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บทนำ

เมื่อมองจากระยะไกล ชายผู้ตะเกียกตะกายไต่ขึ้นไปตามพื้นผิว 

สีขาวของธารน้ำแข็งนี้อาจดูเหมือนมดตัวหนึ่งที่กำลังไต่ขึ้นด้านข้าง 

จานอาหารค่ำอย่างเชื่องช้า เขตชุมชนกระต๊อบแห่งเมืองลาริน- 

โคนาดากลายเป็นจุดแต้มที่กระจัดกระจายอยู่ไกลออกไปเบื้องล่าง  

สายลมพัดแรงขึ้นขณะที่ เขาไต่ระดับขึ้นไป  ลมพัดผงหิมะใส่ 

หน้าเขาอย่างแรง ปอยผมสีดำที่เปียกชื้นจับตัวเป็นน้ำแข็ง แม้จะ 

สวมแว่นตากันลมสีอำพันอยู่ เขาก็ยังสะดุ้งเมื่อเห็นแสงสะท้อน 

สว่างจ้าของดวงอาทิตย์

	 อย่างไรก็ดี ชายผู้นั้นไม่กลัวว่าจะตกลงไป แม้เขาจะไม่ได้ 

ใช้เชือกหรือสายรัดใด  ๆ  เลยก็ตาม มีเพียงรองเท้ากันลื่นกับขวาน 

เจาะน้ำแข็งเพียงเล่มเดียว เขาชื่ออะแลสแตร์ ฮันต์ เขาเป็น 

ผู้วิเศษ เขาหล่อสสารที่แข็งตัวของธารน้ำแข็งให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้น 

ใต้มือขณะที่ปีน ที่จับและที่วางเท้าปรากฏขึ้นขณะเขาเคลื่อนขึ้นไป 

ทีละน้อย

	 เมื่อไปถึงถ้ำกลางธารน้ำแข็ง  เขาก็แทบจะตัวแข็งและ 



2

โรงเรียนเวทมนตร์แมจิสตีเรียม เล่ม ๑: ปีการศึกษาเหล็ก

เหนื่อยล้าเต็มทีจากการรวบรวมความมุ่งมั่นเพื่อรับมือสภาพอากาศ 

สุดเลวร้าย การใช้เวทมนตร์อย่างต่อเนื่องเช่นนี้ดูดพลังงานไปจน 

หมด แต่เขาก็ไม่กล้าชะลอความเร็ว

	 ตรงด้านข้างภูเขา ตัวถ้ำเปิดอยู่เหมือนเป็นปาก ไม่มีทาง 

มองเห็นจากเบื้องบนหรือเบื้องล่าง เขาโหนตัวข้ามขอบถ้ำและ 

สูดหายใจลึกอย่างไม่เป็นส่ำ พลางก่นด่าตัวเองที่ไม่มาให้เร็วกว่านี้  

ที่ปล่อยให้ตัวเองถูกหลอก ณ ลารินโคนาดา ชาวเมืองเห็นการ 

ระเบิดและกระซิบกระซาบแผ่วเบาถึงความหมายของมัน เปลวไฟ 

ในน้ำแข็งนั่น

 เปลวไฟในนำ้แขง็ มนัตอ้งเปน็สญัญาณแหง่สภาวะคบัขนั --- 

หรือการจู่โจม ถ้ำแห่งนั้นมีเหล่าผู้วิเศษที่แก่เกินจะต่อสู้หรือไม่ก็ 

เด็กเกินไปอยู่เต็มไปหมด มีผู้บาดเจ็บและผู้เจ็บป่วย มีบรรดา 

แม่ ๆ ที่ลูกยังเล็กมากและไม่อาจทิ้งไว้ได้ --- เช่นเดียวกับภรรยาและ 

ลูกชายของอะแลสแตร์เอง พวกเขาถูกซ่อนตัวไว้ที่นี่ สถานที่ที่ 

ห่างไกลที่สุดแห่งหนึ่งบนโลก

	 มาสเตอร์รูฟัสยืนกรานว่าถ้าไม่ทำเช่นนั้น พวกเขาจะตก 

อยู่ในความเสี่ยง จะตกเป็นเชลยของโชคชะตา และอะแลสแตร์ 

ก็เชื่อเขา จากนั้นเมื่อศัตรูแห่งความตายไม่ปรากฏตัวที่สนามรบ 

เพื่อเผชิญหน้ากับนักสู้ของเหล่าผู้วิเศษ หญิงสาวของมาคาร์ที่ 

พวกเขาฝากความหวังทั้งหมดไว้ อะแลสแตร์ก็ตระหนักถึงความ 

ผิดพลาดของตน เขารีบไปที่ลารินโคนาดาอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่ 

จะทำได้ เขาบินบนสัตว์ธาตุลมไปตามระยะทางส่วนใหญ่ จากที่นั่น 
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เขาเดินเท้าต่อ เนื่องจากการควบคุมสัตว์ธาตุของศัตรูทั้งคาดเดา 

ไม่ได้และแข็งแกร่งนัก ยิ่งเขาปีนสูงขึ้น เขาก็ยิ่งกลัว

 ขอใหพ้วกเขาปลอดภยั เขาคดิขณะกา้วเขา้ถำ้ ขอใหพ้วกเขา  

ปลอดภัยด้วยเถิด

	 ควรมีเสียงเด็ก  ๆ  ร้องไห้คร่ำครวญ ควรมีเสียงจ้อกแจ้ก 

เบา  ๆ  ของบทสนทนาที่เป็นกังวลและเสียงฮัมของเวทมนตร์อัน 

เบาบาง แต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้น กลับมีเพียงเสียงลมโหยหวน 

ขณะพัดผ่านยอดเขาอันโดดเดี่ยว ผนังถ้ำกลายเป็นน้ำแข็งสีขาว  

แต้มด้วยจุดสีแดงและสีน้ำตาลบริเวณที่เลือดสาดกระเซ็นและ 

ละลายเป็นหย่อม  ๆ อะแลสแตร์ถอดแว่นกันลมออกแล้วทิ้งลงพื้น 

เขาเดินลึกเข้าไปตามทาง ดึงเศษซากพลังที่เหลืออยู่ออกมาใช้ 

ในการพยุงตัวให้มั่นคง

	 ผนังถ้ำเรืองแสงชวนขนลุก เมื่ออยู่ห่างจากปากทางเข้า มัน 

เป็นเพียงแสงเดียวที่เขาใช้ในการมองเห็น ซึ่งนี่อาจอธิบายได้ว่า 

ทำไมเขาถึงสะดุดศพแรกและเกือบเสียหลักล้มลง อะแลสแตร์ 

กระถดตัวหนีพลางร้องตะโกน จากนั้นก็ต้องสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียง 

ตะโกนของตัวเองสะท้อนกลับมา ผู้วิเศษที่ตายแล้วถูกเผาจนจำ 

ไม่ได้ เธอสวมแถบข้อมือหนังที่มีแผ่นทองแดงแผ่นใหญ่ตอกติด 

อยู่ นั่นบ่งบอกว่าเธอเป็นนักเรียนชั้นปีที่สองของโรงเรียนเวทมนตร ์

แมจิสตีเรียม อายุไม่น่าเกินสิบสามปี

 ป่านนี้นายน่าจะชินกับความตายได้แล้วนะ เขาบอกตัวเอง  

พวกเขาทำสงครามกับศัตรูมาหนึ่งทศวรรษแล้ว บางครั้งมันให้ 
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ความรู้สึกเหมือนหนึ่งศตวรรษด้วยซ้ำ ตอนแรกมันดูเหมือนเป็นไป 

ไม่ได้เลยที่  --- ชายหนุ่มคนหนึ่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในมาคาร์ จะวางแผน 

เอาชนะความตาย แต่เมื่อศัตรูทวีพลังอำนาจ และกองทัพสัตว์ 

แห่งเคออสของเขาขยายใหญ่ขึ้น ภัยคุกคามก็ดูเลวร้ายอย่างเลี่ยง 

ไม่ได้...ส่งผลให้เกิดการเข่นฆ่าผู้ไร้ทางสู้ที่สุดและผู้บริสุทธิ์ที่สุด 

อย่างไร้ความปรานีครั้งนี้ขึ้น

	 อะแลสแตร์ลุกขึ้นยืนและเดินลึกเข้าไปในถ้ำ มองหาใบหน้า 

หนึ่งด้วยความสิ้นหวัง เขากรุยทางฝ่าศพของเหล่ามาสเตอร์ผู้เฒ่า 

ทั้งหลายจากโรงเรียนเวทมนตร์และวิทยาลัยเวทมนตร์ ลูก  ๆ  ของ 

เพื่อนฝูงและคนรู้จัก ผู้วิเศษที่ได้รับบาดเจ็บในการสู้รบก่อนหน้านี้ 

ในหมู่คนเหล่านั้น มีศพไม่สมประกอบของเหล่าสัตว์แห่งเคออส 

นอนอยู่ด้วย ดวงตาหมุนวนของพวกมันมืดมิดไปตลอดกาล แม้ 

เหล่าผู้วิเศษจะไม่ทันตั้งตัว แต่พวกเขาก็คงต่อสู้กันอย่างเอาเป็น 

เอาตายถึงสังหารกองกำลังของศัตรูได้มากมายขนาดนี้ ความ 

สะพรึงกลัวปั่นป่วนอยู่ในท้องอะแลสแตร์ นิ้วมือนิ้วเท้าชาไปหมด  

อะแลสแตร์เดินโซเซผ่านศพทั้งหมดไป...จนกระทั่งเขาเห็นเธอ

	 ซาราห์

	 เขาพบเธอนอนอยู่ด้านหลังสุด พิงผนังน้ำแข็งสีขาวขุ่น เธอ 

ลืมตาอยู่ ไม่ได้จ้องมองอะไร รูม่านตาทั้งสองมืดมนและขนตา 

มีน้ำแข็งจับตัวเป็นลิ่ม เขาโน้มตัวลง ไล้นิ้วไปบนแก้มเย็นยะเยือก 

ของเธอ พลางสูดหายใจแรง เสียงสะอื้นดังตัดอากาศ

	 แล้วลูกชายของพวกเขาอยู่ที่ไหนล่ะ แคลลัมอยู่ไหน
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	 ซาราห์กำมีดสั้นไว้ในมือขวา เธอมีพรสวรรค์ในการทำให้ 

แร่ต่าง  ๆ  ที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินกลายเป็นรูปร่างขึ้นมา เธอทำมีดสั้น 

เล่มนี้ขึ้นเองตอนอยู่ปีสุดท้ายในแมจิสตีเรียม มีดนี้ชื่อเซมิรามิส  

อะแลสแตร์รู้ว่าซาราห์รักและทะนุถนอมมีดเล่มนี้มากแค่ไหน  

ถ้าฉันต้องตาย ฉันก็อยากตายโดยถืออาวุธตัวเองไว้ เธอบอกเขา 

แบบนั้นเสมอ แต่เขาไม่อยากให้เธอตายเลย

	 เขาแตะแก้มเย็นเยียบของเธอเบา ๆ 

	 เสียงร้องทำให้เขาต้องหมุนขวับ ในถ้ำแห่งนี้มีความตาย  

ความเงียบงัน และเสียงร้องเสียงหนึ่ง

	 เด็ก

	 เขาหันกลับไปมองหาแหล่งเสียงร้องไห้คร่ำครวญอันเบาบาง 

นั่นอย่างร้อนรน ดูเหมือนจะดังมาจากบริเวณใกล้ ๆ ปากทางเข้าถ้ำ 

เขาพุ่งกลับไปตามทางที่เดินมา สะดุดศพทั้งหลาย ที่บ้างก็แข็ง 

เหมือนรูปปั้น  ---  จนกระทั่งจู่  ๆ  ก็มีใบหน้าคุ้นตาจ้องเขามาจากการ 

สังหารหมู่

	 ดีแคลน น้องชายซาราห์ผู้ได้รับบาดเจ็บในการสู้รบครั้ง 

สุดท้าย ดูเหมือนเขาจะถูกทำให้ขาดอากาศหายใจจนตายด้วยการ 

ใช้เวทมนตร์ลมที่โหดร้ายเป็นพิเศษ เขาหน้าเขียว ดวงตาแดงก่ำ 

เพราะเส้นเลือดแตก แขนข้างหนึ่งกางออก และข้างใต้นั้น ที่มี 

ผ้าห่มห่อพันป้องกันความหนาวจากพื้นน้ำแข็งไว้ คือลูกชายที่ยัง 

เป็นทารกของอะแลสแตร์ ขณะที่เขาจ้องมองด้วยความอัศจรรย์ใจ 

เด็กชายก็อ้าปากและเปล่งเสียงร้องไห้ครวญครางออกมาอีกครั้ง 
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อย่างแผ่วเบา

	 ราวกับตกอยู่ในภวังค์  เขาตัวสั่นเทาด้วยความโล่งอก  

อะแลสแตร์ก้มลงอุ้มเด็กขึ้นมา เด็กชายมองเขาด้วยดวงตาสีเทา 

เบิกกว้างและอ้าปากเพื่อกรีดร้องอีกครั้ง เมื่อผ้าห่มหล่นลงด้านข้าง 

อะแลสแตร์ก็มองเห็นว่าเพราะอะไร ขาข้างซ้ายของทารกห้อย 

ทำมุมพิกลเหมือนกิ่งไม้หัก

	 อะแลสแตร์พยายามเรียกเวทมนตร์ดินขึ้นมาเพื่อเยียวยา 

เด็กชาย แต่เขาเหลือพลังอยู่แค่พอใช้ระงับความเจ็บปวดบางส่วน  

ใจเขาเต้นรัวขณะใช้ผ้าห่มห่อลูกชายอย่างแน่นหนาตามเดิมก่อนจะ 

เดนิลดัเลาะเขา้ถำ้ไป กลับสู่จดุทีซ่าราหน์อนอยู่ เขาอุม้ทารกราวกบั 

ซาราห์จะมองเห็น เขาคุกเข่าลงข้างเธอ

	 “ซาราห์” เขากระซิบ น้ำตาจุกแน่นอยู่ในลำคอ “ผมจะ 

บอกเขาว่าคุณตายเพื่อปกป้องเขา ผมจะเลี้ยงดูเขาให้เติบโตขึ้น 

เพื่อจดจำว่าคุณกล้าหาญแค่ไหน”

	 เธอจ้องเขา ดวงตาว่างเปล่าและซีดจาง เขาอุ้มทารกเข้ามา 

แนบตัวมากขึ้นและเอื้อมไปหยิบเซมิรามิสจากมือเธอ ตอนที่เขาทำ 

แบบนั้น ก็เห็นว่าน้ำแข็งที่อยู่ใกล้  ๆ  ใบมีดมีรอยขูดขีดประหลาด ๆ  

ราวกับเธอใช้เล็บตะกายตอนจวนจะสิ้นใจ แต่รอยขูดขีดดูมีเจตนา 

เกินกว่านั้น ขณะที่เขาโน้มตัวเข้าไปใกล้ เขาก็ตระหนักว่ารอย 

พวกนั้นเป็นข้อความ --- ข้อความที่ภรรยาของเขาใช้พละกำลังเฮือก 

สุดท้ายก่อนตายสลักไว้บนน้ำแข็งที่ปกคลุมถ้ำ

	 ขณะอ่านข้อความนั้น เขาก็รู้สึกเหมือนถูกต่อยเข้าที่ท้อง 
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อย่างหนักสามที

	 ฆ่าเด็กนั่น
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บทที่หนึ่ง

แคลลัม ฮันต์ เป็นตำนานในเมืองเล็ก  ๆ ณ รัฐนอร์ทแคโรไลนา  

แต่ไม่ใช่ในทางที่ดี เขาโด่งดังเรื่องการไล่ครูสำรองให้เตลิดไปด้วย 

วาจากระแทกแดกดัน แถมยังเชี่ยวชาญเรื่องการสร้างความรำคาญ 

ให้ครูใหญ่ คนดูแลโถงทางเดิน และแม่ครัวมื้อเที่ยง ครูแนะแนว 

มักเริ่มต้นด้วยการอยากช่วยเหลือเขาเสมอ  (ถึงอย่างไรแม่ของ 

เด็กชายผู้น่าสงสารคนนี้ก็ตายไปแล้ว) ก่อนจะลงเอยด้วยการ 

หวังว่าเขาจะไม่ย่างกรายเข้ามาในห้องทำงานของตนอีก ไม่มีอะไร 

น่าอับอายไปกว่าการไม่อาจคิดคำพูดตอกกลับเด็กขี้โมโหอายุ 

สิบสองได้

	 ใบหน้าที่บูดบึ้งเสมอ ผมดำยุ่งเหยิง และดวงตาสีเทาที่ 

หวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาของแคลล์เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่เพื่อนบ้าน 

เขาชอบเล่นสเกตบอร์ด แม้จะใช้เวลาอยู่พักใหญ่กว่าจะชำนาญ 

ก็ตาม  รถหลายคันยังมีรอยบุบจากความพยายามครั้งแรก  ๆ  

ของเขา มักมีคนเห็นเขาเดินลับ ๆ ล่อ ๆ อยู่นอกหน้าต่างร้านหนังสือ 

การ์ตูน ร้านเกม และร้านวิดีโอเกม แม้กระทั่งนายกเทศมนตรี 
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ยังรู้จักแคลล์เลย คงยากจะลืมลงแหละหลังจากที่เขาย่องผ่าน 

พนักงานร้านขายสัตว์เลี้ยงประจำท้องถิ่นในช่วงเดินพาเหรดวัน 

แรงงาน และขโมยตัวตุ่นไร้ขนที่กำลังจะกลายเป็นอาหารงูเหลือม  

เขาสงสารสัตว์ตาบอดผิวหนังยับย่นที่ดูเหมือนจะช่วยเหลือตัวเอง 

ไม่ได้  ---  และเพื่อให้ยุติธรรม เขาปล่อยหนูขาวทั้งหมดที่น่าจะเป็น 

เมนูอาหารค่ำรายต่อไปของงู

	 เขาไม่ได้คาดหวังหรอกว่าพวกหนูจะวิ่งอาละวาดไปอยู่ใต้เท้า 

ของเหล่าผู้ เดินพาเหรด  แต่พวกหนูน่ะไม่ฉลาดนัก  เขาไม่ได้ 

คาดหวังด้วยว่าเหล่าผู้ชมจะวิ่งหนีหนู  แต่มนุษย์ก็ไม่ฉลาดสัก 

เท่าไหร่เหมือนกัน ตามที่พ่อของแคลล์อธิบายหลังจากที่เรื่อง 

ทั้งหมดจบลง ไม่ใช่ความผิดของแคลล์ที่ขบวนพาเหรดถูกทำลาย  

แต่ทุกคน  ---  โดยเฉพาะนายกเทศมนตรี  ---  ทำเหมือนว่าเป็นความ 

ผิดเขา ยิ่งไปกว่านั้นพ่อยังบังคับให้แคลล์คืนตัวตุ่นด้วย

	 พ่อแคลล์ไม่เห็นด้วยกับการลักขโมย

	 ในความคิดของพ่อ มันเกือบจะแย่พอ ๆ กับเวทมนตร์

แคลลัมกระวนกระวายอยู่บนม้านั่งหน้าห้องครูใหญ่  พลางนึก 

สงสัยว่าพรุ่งนี้ตนจะได้กลับมาที่โรงเรียนหรือเปล่า และจะมีใคร 

คิดถึงไหมถ้าเขาไม่ได้กลับมา ครั้งแล้วครั้งเล่าที่เขาคิดทบทวน 

วิธีต่าง  ๆ  นานาทั้งหมดทั้งมวลที่เขาควรทำพลาดในการทดสอบ 
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ผู้วิเศษ --- อย่างสมบูรณ์แบบและน่าประทับใจที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้ 

พ่อของเขาไล่เรียงทางเลือกทั้งหมดในการล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำอีก  

ทำสมองให้ว่างเปล่าที่สุด หรือจดจ่อกับอะไรบางอย่างที่ตรงข้าม 

กับสิ่งที่คนชั่วร้ายเหล่านั้นต้องการ หรือจดจ่อความคิดไปยังการ 

ทดสอบของคนอื่นแทนการทดสอบของตัวเอง แคลล์ถูน่อง ซึ่ง 

แข็งเกร็งและเจ็บตอนอยู่ในห้องเรียนเมื่อเช้านี้ บางครั้งมันก็เป็น 

แบบนั้น ยิ่งตัวสูงขึ้น ขาก็ดูจะเจ็บขึ้น อย่างน้อยส่วนที่เป็นการ 

ทดสอบทางร่างกายในการทดสอบผู้วิเศษ  ---  ไม่ว่ามันจะคืออะไร 

ก็ตาม --- จะล้มเหลวอย่างง่ายดาย

	 ตรงโถงทางเดิน เขาได้ยินเสียงเด็กคนอื่นที่เรียนพละกันอยู่ 

รองเท้าผ้าใบเสียดสีพื้นไม้ขัดมันดังเอี๊ยดอ๊าด พวกนั้นขึ้นเสียง 

ขณะตะโกนเยาะเย้ยกัน แคลล์อยากมีโอกาสได้เล่นบ้างสักครั้ง  

เขาอาจไม่เร็วเท่าเด็กคนอื่นหรือทรงตัวไม่ได้ แต่เขาเต็มไปด้วย 

พลังงานที่ไม่หยุดนิ่ง เขาได้รับการยกเว้นจากวิชาพละ เพราะขา 

ของเขานั่นแหละ แม้กระทั่งตอนอยู่โรงเรียนประถม เวลาที่เขา 

พยายามวิ่ง หรือกระโดด หรือปีนป่ายในช่วงพัก หนึ่งในผู้ดูแล 

จะเดินมาเตือนให้เขาช้าลงหน่อยก่อนที่จะบาดเจ็บเสียเอง ถ้าเขา 

ยังทำต่อไป พวกนั้นจะบังคับให้เขาเข้าไปข้างใน

	 อย่างกับรอยฟกช้ำสองสามรอยคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่อาจ 

เกิดขึ้นกับใครสักคน อย่างกับขาของเขาจะเลวร้ายไปมากกว่านี้

	 แคลล์ถอนใจและจ้องมองผ่านประตูกระจกของโรงเรียน 

ออกไปยังจุดที่พ่อจะมาจอดรถเร็ว ๆ นี้ พ่อของแคลล์เป็นเจ้าของรถ 
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แบบที่เราไม่มีทางมองข้ามไปได้เลย นั่นคือโรลสรอยซ์แฟนทอม  

ป ีค.ศ. ๑๙๓๗ สเีงนิสกุสวา่ง ไมม่ใีครในเมอืงมรีถแบบนี ้ พอ่แคลล ์

ทำกิจการร้านขายของเก่าบนถนนสายหลักที่ชื่อนาวแอนด์อะเกน  

ไม่มีอะไรที่เขาจะชอบไปกว่าการนำของเก่าหักพังมาทำให้ดูใหม่ 

เอี่ยมอ่อง เพื่อให้รถวิ่งได้ต่อไปเขาต้องซ่อมมันเกือบทุกสุดสัปดาห์  

และขอให้แคลล์ล้างรถสม่ำเสมอและลงแว็กซ์พิลึกพิลั่นสำหรับ 

รถเก่าเพื่อไม่ให้ขึ้นสนิม

	 โรลสรอยซ์คันนั้นใช้การได้อย่างสมบูรณ์แบบ  ---  ไม่เหมือน 

แคลล์ เขาก้มลงมองรองเท้าผ้าใบพลางตบเท้าเบา  ๆ  ที่พื้น เวลา 

เขาสวมกางเกงยีนแบบนี้ เราดูไม่ออกหรอกว่าขาเขาผิดปกติ  

แต่เราบอกได้แน่นอนทันทีที่เขาลุกขึ้นยืนและเริ่มเดิน เขาผ่าตัด 

มาครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่แบเบาะ ทั้งยังทำกายภาพบำบัดมาแล้ว 

ทุกรูปแบบ แต่ไม่เคยมีอะไรช่วยได้จริง  ๆ เขายังเดินลากเท้า 

โขยกเขยก เหมือนพยายามจะวางเท้าให้มั่นคงบนเรือที่โยกเยก 

ไปมา

	 สมัยที่ยังเด็กกว่านี้ บางครั้งเขาก็เล่นเป็นโจรสลัด หรือ 

แม้กระทั่งกะลาสีผู้กล้าหาญและใส่ขาเทียม จากนั้นก็จมลงพร้อม 

เรือหลังการต่อสู้ด้วยปืนใหญ่มาอย่างยาวนาน  เขาจะเล่นเป็น 

โจรสลัดและนินจา คาวบอยและนักสำรวจมนุษย์ต่างดาว

	 แต่ไม่เคยมีเกมไหนเกี่ยวข้องกับเวทมนตร์

	 ไม่มีเลย

	 เขาได้ยินเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มจึงลุกขึ้นยืน  ---  เพียงเพื่อ 
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จะกลับลงนั่งบนม้านั่งด้วยความหงุดหงิด ไม่ใช่พ่อ แค่รถโตโยต้า 

สีแดงธรรมดา  ๆ อีกอึดใจถัดมา ไคลี ไมลส์ นักเรียนคนหนึ่ง 

ที่อยู่ชั้นเดียวกันก็รีบวิ่งผ่านไปโดยมีครูอยู่ข้าง  ๆ 

	 “โชคดีกับการคัดตัวบัลเลต์นะจ๊ะ” มิสเคมาลบอกเธอ และ 

ออกเดินกลับไปยังห้องเรียน

	 “ค่ะ ขอบคุณค่ะ” ไคลีบอก จากนั้นก็มองแคลล์แปลก  ๆ   

ราวกับประเมินเขาอยู่  ไคลี  ไม่เคย  มองแคลล์  นั่นคือหนึ่งใน 

ลักษณะเฉพาะตัวของเธอ  รวมถึงผมบลอนด์มันเงากับเป้รูป 

ยูนิคอร์น ตอนที่พวกเขาอยู่ในโถงทางเดินด้วยกัน สายตาเธอ 

จะเคลื่อนผ่านไปเหมือนเขาไม่มีตัวตน

	 ที่ยิ่งพิลึกและน่าแปลกใจไปกว่านั้นคือการโบกมือให้เขา 

นิดหน่อย แล้วเธอก็มุ่งหน้าไปยังรถโตโยต้าคันนั้น แคลล์เห็น 

ทั้งพ่อและแม่เธอตรงเบาะหน้า พวกเขาดูกระวนกระวาย

	 เธอคงไม่ได้จะไปที่เดียวกับที่เขากำลังจะไปหรอก ใช่ไหม  

เธอไมน่า่จะไปรว่มคดัตวัปกีารศกึษาเหลก็หรอก แตถ่า้เปน็อยา่งนัน้ 

จริง...

	 เขายันตัวลุกจากเก้าอี้ ถ้าเธอกำลังไปที่นั่น ก็ควรมีใคร 

สักคนเตือนเธอ

 เด็กหลายคนคิดว่ามันคือเรื่องของการเป็นคนพิเศษ พ่อ 

แคลล์เคยบอก น้ำเสียงแสดงความรังเกียจชัดเจน พ่อแม่ของ 

พวกเขาก็คิดเหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวที่มีความ 

สามารถทางเวทมนตร์มาหลายรุ่น และในบางครอบครัวที่เวทมนตร์ 
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ได้สูญหายไปเกือบหมดแล้ว พวกเขาจะมองเด็กที่มีเวทมนตร์ว่า 

เป็นความหวังในการกลับไปมีพลังอีกครั้ง แต่เด็ก  ๆ  ที่ไม่มีญาติ 

เป็นผู้มีเวทมนตร์ต่างหากที่น่าสงสารที่สุด พวกเขาคิดว่ามันจะ 

เป็นเหมือนในภาพยนตร์

 ไม่มีอะไรเหมือนในภาพยนตร์เลย

	 ตอนนั้นเอง พ่อของแคลล์ก็ขับรถเข้ามาจอดที่ริมทางเดิน 

ของโรงเรียน เสียงเบรกดังเอี๊ยด บดบังภาพไคลีที่แคลล์มองอยู่ 

ได้ชะงัด แคลล์เดินกะเผลกไปที่ประตูรถด้านนอก แต่กว่าเขา 

จะไปถึงโรลสรอยซ์ โตโยต้าของไมลส์ก็หักเลี้ยวตรงหัวมุมและ 

หายลับไป

	 คงเตือนเธอไม่ทันแล้ว

	 “แคลล์” พ่อเขาลงจากรถแล้วมายืนพิงประตูฝั่งผู้โดยสาร 

ผมสีดำกระเซอะกระเซิงของเขา  ---  ผมสีดำยุ่งเหยิงแบบเดียวกับ 

แคลล์ --- เริ่มเป็นสีเทาตรงด้านข้าง เขาสวมเสื้อแจ็กเก็ตผ้าขนสัตว์ 

หยาบที่มีแผ่นหนังปะอยู่ตรงข้อศอก แม้อากาศจะร้อนแค่ไหน 

ก็ตาม แคลล์คิดอยู่บ่อย  ๆ  ว่าพ่อดูเหมือนเชอร์ล็อก โฮล์มส์ ใน 

รายการช่องบีบีซี บางครั้งผู้คนก็ทำท่าประหลาดใจที่เขาไม่ได้พูด 

สำเนียงอังกฤษ “พร้อมไหม”

	 แคลล์ยักไหล่  คนเราจะพร้อมรับมือสิ่งที่มีแนวโน้มจะ 

ทำให้ทั้งชีวิตของเรายุ่งเหยิงหากทำผิดพลาดได้อย่างไร หรือทำถูก  

ในกรณีนี้ “พร้อมมั้งฮะ”

	 พ่อเปิดประตูรถ “ดี ขึ้นรถเถอะ”
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	 ภายในโรลสรอยซไ์รท้ีต่เิชน่เดยีวกบัดา้นนอก แคลลแ์ปลกใจ 

เมื่อเห็นไม้ค้ำยันคู่เก่าของตนวางอยู่บนเบาะหลัง เขาไม่จำเป็น 

ต้องใช้มันมาหลายปีแล้ว นับตั้งแต่ร่วงจากบ้านไม้เด็กเล่นและ 

ข้อเท้าพลิก  ---  ข้อเท้าข้างที่  ดี ขณะที่พ่อของแคลล์ก้าวขึ้นรถและ 

ติดเครื่องยนต์ แคลล์ก็ชี้ไม้ค้ำยันและถาม “เอามาทำไมฮะ”

	 “ยิ่งลูกดูแย่ พวกเขาก็ยิ่งมีแนวโน้มจะปฏิเสธลูก” พ่อเขา 

ตอบอย่างเคร่งขรึม พลางเหลียวไปมองด้านหลังขณะที่ขับออก 

จากลานจอดรถ

	 “มันเหมือนการโกงเลยนะฮะ” แคลล์คัดค้าน

	 “แคลล์ คนเราโกงเพื่อให้ ชนะ เราโกงเพื่อให้แพ้ไม่ได้หรอก 

นะ” 

	 แคลล์กลอกตาและปล่อยให้พ่อเชื่อตามที่ต้องการ สิ่งเดียว 

ที่แคลล์รู้แน่  ๆ  คือเขาไม่มีทางใช้ไม้ค้ำยันพวกนั้นถ้าไม่จำเป็น แต่ 

เขาไม่อยากเถียงเรื่องนี้ ไม่ใช่วันนี้ วันที่พ่อทำขนมปังไหม้ตอนเช้า 

ซึ่งไม่สมกับเป็นพ่อเลย ทั้งยังตวาดใส่แคลล์ตอนเขาบ่นเรื่องที่ต้อง 

ไปโรงเรียนเพียงเพื่อจะกลับออกมาในอีกสองชั่วโมงด้วย

	 ตอนนีพ้อ่โนม้ตวัอยูเ่หนอืพวงมาลยั เกยคางไวแ้ละใชม้อืขวา 

กุมกระปุกเกียร์แน่น พลางเปลี่ยนเกียร์อย่างแรงเกินจำเป็น

	 แคลล์พยายามจดจ่อที่ต้นไม้ด้านนอก ใบไม้เพิ่งเริ่มเปลี่ยน 

เป็นสีเหลือง เขาพยายามระลึกถึงทุกสิ่งที่ตนรู้เกี่ยวกับโรงเรียน 

แมจิสตีเรียม ครั้งแรกที่พ่อพูดถึงเหล่ามาสเตอร์และวิธีที่พวกนั้น 

เลือกนักเรียนฝึกหัด พ่อจับแคลล์นั่งบนเก้าอี้หนังตัวใหญ่ในห้อง 
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ทำงาน แคลล์มีผ้าปิดแผลอยู่บนข้อศอกและริมฝีปากแตกจาก 

การชกต่อยที่โรงเรียน ตอนนั้นเขาไม่มีอารมณ์ฟัง แถมพ่อยังดู 

เอาจริงเอาจังจนแคลล์กลัว รวมถึงวิธีพูดของพ่อด้วย เหมือน 

พ่อจะบอกแคลล์ว่าเขาเป็นโรคร้ายอย่างนั้นแหละ แต่กลับกลาย 

เป็นว่าความเจ็บป่วยดังกล่าวคือศักยภาพแห่งเวทมนตร์

	 แคลล์นั่งขดตัวอยู่บนเก้าอี้ขณะที่พ่อพูด  เขาชินกับการ 

มีเรื่อง เด็กคนอื่นคิดว่าขาแคลล์ทำให้เขาตกเป็นเป้าที่เล่นงานง่าย  

ตามปกติแคลล์ก็ทำให้คนอื่นเชื่อได้ว่าเขาไม่ได้เป็นแบบนั้น แต่ใน 

ครั้งนั้น เด็กที่โตกว่ากลุ่มหนึ่งต้อนเขาไปจนมุมอยู่หลังโรงเก็บของ 

ใกล้บ้านไม้เด็กเล่นระหว่างทางกลับบ้านจากโรงเรียน พวกนั้น 

ผลักเขาไปมาและโจมตีด้วยคำพูดดูหมิ่นแบบเดิม  ๆ แคลลัม 

เรียนรู้ว่าคนส่วนใหญ่จะล่าถอยเมื่อเขาเริ่มสู้ เขาจึงพยายามต่อย 

เด็กที่ตัวสูงที่สุด นี่คือความผิดพลาดอย่างแรกของเขา ในไม่ช้า 

พวกนั้นก็ผลักเขาล้มลงกับพื้น เด็กคนหนึ่งนั่งทับเข่าเขา ขณะที่ 

อีกคนต่อยหน้า พยายามบังคับให้เขาขอโทษและยอมรับว่าตัวเอง 

เป็นตัวตลกขาพิการ

	 “ขอโทษที่ฉันเก่งว่ะ  ไอ้พวกขี้แพ้”  แคลล์พูดก่อนจะ 

หมดสติไป 

	 เขาคงหมดสติไปได้แค่นาทีเดียว เพราะเมื่อลืมตาขึ้น เขา 

ก็เห็นร่างเด็กเหล่านั้นล่าถอยไปอยู่ไกล  ๆ พวกนั้นวิ่งหนี แคลล์ 

ไม่อยากเชื่อว่าคำพูดตอบโต้จะได้ผลชะงัดขนาดนี้

	 “ถูกแล้ว” เขาพูดพลางลุกขึ้นนั่ง “วิ่งหนีไปซะ!”
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	 จากนั้นแคลล์ก็มองไปรอบ ๆ และเห็นพื้นคอนกรีตของสนาม 

เด็กเล่นแยกออก รอยแยกยาวเหยียดนั้นไล่จากชิงช้าไปจนถึง 

ผนังโรงเก็บของ ผ่าอาคารหลังเล็กให้แยกเป็นสองส่วน

	 เขานอนอยู่บนแนวของสิ่งที่ดูเหมือนแผ่นดินไหวขนาดจิ๋ว 

พอดิบพอดี

	 เขาคิดว่านี่คือเรื่องดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้น แต่พ่อเขาไม่เห็นด้วย

	 “เวทมนตร์ถ่ายทอดภายในครอบครัว”  พ่อแคลล์บอก  

“ใช่ว่าทุกคนในครอบครัวจะมีเวทมนตร์ แต่ดูเหมือนลูกอาจจะมี  

โชคไม่ดีเลย พ่อเสียใจด้วยนะ แคลล์”

	 “แปลว่ารอยแยกบนพื้นนั่น  ---  พ่อจะบอกว่าผมเป็นคนทำ 

เหรอฮะ” แคลล์รู้สึกก้ำกึ่งระหว่างลิงโลดจนเวียนศีรษะกับหวาด- 

กลัวสุดขีด ทว่าความลิงโลดก็ชนะจนได้ เขารู้สึกได้ว่ามุมปากตน 

โค้งขึ้นจึงพยายามบังคับให้มันกลับลงมา  “พวกผู้วิเศษเขาทำ 

แบบนั้นกันเหรอฮะ”

	 “ผู้วิเศษดึงพลังจากธาตุต่าง  ๆ  ---  ดิน น้ำ ลม ไฟ หรือ 

แม้กระทั่งความว่างเปล่า ซึ่งเป็นแหล่งเวทมนตร์ที่ทรงพลังที่สุดและ 

เลวร้ายที่สุดในบรรดาเวทมนตร์ทั้งหมด มันคือเวทมนตร์เคออส๑ 

พวกเขาใช้เวทมนตร์ทำหลายสิ่ง รวมถึงการแยกพื้นโลกออกจาก 

	 ๑ มีที่มาจากตำนานกรีก เทพเคออสคือเทพผู้ก่อให้เกิดสรรพสิ่งต่าง ๆ	 
ในยุคที่จักรวาลยังมีแต่ความว่างเปล่าและความโกลาหล เวทมนตร์เคออส 
จึงเป็นการดึงความว่างเปล่ามาใช้
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กัน เหมือนที่ลูกทำ” พ่อของเขาพยักหน้ากับตัวเอง “ในช่วงแรก  

เมื่อเวทมนตร์เพิ่งเริ่มปรากฏ มันจะรุนแรงมาก เป็นพลังดิบ --- แต่ 

ความสมดุลคือสิ่งที่ช่วยควบคุมความสามารถในการใช้เวทมนตร์  

ต้องอาศัยการเรียนรู้อย่างมากถึงจะมีพลังมากเท่าผู้วิเศษที่เพิ่งถูก 

ปลกุขึน้หมาด ๆ ผูว้เิศษอายนุอ้ยมคีวามสามารถในการควบคมุนอ้ย  

แต่แคลล์ ลูกต้องฝืนมัน และลูกต้องไม่ใช้เวทมนตร์อีก ถ้าลูกใช้ 

เหล่าผู้วิเศษจะเอาตัวลูกลงไปที่อุโมงค์”

	 “โรงเรียนอยู่ที่นั่นเหรอฮะ โรงเรียนเวทมนตร์อยู่ใต้ดิน 

เหรอฮะ” แคลล์ถาม

	 “ฝังอยู่ใต้ผืนโลก ที่ที่ไม่มีใครหาเจอ” พ่อตอบอย่างเคร่ง- 

ขรึม “ข้างล่างนั่นไม่มีแสงสว่าง ไม่มีหน้าต่าง ที่นั่นเป็นเขาวงกต  

ลูกอาจหลงทางในถ้ำและตายได้ แล้วก็จะไม่มีใครรู้ด้วย”

	 แคลล์เลียริมฝีปากที่แห้งผากขึ้นมากะทันหัน “แต่พ่อเป็น 

ผู้มีเวทมนตร์ไม่ใช่เหรอฮะ”

	 “พ่อไม่ได้ใช้เวทมนตร์ตั้งแต่แม่ของลูกตาย พ่อจะไม่ใช้มัน 

อีก”

	 “แล้วแม่ไปที่นั่นเหรอฮะ ที่อุโมงค์น่ะ จริงเหรอฮะ” แคลล์ 

กระตือรือร้นที่จะได้ฟังเรื่องแม่ เขาไม่ได้รู้อะไรมากนัก มีแค่ 

รูปถ่ายเหลือง  ๆ  ในสมุดติดรูปเก่า  ๆ  แสดงให้เห็นสาวสวยผมดำ 

เหมือนหมึกแบบแคลล์ และดวงตาที่แคลล์ดูไม่ออกว่าเป็นสีอะไร  

เขารู้ดีว่าไม่ควรถามพ่อเรื่องแม่มากนัก พ่อไม่พูดถึงแม่ของแคลล์ 

ถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ 
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	 “ใช ่ เธอไปทีน่ัน่” พอ่แคลลต์อบ “และกเ็ปน็เพราะเวทมนตร ์

นั่นแหละเธอถึงตาย เวลาที่ผู้วิเศษไปทำสงคราม ซึ่งเกิดขึ้นบ่อย ๆ  

พวกเขาไม่สนใจผู้คนที่ต้องตายเพราะสงคราม นี่คืออีกเหตุผล 

ที่ลูกต้องไม่ทำให้พวกเขาสนใจลูก”

	 คืนนั้นเอง แคลล์กรีดร้องและสะดุ้งตื่น เขาเชื่อว่าตนติดกับ 

อยู่ใต้ดิน ดินทับถมเขาราวกับจะฝังกันทั้งเป็น ไม่ว่าเขาจะดิ้นรน 

แค่ไหนก็หายใจไม่ออก หลังจากนั้น เขาฝันว่าวิ่งหนีจากสัตว์ 

ประหลาดที่ก่อตัวขึ้นจากควัน ดวงตาของมันหมุนวนเป็นสีสัน 

อันชั่วร้ายแตกต่างกันนับพันสี...แต่เขาวิ่งได้ไม่เร็วพอ เพราะขา 

นั่นแหละ ในความฝัน สัตว์ประหลาดฉุดรั้งอยู่ข้างหลังเขาเหมือน 

สิ่งตายซากจนกระทั่งเขาล้มลง  โดยมีลมหายใจร้อนระอุของ 

สัตว์ประหลาดพ่นอยู่ตรงคอ

	 เด็กคนอื่นในห้องเรียนแคลล์กลัวความมืด สัตว์ประหลาด 

ใต้เตียง ซอมบี้ หรือฆาตกรกับขวานยักษ์ ส่วนแคลล์กลัวผู้มี 

เวทมนตร์ และเขาก็กลัวยิ่งกว่าว่าตนจะเป็นหนึ่งในนั้น

	 ตอนนี้เขากำลังจะไปเจอคนเหล่านั้น ผู้มีเวทมนตร์ผู้เป็น 

ต้นเหตุให้แม่ต้องตาย และทำให้พ่อแทบไม่เคยหัวเราะและไม่มี 

เพื่อน ได้แต่นั่งอยู่ในห้องทำงานที่พ่อทำขึ้นในโรงรถ ซ่อมเฟอร์- 

นิเจอร์เก่าโทรมกับรถและเครื่องประดับ แคลล์คิดว่าไม่ต้องเป็น 

อัจฉริยะก็ดูออกว่าพ่อหมกมุ่นกับการซ่อมแซมสิ่งของที่หักพัง 

ให้สมบูรณ์อีกครั้ง

	 พวกเขาแล่นฉิวผ่านป้ายต้อนรับสู่รัฐเวอร์จิเนีย ทุกอย่าง 
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ดูเหมือนกันไปหมด เขาไม่รู้หรอกว่าจะคาดหวังอะไร แต่ก่อน 

หน้านี้เขาแทบไม่ได้ออกจากนอร์ทแคโรไลนาเลย พวกเขาเดินทาง 

ออกจากเมืองแอชวิลล์กันไม่บ่อยนัก ส่วนใหญ่เป็นการไปพบปะ 

เพื่อแลกอะไหล่รถยนต์กับไปงานแสดงของเก่า แคลล์จะเดินเตร่ 

ไปเรื่อยท่ามกลางกองเครื่องเงินที่ยังไม่ได้ขัด การ์ดเบสบอล 

ของสะสมในซองพลาสติก และหัววัวป่าสตัฟฟ์หน้าตาประหลาด 

ของโบราณ ขณะที่พ่อต่อราคาเพื่อซื้อของน่าเบื่อสักชิ้น

	 แคลล์ฉุกคิดขึ้นมาว่าถ้าเขาไม่ทำพลาดในการทดสอบครั้งนี้  

เขาอาจไม่ได้ไปพบปะเพื่อแลกของแบบนั้นอีก ท้องไส้เขาปั่นป่วน 

และหนาวสั่นไปถึงกระดูก เขาบังคับตัวเองให้นึกถึงแผนการที่ 

พ่อฝังลงในหัว ทำสมองให้ว่างเปล่าที่สุด หรือจดจ่อกับอะไร 

บางอย่างที่ตรงข้ามกับสิ่งที่คนชั่วร้ายเหล่านั้นต้องการ หรือจดจ่อ 

ความคิดไปยังการทดสอบของคนอื่นแทนการทดสอบของตัวเอง 

	 เขาระบายลมหายใจ  ความวิตกกังวลของพ่อทำให้เขา 

ประหม่า ทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดี เรื่องทำการทดสอบพลาดน่ะ 

ง่ายจะตาย

	 รถเลี้ยวจากทางหลวงออกไปสู่ถนนสายแคบ  ป้ายเดียว 

บนถนนมีสัญลักษณ์รูปเครื่องบินอยู่ พร้อมข้อความ  ลานบิน 

ปิดปรับปรุง อยู่ข้างใต้

	 “เราจะไปไหนกันฮะ” แคลล์ถาม “เราจะ  บิน  ไปไหนกัน 

เหรอ”

	 “หวังว่าจะไม่เป็นอย่างนั้น” พ่อเขาพึมพำ ถนนเปลี่ยนจาก 
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แบบลาดยางมะตอยมาเป็นถนนดินอย่างกะทันหัน ขณะที่พวกเขา 

ก้นกระแทกไปบนถนนขรุขระอีกสองสามร้อยหลา แคลล์จับกรอบ 

ประตไูวเ้พือ่ไมใ่หต้วัลอย ไมใ่หศ้รีษะกระแทกหลงัคา รถโรลสรอยซ ์

ไม่ได้ทำมาเพื่อถนนดิน

	 จู่  ๆ  เลนถนนก็กว้างขึ้นและต้นไม้ก็แยกออกจากกัน ตอนนี้ 

รถโรลสรอยซ์มาอยู่ในพื้นที่โล่งขนาดใหญ่แล้ว ที่อยู่ตรงกลางคือ 

โรงเก็บเครื่องบินหลังมหึมาสร้างจากแผ่นเหล็กลูกฟูก มีรถราว  ๆ  

ร้อยคันจอดอยู่รอบอาคาร ตั้งแต่รถกระบะซอมซ่อไปจนถึงรถเก๋ง 

ที่แทบจะหรูหราพอ  ๆ  กับรถแฟนทอม แล้วก็ใหม่กว่ามาก แคลล์ 

เห็นบรรดาพ่อแม่และลูก  ๆ  ของพวกเขา  ทุกคนอายุไล่เลี่ยกับ 

แคลล์และเร่งฝีเท้าไปทางโรงเก็บเครื่องบินกันอยู่

	 “ผมว่าเรามาสายนะฮะ” แคลล์ว่า

	 “ดีแล้ว” ฟังดูเหมือนพ่อจะพอใจ แต่สีหน้ายังคงเคร่งขรึม  

เขาขับรถไปจอดและลงจากรถ กวักมือเรียกให้แคลล์ตามไป  

แคลล์ดีใจที่เห็นว่าพ่อดูจะลืมเรื่องไม้ค้ำยันไปเสียสนิท วันนี้อากาศ 

ร้อนและดวงอาทิตย์ก็สาดแสงใส่ด้านหลังเสื้อยืดสีเทาของแคลล์  

เขาเช็ดฝ่ามือชุ่มเหงื่อกับกางเกงยีนขณะเดินตัดลานเข้าไปในพื้นที่ 

โล่งสีดำขนาดใหญ่ที่เป็นทางเข้าโรงเก็บเครื่องบิน

	 ด้านใน ทุกอย่างสับสนอลหม่าน เด็ก  ๆ  วิ่งวุ่นไปทั่ว เสียง 

ของพวกเขาดังก้องในพื้นที่กว้างขวาง มีอัฒจันทร์ตั้งอยู่ตามแนว 

ผนังโลหะด้านหนึ่ง แม้ชั้นที่นั่งจะจุคนได้มากกว่าที่มีอยู่ในนี้อีกมาก  

แต่มันก็ดูเล็กไปถนัดตา เพราะขนาดห้องที่ใหญ่โตมโหฬาร มี 
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เทปสีฟ้าสดทำเครื่องหมายเป็นรูปตัว  X และวงกลมอยู่บนพื้น 

คอนกรีต

	 ณ อีกฟากหนึ่ง หน้าประตูโรงเก็บเครื่องบินที่ครั้งหนึ่งน่าจะ 

เคยเปิดไว้เพื่อให้เครื่องบินวิ่งออกไปสู่รันเวย์ --- คือเหล่าผู้วิเศษ
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มีผู้วิเศษอยู่เพียงหกคนเท่านั้น แต่ดูเหมือนพวกเขาจะกินพื้นที่ 

ทั้งหมดไป แคลล์ไม่แน่ใจหรอกว่าตนคิดว่าหน้าตาพวกนั้นจะเป็น 

อย่างไร  ---  เขารู้ว่าพ่อเป็นผู้วิเศษและดูปกติทีเดียว แค่ชอบใส่ 

ผ้าขนสัตว์หนา  ๆ เขาคิดว่าผู้มีเวทมนตร์ส่วนใหญ่น่าจะประหลาด 

กว่าพ่อเยอะ อาจสวมหมวกปลายแหลม หรือเสื้อคลุมประดับ 

ดาวสีเงิน เขาหวังว่าใครสักคนจะมีผิวสีเขียวด้วย

	 เขาผิดหวัง พวกนั้นดูปกติเป็นที่สุด มีผู้หญิงสามคนและ 

ผู้ชายสามคน แต่ละคนสวมเสื้อคลุมแขนยาวสีดำตัวหลวมแบบ 

มีสายรัดเอวกับกางเกงที่ทำจากวัสดุเดียวกัน มีแถบข้อมือหนัง 

และโลหะพันอยู่รอบข้อมือ แคลล์บอกไม่ได้ว่ากำไลเหล่านั้นมีอะไร 

พิเศษหรือเป็นแค่การแสดงออกทางแฟชั่น

	 ผู้วิเศษที่ตัวสูงที่สุดเป็นชายร่างใหญ่ ไหล่กว้าง จมูกงุ้ม 

เหมือนเหยี่ยว ผมสีน้ำตาลกระเซอะกระเซิงมีแถบสีเงินแซมอยู่ทั่ว 

เขาก้าวออกมาข้างหน้าและพูดกับครอบครัวที่นั่งอยู่บนอัฒจันทร์

	 “ยินดีต้อนรับ ผู้แสวงหา และยินดีต้อนรับครอบครัวของ 

บทที่สอง
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ผู้แสวงหา เข้าสู่บ่ายที่สำคัญที่สุดในชีวิตของลูกพวกคุณ”

 ใช่สิ แคลล์คิด ไม่กดดันเท่าไหร่เลย

	 “ทุกคนรู้รึเปล่าฮะว่าพวกเขามาที่นี่เพื่อพยายามเข้าโรงเรียน 

เวทมนตร์” แคลล์ถามเบา ๆ 

	 พ่อเขาส่ายหน้า “พวกพ่อแม่เชื่อในสิ่งที่พวกเขาอยากเชื่อ 

และได้ยินในสิ่งที่พวกเขาอยากได้ยิน ถ้าพวกเขาอยากให้ลูกเป็น 

นักกีฬาผู้โด่งดัง ก็จะเชื่อว่าลูกชายกำลังจะเข้าโครงการฝึกฝน 

เฉพาะทาง ถ้าพวกเขาหวังให้ลูกสาวเป็นแพทย์ผ่าตัดสมอง นี่ 

ก็คือหลักสูตรก่อนหลักสูตรก่อนเตรียมแพทย์ ถ้าอยากให้ลูกชาย 

โตขึ้นเป็นคนร่ำรวย พวกเขาก็จะเชื่อว่านี่คือโรงเรียนเตรียมอะไร 

สักอย่างที่เขาจะได้ผูกมิตรกับคนรวยและมีอำนาจ”

	 ผู้วิเศษพูดต่อ อธิบายว่าบ่ายนี้จะดำเนินไปอย่างไร และ 

จะใช้เวลานานแค่ไหน “พวกคุณบางคนเดินทางมาไกลเพื่อให้ลูก 

ได้โอกาสนี้ และเราก็อยากแสดงความขอบคุณ ---”

	 แคลล์ได้ยินเขา แต่ก็ยังได้ยินอีกเสียงหนึ่งด้วย เสียงที่ 

ดูเหมือนจะมาจากทุกหนแห่งและไม่ได้มาจากที่ไหนเลยในคราว 

เดียวกัน

 เมื่อมาสเตอร์นอร์ทพูดจบ ผู้แสวงหาทุกคนจะยืนขึ้นและ 

เดินมาข้างหน้า การคัดตัวกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว

	 “พ่อได้ยินรึเปล่าฮะ” แคลล์ถาม พ่อพยักหน้า แคลล์มอง 

ใบหน้าทั้งหลายที่ล้วนหันไปทางเหล่าผู้วิเศษ บ้างก็ดูหวาดหวั่น  

บ้างก็ยิ้ม “แล้วพวกเด็ก ๆ ล่ะฮะ”
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	 ผู้วิเศษคนนั้น  ---  แคลล์เดาว่าเขาคงเป็นมาสเตอร์นอร์ท 

แน่นอน ตามที่เสียงไร้ร่างบอก  ---  กำลังจะจบคำปราศรัย แคลล์ 

รู้ตัวว่าควรเริ่มเดินลงจากอัฒจันทร์ได้แล้ว เพราะเขาจะใช้เวลานาน 

กว่าคนอื่น แต่เขายังอยากรู้คำตอบ

	 “ใครก็ตาม แม้มีพลังเพียงน้อยนิดก็จะได้ยินมาสเตอร์ 

ฟีเนียส  ---  และผู้แสวงหาส่วนใหญ่ก็น่าจะเคยประสบเหตุการณ์ 

บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเวทมนตร์ บางคนอาจเดาได้แล้วว่าตัวเอง 

เป็นอะไร บ้างก็รู้แน่ชัดแล้ว ส่วนที่เหลือกำลังจะได้รู้”

	 เสียงลากเท้าบนพื้นดังขึ้นขณะที่เด็ก ๆ ลุกขึ้นยืน ม้านั่งโลหะ 

สั่นสะเทือน

	 “งั้นนี่ก็คือบททดสอบแรกเหรอฮะ” แคลล์ถามพ่อ “ว่าเรา 

ได้ยินมาสเตอร์ฟีเนียสรึเปล่า”

	 ดูเหมือนพ่อแทบจะไม่ได้ยินที่เขาพูดเลย พ่อดูเหม่อลอย  

“ก็คงอย่างนั้น  แต่บททดสอบอื่น  ๆ  จะเลวร้ายยิ่งกว่า  แค่จำ 

สิ่งที่พ่อบอกแล้วทุกอย่างจะจบลงเร็ว  ๆ  นี้” พ่อจับข้อมือแคลล์  

ทำให้แคลล์ตกใจ  ---  เขารู้ว่าพ่อเป็นห่วง แต่ส่วนใหญ่พ่อไม่ชอบ 

แสดงออก พ่อจับข้อมือแคลล์ไว้แน่นก่อนจะปล่อยอย่างรวดเร็ว  

“ไปได้แล้ว”

	 ขณะที่แคลล์เดินลงจากอัฒจันทร์ เด็กคนอื่นก็ถูกจับแยก 

เป็นกลุ่ม  ๆ ผู้มีเวทมนตร์หญิงคนหนึ่งกวักมือเรียกแคลล์ไปยัง 

กลุ่มที่อยู่ปลายสุด ผู้แสวงหาคนอื่นกระซิบกระซาบกัน ดูประหม่า 

แต่ก็เปี่ยมไปด้วยความคาดหมาย แคลล์เห็นไคลี ไมลส์ อยู่ถัด 
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ออกไปสองกลุ่ม เขาสงสัยว่าควรตะโกนบอกดีไหมว่าเธอไม่ได้มา 

ที่นี่เพื่อสอบคัดตัวเข้าโรงเรียนสอนบัลเลต์จริง  ๆ  หรอก แต่เธอ 

ฉีกยิ้มกว้างและคุยกับผู้แสวงหาคนอื่นอยู่ เขาจึงเดาว่าเธอคงไม่ฟัง 

เขาอยู่ดี

 การสอบคัดตัวเข้าโรงเรียนบัลเลต์ เขาคิดอย่างคร่ำเคร่ง  

เรื่องนี้แหละทำให้พวกเขาได้ตัวเธอมา

	 “ฉันคือมาสเตอร์มิลาโกรส” ผู้วิเศษหญิงที่นำทางแคลล์ 

กล่าวพลางต้อนกลุ่มของเธออย่างชำนาญออกจากห้องใหญ่ไปตาม 

โถงทางเดินยาวทาสีจืดชืด “สำหรับบททดสอบแรก เราทุกคน 

จะอยู่ด้วยกัน กรุณาตามฉันมาอย่างเป็นระเบียบ”

	 แคลล์ผู้อยู่เกือบหลังสุดเร่งฝีเท้าขึ้นเล็กน้อยเพื่อตามให้ทัน  

เขารู้ว่าการไปถึงช้าอาจมีประโยชน์ถ้าเขาอยากให้พวกนั้นคิดว่าเขา 

ไม่สนใจการทดสอบหรือไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่ แต่เขาเกลียด 

การโดนจ้องเวลาล้าหลัง ความจริงเขารีบเดินไปข้างหน้าจนบังเอิญ 

ไปชนไหล่เด็กหญิงหน้าตาดีคนหนึ่ง ผู้มีดวงตากลมโตสีเข้ม เธอ 

มองเขาอย่างหงุดหงิดจากใต้เรือนผมสีดำที่เข้มยิ่งกว่าตา

	 “ขอโทษที” แคลล์เอ่ยขึ้นโดยอัตโนมัติ

	 “เราทุกคนตื่นเต้นกันทั้งนั้นแหละ”  เด็กหญิงบอก  ซึ่ง 

ตลกด ี เพราะเธอไมไ่ดด้ตูืน่เตน้เลย เธอดสูงบนิง่เหลอืเกนิ คิว้เธอ 

โก่งได้รูป ไม่มีฝุ่นผงแม้เพียงเศษเสี้ยวเดียวบนเสื้อสเวตเตอร์ 

สีคาราเมลและกางเกงยีนที่ดูแพงของเธอ เธอสวมจี้รูปมือลายเส้น 

ละเอียดอ่อนไว้ที่คอ แคลล์จำได้ว่าเป็น  “หัตถ์ของฟาติมา”  จากการ 
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ไปเยือนร้านขายของเก่าหลายครั้ง  ต่างหูทองของเธอดูราวกับ 

เคยเป็นของเจ้าหญิงหรือไม่ก็ราชินี แคลล์รู้สึกประหม่าขึ้นมาทันที 

เหมือนตัวเองมีแต่ดินปกคลุม

	 “เฮ้ ทามารา!” เด็กชายชาวเอเชียตัวสูงไว้ผมดำยาวซอย 

ตรงปลายเอ่ยทัก แล้วเด็กหญิงก็หันไปจากแคลล์ เด็กชายพูด 

อย่างอื่นอีกที่แคลล์ไม่ได้ยิน ยิ้มเยาะไปด้วยขณะที่พูด และแคลล์ 

ก็กังวลว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องที่แคลล์เป็นคนพิการที่เซไปชนคนอื่น 

อย่างช่วยไม่ได้ เหมือนเขาเป็นอสุรกายของแฟรงเกนสไตน ์ ความ 

ขุ่นเคืองผุดขึ้นในสมอง --- โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทามาราไม่ได้มอง 

เขา เหมือนเธอไม่ได้สังเกตเห็นขาของเขาเลย เธอหงุดหงิดเหมือน 

เขาเปน็เดก็ทัว่ไป แคลลเ์ตอืนตวัเองวา่ทนัททีีส่อบตก เขาจะไม่ต้อง 

เจอคนพวกนี้อีก

	 อีกอย่าง คนพวกนี้จะตายอยู่ใต้ดิน

	 ความคิดนั้นทำให้เขาเดินต่อไปตามโถงทางเดินต่อเนื่องไร้ที่ 

สิ้นสุด ก่อนจะเข้าสู่ห้องสีขาวขนาดใหญ่ที่มีโต๊ะเขียนหนังสือวาง 

เรียงกันเป็นทิวแถว มันดูเหมือนห้องอื่น  ๆ  ที่แคลล์เคยใช้สอบ 

วัดมาตรฐาน โต๊ะเขียนหนังสือหน้าตาเรียบ  ๆ  ทำจากไม้ ติดไว้กับ 

เก้าอี้ง่อนแง่น โต๊ะแต่ละตัวมีสมุดสีน้ำเงินติดป้ายชื่อเด็กวางอยู่  

และมีปากกาวางทับด้านบน เสียงดังจ้อกแจ้กจอแจขณะทุกคน 

เดินไปตามโต๊ะเพื่อหาป้ายชื่อของตน แคลล์เจอชื่อตัวเองอยู่แถว 

ที่สามและเลื่อนตัวเข้าไปนั่งหลังเด็กผมหยิกสีอ่อนคนหนึ่งที่สวม 

เสื้อแจ็กเก็ตทีมฟุตบอล เขาดูเหมือนนักกีฬามากกว่าผู้สมัครเข้า 
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โรงเรียนผู้วิเศษ เด็กชายยิ้มให้แคลล์ราวกับดีใจจริง  ๆ  ที่ได้นั่งใกล้ 

แคลล์

	 แคลล์ไม่สนที่จะยิ้มตอบ เขาเปิดสมุดสีน้ำเงิน เหลือบมอง 

หน้ากระดาษที่มีคำถามกับวงกลมว่างเปล่าสำหรับเลือกข้อ  เอ บี  

ซี ดี หรือ  อี เขาหวังว่าบททดสอบจะน่ากลัว แต่อันตรายที่เห็น 

ชัดเจนเพียงอย่างเดียวคืออันตรายจากการเบื่อตาย

	 “กรุณาปิดสมุดไว้จนกว่าการทดสอบจะเริ่มขึ้น” มาสเตอร์  

มลิาโกรสพดูจากหนา้หอ้ง เธอตวัสงู เปน็มาสเตอรท์ีด่เูดก็เหลอืเกนิ  

และทำให้แคลล์นึกถึงครูประจำชั้นขึ้นมาเล็กน้อย เธอมีอาการ 

ประหม่าที่ดูกระอักกระอ่วนแบบเดียวกัน เหมือนไม่ชินที่ต้องใช้ 

เวลากับเด็กนาน ๆ ผมสีดำตัดสั้นนั้นแซมด้วยแถบสีชมพู

	 แคลล์ปิดสมุด จากนั้นก็มองไปรอบ ๆ รู้ตัวว่าเป็นคนเดียว 

ที่เปิดสมุด เขาตัดสินใจจะไม่บอกพ่อว่าการทำตัวแปลกแยกนั้น 

ง่ายแค่ไหน

	 “ก่อนอื่น  ฉันอยากต้อนรับทุกคนสู่การคัดตัวปีเหล็ก”  

มาสเตอร์มิลาโกรสกระแอมและพูดต่อ “ในเมื่อตอนนี้พวกเธอ 

ไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองแล้ว เราจึงอธิบายได้ละเอียดมากขึ้นว่า 

วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง พวกเธอบางคนอาจได้รับคำเชิญให้สมัคร 

เข้าเรียนโรงเรียนดนตรี หรือโรงเรียนเฉพาะทางด้านดาราศาสตร์  

หรือคณิตศาสตร์ขั้นสูง  หรือขี่ม้า  แต่ตอนนี้พวกเธอควรจะรู้ 

แล้วว่าความจริง พวกเธอมาที่นี่เพื่อรับการประเมินเข้าโรงเรียน 

เวทมนตร์แมจิสตีเรียม”
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	 เธอยกแขนทั้งสองข้างขึ้น ผนังทุกด้านดูเหมือนจะร่วงลง  

สิ่งที่เข้ามาแทนที่ผนังเหล่านั้นคือหินสกัดอย่างหยาบ เด็ก  ๆ  ยังคง 

นั่งอยู่ที่โต๊ะ แต่พื้นดินข้างใต้เปลี่ยนเป็นหินที่มีแร่ไมกากระจาย 

อยู่เป็นจุด  ๆ มันส่องแสงระยิบระยับเหมือนกากเพชรโปรยปราย  

หินย้อยสะท้อนแสงห้อยลงจากเพดานเหมือนแท่งน้ำแข็ง

	 เด็กชายผมบลอนด์สูดหายใจ แคลล์ได้ยินเสียงอุทานเบา  ๆ 

ด้วยความทึ่งดังไปทั่วห้อง

	 ราวกับพวกเขาอยู่ในถ้ำของโรงเรียนเวทมนตร์

	 “เจ๋งจัง” เด็กหญิงหน้าตาสวยที่มีลูกปัดสีขาวติดอยู่ตรง 

ปลายผมเปียถักติดหนังศีรษะเอ่ยขึ้น

	 ตอนนั้นเอง แม้พ่อจะเคยบอกทุกอย่างแล้ว แคลล์ก็ยัง 

อยากไปโรงเรียนเวทมนตร์อยู่ดี มันไม่ได้ดูมืดมิดหรือน่ากลัว 

อีกต่อไป ทว่าน่าทึ่ง เหมือนได้เป็นนักสำรวจหรือได้ไปดาวเคราะห์ 

อีกดวง เขานึกถึงคำพูดของพ่อ

 ผู้มีเวทมนตร์จะล่อลวงลูกด้วยภาพลวงตาที่สวยงามและ 

คำโกหกที่คิดมาอย่างดี อย่าหลงกล

	 มาสเตอร์มิลาโกรสพูดต่อ  น้ำเสียงของเธอมั่นใจขึ้น  

“พวกเธอบางคนเป็นนักเรียนที่ได้รับพลังตกทอดมาจากบรรพบุรุษ  

พ่อแม่ หรือสมาชิกในครอบครัวเคยเข้าเรียนในโรงเรียนเวทมนตร์ 

มาก่อน คนอื่นอาจได้รับเลือกเพราะเราเชื่อว่าเธอมีศักยภาพที่จะ 

กลายเป็นผู้วิเศษ แต่ไม่มีพวกเธอคนไหนได้รับการรับประกันว่าจะ 

ได้เข้าเรียน มีเพียงเหล่ามาสเตอร์เท่านั้นที่รู้ว่าอะไรคือคุณสมบัติ 
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ของผู้สมัครที่เหมาะสม”

	 แคลล์ยกมือขึ้นและถามโดยไม่รอให้ถูกเรียก “แล้วถ้าเรา 

ไม่อยากไปล่ะฮะ”

	 “ทำไมถึงจะมีคนไม่อยากไปโรงเรียนลูกม้าด้วยล่ะ” เด็กชาย 

ผมสีน้ำตาลกระเซอะกระเซิงสงสัย เขานั่งเยื้องกับแคลล์ ตัวเล็ก 

และผิวซีดเซียว ขายาวเก้งก้าง แขนโผล่ออกจากเสื้อยืดสีน้ำเงิน 

ที่มีรูปม้าสีซีด

	 มาสเตอร์มิลาโกรสทำหน้าเหมือนรำคาญมากจนลืมความ 

ประหม่าไป “ดรูว์ วอลเลซ” เธอเอ่ย “นี่ไม่ใช่โรงเรียนลูกม้านะ  

เธอกำลังเข้าสอบเพื่อดูว่ามีคุณสมบัติที่จะได้รับเลือกให้เป็นนักเรียน 

ฝึกหัดรึเปล่า และเพื่อไปเรียนที่แมจิสตีเรียมกับครูของเธอ ซึ่ง 

เรียกว่ามาสเตอร์ และถ้ามีเวทมนตร์มากพอ การเข้าเรียนก็ไม่ใช่ 

ทางเลือก ” เธอถลึงตาใส่แคลล ์ “การคัดตัวมีไว้เพื่อความปลอดภัย 

ของเธอเอง คนที่ได้รับพลังตกทอดจากบรรพบุรุษคงรู้ดีว่าผู้วิเศษ 

ที่ไม่ได้ผ่านการฝึกฝนจะทำให้ตัวเองและผู้อื่นต้องเผชิญอันตราย 

แบบไหนบ้าง”

	 เสียงพึมพำดังไปทั่วห้อง แคลล์รู้เลยว่าเด็กหลายคนมอง 

ทามาราอยู่ เธอนั่งหลังตรงแน่วบนเก้าอี้ ตาจ้องมองไปข้างหน้า  

คางเชิดขึ้น เขารู้จักสีหน้าแบบนั้นดี สีหน้าแบบเดียวกับที่เขาใช้ 

เวลาผู้คนงึมงำเรื่องขาหรือเรื่องแม่เขาที่ตายแล้ว หรือเรื่องพ่อ 

ผู้แปลกแยกของเขา สีหน้าของคนที่พยายามแสร้งทำเป็นไม่รู้ว่า 

คนอื่นพูดถึงตนอยู่
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	 “แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่เข้าเรียนที่แมจิสตีเรียม”  

เด็กหญิงผมเปียถาม

	 “เป็นคำถามที่ดี เกวนดา เมสัน” มาสเตอร์มิลาโกรสพูด 

ให้กำลังใจ “ในการจะเป็นผู้วิเศษที่ประสบความสำเร็จได ้ เราต้อง 

มีคุณสมบัติสามอย่าง หนึ่งคือเวทมนตร์ที่เป็นพลังจากภายใน  

พวกเธอทุกคนต้องมีสิ่งนั้นอยู่ในระดับหนึ่ง สองคือความรู้ในการ 

ใช้เวทมนตร์ ซึ่งสอนกันได้ สามคือการควบคุม  ---  และเรื่องนี้น่ะ  

ต้องมาจากภายในตัวเธอ ทีนี้ ในปีแรก ในฐานะผู้วิเศษที่ยัง 

ไม่ผ่านการเรียนการสอน เธอจะไปถึงจุดสูงสุดของพลังตัวเอง  

แต่จะยังไม่มีความรู้และยังไร้การควบคุม ถ้าดูเหมือนว่าเธอไม่มี 

ความสามารถในการเรียนรู้หรือควบคุม เธอก็จะไม่ได้เข้าเรียนที่ 

แมจสิตเีรยีม ในกรณนีัน้ เราจะทำใหแ้นใ่จวา่เธอ --- และครอบครวั 

---  ปลอดภัยจากเวทมนตร์หรืออันตรายใด  ๆ  ที่เกิดจากการจำนน 

ต่อธาตุอย่างถาวร”

 จำนนต่อธาตุเหรอ มันหมายความว่าอะไรกันแน่ แคลล์ 

สงสัย คนอื่น  ๆ  ก็ดูสับสนพอกัน “นั่นหมายความว่าฉันสอบตก 

รึเปล่า” ใครบางคนถามขึ้น “เดี๋ยวก่อนนะ เธอหมายถึงอะไร”  

เด็กอีกคนว่า

	 “งั้นนี่ก็ไม่ใช่โรงเรียนลูกม้าจริง  ๆ  น่ะสิ” ดรูว์ถามอีกครั้ง 

พลางทำหน้าละห้อย

	 มาสเตอร์มิลาโกรสเลิกตอแย ภาพของถ้ำค่อย ๆ  เลือนหาย 

ไป พวกเขาอยู่ในห้องสีขาวห้องเดิมที่อยู่มาตลอด
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	 “ปากกาตรงหน้าพวกเธอมีความพิเศษ” เธอกล่าว ทำท่า 

เหมือนนึกได้ว่าต้องประหม่าอีกครั้ง แคลล์สงสัยว่าเธออายุเท่าไหร่ 

เธอดเูดก็ และเดก็ยิง่ขึน้ดว้ยผมสชีมพ ู แตค่งตอ้งเปน็ผูม้เีวทมนตร ์

ที่ประสบความสำเร็จมากทีเดียวถึงได้เป็นมาสเตอร์ “ถ้าเธอไม่ใช้ 

ปากกา เราจะอ่านข้อสอบของเธอไม่ได ้ เขย่าเพื่อให้หมึกไหล และ 

อย่าลืมแสดงผลงานของตัวเอง เริ่มได้”

	 แคลล์เปิดสมุดอีกครั้ง เขาหรี่ตาอ่านคำถามแรก

 

๑. มังกรกับไวเวิร์น๒  ออกเดินทางตอนบ่ายสองโมง 

จากถ้ำเดียวกัน มุ่งหน้าไปทางเดียวกัน ความเร็ว 

เฉลี่ยของมังกรคือ ๓๐ ไมล์ต่อชั่วโมง ช้ากว่าความ 

เร็วไวเวิร์นอยู่สองเท่า ภายใน  ๒  ชั่วโมง มังกร 

นำหนา้ไวเวริน์อยู่ ๒๐ ไมล ์ จงหาความเรว็ในการบนิ 

ของมังกร โดยคำนึงถึงปัจจัยที่ว่าไวเวิร์นมุ่งมั่นกับ 

การแก้แค้น

 แก้แค้นเหรอ แคลล์จ้องหน้ากระดาษ ก่อนจะพลิกมัน  

คำถามต่อไปไม่ได้ดีขึ้นเลย

	 ๒  Wyvern มังกรชนิดหนึ่ง ลำตัวเล็ก ปีกใหญ่คล้ายปีกค้างคาว  
มีสองขา 
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๒.  ลูครีเชียเตรียมปลูกไม้เลื้อยเพชฌฆาตในฤดู 

ใบไม้ร่วงนี้ เธอจะปลูกไม้เลื้อยธรรมดา  ๔ แปลง 

โดยที่แต่ละแปลงมี  ๑๕  ต้น  เธอกะว่าจะปลูก 

ไมเ้ลือ้ยเนือ้แขง็ทีเ่ปน็แปลงทดลองไว ้ ๒๐ เปอรเ์ซน็ต ์

ของสนาม มีไม้เลื้อยอยู่ทั้งหมดกี่ต้น มีต้นไม้เลื้อย 

เนื้อแข็งปลูกอยู่กี่ต้น ถ้าลูครีเชียเป็นผู้วิเศษธาตุดิน 

ที่เคยข้ามประตูทั้งสามมาแล้ว เธอวางยาพิษคนได้ 

กี่คนด้วยไม้เลื้อยเพชฌฆาตก่อนที่เธอจะถูกจับและ 

ตัดหัว

 

	 แคลล์มองข้อสอบตาปริบ  ๆ เขาต้องพยายามคิดจริง  ๆ หรือ 

ว่าคำตอบไหนผิด เพื่อไม่ให้บังเอิญตอบถูก หรือเขาควรแค่เลือก 

คำตอบข้อเดิมซ้ำ ๆ เพราะนั่นน่าจะทำให้ได้คะแนนต่ำ ตามกฎของ 

ค่าเฉลี่ย เขาจะยังตอบถูกยี่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่ดี และนั่นก็สูงกว่า 

ที่เขาต้องการ

	 ขณะที่แคลล์ครุ่นคิดอย่างดุเดือดว่าจะทำอย่างไร เขาก็หยิบ 

ปากกาเขย่า และพยายามเขียนลงบนกระดาษ

	 เขียนไม่ติด

	 เขาลองอีกครั้ง กดให้หนักกว่าเดิม ยังเขียนไม่ติด เขามอง 

ไปรอบ ๆ และดูเหมือนเด็กส่วนใหญ่จะเขียนได้สบาย แม้จะมีอยู่ 

สองสามคนที่มีปัญหากับปากกาเหมือนกัน

	 ดูท่าว่าเขาจะไม่ได้สอบตกเหมือนคนไม่มีเวทมนตร์  ---  เขา 
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ไม่อาจ  ทำ  ข้อสอบได้ด้วยซ้ำ แต่ถ้าเราปล่อยว่างไว้แล้วผู้วิเศษ 

บังคับให้ทำข้อสอบอีกครั้งล่ะ นั่นมันไม่เหมือนการไม่ได้มาเข้าสอบ 

ตั้งแต่แรกหรอกหรือ

	 เขาเบห้นา้และพยายามนกึวา่มลิาโกรสพดูถงึปากกาวา่อยา่งไร  

บางอย่างเรื่องการเขย่าเพื่อให้หมึกไหล เขาคงเขย่าไม่แรงพอ 

	 เขากำปากกาแน่นขึ้นและเขย่าแรง ๆ ความหงุดหงิดที่มีต่อ 

ข้อสอบเพิ่มพลังให้การสะบัดข้อมือ  เร็วเข้า  เขาคิด  เร็วเข้า  

ปากกางี่เง่า ติดสิ!

	 หมึกสีน้ำเงินระเบิดออกจากปลายปากกา เขาพยายามทำให้ 

มันหยุดไหลโดยกดนิ้วลงบนจุดที่คิดว่าอาจเป็นรอยแตก --- แต่นั่น 

ยิ่งทำให้หมึกพุ่งแรงกว่าเดิม มันกระจายไปโดนหลังเก้าอี้ตัวที่อยู่ 

ข้างหน้า เด็กชายผมบลอนด์รู้สึกได้ถึงพายุหมึกที่เพิ่งถูกปลดปล่อย 

เขาก้มหลบให้พ้นระยะความเลอะเทอะ หมึกปริมาณมากที่ดูไม่น่า 

เป็นไปได้ว่าจะไหลออกจากปากกาด้ามเล็กขนาดนั้นพุ่งกระจายไป 

ทุกทิศทาง และผู้คนก็เริ่มถลึงตาใส่เขา

	 แคลล์ทิ้งปากกา มันหยุดพ่นหมึกทันที แต่ความเสียหาย 

เกิดขึ้นแล้ว มือและโต๊ะ สมุดข้อสอบและผมเผ้าของเขามีหมึก 

ปกคลุมไปหมด เขาพยายามเช็ดหมึกออกจากนิ้วมือ เพียงเพื่อจะ 

ประสบความสำเร็จในการทิ้งรอยมือสีน้ำเงินไว้เต็มเสื้อ

	 เขาหวังว่าหมึกจะไม่มีพิษ เพราะค่อนข้างมั่นใจว่าเขากลืน 

บางส่วนไปด้วย

	 ทุกคนในห้องจ้องมา แม้กระทั่งมาสเตอร์มิลาโกรสก็มองเขา 
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ด้วยสีหน้าที่ดูตื่นตระหนกตกใจ ราวกับไม่เคยมีใครหาทางทำลาย 

ปากกาได้ถึงที่สุดแบบนี้ ทุกคนเงียบกริบยกเว้นเด็กผอมโย่งคนที่ 

คุยกับทามาราก่อนหน้านี้ เขาโน้มตัวไปกระซิบกับเธออีกครั้ง  

ทามาราไม่เผยอยิ้ม แต่จากรอยยิ้มเยาะบนใบหน้าของเด็กชาย  

และแววตาที่แสดงออกว่าเหนือกว่าของเธอ แคลล์บอกได้เลยว่า 

พวกนั้นดูถูกเขาอยู่ เขารู้สึกว่าปลายหูตนเริ่มแดง

	 “แคลลัม ฮันต์” มาสเตอร์มิลาโกรสพูดด้วยน้ำเสียงตกใจ  

“ขอร้องละ  ---  กรุณาออกจากห้องไปเช็ดเนื้อเช็ดตัว แล้วรออยู่ใน 

โถงจนกว่าคนในกลุ่มจะออกไปสมทบด้วย”

	 แคลล์โงนเงนลุกขึ้นยืน แทบไม่ได้สังเกตว่าเด็กชายผม 

บลอนด์ที่เกือบชุ่มโชกไปด้วยหมึกฉีกยิ้มแสดงความเห็นอกเห็นใจ 

ให้เขา เขายังคงได้ยินใครบางคนหัวเราะคิกคักขณะที่เขาเดินปึงปัง 

ผ่านประตูไป  ---  และยังคงเห็นภาพสีหน้าดูหมิ่นของทามารา ใคร 

จะแคร์ล่ะว่าเธอคิดอย่างไร  ---  ใครจะแคร์ล่ะว่า  ใคร  จะคิดอย่างไร  

ว่าพวกเขาพยายามเป็นมิตรหรือใจร้ายหรือไม่ พวกนั้นไม่สำคัญ  

พวกนั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชีวิตแคลล์  ไม่มีเรื่องไหนเลยเป็น 

ส่วนหนึ่งของชีวิตแคลล์

 อีกแค่ไม่กี่ชั่วโมง เขาบอกตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าขณะยืนอยู่ 

ในห้องน้ำ พยายามสุดความสามารถในการใช้ผงสบู่กับกระดาษ 

ชำระแผ่นหนาถูคราบหมึกออก  เขาสงสัยว่ามันคือหมึกวิเศษ 

หรือเปล่า  แต่ที่แน่  ๆ  คือมันอยากติดอยู่อย่างนี้  บางส่วนแห้ง 

กลืนไปกับผมสีดำของเขา และยังมีรอยมือสีน้ำเงินเข้มอยู่บน 
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เสื้อเชิ้ตสีขาวตอนที่เขาโผล่ออกมาจากห้องน้ำและพบว่าผู้แสวงหา 

คนอื่นรอเขาอยู่ในโถงทางเดิน เขาได้ยินบางคนพึมพำคุยกันถึง  

“ตัวประหลาดกับหมึก”

	 “เสื้อสวยดีนี่” เด็กชายผมดำเอ่ย เขาดูรวยในสายตาแคลล์ 

รวยเหมือนทามารา เขาบอกไม่ได้แน่ ๆ หรอกว่าเพราะอะไร เสื้อผ้า 

ฝ่ายนั้นเป็นเสื้อผ้าสั่งตัดที่ดูลำลอง แต่หรูหรา ราคาแพง “เพื่อ 

ตัวนายเองนะ ฉันหวังว่าบททดสอบต่อไปจะไม่มีการระเบิดอีก  

หรือว่าโอ๊ะ เดี๋ยวนะ --- ฉันหวังว่าจะ มี ” 

	 “เงียบเหอะ” แคลล์พึมพำ รู้ตัวว่านี่แทบไม่ใช่การตอกกลับ 

ที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาล เขางอตัวพิงผนังจนกระทั่งมาสเตอร์ 

มิลาโกรสปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและร้องบอกให้ทุกคนจัดระเบียบ  

ความเงียบเข้าปกคลุมขณะที่เธอขานชื่อกลุ่มละห้าคน ก่อนจะสั่ง 

ให้แต่ละกลุ่มเดินไปตามทางเดินและบอกให้พวกเขารอตรงสุดทาง  

แคลล์ไม่รู้ว่าโรงเก็บเครื่องบินจุเครือข่ายโถงทางเดินลักษณะนี้ได้ 

อย่างไร เขาคิดว่ามันคงเป็นหนึ่งในสิ่งที่พ่อจะบอกว่าอย่าคิดถึงมัน 

ดีกว่า

	 “แคลลัม ฮันต์!” เธอขานชื่อ และแคลล์ก็เดินลากเท้า 

ไปรวมกลุ่ม  ซึ่งน่าผิดหวัง  เพราะมีเด็กชายผมดำที่ปรากฏว่า 

ชื่อแจสเปอร์ เดอวินเตอร์  กับเด็กชายผมบลอนด์ที่เขาทำหมึก 

กระเซ็นใส่ก่อนหน้านี้ชื่อแอรอน  สจวร์ต  อยู่ด้วย  แจสเปอร์ 

แสดงออกใหญ่โตด้วยการกอดทามาราและอวยพรให้เธอโชคดี 

ก่อนจะเดินทอดน่องไปรวมกลุ่มของตน เมื่อไปถึง เขาก็เริ่มคุย 
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กับแอรอนทันที โดยหันหลังให้แคลล์ราวกับแคลล์ไม่มีตัวตน

	 เด็กอีกสองคนในกลุ่มใหม่ของแคลล์คือไคลี ไมลส์  กับ 

เด็กหญิงท่าทางประหม่าชื่อซีเลียอะไรสักอย่าง เธอมีผมบลอนด์ 

เข้มดกหนาและติดดอกไม้สีฟ้าไว้หลังผมหางม้า

	 “ไง ไคลี” แคลล์ทัก คิดว่าตอนนี้คือโอกาสเหมาะที่จะ 

เตือนว่าภาพโรงเรียนเวทมนตร์ที่มาสเตอร์มิลาโกรสร่ายมนตร์ให้ 

พวกเขาเห็นนั้นเป็นแค่ภาพลวงตาที่ดูดีกว่าความจริง เขารู้จาก 

แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่าถ้ำของจริงเต็มไปด้วยทางตันและปลา 

ไร้ตา

	 เธอทำท่าเป็นเชิงขอโทษ “นายช่วย  ---  ไม่คุยกับฉันจะได้ 

ไหม”

	 “ว่าไงนะ” พวกเขาเริ่มเคลื่อนตัวไปตามโถง และแคลล์ 

ก็เดินกะเผลกเร็วขึ้นเพื่อตามให้ทัน “พูดจริงเหรอ”

	 เธอยักไหล่ “นายก็รู้ว่ามันเป็นไง ฉันพยายามสร้างความ 

ประทับใจอยู่นะ และการคุยกับนายก็คงไม่ช่วย ขอโทษที!” เธอ 

เดินจ้ำไปข้างหน้า ตามแจสเปอร์กับแอรอนให้ทัน แคลล์จ้อง 

หลังศีรษะเธอราวกับจะเจาะมันทะลุด้วยความโกรธได้เลย

	 “ขอให้ปลาไร้ตากินเธอ!” เขาร้องตามหลัง เธอแกล้งทำเป็น 

ไม่ได้ยิน

	 มาสเตอร์มิลาโกรสนำพวกเขาเลี้ยวอ้อมหัวมุมสุดท้ายเข้าสู่ 

ห้องขนาดใหญ่ที่จัดให้ดูเหมือนโรงยิม ห้องนั้นมีเพดานสูง และ 

มีลูกบอลสีแดงขนาดใหญ่ลูกหนึ่งห้อยต่องแต่งลงมาตรงกลาง  
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ห้อยอยู่สูงเหนือศีรษะพวกเขา  ข้างลูกบอลมีบันไดเชือกและ 

ขั้นบันไดไม้ห้อยจากหลังคาลงมาแตะพื้น

	 น่าขันชะมัด ขาแบบนี้ แคลล์ปีนไม่ได้หรอก การทดสอบนี้ 

เขาควรจะถูก โยนออก อย่างจงใจ ไม่ใช่สอบตกหมดท่าจนไม่มีทาง 

เข้าเรียนในโรงเรียนเวทมนตร์ได้ตั้งแต่แรก

	 “ฉันจะปล่อยพวกเธอไว้กับมาสเตอร์ร็อคเมเปิลละนะ”  

มาสเตอร์มิลาโกรสเอ่ยหลังจากกลุ่มสุดท้ายของทั้งห้ากลุ่มมาถึง  

พลางชี้ไปยังผู้มีเวทมนตร์ร่างเตี้ยที่มีเคราแข็งสีแดงกับจมูกแดงก่ำ  

เขาถือคลิปบอร์ดและมีนกหวีดห้อยอยู่รอบคอเหมือนครูพละ แม้ 

จะสวมชุดดำล้วนเหมือนผู้มีเวทมนตร์คนอื่น  ๆ ก็ตาม

	 “การทดสอบนี้ง่ายเหลือเชื่อ” มาสเตอร์ร็อคเมเปิลเอ่ย  

พลางลูบเคราด้วยท่าทางที่ดูเหมือนคิดมาแล้วว่าให้ดูคุกคาม “แค่ 

ปีนบันไดเชือกขึ้นไปเอาลูกบอล ใครอยากเริ่มก่อน”

	 เด็กหลายคนยกมือ

	 มาสเตอร์ร็อคเมเปิลชี้แจสเปอร์  เขากระโดดไปที่ เชือก 

ราวกับการได้รับเลือกคนแรกคือการบ่งบอกว่าเขายอดเยี่ยมแค่ไหน 

ไม่ใช่แค่การวัดว่าเขาโบกมืออย่างกระตือรือร้นอย่างไร แทนที่จะ 

ปีนขึ้นไปเลย เขากลับเดินอ้อมอุปกรณ์ชิ้นนั้น มองขึ้นไปที่ลูกบอล 

อย่างใช้ความคิด พลางแตะริมฝีปากล่างเบา ๆ 

	 “เธอพรอ้มรยึงั” มาสเตอรร์อ็คเมเปลิถาม เลกิคิว้ขึน้เลก็นอ้ย  

เด็กสองสามคนหัวเราะคิกคัก

	 เห็นได้ชัดว่าแจสเปอร์หงุดหงิดที่ถูกหัวเราะเยาะในเมื่อเขา 
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เอาจริงเอาจังกับเรื่องทั้งหมดนี้ เขาพุ่งตัวใส่บันไดเชือกที่ห้อย 

ต่องแต่ง ทันทีที่เขาปีนจากบันไดขั้นหนึ่งขึ้นไปอีกขั้น บันไดก็ดู 

เหมือนจะยาวขึ้น ดังนั้นยิ่งเขาปีนขึ้นไป เขาก็ต้องปีนต่อขึ้นไปอีก  

ในที่สุดเขาก็หมดแรงและล้มคะมำลงกับพื้น โดยมีเชือกขดแล้ว 

ขดเล่ากับขั้นบันไดไม้ล้อมรอบ

 นี่สิตลก แคลลัมคิด

	 “ดีมาก” มาสเตอร์ร็อคเมเปิลเอ่ย “ใครอยากลองเป็นคน 

ต่อไป”

	 “ขอผมลองอกีครัง้ฮะ” แจสเปอรพ์ดู เสยีงครวญครางแทรก 

อยู่ในน้ำเสียงเขา “ทีนี้ผมรู้แล้วว่าต้องทำยังไง”

	 “เรามผีูแ้สวงหาจำนวนมากทีร่อใหถ้งึตาตวัเองอยู”่ มาสเตอร ์

ร็อคเมเปิลบอก เขาดูสนุกอยู่คนเดียว

	 “แต่มัน ไม่ยุติธรรม เลย ต้องมีใครสักคนทำได้แล้วคนอื่น  ๆ 

ก็จะรู้วิธ ี ผมถูกลงโทษที่ต้องทำเป็นคนแรก”

	 “กเ็ธอดเูหมอืนอยากลองเปน็คนแรกนี ่ แตก่ด็มีาก แจสเปอร ์ 

ถา้มเีวลาเหลอืหลงัจากทีท่กุคนลองแลว้ และเธอยงัอยากลองอกีครัง้  

เธอก็ลองได้”

	 ดูเหมือนแจสเปอร์น่าจะได้โอกาสอีกครั้ง แคลล์เดาว่าจาก 

การแสดงออกของเขา พ่อเขาอาจเป็นคนสำคัญ

	 เด็กที่เหลือส่วนใหญ่ทำได้ไม่ดีไปกว่ากันหรอก บ้างก็ขึ้นไป 

ได้ครึ่งทางแล้วไถลกลับลงมา มีอยู่หนึ่งคนที่ฉุดตัวเองขึ้นจากพื้น 

ไม่ได้ด้วยซ้ำ ซีเลียไปได้ไกลที่สุดก่อนจะหลุดมือและร่วงลงมา 
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บนเสื่อฝึกซ้อม กิ๊บติดผมรูปดอกไม้ของเธอเบี้ยวไปเล็กน้อย  

ถึงแม้เธอจะไม่อยากแสดงออกว่าไม่พอใจ แคลล์ก็ดูออกว่าเธอ 

ไม่พอใจจากการที่เธอพยายามจัดกิ๊บให้เข้าที่อย่างร้อนรน

	 มาสเตอร์ร็อคเมเปิลมองรายชื่อ “แอรอน สจวร์ต”

	 แอรอนยืนอยู่หน้าบันไดเชือก เขาเกร็งนิ้วมือเหมือนจะวิ่งลง 

สนามบาสเกตบอล เขาดูแข็งแรงเหมือนนักกีฬาและมั่นใจ แคลล์ 

รู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดจากความอิจฉาที่คุ้นเคยในช่องท้อง ซึ่ง 

ทำให้หายใจไม่ออกทันที เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นทุกครั้งยามเขา 

เฝ้ามองเด็ก  ๆ  เล่นบาสเกตบอลหรือเบสบอล ดูเคลื่อนไหวเป็น 

ธรรมชาติ กีฬาที่เล่นเป็นทีมไม่ใช่ทางเลือกสำหรับแคลล์ มีโอกาส 

ที่จะขายหน้ามากเกินไป ต่อให้เขาได้รับอนุญาตให้เล่นก็ตาม คน 

อย่างแอรอนไม่เคยต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้

	 แอรอนวิ่งเหยาะ  ๆ  ไปยังบันไดเชือกและโถมตัวขึ้นบันไดไป  

เขาปีนอย่างรวดเร็ว เท้ายันขั้นบันได ขณะที่แขนดึงร่างขึ้นสู่ด้าน 

บนในลักษณะที่ดูเหมือนการเคลื่อนไหวอันลื่นไหลเพียงครั้งเดียว  

เขาเคลื่อนตัวเร็วมากจนปีนขึ้นไปเร็วกว่าบันไดที่กำลังร่วงลง เขา 

ปีนสูงขึ้นเรื่อย  ๆ แคลลัมกลั้นหายใจและรู้ตัวว่าทุกคนรอบตัวเขา 

ก็เงียบเช่นกัน

	 แอรอนฉีกยิ้มเหมือนคนบ้าและขึ้นไปถึงด้านบนสุด เขาใช้ 

สันมือตบลูกบอล กระแทกบอลหลุดออก ก่อนจะลื่นไถลกลับ 

ลงมาตามบันไดและลงสู่พื้นเหมือนนักยิมนาสติก

	 เด็กบางคนอดไม่ได้ที่จะลุกขึ้นปรบมือแสดงความชื่นชม  
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แม้กระทั่งแจสเปอร์ก็ยังดูยินดีไปด้วย เขาเดินไปตบหลังอย่างเสีย 

ไม่ได้

	 “ดีมาก” มาสเตอร์ร็อคเมเปิลเอ่ย โดยใช้คำพูดและน้ำเสียง 

เหมือนที่ใช้กับทุกคน  แคลลัมคิดว่าผู้วิเศษชราอารมณ์บูดผู้นี้ 

อาจแค่หงุดหงิดที่มีคนเอาชนะบททดสอบโง่ ๆ ของตน

	 “แคลลัม ฮันต์” ผู้วิเศษขานชื่อถัดไป

	 แคลลัมก้าวไปข้างหน้า นึกหวังว่าตนน่าจะคิดให้รอบคอบ 

และเอาใบรับรองแพทย์มาด้วย “ผมทำไม่ได้ฮะ”

	 มาสเตอร์ร็อคเมเปิลมองสำรวจเขา “ทำไมล่ะ”

 โอย๊ ไมเ่อานา่ ดผูมส ิ ดผูมนี ่ แคลลเ์งยหนา้ขึน้จอ้งผูว้เิศษ 

อย่างท้าทาย “ขาผม ผมไม่ควรทำอะไรที่เป็นการออกกำลัง” เขา 

ตอบ

	 ผู้วิเศษยักไหล่ “งั้นก็อย่าทำ”

	 แคลล์ข่มอารมณ์โกรธอันพลุ่งพล่านไว้ เขาดูออกว่าเด็ก 

คนอื่นมองมาอยู่ บ้างก็มองด้วยความสงสาร ส่วนคนอื่นมอง 

ด้วยความรำคาญ ส่วนที่แย่ที่สุดก็คือ ตามปกติแล้วเขาจะรีบฉวย 

โอกาสที่จะได้ทำอะไรสักอย่างที่ใช้ร่างกาย เขาแค่กำลังพยายาม 

ทำสิ่งที่เขาควรทำและ  สอบตก “มันไม่ใช่  ข้ออ้าง  นะฮะ” เขาเอ่ย  

“กระดูกขาของผมแตกตอนผมยังแบเบาะ ผมผ่าตัดไปสิบครั้ง  

และผลก็คือผมมีสกรูหกสิบตัวที่คอยยึดขาผมไว้  คุณอยากดู 

แผลเป็นรึเปล่า”

	 แคลลัมหวังอย่างแรงกล้าว่ามาสเตอร์ร็อคเมเปิลจะปฏิเสธ  
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ฮอลล ี แบล็ก และแคสแซนดรา แคลร์

ขาซ้ายของเขาเป็นก้อนเนื้อที่เต็มไปด้วยรอยผ่าสีแดงกับเนื้อเยื่อ 

ที่จับตัวเป็นก้อนดูน่าเกลียด เขาไม่เคยให้ใครดูขาเลย ไม่เคยใส่ 

กางเกงขาสั้นนับตั้งแต่โตพอที่จะรู้ว่าการที่คนแปลกหน้าเหลียวมอง 

ขาของเขานั้นเป็นเพราะอะไร เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมเขาถึงต้อง 

อธิบายมากขนาดนี้ รู้เพียงว่าเขาโกรธมากจนไม่รู้ตัวว่าพูดอะไรอยู่

	 มาสเตอร์ร็อคเมเปิลถือนกหวีดไว้ในมือข้างหนึ่งและหมุนมัน 

อย่างครุ่นคิด “บททดสอบพวกนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่ตาเห็นทั้งหมด”  

เขาบอก “อย่างน้อยก็ลองดูหน่อย แคลลัม ถ้าเธอไม่ผ่าน เราก็ 

ไปกันต่อ”

	 แคลล์ยกมือทั้งสองขึ้น “ก็ได้ ก็ได้” เขาเดินอาด  ๆ  ไปยัง 

บันไดเชือก ใช้มือข้างหนึ่งจับมันไว้ แล้ววางเท้าซ้ายลงบนบันได 

ขั้นล่างสุดอย่างรอบคอบ จากนั้นถ่ายน้ำหนักลง พลางเอื้อมมือ 

ขึ้นไป

	 ความเจ็บปวดแล่นขึ้นมาตามน่อง เขาได้ยินเสียงแจสเปอร์ 

หัวเราะอยู่ข้างหลัง ขาเขาปวดร้าวและท้องไส้ก็ไร้ความรู้สึก เขา 

มองตามบันไดขึ้นไปอีกครั้ง  มองไปยังลูกบอลยางสีแดงที่อยู่ 

ด้านบนสุด และรู้สึกว่าศีรษะเริ่มเต้นตุบอย่างเจ็บปวด ช่วงเวลา 

หลายต่อหลายปีที่ถูกบังคับให้นั่งบนอัฒจันทร์ ต้องเดินกะเผลก 

ตามหลังทุกคนตอนที่พวกเขาวิ่งรอบสนามผุดขึ้นในหัว และเขา 

ก็ถลึงตาอย่างโกรธแค้นใส่ลูกบอลที่รู้ดีว่าเอื้อมไม่ถึง พลางคิดว่า  

ฉันเกลียดแก ฉันเกลียดแก ฉันเกลียด --- 

	 เกิดเสียงระเบิดดังแสบแก้วห ู และลูกบอลสีแดงก็ลุกเป็นไฟ 
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ใครบางคนหวีดร้อง  ---  ฟังดูเหมือนจะเป็นไคลี แต่แคลล์หวังให้ 

เป็นแจสเปอร์ ทุกคนรวมถึงมาสเตอร์ร็อคเมเปิลจ้องลูกบอลสีแดง 

ลุกไหม้อย่างสนุกสนานเหมือนมีดอกไม้ไฟอยู่เต็มไปหมด กลิ่น 

เหม็นฉุนของสารเคมีไหม้อันโสโครกอบอวลอยู่ในอากาศ และ 

แคลล์ก็กระโดดถอยหลังเมื่อก้อนพลาสติกขนาดใหญ่ละลายตก 

ลงสู่พื้น เขาตะเกียกตะกายหนีเมื่อก้อนหนืดเหนียวเริ่มหยดลง 

จากลูกบอลที่ลุกไหม้มากขึ้นอีก บางส่วนกระเด็นโดนไหล่เสื้อยืด 

ของเขา

	 หมึก และ ก้อนหนืดเหนียว นี่คือวันแห่งแฟชั่นที่เยี่ยมไปเลย

	 “ออกไป” มาสเตอร์ร็อคเมเปิลกล่าวขณะที่เด็ก  ๆ  เริ่มไอ 

และสำลักควัน “ทุกคน ออกจากห้องเดี๋ยวนี้”

	 “แต่ถึงตาผมแล้วนะฮะ!” แจสเปอร์ค้าน “ผมจะลองรอบ 

สองได้ยังไงในเมื่อตัวประหลาดนั่นทำลายลูกบอลไปหมดแล้ว  

มาสเตอร์ร็อคเมเปิล ---”

 “ฉันบอกให้ออกไป” ผู้วิเศษคำราม แล้วเด็ก  ๆ  ก็วิ่งออก 

จากห้องไปเป็นฝูง แคลล์ตามหลังไป เขารับรู้ได้อย่างแรงกล้าถึง 

ข้อเท็จจริงที่ว่าทั้งแจสเปอร์  และ  มาสเตอร์ร็อคเมเปิลถลึงตาใส่เขา 

อยู่พร้อมสีหน้าที่ดูจงเกลียดจงชังอย่างหนัก

	 แล้วก็เหมือนกลิ่นไหม้นั่นแหละ คำว่า  ตัวประหลาด  ตลบ 

อบอวลอยู่ในอากาศ


