
ในที่สุด สายตาของเดเซียร์ที่เคยเข้าร่วมงานเลี้ยงแบบนี้อยู่ช่วงหนึ่งก็ไปหยุดที่ถ้วยแก้ว 
ซ่ึงวางอยู่ตรงหน้า เงาสะท้อนบนถ้วยใบนั้นคือภาพเด็กหนุ่มท่ีเขารู้สึกคุ้นหน้ามาก 
กำาลังมองเขาอยู่10
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อาเซ็สต์ก้าวเข้าไป ใกล้เขาโดยไม่พูดอะไร10
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โลกแห่งเงาระดับห้าเป็นต้นไปเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ทั้งหมด
เป็นพวกเหตุการณ์ที่สำาคัญถึงขั้นมีการบันทึกไว้ 

ในหนังสือประวัติศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ 

— Usonan

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

เวทมนตร์ของผู้กลับมา 
ต้องไม่ธรรมดา

1
귀환자의 마법은 특별해야 합니다

Usonan 유소난 
เขียน

lunadala
แปล

ORKA
ภาพประกอบ
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ในโลกของ  เวทมนตร์ของผู้กลับมาต้องไม่ธรรมดา  มีโลกคู่ขนานท่ี 

เรียกว่า ‘โลกแห่งเงา’ อุบัติขึ้น โลกแห่งเงานี้เป็นภัยพิบัติคุกคามมนุษย์ หากพิชิต 

ไม่สำาเร็จ มันจะกลืนกินทำาลายผืนดินจนถึงขั้นทำาให้อารยธรรมล่มสลาย 

ชาติท่ีแล้ว  ‘เดเซียร์’ พระเอกของเร่ืองเข้าไปพิชิตโลกแห่งเงาท่ีอันตราย 

ที่สุดพร้อมคนอื่น  ๆ ทว่าแม้เขาจะใช้ทักษะเวทมนตร์ของตัวเองเอาชนะศัตรูได้  

สุดท้ายก็พิชิตไม่สำาเร็จและยังต้องทิ้งชีวิตไว้ที่นั่นอยู่ดี 

แต่เมื่อลืมตาขึ้นอีกคร้ังเดเซียร์กลับพบว่าตัวเองยังไม่ตาย และได้ย้อน 

กลับมาในช่วงเวลาท่ีกำาลังจะสอบเข้าสุดยอดสถาบันการศึกษาของทวีปเหมือน 

เมื่อสิบสามปีที่แล้ว 

คร้ังนี้ เขาจะทำาสำ า เ ร็จหรือไม่  จะใช้ วิ ธีไหนพิชิตโลกแห่งเงา  แล้ว 

เวทมนตร์ของเขาท่ีย้อนกลับมานั้น  ‘ไม่ธรรมดา’  อย่างไร ขอเชิญผู้อ่านพลิกหน้า 

ต่อไปแล้วร่วมลุ้นไปพร้อมกัน

คำานำาสำานักพิมพ์

10
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1

บทนำ�

เดเซียร์ อ�ร์มอง ยืนอยู่บนซากปรักหักพังของเมือง

เฟรย์โนเปิลที่ได้รับการกล่าวขานว่างดงามท่ีสุดในยุคสมัยที่สาม บัดนี้ 

พังทลายย่อยยับไม่เหลือแม้แต่เค้าโครงเดิมให้จดจำาได้ 

เขาถอนหายใจยาว ก่อนจะเบนสายตาไปมองรูปร่างอันใหญ่โตมหึมาท่ีอยู่ 

เบื้องหน้า

โบโรเมียร ์ นาโปลิตัน มังกรทำาลายล้างระดับดาวตก

ไฟกลัป์เวทขนาดยกัษ์ลกุไหมแ้ผดเผาประหนึง่ดวงอาทิตย์ มงักรโบโรเมยีร์  

นาโปลิตัน เขม้นมองมาราวกับจะใช้สายตาปลิดชีพเหล่ามนุษย์หนึ่งร้อยคนที่ยืนอยู ่

เบื้องหน้า

“บังอาจ เป็นแค่มนุษย์กล้าดียังไงมาขวางข้า” นำ้าเสียงของมันทุ้มตำ่าดั่ง 

หลุมลึกไร้ก้นบึ้งกดดันผู้ที่ได้ยิน

ทว่าไม่มีใครหวาดเกรงเสียงนั้น

“มันจบแล้ว นาโปลิตัน” เดเซียร์พูด

ที่แห่งนี้คือจุดสิ้นสุดแห่งขุมนรกที่เรียกว่าวงกตเงา เขาวงกตลำาดับสุดท้าย 

ที่โลกแห่งเงาเผยแก่สายตาเผ่าพันธุ์มนุษย์

เดเซียร์เห็นคนที่ตนรักและเพื่อนร่วมทางมากมายตายจากไปตลอดเวลา 
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เวทมนตร์ของผู้กลับมาต้องไม่ธรรมดา 1

ที่ผ่านมา ทั้งเหล่าเพื่อนท่ีใช้เวลาร่วมกับเขาสมัยเรียน รวมถึงรุ่นน้องท่ีเช่ือฟัง 

เขาอย่างดีมาโดยตลอด  แม้จะไม่ได้สนิทกันทุกคน  แต่คนเหล่านั้นก็เคยมี 

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเขาในระดับหนึ่ง 

สนามรบแห่งนี้พรากชีวิตพวกเขาไปจนสิ้น เหล่าทหารเงากรูกันออกมา 

ทุกคำ่าคืน ผู้คนจำานวนมากถูกฆ่าตายทุกวัน คนที่อยู่ตรงนี้สลักช่ือของผู้ตาย 

ไว้ในความทรงจำาแล้วเอาชีวิตรอดมาได้จนถึงท้ายที่สุด

เป็นเวลาสิบปีแล้วนับตั้งแต่ท่ีวงกตเงาอุบัติขึ้น ผู้ท่ีมาถึงจุดสุดท้ายได้ 

รวมตัวเขาแล้วมีทั้งสิ้นเพียงหนึ่งร้อยคนเท่านั้น

“ฉันจะฆ่าแกทิ้งแล้วจบฉากนรกที่น่าเข็ดขยาดนี่ซะ!” 

เหล่าผู้รอดชีวิตต่างมีไฟปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะชนะสงครามนี้

มังกรโบโรเมียร์ นาโปลิตัน ต้นตอสาเหตุท่ีทำาให้อารยธรรมหนึ่งล่มสลาย 

ไปจนสิ้น ใช้ลมหายใจแห่งไฟเปิดฉากการต่อสู้

สงครามที่จะกลายเป็นตำานาน

มนตร์ภาษามังกรถูกเปล่งออกมา ภาพเหล่าผู้รอดชีวิตพากันประจันหน้าสู้ 

อย่างไม่คิดชีวิตนั้นช่างดูน่าสยดสยองปนเศร้า

เมืองที่คร้ังหนึ่งเคยรุ่งโรจน์บัดนี้ล่มสลายกลายเป็นหนึ่งเดียวกับผืนทราย  

แผ่นดินแตกออกเป็นเสี่ยง ท้องฟ้าถูกผ่าแยกเป็นสองส่วน

เวทมนตร์ต้านที่เคยทะนงว่าเป็นที่สุดบัดนี้สลายไปจนสิ้น อาวุธศักดิ์สิทธ์ิ 

ที่ถือกันว่าเป็นของมีค่าหาไม่ได้อีกแล้วแตกสลายไม่มีเหลือ 

แม้แต่พวกท่ีผ่านการเฉียดตายมาแล้วเป็นพันคร้ังอย่างพวกเขาก็ค่อย  ๆ  

ทยอยทรุดเข่าลงเมื่อเผชิญกับความแข็งแกร่งอันเหนือชั้นท่ีอยู่เบ้ืองหน้า เหล่าผู้ 

รอดชีวิตเสียเปรียบมากขึ้นเรื่อย ๆ ระหว่างศึกที่กินเวลายาวนานนี้

ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครคิดยอมแพ้แม้สักคน เจตจำานงอันแน่วแน่ยึดตรึง 

พวกเขาไว้ 

ไม่มีท่ีให้ถอยกลับ หากสังหารมังกรที่อยู่ตรงหน้าไม่ได ้ โลกคงถึงคราต้อง 

อวสาน 

พวกเขาเดิมพันด้วยทุกสิ่งที่มีต่อกรกับศัตรูตัวสุดท้าย จิตสำานึกในภาระ 

หนา้ทีข่องตนเปน็ดัง่เชือ้เพลงิสมุไฟใหค้วามมุง่มัน่ของพวกเขา และความมุง่มัน่นัน้ 

10
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Usonan

จะนำามาซึ่งปาฏิหาริย์ 

“...การวิเคราะห์แพตเทิร์นเวทมนตร์ลำาดับแรก ‘อุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์’1 

สิ้นสุด เร่ิมการย้อนกลับด้วยระบบอิลโลเน่ การผนึกเวทมนตร์จะเสร็จสมบูรณ์ 

ในอีกแปดนาทีครับ!”

“การทำาลายโครงกระดูกด้านนอกของกระดูกสันหลังเสร็จสมบูรณ์! ทำาให้ 

มันโฟกัสกับการโจมตีตรงนี้!”

“ไอ้มนุษย์แมลงพวกนี้นี่!”

ตูมมมม!

เสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหว เวทมนตร์ขั้นสูงของมังกรระเบิดแตกออก 

เป็นเสี่ยงกระจายไปทั่วทุกทิศ คลื่นเวทมนตร์สาดทะลักราวคลื่นยักษ์  ทว่า 

พลังนั้นอ่อนลงมากเมื่อเทียบกับตอนแรก

มังกรที่ยากต่อกรถูกรุกคืบจู่โจมทีละน้อย

“การวิเคราะห์แพตเทิร์นเวทมนตร์ภาษามังกรลำาดับที่สิบสามสิ้นสุด  

ผนึกพายุสุริยะได้สมบูรณ์แล้วครับ!”

“ลมหายใจของมันแผ่ขยายมาทางด้านหน้า! พวกนักเวทช่วยกันลดแรง 

กระแทกให้ได้มากท่ีสุด ส่วนพวกนักรบแนวหน้าให้หลบไปทางด้านข้างหรือ 

แอบตรงจุดบอด!”

ครืน!

ในท่ีสุดระบบตอบสนองการโจมตีแต่ละรูปแบบของมังกรก็เตรียมพร้อม  

การวิเคราะห์แพตเทิร์นเวทมนตร์ภาษามังกรที่มีรูปแบบหลากหลายเสร็จสิ้น 

เหล่านักเวทสร้างสูตรเวทมนตร์ป้องกันตามที่เขาวิเคราะห์ เวทมนตร์ 

อันแข็งแกร่งของโบโรเมียร์ นาโปลิตัน  ค่อย  ๆ  ถูกย้อนกลับ มันเร่ิมสูญเสีย 

กำาลังลงเรื่อย ๆ 

“อย่างข้าจะพ่ายแพ้ให้พวกมนุษย์แบบนี้น่ะหรือ!”

“การวิเคราะห์แพตเทิร์นเวทมนตร์ลำาดับสุดท้ายสิ้นสุด! ผนึกเวทมนตร์ 

 1 อุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์  (Absolute Zero) คืออุณหภูมิในทางทฤษฎีที่อนุภาคทุกชนิด 

หยุดการสั่นหรือเคลื่อนไหวอย่างสิ้นเชิง
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เวทมนตร์ของผู้กลับมาต้องไม่ธรรมดา 1

ภาษามังกรทั้งหมดได้เรียบร้อยแล้วครับ!”

“ทัพหน้าทั้งหมดจงช่วยกันปลิดลมหายใจของมัน!”

“ไม่มีทางเป็นเช่นนั้นได้!”

ตึง

เวทมนตร์สดุทา้ยถกูผนกึอยูใ่นกำามอืของมนษุยจ์นหมดสิน้ ในทีส่ดุชยัชนะ 

ของมนุษย์ก็มาอยู่ตรงหน้า

มังกรทำาลายล้างขนาดมหึมาล้มลงกองกับพื้นอย่างน่าสังเวช 

ทุกอย่างจบลงแล้ว

พวกเขาต่างคิดแบบนั้น ทว่า...

***

คนที่เหลืออยู่ต่างโล่งใจที่พบว่าตนยังมีชีวิต

พวกเขาที่รอดมาได้จนถึงท้ายที่สุดมีแค่หกคนเท่านั้น และทุกคนกำาลัง 

ทอดสายตามองร่างของมังกรตรงหน้า 

ภาพความทรงจำาในช่วงเวลาที่ผ่านมาผุดขึ้นไล่เรียงเป็นฉาก ๆ การใช้ชีวิต 

ในแต่ละวันที่เหมือนเดินเข้าไปหาความตายมากกว่าการเอาชีวิตรอด  ตลอด 

ระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมาเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของพวกเขาทยอยจากไปทีละคน  

พวกเขาเฉียดตายมาไม่รู้กี่พันครั้งจนสุดท้ายก็เอาชีวิตรอดมาได้

“ในที่สุดก็หลุดพ้นจากขุมนรกน่าสยดสยองนั้นมาได้สักทีสินะ...!”

ผู้ที่มีชีวิตรอดมาได้จนถึงช่วงสุดท้ายทรุดลงนั่งอย่างหมดแรงเมื่อรู้สึกว่า 

บรรยากาศอันเครียดตึงคลี่คลายลงแล้ว

‘ราฟาเอลโล’ อัศวินแห่งแสง ผู้นำาปาร์ตี้ท่ีพาทุกคนมาถึงตรงนี้พูดข้ึนมา

“ทุกคนทำาได้ดีมากครับ ในที่สุดเราก็กอบกู้โลกได้สำาเร็จนะครับ”

ชายหนุ่มท่ีใช้ทองคำาบริสุทธ์ิทาท่ัวทั้งตัวราวกับเป็นเคร่ืองประดับพูดต่อ 

จากเขาด้วยความสงสัย

“แต่ทำาไมถึงไม่มีข้อความเคลียร์ภารกิจปรากฏขึ้นมาล่ะ หรือเง่ือนไข 

การเคลียร์จะไม่ใช่การกำาจัดมังกร”
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Usonan

เขาคือ  ‘โดเนฟ อัสลาน’ กษัตริย์แห่งเอสเตบัน ชนเผ่าหนึ่งท่ีอาศัยอยู่ 

ทางตอนเหนือ 

ดูเหมือนว่าราฟาเอลโลเพิ่งจะตระหนักได้เอาตอนนั้นเอง 

“อืม นั่นสินะครับ โดยทั่วไปถ้าเคลียร์เป้าหมายได้แล้วก็จะได้กลับออกไป 

ทันที แต่ตั้งแต่แรกโลกแห่งเงานี้ก็ไม่ได้ใช้กฎเกณฑ์แบบโลกแห่งเงาท่ัวไปอยู่แล้ว 

เลยสรุปได้ยาก ยังไงลองรอดูกันอีกสักพักก่อนดีกว่านะครับ”

ในตอนนั้นเองเสียงที่ฟังดูหดหู่ก็ดังขึ้นจากด้านข้าง

“มีคนรอดชีวิตหกคนจากห้าสิบล้านคน  อัตราส่วนคนเหลือรอดแค่   

0.000012 เปอร์เซ็นต์ นี่มันเป็นตัวเลขบ้าบอไร้เหตุผลสิ้นดี”

คนที่พูดนั้นถือไม้เท้าเวทและสวมเสื้อคลุมท่ีมีหมวกคลุมศีรษะ เขาคือ 

มหาปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่นามว่า ‘ซ็อด’

‘พริสซิลลา’ นักบุญหญิงผู้บริสุทธิ์ตอบกลับด้วยนำ้าเสียงไม่สบอารมณ์ 

“เลิกพูดเร่ืองที่ทำาให้อารมณ์เสียสักทีได้ไหมคะ พูดไปก็ใช่ว่าจะช่วยให้ 

คนที่ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาได้นะคะ”

“ทุกคร้ังที่เหตุการณ์อะไรจบลงก็จำาเป็นต้องสรุปผลตามหลังเป็นเร่ืองปกติ  

โดยเฉพาะในสถานการณอ์ยา่งตอนนีท้ีน่กัเวทท่ัวทวีปตายไปกวา่เกา้สบิเกา้เปอร์เซ็นต์ 

ยิ่งแล้วใหญ่”

แล้ว  ‘ เดเซียร์  อาร์มอง’  นักเวทที่นั่งดูการโต้เถียงกันไปมาระหว่าง 

มหาปราชญ์กับนักบุญหญิงก็เป็นผู้ตัดจบการโต้เถียงนั้น

“ยังไงเราก็กู้โลกได้แล้ว แค่นั้นก็พอแล้วครับ”

หลังจากคำาพูดนั้น เหล่าผู้เหลือรอดต่างก็พากันดื่มดำ่ากับชัยชนะท่ีได้มา 

ท่ามกลางบรรยากาศของสนามรบท่ียังหลงเหลืออยู่ พร้อมกับพูดคุยแลกเปลี่ยน 

เร่ืองราวกันไปมาอย่างออกรส มีเพียง  ‘อาเซ็สต์’ นักดาบเวทคนเดียวเท่านั้นท่ี 

ไม่เปิดปากพูดอะไรสักคำา เธอนั่งห่างออกไปจากคนอื่น  ๆ ฟังถ้อยคำาที่พวกเขา 

แลกเปลี่ยนกันเงียบ ๆ 

“ที่สำาคัญที่สุดคือ ราฟาเอลโล ถ้างานนี้ไม่มีเธอคงลำาบากจริง ๆ”

ราฟาเอลโลโบกไม้โบกมือปฏิเสธคำาพูดของพริสซิลลา

“ไม่เลยครับ ผมก็แค่ช่วยปกป้องทุกคนเท่านั้นเองครับ เป็นหน้าที่ท่ีผม 
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เวทมนตร์ของผู้กลับมาต้องไม่ธรรมดา 1

ต้องทำาอยู่แล้วในฐานะพาลาดิน2 คุณเดเซียร์ทำาอะไรมากกว่าผมเยอะเลยครับ”

เดเซียร์ที่เอาแต่มองพื้นเงยหน้าขึ้นมา ราฟาเอลโลสบตาเขาพร้อมส่งยิ้มให้

“หากไม่ใช่เพราะเดเซียร์คงเคลียร์ไม่สำาเร็จด้วยซำ้า”

โดเนฟพูดเสริมคำาพูดของราฟาเอลโล เขาได้รับการช่วยเหลือจากเดเซียร์ 

ถึงสองครั้งด้วยกัน

“พูดตรง ๆ เลยนะ เมื่อกี้คิดว่าจะต้องตายแล้วด้วยซำ้า”

ซ็อดส่งสายตาไปทางเดเซียร์ สีหน้าเขาดูหดหู่อมทุกข์

“แม้จะมีอาวุธเวทเป็นตัวช่วย แต่การที่นักเวทสามเซอร์เคิลวิเคราะห์ 

แพตเทิร์นเวทมนตร์ภาษามังกรแล้วผนึกไว้ได้แบบนั้นเป็นความสามารถในการ 

คำานวณท่ีน่าเหลือเชื่อเลยละ แม้แต่นักเวทเจ็ดเซอร์เคิลอย่างฉันยังทำาถึงขั้นนั้น 

ไม่ได้ ไม่แม้แต่จะเคยเห็นหรือได้ยินด้วยซำ้า แล้วมีพรสวรรค์ต้ังขนาดนั้นทำาไม 

ถึงอยู่แค่สามเซอร์เคิลล่ะ”

สายตาของทุกคนจ้องมองเดเซียร์ 

เขาตอบด้วยนำ้าเสียงเรียบนิ่ง “เพราะผมเป็นสามัญชนก็เลยไม่ได้รับ 

การศึกษาอย่างที่ควรครับ โรงเรียนของเราแบ่งแยกการเรียนการสอนตามสถานะ 

น่ะครับ ผมยังรู้สึกเสียดายอยู่เลย ถ้าได้รับการศึกษาอย่างถูกต้องแล้วขึ้นไปอยู่ 

ในระดับที่สูงกว่านี้ได้คงช่วยผู้คนได้มากกว่านี้”

“...น่าเสียดายจริง  ๆ หากมีคนอย่างนายอยู่ที่หอคอยเวท ฉันก็พร้อมจะ 

สนับสนุนช่วยเหลือทุกอย่างโดยไม่เสียดายเลย”

“เอาละ เลิกคุยเรื่องอดีตที่น่าเบื่อกันได้แล้วครับ”

เสียงของราฟาเอลโลทำาให้เดเซียร์หันไปมองด้านข้าง เขาใช้มือข้างหนึ่ง 

ป้องแสงอาทิตย์แล้วกวาดสายตามองคนที่เหลืออยู่

“พวกเราเป็นทหารที่กอบกู้โลกไว้นะครับ ผมเช่ือว่าพอกลับไปแล้วผู้คน 

มากมายจะตอ้งยนิดตีอ้นรับพวกเราอยา่งแนน่อน ผมเลยอยากจะขอถามสกัหนอ่ย 

ได้ไหมครับ ว่าทุกคนวางแผนชีวิตในอนาคตไว้ยังไงบ้าง”

โดเนฟที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเปิดปากพูดก่อนใคร 

 2 พาลาดิน (Paladin) หมายถึงอัศวิน นักรบ ผู้กล้าหาญ
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“ฉันจะตามหาครอบครัวของลูกน้องแล้วส่งคืนทรัพย์สินของคนที่ตายให้  

และจะสรรเสริญเกียรติยศของพวกเขาตลอดไป”

เคร่ืองประดับเป็นร้อย ๆ ชิ้นท่ีประดับอยู่บนร่างกายเขานั้นแต่ละชิ้นสลักชื่อ 

ไว้แตกต่างกัน แต่สิ่งท่ีเหมือนกันคือชื่อเหล่านั้นล้วนแต่เป็นช่ือของเพื่อนร่วมทาง 

ที่ตายไป 

“ส่วนฉันจะกลับไปยังอาณาจักรตะวันตก ช่วยปลอบประโลมครอบครัว 

ของเหล่าทหารกล้าผู้เสียสละ พร้อมท้ังดูแลความเป็นอยู่ของพวกเขา และ 

จะสร้างอนุสรณ์หรือวิหารสำาหรับทุกคนที่พลีชีพท่ีนี่ แบบนั้นพวกคนท่ีตายไป 

น่าจะดีใจ”

พริสซิลลาพูดขณะที่เดเซียร์กำาลังจมอยู่กับความคิด จากนั้นซ็อดก็พูดต่อ

“ฉันคงจะค้นคว้าวิจัยเหมือนที่เคยทำาต่อไปเรื่อย  ๆ แต่จะเปลี่ยนสาขา  

จากนี้จะค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับโลกแห่งเงา เพราะหากโลกแห่งเงาระดับนี้อุบัติขึ้น 

อีกคร้ัง ถึงตอนนั้นโลกคงจะสูญสลายไปจริง ๆ เพราะท้ังกำาลังพล กำาลังทรัพย์ 

และเวลาคงไม่มีเหลืออีกต่อไป ฉันต้ังใจแล้วว่าจะค้นคว้าวิจัยหาวิธีการขัดขวาง 

วิวัฒนาการของวงกตเงา”

เมื่อซ็อดพูดจบ ราฟาเอลโลก็หันไปถามอาเซ็สต์ที่นั่งนิ่งไม่พูดจา

“แล้วคุณอาเซ็สต์จะทำาอะไรต่อไปเหรอครับ”

“...”

เงียบกริบ

อาเซ็สต์ยังคงไม่เปิดปากพูดสักคำาเช่นเดิม เธอมองราฟาเอลโลด้วยสีหน้า 

ว่างเปล่าก่อนจะเบือนหน้าไปอีกทาง

ราฟาเอลโลยิ้มเจื่อนแล้วหันไปคุยกับเดเซียร์แทน 

“แล้วคุณเดเซียร์ล่ะครับ ถ้าเป็นคุณเดเซียร์ไม่ว่าจะไปท่ีไหนทุกคนต้อง 

ให้การต้อนรับแน่เลยนะครับ จะไปที่อาณาจักรตะวันตกก็ดี จะไปท่ีหอคอยเวท 

ของคุณซ็อดก็คงยิ่งดีเข้าไปใหญ่ หรือว่าจะกลับไปอาณาจักรเฮเบรียนอีกคร้ัง 

หรือเปล่าครับ”

“ผม...”

ขณะที่เดเซียร์กำาลังจะตอบนั้น
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เวทมนตร์ของผู้กลับมาต้องไม่ธรรมดา 1

ครืนนนนน

เสียงที่ทำาให้ขนพองสยองเกล้าก็ดังขึ้นจากทุกทิศทาง

เหลา่ผูเ้หลอืรอดตา่งสมัผสัไดถ้งึการไหลเวียนของมานามหาศาล พละกำาลงั 

ที่ไม่เสถียรไหลเวียนอยู่รอบตัว บรรยากาศต่ืนเต้นกับอนาคตข้างหน้าเมื่อครู่ 

หายวับในพริบตา

“ยังมีเหลืออีกเรอะ!”

“อะไร เดี๋ยวก่อน! นี่โลกแห่งเงานี้ยังไม่จบอีกเหรอ เป้าหมายของโลก 

แห่งเงานี้คือการกำาจัดมังกรไม่ใช่หรือไง!”

“ไมม่ทีางกำาจดัไมส่ำาเร็จแน!่ เพราะตรวจสอบจนแนใ่จวา่มนัหมดลมหายใจ 

แล้ว!” 

เสียงที่แสดงออกว่าไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นดังผสมปนเปกันไป 

และในขณะท่ีทุกคนกำาลังต่ืนตระหนก เสียงทุ้มตำ่าของซ็อดก็ดังก้องขึ้นมา 

“ใช่หัวใจหรือเปล่า...”

“หัวใจอะไร”

“เคยอ่านจากในหนังสือเมื่อนานมาแล้วว่าหัวใจของมังกรทำาหน้าท่ีเหมือน 

เซอร์เคิลมานาของเรา ทำางานประหนึ่งเคร่ืองยนต์ที่ดึงดูดมานามหาศาล เป็น 

เครื่องยนต์มานาขนาดใหญ่ที่สั่งการการทำางานภายในร่างกาย”

‘เซอร์เคิลมานา’ อวัยวะที่กักเก็บมานาไว้และควบคุมมานาทั้งหมด

ซ็อดพูดต่อ “มังกรนั่น แม้มันจะตายไปแล้วแต่มานามหาศาลในหัวใจ 

ที่เหมือนเคร่ืองยนต์นั้นไม่ได้หยุดทำางานไปด้วย มานามีคุณสมบัติเคลื่อนไหว 

เองได้  มันจึงพยายามเคลื่อนไหว  ทำาให้เคร่ืองยนต์ร้อนจัด  และเมื่อเป็น 

อย่างนั้น...”

“ช่วยพูดให้เข้าใจง่าย  ๆ  หน่อยได้ไหมคะ” พริสซิลลาถามอย่างใส่อารมณ์

คราวนี้เดเซียร์เป็นฝ่ายตอบ 

“เมื่อเครื่องยนต์ร้อนจัด มันก็จะระเบิดไงครับ”

“อะไรนะ!”

บทสรุปถูกอนุมานอย่างรวดเร็ว สีหน้าของเหล่าผู้รอดชีวิตเปลี่ยนเป็น 

ซีดเผือด
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ครืนนนน

ทุกคนต่างต่ืนตระหนก มานาระดับเหนือชั้นกำาลังเคลื่อนไหวพร้อมส่งเสียง 

น่าหวาดหวั่นรอบทิศทาง 

“แล้วทำาไมก่อนฆ่ามันถึงไม่รู้เรื่องนั้นล่ะ”

“...เพราะนี่เป็นคร้ังแรกที่มนุษย์สังหารมังกรได้น่ะสิ” ซ็อดตอบ สีหน้า 

ของเขามีแต่ความสิ้นหวัง “ปรากฏการณ์นี้...มานาที่อัดแน่นอยู่จะระเบิดออกมา  

ถ้าเปรียบเป็นเซอร์เคิลมานาก็น่าจะเจ็ดเซอร์เคิล ไม่สิ เหนือกว่านั้นไปไกล มัน 

เป็นคลื่นกระแสมานาที่วัดด้วยหน่วยวัดของเราไม่ได้ และเมื่อไม่ใช่เวทมนตร์ 

ก็ใช้วิธีการย้อนกลับไม่ได้ นี่เป็นเร่ืองเศร้าก็จริง แต่ทางที่ดีทุกคนควรเตรียมตัว 

ไว้นะ”

พวกเขาต่างสัมผัสได้ถึงคลื่นแห่งความตาย อย่างท่ีซ็อดพูด กระแสมานา 

ระดับนี้ไม่มีทางให้หนี ไม่มีทางให้ป้องกัน

“ไม่อยากจะเชื่อ ที่นี่มันช่าง...” 

ราฟาเอลโลจ้องมองมรสุมแห่งมานาที่กำาลังพัดเข้ามาด้วยสีหน้าสิ้นหวัง 

“พระเจ้าที่สถิตอยู่บนสรวงสวรรค์...” 

เสียงสวดอธิษฐานดังก้อง ก่อนจะถูกฝังกลบด้วยมรสุมแห่งมานาขนาด 

มหึมา

เดเซียร์ทอดสายตามองภยัพบิตัท่ีิกำาลงัคบืคลานเขา้มาดว้ยใบหนา้หมองหมน่

จากความคิดมากมายที่ตัดผ่านไปมาในหัว ข้อสรุปที่ได้มีเพียงหนึ่งเดียว 

เท่านั้น

‘คงมาได้เท่านี้สินะ’

เขาหลับตาลงพลางรับรู้ถึงผมที่ปลิวว่อนไร้ทิศทางจากแรงลมมหาศาล 

นั่นคือความทรงจำาสุดท้ายของเขา
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ก�รสอบคัดเลือก 
เข้�โรงเรียนของผู้ย้อนกลับ

บทที่ 1

เดเซียร์ อ�ร์มอง ลืมตาขึ้นพลางรู้สึกได้ถึงความพลุกพล่านอึกทึก 

เขาบิดขี้เกียจ ใช้เวลาเพียงชั่วอึดใจก็ตระหนักได้ว่ามีบางอย่างผิดเพี้ยนไป

‘ที่นี่คือ...’

เดเซียร์ค่อย ๆ หดมือที่ยืดออกไปบิดขี้เกียจกลับมาแล้วกวาดตามองรอบ  ๆ  

ทันใดนั้นสายตาพร่ามัวก็มองเห็นภาพบรรยากาศของงานเลี้ยง 

สิ่งท่ีเตะตาเป็นอย่างแรกคือแสงไฟจากแชนเดอเลียร์ขนาดใหญ่ประดับ 

ด้วยแซฟไฟร์หลายสิบชิ้น  โต๊ะไม้โอ๊กท่ีเป็นศูนย์กลางของท่ีนั่งวีไอพี ซ่ึงมี  

บรรยากาศสวยงามหรูหรารายล้อมด้วยผู้คนที่รวมตัวกันอยู่เต็มบริเวณนั้น และ 

ความอึกทึกวุ่นวายผนวกกับความคาดหวังตื่นเต้นเต็มพื้นที่ในงาน 

‘...ภาพนี้มันคุ้น ๆ นะ’

ในทีส่ดุสายตาของเดเซยีรท์ีเ่คยเข้ารว่มงานเลีย้งแบบนีอ้ยูช่ว่งหนึง่กไ็ปหยดุ 

ตรงถ้วยแก้วซ่ึงวางอยู่ตรงหน้า เงาสะท้อนบนถ้วยใบนั้นคือภาพเด็กหนุ่มที่เขา 

รู้สึกคุ้นหน้าเป็นอย่างมากกำาลังมองเขาอยู่ 

ดวงตาดำาสนิทลุ่มลึก ริมฝีปากแดง แผลเป็นที่เคยมีอยู่หายสนิทไม่เหลือ 

ร่องรอย เหลือเพียงเด็กหนุ่มหน้าตาน่าเอ็นดูตรงหน้าเขา

‘เอ๊ะ หน้าตาแบบนี้...’

เดเซียร์รู้จักเด็กหนุ่มที่อยู่ตรงหน้า เด็กคนนั้นคือตัวเขาในสมัยท่ียังเป็น 

นักเรียนนั่นเอง 
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‘อะไรกัน...จำาได้ว่าเราตายไปแล้วนี่’

ความสงสัยนั้นเกิดขึ้นได้เพียงแวบเดียว เพราะเสียงประกาศท่ีได้ยินทำาให้ 

เขาหลุดจากห้วงความคิด

หญิงสาวแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบเต็มยศคนหนึ่งข้ึนไปยืนบนโพเดียมแล้ว 

ทำาเสียงดังก๊อก  ๆ เสียงดนตรีท่ีดังคลอมาตลอดหยุดลงในทันใด พร้อมกับ 

เสียงพูดคุยจ้อกแจ้กจอแจค่อย ๆ  เบาบางลง และเมื่อทั่วบริเวณเงียบสงบดีแล้ว  

หญิงสาวคนนั้นจึงเอ่ยปาก

“ยินดีท่ีได้พบค่ะ ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเฮเบรียนทุกท่าน ฉัน 

คือศาสตราจารย์บริดเจ็ต ฟาเฮลลิบอส ค่ะ”

เดเซียร์เบนสายตาไปทางบริดเจ็ต เดิมทีนี่ควรจะเป็นภาพท่ีเพิ่งได้เห็น 

เป็นครั้งแรก แต่เขากลับรู้สึกคุ้นเคยกับภาพนั้นอย่างประหลาด 

“ทางเราทราบเป็นอย่างดีว่ามีนักเรียนจากหลากหลายประเทศสมัครเข้ามา 

ที่โรงเรียนเฮเบรียน ทางโรงเรียนเฮเบรียนของเราขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริง 

ที่อุตส่าห์เดินทางไกลเพื่อมาที่นี่”

บริดเจ็ตพักสูดหายใจครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยต่อ

“ทว่าน่าเสียดายเป็นอย่างมากที่ทางโรงเรียนของเราไม่สามารถรับนักเรียน 

เข้าเรียนได้ทุกคน  ทุกท่านจะต้องสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนตามธรรมเนียม 

ปฏิบัติของเรา และจากการทดสอบนี้นักเรียนที่อยู่ในหกร้อยลำาดับแรกเท่านั้น 

ที่จะได้เข้าเรียนท่ีโรงเรียนเฮเบรียน ซ่ึงการสอบท่ีจะใช้ในการตัดสินคัดเลือก 

ก็คือ...”

เดเซียร์พึมพำาออกมา “การเคลียร์โลกแห่งเงา”

“การเคลียร์โลกแห่งเงาค่ะ แต่ไม่ต้องร้อนใจหวาดกลัวกันไปก่อนหรอก 

นะคะ โลกแห่งเงานี้ไม่ใช่ของจริง เป็นเพียงโลกแห่งเงาท่ีทางเราสร้างข้ึนมาเพื่อใช้ 

สำาหรับการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเท่านั้นค่ะ ส่วนรายละเอียดอ่ืน  ๆ นอกจากนี้  

พี่เลี้ยงของทุกคนจะเป็นผู้อธิบายให้ทราบค่ะ”

บริดเจ็ตกวาดสายตามองพวกนักเรียน

“บททดสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียน คร้ังท่ีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสอง ประจำาปี 

สามพันหกร้อยสิบสาม จะเร่ิมขึ้นในอีกสองชั่วโมง  ณ  หอประชุมกลางของ 
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โรงเรียน หวังว่าทุกท่านจะสนุกกับงานเลี้ยงที่ทางโรงเรียนเตรียมไว้ให้ก่อน 

การทดสอบจะเร่ิมขึ้นอย่างเป็นทางการกันอย่างเต็มท่ี แล้วพบกันนะคะทุกคน”

บริดเจ็ตพูดจบแล้วก็ลงจากโพเดียม เดเซียร์ส่งเสียงอุทานเหมือนทำาใจ 

ให้เชื่อไม่ได้

“พิธีสอบเข้าโรงเรียนเฮเบรียนเหรอ”

‘โรงเรียนเฮเบรียน’ สุดยอดสถาบันการศึกษาแห่งทวีป

นั่นคือชื่อโรงเรียนท่ีเขาเคยศึกษาเล่าเรียน และเขาก็เรียนจบจากท่ีนั่น 

มาเกินสิบปีแล้ว การได้เห็นภาพบรรยากาศอันคุ้นเคยของพิธีสอบเข้าที่กำาลัง 

เกิดขึ้นในตอนนี้ทำาให้สมองของเขาเริ่มสับสนมึนงง

‘ถ้าตอนนี้คือปีสามพันหกร้อยสิบสาม...’

นั่นก็ตั้งสิบสามปีที่แล้ว

วงกตเงาเร่ิมขึ้นเมื่อปีโรเวลลิอุสท่ีสามพันหกร้อยสิบหก และดำาเนิน 

ต่อเนื่องยาวนานเป็นเวลาสิบปี การยึดครองของวงกตเงาสิ้นสุดลงในปีสามพัน 

หกร้อยยี่สิบหก นั่นหมายความว่าเขาย้อนกลับมาสิบสามปีก่อนหน้านั้น

เดเซียร์รู้สึกผิดมากกว่ารู้สึกยินดีที่ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง 

เขาหลับตาลง ทันใดนั้นช่วงเวลาที่เป็นดั่งนรกก็ผุดข้ึนมา เขามองเห็น 

เลือดสีแดงฉานของผู้คนที่ตายไปท่ามกลางความมืดอย่างเลือนราง

สุดท้ายแล้วพวกเขาก็กู้โลกไม่สำาเร็จ 

ในระยะเวลาสิบปีนั้นแม้จะมีผู้สละชีวิตไปถึงหนึ่งร้อยห้าสิบล้านคน แต่ 

ทุกอย่างกลับสูญเปล่า นั่นเป็นจุดจบที่น่าอเนจอนาถเหลือเกิน 

เป็นเรื่องจริงที่ชัดเจนจนไม่อาจปฏิเสธหรือซุกซ่อนไว้ได้

และ...

เดเซียร์ อาร์มอง ได้ย้อนกลับมายังสิบสามปีก่อนหน้าเพราะทำาภารกิจ 

กอบกู้โลกครั้งนั้นล้มเหลว 

***
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เขาย้อนเวลากลับมาในอดีตเมื่อสิบสามปีก่อน 

เร่ืองท่ีเกิดขึ้นไม่ต่างอะไรจากเร่ืองตลก แต่เป็นเร่ืองตลกท่ีเล่นเอาหัวเราะ 

ไม่ออก

ตอนแรกเขาคิดว่าทุกอย่างเป็นเพียงแค่ฝัน ฝันร้ายที่ทำาให้รู้สึกไม่ดีมาก ๆ  

ความฝันแบบที่ฝันตอนไหนก็ไม่ใช่เรื่องแปลก 

ทว่าความทรงจำาที่ชัดเจนกำาลังยืนยันความจริงว่าเขาย้อนเวลากลับมา 

ภาพการต่อสู้อันสยดสยองท่ีผุดขึ้นมานั้นแจ่มชัดเกินกว่าจะเรียกว่าเป็น 

ความฝัน ไหนจะความรู้ด้านเวทมนตร์มากมหาศาลเกินกว่าจะนับได้ท่ีสลักลึก 

อยู่ในสมอง

ความทรงจำาทั้งหมดคือหลักฐานชัดเจนที่ยืนยันการย้อนกลับมาของเดเซียร์  

และความทรงจำาเหล่านั้นก็วนเวียนไปมาในหัวเขาไม่หยุด

“นายก็คือเดเซียร์ อาร์มอง สินะ”

เดเซียร์มองเด็กสาวที่อยู่ตรงหน้า เธอมีผมบ๊อบสั้นสีแดงสด แม้ว่า 

จะตัวเล็กแต่ก็ไม่ได้ทำาให้ภาพลักษณ์ดูอ่อนแอสักนิด ดวงตาเปี่ยมความมั่นใจ 

กับนำ้าเสียงสดใสทำาให้บุคลิกของเธอดูเป็นคนกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมากกว่า

“ยินดีที่ได้รู้จัก ฉันชื่อราโดเรีย โดริช เรียกว่าราโดเรียเฉย  ๆ  ก็ได้ ฉัน 

เป็นนักเรียนชั้นปีท่ีสองของโรงเรียนเฮเบรียน และวันนี้ได้รับหน้าที่ให้เป็นพ่ีเลี้ยง 

คอยช่วยเหลือเรื่องการสอบเข้าโรงเรียนของนาย ฝากตัวด้วยนะ”

“ผมเองก็ฝากตัวด้วยนะครับ”

เดเซียร์จ้องราโดเรียท่ีอยู่ตรงหน้าด้วยสีหน้าเหลือเช่ือขณะท่ีพูดอย่างนั้น  

เพราะแน่นอนอยู่แล้ว เขารู้ว่าราโดเรีย โดริช คือใคร 

ราโดเรีย โดริช

นักเวทอัจฉริยะที่สำาเร็จหกเซอร์เคิลด้วยเวทธาตุไฟ

นักเรียนดีเด่นที่ไม่เคยหลุดจากอันดับหนึ่งของช้ันปีแม้แต่คร้ังเดียวตลอด 

ระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่เฮเบรียน 

‘ตอนนี้คงจะอยู่ที่สี่เซอร์เคิลสินะ’
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“ตั้งหน้าตั้งตาคิดอะไรขนาดนั้นน่ะ”

“พอดีว่าตื่นเต้นมากไปหน่อยน่ะครับ”

ราโดเรียส่งยิ้มชืด  ๆ “ไม่ต้องกลัวไปหรอก นี่ก็แค่การสอบเข้าเรียนเอง  

โลกแห่งเงาที่พวกนายต้องเคลียร์ตอนสอบเข้าเป็นแค่สิ่งที่สร้างขึ้นมา  เคลียร์ 

ง่ายมากจนเทียบกับ ‘ของจริง’ ไม่ได้เลยละ”

“อย่างนั้นเหรอครับ”

“อย่างที่บอกไป นี่เป็นแค่การทดสอบเพื่อดูว่าพวกนายสามารถเข้าร่วม 

สงครามที่โลกแห่งเงาได้หรือเปล่า”

เมื่อทักทายเป็นมารยาทกันพอหอมปากหอมคอแล้ว ราโดเรียก็เร่ิมอธิบาย 

ขั้นตอนการสอบเข้า เธออ่านข้อมูลส่วนตัวของเดเซียร์แล้วถามเหมือนเป็นเร่ือง 

แปลกประหลาด

“หืม? นายเป็นสามัญชนเหรอเนี่ย”

เดเซียร์แสร้งตีหน้าเซ่อถามออกไป “มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ”

“ถ้าเป็นสามัญชนยังไงก็ลำาบากน่ะสิ ต่อให้สอบผ่านเข้ามาได้ก็จะถูกจัด 

ให้ไปอยู่เบต้าคลาสอยู่ดีเพราะเป็นสามัญชน คลาสนั้นน่ะไม่มีใครให้ความสนใจ 

หรอก แม้แต่คนในเฮเบรียนเองก็ตาม แล้วก็ยังไม่ได้รับการเรียนการสอน 

อย่างเหมาะสม...”

โรงเรียนนี้แบ่งชั้นเรียนออกเป็นสองประเภทใหญ ่ๆ 

คอือลัฟา่ทีเ่ป็นคลาสสำาหรับชนชัน้สงู และเบตา้ทีเ่ป็นคลาสสำาหรับสามญัชน 

“แต่กว่าจะไปถึงเรื่องนั้นก็ต้องสอบเข้าให้ได้ก่อนแหละนะ”

เมื่อราโดเรียตัดบทอย่างนั้นจึงทำาให้บทสนทนาของพวกเขาชะงักไป 

ช่วงหนึ่ง

พวกเขาเร่ิมออกเดินไปตามระเบียงทางเดินที่ทอดยาว ราโดเรียเดิน 

นำาหน้า ส่วนเดเซียร์เดินตามอยู่ด้านหลัง อาจเป็นเพราะราโดเรียรู้สึกเบ่ือ  

เมื่อเดินไปได้ราวสิบนาทีเธอจึงเปิดปากพูดอีกครั้ง 

“จะว่าไปก็ลืมถามเลย รู้หรือเปล่าว่าโลกแห่งเงาคืออะไร”

“ก็ระดับหนึ่งครับ”

ราโดเรียขมวดคิ้วด้วยความข้องใจ
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“รู้จริงหรือเปล่า ต้องแม่นนะ การจะต่อสู้ในโลกแห่งเงาได้ต้องรู้ทุกอย่าง 

ที่เกี่ยวกับโลกแห่งเงาอย่างสมบูรณ์แบบ ถึงจะเป็นโลกแห่งเงาท่ีใช้สำาหรับ 

การทดสอบก็ตาม  เพราะลักษณะเฉพาะของโลกแห่งเงาคือการเป็นสถานที่ 

ที่อันตราย”

เดเซียร์พยักหน้ารับเมื่อได้ยินคำาเตือนของราโดเรีย

“ถ้าอย่างนั้นเดเซียร์ ฉันขอถามเพื่อยืนยันหน่อยแล้วกันนะ”

เธอโยนคำาถามแบบไม่ให้ทันได้ตั้งตัว

“โลกแห่งเงาคืออะไร”

ไม่มีทางที่เขาจะไม่รู้อยู่แล้ว 

เดเซียร์ส่งเสียงกระแอมก่อนจะเริ่มอธิบาย

โลกแห่งเงา

โลกคู่ขนานประเภทหนึ่งที่อุบัติขึ้นทุก  ๆ  ปี เป็นภัยพิบัติคุกคามสูงสุด 

ของมนุษยชาติ มีลักษณะเป็นโลกคู่ขนานท่ีมีจำานวนมากมายเหมือนกับห้องที่อยู่ 

สองข้างทางของระเบียงทางเดินยาวไม่มีที่สิ้นสุด และโลกคู่ขนานเหล่านั้นก็มี 

จักรวาลของตัวเอง

สิ่งท่ีเกิดขึ้นในโลกแห่งเงาคือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ระดับความ 

อันตรายแตกต่างไปตามรูปแบบกฎเกณฑ์ของแต่ละโลก 

โลกแห่งเงาบางแห่งนั้นอ่อนกำาลัง แต่บางแห่งก็อันตรายสุด  ๆ สมาคม 

เวทมนตร์ได้แบ่งระดับโลกแห่งเงาไว้ท้ังหมดสิบระดับด้วยกัน จึงคาดคะเนจำานวน 

คนตายในโลกแห่งเงาได้จากระดับที่กำาหนดไว้ 

ลักษณะเฉพาะหลัก  ๆ  ของโลกแห่งเงาคือ ‘การกลืนกิน’  โลกอย่างไม่มี 

ที่สิ้นสุด 

พื้นท่ีที่ถูกกลืนกินแล้วจะมีหมอกสีดำาปกคลุม ไม่มีทางรู้ได้ว่าพื้นที่ตรงนั้น 

กลายสภาพไปเป็นอย่างไร ที่รู้แน่ชัดมีเพียงสิ่งเดียวคือไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตไหนเข้าไป 

ในพื้นที่แห่งนั้นแล้วรอดกลับออกมา 

หรือก็คือพื้นที่แห่งนั้นไม่ใช่พื้นที่ที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้นั่นเอง

และนั่นคือเหตุผลที่มนุษยชาติต้องจัดการทำาลายโลกแห่งเงา 
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เป็นคำาอธิบายที่ชัดเจนแม่นยำา ในหนังสือเรียนก็อธิบายไว้แบบเดียวกันนี้

ราโดเรียชูนิ้วขึ้นสองนิ้ว 

“องค์กรที่ จัดการโลกแห่งเงามีอยู่สองแห่งด้วยกัน หนึ่งคือสหพันธ์- 

อาณาจักรตะวันตก และอีกหนึ่งก็คืออาณาจักรเฮเบรียนของเรานี่แหละ ความ 

สัมพันธ์ของอาณาจักรตะวันตกกับเฮเบรียนไม่ลงรอยกันเพราะต่อสู้แข่งขันกัน 

เพื่อให้ได้อัญมณีเวทจากการเคลียร์โลกแห่งเงา และนั่นทำาให้นักเรียนของเรา 

ต้องเข้าร่วมการต่อสู้ ในโลกแห่งเงาในฐานะสมาชิกฝ่ายโรงเรียนเฮเบรียน  

นอกจากนี้ยังมีพวกที่เรียกว่าเอาเตอร์อยู่ด้วย แต่เรื่องนี้ไม่ต้องรู้ก็ได้”

นั่นคือโครงสร้างคร่าว ๆ 

“แล้วรู้เรื่องการ ‘เคลียร์’ โลกแห่งเงาใช่ไหม” เธอถาม

“เรื่องนั้นต้องทราบแน่อยู่แล้วครับ”

โลกแห่งเงาเป็นโลกคู่ขนานประเภทหนึ่ง

กล่าวคือ เหตุการณ์ที่เคยเกิดในอดีตจะเกิดขึ้นซำ้ารอยอีกคร้ังในโลก 

แห่งเงา 

กระบวนการนั้นทำาให้โลกแห่งเงากลืนกินโลกไปเร่ือย  ๆ อย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด  

วิธีขัดขวางการกลืนกินของโลกแห่งเงามีเพียงทางเดียวเท่านั้นคือ 

การเคลียร์เควสต์ 

ไม่ว่าจะเป็นโลกแห่งเงาแบบไหนก็มักจะมีเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้อยู่เสมอ  

ซ่ึงเป้าหมายนั้นปรากฏขึ้นในรูปแบบเควสต์ หากเคลียร์เควสต์ได้ ก็เท่ากับ 

พิชิตโลกแห่งเงาสำาเร็จ

โลกในตอนนี้ขับเคลื่อนไปก็เพื่อพิชิตโลกแห่งเงานั่นเอง

และผู้นำาก็คือสหพันธ์อาณาจักรตะวันตกกับอาณาจักรเฮเบรียนเสมอ

ราโดเรียทำาสีหน้าเหนือความคาดหมาย

“ใชไ้ดเ้ลยนี ่ ดเีลย ถา้รู้ขนาดนีก้ค็งไมม่ปัีญหา เขา้ร่วมการทดสอบไดอ้ยา่ง 

สบายใจ”

ระหว่างท่ีทัง้สองพดูคยุกนันัน้ รู้ตวัอกีทกีม็าถงึหอประชุมโรงเรียนเฮเบรียน 
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ที่เป็นจุดหมายแล้ว อาคารหินอ่อนหรูหราสะท้อนแสงส่องสว่าง ราโดเรียเอา 

อุปกรณ์แพดของเธอไปแตะที่ทางเข้าของอาคาร

— ตรวจสอบบัตรผ่านสำาหรับนักเรียนเรียบร้อย ยินดีต้อนรับ ท่านราโดเรีย  

โดริช

เสียงจากเคร่ืองตอบรับอัตโนมัติดังขึ้นพร้อมกับท่ีประตูเปิดออก พวกเขา 

ขยับเท้าก้าวเข้าไปด้านในอาคารหอประชุม 

สิ่งท่ีสะดุดตาเป็นอย่างแรกคือห้องโถงอันใหญ่โตโอ่โถง  ดูหรูหราและ 

กว้างขวางสุด  ๆ ทางเดินด้านในที่เชื่อมจากห้องโถงหลักทอดยาวออกไปหลาย 

ร้อยเส้นทาง ถึงขนาดทำาให้ผู้ที่เห็นต้องส่งเสียงอุทานออกมาโดยอัตโนมัติ

ผู้คนท่ีเดินผ่านไปมาอยู่บนชั้นบนมีจำานวนมากเกินกว่าจะนับได้ เสียง 

จ้อกแจ้กจอแจดังไปทั่วทุกพื้นท่ี เดเซียร์หันมองรอบ ๆ สายตาคู่นั้นเป่ียมไปด้วย 

ความคิดถึง

“ดูไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่เลยนะ”

ทั้งที่คาดไว้ว่าเขาน่าจะตกใจ เมื่อเห็นว่าเดเซียร์มีท่าทีนิ่งเฉย ราโดเรีย 

จึงทำาหน้าแปลกใจ

เดเซียร์พูดเหมือนนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร

“ครับ เคยเห็นอาคารที่คล้ายแบบนี้มาก่อนน่ะครับ”

พูดให้ถูกก็คืออาคารนี้นี่แหละ

ทั้งคู่ก้าวเดินขึ้นบันไดเคี้ยวคด ทางเดินในอาคารนี้สลับซับซ้อนประหนึ่ง 

เขาวงกต แต่ราโดเรียที่เดินนำาหน้าพาเดินลัดตัดผ่านเส้นทางท่ีไขว้กันนั้นอย่าง 

ชำ่าชอง เดเซียร์พบเห็นผู้คนมากมายระหว่างที่เดินไปตามทาง ส่วนใหญ่เป็น 

คนที่เขารู้จักดีอยู่แล้ว แต่แม้เขาจะดีใจมากแค่ไหนที่ได้เห็นใบหน้าคุ้นเคยนั้น 

ก็ต้องเก็บอาการไว้แล้วเดินตามราโดเรียไปเงียบ ๆ 

เดินไปได้สักพัก เด็กหนุ่มรูปร่างสูงคนหนึ่งกับเด็กสาวที่ดูแล้วเป็นรุ่นเดียว 

กับเดเซียร์ก็เดินมาทางนี้ 

ราโดเรียหยุดเดิน
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“คนรู้จักเหรอครับ” เดเซียร์ถาม

“อืม ชื่อเอลไฮม์ เป็นคนเฮงซวยขนานแท้เลยละ”

คำาตอบของราโดเรียทำาให้เขานึกขึ้นมาได้

‘เอลไฮม์ ทรีควินซ์’ 

ในฐานะนักเวทธาตุนำ้าสี่เซอร์เคิล เขาเป็นคนที่ตรงข้ามกับราโดเรียโดย 

สมบูรณ์แบบ ทั้งคู่อยู่กันคนละขั้ว ไม่ใช่แค่เร่ืองเวทมนตร์เท่านั้น แต่รวมถึง 

นิสัยด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาเรียกได้ว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากัน

เดเซียร์พยายามไม่แสดงออกว่ารู้อยู่แล้ว 

“ดูท่าทางไม่ชอบเอามาก ๆ เลยนะครับ”

“เกลียดมากเลยละ  หมอนั่นเป็นนักเวทธาตุนำ้าท่ีไม่มีอะไรถูกใจฉัน 

สักอย่าง นิสัยจองหองอวดดี พูดจาแต่ละทีก็ชวนให้หงุดหงิดโมโห เหมือน 

แมลงสาบน่ะ” 

พวกเขาคุยกันไปได้ไม่เท่าไหร่เอลไฮม์ก็มายืนประจันหน้ากับราโดเรีย 

แล้ว เด็กหนุ่มเจ้าของเรือนผมสีฟ้าประบ่า จมูกเชิดร้ัน และดวงตาดูหยิ่งยโส 

ทักขึ้น

“อ้าว ราโดเรีย เพิ่งมาถึงได้เหรอเนี่ย อย่างว่าละนะ ขาสั้นแบบนั้นคงใช้ 

เวลาเดินนานเป็นธรรมดาแหละเนอะ”  นำ้าเสียงดูแคลนพุ่งเป้าโจมตีส่วนสูง 

อันน้อยนิดของเด็กสาว

“ปากยังเฮงซวยเหมือนเดิมเลยนะเอลไฮม์ ไม่รู้ว่าไปเรียนคำาพูดคำาจา 

แบบนั้นมาจากไหน” ราโดเรียต่อปากต่อคำาอย่างไม่ยอมแพ้

“พูดจาสมกับเป็นนักเวทธาตุไฟชั้นตำ่าจริง ๆ เลยนะ”

“เพ่ิงโดนเวทดอกไม้ไฟง่าย ๆ ของฉันเล่นงานจนหมอบไปยังไม่ถึงเดือนเลย 

ไม่ใช่เหรอ แต่ดูท่าปากยังดีเหมือนเดิมเลยนะ”

เอลไฮม์ส่ายหัวทำาท่าเหมือนละเหี่ยใจกับการต่อล้อต่อเถียงของอีกฝ่าย

“ไมรู้่ความต่างระหว่างแพก้บัออ่นขอ้ใหห้รือไง เพราะอยา่งนีแ้หละ หนทาง 

ของเธอมันถึงได้ยังอีกยาวไกลน่ะ”

ราโดเรียยิ้มมุมปากก่อนจะตอบกลับ  “คงง้ันละมั้ง  เพราะถ้าความ 

สามารถตอนนั้นเป็นของจริง ฉันก็อยากจะแนะนำาให้นายไปลาออกซะ เพราะ 
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นั่นแสดงให้เห็นว่านายไม่มีหวังแล้วละ”

เปรี๊ยะ!

ความรู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าปะทุอยู่ตรงหน้าคนทั้งคู่ทำาให้เดเซียร์ 

ถอยหลังออกมาก้าวหนึ่ง 

ราโดเรียกับเอลไฮม์ต่างสาวเท้าเข้าไปยืนประจันหน้ากัน บรรยากาศดู 

เลวร้ายลงทันควัน ทว่าเอลไฮม์รู้ดีว่าตนไม่อาจเอาชนะการฟาดฟันด้วยฝีปาก 

กับราโดเรียได ้ เขาจึงเปลี่ยนเป้าหมายมาที่เดเซียร์แทน

“แล้วนั่นน่ะ เป็นเด็กในความดูแลของยัยนี่เหรอ”

“ครับ ใช่แล้วครับ”

“มีมารยาทไม่เหมือนราโดเรียดี แล้วชื่ออะไรล่ะ”

“เดเซียร์ อาร์มอง ครับ”

“อืม เดเซียร์ อาร์มอง เหรอ ไหนขอดูหน่อย...”

เอลไฮม์หยิบแพดของตัวเองออกมาแล้วพิมพ์ชื่อเดเซียร์ลงไป ไม่กี่วินาที 

จากนั้นข้อมูลที่เกี่ยวกับเขาก็ปรากฏขึ้นมา 

ทันทีที่ตรวจสอบชื่อเสร็จ สายตาของเขาก็กวาดผ่านข้อมูลหลายอย่าง 

ไปจนถึงด้านล่าง มุมปากของเอลไฮม์ยกขึ้นเล็กน้อย

“อะไรเนี่ย เป็นสามัญชนเหรอ ได้รับหน้าท่ีเป็นพี่เลี้ยงสามัญชนตำ่าต้อย 

ก็เหมาะกับระดับของเธอดีนี่นะ”

ราโดเรียทำาหน้านิ่ว

เอลไฮม์แหงนหน้ามองอากาศว่างเปล่าแล้วพูด “โธ่เอ๊ย จริง ๆ เลย แบบนี้ 

สู้กันไปก็ไม่ได้รสชาติของการสู้กันอยู่ดี”

“เดี๋ยว พูดแบบนั้นหมายความว่าไง”

คำาถามของราโดเรียทำาให้อีกฝ่ายทำาหน้าเหมือนหายใจไม่ออก 

“อะไรเนี่ย เธอยังไม่ได้ตรวจสอบว่าอยู่กลุ่มไหนเหรอ”

เขาหยิบแพดของตัวเองขึ้นมาแล้วพูดต่อ

“เราอยู่กลุ่มเดียวกันไง”

รายชื่อปรากฏขึ้นในแพด เดเซียร์กับราโดเรียอ่านพร้อมกัน
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‘[รายชื่อกลุ่ม D]

เทรบิวรี่ ไทคอส

โรแมนติก้า เอรุ

อาเซ็สต์ คิงส์คราวน์

เดเซียร์ อาร์มอง’

พวกเขาอยู่กลุ่มเดียวกันอย่างที่เอลไฮม์บอก

“ทางนี้จะใช้พลังทั้งหมดเขี่ยให้เด็กในความดูแลของเธอตกรอบเอง”

เด็กหนุ่มพูดพร้อมมองเดเซียร์ด้วยสายตาดูแคลน ก่อนจะตวัดไปทางอื่น 

อย่างรุนแรงราวกับเห็นปลาเน่า

ราโดเรียโต้กลับอย่างไม่ใส่ใจ “ไม่รู้สินะ ต่อให้นายจ้องจะเล่นงานกลุ่มเรา  

ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะตกรอบสักหน่อย ดีไม่ดีฝั่งนี้อาจเป็นฝ่ายชนะ 

ก็ได้”

“อย่ามาพูดจาตลกหน่อยเลย มันมีทางเป็นไปได้ท่ีไหนกัน” เอลไฮม์ 

ตวาดทันที ดวงตาเขาทอประกายวาบอย่างอวดดี “เด็กในความดูแลของฉันน่ะ  

เป็นถึงนักดาบเวทเลยนะ”

ดวงตาของราโดเรียเบิกกว้าง

“โกหกใช่มั้ย”

‘นักดาบเวท’ เป็นคำาที่ใช้เรียกคนท่ีมีพรสวรรค์สองด้าน ท้ังด้านทักษะดาบ 

และเวทมนตร์ เป็นพวกสเปเชียลิสต์ที่เหนือกว่าทั้งการต่อสู้ระยะไกลและระยะ 

ประชิด

แน่นอนว่าคนท่ีมีพรสวรรค์สูงแบบนั้นมีอยู่น้อยมาก ท่ัวท้ังทวีปมีเพียง 

หยิบมือเท่านั้น

เอลไฮม์กำาลังบอกว่าเด็กในความดูแลของเขาคือหนึ่งในคนประเภทนั้น 

ราโดเรียทำาท่าเหมือนไม่อยากจะเชื่อ เด็กหนุ่มจึงพูดกับเธอต่อ 

“ถ้าไม่เชื่อจะลองเช็กดูก็ได้นะ”

“...”

คำาพูดของเอลไฮม์ทำาให้ราโดเรียชั่งใจอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะหยิบแพดของ 
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Usonan

ตัวเองขึ้นมาแล้วหันไปพูดกับเด็กในความดูแลของเขาท่ีจนถึงตอนนี้ยังไม่ปริปาก 

พูดอะไรสักคำา 

“เธอชื่ออะไร”

“อาเซ็สต์ คิงส์คราวน์” นำ้าเสียงของเธอกระด้างและเย็นชาเอาเรื่อง

ราโดเรียกรอกชื่อนั้นลงในแพด เมื่อข้อมูลปรากฏขึ้นเธอก็รีบกวาดสายตา 

อ่านอย่างรวดเร็ว

‘<อาเซ็สต์ คิงส์คราวน์>

นักดาบเวทที่มีความสามารถด้านเวทนํ้าแข็งโดดเด่น เป็นนักเวท 

สามเซอร์เคิล ทักษะการใช้ดาบอยู่ในระดับพอว์น1’

“พระเจ้า...”

ปากของราโดเรียหุบไม่ลง ตอนแรกเธอคิดว่านั่นเป็นแค่การคุยโม้โอ้อวด 

ของเอลไฮม์ที่ความเป็นไปได้ท่ีจะเป็นเร่ืองจริงมีเพียงเสี้ยวเดียว แต่เร่ืองกลับ 

ไม่ใช่อย่างนั้น

เอลไฮม์ที่มั่นใจมากว่าชัยชนะจะเป็นของตนพูดจากระแนะกระแหนอย่าง 

ถือดี

“อ้าว ท่าทางแบบเมื่อกี้ไปไหนแล้วล่ะ ราโดเรีย”

เด็กสาวไม่อาจพูดอะไรได้อีก 

เมื่อเป็นแบบนี้เด็กหนุ่มก็เดินผ่านอีกฝ่ายที่กำาลังกลุ้มใจไป ในขณะท่ีกำาลัง 

จะเดินผ่านเดเซียร์ เขาก็หยุดแล้วพูด

“อ้อ แล้วก็นายน่ะ ฉันขอเตือนอะไรสักหน่อย...” 

เอลไฮม์ก้าวเข้าไปใกล้ พลางจ้องมองเดเซียร์ด้วยสายตาเป่ียมไปด้วย 

ความรู้สึกเหนือกว่าอย่างชัดเจน 

สายตานั้นคือสายตาแบบเดียวกับที่พวกขุนนางใช้มองสามัญชน

 1 พอว์น  (Pawn) หมายถึงตัวหมากทหารเท้าของหมากรุกสากล  (เทียบได้กับตัวเบี้ยใน 

หมากรุกไทย) มีศักดิ์ตำ่าสุดในกระดาน ทำาหน้าที่เป็นเหมือนทัพหน้า มีทั้งหมดแปดตัว
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เวทมนตร์ของผู้กลับมาต้องไม่ธรรมดา 1

“ต่อให้นายโชคดีผ่านการทดสอบได้ แต่ยังไงเมื่อถูกจัดให้อยู่เบต้าคลาส 

ก็ไม่ต่างอะไรจากไม่ได้เรียนอยู่ดีนั่นแหละ ทางที่ดีที่สุดที่นายเลือกได้ตอนนี้ 

คือล้มเลิกความตั้งใจจะสอบซะตั้งแต่แรก”

***

— การสอบเข้าของกลุม่ D กำาลงัจะเร่ิมขึน้! ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการเลอืกโลกแหง่เงา 

ที่กลุ่ม D จะใช้ในการสอบ กรุณารอสักครู่

เสียงประกาศราบเรียบดังขึ้น

เดเซียร์ยืนอยู่กลางห้องพักระหว่างรอ เบ้ืองหน้าเขาคือเกตเงาท่ีออกแบบ 

มาด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด อักษรรูนหลายร้อยรูปแบบถูกเขียนไว้จนเต็มกรอบ 

ประตูที่สร้างจากเหล็กกล้า

เกตนั้นตกแต่งด้วยวงเวทหลายพันชนิด ที่ใจกลางของวงเวทมีอัญมณีเวท 

ฝังไว้  เผยความงามที่แต่ละส่วนขับเน้นอีกส่วนในเวลาเดียวกัน  ทำาให้ตัว 

สิ่งก่อสร้างนี้ดูราวกับงานศิลปะวิจิตรตระการตา

‘เกตหน้าตาอย่างนี้เหรอเนี่ย’

ขณะที่เดเซียร์โคลงหัวไปทางนั้นทีทางนี้ทีก็ได้ยินเสียงโวยวายอย่างไม่สบ 

อารมณ์ดังขึ้น

“ช่วยอยู่นิ่ง ๆ หน่อยได้มั้ย อยากทำาให้พวกเราขายหน้าหรือไง”

เดเซียร์หันไปทางที่มาของเสียง

ข้างหน้าเกตนอกจากเขาแล้วยังมีนักเรียนอีกสามคนยืนอยู่ด้วย  เป็น 

พวกท่ีต้องเข้าทดสอบพร้อมกับเขา นอกจากอาเซ็สต์ท่ีกำาลังเช็ดดาบอยู่เงียบ  ๆ  

ไม่พูดไม่จาแล้ว อีกสองคนที่เหลือแสดงท่าทีเป็นปรปักษ์กับเขาอย่างชัดเจน

คนที่พูดกับเดเซียร์คือเด็กสาวที่มีชื่อว่าโรแมนติก้า 

เขารู้จักเธออยู่แล้ว

โรแมนติก้า เอรุ
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