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หน้ากากอีกาปักไม้เท้าลงไปตรงใจกลางวงเวท
พลันมานาสีแดงก็ไหลหยดจากไม้เท้าลงไปเหมือนหยดเลือด
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ปีศาจทำลายล้างดาเดนูฟเผยร่างจริงแล้ว
มันสยายปีกที่โผล่ออกมา จากนั้นก็ส่งเสียงร้องคำรามขึ้นฟ้า

The Demon of Destruction
Dadaneuph
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Azest Kingscrown

Romantica Eru
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คำพูดของเดเซียร์ทำให้พรัมมองดูทางนั้นทางนี้ด้วยสีหน้าตื่นเต้น  
ขณะที่อาเซ็สต์หยิบหนังสือที่พกมาด้วยออกมาอ่าน 

— Usonan

ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ

เวทมนตร์ของผู้กลับมา 
ต้องไม่ธรรมดา

3

Usonan 유소난 
เขียน
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แปล

ORKA
ภาพประกอบ

귀환자의 마법은 특별해야 합니다
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แมภ้ายนอกเดเซยีรจ์ะมทีา่ทสีบาย ๆ เปน็หวัหนา้ปารต์ีท้ีก่ระตอืรอืรน้ฝกึฝน 

สมาชิกในกลุ่ม ทว่าแท้จริงแล้วเขามีเรื่องให้ต้องคิดมากมาย และมีบาดแผลฝังใจ  

เหตุการณ์พิชิตวงกตเงาในชาติที่แล้วยังฝังลึกในความทรงจำของเขา โดยเฉพาะ 

เหตุการณ์ตอนที่โรแมนติก้าตาย

ความทรงจำเหล่านั้นปรากฏขึ้นในความฝัน ทั้งยังโผล่มาซ้อนทับภาพ 

ความจริงในปัจจุบัน นั่นทำให้เขายิ่งต้องฝึกฝนสมาชิกปาร์ตี้หนักยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้ 

ทุกอย่างซ้ำรอยเดิมเมื่อวันนั้นมาถึง

ทว่าเวลาผ่านไปยังไม่ถึงป ี วงกตเงายังไม่อุบัต ิ มหันตภัยก็เกิดขึ้นแล้ว

มหันตภัยที่ว่านั้นคืออะไร คราวนี้เดเซียร์จะใช้อะไรต่อกรกับสิ่งนั้น เขา 

ที่ตอนนี้เป็นเพียงนักเวทสามเซอร์เคิลที่อาศัยตราสัญลักษณ์แห่งโธอาเปิดใช้  

เวทมนตร์ขั้นสูงกว่านั้นได้ไม่กี่ระดับจะปกป้องทุกคนได้อย่างไร ขอเชิญผู้อ่าน 

มาร่วมลุ้นไปพร้อม ๆ กับทุกคนในเรื่อง

คำนำสำนักพิมพ์

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



1

ปิดเทอมฤดูร้อน

บทที่ 1

นครรัฐอัลเธีย ศูนย์กลางแห่งวิศวกรรมเวทมนตร์

อัลเธียในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงแห่ง ‘คูม่า เมริลสัน’ อาณาจักรเวทมนตร ์

ที่เคยอยู่ในจุดสูงสุดของอารยธรรมเวทมนตร์ ทว่าล่มสลายไปเพราะสูญเสีย 

นักเวทจำนวนมากและเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็ว

แต่ถึงอย่างนั้นที่นี่ก็ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่อีกครั้งพร้อมกับการก่อตั้ง 

หอคอยเวท ในปัจจุบันด้วยความสามารถด้านเทคโนโลยีอันเป็นเลิศในทวีปทำให้ 

มีศักยภาพในการป้องกันดินแดนสูง จึงได้รับการยอมรับให้เป็นนครรัฐที่มีอำนาจ 

อธิปไตยปกครองตนเอง

เหตุผลที่สถานที่แห่งนี้ได้รับการเรียกขานว่าเป็นศูนย์กลางแห่งวิศวกรรม 

เวทมนตร์นั้นมีเพียงเหตุผลเดียว คือมีสำนักงานใหญ่ของหอคอยเวทตั้งอยู่

หอคอยเวท

องค์กรการค้าระดับนานาชาติที่เป็นสุดยอดในหลากหลายแขนง ตั้งแต่ 

อุปกรณ์สำหรับใช้ในทางทหารไปจนถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน ผู้นำวิศวกรรม 

เวทมนตร์ที่ก้าวหน้าด้วยความสามารถด้านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

เป็นองค์กรที่อยู่ในจุดสูงสุดท่ามกลางธุรกิจซื้อขายสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้อัญมณี 

เวท ในระดับที่แม้แต่อาณาจักรเฮเบรียนหรืออาณาจักรตะวันตกไล่ตามไม่ทัน

สำนักงานใหญ่หอคอยเวทมีโครงสร้างเป็นหอคอยขนาดใหญ่สมกับชื่อ  

แต่ละชั้นของหอคอยเป็นที่ตั้งของแผนกที่มีมากมายหลายหลาก บรรดานักเวท 10
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เวทมนตร์ของผู้กลับมาต้องไม่ธรรมดา 3

ที่อยู่ภายใต้สังกัดหอคอยเวทต่างแสดงอัจฉริยภาพของตนเองได้อย่างอิสระ  

พยายามสุดความสามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นมา

บรรดานักเวทเหล่านั้นแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันได้ตามสบายโดย 

ไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องแผนกใด  ๆ ทว่ามีห้องปฏิบัติการหนึ่งที่ไม่อนุญาตให้ใคร 

เข้าไป

ถา้คนทีท่ำงานดา้นวศิวกรรมเวทมนตรไ์ดไ้ปเยอืนทีแ่หง่นัน้ ไมว่า่ใครกต้็อง 

ประทับใจจนอึ้งงัน

ห้องปฏิบัติการนี้เป็นพื้นที่ในฝันของวิศวกรเวทมนตร์ เพราะมีอุปกรณ์ 

เครื่องมือวิศวกรรมเวทมนตร์ทุกอย่าง  ตั้งแต่เครื่องมือขนาดใหญ่ไปจนถึง 

อุปกรณ์ล้ำสมัยที่ใช้กระบวนการเอ็นชานต์อันประณีตละเอียดอ่อน

วูมมมมมมม

ห้องปฏิบัติการนั้นคือห้องปฏิบัติการของประมุขแห่งหอคอยเวท ‘ซ็อด  

เอ็กซาเรียน’

ซ็อดวางอัญมณีเวทไว้บนโต๊ะ กำลังตั้งหน้าตั้งตาทำงานเต็มที่

น้ำเสียงฉะฉานของสตรีดังเบา ๆ ออกมาจากลูกแก้วสื่อสารที่วางอยู่บนโต๊ะ

“คิดว่าไม่มีงานอะไรที่ท่านต้องทำในห้องปฏิบัติการแล้วเสียอีกค่ะ”

ฝีมือการจัดการอัญมณีเวทของซ็อดนั้นประณีตมาก เขาตัดแต่งขัดเกลา 

พื้นผิวด้านนอกของอัญมณีเวทด้วยความละเอียดลออ

“เพิ่งได้รู้จักเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาน่ะสิ”

“ฉันไม่เข้าใจเลยค่ะ ว่าสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีนี่มีอะไรน่าสนใจตรงไหน”

“กลไกซับซ้อน ตรรกะดำเนินไปอย่างเป็นระบบ เป็นกฎเกณฑ์ในการ 

สรรค์สร้างทุกสิ่ง เมื่อเทคโนโลยีใหม่พัฒนาขึ้นมา โลกก็จะก้าวหน้าไป มีความ 

ทันสมัย แค่คิดก็น่าปลื้มแล้วไม่ใช่เหรอ”

“อุ๊ย คนธรรมดาอย่างฉันเห็นแล้วรู้สึกว่าสยดสยองเท่านั้นแหละนะคะ”

แปล๊บ

สะเก็ดไฟกระเด็นออกมาจากอัญมณีเวท

น้ำเสียงที่ดังออกมาจากลูกแก้วสื่อสารสูงขึ้นหนึ่งระดับ

“ท่านคะ ช่วยสนใจที่เราคุยกันหน่อยได้ไหมคะ นี่เพิ่งได้คุยกันครั้งแรก 10
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Usonan

หลังจากที่ไม่ได้คุยมาหลายเดือนเลยนะคะ”

“ยงัไงกเ็จอเธอเมือ่ไหรก่ไ็ดอ้ยูแ่ลว้นี่ สำหรบัฉนัเรือ่งเทคโนโลยตีอ้งมากอ่น”

“ได้พูดคุยกันเป็นการส่วนตัวกับนักบุญหญิงแท้  ๆ มีแค่ท่านคนเดียว 

นะคะที่พูดแบบนั้นได้”

นักบุญหญิงแห่งความพิสุทธิ ์ ‘พริสซิลลา’

สตรีที่เป็นผู้นำศาสนาอาร์ทีมิสซึ่งแผ่อิทธิพลไปทั่วทั้งทวีป

เธออยู่ในตำแหน่งสูงส่งที่ เรียกได้ว่าไม่แพ้ประมุข ขนาดที่ได้รับการ 

ขนานนามว่าเป็นกษัตริย์ลำดับที่หกของสหพันธ์อาณาจักรตะวันตกซึ่งประกอบ 

ไปด้วยห้าประเทศ

“ถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าท่านเข้าร่วมการประชุมสมัชชาในครั้งนี้ไม่ได้สิ 

นะคะ”

ทางสหพันธ์อาณาจักรตะวันตกจะจัดการประชุมโดยเชิญคณะพันธมิตร 

มาร่วมอภิปรายญัตติสำคัญด้วยกันในช่วงฤดูร้อนของทุกปี

การประชมุสมชัชาเปน็งานประชมุประจำปทีีใ่หญท่ีส่ดุของสหพนัธอ์าณาจกัร 

ตะวันตก

“อ้อ ครั้งนี้จะไปร่วมประชุมด้วยน่ะ”

“จู ่ๆ ลมอะไรพัดใส่หรือยังไงคะ”

“พอดีที่ปรึกษาด้านเทคนิคของหอคอยเวทที่เพิ่งเข้ามาใหม่บอกว่าอยาก 

เข้าร่วมน่ะ”

“ที่ปรึกษาด้านเทคนิคเหรอคะ ชื่ออะไรแล้วนะ เฮปาทุซ รองประมุข 

หอคอยเวท? ไม่ก็อิเลียนอส อัจฉริยะแห่งภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือ? อืม นึก 

ชื่อคนที่ฉันรู้ไม่ออกเลยนะคะ หรือว่าท่านไปเจอนักเวทถือสันโดษที่ฉันไม่รู้จักมา 

แบบนั้นหรือเปล่าคะ

“นักเวทหนึ่งเซอร์เคิลน่ะ เดเซียร์ อาร์มอง”

“วะฮะฮ่า!”

เสียงหัวเราะลั่นดังออกมาจากลูกแก้วสื่อสาร

“ท่านคะ มีอาการหลง ๆ ลืม ๆ เหรอคะ”

“คนคนนั้นมีคุณสมบัติมากพอน่ะ”10
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“แหม ฉันคงจะไปว่าอะไรเรื่องการจัดการบุคลากรในธุรกิจที่ท่านเป็นผู้นำ 

ไม่ได้อยู่แล้วละค่ะ แต่ชื่อนั้นรู้สึกเหมือนว่าได้ยินจากไหนบ่อย ๆ นะคะ”

“ก็น่าจะได้ยินบ่อยแหละ เขาเป็นซิงเกิลแรงเกอร์ของโรงเรียนเฮเบรียน”

“ท่านคะ? นี่ท่านคงไม่ได้ตั้งใจจะให้บุคลากรของโรงเรียนเฮเบรียนไปเข้า 

ร่วมประชุมสมัชชาใช่ไหมคะ”

“เขาไม่ได้ไปเข้าร่วมในฐานะบุคลากรของอาณาจักรเฮเบรียน แต่เข้าร่วม 

ในฐานะบุคลากรของหอคอยเวทน่ะ”

“แต่ก็น่าเป็นห่วงนิดหน่อยนะคะ...”

อาณาจักรเฮเบรียนกับสหพันธ์อาณาจักรตะวันตกเป็นปฏิปักษ์กันมา 

ยาวนาน

สงครามระหว่างทั้งสองฝ่ายดำเนินมาต่อเนื่องจนกระทั่งก่อนที่โลกแห่งเงา 

จะอุบัติ เมื่อการปรากฏขึ้นของโลกแห่งเงาคุกคามมวลมนุษยชาติ จึงจำเป็นต้อง 

พักสงครามไว้ชั่วคราวอย่างเลี่ยงไม่ได้

แต่การพักสงครามชั่วคราวนั้นพังทลายลงพร้อมกับที่วิธีการเอ็นชานต์ 

ถูกพัฒนาขึ้น

อัญมณีเวทที่ได้รับจากการพิชิตโลกแห่งเงาเริ่มแสดงคุณค่า  จึงทำให้ 

อาณาจักรเฮเบรียนกับสหพันธ์อาณาจักรตะวันตกพิพาทกันเรื่อยมาด้วยหวังอยาก 

เคลียร์โลกแห่งเงาให้ได้มากขึ้นแม้อีกสักโลกก็ยังดี 

เนื่องจากอัญมณีเวทที่ได้จากโลกแห่งเงาซึ่งอุบัติขึ้นทุกปีนั้นมีจำกัด  

ปริมาณที่ได้มาอยู่ในมือจึงเกี่ยวพันไปถึงความแตกต่างด้านอำนาจของอาณาจักร

“รู้เรื่องโลกแห่งเงาที่อุบัติขึ้นในคราวนี้ใช่ไหม”

“แน่นอนค่ะ ดีใจจะแย ่ ยิ่งช่วงนี้งบประมาณยิ่งไม่ค่อยพอด้วยค่ะ”

“ไม่ใช่อะไรหรอก แต่ปาร์ตี้ของเดเซียร์พิชิตโลกแห่งเงาในครั้งนี้มาได้   

แล้วได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการล่มสลายของจักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครรู้มาด้วยน่ะ”

“การล่มสลายของจักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์?! จริงเหรอคะ!”

“ใช่แล้ว เรื่องที่เธอทุ่มเทค้นคว้านั่นแหละ”

“สรุปว่าเป็นยังไงกันแน่คะ!”

“ยงัไงกค็งจะไดรู้อ้ยูด่ ี แตไ่ปฟงัจากปากเขาเองกด็ไีมน่อ้ยนะ คดิวา่ยงัไงละ่”10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



5

Usonan

พริสซิลลาตอบกลับแบบไม่มีทางเลือก

“ค่ะ ก็คงต้องลองไปเจอดูสักครั้งแล้วสินะคะ”

***

โลกกำลังแตกสลาย

ทุกอย่างกำลังพังทลาย

ครืนนนน!

ครืน!

เสียงความโกลาหลที่ดังสนั่นในสมรภูมิดุเดือดนั้นบอกว่าเวลากำลังเดินไป

เสียงกรีดร้องโหยหวน เสียงร้องตะโกน เสียงอาวุธปะทะกัน

แว่วเสียงคลื่นกระทบซัดสาด ที่ชายหาดไกล ๆ เต็มไปด้วยเถ้าถ่าน

รู้สึกเหมือนกลิ่นน้ำทะเลเหม็นคาวเตะปลายจมูกแล้วหายไป เปลวไฟ 

แผดเผาไปทั่วทุกทิศ ไอร้อนทำให้เหนื่อยล้าสุดทานทน

ภายใต้ท้องฟ้าสีเถ้าถ่าน สมรภูมิรบถูกย้อมด้วยสีแดงฉาน

“...”

ร่างนับพันกระจายเกลื่อนพื้นที่

พอหินลาวาถูกทิ้งลงมา  ทุกครั้งที่มีเสียงกรีดร้อง  ผู้คนจำนวนมาก 

จะสิ้นใจไป

ในสถานที่ที่มีการสังหารอย่างไม่เลือกหน้าเช่นนั้น พลันสายตาก็สะดุด 

กับหญิงสาวที่กำลังดิ้นทุรนทุรายในขณะที่ร่างกายเหลือเพียงท่อนบน

เมื่อหญิงสาวสบตาเดเซียร์ก็อ้าปากโดยพลัน ทว่าไร้สุ้มเสียงใด กลับกลาย 

เป็นมีเลือดสด ๆ กระอักออกมาแทน

เดเซียร์อ่านปากของเธอได้

‘ไม่อยากตาย เดเซียร์’

ไม่นานสายตาของเธอก็เริ่มพร่าเลือน

ณ วินาทีนั้น ร่างของเขาไร้เรี่ยวแรงล้มลงราวกับตุ๊กตาหุ่นเชิดที่เชือกขาด

สิ่งที่เขาทำเพื่อหญิงสาวคนนั้นได้ มีเพียงหลับตาภาวนาเท่านั้น10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓
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บนป้ายชื่อที่จมอยู่ในกองฝุ่นดินนั้นเขียนว่า...

‘โรแมนติก้า เอรุ ’

น้ำตาไม่ไหล

ใจสลาย ความผิดหวังท่วมท้นจนไม่มีที่ว่างเหลือให้ความเสียใจ

เดเซียร์เงยหน้าขึ้น สุดปลายสายตาเบื้องหน้ามีบางอย่างขนาดมหึมา

ต้นเหตุของสภาพทั้งหมดนี้

ปีศาจร้ายแห่งยุคมืดที่เคยได้ยินจากเรื่องเล่าในตำนาน

เพชฌฆาตชั่วร้ายตัวสูงสิบเมตร มีไฟนรกล้อมรอบราวกับเป็นแผงคอ  

ที่ฟันกรามสลักตัวอักษรรูน

เดเซียร์จ้องมองมันด้วยความตะลึงแล้วเอ่ยชื่อของมันออกมาทันที

“ปีศาจทำลายล้าง ดาเดนูฟ”

บนท้องฟ้า เวทมนตร์กว่าร้อยสูตรกำลังพุ่งเข้าใส่โจมตีปีศาจร้ายตนนั้น

เสียงระเบิดดังกึกก้อง

ไร้ซึ่งความเสียหาย ทว่ากลับกลายเป็นสิ่งนั้นไปกระตุ้นมันมากกว่า

ดาเดนูฟร้องคำรามดังสะเทือนเลื่อนลั่น

“โฮกกกกกกกกกก!”

เหล่ามนุษย์ถึงแม้จะมีเวทมนตร์ป้องกันรายล้อม ทว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าอำนาจ 

ที่เหนือกว่าก็ต้องตัวสั่นสะท้านไปตาม ๆ กัน

นักเวทส่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวดขณะที่เลือดไหลทะลักออกมาจากหูและตา

สิ่งมีชีวิตอันตรายนั้นที่จริงเรียกว่าหายนะยังน้อยไป

แผ่นดินที่มันเหยียบย่ำสั่นสะเทือน เมฆครึ้มพุ่งสู่ท้องฟ้าราวกับภูเขาไฟ 

ระเบิด แผ่นดินไหว อุกกาบาตขนาดมหึมาพุ่งเข้ามาประชิด

ขนาดของอุกกาบาตมหึมาเห็นชัดเต็มตา

ครืนนนน!

“...!”

ตะเบ็งเสียงกรีดร้อง แต่ลำคอแหบแห้งมีเพียงเสียงลมออกมาเท่านั้น10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓
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เดเซียร์ลืมตาสะดุ้งลุกขึ้นมาแล้วหันไปมองรอบ ๆ 

ผนังสีชมพูอ่อน  ๆ  เหมือนผิวที่ทาครีมบำรุงเป็นอย่างดี เฟอร์นิเจอร์ 

จัดเรียงไว้เป็นระเบียบเรียบร้อย กลิ่นอายยามเช้าตรู่ลอดผ่านหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้ 

เข้ามา

เขายกสองมือขึ้นกุมหน้า

“ฝัน...หรอกเหรอ”

ความร้อนที่ทำให้รู้สึกไม่ดีแผ่กระจายทั่วฝ่ามือ เหงื่อชุ่มไปทั้งตัว ความ 

ทรงจำโหดร้ายที่ทรมานเขานั้นเป็นเหมือนรอยแผลที่หลงเหลืออยู่

รอยแผลเป็นที่ไม่อาจลบเลือนได้ชั่วชีวิต

***

วันศุกร์สุดท้ายของภาคการศึกษาทั้งร้อนและชื้น

ป้ายประกาศที่บอกว่าอีกไม่นานจะถึงวันปิดเทอมฤดูร้อนทำให้เหล่า 

นักเรียนโรงเรียนเฮเบรียนต่างพากันดีใจ

ในช่วงคาบเรียนบรรยายวิชาเวทมนตร์ศาสตร์ที่บรรยากาศสนุกสนาน 

ครึกครื้น เดเซียร์เข้าไปในห้องบรรยายแล้วพบว่าโรแมนติก้าและอาเซ็สต์จับจอง 

ที่นั่งไว้เรียบร้อยแล้ว

พรัมไม่อยู่ เพราะวิชานี้เป็นวิชาเวทมนตร์ศาสตร์เขาจึงไม่ต้องเข้าเรียนก็ได้

“อรุณสวัสดิ์เดเซียร์”

“อรุณสวัสดิ์”

“อรุณสวัสดิ์นะ”

เขาตอบกลับแล้ววางหนังสือลงบนโต๊ะเรียนที่อยู่ติดกับโรแมนติก้า ก่อนจะ 

ดึงเก้าอี้ออกมานั่ง

โรแมนติก้าเอ่ยถามเมื่อเห็นรอยคล้ำใต้ตาเขา

“นี ่ วันนี้ทำไมหน้านายถึงได้ดูเพลียขนาดนั้นน่ะ ไม่ได้นอนเหรอ”

เดเซียร์หาวพลางตอบ

“ฝันร้ายก็เลยตื่นเร็วน่ะสิ”10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓
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“นายฝันร้าย? ไม่น่าเชื่อ แต่นายเข้ามาในฝันร้ายของฉันบ่อยเลยนะ”

“ฝันถึงฉันว่ายังไงเหรอ”

“ฝันว่านายเป็นจอมมารไงล่ะ”

“...อย่างนั้นเหรอ”

แล้วโรแมนติก้าก็ล้วงอะไรบางอย่างออกจากกระเป๋ายื่นให้เขา

“ถ้าเพลียก็กินนี่ซะ นี่เป็นวิชาของศาสตราจารย์บริดเจ็ตซะด้วยสิ ถ้าง่วง 

เดี๋ยวก็เป็นเรื่องเอาหรอก”

“นั่นส ิ ขอบใจนะ”

สิ่งที่โรแมนติก้ายื่นให้เขาคือลูกอมรสมินต์ เมื่อเดเซียร์รับมาก็เอาเข้าปาก  

รสมินต์สดชื่นสัมผัสลิ้นแล้วลงไปในคอ

ยังเหลือเวลาอีกห้านาทีก่อนวิชานี้จะเริ่ม เดเซียร์หันไปถามอาเซ็สต์และ 

โรแมนติก้า

“เดี๋ยวก็จะปิดเทอมฤดูร้อนแล้ว มีอะไรต้องทำเป็นพิเศษไหม”

“ฉันไม่มี คิดว่าน่าจะอยู่ที่โรงเรียนไปเรื่อย ๆ นะ” อาเซ็สต์ตอบ

ในความทรงจำของเขาก็ดูเหมือนว่าเธอจะอยู่ที่โรงเรียนตลอดในช่วง 

ปิดเทอม

“ฉันว่าจะกลับบ้านน่ะ ไม่ได้เจอพ่อแม่นานแล้ว เขียนแต่จดหมายอย่างเดียว 

ก็ยังไงอยู ่ คิดว่าต้องกลับไปให้เห็นหน้าบ้าง”

“อา งั้นก็พอดีเลย บ้านเกิดเธออยู่ที่อาณาจักรฟรินเลเซียใช่ไหม”

“ใช ่ ที่ที่ทะเลสวยยยยมากน่ะ”

อาณาจักรฟรินเลเซีย

มีอาณาเขตไม่กว้าง กำลังทหารก็อ่อนแอเมื่อเทียบกับอาณาจักรอื่น

ทว่ามีพื้นฐานโครงสร้างทางเศรษฐกิจแข็งแกร่งจากธุรกิจการค้าและ 

ธนาคาร ได้รับการขนานนามว่าเป็นอาณาจักรมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจ เป็น 

หนึ่งในเสาหลักของสหพันธ์อาณาจักรตะวันตก

“ด ี ดีเลย”

“ทำไม คราวนี้จะก่อเรื่องอะไรอีก” 

โรแมนติก้านึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วรู้สึกสังหรณ์ใจอย่างบอกไม่ถูก10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓
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“ปิดเทอมนี้มีแผนอย่างหนึ่งน่ะ โชคดีที่แผนการนี้ไม่ทับซ้อนนะ”

“ตั้งใจฟังที่พูดหรือเปล่า ฉันบอกว่าจะกลับบ้านไง”

“กน็ัน่ไง คดิอยูพ่อดวีา่ปดิเทอมฤดรูอ้นครัง้นีป้ารต์ีข้องเราจะไปทีอ่าณาจกัร 

ฟรินเลเซียดีไหม” เดเซียร์พูด  “คิดว่าเดี๋ยวจะพูดอีกทีตอนที่พรัมอยู่ด้วย  

ที่อาณาจักรฟรินเลเซียมีงานประลองชื่อว่า ‘เยลโลว์โอเชียน’ พอดีน่ะ ปาร์ตี้ของเรา 

จะไปร่วมการประลองคราวนี้ด้วย”

“อ๋อ คิดจะเข้าร่วมงานนั้นด้วยนี่เอง”

สิง่ทีม่ชีือ่เสยีงของอาณาจกัรฟรนิเลเซยีมไีมก่ีอ่ยา่ง ทีเ่ดน่  ๆคอืตลาดกระตุน้ 

เศรษฐกิจ ทะเลสวยงาม และการประลองเยลโลว์โอเชียนเป็นหนึ่งในนั้น

การประลองเยลโลว์โอเชียนเป็นงานประชันศิลปะป้องกันตัวสำหรับเด็ก 

หนุ่มสาวที่อายุต่ำกว่ายี่สิบปี นักเวทและนักดาบที่มั่นใจความสามารถของตนจาก 

แต่ละอาณาจักรจะมาร่วมการประลองนี้ 

“การประลองเยลโลวโ์อเชยีน คนเกง่ ๆ ของแตล่ะอาณาจกัรนา่จะเขา้รว่มกนั 

หมดนะ ไม่รู้เลยว่าความสามารถระดับพวกเราจะทำผลงานได้ดีหรือเปล่า”

โรแมนติก้าแสดงความคิดเห็นในเชิงลบ

“ถ้าเป็นความสามารถระดับเธอก็มั่นใจได้ คนรุ่นเดียวกับเธอที่ได้สาม 

เซอร์เคิลมีไม่เยอะนักหรอก”

“ก็นะ ระดับฉันซะอย่าง!”

“การเชื่อมั่นในตัวเองเป็นเรื่องดี แต่อย่าให้ถึงขั้นทะนงตัว ตรงนี้ยังมี 

อาเซ็สต์อีกคนที่สำเร็จสามเซอร์เคิล และซ็อด ประมุขแห่งหอคอยเวทก็สำเร็จ 

สามเซอร์เคิลตอนที่อายุน้อยกว่าพวกเธอตอนนี้สามปี”

โรแมนติก้าที่กำลังเชิดหน้าอย่างมั่นใจหน้ามุ่ยทันใดเมื่อเดเซียร์พูดแบบนั้น

“ถ้าเราทำผลงานได้ ปาร์ตี้ก็จะเป็นที่รู้จักมากขึ้น เรื่องนั้นจะเป็นประโยชน์ 

ในอนาคตอย่างแน่นอน”

“ใช่...การสร้างผลงานดี  ๆ  ในการประลองที่แต่ละประเทศต่างจับตามอง 

แบบนั้นต้องเป็นประโยชน์แน่นอน” อาเซ็สต์พยักหน้าเห็นด้วย

โรแมนติก้าก็เช่นเดียวกัน

“เป็นความคิดที่ใช้ได้เลย ถ้าเราคว้าชัยชนะในงานนั่นได้คนอื่นก็จะดูถูก 10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓
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เหยียดหยามว่าเป็นปาร์ตี้สามัญชนไม่ได้อีก ดีเลย ที่จริงฉันก็อยากเข้าร่วมมา 

ตั้งนานแล้วด้วย”

“เหรอ งั้นก็เหลือแค่ถามพรัมสินะ”

ต้องรีบแล้วเพราะระยะเวลาการรับสมัครเหลืออีกไม่นาน การประลอง 

เยลโลว์โอเชียนจะเริ่มขึ้นในอีกสามสัปดาห์หลังจากนี้

“ถ้าอย่างนั้นก็มีเวลาให้พักสินะเนี่ย! นานแค่ไหนแล้วนะที่ไม่ได้พักเลย”

เมื่อโรแมนติก้าพูดอย่างดีใจเดเซียร์ก็ย้อนถาม

“พูดอะไรน่ะโรแมนติก้า วันนี้เรียนเสร็จก็ต้องไปฝึกนะ”

“อะไรนะ!”

“เราจะฝึกฝนระดับเดียวกับที่ฝึกอยู่ตอนนี้ไปเรื่อย ๆ”

“นี่ จำเป็นต้องทำแบบนั้นด้วยเหรอ ลืมไปแล้วหรือไงว่าที่พิชิตโลกแห่งเงา 

ได้ราบรื่นแบบนั้นก็เพราะฉันน่ะ”

“นั่นมันคนละเรื่องกัน”

“ถึงจะอย่างนั้นก็เถอะ...!”

“ไม่ได้ลืมข้อตกลงในสัญญาใช่ไหม”

ข้อตกลงในสัญญา...ทำตามคำสั่งของหัวหน้าปาร์ตี้อย่างไม่มีเงื่อนไข

โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการฝึกฝน ยิ่งต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด!

“สกปรก นิสัยไม่ดี!”

โรแมนติก้าพ่นลมหายใจออกจมูกดัง “ฮึ” พร้อมสะบัดหน้าพรืดอย่างปั้นปึ่ง

ในตอนนั้นเองเดเซียร์ก็เห็นภาพบางอย่างทับซ้อนท่าทางนั้นขึ้นมา

จู่ ๆ ก็รู้สึกหูอื้อคล้ายกับว่าได้ยินเสียงกรีดร้องมาจากที่ไหนสักแห่ง

ภาพต่าง ๆ ลอยผ่านหน้าไปเป็นฉาก ๆ

ร่างกายท่อนล่างปลิวไป เลือดไหลทะลัก

เขารู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบ

“อะไร ทำไมต้องจ้องจนแทบทะลุขนาดนั้นด้วย”

เขาหลุดจากภวังค์เมื่อได้ยินเสียงโรแมนติก้า

‘คราวนี้จะไม่ยอม...’

เดเซียร์หลับตาแน่นก่อนจะลืมขึ้น10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓
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“โรแมนติก้า วันนี้เธอต้องฝึกหนักเป็นสองเท่าเลยละ”

“ฮะ?!!!!”

โรแมนติก้าได้ยินประโยคนั้นแล้วก็ทำหน้าเหมือนจะขาดใจ

“เดี๋ยวก่อน นี่ทำแบบนี้เพราะฉันด่าว่านิสัยไม่ดีเหรอ”

เดเซียร์ไม่ตอบอะไร เขาพลิกปิดหนังสือที่เปิดค้างไว้

“เดี๋ยวค่ะ คุณเดเซียร์คะ ขอโทษนะคะที่ดิฉันปากพล่อย ได้โปรดยกโทษ 

ให้ดิฉันด้วยนะคะ เอ๊ะ? นี่ เดี๋ยวสิ! เดเซียร์ นายจะไปไหน!”

เดเซียร์เก็บหนังสือแล้วย้ายไปนั่งข้างหน้า ตรงที่นั่งข้างอาเซ็สต์

โรแมนติก้าไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น เธอตั้งท่าจะเก็บของย้ายที่นั่งตามเขาไป

“สวัสดีค่ะทุกคน! เป็นเช้าที่ดีสำหรับการเรียนเวทมนตร์ศาสตร์จริง  ๆ  

นะคะ!”

ทว่าบริดเจ็ตก็เข้ามาได้จังหวะพอดี โรแมนติก้าจึงทำอะไรไม่ได้นอกจาก 

จ้องมองเขาเหมือนหมาที่วิ่งไล่ไก่

***

เที่ยงวัน

ภายในหอประชุมขนาดใหญ่ที่สร้างด้วยหินอ่อนอากาศร้อนจนอึดอัด 

เล็กน้อย

คนจำนวนมากรวมตัวกันอยู่ในนั้น  ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน  ทว่าก็มี 

ศาสตราจารย์เข้าร่วมด้วย

จัสติน ผู้อำนวยการโรงเรียนเฮเบรียนขึ้นไปบนแท่นบรรยายแล้วเปิดสวิตช์ 

อุปกรณ์ขยายเสียง

เมื่อเขาสูดหายใจยาวเตรียมพูด ภายในหอประชุมที่เสียงดังเซ็งแซ่ก็พลัน 

เข้าสู่ความเงียบสงบ จัสตินกระแอมหนึ่งครั้งก่อนกล่าว

“นักวิทยาศาสตร์มีจำนวนมาก นักเวทก็มีมากเช่นกัน ระบบเวทมนตร์ 

เซอร์เคิลที่โร้กฮิลต์เป็นผู้เผยแพร่ทฤษฎีได้กลายมาเป็นพื้นฐานของเวทมนตร์ 

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเอ็นชานต์ที่ซ็อดเป็นผู้พัฒนาขึ้นช่วยเปิดเส้นทางใหม่ให้แก่ 10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓
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มนุษยชาต ิ นักเวทและนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากได้สร้างประโยชน์แก่เรา ส่งผล 

ให้มนุษย์ปราบปรามภัยพิบัติที่เรียกว่าโลกแห่งเงาและมีชีวิตอยู่รอดมาได้”

เขาพักหายใจครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวต่อ

“ผมเชือ่วา่ทกุทา่นเปน็แบบนัน้ไดเ้ชน่เดยีวกนั เชือ่มัน่วา่ทกุทา่นเปน็โรก้ฮลิต ์

และซ็อดคนที่สองได้อย่างไม่คลางแคลงใจ และทางโรงเรียนเฮเบรียนของเรา 

ที่เป็นสุดยอดสถาบันเวทมนตร์แห่งทวีปจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนทุกอย่างแก่ 

ทุกท่านเต็มที่”

จสัตนิกวาดตามองนกัเรยีนทีอ่ยูเ่บือ้งหนา้ ปฏกิริยิาตอบสนองของนกัเรยีน 

เหล่านั้นแตกต่างกันไป มีทั้งคนที่เหมือนจะเริ่มเบื่อ บางคนกำลังสนุก บางส่วน 

กำลังตื่นเต้น และมีหลายคนที่ไม่ได้ให้ความสนใจ

เขายิม้พลางคดิวา่เดก็ยงัไงกค็อืเดก็ แลว้เอย่บทพดูทีเ่ปน็เหมอืนธรรมเนยีม 

ปฏิบัติที่มีมายาวนานในโลกนี้ 

“สมควรแก่เวลาแล้วที่จะจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ นับแต่นี้ไปเป็น 

ช่วงเวลาปิดเทอมฤดูร้อนของโรงเรียนเฮเบรียนแล้ว”

เสียงโห่ร้องยินดีดังสนั่นขึ้นทั่วหอประชุม ปิดเทอมฤดูร้อนเริ่มขึ้นแล้ว  

นักเรียนในที่แห่งนั้นต่างพากันแยกย้ายออกไปเหมือนน้ำเชี่ยวกราก

สมาชิกปาร์ตี้ของเดเซียร์มารวมตัวกัน

โรแมนติก้าที่แลดูเพลียเล็กน้อย อาเซ็สต์ พรัม และเดเซียร์

ต่างจากสมาชิกปาร์ตี้คนอื่น ๆ โรแมนติก้านำกระเป๋าเสื้อผ้าใบใหญ่มาด้วย  

เดเซียร์ พรัม และอาเซ็สต์ตัดสินใจอยู่ที่โรงเรียนต่อ คนที่จะเดินทางจึงมีแค่ 

โรแมนติก้าคนเดียวเท่านั้น

“ลำบากมาทั้งอาทิตย์เลยนะ”

“...”

“ทั้งหมดก็เพื่อเธอนั่นแหละโรแมนติก้า ยิ่งเธอแข็งแกร่งขึ้นเท่าไหร่  

ในอนาคตก็จะพิชิตโลกแห่งเงาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นใช่ไหมล่ะ”

“ฮึ!”

โรแมนติก้างอน เพราะการฝึกติดต่อกันทุกวันจนถึงหนึ่งวันก่อนปิดเทอม 

สาหัสเอาการ10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓
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“เดี๋ยวจะไปขึ้นรถไฟสายนะครับคุณโรแมนติก้า รีบไปเถอะครับ”

“รู้แล้วพรัม”

ถึงเวลาต้องไปแล้ว

“ถ้าอย่างนั้นก็พักผ่อนให้เต็มที่ แล้วอีกหนึ่งสัปดาห์เจอกันที่อาณาจักร 

ฟรินเลเซียนะ”

โรแมนติก้าไม่ตอบเดเซียร์  เด็กสาวหมุนตัวเดินลากกระเป๋าออกจาก 

หอประชุมไป

ครืด

โรแมนติก้าเดินทอดน่องไปตามถนนสายใหญ่ แล้วลอบหันกลับไปมอง 

ด้านหลังเล็กน้อยเมื่อเดินไปได้สักพัก

เดเซียร์ที่ออกมาจากหอประชุมกำลังโบกมือให้เธออยู่

เธอหายงอนเล็กน้อย จากนั้นก็พูดขึ้น

“ถ้าไปถึงช้าละก็ฉันไม่ยอมอยู่เฉยหรอกนะ!”

***

แกร๊ง แกร๊ง

เสียงเป็นจังหวะดังก้องไปรอบทิศทาง ภาพทิวทัศน์นอกหน้าต่างเคลื่อน 

ผ่านไปอย่างไม่หยุดพัก เมื่อมองภาพนั้นไปเรื่อย  ๆ  ก็เริ่มไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะ 

รถไฟกำลังเคลื่อนที่ไปหรือว่าทิวทัศน์เคลื่อนที่ได้กันแน่

“ในที่สุดก็ได้ออกเดินทางนะครับ”

พรัมพูดพลางเปิดประตูห้องโดยสารที่อยู่ปลายสุดของขบวนรถไฟแล้ว 

เข้าไป

กว่าที่กลุ่มของเดเซียร์จะผ่านขั้นตอนตรวจสอบการออกนอกประเทศ 

ก็หลังจากที่โรแมนติก้าเดินทางไปยังอาณาจักรฟรินเลเซียได้สี่วันแล้ว เป็นเพราะ 

ขั้นตอนเพื่อให้ได้รับการตรวจสอบใช้เวลาค่อนข้างนาน

ปัจจุบันนี้ที่สหพันธ์อาณาจักรตะวันตกกับอาณาจักรเฮเบรียนทำสัญญา 

สงบศึกกันเพื่อการอยู่รอดจากการคุกคามของโลกแห่งเงา ประชาชนของทั้งสอง 10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



15

Usonan

ฝ่ายจึงเดินทางสัญจรไปมาระหว่างกันได้อย่างอิสระ แต่ถึงอย่างนั้นขั้นตอนการ 

ตรวจคนเข้าออกก็ยังคงยุ่งยากซับซ้อนเช่นเคย

เพราะ  ‘เอาเตอร์’  ที่เป็นกลุ่มอาชญากรมีอยู่ทั่วทวีป ทำให้แต่ละอาณาจักร 

ต้องดำเนินการตรวจสอบคนเข้าออกอย่างเข้มงวด

“ใช้เวลาสามวันกว่าจะถึง เพราะงั้นพักผ่อนให้เต็มที่ไว้เลย”

คำพูดของเดเซียร์ทำให้พรัมมองดูทางนั้นทางนี้ด้วยสีหน้าตื่นเต้น ขณะที่ 

อาเซ็สต์หยิบหนังสือที่พกมาด้วยออกมาอ่าน

เดเซียร์ตัดสินใจว่าเขาจะใช้เวลาระหว่างเดินทางทบทวนและจัดการ 

แผนการใหม่

ภายนอกเขาแสดงให้คนอื่นเห็นว่าพาปาร์ตี้ไปยังอาณาจักรฟรินเลเซีย 

ก็เพื่อเข้าร่วมการประลองเยลโลว์โอเชียน แต่ความจริงสำหรับเดเซียร์แล้วนั่น 

เป็นเพียงผลพลอยได้ เป้าหมายที่แท้จริงของเขาคือเข้าร่วมงานประชุมสมัชชา 

ของสหพันธ์อาณาจักรตะวันตก

การประชุมสมัชชาคือการประชุมของกลุ่มผู้นำที่ส่งอิทธิพลอย่างมากต่อ 

สหพันธ์อาณาจักรตะวันตก มีกษัตริย์จากห้าประเทศของสหพันธ์เข้าร่วม

และเดเซียร์ก็เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ได้ในฐานะคนของหอคอยเวทด้วย 

ความช่วยเหลือจากซ็อด

‘ถ้าเป็นพริสซิลลา...ต้องช่วยได้แน่’

พริสซิลลา ไฮซิลการ์ด

พริสซิลลาได้ชื่อว่าเป็นนักบุญหญิงแห่งความพิสุทธิ์ที่มีเวทมนตร์เหนือ 

จากรูปแบบทั่วไป  ถึงขั้นได้รับการขนานนามว่าเป็นกษัตริย์ลำดับที่หกของ 

สหพันธ์อาณาจักรตะวันตก

เธอต้องเข้าร่วมการประชุมสมัชชาในฐานะผู้นำศาสนาอาร์ทีมิสแน่นอน

‘เพื่อเตรียมรับมือกับวงกตเงา จำเป็นต้องพึ่งแรงของสหพันธ์อาณาจักร 

ตะวันตกด้วย’

มีสัญญาณเป็นลางบอกเหตุเกิดขึ้นหลายรอบก่อนที่วงกตเงาจะอุบัติขึ้น  10
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ทว่ามนุษย์ไร้ซึ่งความปรองดองจึงรวมพลังต่อต้านกันไม่ได้

แล้ววงกตเงาก็อุบัติขึ้น

เมื่อตกอยู่ในยามคับขันอาณาจักรเฮเบรียนกับสหพันธ์อาณาจักรตะวันตก 

ถึงได้เพิ่งก่อตั้งกองกำลังพันธมิตรออกไปพิชิตโลกแห่งเงาที่เลวร้ายที่สุดที่เคยมีมา 

ในประวัติศาสตร์ขึ้นอย่างฉุกละหุก ณ เวลานั้น

กองกำลังทหารห้าสิบล้านคนถูกส่งออกไป 

แต่ละอาณาจักรต่างดึงตัวผู้แข็งแกร่งทั่วโลกมารวมกลุ่มกันแล้วส่งไปยัง 

โลกแห่งเงา

ทว่ากลุ่มคนเหล่านั้นบาดหมางไม่ลงรอยกันมานาน จึงเป็นไปไม่ได้เลย 

ที่จะจับมือสามัคคีกันภายในเวลาอันรวดเร็ว

ในที่สุดกองกำลังทหารของอาณาจักรเฮเบรียนและสหพันธ์อาณาจักร 

ตะวันตกก็แตกคอกัน ในสภาพเช่นนั้นแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะรับมือกับวงกตเงา 

ซึ่งเป็นโลกแห่งเงาที่เลวร้ายที่สุด

‘ตอนนั้นก็...’

เดเซียร์รู้สึกได้ว่าภาพที่เห็นในฝันเฉียดผ่านหน้าไปในชั่วพริบตา

ในชาติก่อนเขาต้องประสบกับสถานการณ์น่าสิ้นหวังมากมายนับไม่ถ้วน 

เปน็เวลานาน สิง่เหลา่นัน้ฝงัลกึอยูใ่นกน้บึง้ของหวัใจ ความรูส้กึเสยีใจเพิม่มากขึน้ 

เรื่อย ๆ จนกลายเป็นความโศกเศร้า

ในตอนนั้นเอง...

ก๊อก ๆ

ไดย้นิเสยีงใครบางคนเคาะประตหูอ้งโดยสาร เดเซยีรจ์งึหนัไปแลว้เอย่ถาม

“ใครครับ”

ครืด

“ขอโทษนะ พอดีว่านั่งคนเดียวแล้วเหงาน่ะ ขอนั่งด้วยได้ไหม”

ผู้ที่เปิดประตูเข้ามาเป็นผู้ชายผมแซมขาวที่ดูเพิ่งเริ่มเข้าสู่วัยชรา บนใบหน้า 

มีร่องรอยของกาลเวลาจารึกไว้อย่างประณีต

เดเซียร์หันไปมองพรัมและอาเซ็สต์

อาเซ็สต์พยักหน้ารับขณะที่ตายังคงมองหนังสือในมือ พรัมเองก็พยักหน้า 10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓
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เช่นเดียวกัน

“เชิญครับ”

“รบกวนด้วยนะ”

ชายคนนั้นเข้ามาในห้องโดยสาร ห้องนี้เป็นห้องสำหรับนั่งได้สี่คนอยู่แล้ว 

จึงไม่ทำให้รู้สึกเบียดเสียดแต่อย่างใด

เขามองพรัมและเดเซียร์สลับกันก่อนจะเอื้อนเอ่ย

“ไม่รู้ว่ามาทำให้บรรยากาศด ีๆ เสียหรือเปล่านะ”

“ไม่ครับ ไม่เลยครับ”

“เป็นหนุ่มน้อยมารยาทดีจริง  ๆ เรียกฉันว่าดีมิทรีก็ได้ พวกเธอเป็น 

นักเรียนโรงเรียนเฮเบรียนหรือ”

“อ้อ ครับ ผมเดเซียร์ อาร์มอง กำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนเฮเบรียนครับ”

ดีมิทรีได้ยินชื่อเดเซียร์แล้วก็ยื่นมือออกไปขอจับมือ

เดเซียร์จับมือเขาตอบแบบไม่ทันได้ตั้งตัว

“รู้จักผมด้วยเหรอครับ”

“แน่นอน ชื่อเธอโด่งดังมากเลยละ ก็ควรต้องโด่งดังอยู่แล้ว สามัญชน 

ที่ไม่ถูกความจองหองของชนชั้นสูงกดทับ”

เดเซียร์เข้าใจที่ดีมิทรีพูดในทันที

“ชมกันเกินไปแล้วครับ”

“เกินไปตรงไหน การเข้าไปเป็นซิงเกิลแรงเกอร์ของโรงเรียนเฮเบรียน 

ที่ไอ้พวกชนชั้นสูงหวงแหนนักหวงแหนหนาเป็นเรื่องง่ายที่ไหน ลูกของฉันก็เรียน 

อยู่โรงเรียนเฮเบรียนเหมือนกัน ก็เลยพอรู้ว่าสถานการณ์ในนั้นเป็นยังไง”

“ฮะ ๆ ๆ”

“พูดตามตรง ตอนที่เธอผ่านเข้ารอบในการสอบเลื่อนระดับได้มีคนสงสัย 

มากเลยละ หมายถึงบางคนคิดว่าเธอคงใช้อุบายหรือไม่ก็ซื้อตัวศาสตราจารย์ไว้ 

อะไรแบบนั้นน่ะ แน่นอนว่าฉันเชื่อเธอตั้งแต่แรกแล้ว! แล้วเธอก็ได้แสดงความ 

สามารถให้เห็นตอนที่พิชิตโลกแห่งเงาระดับสี่นั่นไงล่ะ พวกเธอช่วยทำให้สามัญชน 

อย่างพวกเราได้รู้ว่ามีศักยภาพทำอะไรได้ ทำให้ได้รู้ความจริงว่าพวกเราก็มีความ 

สามารถไม่แพ้พวกชนชั้นสูงนั่นเหมือนกัน”10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓
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ดีมิทรียังคงจับมือเหมือนไม่คิดจะปล่อย

สิ่งที่เดเซียร์ทำมีเพียงแสดงให้เห็นว่าถ้าสามัญชนคิดจะทำก็ทำได้เหมือนกัน  

ทว่าการกระทำนั้นของเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงความคิดของคนอื่น

แม้จะเป็นผลงานที่เล็กน้อยมาก แต่เดเซียร์ก็รู้สึกภูมิใจ เขาคิดว่าแค่นั้น 

ก็เพียงพอแล้ว 

“นี่ ขอโทษด้วยนะ ที่คนแก่ทำตัวไม่เหมาะสม”

ดีมิทรียิ้มอย่างกระดากอาย ก่อนจะมองสำรวจภายในห้องโดยสาร

“แสดงว่าทุกคนที่นี่น่าจะเป็นสมาชิกปาร์ตี้สินะ”

“ใช่แล้วครับลุง”

“ปีหน้าก็ช่วยพิชิตโลกแห่งเงาด้วยนะ ฝากด้วยล่ะ”

“แน่นอนครับ”

***

ดีมิทรีอยู่กับพวกเขาตลอด กระทั่งเมื่อรถไฟถึงชานชาลาของสถานีระหว่างทาง 

ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของเขาถึงเอ่ยลาแล้วจากไป

หลังจากนั้นพวกเขาต้องนั่งรถไฟอีกหนึ่งวันกว่าจะถึงอาณาจักรฟรินเลเซีย

โชคดีที่กลุ่มของเดเซียร์ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองมาได้อย่าง 

ง่ายดายเพราะซ็อด ต่างจากตอนตรวจคนออกนอกเมืองก่อนหน้านี้

ภาพที่พวกเขาเห็นเป็นอย่างแรกเมื่อออกมาจากสถานีคือเสาไฟหลายพันต้น 

ที่เรียงรายไปตามถนนสายหลักกว้างใหญ่ บริเวณโดยรอบถนนสายหลักนั้นคือ 

อาคารหรูหราเรียงรายกันแน่น

เมืองหลวงแห่งอาณาจักรฟรินเลเซีย

เมืองแห่งธุรกิจและความมั่งคั่ง ‘เดลต้าไฮม์’

ความยิ่งใหญ่หรูหราของที่นี่บ่งบอกให้รู้ว่าเหตุใดอาณาจักรฟรินเลเซีย 

ถึงได้รับการเรียกขานว่าประเทศมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจ

อาณาจกัรฟรนิเลเซยีตัง้อยูใ่นตำแหนง่ทีเ่ปน็เสน้ทางเชือ่มตอ่ไปยงัอาณาจกัร 

ตา่ง ๆ ทางดา้นตะวนัออกของเดลตา้ไฮมซ์ึง่เปน็เมอืงหลวงนัน้มชีอ่งแคบขนาดใหญ่ 10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓
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ทอดยาว

ที่นี่เป็นแหล่งกระจายสินค้าของสหพันธ์อาณาจักรตะวันตกที่ส่งสินค้า 

ออกไปทั่วโลก

ส่ิงท่ีเป็นความภาคภูมิใจอย่างท่ีสุดของเดลต้าไฮม์ ไม่ใช่อาคารสถาปัตยกรรม 

หรูหราอลังการหรือถนนหนทางที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี แต่เป็นทะเล

ในช่วงเวลาย่ำสนธยา ที่ทะเลของเดลต้าไฮม์พระอาทิตย์จะทอแสงสี 

เหลืองทองสว่างไสวดั่งทองคำราวกับจะแสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งของฟรินเลเซีย

และสิ่งนั้นก็ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของการประลองเยลโลว์โอเชียน

ขณะทีก่ลุม่ของเดเซยีรก์ำลงัมองและตกตะลงึกบัถนนหนทางของเดลตา้ไฮม ์

อยู่นั้น สายตาของพวกเขาก็พลันเห็นผู้ชายแต่งตัวดีที่ยืนถือป้ายชื่อ

‘เดเซียร ์ อาร์มอง’

เดเซียร ์ อาร์มอง อ้าปากค้าง ในขณะที่พรัมพูดอย่างตื่นตาตื่นใจ

“ชื่อของคุณเดเซียร์มาถึงแผ่นดินอื่นที่ไกลแสนไกลขนาดนี้เลยนะครับ... 

แบบนี้ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย ไม่ใช่ว่าทุกคนในทวีปรู้จักชื่อคุณเดเซียร ์

กันหมดแล้วเหรอครับ”

เอื๊อก

เดเซียร์กลืนน้ำลายแล้วค้านคำพูดนั้นเต็มที่

“ไม่มีทางเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว ลุงที่เราเจอบนรถไฟน่ะ ท่านมีลูกที่เรียนอยู ่

ที่เฮเบรียนก็เลยอาจจะเคยได้ยินมาบ้าง แต่ตรงนั้น...น่าจะมีเหตุผลอะไรสักอย่าง 

มากกว่า”

อาเซ็สต์แสดงความเห็น “ลองไปถามดีกว่าไหม”

“ก็คงต้องเป็นอย่างนั้น”

กลุ่มของเดเซียร์เดินเข้าไปหาผู้ชายคนนั้น เขาหันมาถาม

“คุณเดเซียร์หรือเปล่าครับ”

“ใช่ครับ...”

เดเซยีรเ์บนสายตาไปมองทีป่า้ย ชายคนนัน้คอ่ย ๆ เกบ็ปา้ยลงแลว้โคง้ศรีษะ 10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓
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ให้เขา

“ผมมาจากบริษัทเอรุครับ คุณหนูโรแมนติก้าให้มารับไปที่คฤหาสน์ครับ  

ทางเราเตรียมรถม้าไว้เรียบร้อยแล้วครับ”

“...!”

แม้จะคิดไว้อยู่แล้วว่าจะไปหาเธอ แต่ก็ไม่นึกว่าจะได้เจอกันด้วยวิธีนี้

‘จะว่าไปบริษัทเอรุก็เป็นบริษัทที่ใหญ่มากด้วยนี่’

พรัมที่เพิ่งตระหนักได้ว่าโรแมนติก้าเป็นทายาทตระกูลร่ำรวยเอ่ยพึมพำ

“คุณโรแมนติก้ารวยมากเลยนะครับ...”

เพราะโรแมนติก้าเป็นผู้หญิงห้าวจนดูไม่เหมือนเป็นคุณหนูของบริษัทใหญ่  

ทำให้เขาลืมความจริงเรื่องนี้บ่อย ๆ 

พวกเขานั่งรถม้าที่บริษัทเอรุจัดเตรียมไว้ให้ และเมื่อไปถึงคฤหาสน์ของ 

โรแมนติก้าก็เป็นเวลามื้อเย็นแล้ว

เป็นคฤหาสน์ที่รายล้อมด้วยทิวทัศน์สวยงาม มองเห็นทะเลชัดเจน

เมื่อกดกริ่งหน้าประตูโรแมนติก้าก็วิ่งออกมาต้อนรับ เธอสวมชุดเดรส 

ลูกไม้สมกับเป็นเด็กสาว

ออกมาแล้วเธอก็หันไปทักทายพรัมอย่างสดใส ก่อนจะหันไปหาอาเซ็สต์ 

แสร้งทักทายพอเป็นพิธ ี แน่นอนว่าอาเซ็สต์ไม่ได้สนใจเรื่องนั้น

สุดท้ายโรแมนติก้าก็หันหน้ามาประจันกับเดเซียร์

“มาไม่สายนี่”

“สัญญาไว้แล้วนี่ ฉันไม่เคยผิดสัญญาหรอก”

“รีบเข้ามาเถอะ ยังไม่ได้กินอะไรกันมาใช่ไหม เดี๋ยวจะเตรียมมื้อเย็นไว้ให้  

ระหวา่งนีก้ไ็ปอาบนำ้รอกนักอ่น เดีย๋วคนใชจ้ะพาไป ออ้ แลว้เอาสมัภาระออกจาก 

กระเป๋าด้วยล่ะ”

“เข้าไปข้างในได้เลยเหรอ ไม่ต้องทักทายคุณพ่อคุณแม่เธอก่อนเหรอ”

“มันเย็นแล้วเอาไว้ค่อยทักทายคราวหน้า ตอนนี้ที่นี่ไม่มีใครนอกจากฉัน 

และคนใช้สองสามคนน่ะ”

“หืม?”

“ที่นี่คือบ้านพักตากอากาศ พ่อแม่ฉันอยู่คฤหาสน์อีกที่”10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓
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‘นี่คือบ้านพักตากอากาศเหรอ’

เดเซียร์ถึงกับพูดไม่ออก ชัดเลยว่านี่ไม่ใช่ระดับธรรมดา

กลุ่มของเดเซียร์เข้าไปในคฤหาสน์แล้วแยกย้ายกันเข้าห้องไปจัดการ 

สัมภาระของตน และหลังจากกินมื้อเย็นที่โรแมนติก้าจัดเตรียมไว้ให้อย่างหรูหรา 

อลังการแล้ว พวกเขาก็มานั่งล้อมวงกินของว่างกันในห้องนั่งเล่น

ภาพของทะเลยามค่ำคืนที่มองเห็นจากห้องนั่งเล่นนั้นงดงามมาก

หลังจากที่เพลิดเพลินกับของว่างกันไปครู่หนึ่งแล้ว โรแมนติก้าก็เปรย 

ขึ้นมา

“ฉนัทำเรือ่งสมคัรเขา้รว่มการประลองเยลโลวโ์อเชยีนเรยีบรอ้ยแลว้ คราวนี ้

ก็เหลือแค่รอเวลาอีกหกวันเท่านั้น”

“เหรอ ถ้าอย่างนั้นก็ฝึกเพิ่มได้อีกสิเนี่ย”

‘ฝึก’

คำพูดนั้นทำให้โรแมนติก้าเปลี่ยนท่าทีกะทันหัน เธอหันไปพูดกับเดเซียร์ 

อย่างอ่อนหวานละมุนละไม

“นี่ เดเซียร์  พวกเราตั้งใจฝึกกันมากเลยจนถึงก่อนหน้านี้ใช่ไหมล่ะ  

แถมยังพิชิตโลกแห่งเงาได้สำเร็จแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้ยังเป็นช่วงปิดเทอมอีก 

ไม่ใช่เหรอ”

พรัมที่ฟังอยู่เข้ามาแทรกบทสนทนา

“ใช่แล้วครับคุณเดเซียร์ ไม่รู้ว่าพวกเราจะได้มาอาณาจักรฟรินเลเซียอีกท ี

ตอนไหนนะครับ”

“ใช่  ๆ วันนี้มาถึงเย็นก็เลยอาจยังไม่ทันเห็น  แต่จะบอกให้ว่าทะเลสี 

เหลืองทองอร่ามสวยสุด ๆ ไปเลยละ”

“ขอแค่วันหนึ่งน่าจะได้ใช่ไหมครับ”

พรัมและโรแมนติก้ารัวใส่ไม่ยั้ง!

เมื่อเป็นแบบนั้นเดเซียร์ก็หันไปถามอาเซ็สต์

“อาเซ็สต ์ เธอว่ายังไง”

“ฉันคิดว่าในฐานะหัวหน้าปาร์ตี้ก็ควรพิจารณาเรื่องความต้องการจะ 10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓
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เที่ยวเล่นพักผ่อนของสมาชิกด้วย”

“นั่นสินะ อย่างนั้นใช่ไหมล่ะ...”

เดเซียร์คิดครู่หนึ่งแล้วถอนหายใจ

‘เอาเถอะ ก่อนปิดเทอมก็ฝึกกันมาเต็มเหนี่ยวขนาดนั้นแล้ว ถ้าอยากให้ 

ฝึกเพิ่มอีกก็ควรให้รางวัลตอบแทนบ้างแหละ’

เดเซียร์คิดถึงวันข้างหน้าแล้วยอมรับข้อเสนอของโรแมนติก้า

“ได ้ แค่วันเดียวเท่านั้นนะ”

“ยะฮู้!”

“ทำได้แล้วครับ!”

พรัมกับโรแมนติก้าตีมือไฮไฟว์กัน

เดเซียร์ไม่พูดอะไร ได้แต่มองออกไปนอกหน้าต่าง

ทะเลข้างนอกเป็นสีดำ ได้ยินเสียงคลื่นซัดสาดเบา ๆ

***

หาดทรายสขีาวทีเ่ตม็ไปดว้ยทรายเมด็เลก็ละเอยีดอกึทกึพลกุพลา่นดว้ยบรรยากาศ 

ของช่วงหน้าร้อน

ร่มชายหาดหลากสีวางเกลื่อนชายหาด เหล่าพ่อค้าแม่ค้าเดินวนเวียนเร่ขาย 

ของกิน นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานคึกคัก

อาจเพราะเป็นช่วงวันหยุดจึงทำให้คนค่อนข้างมาก และวันนี้เดเซียร์เอง 

ก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้น

เดเซียร์ที่สวมกางเกงขาสั้นเอามือป้องแดดมองไปทางนั้นทางนี้ เขากำลัง 

มองหาสมาชิกปาร์ตี้ของตัวเองอยู ่ ก่อนหน้านี้พวกเขานัดมาเจอกันที่บริเวณนี้ก่อน 

แยกย้ายกันไปเปลี่ยนชุด

“รอนานไหม”

เดเซียร์หันไปทางที่มาของเสียง

คนที่ยืนอยู่ด้านหลังเขาคือโรแมนติถ้าในชุดบิกินี  ช่วงล่างของชุดเป็น 

กระโปรง เสริมให้เด็กสาวยิ่งดูน่ารักมากขึ้น10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓
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Usonan

แม้เดเซียร์จะทำตัวไม่ถูกที่เห็นโรแมนติก้าเผยความเป็นผู้หญิงของตัวเอง 

อย่างกล้าหาญต่างจากเวลาปกติ แต่เขาก็ตอบออกไปโดยพยายามไม่แสดงความ 

รู้สึกให้รู้

“ไม ่ ไม่ค่อย”

“ค่อยยังชั่วหน่อย”

“จะมาค่อยยังชั่วอะไร ฉันแค่ตอบแบบนั้นไปตามมารยาท ควรถามซ้ำ 

อีกครั้งหรือเปล่า”

“ก็เจ้าตัวบอกว่าไม ่ แล้วทำไมฉันต้องทำอย่างนั้นด้วยล่ะ”

พวกเขาทักทายกันแล้วก็เช่าร่มชายหาดมาปักริมหาด

หลังจากเตรียมสิ่งของสำหรับเล่นสนุกเรียบร้อยแล้วเดเซียร์ถึงเพิ่งได้ 

หายใจหายคอ โรแมนติก้าเปรยถามเขา

“ละ...แล้วเป็นยังไง”

“ก็ดีนะ ได้มาดูทะเลอย่างที่เธอบอกนี่เป็นเรื่องที่ดีเลยละ”

“คนโง่! หมายถึงชุดว่ายน้ำย่ะ ชุดว่ายน้ำ!”

“ขะ...เข้ากับเธอดีนี่”

คำพูดนั้นทำให้โรแมนติก้าเชิดหน้าตอบ

“นี่เป็นชุดว่ายน้ำที่ฉันดีไซน์เองเลยนะ ยังไงก็ต้องเข้ากับฉันแน่นอน”

“เธอทำเองเลยเหรอ ยอดมากเลย”

เดเซยีรร์ูส้กึแปลกใจ ไมรู่ม้ากอ่นวา่เดก็สาวจะมคีวามสามารถอืน่นอกเหนอื 

ไปจากเรื่องเวทมนตร์อีกด้วย

“ฉันมีพรสวรรค์เรื่องการดีไซน์มาตั้งแต่เกิดเลยละ การทดลองทำธุรกิจ 

ก็ได้มาจากการดีไซน์เนี่ยแหละ ชุดว่ายน้ำของอาเซ็สต์กับพรัมฉันก็เป็นคนเลือก 

ให้เหมือนกัน”

“ชุดว่ายน้ำของพรัมกับอาเซ็สต์ด้วยเหรอ อันนั้นน่าเป็นห่วงแฮะ...”

“ฮึ! ให้เห็นก่อนเหอะ!”

ซ่า

เสยีงคลืน่ซดัสาด พวกเขานา่จะรอมาไดป้ระมาณหา้นาทแีลว้ และตอนนัน้ 

ใครบางคนก็เดินเข้ามาตรงที่พวกเขาอยู่10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓
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เวทมนตร์ของผู้กลับมาต้องไม่ธรรมดา 3

“หาอยู่ตั้งนานแน่ะครับ”

พรัมสวมเสื้อนอกยาวถึงเอว

เขาทำปากขมุบขมิบ เมื่อเห็นสายตาของเดเซียร์แล้วก็รู้ว่าอีกฝ่ายคิดอะไร  

จึงปลดซิปเสื้อนอกออกเล็กน้อย

“ใส่แต่ชุดว่ายน้ำมันเขินน่ะครับ...”

ชุดว่ายน้ำแนบเนื้อนั้นยิ่งเน้นย้ำรูปร่างแบบบางของเขาให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น 

ไปอีก

ภายใต้เสื้อนอกที่ปลิวสะบัดตามแรงลมเผยให้เห็นสะโพกเพรียว

“เอ่อ ชุดนี้ไม่เข้ากับผมเลยใช่ไหมครับ”

สิ่งที่ยอดเยี่ยมกว่านั้นคือสีหน้าของพรัม เขาหน้าแดงปลั่งทำปากขมุบขมิบ 

พลางช้อนสายตามองเดเซียร์

ถ้าบอกว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเป็นเด็กสาวก็เชื่อได้โดยไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจ 

แม้แต่น้อย ตอนที่เขาทำหน้าแบบนั้นพร้อมช้อนสายตาขึ้นมอง ไม่ว่าใครก็ต้อง 

รู้สึกสะท้านหวั่นไหวทั้งนั้น 

เดเซียร์ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว รู้สึกว่าภาพที่เห็นตรงหน้าเหมือนความฝัน

‘นี่มันเป็นการผสมผสานที่ทำลายล้างสุด ๆ ไปเลย...!’

โรแมนติก้ากอดอกพยักหน้าอย่างพอใจ

“นั่นไง รู้อยู่แล้วว่านายต้องทำหน้าแบบนี้แหง ๆ”

เดเซียร์หันไปพูดกับเธอ

“โรแมนติก้า”

“หืม?”

เขาชูนิ้วโป้งให้เธอ

“ขอโทษนะที่ไม่เชื่อใจเธอแป๊บหนึ่ง เธอนี่สุดยอดเลย”

“หึ ๆ โถ ๆ เพิ่งจะมารู้ค่าของฉันเอาตอนนี้ มันสายไปหน่อยไหม”

“กำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่เหรอครับ”

พรัมไม่เข้าใจเรื่องที่พวกเขาสองคนคุยกัน

“พูดว่านายน่ารักจริง ๆ ไงล่ะพรัม”

“จริงเหรอครับ”10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓
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