมีนิสัยแย่แค่ไหนน่ะ...  

           “เหรอ! ก็ดีนะ” ฉันเก็บอารมณ์จขุ่นมวัไว้และตอบโต้ไป “ฉันก็ไม่อยากได้คนใช้ที่มีนิสัยยิ่งกว่าแรดเรียกแม่

เหมือนกัน!” 

           “นางนี!่” ร่างของสั่นเป็นเจ้าเข้า และ เงื้อมมือจะตบทันท!ี 

“เถียงกันจบรึยัง”  

            เสียงที่เยือกเย็นเบาๆไดด้ังมาจากมมุห้อง ทุกสายตาได้มองไปตามเสียงนั้น และเห็นชายหนุ่มสีเงินผู้หน่ึง เขาจับ

เครื่องดนตรีที่คล้ายกับกตีาร์และก็พิณผสมกัน ก าลังจ้องมองมาทีฉั่นกับอซาเซีย สายตาทีเ่ยือกเย็นและน่ากลัวขับใจนั้น

จับจ้องไปไม่เลิก ราวกับแสดงอารมณ์เลยวา่ ตอนนี้เขาก าลังร าคาญมากแลว้ 

            “พวกเจา้ต้องการซ้อมท่าไม่ใช่หรอ” เสียงที่ราบเรียบแต่แฝงไปด้วยความอารมณ์บูดถาม 

            อซาเซียวางมือลงและหมุนร่างเดินกลับไป ทุกคนตา่งเงยีบและก้มหน้าลงด้วยความเกรงกลัวเขาผู้นี้มากๆ ยกเว้น 

ฉันน่ังลงบนโซฟาและท าหนา้ไม่รูไ้ม่ชี้ 

            “กลับมาซ้อมต่อได้และ” เขาเริ่มเล่นดนตรีต่อ  

             ทุกคนได้เดินกลับมาที่ลานกวา้งๆ แม่มดเฮลนั่งข้างๆฉันและเอามือแปะท่ีมือของฉันเบาๆ พวกหญิงสาวเหล่านั้น

ตั้งท่าและพยักหน้าให้แก่พวกชายหนุ่ม คาร์มิลตบกลองสองใบเลก็ๆ รอยเริ่มเป่าฟลุทไม้ที่สลักลายมังกร วซิิอัสพยักหนา้

รับและก็เริ่มขึ้นทันที 

             พวกหญิงสาวเต้นไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็ว เสียงดนตรีได้ดงัขึ้นอย่างรวดเร็ว ราวกับว่าจะท าให้มันไวยิ่งกวา่การวิ่ง

ของเสือชตีาร์ แต่ล่ะท่าที่พวกนั้นเต้นมันยากจรงิๆ มีบางท่าเป็นท่าเดียวกับการเต้นฮิพพอพดว้ย! ท่านั้นมีความหลากหลาย 

จะเน้นความสวยงามมากกว่าความเท่ ฉันจ้องมองไม่กระพริบตาเลยแม้แต่น้อย  

             เสียงดนตรีได้หยุดลงพร้อมกัน พวกหญงิสาวตบมือและกระทืบลงกับพื้นพร้อมกันทันที แมม่ดเฮลตบมือแปะๆ

ตามมารยาทและลุกขึ้น 



             “ดนตรีพร้อมดีมากค่ะ” เธอวจิารณ์ทุกคน “ท่านรอยเล่นชา้ไม่นิด ท่านคาร์มิลเรว็ไปหน่อยค่ะ นายทา่นน้ันเล่นได้ดี

ค่ะ แต่ ท านองที่ออกมา มันเหมือนขัดกับอารมณ์ที่ต้องการส่ือค่ะ” 

             ชายหนุ่มทั้งสามคนพยกัหน้ายอมรับกับค าวิจารณ์ 

             “ส่วนพวกฝ่ายเต้น เต้นได้ดีมากนะ” เธอบอกต่อ “ทุกคนเต้นได้ดีหมด เหลือเพียงแต่ท่าตีลงักาทา่นั้นน่ะ ที่ยังไมด่ี

อยู่” 

             อซาเซียมองมาที่ฉันอยา่งกินเลือดกินเนื้อ ฉันยิ้มสะใจใส่ให้ 

             “ท่านแม่มดค่ะ ขา้ไม่เตน้ต่อและค่ะ” เธอพูดเสียงแหวใส่กับแม่มดเฮล 

             “อ้าว! ท าไมล่ะ” สีหน้าสงสัยของแมม่ดเฮลผุดขึ้น 

             ดวงตาสีแดงฉานของเธอมองค้อนไปท่ีฉันอีกรอบและพูดต่อ 

             “ข้าไม่มีความสามารถพอค่ะ” เธอกระแทกเสียงและถลึงตาใส่ฉัน “หาคนอื่นมาเต้นแทนขา้เถอะค่ะ” 

             “แต่ในคณะระบ ายิปซี เจ้ากเ็ต้นเก่งที่สุดกวา่ใครแล้วนะ” เสียงที่แหบพร่าของหญิงชราว่า “ไม่มีใครดีกว่าเจา้แล้ว 

เจ้ากลับไปเต้นต่อเถอะ พรุ่งนี้กจ็ะเป็นวันท่ีพวกเจ้าตอ้งแสดงดว้ย”  

             “ข้าเต้นหลายครัง้แล้วแต่ข้าจนปัญญาค่ะ” อซาเซยีพูดตอ่และมองมาที่ฉันไม่เลิก “ข้าวา่ น่าจะให้ท่านนักปราชญ์

ทีแ่สนจะเกง่อย่างท่าน เ-ฟ-ร-ย่-า ไปแทนดีกว่านะค่ะ” 

              เลเนียรู้ทันทีว่าเพื่อนเธอก าลังประชดซะเตม็ที่ เธอจงึเดนิเข้าไปหา 

              “อซาเซีย เลิกประชดเถอะ” เสียงที่นุ่มนวลวา่ “ประชดไป เจ้าก็ไม่สามารถท าให้ท่านเฟรยา่มาเต้นแทนหรอก เจา้

ก็รู้ว่าทา่นเฟรยา่เต้นไม่เป็นน่ะ” 

              “อ้อหรอ!” อซาเซียเลิกคิ้วและกา้วขาฉับๆเดินออกจากหอ้ง “ไม่รู้แหละ ข้าไม่เต้นแล้ว!” 

“ปึ้ง!”  

            เสียงประตูได้ถูกกระแทกไปกับข้างฝาอย่างแรง ทุกคนมองที่ประตูและหันมามองฉัน คาร์มลิลุกขึ้นและเดินมาจาก

มุมห้อง เขาเกาศีรษะแกรกๆและท าหน้าเสีย 

            “งานน้ีคนเกง่สุดของคณะไปแล้ว” คาร์มิลดว้ยน้ าเสียงที่ออ่ย  

            “ท าไงดเีนี่ย” ฟินนั่งลงบนโซฟาข้างๆฉัน สีหน้าที่ดูสดใสกลับกลุ้มและวิตกกังวลแทน “งานนี้พังแน่ๆเลย สงสัยไป

ไม่ได้แน่ ถ้าขาดท่านั้นไปน่ะ” 



             “เลเนียเจ้าท าแทนได้มัย๊” แม่มดเฮลถามความเห็น “เจา้พอจะเกง่สูสีกับอซาเซยี” 

             เลเนียส่ายหัวและปฏิเสธมาดว้ยความจรงิใจ 

             “ข้าท าไม่ไดจ้ริงๆคะ่ท่าน” เสียงหวานเอย่ตอบ “คนเดียวที่จะสามารถท าได้ มแีต่อซาเซียเท่านั้นค่ะ ท่านั้นอันตราย

และก็ยาก ถ้าเต้นผิดจดุ อาจจะท าให้เทา้แพลงทัง้สองขา้ง หรือไมก่็ตะครวิขึ้นขาได้หลายวัน” 

             “จะอาไงดีล่ะเนี่ย” สีหน้าของรอยเตม็ไปด้วยความหมดหวัง 

             “ใครท าให้อซาเซียโกรธ ก็รับผิดชอบแทนล่ะกัน” เสียงที่เยือกเย็นคนเดียวในปฐพีแหง่นี้ดงัขึ้น           

              ....จะใครซะอกีล่ะ ก็  นายวซิิอัส  เคานท์  หรือ เจา้ชาย สุดหล่อของยัยอซาเซียนั่นแหละ(แหวะ ขออาเจียน

เล็กน้อยได้ป่ะ) วิซิอัสลุกขึ้นและเดินมาจากมุมห้อง เขาสาวเท้าเดนิมาที่ฉัน และมองดว้ยสายตาที่เคร่งขรึมพร้อมกับเอ่ยขึ้น

ด้วยน้ าเสียงที่ดูเรยีบๆ  

             “เจ้านั่นแหละ ต้องรับผิดชอบงานน้ีทั้งหมด”  

             “เกี่ยวอะไรกับฉันด้วยล่ะ” ฉันพูดเสียงหลงและอธิบาย “ฉันจะบอกให้นะ อซาเซียของนายน่ะ ท าท่าจงเกลียดจง

ชังฉันตั้งแต่แรกเห็นและ” 

              “ข้าไม่รู้ว่าพวกเจา้จะรงัเกียจอะไร! แต่เจ้าต้องรับผิดชอบ!” น้ าเสียงนั้นเริม่ขุ่นเคอืงและลากฉันขึ้นออกมาจาก

โซฟา “แผนข้าจะพังกเ็พราะเจา้นีแ่หละ” 

              “ไม่เอา!” ฉันสะบัดมืออกและบอกไปตรงๆ “อซาเซียน่ะโกรธเอง แล้วฉันกเ็ต้นไม่เป็นด้วย” 

              “เต้นไม่เป็นก็ฝึกได”้ เขาบังคับ 

              “แต่ฉันไม่เอา” ฉันค้านเสียงแข็ง “แล้วฉันก็ไม่คิดจะฝึกดว้ย!” 

               ชายหนุ่มยืนเงียบซักครู่ และจู่ๆเขาก็พูดประโยคหน่ึงขึ้นมา 

               “เจ้าเคยบอกว่า เจา้น่ะ ท าได้ทุกอย่าง” เขาพูดลอยๆและถามหยั่งเชิง “รึว่า......ที่เจ้าไมค่ดิจะท าน่ะ เพราะเจา้

เป็นพวกเหยียบขี้ไก่ไม่ฟ่อซินะ”         

                อะไรน๊ะ!......หาว่าฉันเป็นพวกเหยียบขี้ไก่หรอ!.......หนอย!....... 

               “ฉันไม่ใช่พวกเหยียบขีไ้ก่ไม่ฟ่อนะ!” ฉันเถียง 

               “งั้นถ้าเจ้าไมใ่ช่......ก็แสดงให้ขา้ดซูิ........ว่าเจ้าไมใ่ช”่ เขาท้าฉันและยิม้เยือกเย็นใส่          



                ...ท้าฉันเหรอ!...ได้เลย!...คนอย่างเฟรยา่รับค าท้าอยู่แล้ว!...ฉันกัดฟันด้วยความเจ็บใจและมองค้อนใส่เขา 

              “ได้! แล้วนายจะหนาวแน่!” ฉันชี้หน้าวิซิอัสและเดินปงัๆไปท่ีลานกวา้งทันที  

               พวกเลเนียมองหน้ากันและเดินไปท่ีลานกวางพร้อมกับสอนท่าให้ ส่วนรอยกับคารม์ิลมองไปทิวิซิอัสพร้อมกับยิม้

กว้าง พวกเขาเดินเข้าไปคยุเล็กนอ้ย  

              “ท้าทายได้ดีนี”่ รอยชมพร้อมกับตบหลังชายหนุม่ผมสีเงนิผู้เป็นสหาย 

              “นึกไม่ถึงเลยว่าคนดื้อๆอย่างท่านเฟรย่าจะยอมง่ายๆแฮะ” คาร์มิลยิ้มที่มมุปาก 

              “คนอย่างนางต้องทา้ ถงึจะท า.....” ชายหนุ่มตอบส้ันๆ 

 

             กลางป่าลึกในทรานซลิวาเนีย มีเหล่าชายฉกรรจ์จ านวน20กว่าคนบังคับอาชาของพวกเขามา พวกเขา

สวมเส้ือผ้าธรรมดา และ แต่ล่ะคนมีดวงตาที่เหม่อลอย ราวกับเครือ่งจักรที่ไร้วิญญาณ พวกเขาต่างถืออาวธุของตนเองมา

พร้อม และแล้วก็มีอาชาไนยสีม่วงอมด าได้เดินมาอยู่หน้าทัพ 

             บนหลังอาชาไนยตัวนั้น มีหญิงสาวผมสีทองยาวถึงกลางหลังนั่งอยู่ นัยน์ตาสีน้ าเงินของเธอเต็มไปดว้ยความ

มั่นใจ เธอสวมเส้ือผ้าดัง่ชายหนุ่มชาวโรมาเนยีทั่วไป เธอหันหลังไปถามเหล่าชายกลุ่มนั้น          

            “พร้อมรึยัง” เสียงทีเ่ล็กๆเอ่ยถาม              

             เหล่าชายฉกรรจ์นั้นพยกัหน้าอยา่งช้า หญิงสาวหันหลังและชักเชือกขึ้นพร้อมกับเตะเขา้ไปท่ีล าตัวของอาชาตัวนั้น

ทันท!ี 

“ฮี้!~”  

            มันได้ส่งเสียงร้องและควบไปเบื้องหน้าทันที อาชาที่เหลือควบมาอาชาไนยสีด าอมมว่งตามมาไม่ขาดสาย หญิง

สาวผู้น าทัพ หยิบสร้อยล็อกเกตรปูหัวใจสเีงินของเธอออก เธอเปดิมันออกและมองดูขา้งในภาพน้ัน โดยหารู้ไม่วา่ ใน

ระหว่างที่น าทัพ มีหญิงสาวผู้เป็นมารดาแอบดจูากในปราสาท หญิงผู้นั้น ถอนหายใจและหระพริบตาชา้ๆ 

           “โซเฟีย ข้าเชื่อวา่เจ้าต้องท าได้ เพราะเจา้ท าได้ทุกอย่างเพือ่บาร์โทร่ีของพวกเรา” 

 

            “เสร็จแล้วใช่ม่ะ” ฉันยกแขนและปรบมือขึ้นศีรษะ พร้อมกับใชเ้ท้าขา้งหน่ึงกระทืบไปท่ีพื้น 



            หญิงสาวทั้งสองคนพยักหน้าด้วยความพงึพอใจ รอยกับคาร์มิลหยุดเล่นฟลุทกับกลอง เสียงปรบมือเปาะแปะๆได้

ดังขึ้น เสียงนั้นท าให้ทุกคนได้ปรบมือตามมาให้ฉัน ยกเว้น เจ้าหมอนั่น...ที่น่ังเฉยๆเท่านั้นแหละ 

            ฉันเอามือลงและสะบัดแขนขาไปมาด้วยความเมื่อยล้าพร้อมกับเหลือบมองไปท่ีเขาและเลิกคิ้วใส่ให ้

             ....เป็นไง! ฉันบอกแล้ว.....ฉันไม่ใช่พวกเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ......เห็นยังๆ... 

              แต่ชายหนุม่มองกลับมาด้วยสายตาทีเ่มินเฉย ไมม่ีความรู้สึกแต่อยา่งใด 

              ........เฮ!้......นายมองอย่างนี้หมายความว่าไงเนี่ย.......มองแบบนี้ยังกับจะบอกวา่ฉันเต้นไม่ได้เรื่อง 

             พวกเลเนียนั่งลงบนโซฟาเพื่อพัก คาร์มิลลุกขึ้นและบิดตัวไปมา ส่วนรอยกับเจ้าหมอนั่น ยังคงนั่งอยู่ที่ พวกเขาคุย

อะไรกันบางอยา่งเล็กน้อย และแล้วจู่ๆ ก็มีผ้าสีด าส่งมาให้ฉัน ฉันเงยหน้าและเห็นหญิงชราผู้นั้นยิ้มให้ 

            “นี่ค่ะ ท่าน” เสียงที่แหบแห้งบอก 

            “ขอบคุณค่ะ ท่านแม่มด” ฉันขอบคุณและรับผ้าผืนน้ันมาเช็ดตามใบหน้าขาวผ่องและเนียนนุ่มของฉัน 

             หญิงชรายิ้มกว้างอีกครัง้ และหันไปพูดกับทุกคน 

            “พวกเจา้ทุกคนเหน่ือยมามากแล้ว” เธอพูดช้าๆและมองหน้าทุกคน “พักกอ่นและกัน แล้วเดี๋ยวตอนบ่ายมาซ้อมต่อ

นะ” 

             “ครับ / ค่ะ ” ทุกเสียงไดต้อบมาพร้อมกัน 

            หญิงชรามองหนา้ทุกคนอีกครั้งและเดินออกไปจากห้อง เหลือเพียงแค่พวกเราอกี6คนทีเ่หลือที่พักกันอยู่ดว้ยความ

เหน่ือย คารม์ิลยืนนึกอะไรบางอย่างและจู่ๆเรอยยิ้มทีเ่ต็มไปดว้ยเล่ห์กลก็ผุดขึ้นท่ีมุมปากอีกแลว้ 

             “รอย! ไปหาอะไรกินกันเหอะ หิวข้าววะ่ ยังไม่ไดก้ินอะไรมาเลย” 

              รอยพยักหน้ารับค าชวนของชายหนุ่มผมสีน้ าตาลอยา่งง่ายดาย 

              “อืม” เขาตอบรับและหันไปชวนแม่มดสองคนนั้น “พวกเจ้าล่ะจะไปรึเปล่า” 

              สองสาวคนนั้นมองหน้ากัน สีหน้าของพวกเธอนั้นเต็มไปด้วยความอ่อนเพลียมาก หญิงสาวผมสีน้ าตาลจงึ

ปฏิเสธไปแทน 

              “ไม่ล่ะค่ะ” เสียงที่นุ่มนวลว่า “พวกขา้ขอนั่งพกัต่อล่ะกันค่ะ”            

              “หรอ” สีหน้าของชายหนุ่มผมสีทองมีความผิดหวงัเล็กนอ้ยกับค าตอบ  



               สีหน้าของเธอดูหม่นหมองทันทีเมื่อค าตอบของเธอท าให้รอยผิดหวัง ชายหนุม่รีบยิ้มปุ๊บปั๊บเพื่อให้หญิงสาวผู้ที่

ตอบมาสบายใจแทน 

               “ไม่เป็นไร เดี๋ยวข้าซื้อของกินมาฝากล่ะกัน” 

               “ค่ะ” พวกหญิงสาวพยกัหน้า 

               คาร์มิลหันไปมองหน้าฉันกับเจ้าหมอนั่น...ใช่แล้ว.....วิซอิัสน่ะแหละ แววตาเล่หร์้ายของเขาเตม็ไปด้วยเลศนัย 

เขาเดินโฉบมาพร้อมกับชวนฉัน 

              “ท่านเฟรย่าครับ” เสียงที่ดูแจ่มใสตลอดเวลาเรียกและเหลือบตาไปมองชายหนุม่ผมสีเงิน “ท่าน..จะไปด้วยกันรึ

เปล่า” 

              “ไปซี้!” แหม...คาร์มิลนี่ท าให้ฉันถูกใจจริงๆ....เรื่องเที่ยวนีฉั่นไปอยู่และ...ก าลังอยากจะไปส ารวจหมู่บา้นน้ีพอดี

เลย... 

            วิซิอัสเหลือบตาขึ้นไปมองคารม์ิล หนุ่มร่างสูงยิ้มรา่และยกัคิ้วให้เล็กน้อย ฉันวางผ้าลงและเดินไปท่ีประตูก่อนใคร

เพื่อน รอยเดินตามฉันมาตดิ ส่วนหนุ่มคนนั้นยังคงมองชายหนุ่มผมสีเงินผู้นั้นอยู ่

            “เจา้ล่ะ จะไปมั๊ย” เขาชวนและพูดลอยๆ “ไม่ไปเดี๋ยว...ท่านเฟรย่า...อาจจะสร้างเรื่องอกีนะ” 

             ชายหนุ่มผู้น้ันลุกขึ้นพรวดจากมุมห้องและสาวเท้าเดินดุม่ๆไปทันที คาร์มิลหัวเราะกิก๊ก่อนท่ีจะเดินตามมาติดๆ 

คิ้วของฉันขมวดคิ้วเป็นปมทันทีเมื่อเห็นเขา 

              ...นี่จะตามมาเพื่อท่ีจะมาจับผิดฉันรึไง... ฉันรีบเปิดประตูออก และเดินปงัๆน าไปก่อน รอยกับคาร์มิลเดินตามฉัน

มาตดิๆ และ 

“ปึ้ง!” 

            เสียงประตูโรงแรมได้ดงัตามมา ฉันเร่งฝเีท้าให้ไวขึ้นๆจนห่างจากพวกนั้น ผู้ชักชวนรีบวิ่งโรต่ามมาตดิๆ เขามายืน

หน้าฉันและถามไถ่ทันท ี

            “ท่านจะไปไหนครับ ท าไมเดินเร็วจงั” 

            ฉันท าหน้าเบ้และตอบเสียงขุ่น 

            “ก็เพื่อนของนายนะ่แหละ” น้ าเสียงของฉันเต็มไปดว้ยความโมโห “ฉันน่ะเต้นแทบตาย  แต่ดูมัน! มองฉันยังกับจะ

บอกว่าเต้นไม่ไดเ้รื่องน่ะ” 



             พวกเขาทุกคนไดย้ินค านี้ คาร์มิลมองไปท่ีรอยและหวัเราะพร้อมกัน ชายหนุ่มผมสีเงินถอนหายใจและเดินมาใกล้ๆ

ฉัน 

            “ใช!่ เจ้านี่เดาใจขา้เก่งนะ” เสียงทีเ่ยือกเย็นตอบมาอย่างหน้าตาเฉย 

            พวกรอยยิ่งหัวเราะหนกัเข้าไปอีก ตัวของฉันร้อนขึ้นมาด้วยความโมโหสุดๆ...ดูมันซ!ิ...ตอบมาได้ยงัไงเนีย่...ถนอม

ใจคนน่ะเคยท าบ้างไหม...... 

           “นี่! ชีวิตนี้ นายไม่เคยคิดจะถนอมใจชาวบ้านเลยรึไง” ฉันเท้าสะเอวและพดูฉอดๆ “ไม่คิดวา่ไอ้คนฟังนี่จะรู้สึกเจ็บ

บ้างเหรอ” 

            ร่างสูงโปร่งหยิบหมวกสดี าขึ้นและสวมใส่ลงไป ใบหน้าทีห่ล่อคมกริบหันมาช้าๆ 

          “การถนอมใจน่ะ บางครั้งก็เปน็สิ่งที่ลวงตา” เขาตอบเรียบๆ “สู้พูดความจริงไปจะดกีว่าพดูหลอกลวง” 

            “แต่การถนอมใจน่ะไมจ่ าเป็นต้องหลอกลวงเสมอไปนี่!” ฉันว่าและกระแทกเสียงลง “อย่างเรื่องของฉันน่ะ จะชว่ย

กลั่นกรองภาษาพูดให้งามขึ้นไม่ได้รึไงค่ะ” 

           ชายหนุ่มเดินผ่านฉันไปและพูดสิ่งหน่ึงที่ท าให้ฉันจ าได้ไปชั่วชวีิต 

         “คนที่ไม่รู้จักการหลอกลวงอย่างเจ้า” เขาพูดเนิบๆ “ไม่มีวันทางรู้หรอก ว่าการถูกหลอก มันเจ็บแค่ไหน”              

             แทนท่ีฉันรู้สึกโกรธ ฉันกลับรู้สึกไม่ดีเลย เมื่อได้ยินประโยคนั้น...พูดแบบน้ีหมายความวา่ยงัไงน่ะ.....นี่ฉันไปพูดไม่

เข้าหูแล้วเหรอ...สีหน้าของฉันกลบัเศร้าโดยไม่รู้ส้เหตุ รอยวิง่จูด๊ตามชายหนุ่มผู้น้ันไปและเดินไปคุยอะไรบางอยา่ง คาร์มิ

ลกระทุ้งศอกไปที่ฉันเบาๆ และยิม้กวา้งให ้

           “ฉันไปท าอะไรผิดรึเปล่า” ฉันเสียงจ๋อย 

           “ไม่หรอกครับ” คาร์มิลเดนิอาดๆไปพร้อมๆกับฉัน “ก็แค่ไปโดนจี้ใจด าของมัน เกี่ยวกับเรื่องในอดีตนิดหน่อยน่ะ” 

            “หรอ....” ฉันรู้สึกสงสัย 

            ...เอ๊ะ.....เจ้านี่มันมีใจด้วยเหรอ...หน้าตายขนาดนั้นน่ะ..... 

           “คร๊าบ!” คาร์มิลลากเสียงยาวขึ้นและเปล่ียนเรื่อง “อย่าไปคิดเรื่องนั้นเลย เรารีบไปดีกวา่” 

           “อืม” ฉันพยักหน้าหงึกๆ 



           พวกเรารีบเดินมุ่งหน้าออกจากชายป่าทันที พวกเราเดินมาเรื่อยๆจนมาถึงตัวเมือง ท่ีนั่นเตม็ไปด้วยรา้นขายของ

มากมาย มีแผงลอยขายเกลื่อนไปท่ัวพื้น เหมือนตลาดนัดทัว่ไปท่ีฉันเคยไปซื้อ มีซุม้ขายของเตม็ไปหมด ราวกับวา่เมืองแหง่

นี้เป็นเมืองที่เตม็ไปด้วยการค้าขาย เสียงร้องเรียกลกูค้าไดด้ังเป็นระยะๆ ผู้คนได้เดินกวักไขว่เต็มไปทั่ว 

          ฉันกับคาร์มิลเดินไปดูที่ซุม้หนึ่ง วิซิอัสกับรอยเดินตามมา แต่ล่ะซุ้มนั้น ขายของประหลาดมาก....เช่น.....ไหเก่าๆดูไม่

มีราคา....แต่มันสามารถซ่อนของได้เป็นร้อยกวา่ชิ้น....พรมที่ท ามาจากขนนกฮูกทีเ่ป็นแม่ลูกอ่อน....เนื้อหนูย่างสุกๆดิบๆ

.....หมอนท่ีเป็นตัวงูเป็นๆแต่ถูกเย็บแล้ว.....ไม่เข้าใจเล๊ย.....ขายไปได้ยังไงเนีย่......คาร์มิลควักเงินซื้อเนื้อหนูไปแล้ว พ่อค้า

รับด้วยความดใีจอยา่งยิ่ง...เป็นฉันก็ดีใจเหมือนกัน.... 

          ท าไมเหรอ....ก็คาร์มิลควกัเงินก้อนโตให้ แถมยังใจดี๊ใจดีบอกว่าไมต่้องทอนอกี....คนดีจริงๆเลย.....ในขณะท่ีฉัน

มองดูของอยู่นั้น........ 

“กร๊ิดดดดดดดดดดดดดดด!” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกก!” 

“ช่วยด้วยยยยยยยยยยยย!” 

            เสียงกรีดร้องดว้ยความหวาดกลัวยิง่กว่าเห็นปีศาจได้ดงัขึน้ ฉันกับคาร์มิลเงยขึ้นจากแผงลอยหน้าซุม้พวกเราทกุ

คนหันมองไปตามเสียงนั้น และแล้วดวงตาของทุกคนก็ต้องเบกิกวา้งออกด้วยความตกใจทันที! 

“โครม!” 

            แผงลอยในตลาดได้พังเป็นราบหน้ากลองจนท าให้เกดิกลุ่มควันสีเทาคลุ้งไปทั่ว พวกผู้คนต่างวิ่งหนีกันโดยไม่สนใจ

มองส่ิงอื่นๆ ส่ิงของที่วางแผงขายอยู่ถูกเหยียบย่ าท าลายเสียหายไม่เหลือแม่แต่น้อยพวกพ่อคา้และแม่ค้ารีบปิดแผงและรีบ

วิ่งไปทันที ชายหนุ่มผมสีเงินขมวดคิ้วทันที ราวกับรู้วา่เกิดอะไรขึ้น 

            “เกิดอะไรขึ้นน่ะ” ฉันถามทันที 

            “มีเรื่องนดิหน่อย” เขาว่าและหันมามองหน้าเพื่อนของเขา “รอย พาเฟรยา่กลับไปก่อน บอกพวกเลเนียเตรียมตัว

เปิดประตูนั่นได้เลย คาร์มิล เจ้าไปกับข้า” 

             ชายหนุ่มทั้งสองพยกัหนา้รับค าส่ังของชายหนุม่ผู้เป็นท้ังเจ้านายและสหาย 

             “ท่านเฟรยา่ครับ! ทางนีค้รับ” รอยเรียกฉัน 

             ฉันพยักหน้าอออือไป และหันไปมองกลุ่มควันเหล่านั้นดว้ยความสงสัย 

             “ไปได้แล้ว! มองอยู่ได”้ เสียงขุ่นของวซิิอัสตวาดมาทันที   



              ชายหนุ่มผมสีทองเดินน าไปแล้ว ฉันเดินตามไปติดๆทันที พวกเราเดินเบียดกับพวกชาวบา้นท่ีก าลังวิง่หนีอย่าง

ชุลมุนวุ่นวาย ฉันเดินตามไปเขาคนนั้นไปเรื่อยๆ แต่ยิง่เดินไปมากเท่าไหร่ ฉันกับเขาก็ห่างขึ้นเรื่อยๆ จนฉันเห็นเรือนผมสี

ทองของเขาไกลๆ  

              “รอย! รอด้วย!” ฉันตะโกนเรียก 

              ทว่า! เสียงกลับไม่ถงึหขูองเขา         

              ฉันเบียดและพยายามก้าวขาไป แต่มันเบียดมาก จนร่างของฉันไหลไปทางซา้ย เสียงโหวกเหวกโวยได้ร้องล่ัน ฉัน

พยายามตา้นไม่ให้ร่างของตวัเองตามไปกับพวกผู้คนเหล่านั้น แตย่ิ่งท า มันก็ยิง่ถูกผลักไปเรื่อยๆ 

              ฉันเงยหน้ามาอีกที ชายหนุ่มผมสีทองคนนั้นหายไปแล้ว! ท าไงดีเนีย่! ฉันหันซ้ายหันขวาเพื่อท่ีจะหาเขา แต่หา

เท่าไหร่ก็ไม่เจอ! และแล้วจู่ๆกม็ีชาวบา้นคนหนึ่งตะโกนล่ัน 

“มันมาแล้ว!” 

              เพียงแคช่ั่วอดึใจเดยีว ฉันก็เห็นอาชาไนยสีด าจ านวนมาได้ควบมาทางนี้ กีบเทา้ของมันน าได้ควบมาอย่างรวดเร็ว 

บนอาชาเหล่านั้น มีชายฉกรรจ์นัง่อยู่ พวกเขาเงื้อธนูสีน้ าตาลขึ้นและปล่อยลูกศรสีเขียวเข้มราวกับอาบยาพษิทันที 

“ฟ้าววววววววววว!” 

             ลูกศรเหล่านั้นพุ่งเข้าหาผู้คนเหล่านั้นด้วความเร็วสูงดุจวายุ! พวกเขาวิ่งหนีกระเจดิกระเจงิไปท่ัว แต่ทวา่ คมแหลม

ของลูกศรยมราชเหล่านั้นไม่ปล่อยให้เหยื่อหลุดรอดไปได้ มันจัดการท าลายหวัใจของผู้คนเหล่านั้นทันที! 

“ฉึกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” 

“อ๊ากกกกกกกกกกก!” 

“กร๊ิดดดดดดดดดดดดด!” 

             เสียงร้องของยมราชได้แทงร่างเหล่านั้น เสียงกรีดร้องด้วยความหวาดผวาได้ดงัผสานเป็นเอคโคของเสียงของยม

ราช ร่างเหล่านั้น ได้ถูกลกูศรน้ันดูดเนื้อและเลือดจนเหลือเพียงแค่โครงกระดกูอยา่งเดียว โครงกระดูกเหล่านั้น ร่วงลงสู่

พื้นดินเป็นชิ้นๆแทน 

             ชายฉกรรจ์เหล่านั้นมองเย้ยหยันมาที่ฉันทันที พวกเขากระโดดลงมาจากหลังอาชาและชักดาบออกจากฝักทันที 

พวกผู้คนท่ีเหลือตา่งวิ่งหนีกันไปจนฝุ่นตลบอบอวนไปทั่ว เหลือเพยีงแค่ฉันที่ยืนอยู่ พวกเขาเหล่านัน้ตั้งท่าทันที 

           “เจ้าซินะ.......เฟรย่า  โนคาเอล” เสียงค ารามของชายผู้หน่ึงในกลุ่มคนเหล่านั้นเอ่ยถาม 



            ฉันหันไปมองรอบๆ และเห็นแส้ตีม้าอันหนึ่งอยู่ใกล้ๆกับกลอ่งไม้ที่ถูกตั้งซ้อนๆกัน กล่องเหล่านั้น มันอยู่ขา้งๆฉัน

พอดีเลย 

            “แม่นแล้ว!” ฉันตอบและใช้มือทีเ่รียวเล็กของฉันควา้แส้ขึน้ 

            พวกเขาหันหน้ามองหน้ากัน และพยักหน้าอย่างช้าๆ สายตาที่ดเูหม่อลอยเหล่านั้นได้หันมาจับจ้องที่ฉันทันที! 

            “งั้น.....” พวกมันตั้งทา่ “แกก็จงตายซะ!” 

            พวกมันวิ่งเข้ามาโจมตีทีฉั่นไวมากยิง่กว่าสายฟ้าแลบ ฉันวิ่งหนีสุดชวีิตทันที ในขณะที่วิง่อยู่นั้น ฉันก็ได้ยินเสียง

ระเบิดที่อยู่ตรงข้ามกับฉัน 

“ตูมๆๆๆๆๆๆ!” 

“โครม!” 

             เสียงระเบิดได้ดังต่อเนื่องกันไม่รู้จักหยุด มีล าแสงสีส้มกับสีด าได้ส่องแสงตรงบริเวณนั้นไปท่ัว กลุ่มควันขนาดใหญ่

ได้ลอยเป็นโขมงขึ้นมา เสียงที่ดงัตามกลังนั้นดงัราวกับตึกถล่ม และ...อ๊าย.....แย่แล้ว!.....พวกชายฉกรรจ์เหล่านั้นวิ่งไล่จี้ฉัน

มาแล้ว! 

 

“โครม!” 

            เสียงอึกทึกครึกโครมดังขึน้! ควันสีเทาที่เตม็ไปด้วยฝุ่นค่อยๆจางลง เผยให้เห็นร่างของเหล่าของชายฉกรรจ์

กระแทกเขา้ไปกับบ้านเรือนแถวนั้น บ้านเหล่านั้นได้พังลงมาราวกับน้ าทะเลที่ซดัปราสาททรายแถวชายหาด ร่างของพวก

เขากระแทกไปกับพ้ืนและสลบไป 

            ชายฉกรรจ์ที่เหลือวิง่เขา้หาใครคนหน่ึงทันที ดาบท่ีอยู่ในมือเล็งเปา้หมายไปที่ร่างนั้น และ ก าลังจะแทงร่างของ

คนๆนั้น แต!่ 

“แวบบบ!” 

“คัท-ท-ท-ท-ท-ท-ท เฮล!” 

            แสงสีส้มได้ส่องแสงขึ้นที่ หอกยาว ซึ่งตรงหัวหอกนั้นเป็นรูปขวานสีแดงฉาน นั้นทันท!ี เสียงที่เกรี้ยวกราดได้ร่ายมน

ตราขึ้น หอกนั้นถูกวาดไปข้างหน้า ล าแสงสีส้มเหล่านั้นได้พุง่ออกไป ตัดผ่านร่างชองเหล่าชายฉกรรจ์ทั้งหมด! 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกก!” 



            เสียงทรมานรวดรา้วยิ่งกว่าส่ิงอื่นใดได้ร้องขึ้น! ร่างของพวกเขาไดข้าดออกเป็นสองท่อนท้ังส่วนบนและล่าง ร่าง

เหล่านั้นร่วงลงสู่พื้นดิน โลหิตที่แดงฉานได้พุง่ออกท่วมร่างของพวกเขา ดวงตาของแต่ล่ะคนได้เบิกกว้างและคา้งไว้ คนๆนั้น

ควงหอกนั้นและหันไปพูดกับเพื่อนของเขาที่รบอยู่ดา้นหลัง 

            “ตายง่ายจงั” เสียงที่ดูเรงิร่าวา่ 

            “อืม” เสียงที่เยือกเย็นเสมอตอบกลับมา             

           ชายหนุ่มผู้เป็นเพื่อนคนนัน้ได้เหวี่ยงดาบไปด้านขา้ง มันถกูชโลมและชุ่มไปดว้ยโลหิตสีแดงเช่นเดียวกับโลหิตในเส้น

เลือดใหญ่ เขามองสภาพร่างที่ไร้วิญญาณทีเ่ขาพึง่ท าลายไปด้วยสายตาที่เมินเฉย ร่างเหล่านั้นถกูสับเป้นท่อนๆ มีอวัยวะ

ภายในบางส่วนไดถู้กหลุดออกมากองเป็นชิ้นๆ ธรณีแหง่นั้นเตม็ไปด้วยเลือดและกล่ินท่ีเหม็นความคละคลุ้งไปทั่ว 

            ร่างของชายหนุ่มเลอะไปด้วยเลือดทั้งรา่ง ชายหนุ่มผู้ถือหอกวิ่งเข้ามาและมองดูร่างที่นอนนิ่งบนพ้ืนเหล่านั้น 

            “เจา้นี่...ยังโหดไม่เลิกนะเนี่ย วิซิอัส” เขาชมเชย 

            ชายหนุ่มผู้เลอะไปด้วยเลือดหันไปมองผลงานของผู้ที่ชมตน 

            “เจา้ก็พอกันแหละ คาร์มลิ” 

            “แต่เจ้าใช้ฝีมือล้วนๆนี”่ คาร์มิลยกัไหล่และมองไปรอบๆ “งั้นไปกันได้แล้วล่ะ!” 

             ชายหนุ่มผมสีเงินไม่ตอบ เขายงัคงมองผลงานของตัวเองอยู่ ชายหนุ่มผมสีน้ าตาลก าลังจะเดินไป แต่เห็นเพื่อน

ของขาไมย่อมเดิน เขามุ่นคิว้ดว้ยความสงสัยในพฤตกิรรมของเพื่อนคนน้ี 

             “มองอะไรอยู่น่ะ ไปได้แล้ว” เขาตบบ่าเพื่อนของเขา “เดี๋ยวก็ไปประตูมิติไม่ทันพอด”ี 

              ชายหนุ่มผมสีเงินเงยหน้าขึ้นชา้ 

              “ยัง........” เสียงที่เย็นชาเอ่ย “ตอนนี้ยังไปไม่ได”้ 

              สีหน้าของชายหนุ่มผมสีน้ าตาลแปลกใจขึ้นมา 

              “ท าไม” 

              ร่างสูงหันไปมาเพื่อนของเขา ดวงตารียาวสีเขียวมรกตคูน่ั้นเต็มไปดว้ยความระแวง 

              “เจ้าไมค่ิดวา่มันตายง่ายเกินไปหรอ” เขาถามหยัง่เชิง 



              “เอ่อ.....ก็นี่มันมนุษย์นีไ่ม่ใช่เหรอ” ชายหนุ่มผมสีน้ าตาลยักไหลอีกครั้งและแลๆดศูพแสนงดงามพวกนั้น “ไม่ใช่

พวกครเูสดซักหน่อย ตายงา่ยก็ไม่แปลกนี่” 

              “เจ้าคดิผิดแล้วล่ะ คารม์ิล” ชายหนุม่ผมสีเงินหรีต่าลงมาเล็กน้อย 

              “หา....” คาร์มิลงงกับค าพูดของเขา 

              “กลับไปดูผลงานของเจา้ดีๆซ”ิ 

              คาร์มิลกลืนน้ าลายดังเอื๊อกพร้อมกับหันไปมองสภาพศพเหล่านั้นช้าๆ คิ้วสีน้ าตาลเข้มทัง้คู่นั้นได้ชนกันทันที! 

               “..เพราะว่า....ซากศพเหล่านั้นได้ลอยควา้งขึ้นมา ร่างของพวกเขาไดเ้ชื่อมต่อกันอกีครั้ง และกลายร่างดงัเดมิ ศพ

เหล่านั้นได้หันมามองเขาพร้อมกบัฉีกรอยยิ้มและหัวเราะอย่างบ้าคลั่ง ไม่ใชเ่พียงพวกศพที่ชายหนุม่ผมสีน้ าตาลพึ่งสร้าง

เท่านั้นท่ีเป็นแบบนี้ พวกศพของชายหนุม่ผมสีเงินก็เช่นกัน  

               ศพเหล่านั้นได้ล้อมพวกเขาไว้ พวกเขาทัง้คูเ่ดินถอยหลังจนแผ่นหลังของพวกเขาชนกัน พวกเขาจับอาวธุแน่นขึ้น

พร้อมกับตั้งทา่ 

              “สนุกล่ะซิ เพื่อน!” คารม์ิลว่าและถาม “มันคืออะไรว่ะ ทา่ทางจะไมใ่ช่พวกแวมไพร์ด้วย” 

              “อะไรก็ช่าง” วิซิอัสเอย่ด้วยน้ าเสียงที่เรียบๆ “แต่ที่แน่ๆ เก็บมันซะ” 

“หึๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” 

              เสียงหัวเราะราวกับฆาตกรโรคจิตยังคงดงัก้องอยู่ แววตาของชายหนุม่ทั้งคู่นั้นแปรเปล่ียนไป เป็นแววตาที่จริงจัง

และเย็นชาทันที ร่างที่ไร้วิญญาณเหล่านั้นจับอาวุธและยังคงฉีกยิ้มอยู่อยา่งกับคนโรคจติ 

              “พร้อมรึยัง.......” เสียงที่เคร่งขรึมถาม 

              “พร้อมเสมอ!” อีกเสียงตอบรับด้วยความมั่นใจ 

               ร่างของชายหนุ่มทัง้คู่กระโดดขึ้นเหนือพสุธา! ศพพวกนัน้เงยหนา้ตามและเงื้อธนูสีน้ าตาลขึ้นพร้อมกัน ลูกศรสี

ครามไดเ้ล็งไปท่ีร่างและพุง่ออกไปด้วยความเรว็สูง ตอนนี้พวกมันก าลังจะแทงเข้าสู่ร่างของชายหนุม่ทั้งสองแล้ว!!!!! 

“ฟึบ!” 

             หมวกปีกกวา้งสีด าสนิทของชายหนุ่มทัง้สองถกูเหวีย่งออกไป ลูกศรเหล่านั้นได้พุ่งเข้าใส่หมวกแทน มันได้รว่งลงสู่

พื้นอย่างช้าๆ  พวกศพเหล่านั้นมองหมวกลงและเงยหนา้ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อท่ีจะยิงลูกศรอีก แต่! การเคล่ือนไหวของเหล่า

ซากศพมันชา้เกินไปเสียแล้ว!  



             ร่างของชายหนุ่มทั้งสองได้พุ่งโจมตเีข้าไปอยา่งว่องไว คมดาบเรียบๆของชายหนุ่มผมสีเงินได้แทงทะลุร่างทัง้หมด 

พวกมันพยายามยืนต่อและงา้งธนูเล็งไปที่ชายหนุม่คนน้ัน ชายหนุ่มถอยกรดูออกมาและยืนนิง่ ลูกศรสีครามเล็งมาที่เขา

อีกครั้ง แตเ่ขากลับยืนนิ่ง 

“เป๊าะ!” 

             เสียงดีดนิ้วของนิ้วที่เรยีงยาวของชายหนุ่มดงัขึ้น และจู่ๆ พวกซากศพเหล่านั้นปล่อยธนูออก มือของพวกมันกุมที่

หน้าอกแทน เส้ือของพวกมันได้ถกูจิกจนเป็นรอยยับขึ้น สายตาที่เคียดแค้นได้จับจ้องมาที่ชายหนุ่มคนนั้น ใบหน้าของพวก

มันกลับกลายเป็นใบหนา้ที่เตม็ไปด้วยความโกรธเกลียด  

             ริมฝีปากที่บางเฉียบของชายหนุม่ได้พูดพึมพ าอะไรบางอย่าง ยิง่พูดมากเท่าไหร่ ฝ่ายศัตรกู็เริ่มจับแน่นขึ้น พวกมัน

คุกเขา่และพยายามตะเกียกกายหยิบธนู แต่ทวา่มือขอพวกมันเกรง็และหงิกเข้าไป ร่างของพวกมันค่อยๆบวมขึ้นๆ จนบวม

เป่งราวกับลูกโป่ง  พวกมันอ้าปากพะงาบๆด่าทอค าสบถไม่หยุด ชายหนุม่หยุดพดูและเปรยค าพูดหน่ึงเบาๆขึ้นมาแทน 

“เอ็กซ์พลอต แอสซาส!” 

“ตูมมมมมมมมมมมมม!” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกก!” 

           เสียงระเบิดที่ดังยิ่งกว่ารถชนกนัไดด้ังขึน้ เสียงร้องของเหล่าซากศพไดด้ังตามาติดๆ ร่างของพวกมนั

เหล่านั้นได้ระเบิดออก! อวัยวะชิ้นส่วนต่างๆได้กระจัดกระจายไปทั่วแผ่นดนิ ไม่ว่าจะเปน็ หัวใจ กระเพาะ ล าไส้ 

ตับ เศษชิน้บางสว่นของสมอง หู ดวงตา เปน็ต้น 

         เหลือเพียงแต่โครงกระดูกสขีาวขุ่น เนื้อทีต่ิดเป็นบางส่วน และ อวัยวะบางอย่างที่จะหลุด แต่ก็ไมห่ลุด 

เช่น ปากที่แหวง่ หรือ ลิน้ทีเ่กอืบขาด ทีน่ั่นเต็มไปด้วยโลหติสีแดงฉานที่สาดแผ่กว้างไปทั่วราวกับทะเลสีแดงสด

ก็ไม่ปาน ดาบของเขาไดพุ้่งกลับมาหาเขา มือที่เรียวยาวของเขาได้รับมนัอกีครั้งหนึ่ง เขายืนหอบเลก็นอ้ย 

            คาร์มิลเห็นงานศิลปะสีแดงฉานท่ีเพื่อนของเขาพึง่สร้างด้วยความสวยงาม เขากระตุกยิม้ทีมุ่มปากและหันมามอง

พวกซากศพท่ีเหลือเพียงแคค่รึ่งหนึ่ง ก าลังลุกขึ้นโงนเงนและง้างธนูอีกครั้ง 

           “สงสัยต้องสร้างงานศิลป์ให้สวยกว่ามันหน่อยล่ะมัง้” เขาหวัเราะในล าคอ 

           ว่าแล้วเขาก็ควงหอกหัวรปูขวานน้ันไปรอบๆตัวของเขาและวิ่งเข้าหา มันได้ถูกวาดไปข้างหน้า ล าแสงสีส้มได้พุ่งไป

เข้าหาเหล่าซากศพ ในวินาทีนั้น ลูกศรสีครามหลายร้อยดอกของฝ่ายนั้นได้พุ่งไปหาอีกครั้ง ชายหนุ่มหลบลูกศรเหล่านั้น 

ล าแสงได้ผ่านร่างของพวกมัน  



           พวกมันหยุดและยืนมองรา่งของพวกมัน  แต่ทวา่กลับไม่มรีอยแผลส่ิงใดเกิดขึ้น! พวกมันเงยหน้าและหัวเราะเยาะ

ใส่ชายหนุ่มผู้น้ัน ชายหนุ่มคนน้ันกลับยิ้มขึ้นมาแทน คิ้วของพวกมนัสงสัยกับการกระท าของฝ่ายตรงข้าม พวกมันหยิบธนู

และจะงา้งอีกครั้ง! 

           “อ่ะ.....อะไรกัน!” 

            เสียงของศพตวัหน่ึงว่า รา่งของพวกมันกลับชาและเขง็ทื่อ ไม่ขยับตามค าส่ังจากสมองของพวกมัน พวกมัน

พยายามขยับร่างให้เคลื่อนไปตามใจนกึ แต่.....มันไม่ได้ผลเลยแม้แต่น้อย! พวกมันเงยหน้าขึ้นราวกับจะถามว่า จะท าอะไร  

            ชายหนุ่มคนนั้นไม่ตอบ เขาใช้นิ้วของเขารูดไปท่ีคมหอก เลือดสีด าอมมว่งได้ไหลชา้ๆไปท่ีหอก เขาโยนหอกขึ้นที

หน่ึงและใชค้มหอกฝังไปท่ีผืนดิน เขาเอ่ยคาถาดว้ยน้ าเสียงทีด่ังล่ัน 

“ไฟเออร์ โครตินอส!” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกก!” 

           เสียงร้องยิ่งกว่าความทรมานร้องยิ่ง จู่ๆ ปฐพีแถบนัน้ลุกโชนไปด้วยเพลิงสีส้มอมแดงทนัที! ร่างของพวก

มันถูกเพลิงเหล่านัน้เผาไหม้ไปด้วยความวอ่งไว ย่ิงกว่าไฟตดิน้ ามนัซะอกี พวกมันไดก้รีดร้องและร่างของพวก

มันบิดงอไป  

             ความร้อนของเพลิงสสี้มอมแดงร้อนจัดยิ่งกว่าเตาไฟที่มีความร้อนสูงถึง1000 องศาเซลเซียส พวกมันได้
ถูกเผาร่างจนเหลือเพียงแต่ผิวตามร่างกายนัน้ถูกหลอมเหลวและลายลาย กลายเปน็เนื้อเหลวๆและเข้มขน้ยิ่ง

กว่าสารบางชนดิ ร่างของพวกมันเหลือแตเ่นือ้แดงๆและร่วงลงสู่พื้นดนิ ชายหนุ่มชกัหอกออก เพลงิเหล่านัน้

ค่อยๆจางหายไป เหลือเพียงแต่ควนัลอยกรุ่นๆ และมีกลิ่นเนื้อลอยมา 

             เขาหันขวับไปหาวิซิอัสและเรียกขาน 

            “เป็นไง งานศิลป์ของขา้ สวยม่ะ” เขายิ้มกว้าง 

            ชายหนุ่มผมสีเงินหันมาและมองอยา่งเฉยชา 

            “ก็โอเค..... สวย และก็มกีลิ่น” ค าพูดสั้นๆตอบไป 

            “นี่ถ้าไมใ่ชเ่นื้อปีศาจ ข้าก็กินไปแล้วนะเนี่ย” ชายหนุ่มถอนหายใจดว้ยความเสียดาย “หอมกวา่เนื้อหนูซะด้วย”            

             ดวงตาลึกลับคู่นั้นกวาดมองไปรอบๆอีกครัง้ เขากระพริบตาชา้ๆและบอกเพื่อนของเขา 

            “เจา้ตรวจดูอกีรอบซิวา่มนัตายแน่ๆน่ะ” 

            “อืม” เสียงที่เริงรา่ตกลง 



            ชายหนุ่มทั้งสองคนเดินไปดูงานศิลป์ของตวัเองอีกครัง้ ร่างที่ไร้วิญญาณได้นอนแน่น่ิงไร้การตอบโต้แต่อยา่งใด 

พวกเขาเดินซักครู่หน่ึง ชายหนุ่มผมสีน้ าตาลหันไปบอกเพื่อนของเขา 

             “ทางนี้แน่นอนแล้ว เจ้าล่ะ” 

             วิซิอัสกวาดสายตาอีกครั้ง เขายังรู้สึกว่าบางอยา่งกับพวกศพเหล่านี้ 

             “เจ้าไปก่อนล่ะกัน” เสียงที่ราบเรียบส่ัง “ข้าขอตรวจแน่ๆอีกครั้ง” 

             ชายหนุ่มผมสีน้ าตาลพยักหน้ารับค าส่ัง เขาวิง่ออกไปจากลานสนามรบในหมู่บ้านทันที สายลมได้พัดผา่นร่างของ

เขาเบาๆ กลิ่นเลือดได้ลอยคละคลุ้งไปตามแรงของสายลม ชายหนุ่มร่างสูงผู้นั้นยงัคงยืนอยู่ ราวกบัรออะไรบางอย่าง เขา

เงยหนา้ขึ้นชา้ๆ แววตาคู่นั้นกลายเป็นแววตาที่เยือกเย็น เสียงที่ราบเรียบเอ่ยถามไปทันที 

             “หลบไปเจ้ากป็ิดกลิน่ไม่มิดหรอก”           

            ทันใดนั้น จู่ๆก็ร่างหน่ึงกระโดดลงมาหลังคาบ้านไม้แหง่หน่ึง ชายหนุ่มหันหลังไปและมองรา่งนั้น เขามองดว้ยความ

ที่รู้สึกคุ้นเคยและไมม่ีความแปลกใจเลยแม้แต่น้อย 

             ร่างนั้นได้เดินมาช้าๆ มนัเป็นหญิงสาวผู้หน่ึงยืนอยู่ เรือนผมของเธอมีสีทองที่ยาวตรงสลวย นัยน์ตาที่กลมโตและ

แวววาวราวกับตุก๊ตาได้จับจ้องมองมาทีช่ายหนุ่มคนน้ันดว้ยสายตาที่แสนเศรา้ 

             “เจ้ายังคงจ าขา้ได้ดีซินะ วิซิอัส” เสียงที่เล็กและอ่อนหวานเอ่ยถาม 

            “ใช่.......” เขาตอบดว้ยน้ าเสียงที่เย็นชาจับใจ “ข้าจ าเจา้ได้เสมอ..... โซเฟีย” 

            “งั้น...”  โซเฟียหยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมา  “เจา้ก็ยงัคงไมลื่มเรื่องนั้นใช่มั๊ย” 

            หนังสือเล่มนั้น มีปกสีฟ้าคราม ตวักระดาษนั้นมีสีเหลืองน้ าตาลอ่อนๆ เธอเปิดมันออกมาถงึหน้ากลาง และเงย

หน้า พร้อมกับส่งรอยยิ้มที่เศร้าโศก 

             วิซิอัสพยักหนา้ตอบ 

             “ใช่...ข้าไม่มวีันลืม” ดาบสีเงินเรียบๆทีชุ่่มดว้ยเลือดถกูยกขึ้นมาชี้ที่ใบหนา้ของหญงิสาว เขามองหญิงผู้น้ันดว้ย

สายตาที่ไร้เยื่อใย “วันท่ีเจ้าได้ท าส่ิงนั้นไป...ข้าไม่มีวันให้อภัยเจ้าเด็ดขาด” 

             หญิงสาวกม้หน้าและถอนหายใจ 

              “ข้ายอมรับวา่ส่ิงที่ขา้ท าไปผิดพลาดครัง้ใหญ่” หญิงสาวมองชายหนุ่มด้วยสายตาที่มั่นใจ “แต่เจา้คงรู้ซินะ วา่

เพราเหตุใด”               



            สายลมได้พัดผ่านไปอีกครั้ง หญิงสาวผมสีทองได้หันไปมองศพท่ีนอนเกลื่อนเต็มพื้น เธอยิม้เมม้ปากและหันไป

มองเขา             

             “เจ้าก็ยงัเกง่พวกมนตราพวกนี้อยูซ่ินะ” เธอว่าและมองเหม่อ “กาลเวลาไดเ้ปล่ียนแปรไป แต่เจา้ก็คงยงัเหมือนเดมิ 

ท าให้ทหารของขา้ตายได”้ 

              “ทหารของเจ้าน่ะ คงเปน็ของเล่นท่ีเจ้าชอบเล่นใช่มั๊ย” ชายหนุ่มเอ่ยถาม 

              หญิงสาวเหยียดริมฝีปากขึ้น เหมือนกับผู้เป็นมารดาของเธอ เธอหวัเราะเบาๆและตอบ 

              “แน่นอน วิซิอัส”  เธอเหลือบตาลงมองไปท่ีหนังสือเล่มนั้นก่อนจะช้อนตาขึ้นมาเขา “และคราวนี้ มันก็ไม่ใช่งา่ยๆ

อย่างทีเ่จา้คิดด้วยนะ” 

              “อา เต รู ซา เกล โม .......” หญิงสาวเริ่มท่องอะไรบางอยา่งในหนังสือเล่มนั้น ชายหนุ่มเอาดาบลงและยืนนิ่ง ราว

กับเขารับรูว้่าหญงิสาวคนนี้ก าลังคิดอะไรอยู ่

              เสียงท่องตวัอักษรยังคงดังอยู่ เรื่อยๆ และ ชา้ๆ เป็นท านองราวกับเสียงสวดมนต์ ชายหนุม่ถอนหายใจ และเงย

หน้าช้าๆ และจู่ๆ ร่างทีเ่ขาพึง่สร้างเป็นงานศิลป์ได้ลอยขึ้น ร่างของพวกมันไดถู้กประกบกันอกีครั้ง และกลายเป็นรา่งมนษุย์

ดังเดิม  

               ร่างเหล่านั้นได้ส่องแสงสีฟ้าครามได้ค่อยๆกลายร่าง ผิวสีเนื้อค่อยๆกลายเป็นสีขาวขุ่น เนื้อท้ังหมดได้กลับ

กลายเป็นพลาสติก หน้าตาของพวกมันไดก้ลับกลายเป็นใบหน้าทีข่าวขุ่น และ นัยน์ตาที่เหม่อลอยนั้นได้กลายเป็นนยัน์ตา

สีขาวและแขง็ราวกับพลาสตกิเชน่กัน รูปร่างพวกมันเหมือนกับตุก๊ตากลท่ีถกูบังคับ 

               หญิงสาวปิดหนังสือลง หนังสือเล่มนั้นได้จางหายไป และกลายเป็นคทาสีเทา ท่ีเล็กยาว ท่ีหัวของมันมีหัว

กะโหลกที่ตรงดวงตาเต็มไปดว้ยเลือดอยู่ เธอตัง้ท่าและประกาศกบัชายหนุ่มคนนั้นทันที 

              “เจ้าไมม่ีวันไปถึงเมืองคลูจ แน่ วิซิอัส” สายตาคู่นั้นเตม็ไปด้วยความเคยีดแค้น 

              “ข้าไม่ยอมให้เจ้ามาขัดขวางข้าง่ายๆหรอก” เขาโต้แย้งไปอย่างหนักแน่น 

              “งั้นก็ผ่านตุ๊กตากลของข้าไปก่อนล่ะกัน!” 

               คทาหัวกะโหลกนั้นถูกเหวี่ยงไปข้างหน้า เหล่าตุ๊กตากลผู้เชื่อฟังไดใ้ช้อาวุธพุง่เขา้หาชายหนุ่มคนน้ันทันที! ชาย

หนุ่มวิ่งฝ่าเขา้หาตุก๊ตาเหล่านั้นและหลบการฟาดฟันกับการยงิของเหล่าตุก๊ตากล เขาเคลื่อนทีเ่ข้าไปใกล้หญิงสาว ทันใด

นั้น!  

“แกร๊ง!” 



               เสียงปะทะระหว่างคมดาบของชายหนุ่มกับคทาของหญิงสาวได้ปะทะเขา้ไปอย่างแรง ต่างฝ่ายตา่งก็พลักกัน

ไม่ให้อาวุธเขา้หาตัว! ชายหนุ่มผลักไปเรื่อยๆจนคทาของหญงิสาวต้านไม่ไหว คทาหัวกะโหลกได้หลุดลอยไปจากมือของ

เธอ คมดาบของชายหนุ่มก าลังจะฟาดฟันไปท่ีร่างหญงิผู้นั้น!  แต่เธอกระโดดขึ้นสู่น่านฟา้ และเหวีย่งแขนของเธอไป

ด้านหลัง เล็บสีขาวบริสุทธิ์ของเธอได้ยืดออกมาเป็นเล็บสีด าสนิทที่ยาวและแหลมคม! 

              “เจ้าไปลงนรกซะเถอะ วิซิอัส!”  

               หญิงสาวตะโกนดว้ยน้ าเสียงที่เกรี้ยวกราด เล็บท่ียาวและแหลมคมของเธอก าลังพุง่เขา้มาที่ร่างของชายหนุม่

ทันท!ี 

 

            “ท่านเฟรย่าหายไปหรอ!” 

              หญิงสาวผมสีน้ าตาลและเด็กสาวผมสีแดงถามทันที ชายหนุ่มผมสีทองพยกัหน้าดว้ยความกล้ ากลืนฝืนทน สี

หน้าของเขาดูกลุ้มใจมากกวา่เกา่ซะอีก เมื่อต้องมายืนยันกับค าตอบ หญิงชรานั่งนิง่ราวและถามดว้ยน้ าเสียงที่แหบแห้ง 

           “แล้วท าไมไม่ไปตามหาทา่นเฟรยา่ก่อนล่ะค่ะ” 

           “วิซิอัสส่ังให้ขา้ไปบอกพวกเจา้ใหเ้ตรียมตัวเปิดประตูมิติไดเ้ลย” เสียงที่จริงจังว่า “เตรียมตัวขนพวกเสบียง หรือพวก

เครื่องดนตรี คณะ ไปให้หมดได้เลยนะ” 

           “ได้ๆ เดี๋ยวพวกขา้จะไปเตรียมพวกคณะกับเครื่องดนตรใีห้” เลเนียตกลง 

           หญิงสาวสองคนรีบจ้ าอ้าวเดินออกไปจากห้องนั่งเล่นน้ัน เหลือเพียงแคช่ายหนุ่มผมสีทองกบัหญิงชราอยู่ ชายหนุ่ม

ผมสทีองถอนหายใจและเอามือลบูใบหน้าของตน 

           “ข้าไปตามหาทา่นเฟรย่านะ” เขาบอกหญิงชราคนนั้น “ท่านจัดการเรื่องประตูด้วยล่ะ” 

           หญิงชราพยักหน้าเล็กน้อย ชายหนุม่ผู้น้ันวิ่งออกไปอย่างรอ้นรน หญิงชราลุกขึ้นชา้ เธอยื่นมือไปข้างและเริ่มร่าย

คาถาทันท ี

          “ด้วยมนตราแห่งเผ่าดาร์โกวาเนีย  ประตูมิติแห่งกาลเวลา จงเปิดออกตามค าสั่งของจอมเวทย์ เดี๋ยวนี้!”            

            มือที่เหี่ยวย่นทั้งสองข้างของหญิงชราได้ถกูวาดออกทันที จู่ๆ ก็มีล าแสงสีเขียวรูปร่างกลมๆลอยควา้งในอากาศ 

ล าแสงเหล่านั้นได้ท าให้อากาศนัน้เกิดรอยแตกขึ้น 

“เปรี๊ยะ!ๆๆๆๆ” 



           เสียงแตกของอากาศไดด้งัต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ขนาดของรอยแตกค่อยๆใหญ่ขึ้นๆ จนเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ 

ภายในน้ันรอยแตกนั้น มีภาพสีเขยีวเต็มไปหมด หญงิชรานัง่ลงบนโซฟาอีกครัง้ 

           “มาให้ทันนะค่ะ นายท่าน  ท่านเฟรย่า” เสียงของหญิงผู้น้ันเอ่ยขึ้น 

 

“ตูม!” 

           เสียงระเบิดยิง่กว่าฟา้ถลม่ได้ดังขึ้นเหล่าชายฉกรรจเ์หล่านัน้ได้ส่งระเบิดลูกใหญ่สีเขียวอ่อนจากดาบของพวกเขา 

ฉันกระโดดถอยและวิ่งต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จักหยดุ ......ให้ตายเหอะ....นี่มันจะตามไม่หยุดใชม่ั๊ยเนีย่......พวกเขาตามมายังไม่

หยุด ฉันมองไปรอบๆ เผ่ือจะเห็นอาวุธอะไรดีๆบา้ง แต่มันกม็ีแต่ตน้ไม้เต็มไปท่ัวเลย 

          “เมื่อไหร่แกจะหยดุซะที พวกขา้เหน่ือยแลว้นะ” เสียงค ารามเสียงหน่ึงได้ดงัขึ้น 

          “หยุดเพื่อวอนตายรึไงเล่า” ฉันโต้เถียงกลับทั้งๆที่มันก็เหน่ือยอย่างที่พวกนั้นพูดจรงิๆน่ะแหละ 

          และจู่ๆ ก็มดีาบทองแดงเล่มหนึ่งถูกขว้างมา มันเฉี่ยวมาจากดา้นหลังจากฉัน ใบหน้าของฉนัมีรอยแผลเกิดขึ้นอกี

แล้ว....โอ๊ย...ยังไม่ได้รักษาแผลที่อลิซาเบทมันท าไว้กับคราวที่แล้วเลยนะ......นี่เป็นอีกด้านหนึ่งแล้วรึน่ี....กว่าจะได้กลับน่ี

เสียโฉมแน่ๆเลย...ดาบทองแดงเล่มนั้นปักอยู่กับต้นไมต้้นนั้นพอด ี          

          ฉันวิ่งโรไ่ปๆเรื่อยและเห็นบ้านเตีย้ๆหลังหน่ึง ฝ่าเท้าของฉันวิ่งไวมากขึ้นและปีนขึ้นไปทันที ชายฉกรรจเ์หล่านั้นวิง่

ตามมา ล าแสงของดาบของพวกเขาได้ส่องแสงสีเขียวอ่อนอีกครั้ง ดาบได้ถกูวาดออกไปตามแรงและล าแสงนั้นก็พุ่งเขา้สู่

บ้านหลังนั้นทันท!ี 

“ตูมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ!” 

            เสียงระเบิดดงัขึ้นอีก! บ้านหลังนั้นทรุดลงมาทันท!ี ฉันรีบวิ่งออกและกระโดดข้ามไปที่บ้านหลังถัดมาทันที ล าแสง

เหล่านั้นยังพุง่สาดใส่บ้านที่ฉันยนือยู่ทุกบ้าน ฉันเร่งฝีเทา้ให้ไวขึ้น! และกระโดดไปตามบ้านหลังเตีย้ๆที่อยู่แถวนั้น บ้าน

เหล่านั้นได้ทรุดและพังเป็นราบหน้ากลอง  

            ล าแสงเหล่านั้นยังคงไม่เลิกตามฉันอยู่ ชายฉกรรจ์กลุ่มนัน้ก็เช่นกัน พวกเขายงัคงวิง่ไปเรื่อยๆ บ้านทุกหลังที่ฉันได้

เหยียบได้พงัไปเรื่อยๆ และแล้วฉันก็เหยียบพลาดจนได้! บ้านหลังนั้นทรุดลงมาอย่างรวดเร็ว ร่างของฉันร่วงลงทันที! 

“โครม!” 

“ปึ๊ก!” 



             ก้นของฉันก็กระแทกลงไปท่ีซากที่หักพงัเหล่านั้น ฉันพยายามลุกขึ้น แลมองหาแสต้ีม้าเส้นนั้น แต่มันหายไปแล้ว! 

พวกเขาวิง่แจ้นเขา้มา และแล้วเทา้ของเขาก็หยุดวิ่งทันที ชายคนหนึ่งเดินออกมา คนๆนั้นถือดาบทองแดงเล่มหนึ่งมาด้วย 

             “พวกแก ไปชว่ยนายหญิงก่อน!” เสียงที่ค ารามว่า 

             ชายฉกรรจ์กลุ่มนั้นพยักหน้า และแล้วพวกเขาเหล่านั้นเดนิจากไป เหลือเพยีงแค่ฉัน กับ ชายคนน้ัน 

             “คราวนี้ เจ้าไม่รอดแน!่” เขาหัวเราะอย่างบ้าคล่ัง 

             ฉันลุกขึ้นและเดินถอยหลังเรื่อยๆ สายตาของฉันกวาดมองหาสิ่งรอบตวัที่พอจะเป็นประโยชน์ได้ แต่มองหายงัไงก็

มีแต่ท่อนไม้จ านวนมากเตม็ไปหมด ชายคนนั้นพุ่งรา่งเข้ามาส่งคมดาบมาฝากร่างของฉันทันที! 

“ฉึก!” 

               เสียงที่คมดาบดา้มฝังเข้าไปวัตถอุย่างหน่ึงดังขึ้น ชายคนน้ันมองหน้าฉันและกดัฟันดังกรอดๆทันที 

              “แก!......” 

              “เป็นไงเล่า” ฉันจับท่อนไม้ขนาดใหญ่กันไม่ใหค้มดาบน้ันแทงเขา้มาที่ร่างของฉัน “คิดจะแทงฉันน่ะ อย่าฝัน!” 

              เขาผู้นั้นพยายามชักมนัออกมาจากท่อนไม้ท่อนน้ัน ฉันยังคงจับแน่นอยู่  เนื้อไม้ทีถู่กปักนั้นค่อยๆแตกเป็นรอยลึก

เข้าไปเรื่อย ชายคนนั้นยิ้มอย่าง เหี้ยมเกรยีม หน้าของฉันเริ่มเสียแล้วล่ะซิ...... 

              “ชักออกไม่ได้ ก็คงต้องใช้แบบนี”้ เสียงค ารามเริ่มหวัเราะ 

               “ไม่มีทางหรอกนา่!” ฉันเถียงกลับไป 

              เนื้อไม้นั้นแตกไปเรื่อยๆ และ......เป๊าะ!...หยา.....มันหักเป็นสองแล้ว! ฉันกัดริมฝีปากของฉันและเดินถอยทันที

.....แย่ล่ะซิ....งานน้ีพระเจ้าของฉนัไม่เข้าขา้งซะแล้ว...เอาไงดีเนีย่..... 

              ชายคนน้ันใช้ดาบแทงไปท่ีเอวของฉัน! ท่อนที่อยู่ในมือของฉันได้เข้าไปกันแทนอย่างรวดเร็ว ดาบของเขาแทงถี่ยิบ

ไม่มีการหยดุเลยแม้แต่น้อย ท่อนไม้จากที่ขนาดใหญ่ ตอนนี้ เหลือเพียงแค่เล็กเท่าแขนของฉันเทา่นัน้ ฉันเดินถอยหลัง

เรื่อยๆ ชายคนน้ันเดินตามมาไม่รูจ้ักหยุด และเท้าของฉันก็สะดุดกบัท่อนไม้หนึ่งเข้าพอดีเลย 

             “ตอนนี้ข้าคงฝันได้แล้ว!” เขาเอ่ยและคร่อมร่างเล็กๆของฉันไว้ 

            ฉันพยายามผลักออก แต่ ร่างของชายคนน้ันหนักมาก ดาบทองแดงได้เล็งมาที่หนา้ของฉนั 

             “สวดมนตร์อ้อนพระเจา้ไปเถอะนะ นางหนู!” ดาบเล่มนั้นก าลังจะพุ่งเข้ามาทีใ่บหน้าของฉัน 



             สัญชาตญาณแห่งความอยากรอดไดเ้กดิขึ้น ฉันยกท่อนไม้ทั้งสองที่อยูใ่นมือของฉันท้ังสองข้างขึ้นเป็นรูปกากบาท

ขึ้นมากัน และทันใดนั้น! 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกก!” 

            เสียงกรดีร้องยิง่กว่าปีศาจได้ดังขึ้น ชายคนนั้นปล่อยดาบลงและเอามือกุมหน้าทั้งสองข้าง เขาลุกขึ้นออกและเดิน

ถอยหลัง ฉันลุกขึ้นและมองด้วยความสงสัย ร่างของชายคนนั้นบดิงอไปมาด้วยความทรมาน และผิวของเขาก็แตกออก

และมีเลือดไหลเต็มไปท่ัว มือท่ีกมุอยู่ตอนน้ีมันเต็มไปดว้ยเลือด ชายคนน้ันปล่อยมอืออกและท าใหฉั้นเห็นดวงตาของเขา 

มันมีเลือดไหลออกแทนน้ าตา เขาจ้องมองฉันดว้ยความโมโหสุดขดีและก้มเพือ่ไปจับดาบอกีครั้ง 

            แต่....ฉันเตะมันออกไป!และยกท่อนไม้สองท่อนนั้นท าเปน็กากบาทแทน! 

           “แก๊! อ๊ากกกกกกกกกกกกก!” ชายคนนั้นกรีดร้องอีกครัง้  

           รอยแผลที่ตามตัวของเขายิ่งแตกออกลามไปเรื่อยๆ ร่างนั้นได้บิดงอไปมา ใบหน้านั้นกลับกลายเป็นใบหน้าที่บิด

เบี้ยว ดวงตาที่น้ันเหลือขึ้นราวกบัคนขาดหายใจ เขานอนเกลือกล้ิงไปท่ีพื้นและชักดิ้นชกังอซกัครูห่น่ึง และจู่ๆ ร่างของเขา

กระตุกทีหนึ่งและนอนแน่น่ิงไป ดวงตาคู่นั้น ยงัคงค้างและเบกิกวา้ง 

“แวบบบบ!” 

            แสงสีฟ้าครามได้เรืองรองออกมาจากร่างของชายคนนั้น ร่างของเขาคนนั้นกลายร่างกลายเป็นตุ๊ตกตาพลาสตกิสี

ขาวขุ่นตัวเท่าคนเท่าไป แต่รา่งนัน้ดูผุพังเป็นหย่อมๆ ฉันมองดูที่ท่อนไม้สองท่อนนั้นและหวนนึกถงึค าพูดพ่อเมื่อสมัยตอนที่

ฉันอยูม.ต้นขึ้นมา 

           “พ่อ...หนูเห็นพ่อจับไม้กางเขนเก่าๆท่องบทสวดทกุวันน่ะ มีประโยชน์อะไรเนี่ย!” 

           ชายแก่เหลือบตาไปมองลูกสาวที่ไร้ศาสนาประจ าใจ 

           “เอาไว้ป้องกันจิตใจชั่วรา้ยจากพวกปศีาจทั้งปวงไง” ชายแก่ว่า 

            ฉันหัวเราะด้วยความข าขัน 

            “ปีศาจ....ฮะๆๆๆ....พ่อ...มันเป็นเรื่องงมงายนะพ่อ....” 

            ชายแก่หลับตาและว่า 

           “ถึงจะงมงาย แตถ่้าวันไหนที่แกเดือดร้อน ก็ต้องมาจับไม้กางเก่าๆแบบนี้น่ะแหละ” ชายแกว่า่ “จะบอกอะไรให้นะ 

เงินท่ีแกนับถือยิ่งกวา่พระเจ้าน่ะ ไม่มีทางปราบพวกปศีาจที่มีจติใจที่ชั่วช้าได้ร๊อก แต่ไม้กางเขนท่ีแกว่าเนี่ย จะมีคา่ในวัน

นั้นมากที่สุด” 



            เหลือเชื่อจริงๆกับค าพูดที่งมงายของพ่อ.....มันจะเป็นจรงิแบบนี้.....สงสัยฉันต้องนับถือศาสนาบ้างแล้วล่ะมั้ง.....

ฉันเดินออกไปจากบริเวณนั้นและมองหาทางทีจ่ะกลับไปท่ีโรงแรม บริเวณตา่งๆเตม็ไปด้วยกองเลือดเตม็ไปหมด 

“ท่านเฟรย่า!!” 

           เสียงของชายหนุ่มผู้หนึง่เรียกขึ้น ฉันหันไปมองตามและยิม้ขึ้นมาทันที ชายหนุ่มผมสีทองวิง่มา เมื่อเขามาถงึ เขา

ยืนหอบเล็กน้อยและถามฉันไปทันที 

          “ท่านหายไปไหนมาครับ!” เสียงที่จริงจังว่า เขามองฉันตัง้แต่หัวจรดเท้า“แล้วท่านเป็นอะไรบ้างรึเปล่า ใบหน้าของ

ท่านมีรอยแผลดว้ย วซิิอัสรู้มันเฉือนข้าแน่เลยอ่ะ” 

          ฉันหัวเราะเล็กน้อยและโยนท่อนไม้ทิ้งไป 

          “ไม่เป็นไรหรอกน่า” ฉันว่า “ไม่ต้องไปสนไอ้หน้าตายนั่นหรอก เรื่องแค่นีม้ันจิ๊บๆ” 

          “จิ๊บๆ?” ชายหนุม่งงกับศพัท์นี้ “มันคืออะไรครับ” 

          “อ่า....” ฉันนึกค าอธิบายไม่ออกและท าทา่เล็กน้อย “มัน..ก็คือ....เอ่อ...ช่างมันเหอะ เดี๋ยววา่งๆจะอธิบายให้ฟังล่ะ

กัน” 

          “งั้นทางนี้ครับ” ว่าแล้วชายหนุ่มก็จ้ าเทา้ไปข้างหน้าอยา่งรวดเรว็ ฉันเดินตามไปติดๆทันที 

          พวกเราเดินเอื่อยๆไปเรื่อยๆจนไปถึงที่โรงแรม เมื่อไปถึงที่ห้องนั่งเล่น ทุกคนนัง่รอกันพักพร้อม ชายหนุม่ผมสีน้ าตาล

กับหญิงสาวผมบลอนด์เกลยีวกก็ลับมาแล้วเช่นกัน พวกกองคาราวานเครื่องดนตรีและคณะพร้อมเช่นกัน พวกนั้นเดินเขา้

ไปในรอยแตกระหว่างอากาศสเีขยีวที่เปดิออก เมือ่พวกเขาเดินเข้าไปแล้วก็หายไป 

         “งั้นพวกขา้ไปก่อนนะค่ะ” เลเนียวา่ 

          รอยและคาร์มิลพยักหนา้ตอบ หญิงสาวผมสีน้ าตาลและเด็กสาวผมสีแดงพยักหน้า พวกเธอก็กระเขา้ไปในรอยแตก

นั้น หญิงสาวผมบลอนด์มองหาใครคนหน่ึงอยูด่้วยความเป็นห่วง ชายหนุม่ผมสีน้ าตาลสงสัย 

         “ท าไมเจา้ยงัไม่ไปล่ะ อซาเซีย” เขาถาม 

         “ท่านเคานท์ล่ะ! ท่านอยู่ไหน” เสียงที่แหลมถามอย่างร้อนรน 

         “อ้อ มันตรวจดูให้แน่ๆก่อนนะ” ชายหนุม่ผมสีน้ าตาลบอกไป “เจ้าไปก่อนเถอะ เดี๋ยวมันกต็ามไป” 

         หญิงสาวมองดูที่ประตูห้องอีกครั้ง เธอมองมาที่ฉันและเดินปึงปังเขา้ไปในรอยแตกนั่น รอยผลักฉันไปข้างหน้าและวา่ 

         “ท่านไปได้แล้วล่ะครับ” 



           ฉันหันไปมองหน้าเขาและคาร์มิล 

          “เพื่อนของนายสั่งมาหรอ” 

            พวกเขาพยกัหน้าอีกครั้ง ฉันหันหน้าไป และ ถอนหายใจอกีครั้ง รอยแตกระหวา่งอากาศก าลังเล็กลงเรื่อยๆ ฉันเดิน

ไปทันที ขาของฉันก าลังจะกา้วเขา้ไปในนั้น แต่...... 

“ตูม!” 

                   เสียงระเบิดจากที่ไหนซักแห่งไดด้ังขึ้น ทุกสายตาหันไปมองแหล่งที่มาของเสียง จู่ๆ ร่างๆหน่ึงกถ็ูกเหวี่ยงเข้า

มาจากหนา้ต่างของห้อง ร่างนั้นกระแทกกับฝาผนงัของห้อง ร่างนั้นร่วงลงสู่พื้นห้องทันที สายตาทุกคู่ในห้องนั้นมองรา่งนั้น

ด้วยความตกใจ 

          “วิซิอัส!” รอยกับคาร์มิลเรียกและวิ่งปรู๊ดเข้าไปหาทันท ี

            เจ้าของร่างนั้นประคองตวัเองขึ้น ร่างของเขาตอนนีเ้ต็มไปด้วยเลือด ท่ีศีรษะของเขานั้นแตก มีเลือดไหลอาบ

ใบหน้าที่หล่อคมคายของเขา เขาเบือนหน้ามามองฉันและต่อวา่ทกุคน 

            “ท าไมพวกเจา้ยงัไม่ไปอีก!” เสียงที่เรยีบๆได้วา่มา “ข้าคิดว่าขา้บอกให้เปิดประตูแค่นี้ พวกเจ้าก็ไปเลย” 

            “ข้าทิ้งเจา้ไม่ได!้” รอยเถียงกลับ “เพื่อนกันจะทิง้กันได้ยงัไง” 

            “ถ้าจะไปก็ต้องไปพร้อมกันซิว่ะ ไอ้เก๊ก!”  

             และแล้ว ก็มีหญิงสาวผมสีทองผู้หน่ึงพุ่งเข้ามาในห้อง เธอเหวี่ยงเล็บสีด าสนิทที่เลอะไปด้วยเลือดสดี าอมม่วงจาก

เจ้าของร่างผู้นั้น....เอ๊ะ....คนนั้นเป็นคนเดียวกันกับคนในรูปท่ีเจอในเอกสารที่ห้องของวซิิอัสน่ี.....นัยน์ตาสีน้ าเงินท่ีแวววาว

มองหน้าชายหนุ่มคนน้ันและว่า 

             “วิซิอัส ถ้าเจา้ยงัไม่อยากไปยมโลกก่อนก็เลิกที่จะชิงมงกฎุซะเถอะ” เสียงเล็กๆแนะน า 

             ชายหนุ่มผมสีเงินไม่พูด เขาเดินไปข้างหน้าแทน รอยกับคาร์มิลต่างจ้องมองหญิงคนนั้นด้วยสายตาที่เต็มไปด้วย

ความโกรธ 

             “พวกเจ้าน่ะแหละ ท่ีต้องเลิก” เขาหยิบดาบขึ้นมา พวกรอยเดินมาขนาบข้างและชักดาบของตน 

             “วิซิอัส ข้าไม่อยากท าร้ายเจา้ไปมากกวา่นี้แล้ว” เสียงของเธอเริ่มสั่นเครือ 

             “แต่ข้าอยากจะฆา่เจา้แทนมากกวา่” เสียงที่เยือกเย็นตอบโต้กลับมา “ถ้าไม่มเีจา้ ป่านน้ีกค็งมีอะไรดกีวา่” 



             .....หมายความไงน่ะ......หมอนี่กับผู้หญิงคนน้ี...เป็นอะไรกันแน่.....แค่เจอหน้ากันน่ีอยากจะฆ่ากันเลยเหรอไงเนี่ย

.....ดูท่าผู้หญิงคนนี้ท่าทางจะแขง็แกร่งมาก...ถึงขนาดท าให้หมอนี่เลือดท่วมได้.....เอาไงดีล่ะ....ถ้าไม่หาทาง พวกเราไม่ได้

ไปประตูมิติแน่ๆ 

            หญิงสาวคนนั้นมองมาทีฉั่นและพุ่งเข้ามาที่ฉันทันที เธอล็อกคอของฉันจากด้านหลัง และใช้เล็บสีด าที่ยาวและ

แหลมนั้นจิ้มมาที่คอของฉันเบาๆ แวมไพร์หนุ่มทั้งหมดมองด้วยความตื่นตระหนกและไม่กล้าขยับ 

           “เอาล่ะ วิซิอัส บอกมา วา่เจ้าจะเข้าไป หรือไม่เข้า” เธอว่าและมองมาที่ฉัน “ถ้าไมเ่ข้า ขา้จะปล่อยไป แต่ถ้าจะเข้า 

แม่สาวน้อยนี่ตาย!” 

           ชายหนุ่มผมสีเงินยืนคา้งทันที เขามองมาที่ฉันกับรอยแตกระหว่างอากาศสีเขียวช่องนั้น 

           “วิซิอัส! นายเข้าไปเลย!” ฉันตะโกนบอก 

           ชายหนุ่มยืนนิง่ เขาก าลังใช้ความคิดอะไรบางอยา่ง 

           “ไม่ได้นะวิซิอัส!” ชายหนุม่ผมสีทองบอก “ไม่งั้นท่านเฟรยา่ตายแน่ๆ” 

           “โซเฟีย! เจ้านี่มัน......” คาร์มิลมองด้วยสายตาที่เคียดแคน้ 

           “เอาไงล่ะ วิซิอัส ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วนะ......” เสียงเล็กๆเริ่มยยีวนชายหนุ่มคนน้ัน 

           ชายหนุ่มผมสีเงินเงยีบไป.....โอ๊ย....เจ้าบ้า...อย่าไปยอมมัน๊นะ....ฉันมองไปรอบๆเพื่อมองหาอะไรที่จะเป็นอาวุธได้

แต่...ไม่มีเลยแม้แต่น้อย....และจู่ๆ ก็มีส่ิงหน่ึงมาปิง๊เขา้หัวของฉัน..... 

          “วิซิอัส! พวกนายเอานิว้อดุหูเดี๋ยวนี!้” ฉันตะโกนบอกไป 

          ชายหนุ่มทั้งหมดเงยหนา้และมองฉันด้วยความสงสัย 

          “ท าไม” วิซิอัสถาม 

          “เถอะน่า! อุดไป!” ฉันว่า 

            รอยกับคาร์มิลท าตามค าบอกโดยอัตโนมัติ ชายหนุม่ผมสีเงินลังเลเล็กน้อย ฉันพยักหน้าอกีครั้ง เขาใช้นิ้วของเขา

อุดหู หญิงสาวผมสีทองสงสัยในส่ิงที่ฉันบอก 

           “เจ้าจะท าอะไรน่ะ” 

           ฉันยิ้มให้และเริ่มท าสิง่นั้น 



          “In the name of the Father, and of the Son, And of the Holy Spirit, Amen” ฉันหลับและเอามือประสานกัน 

“Hail Mary. full of grace! The Lord is with you Blessed are you among women and blessed is the fruit of your 

womb, Holy Mary, Mother of God pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen” 

“กร๊ีดดดดดดดดดดดดด” 

           เสียงบทสวดได้ดงักังวานขึ้นมา หญิงสาวผู้นั้นปล่อยฉันและกรีดร้องออกมาด้วยความทรมาน เธอเอามือปิดหูของ

เธอ ร่างนั้นบิดงอไปมาอย่างเจ็บปวดรวดร้าว ชายหนุ่มที่อยู่ที่นั่นกัดฟันของพวกเขาจนเลือดออก ที่มือของหญิงสาวผู้นั้นมี

เลือดไหลออกมาจากใบหูของเธอ เธอคุกเข่าลงและมองฉันดว้ยความเดยีดแค้น ก่อนที่ร่างของเธอจะจางหายไป........... 

           ส้ินเสียงบทสวดนั้น ฉันลืมตาขึ้นและเอามือวางแนบล าตัว พวกชายหนุ่มเอานิว้ออกจากหูและถอนหายใจดว้ย

ความโล่งอก 

           “พวกนายเป็นยังไงมั่ง” ฉันถามไถ ่

            “ก็....โอเคครับ” คาร์มิลส่ายหัวเล็กน้อยและตบหัวสองสามที 

            “แต่มึนหัวมากเลยครับท่าน” รอยเอามือกา่ยหนา้ผากเล็กน้อยด้วยความอ่อนเพลีย 

             ส่วนวิซิอัสกลับไม่ตอบซะนี่ เขาเดินโฉบมาที่ประตูและมองเมินมาที่ฉัน 

             “ไปได้และ” เขาบอก 

            ทุกคนพยักหน้า และเดินเข้าไปในรอยแตกระหว่างอากาศสีเขียวนั้น รอยแตกเล็กลงเรื่อยๆจนได้หายไปราวกับไม่มี

อะไรเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อย.......... 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต ำนำนท่ี11 วำงแผน 

 

          "นี่มัน!" เสียงของฉันอุทานโดยอัตโนมัติเมื่อฉันมองเห็นบางส่ิงหลังรอยแตกนั่นดว้ยความตะลึงตึงๆ  

           เท้าของฉันได้เหยยีบออกจากรอยแตกนั้นและไดเ้หยียบผืนหญ้าสีเขียวชอุ่มที่อ่อนนุ่มยามฤดูร้อน แสงแดดได้ส่อง

มาบางๆไม่จา้มากนัก พวกชายหนุ่มทุกคนในกองคาราวานสวมหมวกปดิบังหน้าตาอย่างมิดชิด  

           เบื้องหน้าที่ไกลไกลสุดลูกหูลูกตาของฉันน้ัน เต็มไปดว้ยทุ่งหญ้าวเีขียวที่ไกลแสนไกล ลาดลงไป เป็นเมืองๆหน่ึง มี

บ้านเป็นร้อยๆหลังเต็มไปท่ัว บ้านแต่ล่ะหลังท ามาจากก้อนหินสีขาวขึ้นท้ังส้ิน พวกมันถูกพัฒนาขึน้จนศรีวิไลสมแล้วที่

ก าลังจะเขา้ยา่งยคุศตวรรษที1่7 ชายหนุม่ผมสีทองเดินมาข้างๆ   

           "ที่น่ีคือ...." ฉันหันไปถาม  

           "เมือง คลูจ ครับ" ชายหนุม่ผู้น้ันยิ้มกว้าง  

           "ใหญ่เหมือนเดิม ไมเ่คยเปล่ียนจริงๆเลย" ชายหนุ่มผมสีน้ าตาลเดินมาและวา่ ร่างของเขาเต็มไปด้วยรอยเลือดติดที่

ชายขากางเกงเล็กน้อย   

           ในระหว่างทีม่องดกูันอยูน่ั้น เสียงที่เยือกเย็นเสียงหน่ึงเรยีกขึ้น.......          

           "มัวแตม่องอยู่ได้ ไปได้แล้ว"   

            ทุกคนหันไปมองตามเสียงนั้น เจา้ของเสียงผู้นั้นเดินมาทางนี้ มือที่เรียวยาวของของเขาข้างหน่ึงจับหมวกปีกกวา้ง

และสวมเขา้ไปท่ีศีรษะทีม่ีเรือนผมสีเงินท่ีเลือดแห้งๆเกาะติดกรัง ร่างของเขาเต็มไปด้วยเลือดทัง้ตวั ใบหน้าของเขาก็ยงัอาบ

เลือดอยู ่  

            "เจ้าจะไปในสภาพแบบนี้เนี่ยนะ วิซิอัส" ชายหนุ่มผมสีทองมองตั้งแต่หัวจรดเทา้  

            ชายหนุ่มคนนั้นพยักหนา้และเดินต่อไป   

            พวกเราเดินตามเขาลงมาจากเนินเขาสีเขียวขจีเรื่อยๆ กองคาราวานได้เดินกันอยา่งยากล าบาก เพราะ ไม่ได้เอารถ

คาราวานมาดว้ย แต่ล่ะคนกเ็ลยถือพวกเครื่องดนตรีของตัวเองมา ชายหนุ่มทัง้สามคนนั้นก็เช่นกัน ส่วนพวกแม่มดสาวนั้น

ก็เดินตามมาขา้งหลัง  

             หญิงสาวผมบลอนด์ได้วิง่มาตัดหน้าฉัน และกระดี้กระดา๊เกาะแขนชายคนน้ันใหญ ่เธอหันมามองฉันและยิ้มเยาะ

เย้ยใส่พร้อมกับหันไปซบที่แขนของชายคนน้ันและพูดคุยอะไรบางอย่าง 



             ...ยัยนี่มันน่าหมั่นไส้จริงๆเลย...มาท าหนา้เยาะเย้ยใส่ฉัน...   

             กาลเวลาได้ผ่านไปอย่างกับโกหก (แต่มันก็ผ่านไปแล้วจริงๆนะ) พวกเราเดินมาเรื่อยๆจนไปถึงหน้าประตเูมือง ท่ี

นั่นมีผู้คนมากมายเดินเขา้ออกไปมา มีทั้งรถคาราวาน และรถมา้เขา้ออกสวนทางกัน พวกเราทุกคนหยุดเดินและยืนมอง

ซักครู ชายหนุ่มผมสีเงินก าลังจะเดินต่อไป แต่จู่ๆอซาเซียทกัท้วงขึน้  

             "ท่านเคานท์คะ่" เธอจีบปากจีบคอพูด "เปล่ียนสีผมก่อนดีมั๊ยคะ่ เข้าไปแบบน้ัน เดีย๋วจะถกูสงสัยงา่ยๆนะค่ะ" 

            ชายหนุ่มเกาะมือที่ขาวเนียนออกจากแขนของเขา เขาถอดหมวกออกและเอามือขา้งหน่ึงสาวผมหนา้ม้าของเขาขึ้น

....โอ้.....เหลือเชื่อ...แต่เป็นไปแล้ว!!!! เรือนผมสีเงินท้ังศีรษะของเขานั้นได้เปล่ียนไป มันเขม้ขึ้น เขม้ขึ้นเรื่อยๆ จน กลับ

กลายเป็นสีด าสนิทดังสีนิล!!!!  

            เขาเอามือยีหัวเล็กน้อยและสวมหมวกดังเดมิ.....ผมสีด าสนิทนั้นท าให้ผิวของเขาดูขาวขึ้นและดูสง่างามมากขึ้น...

ราวกับเป็นคนล่ะคนเลย...เขาหันมองมาทุกคนด้วยดวงตาสีเขียวทีเ่ต็มไปดว้ยความลึกลับและเย็นชาเช่นเดิม แววตาทีค่ม

กริบคู่นั้นมองเชงิถามวา่ เป็นอยา่งไรบ้าง   

           ทุกคนพยักหน้าดว้ยความพึงพอใจ ยกเว้นฉันท่ีมองไปทางอื่นแทน...จะให้พยักหน้าดว้ยเหรอ...ไม่มีทาง!...ฉันบอก

ไว้เลย วา่ ชาตินี้ ฉันจะไม่มีทางชืน่ชมความหล่อของหมอนี่แน่! 

          เขาเดินต่อไป อซาเซียยังคงเกาะที่แขนของเขายงักับปลิงทะเล พวกเราเดินตามไป และจู่ๆก็มดีาบกันไว้ ชายหนุม่

ผมสีด ามองหน้าเจ้าของดาบสองเล่มนั้น มีชายหนุ่มสองคนกันอยู่ พวกเขาเหล่านั้นใส่ชดุเกราะสีเงนิและมีรูปโล่ตราไว้อยู่   

         "พวกเจา้เป็นใคร!" เสียงของชายคนหน่ึงถามมา  

         "พวกขา้เป็นกองคาราวานระบ ายิปซคีรับ" ชายหนุ่มผมสีด าตอบอย่างนอบน้อม  

         "มาจากที่ไหน" ชายอีกคนหน่ึงถาม  

         "มาจากประเทศ มัลโดวาครับ" เขาตอบไปและพูดต่อ "พวกข้าได้รับจ้างมาแสดงที่น่ีในงานเทศกาล  

อีสเตอร"์  

         ชายหนุ่มผู้เฝ้าประตูมองหน้ากัน  

         "แล้วท าไมตัวของเจ้าเลอะเลือดแบบน้ีล่ะ"  

         ทุกคนในคาราวานเหลือบก้มหน้ากันหมด พวกเขามองกันและมองไปท่ีชายหนุ่มผู้เป็นหัวหน้าทั้งหมด  

         "ในระหวา่งทาง พวกขา้ถูกพวกโจรปล้นรถมา" ชายหนุม่บอก "พวกข้าก็เลยต้องต่อสูเ่พื่อป้องกันตัวครับ"  



         ชายสองคนนั้นคุยกันซักครู่ ทุกคนยืนเหงื่อตกด้วยความกลัวเล็กน้อย เขาสองคนน้ันกันมาและมองชายหนุม่ผมสีด า

ตั้งแต่หวัจรดเท้า   

        "จะให้เขา้ดมีั๊ย"  

        "อืม....แต่ข้าไม่อยากเลยว่ะ ดูเจ้าหวัหน้างานน้ี บุคลิกและลักษณะคลา้ยกับศัตรูคู่อาฆาตของนายเราเลย"  

        "ใครว่ะ"  

        "ก็ไอ้ วลาด  วิเซียส  ดรากูล ไง"  

        "เออ"  

        พวกเขาสองคนมองชายหนุ่มอีกครั้ง ชายหนุม่คนน้ันน่ิงเฉย ไม่ยอมพูดอะไรแม้แต่น้อย ชายสองคนน้ันยงัคงรู้สึก

ระแวงอยู่เนืองๆ  

        "เฮ้ย! แต่มันผมสีเงินเว๊ย จะด าปี๋แบบน้ีได้ไงล่ะว่ะ"  

        "อืม น่ันด"ิ ชายหนุ่มอกีคนเห็นด้วย  

        ชายหนุ่มทั้งสองเอาดาบออก ทุกคนทั้งคาราวานถอนหายใจด้วยความโล่งอก  

        "เอ้า! เข้าไปได"้   

        ร่างสูงโปร่งพยักหน้า ทุกคนต่างก้มหน้าและเดินเจี๋ยมเจี้ยมเขา้ไปเงียบ ยกเว้น ฉันที่เดินเป็นคนสุดท้ายของขบวน 

ชายหนุม่ทั้งสองเอาดาบมากันทนัที ดวงตาของฉันจ้องมองดว้ยความสงสัย  

        "ห้ามเขา้!" ชายคนหนึง่วา่มา  

        "ท าไม!" ฉันถามทันท ี"ฉันก็มากับคาราวานน่ันนะ"  

        "แต่เจา้มีลักษณะที่ผิดปกต!ิ"  

       ฉันขมวดคิ้วด้วยความงงงวย  

       "ผิดตรงไหนไม่ทราบ" ฉันเท้าสะเอว  

       "ตรงสีนัยน์ตาเจา้ไง!" ว่าแล้วหน่ึงในน้ันก็ชี้มาที่ตาของฉัน "มีสีแดงฉานแบบน้ัน แสงดว่าไมใ่ชม่นุษย์แน่!"  

        "ฉันเป็นมนุษย์จรงิๆนะ!" ฉันเถียงมา   



        ทุกคนในคาราวานหันมามองด้วยความกังวล ชายหนุ่มผมสีด าพยกัหน้ากับชายหนุ่มผมสีทอง ราวกับบอกวา่ให้ไป

ก่อน รอยควกัมือเรยีกกองคาราวานท้ังหมด ทุกคนเดินไปหมดแล้ว เหลือร่างสูงโปร่งที่วิ่งโรเ่ข้ามา  

        "มีอะไรหรือครับ" เขาถามดว้ยน้ าเสียงเรียบๆ  

        "ก็นางนี่ไมใ่ช่มนษุย์น่ะซิ" ชายหนุ่มผู้เฝ้าคนหน่ึงว่า "นัยน์ตาสีแดงฉานยงักับเลือดแบบนี้น่ะ"  

         ชายหนุ่มมองมาที่ฉันดว้ยสายตาทีต่ าหนิ ฉันแยกเขี้ยวใส่ให้แทน  

         "นางเป็นคนของคาราวานของข้าเอง" เสียงที่เยอืกเย็นบอก "แล้วนางเป็นมนุษย์แน่นอน"  

         "เจา้รู้ได้ไง วา่นางนี่เป็นมนษุย์น่ะ" ชายอีกคนถามมาทันที  

         ชายหนุ่มมองมาที่ฉันอีกครัง้ก่อนที่กระแอมไอตอบ  

         "นางเปน็ภรรยาของข้าเอง"   

          เฮ้ย!.....นี่พูดอะไรไปน่ะ....ฉันไม่ได้เป็นอะไรกับนายนะ!....สีหน้าของฉันตกใจทันที....ฉันเสียหายนะ!  

          ชายทั้งสองคนมองมาที่ฉันกับวิซิอัสอีกครั้ง ดว้ยความไม่อยากเชื่อ....แต่ดาบท้ังสองกถ็ูกวาดลงมา ฉันรีบวิง่ไปเกาะ

แขนหมอนั่นด้วยความกล้ ากลืนฝืนทน ชายหนุ่มคนนั้นกอดเอวฉันตอบแทน   

          "ท่านพีข่า ข้ากลัว๊กลวั" ...เอาฟะ...ตามเนื้อผ้า ยงัไงกต็้องท าไปก่อนและกัน...ฉันท าท่าออดอ้อน  

          "ไม่เป็นไร ข้าอยูน่ี่แล้ว" เจ้าหมอนั่นแสดงละครตอบมาอย่างแนบเนียน (ถึงแม้ยังคงส่งเสียงดว้ยน้ าเสียงที่

ราบเรียบ)  

           ชายทั้งสองมองฉันอีกครัง้  

           "พวกเจ้าเป็นจรงิๆเหรอ" สายตาแห่งความไม่เชื่อสาดส่องมา  

            พวกเราพยักหน้าพร้อมกนัด้วยความมั่นใจสุดขดี ชายหนุม่สองคนกระซิบกระซาบกันซักครู่ และชายหนุ่มคนหน่ึง

บอกมา  

           "ถ้าพวกเจ้าเปน็จริงๆก็จูบใหพ้วกข้าดูตรงนี้ซิ ว่าเปน็จริงๆ" เขาหร่ีตาลง "ถ้าเจ้าไม่ท า แสดงว่า พวกเจ้า

ไม่ใช่!"  

           หา!...ว่าไงนะ....จูบให้ดูเหรอ....กับหมอนี่เนี่ยนะ!.....ไม่นะ..ฉันยังไม่อยากเสียจูบแรกให้หมอนี่นะ!....ฉันกับวิซิอัส

มองหน้ากันด้วยความไม่อยากจะเชื่อกับค าพดูที่พึ่งถกูสั่งมา.....วิซิอัส....นายนี่มัน...ท าให้ฉันซวยอกีแล้วนะ!  



           ชายหนุ่มจ้องฉันพร้อมกบัถอนหายใจ ฉันส่ายหวัทันที แตเ่ขากดัฟันและมองไปทางอื่น ชายหนุ่มผู้เฝ้าประตูทัง้สอง

ส่งรอยยิ้มด้วยทีเ่ต็มไปดว้ยเลศนยั   

          "จะท ามั๊ย เรว็ๆ"  

          เขาหันไปตอบอย่างไม่ลังเล  

        "ได้เลยครับ"   

           เฮ้ย! ไม่เอาน๊ะ!.....ไอ้บ้า.....เรื่องแบบน้ีล้อเล่นไม่ได้นะเว๊ย......ฉันดิ้นเพื่อให้หลุดออกจากมือที่โอบร่างของฉันอยู่

อย่างเหนียวแน่นของเขา   

            แต่!!  

            ชายหนุ่มผู้น้ันดันจับแขนของฉันดึงเข้าหาตวัของเขา มือท่ีเรียวยาวขา้งหน่ึงของเขาได้โอบเอวของฉันแน่นขึ้น ท าให้

ร่างของฉันเข้าใกล้ร่างของเขา เขาโน้มตัวลงมาจนใบหนา้ของฉันเข้าใกล้ใบหน้าของเขา ลมหายใจที่อุ่นๆของเขาผู้นั้นรดมา

ที่ใบหน้าของฉันเบาๆ   

"ตึกๆ ตึกๆ ตกึๆ ตกึๆ"  

           เสียงหัวใจของฉันมันมีอาการแปลกๆ มันเริ่มเต้นเร็วและถีข่ึ้นๆ รัวราวกับตีกลอง ใบหน้าของฉันมันร้อนผ่าวขึ้น

เล็กน้อย ดวงตารียาวสีเขยีวคู่นั้นของเขาจับจ้องมาที่ดวงตาสีแดงฉานของฉันอย่างเฉยชา แต่ท าไมฉันรู้สึกมันสามารถกัด

กินหัวใจของฉันไปได้ล่ะ และ......  

"อื้อ!"  

            ริมฝีปากที่หยาบกร้านของเขาได้สัมผัสเข้าไปกับริมฝีปากของฉัน  ฉันหลับตาปี๋และทุบเข้าไปท่ีแผ่นอกของเขารัวไม่

ขาดสาย แต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้ริมฝีปากนั่นได้คลายออกมา มันไดบ้ดขยี้ริมฝีปากที่อ่อนนุ่มของฉันอย่างรุนแรงและเนิ่นนาน 

แต่มีส่ิงหน่ึงนา่แปลก นั่นก็คือ......  

            มันเย็นเฉียบราวกับน้ าแข็งในช่องฟรีชก็จริง 

            ...แต่มันแฝงไปด้วยความอบอุ่นลึกๆ...อธิบายไม่ถูกนะ่...  

            ฉันเหลือบตาไปมองชายหนุ่มผู้เฝ้าประตูสองคนนั้นก าลังหันไปคุยอะไรบางอยา่ง และแล้ว ชายคนหน่ึงก็ได้ส่ง

เสียงสวรรคม์า!  

            "เอ้า! พอได้แล้ว!"  



            ริมฝีปากของเขาได้คลายออกมา และปล่อยฉันออกจากแขนของเขา ฉันเอามือของฉันเดริมฝีปากออกและเงื้อมอื

เพื่อท่ีจะตบหนา้หมอนั่นทันท!ี แต่มือที่เรียวยาวขา้งหน่ึงของเขาจบัข้อมือของฉันและหมุนร่างของฉันให้ฉันหันไปด้าน 

พร้อมกับดึงเข้ามากอดร่างของฉันแทน ฉันพยายามดิ้นออก แตแ่ขนท่ีโอบร่างของของฉันมันแน่นยังกับว่าฉันถกูโซ่ขนาด

ใหญ่มัดอยู ่ 

           "นายนี่มัน  เลวสิ้นดเีลย" ฉันกระซิบไปช้างหขูองชายหนุม่ผู้นั้น  

           "เรื่องธรรมดาที่ปีศาจจะเลว" เขากระซิบตอบกลับมา "อยูน่ิ่งๆซะ ถา้เจ้าไม่อยากให้ถกูทิ้งไว้หน้าประตูน่ะ"  

           ชายผู้เฝ้าประตูขมวดคิว้และมองดว้ยความสงสัย  

            "เมื่อตะกี้ภรรยาเจ้าจะท าอะไรน่ะ" เสียงที่สงสัยว่า "จะตบเจ้าหรอ"  

            "ไม่ใช่ครับ" ชายหนุ่มผู้น้ันตอบอย่างหน้าตาเฉย "นางดใีจกับจูบครั้งนีม้ากน่ะครับ ก็เลยกะจะให้ขา้จูบต่อ"  

            ......หนอย!.......ไอ้นี่......ฉันไม่ได้พิศวาสจูบของนายเล๊ย.....วิซิอัส.....ฉันไปจากที่โลกยุคนี้เมื่อไหร่ล่ะก็...อย่าหวัง

ว่าฉันจะกลับมาเหยียบที่น่ีแน่......ฉันกระทืบไปท่ีเท้าของชายหนุ่มอย่างแรง แตเ่ขายังคงไม่ปล่อยฉนัอยู่  

            "อ้อ...." ผู้เฝ้าประตูทั้งสองพยักหนา้ให้กัน และมองมาที่ฉันด้วยรอยยิ้มที่ดใีจเล็กน้อย "ภรรยาเจ้าสวยและก็นา่รักดี

นะ นี่ถ้าไม่ใช่ ข้าจะเอานางมาเปน็ภรรยาข้าและ เสียดายจริงๆ"  

           ชายหนุ่มมองมาที่หน้าของฉันด้วยสายตาไม่เชื่อกับค าพูดของพวกเขา ฉันเงยหนา้ขึ้นและเลิกคิ้วใส่....เห็นม่ะ...คน

ยุคนี้ก็ชอบฉันยะ่......ฮะๆๆๆ  

           "ขอบคุณครับ" ว่าแล้วไอ้หมอน่ีก็ตอบไปด้วยน้ าเสียงทีเ่ย็นๆ แถมมันยงัหยิกทีแ่ขนของฉันอกี! "ข้าขอไปก่อนนะครับ"  

           "เออๆ" ผู้เฝ้าสองคนน้ันพยักหน้าอีกครั้ง   

          ร่างสูงโปร่งกับฉันหันหลังและเดินไปซักครู่หนึง่ ผ่านบ้านท่ีถูกประติมากรรมด้วยอิฐสีขาวเตม็ไปทั่ว พวกมันถูก

ประดับตบแตง่ด้วยธงและไข่ถกูทาสีอย่างสวยงาม มีกระตา่ยหลากสีได้ถูกขายเต็มไปท่ัว ผู้คนได้เดินเกลื่อนกลาดสวนทาง

ไปมา พวกเขาต่างมองมาที่ฉันกบัเขา  

          โดยเฉพาะพวกสาวๆของที่น่ัน ต่างมองมาชายหนุ่มคนนั้นด้วยความชื่นชมและเสียดาย พวกเราเดินมาเรื่อยๆจนเขา

ปล่อยฉันออกมา...เฮ้อ..เกือบตาย.... ฉันเอามือปัดไปตามตัวและหันไปมองตาขวางใส่ชายหนุม่คนน้ันทันที  

          "เมื่อกี้นายท าให้ฉันเสียหายแล้วนะ!" ฉันแผดเสียงใส่ทันที "นายต้องรับผิดชอบดว้ย!"  

          "รับผิดชอบอะไร" ชายหนุม่หันมาดว้ยสายตาที่เยือกเย็น  



          "นายเอาจูบแรกของฉันไปนะซี้!" ฉันตอบไปตรงๆ  

          "แล้วไง ก็แคจู่บ" ค าตอบอย่างไม่สะทกสะท้านแต่อย่างใดโต้กลับมา  

          "จูบแรกน่ะเป็นส่ิงส าคัญมากนะ!" ฉันโวยวายและจิตนาการภาพขึ้นมา "ฉันนะ อุตส่าห์วาดภาพซะสวย ว่า จะต้องที่

สวนสาธารณะหน้าน้ าพุ กับคนหล่อๆและก็นิสัยดีๆ"  

          "พูดงา่ยๆ กค็ือ คนดีเลิศราวกับเทวดา" เขาคนนั้นเดา  

          ฉันหันไปมองเขาและตวาดใส่  

          "ใช!่ แต่มันถูกท าลายกเ็พราะนาย!"  

          "แล้วจะให้ข้ารับผิดชอบยงัไง" ชายหนุม่ขยับหมวกมากขึ้นให้มาบังที่นยัน์ตาของเขา "แต่งงานเหรอ"  

          "เฮ้ย! จะบ้าเหรอ" ฉันท าหน้าเหยเกใส่ "ชาตินี้ทั้งชาตินะ ฉันจะไม่แตง่งานกับคนประเภทแบบนายหรอกย่ะ"  

         "เหรอ แต่ระวังจะขึ้นคานไม่รู้ตัวล่ะ" เสียงที่ราบเรียบตอบกลับมาตอกย้ าฉัน  

         "นี!่ นายน่ะแหละ  ต้องขึ้นคาน" ฉันเถียงกลับไป "ไม่ใช่ฉันยะ่"  

         "ถึงหน้าตาจะดี แต่ใครเห็นนิสัยก็ไม่กล้าเอาแล้ว" ชายหนุ่มมองมาที่ฉัน  

         "วา่ไงนะ!" น้ าเสียงของฉันแค้นสุดขีด จนตอนน้ีฉันอยากจะเอาน้ ามาราดใส่หมอนี่ให้บวมเปน็หมูเหลือเกิ๊น!  

         แต่ทว่า จู่ๆ ชายหนุ่มก็หยดุเดิน เขาเงยหน้าขึ้นไปมองส่ิงๆหนึ่งที่อยู่เบื้องหน้า ฉันหันมองตามไปและแล้วก็พบกับ

บ้านอิฐสีขาวหลังหน่ึง มันมีขนาดใหญ่มากและดเูกา่แก่ ราวกับ คฤหาสน์ที่มีผีสิงกว็า่ได้ หลังคาของบ้านหลังนั้นถกูทาสี

ด้วยสีน้ าตาลแก่ๆเฉกดินที่เราเหยียบยา่ง  

         "นายมาที่ไหนน่ะ" ฉันหันไปถามด้วยความอยากรู ้ 

         "ที่พักไง" เสียงที่ราบเรียบตอบกลับมา  

         ชายหนุ่มจ้ าอา้วเข้าไปในบ้านหลังนั้นทันที ฉันเดินตามไป เมื่อไปถึง มือของเขาได้เคาะไปท่ีประตูที่ท าจากไม้ผุๆทันที  

         "รหัสผ่าน....." เสียงค ารามได้ดังมาจากหลังประตู  

         "กิ้งก่ารมควัน" ชายหนุ่มตอบ  

          ประตูผุๆได้ถูกเปิดออก พวกเราได้เดินเขา้ไปข้างในสถานท่ีแห่งนั้น และฉันก็ต้องตกใจทันที เมื่อเจอกับคนท่ีเปิด

ประตู  



          .......ก็คนเปิดประตูน่ะ ไม่ใช่คนน่ะซ!ิ......แต่เป็น...  

          "เมี้ยว! นายท่าน" เสียงค ารามนั่นวา่ "เป็นอย่างไรบ้างครับ" 

          แมวเหมยีวรา่งใหญ่เท่าเสือด าตวัหน่ึง ไร้ขนทั้งตวั มีเพยีงเนือ้สีแดงก่ าเกาะตดิกับกระดูกใหญ่ๆทั้งร่างของมัน มันได้

เดินมาหาชายคนนั้น นัยน์ตากลมโตและแวววาวของมันมีสเีหลืองดั่งบษุราคัมได้กระพริบช้าๆ หนวดและกรงเล็บของมันมี

สีเหลืองเช่นเดียวกับนัยนต์าของมัน ดูภายนอกเหมือนแมวเหมียวธรรมดาๆตัวหน่ึง แต่มัน.....พูดได้....ใช่....แล้วก็.....ที่

ล าตัวของมวั มีปีกคา้งคาวสีด าสนิทงออกออกมากลางหลัง  

          "ก็ดี เนตโต"้ ชายหนุ่มผมสีด าถอดหมวกออก และเดินเขา้มา ฉันเดินตามชายคนนั้นไป  

          เจ้าตวันั้น ใชเ้ท้าหลังข้างหน่ึงถีบให้ประตูปดิ มันเดินมาข้างๆฉันและเอ่ยถาม  

         "เจา้คือ......"  

         ฉันยังอึ้งไม่หาย.....ไอ้แมวพูดได้น่ะ เคยเห็นในหนงักับหนังสือเยอะ แต่นี่มันไมม่ีขนทั้งตวั มีเนื้อแดงๆตดิ และก็มีปกี

งอกดว้ยเนี่ย...มัน คือ.....แมว  ค้างคาว หรืออะไรกันแน่ ชายหนุ่มผมสีด าเห็นฉันอึ้งไม่หายอยู่ เขาเลยหยุดเดินและตอบ

แทน           

          "นักปราชญ์หญงิ เฟรยา่   โนคาเอล" เขาว่า "มาจากศตวรรษที่21"  

          เจ้าตวันั้นเลิกคิ้วขึ้นและพดูด้วยน้ าเสียงค ารามเช่นเคย  

          "อ้อ...ท่านผู้นี้น่ีเอง... ขอโทษด้วยที่ข้าเสียมารยาท" มันนั่งลงและยื่นอุ้งเทา้ขา้งหน่ึงให้ฉันราวกับจะขอเชคแฮนด์ด้วย 

"ข้า.....เนตโต้  รองหัวหน้าเผ่าแวมไพร์ท้ังหมดของเมืองนี้......ยินดีที่ได้รู้จัก"  

           "เอ่อ....ยินดีที่ได้รู้จัก" ฉันค่อยๆยื่นมอืไปจับอุ้งเทา้ของมัน..มันล่ืนๆแต่ไม่เหนียวเหนอะหนะ เหมือนพวกเจล แตม่ัน

เหมือนพลาสติกธรรมดาทั่วไป และก็ปล่อยมือออก "นาย.....เป็นตัวอะไรน่ะ......"  

           "เป็นแวมไพร์ครับ" มันเอียงคอเล็กน้อย หางของมันได้แกวง่ไปมา  

           "วะ....วะ...แวมไพร์เนี่ยนะ" ฉันมองตั้งแต่หวัจรดหางของมนั "ท าไม....มี.....รูปร่างเหมือน....."  

           "แมวกับค้างคาวผสมกันหรอ" ชายหนุ่มผมสีด าพูดแทน  

           " ใช"่ ฉันพยักหน้า  

           "พวกขา้เป็นแวมไพร์อีกชนิดหน่ึงน่ะครับ" มันหัวเราะ "แวมไพร์ชนิดสัตว์ทั่วไป เชื้อสาย อินเดีย - ยิปซี ครับ"  



           ฉันนึกถึงค าพูดที่ฟินเคยพูดว่าแวมไพร์มีหลายชนดิ.....นึกไม่ถึงวา่ ท่ีฟินบอก จะเป็นเรื่องจรงิ......เอ๊ะ....เดี๋ยว.....ถ้า 

คนก็มี...สัตว์กม็ี.....แล้ว......พืชล่ะ.....  

           "แล้วแวมไพร์ท่ีเป็นพชืนี่มมีั๊ยน่ะ" ฉันถามต่อทันที  

           "มี" เสียงที่เย็นๆของชายหนุ่มผมสีด าตอบแทน   

            ฉันหน้าซีดทันที...อึ๋ย.....นี.่..มันมีทุกประเภทเลยเหรอเนีย่....ใบหน้าของฉันมีเหงือ่ไหลลงมาทันที......แมวแวมไพร์

ตัวนั้นพูดต่อ  

            "แต่ไม่ต้องกลวันะครับ" มันว่า "พวกประเภทพืชไม่นา่กลวั ไม่มีอิทธิฤทธิ์อะไร แล้วก็อยู่แถบเมือง Magyars ครับ"  

           "ฉัน...ฉันกลัวที่ไหนล่ะ" ฉันกระแอมไอ "แวมไพร์เหรอ....ไม่กลัวร๊อก! เด็ก!ๆ"  

           "เหรอ...." ชายหนุ่มว่าและเปรย "หน้าซีดยังกับไก่ต้มเนี่ยนะ"  

           "หน้าฉันไม่ได้ซีดซกัหน่อย" ฉันหันไปเถียง "นายน่ะแหละ ซีดจนไมเ่ลือดมาหล่อเลี้ยงแล้ว!"  

           "ฮ้าว~" แมวแวมไพร์ตัวนัน้หาวและลุกขึ้นเดินน าไป "อย่าพึ่งเถยีงกับเลยครับ รีบเขา้ไปกันดีกวา่"  

           มันเดินต่ออยา่งไม่สนใจ พวกเราทั้งหมดเดินต่อไป ผ่านห้องวา่งๆ ท่ีเต็มไปดว้ยรูปภาพตา่งๆตามฝาผนัง เป็น

ภาพวาดสีน้ ามันที่สวยงามมากๆ พวกเราเดินไปเรื่อยๆจนไปถึงประตูสีเหลืองอีกบานหนึ่ง  

            "เนตโต้ รบัแล้ว" แมวตวันั้นค ารามใส่ "เปิดซ"ิ  

         ประตูสีเหลืองได้เปิดออก เผยให้เราเห็นข้างในของห้องนั้น ในห้องนั้นเป็นห้องโล่งๆ แตเ่ตม็ไปด้วย พวกพ่อมดแม่มด

เผ่าดาร์โกวาเนียทีม่ากันตอนแรกได้นั่งกันจ านวนมากเป็นกลุ่มๆ มพีวกนางระบ าได้ลุกขึ้นมาซ้อมทา่ พวกนักดนตรียงัคง

เล่นเพลงต่อไป ไม่ใช่มีแค่นั้น ยงัมีพวกแวมไพร์ท่ีเป็นสัตว์หมอบเฝ้าประตูอยู่ เนตโตเ้ดินเข้าไป ชายหนุ่มผมสีด ากับฉันได้

เดินตามมา พวกเราเดินไปเรื่อยๆจนไปถึงกลุ่มของพวกชายหนุ่มผมสีทอง  

          "มาแล้ว รอย" แมวตวันั้นวา่  

          ทุกคนในกลุ่มหันมามองและยิ้มทันทีเมื่อเห็นฉัน ที่น่ัน มีพวกเลเนียอยู่ด้วย ฉันกับชายหนุ่มผมสีด านั่งลงในกลุ่มนั้น

ทันท ี

          "เฮ้อ.....นึกว่าทา่นจะมาไม่ได้ซะและ" คารม์ิลหัวเราะกา๊ก  

          "อะไรย่ะ ฉันเป็นมนุษย์นะ ยังไงก็ได้อยูแ่ล้ว" ฉันน่ังข้างๆชายหนุ่มผมสีน้ าตาลคนนั้น  

          "แล้วเจ้าพามาไดย้ังไงล่ะ ทหารเฝ้าเมืองก็เขม้งวดจะตาย"  รอยสงสัยในขณะท่ีก าลังอา่นหนงัสือเล่มหนึ่งอยู่  



          "อ่า....ใช้ทริคนิดหน่อย" ชายหนุ่มตอบเย็นๆและเอนหลังพงิไปท่ีฝาผนังห้อง  

          "ทริคอะไร" คิ้วของรอยมุ่นด้วยความสงสัย  

          วิซิอัสหันมามองหน้าฉัน ราวกับจะถามว่าจะบอกไปดีมัย๊ ฉันจ้องตาเขยีวใส่กลับทันที....ถ้านายบอกนะ.....ฉันท าให้

บ้านนี้พังแน!่  

           "ก็.....เกลี้ยกล่อมเล็กน้อยแค่นั้นล่ะ" เขาวางหมวกลงบนพ้ืนและหลับตาลง  

           ทุกคนในกลุ่มมองมาที่ฉันกับวิซิอัสดว้ยความสงสัยไม่หาย ชายหนุม่ผมสีด า ลืมตาและส่งสายตาไม่พอใจใส่ให้และ

หลับตาต่อ พวกเขาจึงหันกลับไปท าดูพวกนางระบ าเต้นต่อ ชายหนุ่มผมสีน้ าตาลถามสิง่หน่ึงขึ้น  

            "เอ้อ...มาถึงที่น่ีแล้ว เจา้วางแผนยังไง" เสียงที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นว่า   

            เขาลืมตาอีกครั้ง รอยวางหนังสือลง ทุกคนในกลุ่มตัง้ใจฟงัทันที เสียงที่เยือกเย็นของเขาไดเ้อ่ยขึ้น  

            "แผนเหรอ...ก็คอื........"  

 

        "พวกแกดูคนเข้าออกจากเมืองเรียบร้อยแล้วใช่มั๊ย วา่ไม่มีสิ่งผิดปกติ" เสียงที่เข้มงวดเอ่ยถามขึ้นทันที 

           ชายวัยกลางคนในชุดเกราะสีเงินท่ีถูกตราดว้ยโล่ทั้งสองคนเงยหนา้ขึ้นและกระพริบตาชา้ๆ สีหน้าของพวกเขาเตม็

ไปด้วยความกังวล สายตาของพวกเขามองไปท่ีชายหนุ่มร่างสูงคนหนึ่งที่ยืนอยู่มมุห้อง เขาผู้นั้นมองดูบรรยากาศเทศกาลอี

สเตอร์ที่เตม็ไปด้วย ไข่ กระตา่ย ธง ไม้กางเขน ดอกไม้ ขายเตม็ไปหมด 

           "ไม่มีครับ" ชายสองคนนัน้ตอบไป "เราให้พวกครูเสดคุมทกุจุดที่ทา่นส่ังแล้วครับ ทา่นโอเวน" 

           ชายหนุ่มคนนั้นหันหน้ามามองด้วยสายตาที่เคร่งเครียดและเต็มไปดว้ยความโกรธ ผมสีทองที่ส้ันประคอได้ปลิว

ตามลมที่พดัเขา้มา นัยน์ตาสีเขียวคู่นั้นได้จับจ้องพวกเขา เขาผู้นั้นใส่เส้ือผ้าธรรมดา แต่ทีเ่ส้ือ มีรูปนกอินทรีปักด้วยดิ้นสีน้ า

เงิน ราวกับเป็นสัญลักษณ์ในความเป็นครูเสด ดูรวมๆแล้วเขาเป็นคนที่มีบุคลิกและดดูีมาก แตจ่ะดกีว่านี้ ถา้ขาข้างขวาของ

เขาไม้สวมแท่งไม้ที่แข็งแกรง่ถกูสลักเป็นตัวอกัษรโรมาเนียทีค่้ าจุนแทนขาที่เสียไป 

            "ดีมาก...คุมให้ดี อยา่ใหค้นแปลกหน้าหน้าไหนเขา้มาเด็ดขาด" เขาส่ังไปด้วยน้ าเสียงทีเ่กรยีดกร้าว "ไม่วา่จะเป็น

พระราชาหรือพระราชนิกุลเมืองใดก็ตาม"  

            เขาพูดจบและหันไปมองที่หน้าต่างต่อและพูดต่อ 

             "เพราะ บางที ไอ้วซิิอัสมนัอาจปลอมตวัเป็นมนุษย์ลอบเขา้มาก็ได้ เขา้ใจมั๊ย" 

             "ครับ ท่าน!"  ชายทั้งสองรับค าส่ังและเดินออกมาจากห้องนั้นทันที  



              เหลือเพียงแตช่ายหนุ่มคนนั้นยืนอยู่ พร้อมกับคิดอะไรบางอยา่ง...... 

              ไอ้วิซิอัส......คราวนี้...แกไม่รอดแน!่........ให้แกกลายรา่งเป็นควัน เล่นทริคเกา่ๆ.....ก็อย่าหวังเลยวา่แกจะได้

มงกุฎไปง่ายๆ...  

"ก๊อกๆๆ" 

             เสียงประตูได้ดังขึ้น ชายหนุ่มเลิกคิดและหันไปมองที่ประตูด้วยความระแวง เขาหยิบดาบเล่มหนึ่งที่แขวนอยู่ที่ฝา

ผนังออก และเดินไปท่ีหน้าประตทูันที 

              "นั่นใคร!" เขาถามไปห้วนๆ 

             "ข้า เจส เองครับ มารายงานสถานท่ีวางมงกุฎครับ" 

              เขาควา้ที่จับประตูและเปิดออก เผยให้เห็นชายหนุ่มผู้ท่ียนือยู่หน้าประตู เขาโค้งค านับลงและเงยหนา้พร้อมกับ

รายงานไปทันที 

              "ข้าวางมงกุฎไว้เรียบร้อยตามที่ท่านสั่งแลว้ครับ" 

              "มีใครรู้เรื่องพวกนี้ นอกจากเจา้กับขา้อีกมัย๊" โอเวนรีบถาม 

               ชายผู้น้ันส่ายหน้า โอเวนยืนน่ิงคิดตรึกตรองซักครู่หน่ึงและพูดต่อ 

              "อย่าให้ใครรู้ล่ะกัน" เขาส่ัง              

              "ครับ!" พูดจบ ชายหนุม่ผู้รายงานได้เดินจากไป โอเวนรีบปิดประตูไปทันที เขาเดินกลับมาและวางดาบไว้ที่เดิม

...... 

 

             "เจ้าจะเอาแบบนัน้จริงๆเหรอ" รอยถามไปทันที เมื่อได้ฟังแผนการของเพื่อนของเขา "มันง่ายไปรึเปล่า" 

             ทุกคนในกลุ่มมองไปท่ีชายหนุ่มผมสีด าดว้ยสายตาที่ดูวติกกังวล 

             "งา่ยซิ ดี มันคิดไม่ถงึแน"่ วิซิอัสตอบมาด้วยน้ าเสียงเย็นๆเช่นเคย "โอเวน เป็นคนที่ คดิไกลเกินไป และก็ระแวง

มาก ถา้ข้าเดาไม่ผิด มันจะต้องใช้มงกุฎของปลอมมาตัง้โชว์...ส่วนของจริง มันจะไปซ่อนท่ีนั่นแน"่         

            "ที่น่ันคือที่ไหนล่ะ" ฉันถามต่อ  

            "เจ้าไม่ตอ้งรู"้ เขามองมาที่ฉัน "เจา้ท าตามหนา้ที่ไปก็พอและ...."  



            "แต่ฉันอยากรู้นี!่" ฉันจับชายเส้ือของเขาเขยา่ๆ "บอกมาเดี๋ยวนี้นะ!"  

             "ไม่ได!้" น้ าเสียงที่เด็ดขาดได้ล่ันออกมาจากปากของชายหนุ่ม "ถ้ารู้มากไป ความลับจะไม่ใชค่วามลับ"  

              "อะไร...เรื่องแค่นี้ต้องปดิบังกันดว้ยเหรอ" ฉันขมวดคิว้ใส่ให้ "อย่างงี้ฉันก็ไม่ท าหน้าที่ของนกัปราชญ์อย่างสมบูรณ์

แบบซิ แล้วให้ฉันมาท าไมเนี่ย"  

              "เป็นตัวล่อทีปีสไง" ชายหนุ่มตอบน้ าเสียงที่เรยีบเฉย  

              "อะไรนะ!" ฉันจับคอเส้ือของเขาดว้ยมือทัง้สองขา้งและเขย่าทันที ศีรษะของชายหนุม่โยกเยกไปมาตามแรง "ฉัน

ไม่ใช่พวกนางระบ าทีย่ั่วผู้ชายนะ! นายก็รู้ไมใ่ชเ่หรอวา่ทีปีสจะเอาฉันอยู่ แล้วนายส่งฉันไปท าไม๊!"  

             "เฮย้! ๆ ท่านเฟรย๊า!" คาร์มิลกระเดง้ฉับและพยายามแกะมือของฉันออกจากคอเส้ือของชายหนุ่มผมสีด า รอยลุก

ขึ้นมาชว่ยแกะมือของฉัน "ใจเย็นเย้น!" 

            "เห็นธาตุแท้ของแมเ่ทพธดิาของเจา้รึยงั คาร์มิล" วิซิอัสบอกเพื่อน "ดีเลิศสมนิสัยมั๊ยล่ะ"  

            "วิซิอัส...." คาร์มิลท าหนา้กลุ้มและลากเสียง "เจ้านีม่ัน....ท าไมพูดแบบน้ีว่ะ.... วอนตายชดัๆ"               

            "ท่านเฟรย่าครับ วิซิอัสมเีหตุผลบางอย่างแล้วอยู่แลว้" รอยพยายามเกลี้ยกล่อม "ไม่งั้นมันจะไม่ส่งท่านไปงา่ยๆ

แบบนี้หรอกนะครับ มันน่ะ หวงทา่นจะตายไป" 

          ฉันหันกลับไปมองหน้าหมอนั่นด้วยความไม่อยากเชื่อ ชายหนุ่มมองฉันดว้ยสายตาทีเ่ยือกเย็นเหมือนเดิม 

          "ใครหวงเหรอ รอย" เสียงที่เฉยชาของเขาพูดกลับมา....ว-ิซ-ิอัส.....ตายคามอืฉันซะเถอะ...เจา้บ้า....ฉันยิ่งบีบคอแน่น

ขึ้น 

           พวกรอยนั่นพยายามแกะมือฉันใหญ่ พวกเลเนียลุกขึ้นมาช่วยด้วย แต่อยา่หวงัเลย ความอาฆาตของฉันส่งผลให้

ฉันมีแรงมากขึ้น ให้แวมไพร์หน้าไหนก็แงะมือของฉันไม่ออกร๊อก สีหน้าของชายหนุ่มผมสีด าคนนัน้ยังคงนิ่งสนิท ราวกับไม่

รู้สึกสะทกสะท้านกับส่ิงที่ฉันท าลงไป เขาถอนหายใจชา้ๆและใช้มอืของเขามือของฉันออกอยา่งา่ยดาย ทุกคนปล่อยมือ

ออกและมองด ู

           "แรงของเจา้มีแค่นีเ้หรอ ท าตามที่ข้าส่ังไปซะ เฟรยา่" ชายหนุ่มผมสีด าหรี่ตาลง เขายื่นหน้าและกระซิบเขา้ไปข้างๆหู

ของฉัน "....อย่าเรื่องมากนัก ไม่งัน้ เรื่องที่หน้าประตจูะไม่ใช่ความลับแน่....." 

          ฉันเงยหน้าขึ้นไปจ้องชายหนุ่มคนน้ัน 



           "นาย....นี่มัน......" ฟันของฉันถูกกดัจนถีย่ิบ  

           ชายหนุ่มถอยออกถามตอ่  

           "จะท า หรือ ไม่ท า" ค าพดูสุดท้ายของชายหนุ่มนั้นเน้นขึ้น 

           ทุกคนเงียบกริบและก้มหน้า ร่างของพวกเขาส่ันเล็กน้อย ราวกับรูว้่าตอนนี้ชายหนุ่มที่อยูต่รงหน้าของฉันคิดอะไรอยู่ 

สายตาของชายหนุม่คนน้ันดเูยือกเย็นและเย็นชามากกว่าเกา่.....จนฉันเอง....ก็รู้สึก...กลัวเล็กน้อย.... 

            ".....เออ..." ฉันตกลงไปอย่างไม่พอใจ "ก็ได้ๆ นายสั่งอะไรฉันจะท าให้ทุกอย่าง......." 

            ทุกคนมองฉันด้วยความแปลกใจมาก ฉันน่ังลงข้างๆของชายหนุม่คนน้ันและกอดอกดว้ยความซงักะตาย  

            "แต่!" ฉันยื่นเงื่อนไขและหันไปว่า "นายต้องปฎิบัติต่อฉันดกีว่านี้ และกใ็ห้ฉันพักบ้าง ไม่ใช่มาใช้ฉันยิ่งกว่าคนใช้!" 

            ทุกคนเหลือบไปมองชายหนุ่มผมสีด าคนนั้นกับฉัน ฉันเลิกคิ้วใส่ชายหนุม่คนน้ัน ชายหนุ่มหยิบหมวกของฉันมา

และใส่ที่ศีรษะของฉันพร้อมกับกดลงไป 

            "โอ๊ย!" ฉันเงยหน้าขึ้น......วิซิอัสส่งยิ้มอย่างเยือกเย็นให้และหัวเราะในล าคอ  

           "ได้..." เขาลากเสียงยาวๆ "แต่คงเป็นชาติหนา้ตอนบา่ยๆนะ"  

           พูดจบเขาก็ลุกขึ้นเดินหนไีปจากกลุ่มนั้น ทุกคนมองตามที่เขาไป ฉันถอดหมวกออกและวิ่งไล่ตามหมอนั่น  

          "นี!่ วิซิอัส กลับมาเดี๋ยวนี้น๊า" ฉันโวยวายและวิง่ไล่ตามหลัง โดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ าวา่ทุกคนทัง้หอ้งหันมามองและยิม้

ด้วยความข าขัน "หัวเราะเยาะฉันหรอ!" 

           เลเนียกับฟินหัวเราะและคุยกันอยา่งสนุกสนาน อซาเซียมองอย่างไม่พอใจมากๆ เนตโต้หาวและแกว่งหางไปมา

เช่นเคย รอยส่ายหัว และหันไปคยุกับคาร์มิลที่ก าลังยิ้มแป้นอยู่ 

          "เมื่อไหร่วซิิอัสมันจะเลิกแกล้งท่านเฟรย่าซะทีนะ"  

          "ก็ดีแล้วนี"่ คาร์มิลมองฉันในขณะท่ีฉันก าลังใช้ไม้กวาดไล่ตหีมอนั่น หมอนั่นเดินเฉยๆ ไร้อารมณ์แม้แต่น้อย "นานๆ

จะได้เห็นมันหวัเราะที นานมากแล้วที่มันไมได้ยิ้มและหวัเราะใหใ้คร" 

         รอยหันไปมองและเงียบราวกับใช้ความคิด เพื่อนชายผมสีด าเดินอย่างเมินเฉย แต่ที่รอยยิ้มบางๆเพียงเล็กน้อย

ปรากฏท่ีใบหน้า รอยยิ้มปุ๊บปั๊บและพิงไปกับฝาผนัง 

         "ก็จรงินะ" เขาเห็นดว้ย "แตดู่ท่า ท่านเฟรย่าคงจะทุกข์นานหน่อยนะ"    

        และแล้ว.....เวลาก็ได้ผ่านพ้นไป.....รัตติกาลไดค้ืบคลานมา ท้องนภาได้แปรเปล่ียนไป  จากสีฟ้าครามกลายเป็น

สีด าสนิท ตะวันสีแดงอมส้มจากฟากฟ้าไดเ้ลือนหายไป และจันทราสีเหลืองนวลได้ลอยมาแทนที่ วันน้ีเมฆาสีเทาอมด า



มิได้บดบัง แสงจันทร์จากฟากฟ้าจึงได้สาดส่องมาที่เมืองคลูจอย่างเตม็ที่ 

        ทุกคนในห้องนั้นได้มองไปที่คนๆหนึ่งในห้องนั้น แน่นอน จะเป็นใครไม่ได้ นอกจากชายหนุ่มผมสีด าสนิทที่ก าลังยืนนิ่ง 

เขาล่ันวาจาออกมา 

         "ท าตามที่ขา้บอกไวเ้ข้าใจมั๊ย"   

         "ครับ/ค่ะ" เสียงประสานกันของทุกคนไดต้อบรับค าส่ังของผู้เป็นนายใหญ ่

         และแล้วทุกคนก็ได้เดินออกไปจากห้องนี้กันทั้งหมด พร้อมกับหอบหิ้วสัมภาระแต่ล่ะอย่างไป และเดินออกไปอย่าง

ระหกระเหินกันหมด ตัวฉันเองกเ็ดินออกไปพร้อมกับพวกเลเนยีดว้ย ยกเว้น ชายหนุม่สามคนทีย่ังยืนอยู่ในห้อง ฉันหันไป

มองพวกเขาอีกครั้งหน่ึง.... 

          ชายหนุ่มผมสีน้ าตาลโบกมือให้และชูนิว้โป้งให้ฉัน ชายหนุม่ผมสีทองยิ้มกวา้งและพยักหน้า ส่วนชายหนุม่ผมสีด า

สนิทเงยหน้าขึ้นมามองฉันดว้ยสายตาที่เมินเฉยเช่นเคย ฉันหันหลังกลับพร้อมกับถอนหายใจและเดินออกไปจากห้อง โดย

หารู้ไม่ว่า....... 

         วันน้ัน จะมีเกิดเหตุการณ์ที่น้ันขึ้น............. 

"ปึ้ง!" 

      เสียงประตูสีเหลืองที่ปดิลงได้ดงัขึน้ ชายหนุ่มทั้งสองคนหนัไปมองหน้าเพื่อนของเขา ชายหนุ่มผมสีน้ าตาลหยิบ

หมวกของตนเองมาใส่อกีครั้ง ส่วนชายหนุ่มผมสีทองถอนหายใจ 

        "พวกท่านเฟรย่าไปและ" เขาวา่ "แล้วทางเราจะเอายงัไงล่ะ" 

        วิซิอัสมองเมินไปท่ีหน้าต่าง รอยกับคาร์มิลหันไปมองตาม พวกเขาเห็นพวกครูเสดจ านวนมากเดินยัว่เยี้ยเต็มไปหมด 

ชายหนุม่ผมสีด าหยิบหมวกของตนมาสวมใส่และหันไปตอบ 

        "ท าตามแผนน่ะแหละ" เสียงที่เยือกเย็น  ดจุน้ าแขง็วา่ พร้อมกับหันไปมองนอกหน้าต่างอีกครัง้ "แต่ต้องจัดการไอ้พวก

เศษพวกนีก้่อน" 

 

 

 

 

 

 



ต ำนำนท่ี12 อีสเตอร์นองเลือด  

 

            แสงสว่างจากเปลวเทียนได้พร่างพราวไปทัว่เมืองราวกับเทียนบนเค้กวันเกดิ ผู้คนส่วนมากได้เดินกันไป

ทั่วทั้งเมือง แต่ล่ะจุดตา่งขายของกันถ้วนหนา้ พวกเราตา่งเอาผา้สีด าสนิทมาคลุมปิดหนา้ตาให้มดิชิดและจ้ าอ้าวไปเบื้อง

หน้าไม่ยอมหยดุ พวกเราเดินไปเรื่อยๆจนไปถึง ลานกวา้งแหง่หน่ึง  

            ที่น่ันเป็นใจกลางเมือง มเีวทีไม้สีน้ าตาลอมแดงและมเีกา้อี้ไม้ยาวสีฟา้ครามถูกตั้งเหมือนกบัท่ีต าบลSnagov แต่ 

มันดูทันสมัยและแขง็แรงกวา่ที่น่ัน มีผู้คนมากมายนั่งอยู่ที่นั่นเต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็น เด็ก ยัน คนชรา ต่างกม็านัง่ดูดว้ย

ความตื่นเต้นและดใีจ พวกเรารีบเดินไปเรื่อยๆจนไปถึงหลังเวที ทีน่ั่นมีชายวัยกลางคนคนๆหนึง่ต่อว่าพวกเราใหญ่ 

            "มาช้าจริง! เดี๋ยวท่านเจา้เมืองมาแล้ว!" เสียงทีเ่ต็มไปดว้ยอารมณ์เสียว่า "พวกขา้เสียงานกนัพอดี" 

            "พวกขา้ขอโทษดว้ยค่ะ" เลเนียรีบขอโทษขอโพย "พวกข้าซอ้มนานไปหน่อยก็เลย......" 

            "เออๆ ชา่งมัน!" ชายคนน้ันต่อว่า "รีบๆขึ้นไปได้และ!"   

            พวกเราทุกคนพยักหน้าและรีบเอาผ้าคลุมออก พวกนกัดนตรีต่างนั่งเช็คเสียงของเครื่องดนตรีต่างๆ ส่วนพวกเล

เนียตา่งใส่เครื่องประดับและจับเส้ือกับพวกเครื่องเล่นให้เรียบร้อย เหลือเพียงแต่ฉันที่ยังคงยืนนิง่อยู่ จนเสียงของเด็กสาวผู้

หน่ีงเรียกขึ้นให้ฉันหันไปมองตามเสียง  

            "ท่านค่ะ พร้อมรึยงัค่ะ" เด็กสาวผมซอยสั้นสีแดงเอย่ถาม พวกนางระบ าทกุคนเขา้แถวและก าลังจะขึ้นเวที 

            "พร้อมอยู่และล่ะ" ฉันพยักหน้าและวิง่จูด๊เขา้ไปต่อท้ายแถวเป็นคนสุดทา้ย 

            "จ าได้แลว้ใช่มั๊ยว่ายืนตรงไหนน่ะ" อซาเซีย ซึง่ยืนอยู่หนา้ฉันหันมาพูดเสียงแหว 

            "ได้ย่ะ" ฉันตอบส้ันๆ 

            "อ่ะ! เอานี่ไปดว้ย" ฉันเงยหน้าขึ้นและเห็นดอกหญ้าสีชมพทูี่ถูกถักร้อยเป็นมงกุฎถูกสง่มาจากอซาเซีย อซาเซียมอง

หน้าฉันและกระพริบตาช้าๆ "มีขา้กับเจ้าสองคนต้องใช้ ถ้าเจา้ไมม่ี มันจะผิดทา่" 

             ฉันมองไปท่ีมืออีกข้างของอซาเซยี มือของเธอก ามงกุฎดอกหญ้าเหมือนกัน แตต่ัวดอกไมน้ั้นมีสีส้ม 

             "ขอบคุณนะ" ฉันรับ แต่เธอยังคงมองฉันไม่เลิก "จะวา่ไป เธอก็พูดดีๆได้นี"่ 

             "ใจจรงิ! ข้าไม่อยากจะเสวนาดว้ยหรอก" เธอหันหลังขวับและพูดค้อน "แต่ข้าไม่อยากให้แผนของท่านเคานท์เสีย 

จะบอกอะไรให้นะ....ถ้าไม่เกี่ยวกบัท่านเคานท์ ข้าจะไม่ยุ่งเลย!"  



             "เธอชอบหมอนั่นมากเหรอ" ฉันถามด้วยความอยากรู้  

             "อ้อ...แน่น๊อน!" น้ าเสียงแหลมๆของเธอสูงขึ้น "คนดีแบบท่านเคานท์น่ะ หายากจะตายไป" 

              "นายนั่นน่ะเหรอคนดี ดูผดิพลาดไปรึเปล่า" ฉันว่ามา "อย่าดูหนังสือแค่ปกนะ" 

            "ไม่รู้อะไรจริง ก็อยา่มาท าเป็นรู้ดเีลย!" อซาเซียร้อนตวัและว่าฉันต่อ "ในบรรดาเจา้นายที่เปน็แวมไพร์ทั้งหมด ไม่มี

ใครหน้าไหนจะดีเทา่กับท่านเคานท์อีกแล้ว ท่ียอมท าทุกอยา่งเพื่อความสุขของพวกเราน่ะ"  

              ...เชื่อดีมั๊ยเนี่ย.....หมอนั่นเนี่ยนะ...จะท าเพื่อคนอื่น....แค่งานบางอยา่งทีง่่ายๆ...ยังใช้แตค่นอื่นเลย.....จะท าให้

จริงๆเร้อ....               

            พวกนักดนตรีได้เดินดุ่มๆขึ้นไปก่อน เสียงปรบมือต้อนรับได้ดังล่ันไปท่ัว และแล้วกม็ีเสียงประกาศจากเวทดีัง

ตามมา เป็นการแนะน าพวกกองคาราวานของพวกเรา และแล้วกม์ีเสียงประกาศนั่นก็เรียกขึ้น  

"และต่อไป ขอพบกับการแสดงระบ าของเหล่ายิปซีกอ่นการเปิดพิธนีะครับ!"   

"แปะๆๆๆๆๆ"  

"เฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮออ!"  

            เสียงปรบมือได้ดังขึ้น เลเนียเดินขึ้นบันไดไปทันที นางระบ าทุกคนเดินตามหญงิสาวผมสีน้ าตาลผู้นั้น จนถึงตัวฉัน 

ฉันเดินขึ้นบันไดตามไปเรื่อยๆ เสียงโห่ร้องได้ดงัขึ้นดว้ยความตื่นเต้น และเมื่อไปถึงทีเ่วทีน่ัน ฉันมองไปรอบๆผู้คนข้างล่าง

ตามเกา้อี้ต่างๆ มีผู้คนนัง่อยู่กันมากกว่าก่อนที่พวกเราจะขึ้นเวทีซะอีก 

           เหล่านางระบ าทกุคนไม่รอช้า พวกเธอเดินเขา้จดุประจ าทีข่องตน ฉันมายืนอยู่กลางเวทีกับอซาเซีย เธอยกมงกุฎ

ดอกไม้นั้นขึ้นเหนือศีรษะ และพยกัหน้าให้ฉัน ในสุดของเวที พวกนกัดนตรีตา่งจับเครื่องดนตรีของตนและสาดส่องสายตา

มาใหแ้ก่นางระบ าทกุคน ราวกับถามว่า พร้อมหรือไม่  

           เหล่านางระบ าต่างพยักหน้าให้แก่พวกเขา   

            และแล้ว.....เสียงดนตรีแห่งความสนุกสนานก็เริ่มขึ้น! เหล่านางระบ าตา่งรา่ยร าด้วยความวอ่งไวและช านาญทันที 

จนบางทา่ฉันเกือบจะตามไปทัน แต่ยังดี ที่พวกเลเนียคอยชว่ยให้ มันก็เลยเป็นจุดที่ไม่นา่สนใจมากนัก พวกเราทุกคนต่าง

เต้นไปเรื่อยๆ  

           ในระหว่างที่ฉันกับอซาเซยี ต้องมาเต้นท่าที่แสนจะยากมากนั้น ฉันก็รู้สึกเหมือนมใีครบางคนจ้องมองมาที่ฉันอย่าง

ไม่กระพริบตา ฉันหันไปมองทางนั้นทันที  



            บริเวณแถวนั้นมใีครคนหน่ึงนั่งอยู่ คนๆนั้นแต่งกายเหมือนพวกชาวบา้นท่ัวไป แต่มใีบหน้าที่ขาวซีดและเรือนผม

หยักศกยาวประบ่าสีน้ าตาลเข้ม ดวงตาสีน้ าตาลขา้งหน่ึงที่ดูลึกลบัและเยือกเย็นจ้องมาที่ฉัน ส่วนอีกข้างหน่ึง มีหนังสีด า

คาดปดิไว้ ริมฝีปากของเขาเหยียดชี้ขึ้นกระตุกที่มมุปากเล็กน้อยอย่างคุ้นเคย ฉันรู้ทันทีเลยวา่...เขาคนนั้นเป็นใคร  

            ว่าแล้วฉันกับอซาเซยีต่างก็ตีลังกาและรา่ยร าต่อ อซาเซียโยนมงกุฎดอกไม้ให้ผู้ที่น่ังเก้าอี้ประธานอยู่ แต่ฉันเหวี่ยง

มงกุฎดอกไม้ไปให้คนๆนั้น มือทีข่าวซีดรับและ เขายิ้มให้ฉันทีหน่ึงราวกับจะบอกวา่ จะไปรอฉันท่ีหลังเวที ฉันท าเป็นยิ้ม

ตอบ และแล้ว......   

"แปะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"   

"เฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ!"  

           เสียงโห่ร้องด้วยความชื่นชมดงักระหึ่มขึ้นพร้อมกับเสียงปรบมือที่ดีใจ เพลงได้จบลง....เหล่านางระบ าทั้งหมดตา่ง

ท าความเคารพให้และเดินออกจากเวทีไม้นั่น พวกนางระบ าที่จะมาร่ายร าชดุต่อไปได้ขึ้นมาแทนที ่พวกเราทกุคนเดินลงมา

จากบันได และนั่งลงเพื่อพักผ่อนทันที  

           "นึกว่าไม่รอดซะและ" ฟินนั่งถอนหายใจ ในขณะท่ีเหล่านางระบ าได้พูดคุยกันตามประสาผู้หญิงอย่างเซ็งแซ่  

           "แต่สุดท้ายก็รอดได"้ อซาเซียพดูเสียงใสพร้อมกับบดิเอวไปมาเล็กน้อยเพื่อแก้เมื่อย 

          "เอาล่ะ รอดไม่รอดยงัไง พวกเราก็ท าตามหน้าที่ได้ดีที่สุดและ" เลเนียยืนบดิขี้เกียจอกีรอบ 

          เหล่านางระบ าทุกคนเมื่อได้ยินท่ีเลเนยีพูดก็พยักหน้าเห็นดว้ย ตัวฉันเองกเ็ช่นกัน หลังจากนัน้ทุกคนก็แยกยา้ยไปนั่ง

พัก เหลือเพียงแค่ฉันคนเดียวเทา่นั้น ท่ีนั่งอยู่แถวบันได ฉันหยิบผ้าเช็ดหน้าสีด าขึ้นมาเพื่อมาเชด็หนา้ และแล้วจู่ๆ กม็ีดอก

ลิลล่ีสีขาวกิ่งหน่ึงส่งมา   

         ฉันเงยหน้าขึ้นและเห็นชายผมหยักศกสีย้ าตาลผู้นั้นยืนยิ้มทีมุ่มปากอยู่ กับชายหนุ่มอีกสามคนในร่างชุดด า พวกนาง

ระบ าต่างเงียบไปทันทีและใช้สายตาจ้องมามองดว้ยความไม่ชอบแทน 

            "ร่ายร าได้สวยนี่ เฟรยา่" เสียงที่นุ่มนวลทักขึ้น 

            "อ่า....ขอบคุณค่า" ฉันรับดอกลิลล่ีและยิ้มอยา่งฝืนสุดๆ 

            "เจา้มาที่น่ีท าไม" เขาถามมาทันที....อืม.....ฉลาดดีนี่.....เล่นหลอกถาม..... "แล้ววิซิอัสล่ะอยูไ่หน เขามากับเจา้รึ

เปล่า" 

            "อ้อ....เจ้านั่นหรอ ฉันไม่รู้!" ฉันยักไหล่ "ฉันแอบมาที่น่ี แล้วนายล่ะ  มาท าอะไรท่ีนี่"  



            "ข้าเหรอ....." เสียงของเขาสูงขึ้นเล็กน้อย "ข้าก็แคม่าดงูานเทศกาลรื่นเริงของพวกมนุษย์ เผือ่บางที ข้าอาจจะจดั

งานเทศกาลที่แคว้นของขา้บ้าง" 

             ...ตอแหลส้ินดีเลย......พูดมาตรงๆเลยซี้....ว่าจะมาขโมยมงกุฎน่ะ... 

            "หรอ....ก็ดีนะ บ้านเมืองของนายจะได้ร่าเริง" ฉันลุกขึ้นและก าลังจะเดินไปหาพวกเลเนีย แต่ว่า ร่างสูงของเขาผู้นั้น

ยืนบังไว้ รอยยิม้ของเขากระตุกหนึ่งที ฉันเงยหนา้ขึ้นมาและยิ้มแหง้ๆ  

            "ไปเที่ยวกับข้ามัย๊" เขาชวน              

               .......นั่น.......เข้าแผนฉันและ......เสร็จ......แต่...ท าไมติดกบัง่ายจัง......หรือว่า...ทีปีสมันจะงี่เงา่...... 

           "จริงเหรอ.....ดีเลย ฉันก าลังจะไปเที่ยวรอบเมือง และก็อยากหาเพื่อนไปด้วยเลย"  

            พอพูดจบ เขากเ็ดินไปกับฉันทันที ชายหนุ่มทั้งสามคนเดินตามมาตดิๆ พวกนางระบ าทั้งมองฉันกับทีปีสด้วยความ

เป็นห่วง ฉันเอามือไปไว้ขา้งหลังและยกนิ้วโป้งให้ เพื่อให้พวกเขาโล่งอก  

          ในระหว่างที่ฉันเดินไปกับทีปีสอยู่นั้น ก็เดนผ่านกลุ่มคนจ านวนมาก ผู้คนแถวนั้นไม่สงัเกตเลยแม้แต่น้อย แม้แต่พวก

นักรบครูเสดกเ็ช่นกัน ทีปีสซื้อของให้ฉันมากมาย ไมวา่จะเป็น ขนม เสื้อผ้า หรือ แม้แต่กระต่ายก็ยงัซื้อให้....ดูท่า...หมอนี.่..

ท่าทางจะถนดัทางด้านปรนนิบัตดิูแลผู้หญิงเกง่......และแล้วจู่ๆเขาก็หันไปถามพวกชายหนุ่มที่ตามหลังมา 

          "หาพวกมันเจอรยึัง" เสียงที่นุ่มนวลเอ่ยถาม 

          "ยังครับ" หน่ึงในชายสามคนชุดด าตอบชัดเจนมา "พวกเรากระจายกองก าลังตามหาอยู่ครับ ท่านจะใหเ้ก็บมันหรอ

ครับ" 

            "ไม่ต้อง...." เขาแผ่วเสียงเบาลง "สะกดรอยตามพวกมันไปกพ็อ...." 

           "ท่านครับ! แล้วเรื่องนั้น......." ชายหนุ่มอีกคนหน่ึงในสามคนน้ันถามทันที "ท่านจะปล่อยไปงา่ยๆหรอครับ" 

          ชายหนุ่มหวัเราะด้วยความเบิกบาน...... 

          "ใจเย็นๆซิ ไม่ต้องรีบ" เขาพูดช้าๆและหันมามองที่ฉันพร้อมกับเอามือที่เย็นเฉียบของเขาลูบหัวของฉันเบาๆ "เดี๋ยวมัน

ก็มาเอง เราแคค่อยเหล่านกไนติงเกลก็เทา่นั้นแหละ"  

         .....หมายความว่าไงนะ.......แค่คอย.......ฉันรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเลยราวกับว่าครั้งนี้ ทีปีสมาเหนือเมฆ......แต่ไม่ว่า

ยังไงฉันก็ต้องล่อไม่ให้ทีปีสไปเอามงกุฎได้หรอก.......  

 



        ห่างจากใจกลางเมอืงไปไม่มาก มีพิพิธภัณฑ์แห่งหนึง่ที่ถกู่อสร้างดว้ยอฐิสีขาวสะอาดตั้งตระหง่านอยู่ ชายฉกรรจ์

หลายร้อยคน ในชุดเกราะสีเงินท่ีถูกตราด้วยโล่ ยืนคุมสถานท่ีแหง่นี้ พวกเขามองไปรอบๆและเดินตรวจตราสถานท่ีกัน

อย่างไมต่กบกพร่อง สายตาที่มุง่มั่นของพวกเขาตา่งจับจ้องทุกจดุที่ตนเองยืนประจ าการอยู่ และแล้วก็โอเวนก็เดินมาพร้อม

กับใส่ชุดเกราะของเขาอย่างเรียบร้อย พวกเขาเหล่าท าความเคารพตามยศทางทหารทันที 

            "ทางนีเ้ป็นยังไงบ้าง" เสียงที่เข้มงวดเอย่ถาม 

            "ไม่มีความผดิปกตคิรับ" พวกเขาเหล่านั้นตอบอยา่งมั่นใจ 

           "ดี....เจอตัวมันเมื่อไหร่ ส่งมาให้ขา้ทันทีท่ีใจกลางเมือง" มือของเขาก าแน่นขึ้นดว้ยความแคน้และพูดด้วยน้ าเสียงที่

เคียดแค้น "เดี๋ยวข้า......จัดการมนัเอง..." 

             "ครับ ท่าน" 

           ชายผู้น้ันเดินต่อไป และมชีายสวมชดุเกราะอีกสองสามคนเดินตามไปด้วย พวกชายฉกรรจท์ี่เฝ้าอยู่นั้นท าความ

เคารพจนชายผู้เป็นหัวหน้าเดินจากไป พวกเขาก็ยืนตรงราวกับตุ๊กตาเช่นเดมิ และแล้วจู่ๆ ก็มีผู้สวมชุดเกราะเดินมากันสาม

คนและสวมหมวกเหล็กอย่างดมีาก พวกเขาเดินผ่านพวกชายฉกรรจ์เหล่านั้น พวกเขามองด้วยความระแวง  

           "เฮ้ย! เดี๋ยว!" ชายคนหน่ึงเรียก 

           ผู้สวมเกราะทั้งสามหยดุเดินและหันมามองพร้อมกัน 

           "พวกเจา้มาจากหน่วยไหน" ชายคนนั้นถามมา  

           ผู้สวมเกราะทั้งสามคนมองหน้ากัน พวกเขาไม่ตอบอะไรท้ังส้ินแต่กลับชักดาบและเหวีย่งหมุนเป็นบูมเมอแรง พวก

ชายฉกรรจ์เหล่านั้นรีบชกัดาบออกและพุ่งร่างเขา้หาผู้สวมเกราะลึกลับทันที!   

"อ๊ากกกกกกกกกกกกกกก!"   

"ซ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ!"   

            เสียงกรีดร้องกลับมาแทนเสียงดาบปะทะกัน ร่างของพวกเขาขาดเป็นส่วนๆทันทีราวกับหมูที่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆ เสียง

โลหิตที่ได้ไหลออกราวกับน้ าพุไดด้ังราวกับจงัหวะเพลงช้าๆ ร่างทีถู่กหั่นได้ร่วงลงสู่พื้น......และเมื่อสัมผัสกับโลหิตที่เจ่อนอง

ผืนดิน....ก็ลุกเป็นไฟ.....มอดไหม้ร่างเหล่านั้นจนกลายเป็นผงธุลีทนัที เหลือเพียงแต่กองโลหิตขนาดใหญ่....  

            ดาบท่ีถูกหมุนน้ันกลับมาสู่เจา้ของ ผู้สวมเกราะลึกลับรับและมองดกูองเลือดนั้น ผู้สวมเกราะลึกลับทั้งหมดเปิด

หมวกเหล็กออก เผยให้เห็นใบหนา้ที่พวกเราคุ้นเคยเป็นอยา่งดี นั่นก็คือ.....คาร์มิล...รอย....และ... 

วิซิอัส  



           "เฮ้อ....ไม่น่าไปนรกไวเลย" คาร์มิลสงสารและส่ายหวั 

           "ไปๆก็ดี จะได้ไม่ขัดงาน" รอยมองดว้ยความรู้สึกเฉยๆ "อยากเขา้มาแส่เอง" 

           "หยุดพูดได้และ" วิซิอัสหันไปเดินน าหน้าทันที "ไปเหอะ" 

           รอยกับคาร์มิลเดินตามไปเขาไป พวกเขามองหน้ากันและยิ้มเล็กน้อยราวกับเดาเลยวา่เพื่อนของเขาก าลังคิดอะไร

อยู่ 

            "เจ้ากลัวทีปีสมาชิงก่อนเหรอ" รอยลองถาม 

           วิซิอัสพยักหน้า 

           "กลัวทีปีสแย่งไป หรือว่ากลัวท่านเฟรย่าถูกขืนใจวะ่" คาร์มิลพูดลอยๆ 

           วิซิอัสหันมามองตาขวางและใช้ศอกกระทุ้งไปท่ีท้องของคาร์มิลทันที 

           "เลิกพูดไร้สาระได้และ" เสียงที่เย็นๆต่อว่ามา ท าให้รอยหัวเราะทันที "ข้าคดิถูกรเึปล่าที่เพื่อนอย่างเจา้น่ะ"  

           "เฮ้ย! คิดถูกซวิ่ะ" คาร์มิลรูสึ้กจุกและยิม้เจื่อนๆ "อย่างน้อย ข้าก็สามารถพดูเรื่องไร้สาระให้เจา้คลายเครียดได้น่ะ 

โดยเฉพาะ เรื่องผู้หญิง"   

           พวกเขาทัง้หมดเดินไปเรือ่ยๆและขึ้นบันไดหินอ่อนสีขาวไป พร้อมกับเห็นประตูไม้เก่าๆ มันเก่ามากถึงขนาดถีบได้

ครั้งเดยีวก็พังแล้วของอาคารถูกปิดไว้อยู่ เมื่อไปถงึชายหนุ่มทัง้สามมองหน้ากัน รอยเดินมาและเคาะประตใูห้  

"แอ๊ดดดด"   

              เสียงประตูเกา่ๆได้เปดิออก ชายสวมชดุเกราะอีกสองคนยืน่หน้าออกมาและมองพวกเขาดว้ยสายตาที่หวาดระแวง  

             "พวกแกเป็นใคร" เสียงค ารามว่ามา 

             "อ่า....เป็นพวกเฝ้ามงกฎุน่ะครับ" คาร์มิลเริ่มโกหกตามประสาความถนดั 

             "มงกุฎไหน" ชายผู้น้ันถามต่อ 

             "มงกุฎกษัตริยแ์วมไพร"์ รอยตอบเสียงเขม้ 

             "เชิญ!"  



             ชายผู้น้ันเปิดประตูออก พวกเขาได้เดินเขา้ไป และมองไปรอบๆ เห็นของตัง้โชวว์างไว้ตามมุมห้องและระเบียงเตม็

ไปท่ัว ไม่ว่าจะเป็นชดุเกราะ เสื้อผ้าชุดตา่งๆ หนังสือ ภาพวาด เปน็ต้นต่างๆ เหล่าชายฉกรรจ์ตา่งมองพวกเขาสามคนด้วย

ความระแวง  

             ชายผู้เปิดประตูเดินน าไปเรื่อยๆ พวกเขาทัง้หมดเดินผ่านพวกชายฉกรรจเ์หล่านั้น และเดินต่อไปเรื่อยๆจนไปถึง

ห้องแห่งหนึ่ง ประตูห้องนั้นถกูสลักเป็นลายเทวดาสยายปีกขนนก ชายหนุม่ทั้งสามมองประตูนั้นดว้ยความสะอิดสะเอียน

อย่างยิ่ง ชายผู้เปดิประตูหันมาและบอก 

             "นี่แหละ...ห้องเก็บมงกฎุทั้งหมด" เขาวา่และก าชับ "เฝ้าให้ดีๆด้วยล่ะ" 

             รอยกับคาร์มิลยิ้มกว้าง พวกเขาทั้งหมดพยกัหน้ารับค าส่ังอย่างดี 

             "ได้เลยครับ" คาร์มิลลากเสียงยาวๆ 

             "พวกเราจะดูแลอย่างด"ี รอยพูดอย่างนอบน้อม "ไม่ท าใหผิ้ดหวังแน"่  

             ชายคนน้ันมองหนา้ด้วยสายตาระแวงเล็กน้อย แต่เขาก็พยักหน้า พวกรอยยงัคงยิ้มกวา้งเพื่อความรับประกัน และ

แล้วเขาผู้นั้นเดินจากไป เหลือเพยีงแคช่ายหนุ่มทั้งสามคนยืนอยู่ คาร์มิลหันมามองหน้าเพื่อนๆทัง้หลาย  

             "เป็นไง เรื่องความรับประกัน คาร์มิลผู้นี้ถนัด" เขายิ้มที่มมุปากและท ามือเป็นสัญลักษณ์โอเค 

             "เอาเหอะ เรื่องโกหก ยกให้เจา้เลย" รอยส่ายหัวและเปิดประตูออก 

             พวกเขาเดินเขา้ไปในห้องนั้น ห้องนั้นมืดสนิทและเย็นยิ่งกว่าห้องอื่นๆ มีคราบตะไคร่เกาะตามพื้นและแสงเทียน

หร่ีๆจากเชงิเทียนท่ีตั้งอยู่ทีมุ่มห้อง ห้องนั้นไม่มีอะไรอยู่เลย นอกจากมเีพียงมงกุฎท่ีถูกตัง้อยู่บนหมอนสีแดงก ามะหยี่นุม่ๆ 

มันถูกตัง้แท่นหินที่กลางห้อง  

             พวกเขาเดินเขา้ไปดูใกล้ๆ มงกุฎน้ัน มันท ามาจากกิ่งของดอกกุหลาบสีด าสนิทที่มีหนามและแหลมคมกริบถูกถกั

ทอขึ้นมา ดูภายนอกนั้นกเ็หมือนมงกุฎธรรมดาๆ แตม่ีช่องวา่งที่มองกุฎเป็นรูปคา้งคาวขนาดใหญ่ราวกับว่าจะใหว้างเข้าที่ 

รอยกับคารม์ิลมองด้วยความสงสัย คิ้วของพวกเขาชนกันทันที  

             "นี่คือ มงกุฎกษัตริยแ์วมไพร์จริงๆเหรอ" น้ าเสียงของรอยเต็มไปด้วยความงงงวย 

             วิซิอัสพยักหน้า สายตาทีคมกริบจับจ้องมองมงกุฎหนามธรรมดาๆวงนั้น  

             "มงกุฎหนามเนี่ยนะ" คาร์มิลร้องทักท้วง 

             "อืม" วิซิอัสพยักหน้า 



             คาร์มิลหันไปมองอีกครัง้ 

             "งั้นจะรอชา้อยู่ไย ก็หยิบเลยซี!้" มือของคารม์ิลยื่นไปเพื่อทีจ่ะหยิบ 

             "เดี๋ยว! นี่อาจเป็นกับดกัก็ได้" รอยพูดทันที  

             "เจ้าวิตกจริตเกินไปและ รอย" คาร์มิลถอนหายใจและก าลังจะหยิบ "ลาภลอยอยู่ตรงหนา้ ไม่หยิบก็โงเ่ต็มท"ี  

               "โอเวนมันไม่คิดตื้นๆหรอก คาร์มิล" รอยแย้ง "เข้าไมค่ิดว่ามันแปลกไปหน่อยเหรอ มาวางมงกุฎในห้องทีม่ี

บรรยากาศเหมาะสมกับแวมไพร์อย่างพวกเรา" 

             คาร์มิลขมวดคิว้ เขาละมือออกและหันไปถามวิซิอัส 

             "งั้นมันอยู่ไหนล่ะ วิซิอัส" 

             ชายหนุ่มผมสีด ากระพริบตา เขากวาดสายตาไปรอบๆห้องสี่เหลี่ยมแคบๆนี่ 

             "ไม่รู้....." เสียงที่เยอืกเยน็ ดุจขั้วน้ าแข็งว่า "แต่ที่แน่ๆ....อยู่ห้องนี้แน่นอน...ข้าได้กล่ินไอจากมัน...." 

             "งั้นก็มองดูรอบๆห้องนี้ละ่กัน" รอยเดินรอบๆห้อง "เจอไม่เจอ ค่อยวา่กันอกีท"ี 

             ชายหนุ่มทั้งสามคนเดินดูรอบๆห้อง คารม์ิลเดินไปและลองกระทืบแผ่นหินในห้องดู รอยลองเคาะตามฝาผนงั ส่วน

วิซิอัสตา่งกด็ูตามเชิงเทียน แต่ทวา่...ก็ไม่มีความผิดปกติแต่อย่างใดในห้อง ชายหนุม่ทั้งสามเดินกลับมาดมูงกุฎอีกครั้ง  

               "เจอมั๊ย" วิซิอัสเอ่ยถามดว้ยน้ าเสียงทีเ่ย็นๆ  

             "ไม่น่ะ...เจ้าล่ะ คารม์ิล" รอยส่ันหัว 

             "ไม่เลย" คาร์มิลยักไหล่ "แล้วเจา้ล่ะ" 

             วิซิอัสส่ายหัวและจ้องทีม่งกุฎอีกครั้ง 

             "แล้วมันอยู่ไหนเนี่ย" คาร์มิลเกาหวัแกรกๆ 

             "รึว่าวงนี้จะเป็นของจริง" รอยกอดอกและมองมองกุฎอยา่งพินิจพิเคาระห์ "เจา้จะเอายงัไงล่ะ วิซิอัส" 

             ชายหนุ่มผมสีด าสนิทเงยีบซักครู่ เขานัง่ยองๆลงและเคาะที่แท่นหินน่ันแรงๆ 

"ป๊อกๆ"  



            ทุกคนขมวดคิว้ทันที ชายหนุ่มผมสีด าเงยหน้าขึ้นไปมองเพื่อนของเขา เพื่อนๆของเขานั่งลงข้างๆเพื่อฟังเสียงอีก

ครั้ง 

"ป๊อกๆ"  

            เสียงเคาะไดด้ังอกีครั้ง มนัเป็นเสียงที่แปลกไปจากการเคาะหินทั่วไป ชายหนุ่มผมสีทองเงยหน้าขึ้นและพยักหนา้ 

ส่วนชายหนุ่มผมสีน้ าตาลยิ้มกวา้งทันที 

            "เสียงนีม่ัน.....ใช่แน่ๆ" รอย ยิ้มปุ๊บปั๊บและหันหน้าไปมองเพื่อนของเขา 

            "มันกลวง" วิซิอัสบอก "ข้าเดานานและวา่มันนา่จะอยูใ่นน้ี" 

            "แล้วท าไมไมม่าเคาะแตแ่รกว่ะ" คาร์มิลมองหน้าเพื่อนของเขาด้วยความซังกะตาย "ปล่อยให้หาอยู่ได"้  

            "ข้าคดิวา่อาจจะซ่อนที่อืน่" น้ าเสียงเรียบๆตอบ 

            "พระเจา้ชว่ย! มายก็อด! ท าไมเพื่อนขา้ขี้ระแวงแบบนี!้" คาร์มิลเอามือก่ายหน้าผาก 

            "ระแวงจะรักษาชีพไดน้านนะ" รอยตอบส้ัน 

            "งั้นงัดมันออกมาเล๊ย!" พูดจบคาร์มิลก็ลุกขึ้นและชกัดาบออกมา  

            วิซิอัสกับรอยลุกขึ้นมาชา้ๆ คารม์ิลควงดาบหัวรูปขวานสามรอบและฟันเขา้ไปที่ฐานทันที!                

"ฉัวะ!"   

            เสียงคมดาบได้ตัดแท่นหินน้ันดังขึ้น แท่นหินนั่นขาดออกอย่างง่ายดายราวกับแผ่นกระดาษ มงกุฎหนามนั่น

กระเด็นลงมาและหล่นสู่พื้น เหลือเพียงแต่ตอกระดาษ และมีกล่องๆไม้ที่ถูกแกะสลักเป็นรูปปีศาจกระหายเลือดก าลังสยาย

ปีกค้างคาวอยู่บนหนา้กล่อง วิซิอสักับรอยนั่งลงทันที คารม์ิลเก็บดาบและนั่งขา้งๆ  

           "ใช่รึเปล่า วซิิอัส" รอยหันมาถาม 

           วิซิอัสพยักหน้าชา้ๆและเอามือที่เรยีวยาวลูบกล่องเบาๆ 

           "งั้นก็หยิบมาเล๊ย!" ว่าแล้วชายหนุม่ผมสีน้ าตาลก็หยิบกล่องออกมาทันที 

            "คาร์มิล เดีย๋วก็มีกับดักหรอก" รอยเตือน 

          "กับดักอาไร!๊ ไม่มีร๊อก" คาร์มิลยืนขึ้นและหัวเราะฮา่ๆ 

          ชายหนุ่มผมสีด าสนิทเหลือบมอง 



          "เดี๋ยวก็รู้...." 

           คาร์มิลหันหลังและก าลังจะเดิน แต่ทว่า!  

"ฟุบ!"  

"ฉึก!"  

          มีวัตถุอยา่งหน่ึงวิง่ตดัผ่านหน้าเขา และปักเขา้ไปอย่างแรงที่ผนังห้องอีกดา้น ทุกสายตาหันไปมองวตัถุส่ิงนั้น มัน

เป็นลูกศรสีส้มอมทองปกัอยู่และมีน้ าใสๆไหลไปอาบฝาผนัง ที่หางของลูกศร เป็นรูปหัวของนกอินทรี ชายหนุ่มผมสีน้ าตาล

กลืนน้ าลายดงัเอื๊อกทันที  

            "นั่นมันลูกศรอาบน้ ามนต์นี่" คาร์มิลท าหน้าเหยเก 

           "ข้าบอกแล้วมกีับดัก" รอยลุกขึ้น "ถ้าเจ้าเดินอกีก้าวมันจะมาเป็นฝูงแน"่  

            "เจา้เอาไปเลยล่ะกัน" คาร์มิลโยนกล่องไปให้วซิิอัสทันที  

            ชายหนุ่มผมสีด ารับและเดินน าหน้า มือของพวกเขาทุกคนชักดาบออกอีกครั้งและตัง้ท่า สายตาของพวกเขามองไป

รอบๆห้อง  

           "รู้ใช่มั๊ย วา่เวลาหนีกับดักขนาดนี้ต้องท ายังไง" วิซิอัสเอ่ย 

           รอยกับคารม์ิลพยักหน้า เท้าของวิซิอัสกา้วไปข้างหน้าสองสามก้าว....และ.....ทันใดนั้น! 

"ฉึกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"  

           ลูกศรสีส้มอมทองจ านวนมาก ได้พุ่งออกมาจากฝาผนังทกุด้านทันที! ชายหนุ่มทั้งสามกระโดดขึ้นสูงไป

ถึงเพดานของหอ้ง ลุกศรเหล่านั้นเล็งไปที่แวมไพร์ทั้งสามและพุ่งเข้าหาอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าอสุนีบาตฟาดลงมา

สู่ปฐพี อกีเพียงอึดเดียวนัน้ พวกมนัก าลงัจะแทงทะลุเข้าสู่ร่างของพวกเขา!!!!!!!    

 

"แปะๆๆๆๆๆๆ"  

"เฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ!"  

         เสียงปรบมือและเสียงโห่ร้องด้วยความยินดีได้ดังอกีครัง้ พวกนางระบ าได้โคง้ค านับลงและได้เดินลงจากเวที พวกนกั

ดนตรีก็เช่นกัน พวกนางระบ าที่น่ังรออยู่ดา้นหลังเวทีหันไปมองพวกเขาเหล่านั้นก าลังเดินลงมา เลเนียลุกขึ้นและกระพริบ

ตาชา้ๆ   



            "เรียบร้อยดีใชม่ั๊ย" เสียงหวานๆเอ่ยถามทันที 

            หน่ึงในนักดนตรีผู้หน่ึงตอบแทน  

           "ดี แผนด าเนินได้สวย" 

           เมื่อพวกนักดนตรีและนางระบ าทุกคนมาถึงก็นั่งพักเหมือนเดิม เสียงประกาศจากพีธกีรในงานยงัคงดังต่อไป และ

แล้วจู่ๆกม็ีกลุ่มแมวตวัเล็กๆกลุ่มหน่ึงเดินมา แมวสีด าตัวเล็กๆตวัหน่ึงเดินมาหาพวกเลเนีย นัยนต์าสีเหลืองดัง่บุษราคัมได้

จับจ้องด้วยสายตาที่จรงิจงั  

          "เป็นอย่างไรบ้าง" แมวตวันั้นถามดว้ยน้ าเสียงที่ร้อนรน 

         "แผนด าเนินไปได้สวย เนตโต้" ฟินบอกและใช้ผา้สีชมพูบางๆผืนหนึ่งคลุมศีรษะ "เหลือแค่นิดเดียว พวกเจา้น่าจะใช้

ร่างแปลงบ่อยๆนะ น่ารักดีและกไ็ม่มีใครจับได้ด้วย" 

           แมวสีด าตวันั้นนั่งลงและแกว่งหางไปมา 

         "แต่ข้าไมช่อบ" เสียงเล็กๆเท่ากับร่างกายวา่ "มันท าให้พวกขา้ไม่สง่าและหมดราศี.....พวกข้าเป็นพวก แอนนิแวม

ไพร์ (anivampire) นะ....จะให้พวกขา้มาแปลงเป็นร่างเล็กๆให้พวกแมวจริงๆกระทืบหรอ...." 

          "เฮ่อ....แต่วา่พวกเจา้น่ะ แตก่่อนก็เคยเป็นแมว" อซาเซียหยิบมีดส้ันมาเช็ดกับผ้าเช็ดหน้าของเธอ 

         "ใช่....แต่ตอนน้ีไม่ใช"่ เนตโต้หันไปตอบทันที  

         "เอาล่ะครับ ขอเชิญนักดนตรีและนางระบ าทุกท่านมารับรางวัลจากทา่นเจา้เมืองเลยครับ" เสียงประกาศของพิธีกรดงั

ขึ้น ทุกคนเงยหน้าขึ้นและหันไปมองที่เวที  

          เลเนียลุกขึ้นและเหน็บแดกเกอร์ดา้มหนึง่ตรงกางเกง 

          "ได้เวลาและ" เสียงที่อ่อนหวานแปรเปล่ียนไปทันที นัยน์ตาสีแดงดัง่โลหิตฉานหันไปมองหนา้พวกนกัดนตรีและนาง

ระบ า 

          พวกเขาทกุคนพยกัหน้า แมวเหมียวสีด าสนิทหาวและลุกขึน้พร้อมกับเดินย่างกรายกลับไปท่ีกลุ่ม 

          "ห้ามพลาดล่ะ เลเนีย" แมวตัวนั้นบอก 

          หญิงสาวผมสีน้ าตาลพยักหน้า และเดินน าออกจากหลังเวทีไป พวกนักดนตรีและนางระบ าที่เหลือเข้าแถวและเดิน

ตามมาอยา่งเป็นระเบยีบเรียบร้อย เสียงปรบมือจากผู้คนที่นั่งดูไดด้ังขึ้น พวกเขาทุกคนมายืนอยู่ดา้นหน้าเวทมีีและท า

ความเคารพอีกครั้งเป็นการขอบคุณตามมารยาท   



          เบื้องหน้า มีชายแก่ยงัคราวพ่อคนหนึ่งนั่นงอยู่บนเก้าอี้ประธาน ในมือของเขามีพวกกล่องไมก้ล่องหนึ่ง เลเนยีเดิน

ออกมาเบื้องหนา้และถอนสายบัวอย่างสวยงาม ชายผู้น้ันส่งกล่องไม้ให้ มือทีเ่รียวและอ่อนนุม่ของเธอรับมา เสยีงปรบมือ

ดังอีกครั้ง เธอเดินถอยหลังและถอนสายบัวให้อีกครัง้ก่อนยืนประจ าที่  

           "และ ต่อไปน้ีขอเชิญท่านเจ้าเมืองตัดริบบิ้นเพื่อเปิดงานเทศกาลอีสเตอร์ ประจ าปี ค.ศ. 1588เลยครับ" 

           "แปะๆๆๆๆๆๆ" เสียงปรบมือดังตามมา ผู้คนในงานต่างจับจ้องมองไปริบบ้ินด้วยความอยากรู้อยากเห็น 

           ชายแก่ลุกขึ้นและเดินไปที่ท่อนไม้คู่หน่ึงที่ขึงริบบ้ินก ามะหยี่สีขาวไว้ นักดนตรีคนหน่ึงถือดาบเล่มหน่ึงและส่งให้ชาย

ผู้นั้น ชายผู้น้ันรับและก าลังจะใชด้าบเล่มนั้นตัดริบบ้ิน นักดนตรคีนน้ันเหลือบมองไปที่เลเนีย หญิงผู้นั้นพยักหน้า และ.......

เพียงแค่ชัว่พริบตา......  

"ฉัวะ!"  

"อ๊ากกกกกกกกกกกกกก!"  

"กร๊ีดดดดดดดดดดดดดดดด!!!"  

           เสียงกรีดร้องดว้ยความทรมานและความกลัวจนหวาดผวาดังขึ้นเมื่อคมดาบท่ีก าลังจะตดัริบบ้ินน้ันถูกนักดนตรีผู้นั้น

แย่งมาและมันได้ตดัเศียรของของเขาทันที เลือดสีแดงสดที่ยังอุ่นๆได้สาดกระจายไปทั่วบรเิวณแถบน้ัน ผู้คนได้วิ่งออกไป

จากงานกระจัดกระจายไปทั่วทันที แต่ทว่า พวกกองคารวานท้ังไดบุ้กเข้าไปและไดใ้ช้อาวุธท าลายผูค้นให้หมดส้ิน 

"กร๊ีดดดดดดดดดดด!"  

"อ๊ากกกกกกกกกกกกก!"  

           เสียงกรีดร้องยังคงดงัก้อง บริเวณงานน้ันเตม็ไปด้วยน้ าสีแดงฉานอุ่นๆและข้นๆไหลไปท่ัวพืน้ดิน ร่างที่พวกเขาท า

งายได้รว่งลงสู่พื้นดินที่ล่ะคนๆอยา่งรวดเรว็ จาก10 คน.....กลายเปน็ 50 คน ...จาก50....ก็กลายเป็น 70...และ ตอนนี้ก็

กลายเป็น100กว่าคนได้ นึกไมถ่ึงเลยวา่ เพียงแค่กองคาราวานเล็กๆ กองเดียวจะสามารถท าลายรา่งมนุษย์เหมือนกันได้

อย่างว่องไว ไม่ว่ากระทั่งเด็ก ผู้ใหญ่ คนตั้งครรภ์ หรือแม้กระทัง่...คนชรา.... 

"ตายซะ! ไอ้พวกพอ่มดแม่มดเถ่ือน!"  

            เสียงที่เกรี้ยวกราดดังขึ้นทุกสายตาได้หันไปมองตามเสียงนั่น และเห็นกองทัพผู้สวมชุดเกราะจ านวนเป็นหา้สิบกวา่

คน เจ้าของเสียงผู้นั้นเดินมาด้วยที่ขาที่ท าดว้ยไม้ขา้งหน่ึง ไม่มีใครไม่รู้จักเขาผู้นี้ ใช่แลว้.....เขาน่ะแหละ โอเวน   ฮา

เดินลอร์ด.... พวกผู้สวมเกราะทั้งหมดไม่รอชา้ พวกเขาต่างก็วิง่โรมรันเข้าหาพวกกองคาราวานทันที!  

"เมี้ยว!"  



"ฟ่อ!~"   

           จู่ๆ ก็มีวิฬาร์กลุม่หนึ่งกระโดดขวางหน้าทันที พวกมันจ้องดว้ยนัยน์ตาที่เต็มไปดว้ยความเคยีดแค้นและส่งเสียงร้องขู่

ฟ่อๆ ขนของพวกมันตัง้ชันและหางของพวกมันชี้ขึ้นด้วยความโกรธ พวกผู้สวมเกราะเดินถอยหลังมาและมองดว้ยความ

สงสัย        

           "ท่านครับ! แมวพวกนี"้ ชายคนหน่ึงหันไปถาม 

           "ฆ่ามันให้หมด ไม่ต้องสนใจ! มันก็แคแ่มวเถื่อนธรรมดาๆ!" ชายหนุม่ขาไม้ผู้น้ันแผดเสียงใส่           

           พวกผู้สวมเกราะทั้งหมดใช้ดาบฟาดฟันเหล่าแมวพวกนั้น พวกมันพยายามหลบ แต่กถ็ูกคมดาบของพวกนั้นฟันไป

ที่ร่าวงและเหวีย่งไป ร่างของพวกมันกระแทกลงสู่พื้นและกระจัดกระจายไปทั่ว เลือดสีด าอมมว่งเล็กน้อยๆไหลนองพื้นแถบ

นั้น  

            "เนตโต!้" ฟินตะโกนเรียกดว้ยน้ าเสียงทีต่กใจ  

            พวกกองคาราวานท้ังหมดวิ่งเข้ามาโจมตเีพื่อชว่ยเหลือแมวตัวเล็กๆเหล่านั้น แต่กถ็ูกพวกผู้สวมเกราะกันไว้ พวก

คาราวานใช้อาวุธของพวกเขาฟาดฟันไม่หยุด แต่ผู้สวมเกราะแขง็แกร่งกว่า ท าให้เหล่ากองคาราวานต้านไม่ไหว ร่างของ

พวกเขานอนจมกับกองเลือดสีแดงสดด้วยอาการเจ็บปางตาย   

             แมวสีด าตัวหน่ึงก าลังลุกขึ้นด้วยความเจ็บปวดเล้กน้อย แต่ก็ถกูชายผู้สวมชาไมเ้หยียบเขา้ไปท่ีร่างของมันทันที! 

เลือดสีด าอมม่วงไอ้ถูกกระอักเลือดออกมาจากปากเล็กๆของแมวตัวนั้น   

            "อ๊าก!" เสียงที่ร้องด้วยความเจ็บปวดจากแมวตวันั้นร้อง 

            "น่าเสียดายนะ เจา้แมวเหมียว ท่ีต้องส่งพวกแกลงนรกไปก่อน" น้ าเสียงที่เต็มไปด้วยความเหยียดหยามของโอเวน

ว่า เขาหัวเราะด้วยความสะใจ "แต่พวกแกดันมาแส่ในการฆา่พวกดาร์โกวาเนยีเอง" 

            นัยน์ตาสีเหลืองบุษราคมัได้เหลือบมองด้วยความเกลียดและแค้นยิ่งกวา่ส่ิงใด 

            "แน่ใจหรอว่าลงนรกน่ะเหมาะกับพวกขา้น่ะ โอเวน" แมวตั้วนั้นหัวเราะดังกว่า  

           สีหน้าของชายผู้สวมขาไม้นั้นเปล่ียนไปทันที จากสีหน้าทีเ่ต็มไปด้วยความเยาะเยย้ กลายเป็นสีหน้าที่เต็มไปดว้ย

ความพิศวง เขาเอาขาไม้ออกทันทีและเดินถอย  

           "แกพูดได้.....รึว่า......แก....เป็น....." น้ าเสียงของเขากลับส่ันเครือดว้ยความไม่อยากเชื่อ  



           วิฬาร์ทั้งหมดประคองตวัขึ้น ร่างที่เตม็โชกไปดว้ยเลือดสีด าอมมว่งนั้น บัดนี้ไดก้ลับคืนเขา้สู่ปากแผลที่ถูกฟัน แผลที่

เปิดกว้างค่อยๆแคบลง แคบลง จนปิดสนิท สายตาจากพวกมันจับจ้องเหล่าผู้สวมเกราะทกุคนท่ีลุกโชนราวกับนกัล่าที่จะ

ฆ่าเหยื่อที่ไมม่ีทางสู้ พวกมันหัวเราะดังล่ันดว้ยน้ าเสียงที่เตม็ไปดว้ยความบ้าคลัง่  

            "ใช่....ข้าไง....เนตโต้...." เสียงที่เล็กๆแมวตัวนั้นได้แปรเปล่ียนไป กลายเป็นเสียงค ารามราวกับเสือร่างใหญ่ มันได้

ตอกย้ าความทรงจ าของชายสวมขาไม้ผู้น้ัน "แอนนิแวมไพร์ท่ีแกไดเ้หวี่ยงลงไปทะเลด าไงเมื่อ5ปีก่อนไงล่ะ....." 

          "ไม่จริง....ข้าฆ่าพวกแกไปแล้วนี่.....เป็นไปไม่ได้ที่พวกแกยังอยู่ที่นี่" โอเวนไม่เชื่อ 

          "แวมไพร์น่ะ ตายยากนะ ผู้บังคับบัญชาการเหล่าครเูสด แห่งกองทัพ Sifapi" เสียงค ารามนัน่ว่า "มันจะไม่มีทางตาย

เด็ดขาด ถา้มันยงัไม่ได้ฆา่ศัตรคููแ่ค้นของมันด้วยตัวมันเอง....."  

           และทันใดนัน้ จู่ๆ ผู้สวมชุดเกราะต่างมองด้วยความหวาดผวา วิฬาร์เหล่านัน้ต่างสะบัดขนที่สวยและอ่อน

นุ่มของพวกมนัออกทั้งหมด จนเหลือเพียงแค่หนังหุ้ม ร่างของพวกมันไดข้ยายใหญ่ขึน้ ใหญ่ขึน้ ใหญข่ึ้นเร่ือยๆ

....จนหนัง ที่หุ้มอยู่ไดข้าดออกเปน็ชิน้ๆ เหลือเพียงแต่เนื้อแดงๆเปน็กล้ามเนือ้เกาะติดกบักระดูก ร่างของมัน

ใหญ่กับเสือด าสิบกว่าตัว ปกีค้างคาวสีด าสนทิผืนใหญ่ได้งอกออกมาจากแผ่นหลังที่เรียบๆและสยายแผ่กว้าง 

เขี้ยวของพวกมนัยาวและแหลมคมกริบราวกบัใบมีด นัยนต์าที่ดนู่ารักๆนัน้เบกิกว้างออกกลายเปน็นัยน์ตาที่ลกุ

โชนราวเป็นเพลิง   

"โฮกกกกกกกกกก!"  

          เสียงค ารามที่ดงัสนั่นราวกับนักล่าได้ดงัขึ้นทันที! พวกผู้สวมชุดเกราะทกุคนจับอาวธุของตัวเองแน่นขึ้นดว้ยความ

กลัวปีศาจทั้งฝูงที่อยู่เบื้องหน้า พวกปีศาจเหล่านั้นจับจ้องเหยื่อพวกนั้น และพุ่งเขา้หาเพยีงแค่อึดใจเดียวทันที! 

"อ๊ากกกกกกกกกก!"    

          เสียงร้องดว้ยความเจ็บปวดยิ่งกวา่ส่ิงใดร้องขึ้น พวกมันกระโจนเข้าหาและฝังเขีย้วทีย่าวและแหลมคมเขา้ที่คอหอย

ของพวกนั้น พวกมันสะบัดรา่งเหล่านั้นไปมาและเหวี่ยงกระแทกไปกับพื้นเหมือนกับท่ีพวกเขาเคยท ากับพวกมัน จนเศียร

หลุดออกจากบ่า   

          พวกผู้สวมเกราะที่เหลือเดนิถอยหลังและก าลังจะหนี แต่  

"อ๊ากกกกกกกกกกกกกกก!"   

"ม่ายยยยยยยยยยยยยยยย!"   

           กรงเล็บท่ีแหลมแห่งยมโลกได้ตะครุบเหยื่อผู้น่าสงสารและฉีกร่างออกเป็นชิ้นๆทันที พวกมันต่างขย้ ารา่งเหล่านั้น

จนเหลือเพียงแคเ่ศษเนื้อสีแดงๆที่ติดกับกระดูกสีขาวมวัและอวยัวะบางชิ้นที่จะหลุด แต่ไม่หลุด พวกมันกัดกินเนื้อของรา่ง



เหล่านั้นอย่างเอรด็อร่อย ราวกับเป็นอาหารเลิศรสที่หาไม่ได้ โอเวนหันหลังและวิ่งทันที แต่ทว่า แมวร่างใหญ่ตวัหน่ึง

กระโจนลงมาดักขา้งหน้าเขา  

           "จะหนีไปไหน โอเวน" เนตโต้ส่งเสียงค ารามและตัง้ท่าจะตะครุบอาหารว่างอันโอชะที่อยูเ่บื้องหน้า 

           โอเวนชักดาบของเขาออกมาและตั้งทา่เช่นกัน 

           "ข้าไม่ได้หนี!" เขาตะโกนล่ัน "ข้าเพียงแคจ่ะไปหาอาวุธมาเพิ่ม!" 

           "หึๆๆ แกจะได้แน"่ มันหัวเราะอย่างสะใจ "ถ้าผ่านขา้ไปก่อน" 

           โอเวนควงดาบ ดาบเล่มนัน้เรืองแสงสีทองขึ้น 

           "งั้นแกก็ตายซะเหอะ เนตโต้!" เสียงที่เกรีย้วกราดดังขึ้นและร่ายคาถาทันที   

"เฮฟเวนนนนนนน เฟลม!"   

            ชายหนุ่มผู้สวมขาไม้วิง่เข้าหาและก าลังใชด้าบแทงไปท่ีแมวตัว้ใหญต่ัวนั้น มันไดก้ระโดดหลบและวิ่งเขา้หาอย่าง

ว่องไวยิ่งกว่าการวิ่งของเสือชตีาร ์เท้าทั้งส่ีข้างของมันได้กระโจนเขา้หาเขาผู้นั้น ดาบเล่มนั้นลุกเป็นเพลิงสีส้มทองและก าลัง

จะแทงเข้าไปท่ีร่างของแมวแวมไพร์ตั้วนั้นแล้ว!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต ำนำนท่ี13 ไม่มีสิทธิ์! 

   

        "ช้าไปแล้ว โอเวน!"  

          สีหน้าของชายหนุ่มชะงักทันใด ดวงตาของเขาเบิกกวา้งดว้ยความงุนงง  

          "หมายความว่าไง!"  

          แมวแวมไพร์ตัวนั้นมิได้ปริส่ิงใดๆออกจากปาก แต่มันกลับหัวเราะแทน  

          และนัยน์ตาสีเขียวคู่นั้นเบกิกวา้งออกด้วยความกลัว ใต้อุ้มเท้าที่ใหญ่ราวกับราชสีห์ก็ได้กางกรงเล็บท้ังส่ีข้างออก

และแทงเขา้ไปท่ีกลางล าตัวของชายผู้สวมขาไม้ทันที ดาบที่ลุกเป็นเพลิงเล่มนั้นเปล่ียนเป้าหมาย มนัมากันกรงเล็บท้ังส่ีขา้ง

แทน แต!่.......  

"ฟุบ!"  

           จู่ๆร่างของแมวรา่งใหญ่น้ันหายไป! เหลือเพยีงแต่ความว่างเปล่าที่อยูเ่บื้องหนา้! ชายสวมขาไม้หันไปมองรอบๆดว้ย

ความรอบคอบอีกครั้ง เขาเคยเสียท่าใหคู้่หูดูโอ้แห่งเหล่า7ขุนพลดว้ยกลลวงลักษณะแบบนี้มาแล้วครั้งหน่ึง และกม็าเสียขา

ไป....คราวนี้ เขาคงจะไม่มวีันเกดิแบบนั้นอีก ชายหนุ่มหันไปแม้กระท่ังใต้ขาหรือเงาของตวัเขาเอง  

            และ.....ตอนนี้ ไม่ใช่แมวร่างใหญต่ัวนั้นที่หายไปอยา่งเดียว แต่ มันหายไปทั้งหมดแม้แต่พวกดาร์โกวาเนียที่เมื่อตะ

กี้นอนจมกองเลือดอยู่นั้น ก็อันตรธานหายไปเช่นกัน เหลือเพยีงแตซ่ากศพของเหล่าชายผู้สวมชุดเกราะ และ ชาวบา้นของ

เมืองแหง่นี้เทา่นั้น ชายหนุ่มกวาดสายตาไปรอบๆมากกว่าเก่าอกี คิ้วทั้งสองข้างของเขาชนกันจนผูกเป็นริบบิ้นหลายชั้นได้  

"วิ๊วววววว........."  

         เสียงลมได้พัดผ่านมา ใบไม้แห้งกรอบจากพฤกษชาติแถบน้ันได้เสียดสีกันราวกับเสียงของไวโอลิน มันได้ปลิวร่วง

หล่นไปตามกาลเวลาและเกลื่อนกลาดไปท่ัว บนผืนดินท่ีชอุ่มชุ่มชืน้ไปด้วยโลหิต กล่ินคาวเลือดทีเ่หม็นคาวและน่า

สะอิดสะเอียนได้ส่งกล่ินโชยไปทั่ว ชายหนุ่มผู้สวมขาไม้หายใจเขา้ออกอย่างรวยระริน แต่มันน่าแปลกก็ตรงที่มันถี่และเรว็

ขึ้น ตอนนี้ใบหน้าของเขาขาวซดีและเหงื่อได้ไหลอาบข้างแกม้ซะฉ่ า เขาเดินไปข้างหน้าเล็กน้อยพอสมควร   

           "เนตโต!้ ถ้าเจ้าแนจ่ริงกอ็อกมาสู้กับขา้ซึง่ๆหน้าซี้!" เขาตะโกนออกไปด้วยน้ าเสียงที่อารมณ์เสียเต็มทน "ไม่แน่จริงนี่! 

เหอะๆ สัตว์เดียรัจฉานยงัไงก็คงเป็นสัตว์เดยีรัจฉานอยู่วันยงัค่ าซนิะ"  

           "..........."  



            "รึว่าเจ้าขี้ขลาด เนตโต!้" เขาตะโกนต่อ "กล้ามากม็าสะสางให้จบเร็วๆซิ ข้าไม่อยากเสียเวลากับเศษสวะแวมไพร์

เช่นเจ้า!"  

             "............"  

             ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาเลยแม้แต่น้อย ชายสวมขาไมก้ัดฟันกรอดๆ ยิง่ไม่มเีสียงใดตอบกลับ ก็สร้างความกดดัน

รอบข้างของเขามากขึ้น........เขารู้จักแมวร่างใหญ่ตวันั้นดีอย่างยิ่งพอๆกับท่ีเขารูจ้ักกับวลาด   วีเซยีส  เคานท์หนุ่มแห่ง

ตระกูลวลาด.....ถึงแม้วา่เขาจะรบกับใครหน้าไหน.....แม่แต้เคานท์หนุ่มผู้เก่งกาจเชีย่วชาญการรบทุกอย่างเฉกเช่นวิซิอัส

.....เขาก็ไม่หวั่น......แต่ทว่า ตอนนี้เขากลับหวั่นและผวากับแมวตวันั้นมากกว่าใครๆ.....  

"โฮกกกก........" 

             เสียงค ารามต่ าๆของสัตว์ร่างใหญ่ได้ดงัขึ้น ชายหนุ่มชะงกัและหันไปมองรอบๆอยา่งรวดเร็วทันที เสียงนั้นไม่ได้ดงั

ขึ้นมาเป็นเสียงเดียว แตด่ังมาหลายสิบกวา่เสียง มันดงัมาจากรอบๆตัวเขา ท้ังจากพุ่มไม้ ตามบ้านเรือน หรือแม้แต่บริเวณ

เวทีแถบน้ัน เขาจับดาบท่ียังคงลุกโชนด้วยเพลิงสีส้มอมแดงด้วยมือทั้งสองอยา่งมั่นคงและตั้งทา่ หมายจะฟาดฟันอุปสรรค

ทุกอย่างที่ขวงหน้า.......ใบไม้ได้ถูกพัดจากสายลมอีกครัง้ เสียงประหลาดนั่นยังคงดังอยูเ่รื่อยๆ และ.แล้ว........เพียงแค่ชัว่

พริบตา..........  

"ฉัวะ! ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"  

"อ๊ากกกกกกกก!"  

           จู่ๆก็มีวัตถุหลายสิบตวัวิ่งเฉ่ียวที่ร่างของชายคนนั้นอยา่งรวดเร็ว มันวิ่งทัง้ดา้นหน้า ดา้นหลัง ตามแขนขา หรือแต่

ศีรษะ ไปท่ัว ส่ิงนั้นวิง่ไวและเรว็ยิง่กวา่สายฟา้แลบท่ีได้ผ่าลงมาถงึปฐพี เสียงร้องของชายคนนั้นร้องล่ันออกมาดว้ยความ

เจ็บปวดราวกับมมีีดมากรีดทัว่ทัง้ตัวของเขา เขารีบไปมองบรเิวณที่เขาเจ็บ และก็เห็นผิวหนังของเขามีบอดแผลเหมือนรอย

ข่วนธรรมดา แต่มันหนาและลึกราวกับจะสามารถถลกหนังออกมาได้ มันเจ็บปวดมากจนแขนขาชา เขาตั้งสตใินบัดดล

และตวัดดาบเพลิงนั่นไปรอบตัวของเขาทันที!  

"อ๊ากกกกกกกก!"  

            คราวนี้ ผู้ที่ร้องเสียงหลงกลับกลายเป็นส่ิงเหล่านั้นแทน ไฟสีส้มอมแดงจากดาบได้พุง่เขา้รา่งของพวกมันและท า

การเผาไหม้ทันที! พวกมันหยุดการเคล่ือนไหวและกระโดดลงสู่ผืนดินด้วยความเจ็บกับบาดแผลที่ไหม้เกรียมแทน สายทุกคู่

จับจ้องมาทีช่ายหนุม่ดว้ยความเคียดแค้น สัตว์ส่ีเท้าทัง้หมดขู่ค ารามอีกครั้งหน่ึง ชายผู้สวมขาไมม้องไปรอบๆเพื่อหาสัตว์

ตัวหน่ึง แต่ทว่า.....กลับไม่มีมันผู้นั้นซะนี่  

           ร่างของชายผู้สวมขาไม้ทรุดลงกับพื้น เขาหายใจถี่ๆและคดิในใจ  



          มันอยู่ไหน......ท าไมมีแตพ่วกของมันล่ะ.......รึว่า.......            

 

“เพล้ง!” 

         เสียงแตกของวัตถุที่ท ามาจากแก้วใสที่สวยงามดังขึ้น! ฉันท าหน้าเหยเกและรีบก้มลงไปเก็บแก้วทรงสูงก้านผอมที่

แตกกระจายไปทัว่พื้นหินที่เย็นเฉียบ.....หยา.....จะเอามาใช้เป็นอาวุธพเิศษ ดันแตกซะนี่!... 

           “เจ้าท าแกว้ไวน์แตกเหรอ” เสียงของบุรุษผู้หน่ึงเอ่ยถามขึ้นมาอยา่งนุม่นวล 

           ฉันเงยหน้าขึ้นไปและเห็นชายวัยกลางคนร่างสูงยืนอยู่ขา้งๆซึ่งเป็นเจา้ของแก้ว ฉันได้แตย่ิ้มแห้งๆตามมารยาท เขา

ยิ้มที่มุมปากและน่ังลงชว่ยฉันเกบ็ด้วย 

           “ขอโทษนะ ทีปีส....” มารยาทในความเป็นผู้ดีตามสายเลือดผู้ดีเลือดสีน้ าเงินอยา่งองักฤษของพ่อท าให้ฉันตอบไป

โดยอัตโนมัต ิ

           เขาเงยหน้ายิม้มาและส่ายหัวเล็กน้อย ราวกับจะบอกวา่ ไม่เป็นไร และพูดออกมา 

           “มันเป็นเรื่องธรรมดาทีเ่ดก็สาวจะตื่นเต้นเมื่ออยู่กับขา้ตามล าพังที่ห้องเพียงสองคนดว้ยความเขินอาย” 

           เหอะๆ.....ธรรมดาเหรอ...โอเค...ฉันยอมรับว่า.....ตื่นเต้น.....แต่ไม่ใช่เขินอายย่ะ......ตื่นก็เพราะวา่ ห้องนี้ตา่งหาก

ล่ะ...... 

           ไม่อยากจะเชื่อเลยวา่...ไอ้บ้านหลังเล็กๆหลังหน่ึงที่อยูช่านเมืองของเมืองนี้....มันจะสามารถบรรจุห้องใหญ่ๆ  หรูๆ 

ราวกับเป็นส่วนหนึ่งในปราสาทได้....ตอนนี้ท่ีฉันก าลังเหยียบพสุธาแผ่นหิน คือห้องรับแขกของบ้านของเจ้านี่อยู่..... 

           ห้องนี้มีความกว้างประมาณ10*10เมตร.....ถูกตกแตง่ได้ดว้ยพวกเฟอร์นิเจอร์ที่ดใูหม่และสวยจนสามารถเอาไป

ขายได้ ก็คงหลายแสนเลย....ที่กลางห้อง มีโต๊ะและเกา้อี้สองตวัวางอยู่ โต๊ะและเกา้อี้สองตวันั้นถูกแกะสลักเป็นรูป

เรขาคณติอยา่งสวยงาม ใต้โต๊ะนัน้มีพรมที่ถูกถักเป็นลายซาตานอยู่ด้วยวางแผ่อยู่ 

          และมันมืดมากราวกับอยูใ่นถ้ า แต่มันดูสวยเหลือเกิน.....เพราะมีแสงไฟนวลๆจากตะเกียงเจา้พายเุรียงรายอยู่ มัน

ได้ส่องสว่างพร่างพรายบางๆไปรอบๆห้อง...ห้องนี้ดูไปแล้วก็ไม่ได้เริดหรูอะไรมากนัก...แตว่่า...มันดหูรูเพราะ.... 

            ทหารของทีปีสน่ะซิ!!!! 

            ยืนเรียงเป็นแถวยาวระเบียบท้ังห้องอยู่รอบๆ ท าหน้าทีเ่ปน็บอดี้การ์ดให้กับเจา้นายของพวกเขา พวกเขายืนนิง่ยิง่

กว่าหุ่นขี้ผ้ึงในหนงัเรื่อง House Of Wax ซะนี่ ฉันยังคิดอยู่เนีย่ วา่จะท าตามแผนได้ส าเรจ็มั๊ย ในเมื่อสายตาที่ดุดันจ านวน

มาก30กวา่คู่จับจ้องพฤติกรรมของฉันตลอดเวลาแบบนี้อ่ะ.... 



           มือของฉันรีบเก็บอย่างเรง่ด่วนจน....อุ๊ย....นิ้วฉัน.....เลือดไหลแล้วววววว.....ทีปีสมองดูและหยิบผ้าเชด็หน้าของเขา

มา เขาจับข้อมือของฉันและใช้ผา้ผืนน้ันซับเลือดของฉันซะ 

           “เอ่อ...พอเหอะ” ฉันพยายามแกะมือที่หยาบกรา้นและเยน็เฉียบข้างนั้น 

           เขาจับมือของฉันและใช้รมิฝีปากแห้งๆของเขาสัมผัสมาทีม่ือของฉันเบาๆ มือท่ีอ่อนนุ่มของฉันท าปฏิกิริยาต่อต้าน

สะบัดทันที และเอาไปถูที่กางเกง เขายิม้ที่มุมปากอีกครั้ง เผยให้เห็นความมีเลศนัย....ฉันรู้สึกไม่ดีเล๊ยกับการกระท าแบบ

นั้น....นี่คิดถูกรึเปล่าน่ะที่มาเป็นตัวล่อให้....เงินก็ไม่ไดซ้ักกะLeu....แถมยังต้องมาเส่ียงพรหมจรรย์ของฉันอีกต่างหาก...... 

             “เจ้านี่แปลกคนนะ” เขาหัวเราะเบาๆแบบท่ีพวกผู้ดีท ากัน “ไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่น” 

           ฉันรีบลุกขึ้นและเดินไปน่ังบนเกา้อี้ตรงกลางห้องตวัหน่ึง 

           “ยังไงไม่ทราบ” ฉันแหวใส่และนั่งลง “ฉันก็เหมือนผู้หญิงทัว่ไปน่ะแหละ มีเลือด มีเนื้อ และกม็ีชีวติ” 

           เขาลุกขึ้นและเดินมานัง่เก้าอี้อีกตัวที่อยูต่รงขา้มกับตัวที่ฉันน่ัง ในมือของเขาถือแก้วไวน์ทรงสูงมาสองใบ แก้วสอง

ใบน้ีได้วางอยู่บนโต๊ะที่อยู่เบื้องหน้า เขาหยิบขวดไวน์ทรงสูงมาและเปิดออกเบาๆ 

“จ๊อกๆๆๆๆ” 

             เสียงรินน้ าได้ไหลเอื่อยๆออกจากปากขวดทรงสูง ของเหลวสีม่วงอมด าได้ไหลลงสู่แกว้ไวน์ท่ีใสสะอาด ฉันน่ังมอง

แก้วสองใบน้ันท่ีถูกรินจนรินเสร็จ เขาเล่ือนแกว้ไวน์ท่ีบรรจุของเหลวใบหนึ่งมาให้ 

            “ผู้หญิงคนอื่นจะยอมข้า” เสียงที่นุ่มนวลแต่แฝงไปดว้ยความเลศนยัวา่ “แต่เจา้น่ะ......ไม่ใช”่ 

 

           โอเวนรีบเงยขึ้นไปบนฟากฟ้ายามรัตตกิาล......และ นัยน์ตาของเขาเบกิกวา้งทันที!  

"โฮกกกกกกกกกก!"  

         เสียงค ารามทีด่ั่งสนั่นยิง่กวา่เสียงราชสีห์ดงัมา เผยให้เห็นแมวร่างใหญก่ าลังสยายปกีคา้งคาวสีด าสนิทกว้างขึ้น

พร้อมกับพุ่งร่างของมันเขา้หาทันที กรงเล็บสีด าสนิทจากอุง้เทา้ทั้งส่ีได้ยาวและแหลมคมราวกับจะแทงทะลุเป้าหมายให้

สูญส้ิน ชายสวมขาไม้ประคองตวัขึ้นด้วยขาที่ไร้ก าลังวิง่เขา้หาและฟาดดาบเขา้ไปท่ีกรงเล็บน่ันทันที  

"แกร๊ง!"  

"กิ๊ด!ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ" 



         คมดาบสีเพลิงกับกรงเล็บสีด าทั้งสองขา้งหน้าได้ปะทะกัน! แสงประกายสีฟ้าครามจากวัตถุสองอย่างที่เสียดสีกันได้

เกิดขึ้น! ทั้งสองฝ่ายก าลังต่อต้านให้เป้าหมายของตนถูกท าลายซะ แต่ทว่าก าลังอันมหาศาลของพวกเขาต่างก็ไมม่ีฝ่ายใด

ลดลงเลยแม้แต่น้อย สายตาของหน่ึงคนและหน่ึงตวัตา่งจับจ้องอย่างกินเลือดกินเนื้อ  

         "แรงดเีหมือนเดิมนี"่ ชายสวมขาไม้กัดฟัน  

         "เจา้เองก็ปากดเีหมือนเดิม แต่สุดท้ายขา้กเ็หนือกวา่เจ้าอยูด่ี" เสียงค ารามได้พดูมาอยา่งมชียัล่วงหน้า  

         ....และกรงเล็บน้ันได้ผลักออกไปเต็มเหน่ียวจนชายผู้สวมขาไม้กระเด็นไปกระแทกกับบ้านหลังหน่ึงทันที!..  

"ตูม!"  

          ..เสียงกระแทกกับบา้นหลังนั้นดังมาก! ถึงขนาดบา้นหลังนัน้มีรอยร้าวและฝาผนังพังทลายทันที ควันและฝุ่นละออง

ได้ตลบอบอวนไปจนไม่เห็นเขาผู้นั้น เหล่าแอนนิแวมไพร์ตา่งหวัเราะเยาะ แมวร่างใหญต่ัวนั้นเหยียบพ้ืนดินและเดินมา

ช้าๆ  

          "ท่านเนตโต้ มันตายรึยังครับ" แอนนิแวมไพร์ร่างแมวตวัหน่ึงถาม  

          แมวร่างใหญ่ส่ายหัวและยงัมองไปท่ีกลุ่มควันท่ียงัคงตลบอบอวนอยู่  

          "ยังหรอก" เสียงค ารามว่า "ไม่เห็นศพ ก็ยังไมต่าย"               

           ควันสีน้ าตาลจากฝุ่นละอองได้ค่อยๆจางลง เผยให้เห็นร่างของชายคนหนึง่ที่ก าลังกระอักเลือดออกมาจ านวนมาก 

ร่างของเขาฝังเขา้ไปในบา้นหลังนั้น เลือดที่เขากระอักออกมานั้นมีจ านวนมาก และไหลเลอะไปท่ัวร่างของเขา บาดแผลที่

ปรากฏขึ้นรอบๆกายนั้นยิ่งเปิดกว้างมากขึ้นและมีโลหิตไหลซึมออกมามากกวา่เก่าอีก เขาเงยหน้ามาชา้ๆและหายใจเขา้

ออกอย่างรวยระริน  

          เนตโต้ยิ้มแสยะและเดินเขา้มาหาชา้ๆ มันมายืนอยู่ตรงเบื้องหน้าและนั่งลงอย่างสบายใจกับผลงานท่ีตนท า หางของ

มันได้กวดัแกว่งไปตามอากาศอีกครั้ง  

          "เฮ้อ....ถึงแมข้้าจะเป็นสัตว์เดยีรัจฉาน" มันถอนหายใจ "แต่สุดท้าย ไม่รู้วา่ท าไม มนษุย์ถงึแพ้สัตว์เช่นข้าได"้  

          "กะ...กะ....แก....ยะ....ยัง.....มะ...มะ...ไม่....ชะ.....นะ....หรอก" เสียงที่เหนื่อยอ่อนเตม็ทนตอบกลับมาและขยับรา่ง

ที่เต็มไปดว้ยบาดแผลอีกครั้ง "ตะ...ตราบ....ใด....ที่ข้า.....ยังไม่ตาย....."  

         "หรอ.....โอเวน" เนตโต้ลากเสียงยาวๆ "แต่......ข้าจะชนะแน่.....ถ้าข้าท าสิ่งนี้....."  

          พูดจบมันก็เดินเขา้มาใกล้ๆ ชายผู้น้ัน เขาหน้าซีดลงและขบกรามถีย่ิบพร้อมกับสา่ยหัวไปมาช้าๆราวกับรูว้่ามันจะท า

อะไร  มันเดินใกล้เรื่อยๆ จนมันสามารถยื่นหน้าเข้ามาใกลใ้บหน้าของเขา  



         "ไม่....ไม่....." เขาส่งเสียงออ้นวอนไม่ให้มันท าเข่นน้ัน "อย่า.......อย่า...เนตโต้....."  

         "ฮะๆ เสียใจโอเวน" เสียงค ารามต่ าๆหวัเราะและยืนขึ้นดว้ยขาหลังสองขา "แต่ข้าต้องการชนะ...."  

          ว่าแล้วแมวร่างใหญต่ัวนั้นก็ใชก้รงเล็บท้ังสองข้างแทงทะลุเข้าไปท่ีบ่าชายผู้น้ันทันที   

"อ๊ากก!"   

         เสียงร้องดว้ยความเจ็บปวดดังขึ้น กรงเล็บท้ังสองข้างฝังทะลุบ่าจนท าให้เส้นประสาทแถบน้ันกระตุ้นขึ้นมา เลือดที่

แดงฉานได้ไหลออกมาจากบาดแผลที่เพิ่งเกิดสดๆ แมวรา่งใหญ่ตวันั้นยิ้มแสยะอกีครัง้ มันอ้าปากโชว์เขี้ยวสีขาวที่แหลม

คมกริบ ชายสวมขาไม้พยายามดิน้สุดชีวิต แต่ทวา่ แขนขาของเขาตอนนี้มันชามาก ปีศาจกระหายเลือดในร่างสัตว์ส่ีเทา้ยื่น

หน้ามาใกล้ๆและ.......  

"ฉึก!"  

"อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกก!"  

         คมเขี้ยวที่ยาวและแหลมคมคู่ๆนั้นได้ฝังเข้าไปท่ีซอกคอของชายผู้น้ันในบดัดล เสียงร้องที่เจ็บปวดยิง่กว่าส่ิงอื่นใดได้

ร้องดังก้องไปทั่วบริเวณนั้น เลือดสีแดงฉานได้ไหลทั่วซอกคอของเขา แมวตัวนั้นฝังเขี้ยวคู่นั้นจนจมมิด เขารู้สึกวา่เลือดที่อยู่

ในร่างของเขาก าลังถูกดดูออกเรือ่ยๆ สัญชาตญาณความอยากรอดได้บังเกิดขึ้น ชายหนุ่มพยายามรวบรวมก าลังที่เขา

พอจะเหลือตอนน้ีให้แก่มือขวาของเขาที่ก าดาบของเขา  

          พระผู้เป็นเจ้า....ได้โปรดมอบพละก าลัง...ให้ข้าได้ท าลายปศีาจเดียรจัฉานดว้ย.......  

         ชายสวมขาไม้ภาวนาอยู่ในใจเป็นนติย์ เขีย้วคู่นั้นยังคงฝังมิดเขีย้วอยู่ เลือดในร่างของเขาก าลังจะถูกดดูไปหมดร่าง

แล้ว...ผิวของเขาบัดนี้ได้กลับกลายเป็นสีขาวซีดราวกับไก่ตม้ เขารวบรวมก าลังเฮือกสุดท้าย และ.....   

"แว๊บบบบบ"  

           พระเจ้าได้เขา้ข้างเขาแล้ว!....แขนท่ีชาไร้ความรู้สึก บัดนี้มนัขยับได้ดั่งใจนึก! ดาบท่ีเขาจับอยู่ได้ขยับไปตามแรง มัน

ได้เรียงแสงสีส้มอีกครั้ง เขากัดฟนักรอดๆ และใชด้าบด้ามนั้นทันที!  

"ฉัวะ!"  

           ดาบสีส้มอมแดงด้ามนั้นได้ตัดใบหูข้างหน่ึงของปีศาจ  มันชะงักและเอาเขี้ยวออกจากซอกคอทันที ใบหูข้างนั้นได้

ร่วงสู่พื้นดินและมอดไหม้ด้วยไฟที่ลุกโชน มันใช้กรงเล็บขว่นมาทีใ่บหน้าของชายผู้น้ันและกระโดดถอยออกมา โลหิตได้ไหล

ท่วมหน้าของเขา เขาขยับและกระโดดลงมาจากฝาผนังพร้อมกับกวัดแกวง่ดาบด้ามนั้นเขา้ใส่ทันท ีพวกแอนนิแวมไพร์ท่ี

เหลือยืนนิ่งและยื่นกรงเล็บท้ังหมดเข้าใส่  



           เล็บสีด าสนิทหลายร้อยเล็บราวกับดาบพุ่งออกมา มันพุ่งเขา้หาอยา่งรวดเร็วทันที!  

"ฉึก!"  

"อ๊ากกกกกกก!"  

           เล็บท้ังหมดที่คมกริบได้แทงเขา้ส่วนตา่งๆของชายผู้น้ันและตรึงร่างของเขาจนเขาไม่สามารถขยับๆได้ เขาพยายาม

ดิ้นให้หลุดเล็บเหล่านั้น แมวรา่งใหญ่วิ่งเข้าหาอย่างวอ่งไว กรงเล็บที่กว้างใหญแ่ละแข็งแรงกว่าเล็บของสัตว์ส่ีเทา้ตวัอื่นได้

ถูกกางออกมา เล็บแหง่ความตายได้แทงเขา้กลางล าตัวของชายผูส้วมขาไม้ทันที!  

          ชายหนุ่มกระอกัเลือดออกมาอีกครั้ง คราวนี้เลือดที่อยู่ในร่างของเขาได้ไหลออกมากกวา่เกา่อีก เขารู้สึกเย็นวาบท่ี

ท้องของเขาราวกับล าไส้ของเขาขาดออก เล็บของแมวร่างใหญ่ท่ีแทงไปได้ขยุ้มที่ร่างนั้นและบิดชา้ๆ กรามของชายหนุ่มขบ

ถี่ยิบและจ้องแมวร่างใหญ่ตวันั้นด้วยความเคียดแค้น แมวตัวนั้นยิม้อย่างสะใจและเอ่ยถามขึ้น  

        "มาเป็นสมุนขา้มั๊ยล่ะ โอเวน" เสียงค ารามว่า "ถ้าเป็นแล้ว ขา้อาจะโปรดสัตวใ์ห้......."  

         "แฮ่กๆ...." ชายหนุม่หอบชา้ๆ เขาเงยหน้าขึ้นมาและถยุน้ าลายใส่ "ต่อ....ให.้...ข้า....ตาย......ข้ายอม.....ตาย...ดี...

กว่า....มาเป็น....สมุน....ของ....แก!"  

          แมวตัวนั้นส่ายหัวช้าๆ และถอนหายใจด้วยความเวทนา  

          "งั้น....ไปตอบค าถามกับพระเจ้าของแกในวันพิพากษาโลกล่ะกันนะ"  

"ฉัวะ!"  

"อ๊ากกกกกกกกกกกกก!"  

           กรงเล็บท่ีขยุ้มนั้นได้กระชากออกมาทันท!ี มันลากเอาล าไส้สีแดงฉานเปรอะเลือดออกมา เลือดได้สาดกระจายทัว่

ผืนดินแถบนั้นราวกับเทน้ ารดน้ าต้นไม้ก็วา่ได้ เหล่าแอนนิแวมไพรต์่างหวัเราะชอบใจกับการกระท าของมันผู้นั้น และพวก

มันได้หดเล็บของมันกลับทันที ร่างที่ถูกตรงึได้ร่วงลงมาและนอนจมกองโลหิต  

           ชายหนุ่มมองแมวร่างใหญ่ด้วยความเคียดแค้นแต่ภาพท่ีเขามองมา มันเรื่องรางเต็มทน แมวร่างใหญ่หดเล็บลงและ

ย่างเท้ามาอย่างนิ่มๆพร้อมกับใชอุ้้งเท้าข้างหน่ึงกดที่ศีรษะของเขา  

           "ข้าบอกแล้วว่าสุดท้ายน่ะ ข้าก็เหนือกวา่เจา้" เสียงค ารามวา่และกดอุง้เทา้หนักกว่าเกา่  

         ".....แต่...ยังไง.....ซาตาเรส....ต้อง....พัง...พินาศ..." ชายสวมขาไม้เอ่ยเสียงทีเ่บาบาง "ถึง...คน..ท า...จะไม.่..

ใช่...ข้า....แต่......ก็ต้อง...สะ....หลาย...ไป....อยู.่.ด"ี  

             แมวร่างใหญ่ขมวดคิ้วและออกแรงกดจนกรงเล็บได้ฝังเขา้ไปท่ีใบหน้าของเขา  



            "อ๊าก!" ชายหนุ่มร้อง  

            "สามหาว! เจ้าไม่มีสิทธิ์มาแช่งดนิแดนของพวกข้า!" เสียงค ารามได้กราดเกรี้ยวใส่ "ซาตาเรส ไม่มีวนัสลาย

และเสื่อมอ านาจแน่ สภาพน่าสังเวชแบบนี้ ยังมหีน้ามาแช่งอีกเหรอ โอเวน" 

  

          คิ้วของฉันชนกันโดยอตัโนมตัิเมื่อได้ยนิค าตอบที่ก ากวมแบบนี้ ขวดทรงสงูที่บรรจุน้ ารสเลิศถูกวางลงทีเ่ดิม

อีกครั้ง 

             “ไม่ใช่ทีว่่า.....หมายความว่าไง” ฉันถามไปด้วยความสงสัย 

             ชายผู้น้ันเหลือบตาขึ้นมามองฉันและริมฝีปากของเขากระตุกเหยียดชี้ขึ้น 

             “เจา้อยากรู้เหรอ” ว่าแล้วมือของเขาก็ได้ยื่นมาสัมผัสที่แกม้ขาวๆของฉันเบาๆ  

             ฉันท าหน้าเหยเกทันที.....อี!๋.....ให้ตายเหอะ!.....ท าไมหน้าของฉันจะต้องโดนคนแก่รุ่นพ่อที่ไม่ใช่พ่อมาท าแบบนี้

ด้วย!......อยากจะซัดหมัดไปซักเปร้ียงจริ๊งๆ!.....แต่..ถ้าท า...หมอนั่นก็ชิงมงกุฎไม่ได้แน่.....เอาเหอะ ยิ้มสู้ๆนะเฟรยา่.... 

             “อ่า.....ตอนแรกน่ะใช”่ ฉันยิ้มแห้งให้เขา...อยากบอก...สุดจะจ าใจและฝืนทน.... “แต่..ตอนนี้คงไม”่ 

             “หึๆ.....ท าไมล่ะ” เขายิม้โชว์เขีย้วสีขาวยาวๆให้ ท าให้ฉันรู้สึกเสียวต้นคอจรงิๆ มือของเขาขา้งนั้นยงัคงสัมผัสอยู่ 

นิ้วโป้งของเขาลูบไปท่ีแกว้ของฉนัอย่างทะนุถนอม 

             “ไม่รู้!” ฉันรีบตอบและใช้มืออีกข้างแกะมือของเขาออกทันที “แต่ตอนน้ี ฉันวา่ นายเอามอืออกเหอะ” 

               เขาเอามือขา้งนั้นกลับไปและหยิบแก้วไวน์ขา้งนั้นชูขึ้นเล็กน้อย เขาแกว่งแกว้ไวน์น้ันเลก็น้อย ปล่อยให้ของเหลวสี

ม่วงอมด าไหลกระฉอกไปมา  

             “ดื่มไวน์แก้กระหายก่อนมั้ย” เขาชักชวน “ไวน์ขวดนี้มีรสดมีาก หมกัมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง และก็ราคาแพงมาก” 

             “ไม่ล่ะ” ฉันเชิดหน้าใส่ “ฉันขอน้ าเปล่าล่ะกัน” 

               “เสียใจดว้ย ที่น่ีมีแต่ไวน์ และก็ เลือดเกรดAเท่านั้น” น้ าเสียงที่นุ่มๆดังขนมมาชเมลโล่ว่า 

             “งั้นฉันไม่ดื่ม!” ฉันยืนกรานเสียงแข็ง 

             สีหน้าของเขาแปลกใจกบัการท่ีฉันปฏิเสธน้ ารสเลิศราคาแพงอย่างนั้นทันที เขามองไปท่ีขวดไวน์ซกัครู่และยิม้ที่

มุมปาก ราวกับรู้เหตุผลของฉัน 



             “กลัวขา้วางยาและจะชงิพรหมจรรย์ของเจ้าเหรอ” เขาเดาและหัวเราะราวกับผู้ใหญ่ที่ข าขนักับพฤติกรรมเดก็ๆ

อย่างฉัน 

             ฉันเหลือบตาลงไปมองที่ไวน์และก็ท าเป็นไม่รู้ไมช่ี้ เขายิม้บางๆให้ฉัน 

            “ฮะๆๆๆ เจา้นี่เหมือนเดก็5ขวบเลยนะ” เขาหวัเราะอยา่งข าขัน จนฉันต้องก้มลงมามองหน้าเขาด้วยความไม่พอใจ 

“ขี้ระแวงกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง ฮะๆๆๆๆๆ” 

            “นี!่ ฉันไม่ใช่เด็กนะ!” ฉันเถียงไปทันที “แล้วนิสัยของนาย ฉันก็ไม่รู้จักดดี้วย จะไวใ้จได้ไงล่ะ! คนเราน่ะหน้าตากับ

ใจมันเหมอืนกนัที่ไหนล่ะ!” 

            เขากระแอมไอสองสามทีและพูดอย่างนิ่มๆ 

            “เฟรย่า ข้าไมใ่ชค่นที่ชิงผู้หญิงด้วยการใชว้ิธีที่ไมใ่ห้เกยีรตแิก่ผู้หญิงนะ” เขาวา่และมองฉันอย่างเอ็นดู “ถ้าข้าจะท า

น่ะ แค่เห็นเจา้แวบแรก ข้าก็ชิงตวัเจา้มาสมสู่กับขา้นานแล้ว ไม่ปล่อยให้เจา้อยู่รับใช้น้องชายผู้เย็นชาของข้าอย่างนั้นหรอก” 

               ฉันมุ่นคิ้วและพิงไปกับพนักพิงของเกา้อี ้

             “แล้วนายมีอะไรมายืนยนัว่านายน่ะจะไม่ท าจรงิๆ” สีหน้าของฉันเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึง่   

            เขาจิบไวน์เขา้ไปช้าๆ แกว้ใบน้ันใสมากจนเห็นเขี้ยวของเขาที่ยื่นเขา้ไปข้างในแก้วใบน้ัน ฉันเอามือแปะคอของฉัน

เพื่อให้หายกลัว แก้วไวนใ์บน้ันไดว้างลงที่โต๊ะอีกครั้ง เขาเงยหน้าขึน้และหยิบแดรกเกอร์สีเงินเล่มหนึ่งมาวางไว้บนโต๊ะ แดก

เกอร์เล่มนั้นถกูฉลุเป็นลายสามเหล่ียมด้าเท่า และฝังอเมทิสต์สีมว่งลงที่ปลอกแดรเกอร์ 

            “เจ้าเอาไปซะ” เขาใช้มือทั้งสองข้างมาประสานกันและใชว้างคางของเขา “ถ้าขา้ท าอะไรล่วงเกินเจ้า เจ้าแทงเขา้ที่

หัวใจของขา้ได้เลย” 

            ฉันรีบคว้าแดกเกอร์เล่มนั้นอย่างไม่รอช้า และเหน็บท่ีกางเกงของฉันด้านหลัง เขายังคงยิม้อยู่เช่นนั้น 

           “ยิ้มท าไมยะ่” ฉันถามไปทนัที 

           “ก็แค่นึกถงึเรื่องบางอย่างนิดหน่อย” เขาเอนกายพิงไปท่ีพนักเกา้อี้และผายมือไปที่แก้วไวนท์รงสูงใบน้ัน “ข้าว่า เจ้า

ดื่มได้แล้วล่ะ ไม่เช่นนั้นเจา้จะกระหายน้ านะ” 

           ฉันมองไปท่ีแก้วไวน์ท่ีอยู่เบื้องหน้าของฉันอย่างไม่เชื่อใจเขาเล๊ย...แต่ฉันรู้สึกเหน่ือยมากและก็หิวน้ ามากดว้ย...ฉัน

มองหน้าเขา เขาพยักหน้าและยังยิ้มอยา่งอ่อนโยนให้....ไม่อยากจะเชื่อเลย ว่า...คนอยา่งทีปีส จะเป็นคนที่จะต้องการชิง

มงกุฎเพื่อตัวเอง....รึว่า.....วิซิอัสโกหกกันแน่นะ.....แต่หมอนั่นไม่ชอบโกหกนี่นา..... 

            “ดื่มซิ เดีย๋วโดนอากาศรอ้นมาก จะเสียรสชาตินะ” เขาพูดต่อ 



           ฉันมองไปท่ีแก้วไวน์อีกและตัดสินใจหยิบแก้วใบน้ันขึ้นมา สายตาของฉันสาดส่องมองของเหลวที่บรรจุในแกว้ใส

อย่างพินิจพิเคราะห์ และริมฝีปากที่อ่อนนุ่มของฉันสัมผัสกับที่ขอบแก้วเบาๆ น้ าสีมว่งอมด าก าลังจะไหลเข้าสู่ปากของฉัน

แล้ว...... 

 

          "ท่านครับ ฆ่ามันเลย!" แอนนิแวมไพร์ร่างแมวอกีตัววา่ "พูดไปก็เสียเวลาเปล่า"  

             แมวร่างใหญ่หันกลับมามองชายสวมขาไม้อกีครัง้  

             "ข้าต้องท าอยู่แล้ว"  ว่าแล้ว แมวร่างใหญก่็ได้ยกอุ้งเทา้ออกและสะบัดเล็กน้อย  

            กรงเล็บได้งอกมาอีกครัง้ และ เล็งไปท่ีใบหน้าของชายคนนั้น นัยน์ตาสีบุษราคัมของแมวรา่งใหญ่ได้หรี่ลงและมัน

ได้เหยียดรมิฝีปากขึ้น ชายผู้น้ันขยับร่างที่ไร้เรี่ยวแรงอย่างสุดก าลัง มันก าลงัจะใชเ้ล็บท้ังห้าขา้งนั้นแทงเขา้ไปแล้ว!!!!!!  

"เปรี๊ยง!"  

            จู่ๆก็มีสายฟ้าสีฟา้สดไดส้าดเขา้มาที่กรงเล็บข้างนั้น อุ้งเท้าข้างนั้นถูกเผาไหม้ในบัดดล แมวร่างใหญช่ะงกัพร้อม

กับสะบัดอุ้งเทา้เล็กน้อย มันหันไปมองไปตามทางนั้นด้วยสายตาที่ไม่พอใจเทา่ไหร่นัก พวกแอนนแิวมไพร์ท้ังหมดหันมอง

ตามและขู่ฟ่อทันที เพราะวา่......  

            เบื้องหน้าพวกมันนั้น มีกองทัพผู้สวมชดุเกราะสีเงินจ านวนมากขีม่้าที่แสนสงา่และงา้งธนทูี่ลุกโชนไปด้วยไฟสีฟ้า

ครามคา้งอยู่ ชายสวมขาไม้มองไปท่ีกองทัพเหล่านั้นและเปลือกตาของเขาก็ปิดลงทันที  

             "พอแค่นั้นล่ะ ไอ้พวกสวะแวมไพร"์  ชายผู้หนึ่งในกองทัพว่าขึ้นมาทันที "แบบนี้ไม่ทุเรศไปหน่อยเหรอ เอาทัง้กลุ่ม

รุมคนเดยีวน่ะ"  

            เนตโต้ย่างอุง้เทา้มาช้าๆ และนั่งลงอยา่งเงียบๆ  

            "เป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์ป่า" มันส่งเสียงค ารามอยา่งเนบิๆ "การรุมกันฆา่นั้นเป็นการท าเพื่อความอยู่รอดและการ

กิน"  

            "แต่หากพูดถึงความยตุิมนัทุเรศเกินกวา่จะรับได้!"  

            "งั้นเชิญเอากองทัพขยะของเจา้มาสู้กับข้าไดเ้ลย" เนตโต้ท้า "จะได้ยุติธรรมกันอยา่งทีเ่จา้ตอ้งการ"  

            ทันใดนั้น! ลูกศรท่ีลุกโชนทั้งหมดได้พุง่ด้วยความรวดเร็วยิ่งกว่าส่ิงใดเข้าหาเนตโต้ แมวตัวนั้นกระโดดหลบลูกศร

เหล่านั้นทันที แต!่  



"ฟ้าว!!!!!!!"  

             ลูกศรเหล่านั้นยังคงวิ่งไล่ตามไม่หยดุหย่อน เนตโต้ไดว้ิ่งหลบลูกศรเหล่านั้นอย่างว่องไว ดทู่าแล้ว มันจะหยุดก็

ต่อเมื่อได้ปกัร่างของมันจนร่างสลายไปในพริบตา ผู้สวมชุดเกราะทั้งหลายรีบหยิบลูกศรและยิงรวัใส่มัน แมวร่างใหญ่หลบ

ลูกศรเหล่านั้นและสาวเทา้ทั้งสี่ขา้งเข้าหาอย่างรวดเรว็ มันได้กระโจนร่างเข้าหาเหล่าครูเสดเหล่านัน้และอ้าปากโชว์เขีย้วที่

แหลมคมทุกซี่ทันท ี 

           .....เหล่าครูเสดชะงกัและรีบบังคับม้าของพวกเขาถอยกรูดทันที....ไม่ใช่เพราะ ความนา่กลัวของแมวร่างใหญ่ตวันั้น 

แต่ทว่า!.....  

"หึ่งๆๆๆๆๆๆๆ"  

           เสียงกระพือปีกของสัตวบ์างอยา่งดั่งกระหึ่ม สัตวเ์หล่านัน้บินออกมาจากปากของแอนนิแวมไพร์ตัวนั้นทันที!  

           "เฮ้ย! นั่นมัน...." ชายคนหน่ึงโวยวายขึ้นมาทันท ี 

           "เหลอืบนี!่ ถอยเรว็!" ชายผู้ว่าเนตโต้ตะโกนบอกให้ท้ังกองทัพถอย  

           "แล้วท่านโอเวนล่ะ" ชายอีกคนถาม  

           "พวกแกสองคนรีบไปห้ิวพาหนีไป"  

          ด้วยสติที่เหลือเพยีงน้อยนดิ ชายหนุม่สองคนรีบบังคับมา้และวิ่งไปหาชายผู้สวมขาไม้ทีก่ าลังนอนจมกองเลือดอยู่ 

แมลงเหล่านั้นได้บินเข้าหากองทพัเหล่านั้นอย่างรวดเรว็ พวกเขาชกัดาบออกมาและฟันแมลงเหล่านั้น แต่ยิ่งฟันเทา่ไหร่ 

แมลงเหล่านั้นยิ่งมากขึ้นเป็นทวคีูณ พวกมันตอมและดูดเลือดพวกเขาทันที พวกแอนนิแวมไพร์ท้ังหมดตา่งวิ่งกรเูข้ามาและ

กระโจนร่างใส่พวกนั้นด้วยความรวดเรว็  

"ตึง!"  

          เหล่าผู้สวมชุดเกราะทั้งหมดตกจากหลังมา ร่างของแอนนแิวมไพร์ได้คร่อมรา่งของพวกผู้สวมชดุเกราะสีเงินไว้ พวก

มันได้ท าการกัดและกระชากเกราะเหล่านั้นดว้ยเขีย้วและกรงเล็บ พวกอัศวินเหล่านั้นพยายามดิ้นและผลักเหล่าปีศาจออก 

แต่ทว่า!  

"ฉึก!"  

"ฉัวะ!"  

"อ๊ากกกกกกกกกกกก"  



            เสียงกรีดร้องด้วยความทรมานของเหล่าผู้สวมเกราะดังขึน้ เพราะ.....ปีศาจในร่างสัตว์ได้ฝังเขี้ยวลงร่าง

ของพวกเขา ผิวตามร่างของพวกเขาได้ถูกพวกมนักดัและกระชากออกราวกับจะฆ่าเหยื่ออย่างป่าเถื่อนไร้ความ

ปรานีแต่อย่างใด เนือ้ของพวกมันถูกพวกมันกดักนิอย่างเอร็ดอร่อย กรงเล็บของพวกมันได้กระชากผิวหนังที่

เรียบและเต่งตึงออก ให้เห็นเนื้อแดงๆสดๆที่มีเลือดสีแดงฉานไหลเยิ้มออกมาจนทว่มร่างของพวกเขา พวกเขา

เหล่านั้นร้องและดิ้นอย่างทุรนทุราย  

             พวกเขาพยายามต่อสู้ แต่มันเจ็บปวดจนทนไม่ไหว....จนกระทั่งสิ้นลมหายใจไป...ปีศาจเหล่านั้นกินเนื้อของพวก

มันจนเหลือเพยีงแค่.......กระดูกสีขาวมวั.....อวัยวะบางส่วนที่เมื่อกนิไปแล้วมนัขม เช่น ตับ......เนื้อที่ตดิกับพวก

กระดูกออ่นจนไม่สามารถแทะได้...และ....เลือดที่เจิ่งนองและส่งกลิน่หอมหวนส าหรับพวกมัน  

              แมวร่างใหญ่กระโดดลงสู่พ้ืนดินและหันหลังกลับไปท่ีชายสวมขาไม้.....ทว่า.....ร่างของเขาได้หายไปแล้ว....มันได้

กัดฟันอยา่งเจ็บใจเล็กน้อย  

               เจ็บใจนัก.....อีกนิดเดยีวแท้ๆ.......แต่.....ช่างมัน.....โปรดสัตว์ไปก่อนล่ะกัน.......  

              "มันหายไปหรือครับท่าน" แมวร่างใหญ่เหมือนเนตโต้ แต่มีนัยน์ตาสีม่วงตวัหน่ึงเอ่ยถาม ปากของมันยงัเปรอะ

คราบเลือดและเศษเนื้อเต็มบริเวณปาก  

             "มีคนไปชว่ยมันก่อน" เนตโต้ตอบส้ันๆ  

             "งั้น  เดีย๋วพวกขา้ไปตามฆ่ามันเอง" มันเสนอไป  

             "ไม่ต้อง......" เสียงค ารามต่ าๆว่าและหันไปพูดกับแมวตัวนั้น "รีบฆ่าไปอย่างงีก้็ไม่สนุกซิ เตอกุส ข้าว่า พวกเรา

หมดหน้าที่และล่ะ"  

             "แล้วพวกนายท่านล่ะ" แมวร่างใหญ่นามว่า เตอกุส รีบถาม  

             "เดีย๋วพวกท่านก็คงจัดการเอง" เนตโต้นั่งลงและกวัดแกวง่หางของมัน "หน้าที่ของพวกเราคือล่อและเก็บพวกครู

เสดที่มาทางนีใ้ห้หมด พวกเรากท็ าไปแล้ว และก็พอพวกเลเนียไปส่งแล้วด้วย"  

             เตอกุสถอนหายใจและมองท้องฟา้ที่มืดมิด  

             "หวังว่าคงไปถงึก่อนที่พวกครเูสดที่เหลือจะจับได้นะ"  

             "ข้าก็หวังเช่นนั้น" เนตโต้พูดเสียงขุ่นๆ "แต่สิ่งที่ข้าหวังที่สุด ก็คือ ท่านเฟรยา่......."  

             เนตโต้มองไปท่ีท้องฟ้าทีปู่ไปด้วยผ้าสีด าสนิทด้วยสายตาที่แน่วแน ่

             "ขอให้ล่อได้ส าเร็จล่ะกันนะครับ ท่าน" 



“ก๊อก!ๆๆ” 

           ทว่า! เสียงเคาะประตูไม้ได้ดังขึ้น! สายตาทกุคูใ่นห้องนั้นมองไปท่ีประตูทันที ฉันวางแก้วไวน์ลงก่อนที่จะดืม่เขา้ไป 

ทหารคนหนึ่งเดินไปท่ีประตูและพูดอะไรบางอยา่ง ซักพักทหารผู้นั้นก็วิ่งมาหาอย่างกระหดืกระหอบมาที่ทีปีส เขากระซิบไป

ข้างๆหูของชายผู้สูงศกัดิ์ ชายคนนั้นลุกขึ้นและหันมาโค้งค านับกับฉันตามารยาท 

           “ข้าขอตัวไปคุยธุระก่อนนะ เดี๋ยวข้ามา” เขาวา่ “อยากได้อะไรเจ้าบอกกับพวกทหารล่ะกัน” 

           ฉันมองไปท่ีพวกทหารท่ียนืน่ิงราวกับหุ่นขี้ผ้ึงเหล่านั้น สายตาของพวกเขามองฉันราวกับจะกินเลือดกินเนื้อของฉัน

ตลอดเวลา ฉันรีบพูดไปทันที 

           “งั้นเอาทหารของนายออกไปให้หมดเลย!” ฉันรีบบอก “ทหารของนายน่ะ จ้องฉันอย่างกับจะกินฉันน่ะแหละ ฉันท า

อะไรไม่ได้พอดีและก็........” 

           ฉันเอามือของฉันไปจับมือของข้างหนึ่ง และท าตาหวานซึ้งท่ีสุดที่เคยใช้อ้อนวอนคะแนนจากอาจารย์จอมโหด

หลายๆคนใส่เขา 

          “ฉันเองก็...มีเรื่องหลายอยา่งที่อยากคุยกับนาย” ฉันท าเป็นเขินอายและเหลือบตาขึ้นชา้ๆ “โดยตาม...ล าพังด้วย” 

           เขายิ้มที่มมุปากของฉัน และใช้มืออกีหน้าหนึ่งของเขาลูบทีผ่มของฉันเบาๆอย่าอ่อนโยนราวกับจะตอบว่า ได้ตามที่

ปรารถนา ฉันท าเป็นเป็นพิงที่ร่างของเขา ทัง้ๆที่ขยะแขยงเต็มทนแล้ว! 

            ชายผมหยักศกหันไปบอกทหารคนนั้นดว้ยน้ าเสียงที่เบาบางมากจนฉันจับค าไม่ได้วา่อะไร ทหารผู้นั้นพยักหน้า

และเดินไปพูดกับเหล่าทหารท่ียืนเรียงรายอยู่รอบๆ ทหารเหล่านั้นพยักหน้าและทยอยเดินออกจากห้องอย่างมีระเบียบ

ทันที เหลือเพียงแค่ ฉันกับเขาเพยีงสองคน เขาก้มลงมามองฉันและแกะมือของฉันออกพร้อมกับเดินออกไปเช่นกัน 

“ปึ้ง!” 

            เสียงปิดประตูได้ดังขึ้นอกีครั้ง! ความเงยีบได้มาครอบคลุมอีกครั้ง ฉันรีบหยิบผ้าเช็ดหน้าของฉันมาเช็ดมือกับ

ใบหน้าของฉันทันที!....ก็แน่ล่ะ....ท าไปนี่ไม่ได้เต็มใจเล๊ยยยยยยยย......เสร็จงานน้ีเมื่อไหร่ ฉันจะไปไถเงินคา่เหน่ือยกับนาย

แน!่.....วิซิอัส! 

           ฉันเก็บผ้าผืนน่ันใส่กระเปา๋กางเกง และหยิบซองกระดาษเล็กๆสีน้ าตาลกาแฟซองหน่ึงขึ้นมา สายตาของฉันสาด

ส่องมองไปรอบๆห้องอกีครั้ง.....เสร็จฉันล่ะ....ฉันรีบคว้าแกว้ไวน์ของทีปีสมา และ ฉีกซองกระดาษออกจนเผยให้เห็นผงสี

ขาวขุ่นท่ีอยู่ในซองนั้น  

“ฟุบๆ” 



            ผงสีขาวได้ถูกโปรยลงไปในแกว้ไวน์ใบนั้นและสัมผัสของเหลวเหล่านั้น มันค่อยๆแทรกซมึลงไปและลายในน้ าสี

ม่วงอมด าอย่างรวดเรว็...ฉันฉีกยิ้มอย่างมเีลศนัย.....แต่!...ทันใดนั้น! 

“ปึ้ง!” 

           เสียงประตูได้เปิดอกีครั้ง! ทีปีสได้เดินเขา้มาทันท!ี ฉันรีบพับเก็บซองใส่กระเป๋า และหยิบแกว้มาหมุนๆเล็กน้อย 

พร้อมกับวางที่เดิม เขากา้วขาฉับๆและมานั่งทีเ่ดมิอย่างรวดเร็ว ฉันเงยหนา้และท าเป็นยิ้มแฉ่งใส่เขา 

           “รอข้านานมัย๊” เขาว่า “ขอโทษที่ข้ามาชา้นะ” 

           “ไม่หรอก ไม่ถึง 3 นาทีดว้ยซ้ าไป” ฉันส่ายหัว “เรื่องแค่นี้ไมว่่าอะไรหรอก” 

           “เจ้าบอกวา่เจ้าอยากพดูกับข้านานๆ เจา้พูดจรงิหรอ” เสียงที่นุ่มนวลเอย่ถาม 

           “จริ๊ง!” ฉันรีบพยักหน้า “ฉันเคยโกหกที่ไหนล่ะ ไม่เคย๊ ไม่เคย” 

           ชายผู้น้ันสงสัย คิ้วของเขาชนกันเล็กน้อย สีหน้าของเขาไมอ่ยากจะเชื่อค าพูดของฉันเลย.....นี่ไม่เชื่อเหรอ....แย่ล่ะซิ

...เอาไงดีๆ.... 

           “ตกลงๆ ข้าเชื่อและ” เขายิ้มที่มุมปาก “ข้าแค่อยากรู้วา่เวลาเจา้ท าหนา้เสียจะเป็นยังไงก็เท่านั้นแหละ เห็นมั่นใจ

ตลอดนี”่ 

            “อ่ะ...นี่นายหลอกฉันหรอ” ฉันท าหน้าเหวอทันที...ฟู.่....นึกว่าหลอกไม่เนียนและ....ฉันท าเป็นเชิดหน้าใส่ “ขี้โกงนี่นา! 

เชอะ! ไม่คุยกับนายและ” 

           “โอ๋ๆ อย่างอนซิ แม่สาวนอ้ย” เขาเกลี้ยกล่อมด้วยน้ าเสียงที่นุ่มนวลและสุภาพ “ข้าขอโทษ” 

           “ขอโทษก็ไม่หายหรอกย่ะ” ฉันหันหลังให้เขาและอ้างต่อ “ค าวา่ ขอโทษ มันพดูงา่ย แตใ่จน่ะก็เหมือนเดิมน่ะแหละ” 

           “แล้วจะให้ขา้ท าอย่างไรล่ะ” ชายผู้น้ันถามอยา่งใฝ่รู้ 

           .......ติดกับฉันล่ะ......ฉันยิ้มอยา่งมเีลศนัยและรีบหันไปตอบชายคนนั้น 

           “ดื่มไวน์กับฉันดว้ยกันซะ” ฉันพูดเสียงใส “นายเองเป็นคนบอกเองไมใ่ช่หรอ วา่ ไวน์ขวดนี้รสดีนี่ ดื่มคนเดียวจะไป

สนุกอะไรล่ะ” 

            ฉันหยิบแก้วไวน์ขึ้นมาและดื่มทีหนึ่งใหเ้ขาดู 

            “เร็วๆซิ ใครดื่มหมดก่อนคนนั้นชนะนะ” ฉันชวนและจิบตอ่ 



            เขายิ้มอีกครั้ง และ หยิบแก้วไวนช์ูขึ้นเล็กน้อย  

            “เด็กจริงๆนะ” เขาหัวเราะในล าคอและดื่มไวน์องุ่นรสเลิศในแกว้ใสใบน้ันจนหมดแก้ว...ฉันยิ้มทันท.ี...ส าเร็จแล้ว... 

             “ว้า....ฉันแพ้ซะและ” ฉันท าท่าเสียดาย.....หารู้ไม่...ตอนนี้ฉันอยากจะหวัเราะดงัๆ....นึกไม่ถึงเลยว่า ทีปีสจะติดกับ

ได้ง่ายขนาดนี้..... 

             เขาวางแก้วไวน์น้ันลงชา้ๆ และมองฉันอย่างพึงพอใจ ฉันท าหน้าเศร้าๆไปตามบท เขาปลอบฉันทันที 

            “ไม่เป็นไรหรอก เดี่ยวกด็ืม่ใหม่ได้ ไวน์มีอกีเยอะ” น้ าเสียงที่ดูอ่อนโยนปลอบอย่างอ่อนโยน 

            “อืมๆ” ฉันท าเป็นยอมรับ 

           ชายผู้น้ันหยิบขวดไวน์ขวดนั้นและรินใหม่อีกครั้ง จนเต็มแก้วทั้งสองใบ ฉันกับเขาหยิบแก้วไวน์ของตนเองมา เขายิม้

ใช้ฉันและชูขึ้น 

          “ดื่มใหก้ับการท่ีเราได้พบกนัอีกครั้ง” เขาวา่....โห....ใช้ค าว่า เรา เลยหรอ...แค่ข้ากับเจ้าก็พอและ......”เชส!” 

          “เชส!” ฉันชูแก้วไวน์ขึ้นเช่นกัน 

“แก๊ง!” 

           เสียงกระทบกันของของไวน์ได้แก้วดังขึ้น! ฉันกับเขาดื่มไวน์แก้วเข้าไปพร้อมๆกัน ในระหวา่งที่ดื่มอยู่นั้น........ 

“เพล้ง!” 

            จู่ๆ แก้วไวน์ก็ตกลงไปบนโต๊ะและแตกกระจายไปท่ัว น้ าองุ่นได้หกเลอะไปท่ัว เขาเอามือกมุศีรษะพร้อมกับส่ายหวั

ไปมาเล็กน้อย  

            นัยน์ตาสีน้ าตาลที่เต็มไปด้วยความเจ็บแค้นคู่นั้นมองมาทีฉั่น แต่ทว่า! เปลือกตาของเขาก าลังจะปิด ฉันหยุดดื่ม

และยิ้มดว้ยความสะใจ สติของเขาเลือนรางเตม็ทน จนกระทัง่เขาฟุบลงไปกับโต๊ะทันที 

            ......ฮ่าๆๆๆๆ.....เสร็จฉันล่ะ......ยาที่ฉันเคยจิก๊มาจากหมอแฟรงค์ใช้ได้ผลจริงๆด้วย!.....นึกไม่ถึงเล๊ย.......ว่า ยาผง

ในซองนีจ้ะมฤีทธิ์หลับและท าใหห้มดแรงอย่างที่หมอเคยพูดเล่นๆ 

            ฉันลุกขึ้นและเดินไปใกล้ๆร่างนั้น พร้อมกับใชม้ือโบกตรงหน้าของเขา แต่ ไมม่ีปฏิกิริยาใดๆตอบโต้มา ฉันเดินถอย

หลังออกมาและวางแกว้สุดหรูชา้ๆ เท้าของฉันคอ่ยๆกา้วไปเรื่อยๆจนไปถึงหน้าประตูห้องบานยักษน์ั่น 

           “บ๊ายบายนะจ๊ะ จุ๊บๆ” ฉันส่งจุ๊บให้และกระชากประตูออกทนัที! แต่รอยยิ้มของฉันก็หุบลงทันที เมื่อ...ฉันได้ยินเสียง

ที่นุ่มนวลแต่แฝงไปดว้ยความอ ามหิตเรียกหา.... 



“จะไปไหน.....เฟรย่า” 

          นัยน์ตาของฉนัเบกิกวา้งทันที! เพราะบุรุษทีน่อนฟุบอยู่บนโต๊ะนัน้ บัดนี้ กลับมายืนอยู่ตรงหน้าของฉัน

และหัวเราะด้วยความข าขนั ฉนัเดนิถอยหลังแทนที่จะเดนิขึน้ทนัทีเมื่อเขาเดินเข้ามา  

          “ฮะๆๆ แค่ไวน์ทีว่างยา มันท าอะไรกับข้าไมได้หรอกนะ” สายตาของเขาจับจ้องฉันไม่เลิก ริมฝีปากของเขาเหยียดชี้

ขึ้นดั่งผู้ก าชัยชนะ 

          กรามของฉันขบถีด่้วยความเจ็บใจ ฉันชักแดรกเกอร์ที่เขาพึง่ให้มาทันท!ี 

         “แต่ฉันนี่แหละ จะท าให้นายเจบ็ตวัแน่!” 

 

“ดาร์ก-เอม-ไพร-์บา-เรียลลลลลลลลลลลล!” 

“ตูมมมมมมม!” 

             ล าแสงสีกรมท่าแหง่การสูญส้ินขนาดใหญ่ได้แผเ่ข้าหาเหล่าลูกศรสีส้มอมทองแห่งความหวงัอย่างรวดเร็ว เสียง

ระเบิดที่ดงัยิ่งกวา่เสียงพังทลายของตึกดังตามมา! ผู้สวมชุดเกราะสีเงินท่ียืนเฝ้าอยู่ทุกคนอยู่หันไปมองตามเสียงทันที! ชาย

สวมเกราะคนหน่ึงเอ่ยถาม 

           “เฮย่! เสียงอะไรว่ะ!” 

             “ไม่รู้เว๊ย! ดังมาจากห้องเกบ็มงกุฎน่ะ” อีกเสียงเอ่ยบอก 

            “......รึว่า....” นัยน์ตาของผู้ถามคนแรกเบิกกวา้ออกมาดว้ยความตกใจ “ซวยล่ะซิมงึ.....พวกแวมไพร์ชงิไปแน่” 

            ส้ินเสียงของชายผู้น้ัน เหล่าผู้สวมเกราะทุกคนหยิบอาวุธของตนและพร้อมใจกันวิ่งไปท่ีห้องนั้นทันที           

“ฟู.่.......”       

            ลูกศรเหล่านั้นนั่นสลายและกลับกลายเป็นผงธุลีและฝุ่นละอองทันที! พวกมันร่วงกราวเป็นผุยผงลงสู่พ้ืนดิน ควันสี

น้ าตาลไดเ้ต็มโขมงไปท่ัวห้องมืดนั้น มันลอยไปเรื่อยๆจนจางลง เบื้องหน้านั้น มีแตค่วามว่างเปล่า 

             เท้าทั้งหกข้างได้เหยยีบลงสู่พื้นดินอีกครั้ง เจ้าของเทา้เหล่านั้นถอดชดุเกราะสีเงินโยนทิ้งที่พ้ืนทันที ชายหนุ่มผมสี

ทองมองไปท่ีฝุ่นละอองเหล่านั้นและหันไปมองหน้าเพื่อนของเขาทัง้สอง 

            “เสียงดังขนาดนั้น อีกไมน่านพวกมันมาแน่ วิซิอัส” เสียงจริงจังเอ่ยถามอย่างกระตือรือร้น “จะเอาไงต่อ” 



             ดวงตารีสีเขยีวดัง่มรกตที่ดูเยือกเย็นจับจ้องไปท่ีประตูห้องมิดนี้ เจ้าของนัยน์ตาคู่นั้นเดินไปท่ีก าแพงด้านหนึง่ที่อยู่

ด้านหลังแท่นวางเครื่องประดับอาภรณ์ของปลอมที่ล้ าคา่ มือที่เรยีวยาวของเขาข้างหน่ึงแตะไปที่ฝาผนังที่เย็นเฉียบ ริม

ฝีปากที่เรียวบางของเขาพมึพ าอะไรบางอยา่งออกมาเล็กน้อยดว้ยน้ าเสียงกระซิบกระซาบ 

“แวบบบบบบบ!” 

“ตูมมมมมมมม!” 

             ล าแสงสีด าอมแดงได้สวา่งขึ้นออกมาจากฝ่ามือของเขา มนัส่องแสงไปท้ังห้องจนเพื่อนอีกสองคนของเขาหร่ีตา

และใช้แขนมาบงัแสง เสียงระเบดิดังตามมาอกีระลอก ควันน้ าตาลเต็มโขมงไปท่ัวห้องอีกครั้ง ก าแพงสีขาวจากห้องมดืได้

พังทลายไปในพริบตา เหลือเพยีงแต่ซากก้อนอิฐกระจดักระจายไปทั่วพื้น ชายหนุม่ผมสีน้ าตาลล าสักควันเล็กน้อย เขาให้

มือปัดควันเหล่านั้นออกจนเห็นหน้าเพื่อนชายหนุ่มผมสีด ากับชายหนุ่มผมสีทองที่วิง่ออกไปแล้ว! 

            “เฮ่ย! รอด้วยซวิ่ะ” เขาเรง่ฝีเท้าวิ่งตามเพื่อนของเขาทันที 

         ชายหนุ่มผมสีน้ าตาลวิ่งไปตามระเบยีงซักครู่ เขาเห็นเพื่อนๆของเขาวิง่อยู่แต่อยู่ไกลมาก เขาซอยเท้าซะถีย่ิบเพื่อให้

ตามทัน แต่ทว่า พวกเขากลับกระโดดขึ้นหลังคาบ้านที่อยูใ่กล้ๆพพิิธภัณฑ์ไปหลายหลังอีก ชายหนุม่ท าหน้าเสียและยิง่เร่ง

ฝีเท้าใหว้ิ่งไวมากกวา่เก่าอกี เขาวิ่งไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดทางระเบียงและก าลังจะกระโดดตามไป แต่ทว่า! 

“ฉึก!ๆๆๆๆ” 

            แดรกเกอร์สิบกว่าด้ามได้พุ่งเขา้หารา่งของชายผู้น้ันอยา่งรวดเร็วราว เขาผู้นั้นหลบคมดาบส้ันท่ีแหลมคมเหล่านั้น

อย่างว่องไว แดรกเกอร์เหล่านั้นปักไปท่ีก าแพงที่อยู่ดา้นหลังของเขาแทน เขาหันไปมองที่ก าลังและท าเป็นแปลกใจ 

             “มงกุฎอยู่ไหน!” ชายคนหนึ่งเดินน าหน้ามา 

            ชายหนุ่มหันไปมองแหลง่ที่มาของเสียงนั้น เขายิ้มกวา้งและยักไหล่ 

           “ไม่รู้!” เสียงใสได้บอกมา “แต่.....สนใจรบกับข้าก่อนก็ได้นะ” 

           “บอกมาเดี๋ยวนี้ มงกุฎอยูไ่หน!” ชายผู้นั้นตวาด 

           “ไม่รู้ซิ ไม่ได้อยู่กับข้าล่ะกนั!” ชายหนุ่มหัวเราะอย่างกวนๆ 

             “ไอ้เศษสวะกากเดน! แส่มารนหาที่แท้ๆ งั้นแกตายซะ!” เสียงเกรี้ยวกราดไดด้ังขึ้นและร้องเรยีกพรรคพวก “พวกเรา

จัดการมันซะ ชิงมงกุฎมาจากมันให้ได!้!!!” 

           ชายหนุ่มผมสีน้ าตาลจ้องมองแหล่งที่มาของเสียงนั้นด้วยสายตาขวางโลกเต็มที่ และพบทหารครูเสดหลายร้อยคน

วิ่งกรเูข้ามาหาเขา ดาบหลายร้อยดามนั้นเล็งเป้าหมายมาที่เขา คมดาบเหล่านั้นก าลังจะแทงร่างของเขาแล้ว! 



           แต่! มันไม่ได้เป็นไปตามที่พวกครูเสดคิดซะนี!่ แวมไพร์หนุ่มตัวนั้นกลับเหยียดริมฝีปากชี้ขึน้แทน เขากระโดดตีลังกา

ข้ามกองทัพเหล่านั้น! เล็บของเขาจากมือขา้งหน่ึงยาวขึ้นและแปรเปล่ียนจากสีขาวกลายเป็นสีด าสนิททันที กรงเล็บ

เหล่านั้นได้กระชากศีรษะของทหารผู้ว่าเขาว่าเศษสวะกากเดนออกมา! 

“ฉัวะ!” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกก!” 

            เสียงกรีดร้องยิง่กว่าปีศาจที่โหยหวนด้วยความทรมานดงัขึน้ ศีรษะข้างนั้นหลุดออกจากต้อคอทันที โลหิตได้พุ่ง

ออกมาราวกับน้ าพุสวยๆและสาดกระจายไปทั่วบริเวณแถบนั้น ร่างของเหล่าทหารท่ียืนขา้งๆนั้นนัน้ท่วมไปด้วยเลือดของ

ทหารผู้นั้น ร่างของทหารท่ีไร้ศีรษะล้มลงสู่พื้นและชักดิ้นชักงอไปมาราวกับหางจิง้จกที่พ่ึงขาดออกซกัครู่.....จนกระทั่งนิ่ง

สนิท....โลหิตสีแดงฉานท่วมนองไปท่ัวพื้นอิฐสีขาวสะอาด  

           นัยน์ตาของพวกทหารเหล่านั้นเบิกกว้าง พวกเขาหยุดใช้อาวุธของพวกเขาและหันไปมองชายหนุ่มผู้กระชากศีรษะ

ออกมา 

           ชายหนุ่มผู้น้ันเหยยีบพื้นดินอีกครั้ง มือข้างหน่ึงของเขายงัคงถือศีรษะของทหารอยู่ ใบหน้าที่ศีรษะหัวนั้นเต็มไปดว้ย

ความหวาดผวา นัยน์ตาคู่นั้นเบกิกว้างดว้ยความตกใจสดุขีด ปากก็ยังคงอา้อยู่ มือของเขานั้นเตม็ไปด้วยโลหิตสีแดงฉาน

เปรอะไปท่ัวแขนข้างนั้น สายตาแห่งความเหี้ยมโหดได้หันมามองเหล่าทหารท่ีแสนน่าสังเวชทันที          

           เขาหิ้วศีรษะหัวนั้นและมองดูดว้ยความพอใจ ทหารเหล่านั้นเดินถอยหลงัช้าๆ 

            “แย่จริง เส้นประสาทในมือของขา้มันไวกวา่ค าส่ังในสมองข้าอกีแล้ว” เขาหันไปมองพวกทหารเหล่านั้นอีกครั้ง แวว

ตาของเขากลับกลายเป็นแววตาของปีศาจ “ถ้าไม่อยากเป็นแบบนี้ ก็กลับไปหาซบอกแมแ่กซะ! ไป๊!”           

          พวกทหารเหล่านั้นรีบวิ่งถอยหนีไปทันที พวกเขาสาวเท้าวิ่งหนีสุดชีวิตจากยมราชในร่างมนุษย์ผู้น้ัน แต่ทว่า!.....มืออีก

ข้างหน่ึงของเขาไดก้างออก เล็บสีด าสนิททั้งห้าได้พุง่ออกจากมือข้างนั้นในชั่วพริบตา......และ........ 

“ฉึก!ๆๆๆๆๆๆๆ” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกก!” 

        เสียงกรีดร้องหลายสิบเสียงได้รวมกันและส่งเสียงดังก้องไปท่ัว เล็บสีด าที่ยาวและแหลมนั้นได้แทงทะลุบริเวณศีรษะ

ทั้งหมด เผยให้เห็นความสยดสยองและน่ากลวัของภาพเป็นอยา่งยิ่ง เล็บเหลานั้นได้หดกลับท่ีเดมิ บางเล็บน้ันมเีศษ

มันสมองสีเหลืองซีดๆติดอยูด่้วย  

          ร่างสูงโยนศีรษะของทหารคนน้ันท้ิงและกินมันสมองที่ติดเขา้ไปพร้อมกับท าหนา้เบ้ ราวกับวา่อาหารชนิดนี้ไม่ได้มี

ความอร่อยเลยซักกะนิด เขาเดินไปข้างหน้าและกระโดดขึ้นหลังคาตามเพื่อนเขาทัง้สองไปทันที 



            ปล่อยทิ้งภาพอันน่าสยดสยองทิ้งไว้ทีเ่กลื่อนกลาดไปทั่วระเบียงแหง่นั้น.....ร่างของพวกเขาเหล่านั้นดเูหมือนว่า

นอนสลบลงธรรมดาๆ แต่ทว่าที่ศรีษะของพวกเขาเต็มไปดว้ยเลือดสีแดงที่ประดับประดาใหดู้สวยงาม  

            และ....มีรูขนาดใหญ่ท่ีถกูแทงทะลุดว้ยศพละรู....แต่ต่างคนก็ถูกแทงคนละจดุ....บางคนกถ็ูกแทงทะลุลูกตาผ่าน

นัยน์ตา....บางคนก็ถูกแทงทะลุจากใบหูเข้าศีรษะ.....บางคนก็กลางหน้าผาก.....แต่ล่ะศพนั้นมีเนื้อสมองไหลออกมาจาก

ตามรูนั้นดว้ย...สร้างความน่าสังเวชและความหวาดผวาแกค่นขวญัอ่อนมากจนมารถเป็นลมได้หลายวัน.....บริเวณแหง่นั้น

เต็มไปดว้ยกล่ินคาวเลือดคละคลุ้งไปทั่วจนแทบหากลิ่นอื่นมาทดแทนมิได้เลย...... 

 

“ฉึกๆๆๆๆๆ” 

            เสียงแดกเกอร์ได้ไล่แทงไม่ยอมหยดุ แต่ทวา่ บุรุษผู้น้ันเคลื่อนไหวหลบอย่างรวดเรว็อยา่งสบายๆ เขายงัคงยิ้มอยู่ 

เขาถอนหายใจและเอ่ยต่อด้วยน้ าเสียงทุ้มๆและราบเรียบ  

           “ดูท่าจะเป็นไปอยา่งทีเ่จ้าพูดยากนะ” เขาชักดาบของเขาขึน้ ดาบเล่มนั้นเรืองแสงสีมว่งอมด าขึ้น มันถูกวาดเขา้หา

ฉันทันที! “วิซิอัสคิดยังไง ถงึส่งคนอย่างเจา้มาล่อข้าน่ะ” 

             “จะไปรู้ได้ไง ฉันไม่ได้มีหัวใจเดียวกับหมอนั่นซะหน่อย” ฉันพุ่งร่างเข้าไปใกล้หมอนั่นและก าลังจะใช้ดาบส้ันเล่มนั้น

แทงไปที่ท้องของเขา! แต่!........ 

“แกร๊ง!” 

            เสียงคมดาบท้ังสองเล่มปะทะกันอย่างแรงดังขึ้น! ดาบของฉันกับของเขาได้ผลักกันอย่างไม่ลดละ เท้าของฉันถอย

หลังไปหลายก้าว เพราะแรงผลักของทีปีส แรงผลักของเขาผู้นั้นเยอะมากจนฉันต้านไม่อยู่ เขาผลักอีกครั้งจนรา่งของฉัน

กระเด็นไปทันที! 

“โครม!”             

            ร่างของฉันกระแทกไปกบัโต๊ะอันนั้น! ดาบเล่มนั้นของเขายังคงตามไม่หยดุ เขาพุง่ร่างเขา้หาฉันอย่างรวดเร็ว คม

ดาบเลง็เป้าหมายมาที่ร่างของฉันทันที! เพียงแค่อดึใจเดยีวมันก าลังแทงไปที่ร่างของฉันแล้ว!....สัญชาตญาณแหง่ความ

อยากรอดของฉันผุดขึ้น! ฉันกระโดดขึ้นโต๊ะทันทันที! 

“ฉัวะ!” 

“ครืด!” 

“โครม!” 



            ดาบเล่มนั้นฟันผ่านขาโตะ๊ทั้งสี่ขา! เสียงของรอยถูกฟันของโต๊ะดังขึ้น! ฉันกระโดดลงมาจากโต๊ะ ก่อนที่ก้นของฉัน

จะไ ปกระแทกกับพ้ืนและเรง่ฝีเทา้วิง่ไปท่ีมุมห้อง โต๊ะไหลลงมากระแทกกับพื้นจนเกิดเป็นรอยบุ๋มลงไป ชายผู้น้ันหัวเราะ

อย่างบา้คลั่ง ดาบได้ส่องแสงสีมว่งด าอีกครั้ง! คราวนี้มันอมด ามากราวกับสีนิล ดาบถูกวาดไปข้างหน้าพร้อมกับริมฝีปาก

ของเขาได้ร่ายมนตราขึ้นมาด้วยเสียงที่นุ่มนวล! ล าแสงสีด าอมมว่งพุ่งไล่ตามหลังฉันทันที!  

“เอ็กซพ์ล็อต ซาเตครัช!” 

“ตูม!”  

            เสียงระเบิดได้ดงัขึ้น! ล าแสงสีม่วงอมด าส่องแสงจ้าไปท่ัว! ควันสีเทาด าได้โขมงขึ้นมาทันท!ี ควันเหล่านั้นค่อยๆจาง

ลง เผยให้เห็นภาพท่ีถูกท าลาย ฝาผนังเหล่านั้นเป็นรูโหว่ขาดใหญข่นาดคนสูงสองเมตรเดินผ่านไดส้บายๆ ใบหน้าของฉัน

บิดเบี้ยวและมีเสียงหน่ึงตามหลังฉันมา! 

“ตูม!ๆๆๆๆๆๆๆ” 

            เสียงระเบิดได้ดงัเรื่อยๆไล่ตามหลังของฉันไม่ยอมหยุด ฉันหันหลังไปเห็นล าแสงสีม่วงอมด าจ านวนมากไล่ตามร่าง

ของฉันอยู่ ฉันซอยเทา้ถีย่ิบสุดแรงก าลัง 

            “เจ้าหนีระเบิดมัจจุราชของข้าไม่พ้นหรอก....เฟรยา่!” ล าแสงเหล่านั้นยงัคงวิง่ไล่ตามหลังไม่ยอมหยดุและเริ่มเร่ง

ความเรว็เรื่อยๆ 

             ฉันยังคงวิง่ไปยอมหยดุ ขาของฉันกา้วไปเรื่อยๆจนวิ่งรอบห้องนี้ครงไปแล้วสองรอบ ล าแสงเหฃ่านั้น มันยังคงตาม

ไม่เลิก เสียงระเบิดได้ดงัไปเรื่อยๆเมื่อมันท าพลาด......ปากดีอยู่ได้ ไอ้นี่น่ี......แต่จะหนียังไงล่ะเนีย่...หนีไปก็มีแต่ตายชดัๆ

......สายตาของฉันเหลือบไปเห็นไอ้นั่นพอดี....ได้การล่ะ 

            “โทษทีนะ แต่ฉันเป็นแชมป์วิ่งมาราธอนเมือ่ปีท่ีแล้วย่ะ” ฉันวิ่งไปท่ีมุมห้อง “สงสัยระบิดของนายคงต้องยกธงขาว

แล้วล่ะ!” 

             ทีปีสมุ่นคิ้วด้วยความสงสัย แต่เขาก็ยงัคงไมเ่ลิกวาดดาบเพื่อเพิ่มระบิดมาฝากฉัน ล าแสงสีม่วงอมด าเผยเห็นเขี้ยว

สีด าสนิท มันอ้าปากพะงาบๆเพือ่ที่จะกัดเนื้อขาวๆของฉัน ฉันยืนน่ิงและหอบเล็กน้อย พวกมันไม่รอช้าให้เหยื่ออันโอชะยืน

ท าใจ มันพุ่งเข้าหาร่างของฉันอยา่งรวดเรว็......อีกนิดเดียว......มันก าลังใชเ้ขี้ยวหลายคูก่ัดไปท่ีร่างของฉัน ฉันก้มตัวลง

ทันท!ี และ....... 

“ตูม!” 



            ล าแสงเหล่านั้นกระแทกเข้าไปท่ีก าแพงอยา่งจงั! ร่างของมนัระเบิดและสลายกลายเป็นควันสีเทาโขมงทันที! ฉันเร่ง

ฝีเท้าและสไลด์ร่างของฉันไปกับพ้ืน ทีปีสขว้างดาบพุ่งเข้ามาที่ฉัน ดาบเล่มนั้นพุ่งเขา้หาฉันของว่องไว! แต่ฉันใช้แดรกเกอร์

ปัดดาบดา้มนั้นออก มันหมุนคว้างกลางอากาศและกระเด็นไปท่ีมมุห้องอีกมุมหน่ึง 

            เขาผู้นั้นพุ่งร่างของเขาไปรับดาบเล่มนั้น และจับดาบแน่นขึ้น  เขาวิง่เขา้หาฉันอยา่งรวดเรว็ราวกับพยัคฆ์ก าลังจะ

ล่าเหยื่อที่แสนน่าอร่อยและโอชะ คมดาบของมันพุง่มาที่ร่างของฉนัทันที! 

“ฉึก!ๆๆๆๆๆ” 

          ฉันกระโดดตีลังกาหลบทันที! ดาบเล่มนั้นยงัคงไล่แทงร่างของฉันไม่หยุดยัง้! มันไล่ต้อนฉันไปเรื่อยๆจนใกล้มุมห้อง

อีกมุมหน่ึง.....ให้ตายเหอะ......เจา้นี่เคล่ือนไหวเร็วมาก....แทงไม่ได้เลย รอยยิ้มของเขากระตุกทีหนึง่และ จู่ๆ ร่างของเขาก็

อันตรธานหายไป ฉันเลิกกระโดดและยืนแทน ฉันหอบเล็กน้อยและกวาดสายตาไปรอบๆทันที แต่ทว่า กลับไม่มใีครเลย.....

เจ้านี่อยู่ไหนเนี่ย...... 

           “หาข้าหรอ ข้าอยู่นี”่ 

           เสียงทุ้มๆเรียกฉันมาจากด้านหลังเอย่ขึ้น ฉันหันหลังไปทันที! และ..... 

 “โครม!” 

            .....ก าหมัดจากชายผู้น้ันก็ชกเข้าไปท่ีท้องของฉันทันที! ร่างของฉันกระเด็นไปกระแทกกับฝาผนังอีกดา้นหนึ่งและ

ร่วงลงสู่พื้นทันท!ี ฉันรู้สึกจุกมาก และกระอักเลือดออกมาเล็กน้อย.......ฉันประคองร่างของฉันขึ้นและพิงไปกับฝาผนัง 

สายตามองไปท่ีชายที่อยู่เบื้องหนา้ที่ไกลแสนไกล..... 

 

             ในระหว่างนั้น ร่างของชายหนุ่มสองคนได้กระโดดข้ามหลังคามาหลายหลัง พวกเขาซอยเทา้ถี่ยิบและ

กระโดดข้ามไปเรื่อยๆโดยมิได้แลไปมองข้างหลังเลยแม้แต่น้อย  

          ท้องนภาดุจแพรไหมสีด าสนิทได้ถูกประดับประดาไปดว้ยแสงดาวเล็กน้อย มีแตเ่มฆาสีด าประดับเต็มไปหมด ไม่

เห็นแสงจันทร์สีเหลืองนวลเลยแม้แต่น้อย ชายหนุ่มทัง้สองวิ่งไปเรื่อยๆโดยมันไร้จุดมุ่งหมายที่รา่งใหญเ่ดาได ้

          ....จู่ๆ ชายหนุ่มผมสีด ากก็ระโดดลงสู่พื้นดินเบื้องลา่งและยนืน่ิง ชายหนุม่ผมสีทองกระโดดตามลงไป ชายหนุ่มผมสี

ด าใช้มือทีเ่รียวยาวของเขาเสยผมหน้ามา้ที่ปิดบังใบหน้าของเขา เจ้าของนัยนต์าสีน้ าเงินเดินมาหาพร้อมกับปัดฝุ่นเล็กน้อย

ตามตัว 

          “หยุดท าไม วิซอิัส” เสียงที่จริงจังเอ่ยถามไถ่ทันทแีละถามหยัง่เชงิ “เราต้องรีบไปตามที่แผนไม่ใช่หรอ.....” 



         ร่างสูงเดินโฉบไปข้างหน้าเล็กน้อย และหยุดเดิน เขากลับใหค้วามเงียบแทนค าตอบแทน เพื่อนของเขาผู้นั้นหันมอง

ไปรอบๆ ...บริเวณแห่งนั้น เตม็ไปพ้ืนดินท่ีว่างเปล่า และมตี้นไม้ตามขา้งทาง...มีลมพัดผ่านรา่งของชายสองคนน้ันเบาๆ

และพาเอากลิ่นเลือดตดิมาดว้ย....ชายหนุ่มผมสีทองขมวดคิว้จนชนกันและหันไปมองตาของชายผูเ้ป็นสหาย 

          ความหมายของเจ้าคือสิ่งนีห้รอ....... 

          ......ใช่....... 

         ตา่งฝ่ายมองตาและอ่านความคิดซึ่งกันและกัน ชายหนุ่มผมสีทองชักดาบของเขาออกมา พวกเขาสองคนหันหลัง

ชนกันและมองไปรอบๆพ้ืนท่ีบริเวณนั้น....สายลมได้พัดผ่านร่างของพวกเขาไปหลายครั้ง....แววตาของพวกเขาเปล่ียนไป

เป็นแววตาของปีศาจเต็มสายเลือดของพวกเขา....ชายหนุม่ผมสีทองเอ่ยถามต่ออีก 

            “เจ้าจะท าไงก่อน ถ้ามันเกิดขึ้น” 

            “...ท าลาย...” เสียงที่เย็นชาตอบกลับมาส้ันๆ 

            ชายหนุ่มผมสีทองยิม้ปุ๊บปั๊บและหันไปว่า 

            “โอเค...” 

“ครืดดด!” 

            ท่ามกลางความเงียบงันแห่งความมืดมดิยามราตรี....จู่ก็มีเสียงประหลาดดงัขึ้น ชายหนุ่มทั้งสองคนเงยหนา้ขึ้น

และสดับฟังเสียงอย่างแนว่แน่... 

“ครืดดดด!” 

“ครืดดดด!” 

            เสียงประหลาดราวกับวตัถุบางอยา่งถกูลากไดด้ังขึ้นอกีครั้ง คราวนีม้ันไม่ได้ดังเพียงแคค่รั้งเดยีว มันดังขึ้นหลายๆ

ครั้งพร้อมๆกัน ราวกับว่า เจา้ของเสียงนั้น ไม่ได้มีเพยีงคนเดยีว ชายหนุ่มผมสีทองจับดาบแม่นขึ้น ส่วนชายหนุ่มผมสีด าชัก

ดาบของเขาออกมา ในมืออกีข้างนั้น ยังคงถือกล่องไม้ลายปีศาจกระหายเลือดสยายปกีอยู่ 

“ครืดดดด! ครืดดดด!” 

            เสียงประหลาดที่ชวนพิศวงยงัคงดังต่อไปเรื่อยๆ ชายหนุม่ทั้งสองคนถอนหายใจพร้อมกันและวิ่งเขา้หาต้นไม้แถว

นั้นอย่างว่องไวทันท!ี ดาบของวิซอิัสและรอยได้ถูกตวัดไปกลางอากาศทันที! 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกก!” 

“ซ่า!!!!!!!” 



          เสียงกรีดร้องยิ่งกวา่ปีศาจในหุบเขาแห่งทาร์ทารัสได้ร้องขึ้น! เสียงของโลหิตสีแดงฉานได้สาดกระจายท่วมพื้นดิน

ทันท!ี ชายหนุ่มทัง้สองตา่งเร่งฝีเท้าและพุ่งร่างตดัอากาศที่ส่งเสียงกรีดร้องเหล่านั้นทันที! ร่างของพวกมันถูกสาดไปดว้ย

เลือดเช่นกัน และเผยใหเ้ห็นรูปร่างคนผู้หน่ึง พวกเขาเหล่านั้นมีลักษณะเหมือนคนธรรมดาทั่วไป แต่ทว่า! กลับมีนัยน์ตาสี

แดงเพลิงทั้งสองขา้ง แววตาของพวกเขานั้นลุกวาวราวและโหดเหีย้มราวกับนักล่าทีก่ าลังล่าเหยื่อที่น่าสงสาร  

          “ว่าแล้วเชยีว” วิซิอัสพูดดว้ยน้ าเสียงเรียบๆ “ทหารของทีปีสสะกดรอยตามจรงิๆดว้ย” 

          ชายหนุ่มไม่รอชา้ให้พวกเขาจ้องอยู่นาน เขากระโดดเหนือพื้นปฐพีและแทงดาบทะลุเขา้ไปตาขา้งหน่ึงของพวกเขา5

คนรวด! 

        “เฮ่อ....เจ้ายอมแพ้ดกีว่าเฟรย่า....” ชายวยักลางคนผมหยักศกสีน้ าตาลเอ่ยดว้ยน้ าเสียงทีเ่วทนาฉัน “ก่อนที่ข้า

จะต้องตัดสินใจแทงเจา้จริงๆ” 

           .....ไอ้ที่ผ่านมานี่แค่เล่นๆหรอ...เสียค่าแรงฟรีๆเลยนี่หว่า...แต่ฝันไปเหอะ.....คนอย่างฉันไม่ยอมงา่ยๆหรอกย่ะ!....  

           “คนอย่างเฟรยา่  โนคาเอล ต่อให้เลือดท่วมจนตาย กค็ืนชพีมาเจื๋อนนายได้ล่ะน่า!” ฉันประกาศเสียงกร้าว “แค่โดน

แสงแดด ร่างของนายก็เป็นฝุ่นตามพื้นถนนแล้ว” 

           เขาหัวเราะอยา่งข าขันและมองมาที่ฉันด้วยความเอ็นดู สีหน้าของเขาเต็มไปดว้ยความเรงิร่า ไม่ทุกข์ร้อนในการ

เสียเวลามาสู้กับฉันเลยซกันิดเดยีว 

          “แสงแดดหรอ...แค่นั้นน่ะ มันไม่ระคายผิวข้าหรอก” น้ าเสียงที่นุ่มนวลนั้นเต็มไปด้วยความเยาะเยย้ “แวมไพร์ท่ีมีพลัง

อ านาจถึงระดับตั้งแต่พวกลอร์ดน่ะ ไม่มีทางตายง่ายๆหรอก ต่อให้แสงแดดสาดมาแรงแค่ไหนก็ตาม” 

           ดวงตาสีแดงฉานของฉันเบิกกวา้งทันที......ถ้าทีปีสว่าแบบนั้น.....งั้นอลิซาเบทก็...... 

          “อ่า....แล้วทีน้ีเจ้าจะท าไงนะ” เขาเอ่ยถาม 

          พูดยังไม่ทันจบ.....ร่างของเขาก็พุง่เขา้มาหาฉันทันท!ี เขาควงดาบอกีครั้ง คราวนี้ ดาบของเขาส่องแสงสีม่วงจา้และ

กลายเป็นเหล็กแหลมสีเงินท่ียาวและแหลมคม อาวุธคู่กายสมฉายาตามที่ประวัติศาสตร์จารึกไว้จริงๆ  

          ฉันพยายามลุกขึ้นแต!่....แปล๊บ!...แรงของเขาที่ท าให้ร่างของฉันได้รับกระแทกเข้าไปท่ีฝาผนังมากเกินไป ฉันลุกขึ้น

ไม่ได้!....ซวยล่ะซ!ิ.....จะหนียังไงดี...... 

          คมของเหล็กแหลมเล็งมาที่ร่างของฉัน มันพุง่เขา้มาอยา่งรวดเรว็ดงัสายฟา้ฟาด!......เพียงแค่อึดใจเดยีว....มันจะ

แทงเขา้ร่างของฉัน!......เอาไงดีล่ะ....สายตาของฉันมองเห็นส่ิงหน่ึงเขา้ที่ร่างของบุรุษผู้นั้น.....นั่นล่ะ!... พระเจ้าเข้าข้างฉัน

แล้ว!....... 



“ฟุบ!” 

          ว่าแล้วมือทัง้สองขา้งของฉันดันร่างขึ้นจากพื้นทันที ร่างของฉันกระโดดขึ้นเหนือศีรษะของเขา แดกเกอร์เล่มนั้นพุ่ง

เข้าไปท่ีหน้าอกของเขาทันท!ี  

“ฉึก!” 

“ติ๋ง.....ติ๋ง.....” 

          คมดาบเล่มนั้นได้ฝังเข้าไปในร่างจนมิดด้าม! น้ าสีม่วงอมด าข้นๆได้ไหลออกมาและหยดลงสู่พื้นห้อง! ฉันกัดฟันแน่น

พร้อมกับถอยกรูดออกจากรา่งทีอ่ยู่ตรงหน้า!.....ใช่แล้ว!......แดกเกอร์ของหมอนั่นท่ีฉันใช้ได้แทงไปที่หน้าอกข้างขวาตรง

ต าแหน่งหวัใจเป๊ะ!ไม่มีพลาดแมแ้ต่เซนติเมตรเดยีว! แต่... 

“แปล๊บ!” 

            .....เหล็กแหลมของหมอนั่น มันฝากรอยแผลลึกที่ขาขวาของฉันซะนี่!.......แย่ชะมัด.......ถึงแม้จะเฉียดๆกเ็ถอะ.... 

            ฉันทรุดตัวลงไปกับพื้นพร้อมกับกุมขาขวาดว้ยความเจ็บปวดและมองหน้าเขาด้วยความเจ็บใจ  ทวา่! เขากลับไม่

รู้สึกอะไรเลยซักนิดเดียว  

            ใบหน้าของเขามีรอยยิ้มที่มุมปากปรากฏขึ้น เขาชกัแดกเกอร์ออกอยา่งชา้ๆ เลือดสีมว่งอมด าเต็มไปตามบริเวณ

ปากแผลของเขาค่อยๆไหลกลับเข้าสู่แผลที่เปิดกว้าง ปากแผลค่อยๆเล็กลงๆจนเรียบสนิท เขาโยนแดรกเกอร์ไปท่ีบนพื้น

และเดินมาชา้...ฉันตะเกียกตะกายถอยหลังไปเรื่อยๆจนไปถึงมมุห้อง.... 

 

“อ๊ากกกกกกกกกก!” 

           เสียงกรีดร้องจากเหล่าทหารปีศาจได้ก้องราวกับวา่มันสามารถสะเทือนผืนดินได้! ลูกตาสีขาวขุ่นห้าลูกทะลัก

ออกมาจากเบ้า! น้ าสีแดงข้นๆไดไ้หลออกจากเบา้ท่วมใบหนา้ของพวกเขาและสาดกระจายเข้าสู่แขนของชายหนุ่ม!  

              คมดาบได้แทงฝ่ายนัยนต์าสีแดงเพลิงเหล่านั้น ซึ่งมันกลับมีสีแดงเช่นกัน แตม่ันอมด าและเข้มข้นมาก ชายหนุ่ม

หมุนดาบและตดัผ่านใบหน้าเหล่านั้นทันที! 

“ฉัวะ!” 

“อ๊ากกกกกกกกกก!” 

           ใบหน้าเหล่านั้นขาดทันใด! เลือดสีแดงฉานได้สาดกระจายไปทั่วร่างดา้นหน้าของชายผู้จับดาบ! ร่างที่ถกูฟัน

ทั้งหมดร่วงสู่พื้นดินและชกัดิ้นชกังอด้วย ความทรมาน ศีรษะที่ถูกตัดผ่านตามแนวนอนนั้นขาดไปเกือบจนหมด แต่ยังเหลือ



ทิ้งไว้เล็กน้อย เผยใหเ้ห็นเนื้อสมองที่ยังคงเต้นตุบตามเส้นประสาทท่ีแตกแขนงดั่งรากพืช! ชายหนุม่มองรา่งเหล่านั้นดว้ย

สายตาทีเ่มินเฉย  

            พวกเขาที่เหลือขบกรามด้วยความเจ็บใจและหยิบหอกขึน้มาทันที! หอกเหล่านั้นดเูหมือนหอกธรรมดาทัว่ไปแต่

กลับมีตรารูปคา้งคาวและตวัอักษรTใหญ่ๆ ประทับไว้   

            หอกที่ยาวและแหลมคม(เฟี้ยว)เหล่านั้นเล็งมาที่ร่างของชายหนุ่มทีเ่ปรอะเปื้อนไปด้วยเลือด! ขาของพวกเขา

เคลื่อนไหวเขา้หาชายผู้นั้นอย่างรวดเรว็ ชายหนุ่มผมสีทองวิ่งเข้ามาหาเพื่อนคนนั้นอย่างรวดเรว็ภายในพริบตา  

“วอ-อ-อ-อ-ทร่ีบลัด-ด-ด-ด .....ไบท!์!!!!” 

          ดาบธรรมดาของเขาแปรเปล่ียนกลายเป็นขวานทันตาและส่องแสงน้ าเงินขึ้น เขาวาดขวานด้ามนั้นไปข้างหน้า

ทันท!ี...... 

“อ๊ากกกก!!!!!” 

          ล าแสงสีน้ าเงินได้พุง่เขา้สู่ร่างของพวกเขาเหล่านั้น! หอกของพวกเขาหลุดออกจากมือ พวกเขาเหล่านั้นดิ้นอย่างทุรน

ทุราย จนทรุดเข่าลงไปกองกับพืน้ ร่างของพวกเขามีอะไรบางอยา่งก าลังพุง่ออกมาตามผิวหนงั! พวกมันพยายามดันให้

หลุดออกจากร่างเหล่านั้น ร่างของพวกเขานอนลงไปและตะเกยีกตะกายอยา่งเจ็บปวด และ...... 

“อ๊ากกกกกกกกกก!!!” 

            เสียงบรรเลงครวญครางจากปีศาจดว้ยความน่าสังเวชดงัขึน้!.....ผิวหนังทกุส่วนตามร่างของพวกเขา

เหวอะออกมาเปน็ทนัท!ี.....โลหิตสีแดงฉานจ านวนมากได้พุง่ออกจากร่างเหล่านั้นราวกับน้ าพุไปตามแรงโน้ม

ถ่วงของโลก....แต่ทว่า! มันกลบัพุ่งเข้าหาร่างเจ้าของตัวมนัและท าการกดักนิเนื้อจากเจ้าของร่างแหล่านั้นทนัที! 

โลหติเหล่านี้มนีัยนต์าที่ดุร้ายราวกับสตัว์ป่าเป็นสอี าพนัที่จบัจ้องเหยื่อ และเขี้ยวยาวแหลมคมสีด าสนทิทีก่ดั

กระชากเนื้อเหล่านั้นด้วยความอดอยากมานานแสนนาน! 

            ก้อนเนื้อสีแดงสดจากร่างเหล่านั้นได้ถกูกัดกินไปเรื่อยๆ ....จากเนื้อก้อนใหญ่ๆน้ัน ค่อยๆเล็กลง...เล็กลง......เสียง

นั้นยังคงบรรเลงดัง่เครื่องสีในวงออเครสต้าดังกอ้งไปเรื่อยๆ.....จนกระท่ัง.....เสียงจากเครื่องสีเหลา่นั้นเงยีบไป.... 

“ซ่าๆๆๆๆๆๆๆ” 

             น้ าโลหิตได้พุ่งลงสู่พื้นดิน...นัยน์ตาและเขี้ยวคู่นั้นอันตรธานหายไป......เหลือเพียงแต่.....กระดูกสีขาวหม่นท่ีและ

ผิวหนังที่เปรอะดว้ยน้ าชนิดนั้น ผิวหนังที่กว้างใหญ่น้ันแผ่ลาดเรียบไปตามรอยโครงร่างของแต่ล่ะคน......อวัยวะภายในและ

กล้ามเนื้อในร่างนั้นหายเกลี้ยง.....ไม่เหลือเลยแม้แต่น้อย....แม้กระทั่ง....ก้านสมอง....เยื่อบุผิวภายในปาก.....หรือ....แม้แต่

...ล้ิน.... 



            ชายหนุ่มผมสีทองมองดผูลงานละเลงเลือดของเขาด้วยสายตาที่มุง่มั่นเช่นเคย พวกทหารที่เหลือรีบซอยเทา้เขา้มา

อย่างรวดเร็ว และก าลังจะใช้หอกในมือแทงชายผู้น้ันท่ีบริเวณหน้าอกดา้นซา้ย! เขาควงขวานทันที  และขวานได้ส่องแสง

อีกครั้ง! มันได้แปรเปล่ียนสภาพเป็นดาบอีกครัง้หน่ึง! ชายหนุ่มผมสีด าก็เข้าร่วมตะลุมบอนด้วยความรู้สึกเป็นเพื่อนรักที่ไม่

สามารถจะทอดทิง้กันได!้ 

“ฉัวะ!ๆๆๆๆๆ” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกก!” 

            เสียงซิมโฟนีแห่งความตายได้บรรเลงขึ้นมาอย่างไพเราะจนหาสุดมิได้! พญายมราชได้ร้องเพลงประกอบจังหวะ

ด้วยความยินดีในความตาย! เลือดได้สาดกระจายเจิง่นองไปทั่ว จนมีต้นพืชเล็กๆเติบโตขึ้น....เพราะได้ดูดเลือดเหล่านั้น

เป็นอาหาร.....ร่างของทหารเหล่านั้นได้ถูกแทงทะลุอกทัง้หมดด้วยเพียงแค่ ดาบเพียงสองดา้ม! ชายทั้งสองคนไม่รอชา้ที่จะ

ฟังเสียงซิมโฟนีต่อไปใหเ้สียเวลา! เขาตดัร่างเหล่านั้นออกเป็นชิ้นๆทันที! 

“ตุ๊บ! ๆๆๆๆๆๆๆๆ” 

              .....ก้อนเนื้อ อวัยวะภายใน และกระดูก.....ที่ถูกหั่นเป็นท่อนๆได้ร่วงหล่นสู่พื้นดิน....มันได้เกลื่อนกลาดไปท่ัว...มี

หัวใจทีข่าดออกไม่หมดนอนอยู่ดวงหน่ึง....มันยงัคงเต้นกระตุกตามเส้นเลือดที่เกาะอยู่บริเวณนั้น.... 

“แป๊ะ!ๆๆๆๆๆ” 

            ทันใดนั้น! เสียงปรบมือจากใครซักคนดงัเบาๆ ผู้ปรบมือคนน้ันเดินมาจากมุมมืดมุมหน่ึง และ ใช้ฝ่าเทา้ปริศนาข้าง

หน่ึงเหยียบและขยี้หัวใจดวงนั้นทนัที!  

“โพล๊ะ!” 

           เสียงระเบิดของวตัถุก้อนน้ันดังขึ้น! เศษเนื้อจากหัวใจไดแ้ตกกระจายไปทัว่และถูกขยี้จนไม่เหลือเศษเป็นก้อนๆ! 

เผยให้เห็นห้องเล็กๆสี่ห้อง และล้ินท่ีเปิดปิดกั้นหวัใจอยู่สองลิ้นกองอยู่!  ฝ่าเท้าปริศนาขา้งนั้นยังคงบดขยี้จนเละ...ชายหนุ่ม

ทั้งสองเงยหน้าขึ้นไปมองเจ้าของฝ่าเท้าปริศนาข้างนั้นดว้ยความสงสัย....เขาผู้นั้นยกเทา้ขึ้นหัวเราะหึๆราวกับคนโรคจิต...

คนๆนั้นเงยหน้าขึ้นและเดินมาหาพวกเขาทั้งสองจากมมุมืด.... 

“กึกๆๆๆๆ” 

            เสียงฝีเท้าที่ได้เหยยีบแผ่นดินได้ดังเบาๆ....ร่างนั้นเดินมาช้าๆราวกับไม่สะทกสะท้านต่อส่ิงใด...เมฆาบนฟากฟา้

ยามรัตติกาลที่มืดสนิทได้ค่อยคลายออกมา เผยให้เห็นจันทราสีเหลืองนวล....จันทราดวงนั้นได้สาดส่องให้เห็นใบหน้าของ

เจ้าของร่างนั้นจนชัดเจน....นัยน์ตาของพวกเขาทัง้สองเบิกกว้างดว้ยความไม่อยากเชื่อ.....กับ...เจ้าของร่างผู้ที่ยืนอยู่

ตรงหน้า..... 



 

            บุรุษร่างสูงผู้นั้นผลักร่างของฉนัสูพ่ื้นและใช้มือทีห่ยาบกร้านทั้งของข้างกดแขนทั้งสองข้างของฉัน  บัดนี้ 

ร่างของเขาได้คร่อมรา่งเล็กของฉันไว้ ฉันพยายามดิ้น แตย่ิ่งดิ้น มอืของเขาผู้นั้นก็บีบแน่นมากกว่าเก่า สายตาที่เต็มไปดว้ย

ความโกรธของฉันจับจ้องไปท่ีใบหน้าของเขาผู้นั้น เขายิ้มทีมุ่มปากอีกครั้ง สีหน้าของเขาเต็มไปดว้ยความเบิกบาน 

          “ปล่อยฉันนะ!” ฉันโวยขึ้นมาด้วยน้ าเสียงทีก่รีดแหลมทันที 

          “ถ้าปล่อย....ข้าก็แย่ซ”ิ เสียงที่ดูนุ่มนวลหัวเราะ “ความจริงเจา้น่าจะดใีจนะ ท่ีเจา้ได้เกยีรติใหข้้าคร่อมร่างเอาไว้ ผู้หญิง

คนอื่นเคา้ให้อยากให้ข้าท าแบบนี้จะตาย” 

           “แต่ส าหรับฉัน มันไม่ใช่ยะ่!” ฉันสะบัดข้อมือให้หลุดออกจากมือทัง้สองขา้ง “แก่รุ่นพ่อแบบนี้ฉันไม่เอาดว้ยหรอก!” 

           “พูดแบบน้ี ข้าชักอยากจบูเจ้าขึ้นมาซะแล้ว” พูดจบเขาก็ยืน่หน้ามาใกล้ๆใบหน้าของฉัน “รสชาตจิากริมฝีปากที่แสน

เนียนนุ่มของเจา้จะเป็นยงัไงนา....” 

            “อี!๋.....ไปให้พ้นนะ ไอ้หนวด!” ฉันตะโกนไปทันที 

           แทนที่เขาจะโกรธ เขากลบัยิ้มกว้างซะอีก....ไอ้นี่น่ีมันหน้าด้านชะมัด......ดวงตาสีน้ าตาลคูน่ั้นจับจ้องมาที่ดวงตา

ของฉันด้วยความสะใจ ร่างของฉนัทุกส่วนหมดแรงไปทันที! มันไม่สามารถขยับได้ตามค าส่ังของฉัน! เขายื่นหน้าเขา้มาใกล้

มากขึ้นจนลมหายใจที่เย็นเฉียบราวกับหมิะได้พ่นรดไปกระทบท่ีใบหน้าของฉัน ฉันรู้สึกขยะแขยงเต็มทน..... 

            “นายท าอะไรกับร่างของฉนั!” ฉันรีบถาม 

            “ก็แค่ท าให้ชา....” เขาวา่และยิ้มแสยะ “จะได้จูบง่ายๆหน่อย” 

           “ฉันไม่ยอมให้ถกูจูบงา่ยๆหรอก!” ฉันพยายามดิ้นอีก 

           “งั้นข้าจะท ายิง่กว่านี้แน่!” เสียงทุ้มๆหวัเราะ “ให้เจา้เป็นชายาจะดีกว่านะ” 

           “ไม่นะ!!!” ฉันหันหน้าไปทางอื่น 

           “ค าวา่ ‘ไม่’ ของผู้หญิง แปลว่า ‘ใช’่” เขาหัวเราะ  

           เวรกรรม.....นี่ฉันคิดถูกรึเปล่าที่พูดออกไปน่ะ......ชี้โพรงให้กระรอกชัดๆ.....อ๊าย!....ท าไมฉันงี่เงา่แบบนี้เนีย่..... เขาผู้

นั้นยื่นหน้ามาใกล้อกี ฉันรีบหลับตาปี๋ทันที.....พระเจ้า....ฉันไม่อยากจะคิดเลย!......นี่สดซิงอย่างฉันต้องถูกไอ้แก่รุ่นเดยีวกับ

พ่อฉันย่ ายีจรงิๆหรอเนี่ย!......อีกไม่กี่อึดใจเดียวริมฝีปากของเขาก าลังจะสัมผัสของฉันแล้ว! แต่ทว่า! 



           จู่ๆก็มีภาพของชายหนุ่มผมสีเงินผู้หน่ึงยืนอยู่เบื้องหน้าของฉันผ่านมา ร่างของเขาทว่มไปด้วยโลหิต เขาเงยหนา้ขึ้น

ช้าๆ ใบหน้าของเขาอาบขา้งแก้มไปด้วยโลหิตสีแดงฉาน นัยนต์าสีเขียวมรกตทีดู่ลึกลับคู่นั้นจับจอ้งมามองที่ฉันอย่างนิ่ง

เฉย แต่ท าไมไม่รู้ ฉันอยากวิง่เขาหาเขาคนนั้นเหลือเกิน  

           ทันใดนั้น! มือที่ไร้เรี้ยวแรงของฉันกลับมกี าลังขึ้นมา! มันสะบัดมือที่หยาบกร้านนั้นออกและผลักเขาคนนั้นนอน

หงายไปเลย! ฉันพยุงร่างของฉันขึ้นและวิ่งไปหยิบแดรกเกอร์ทีถู่กโยนไป เขาคนนั้นลุกขึ้นนั่งและหัวเราะอีกครัง้        

           “มีแรงขนาดต่อตา้นมนตส์ะกดข้าได้รึนี”่ เขาลุกขึ้นและปัดฝุ่นตามตวัเล็กน้อย “เคยจูบกับนอ้งของขา้ไปแล้วใช่มั๊ย”  

            ...อ่ะ...มันรู้ได้ยังไง....ว่าฉัน.....สีหน้าของฉันเต็มไปดว้ยความประหลาดใจ.....เขาหัวเราะเมื่อเห็นสีหน้าของฉัน 

             “นาย.....รู้ได้ยังไง” น้ าเสียงของฉันหวั่นๆ 

           “ผู้หญิงที่โดนมนต์สะกดของข้าแล้วสามารถตา้นมนต์ไดเ้อง” เขาวา่และเดินเขา้มาใกล้ๆ “จะเป็นแบบนี้ทุกคน... 

ต้นเหตุมาจากเห็นภาพน้องชายของข้าในห้วงความคิดก่อนที่ขา้จะลงมือ” 

           “และคนๆนั้นก็มักจะเป็นคนที่เคยจูบกับมันท้ังนั้น....” เขาพูดต่อและยิง่เดินเข้ามาใกล้ฉันอกี “ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่จง

ใจ หรือไม่ก็ตาม และสุดท้าย....ก็จะไปหลงรักมันจนได”้ 

           ฉันขมวดคิ้วและจับแดกเกอร์แน่นมากกวา่เก่า 

           “ฉันไม่มีวันเดด็ขาดที่จะไปหลงรักหมอนั่นน่ะ!” ฉันเถียงกลับ 

           “ฮะๆๆๆๆ” เขากลับหัวเราะเบาๆและพดูต่อ “เอาเถอะ! ข้าจะคอยดวู่าเจา้น่ะ จะแน่แค่ไหน.....ยังไง สุดท้าย กเ็ป็นไป

ตามอย่างที่ข้าพดูน่ะแหละ ไม่ว่ายังไง เจ้ากต็้องรกัน้องขา้” 

            “แต่ฉันจะไม่เป็นตามที่นายพูดแน!่” ฉันยังคงเถยีงต่อ “แล้วนายก็ไมม่ีวันชงิมงกุฎอยา่งที่นายต้องการดว้ย ถา้ไม่ผ่าน

ฉันไปก่อนน่ะ!” 

           “หรอ.......” น้ าเสียงของเขาสูงขึ้น “งั้นจะบอกอะไรให้นะ...ถึงข้าไม่ได้ไปชงิเพราะแผนของนกไนติงเกลตวันั้น แต่

ยังไง....ข้าก็ได้อยูด่!ี” 

           “มะ...หมายความวา่ไง” ฉันสงสัย คิ้วของฉันมุ่นเขา้หากัน....และ....ฉันก็นึกออกทันที “นี.่...รึว่า....ที่นายหายไปเมื่อ

ตะกี้นี้กเ็พราะ...” 

 

 



ต ำนำนท่ี14 เหนือควำมคำดหมำย 

 

           รอยย้ิมของทีปีสกระตกุไปที่มุมปากอีกครั้งหนึ่ง 

           “ใช่!” เสียงยืนกรานค าตอบได้เอ่ยขึ้น “เพราะขา้แบ่งร่างของข้าอกีร่างนั่นเอง!” 

           “แล้วร่างอีกรา่งของนายกจ็ะไปชิงมงกุฎจากวิซิอัส!” ฉันเดาต่อไปอย่างรวดเร็ว “ที่ตอนแรกนายไม่ตามหา ท าเป็น

เฉยๆ ก็เพราะนายคิดจะใช้วซิิอัสให้เป็นเครื่องมือในการหา พอหมอนั่นได้ นายก็จะไปชงิทีหลัง” 

          “ถูกต้อง! สาวน้อย” เขาบอกและชื่นชม “สมแล้วที่น้องรักของข้ารับเจ้ามาเป็นนักปราชญ”์ 

          “นายนี่มันเลวจริงๆ” ฉันว่าไป 

          “ขอบคุณ! คนอย่างขา้ต้องเลวอยู่แล้ว” เขาขอบคุณ “ความเลวเป็นเครื่องประดับบารมีของข้า!” 

          ......ไอ้แก่นี.่..ว่าขนาดนีย้ังหน้าด้านหนา้ทนอีก.....เชื่อเลย..... 

          “ถึงจะว่ายังไงก็สายเกินไปแล้วล่ะ!” เขาพูดต่อและมองฉันด้วยแววตาวาวโรจน์ดัง่ปีศาจที่ก าลังจะฆา่เหยื่ออยา่ง

ทรมาน “อีกไม่นาน.....ร่างอีกร่างของข้าก็จะไปพบหมอนั่น และขา้ก็จะเก็บมนัซะ.....มันจะได้ไมม่าเป็นปลิงดดูเลือด

เกาะตามตัวข้าอีก!” 

 

          “ประสาทสัมผัสไวเหมือนเดิมเลยนะ.....วิซิอัส.....” เสียงของบุรษุทุ้มและนุ่มนวลชมเชยและทักทาย 

            คิ้วที่เรียวบางและหนาทัง้สองคนชนกันทันที สีหน้าของรอยเต็มไปดว้ยความตื่นตระหนกเมือ่เห็นชายผู้น้ี แต่ทวา่ วิ

ซิอัสยังคงสงบและนิ่งเฉย ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

            “ท่านเองก็ยงัคงเหมือนเดิม....ใครท าไม่ส าเร็จ....ก็จะถกูฆ่า” น้ าเสียงทีเ่ยือกเย็นและแฝงไปด้วยอารมณ์นิ่งสงบได้

ว่าไป “ข้าพูดถูกใชม่ั๊ย....ทีปีส.....” 

             เจ้าของร่างใช้มือที่ขาวซดีและเรียวบางเสยผมหยกัศกของเขาขึ้น ริมฝีปากของเขาเหยียดชี้ยิ้มดว้ยความพอใจ

เล็กน้อย 

            “ใช่แลว้.........” เขามองด้วยสายตาที่อ่อนโยน “แต่ยังไงๆก็ขอบคุณเจ้ามากๆนะ.....ที่ให้อาหารอันโอชะแก่ขา้มา

ฟรีๆ.....ไม่ต้องเสียเวลามาวางแผนหาวิธีไปหา” 

           “เจ้าท าอะไรท่านเฟรยา่นะ่!” รอยเค้นถามทันที 



           ทีปีสยิ้มที่มุมปาก เขาหยบิมงกุฎท่ีถูกทกัทอไปด้วยดอกหญ้าขึ้นมาโชว์พวกเขาทัง้สอง 

           “ท าอะไรน่ะเหรอ.....ไม่รู้ซิ.......เอาเป็นวา่.....” เขาเลิกคิว้ “อยากได้นางคืนมั๊ยล่ะ” 

           ชายหนุ่มทั้งสองนิง่ พวกเขาเหลือบไปมองตาดว้ยกัน ทีปีสหัวเราะเบาๆและพูดต่อ 

           “ตอนนี้ อีกร่างหน่ึงของขา้ก าลังจะ.....” เขาหลับตาและเล่าออกมาจากที่เขาเห็นทางนมิิต “...ฆ่าแม่หนูนั่น.... ถ้า

พวกเจ้าไม่อยากนางตาย ก็แลกมงกุฎมาซะ...ไม่อย่างนั้น...” 

“แคว๊ก!” 

            เสียงหญ้าที่ถูกฉีกออก! มงกุฎดอกหญ้าวงนั้น ถูกฉกีออกเป็นชิ้น จนไม่เหลืออะไรเลย ชายหนุ่มทั้งสองมองมงกุฎ

ด้วยความตกใจและหันไปมองชายคนน้ัน พร้อมกับขบกรามถีย่ิบ เขาคนนั้นหัวเราะอกีครั้ง และพูดต่อ 

          “นางจะโดนสภาพเดียวกับมงกุฎที่แสนน่าเวทนาแบบนี้แน่!” 

          ชายทั้งสองเงยีบทันทีราวกับมกี้อนน้ าเมือกมาจกุที่คอ....สายตาของพวกเขาทัง้สองตอนน้ีเต็มไปดว้ยความเครียด

และกดดัน....ตอนนี้วิซิอัสท าตัวให้น่ิงที่สุด.....จะเลือกสิ่งใดล่ะ... 

             ข้าจะให้นางนั่นตายไม่ได้ ถา้นางนั่นตาย แคว้นของพวกเราจะสูญส้ิน.... 

            ความคิดนั้นท าใหเ้ขาก าลังจะตอบไป แต่ทวา่! 

            วิซิอัส!....อย่า.....เอา....มงกุฎ.....ให้...ไอ้...ลูก...ทรพี....อย่าง....มัน...เด็ดขาด....พ่อ....ขอ...เถอะนะ....ครั้ง

...สุดท้าย....ในชิวิต.....ของพอ่       

            จู่ๆความคิดของเขาอีกความคิดกแ็วบเข้ามา ภาพแห่งความทรงจ าได้ฉายใหเ้ห็นหน้าชายชราผู้หน่ึงก าลังนอนอยู่

บนตักของเขา  

            ร่างของชายคนน้ันเต็มไปด้วยเลือดท่วมร่างเพราะบาดแผลฉกรรจ์ตามร่าง หน้าตาของเขาคล้ายกับวซิิอัสเหลือเกิน 

เขาพูดไปดว้ยน้ าเสียงที่รวยระริน....อา ใช่แล้ว....อีกไมน่าน เขาผู้นี้..จะต้อง...สูญสลาย...ไปตามกาลเวลา . 

            “ผู้ที่ได้มงกฎุ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับเปน็ราชนัย์แวมไพร์อย่างถูกต้องตามสมาพนัธด์้วย  เจ้าเป็นผู้ที่ถูกเลอืก

แล้ว....วิซิอัส....อย่าให้ทีปีสไดม้ันไปเด็ดขาด....ไม.่..ว่า....จะ..มีเหตุ...บัง...คับ....หรือ...ฉุกเฉิน....ก.็..อย่า....ให้...

เด็ดขาด..” 

“ซ่า........” 



             ส้ินค าพูดนั้น ชายแก่ผู้น้ันก็จากไป ร่างของเขาสลายกลายเป็นฝุ่นและผงธุลี ไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่นิดเดียว.....

แม้กระท่ัง......ร่าง......ชายหนุ่มได้เพียงแต่รับค าส่ังของผู้ได้เป็นบดิาของเขา นามว่า  วลาด   ดราโกนลู ด้วยความเจ็บ

แค้นผู้ที่ถูกเรียกวา่ ไอ้ลกูทรพี  ผู้ฆ่าบิดาของเขาแท้ๆในไส้ 

             ไม่ว่ายังไง......ข้า...จะไม่ท าใหท้่านผิดหวังเด็ดขาด.... 

          ว่าแล้ว ค าตอบของเขากล่ั็นออกไปทันทีโดยไม่ลังเล 

          “ข้าเสียใจ แต่ข้าขอเลอืกมงกุฎ” 

             สีหน้าของทีปีสดูไม่แปลกใจเลยแม้แต่น้อย แตเ่ขากลับยิม้อย่างมั่นใจแทนซะนี ่

            “ข้าวา่แล้วว่าคนอยา่งเจา้ต้องพดูมาค านีแ้น่!” เขาหวัเราะร่วน 

             วิซิอัสน่ิงเฉย เขาผ่อนลมหายใจช้าๆ และเงยหนา้เอ่ยด้วยน้ าเสียงที่เย็นชาเช่นเคย 

            “ถึงทา่นไม่ใช้วิธีนี้ ท่านกจ็ะต้องมาเอาแน”่ 

            “ก็รู้ดีนี่ วิซิอัส” เสียงทุม้ๆนั้นสูงขึ้นเล็กน้อย เจ้าของร่างเดนิไปรอบๆชายร่างสูงผู้เป็นน้องชายสุดอาฆาตของเขาช้าๆ 

“แล้วเจ้าก็รูใ้ชม่ั๊ยวา่ขา้ไม่เคยพูดเล่นเหมือนกับนิสัยของเจา้ เรื่องของเฟรยา่ ข้าก็ไม่ได้โกหก ไม่ห่วงอะไรบ้างเลยหรอ” 

             “นางนั่นเอาตวัรอดได”้ เสียงเยือกเย็นกลับตอบอยา่งมั่นใจ100%และมองดว้ยดวงตาที่แขง็กร้าวใส่พี่ชาย “ท่าน

เองก็ท าอะไรไม่ได้ด้วยซินะ...” 

            “ก็คงเช่นนั้น” เสียงทุ้มสะกดอารมณ์ของตนวา่มา...ใช่แลว้....อีกร่างหน่ึงของเขา มันดันสู้หญิงสาวรา่งเล็กนั่นไม่ได้

...ถึงแม้ร่างนั้นจะดชูนะ แต่เธอกย็ังไม่ยอมแพ้ซักที  

             เขาหยุดเดิน และจู่ๆ  ดาบของเขาก็ถกูชักออกมาจ่อคอของวิซิอัสทันที!  วิซิอัสมองดาบเล่มนั้นด้วยความนิ่งเฉย 

แต่แฝงความเจ็บใจเล็กน้อยในตวัเขาเอง.....แย่จริง....เขาไม่ระวงัตัวซะนี่....รอยเงื้อขวานขึ้นมาและตั้งท่าเล็งไปท่ีเปา้หมาย

ทันที คิ้วหนาของเขาชนกันกลายเป็นริบบิ้นขนาดใหญ่ ชายผมหนกัศกสีน้ าตาลหัวเราะเยือกเย็น 

           “ปล่อยเพื่อนข้าเดีย๋วนี้ ทปีีส!” รอยตวาดไปทันท ี“ไม่อย่างนั้นนายจะโดนขวานเฉาะหวัแบะเป็นสองซีกแน่!” 

        “งั้นบอกให้น้องของข้ามอบมงกุฎมา ทุกอยา่งกจ็บ โรยาตุส” ค าพดูนั้นท าให้รอยหนักใจแทนซะนี่ 

           นัยน์ตาสีน้ าเงินมองไปท่ีหน้าของสหายที่ถูกจ่อคอดว้ยดาบท่ีแหลมคมอยู่ราวกับถามวา่ จะเอายงัไง  ชายหนุ่มสีด า

ส่ายหัวและพยกัหน้าครั้งหน่ึงแทนค าตอบ 

           “จะให.้...หรือ...ไม่ให้” คมดาบเล่มนั้นกดเข้าไปท่ีซอกคอของวซิิอัสจนมเีลือดสีแดงไหลซิบๆออกมา 



           ชายหนุ่มผมสีด ากลับไมต่อบค าถาม เขากลับกัดริมฝีปากและขมุบขมิบพูดพมึพ าอะไรบางอย่างแทน ราวกับท่อง

มนต์ ชายหนุ่มผมสีทองยิ้มกว้างอย่างนา่แปลกประหลาด ชายวัยกลางคนขมวดคิว้ด้วยความสงสยัในพฤติกรรมแปลกๆ วิ

ซิอัสเลิกพึมพ าและหันมาช้าๆพร้อมกับเผยรอยยิ้มอย่างเยือกเย็นให้ จนท าให้ชายถือดาบรู้สึกหวั่นกลับรอยยิ้มนั่น 

             จู่ๆ วิซิอัสก็ยกเทา้ข้างหนึ่งและกระทืบลงแผ่นดินแรงๆทนัที! นัยน์ตาของชายผู้ถือดาบเบกิกวา้งราวกับรูว้่าน้อง

ของเขาท าอะไร! เสียงกระซิบปีศาจของบุตรแห่งซาตานเอ่ยขึ้น 

“แมนเทิลเดทเอิกเควกท!์” 

“ตูม!” 

           เสียงระเบิดดงักมัปนาทขึน้! ในวินาทีน้ัน! พื้นแผ่นดินแยกออกทันที เผยให้เห็นเสาดินขนาดใหญ่แหลมคมพุ่งทะลุ

ออกมาจากใต้พื้นดินทันท!ี ทีปีสกระโดดหลบออกมาอยา่งหวดุหวิด ควันสีเทาจากใต้ธรณีโขมงเตม็ไปทั่วจนมองไม่เห็น

อะไรข้างหน้า อีกนดิเดยีวเขาก็จะโดนคมแหลมของเสาดินแทงทะลุร่างแล้ว ความคมของมันนั้น คมพอๆกับเหล็กแหลม

ของเขากว็่าได!้  

           ควันสีเทาที่คละคลุ้งอยู่นัน้ค่อยๆจางหายไป เหลือเพียงแคค่วามวา่งเปล่าเทา่นั้น เขาหันมองไปรอบๆด้วยความแวด

ระวัง ไม่มใีครยืนอยู่แถวนั้นเลยแม้แต่น้อย ชายวัยกลางคนถอนหายใจชา้ๆและค่อยๆยา่งกา้วไปขา้งหน้าเล็กน้อย 

           ความเงียบไดม้าเคลือบคลานอีกครั้ง...ไร้โสตสิ่งใดๆมากระทบกระเทือนหูของชายผู้นั้น.....ชายหนุม่แสยะยิม้และ

กล่าวดว้ยน้ าเสียงที่เหีย้มเกรียม...... 

          “คิดวา่ข้าไม่รู้เหรอว่าเจ้าอยู่ไหนน่ะ” เขาพูดชา้ๆ “ว-ิซิ-อัส” 

          คมดาบในมือของเขาลากไปตามพื้นดงัแกรกๆ เลือดสีด าอมม่วงที่เลอะคมดาบเล็กน้อยได้ไหลลงสู่พื้นดิน ดาบเล่ม

นั้นส่องแสงสีม่วงและกลายร่างเป็นเหล็กแหลมที่แหลมคม.....อาวุธที่ท าให้เขามีชื่อเสียงในสังคมแวมไพร์.....เขาหลับตา

อย่างนิง่สงบ เพื่อจับเสียงความเคลื่อนไหว....แต่.....กลับไร้เสียงผิดปกติแต่อย่างใด.....เขาลืมตาขึน้ช้าๆและขมวดคิ้วด้วย

ความสงสัย 

          .....รึว่า.......มันหนีไปแล้ว......สงสัยไปช่วยแม่หนูนั่นแน่.... 

         ความคิดนั้นได้หยดุลง เขาก าลังหันหลังและกระโดดขึ้นสู่หลังคาบา้นแถวนั้น......แต่! 

“ตูม!” 

            เสาสีด าดั่งอกีาแหง่ป้อมปราสาทลอนดอนได้พุ่งแทรกออกมาจากพสุธาทันที! ราวกับมัจจรุาชที่ก าลังจะตะครุบ

วิญญาณให้หลุดออกจากรา่ง! ชายคนน้ันกระโดดออกมา! หารู้ไม่ว่า! มีเงาปริศนาสองร่างกระโดดเข้ามาด้านหลัง! 



“ฉัวะ!” 

             แผ่นหลังของเขาถูกคมของพวกอาวธุปริศนาฟันไปท่ีกลางหลังทันที! มันฟันเข้าไปลึกมากจนเอาเนื้อของเขาหลุด

ออกเป็นรูโหว!่ ความเจ็บปวดไดแ้ผ่ซ่านจนเขาต้องหันหลังมาและใช้เหล็กแหลมมรณะแทง่นั้นจ้วงเข้าไปท่ีบุคคลปริศนา

สองคนน่ัน พวกเขาสองคนนั้นยกอาวุธของตนมาและท าการฟันปีศาจในร่างมนษุย์ที่อยูเ่บื้องหนา้ไปทันที! 

“แกร๊ง!” 

“วี้~” 

            เสียงอาวุธทัง้หมดได้ปะทะกันและส่งเสียงบรรเลงหวดีหววิราวกับเสียงร้องของปีศาจ! คมดาบ คมขวาน และ 

เหล็กแหลมได้ปะทะกันอยา่งจัง! จนส่องแสงในตัวพวกมันเองอกีครั้ง ทั้งสามต่างผลักกันไปมา ไม่มฝ่ีายใดฝ่ายหนึ่งยอม

เลยแม้แต่น้อย ทีปีสเงยหนา้และยิ้มแสยะใส่ชายหนุ่มทั้งสอง 

            “ขวานกับดาบ....ฮะๆๆ....จะสู้อะไรกับเหล็กแหลมของขา้” น้ าเสียงทุม้ๆหัวเราะเยาะใส่ “โดยเฉพาะ ขวานไร้

อ านาจแบบนั้นน่ะ มันไม่ต่างจากเศษเหล็กธรรมดาหรอก สงสัยคนใช้กไ็ร้ประสิทธิภาพเช่นเดียวกับขวานซินะ” 

             สีหน้าของชายหนุ่มผมสีทองแดงจัดไปดว้ยความโกรธทันที! คิ้วของเขาชนกันมากกว่าเก่าจนกลายเป็นริบบิ้น

ขนาดใหญ!่ ค าพูดแบบน้ี! มันเหยียดหยามความสามารถของเขาเกินไปแล้ว!  

“แว๊บ!” 

           ขวานท่ีส่องแสงสีน้ าเงินสว่างจ้าทันท!ี มันผลักเหล็กแหลมด้ามใหญ่ออกไปอยา่งง่ายดาย จนร่างของทีปีสกระเด็น

ไปทันที! 

“ตูม!” 

“โครม!” 

            เสียงกระแทกดงัสนั่นขึ้น! ร่างของชายผู้น้ันกระแทกจนทะลุเข้าไปในผนังบา้นหลังหน่ึงจนโครงสร้างบา้นหลังนั้น

พังทลายลงทันที! เศษอิฐสีขาวกระจัดกระจายแตกละเอียดไปท่ัวลงมาทับถมกลายเป็นกองเศษอฐิขนาดใหญ่บริเวณแถว

นั้น 

            ชายหนุ่มทั้งสองกระโดดลงมาอยา่งนุม่นวลและยา่งเท้าไปตามปกติ สายตาของเขาทั้งสองสาดส่องมองไปรอบๆ 

และหันกลับไปมองกองเศษอิฐทีอ่ยู่เบื้องหนา้ 

           “สงบสติหน่อย” เสียงที่เยอืกเย็น ดจุน้ าแขง็เตือน 

           รอยถอนหายใจชา้ๆ เขาหันไปมองหน้าเพื่อนของเขาดว้ยความส านึกผิดเล็กน้อย            



           “ขอโทษด้วย.......ที่สติแตก” เสียงจริงจังแนว่แน่ดัง่ภูผาขอโทษจากใจ 

           วิซิอัสส่ายหน้าเล็กน้อย สายตาที่เย็นชาจ้องมองที่กองเศษอิฐไม่วางตาเลยแม้แต่น้อย 

           “ช่างมัน......” เขาบอกมาเรียบๆและพูดต่อ “แต่ทีหลังเจา้อาจจะถูกฆา่งา่ยๆ ถ้าเจา้สงบสติไม่ได้กับเรื่องเล็กๆน้อยๆ” 

           รอยพยักหน้าเห็นดว้ย เขารู้ตัวว่าตัวเขานั้น นอกจากจะเป็นคนขี้ระแวงแล้ว บางครั้งก็วูว่ามเกินไปด้วย.....กองอิฐสี

ขาวที่ละเอยีดยงัคงนิ่งสงบ ไร้การขยับแต่อยา่งใดจากผู้ถกูฝัง ชายหนุ่มทั้งสองยืนนิ่งเช่นกัน เสียงหวีดหววิของสายลมได้ส่ง

เสียงมาทักทายเช่นเคย  รอยเดินเข้ามาใกล้ๆและยืนมอง   

“ครึ่กๆ ครึ่กๆ”  

            จู่ๆ เสียงประหลาดจากกองเศษอิฐได้ดงัขึ้นมา! เศษอฐิที่ทับถมร่างของใครคนหน่ึงขยับทันที! เขาชะงกัและเดิน

ถอยออกมาเล็กน้อย วซิิอัสเงื้อดาบขึ้นมาเล็กน้อย แววตาของเขาจับจ้องกองอฐิดั่งมัจจุราชทีก่ าลังจะกระชากวิญญาณที่

อยู่ตรงหน้าให้หลุดออก รอยจับขวานของเขาดว้ยมือทัง้สองขา้ง มอืของเขาก าแน่นจนสามารถจะบบีให้ด้ามขวานแตกคา

มือของเขาได้....และ..... 

“แว๊บบบบบบบบบบบบบบ!” 

“ตูมมมมมมมมมมมม!” 

            แสงสีม่วงได้ส่องแสงจา้ออกมาจากกองเศษอิฐนั่น! เสียงระเบิดก้องกัมปนาทได้ดงัขึ้นตามมา! เศษอิฐได้ระเบดิ

กระจัดกระจายไปท่ัว จนไม่เหลือแม้แต่ผงธุลีสีขาวจากเศษอิฐ! และแล้วเงาร่างหน่ึงพุง่เขา้มาโจมตชีายหนุม่ผมสีทองอยา่ง

รวดเรว็! เขาผู้นั้นได้รีบใชค้มขวานตวัดไปข้างหน้าทันท!ี 

“แกร๊งงงงงงงงงงงงงงงงงงงง!” 

“เอี๊ยดดดดดดดดดดดด!” 

        เสียงปะทะของเหล็กสองชิน้ได้ดังสนั่นขึ้น! เจ้าของร่างเงยหน้าขึ้นมาและแสยะยิ้มใส่ แววตาของเขาได้เปล่ียนไปเป็น

แววตาที่ลุกโชนราวกับราชสีห์ท่ีก าลังโกรธจดั เขี้ยวสีขาวได้งอกยาวและแหลมคมมากขึ้น! ราวกับวา่เขาได้รับก าลังส่ิงใดสิ่ง

หน่ึงเพิ่มขึ้น! เขาทั้งสองต่างฝ่ายต่างใช้แรงผลักกันเต็มที!่ ไม่มีฝ่ายใดยอมอ่อนข้อเลยแม้แต่น้อย! 

           ชายหนุ่มผมสีด าเร่งฝีเทา้ดั่งสายลมไร้สีพัดมาอยา่งว่องไว! ดาบของเขาได้พุง่เขา้มาที่ร่างของผู้เป็นพี่ชายของเขา

อย่างรวดเร็ว! แค่เส้ียววินาทีเทา่นั้น อีกนิดเดียวคมดาบก าลังจะแทงไปที่ร่างของบุรุษผู้น้ันแล้ว! 

“หมับ!” 



        แทนที่คมดาบจะแทงทะลุร่างนั้น มันกลับชะงักแทน! เพราะ.....มืออีกข้างของเขาผู้นั้นก าคมดาบไว้! เลือดสีด าอม

ม่วงได้ไหลออกมาจากฝา่มือขา้งนั้น มันได้ชโลมไปทั่ว ชายหนุม่ผมสีด าขมวดคิ้วและพยายามกระชากออก แต่ทวา่! มันยิ่ง

ถูกฝ่ามือขา้งนั้นจับแน่นมากขึ้น เขาผู้นั้นหัวเราะเยาะและมองดว้ยสายตาทีเ่หยยีดหยามผู้เป็นน้องชาย..... 

          “ยอมมอบมาใหด้ีกวา่.....วิซิอัส” เสียงเรียกทุ้มเรยีกชา้ๆ แต่แววตาของเขาคู่นั้นยังคงจ้องกล่องใบน้ันท่ีอยู่อ้อมกอด

ของเขา “ก่อนที่ร่างของเจา้กับโรยาตุสจะเละเป็นซุปเนื้อเหลวๆ” 

        “เสียใจดว้ย” น้ าเสียงราบเรียบไร้ความสะทกสะท้านตอบกลับมา “แต่ข้าไม่สามารถผิดค าสัญญาของนักรบ

ระหว่างท่านพอ่กับข้าได้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึน้ก็ตาม........” 

           ว่าแล้ว ชายหนุ่มก็พดูพึมพ าอีกครัง้พร้อมกับกระชากดาบเล่มนั้นออกจากฝ่ามือขา้งนั้นทันที!  

“ตูม!” 

            ทันใดนั้น! เสาดินได้พุ่งออกมาจากพสุธาอีกครั้ง! มันพุ่งเขา้หาร่างของเขาผู้นั้น! ชายผมหยกัศกสีน้ าตาลกระโดด

หลบออกไป ทว่า!....มันไม่ได้พุ่งมาแคเ่สาเดียว! ไมว่าเขาจะเหยยีบแผ่นดินบริเวณไหน เสาดินไดพุ้่งออกมา มันไล่ตามรา่ง

ของเขาไม่หยุดหย่อนซักนดิเดียว!  

             เขากระโดดหลบไปไกลแสนไกลจากบริเวณนั้น  พวกมันยังคงไล่ตามไมเ่ลิก! เขาหันกลับไปและร่าย 

มนตราแหง่ความมืดพร้อมกับตวดัเหล็กแหลมสีเงินใส่กองทัพเสาดิน  

“เดม่อนสติลคิลลาสสสสสสสส!” 

“ฟ้าว!” 

“ตูม!” 

          ล าแสงสีม่วงอมด าได้พุง่ออกมาหลายร้อยลูกเข้าใส่เสาดนิท่ีก าลังแทรกออกมาจากพื้นดินไม่หยุดยั้ง! เสียงระเบดิ

ได้ดังขึ้นตามมา! เสาดินเหล่านั้นพังทลายไปทันท!ี มันแตกละเอยีดร่วงกราวสู่พื้นดินแถบนั้น ไม่เหลือแม้แต่ผงธุลีและฝุ่น

แม้แต่น้อย เขากระโดดลงสู่พ้ืนดนิเบื้องล่างลงอีกครั้งและวิง่กลับไปท่ีเดิม เขาจะกลับไปไม่ได้เด็ดขาด เพราะ  ส่ิงที่เขา

ปรารถนามันยังไม่ไดก้ลับมาพร้อมกับเขา 

            “หาพวกข้าอยู่หรอ” 

            เสียงกระซิบมจัจุราชของใครคนหน่ึงนั้นท าใหเ้ขาหยุดเดินและหันไปตามเสียงเรียก และนัยน์ตาสีน้ าตาลของเขา

เบิกกว้างด้วยความตกใจ! 

“วอ-อ-อ-อ-ทร่ีบลัด-ด-ด-ด .....ไบท!์!!!!” 



            ล าแสงสีน้ าเงินหลายร้อยลูกได้พุ่งออกมาจากคมขวานท่ีถูกตวัดมา ล าแสงเหล่านั้นพุ่งเข้าหาเขาดั่งหา่ฝน! ทีปีสไม่

รอช้าที่จะให้ร่างของเขาโดนล าแสงเหล่านั้นและถูกกัดกินด้วยเลือดของตวัเอง เขาควงเหล็กแหลมมากันหา่ฝนล าแสงสีน้ า

เงินทันที!   

“แก๊ง!ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” 

          เสียงสะท้อนล าแสงสีน้ าเงนิได้ร้องขึ้น! ล าแสงเหล่านั้นกระเด็นออกไปกระแทกกับฝาผนังบ้านแถบน้ัน แทนที่มันจะ

สลายไป กลับแบ่งเป็นสองลูก ล าแสงเหล่านั้นพุ่งเข้าหาอีกครั้ง ยิง่กระเด็นไปกระแทกมากเทา่ไหร่ จ านวนล าแสงเหล่านั้นก็

เพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ! ตอนนี้ทีปีสเร่งความเร็วในการควงให้ไวขึน้ เพื่อต้านล าแสงที่ไล่ล่าไม่รู้จักหยุดเหล่านี ้

          ชายหนุ่มผมสีด าจับดาบให้กระชับขึ้นและก าลังจะวิ่งเข้ามา แต่ชายหนุ่มผมสีทองแกว่งขวานไปกันไว้ 

          “วิซิอัส เจา้ไปก่อน ทางนี้ขา้จัดการเอง!” เขาพูด 

         “ไม่ ข้าจะไปโดยทิ้งเจา้ไม่ได้” วิซิอัสเถียงกลับดว้ยน้ าเสียงเย็นๆ “จะไปก็ต้องไปด้วยกัน” 

         “เราไม่มเีวลามากพอแล้ว” แววตาที่น้ันได้แสดงความจริงจงักับเรื่องนี้ “ตอนนี้ฟ้าใกล้สางแล้ว พวก 

เลเนียรอเจ้าอยู่ ประตูมิตถิ้าถูกเปิดจะเปดิได้ไม่นาน เจ้าเองก็รู้” 

          เขาถอนหายใจครู่หน่ึงและพูดต่อ 

          “อีกอย่าง.....อย่าคดิวา่ผู้หญิงที่รู้มากจะเอาตวัรอดเสมอไปนะ” เขาพดูด้วยน้ าเสียงทีเ่ต็มไปด้วยความกงัวล 

“บางครั้งสมองน่ะสู้ได้ แต่ก าลังนะ่สู้ไม่ได้นะ ข้าขอล่ะ....ข้าไม่อยากเห็นภาพแบบนั้นเหมือนในอดตีอีก” 

          ชายหนุ่มผมสีด าเงียบไปซกัครู่  ในใจของเขาตอนนี้ นึกถึงภาพของหญงิสาวรา่งเล็กผมยาวถงึกลางหลังสีด าสนิท 

ยืนเถียงเขาฉอดๆ ตามนิสัยแย่ๆ เขาส่ายหัวด้วยความไม่อยากเชือ่ค าพูดของเพื่อนของเขาเลย แตสุ่ดท้ายกเ็ก็บดาบเขา้ฝัก

และจับกล่องไม้แน่นขึ้น 

           “......เห็นแก่เจ้าขอนะ ถึงไป....” น้ าเสียงเย็นชาตกลง “รีบมาทีน่ัดดว้ยล่ะกัน” 

           วิซิอัสหันหลังและเร่งฝีเทา้วิง่ไปทางที่อยูเ่บื้องหนา้ ร่างของเขากระโดดขึ้นสู่หลังคาบา้นอีกครั้งและเริ่มวิ่งทันที ขา

ของเขาวิง่ไปเรื่อยๆไม่ได้หยดุพักเลยแม้แต่น้อย  ถงึแมจ้ะเจอส่ิงกดีขวางเฉกเช่นก้องอิฐ แต่เขาก็กา้วข้ามได้สบายๆ ใน

ระหว่างนั้น จู่ๆ เขาก็เหลือบไปเหน็แสงสว่างขนาดใหญ่ลอยเด่นอยู่กลางท้องฟ้าเป็นรูโหว่ขนาดใหญ่ ราวกับรอยแตก

ระหว่างอากาศ ในรอยแตกนั้น มภีาพเป็นสีเขียวไหลไปมา มันได้ส่องแสงสวา่งมาทางประตเูมืองทศิเหนือ 

        ประตูมิติเปดิแล้ว.....เหลือเพียงแคค่รึ่งชัว่โมงเท่านั้น........... 



          เขาเร่งฝเีท้าให้ไวมากกว่าเก่าพร้อมกับใช้สายตาสาดส่องมองไปตามหน้าตา่งของบ้านเรือนแต่ล่ะหลัง เพื่อหา หญิง

สาวผู้นั้นให้เจอ ก่อนท่ีประตมูิติจะท าการปิดอีกครัง้ 

           ชายหนุ่มผมสีทองมองเพือ่นของเขาจนร่างได้หายลับตาไป เขาหันหลับมาศัตรูท่ีก าลังต่อตา้นล าแสงที่เขาพึง่ส่งไป 

เขายิม้ปุ๊บปั๊บอยา่งสบายใจ 

           “ยิ่งท าลายล าแสง มันกจ็ะเพิ่มมากขึ้นนะ ทีปีส” เสียงจริงจังวา่และเริม่ส่งห่าฝนสีน้ าเงินเหล่านั้นต่อไปอีกครั้ง 

           “ฮึ่ม!” ทีปีสขบกรามถี่ยิบด้วยความเจ็บใจ  

           ในใจเขาก็อยากจะหยดุ แต่ถ้าหยุด เขากจ็ะโดนพวกล าแสงเหล่านี้เขา้ร่างและดดูพลังของเขาจนหมดส้ิน! 

        “เอาล่ะ มาตัดสินระหว่างเหล็กแหลมเล่ืองชื่อของเจ้า กับ ขวานกระจอกทีเ่จ้าวา่” เสียงประกาศท้าทายของรอยดงัขึ้น 

“ใคร....จะดีวา่กันแน!่” 

        “ได้เลย โรยาตุส!” เจ้าเมืองแห่งวลาเซยีรับค าทา้รอยทันท ี

 

“เอ็กซ์พลอ็ต ซาเตครัช!” 

            เสียงร่ายมนตราแห่งความมืดดัง้ขึ้นอีกครั้ง! ล าแสงสีม่วงอมด าได้พุง่ออกมาจากเหล็กแหลมในมือของฝ่ายตรง

ข้ามอีกครั้ง! พวกมันวิง่ไล่ตามฉนัเช่นเคยโดยไม่หยุดยัง้! ฉันวิ่งกะเพลกๆไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยขาขา้งหน่ึงที่เจ็บปวดเพราะแผล

ฉกรรจ์ที่เขาฝากไว้.....ให้ตายเหอะ!....นรกชัดๆ!.....ท าไมเวลาแบบน้ีต้องมาตาจนแบบน้ีดว้ยนะ... 

“ตูม!ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” 

          เสียงระเบิดแหง่ความโศกเศร้าไดด้ังต่อเนื่องไม่หยุด! ฉันหลบระเบิดมัจจุราชของหมอนั่นอย่างหวุดหวิดและเรง่ฝีเท้า

ให้วิง่เร็วมากกวา่เก่า แตค่วามเจบ็ปวดที่ขาข้างนั้นมันท าให้ฉันวิ่งช้าลงมากกวา่เก่า ล าแสงไร้ตาแต่มีเขีย้วสีขาวคมกริบ

เหล่านั้นมันยงัคงไล่ตามและพยายามจะกัดรา่งของฉัน ฉันวิ่งไปเรือ่ยๆ  นัยน์ตาสีแดงฉานดัง่ 

เลือดของฉันสาดส่องมองไปรอบๆน่ันด้วยความรวดเรว็ เสียงระบดิยังคงดงัไล่ตามหลังฉันติดๆ  

           .....เวลาแบบนี้มันต้องมีของอะไรใช้ได้บา้งนา่.....แค่อันเดยีวกย็ังดี......ฉันกวาดมองไปรอบๆหลายครั้งหลายหน แต่

มันกลับไม่มีเล๊ย.......ท าไมต้องมาซวยตอนน้ีดว้ยนะ.....งั้นก็ต้องใช้แผนแล้ว.... 

            ฉันวิ่งไปซักครู ่กองทัพล าแสงมจัจุราชกย็ังคงตามตลอด (มัจจุราชสมชื่อจริงๆ)...ตอนนี้ฉันก าลังจะวิง่รอบห้องครบ

สามรอบแล้ว......แปล๊บ!.....ขาอีกข้างของฉันท่ีใช้วิง่เริ่มหนักหน่วงขึ้นและก้าวไม่ค่อยออกแล้วววววว! แถมขาที่ถูกแทง



เลือดไหลไม่ยอมหยุดด้วย! สนุกล่ะซิ ขาทั้งสองข้างเริ่มใช้งานไม่ได้และ!.....สมองของฉันมันยงัตื้อ! คิดอะไรไม่ออกเล๊ย!....

โอ๊ย! เฟรย่า! เวลาอื่นเธอฉลาดดนีัก แต่ท าไมเวลานีต้้องมาโง่แบบนี้ด้วยนะ!....ถ้าหมอนั่นมันรู้มันตอ้งหัวเราะฉันแน่ๆเลย! 

           “วิ่งไปก็เปล่าประโยชน์น่า เฟรย่า” เสียงทุ้มแบะนุม่นวลบอก “ยอมแพซ้ะดีกว่า สุดทา้ย มงกฎุกับตัวเจ้าก็ต้องตก

เป็นของขา้อยู่ด!ี” 

           “นายจะได้แน!่ ถ้านายไดไ้ปเกิดเป็นน้องหมาข้างบ้านฉันน่ะ” ฉันเถียงกลับไปทันที “ยังไง ฉันก็ไม่ปล่อยให้นายได้

ฉันกับมงกุฎไปแน่!” 

           ชายผู้น้ันหัวเราะในล าคอและมองดูผลงานของตัวเองที่ก าลังไล่ล่าฉันยิ่งกวา่สัตวด์ุร้ายทีก่ าลังไล่ล่าเหยื่อของมัน 

          “งั้นเจา้ก็แสดงให้ขา้ดซูิ” น้ าเสียงที่นุ่มนวลแปรเปล่ียนเป็นน้ าเสียงที่แฝงไปด้วยความอ ามหติ “ถ้าเจ้าท าลายระเบิด

ทุกลูกได้ ข้าจะถอนทัพทั้งหมดกลับ” 

           คิ้วที่โก่งเรียวได้รูปของฉันมุ่นด้วยความสงสยัทันที 

          “พูดแบบน้ีหมายความว่าไง” ฉันหันไปถามด้วยความกระตอืรือร้น ขาของฉันยังคงวิ่งตอ่ไป  

           ล าแสงเหล่านั้นยังคงพุง่ไล่ตามไม่เลิก ฉันเริ่มเร่งฝเีท้าอีก ถึงแมม้ันจะเจ็บจนตัวแทบขาดเปน็สายก็เถอะ 

          “ข้าจะเลิกชิงมงกุฎและตัวเจ้า” ค าพูดนั้นได้หลุดออกจากปากของชายผู้สูงศักดิ์ผู้น้ัน “ถ้าเจา้สามารถท าลายกองทัพ

ระเบิดมจัจุราชของข้าได”้ 

        ......มาถึงเล่นมุขนี้เลยเหรอ....คิดจะให้ฉันตายใจน่ะ.....เสียใจย่ะ!...คนอย่างฉันโดนมาซะโชกโชนแล้ว.....เรื่องแค่นี้

คิดวา่ฉันไม่รู้เหรอ......ว่านายจะให้ฉันเผลอ แล้วตอนนั้น นายก็จะลอบท าร้ายฉันน่ะ 

          “ค าพูดของนายเชื่อไม่ได้หรอก!” ฉันตะโกนตอบไป “จะหลอกน่ะ ไปท าให้มันเนียนกว่านี้หนอ่ยนะ!” 

          “ข้าพูดจรงิๆ เฟรยา่” สายตาที่จรงิจงัจับจ้องมองมาที่ฉันและยิ้มมมุปากอกีครั้ง “ผู้เป็นเจา้เมอืงจะพูดกลับกรอกได้

ยังไงล่ะ” 

           “ส่ิงที่นายพูดน่ะมันใช!่” ฉันเถียงต่อ “แต่ถ้าส าหรับตวันายนั้นมันไม่ใช่อย่างยิง่!”         

            ส้ินค าพูดนั้น...มันก็ท าให้ฉันคิดได้!.....เรายังมีไอ้น่ันอยู่นี.่....ถ้าใช้วิธีนั้น.....ก็น่าจะได้ผล......แหม! งานน้ีต้อง

ขอบคุณทีปีสนะเนี่ยที่พูดมาแล้วฉันก็คิดทางได้....เจ้านี่ไม่รู้ตวัเลยซักนิด วา่ที่พูดไปน่ะจะท าร้ายตัวเจ้านีซ่ะเอง....คิดแล้วก็

น่าข าจริงๆ.... 

          “นายพูดจรงิเหรอ” เสียงทีส่ดใสของฉันถามไป 



          “จริงซ”ิ เสียงทุ้มนั่นยืนกราน.....นั่น!.....ไม่รู้จริงๆด้วย.....เสร็จฉันแน!่ 

          “งั้น.....ฉัน....จะเชื่อก็ได้.....” ฉันพูดช้าๆ 

           ว่าแล้วจู่ๆฉันก็หยุดวิง่และหันไปเผอิญหน้ากับกองทัพล าแสงเหล่านั้น ล าแสงเหล่านั้นอ้าปากโชว์เขี้ยวทีจ่้องจะฝัง

ร่างให้ฉันเห็นอีกครัง้ ฉันโยนแดรกเกอร์ของเขาทิ้ง ชายผู้น้ันขมวดคิ้วดว้ยความงุนงงกับส่ิงที่ฉันจะท า 

            กลิ่นเลือดที่มาจากบาดแผลที่ขาของฉันเริ่มส่งกลิ่นเยา้ยวนพวกล าแสงเหล่านั้น พวกมันพุ่งโจมตีเขา้มาที่ร่างของ

ฉันอย่างรวดเรว็ อีกเพยีงแค่10วนิาที (จากที่ฉันประมาณ ) มันจะต้องวิง่เขามากดัร่างของฉันแน่...... ริมฝีปากของฉันกัด

แน่นจนเกดิเลือดขอดและผ่อนลมหายใจช้าๆ....เอาล่ะ.....เส่ียงตอ้งเส่ียงล่ะงานน้ี 

...10......9......8......7......6... 

            ผ่านไปแล้ว5วินาที อีก5วินาทเีท่านั้น......อีกนิดเดยีว ล าแสงเหล่านั้นก าลังจะพุง่เขา้มาแล้ว.....ฉันย่อตัวเล็กน้อย

และกระโดดเหนือกองทัพล าแสงเหล่านั้น ชายผู้น้ันจับจ้องฉันไม่วางตาและนัยน์ของเขาเบกิกวา้งดว้ยความประหลาดใจ 

ล าแสงเหล่านั้นพุง่เขา้มาทันที! 

“ฟุบๆๆๆๆๆๆๆๆ!” 

“กร๊ีดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด!” 

            เสียงกรีดร้องด้วยความทรมานของกองทัพมัจจุราชไดด้ังขึ้น! ลูกศรเหล็กสีด าหัวรูปมงักรสิบกว่าดอกได้วิง่ผ่าน

ทะลุร่างของพวกมัน! ร่างเหล่านัน้ได้กลับกลายเป็นศิลาสีด าและร่วงลงสู่พื้นหินทันที! ล าแสงมัจจุราชลูกอื่นถอยกรูดและ

หันหลังกลับหนีด้วยความหวาดผวาลูกศรเหล่านั้น! ทว่า ฉันรัวยงิลูกศรหลายดอกใหม่อีกรอบ มันพุง่แหวกอากาศไปดว้ย

ความเรว็สูง! ลูกศรเหล่านั้นไม่ปล่อยให้เหยื่อที่แสนน่าเวทนารอดไปได้! มันจัดการคร่าชีวติทันที! 

“กร๊ีดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด!” 

            เสียงหวีดหววิร้องขอความช่วยเหลือดว้ยความทรมานดังขึน้อีกระลอก! ร่างเหล่านั้นรว่งหล่นสู่ปฐพี ทีบะตัวๆ จน

ตอนนี้กลายเป็นสิบๆกวา่ตวัแล้ว ลูกศรท่ีฉันดึงออกมาใหม่ยงัพุ่งรวัไม่เลิก จาก10ตัว หลายเป็น30......จาก30....กลายเป็น

60.....มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนหมดทัง้กองทัพ ลูกศรเหล่านั้นยงัคงปักคาร่างและกลายไปเป็นหินพร้อมกัน  

“ตุบ!” 

             ร่างของฉันกระโดดลงสู่ผืนพสุธา ธนูไม้แข็งที่ถูกแกะสลักเป็นรูปแวมไพร์ท่ีกลายร่างแล้วเล็งไปท่ีร่างของชายผู้น้ัน

ทันที ลูกศรเหล็กได้ส่องแสงเรืองรองสีแดงอมเลือดเล็กน้อยราวกบัว่ามันดีใจมากที่จะฆ่าคนที่อยู่เบื้องหน้า สีหน้าของชายผู้

นั้นแปลกใจเล็กน้อย แต่กย็ังคงยิม้ที่มุมปากอยู่อย่างไม่หวาดหวั่น 



          “เจ้าเอาธนกูับลูกศรมาไดย้ังไง” เขาถามฉันทันทีดว้ยน้ าเสียงที่ทุ้มและนุ่มนวลเช่นเคย “ทั้งๆที่มันใหญ่และหนัก

ขนาดนั้น” 

             รอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเจา้เล่ห์ผุดพรายขึ้นมาบนใบหน้าของฉัน 

             “น้องของนายเสกให้มันเล็กเท่าฝา่มือ” ฉันตอบไป “และก็เอามันใส่กระเป๋ากางเกงของฉนัก่อนท่ีฉันจะมาแสดง 

มันเล็กมากจนฉันลืมไปเลยว่า.....มันอยู่ด้วย” 

          “ให้พกติดตัวเลยหรอเนี่ย” เขาหัวเราะด้วยน้ าเสียงที่เต็มไปด้วยความโหดเหีย้ม “สงสัยกลัวขา้จะเอาเจ้าไปเป็นชายา

จริงๆ......” 

              เขาเดินเข้ามาช้าๆอย่างไม่หวาดหวั่น 

              “ข้าอยากรู้จริงๆ ว่าเจา้ส าคัญอะไรนักหนา” เสียงทีเ่ต็มไปด้วยปจุฉาได้เอย่ถาม “ถึงขนาดให้อาวุธที่แต่ก่อนตัวเอง

เคยใชใ้ห้เดก็สาวที่ไม่รู้จักหวันอนปลายเท้าเช่นเจา้” 

          ฉันหายใจชา้ๆอยา่งรวยระริน แต่ก็ตอบไปเนียนๆ 

             “จะส าคัญหรือไม่ ฉันไมรู่้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี”้ ....จะว่าไป...มันก็น่าสงสัยแฮะ....แต่ชา่งมัน....เดี๋ยวต้องถามทีหลัง

..... “แต่ตอนน้ี ฉันท าตามข้อตกลงและ! ถอยทัพของพวกนายกลบัไปเดี๋ยวนี!้ ไม่งั้นลูกศรเหล่านี้จะพานายไปเยี่ยมซาตาน

แน”่ 

          “...ได้...” เสียงทุ้มยืนยัน และมองไปท่ีลูกศรเหล็กนั่น “แต่....เจ้าตอ้งวางธนูกับลูกศรลงก่น ขา้ถึงจะปล่อย” 

             “เสียใจ! แต่ยังไงฉันจะตอ้งยิงนายอยู่ดี” น้ าเสียงสดใส แต่เต็มไปดว้ยความเล่ห์ร้ายของฉันว่า “เพราะ คนท่ีมี

ความเลวประดับบารมีอย่างนายไว้ใจไม่ได”้ 

             เขาเบิกนัยน์ตาทั้งคูใ่ห้กว้างขึ้น แววตาคู่นั้นกลับกลายเปน็แววตาวาวโรจน์ของปีศาจดูดเลือดอีกครั้ง เขี้ยวของเขา

คราวนีง้อกและยาวมากกว่าเก่าอีก เขาแสยะยิ้มโชว์เขีย้วที่แหลมคมที่พร้อมที่จะฝังเขา้ร่างให้ฉัน 

          “งั้นข้ากค็งปล่อยเด็กรู้มากอย่างเจ้าไม่ไดซ้ะแล้วล่ะ เฟรยา่” เสียงที่ทุ้มและนุม่นวลกลับกลายป็นเสียงทีค่ ารามราว

กับสัตว์ร้ายที่ก าลังกระหายเลือด เนื้อ และ วิญญา “ไม่แปลกใจเลย ว่าท าไมศึกคราวที่แล้ว ท่านเคานท์เตส ถงึบ่นซะหูขา้

ชาเกี่ยวกับเจ้า” 

            “หรอจ๊ะ” ฉันยิ้มกว้างและจินตนาการนึกถึงหน้าของอลิซาเบทที่ก าลังบ่นๆๆๆๆๆ.....ฮะๆๆๆ.....สงสัยยัยนั่นคงเจ็บ

ใจที่ฉันวา่ ว่าอัปลักษณ์ แถมยงั ตบเป็นของฝากซะอกี..... “งั้นฝากบอกนางด้วยนะวา่ ข้าคิดถงึจนอยากจะฝากของไปให้

อีกครั้งนะเนี่ย” 



            “แต่ก่อนฝาก เจา้จะต้องกลับไปเป็นชายาของข้าก่อน” เสียงค ารามว่า 

            ทันใดนั้น! ร่างชายผู้น้ันกพ็ุ่งเขา้หาร่างของฉันทันที! แขนของฉันเกร็งมากจนส่ัน.....และนัยน์ตาของฉันกเ็บิกกวา้ง

ด้วยความตกใจสุดขีด.....เพราะ....... 

“โฮกกกกกกกกกกกกกกกกกก” 

            เสียงค ารามของยมทตูในร่างปีศาจได้ดังขึ้น! ร่างของชายผู้นัน้แปรเปลี่ยนไป! จากบุรุษร่างสูงและสง่า

งาม บัดนี้ กลับกลายเปน็อสุรกายกระหายเลอืดในร่างค้างคาวที่มขีนงอกยาวหยุบหยับไปทั่ว! ปีกพังผืดสดี าได้

สยายออกจากกลางหลัง! ตามแขนขาของเขาทั้งสองข้างมกีล้ามขยายใหญ่ขึน้จนแทบระเบิดได้! มือทีห่ยาบ

กร้านนั้นมีเล็กสขีาวงอกออกมายาวมาก! ผิวสีขาวซีดนัน้ไดก้ลายเปน็สีด าสนทิดจุนิลกาฬ! นัยน์ตาสีน้ าตาลได้

กลับกลายเปน็สีแดงสดดูน่าสยองขวัญ แตท่ีดู่น่าจะสยองสูดกค็งเปน็เขี้ยวสีขาวทีง่อกและยาวแหลมมากที่

สามารถกัดทเีดียวก็สามารถดดูเลือดออกจนหมดร่างได้! 

           อสุรกายตัวนั้นอ้าปากโชว์เขี้ยวเพื่อท่ีจะกัดที่ซอกคอขาวๆของฉันอย่างรวดเร็ว ยิ่งมันกระพือปีกมากเท่าไหร่ ร่าง

นั้นก็เข้าใกล้ฉันไวมากขึ้น.....ฟันของฉันกัดแน่น แขนและขาของฉนัเริ่มสั่น....ตั้งแต่เจอแวมไพร์ท่ีกลายร่างมา ไมเ่คยเจอ

แวมไพร์รอบไหนที่น่ากลัวที่สุดเทา่รอบนี้เลย....เฟรย่า!!!...ถ้ากลัว....แกโดนมันข่มขืนและจับเป็นแวมไพร์แน่!!!!....ร่างนั้น

พุ่งเขา้มาใกลเ้รื่อยๆ อีกนิดเดียว กรงเล็บสีขาวทั้งสองข้างจะจับฉันแล้ว 

             .........เอาล่ะ....เป็นไงเป็นกัน!.......นิ้วที่เรียวยาวของฉันท าการปล่อยลูกศรหัวเหล็กนั่นไปทันที! ลูกศรเหล่านั้นพุง่

เข้าหาด้วยความเร็วสงูราวกับอสุนีบาตวิง่ผ่านน่านฟ้า! อสุรกายสดี าร่างนั้นพุ่งเข้ามาแล้ววววววววว! 

“ฟ้าวววววววววววววววววว!” 

“ฉึก!” 

 

            นางนั่นไปอยู่ไหนเนี่ย.........แม้แต่กลิ่นก็จับไมได้เลย.......ทีปีสเอาไปซ่อนท่ีไหนกันแน ่

          ก้าวเท้าแต่ล่ะก้าวทีช่ายหนุ่มผู้หนึ่งกระโดดไปตามหลงัคาบ้านกระโดดไปดว้ยความเงียบ ไร้เสียงอื่นสิ่งใด

ทั้งสิ้น แต่รวดเร็วยิง่กว่าสายฟ้าฟาด วายุบางๆได้พัดมาจนผมหน้าม้าที่ยางปิดช่วงตาได้ปลิวไปด้านหลัง เรือนผมที่ยาว

สไลด์ประบ่าสีด าก็เช่นกัน นัยน์ตาสีเขียวดัง่มรกตทีดู่ลึกลับและเยน็ชาคู่นั้นสาดส่องมองไปทุกรอบด้านเพื่อตามหาใครคน

หน่ึง.....คนๆนัน้ เป็นเพียงแค่หญงิสาววัยรุ่นธรรมดาๆ.....แต่เขารู้สึกอดเป็นหว่งไม่ได ้

            .....ก็เธอคนนัน้เหมอืนเพือ่นที่ไหนล่ะ!........ 



            จู่ๆ ชายหนุ่มก็หยดุวิง่ เขาค่อยๆเดินช้าลงๆ และยืนนิ่งสงบ เสียงหอบได้ดังขึ้นเล็กน้อย เขาใช้มือทีเ่รียวยาวอีกขา้ง

หน่ึงปาดเหงื่อที่ไหลโทรมที่ใบหนา้ของเขา เขาหันกลับไปมองทางทิศเหนืออีกครัง้ ตอนนี้ประตูมติทิี่กว้างใหญเ่ริ่มเล็กลงนิด

หน่ึง ในใจตอนน้ีเขาคดิอะไรบางอย่าง 

            เวลาแบบนี้ นางนี่ไปอยู่ไหนนะ....รึว่า..............ทีปีส........ 

             หมดความคดินั้น เขาก็เริ่มวิ่งอกีครั้ง คราวนีเ้ขาเร่งฝีเทา้มากกวา่ จากที่เขากระโดดก้าวหนึ่งข้ามบา้นมาหลังหน่ึง 

ตอนนี้เท้าทีเ่ขาเหยียบแต่ล่ะครั้งสามารถขา้มบา้นไปได้สามส่ีหลัง! ในแขนที่โอบกอดของเขามกีล่องใบไมใ้บน้ันอยู่  

            ยิ่งวิ่งเทา่ไหร่ เขากว็ิ่งเร็วขึ้น จนสามารถวิ่งไปริบเมืองศรีวไิลขนาดใหญ่เฉกเช่น เมืองคลูจได้ เขากลับมาทีเ่ดิมอกี

ครั้งและหอบเป็นจงัหวะเล็กน้อย เสียงหอบนั้นได้ดงัขึ้นมากกว่าเดมิ....ผลสรุปที่เขาได้พบตอนน้ีก็คอื......ไม่เจอ.......และ

ทันใดนั้น! 

“ฟึบ!” 

         จู่ๆก็มีลูกศรเรืองแสงสีน้ าตาลสว่างได้วิง่เฉียดใบหน้าของเขาและไปปักทะลุหลังคาขา้งๆ! ใบหน้าของเขามีเลือดสีด า

อมม่วงค่อยๆไหลช้าๆออกจากแก้มทันท!ี สายตาของเขาเหลือบไปมองทิศทางที่มันมา มันมาจากข้างล่างบ้านหลังนั้น 

นัยน์ตาสีเขยีวคู่นั้นจับจ้องไปมองเจา้ของผู้ทันที แต่มองยังไงเขากไ็ม่รู้อยู่ดี เพราะ มีอศัวินชุดเกราะสีเงินจ านวนพันกว่าคน 

เล็งลูกศรจากธนูสีทองอร่ามมาทางร่างของชายผู้นี้ 

           ......พวกครูเสดเหรอ....... 

           “แกซินะ วลาด วิเซียส ดราคูล!” เสียงของหน่ึงในกองทัพนั้นเกรี้ยวกราด 

          “ใช”่ เสียงที่เย็นๆตอบกลบัไปและเอ่ยถาม “โอเวนล่ะ ไปไหน” 

          “เรื่องของพวกขา้!” อัศวินผู้นั้นตอบ “แต่แกน่ะ! จงเตรียมตวัไปเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าให้ท่านไล่ลงทะเลไฟได้และ!” 

“ฟุบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” 

           ว่าแล้วลูกศรพระจติ7ประการสีน้ าตาลสว่างก็ได้พุง่ออกไปไวยิ่งกว่าแสง! ลูกศรเหล่านั้นได้กลายร่างเป็นล าแสงรูป

ไม้กางเขนสีขาวสวา่งจา้!!!! มันได้พุ่งเขา้หาวิซิอัสทันที!.... 

          อีกนิดเดียว!!!.......มันก็แทงทะลุร่างของเขาแล้ว! แต่ทว่าสีหน้าของชายหนุม่กลับน่ิงเฉย! เขาชักดาบออกจากฝัก

อย่างรวดเร็ว! สายลมสีด าจ านวนมากจากทศิตา่งๆไดม้าหมุนรอบๆตัวดาบและสลายไป เผยให้เหน็ดาบลายค้างคาวตวั

ใหญ่สีด าที่แท้จริง! มันได้ถูกเหวีย่งออกไปวงกลมเข้าหาลูกศรเหล่านั้นทันที! 

“ฉัวะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” 



            ลูกศรเหล่านั้นสลายไปทันทีเมื่อโดนคมดาบของดาบเล่มนั้นเพียงแค่นิดเดียว! พวกมันกลายเป็นผงธุลีร่วงกราวลง

สู่พื้นดิน! พวกอัศวินเกราะสีเงินตา่งมองดว้ยความตกใจจนดาบเลม่นั้นเหวีย่งหลับมาหาเจ้าของของมัน ชายหนุ่มผมสีด า

รับและพุ่งร่างของตนเข้าสู่กองทพัแห่งคริสตังเหล่านั้นอยา่งรวดเรว็! คมดาบสีเงินแวววาวเล็งไปท่ีรา่งของเหล่าอศัวิน

ผู้เคราะห์ร้ายเหล่านั้นทันท!ี 

“ฉัวะ!” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกก” 

“ซ่า~” 

        เพียงแค่ฟันไปครั้งเดียว ร่างของอัศวินได้ถูกแยกเป็นสองส่วนไปเป็นจ านวนร้อยกวา่คนทันที! เสียงร้องดว้ยความ

ทรมานได้ดังก้องขึ้นด้วยและโหยหวนยิ่งกวา่สัตวเ์ดียรจัฉาน! โลหิตสีแดงฉานได้สาดกระจายชโลมทั่วผืนดินทันที! เหล่า

อัศวินท่ีเหลือตา่งวิ่งเข้าไปเพื่อทีจ่ะท าลายชายผู้น้ันให้ส้ินซากตามค าส่ังของเจ้านายของพวกเขา 

            แต่ทว่า! เขาผู้นั้นเคลื่อนไหวหลบคมดาบเป็นร้อยๆกว่าเล่มที่ก าลังไล่แทงเหล่านั้นอยา่งสบายๆ เหล่าอศัวินน้ันไล่

แทงไม่หยุดหย่อนเลยแม้แต่น้อย ชายหนุม่พึมพ าอะไรบางอยา่ง ดาบเล่มนั้นได้ส่องแสงสีแดงอมเลือดออกมา! เสียงกระซิบ

มนตราครา่ชวีาเอ่ยเบาๆ เขาผู้นัน้ตวัดดาบทันที! 

“คาฟสไลด์บลดั!” 

“ฉัวะ!ๆๆๆๆๆๆๆ” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกก” 

“ซ่า~” 

          เสียงโหยหวนยิ่งกว่าปีศาจในขุมนรกที่ทรมานดว้ยการถูกขังจองจ าไวท้ี่หุบเขาทาร์ทารัสไดด้ังขึน้! โล่สี

ทองเหล่านัน้ถูกคมดาบของเขาท าลายสูญสิน้! ร่างของพวกเขาได้ถูกถลกแผ่นหนงัทัว่ร่างออกมาและแล่เนือ้

ตามร่างร่างของเป็นชิ้นๆราวกับเนื้อววั โลหิตสีแดงฉานไดล้ะเลงทว่มเจิ่งนองพืน้ดินยิ่งกว่าทะเล เศษเนือ้สีแดง

ฉานบางๆไดก้ระจัดกระจายไปทั่วทนัที! แม้แต่อวัยวะภายในก็ยังถูกแล่ออกเปน็ชิน้ๆ  

          ร่างเหล่านั้นร่วงลงสู่พื้นในกองโลหิตสีแดงฉานและชักดิ้นชกังอไปมาตามพื้นซักครู่ และ แน่นิ่งไป.....ไม่เหลืออะไร

เลยแม้แต่น้อยที่ร่างเหล่านั้น  เหลือเพียงแต่.....โครงกระดูกทีชุ่่มไปด้วยเลือดที่มีเนื้อติดอยู่บางส่วน และ หวัใจสีแดง

สดๆที่ก าลังเตน้ตุบๆช้าๆ ส่วนอวัยวะทีเ่หลือนั้น กลายสภาพเป็นเศษเนื้อสีแดงฉาน เศษเนื้อเหล่านั้นได้ได้กระจายไปท่ัว

พื้นพสุธา ไม่มีใครซักคนทีม่ีชวีิตรอดจากคมดาบท่ีชอุ่มไปด้วยโลหิตเล่มนั้น 

        ชายหนุม่ไม่รอช้าทีจ่ะยืนตอ่ให้เสียเวลา เขาเริ่มวิง่ไปอีกครัง้หน่ึง......        



“เจ้าหายังไงกห็าไม่เจอหรอก น้องรัก” 

       เสียงเรียกหาจากยมทูตที่คุ้นเคยได้ดงัขึ้นขา้งหูของเขา! ชายหนุ่มชะงกัและรีบหันไปตามเสียงทนัที! เจา้ของเสียงนั้น

แสยะยิ้มโชว์เขีย้วให้ท้ังๆที่ร่างของเขาเปรอะเปื้อนไปดว้ยเลือด! มือของชายหนุ่มก าหมดัและเหวี่ยงหมัดนั่นใส่เจ้าของเสียง

นั้นทันท!ี แต!่ 

“ตูม!” 

“โครมมมมมมมมมมมมมมมมมมม!” 

       คนที่ถูกชกนั่นกลับกลายเปน็เขาซะแทนนี!่ ร่างของชายหนุ่มกระเด็นไปกระแทกกับพฤษภชาติเหล่านั้นจนหกัเป็นราบ

หน้ากลอง และกระแทกเขา้ไปในบ้านฝ่ังตรงขา้มหลังหน่ึงทันที! บ้านหลังนั้นพังครืนลงมากลายเปน็เศษอฐิสีขาวทับร่าง

ของเขาแทน! ทีปีสกระโดดลงมาอย่างนุม่นวลและเดินไปหา 

         “เจ้ายังอ่อนประสบการณ์อยู่นะ” เสียงทุม้วา่และหัวเราะเบาๆ “วิ่งหาไปยังไงก็ไม่มีทางเจอนางหรอก” 

             กองเศษอิฐสีขาวขยับออก! วิซิอัสลุกขึ้นมาจากกองอิฐนัน่ เขาจ้องไปมองทีปีสดว้ยความเคียดแค้น ร่างของเขามี

บาดแผลฉกรรจ์ไปทั่วร่าง  ใบหนา้ของเขาตอนนี้อาบไปดว้ยโลหิตสีม่วงอมด าขา้งแก้มขา้งหน่ึง ริมฝีปากของเขามีโลหิตสี

แดงฉานไหลออกมาท่วม ราวกับว่าเขากระอักเลือดออกมา 

            “ท่านพานางไปไว้ไหนกนัแน่” เสียงเยือกเย็นที่สะกดอารมณ์โกรธาเอย่ถามไป “แล้วเพื่อนข้าล่ะ” 

           “โรยาตุสเจ็บเล็กน้อย ส่วนแม่หนูน่ันน่ะเหรอ”ทีปีสเลิกคิ้วขึน้และตอบด้วยน้ าเสียงที่แฝงไปดว้ยปริศนา “อยู่

ตรงหน้า แต่ไร้การเห็นจากสิ่งใด นอกจาก ค้างคาวเท่านัน้” 

         คิ้วที่เรียวและคมเข้มของชายหนุม่ชนกันทันที 

           “พูดมาตรงๆเลยดกีวา่ ข้าไม่มีเวลามาเล่นเกมกับท่าน” วิซิอัสพยุงร่างขงตนและเดินออกมา 

           “ข้าพูดไปแล้ว วิซิอัส........ที่เหลือก็ใชค้วามคดิของเจา้ดูและกัน”ว่าแล้วมอืที่หยาบกร้านของเขาก็ได้ผายมือออกมา 

ล าแสงสีด าอมม่งวงได้ลอยออกมาจากฝ่ามือนั่นทันที และหลับตา “คิดเรว็เขา้นะ...ตอนนี้ร่างอกีร่างของข้ากลายรา่งเป็น

ร่างที่แท้จรงิแล้ว.....ให้แม่หนูน่ันเป็นคนฉลาดแค่ไหน.........เจ้าก็นา่จะรู้นะว่า...จะเกิด.....อะไรขึ้น” 

             ทีปีสเหวี่ยงมอืไปข้างหน้า! ล าแสงสีด าอมม่วงพุ่งออกไปอย่างรวดเร็ว และกลายร่างเป็นอสุรกายร่างใหญ่ตัวหนึง่

ขึ้นมา! นัยน์ตาของชายหนุม่เบิกกว้างดว้ยความประหลาดใจทันที! 

             นี่มัน!... 

 



“ฟ้าวววววววววววววววววว!” 

“ฉึก!” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก” 

           เสียงอสุรกายกระหายเลือดตัวนั้นกรดีร้องลั่น! ลูกศรเหล็กดอกนั้นแทงทะลุไปท่ีดวงตาของมันเข้าไปอยา่งแรง! 

เลือดสีด าอมม่วงพุ่งกระฉูดออกมาท่วมใบหนา้ราวกับน้ าพุ มันชะงักถอยหลังและเอามือกุมหน้าบิดร่างไปมาอยา่งทรมาน 

              “ดูท่าวันน้ีฉันจะลัคกี!้” น้ าเสียงของฉันเรงิร่า “ไปก่อนนะจ๊ะ จุ๊บๆ” 

               ฉันเก็บคันธนูเข้าไปในกระบอกและหันหลังเดินมา......หารู้ไม่ว่า..... 

               “เจ้ายงัไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น เฟรย่า!” เสียงค ารามของมันตะโกนทันที!  

               ฉันหันหลังไปตามเสียง และดวงตาของฉันกเ็บิกกว้างออก! เพราะ.....อึ๊ก...มืออีกข้างหน่ึงของมันได้พุง่เขา้มาบีบ

คอของฉันทันที! ฉันพยายามแกะออกมือของสัตวเ์ดียรจัฉานตวันัน้ แต่ยิ่งพยายามแกะเทา่ไหร่มันก็ยิ่งบีบแน่นมากขึ้นและ

ชูขึ้นเหนือศีรษะ! ฉันพยายามใชม้ืออีกข้างคล าไปที่กระเป๋ากางเกง.......บางที หมอนั่นมันอาจเอาอะไรใส่ในกระเปา๋อีกก็ได้

.....เจ้าของมือขา้งนั้นไม่รอช้าใหฉั้นจะหา  มันพาร่างของฉันไปกระแทกกับฝาผนังทันที! 

“ปึ้งงงงงงงงงงงงงง!” 

“อ๊อก!” 

           ร่างของฉันกระแทกเข้าไปท่ีฝาผนังอย่างแรงจนฉันกระอักเลือดออกมา! มือข้างนั้นยังคงบบีแน่นจนแน่นกรงเล็บจิก

เข้าไป เลือดสีแดงฉานของฉันค่อยๆไหลออกมาซึมตามซอกนิ้วของปีศาจตวันั้น มันดึงลูกศรนั่นออกจากดวงตาของมัน 

และโยนทิ้งไป เนื้อลูกตาสีขาวขา้งนั้นไหลเยิ้มออกมาจากนยัน์ตา มันเอามือเก็บเขา้ไปในดวงตาและหลับตาข้างนั้น ฉัน

ปล่อยธนูออกและใช้มือทั้งสองขา้งแกะมันให้ออก .....แผนล้มเหลวเหรอเนีย่......หาทางซี้.....เราจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด! 

            “ดิ้นไปก็ไม่หลุดจากกรงเล็บของแวมไพร์ได้หรอก” เสียงค ารามล่ันวาจาไป “ยอมเป็นชายาของข้าแต่แรกก็หมด

เรือ่ง อย่าดื้อเลยนา่” 

            “ไม่.......ฉัน...ไม่มีวัน.......ยอม....เป็น....เมีย....นาย...แน่!” ฉันพูดช้าๆ ตอนนี้ฉันรู้สึกปวดหวัที่แสนหนักอึ้งซะแล้ว 

ฉันรู้สึกเพลียมาก...แขนขาของฉนัเริ่มปล่อยลง มันดา้นชาไร้เรี่ยวแรงต่อตา้นต่อส่ิงใด.........อย่าหลับนะ เฟรย่า!....... 

            “ถ้าอยา่งงั้น.....” ว่าแล้วมือข้างนั้นก็บีบคอของฉันแน่นขึน้  

             “โอ๊ย!” 



             เล็บสีขาวที่เปรอะเลือดของฉันน้ันยิ่งจกิเขา้ไปมากกว่าเก่า.......ขืนจิกเข้าไปอีกล่ะก็ คอฉันพรุนเป็นฟองน้ าแน!่......

ต้องหาอะไรมา นัยน์ตาสีแดงฉานของฉันมองไปรอบๆห้องนั้นอีกครั้ง แต่ภาพท่ีฉันมองเห็นนั้นเบลอขุ่นมัวเห็นไมช่ัดเลยแม่

แต่น้อย ตอนน้ีสติของฉันเรืองรางมากขึ้น....สงสัยเพราะแผลที่ขากับที่คอแน่ๆ...ขาดเลือดมากขนาดนี้จะเบลอก็ไมแ่ปลก....

แต่....เวลาอยา่งนี้ ยงัไงฉันก็จะตอ้งรอดไปให้ได้ 

            “ตอนนี้เจา้ต้องรู้สึกเบลอแน่” อสุรกายตวันั้นเดา “มองอะไรก็คงไม่ชดั รู้สึกหมดแรงไม่สามารถจับอะไรได้แน่นอน” 

            “นาย....รู.้...ได้ยัง...ไง” ฉันสงสัยและพยายามจะเรยีกสติคนืมา แต่ยิง่เรยีกมันก็ท าให้หัวของฉันหนักอึ้งมากกวา่

เก่า 

            “กรงเล็บของข้าเคลือบพษิไว้อยู่” มันเฉลยและพูดต่อ “พิษนี้มันจะไปท าลายระบบประสาทในร่างของมนษุย์ทัว่ร่าง 

เมื่อรับไปแล้วอาการกจ็ะเป็นแบบท่ีเจ้าเป็นอยู่นี่แหละ” 

            “นายนี่มัน......” ฉันพยายามจะใช้มือทัง้สองข้าง แตม่ือทั้งสองข้างไม่ท างานตามที่ใจของฉันเรียก 

            “หึๆๆ ไม่มียาใดแก้ได้หรอกนะ มีทางเดยีวคือต้องตายซะ” เสียงค ารามนั่นหวัเราะ 

           ฉันอยากจะดา่ทอเจา้นี่ตอ่.....แต่...การหายใจของฉันเริ่มติดขัดเรื่อยๆ....ฉันอ้าปากไม่ได้แล้ว...ฉันรู้สึกเหน่ือยมาก

ขึ้นๆ..นี่ฉันจะตายจริงๆเหรอ.....ไม่มีทาง! 

             “เอ้า...พูดต่อไม่ได้ แสดงวา่ตอนนี้พิษคงแล่นไปถึงบริเวณปอดแล้ว” มันยิ้มเยาะใส่ “ท าให้การหายใจติดขดั อีกไม่

นานก็คงจะไปหัวใจแลว้” 

             สายตาฉันจ้องไปมองอสุรกายตวันั้นไม่วางตา อสุรกายตังนั้นพูดต่อ 

             “พอแล่นเข้าสู่หัวใจ  เจ้าก็จะตาย....” น้ าเสียงค ารามนั้นเน้นที่ตัวสุดท้าย “ตอนนี้เจ้ามีสองทางเลือก จะอยู่ หรือ 

จะตาย...แค่พยักหน้า กับส่ายหนา้....” 

           ฉันกัดฟันแน่น......ทางไหนล่ะฉัน....ถ้าอยู่....เดาได้เลยวา่เจ้านี่จะต้องจับฉันเป็นแวมไพร์และชายาแน่.......แต่.....

ถ้าตาย......ฉันก็ไม่ได้กลับ......แถมเงิน 3,000 ล้านยูโร ก็อดดว้ย.....เอาไงดี..... 

          “เร็วเขา้ เฟรยา่......อย่าลังเลนานล่ะ” มันเลิกคิ้วขึ้น “ไม่งั้นมนัจะลามเข้าสู่หัวใจนะ” 

           ...อึก!.....จริงอย่างทีเ่จา้นีว่่า.....ตอนนี้ฉันรู้สึกเจ็บในหน้าอก ราวกับว่ามีอะไรบางอย่างมาบบีหัวใจของฉันแน่นมาก 

ยิ่งนานเท่าไหร่ก็ยิง่บีบมากเทา่นัน้ ฉันกัดฟันจนเลือดออก...ให้ตายเหอะ!...ฉันไม่อยากเป็นเมียของคนรุ่นพ่ออยา่งเจ้านี่นะ

....ใครก็ได้.....ช่วยฉันท!ี......  

 



“โฮกกกกกกกกกกกกกกก!” 

             แววตาที่เต็มไปด้วยความเยือกเย็นของชายหนุ่มจับจ้องอสุรกายตวันั้น มันมีกายาสีม่วงอมด าขนาดใหญ่  เขี้ยวสี

ทับทิมของมันไดง้อกยาว นัยนต์าสีแดงฉานของมันที่ลุกวาวไปดว้ยความชั่วร้ายเบกิกวา้งออก ปีกของมันสยายแผ่กวา้ง

ใหญ่และกระพืบปีกพั่บๆ เสียงค ารามของมันไดด้ังกระหึม่ไปทั่ว ลมหายใจฟืดฟาดๆได้พ่นออกมา เพียงแคค่รั้งเดียว! บ้าน

บริเวณแถบนั้นก็พังพินาศไปทันที! อสุรกายตวันั้นกระพือปีกและอ้าปากกวา้ง เผยให้เห็นลูกไฟสีเพลิงหลายร้อยลูก พวก

มันถูกพ่นออกมาจากปากนั้นทันที! 

“ฟ้าววววววววววววววววววว!” 

“ตูม!ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” 

             ลูกไฟสีเพลิงหลายร้อยลูกได้พุ่งเขา้หาชายผู้นั้นทันที! วิซิอัสกระโดดหลบลูกไฟเหล่านั้นและเร่งฝีเท้ารวดเร็วยิง่กว่า

เสือชีตาร์ ลูกไฟเหล่านั้นยังคงไล่ล่าตามชายผู้นั้นไม่หยุดหย่อน เสียงระเบดิไล่ตามหลังของเขาไปเรือ่ยๆ มันเผาผลาญ

ท าลายส่ิงที่ขวางหน้าให้หมดส้ิน! ทีปีสแสยะยิ้มอีกครัง้และหยิบเหล็กแหลมสีเงินขึ้นมา  

          “เป็นไง มังกรมนตข์องขา้” เสียงที่ทุ้มนุม่นวลเอย่ถาม “เหมอืนกับพวกกองทัพพันธมติรของเจ้า พวกดราโกไนน์มัย๊

ล่ะ” 

           “ก็แค่รูป” ชายหนุม่ตอบน้ าเสียงเรียบเฉย 

          ชายหนุ่มหยดุวิง่ ลูกไฟเหล่านั้นยังไล่ตามเขาอยู่ เขายืนนิง่ เขาหร่ีตาที่คมกริบลงเล็กน้อย ริมฝีปากที่เรียวบางของ

เขาพึมพ าอะไรบางอย่าง....อีกเพยีงแค่อดึใจเดยีว! ล าแสงเหล่านัน้ก าลังจะพุ่งเผาร่างของเขาแล้ว! เขาชดูาบไปเบื้องหน้า

และร่ายมนตราแห่งความมดืทันที! 

“ฟรอซอะแบดดอน!” 

“แว๊บบบบบบบบบบบบ” 

“เปรี๊ยะ!ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” 

          เพียงแคช่ั่วพริบตา! คมดาบได้ส่องแสงสีฟ้าครามออกและพุ่งเข้าใส่ลูกไฟเหล่านั้น ลูกไฟเหล่านั้นแข็งตัวกลายเป็น

น้ าแข็งสีฟ้าครามและแตกเป็นเส่ียงๆทันท!ี เศษน้ าแขง็ได้ร่วงกราวลงสู่พื้นดิน พ้ืนบริเวณนั้นได้แผ่ไอเย็นยะเยือกจากเศษ

น้ าแข็ง ท าให้บรรยากาศแถวนั้นหนาวเย็นราวกับไปอยู่ขัว้โลกเหนอื วิซิอัสเดินไปและเหยียบเศษน้ าแข็งนั่นจนแตกละเอยีด

คาเทา้ของเขา   

             “ฉลาดดีนี่ท่ีใช้มนตราทางดา้นน้ าแข็ง” ทีปีสชมด้วน้ าเสียงที่อ่อนนุ่มแต่แฝงไปด้วยความแค้นเล็กน้อย 

             “ก็งั้นๆน่ะ” น้ าเสียงทีเ่ยอืกเย็นดัง่บรรยากาศวา่ไป “ท่านรีบๆมาสะสางไดแ้ละ” 



             ชายควงเหล็กแหลมสีเงนิน่ันและเหยียดรมิฝีปากขึ้นที่มมุปากข้างหน่ึง 

             “เดริซัส เอากล่องไม้นั่นมาใหข้้าให้ได!้” เสียงที่นุ่มนวลนัน่กลายเป็นเสียงทีเ่กรี้ยวกราด! 

“โฮกกกกกกกกกกกกกกกกกก”           

           เสียงค ารามตอบสนองตอ่การร้องเรียกของทีปีสทันที! มันกระพือปีกอีกครัง้และพุ่งรา่งของมันเข้ามาหาศัตรูท่ีอยู่

เบื้องหน้าอย่างรวดเร็วดั่งอสุนีบาต! เขี้ยวหลายซี่สีทับทิมได้ถกูโชวจ์ากปากและท าการไล่กัดวัตถุที่ขวางหน้ามันทันที! 

พฤษภชาติหลากหลายพันธุ์ท่ีอยูบ่ริเวณแถบนั้นถูกพังทลายพินาศไม่เหลือเลยแม้แตใ่บไม!้ ชายหนุ่มยืนนิ่ง! ไม่มีปฏิกิริยา

การตอบโตเ้ลยแม้แต่น้อย นัยน์ตาสีเขียวมรกตจับจ้องมาที่อสุรกายตัวนั้น 

             ร่างของมันพุ่งเข้ามาพร้อมกับอ้าปากพร้อมทีจ่ะฝังคมเขีย้วเขา้ไปท่ีร่างของชายหนุม่! ทว่า! จู่ๆร่างของชายหนุ่ม

นั้นก็อันตรธานหายไปทันท!ี มังกรมนต์ตัวนั้นชะงกัและหันไปมองรอบๆ มันบินร่อนลงสู่พื้นดินและเดินไปข้างหน้า 

“ตึงๆๆๆๆๆ” 

            เสียงเหยียบย่ าแผ่นดินแถบนั่นดังส่ันสะเทือนไปท่ัว แม้แตร่่างไร้วิญญาที่นอนอยู่ขยับไปตามจังหวะที่มันเหยียบ 

แววตาของมันลุกวาวและกลับกรอกมองไปรอบๆ มันพ่นลมหายใจอีกครั้งหน่ึงและมองไปไกลๆ หัวของมันส่ายไปมาและ

กระพือบินขึ้นอีกครั้ง แต่จู่ๆรา่งของมันชะงักราวกับมีใครมารัง้ไว้ นัยน์ตาสีแดงก่ าคู่นั้นหันไปมองทีม่าทันที! ภาพท่ีมันเห็น

นั้นมีชายหนุ่มผู้หนึ่งจับหางของมนัไว้อยู่ หางทีถู่กจับท าการต่อตา้นสะบัดให้หลุดออกจากมือที่เรียวยาวขา้งนั้น! ทว่า!ชาย

หนุ่มกลับจับแน่นมาขึ้นและเผยรอยยิ้มเยือกเย็นที่ดูนา่สงสัย ดาบในมือของเขาท าตอบโต้ทันที! 

“ฉัววววววววววววววววววววววววววะ!” 

“โฮกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก” 

            เสียงเสียดสีระหวา่งคมดาบกับเนื้อไดด้ังขึ้น! มังกรร่างใหญ่ตัวนั้นกรีดร้องทรมานยิ่งกวา่สัตว์เดียรัจฉานในขมุนรก

ที่ได้รับบทลงโทษจากพญายม! ดาบแวววาวสีเงินเล่มนั้นได้ท าการผ่าร่างของมันออกเป็นสองส่วนทันที! ตั้งแต่หางที่แข็ง

และเต็มไปดว้ยเกล็ดไปจนไปถึงกะโหลกที่แข็งแกรง่ของมัน! โลหิตด าอมม่วงได้พุ่งกระฉูดออกและท่วมร่างของผูใ้ช้

ศาสตราวุธชนดินั้น น้ าข้นๆเหล่านั้นได้ท่วมเจิ่งนองไปท่ัวพสุธา อวยัวะภายไวที่ถูกผ่านั้นเรียบสนิทแสดงถึงประสิทธิภาพ

ความคมของดาบ  

“ตึง!” 

“ฟู~่” 

            ร่างใหญ่ของอสุรกายตนนั้นได้กระแทกลงสู่พ้ืนดิน นัยน์ตาของมันเบิกโพลงคา้งอยู่ทั้งสองซีกที่ถูกผา่ร่าง ล้ินของ

มันหลุดออกมาจากปากอันกว้างใหญ่ของมันและทันใดนั้น ร่างของมันก็สลายกลายเป็นควันสีเขียวอ่อนทันที! 



             “แย่จริง.....” เสียงกระซบิอย่างเสียดายของปีศาจได้ดงัขา้งหูของวซิิอัส “สงสัยมังกรของขา้คงจะไม่ชินการโจมตีที่

รวดเรว็อย่างเจ้า” 

              ดวงตาของเขาเบิกกวา้ง! เขารีบหันไปด้านหลังทันท!ี 

“แกร๊งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง!” 

“แว๊บบบบบบบบบบบบ” 

          เสียงศาตราวุธสองชิ้นได้ปะทะกันในทันใด! อีกนิดเดียวเหล็กแหลมมรณธที่ยางและแหลมคมนั่นจะแทงทะลุหัวมใจ

ของเขาซะแลว้ มันชนกันแรงมากจนมันทั้งสองชิ้นเรืองแสงขึ้นมา ราวกับเป็นสัญญาณอยากท าลายศัตรูท่ีอยู่เบื้อหนา้ให้

กลายเป็นผงธุลี ดาบDark Myetery ของวิซิอัสได้เรืองรองเป็นสีแดงฉาน ส่วนเหล็กแหลมของทีปีส Hellsing Dead ได้

เรืองรองเป็นสีม่วงขึ้นมา ท้ังสองคนต่างผลักศาตราวุธของฝา่ยตา่งออก ไม่มใีครยอมให้ศาตราวุธของฝ่ายตรงข้ามพลักศาต

ราวุธของตนออกเลยแมแ้ต่น้อย....เขาทั้งสองต่างจับจ้องดว้ยสายตาที่กินเลือดกินเลือด....ดูท่าทางแล้ว ต้องมีฝ่ายใดฝ่าย

หน่ึงเจ็บหนักแน่นอน. 

            “แรงดีอยู่นี”่ เสียงนุ่มๆแต่เต็มไปดว้ยน้ าเสียงแห่งการเยาะเย้ยเอ่ยขึ้น “ข้านึกว่าชกไปขนาดนั้นจะรู้สึกจกุบ้างนะ” 

            “คนอายุน้อย ยังไงก็ต้องแรงดีกว่า” วิซิอัสตอบไปน่ิมๆและมองดว้ยสายตาที่เมินเฉย 

            คิ้วของทีปีสชนกันทันที! พูดแบบน้ีเท่ากับวา่ ว่า เขาว่าแกน่ี!่ ทีปีสโกรธวิบขึ้นมา 

            “หรอ....ก็ดี” เขากระตุกรอยยิ้มที่มมุปากอีกครัง้แต่น้ าเสียงกลับเตม็ไปด้วยความเจ็บใจ “แต่คนมากประสบการณ์

ยังไงกช็นะ!” 

            จู่ๆเหล็กแหลมของทีปีสก็ผละออก ชายหนุม่ทั้งสองกระโดดถอยหลงัไป ทีปีสแสยะยิ้มขึ้นมา และเหวี่ยงอาวธุฟาด

ไปท่ีกลางล าตวัของวิซิอัสทันที! 

“ผัวะ!” 

“โครมมมมมมมมมมมม!” 

            ร่างของชายหนุ่มถกูฟาดเข้าไปเต็มแรง! เขาผู้นั้นกระเด็นไปกระแทกกับก าแพงแห่งหนึ่งทันที! ก าแพงนั่นแตกรา้ว

เป็นหลุมฝังร่างของเขาไว!้ บริเวณแถบนั้นเตม็ไปด้วยฝุ่นธุลีตลบอบอวนไปท่ัวจนแทบจะมองเห็นภาพเบื้องหนา้เลยแม้แต่

น้อย ชายหนุม่สาดส่องมองไปรอบๆเพื่อหาสิ่งที่พอจะชว่ยได้ และ พยายามจะขยับร่างให้หลุดออกจากสิง่ที่ตรึงรา่งไว้ ทวา่! 

พระเจ้าไมเ่ป็นใจซะแล้ว! ชายหนุม่ผมหยักศกสีน้ าตาลเร่งฝเีท้าเขา้ไป! คมเหล็กแหลมเล็งเป้าหมายมาที่บริเวณหน้าอก

ข้างซ้ายของชายหนุม่ หวังจะบดขยี้หัวใจและวญิญาณให้ส้ินซาก มันถูกพุ่งเขา้ไปทันทีแล้ววววววววววววว! 

“ฉึก!” 



“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!” 

              เสียงเสียบแทงทะลุเนื้อผ่านร่างดงัขึ้นพร้อมกับเสียงกรีดร้องที่โหยหวนดว้ยความทรมานของบุตรแห่งซาตาน! ที

ปีสรู้สึกว่ามือของเขาทั้งสองข้างเต็มไปด้วยน้ าข้นๆอุ่นๆไหลท่วมมอื ฝุ่นละอองบริเวณแถบนั้นค่อยๆจางหายไป เหลือ

เพียงแต่ภาพที่อยูเ่บื้องหนา้....นั่นก็คือ 

              ชายหนุ่มผมสีด าถูกเหล็กแหลมมรณะแทงทะลุเข้าไปที่บริเวณอกด้านซ้าย! เลือดสีด าอมมว่งไหลพุ่ง

กระฉูดออกไปจนท่วมทั้งร่างของเขา! ศีรษะของเขาห้อยลงมาจดกับหน้าอกของเขา ....เศษอิฐได้ร่วงกราวลงมา 

ท าให้แขนที่ถูกตรึงนัน้ตกลงตามมาด้วย....ไม่มีการต่อต้านแต่อย่างใด......และ.....ดาบDark Mysteryและกล่องไม้

ลายปีศาจกระหายเลือดตกลงมาจากมือที่เรียวยาวของเขา! 

              ริมฝีปากของทีปีสนั้นเหยียดชีข้ึ้นด้วยความพงึพอใจมากๆ นึกไม่ถึงเลยวา่ สองร้อยปีเขารอคอยที่จะโค่นบัลลังก์

จากน้องร่วมสายเลือดตา่งแม่ผู้นี ้มันจะส าเรจ็ด้วยวิธกีารท่ีง่ายดาย เขาไม่รอช้าที่จะอยู่เฉยๆต่อไป เหล็กแหลมนั้นถูก

กระชากออกจากรา่งที่มันปกัฝังแน่น ร่างนั้นร่วงลงมาสู่พื้นดินทันที! เขาเดินมาใกล้และเตะเขา้ไปท่ีร่างนั้นแรงๆทีนึง 

             “วิซิอัส! คนที่จะได้มงกฎุมีข้าคนเดียวเทา่นั้น ฮ่าๆๆ” เสียงหัวเราะอยา่งเลือดเย็นได้ดังก้องไปท่ัว 

             เขาก้มลงหยิบกล่องไม้เก่าๆนั่น นัยน์ตาสีน้ าตาลแก่ได้จบัจ้องไปท่ีกล่องอยา่งหลงใหลและลูบเบาๆ 

             “ท่านพ่อ ตอนนี้ลูกรักของท่านพ่อท าตามความปรารถนาของทา่นไม่ได้ซะแลว้” น้ าเสียงเยาะเย้ยได้กล่าวขึ้น “ข้า

บอกท่านแต่แรกแล้ววา่ยกให้ขา้ซะ ทุกอย่างมันจะได้ไมม่ีเรื่อง แตท่่านขัดเองนี่ ท่านรอรับวิญญาณ ไอ้น้องเลือดโสมมตัวนี้

ได้เลย  ฮ่าๆๆๆๆๆ” 

              เขามองเหยยีดหยามไปท่ีร่างที่นอนอยู่บนพื้นอีกครั้ง มอืที่หยาบกร้านไม่รอทีจ่ะจับเฉยๆ เขาเปดิกล่องไมเ้กา่ๆ

ออกมาทันท!ี 

“บร้ึมมมมมมมมมมม!” 

“อ๊ากกกกกกกก!” 

            จู่ๆเสียงระเบิดก็ดังขึ้น! มีควันสีฟ้าจ านวนมากพุ่งออกมาจากกล่องใบน้ัน ควันเหล่านั้นเมื่อสัมผัสกับผิวหนังนั้น มัน

ร้อนราวกับอยูใ่นกองเพลิงทีแ่ผดเผาไม่ใหเ้หลือเศษขี้เถ้า! ทีปีสโยนกล่องใบน้ันท้ิงทันทีและมองมาที่มือของตวัเองทันที! 

มือที่หยาบกรา้นบัดนี้กลับกลายเป็นมือที่เหี่ยวย่น และเหลวไหลหยดเป็นก้อนๆบนพื้น เผยใหเ้ห็นกระดูกสีขาวที่อยู่ขา้งใน! 

คิ้วที่เรียวและหนาของเขาชนกันทันที เขาหันกลับไปมองรา่งที่นอนอยู่ และนัยน์ตาของเขาเบกิกว้างก็เบกิขึ้น!  

เพราะร่างที่เขาพึง่แทงไป บดันี้ มันหายไปแล้ว!!!!! 

         เหลือเพียงแต่กองเลือดสีมว่งอมด าทีเ่จิง่นองอยู่ ทีปีสหันไปมองรอบๆทันที            



           เป็นไปไม่ได้! โดยแทงขนาดนั้น ไม่มีทางอยู่ได้แน!่.....รึว่า!.... 

        “จะฆ่าข้าน่ะ เร็วไป100ปีแล้ว!” เสียงเรียกร้องเยือกเย็นดุจน้ าแข็งเอย่ขึ้นจากเหนือศีรษะ ทีปีสเงยขึ้นไปมองทันท!ี 

“ฉัวะ!” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!” 

           คมดาบไสยเวทย์แห่งความมืดได้ฟันเข้าไปท่ีแผ่นหลังของทีปีส! เสียงกรีดร้องของปีศาจกระหายเลือดและอ านาจ

ได้กรีดร้องดว้ยความเจ็บปวด! เงาปริศนารา่งนั้นกระโดดมาด้านหน้าและตัดศีรษะของทีปีสทันที! เลือดสีด าอมมว่งได้พุง่

กระฉูดออกมา และได้กระเด็นขลุกๆไปไกล เงาปริศนาได้เดินออกมาดา้นหน้า และเงยหนา้ขึ้นมา เขาก็คือ วลาด   วีเซียส    

ดราคูล    น่ันเอง! 

           ร่างของเขานั้น ดูสะบักสะบอมน่าดู  มีแผลใหญ่ๆไมต่่ ากวา่6-7แผล และท่วมไปด้วยดลหิตสีต่างๆ ถงึแม้จะท่วมไป

ด้วยโลหิตของเขา หรือ ของใครๆก็ตาม ทว่า! บริเวณแถวหน้าอกนัน้กลับไม่มีบาดแผลเลยแม้แต่น้อย! แต่มีส่ิงหน่ึงที่

แตกตา่ง! นั่นก็คือ นัยน์ตาสีเขยีวมรกตที่ดูลึกลับและเยือกเย็นคู่นัน้ กลับกลายเป็นสีเลือดที่ไหลเวยีนในร่างกายมนษุย์! 

และเขี้ยวของเขางอกยาวมากกว่าเกา่ ร่างทีถู่กตดัศีรษะพยายามควานหาศีรษะที่หายไปอยู่ ชายหนุ่มไม่รอช้าทีจ่ะปล่อย

ให้มันตามหา 

“ฉัวะ!ๆๆๆๆ” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!” 

            คมดาบเล่มนั้นได้ตดัแขนและขาออกจากรา่งนั้นทันที! เลือดสีม่วงอมด าพุ่งออกจากเส้นเลอืดใหญ่อีกครั้ง! มันได้

สาดกระจายทว่มนอง!แขนกับขาทั้งสี่ได้หลุดออกมาอย่างรวดเร็ว! อวัยวะทกุส่วนได้ร่วงลงพื้นดินและชักดิ้นชกังอราวกับ

เป็นหางจิ้งจกและพยายามจะเคล่ือนเข้าหากัน! วิซิอัสจับแขนขาเหล่านั้นปาแยกกระจายไปตามทศิต่างๆ พร้อมกับเดิน

กลับไปหยิบกล่องไม้ที่ถูกปาที่อยูบ่นพื้นอีกครั้ง ริมฝีปากของชายหนุ่มพูดพึมพ าอีกครัง้ กล่องใบน้ันกลายร่างกลายเป็นถงุ

ผ้าชนิดหนึ่งแทน มันเป็นถงุผ้าสีน้ าตาล ข้างในบรรจุของเหลวสีฟา้ข้นๆและเดือดปุดๆตลอดเวลา 

           “แก! ท าไม...แกยังไมต่าย!” ศีรษะของทีปีสได้ตวาด เกรีย้วกราดด้วยความสงสัย 

           วิซิอัสหันไปมองด้วยสายตาที่เยือกเย็นดุจน้ าแขง็ 

           “เพราะข้ารีบกระโจนออกมาและใช้ร่างมนษุย์ที่ใกล้ตายแถวนั้นมากันแทนน่ะ” น้ าเสียงทีเ่รียบง่ายแต่กลับเชือด

เฉือนใจคนได้อย่าง่ายดายตอบมา “เป็นวิธีหน่ึงในการใช้คาถาตวัแทน” 

        “คาถาของพวกแม่มดเถื่อนซินะ” ศีรษะนั้นตะโกนไป “แล้วแกเอามงกุฎไปอยู่ไหน” 



          “มงกุฎเหรอ....อยู่นี”่ ว่าแล้วชายหนุ่มก็หยิบกล่องออกมาจากเส้ือเชิ้ตของเขามาโชวใ์ห้ดูทีหนึ่งและเก็บเข้าไปดงัเดิม 

“ตอนนี้ท่านบอกมา! เฟรย่าอยู่ไหน!” 

           “ฮะๆๆๆๆ” ศีรษะนั่นหัวเราะ “ข้าบอกไปแล้ว คิดดีๆ แล้วจะรู้เอง” 

            ชายหนุ่มอยากจะเอาดาบของเขาปักศีรษะของพี่ชายของเขาจริงๆ แตม่ันเสียเวลา....เขาหนักลับไปมองที่ท้องฟ้า

ยามรัตติกาลอีกครั้ง.....ตอนนี้รอยแตกระหว่างอากาศสเีขียวนั้นเริม่เล็กลงๆ ไม่มเีวลาแล้วที่เขาจะมาคาดเค้นจากทีปีส 

            ......อยูต่รงหน้า แต่ไร้การเหน็จากสิ่งใด นอกจาก คา้งคาวเท่านั้น ......ตรงหน้า...ค้างคาวเทา่นั้นที่เห็น........

ใช!่ ต้องใช่แน่ๆ........... 

             ชายหนุ่มกระโดดขึ้นพฤษภชาติใหญ่แถวนั้นขึ้นมาอยา่งรวดเรว็ เขานั่งบนกิง่ไม้กิง่หน่ึงที่แข็งแรงและเหมาะสม 

และ เขาถอนหายใจและหลับตาพร้อมกับห้อยศีรษะลงมาลงมา...นัยน์ตาสีแดงเลือดนั้นลืมขึ้นมาและจับจ้องมองไปรอบๆ

บริเวณแถวนั้น จู่ๆนัยนต์าของเขาก็เบกิกวา้งออก! เพราะว่า............ 

             ภาพท่ีเขาเห็นนั้น เป็นภาพบ้านเล็กหลังหน่ึงมีสีด าทะมึนและกลับหัวอยู่! ในน้ันมีหน้าต่างบานใหญ่หลายบาน 

สามารถมองเห็นในบ้านหลังนั้นได้....และที่ส าคัญ! เขาเห็นหญิงสาวผมสีด าสนิทชุดยิปซีสีชมพถููกกรงเล็บของแวมไพร์สีด า

ร่างใหญต่ัวหน่ึงบีบคออยูจ่นเลือดของเธอได้ไหลตามซอกนิ้วของมัน! ตอนนี้เธอดูทุรนทุรายมาก คาดวา่อีกไม่นานเธอ

ก าลังจะตายแล้ว!!!!!! 

 

         “คิดนานจริงนะ เฟรย่า” เสียงค ารามของทีปีสในร่างแวมไพร์เอ่ยวา่  

           กรงเล็บข้างนั้นเริ่มบีบเขา้ไปอีก....อึก.....ให้ตายเหอะ เลิกบีบซิ....แล้วฉันจะพยักหรือส่ายแน่....แน่นขนาดนี้ใครจะ

ท าได้ลงล่ะ.....ฉันเริ่มหายใจไม่ออกแล้ว แถมยังเจ็บที่หัวใจมากขึน้อีก วัตถุนั้นท าการพันธนาการหัวใจแน่นมากขึ้น มากขึ้น 

ริมฝีปากของฉันเปรอะไปด้วยเลือดสีแดงฉานที่ไหลออกมา เพราะฉันกัดฟัน...เขายักคิ้วและยิ้มทีมุ่มปากให้กับฉัน....แต่ฉัน

อยากจะหยิบธนูมายงิปักที่หัวใจของมันมากกวา่!....นี่ฉันจะตายจริงๆเหรอ.... 

           “เอาล่ะ ตอบมาได้รยึัง แม่สาวน้อย” ว่าแล้วกรงเล็บข้างนัน้เริ่มบีบแน่นเขา้ไปอีก เลือดสีแดงฉานได้ไหลออกมาตาม

ซอกนิ้วเหล่านั้นเต็มไปหมดทัง้อุ้งมือข้างนั้น “ถ้าขา้บีบอีกทีหวัใจของเจา้จะแตกออกเป็นเส่ียงๆในร่างทันทีเลยนะ” 

            .......อยากได้เงิน3,000ล้านยูโรนะ....แต่ว่า....ฉันก็ต้องเปน็แวมไพร์และก็เป็นเมียไอ้นี่ดว้ย!....เออ! เป็นไงเป็นกัน! 

          ฉันยิ้มเจื่อนๆและส่ายหนา้ตอบแทนอย่างมั่นใจ สีหน้าของอสุรกายตวันั้นผิดหวงัเล็กน้อยแตก่็ถอนหายใจ 

           “เหรอ....งั้นลาก่อน” กรงเล็บมัจจุราชบีบแน่นเขา้ไปทันที! เล็บสีขาวทั้งหมดฝังเข้าที่คอของฉนั! และ....... 



“ตึก!ๆ ตกึๆ! ตึกๆ! ........” 

         หัวใจของฉันเต้นถี่เร็วทันที! มันบีบตัวแน่นมากราวกับวา่มันจะท าการระเบดิออกเป็นเส่ียงๆ! ร่างของฉันดิ้นทุรนทุ

รายอีกครัง้! ลมหายของฉันเบาบางลงเรื่อยๆ ความเยือกเย็นค่อยๆคืบคลานเข้ามาในร่างของฉัน เปลือกตาของฉันค่อยๆหรี่

ลงๆ อีกไม่กี่วินาที มันก าลังจะปดิแล้ว!  

            ...ให้ตายเถอะ! เวลาแบบนี้...ถ้าหมอนั่นมา...... ฉันยอมเป็นเบ้ตลอดชีพจนตายเลย! ไม่เอาเงินด้วย! ใช้

ขนาดไหนฉนัก็ยอม!....นายมาซักทีซี้ วิซิอัส!.. 

“เพล้ง!ๆๆๆๆๆๆ” 

“ฉัวะ!” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกก” 

             เสียงกระจกจากหนา้ต่างทุกบานแตกทันท!ี เสียงของอสุรากายร่างด าไดก้รีดร้องอย่างทรมานถึงที่สุด! ฉัน

กระพริบตาเล็กน้อยและพยายามมองภาพไปอยูเ่บื้องหนา้ เห็นอสุรกายร่างด าถูกคมดาบเล่มหน่ึงตัดแขนเขา้ไป! โลหิต

ข้นๆสีด าอมม่วงพุ่งกระฉูดไปทัว่จนเปรอะร่างของฉันดว้ย! อสุรกายตวันั้นทรุดลงไปกับพื้นทันที! มันพยามจะลุกขึ้นแต่ถูก

คมดาบเล่มนั้นตดัไปที่ขาทั้งสองข้าง! ท าให้อสุรกายตัวนั้นเดินไมไ่ด้! 

           กรงเล็บท่ีตดิกับแขนทีถู่กตัดนั้นคลายออก! ร่างของฉันร่วงลงลงมาทันท!ี ทว่า! มีใครคนหน่ึงพุ่งเข้ามารับร่างของ

ฉันพอดี! นัยน์ตาสีแดงก่ าจากอสรุกายตวันั้นหันขวับไปมองมาทางฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอาฆาต  

             “แก! บังอาจมาตดัแขนข้า!” น้ าเสียงค ารามนั้นเต็มไปดว้ยความโทสะ  

            “แค่นั้นมันน้อยไปดว้ยซ้ า กับวิธีสกปรกของทา่น” เสียงเรยีบๆแต่แฝงความเย็นชาได้เอย่ขึน้ “และท ากับผู้หญิงแบบ

นี”้ 

            ส้ินเสียงนัน้ ฉันค่อยๆลืมตาขึ้นมาและพยายามจะมองหน้าเจา้ของเสียงนั้น....อา.....ใช่หมอนั่นจริงๆดว้ย.....ถึงจะ

เห็นไม่ชัดกต็าม แต่เห็นเป็นเคา้โครงได้...ทุกอย่างเหมือนดิม แต่นยัน์ตากับเขี้ยวของหมอนั่นน่ะซิ จากสีเขยีวกลายเป็นสี

แดงฉาน แล้วเขี้ยวของหมอนั่นกย็าวและแหลมคมมากกว่าเก่าด้วย....เขามองมาที่ฉันและถอนหายใจเฮือกใหญ่.... 

          “มา...ช้า.....จริง.....” ฉันว่าหมอนี่ไปด้วยน้ าสียงที่ระโหยโรยแรงและหายใจชา้ลงๆ “รู.้..แบบนี.้....ฉัน........ไม่....มา...

ดีกวา่..” 

          “ยิ่งพูดเลือดที่ไหลตามคอของเจ้าจะออกมาหมด” ชายหนุม่กระซิบขา้งหูของฉัน “อยู่นิ่งๆซะ” 

          ว่าแล้วเขากย็ื่นใบหนา้ของเขามาใกล้ๆต้นคอขาวๆของฉัน ฉันพยายามจะเบี่ยงบ่าย 



          “นาย....จะ....ท า.....อะไร” ฉันถามไปทันทีและพยายามจะขัดขืน 

          เขากลับไม่ตอบ แต่ริมฝีปากของเขาได้สัมผัสไปท่ีต้นคอของฉันเบาๆอย่างนุ่มนวล ฉันรู้สึกวา่ความหนาวเย็นในร่าง

ของฉันถูกดดูออกมาจากรอยที่ถกูจิก แขนขาที่ชาไร้ความรู้สึก ตอนน้ีกลับมือแรงขึ้นมาอีกครัง้ลมหายใจที่หนักหน่วงนั้น

กลับหายใจได้อยา่งปกติ ตอนนี้หัวใจเต้นตามปกติดงัเดิม ภาพท่ีฉันเห็นข้างหน้าชดัเจนอกีครัง้ เขาผละออกจากต้นคอของ

ฉันและวางฉันพิงกับฝาผนังไว ้

          “เจ้าอยู่ตรงนี้ อยา่ขยับไปไหนล่ะ” น้ าเสียงทีเ่ย็นชาก าชับฉัน นัยน์ตาคู่นั้นจับจ้องมาที่ฉันไม่วางตา 

           ใบหน้าของฉันรู้สึกร้อนผ่าวกับการจ้องมองไม่ยอมหยุดของเขา ฉันรีบหันไปทางอื่นทันที 

           “เออๆ” ฉันตอบอย่างประชดประชัน มือทีเ่รียวยาวของเขาลูบท่ีศีรษะของฉันเบาๆ “นายก็...รีบๆกลับมาจา่ยเงินให้

ฉันด้วยล่ะกัน” 

           เขาลุกขึ้นพรวดและหันไปจ้องมองปีศาจกระหายเลือดในร่างคา้งคาวตวัใหญ่ บัดนี้ ร่างของอสุรกายตวันั้นค่อยๆ

งอกแขนและขาออกมากลายเป็นร่างที่สมบูรณ์ดงัเดมิ แถมกรงเล็บน้ันยาวมากกวา่เก่าซะอีก มันแสยะยิ้มโชว์เขี้ยวที่ยาว

และแหลมคมอีกครั้ง 

           “มอบมงกุฎมาซะ! วิซิอัส!” น้ าเสียงค ารามได้ส่งเสียงเกรียดกร้าวขึ้น “ไม่อย่างนั้น แกตายแน่!” 

           “คนอย่างขา้ตายเป็นด้วยเหรอ” ชายหนุ่มตอบอย่างหน้าตาเฉย 

           “แก!” ควันสีเทาพุ่งออกมาจากหูของอสุรกายตัวนั้น 

            มันพุ่งร่างเขา้หาชายคนนั้นและเหวี่ยงก าปั่นขนาดใหญ่เขา้หา! ชายหนุ่มกระโดดถอยออกมาทันท!ี ก าปั้นนั้นชกไป

กับพื้นหินท่ีเย็นเฉียบ! มันแตกแผ่กว้างขนาดใหญแ่ละลึกออกเป็นหลุมขนาดใหญ่ อสุรกายตัวนั้นกระพือปีกที่แผ่กวา้งออก

และบินถลาลงมา! เล็บท้ังสิบน้ิวได้ยืดออกมา! มันวิ่งพุ่งเข้าหาชายคนนั้นอย่างรวดเร็วทันที! ชายหนุ่มมองอสุรกายตวันั้น

ด้วยความนิ่งเฉย  เพียงแค่อดึใจเดียวมันจะแทงเขา้ร่างของชายหนุ่มแล้ว! 

“แกร๊ง!” 

“กี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด!” 

         เสียงปะทะดาบได้ดงัขึ้นอีกครั้ง! ประกายสีสวา่งได้ส่องประกายแวบๆขึ้นมาเล็กน้อย เพราะ การเสียดสีระหว่างคม

ดาบและกรงเล็บน่ันเอง! ต่างฝ่ายต่างผลักอาวุธของฝา่ยตรงข้ามออก จู่ๆชายหนุ่มผมสีด ายิม้อยา่งเยือกเย็นให้ อสุรกาย

ขมวดคิ้วด้วยความฉงนสนเท่ห์ทันที! .....ทันใดนั้น....... 

“ฉัวะ!” 



“อ๊ากกกกกกกกกกกกกก” 

            เสียงคมดาบได้เชือดเฉือนกับกรงเล็บท้ังสองข้าง! เล็บท้ังสิบน้ิวได้ร่วงลงมา และกลายเป็นเล็บกรอบๆสีเหลืองแห้ง 

เพียงแค่ลมพัดผ่านก็ปลิวไปแล้ว เลือดสีด าอมม่วงได้พุ่งออกมาท่วมพื้นหินแถบนั้นทันที! อสุรกายสีด าส่งเสียงกรดีร้องดว้ย

ความเจ็บปวด! ชายหนุ่มไม่รอช้าจะให้อสุรกายตนน้ันเคลื่อนไหวตอ่ไป เขาร่ายมนตราแหง่ความตายมาทันที! 

“แชโดดดดดดดว์   ไบท!์” 

“แว๊บ!” 

            จู่ๆใต้พื้นหินที่อสุรกายเหยียบนั้นได้ส่องแสงสีด าขึ้นมา! เงาสีด าสนิทจากร่างของมันได้พุ่งออกมาและท าการไล่กัด

เจ้าของตวัมันทันท!ี  อสุรกายร่างด าสาละวนในการจับกระชากเอาเงาพวกนั้นออกจากขาของเขา ทว่า! เงาเหล่านั้นรมุกัด

กินเนื้อจนไปถงึต้นขาแล้ว! แผลที่ถูกไล่กัดนั้นเหวอะหวะไปทั่ว เผยให้เห็นเส้นเลือดภายในท่ีเต้นตบุๆตอบตามการเต้นของ

หัวใจ! เลือดสีด าอมม่วงได้ไหลท่วมพื้นแถบนั้น ชายหนุ่มยืนมองดผูลงานซักครู่และรีบเดินกลับไปหาฉันทันที 

           “อย่าหวังเลยวา่ขา้จะให้แกไปง่ายๆนะ่ ๆไอ้วิซิอัส!” เสียงเกรี้ยวกราดดงัขึ้นตามหลังของเขา 

            วิซิอัสหันกลับไปมอง และ นัยน์ตาของเขาเบิกกวา้งด้วยความไม่อยากเชื่อทันที! 

           เพราะ เล็บที่เขาพึง่ฟันไปหยกๆ บัดนี้กลับลอยคว้างและกลายเป็นขนาดเหล็กแหลมขนาดใหญ่ ที่มีเท่ากับขนาดที่ที

ปีสใช้เป็นประจ า! เหล็กแหลมเหล่านั้นเล็งเปา้หมายมาที่ร่างของชายหนุ่มและพุ่งเขา้หาด้วยความเร็วสูงทันที! 

“ฟ้าวววววววววววววว!” 

“แกร๊ง!ๆๆๆๆๆๆ” 

            ดาบของวิซิอัสไดต้วัดไปข้างหน้าทันที! มันฟาดฟันเหล็กแหลมเหล่านั้นด้วยความรวดเร็ว แต่เหล็กแหลมเหล่านั้น

ยังคงไล่แทงไม่หยุด ชายหนุม่กระโดดตีลังกาหลบขึ้นเหนือปฐพินและใช้คมดาบฟันเขา้ไปท่ีเหล็กแหลมแท่งหน่ึงแรงๆ! 

เหล็กแหลมนั่นหักออกเป็นสองทอ่นทันที! มันตกลงสู่พื้นดินและกลายร่างเป็นซากเล็บแห้งดงัเดมิ นัยน์ตาสีแดงฉานของ

ชายหนุม่จับจ้องไปท่ีเหล็กแหลมเหล่านั้น เขาเรง่ฝีเท้าและตวดัดาบเล่มนั้นเข้าไปทันที! 

“ก๊อง!ๆๆๆๆ” 

         เศษเหล็กแหลมเหล่านั้นไดร้่วงหล่นบนพ้ืนเป็นชิ้นๆและกลายร่างเป็นซากเล็บดังเดิม! ดาบเล่มนั้นได้ส่องแสงสีแดง

เรืองๆอีกครั้งและท าการดูดเลือดที่ชโลมตัวของมัน ชายหนุ่มเก็บดาบเขา้ฝักและก าลังเดินมาทางฉัน แต่ฉันเห็นอะไร

บางอยา่งพุง่เขา้มาหาเขาไกลๆ.......เอ๊ะ!....นั่นมัน..... ฉันตะโกนไปสุดเสียงทันท!ี 

         “วิซิอัส! ระวัง!”  



            ชายหนุ่มหันไปมองดา้นหลัง และ...... 

“ตึง!” 

“โครมมมมมมมมมมมมมมมมม!” 

            ร่างของชายหนุ่มถูกทปีีสในร่างมนษุยช์กเข้าไปท่ีหน้าของเขา! วิซิอัสกระเด็นไปกระแทกกับฝาผนังอีกขา้งพอด!ี 

ทีปีสเร่งฝีเท้าและเงื้อหมดัอีกขา้งหน่ึงมาชกที่ท้องของเขาทันที! ชายหนุ่มกระอักเลือดออกมา ริมฝีปากของทีปีสเหยียดชี้ขึ้น

ด้วยความสะใจ ก าปั้นทัง้สองขา้งชกรวัเขา้ไปท่ีกลางล าตวัของวิซอิัสไม่หยุดหย่อน วิซิอัสไม่สามารถตอบโต้อะไรไปได้เลย

แม้แต่น้อย....... 

            .....แย่แล้ว....อย่างนี้มีหวัง....แพ้แน่ๆ...ต้องหาทางและ.....สายตาของฉันสาดส่องมองไปรอบๆด้วยความกระวน

กระวายใจ.....โธ่เว๊ย!......มันต้องมีซักอยา่งซี้...อ๊ะ!....นี่ไง!...ฉันหยิบธนูท่ีหมอนั่นให้มาและงา้งมันอกีครั้ง......ลูกศรหัวเหล็ก

มีงกรเล็งไปท่ีร่างของทีปีสทันที นิ้วของฉันก าลังจะปล่อยลูกศรนั่น แต่...จู่ๆมือของชายหนุ่มจับมือทีช่กรัวไว้ ทีปีสชะงักและ

เงยหนา้ขึ้นไปมองหนา้ ชายหนุ่มผมสีด ายิ้มเย็นๆทีหนึง่และจับแขนข้างนั้น..... 

“กร๊อบ!” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก” 

             เสียงกระดูกแตกได้ดังล่ันมาจากแขนขา้งนั้นของทีปีส! ชายหนุ่มกระชากแขนขา้งนั้นและบิดทั้งแขนครบรอบ360

องศา เสียงหวีดหววิของปีศาจร้องล่ันด้วยความเจ็บปวดและทรมานมากๆ ชายหนุม่ผลักร่างของทีปีสออก ร่างของทีปีสก

ระแทกไปกับพื้นอย่างแรง ชายหนุ่มเดินเข้าหาอยา่งรวดเรว็และคร่อมร่างพร้อมกับซัดหมัดเข้าที่ปากของทีปีสทันที! 

“ผัวะ!” 

             หมัดข้างนั้นชกเข้าไปท่ีปากของทีปีสอยา่งจัง! เขี้ยวของทีปีสกระเด็นหลุดไปซี่หนึ่งทันท!ี มันกระเด็นมาแถว

บริเวณที่ฉันน่ังอยู่ ทีปีสจ้องดว้ยสายตาทีเ่ตม็ไปด้วยความอาฆาตและชกกลับไปบ้าง! ตอนนี้ท้ังสองคนก าลังตะลุมบอน

แลกหมัดไม่ยอมเลิก! จากหยิบอาวุธมาฟาดฟัน ตอนนี้กลับกลายมาตะลุมบอนซัดหมดัตรงซะแล้ว!  

              ฉันลดธนูลง.....และก าลังอึ้งอยูเ่ล็กน้อย...ปกติในความคิดของฉันแวมไพร์มันกต็้องสู้กันด้วยการฟาดฟันหรือไม่ก็

กัดกันดว้ยเขี้ยว.....แต่ว่า!....ส่ิงที่ฉันเห็นน้ัน.....ก็คือ... 

แวมไพร์สองตัวก าลังต่อสู้แย่งชิงมงกฎุดว้ย การชกกนั อยู!่ 

           ทีปีสผลักร่างของวิซิอัสออกและคร่อมร่างแทน เขาใช้มืออกีข้างทีแ่ขนไม่หักชกไปที่ตาขา้งหนึ่งของวิซิอัส! แต!่ วิ

ซิอัสกลับรับหมัดข้างนั้นและผลักทีปีสออกไป!  

“โครม!” 



              ร่างของเขากระเด็นไปกระแทกกับฝาผนังอกีด้านทันที! ทีปีสเร่งฝีเท้าและเตะสูงรวัเขา้ใส่ชายหนุ่มแทน ชายหนุ่ม

หลบฝ่าเท้ามรณะอย่างรวดเร็วและกระโดดขึ้นเหนือพสุธาพร้อมกบัใช้เข่าของเขากระแทกเขา้ไปท่ีดั้งของทีปีสเข้าไปอยา่ง

จัง! เลือดสีด าอมมว่งพุง่กระฉูดออกมาจากจมกู.....ฮะๆๆๆ......โดนหนักเข้าไปขนาดนั้น.....ดั้งหักแน่ๆ......ฉันน่ังลุ้นอยู่เป็น

เนืองๆ.....เอ้าหมัดตรงไปเลย....งานน้ีไม่ต้องไปดูสนามมวยเล๊ย!...... 

               ทั้งสองคนกระโดดถอยกลับมาตัง้หลักอีกครัง้ พวกเขาหายใจถี่และเร็วมากๆ สายตาทั้งคูไ่ด้จับจ้องราวกับจะกิน

เลือดกินเนื้อ ร่างของพวกเขาทัง้สองสะบักสะบอมมากจากการตะลุมบอนมวยไปนั่นเอง....แต่ดูทา่....วิซิอัสจะแยก่วา่.....

สงสัยไปตะลุยอะไรมาเยอะไม่เทา่กับทีปีสในร่างนี้.....ชักเสียวๆแล้วแฮะ 

            “ฮะๆ สุดท้ายก็ต้องมาใชว้ิธีพื้นบ้าน” ทีปีสพูดอย่างนุม่นวลพร้อมกับใชม้ือข้างที่แขนไม่หักจับที่ดั้งของตน “เล่นซะ

ดั้งข้าหกัเลยเหรอ”  

             ......ฮ่าๆๆๆ.....สมน้ าหน้า...กรรมตามสนองไวจรงิๆ...... 

            “เป็นเรื่องปกต”ิ วิซิอัสหอบเล็กน้อย เหงื่อได้ผดุพราวไปท่ัวใบหน้าของเขา แต่น้ าเสียงของเขาก็ยงัคงเรียบสนิทแฝง

ความเยือกเย็น “ความจริงขา้ซดัแรงกวา่นี้ ท่านก็รูด้ีนี่” 

             “ฮะๆๆ ใช่แล้ว” เขาหวัเราะดว้ยน้ าเสียงทุม้ลึกราวกับห้วงแม่น้ า “นานแล้วซินะ ท่ีขา้กับเจ้าไม่ได้มาแลกหมดั

หลังจากการประลองครั้งนั้น” 

              ....ประลองอะไรน่ะ....ฉันเอะใจเล็กน้อย....แต่.....มันเรื่องของพี่น้องเขา....อย่ายุ่งดีกว่า..... 

             วิซิอัสไม่ตอบอะไรกลับมา แตเ่ขากลับก าหมดแน่นขึ้น ราวกับเตรียมพร้อมที่จะซัดหมัดคนท่ีอยู่เบื้องหนา้ ความ

เงียบไดก้ลับมาครอบง าอกีครั้ง....ทัง้สองฝ่ายนั้นไม่มใีครเริ่มบุกเขา้มาก่อน ราวกับวา่ ต่างฝ่ายต่างหยั่งเชิงใจซึ่งกันและกัน

อยู่ เสียงหายใจฟืดฟาดทัง้คู่ดงัเบาลงๆ  จนกระทั่ง.....  

“เปรี๊ยง!” 

             เพียงแค่ชั่วพริบตา! ขาของทั้งสองคนได้เตะเขา้หากันทันที! ทั้งสองฝ่ายถอยกรูดออมาและรัวหมัดใส่กันอีกครัง้! วิ

ซิอัสรัวหมัดและหลบการชกอย่างศัตรูอยา่งคล่องแคล่ว ทีปีสเองกไ็ม่น้อยหน้าเช่นกัน  เขาเตะกวาดพื้นไปด้านหน้าศตัรู 

ส่วนวิซิอัสกระโดดขึ้นเหนือพื้นดนิและพุ่งร่างเข้ามา เพื่อ...... 

“ผัวะ!” 

            ขาของเขาเตะเข้าไปกา้นคอทีปีสทันที! ร่างของทีปีสชะงกัเซไปเล็กน้อย แต่ทว่า! มือข้างที่กระดูกหักไปนั้นกลับจับ

ขาของวิซิอัสไว!้ วิซิอัสพยายามสะบัดออกและเห็นทีปสกระตุกรอยยิ้มให้ทีหน่ึง วซิิอัสรู้ทันทีว่าทีปีสจะท าอะไร แต่ชา้ไปเสีย

แล้ว! 



“โครมมมมมมมมมมม!” 

             ร่างของเขาถูกเหวี่ยงไปกระแทกกับฝาผนงัอีกขา้งทันท!ี ทีปีสพุ่งเขามาและก าลังจะรัวหมดัเข้าไปท่ีท้องของเขา 

แต่วิซิอัสถีบร่างของทีปีสไปทันที! ร่างของฝา่ยตรงข้ามกระเด็นออกไปเล็กน้อยและตัง้ท่าอีก วิซิอัสเคลื่อนที่เข้าประชดิอยา่ง

ว่องไว! เขาส่งเทา้ฝากเข้าไปท่ีสีขา้งที่ร่างของทีปีสทันที! 

“อ๊อก!”  

             ทีปีสอาเจียนออกมาทันที! เพราะแรงอัดกระแทกจากฝ่าเท้าที่วิซิอัสฝากมา! ต่างฝ่ายตา่งชก เตะ ถีบ กระแทก 

ตะลุมบอนไม่สนใจใครทั้งนั้น.....ดูท่าผลจะออกอกีนาน.... ฉันเอามือลูบธนูเล่นไประหว่างรอผล...ยังกับรอผลฟุตบอล 

ระหว่าง บราซิล-อาร์เจนตินาร์ 2-2 หรือ4-6 หรือจะเป็น0-7 อันน้ีกไ็ม่ทราบ....แต่แล้วจู่ๆ.... 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกก!” 

             เสียงกรีดร้องราวกับกับเสียงเพลงออสเครสตาร์แห่งขุมนรกดังขึ้น! ฉันเงยหน้าขึ้นมามอง! และ นัยน์ตาของฉันเบิก

กว้างทันท!ี ชายหนุม่ผมสีด าโดนชายผมหยักศกสีน้ าตาลใช้เหล็กแหลมมรณะแทงทะลุเข้าไปท่ีกลางล าตัวแล้ว! โลหิตข้นๆ

สีด าอมมว่งไหลท่วมร่างของชายหนุ่ม และเจิ่งนองไปท่ัวพื้นหิน ชายหนุ่มผมสีด าพยามจะกระชากเหล็กแหลมออก แตช่าย

ผมหยักศกสีน้ าตาลกลับแทงลึกเข้าไปอีก ชายหนุ่มผมสีด ากระอักเลือดออกมา....หยา....ดูท่าจะมองดูเฉยๆไม่ได้ซะและ.... 

              ธนSูatan Stringถูกงา้งออก น้ิวที่เรียวยาวของฉันก าลังจะปล่อยลูกศรนั้นออกไป แต่ทั้งสองคนตา่งต่อสู่กันไม่ได้

เลิก วิซิอัสนั้น ถึงจะเจ็บขนาดนั้นก็ยังใช้ศอกกระแทกหัวของทีปีสเข้าไปได้! ทีปีสยังคงแทงลกึเขา้ไปอีก! ใบหน้าของวิซิอัส

บิดเบี้ยวมากกว่าเก่า เขาพยายามจะผลักร่างของพีช่ายของเขาออก ร่างของพวกเขาสลับท่ีไปมาและต่างฝ่ายกย็ังคงแลก

หมัดแลกเตะไม่เลิก....แบบนี้....ถ้าเล็งผิดไปนิดเดียว....หมอนั่นก็..... 

             สายตาของหมอนั่นหันมามองที่ฉันพอดี เขาเห็นฉันก าลังจะปล่อยลูกศรออกไป น้ าเสียงที่เกรี้ยวกราดตะโกน

สุดเสียงทันท!ี 

             “เฟรย่า! ยิงซะ!” 

             แต่ทีปีสหันไปเห็นฉันด้วย! เขาผลักร่างของชายหนุม่เขา้ไปท่ีต าแหน่งที่ฉันจะยิงแทน ชายหนุ่มใชม้ือทั้งสองขา้ง

จับล็อกคอของทีปีส ทีปีสพยายามดิ้นให้หลุดและตะโกนบอกกับฉนั   

            “เฟรย่า ถ้าเจ้ายิง วิซิอัสมันก็ต้องโดนด้วยเหมือนกันนะ” เสียงนิ่มๆแต่กวนประสาทเอื้อนเอ่ย 

             ....ห๊า!....เวร....งั้นก็ยิงกไ็ม่ได้น่ะดิ......ฉันลดธนูลง........ 

            “ไม่ต้องไปสนใจ! ยิงเดีย๋วนี้!” วิซิอัสตะโกนทักทว้ง 



            “คิดดีๆนะ แม่สาวน้อย ถา้ยิงจะเกิดอะไรขึ้น” 

            “ยิงเดี๋ยวนี!้ ข้าส่ังใหย้ิงกย็ิงซิ!” 

            เสียงถกเถยีงของทั้งสองคนดังก้องมาที่หูของฉันไมเ่ลิก มอืของฉันเริ่มส่ันเครือเล็กน้อย....ถา้ฉันยิง...ไอ้หมอน่ันก็ซี้

แหง๋แกง๋ด้วย...อย่างงี้ฉันก็ไม่ได้กลับไปเอาเงิน3,000ล้านยูโรซิ...โฮๆๆๆ....เงินจ๋า....เธอเป็นพระเจา้ของฉัน ช่วยฉันตดัสินใจ

หน่อยเซ!้  

            “ฉันยิงไม่ได!้” ฉันเถียงกลับไป “ถ้านายตายใครจะพาฉันกลับบ้านไปเอาเงินเลา่” 

            “ข้าไม่ตายง่ายๆหรอกน่า” เสียงที่เยือกเย็นตะโกนกลับไปด้วยความโมโห “ยิงเดีย๋วนี!้” 

            “แต่...ถ้ายงิ....” ฉันเริ่มไม่มั่นใจ 

            “ไม่มีแต!่” น้ าเสียงประกาศิตดั่งขึ้น “นี่เป็นค าส่ังจากราชันย์แห่งแวมไพร์! จงยิง วลาด ทีปีส ซะ!” 

            “ฉันไม่อยากพลาด มันมเีพียงแค่ครั้งเดยีว” ฉันแย้งไป  

          “เจ้าตอ้งท าได!้ ยิงเดีย๋วนี้!” น้ าเสียงเยือกเย็นของเขาเตม็ไปด้วยความมั่นใจ 

             “ท าไมนายมั่นใจขนาดนั้นว่าฉันท าได!้ ฉันเองยังไม่มั่นใจเลยนะ!” ฉันสงสัย 

            ชายหนุ่มผมสีด าเงยีบไปซักครู่ เขาถอนหายใจและพูดขึ้นมา 

            “เพราะ ข้า เชื่อใจ เจ้าน่ะซิ” เขาตวาดมา “คราวที่แลว้เจ้ายังท าได้ คราวนี้เจ้าก็ตอ้งท าได้ คนอย่างข้าเชื่อ

ใจเจ้าแล้ว ท าไมเจ้าไม่เชือ่ใจตัวเองกับข้าบ้างล่ะ” 

         ฉันสะอึกไปทันท.ี....ใช่แล้ว......ท าไมล่ะ.....ฉันเป็นคนมั่นใจไม่ใช่เหรอ...นี่ฉันกลัวบ้าบออะไรล่ะ....ท าไมฉันมันบ้า

แบบนี้นะ......กรามของฉันขบถี่ยบิ เหงื่อที่ผุดขึ้นได้ไหลไปตามใบหน้าที่ขาวเนียนของฉัน ฉันเล็งลูกศรไปท่ีเป้าหมายอกีครั้ง 

ลูกศรหัวเหล็กได้ส่องแสงสีแดงอกีครั้ง 

            ชายผมหยักศกสีน้ าตาลใช้ศอกกระทุ้งเขา้ไปท่ีเหล็กแหลมที่ฝังอยู่ที่ร่างของชายหนุ่มอีก! ชายหนุม่กระอัก

เลือดออกมาอีกครั้งและผละร่างออกมา พวกเขาทั้งสองเริ่มตะลุมบอนแลกหมัดอีกครั้ง ร่างทั้งสองผลักไปมาและเตะรวัไม่

ยอมหยุด ฉันพยายามเล็งไปท่ีเปา้หมายอยู่นานมาก  

           ทีปีสไม่ยอมอยู่นิ่ง เขาขยบัตลอดเวลาเพื่อไมใ่ห้เป็นเปา้นิ่งแก่ฉัน......โธ่เว๊ย.....เล็งยากชะมดั....ในระหว่างตะลม

บอนอยู่นั้น วิซิอัสหมุนตวัฟาดล าแข้งเขา้ไปก้านคอของทีปีสทันที! ทีปีสเซมาตามแรงที่ถกูฟาดเขา้มา....เจอช่องโหวแ่ล้ว!... 

จู่ๆ ฉันรู้สึกคัดจมกูขึ้นมา...ฮะ...ฮัดชิ้ว!.....อ๊าย!  แย่แล้ววววว!......นิ้วที่เรียวยาวของฉันปล่อยลูกศรมัจจุราชออกไป! ลูกศร

มันพุ่งไปทางวิซิอัสแทนนะซ!ิ 



“ฟ้าววววววววววววววว!” 

“ระวัง!” 

        ลูกศรหัวเหล็กรูปมงักรไดพุ้่งและหมุนออกไปอยา่งรวดเรว็ยิ่งกว่าแสง! ไม่มีใครหน้าไหนจะต้านลูกศรดอกนั้นได้! 

ชายหนุม่หันไปเห็นลูกศรดอกนั้นมันพุ่งเขา้มาเพื่อท่ีจะสาปพันธนาการร่างของเขา เขากระชากคอเส้ือของทีปีสมาบังรา่ง

ของเขาแทน!  ทีปีสรีบกระโดดขึ้น เหนือพสุธาเพื่อท่ีจะหลบลูกศรดอกนั้น แต่! ช้าไปเสียแล้ว! 

“ฉึก!” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกก” 

         เสียงมัจจุราชได้ส่งเสียงกรีดร้องด้วยความทรมานรวดร้าว! นัยน์ตาของฉันเบิกกว้างดว้ยความตะลึงกับส่ิงที่เห็น! 

ไม่ใช่แค่ฉันคนเดยีว แม้แต่วซิิอัสก็เช่นกัน เพราะ...ลูกศรนัน่แทงเข้าไปตรงตามเป้าหมายก็จริง แต่ว่ามันแทงผิดต า

แน่งนะซิ..... 

           “เฟรย่า! ท าไมตอ้งยิงมาท าร้ายของของข้าดว้ย!” ทีปีสทรุดตัวลงไปกับพื้นและกมุที่เปา้กางเกงของเขา 

           บริเวณแถบเป้ากางเกงนัน้ค่อยๆกลายเป็นหินแผ่ไปเรื่อยๆ เรื่อยๆ ฉันหัวเราะคิกคกัจนน้ าตาไหล 

           “อ้าว! ช่วยไม่ได้ นายหลบเองนี่ ฮะๆๆๆๆๆๆ” ฉันพูดด้วยน้ าเสียงหัวเราะเยาะ “ตอนแรกฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะใหเ้ป็น

แบบนี้นะ” 

           วิซิอัสมองผลงานของฉันด้วยสีหน้าที่หวั่นเล็กน้อย แต่เขาก็กระชากเอาเหล็กแหลมที่ฝังร่างเขาออกมา เลือดสีด า

อมม่วงได้พุ่งออกอีก เขาเอามือกมุบริเวณท้องของเขาเล็กน้อย ฉันมองบริเวณปากแผลนั่น ดูท่าจะลึกน่าดูนะเนีย่ (ก็แทง

ทะลุนี่หว่า) 

          “นายเป็นยงัไงมัง่” ฉันถามด้วยความอยากรู้ 

         สายตาทีเ่ย็นชาของเขามองมาที่ฉัน 

         “ก็ด”ี ค าตอบส้ันๆจากเขาตอบมา (ส้ันจริงๆ) 

         “แทงทะลุท้องเนีย่นะ ก็ดีนะ” น้ าเสียงของฉันสูงขึ้นและมองที่ปากแผลบ่อยๆ 

         “เป็นห่วงขา้เหรอ” เขาเลิกคิ้วขึ้น สายตาคู่นั้นจับจ้องฉันไม่ยอมเลิก 

         “เปล่าย่ะ!” ฉันรีบตอบไปทันที “ถ้าวันไหนฉันห่วงนาย วันน้ันคงฟ้าผา่ท าเนยีบขาวของU.S.A.ชัวร”์ 

         ว่าแล้วฉันก็หันไปมองทีปีสอีกครั้ง แหม...เห็นแบบนี้ชกัอยากแกล้งให้หายแค้นซะแลว้.....  



         “ใจจรงิน่าจะเอาอีกทีนะ” ว่าแล้วฉันก็ท าท่าจะงา้งอกีครัง้ แต่ชายหนุ่มผมสีด าส่งสายตาหา้มปรามไว้ 

          “พอได้และ” น้ าเสียงเรียบๆว่า “เราต้องรีบไปก่อนท่ีประตูจะปิด” 

         พูดจบเขาก็จับข้อมือของฉันและลากฉันไปทันที! ฉันพยายามจะสะบัดมือออกจากมอืของเขา แต่เขาส่งสายตาที่เตม็

ไปด้วยความเยือกเย็นราวกับใบมีดที่คมกริบใส่ฉัน ฉันถอนหายใจและยอมให้เขาลากไปแต่โดยดี เขาลากมาที่หน้าตา่ง

และกระโดดออกมาจากหนา้ตา่งบานใหญ่  

          “เหวอ!” ฉันร้องทันท!ี ก็ตอนน้ีฉันห้อยหัวอยู่นี่หวา่....และ 

“ตึง!” 

           “โอ๊ย!” ร่างของฉันกระแทกลงไปที่พ้ืนดินทันที! ฉันลืมตามองดูบริเวณรอบๆแถวนั้น มันเป็นบรรยากาศข้างนอก

เหมือนเดิม แต่ดเูละเทะและมีกล่ินเลือดคละคลุ้งไปท่ัว ชายหนุม่ยนืมองฉันอยู่นานด้วยความนิง่เฉยและจับแขนของฉัน

ลากขึ้นมาทันที! 

            “นี่มันอะไรน่ะ” ฉันงงกับการท่ีเดินออกมาจากบ้านของทปีีส แต่.... 

           “บ้านของทีปีสกลับหัวน่ะ” เขาตอบส้ันๆและจับมือของฉันลากไปต่อ “ไปได้และ อย่าถาม” 

           “นี่! เบาๆหน่อยซี”้ ฉันโวยขึ้นมาและพยามสะบัดให้หลุด.... แปล๊บ! ขาข้างนั้นของฉันมันท าพิษอีกแล้ว หนอย!...

ฉันอยากจะกลับไปยิงเข้าไปท่ีเปา้ของทีปีสอีกรอบชะมัด...ท าให้ขาฉันเจ็บขนาดนี ้

           ชายหนุ่มหันกลับมามองฉันด้วยสายตาทีเ่ย็นชา เขามองไปท่ีขาข้างนั้นของฉัน ขาขา้งนั้นเปรอะไปด้วยเลือดสีแดง

ฉาน มันไหลออกมาจากแผลที่ทีปีสฝากไว้นั่นเอง 

           “เจบ็ขาแล้วท าไมไม่บอก” น้ าเสียงเรียบๆไดว้่าฉันมาทันที “เรื่องแบบน้ีเงียบอยู่ได”้ 

          เขาปล่อยมือของฉันและนั่งยองๆลง มือท่ีเรียวยาวทัง้สองขา้งของเขาท าทา่รับไว้ 

           “เอ้า! ขี่หลังข้ามาซ”ิ เขาบอก 

          ฉันท าท่าเก้งๆก้างๆ....ให้ขีห่ลังเนี่ยนะ...ไม่เอาด้วยหรอก!....ขนาดเอริคฉันยงัไม่ขี่หลังเลย.... 

          “ไม่เอา! ฉันเดินเองได”้ ว่าแล้วฉันก็ท าท่าเดินกะเพลกๆไปขา้งหน้า 

          “อย่าเรื่องมาก! เร็วเขา้!” น้ าเสียงของเขาเต็มไปดว้ยความอารมณ์เสียเตม็ “เจ้าเงยไปดูท้องฟ้าซิ ประตูมติิจะปดิ

แล้ว!” 

           ฉันเงยหน้าไปตามทีเ่ขาบอกและเห็นรอยแตกค่อยๆเล็กลงๆ ฉันหันกลับไปมองเขาอีกครั้ง และท าหน้าเหยเกเต็มที่ 



           “เออๆ ก็ได้ๆ” ฉันขึ้นชี่หลังของเขาทันท ี

            แขนของฉันทั้งสองข้างโอบกอดรอบคอของเขาไว้ เขาลุกขึ้นทันที 

            “จับแน่นๆล่ะ ข้าจะวิง่แล้ว” เขาก าชับฉัน  

             ฉันพยักหน้าทันที และ ทันใดนั้น เขากระโดดพุง่ขึ้นบนหลังคาอีกครั้ง เทา้แต่ล่ะก้าวของเขาซอยถี่ยิบ มุง่ไปรอย

แตกระหวา่งอากาศทา่มกลางฟากฟ้ายามรัตติกาลทันที วายุได้พดัปลิวเบาๆจนเรือนผมสีด าสนิทได้สัมผัสเข้าไปท่ีใบหนา้

ของฉัน ผมของเขานุ่มมากราวกบัเส้นไหมที่เพิ่งออกมาจากเครื่องปั่นด้าย จมูกของฉันได้กล่ินกายของเขามาด้วย มันเป็น

กลิ่นเย็นๆแตเ่ตม็ไปด้วยความอบอุ่นเหลือเกิน  

           “นี่ ได้มงกุฎมาเปล่า!” ฉันถามไประหวา่งทีเ่ขาวิ่ง 

           “ได้” น้ าเสียงเรยีบๆตอบมา 

            “นายได้มันแล้วจะเอาไปท าอะไรน่ะ” ฉันถามอย่างใฝ่รู ้

            “ส่งคืนสมาพันธแ์วมไพรน์านาชาต”ิ เขาตอบเรียบๆทันที 

            “นี่นายจะบ้าเหรอ! สู้แทบตาย! สุดท้ายก็ใหเ้คา้ไปเนี่ยนะ” ฉันโวยแหลก 

            “ถึงได้มายงัไง คนท่ีจะแต่งตัง้ก็ต้องเป็นคนของสมาพันธ์เท่านั้น” เขาตอบกลับมา “อีกอย่างข้าไม่ได้ท าเพื่อตวัเอง 

แต่ข้าท าเพื่อแผ่นดิน” 

            สีหน้าของฉันเต็มไปด้วยความประหลาดใจ....นึกไม่ถึงว่า..ค าพูดแบบน้ีจะหลุดออกมาจากปากของหมอนี่      

            จู่ๆเขาวิง่เร็วมากขึ้น จนตอนนี้ฉันจับไม่อยู่ ฉันจึงกอดเขา้ไปท่ีคอของเขาแน่นขึ้น เขาหันหลังมามองฉันเชิงถาม ฉัน

หันไปมองทางอื่นแทน....ท าไมฉันจะต้องหันไปทางอื่นดว้ยนะ....เขายิ้มบางๆให้และวิง่ต่อไป เขาวิง่ไปเรื่อยๆจนไปใกล้ถึง

รอยแตก ตอนนี้รอยแตกเริ่มเล็กลงๆแล้ว เท้าทีเ่ขาวิ่งมานั้นค่อยๆหยุดลงและมองไปรอบๆ ฉันชะโงกมองดูบา้ง 

            “เฮ!้ ทางนี!้” เสียงเรงิร่าของใครคนหน่ึงตะโกนมา 

            ฉันกับวิซิอัสหันไปมองตามเสียง มันดงัมาข้างล่าง คนๆน้ันโบกมือไปมาและยิ้มกวา้งให้ นัน่ก็คือ คารม์ิลน่ันเอง ท่ี

นั่นไม่ได้มีแค่เขาคนเดียว มีทั้งรอยที่ก าลังนัง่คยุอยู่กับเลเนีย ฟิน อซาเซียทีเ่งยหนา้มองตาม และเหล่าคาราวานท่ีเจ็บ

สะบักสะบอมกันอีก พวกเขาทั้งหมดเมือ่เห็นพวกฉัน และยิ้มกว้างทันที!  

            “รอแทบตาย มาชา้จรงิ!” คาร์มิลตะโกนไป 

            “ข้าตามหานางนี่อยู่น่ะ” วิซิอัสตอบเรยีบๆ “เผอิญไปเจออะไรมาเยอะหน่อย” 



             “เหรอ.....” น้ าเสียงของคาร์มิลลากยาว “ไม่ใช่.....” 

             สายตาทีค่มกริบดัง่ใบมดีของเขาจับจ้องมาทีค่าร์มิลทันท ีคาร์มิลหยุดพดูและยิ้มแหง้ๆแทน 

            “ท่านเคานท์ขา ท่านบาดเจ็บตรงไหนมั่งค่ะ” อซาเซียส่งเสียงแหลมถามไปทันท ี

             เขาส่ายหัวแทนค าตอบ ชายหนุม่ผมสีทองลุกขึ้นและท าความเคารพให้ 

            “วิซิอัส ข้าขอโทษที่ตา้นทีปีสไม่ได้นะ” รอยรีบขอโทษ  

             ร่างของเขาเตม็ไปด้วยบาดแผลฉกรรจ์ทั่วรา่ง แถมหัวแตกอีกตา่งหากดว้ย 

            “ไม่เป็นไร  เรื่องแค่นี้เอง” วิซิอัสวา่และเปล่ียนเรื่อง “เจ้ากลับมาก็ดีและ เอาล่ะ รีบไปได้และ เดี๋ยวตอนเช้าพวกเรา

จะแย”่ 

          “ครับ/ ค่ะ!” เสียงรับบัญชาได้รับพร้อมกัน 

            ว่าแล้วทุกคนกก็ระโดดขึน้มาบนหลังคาอยา่งรวดเรว็ และวิ่งขา้มเข้าไปในรอยแตกสีเขียวทนัที! จากหลาห้าสิบกว่า

คน บัดนี้ ทุกคนได้ไปหมดแล้ว...เหลือเพียงแค่ฉันกับเขา....เฮ่อ.....อยากกลับบ้านจงัเลย...คิดถงึพ่อ เอริค มิฌองค์ โรงเรียน 

คุณเครฟ แล้วก็เพื่อนๆกับครูทุกคนแล้วซิ......เขาเดินไปข้างหน้าทันทีและกระโดดข้ามไปเข้าไปในรอยแตกนั่น! ช่องว่าง

ระหว่างอากาศนั่นเล็กลงจนหายไปกับกลืบเมฆทันท!ี.... 

“แว๊บบบบบบ!” 

“ตึง!” 

“ฟุบๆๆๆๆๆๆๆ” 

             เหล่าพ่อมดแม่มดดาร์โกวาเนียได้กระโดดออกไปอีกด้านของรอยแตกนั่น กลับมาสู่ห้องนั่งเล่นโรงแรมของแม่มด

เฮลอีกครัง้ ทุกคนวิ่งออกมาและกันจนหมด หญงิชราลุกขึ้นจากโซฟาและเดินมาถามทันที 

             “เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะท่าน” เสียงที่แหบพร่าถามไปทันที 

             “เราได้มงกุฎน่ะท่านแมม่ด” รอยตอบด้วยน้ าเสียงที่หนักหน่วงเล็กน้อย 

             “งั้นเดีย๋วขา้จะให้พวกสาวใชใ้นน้ีปฐมพยาบาลพวกทา่นทุกคนนะ” ว่าแล้วหญงิชราก็ควักมือเรียกพวกสาวใช้มา 

             ชายหนุ่มผมสีน้ าตาลเดนิมานั่งบนโซฟาและกางแขนวางไปบนโซฟาเต็มที่ พวกแมม่ดสาวทั้งสามก็นัง่ลงบนพื้น

ด้วยความเหน่ือยอ่อน ชายหนุ่มผมสีทองเดินมานั่งขา้งๆคารม์ิล และเอาแขนพาดไปบนศีรษะ ส่วนพวกคาราวานท่ีเหลือ

โดนเกณฑ์ออกไปปฐมพยาบาลจนหมด หญิงชราเดินออกไปข้างนอก เหลือเพียงแต่พวกเขาเทา่นั้น 



            “ท่านเฟรยา่ เป็นยงัไงบ้างครับ” คาร์มิลเอ่ยถามไปด้วยน้ าเสียงที่ยงัคงเริงรา่ 

            “.............” ไม่มีค าตอบใดๆตอบกลับมา  

            “เงยีบท าไมครับท่าน” เขาถาม “ทีปีสท าอะไรรึเปล่าครับท่าน” 

             “............” ความเงียบดนัตอบมาแทน 

            เขาขมวดคิ้วด้วยความสงสัยและหันไปมองรอบๆห้อองอกีครั้ง จู่ๆนยัน์ตาสีเขียวสดดัง่พฤษภชาติเบิกกวา้ง เขาลุก

ขึ้นและเดินไปริบๆห้องทันท ี

            “เป็นอะไรไป คาร์มิล” รอยถามด้วยความสงสัย 

            คาร์มิลหันซ้ายหันชวาและ กลืนน้ าลายดงัเอื๊อก เขาหันขวับกลับมาและตอบออกมาทันที 

            “ท่านเฟรยา่  หายไป!” น้ าเสียงเตม็ไปด้วยความกระตือรือร้น 

            “เออๆ” รอยพยักหน้าไปงั้นและจู่ๆเขาก็ผงกหัวขึ้นมา “อะไรนะ” 

            “ท-่า-น เ-ฟ-ร-ย่-า หาย ไป!” น้ าเสียงของเขาเน้นชัดเจนทุกค า 

            “ห๊า!” ทุกคนในห้องพูดพร้อมกันด้วยความตกใจ! 

            รอยขมวดคิ้วทันที เขากระเด้งตัวผึงออกจากโซฟาและพูดด้วยน้ าเสียงร้อนรน 

             “แย่ล่ะ” รอยรีบเดินไปท่ีผนังห้องอีกที เขาร่ายมนตรเ์ปิดประตูมิติดว้ยตัวเอง “ข้าจะกลับไปหาท่านเฟรย่าเอง พวก

เจ้ารีบกลับไปท่ีปราสาทก่อนล่ะกนั” 

             “ท่านรอย ข่าวร้ายมาบอกอีกเรื่อง” ฟินตะโดนมา 

             “อะไร” รอยรีบหันมา 

             “ท่านเคานท์หายไปดว้ยค่ะ!” น้ าเสียงที่ดูสดใสบัดนี้เตม็ไปด้วยความหม่นหมอง 

              “เวรตะไลซิ มึง!” คาร์มลิมองหน้ารอยทันท!ี “ทั้งราชันยก์ับนักปราชญ์หายไปสองคนเลยนะ จะเอาไงดีวะ่” 

           “ตามหาซิ ไอ้เบื๊อก!” เสียงที่เตม็ไปด้วยความจริงจงัวา่ไปทันที 

 

 



ต ำนำนท่ี15 Quiz on the crown  

  

         “เฟรย่า! เฟรย่า!” เสียงนุ่มๆของชายคนหน่ึงตะโกนสุดเสียงไป “เธออยู่ไหนน่ะ” 

           “นี่! เฟรย่า! นี่ไม่ใชเ่วลามาเงยีบนะ” เสียงแป๋นๆของหญิงคนหนึ่งได้เรียกต่อ 

            ขณะนี้ชายหนุ่มผมสีทองกับหญิงสาวผมสีน้ าตาลแดงก าลังวิ่งตามหาใครคนหน่ึงไปรอบๆปราสาทแห่งหนึง่ในยาม

รัตติกาลดึกดื่นบนเทือกเขาที่น่าสะพรึงกลัว นามว่า เทือกเขา ทรานซิลวาเนีย แอลป์ คืนนี้ไร้ดวงดาวและเมฆหมอก มี

เพียงแต่พระจันทร์วันเพ็ญสีเหลืองสว่างเทา่นั้นที่สาดส่องไปตามระเบียงทีม่ืดสนิท 

           เขาผู้นั้นวิ่งเต็มก าลังของตน เขาเปิดประตูทุกบานท่ีเขาวิง่ผ่าน เท้าทั้งสองข้างของเขาไดเ้หยียบเขา้ไปในห้องแต่ล่ะ

ห้อง สายตาของเขากวาดมองไปรอบๆอย่างเอาเป็นเอาตาย แต่ กพ็บแต่ความว่างเปล่า เขาวิ่งกลับมาทางระเบยีง อีกครั้ง 

และพบกับหญิงสาวที่เขามาด้วยพอดี 

           “มิฌองค์ เจอมั๊ย!” ชายผูน้ั้นถามไปทันทีพร้อมกับหอบเล็กน้อย 

           “ไม่เจอ! แล้วนายล่ะเอริค” หญิงสาวส่ายหน้า 

           ชายหนุ่มส่ายหนา้ดว้ยความท้อ แตเ่ขาก็เริ่มก้าวขาฉับๆไปข้างหน้าอีกครัง้ 

           “เฮ!้ นายจะไปไหนน่ะ” ว่าแล้วหญิงสาวก็จับชายเส้ือของเขาและหอบแฮ่กๆด้วยความเหน่ือยอ่อน 

           “ฉันจะไปหาต่อ” เขาว่า 

           “เอริค ฉันว่าเรากลับก่อนเหอะนะ” มิฌองคเ์สนอ 

           “ไม่! ฉันจะกลับก็ต่อเมื่อเจอหน้าเฟรย่าแล้ว” น้ าเสียงที่เตม็ไปด้วยความเหน่ือยอ่อนแตเ่ต็มไปด้วยความแน่วแน่

บอก “ถ้าจะกลับเธอกลับไปก่อนเถอะ” 

          “เราหาทัว่ปราสาทแล้ว แต่ก็ไม่พบยัยนั่นนะ!” มิฌองคข์มวดคิว้และช าเลืองมองบรรยากาศแถวนี้ “แล้วอีกอยา่ง.....

แถวนี้มันน่ากลัว.....เราค่อยมาหาพรุ่งนี้เช้าดีกวา่นะเอรคิ” 

           ทว่า! ชายหนุ่มผมสีทองไม่ฟังค าเกลีย่กล่อมของหญิงสาว เขากลับเดินหน้าตรงต่อไปอยา่งไม่หวั่น หญิงสาวมอง

บรรยากาศแถวนี้อีกครัง้และรีบวิง่จู๊ดตามหลังมาติดๆ ชายหนุม่เดนิน าหน้าไปเรื่อยๆ จนไปสะดดุตากับประตูแหง่หน่ึงเข้า 

          ประตูบานน้ีมีสีน้ าตาลแก่เหมือนประตูบานอื่นๆ แตม่ันลายแกสลักเป็นตักอกัษร รูป V ตัวใหญ่ๆทั้งสองบาน ไม่รู้

เพราะเหตุใดที่ท าให้ชายหนุ่มผู้น้ีหยุดเดิน เขาขมวดคิ้วและเปิดประตูจ้ าอา้วเขา้ไปทันที! หญิงสาวเดินตามมาติดๆ ห้องนั้น



เต็มไปดว้ยชั้นหนงัสือมากมาย มนัเต็มไปดว้ยหยากไย่ที่เกาะตามเพดาน และฝุ่นละอองได้ฟุ้งกระจายไปทั่ว ทั้งสองคนไม่

รอช้าที่จะยืนเฉยๆ พวกเขาเดินหาทันที 

          เวลาได้ผ่านล่วงเลยไป.....พวกเขาทั้งเดินกลับมาที่หน้าห้องนี้อีกครั้ง  ท้ังสองมองหน้ากันเชิงถาม ชายหนุม่ส่ายหน้า

เช่นเคย หญิงสาวท าหนา้เบ้และกอดอก ชายหนุ่มกระแทกก้นลงไปท่ีเก้าอีย้าวเกา่ๆตวัหน่ึง สีหน้าของเขาเตม็ไปด้วย

ความเครียดเต็มที ่

          “เอ่อ....เอริค....” หญิงสาวกระพริบตาชา้ๆ “บางท.ี...เฟรย่าอาจจะ....ไปท างานท่ีอื่นก็ได”้ 

          ชายหนุ่มหันขวับไปทันที ดวงตาของเขาเต็มไปดว้ยความไม่เชื่อ 

          “ไม่จริง! ถ้าจะไป เธอจะตอ้งโทรมาบอกฉันเสมอ!” น้ าสียงนุ่มๆเตม็ไปด้วยความมั่นใจ แต่น้ าเสียงนั่นแฝงไปด้วย

ความกงัวลที่ปกปิด 

          “เอาน่าๆ” หญิงสาวตบบ่าของชายหนุ่มเบาๆ “อย่าพึง่วิตกไปเลย เฟรย่าต้องกลับมาแน่นอน เงินตัง้300ล้านยูโร

เชียวนะ! ไม่มีทางทิง้พระเจ้าของยัยนั่นได้หรอก” 

          เอริคพยักหน้าไปงั้นๆ แต่เขาก็รู้สึกไม่ดเีลย สายตาที่หม่นหมองได้กวาดไปมองรอบๆห้อง และจู่ๆ เขาก็หยุดมองบาง

ส่ิง มิฌองค์หันไปมองตาม มันไม่ใช่สิ่งอื่นเลย นอกจาก ประตูธรรมดาๆบานหนึ่งที่มเีพียงแค่ลายสลักปีศาจแวมไพร์ท่ีสยาย

ปีกเท่านั้น 

          “อื๋อ...นั่นประตูอะไรน่ะ น่ากลัวจัง” น้ าเสียงของมิฌองค์เตม็ไปด้วยความสั่นเครือ 

          ชายหนุ่มขมวดคิ้วชนกัน เขาลุกขึ้นเดินไปและเห็นสมุดเล่มหน่ึงมีสีฟ้าอ่อน เล่มๆนีเ้ขาจ าไดด้ีเลยวา่เป็นของคนๆนั้น 

เขามองไปท่ีประตูอีกครั้ง 

          .....เฟรย่า....หรือว่า.เธอ..... 

         มือเรียวยาวของเขาไดแ้ตะสัมผัสไปท่ีประตูบานน้ัน เขามองอยู่ซักครู่และใชม้ือทั้งสองข้างพยายามผลักสิ่งที่ขวางกั้น

อยู่ออก 

         “มิฌองค์ มาช่วยกันผลักประตูนี่ซ”ิ เขาวา่พร้อมกับผลักอยู่ไม่เลิก 

         “อย่าบอกนะว่านายคิดวา่เฟรย่าอยูใ่นน้ีน่ะ” เธอท าหน้าขยะแขยงเต็มทน 

         “อืม ไม่แน่นะ” เขาโถมร่างของเขากระแทกไปกับประตูบานนั้น “ประตูนี้ล็อกจากด้านนอก เธอเลยออกมาไม่ได”้ 

          หญิงสาวส่ายหนา้ แต่สุดท้ายกต็้องไปผลักประตูบานนี้ดว้ย ผ่านไปครึ่งชัว่โมง ท้ังสองคนยนืกันเหงื่อชุ่มไปท่ัวร่าง 

ชายหนุม่เชด็เหงื่อที่ผุดพรายบนใบหน้าที่หล่อเหลาของเขาและหันไปมองเพื่อนสาว 



         “นายจะเอายังไงต่อย่ะ......” เสียงที่กรดีแหลมวา่ 

         ชายหนุ่มจับที่จับประตู และมองหน้าเจา้ของเสียงทีก่รีดแหลม 

         “ผลักไม่ได้ ก็ต้องดงึออก” ว่าแล้วเขาก็ดงึที่จับประตูออก 

         ทว่า....มันกลับไม่ออกซะนี่! น่าตลกสิ้นดี ประตูเกา่ๆ ไม่มีพษิสงค์ แต่ มันดันเปิดไม่ได!้ ชายหนุ่มไม่อกเชื่อวา่แรง

เยอะขนาดเขาจะเปิดเพียงประตไูม้เก่าๆไม่ได้ เขากระชากหลายครั้งหลายหนแตก่็ไม่ออกซะที เขาสูดลมหายใจลึกๆทีหน่ึง 

ในใจตอนนั้นเขาอธษิฐาน 

           ท่านพระเยซูคริสต ์หากเฟรย่าอยูใ่นน้ีจริงๆ ขอให้ผมได้พบกับเธอดว้ย 

         เขากระชากประตูแรงอกีครั้ง! ประตูไม้ได้เปิดออก! ล าแสงสว่างสีขาวจ้าได้สาดส่องเข้ามาในทันใด! วายเุมฆาได้พัด

ผ่านเข้ามาจนท าให้ส่ิงขอในห้องกระจัดกระจายไปท่ัว ท้ังสองคนเอาแขนมาบังแสงสว่างจา้ประกลาดนั่น! และจู่ๆ นัยน์ตา

ของเอริคก็เบิกกวา้งออกดว้ยความประหลาดใจ เพราะ..... 

        มีใครคนหนึ่งวิ่งถลาออกมาน่ะซี!้ คนเดียวไม่ว่า นี่มาสอง! 

 

 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกก” 

 

           เสียงกรีดร้องทรมานรวดร้าวยิง่กว่าสรรพส่ิงใดๆจากนรกภูมิครวญคราง! มันดังมาจากห้องหน่ึงในคฤหาสน์ใหญ่สี

เทาหลังหน่ึงในดินแดนผู้ดีเลือดสนี้ าเงิน ชายคนหน่ึงในชุดสูทด าเรง่ฝีเท้าและวิ่งเข้าไปในห้องนั้นทันที เท้าทั้งสองขา้งวิ่งเขา

ไปหาเจ้าของเสียง ท่ีก าลังกรีดร้องทรมานบนเตียงส่ีเสาเก่าๆเหียงหน่ึง 

         “นายท่านครับ! นายท่าน” ชายคนนั้นวา่ “นายท่านครับ เกดิอะไรขึ้นครับ” 

         เจ้าของเสียงนั้นกระชากคอเสื้อของชายคนนั้นมาทันท ี

         “...ไป...ไป...ไปเอาอาหารมาใหข้้าเดี๋ยวนี!้” เสียงแหบพร่าได้สั่งชายผู้เป็นบ่าว 

         “ครับ” ผู้เป็นบ่าวรับค าส่ัง 

         เจ้าของเสียงปล่อยออกและบิดร่างไปดว้ยความทรมานบนเตียงนั่น ผู้เป็นบ่าวหันไปตะโกนทนัที 



         “เอาอาหารของนายทา่นเขา้มาไดแ้ล้ว!” 

“แอ๊ดดดดดดด” 

         เสียงประตูเก่าไดเ้ปิดออก ชายสองคนในชุดสูทสีด าผลักรา่งของหญิงผู้หน่ึงมา ประตูได้ปดิลง หญิงผู้นั้นเงยหนา้มอง 

นัยน์ตาของเธอเต็มไปดว้ยความหวาดกลัวต่อส่ิงที่อยู่เบื้องหน้า เจา้ของเสียงหันไปมองหญิงสาวและพุ่งร่างของตนไปหา

ทันท!ี มือที่หยาบกร้านท้ังสองข้างได้จับตรงึบ่าของเธอผู้นั้น  เมฆาสีด าทะมึนค่อยๆคลืบคลานออกมา แสงจันทร์สีนวลได้

สาดส่องผ่านหน้าต่างบานใหญ่ในห้องนั้น เผยใหเ้ห็นเขี้ยวสีขาวยาวแหลมแวววับสะท้อนกับแสงจนัทร์ สีหน้าของหญิงสาว

ตกใจสุดขีด! ผู้จับบ่าไม่ปล่อยให้เธอได้เห็นหน้าเขานาน เขี้ยวคู่นั้นได้ฝังเข้าไปท่ีคอหอยของหญงิผู้นั้นทันที 

“กร๊ีดดดดดดดดดดดดดดดดด” 

           เสียงกรีดแหลมดว้ยความเจ็บปวดได้ดงัขึ้น เขีย้วคู่นั้นกัดไปซักครู่และปล่อยออก ร่างของหญิงผู้นั้นร่วงหล่นสู่พื้น 

และแห้งเหี่ยวกลายเป็นฝุ่นผงธุลีทันที เขาคนนั้นลุกขึ้นและหันไปมองผู้เป็นบ่าว แสงจันทร์ได้ฉายให้เห็นลักษณะของเขา

เท่านั้น ไม่ได้เห็นใบหนา้แต่อย่างใด ผู้เป็นบ่าวคุกเขา่ท าความเคารพทันที 

          “รสชาติไม่ได้เรื่องเลยนะ เปาเล” เสียงที่แหบพร่าแปรเปล่ียนไป กลายเป็นเสียงทุ้มและนุ่มนวลของชายหนุ่มทันที  

         “เราหาได้แค่นี้น่ะครับ นายท่าน” ผู้เป็นบ่าวเงยหน้าขึ้นตอบ เผยให้เห็นเป็นชายวัยกลางวยั30ผู้หน่ึง มีเรือนผมสีแดง

ส้ันไว้ทรงสกรีนเฮดทัง้หัว นัยนต์าที่รับค าส่ังคนผู้นั้นอยา่งจงรักภักดีมีสีด าสนิท ผิวของเขาผู้นั้นขาวซีดราวกับคนตาย  

          “ไม่เป็นไร” เขาบอก “แต่ขา้อยากได้เลือดทีด่ีกวา่นี้หน่อย ในศตวรรษที2่1ทีเ่ฟื่องฟูนี้ หาไม่ได้เลยหรือ” 

          “ไม่ครับ” ชายผู้นามวา่ เปาเลตอบไปตรงๆ “ตอนนี้ทางเรากไ็ปหาตามประเทศขา้งเคียงแล้ว หมอแวมไพร์นั้นไม่

เหลือเลยแม้แต่คนเดียวครับ” 

          ผู้เป็นนายนั้นพยักหน้าช้าๆยอมรับชะตากรรมของตน จู่ๆเขาก็กระอกัเลือดออกมา และทรุดลงไปกับพื้นทันที! เปาเล

วิ่งเขาไปประคองผู้นั้น เลือดสีด าอมม่วงได้ไหลเจิ่งนองไปท่วมพื้น ผู้กระอักเลือดหายใจเขา้ออกช้าๆด้วยความเหน่ือย        

         “นายท่านครับ! เป็นอะไรมากมัย๊ครับ” เปาเลถามดว้ยความเป็นห่วงทันที 

         “ไม่...ข้าไม่เป็นไร” เจ้าของร่างหายใจลึกชา้ๆ 

         “แต่นายทา่น! ท่านเป็นแบบน้ีมา5วันแล้วนะครับ” เปาเลขมวดคิว้ “ร่างกายของทา่นอ่อนแอจนเดินออกไปงานตา่งๆ

ไม่ได้ ข้าว่า...” 

          “ไม่ต้องเปาเล....” น้ าเสียงทุ้มบอกมา “ไม่ต้องตามหมอมา เจ้ากลับไปท่ีโรมาเนยีซะ ไปตรวจที่ปราสาทของขา้ดว้ย 

แล้วก็ หากพบคนที่มีนัยน์ตาสีแดงฉานโทรมาบอกข้าดว้ย” 



          “ได้ครับท่าน แต่ท าไม....” เปาเลสงสัย 

          “ไปซะ! ไม่ต้องถามอะไรทัง้นั้น!” น้ าเสียงที่ทุ้มนั้นเข้มขึ้น 

          เจ้าของนัยน์ตาสีด าสนิทสงสัย แต่ในเมื่อนายของเขาส่ังแบบน้ี...... 

          “ครับ! นายทา่น” เปาเลนอ้มรับบัญชาทันท ี

 

 

“เหวอ!” 

“โครม!” 

           ร่างของพวกฉันถลาไปกระแทกโต๊ะเกา่ๆเข้า! เสียงอึกทึกครึกโครมดังส่ันไปท่ัวห้อง! แสงสว่างจา้ได้จางหายไป 

ประตูลายปีศาจนั้นท าการปิดทันที! ร่างของฉันไปกระแทกกับวัตถพุอดี .....โอ๊ย.....เจ็บก้นกกชะมดัเลย....ถ้าก้นกกฉันหัก 

นายตายแน!่ วิซิอัส!....ฉันส่งสายตาที่ไม่พอใจ(อย่างมา๊ก) ใส่ชายหนุ่มผมสีด าที่ตอนนีก้ลายเป็นสีเงินแล้ว พร้อมกับผลัก

ชายหนุม่คนน้ันและต่อว่าทันท ี

          “นายท าบา้อะไร” ฉันแหวใส่ “เจ็บชะมัด ทีหลังลงเบาๆหน่อยซี!้” 

          “ช่วยไม่ได”้ เสียงที่เย็นชาว่า “ตัวเองหนักขนาดนี้ ยงัมีหน้ามาบ่น” 

          “อะไร! ฉันแค4่5เองนะย่ะ” ฉันโวยแหลก “ฉันน่ะออกจะหุ่นดีร่างเพรียวจะตายไป!” 

          ชายหนุ่มส่งสายตาดว้ยความไม่อยากเชื่อ 

          “หรอ....45ที่ว่า45ตันใช่มะ่” 

          “นี!่นาย.....” ว่าแล้วฉันตัง้ท่าจะซดัหน้าชายคนนั้น  

          แต่! จู่ๆ มีใครคนหน่ึงวิ่งเขา้มากอดฉันทันที! แขนท้ังสองข้างของคนๆนั้นโอบกอดฉันเตม็แรงจนร่างของฉันแนบติด

ไป.....ใครเนี่ย!.....ฉันงงกับส่ิงที่เกิดขึ้นอยู่และมองไปรอบๆ เฮย้!....นี่มันไม่ใช่ที่โรงแรมของแมม่ดเฮลนี่....สายตาของฉัน

มองไปเรื่อยๆ และเห็นหญงิสาวคนหนึ่งที่ฉันรู้จักเป็นอยา่งดี! นัยน์ตาของฉันเบิกกว้างและร้องเรียกทันที! 

          “มิฌองค!์” 

          “เฟรย่า! เธอไปไหนมาน่ะ” เสียงแป๋นๆถามไปทันท!ี “เธอรูม้ั๊ยวา่พวกเราเป็นห่วงมากแค่ไหนน่ะ” 



          ฉันยิ้มแห้งให้ยยัมิฌองค์...เอะ....ถ้ามิฌองค์อยู่ งั้นคนที่กอดฉันตอนนี้ก็คือ....ฉันใช้มือผลักรา่งของคนๆนั้นออก 

คนๆนั้นยิ้มกว้างให้ฉัน ผมสีทองกับนัยน์ตาสีเขียวที่คุ้นเคย! เอริค เพื่อนซี้ฉันเอง! 

         “เอริค!” น้ าเสียงของฉันเตม็ไปด้วยความเรงิร่า “ใช่นายจรงิๆด้วย ฉันไม่ได้ฝันไปจริงๆ” 

         “ใช!่” น้ าเสียงนุ่มๆยืนยันส่ิงที่ฉันว่ามา “ฉันน่ีแหละ เอริค  ฮาร์เดินลอร์ด  เพื่อนซีย้่ าปึก๊ของเธอไง” 

         ฉันหยิกแก้มตวัเองทีหนึ่งแรงๆ! โอ๊ย! เจ็บ...นี่มันไม่ใชค่วามฝัน ฮะๆๆๆ.... My Money.....เธอช่างเป็นพระเจ้าที่ยอด

เยี่ยมของฉันจรงิๆ ....เงินสามพันล้านยูโรยังคงอยู่กับฉันอยู่.....ส่งฉันกลับมา....โอ้!...สวรรค์Paradise โดยแท้ ฮะๆๆ พวก

เราทั้งสามคนหัวเราะดว้ยความดใีจ แตจู่่ๆ เอริคก็หยุดหวัเราะ เมื่อเห็นร่างของฉันเตม็ไปด้วยบาดแผล 

         “นี่แผลอะไรน่ะ! เฟรย่า” น้ าเสียงด้วยความเป็นห่วงรัวถามมาทันที “เธอไปโดนอะไรมา! แล้วเธอไปไหน ท าไมไม่โทร

มาบอกฉัน” 

         ....หยา!....แย่แล้ว....จะตอบยังไงดี.....สายตาของเอริคกวาดไปรอบๆและเขาก็กลับไปสะดุดกับใครคนหน่ึงเขา้....

พวกเขาสองคนจ้องตากัน สายตาทั้งสองคนนั้นมันส่ือมาเลยวา่ 

ไม่ชอบขีห้น้าอย่างแรง! 

         “คนนั้นเป็นใครน่ะ เฟรย่า” เอริคถามทันที ฉันเหงื่อตกซิบๆ...จะให้บอกว่าเป็นคนจากอดตีหรอ....ฮะๆๆ มันคงจะเป็น

ตลกทอร์คโชว์ฝืดๆดีๆนี่เอง.....หมอนี่ยิ่งไมเ่ชื่ออะไรงา่ยๆด้วย 

          “อ่า.....” ฉันกลอกตาไปมาและยิ้มแหยๆทีหน่ึง “คือ....หมอนั่น......” 

          “ข้า วลาด  วเีซยีส   ดราคลู” เสียงเยือกเย็นได้ตอบกลับมาแทน “เป็นเจ้านายของเฟรย่า เจ้าล่ะเป็นใคร” 

          โอ๊ย!.....ถามแบบนั้นไปท าม๊ายยยยย...ไอ้บ้า...เอริคจ้องเขาไม่วางตา....ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าตวัเองก าลังยืนอยู่

ท่ามกลางภูเขาไฟสองลุกที่ก าลังจะปะทุอยู่ตลอดเวลา ลางสังหรณ์ของฉันบอกมาวา่ อีกไม่นานจะต้องมเีหตุการณ์ไม่ดีแห

งมๆ มิฌองคย์ิ้มกว้างและรู้สึกจะชื่นชมวิซิอัสเป็นพิเศษ ดวงตาของเธอส่องประกายปิง๋ๆอยูต่ลอดเวลา 

         แววตาของพวกเขาสองคนเปล่ียนไป คนหน่ึงจากแววตาที่แสนอ่อนโยนนุ่มนวลดูอบอุ่น กลายเป็นแววตาที่เตม็ไป

ด้วยความเกลียดชังเข้ากระดูก อกีคนน้ัน....ปกติก็เตม็ไปด้วยความเย็นชาและนา่กลัวอยูแ่ล้ว คราวนี้มันดูนา่กลัวราวกับ

คมมีดทีจ่ะกรีดคนที่อยูเ่บื้องหน้าเป็นชิ้นกว็่าได้ 

          “ฉัน เอริค  ฮาร์เดินลอร์ด เป็นเพื่อนสนทิมากของเฟรย่า ยินดีที่ได้รู้จัก” น้ าเสียงนุ่มๆของเอริคเน้นค าพดูวา่ สนทิ

มาก มาก 

          เขายื่นมือมาพร้อมกับยิ้มอย่างอ่อนโยนให้กับชายหนุม่อีกคน  



          “ขอโทษนะ ถ้าเพื่อนสนทิมากของผมไปท าอะไรไม่ดีเขา้” น้ าเสียงนุม่ๆของเขาแฝงไปดว้ยความอาฆาตเล็กๆ “นิสัย

ของเธอเป็นแบบนี้อยู่แล้ว” 

          ทว่า....วิซิอัสกลับไม่ว่าอะไร....เขากลับยื่นมือไปจับด้วยพร้อมกับส่งรอยยิม้เย็นๆ 

          “ไม่เป็นไร” เขาตอบเย็นๆแต่น้ าเสียงนั้นสูงขึ้นเล็กน้อย “เพื่อนของลูกหลานตระกูลฮารเ์ดินลอร์ดอย่างเจา้เป็นคนที่

อ่อนน้อมถ่อมตนมาก เชื่อฟงัทุกอย่างที่ขา้ส่ัง ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกนั”....เฮ!้..นี่ประชดชัดๆนี่...พูดดีๆไม่เป็นรึไง..... 

          มือที่เรียวยาวของทั้งสองท าการเชคแฮนท์  ใบหน้าของพวกเขาต่างยิ้มให้กันก็จริง....แต่มือที่จับกันอยู่นั้นตา่งฝ่าย

ต่างบีบราวกับอยากจะให้กระดกูมือของฝ่ายตรงขา้มแตกเป็นผุยผงทั้งคู่...สายตาที่ท้ังคู่มองกันอยู่นัน้ไม่ใช่สายตาแห่ง

มิตรภาพเลยแม้แต่นดิเดยีว....ทั้งสองคนต่างปล่อยมือออก แต่กย็งัส่งสายตาไมเ่ลิก 

          “เดี๋ยว! นี่ไม่คิดจะแนะน าฉันเลยใชม่่ะ” หญิงสาวผมสีน้ าตาลแดงขมวดคิ้วเขา้หากันพร้อมกนัยืนเท้าสะเอว 

          .....อุ๊ย....ลืมมิฌองค์ไปเลย..... 

         “วซิิอัส นี!่ มิฌองค์  ครีเลน เพื่อนของฉันอีกคน เป็น ชาวฝรัง่เศส” ฉันแนะน าหญิงสาวผมสีน้ าตาลแดงให ้ชายหนุ่ม

ผมสีเงินมองไปท่ีเธอผู้นั้นและพยกัหน้ารับ มิฌองค์นั้นยิม้กวา้งและรีบเดินเขา้ไปอยู่ใกล้เขาทันที 

         “ยินดีที่รู้จักเช่นกันนะค่ะ” ใบหน้าของเธอเต็มไปดว้ยรอยยิม้แก้มปริ เฮ้อ! นิสัยไม่เปล่ียนเลยยัยนี่ เจอคนหล่อไม่ได้...

“ฉัน มิฌองค์  ครีเลน อายุ16ค่ะ พ่อแม่เป็นเจ้าของธุรกจิคอมพวิเตอร์ค่า ชอบสีขมพู ฟ้าขาว เบอร์มือถือก็095109161ว่าง

ตลอด24ชม.นะค่ะ ” 

          “มิฌองค์ พอเหอะ อย่าไปรบกวนเจ้านายของเฟรยา่เลย” เอรคิว่ามาพร้อมกับประคองร่างของฉันไปน่ังบนโซฟาที่

เต็มไปดว้ยฝุ่น 

          “อะไรๆ ท าเป็นพูดดีนะ นายน่ะ” มิฌองค์แขวะเอริคและท าหน้าล้อเลียนตอนที่เอริคหน้าจ๋อย “พอเห็นเฟรยา่นะ 

จากหนา้ละเหี่ยกลายเป็นสดชื่นเชียวนะ” 

         ชายหนุ่มยิ้มกว้างและหยิบผ้าเช็ดหน้าสีขาวเล็กผืนหน่ึงมาซบัท่ีแผลของฉันตามใบหน้า 

         “แค่เห็นหน้าเธอกด็ีใจแล้ว” เขาวา่ “รู้มั๊ย ว่า5วันท่ีผ่านมา ฉันรู้สึกทรมานมากที่ไม่มเีธอน่ะ” 

         สายตาของเขามองฉันด้วยความห่วงหาอาทรฉันเหลือเกิน....เฮ้ย....อย่ามองฉันแบบน้ีซิเอรคิ..ฉันรู้สึกไม่ดีเลย....เรา

เป็นแค่เพื่อนนะเอริค...เพื่อน...เพื่อนเท่านั้น....ดวงตากลมโตสีแดงฉานของฉันเหลือบไปมองเขาคนนั้นเข้า...หยา....หมอ

นั่นจ้องเอรคิไม่วางตาเลยแม้แต่นอ้ย...นี่หมอนั่นคิดอะไรกันแน่น่ะ....อย่าบอกนะวา่จะฆา่เอรคิเพราะหน้าเหมือนกับโอ

เวนน่ะ...เขามองมาที่ฉันและหันไปคุยกับมฌิองค์ทันที 



          “ที่น่ีมียาหรือเปล่า” เสียงเย็นๆเอ่ยถาม 

          “ไม่มีจ๊ะ ท าไมเหรอจ๊ะ” 

          “เฟรย่าโดนเหล็กแหลมแทงมาที่ขาน่ะ” 

          “อะไรนะ!” สีหน้าของมฌิองค์เต็มไปด้วยความตกใจ  เธอตีมือดว้ยความลนลาน“เหล็กแหลมเหรอ!” 

           ชายหนุ่มผมสีทองหันไปตามเสียง เขามองมาที่ขาของฉันและดึงขากางเกงขึ้นท้ังสองขา้ง ขาของฉันท่ีถกูแทงนั้นมี

แผลเหวอะหวะขนาดใหญ่ ปากแผลนั้นกว้างใหญ่และลึกมาก ชายหนุ่มถอดเส้ือคลุมของตัวเองออกพร้อมกับฉีกชาย

เส้ือเชิ้ตของเขาออก และมาพันแผลให้ฉัน 

         “ท าไมมีแผลขนาดนีถ้ึงไมบ่อก!” เขารีบพันแผลซะหนาเตอะเลย “เธอต้องไปโรงพยาบาลและ” 

         ......อะไรนะ! โรงพยาบาล! ไม่เอา นะ............. 

         “ไม่! ฉันปวดขามากเดินไมไ่ด้แล้ว” ฉันรีบแสดงบทบาทคนเจ็บเตม็ที่ 

          “งั้นเดี๋ยวฉันอุ้มเธอไปเอง!” ว่าแล้วเอริคกเ็ริ่มใช้แขนทัง้สองข้างโอบร่างของฉัน 

          “ไม่นะ! ไม่ๆๆๆๆๆ ฉันไม่เอาน่ะ” ฉันส่ายหัวทันที “ยังไงฉันก็ไม่ไปเด็ดขาด!” 

          “นี!่ อย่ามากลัวเข็มเวลาเจ็บขนาดนี้ไดม้่ะ เฟรยา่!” มิฌองค์เดินเข้ามาว่าฉอดๆ “คิดว่าพวกเราไม่รู้เหรอว่าเธอเป็น

โรคกลัวเข็มฉดียาน่ะ” 

           “เปล๊า ฉันกลัวเสียตงัไปตา่งหากล่ะ!” ฉันเถียงไปทันที.....เรื่องอะไรจะให้หมอนั่นรู้ว่าฉันกลัวเข็มอะ่.....“เรื่อง กะอี

แค่เข็มน่ะ ฉันไม่กลัวหรอก!” 

           “งั้นก็ไปสิ” วิซิอัสเดินมาใกล้ๆและพูดลอยๆ “หรือว่า....ไม่แน่จริง” 

           ฉันกัดฟันกรอดๆ....หนอย....เจ็บใจนัก..... 

           “ใครบอกวา่ไม่แน!่” ฉันจ้องตาเขียวปั๊ด “คนอย่างเฟรยา่  โนคาเอล แคเ่ข็มฉีดยาน่ะ ไม่ท าให้หวั่นได้หรอก” 

          “ดี! งั้นก็ไปท าตามทีม่ิฌองค์บอกซะ” น้ าเสียงเด็ดขาดนั่นวา่ 

          “เดี๋ยวฉันประคองให้นะ” เอริคบอก 

          “ไม่ๆ ฉันไปเอาเงินก่อน” ฉันใช้มือปัดออก “นายกับมฌิองค์ไปก่อน เดี๋ยวฉันตามไปเอง” 

           “แต่!” 



          “น่า นะ เอริค” ฉันส่งสายตาวงิวอนให้เอรคิ 

          สีหน้าของเอริคกับมิฌองค์นั้นสงสัยกับส่ิงที่ฉันบอก แต่พวกเขาก็ท าตาม 

          “อืมก็ได้” เขาวา่และมองวซิิอัสด้วยสายตาที่ไม่ไวใ้จ “เร็วๆหน่อยล่ะ ฉันไม่อยากใหเ้ธออยูก่ับ...เจ้านายนานๆ อยา่ยุง่

กับงานมากล่ะ” 

          “อืมๆ” ฉันยิ้มยืนยันให ้

           พวกเขาสองคนเดินออกไปจากห้อง ชายหนุ่มผมสีทองหันมามองวซิิอัสอีกรอบ นัยน์ตาสีเขยีวคู่นั้นจ้องดว้ยความ

ระแวงกอ่นท่ีเขาจะเดินออก และแล้ว....พวกเขาก็จากไป.....ซักพักผ่านไปซัก10กว่านาที  

“บร้ืนนนนนนน!” 

            เสียงเคลื่อนรถออกไปอยา่งรวดเรว็ดังขึ้น! ฉันถอนหายใจออกมาเฮ้อใหญ่....รีบไปก่อนดีกว่า....ก่อนที่หมอนี่จะ

ระดมรัวค าถามไมเ่ลิก....ฉันพยายามลุกขึ้นประคองรา่งของตน แต่! แปล๊บ! แผลนั่นท าพาอีกแล้ว ฉันทรุดนั่งลงไปกับพื้น

ทันที ชายหนุ่มผมสีเงินรีบวิง่เขา้มาประคองร่างของฉันใหย้ืนขึ้นตามเดิม แขนท้ังสองข้างที่ใหญก่วา้งของเขาช้อนรา่งของ

ฉันขึ้นซะแน่นจนร่างของฉันลอยสูงจากพื้น 

           “เฮ้ย! ปล่อยฉันนะ!” ฉันพยายามดิ้นและรัวก าปั้นใส่ร่างผู้นั้น “นายจะท าอะไรน่ะ” 

           “ก็ตามพวกเขาไปน่ะซิ” เสียงเรียบๆตอบมาและเดินออกจากห้องไปพร้อมกับร่างของฉันท่ีเขาอุ้มอยู่ “คิดว่าขา้ไม่รู้

หรอที่เจ้าบอกไปอย่างนั้นน่ะ” 

           นี่!.....ไอ้หมอน่ีมันรู้ทันหรอเนี่ย.....ฉันเงียบไปทันที! สายตาของฉันจ้องมองดว้ยความแค้นนิดๆ 

           “พึ่งรู้นะเนี่ยวา่คนอยา่งเจา้กลัวเข็ม” น้ าเสียงเย็นๆแต่แฝงไปด้วยหวัเราะเยาะว่า 

           “อะไรย่ะ!” ฉันแหวใส่ “ไม่จริง! ฉันไม่ได้กลัว” 

           ริมฝีปากของชายหนุ่มเหยียดชีข้ึ้น รอยยิ้มปริศนานั้นท าให้น่าสงสัยจรงิๆ เขาหวัเราะในล าคอเล็กน้อย 

          “ข าอะไรย่ะ” แก้มของฉันป่องออกมาทั้งสองด้าน “แค่กลัวเข็มมันน่าข าหรอ” 

          “ใช”่ เสียงกระซิบของบุตรซาตานวา่ 

          “นายเลิกหวัเราะเดีย๋วนี้นะ” สายตาความไม่พอใจของฉันจบัจ้องไปทันที 

          ชายหนุ่มพยกัหน้าเล็กน้อย เขาเดินไปตามระเบยีงเรื่อยๆราวกับว่าเขาเคยอยู่มาก่อน เขาเดนิไปเรื่อยๆจนอีกไม่กี่

ก้าว กจ็ะถงึหน้าประตูปราสาทแล้ว 



          “วิซิอัส! ท าไมนายเดินไวอย่างงี้ล่ะ” ฉันเริ่มโวย “ช้าๆก็ได้ ฉันอยากไปชา้ๆ” 

           “ช้าๆก็แยซ่”ิ น้ าเสียงเรียบๆว่า “เลือดไหลหมดตาย” 

           “แต่ฉันไม่เอ๊า!” เสียงของฉันสูงปร๊ีด “ไม่ๆๆๆๆ ไม่เอาน่ะ จะรักษายังไงก็ได้ แต่อยา่เอาไปฉีดยาเลยนะ ได้โปรด!!!” 

           “งั้นจะให้ขา้กัดต้นคอขาวๆของเจ้าให้จมเขี้ยวมัย๊ล่ะ” เขายอ้นถาม 

           “อันน้ันไม่เอาใหญ่เลย” ฉันส่ายหัวลูกเดียว “พอเลยๆ” 

           “งั้นก็ไปซะ” เขาวา่ “อย่าเรื่องมาก” 

           เขาเดินไปเรื่อยๆจนไปถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึง่ เท้าทัง้สองขา้งกระโดดขึ้นไปท่ีต้นไม้นั้นและกระโดดข้ามไปต้นไมต้้น

อื่นเรื่อยๆตามรถคันหน่ึงอยา่งรวดเร็ว รถคันนั้นเป็นรถปอร์เช่เปิดประทุนรุ่นใหม่ล่าสุดสีกรมทา่ แสงสปอตไลท์สีขาวส่อง

สว่างจ้า...นั่นมันรถของเอริคแนเ่ลย....รวยๆอย่างหมอนั่นต้องมีแน่นอนเลย...ถึงแม้จะไม่เคยเห็นกเ็ถอะ....ขาของเขาวิ่งไว

มากราวกับพยัคฆ์ทีก่ าลังไล่ล่าเหยื่อ  จู่ๆเขาก็หันมามองที่ฉัน 

           “ข้ามีเรื่องจะถาม” 

           “อะไรไม่ทราบ!”...สงสัยถามเรื่องโลกยุคนี้กับเอริคแหงมๆ 

           “ตอนนี้ปีอะไร” เสียงเรียบๆว่ามา 

           “ค.ศ.2006” ฉันตอบไปส้ันๆ.....ว่าแล้วเชียว.... 

           เขาเงยีบไปซักครู่และถามต่อ 

           “ครอบครัวของเอริคท างานเป็นพวกในเครือศาสนารเึปล่า” 

           “ใช่! แต่ว่ามีแต่พ่อของเอริคคนเดยีวน่ะท างานเกีย่วกับพวกนี้” ฉันเริ่มไม่ไว้ใจ “คุณฮารเ์ดินลอร์ดเป็นพระคาร์ดินัล

อยู่ที่กรุงโรมน่ะ นายถามท าไม” 

           “เปล่า...ก็แค่มีข้อข้องใจนิดหน่อย” น้ าเสียงเย็นๆตอบ 

           เขาไม่พดูอะไรเลยแมแ้ตน่้อย.....เงียบแบบน้ี....รึว่า..... 

           “นี่นายคงไม่คดิจะฆ่าเอริคเพราะหนา้เหมอืนโอเวนใช่มะ่” ฉันถามไปทันท ี

           “...................” ความเงยีบได้ตอบกลับมาแทน 

           เขาถอนหายใจเฮือกหนึ่ง 



           “นายอย่าฆา่เขานะ หมอนั่นไม่ใช่คนเดียวกันกับโอเวน” น้ าเสียงของฉันเต็มไปด้วยความตืน่ตระหนก “เขาไม่รู้เรื่อง!” 

          “ข้าไม่ฆ่ามนษุย์นั่นให้เสียเวลาหรอก” เสียงเยือกเย็นดุจน้ าแข็งวา่ “ดูท่าเอริคจะเป็นทายาทที่สืบเชื้อสายมาจากโอ

เวน มิน่าท าไมหน้าตาถึงเหมือนกัน” 

           “จะบ้าเหรอ! สืบมาได้ยงัไงล่ะ!” คิ้วของฉันชนกันยังกับผูกริบบิ้นขนาดใหญ ่“เวลาผ่านไปตัง้400กว่าปจีะเหลือเหรอ 

แถมคนล่ะนามสกุลดว้ย” 

           “ใครบอก ว่าคนล่ะนามสกุล” ชายหนุม่เหลือบมองมาที่ฉัน “นามสกุลของโอเวน คือ ฮาร์เดนิลอร์ด” 

           ห๊ะ!....ไม่จริงนา....ไอ้คนขี้อวดขีเ่วอร์จะเป็นบรรพบุรุษของเพื่อนฉันเหรอ!..... 

           “อย่างนี้เรียกวา่ขา่วดีรเึปล่าเนี่ย” น้ าเสียงของฉันลดต่ าลง 

           “ดีส าหรับพวกเจ้า แต่รา้ยส าหรับพวกขา้” เขาบอก 

           รถคันนั้นได้แล่นตรงลงจากเทือกเขาที่กว้างใหญ่ และตรงไปยังถนนท่ีมีไฟส่องประกายไปตามทางเรื่อยๆ ชายหนุ่ม

ผมสีเงินเรง่ฝีเท้าให้ไวมากขึ้นใหต้ามรถคันนั้นทัน ท้องถนนตอนนี้......ว่างเปล่า......ไร้รถคันใดนอกจากคันน้ัน รถคันนั้นวิง่

ไปข้างหน้าเรื่อยๆอยา่งรวดเร็วจนไปถึงโรงพยาบาลเล็กๆโรงหน่ึง มันได้จอดสนิท ชายหนุ่มผมสีเงนิกระโดดลงมาขวางหน้า

รถคันนั้น ประตูรถทางดา้นคนขับได้เปิดออกทันท!ี 

          ภาพท่ีเห็นตรงหน้านั้น เปน็ชายหนุ่มผมสีทองลงมาจากรถและเดินบึ่งมาทางชายหนุม่ผมสีเงินทันที ดวงตาสีเขียวคู่

นั้นจับจ้องมองชายหนุม่คนน้ันไมว่างตา แววตาแฝงอารมณเ์กลียดเข้าไส้อยา่งแรง! ...เอริค...นายอย่าท าอะไรไปนะ....ไม่

งั้นวอนตายฟรีไม่รู้ดว้ย.....ทั้งสองคนต่างจ้องตาซึ่งกันล่ะกัน...อย่าง.....ทราบซึ้งจริงๆ...ชายหนุ่มผมสีทองยิ้มปุ๊บปั๊บให้

และถามด้วยน้ าเสียงนุ่มๆไปทันที 

          “มาเร็วจังนะ วิซิอัส” 

           ชายหนุ่มผมสีเงินเลิกคิว้ขึน้ 

          “ข้ากลัวตามมาไม่ทัน” เขาตอบไปเรียบๆแฝงไปด้วยความเย็นชา “ก็เลยวิ่งมา” 

          “อะไรนะ” เอริคขมวดคิ้ว 

          “นั่งแท็กซี่มา!” ฉันรีบชิงตอบไปก่อน......ไอ้บ้า! ตอบอะไรไปน่ะ....ตอบให้เหมือนมนุษย์ตอบหน่อยซี้ “ก็เลยเร็วไง” 

          เอริคมองฉันกับวิซิอัสดว้ยความไม่อยากจะเชื่อ 



          “ดี...นายรีบพาเฟรยา่เขา้โรงพยาบาลได้และ” เอริคมองไปกับส่ิงที่วิซิอัสกระท ากับฉันอยู่ “เดี๋ยวเธอจะเจ็บมากกวา่

เก่า แล้วก็ท าตัวให้สมกับเป็นเจา้นายดว้ยนะ” 

          “ข้าท าอะไรผิดเหรอ” วิซิอสัถามมาดว้ยสีหน้าที่นิง่เฉย 

          “ไม่ผิดหรอก” เอริคยิ้มแตแ่ววตานี่ซิ....ไม่เขา้กับรอยยิม้นั่นเลยซักนดิ “พาเฟรย่ารกัษาตัวก่อนแล้วล่ะกัน ฉันมีเรื่อง

ต้องบอกและถามนายเยอะมาก” น้ าเสียงของเอริคนั้นเน้นจนรับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเลยว่าเกิดอะไรขึ้น 

          “ได้” วิซิอัสรับ น้ าเสียงของเขานั้นดูเย็นชาและเก็บอารมณไ์ด้ดี “ข้าเอง....ก็มีเรื่องจะถามเจา้เช่นกัน” 

           ฉันยิ้มแห้งๆ...ตายล่ะ...ขืนให้ถามมีหวัง.....โอ....ไม่อยากจะนึกภาพต่อไป....ชายหนุ่มผมสีทองจ้ าอา้วเขา้ไปใน

โรงพยาบาลแหง่นั้นอย่างรวดเรว็ ชายหนุ่มผมสีเงินจับรา่งของฉันแน่นมากขึ้นและเดินตวัปลิวตามไป  

           พวกเราทั้งหมดเดินเขา้ไปในโรงพยาบาล ในนั้นเต็มไปด้วยความมืดมิด มเีพียงแค่แสงไฟตามเคาท์เตอร์ท่ีพวกหมอ

ฝึกหัดอยู่เทา่นั้น ก็ไม่น่าแปลก เพราะ เวลาแบบนี้ โรงพยาบาลตอ้งปิดไฟเพื่อใหค้นไข้พักผ่อน เอรคิเดินไปเคาท์เตอร์และ

พูดอะไรบางอยา่งกับนางพยาบาลแถวนั้น ส่วนวซิิอัสวางร่างของฉนัลงบนเก้าอี้โซฟาแถวนั้นอย่างนุม่นวลและนั่งขา้งๆ 

สายตาของเขาสาดส่องมองไปรอบๆบริเวรแถวนั้นดว้ยความสนอกสนใจ หญิงสาวผมสีน้ าตาลวิง่มาและมานั่งขา้งๆฉัน 

เธอถามฉันเบาๆด้วยน้ าเสียงที่สูงปร๊ีดเช่นเคย 

          “รู้สึกยังไงบ้างที่ถูกคนหล่อที่แสนจะเจดิจา้มาอุม้แบบนี้น่ะ” เธอยิ้มกวา้ง 

           “ร าคาญ” ฉันตอบด้วยน้ าเสียงกระแทกกระท้ัน 

           “เธอตอบแบบนี้ได้ยังไง!๊” น้ าเสียงของมฌิองคย์ิ่งสูงจนแสบแก้วหู “คนทั่วไปมีแตจ่ะดใีจดว้ยซ้ านะย่ะ ยัยเฟรย่า เธอ

โชคดีมากเลยนะ!” 

           “โชคดีอะไรเล่า!” ฉันเถียงกลับเบาๆ “โดนใช้งานซะสะบักสะบอมอย่างที่เห็นน่ะแหละ” 

           “แล้วงานน้ันงานอะไรหรอ” มิฌองค์จ้องหน้าฉันดว้ยความอยากรู้อยากเห็น น้ าเสียงของเธอสูงขึ้นเล็กน้อย 

           .....อ่ะ....แย่ล่ะซิ.....ต้องกลบเกลื่อนไปก่อนและ....เดี๋ยวค่อยหาทางอีกทีและกัน 

           “อย่าพึ่งถามได้มัย๊ ตอนน้ีฉันเจ็บขา” ฉันเอามือมากมุที่ขาขา้งที่เป็นแผล 

           “โอเคๆ เพื่อนเลิฟท่ีแสนน่ารักน่าหยิก” มิฌองคถ์อนหายใจและมองชายหนุ่มทัง้สองพร้อมกบัหัวเราะ “เฟรยา่ เธอ

รู้มั๊ยวา่เธอเป็นชนวนน่ะ” 

           คิ้วของฉันชนกันอีกรอบ....ชนวนอะไร....งง.... 



           “ชนวนอะไร” ฉันสงสัย 

           หญิงสาวหัวเราะอีกครั้ง เธอชี้หน้ามาที่ฉันและพูดต่อ 

           “ก็.....” 

            “คุณเฟรยา่ โนคาเอลมาที่ห้องฉุกเฉินได้แล้วคะ่” 

            เสียงประกาศของนางฟ้าชุดขาวของโรงพยาบาลดงัขึ้น ใบหน้าของฉันท าหน้าเหยเก...นี่จะต้องถงึเวลา ฉีดยา แล้ว

เหรอ....โอไม่นะ....วิ่งไปตอนน้ีจะทันมั๊ยเนี่ย....ฉันมองไปรอบๆ แตก่็ไปเจอะกับสายตาของเขาคนนัน้เข้า เขาจ้องฉันด้วย

สายตาทีเ่ยือกเย็นและเด็ดขาดราวกับจะย้ าว่า ไปรักษาเดี๋ยวนี้ รถเข็นได้เคลื่อนมาอยู่ตรงหนา้ บุรุษพยาบาลยิ้มให้อยา่ง

สยองขวัญ ฉันถอนหายใจดว้ยความท้อสุดๆและค่อยเคลื่อนตวัขึน้มา 

“ครึ่กๆๆ” 

           เสียงล้อรถเข็นได้ดงัขึ้นเอือ่ยๆ มันพาฉันไปเรื่อยๆตามทางระเบียงทีม่ืดมดิที่ยาวไกลจากบรเิวณแถวนั้น จนไปถงึ

บริเวณห้องๆหน่ึง เขาหยุดรถและไปเปิดประตูออกช้าๆ ฉันเงยหนา้ขึ้นและกระพริบตาชา้ มันมีป้ายเขียนอยูเ่หนือประตู

เขียนวา่ หอ้งฉกุเฉนิ....ถึงที่หมายแล้ว....My Money ได้โปรดให้ฉันรอดมาเพื่อมาเอานายเก็บเข้ากระเป๋าเถอะนะ! 

 

 

“แว๊บบบบบบบบบ!”           

            ล าแสงสีเขียวได้ปรากฏขึ้นอีกครั้ง รอยแตกได้แยกออกมาจากอากาศ รอยได้กระโจนข้ามกลับมา เหล่าแมม่ดดาร์

โกวาเนยีทั้งสามกับคาร์มิลรีบวิง่เข้ามาทันที 

            “เจอมั๊ย!” ทุกคนถามค าถามนี้พร้อมกัน 

            รอยถอนหายใจและส่ายหน้าอย่างหมดหวัง 

            “ไม่เจอเลยหรอค่ะ” อซาเซียถามอย่างร้อนรน 

            “ไม่เลย”  น้ าเสียงจรงิจงัตอบมา “ข้ากับพวกเนตโต้หาทัว่แล้ว แต่...ไม่เจอเลยแม้แต่นดิเดยีว” 

            “บรรลัยแล้ว!” คาร์มิลกระแทกก้นลงไปกับโซฟาพร้อมกับเอามือกมุหัว “ท าไงดี!๊ วิซิอัสกับท่านเฟรยา่ไม่อยู่ที่

เมืองคลูจ พวกเขาไปอยู่ไหนกันแน่! เฮ้อ.....เจ้าจะเอาไงต่อ รอย” 

           รอยยืนเงียบซกัครู่ ราวกบัเขาก าลังคดิอ่านใจใครซักคน จู่ๆ เขาก็เดินออกไปที่หน้าประตู 



           “กลับไปท่ีปราสาทก่อน” เขาบอก “แล้วให้พวกสายลับทั้งหมดกับพวกเราตามหาให้ท่ัวโรมาเนีย คาร์มิล เจา้ห้าม

บอกใครในปราสาทเด็ดขาดล่ะ ถา้รู้ล่ะก็ เรื่องนีเ้รื่องใหญ่แน่” 

           คาร์มิลกระเดง้ฉับและสาวเท้าเดินตามไป 

           “เออ ตกลง” เขารับข้อเสนอ “แล้วเราจะไปหาที่ไหนก่อน” 

           “ที่ Magyars” รอบตอบดว้ยน้ าเสียงทีม่ั่นใจเตม็ที่ “บางที วิซิอัสอาจจะเอามงกุฎไปคืนให้พวกสหพันธ์” 

           รอยหันไปส่ังกับพวกแม่มดทั้งสาม 

           “เรื่องนี้อย่าให้พวกคนในหมู่บ้านรู้ด้วยล่ะ” 

           “ค่ะ” ทั้งสามสาวตอบพร้อมกัน 

           “งั้นพวกข้าไปและ” คาร์มลิลาพวกสามสาวและเดินออกไป 

            พวกสามสาวพยักหน้ารบั คาร์มิลเดินออกไป รอยหันไปมองเลเนียอกีครั้ง นยัน์ตาสีน้ าเงินท่ีล้ าลึกดั่งมหาสมุทรท้ัง

คู่มองเลเนียดว้ยความเป็นห่วงเล็กน้อย หญิงสาวผมสีน้ าตาลได้เดนิมาใกล้ๆชายคนน้ัน          

           “ขอให้ท่านโชคดีระหว่างการเดินทางนะค่ะ” น้ าสียงที่อ่อนหวานได้เอื้อนเอ่ยอวยพร “รักษาตัวดว้ย” 

           ชายหนุ่มยิ้มบางๆ 

           “เจ้าเองกเ็ช่นกัน อยา่ท าอะไรบุ่มบ่ามล่ะ” มือที่เรียวยาวทัง้สองข้างจับท่ีมือที่บอบบางของเธอผู้นั้น 

           “ค่ะ ท่านรอย” เธอหันไปมองทางอื่น ใบหน้าของเธอแดงระเรื่อเล็กน้อย 

           ชายหนุ่มจมุพิตที่หลังมือของเธอผู้นั้นเบาและปล่อยมือออกช้าๆ เขาหันหลังและเดินไปทันที 

 

 

“โอ๊ยยยยยยยยยยยย เจ็บนะ เจ๊บบบบบบบบบบบ”            

           เสียงโอดครวญของหญิงสาวได้ดงัไปท่ัวโรงพยาบาล เหล่านางฟา้เทวดาชดุขาวสะดุ้งกับเสียงนี้ ชายหนุ่มสองคน

และหญิงสาวหน่ึงคนเงยหนา้ขึ้นมามองพร้อมกัน ชายหนุม่ผมสีทองชะโงกมองไปท่ีต้นเหตุของเสียงด้วยความกังวล  

          เวลาได้ผ่านพ้นไปสองชัว่โมง เสียงโอดครวญไดเ้งยีบหายไป ตอนนี้นาฬิกาขา้งฝาผนังได้บอกว่าเป็นเวลาตี3 ชาย

หนุ่มผมสีเงินเอนไปกับเบาะและถอนหายใจช้าๆพร้อมกับหลับตาลง ชายหนุม่ผมสีทองหันมามองชายคนนั้นและพูดไป 



         “เอาล่ะ เลิกปั้นหน้าและมาพูดตรงๆได้และ” น้ าเสียงนั้นเตม็ไปด้วยความเกลียดชัง “ฉันทนเกือบตายที่ต้องมาปั้น

หน้ายิ้มเพื่อเฟรยา่” 

         “พูดอะไรล่ะ” วิซอัสลืมตาขึ้น 

         “นายเป็นใครกันแน!่” คิ้วเข้มๆของเขาชนกัน “มีสิทธิ์อะไรท่ีจะแตะเนื้อต้องตัวเฟรย่านะ่” 

         “เจ้านาย” เขาตอบส้ันๆ 

         “เจ้านายภาษาอะไรกันแน่” เอริคมองหน้าหาเรื่อง “ท าไมตอ้งห่วงถึงขนาดต้องอุ้มมาด้วย 

         “นางนั่นขาเจ็บ กต็้องอุม้มาส่งซิ” เขาตอบด้วยน้ าเสียงเรียบเฉย “หรือจะให้นางนั่นเดินมาเอง” 

          “แต่มันเกินหนา้เกินตาไปและ!” เอริคลุกขึ้นและชี้หน้าวิซิอสั น้ าเสียงของเขาเต็มไปด้วยความโมโหสุดขีด “เจ้านาย

อะไรจะห่วงถึงขนาดมาดูแลขนาดนี้ แล้วนายให้เฟรยา่ท างานอะไร ท าไมเฟรย่าถึงบาดเจ็บขนาดนัน้น่ะ” 

          “เอริค ใจเย็นๆ!” มิฌองคพ์ูดแทรกมา “เสียมารยาทกับเจ้านายของเฟรยา่ได้ไม่ได้นะ ไม่งั้นเฟรย่าไม่มเีงินเรยีนนะ” 

          “มิฌองค!์ ให้เป็นเจา้นายของเฟรยา่กเ็ถอะ” เอริคพูดต่อ “ถ้าเพือ่นสนทิของฉนัเจ็บขนาดนี้ ฉันก็ไม่ยอมเหมือนกัน” 

           ชายหนุ่มผมสีเงินขมวดคิว้ทันที เพราะ ค าวา่ เพื่อนสนทิในความหมายของคนในอดีตนั้น มีความหมายแตกตา่ง

จากกับในปัจจุบันอยา่งลิบลับ  

           เร่ืองอะไร! จะให้คนส าคัญตกไปเปน็ของคนอืน่ล่ะ! 

           “เฟรย่าเป็นคนของข้า เจ้าน่ะแหละ ไม่มีสทิธิ์มายุ่ง! เอริค  ฮาร์เดนิลอร์ด!” น้ าเสียงเกี้ยวกราดว่าไปทันที! 

          “เฮอะ! คิดวา่ตวัเองเป็นใคร มีสิทธิ์มาส่ังฉันน่ะ” เอริคเดินตรงเขา้มาหาวิซิอัสทันที “อย่าคิดว่าเป็นเจา้นายของเฟรย่า 

แล้วฉันจะไม่ชกให้ฟันหลุดน่ะ” 

          “แน่จริงท าให้ได้ก่อนล่ะกนั” แววตาที่เต็มไปดว้ยความเย็นชาจ้องกลับ 

           ใบหน้าของเอรคิแดงจัดขึน้มาทันที เขารู้ตัวว่าตอนนี้ควันสเีทาได้พุ่งออกจากหูของเขา มือของเขาก าหมัดแน่นด้วย

ความโกรธจดัพร้อมที่จะซัดเข้าปากของชายผู้อยู่เบื้องหน้าตลอดเวลา มิฌองค์ส่ายหัวให้เอริค แต่สายไปแล้ว!.....เพียงแค่

ชั่วพริบตา!....ก าหมัดข้างนั้นได้พุง่เขา้ไปแล้วววว! 

“อะแฮ่ม!ๆ” 



           ราวกับสวรรค์มาโปรด! เสียงกระแอมไอของชายผู้หนึ่งถามมา ทุกสายตาหันไปมองตามเสียงนั้น เจา้ของเสียงนั้น

เป็นบุคคลสวมชุดกาวก าลังมองด้วยสายตาที่ไม่พอใจเล็กน้อย เอริคลดหมัดลง มฌิองค์ถอนหายใจอย่างหวดุหวิด วิซิอัส

หร่ีตาลงเล็กน้อย 

        “กรุณาลดเสียงด้วยครับ เดีย๋วคนไข้คนอื่นจะนอนไม่หลับ” เขาเตือนและมองชายหนุ่มทั้งสองคน 

        เอริคพยักหน้าแต่สายตายงัคงจับจ้องฝ่ายตรงข้าม ส่วนวิซิอสันิ่งเฉยท าตัวไม่สะทกสะท้านต่อส่ิงใดๆ 

        “ไม่ทราบวา่ใครเป็นเจ้าของคนไข้ที่พ่ึงเขา้ห้องฉุกเฉินเมื่อกี้นีค้รับ” เขาถาม 

        “ข้า / ผม” ทั้งสองหนุ่มตอบพร้อมกัน 

        “เกิดอะไรขึ้นกับคนไข้ครับ” เอริคถามไปทันท ี

        “คนไข้ปลอดภัยดีแล้วครับ” หมอฝึกงานคนน้ันว่า “ก าลังหลับอยู่ครับ” 

        “อ้าว! แล้วไม่ฉีดยาชาหรอค่ะ” มิฌองค์ลุกขึ้นเดินเข้าไปหาหมอทันที 

         “ตอนแรกทางเราฉดียาชาบริเวณรอบแผล แต่เธอดิ้นมากครับ เข็มมันกเ็ลยหักฝังในครับ ก็เลยต้องเสียเวลาดงึออก 

ทางเราจงึให้สูดยาสลบไปแทน ส่วนบาดแผลนั้นได้เย็บเรียบร้อยแล้วครับ ไม่มีปัญหา แต่....”  

        “แต่อะไร” เสียงเรียบๆถามมา 

         แววตาคู่นั้นจ้องมองหน้าหมอคมกริบราวกับใบมดี หมอคนนั้นสะดุ้งทันที ใบหน้าของเขามเีหงื่อผุดพรายไปทั่ว

ใบหน้า เขาก้มลงและพูดต่อ 

        “ร่างของคนไข้มีรอยช้ าไปท่ังร่าง ส่งผลใหเ้กิดการกระทบกระเทือนอวัยวะภายใน” น้ าเสียงของเขาส่ันเครือ “คนไข้

หากไม่ได้พักผ่อนอาจจะส่งผลใหเ้ป็นไข้แน่ คงจะต้องให้พักอยู่ที่นีก่่อนสองคืนนะครับ” 

        “ค่าใชจ้่ายเท่าไหร่ครับ” เอริคเอามือควักกระเป๋าตังขึ้นมา “ผมขอจ่ายก่อนนะครับ” 

        “ได้ครับ รวมทั้งสองคืนก็.............” 

 

 

           นานแสนนานเท่าไหร่ไม่รู้ แต่ฉันรู้สึกเบลอและก็งว่งมากๆ....แหงล่ะ...ยาสลบท่ีไอ้หมอบ้าให้ดมนั้นมีฤทธิแ์รงมาก...

เปลือกตาของฉันเริ่มขยับและเปดิออกชา้ๆ ท าให้ฉันมองเห็นรอบๆ  



           ตอนนี้ฉันนอนบนเตียงหนึ่งอยู่กลางห้องหนึง่ มีสายน้ าเกลือพันระโยงระยางไปรอบๆแขนของฉัน  ห้องนี้มีชายสอง

คนกับหญิงคนหนึง่นั่งหลับท่ีโซฟา มีตู้เย็นและทีวเีหมือนห้องทัว่ไป แต่เต็มไปดว้ยกลิ่นแอลกอฮอล์ ฝาผนังห้องมีแต่สีขาว สี

ขาว สีขาว และ สีขาว...เดาได้เลย...สงสัย...ที่น่ีห้องพักคนไข้แน่ๆ.....เอ๊ะ...เดี๋ยว ถ้าที่นี่ห้องพกัคนไข้ก็...... 

“กร๊ีดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด” 

          เสียงกรีดร้องของฉันดงัทะลุไปทุกห้อง คนทั้งสามสะดุง้ตื่นขึน้มาทันที ประตูห้องไดถู้กเปดิทันที นางฟ้าในชุดขาวเร่ง

ฝีเท้าเขา้มาอยา่งรวดเรว็ สีหน้าของเธอผู้นั้นเต็มไปด้วยความตกใจสุดขีด 

         “เป็นอะไรรึเปล่าค่ะ คุณเฟรย่า” 

         ฉันหยุดกรี๊ดและน่ังนิง่ซักครู่ คนทั้งสามจ้องหน้าฉันดว้ยความปริศนาเข้าสมอง 

         “เปล่าค่ะ....ไม่มี..ไม่มีอะไร” ฉันเงยหน้าไปตอบ 

         “แน่ใจนะคะ่” นางฟ้าชุดขาวถาม 

         “ไม่! ไม่ค่ะ ไม่เป็นอะไรท้ังนั้นค่ะ” ฉันรีบตอบไปทันที “ขอบคุณมากค่ะ” 

         เธอผู้นั้นมุ่นคิ้วด้วยความสงสัยและเดินจากไป 

“ปึ้ง!” 

         เสียงประตูสีขาวได้ปิดลง ฉันเอนตัวลงไปท่ีฟูกสีขาวอักอ่อนนุ่มด้วยความซังกะตาย....ให้ตายเถอะ...นี่ฉันค้าง

โรงพยาบาลจริงๆเหรอ.....ไม่นะ....ใครก็ได้เอาอีเขม็น้ าเกลืออกไปที๊....ฉันเกลียดมัน!!!! อะไรท่ีเป็นเข็มฉันเกลียดที่สุด

เล๊ย!....ชายหนุ่มผมสีทองรีบมานัง่บนเตยีงและกมุมือของฉันข้างหน่ึงทันที   

         “เฟรย่า! เป็นยังไงบ้าง” ว่าแล้วมืออีกขา้งหน่ึงมาจับที่แกม้ของฉัน “เจ็บตรงไหนรึเปล่าน่ะ” 

         ชายหนุ่มผมสีเงินยงัคงนั่งอยู่ที่โซฟานั่น ฉันหันไปมองเขาชา้ เขาผ่อนลมหายใจชา้ๆและมองเอริค....สายตาที่มองมา

....มันช่างเย็นชาเหลือเกิน....เย็นชาไม่วา่....แถมยงัดูออกเล๊ยวา่.....อาฆาตอย่างรุนแรง.....หญิงสาวผมสีน้ าตาลแดงมอง

หน้าฉัน เอริค และวิซิอัสและหัวเราะเบาๆ 

           “ไม่! ไม่! ไม่เป็นไร” ฉันเอามือขา้งนั้นออกจากแก้มของฉันทันที 

           “หรอ ดีแล้วล่ะ” น้ าเสียงของเอริคเต็มไปดว้ยความอ่อนโยน 

          “แหม หวานจนน้ าตาลเกาะแล้วนะย่ะ เอรคิ” มิฌองค์แซวดว้ยน้ าเสียงเจื้อแจ้ว 



           จู่ๆใบหน้าของเอริคนั้นแดงเถือกขึ้นมา....เขินเป็นด้วยเหรอเนี่ย ฮะๆๆๆๆ....เขาไม่พูดอะไรขึน้และก้มหน้า มฌิองค์

เหลือบไปมองคนท่ีนั่งอยู่ข้างๆเพือ่ดูพฤติกรรมตอบสนอง ตอนน้ีคิว้ที่เรียวยาวและคมเขม้ของเขาชนกันยิ่งกว่าริบบิ้นที่ผูก

หลายชั้น 

            “ฉันจะไปหาของกินมาเยี่ยมเธอนะจ๊ะ” เสียงแป๋นๆและสดใสบอกกันฉันพร้อมกับเรียกใครคนหน่ึง “เอริค! ไปกัน

เร็ว! เราต้องกลับไปบอกพ่อแม่พวกเราดว้ยนะว่าเมื่อคืนไปไหนมาน่ะ ไม่งั้นโดยย าแน่ๆ” 

           เอริคเงยหนา้ขึ้น เขาเหลือบไปมองชายผมสีเงินอีกครัง้ และตอบกลับไป 

           “ไม่น่ะ วันนี้ฉันอยากอยู่กบัเฟรย่าทัง้วัน” ....เฮ่ย.....กลับไปเต๊อะ....วิซิอัสหน้าหงิกแล้ว.... 

           “เอ่อ เอริค ตอนนี้ฉันอยากพักผ่อนน่ะ นายไปกับมฌิองค์เถอะนะ” ...ได้โปรดไปเถอะ....เอริค....นายอย่าอยูต่่อเลย

.......... 

           “เฟรย่า! ฉันอยากอยูก่ับเธอนะ!” ชายคนน้ันจ้องหน้าฉันดว้ยความจริงจัง 

           “ขอโทษนะ เอริค แต่นายไปเถอะ ฉันอยากพกัจริงๆ” ว่าแล้วฉันก็สะบัดมือออกจากมือที่กมุอยู่และหันไปทางอื่น

แทน 

           มิฌองค์กลอกตาไปมาดว้ยความสนุกสนาน...สีหน้าของเอริคตอนนี้ผิดหวงักับส่ิงที่ฉันตอบมา เขาลุกขึ้นและไป

มองวซิิอัสด้วยความอิจฉาจนตาลุกเป็นไฟได้ ทว่า! สีหน้าของวซิอิัสนิ่งสนิท  

            เขาลุกขึ้นและเดินมาใกล้ๆ ฉันแทน ชายหนุ่มสองคนมองอย่างเชือดเฉือนอีกครัง้ เอริคจ้ าอา้วไปยังหน้าห้องและ

ออกไปพร้อมๆกับมิฌองค์ หญิงสาวผมสีน้ าตาลแดงชูสองนิว้มาให้ฉันก่อนท่ีจะไป 

“ปึ้ง!” 

           เหลือเพียงแค่ฉันกับเขาเท่านั้นท่ีอยู่ในห้องส่ีเหล่ียมสีขาว เขามองมาที่ฉัน แววตาของเขาเตม็ไปด้วยอารมณ์ดี

เล็กน้อย ฉันมุ่นคิ้วด้วยความสงสัย จู่ๆ มือที่เรียวยาวของเขากดหัวฉันทันที! 

          “โอ๊ย! กดท าไม!๊” ฉันโวยวายและเอามือของเขาออกไปทันทีพร้อมกับส่งสายตาไม่พอใจให้ 

          “โวยวายและกรี๊ดได้แสดงว่าหายแล้วซินะ” น้ าเสียงเรียบๆเดา 

          “อะไรๆ ฉันยังเจ็บขาอยู่นะ่!” ฉันชี้ไปที่ขาข้างนั้น “ให้ตายเหอะ! เจ็บชะมัดตอนที่หมอท าเขม็หักน่ะ หมออะไรห่ว

ยแตกชะมัด” 

           “เจ้าดิ้นเอง! ช่วยไม่ได!้” เขาวา่มา 



           “อะไร! ฉันไม่ผิดนะ หมอฝึกหัดนั่นแหละที่ผิด” น้ าเสียงของฉันเต็มไปดว้ยความอารมณ์บูด 

           “ผิดแล้วไม่ยอมรับผิด” เขาเปรยเบาๆ “เหมือนเด็ก 6 ขวบจริง” 

           “16ย่ะ ไม่ใช่ 6!” ฉันมองตาขวาง 

           “6กับ16 นิสัยไม่เห็นจะตา่ง” เขานัง่บนเตยีงของฉัน 

           “เออๆ! นิสัยฉันเหมือนเดก็ 6 ขวบ จริ๊งๆ!” น้ าเสียงของฉันเต็มไปด้วยความประชดประชัน 

           ชายหนุ่มยิ้มบางๆอย่างสะใจ....ยิ้มท าไม....อย่างนี้หาเรื่องนี่หว่า.....ฉันหันไปมองทางอื่นดว้ยความเซงๆ....ให้ตายซิ 

จะถีบหมอนี่ก็ไม่ได้....ชกไปก็ไม่ได้ผล.....ก็ไอ้น่ีมันเป็นคนซะเมื่อไหร่เล่า...เอ้อ...พึ่งนึกออกจะถามเรื่องนั้นพอด ี

           “วิซิอัส ท าไมฉันกับนายถงึมาอยู่ที่นี่ล่ะ” น้ าเสียงที่เต็มไปดว้ยปุจฉาวา่ “ตอนนั้นนายก็กระโดดข้ามประตูมติิในยุค

ของนายไดแ้ล้ว แต่....ท าไมถึงกลับมาที่ยุคของฉันแทน” 

           “ไม่รู้” เสียงวิสัชนาเอ่ยกลับมาและถามต่อ “ตอนที่ข้ามมา เจ้านกึถงึอะไรรึเปล่า” 

           “ฉันแค่อยากกลับบ้าน” ฉันตอบไปตามความสัตยจ์ริง 

           “งั้นเจ้าน่ะแหละ เป็นคนที่ท าให้ประตมูิติพากลับมาทียุ่คของเจา้แทน” น้ าเสียงเย็นๆว่า 

           “อะไร! ฉันเกี่ยวอะไรด้วยล่ะ” ฉันแย้ง 

           “.......เกี่ยว.....” สายตาทีเ่ยือกเย็นจับจ้องมาที่ฉัน “ตอนแรกข้าก็แปลกใจวา่ท าไมมาอยู่ที่นี่ แทนที่ข้าก าหนดการไว้

แล้วว่าจะกลับไปท่ีซาตาเรส แต่มนัไม่แปลกเลย ถ้าหากเจ้ามีสายเลือดของพวกเผ่าดาร์โกวาเนีย....เพราะเจ้าน่ะ เป็น

สายเลือดพวกเผ่าดาร์โกวาเนีย” 

           “ท าไมนายคดิแบบนี้ล่ะ” 

           “พวกดาร์โกวาเนียจะมีพลังเหนือพวกพ่อมดแม่มดอื่นๆตรงที่มีพลังต่อต้านห้วงแหง่กาลเวลาได้” ค าตอบนั้นได้ลั่น

ออกมาจากปากของชายผู้น้ัน 

           “ต่อต้านยงัไง” ฉันงง 

           เขาถอนหายใจช้าๆและพดูต่อ 

           “สามารถรู้เรื่องราวในอดตี ปัจจุบัน และอนาคตได”้ เขาวา่ “ และเปิดปิดประตูมติิได้อยา่งงา่ยดายโดยไม่ส่งผล

กระทบต่อประวัตศิาสตร์ทีเ่คยจารึก ยิ่งมีพลังสงูเทา่ไหร่ก็จะแก้ไขส่ิงที่เคยเกิด หรือจะเกดิขึ้นได้อยา่งงา่ยดาย” 



           ฉันหัวเราะด้วยความข าขนั สีหน้าของชายหนุ่มเต็มไปดว้ยความงุนงง  

           “จะมีได้ไง!๊ ฉันเป็นมนุษยธ์รรมดานะ!” ฉันเถียงเป็นไฟแลบ “พ่อแม่ของฉันก็ไม่ไดม้ีนัยน์ตาสีแดงฉานแสดงความ

เป็นชนชาติเชื้อสายเผ่าดาร์โกวาเนียนะย่ะ ถ้าฉันเป็น ป่านน้ีฉันก็ใช้พวกมนตรา ไปเรียนโรงเรียนเวทย์มนตร์อยา่งแฮร์รี่ 

พอตเตอร์นานแล้ว! ไม่มาเรยีนเหมือนคนทั่วไปหรอก!” 

           “แล้วท าไมเจา้ถงึมีนัยนต์าสีแดงฉานล่ะ” เขาสงสัย “ในเมือ่พ่อหรือแม่เจา้ไม่มี แสดงวา่เจา้ก็ต้องมาจากญาติของ

เจ้า เจา้มีญาติคนไหนที่มีนัยนต์าสีเดียวกับเจ้ารึเปล่า” 

           ค าพูดนี้ท าให้ฉันสะดดุกลางคัน....จริงดว้ยซินะ....จะว่าไป...เมื่อตอน6ขวบ ตอนนั้นฉันไปเจอรูปผู้ชายคนหน่ึงเขา้

ในอัลบั้มของแม่เขา้....รูปร่างสูงโปร่งสง่างามราวกับเจ้าชาย แต่เขากลับสวม ใส่ผ้าคลุมสีด าสนิท....เรือนผมสีด าสนิทที่ดู

เป็นหม่นหมองและนัยน์ตาสีแดงฉานดั่งโลหิตที่ไหลเวียนทัว่ร่างเหมือนกับฉันเปี๊ยบเลย.... 

            “แม่ค่ะ นั่นใครค่ะ” ฉันมุ่นคิ้ว 

           หญิงสาวร่างสูงผู้หน่ึงเดินมาใกล้ๆฉัน เธอผู้นี้มีใบหนา้ละหม้ายคล้ายกับฉัน ทว่า เธอกลับมีเรือนผมประบ่าสีบ

ลอนด์ที่แสนจะน่าจับและมีดวงตากลมโตที่แวววาวเป็นสีมว่งอมน้ าเงินแทน รอยยิ้มทีเ่ป็นเสน่ห์จับใจชายคนอื่นๆนั้นผุดขึ้น 

          “ใครหรอจ๊ะ แมเ่ทพธิดาของแม”่ เธอวา่ 

          “คนนี้ไง” ฉันชี้ไปที่คนๆน้ัน “คนที่ยืนถ่ายรูปกับแม่น่ะ ใครหรอค่ะ 

          รอยยิ้มของเธอหุบลงทันท ีสีหน้าที่เศร้าสร้อยปรากฎขึ้นมาแทน 

          “อ่า....เพื่อนแม่น่ะลูก” เธอยิ้มมุมปากเล็กน้อย แตก่็ยังดูเศร้าๆ 

          “แล้วท าไมเคา้ถงึมีสีตากบัสีผมเหมือนกับหนูเลย” 

          ค าถามนี้ท าให้เธอเงียบไป จู่ๆ เธอก็ลุกขึ้นและเดินไปทางอืน่ทันที 

          “แม่ค่ะ ตอบค าถามหนูหนอ่ยซ”ิ ฉันลุกขึ้นและเดินตาม ในมอืยังคงถืออัลบั้มนั้นอยู ่

          เธอผู้นั้นหันกลับมา และใช้ฝ่ามือแตะบ่าเบาๆ 

          “ไว้ลูกโตก่อนแล้วแมจ่ะเล่าให้ฟังนะจ๊ะ” น้ าสียงทีเ่ต็มไปดว้ยความแสนเศร้าว่า 

          .....ท าไมล่ะ.....แม่ปกปิดเรื่องอะไรอยู่....  

          “ไม่เอา!” ฉันงอนแม่ตุ๊บป่องๆ “ท าไมเรื่องแค่นีแ้ม่ต้องปิดบงัด้วยล่ะค่ะ อยา่งงี้ก็เหมือนกับวา่แม่ไม่ไวใ้จ” 



          “ไม่ใช่จ๊ะ! เฟรย่า” เธอบอก “แม่ไมได้คดิจะปิดบงัหนูนะ แต่.......” 

          “แต่อะไรค่ะ” ฉันสงสัย 

          เธอถอนหายใจและก าลังจะพูดออกมา แตจู่่ๆ นัยน์ของเธอก็เบิกกว้าง เธอก็ชะงักไป ราวกบัว่า เหมือนเห็นอะไร

บางอยา่งที่หนา้ตา่งที่อยูด่้านหลัง   

          “ลูก....ลูกยังไม่โตพอท่ีจะรับรู้เรื่องนี้” เธอเอามือทีแ่สนอบอุ่มข้างนั้นลูบศีรษะของฉันเบาๆ “อีกอย่าง....แม่ขอร้องนะ 

ทางที่ดี อยา่พยายามค้นหาเลย ว่าเขาเป็นใครเลยนะ แม่ขอร้อง” 

          “ท าไมค่ะ แม่ แม่ปกปดิอะไรใช่มั๊ยอ่ะ” ฉันจับชายเส้ือของเธอผู้นั้นและเขย่าเบาๆ 

          เธอผู้นั้นไม่ยอมตอบ เธอกลับโอบร่างของฉันไปไว้แนบอก 

         “ เรื่องนี้ลูกอยา่รู้เลยจะดีกว่านะ! แม่ขอนะ! อย่าเลย!” 

          “แต่แม!่....” ฉันเงยหน้าเพือ่ที่จะแย้งต่อ แต่ฉันกลับชะงักแทน 

         เพราะใบหน้าของเธอผู้นั้น เต็มไปดว้ยความโศกเศร้า มีน้ าใสบริสุทธิ์ค่อยๆไหลรินจากนัยน์ตาคู่สวยอาบแกม้ทั้งสอง

ข้าม  

         “แม่ไม่อยากเสียลูกไปเหมอืนกับเพื่อนแมค่นนั้นนะ แม่ขอ!” เธอกอดฉันแน่นมากกว่าเกา่ “อย่าถามเรื่องนี้อีก...ขอให้

เหลือลูกกับพ่อของลูกอยู่กับแมก่พ็อแล้วนะ ได้โปรดเถอะ!” 

          ส่ิงๆนี้ท าให้ฉันหลีกเล่ียงที่จะตอบไม่ได้ ฉันตกลงไปดว้ยใจจริง และหลังจากนั้น ฉันก็ไม่ได้ถามเธออกีเลย มันเป็น

ครั้งแรก และครัง้เดยีวทีเ่ธอได้ปล่อยน้ าใสๆเหล่านั้นออกมาจากนยัน์ตาของเธอ ส่ิงนี้ท าให้ฉันรู้สึกไม่ดีเลยแม้แต่น้อย  

หลังจากวันน้ัน เธอก็ได้ออกเดินทางไปท างานและไม่กลับมาอีกเลย ที่เหลือกลับมา ก็เพยีงแค่ จดหมายแนบเงินมา เดือน

ล่ะครั้ง แรกๆกเ็ขียนจดหมายมา แต่...สุดท้ายก็มีแต่เงินตามมานั่นเอง..... 

          “เฟรย่า!” เสียงเยือกเย็นดจุหิมะขัว้โลกเรียก ท าให้ฉันหลุดจากภวงัค์ 

          “อะ....อะไร” ฉันหันไปมา 

          “ข้าถามเจา้ว่าเจ้ามีญาติคนไหนที่มีนัยน์ตาสีเดยีวกับเจา้รึเปล่า” ค าถามเดิมไดถ้ามมาอีกครั้ง 

          “ไม่มี!” ฉันหัวเราะแห้งๆ “ฮะๆๆๆๆถา้มี ปา่นน้ีฉันคงจะมีพลังเสกหมูเป็นค้างคาวดว้ยนะ”  



          แทนที่เขาจะว่าหรือใช้มือหนักๆนั่นเขกหวัฉัน เขากลับนิ่งไปแทน ราวกับรู้วา่ ฉันก าลังปกปดิอะไรบางอยา่ง ....ใช่....

แต่...เรื่องแบบน้ีมันเรื่องส่วนตวันีห่ว่า...บอกไม่ได้หรอก!....จู่ๆเขาก็หยิบกล่องใบหนึ่งออกมาจากเส้ือของเขาและเปิดกล่อง

ใบน้ันออก 

         “อะไรน่ะ” ฉันยื่นหน้าเข้าไปดูใกล้ๆ 

         เขาเหลือบมองขึ้นมา 

         “มงกุฎ” ค าตอบของเขาไดเ้อ่ยมาอยา่งส้ันๆ..ได้ใจความจริงๆ... 

         “จริงเหรอ!” ฉันเขยิบเข้าดูใกล้ๆ “ไหน ขอแลความงามหน่อย” 

         “ไม่ต้อง” มือสีขาวซีดของเขาได้หยิบมงกุฎหนามนั่นขึ้นมา “อยู่ตรงนั้นแหละ เดี๋ยวข้ายกไปให้” 

         เลือดสีด าอมม่วงได้ไหลเปรอะมงกุฎวงนั้นจากมือของเขา มนัถูกมาวางบนตกัของฉันเบาๆ ฉันมองดูรอบๆ .....ไม่

เห็นมีอะไรเลย......ก็แค่...มงกุฎหนามธรรมดาๆ.......มีแท่นเป็นรูกลวงโบ๋ให้ใส่อัญมณีคา้งคาวสีน้ าเงิน 

         “เนี่ยนะ มงกุฎ”...สู้กับทีปีสเกือบตาย....ได้แค่นี้เนี่ยนะ 

         เขาพยักหน้า ฉันมองไปดูรอบๆอีกครั้ง และเงยหนา้ 

         “ในเมื่อมันเป็นมงกุฎหนามแบบนี้” ฉันบอก “ฉันว่าไม่แปลกหรอกทีก่ษตัริย์รุ่นก่อนๆไม่สามารถไขปริศนาอกัษรรูนได้” 

         “ท าไม” เขาถามเย็นๆ 

         “ก็ฉันเองยงัไม่เห็นปริศนาอักษรรูนซักตัวเลย” ฉันยักไหล่และส่ายหัวไปมา “มีแตก่ิ่งไม้แหง้ๆแข็งๆมาพันๆเป็นมงกุฎ 

และถึงจะสลักเป็นมงกุฎ แต่เวลาผ่านไปนานๆ เปลือกไม้ก็ค่อยๆลอกพอดี” 

         “แน่ใจเหรอว่าไมม่ีน่ะ” เขาว่าและจับมือที่นุ่มนวลของฉันขึ้นข้างที่ถกูเขม็น้ าเกลือเจาะ 

         ....เฮ่ย!....อย่าบอกวา่....จะ...... 

         “วิซิอัส...นายคงไม่คิดจะกระชากเข็มออกมานะ” ฉันลดเสียงต่ าลงและส่ายหวัไปมาพร้อมกบัท าหน้าเหยเก 

         เขาเลิกคิ้วแทนและจับที่สายน้ าเกลือ ฉันขมวดคิ้วและใช้มืออีกข้างแกะมือข้างนั้นของเขาทันที...แต่..... 

“ฉึก!” 

“โอ๊ย!” 



           ปลายเข็มที่แหลมคมได้ถกูกระชากออกมาจากหลังมือของฉัน โลหิตสีแดงอมด าได้ไหลออกมาอยา่งรวดเรว็ ชาย

หนุ่มบีบมือของฉันแน่น เลือดสีแดงฉานไหลออกมามากขึ้น มันไหลลงไปท่ีมงกุฎหนามนั่น เลือดสีแดงได้เปรอะเปื้อนไปท่ัว

จนถึงผ้าหม่สีขาวที่ห่มร่างของฉนัอยู่ และจู่ๆมงกุฎหนามแหง่บาป7ประการได้ส่องแสงสีแดงจางๆ ชายหนุ่มรีบก้มล้มและ

ดูดเลือดจากหลังมือขา้งนั้นทันท ี

           “เฮ้ย! อย่านะ! ฉันยังไม่อยากเป็นแวมไพ๊ร์!!!!” เสียงแสบแก้วหูของฉันโวยไปทันที 

           ชายหนุ่มไปยอมละไปจากมือของฉันขา้งนั้น เขายงัคงดูดเลือดยังไม่หยุด 

           “นี่! หูหนวกรึไง! ฉันยังไม่อยากเป็นแวมไพร์น๊า!” ฉันใช้มืออีกข้างทุบเขา้ไปหัวของเขา 

           ทว่า....เขายังไมเ่ลิก!.....ไม่เลิกใช่ม่ะ....เออออออออ....เจอนี่หน่อยเป็นไง!๊....ฉันคว้าแก้วน้ าที่วางอยู่บนโต๊ะขา้ง

เตียงมาและก าลังจะฟาดเข้าไปท่ีหัวของเขา! แต่....     

          “คิดจะฟาดน่ะ คิดสั้นมาก” เสียงเย็นๆได้ตอบกลับมา “ข้าแค่ดูด ไม่ได้กดัซะหน่อย” 

          พูดจบ เขาก็ละออกจากมอืข้างนั้น บาดแผลจากมือขา้งนั้นไม่มีเลือดไหลออกมาเลยแม้แต่นอ้ย มีเพียงแต่รอยทีถู่ก

เข็มเจาะทีเ่ส้นเลือดเท่านั้น ริมฝีปากที่เรียวบางของเขาเตม็ไปด้วยเลือดของฉัน เขาหยิบกระดาษทิชชูที่อยู่บนโต๊ะขา้งเตียง

มา และเอ่ยถามดว้ยน้ าเสียงเยือกเย็น 

          “ไอ้นี่เช็ดปากได้รเึปล่า” 

          “อืม....มันเป็นกระดาษทิชชู” ฉันจับมือของฉัน “สามารถเชด็ของเปยีกๆได้ทกุชนิดน่ะ” 

          กระดาษสีขาวบางๆไดซ้ับไปท่ีริมฝีปากของชายหนุม่ เลือดสีแดงค่อยๆแผ่ซึมลงไปท่ีกระดาษ สายตาของชายหนุ่ม

เหลือบไปมองที่ฉัน และมองไปท่ีมงกุฎ ฉันหันไปมองตาม...เฮ้ย!....นี่มัน....... 

“แว๊บบบบบบบบบบบบบ” 

          อาจจะไม่มใีครเชื่อสิ่งที่หมอนั่นเห็น แต่ฉันยืนยันไดเ้ลยวา่ มันเกิดขึ้นจริงๆ ท่ีมงกุฎหนามวงนั้นมีตัวอักษรรูนขึ้นมาที

ละตัวๆ แต่ล่ะตวัเป็นอกัษรท่ีมีรูปร่างแปลกๆไมซ่้ ากัน ตัวอักษรเหล่านั้นขึ้นมารอบๆก้านท่ีพันธนาการสร้างมันขึ้น และ....

เมื่อตวัอักษรตัวสุดทา้ยปรากฏ...แสงสีแดงอ่อนๆไดเ้รืองรองอกีครัง้........ไม่อยากจะเชื่อเลยวา่....มันจะมีตวัอักษรลายยงั

กับการ์ตูนขึ้นมา...... 

           “นี่มันอะไรน่ะ” น้ าเสียงทีเ่ต็มไปดว้ยความอยากรู้อยากเหน็ถามไปทันท ี

           “ปริศนาอักษรรูนไง” เขาตอบ 

           “นายอ่านออกรเึปล่า” ฉันมองหน้าเขา 



           ดวงตาสีเขียวมรกตกวาดตัวอักษรทุกตวัและเอย่วจีด้วยภาษาโรมาเนียแทน ฉันฟังปุ๊บกเ็กดิความสงสัยแทน....จะ

ไม่สงกะสัยได้ไงล่ะค่ะ....ก็ลองดซูิ........ 

 

ราตรีนิรันดร สัจพจน์แห่งตักษัย คืบคลานทุกแห่งหน 

ปฐพีทั่วหล้าแดนดินทั้งสามจะเต็มไปด้วยเสียงเชราฟิมร่ าไห้แดดิ้น 

สงครามนรกาบรรเลงทุกแห่งดั่งเกลียวคลื่นสมุทรพระเพลิง 

มารีเยซูอัครต่างโศกเศร้ากับอสูรบาปาเจ็ด 

สันตะคาร์ครูโรมาวุ่นวายอาณาจักรสวรรค์ 

เพียงแค่ชิงดารางามปรารถนาครองของราชันย์ทาร์ทารัส 

ที่ตรึงพันธนาการด้วยโซ่ไร้นิมิตจักษุเห็นกาย 

สิ่งน้ีจักสิ้นสงบสยบได้ หากท าลายเหตุนา 

แค่ ดาบแห่งพระเจ้า และ เกราะนิมิตมาร  

อยู่ลึกสุดในโลกา เหนือพสุธาสรรพสัตว์ทั้งปวง 

แล้วมณีแห่งความหวังและความเชื่อจะสร้างส่ิงท่ีหายไปมาทดแทน 

ถึงแม้เสียงไวโอลินแห่งการลาจากและกระดิ่งแห่งน้ าตาจะร้องก้อง 

เพราะ ทุกสิ่งท่ีรอดต้องสลับกับสิ่งส าคัญ 

แต่สุดท้ายทูตาเทวยมสองภพนั้น 

จักดึงชีวาจากธุลีภูตาเป็นนักบุญคนใหม่ 

แล้วกางเขนสองโลกาจะรวมกัน 

กลายเป็นศาสตราไร้เทียมทานและราคี 

 



          งงมั๊ยล่ะ....จะกลอนก็ไมใ่ช่....จะประโยคก็ไม่เชงิ.....หรือว่าต้องเล่นสลับค า...ยิ่งแย่ใหญเ่ลย....หมายความว่าไงเนี่ย

.....ไม่แปลกใจเลยว่าท าไมพวกเขาถึงงงเตก๊แบบนี้... 

          “คิดยังไงกับค าปริศนานี้น่ะ” สายตาของฉันตวัดไปเพง่เล็งชายหนุม่ 

          “ไม่รู้.....แต่มันไม่ได้หมายถึงแค่แวมไพร์อยา่งเดียวแน่” เสียงเย็นๆว่าและหันไปถามตอ่ “เจ้าล่ะ” 

           “อืม....เหมือนมีพวกศาสนาคริสต์มาปน” คิ้วของฉันมุ่นเขา้หากัน “โทษทีนะ เผอิญฉันไม่รู้เรื่องพวกนีเ้ท่าไหร่ พระ

เจ้าของฉนั คอืเงนิเท่านัน้ ” 

           ชายหนุ่มถอนหายใจและส่ายหัวเล็กน้อยราวกับรับไม่ได้ทีฉั่นไม่นับถือส่ิงใดสิ่งหนึง่เป็นที่ยดึเหน่ียวจิตใจ  

           “แล้ว....” ฉันเหลือบไปมองเขา “จะเอายงัไงต่อ” 

            เขาขมวดคิ้วและตบหัวฉนัดังผัวะ! .....โอ๊ย!.....ฉันเอามือกมุหัวและมองตาขวางใส่เขา...อะไรฟะ ไม่พอใจก็ตบหวั

ลูกเดียว!.... 

           “ก็แก้ปริศนาซ”ิ น้ าเสียงทีเ่คร่งเครียดวา่ 

           “ไม่!” สายตาของฉันช าเลืองกลับ “มงกุฎน่ีเป็นของนาย! นายกจ็ัดการเองด!ิ” 

           “ถ้าเจา้ปฏิเสธ...” น้ าเสียงของเขากดหนักลงแต่เต็มไปด้วยความเย็นเฉียบ “แสดงว่าเจ้าสมองฝ่อ ล่ะซิท่า” 

          ชิชะ!.....หาว่าฉัน สมองฝ่อหรอ....ความเดือดดาลดั่งน้ าเดอืดปุดๆเขา้มาที่ระบบประสาทของฉัน 

          “นี!่ ฉันไม่ใช่พวกนั้นนะ!” เสียงตวาดของฉันโวยไปไม่ยั้ง “ไอคิวของฉันเป็นพวกระดับอัจฉริยะ! โจทย์ฟิสิกส์ยากแค่

ไหนฉันก็คล่อง! ขนาดพวกอาจารย์กับรุ่นพี่ยังยกธงขาวให้ฉันเลย!” 

          “ถ้าเช่นนั้น...เจา้ก็แก้ซะซิ” สายตาทีเ่ต็มไปดว้ยความบังคับจ้องมา “รับรองหน่อยว่าเจา้น่ะ อจัฉริยะอย่างแค่ไหน....

ไม่งั้น....ข้าถือวา่เจา้เป็นพวกประเภทน้ันนะ....” 

          ....อยากท้าดีนักใช่ม่ะ!....เออๆ!....ได้!...... 

          “โอเค!” ฉันกัดฟันกรอดๆ “นายจะสะอึกแน!่ วิซิอัส!” ฉันแหวใส่ 

          ชายหนุ่มหวัเราะในล าคอและยิ้มบางๆให้.....แต่มันแฝงไปด้วยความสะใจเล๊กเล็ก.....ยิ้มแบบนี้มันกวนบาทานี่หวา่

......นี่ถ้าฉันไม่เจ็บนอนพะงาบๆล่ะก็....รองเท้าแถวนี้ฟาดที่หัวแน ่



           ฉันมองดูที่ตัวอักษรเหล่านั้นทันที........อืม......เฮ่อ........ให้ตายเหอะ!.....มันอะไรว่ะเนี่ย!....ยังไงก็ไม่รูเ้รื่อง....เซรา

ฟิมหมายความว่าไงเนี่ย.....มีมารีเยซูดว้ย....คิ้วเรียวบางโกง่ได้รูปของฉันชนกันยิง่กว่าโบว์สีด าสวยๆ......ถึงแม้จะมีพ่อเป็น

นักบวชก็เต๊อะ........มารศาสนาอย่างฉันจะรู้มั๊ยล่ะ....... 

           “อ่า.....ฉันขอคิดทีหลังล่ะกัน” หยาดเหงื่อของฉันไหลไปท่วมหน้า....ก็คิดไม่ออกนี่หว่า....ฉันหันไปหยิบปากกากับ

กระดาษโน้ตที่อยู่บนโต๊ะ “ขอจดก่อนนะ” 

           ชายหนุ่มพยักหนา้ น้ิวของฉันรีบจดลงไปในกระดาษแผ่นน้ันทันที...ตัวอักษรค่อยๆจางลงๆ ชายหนุม่ก้มลงมามองที่

ฉันเขียน และเร่ง 

           “จดเร็วๆหน่อย ตัวอกัษรจะเลือนหายไปแล้ว” 

           “เออ รู้แล้วน่า” ฉันเร่งจดให้ไวขึ้น 

           ตัวอักษรภาษารูนค่อยๆหายไปทีละตัวๆอย่างรวดเร็ว.....เฮย่!ๆ เดี๋ยวซิ......มันไล่ตามตัวอักษรตัวอื่นๆไมย่อมหยดุ 

หยาดเหงื่อผุดพรายไปทั่วใบหน้าของฉัน.....ขอร้องเหอะ ให้มันทันเถอะ....อีกนิดเดยีว.....แค่นิดเดียวเท่านั้น!.....ตอนนี้

เหลือเพียงแค่5ตัวสุดทา้ย.....อ๊าย!.....ลายมือไม่สนแล้วโว๊ย......และ...... 

ฟุบ! 

          ตัวอักษรท้ังหมดอันตรธานหายไป! ไม่เหลือเพียงแต่ร่องรอยเลยแม้แต่น้อย ชายหนุ่มเก็บมงกุฎหนามวงนั้นใส่เข้าไป

ในกล่องไมใ่บน้ันอีกครัง้ จู่ๆ ประตูก็ถูกเปิดพรวดเขา้มาทันที! ลักษณะการเปิดแบบน้ีมีคนเดียวเทา่นั้น.......ก็คือ  

           “เฟรย่า! ฉันซื้อของโปรดมาฝากเธอแหนะ” นั่น...ว่าและ....เอริคจริงๆด้วย 

          เขาจ้ าอ้าวมาอย่างรวดเร็วและเดินชนวิซิอัสจนเซ เขาหันไปมองหน้าวิซิอัสดว้ยความเย้ยหยนัและมาชถูุงที่เขาถือมา

ให้ด ู

          “นี่ไง! ลาซานย่ากุ้ง กับ พายผักขม” 

          “นั่นมันของโปรดฉานเลยนี่” ฉันยิ้มกวา้งและเงยหนา้ขึ้นถาม “ไปซื้อมาได้ไงเนี่ย”  

          “ฮะๆๆ ฉันสามารถน่ะ” เขาวา่และเหลือบไปมองด้านขา้ง “ไม่เหมือนใครบางคนแถวนี้  เดี๋ยวฉันจัดมาให้นะ” 

          เขาเดินกลับไปแถวโต๊ะผู้เยี่ยมไข้และแกะพวกซองพลาสตกิที่หุ้มอยู่ ชายหนุ่มผมสีเงินยดักล่องใส่เขา้ไปในเส้ือ

ดังเดิม เอริคหันไปมองวซิิอัสและยิ้มเยาะราวกับว่า ชัยชนะอยู่ในก ามือของเขา 

          หลังจากนั้น เขาก็รีบมาปอ้นอาหารถงึปาก ฉันปฏิเสธลูกเดียว...ฉันกินเองได้นา่....ไม่ใช่เดก็นะ... แต่สุดท้าย ความ

ปรารถนาของเขาก็ส าเร็จ เขายดัเยียดให้ฉันกินจนได้....แถมยงัเอาการบ้านกองมหมึามาที่โรงพยาบาลด้วย...โอ....พระเจ้า



...มีทั้งเลข ฟิสิกส์ โรมาเนีย แล้วยังจะมีสอบชีวะ และก็การบ้านประวัติศาสตร์ที่ต้องมาเชค็รอบแรก...เขาย้ าให้ฉันท าให้

เสร็จไวๆ...เอริค ฉันรู้ว่านายหวงัดี....แต่ฉันขอพักก่อนได้มั๊ย...วิ่งหนีไม่หยุดมาหา้วันแล้ว...คนเรามันก็เหน่ือยเป็นเหมือนกัน

นะ...... 

          กว่าฉันจะเกลี้ยกล่อมออ้นวอนขอไม่ท างานน้ันกเ็ล่นเอาแทบแย่...ดีนะที่มิฌองค์ลากเขากลับไปก่อน เพราะอ้างเรื่อง

ที่ต้องสอบพรุ่งนี้ เอริคจึงยอมไปแต่โดยดี แตถ่ึงจะยอมไปนั้นก็....เขากย็ังคงทิง้สายตาที่แขง็กร้าวเพ่งเล็งไมว่างตาไปท่ีแวม

ไพร์หนุ่ม 

          คืนนั้นทั้งคืน ฉันนอนไม่หลับเล๊ย...ถึงจะให้ปิดไฟหมดทุกดวงกเ็ถอะ...จะหลับได้ยงัไงล่ะ....ก.็.... 

          “เอ้า! คืนนี้เรามาดมูิวสิควดิีโอ เพลงใหม่ล่าสุดของ......” เสียงใสแจ๋วได้ส่งเสียงดังมากๆมาจากเครื่องโทรทัศน์ท่ีมี

แสงหลากสีแวบไปมา 

          ฉันเปิดผ้าห่มและมองตาขวางใส่แวมไพร์หนุ่มผู้นั้นที่ก าลังกดรีโมตไม่ขาดสาย เพื่อเปิดเสียงให้ดังขึ้น 

          “นี!่ ช่วยเบาเสียงหน่อยไดม้ั๊ยคนจะหลับจะนอน!” เสียงทีเ่ตม็ไปด้วยหมดความอดทนของฉันโต้ไป 

          เขาพิงไปที่โซฟาและเหลือบมามองฉันแวบหน่ึง แต่เขาก็ยงัคงกดเพิ่มเสียงต่อไป...รู้อย่างนี้ ไม่น่าสอนวิธใีช้โทรทัศน์

เล๊ย 

          “เฮ้ย! นี่ไม่ได้ยินรึไง!” ฉันหยิบหมอนท่ีฉันหนุนอยู่ปาใส่เขา เขารับอยา่งว่องไวและยิ้มเยือกเย็นที่เต็มไปดว้ยความ

เจ้าเล่ห์ให้ “ฉันง่วงจะตายอยู่และ เปิดอยู่ได้ เบาเสียงหน่อยได้มัย๊ ฉันนอนไม่หลับ!” 

          เขาปาหมอนกลับมาและดูโทรทัศน์ต่อไปโดยไม่สนใจอะไรเลยแม้แต่นดิเดียว ..หมอนี่มันหูหนวกรึไงนะ..ฉันโวยวาย

ว่าเขาตอ่ไป...แต่เขายงัคงเฉย.....จนฉันเหลือทน ฉันเอาผ้าห่มมาปดิหน้าและเอานิ้วอดุทั้งสองขา้งทัง้คืนแทน 

          สองวันผ่านไป ฉันได้ออกจากโรงพยาบาลและไปโรงเรียนด้วยความงว่งและเพลีย...ให้ตายเหอะ...รู้แบบน้ีให้มิฌ

องค์เฝ้าไข้ฉันยังดกีวา่....ยังดีที่หมอนั่นไม่ตามมาด้วย...เพราะวา่ อยากนอนกเ็ลยหลับปุ๋ยไปเลย....ดี! ไม่มีคนอย่างหมอนี่

มาจูจ้ี้แล้วสบายขึ้นเยอะเลย....เมื่อไปถึงที่โรงเรียน....ทุกคนทักฉันกันใหญ ่

          “ดีๆ เฟรย่า!” 

          “ไง เฟรย่า! หายไปไหนมาว่ะ” 

          “พวกเราเป็นห่วงแทบแย่นะ” 

          “ ไปท างานอะไรมาเนี่ย ได้ข่าววา่ถึงได้ไปนอนที่โรงพยาบาลเลยเหรอ” 

           “แล้วมากับชายหนุม่สุดหล่อด้วย ใครหรอ เฟรย่า!” 



           “ได้ข่าววา่คนๆนั้นถงึกับอุม้เธอดว้ย จนเอริคเห็นแล้วโกรธใหญ่เลยนะ” 

           “นี่ๆ เอริคโกรธมากถึงขนาดจะชกกับหนุ่มสุดหล่อคนนั้นทีโ่รงพยาบาลกันเลยเหรอ” 

          เสียงค าถามซ้ าๆเดมิๆรัวถามมาจากหลายๆคน ไม่ใช่แคเ่พือ่นคนเดียว แม้แต่ครูท่ีเดินผ่านกย็ังถามฉัน.....เกิดเรื่อง

แบบนี.้..สงสัยยัยมิฌองค์ปล่อยขา่วแน่....เพื่อนปากบอนเอ๊ย!...ฉันยิ้มปุ๊บปั๊บทีหนึ่งและรีบเดินไป......ตอนนี้ฉันไม่รู้จะตอบ

ยังไงแล้ว.....ถ้าขา่วแพร่กระจายแบบนี้..อีพวกแฟนคลับของเอริคมันต้องมาดกัตบฉันแน่...ที่ท าให้เอริคมันอารมณเ์สีย....

ท าไมฉันต้องซวยแบบนี้นะ... 

          ฉันเร่งฝีเท้าเดินมายังหน้าและเปิดประตเูข้าไป....ปาร์ตี้นินทามื้อเช้าแตกกระเจงิทันที เมื่อฉนัเหยียบเข้ามาในห้อง 

ความเงียบได้ครอบง าทันที ทุกสายตาจ้องมาที่ฉันจนแทบจะทะลอุอกจากเบา้ ฉันเดินฉับๆตรงมาที่หญิง 

คนหน่ึงที่เมื่อตะกี้อยู่กลางวงปารต์ี้นั้น ไม่ใชใ่ครอื่นเล๊ย....ยัยมฌิองค์ตวัแสบน่ันเอง........ 

           “บองค์ชูร์ เฟรยา่” มิฌองค์ทักไปตามภาษาตามเชื้อชาติของเธอดว้ยน้ าเสียงที่ส่ันเครือเล็กน้อย “เป็นยงัไงบ้าง 

สลายการบ้านหมดไปรึยัง” 

           “หมดแล้วค่า” ฉันลากเสียงยาวล้อเลยีนและถามต่อไปโดยไม่ลังเล “เมื่อตะกีเ้ปิดวงอะไรกนัน่ะ เห็นคุยกันสนุกเชียว

นะ” 

           “อ่า...เล่นไพ่น่ะ สลาฟไง” เธอหัวเราะแห้งๆ และหยิบไพ่ส าหรับหนึ่งขึ้นมาโชว์พร้อมกับสับไพ่ให้ดู“ท าไมเหรอจ๊ะ 

เพื่อนเลิฟท่ีน่ารัก” 

           “เหรอ...ไม่ใช่ก าลังกระจายข่าวเรื่องฉันกับวิซิอัสเหรอ” น้ าเสียงหวานๆของฉันเปล่ียนเป็นน้ าเสียงที่โกรธจดั พร้อม

กับหยิบกระเปา๋ชเูหนือศีรษะตั้งทา่จะปาใส่ 

           “ไม่ใช่นะ!” มิฌองค์ยกแขนมาบังและย้อนกลับ “เรื่องเธอกบัวิซิอัสน่ะ เอริคต่างหากล่ะย่ะ! ฉันก าลังชว่ยเธอแก้ขา่ว

อยู่นะ” 

          “แน่ใจนะ วา่แก้ ไม่ใช่ซ้ าเติมน่ะ” ฉันเค้นเสียงออกมาจากรอยยิ้มแหง่ความฝืนสุดๆ 

          “แก้ซี!้ ยัยบ้า” ยัยมฌิองคลุ์กขึ้นและท้าวสะเอว “ฉัน เพื่อนเธอนะ ไม่ใช่ศตัรูที่จะต้องใหเ้ธอซวย” 

          “แต่เมื่อตะกี้ที่ตัง้วงนินทากันอยู่นี”่ ฉันวางกระเป๋าและใช้นิว้จิ้มไปท่ีบ่า 

          “ก็แก้ข่าวเรื่องเธอไงเล่า!” เสียงแป๋นๆกลับมาอีกครั้ง 

          “แล้วท าไมมันมีขา่วโคมลอยบ้าๆแบบนี”้ แววตาที่ขุนเคืองของฉันจ้องไปมองหญิงผู้น้ัน 



          หญิงสาวผมสีน้ าตาลแดงถอนหายใจอยา่งเหลืออดเหลือทนและพูดต่อ 

          “ตอนแรกมันไม่ดงัมากหรอก แต่พอคนเลา่มันมาจากปากของเอริคเองน่ะ มันก็เลยดงัขึ้นมา พอๆกับข่าวเมื่อ3ปี

ก่อนที่เอริคชอบเธอน่ะ”  

           .....โอเค! ไอ้ข่าวเรื่อง3ปีกอ่นมันจริง...จนทุกวันน้ีก็จรงิอยู่...แต่...เอริค! นายไม่น่าพูดเลยยยยยย....รู้มั๊ย.. 

           “เธอช่วยเล่ารายละเอยีดข่าวให้หน่อยซิ” ฉันหยิบหมอนจากใต้โต๊ะขึ้นมาและปดัฝุ่นออกเล็กน้อย 

           “ได้ย่ะ” มิฌองค์หยิบหนังสือพิมพ์โรงเรียนขึ้นมาบนโต๊ะและอ่านให้ฉันฟังตรงหัวข้อใหญก่ลางหน้าหน่ึง “หนุ่มบา

สป๊อบปูล่าสดุฮอต เอริค ฮาร์เดินลอร์ด โดนหนุ่มปริศนาหนา้หล่อลากดิน ชงิจีบตดัหน้า เทพธดิาสดุแสบตาสี

เลือด งานนี้ยังอุ้มโชว์ อ้างว่า ช่วยเหลือ หนุ่มบาสเดอืดดาล ประกาศกร้าวภาษาเลอืดสนี้ าเงิน Don’t touch my 

honey!” 

           ”พระเจ้า!” ฉันเอามือกุมหัวและแหกปาก “ ใครก็ได้บอกทเีหอะวา่ มันไม่ใช่เรื่องจริงนะ” 

           “จะไปรู้มั๊ยล่ะย่ะ! ต่อนะ” มิฌองค์ส่งเสียงแหลมอ่านต่อ “เอริคโกรธสุดขีด เมื่อพบว่า มีหนุ่มผมสีเงินหล่อคมราวกับ

เจ้าชายรูปงามมายุง่กับหนู เฟรยา่ โนคาเอล สาวน้อยสุดแสบบัญชีด าแหง่ฝ่ายปกครองเขา้ จากที่เขาเล่ามานั้น เรารับรู้

เพียงแค่วา่ หนุ่มคนนั้นชื่อว่า วิซอิัส เป็นเจ้านายที่แม่สาวน้อยผู้นี ้ถูกใชง้านเธอไปท าเมื่อหลายวันก่อน จนเธอเจ็บตวัถงึ

ขนาดเป็นแผลถกูแทงลึกราวกับถูกเหล็กแหลมแทง หนุ่มสุดป๊อบอาสาจะพาเธอมาโรงพยาบาล ทว่าเธอไม่ยอม แต่พอชาย

คนนั้นเสนอน้ันเธอกลับยอมใหเ้ขาอุ้มอยา่งา่ยดายมาส่งถึงโรงพยาบาลซะนี่” 

           .....รู้ได้ไงฟะว่าเราถกูเหล็กแหลมแทง.....แล้วฉันไม่ได้ยอมให้หมอนั่นอุ้มดว้ย!...มิฌองค์พูดต่อ 

           “หนุ่มป๊อบของเราต๊กกะจายกับส่ิงทีเ่ห็นภาพน้ัน เมื่อสง่หวานใจของเขาเข้าห้องฉุกเฉินแล้วนั้น ก็มีเรื่องกับชายคน

นั้นถึงกับจะชกกันเพราะเรื่องอุม้นั่นแหละ ฝ่ายนั้นบอกว่า แค่ชว่ยเหลือ มิน่าเจตนาแตะอัง๋ แต่เอริคยังดีที่หมอฝึกหัดคนน้ัน

มาห้ามทัน ไม่อย่างนั้น คงต้องเขา้โรงพยาบาลด้วยอีก2คน เขาบอกว่าเขาไมช่อบขี้หน้าหมอนั่นมากๆ และไม่อยากให้หมอ

นั่นยุ่งกับเธอเลยแม้แต่น้อย ถ้าเขาไม่ห่วงแม่เขาที่อยู่บา้นคนเดียวอยู่นั้น เขากจ็ะไปเฝ้าไขเ้ธอเอง” 

           “อาการของสาวแสบบัญชีด านั้นดูท่ากระอกักระอว่นน่าดู ขาขวามีบาดแผลลึกไม่พอ ยังบอบช้ าภายในไปท้ังร่าง

ราวกับไปกระแทกหรือต่อสู้จนเจยีนตายกับใครมา หมอบอกวา่ตอ้งให้นอนพักสองวันถงึจะปล่อยออกจากโรงพยาบาลได้ 

เอริคของพวกเรานั้นใจปล้ า ลงทนุควักเงินจา่ยทกุอยา่งให้ เพื่อเธอคนเดียวเทา่นั้นและเขายงับอกอีกว่า เขาเป็นห่วงเธอ

มาก ไม่อยากให้เธอไปท างานกับชายคนนั้นอีกแล้ว  และประกาศด้วยภาษาอังกฤษว่า ใครหน้าไหนก็ตามอย่ายุ่งกับที่

รักของฉนัเด็ดขาด! โดยเฉพาะหนุ่มปริศนาคนน้ัน” 

            ฉันไปเป็นท่ีรักของนายตัง้แต่เมื่อไหร่กัน! เอริค.....แค่เพื่อนเท่านั้นนะ!.... 



           “จบข่าว” สาวผมสีน้ าตาลแดงพับหนังสือพิมพ์และยดัใส่ล้ินชักตามเดมิ เธอมองฉันและพดูต่อ “เอาล่ะ เฟรยา่จ๋า 

เธอจะท ายังไงต่อไปล่ะ” 

           “ไม่รู้ซิ” ฉันท าหน้าเบ้  

“กร๊ิงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง” 

           เสียงออดแห่งความตายดงัขึ้น.....ฉันหยิบสมุดจดการบ้านและตารางสอนมาดู...เวร...คาบแรกก็เลขหลักเหรอเนี่ย

....ไม่อยากเจอหนา้เจสสิกา้ เลย...ยัยนี่เป็นใครหรอ...ฉันจะแฉให ้

           ยัยนี่เป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองและสอนเลขหลักพวกม.ปลาย....แต่งตัวระเบียบเรยีบร้อยและรวบมวยผมสูงสีมว่งที่

ย้อมซะเข้มตึงเปีย๊ะ ไม่มีปอยผมตกลงมาซกัเส้นเดยีว.....แววตาสีน้ าตาลเข้มที่แหลมเฉียบคมและมองเห็นทุกอย่างยิง่กว่า

แมลงวันท่ีสามารถมองเห็นได้360องศา เพื่อจับผิดเดก็....เวลาเดนิน้ันจะเดินยงักับนางแบบ.....จริงๆ...ช่างเป็นการเดินท่ีนา่

ประทับใจ.....ไม่มีใครจ าไม่ได้ ยกเว้นคนเป็นโรคอัลไซเมอร์น่ะแหละ.... 

         เด็กส่วนมาก กลวัยัยนีจ่นขึน้สมอง เพราะ บทลงโทษที่รุนแรงของยยันี่....แต่ฉันไม่กลัวหรอก....จะกลัวท าไม...โดนยัย

นีเ่ขียนใบทัณบนฑ์ไปสองครั้งแล้วนี.่.... 

           .......เหลือแค่เดียว จะเป็นไรไป!....... 

           หนุ่มสาวในชดุยูนิฟอร์มสีครีมและเขียวตา่งรีบไปน่ังประจ าท่ีของตนและหยิบหนงัสือปกม่วงเล่มหนามาวางบนโต๊ะ 

ร่างสูงใหญ่ร่างหน่ึงเดินเขา้มาในห้องอย่างนิ่มๆ ทุกสายตาจับจ้องมาที่ฉันกับเขา เขาเดินมานัง่ที่ของเขา นัยน์ตาสีเขียว

ครึ้มปรายมามองที่ฉัน 

          “เฟรย่า! หายดีรยึัง” น้ าเสียงที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงถามทันที “เมื่อวานฉันไมได้ไปเยีย่มเธอ มันท าอะไรเธอรึ

เปล่า! บอกฉันได้เลยนะ! ฉันจะไปจัดการมันเอง” 

          ทายซิ...คนที่ถามแบบนี้....เป็นใครเอย่...... 

          “เอ่อ...ฉันยังอยู่” ฉันยิ้มฝืนๆ “หมอนั่นมันไม่ท าอะไรฉันหรอก” 

          “แน่ใจนะวา่มันไม่ท าน่ะ” คิ้วสีทองหนาชนกันด้วยความระแวง “ฉันว่า เธออย่าไปท างานของหมอนั่นเลยเดี๋ยวฉันหา

งานท่ีดกีวา่ใหเ้ธอได้นะ” 

          ......พูดซะยังกับฉันอยากท างานของหมอนั่นนักล่ะ....แต่ก็ดีเหมือนกันนะ...จะได้สบายซกัท.ี..ฮะๆๆๆ...... 

ถ้าเจ้าปฏิเสธ... แสดงว่าเจ้าสมองฝ่อ ล่ะซิท่า 



           ค าพูดประโยคนั้นผุดขึ้นมาที่สมองของฉัน.......หนอย!.....นึกถึงค าพูดหมอนั่นมันน่าเจ็บใจชะมัด.....ยิ่งนึกถงึไอ้

รอยยิ้มกวนบาทานั่น......อยากจะถีบเขา้หน้าซกัเปร้ียงจริง๊ๆ..... 

          “เสียใจนะ! เอริค” ฉันปฏิเสธเสียงแขง็ “ฉันยังเลิกไม่ได!้” 

          “ท าไม!” ชายหนุ่มถามด้วยความผิดหวัง “งานท่ีท าให้เธอเจ็บตัวขนาดนี้ เธอยังจะ.....” 

          “บอกไม่ได้เอริค” ฉันตอบไปผ่านๆด้วยน้ าเสียงที่เก็บอารมณ์ให้มากที่สุด “เอาเป็นว่าหมดงานเมื่อไหร่ ฉันจะบอก

และกัน” 

“ปึ้ง!” 

          ทุกสายตาจับจ้องไปท่ีต้นเสียงนั้นทันที มือของพวกเขารีบหยิบหนังสือเล่มหนาๆมาวางบนโตะ๊อัตโนมัติ ร่างบางรา่ง

หน่ึงก้าวขาฉับๆเข้ามาในห้องและจับผิดเหล่านกัเรียนท่ีอยูข่้างหน้า โดยเฉพาะ....ฉันน่ีเอง...... 

           “สวัสดี โนคาเอล” เสียงดดุันและปนไปด้วยเสียงแหลมปีด๊ “เมื่อ5วันก่อน เธอไปไหนมามิทราบ” 

           “ท างานค่ะ” แววตาของฉนัส่องประกายไปดว้ยความแน่นอน 

           “เหรอ” เธอหัวเราะเหอะๆในล าคอและโยนหนังสือพมิพ์ลงบนโต๊ะครู  “งั้นหลังหมดคาบน้ี เธอช่วยค าอธิบายให้ฉัน

จากในหนังสือพิมพเ์มื่อเช้าหน่อยซิ วา่เธอไปท างานอะไร ถึงเป็นเรื่องขนาดนี้” 

           ทุกคนหันมามองที่ฉัน แววตาได้บง่บอกความต้องการอยากรู้ค าตอบทีแ่ท้จริง 

           “ได้ค่ะ” ฉันเลิกคิ้วและยิม้ปุ๊บปั๊บให้ “หนูตอบครบทุกประเดน็ท่ีคุณถามแน”่ 

           เธอกวาดสายตาไปรอบๆห้องอีกครัง้ และเริ่มเกริ่นสุนทรพจน์แสนน่าอภิรมย์ให้ฟัง 

           “วันน้ีฉันมีข่าวดีมาแจ้งพวกเธอ2เรื่อง “น้ าเสียงรื่นหูแต่เตม็ไปด้วยความเย้ยหยันไดเ้อ่ยกับทุกคน “เรื่องแรก ครูเลซี่

ไปท างานท่ีองักฤษตัง้แตเ่มื่อคืน กว่าจะกลับก็อกีหน่ึงอาทิตย์ เพราะฉะนั้น ฉันจะมาประจ าชั้นแทนครูเคา้เอง” 

           อะไรนะ!....ไม่จริงน่า......นี่ดีหรอเนี่ย!.....ครูเลซี่!.....ครูไปท าไม๊!......นี่ความซวยเริ่มรุมเร้าหรือยังไงกันนะ ตัง้แตเ่จอ

หมอนั่น.....สงสัยหมดเรียนวันนีต้้องหาพวกหมอดูมาสะเดาะเคราะห์หน่อยและ..... 

           “เรื่องที่สอง มีนักเรยีนใหม่จากทรานซิลวาเนียยา้ยมาเรยีนท่ีนี่” เธอพูดต่อ “เขาไม่พดูเทา่ไหร่มากนัก ยงัไงกช็่วย

ดูแลเขาด้วยล่ะกัน” 

          ทุกคนในห้องตา่งหันไปคยุกันอยา่งตื่นเต้นกันใหญ่ ยกเว้นฉันท่ีพยักหน้าไปงั้นๆ...นักเรียนใหม่เหรอ.......เฮ่ย.....

เดี๋ยวจะว่าไปแล้ว...เมื่อคืน....หมอนั่นก็..... 



          “พรุ่งนี้ไปเรียนเหรอ” เสียงเยือกเย็นถามมา  

          “ใช่...” ฉันเก็บสมุดยดัใส่กระเป๋า 

          “เรียนท่ีไหน” เขาถามต่อ 

          “ที่โรงเรียน นานาชาตคิาเวลอส แถวบูคาเรสต์น่ะ” ฉันเงยหน้าขึ้นมา สายตามองฉันด้วยความระแวงเล็กน้อย “ถาม

ท าไม” 

          “เปล่า” เขาเอาแขนของเขาก่ายหน้าผาก ร่างของเขานอนอยู่บนโซฟาเก่าๆทีเ่ต็มไปดว้ยฝุ่น “ก็แค่อยากรู้เทา่นั้น” 

          ......อย่าบอกนะว่า..... 

          “เอ้า เขา้มาไดแ้ละ!” เจสสิก้ามองไปท่ีประตูห้องและเรียก 

          ทุกสายตาจับจ้องไปท่ีประตูบานน้ัน ร่างสูงร่างหน่ึงเดินเขา้มาอยา่งเนิบๆ และยิ่งกวา่มนต์สะกดทั่งหล้า พวกผู้หญิง

ต่างหันไปคยุกันอยา่งเซง็แซ่และชื่นชมมาก จนพวกผู้ชายเกิดความหมั่นไส้ในคนๆน้ี ร่างนั้นเดินมาเรื่อยๆและหันมามองที่

ฉัน.....ฉันท าหน้าเหยเกทันทีเลย....ให้ตายซ!ิ...นี่จะตามหลอกหลอนฉันไม่เลิกรึไง .....จะใครซะอีกล่ะ...ก็... 

           “นี่คือ  วลาด วิเซียส” เจสสิก้าพูดต่อไป “พึ่งเรียนจบปริญญาโทจากอเมรกิา   อยากใช้ชีวติวัยรุ่นก็เลยมาเรียนต่อ

ที่น่ีก่อนไปท างาน”  

           ....เรียนจบบ้าอะไรล่ะ....แวมไพร์เนี่ยนะ จบปริญญาโทจากUSA....น่าข าส้ินดีเลย เฮอะๆ....พวกสาวๆทุกคนยิม้

ด้วยความยินดีเมื่อรับข้อมูล คาดได้เลยวา่ จ้องจะจีบหมอนี่ชัวร์ๆ.... 

           “พูดแนะน าตัวหน่อยซิ วลาด” เสียงดุดันของเจสสิก้าส่ัง 

           เขาพยักหน้า แววตาสีเขยีวมรกตคู่นั้นได้มองไปรอบๆห้อง มันยังคงแฝงไปดว้ยความเยือกเย็น ลึกลับและน่ากลัว

อยู่เหมือนเดิม ถงึแมว้่า เรือนผมสไลด์ของเขาจะกลายเป็นสีด าสนิทกับชุดยูนิฟอร์มโรงเรียนของฉันจะท าให้หมอนั่นดูดขีึ้น

ก็เถอะ 

           “เรียกผมวา่ วิซิอัส ก็ได”้ เสียงเยือกเย็นจับใจวา่ไปและโค้งตัวลงเล็กน้อย “หากท าอะไรผิด ขอความกรุณาเพื่อนๆ

ทุกคนด้วย”  

           พวกสาวๆยิม้กว้างและรีบหันไปคุยมากกวา่เก่าซะอีก หมอนี่มันน่าหมั่นไส้ชะมดั ฉันหันไปมองขา้งๆ เห็นมิฌองค์

หยิบมือถือมาและก าลังจะถ่ายรปูหมอนี่ ส่วนเอริคน่ะเหรอ...เหอะๆ....ดูท่าเขาจะจ าหมอนี่ได้แม่นจริงๆ มือของเขาก าแน่น

มากราวกับจะเตรียมตัวซัดหน้าหมอนี่ตลอดเวลา 

           “เอาล่ะ จะให้ฉันเลือกที่หรือเธอจะเลือกเอง.” หญิงมวยสีมว่งมองไปรอบๆต าแหนง่ที่วา่ง  



           พวกสาวตา่งเริ่มหันไปมองที่ว่างอีก2-3ที่และลุ้นให้มานั่งใกล้กับตัวเอง แมแ้ต่ ยัยมิฌองค์กด็้วย....สายตาที่เย็นชา

มองตรงมาที่ฉัน....เวรล่ะซิ....ที่น่ังข้างฉันก็ดันวา่งซะดว้ย..... 

           “ผมขอเลือกเองครับ” เขาว่า “ผมขอนั่ง.......” 

           พวกสาวๆทุกคนต่างตัง้ใจฟังค าพูดของคนๆนั้น..วซิิอัส! ไปท่ีชอบที่ชอบเหอะ...อย่ามาเล๊ย..... 

          “ข้างหลังคนผมสดี าคนนัน้น่ะครับ”...โอ...ไม่นะ...พวกสาวต่างหันขวับมาจ้องที่ฉันอย่ากินเลือดกินเนื้อเล็กน้อย.... 

            เจสสิก้าส่งสายตาขู่เข็ญใส่ฉัน 

            “ไปน่ังได้และ” เธอว่า ชายหนุ่มเดินไปทันที เธอพูดกับฉันด้วยลากเสียงชา้ๆแตเ่ดด็ขาด 

           “โนคาเอล....ดูแลและแนะน าวลาดพวกเพื่อนๆดว้ยล่ะ” 

            ฉันยิ้มแหยๆ แตก่็กัดฟันตอบด้วยความฝืนใจเต็มพิกดั.....ท าไมฉันจะต้องมาคอยดูแลหมอนี่ด้วยฟะ.... 

            “ได้ค่ะ มิส” 

            ชายรา่งสูงไดเ้ดินผ่านไปอย่างสง่างาม...สมแล้วทีเ่ป็นเจา้เมืองจรงิๆ เดินทีท าให้พวกสาวๆจอ้งไม่กระพริบตางั้นล่ะ

...ฉันเหลือบไปมองด้วยความหมัน่ไส้เต็มทน....เมื่อเขาเดินผ่านโตะ๊ของฉันและโต๊ะของเอริค  

ฉันช าเลืองมองชายผมสีนิลสนิทและจะถามไปทันที แต่...... 

            “ที่น่ีไม่ต้อนรับคนอยา่งนาย....”ชายหนุม่ผมสีทองหันไปถามก่อนฉันซะอกี “กลับไปซะ อย่าคิดว่าฉันไม่รู้

จุดประสงค์ของนายนะ” 

            พูดไปท าไม๊ เอริค.....มีเรื่องกันแน่เลย เชา้นี้.....น้ าเสียงของเอริคที่ถามไปนั้นเด็ดขาดและดงัมากจนทุกคนหันมา

มองดว้ยความสงสัย ชายหนุ่มรา่งสูงหยุดเดินและหันมามองผู้ถามอย่างชา้ๆ เอริคจ้องหน้าเขาและพูดต่อไป 

            “คิดวา่เปล่ียนสีผมฉันจะจ าไม่ได้เหรอ  ว-ิซิ-อัส” 

            เสียงซุบซิบนินทาไดเ้ริ่มเซ็งแซ่ทันที เจสสิก้าได้แต่จ้องมองพวกเขาสองคนเหมือนกับต้องการดูเหตุการณ์ที่อยูเ่บื้อง

หน้า.....ตายๆๆ.......หมดคาบน้ีฉันต้องชิง่หนีพวกนกัข่าวและ...มฌิองค์นั้นกระพริบตาปริบๆและหนัมามองฉัน สีหน้าของ

เธอเตม็ไปด้วยความสนุกเต็มที่ ราวกับจะถามว่า ‘รถไฟชนกนัเปน็ไงบ้างจ๊ะ เพือ่น’ ฉันเอามือกุมหัว...ไม่อยากจะคิดถึง

เหตุการณ์ล่วงหน้าเล๊ย.....มีถึงเลือดและห้องปกครองแน!่..... 

            ชายหนุม่แทนที่จะตอบโต้กลับน้ัน กลับนิ่งสนิท ไม่ไหวติงต่อค าพดูที่ถูกโตม้า  

            “นายต้องการอะไรกันแน่” เอริคถามต่อไปดว้ยความสงสัยและเคลือบแคลงใจ 



            วิซิอัสเหลือบตามามองกลับ แววตาของเขาเต็มไปดว้ยความนิ่งสงบและคลุมเครือ น่าสงสยัอย่างยิง่ แต่เขาตอบ

ด้วยน้ าเสียงกระซิบที่แผ่วเบาดัง่สายลมอยา่งมั่นใจ 

            “ก็แค่...อยากมาดูพฤตกิรรมของลูกน้องก็เทา่นั้น”.....จับผิดล่ะซิไม่วา่...... 

            “บอกมาตามความจริงดกีว่า ผู้ชายด้วยกัน ดูก็รู้...” เอริคเลิกคิ้วและยิม้กริ่ม แตม่ันเต็มไปดว้ยความเกลียดชงั “อ้าง

ได้ดีนี”่ 

            ฝ่ายตรงข้ามมิตอบส่ิงใดไป เขาเพียงแคย่ืนนิ่งเทา่นั้น   

            “พรุ่งนี้จะมกีารแขง่บาสเกตบอลคัดเลือกพวกตัวจริงตัวตอ่ตัว” เอริควา่ต่อ “ฉันจะขอท้าแขง่กับนาย! ถ้านายชนะ

ฉัน....นายก็เอาเฟรยา่ไป....แต่ถ้านายแพ้...”  

            เขากดเสียงแน่นและชี้หน้านักเรียนใหมค่นนั้น 

            “นายจะต้องไปจากเฟรยา่! และอย่ากลับมายุ่งกับเธออกี! ค่าเหน่ือยของเธอก็ไมต่้องจา่ย ฉันจัดการแทนนายเอง”  

            ....แข่งท าเพื่อ!.....ไอ้บ้า!....คิดอะไรบ้าๆฟะ......มันงี่เง่ากนัหมดและ....ฉันก็ไม่ใช่สิ่งของนะ!.....ยกให้ฟรีๆได้ไง! 

            “ตกลง” .....เจริญ!....บรรเจิดมาก!....หมอนี่ก็เอากับเขาดว้ยหรอเนี่ย! 

            “สองคนน้ันน่ะ พอได้และ” เสียงตดับทสนทนาดงัขึ้น....ขอบคุณมาก เจสสิกา้ที่ช่วยตดับทสนทนางี่เง่าแบบนี้น่ะ 

สายตาเฉียบคมหันมามองที่ฉันแทน “โนคาเอล บังเอิญครูเลซีเ่ค้าฝากถามเธอว่ารายงานประวัติศาสตร์ของเธอทีจ่ะส่ง

มิสเตอร์ สติกซ์   เธอจะท าเรื่องอะไร.....” 

             อ่ะ....ซวยและ....ยังไม่ได้คิดเลย.... 

             “ฉันนับถอยหลัง5วิ ถ้าไม่ตอบ ฉันบังคับ”....เฮ้ย....เดี๋ยวซิ.... “5 4 3...” 

             “เดี๋ยวค่ะ!” ฉันรีบพูด “เรื่อง......” 

             “เรื่องอะไร!” เจสสิก้าจ้องไม่กระพริบตา 

             “เอ่อ.....” หัวสมองของฉันตอนน้ีเต็มไปดว้ยความวา่งเปล่าและมองมาที่หมอนั่น หมอนั่นมองกลับและเดินมานัง่ที่

ของตนอยา่งนิม่ๆ “เรื่อง.........” 

             “ 3...2” เธอพูดต่อ 

             “โอเคค่ะ! เร่ือง แวมไพร!์” ฉันตะโกนล่ันไป  



              ความเงยีบกลับมาครอบง าอีกครั้ง มิฌองค์อา้ปากหวอ เอริคเลิกคิว้ ส่วนวซิิอัสน่ะเหรอ หมอนั่นขมวดคิว้ชนกัน

ด้วยความไม่พอใจ ทุกสายตามองมาที่ฉันอยา่งไม่อยากจะเชื่อ....ก็แหงล่ะ.....ในประวัติศาสตร์ยุคศตวรรษที่16มันมีที่ไหน

ล่ะ?.... 

 

            “นายมาที่ร.ร.ของฉันท าไมไม่ทราบ ว่างงานนักมากรึไง การทีน่ายมาน่ะ มันจะสร้างเรื่องให้ยุ่งยาก

มากกว่าเก่าอีกนะ” ฉันโวยแหลกและเหวีย่งกระเป๋าใส่ชายหนุ่มผมสีนิลทันที เมื่อเอาของจากล็อก 

เกอร์หลังเลิกเรียน  

           ชายหนุ่มรับกระเปา๋ของฉันทัน บริเวณล็อกเกอรเ์ต็มไปดว้ยเสียงเซง็แซ่ที่หนักกวา่เก่า..ปกตมิันก็ดังอยู่แล้ว ยิง่ดงั

เข้าไปใหญ่...เมื่อหมอนี่มาอยู่ที่นีด่้วย  ขอบ่นเลย วันน้ีมีคนมามงุหน้าห้องฉันทั้งวัน เพื่อมาดูหน้าหมอนี่น่ะ....ที่น่ันมีเสียง

ซุบซิบนินทาดงัลอยมา 

          “ดูนั่นซิ คนนี้ไงที่ท าเอรคิเดือดได้น่ะ” 

          “เหรอ ก็หล่อดีนี่...มิน่าท าไมเอริคถงึเดือดขนาดลงหนังสือพิมพ์เลย” 

          “แต่อิจฉาเฟรย่านะ โดนคนหล่อสองคนมาแย่งตวัเองอยูเ่นีย่ ฉันอยากเป็นบา้งจัง” 

          ....ให้ตาย....อิจฉาหรอ.....มาเป็นฉันซี้......แล้วจะรู้ซึง้เลย..... 

          “เรื่องของขา้....อย่าแส่” เสียงเยือกเย็นว่า 

          “เฮ้ย! ค าพูดนั้นฉันควรจะพูดมากกวา่นะ!” ฉันแหวใส่! มือที่อ่อนนุ่มและเล็กเรียวทั้งสองข้างของฉันจับกระชากคอ

เส้ือหมอน่ันเขา้! และเขย่าๆๆๆ เสียงซุบซิบนินทายงัคงดังเรื่อยๆ “บอกมาเดี๋ยวนี้นะ! ว่ามาที่น่ีท าไม๊! จะบอก หรือไม่บอก!” 

          “ท าไมข้าจะต้องบอกเจา้” เสียงเรยีบนิ่งตอบมา สีหน้าของเขาตายดา้นเช่นเคย “ลูกน้องห้ามยุ่งยากเรื่องเจ้านาย ยิง่

เป็นวัยวุฒิที่ต่ ากว่ายิ่งไม่ตอ้งเสนอหน้าถามเลย”  

           เขาแกะมือของฉันออกและโยนกระเป๋าของฉันคืน เท้าทัง้สองข้างของเขาเดินไปขางหน้าดว้ยบุคลิกที่สงา่งาม จน

พวกสาวๆมองไม่กระพริบตาดว้ยความหลงใหล ฉันยืนน่ิงอยู่และกดัฟันแน่น พร้อมกับไม่ลังเลที่จะโต้ไปและเดินไล่ตาม

หมอนั่น 

           “ในเมื่อนายบอกวา่ลูกน้องไม่สิทธิ์ยุ่งเรื่องเจ้านาย งั้นเจา้นายก็ไม่สิทธิ์ยุง่เรื่องลูกน้องเหมือนกัน” 

           หมอนั่นหยุดเดินและหันขวับกลับมาช้าๆ สายตาเยือกเยน็จับจ้องมา 



           “แต่....กรณีของเจ้าต้องยุง่” 

           “แล้วท าไมต้องยุ่ง” ฉันหยุดเดินและยืนท้าวสะเอว 

           ชายหนุ่มชะงักเล็กน้อย เขานิ่งเงียบซักครู่ พร้อมกับถอนลมหายใจเบาๆ และพูดต่อ 

           “นิสัยเจ้ามันธรรมดาเหมอืนชาวบา้นมัย๊! คนอื่นเขาท าอยา่ง! เจ้าท าอกีอย่าง!” ชายหนุ่มรกุ “คนอื่นเดินหนา้! เจ้า

กลับถอยหลัง! คนอื่นอยู่ในระเบยีบ! แต่เจ้ากลับแหกเป็นจุล! คนอื่นเขาชอบแบบน้ี! เจ้ากลับต่อตา้น!ไม่สนใครทั้งนั้น...

และอีกอย่าง....” เขาเริม่หรี่เสียงลงเบาบางจนแทบจะไม่ได้ยิน “หากประตมูิติเปดิได้อีกครัง้ เจา้คดิจะเบี้ยวไม่กลับไปกับข้า

ด้วย เพราะ ใจของเจา้เองก็อยากจะกลับบ้านอยูแ่ล้วใช่มั๊ย” 

           .....ชิ....หมอนี่รู้หมดแล้ววา่ฉันคิดอะไรอยู่....ใช่ๆ....ฉันตั้งใจจะไม่กลับไปท่ีนั่นอีกแล้ว!....กลับไปเป็นเบ้อีกรอบเพื่อ

อะไรล่ะ...หนีหัวซุกหัวซุนจนตัวเองเจ็บปางตายขนาดนี้น่ะ....สู้นอนเล่นอยู่ที่น่ีดีกว่าตัง้เยอะ 

           ฉันเดินเข้าใกล้ๆหมอนั่นและมองหน้าหาใส่เขาจน 

           “แล้วจะท าไม” ฉันท้าด้วยน้ าเสียงเกรี้ยวกราดจนทุกคนมองด้วยความสงสัย “ใช!่ ฉันจะเบีย้ว! ใครเขาอยากจะเป็น

เบ้นายตลอดชีพล่ะ เงินก็ไม่ได้ แถมยงัต้องท าทุกอย่าง เห็นฉันเปน็ตัวอะไรไม่ทราบ ผู้รับใช้คนโปรดหรือไง!” 

           ทันใดนั้นแววตาของเขาเต็มไปด้วยความเดือดพลา่น! ชายหนุ่มบีบต้นแขนของฉันแรงจนเป็นรอยและจ้องหน้าฉัน

ด้วยความโมโห 

           “ข้านึกไม่ถึงว่าเจา้จะเห็นแก่ตัวแบบนี้นะ เฟรย่า! รู้ไว้ซะด้วย! ข้าเองก็ไม่ได้อยากใหใ้ครมาเดินตามแจเหมือนกัน! 

หากไม่มเีจา้! ซาตาเรสจะต้อง......” 

“กึ้ง!” 

           จู่ๆแววตาสีมรกตได้เบิกกว้างขึ้น เสียงทีต่วาดดว้ยความโกรธเกรี้ยวได้เงยีบไปไม่มีสาเหตุ ชายหนุ่มราวกับมีอะไร

บางอยา่งจุกตดิที่คอ เขาหันหลังไปมองทันทีและกวาดมองไปรอบๆราวกับหาอะไรบางอย่าง เขาปล่อยฉันออกมา ฉันปัด

แขนเล็กน้อยและมองหน้าเขาเพือ่ที่จะหาเถียงเขากลับ แต่สีหน้าของเขาดเูครียดมาก....เกิดอะไรขึ้นกันแน่นะ.... 

           “นี่! มีอะไร” ฉันชักเอะใจกับพฤติกรรมของชายหนุม่ เขากลับไม่ตอบและเดินหันหลังไปดื้อๆแทน....อีกและ...มีอะไร

เอาแตเ่งยีบเนี่ย....“เฮ!้ รอด้วยซิ นี่คิดจะไปจะมาบอกมั่งซี้!” 

           ชายร่างสูงได้เดินจ้ าพรวดโดยไม่สนใจคนรอบข้างแม้แต่นอ้ย....อะไรฟะ...จะไปไหนก็บอกมั้งซี้...ฉันเร่งฝีเทา้ใหเ้ดิน

ไล่ตามเขาทัน....กว่าจะทันก็ปาไปนอกโรงเรียนและ.... ฉันเดินไปขนาบข้างและมองหน้าเขา แววตาที่ลึกล้ าคู่นั้นเต็มไป

ด้วยความเคลือบแคลงใจ 



         “จะบอกได้ยงัวา่มีอะไรน่ะ” ฉันกระซิบถาม “ท าไมหน้าเครียดขนาดนั้นน่ะ” 

         “...............” 

         “นี!่ ตอบหน่อยซี!้” ฉันยืนขวางทางเขา “บอกมาวา่มีอะไรย่ะ! ถ้าไม่บอก ฉันกจ็ะยืนขวางนายแบบนี้!” 

         ชายหนุ่มหยุดเดิน เรือนผมสีด าสนิทของเขาถกูพัดปลิวอกีครั้ง นัยน์ตาคู่นั้นส่องใหเ้ห็นความสุขุมและเงียบสนิท 

         “เปล่า....ไม่มี” ค าตอบส้ันๆออกมาจากปากเขา 

         ฉันมุ่นคิ้วเขา้หากัน ชายหนุ่มเบี่ยงตัวและเดินผ่านฉัน ฉันหันหลังและเดินตามเขาต่อ 

         “บอกมานะ! ว่ามีอะไร” ลูกอ้อนของฉันเริ่มถูกงัดออกมาใช ้ฉันเกาะแขนเขาและเขยา่ๆพร้อมกับมองเขาด้วยสายตา

ออดอ้อนเหมือนท่ีฉันเคยขอเงินจากพ่อมาสามหมื่น “บอกมานะ!” 

          ชายหนุ่มเหลือบตามามองด้วยความเย็นชาและไม่ไวว้างใจใส่ฉัน สายตาคู่นั้นมันเย็นเยือกจับขั้วหวัใจจนฉันรู้สึก

ผวาเล็กน้อย ฉันค่อยๆปล่อยมือออกจากแขนเสื้อของเขา 

          “โอเคๆ ฉันไม่เซ้าซี้ก็ได”้ ฉันยอมแต่โดยดี...ก็เวลาหมอนี่ไมพ่อใจ.....มันน่ากลัวนี่หว่า..... 

          ฉันกับเขาเดินไปเรื่อยๆดว้ยความเงียบสงบ ตามทางจนไปถึงยา่นใจกลางเมอืง ที่น่ันมีรถรามากมาย แล่นผ่านไปมา

ตามสัญญาณไฟจราจร ผู้คนที่เพิง่เลิกจากที่ท างานและโรงเรียนตา่งเดินไปมาหยุบหยับราวกับหนอนตัวเล็กๆจ านวนมาก

ยั๊วะเยี๊ยะ ฉันหันไปมองหมอนั่นอกีครั้ง ดเูหมือนหมอนั่นไม่สบายใจเท่าไหร่...แค่เห็นหน้าก็รู้และ....ให้ตาย!....อยากรู้จะแย่

อยู่และว่าหมอนี่มาที่โรงเรียนท าไม แถมยงัเห็น(หรือรู้สึก)อะไรบางอย่างแน่ๆแล้วไม่บอกอกี 

          ......แต่ถ้าถามและเถยีงไปตอนน้ีหมอนี่ไม่มีอารมณ์ตอบดว้ยแหงม๋ๆ......แถมยังโดนว๊ากชัวร์.....เออ...จะว่าไปเราก็

ยังไม่ได้เทีย่วเลยนี่หวา่...ผ่านไปตั้ง5วัน.....ยังไม่ได้ซื้อบะหมีก่ึ่งส าเร็จรูปเลย....ไม่มีนี.่...อดตายแน่ 

          “นี!่ มาถงึที่น่ีไม่คิดจะเทีย่วเลยรึไง” ฉันชวนและสะพายกระเป๋าของฉัน “เผ่ือบางทีนายจะได้เห็นอะไรใหม่ๆบา้งน่ะ”  

          ฉันเดินไปข้างหน้าเขาและหันไปยิ้มแห้งๆให้.....ได้ผลมั๊ยเนีย่....เขาเหลือบตามามองฉันและถอนหายใจพร้อมกับ

เดินมาใกล้ๆและ....ผัวะ!...มือของชายร่างสูงตบหวัแรงๆทีหน่ึง...อีกแล้ว.....ถ้าฉันจ าไม่ผิด น่ีเป็นครัง้4หรือ5นี่แหละที่ตบหัว

ฉัน! ฉันค้อนตาขึ้นใส่อย่างขวางโลกสุดๆ 

          “ตบหัวฉันท ามา๊ย” ฉันแหวใส่และเดินกระแทกเท้าไปหาเขาพร้อมกับชกูระเปา๋ใบน้ัน “สมองฉันจะฝ่อเพราะนาย

แล้วนะ! ไม่สบอารมณ์ก็อยา่มาระบายอารมณ์ซี้” 

          “ข้าไม่ได้อารมณเ์สีย และก็ไม่ได้ระบายอารมณ์ดว้ย” สายตาเฉียบคมดจุมดีแฉลบมา....ชิ!....รู้ทันอีกและ.... “บอก

มาตรงๆเหอะ ว่าอยากเที่ยวน่ะ” 



          ฉันสะอึกลมหายใจชั่วครู่และเม้มริมฝีปาก 

         “เออ! คนชอบเที่ยวอยา่งฉันถูกบังคับให้อยูใ่นกรอบของใครแถวๆนี้มา5วันเต็มๆนี!่” เสียงประชดประชันเต็มทนของ

ฉันระเบิดออกมา “ขอเที่ยวไม่ไดใ้ช่ม่ะ! ไม่ได้ก็บอกมาเล๊ย! ใช่ซี!้ ตอนน้ีนายบงการชวีิตของฉันอยู่นี!่ จะบีบให้ตายในก ามือ

ก็ได!้ จะท าอะไรก็เชิญ!” 

         ชายหนุ่มนิ่งไป เขาก้มหน้าและเงยหนา้ขึ้นมาอีกครัง้ แววตาล้ าลึกและเยือกเย็นสีเขียวมรกตได้มองมา  

        “ข้าไม่ได้บอกซักหน่อยว่าขา้จะไมใ่ห”้ เสียงเย็นๆวา่แต่แฝงดว้ยอารมณ์ขุ่นๆเล็กน้อย 

        “จริงด!ิ” ดวงตาสีแดงเลือดฉานของฉันทอประกายเจิดจรัส...หมอนี่พูดจริงซิ....เอ๊ะ!...แต่แปลกๆ....วันน้ีเป็นบ้าอะไร

ขึ้นมาฟะ.....เดี๋ยวดี...เดี๋ยวร้าย....ฉันมุ่นคิ้วอีกครัง้ “นี.่...ที่พูดมาไม่ได้ตั้งใจจะหลอกฉันแน่นะ!” 

        “ข้าโกหกเป็นเหรอ” ค าถามที่เขาใช้ยืนยันประจ าได้ออกมาจากปากของเขาอกีแล้ว....แต่มันกจ็ริงนะ....หมอนี่ไม่เคย

โกหกหรอก....ถึงแม้ฉันจะพึง่รู้จักหมอนั่นไปแล้ว7วันก็เหอะ....เขาพูดต่อ “ความจริงขา้อยากกลับไปท่ีปราสาทไวๆนะ 

ร าคาญพวกแสงสีในเมือง...แต่เจา้ตั้งใจจะซื้อบะหมี่กึง่ส าเรจ็รูป...ไม่มี เจา้ก็ตายก่อนพอดี” 

        .....พระเจ้า!.....ฉันรู้ว่าหมอนี่ไม่ใช่มนษุย์! แต่ท าไมเดาใจฉันออกทุกทีเลย!...นี่ไม่ใช่ครั้งแรก...แต่หลายครัง้แล้ว....ไม่

ว่าจะคิดยังไงก็ตาม...หรือว่า....แววตาของฉันขุ่นมัวและมองเขาดว้ยสายตาทีเ่ต็มไปดว้ยปจุฉาแทน ชายหนุ่มมองกลับดว้ย

สายตาทีเ่ตม็ไปด้วยปรศินาและเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆ จนผา่นฉันไป ฉันหันหลังและเดินไล่ตามอีก  

         “นี!่ นายอา่นใจฉันออกใชม่่ะ” ฉันถามไปทันท ี

         ชายหนุ่มเดินไปเรื่อยๆ ไม่สนใจ ฉันจับชายเส้ือของเขา 

         “นายอ่านใจไดใ้ชม่ั๊ย!” ฉันหันไปมองและถามอีกครัง้ ชายหนุ่มมองกลับและกระพริบตาช้าๆ “ถ้าไม่ตอบฉันถือวา่

นายบอกว่าใช่นะ.....”  

         เขาเงียบไปเล็กน้อยและพูดมา 

         “...ใช่...” วิสัชนาเย็นๆได้หลุดออกมาจากปาก....อ่ะ...อย่างนี้ฉันคิดอะไรก็รู้หมดไส้เลยซิ.... “ข้าสามารถอา่นใจได้ทกุ

คน ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม....นอกจาก ท่านซาตานกับท่านลิลิธ แล้วก็พระเจา้กับอคัรสาวกเทา่นั้น” 

          ......มิน่า ถึงรู้ว่า ทีปีสชอบฉัน....อย่างนี้ฉันอยู่ใกล้หมอนี่ไมไ่ด้และ....ต้องอยู่ห่าง5,000ไมล.์... 

          “ ’อย่างนี้ฉันอยู่ใกล้หมอนีไ่ม่ได้และ....ต้องอยู่ห่าง5000ไมล์’ “ น้ าเสียงเยือกเย็นพูดตรงตามประโยคที่ฉันเพิ่งคิดเปะ 

“เฟรย่า....ไม่ว่าเกดิอะไร เจ้าต้องอยู่ติดกับขา้เหมือนแผ่นปังและน้ าองุ่นอยูด่ี....อย่าริอาจจะหนีรอดจากขา้เลย...และ....” 

เขาหร่ีตาลง สายตาทีค่มกริบของเขาได้บง่บอกเป็นสัญญาณวา่เอาจริงเหลือบมองมา “ถ้าคดิจะกบฏกับข้าล่ะก็....” 



          เพราะเหตใุดไม่ทราบ แต่รา่งบางของฉันส่ันเทาไปด้วยความหวาดกลัวทันที แค่สายตาคูเ่ดียวมันสามารถท าให้ร่าง

ของฉันส่ันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย...ฉันรีบก้มหน้าเพื่อไม่มองสายตาที่สามารถทะลุทะลวงเข้าไปถึงทีจ่ิตใจของฉันได ้

          “โอเคๆ ไม่ต้องพูดต่อและ! ฉันจะไม่หักหลังนายแน่นอน!” น้ าเสียงของฉันส่ันเครือตอบรับ....อย่าจ้องอยา่งนั้นซิ....

มันน่ากลัวนะ..... 

          ชายหนุ่มหันไปมองรอบๆและใช้มือทีก่วา้งใหญ่ข้างหน่ึงควา้ข้อมือเล็กๆของฉันไว้ จงูฉันตามไป เขาเดินไปเรื่อยๆ

ด้วยความสบายของเขา แตม่ันล าบากของฉัน!..ก้าวตามหลังไปทีก็ไม่ทันแล้ว!.....พวกเราผ่านกลุ่มฝูงชนไปเรื่อยๆ เมื่อเดิน

ผ่านสาวคนไหน เธอคนนั้นมักจะหันหลังตามเขาไปตลอดทกุคน....แม้แต่สาววัยทองกต็าม....พวกเราเดินผ่านตึกสูงใหญ่

มากมายทัง้ตกึของบริษัทชื่อดงั เวลาได้ผ่านพ้นไป อีกไม่กี่ตกึก็ถงึและ ในขณะที่เดินอยู่นั้น เขาก็ถามมาเย็นๆ 

          “บะหมี่ขายที่ตกึสีขาวที่เขยีนว่าSupermarketใช่มั๊ย”  

          “อืม” ฉันตอบไป... 

          จู่ๆร่างสูงก็หยุดเดิน ฉันเงยหน้าขึ้นไปมองไปท่ีแผ่นหลังที่กว้างใหญ่ของเขา  

          “ข้าขอโทษที่ตวาดเจา้ที่โรงเรียนเจ้านะ” เขาเปรยมา....เห...หมอนี่ขอโทษเป็นดว้ย.... ”แต่เจ้าเป็นคนส าคัญมาก ข้า

เลยขาดสติไปชั่ววูบ” 

          “...เอ่อ...ฉันส าคัญอะไรกับมากเหรอ” ฉันเอื้อนเอ่ยถามดว้ยความสงสัย “นายถึงเดือดจัดและบังคับฉันขนาดนั้นน่ะ” 

          “แม่มดเฮลได้ท านายอนาคตของแคว้นของพวกข้า” ชายหนุ่มตอบมาแข็งๆ “นางบอกวา่ ซาตาเรสจะพินาศสิ้นปีน้ี...

ไม่เหลือความเป็นเอกราชไวเ้ลยแม้แต่น้อย....ทีปีสกับอลิซาเบทจะได้ไปครอบครอง ไม่มีใครในแควน้มีชีวติเหลือรอด....” 

           ...อึก...นี่มัน......เขาพ่นลมหายใจและพูดต่อ 

          “แต่จะมีทางแก้วิธเีดียวเทา่นั้น” เขาวา่ “เธอท านายวา่ จะมคีนๆหน่ึงมาจากแดนไกลมาชว่ยพลิกชะตากรรมได้” ส้ิน

ค าพูดนี้ เขาก็หันไปมองฉัน สายตาของเขาเตม็ไปด้วยความหม่นหมอง 

          “อย่าบอกนะว่า....เป็นฉันหรอ....” ฉันหัวเราะแหง้ๆ “อาจจะเป็นคนอื่นก็ได”้ 

          มือที่เย็นเฉียบของเขาบีบข้อมือของฉันแน่นขึ้น เขากล่าวตอ่ไป 

          “ไม่ใช่แน่นอน” เขาบอก ในขณะท่ีเขาบอกนั้น ฉันก็จินตนาการตามที่เขาพูดไปดว้ย “ท่านแม่มดระบุรูปร่างสัณฐาน

ทุกอย่างใหซ้ึ่งทุกอย่างตรงกับเจา้หมด...พวกขา้รอแล้วรอเล่า ในท่ามกลางสงครามนองเลือดทีเ่ตม็ไปด้วยความสูญเสีย

และน้ าตา พวกทีปีสกับอลิซาเบทน้ัน ก็รุกเข้ามาบ่อยขึ้น ตามมาด้วยพวกโอเวน ผู้บังคับบัญชาการครูเสด แห่งกองทัพ 

Sifapi ก็มาดว้ย  



            พวกข้าต้องทนรบ...ทนเจ็บปวดใจที่....บางครัง้ต้องสูญเสยีชาวบ้านที่ไม่รูเ้รื่องกับสิ่งเหล่านีทุ้กวัน...แต่ก็มี

ความหวงัลึกๆวา่ซกัวันหนึง่...เจ้าจะต้องมา เพื่อช่วยแผ่นดินผืนน้ี” 

          หมดเรื่องเล่าแล้ว เขาหร่ีตาลงและเอย่ถามฉัน 

          “เจ้าเข้าใจหรือยงั วา่ เพราะอะไรข้าถงึต้องรั้งเจ้าไว้ และ ท าไมข้าถึงไม่ยอมเล่า” 

          .....กลัวฉันจะหนีซินะ.....บอกมาแต่แรกก็หมดเรื่อง....ปิดอยู่ได้งั้นแหละ....สายตาของเขานัน้ลึกล้ าและเย็นชากจ็ริง 

แต่หากมองดีๆแล้ว มันมแีต่ความเศรา้ทั้งนั้น....มือเล็กๆของฉันอีกข้างจับไปท่ีมือของเขาและกุมมอืเขาไว้พร้อมกับเงยหนา้

มายิม้ให ้

           “นี่! ถ้ากลัวฉันหนีเพราะเหตุผลงี่เงา่แบบนี้ ลบไปจากสมองของนายได้เลย!” ฉันยิ้มกวา้งและใช้มือของฉันแกว่ง

แขนเขา “ฉันยอมรับวา่ ฉันออกจะนิสัยเสีย เอาแต่ใจ รักเงินดัง่พระเจา้ แต่ฉันก็ไม่ใจด าซะนา่เกลยีดขนาดนั้นหรอกนะ” 

           เขาเลิกคิว้ที่เขม้และคบกริบขึ้นด้วยความแปลกใจ  ฉันพูดต่อไป 

           “เอาเป็นวา่ ฉันจะชว่ยและกัน” ฉันปล่อยมือออกจากมือของเขาทั้งสองขา้งและกระพริบตาข้างหน่ึงให้พร้อมกับยิ้ม

ยียวนใส่เขา “ชักน่าเห็นใจนายนะเนี่ย งานนี้ฉันยอมขาดทุนและกนั โอเค?” มือเล็กๆตบบ่าที่ใหญก่ว้างของเขาเบาๆอย่าง

เป็นกันเอง 

           ชายหนุ่มหลับตาและผ่อนลมหายใจชา้ๆ เขาลืมตาอีกครัง้และพยักหน้ารับเล็กน้อย พร้อมกบัมองฉันด้วยสายตา

ดังเดิม แตก่็ได้พูดค าพูดประโยคหน่ึงเข้าที่ท าให้ฉันรู้สึกแปลกๆได้ 

           “เฟรย่า ถ้าเจา้พูดดีๆ  เจา้เองกด็ูน่ารักเหมือนกันน่ี” น้ าเสียงเรียบๆเอ่ยชมฉัน ท าให้ฉันรู้สึกวา่ใบหน้าของฉันร้อน

ผ่าว ยิ่งหมอนั่นเผยรอยยิ้มบางๆให้น่ี 

....ตึกๆ..ตึกๆ...ตึกๆ.... 

           เสียงหัวใจของฉันเต้นถี่และเร็วขึ้น เร็วขึ้น จนไม่กล้ามองหน้าหมอนั่นตรงๆ  

           “ขอบคุณ ที่เจ้ายอมตกลง” 

           .....ท าไมหัวใจของฉันจะต้องเต้นแรงดว้ยฟะ...แค่ยิม้ให้แค่นี้เอง...นี่ฉันเป็นโรคประสาทแล้วรึไงนะ.... 

           “ไม่ต้องมาขอบคุณหรอก เรื่องแค่นี้เอง” ฉันโบกมือไปมาและรีบจ้ าอ้าวเดินไปข้างหน้าไวๆพร้อมกับต่อวา่เขา 

“เพราะนายแท้ๆเลย เสียเวลาซื้อบะหมี่หมด วันนีก้ารบ้านก็เยอะจะตายอยู่และ แล้วฉันก็ต้องเริ่มท ารายงานด้วย”  

            หมอนั่นยืนค้างซกัครู่และสาวเทา้ตามฉันมาอยา่งรวดเรว็ทันที ในขณะท่ีพวกเราเดินอยู่นั้น ก็หารู้ไม่วา่.... 



            ....เพราะ ฉันกับวิซิอัสเดนิมาซื้อของดว้ยกันน่ีแหละ....จะท าให้มเีรื่องรา้ยๆเกิดขึ้นกับฉันและทุกคนในโรงเรยีน 

            ....ไม่อยากจะเชื่อจริงๆ!.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต ำนำนท่ี 16 ยุทธกำรศกึชิงนำง! 

 

           “เฮ้ย! อย่ามาล้อเลน่นะ รอยยยยยยยยย!” เสียงโวยวายลั่นห้องนั่งเล่นดงัขึ้นท่ามกลางค่ าคืน จนมันสนั่นทั่ว

ปราสาทดาร์โกวาเนีย เจ้าของเสียงกระเด้งมาจากโซฟาผ้านุม่ๆสแีดงสดและกระชากคอเส้ือของผู้ถูกเรียก พร้อมกับ

เขย่าๆๆๆๆจนหวัของชายหนุ่มร่างใหญ่โหยกเยกไปมาตามแรง “เรื่องนี้ไม่ใชเ่รื่องเล็กๆนะเฟย้!” 

           “รอย...เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนา่ข านะ ที่มาเล่าเพื่อความสนุกนะ่” หญิงสาวรา่งสูงผมสีพฤษภชาติเอ่ยด้วยน้ าเสียงดุๆ 

           “พูดมาซิคะ่ พ่ีรอย ว่ามันแค่เรื่องหยอกเล่นเท่านั้น” หญิงสาวผมสีแดง กระพริบตาสีเขียวสดด้วยความวิตก 

           ทุกสายตาจากเหล่า7ขุนพลที่เหลือทุกคนต้องจ้องมาเพื่อต้องการค าตอบจากรอยและคารม์ิล ซึ่งไม่ได้แสดงถึงแค่

ความอยากรู้อยา่งเดียว แต่แสดงถึงความไม่พอใจมากกว่า 

           .....ที่เจ้านาย2คนของพวกเขาหายตัวไป ทั้งๆที่กลับมาทางเดยีวกัน โดยไร้สาเหตุน่ะซ!ิ...... 

           “อย่าพึ่งวติกไปซี้ เพื่อนๆ” คาร์มิลยิ้มแหง้ๆและโบกมือไปมา แต่สายตาเหล่านั้นยงัจ้องมิหยดุ “ยังไงพวกขา้กต็้อง

ตามหาอยู่ดี เพื่อนข้าทัง้คนนะ จะไม่หาก็บ้าแล้ว” 

           “ใช่....” เสียงจริงจังเสมอต้นเสมอปลายว่าและแกะมือของเด็กหนุ่มผมสมี่วงออก “อีกอย่าง ท่านเฟรยา่เป็นใครเจ้า

ก็รู้นี.่...หากขาดท่านไป จะเกิดอะไรขึ้น ถึงแม้ฝ่ายเราจะได้ของก็เถอะ แต่ทีปีสต้องส่งคนมาตามลา่แน”่ 

           สีหน้าของทุกคนเตม็ไปดว้ยความเครง่เครียด และห่วงความปลอดภัยของผู้ที่ถูกกล่าวถงึทัง้สอง 

           “ที่ข้ามาเล่าน่ะ ไม่ใช่เล่าเพราะมันสนุกนะ” คิ้วสีทองที่เรยีวและหนาชนเข้าหากัน “แต่เพราะ ข้าต้องการพวกเราทุก

คนกระจายกองก าลังตามหาให้ท่ัวโรมาเนยีให้ไวที่สุด”  

           ว่าแล้วเขาก็กางกระดาษม้วนหนึ่งลงบนโต๊ะสงูสีน้ าตาลตวัหน่ึง ทุกคนมายืนมุงดูกระดาษแผ่นน้ันท่ีโต๊ะทันที 

กระดาษแผ่นน้ันเผยให้เห็นแผนที่ดินแดนผีดูดเลือดทั้งประเทศ มทีั้งแคว้นทุกแคว้น เมืองใหญ่น้อยทุกเมือง สภาพทาง

ธรรมชาติต่างๆ และ จารกึลงบนกระดาษแผ่นน้ัน ดวงตาสีน้ าเงินน้ าทะเลเงยขึ้นไปมองทุกสายตาและกล่าวตอ่ 

           “ตอนนี้ พวกข้าไม่รู้เลยซกันิดวา่พวกเขาสองคนไปอยู่ที่ไหน” นิ้วของพวกเขาลากไปแถวบริเวณเมืองๆหน่ึง “แต่ ที่

แน่ๆต้องอยู่ไมใ่กล้ไม่ไกลจากบริเวณเมืองคลูจ และหากเดาไม่ผิด วิซิอัสกับท่านเฟรยา่จะต้องมุง่ไปทางเหนือแน่นอน 

เพราะเขาตัง้ใจจะไปคืนมงกุฎใหก้ับสหพันธ์แน่ๆ” 

          “งั้นไปท่ีMagyarsเลยซ”ิ ชายหนุ่มผมสีด าสนิทเรียบสนิทวา่ “ไม่จ าเป็นต้องเสียเวลากลับมาบอกพวกขา้หรอก เจ้าก็

แค่ส่งคา้งคาวส่ือสารมาให้พวกขา้ก็พอ” 



           “ถ้ามันงา่ยกด็ี ฟิลลิป” คาร์มิลแย้งมา “แต่ข้ากลัวอีกเรื่อง...." 

           “เรื่องอะไร” รูธเอ่ยถาม 

           “ก็ประตูมิติน่ะซ”ิ คาร์มิลว่าและเริม่อธิบาย “ประตูมิติสามารถพาไปตามที่ตวัเองเล็งเป้าหมายไว้กจ็ริง แต่หากคน

ใดๆคนหนึง่ดันคดิไม่เหมือนล่ะก็ ประตูมิติจะส่งผิดทางตามความคิดและพลังอ านาจทางด้านกาลเวลาใครจะเหนือกวา่” 

           “นั่นเป็นสาเหตุหลักนี่แหละ ท่ีข้าต้องการให้พวกเจา้ร่วมมอืด้วย” รอยวา่และถอนหายใจ พร้อมกับใช้นิ้วจิม้ไปรอบๆ

ประเทศ “บางที่ท่านเฟรย่านี่แหละ ท าให้ประตเูปิดผิดทาง” 

           “จะเป็นไปได้ยังไง! ท่านเฟรย่าน่ะเหรอ จะมีพลังเหนือกวา่วิซิอัสน่ะ!” โจเซเ่ถียง “วิซิอัสน่ะ เก่งมนตราทุกแขนงนะ!” 

           “แต่ตอนน้ี อย่าลืมซวิ่าทา่นเฟรย่าเป็นคนเดียวก าชะตาชวีติของแคว้นของพวกเรา” เสียงเรงิร่าตลอดกลับกลายเป็น

เสียงที่จรงิจงับ้าง “บางที ท่านเฟรย่า จะเหนือกวา่วิซิอัสทางด้านกาลเวลาก็ได”้ 

           เหล่า7ขุนพลที่เหลือกระพริบตาชา้ๆ สายตาทุกคู่ที่มองกลับมานั้นอ่อนลง รอยกดเสียงหนักขึ้น 

         “ในฐานะทีข่้าเปน็หวัหน้าเหล่า7ขุนพล ขอสั่งพวกเจา้ทุกคน! ไม่ว่าจะเกดิอะไรขึน้ ก็ตอ้งหานายท่านกับ

ท่านเฟรย่าให้เจอ! ต่อใหต้้องโดนแสงแดดจากพระเจ้าแผดเผาร่างจนไม่เหลือกต็าม! เข้าใจม๊ัย!" 

           “รับทราบ!” 

 

          “นี!่ บ้านของวิซิอัสอยู่ไหนหรอ” เสียงเจื้อแจ้วแป๋นๆของยัยมิฌองค์กรอกหูของฉันท้ังสองข้าง เมื่อฉันได้เหยียบ

เข้ามาในห้องเรยีน “บอกหน่อยซยิ่ะ เฟรย่า...ฉันรู้นะว่าเธอรู้น่ะ” 

          “ก็ที่ปราสาทท่ีฉันเฝ้าน่ะแหละ!” ฉันเอานิ้วอุดหูทั้งสองข้างและบอกไป 

          “จริงหรอ!” มิฌองค์ท าตาโต และเดา “รึว่าเธอกับเขานอนห้องเดยีวกันน่ะ” 

          “ใช”่ ฉันน่ังลงบนเก้าอี้และหยิบสมุดเล่มหนึง่ขึ้นมา 

          “อะ...อะไรนะ! เธอนอนห้องเดยีวกับวิซิอัสหรอ!” เสียงตกใจของมฌิองค์ท าให้ทุกสายตาของเหล่าสาวๆในห้องหัน

ขวับมาทันท ี“นี่เธอไม่กลวัหรอ วา่เขาจะท าอะไรเธอน่ะ หญิงกับชายอยูด่้วยกันสองต่อสองในยามมืดมันไม่ดีนะ!” 

          ทุกสายตาทีจ่้องมาที่ฉันเตม็ไปด้วยความอิจฉาเตม็พิกัด ราวกับวา่ วซิิอัสเป็นของพวกนั้นคนเดียวงั้นล่ะ 

        “จะบ้าเหรอ! ฉันนอนที่เตียง ส่วนหมอนัน่นอนทีโ่ซฟา! มันจะเกิดเหตุอย่างนั้นที่เธอคิดได้ยังละ!” ฉันเถียง

คอเป็นเอ็นไปไม่หยุด “อีกอย่างนะ ถ้ามันคดิจะท านะ ฉันนี่แหละ จะจัดการถีบให้หน้าหงายก่อนที่จะท าน่ะ!” 



          “แหม! ล้อเล่นน่า” มิฌองค์ตีหลังฉันเบาๆ พวกผู้หญิงในห้องหันกลับไปต่างคนตา่งคยุในกลุ่มของพวกเขาต่อ ”ข าๆ 

อย่าคดิมากซี”้ 

          ....เรื่องแบบน้ีมันท าให้ประวัติเสียนะเพื่อน....ไอ้เรื่องโดดเรยีน ทะเลาะววิาท มันไม่น่ากลวัหรอก...แต่อีเรื่องชู้สาวน่ะ

....เหอะๆ..... 

          “แล้ว ท าไมวิซิอัสไม่มาพร้อมกับเธอล่ะยะ่” มิฌองคก์รพริบตาปิ๊งๆ “อยู่บ้านเดียวกันแท้ๆ” 

          “หมอนั่นหายไปไหนไม่รู้” ฉันยักไหล่และหยิบกระเป๋ามาเพือ่ที่จะหยิบสมุดมาลอกโจทย์เลขของเจสสิก้าที่ยงัท า

ไม่ได้ “หายไปตั้งแต่เมื่อคืนและ เห็นบอกว่าจะไปธุระ แล้วก็ยงัไม่ได้กลับมาเลย” 

         “อะไรนะ! สุดหล่อของฉันยงัไม่กลับมาเหรอ” มิฌองค์ท าหน้าตื่น “อย่างนี้พวกแฟนคลับรวมทัง้ฉันต้องกงัวลแนเ่ลย” 

         “นี่หมอนั่นมาแค่วันเดียวตัง้แฟนคลับกันเลยเหรอ!” ....เหอ...บ้าน่า..... 

         “อ้าว เธอไม่รูเ้หรอ เคา้ตัง้กนัตั้งแต่พกักลางวันแล้วย่ะ” มิฌองค์ยดือก “มีคนมาสมัครเป็นแฟนคลับถึง125คนเชยีว

นะ พวกสมาชิกเก่าจากแฟนคลับของเอริคก็มาด้วย โดยมีฉันเป็นหวัหน้าแฟนคลับ” 

         “โห น่าภาคภูมิใจมากเลยเหรอ เป็นหัวหน้าคลับหมอนี่น่ะ” ฉันท าหน้าเหยเก และปั่นลอกการบ้าน 

         “ถึงจะภูมใิจ แต่ก็ไม่เทา่เธอนะ เฟรย่า” มิฌองค์หัวเราะ และยื่นหน้ามาใกล้ๆฉัน “เธอน่ะ เปน็ตัวกลางส าคัญที่ท าให้

เกิดเรื่องนา” 

         “ฉันน่ะเหรอ ภูมิใจ!” ฉันว่าและใช้ปากกาตีหัวยัยมิฌองค์ “เป็นข่าวขึ้นหนงัสือพิมพ์โรงเรียนขึน้หน้าหนึ่งน่ะ ท้ัง

โรงเรียนรู้กันหมดแล้ว! เพราะหมอนั่นแท้ๆ ท าให้เรื่องมันเกิดน่ะ! เอริคก็บ้าจีง้ี่เง่าตามไปด้วย! อยากจะรู้จรงิๆวา่ใช้อะไร

คิดน่ะ” 

         “ก็ตรงนี้ไง” มิฌองค์ใช้นิ้วชีไ้ปท่ีหน้าอกของตน “เฟรย่า ฉันไม่รู้นะว่าเธอจะภมูิใจหรือไม่น่ะ แต่ถ้าฉันเป็นเธอ ฉันจะ

รีบเลือกให้ไวๆก่อนที่จะเป็นเรื่องมากกวา่นี้” 

         “แต่ฉันจะไม่เลือกเลย” ฉันแย้งไป “ฉันไม่ได้คิดอะไร จะเลือกไปท าไมล่ะ” 

         มิฌองค์ยิ้มอยา่งอบอุ่นใหแ้ละพูดต่อ 

         “วันนี้เธอยังคงไม่รู้จกัค าว่าความรัก แต่วนัใดที่เธอมี เธอจะเกดิการสับสนแน่” เธออธิบาย “คนหนึง่ก็ร่าเริง 

สบายๆ และทุ่มเททกุอย่างเพือ่คนทีต่นรักมีความสขุจนหมดหวัใจของตน อีกคนก็เยน็ชา เงียบงัน แต่บางครั้งก็

ดูเปน็ผู้ใหญ่จนรู้สึกอยู่แลว้อุน่ใจ ถึงเวลานัน้ เธอตอ้งคดิดีๆ นะ อย่ากลวัว่าใครจะเสียใจเด็ดขาด ไม่งัน้มันจะ

สร้างความทุกข์ใจแก่เธอเองนะ" 



          “ฮะๆ แหม พูดซะซึ้งเชียวนะเธอ” ฉันหัวเราะ “ยังไงก็ไมม่ีทางหรอกทีจ่ะเกดิเหตุแบบนั้นขึ้นน่ะ อีกอย่าง สองคนน้ันก็

แค่เพื่อนฉันท้ังนั้น” 

          มิฌองค์ถอนหายใจและส่ายหัว 

         “เอาเหอะ แล้วแตเ่ธอและกัน” น้ าเสียงแป๋นๆกลับมาอีกครั้ง “มีปัญหาอะไรก็มาปรึกษากับฉันได้นะ อย่าลืม วา่ฉัน

เป็นเพื่อนเธอคนหน่ึง” 

         “แน่นอน!” เสียงใสของฉันว่า มือท่ีอ่อนนุ่มของฉันปิดสมดุของมิฌองค์และส่งคืน 

         หญิงสาวผมสีน้ าตาลแดงมองดูนาฬิกาข้อมือของเธอ 

         “ได้เวลาแข่งคดัเลือกและ ไปดูกันเหอะ” จู่ๆเธอก็ลุกขึ้นหยิบของใส่ในล้ินชัก “ได้เวลาไปเชียรสุ์ดหล่อและ” 

         “เฮ่ย! ไปดูได้ไง๊” ฉันแย้งเสียงแขง็ พวกนักเรียนท่ีเหลือค่อยๆทยอยออกไปจากห้องจนเหลือเพียงแค่ฉันกับมิฌองค์

สองคน “วันน้ีไม่มีเรียนหรอ” 

         “ก็ใช่น่ะซิย่ะ” หญิงสาวเทา้สะเอว “นี่เธอไม่รู้เลยเหรอว่า ไมม่ีเรียนท้ังวันในวันน้ีน่ะ ทางโรงเรยีนเคา้ต้องการให้ทุกคน

ดูแข่งขันบาสคัดเลือกตวัต่อตวั น่ีเอริคไมได้บอกเหรอ” 

         ....เอริค!....ท าไมไม่บอกเนี่ย...ว่ามันไม่มเีรียนน่ะ!.... 

        “เออ! ก็ใช่น่ะซี!้” มือทั้งสองข้างฟาดไปที่โต๊ะดว้ยความโมโห “ไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยนะ รู้แค่แขง่ แต่ไม่รู้วา่มันไม่มี

เรียนน่ะ” 

        “สงสัยเอริคอยากให้เธอไปเชียร์เขามัง้” มิฌองคเ์ดินฉับๆไปหน้าประต ู

        “นี!่ รอด้วยซิย่ะ” ฉันจ้ าพรวดๆตามยัยมิฌองค์ไป 

        พวกเรากา้วขาฉับๆออกไปจากจากห้องและเดินไปตามระเบียงดว้ยกันไปเรื่อยๆ จนไปถึงแถวสเตเดียมสีน้ าเงินน้ า

ทะเลขนาดใหญ่ของโรงเรียน เสียงเฮฮาเต็มไปดว้ยความสุขได้ดงัขึน้มาจากที่สเตเดยีม พวกเราไม่รอช้าที่จะยืนบื้อต่อ ที่น่ัน

เหมือนสเตเดียมตามมหาลัยทั่วไป แต่ที่ตรงกลางเพดานของที่น่ี จะถูกจดัท าเป็นกระจกปิดแทนฝาผนังแทน จึงแตกตา่ง

จากที่อื่นๆ 

        เมื่อไปถึง พวกเราหาที่นัง่กนั ที่น่ันเต็มไปด้วยพวกนกัเรียนและพวกนักบาสในชมรมบาสเกตบอลนั่งปะปนเต็มไป

หมด มีทั้งพวกมธัยมต้นและม.ปลายนั่งรวมกันหมด พวกสาวๆเชยีร์ลีดเดอรใ์นชุดลีดเดอร์สีเขยีวครีมเดินไปมาและซ้อม

เชียร์ มีพวกนักเรียนอาสาสมัครเดินขายพวกป๊อบคอน ไส้กรอก และก็น้ าอัดลมอยู่....นี่แค่งานแขง่คัดเลือกเดี่ยวไม่ใช่เหรอ



...ท าไมเอาจรงิเอาจังยังกับงานกฬีาสีนะ....พวกเรานั่งลงแถวเกา้อีพ้ลาสติกสีขาวห่างจากสนามเปน็ยี่สิบกว่าแถว...มุมที่

มองก าลังดเีลย..เห็นได้ไม่ใกล้ไม่ไกลมาก  

        “ท าไมปีน้ีคึกคักจงั ยงักับวนัแข่งบาสกับโรงเรียนอื่น” ฉันเอะใจ 

        “อ๋อ เห็นบอกวา่ ปีนี้ มีพวกไฮโซมาขอดูพวกนกับาสโรงเรยีนเรา เพื่อที่จะคัดเลือกเป็นนักบาสทีมชาติของ 

โรมาเนียน่ะ” แววตาสีน้ าเงินแวววาวมองมาที่ฉัน 

        “ไฮโซเหรอ” ฉันพยักหน้าไปงั้นๆและดูที่สนามต่อ 

         ...แปลกแฮะ....ร้อยวันพันปีโรงเรียนไม่ค่อยมีพวกไฮโซมาซกัหน่อย...ถึงแมจ้ะมีชือ่เสียงทางด้านกีฬาก็เถอะนะ...แต่

มันแปลกๆ....รู้สึกยังไงก็รู้...ราวกบัว่า...จะต้องเกดิเหตุอะไรแน่ๆเลย 

         “นี!่ เฟรย่า เหม่ออะไรย่ะ” เสียงแป๋นๆกรอกเขา้ในหูของฉันจนขี้หูเต้นระบ าชะชะชา่ได้ 

         “อะไรเล่า!” ฉันโวยกลับ “มอีะไร” 

         “ฉันถามเธอนานแล้วนะ วา่เธอจะเอาไส้กรอกมั๊ยน่ะ” ว่าแล้วยัยนั่นกข็มวดคิว้ชนกันและกัดไส้กรอกไปค าหน่ึง เด็กม.

ต้นที่ขายของใหม้องเราสองคนตาปริบๆ 

         “ไม่ล่ะ” ฉันบอกไปและหันไปคุยกับเดก็ม.ต้นคนนั้น “น้อง น้ าแกว้หน่ึง” 

        “นี่ครับ” เด็กคนนั้นส่งแกว้น้ ามาให้ “10 Leuครับ” 

         ฉันยื่นเหรียญให้ไปและดูดเข้าไปป๊อดใหญ่ๆ และเงยหน้าขึน้ไปมอง แต่วา่!เด็กม.ต้นคนนั้นยงัคงยืนอยู่ เขาจ้องเปง๋

มาที่ฉันอย่างแน่วแน่ ฉันกับมิฌองค์มองหน้ากันและหันไปมองรุ่นน้องคนนั้นอีกรอบ 

         “น้อง มีอะไรกับพ่ีคนนี้รึเปล่าจ๊ะ” มิฌองคช์ี้มาที่ฉันและถาม 

         “มีพี่นักบาสคนหน่ึงฝากจดหมายมาให้ครับ” รุ่นน้องคนนั้นส่งมากระดาษเรยีบๆที่ถูกพับมาให้ฉัน 

         “ขอบใจจ้า” ฉันรับมา เด็กรุ่นน้องคนนั้นก็เดินจากไป 

         “นี่ๆ เปิดดูเลย!” มิฌองค์ยืน่หน้ามาทันท ี

         ฉันคล่ีมันออกมาและอา่นดู ในกระดาษแผ่นนั้นเขียนดว้ยลายมือที่หวัดๆและคุ้นตามากๆ ไม่ต้องอ่านชื่อก็รู้ 

 

เฟรย่า ดีใจมากเลยทีเ่ธอมา 



ขอโทษนะที่ไม่ได้บอกเธอว่าวนันี้ไม่มีเรียนทั้งวนั 

แต่ฉันกลัวเธอจะไม่มาน่ะ 

หากเธอไม่มา ฉนัก็ไม่มีใครมาเชียร์ฉันซ ิ

ถึงแม้ฉันจะมีแฟนคลับเยอะ แต่ก็สู้แรงเชียร์จากเธอไม่ไดห้รอกนะ 

แค่เธอคนเดียวก็พอแลว้ล่ะ 

 

           “เอริคเขียนซะมดตอมอีกและนะเนี่ย” มิฌองค์หวัเราะคกิคกั “เขาเขียนมาขนาดนี้ เธอยังคิดกับเขาเป็นเพื่อนอกี

เหรอ” 

           “เพื่อน ยังไงก็แคเ่พื่อนเทา่นั้นแหละ” ฉันพับและยัดใส่กระเป๋าเส้ือ 

          “โห...เอริคได้ยินคงเสียใจแน่เลย” มิฌองคก์ัดไส้กรอกอีกค า “เพราะเธอคือทกุอยา่งของเขานี่นา” 

          .....มันก็ใช่นะ....เอริคน่ะ ติดฉันมาก...อาจเป็นเพราะ เรื่องนั้นเมื่อสามปกี่อนมั้ง....ตอนนั้นหมอนั่นจะฆา่ตัวตาย

เพราะไม่มใีครยอมรับตวัเอง...ฉันไปห้ามไว้และใหเ้ขาปรับปรุงตัวเองใหม่....จนเขากลายเป็นคนดงัและ 

ป๊อบปูล่ามาจนถึงทกุวันน้ี....หากวันน้ันเขาไมม่ีฉัน เขาก็คงจะเป็นเด็กมีปญัหามากกวา่นี้...... 

           เสียงจอแจจากคนรอบข้างยังคงดงัเรื่อยๆ จนกระทัง่มีเสียงประกาศตามสายได้ดงัขึ้น 

           “สวัสดีเพื่อนๆ พ่ีๆ น้องๆและคุณครูทุกท่านครับ ขอต้อนรับเจ้าสู่การแขง่ขันบาสเกตรอบคดัเลือกเดี่ยวที่น่าระทึกใจ

ที่สุดในรอบปีที่ผ่านมานะครับ เพราะ ปีน้ี มีบุคคลส าคัญทีม่ีชื่อเสียงในวงการกีฬาได้เข้าร่วมชมเพือ่มาคดัเลือกคนของเรา

ไปเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับ น่ันก็คือ คุณชาย อาร์โนลด์ เปาเล ครับ!” 

“วู๊ววววววววววววววววว” 

“เฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ” 

“แปะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” 

           เสียงเฮฮาและกรดีร้องดว้ยความดใีจดังกระหึ่มไปท่ัวสเตเดียม ตามมาดว้ยเสียงปรบมือดังมา ทางโต๊ะพวกรรมการ 

มีชายร่างใหญ่ผู้หน่ึงลุกขึ้นและโค้งค านับไปท่ัวพอควรพร้อมกับถอดแว่นด าออก เรือนผมสีแดงทรงสกรีนเฮดนั่นดูเด่น

สะดุดตามากๆ บวกกับนัยน์ตาสีด าสนิทไร้แววของคนมีชีวติ ผิวของเขาขาวดูดี แต่งตัวยงักับพระเอกเรื่องThe Matrix เขา

มองไปรอบๆพร้อมกับแสยะยิ้มให้ แต่จู่ๆเขาก็หันมาจ้องที่ฉัน นัยน์ตาที่ไร้แววคู่นั้น เผยความโหดเหี้ยมใส่ จนร่างของฉัน

สะดุ้งจนจู่ๆ ก็มีหยาดเหงื่อได้ไหลท่วมใบหนา้ มิฌองคเ์อาแขนมาแตะที่ร่างของฉัน 



           “เป็นอะไรรึเปล่า เฟรย่า” สีหน้าของเธอเตม็ไปด้วยความวติก 

           “ปะ...เปล่า...ไม่มีอะไรหรอก” ฉันยิ้มแห้งๆ....คนๆนั้นเป็นใครกันแน่นะ...ท าไม.....เสียงโฆษกได้พูดต่อไป 

           “และกระผม นาย เอ็ดเวดิส์ บาซียอสต์ ผู้เป็นโฆษกรายงานการแข่งขันตลอดทั้งวันนะครับ” เสียงประกาศวา่ “งั้น

เราไปดูคู่แรกเลย เป็นคูข่อง...................” 

            เสียงนั้นได้บรรยายไปเรือ่ยๆ เสียงเฮของผู้คนได้ดงัขึ้น นักบาสท้ังสองคนต่างฝ่ายต่างเดินมา กรรมการอ้วนกลมปุ๊ก

ลุกต่างเดินมาส่ังกับทั้งสองฝา่ยในชุดวอร์มสีเขียว และ เมื่อลูกบาสได้ถูกโยนขึ้นกลางอากาศแลว้นัน้! 

“ตึง!” 

“เฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ” 

           เสียงลูกบาสเกตบอลกระทบพื้น นักกีฬาทั้งสองต่างฝ่ายตา่งแยง่บอลทันที ผู้ชมทุกคนดูอยา่งลุ้นระทึกอยา่งเมา

มันส์รวมกับการบรรยายการแข่งของเอ็ดเวดิส์ เพื่อนร่วมห้องของฉัน ยิ่งมันเขา้ไปใหญ่ เอ็ดเวดิส์น่ะ ความจริงเป็นเพยีงแค่ 

ชาวนิโกรตัวเตี้ยๆ ผิวคล้ า สวมแว่นเหมือนเด็กเรียน แต่หมอนี่นะ่ พูดมากเป็นบ้าเลย เรื่องพดูต้องยกธงขาวให้เลย.... 

          ฉันมองดูการแขง่ไปอย่างเบื่อๆและมองดูพวกนักกีฬาทีก่ าลังนั่งคอยอยู่.....อ่ะ....นั่นเอริคนี่....เขาสวมชุดนกับาสสี

แดงสด สีหน้าของเขาเตม็ไปด้วยความกลุ้มใจมากๆ เขานัง่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับดา้นท่ีพวกฉันที่น่ังอยูบ่นอัฒจันทร์น่ัน....ถ้า

อย่างนั้น วิซิอัสจะต้องนัง่ฝ่ังนี้แน่ 

          ฉันชะโงกก้มลงไปดูที่นั่งของพวกนกับาสฝ่ังของฉัน....แววตาสีแดงฉานของฉันได้สาดส่องมองไปท่ัว....แต่....หา

เท่าไหร่ๆก็ไม่เจอ....เอ....หมอนั่นไปไหนนะ....ยิ่งไม่ค่อยรู้เรื่องในโลกยุคนี้อยู่ดว้ย..... 

           

           “หมอ....เป็นยังไงบ้าง” เสียงนุ่มนวลดจุปุยฝ้ายเอย่ถามทนัที “รักษาได้หรือไม”่ 

           ผู้สวมเส้ือกาวสีด าสนิทกระพริบตาดว้ยความหวาดกลัวตอ่บุคคลท่ีเอ่ยถาม รา่งของเขาส่ันเทาและส่ายหัวพร้อมกับ

โค้งค านับ 

           “มันไม่สามารถใชง้านไดอ้ีกแล้วครับ นายท่าน” น้ าเสียงนัน้เต็มไปดว้ยความสั่นเครือ “ข้าไม่สามารถชว่ยท่านได้ สุด

ปัญญาของขา้แล้ว”  

           “เหรอ......” เสียงนุ่มนั้นวา่ แววตาสีน้ าตาลแก่จับจ้องไม่กระพริบตา “ทหาร...” 

           “ครับ!” ทหารสองคนท่ีอยูใ่กล้ๆเจ้าของเสียงนั้นรับค าส่ังดว้ยน้ าเสียงที่แขง็แกร่ง 



           “จับเขาไปลานก าแพง!” เจ้าของเสียงพูดอยา่งนุม่นวล “ข้าจะท างานอดเิรกของข้า” 

           ชายฉกรรจ์ในชุดยูนิฟอร์มไม่รอช้า พวกเขาล็อกแขนบุรุษสวมเส้ือกาวทันที! ผู้ถูกจับพยายามสะบัดและส่งเสียงร้อง

อ้อนวอน 

           “นายท่าน! ได้โปรด ข้ายังมีภาระอีกเยอะ” เสียงอ้อนวอนผสมกับกับสะอึกสะอ้ืนขอ “ลูกข้ายังเล็กอยู่ ข้าพึง่อยู่กิน

กับภรรยาข้าแค่2ปเีอง นายท่าน! ข้าขอ” 

           ชายผู้น้ันลุกขึ้นจากเงามดื แสงสลัวๆได้เผยให้เห็นใบหน้าของเขา เรือนผมหยกัศกสีน้ าตาลแก่ที่เป็นเอกลักษณ์ กับ

แววตาสีน้ าตาลดูอ่อนโยน แตม่ันเป็นเพียงแค่มายา 

           “ไม่เป็นไร เรื่องลูกเมียของเจา้ ข้าดูแลแทน” แววตาที่วาวโรจน์นั้นมองกลับพร้อมกับรอยยิม้ที่กระตุกขึ้นมมุปาก 

“พวกเจา้ ไปได้ อย่าลืมเตรยีมของให้ขา้ดว้ย” 

           “ไม่! นายท่านได้โปรด! ไม่! ม่ายยยยยยยยยย” 

           ชายสวมเส้ือกาวถูกลากออกไปจากห้องมืด ชายผู้น้ันก าลังจะเดินออกไปจากห้อง แตจู่่ๆก็หยุดเดิน เพราะ......... 

           “ท่านจะไม่โหดร้ายเกินไปรึค่ะ ท่านทีปีส” เสียงหวานๆเอ่ยถาม 

           เขาหันไปมองตามเสียงและเห็นร่างบางระหงนัง่อยู่บนโซฟาสีแดง ผมหยกัศกสีทองได้ส่องประกายแวววาวเป็น

เอกลักษณ์ของเจา้หล่อนท าใหช้ายผู้นั้นรู้ทันทีเลย ว่าเธอคือใคร 

           “เจ้าก็รูจ้ักงานอดเิรกของข้าดีมใิชเ่หรอ ท่านเคานท์เตส” ชายผู้น้ันวา่ 

          หญิงผู้น้ันลุกขึ้นและเดินเข้ามาใกล้ๆทีปีส และพูดจาอยา่งสุภาพ 

          “ข้ารู้ค่ะ แต่ หมอคนนั้นกม็ิผิดไม่ใชเ่หรอค่ะ” เธอคลี่พัดขนนกและพัดเบาๆ “ที่เขาบอกว่า ของส าคัญของท่านใชก้าร

ไม่ได้อีกแล้ว อีกอยา่ง คนท่ีทา่นควรจ าสร้างงานอดิเรก ก็นา่จะเปน็ นางนักปราชญ์ตวัแสบน่ัน” 

          “ก็ใช ่ท่านเคานท์เตส” เขาเลิกคิ้วขึ้น ในมือที่ถือแก้วใสบอบบางนั้นถกูบีบจนแตกคามือ เศษแก้วนั้นได้สร้าง

บาดแผลกวา้ง โลหิตสีด าอมมว่งได้ไหลลงมาเป็นทาง “แต่...มันยังไม่ถึงเวลา.....” 

          คิ้วเรียวบางสีทองอร่ามชนเข้าหากันดว้ยความสงสัย ดวงตาสีน้ าเงินท่ีงามสงา่จ้องอย่างสงสัย 

          “ท่านหมายความว่ายงัไง” 

          ทีปีสยิ้มที่มุมปากอกีครั้ง และโยนเศษแก้วลงไปท่ีพื้น บาดแผลที่เปิดกวา้ง บัดนี้ได้แคบลงจนปิดสนิท ล้ินของเขาได้

ชิมรสโลหิตของตนท่ีไหลอาบมือ 



          “เรื่องแบบน้ีน่ะ ต้องให้ลูกของท่านจดัการมากกว่า” เขาหวัเราะ “คุณหนูโซเฟียน้อยคงรู้วิธีทีด่ีที่สุด ว่าจะจัดการว่าที่

พระชายาน้อยของข้าอย่างไร” 

          ส้ินค าพูดนั้น ชายผมหยักศกก็เดินออกไปจากห้อง ท้ิงค าปริศนาที่อลิซาเบทไม่เขา้ใจ วา่มันเกี่ยวอะไรกับลูกของเธอ

ด้วย คดิแล้วตวัเธอเองก็เจ็บใจไมห่ายจนถึงทุกวันน้ี หลังจากที่ถูก นักปราชญ์รุ่นลูกเธอจอมแสบบังอาจตบหน้าเธออย่าง

แรง 

           คอยดเูถอะ! นางเด็กกะโปโล! ข้าจะช าแหละเจา้แน!่  

 

         “ไม่ๆ ม่ายยยย ได้โปรด ปล่อยข้าไปเถอะ” บุรุษสวมเส้ือกาวพยายามสะบดัให้หลุดจากวงแขนท่ีล็อกแขน 

           ทหารผู้รับค าส่ังจับแน่น พวกเขาไม่ยอมปล่อยให้หลุดไปเด็ดขาดในท่ามกลางความตื่นตระหนกของชาวบา้นท่ีมา

ยืนดูที่หลังก าแพง เพื่อทีจ่ะแอบฟังเสียงบางอย่าง แท่งเหล็กแหลมยาวขนาดใหญ่ไดถู้กพาดไว้ที่ก าแพง และแล้ว ร่างสูงได้

ย่างกรายมาถึงที่ก าแพง สีหน้าของผู้สวมเส้ือกาวนั้นซีดจนขาว นัยน์ตาทัง้สองข้างคลอเบ้าไปดว้ยน้ าตา เขาคุกเขา่ลงต่อ

หน้าผู้สูงศักดิ์ผู้น้ัน ราวกับรับรู้ชะตากรรมของตนทีก่ าลังจะเกิดขึ้น 

          “อ่า...เป็นยังไงบ้างล่ะ หมอ” เสียงนิ่มๆทกัอยา่งรื่นเรงิและเอ่ยถามต่อ “อยากได้อะไร หรือจะส่ังเสียกับลูกเมีย ฝาก

บอกข้าได้นะ” 

          ผู้เป็นหมอได้เงยหนา้ขึ้น ทั้งๆที่ตนเองยงัสะอึกสะอ้ืนไม่หาย 

          “....ขออย่าให้ท่านท าอะไรกับพวกเขาเลย” เสียงระโหยโรยแรงและอ่อนปวกเปียกอ้อนวอน “หากขา้ไม่สามารถจะ

ยืดอายุได้ ข้ากย็อมรับชะตากรรมที่จะเกิดขึ้น แต่ ลูกกับภรรยาของข้า ท่านอย่าไปยุง่กับพวกเขาเลย ได้โปรดเถิด....นาย

ท่าน” 

          “หึๆ...ดี” มือที่หยาบกร้านจับแท่งเหล็กแหลมและชูขึ้นมาดเูล็กน้อย เขาเหลือบตาทีค่มกริบมองมาทีเ่หล่าทหาร

ทั้งหมด “อ่า...งั้น....จัดการได”้ 

           ทหารท้ังสองคนโค้งค านบัและใช้เชือกมัดร่างของผู้สวมชดุขาว เกลียวเชือกสีน้ าตาลแก่ไดพ้ันธนาการร่างจนแน่น

จับร่างนั้นยืนขึ้น ร่างนั้นส่ันสะท้านจนแทบจะยืนไม่อยู่ ชายผมหยกัศกกระตุกรอยยิ้มอีกครั้ง และเดินไปเข้าไปใกล้ๆ 

           “เจ้าโชคดีมากที่ไม่ต้องตายในร่างเปลือยนะ” เขาเลิกคิ้วขึน้ น้ าสียงเต็มไปด้วยความเยาะเย้ยเล็กน้อย “ปกติ ข้าจะ

ส่ังให้เอาเส้ือเก็บมาด้วย แต่ บังเอิญ เจ้าเป็นหมอประจ าตวัของขา้ ข้าเลยให้เกียรตกิับเจา้....” 

           เขาถอนหายใจและจับแทง่เหล็กแหลมตัง้ฉากกับพ้ืนดิน ทหารทั้งสองจับร่างนั้นแน่นขึ้น 



           “เอาล่ะ” เขากระตกุอย่างเหี้ยมเกรียม “ลาก่อน หมอ” 

“สวบ!” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!” 

“ซ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ!” 

           เสียงทรมานยิง่กว่าวิญญาณที่ถูกจับลงทะเลเพลิงได้กรีดล่ันเหล่าชาวบา้นท่ีอยู่หลังก าแพงสะดุ้งและพากันกอด

ด้วยความหวาดผวา กับ งานอดเิรกสีเลือดแสนน่าอภิรมย์ของผู้ปกครองแคว้น แทง่เหล็กแหลมนั้นได้แทงทะลุผ่านร่างจาก

ทวารหนักทะลุขึ้นไปออกจากปาก ร่างนั้นชกัดิ้นชกังอไปมาอยา่งทรมาน.....และแล้ว.....ก็แน่นิ่งสนิท  

           นัยน์ตาเบิกกว้างดว้ยความกลัวสุดขดี โลหิตสีแดงฉานสีงามได้ไหลอาบทว่มแทง่เหล็กแหลมและนองพื้นดินที่แห้ง 

ใบหน้าที่เรยีบเฉยของผู้ถือแท่งเหล็กแท่งนั้นมีรอยยิม้ผุดพรายอยา่งมีความสุขและปล่อยทิ้งทันที ร่างของทหารท้ังสองท่วม

โลหิตจากผู้เคราะห์ร้าย  คัวผู้ถือเองกเ็ช่นกัน มิได้เลอะไปน้อยกวา่ผู้เป็นบ่าว ทหารสองคนน้ันมิไดป้ริปากใดๆออกมา พวก

เขาเพียงแค่จับไปพิงกับฝาผนังก าแพงที่มีรอยคราบสีน้ าตาลๆวางไว้... 

           ภาพท่ีน่าสังเวชนี้ได้สรา้งความสยดสยองพองเกล้าจับใจผู้เป็นประชาราษฎรท้ังหลายที่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆครั้งแล้วครั้ง

เล่าจนกลายเป็นภาพท่ีเคยชิน แต่.............  

         ถึงอย่างไร มันก็ไดส้ร้างบาดแผลที่เจ็บปวดและเคียดแค้นอยู่เต็มอกแล้ว 

 

         “และแล้ว ฝ่าย ลิเซ่ก็ชู๊ตลงห่วงพอดีไปนะคร๊าบบบบบบบบ” เสียงหนักเบาของเอด็เวิดส์บรรยายได้อยา่งลุ้น

ระทึกจริงๆ “สรุปว่า.... ลิเซ่!....เป็นฝ่ายชนะครับ!” 

         “กร๊ีดดดดดดดดดดด!” 

         “วู๊ววววววววววววววววววววว!” 

         “เฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ!” 

         “แปะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” 

           เสียงโห่ร้องและปรบมือดว้ยความยินดีไดด้ังไปท่ัวสเตเดียม เวลาได้ผ่านไปอยา่งเรื่อยเปื่อย..รู้งี้ไปเที่ยวยา่นใจกลาง

เมืองยังดกีวา่วะอีก...ฉันน่ังตบมอืแปะๆไปตามงั้นๆ....มันก็แข่งทัว่ไปไม่ใช่หรอ...แต่ล่ะคน...เฮ้อ....ไม่ไหวนา...ลุกเชียร์กัน

ซะหลุดโลกขนาดนั้นอ่ะ....บางคนลงทุนทาสีและเบอร์เส้ือของนกักีฬาตามใบหน้าเลย ยังกับฟุตบอลโลก! แม้แต่ยยัมิฌ

องค์....ถึงแมจ้ะไม่มีสีทาที่หน้านะ แต่...มีกองเชียรม์รณะถือพวกป้ายเขยีนตวัโตๆชูไปชมูา....น่าเบื่อแฮะ....แต่! จู่ๆไฟจาก



เพดานท้ังหมดทัว่ทั้งสเตเดียมก็ดบัลงหมด! มีไฟเล็กๆตามฝาผนงัเปิดประดับระยิบระยับดั่งดวงดาว และมีแสงสปอตไลท์

หลากสีสาดส่องไปมาทั่วรอบๆสเตเดียม 

            “เอาล่ะครับ มาถึงนดัสุดท้ายที่ทุกคนในโรงเรยีนต่างรอกัน!” เสียงบรรยายประกอบการแอ็คท่าตามไปของเอ็ด

เวิดส์เริม่ขึ้น “นัดนี้จะเป็นศึกทีด่ทู่าจะเข้มข้นที่สุดในรอบ10ปีท่ีเคยผ่านมา ศกึของลูกผู้ชายที่ไมม่ใีครสามารถหา้มได้! จะ

เป็นศึกของใครมิได้ นอกจากคู่ของ.........” 

            สปอตไลท์สีแดงได้ส่องไปที่ร่างของชายผู้หน่ึงทันท!ี 

            “เอริค ฮาร์เดินลอร์ดดดดดดดดดดดดดด” 

            “กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด” เสียงรอ้งด้วยความยินดีส่งเสียงเต็มที ่ เอริคโบกมือใหแ้ก่เหล่า

นักเรียนท้ังหมด แค่นั้นล่ะ นักเรยีนทุกคนต่างก็ร้องเฮดังกวา่เกา่ 

            “และ.....วลาด วีเซยีสสสสสสสสสสสสสส” 

            “กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด” เสียงกรี๊ดนั้นดงักระหึ่มยิ่งกวา่ของเอรคิซะอีก! ยัยมิฌองคเ์อง

นี่รีบแจ้นลงไปท่ีกองเชียร์มรณะชะช่าทันที หนอย.....เห็นคนอื่นดีกว่าเพือ่นเหรอเนี่ย....เชอะ! 

            สปอตไลท์สีฟ้าครามได้สอ่งไปรอบๆและส่องไปทางดา้นสแตนเชยีร์ฝ่ังฉันเพื่อที่จะเผยใหเ้หน็ร่างของใครหน่ึง ทว่า! 

ไม่มีร่างผู้ใดอยู่แถบนั้นเลยแม้แตน่้อย! เสียงเฮเงียบไปทันที โฆษกตัวเตี้ยชะโงกหน้ามามองด้วยความสงสัยเตม็เปีย่ม ทุก

คนในสถานท่ีนีต้่างมุ่นคิว้ดว้ยความสงสัยเต็มเปี่ยม..... 

            “อ่า...วลาด วเิซยีสไปไหนล่ะครับเนี่ย!” เขาบรรยายต่อ “มีใครทราบมั๊ยครับ ว่าเขาอยู่ไหน” 

            ทุกคนต่างฮือฮามองไปรอบๆสถานท่ีนั้นทันที ไม่ว่าจะเปน็ นักเรียนระดับชั้นทั้งหกชั้น ครทูุกคน และ คระกรรมการ

ต่างมองไปรอบเพื่อหาคนๆนั้น ความงุนงงนั้นครอบง าเขา้ไปสู่จิตใจของพวกเขาแล้ว 

            “เอ....เขาไปไหนล่ะนี่ รึว่า เขากลัวจะแพ้เลยหนีไป.....” เสียงสูงขึ้นจมูกนั้นวา่มา “หากภายในสิบนาที เขาไม่มา 

เขาจะถูกตัดสิทธิ์นะครับ” 

            เสียงฮือฮาดังขึ้นมากวา่ ทุกคนหันไปรอบๆด้วยความหวาดหวั่น....ให้ตาย...รับค าท้ามา...ดันไม่มาซะนี่...ทุเรศ

ชะมัด....แถมยงั..... 

“เจ้าเข้าใจหรือยัง ว่า เพราะอะไรข้าถึงต้องรั้งเจ้าไว้ และ ท าไมข้าถึงไม่ยอมเล่า” 

           .....พูดซะเท่เชียว....ไม่เห็นมาเลย....ไหนบอกว่าจะรั้งฉันไว้ไง....เจ้าบา้..... 

 



            เวลาได้ผ่านพน้ไปอย่างรวดเร็ว หมอนั่นกย็ังคงไม่มา ท้ังสเตเดียมยังคงมีความมืดครอบง าและไฟระยิบระยับ 

พร้อมกับสปอตไลท์ยังคงสาดส่องไปท่ัวๆเพื่อความระทึกใจ แตเ่สียงคยุจ๊อกแจ๊กๆกันอยู่นั้นยงัคงตืน่ๆกันอยู่ คณะกรรมการ

ต่างเถียงอะไรบางอย่าง ส่วนคุณชายเส้ือสูท The Matrixไฮโซยั่น นั่งเงยีบเลย 

            “เกา้นาทีผ่านไปแล้ว วเิซยีสยังไม่มานะครับมใีครทราบมั๊ยครับว่าเขาไปไหน” เสียงของนิโกรเตี้ยนั่นถามมา “อีก

นาทีเดยีว ถา้เขาไม่มา ทางเราถอืว่าสละสิทธิ์นะครับ ชัยชนะจะเป็นของฝ่ายเอริคนะครับ” 

             “กรี๊ดดดดดดดดดดดด วู๊ววววววววววววววววววว” เสียงกองเชียร์ของฝ่ังตรงข้ามเฮขึ้นมาทันที 

“60...59...58...57......” 

             ฝ่ายนั้นเริ่มนับถอยหลังด้วยความสนุกสนาน ยยัมิฌองคก์ับกองเชียร์แฟนคลับนั้นหน้างกิมาแต่ไกลๆ ฉันมองมาที่

นาฬิกาของฉัน....นี่มันบ่ายสามโมงและ.... 

            “7....6...5....” เสียงนับถอยนับไวขึ้น.....นี่จะไม่มาจริงๆรึไงนะ..... 

            “3...2...1...0!” เอ็ดเวดิส์พูดจบและบรรยายอยา่งเศร้าใจ “เฮ้อ...น่าเสียดายจริงๆนะครับ”....ฮึ...ไม่มาเหรอ...

เออ!....ไม่มาก็ไม่มา!....พวกกองเชียร์ของมิฌองค์หน้าสลดไปเป็นแถวเลย....“ปรากฏว่า เขาไม่มาจริงๆ งั้น ผู้ชนะในรอบน้ี

.....ก็คือ.....เอ” 

“ปึ้ง!” 

             ทว่า! จู่ๆเสียงประตูได้เปิดดังขึ้น ทุกสายตาหันไปมาต้นเสียงทันควัน ร่างด าทะมึนเดินมาอย่างช้าๆ ....นั่นใครน่ะ

.....สปอตไลท์สีขาวได้ถูกหมุนไปและส่องให้เผยเห็นเจา้ของร่าง....ร่างสูงโปร่งในเสื้อผ้าสไตล์ฮิพพอฟสีขาวได้ใช้แขนบัง

แสงจ้าเล็กน้อยและคอ่ยๆลดแขนลง..... 

             “มาแล้วคร๊าบบบบ ท่านผู้ชมมม” เอ็ดเวิดส์ลากเสียงและเดินออกมาจากที่โต๊ะของเขา “วลาด วเิซียสมาแล้ว

ครับบบบ เหลือเชื่อจรงิๆ แต่เขากม็าแล้ว!” 

             “กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดด” 

             “วู๊ววววววววววววววววววววววว” 

             “เฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ” 

             เสียงโห่ร้องนั้นดังกระหึม่ไปทั่วสเตเดียมยิ่งกวา่ตอนที่เชยีร์เอริค...อย่างกับเป็นซุปเปอร์สตาร์เดินเขา้มาซะงั้นล่ะ....

ไม่ว่าจะเป็นเด็กม.ต้น....ม.ปลาย....หรือแม้แต่อาจารย์รุ่นแง้มฝาโลง....ก็เชียร์บุรุษผู้น้ี....เชียร์ลีดเดอร์ฝ่ังที่ฉันน่ังต่างเต้น

สุดใจขาดดิ้น กองเชียร์ของเอริคเงียบไปและขมวดคิว้อยา่งอารมณ์เสียแทน 



             “หากผู้แข่งไดม้าหลังจากหมดเวลาเริ่มก่อน5นาท ีทางคณะกรรมการให้ใช้มีสิทธิ์ท่ีจะแข่งต่อนะครับ!” 

             เขาสาวเดินมาเรื่อยๆจน มาถึงกลางสนามบาสและยืนน่ิงพร้อมกับมองไปรอบๆ...พวกสาวยิ่งกรี๊ดมากกวา่เก่าอกี 

บางคนก็โบกมือให้ บางคนก็ถือปา้ยเขยีนชื่อหมอนั่น เป็นเพลงสู้ตาย....เหอะๆ แค่ยืนและมองกย็ังกรี๊ด แบบนี้สงสัยเสียง

แหบก่อนที่หมอนั่นแข่งล่ะมั้ง... 

             กรรมการตัวป้อมวิ่งดกุๆไปท่ีกลางสนามอกีครั้ง หนุ่มสุดป๊อปปูล่าเดินไปท่ีสนามดว้ยเช่นกัน เขามองตัง้แต่หวัจรด

เท้าของฝ่ายตรงขา้ม จนไปถึงกลางสนาม เอริคพูดอะไรบางอยา่งไม่ทราบ แต่ท่าทางโวยวายอยา่งโมโหมากนั้น ท าให้

กรรมการผู้นั้นได้เถียงกลับไปและก็ไปพูดไปหมอนั่นแทน ดูท่าเอรคิไม่พอใจมากเลยทีเดียวที่กรรมการปฏิเสธอะไรซักอยา่ง

... 

              “งั้นเพื่อไม่ให้รอชา้!” เอ็ดเวดิส์บรรยายต่อไป พร้อมกับหายใจเว้นซกัครู่และพูดดว้ยน้ าเสียงหล่อๆ “ต่อไปนี้จะเป็น

ศึกชงินางด้วยยุทธการบาสเกตบอลเดี่ยวครั้งนี้ ใครจะเป็นผู้ชนะ! ระหว่างหนุ่มป๊อบบาดหัวใจ แชมป์3สมัยซ้อน ไร้เทียม

ความหล่อได้ อย่าง เอ-อ-อ-อ ร-ิค หรือ จะเป็นหนุ่มหน้าใหม่นิง่เงยีบแต่เคร่งขรึมจนสามารถชงิหัวใจสาวๆ อย่างว-ีเซียส-ส-

ส มาลุ้นกันเล๊ย!” 

              “วู๊วววววววววววววววว แปะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” เสียงโห่ร้องและเสียงปรบมือได้ดงัขึน้ต่อเนื่องทันท ี

            เขาทั้งสองตา่งมองหน้ากัน คนหน่ึงได้ส่งสายตาเขียวปั้ดใส่ อีกคนน้ันมองด้วยสายตาทีเ่ฉยเมย กรรมการตัวป้อม

มองทั้งสองฝ่าย ลูกบาสอยู่ในมืออวบๆข้างขวาของเขา...พวกชมรมหนังสือพิมพ์รีบวิง่ไปยืนข้างสนาม ส่วนพวกชมรม

ถ่ายรูปกต็ั้งกล้องและเตรียมตัวจะถ่ายภาพ....เฮ้อ...ท าไมฉันจะตอ้งมาเป็นนางใหช้าวบ้านมาชงิดว้ยเนีย่...ฉันก าลังจะ

หยิบแก้วน้ ามากินแตว่่า.... 

“จ๋อม...จ๋อม...จ๋อม” 

             จู่น้ าในแก้วได้กระเพื่อมๆเป็นวงกลมเล็กๆ ราวกับมีก้อนหินเล็กๆถูกโยนลงไปในน้ าแกว้นัน้....กระเพื่อมเรื่อยๆ...

สงสัยรถบรรทุกขับผ่านแถวนี้มัง้....ก็เลยท าให้พ้ืนส่ันสะเทือนไปดว้ย...ฉันหันไปมองดูการแขง่ขันต่อ และหันไปมองรอบๆ 

“กึกๆ กกึๆ” 

           โกลบาสทั้งสองฝั่งของสนามส่ันเล็กน้อย....นอกจากนี้ แม้แต่ แผ่นจอบอกคะแนน...ก็ยงัส่ัน...ไม่ใช่เพยีงแค่นั้น แต่

ส่ิงของตา่งๆในสเตเดยีมทั้งหมดส่ันเรื่อยๆ...ชักแปลกๆ...รู้สึกสังหรณ์ใจยงัไม่รู้ซิ...ว่าต้นเหตกุารส่ันสะเทือนนี่...มันไม่ใช่

พวกรถบรรทุกแล้ว... 

“เฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ” 



           ไม่มีใครในสเตเดยีมสังเกตความผิดปกติครัง้นี้ เห็นชายหนุม่ผมสีด าสนิทหันมามองที่ฉัน คิว้ที่เรียวและคมเขม้ผูก

เป็นริบบิ้นสีด า ดวงตาสีเขียวมรกตมองมาเชิงถาม....รึว่าหมอนี่ ก็..... ผู้ถือลูกบาสมองหน้าทัง้สองฝา่ยอีกครั้ง...และแล้ว

ลูกบาสสีส้มลูกนั้นถูกโยนขึ้นทันใด! ผู้โยนลูกบาสได้เป่านกหวดีตอ่ 

“ฟุบ” 

“ปี๊ดดดดดดดดดดดด!” 

           ส้ินเสียงสัญญาณแห่งการเริ่มต้น ทั้งสองฝา่ยตา่งกระโดดสูงขึ้นเพื่อแยง่ลูก มือของหนุ่มนักบาสได้ควา้มันอยา่งเร็ว

และเร่งฝีเท้าไปอีกด้านพร้อมกับเล้ืยงลูกทันที เอ็ดเวิดสเ์ริ่มบรรยายมาอย่างรวดเร็วและเมามันเหมอืนเดิมไม่มตีกขอบ วิ

ซิอัสยังคงยืนนิง่อยู่ ไม่ยอมเคลื่อนไหวติงใดๆเลยแม้แต่น้อย! เฮ้ย!...ว่าแล้ววา่เล่นไม่เป็น...ไม่น่าไปรับเล๊ยยยย...สงสัยเอรคิ

ชนะแน่ๆ 

           อีกนิดเดียวแล้วววววว! เอริคก าลังจะถกูชู๊ตลงไป เขาฉีกยิม้ด้วยความมั่นใจ ทว่า...จู่ๆลูกบาสในมือของเขาก็หายไป 

ราวกับมีใครวิ่งเข้ามาแย่งลูกด้วยความเรว็เหนือแสง เขาหันไปมองฝ่ายตรงขา้มและก็อ้าปากคา้ง! 

           ....ก็ ลูกบาสที่เขาพึ่งควา้ได้มานั้น มันไปอยู่ในมือของวิซิอสัซึ่งตอนนี้ถกูชู๊ตหว่งไปแล้วน่ะซิ!.... 

           “เฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮ” พวกเหล่าคนชมตา่งส่งเสียงโห่ร้องอีกครอบดว้ยความตื่นเต้นและประหลาดใจเล็กน้อย

อีกครั้ง...กับการเคลื่อนไหวอยา่งรวดเรว็ที่มองแทบไม่ทันขอชายหนุ่มหน้าใหม่  

            สีหน้าของหนุ่มป๊อบก่ าไปด้วยความโกรธ เขาเรง่ฝีเท้าเพือ่ที่จะไปแย่งลูกอกีครั้ง แตเ่พียงแค่หลับตาวินาทีเดียว วิ

ซิอัสก็แย่งลูกมาอย่างสบายๆและชู๊ตต่อ...อ่ะ...เล่นได้เหรอเนี่ย...เออ...ลืมไปแฮะว่าหมอนี่มันไมใ่ชค่นนี่นา 

            การแข่งขันได้ด าเนินไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็ว...ต่างฝ่ายต่างผลัดกันได้ ผลัดกันเสีย....ฉันดูเวลาจากนาฬิกาข้อมือ

ของฉัน...ได้เวลากลับบ้านและนี่...งั้นไปดีกว่า 

            ฉันลุกขึ้นและก าลังเดินออกไป แต่ฉันหันไปมองที่สนามอกีครั้ง หนุ่มหน้าใหมก่ าลังจะชูต๊ลูกบาสอีก แตจู่่ๆเขาก็

ชะงักและเงยขึ้นไปมองไปท่ีเพดานพร้อมกับตะโกนเรยีกสุดเสียง 

            “ทุกคน! หนีไป!” 

 “เพล้ง!” 

“กร๊ีดดดดดดดดดดด” 

“เหวออออออออออออ” 



             เสียงกระจกแตกร้าวบาดแก้วหูไดด้ังขึ้น เสียงหวดีร้องด้วยความตกใจได้ดงัตามมาดว้ยความตกใจ เศษกระจกสี

ใสทั้งหมดได้รว่งกราวลงมาที่พ้ืนสนามไปท่ัว นัยน์ตาของทุกคนทัง้หมดตา่งเบิกกวา้งสุดขดี และที่ตกใจไม่ได้ตกใจเพราะ

กระจกแตก แต่....เพราะ.... 

“โฮกกกกกกกกกกกกก” 

         ยิ่งกว่าเสียงร้องเรียกของปีศาจแห่งนรกใตป้ฐพี! ฝูงสัตวก์ระหายเลือดแหง่ความมืดไดก้ระพือปกีค้างคาว

ด าสนทิที่แผ่กว้าง! แววตาทีด่รุ้ายราวกับสัตว์ป่าสีแดงก่ าไดต้ับจ้องมองไปที่ทกุคน และไดพุ้่งร่างเข้าใส่โจมตี

เหล่านักเรียนทกุคนทนัที! 

“กร๊ีดดดดดดดดดดดดดดด” 

          เสียงกรีดร้องด้วยความหวาดผวาได้ลั่นต่อเนื่อง! ทุกคนต่างวิ่งหนีกระเจดิกระเจงิไปท่ัวสเตเดียม! มันเหวีย่งแขน

ท าลาย อัฒจันทร์ท่ีแข็งแกร่งเป็นราบหน้ากลองภายในพริบตาเดียว! โกลบาส และเต็นท์กรรมการน้ันก็ไม่เหลือเช่นกัน! 

พวกกรมการและโฆษกตา่งวิ่งหนีออกมาอย่างไม่คิดชีวติ! ประตูของสเตเดียมได้ถูกเปิดออก คนหลายร้อยคนตา่งไหลเทมา

เบียดเสียดเพื่อวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิต!  

          เหล่าสัตว์กระหายชวีาไม่รอช้าให้เหยื่ออันแสนโอชะรอดพ้น !กรงเล็บท่ีแหลมคมสีด ามันวาวของพวกมันได้แทงทะลุ

ร่างของกลุ่มชนและกระชากอวัยวะภายในออกมาพร้อมกับกัดกินอาหารท่ีหอมหวานทันที! น้ าสีแดงข้นๆไหลท่วมพื้น

สนาม!  

            ร่างของพวกเขาได้ล้มลงไปกับทะเลเลอืดที่เจิ่งนอง! นัยนต์าที่เต็มไปด้วยความกลวัสุดขีดยังคงเบกิกว้าง

อยู!่ กลิ่นคาวเลอืดแห่งความสูญเสียได้ส่งกลิน่ตลบอบอวลไปทั่วสเตเดียม! ซากศพที่เหลอืกระจัดกระจายกอง

ไปทั่ว! ไม่ว่าจะเป็น แขนข้างหนึ่งทีเ่หลอืเพียงแต่เนื้อแดงๆและขน...ขาที่ถูกฉีกมาแค่ถึงเขา่...ศีรษะที่ถูกถลก

หนังหวั...หัวใจที่ลิ้นหวัใจขาดไปด้านหนึ่ง....ปอดที่ถูกฉกีเหลือเพียงแค่ถุงลมเล็กๆ....เศษเนื้อสมองสีเทาขุน่

เละๆจนไม่สามารถดเูป็นรูปร่างได้...ตามร่างของพวกเขามีรอยถูกกดักนิขนาดใหญ่ แทบจะไม่เหลือเนื้อตดิเลย

ซักนดิ...เหลอืเพียงแคก่ระดูกขาวๆมวัๆ กับเสน้เอน็บางส่วน...เส้นประสาทจากสมองและไขสันหลังบางเส้น

ยังคงกระตกุช้าๆ.... 

         ....ที่น่ันเต็มไปด้วยร่างไร้ชวีันจ านวนมากนอนกองกับพื้นเตม็ไปหมด...ผู้คนที่เหลือยังคงรีบวิง่อยู่ไม่ยอมหยุด! ดูท่า

พวกมันรู้ตวัก่อน!...พวกมันพุ่งเขา้หาพวกเขาทันท!ี  

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกก” 

“กร๊ีดดดดดดดดดดดดดดดดด” 



         เสียงบรรเลงแห่งความทรมานร่ าร้อง! กรงเล็บสยองขวัญที่เปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดผู้คนจ านวนมากได้ท าการเข่นฆ่า

ด้วยความสนุกสนานและกินศพเหล่านั้นอย่างเอร็ดอร่อย บางคนก็ถูกฉีกรา่งไปชิ้นๆ บางคนกถ็ูกถลกหนังออกมาเหลือ

เพียงแต่เนื้อแดงๆ บางคนก็ควกัหัวใจมาเป็นๆ คนที่มีสติต่างรีบโทรหาต ารวจเพื่อขอความช่วยเหลือ  แต.่......... 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกก!” 

         เสียงร้องเสียงหลงด้วยความเจ็บปวดร้องทันใด! กรงเล็บมัจจุราชไดก้ระชากศีรษะให้หลุดออกมา! โลหิตสีแดงคล้ าได้

พุ่งกระฉูดออกมาจากฐานล าคอ! มันเหวี่ยงศีรษะทางอื่นและดูดดืม่เลือดจากสันเลือดใหญ่ท่ีนั่น พวกมันหัวเราะอย่างชอบ

ใจและบ้าคลั่ง! 

         ....ท าไมแวมไพร์มาอยู่ที่นี่ได้ล่ะ!....ยุคนี้ยังมีอยู่อีกเหรอ!....ฉันจ้องมองด้วยความตกใจซักครูก่ับการท าลายล้างของ

มันอย่างรวดเร็ว!....แล้วมิฌองคล่์ะ!....ฉันกวาดสายตามองไปรอบๆเพื่อหามฌิองค!์...แต่ ไม่...ไม่เจอเลยซกันิดเดียว....มิฌ

องค์ เธอไปไหนน่ะ....ฉันวิ่งลงมาจากอฒัจันทร์และวิง่ไปรอบๆสนาม ผู้คนตา่งวิ่งหนีสวนทางกับฉันไปหมดในท่ามกลางฝูง

มัจจุราชกระหายวิญญาณทีก่ าลังไล่ต้อนอาหารสามารถวิ่งไดอ้ยู่....ยังมีคนอีกหลายสิบกวา่คนทีก่ าลังวิ่งหนีตายกัน....คน

ที่หายไม่ใช่แคย่ัยมฌิองคค์นเดียว....เอริคก็ด้วย....แล้ว...หมอนั่นอีก 

“กร๊ีดดดดดดดดดดดดดดด” 

         ทันใดนั้น! มีเสียงกรีด๊ดังขึน้มาจากมมุหนึ่งจากห้อง ฉันหันไปมองทันที...นั่น มิฌองค์นี!่...ตอนนี้อสุรกายสีนิลตัวหน่ึง

ก าลังใช้กรงเล็บไล่แทงร่างของหญิงคนน้ัน กรงเล็บท้ังห้าไล่แทงทะลุฝาผนังตึกไปหลายแหง่ หยิงสาวหลบไปมาอย่าง

หวุดหวดิ แต่ไม่สามารถเดินต่อได้ 

       “มิฌองค!์”  

          หญิงสาวผมสีน้ าตาลแดงมองมาที่ฉันด้วยความหวาดกลัว 

         “เ-ฟ-ร-ย่-า ช่วยฉันด้วย” น้ าเสียงได้สั่นเครือดว้ยความหวาดหวั่นต่อส่ิงที่อยู่เบื้องหน้า กรงเล็บมัจจุราชก าลังจะแทง

ร่างบาง “กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด”  

           ส้ินเสียงร้องเรียก! ฉันเร่งฝีเท้าเขา้ไปหาหญิงผู้น้ัน เพื่อท่ีจะช่วยให้รอดพ้นจากน้ ามือของสัตว์เดียรัจฉานตัวนั้นทันที! 

ทว่า!... 

“ตึง!” 

“โฮกกกกกกกกกกกกกกกกก!” 



           ยมทูตกระหายโลหิตได้กระโดดลงมาตรงหน้า มันได้ใช้ฝ่ามือแห่งความดับสูญพุ่งมาที่ร่างของฉัน! ฉันกระโดดถอย

หนีมาอยา่งหวุดหวดิและพยายามวิ่งไปทางอื่นแทน แต่! ไม่ว่าจะวิ่งเข้าไปหายังไง ก็โดนยมทูตกันไว้ทุกทาง เพื่อไม่ให้ไป

ขัดจังหวะเพื่อนของมันท่ีก าลังจะรับประทานอาหารมื้อเย็น..... 

          “กรี๊ดดดดดดดดดดด” เสียงกรีดร้องล่ันต่อเนื่อง กรงเล็บท้ังสองข้างได้พุ่ง ทะลุฝาผนังจนพรนุ หญิงสาวหลบไปมา

ด้วยสัญชาตญาณแหง่ความเอาตัวรอด เธอร่ าไห้และยังคงร้องเรยีกฉัน “เ-ฟ-ร-ย-่า! ช่วยด้วยยยยยยยยยยยย! ฉะ..ฉัน...

ฉันไม่ไหวแล้ว!”  

          โอ้!....เพื่อนฉัน!....เรื่องอื่นๆและจัดแจงตา่งๆนีเ่กง่นัก...ท าไมเรื่องนี้มาจนตรอกแบบน้ี!.... 

          “มิฌองค!์ สไลด์ตัวลอดใต้ขามัน!” ฉันตะโกนบอก “วิ่งมาหาฉัน!” 

          ดูท่าอสุรกายสีด าทั้งสองตวัรับรู้กับค าพดูของฉัน....กรงเล็บที่น่าสยดสยองเปรอะเปื้อนไปดว้ยเศษเนื้อได้ควา้ร่างของ

หญิงสาวมาอยู่ในก ามือและเริ่มบีบร่างบางร่างนั้น กรงเล็บท่ีคมกริบเริ่มกรีดผิวของเธอผู้นั้น จนโลหิตค่อยๆไหลมาตามรอย

กรีด 

          “กรี๊ดดดดดดดด”  

           เท้าของฉันพุ่งไปข้างหน้าทันทีโดยไม่สนสัตวฺกระหายเลือดมนุษยเ์ลยแม้แต่นิดเดียว! ...อะไร!๊...มาท าเพื่อนฉันได้

ยังไง!.....ใครหน้าไหนไม่สนแล้วโว๊ยยยย.....พอกันท๊ี! 

“โฮกกกกกกกกกกกกกกกกกก!” 

“โครมมมมมมมมมมมมมมมมม!” 

            ร่างยมทูตปีกค้างคาวไดพุ้่งร่างเข้ามาและเหวีย่งล าแขนท่ีใหญ่โตฟาดเขา้ไปท่ีร่างของฉันอย่างจัง! ฉันกระเด็นไป

กระแทกกับเสาสีเงินของแผ่นป้ายบอกคะแนนเข้า! ฉันกระอักเลือดออกมาและล้มไปนอนอยู่ที่พื้น!...โอ๊ย!....เจ็บชะมัด...

แต่...ไม่ได้!...ฉันจะยอมให้เพื่อนฉันโดนสวาปามต่อหน้าต่อตาไมไ่ด้หรอก!....ตอนนี้!เพื่อนรักเจา้บา้นี้ก าลังจะใช้กรงเล็บอีก

ข้างกระชากหัวของหญิงสาว! ฉันพยายามลุกขึ้น...แต่แรงทีม่ันเหวีย่งมากระแทกนี่...เล่นซะท าให้ฉันช้ าทั้งตัว!...นี่เวลาแบบ

นี้ท าไมจะต้องมาเจ็บด้วย!.... 

           “ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” อสุรกายร่างใหญ่หัวเราะอยา่งเบิกบาน และใช้กรงเล็บจับไปท่ีหัวของมฌิองค์ ซึง่ใบหนา้เต็มไป

ด้วยคราบน้ าตาแหง่ความหวาดกลัวอย่างยิง่ 

           “ฮึกฮือ....ไม่นะ...ไม่....อย่า....” หญิงสาวส่ายหัวไปมาในอุ้งมือของสัตว์รา้ย 

            ทว่า....ก็อย่างที่โบร่ าโบราณวา่....ผู้ใหญ่ห้าม เดก็มักจะขดั.....ผู้ใหญ่ส่ัง เด็กมักจะเฉยเมย...ปีศาจตนน้ันหัวเราะ

อย่างสะใจและก าลังจะกระชากออกจากฐานคอที่สวยงาม .....อย่านะ....อย่าท ารา้ยเธอนะ...มาท าฉันแทนซี!้..ไอ้แวมไพร์



กระจอก!...ฉันส่ายหัวไปมาพร้อมกับใบหนา้ที่เตม็ไปด้วยความโกรธ!....และตะโกนล่ัน!  พร้อมกับเสียงของเธอคนนั้นวอน

ขอ 

            “ม่ายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย” 

              “หยุดเดีย๋วนี!้!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” 

“ซาตัสดาร์กทนัเดอร์!” 

“ฉัวะ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!” 

“กร๊ีดดดดดดดดดดดดดดดดด” 

“ซ่าาาาาาาาาาาาาาาาาาาา!” 

             มัจจุราชตัวนั้นร้องดว้ยความทรมานราวกับเสียงร่ าร้องของคนบาปในทะเลเพลิง! ร่างของมันถกูล าแสง

สีด ารูปลูกไฟที่ลกุโชนผสมสทีองพุ่งทะลุร่างของมนั! ร่างของมันระเบิดออกเป็นเสี่ยงๆทันท!ี อวัยวะในร่างก าย า

ได้กระจัดกระจายไปทัว่พืน้! โลหิตสีด าอมม่วงได้พุ่งกระจายเปรอะเปื้อนหญิงผู้น่าสงสารคนนัน้ที่ตกใจสุดขดี

เมื่อเหน็เลอืดสาดกระเซ็นมาเลอะร่างของเธอทั้งร่าง! ร่างของเธอร่วงลงสู่พืน้ดินและสลบแน่นิ่งไป! อวัยวะ

เหล่านั้นค่อยๆละลายกลายเป็นน้ าสีด าเหลวๆแทน มันผสมกับโลหิตสดี าจนกลมกลนืกลายเป็นสทีี่เข้มกว่าเก่า!  

           ฉันรีบหันไปมองทิศทางทีล่ าแสงถูกส่งมา และเห็นเงาใครคนหน่ึงกระโดดมาจากแป้นบาสพร้อมกับใช้ล าแสงนั้น

ท าลายปีศาจทัง้หมดอย่างราบคาบ! 

 “อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!” 

            เหล่าอสุรกายกระหายเลือดทั้งหลาย เมื่อโดนล าแสงพุ่งทะลุร่าง! ร่างของมันก็ระเบิดกลายเป็นก้อนเนื้อสีแดงก่ าที่

ละลายเช่นกัน! เมื่อเขาเหยียบแผ่นพสุธา พวกปีศาจหลายสิบตัวหนัมาจ้องเขา้และกระพือปีกบินขึน้ไปพร้อมกับพุ่งร่างเขา้

มาอยา่งความเรว็สูงดัง่ล าแสงฟ้าผ่า เขายืนนิง่และพึมพ าอะไรสักอย่างราวกับท่องมนตราเวท เขาผายมือออกและกระโดด

ขึ้นแป้นบาสอีกครั้ง 

              อีกนิดเดียว ฝูงกองทัพมัจจุราชก าลังจะใช้กรงเล็บแห่งความตายกระชากจิตวิญญาณแล้ว! ทว่า!..... 

 “แวบบบบบบ!” 

          วงแหวนไสยเวทย์สีแดงฉานได้ปรากฏขึ้นใต้ฝ่าเทา้ของชายหนุ่ม!  วายุสีด าหลายร้อยลูกได้พุ่งเขา้ที่หมุนรอบตวัเขา

และบดบังร่างสูงนั้นจนมดืมดิ! วงแหวนใต้ฝ่าเท้าได้ส่องแสงจา้จนเหล่ามัจจุราชปีกคา้งคาวได้ผงะถอยออกมา!  



“ฟู~่” 

             จู่ๆวายุสีด าก็ได้สลายออกมาเผยใหเ้ห็นบุรุษยืนนิง่อยู่กบัดาบดา้มงามสลักค้างคาวที่คมดาบ สายตาคมกริบดจุ

ใบมีดสีเขียวมรกตทีจ่ับจ้องศัตรูท่ีอยู่เบื้องหนา้แปรเปล่ียนเป็นสีแดงก่ า! ผมนุ่มดุจใยไหมสีนิลสนิทได้กลับกลายเป็นสีเงิน

วาวดังเดมิ! เขาผู้นั้นกระโดดพุง่เข้าหาฝ่ายศัตรูและตวดัดาบไปขา้งหน้าทันที! 

“เคิสร์เดโมมมมมมมม  วิน!” 

“ฟ้าวววววววววววววววววว!” 

“ตูมมมมมมมมมมมม!” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกก!” 

         ส้ินวจีค าสาปของราชันยแ์วมไพร!์ วายุสีนิลที่พ่ึงสลายได้รวมตวักันและพุง่เขา้ใส่ร่างของฝา่ยตรงขา้มทุกตนราวกับ

ล าแสงฟ้าผ่า! เสียงระเบิดไดด้ังสนั่นขึ้นมาทันทีพร้อมกับเสียงกรีดร้องด้วยความทรมานดงัตามมา! ควันสีเทาอมด าพุ่ง

โขมงเตม็ไปทั่วสเตเดยีมจนไม่สามารถมองเห็นอะไรเบื้องหน้าไดเ้ลยแม้แต่น้อย! ทุกคนท่ีอยู่ในท่ีนัน้ต่างไอค่อกแคก่ไปหมด

....ฉันดันร่างของฉันและพยายามทรงตวัให้ยืนดังเดิม พร้อมกับและใช้มือปดัควันออก แววตาสีแดงฉานของฉันกระพริบ

ช้าๆและได้กวาดมองไปรอบๆ....เพื่อท่ีหามิฌองค์....แต่จู่ๆมใีครคนหนึ่งควา้ข้อมือของฉัน ฉันหันหลังไปมองทันที! 

           “ฉันเอง!” เสียงนุ่มๆว่า ควันสีเทาคอ่ยๆจางเรื่อยๆ....จนเหน็ใบหน้าขอเจ้าของมือทีจ่ับข้อมอืของฉัน 

             “เอริค!” ฉันเลิกคิ้วขึ้นและถามไปทันท ี

            ชายหนุ่มคนนั้นถอนหายใจและปล่อยข้อมือของฉันออก รา่งของเขาเต็มไปด้วยแผลใหญ่ๆมีเลือดไหลซิบๆบางจดุ 

ข้างๆเขามีชายนิโกรร่างเตี้ยเกาะแขนของเขาอยู่ เขาคนนั้นหายใจหอบแอ่กๆและมีสีหน้าที่หวาดหวัน่ตลอดเวลา...แว่นตา

ของเขาเฉไปข้างหน่ึงและเลนส์ได้แตกไปข้างหน่ึงด้วย...เขาไม่พูดอะไรเลยนอกจากตวัส่ันเทาอย่างเดียว...เอริคยิ้มกวา้ง

เมื่อเห็นฉัน....ไอ้นี่ท่าทางจะประสาทและ...เวลาแบบนี้ยงัยิ้มได้  

            “นายไปอยู่ไหนมาน่ะ!” ฉันถามไปทันท!ี “แล้วนายรอดมาได้ยังไงเนี่ย!” 

            “ฉันกับเอ็ดเวิดส์หนีไอ้คา้งคาวยักษ์น่ะซิ ถามได้” สีหน้าของเขาเครยีดจดัขึ้นมาทันที เขาหอบเล็กน้อยและค่อยๆ

พูด “ไอ้พวกบ้านั่นไล่ตามมาอยู่ได้....ยังดีที่พ่อฉันให้ไอ้นี่มา....” 

            ว่าแล้วเขาก็หยิบสายสร้อยที่ห้อยคอเขาอยู่ มันเป็นสร้อยไม้กางเขนสีทองอรา่มที่มีพระเยซเูจ้าถูกตรงึอยู่ เขาพูดต่อ 

            “ฉันชูให้มันเห็น ร่างของมันก็สลายกลายเป็นน้ าไปทันที!...ไม่งั้นฉันคงตายก่อน ไม่ได้พบหน้าเธอแน่ๆเลย” เขาจ้อง

มองมาที่ฉันอย่างลึกซึง้และรัวถามฉันมาทันท!ี “แล้วเธอเป็นยังไงบ้าง! โดนอะไรรึเปล่า! แล้วท าไมถึงมเีลือดเลอะที่มมุปาก

แบบนี้ล่ะ” พูดจบเขากใ็ช้นิ้วโปง้ที่หยาบกร้านลูบท่ีริมฝีปากของฉันอย่างเป็นห่วง  



           ...สลายเพราะไม้กางเขนหรอ...เป็นแวมไพร์จริงๆดว้ย....ฉันปัดมันน้ิวของเขาออกและตอบไป 

           “ฉันไม่เป็นอะไรอยู่และ” ฉันบอกไปและวิ่ไงปข้างหน้าทันที! “ตอนนี้ไปหามฌิองคก์่อนเถอะ ก่อนที่ไอ้แวมไพร์ทั้งฝูง

มันจะกินมฌิองค์เป็นมื้อค่ าซะกอ่นน่ะ” 

          “อะไรนะ! แวมไพร์!” เอริคไม่อยากจะเชื่อกับส่ิงที่ฉันพูดและวิ่งตามฉันมา เอ็ดเวดิส์ก็วิง่ตามมาดว้ย “เธอบ้าไปแล้ว

เหรอ เฟรย่า! ฉันว่ามันเป็นพวกสารเคมีที่แพ้ทองก็ได้ ถึงสลายไป” 

          “สารเคมีบา้นนายน่ะซิ!” ฉันเถียงกลับไป “มีแต่แวมไพร์น่ะแหละที่พอเจอไม้กางเขน หรือโดนร่างถึงสลายไปดื้อๆนะ่” 

          พวกเราทัง้สามวิ่งไปตามทางที่เต็มไปดว้ยเลือดนองไปท่ัว ฉันพูดต่อไปเรื่อยๆ 

          “แล้วสารเคมคีงสามารถฆา่คนจนเลือดนองไปทั่วสนามบาสได้เนอะ เอริค! ทั้งสามารถฉีกรา่งออกมาอย่างงา่ยดาย

ราวกับสัตว์ป่าและดูดดืม่เลือดคนเป็นจ านวนมาก แถมมีปีกคา้งคาวขนาดใหญ่น่ันน่ะ!” 

          “เป็นไปไม่ได้น่ะ เฟรย่า!” เอริคเถียงกลับ “นี่มันยุคศตวรรษที่21แล้วนะ เรื่องไสยศาสตร์ ปีศาจมากมีมันไม่มีทางเกิด

แน่นอน! พวกพ่อมดแมม่ดก็โดนล่าในชว่งศตวรรษที่15-16ไปแล้วด้วย มันจะเกิดขึ้นได้ยงัไง!” 

            ..ใช่....เอริค...ตอนแรกฉันก็ไม่เชื่อหรอก...ฉันหยุดเดินและหันไปพูดกับเขา 

          "นายพูดถูก เอรคิ” น้ าเสียงมั่นใจของฉันว่า “แต่ไม่มีใครรู้เสมอไปนี่ ว่าอนาคตจะเกดิอะไรขึ้น.... บางที แวม

ไพร์ พ่อมดแม่มด หรือปีศาจทั้งหมด...อาจจะยังไม่หมดไปจากโลกนีก้็ได้...” 

          ชายหนุ่มสะอึกลมกับค าพดูของฉัน...สายตาทีเ่ตม็ไปด้วยความตะลึงเล็กน้อยจ้องมาที่ฉันซักครู่ แววตาของฉันเต็ม

ไปด้วยความแน่วแนม่ากจนเขาส่ายหัวเล็กน้อยและถอนหายใจ 

          “โอเค! ฉันยอมเธอเลย” เขาวา่ “เธอพูดวะยังกับว่า เธอเคยเจอและคุยกับแวมไพร์ตวัเป็นๆงั้นล่ะ” 

          ...ใช่ เอริค...ฉันเคยคุยกับตัวเป็นๆ...แถมไมใ่ชค่นเดียวด้วย....เป็นแคว้นเลยล่ะ... 

          “ใช!่ ฉันเคย” ฉันบอก เขาขมวดคิ้วด้วยความอยากรู้ทันตา “แต่ตอนน้ีหามิฌองค์ก่อนเถอะ” 

          จากนั้นพวกเราก็วิง่ตามหาต่อ และ แล้วกเ็จอพอดี....หญิงสาวผมสีน้ าตาลแดงที่เปรอะเปื้อนไปด้วยโลหิตนอนสลบ

อยู่ พวกเราทุกคนวิ่งเขา้ไปหาเธอผู้นั้น พวกเราทุกคนตา่งมองหน้าเธอ ฉันประคองร่างขึ้นและเขย่าเล็กน้อย 

           “มิฌองค!์ มิฌองค!์ “ ฉันเรียกให้เธอตื่นขึ้น 

           หญิงสาวค่อยๆลืมตาขึ้นและมองไปรอบๆ และเมื่อเธอเหน็ฉัน เธอก็โผกอดฉันทันที! 

          “เฟรย่า...ฮือๆๆๆ ฮือๆๆๆๆ” เสียงร่ าไห้ได้ดงัก้องหูของฉัน....”มัน....น่ากลัว...น่ากลัวมากๆเลย...ฮือๆๆๆๆ” 



          ฉันหันไปมองหน้าเอริคและเอ็ดเวิดส์ ทั้งสองคนมองหน้ากนัและมองมาที่มิฌองค์อย่างอดสงสารไม่ได้....เป็นใครๆก็

ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกทีเ่จอเรื่องสยดสยองขนาดนี้แล้วร้องไห้น่ะ...แต่...แวมไพร์มากขนาดนี้ ต้องมคีนบงการมาแน่...มันจะ

มากเกินไปและ ท่ีบังอาจมาท าลายคนของที่น่ี....รึว่า....ที่มาเพราะ..... 

           ฉันหันไปมองเบื้องหนา้ ควันสีเทาคอ่ยๆจางหายไป และแสดงใหเ้ห็นภาพท่ีน่าสยดสยอง นอกจากจะเต็มไปดว้ย

ซากศพที่ถูกกัดกินแล้ว ก็มีน้ าสีด าข้นๆเต็มไปหมด เป็นกองๆ และบุรุษร่างสูงในชดุฮิพพอฟสีเลือดยืนหอบเล็กน้อย ในมือ

ของเขาเต็มไปด้วยน้ าข้นๆสีด าไหลติ๋งๆ ร่างของเขาไม่มีบาดแผลเลยแม้แต่น้อย นัยนต์าของเขากลบักลายเป็นสีเขียวมรกต

แล้ว แต่ผมสีเงินวาวของเขานั้น ยังคงเป็นทนอยู่ เขาสาวเทา้เดินมามาที่กลุ่มพวกเราทันที และมองหน้าทุกคน 

           “ไม่เป็นไรใช่มั๊ย” น้ าเสียงเย็นดจุน้ าแขง็ถามมา 

           ทุกคนส่ายหน้า ยกเว้นเอริคที่มองเขาดว้ยความหวาดระแวงแทน ผู้ถามจ้องกลับไปเช่นกัน...เฮ้ย..อย่าพึง่ไม่กินเส้น

ตอนนี้จะได้มัย๊!... 

           “นาย....เป็นใครกันแน่ วซิิอัส” น้ าเสียงที่เตม็ไปด้วยปุจฉาถาม 

           เขาจ้องมองอยา่งเย็นชาและเปรยเสียงกระซิบ 

           “ข้า....เป็นส่ิงที่ไม่ใช่มนษุย์....” เขานั่งยองๆลง “....และ อมตะนิจนิรันดร” 

            “...วะ...แวม...แวมไพร์...เหรอ” เสียงตะกุกตะกกัของเอ็ดเวิดส์เอ่ยมา เป็นครั้งแรกหลังจากเกาะและส่ันเป็นเจา้เขา้

ของเขาที่เพิง่ถาม 

          ชายหนุ่มเหลือบมามองทีฉั่นและมองมาทีเ่อ็ดเวดิส์” 

          “....ใช่....ข้าเป็น...” ส้ินค าพูด เขาเหลือบมองมาที่ฉันกับมฌิองคเ์ล็กน้อย 

          “วิซิอัส! ท าไมแวมไพร์พวกนั้นถึง....” 

          “นั่นน่ะเหรอ” เขาเดาพร้อมกับชูมือข้างหน่ึง น้ าสีด ายงัคงไหลข้นๆอยู่ “ก็แค่พวกตุ๊กตาดนิมนต์มดืเทา่นั้นแหละ” 

          “ตุ๊กตา!” ฉันพูดเสียงดงั “เล่นเลือดสาดนี่..แค่....” 

          “ใช่...มันคือพวกตุ๊กตา” เขาวา่เย็นๆและพูดต่อ “ตุ๊กตาพวกนี้จะถูกปั้นเป็นรูปต่างๆและกลายร่างขนาดตามใจชอบ

ของผู้ปั้น...มันจะท าตามทุกอย่างตามความคดิของผู้ปั้นทั้งหมด” 

           “แล้วใครปั้นล่ะ” เอริคสงสัย 



           “.........” ความเงียบตอบกลับมาและกลา่วมาพร้อมกับมองมาที่ฉัน “...ข้าคิดวา่เป็นคนทีต่้องการฆา่เจ้าและขา้

แน่นอน....” 

            “ใครล่ะ...” ฉันนึก.....รึว่า.....บ้าน่า!.... “...อย่าบอกนะวา่....มันก็อยู่ในยคุนี!้...เป็นไปไม่ได้!..” 

            เอริคกับเอ็ดเวิดส์สงสัยกบัส่ิงที่ฉันพูด พวกเขาทั้งสองจ้องหน้าฉัน ราวกับต้องการค าตอบทีฉั่นคิดอยู่ ทวา่ราชันย์

แวมไพร์หนุ่มร่างสูงกลับเงียบเชียบ เขามิปริปากค าพูดใดๆออกมา ตรึกตรองคดิอะไรบางอย่างอยู่นาน....โอ๊ย! คิดอะไรได้ก็

พูดมาซี!้..... 

          “นี!่ วิซิอัส อย่ามาท าเป็นเงียบ!” คิ้วของฉันผูกเป็นริบบิ้นและกระชากคอเส้ือของเขาเขย่าๆๆ “พูดมาเดี๋ยวนี้นะ! ว่า

ใครกั๊น!” 

          สายตาเฉือดเฉือนของเอรคิจ้องมองไปท่ีมือของฉันท่ีก าลังเขย่าคอเส้ือของวิซิอัสไม่วางตา  ราชันย์หนุ่มได้แกะมือ

ของฉันออกและลุกขึ้นยืนดังเดิม 

         “หากเจ้าคิดวา่เป็นทีปีสนั้น ไม่ใช่หรอก” เขาบอกมาและถอดเส้ือฮูกสีขาวทีเ่ลอะน้ าข้นๆสีด าออก เหลือเพียงแต่เส้ือ

แขนยาวสีด าเท่านั้นพร้อมกับโยนไปคลุมร่างของหญิงสาวในอ้อมแขนของฉัน “...แต่หากเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของที

ปีสก็ไม่แน”่ 

           “หมายความว่า! คนที่ป้ันอาจจะเป็นลูกหลานของทีปีสเหรอ!” ดวงตามสีแดงฉานของฉันเบิง่ออกมาดว้ยความไม่

อยากเชื่อ 

          “ข้าว่า...ไม่ใช”่ น้ าเสียงเยน็ๆแย้งมา “ลืมไปแล้วเหรอ ว่าเจา้ท าอะไรกับทีปีสไว”้ 

           ....อ้อ....จริงด้วย....ลูกศรที่ฉันยิงใส่ไป...ถ้าทีปีสไม่สูญพันธุ์ก็ถึกเกินไปและ....โดนไปขนาดนั้นน่ะ.... 

          “แล้วใครไม่ทราบย่ะ!” ฉันเริ่มปล่อยมิฌองค์และยืนขึ้น หญิงสาวผมสีน้ าตาลแดงขยับกายไปอยู่ใกล้ๆกับเอริคแทน 

         ชายหนุ่มหนัมามองฉันชา้ๆ แววตาสีมรกตนั้นส่ือให้เห็นความเย็นชาและเครง่เครยีดกับเรื่องนี้ 

          “เรื่องของผู้ใหญ่ เด็กอย่างเจ้าไมเ่กีย่ว!” 

          ....ค าตอบตัดบทของหมอนี่มาอีกและ....ให้ตาย!....เรื่องแคน่ี้ท าไมไม่พูดฟะ!....กลัวดอกพิกลุจะร่วงรึไง!... 

          “แต่ฉันเป็นนักปราชญข์องนาย” ฉันยืนท้าวสะเอวและพูดจาหาเรื่อง “นักปราชญเ์องก็มีสิทธิ์ที่จะรู้ได้เช่นกันในงาน

ของผู้เป็นเจ้านายไมใ่ช่เหรอ! หรือนายจะเถยีงว่าไม่จรงิ!” 

           ผู้เป็นราชันยม์องเฉยชา ไร้ความวิตกแต่อย่างใด 



            “จริงอยา่งทีเ่จา้พูด” เขาตอบกลับมา...ฮ่าๆๆ...เห็นมั๊ย....ฉันชนะหมอนี่แล้ว.....”แต่...หากเจ้านายไม่ต้องการให้

ลูกน้องหน้าไหนล่วงรู้ เจ้าก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกัน ขนาดเพื่อนสนิทอย่างรอยกับคาร์มิลยงัไม่สามารถรู้ได้ เจ้าเองก็อย่าคิดวา่

ข้าจะให้เจ้ารู้ไปงา่ยๆหรอก!” 

            ชิ!....เล่นไม้ตายนี่มาใชเ้หรอย่ะ!...ฉันขยี้เท้าด้วยความเจบ็ปวดถงึทรวงและขบกรามกรอดๆ....เออๆๆๆ...ในเมื่อไม่

บอกดีๆ....ฉันจะให้นายพดูให้ไดเ้ล๊ย!!!!....ดูท่า เขาจะไม่สนใจกับพฤติกรรมของฉันเลยแมแ้ต่นิดเดยีว...นี่กลับมาพูดให้รู้

เรื่องนะเว๊ย!...เขาหันไปพูดกับเอริคแทน 

           “เจ้าพาทกุคนหนีไปก่อน” น้ าเสียงราบเรียบบอกไป “ยังมีบางคนในท่ีแห่งนี้นอนสลบอยู่ดว้ย พาออกไปให้หมด

เดี๋ยวนี!้” 

           แทนที่เอริคจะตกลง เขากลับแสดงท่าทีต่อต้านซะนี!่ 

           “ท าไมฉันต้องฟังนาย วซิอิัส” เขาเลิกคิ้วและยิ้มกวนๆใส่ “นายมีสิทธิ์อะไรไม่ทราบ ไม่ใช่พ่อแม่ฉันซักหน่อยทีจ่ะต้อง

เชื่อน่ะ” 

           ชายหนุ่มผมสีเงินจ้องมองเขาผู้นั้นด้วยสายตาที่อาฆาตแทน จนอีกฝ่ายเกิดสะดุง้เฮือกและส่ันเทาไปโดยไม่รู้ตัว...

ความกดดันและน่ากลัวมหาศาลของแวมไพร์หนุ่มท าให้อกีฝ่ายนิง่เงียบไป เขาก้มหน้าหลบสายตาคู่นั้น ไม่อยากจะเชื่อเลย

ว่า..... แม้แต่คนจติแข็งอย่างเอรคิยังสะทา้นไปท้ังร่าง....เพราะแคส่ายตาเวลาที่ไม่สบอารมณ์ของราชันย์แวมไพร์ผู้นี้เท่านั้น

.... 

           “เจ้า....จะ-ท า-หรือ-ไม่-ท า” เสียงเย็นเฉียบได้เอย่ถามชา้ๆอีกครั้ง 

           “เออๆ” จู่ๆเอริคก็ตอบไปง่ายดายและพยุงรา่งของมฌิองคใ์ห้ยืนขึ้น “แล้วจะให้ฉันพาไปไว้ที่ไหน” 

            “ไปท่ีไหนก็ได้ให้ไกลจากที่น่ีที่สุด” ชายหนุ่มหันไปมองน้ าข้นๆเหลวๆสีด าที่นองพื้นอีกครั้ง “อ้อ พานางนี่ไปด้วย 

เดี๋ยวนางนี่จะเป็นตัวถ่วงเกะกะขา้เปล่าๆ!” 

           เฮ้ย!....ฉันไปเกะกะตอนไหนไม่ทราบ!..... 

           “ใครกันแน่ท่ีเป็นน่ะ วซิิอสั!” ฉันเดินเข้าไปหาเรื่อง แต่หมอนั่นกลับจับบ่าของฉันท้ังสองข้างและหมุนตวัพร้อมกับ

ผลักร่างของฉันไปหาเอริค 

           “ไม่มีเวลาและ รีบไปก่อนที่....” จู่ๆชายหนุ่มหยดุพูดและหมุนตัวตวัดดาบไปดา้นข้างทันท!ี 

“ฉัวะ!” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกก!” 



              พวกเราทุกคนตา่งมองด้วยความตกใจถึงที่สุด! เมื่อเจา้ของเสียงร้องนั้นเป็นปีศาจกระหายเลือดเนื้อท่ีก าลังรวม

ร่างที่ใหญ่โตมหึมามากกว่าเกา่ถกูคมดาบสีเงินตัดผ่านรา่งเป็นสองซีก โลหิตสีด าได้พุง่มาสาดรา่งของชายหนุ่มอีกครั้ง....

แค่ตัวเดียวน่ะ ไม่วา่หรอก...แต่ ทีฉั่นเห็นเบื้องหน้าไกลๆน่ีซิ.... 

            “พระเจา้....มันรวมตวัไดใ้หม”่ น้ าเสียงกระซิบของเอริคว่า “แถมยงั.....” 

            “เป็นร้อยตวัและใหญเ่ดมิกวา่ดว้ย” มิฌองค์ท าหน้าขยะแขยง งานน้ีคงจะเกลียดปศีาจนามวา่ 

แวมไพร์ไปอีกนานแน ่

            “อย่าพูดมากเลย รีบวิง่ไปตอนน้ีก็.....” เอ็ดเวิดส์หนา้เสียเต็มๆ 

           ของเหลวข้นๆสีด าทีเ่จิง่นองอยู่บนพื้นค่อยๆไหลรวมตวักันอย่างรวดเร็วและกลับกลายเป็นอสุรกายหลายร้อยตวัขึ้น

ทันท!ี ปีกที่เตม็ไปด้วยน้ าเมือกสขีาวถูกสยายออกจากกัน! แววตากระหายเลือดสีแดงฉานทุกคู่เบกิตาโพลงขึ้น! ร่าง

อสุรกายทั้งหมดโผผินทยานขึ้นสู่ท้องนภาดั่งฝูงเหยีย่วล่าเหยื่อ และ....พุ่งเข้าหาเหยื่อรสเลิศอยา่งพวกฉันราวกับอสุนีผ่าน

น่านฟ้าทันท!ี 

“ตายซะเถอะ เฟรย่า โนคาเอล!” 

“วิ่งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง!” 

            เสียงตะโกนของเอ็ดเวิดส์ดังแทรกกับเสียงค ารามไล่ล่าของฝูงของปศีาจกึ่งค้างคาวยักษ์ ฉันหันหลังวิ่งไล่ตามกลุ่ม

ของพวกเอริคอย่างรวดเร็ว แต่....หยา!....ขาฉันพันกันจนท าให้ฉันหกล้มไป!... 

            “เฟรย่า!” เอริคตะโกนเรยีก และก าลังจะวิ่งเข้ามาชว่ยฉัน! แต!่ 

“โฮกกกกกกกกกกก!” 

“ผัวะ!” 

“โครม!” 

            อสุรกายตัวหน่ึงพุง่ไปทางด้านกลุ่มของพวกเอริคแทนและใช้กรงเล็บปัดรา่งพวกเขาดัง่กับปดัหนอนเศษสวะไป

ทันท!ี ร่างทั้งสามกระแทกไปกับฝาผนัง และสลบไปทันที! อสุรกายที่เหลือมุ่งหน้ามาทางด้านฉัน! อีกนิดเดยีว ร่างมันก็จะ

สามารถกัดขยี้ร่างของฉันใหเ้ละเป็นจุนแน่ๆ!  แต่! 

“ฟ้าวววววววววววววววววววว!” 

“ฉึกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกก!” 



           เสียงทรมานของพวกมันรอ้งดังไปท่ัว! ร่างของพวกมันละลายกลายเป็นของเหลวทีเ่หนียวเหนอะสีด าอีกไปทัน

ตา!....ฉันมองไปท่ีมือที่อ่อนนุ่มของฉัน...ฟู.่..ยังดีนะเนี่ยที่หยิบธนSูatan Stringทัน....ไม่งั้นเละเป็นโจกแน่เลย! 

           “ยังไม่ลงหลุมใช่ม่ะ” เสียงเรียบๆคุ้นหูถามมาจากดา้นขวา 

           ฉันหันไปตามเสียงและลุกขึ้น....วิซิอัสน่ี....ตอนนี้เขาก าลังก้าวขึ้นไปท่ีร่างอสุรกายที่เหลือเหล่านั้นและกระโดดขึ้น

เหนือร่างของพวกมัน คมดาบของเขาเรืองแสงสีด าเล็กน้อย ก่อนที่มันถูกตวัดไปที่เหล่าอสุรกายเบือ้งล่างทีก่ าลังจะพุ่งเข้า

มาหา 

“ดาร์กกกกกก เอนเลส!” 

“ฟ้าวววววววววววววว!” 

“ฉัวววววววววววะ!” 

“ฉึก!ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกก” 

           ร่างเหล่านั้นก็ละลายกลายเป็นน้ าข้นๆเหลวๆไปทันตา! เพราะ ล าแสงที่กระจายเป็นวงกว้างจากดาบDark 

Mysteryของวิซิอัส และ ลูกศรCurse Arrowที่ฉันพ่ึงยิงไปสดๆรอดๆ ก็เลยกลายเป็นอยา่งทีเ่ห็น...เหลว...เละข้น....ดูน่ากิน

กว่านี้ หากมันไม่ไดม้าจาก....ปีศาจบ้าคลั่ง.....เมื่อชายหนุ่มเหยียบลงสู่พื้น ฉันรีบวิ่งเข้าไปหาทันที! 

          “คนเลวอยา่งฉัน พระเจา้ยังไม่อยากรับย่ะ!” ฉันถลึงตาใส่เขาและหันไปมองกองน้ าข้นๆ “นี!่ ท าไมไอ้ตุ๊กตาพวกนีม้ัน

ถึงรวมร่างได้อกีน่ะ” 

          “ตุ๊กตาจะคืนชีพได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้บังคับและ.....” น้ าเสียงเย็นชาเอื้อนเอ่ยตอบ เขาเงยขึ้นไปมองเพดานกระจก

ใสที่ตอนน้ีแตกไปเป็นบางจุด สีหน้าของเขาเคร่งเครียดมาทันตา “ความมืด” 

          ฉันหันไปมองตาม ตอนนีท้้องฟ้ากลายเป็นสีแดงอมส้มเข้มจัด ราวกับสีโลหิตที่ไหลเวียนในร่าง ตะวันสีทองยาม

อัสดงก าลังจะลับขอบฟ้า ความมืดมิดยามราตรกีาลก าลังจะคืบคลานมาแทนท่ี เดี๋ยว....รึว่า.... 

          “หมายความวา่....” ฉันเกร็งสีหน้า 

          ไม่ต้องพูดเขาก็รู้....เขาเพยีงแค่พยักหน้าและพูดต่อ 

           “ยิ่งมืดมากเท่าไหร่ มันก็...” สายตาที่คมกริบจับจ้องไปมองที่ของเหลวข้นๆท่ีนองก าลังรวมร่างอีกครั้ง “รวมร่างและ

ตายยากยิ่งขึ้น!” 



           น้ าข้นๆที่เจิ่งนองก าลังถูกรวมอีกครัง้อยา่งรวดเรว็กว่าเก่า ฉันจับธนูง้างขึ้นอีกครัง้ วิซอิัสตั้งท่าและจับดาบแน่นขึ้น

มากกวา่....นี่มันไม่ใช่ตุก๊ตาดินของนายแลว้ล่ะมั้งวิซิอัส!...ถ้าจะเรียกให้ถกู เรียกวา่ซอมบีด้ีกว่ามัย๊! 

             “ แล้วนายจะจัดการยงัไงล่ะ ในเมื่อฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่ตาย” ฉันท าหน้าเหยเก 

             “ฆ่าไปเรื่อยๆจนกวา่ผู้บงัคับจะสัง่ไม่ไหว” วิซิอัสถอนหายใจ 

“โฮกกกกกกกกกกกกกกก” 

            เหล่าตุ๊กตาดินร่างค้างคาวผีดิบค ารามกึกก้องจนแผ่นดินส่ันสะเทือน ฟันของฉันขบดังกรอดๆ พยายามท าสีหน้าให้

ราบเรียบท่ีสุด สายตาเหลือบไปมองเขาคนนั้น ดูทา่แล้วเขาไมม่ีความหวาดหวั่นเลยแม้แต่น้อย....ทั้งๆรู้ว่าไอค้ าตอบทีต่อบ

มา!...มันหมดหนทางส้ินด!ี......น้ าเมือกสีขาวได้ถูกสะบัดออกไปทั่ว และมันก าลังสยายปีกอีกครั้ง! 

            “ให้ตาย....นายนี่มั่นใจเหลือเกินนะ...” ฉันว่าไปด้วยน้ าเสียงหวั่นๆ “ฉันว่าฝ่ายเราจะซี้แหงแก๋งก่อนน่ะซ”ิ 

             “งั้นเจา้กใ็ช้สมองอันชาญฉลาดของเจ้าซิ” เขาขมวดคิ้วและจ้องไปมองเหล่าอสุรกายน้อยๆ(รึเปล่า)ที่ก าลังกระพือ

ปีก “เป็นนักปราชญ์ไม่ใช่เหรอไง” 

             “เออ รู้แล้วน่า!” ฉันแยกเขี้ยวใส่เขาและหันไปมองฝูงอสุรกายอกีรอบ 

             และแล้ว พวกมันก็พุ่งโจมตีมาพวกเราประดุจกับพยัคฆ์แห่งขุนเขาไล่ล่าเหยื่อทันที! กรงเล็บสีด าสนิทก าลังจะตระ

คุรบร่างของพวกเราแล้ววววววว! 

“ตูมมมมมมมมมมมมมมม!” 

“โครมมมมมมมมมมม!” 

             เสียงระเบดิราวกับรัวกลองได้ดังขึ้น! ทว่า! กรงเล็บเหล่านัน้ได้บิดขยี้เศษอฐิและผงธุลีแทน! เพราะ.... 

             “ไอ้งั่ง! ทางนี้ย่ะ” ฉันตะโกนอีกด้านหนึง่ของสเตเดยีม 

             พวกมันหันไปมองตามเสียง เห็นร่างของฉันและวซิิอัสกระโดดถอยหนีไปจากวิถีทางของพวกมันและต่างฝ่ายตา่ง

วิ่งแยกไปคนล่ะทาง พวกมันหันไปคุยอะไรไม่รู้ แต่ที่แน่ๆ กองทัพตุก๊ตาดินได้แบ่งออกไปสองสว่นและเข้าโจมตีฉันกับหมอ

นั่นทันท!ี 

“เอ็กซ์พลอต แอสซาส!” 

“ตูมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ!” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกก!” 



“ฟ้าวววววววววววววววววว!” 

“ฉึกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ!” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกก!” 

            เสียงการสู้รบได้ดังอกึทึกครึกโครมไปท่ัว! ไม่ว่าจะเป็นเสียงระเบิดจากเวทมนตราระเบิดรา่งของวซิิอัส...เสียงพุ่ง

แหวกอากาศดว้ยลูกศรหวัมงักรเหล็กสีด าของฉัน....และ...เสียงกรีดร้องดว้ยความเจ็บปวดรวดร้าวของพวมัน!...ผสนผสาน

บรรเลงเพลงแหง่ขุมนรกโดยแท!้ ร่างของพวกมันละลายอกีครั้ง แต่ยังไม่ทันหายใจทั่วท้องกเ็ริ่มรวมร่างกันใหม่ ฉันมองหน้า

เขาอีกฟากฝัง่ ราวกับจะถามว่า ‘ไม่มีทางอื่นแล้วเหรอ’ ค าตอบทางสีหน้าที่เกรง็นั้นคือ ส่ายหนา้เทา่นั้น ....อย่างนี้มีหวัง

ต้องตายเพราะหมดแรงสู้แน!่ 

 

            “หึๆๆๆๆ” เสียงหวัเราะในล าคออย่างสะใจของใครคนหนึ่งแวว่มา “อดีตราชนัย์แวมไพร์เอ๋ย สนุกกับการเล่น

ตุ๊กตาดนิมนต์มดืของข้ารึเปลา่ ตุ๊กตาของข้าดูท่าจะชอบใจท่านเป็นพิเศษเลยนะถึงตื้อไมเ่ลิก” 

            ใครคนหน่ึงก าลังนั่งดูภาพของชายหญิงสองที่ก าลังต่อสู้อาเป็นเอาตายกับกองทัพปีศาจไมม่ีวันตายอยู่อย่างชอบ

ใจจากในน้ าสีแดงฉาน  ท่ามกลางเหล่าชายชุดสูทด ามากมายยืนนิ่งราวกับหุ่น เจา้ของเสียงยิ้มแสยะจนโชวเ์ขี้ยวสีขาวที่

แหลมคมทั้งสองซี ่

           “คุณชายครับ แล้วท่านจะให้พวกมันฆ่าอดีตราชันยจ์ริงๆเหรอครับ” หน่ึงในชายชุดด าเอย่ถาม 

           “ไม่หรอก” คนๆนั้นบอกดว้ยน้ าเสียงล้ าลึก “ข้าก็เพียงแคใ่ห้เจ็บนิดๆหน่อยๆ อดีตราชันยเ์ปน็ใคร ข้าไม่อาจเอื้อมที่

จะฆ่าด้วยเศษดินเหล่านั้น อุตส่าห์ไปดูท่านแข่งบาสทั้งที จะมาฆา่ก็ไม่ได้ ครีเจส! ท่านจะต้องถกูประวัติศาสตร์ฆ่านัน่

แหละ ถึงเหมาะสมแล้ว แต่...” สายตาวาวโรจน์สีด าจับจ้องไปภาพท่ีหญิงสาวแววตาแดงฉานซึ่งก าลังต่อกรอยู่ “ถ้าเป็น

แม่หนูน้อยคนน้ี คงให้อยู่ไม่ได้หรอก” 

           “เพราะอะไรครับท่าน” ชายนามวา่ครีเจสถามต่อ 

           “แม่หนูนี่เป็นเผ่าพ่อมดแม่มดเศษสวะน่ะซิ” เขาว่า “นายทา่นเกลียดพวกมันเขา้ไส้! ต้องท าลายล้างเผ่ามันให้หมด 

ไม่งั้นมันจะท าให้ประวัติศาสตร์ทีแ่ท้จริงผันแปรแน่!” 

           “แต่นายท่านไมใ่ห้ฆ่าไมใ่ช่เหรอครับ” 

           “เหรอ” คนผู้นั้นเลิกคิ้ว และใช้วาดไปในอากาศเหนือไหบรรจุน้ าที่ก าลังแสดงภาพ “ตุ๊กตาดนิของข้าเอ๋ย จงจับเฟร

ย่า โนคาเอล มาซะ! แล้วจงกลับพากลับมาหาขา้ ผู้เป็นนายของเจ้า!” 



 

          “เจ้าคิดได้รึยัง!” ราชันย์แวมไพร์หอบถี่และรัวหลังจากท าการคอมโบเวทระเบิดและเวทเสาดินแห่งมนต์มืดยกที่สิบ

สองไปหยกๆ แขนทั้งสองขา้งของเขาเริ่มล้าทั้งคู่ ฉันเองก็ไม่ต่างจากเขาเลย ลูกศรท่ียงิไปถูกพวกมันดูดกลืนและรวมรา่งที่

แข็งแกรง่กวา่เดิม แถมยงัเริ่มปวดแขนจนจะยกตอนนี้มันละลายไปและเริ่มรวมรา่งอกีรอบ 

          “ยังเลย!” ฉันมองไปท่ีท้องนภาสีแดงอมส้มทีเ่ริ่มกลายเป็นสีด าทีละน้อยๆ ตะวันก าลังจะลับจากขอบฟา้ที่กว้างใหญ่

แล้ว 

          “รีบคิดเร็วๆเข้าๆ ก่อนที่ข้า...” ขาข้างหน่ึงของเขาเริ่มทรุดลง แต่เขาใชด้าบยันร่างของเขาไว้ แววตาสีเขยีวมรกตจับ

จ้องมาเครียดจัด “จะหมดแรง...” 

           กรรมชะมัด...นี่เราทั้งคู่จะต้องสู้ไปอย่างไม่สิ้นสุดรึไงนะ...เราจะมาหมดหวงัไม่ได้เดด็ขาด! ต้องมีซี้ คดิหน่อยๆ เฟร

ย่า! ปัญหาทุกอยา่งต้องมีทางแก ้ไม่ว่าจะดีจะรา้ยแค่ไหนกม็ีเสมอ!....แต่...จะท าลายจากผู้บังคับยงัไงในเมื่อยงัไม่รู้เลยว่า

เป็นไอ้บ้าตัวไหน! 

           สายตาของฉันกวาดมองไปท่ีพวกเอริค พวกเขาทัง้หมดยังคงสลบอยู่ ไม่มีใครฟื้นมาสักคน คนๆอื่นๆที่ยังอยู่ที่นี่ตาม

มุมตา่งๆและที่หลบซ่อนต่างสลบพอกัน เพราะโดนพวกมันปัดกระเด็นกระจายไปทั่ว…มันต้องมีหนทางซิฟะ.....ฉันมองไป

ที่พวกเอริค....เอ๊ะ....นั่น....เจ๋ง! ...นั่นล่ะได้ผล!....ฉันหันไปมองฟากฟ้าอีกรอบและเรียกหมอนั่น 

           “วิซิอัส! นายยังมแีรงเหลือพอที่จะกลายรา่งเป็นร่างสมบูรณ์และส่งฉันขึ้นไปเพดานได้มั๊ย” 

           เขามุ่นคิว้ด้วยความสงสัย แต่ก็พยกัหน้านิดหนึง่ 

           “มี...แต่ข้าต้องดืม่เลือดนดิหนึ่งก่อน” เขาตอบกลับมาด้วยน้ าเสียงเหน่ือยเต็มที ่“แต่เรว็ๆ....มันก าลังจะดงึน้ าเมือก

ของมันออกแลว้” 

           พวกมันก าลังจะสยายปีกและดึงน้ าเมือกทีค่ลุมร่างออก วา่แล้วฉันก็วิง่เขาไปหาพวกเอรคิทนัที! 

           “ดีล่ะ งั้นก็ได้ผลแน่! พวกมันไม่มีทางไปผุดไปเกิดแน่นอน!” 

 

 

 

 



ต ำนำนท่ี 17 กลับสู่ซำตำเรส! 

 

“โฮกกกกกกกกกกกกกก!” 

          อสุรกายหลายร้อยตวัจับจอ้งมาทีว่ิซิอัสไม่กะพริบตาเลยแมแ้ต่น้อย! คราวนี้น่าแปลก แทนทีม่ันจะพุ่งโจมตเีข้าหา

เขา พวกมันกลับตัง้ท่าทีจ่ะใช้กรงเล็บถลกหนังเขาผู้นี้แทน ราวกับรอคอยอะไรบางอย่าง เขาหันมามองฉัน ซึ่งก าลังท า ”

บางส่ิง” ด้วยความสงสัย ความเงยีบงันได้แพร่สะพัดไปท่ัว วายุแหง่ความนา่สะพรึงได้พัดผา่นร่างของเขาและพวกมัน ต่าง

ฝ่ายต่างจ้อง ตา่งฝ่ายต่างนิ่ง และ ต่างฝ่ายตา่งตั้งท่า  

           ...ถามจริงเหอะ....ไม่เมื่อยรึไงเนี่ย....แต่ยังไงก็ต้องท าอย่างที่ฉันคิดใหเ้สร็จก่อนและกัน 

           นิ้วที่เรียวงามของฉันดันเลนส์แว่นของหนุ่มนิโกรร่างเตีย้ทีส่ลบอยู่ และเก็บเลนส์ไป 

           “โทษทีนะเอ็ดเวดิส์ ฉันได้ค่าจา้งเมื่อไหร่จะซื้อแว่นฝังเพชร50กะรตัให้นายแน”่ ฉันยิ้มแห้งๆ ก็เจา้นี่นะ มันหวงแว่น

โกโรโกโสของมันจะตายไป “หากฉันยังไม่ตายก่อนนะ” 

           ฉันหันขวับไปมองวิซิอัสและวิ่งโร่มาหาเขาดว้ยความรวดเรว็ทันที ทว่า! 

 “โฮกกกกกกกกกกกกกกกกกก!” 

“พรึบ!” 

“ฟ้าววววววววววววววววววววววว!” 

“ตึง!ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” 

          แค่ชั่วพริบตา! เหล่าอสุรกายค ารามและเปล่ียนเป้าหมาย! ร่างทะมึนเหล่านั้นกระพือปีกหนังค้างคาวขนาดใหญ่

ขึ้นและพุ่งร่างเหล่านั้นมาหาฉันทนัที! ฝีเท้าของฉันเร่งถีย่ิบยิ่งกวา่ตอนหนีส่ิงอื่นใด!  

             ตอนนี้กรงเล็บของพวกมันไล่ล่าตามหลังฉันตดิๆกันโดยไม่ละเว้นเลยแม้แต่นดิเดยีว! อีกนิดเดียวฉันก าลังจะไปถงึ

เขาแล้ว! เขาพุ่งรา่งของเขายิง่กวา่ล าแสงวิ่งผ่านและควา้ร่างของฉนัไว้พร้อมกับเหวี่ยงดาบของเขาหมุนติ้วๆไปขา้งหน้าทัน

ตา! 

“ฉัวะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ!” 

“อ๊าก!ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” 

“ตุบ!ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” 



            คมดาบท่ีคมกริบได้ส่งเสียงตดัศีรษะนับร้อยของเหล่าตุก๊ตาเหล่านั้นทันที! พวกมันได้ร่ าร้องเสียงคร่ าครวญของ

ผู้คนในไฟแห่งนรกโลกันตร์ที่แสนไพเราะน่าจับใจของโลกมดื! เสียงตกกระทบของศีรษะเหล่านั้นไดต้กลงมาราวกับรัว

กลองแห่งความปราชัยของพวกมัน! ร่างของพวกมันละลายกลายเป็นของเหลวไปในเพียงแค่อึดใจเดยีวอีกครั้ง! 

            เขาหอบอีกครั้งกับการออกแรง! ถึงแมจ้ะน้อยนดิ! แต่คนเรามันไม่ได้ถึกเสมอไป!...ถึงแม้หมอนี่มันไม่ใช่คนกเ็ถอะ

...สายตาอันเยอืกเย็นและสงบน่ิงมองมาที่ฉัน และล้วงหยิบแดกเกอร์ธรรมดาเล่มหนึ่งให้ฉัน 

            “กรีดเลือดของเจ้าไวๆเขา้” เขาพึมพ าและยืนพิงไปกับฝาผนังด้วยความอ่อนเพลีย 

             “ท าไมต้องกรีดดว้ย!” ฉันท าหน้าแหยงๆกับแดกเกอร ์

             “ถ้าเจ้า..ให้ขา้กดั...เจ้าก็เป็น...แวมไพร์ด้วย” เขาหอบและเขกหัวฉันไปทีหน่ึง....โอ๊ย!....นี่เหรอไม่มีแรง!...ยิ่ง

กว่าดัมเบล2กิโลกรัมซะอีก.....ฉันเอามือกุมหัวและถูๆใหญ.่.. “เร็วๆ!” 

            “เออ! รู้แล้วน่า!” ฉันรับและเริ่มใช้มันกรีดที่แขนข้างหน่ึง 

             ...อึก!...ท าไมมันกรีดไมล่งว่ะ...ไม่เป็นไร ต้องกดแรงกว่านี้!...เวร!...ไม่ลงอีก...ฉันสาละวนกับการกรดีแขนใหเ้ป็น

แผลอยู่นานสองนาน จนชายหนุม่ร าคาญจงึกระชากแขนของฉันกับแดกเกอร์ออกไป 

            “นั่นน่ะ....เขา...ไม่ได้เรียกว่า...กรีด....” น้ าเสียงพึมพ าใกล้หมดแรงวา่ “เขาเรยีกว่า ข่วน “ 

            “ชิ...เออๆๆๆ” ฉันพยักหน้าไปอย่างอารมณเ์สีย....หมดแรงขนาดนีย้ังมีหน้าจะมาพดูกวนอกี....”รีบๆกรีดเร็วๆซี!้” 

            ชายหนุ่มหมุนแดกเกอร์รอบหนึ่งและกรีดลงที่ผิวขาวเนียนของฉันอย่างรวดเร็วๆ ปากแผลทีเ่รียบเนียนไดเ้ปิดออก 

โลหิตสีแดงฉานได้ค่อยๆไหลรินออกมา ชายหนุม่ก้มลงและรีบดูดดื่มเลือดข้นๆเหล่านั้นอยา่งรวดเร็ว  

            จู่ๆฉันก็รู้สึกหนาวเหน็บมาทันที...มันหนาวยิ่งกว่าอยู่ในกองหิมะที่ไม่ได้ใส่เส้ือโค๊ต...แตกตา่งจากตอนที่สู้กับทีปีส

...ริมฝีปากที่เย็นเฉียบละจากแขนของฉัน แววตาสีแดงก่ าที่คมกรบิมองเชิงถามว่า ‘ไม่เป็นอะไรใชม่ั๊ย’  

           ฉันเพียงแค่พยักหน้าไปงัน้ๆ...ความจรงิน่ะ....หนาวโคตรๆเลย!....เจ้าบ้า!...ดูดเลือดภาษาอะไรฟะ!...ท าไมมัน

หนาวอยา่งงี!้ 

           เขาเดินถอยออกมาจากฉนัและคุกเขา่ลงขา้งหน่ึง ริมฝีปากที่บางเฉียบพมึพ าอะไรบางอยา่งรัวไม่เลิก บนพื้นสนาม

ได้มีวงแหวนไสยเวทย์สีแดงฉานปรากฏอีกครั้ง! วายจุากฟากฟา้ได้พัดผ่านมาแรงขึ้นๆและพุ่งเข้ามาล้อมรอบชายหนุ่ม

อย่างมหาศาลทันท!ี ตอนนี้ฉันไม่สามารถเห็นร่างของเขาเลยแม้แต่น้อย ฉันเอาแขนท้ังสองขา้งกันวายเุหล่านั้น สายตาของ

ฉันเห็นส่ิงต่างๆรอบตัวเพียงแคเ่ลือนรางเทา่นั้น  

“Returnner King Darkness!” 



“แวบบบบบบบบบบบ!” 

         ส้ินวาจาของบุตรของซาตาน ล าแสงสีแดงเรืองรองได้พุ่งออกมาจากวงัวงสายลมสีด าครอบคลุมร่างสูงนั่นทันตา! 

ฉันไม่สามารถเห็นในวงัวนน่ันเลยแม้แต่น้อย! ท าได้เพียงแค่มองยืนดูห่างๆเทา่นั้น 

“โฮกกกกกกกกกกกกกกกกก!” 

         เสียงร้องกึกก้องของสัตวป์่าดังขึ้น! ฉันหันไปทางต้นเสียงและดวงตาสีแดงฉานของฉันก็เบิกกว้างขึ้นทันตา! เพราะ

...... 

“ตึง! ตึง! ตึง!” 

“หึๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” 

         เจ้าของเสียงค ารามดุจราชสีหน์ับพนันัน้ มาจากตุก๊ตาดินมนต์มดืที่ตอนนี้กลายร่างเป็นปีศาจกระหาย

เลือดเนือ้และวิญญาณร่างยักษ์ก าย าย่ิงกว่านักเพาะกล้าม สูงเทียบเทียมเพดานกระจกใส ตัวเดียวเท่านั้น! 

เขี้ยวสีเงนิสะท้อนแสงของมันยาวและแหลมคมกว่าเดิม นัยน์ตาสีแดงก่ าคูน่ั้นแดงจัดกว่าเดิมดว้ย! แถมน้ าลาย

ที่เหนียวขน้เปน็เมือกยืดไหลเป็นทางดว้ย ปีกค้างคาวทีก่ว้างใหญ่ไดส้ะบัดเอาน้ าเมอืกออกไปหมดสิน้ มัน

หัวเราะดังก้องอย่างบ้าคลั่ง 

         ...ให้ตาย...เห็นแล้วนึกถงึ พวกตัวโกงในพวกเรนเจอร์ที่พอตาจนก็ขยายร่างเลย...แถมน้ าลายที่ยืดน่ะ พวกโรคพิษ

สุนัขบ้าเรียกพ่อด้วย! โรงพยาบาลบางแห่งยังไมเ่คยเจอแบบนีเ้ลย ใบหน้าของฉันเหยเกไปทันทีเมื่อเจอะกับมันเขา้ ดวงตา

ของมันจ้องมาที่ฉันและมาทีว่ังวนวายุหมุนที่คลุมร่างของวิซิอัส มนัก าลังเดินไปทางวิซิอัสแล้ว! 

           ถ้าปล่อยไว้มีหวงัแผนพังเป็นจุนแน่.....เอาว่ะ.....ถึงจะตวัเดียวก็เถอะ แต่....ใหญ่ขนาดนี้ จะไหวเปล่าวะ่!....ฉันลังเล

เล็กน้อย....แต่อีกไม่กี่กา้วมันก็สามารถกระทืบหมอนั่นให้แหลกคาเท้าของมัน....เอาไงดี!๊!!...ฉันเอามือขยี้หัวจนปัญญาทัง้

สองข้าง.....ยังไงกต็้องล่อออกไปจากทางของวซิิอัสก่อน! 

         “ไอ้ค้างคาวยกัษ!์ ทางนี!้” ฉันเอามือป้องปากตะโกนเรียก 

            เฮ.้..ได้ผลแฮะ!.....มันหยุดก้าวและหันมาทางนีช้้าๆด้วย.....แววตาขุ่นเคืองและเคียดแค้นใหญ่เลย...ฮ่าๆ...แต่วา่

.......เอื๊อก!.......มันเดินมาแล้ววววววววววววว!.......แถมเดินมาที  

“ตึง!.....เปรี๊ยะ!......ตึง!.....เปรี๊ยะ!” 

             สนามบาสเริ่มรา้วเป็นรากแขนงแตกมาจากรากแก้วยังไงยังงั้นล่ะ...ซวยและงานน้ี.....อีกไม่กี่ก้าวมันกจ็ะมาถงึที่ๆ

ฉันยืนอยู.่.....งานน้ี.....วิ่งโกยแนบโลด!....ฉันเริ่มถอยหลัง...และ วิ่งงงงงงงง! 

“ตึง!ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” 



“โฮกกกกกกกกกกกกกกก!” 

“ตูม!ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” 

            ตุ๊กตาดินร่างสมบูรณ์ขี้โมโหร้องอย่างโมโหสุดขีดวิง่ไล่ล่าฉันมาทันที! มันเหวี่ยงกรงเล็บเขา้มาที่ร่างของฉันไม่เลิก 

เสียงระเบดิไล่ตามหลังมาเรื่อยๆ พื้นที่อยู่ด้านหลังถูกท าลายกลายเป็นดินร่วนสีน้ าตาลเขม้เกือบด าภายในพริบตา! เท้า

ของฉันวิ่งไปขา้งหน้าไปอย่างว่องไว และไม่สามารถหยุดได้! อย่าถามวา่ท าไมไม่หยุด.....หยุดก็โดนมันกระทืบตายซี!้ 

            ฉันวิ่งไปเรื่อยๆ พยายามให้ห่างจากพวกเอริคและวิซิอัสให้มากที่สุด อยา่งที่ทุกคนรู้ดีแก่ใจ ให้วิ่งหนีตายแค่ไหน 

สุดท้ายกต็้องมีทางตัน!...ฉิบหายวายวอดและ.....เจอทางตัน! ฉันหันหลังขวับไปเพื่อมองดู กรงเล็บทั้งสองข้างยงัคงไล่ตาม

อยู่...ระเบิดหลายลูกกย็ังไล่ตามมาตดิๆ....หยุดวิ่งไม่ไดแ้ล้วดว้ย....เอางี้และกัน! 

“เอี๊ยดดดดดดดดดดดดดด!” 

“กรรรรรรรรรรรรร!” 

           เท้าทั้งสองขา้งของฉันสไลด์ไปกับพื้นพร้อมกับส่งเสียงเสียดสีดังมาก! ปีศาจร่างยักษ์เอามืออุดหูทั้งสองขา้งของมัน

ด้วยความแสบแกว้ห!ู ฉันหมุนตัวและตีลังกากระโดดเหนือปฐพขีองสเตเดียมแห่งนี้และขา้มร่างยกัษ์ใหญ่น่ันไปได้อยา่ง

หวุดหวดิ! มันหันขวับและเหวี่ยงกรงเล็บไล่ล่าฉันต่อ!....ไอ้นี.่...ตื้อได้ตื้อดีจริง๊ๆ....ฉันเริ่งฝีเท้าให้ไวขึน้ ไวขึ้น...จนขาของฉัน

เริ่มล้า...และ 

           ...กรรม!....ขาดันพันกันอีก ร่างของฉันสไลด์ลงไปที่ชนกันฝาผนังทันตา! มันหัวเราะอย่างบา้คลั่งและชูกรงเล็บข้าง

หน่ึงให้ฉันดู เล็บสีเงินยาวแหลมคมกริบกระดุกกระดิกไปมาเล็กนอ้ยพอควร....ฉันดันร่างขึ้นและพยายามลุกขึ้นอกีครั้ง....

แต่.... 

“แปล๊บ!” 

            ขาที่เป็นแผลจากทีปีส!....ดันมาเจ็บผิดเวลาซะนี!่...อึ๊ก...ท าไงดี...มันเดินขา้มาใกล้เรื่อยๆ  ฉันใช้แรงที่เหลือ

ตะเกยีกตะกายไปให้ไกล ทว่า! แต่ล่ะก้าวของปศีาจรา่งนั้นมันก้าวทียาวเป็นวาเลย....ไอ้บ้า เดินชา้ๆไม่ได้รึไงฟะ!...มัน

เหวี่ยงกรงเล็บไปด้านขา้งและฟาดมาที่ร่างของฉันแล้ว! เพียงชั่วลมหายใจ! คมแหลมจากกรงเล็บสีเงินท้ังหา้นิ้วก าลังจะ

กรีดร่างของฉันแล้วววววววววววววววววว! 

 

             “เจ้าเจอบา้งรึเปล่า” ค าถามอยา่งกระตือรือร้นของชายหนุ่มผมสีทองเอ่ยขึ้น เมื่อพบสหายสนิทเดินเข้ามาอย่าง

อ่อนระทวยและน่ังลงโซฟา ในหอ้งนอนอิฐที่ถกูทาดว้ยสีฟ้าครามของผู้เป็นสหาย 



            “ไม่เลย รอย” แววตาสีเขยีวพฤกษาที่หมดหวังของคาร์มิลจ้องตอบ “หาแถบประเทศเพื่อนบ้านไม่เจอเลย  

...แม้แต่พวกแคว้นในโลกมืดอยา่งไลแคนโทรปกับดราโกไนน์ก็ยงัไม่เจอ เจ้าล่ะเจอรึเปล่า” 

            “ไม่มีวี่แววหรือพยานเลย” รอยส่ายหัว สีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกงัวล “สายสืบของขา้หาทั่วโรมาเนยีแล้ว แต่

ไม่พบเลยแม้แต่นดิเดียว” 

            “แล้วจะท าไงต่อไปเนีย่” คาร์มิลมุ่นคิว้ดว้ยความวติก 

            รอยนั่งลงด้วยความเครียดสุดๆ...นี่ก าลังจะหมดไป5วันแล้ว...เพื่อนซี้กับนายหญิงของเขายงัหาตวัไม่พบ...ป่านนี้

สองคนน้ันจะเป็นตายร้ายดีหรือย่างไรไม่ทราบ...แต่เขาหวั่นๆในการหายตัวไปโดยไม่พบร่องรอยแม้แต่นิดเดียว 

            สงสัยต้องใช ้‘มัน’ จริงๆและ 

             จู่ๆเขาก็ลุกขึ้นและเดินฉับๆออกไปจากห้องทันท!ี 

            “เฮ้ย! รอย จะไปไหน!” คาร์มิลเอะใจและเดินตามไป 

  

“แมนเทิลเดททททท เอกิเควกท!์” 

“ตูมมมมมมมมมมมมม!” 

“โฮกกกกกกกกกกกกกกกกกก!” 

           เสียงร่ายเวทผสานกับเสียงระเบดิดังขึ้น! เสาดินสีด าสนิทขนาดใหญ่พุ่งทะลุออกมาจากใตพ้ื้นดินและแทงร่างยักษ์

นั่นหลากหลายเสาทันท!ี ควันสีเทาพวยพุง่โขมงไปท่ัวจนมองไม่เห็นอะไรข้างหน้า!  

           ฉันไอค๊อกแค่กๆหลายที และ จู่ๆก็รู้สึกเหมือนมีมือหยาบกร้านที่ใหญ่กว้างคว้าข้อมือและฉุดเข้ามากอดร่างของฉัน

ไว้แนบที่แผ่นอกสากๆที่แขง็แกรง่พร้อมกับบินขึ้นเหนือน่านฟา้! ฉันเงยหนา้ขึ้นไปทันทีและพบกับอสุรกายร่างใหญ่สีเทาตวั

นั้น จะใครล่ะ!....ถ้าไม่ใช่.... 

           “ไม่เป็นอะไรใช่มั๊ย” เสียงเยือกเย็นจับขัว้ดจุน้ าแขง็เอย่ถาม  

           “อืม” ฉันพยักหน้าและหนัไปมองร่างของตุก๊ตาดินที่ก าลังพยายามดิ้นให้หลุดออกจากเสาดินเหล่านั้น “นายพาฉัน

ไปท่ีหลังคาเดีย๋วนีเ้ลย!” 

            ปีศาจแวมไพร์ร่างสมบูรณ์ตัวนั้นไม่ปริปากใดๆ มันพุ่งขึ้นไปท่ีเพดานกระจกใสด้วยความเรว็สูงเหนือแสงและ

เหวี่ยงโยนร่างของฉันขึ้นไปทันที! แขนของฉันเอื้อมไปคว้ากับเพดานท่ีแตกเป็นรูเขา้! และปีนขึ้นอย่างรวดเรว็!  



            ดวงตาสีแดงฉานจับจ้องไปท่ีท้องฟ้าสีแดงอมด า เมฆาสีนิลเริ่มคืบคลาน! อีกไม่นาน! ดวงตะวันทอแสงสีส้มก าลัง

จะลับจากขอบฟ้า!.....เราจะชา้ไม่ได้!....ไม่มีเวลาแล้ว!..... 

            “วิซิอัส!” ฉันตะโกนบอก “พาร่างของมันมาที่น่ีให้ตรงกับรทูี่กระจกแตกให้ได!้” 

             ปีศาจแวมไพร(์ของจริง)พยักหน้านิดหนึง่และกระพือปีกอีกหนพร้อมกับพุ่งเข้าหาตุก๊ตาดนิตัวนั้นอีกหน เพยีงแค่

ชั่วพริบตา! ตุ๊กตาดินได้อ้าปากทีน่่าขยะแขยงและพ่นลูกไฟสีด าหลากร้อยลูกทันท!ี 

“ฟ้าวววววววววววววววววววว!” 

“กี๊ส์!ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” 

           ลูกไฟเหล่านั้นลืมตาโพลงขึ้น! พวกมันส่งเสียงกรีดแหลมหัวเราะอย่างชอบใจ! พวกมันก าลังพุ่งเขา้หารา่งของ

ปีศาจตัวนั้นประดจุสายฟา้ลงทณัฑ์จากเบื้องบน! อีดนิดเดียว! พวกมันก าลังจะเผาผลาญร่างของปีศาจตัวนั้น! แต่!........ 

“กี๊ส์!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกก!” 

           ค้างคาวตวัจิว๋หลากร้อยตัวจากที่ไหนไม่รู้ต่างพุ่งเข้ามาและกัดขยี้เหล่าลูกไฟแหลกสลายกลายเป็นผงธุลีไปใน

พริบตา! เสียงวอนขอร่ าร้องความอยู่รอดของลูกไปร้องขึ้นไม่ขาดสาย! ร่างของพวกมันสลายไปเรือ่ยๆ! ดูท่าค้างคาวตัวจิ๋ว

นัยน์ตาแดงก่ าวาวโรจน์คงจะหิวจัด! มันกัดกินและขย้ ายิ่งกวา่สัตว์ป่าที่เรยีกหากระหายเลือด!  

            แต่! เหลือลูกไฟลูกหนึ่งที่เล้ียววิถีทางไปจากปีศาจไปท่ีต าแหน่งที่ฉันยืนเสียงแทน! 

“เพล้ง!” 

“เหวออออออออออ!” 

           เสียงกระจกแตกส่งเสียงไพเราะเพราะพร้ิงดังต่อเนื่อง! ร่างของฉันตกลงไปแล้ว! ฉันรีบใช้มือทั้งสองข้างคว้าพื้น

กระจกทีเ่หลืออย่างรวดเร็ว! เฮ่อ...เกือบไปและ....ขาของฉันห้อยตอ่งแต่งไปมา....จากเพดานถึงพื้นสนาม มันสูงไม่ตา่งจาก

ต้นไม้ในป่าของซาตาเรสเล๊ย!...คมแก้วจากร่องรอยกระจกแตกไปบาดเขา้เนื้อของฉันซะนี!่...โลหิตสีแดงฉานได้ไหลลง

มา!...เจ้าลูกไฟลูกนั้นหัวเราะสะใจและวิ่งไปรับเลือดไหลลงมาทันที! มันพุ่งร่างไปหาผู้เป็นนายแล้ว! 

            ....รึว่ามันจะเอาเขา้ปากไอ้ตุ๊กตาดินนั่น!...ซวยและ ถ้าเขา้ล่ะก็....อาจจะไม่สลายร่างเมื่อโดนมนต์หนักๆของวซิิอัส

แน!่....แถมฝ่ายเราจะมีแต่แพเ้ท่านั้น!...และ...อาจตายก็ได้....ไม่ๆๆ...คนอย่างฉันไม่ยอมง่ายๆหรอก! 

           ในระหว่างนั้น วซิิอัสก าลังสะละวนปัดร่างเกะกะนา่ร าคาญของเหล่าลูกไฟที่พุ่งเขา้หาไมเ่ลิก! ถึงแม้คา้งคาวปศีาจ

ของวซิิอัสจะชว่ยกัดกินลูกไฟบ้าเหล่านั้น แต่ดูท่าจะไม่ลดซะเลย! 



           “วิซิอัส! อย่าให้ไอ้ลูกไฟตวันั้นเอาเลือดฉันเขา้ปากตุ๊กตาดนิน่ัน!” 

           อสุรกายร่างเทาชะงัก! ก่อนที่สายตาเฉียบแหลมและคมกริบสีเขียวมรกตจับจ้องเจา้ลูกไฟน้อยที่ก าลังจะเขา้ปาก

ตุ๊กตาดินนั่นเขาก็ปดัลูกไฟน้อยๆไปกระแทกกับฝาหนัง! ลูกไฟเหล่านั้นสลายกลายเป็นผงธุลีทันตา! และพยักหน้าใหก้ับ

เหล่าคา้งคาวตัวจิ๋ว พวกมันกระพือปีกราวกับบอกวา่ ‘ข้าน้อยรับบัญชา’ แล้วบนิเข้าหาไปจัดการอาหารที่เหลือทันท!ี 

           ผู้บังคับบัญชาแวมไพร์ร่างนั้นกระพือปีกและพุ่งเขา้หาเร็วจี๋ทันที! กรงเล็บสีด าไดง้้างออกและขยุ้มลูกไฟลูกนั้นให้

แตกสลายคามือทันที! เศษไฟท่ีก าลังจะกลายเป็นดินได้ฟุ้งกระจายไปทั่ว และ.... 

“ฟุบ!” 

“โฮกกกกกกกกกกกกกกก!” 

            เศษลูกไฟที่มีเลือดของฉันดันกระเด็นเข้าปากไอ้ตุก๊ตาซังกะบ๊วยนั่น! มันส่งเสียงค ารามดังกัมปนาทไปท่ัวและรวม

ร่างของตนเขา้เสาดินเหล่านั้น! เสาดินเหล่านั้นหลอมละลายลงทนัที! เพราะรา่งของตุ๊กตายักษต์ัวนั้นกลืนเสาดินไปนะซิ! 

แววตาของแวมไพร์ร่างสีเทาจ้องด้วยความตกใจ! ฉันเองก็เหมือนกัน!....ซวยบรมซวยและ....งานน้ี!...ทันใดนั้น! ตุ๊กตาดิน

ร่างคา้งคาวยักษ์ได้สยายปีกออกและพุ่งร่างเข้าโจมตเีขาทันที! 

“โครมมมมมมมมมมม!” 

           อสุรกายร่างเทาได้หลบจากกรงเล็บกระชากวิญญาณอย่างหวุดหวิด! ทั้งสองต่างต่อสู้กันโดยไม่มีฝ่ายใดยอมเลย

แม้แต่น้อย! ทั้งสองได้เหวีย่งอสุรกายแวมไพร์ร่างยักษ์พยายามที่จะไขว่ควา้ร่างของฝา่ยตรงข้าม! ทว่าอสุรกายร่างเทานั้น

หลบได้อย่างรวดเรว็และใช้เขีย้วที่ยาวแหลมคมดูน่ากลวันั้นขย้ าฝังไปท่ีร่างและกระชากเนื้อของมันออกมาทันที! 

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกก!” 

           เสียงทรมานร่ าร้องดว้ยความเจ็บปวดอยา่งมหันต์! อสุรกายร่างเทาถ่มเศษเนื้อสวะนั้นลงพื้นและใช้กรงเล็บของตน

จิกที่บ่าทัง้สองขา้งของฝ่ายตรงขา้ม! ริมฝีปากของเขาได้พูดพึมพ าอะไรบางอย่างไม่ทราบเรว็ปร๋ือ จู่ๆก็มีสายฟ้าได้

พันธนาการร่างศัตรูทันตา! มันยิ่งร้องด้วยความเจ็บปวดใหญ่ ตามร่างของมันเต็มไปด้วยบาดแผลฉกรรจ์ทั่วร่างที่โซ่สายฟ้า

กระท าไว!้ วิซิอัสในร่างแวมไพร์ได้เหวีย่งร่างนั้นไปท่ีกลางสนามบาสทันที! 

“โครม!” 

“เอี๊ยดดดดดดดดดด!” 

“โฮกกกกกกกกกกกกกกกก!” 

           ร่างนั้นกระแทกไปท่ีพื้นเขา้อย่างแรง! หน้าตาที่ขยะแขยงและน่าเกลียดน่ากลวัได้ไถลไปกับพื้นดินส่งเสียงเสียดสี

บาดหูท าลายโสตประสาทเขา้อยา่งรุนแรง! ฉันปีนขึ้นไปได้และพยายามทรงตวัยืนให้ดีที่สุด ร่างนั้นพยายามดิ้นให้หลุดจาก



โซ่ตรวนสายฟา้ที่พันร่างไว!้ ยิ่งดิน้เท่าไหร่ มันก็ยิง่รัดมากขึ้น บาดแผลตามผิวกายเริ่มเปดิกว้าง น้ าข้นๆสีด าสนิทเริ่มไหล

ออกมาเรื่อยๆ กลายเป็นน้ าด าคล่ักๆเจิง่นองไปทั่วแลว้!...ชัยชนะอยู่ในก ามือแน!่ ฮ่าๆๆ! แต่.... 

“....วูบ....วูบ....วูบ.....” 

            ตรวนโซ่อสุนีบาตค่อยๆดบัลงๆและจางหายไปทีละนิดๆ! อสุรกายร่างยักษ์เริม่ขยับตวัได้! แผลฉกรรจ์ตามรา่งๆ

ของมันเริม่ดูดน้ าสีด าข้นไหลกลับคืนเข้ารา่งของมันเรื่อยๆ! ร่างของมันเริ่มขยายใหญข่ึ้น ใหญ่ขึ้น มากกวา่เกา่!  

            “บ้าเอย๊! มันก าลังจะหลุดจากโซ่ของนายแลว้” เสียงตะโกนของฉันก้องไปหาเขา 

            อสุรกายตัวจริงเริ่มรา่ยเวทอีกหนทันตาพร้อมกับเหวีย่งกรงเล็บไปด้านขา้ง เกลียวคลื่นวารสีีกรมท่าได้ปรากฏขึ้น

ทันท!ี มันหมุนวนไปรอบๆกรงเล็บข้างนั้นอยา่งสวยงามดั่งน้ าพุท่ีหมุนวนเป็นพล้ิวๆ เขาพุง่ร่างเขา้หาโจมตเีร็วสุดขัว้ทันที! 

ทว่า! 

“โฮกกกกกกกกกกกกกก!” 

           ซาตานกลับไมเ่ข้าขา้ง! โซ่ตรวนที่พันธนาการา่งดินนั่นถูกกระชากท าลายขาดสะบ้ันทันตา! เจ้าอสุรกายตวัปลอม

นั่นค ารามด้วยความใจและใชว้งแขนท่ีกวา้งใหญ่มโหฬารฟาดร่างของผู้ใชม้นต์กระเด็นไปทันที! 

 

           “รอย! เจ้ายังไม่ตอบค าถามข้าซักค าเลยนะ” คาร์มิลเดนิตามบุรษุร่างสูงใหญ่ผมสีทองตอ้ยๆไปอย่างรวดเร็ว 

“เจา้จะท าอะไรกั๊นนนนน ไอ้เบื๊อก!” 

           ผู้ถูกเรียกถามจู่ๆก็หยุดเดนิและหันมามองทันที 

          “ข้าคิดออกได้แล้วล่ะ...ว่าจะตามหาพวกเข้าเหล่านั้นได้ที่ไหน” น้ าเสียงจริงจังเสมอต้นเสมอปลายบอกมา 

          “แล้วที่ไหนล่ะ” หนุ่มผมสีน้ าตาลมุ่นคิ้วเข้าหากันดว้ยความสงสัย 

           ชายร่างสูงถอนหายใจเฮอืกใหญ่และเอย่ต่อไป 

           “ห้องแหง่การลืม” 

           สีหน้าของคาร์มิลเต็มไปด้วยความตกใจไปทันตา แววตาที่เจ้าเล่ห์เพทุบายกลับเคร่งขรึมไปทันที เขากระพริบตา

ช้าๆและถามไปอยา่งมะนาวไม่มนี้ าทันที 



          “เจ้าคดิยงัไงถงึไปยุ่งกับหอ้งนั้น! วิซิอัสส่ังห้ามแล้วนี่วา่ หากไม่ได้รับค าส่ังจากมัน หรือ กิจธรุะขนาดคอขาดบาด

ตาย! ห้ามเปิดหรือเหยียบย่ าเด็ดขาด! เจ้าก็รู้ไม่ใช่เหรอว่า ท่ีนั่น มนั....” คาร์มิลชะงักไป เขาก้มหน้าซักครู่และเงยหน้ามา

พูดต่อ “เจ้ารู้ไมใ่ช่เหรอ ว่าจะเกดิอะไรขึ้น! จ าเหตุการณ์ของโจเซ่ได้มั๊ยว่า มันทะล่ึงเขา้ไปน่ะ แล้ววซิิอัสท าโทษยงัไง” 

           “โดนถูกส่งไปฮังการีและให้ซิสเตอร์แวมไพร์ร่ายบทสวดมนต์ขาวจนโจเซ่กระอกัเลือด แผลเหวอะตามตวัและตาม

ร่างทั้งอวัยวะภายในและภายนอก” รอยตอบอย่างเข้าใจดีกับเรื่องนี้ 

          “ในเมื่อเจ้าจ าได้ แล้วเจา้เป็นโรคความจ าเส่ือมรึไง! ที่คิดจะบ้าบิ่นเขา้ห้องนั้นน่ะ” คาร์มิลใชม้ือพลักที่บ่าของฝ่าย

ตรงข้าม 

          “ข้ารู้และไมได้ความจ าเส่ือมด้วย คาร์มิล!” รอยพูดรัวจนไม่หายใจ “แต!่ การท่ีผู้ปกครองแคว้นและนายหญิงหายตวั

ไปนานขนาดนี!้ หาที่ไหนไม่พบ! มันเป็นธุระคอขาดไมใ่ชเ่หรอ! เจา้ลองคิดดูซิ ตอนนี้แคว้นอื่นรูว้่ามนัเกิดเรื่องบ้าแบบนี้ขึ้น! 

มันจะไม่ถือโอกาสยกทัพมาท าลายแคว้นเราให้แตกสะบั้นรึไง! ส่วนมากที่ยอมนับถือแคว้นเราใหญ ่เพราะกลัววิซิอัส

ทั้งนั้น! พวกมันถงึไม่กล้าน่ะ!” 

          “เจ้าพูดแบบนี้มันเหมือนดถููกพวกเรากันเองนะ รอย!” น้ าเสียงของคารม์ิลเต็มไปดว้ยความโมโห 

           “ข้าไม่ได้ดูถูกฝีมือเหล่า7ขุนพลนะว่าตา้นไม่ได้ แต่ถงึพวกเราเองถงึจะเก่งแค่ไหน! หากสู้ในยศฐาบรรดาศักดิก์็อย่า

หวังเลยวา่จะสู้ได!้ เพราะตามหลัก ผู้เป็นขุนพล ต้องมีต าแหน่งระดับลอร์ดขึ้นไปไม่ใช่หรือไง คาร์มลิ!” 

          คาร์มิลสะอึกลม เขากัดฟนักรอดๆ เหตเุพราะ....ยศของพวกเขาทัง้6นั้น เป็นเพียงแค่ เซอร์ เท่านั้น และหากเจา้

เมืองไม่อยู่ ผู้ที่จะดูแลได้กม็ีแต่พวกลอร์ด ซึง่หากเป็นลอร์ดที่น่ี ก็แก่เกินกว่าทีจ่ะดูและแทน 

           แน่ล่ะ! เมืองอื่นจะไม่สง่มาคุมเล่นเหรอ ไม่มีทางที่จะเมินเฉยแน่เพราะความคดิหวงัดีตา่งแคว้นน้ีหรอก! รอยหายใจ

เล็กน้อยและพูดไปเรื่อยๆอยา่งจรงิจัง 

          “ที่ข้าพูดเพราะ ข้าเองก็หว่งแคว้นแห่งนี้และก็หว่งเพื่อนรักของข้าด้วย!” เขาพยกัหน้าสองสามทีและพูดต่อ “และอีก

อย่างที่ห้องนั้นมีช่องโหว่ระหว่างมิติที่จะเปิดปิดได้5วันต่อครั้งเท่านั้น ถ้าช้า อาจจะต้องรอไปอีก5วนั...อ้อ! ข้าลืมเล่าให้เจา้

ฟังวา่ ท่านเฟรยา่เองกม็าที่น่ีและมาปรากฏตัวครัง้แรกที่ห้องนั้นดว้ย” 

          “จริงสิ!” คาร์มิลท าตาโตขึน้เป็นไข่ห่าน 

          รอยพยักหน้าอีกครั้ง คาร์มิลยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยและหัวเราะนิดหน่อย 

          “มิน่าล่ะ....นรกช่างเป็นใจจริงๆ” ค าพูดปริศนาได้หลุดออกมาจากปากของคารม์ิล ดูท่าทางแล้ว รอยจะรู้ทันเรื่องนี้ 

          “เอาเหอะ อยา่นอกเรื่องเลย รีบไปก่อน ค่อยว่ากัน” รอยใชศ้อกกระทุ้งสีขา้งทีหนึง่เขา้ 



          “ได้เลย!” คาร์มิลกระพริบตาขา้งหน่ึงให้และฉีกยิม้ 

 

“โครมมมมมมมมมมมมม!” 

“อึ๊ก!” 

“วิซิอัสสสสสสสส!” 

           อสุรกายร่างจรงิกระแทกเข้ากับฝาผนังเข้าไปอยา่งแรงจนกระอักโลหิตสีด าอมมว่งออกมาจ านวนมากทันที! ตุ๊กตา

ดินมนต์มดืร่างยักษ์นั่นจับจอ้งมองมาที่ฉันและโผบินมาทางเพดานกระจกใสพร้อมกับก าลังจะใช้กรงเล็บน่าสยดสยองคว้า

ร่างของฉันทันที! แวมไพร์สีเทากระพือปีกทันตาและพยายามจะพุง่เขา้มาเพื่อขัดขวาง !แต!่.....อีกแค่ไม่กี่วินาทีมันจะเขา้

มาทางฉันแล้ว!.....เสร็จฉัน!...เข้าแผนแล้ว!.... 

“ฟุบๆๆๆ” 

           เลนส์แก้วสีใสถูกขึ้นเหนือหัวของฉัน! การเสี่ยงทายนั้นเกดิขึ้น! เจ้าอสุรกายดินป้ันชะงัก! สีหน้าของมันเตม็ไปด้วย

ความหวาดผวาต่อสิ่งนา่สะพรึงกลัวที่ฉันก าลังจะท า! มันรีบพุ่งร่างเข้ามาเรว็กว่าเกา่ทันที! ...ฮะๆๆๆ...ยอมรับว่ามันฉลาด

...แต่โถๆ เจ้าทึ่มเอ๊ย...กวา่จะรู้ กส็ายไปแล้ว!....เพราะ!....มือของฉันดันรับเลนส์นั่นได้...และ.. 

“กิ๊ง!” 

“ฟุบ!” 

“แวบบบบบบบบบบบบบบบ!” 

         แสงตะวันที่ก าลังจะลาลับกลับพุ่งเข้าหาเปน็เปน็เสน้ตรงทะลุผ่านเลนส์! ล าแสงอร่ามสีทองจากอาทติยา

ขนาดใหญ่ได้พุ่งเข้าไปที่ร่างของอสุรกายตัวนัน้และแผดเผาร่างนั้นกลายร่างเปน็ของเหลวสีด าขน้ทันที!  

“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกก!” 

           เสียงหวีดหววิและร่ าร้องดว้ยความทรมานรวดร้าวประหนึ่งกบัคนบาปที่ร้องขอความช่วยเหลือจาก

ยมทูต! ร่างนั้นเน่าเฟะเละเทะดุจกองขยะเน่าและส่งกลิน่ความจัญไรสยบความบริสุทธิ์ไปทั่ว! มันค่อยๆละลาย

กลายเปน็ของเหลวที่น่าอาเจยีนไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งหวัใจที่เตน้ตุบๆ ล าไสท้ี่กว้างใหญ่ ปีกค้างคาวที่

แข็งแกร่ง แขนขาทีก่ าย า หรือแม้แต่ลิ้นของมนัทีน่่าขยะแขยงก็กลายเป็น ของเหลวที่เจิ่งนองสีด าไปทัว่กลาง

สนามบาสทนัท!ี ของเหลวเหล่านัน้ค่อยๆแห้งเร่ือยๆ จนกลายเป็นซากดนิที่แข็งๆทนัตา! เหลือเพียงแต่กอ้นดนิ

เต็มไปทั่วพืน้ เมื่อลมพัดผ่าน ก็พัดพาเศษฝุ่นละอองกลิน่เหม็นเน่าพาไปด้วย 



           อสุรกายแวมไพร์ตวัจริงได้พุ่งเขา้มาหาฉันและบินเหนืออากาศ แววตาคู่นั้นเต็มไปดว้ยความสงสัยในตัวฉันเล็กน้อย 

แต่สุดท้าย ความเย็นชาและลึกลับก็ได้ผุดที่นัยน์ตาสีแดงก่ าคู่นั้นน่ัน 

           “เจ้าใช้แผนอะไรของเจ้าน่ะ” เสียงเยือกเย็นดจุน้ าแขง็ที่คุน้เคยถามไถม่า 

           “อ้อ! ใช้ไอ้น่ีไง!” ฉันชูเลนส์ให้ดู อสุรกายตัวนั้นถอยเล็กน้อย ฉันหัวเราะเบาๆ  

           “แล้วเจ้าคิดได้ยงัไง” คิ้วสีเงินคมเขม้ของเขาเริ่มชนกันอีกครั้ง เขายังคงงงไม่เขา้ใจกับวิธีการที่น้อยนิดนั่น 

           “ก็ในเมื่อเรายงัไม่รู้นี่วา่ใครเป็นผู้บงการ” ฉันโยนเลนส์เล่น “นายบอกเองนีว่่ามันจะตายยากขึ้นเพราะมคีวามมดื

มากขึ้นด้วย เพราะฉะนั้น.... ฉันก็เลยหาวิธีก าจัดความมดืแทน ตอนแรกก็นึกไม่ออกว่าจะเอายงัไงด ีแต่ ฉันก็พึ่งนึกออก วา่ 

เอ็ดเวิดส์ เป็นคนสายตายาว  

            คนสายตายาวนั้นจะต้องใช้เลนส์นูนเพื่อการดงึภาพให้เหน็ชัด และก็จ าคุณสมบตัิของเลนส์ได้อีกว่า เลนส์นูนนั้น

หากอยูใ่นระยะอนันตจ์ะให้ภาพขยายขนาดใหญ่ ฉันก็เลยใช้เลนส์นูนรวมแสงแดดที่เหลือเพื่อใช้ก าจัดเจา้ตุ๊กตานั่นได้

อย่างสบายๆไง!” ฉันรับเลนส์นั่นและเก็บใส่กระเป๋าพร้อมกับยิม้กว้าง 

            ส้ินค าพูดนั้น อสุรกายตนน้ันเงียบไปและจ้องมองฉันด้วยความอึ้งเล็กเลย เขากม้หน้าและส่ายหัวเล็กน้อยพร้อมกับ

ฉุดร่างของฉันมาอุม้เฉย! 

            “เฮ้ย! ท าอะไร๊!” ฉันพยายามผลักร่างของเขาออก 

            “รีบไปจากที่นี่ก่อนท่ีจะเกิดเรื่อง” น้ าเสียงราบเรียบว่าและเริ่มกระพือปีกอกีครัง้ 

            “ท าไมล่ะ!” ฉันเข่นเขี้ยวใส่ “ที่น่ีมันจะมใีครนอกจาก.......” 

“หวอ! หวอ! หวอ! หวอ!” 

            เสียงหวอเตือนสัญญาณได้ดังมาแต่ไกลๆ ฉันกับเขาหันไปทางต้นเสียง และ เห็นรถต ารวจจ านวนมากก าลังขับ

มาที่สเตเดียม ดวงตาของฉันกับเขาสบตาซึ่งกันและกัน 

            “เข้าใจรยึังว่าท าไม” อสุรกายรา่งเทาย้อนถาม 

            ฉันอ้าปากหวอซักครู่และพยักหน้าไปงั้นๆ 

            “เออๆ” ฉันขมวดคิว้เขา้หากัน “แล้วนายจะบินไปให้ต ารวจใช้ปืนยงิหรือดาบฟันเล่นงั้นหรอ” 

            “เจา้อยากใหเ้รื่องในยุคของเจา้วุ่นกวา่นี้มั๊ยล่ะ” เขาหร่ีตาลง 

            “เหอะๆ” ฉันหัวเราะแหง้ๆและส่ายหัวดุกดกิๆ 



            อสุรกายตัวนั้นถอนหายใจ ริมฝีปากเริม่พึมพ าอีกหน ปีกหนังค้างคาวสีเทาที่กว้างใหญเ่ริ่มขยายใหญ่เล็กน้อยและ

ครอบคลุมร่างของฉันทันที! ความมืดมดิไร้แสงจากที่ใดๆได้เข้ามาสู่นัยน์ตาของฉันและฉันรู้สึกเหมือนตกวูบลงไปข้างล่าง

ทันท!ี 

 

           ชายหนุ่มทัง้สองยนืหอบแฮ่กๆเล็กน้อย หนึ่งสายตาที่จริงจังและอีกหนึ่งสายตาที่เริงร่าจับจ้องไปทีป่ระตู
ไม้คู่บานหนึ่งซึ่งถูกแกะสลักดว้ยลายปีศาจอสุรกายกึ่งค้างคาวอย่างสวยงามทั้งสองบาน เจ้าของสายตาทีเ่ริงร่า

เร่ิมเอ่ยบทสนทนาขึ้น 

           “ถึงซะที ประตูที่พิศวงที่สุดในแคว้นเรา  รอย เจา้จะท ายังไง” 

           ชายนามว่า รอย เพ่งพินิจประตูบานน้ันและพูดต่อ 

           “ก็เปิดน่ะซ ิคาร์มิล” ว่าแล้วเขาก็จับท่ีจับประตูและท าทา่จะดึง 

           “เจ้าลืมไปเหรอวา่ประตูนีต้้องใช้เลือดมนุษย์หรือไม่ก็พวกดาร์โกวาเนยี” คาร์มิลแย้ง 

           “งั้นเจ้าเฝ้าประตูและกัน ข้าจะไปขอกับเลเนีย” รอยหมุนตวัและสาวเท้าไปทันท ี

           เหลือเพียงแต่คาร์มิลเทา่นั้น ท่ียืนเก๊กเหมือนเคยราวกับก าลังรออะไรบางอย่าง เขาหันไปมองประตูอีกครั้ง และรู้สึก

ไอพลังเวทท่ีรุ่มร้อนและลุกโชนมาจากหลังประตูบานประหลาดบานน้ี 

 

           ....อะไรเนี่ย!...ท าไมมันมืดตืด๊ตือ๋แบบนี้!...แล้วฉันอยูท่ี่ไหนนะ...เอ๊ะ....นั่นวิซิอัสน่ี!...เขากา้วฉับๆตรงไปทาง

อุโมงค์แสงสีขาว ฉันวิง่ไล่ตามและตะโกนเรียก... 

          “เฮ!้ จะไปไหนน่ะ รอด้วยซี้!” 

          ฝ่ายนั้นน่ิงเฉย ยิง่เรียกเขาก็เดินไวขึ้น ไวขึ้น ฉันวิง่จนขาแทบฉีก....ท าไมเดินเร็วแบบน้ีเนี่ย””” 

          “เดินช้าๆหน่อยซิ ฉันเดินตามไม่ทัน!” 

          แต่เขากย็ิ่งเดินเรว็ขึ้นอีก จนห่างไกลลูกสุดลูกตา ร่างของเขาได้จางหายไปในอุโมงค์ปริศนานั่น แสงสว่างในอุโมงค์

ดับลง เหลือเพียงแตค่วามมดืดั่งยามราตรีแทน...นี่ฉันอยู่คนเดยีวในความมืดหรอ อยู่คนเดียว....ไม่มีใครอยู่ขา้งๆ...รู้สึก

กลัวๆยงัไงก็ไม่รู ้



         “ไอ้บ้า!...กลับมารับฉันก่อนซี้!” ฉันน่ังลงกับพื้นและตะโกนเรียกพร้อมกับไขวค่วา้ความมืดมดิไปข้างหน้า “อย่าทิ้งฉัน

ไว้คนเดยีวววววววววว! วิซิอัส! ไอ้ขี้บ่น! ไอ้จู้จี้! ไอ้แวมไพร์ขี้เกก๊! ท าเป็นหน้าตาย! รู้ว่านายนะ่เยือกเย็น! แต่อย่าเย็นชา

แบบนี้ได้มั๊ย!” 

“ซ่า~” 

          เสียงวารีท่ีเย็นฉ่ าไดซ้าดเขา้มาฉัน....เอ!๋....ท าไมตัวฉันเปียกๆราวกับโดนของจรงิเลยล่ะ....เปลือกตาของฉันค่อยๆ

ขยับและลืมขึ้นมา ภาพท่ีฉันเห็นรอบๆตอนนี้เบลอไปหมด ฉันกระพริบตาหลายๆครั้งจนปรับโฟกัสให้ชัดเจน และได้เห็น

ชายหนุม่ผมสไลด์สีเงินคนหนึ่งชะโงกหน้ามองอยู่ ในมือของเขาถอืกระป๋องที่มีน้ าหยดใส่ที่ร่างฉัน แววตาสีเขยีวมรกตคู่นั้น

เต็มไปดว้ยความสงสัยเล็กน้อย 

          “เรียกข้าท าไม” เขาวางกระป๋องลงไว ้“ฝันอะไรอยู”่ 

           อะ...อะไรนะ....เมื่อตะกี้...ฉันฝันเหรอ!... 

          “เอ่อ...เปล่าๆ” ฉันลุกขึ้นมานั่ง และมองไปรอบๆ นี่มันท่ีห้องหนังสือที่ปราสาทนี!่...เยส!...ได้กลับมาแล้ว!...”แล้ว

กลับมาถงึที่น่ีตั้งแต่เมื่อไหร่”     

          “ครึ่งชั่วยามแล้ว” บุรุษร่างสูงผู้นั้นลุกขึ้นภายในชดุเดียวกับชุดที่เขามาที่น่ีเป็นครัง้แรก มือท่ีเรียวยาวหยิบกองเส้ือตัว

หน่ึงมาให้ฉัน “เอ้า! ใส่ชุดนางระบ าของเจา้ไปซะ ถ้ากลับไปด้วยชดุแบบนี้ ต้องเป็นเรื่องแน”่ 

          ฉันก้มลงมามองเส้ือตวัเอง เห็นสภาพชุดนกัเรียนสีครีมเขียว ท่ีเปรอะเลอะไปด้วยรอยเลือดเป็นหยดๆ...เออ....จริง

ด้วย...ก็ตุ๊กตาบา้นั่นเล่นฉันกระอกัเลือดเลยนี่นา...ฉันรับเสื้อผ้าตัวนั้นมา พร้อมกับแกะกระดมุเส้ือตวัเองออก ชายหนุ่ม

ชะงักและตบหัวฉันทันที! 

          “โอ๊ย! ตบหัวท าไม!” ฉันแหวใส่เขาพร้อมกับเอามือกุมหวัตวัเอง “เอะอะ! อะไรๆก็ตบหัวอยู่ได้!” 

          “เป็นสาวเป็นนางใครเขาให้ถอดเส้ือออกต่อหน้าผู้ชาย!” ชายหนุ่มจับเสื้อของฉันปิดและหันหลังให้ทันที เสียงที่

ราบเรียบพูดต่อไป “ตอนที่เจา้ถอดเส้ือเหลือแตช่่วงบ่าให้หมอแฟรงค์รักษานั่นก็ทีหน่ึงและ! หัดระวงัตัวซะบ้าง! เดี๋ยวเกิด

เรื่องไม่งามเข้า! ข้าไม่อยากมาดแูลเด็กไร้เดยีงสาอย่างเจ้า!” 

         ฉันเลิกคิ้วขึ้นและมองเขาดว้ยความแปลกใจ...ไม่อยากเชื่อเลย...ปกติผู้ชายคนอื่นจะไม่ห้ามแถมยงัจะมองต่อด้วย....

แต่เขาห้ามแฮะ...สงสัยต้องมองหมอนี่ในมุมมองใหม่และ...ฉันแอบยิ้มเล็กน้อยและหันหลังใหเ้ขา พร้อมกับเปลี่ยนเสื้อไป

พลางๆ 

          “ถ้านายไมใ่ช้ผู้หญิงแบกของหนัก นายจะเป็นสุภาพบุรษุมากๆเลยนะ” 

          ฝ่ายนั้นเงียบไปสักครู่....เงยีบซะจนมีลมพัดผ่านหวิวๆ....และจู่ๆเอ่ยวาจาด้วยน้ าเสียงทีเ่ยือกเย็นขึ้น  



          “ข้าไม่ใช่สุภาพบุรษุอยู่แลว้” เขาวา่ ให้ตาย...ท าไมหน้าด้านแบบน้ีนะ...จู่ๆเขากเ็ปล่ียนเรื่องเฉยเลย “เจ้าเปล่ียนเสร็จ

ยัง” 

           “เสร็จนานแล้วย่ะ” ฉันหันตัวกลับมาและยืนเท้าสะเอว 

           เขาหันกลับมามองฉันตัง้แต่หัวจรดเทา้และ 

          “หันหลัง” เขาส่ัง ฉันมุ่นคิว้ด้วยความสงสัย แต่สายตาคู่นั้นเหมือนกับพวกอาจารย์เจา้ระเบยีบท่ีจ้องจับผิดเด็กช่าง

แหกกฎอย่างฉัน 

          “ท าไมต้องหัน” ฉันแย้ง 

          “หันเดี๋ยวนี”้ น้ าเสียงเชิงดวุ่า 

          “ไม่!” ฉันเถียง “ไม่หันซะอย่างจะท าไม” 

          ไม่มีค าตอบจากชายคนนัน้ ว่าแล้วเขาก็จับบ่าและหันร่างของฉัน พร้อมกับใช้นิว้จิม้ไปเส้ือของฉัน 

          “เส้ือของเจา้มันร่นขึ้นไป เดี๋ยวก็ร่นถึงสะบักของเจ้าพอด”ี เขาบ่นเล็กน้อย “เจา้อายุเทา่ไหร่กันแน่ ท าตัวอยา่งกับเด็ก

3ขวบ” 

           “16ย่ะ!” ฉันดึงเส้ือลงมาพร้อมกับเน้นค าตอบชัดๆและหันไปมองหน้าเขา “ฉันโตแล้วนะ! โอเค! ฉันยอมรับว่าฉัน

ไม่ได้สูงมากมายนัก! แต่ท าไมนายเห็นฉันเป็นเด็กดว้ย! ” 

          แววตาสีมรกตลึกลับดูแลว้ช่างน่าพศิวงจ้องกลับมา และส่ายหัวด้วยความเอือมระอา            

         “เด็กนั้นยงัไงกเ็ด็กอยู่ดี” 

         “เหอะ พูดซะว่านายเป็นผู้ใหญ่นักล่ะ” ฉันโต้กลับและชี้หน้าเขา “นายน่ะอายเุท่าไหร่ล่ะ ถ้าฉันเดานะ ตอ้งประมาณ

2,000กวา่ปี แก่ทมึทึกชวัร”์ 

         “แค่อายขุ้าเจ้ายังเดาผิด” เขาหันหลังและเดินทอดน่องไปท่ีประตูลายกลักปศีาจแวมไพร์ “เจา้นี่มันเด็กจรงิๆ ข้าไม่แก่

ถึงขนาดนั้น” 

         “แล้วนายอายเุท่าไหร่ไม่ทราบ” ฉันเดินตามาและท าหนา้เบใ้ส่ “อย่าบอกนะว่าแค่17-18น่ะ” 

         ชายหนุ่มเหลือบมามองฉันเล็กน้อยและยกมือขา้งหน่ึงขึ้น 

         “เรื่องของข้า จะรู้ไปท าไม” โอ๊ย!...มือที่เรียวยาวของบุรษุได้จบักดหัวฉันจนรา่งของฉันย่อลงไปแทบจะต้านไม่ทัน ฉัน

จับมือของเขาและพยายามแงะมนัออก...ให้ตาย! มือหนักเป็นบ้าเลย! เอาแรงที่ไหนมาเนี่ย! “ได้เวลากลับได้และ” 



         “ไปไหน!” ...เฮ้อ!...ผลักได้ซะที...ฉันมองตาขวางใส่ ทวา่ ฝ่ายนั้นไม่สนใจ 

         “กลับซาตาเรสไง” ว่าแล้วเขาก็สั่งฉันอีกเหมือนเคย “เอานิว้เจ้าแหย่รูประตูนั้นซิ เร็วๆ” 

         ฉันหันไปมองประตูบานนัน้...จะให้ฉันเอานิ้วแหย่รูบ้านั่นหรอ!...เจ็บนะโว๊ย!...ให้แหย่ไปน่ะ!...นิ้วฉันแทบจะเป็นพรุน! 

         “ไม่! ไม่! ไม่! ไม่!” ฉันจับนิ้วชี้ขา้งที่เคยโดน “ฉันจะไม่ยอมให้น้ิวของฉันพรุนอีกเด็ดขาด ใหต้ายฉันก็ไม่เอาน่ะ! ตอน

ที่มาที่แคว้นน่ันครั้งแรก ฉันก็โดนไปซะเกือบพรุนและ ถ้าโดนอกีรอบน่ีเป็นฟองน้ าแน”่ 

         “ใครบอกให้เจา้แหย่ไปซะมิดข้อล่ะ” ชายหนุ่มสา่ยหัวเล็กนอ้ยและพูดต่อ “แค่สะกิดให้มีเลือดหยดเดียวก็พอและ” 

         ห๊ะ...แค่นี้ก็พอหรอ....ฉันรู้สึกว่าตวัฉันแข็งเป็นรูปปั้นและแตกเป็นเส่ียงๆทันที 

         “เร็วซิ เหม่ออะไรเล่า” น้ าเสียงเย็นชาเร่งรัด “อ้อ แล้วอย่าคดิไปที่อื่นนอกจากที่ปราสาทดาร์โกวาเนียเท่านั้น!” 

         เชอะ!...ส่ังอยู่ได้!...ฉันเริ่มใช้ปลายนิ้วแหย่สะกิดทีค่อมเขี้ยวของรู...จึ๊ก...ติ๋ง...ติ๋ง...ติ๋ง...เสียงหยดเลือดได้หยดลงไป

...และแล้ว...แวบบบบบบบบบ...แสงสว่างสีขาวได้ส่องดา้นหลังประตู ชายหนุม่ยื่นมือทัง้สองมาเบือ้งหน้า ริมฝีปากของ

เขาได้พึมพ าเรว็ปร๋ือ....เฮ่อ....ขอให้ฉันไปท่ีซาตาเรสเหอะ.... 

          ทันใดนั้น! ประตูไม้โบราณเก่าแก่ได้ถกูเปิดออกทันที! ลมวายุหลายร้อยสายได้พุ่งมาจากประตูทันตา! แสงสว่างสี

ขาวได้ส่องแสงจา้ไปท่ัวจนตาพร่าไปหมด!และ รู้สึกเหมือนโดนดดูเข้าไปในประตูบานนั้นทันท!ี  

“โครม!” 

“ปึ๊ก!” 

“ปึง!” 

“โอ๊ย!” 

       ร่างของฉันกระแทกเข้าไปกับใครซักคนเข้าอย่างจัง! และมีเสียงกระแทกอกีเสียงตามมาติดๆ ประตเูก่าได้

ปิดลงทันท!ี แสงสว่างจ้านัน้ได้ดับวูบไป! และมีเสียงคนร้องด้วยความเจ็บตัวตามมาอกีดว้ย ฉันค่อยๆขยับ

เปลือกตาและมองไปรอบๆ เห็นชายผมสีน้ าตาลคนหนึ่งนอนแผ่หลาอยู่ เพราะโดนฉนัทบัไปเต็มๆ ชายผู้นัน้

ผงกหวัมาดูและยิ้มเม้มมุมปากทนัที! 

       “ท่านเฟรยา่!” เสียงเริงรา่ทีคุ่้นเคยเรียกทันที 

         “คาร์มิล!” ฉันยิ้มกว้างและกระโดดกอดคอเขาคนนั้นซักครู่และผะออกทันที “นี่นายอยู่ที่นี่ได้ไงน่ะ” 

         “ค าถามนี้นา่จะเป็นข้ามากกว่า” คาร์มิลยักไหล่ “พวกทา่นน่ะแหละที่พุ่งออกมาจากประตูนี่น่ะ” 



         “หรอ” ...เออ....จะว่าไป...ฉันก็เป็นฝ่ายมานี่หวา่.... ”แล้วทางนี้เป็นไงบา้งหลังจากนั้น” 

         “เหน่ือยซิครับ!” ชายหนุ่มแยกเขีย้วอยา่งเซงๆ “พวกเราหาพวกท่านแทบจะพลิกแผ่นดิน จนจะใชว้ิธีนี้ไปหาในยุค

ท่านและ เนี่ย...เดี๋ยวรอยกค็งจะมา แต่ไม่รู้ท าไมมันหายไปนานจริง ว่าแต่พวกทา่นล่ะเป็นยงัไงครบั” 

          “โห....ไม่อยากจะพดู” ฉันส่ายหัว “มันเป็นเรื่องบ้าบอคอแตกเลยล่ะ น่าเบื่อมากๆ” 

          “งั้นเดี๋ยวขา้พาท่านไปเที่ยวที่บาร์ เอาไหมครับ” คาร์มิลเสนอ 

          “ดีๆ ฉันอยากเทีย่วจะแย่อยู่แล้วล่ะ” ฉันยิ้มกว้างและโบกมอืไปมา “งั้นไปกันเลย” 

           “ครับ” คาร์มิลยกมือขึ้น มือของฉันกับเขาตบเขา้หากันราวกับฉันท์มิตรสหายที่มักจะท าสัญญาณเป็นธรรมดา 

“อ่ะแฮ่ม” 

          ทว่า! จู่ๆก็มีเสียงกระแอมไอดังขึ้น ฉันกับคาร์มิลหันไปมองตามเสียงช้าๆทีม่าจากมุมมดืทางระเบียงและรับรู้ถงึรังสี

อาฆาตจ้องมา! มีคนเดียวที่ท าได้  

          “จะไปเลี้ยงการกลับมาหรอ” น้ าเสียงเยือกเย็นดุจน้ าแข็งและดูใจเย็น ไม่เขา้กับสายตาที่จ้องมาถาม 

          “ใช่...ข้ากับท่านเฟรยา่สองคนเทา่นั้น” คาร์มิลพูดกระเซา้หย้าแหย่และยิ้มยยีวนใส่ “เอ...รึว่าเจ้าไม่อยากให้ไป” 

          ชายหนุ่มมองเมินมาที่ฉันและลุกขึ้นยืนเตม็ความสงู ใบหน้าที่เฉยชากลับไม่สบอารมณ์ทันตา  

          “เชิญ” เหอะๆ...ค าตอบนะ่ให้แต่สายตามันไม่สมกับค าตอบเลย เขาเดินสวนฉันกับคาร์มิลไป “แต่อย่าไปไกลนักล่ะ” 

          “เอ้า! แล้วเจา้ไม่ไปกินกับพวกเราหรอ” ชายผมสีน้ าตาลหนัไปถามต่อด้วยความสงสัย 

          “ไม่” วิซิอัสยืนน่ิง “ข้าต้องรีบส่งมงกุฎกลับ ไม่มเีวลาว่างพออย่างพวกเจา้หรอก ข้าขอตัวกลับห้องข้าก่อน” 

          และแล้วเขากเ็ดินจากไปจากระเบยีงทันที...นี่ฉันไปท าอะไรไม่เข้าทา่รึเปล่าเนี่ย...รู้สึกว่าเขาโกรธฉันกับคาร์มิลมากๆ

(ไม่ใช่รู้สึกแต่มันใชเ่ลยล่ะ)...ฉันมองหน้าคาร์มิลและลุกขึ้น 

          “ท่านจะไปรึยัง” คาร์มิลลุกขึ้นและปัดฝุ่นพร้อมกับเสยผมเล็กน้อย 

          “เอ่อ...ฉันว่า...เล้ียงพรุ่งนีแ้ละกัน” ฉันยิ้มกว้างและโบกมือเล็กน้อย “ฉันขอตัวกลับห้องก่อนนะ” 

          และแล้วหลังจากค่ าคืนนั้น ก็กลับมาสู่ความสงบอีกครัง้ กอ่นนอนฉันหยิบกระดาษแกะมาดูอีกครั้ง ค าปริศนามัน

ยังคงคาใจฉันอยู่ แล้วก็อเีรื่องตุก๊ตาดินนั่นดว้ย 

 



           เช้าวันต่อมา วิซิอัสก็ได้สง่มงกุฎกลับไปถึงทีM่agyars งานเลี้ยงการกลับมาได้ถูกจัดขึ้นในยามค่ าคืน ทุกคนได้มาที่

ห้องรับประทานอาหารหมดและกินอาหารอย่างสนุกสนาน ยกเวน้ เจ้าภาพอย่างเขาที่ไม่มา...เป็นอะไรมากรึเปล่านะ....

เฮ้อ...หมอนี่เป็นผู้ชายคนแรกที่ฉันต้องตามมาเคาะประตู...ขนาดพ่อยังไม่ตามเลย 

           “วิซิอัส วิซิอัส” ฉันเคาะและเรียกชื่อ “อยู่รึเปล่า เฮ!้” 

           ความเงียบไดต้อบกลับมา 

           “นี่ นายเป็นเจา้ภาพท าไมไม่ออกมาสังสรรค์ล่ะ” 

           “........” 

           “เฮ้อ....ให้ตาย!” ฉันเอามอืกุมขมับ “นี่โกรธฉันใช่ม่ะ ถา้โกรธก็ออกไปเหอะน่า นายไม่ไป มนัจะท าให้คนอื่นละเหี่ย

นา” 

           “เจ้าท าอะไรน่ะ” เสียงเยน็ชาดงัขึ้นมาตามหลัง 

           ฉันหันไปทันที เห็นชายหนุ่มผมสีเงินในชุดสีด าสนิทมองมาด้วยสายตาที่ลึกลับเช่นเคย ฉันเท้าสะเอวและชี้หน้าใส่

เขา 

           “ไอ้บ้า! แล้วท าไมปล่อยให้ฉันเคาะซะเมื่อยแบบนี!้” ฉันแหวใส่ ชายหนุ่มหันหลังและเดินต่อไปอย่างไม่สนใจ “เฮ้ย! 

ฟังฉันพูดอยู่รึเปล่า” 

           “........” ความเงยีบได้ตอบสนองกลับ ฉันเดินไล่ตามเขาไปเรื่อยๆตามระเบยีงทีเ่ต็มไปดว้ยตะไคร่ 

           “นี่! หูหนวกรึไง” ฉันว่าต่อไป เขาไม่หันกลับมาซะที จนฉันหยุดเดินและพูดประโยคหน่ึงขึ้น “โกรธเรื่องคาร์มิลเหรอ” 

            เฮ.้..ได้ผล...เขาชะงักและยืนนิ่ง...ฉันเดินเขา้ไปใกล้ๆเขาและถามอีกครั้ง 

           “โกรธเรื่องคาร์มิลกับฉันใช่ไหม” 

           ชายหนุ่มผ่อนลมหายใจชา้ๆและพูด 

           “เปล่า” เขาสาวเท้าเดินตอ่ไปเรื่อยๆ 

           “นี่! รอด้วยซ!ิ” ฉันวิ่งไล่ตามเขาไปเรื่อยๆจนไปถึงห้องรับประทานอาหาร “แล้วสรุปนายโกรธเรื่องอะไร”  

           และแล้วงานเลี้ยงก็เต็มไปด้วยเสียงเฮอีกครั้ง พวกเราทั้งหมดตา่งคยุกันและเล่าเรื่องอย่างสนุกสนาน จากนั้น ฉันก็

อยู่ที่นี่สลับกับกลับไปท่ียุคของฉนัทุกๆ7วัน...นี่ถ้าไมเ่กีย่วกับอีรายงานบ้าๆที่เก็บคะแนน50คะแนนเต็มๆแบบนี้ ฉันจะไม่

กลับไปหรอก! 



          แต่อยู่ที่นี่ก็ไม่แตกต่างเล๊ย ในเมื่อ ตอนเชา้ต้องมาเรียนอักษรรูนกับเจา้คนหน้าตายและก็ไขปริศนานี่ทุกเช้า พอชว่ง

กลางวันก็ต้องมาเขยีนบันทึกเล่มหนากับจัดกองเอกสารให้ ช่วงบ่ายฉันก็โดนใชใ้ห้ไปตัดต้นไม้ อย่างกับคนสวน และก็ท า

ความสะอาดปราสาททัง้หมด เฮอ้...นี่ฉันคิดถูกรึเปล่าที่ไม่คดิตังหมอนั่นเลยเนีย่! 

 

          ในท่ามกลางปราสาททีม่ืดสนทิ บุรุษร่างสูงใหญ่ในชดุเสื้อคลุมยาวยนืหน้าเครียดอยู ่ดวงตาสีน้ าเงินท่ี

จริงจงัเสมอมาสีน้ าเงินคู่นั้นเตม็ไปด้วยความเกรง ก่อนที่จะยกมือมาเคาะประตูสีด าสนิทเบื้องหน้า ทว่า! กลับมีเสียงหลัง

ประตูดังซะก่อน 

          “เข้ามา” 

           มือใหญ่กวา้งขา้งนั้นวางมือลงและตัดสินใจเปดิประตูบานน้ันแทน เขายา่งเท้าเข้ามาชา้ๆในห้องนั้น ที่หนาวเย็น

และเต็มไปดว้ยความวงัเวง มเีพยีงแค่แสงไฟจากเปลวเทียนประดับประดาประปรายใหเ้ห็นภาพในห้องเล็กน้อย เขาหัน

ตรงไปมองที่กลางห้องและโค้งค านับเล็กน้อย ก่อนท่ีจะเงยหนา้อกีรอบ 

           ภาพท่ีเขาเห็นตรงหน้า คอื บุรุษร่างสูงผู้หน่ึงทีก่ าลังนัง่ประกบฝ่ามืออยู่ที่โตะ๊ท างานกลางห้อง รอใครบางคนอยู่ 

ดวงตาสีเขียวมรกตคู่นั้นละสายตาจากส่ิงที่มองอยู่ที่โต๊ะมามองผู้มาเยือนทันตา ผู้มาเยือนกระพริบตาชา้ๆและเอย่ถาม

ด้วยความเป็นหว่ง 

          “มีอะไรเหรอ วิซิอัส” น้ าเสียงจรงิจงัวา่ “ตั้งแต่เจ้ากลับมา สีหน้าของเจ้าดูไม่สู้ดีเลยนะ” 

           เจ้าของห้องยงัมิปริปากสิ่งใด เขาเพียงแค่ผายมือขา้งหน่ึงมาทางเก้าอี้ไมต้ัวหน่ึงเท่านั้น ผู้มาเยือนลากเก้าอีม้าและ

นั่งลงอยา่งนุ่มนวลและถามไถ่อาการอีกครัง้ 

           “มีอะไรเล่ามาได้นะ” เขาวางแขนข้างหน่ึงลงที่โตะ๊ไม้ตัวนัน้ 

           วิซิอัสพ่นลมหายใจเฮือกใหญ่ ก่อนจะพูดขรึมๆ 

           “รอย ข้าพบส่ิงหน่ึงเขา้ทียุ่คของนางนั่น” มือที่เรียวยาวของเขาถือกระดาษแผ่นหนึ่งใหก้ับเขา “ก่อนที่ข้าจะประลอง

กับเอริค” 

          ร่างสูงใหญ่รับมาและแลดส่ิูงนั้นอย่างละเอียดถี่ดว้น ทันใดนั้น ดวงตาของเขาเบิกกวา้งขึ้นและเงยหนา้มามองผู้ส่ง

ให้ทันที ใบหน้าที่หล่อและอบอุ่นนั้นเต็มไปดว้ยความฉงนสนเท่ห์กบัส่ิงที่พบ 

          “นี่มันหมายความวา่ไง!” เขาถามอยา่งงุนงง “ท าไมมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไง” 



          “ไม่รู้” วิซิอัสตอบรับอย่างเครียดๆ สายตาของเขาดเูหม่อลอยและเปรยขึ้น “ข้าเองก็ไม่อยากเชื่อ...ว่ามันจะเป็นแบบ

นี.้..ไม่มีจริงๆ ไม่ว่าอันไหน ก็ไม่มทีั้งนั้น...” 

           “ในเมื่อมันเป็นแบบนี้” รอยว่าและตัดสินใจถามความเห็นไป “เราควรจะท ายังไง” 

           ไม่มีค าตอบใดๆจากเขา สายตาของเขาเล่ือนไปมองที่กระดาษแผ่นน้ันอีกครั้งและถอนหายใจไปด้วยความกลัด

กลุ้ม เพราะสิ่งทีเ่ขาเห็นนั้น เป็นเพียงแค่แผนท่ีประเทศโรมาเนียลงสีสมัยใหม่ในยคุศตวรรษที2่1ธรรมดาๆ มีรฐัทุกรัฐ 

จังหวดั อ าเภอ และต าบลทุกแห่ง แม้แต่สถานท่ีอย่างปราสาทบรามก็ปรากฏขึ้น ทวา่....ในน้ัน กลับไม่มีส่ิงหน่ึงเข้า 

           ส่ิงที่พวกเขาทกุคนรักและหวงแหนที่สุด 

           นั่นคือ....ซาตาเรส... 

         ...ซาตาเรสได้สูญหายไปจากโรมาเนียแลว้... 
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