
“ท่านหญิงแห่งทะเลสาบ 
จะทำให้ผู้อ่านพึงพอใจและรู้สึกโหยหา 
นวนิยายชุดนี้คือส่วนผสมที่ลงตัว
ระหว่างความจริงใจและการถากถาง  

ซึ่งส่งผลให้ตอนจบของมันช่างสมบูรณ์แบบ”
– เว็บไซต์ Medium

“พูดได้อย่างเต็มปากเลยว่า 
วรรณกรรมของซาพคอฟสกีจบลงอย่างน่าพึงพอใจ”

– เว็บไซต์ Geeks Under Grace

“ท่านหญิงแห่งทะเลสาบ คือนิยายแฟนตาซีที่ดีที่สุด 
และลึกซึ้งที่สุดเท่าที่ฉันเคยอ่านมาอย่างไม่ต้องสงสัย  
มันเป็นหนังสือที่ท้าทายและให้ข้อคิดอันล้ำลึกมากมาย  

ทั้งยังชวนให้ซาบซึ้งใจอย่างแท้จริง”
– เว็บไซต์ Nerds of a Feather, Flock Together



“หนังสือชุด The Witcher 
คือผลงานแนวแฟนตาซีร่วมสมัยชั้นเยี่ยม 

และ ท่านหญิงแห่งทะเลสาบ 
ก็ถือเป็นเล่มหนึ่งที่ดีที่สุดในชุดนี้”

– เว็บไซต์ Hobby Lark

“ขอแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้
และหนังสือในชุด The Witcher ทั้งหมด 

มันคือผลงานอันน่าทึ่งซึ่งมีการสร้างเรื่องราวได้อย่างยอดเยี่ยม 
ไม่แพ้ เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ เลย”

– เว็บไซต์ Books of Brilliance



“จนกระทั่งข้ามีเวลาอ่านหนังสือในที่สุด 

แต่แล้วข้าก็ได้ตระหนักว่า 

เรื่องราวการผจญภัยอันแสนยากลำบากของเกรอลท์และซิรินั้น 

ทำให้ข้าเพลิดเพลินน้อยกว่าตอนยังเด็กมากนัก”
— อันเดรย์ ซาพคอฟสกี
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แปล



คํานําสํานักพิมพ์

ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงเล่มสุดท้ายของ The Witcher ภาคหลัก 

กันแล้ว ว่ากันว่าคุณซาพคอฟสกีเขียนนิยายเล่มนี้ในตอนที่เขาอยู่ในจุดที่ 

พีกที่สุด ผลงานเล่มนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นงานระดับมาสเตอร์พีซ ซึ่งทั้งเข้มข้น  

ชวนติดตาม และน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ชนิดที่ว่าผู้อ่านทั้งหลายจะ 

อยากอ่านจนวางไม่ลง แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้จุดจบมาถึงเร็ว ๆ เลย

เส้นทางของเกรอลท์ เยนเนเฟอร์ และซิริ ที่แยกจากกันได้พักใหญ่ 

จะมาบรรจบกันในเล่มนี้นี่เอง มหากาพย์การต่อสู้และการผจญภัยอย่าง 

ยาวนานจะดำเนินไปถึงจุดจบในรูปแบบที่ใครหลาย ๆ คนอาจคาดไม่ถึง  

หนังสือเล่มนี้จะตอบทุกข้อสงสัยที่ผู้อ่านมีในเล่มก่อน ๆ อย่างหมดจด  

ทั้งยังพาผู้อ่านทุกท่านร่วมเดินทางไปกับเหล่าตัวละครเป็นครั้งสุดท้ายอย่าง 

ตราตรึงใจไม่รู้ลืม

ทางสำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่าน 

เพลิดเพลินใจเหมือนเช่นที่ผ่านมา และถ้าพร้อมแล้วก็มาร่วมผจญภัย 

ไปด้วยกันได้เลย



คำนำผู้แปล

หลังจากร่วมเดินทางกันมาอย่างยาวนาน ในที่สุดมหากาพย์ชุด  

The Witcher ก็มาถึงจุดสิ้นสุดของเส้นเรื่องหลักกันเสียที โดยในเล่มนี้ 

คุณซาพคอฟสกีจะพาพวกเราไปพบกับจุดจบของปมปัญหาหลาย ๆ อย่าง  

รวมถึงบทสรุปของสงครามและการเดินทางที่กินเวลาต่อเนื่องกันมายาวนาน 

หลายเล่มด้วย ซึ่งนอกจากจะเป็นการสรุปเรื่องราวต่าง ๆ แล้ว เรายังจะได้ 

เห็นด้วยว่าสุดท้ายตัวละครที่เราเฝ้าติดตามชีวิตมาโดยตลอดจะมีโชคชะตา 

เป็นอย่างไร

สำหรับนิยายเล่มนี้ค่อนข้างมีความพิเศษมากกว่าเล่มอื่น ๆ ที่ผ่านมา  

เพราะนอกจากเนื้อหาที่น่าติดตาม มีความตื่นเต้น และครบรสสมกับเป็น 

เล่มสุดท้ายของชุดเนื้อเรื่องหลักแล้ว ผู้เขียนอย่างคุณซาพคอฟสกียังได้ 

หยิบยกนิทานหรือตำนานของประเทศอื่นมาสอดแทรกไว้ในนิยายด้วย  

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตำนานกษัตริย์อาร์เธอร์ที่เชื่อกันว่าทุก ๆ คน 

น่าจะรู้จักและคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว บางคนก็อาจจะชื่นชอบเรื่องราวเหล่านี้ 

เป็นทุนเดิม ซึ่งก็นับว่าเป็นการต่อยอดจินตนาการไปในทางที่ผู้แปลเอง 

ก็นึกไม่ถึงเหมือนกัน

ด้วยความที่นิยายเล่มนี้เป็นเล่มสุดท้ายของเส้นเรื่องหลัก ในขณะที่ 

แปลบทสุดท้ายอยู่ ผู้แปลก็อดรู้สึกใจหายไม่ได้ เพราะถึงแม้จะเคยพูด 

มาตลอดว่าการแปลนิยายชุดนี้เป็นงานที่หนักหนาเอาการ แต่ด้วยระยะเวลา 

ที่อยู่ด้วยกันกับเกรอลท์ ซิริ เยนเนเฟอร์ และตัวละครอื่น ๆ มา ก็ทำให้ 



ผูแ้ปลเผลอผกูพนักบัพวกเขาไปโดยไมรู่ต้วั ชนดิทีว่า่อกีนดิกค็งไปนัง่รว่มวง 

ดื่มซุปปลากับทุกคนด้วยแล้ว

อย่างไรก็ดีแม้นิยายเล่มนี้จะถือเป็นเล่มจบของเส้นเนื้อเรื่องหลัก  

แต่เรื่องราวของ The Witcher ยังไม่จบลงแต่เพียงเท่านี้ ผู้แปลหวังเป็น 

อย่างยิ่งว่าผู้อ่านทุกท่านจะยังคงติดตามเรื่องราวของเกรอลท์และมิตรสหาย 

กันต่อไปจนถึงบั้นปลายสุดท้ายจริง ๆ และขอให้ทุกท่านสนุกสนานไปกับ 

นิยายเล่มนี้เหมือนกับเล่มที่ผ่านมาค่ะ

ธนพร ภู่ทอง



พวกเขาควบม้ามาถึงทะเลสาบแห่งหนึ่ งที่ทั้ งงดงามและกว้ างใหญ่   

ตรงใจกลางทะเลสาบนั้น  อาร์ เธอร์มองเห็นท่อนแขนซึ่งห่อหุ้มด้วย 

ผ้าแพรสีขาวกำลังถือดาบเล่มงามไว้ 

“จงดู!” เมอร์ลินกล่าว “นั่นคือดาบที่ข้าพูดถึง” 

ทันใดนั้นทั้งสองก็เห็นสตรีนางหนึ่งก้าวเดินบนผิวน้ำอย่างอาจหาญ

“สตรีนางนั้นคือใครกัน” อาร์เธอร์ถาม

“นางคือท่านหญิงแห่งทะเลสาบ” เมอร์ลินตอบ

เลอ มอร์ต ดาตูร์ (การตายของกษัตริย์อาร์เธอร์) 

โดย เซอร์โทมัส มาโลรี
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นี่ต้องเป็น ทะเลสาบมนตราอย่างไม่ต้องสงสัย

ประการแรก  ทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่ข้างปากน้ำต้องมนตร์นาม 

คุมพุกกาซึ่งมีสายหมอกบดบังอยู่ตลอดเวลา ทั้งยังมีชื่อเสียงโด่งดังในด้าน 

ศาสตร์มนตราและปรากฏการณ์ด้านเวทมนตร์ต่าง ๆ  

ส่วนเหตุผลประการที่สองนั้น แค่มองปราดเดียวก็รู้แล้ว

ผวิของทะเลสาบแหง่นีเ้ปน็สนีำ้เงนิกระจา่งใสราวผลกึไพลนิทีไ่ดร้บัการ 

ขัดเงามาอย่างดี พื้นผิวของมันราบเรียบราวกับผิวกระจก เรียบเสียจน 

ภาพของยอดเขาเออวิดด์ฟาที่สะท้อนลงบนผิวน้ำดูงดงามเสียยิ่งกว่าความ 

เป็นจริง สายลมหนาวแสนสดชื่นพัดโชยมาจากทะเลสาบ และไม่มีสิ่งใด 

อาจหาญทำลายความเงียบสงบอันแสนผึ่งผายลงได้ แม้กระทั่งเสียงปลา 

ดีดตัว หรือเสียงร่ำร้องของวิหคน้ำ

ร่างกายของอัศวินสั่นเทิ้มด้วยความประหลาดใจ แต่แทนที่จะควบขี ่

ต่อไปตามแนวสันเขา เขากลับบังคับม้าตรงไปยังทะเลสาบราวกับโดน 

เวทมนตร์คาถาที่หลับใหลอยู่ใต้ก้นบึ้งลำธารแห่งนี้ล่อลวง เจ้าอาชาค่อย  ๆ   

ก้าวข้ามโขดหินแตกหักไปอย่างระมัดระวังพลางพ่นลมออกมาแผ่วเบา  

บ่งบอกว่ามันเองก็สัมผัสกลิ่นอายเวทได้เช่นกัน

หลังจากที่เคลื่อนตัวลงมาถึงก้นลำธาร อัศวินลงจากม้า แล้วจูง 

สายบังเหียนมันเข้าไปใกล้  ๆ  ขอบทะเลสาบซึ่งมีคลื่นน้ำสีจางกระเพื่อมไหว 

อยู่ท่ามกลางก้อนกรวดหลากสี

เขาคุกเข่าลงจนเกราะโซ่ส่งเสียงแกรกกราก  ก่อนจะประกบมือ 

บทที่หนึ่ง
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อันเดรย์ ซาพคอฟสกี

เข้าหากันเหมือนถ้วยแล้วกอบน้ำขึ้นมา ส่งผลให้เหล่าปลาซิวปลาสร้อย 

และปลาตัวกระจ้อยราวกับเข็มที่ปราดเปรียวแตกฮือหนีไป จากนั้นเขา 

ก็ดื่มน้ำในมือ สายน้ำเย็นเฉียบทำให้ริมฝีปากและลิ้นของเขาเป็นเหน็บชา  

รวมทั้งทำให้ฟันเขาเสียวแปลบ

เมื่อเขากอบน้ำขึ้นมาอีกครั้ง เสียงหนึ่งก็ดังแว่วผ่านผืนน้ำมาเข้าหูเขา  

อัศวินเงยศีรษะขึ้น ม้าของเขาพ่นลมพรืด ราวกับจะยืนยันว่าตัวมันเอง 

ก็ได้ยินเสียงนั้นเช่นกัน

เขาตั้งใจเงี่ยหูฟัง  ไม่  เขาไม่ได้หูฝาดไป  เสียงที่ เขาได้ยินคือ 

เสียงร้องเพลงอย่างแน่นอน เป็นเสียงขับร้องของผู้หญิง หรือจะพูดให้ถูก 

ก็คือเด็กหญิงคนหนึ่ง

อัศวินผู้นี้ก็เติบโตมาพร้อม ๆ กับลำนำและเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับอัศวิน 

ขี่ม้าขาวเช่นเดียวกับอัศวินคนอื่น  ๆ ทั่วไป และเก้าในสิบส่วน เสียงขับร้อง 

หรือเสียงโหยหวนของเด็กหญิงล้วนเป็นเหยื่อล่อแทบทั้งสิ้น  และอัศวิน 

ที่ไล่ตามเสียงดังกล่าวไปก็มักจะตกลงไปสู่หลุมพรางที่อาจก่อให้เกิดอันตราย 

ถึงชีวิต

แต่เขากลับยังพ่ายแพ้ให้แก่ความสงสัย อย่างไรเสีย อัศวินผู้นี้ 

ก็มีอายุเพียงสิบเก้าปีเท่านั้น เขาเป็นชายที่กล้าหาญบุ่มบ่าม บ้าบิ่นเสียจน 

มีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่ว

เขาลองตรวจดูอีกทีว่าดาบของเขายังเสียบอยู่ในฝักดีหรือไม่ ก่อนจะ 

กระตุกสายบังเหียนมุ่งหน้าไปตามชายฝั่ง ตรงไปยังทิศทางที่ได้ยินเสียง 

ขับร้องนั้น เขาไม่ต้องเดินไปไหนไกลเลย

บริเวณริมชายฝั่งนั้นมีโขดหินสีเข้มขนาดใหญ่ตั้งอยู่ โขดหนึ่ง  —  

เป็นโขดหินที่ถูกกัดเซาะจนพื้นผิวเรียบเป็นประกาย อาจกล่าวได้ว่ามันคือ 

ของเล่นที่เหล่ายักษาโยนทิ้งลงมาอย่างไม่นึกใส่ใจ และลืมทิ้งไว้เช่นนั้น 

หลังจากจบการละเล่น โขดหินบางก้อนนอนนิ่งอยู่ในผืนทะเลสาบ มองเห็น 

เป็นก้อนวัตถุสีดำเลือนรางภายใต้ผืนน้ำโปร่งใส ส่วนบางก้อนก็ยื่นพ้นขึ้นมา 

เหนือผิวน้ำ และเมื่อถูกคลื่นลูกเล็กซัดสาดเข้าใส่ซ้ำ  ๆ มันจึงดูเหมือน 

แผ่นหลังของอสูรเลวีอาธาน แต่โขดหินส่วนใหญ่นอนแผ่นิ่งอยู่บริเวณ 
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ท่านหญิงแห่งทะเลสาบ

ริมทะเลสาบ ปกคลุมทั่วผืนชายหาดยาวไปจนถึงแนวต้นไม้ บ้างก็ถูกฝัง 

อยูใ่ตผ้นืทรายและโผลย่ืน่ออกมาแคบ่างสว่น ทำใหผู้พ้บเหน็ตอ้งจนิตนาการ 

เอาเองว่าขนาดที่แท้จริงของมันเป็นอย่างไร

เสียงขับร้องที่อัศวินยังคงได้ยินนั้นดังแว่วมาจากเบื้องหลังโขดหิน 

ริมชายฝั่ง และเขาก็มองไม่เห็นตัวเด็กสาวที่เป็นผู้ขับร้อง อัศวินหนุ่มจูงม้า 

ก้าวเดินต่อไปขณะวางมือทาบเหล็กดามปากและรูจมูกของมันไว้เพื่อปราม 

ไม่ให้มันร้องหรือพ่นลมออกมา

เสื้อผ้าของเด็กสาววางแผ่ไว้บนก้อนหินแบนราบที่นอนนิ่งอยู่ใน 

ทะเลสาบ สว่นตวันางยนืเปลอืยเปลา่อยูท่า่มกลางสายนำ้ทีล่กึขึน้มาจนถงึเอว  

กำลังอาบน้ำพลางร้องเพลงไปด้วย อัศวินหนุ่มไม่อาจทำความเข้าใจวาจา 

ของนางได้เลยแม้แต่คำเดียว

ซึ่งไม่แปลกสักนิด

เขากล้าเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยว่าเด็กสาวผู้นี้จะต้องไม่ใช่มนุษย์ 

อย่างแน่นอน ดังที่เห็นได้จากเรือนร่างเพรียวบาง สีผม และน้ำเสียงอัน 

แปลกประหลาดของนาง เขามั่นใจว่าหากนางหันหน้ามา เขาจะต้องมองเห็น 

ดวงตากลมโตทรงอัลมอนด์ และถ้าหากนางปัดเส้นผมสีเถ้าถ่านไปด้านข้าง  

เขาก็คงจะมองเห็นใบหูทรงแหลมอย่างไม่ต้องสงสัย

นางจะต้องเป็นภูต เป็นดวงวิญญาณ เป็นหนึ่งในทิลวิธเท็ก หนึ่งใน 

สิ่งมีชีวิตที่ถูกเรียกขานโดยชาวพิกต์และชาวไอริชว่าดวห์นชี หรือผู้อยู่อาศัย 

ในหุบเขา หนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ชาวแซกซันเรียกว่าเอลฟ์

เด็กสาวหยุดร้องเพลงไปชั่วครู่  นางแช่ร่างลงไปจนน้ำท่วมคอ  

พ่นลมพรืด และสบถออกมาอย่างหยาบคาย ทว่าก็ไม่อาจตบตาอัศวินได้  

เป็นที่รู้กันดีว่าเหล่าภูตเองก็สบถด่าได้ไม่ต่างจากมนุษย์ บางครั้งอาจจะสบถ 

หยาบคายกว่าคนเลี้ยงม้าด้วยซ้ำ และในหลาย  ๆ  ครั้ง เหล่าภูตก็มักจะ 

สบถออกมาหลังจากร่ายคาถาแผลง  ๆ  ใส่ผู้อื่น  เช่น  เสกจมูกคนให้มี 

ขนาดใหญ่เท่าแตงกวา หรือไม่ก็ย่อส่วนอวัยวะเพศชายของใครอีกคนให้ม ี

ขนาดเท่ากับถั่วเม็ดใหญ่

ทว่าอัศวินกลับไม่คิดสนใจความเป็นไปได้ทั้งสองข้อนั้น ขณะที่เขา 
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กำลังคิดจะลอบถอยจากไปเงียบ  ๆ เสียงกีบเท้าที่กระทืบย่ำลงบนกรวด 

กลับทรยศเขา นั่นไม่ใช่เสียงของม้าที่เขายังจูงจมูกอยู่ เพราะมันยังคง 

นิ่งเงียบและใจเย็นราวกับหนูตัวหนึ่ง ทว่าเสียงที่เตือนให้ภูตสาวรับรู้ถึง 

ตัวตนของเขาดังแว่วมาจากเจ้าม้าตัวเมียสีดำของนาง ซึ่งอัศวินหนุ่มไม่ทัน 

สังเกตเห็นว่ามันเองก็ยืนอยู่ท่ามกลางโขดหินด้วย อาชาสีดำยกกีบเท้า 

ขา้งหนึง่ขึน้ตะกยุกรวดหนิ กอ่นจะรอ้งฮีเ้ปน็การทกัทาย มา้เพศผูข้องอศัวนิ 

สะบัดส่ายหัวและตอบกลับไปอย่างสุภาพ ดังลั่นเสียจนเสียงสะท้อนก้อง 

ไปทั่วผิวน้ำ

ภูตสาวรีบตะกายร่างขึ้นจากทะเลสาบ เผยเรือนร่างอันงดงามให้ 

อัศวินเห็นครู่หนึ่ง นางพุ่งตัวไปหาโขดหินที่นางวางเสื้อทิ้งไว้ แต่แทนที่จะ 

ฉวยเสื้อสตรีขึ้นมาบดบังกายให้เรียบร้อย เอลฟ์สาวกลับคว้าดาบขึ้นมา  

ชักมันออกจากฝักดังขวับ  แล้วควงมันอย่างคล่องแคล่ว  เหตุการณ์นี้ 

เกิดขึ้นเพียงครู่สั้น  ๆ หลังจากนั้นไม่นาน ภูตสาวก็ทิ้งตัวนั่งลงจนน้ำท่วม 

ขึ้นมาถึงจมูกพลางชูแขนข้างที่ถือดาบขึ้นสูงเหนือผิวน้ำ

อศัวนิหนุม่สลดัอาการงงงวยทิง้ไป เขาปลอ่ยสายบงัเหยีน แลว้คกุเขา่ 

ลงบนทรายเปียก  ๆ  เพื่อทำความเคารพ บัดนี้เขารู้แล้วว่าผู้ที่อยู่ตรงหน้า 

คือใคร

“ขอสรรเสริญท่านหญิงแห่งทะเลสาบ” เขาพึมพำขณะยื่นมือออกมา  

“ช่างเป็นเกียรติของข้ายิ่งนัก...เป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่จริง  ๆ ข้าขอน้อมรับ 

ดาบ...”

“ยืนขึ้นแล้วหันหลังไปหน่อยได้ไหม” ภูตสาวยื่นริมฝีปากขึ้นมา 

เหนือผิวน้ำ “แล้วก็เลิกจ้องข้าเสียที ข้าจะได้แต่งตัว”

เขาปฏิบัติตาม

เขาได้ยินเสียงน้ำแตกกระจาย เสียงสวบสาบของชุดเสื้อผ้า และ 

เสียงนางสบถแผ่วเบายามที่ต้องสวมเสื้อทับไว้บนร่างกายอันเปียกชื้น  

เขาเพ่งพินิจเจ้าอาชาสีดำ ขนของมันช่างเรียบลื่นและเงางามดุจหนังตัวตุ่น  

มันจะต้องเป็นม้าชั้นสูงไม่ผิดแน่ ทั้งยังน่าจะเป็นม้าเวทมนตร์ เป็นม้า 

ที่อยู่อาศัยร่วมกับเหล่าภูตเหมือนกับนายหญิงของมัน



6

ท่านหญิงแห่งทะเลสาบ

“หันมาได้”

“ท่านหญิงแห่งทะเลสาบ—”

“ช่วยแนะนำตัวด้วย”

“ขา้มนีามวา่กาลาฮดัแหง่แครเ์บนกิ ขา้เปน็อศัวนิแหง่กษตัรยิอ์ารเ์ธอร ์ 

ราชาแห่งคาเมล็อต ผู้ปกครองดินแดนในเขตร้อน ทั้งยังเป็นผู้ปกครอง 

แห่งดัมโนเนีย ดิฟเน็นต์ โพวิส ดิเฟ็ดด์...”

“และเทเมเรียด้วยใช่ไหม” นางเอ่ยขัด “แล้วยังมีเรดาเนีย ริเวีย  

เอเดิร์น และนิล์ฟการ์ดอีก ชื่อเหล่านี้มีความหมายอะไรกับเจ้าบ้างหรือไม่”

“ไม่ ข้าไม่เคยได้ยินมาก่อน”

นางยักไหล่ นอกจากดาบประจำกายแล้ว นางยังถือรองเท้าบู๊ตกับ 

ชุดสตรีที่ซักและบิดจนหมาดเอาไว้ด้วย

“ว่าแล้วเชียว วันนี้วันที่เท่าไหร่”

“วันนี้” อัศวินหนุ่มอ้าปากอย่างตื่นตะลึง “เป็นวันเพ็ญวันที่สอง 

นับจากเทศกาลเบลเทน...ท่านหญิง…”

“ซิริ” นางเอ่ยเสียงเรียบขณะไหวไหล่เพื่อจัดตำแหน่งให้ชุดเคลื่อน 

ไปอยู่บนผิวส่วนที่แห้งแล้ว สำเนียงของนางช่างประหลาดห ู นัยน์ตาของนาง 

ทั้งกลมโตและมีสีเขียว

นางปัดเรือนผมอันชุ่มโชกไปด้านข้างโดยไม่ได้ตั้งใจ แล้วอัศวิน 

ก็เผลอสูดหายใจเฮือก นอกจากหูของนางจะเป็นหูแบบมนุษย์ปกติ ไม่ใช่ 

หูแบบชาวเอลฟ์แล้ว บริเวณแก้มของนางยังพาดทับด้วยรอยแผลเป็น 

ขนาดใหญ่แสนอัปลักษณ์ นางคงเพิ่งบาดเจ็บมา แต่ภูตบาดเจ็บได้ด้วยหรือ

นางคงสังเกตเห็นสายตาของเขา จึงหรี่นัยน์ตาทั้งสองลงและย่นจมูก

“ใช่แล้ว นี่คือแผลเป็น!” นางเอ่ยย้ำด้วยสำเนียงแปร่งหู “ทำไมเจ้า 

ถึงดูหวาดกลัวนัก แผลเป็นถือเป็นของแปลกสำหรับอัศวินเช่นเจ้าหรือไง  

มันน่าเกลียดถึงขนาดนั้นเชียวรึ”

เขาใช้สองมือถอดฮู้ดที่ทำจากโซ่ออกแล้วปัดผมไปด้านข้าง

“ไม่เลย” อัศวินเอ่ยด้วยน้ำเสียงทะนงตนเฉกเช่นคนหนุ่ม พลางอวด 

รอยแผลเป็นที่ยังไม่ทันหายดีให้อีกฝ่ายเห็น เป็นแผลเป็นที่ลากยาวตั้งแต่ 
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ขมับไปจรดกราม “สิ่งที่น่าเกลียดคือชื่อเสียงเกียรติยศอันมีมลทินต่างหาก  

ข้าคือกาลาฮัด บุตรแห่งลานเซล็อต ดู ลัก และอีเลน ธิดาของกษัตริย์ 

เปลเลส ผู้ปกครองแห่งแคร์เบนิก ผู้ที่สร้างบาดแผลนี้ให้แก่ข้าคือบรูนิส 

ผู้เหี้ยมโหด บุรุษชั้นต่ำที่ชอบข่มเหงสตรีเป็นนิจ ข้าสังหารเขาในการต่อสู้ 

อันยุติธรรม  ซึ่งหมายความว่าข้าย่อมคู่ควรกับการรับดาบจากมือท่าน  

ท่านหญิงแห่งทะเลสาบ”

“เจ้าว่าอย่างไรนะ”

“ดาบน่ะ ข้าพร้อมจะรับมันแล้ว”

“นี่ดาบของข้า ข้าจะไม่ยอมให้ใครแตะต้องมันเด็ดขาด”

“แต่ว่า...”

“แต่อะไร”

“ท่านหญิงแห่งทะเลสาบมักจะ...มักจะปรากฏตัวขึ้นมาจากน้ำแล้ว 

มอบดาบให้ผู้อื่นไม่ใช่หรือ”

นางไม่เอ่ยอะไรไปพักใหญ่

“ข้า เข้าใจแล้ว”  ในที่สุดนางก็ เอ่ยขึ้น  “ทุก  ๆ  ดินแดนต่างก็มี  

ขนบธรรมเนียมเป็นของตนเอง ต้องขอโทษด้วยจริง  ๆ  กาลาฮัด หรือไม่ว่า 

เจ้าจะชื่ออะไรก็ตาม แต่เห็น ๆ กันอยู่ว่าข้าไม่ใช่ท่านหญิงอย่างที่ควรจะเป็น  

ข้าจะไม่มอบสิ่งใดให้ใครทั้งนั้น และขอพูดชัด ๆ  เลยว่าข้าจะไม่ยอมให้ใคร 

มาแย่งอะไรไปจากข้าด้วย”

“แต่” เขาเอ่ย “ท่านต้องมาจากแดนภูตสินะ ท่านหญิง”

“ข้ามาจาก...” นางเอ่ยขึ้นหลังจากผ่านไปชั่วครู่ นัยน์ตาสีเขียว 

ดูราวกับจะเหม่อมองเข้าไปในห้วงอวกาศและกาลเวลา “ข้ามาจากริเวีย  

จากเมืองที่มีชื่อเดียวกัน ข้ามาจากล็อกเอสคาล็อตต์ ข้าล่องเรือมาที่นี่  

แต่เพราะหมอกลงหนามาก ข้าจึงมองไม่เห็นฝั่ง ได้ยินเพียงเสียงร้องของ 

เคลปี...ม้าของข้าที่ตามข้ามาด้วย”

นางกางเสื้อคลุมตัวสั้นเปียกโชกไว้บนหิน ส่งผลให้อัศวินสูดหายใจ 

เฮือกอีกครั้ง แม้เสื้อตัวนั้นจะผ่านการซักล้างมาแล้ว ทว่ากลับไม่หมดจด 

เท่าไร เขายังมองเห็นรอยเลือดที่ติดอยู่บนเนื้อผ้าเป็นหย่อม ๆ 
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“ข้าถูกคลื่นซัดมาที่นี่” เด็กสาวเริ่มเอ่ยอีกครั้ง นางคงจะมองไม่เห็น 

สายตาเขา  หรือไม่ก็แสร้งทำเป็นไม่เห็น  “ทั้งคลื่นและเวทมนตร์ของ 

ยูนิคอร์น...ว่าแต่ทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อว่าอะไรนะ”

“ข้าไม่รู้” เขาสารภาพ “ในกวินเน็ดด์มีทะเลสาบอยู่หลายแห่ง—”

“ในกวินเน็ดด์รึ”

“ใช่แล้ว เทือกเขาเหล่านั้นคือเออวิดด์ฟา หากเดินทางผ่านป่าไป 

โดยให้เทือกเขาเหล่านั้นอยู่ทางซ้ายก็จะไปถึงดินาสดินล์เลอได้ภายในสองวัน  

และจะเดินทางต่อไปยังแคร์ดาทาลได้ ส่วนแม่น้ำ...แม่น้ำที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด 

นั้นมีชื่อว่า...”

“ข้าไม่สนหรอกว่าแม่น้ำที่อยู่ใกล้ที่สุดมีชื่อว่าอะไร เจ้าพอจะมีอะไร 

ให้กินบ้างไหม กาลาฮัด ข้าหิวจะตายอยู่แล้ว”

“ทำไมถึงมองข้าแบบนั้น กลัวว่าข้าจะหายไปหรือ กลัวว่าข้าจะหนีจากไป 

พร้อมขนมปังแข็ง ๆ กับไส้กรอกรมควันของเจ้ารึไง อย่าห่วงไปเลย ข้าสร้าง 

ปัญหาไว้ในโลกเก่าของข้าไม่น้อย  แถมยังทำให้โชคชะตาต้องปั่นป่วน  

ดงันัน้ขา้จงึไมค่วรโผลห่นา้กลบัไปสกัระยะ ขา้จะอยูใ่นโลกของเจา้สกัพกัหนึง่  

อยู่ในโลกที่ข้าไม่อาจหาดาวมังกรหรือดาวแพะเจ็ดตัวบนฟ้าได้ อยู่ในโลก 

ที่เวลาปัจจุบันคือวันเพ็ญวันที่สองนับจากเบลเลเทย์น และเบลเลเทย์น 

อ่านออกเสียงว่า ‘เบลเทน’ ทำไมเจ้าถึงมองข้าแบบนั้น”

“ข้าไม่รู้ว่าภูตกินอาหารได้ด้วย”

“ไม่ว่าจะภูต จอมเวทหญิง หรือเอลฟ์หญิงก็ล้วนแล้วแต่ดื่มกินกัน 

ทั้งนั้น แถมยังทำอย่างอื่นได้อีกด้วย”

“ว่าอย่างไรนะ”

“ช่างมันเถอะ”

ยิ่งเขาตั้งใจเพ่งมองนางมากเท่าใด กลิ่นอายเวทมนตร์ของนางก็ยิ่ง 

จางหายไปมากเท่านั้น นางดูเหมือนมนุษย์และดูปกติธรรมดามากขึ้นเรื่อย  ๆ   

แต่อัศวินหนุ่มรู้ดีว่านางไม่ใช่มนุษย ์ ไม่มีทางเป็นมนุษย์ไปได ้ เพราะคงไม่ม ี

เด็กสาวธรรมดาคนไหนมาอาบน้ำเปลือยกายและซักเสื้อผ้าเปื้อนเลือดอยู่ใน 
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ทะเลสาบที่ตีนเขาเออวิดด์ฟา ภายในเขตคุมพุกกาแห่งนี้แน่ และไม่ว่า 

เด็กสาวจะมีรูปลักษณ์เป็นเช่นไร  นางก็ไม่มีทางเป็นมนุษย์แน่นอน  

แต่ถึงกระนั้น ในยามนี้กาลาฮัดกลับเพ่งมองเส้นผมสีเถ้าถ่านของนางอย่าง 

เปดิเผยโดยไมค่ดิกลวัเกรง ซึง่หลงัจากทีผ่มของนางแหง้แลว้ มนักลบักลาย 

เป็นสีเทาเปล่งประกายจนเขาประหลาดใจ เขาเพ่งมองดูมือเรียวของนาง  

ดูจมูกเล็กบอบบาง ริมฝีปากซีดขาว และชุดเครื่องแบบผู้ชายรูปทรง 

ประหลาดซึ่งทอจากใยผ้าชั้นดี รวมทั้งดาบที่มีรูปร่างและเครื่องประดับ 

ตกแต่งแสนประหลาด  ทว่าดูอย่างไรก็ดูไม่เหมือนดาบทหารทั่ว  ๆ  ไป 

นอกจากนี้เขายังจ้องมองฝ่าเท้าเปลือยเปล่าที่มีทรายแห้ง  ๆ  บนชายหาด 

เกาะติดเป็นก้อนด้วย

“ขอพูดให้ชัด  ๆ  เลยนะ”  นางเริ่มขณะถูเท้าสองข้างเข้าด้วยกัน  

“ข้าไม่ใช่เอลฟ์สาว และถึงแม้ข้าจะเป็นจอมเวทหญิง เอ่อ ภูต...ข้าก็เป็น 

ประเภทที่ไม่ค่อยจะปกตินัก ข้าไม่คิดว่าตนเองเป็นหนึ่งในพวกที่เจ้ากล่าว 

มาเลย”

“เสียใจด้วยนะ ข้าเสียใจจริง ๆ”

“เสียใจเรื่องอะไรกัน”

“ว่ากันว่า...”  ชายหนุ่มหน้าแดงและเอ่ยตะกุกตะกัก  “ว่ากันว่า 

หากเหล่าภูตได้พบกับชายหนุ่มเยาว์วัย พวกนางจะพาชายหนุ่มเหล่านั้น 

ไปยังแดนแห่งเอลฟ์...จากนั้นยามเมื่อได้อยู่บนพรมตะไคร่น้ำภายใต้พุ่ม 

ฟิลเบิร์ต พวกนางจะสั่งให้เขา—”

“ข้าเข้าใจแล้ว” นางตวัดสายตามองเขาอย่างฉับไว แล้วกัดไส้กรอก 

อย่างแรง “พูดถึงดินแดนแห่งเหล่าเอลฟ์แล้ว” นางเอ่ยขณะกลืนอาหาร 

ลงคอ “ข้าหนีมาจากที่นั่นพักใหญ่ และข้าก็ไม่คิดจะรีบหวนกลับไปด้วย  

สว่นเรือ่งกจิกรรมบนพรมตะไครอ่ะไรนัน่...พดูตามตรงนะ กาลาฮดั ขา้วา่เจา้ 

มาพบท่านหญิงผิดคนแล้วละ แต่ข้าก็ต้องขอขอบคุณเจ้าจริง  ๆ  สำหรับ 

ความหวังดีในครั้งนี้”

“ท่านหญิง! ข้าไม่ได้ตั้งใจจะลบหลู่—”

“ไม่ต้องขอโทษหรอก”
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“ท่านก็แค่ดู” เขาพึมพำ “งดงามชวนมองมากเท่านั้น”

“ขอขอบคุณเจ้าอีกครั้ง แต่มันก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้อยู่ดี”

ทั้งสองนิ่งเงียบไปพักใหญ่  อากาศช่างอบอุ่นนัก  ดวงตะวันที่ 

ตั้งตระหง่านอยู่บนจุดสูงสุดทำให้โขดหินทั้งหลายอุ่นขึ้น ชวนให้รู้สึก 

สบายกาย สายลมเบาบางพัดโชยผิวน้ำจนกระเพื่อมเป็นวง

“คือว่า...” จู่  ๆ  กาลาฮัดก็เริ่มเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูอิ่มเอมอย่าง 

ประหลาด “คมหอกอาบเลือดมีความหมายว่าอย่างไรหรือ เหตุใดองค์ราชา 

ผู้ถูกทวนแทงที่ต้นขาจึงต้องทนทุกข์ทรมาน และเรื่องนี้มีความหมายว่า 

อย่างไร แล้วหญิงสาวบริสุทธิ์ในชุดสีขาวที่ถือจอกหรือถ้วยเงินมาด้วยนั้น 

หมายถึงสิ่งใดกันแน่—”

“พกัเรือ่งพวกนัน้ไวก้อ่นเถอะ” นางเอย่แทรก “เจา้ยงัปกตดิอียูใ่ชไ่หม”

“ข้าเพียงแค่ถามเท่านั้น”

“และข้าก็ไม่เข้าใจคำถามของเจ้าเอาเสียเลย มันคือรหัสผ่านที่มี 

การตกลงกันไว้ก่อนใช่หรือไม่ หรือเป็นสัญญาณที่เอาไว้ใช้ระบุตัวตนของ 

กันและกัน ช่วยอธิบายให้ข้าฟังที”

“ข้าอธิบายไม่ได้”

“เช่นนั้นเจ้าจะถามทำไม”

“เพราะว่า...” เขาอึกอัก “คือว่า พูดสั้น  ๆ  ก็คือ...สมาชิกในกลุ่มเรา 

คนหนึ่งดันไม่ได้เอ่ยถามคำถามเหล่านี้ออกไปตอนมีโอกาส เขาคงจะลิ้นแข็ง 

หรอืไมก่อ็บัอายขายหนา้อยู.่..แตส่ดุทา้ยเขากไ็มไ่ดเ้อย่ถามออกไป เรือ่งรา้ย ๆ  

บางอย่างจึงบังเกิดขึ้น เพราะงั้นเราเลยเอ่ยถามเผื่อเอาไว้ก่อนเสมอ”

“ในโลกนี้มีผู้วิเศษอยู่บ้างไหม หมายถึงผู้ที่ศึกษาศาสตร์เวทหรือพวก 

ผู้รอบรู้น่ะ”

“มีท่านเมอร์ลินแล้วก็มอร์กานา แต่มอร์กานาเป็นคนชั่ว”

“แล้วเมอร์ลินเล่า”

“ก็กลาง ๆ”

“เจ้ารู้ไหมว่าข้าจะหาเขาพบได้ที่ไหน”
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“รูส้!ิ ในคาเมลอ็ตไง ในราชสำนกัของกษตัรยิอ์ารเ์ธอร ์ ขา้เองกก็ำลงั 

มุ่งหน้าไปที่นั่นอยู่เหมือนกัน”

“มันอยู่ไกลไหม”

“ท่านต้องมุ่งหน้าจากที่นี่ไปยังโพวิส ไปยังแม่น้ำฮาเฟรน จากนั้น 

ก็เดินตามน้ำไปยังเกลวัม  ไปยังท้องทะเลแห่งซาบีนา  และจากที่นั่น  

ให้มุ่งหน้าต่อไปยังที่ราบในเขตร้อน รวม  ๆ  แล้วน่าจะใช้ระยะเวลาเดินทาง 

ราว ๆ สิบวัน...”

“ไกลเกินไป”

“แต่ท่านอาจ” อีกฝ่ายอึกอัก “ย่นระยะทางลงโดยการขี่ม้าข้ามผ่าน 

คุมพุกกาไป แต่หุบเขาแห่งนี้เป็นหุบเขาต้องมนตร์ ถือเป็นสถานที่ที่น่า 

สะพรึงกลัวเป็นอย่างมาก  แถมข้ายังได้ยินมาด้วยว่าที่นั่นมีพวกเออ  

ดีนาน บาค เทกด์เวลล์ หรือพวกบุรุษตัวเล็กผู้ชั่วร้ายอาศัยอยู่ด้วย—”

“อะไรกัน นี่เจ้าพกดาบมาเป็นเครื่องประดับหรืออย่างไร”

“ดาบจะทำอะไรได้เมื่อต้องต่อกรกับเวทมนตร์คาถา”

“ทำได้เยอะเลยละ ไม่ต้องห่วงหรอกน่า ข้าคือวิทเชอร์ เคยได้ยิน 

คำนีม้าบา้งไหม เหอะ คงไมส่นิะ แลว้ขา้กไ็มน่กึกลวัพวกตวัเลก็ทีเ่จา้วา่ดว้ย  

ข้าเองก็มีสหายคนแคระอยู่หลายคนเหมือนกัน”

แน่สิ เขาคิด

“ท่านหญิงแห่งทะเลสาบ”

“ข้ามีชื่อว่าซิริ อย่าเรียกข้าว่าท่านหญิงแห่งทะเลสาบอีก มันทำให้ข้า 

นึกถึงความทรงจำแย ่ๆ ที่ทั้งเจบ็ปวดและน่ารังเกียจ นั่นเป็นชือ่ทีค่นเหล่านั้น 

ใช้เรียกข้าในดินแดนแห่ง...เจ้าเรียกดินแดนนั้นว่าอะไรนะ”

“แดนแห่งภูต หรือที่พวกนางไม้เรียกกันว่าอันนุน ส่วนพวกแซกซัน 

เรียกที่นั่นว่าแดนแห่งเอลฟ์”

“แดนแห่งเอลฟ์...” นางใช้พรมพิกทิช1 ลายตาหมากรุกที่เขามอบให้ 

1 ลายเส้นแปลกตาที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ มากมาย
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มาคลุมไหล่ “เจ้ารู้ไหมว่าข้าเคยไปที่นั่นมาก่อน ข้าเคยก้าวเข้าไปในหอคอย 

นางแอน่ จากนัน้กต็ูม้! ขา้โผลม่าทา่มกลางเหลา่เอลฟ ์ แลว้พวกเขากเ็รยีกขา้ 

ด้วยคำนั้นแหละ ท่านหญิงแห่งทะเลสาบ ตอนแรกข้าชอบมันอยู่หรอก  

เพราะมันฟังดูเหมือนเป็นคำเยินยอ จนกระทั่งข้าได้รู้ว่าในสถานที่แห่งนั้น  

ในหอคอยริมทะเลสาบ ข้าไม่เคยมีศักดิ์เป็นท่านหญิง หากแต่เป็นเพียง 

นักโทษคนหนึ่ง”

“นั่นใช่” อัศวินหนุ่มโพล่งถาม “ที่ที่เสื้อของท่านต้องเปื้อนเลือด 

หรือเปล่า”

นางนิ่งเงียบไปนาน

“ไม่” นางเอ่ยออกมาในท้ายที่สุด ทว่าดูเหมือนน้ำเสียงของนาง 

จะสั่นไหวเล็กน้อย “ไม่ใช่ที่นั่น ตาดีไม่เบาเลยนี่ เอาเถอะ ถึงอย่างไร 

เรากไ็มอ่าจหนคีวามจรงิพน้อยูด่ ี แถมยงัไมอ่าจหนปีญัหาไดอ้กีดว้ย...ใชแ่ลว้  

กาลาฮัด เนื้อตัวของข้ามักจะเปื้อนเลือดอยู่บ่อยครั้ง  ทั้งเลือดของศัตรู 

ที่ข้าสังหาร เลือดของสหายที่ข้าพยายามช่วยเหลือ...และสหายที่ตายจากไป 

ในอ้อมแขนข้า...เหตุใดเจ้าจึงจ้องมองข้าแบบนั้น”

“ข้าไม่รู้หรอกนะว่าท่านเป็นมนุษย์หรือภูต...หรือเทพธิดาองค์หนึ่ง... 

แต่หากท่านเป็นมนุษย์เดินดินเช่นพวกเรา...”

“ช่วยเข้าเรื่องสักทีจะได้ไหม”

“ข้าก็อยากลองฟังเรื่องราวของท่านนะ”  นัยน์ตาของกาลาฮัด 

เปล่งประกายวาบ “ช่วยกรุณาเล่าให้ข้าฟังสักหน่อยได้ไหม ท่านหญิง”

“แต่มันยาวนะ”

“พวกเรามีเวลาเหลือเฟือ”

“แล้วมันก็จบไม่สวยด้วย”

“ข้าไม่เชื่อท่านหรอก”

“ทำไมเล่า”

“เพราะตอนที่ท่านอาบน้ำอยู่ในทะเลสาบ ท่านร้องเพลงไปด้วยน่ะสิ”

“ช่างสังเกตเอาเรื่อง”  นางพลิกหันศีรษะหนีพลางเม้มริมฝีปาก  

ใบหน้าของนางพลันบิดเบี้ยวและดูอัปลักษณ์ขึ้นมากะทันหัน “ใช่ ถือว่า 
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ช่างสังเกตไม่เบา แต่ยังไร้เดียงสาอยู่มาก”

“โปรดเล่าเรื่องของท่านให้ข้าฟังทีเถอะ”

“กไ็ด”้ นางถอนหายใจ “กไ็ด ้ ถา้เจา้อยากฟงันกั...ขา้จะเลา่ใหฟ้งัเอง”

นางขยับเปลี่ยนท่าให้สบายขึ้นเช่นเดียวกับเขา ม้าสองตัวที่เดินเลียบ 

ชายป่ากำลังเล็มกินหญ้าและสมุนไพรอยู่

“เริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะ” กาลาฮัดร้องขอ “เริ่มตั้งแต่ตอนแรกเลย...”

“เรื่องนี้” นางเอ่ยหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งขณะดึงผืนพรมพิกทิช 

มาคลุมตัวให้แน่นขึ้น “เหมือนจะไม่มีจุดเริ่มต้นที่แน่นอนนี่สิ แถมข้ายัง 

ไม่มั่นใจด้วยว่ามันจะจบหรือยัง เจ้าต้องรู้ว่าอดีตกาลนั้นได้ผสานรวมเข้ากับ 

อนาคตจนยุ่งเหยิงไปกันหมดแล้ว เอลฟ์ตนหนึ่งเคยบอกข้าว่ามันเหมือนงู 

ทีง่บัปลายหางของตวัเองไว ้ จงรูไ้วว้า่งตูวันัน้มชีือ่วา่อโูรโบรอส และการทีม่นั 

กดัหางตวัเองกส็ือ่ถงึวงกลมปดิ ทัง้อดตี ปจัจบุนั และอนาคต ลว้นซกุซอ่น 

อยู่ในทุกช่วงกาลเวลา เช่นเดียวกับความเป็นนิรันดร์ เจ้าเข้าใจไหม”

“ไม่เลย”

“ช่างเถอะ”



ข้าขอกล่าวต่อเจ้าด้วยความสัตย์จริงว่าผู้ใดที่หลงเชื่อในความฝันก็เปรียบดั่ง 

ผู้ที่พยายามฉวยจับสายลมหรือเงามืดไว้ในมือ เขาคือผู้ที่ถูกลวงหลอก 

ด้วยภาพมายาหรือกระจกเงาอันบิดเบือนที่ฉายให้เห็นภาพหญิงสาวกำลัง 

คลอดบุตร ซึ่งถือเป็นเรื่องน่าขันยิ่ง และหากคนผู้นั้นคิดจะทำให้ความฝัน 

ที่ว่ากลายเป็นจริง หรือคิดจะเหยียบย่ำไปตามเส้นทางลวงตา เขาก็ถือเป็น 

คนโง่โดยแท้

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ดูถูกเหยียดหยามหรือไม่เชื่อถือในความฝันเลย 

ถือเป็นผู้ที่ไม่ฉลาดเช่นเดียวกัน เพราะหากความฝันนั้นไม่มีความสำคัญ 

อะไรเลย เหตุใดปวงเทพทั้งหลายจึงสรรค์สร้างเรามาพร้อมกับทักษะใน 

การฝัน

ภูมิปัญญาของนักพยากรณ์เลบิโอดา 34 : 1
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สายลมเบาบาง  พัดโชยผิวน้ำของทะเลสาบที่เดือดพล่าน 

ราวอยู่ในหม้อต้มจนเกิดเป็นคลื่นกระเพื่อมไหว ทั้งยังพัดพาสายหมอก 

ขาดหว้งจำนวนหนึง่มาปกคลมุเหนอืเวิง้นำ้ หพูายบนตวัเรอืสง่เสยีงเอีย๊ดอา๊ด 

สลับกับเสียงทึบทื่อเป็นจังหวะ ส่วนไม้พายก็ขยับผลุบ  ๆ  โผล่  ๆ  เป็นระยะ  

ส่งผลให้สายน้ำแตกกระจายดุจพายุหยดน้ำเปล่งประกาย

คอนด์วิรามูรส์วางมือบนกราบเรือที่กำลังลอยละล่องด้วยความเร็ว 

ราวหอยทากคลาน ช้าเสียจนสายน้ำแทบจะไม่ขึ้นฟองหรือกระเด็นมาถูก 

มือนางเลย

“ให้ตายสิ” นางเอ่ยด้วยน้ำเสียงเหน็บแนมที่สุดเท่าที่ทำได้ “รวดเร็ว 

อะไรอย่างนี้! พวกเราพุ่งผ่านคลื่นไปเร็วเสียจนข้าหัวหมุนไปหมดแล้ว!”

คนพายเรือที่เป็นชายตัวเตี้ยรูปร่างกำยำสบถพึมพำอย่างโกรธเคือง 

เป็นการตอบรับ โดยไม่เงยศีรษะซึ่งปกคลุมด้วยเส้นผมสีเทาหยิกหยอย 

ราวขนแกะคารากลุขึน้สกันดิ นบัตัง้แตน่างขึน้เรอืมา คนพายเรอืแสนกกัขฬะ 

ผู้นี้ก็เอาแต่ปัดคำถามของนางด้วยการคำราม ขากเสลด และทำเสียงฮึดฮัด 

อยู่ในลำคอมาโดยตลอด นางทนมันมามากพอแล้ว

“ระวงัดว้ยเลา่” นางลากเสยีงยาวขณะพยายามสงบใจอยา่งยากลำบาก  

“ขืนยังพายเรือหนักหน่วงแบบนี้ เจ้าอาจบาดเจ็บเอาได้นะ”

ครั้งนี้ชายผู้นั้นยอมเงยหน้าที่ดำมะเมื่อมและคล้ำแดดคล้ำฝนดั่ง 

หนังฟอกขึ้นในที่สุด เขาคำราม ขากเสลด และพยักพเยิดคางที่มีตอหนวด 

สีเทาขึ้นครึ้มไปยังรอกไม้ที่ติดอยู่กับบริเวณสีข้างและเส้นเอ็นซึ่งส่วนปลาย 

บทที่สอง
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หายลับไปในน้ำ แถมยังกำลังตึงแน่นขึ้นเรื่อย ๆ ตามการเคลื่อนไหวของเรือ  

และเมื่อคิดว่าคำอธิบายที่ตนให้ไปน่าจะละเอียดดีพอแล้ว เขาก็หันกลับไป 

พายเรือต่อด้วยจังหวะเดิม ซึ่งก็คือยกไม้พายขึ้น หยุดค้าง ลดต่ำลงไป 

ในน้ำครึ่งหนึ่ง แล้วหยุดค้างไปเนิ่นนาน ตามด้วยกระชากไม้พาย และ 

หยุดนิ่งไปอีกนานสองนาน

“อะฮ่า” คอนด์วิรามูรส์เอ่ยอย่างไม่ใส่ใจขณะแหงนหน้าขึ้นมองฟ้า  

“ขา้เขา้ใจแลว้ เหยือ่ทีล่อยตามหลงัเรอืมาตา่งหากคอืสิง่สำคญั และมนักต็อ้ง 

ขยับไปในความเร็วที่พอเหมาะ ทั้งยังต้องอยู่ในระดับความลึกที่พอดีด้วย  

มีเพียงการตกปลาเท่านั้นที่สำคัญ ส่วนเรื่องอื่น ๆ ล้วนไม่สำคัญทั้งสิ้น”

สิ่งที่นางพูดนั้นช่างชัดแจ้งเสียจนชายผู้นั้นไม่แม้แต่จะคำรามหรือ 

ถอนหายใจด้วยซ้ำ

“ใครสนกันล่ะ” คอนด์วิรามูรส์ยังคงพูดต่อฝ่ายเดียว “ว่าข้าต้อง 

เดินทางทั้งคืน ว่าข้าหิวโหย ปวดหลัง และคันคะเยอเพราะที่นั่งแข็ง  ๆ   

ชื้นแฉะนี่  ต่อให้ข้าจะปวดฉี่แค่ไหนก็ไม่มีใครสนใจอยู่ดี ไม่  มีเพียง 

การล่องเรือหาปลาเท่านั้นที่สำคัญ แม้ว่าจริง  ๆ  แล้วมันเป็นการกระทำ 

ที่ไร้จุดหมายยิ่งนักก็ตาม เหยื่อล่อที่หย่อนลงไปกลางน้ำในความลึกแค่ 

หกฟุตน่ะไม่มีทางจับตัวอะไรได้อยู่แล้ว”

คนพายเรือเงยศีรษะขึ้นจ้องมองนางอย่างไม่พอใจ ก่อนจะคำราม 

ด้วยความหงุดหงิดอย่างหนัก คอนด์วิรามูรส์ฉีกยิ้มอวดฟันซี่เล็กของตน 

อย่างพอใจ เรือยังคงเคลื่อนที่ต่อไปอย่างเชื่องช้า ทว่าคนพายกลับโมโห 

ขึ้นมาเสียแล้ว

คอนด์วิรามูรส์เอนร่างลงไปพิงม้านั่งหลังเรือและยกขาขึ้นไขว่ห้าง 

โดยไม่สนใจชายกระโปรงที่เลิกสูงขึ้น

ชายผมเทาคำรามพรอ้มกำฝา่มอืขรขุระทีจ่บัไมพ้ายอยูแ่นน่ และแสรง้ 

ทำเป็นจ้องมองสายเบ็ด เห็นได้ชัดว่าเขาไม่คิดจะพายเรือให้เร็วขึ้นสักนิด  

นักเวทฝึกหัดจึงได้แต่ถอนหายใจอย่างปลดปลงและเบนความสนใจไปยัง 

ท้องฟ้าแทน

หูพายบนตัวเรือส่งเสียงลั่นเอี๊ยดอ๊าด หยดน้ำเปล่งประกายมากมาย 
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ร่วงหล่นลงมาจากปลายไม้พาย

ทันใดนั้นเส้นขอบของเกาะแห่งหนึ่งก็ปรากฏขึ้นเลือนรางท่ามกลาง 

สายหมอกที่จางหายไปอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับยอดหอคอยหินทรงแหลม 

สีทะมึนที่ตั้งตระหง่านดั่งเสาหินต้นใหญ่ แม้ว่าคนพายเรือแสนหยาบคาย 

จะยังคงหันหน้าตรงไปและไม่ได้เหลียวหลังกลับมามอง  แต่เขาก็รู้ด้วย 

วิธีใดก็ไม่ทราบว่าพวกเขาใกล้ถึงจุดหมายกันแล้ว เขาวางไม้พายลงบน 

กราบเรือโดยไม่เร่งรีบ  แล้วหยัดร่างลุกขึ้นและเริ่มชักรอกเบ็ดกลับมา  

ส่วนคอนด์วิรามูรส์ที่ยังคงนั่งไขว่ห้างอยู่เพียงผิวปากและแหงนหน้าขึ้นมอง 

ท้องฟ้า

เมื่อชักรอกกลับมาเสร็จแล้ว เขาก็ตรวจดูเหยื่อที่มีลักษณะคล้าย 

ช้อนทองเหลืองขนาดใหญ่ติดตะขอสามง่ามและพู่ขนแกะสีแดง

“อุ๊ย  ๆ” คอนด์วิรามูรส์เอ่ยเสียงหวาน “จับอะไรไม่ได้เลยหรือนี่  

น่าเสียดายจริง  ๆ ข้าละอยากรู้จริง  ๆ  ว่าทำไมเราถึงโชคร้ายกันถึงเพียงนี้  

บางทีเรือนี่อาจจะแล่นเร็วไปหรือเปล่า”

ชายผมเทามองนางด้วยสายตาแสดงออกถึงความชั่วร้ายนานัปการ  

เขาหย่อนตัวลงนั่ง ขากเสมหะ ถ่มมันลงไปเหนือกราบข้าง ก่อนจะใช้ 

มือใหญ่ตะปุ่มตะป่ำของตนฉวยไม้พายขึ้นมาและเอนหลังอย่างแรง ไม้พาย 

ตกกระทบกับผิวน้ำและส่งเสียงระรัวอยู่ ในหูพาย  จากนั้นเรือทั้งลำ 

ก็พุ่งทะยานผ่านผืนทะเลสาบไปราวกับลูกธนู ส่งผลให้สายน้ำขึ้นฟองและ 

เกิดเสียงดังซ่าบริเวณหัวเรือ ส่วนบริเวณท้ายเรือก็มีน้ำไหลเชี่ยวกราก  

ยังคำรามไม่ทันจบดี ชายผมเทาก็พาข้ามผ่านระยะทางประมาณหนึ่งในสี่ 

ช่วงศรที่ขวางกั้นระหว่างพวกเขากับเกาะตรงหน้า แถมตัวเรือยังพุ่งฉิวขึ้นไป 

บนพื้นกรวดอย่างรุนแรงเสียจนร่างของคอนด์วิรามูรส์เซถลาลงมาจากที่นั่ง

ชายผมเทาพึมพำเสียงต่ำ ขากเสมหะ และถ่มมันออกมา นักเวท 

ฝึกหัดรู้ดีว่าการกระทำดังกล่าวแปลความหมายเป็นภาษาอารยชนได้ว่า  

ออกไปจากเรือข้าเสีย นางแม่มดใจร้อน นอกจากนี้นางยังรู้ด้วยว่าอีกฝ่าย 

คงไม่มีทางตรงมาอุ้มนางขึ้นไปบนฝั่งแน่ นางจึงถอดรองเท้าแตะของตนออก  

ยกชายกระโปรงขึ้นสูงอย่างยียวน  ก้าวลงจากเรือ  และจำต้องกลั้น 
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เสียงสบถไว้เมื่อโดนเปลือกหอยแมลงภู่ตำเท้าเข้าให้

“ขอบใจนะ” นางเอ่ยลอดไรฟันที่ขบแน่น “ที่ช่วยพายเรือมาส่ง”

นางเดินเท้าเปล่าตรงไปยังขั้นบันไดหินทันทีโดยไม่รอเสียงคำรามตอบ 

และไม่หันหลังกลับไปอีกเลย ความรู้สึกอึดอัดและปัญหาทั้งหมดของนาง 

พลันระเหยหายไปอย่างไร้ร่องรอย โดยมีความรู้สึกตื่นเต้นที่เพิ่มมากขึ้น 

เรื่อย  ๆ  เข้ามาแทนที่ นางอยู่ที่นี่แล้ว บนเกาะอินิสวิเตรแห่งทะเลสาบ 

ล็อกเบลสต์ นางยืนอยู่บนที่ที่เกือบจะเป็นตำนาน และมีเพียงผู้ที่ถูกเลือก 

ไม่กี่คนเท่านั้นเคยได้มาเยือน

สายหมอกยามเช้าจางหายไปหมดแล้ว และดวงอาทิตย์สีแดงก็เริ่ม 

จะฉายแสงจ้าผ่านผืนฟ้าขมุกขมัวมา ฝูงนกนางนวลบินวนอยู่เหนือเชิงเทิน 

พลางกู่ร้องไม่หยุด ก่อนจะบินฉิวผ่านไปอย่างรวดเร็ว

ผูท้ีย่นืพงิรปูปัน้คเิมราหมอบรา่งแยกเขีย้วอยูบ่นยอดบนัไดซึง่ทอดตรง 

จากชายหาดมาสู่บริเวณระเบียงคือนิมเว

หรือท่านหญิงแห่งทะเลสาบ

นางเป็นหญิงสาวที่งดงาม แต่มีรูปร่างเตี้ย น่าจะสูงไม่เกินห้าฟุตด้วยซ้ำ  

คอนด์วิรามูรส์เคยได้ยินมาว่าตอนที่นางยังเด็ก นางเคยถูกเรียกขานว่า  

‘ยายเตี้ย’ มาก่อน และในยามนี้นางก็รู้แล้วว่าชื่อเล่นนั้นช่างเหมาะสมยิ่งนัก  

แต่ในขณะเดียวกัน นางก็มั่นใจว่าคงไม่มีใครกล้าเรียกขานจอมเวทหญิง 

ร่างเล็กด้วยชื่อดังกล่าวมาอย่างน้อย ๆ ก็ครึ่งศตวรรษได้

“ข้าคือคอนด์วิรามูรส์ ทิลลี” นางแนะนำตัวพร้อมค้อมกายให้ด้วย 

ท่าทีเขินอายเล็กน้อย เพราะยังถือรองเท้าแตะอยู่ในมือ “ข้ารู้สึกยินดียิ่งนัก 

ที่ได้มาเยือนเกาะของท่าน ท่านหญิงแห่งทะเลสาบ”

“นมิเว” จอมเวทหญงิรา่งเลก็แกใ้ห ้ “แคน่มิเวกพ็อแลว้ ขา้มตำแหนง่ 

และยศศักดิ์ต่าง ๆ ไปเถอะ ท่านหญิงทิลลี”

“เช่นนั้นท่านเรียกข้าว่าคอนด์วิรามูรส์ก็พอ”

“มากับข้าสิ คอนด์วิรามูรส์ มาคุยกันขณะกินอาหารเช้าเถอะ ข้าว่า 

เจ้าคงจะหิวน่าดู”
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“ไม่ปฏิเสธ”

อาหารเช้ามื้อนั้นมีทั้งเนยแข็งสดสีขาว ไข่ นม และขนมปังข้าวกล้องสาล ี

ที่สาวใช้วัยเยาว์ผู้แสนเงียบขรึมซึ่งเนื้อตัวเต็มไปด้วยกลิ่นแป้งสองคนเป็น 

ผู้นำมาเสิร์ฟ คอนด์วิรามูรส์ลงมือกินท่ามกลางสายตาของจอมเวทร่างเล็ก 

ที่จ้องมองนาง

“หอคอยแห่งนี้” นิมเวเอ่ยช้า ๆ พลางเฝ้าสังเกตทุก  ๆ การเคลื่อนไหว 

และอาหารแทบทุกคำที่นางส่งเข้าปาก “มีด้วยกันทั้งหมดหกชั้น และ 

หนึ่งในนั้นก็เป็นชั้นใต้ดิน ชั้นของเจ้าคือชั้นที่สองที่อยู่เหนือผืนดินขึ้นไป  

ซึ่งมีเครื่องอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตเตรียมไว้พร้อมสรรพ  

อย่างที่ เจ้าเห็น  ชั้นล่างนี้คือพื้นที่สำหรับต้อนรับแขก  ที่พักของเหล่า 

ข้ารับใช้เองก็ตั้งอยู่บนชั้นนี้ด้วยเช่นกัน ส่วนที่ชั้นใต้ดิน ชั้นหนึ่ง และ 

ชั้นสามนั้นเป็นที่ตั้งของห้องทดลอง ห้องสมุด และหอศิลป์ เจ้าเข้าออก 

ชั้นและห้องต่าง ๆ  ตามที่ข้ากล่าวได้อย่างอิสระ นอกจากนี้เจ้ายังใช้งานห้อง 

และสิ่งของในห้องนั้นได้อย่างอิสระด้วยเช่นกัน จะใช้อย่างไรและเมื่อไหร่ 

ก็ได้”

“เข้าใจแล้ว ขอบคุณท่านมาก”

“ส่วนชั้นบนสุดทั้งสองชั้นนั้นเป็นที่ตั้งของห้องพักและห้องเรียน 

ส่วนตัวของข้า ซึ่งถือเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เกิดความ 

เข้าใจผิดใด  ๆ ข้าจึงขอแจ้งว่าที่ข้าต้องบอกเช่นนี้เป็นเพราะข้าอ่อนไหว 

ต่อเรื่องนี้มากทีเดียว”

“ข้าจะเคารพความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างแน่นอน”

นิมเวหันหน้าไปทางหน้าต่างที่ยังคงเผยให้เห็นคนพายเรือจอมคำราม  

ดูเหมือนเขาจัดการสัมภาระของคอนด์วิรามูรส์เรียบร้อยแล้ว และบัดนี้ 

ก็กำลังขนย้ายคันเบ็ด รอก แห กระชอน และเครื่องมือตกปลาชนิดอื่น  ๆ   

ขึ้นไปบนเรืออยู่

“ข้าค่อนข้างหัวโบราณ” นางกล่าวต่อ “แต่ข้าก็ชินกับการใช้งานของ 

บางอย่างแต่เพียงผู้เดียวเสียแล้ว คล้าย  ๆ  กับการใช้แปรงสีฟันนั่นแหละ  



21

อันเดรย์ ซาพคอฟสกี

ห้องส่วนตัว ห้องสมุด และห้องน้ำของข้า รวมถึงฟิชเชอร์ คิง เองก็ด้วย  

อย่าคิดใช้ประโยชน์จากฟิชเชอร์ คิง เป็นอันขาด”

คอนด์วิรามูรส์เกือบจะสำลักนมเข้าให้ สีหน้าของนิมเวยังคงนิ่งเรียบ 

ไม่แสดงอารมณ์ใด ๆ  

“และถ้า...” นางเอ่ยต่อก่อนที่หญิงสาวอีกคนจะทันพูดอะไรออกมา  

“ถ้าเกิดเขาคิดจะใช้ประโยชน์จากเจ้า ก็จงปฏิเสธเขาไปเสีย”

ในที่สุดคอนด์วิรามูรส์ก็กลืนนมลงคอไปได้ นางรีบพยักหน้าอย่าง 

ว่องไวขณะยั้งตัวเองไม่ให้เอ่ยความเห็นใดไป นางเกือบจะหลุดปากพูด 

ออกไปแล้วว่านางไม่สนใจพวกคนตกปลา โดยเฉพาะพวกคนกักขฬะ 

ที่มีเส้นผมสีขาวยุ่งเหยิงดั่งก้อนเนยแข็ง

“ดี” นิมเวลากเสียงเนิบ “เท่านี้การอารัมภบทก็จบลงแล้ว ได้เวลา 

เข้าเรื่องกันเสียที เจ้าไม่อยากรู้หรือว่าเหตุใดข้าถึงเจาะจงเลือก  เจ้า  จาก 

บรรดาผู้สมัครทั้งหลาย”

คอนด์วิรามูรส์แสร้งทำท่าทีครุ่นคิดหาคำตอบเพียงเพื่อไม่ให้ตนเอง 

ดูมั่นอกมั่นใจจนเกินไป ทว่านางก็ตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าหากนางแสร้ง 

ถ่อมตัวกับนิมเวแม้เพียงเล็กน้อย ความไม่จริงใจนี้จะต้องทำให้อีกฝ่ายรู้สึก 

ไม่พอใจอย่างแน่นอน

“เพราะข้าคือนักอ่านฝันที่เก่งฉกาจที่สุดในสถาบัน” นางตอบด้วย 

น้ำเสียงเยือกเย็น ไม่เพ้อฝัน ไร้ซึ่งวี่แววโอ้อวด “และข้าก็เป็นผู้ทำนายฝัน 

ฝีมือดีเป็นอันดับสองในชั้นปีที่สาม”

“ข้าเกือบจะรับคนที่ได้อันดับหนึ่งแล้ว” นิมเวพูดขวานผ่าซากโดย 

ไม่อ้อมค้อม “แต่อนิจจา พวกเขากลับบอกข้าว่าคนทะเยอทะยานผู้นั้น 

หัวรั้นนัก เพราะนางเป็นบุตรสาวของคนสำคัญสักคนหนึ่ง พอเป็นเรื่อง 

ศาสตร์การทำนายฝันและการแปลฝันแล้ว คอนด์วิรามูรส์ที่รัก เจ้าก็น่าจะ 

รู้ดีนี่ว่าพรสวรรค์เช่นนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้  กระทั่งนักอ่านฝันที่เก่งกาจ 

ที่สุดก็อาจจะประสบกับความล้มเหลวได้เช่นกัน”

คอนด์วิรามูรส์เก็บคำโต้แย้งที่ว่านางนับความล้มเหลวของตัวเองได้ 

โดยใชน้ิว้มอืเพยีงขา้งเดยีวเอาไว้ ถงึอยา่งไร นางกก็ำลงัคยุอยูก่บัปรมาจารย ์ 



22

ท่านหญิงแห่งทะเลสาบ

แถมศาสตราจารย์คนหนึ่งที่สถาบันของนางซึ่งมีสถานะเป็นผู้รู้รอบด้าน 

ยังเคยกล่าวเอาไว้ด้วยว่า “พวกเจ้าจะต้องตระหนักรู้ถึงขีดจำกัดของตนเอง 

ให้ดี”

นิมเวผงกศีรษะน้อย ๆ เพื่อชื่นชมความเงียบงันของนาง

“ข้าขอข้อมูลมาจากสถาบันแล้ว” นางเอ่ยหลังจากผ่านไปครู่หนึ่ง  

“ดังนั้นข้าจึงรู้ว่าเจ้าไม่ได้ทำนายฝันโดยใช้ยาหลอนประสาทช่วย ซึ่งข้ารู้สึก 

พอใจเป็นอย่างมาก เพราะข้าเกลียดยากล่อมประสาท”

“ข้าทำนายฝันได้โดยไม่ต้องใช้ยาใด  ๆ” คอนด์วิรามูรส์ยืนยันอย่าง 

ทะนงตน “สิ่งที่ข้าต้องใช้มีเพียงตะขอเกี่ยวเท่านั้น”

“ว่าอย่างไรนะ”

“ตะขอเกี่ยวไงเจ้าคะ” นักเวทฝึกหัดกระแอมไอ “ข้าหมายถึงวัตถุ 

ที่มีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่ข้าต้องฝันถึงไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง อย่างเช่น 

พวกสิ่งของหรือรูปภาพ...”

“รูปภาพหรือ”

“ใช่แล้ว ข้าทำนายฝันจากรูปภาพได้ดีทีเดียว”

“โอ้” นิมเวยิ้ม “งั้นก็ดีเลย ถ้าใช้รูปภาพได้ งั้นก็คงไม่น่ามีปัญหา 

อะไร และถ้าหากนักอ่านฝันอันดับหนึ่งและผู้ทำนายฝันอันดับสองของเรา 

กินมื้อเช้าจนอิ่มหนำดีแล้ว ข้าจะอธิบายเหตุผลอื่น  ๆ  ที่ทำให้ข้าตัดสินใจ 

เลือกเจ้ามาเป็นผู้ช่วยของข้าให้เจ้าฟังเดี๋ยวนี้”

ไอเย็นแผ่กระจายออกมาจากกำแพงหิน  เป็นความเย็นที่แม้แต่ 

ผ้าม่านผืนหนักหรือไม้บุผนังสีเข้มก็ไม่อาจบรรเทาลงได้  กระทั่งพื้นหิน 

ยังส่งไอเย็นผ่านพื้นรองเท้าแตะมายังฝ่าเท้าของนาง

“หลังประตูบานนั้น” นิมเวชี้ทางด้วยท่าทีฉาบฉวย “คือห้องทดลอง  

อย่างที่ข้าบอกไปก่อนหน้านี้ เจ้าใช้มันได้ตามสบาย แต่แน่นอนว่าข้าคง 

ต้องขอแนะนำให้ระวังตัวและประมาณตนเอาไว้ โดยเฉพาะหากเจ้าพยายาม 

จะสั่งให้พวกไม้กวาดหิ้วถังน้ำไปด้วยตนเอง”

คอนด์วิรามูรส์หัวเราะคิกคักอย่างสุภาพ แม้ว่ามุกตลกนั้นจะเป็น 

มุกที่เก่ามากก็ตาม ถึงอย่างไร เหล่าวิทยากรทั้งหลายก็มักจะชอบเสริม 
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มุกตลกเกี่ยวกับความยากลำบากของเหล่าลูกศิษย์ของจอมเวทในตำนาน 

เข้าไปในคำชี้แนะของตนเสมออยู่แล้ว

ขั้นบันไดอันคดเคี้ยวนั้นทอดยาวสูงขึ้นไปดั่งงูทะเลและลาดชัน 

เป็นอย่างมาก พวกนางยังไม่ทันจะไปถึงจุดหมาย คอนด์วิรามูรส์ก็เหงื่อ 

โซมกายและหอบหายใจอย่างหนัก ส่วนนิมเวกลับไม่แสดงอาการเหนื่อย 

แม้แต่น้อย

“เชิญทางนี้” นางเปิดประตูไม้โอ๊ก “ก้าวระวังด้วย”

คอนด์วิรามูรส์ก้าวเข้าไปและสูดลมหายใจดังเฮือก

ห้องโถงแห่งนี้เป็นหอศิลป์สำหรับจัดแสดงภาพ ผนังทุกด้านล้วน 

ปกคลุมด้วยภาพวาดต่าง  ๆ  นานาตั้งแต่พื้นจรดเพดาน บรรดาภาพวาด 

ที่แขวนห้อยอยู่นั้นมีทั้งภาพวาดสีน้ำมันที่ใหญ่และเก่าจนลอกแตกเป็นริ้ว  

ภาพวาดขนาดเล็ก ภาพพิมพ์เก่าจนเหลือง ภาพพิมพ์ลายแกะ ภาพวาด 

สีน้ำเลือนราง และภาพวาดสีซีเปีย นอกจากนี้ยังมีภาพวาดสีกวอชและ 

เทมเปอราสีสันสดใส ภาพพิมพ์สีน้ำลายเส้นสุดประณีต ภาพพิมพ์กัดกรด  

ภาพพิมพ์หิน และภาพพิมพ์ผิวนูนที่ดูแตกต่างกันออกไป โดยมีจุดสีดำ 

อันโดดเด่นดึงดูดสายตาผู้ชมได้เป็นอย่างดี

นิมเวหยุดยืนหน้ารูปภาพที่แขวนอยู่ใกล้กับประตูที่สุด นั่นเป็น 

ภาพวาดของคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังรวมตัวกันใต้ต้นไม้ใหญ่ นางจ้องมอง 

ผืนผ้าใบ ก่อนจะหันมามองคอนด์วิรามูรส์ สายตาที่มักจะดูไร้อารมณ์ 

อยู่เป็นนิจของนางกลับเต็มเปี่ยมด้วยคำพูดมากมายอย่างน่าประหลาด

“แดนดิไลออน”  เมื่อตระหนักได้ว่าอีกฝ่ายกำลังคาดหวังสิ่งใด  

นกัเวทฝกึหดัจงึไมป่ลอ่ยใหน้างตอ้งเฝา้คอยอกี “กำลงัขบัรอ้งลำนำอยูภ่ายใต ้

ต้นโอ๊กเบลโอเบริสเจ้าค่ะ”

นิมเวแย้มยิ้มและพยักหน้า จากนั้นก็ก้าวเท้าไปหยุดยืนอยู่หน้า 

ภาพวาดถัดไป นี่เป็นภาพสีน้ำเชิงสัญลักษณ์นิยม มันคือภาพเงาร่างของ 

สตรีสองคนซึ่งยืนอยู่บนเนิน หมู่นกนางนวลบินวนอยู่เหนือหัวพวกนาง  

ส่วนที่ด้านล่างนั้นคือเงาร่างมืดมิดที่เรียงตัวกันเป็นขบวนบนไหล่เขา

“ซิริกับทริซ เมริโกลด์ นี่เป็นภาพนิมิตที่แคร์มอเรห์น”
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นิมเวยิ้ม พยักหน้า และก้าวเท้าไปที่ภาพวาดถัดไปอีกครั้ง คราวนี้ 

เป็นภาพของคนขี่ม้าที่กำลังห้อตะบึงไปตามถนนสายใหญ่ รายล้อมด้วย 

ต้นเอลเดอร์บิดเบี้ยวซึ่งแผ่กิ่งก้านมาทางเขา คอนด์วิรามูรส์รู้สึกสั่นสะท้าน 

ไปทั้งร่าง

“นี่คือซิริ ...อืม...น่าจะเป็นตอนที่นางขี่ม้าไปหาเกรอลท์ที่ไร่ของ 

ฮาล์ฟลิงนามฮอฟไมเออร์”

ถัดไปเป็นภาพวาดสีน้ำมันดำคล้ำ ฉากการต่อสู้ฉากหนึ่ง

“เกรอลท์กับคาเฮียร์กำลังป้องกันสะพานข้ามแม่น้ำยารูกาอยู่เจ้าค่ะ”

ต่อจากนั้นทุกสิ่งทวีความรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม

“เยนเนเฟอร์กับซิริ นี่เป็นตอนที่พวกนางได้พบกันเป็นครั้งแรก 

ที่วิหารแห่งเมลิเทเล ต่อมาคือภาพของแดนดิไลออนและนางไม้เอธเน 

ในป่าโบรคิลอน และภาพคณะเดินทางของเกรอลท์ท่ามกลางพายุหิมะ 

ในช่องเขามัลเลอร์—”

“ยอดเยี่ยม วิเศษจริง ๆ” นิมเวเอ่ยขัด “เจ้ามีความรู้เกี่ยวกับตำนาน 

ดีมากทีเดียว ทีนี้เจ้าก็คงรู้เหตุผลอีกข้อที่เจ้าได้มาที่นี่ไม่ใช่ใครอื่นแล้วสินะ”

เหนือโต๊ะไม้มะเกลือที่พวกนางนั่งอยู่มีผืนผ้าใบขนาดใหญ่ซึ่งวาดเป็นภาพ 

ศึกการต่อสู้แห่งเบรนนาแขวนอยู่ นั่นเป็นภาพวาดของฉากการต่อสู้ที่สำคัญ 

ที่สุด  หรือก็คือฉากการจบชีวิตเยี่ยงวีรบุรุษอันแสนน่าสะอิดสะเอียน 

ของใครสักคน  ภาพวาดนี้จะต้องเป็นผลงานของนิโคไล  เซอร์โตซา  

อย่างไม่ต้องสงสัย ดังที่จะเห็นได้จากบรรยากาศ  รายละเอียดที่ได้รับ 

การใส่ใจเป็นอย่างดี และการใช้แสงสีของผู้เป็นศิลปิน

“ใช่แล้ว ข้าทราบตำนานเรื่องวิทเชอร์และวิทเชอร์สาวดี” คอนด์- 

วิรามูรส์กล่าวตอบ “และข้าก็กล้าพูดออกมาโดยไม่ลังเลเลยว่าข้าทราบ 

ตำนานนี้อย่างทะลุปรุโปร่ง ตอนที่ข้ายังเด็ก ข้าชอบเรื่องเล่าเรื่องนี้มาก  

ถึงขั้นหมกมุ่นเลยก็ว่าได้ ข้าเคยฝันว่าได้เป็นเยนเนเฟอร์ด้วยซ้ำ แต่พูด 

ตามตรงนะเจ้าคะ ไม่ว่าจะเป็นรักแรกพบหรือความลุ่มหลงอย่างรุนแรง... 

ความรักของข้าก็ไม่เคยยั่งยืนเลย”
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นิมเวเลิกคิ้ว

“ข้าได้รู้จักกับเรื่องเล่านั้นเป็นครั้งแรก”  คอนด์วิรามูรส์เอ่ยต่อ  

“ในรูปแบบของเรื่องย่ออันโด่งดัง หรือก็คือฉบับที่จัดทำขึ้นสำหรับเด็ก  

มันเป็นฉบับที่ตัดเฉพาะ  เพรซี  (บทคัดย่อ) และชำระล้างพวก  อัด อูซัม  

เดลฟีนี (ส่วนที่ไม่เหมาะสม) ออกไปหมดแล้ว ต่อมาข้าได้ศึกษาเรื่องเล่า 

ที่ผู้คนเรียกกันว่าเป็นฉบับสมบูรณ์และจริงจัง  เป็นฉบับที่ ได้รับการ 

ขยายความจนเกินความจำเป็น บางส่วนถึงขั้นเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำ จากนั้น 

ความคลั่งไคล้ของข้าก็ถูกแทนที่ด้วยความตระหนักรู้ ส่วนความปรารถนา 

อันแรงกล้าของข้าก็กลายเป็นความรู้สึกที่คล้ายกับการถูกจับคลุมถุงชน  

ท่านคงจะรู้ใช่ไหมว่าข้าหมายถึงอะไร”

นิมเวพยักหน้าน้อย ๆ จนแทบมองไม่เห็นเป็นการยืนยันว่านางเข้าใจดี

“สรุปคือข้าชอบตำนานที่ยึดโยงกับแบบแผนอย่างที่ตำนานควรจะเป็น 

มากกว่าตำนานที่เอาความจริงมาปะปนกับนิทาน และอย่าได้พยายาม 

นำข้อเท็จจริงเชิงประวัติศาสตร์อันแสนโสมมมาผสานรวมกับหลักศีลธรรม 

จรรยาอันเรียบง่ายทว่าเลิศเลอเชียว ข้าชอบตำนานที่ไม่มีการเสริมตอนจบ 

โดยเหล่าผู้รวบรวมความรู้ นักโบราณคดี และนักประวัติศาสตร์ทั้งหลาย  

หรือพูดง่าย  ๆ  ก็คือ ข้าชอบเรื่องเล่าที่เล่าถึงองค์ชายซึ่งปีนป่ายขึ้นไปบน 

ยอดเขาแก้วเพื่อมอบจุมพิตให้องค์หญิงนิทรา และเมื่อนางตื่นขึ้น ทั้งสอง 

ก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขชั่วนิรันดร์ ตำนานควรจะจบลงแบบนี้ 

และไม่ควรจบแบบอื่น...ว่าแต่ใครเป็นคนวาดภาพเหมือนของซิริภาพนั้นหรือ  

ภาพเต็มตัวนั่นน่ะ”

“ไม่มีภาพวาดของซิริอยู่แม้แต่ภาพเดียว” น้ำเสียงของจอมเวทหญิง 

ตัวเล็กฟังดูจริงจังจนเกือบจะเข้าขั้นเย็นชา “ไม่ว่าจะที่นี่หรือที่อื่นใดบนโลก 

ใบนี้ ไม่มีภาพเหมือนของนางรอดมาจนป่านนี้ กระทั่งภาพวาดขนาดเล็ก 

ที่วาดโดยผู้ที่เคยได้พบเห็น รู้จัก หรือยังจำซิริได้ก็ไม่มีเหลืออยู่เลยแม้แต่ 

เพียงภาพเดียว ภาพวาดเต็มตัวนั้นเป็นภาพวาดของพาเวตตา  มารดา 

ของซิริ และมันก็วาดโดยรูอิซ ดอร์ริต ศิลปินหลวงแห่งราชวงศ์ซินทรา  

เป็นที่รู้กันดีว่าดอร์ริตนั้นเคยวาดภาพเหมือนของซิริตอนที่นางอายุเก้าขวบ  
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และเป็นภาพเต็มตัวเสียด้วย แต่น่าเสียดายที่ภาพผ้าใบผืนนั้น หรือที่เรียก 

กันว่าภาพ  ราชธิดากับสุนัขเกรย์ฮาวนด์  กลับสูญหายไป เอาละ กลับมา 

ที่เรื่องตำนานและทัศนคติที่ เจ้ามีต่อมันดีกว่า ในความคิดเห็นของเจ้า  

เจ้าคิดว่าตำนานควรลงเอยเช่นไร”

“ควรจะจบอย่างมีความสุขสิเจ้าคะ” คอนด์วิรามูรส์กล่าวอย่างมั่นใจ  

“ฝ่ายดีหรือฝ่ายธรรมะควรเป็นฝ่ายชนะ ฝ่ายชั่วควรถูกลงโทษเพื่อให้เป็น 

เยี่ยงอย่าง ส่วนคนที่รักกันก็ควรได้อยู่ด้วยกันจวบจนวันสุดท้ายของชีวิต  

แล้วก็ไม่มีวีรบุรุษคนไหนสมควรตายทั้งสิ้น! ว่าแต่ตำนานของซิริมีจุดจบ 

อย่างไรหรือเจ้าคะ”

“นั่นสิ อย่างไรกันนะ”

คอนด์วิรามูรส์นิ่งงันไปชั่วครู่หนึ่ง นางไม่คิดว่าจะถูกถามกลับแบบนี ้ 

นางสัมผัสได้ว่านี่คือบททดสอบหรือไม่ก็กับดัก นางจึงไม่เอ่ยอะไรออกมา  

เพราะไม่อยากตอบผิด

ตำนานของซิริมีจุดจบอย่างไรรึ ใคร ๆ ก็รู้ไม่ใช่หรือไง

นางจ้องมองภาพสีน้ำเฉดสีเข้มซึ่งเป็นภาพของเรือบรรทุกรูปร่าง 

ไม่แน่ไม่นอนลำหนึ่งที่กำลังลอยละล่องบนผิวทะเลสาบซึ่งปกคลุมไปด้วย 

หมอก ส่วนผู้ที่กำลังใช้ไม้ถ่อด้ามยาวพายเรืออยู่นั้นก็คือสตรีนางหนึ่ง 

ที่มองเห็นเป็นเพียงเงาร่างสีดำเท่านั้น

ตำนานจบลงเพียงเท่านี้ จบลงดื้อ ๆ เช่นนี้แหละ

นิมเวเหมือนจะอ่านความคิดของนางออก

“ยังไม่แน่นักหรอก คอนด์วิรามูรส์ ยังไม่แน่นักหรอกนะ”

“ข้าได้ยินตำนานเรื่องนี้” นิมเวเริ่มเล่า “จากปากของนักเล่านิทานพเนจร 

คนหนึ่ง ข้าเป็นเด็กบ้านนอก เป็นลูกสาวคนที่สี่ของช่างซ่อมล้อเกวียน 

ประจำหมู่บ้าน ช่วงเวลาที่นักเล่านิทานหรือขอทานพเนจรนามพ็อกวิซด์ 

มาพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านของเรานั้นถือเป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดในชีวิต 

วัยเด็กของข้าเลย เพราะพวกเราจะหยุดพักจากการทำงานในแต่ละวันได้  

และได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์อันโด่งดัง รวมทั้งได้เห็นโลกอันห่างไกลผ่าน 
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ดวงตาแห่งจิตวิญญาณ มันคือโลกที่ช่างสวยงามและน่าพิศวง...ทั้งไกลห่าง 

และน่าพิศวงยิ่งกว่าตลาดในตัวเมืองที่อยู่ห่างจากพวกเราไปเก้าไมล์เสียอีก...

“ตอนนั้นข้ามีอายุประมาณหกหรือเจ็ดขวบได้ พี่สาวคนโตของข้า 

อายุสิบสี่ปี แต่หลังของนางก็เริ่มจะค่อมจากการคลอดบุตรเสียแล้ว นี่แหละ 

คือชะตาชีวิตของหญิงสาวชาวบ้าน! เด็กสาวทุกคนในหมู่บ้านของเราจะถูก 

เตรียมความพร้อมสำหรับเรื่องเหล่านั้นตั้งแต่เด็ก ๆ! เราต้องก้มตัวอยู่ตลอด  

ก้มตัวอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้น  ต้องก้มตัวและทำงานกันหลังขดหลังแข็ง  

แถมทันทีที่คลอดบุตรเสร็จก็ยังต้องถูกผู้เป็นสามีบังคับให้เลี้ยงดูบุตรทั้งที่ 

ท้องยังบวมเป่งอีกต่างหาก

“ทว่านิทานของขอทานผู้นั้นกลับทำให้ข้าเริ่มนึกปรารถนาในบางสิ่ง 

บางอย่างที่ไม่ใช่เพียงแค่การก้มตัวทำงานหนักอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ทำให้ข้า 

เริ่มนึกฝันถึงสิ่งอื่น  ๆ  นอกเหนือไปจากเรื่องฤดูเกี่ยวกับสามีและบุตร  

หนังสือเล่มแรกทีข่า้ใช้เงนิที่ได้จากการนำผลไม้จากพุม่ไม้มีหนามในป่าไปขาย 

ก็คือตำนานของซิริ เป็นฉบับที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมสำหรับเด็ก  

หรือก็คือฉบับ เพรซี อัด อูซัม เดลฟีนี อย่างที่เจ้าได้อธิบายไปอย่างชัดเจน 

เมื่อครู่นั่นแหละ มันนับเป็นฉบับที่เหมาะกับข้ามาก เพราะข้าเป็นนักอ่าน 

ฝีมือแย่ แต่ข้ารู้ดีตั้งแต่ตอนนั้นว่าอะไรคือสิ่งที่ข้าต้องการ ข้าอยากเป็น 

อย่างฟิลิปปา ไอล์ฮาร์ท เป็นอย่างเชย์ลา เดอ ทานคาร์วิลล์ เป็นอย่าง 

แอสไซร์ วาร์ อะนาฮิด...”

ทั้งคู่จ้องมองภาพสีกวอชของห้องโถงภายในปราสาท ซึ่งมีเหล่าสตรี 

มากหน้าหลายตานั่งล้อมรอบโต๊ะตัวหนึ่งอยู ่ ภาพนี้วาดขึ้นโดยใช้ค่าต่างแสง1 

อย่างละเอียดลออ สตรีเหล่านี้ต่างเป็นบุคคลในตำนานทั้งสิ้น

“ในสถาบันที่ข้าได้เข้าไปเล่าเรียน  — หลังจากพยายามถึงสองครั้ง”  

นิมเวกล่าวต่อ “ข้าได้ศึกษาแต่เพียงตำนานเกี่ยวกับภาคีอันยิ่งใหญ่นี้ 

ในชั้นเรียนประวัติศาสตร์เวทมนตร์เท่านั้น ในทีแรกข้าไม่มีเวลาหาอะไร 

มาอ่านเพื่อความบันเทิงเลย ข้าต้องตั้งใจเรียน เพื่อที่จะได้...ตามเหล่า 

1 ค่าความตัดกันระหว่างความมืดกับความสว่าง
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บุตรสาวผู้เป็นที่รักของบรรดาท่านเคานต์และนายธนาคารทั้งหลายให้ทัน  

พวกที่มักจะได้ทุกอย่างมาง่าย ๆ และชอบหัวเราะเยาะใส่สาวบ้านนอก...”

นางเงียบไปและหักข้อนิ้วตน

“จนกระทั่งข้ามีเวลาอ่านหนังสือในที่สุด”  นางเล่าต่อ  “แต่แล้ว 

ข้าก็ได้ตระหนักว่าเรื่องราวการผจญภัยอันแสนยากลำบากของเกรอลท์และ 

ซิรินั้นทำให้ข้าเพลิดเพลินน้อยกว่าตอนยังเด็กมากนัก แถมข้ายังมีอาการ 

คล้าย ๆ เจ้าอีกต่างหาก เจ้าเรียกมันว่าอะไรนะ การถูกจับคลุมถุงชนใช่ไหม  

มันเป็นเช่นนั้นจนกระทั่ง...”

นางนิ่งเงียบไป ก่อนจะยกมือขึ้นลูบหน้า คอนด์วิรามูรส์ประหลาดใจ 

เมื่อสังเกตเห็นว่าฝ่ามือของท่านหญิงแห่งทะเลสาบกำลังสั่นไหวอยู่

“ข้าน่าจะอายุประมาณสิบแปดได้ ตอนที่...ตอนเกิดเรื่องบางอย่างขึ้น  

เป็นเรื่องที่ทำให้ข้ากลับมาคลั่งไคล้ตำนานของซิริอีกครั้ง  ทำให้ข้าเริ่ม 

เอาตัวเข้าไปข้องเกี่ยวกับมันอย่างจริงจังในฐานะนักวิชาการและเริ่มอุทิศชีวิต 

ให้กับมัน”

นักเวทฝึกหัดยังคงปิดปากเงียบ แม้ว่าความสงสัยจะเริ่มก่อตัวในใจ 

นางแล้วก็ตาม

“อย่าแสร้งทำเป็นไม่รู้ไปหน่อยเลย” นิมเวเอ่ยอย่างขมขื่น “ใคร  ๆ   

ก็รู้กันทั้งนั้นว่าท่านหญิงแห่งทะเลสาบคลั่งไคล้หลงใหลในตำนานของซิริ 

ถึงขั้นหมกมุ่น ผู้คนต่างพากันซุบซิบนินทาว่าเหตุใดงานอดิเรกไร้พิษภัย 

ธรรมดา  ๆ  จึงกลายสภาพเป็นอะไรสักอย่างที่ให้ความรู้สึกคล้ายกับการ 

เสพสารเสพติด หรือพูดง่าย  ๆ  ก็คือความลุ่มหลงจนขาดสติไปได้ ทว่า 

ในข่าวลือเหล่านั้นก็มีความจริงปนอยู่ เหมือนกัน คอนด์วิรามูรส์ที่รัก  

ปนอยู่มากทีเดียว! และในเมื่อข้าเลือกเจ้ามาเป็นผู้ช่วยแล้ว เจ้าเองก็ควรจะ 

คลั่งไคล้และหลงใหลมันเช่นเดียวกับข้า เพราะข้าต้องการให้เจ้าทำเช่นนั้น  

อย่างน้อย ๆ ก็ในตอนที่เจ้ายังอยู่ในช่วงฝึกงาน พอจะเข้าใจใช่ไหม”

นักเวทฝึกหัดพยักหน้า

“เจ้าคิดว่าเจ้าเข้าใจแล้วก็จริง” นิมเวเรียกสติกลับมาและสงบใจลงได้ 

อีกครั้ง “แต่ข้าขออธิบายให้เจ้าฟังทีละเล็กทีละน้อยอยู่ด ี และเมื่อเวลามาถึง 
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ข้าจะอธิบายทุกอย่างให้เจ้าฟัง แต่ในตอนนี้—”

นางหยุดพูดและมองทะเลสาบผ่านบานหน้าต่าง ตรงจุดที่ขอบเรือ 

ของฟิชเชอร์ คิง ยังคงโดดเด่นท่ามกลางผิวน้ำสีทองเปล่งประกาย

“ในตอนนี้ จงพักผ่อนเถิด ลองเดินดูในหอศิลป์ก็ได้ แล้วเจ้าจะได้ 

เจอสมุดใส่รูปกับกล่องเก็บภาพพิมพ์ลายสลักที่มีความเกี่ยวข้องกับตำนาน 

ในลิ้นชักหรือตู้โชว์ต่าง  ๆ ในห้องสมุดเองก็มีตำนานอยู่ทุกฉบับ ทั้งยังมี 

บทความเชิงวิชาการส่วนใหญ่อยู่ในนั้นด้วย ลองแบ่งเวลาให้มันสักหน่อย  

ตั้งใจมองดูและอ่านมันให้ดี ข้าอยากให้เจ้ามีวัตถุดิบสำหรับความฝันของเจ้า 

เสียบ้าง หรือที่เจ้าเรียกมันว่าตะขอเกี่ยวนั่นแหละ”

“ได้เจ้าค่ะ ว่าแต่ท่านหญิงนิมเว”

“ว่าไง”

“ภาพเหมือนสองภาพ...ที่แขวนอยู่ข้าง ๆ กันนี้...ก็ไม่ใช่ซิริหรือเจ้าคะ”

“ไม่มีภาพเหมือนของซิริหลงเหลืออยู่อีกต่อไป” นิมเวเอ่ยย้ำอย่าง 

ใจเย็น  “พวกศิลปินยุคหลัง  ๆ  มักจะวาดภาพนางไว้ในฉากหลังตาม 

จินตนาการของพวกเขาเท่านั้น ส่วนเรื่องรูปทั้งสอง ทางซ้ายน่าจะเป็นรูป 

ที่วาดตามหัวข้ออิสระ เพราะนั่นคือรูปของเอลฟ์หญิงนามลารา ดอร์เร็น  

เอบ เชียดาห์ล หรือบุคคลที่ผู้วาดไม่มีทางรู้จักได้ เพราะผู้ที่วาดภาพนี้ 

ขึ้นมาก็คือลิเดีย วาน เบรเดอวูร์ท บุคคลในตำนานที่เจ้าน่าจะคุ้นเคยดี  

ในสถาบันยังมีภาพวาดสีน้ำมันของนางเหลืออยู่ภาพหนึ่งเลย”

“ทราบแล้วเจ้าค่ะ แล้วอีกภาพหนึ่งเล่า”

นิมเวจ้องมองภาพนั้นอย่างยาวนาน  จ้องมองตรงไปที่ภาพของ 

เดก็สาวรปูรา่งเพรยีวบาง ผูม้เีสน้ผมสอีอ่นและมสีหีนา้เศรา้สรอ้ย นางอยูใ่น 

ชุดกระโปรงสีขาวพร้อมแขนเสื้อสีเขียว

“ภาพนี้ถูกวาดขึ้นโดยโรบิน แอนเดอริดา” นางว่าพลางหันหน้ามา 

สบตากบัคอนดว์ริามรูสต์รง ๆ “แตม่นัเปน็ภาพของใครกนันะ...เจา้บอกขา้ทสี ิ 

ผู้อ่านและทำนายฝันเอ๋ย อธิบายและเล่าความฝันของเจ้าให้ข้าฟังที”
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อาจารย์โรบิน แอนเดอริดา เป็นคนแรกที่มองเห็นและค้อมกายให้กับ 

องค์จักรพรรดิซึ่งกำลังเดินมาทางนี้ ส่วนสเตลลา คองกรีฟ เคาน์เตสแห่ง 

ลดิเดอรท์อลกย็นืขึน้และถอนสายบวัใหพ้ระองค์ พลางพยกัพเยดิใหเ้ดก็สาว 

ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้สลักลายทำแบบเดียวกับนาง

“ขอทักทาย สุภาพสตรีทั้งสอง” เอเมียร์ วาร์ เอ็มไรส์ ผงกศีรษะ  

“ขอทักทายเจ้าด้วย อาจารย์โรบิน งานไปถึงไหนแล้ว”

อาจารย์โรบินกระแอมไออย่างเขินอายและค้อมกายให้อีกครั้ง 

ขณะปาดนิ้วลงบนเสื้อตัวหลวมอย่างประหม่า  เอเมียร์รู้ดีว่าศิลปินผู้นี้ 

มีอาการกลัวที่โล่งอย่างรุนแรง เขาค่อนข้างขี้อายและไม่ค่อยกล้าเข้าสังคม  

แตใ่ครจะสนเรือ่งนัน้กนัเลา่ ทีส่ำคญักค็อืผลงานการวาดภาพของเขาตา่งหาก

องค์จักรพรรดิอยู่ในชุดเครื่องแบบประจำกองพันทหารองครักษ์ 

อิมเพรา หรือก็คือชุดเสื้อเกราะสีดำพร้อมผ้าคลุมปักลายซาลาแมนเดอร์ 

สีเงินที่เขานิยมสวมใส่ในยามเดินทาง เขามองรูปวาดเป็นอันดับแรก จากนั้น 

จึงค่อยมองนางแบบ ซึ่งเป็นเด็กสาวรูปร่างผอมบาง เจ้าของเส้นผมสีอ่อน 

และแววตาเศร้าโศก  นางสวมชุดกระโปรงสีขาว  แขนเสื้อเป็นสีเขียว  

ส่วนเครื่องประดับเพียงชิ้นเดียวที่นางสวมใส่อยู่ก็คือสร้อยคอเพอริโด2

“ยอดเยี่ยม” เขาตั้งใจพูดโพล่งออกมาลอย  ๆ  เพื่อไม่ให้ผู้อื่นรู้ว่า 

เขากำลงักลา่วชมใครอยู ่ “ยอดเยีย่มมาก อาจารย ์ วาดตอ่ไปเถดิ อยา่สนใจ 

ข้าเลย ส่วนเจ้า เคาน์เตส ขอข้าคุยด้วยหน่อย”

เขาเดินปลีกตัวไปทางหน้าต่างเป็นเชิงบังคับให้นางเดินตามมา

“ข้าต้องไปแล้ว” เขาเอ่ยเสียงเบา “มีธุระเรื่องงานราชงานหลวงน่ะ  

ขอบใจเจ้ามากสำหรับการต้อนรับ ส่วนนาง เรื่ององค์หญิง เจ้าทำได้ดีมาก 

จริง ๆ สเตลลา คู่ควรกับการสรรเสริญอย่างยิ่ง ทั้งเจ้าและนางเลย”

สเตลลา คองกรีฟ ถอนสายบัวลงต่ำอย่างสง่างาม

“ทรงเมตตาเรามากเกินไปแล้วเพคะ ฝ่าบาท”

“อย่าเพิ่งเอ่ยเช่นนั้นเลย”

2 พลอยสีเขียวมะกอก
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“โอ...” นางเม้มปากเล็กน้อย “ถึงเวลาแล้วหรือเพคะ”

“ถึงแล้ว”

“นางจะเป็นอย่างไรหรือ ท่านเอเมียร์”

“ขา้ไมรู่”้ เขากลา่ว “ในอกีสบิวนั ขา้จะเริม่บกุโจมตแีดนเหนอือกีครัง้  

นี่จะเป็นสงครามที่ดุเดือดอย่างยิ่ง วัทเทียร์ เดอ ริโดซ์ กำลังตรวจหาอุบาย 

และแผนสมคบคิดที่มีข้าเป็นเป้าหมายอยู่ ส่วนข้าเองก็อาจจะต้องใช้วิธีการ 

ขั้นเด็ดขาดเพราะเหตุผลแห่งรัฐ”

“แต่เด็กผู้นั้นไม่มีความผิดอะไรเลยนะเพคะ”

“ข้าบอกว่าเพราะเหตุผลแห่งรัฐไง  มันเกี่ยวกับความยุติธรรม 

เสียที่ไหน อย่างไรก็ตาม...” เขาโบกมือไปมา “ขอข้าคุยกับนางโดยลำพัง 

สักหน่อย  ขยับเข้ามาใกล้ข้าอีกนิดซิ  องค์หญิง  ใกล้อีก  อีกหน่อย  

ให้ดูกระฉับกระเฉงด้วย นี่เป็นคำสั่งจากองค์จักรพรรดิของเจ้า”

เด็กสาวถอนสายบัวลงต่ำ เอเมียร์จ้องมองนางขึ้น  ๆ  ลง  ๆ  ขณะย้อน 

นึกถึงการเข้าเฝ้าครั้งสำคัญในล็อกกริม เขานึกชื่นชม ไม่สิ นึกยกย่อง 

สเตลลา คองกรีฟ ที่เปลี่ยนลูกเป็ดขี้เหร่ให้กลายเป็นหญิงสูงศักดิ์ตัวน้อยได ้

ในเวลาเพียงหกเดือนเท่านั้น

“ไปเถอะ” เขาเอ่ยสั่ง “พักก่อนเถิด อาจารย์โรบิน จะไปล้างแปรง 

ก็ได้ และในระหว่างนี้ ข้าคงต้องขอเรียนเชิญเคาน์เตสให้ไปรอที่ห้องโถง  

ส่วนเจ้า องค์หญิง ตามข้ามาที่ระเบียง”

หิมะฉ่ำชื้นที่ โปรยปรายลงมาในยามค่ำคืนกำลังละลายภายใต้ 

แสงอาทิตย์แรกในยามเช้า ทว่าหลังคาและยอดหอคอยปราสาทดาร์นโรวาน 

ยังคงเปียกชื้นและเปล่งประกายวิบวับราวกับกำลังลุกเป็นไฟ

เอเมียร์ก้าวไปยังราวบันไดริมระเบียง ขณะที่เด็กสาวยังคงยืนอยู่ 

ด้านหลังเขา ห่างออกไปสามก้าว  — ตามธรรมเนียมปฏิบัติ  — เขาพยักพเยิด 

ให้นางก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นอย่างไม่สบอารมณ์นัก

องค์จักรพรรดิไม่พูดอะไรเป็นเวลานาน มือทั้งสองวางทาบอยู่บน 

ราวระเบียง สายตาจ้องมองเนินเขาและดงต้นไม้สีเขียวขจีที่ปกคลุมอยู่ทั่ว  

ตัดกับซอกเขาหินปูนสีขาวสูงชัน แม่น้ำเส้นหนึ่งเปล่งประกายระยิบระยับ 
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จับตา ดูคล้ายเส้นสายสีเงินที่กำลังพาดผ่านคดเคี้ยวไปตามหุบเขา

ฤดูใบไม้ผลิกำลังใกล้เข้ามาแล้ว

“ข้าแทบจะไม่เคยพักอาศัยอยู่ที่นี่” เอเมียร์กล่าว ขณะที่เด็กสาว 

ยังคงไม่พูดอะไร “ข้าแทบไม่เคยมาที่นี่ด้วยซ้ำ” เขาเอ่ยย้ำขณะหันมา  

“ทั้ง  ๆ  ที่มันสวยงามและสงบเงียบถึงเพียงนี้ ช่างเป็นดินแดนที่งดงาม 

จริง ๆ...เจ้าเห็นด้วยกับข้าหรือไม่”

“เห็นด้วยเพคะ ฝ่าบาท”

“ฤดูใบไม้ผลิคงใกล้จะมาถึงแล้วสินะ ข้าพูดถูกไหม”

“ถูกเพคะ ฝ่าบาท”

เสียงขับร้องดังแว่วมาจากลานกว้างเบื้องล่าง ปะปนไปกับเสียงเหล็ก 

กระทบกัน เสียงสั่นระรัว และเสียงเกือกม้ากระทบพื้น ขบวนคุ้มกัน 

กำลังจัดตั้งขึ้นอย่างเร่งรีบ บ่งบอกว่าองค์จักรพรรดิมีคำสั่งให้เตรียมตัว 

ออกเดินทางได้แล้ว เอเมียร์จำได้ว่าหนึ่งในทหารเหล่านั้นคือคนที่มักจะ 

ร้องเพลงออกมาเป็นประจำไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ไหน

	 วอนเจ้าโปรดจ้องมองมาที่ข้า

	 ด้วยดวงตาไพลินพิสมัย

	 แลความรักเมตตาจากหัวใจ

	 โปรดมอบมันให้แก่ตัวข้าที

	 จงจดจำข้าเอาไว้เถิดหนา

	 อย่าเฉยชาแลอย่าได้ถอยหนี

	 เมื่อถึงยามค่ำคืนยามราตรี

	 ให้ข้าร่วมสุขีกับเจ้าเทอญ

“เป็นลำนำที่ไพเราะดีจริง  ๆ” เขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงยานคางขณะยก 

ปลายนิ้วขึ้นแตะสร้อยคอทองคำเส้นหนาของตน

“ใช่เพคะ ฝ่าบาท”

วัทเทียร์ยืนยันกับข้าว่าแกะรอยวิลเกอฟอท์ซได้แล้ว ขึ้นอยู่กับเวลา 
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เทา่นัน้วา่จะเจอตวัเขาภายในไมก่ีว่นัหรอืไมก่ีส่ปัดาห์ หวัของเจา้คนทรยศนัน่ 

จะต้องหลุดจากบ่า และซิริลลาตัวจริง ผู้เป็นราชินีแห่งซินทราก็จะถูก 

พาตัวมายังนิล์ฟการ์ด

และก่อนที่ซิริลลาตัวจริง ก่อนที่ราชินีแห่งซินทราจะมาถึงนิล์ฟการ์ด  

ข้าก็จะต้องทำอะไรสักอย่างกับแม่ตัวปลอมนี่

“เงยหน้าขึ้น”

เด็กสาวทำตาม

“อยากได้อะไรไหม” เขาเอ่ยถามอย่างปุบปับด้วยน้ำเสียงห้วนห้าว  

“มีอะไรไม่พอใจหรืออยากร้องขออะไรหรือไม่”

“ไม่เพคะ ฝ่าบาท”

“จริงรึ ช่างน่าสนใจ แต่เอาเถอะ ข้าสั่งให้เจ้าอยากได้อะไรขึ้นมา 

ไม่ได้นี่นะ เงยหน้าขึ้น ทำตัวให้สมกับเป็นองค์หญิงหน่อย สเตลลาคงสอน 

มารยาทให้เจ้าแล้วใช่ไหม”

“ใช่เพคะ ฝ่าบาท”

พวกนั้นสอนนางมาดีจริง  ๆ เขาคิด ทีแรกเรียนซ์ ต่อมาก็สเตลลา  

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกนั้นจะต้องสอนให้นางรู้จักกับฐานะและบทบาท 

ของตัวเองเป็นอย่างดี อาจจะข่มขู่นางว่าหากเผลอทำพลาด นางจะต้องโดน 

ทรมานหรือถูกฆ่า พวกนั้นคงเอ่ยเตือนนางด้วยว่าจะต้องแสดงละครต่อหน้า 

ผู้ชมคนสำคัญ หรือก็คือต่อหน้าเอเมียร์ วาร์ เอ็มไรส์ จักรพรรดิแห่ง 

นิล์ฟการ์ดผู้ยิ่งใหญ่น่าเกรงขาม ความผิดพลาดจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจอภัยได้

“เจ้าชื่ออะไร” เขาเอ่ยถามอย่างกะทันหัน

“ซิริลลา ฟิโอนา เอเลน ริอันนอน เพคะ”

“หมายถึงชื่อจริงของเจ้า”

“ซิริลลา ฟิโอนา—”

“อย่ามาลองดีกับข้า บอกชื่อจริงของเจ้ามา!”

“ซิริลลา. . . ”  เสียงพูดของเด็กสาวแตกพร่าราวกับกิ่ งไม้แห้ง  

“ฟิโอนา...”

“พอได้แล้ว มหาสุริยันทรงโปรด” เขาเค้นเสียงลอดไรฟัน “จะเอา 
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แบบนี้สินะ!”

เด็กสาวสูดจมูกเสียงดังผิดธรรมเนียมปฏิบัติ ริมฝีปากของนาง 

สั่นระริก ทว่าธรรมเนียมปฏิบัติไม่ได้ห้ามเรื่องนี้ไว้

“สงบใจไว้” เขาสั่ง แต่กลับใช้น้ำเสียงแผ่วเบาจนฟังดูเกือบจะ 

อ่อนโยน “กลัวอะไรนักหนา หรือเจ้าอายชื่อตัวเองกัน กลัวเกินกว่าจะ 

พูดมันออกมารึ ข้าถามเพราะอยากเรียกขานเจ้าด้วยชื่อที่ถูกต้อง แต่ข้า 

ต้องรู้ก่อนว่ามันอ่านออกเสียงว่าอย่างไร”

“มันเป็นชื่อที่ไม่น่าสนใจเลยเพคะ” นางตอบ นัยน์ตากลมโตของนาง 

พลันเปล่งแสงออกมาราวกับมรกตที่ถูกผลาญด้วยเปลวไฟ  “เป็นเพียง 

ชื่อธรรมดา  ๆ  เท่านั้น ฝ่าบาท เหมาะกับคนที่ไม่มีความสำคัญอะไรเลย 

เช่นข้า  แต่ตราบใดที่ข้ายังเป็นซิริลลา  ฟิโอนา  อยู่  ตัวข้าก็คงพอจะมี 

ความหมายขึ้นมาได้บ้าง...ตราบใดที่...”

เสียงพูดของนางพลันติดค้างอยู่ในลำคอโดยไม่รู้ตัวจนนางต้อง 

ยกมือขึ้นแตะคอ ราวกับว่าสิ่งที่อยู่บนคอของนางไม่ใช่สร้อยคอ หากแต่ 

เป็นปลอกเหล็ก เอเมียร์ยังคงใช้สายตาจ้องประเมินนางพลางนึกชื่นชม 

สเตลลา คองกรีฟ อยู่ในใจ ทว่าในขณะเดียวกัน เขาก็สัมผัสได้ถึงความ 

กรุ่นโกรธ เป็นความโกรธที่ไร้ซึ่งเหตุผล ซึ่งทำให้เขาโมโหเป็นอย่างมาก

ข้าต้องการอะไรจากเด็กนี่กัน เขาคิดขณะสัมผัสได้ถึงความโกรธ 

ที่พุ่งสูงและเดือดพล่านจนขึ้นฟองราวกับน้ำซุปในหม้อต้ม ข้าต้องการอะไร 

จากเด็กคนนี้ ทั้ง ๆ ที่นาง...

“รู้เอาไว้ด้วยว่าข้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด  ๆ  กับการลักพาตัวเจ้าเลย  

สาวน้อย” เขาเอ่ยเสียงเฉียบ “ข้าไม่มีความเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวเจ้า 

ทั้งสิ้น และข้าก็ไม่เคยออกคำสั่งเช่นนั้น ข้าถูกหลอก...”

เขานึกโกรธตัวเอง ด้วยรู้ดีว่าเขากำลังทำพลาดอยู่ เขาควรจะจบ 

บทสนทนานี้ลงตั้งแต่เนิ่น  ๆ ขณะวางมาดให้ดูจองหอง หยิ่งทะนง และ 

คุกคามสมฐานะจักรพรรดิ เขาควรจะลืมเรื่องเด็กสาวนัยน์ตาเขียว หรือ 

เด็กสาวที่ไม่มีตัวตนผู้นี้ไปเสีย นางเป็นแค่ตัวปลอม เป็นของเลียนแบบ  

นางไม่มีแม้กระทั่งชื่อ และนางก็ไม่ใช่คนสำคัญอะไร ผู้เป็นจักรพรรดิ 
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จะต้องไม่ร้องขอให้ใครยกโทษให้ และจะต้องไม่ลดคุณค่าตนเองต่อหน้า 

ผู้ที่...

“ขอโทษด้วย”  เขาเอ่ย  คำพูดนั้นช่างไม่คุ้นปากเขาเอาเสียเลย  

และมันก็ค้างติดอยู่บนริมฝีปากเขาอย่างน่ารังเกียจ “ข้าทำพลาดไป ใช่  

ถูกต้องแล้ว ข้าเองก็มีส่วนผิดในเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจ้า ข้าผิดเอง แต่ขอ 

รับปากว่าเจ้าไม่ได้กำลังตกอยู่ในอันตราย จะไม่มีเรื่องร้ายใดเกิดขึ้นกับเจ้า  

เจ้าจะไม่ได้รับบาดเจ็บ ไม่ได้รับความเสื่อมเสีย และจะไม่ต้องเผชิญกับ 

ความทุกข์ร้อนใด ๆ จงอย่าได้กลัวไป”

“หม่อมฉันไม่ได้กลัวเพคะ” นางเงยศีรษะขึ้นเพื่อจ้องตาเขาตรง  ๆ   

ผิดกับธรรมเนียมปฏิบัติ  เอเมียร์ตัวสั่นเมื่อมองเห็นแววตาอันจริงใจ 

และสัตย์ซื่อของนาง เขาหยัดร่างขึ้นโดยพลัน พลางแสดงท่าทียโสโอหัง 

และดูหมิ่นเหยียดหยามออกมา

“อยากได้อะไรก็บอกข้ามา”

นางจ้องมองเขาอีกครั้ง ทำให้เขาหวนนึกถึงเหตุการณ์หลายต่อ 

หลายครั้งที่เขากล่อมตัวเองให้ใจสงบอย่างง่ายดายหลังลงมือทำร้ายหรือ 

สร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้อื่น แอบพึงพอใจเงียบ  ๆ  กับการที่เขาต้องจ่าย 

ค่าตอบแทนเพียงน้อยนิด 

“อยากได้อะไรก็บอกข้ามา”  เขาเอ่ยทวนด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูมี 

มนุษยธรรมขึ้นมา เพราะเขาเริ่มจะรู้สึกเหนื่อยแล้ว “ข้าจะทำให้ทุกความ 

ปรารถนาของเจ้าเป็นจริงเอง”

ขอแค่เพียงนางไม่มองข้าก็พอ เขาคิด ข้าไม่อาจทนสายตาของนางได้

ปกติผู้คนมักจะกลัวไม่กล้าสบตากับข้านี่ เขาคิด แล้วข้าจะกลัว 

อะไรกัน

ช่างหัว ‘เหตุผลแห่งรัฐ’ ของเจ้าวัทเทียร์ เดอ ริโดซ์ นั่นสิ หากนาง 

ร้องขอ ข้าจะพานางกลับบ้านเอง กลับไปยังที่ที่นางถูกพาตัวมา ข้าจะสั่งให ้

คนอุ้มตัวนางขึ้นเกวียนทองคำเทียมม้าหกตัวไปที่นั่น ขอแค่นางร้องขอมา 

ก็พอ

“อยากได้อะไรก็บอกข้ามา” เขากล่าวย้ำ
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“ขอบพระทัยเพคะ ฝ่าบาท” เด็กสาวพูดพลางหลุบตาลง “ฝ่าบาท 

ช่างสูงส่งและใจกว้าง หากจะมีอะไรที่หม่อมฉันอยากได้...”

“ว่ามา”

“หม่อมฉันอยากอยู่ที่นี่ ที่ดาร์นโรวานแห่งนี้กับท่านหญิงสเตลลา 

ต่อไปเพคะ”

เขาไม่นึกตกใจเลย ออกจะคาดเดาไว้ก่อนแล้วด้วยซ้ำ

ไหวพริบของเขาสั่งไม่ให้เขาเอ่ยถามคำถามที่อาจทำให้ทั้งเขาและ 

นางต้องขายหน้าออกมา

“ข้ารับปาก” เขาเอ่ยเสียงเย็น “ว่าความปรารถนาของเจ้าจะเป็นจริง 

แน่นอน”

“ขอบพระทัยเพคะ ฝ่าบาท”

“ขา้รบัปาก” เขาเอย่ยำ้ขณะพยายามหลบตานางอยา่งสดุความสามารถ  

“และข้าจะต้องทำตามนั้นแน่ แต่ข้าคิดว่านี่เป็นตัวเลือกที่แย่มาก เจ้าร้องขอ 

ผิดแล้ว หากจะเปลี่ยนใจ...”

“หม่อมฉันไม่เปลี่ยนใจหรอกเพคะ” นางกล่าว เมื่อเห็นชัดแล้วว่า 

องค์จักรพรรดิคงไม่พูดจนจบประโยค “ทำไมหม่อมฉันต้องเปลี่ยนใจด้วย  

ข้าขอเลือกท่านหญิงสเตลลา ข้าขอเลือกในสิ่งที่ข้าแทบไม่เคยพบเจอมาก่อน 

ในชีวิต...นั่นก็คือบ้าน ความอบอุ่น ความดี...และความเมตตา การเลือก 

เช่นนี้ไม่มีทางเป็นสิ่งผิดพลาดไปได้”

ช่างเป็นแม่หนูที่ไร้เดียงสาและน่าสงสาร จักรพรรดิเอเมียร์ วาร์  

เอ็มไรส์ หรือไดธ์เวน อัดดาน อิน คาร์น เอบ มอร์วุดด์ เปลวไฟสีขาว 

ผู้เริงระบำอยู่เหนือหลุมศพของศัตรูคิด คนเรามักจะทำพลาดครั้งใหญ่ 

โดยการเลือกในสิ่งเหล่านั้นต่างหาก

แต่บางสิ่งบางอย่าง — อาจจะเป็นความทรงจำอันห่างไกล — ยับยั้งไม่ให้ 

องค์จักรพรรดิเอ่ยออกมาเช่นนั้น

“นา่สนใจดจีรงิ ๆ” นมิเวกลา่วหลงัจากฟงัเรือ่งเลา่จนจบ “ชา่งเปน็ความฝนั 

ที่น่าสนใจยิ่งนัก มีอะไรอย่างอื่นอีกไหม”
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“มีสิเจ้าค่ะ!” คอนด์วิรามูรส์ใช้มีดตัดปลายด้านบนของไข่ออกอย่าง 

รวดเร็วและแม่นยำ “ขบวนแห่นั่นยังทำให้ข้ามึนหัวอยู่เลย! แต่นั่นเป็น 

เรื่องปกติ ความฝันในคืนแรกมักจะยุ่งเหยิงเสมอ ท่านก็รู้นี่ ท่านนิมเว  

ว่าผู้คนมักจะบอกกันว่าความสามารถของพวกเราเหล่านักอ่านฝันไม่ได้ 

เกี่ยวกับความสามารถในการฝัน ถ้ามองข้ามภาพนิมิตที่เห็นระหว่างการเข้า 

ภวังค์หรือการสะกดจิตไป ความฝันของเราก็ไม่ได้แตกต่างจากความฝันของ 

คนทั่วไปเลย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนื้อหาอันเข้มข้น ความอุดมสมบูรณ์  

หรือเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การที่เราจดจำความฝันของตัวเอง 

ได้ต่างหากคือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากผู้คนทั่วไปและเป็นตัวตัดสินความ 

สามารถของพวกเรา เราแทบไม่เคยลืมว่าเราฝันถึงอะไร—”

ทา่นหญงิแหง่ทะเลสาบเอย่ตดับทนาง “เพราะตอ่มไรท้อ่ของเจา้ทำงาน 

ผดิปกตติา่งหาก หากลองดอ้ยคา่ความฝนัของเจา้ลงมาหนอ่ย มนักเ็ปน็เพยีง 

สารเอนดอร์ฟินที่หลั่งออกมาในร่างกายเจ้าเท่านั้น นอกจากนี้พรสวรรค์ 

ด้านเวทมนตร์ของเจ้าเองก็เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของสิ่งมีชีวิตตาม 

ธรรมชาต ิ วา่แตท่ำไมขา้ถงึตอ้งมานัง่พดูในสิง่ทีต่วัเจา้เองกร็ูด้อียูแ่ลว้ดว้ยนะ  

เล่าต่อสิ เจ้ายังจำความฝันอะไรได้อีกบ้าง”

“เด็กหนุ่มคนหนึ่ง” คอนด์วิรามูรส์ขมวดคิ้ว “กำลังร่อนเร่ท่ามกลาง 

ทุ่งโล่งเปลี่ยวร้างพร้อมแบกสัมภาระไว้บนบ่า มันเป็นทุ่งที่แห้งแล้งมาก 

ในฤดูใบไม้ผลิ ส่วนบริเวณริมถนนและบนสันเขาตามร่องดินก็เต็มไปด้วย 

ต้นหลิว เป็นต้นหลิวที่บิดงอ มีโพรงอยู่เต็มไปหมด และแผ่ขยายกิ่งก้าน 

ไปทัว่...แตก่ลบัไรใ้บ หนุม่นอ้ยคนนัน้เดนิมองไปรอบ ๆ จนกระทัง่ยามราตร ี

ร่วงโรย ดวงดาวมากมายปรากฏบนท้องฟ้า หนึ่งในนั้นกำลังเคลื่อนที่อยู่  

ดูราวกับดาวหาง กลายเป็นประกายแสงสีแดงระยิบระยับตัดผ่านเส้นขอบฟ้า 

ไปเป็นแนวทแยง”

“ดีมาก” นิมเวยิ้ม “แม้ว่าข้าจะคิดไม่ออกเลยก็ตามว่าเจ้าฝันถึงใคร  

แตอ่ยา่งนอ้ย ๆ เรากร็ะบวุนัเวลาทีแ่นน่อนของเหตกุารณน์ัน้ได้ ดาวหางสแีดง 

เคยปรากฏให้เห็นเป็นเวลาหกวันในช่วงฤดูใบไม้ผลิ  ปีเดียวกับที่มีการ 

เซ็นสนธิสัญญาสันติภาพแห่งซินทรา หรือหากจะระบุให้ชัดเจนกว่าเดิม 
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กใ็นคนืชว่งตน้เดอืนมนีาคม ในฝนัอืน่ ๆ ของเจา้ยงัมเีครือ่งหมายระบวุนัเวลา 

ปรากฏขึ้นมาอีกไหม”

“ความฝันของข้า” คอนด์วิรามูรส์แหวขึ้นขณะโรยเกลือลงบนไข่  

“ไม่ใช่ปฏิทินชาวนานะเจ้าคะ พวกมันไม่มีตารางบอกวันเวลาหรอก! แต่ถ้า 

จะพูดให้แน่ชัด ข้าเคยฝันถึงศึกการต่อสู้แห่งเบรนนาอยู่ครั้งหนึ่ง หลังจาก 

ที่ได้มองดูภาพเขียนบนผืนผ้าใบของนิโคไล เซอร์โตซา ในหอศิลป์ของท่าน 

โดยละเอียด ทุกคนย่อมรู้ดีว่าศึกการต่อสู้แห่งเบรนนานั้นเกิดขึ้นในวันที่ 

เท่าไหร่ มันก็คือปีเดียวกับที่เกิดเหตุดาวหางไง ข้าเข้าใจผิดหรือไม่”

“ไม่ผิดหรอก ศึกการต่อสู้ในฝันเจ้ามีอะไรพิเศษบ้างไหม”

“ไม่เลยเจ้าค่ะ มีแค่ฝูงม้า ผู้คน และศาสตราวุธแสนชุลมุนวุ่นวาย  

มีทหารมากมายร้องตะโกนและต่อสู้กัน  นอกจากนี้ยังมีคนบ้าบางคน 

คร่ำครวญว่า ‘นกอินทรี! นกอินทรี!’ ด้วย”

“ยังมีอะไรอีก เจ้าบอกว่ามันเป็นความฝันที่ยืดยาวราวกับขบวนแห่ 

เลยนี่”

“ข้าจำไม่ได้แล้ว...” คอนด์วิรามูรส์เงียบเสียงไป

นิมเวยิ้ม

“แหม”  นักเวทฝึกหัดเชิดจมูกขึ้นอย่างถือตัว  ไม่เปิดโอกาสให้ 

ทา่นหญงิแหง่ทะเลสาบเอย่คำถากถางออกมาแมแ้ตค่ำเดยีว “บางทขีา้กล็มืมนั 

ไปบ้าง ไม่มีใครสมบูรณ์แบบอยู่แล้ว แล้วข้าก็ขอย้ำด้วยว่าความฝันของข้า 

เป็นเพียงภาพนิมิตเท่านั้น ไม่ใช่บัตรห้องสมุด—”

“ข้ารู้” นิมเวเอ่ยขัด “แล้วนี่ก็ไม่ใช่การทดสอบความสามารถด้าน 

การอ่านฝันของเจ้าด้วย หากแต่เป็นการวิเคราะห์ตำนานต่างหาก วิเคราะห์ 

ในเรื่องลี้ลับและช่องโหว่มากมาย แล้วพวกเราก็ทำได้ค่อนข้างดีทีเดียว  

ขนาดในความฝันแรก เจ้ายังระบุได้เลยว่าเด็กสาวในภาพวาดนั่นก็คือซิริ 

ตัวปลอมที่วิลเกอฟอท์ซพยายามส่งมาหลอกตบตาจักรพรรดิเอเมียร์”

ทั้งคู่หยุดพูดไปเมื่อฟิชเชอร์ คิง  ก้าวเข้ามาในห้องครัว หลังจาก 

โค้งกายและคำรามเสร็จ เขาก็หยิบขนมปังแถวหนึ่ง จานก้นลึก และห่อผ้า 

ลินินเล็ก  ๆ  หนึ่งห่อเดินจากไป โดยไม่ลืมที่จะโค้งกายและทำเสียงฮึดฮัด 



39

อันเดรย์ ซาพคอฟสกี

อีกครั้ง

“เขายังเดินกะเผลกอยู่เลย” จู่ ๆ นิมเวก็เอ่ยออกมา “เขาเคยบาดเจ็บ 

หนักเพราะโดนหมูป่าตัวหนึ่งขวิดขาจนแหกระหว่างการออกล่า  นั่นคือ 

สาเหตุที่เขามักใช้เวลาส่วนมากอยู่ในเรือ เพราะตอนพายเรือหรือตกปลา  

เขาจะไม่ค่อยรู้สึกถึงแผลเท่าไหร ่ และการอยู่ในเรือก็ทำให้เขาลืมความพิการ 

ของตนไปได้ เขาเป็นคนดีที่ประพฤติตัวเหมาะสมอย่างมาก ส่วนข้า...”

คอนด์วิรามูรส์ยังคงปิดปากเงียบอย่างสุภาพ

“ก็ต้องการบุรุษสักคนอยู่พอดี”  จอมเวทตัวจ้อยกล่าวอธิบาย 

ออกมาตรง ๆ 

ข้าด้วย นักเวทฝึกหัดคิด ให้ตายสิ ทันทีที่ข้ากลับไปยังสถาบัน  

ข้าจะยอมให้ใครสักคนได้ตัวข้า  การเป็นโสดมันก็ดีอยู่หรอก  แต่มันดี 

ได้แค่ไม่เกินเทอมหนึ่งเท่านั้น

นิมเวกระแอมไอ

“หากเจ้ากินอาหารและฝันกลางวันจนอิ่มแล้ว เราก็ไปที่ห้องสมุด 

กันดีกว่า”

“กลับมาที่เรื่องความฝันของเจ้า”

นิมเวเปิดแฟ้มเอกสาร พลิกผ่านภาพวาดสีน้ำโทนซีเปียไปประมาณ 

สองสามแผ่น แล้วหยิบภาพวาดแผ่นหนึ่งขึ้นมา คอนด์วิรามูรส์รู้ในทันทีว่า 

นั่นคือภาพอะไร

“ภาพการเข้าเฝ้าที่ล็อกกริมหรือ”

“ใช่แล้ว ซิริตัวปลอมอยู่ที่ราชสำนักในวันนั้นด้วย ส่วนเอเมียร์ 

ก็แกล้งทำเป็นนิ่งสงบเหมือนว่าตนถูกหลอก นี่ไง ดูนี่สิ นี่คือคณะทูตจาก 

ราชอาณาจักรทางตอนเหนือ หรือก็คือกลุ่มคนที่หลงเชื่อในกลลวงของ 

องค์จักรพรรด ิ และหากมองมาตรงนี ้ เราก็จะเห็นเหล่าขุนนางชาวนิล์ฟการ์ด 

ที่รู้สึกเหมือนถูกหักหน้า เพราะองค์จักรพรรดิปฏิเสธบุตรสาวของพวกเขา  

ซึ่งถือเป็นการดูหมิ่นข้อเสนอในการแต่งงานเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี พวกเขา 

ต้องการจะแก้แค้นจึงเอียงตัวไปกระซิบกระซาบกันเพื่อวางแผนก่อเหตุ 
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ฆาตกรรม ขณะที่ซิริตัวปลอมเอาแต่ยืนก้มหน้านิ่งอยู่กับที่ และเพื่อเน้นย้ำ 

ให้ภาพนี้ดูลึกลับขึ้น ศิลปินผู้วาดจึงเติมผ้าปิดหน้าให้นางด้วยผืนหนึ่ง  

เพื่อที่จะได้ซ่อนเครื่องหน้าของนางเอาไว้”

“เราไม่รู้ เรื่องอะไรเกี่ยวกับซิริตัวปลอมนอกเหนือจากนี้อีกเลย”  

จอมเวทหญิงเอ่ยขึ้นหลังจากผ่านไปชั่วครู่หนึ่ง “ไม่มีตำนานฉบับไหน 

บอกเอาไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับซิริตัวปลอมหลังจากนั้น”

“แต่ก็น่าจะพอเดาได้นะเจ้าคะ” คอนด์วิรามูรส์เอ่ยด้วยน้ำเสียง 

เศร้าสร้อย “ว่าเด็กสาวคนนั้นคงมีชะตากรรมที่ลำบากน่าดู เพราะตอนที่ 

เอเมียร์ได้ซิริตัวจริงมา  — ซึ่งพวกเราก็รู้ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรือว่าเขาได้ตัวนาง 

มาแน่  — เขาก็จะต้องกำจัดตัวปลอมทิ้งไป เพียงแต่ตอนที่ข้าฝัน ข้ากลับ 

ไม่อาจสัมผัสถึงโศกนาฏกรรมใด  ๆ ได้ ทั้งที่จริง ๆ แล้วข้าควรจะสัมผัสอะไร 

ได้บ้าง  ถ้า...ในทางกลับกัน  สิ่งที่ข้ามองเห็นในความฝันนั้นอาจไม่ใช่ 

ความจรงิเสมอไป ความฝนัของขา้เองกเ็ปน็เหมอืนกบัคนอืน่ ๆ เปน็ความฝนั 

ที่เกิดจากความปรารถนา ความต้องการ...และความกลัว”

“ข้ารู้”

ทั้งคู่ยังคงพูดคุยและตรวจดูแฟ้มเอกสารและมัดภาพพิมพ์ต่าง ๆ จนกระทั่ง 

ถึงเวลาพักเที่ยง ดูเหมือนฟิชเชอร์ คิง  จะมีโชคในการตกปลา เพราะ 

พวกนางได้กินแซลมอนย่างเป็นอาหารทั้งมื้อเที่ยงและมื้อเย็นของวันนั้น

ทว่าเมื่อตกดึก คอนด์วิรามูรส์กลับนอนหลับได้ไม่สนิทนัก เพราะ 

กินมากไปหน่อย

นางไม่ได้ฝันถึงอะไรเลย ซึ่งทำให้นางรู้สึกหดหู่และขายหน้าเล็กน้อย  

ทว่านิมเวไม่คิดมาก มีเวลาเหลือเฟือ นางว่า ยังมีเวลาอีกตั้งหลายคืน 

หอคอยบนเกาะอินิสวิเตรมีห้องน้ำอยู่หลายห้องซึ่งหรูหราอย่างแท้จริง  

มันแพรวพราวด้วยหินอ่อน เปล่งประกายด้วยเครื่องทองเหลือง และมี 

เครื่องทำความร้อนคอยให้ความอบอุ่นอยู่ใต้พื้น คอนด์วิรามูรส์แช่อยู่ใน 

อ่างอาบน้ำได้เป็นชั่วโมงอย่างไม่มีปัญหา เพียงแค่ในบางครั้ง นางจะได้ 
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พบกับนิมเวในโรงอบไอน้ำ ซึ่งเป็นกระท่อมไม้หลังเล็ก  ๆ  ที่มีสะพานยื่น 

ออกไปในทะเลสาบ ทั้งสองจะนั่งลงบนม้านั่งในสภาพเปียกโชก สูดเอา 

ไอน้ำที่ลอยขึ้นมาจากก้อนหินซึ่งพรมหยดน้ำลงไป พลางคอยใช้กิ่งไม้เบิร์ช 

ปัดกายตนอย่างเฉื่อยชาขณะที่เหงื่อเค็ม ๆ หยดไหลเข้าไปในดวงตา

“หากเข้าใจไม่ผิด” คอนด์วิรามูรส์ปาดหน้าของตน “ข้าต้องฝึกฝน 

อยูบ่นเกาะอนิสิวเิตรแหง่นีเ้พือ่หาคำตอบมาอดุใหก้บัชอ่งโหวท่กุชอ่งในตำนาน 

ของวิทเชอร์และวิทเชอร์สาวใช่หรือไม่”

“ถูกต้อง”

“แปลว่าที่ข้าต้องไล่ดูภาพพิมพ์และอภิปรายมันในตอนกลางวัน เพื่อ 

เตรียมความพร้อมไว้ก่อนเข้านอนสินะ ในยามกลางคืน ข้าจะได้ฝันถึง 

ความเป็นจริง ซึ่งเป็นเหตุการณ์จริง ๆ ที่ไม่เคยมีใครล่วงรู้มาก่อน”

ครั้งนี้นิมเวไม่แม้แต่จะแสดงความคิดเห็น เนื่องจากคิดว่ามันคง 

ไม่จำเป็น นางเพียงใช้กิ่งไม้ฟาดตนเองสองสามครั้ง ก่อนจะลุกยืนขึ้น 

และสาดนำ้ใสก่อ้นหนิรอ้นฉา่ สง่ผลใหไ้อนำ้ระเหยขึน้มาทนัท ี ทัง้สองจงึหยดุ 

หายใจไปชั่วขณะเพราะความร้อน

นิมเวราดน้ำที่เหลืออยู่ในถังไม้ขนาดเล็กใส่ร่างกายตนเอง โดยมี 

คอนด์วิรามูรส์จ้องมองเรือนร่างของนางอย่างชื่นชม แม้จะตัวเล็ก ทว่า 

จอมเวทหญิงก็มีสัดส่วนที่พอดีเป็นอย่างยิ่ง ถึงขนาดที่หญิงสาวในวัยยี่สิบป ี

อาจต้องนึกอิจฉาในทรวดทรงองค์เอวและผิวหนังอันเต่งตึงของนาง กระทั่ง 

คอนด์วิรามูรส์ในวัยยี่สิบสี่ปียังอดนึกอิจฉาอยู่ในใจไม่ได้

“ต่อให้ข้าอธิบายไป” นางกล่าวต่อพลางปาดใบหน้าชื้นเหงื่อของตน 

อกีครัง้ “เราจะอธบิายไดอ้ยา่งไรวา่เหตกุารณท์ีข่า้ฝนัถงึนัน้เปน็เหตกุารณจ์รงิ  

ข้าไม่รู้หรอกว่า—”

“ไว้ค่อยคุยกันข้างนอกเถอะ” นิมเวเอ่ยแทรก “ข้าทนนั่งร้อน  ๆ  

มานานพอแล้ว ไว้ร่างกายเริ่มเย็นลงเมื่อใด เราค่อยมาคุยกันอีกทีแล้วกัน”

นี่ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเช่นกัน ทั้งสองจะพากันวิ่งกรูออกมา 

จากโรงอบไอน้ำ ฝ่าเท้าเปล่าเปลือยกระทบลงบนแผ่นไม้บนสะพาน จากนั้น 

พวกนางกจ็ะพากนักระโจนลงไปในทะเลสาบพรอ้มกบัรอ้งตะโกนอยา่งบา้คลัง่  
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และพอเล่นน้ำเสร็จ ทั้งสองจะปีนป่ายขึ้นมาบนสะพานพลางใช้มือบิดเส้นผม 

ตนให้แห้ง

เมื่อได้ยินเสียงร้องแหลมและเสียงสายน้ำแตกกระเซ็น ฟิชเชอร์ คิง  

จึงยกมือข้างหนึ่งขึ้นป้องดวงตาและหันมองจากในเรือ ทว่าพอมองเห็น 

พวกนาง เขาก็หันหน้ากลับไปมองพินิจอุปกรณ์ตกปลาของตนทันที

คอนด์วิรามูรส์มองว่าการกระทำเช่นนั้นถือเป็นการดูหมิ่นนางและ 

เป็นการกระทำที่น่ารังเกียจยิ่ง ทั้ง  ๆ  ที่นางเริ่มจะมองฟิชเชอร์ คิง  ดีขึ้น 

มากแล้วแท้ ๆ หลังจากที่ได้รู้ว่าเขามักจะอุทิศเวลาในยามที่เขาไม่ได้ตกปลา 

ให้กับการอ่านหนังสือ  เขาเคยทำกระทั่งหยิบหนังสือติดมือไปยังห้อง 

ส่วนตัวด้วย และหนังสือนั่นไม่ใช่หนังสือเล่มใดเลย นอกจากสเปกคูลัม  

ออเรยีม (กระจกแหง่ทองคำ) ซึง่ถอืเปน็หนงัสอืทีม่เีนือ้หาจรงิจงัและอา่นยาก 

ใช่ย่อย  ดังนั้นแม้ในช่วงแรก  ๆ  ที่มาอาศัยอยู่บนเกาะอินิสวิเตรแห่งนี้  

คอนด์วิรามูรส์จะประหลาดใจที่นิมเวยังเก็บอีกฝ่ายไว้ข้างกาย ทว่านาง 

กเ็ลกิคดิเชน่นัน้มาไดพ้กัใหญแ่ลว้ เหน็ไดช้ดัวา่ฟชิเชอร ์ คงิ นัน้แคด่เูหมอืน 

เป็นคนหยาบช้ากักขฬะแค่ภายนอก หรือบางทีมันอาจจะเป็นเพียงหน้ากาก 

ที่เขาใช้ปิดบังตัวตนที่แท้จริงไว้ก็ได้

อย่างไรก็ตาม คอนด์วิรามูรส์คิด การที่เขาเลือกหันหน้ากลับไปยัง 

คันเบ็ดและรอกตกปลาของตนยามเมื่อเห็นสตรีเปลือยกายรูปร่างงดงาม 

ดั่งภูตพรายสองคนบนสะพานเทียบท่านั้นก็เป็นเหมือนการดูหมิ่นที่ไม่อาจ 

ให้อภัยได้อยู่ดี เขาควรจะจ้องพวกนางโดยไม่ละสายตามากกว่าสิ

“หากข้าฝันถึงอะไรสักอย่าง” นางดึงเรื่องกลับเข้าประเด็นขณะใช้ 

ผ้าขนหนูเช็ดตัวไปด้วย “จะมีอะไรมารับประกันได้บ้างว่านั่นคือเหตุการณ์ 

ที่เกิดขึ้นจริง ข้าเคยอ่านตำนานฉบับวรรณกรรมมาทุกรูปแบบแล้ว ตั้งแต่ 

บทกวีครึ่งศตวรรษ  ของแดนดิไลออน ไปจนถึง  ท่านหญิงแห่งทะเลสาบ 

ของอังเดรย์ ราวิกซ์ ข้ารู้จักท่านฌาร์ผู้ทรงเกียรติด ี ทั้งยังรู้จักฉบับที่ได้รับ 

การปรุงแต่งโดยนักวิชาการมาหมดแล้วด้วย ไม่ต้องพูดถึงฉบับที่โด่งดัง 

ไปทั่วเลย และการอ่านชิ้นงานทั้งหมดนั่นก็ทำให้ข้าได้รับอิทธิพลบางอย่าง 

มา ทำให้ข้าไม่อาจลบพวกมันไปจากความฝันได้  แบบนี้ข้ายังมีโอกาส 
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ลบภาพจำเหล่านี้ไปและฝันถึงความเป็นจริงได้อีกไหม”

“มีสิ”

“มีมากแค่ไหน”

“พอ  ๆ  กับฟิชเชอร์ คิง  นั่นแหละ” นิมเวพยักพเยิดไปยังเรือบน 

ผืนทะเลสาบ “อย่างที่เจ้าเห็น เขายังคงเหวี่ยงเบ็ดตกปลาอย่างไม่ลดละ  

แม้จะตกได้แต่สาหร่ายทะเล  รากไม้  ตอไม้ที่จมอยู่ ใต้น้ำ  ท่อนซุง  

รองเท้าบู๊ตเก่า  ๆ ศพจมน้ำตาย และของอื่น  ๆ  ที่คงจะมีแต่ปีศาจเท่านั้น 

ที่รู้ว่ามันคืออะไร แต่ในบางครั้งบางคราว เขาก็จะตกของมีค่าขึ้นมาได้บ้าง”

“แสดงว่าข้าต้องภาวนาให้การไล่ล่าของเราเป็นไปได้ด้วยดีสินะ”  

คอนด์วิรามูรส์ถอนหายใจขณะแต่งตัว “งั้นเรามาเริ่มเกี่ยวเบ็ดและตกปลา 

กันดีกว่า มาลองตามหาตำนานที่แท้จริงกัน เลาะตะเข็บเครื่องนวมและ 

ผ้าหนัง เคาะก้นหีบดูว่ามันเป็นก้นหีบจริง  ๆ  หรือไม่ แล้วถ้าหากก้นหีบนั่น 

ไม่มีอยู่จริงตั้งแต่แรกเล่า ขออนุญาตนะเจ้าคะ ท่านนิมเว แต่พวกเราไม่ใช ่

พวกแรกที่เข้ามาตกปลาในบ่อแห่งนี้เสียหน่อย จะมีโอกาสสักเท่าไรกันเชียว 

ที่เหล่านักวิชาการจำนวนมากที่มาตกปลายังที่แห่งนี้ก่อนเราจะเผลอมองข้าม 

รายละเอียดหรือองค์ประกอบเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  ไป คิดหรือว่าพวกนั้นจะยัง 

เหลือปลาให้พวกเราตกอยู่”

“เหลือสิ” นิมเวกล่าวอย่างมั่นใจขณะสางเส้นผมอันชุ่มโชกของตน  

“เพราะพอมีบางสิ่งที่พวกนั้นไม่รู้ พวกเขาก็จะแต่งเรื่องมาปกปิดมันเอาไว้ 

โดยใช้ภาษาที่หรูหราจนเกินไป หรือไม่ก็อาจจะเลี่ยงมันไปเลย”

“ตัวอย่างเช่น?”

“ตัวอย่างแรกที่ข้านึกได้ก็คือเหตุการณ์ตอนที่พวกวิทเชอร์ไปค้างแรม 

กันที่ตูซองต์ ตำนานทุกฉบับมักจะข้ามเหตุการณ์ช่วงนั้นไปโดยให้คำอธิบาย 

ไว้เพียงสั้น  ๆ  ว่า ‘พอถึงฤดูหนาว เหล่าตัวเอกจึงได้ไปพักค้างแรมกันที่ 

ตูซองต์ ’  แม้กระทั่ งแดนดิไลออนที่ เขียนถึงการผจญภัยของตนใน 

ดินแดนแห่งนั้นไว้ตั้งสองบทก็ยังไม่ค่อยเอ่ยถึงวิทเชอร์เลย  ซึ่งนับว่า 

น่าประหลาดใจมาก เจ้าไม่คิดหรือว่าเราควรจะสืบดูเสียหน่อยว่าเกิดอะไร 

ขึ้นบ้างในช่วงฤดูหนาวนั้น เกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างหลังการหนีออกมาจาก 
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เบลฮาเวน และการพบเจอกับเอลฟ์นามอวาล์ลาคในวงกตใต้ดินทีร์นาเบีย 

อาเรียนน์ เกิดอะไรขึ้นหลังจากการปะทะคารมกับพวกดรูอิดในเคดมีร์ควิด  

และวิทเชอร์ผู้นั้นทำอะไรอยู่ในตูซองต์ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงมกราคม”

“เขาจะทำอะไรได้ ก็ต้องพักแรมน่ะสิ!” นักเวทฝึกหัดพ่นลมพรืด  

“เขาไมอ่าจเดนิทางผา่นชอ่งเขาไปไดก้อ่นนำ้แขง็ละลาย เขาจงึตอ้งพกัคา้งแรม 

อยู่ที่นั่นอย่างเบื่อหน่าย นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ในเวลาต่อมา เหล่านักประพันธ์ 

มักบรรยายช่วงเวลาที่น่าเบื่อนั้นไว้แค่เพียงสั้น  ๆ  ว่า ‘และแล้วฤดูหนาว 

ก็ผ่านพ้นไป’ แต่เอาเถอะ ข้าจะลองฝันดูก็ได้ ท่านพอจะมีรูปภาพหรือ 

ภาพวาดอะไรบ้างไหม”

นิมเวยิ้ม

“ข้ามีกระทั่งภาพวาดบนภาพวาดอีกที”

ภาพวาดบนผนังถ้ำคือฉากการไล่ล่า กล่าวคือวัวกระทิงสีม่วงขนาดใหญ่ 

ตัวหนึ่งกำลังถูกมนุษย์รูปร่างผ่ายผอมกลุ่มหนึ่งกระโจนไล่ล่าอย่างบ้าคลั่ง  

ในมือของพวกเขาถือธนูและหอกที่วาดขึ้นอย่างลวก  ๆ  เอาไว้ ในขณะที่ 

บนตัววัวกระทิงมีลายเสือพาดผ่าน ทั้งยังมีบางสิ่งที่ดูคล้ายกับแมลงปอ 

บินร่อนอยู่เหนือเขารูปร่างคล้ายพิณด้วย

“นี่สินะ” เรจิสผงกศีรษะ “ภาพวาดบนผนังถ้ำที่ว่า ภาพที่เอลฟ์ 

นามอวาล์ลาคเป็นผู้วาดขึ้น เอลฟ์ตนนั้นมีความรู้มากทีเดียว”

“ใช่” เกรอลท์ยืนยันเสียงแหบแห้ง “นี่แหละคือภาพที่ข้าพูดถึง”

“ปัญหาก็คือเราสำรวจถ้ำจนครบทุกซอกทุกมุมแล้ว แต่กลับไม่พบ 

ร่องรอยของเอลฟ์หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่เจ้าพูดถึงเลย”

“พวกนั้นต้องเคยอยู่ที่นี่แน่ แต่คงกำลังซ่อนตัวอยู่หรือไม่ก็หลบหนี 

ไปแล้ว”

“เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ แต่อย่าลืมสิว่าเจ้าได้เข้ามายัง 

ที่แห่งนี้ เพราะการแทรกแซงของฟลามินิกา และนางก็บอกอย่างชัดเจน 

แล้วว่าให้เจ้าเข้ามาคนเดียวเท่านั้น ทว่าในตอนนี้ ในเมื่อฟลามินิกาปฏิเสธ 

เสียงแข็งไม่ยอมร่วมมือกับเรา ข้าก็ไม่รู้แล้วว่าเจ้ายังจะทำอะไรได้อีก  
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เราเดินสำรวจถ้ำพวกนี้มาทั้งวันแล้วนะ ช่วยไม่ได้ที่ข้าจะรู้สึกว่ามันเป็น 

การกระทำที่ไร้จุดหมายสิ้นดี”

“ข้าก็เหมือนกัน” วิทเชอร์เอ่ยอย่างขมขื่น “ข้าเองก็อดรู้สึกเช่นนั้น 

ไม่ได้  ข้าไม่ เคยเข้าใจพวกเอลฟ์ เลย  แต่อย่างน้อยข้าก็รู้ดีว่ าทำไม 

คนส่วนใหญ่ถึงไม่ชอบพวกเขา เพราะการจะคิดว่าพวกเอลฟ์ไม่ได้กำลัง 

ล้อเลียนเราอยู่นั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก  ไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไร จะพูด 

หรือจะคิด พวกเขาก็มักจะแอบล้อเลียน ดูถูก และเยาะหยันเราอยู่เสมอ”

“เจ้ากำลังเอาลักษณะแบบมนุษย์ไปใช้กับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์อยู่นะ”

“อาจใช่ แต่ข้ายังรู้สึกแบบนั้นอยู่ดี”

“แล้วเราจะทำอย่างไรกันดี”

“กลับไปหาคาเฮียร์ที่เคดมีร์ควิดกัน  พวกดรูอิดหญิงคงทำแผล 

ตรงหนังศีรษะให้เขาแล้ว เสร็จเมื่อไร เราจะขึ้นม้าของพวกเรา และใช้ 

คำเชิญขององค์หญิงแอนนา  เฮนเรียตตา  ให้เกิดประโยชน์สักหน่อย  

อย่าทำหน้าบูดไปหน่อยเลย เจ้าแวมไพร์ มิลวากระดูกซี่โครงหักอยู่นะ  

ส่วนคาเฮียร์ก็มีแผลเปิดตรงหัว เพราะงั้นการได้พักในตูซองต์สักหน่อย 

ย่อมส่งผลดีต่อตัวพวกเขา  แถมเรายังต้องไปช่วยสะสางปัญหาให้กับ 

แดนดิไลออนด้วย เพราะดูเหมือนรอบนี้เขาเจอปัญหาใหญ่เข้าแล้วจริง ๆ”

“ก็ได้” เรจิสถอนหายใจ “เป็นไงเป็นกัน ข้าคงต้องอยู่ให้ห่างจาก 

กระจกเงาและสุนัข  แล้วก็คอยระวังพวกจอมเวทกับพวกนักโทรจิต... 

ถ้าเกิดข้าถูกพวกนั้นเปิดโปงตัวจริงเข้า ข้าจะหวังพึ่งเจ้าก็แล้วกัน”

“ได้เลย” เกรอลท์ตอบรับด้วยน้ำเสียงหนักแน่น “ข้าจะไม่ทอดทิ้งเจ้า 

ในยามจำเป็นแน่นอน สหายข้า”

แวมไพร์แย้มยิ้ม  และเพราะอยู่ด้วยกันเพียงลำพัง  เขาจึงเผย 

ฟันแหลม ๆ ให้เห็นทั้งแผง

“สหายรึ”

“ข้าแค่เอาลักษณะเยี่ยงมนุษย์มาใช้กับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เท่านั้น  

ไปกันเถอะ รีบออกไปจากถ้ำนี่กันดีกว่า สหายเอ๋ย เพราะสิ่งที่เราจะได้ 

จากที่นี่น่าจะมีแค่โรคไขข้อเท่านั้น”
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