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เป็นอย่างไรบ้างคะ หลังจากอ่าน  เป็นตัวร้ายก็ต้องตายเท่านั้น  เล่ม 1  

จบแล้ว มีปักธงหนุ่ม ๆ คนไหนไว้เป็นพิเศษแบบ ‘เพเนโลเป’ หรือเปล่าเอ่ย

แต่ถ้าใครยังเลือกไม่ได้  เพราะทั้งท่านพี่ทั้งสอง  องค์รัชทายาท  

ท่านมาร์ควิส และทาสหนุ่มคนนั้นต่างก็มุมที่ติดลบ  (ในสายตาเพเนโลเป)  

กันทั้งหมด ในเทศกาลล่าสัตว์นี้ เพเนโลเปจะพาเราไปทำความรู้จักกับเหล่า 

พระเอกให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เรียกได้ว่าเป็นการเผยด้านใหม่  ๆ  ของเหล่าหนุ่ม  ๆ  

ที่เคยปรากฏตัวแวบไปแวบมาในเล่ม 1 กันเลยทีเดียว 

ถึงค่าความชอบของเหล่าพระเอกจะเลยขีดอันตรายมามากแล้ว  

ทว่าในเล่ม 2 นี้ ระบบเกมก็ยังส่งเควสต์โหด ๆ มาให้นางเอกของเราอยู่ไม่ขาด  

เรียกได้ว่า ‘เฉียดตาย’ กันเลยทีเดียว

ถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นอย่างไร โปรดอย่ารอช้า รีบพลิกหน้ากระดาษ 

ไปร่วมเอาใจช่วยเพเนโลเปในเทศกาลล่าสัตว์ด้วยกันเถอะค่ะ!

คำนำสำนักพิมพ์
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1

ตอนที่ 6

อิคลิส ถูใบหน้าของตัวเองลงกับมือข้างที่ถือแหวนของฉันพลางร้องขอ

“ต่อจากนี้ข้าจะไม่ทำตัวสามหาวเช่นนั้นอีกแล้วครับ นายหญิง ข้าผิด 

ไปแล้ว ได้โปรดอภัยให้ข้าสักครั้งเถอะนะครับ”

ทับทิมเม็ดใหญ่แข็งกระด้างสัมผัสกับผิวอ่อนนุ่มของเขาจนเกิดเสียง 

จากการเสียดสี

นายน่าจะรับไปแล้วพกติดตัวให้คนเขาเห็นแบบหน้าด้าน ๆ กันไปเลย 

เพราะหากทำอย่างนั้น เขาจะได้หลุดพ้นจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับ 

เครื่องพันธนาการที่ไม่รู้ว่าจะบีบคอตัวเองเมื่อไรนี่เสียที

ทว่าสีหน้าเรียบเฉยของฉันทำให้อิคลิสทำเพียงกระดิกหางของเขาเบา  ๆ 

นี่นายใสซื่อหรือฉลาดแกมโกงกันแน่นะ...

ฉันมองเขาซึ่งเป็นคนเอาสายจูงไปใส่รอบคอด้วยตัวเองพลางดึงมือ 

ที่อิคลิสกำลังเอาใบหน้ามาสัมผัสออก ก่อนจะวางแหวนลงบนโต๊ะแล้วกอบกุม 

ใบหน้าเขาไว้ด้วยสองมือที่ว่างเปล่า พึมพำออกมา

“อิคลิส”

ฉันมองเข้าไปในแววตาเฉยชาพร้อมกับเอ่ยกำชับเสียงเบา

“เจ้าคืออัศวินของข้าตั้งแต่วินาทีที่ข้ามอบดาบให้เจ้า และข้าคือเลดี้ 

เพียงหนึ่งเดียวของเจ้าเช่นกัน”

“...”
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เป็นตัวร้ายก็ต้องตายเท่านั้น เล่ม 2

“อย่าลืมความจริงข้อนี้เป็นอันขาด”

เขาเปน็คนมไีหวพรบิ ฉนัจงึแสรง้ยิม้เสยีจนตาปดิเพือ่ไมใ่หเ้ขามองออก 

ว่าฉันพูดออกมาจากใจจริงหรือเพียงพูดไปเรื่อยเปื่อย

นัยน์ตาสีน้ำตาลเทาที่มองฉันดูพร่ามัวไปทันที

“...ครับ นายหญิง”

/[ค่าความชอบ 54%]/

ค่าความชอบเพิ่มขึ้นในพริบตา

ในที่สุด...

ในที่สุดก็เกินครึ่งเสียที 

ฉันลดมือทั้งสองที่กุมแก้มอิคลิสอยู่ลงทันทีพร้อมกับยิ้มอย่างพอใจ

“ดี เช่นนั้นเจ้าก็ควรจะทำงานของเจ้าในฐานะอัศวิน”

วา่แลว้ฉนักห็ยบิแหวนทบัทมิทีว่างทิง้ไวบ้นโตะ๊มาสวมลงบนนิว้ชีอ้กีครัง้ 

ก่อนจะยื่นมือไปหาเขา

“พาข้าลงไปถึงชั้นหนึ่งที”

อิคลิสจับมือฉันอย่างที่ทำมาเสมอ

เมื่อลงมาถึงชั้นหนึ่งด้วยความช่วยเหลือจากอิคลิส ฉันก็เจอเข้ากับดยุก 

และพ่อบ้านในชุดเต็มยศที่กำลังเดินเข้ามาพอดี

“ท่านพ่อ”

ทั้งสองคนที่กำลังมุ่งหน้าไปยังประตูบ้านหยุดเดินทันทีเมื่อเห็นฉันเดิน 

ลงบันไดมา

“สวัสดีค่ะ”

ฉันเป็นฝ่ายเอ่ยทักก่อนพร้อมรอยยิ้มอ่อนหวาน แต่ดยุกกลับทำเพียง 

แค่มองฉันอยู่เฉย ๆ โดยไม่ตอบอะไรแม้เวลาจะผ่านไปนานแล้วก็ตาม

“...ท่านพ่อคะ”

“อะแฮ่ม”

ฉันต้องเรียกซ้ำอีกครั้ง เขาถึงกระแอมกระไอก่อนจะเอ่ยปาก

“เจ้าแต่งตัวอะไรเช่นนั้น”

“อะไรหรือคะ”
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ท่าทางที่ตำหนิกันทันทีโดยไม่แม้แต่จะตอบกลับคำทักทายนั่นทำเอาฉัน 

อารมณ์เสีย

ชุดฉันมันผิดแผกยังไง

เพื่อไม่ให้เป็นที่ผิดสังเกต ฉันจึงยอมทำตัวสงบเสงี่ยมและปล่อยให้ 

สาวใช้แต่งตัวให้เต็มที่ ซึ่งนี่ก็เป็นสไตล์ที่เพเนโลเปชอบแต่งอยู่แล้วด้วย

ดยุกเดาะปากให้กับสิ่งที่ทำให้เขาไม่พอใจเสียเต็มประดาก่อนจะ 

พูดเสริม

“เลดี้ชั้นสูงที่ยังไม่ทันจัดงานฉลองบรรลุนิติภาวะเหตุใดจึงแต่งตัว 

เช่นนี้...”

“เปน็บา่ยทีส่ดใสทเีดยีวนะครบัเลดี!้ วนันีเ้ลดีง้ดงามยิง่นกั โดยเฉพาะ 

ชุดเดรสที่เลดี้ใส่อยู่ สีเข้ากับสร้อยมุกเชียวครับ”

ทันใดนั้นพ่อบ้านก็รีบพูดตัดบทดยุกขึ้นมาทันที ลุงคนนี้ไหวพริบ 

ยอดเยี่ยมอย่างที่คิดจริง ๆ 

“จริงหรือ ข้าตั้งใจเลือกมากเชียวละ ดีใจจริง  ๆ  ที่พ่อบ้านพูดเช่นนั้น  

ข้าดูดีใช่ไหม”

ฉันแย้มยิ้มสดใสราวกับดอกไม้ที่บานสะพรั่งเต็มที ่ พ่อบ้านรีบตอบรับ 

ทันที

“แน่นอนครับ เจิดจ้าจนตาแทบจะบอดเชียว”

“ขอบใจนะพ่อบ้าน ดูเหมือนข้าจะผ่านเวลาที่เหลืออยู่ในวันนี้ไปได้ 

อย่างมีความสุขเพราะพ่อบ้านนี่แหละ”

“ฮึ่ม!”

ดยุกแสดงท่าทีอึดอัดกับบทสนทนาที่ดูสนิทสนมนี้

หึ! ทีนี้คงทักทายฉันดี ๆ ก่อนบ้างนะ

ฉันแอบปรายตามองดยุกพลางทำเสียงขึ้นจมูกอยู่ในใจ เขาเนียน 

เปลี่ยนเรื่องไปเฉย ๆ ราวกับรับรู้สิ่งที่ฉันคิดเมื่อครู่

“เหตุใดถึงลงมากับเจ้านั่นได้”

คราวนี้เขาเปลี่ยนไปจับผิดอีกเรื่องแทน สายตาที่มองไปยังอิคลิส 

ดูไม่ค่อยดีนัก ส่วนฉันทำเพียงแค่ยักไหล่

“ก็เขาเป็นอัศวินอารักขาของข้านี่คะ ข้าขอให้เขาช่วยดูแลข้าไปจนถึง 
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เป็นตัวร้ายก็ต้องตายเท่านั้น เล่ม 2

พระราชวังน่ะค่ะ”

“ดูแลอะไรของเจ้า! นาน ๆ จะได้เดินทางไปไหนกันเป็นครอบครัวสักที  

บอกให้มันถอยไปเสีย พี่ ๆ ของเจ้าตั้งใจจะเป็นคนดูแลเจ้าเอง”

“เป็น...ครอบครัวหรือคะ”

“ใช่”

ฉันได้แต่ยิ้มค้างอยู่อย่างนั้นเมื่อได้ยินคำยืนยันที่เหมือนจะยิงกัน 

ให้ตายจากดยุก

เฮอะ...ตายตั้งแต่เริ่มเลยฉัน...

แค่คิดว่าเราทั้งสี่คนต้องนั่งรถม้าคันเดียวกันไปจนถึงพระราชวัง 

ฉันก็หายใจหายคอไม่ออกแล้ว

“ดีเลยครับ”

พ่อบ้านปรบมือแล้วพูดเสริมโดยไม่ได้รับได้รู้ความรู้สึกของฉันเลย 

สักนิด

“แต่วันนี้เลดี้ใส่รองเท้าส้นสูงคงจะเดินเหินได้ไม่สะดวก ให้ท่านดยุก 

ช่วยจับมือพาไปถึงรถม้าดีไหมครับ”

“อะแฮ่ม ฮึ่ม ยุ่งยากเสียจริง”

“ข้าไม่เป็น...”

ฉันพยายามปฏิเสธด้วยสีหน้าอมยิ้ม ทว่าดยุกกลับยื่นมือมาให้กัน 

เสียอย่างนั้น

“มัวทำอะไรอยู่ไม่รีบจับมือข้า เราไม่มีเวลาแล้ว”

ผ่านไปยังไม่ทันถึงวินาทีก็ไหวมือเร่งกันแล้ว

เดี๋ยวสิ ไหนบอกยุ่งยากไง

ฉันไม่รู้ว่าควรทำตัวอย่างไร ถึงมันจะน่าเหลือเชื่อแต่ก็ช่วยไม่ได้ละนะ

“อิคลิส”

ฉันหันไปกระซิบกับเขา เพราะรู้สึกผิดอยู่เหมือนกันที่เรียกเขามา 

หลังจากไม่ได้เจอกันนาน

“ทำตัวดี ๆ จนกว่าข้าจะกลับมานะ”

“...”

“หากเจ้าเชื่อฟัง ข้าจะเอาเงินรางวัลมาเลี้ยงเจ้าเอง”
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เขามองฉันด้วยสีหน้าคลุมเครือและไม่ได้ตอบอะไรกลับมา ก่อนจะ 

พยักหน้าเล็กน้อยพร้อมกับปล่อยมือฉัน

/[ค่าความชอบ 55%]/

ฉันแปลกใจที่เห็นค่าความชอบเพิ่มขึ้นมา 1% และสายตาของเขา 

ที่มองจ้องฉันไม่ละไปไหน

เหมือนหมอนี่กำลังขำฉันยังไงไม่รู้สิ...

จู่ ๆ ความคิดนี้ก็ผุดขึ้นมาขณะฉันเปลี่ยนไปจับมือดยุกแทน

ขณะก้าวขึ้นรถม้าโดยมีดยุกช่วยจับมือไว้ ฉันก็พบว่าพ่อพระเอกอีกสองคน 

นั่งอยู่ตรงที่ของตนเองเรียบร้อยแล้ว

ไปนั่งติด ๆ กันสิ ทำไมต้องนั่งอย่างนั้นด้วย

ฉันรู้สึกสิ้นหวังเมื่อเห็นพวกเขานั่งหันหน้าเข้าหากัน

รถม้าของดยุกนั้นกว้างขวางพอจะมีที่เหลือแม้เราจะนั่งด้วยกันครบทั้ง 

สี่คนก็ตาม แต่ด้วยความที่ฉันมาช้ากว่า จึงต้องเลือกนั่งข้างใครคนใดคนหนึ่ง 

อย่างเลี่ยงไม่ได้

ฉันมองพวกเขาไปมาพลางครุ่นคิดอยู่สักพัก

/[ค่าความชอบ 22%]/

/[ค่าความชอบ 25%]/

น่าแปลกที่ค่าความชอบของเดอร์ริคซึ่งเคยมีอยู่ 20% เมื่อครั้งล่าสุด 

เพิ่มขึ้นมา 5% ในระหว่างที่ฉันไม่ทันเห็น

เป็นผลจากวันซ้อมหน้าไม้งั้นเหรอ

ที่เพิ่มขึ้นคงเป็นเพราะฉันรีบจ้ำอ้าวหนีออกมาโดยไม่เข้าข้างอิคลิส  

นอกจากนั้นค่าความชอบของเรย์โนลด์ยังตามมาจนเกือบจะไล่ทันอย่าง 

ไม่น่าเชื่อ 

ห่างกันแค่ 3% เอง

“เร็วสิ ยังไม่รีบนั่งอีก”

ขบคิดอยู่ได้ไม่นานก็โดนดยุกเร่งเข้าให้  ฉันเลยรีบเดินไปนั่งข้าง 

เดอรร์คิทนัท ี นอกเหนอืจากความรูส้กึสว่นตวัทีม่ใีหเ้รยโ์นลดแ์ลว้ สำหรบัฉนั 

ค่าความชอบก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
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เป็นตัวร้ายก็ต้องตายเท่านั้น เล่ม 2

นัยน์ตาสีฟ้าเข้มสองคู่จับจ้องมาที่ฉัน  ทว่าสีหน้าของพวกเขากลับ 

ต่างกัน ทันใดนั้นเอง

/[ค่าความชอบ 21%]/ 

/[ค่าความชอบ 27%]/

ค่าความชอบของสองพี่น้องเปลี่ยนไปในเวลาเดียวกัน ฝั่งเรย์โนลด์ 

ตกลงมา 1% ในขณะที่ฝั่งเดอร์ริคเพิ่มขึ้น 2%

“นี่ ชุดอะไรของเจ้าน่ะ”

ระหว่างที่ฉันเอาแต่มองด้านบนหัวของสองพี่น้องที่ขัดแย้งกันเองอยู่นั้น  

ตาเรย์โนลด์ก็เริ่มปากยื่นปากยาวมาทันทีที่ฉันนั่งลงเหมือนที่คิดไว้ ฉันย้อน 

ถามกลับไปอย่างเฉยเมย

“ทำไม”

“ทำไมงั้นหรือ เด็กไม่มีเลือดไปเลี้ยงสมองอย่างเจ้าไปเรียนสิ่งไม่ดี 

พรรค์นี้มาจากไหนกัน เหตุใดไม่แก้ผ้าไปเสียเลยเล่า”

“งานเลี้ยงคราวก่อนข้าว่าเจ้าพอจะเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาบ้างแล้ว แต่ยัง 

เหมือนเดิมสินะ”

กระทั่งเดอร์ริคยังบ่นด้วยความไม่พอใจตามเจ้าเรย์โนลด์จอมเหน็บ 

มาติด ๆ 

ทำไมต้องมาเถียงกันเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วย

ฉันก้มหน้าลงมองชุดตัวเองเพราะอยากรู้ว่ามันรุนแรงขนาดนั้น 

เชียวเหรอ แต่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนอกจากเผยให้เห็นกระดูกไหปลาร้า 

เล็กน้อยเพราะเป็นชุดคอวีเท่านั้น ไม่ได้เซ็กซี่อะไรเลย

“พอกันได้แล้ว”

ขณะที่ฉันกำลังจะโต้กลับเพราะรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับตัวเอง  

ดยุกก็ขึ้นมาบนรถม้าพอดี

“ชุดนี้ออกจะเหมาะกับนาง เหตุใดพวกเจ้าจึงต้องไปตำหนินางเช่นนั้น”

“เฮอะ นี่พูดจริงหรือครับ ท่านพ่อ”

เรย์โนลด์แค่นหัวเราะออกมาอย่างไม่อยากเชื่อเมื่อเห็นดยุกเข้าข้างฉัน 

เสียดื้อ  ๆ แน่นอนว่าฉันเองก็เช่นกัน เพราะเขาเป็นคนแรกที่ต่อว่าฉันเมื่อ 

ก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำ
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โทษ-นะ-คะ

ฉนัมองดยกุดว้ยสายตาตกตะลงึกอ่นเขาจะเดาะปาก ‘จิ’๊ แลว้เมนิหนา้หนี

“ไปได้แล้ว”

ดยุกเคาะผนังกั้นรถม้าสองครั้งราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ผ่านไปไม่นานรถม้าวิเศษก็เริ่มออกตัวไปเงียบ  ๆ ความเงียบอันน่า 

อึดอัดโรยตัวปกคลุมภายในรถม้าอย่างที่ฉันคิดไว้ไม่มีผิด

ถ้าอย่างนั้นก็น่าจะนั่งกันคนละคันไปเลยสิ ทำไมถึงต้อง...

ฉันเอนตัวพิงไปทางหน้าต่างเพื่อไม่ให้โดนตัวเดอร์ริคพลางถอนหายใจ 

ออกมา ฝันร้ายในวันที่ฉันต้องนั่งมองแต่หน้าต่างโดยไม่ขยับเขยื้อนไปจนถึง 

พระราชวังวันนั้นคล้ายจะฉายซ้ำขึ้นมาอีกครั้ง

คนที่ทำลายความเงียบซึ่งดำเนินมาสักพักใหญ่กลับกลายเป็นดยุก 

อย่างคาดไม่ถึง

“ฮึ่ม พวกเจ้าไม่มีของแทนใจให้กันระหว่างออกไปแข่งล่าสัตว์บ้างหรือ”

เสียงที่เปล่งออกมาแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยทำให้ทุกคนหันไปสนใจเขาเป็น 

ตาเดียว เรย์โนลด์เอ่ยถามสีหน้าสงสัย

“ของแทนใจอะไรหรือครับ”

“ก็...พวกของที่ให้กันเพื่อขอให้ปลอดภัยอย่างไรเล่า! แบบนี้น่ะ”

ดยุกลูบคลำบริเวณปกเสื้อของตัวเองอย่างภาคภูมิใจ  สายตาของ 

ลูกชายทั้งสองจับจ้องไปตรงนั้น ฉันเองก็มองตามไปโดยไม่ได้คิดอะไร  

ก่อนจะต้องเบิกตาโต

นั่นมัน...!

“...เครื่องรางอะไรหรือครับ”

เดอร์ริคที่เอาแต่เงียบมาตลอดพูดขึ้น ฉันตกใจจนทำอะไรไม่ถูก 

เพราะเครื่องรางสีเงินที่ถูกติดไว้บนหน้าอกของดยุกอย่างสง่าผ่าเผยราว 

เหรียญตรานั้นคือของขวัญที่ฉันเพิ่งจะมอบให้เขาเมื่อไม่กี่วันก่อน

เดี๋ยวสิ ทำไมเขาถึง...!

ไม่ว่ามันจะถอดง่ายติดง่ายขนาดไหน แต่ใครเขาเอาเครื่องรางของขลัง 

มาติดไว้บนเสื้อแบบเปิดเผยอย่างนั้นกันเล่า

พ่อค้าอาวุธเคยบอกฉันไว้ว่า ของแทนใจที่สามารถแอบพกติดตัวไว้ 
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โดยไม่มีใครเห็นนั้นได้รับความนิยมมากกว่า ฉันเลยได้แต่อ้าปากพะงาบ  ๆ   

เมื่อเห็นเขาทำท่าเหมือนกำลังโอ้อวดแบบนั้น

นอกจากนั้น ที่ฉันแอบให้มันกับดยุกก็เพราะมีจุดประสงค์ ฉะนั้น 

ย่อมไม่มีของเรย์โนลด์กับเดอร์ริคแน่นอน

แต่จิตใจคนนั้นยากแท้หยั่งถึง หากมีเพียงตนที่ไม่ได้รับก็ต้องรู้สึก 

หงุดหงิดและเศร้าใจเป็นธรรมดา...

แล้วยิ่งถ้าเอามาอวดคนบ้าสองคนนี้อีก...

ดยุกผู้ไม่รับรู้จิตใจอันร้อนรุ่มของฉันพยายามจะอธิบายด้วยสีหน้า 

ตื่นเต้น

“เรื่องของเรื่องก็คือ เมื่อไม่กี่วันก่อนเพเน...”

“ทะ...ท่านพ่อ!”

ฉันรีบขัดเขาขึ้นมา สายตาที่เคยจับจ้องไปยังดยุกเปลี่ยนมาหาฉันทันที  

ฉันยิ้มเก้อพลางหาเหตุผลที่เรียกเขาเอาไว้

“ใครให้ก็ไม่รู้นะคะ ช่างเหมาะกับท่านพ่อเหลือเกิน”

“อย่างนั้นหรือ ฮึ่ม”

มุมปากของดยุกกระตุกขึ้นราวกับพอใจคำพูดฉัน ส่วนฉันก็กลั้นใจ 

พูดโน้มน้าวเขาอ้อม ๆ 

“แต่ท่านพ่อน่าจะติดไว้ด้านในเสื้อเพื่อความปลอดภัยดีกว่านะคะ  

หากมีใครเห็นเข้าแล้วมาพูดอะไรไม่ดีใส่จะทำยังไงล่ะคะ”

อยา่งเชน่ ‘ผูน้ำแหง่เอคคารต์เปน็คนขีข้ลาดตาขาวจนตอ้งตดิเครือ่งราง 

ปลุกเสกเพราะกลัวใครจะมาทำร้ายในงานแข่งขันล่าสัตว์’ เป็นต้น

ราวกับตีความคำพูดฉันผิด เรย์โนลด์ถึงพ่นคำพูดน่ารังเกียจออกมา

“นั่นสินะ หากมีข่าวลือว่าท่านพ่อแก่พอจะมีเมียน้อยหลุดออกไป 

คงถือเป็นเกียรติน่าดูเชียวครับ”

“ถ้าจะหลุดก็ให้มันหลุดไป!”

ดยุกตะคอกออกมาทันที

“ข้าก็อยากเห็นเหมือนกัน ว่าใครหน้าไหนมันจะใจร้ายใจดำถึงขนาด 

เรียกของขวัญที่ข้าได้จากลูกสาวเพียงคนเดียวว่าเป็นของที่ได้จากชู้!”

ความเงียบสงัดแสนน่ากลัวปกคลุมจนทั่วราวกับมีใครเอาน้ำเย็นมาราด 
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ไว้ในรถ

เหอะ ๆ พัง พังหมดแล้ว

ฉันยิ้มแหยอย่างปลงตก

“...เพเนโลเปเป็นคนให้อย่างนั้นหรือครับ”

เดอร์ริคเอ่ยถามด้วยเสียงที่ต่ำกว่าเดิมอีกเท่าตัว ความโกรธเคือง 

คล้ายจะเจืออยู่ในนั้นจนฉันสะดุ้ง ดยุกยังคงยิ้มอย่างไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วราด 

น้ำมันเพิ่มลงไปในกองไฟ

“อะแฮม่ พวกเจา้นะ่ ควรทำดตีอ่กนัเขา้ไว้ เพราะนสิยัแบบนีน้ีอ่ยา่งไร  

สาว ๆ ถึงไม่สนใจ จิ๊ ๆ”

“...เฮอะ”

เรย์โนลด์หัวเราะออกมาอย่างพูดไม่ออก

ตอนนั้นเอง จู่  ๆ  เดอร์ริคที่เอาแต่มองดยุกเงียบ  ๆ  มาตลอดก็เลื่อน 

สายตามาหาฉันแทน  นัยน์ตาสีฟ้าเข้มให้ความรู้สึกที่ไม่อาจหยั่งรู้จนฉัน 

สั่นสะท้านไปทั่วทั้งตัว

“เจ้า ให้ข้า...”

เขาพยายามจะพูดอะไรบางอย่างด้วยเสียงที่ถูกกดลงจนต่ำนั้น 

แต่สุดท้ายกลับเงียบและหันหน้าไปอีกทาง ก่อนที่

/[ค่าความชอบ 26%]/

โอ๊ย ไม่เอาน่า! ฉันแค่ให้เครื่องรางดยุกเองนะ!

ฉันตีโพยตีพายด้วยความอัดอั้นตันใจจากค่าความชอบในโหมดยาก 

ที่ลดลงอย่างง่ายดายเพราะเหตุผลไร้สาระ

รถม้าชะลอความเร็วลงทันทีที่ใกล้ถึงพระราชวัง เมื่อแอบมองออกไปนอก 

หน้าต่างจึงเห็นว่าคันของฉันยังต่อแถวไกลออกมาจากประตูทางเข้ามากทีเดียว

“ทำไมนานจัง”

ที่ฉันสงสัยก็เพราะตอนงานเลี้ยงคราวก่อน รถม้าสามารถผ่านไปได้ 

อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องต่อแถวรอแต่อย่างใด ดยุกคือคนที่เอ่ยตอบคำพูด 

พึมพำกับตัวเองของฉัน

“พวกเขาตั้งด่านตรวจค้นเพื่อดูว่ามีอาวุธลงอาคมสำหรับฆ่าฟัน ปีศาจ  
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หรือพวกจอมเวทหรือเปล่าน่ะสิ”

“ด่านตรวจหรือคะ”

“ใช่  เพราะงานแข่งขันครั้งนี้องค์รัชทายาททรงเป็นเจ้าภาพด้วย 

พระองค์เอง จึงต้องมีการตรวจค้นอย่างละเอียดด้วยถือพระชนม์ชีพของ 

พระองค์เป็นสำคัญ”

ฉนัพยกัหนา้รบั วรีบรุษุจากสนามรบอยา่งองคร์ชัทายาทยอ่มมรีาชศตัร ู

มากมาย ไม่ใช่เพียงภายในจักรวรรดิแต่รวมถึงศัตรูจากภายนอกด้วย บางที 

เขาอาจต้องโดนคุกคามเอาชีวิตและถูกควบคุมไปตลอดจนกว่าจะได้ขึ้นครอง 

บัลลังก์จักรพรรดิ

สมแล้วแหละที่นิสัยเสีย

ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงมีนิสัยบ้าดีเดือดแบบนั้น  ถึงอย่างนั้น 

มันไม่มีทางกลายเป็นความสงสารไปได้เด็ดขาด  เพราะฉันสงสารตัวเอง 

ที่สุดแล้วที่ต้องมาอยู่ตรงนี้

วา่แตถ่า้พวกเขาตรวจสอบวา่มใีครเปน็จอมเวทหรอืไม.่..กห็มายความวา่ 

วินเทอร์เข้าร่วมการแข่งขันไม่ได้ใช่ไหม

ฉันคิดอยู่ได้ไม่เท่าไร เพราะรถม้าของดยุกไปถึงจุดตรวจ

แน่นอนว่าพวกเราสามารถผ่านเข้าไปได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าลูกเหล็ก 

ของหน้าไม้ฉันจะถูกลูกแก้วที่ใช้อ่านพลังเวทจับได้ แต่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะ 

เห็นได้ชัดว่ามันใช้สำหรับการล่าสัตว์

จอมเวทหลวงคืนกล่องหน้าไม้ของฉันให้เอมิลี่ที่อยู่ในรถม้าอีกคัน 

หลังตรวจตราจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

“คราวนี้คิดจะก่อเรื่องอะไรอีกล่ะ เตรียมมาพร้อมสรรพขนาดนี้”

เรย์โนลด์พูดเหน็บขณะมองเหตุการณ์นั้นจากหน้าต่างอีกด้าน เดอร์ริค 

กพ็ลอยเหลอืบมองฉนัดว้ยสายตาสมเพชเวทนา ทัง้ยงัถอนหายใจเบา ๆ ราวกบั 

เห็นด้วยกับหมอนั่นไปอีกคน

“ฮึฮึ่ม!”

ดยุกซึ่งเป็นคนเตรียมมาให้ฉันเสียพร้อมสรรพด้วยตนเองกระแอม 

กระไอออกมาอย่างเคอะเขิน ส่วนฉันก็ต้องโดนใส่ความอีกเหมือนเดิม

สถานที่จัดงานก่อนวันจริงคืออุทยานขนาดใหญ่ที่อยู่ไกลออกมาจากป่า 
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ซึ่งเป็นเขตล่าสัตว์เล็กน้อย

พระราชวังจะอย่างไรก็คือพระราชวังอยู่วันยังค่ำ  สถานที่จัดงาน 

ได้รับการตกแต่งประดับประดาอย่างยิ่งใหญ่อลังการ บรรดาผ้าและริบบิ้น 

แสนน่ารักถูกนำมาตกแต่งเพื่อให้ความงดงามของสวนดอกไม้และเหล่าบุปผา 

หลากสีสันยิ่งเด่นชัด

หลอดไฟสว่างไสวที่แขวนอยู่ตามกำแพงพุ่มไม้สูงลิ่วซึ่งโอบรอบสถานที่ 

จัดงานเสียมิดชิดจนไม่อาจแอบมองมาจากภายนอกได้นั้นช่างสวยงาม 

ตระการตา มีคนมากมายมาถึงแล้ว ทำให้บรรดาข้าหลวงต้องวิ่งวุ่นไปมา 

ระหว่างโต๊ะกลมที่จัดเตรียมไว้สำหรับแต่ละตระกูล

ทั้งดยุกและท่านพี่ทั้งสองต่างยกขบวนไปตรวจสอบห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 

และม้าที่จะใช้ระหว่างการแข่งขันกันหมด ทำให้ฉันจำต้องเข้าไปในอุทยาน 

เพียงคนเดียวโดยมีแค่เอมิลี่ตามหลังอย่างช่วยไม่ได้

อยู่ไหนนะ ยังไม่มาอีกเหรอ

ทา่มกลางชนชัน้สงูมากมายนบัไมถ่ว้น ฉนัหนัรหีนัขวางเพือ่หาตำแหนง่ 

ขององค์รัชทายาทเอาไว้ก่อนล่วงหน้า ตอนนี้ใจฉันเต้นไม่เป็นส่ำเพราะไม่รู้ว่า 

เขาจะโผล่พรวดออกมาจากตรงไหน

รู้อย่างนี้ฉันน่าจะตามคนในครอบครัวไปแล้วค่อยกลับมาพร้อมกัน 

ดีกว่า...

แม้องค์รัชทายาทจะเป็นคนบ้าคลั่งที่ชอบข่มคนอื่น แต่เขาคงไม่คิด 

จะฆ่าฉันในที่ที่มีคนในตระกูลดยุกอยู่กันพร้อมหน้าหรอก

ฉันกำลังสิ้นหวังจากความเสียดายที่เพิ่งตามมาทีหลัง ก่อนที่เสียง 

ซุบซิบนินทาจะเริ่มเสียดแทงเข้ามาในหู

“หนา้ดา้นเสยีจรงิ ถงึคำสัง่หา้มเขา้จะถกูยกเลกิไปแลว้ แตท่ำไมยงักลา้ 

เสนอหน้ามาก็ไม่รู้นะคะ”

“นั่นน่ะสิคะ ไม่รู้ว่าดยุกเอคคาร์ตสั่งสอนลูกสาวมาอย่างไร...”

“ตายจริง  เลดี้ !  อย่าพูดเช่นนั้นสิคะ  พวกรากหญ้าจะไปได้รับ 

การศึกษามาจากที่ไหนกันล่ะคะ”

ใครมองก็รู้ว่าด่าฉันอยู่ 

ฉันขมวดคิ้วพลางหันไปมองหาที่มาของเสียง แต่หาอย่างไรก็ไม่เจอ 
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เพราะทุกคนที่อยู่ที่นี่ต่างมองฉันแล้วซุบซิบกันอยู่

เอาเถอะ ก็ซูเปอร์สตาร์ของปีที่แล้วดันปรากฏตัวมาทั้งคนนี่นะ

แต่ถึงจะคิดอย่างนั้นฉันก็ยังหงุดหงิดที่ต้องโดนด่าอยู่ดี

ฉันรู้แล้วว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะไปพินิจพิเคราะห์หรือตัดสินว่า 

องค์รัชทายาทนิสัยเสียได้อย่างหน้าตาเฉยเหมือนเมื่อครู่ เพราะเพเนโลเปเอง 

ก็มีศัตรูทั้งภายในและภายนอกไม่ต่างกับเขาเลย

ดังนั้นการที่เธอได้มาเดินอยู่บนเส้นทางแห่งการใช้กำลังแก้ปัญหาโดย 

ไม่สนใจความรู้สึกคนอื่นเช่นนี้ย่อมมีเหตุผล

“เฮ้อ! ดูเสื้อผ้าต่ำทรามนั่นสิคะ”

“ไม่รู้ว่าเลดี้ที่ยังไม่ทันได้จัดงานบรรลุนิติภาวะจะรู้สึกละอายบ้าง 

หรือเปล่า...”

สีหน้าของเอมิลี่ที่อุตส่าห์ช่วยกันเลือกชุดพร้อมสาวใช้คนอื่น  ๆ  

เพื่อขับให้ใบหน้าอันงดงามของฉันยิ่งเด่นชัดดูบึ้งตึงขึ้นมาทันตา แค่วันนี้ 

วันเดียวฉันโดนต่อว่าเรื่องชุดแบบซึ่ง ๆ หน้ามาทั้งหมดสี่ครั้งแล้ว

ว่ากันว่าหากอดทนสามครั้งก็จะหลีกเลี่ยงการฆ่าแกงกันได้

แต่นี่เลยสามครั้งแล้ว ตอนนี้ฉันคงก่อความวุ่นวายได้แล้วใช่ไหม

“เอมิลี่”

ฉันเรียกเอมิลี่เสียงเบา ทว่าก็ดังพอให้ทุกคนได้ยิน

“ไปเอาหน้าไม้ข้ามา”

แววตาของเอมิลี่สั่นไหวขึ้นมาวูบหนึ่ง

“ค่ะ เลดี้! จะไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะ!”

แต่แล้วเธอกลับขานรับเสียงดังกังวานยิ่งกว่าฉันก่อนจะหันหลังจากไป

คนที่ขอร้องตัวสั่นระริกไม่ให้ฉันพูดเรื่องน่ากลัวแบบนี้ออกมาจากปาก 

หายไปไหนเสียแล้วล่ะ ฉันหัวเราะออกมาขณะมองเธอวิ่งกระหืดกระหอบ 

หายไปทางที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตั้งอยู่

สถานทีจ่ดังานเงยีบลงไปทนัใด ตา่งจากเมือ่ครูท่ีม่แีตเ่สยีงซบุซบินนิทา 

ลิบลับ

ลองพูดอีกสักคำสิ

ฉันเชิดหน้าด้วยความหยิ่งยโสแล้วกวาดตามองไปรอบตัว สภาพสะดุ้ง 
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ตกใจอย่างเห็นได้ชัดก่อนจะหันหน้าหนีของทุกแววตาที่ได้มองสบกันนั้น 

ช่างน่าขัน

แม้ตอนนี้สาวใช้เพียงคนเดียวจะหายไปและเหลือฉันอยู่ตัวคนเดียว  

แต่กลับไม่มีใครกล้าเปิดปากพูดอะไรออกมาสุ่มสี่สุ่มห้าสักคน

คงไม่อยากโดนชิมแปนซีคลั่งยิงหน้าไม้ใส่กันสินะ

ฉันพับความคิดที่จะหาองค์รัชทายาทให้เจอเก็บไปก่อนแล้ว โชคดี 

เหลอืเกนิทีเ่ขายงัไมโ่ผลห่วัออกมา เพราะหากเขาอยูท่ีน่ีต่อนนีล้ะก ็ คนอยา่งเขา 

ไม่มีทางยืนมองฉันอยู่เฉย ๆ ได้แน่

ฉันรู้สึกวางใจขึ้นมาเล็กน้อยแล้วเดินไปยังโต๊ะของตระกูลเอคคาร์ต 

ที่อยู่ด้านหน้า ก่อนจะทรุดตัวลงนั่งไขว่ห้างบนเก้าอี้และเอ่ยเรียกข้าหลวง 

ที่กำลังจะเดินผ่านไปพอดี

“นี่”

“คะ...ครับ!”

“ไปเอาเหล้ามาทีสิ เอาเป็นขวดนะ ไม่เอาแก้ว”

“เฮือก!” 

เสียงกลั้นหายใจดังกระจายไปทั่วเมื่อแบบอย่างของคนเสเพลใน 

ความคิดของทุกคนไต่ระดับขึ้นมาจนถึงจุดสูงสุด

“เลดี้!”

ผ่านไปไม่นานเอมิลี่ก็กลับมาพร้อมกล่องหน้าไม้ ดูท่าเธอคงตั้งใจวิ่ง 

ไปเอามันมาให้ฉันจริง  ๆ เพราะหญิงสาวหอบหายใจรัวเร็วขณะที่ส่งหน้าไม้ 

ให้ถึงมือฉัน

“ทำดีมาก เอมิลี่”

เอมิลี่แสยะยิ้มเมื่อได้รับคำชมจากฉัน มันคือยิ้มชั่วร้ายแบบเดียวกับ 

ที่ฉันเคยเห็นตอนที่เธอปลุกฉันด้วยเข็มเมื่อก่อนหน้านี้

ตุบ! 

ฉันวางกล่องหน้าไม้ลงบนโต๊ะอย่างแรงแล้วเอาหน้าไม้ออกมา ก่อนจะ 

เริ่มใส่ลูกเหล็กเข้าไปให้เห็นกันจะจะ 

ครืด แกร๊ก ครืด แกร๊ก...

สถานที่จัดงานที่เงียบสงัดมีเพียงเสียงบรรจุลูกเหล็กลงในหน้าไม้ดังขึ้น 
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อย่างน่ากลัว

“ตายแล้ว! คะ...ใครก็ได้ไปห้ามทีเถอะค่ะ...”

“เรียกกองทหารรักษาพระองค์มาไม่ดีหรือคะ”

ฉันได้ยินเสียงกระซิบกระซาบดังมาจากที่ไหนสักที่ และขณะที่ฉัน 

กำลังจะหมุนไกโดยไม่คิดจะใส่ใจนั้น...

“หึ นี่เจ้าทำอะไรอยู่”

จู่  ๆ  ก็มีลมเป่าอยู่บนหัวฉัน เมื่อเงยหน้าขึ้นมาถึงได้เห็นว่าเป็นดยุก 

และลูกชายทั้งสองซึ่งมาถึงโดยที่ฉันไม่ทันรู้ตัว เสียงถอนหายใจด้วยความ 

โล่งอกดังอยู่โดยรอบเมื่อพวกเขาปรากฏตัวขึ้นมา

“คงรอนานมากสินะ ‘ไหน ๆ ก็ได้ยินเสียงชิมแปนซีแล้ว เตรียมออกไป 

ยิงมันเลยแล้วกัน’ เจ้าคิดอย่างนี้ใช่ไหม”

เรย์โนลด์ถามอย่างเหลือเชื่อ 

แกร๊ก 

ในที่สุดก็บรรจุกระสุนเสร็จสักที ฉันสะพายหน้าไม้ไว้ข้างหลังแล้วตอบ 

โดยไม่หันกลับไปมองเขา

“อย่ามายุ่ง”

“ไม่เห็นหรือไงว่าตอนนี้ทุกคนกำลังมองเจ้าอยู่ นึกแล้วเชียวว่าเจ้า 

ต้องทำเรื่องให้ขายหน้าอีก...!”

“เรย์โนลด์”

หมอนั่นเสียงดังขึ้นทุกทีจนดยุกต้องเอ่ยเตือน เรย์โนลด์กวาดตามอง 

ไปรอบตัวแล้วก้มหน้าลงมาพูดกับฉัน

“...เจ้าจะนั่งทั้งสภาพน่าขันเช่นนั้นหรืออย่างไร นางเด็กบ้า”

เสียงกัดฟันกระซิบคำผรุสวาทฟังดูช่างน่าขนลุก แม้แต่ฉันเองยังคิดว่า 

สภาพสะพายหน้าไม้อันใหญ่ไว้บนชุดเดรสแสนสวยของตัวเองดูตลกเลย

ฉันไม่ได้ตอบอะไรกลับไป เพราะต่อให้บอกว่าฉันทำแบบนี้เพื่อป้องกัน 

ตัวเขาก็คงไม่เชื่อ

“เพเนโลเป เอคคาร์ต”

ทว่ายังมีอีกคนที่มองฉันเป็นเด็กบ้า

“คำสั่งห้ามเพิ่งถูกยกเลิกในรอบหนึ่งปี เจ้าไม่ควรทำอะไรผลีผลาม”
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“แต่เรื่องนี้ท่านพ่ออนุญาตแล้วนี่คะ”

ฉันจำต้องยกข้ออ้างที่น่าจะได้ผลที่สุดขึ้นมาพูด เรย์โนลด์เบิกตาโพลง 

แล้วรีบหันไปถามทันที

“จริงหรือครับ ท่านพ่อ”

“อะแฮ่ม! ฮึ่ม!”

ดยุกจ้องฉันตาเขม็งจนต้องสะดุ้ง แต่ค่อยยังชั่วที่เขาไม่ได้ปฏิเสธ 

แม้จะเดาะปากด้วยความไม่พอใจก็ตาม

“...ข้าบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าถืออาวุธล่าสัตว์ในงาน เลิกโวยวาย 

แล้วนั่งลงเสียที”

“แต่ท่านพ่อ! นางเองก็เคยมีคดี...!”

“โอ้! เจ้าไม่เชื่อใจน้องสาวถึงเพียงนี้เชียวรึ นางบอกข้าว่าได้ทบทวน 

ตัวเองมาดีแล้ว คอยดูเอาเถอะ”

“...”

“และเพเนโลเป เจ้าก็เหมือนกัน”

ดยุกหันมามองฉันก่อนจะขู่

“หากคราวนี้เจ้ายังก่อเหตุวุ่นวายอีก ข้าจะไม่สนใจไยดีว่าเจ้าจะต้อง 

เข้าไปอยู่ในคุกหลวงหรือไม่ รู้เอาไว้ด้วย”

“แน่นอนค่ะ! เชื่อใจข้านะคะ ท่านพ่อ”

ฉนัยิม้กริม่ เรยโ์นลดด์เูหมอืนยงัอยากพดูอะไรอกีมากมาย แตส่ดุทา้ย 

ก็ปิดปากแน่นแล้วกระแทกตัวนั่งลงข้างซ้ายของฉัน

สายตาที่มองฉันซึ่งกำลังยกยิ้มร้ายช่างดุดันเสียเหลือเกิน

แบร่ ถ้ารู้สึกว่าไม่ยุติธรรมจะให้ฉันซื้อเครื่องรางให้นายด้วยไหมล่ะ

ผลจากเครือ่งรางทีป่ัน่หวัหมอนัน่จนรอ้นใจไดท้ำใหฉ้นัพอใจมากทเีดยีว  

คิดถูกจริง ๆ ที่ให้มันกับดยุก

ระหว่างที่กำลังกระหยิ่มยิ้มย่องในใจอยู่นั้น ฉันกลับรู้สึกว่ามีใคร 

บางคนทรุดตัวลงนั่งทางด้านขวาที่ยังว่าง

“วางตัวให้ดี”

ฉันหันไปตามเสียงเย็นเยียบนั้น เดอร์ริคที่อยู่มานั่งอยู่อีกข้างพูดเสียง 

ทุ้มต่ำจนมีแค่ฉันคนเดียวที่ได้ยิน
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“เพราะหากเจ้าทำให้ชื่อเสียงของตระกูลเสื่อมเสียอีก จุดจบของเจ้า 

อาจไม่ใช่เพียงถูกคุมขังอยู่ในคุก”

เมื่อดยุกนั่งลงที่ฝั่งตรงข้ามก็เป็นอันว่าตระกูลเอคคาร์ตได้ที่นั่งกัน 

ครบทุกคนแล้ว ซึ่งผลคือฉันต้องมานั่งอยู่ตรงกลางระหว่างพระเอกทั้งสอง 

ที่เกลียดฉันอย่างกับอะไรดี

ทำไมกัน...

ฉันหันมองสองข้างสลับกันไปมาด้วยความตื่นตระหนกกับสถานการณ ์

ที่ไม่คาดคิด

ซ้ายก็ X ขวาก็ X เป็นแบบนี้ไปได้ไงเนี่ย

ลองพวกเขามานั่งขนาบข้างแบบนี้ องค์รัชทายาทคงไม่กล้าฆ่าฉันแน่  

แต่ฉันไม่ได้รู้สึกยินดีเลยสักนิด

เพราะไม่ใช่แค่หน้าไม้เท่านั้น แต่ทั้งส้อม มีด หรือกระทั่งดาบสำหรับ 

ล่าสัตว์ที่พวกผู้ชายเหน็บอยู่กับตัว สิ่งของอันตรายที่สามารถปลิดชีพฉันได้ 

กระจายอยู่ตรงนั้นตรงนี้จนทั่ว มิหนำซ้ำสองพี่น้องเฮงซวยนี่ยังมานั่งข้างฉัน 

ทั้งคู่อีก!

ไม่ได้การละ

ขณะที่ลางสังหรณ์อันเลวร้ายที่รู้สึกได้ตั้งแต่เริ่มงานกำลังไล่ขึ้นมาตาม 

ข้อเท้านั้น...

“องค์รัชทายาทเสด็จ!”

ลางร้ายก็กลับกลายเป็นความจริง 

ฉันหันไปตามเสียงก้องกังวานด้วยความตกใจ และได้เห็นผู้มาใหม่ 

กำลังเดินย่ำมาตามพรมแดงที่ปูไว้ตรงกลางด้วยความรวดเร็ว

/[ค่าความชอบ 2%]/

เส้นผมสีทองพลิ้วไหวเป็นประกายงดงามอยู่ใต้ท้องฟ้ายามราตรี 

อันมืดมิด

ปกติแล้วตัวอักษรสีขาวมักจะเป็นสิ่งแรกที่เข้ามาในครรลองสายตา  

ทว่ามีแค่เขาเท่านั้นที่ทำให้ฉันมองเส้นผมเป็นประกายนั้นก่อน

ฉันจับจ้องไปยังเส้นผมสีทองระยิบระยับนั้นอย่างเหม่อลอย และ 

ราวกับรู้สึกถึงสายตาฉัน องค์รัชทายาทหันหน้ามาทางนี้ทันที
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เฮือก!

ฉันรีบก้มตัวลงจนแทบจะแนบไปกับโต๊ะก่อนจะได้สบตากับนัยน์ตา 

สีแดงฉาน

ฉันรู้สึกได้ว่า  ‘สองพี่น้องซ้าย X ขวา X’  กำลังมองมาด้วยความสงสัย 

กับพฤติกรรมแปลกประหลาดของฉัน แต่ฉันไม่มีเวลาจะไปใส่ใจ

เกมจ๋า! ได้โปรดบอกว่าฉันไม่จำเป็นต้องสบตากับเขาทีเถอะนะ!  

ขอร้องละ!

ขณะที่ฉันกำลังอ้อนวอนขอร้องกับเจ้าเกมที่เคยด่ามันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน 

นั้นเอง...

“...องค์จักรพรรดิอยู่ระหว่างเสด็จประพาสลงไปทางใต้”

เสียงขององค์รัชทายาทกลับดังแว่วมาจากที่ไกล ๆ 

“ข้าจึงได้เป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันนี้ขึ้นแทนพระองค์”

สุนทรพจน์เปิดงานเริ่มขึ้นแล้ว เขาพูดเหมือนคนปกติได้อย่างไม่น่าเชื่อ  

ฉันยืดตัวขึ้นมาราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น

องค์รัชทายาทนั่งบนบัลลังก์ทองตรงแท่นพิธีอย่างสง่าผ่าเผย โดยมี 

คนที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าแปลกตานั่งอยู่ด้านล่างแท่นอีกที พวกเขาน่าจะเป็น 

เหล่าเชื้อพระวงศ์ที่มาจากประเทศอื่น

โชคดีเหลือเกินที่สายตาขององค์รัชทายาทไม่ได้จับจ้องมาที่ฉัน 

โล่งอกไปที

“บรรดาแขกผู้มีเกียรติจากประเทศพันธมิตรได้มาร่วมงานล่าสัตว์ 

ในครั้งนี้ด้วย ดังนั้นการแข่งขันคงจะดุเดือดยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา ทั้งยังมี 

สัตว์เฉพาะถิ่นที่นำมาจากประเทศต่าง ๆ อีกมากมาย ข้าจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

ทุกท่านจะสนุกและเพลิดเพลินไปกับงานนี้อย่างเต็มที่”

องค์รัชทายาทกำลังเดินลงจากแท่นหลังกล่าวเปิดงานเพียงสั้น  ๆ  

ตามนิสัยเดิมของตน ทว่าเสียงจากโต๊ะด้านหนึ่งกลับรั้งเขาเอาไว้เสียก่อน

“ฝ่าบาท! กระหม่อมขอบังอาจทูลถามพ่ะย่ะค่ะ”

ฉันหันมองไปทางนั้นทันทีเพราะอยากเห็นว่าใครหน้าไหนมันบังอาจ 

ขวางทางองค์รัชทายาท

“อ้อ มาร์ควิสเอลเลนนี่เอง ไม่ได้เจอกันนานนะ”
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ตระกูลมาร์ควิสคือญาติฝั่งจักรพรรดินี และอย่างน้อยเขาก็ควรมี 

มารยาทกับชายที่ชราจนน่าจะเป็นตาของตนได้ แต่องค์รัชทายาทกลับใช้ 

คำพูดไม่ให้เกียรติกับมาร์ควิสอย่างเปิดเผย

“จะถามอะไรล่ะ”

“หะ...เหตุใดองค์จักรพรรดินีและองค์ชายรองจึงไม่เข้าร่วมงานแข่งขัน 

ครั้งนี้หรือพ่ะย่ะค่ะ”

จะว่าไปที่นั่งสำหรับสมาชิกราชวงศ์ล้วนถูกเตรียมไว้บนจุดสูงสุดของ 

แท่นพิธี ทว่าผู้ที่นั่งอยู่บนนั้นกลับมีเพียงองค์รัชทายาทแค่คนเดียว

รอยยิ้มอันตรายระบายขึ้นบนริมฝีปากขององค์รัชทายาท เมื่อได้ฟัง 

คำถามที่แสดงความเป็นปรปักษ์จากมาร์ควิสเอลเลน

“พระจักรพรรดินีทรงประชวรกระมัง ดูจากในบัตรเชิญที่ไม่มีการ 

ตอบกลับน่ะนะ”

“ตะ. . .ตอนกระหม่อมได้ เจอพระองค์ เมื่อไม่นานมานี้  เห็นว่ า 

พระพลานามัยยังแข็งแรงสมบูรณ์ดี  แต่จู่  ๆ  กลับทรงประชวรกะทันหัน 

อย่างนั้นหรือพ่ะย่ะค่ะ”

“ข้าไม่รู้ อาจจะตรอมพระทัยเพราะไม่อยากเห็นหน้าข้ามานั่งเป็น 

เจ้าภาพในงานก็ได้”

คัลลิสโตพูดเสียงราบเรียบพลางยักไหล่ มาร์ควิสเอลเลนมีสีหน้า 

แข็งทื่อขึ้นมาทันที

“ชะ...เช่นนั้นแล้ว องค์ชายรองอยู่ที่ไหน...”

“น้องชายเพียงคนเดียวของข้าร้องไห้กระจองอแงคิดถึงฝ่าบาทที่เสด็จ 

ประพาสระหว่างงานแข่งขันล่าสัตว์ ข้าจึงส่งเขาให้ตามเสด็จไปแล้วละ”

“...”

“เด็กน้อยที่เอาแต่รบเร้าว่าไม่อยากอยู่ห่างจากพ่อแม่ก็ควรต้องให้ไปอยู่ 

ข้างกัน ไม่ถูกหรือ”

องค์ชายลำดับที่สองไม่ได้อยู่ในอายุที่จะเรียกว่าเด็กน้อยได้แล้ว  

ถึงจะแค่พูดเล่นก็เถอะ ฉันรู้ได้โดยสัญชาตญาณว่าองค์รัชทายาทกำลัง 

แก้แค้นที่ตัวเองต้องอับอายขายหน้าในงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันประสูติ 

ขององค์ชายรองครั้งที่แล้ว
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“ฮ่า ๆ ๆ! ถูกแล้วละ!”

ทันใดนั้นเองก็มีเสียงหัวเราะดังลั่นมาจากอีกด้านหนึ่ง ต้นเสียง 

คือบรรดาตระกูลที่เข้าร่วมในสงครามเพื่อสนับสนุนองค์รัชทายาทนั่นเอง  

องค์รัชทายาทผู้ทำลายความเงียบสงบลงต่อหน้าอาคันตุกะต่างชาติคือนักล่า 

ตัวยง

เดิมทีแล้วการต่อสู้ เพื่อแย่งชิงราชบัลลังก์ควรจะดุเดือดราวกับ 

หมากัดกัน แต่นี่คือเกมรักจำลอง นอกจากนั้นฉากพวกนี้แทบจะไม่ปรากฏ 

ออกมาในเกมเลยด้วย...

พอได้กลายมาเป็นตัวละครหนึ่งในเกมและต้องมาประสบเหตุโดยตรง 

แบบนี้แล้ว ฉันรู้สึกแปลกมากจริง ๆ 

ณ วนิาททีีฉ่นัเงยหนา้ขึน้มองเขา คลัลสิโตพลนัเลือ่นนยันต์าสแีดงฉาน 

มาทางนี้ ก่อนที่...

“เฮือก!”

ฉันไม่อาจหลบสายตาเขาได้ทัน ทั้งที่พยายามรีบลดสายตาลงแล้ว 

แต่มันสายเกินไป มุมปากของคัลลิสโตขยับขึ้นอย่างเจ้าเล่ห์ทันทีหลังจาก 

เห็นฉัน

/[ค่าความชอบ 3%]/

บนหัวขององค์รัชทายาทกะพริบถี่

ซวยแล้ว

ความหวาดวิตกค่อย  ๆ  ไล่ขึ้นมาจนปกคลุมไปทั่วสรรพางค์กาย  

องค์รัชทายาทสบตากับฉันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันกลับไปมองมาร์ควิสเอลเลน 

อีกครั้ง

“ข้าว่าข้าตอบมาพอแล้วนะ มาร์ควิส”

แรงกดดันอันเงียบเชียบที่ห้ามไม่ให้อีกฝ่ายเข้ามายุ่มย่ามอีกสะเทือน 

มาจนถึงตรงนี้เลยทีเดียว

“พะ...พ่ะย่ะค่ะ...ขอบพระทัยพ่ะย่ะค่ะ ฝ่าบาท”

มาร์ควิสเอลเลนจำต้องพยักหน้ารับด้วยความอับอายอย่างไม่อาจทำ 

อะไรได้

ตอนนี้สิ่ งที่รั้ ง เขาเอาไว้ได้อันตรธานไปหมดแล้ว  ฉันเลยคิดว่า 
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องค์รัชทายาทน่าจะออกไปจากตรงนี้เสียที ไม่สิ ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขา 

จะออกไป แต่ว่า...

“เดิมที ข้าแค่จะมาเปิดงานแล้วก็กลับ”

“...”

“แต่ข้าเปลี่ยนใจแล้ว”

นยันต์าแดงฉานทีก่ำลงัมองฉนัเปน็ประกายวาววบัราวกบัไดเ้จอของเลน่ 

น่าสนใจ

“ข้าจะอยู่จนจบงาน”

ซ้าย X ขวา X แล้วองค์รัชทายาทข้างหน้านี่อีก

ฉันอยากร้องไห้

องค์รัชทายาทลงมาจากแท่นพิธีหลังจากกล่าวเปิดงานเสร็จเรียบร้อย  

เขาทำเหมือนจะลงมาพูดคุยอย่างสนุกสนานกับเหล่าขุนนางที่สนับสนุนตนเอง

แตไ่มรู่เ้พราะเหตใุดฉนัถงึรูส้กึวา่เขากำลงัลดระยะหา่งเดนิเขา้มาทางฉนั 

ใกล้ขึ้นทุกที

พร้อมกันนั้นดยุกก็ลุกขึ้นยืนเพื่อออกไปพูดคุยทักทายบรรดาขุนนาง 

คนอื่น ๆ พอดี

“...เลดี้ ไม่สบายหรือคะ”

นี่ฉันแสดงออกว่านั่งไม่ติดจนเห็นได้ชัดขนาดนี้เลยเหรอ เอมิลี่ถึงถาม 

ด้วยสีหน้าเป็นกังวล

“ข้าไม่เป็นไร”

ฉันตอบพลางพยายามทำสีหน้าให้เหมือนไม่มีอะไรก่อนจะรีบเปลี่ยน 

คำพูดทันที

“ไม่ใช่สิ เอมิลี่ ช่วยไปเอาน้ำให้ข้าหน่อยได้ไหม”

แก้วน้ำฉันว่างเปล่าเพราะที่ผ่านมาฉันเอาแต่ดื่มน้ำเข้าไปด้วยความ 

ร้อนใจ ความจริงฉันจะเรียกข้าหลวงที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ย่อมได้ แต่ฉัน 

กลัวว่าการกระทำแบบนั้นอาจไปสะดุดตาองค์รัชทายาทเข้าน่ะสิ

“ข้าจะลองถามมาให้นะคะ ว่ามีชาคาโมมายล์หรือไม่”

หญิงสาวกระซิบเสียงเบา  ชาคาโมมายล์มีสรรพคุณช่วยให้รู้สึก 

ผ่อนคลาย  สมแล้วละที่ เคยบอกว่าเธอจะเป็นมือเป็นเท้าให้ฉัน  เอมิลี่ 
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คอยสังเกตสีหน้าฉันอย่างละเอียดจริง ๆ 

“เอาสิ ขอบใจนะ”

ฉันพยักหน้าพร้อมส่งยิ้มบาง  ๆ  ไปให้ มุมหนึ่งของหัวใจพลันรู้สึก 

อบอุ่นขึ้นมา

ไม่นานหลังจากเอมิลี่ออกจากงานเลี้ยงไป จู่  ๆ  เรย์โนลด์ก็ลุกขึ้นจาก 

ที่นั่ง

“จะ...จะไปไหน”

ฉันเผลอจับแขนเสื้อเขาเอาไว้โดยไม่รู้ตัว หมอนั่นก้มลงมองมือฉัน 

แล้วขมวดคิ้ว

“...ไปทักทายเพื่อน”

“ต้องไปด้วยหรือ อยู่กับข้าก่อนไม่ได้หรือ...”

“บะ...บ้าไปแล้วหรือไง!”

เขากระชากแขนเสื้อที่ฉันจับอยู่กลับไปด้วยความตกใจก่อนจะรีบเดิน 

ออกจากโต๊ะไปอย่างรวดเร็ว

/[ค่าความชอบ 22%]/

บนหัวเขาที่เริ่มจะไกลออกไปทุกทีเริ่มกะพริบ ค่าความชอบที่ลดลง 

เล็กน้อยเมื่อครู่เพิ่มขึ้นมาอีกครั้ง ทว่าฉันกลับไม่รู้สึกยินดีเลยสักนิด

นั่นเท่ากับเกราะป้องกันของฉันหายไปถึงสอง ฉันเริ่มกังวลมากขึ้น 

เรื่อย ๆ 

ตอนนี้ฉันเหลือแค่นายแล้วนะ

ฉันหมุนตัวกลับไปด้านขวาพร้อมสีหน้าเว้าวอนสุดกำลังเพราะคนที่ยัง 

อยู่ที่โต๊ะนี้มีเพียงเดอร์ริคคนเดียวเท่านั้น ทว่าระหว่างที่ฉันกำลังรั้งเรย์โนลด์ 

อยู่นั้น  ดูเหมือนเขาเตรียมจะลุกออกจากโต๊ะไปพร้อมกับใครคนหนึ่ง 

เรียบร้อยแล้ว

“...เพราะอยา่งนัน้ขา้จงึอยากคยุเรือ่งธรุกจิทีเ่ราคยุกนัคา้งไวเ้มือ่วนักอ่น 

จะไดไ้หมครบั สมาชกิทกุคนทีไ่ปรวมตวักนัเมือ่ครัง้นัน้ลว้นอยูท่ีง่านนีท้ัง้หมด 

ด้วยน่ะครับ”

“ได้สิ”

เดอรร์คิเดนิตามหลงัชายทีเ่ขา้มาทกัทายคนนัน้ไปโดยไมห่นักลบัมามอง 
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อีกเลย

ไม่นะ! ขอร้องละ อย่าทิ้งฉันไว้แบบนี้!

ฉันไม่มีโอกาสได้รั้งเขาไว้เหมือนเรย์โนลด์ เพียงพริบตาเท่านั้นทั้งโต๊ะ 

กเ็หลอืฉนัอยูแ่คค่นเดยีว เกราะปอ้งกนัทีเ่คยมปีระโยชนต์า่งลกุหายไปจนหมด  

แล้วเปิดทางให้ฉันต้องเผชิญหน้ากับความตายอย่างไม่อาจทำอะไรได้เลย

เมื่อหันมองไปรอบตัวก็เห็นว่าทุกคนต่างรวมกันอยู่เป็นกลุ่ม  ๆ  เพื่อ 

ผูกมิตร คนที่พอจะเข้ามาหาฉันได้นอกจากองค์รัชทายาทแล้วก็ไม่มีใครอีก

ทำไงดี...

ขณะกำลงัหนัรหีนัขวางสหีนา้เควง้ควา้งอยูน่ัน้ กลบัมบีางสิง่ทีต่รงึสายตา 

ฉันเอาไว้ นั่นคือกลุ่มหญิงสาวที่สวมใส่เสื้อผ้าแปลกตา ไม่เหมือนเดรส 

ที่บรรดาเลดี้ชนชั้นสูงมักจะใส่กันเป็นปกติ

มีทั้งคนที่ใส่เสื้อผ้าเย้ายวนจนแทบจะเห็นอะไรต่อมิอะไร ทั้งคนที่คลุม 

ผ้าดำตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วเผยให้เห็นเพียงดวงตา ไปจนถึงบรรดาหญิงสาว 

ผู้สวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ซึ่งมีกลิ่นอายของประเทศตะวันออกลอยตลบอบอวล

ประเทศอื่นที่ว่า คงหมายถึงบรรดาเชื้อพระวงศ์และชนชั้นสูงจาก 

ประเทศแพ้สงครามและต้องกลายเป็นอาณานิคมไม่ผิดแน่

ตอนนั้นเอง หนึ่งในบรรดาหญิงสาวที่สวมชุดสีดำก็หยิบก้อนสีขาว 

ขนาดเท่าลูกฟุตบอลก้อนหนึ่งออกจากกรงเล็ก ๆ 

นั่นอะไรน่ะ

พื้นผิวของเจ้าสิ่งนั้นดูลื่นและเป็นฝ้าจาง  ๆ  คล้ายหมากฝรั่งที่โดนเป่า 

จนพอง นอกจากนั้นยังมีดวงตาที่กลมโตจนกินพื้นที่ไปเสียครึ่งหนึ่งของ 

ใบหน้า รูปลักษณ์หรือก็แปลกประหลาดด้วยขาเรียวเล็กสองข้างเหมือน 

ขาลูกเจี๊ยบแทนที่จะเป็นอุ้งมือ

เห็นบอกจะปล่อยสัตว์ที่เอามาจากต่างประเทศให้ล่าด้วย หรือนี่จะเป็น 

หนึ่งในนั้น

มนัคอืสิง่มชีวีติแปลกตาทีฉ่นัเองกเ็พิง่เคยเหน็ แตท่า่ทางเดนิเปไ๋ปเปม๋า 

นั่นกลับน่ารักน่าเอ็นดูเสียเหลือเกิน เจ้าสิ่งมีชีวิตพิสดารเปล่งเสียงร้องออกมา 

ระหว่างเขี้ยวเล็ก ๆ ทั้งสองที่ยื่นออกมาจากปาก

[จิ๊ด จิ๊ด!]
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“ตายแล้ว น่ารักเสียจริง...”

ดูเหมือนจะไม่ได้มีแค่ฉันที่คิดแบบนั้น เพราะฉันรู้สึกได้ว่าสายตาของ 

เลดี้คนอื่น ๆ ก็กำลังจับจ้องไปทางนั้นเช่นกัน

ทันใดนั้นเอง...

<SYSTEM> ~Main Quest : มาเป็นราชินีแห่งเทศกาลล่าสัตว์ 

กันเถอะ!~

คุณต้องการเล่น Quest [ข้อหนึ่ง ช่วยทุกคนจากอันตราย] หรือไม่  

(รางวัล : ค่าความชอบของพระเอกทุกคน +5% และชื่อเสียง +50)

[ยอมรับ/ปฏิเสธ]

อะไรเนี่ย

หน้าต่างสี่ เหลี่ยมสีขาวที่ เด้งขึ้นมาอย่างกะทันหันทำให้ฉันตกใจ  

ฉันไม่เคยเข้าร่วมงานแข่งขันล่าสัตว์มาก่อนแม้แต่ในโหมดปกติก็ด้วย  

ฉันเลยคิดไม่ถึงว่ามันจะมีเควสต์แบบนี้อยู่ด้วย

ขณะที่ฉันกำลังคิดว่าจะทำอย่างไรดี ตัวอักษรตัวใหม่ก็ถูกเพิ่มเข้ามา 

ในหน้าต่างสี่เหลี่ยมสีขาวพอดี

<SYSTEM> เนื่องจากนี่คือ Main Quest ระบบจะกดยอมรับให้ 

อัตโนมัติภายใน 5 วินาที

<SYSTEM> 5

<SYSTEM> 4

<SYSTEM> 3

การนับถอยหลังเป็นไปอย่างรวดเร็วจนฉันต้องรีบกด [ปฏิเสธ] ทั้งที่ 

ยังไม่มีเวลาให้คิด

หน้าต่างสี่เหลี่ยมสีขาวหายไปในทันที แต่สิ่งที่เข้ามาแทน...

“ไม่เจอกันนานนะ เลดี้”

...กลับเป็นนัยน์ตาสีแดงฉานนี่สิ

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



24

เป็นตัวร้ายก็ต้องตายเท่านั้น เล่ม 2

บ้าเอ๊ย

ฉันต้องรีบเก็บเสียงกรีดร้องที่ เกือบจะหลุดออกมาเอง  แววตา 

สั่นสะท้านปานแผ่นดินไหว

มาตั้งแต่เมื่อไรเนี่ย...!

ฉันละสายตาจากองค์รัชทายาทมายังหน้าต่างระบบเพียงแค่อึดใจเดียว  

ทว่าเขากลับเดินเข้ามาในชั่วอึดใจนั้นโดยไม่มีสัญญาณอะไรให้ฉันได้ทัน 

รู้ตัวเลย

องคร์ชัทายาทยนืเทา้แขนอยูอ่กีฝัง่หนึง่ของโตะ๊ เขาโนม้ตวัลงมามองฉนั 

ด้วยสายตาเฉกเช่นเดียวกับสัตว์เดรัจฉานที่กำลังมองเหยื่อพร้อมยกยิ้มให้

ฟันขาวถูกเผยออกมาระหว่างริมฝีปากสีแดงสด  เป็นฉากที่น่า 

สยดสยองยิ่งกว่าผีอีก ฉันหายใจไม่ออกแล้ว

“ถะ...ถวายบังคมสุริยันดวงน้อยแห่งจักรวรรดิเพคะ”

ฉันพยายามเค้นเสียงสั่น ๆ ออกไปอย่างสุดกำลัง

“กว่าจะได้เห็นหน้าเจ้าช่างยากเย็นแสนเข็ญเสียจริง”

“...”

“ได้ยินว่ามีไข้เพราะพิษโลหะนี่ ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วหรือ”

แทนที่จะตอบรับคำทักทายจากฉัน เขากลับพูดไปเรื่องอื่นด้วยน้ำเสียง 

คล้ายกำลังเย้ยหยัน

เป็นความจริงที่ฉันต้องนอนร้องโอดโอยไปหลายวันหลังจากโดนเขา 

เฉือนคอ ตัวฉันเองอยากสวนกลับไปว่าเป็นใจแทบขาด แต่ฉันมันก็แค่ 

คนที่มาสิงร่างเขาอยู่และรู้ดีว่าชีวิตมีค่าเพียงใด

“หม่อมฉันหายได้ในเร็ววัน...เพราะน้ำพระทัยที่ทรงห่วงใยเพคะ”

ฉันพยายามยกมุมปากขึ้นสุดชีวิตแล้วตอบไป ทว่าองค์รัชทายาท 

กลับพูดสิ่งที่ทำให้ฉันต้องตกใจจนหน้าซีดเป็นไก่ต้ม

“หากเจ้าขอให้ข้าไปเยี่ยมไข้สักนิด ข้าคงทิ้งราชกิจทุกอย่างและรีบวิ่ง 

ไปหาเจ้าแล้วแท้ ๆ”

“...”

“แต่รอแล้วรอเล่า เจ้าก็ไม่เคยติดต่อมาเลย”

“เพคะ? ทรง...ทรงตรัสถึงเรื่องอะไร...!”
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นี่เขาพูดเรื่องน่าขนพองสยองเกล้าแบบนั้นออกมาได้อย่างไร

ฉันส่ายหน้าเป็นพัลวันอย่างคนไม่มีสติ ก่อนจะรีบละล่ำละลักตะโกน 

สิ่งที่ไม่ตรงกับใจออกไปทันที

“มะ...หม่อมฉันจะบังอาจทูลขอให้องค์รัชทายาทผู้มีราชกิจรัดพระองค ์

เสด็จมาเยี่ยมหม่อมฉันได้อย่างไรกันเพคะ มะ...หม่อมฉันไม่เป็นไรจริง  ๆ   

เพคะ ฝ่าบาท จริง ๆ นะเพคะ”

“น่าเศร้าใจเสียจริง วันข้างหน้าความสัมพันธ์ของเราอาจได้พัฒนา 

ไปเป็นคู่รัก แค่นี้ทำได้อยู่แล้วน่า”

“อะไรนะเพคะ!”

ฉันได้รู้ว่าไอ้ความรู้สึกเหมือนจะเป็นลมมันคืออะไรก็คราวนี้ละ

หมอนี่กำลังพูดอะไรของเขา

ฉันเก็บรอยยิ้มบนใบหน้ากลับคืน ก่อนจะเปิดริมฝีปากสั่นระริกแล้ว 

เอ่ยถามออกไปอย่างยากลำบาก

“ทรงหมายถึงใคร...กับใครหรือเพคะ”

“ข้าก็พูดชัดแล้วนี่ ข้ากับเลดี้อย่างไรเล่า”

เปรี้ยง!

หูพลันแว่วเสียงฟ้าผ่าดังกึกก้อง

องค์รัชทายาทกล่าวคำยืนยันก่อนจะยืดตัวขึ้นแล้วเดินวนรอบโต๊ะและ 

ทรุดตัวลงนั่งที่ที่เคยเป็นของเดอร์ริคอย่างรวดเร็วโดยไม่ทิ้งช่วงให้ฉันได้ห้าม 

เลยสักนิด

ฉันตัวแข็งทื่อ คัลลิสโตเท้าคางมองฉันด้วยนัยน์ตาสีแดง

“เจ้าคงยังไม่ลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับข้าหรอกใช่ไหม เลดี้”

“อะไรกัน...”

“เมื่อเจอกันครั้งหน้า เจ้าต้องอธิบายให้ละเอียดว่าเจ้าชอบข้าได้อย่างไร  

และด้วยเหตุใด”

เขาพูดประโยคเดิมตอนที่ยอมปล่อยฉันออกมาในท้ายที่สุดอย่างไม่ม ี

ตกหล่นเลยแม้แต่คำเดียว

“เจ้าต้องเตรียมคำตอบมาแล้วแน่เลยใช่ไหม”

“...”
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“เอาละ ไหนลองบอกข้ามาซิ”

องค์รัชทายาทพยักหน้าเร่งให้ฉันอธิบาย พร้อมกันนั้นเหนือเส้นผม 

สีทองงดงามก็เริ่มกะพริบ

/[ค่าความชอบ 3%]/

แค่ 3% เอง ลองถ้าฉันพูดอะไรผิดไป มันคงลดลงจนเกมต้องจบ 

ก่อนที่เขาจะทันได้แกว่งดาบมาฟันคอฉันเสียอีก ฉันรู้สึกเหมือนตรงหน้า 

ขาวโพลนไปหมด

“คะ...คือว่า...”

“ไม่มีอะไรต้องอายเสียหน่อย เจ้าพูดสบาย  ๆ  เถอะ แถวนี้ไม่มีพวก 

สอดรู้แอบฟังหรอก”

ในระยะหนึ่งเมตรจากวงรอบของโต๊ะไม่มีใครอยู่อย่างที่เขาว่าจริง  ๆ   

พวกเขาทำได้เพียงมองดูการพบกันของอันธพาลแห่งราชสำนักและหมาบ้า 

จากตระกูลดยุกอย่างสนอกสนใจจากที่ไกล ๆ เท่านั้น

“รีบบอกมาเร็วเข้า”

องค์รัชทายาทเร่งฉันอีกครั้ง

“คือว่า...เรื่องนั้น...”

ฉันพยายามคิดหาคำพูดขณะที่ในใจน้ำตาไหลจนเป็นสายเลือดแล้ว

ถึงจะกลัวตายขนาดไหนก็เถอะ แต่ทำไมถึงพูดเรื่องไร้สาระแบบนั้น 

ออกไปได้นะเรา

ฉันคิดไม่ออกว่าควรพูดอะไร ฉันเพิ่งเคยเจอกับเขาแค่สองครั้ง 

เท่านั้นเอง และคนอย่างหมอนี่น่ะ นอกจากเรื่องสีผมที่เด่นสะดุดตาแล้ว  

ต่อให้ขยี้ตาอีกสักกี่ครั้งก็หาข้อดีไม่เจอเลยสักข้อ จะหาเหตุผลว่าอะไรดีล่ะ

“...เลดี้”

องค์รัชทายาทเรียกฉันอีกแล้ว เสียงเขาถูกกดต่ำลงจนเยือกเย็นราวกับ 

จะบอกว่าฉันชักช้าเกินไป

“คือ...ขอ...ขอประทานอภัยเพคะ!”

ฉันหลับตาแน่น 

โอ๊ย ไม่รู้แล้ว!

“ตอนนี้ มะ...หม่อมฉันไม่ได้ชอบฝ่าบาทแล้วเพคะ”
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“...อะไรนะ”

องค์รัชทายาทเลิกคิ้วขึ้นมาข้างหนึ่ง  ฉันรีบพูดรัวเร็วราวปืนกล 

ด้วยความกลัวเพราะไม่รู้ว่าเขาจะดึงดาบออกมาเมื่อไร

“หม่อมฉันทราบแล้วเพคะ ว่าการเก็บรักข้างเดียวที่รู้ว่าไม่มีทาง 

เป็นไปได้กลับไปเสียแต่เนิ่น ๆ  จะเป็นการสุภาพต่ออีกฝ่ายมากกว่า”

“...”

“หม่อมฉันขอประทานอภัยที่ความรู้สึกข้างเดียวของหม่อมฉันทำให้ 

ฝ่าบาทต้องทรงสับสนเพคะ ฝ่าบาท! ต่อไปหม่อมฉันจะหาคนอื่นที่จับต้องได ้

และคู่ควรกับสถานะของหม่อมฉันให้มากกว่านี้เพคะ”

ความหวาดกลัวที่เข้าเกาะกุมหัวสมองทำให้สติเตลิดเปิดเปิงหายไป 

จนหมด

“เรื่องตอนนั้นหม่อมฉันขอประทานอภัยเพคะ ขอประทานอภัยจริง ๆ   

เพคะ...”

ฉันได้แต่พึมพำออกมาแบบนั้น สุดท้ายการอธิบายของฉันก็จบลง 

อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่มีคำพูดอึกอักเลยแม้แต่คำเดียว

แค่นี้เขาน่าจะเข้าใจแล้วละ

พูดไปก็ตะโกนในใจไปด้วย

ความรักเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เสมออยู่แล้วนี่ องค์ชายรัชทายาท 

อาจจะเอาแต่ใจ ถึงอย่างนั้นเขาคงไม่ถึงกับลงมือฆ่าเลดี้ที่กำลังขอโทษเขา 

ต่อหน้าชนชั้นสูงทุกคนที่กำลังมองมาหรอก

ต่อให้เรื่องราวทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นมาแบบไร้ต้นตอ แต่เจ้าเกมนี่คง 

ไม่ตั้งค่าให้เขาเป็นคนบ้าบิ่นขนาดนั้นแน่นอน ทว่าฉันคิดผิด

“เฮอะ!”

องค์รัชทายาทเงียบไปพักใหญ่เหมือนกำลังคิดตามคำพูดทั้งหมด 

ของฉัน ก่อนที่จะแค่นหัวเราะออกมาเสียงดัง

“จะบอกว่าระหว่างนั้นมีคนอื่นโผล่มางั้นสินะ”

“...เพคะ?”

“คนแบบไหนล่ะ”
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จู่  ๆ  เขาก็ลุกขึ้นแล้วดึงดาบที่เสียบไว้ที่เอวออกมา เป็นอย่างที่คิด  

หมอนีบ่้าพอจะเหน็บดาบยาวสำหรับการสู้รบมากระทั่งงานแข่งขันล่าสัตว์จริง ๆ 

“ไหนบอกข้ามาซิ คราวนี้เจ้าใช้ลมปากร้อยเล่ห์ไปกระซิบกระซาบ 

บอกรักใครหน้าไหนเข้าอีกล่ะ”

นัยน์ตาสีแดงฉานเป็นประกายวาววับจ้องมองฉันไม่วางตา ปลายดาบ 

ที่คล้ายจะจ่อมาหาฉันได้ทุกเมื่อนั้นพาให้คิดไปไกลถึงเรื่องราวอันน่าสยดสยอง

เวรเอ๊ย ไอ้เกมบ้านี่มันอะไรวะเนี่ย!

ฉันคร่ำครวญ

“ข้าไม่ใช่คนมีความอดทนนักหรอกนะ เลดี้”

“...”

“ฉะนั้นรีบตอบมาเสียจะดีกว่า”

“มะ...หม่อมฉันยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะรักใครเลยเพคะ...”

เหงื่อกาฬไหลออกมาเป็นสาย ฉันจำต้องตอบอย่างช่วยไม่ได้

/[ค่าความชอบ 4%]/

คา่ความชอบเพิม่ขึน้มา 1% ราวกบัมนัเปน็คำตอบทีด่ ี ทวา่ฉนัไมไ่ดรู้ส้กึ 

ยินดีเลยสักนิด องค์รัชทายาทขมวดคิ้วมุ่นขัดกับด้านบนหัวเขาโดยสิ้นเชิง

“...ความรักที่เลดี้พูด แต่เดิมแล้วมันง่ายดายและบางเบาถึงเพียงนั้น 

เชียวหรือ”

“เพคะ”

ฉันรีบตอบเพราะกลัวจะโดนเล่นงานเข้าให้อีก

“ปกติหม่อมฉันก็เป็นคนตกหลุมรักใครง่ายมาแต่ไหน...”

“คำพูดเช่นนั้น ฟังดูเหมือนจะบอกว่าในจักรวรรดินี้ยังมีผู้ชายที่ดี 

กว่าข้าอยู่”

“เอ่อ...”

ก็มันเรื่องจริงนี่ ทุกคนเขาดีหมดยกเว้นนายน่ะ แต่ถ้าฉันตอบไปว่า  

‘จริงเพคะ’ คงได้เป็นเรื่องแน่

ฉันพูดอะไรไม่ออกได้แต่เหลือบมองเหนือหัวเขาอยู่อย่างนั้น ขณะ 

เดียวกันคัลลิสโตกลับแตะหน้าอกตัวเองด้วยความภาคภูมิ ด้วยมือข้างที่ 

ถือดาบอยู่นั่นแหละ
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“ทำกันเกินไปแล้วเลดี้  ทั้งที่ข้าตั้งหน้าตั้งตารอวันนี้จนนอนแทบ 

ไม่หลับแท้ ๆ”

ดาบยาวเฉียดผ่านไปอย่างน่ากลัวว่าจะโดนหน้าเขาเอง ขณะที่ฉันกำลัง 

มองเขาเหมือนกำลังมองคนบ้าอยู่นั้น...

“ทรงทำอะไรอยู่หรือพ่ะย่ะค่ะ”

ใครบางคนกลับปรากฏตัวออกมาราวกับผู้ช่วยชีวิต

“ทะ...ท่านพี่!”

เกราะป้องกันที่เดินจากไปอย่างเย็นชาคนหนึ่งมาถึงแล้ว เดอร์ริค 

กำลังเดินมาทางนี้ ด้านหลังเขาดูราวกับมีรัศมีเรืองรองส่องประกายออกมา

ทำไมเพิ่งมาเอาป่านนี้!

ฉันคร่ำครวญอยู่ในใจแล้วรีบไปหลบหลังเขาทันที

“อ้อ บุตรชายคนโตแห่งตระกูลดยุกเอคคาร์ตไม่ใช่หรือนั่น”

นัยน์ตาสีแดงก่ำจ้องมองท่าทางของฉันอย่างมีเลศนัยอยู่สักพักก่อนจะ 

แสร้งทำเหมือนเพิ่งเห็นเดอร์ริค ทว่าฝ่ายเดอร์ริคนั้นกลับมีท่าทีเป็นปฏิปักษ์ 

ต่อองค์รัชทายาทอย่างคาดไม่ถึง

“กระหม่อมถามว่าทรงทำอะไรอยู่หรือพ่ะย่ะค่ะ ฝ่าบาท”

“ข้าก็กำลังคุยกับน้องสาวเจ้าตามประสาคนสนิทชิดเชื้ออยู่น่ะสิ”

“ทั้งที่ถือดาบอยู่อย่างนั้นหรือพ่ะย่ะค่ะ”

“อ้อ นี่หรือ”

องค์รัชทายาทเหลือบมองดาบที่ตัวเองดึงออกมาพลางแย้มยิ้มกว้าง

“ไมม่อีะไรหรอก ทีน่ีอ่ยูใ่กลป้า่ เลยมกัจะมแีมลงหวีแ่มลงวนัจากทีไ่หน 

สักที่มาบินส่งเสียงดังหึ่ง ๆ น่ารำคาญอยู่ตลอดน่ะ”

ว่าแล้วก็กวัดแกว่งดาบไปมากลางอากาศอยู่ครั้งสองครั้งราวกับกำลัง 

ไล่แมลงวันอยู่จริง ๆ แล้วเก็บเข้าฝัก หากมองจากที่ไกล  ๆ คงดูเท่เหลือหลาย  

แต่ในสายตาฉัน เขาเหมือนคนสติฟั่นเฟือนมากกว่า

“...เพเนโลเปทำเรื่องเสียมารยาทอะไรต่อฝ่าบาทอย่างนั้นหรือพ่ะย่ะค่ะ”

เดอร์ริคมองเขาอย่างเย็นชาราวกับไม่ได้มีแค่ฉันคนเดียวที่คิดเช่นนั้น 

พลางเอ่ยถามออกไป

“เสียมารยาทหรือ...”

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



30

เป็นตัวร้ายก็ต้องตายเท่านั้น เล่ม 2

องค์รัชทายาทตัวดีลูบคางไปมาทำเหมือนกำลังครุ่นคิดก่อนจะปรบมือ 

แล้วพูดออกมา

“ใช่แล้ว เสียมารยาทอย่างใหญ่หลวงเลยเชียวละ”

“อะ...อะไร...!”

ฉันเกือบตะโกนออกมาโดยไม่รู้ตัวเพราะความตกใจ แต่แล้วก็ปิดปาก 

กลับไปตามเดิม

ก็แล้วใครมันมายุ่งกับคนที่อยู่เฉย ๆ ก่อนล่ะวะ!

เดอร์ริคหันมาหาฉันทันทีหลังได้ฟังคำตอบขององค์รัชทายาท คราวนี้ 

นัยน์ตาสีฟ้าเข้มแสนเย็นชากลับจับจ้องมาที่ฉันแทน ก่อนเหนือหัวเขาจะเริ่ม 

กะพริบ

/[ค่าความชอบ 25%]/

ค่าความชอบที่ลดลงมานั่นมันไม่ยุติธรรมเอาเสียเลย ฉันจึงพยายาม 

ส่ายหน้าสุดฤทธิ์แล้วพูดกับเขาผ่านสายตาแข็งกร้าว

มะ...ไม่ใช่นะ! ฉันไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้น!

“...จุดจบของเจ้าอาจไม่ใช่เพียงถูกคุมขังอยู่ในคุก” 

คำเตือนของเขายังคงดังก้องซ้ำไปมาอยู่ในหู

เดอร์ริคมองฉันที่ส่ายหน้าอย่างเอาเป็นเอาตายด้วยสายตาคมกริบแล้ว 

ถอนหายใจออกมาเบา ๆ ให้ฉันได้ยินแค่คนเดียว แล้วหันหน้ากลับไปดังเดิม

“น้องสาวกระหม่อมเพิ่งฟื้นจากอาการป่วยไข้ได้ไม่นาน สติของนาง 

อาจจะยังไม่เข้าที่นักพ่ะย่ะค่ะ ฝ่าบาท”

“...”

“กระหม่อมไม่ทราบว่านางกระทำการเสียมารยาทต่อฝ่าบาทอย่างไร  

แต่ขอโปรดประทานอภัยให้นาง...”

“เลดี้หลอกข้า”

“หลอกหรือ...”

ฉันอ้าปากค้าง เพราะเรื่องราวของฉันที่แม้แต่ตัวฉันเองยังไม่รู้กลับ 

พรั่งพรูออกมาจากปากหมอนั่นไม่หยุด

“นางไม่รักษาสัญญาที่ให้ไว้ ทั้งยังหลอกลวงและเหยียบย่ำหัวใจข้า 

จนไม่มีชิ้นดี”
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ฉันพยายามจะแก้ต่างให้คำกล่าวหาที่ไร้หลักฐานนั้นอย่างร้อนรน

“หมายความว่าอย่างไรหรือพ่ะย่ะค่ะ”

ทว่าเดอร์ริคกลับเร็วกว่า เขาขมวดคิ้วมุ่นอย่างอารมณ์เสีย องค์ 

รัชทายาทมองภาพนั้นแล้วยักไหล่

“จำไม่ได้หรือ ข้ายังจำคำพูดที่เลดี้กระซิบกับข้าเมื่อครั้งอยู่ด้วยกัน 

ในสวนเขาวงกตได้ทุกคำ...”

“ฝะ...ฝ่าบาท!”

ฉันส่งเสียงไปขัดคำพูดเขาโดยไม่รู้ตัว เพราะทั้งดยุกและพี่ชายอีก 

สองคนต่างก็คิดว่าฉันโดนองค์รัชทายาทผู้บ้าคลั่งกรีดคอเอาด้วยเหตุผล 

ไร้สาระ แต่พวกเขาไม่รู้ว่าไอ้เหตุผลไร้สาระที่ว่านั่นมันคือเรื่องนี้

ไม่ได้เด็ดขาด ไอ้บ้านี่ จับลากเข้าที่ลับตาคนแล้วยิงด้วยหน้าไม้ให้ 

สลบไปเลยดีกว่า!

ฉันตัดสินใจจะทำอย่างนั้นก่อนจะรีบพูดออกไป

“เมื่อครู่หม่อมฉันพูดอะไรผิดไปเล็กน้อยน่ะเพคะ หม่อมฉันจำเป็น 

ต้องทูลเรื่องนั้นกับฝ่าบาทตามลำพัง ฝ่าบาทเสด็จไปกับหม่อมฉัน...”

ทว่าขณะที่ฉันกำลังพูดพล่ามและพยายามจะเข้าไปลากเขาออกมาจาก 

หน้าเดอร์ริคนั้นเอง

โครม!

“กรี๊ดดด!”

จู ่ๆ กม็เีสยีงดงัสนัน่หวัน่ไหวกกึกอ้งไปทัว่บรเิวณพรอ้มกบัเสยีงกรดีรอ้ง  

สายตาของทุกคนรวมถึงฉันต่างหันไปมองต้นเสียงเป็นตาเดียว

“นะ...นั่นมันอะไร...”

ลูกโป่งขนาดใหญ่กำลังลอยละล่องขึ้นมา  ณ  มุมหนึ่งของงานเลี้ยง  

ขนาดของมันดูจะใหญ่กว่าตึกสองชั้นเสียอีก มันทำให้ฉันนึกถึงเป็ดยางยักษ์ 

ที่เคยเห็นลอยไปลอยมาอยู่ตามริมทะเลสาบอย่างไรอย่างนั้น

[อี๊ดดดด อี๊ดดดด!]

ทันใดนั้นเจ้าลูกโป่งก็ส่งเสียงร้องออกมาดังลั่น ฉันจำมันได้ในทันที

เฮ้ย!

สัตว์หายากที่หญิงสาวคนหนึ่งในบรรดาสตรีจากประเทศอื่นเอาออกมา 
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เมื่อกี้กลับมีขนาดใหญ่โตขึ้นถึงปานนั้น

พลันเจ้าสัตว์ประหลาดตัวพองก็ส่งเสียงร้องหวีดหวิวแล้วเริ่มขยับตัว 

เป๋ไปทางโน้นทีทางนี้ที

[อี๊ดดดด อี๊ดดดด!]

“อ๊ากกกก มันคือปีศาจ! หลบเร็ว!”

ผู้คนที่อยู่รอบบริเวณต่างตะโกนให้รีบหนีเจ้าสัตว์ประหลาดหน้าตา 

เหมือนขาไก่ยักษ์แล้วพากันวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงไปหมด ทั้งรูปร่างหน้าตาและ 

เสียงร้องที่ฉันเคยคิดว่าน่ารักน่าเอ็นดู มาตอนนี้กลับรู้สึกว่ามันช่างน่ากลัว 

เหลือเกิน

“กรี๊ดดดด! ช่วยข้าด้วย!”

ตอนนั้นเอง เลดี้คนหนึ่งที่กำลังวิ่งหนีเจ้าปีศาจที่โผล่มาแบบไม่ทันให้ 

ตั้งตัวกลับล้มลงกับพื้น

[อี๊ดดดด!]

“กรี๊ดดดด!”

เงาของเจ้าสัตว์ประหลาดตัวพองหน้าตาเหมือนขาไก่นั่นกำลังทาบทับ 

ลงบนตัวเธอช้า ๆ 

“แม่งเอ๊ย”

เดอร์ริคที่อยู่ข้างฉันสบถออกมาเบา  ๆ  ก่อนจะพุ่งตัวออกไปข้างหน้า 

ทันที

เขาดึงมีดที่เหน็บไว้ข้างเอวออกมาถือไว้ขณะกำลังวิ่งแล้วไปถึงจุดที่ 

เจ้าปีศาจนั่นอยู่เพียงชั่วพริบตา ก่อนจะปักมีดลงไปตรงพื้นด้านล่างเจ้า 

ขาไก่ยักษ์ซึ่งกำลังจะเหยียบลงบนตัวผู้หญิงคนนั้น

[อี๊ดดดด]

เจ้าปีศาจชะงักด้วยความตกใจก่อนจะเหยียบลงบนพื้น

มีดงอลงอย่างน่ากลัวว่าจะหักได้ทุกเมื่อ แต่ยังมีเวลาพอให้เดอร์ริค 

อุ้มคนที่นอนคว่ำหน้าอยู่ออกมาได้ หญิงสาวในอ้อมแขนเขาดูไร้เรี่ยวแรง 

ราวกับเธอหมดสติไปแล้ว

หลังจากทั้งสองออกมาไม่นาน มีดของเดอร์ริคก็เสียบเข้าไปในฝ่าเท้า 

ของเจ้าปีศาจหมดทั้งเล่มพร้อมกับเสียง ‘ฉึบ’
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“ทหารรักษาพระองค์! เรียกทหารรักษาพระองค์มา!”

[อี๊ด อี๊ดดดด!]

เจ้าปีศาจยิ่งคลุ้มคลั่งเข้าไปใหญ่ งานเลี้ยงกลางแจ้งที่เคยสงบสุข 

บัดนี้ได้กลายเป็นสมรภูมิรบไปโดยสมบูรณ์

“องค์รัชทายาทอยู่นั่น!”

ท่ามกลางสถานการณ์ที่กำลังชุลมุนวุ่นวาย ฉันกลับได้ยินเสียงใคร 

บางคนตะโกนอย่างชัดเจน ฉันเบิกตาโตแล้วรีบหันมองไปทางนั้นทันที

“ฆ่ามัน!”

กลุ่มผู้หญิงชุดดำที่เอาเจ้าปีศาจนั่นออกมาเมื่อครู่กำลังชี้มือชี้ไม้มาทาง 

องคร์ชัทายาทพรอ้มกบัทอ่งคาถาบางอยา่ง ทนัใดนัน้เจา้ปศีาจทีก่ำลงัคลุม้คลัง่ 

ก็เปลี่ยนทิศทางมาทางที่ฉันกับองค์รัชทายาทยืนอยู่ข้างกันในทันที!

บ้าเอ๊ย มันไม่ใช่เกมแบบนี้สักหน่อยนี่! ทำไมอยู ่ๆ ถึงมีสัตว์ประหลาด 

โผล่มาในเกมรักจำลองด้วย!

ฉันได้แต่ยืนอึ้งด้วยความตกใจกับการเดินเรื่องอันน่าทึ่ง

[อี๊ด อี๊ดดดด!]

ระหว่างนั้นเจ้าปีศาจก็กระทืบเท้าลงกับพื้นหลังจากได้รับคำสั่งใหม่  

ท่าทางของมันดูราวกับวัวกระทิงที่พร้อมจะวิ่งห้อเข้ามาได้ทุกเมื่อ

“ดเูหมอืนพีช่ายเจา้จะเหน็ความปลอดภยัของหญงิแปลกหนา้สำคญักวา่ 

น้องสาวเพียงคนเดียวของตัวเองเสียอีกนะ”

ตอนนั้นเอง จู่  ๆ  องค์รัชทายาทที่เคยเอาแต่ยืนเฉยไม่สะทกสะท้าน 

แม้เจ้าปีศาจนั่นจะกำลังวิ่งพล่านเพราะตัวเองก็พูดขึ้นพร้อมกับก้าวออกมา 

ข้างหน้า

“หากเป็นข้า คงไม่มีทางทิ้งน้องสาวให้อยู่กับคนที่เกือบจะฆ่านาง 

สองต่อสองแน่ ยิ่งอยู่ในสถานการณ์หน้าสิ่วหน้าขวานเช่นนี้ยิ่งแล้วใหญ่”

“...”

“หากข้าจับเจ้าโยนออกไปเป็นเหยื่อล่อแล้ววิ่งหนีไปเพราะไม่พอใจจาก 

เรื่องที่เราคุยกันเมื่อครู่เล่า จะทำอย่างไร”

ฉันหน้าตึงทันทีที่ได้ยินเช่นนั้น ลองถ้าเขาทำอย่างที่พูดจริง ๆ ฉันคง 

โดนปีศาจนั่นเหยียบตายอย่างไม่มีทางสู้ได้เลย
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องค์รัชทายาทระบายยิ้มออกมาเมื่อเห็นฉันนิ่งอึ้งพูดอะไรไม่ออก

“ล้อเล่นหรอกน่า ไม่ต้องกังวลนะเลดี้ ข้าจะไปทำอย่างนั้นต่อหน้า 

ทุกคนได้อย่างไรกันเล่า”

“มัน...”

“เรื่องนี้ข้าเป็นคนก่อ ข้าก็ต้องแก้เองสิถึงจะถูก”

‘มันใช่เวลามาล้อเล่นหรือเพคะ’ ก่อนที่ฉันจะได้ถามประโยคนี้ออกไป  

คัลลิสโตก็ดึงดาบออกมาขณะกระโจนออกไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วประหนึ่ง 

ลูกศรเหมือนเดอร์ริคเมื่อกี้นี้เสียแล้ว

[อี๊ด อี๊ดดดด!]

ทันทีที่เป็นเช่นนั้น เจ้าปีศาจก็หยุดกระทืบเท้าอีกครั้งก่อนจะเริ่มวิ่ง 

ตึงตังเข้ามา 

ตึง ๆ ๆ! 

พื้นดินพลันสั่นสะเทือน

องค์รัชทายาทวิ่งเข้าไปด้วยความรวดเร็วแล้วกระโดดขึ้นสูงบนอากาศ 

กอ่นจะทนัไดป้ะทะกบัเจา้ปศีาจ เขาเงือ้ดาบขึน้สดุแขนและปกัลงไปทีต่ากลมโต 

ของเจ้าปีศาจทั้งอย่างนั้น

[แอ๊กกกก—!]

เจ้าปีศาจส่งเสียงร้องดังลั่นด้วยความเจ็บปวด ร่างของคัลลิสโตไหว 

เอนไปมาราวแผ่นกระดาษที่ลอยละล่องอยู่กลางอากาศ

บะ...แบบนั้นเขาได้ร่วงลงมาแน่...!

แต่ฉันเป็นกังวลอยู่ได้ไม่นานนัก เพราะองค์รัชทายาทจับดาบตรึง 

ตัวเองไว้ด้วยมือข้างเดียว ก่อนจะ... 

ฟึบบบบ! 

ปล่อยตัวให้ตกลงมาเต็มแรงพร้อมกับดาบในมือที่ยังปักคาไว้

ในที่สุดเมื่อสองเท้าตกถึงพื้นเจ้าปีศาจก็หยุดลงเช่นกัน และ...

[จิ๊ด...!]

เจ้าตัวประหลาดขนาดยักษ์ล้มลงไปทั้งอย่างนั้น สภาพของมันถูกแบ่ง 

ออกเป็นสองซีก มีเพียงส่วนหัวที่ยังติดอยู่จะขาดแหล่มิขาดแหล่ เจ้าตัวพอง 

ที่ค่อย ๆ ไหลลงไปกองกับพื้นดูเหมือนหมากฝรั่งที่ถูกเคี้ยวแล้วคายทิ้งไม่มีผิด
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“เอ่อ...”

ฉันได้แต่ยืนกะพริบตาปริบ  ๆ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาเพียง 

พริบตาเท่านั้น

องค์รัชทายาทผู้ปราบเจ้าปีศาจลงได้ด้วยตัวคนเดียวภายในเวลา 

ไม่กี่นาทีมองไปยังจุดหนึ่ง ดวงตาสีแดงฉานเป็นประกายวาววับ

“แปลกจริง”

เขากำลังมองกลุ่มคนชุดดำที่เป็นผู้บงการเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นเอง  

พวกคนชุดดำนั่นมายืนล้อมรอบกันเป็นวงกลมตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ ต่างคน 

ต่างเอาลูกแก้วที่กำลังส่องแสงสว่างวาบออกมาถือคนละลูกและยืนระวังอยู่ 

รอบทิศทางเพื่อกันไม่ให้บรรดาชนชั้นสูงที่มีอาวุธเข้ามาได้

และดูเหมือนจะเป็นวิธีที่ได้ผลมากกว่าที่คิด เพราะแม้แต่เดอร์ริค 

ที่ยืนอยู่ใกล้ ๆ พร้อมมีดหัก ๆ ในมือยังไม่อาจผลีผลามเข้ามาได้ ส่วนหญิงสาว 

ที่เขาช่วยมาจากเจ้าปีศาจและเคยอยู่ในอ้อมกอดเขานั้นกลับหายไปเสียแล้ว

องค์รัชทายาทเพ่งมองกลุ่มมารชั่วร้ายพลางพึมพำเสียงเบาราวกับพูด 

คนเดียว

“เหตุใดจึงเงียบเช่นนี้ ป่านนี้ทหารรักษาพระองค์น่าจะมาแล้วแท้ ๆ”

คำพูดของคัลลิสโตทำให้ชนชั้นสูงที่กำลังหลบซ่อนอยู่ไกลออกไป 

เริ่มกระซิบกระซาบกัน

จะว่าไปก็จริงของเขา เกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายขนาดนี้ ต่อให้ไม่มีใคร 

ไปเรียก พวกเขาก็ควรจะรู้สิ แต่นี่กลับยังไม่มีสัญญาณว่าจะมีใครมาเลย  

มันแปลกเกินไป

นอกจากนั้นถ้ากำลังสนับสนุนยังมาช้าอีก  ตอนนี้ถือเป็นช่วงเวลา 

เหมาะเจาะจะเกิดการสังหารหมู่มากเลยนะ เพราะนอกจากพวกผู้ชายบางคน 

ที่พกอาวุธติดตัวมาถึงในงานเลี้ยงเหมือนเดอร์ริคกับองค์รัชทายาทแล้ว  

ทุกคนต่างก็มากันตัวเปล่า

“หากเจ้าคิดว่ามันจบแล้ว เจ้าคิดผิด คัลลิสโต เรกูลุส!”

ตอนนั้นเอง หนึ่งในกลุ่มคนชุดดำก็ตะโกนขึ้นมาเสียงดัง น้ำเสียงนั้น 

ใหญ่และแหบแห้ง เห็นตัวเล็ก  ๆ  ฉันเลยนึกว่าเป็นหญิงสาว แต่แท้จริงแล้ว 

เหมือนจะไม่ใช่
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“เพราะวันนี้เจ้าไม่มีทางได้มีชีวิตรอดออกไปจากที่นี่เด็ดขาด!”

“พวกเศษเดนจากอาณาจักรเรย์ลาอันศักดิ์สิทธิ์นี่เอง เฮอะ ถึงกับ 

ต้องเกณฑ์หญิงสาวมาแต่งตัวปลอมเป็นชาวเซทีน่าเลยสินะ”

เซทีน่าคือประเทศเล็ก  ๆ  ในดินแดนทะเลทรายที่อยู่ไกลออกไปจาก 

จักรวรรดิอินคา องค์รัชทายาทระบุตัวตนของพวกเขาได้ในทันที กลุ่มคน 

ชุดดำชะงักไปราวกับคำพูดเขาเป็นความจริง ฉันเองก็ไม่ได้รู้อะไรมากนัก 

แต่คิดว่าเซทีน่าอาจเป็นหนึ่งในประเทศผู้แพ้สงคราม

“พวกเจ้าไม่น่าผ่านด่านตรวจเข้ามาได้ง่าย ๆ  นี่ ใครคอยช่วยพวกเจ้า 

อยู่ล่ะ”

“คนโหดเหี้ยมอำมหิตเช่นเจ้าไม่สมควรขึ้นเป็นจักรพรรดิ!”

องค์รัชทายาทเอียงหน้าสงสัยหลังได้รับคำตอบที่ไม่ตรงคำถามกลับ 

มาแทน

“ทำไมล่ะ”

เขาทำเหมือนไม่เข้าใจจริง  ๆ  ว่าเหตุใดตนจึงไม่สมควรขึ้นครองราชย์ 

เป็นจักรพรรดิ ท่าทางนั้นยั่วโทสะกลุ่มคนชุดดำจนดิ้นพล่าน

“เลือดกี่หยดต้องรินไหล กี่หมื่นชีวิตต้องถูกคร่าไปเพราะสงครามที่เจ้า 

เป็นคนก่อ! ไม่เกรงกลัวฟ้าดินบ้างเลยหรืออย่างไร ไอ้คนใจบาป!”

“ไม่รู้สิ ข้าว่านั่นไม่น่าใช่คำที่พวกคนที่ใช้มนุษย์เป็นอาหารและสัตว์ 

ทดลองสำหรับทดสอบปีศาจอย่างพวกเจ้าสมควรจะพูดนะ”

“หะ...หุบปาก!”

“มิหนำซ้ำข้าได้ยินว่าช่วงนี้พวกเจ้ายังลักพาตัวลูกเด็กเล็กแดงที่มี 

พลังเวทไปทารุณด้วยไม่ใช่หรือ”

“นะ...นั่นเป็นสิ่งที่เทพีเรย์ลาผู้ยิ่งใหญ่ทรงบัญชา เมื่อใดที่พวกโสมม 

มีใจเป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าหายไป  เมื่อนั้นองค์จักรพรรดิที่แท้จริงจะ 

ปรากฏ...!”

คำพูดนั่นทำให้ฉันหูผึ่ง เพราะมันคือคำพูดเดียวกับที่เคยได้ยินจาก 

วินเทอร์เมื่อก่อนหน้านี้

“...ก็มีหลายคนที่แสดงจุดยืนเหลวไหลไร้สาระว่าต้องทำให้พวก 

จอมเวททุกคนหายไปจนหมด จักรพรรดิที่แท้จริงซึ่งพระเจ้าได้ทรงเลือก 
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ถึงจะประสูติขึ้นด้วยเหมือนกันครับ”

พวกที่วินเทอร์พูดถึงเมื่อตอนนั้นคือกลุ่มนี้อย่างนั้นเหรอ

ขณะฉันกำลังมองพวกกลุ่มชุดดำอย่างตั้งอกตั้งใจเพราะความจริง 

ที่เพิ่งได้รู้ องค์รัชทายาทก็เอ่ยปากถามกลับด้วยน้ำเสียงเย้ยหยัน

“แล้วกับตระกูลเจอร์ที่ส่งคำขอบคุณมาให้ข้าเพราะช่วยพิชิตดินแดน 

ที่ถูกพวกเจ้ายึดครองโดยพลการเล่า เจ้าคิดเห็นเช่นไร”

“จะ...เจ้าชนชั้นต่ำพวกนั้นบังอาจกระทำกับอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ของ 

พวกข้า...”

“เอาละ เลิกพูดพล่ามได้แล้ว”

ทว่าคนถามกลับเป็นฝ่ายยกมือขึ้นหยุดการสนทนากลางคันโดยไม่รอ 

ฟังคำตอบเสียอย่างนั้น

“เพราะอย่างไรเสีย วันนี้พวกเจ้าก็จะโดนฆ่าตายอย่างเหี้ยมโหดด้วย 

น้ำมือข้าเฉกเช่นเดียวกับปีศาจของพวกเจ้าอยู่ดี”

เขาดึงดาบยาวเล่มใหญ่ขึ้นมาถือไว้พร้อมคำพูดอันน่าสยดสยอง  

นัยน์ตาแดงฉานเป็นประกายวาววับ รังสีแห่งความอำมหิตพุ่งออกมาจาก 

ตัวองค์รัชทายาทอย่างน่าขนลุก

ดูเหมือนวีรบุรุษแห่งสงครามจะไม่ใช่แค่คำพูดเสียแล้วสิ

คลัลสิโตทำทา่จะพุง่เขา้ใสก่ลุม่คนชดุดำแลว้จดัการเสยีทเีดยีวใหส้ิน้ซาก 

เหมือนที่ทำกับเจ้าปีศาจ ฉันเคยคิดว่าเขาบ้า แต่ดูท่าหมอนี่จะบ้าดีเดือด 

และอันตรายกว่าที่ฉันคิดไปมากทีเดียว

ฉันได้แต่มองฝั่งคนชุดดำที่กลายเป็นแกะน้อยให้เขาพุ่งชนด้วยสายตา 

ว้าวุ่นใจเล็ก ๆ 

“ผู้ที่จะโดนฆ่าอย่างโหดเหี้ยมคือเจ้าต่างหากล่ะ!”

ตอนนั้นเองไม่รู้เกิดบ้าบิ่นอะไรขึ้นมา ชายชุดดำจึงพูดคำต่ำช้าออกมา 

เช่นนั้น

“ฮึ ๆ มองไปข้างหลังซี่!”

ชายคนนั้นยกนิ้วชี้ขึ้น ขณะเดียวกันก็มีเสียงน่าเสียวสันหลังวาบดังขึ้น 

แควกกกก

“นะ...นั่นอะไรน่ะ...!”
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ใครบางคนตะโกนขึ้นมาด้วยความตกใจ เสียงนั่นทำให้ความสนใจ 

ของทุกคนที่อยู่ภายในตัวอาคารพุ่งตรงไปยังทิศทางเดียวกับที่ชายชุดดำชี้อยู่

แควกกกก

เจ้าปีศาจที่ถูกองค์รัชทายาทแบ่งออกเป็นสองท่อนตั้งแต่ตาลงมา 

เหลือเพียงส่วนหัวซึ่งใกล้จะขาดอยู่รอมร่อนั้น จู่  ๆ  กลับเริ่มขาดออกจากกัน 

ด้วยตัวเอง

เปรี๊ยะ แควกกกก 

เพราะความเหนียวหนืดของร่างกาย เจ้าปีศาจจึงใช้เวลาค่อนข้างนาน 

จนในที่สุดก็แยกตัวออกจากกันได้สำเร็จ

[อี๊ดดดด!]

[อี๊ด อี๊ดดดด!]

เท่ากับว่าตอนนี้มีปีศาจถึงสองตัวด้วยกัน

“เป็นอย่างไรเล่า พลังแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงประทานลงมาให้!”

ชายชุดดำหัวเราะออกมาเมื่อเห็นผู้คนพากันตื่นตกใจ

“ไม่ว่าเจ้าจะฟันซ้ำอีกสักกี่ครั้งก็ไร้ประโยชน์! เพราะมันมีแต่จะเพิ่มขึ้น 

อย่างไรเล่า!”

“อ๊ากกกก!”

“ปะ...ปีศาจอะไรนั่น เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็น...!”

ผู้คนที่ เคยโล่งใจหลังจากองค์รัชทายาทจัดการเจ้าปีศาจไปแล้ว 

ในตอนแรกกลับมากรีดร้องอย่างขวัญหนีดีฝ่ออีกครั้ง มวลชนเริ่มหลั่งไหล 

ไปออกันอยู่บริเวณทางเข้าซึ่งมีอยู่เพียงทางเดียว

แต่ไม่มีใครสามารถหนีออกไปภายนอกได้ทั้งนั้น เพราะทุกคนที่วิ่ง 

ออกไปตรงทางเข้าต่างกระเด็นกลับมาราวกับมีม่านพลังที่มองไม่เห็นขวาง 

เอาไว้

กำแพงพุ่มไม้ที่ล้อมรอบอุทยานไว้อย่างมิดชิดหรือก็ทั้งสูงทั้งลื่น 

จนแทบไม่มีใครปีนขึ้นไปได้เลย

ระหว่างนั้นเจ้าปีศาจที่ตอนนี้กลายเป็นสองตัวก็เริ่มเดินตามผู้คน 

เหล่านั้นไป

[อี๊ดดดด อี๊ด!]
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[อี๊ด อี๊ด!]

“กรี๊ดดดด!”

ขาไกย่กัษเ์หยยีบยำ่ลงบนพืน้หญา้นุม่แลว้ออกวิง่อกีครัง้ องคร์ชัทายาท 

และเดอร์ริคส่งสายตาให้กันเงียบ ๆ ก่อนจะวิ่งไปจัดการคนละตัว

บุรุษชั้นสูงคนอื่น  ๆ  ที่มีอาวุธก็พุ่งเข้าโจมตีเช่นกัน และเรย์โนลด์คือ 

หนึ่งในนั้น ทว่ามันกลับไร้ประโยชน์ เพราะยิ่งฟันพวกมันก็ยิ่งงอกออกมา  

ผู้บาดเจ็บเริ่มมีเพิ่มขึ้นทุกที

“กรี๊ดดดด! ช่วยด้วย!”

“อึกกกก!”

สถานที่จัดงานเลี้ยงที่เพิ่งได้พักหายใจหายคอไม่นานกลับมาเป็น 

สมรภูมิรบอีกครั้ง

นี่มันเรื่องอะไรกัน

ฉันหันมองรอบตัวด้วยแววตาลุกลี้ลุกลน 

ดยุกอยู่ไหนก็ไม่รู้ ส่วนคนอื่น  ๆ  ก็มัวแต่วิ่งหนีเจ้าปีศาจที่ไล่ตามมา 

กันจ้าละหวั่นราวกับเล่นซ่อนหา

ท่ามกลางความอลหม่านนั้น มีเพียงฉันที่ยังไม่ยอมรับรู้ความเป็นจริง 

เหมือนคนที่ลอยคว้างอยู่กลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาล

ก่อนจะเจอใครคนหนึ่งที่ยืนเคว้งอยู่ท่ามกลางเสียงกรีดร้องและเอะอะ 

โวยวายเหมือนฉัน

...วินเทอร์เหรอ

แต่ฉันไม่มีเวลาจะมาตั้งคำถามว่าจอมเวทอย่างเขามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร

“อ๊ากกกก! ชะ...ช่วยข้าด้วย!”

เพราะปีศาจกำลังเข้าจู่โจมชายคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ ๆ เขา

...ทำไมไม่หนีล่ะ

ไวเท่ากับที่ความคิดนั้นผุดขึ้นมา ฉันก็สังเกตเห็นว่ามือข้างหนึ่ง 

ของเขากำลังล้วงเข้าไปในอกเสื้อ

ตอนนี้เขากำลังคิดว่าจะเอาไม้กายสิทธิ์ที่อยู่ในอกออกมาดีหรือไม่  

และควรยอมจำนนเปิดเผยว่าตนคือจอมเวท แล้วใช้พลังเวทช่วยชีวิตคนอื่น 

หรือเปล่า
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เขาจะทำอย่างนั้นได้ยังไง

หากวินเทอร์เปิดตัวมันจะไม่มีอะไรเป็นผลดีกับเขาเลยสักอย่าง  

นอกจากนั้นเหตุวุ่นวายที่เกิดขึ้นนี้ยังเป็นผลงานของกลุ่มที่กดขี่พวกจอมเวท 

อีกด้วย...

ถึงจะเป็นคนดีมีศีลธรรมยังไง แต่นายจำเป็นต้องยอมเสี่ยงเพื่อคนอื่น 

ขนาดนั้นเลยเหรอ

ฉันรู้สึกแปลกเล็กน้อยเมื่อเห็นท่าทีลังเลของเขา เพราะมันทำให้ฉัน 

นึกไปถึงพวกหนูน้อยใส่หน้ากากที่เคยเจอกันในกลุ่มกระต่ายขาว ฉันคิดว่า 

เขาควรปกปิดตัวตนในคราบจอมเวทต่อไปจนถึงที่สุดดีกว่า

ทว่าผิดกับที่ฉันคิดเพราะวินเทอร์ดูจะตัดสินใจได้แล้ว ขณะที่เขากำลัง 

ขยับตัวคล้ายกับจะดึงมือออกมาจากในอ้อมอกนั้นเอง

“เพเนโลเป!”

ฉนักลบัไดย้นิเสยีงเรยีกชือ่ตวัเองดงัลัน่ พลนัฉนักไ็ดส้บตากบัวนิเทอร์ 

เหมือนว่าเขาเองก็ได้ยินชื่อฉันเช่นกัน

นัยน์ตาสีน้ำเงินค่อย ๆ เบิกโตขึ้นช้า ๆ เมื่อเห็นฉัน นั่นทำให้ฉันซึ่งคอย 

มองเขาอยู่ตลอดรู้ได้ทันทีว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติ

[อี๊ดด อี๊ดดดด!]

ฉันหันกลับไปมองและได้เห็นว่าเจ้าปีศาจตัวพองตัวหนึ่งกำลังพุ่งมา 

หาฉัน 

ตึง ๆ ๆ ๆ ๆ! 

แผ่นดินพลันสั่นสะเทือน

“เพเนโลเป! หนีไป!”

เรย์โนลด์ที่วิ่งตามเจ้าปีศาจมาตะเบ็งเสียงบอกฉันจนเส้นเลือดขึ้นคอ

ถัดไปด้านหลัง เดอร์ริคและคัลลิสโตซึ่งกำลังต่อกรกับปีศาจตัวอื่น 

ต่างหันมองมาทางนี้ด้วยใบหน้าซีดเผือด ภาพเหล่านั้นผ่านเข้ามาในสายตาฉัน 

อย่างเชื่องช้าราวกับภาพสโลว์โมชั่น

ทันใดนั้น จู่ ๆ ตรงหน้าฉันก็เกิดแสงสว่างวาบ
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<SYSTEM> ~Main Quest : มาเป็นราชินีแห่งเทศกาลล่าสัตว์ 

กันเถอะ!~

คุณต้องการเล่น Quest [ข้อหนึ่ง ช่วยทุกคนจากอันตราย] หรือไม่  

(รางวัล : ค่าความชอบของพระเอกทุกคน +5% และชื่อเสียง +50)

[ยอมรับ/ปฏิเสธ]

เควสต์ที่ฉันกดปฏิเสธไปแล้วรอบหนึ่งปรากฏขึ้นมาอีกครั้ง

“ฮ่า”

ฉันพูดไม่ออกจนต้องแค่นหัวเราะออกมาแทน

สุดท้ายก็ต้องเล่นอยู่ดีใช่ไหม

ขณะที่ฉันกำลังคิดอย่างเยือกเย็นอยู่นั้น  ตัวอักษรในหน้าต่าง 

ก็เปลี่ยนไป

<SYSTEM> เนื่องจากนี่คือ Main Quest ระบบจะกดยอมรับให้ 

อัตโนมัติภายใน 5 วินาที

<SYSTEM> 5

<SYSTEM> 4

แม้เมนเควสต์จะออกแนวบังคับให้ต้องทำเพื่อความคืบหน้าของ 

ตอนนั้น  ๆ แต่พอได้มาเผชิญหน้ากับมันในความเป็นจริงแบบนี้ ก็พาให้ 

อารมณ์ขุ่นมัวจนไม่อาจอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้เหมือนกัน

หากนี่ เป็นเกมจริง  ๆ  และฉันกำลังเล่นมันอยู่อีกฝั่งของหน้าจอ  

หลังจากกดปุ่ม  [ยอมรับ]  และประกาศกร้าวว่า  ‘ฉันจะจัดการปีศาจพวกนี้ 

ให้ราบเป็นหน้ากลอง!’ แล้วฉันคงจบมันได้อย่างง่ายดาย

เพราะอยา่งนอ้ยในเกมจำลองสถานการณท์ีเ่ลน่โดยการเลอืกบทสนทนา 

และฉากประกอบมักจะมีข้อจำกัดมากำหนดการกระทำหุนหันพลันแล่นเช่นนี ้

อยู่แล้ว

แต่ฉันขอพูดซ้ำอีกครั้งว่านี่ไม่ใช่หน้าจอเกม ทว่าคือความจริง 

มันคือความจริง
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[อี๊ดดดด!]

ฉันไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว ปีศาจนั่นกำลังใกล้เข้ามาทุกที ไหนจะ 

เจ้าพวกปลายทางของรางวัลที่กำลังมองอยู่อีก

[ยอมรับ]

ฉันกดยอมรับตอนที่ เจ้าปีศาจกำลังจะเหยียบลงบนตัวฉันพอดี   

ทันใดนั้นตัวฉันก็ขยับไปเองโดยอัตโนมัติ

มือขวาเอื้อมไปหยิบหน้าไม้ที่สะพายไว้ด้านหลังออกมาอย่างรวดเร็ว  

มือซ้ายจับด้ามหน้าไม้ไว้แล้วเหนี่ยวไกทันที

กริ๊ก ปั้ก!

แอ๊กกกก!

ก่อนจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างกระทบกับฝ่าเท้าแข็งเป็นหลุมเป็นบ่อ 

ดังปั้ก เจ้าปีศาจที่เกือบจะเหยียบฉันพลันหงายหลังล้มตึงลงไปชักกระตุก 

อยู่กับพื้น

[อิ๊ก...]

ผา่นไปไมน่านเจา้ปศีาจกอ็อ่นแรงลง เทา่นัน้ยงัไมพ่อ ดเูหมอืนรา่งกาย 

ขุ่นมัวตึงแน่นไม่ต่างจากยางนั้นจะอ่อนยวบลงไปราวกับไอศกรีมที่กำลังละลาย 

อีกด้วย

“อะ...อะไรกัน! นั่นมันอะไร!”

กลุ่มคนชุดดำเริ่มร้อนรนเมื่อเห็นปีศาจของตัวเองล้มลงไปตัวหนึ่ง  

ไม่ใช่แค่พวกเขา แต่ฉันรู้สึกได้ว่าทุกคนรวมทั้งพวกพระเอกต่างลืมเหตุการณ์ 

วุ่นวายที่เกิดขึ้นกำลังมองมาที่ฉันด้วยสีหน้าตกอกตกใจกันเป็นตาเดียว

นี่ นี่มันอะไรกัน

แน่นอนว่าฉันนี่แหละคือคนที่ตกใจที่สุด เพราะสถานการณ์ทุกอย่าง 

มันวุ่นวายเสียจนฉันลืมไปเสียสนิทว่าตัวเองสะพายหน้าไม้อยู่กับตัว

“ละ...เลดี้แห่งเอคคาร์ตสังหารปีศาจ...”

ขณะที่ความตกตะลึงเริ่มปรากฏขึ้นในแววตาของทุกคนนั้น... 

ฟึบ 
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ร่างกายฉันก็เริ่มขยับอีกครั้ง และแน่นอนว่าฉันไม่มีทางขยับเอง

ฉันหันตัวกลับไปด้วยความรวดเร็วแล้วคุกเข่าลงข้างหนึ่งก่อนจะเล็ง 

หน้าไม้ออกไป จากนั้นก็... 

กริ๊ก ปั้ก!

แอ๊กกกก!

ปีศาจที่พยายามจะเข้าโจมตีชายคนหนึ่งใกล้  ๆ  วินเทอร์ล้มลงไป 

ชักกระตุกอีกตัวแล้ว ฉันมองไม่เห็นว่าคราวนี้มันยังแฟบลงไปอีกหรือเปล่า  

เพราะร่างกายของฉันรีบลุกขึ้นแล้วหันไปยิงหน้าไม้ทางอื่นต่อทันที

ปั้ก!

แอ๊กกกก!

ทุกนัดที่ยิงแม่นยำเสียจนน่าตกใจ พวกปีศาจที่วิ่งไล่คนอื่น  ๆ  อยู่ 

เริ่มล้มลงทีละตัวสองตัว

และระหว่างนั้นฉันก็ถูกจับให้หมุนไปมาโดยระบบของเกมแบบไม่ได้ 

หยุดพัก

“ระ...รีบฆ่านางเด็กนั่นซะ! เร็วเข้า!”

กลุ่มคนชุดดำชี้มาที่ฉันพร้อมกับตะโกนเสียงดัง  พวกปีศาจที่ถูก 

ทำให้เพิ่มขึ้นและกระจายตัวอยู่จนทั่วบริเวณต่างจับจ้องมาที่ฉันและเริ่ม 

เคลื่อนตัวใกล้เข้ามา แต่ให้มาทางนี้ยังดีเสียกว่าให้พวกมันกระจายไปทั่ว 

เป็นไหน ๆ เพราะอย่างน้อยฉันก็ไม่ต้องหมุนตัวไปทางนั้นทีทางนี้ที

กริ๊ก ปั้ก! ปั้ก ปั้ก ปั้ก! ปั้ก!

ฉันยิงหน้าไม้ออกไปเหมือนคนบ้า  จนเมื่อปิดท้ายด้วยเจ้าสองตัว 

สุดท้ายที่วิ่งเข้ามาพร้อมกันก็เป็นอันว่าฉันได้ปราบพวกสัตว์ประหลาดลง 

อย่างราบคาบ

พวกมันไม่ได้งอกออกมามากเท่าที่ฉันคิด แถมยังตัวใหญ่จนทำให้ 

ถูกยิงได้ง่ายด้วย

“แฮก แฮก...”

ฉันลดหน้าไม้ลงพลางหายใจหอบถี่ สองแขนสั่นระริกอย่างไม่อาจ 

ควบคุมได้

ตอนฝึกอยู่บ้านแค่จะจับยังจับไม่ถูกเลยด้วยซ้ำ...
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พอต้องมาถือไว้นาน ๆ แบบนี้แล้วรู้สึกเหมือนจะตายเลย

นี่ใช่เควสต์แน่เหรอ ทรมานกันชัด ๆ 

ฉันกลั้นน้ำตาซึ่งเอ่อคลอขึ้นมาพลางหันมองรอบตัว ความเงียบอันน่า 

ขนลกุโรยตวัลงปกคลมุสถานทีจ่ดังานเลีย้งจนทัว่ทัง้บรเิวณ ทกุคนตา่งมองมา 

ทีฉ่นัด้วยสีหน้าตกตะลึง รวมทัง้พวกเศษเดนจากอาณาจักรศกัดิส์ิทธิ์ทีก่่อเหต ุ

เลวร้ายนี้ขึ้นมาด้วย

แหะ ๆ ดูเหมือนปีนี้จะได้เป็นซูเปอร์สตาร์ชิมแปนซีอีกแล้วแฮะ

ฉันยิ้มแหย ลมวูบหนึ่งพัดผ่านมาพอดีจนทำให้ทุกคนสะดุ้ง จากนั้น 

ไม่นาน... 

แปะ 

เสียงปรบมือก็ดังมาจากที่ไหนสักที่

แปะ แปะ แปะ... 

หลังจากมีคนเริ่ม เสียงปรบมือก็ดังตามมาอย่างต่อเนื่องราวกับฟ้าร้อง

“ให้ตายสิ เลดี้แห่งเอคคาร์ตช่วยชีวิตพวกเราไว้!”

“โอ้ พระเจ้า! ถ้าไม่มีเลดี้ พวกเราจะทำยังไง...!”

“ขอบคุณจริง ๆ ครับเลดี้! ผู้ช่วยชีวิตของข้า!”

เสียงโห่ร้องสรรเสริญที่หลั่งไหลเข้ามาทำให้ฉันได้แต่อ้าปากค้างทำอะไร 

ไม่ถูก ตอนนั้นเอง...

<SYSTEM> ~Main Quest : มาเป็นราชินีแห่งเทศกาลล่าสัตว์ 

กันเถอะ!~

[ข้อหนึ่ง ช่วยทุกคนจากอันตราย] ภารกิจสำเร็จ!

<SYSTEM> คณุไดร้บัรางวลั [คา่ความชอบของพระเอกทกุคน +5%]  

และ [ชื่อเสียง +50]

(ชื่อเสียง total : 80)

ชื่อเสียงที่ฉันไม่ได้ต้องการพุ่งขึ้นเสียเยอะเชียว

โอ้ ถ้าให้ค่าความชอบเยอะเท่านี้บ้างก็ดีสิ

ถงึอยา่งนัน้ [คา่ความชอบของพระเอกทกุคน +5%] กไ็มไ่ดถ้อืวา่แยน่กั 
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ในฐานะรางวลัตอบแทนความยากลำบาก เพราะคา่ความชอบขององคร์ชัทายาท 

ที่อันตรายกว่าคนอื่นได้เพิ่มขึ้นจนออกห่างจากความตายมามากโขทีเดียว

แม้ฉันจะต้องตกอยู่ในสภาพอ่อนเปลี้ยเพลียแรงเพราะโดนระบบเกม 

เหวี่ยงไปมา แต่เท่านี้ก็นับว่าเจ้าเกมใจดีกับฉันมากแล้วละนะ

ฉันยังมองเห็นตัวอักษรสีขาวที่ส่องสว่างอยู่บนหัวพวกเขาท่ามกลาง 

ผู้คนที่รายล้อมเข้ามาหาฉันจนแน่นขนัดไม่เหลือช่องว่างได้อย่างชัดเจน

/[ค่าความชอบ 27%]/

ตั้งแต่เรย์โนลด์ที่วิ่งเข้ามาใกล้ฉันที่สุด

/[ค่าความชอบ 30%], [ค่าความชอบ 9%]/

เดอร์ริคและคัลลิสโต

/[ค่าความชอบ 20%]/

ไปจนถึงวินเทอร์

พวกเขาเพียงแค่มองฉันอยู่เฉย ๆ ไม่ได้รีบเข้ามาหาแต่อย่างใด ต่างกับ 

ตัวประกอบคนอื่น ๆ ที่เข้ามาชมเชยและขอบอกขอบใจกันจนปากจะฉีก

...ลองถ้านางเอกในโหมดปกติทำแบบนี้สิ ตาเจ้าพวกนั้นคงกลายเป็น 

รูปหัวใจและรีบวิ่งเข้ามาหาเธอกันแล้วแหละ

จะว่าไป ไม่มีพระเอกคนไหนเต็มใจจะปกป้องฉันอยู่แล้ว โดยเฉพาะ 

พวกพี่ชายแต่เพียงในนามนั่น ถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่ได้เศร้าเสียใจหรือท้อแท้ 

เลยสักนิด

ไม่จำเป็น

/[ค่าความชอบ 60%]/

เพราะฉันมีพระเอกที่ตัดสินใจจะยอมวางเดิมพันทุกอย่างอยู่แล้วน่ะสิ

ทำไมทหารกองหนุนทุกกองพลถึงเพิ่งถูกระดมมาหลังจากเหตุวุ่นวายจบลงไป 

แล้วล่ะ ฉันได้แต่มองดูบรรดาทหารรักษาพระองค์ที่อัดกันเข้ามาทางประตู 

ทางเข้าซึ่งมีเพียงประตูเดียวอยู่เงียบ ๆ 

ท่ามกลางทหารในเสื้อเกราะสีเงินนั้นมีคนที่ใส่ชุดคลุมยาวสีทองปะปน 

อยู่ด้วยประมาณสามถึงสี่คน พวกเขาคือจอมเวทหลวงนั่นเอง เหล่าจอมเวท 

เขา้ตรวจสอบปศีาจทัง้หลายทีอ่อ่นยวบลงไปแลว้กึง่หนึง่ กอ่นจะใหค้ำยนืยนัวา่ 
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พวกมันตายหมดแล้ว

“พวกมันเปราะบางต่อการโจมตีด้วยพลังเวท จึงไม่ค่อยถูกนำมาใช้ 

สำหรับต่อสู้เท่าไร...”

หลังจากฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้ว แม้จะไม่ได้รู้ดีทั้งหมด แต่ฉันคิดว่า 

กลุ่มคนชุดดำน่าจะเอาปีศาจที่เพิ่มจำนวนได้ไม่จำกัดและเชี่ยวชาญด้านการ 

ใช้กำลัง เพราะเล็งเห็นว่านี่คืองานแข่งขันล่าสัตว์ที่เหล่าจอมเวทถูกสั่งห้าม 

ไม่ให้เข้าร่วม

ในงานเลี้ยงที่ถูกจัดขึ้นอย่างงามสง่านี้ แทบไม่มีชนชั้นสูงที่ปรากฏตัว 

พร้อมอาวุธในมืออย่างฉันเลย ยิ่งเป็นคนที่มีอาวุธเวทมนตร์ยิ่งแล้วใหญ่  

เพราะก่อนเข้างานก็มีการตั้งด่านตรวจไปแล้วชั้นหนึ่ง

แต่ไหนแต่ไรมา ศักดิ์ศรีของเหล่าชนชั้นสูงที่เข้าร่วมเทศกาลแข่งขัน 

ล่าสัตว์ทุก ๆ ปีก็คือการคว้าชัยชนะมาให้ได้ด้วยทักษะและสัญชาตญาณนักล่า 

ที่ติดตัวมาแต่เกิดโดยไม่ใช้ความช่วยเหลือจากพลังเวท ดังนั้นการโจมตีจาก 

หน้าไม้เวทสายฟ้าของฉันจึงเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ใช้ได้ผล

ถอืวา่การเดนิเรือ่งคอ่นขา้งเขา้ใจไดล้ะนะ เปน็เกมทีม่เีรือ่งราวเบือ้งหลงั 

อย่างที่คิดไว้จริง ๆ 

ว่าแต่ วินเทอร์เข้ามาได้ยังไง

คำถามผุดขึ้นมาอีกครั้ง แต่กลับไร้หนทางจะได้มาซึ่งคำตอบ

การขัดขืนของพวกเศษเดนจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้รุนแรง 

อย่างที่คิด ราวกับพวกเขาใช้เรี่ยวแรงไปกับการบงการปีศาจจนหมดแล้ว  

คนเหล่านั้นกลายสภาพไปเป็นหนูในขวดโหลและถูกจับกดลงพื้นภายในเวลา 

ไม่นาน

“ปล่อยข้า! ปล่อยข้าเดี๋ยวนี้! พวกเจ้านี่ไม่เกรงกลัวต่อพระเจ้าบ้างเลย 

หรืออย่างไร!”

ฉันแอบมองพวกเขาจากที่ไกล ๆ เพราะอยากรู้เหลือเกินว่าคนพวกนั้น 

มันเป็นมนุษย์ประเภทไหนกันแน่

องค์รัชทายาทไล่กระชากผ้าที่ปิดหน้าพวกนั้นซึ่งกำลังดิ้นรนตะเกียก- 

ตะกายสภาพทุเรศทุรังออกทีละคน

“คะ...คิดว่าจะจบแค่นี้รึ คัลลิสโต เรกูลุส...!”
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ผู้นำของพวกนั้นคือหญิงชราตามคาด จากนั้นใบหน้าของอีกห้าคน 

ที่เหลือก็ถูกเปิดเผยออกมาตามกัน น่าตกใจทีเดียวที่ได้เห็นว่ามีผู้หญิงรูปร่าง 

ผอมแห้งสามคนและเด็กผู้ชายอายุสิบกว่าขวบสองคนอยู่ในนั้นด้วย

“พระเจ้าทรงกำลังจับจ้องคนโหดเหี้ยมอำมหิตผิดมนุษย์เช่นเจ้า!  

พวกข้าจะต้องฉีกร่างเจ้าออกเป็นชิ้น  ๆ  แล้วเอากลับอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้า 

เคยเหยียบย่ำให้จงได้...!”

หญิงชรายังดิ้นรนและพ่นคำผรุสวาทใส่องค์รัชทายาทจนถึงที่สุด  

ทว่าถึงคำพูดของเธอจะน่ากลัวเพียงใดก็ตาม คัลลิสโตก็ยังมีท่าทีเฉยชา  

มิหนำซ้ำยังโบกไม้โบกมือด้วยสีหน้าเบื่อหน่ายอีกต่างหาก

หญิงชราซึ่งเป็นผู้นำและผู้หญิงคนอื่น  ๆ  ถูกเหล่าอัศวินลากออกไป  

เหลือเพียงเด็กน้อยสกปรกมอมแมมสองคน อัศวินตั้งใจจะลากพวกเขา 

ออกไปด้วย แต่องค์รัชทายาทยกมือห้ามไว้เสียก่อน เขาหันไปมองหัวหน้า 

ทหารรักษาพระองค์ก่อนจะเอ่ยปากถาม

“เหตุใดจึงมากันช้านัก”

“คะ...คือ...บริเวณโดยรอบงานเลี้ยงมีเวทป้องกันคลุมอยู่พ่ะย่ะค่ะ  

กระหมอ่มเรยีกบรรดาจอมเวทหลวงใหม้าชว่ยกนัถอนเวทแลว้ แตพ่ลงัเวทนัน้ 

แข็งแกร่งเกินไป...”

ความอับอายทำให้ผู้บัญชาการหน่วยทหารรักษาพระองค์ไม่อาจ 

พูดต่อได้ องค์รัชทายาทพยักหน้ารับอย่างไม่ถือสาหาความ

“ฝีมือเจ้าพวกนี้สินะ”

นัยน์ตาสีแดงฉานน่าสยดสยองของเขาพุ่งตรงไปยังเด็ก ๆ ที่ยังเหลืออยู ่

ราวกับเข้าใจเหตุผลของเหล่าทหารแล้ว

เมื่อถูกเปิดเผยใบหน้าเช่นนี้ หากเป็นเด็กน้อยปกติทั่วไปคงจะกลัวจน 

ตัวสั่น แต่เด็กพวกนี้กลับไม่ยี่หระต่อทุกสายตาที่พุ่งตรงมาหาพวกตนเลย 

สักนิด แววตาว่างเปล่าซึ่งเอาแต่เหม่อมองฟ้าดูแล้วน่าขนลุก

“ค้นตัวดูให้ทั่ว”

บรรดาอัศวินพากันกระชากเสื้อผ้าที่เด็ก  ๆ  ใส่อยู่ออกมาตามคำสั่ง 

ขององค์รัชทายาทอย่างรุนแรง ผ่านไปไม่นานพวกเขาก็ตะโกนดังลั่น

“เจอเครื่องขยายพลังเวทพ่ะย่ะค่ะ”
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สิ่งของหน้าตาคล้ายชิปการ์ดสี่เหลี่ยมอันเล็กถูกติดอยู่ที่ติ่งหูของเด็ก  ๆ 

เครื่องขยายพลังเวท...หรือว่าเป็นจอมเวทงั้นเหรอ

จอมเวทหลวงค่อย ๆ ดึงชิปออกจากตัวเด็ก ๆ อย่างระมัดระวัง ก่อนที่ 

เด็กทั้งสองที่ไร้การขัดขืนมาตลอดจะล้มหน้าคว่ำลงไปกับพื้นเหมือนตุ๊กตา 

ทันทีที่เครื่องมือนั่นถูกดึงออกจากตัว

ภาพนั้นทำให้ฉันตกใจจนสะดุ้ง ทว่าองค์รัชทายาทกลับไม่มีความ 

เมตตาปรานีเห็นพวกเขาเป็นเด็กเลยแม้แต่น้อย

“ลากไปขังไว้ในคุกใต้ดิน”

“พ่ะย่ะค่ะ!”

เหล่าอัศวินผู้ซื่อสัตย์จับคอเสื้อเด็ก  ๆ  ไว้อย่างแรง แต่ก่อนที่พวกเขา 

จะลากเด็ก ๆ ออกไปนั้น...

“เดี๋ยว รอก่อนพ่ะย่ะค่ะ!”

ใครคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาท่ามกลางกลุ่มอัศวิน ชายหนุ่มผู้เป็น 

เจ้าของเส้นผมสีเงินพลิ้วไสวไม่ใช่ใครอื่น วินเทอร์นั่นเอง

“มีอะไรหรือ มาร์ควิสเบอร์ดันดี”

“ฝา่บาท เรือ่งเดก็ ๆ พวกนีโ้ปรดใหเ้ปน็หนา้ทีก่ระหมอ่มเถดิพะ่ยะ่คะ่...”

วินเทอร์วิ่งมาบังพวกเด็ก ๆ ไว้ก่อนจะก้มหัวขอร้องด้วยความนอบน้อม  

องค์รัชทายาทจึงเอียงคออย่างนึกสงสัย

“ทำไมล่ะ”

“เห็นได้ชัดว่าเด็ก  ๆ  สองคนนี้ถูกล้างสมองผ่านการสะกดจิตมาเป็น 

เวลานาน จึงไม่อาจคิดอ่านได้ตามปกติพ่ะย่ะค่ะ”

“แล้ว?”

“กระหม่อมแก้ได้พ่ะย่ะค่ะ หากเราฟื้นความทรงจำให้พวกเขาจำพวก 

เศษเดนที่เหลือได้ น่าจะเป็นประโยชน์กว่าการฆ่าผู้บริสุทธิ์เหมือนในคดี 

ลักพาตัวแห่งไวเคานต์ซีนะพ่ะย่ะค่ะ”

วินเทอร์อธิบายเหตุผลที่เขาควรได้รับช่วงต่อในการจัดการกับเด็ก  ๆ   

ด้วยความใจเย็นตั้งแต่ต้นจนจบ

แต่ฉันรู้ได้ไม่ยากว่าตอนนี้เขากำลังจริงจังแค่ไหน เพราะชายหนุ่มคนนี ้

คือคนที่กล้าข่มขู่บุตรีของดยุกอย่างไม่ลังเลเพื่อปกป้องเด็ก ๆ ที่ตนช่วยมาจาก 
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กลุ่มต่อต้านเวทมนตร์

“มาร์ควิส นี่ไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ เช่นที่เกิดในไวเคานต์ซี”

ทว่าองค์รัชทายาทกลับปัดข้อเสนอของวินเทอร์ตกไปอย่างไม่ไยดี

“พวกมันกล้าบุกมาโจมตีถึงในงานเลี้ยงของพระราชวัง ดังนั้นพวกที่ 

พลอยติดร่างแหไปด้วยไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรก็ตาม  ย่อมต้องได้รับโทษ 

ประหารทันทีเช่นกัน”

“แต่ฝ่าบาท พวกเขาทำไปโดยไร้สติ การจะตัดสินให้โทษเทียบเท่ากับ 

คนร้ายตัวจริงมันโหดร้ายเกินไปนะพ่ะย่ะค่ะ ขอฝ่าบาทโปรดทรงเมตตาเด็ก ๆ  

สักนิด...”

“พอแล้ว ลากพวกมันไป”

องค์รัชทายาทพูดตัดบทราวกับไม่ต้องการฟังอีก  วินเทอร์ได้แต่ 

มองตามเด็ก ๆ ที่ถูกลากไปด้วยแววตาเหม่อลอย

ทำไมเขาต้องทำถึงขนาดนี้ด้วย

จู่  ๆ  ก็มีคำถามนี้ผุดขึ้นมาในใจ แต่พอนึกถึงเด็กน้อยหน้ากากสัตว์ 

ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มแล้ว ฉันไม่สามารถพูดพล่อย ๆ ว่าเขาทำเกินตัวได้จริง ๆ 

ฉันขยับตัวไปขวางไว้ขณะที่เหล่าอัศวินกำลังจะลากเด็ก ๆ ออกไป

“หม่อมฉันเห็นด้วยกับคำพูดของมาร์ควิสเบอร์ดันดีเพคะ”

เสียงแผ่วเบาดึงทุกความสนใจให้พุ่งมาหาฉัน นอกจากวินเทอร์กับ 

องค์รัชทายาทแล้ว พวกพระเอกทุกคนก็รวมอยู่ในจำนวนคนที่สนใจฉันด้วย 

เช่นกัน

นัยน์ตาสีฟ้าเข้มที่ทิ่มแทงมาพาให้รู้สึกเจ็บจี๊ด  ๆ  ขึ้นมาตามผิวหนัง  

ไม่ว่าจะเป็นแววตาของเดอร์ริคที่ยืนหน้าตึงหรือของเรย์โนลด์ที่ขมวดคิ้ว  

(ซึ่งปกติก็ขมวดอยู่แล้ว) ก็ตาม

‘อยู่เฉย ๆ อย่าเสนอหน้า’ 

ฉันรู้สึกถึงแรงกดดันที่ว่านี้ แต่ก็เอ่ยปากพูดโดยไม่คิดสนใจ

“โปรดประทานอนุญาตให้มาร์ควิสเป็นผู้ดูแลเด็ก  ๆ  เพื่อให้เขารื้อฟื้น 

ความทรงจำขึ้นมาเถอะนะเพคะ ฝ่าบาท”

“...อะไรนะ”

องค์รัชทายาทขมวดคิ้วเหมือนได้ยินไม่ชัด ฉันเหลือบมองด้านบน 
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เส้นผมสีทองที่เริ่มกะพริบก่อนจะพูดต่อช้า ๆ 

“ร่องรอยถูกทำร้ายมีให้เห็นชัดถึงเพียงนี้  หม่อมฉันจึงคิดว่าโทษ 

ประหารเป็นโทษที่หนักเกินไปเพคะ”

ว่าแล้วก็ชี้มือไปยังเด็ก  ๆ  ที่ถูกบรรดาอัศวินจับคออยู่ บริเวณลำคอ 

ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจนจากเสื้อผ้าที่ย้วยลงมานั้นเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำและ 

แผลเป็นมากมาย

ทุกคนที่มามุงดูต่างเบิกตาโตแล้วหันไปซุบซิบกันราวกับเพิ่งสังเกตเห็น 

รอยพวกนี้ ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อพวกเด็ก ๆ เริ่มมีมากขึ้นเรื่อย ๆ 

“เฮอะ”

องค์รัชทายาทยิ้มเย็น ดวงตาสีแดงเป็นประกายวาววับราวกับไม่พอใจ 

ที่ฉันก้าวออกมาเสียเต็มประดา

“นี่เลดี้เริ่มพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นไปในบ้านเมืองตั้งแต่ 

เมื่อไรกัน”

“เช่นนั้นแล้ว ทรงหมายความว่าหม่อมฉันพูดเรื่องพวกนี้ไม่ได้ทั้งที่ 

เป็นคนยิงพวกมันจนตายหรือเพคะ”

ฉันถามพลางหันมองไปรอบตัว เหล่านางกำนัลและมหาดเล็กต่าง 

กระจายตัวกันเก็บกวาดซากปีศาจที่นอนหมดสภาพอยู่ทั่วบริเวณ แม้จะรู้สึก 

กระดากอายอยู่บ้างที่ต้องพูดเรื่องนี้ออกมาจากปากตัวเอง แต่ถึงอย่างไร 

หลักฐานที่สื่อถึงผลงานอันยอดเยี่ยมของฉันก็มีให้เห็นอยู่ตำตา

องค์รัชทายาทเงียบไปเมื่อได้ยินที่ฉันพูดและเอาแต่จ้องมองฉันอยู่ 

อย่างนั้น

โธ่เอ๊ย พูดไม่ออกละสิ

ด้านบนหัวเขาเริ่มกะพริบอย่างน่าหวั่นใจ ฉันเลยรีบก้มหน้าเพื่อบังคับ 

ตัวเองให้ขอร้องเขาซ้ำ ๆ 

“ทั้งสองยังเป็นเด็กอยู่เลยนะเพคะ โปรดทรงเมตตาพวกเขาเถิดเพคะ  

ฝ่าบาท”

ฉันไม่ได้ทำแบบนี้เพื่อช่วยวินเทอร์ แต่ฉันมันก็แค่มนุษย์คนหนึ่ง 

ที่ยังมีศีลธรรม ฉันปล่อยให้มันเลยเถิดไปมากกว่านี้ไม่ได้

พวกเขากำลงัจะตอ้งตายแคเ่พราะถกูใชง้านและโดนขวา้งทิง้อยา่งไมไ่ยด ี
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เหมือนเศษขยะ...ฉันยืนดูอยู่เฉย ๆ  ไม่ได้หรอก เพราะอย่างนั้นถึงทำแบบนี้ 

ลงไป 

แบบที่คนอย่างฉันไม่น่าทำ

ฉันรู้สึกได้ว่าดวงตาคมกริบกำลังจ้องมองมาที่ฉันซึ่งกำลังก้มหัวอยู่  

และแล้ว...

“...จับเด็กพวกนี้ไปใส่รถม้าประจำตระกูลมาร์ควิสแห่งเบอร์ดันดีซะ”

ในที่สุดองค์รัชทายาทก็อนุญาต แต่น้ำเสียงฟังดูไม่ค่อยพอใจนัก  

ฉันเงยหน้าขึ้นมาเหลือบมองค่าความชอบของเขาทันที โชคดีที่มันยังเป็น 9%  

อยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ขณะกำลังนึกโล่งใจอยู่นั้น หน้าต่างสี่เหลี่ยมสีขาวก็ปรากฏขึ้นมาพอดี

<SYSTEM> ชือ่เสยีงของคณุเพิม่ขึน้ +10 จากชือ่เสยีงดา้นดทีีเ่พิม่ขึน้  

(total : 90)

ชื่อเสียงเพิ่มขึ้นทั้งที่ฉันไม่ได้ตั้งใจ ฉันจ้องมองหน้าต่างระบบด้วย 

สายตาฉงนสนเท่ห์ ก่อนที่...

“ไม่เห็นเคยรู้ว่าเลดี้มีจิตใจเมตตาเช่นนี้”

องค์รัชทายาทจะเหน็บฉันจนถึงที่สุด

“ข้าอุตส่าห์คิดว่าจะมอบรางวัลให้เลดี้ต่างหาก แต่เห็นจะไม่จำเป็น 

เสียแล้ว”

เขาเดินผ่านฉันไปทั้งอย่างนั้น

เชอะ ไอ้คนใจแคบ ใครเขาอยากได้รางวัลจากนายกันยะ

ฉันบ่นพึมพำในใจขณะมองดูองค์รัชทายาทเดินไกลออกไปเรื่อย  ๆ   

ก่อนจะต้องรู้สึกแปลกใจ...

/[ค่าความชอบ 10%]/

เพราะค่าความชอบของคัลลิสโตเพิ่มขึ้น 1%

เท่ากับว่าฉันผ่านตอนนี้ไปได้อย่างปลอดภัยแล้วใช่ไหม

ถึงจะเกือบเป็นลมล้มพับเพราะพวกปีศาจที่ออกอาละวาดแบบไม่ทัน 

ให้ตั้งตัว แต่ผลลัพธ์ที่ออกมาก็ไม่ได้เลวร้ายนัก เพราะฉันได้ค่าความชอบ 
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ขององค์รัชทายาทเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด นอกจากนั้นยังดูเหมือนงานแข่งขัน 

ล่าสัตว์จะถูกยกเลิกเพราะเรื่องในวันนี้อีกด้วย

ได้โปรด เป็นแบบนี้ต่อไปเถอะนะ...แล้วขอร้องละ ไม่ต้องเอาอะไร 

ออกมาอีก ทั้งเมนเควสต์ ทั้งเรื่องอื่น

หรือต่อให้มันออกมาอีกฉันจะไม่ยอมทำเป็นครั้งที่สองแน่ นอกจาก 

จะไม่สบายตัวเพราะไม่ได้ขยับร่างกายเองแล้ว เรื่องพวกนี้ล้วนไม่ใช่สิ่งที่ 

ควรจะทำทั้งสิ้น

พอได้ผ่อนคลายหลังจากที่องค์รัชทายาทหายไปแล้ว ฉันก็เริ่มรู้สึก 

ปวดเมื่อยเนื้อตัวขึ้นมาทันที

ต้องนอนเดี๋ยวนี้เลย ไม่งั้นตายแน่

ฉันหันมองไปรอบ  ๆ ดูเหมือนสถานการณ์จะได้รับการจัดการจน 

เกือบจะกลับมาเป็นปกติแล้ว มีหลายคนได้รับบาดเจ็บจนถึงกับต้องแบกขึ้น 

เปลหาม แต่โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอันตรายถึงชีวิต

ต้องรีบไปหาเอมิลี่ให้เร็วที่สุดแล้วสิ

ฉันไม่รู้หรอกว่าห้องแต่งตัวต้องอยู่ทางไหน แต่ฉันยังไม่อยากเอาตัว 

ไปอยู่ใกล้พวกพี่ชายที่หายหัวไปตลอดงานในตอนนี้

ฉันต้องเป็นฝ่ายไปหาเอมิลี่ เพราะทางเข้ามาในตัวงานเลี้ยงตอนนี้ 

ถกูควบคมุอยา่งเขม้งวด ยกเวน้เพยีงบรรดาทหารรกัษาพระองคท์ีม่าดว้ยเรือ่ง 

การโจมตีนี้เท่านั้น

ชนชั้นสูงคนอื่น  ๆ  ก็ต้องให้การกับบรรดาทหารรักษาพระองค์และ 

จอมเวทเพียงสั้น ๆ ก่อนจะออกจากงานไปทีละคนสองคนหลังจากยืนยันแล้ว  

ฉันสะพายหน้าไม้และกำลังจะเดินลากสังขารไปเข้าแถวกับเขาด้วยอีกคน  

แต่ทว่า...

“...เลดี้เพเนโลเป”

ใครบางคนกลับเรียกฉันไว้เสียก่อน ฉันไม่ได้ตกใจอะไรเพราะมันเป็น 

เรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับการเดินเรื่องของเกม

ฉันค่อย  ๆ  หันกลับไปช้า  ๆ งานเลี้ยงที่เริ่มขึ้นในยามอาทิตย์อัสดง 

บัดนี้ถูกปกคลุมไปด้วยความมืดมิด แสงจากหลอดไฟไม่กี่หลอดที่เหลือรอด 

จากการทำลายล้างของเหล่าปีศาจช่วยส่องให้เห็นใบหน้าของคนที่เรียกฉันไว ้
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แค่เพียงเลือนราง

/[ค่าความชอบ 20%]/

แต่แม้จะอยู่ท่ามกลางความมืด ฉันก็ยังแยกเหล่าพระเอกออกได้อย่าง 

ง่ายดาย

“มาร์ควิส”

ฉันรู้สึกกระอักกระอ่วนอยู่หน่อย  ๆ เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเรียก 

วินเทอร์ด้วยคำนี้

ก็ก่อนหน้านี้เล่นไปถือดีพูดจาเป็นกันเองกับเขาเสียขนาดนั้น...

ในเมื่องานเต้นรำใส่หน้ากากมันจบไปแล้ว  ถ้าฉันยังพูดแบบนั้น 

อีกละก็ ได้เป็นเรื่องแน่

ระหว่างที่ฉันกำลังฝึกพูดคำว่า  ‘มาร์ควิส’  ที่ยังไม่ชินปากในใจอยู่นั้น  

วินเทอร์ก็เดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าฉันด้วยความรวดเร็ว นัยน์ตาของเขายังเป็น 

สีที่คุ้นเคยต่างจากชื่อเรียกลิบลับ

“ที่เลดี้ช่วยเหลือเมื่อครู่...ข้าขอขอบคุณจากใจจริงครับ”

เขาก้มหน้าให้ฉันด้วยความสุภาพนอบน้อม

อืม ก็คิดไว้อยู่แล้วแหละว่านายต้องทำแบบนี้

ตอนนี้ฉันกลายเป็นผู้มากประสบการณ์ประจำโหมดยากไปแล้ว 

จึงตอบไปอย่างไม่ใส่ใจเท่าไรนัก

“ข้าไม่ได้ออกหน้าเพื่อช่วยมาร์ควิสโดยเฉพาะนี่คะ ฉะนั้นมาร์ควิส 

ไม่จำเป็นต้องขอบคุณข้าหรอกค่ะ”

คำพูดถ่อมตัวถูกเปล่งออกมาอย่างลื่นไหลตรงข้ามกับความรู้สึก 

แปลกประหลาดในใจอย่างสิ้นเชิง

“นั่นก็ใช่ แต่ว่า...”

“...”

“เลดี้เองก็ช่วยคนอื่นจนเกินกำลังด้วยไม่ใช่หรือครับ ช่วยข้าด้วย”

เขาเงยหน้าขึ้นก่อนจะส่งสายตามาทางมือฉันที่กุมกันไว้อย่างเรียบร้อย

ฉันเผลอก้มลงมองตามสายตาเขาก่อนดวงตาจะเบิกโตขึ้นช้า ๆ  เพราะ 

ฉันเพิ่งมารู้เอาตอนนี้เองว่ามือทั้งสองของฉันสั่นระริกอยู่เป็นระยะ

นั่นสินะ ฉันใช้งานร่างกายที่ไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงนี้หนักเกินไปจริง ๆ 
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แขนฉันไม่มีแรงพอจะยิงหน้าไม้ด้วยซ้ำ แต่ที่ฉันสั่นขนาดนี้ใช่เพราะ 

ใช้ร่างกายหนักเกินไปเพียงอย่างเดียวเสียเมื่อไร

ถึงจะทำเป็นนิ่งก็เถอะ แต่ความจริงฉันนี่ละที่หวาดกลัวกับเรื่องที่ 

เกิดขึ้นมากกว่าใคร

ทัง้พวกปศีาจมากมายทีว่ิง่หอ้มาหาฉนัคนเดยีว ทัง้เงาของเทา้ใหญย่กัษ ์

ซึ่งถูกยกขึ้นสูงเพื่อจะเหยียบฉัน ไหนจะร่างกายกับมือไม้ที่ขยับเคลื่อนไหว 

เหมือนเป็นบ้าอย่างที่ฉันควบคุมไม่ได้อีก

ฉันหลับตาลงแน่นโดยไม่รู้ตัวทันทีที่ภาพอันน่าสยดสยองเหล่านั้น 

ผุดขึ้นในหัวอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ฉันพยายามจะไม่แสดงออกให้มากที่สุด  

พลางเลื่อนมือสั่น ๆ ทั้งสองข้างไปจับประสานซ่อนไว้ด้านหลังแทน

“ต่อให้เป็นคนอื่นก็คงทำแบบข้า ท่านไม่จำเป็นต้อง...”

“ไม่ได้หรอกครับ”

ฉันพยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุด ทว่าวินเทอร์กลับปฏิเสธมันอย่าง 

ไม่ไยดี

“ข้ามั่นใจว่าไม่มีใครหาญกล้าได้เท่ากับเลดี้แน่นอนครับ แม้จะเป็น 

ปีศาจที่สามารถปราบได้ง่ายปานนั้นก็ตามที...”

จู่  ๆ  เขาก็หยุดพูดไปเฉย  ๆ  ก่อนจะขมวดคิ้วมุ่น เหมือนคนที่กำลัง 

เจ็บปวดกับอะไรบางอย่าง

...หรือเขาจะรู้สึกผิดเพราะปกปิดเรื่องที่ตัวเองเป็นจอมเวทไว้จนถึง 

ที่สุดเลยทำอะไรไม่ได้

ฉันไม่เข้าใจว่าวินเทอร์จะลำบากใจอะไร การที่คนเราจะเห็นแก่ตัว 

เพื่อความปลอดภัยของตัวเองมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายสักหน่อย

อีกอย่างเขาเองก็ทำทุกอย่างเท่าที่เขาพอจะทำได้แล้ว เหมือนอย่างฉัน 

ที่ปล่อยให้ร่างกายขยับไปตามระบบเพื่อรักษาชีวิตตัวเอง และได้ช่วยชีวิต 

ตัวประกอบในเกมคนอื่น ๆ ตามที่เกมจัดสรรเป็นผลพลอยได้ไปด้วย

“แคเ่ราทกุคนทำสิง่ทีเ่ราพอจะทำไดใ้นเวลานัน้ใหเ้ตม็ที ่ แคน่ัน้กพ็อแลว้ 

นี่คะ”

ฉันยักไหล่แล้วตอบไปเหมือนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่

“ลองถ้าข้าไม่มีหน้าไม้อยู่กับตัว ข้าก็คงทำอะไรไม่ได้ ต้องโดนปีศาจ 
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ไล่กวดเช่นกันนั่นแหละค่ะ”

“...”

“ท่านมาร์ควิสเองก็พยายามช่วยชีวิตเด็ก  ๆ  อย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่ท่าน 

จะทำได้แล้วนี่คะ ให้ข้าออกไปยืนอยู่ต่อหน้าองค์รัชทายาทเช่นนั้นข้าก็ทำไม่ได้ 

หรอกค่ะ ข้ากลัว”

เป็นคำพูดที่ตรงกับความจริงเสียจนน่าขำ เพราะถ้าวินเทอร์ไม่เป็น 

คนออกหน้าก่อน  และฉันไม่มีความดีความชอบจากการยิงพวกปีศาจ 

เมื่อก่อนหน้านี้ เรื่องเสนอหน้าไปขวางคำสั่งขององค์รัชทายาทอย่างเมื่อกี้ 

คงไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอน

ดวงตาสีน้ำเงินที่จ้องมองฉันที่กำลังขำคิกคักอยู่เงียบ  ๆ  พลันสั่นไหว 

อย่างแรง ก่อนที่...

/[ค่าความชอบ 24%]/

ดา้นบนหวัเขากะพรบิขึน้มา จำนวนทีเ่พิม่ขึน้ถงึ 4% ทำใหฉ้นัเพิง่ไดส้ติ

...เดี๋ยวพอเจอนางเอกก็เปลี่ยนใจแล้ว เจอกับเขาต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ 

หรอก

รอยยิ้มที่ระบายอยู่บนริมฝีปากฉันค่อย ๆ เลือนหายไปช้า ๆ 

“...ขอบคุณที่เอ่ยชมข้านะคะ เช่นนั้นข้าขอตัว”

ฉันรีบจบบทสนทนาทันที  ที่จริงตอนนี้ฉันเหนื่อยล้าจนทนไม่ไหว 

อีกต่อไปแล้ว

จะว่าไป  คนที่มาขอบคุณที่ช่วยชีวิตตัวเองไว้ เพิ่ งมีวินเทอร์แค่  

คนเดียวเองนี่นา

ถึงอย่างไรเขาก็ขึ้นชื่อว่าพระเอก ดังนั้นแม้ฉันจะรู้ดีว่าไม่ใช่ แต่เขา 

ก็ยังมีเยื่อใยหลงเหลือให้กันอยู่ดี ขณะที่ฉันกำลังจะหันไปทางอื่นหลังจาก 

พยักหน้าเป็นเชิงบอกลานั้น

“เลดี้”

ฝ่ามืออบอุ่นรีบคว้าแขนฉันไว้ ฉันจึงหันกลับไปมอง วินเทอร์กำลัง 

มองฉันด้วยสีหน้าที่ไม่อาจบอกได้ว่าเขารู้สึกอย่างไร

“ของที่เลดี้ส่งมาตอบแทน...ข้าได้รับแล้วนะครับ”

เขาขยับปากอย่างลังเลอยู่สักพัก ก่อนจะพูดเสียงกระซิบให้ฉันได้ยิน 
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แค่คนเดียว

“...ถ้าอย่างนั้น ข้าขอให้ของตอบแทนที่เลดี้ช่วยข้าวันนี้บ้างได้หรือไม่ 

ครับ”

ตอนนั้นเอง...

“เพเนโลเป!”

ใครบางคนเรียกฉันเสียงแข็งมาจากด้านข้าง

/[ค่าความชอบ 27%]/

ด้วยความที่รอบตัวมีแต่ความมืด ทำให้ฉันมองเห็นค่าความชอบก่อน 

รูปร่างอีกฝ่ายเสียอีก แต่แค่ฟังน้ำเสียงไม่สบอารมณ์นั่นฉันก็รู้แล้วว่าใคร

“ขอโทษนะครับ ไม่ทราบว่ามีอะไรกับน้องข้าหรือครับ”

“เรย์โนลด์”

แน่นอน คราวนี้เรย์โนลด์โผล่ออกมาราวกับว่าวันนี้คือวันรวมตัว 

พระเอก

นึกว่ากลับไปก่อนแล้วซะอีก...

หมอนี่โผล่มาได้อย่างเหมาะเจาะจนน่าตกใจ เหมือนไม่เคยทิ้งฉันไป 

อย่างไม่ไยดีทั้งที่ฉันอุตส่าห์รั้งแขนเสื้อเขาไว ้ ท่าทางของพ่อหัวชมพูที่ขมวดคิ้ว 

มองฉันกับวินเทอร์ทำให้ฉันสับสน

“มานี่ เพเนโลเป”

เรยโ์นลดเ์รยีกฉนัเพราะเกดิระแวงวนิเทอรท์ีจ่บัแขนฉนัอยู ่ ถงึอยา่งนัน้ 

วินเทอร์ก็ยังไม่ยอมปล่อย เห็นแบบนั้นเรย์โนลด์ยิ่งมีท่าทีก้าวร้าวกว่าเดิม

ทำไมรู้สึกคุ้นแปลก ๆ...

จู่  ๆ  ก็นึกถึงเรื่องในลานฝึกซ้อมขึ้นมา ฉันได้แต่มองไปมาอยู่ระหว่าง 

พวกเขาสองคน ก่อนจะสั่นแขนข้างที่วินเทอร์จับอยู่เบา ๆ 

“...มาร์ควิสคะ”

วินเทอร์ไม่ได้จับฉันแรงเท่ากับพระเอกคนอื่น ๆ หากฉันใช้แรงทั้งหมด 

ที่มีเหมือนที่ทำกับเดอร์ริคกับอิคลิสก็คงหลุดออกมาได้อย่างง่ายดาย

แต่ฉันไม่อยากทำกับพระเอกเพียงคนเดียวที่ปฏิบัติต่อฉันอย่างมี 

มารยาทถึงขั้นนั้น

“มาร์ควิส...”
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ทวา่วนิเทอรก์ลบัไมย่อมขยบัเขยือ้นแมเ้พยีงนดิ ฉนัเงยหนา้ขึน้มองเขา 

ตาโต เสียงของเรย์โนลด์เองก็เริ่มดุดันขึ้นทุกที

“นางบอกให้ปล่อยนี่!” 

“...”

“เฮอะ! ไม่ปล่อยใช่ไหม”

จนสุดท้ายเมื่อเรย์โนลด์พ่อคนเลือดร้อนกัดฟันกรอดพลางย่างสามขุม 

เข้ามาหวังจะดึงฉันออกจากการเกาะกุม ในที่สุดวินเทอร์ก็ค่อย  ๆ  ผละมือ 

ออกไป สัมผัสนั้นไร้เรี่ยวแรงราวกับเจ้าของมือได้ถอดใจเสียแล้ว

ทันทีที่วินเทอร์ปล่อยมือ เรย์โนลด์ก็เข้ามาคว้าตัวฉันอย่างรวดเร็ว 

อย่างกับรออยู่แล้ว ก่อนจะดันให้ฉันไปซ่อนอยู่หลังตัวเองเสียเต็มแรง

หมอนั่นยกยิ้มชั่วร้ายอย่างคนที่ไม่มีอะไรมากวนใจอีกแล้วเริ่มพูดจา 

จิกกัดวินเทอร์อย่างรุนแรง

“ขอโทษด้วยนะครับ มาร์ควิส ดูท่ามาร์ควิสจะอยากลองเด็กใสซื่อ 

อ่อนต่อโลก แต่ช่วยคิดถึงอายุของเจ้าตัวหน่อยเถอะนะครับ หืม”

ฉันตกใจกับคำพูดไร้มารยาทของหมอนั่นจนต้องอ้าปากค้าง ฉันยก 

กำปั้นขึ้นทุบไหล่เขาทันทีโดยไม่รู้ตัว

“บ้าไปแล้วหรือไง ไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อย!”

“เจ้าน่ะเงียบปากไป! เป็นสาวเป็นนางไม่รู้จักกลัวบ้างเลย...!”

เรยโ์นลดห์นัมาตะโกนใสเ่มือ่ฉนัตอบโต ้ ฉนัโกรธจนหวัรอ้นไปหมดแลว้

“หากเจ้ายังจะพูดเช่นนั้นอีกก็ปล่อยข้า ข้าจะไปคนเดียว”

ฉันพูดเสียงเย็นแล้วบิดมือออก ทันใดนั้นเขาก็รีบตะโกนสวนกลับมา 

เหมือนกำลังตกใจ

“จะอะไรก็ช่าง! เจ้าไม่มีทางเลือก เพราะฉะนั้นต่อไปห้ามไปอยู่ใกล้ 

เขาอีก!”

“เจ้านี่มัน...”

“เออ ไปเถอะ ไป ๆ! เฮ้อ เจ้านี่ขี้หงุดหงิดเสียจริง...”

เรยโ์นลดก์า้วมาดา้นหนา้พลางบน่พมึพำ ทำทา่เหมอืนตวัเองตัง้ใจจะไป 

อยู่ก่อนแล้ว

ใครกันแน่ที่ต้องพูดคำนั้นน่ะ
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อารมณร์อ้นของเขาชา่งเหลอืเชือ่จนคำดา่ทอตตีืน้ขึน้มาจนจกุอก แตฉ่นั 

ต้องกดมันลงไปเพราะยังรู้สึกถึงสายตาคมกริบที่จ้องมาจากด้านหลัง

ฉันเหลือบมองไปด้านหลังทั้งสภาพกึ่ง  ๆ  จะโดนเรย์โนลด์ลากไปอยู่ 

รอมร่อ วินเทอร์ยังยืนมองฉันอยู่ที่เดิมก่อนจะเอ่ยปากทันทีที่ได้สบตากัน

“...ข้าจะรอคำตอบนะครับ เลดี้”

ฉันตกใจกับด้านเด็ดเดี่ยวของเขาที่เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกจนได้แต่ 

มองเขาตาโต แต่แล้วฝีเท้าก็หยุดกึกอยู่กับที ่ ตามด้วยเสียงทำลายบรรยากาศ 

ที่ดังมาจากด้านหน้า

“อ้อ เดี๋ยว! ท่านคงไม่มีวันได้คำตอบ เช่นนั้นก็อย่าพยายามเลย!”

“ไม่ค่ะ ไม่เป็นไร”

ฉันรีบให้คำตอบออกไปเพื่อตัดบทเรย์โนลด์ทันที คงเพราะมันเป็น 

คำปฏิเสธ ริมฝีปากเราะรายคู่นั้นถึงหุบลงไปได้เสียที

“ข้าบอกคนส่งสารไว้ว่าข้าไม่ขอรับคำตอบเกี่ยวกับเรื่องของตอบแทน 

น่ะค่ะ”

ฉันพูดเรื่องที่เคยคุยกับเขาตอนเจอกันก่อนหน้านี้ขึ้นมาอีกครั้งก่อนจะ 

ส่งยิ้มให้ ยิ้มแบบที่ไม่อาจส่งให้เขาได้เมื่อครั้งใส่หน้ากาก ก่อนจะมองเข้าไป 

ในดวงตาสีน้ำเงินที่สั่นไหวขึ้นมาอีกครั้งแล้วได้แต่คิด

/[ค่าความชอบ 26%]/

ครั้ งก่อนก็แบบนี้  ทั้ งที่ฉันปฏิ เสธไปอย่างเฉียบขาด  แต่ทำไม 

ค่าความชอบถึงเพิ่มขึ้นได้นะ

ทันทีที่เรย์โนลด์ลากฉันออกมาพ้นงานเลี้ยงกลางแจ้ง

“เลดี้!”

“เพเนโลเป!”

ทั้งเอมิลี่และดยุกที่ยืนรออย่างกระวนกระวายอยู่ตรงทางเข้าต่างพากัน 

วิ่งเข้ามาหาฉันด้วยสีหน้ายินดี

“เลดี้ เป็นอะไรไหมคะ”

“ไม่บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหม หืม”

พวกเขาผลัดกันเข้ามาสำรวจเนื้อตัวฉัน จนฉันได้แต่เอ่ยตอบด้วย 
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สีหน้ามึนงงกับการต้อนรับที่ดูยินดีมากกว่าที่คิด

“ข้าไม่เป็นไรค่ะ ไม่ได้เจ็บตรงไหนด้วย”

“ท่านพ่อไม่จำเป็นต้องห่วงหรอกครับ สงสัยคงเพราะท่านพ่อไม่ได้ 

เห็นนางตอนจัดการพวกปีศาจเสียราบคาบ...”

เรย์โนลด์ที่เริ่มจะกระแนะกระแหนตามนิสัยเป็นอันต้องทำเสียง ‘ซี้ด!’  

แล้วหุบปากฉับทันทีเมื่อเห็นดยุกถลึงตามอง จะว่าไป สีหน้ายับยู่ยี่เพราะ 

ความไมพ่อใจของหมอนัน่กน็า่ดอูยูเ่หมอืนกนันะ ฉนัหนักลบัไปหาดยกุอกีครัง้

“ท่านพ่อไม่บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมคะ แล้วเอมิลี่ล่ะ”

“ข้ามีเรื่องให้ต้องแวะไปที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าระหว่างงานเลยได้ออกมา 

จากงานเลี้ยง โชคดีของข้าที่ไม่ต้องเจอเหตุร้ายนั่น”

“ข้าเองก็ปลอดภัยเพราะมาทำตามคำสั่งของเลดี้ค่ะ!”

“โล่งอกไปที แล้วท่านพี่เดอร์ริคล่ะคะ”

“ตามเสด็จองค์รัชทายาทไปร่วมสอบสวนคนร้ายด้วยน่ะ”

ความจริงเขาจะไปไหนมันก็ไม่ใช่เรื่องของฉัน ฉันแค่ถามไปตาม 

มารยาทเท่านั้นแหละ

“แค่เจ้าไม่เป็นไรข้าก็โล่งอก รู้ไหมว่าตอนได้ยินข่าว พ่อคนนี้ตกใจ 

เพียงใด”

ดยุกยอมตอบทุกคำถามพร้อมกับมองมาด้วยสีหน้าเป็นห่วงเป็นใย  

เขาคงตกใจมากจริง ๆ 

สีหน้าแบบนั้นของดยุกค่อนข้างแปลกใหม่สำหรับฉัน  เลยได้แต่ 

ยกยิ้มแหยแก้เก้อส่งไปให้

“ขอโทษค่ะที่ทำให้เป็นห่วง เรื่องทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วแค่พริบตาเดียว 

เท่านั้นเอง...”

“พวกบ้านี่ กล้าดีอย่างไรกัน!”

หลังจากโล่งอกเมื่อเห็นว่าฉันยังสบายดีแล้ว ดยุกก็ปลดปล่อยความ 

เดือดดาลออกมาทันที

“กลับถึงบ้านเมื่อไร ข้าจะส่งทหารออกมาจับพวกเศษเดนนั่นมาขัง 

แล้วฉีกแขนฉีกขามันทีละตัว เอาให้ไม่เหลือซาก!”

“ท่านพ่อ ท่านพ่อคะ”
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มาอีหรอบนี้ สุดท้ายคงได้ลงเอยด้วยการสาธยายแผนการว่าจะจัดการ 

กับพวกเศษเดนจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์อย่างไรอยู่ตรงหน้างานแน ่ๆ ฉันเลย 

รีบเรียกเขาเสียงเบาเพื่อขัดจังหวะให้ทันเวลา

“ข้าเหนื่อยเหลือเกินค่ะ อยากกลับไปพักเต็มทีแล้ว”

“อ้อ นั่นสินะ รีบไปกันเถอะ! เจ้าก็อย่าถือของหนักนัก เอาหน้าไม้ 

มาให้ข้านี่”

โชคดีที่ดยุกยอมฟังที่ฉันพูดแล้วรีบออกเดิน แต่ฉันไม่ได้ต้องการ 

ให้เขามาถือหน้าไม้ให้ฉันหรอก

“ข้าถือเองค่ะ เลดี้ ส่งมาให้ข้านะคะ!”

ฉันแค่สะพายมันไว้อย่างเดิม แต่ค่อยยังชั่วหน่อยที่ เอมิลี่ยื่นมือ 

เข้ามาช่วย

“ขอบใจนะ เอมิลี่ มันหนักเหมือนจะตายเลยละ”

ฉันหัวเราะหยอกล้อพลางปลดสายหน้าไม้ ตอนสะพายอยู่ฉันก็ไม่รู้ 

หรอก แต่พอส่งมันให้เอมิลี่แล้วตัวฉันเบาลงเยอะจริง ๆ 

“จิ๊ เพเนโลเป เอคคาร์ต คราวหน้าคราวหลังอย่าออกหน้าเวลามีเรื่อง 

อะไรแบบนี้อีกนะ”

ดยุกเหลือบมองฉันแล้วเดาะปาก

“เจ้าน่าจะซ่อนตัวไว้จนกว่าทหารจะมาสิ  นี่อะไร  เลดี้ออกหน้า 

อย่างไม่รู้จักกลัวเกรง! ตอนได้ยินเรื่องเจ้าจากพวกขุนนางที่ออกมาก่อน 

ข้าลมแทบจับ!”

“แต่ข้าก็ทำได้ดีนี่คะ ท่านพ่อ”

ฉันบุ้ยปากเมื่อได้ยินเสียงบ่นกระปอดกระแปดของดยุก

“ข้าตั้งใจเก็บเกี่ยวเรียนรู้จากท่านอาจารย์อย่างเต็มที่  จนสามารถ 

ยิงพวกมันตายหมดอย่างไรล่ะคะ”

แม้ความจริงจะเป็นเพราะระบบเกมช่วย แต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ยังเป็น 

ฮีโร่ของวันนี้อยู่ดีละนะ

ชมกันบ้างเถอะน่า นะ

นี่ฉันต้องมีชีวิตเหมือนเด็กเกกมะเหรกเกเรไม่รู้ประสาไปถึงเมื่อไรกัน  

ถึงจะไม่ค่อยพอใจนัก แต่ฉันก็ไม่ได้หวังอะไรมากหรอก ก็ความคิดคนเรา 
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ใช่ว่าจะเปลี่ยนกันได้ง่าย ๆ นี่นา

ในเมื่อมีหลายคนที่ยังไม่เชื่อทั้งที่เห็นฉันยิงพวกปีศาจอยู่เต็มสองตา  

ก็ย่อมมีคนที่คิดว่าฉันทำได้เพราะโชคช่วยด้วยเช่นกัน

ขนาดฉันเองยังคิดว่าเป็นเพราะโชค...ไม่สิ เป็นเพราะระบบเกม 

ช่วยเลย

“...ใช่”

ทว่าใบหน้าของดยุกที่หยุดเดินแล้วหันกลับมามองฉันอย่างกะทันหัน 

นั้น...

“ข้าภูมิใจจริง ๆ ที่มีเจ้าเป็นลูกสาว เพเนโลเป”

รอยยิ้มปลาบปลื้มอย่างที่ฉันไม่เคยคาดหวังปรากฏขึ้นเต็มใบหน้า  

สัมผัสแผ่วเบาราวกับต้องการให้กำลังใจและชื่นชมที่ ไหล่ข้างหนึ่งนั้น 

ไม่คุ้นเคยเลย

ด้วยเหตุนี้ ความรู้สึกฉันจึงเริ่มจะแปลกออกไปจากเดิม

กระโจมที่ถูกสร้างขึ้นในลานตั้งค่ายพักแรมของตระกูลเอคคาร์ตมีทั้งหมด 

ห้าหลังด้วยกัน ทุกกระโจมล้วนใหญ่โตหรูหราสมกับอำนาจอันสูงส่งของ 

ตระกูลดยุก

แต่ถึงจะดูสะดวกสบายขนาดไหน ลานตั้งค่ายนี้ก็ยังเป็นเพียงสถานที่ 

ชั่วคราว จึงค่อนข้างลำบากเกินไปสำหรับผู้หญิง เพราะแบบนั้นดยุกเลยพูด 

เสนอไปตลอดทางว่าเขาสามารถเตรียมที่ในพระราชวังให้ได้หากฉันต้องการ

“ไม่เป็นไรค่ะ ท่านพ่อ”

ฉันปฏิเสธ มันมีแต่จะยุ่งยากเปล่า  ๆ เพราะป่าที่เป็นเขตล่าสัตว์นั้น 

อยู่ห่างจากวังหลวงมาก กว่าจะขึ้นรถม้ามาถึงก็ต้องใช้เวลานานพอสมควร

ฉันแค่อยากให้เขาปล่อยฉันกลับบ้าน แต่การสอบสวนคดีเรื่องการ 

โจมตียังไม่สิ้นสุด จึงยังไม่มีการตัดสินใจว่าจะยังจัดงานแข่งขันต่อไปหรือไม่

เกมจ๋า ได้โปรดช่วยทำให้มันถูกยกเลิกทีเถอะนะ

ฉันซึ่งโดนรบกวนจากพวกพระเอกซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาตั้งแต่วันงานเลี้ยง 

ได้แต่เฝ้าอธิษฐานด้วยใจปรารถนา

ภาพของกระโจมที่ตั้งอยู่รายล้อมเป็นวงกลมโดยมีกองไฟลุกโชนอยู่ 
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ตรงกลางทำให้ฉันนึกถึงเวลาไปค่ายพักแรม ถ้าเป็นเวลาอื่นฉันคงเดินดู 

อีกหน่อย แต่ตอนนี้สภาพร่างกายฉันไม่ค่อยปกติ เหมือนจะเป็นลมล้มพับ 

ลงไปได้ทุกเมื่อ

“ท่านพ่อ ข้าขอเข้าไปก่อนนะคะ”

“เอาสิ รีบไปพักเถอะ”

ฉันสบตากับดยุกแวบหนึ่งขณะเดินเข้าไปในลานพักแรม

“ทางนี้ค่ะ เลดี้”

ที่พักสำหรับบุตรีดยุกจะอยู่ด้านในสุด ระหว่างที่กำลังเดินตามเอมิลี่ไป  

ฉันเห็นเรย์โนลด์เข้ามาทักทายดยุกก่อนจะเดินมาด้วยกัน

อย่าบอกนะว่ากระโจมข้าง ๆ 

ถา้การแขง่ขนัยงัดำเนนิตอ่ไปไมม่อีะไรเปลีย่นแปลง เหน็ทฉีนัคงไดเ้จอ 

กบัคนทีจ่อ้งจะเหนบ็แนมฉนัอยูต่ลอดอยา่งหมอนีบ่อ่ยทีส่ดุแน ่ๆ ฉนัอธษิฐาน 

อีกครั้ง ขออย่าให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเลย

แต่แม้ฉันจะเดินมาถึงทางเข้ากระโจมตัวเองแล้ว เรย์โนลด์ก็ยังไม่หยุด 

เดินตามมา

ฉันขมวดคิ้วน้อย ๆ ก่อนจะหันกลับไปมองเขา

“...อะไร”

“อะไรล่ะ”

“ทำไมถึงตามมาอยู่ได้”

“คะ...ใคร! ใครตามเจ้า!”

เขาตะโกนตอบคำถามฉันอย่างเกรี้ยวกราดก่อนจะชี้นิ้วไปยังกระโจม 

ข้างตัว

“ก็ตรงนี้มันที่พักข้า”

สิ่งที่ฉันกังวลเป็นเรื่องจริง ฉันเดาะปากในใจแล้วเอ่ยตอบอย่างเย็นชา

“เช่นนั้นก็ฝันดี”

ว่าแล้วก็หันหลังกลับ แต่ขณะที่ฉันกำลังจะเดินไปหาเอมิลี่ที่ยืนรออยู่

“นี่! ชะ...ช้าก่อน!”

หมอนั่นรั้งไว้อีกครั้งจนฉันต้องขมวดคิ้ว

“อะไรอีกล่ะ”
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“ทำไมใจร้อนนักเล่า ใครกวนอารมณ์เจ้านักหนา”

“ข้าเหนื่อย เจ้ามีอะไรก็รีบพูดมา”

ฉันเร่งด้วยความหงุดหงิด แต่เขากลับเอาแต่ยืนลังเลไม่ยอมบอก 

เหตุผลที่ขวางฉันไว้เสียที ผิดจากในเวลาปกติ

เป็นอะไรของเขา

กระทั่งเอมิลี่ยังแอบหลบเข้าไปในกระโจมราวกับอ่านสถานการณ์ 

ไม่ชอบมาพากลระหว่างสองพี่น้องออก

ฉันมองเรย์โนลด์ที่ยังไม่ยอมพูดยอมจาก่อนจะหันหลังให้เขาอีกครั้ง

“ถ้าไม่มีอะไรจะพูดข้าไปแล้วนะ”

“เอ่อ เจ้ามีแผลตรงนี้นี่ เด็กโง่!”

ทันใดนั้นเรย์โนลด์ก็รีบคว้าฉันไว้แล้วชี้ที่คอฉันอย่างโกรธเกรี้ยว

“...แผลหรือ”

ฉันถึงกับงงจนเรย์โนลด์เปลี่ยนมาใช้นิ้วที่ชี้นั่นค่อย ๆ จิ้มมาตรงจุดหนึ่ง 

บริเวณลำคอฉันอย่างระมัดระวัง สัมผัสนั้นแผ่วเบาราวกับเลื่อนมือผ่าน  

เหมือนเจ้าตัวกำลังลังเลว่าจะแตะแผลฉันดีหรือไม่

“ตรงนี้น่ะ”

“อ๊ะ”

เจ็บจัง 

ฉันรู้สึกเจ็บเล็กน้อยทั้งที่ที่ผ่านมาไม่รู้สึกเลย

“จะ...เจ็บมากหรือ”

เรย์โนลด์รีบหดมือกลับทันทีด้วยความตกใจเมื่อฉันส่งเสียงร้องออกมา 

ตามสัญชาตญาณ

ที่จริงมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้น เพราะหากเป็นแผลใหญ่ฉันคงรู้สึกเจ็บ 

มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว ฉันน่าจะโดนข่วนเข้าให้สักที่โดยไม่รู้ตัวระหว่าง 

ง่วนอยู่กับการต่อกรกับพวกปีศาจนั่นแหละ

“ไม่เป็นไร ไม่ได้เจ็บมากหรอก”

ฉันไม่ได้เป็นอะไรก็เลยตอบไปตามความจริง แต่ไม่รู้ทำไมเรย์โนลด์ 

ถึงทำหน้าบิดเบี้ยวราวกับเขาเป็นคนเจ็บเองแบบนั้น

“...รอก่อน”
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เขาหยิบบางอย่างออกมาจากกระเป๋ากางเกง มันเป็นตลับเล็ก ๆ บาง ๆ 

“อะไรน่ะ”

“ยา”

ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมีของแบบนี้ด้วย

“เจ้าพกของพรรค์นี้ติดตัวด้วยหรือ”

“ข้าอุตส่าห์เดินไปเอาให้จากหน่วยปฐมพยาบาลเชียวนะ!”

คำพูดนั้นทำเอาฉันน้ำตาคลอ จะว่าไป ฉันถามสารทุกข์สุกดิบตาม 

มารยาทกับทั้งดยุก เอมิลี่ ถามถึงกระทั่งเดอร์ริคที่ไม่ได้มาด้วยกัน มีแค่ 

เรย์โนลด์คนเดียวเท่านั้นที่ฉันไม่ได้ถาม ฉันจึงมองตามเนื้อตัวเขาแล้วถาม 

ย้อนหลังเอาตอนนี้เสียเลย

“...เมื่อครู่เจ้าบาดเจ็บอย่างนั้นหรือ”

“เฮ้อ...”

เขามองฉันอย่างสมเพชด้วยสีหน้าคล้ายกำลงัพดูว่า ‘นี่ข้าเอาของแบบนี ้

มาทำไมกัน...’ ก่อนจะถอนหายใจอีกครั้งแล้วยอมพูดกับฉันอีกครั้ง

“...ข้าไปเอามาเพราะเจ้านั่นแหละ เด็กโง่”

“เจ้าจะทำอะ...”

“อยู่นิ่ง ๆ”

เรย์โนลด์เปิดฝาตลับออกแล้วเอานิ้วจิ้มลงไปป้ายยาขึ้นมา สารสีเขียว 

ติดหนึบเต็มนิ้ว กลิ่นเหม็นโชยฟุ้งไปทั่ว

ฉันก้าวถอยหลังเพื่อหลีกเจ้าสิ่งนั้น แต่เรย์โนลด์ก็ก้าวพรวดเข้ามาใกล ้

พลางพูดเสียงแข็ง

“บอกให้อยู่เฉย ๆ ไง เจ้านี่นะ เดี๋ยวก็ป้ายมันข้างหัวเสียหรอก”

คำพูดเขาทำเอาฉันหยุดกึก ชายหนุ่มก้มตัวลงมาหาฉันแล้วเริ่มป้ายนิ้ว 

เปื้อนยานั่นลงกับคอฉัน ตรงส่วนที่เขาชี้ว่ามีแผลอยู่เมื่อกี้นี้

“เอ่อ...”

ใบหนา้ของเรยโ์นลดเ์ริม่ใกลเ้ขา้มาทกุท ี จนฉนัรูส้กึถงึลมหายใจของเขา 

ที่รินรดอยู่บริเวณจมูกกับริมฝีปาก

ฉันยืนตัวแข็งทื่อสีหน้ามึนงง ของเหลวเย็นเยียบถูกป้ายลงบนผิวหนัง  

ฉันรู้สึกแปลกจริง ๆ 
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“...ไอ้หมอนั่นไม่ทันสังเกตว่าเจ้ามีแผลตรงนี้ละสิ ใช่ไหม”

เขาถามขณะกำลังแต้มยาลงบนแผลให้ฉัน ฉันที่มัวยืนตัวแข็งเลย 

ตอบกลับไปช้ากว่าที่ควร

“...ไอ้หมอนั่นหรือ”

“ก็ตาแก่เมื่อครู่นี้อย่างไร”

ฉันยังจำอายุของวินเทอร์ที่เห็นจากประวัติส่วนตัวในเกมได้

ยี่สิบห้า หรือว่าจะยี่สิบหกกันนะ...

จริง  ๆ  แล้วเขาไม่ได้อายุมากขนาดนั้น ถึงอย่างนั้นก็เป็นความจริง 

ที่เขาคือพระเอกที่มีช่วงอายุห่างกับนางเอกมากที่สุด

แต่ไม่ว่าอย่างไร นั่นเป็นเพียงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับ  ‘นางเอก’  

เท่านั้น ดังนั้นเมื่อคิดถึงวันข้างหน้าแล้วฉันไม่ควรเอาตัวเองไปอยู่ใกล้วินเทอร์  

ทว่าก็ไม่ควรทำตัวเป็นปรปักษ์กับเขาเช่นกัน

“เจ้าไปทำตัวเสียมารยาทกับท่านมาร์ควิสอะไรเช่นนั้น”

พอคิดถึงคำพูดและการกระทำอันน่าใจหายของเรย์โนลด์เมื่อกี้แล้ว 

ฉันก็อดว่าไม่ได้ หว่างคิ้วได้รูปตรงหน้าฉันพลันขมวดเป็นปมในทันที

“เสียมารยาทอะไรกัน! เจ้านั่นแหละมีหน้าไม้ไว้ทำอะไร ทำไมไม่ยิง 

ไอ้ตัวกวนเช่นนั้นไปให้มันจบ ๆ”

“เขาไม่ใช่คนแบบนั้น”

“คนแบบนั้นหรือ มีใครไม่ใช่คนแบบนั้นบ้างเล่า ผู้ชายมันก็เหมือน 

กันหมดนั่นแหละ บ๊องเอ๊ย”

“โอ๊ย!”

เขาใช้มือข้างที่ไม่เปื้อนยามาดึงผมฉันอย่างแรง ฉันจึงส่งเสียงร้อง 

ออกมาเล็กน้อยแล้วจ้องหมอนั่นไม่วางตา

“อยากตายหรือไง”

“แหม ก็เจ๊ากันแล้วไง”

ฉนัเผลอหลดุพดูคำทีอ่ยูใ่นใจออกไปโดยไมรู่ต้วั แตเ่รยโ์นลดก์ลบัไมม่ ี

ทีท่าว่าจะโกรธ เขายกยิ้มหยอกล้อพลางยืดตัวขึ้นดังเดิม ลมหายใจที่รินรด 

อยู่ตรงปลายจมูกค่อย ๆ ไกลออกไปทุกที

“ส่วนเรื่องผ้าพันแผล ไปขอให้สาวใช้เจ้าพันให้เอาแล้วกันนะ”
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เขาพูดขณะส่งสายตามายังจุดที่เป็นแผล การปฐมพยาบาลน่าจะ 

จบลงแล้ว

...อยู่ ๆ ไปก็ได้มีวันแบบนี้กับหมอนี่สักทีสินะ

ทั้งที่เมื่อครู่นี้ยังแยกเขี้ยวใส่กันอยู่แท้  ๆ   มันช่างน่าเหลือเชื่อจนต้อง 

หลุดหัวเราะออกมา

“...ขอบคุณนะ ท่านพี่”

ถึงหมอนี่จะน่ารำคาญ แต่อย่างไรเขาก็ช่วยฉันไว้จริง  ๆ ฉันจึงเอ่ย 

คำขอบคุณตอบกลับไปจากใจจริงเช่นกัน

ทว่าทันใดนั้นสีหน้าเขากลับดูเหม่อลอยไปทันตา ก่อนที่ใต้ตาจะค่อย ๆ  

เป็นสีแดงระเรื่อขึ้นมา เหมือนวันที่เขาขอโทษฉันแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยตอนเจอกัน 

ระหว่างทางไปลานฝึกซ้อมวันนั้นไม่มีผิด

“เจ้า...”

“...”

“ข้าไม่อยากได้คำขอบคุณจากคนอย่างเจ้าเสียหน่อย!”

เรย์โนลด์อ้าปากอึกอักอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะตะโกนออกมาแล้วหันขวับ 

เดินจ้ำอ้าวกลับกระโจมตัวเองไปอย่างรวดเร็ว

เป็นอะไรอีกล่ะนั่น...

ตอนนั้นเอง ด้านบนผมชมพูที่กำลังปลิวไสวอย่างแรงก็กะพริบขึ้นมา

/[ค่าความชอบ 31%]/

ฉันค่อย ๆ เบิกตาโตด้วยความตกใจ เพราะค่าความชอบของเรย์โนลด ์

ที่เคยห่างไกล ตอนนี้กลับเลยค่าเริ่มต้นที่โหมดปกติให้มาเสียแล้ว

“อะไรนะคะ!”

ตอนนี้ทุกคนกำลังมารวมตัวกันกินมื้อเช้าอยู่ในกระโจมของดยุก

ฉันขมวดคิ้วมุ่นทันทีที่ได้ฟังข่าวจากเดอร์ริคที่เพิ่งกลับมาหลังเสร็จ 

การสอบสวนซึ่งยืดเยื้อมาจนถึงเช้ามืด

“ทำไม ทำไมล่ะคะ เมื่อวานก็เกิดเรื่องเสียขนาดนั้น เหตุใดจึงจะยัง 

จัดงานกันต่ออีกล่ะคะ”

“หากงานแข่งขันล่าสัตว์ถูกยกเลิกทั้งที่ไม่มีผู้เสียชีวิตและยังมีแขกเหรื่อ 
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จากประเทศอื่นมาเข้าร่วมด้วย เจ้าคิดว่าชื่อเสียงของจักรวรรดิจะเป็นอย่างไร”

เดอร์ริคตอบน้ำเสียงมึนตึง

ปีศาจโผล่มาอาละวาดเสียขนาดนั้น ชื่อเสียงจะไปสำคัญอะไรอีก!

ฉันอ้าปากพะงาบ ๆ อย่างไม่อยากเชื่อ

“ดีแล้วละ  หากยกเลิกก็มีแต่จะโดนดูหมิ่นจากพวกประเทศเล็ก 

ประเทศน้อยว่าเราถอยให้กับเรื่องไม่เป็นเรื่อง”

ดยุกพยักหน้าเห็นด้วย สีหน้าเคร่งเครียด

โอย แบบนี้ไม่ดีแน่

ฉันนึกว่าค้างคืนเดียวแล้วจะได้กลับบ้านเสียอีก ไม่คิดเลยจริง  ๆว่า 

งานแข่งขันล่าสัตว์ขององค์รัชทายาทเฮงซวยนั่นจะยังจัดต่ออีก  ฉันขบ 

ริมฝีปากไปมาก่อนจะเลือกแผนการที่คิดว่าดีที่สุด

“...ข้ารู้สึกไม่ค่อยสบาย คงไปร่วมงานไม่สะดวกน่ะค่ะ”

“นั่นสินะ เมื่อวานเจ้าใช้งานร่างกายหนักเกินไปมากทีเดียว”

โชคดีที่ดยุกยอมรับฟังด้วยความยินดี

“เจ้าเองก็ควรใช้โอกาสนี้ทำให้สถานะของตัวเองในแวดวงสังคมมั่นคง 

ขึ้นเสียบ้างนะ เพเนโลเป จะว่าไป เคาน์เตสดอร์เทียเพิ่งส่งสาวใช้มาถึงที่นี่ 

เมื่อเช้านี้พอดี”

“...เอ๊ะ เคาน์เตสหรือคะ”

“นางขอให้เจ้าไปร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่จะจัดขึ้นตอนพิธีเปิดการแข่งขัน”

ตั้งแต่มาที่นี่ฉันยังไม่เคยไปเข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาแบบส่วนตัวสักครั้ง 

เลยไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรกับคำเชิญนี้ดี ทว่าดยุกกลับมองมาที่ฉันด้วยสีหน้า 

อิ่มอกอิ่มใจอย่างไรชอบกล

“หากเอาแต่เก็บตัวอยู่ในที่พักเจ้าคงเบื่อแย่ แต่งเนื้อแต่งตัวให้งดงาม 

แลว้ออกไปสงัสรรคก์บัเพือ่นรุน่ราวคราวเดยีวกนัในงานเลีย้งนำ้ชาเสยีบา้งเถอะ”

“นางเอามาแต่ชุดล่าสัตว์น่ะสิครับ ท่านพ่อ”

เรย์โนลด์ที่ควรจะกินข้าวอยู่กลับหัวเราะและพูดขึ้นมา

รู้ได้ไง

ฉันไม่ได้รู้สึกแย่อะไรเพราะมันคือเรื่องจริง มาถึงป่าเขา จะให้มาใส่ 

ชุดเดรสรุ่มร่ามลากไปลากมามันน่ารำคาญจะตายไป  ฉันเลยสั่งให้เอมิลี่ 

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



68

เป็นตัวร้ายก็ต้องตายเท่านั้น เล่ม 2

เตรียมเฉพาะชุดง่าย ๆ รวมทั้งชุดล่าสัตว์มาเป็นหลัก

ขณะที่ฉันกำลังมองเรย์โนลด์ด้วยแววตาสงสัย ดยุกกลับกล่าวตำหนิ 

เขาเสียงขุ่น

“เช่นนั้นก็ยิ่งดีสิ ช่วงนี้สตรีที่มองการณ์ไกลกำลังเป็นกระแสเชียว  

เจ้านี่มันโง่เสียจริง จิ๊”

ว่าแล้วก็เดาะปากแล้วพูดตามหลังอีกที

“เป็นเสียแบบนี้ถึงไม่ดังในหมู่สาว ๆ”

“ใครไม่ดังกันท่านพ่อ!”

เรย์โนลด์พยายามตอบโต้ด้วยอารมณ์ฉุนเฉียว ทว่าดยุกหันกลับมาหา 

ฉนัเสยีกอ่น เหน็หมอนัน่ไดแ้ตท่ำทา่กระฟดักระเฟยีดเพราะเถยีงตอ่ไมไ่ดแ้ลว้ 

มันสะใจจริง ๆ 

“เจ้ายังไม่รู้สินะ ว่าเจ้าน่าจะได้เป็นราชินีของงานปีนี้ เพราะความ 

กลา้หาญชาญชยัของเจา้เมือ่วานคงทำใหไ้อพ้วกสนัหลงัยาวทัง้หลายตกหลมุรกั 

จนพากันคาบเหยื่อมาถวายให้เจ้าจนหมด”

“ท่านพ่อ พอได้แล้วครับ”

เดอรร์คิทีก่ม้หนา้กม้ตากนิขา้วเงยีบ ๆ มาตลอดถอนหายใจออกมาเบา ๆ  

ก่อนจะเอ่ยปาก

“หากนางไปทำตัวยโสโอหังเพราะความหวังลม  ๆ  แล้ง  ๆ  เช่นนั้น  

จะทำให้เกิดเป็นคำซุบซิบนินทาที่ร้ายแรงยิ่งกว่าคราวก่อนเสียเปล่า ๆ นะครับ”

ดวงตาสีฟ้าเข้มทอดมองมาหาฉันก่อนที่เขาจะพูดต่อ

“กระทั่งตอนนี้ก็ยังมีคนพูดกันว่านางพอจะเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาบ้างอยู่ 

ไม่ใช่หรือครับ”

“อะแฮ่ม...”

ดยุกส่งเสียงกระแอมด้วยไม่อาจปฏิเสธได้ ก่อนจะเริ่มลงมือกินอาหาร 

อีกครั้ง

ฉันตกตะลึงจนพูดไม่ออกที่ถูกพูดจากระทบกระเทียบทั้งที่ยังไม่ทันได้ 

ทำอะไร คำพูดของเขาทำฉันจุกยิ่งกว่าคำพูดของเรย์โนลด์ที่ชอบเยาะเย้ย 

ถากถางกันเป็นปกติเสียอีก

ความ...ความหวังลม  ๆ  แล้ง  ๆ  งั้นเหรอ! นายไม่เคยคิดเลยสินะว่า 
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คนอย่างฉันจะเป็นราชินีได้

ฉันถลึงตามองเดอร์ริคอย่างไม่อยากเชื่อ หากแต่ไร้ซึ่งสายตาที่มอง 

กลับมา

...ไอ้คนเฮงซวย นายไม่ได้ไปต่อ

ฉันพยายามกำมือที่กำลังสั่นระริกอยู่ใต้โต๊ะพร้อมให้คำมั่นกับตัวเอง 

ว่าจะแก้แค้นเขาให้ได้

“เลดี้ ไปทั้งแบบนี้จะไม่เป็นไรจริง ๆ หรือคะ”

เอมิลี่ไล่สายตามองเสื้อผ้าฉันด้วยสีหน้าไม่พอใจ

“แล้วจะทำไมเล่า นี่มันงานแข่งขันล่าสัตว์นะ ถึงจะไม่ได้เข้าร่วม 

ก็ต้องแต่งให้มันครบ”

“แต่ว่า...”

เธอมองฉันด้วยแววตาคล้ายยังมีอะไรอยากจะพูดอีกมากมาย ฉันหัน 

มองกระจกอีกครั้ง ตอนนี้ฉันอยู่ในชุดล่าสัตว์ที่ใส่ประจำเวลาซ้อมยิงหน้าไม้  

ทั้งยังรวบผมขึ้นเป็นหางม้าสูงจนเรือนผมสีชมพูเข้มยาวลงมาถึงแผ่นหลัง  

เสื้อแจ็กเก็ตสีเทาเข้มปักลวดลายประจำเอคคาร์ตสีทองและกางเกงขาสั้น 

เข้ากับสีผมได้พอดิบพอดี

สวยเหมือนกันแฮะ

ฉันหยิบหน้าไม้ที่จัดการบรรจุลูกเหล็กเอาไว้ล่วงหน้าขึ้นมาสะพายไว้ 

ด้านหลัง

“แล้วจะเอาหน้าไม้ไปอีกทำไมล่ะคะ เลดี้ เห็นบอกว่ารู้สึกไม่ค่อย 

สบายตัว...”

เอมลิีถ่ามดว้ยสหีนา้ไมส่บายใจ ดทูา่เธอเหมอืนอยากจะหา้มฉนัอยา่งไร 

อย่างนั้น

“ไดย้นิวา่มเีขตทีป่ลอ่ยสตัวเ์ลก็ไวต้า่งหากสำหรบัเดก็และสตรไีมใ่ชห่รอื  

ข้าว่าจะไปที่นั่นทีหลังน่ะ”

“เลดี้จะไปล่าเองหรือคะ”

“ให้นั่งเฉย ๆ อยู่แต่ในงานเลี้ยงน้ำชามันน่าเบื่อออกจะตายไปนี่นา”

ฉันตอบเสียงใส ขณะเดียวกันก็คิดถึงใครอีกคนที่ฉันทิ้งไว้ที่บ้าน
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...โม้ไว้เสียขนาดนั้น ถ้ากลับไปมือเปล่าไม่มีแม้แต่กระต่ายสักตัว 

คงได้เสียหน้าแย่

เสียง  ‘หึ’  เบา  ๆ  ที่หลุดออกจากปากเขา รวมทั้งนัยน์ตาสีเทาแฝงแวว 

ขบขันเล็ก ๆ คู่นั้นยังคงชัดเจนในความทรงจำ

หัวเราะเยาะฉันนักใช่ไหม คอยดูเถอะ พี่สาวคนนี้จะออกไปล่าจนได้ 

ผ้าพันคอให้นายผืนหนึ่งเลย

ขณะที่ฉันกำลังพูดย้ำกับตัวเองด้วยความแน่วแน่อยู่นั้น...

“นี่ ยังไม่เสร็จอีกหรือ”

เรย์โนลด์ส่งเสียงเร่งมาจากด้านนอกกระโจม ฉันรีบซุกห่อผ้าที่ใส่ 

ลูกเหล็กและกล่องกำมะหยี่ลงในกระเป๋ากางเกงแล้วบอกลาเอมิลี่

“เดี๋ยวข้ากลับมา”

พอออกมาถึงได้เห็นว่าพวกผู้ชายในตระกูลดยุกทุกคนต่างเตรียมตัว 

เสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว

“เหตุใดจึงออกมาช้าเช่นนี้!”

เรย์โนลด์โวยวายใส่ฉัน

โอ้

หากเป็นเวลาปกติฉันคงจะเมินเฉย แต่ตอนนี้ฉันกำลังไล่มองเขาตั้งแต ่

เทา้ขึน้มาถงึหวัโดยทีต่วัเองกไ็มรู่ต้วั วนันีเ้รยโ์นลดใ์นชดุสนีำ้ตาลเขม้ดสูงา่งาม  

เดอร์ริคในชุดเครื่องแบบดำสนิทก็เช่นกัน

เมื่อรูปร่างสูงโปร่งและใบหน้าหล่อเหลาตามแบบฉบับของพวกพระเอก 

มาเจอกับชุดล่าสัตว์สุดเท่ยิ่งขับให้พวกเขาดูโดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีก โดดเด่น 

จนฉันคิดว่าสามารถนำมาหักล้างกับนิสัยบ้าคลั่งและเป็นอาหารตาได้

...ถ้ามองผ่านจอเกม ป่านนี้ฉันคงโห่ร้องออกมาแล้ว

ทว่าความเป็นจริงอันแสนมืดมนทำให้ฉันได้แต่นึกโกรธอยู่ในใจ

“ข้าบอกให้เจ้าแต่งตัวสวย ๆ แล้วเหตุใดยังแบกมันมาอีกเล่า”

ดยุกมองหน้าไม้แล้วขมวดคิ้วราวกับไม่ถูกใจชุดของฉันเอามาก ๆ 

“ข้าไม่อยากมีความหวังลม ๆ แล้ง ๆ อย่างที่ใครบางคนได้พูดไว้น่ะค่ะ”

ฉันตอบพลางเหลือบมองใครบางคนคนนั้น ทว่าตัวต้นเหตุไม่แม้แต่จะ 

กะพริบตาสักครั้งด้วยซ้ำ กลับกลายเป็นดยุกเสียอีกที่กระแอมกระไอออกมา 
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ดังลั่นอย่างกับโดนแทงใจดำเข้าเต็มเปา

“อะฮึ่ม! เจ้าบอกจะไม่ล่าสัตว์ไม่ใช่หรือ ยังบอกอีกว่ารู้สึกไม่ค่อย 

สบายตัวด้วย”

“ไหน  ๆ  ก็มาแล้ว ข้าเลยว่าจะไปเที่ยวเล่นที่เขตล่าสัตว์ขนาดเล็ก 

เสียหน่อยน่ะค่ะ”

คำพูดนั้นทำให้ดยุกสะดุ้ง ก่อนที่จู่ ๆ เขาจะก้มลงมาหาฉันแล้วกระซิบ 

ไม่ให้ลูกชายทั้งสองได้ยิน

“...คำพูดของพี่ชายเจ้ามันยังติดอยู่ในใจใช่ไหม”

“คะ?”

“หากเจ้าอยากยิงจริง ๆ ก็ให้ไปยิงในจุดลับตาคน”

“อ้อ...”

ฉันนึกถึงบทสนทนาที่คุยกันกับเขาตอนได้รับหน้าไม้เมื่อก่อนหน้านี้ 

ขึ้นมา เกี่ยวกับเหตุผลที่เขาเปลี่ยนจากลูกศรมาใช้ลูกเหล็กเวทแทน

“เข้าใจใช่ไหม หืม”

นัยน์ตาสีฟ้าเข้มที่กำลังเร่งเร้าเอาคำตอบสั่นไหวไปด้วยความระแวง 

และความกังวล มันคือสายตาแบบเดียวกับสายตาของเอมิลี่ตอนเห็นฉัน 

สะพายหน้าไม้ขึ้นมาเมื่อกี้ไม่มีผิด ฉันตอบเขาพร้อมรอยยิ้ม

“แน่นอนค่ะ”

เมื่อเรามาถึงทางเข้าป่าซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีเปิดการแข่งขัน ก็พบว่าบรรดา 

ขุนนางชนชั้นสูงมากมายได้มารวมตัวกันอยู่ก่อนแล้ว

“พวกข้าจะไปตรวจดูสภาพม้าก่อนแล้วจะกลับมา”

ดยุกและสองหนุ่มหายไปท่ามกลางผู้คนแออัด

ฉันย้ายไปอยู่ตรงจุดที่มีผู้คนมาส่งผู้เข้าแข่งขันเพื่อหลีกเลี่ยงกลุ่ม 

ที่กำลังเตรียมตัวออกไปล่าสัตว์ ซึ่งคนที่นั่งหลบแดดอยู่ใต้ม่านบังแดดนั้น 

เห็นจะเป็นผู้หญิงเสียส่วนใหญ่

บรรยากาศที่เคยเงียบสงบพลันชุลมุนวุ่นวายขึ้นทันทีที่ฉันปรากฏตัว  

ฉันรู้สึกได้ว่าสายตาเริ่มจับจ้องมาทีละคู่สองคู่ แต่ฉันไม่คิดใส่ใจเพราะเรื่อง 

แบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อวาน
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นางร้ายมักจะเป็นซูเปอร์สตาร์ในทุกที่ที่ย่างกรายเข้าไปอยู่แล้วนี่

แต่ผ่านไปไม่นานฉันก็ได้รู้ว่าเสียงซุบซิบเรื่องฉันนั้นไม่ใช่เพราะความ 

อยากรู้อยากเห็นหรือดูหมิ่น หลังจากมองไปรอบ  ๆ ฉันว่าฉันพอจะเข้าใจ 

แล้วละว่าทำไมเอมิลี่ถึงมองฉันด้วยสีหน้าไม่สบอารมณ์เสียขนาดนั้น

ก็ผู้หญิงที่ใส่ชุดล่าสัตว์ดันมีแค่ฉันคนเดียวนี่นะ

รอบตัวฉันตอนนี้คืองานเลี้ยงที่เต็มไปด้วยชุดเดรสหลากสีงดงาม 

ตระการตา ไม่ว่าจะเป็นเลดี้รุ่นราวคราวเดียวกับฉัน หรือบรรดาเลดี้รุ่นใหญ่ 

ที่ออกเรือนไปแล้ว ทุกคนต่างใส่ชุดกระโปรงฟูฟ่องมาประชันโฉมว่าของใคร 

พองกว่ากันราวกับนกยูงรำแพนก็มิปาน  ในมือของพวกเธอไม่ใช่อาวุธ 

สำหรับล่าสัตว์ ทว่าเป็นพัดหรือไม่ก็ร่มกันแดด

นั่นทำให้ฉันที่ใส่ชุดล่าสัตว์แบกหน้าไม้คันเบ้อเริ่มอยู่คนเดียวท่ามกลาง 

พวกเธอ จำต้องตกเป็นเป้าสายตาอย่างช่วยไม่ได้  แววตาฉันสั่นไหวราว 

แผ่นดินไหว

ไหนบอกงานแข่งขันล่าสัตว์นี้ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้แบบไม่จำกัด 

เพศไง!

แต่ทำไมถึงมีแค่ฉันที่อยู่ในสภาพเหมือน  ‘เมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัย 

ใคร่รู้’ แบบนี้ล่ะ ฉันเพิ่งมานึกเสียดายเอาตอนนี้เองว่าฉันน่าจะฟังเอมิลี่บ้าง

ไม่เป็นไรน่า พวกเธอเดินเหินไม่สะดวกเท่าฉันหรอก

ฉันพยายามคิดถึงชุดของตัวเองในแง่ดีเข้าไว้

“หากเตรียมตัวเรียบร้อยแล้ว ขอให้มารวมตัวกันตรงกลางด้วยครับ!”

ขณะนั้นเสียงตะโกนดังลั่นก็ดังมาจากฝั่งแท่นยืนพูดสำหรับจัดงาน 

พอดี ใกล้จะได้เวลาเปิดการแข่งขันแล้ว บรรดาขุนนางที่ตรวจสอบทุกอย่าง 

เสร็จเรียบร้อยแล้วเริ่มทยอยจูงม้ามารวมกันทีละคนสองคน

ฉันเจอดยุกหลังจากมองหาอยู่ไม่นาน กระทั่งเรื่องเล็กน้อยอย่างการ 

ต่อแถวดูเหมือนยังต้องเรียงตามลำดับ เพราะตอนนี้ดยุกขึ้นไปยืนอยู่หน้าสุด 

เลยทีเดียว

เขานั่งอยู่บนหลังม้าเร็วที่สวมชุดเกราะสำหรับม้าอันงดงามและองอาจ 

สมกับที่เป็นผู้นำตระกูลเอคคาร์ตและกำลังคุยกับคนที่อยู่ข้างกันโดยไม่สนใจ 

สิ่งรอบตัว ส่วนลูกชายทั้งสองของเขานั้นฉันยังมองไม่เห็น บางทีพวกเขา 
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อาจจะยังไม่มาก็เป็นได้

“เอ๊ะ...”

ฉนัสอดสา่ยสายตามองหาเดอรร์คิกบัเรยโ์นลด์ แตแ่ลว้กต็อ้งเบกิตาโต 

เมื่อได้เห็นว่าคนที่อยู่ข้างดยุกซึ่งฉันไม่ทันใส่ใจในตอนแรกนั้นเป็นใคร

“เฮือก ดูโน่นสิ ท่านมาร์ควิสนี่!”

“ปีที่แล้วท่านไม่ได้เข้าร่วม ปีนี้ก็คงจะลงแข่งเองเลยกระมัง ท่าน 

สะพายธนูอยู่ด้วยละ! สง่างามเหลือเกิน...”

เสียงกระซิบด้วยความตื่นเต้นดังแว่วมาจากที่ใกล้  ๆ ผู้ที่กำลังคุยกับ 

ดยุกอยู่ไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหน วินเทอร์ เบอร์ดันดี อย่างไรล่ะ

“ท่านดยุก ไม่เจอกันเสียนานนะครับ”

“อ้อ มาร์ควิสแห่งเบอร์ดันดี ไม่เจอกันนานทีเดียว”

ดยุกเอ่ยทักทายวินเทอร์ตามมารยาทอย่างมีอัธยาศัยเมื่อมาร์ควิสหนุ่ม 

ขี่ม้าเข้ามาหยุดอยู่ข้างตน

“นี่งานแข่งขันล่าสัตว์ครั้งแรกในรอบเกือบปีของมาร์ควิสเลยไม่ใช่หรือ  

ออกงานบ่อย ๆ หน่อยสิ ถ้าแบบนี้เดี๋ยวข้าได้ลืมหน้าท่านกันพอดี”

“ฮ่า ๆ ข้าไม่ค่อยถนัดล่าสัตว์เท่าไรน่ะครับ”

“ทำไปเรื่อย ๆ อีกหน่อยก็เก่งขึ้นเองละ”

ดยุกถูกใจมาร์ควิสผู้นอบน้อมมารยาทงดงาม ชายหนุ่มสูญเสียบิดา 

ไปก่อนเวลาอันควรจึงต้องกลายมาเป็นผู้นำตระกูล ทว่าแม้อายุจะยังน้อย 

แต่เขาก็สามารถนำตระกูลมาร์ควิสเบอร์ดันดีได้อย่างไร้ที่ติ

ตอนนี้เหลือเพียงมีหญิงเคียงกาย ชีวิตเขาคงสมบูรณ์แบบทีเดียว...

เพราะยังคงมีขุนนางบางคนปฏิบัติกับมาร์ควิสหนุ่มราวกับเขาเป็นเพียง 

ผู้เยาว์ ด้วยเหตุผลที่ว่าวินเทอร์ยังไม่ได้แต่งงาน

สำหรับเพื่อนเก่าที่สนิทชิดเชื้อกับมาร์ควิสเบอร์ดันดีคนก่อนอย่างดยุก 

เอคคาร์ตนั้น การที่ข้างกายวินเทอร์ยังคงว่างเปล่าแม้เวลาจะผ่านมาเป็นปีแล้ว  

นับเป็นเรื่องที่ติดค้างอยู่ในใจเขาเป็นอย่างมาก

“ว่าแต่ท่านได้รับของขวัญจากบรรดาเลดี้บ้างหรือไม่”

“คงเพราะข้าไม่ได้ออกงานมานานกระมัง น่าเสียดายนักที่ไม่มีของ 
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มาถึงข้าเลย”

วินเทอร์ตอบพลางยกยิ้มประหม่า หากบรรดาสาวใช้ที่ต้องวิ่งวุ่นอยู่ใน 

ลานพกัแรมของตระกลูมารค์วสิเบอรด์นัดแีตเ่ชา้ตรูม่าไดย้นิคำพดูเชน่นีเ้ขา้ละก ็

คงพากันโกรธเขาเป็นแน่

ดยุกเดาะปากด้วยความเสียดาย หารู้ไม่ว่าความจริงแล้วพ่อมาร์ควิส 

ตัวดีนั่นแหละที่เป็นคนปฏิเสธของขวัญทั้งหมดอย่างไร้เยื่อใย

“จิ๊  ๆ เหตุใดจึงเหมือนพวกลูกชายข้าเช่นนี้ มาร์ควิสควรรีบคิดเรื่อง 

แต่งงานสร้างครอบครัวได้แล้วนะ”

“ดูเหมือนการแข่งขันปีนี้ ท่านดยุกเองจะได้รับของขวัญที่มีความหมาย 

ว่าขอให้ปลอดภัยด้วยเหมือนกันนี่ครับ”

วินเทอร์พูดเสริมพลางส่งสายตามายังอกข้างซ้ายของดยุก

“ข้ามองเห็นเครื่องรางบนอกดยุกมาแต่ไกลทีเดียว คงจะเป็นผลงาน 

ของช่างศิลป์ฝีมือระดับปรมาจารย์เลยสินะครับ”

“ฮึ่ม! ยะ...อย่างนั้นหรือ”

เปน็เชน่ทีม่ารค์วสิหนุม่คาดไว้ สหีนา้ของดยกุดสูดใสขึน้ทนัตา แมม้นั 

จะเป็นเพียงหัวข้อที่ถูกหยิบยกขึ้นมาแบบขอไปทีก็ตาม ดยุกเอคคาร์ตยิ่ง 

ยืดอกเพื่อให้เห็นเครื่องรางที่ติดไว้ชัดเจนยิ่งขึ้น

“ลูกชายทั้งสองของข้าไม่รู้มันเอาตาไปไว้หลังหัวกันหรืออย่างไรถึงได้ 

ไม่เข้าใจอะไรเลย มาร์ควิสนี่ตาถึงจริงเชียว”

“ไม่หรอกครับ เครื่องประดับชิ้นนี้เหมาะสมกับความสง่างามของดยุก 

มากทีเดียว แม้ไม่ใช่ข้า ทุก ๆ คนก็ย่อมสังเกตเห็นอยู่ดีครับ”

“ฮ่า ๆ! พ่อหนุ่มนี่ ปากหวานจริง!”

ดยุกยิ้มแฉ่ง ก่อนจะเริ่มคุยโวโอ้อวดทันที

“อะแฮ่ม ลูกสาวคนเล็กของข้าเป็นคนมีรสนิยมน่ะ”

ทนัททีีไ่ดย้นิเชน่นัน้ มอืของวนิเทอรท์ีจ่บัสายบงัเหยีนอยูก่พ็ลนักระตกุ  

ทว่าอาการนั้นเกิดขึ้นเพียงนิดเดียวจนไม่มีใครสังเกตเห็น

“...เป็นของขวัญจากเลดี้หรือครับ”

“จะว่าอย่างไรดีล่ะ ข้าบอกแล้วแท้  ๆ  ว่าไม่ต้องการของพรรค์นี้ แต่ 

กลายเป็นว่าต้องรับมาอย่างช่วยไม่ได้น่ะสิ ในจักรวรรดิอินคานี้ ใครหน้าไหน 
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มนัจะมายุง่กบัขา้ไดเ้ลา่! นีน่ะ่เปน็ของราคาแพงทีล่งเวทเคลือ่นยา้ยไวเ้ชยีวนา!”

ดยุกเอาแต่พูดว่า ‘เวทเคลื่อนย้ายราคาแสนแพง’  ได้รับการปลุกเสก 

ไว้ในเครื่องรางของเขาซ้ำไปมาอยู่หลายครั้ง ด้วยน้ำเสียงที่หากมีใครมาได้ยิน 

คงแยกไม่ออกว่าเขากำลังโอ้อวดหรือกำลังโกรธอยู่กันแน่

เสียงโหวกเหวกของดยุกทำให้ผู้คนรอบข้างต่างเหลือบมองมาที่หน้าอก 

ของเขา

“บุตรีของท่านตาถึงจริง ๆ ครับ”

วินเทอร์แย้มยิ้มสุภาพซ้อนทับความรู้สึกภายในราวกับใส่หน้ากาก 

เหมือนตนไม่เคยมีอาการอะไรอย่างเมื่อครู่นี้มาก่อน

“ของขวญัชิน้นีม้คีวามหมายลกึซึง้ สือ่ใหเ้หน็วา่เลดีม้สีายตาทีก่วา้งไกล 

นะครับ”

“ใชไ่หมละ่ มารค์วสิเองกค็ดิแบบนัน้เหมอืนขา้ใชไ่หม” ชายวยักลางคน 

พูดออกไปอย่างมั่นใจ 

ด้วยรู้สึกอับอายที่ตนกำลังโกรธเป็นฟืนเป็นไฟที่เธอมอบมันให้ดยุก  

วินเทอร์ให้คำตอบที่คิดว่าอีกฝ่ายต้องการ

“ครับ แน่นอนครับ”

ฝั่งดยุกหลังจากอวดของขวัญที่ลูกสาวมอบให้จนพอใจแล้ว ก็กวาด 

สายตามองชายหนุม่ตรงหนา้พรอ้มรอยยิม้เพือ่หาทางชม จนกระทัง่ไปสะดดุตา 

กับบางสิ่งที่เป็นประกายอยู่ตรงแขนเสื้อของมาร์ควิสที่เขาไม่ทันได้สังเกต 

มาก่อน

“กระดุมข้อมือของมาร์ควิสเองก็สวยใช้ได้นี่ สีเหมาะกับมาร์ควิสมาก 

ทีเดียว”

มันคือกระดุมที่ทำจากหินลาพิสลาซูลีสีน้ำเงินเข้มเช่นเดียวกับนัยน์ตา 

ของวินเทอร์ รอบนี้ถึงคราวชายหนุ่มได้มีสีหน้าที่สดใสขึ้นบ้างเสียที

“อย่างนั้นหรือครับ ข้าได้เป็นของขวัญมา ดีใจจริง ๆ ครับที่ท่านดยุก 

มองเห็น”

“เห็นบอกไม่ได้รับของแทนใจจากใครเลยนี่ หรือระหว่างนั้นมาร์ควิส 

มีคนรักอย่างนั้นหรือ”

ดยุกเบิกตาโตด้วยความตกใจก่อนจะถามกลับอย่างยินดี
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“บุตรีตระกูลไหนกัน ยืดอกบอกมาอย่างชายชาตรีเลยซี่ ไม่เช่นนั้น 

ข้าคงไม่มีหน้าไปเจอหน้าพ่อของท่านเป็นแน่!”

“...ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบนั้นหรอกครับ”

วินเทอร์เอ่ยตอบสีหน้ากำกวม เขาพูดความจริง ทว่าดยุกกลับเอ่ยเร่ง 

ราวกับไม่เชื่อกันเสียอย่างนั้น

“ไม่ใช่อะไรกัน! มาร์ควิสติดกระดุมนั่นมาถึงที่นี่ ดูอย่างไรก็ไม่น่าใช่ 

ความสัมพันธ์ธรรมดาเป็นแน่ บอกใบ้ข้ามาเสียหน่อยจะเป็นไร”

ความสงสัยใคร่รู้เป็นประกายอยู่ภายในแววตาดยุกที่มองตรงไปยัง 

วินเทอร์ราวกับเด็กสาวที่ได้ฟังข่าวซุบซิบเรื่องชู้สาวไม่มีผิด ไม่ได้ฉุกคิด 

สักนิดว่าผู้หญิงคนนั้นอาจเป็นลูกสาวคนเล็กของตน

วินเทอร์ได้แต่ขบคิดสีหน้าลำบากใจว่าเขาควรทำอย่างไรให้ตัวเอง 

รอดพ้นไปจากสถานการณ์นี้ ทันใดนั้นเขากลับรู้สึกถึงสายตาคู่หนึ่งที่จับจ้อง 

ใบหน้าตนอยู่

มีสายตามากมายนับไม่ถ้วนที่กำลังเหลือบมองมาทางนี้ บ้างก็เป็น 

สายตาชื่นชมหลงใหลจากบรรดาเลดี้ที่กำลังมองตน  บ้างก็เป็นสายตา 

สงสัยใคร่รู้ในการกระทำของดยุกเพียงหนึ่งเดียวแห่งจักรวรรดิจากเหล่า 

ขุนนางคนอื่น ๆ 

แต่ช่างน่าแปลก ทั้งที่เงยหน้าขึ้นมาอย่างไม่คิดอะไรทว่ากลับหาเธอ 

เจอได้ในทันใด เธอผู้เป็นเจ้าของสายตาที่กำลังมองตรงมาที่เขาด้วยดวงตา 

กลมโตสีน้ำเงินอมเขียว และเรือนผมสีชมพูเข้มสะดุดตาแม้จะอยู่ท่ามกลาง 

ผู้คนมากมายคนนั้น

“...นางเป็นเสือยิ้มยากครับ”

คำบอกใบ้ที่ดยุกร้องขอหลุดออกมาโดยที่เจ้าตัวไม่ทันรู้ตัว

“หืม เสือยิ้มยากหรือ”

“ทุกครั้งที่เจอกัน นางจะรักษาระยะห่างและเอาแต่พูดจาปฏิเสธข้า 

น่ะครับ”

ยิ่งพูดยิ่งรู้สึกว่าเป็นเช่นนั้นจริง ๆ 

หรือเป็นเพราะตอนเจอกันครั้งที่สองมันไม่ค่อยน่าประทับใจ

“...ไม่รู้สิ...เราจะมีเรื่องให้เจอกันอีกหรือ”
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น้ำเสียงที่บอกลากันอย่างเย็นชาและไม่คิดให้โอกาสกันแม้สักนิด  

ถึงอย่างนั้นนางก็ยังไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของจอมเวทผู้อยู่ภายใต้หน้ากาก 

กระต่ายขาวนั้น

“ไม่ค่ะ ไม่เป็นไร”

“ข้าบอกคนส่งสารไว้ว่าข้าไม่ขอรับคำตอบเกี่ยวกับเรื่องของตอบแทน 

น่ะค่ะ”

ด้วยเหตุนี้ กระทั่งตอนที่ได้เจอกับหญิงสาวในฐานะมาร์ควิสอย่าง 

เมื่อวานนี้ เหตุผลที่นางขีดเส้นให้เขาอย่างเย็นชาก็ยังไม่ได้รับการอธิบายอยู่ดี

ด้วยภาพลักษณ์ที่เป็นคนมารยาทดีทำให้เขาได้ใจผู้คนมาอย่างง่ายดาย 

เสมอ โดยเฉพาะสาวน้อยทั้งหลายซึ่งมักจะยิ้มอย่างเอียงอาย  พวงแก้ม 

แดงระเรื่อเพียงเพราะน้ำใจเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  ที่ได้รับจากเขา กระทั่งตอนอยู่ใต้ 

หน้ากากกระต่ายขาวก็ไม่ต่างกัน

จะเว้นก็แต่นาง...

วนิเทอรเ์พิง่รูต้วัเอาในตอนนีเ้องวา่เขาใสใ่จทา่ทขีองเพเนโลเปถงึขนาดนี้

นางไม่เคยยิ้มให้เราสักครั้ง

บุตรีแห่งดยุกที่มีข่าวลือมากมายสารพัดคนนั้น แท้จริงแล้วนางช่าง 

เย็นชา ฉลาดหลักแหลม และงดงามยิ่งกว่าในข่าวลือมากนัก

“เพราะแบบนั้น...”

รอยยิ้มบางเบาระบายอยู่รอบมุมปาก เพราะสีหน้าของนางในวันนี้ 

ที่ยังคงบึ้งตึงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน

“ข้าถึงรู้สึกว่ารอยยิ้มที่หลุดออกมาแค่บางครั้ง ช่างมีค่ากับข้าเหลือเกิน 

อย่างไรล่ะครับ”

ขณะที่ฉันได้สบตากับวินเทอร์แค่เพียงแวบเดียว

/[ค่าความชอบ 32%]/

ก็เป็นอันต้องเบิกตากว้างเพราะค่าความชอบที่ เพิ่มขึ้นอย่างไม่รู้ 

ต้นสายปลายเหตุ ฉันกะพริบตาอีกหลายครั้งเพราะคิดว่าตัวเองอาจมองผิดไป  

แต่มันก็ยังเหมือนเดิม

“อะไรเนี่ย แค่สบตา ได้มาตั้ง 6% เชียวเหรอ”
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โหมดปกติก็ไม่ใช่ เจ้าเกมบ้านี่ไม่มีทางใจดีให้ค่าความชอบขนาดนี้ 

ในโหมดยากแน่

ฉันตาค้างได้แต่มองทั้งสองคนสลับกันไปมา จู่ ๆ ดยุกที่นิ่งฟังวินเทอร ์

พูดด้วยสีหน้าเคร่งเครียดก็ยิ้มกว้างแล้วตบไหล่เขาอย่างแรง

“...หลง...น่าดูสิท่า!”

ดยุกดูจะพูดเสียงดัง แต่ด้วยความที่รอบข้างเองก็เสียงดังวุ่นวาย 

ไปหมด ฉันเลยได้ยินแค่เพียงบางคำเท่านั้น

‘หลง’ เหรอ สองคนนั้นคุยเรื่องอะไรอยู่กันแน่

วินเทอร์เพียงยกยิ้มที่ยากจะบอกความหมายตอบรับคำของดยุก  

ขณะที่ฉันกำลังงุนงงกับค่าความชอบที่เพิ่มขึ้นอย่างไร้สาเหตุอยู่นั้น

“เฮือก ดูนั่นสิ! ลอร์ดทั้งสองแห่งเอคคาร์ตละ!”

หนึ่งในกลุ่มเด็กสาวที่อยู่ข้าง  ๆ  อุทานขึ้นมาแล้วชี้ ไปที่ ไหนสักที่   

ฉันเผลอมองตามมือเธอไปโดยไม่รู้ตัว  จึงได้เห็นสองพี่น้องซึ่งกำลังเดิน 

เข้าไปหาดยุก

เฮ้อ...พระเอกนี่มันพระเอกจริง ๆ...

พวกเขาซึ่งนั่งอยู่บนหลังม้าดำและม้าขาวคนละตัวช่างดูสง่าผ่าเผย 

เสียยิ่งกว่าขุนนางคนไหน ๆ 

“ให้ตายสิ สง่างามอะไรเช่นนี้”

“หากขา้ใหผ้า้เชด็หนา้ทีข่า้ปกักบัลอรด์เดอรร์คิ เจา้คดิวา่เขาจะรบัมนัไว ้

หรือไม่”

“ข้าเองก็เตรียมกำไลคุ้มกันมาให้ลอร์ดเรย์โนลด์เหมือนกัน!”

บรรดาเลดีท้ีอ่ยูโ่ดยรอบสง่เสยีงครำ่ครวญแสบแกว้หอูอกมาขณะมองด ู

พวกเขา ทว่าผ่านไปไม่นาน กลุ่มเด็กสาวที่สร้างความวุ่นวายเหมาะกับอายุ 

พวกเธอก็ค่อย ๆ เข้าไปหาทั้งสองอย่างระมัดระวัง

พอมองไปรอบ  ๆ  ถึงได้เห็นว่าผู้หญิงมากมายพากันรีบลุกออกจากที่ 

ราวกับถึงเวลาให้ของขวัญแล้ว พวกเธอมุ่งหน้าไปหาเดอร์ริคกับเรย์โนลด์ 

เสียเป็นส่วนใหญ่

ถา้ไดรู้ว้า่สองพีน่อ้งนีอ่ารมณร์า้ยเหมอืนหมาบา้ขนาดไหน จะยงับอกวา่ 

สง่างามกันอยู่ไหมนะ
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ฉันมองภาพนั้นแล้วก็ได้แต่นึกเย้ยหยันในใจ  ก่อนที่จะคลำหาใน 

กระเป๋ากางเกงเพราะเพิ่งนึกขึ้นได้ แล้วดึงกล่องกำมะหยี่กล่องเล็กติดมือ 

ออกมาด้วย

ฉันก้มมองกล่องในมือพลางครุ่นคิดอย่างเหม่อลอย

จะให้ใครดีล่ะ...

เครือ่งรางทีฉ่นัซือ้มาจากรา้นคา้อาวธุเมือ่กอ่นหนา้นีม้อียูส่ามชิน้ดว้ยกนั  

เป็นของเอมิลี่กับดยุก และอีกอันที่ซื้อเผื่อไว้ในกรณีที่อาจต้องใช้

ฉันคิดเอาไว้ว่าหากไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ฉันจะให้มันกับอิคลิส  

แต่หากได้แข่งฉันก็จะใช้มันเป็นอุปกรณ์ในการรักษาชีวิตตัวเองอีกอย่างหนึ่ง  

ทว่าอีกใจก็คิดว่ามอบให้พระเอกคนใดคนหนึ่งไปเลยน่าจะดีกว่า

ฉันคิดมาตลอดว่าจะให้ใครดี แต่ตอนนี้เดอร์ริคถูกปัดตกไปแล้ว 

แน่นอนเพราะดันมาปากเสียใส่ฉันตั้งแต่เช้า

ฉันเองก็อยากให้เรย์โนลด์เพราะประทับใจเรื่องยาเมื่อวานนี้อยู่ 

หรอกนะ...

แต่พอเห็นวินเทอร์ที่อยู่ข้างดยุกแล้ว ฉันก็ต้องกลับมาคิดอีกรอบ

[ค่าความชอบ  32%]  กับ  [ค่าความชอบ  31%] ค่าความชอบของ 

วินเทอร์และเรย์โนลด์ห่างกันแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นเอง ซึ่งหากฉันให้มัน 

กับวินเทอร์ตรงนี้แผนการที่คิดไว้ว่าจะตัดสัมพันธ์กับเขาก็จะสิ้นสุดลงทันที

ฉันควรจะเสี่ยงอันตรายและกลับไปคิดเรื่องหลักประกันนั่นอีกครั้งดี  

หรือจะยอมฟังเมดเล่ย์เพลงเยาะเย้ยจากเรย์โนลด์บ่อยขึ้นดี

ตอนนั้นเอง...

“ของขวัญของข้าหรือ”

จู่ ๆ ก็มีมือเอื้อมมาฉวยกล่องกำมะหยี่ไปจากด้านหลังอย่างกับกรงเล็บ 

นกอินทรีตะครุบเหยื่อ

“อะไรน่ะ...”

ฉันหันกลับไปมองด้วยความตกใจ เส้นผมสีทองต้องแสงแดดยาม 

เที่ยงวันเป็นประกายเจิดจ้า

“โอ้ เครื่องรางเสียด้วย”

ชายหนุ่มที่ฉันไม่ได้นึกถึงมาก่อนและไม่เคยคิดว่าจะให้ของชิ้นนี้ กำลัง 
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ถือวิสาสะเปิดกล่องของขวัญของคนอื่นออกดูหน้าตาเฉย

“เจ้าคงตั้งใจเตรียมมาให้เข้ากับสีผมข้าสินะ”

องค์รัชทายาทมองดูเครื่องรางลงเวทคุ้มภัยสีทองอร่ามแล้วกระตุกยิ้ม 

มุมปากก่อนจะพูดขึ้น

หมอนี่พูดอะไรเนี่ย

ฉันอ้าปากพะงาบ ๆ แล้วขมวดคิ้วฉับ

“โปรดคืนให้หม่อมฉันด้วยเพคะ”

ฉันยื่นมือออกไปเพื่อจะเอากล่องคืน แต่แล้วหมอนั่นกลับชูแขนขึ้นสูง 

จนฉันเอื้อมแทบไม่ถึง

โอ๊ย! ไอ้บ้านี่!

ฉันที่เริ่มมีน้ำโหพยายามกระโดดโหยงเหยงด้วยปลายเท้าเพื่อจะฉวย 

กล่องกลับมาให้ได้ แต่ขณะที่ฉันกำลังจะจับกล่องได้  เขาก็กลับยกแขน 

ขึ้นไปอีกครั้ง

ฉันร้องโอดโอยและพยายามลองอีกหลายครั้ง แต่ก็ไม่มีทางไปต่อกร 

กับความสูงอย่างกับยักษ์มารของหมอนี่ได้ และระหว่างที่ฉันกำลังกระโดด 

อยู่กับที่อยู่นั้น

“กระโดดอย่างกับเด็กเชียว”

ฉันพลันรู้สึกถึงลมแผ่วเบารินรดอยู่บริเวณหน้าผากจึงหยุดพยายาม 

แย่งกล่องคืนมาแล้วหันไปมองเขาทันที

นัยน์ตาแดงฉานที่เต็มไปด้วยแววเย้ยหยันโค้งเป็นรูปจันทร์ครึ่งเสี้ยว

“ทรงทำอะไรอยู่หรือเพคะ”

“ก็มันของข้าไม่ใช่หรือ เลิกเล่นเล่ห์แล้วยอมรับเสียที”

บอก-ว่า-ไม่-ใช่!

ฉันอยากตวาดออกไปใจจะขาด แต่ก็ต้องทนเก็บไว้

/[ค่าความชอบ 10%]/

10% อันมีค่าที่ได้มาอย่างยากลำบากระหว่างทำเมนเควสต์ แต่ยัง 

ไม่อาจบอกได้ว่าห่างไกลจากความตายโดยสิ้นเชิง

“หม่อมฉันขอกราบทูล...”

ฉันกัดฟันพยายามแย้มยิ้มอย่างสุดชีวิต
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“ของชิ้นนี้ไม่ใช่ของขวัญของฝ่าบาทเพคะ”

“แล้วจะให้ใครกันเล่า”

“...อะไรนะเพคะ”

“ตอบมาสิ มันเป็นใคร ข้าจะได้เอาไปให้แทนอย่างไรเล่า”

ดวงตาแดงฉานที่หันมองไปรอบตัวขณะพูดว่าจะเอาไปให้แทนดูน่ากลัว 

เสียเหลือเกิน มือขวาของเขาจับด้ามดาบที่เสียบไว้บริเวณเอวราวกับติดเป็น 

นิสัย

คัลลิสโตดูเหมือนจะดึงดาบออกไปฆ่าได้ทุกเมื่อหากฉันบอกว่า 

คนคนนั้นเป็นใคร ไม่ว่าจะเป็นตัวฉันเองหรือใครก็ตาม...

เฮ้อ ทีในโหมดปกติไม่เห็นตั้งค่าให้หมอนี่บ้าระห่ำขนาดนี้เลยนี่

ฉันกลั้นหายใจแล้วตอบออกไป

“หม่อมฉันคิดว่าจะให้ท่านพี่รองน่ะเพคะ”

โทษทีนะเรย์โนลด ์

ฉันได้แต่ขอโทษเรย์โนลด์ในใจที่ต้องขายเขาเอาหน้ารอด  เพราะ 

อย่างน้อยมันก็ยังดีกว่าขายวินเทอร์ที่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับฉันเลย

โชคดีที่ข้ออ้างอย่าง ‘ครอบครัว’ ดูเหมือนจะได้ผล เพราะองค์รัชทายาท 

ไม่ได้วิ่งเข้าไปลงดาบเขาแต่อย่างใด

“น่าเศร้านะ ดูเหมือนพี่รองของเลดี้จะไม่ชายตามองของขวัญของเลดี้ 

สักนิดเลยนี่”

เขาเหลือบตามองไปทางเรย์โนลด์ราวกับต้องการจะหยอกล้อ

ฉันมองตามสายตาเขาไปเพราะไม่รู้ว่าองค์ชายตัวดีหมายถึงอะไร 

แต่แล้วก็ต้องขมวดคิ้วทันที ตอนนี้รอบตัวเดอร์ริคกับเรย์โนลด์เต็มไปด้วย 

บรรดาเลดี้ที่เข้าไปมอบของขวัญให้พวกเขา

“ดูสิครับ ท่านพ่อ! ใครบอกว่าข้าไม่ดังกัน”

ระหว่างนั้นฉันเห็นเรย์โนลด์ที่ในที่สุดก็สามารถตอบกลับคำปรามาส 

ที่ได้ยินมาในตอนเช้าได้เสียทีกำลังร้องเรียกดยุกด้วยสีหน้าเบิกบาน

คัลลิสโตพูดถูก ฉันจะฝ่าบรรดาสาว  ๆ  ที่มะรุมมะตุ้มกันอยู่ตรงนั้น 

เพื่อเอาของขวัญเข้าไปให้เรย์โนลด์ได้อย่างไร

ฉันไม่ได้อยากทำถึงขนาดนั้นเพื่อเอาไปให้เขาสักหน่อย...
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ถึงอย่างนั้นก็ไม่รู้สึกว่าควรจะมอบให้องค์รัชทายาท

“...นอกจากหม่อมฉันแล้ว ฝ่าบาทน่าจะทรงได้รับของขวัญจากเลดี้ 

อีกมากมายไม่ใช่หรือเพคะ”

“ข้าชอบอันนี้นี่”

เขาหยิบเครื่องรางออกมาจากกล่องแล้วติดลงบนอกตัวเอง

“เรียกว่าเป็นของแทนใจจากคนที่ครั้งหนึ่งเคยรักกันอย่างสุดซึ้ง 

ก็แล้วกัน”

“ขะ...ของแทนใจ...”

ฉันเหม่อมองเขาด้วยสีหน้าตะลึงงัน

“หม่อมฉันเพิ่งบอกไปนี่เพคะว่าหม่อมฉันจะให้ท่านพี่”

“ไม่เช่นนั้นก็คิดเสียว่าเป็นส่วยที่ถวายให้องค์รัชทายาทในฐานะราษฎร 

คนหนึ่งในจักรวรรดิแทนสิ”

เขาเริม่ขู ่ นยันต์าแดงฉานเปน็ประกายวาววบั หมายความวา่เขาจะแยง่ 

มันไปอยู่ดีไม่ว่าจะในฐานะของขวัญหรือส่วยก็ตาม

“เฮ้อ...ตามพระประสงค์เถอะเพคะ”

ในเมื่ออยากได้เสียขนาดนั้นแล้วฉันจะไปทำอะไรได้ล่ะ ไหน  ๆ  ก็ยัง 

ไม่ได้ตัดสินใจว่าจะให้ใคร และพอมาคิดดูอีกที คัลลิสโตเองก็เป็นพระเอก 

คนหนึ่งเหมือนกัน

ฉันมองดูเครื่องรางสีทองที่ติดไว้บนอกขององค์รัชทายาทแล้วได้แต่ 

ฝืนใจพึมพำเบา ๆ 

“...เหมาะกับฝ่าบาทดีนะเพคะ”

ฉันพูดโพล่งอย่างไม่เต็มใจ แต่เขากลับอมยิ้มราวกับว่ามันน่าฟัง 

นักหนา

“อย่างนั้นหรือ”

/[ค่าความชอบ 12%]/

พร้อมกันนั้นค่าความชอบก็เพิ่มขึ้นมาอีก 2%

เอาเถอะ ผลลัพธ์ก็ไม่ได้แย่อะไร

ตอนนั้นเอง 

ปู๊นนน 
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เสียงแตรเขาสัตว์ดังลั่นมาจากฝั่งแท่นพิธี เป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่า 

การออกล่ากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว

องค์รัชทายาทกระโดดขึ้นนั่งบนม้าสีน้ำตาลแดงตัวใหญ่ที่จูงมาด้วย 

แล้วมองลงมาหาฉันอย่างทะนงตน

“เพื่อเป็นการตอบแทนของขวัญชิ้นนี้ ข้าคงต้องล่าสัตว์ที่คู่ควรกับเลดี้ 

ของข้ามามอบให้ด้วยตัวเองเสียแล้วสิ”

“เอ๊ะ มะ...ไม่เป็นไรเพคะ! ฝ่าบาทไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาด...”

“ตั้งตารอได้เลย”

เขาขี่ม้ามุ่งตรงไปยังด้านหน้าสุดที่ดยุกและท่านพี่ทั้งสองของฉันอยู่ 

ก่อนที่ฉันจะทันได้ปฏิเสธเสียอีก

แค่ไม่ต้องมาเจอกันก็ถือว่าตอบแทนแล้วละ...

ทว่าขณะที่ฉันกำลังคิดสิ่งที่ไม่ได้บอกออกไปอยู่ในใจซ้ำไปซ้ำมานั้นเอง

“สวัสดี ดยุกแห่งเอคคาร์ต”

องค์รัชทายาทกลับเอ่ยทักทายดยุกด้วยเสียงอันดังลั่น  นั่นทำให้ 

ผู้เข้าร่วมที่กำลังจัดเรียงแถวเพื่อเตรียมออกล่าอยู่โดยรอบต่างตัวเกร็งกัน 

ทั้งหมด เสียงพูดคุยจากในนั้นจึงดังมาถึงตรงที่ฉันอยู่อย่างชัดเจนต่างจาก 

เมื่อก่อนหน้านี้ลิบลับ

“ถวายบังคมสุริยันดวงน้อยแห่งจักรวรรดิพ่ะย่ะค่ะ”

ดยุกโค้งคำนับต่อองค์รัชทายาท คัลลิสโตกวาดตามองดยุกเอคคาร์ต 

อย่างละเอียดก่อนจะเอ่ยปากพูดพร้อมรอยยิ้มเบิกบาน

“ดยุกเองก็ได้ของขวัญจากเลดี้เหมือนกันสินะ”

“...อะไรหรือพ่ะย่ะค่ะ”

“จะว่าไป ข้าก็ลืมถามเสียด้วยว่าเครื่องรางของข้ามีสรรพคุณเช่นไร  

แล้วเครื่องรางของดยุกเล่า ลงเวทอะไรไว้หรือ”

ไอ้บ้าเอ๊ย! หุบปากเดี๋ยวนี้! 

ฉันอ้าปากค้างกับเสียงดัง  ๆ ที่ลอยมาเข้าหู คำพูดที่ฟังดูสุขุมเยือกเย็น 

ขององค์รัชทายาททำให้สายตาทั้งสามคู่ของดยุก เดอร์ริค และเรย์โนลด์ 

หันมามองที่ฉันเป็นตาเดียว

/[ค่าความชอบ 29%]/
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/[ค่าความชอบ 30%]/

ค่าความชอบของเดอร์ริคที่เคยมีอยู่  30% และค่าความชอบของ 

เรย์โนลด์ที่เคยมีอยู่ 31% ตกลงมาตามลำดับ ลองถ้าดยุกมีแถบวัดระดับ 

ค่าความชอบด้วย ค่าความชอบของเขาก็คงลดลงเช่นกัน

“เฮ้อ...”

ฉันจ้ององค์รัชทายาทเขม็งด้วยความโกรธ และราวกับเขาจะรับรู้ถึง 

สายตาแผดเผานั่น จึงหันกลับมามองทั้งยังโบกมือมาทางฉันหน้าด้าน ๆ 

ฉันครุ่นคิดในใจอย่างหนักว่าจะชูนิ้วกลางขึ้นมาโบกใส่หน้าหมอนั่น 

ตอนนี้เลยดีไหม

ปู๊นนน! 

แต่ก่อนที่สิ่งที่ฉันคิดในใจจะกลายเป็นความจริง เสียงแตรเขาสัตว์ 

บอกสัญญาณให้ออกล่าได้ก็ดังขึ้นมาพอดี

“ไปเลย!”

“ย่าห์!”

เหล่าขุนนางบนหลังม้าต่างมุ่งหน้าตรงเข้าไปในป่า ไม่นานหลังจาก 

พายุทรายขุ่นมัวเบาบางลง พื้นที่ที่เคยเต็มไปด้วยผู้คนก็พลันว่างเปล่า

สุดท้ายแล้วฉันก็ไม่ได้บอกลาใครนอกจากองค์รัชทายาทสินะ...

ถึงจะตัดสินใจว่าจะหลีกเลี่ยงพวกพระเอกทั้งหมดทุกคน  แต่ฉัน 

ไม่เคยคิดจะทำให้ค่าความชอบของพวกเขาลดลงเลยแม้แต่นิดเดียว

ฉันได้แต่เหม่อมองไปยังที่ที่พวกพระเอกหายไป  ขณะเดียวกัน 

ความละอายที่ไม่รู้สาเหตุก็เข้ามาโอบกอดรอบตัว ทันใดนั้น...

“เลดี้เพเนโลเป เอคคาร์ต”

ใครบางคนเรียกชื่อฉัน พอหันไปมองด้านข้างจึงได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่ง 

ที่ฉันเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกกำลังยืนยิ้มงามสง่าอยู่ตรงนั้น

“ข้ากลัวเลดี้จะไม่มา แต่เลดี้ก็อุตส่าห์ตอบรับคำเชิญของข้า ข้าดีใจ 

เหลือเกินค่ะ”

“อ้อ...”

ฉันนึกออกทันทีว่าเธอเป็นใคร จึงคิดอยู่ครู่หนึ่งว่าควรตอบเธอกลับไป 

อย่างไรดี เพราะแม้ฐานันดรศักดิ์ของฉันจะสูงกว่า แต่เธอดูจะอายุมากกว่า 
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เยอะทีเดียว

นอกจากนั้นจักรวรรดิอินคายังมีขนบธรรมเนียมสืบทอดกันมา นั่นคือ 

การปฏิบัติต่อสตรีที่แต่งงานออกเรือนแล้วอย่างผู้สูงศักดิ์มากกว่าสตรีที่ยัง 

เป็นโสด

“สวัสดีค่ะ เคาน์เตสดอร์เทีย”

หลงัจากเรยีบเรยีงความคดิเสรจ็เรยีบรอ้ย ฉนักก็ม้หวัพรอ้มทัง้ทกัทาย 

เธออย่างมีมารยาท

หากเป็นเพเนโลเปตัวจริงคงไม่วายพ่นคำพูดคำจาที่ฟังดูโอหังอย่าง  

‘เจ้าเป็นใคร’ หรือ ‘รู้ไว้เสียด้วยว่าเป็นเกียรติของเจ้านักที่ข้ายอมมา’ ออกมาแน่

“เจ้าเองก็ควรใช้โอกาสนี้ทำให้สถานะของตัวเองในแวดวงสังคมมั่นคง 

ขึ้นเสียบ้างนะ เพเนโลเป”

แต่เพราะฉันยังเห็นแก่สายตาของดยุกที่มองฉันอย่างคาดหวังระหว่าง 

กินมื้อเช้าด้วยกัน ฉันเลยทักทายเธออย่างมีมารยาท

“ขอบคณุที่ชวนข้านะคะ เพราะเคาน์เตส ข้าคงสามารถใช้เวลาช่วงบ่าย 

ไปอย่างรื่นรมย์ได้ทีเดียว”

ที่จริงฉันไม่ได้อยากตอบรับคำเชิญของเธอ แต่ในเมื่อมาเจอเจ้าภาพ 

ของงานต่อหน้าแบบนี้ ฉันจะพูดว่าไม่ไปได้อย่างไรกัน

ดวงตาของเคาน์เตสดอร์เทียเบิกโตขึ้นเล็กน้อยหลังจากได้ฟังคำ 

ทักทายของฉัน คงเพราะฉันดูปกติกว่า  ‘หมาบ้าจากตระกูลดยุก’  ในข่าวลือ  

หลังจากนั้นไม่นานเธอก็ปรับสีหน้าลบแววตาตกใจออกไปและแทนที่ด้วย 

รอยยิ้มแปลกประหลาดชอบกล

“งานเลี้ยงน้ำชาเริ่มมาตั้งแต่เที่ยงแล้วละค่ะ ตอนนี้ทุกคนไปรวมกันอยู ่

ที่งานแล้ว เลดี้จะไปด้วยเลยไหมคะ”

เคานเ์ตสดอรเ์ทยีหนัหลงักลบัแลว้เดนินำทางฉนัไป ระหวา่งเดนิตามอยู ่

หลังเธอ ฉันก็นึกถึงรอยยิ้มแปลก ๆ ของเคาน์เตสขึ้นมา

คาใจยังไงไม่รู้สิ...

แตก่ช็า่งเถอะ เธอไมใ่ชพ่วกพระเอกทีจ่อ้งจะฆา่ฉนัเสยีหนอ่ย อกีอยา่ง 

ในงานที่มีแต่หญิงสาวเอวบางร่างน้อยมารวมตัวพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน 

คงไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรอกมั้ง
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ถ้ามันน่าเบื่อนัก ไว้ค่อยหาข้อแก้ตัวที่ฟังขึ้นมาอ้างแล้วปลีกตัวออกมา 

ก็ได้

ฉันเดินต่อแบบไม่คิดมาก และแน่นอนว่าต้อง  ‘เกิดเรื่อง’  อย่างที่ 

ไอ้เกมนี่มักเป็นมาเสมอ

ด้านข้างลานกว้างตรงปากทางเข้าป่าซึ่งเป็นสถานที่จัดงานแข่งขันยังมี 

ป่าขนาดเล็กทว่างดงามอยู่อีกแห่งหนึ่ง คล้ายกับมีการปรับภูมิทัศน์ให้บรรดา 

หญิงสาวซึ่งมารอเหล่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้มาใช้เป็นที่พบปะสังสรรค์ 

พลางมองดูความเขียวขจีแห่งป่าเขาไปด้วย

ตรงโต๊ะตัวยาวซึ่งถูกตกแต่งโดยการวางดอกไม้ไว้ตรงกลาง ที่นั่ง 

เริ่มเต็มหมดแล้วอย่างที่เคาน์เตสบอก

“ทุกคน!”

แปะ! 

เจ้าภาพงานเลี้ยงปรบมือเสียงดังเรียกความสนใจ

“ทุกคนมองมาทางนี้สิคะ! ดูสิว่าข้าพาใครมาด้วย!”

“ตายจริง”

“มาถึงแล้วสินะคะ”

เมื่อมองเห็นฉันที่เดินตามหลังเคาน์เตสดอร์เทียเข้ามาภายในงาน  

บรรดาสาว ๆ ต่างพากันเอ่ยปากด้วยความยินดีทีละคน มีอยู่หลายคนที่กำลัง 

พูดคุยกันโดยใช้พัดบังปากเอาไว้ ฉันเลยไม่รู้ว่ามันเป็นปฏิกิริยาตอบสนอง 

ในแง่ดีหรือเปล่า

ที่จริงไม่ต้องปิดก็ได้นะ

เพราะต่อให้เห็นหน้าฉันก็ไม่รู้หรอกว่าใคร

ผูเ้ขา้รว่มงานเลีย้งนำ้ชามชีว่งอายหุลากหลายตัง้แตเ่ลดีเ้ดก็สาวไปจนถงึ 

เลดี้ที่สูงวัยแล้ว ที่น่าแปลกก็คือพวกเธอส่วนใหญ่ต่างมีสาวใช้คอยยืนอยู่ 

ด้านหลัง ต่างจากฉันที่มาแบบหัวเดียวกระเทียมลีบไม่ได้พาเอมิลี่มาด้วย

นอกจากนั้นไม่ว่าจะมองอย่างไรก็ไม่เห็นมีเลดี้คนไหนใส่ชุดล่าสัตว์ 

แบบฉันเลยสักคน ถึงจะรู้มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว แต่ก็รู้สึกเหมือนโดนยิง 

เมื่อได้เห็นแน่แล้วว่าฉันใส่ชุดที่เด่นสะดุดตาอยู่คนเดียว และนั่นทำให้ฉัน 

ไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไร
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รู้อย่างนี้พาเอมิลี่มาด้วยดีไหมนะ ในคำเชิญไม่เห็นบอกว่าพาสาวใช้ 

มาได้ ฉันเลยทิ้งเธอไว้ที่ที่พักน่ะสิ

ฉันนึกเสียดายอยู่เล็กน้อยและเริ่มกังวลว่าจะมีข่าวลือจำพวก  ‘เลดี้ 

หยาบคายไร้มารยาท’ เกิดขึ้นมาเพราะฉันจำไม่ได้ว่าใครเป็นใคร เพราะฉะนั้น 

ฉันจึงตัดสินใจว่าจะระมัดระวังคำพูดให้ได้มากที่สุด

“ขอบคุณที่เชิญข้ามานะคะ”

ฉันก้มหัวลงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ตัวเองดูต่ำเกินไป แววตาที่ไม่รู้เจตนา 

เหลา่นัน้ตา่งพุง่ตรงมาหาฉนัอยา่งไมข่าดสาย มนัเปน็ความรูส้กึเดยีวกบัตอนที่ 

เคาน์เตสดอร์เทียทำหน้าแปลก ๆ หลังได้รับคำทักทายจากฉันเมื่อครู่นี้

“เอาละ เชิญนั่งทางนี้เลยนะคะ เลดี้”

โชคดีที่ เธอไม่คิดจะทำพฤติกรรมเด็ก  ๆ  อย่างการเชิญฉันมาแล้ว 

ปล่อยปละละเลยให้เป็นหมาหัวเน่า เพราะเคาน์เตสดอร์เทียรีบพาฉันไปนั่งที ่

ทันที ฉันได้นั่งข้างที่นั่งของเจ้าภาพงานเลี้ยงน้ำชาและเป็นจุดที่จะได้รับความ 

สนใจมากที่สุด หากคิดถึงชื่อเสียงของเพเนโลเปแล้ว นับว่านี่เป็นการดูแล 

ที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียว

“รินชาให้เลดี้ทีสิ”

เคาน์เตสดอร์เทียหันไปสั่งสาวใช้ที่ยืนอยู่ด้านหลังตน น้ำชาสีเหลือง 

พร้อมควันหอมกรุ่นถูกรินลงในถ้วยชาตรงหน้าฉัน

“ใบชาล้ำค่านี้ สามีของข้าซึ่งไปทำหน้าที่อยู่ในเซทีน่านำกลับมาด้วย 

น่ะค่ะ ลองดื่มดูสิคะ”

เคาน์เตสเอ่ยชักชวนด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล ฉันจึงยกถ้วยชาขึ้นมาช้า ๆ   

ฉนัมนัคนไมส่นใจเรือ่งการเขา้สงัคมจนโดนดยกุบน่เขา้ใหว้า่ใหไ้ปคบคา้สมาคม 

กับชนชั้นสูงคนอื่นเสียบ้าง ทว่าพอได้มานั่งอยู่ตรงนี้จริง  ๆ  มันก็อดประหม่า 

ไม่ได้...

โอย ตื่นเต้นจัง

ฉันค่อย  ๆ  ยกถ้วยชาหอมกรุ่นขึ้นมาจรดริมฝีปากอย่างระมัดระวัง  

แล้วทำเป็นจิบเข้าไปอึกหนึ่งก่อนจะลดถ้วยลง

“กลิ่นหอมดีจริงเชียวค่ะ เคาน์เตส”

ที่จริงแล้วมันไม่หอมเลยสักนิด อาจเพราะมันเป็นของจากต่างบ้าน 
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ต่างเมือง เพราะในน้ำชานั้นมีกลิ่นฉุนคล้ายปัสสาวะโชยอยู่จาง ๆ 

ถึงอย่างนั้นฉันเองก็รู้ดีว่าไม่สามารถพูดจาขวานผ่าซากในสถานที่ 

แบบนี้ได้

“จริงหรือคะ ข้าดีใจเหลือเกินที่เลดี้พูดเช่นนั้น! จริงไหมคะทุกคน”

เคาน์เตสดอร์เทียยิ้มกว้างพลางหันไปถามความเห็นจากทุกคน

“จริงด้วยค่ะ”

“เป็นเรื่องที่น่ายินดีจริง ๆ ค่ะ”

ครั้งนี้ก็เช่นกัน เลดี้บางคนเอ่ยตอบขณะใช้พัดปิดปากเอาไว้อีกแล้ว  

ฉันแอบถอนหายใจในใจอย่างโล่งอกเมื่อเห็นว่างานเปิดตัวครั้งแรกของฉัน 

น่าจะจบลงแล้ว ทว่าในตอนนั้นเอง...

“เลดีค้ะ! ขา้ไดย้นิวา่เลดีท้ำเรือ่งนา่ยกยอ่งในงานเลีย้งทีผ่า่นมาหรอืคะ”

เลดีค้นหนึง่ทีน่ัง่อยูฝ่ัง่ตรงขา้มดงึเกา้อีเ้ขา้มาใกลฉ้นัมากขึน้แลว้เอย่ถาม

เธออายปุระมาณสบิหา้หรอืสบิหกเหน็จะได ้ ดวงตากลมโตของสาวนอ้ย 

ที่ยังดูเด็กอยู่พอตัวเป็นประกายระยิบระยับด้วยความอยากรู้

“เอ่อ...คือ ไม่ถึงกับน่ายกย่องหรอก...”

ฉันยกยิ้มประหม่าพร้อมกับโบกมือปฏิเสธ

ในเมื่อการถ่อมตนคือคุณสมบัติของผู้ดีนี่นะ

...แม้สุดท้ายก็ต้องมานั่งภูมิใจอยู่คนเดียวก็เถอะ 

ท่าทางแบบนั้นของฉันทำให้แม่สาวน้อยที่ไม่รู้ชื่อเสียงเรียงนามถึงกับ 

หน้าแดงก่อนที่เธอจะตะโกนออกมา

“เรื่องของเลดี้ถูกพูดถึงไปทั่วทั้งวังหลวงมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะ!”

“อ้อ อย่างนั้นหรือคะ”

เธอพูดเสริมใบหน้าบึ้งตึง

“ค่ะ เมื่อคืนข้ารู้สึกไม่ค่อยดีจึงกลับไปพักที่กระโจมก่อน ถึงไม่ได้เห็น 

อย่างไรล่ะคะ...”

“อะไรกัน เลดี้อลิซ นี่เลดี้พลาดฉากสำคัญอย่างนั้นหรือคะ”

ยังไม่ทันจะได้ตอบ เสียงถามด้วยความตกใจก็ดังขึ้นมาเสียก่อน

ฉันเหลือบมองไปทางต้นเสียง แต่ไม่นานก็เลิกสนใจแทบจะในทันที  

เพราะคนพดูคอืหนึง่ในบรรดาเลดีท้ีใ่ชพ้ดัปดิปากไว ้ ฉนัแยกหนา้ไมอ่อกหรอก
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...เลดี้อลิซนี่เอง

ฉนัหนักลบัมาทอ่งจำชือ่ของเลดีท้ีเ่ขา้มาใหค้วามสนใจฉนักอ่นซำ้ไปซำ้มา  

ที่ต้องท่องก็เพื่อไม่ให้มีเรื่องยากในภายหลัง และยังเป็นการสานสัมพันธ์กับ 

เลดี้รุ่นราวคราวเดียวกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอย่างที่ดยุกพูดด้วย

ระหวา่งนัน้บรรดาเลดีท้ัง้หลายทีน่ัง่อยูต่า่งพากนัพดูคยุเรือ่งฉนักนัอยา่ง 

สนุกสนาน

“เลดี้แห่งเอคคาร์ตยิงหน้าไม้ได้ดีทีเดียว  ตอนเห็นปีศาจพวกนั้น 

ล้มตายไปทีละตัวช่างเป็นภาพที่น่าประทับใจมากเลยละค่ะ!”

“จริงหรือคะ โธ่ ข้าอยากเห็นบ้างจัง...”

“ใช่แล้วค่ะ เลดี้อลิซก็น่าจะเสียใจที่ต้องออกไปจากงานเลี้ยงเมื่อวาน 

ก่อนเวลาอยู่หรอกค่ะ”

“ว่าแต่เลดี้คะ เหตุใดฝีมือการยิงหน้าไม้ของเลดี้จึงพัฒนาขึ้นมาได้ 

ภายในเวลารวดเร็วเช่นนี้ล่ะคะ”

คนที่เปิดปากพูดกับฉันมักจะเป็นเลดี้ที่มีอายุมากแล้วเสียเป็นส่วนใหญ่  

พวกเธอแอบปฏิบัติตัวไม่สุภาพกับฉันซึ่งมีฐานันดรศักดิ์สูงกว่า ฉันสังเกตเห็น 

ในทันที แต่แค่ไม่แสดงออกเท่านั้นเอง เพเนโลเปคงอวดเบ่งไปทั่วเลยสินะ

ที่ผ่านมาเล่นทำชื่อเสียงเสียหายไว้เสียขนาดนั้น เอาเถอะ โดนแค่นี้ 

ก็ถือว่าบุญหัวแล้ว

ฉันไม่จำเป็นต้องแสดงความโกรธเคืองออกไปให้บรรยากาศที่กำลัง 

ไปได้ดีต้องพังทลาย เลยได้แต่อมยิ้มตอบอ้อมแอ้มออกไป

“หากได้อาจารย์ดีและตั้งใจฝึกซ้อม ทักษะย่อมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

อยู่แล้วละค่ะ”

“ตายจริง...คราวนี้เลดี้ตั้งใจฝึกซ้อมมายิงใครอีกล่ะคะ”

ตอนนั้นเอง หญิงสาวคนหนึ่งที่นั่งอยู่เยื้องกันก็พูดขึ้นขณะใช้มือที่ 

สวมถุงมือปิดปากไว้อีกที น้ำเสียงของเธอมีแววเย้ยหยันอย่างชัดเจน

“...คะ?”

ฉันหันไปมองเพราะอยากรู้ว่าตัวเองได้ยินถูกแน่ใช่ไหม เธอคือเลดี้ 

อายุพอ  ๆ  กันกับฉันและมีเส้นผมสีน้ำเงินสวยงามจับใจ ดวงตาของเธอโค้ง 

อย่างงดงามทันทีที่สบตากันราวกับกำลังทักทายฉันทางสายตา
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อะไรกัน

สีหน้านั้นดูอ่อนหวานเสียจนไม่อาจคิดได้เลยว่าคำที่ได้ยินเมื่อครู่นี้ 

เป็นคำพูดเพื่อเสียดสีฉัน

“เอ่อ ฮ่า  ๆ เมื่อวานเลดี้เคลลินเองก็ได้เห็นผลงานของเลดี้เพเนโลเป 

เหมือนกันใช่ไหมคะ”

ผู้เป็นเจ้าภาพพูดนำให้บทสนทนาที่แข็งค้างไปแล้วดำเนินต่อไปอย่าง 

เป็นธรรมชาติ ส่วนฉันกลับรู้สึกว่าชื่อนี้ช่างคุ้นหูอย่างไรชอบกล

เลดี้เคลลินเหรอ เหมือนจะได้ยินบ่อย ๆ จากที่ไหนกันนะ...

ระหว่างที่ฉันกำลังนึก เลดี้เคลลินอะไรนั่นก็ตอบพร้อมยิ้มอย่างสดใส

“แน่นอนค่ะ เคาน์เตส”

“เป็นอย่างไรบ้างคะ เลดี้ ช่วยเล่าให้ข้าฟังแบบละเอียด ๆ ทีสิคะ!”

เลดีอ้ลซิตืน่เตน้แลว้เริม่เซา้ซีอ้กีครัง้ ทัง้ทีเ่ปน็เรือ่งของฉนั แตฉ่นักลบั 

รู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่ส่วนสำคัญอย่างไรก็ไม่รู้สิ

แต่ดูเหมือนจะไม่มีใครคิดเช่นนั้น สายตาของพวกเธอทุกคนต่าง 

จับจ้องไปที่ริมฝีปากของเลดี้เคลลินที่ยังอ้อยอิ่งไม่ยอมพูดอย่างกับกลัว 

ดอกพิกุลจะร่วง

“ความจริงแล้ว ข้ารู้สึกโล่งใจตลอดเวลาที่เลดี้เพเนโลเปยิงหน้าไม้ 

ด้วยซ้ำค่ะ”

“โล่งใจอะไรหรือคะ”

“อ้อ จะว่าไป เลดี้เคลลินชื่นชมฝีมือการยิงหน้าไม้ของเลดี้เพเนโลเป 

ไม่ขาดปากมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วใช่ไหมคะ”

บรรดาเลดี้สูงวัยต่างพากันเออออไปกับคำพูดของเลดี้เคลลิน

ชมฝีมือฉันเนี่ยนะ ไม่มีทางหรอกน่า...

คำพูดไร้สาระของพวกเธอทำให้ฉันสงสัย ทว่าความจริงบางอย่าง 

พลันผ่านเข้ามาในความคิดในวินาทีนั้นเอง

เฮ้ย

ฉันเพิ่งมานึกออกว่าแม่ผมน้ำเงินคนนี้เป็นใคร เรื่องที่เกิดขึ้นฉันไม่ได้ 

เป็นคนทำเองโดยตรง และไม่คิดว่าจะได้โคจรมาเจอเธออีกจึงลืมไปเสียสนิท

คนเมื่อปีก่อนนี่!
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เลดี้เคลลินคือคนที่ได้เป็นราชินีของงานเมื่อปีก่อนเพราะเพเนโลเป 

ไปวิ่งไล่บอกว่าจะยิงหน้าไม้ใส่เธอให้ตาย

ซวยแล้ว

ฉันเสียวสันหลังวาบ  สังหรณ์ใจว่าบางทีนี่อาจไม่ใช่ที่ที่ดีสำหรับ 

เพเนโลเป ไม่ใช่สิ สำหรับฉันเอาเสียเลย

“พอดีข้าเกิดนึกถึงเลดี้ในงานปีที่แล้วขึ้นมาน่ะค่ะ”

ขณะที่ฉันกำลังเผชิญมรสุมในใจ แม่เคลลินเคลโล่อะไรนั่นก็พูดต่อ 

อย่างสุขุม

“เลดี้เล็งหน้าไม้มาที่ข้า บอกว่าจะแสดงทักษะจับยุงที่บินไปบินมา 

รอบตัวเลดี้ด้วยลูกศรให้ข้าได้เห็นน่ะค่ะ”

“พระเจ้า!”

คำพูดของเธอทำให้ทุกคนชำเลืองมาทางฉันแล้วอุทานออกมาตาม ๆ กัน 

ด้วยความประทับใจ

“หมายความว่าข่าวลือนั้นเป็นความจริงหรือคะ”

เคาน์เตสดอร์เทียถามกลับน้ำเสียงตื่นเต้น

“ขา้ไมท่ราบวา่มขีา่วลอือะไร แตเ่ลดีไ้มไ่ดเ้ลง็หนา้ไมม้าหาขา้ดว้ยทา่ทาง 

หยาบคายไร้มารยาทและไม่มีสง่าราศีหรอกค่ะ อย่าเข้าใจผิดไปเลยนะคะ  

เลดี้เพียงแค่ให้ความกรุณาอยากช่วยจับยุงให้ข้าเท่านั้นเองค่ะ”

แม่ผมน้ำเงินเล่นตอบพร้อมรอยยิ้มแบบนั้น ทำเอาเกลียดไม่ลงเลย 

ทีเดียว

นี่ ด่าฉันมาตรง ๆ เลยเถอะ

ทักษะการเหน็บแนมและนินทากันซึ่งหน้าของเธอถือว่าอยู่ในระดับสูง 

เลยทีเดียว ตัวฉันเองยังโกรธขนาดนี้ แล้วเพเนโลเปเมื่อปีที่แล้วล่ะต้องโกรธ 

ขนาดไหน ถึงบันดาลโทสะประกาศกร้าวว่าจะยิงให้ตายแบบนั้น

“เรื่องเมื่อปีที่แล้วทำให้เกิดคำพูดแย่  ๆ  เกี่ยวกับเลดี้มากมายจนข้า 

หนักใจ แต่มาปีนี้ข้าโล่งใจเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยละค่ะ”

ทว่าคำนินทายังไม่จบเพียงแค่นั้น แม่หัวน้ำเงินมองตรงมาที่ฉันทั้งยัง 

ยิ่งตอกย้ำกันหนักเข้าไปอีก

“ดูจากเมื่อวานที่เลดี้ยิงถูกปีศาจตัวเท่าบ้านเข้าเต็ม  ๆ  แทนที่จะเป็นยุง 
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ตัวเล็กตัวน้อย ข้าก็โล่งใจไม่ต้องกลัวว่าเลดี้จะยิงผิดไปโดนคนแล้วน่ะสิคะ”

“...”

“เพราะมันหมายความว่าเลดี้ไม่ได้ตาบอดน่ะค่ะ”

แปลตรงตวัเลยกค็อื ‘ปศีาจตวัใหญเ่สยีขนาดนัน้ไมม่ทีางทีจ่ะยงิไมโ่ดน  

เว้นเสียแต่จะเป็นคนตาบอด’ นั่นเอง

ทำไมลางสังหรณ์เรื่องร้าย  ๆ  ของฉันมันไม่เคยผิดบ้างเลยนะ ตอนนี้ 

ฉันว่าฉันพอจะรู้จุดประสงค์ที่เคาน์เตสส่งสาวใช้มาหาดยุกโดยตรงตั้งแต่เช้าตรู ่

เพื่อทำให้ฉันมาเข้าร่วมงานนี้แล้วละ

ให้ตายสิ ถึงว่ายิ้มกันแปลก ๆ...

เหล่าเลดี้นำโดยแม่หัวน้ำเงินที่วางกับดักได้สำเร็จ เริ่มปล่อยเหล็กใน 

ใส่เหยื่อของวันนี้กันอย่างตื่นเต้น

“ตอนเป็นสาวข้าเองก็เคยเรียนยิงหน้าไม้มาบ้าง คราวหน้าเห็นทีข้าคง 

ต้องใช้ปีศาจตัวยักษ์มาเป็นเป้าใช้ฝึกเหมือนเลดี้บ้างแล้วละค่ะ”

“ว่าแต่เลดี้คะ! ชุดที่ใส่มาวันนี้เหมาะกับเลดี้มากเลยนะคะ”

ในที่สุดก็ลามมาเรื่องชุดจนได้

“ขอบคุณค่ะ”

ฉันตอบ ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้กับสายตาที่พุ่งตรงมาหา

“คิก!”

ทันใดนั้นเสียงหัวเราะเยาะเย้ยก็ดังมาจากทุกทิศให้ได้ยินอย่างชัดเจน

เฮ้อ เรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งนั้น...

ถึงจะน่ารำคาญแต่ยังพอทนได้ เพราะที่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับ 

ฉันโดยตรง ในเมื่อมันคือผลแห่งการกระทำในอดีตของเจ้าของร่างนี้ แล้ว 

ฉันจะไปทำอะไรได้อีกล่ะ

ขืนทำอะไรแผลง ๆ จนไปเข้าหูดยุกหรือเดอร์ริคเข้าอีกละก็...

ได้เป็นเรื่องถึงชีวิตแน่

ยิ่งไปกว่านั้นฉันรู้สึกผิดกับดยุกอยู่หน่อย  ๆ เขาเอาคำเชิญเข้าร่วม 

งานเลี้ยงน้ำชามาบอกฉันด้วยแววตาคาดหวังยิ่งกว่าฉันเองเสียอีก เพราะ 

แบบนั้นฉันจึงตั้งใจว่าจะรักษาท่าทีอย่างนี้ต่อไปเพื่อไม่ให้มีเรื่องอื่นให้พวกเธอ 

มาคอยจับผิดอีก
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ดูท่าแม่หัวน้ำเงินนั่นจะร้อนใจอยู่เล็กน้อยที่หัวเราะเยาะแล้วแต่ฉัน 

ยังมีท่าทีนิ่งเฉย จึงเอ่ยปากขึ้นอีกครั้ง

“ดูเหมือนวันนี้เลดี้จะออกไปล่าปีศาจอีกรอบเลยนะคะ”

“เอ๊ะ จะว่าไปหน้าไม้นั่นคือหน้าไม้ที่ใช้จัดการเจ้าปีศาจเมื่อคืนนี้ 

ใช่ไหมคะ!”

เลดี้อลิซชี้มือมายังหน้าไม้ที่ฉันสะพายไว้ข้างหลัง ไม่รู้เป็นเพราะฉัน 

รู้ทันจุดประสงค์ของงานเลี้ยงนี้แล้วหรือเปล่า ถึงได้รู้สึกว่าแม้แต่การชี้นิ้ว 

แบบนั้นยังดูไร้มารยาท

“ค่ะ”

ฉันตอบแบบไม่เต็มใจ รอยยิ้มบางเบาบนหน้าที่เอาไว้ใช้ควบคุมสีหน้า 

ได้เลือนหายไปตั้งนานแล้ว

“ตายจริง ยอดเยี่ยมไปเลยค่ะ!”

เคาน์เตสดอร์เทียที่ได้ยินคำของอลิซพูดขึ้นพลางปรบมือ

“เลดี้คะ เลดี้อลิซเสียใจมากทีเดียวที่ไม่ได้เห็นผลงานของเลดี้เมื่อคืนนี้  

ไหน  ๆ  เลดี้ก็พกหน้าไม้มาด้วยแล้ว  ช่วยแสดงฝีมือให้พวกเราดูหน่อย 

ได้ไหมคะ นะคะ”

“แต่งตัวเข้ากันพอดีเลยด้วย ดีจริง ๆ ค่ะ!”

เลดี้เคลลินรับช่วงต่อ

“ที่จริงเมื่อไม่นานมานี้ข้าเพิ่งได้ตุ๊กตาหมีตัวใหญ่เป็นของขวัญวันเกิด 

ด้วยละค่ะ ข้าเอาติดมาด้วยเพราะอยากให้ทุกท่านในงานเลี้ยงน้ำชาวันนี้ได้ดู  

เอามาใช้เป็นเป้าได้พอดีเลยค่ะ”

“ตายแล้ว เลดี้เคลลิน! ของขวัญสำคัญเช่นนั้น หากเป็นรูขึ้นมาจะทำ 

ยังไงล่ะคะ”

“มันเล็กกว่าปีศาจเมื่อคืนตั้งเยอะ เรื่องแบบนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ 

นี่คะ”

“โฮะ ๆ พูดอีกก็ถูกอีกค่ะ อาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะคะ”

เหล่าเลดี้สูงวัยสะบัดพัดแล้วหัวเราะคิกคักออกมาอีกครั้ง

“ไปเอาของที่ข้าเตรียมมาทีสิ”

“ค่ะ เลดี้”
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เลดี้เคลลินเริ่มจัดแจงเวทีตามอำเภอใจโดยไม่ฟังคำอนุญาตจากฉันเลย

แหม ถึงกับเตรียมเป้ามาเลยหรือ

ฉันเอนหลังพิงพนักเก้าอี้แล้วกอดอกมองดูอยู่เฉย  ๆ  เพราะอยากรอดู 

ว่าเธอจะทำไปได้ถึงไหน ท่าทางที่ดูหยิ่งยโสมากขึ้นทุกทีของฉันทำให้สายตา 

หลายคู่ต่างพากันจับจ้องมา

ไม่นานสาวใช้ที่ออกไปก่อนหน้านี้ก็เดินตุปัดตุเป๋กลับมาพร้อมตุ๊กตาหมี 

ขนาดเทา่ตวัเธอ แลว้มายนือยูห่า่งออกไปจากดา้นหลงัของเลดีเ้คลลนิเลก็นอ้ย

“อยากให้ข้าวางเป้าไว้ตรงไหนดีคะ เลดี้”

“เลดี้อยากให้ห่างแค่ไหนดีคะ ข้าว่าประมาณนี้น่าจะพอแล้วนะ”

เลดี้เคลลินชี้สาวใช้ที่ยืนรออยู่ด้วยสีหน้าของคนที่กำลังกลั้นหัวเราะ 

สุดชีวิต

“ระยะห่างใกล้ ๆ จะได้ไม่เสี่ยงว่าจะยิงเกือบโดนคนเหมือนปีที่แล้วอีก 

อย่างไรล่ะคะ ใช่ไหมคะ ทุกท่าน”

ทุกคนพยักหน้ารับคำถามของเธอ

“เลดี้เคลลินพูดถูกค่ะ ห่างประมาณนั้นน่าจะพอแล้ว เพราะหากอยู่ 

ไกลเกินไปแล้วลูกศรพุ่งออกไปผิดทางจะเป็นเรื่องใหญ่เอานะคะ”

“รีบลุกมาแสดงฝีมือให้พวกเราดูเร็วสิคะ เลดี้”

“ว้าว! น่าตื่นเต้นจังเลยค่ะ!”

เลดี้อลิซตบมือแปะ  ๆ  ราวกับเด็กน้อย แววตาเป็นประกายคู่นั้นของ 

เด็กสาวทำให้ฉันนึกสมเพชตัวเองในใจที่หลงเข้าใจผิดไปว่ามันคือความสงสัย

จะยังไงความสงสัยมันก็คือความสงสัยละนะ

แต่นี่สายตาเธอกลับดูเหมือนคนที่กำลังมองดูลิงชิมแปนซีในสวนสัตว์  

หรือตัวตลกที่กำลังแสดงความสามารถพิเศษก็ไม่ปาน

พวกเธอน่าจะสร้างสถานการณ์โดยใช้อลิซมาเป็นนางนกต่อไม่ให้ฉัน 

ปฏิเสธได้ ฉันไม่จำเป็นต้องหันกลับไปมองอีกรอบด้วยซ้ำ เพราะตอนนี้ 

ทุกคนต่างก็มองฉันด้วยแววตาดูถูกดูแคลนไม่ต่างจากอลิซเลย

ฉันจึงมองไปยังตัวหัวโจกที่คอยยุยงปลุกปั่นสตรีชนชั้นสูงคนอื่น  ๆ   

ให้จัดฉากนี้ขึ้น รอยยิ้มมุมปากของเธอยิ่งมากขึ้นเมื่อเห็นสีหน้าไร้อารมณ์ 

ของฉัน
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‘มาดูกันซิว่าเจ้าจะวิ่งวุ่นเหมือนปีที่แล้วอีกหรือเปล่า’

แววตาที่มีทั้งคำเย้ยหยันและความยินดีปะปนกันคล้ายจะบอกฉัน 

เช่นนั้น

สำหรบัเพเนโลเปในเกมนัน้เธอมแีคส่องทางเลอืก นัน่คอืยอมกลายเปน็ 

ตัวตลกเล่นตามที่พวกเธอต้องการ หรือไม่ก็คลุ้มคลั่งวิ่งไล่ยิงพวกเธอให้ตาย 

เป็นบ้าเป็นหลังเหมือนปีก่อน

ถ้าเป็นเพเนโลเปตัวจริงคงมีแต่ตัวเลือกที่น่าหงุดหงิด

การจะแสดงฝีมือในการยิงหน้าไม้ให้พวกเธอดูตามที่ต้องการนั้นไม่ใช ่

เรื่องยาก แต่ถ้าฉันยอม พรุ่งนี้  ‘โชว์หน้าไม้สุดฮาของเลดี้ในงานเลี้ยงน้ำชา’  

คงกลายเป็นข่าวใหญ่จนชาวบ้านเขารู้กันหมดแน่ ๆ 

แต่ถ้าฉันโวยวายว่าพวกเธอกล้าดีอย่างไรมาเยาะเย้ยฉันแล้วอาละวาด 

เป็นบ้าเป็นหลังละก็...

คงตั้งใจจะทำให้ตัวเองได้คะแนนสงสารจากมหาชนจนได้กลายเป็น 

ราชินีของงานอีกปีละสิ

สิ่งที่เลดี้เคลลินต้องการอาจจะประมาณนี้ และยิ่งได้เหยียบย่ำเลดี้ 

ที่ตัวเองไม่ชอบขี้หน้าให้จมดินจนไม่อาจกลับมาในแวดวงสังคมได้อีกยิ่งดีใหญ่  

ไม่ว่าฉันจะเลือกทางไหนมันก็ไม่เป็นผลเสียกับเธอเลยสักทาง

ถ้าอย่างนั้น ฉัน...

ก็เลือกมันทั้งสองทางนั่นแหละ!

เมื่อเห็นว่าฉันยังเอาแต่นั่งกอดอกไม่ขยับเขยื้อน เลดี้เคลลินก็เรียกฉัน 

อีกครั้งด้วยความสงสัย

“เลดี้”

พอได้สบตากับเธอฉันก็หลุดหัวเราะออกมา

“ตุ๊กตาหมีน่าจะยากไปหน่อยนะ”

“...เอ๊ะ”

คำตอบของฉันทำเอาเธอถึงกับงง ดูจะแปลกใจเมื่อเห็นเลดี้ที่คิดไว้ว่า 

จะต้องกรีดร้องโวยวายออกมาทันทีมีท่าทีนิ่งเฉยเช่นนี้

“ทำ...ทำไมหรือคะ”

“น่าเสียดายที่ขนาดเพียงเท่านั้นไม่น่าจะพอให้ข้าแสดงทักษะให้ทุกคน 
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เห็นได้นะคะ”

ฉันพูดขึ้นเสียงเนิบช้าพลางชำเลืองตามองเจ้าตุ๊กตาหมี

“ตายจริง!”

เคาน์เตสดอร์เทียส่งเสียงแทรกเข้ามา

“เชน่นัน้ตอ้งใหญข่นาดไหนหรอืคะ พวกขา้ถงึจะไดเ้หน็ทกัษะของเลดี”้

“เลดี้อยากได้เป้าที่ใหญ่เท่ากับปีศาจเมื่อคืนนี้อย่างนั้นหรือคะ”

แม่หัวน้ำเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากเลดี้คนอื่นปล่อยไหล่ให้ลู่ตกลง 

แล้วพูดเสียงอ่อยแบบเกินจริงสุด ๆ 

“แลว้จะทำอยา่งไรดลีะ่คะเลดี้ ขา้คดิวา่ไมน่า่มชีา่งฝมีอืคนไหนทำตุก๊ตา 

ตัวใหญ่เช่นนั้นน่ะสิ...”

“โฮะ ๆ ๆ ๆ นั่นน่ะสิคะ น่าเสียดายจริง ๆ เลยนะคะ!”

เสียงหัวเราะคิกคักดังมาจากทุกที่หลังจากคำพูดนั้น

“ไม่รู้สิ”

ครืดดดด

ฉันถอยเก้าอี้ลุกขึ้นยืนโดยไม่สนใจเสียงหัวเราะเยาะเย้ยหนวกหู 

น่ารำคาญพวกนั้น ก่อนจะดึงหน้าไม้มาสะพายไว้ด้านหน้าด้วยท่าทางอ่อนช้อย 

งดงาม

“ข้าว่าหากข้ายิงโดนแมลงวันที่บินอยู่แถวปากเจ้าคงเกิดเป็นข่าวลือที่ด ี

ใช้ได้เชียวละ”

กริ๊ก 

ทุกอย่างดำเนินไปอย่างลื่นไหลเป็นธรรมชาติดังสายน้ำไหล จนกระทั่ง 

ฉันเล็งหน้าไม้ไปที่ใครคนหนึ่ง

“แล้วทุกคนล่ะ ว่าไง”

ฉันหรี่ตามองไปรอบตัว เสียงหัวเราะคิกคักของสาว  ๆ  เมื่อครู่นี้เริ่ม 

เงียบลงไปทีละนิด

ไม่มีใครคาดคิดว่าฉันจะเล็งหน้าไม้ไปยังเลดี้เคลลิน เพราะที่ผ่านมา 

ไม่มีสัญญาณเตือนใด ๆ 

เลดี้คนอื่น  ๆ  รวมทั้งเลดี้เคลลินเบิกตาโตด้วยความตกใจหลังจาก 

เพิ่งเข้าใจสถานการณ์ เลดี้สูงวัยคนหนึ่งที่เอาแต่สะบัดพัดกวนอารมณ์ฉัน 
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มาตั้งแต่เมื่อกี้ตวาดแหวขึ้นมาเสียงดัง

“ละ...เลดี้เอคคาร์ต! นะ...นี่มันอะไร...! มาเล็งหน้าไม้ใส่คนอื่น 

อีกแล้วได้อย่าง...!”

“เลดี้”

ฉันพูดตัดบทเธออย่างเย็นชา ก่อนจะเหลือบไปมองเพียงหางตาเพื่อ 

บอกให้รู้ว่าเธอไม่มีค่าพอให้ฉันหันไปคุยด้วย

“ชือ่ของเอคคารต์เริม่ออกมาจากปากพลอ่ย ๆ ของหญงิชราทีข่า้ไมแ่มแ้ต ่

จะรู้จักหน้าค่าตาเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไรกัน”

“คือ...คือว่า...”

ใบหน้าของเลดี้สูงวัยแดงเถือกเหมือนรู้สึกอับอายกับคำพูดที่บอกว่า  

ตระกูลเธอนั้นต่ำต้อยเสียจนบุตรีแห่งดยุกอย่างฉันไม่รู้จัก

แต่ฉันทนไม่ไหวอีกแล้ว เพราะในจักรวรรดิถือลำดับชั้นกันอย่าง 

เครง่ครดั ถงึแมว้า่ในงานเลีย้งนำ้ชาเธอจะไดร้บัความเคารพเพราะอายมุากกวา่ 

ก็ตาม

ความเงยีบนา่อดึอดัขดักบับรรยากาศโรยตวัปกคลมุไปทัง้งานเลีย้งนำ้ชา 

ที่ถูกจัดขึ้นในป่าแสนสวย

“...เลดี้ ใจเย็นก่อนนะคะ”

เลดี้เคลลินพูด สีหน้าเธอดูสุขุมเยือกเย็นกว่าที่คิด

“หากเลดี้ยังเป็นเช่นนี้ ข้าคงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเรียก 

ทหารรักษาการณ์แล้วละค่ะ เช่นนั้นจะไม่ยิ่งทำให้สถานะของเลดี้ยุ่งยาก 

กว่าเดิมหรอกหรือคะ”

มันคือการยั่วโมโห เธอคิดจะปั่นหัวให้ฉันคลุ้มคลั่ง

พวกทหารตั้งฐานที่มั่นอยู่ในพื้นที่โล่งข้าง  ๆ  ป่าที่จัดงานเลี้ยงนี้เอง  

ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าปีที่แล้วเพเนโลเปคงกรีดร้องแล้ววิ่งไล่พวกเธอ มือก็ถือ 

หน้าไม้ไปด้วยทั้งที่ยิงไม่เป็น  จนทำให้พวกทหารวิ่งกรูกันเข้ามาดูเพราะ 

ได้ยินเสียงดังวุ่นวาย

เดาได้ไม่ยากเลยว่าที่เธอพกอาวุธมาด้วยก็เพื่อจะเอามาใช้ข่มขู่และ 

ป้องกันตัวเอง

แค่จากที่เคยเรียนหน้าไม้มา ฉันก็รู้แล้วว่าร่างกายนี้ไม่มีพรสวรรค์ 
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ทางด้านศิลปะการต่อสู้เลยแม้แต่นิดเดียว ถ้าพอจะยิงเป็นบ้าง ไม่มีทาง 

ที่นิ้วเธอจะเรียวและแขนไม่มีกล้ามเนื้อแบบนี้เป็นแน่

ยายโง่เอ๊ย

แค่ใช้หัวคิดสักนิดก็ตัดกำลังใจฝั่งนั้นได้ง่าย  ๆ  แล้ว ทำไมแค่นี้ถึง 

ไม่รู้นะ

เลดี้เคลลินเริ่มมีสีหน้ากระวนกระวายขึ้นมาเมื่อเห็นว่าฉันยังนิ่งอยู่ได้ 

แม้เธอจะยกเรื่องทหารมาพูดแล้วก็ตามที

“คราวนี้พวกเขาคงไม่ปล่อยเลดี้ไปง่าย  ๆ  แบบปีที่แล้วหรอกนะคะ  

เพราะฉะนั้นช่วยลดหน้าไม้ที่เล็งข้าลง...”

“งั้นก็ไปเรียกมา”

ฉันยกยิ้มมุมปากอีกครั้งพลางพยักหน้าไปทางที่มีทหารอยู่ ท่าทาง 

ของฉันทำให้บรรดาเลดี้ทั้งหลายมีสีหน้าตกอกตกใจไปตาม ๆ กัน

บุตรีดยุกที่เอาแต่วิ่งพล่านทำกิริยาต่ำทรามครั้งแล้วครั้งเล่า กลับบอก 

ให้ไปเรียกทหารมาด้วยปากตัวเอง

ราวกับนี่เป็นการกระทำที่น่าตกตะลึง แม่หัวน้ำเงินถึงได้มองฉันด้วย 

แววตากังขาแบบนั้น

“แต่ว่า...”

ฉันยกยิ้มใสซื่อเหมือนไม่รู้เรื่องรู้ราวพลางเอียงคอด้วยความสงสัย

“ระหว่างไปเรียกทหารกับยิงโดนคนที่ขยับไปมา อะไรจะเกิดขึ้นก่อน 

กันน้า”

“ฮะ...เฮือก...!”

ฉันได้ยินเสียงกลั้นหายใจดังมาจากที่ใกล้  ๆ บางทีอาจเป็นเพราะ 

ท่าทางของฉันต่างจากเมื่อปีที่แล้วที่ดูเหมือนคนโง่เขลา

“ลองไปเรียกดูสิ หืม”

กระทั่งบรรดาสาวใช้ที่ทำท่ากุลีกุจอจะออกไปเรียกทหารในตอนแรก 

ยังไม่กล้าขยับตัว ภายในป่าเงียบสงบไม่ได้ยินแม้แต่เสียงลมหายใจ

แกร๊ก

มีเพียงเสียงอันน่าหวาดหวั่นจากนิ้วฉันที่ค่อย  ๆ  ขยับไปจับไกอย่าง 

เชื่องช้าเท่านั้น
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“ละ...เลดี้! ถะ...ถ้าทำแบบนี้...!”

เลดี้เคลลินรีบร้องเรียกฉัน

‘หมาบ้าแห่งตระกูลดยุกเจตนาจะยิงคนตายจริง ๆ ’

ราวกับเพิ่งรู้สึกถึงความตึงเครียด แววตาของแม่หัวน้ำเงินที่เคยนิ่งเฉย 

พลันสั่นไหวทั้งยังเอ่อคลอไปด้วยความหวาดกลัว

และ ‘แกร๊ก’ เสียงดึงไกดังพอให้ทุกคนได้ยินโดยทั่วกัน

“ฮือ...!”

เมื่อเลดี้ทั้งหลายรวมถึงเลดี้เคลลินหลับตาแน่นสีหน้าซีดเผือด

“ปั้ง”

ฉันทำเสียงเลียนแบบเสียงยิงปืน  แหงละ  ก็มันไม่มีอะไรให้ยิง 

ออกไปนี่

“ข้าล้อเล่นน่ะค่ะ”

ฉันยิ้มพร้อมกับลดหน้าไม้ในมือลง

“อึก”

เลดี้อลิซที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามถึงกับสะอึก สีหน้าของพวกเธอที่เคยมีแต ่

การดูหมิ่นและเย้ยหยัน บัดนี้กลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเกินจะบรรยาย

ฉันนี่มันนางร้ายชัด  ๆ ถึงได้รู้สึกว่าสภาพแบบนั้นของพวกเธอน่าดู 

มากกว่าน่าสงสาร

“กลัวอะไรกันขนาดนั้น”

“...”

“ข้าไม่ได้บรรจุกระสุนด้วยซ้ำไปค่ะ ทุกคน”

ฉันยกหน้าไม้ขึ้นมาด้วยมือเดียวแล้วโยกไกไปมาซ้ำ  ๆ  ให้พวกเธอดู  

ฉันแค่อยากทำให้เห็นว่ามันปลอดภัยจริง  ๆ แต่ไหล่บางหลายคู่ก็ยังสะดุ้ง 

ทุกครั้งที่ฉันโยกไกอยู่ดี

ฉันผลักหน้าไม้กลับไปไว้ด้านหลังอีกครั้ง ก่อนจะหันกลับไปมองโต๊ะ 

แล้วทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

“เลิกทำหน้าตึงกันได้แล้วค่า หืม”

เมื่อเห็นว่าพวกเธอยังมีสีหน้าไม่สู้ดีหลังจากที่ฉันแหย่เล่นไป ฉันก็ 

ปากยื่นจมูกย่นเป็นเด็กสาวจอมแก่นแล้วพูดออกไปอีกครั้ง
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เป็นตัวร้ายก็ต้องตายเท่านั้น เล่ม 2

“ทำหน้าแบบนั้นข้าก็ดูเป็นตัวร้ายที่ตั้งใจมาทำลายงานเลี้ยงน้ำชาน่ะสิคะ  

ทั้งที่ข้ามาเพราะได้รับคำเชิญอย่างเป็นทางการจากทุกคนแท้ ๆ”

“...”

“ไม่ใช่หรือคะ เคาน์เตสดอร์เทีย”

คุณเจ้าภาพลุกพรวดขึ้นจากที่นั่งตัวเองทันทีที่ฉันหันไปถาม

“ชะ...ใช่สิคะ เลดี้!”

เธอรีบตะโกนตอบหลังจากดึงสติกลับมาได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

“ทะ...ทุกคน หัวเราะสิคะ ละ...เลดี้อุตส่าห์เล่นสนุกแบบนี้ให้พวกเรา 

ได้หัวเราะกันนะคะ”

แต่ก็ไม่มีใครขำขันกับเรื่องหยอกล้อนี้เลยสักคน

“ข้าต้องออกไปล่าสัตว์จริง ๆ แล้ว ขอตัวก่อนนะคะ”

ฉันออกไปอยู่ด้านหลังเก้าอี้แทน  ในเมื่อบรรยากาศมันถูกแช่แข็ง 

เพราะฉัน ตัวก่อกวนคนนี้ก็ย่อมต้องหลีกทางให้ไม่ใช่หรือไง

หลังจากเตรียมตัวเสร็จ ฉันก็พูดขึ้นอีกครั้งด้วยสีหน้าที่แสดงความ 

เสียดายออกมาอย่างสุดซึ้ง

“ช่างน่าเสียดาย แต่ข้าคงยิงเป้าให้ทุกคนดูไม่ได้ เพราะศรของหน้าไม้ 

ข้าไม่ใช่ลูกดอก แต่เป็นลูกเหล็กปลุกเสกน่ะค่ะ”

“...”

“ไว้คราวหน้าหากมีโอกาสข้าจะยิงให้ดูนะคะ”

ขณะที่ฉันหันหลังกลับและกำลังจะเดินออกไปนั้น...

“อ้อ”

ก็เป็นอันต้องหยุดเดินและหันกลับมาที่โต๊ะอีกรอบ เพราะลืมอะไร 

ไปเสียสนิท

“ข้าเกรงจะมีบางคนที่นึกสงสัยว่าเวทที่ปลุกเสกนั้นเป็นเวทอะไร  

จึงว่าจะบอกไว้เป็นกรณีพิเศษ...”

“...”

“ลูกเหล็กในหน้าไม้ของข้านั้น ลงเวทที่จะทำให้สิ่งที่ถูกยิงกลายเป็น 

สัตว์ปัญญาอ่อนเอาไว้น่ะค่ะ”

ฉันโกหกหน้าตายพลางไล่สบตากับพวกเธอทีละคน  ๆ โดยเริ่มจาก 
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ตัวการที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ก่อน

“เพราะใครคนหนึ่งทำให้ข้าไม่ได้ออกล่ามาหนึ่งปีเต็มจนเนื้อตัวสั่น 

ไปหมด ถึงกับต้องสั่งทำลูกเหล็กแบบนี้เพื่อให้จับเหยื่อได้เยอะ ๆ ”

ฉันเลื่อนสายตากลับไปหยุดอยู่ที่แม่หัวน้ำเงินคนแรกอีกครั้ง ก่อนจะ 

ยกยิ้มให้แล้วพูดปิดท้าย

“แน่นอนว่ามันถูกทำขึ้นมาให้ใช้กับสัตว์เล็ก  ดังนั้นต่อให้โดนยิง 

ก็คงไม่ตาย...”

“...”

“แต่ข้าเองก็อยากรู้เช่นกันว่าเวทนี้จะได้ผลกับมนุษย์หรือไม่”

และทิ้งภาพเลดี้เคลลินที่หน้าซีดเหมือนคนจะเป็นลมไว้เป็นฉากหลัง

ขณะที่ฉันเพิ่งขึ้นมาบนถนนที่เชื่อมไปยังลานว่างตรงกลางหลังจากขู่ให้ 

พวกเธอระวังปากระวังคำแล้ว จู่ ๆ ภาพตรงหน้าก็ขาวโพลนไปเสียหมด

<SYSTEM> ชื่อเสียงของคุณลดลง  -10  จากชื่อเสียงด้านลบ  

(total : 80)

ชื่อเสียงลดลงละ 

ฉันเบ้ปากแล้วเดินผ่านหน้าต่างระบบไปอย่างไม่ใส่ใจ

ในเมื่อมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตเหมือนค่าความชอบ...ฉะนั้นไม่ว่าจะ 

ชื่อเสียงหรือความนิยม ต่อให้มันลดลงก็ไม่ใช่เรื่องของฉัน
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