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คํานําสํานักพิมพ์

 หนังสือชุด  The Witcher ดำเนินมาเป็นเล่มที่สองแล้ว สำหรับ 

เล่มนี้นั้นก็ยังคงเป็นการผจญภัยของวิทเชอร์เกรอลท์ในรูปแบบเรื่องสั้น  

ที่ทั้งตื่นเต้น ตลกขบขัน และน่าติดตามไม่แพ้เล่มแรกเลยทีเดียว

 ดาบแห่งโชคชะตา  หรือ  Sword  of  Destiny นอกจากจะเป็น 

ชื่อหนังสือแล้ว  ยังเป็นหนึ่งในชื่อตอนในเล่มนี้ด้วย และถือเป็นตอน 

ที่มีบทบาทสำคัญมาก เพราะในตอนนี้เกรอลท์จะได้เผชิญหน้ากับโชคชะตา 

ที่เขาหลีกหนีมาโดยตลอด ทว่าสุดท้ายแล้วเขาจะสามารถหลีกหนีมันได้ 

หรือไม่ แล้วดาบแห่งโชคชะตาคืออะไร คงต้องให้ผู้อ่านไปหาคำตอบเอง 

ในเล่มแล้ว

 ทางสำนักพิมพ์ไว้วางใจให้นักแปลมากฝีมือทั้งสองท่านมาร่วมกัน 

ถ่ายทอดความสนุกตื่นเต้นของเรื่องนี้ ซึ่งบางตอนในเล่มถูกสร้างเป็น 

ซีรีส์ทาง Netflix แล้ว แต่ขอบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้สนุกและเข้าใจง่ายกว่า 

ซีรีส์แน่นอน เพราะฉะนั้นห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง
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คำนำผู้แปล

 คำนำผู้แปล...ตอนที่ทราบว่าต้องเขียนคำนำผู้แปล ในหัวนั้นว่างเปล่า  

ผู้แปลท่านอื่นเขียนอะไรกันนะ ผู้อ่านอยากรู้อะไรกันนะ แล้วตัวเราเอง 

อยากบอกอะไรผู้อ่านกันนะ ตัวเราที่ถ่ายทอดความคิดของผู้อื่นมานานกว่า 

สิบปี จนเมื่อต้องเขียนเองบ้างกลับตีบตื้อขึ้นมาเสียอย่างนั้น ย้อนกลับไป 

ยังคำถามเดิม เราอยากบอกอะไร

 ผู้แปลอยากขอบคุณกองบรรณาธิการแพรวสำนักพิมพ์จากหัวใจ  

ทีค่อยใหก้ำลงัใจ ใหค้ำปรกึษา และมคีวามอดทนสงูมากตอ่นกัแปลตวัเลก็ ๆ  

คนนี้มาตลอดหลายเดือน ขอบคุณที่ช่วยเกลาภาษาให้มีความสละสลวย 

และลื่นไหลมากขึ้น
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 สิ่งที่อยากบอกอีกเรื่องคือ ผู้แปลรู้สึกโชคดีจริง  ๆ  ที่ได้แปลหนังสือ 

เล่มนี้ ถ้าใช้ภาษาวัยรุ่นได ้ คงอยากบอกว่าทัชใจ เพราะเนื้อเรื่องดีเหลือเกิน  

มีความซับซ้อนซ่อนเงื่อน  ขมวดเป็นปมเล็กปมน้อย  คาดเดาไม่ถูก  

และมีครบทุกรสชาติ เรื่องที่ผู้แปลชอบที่สุดคงไม่พ้น Eternal Flame  

เพราะคุณซาพคอฟสกีใส่ประเด็นทางสังคมในยุคปัจจุบันเอาไว้อย่างมีชั้นเชิง  

และมีอารมณ์ขันสอดแทรกอยู่ตลอด

 ตอนนี้ผู้แปลพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าตัวเองเป็นแฟนผลงานของ 

คุณซาพคอฟสกีไปแล้ว ของเขาดีจริง ๆ อยากเชิญชวนทุกท่านมาอ่านกันค่ะ

ต้องตา สุธรรมรังษี
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คำนำผู้แปล

 เดินทางมาถึงเล่มที่สองแล้วสำหรับนิยายแฟนตาซีชุด The Witcher  

ที่มีคุณอันเดรย์ ซาพคอฟสกี เป็นผู้ประพันธ์ เล่มนี้จะยังคงเป็นนิยายชุด 

รวมเรื่องสั้นที่ปูพื้นฐานไปสู่นิยายในชุดหลักต่อไป ซึ่งท่านผู้อ่านจะได้พบกับ 

ตัวละครต่าง ๆ มากมาย ทั้งที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้ว และตัวละครใหม่ 

ที่เพิ่งจะมีบทบาทในนิยายเล่มนี้ รวมถึงได้ทราบที่มาที่ไปของตัวละครเอก 

หลาย ๆ ตัว เช่น เกรอลท์ เยนเนเฟอร์ และซิริเพิ่มมากขึ้น

 ดั่งที่เคยปรากฏอยู่ในเล่มแรก ตัวละครและสถานการณ์ที่ปรากฏอยู ่

ในเรื่องสั้นแต่ละบทยังคงเป็นสิ่งที่คุณซาพคอฟสกีดัดแปลงและเสริมแต่ง 

มาจากนิทานพื้นบ้านและตำนานความเชื่อต่าง  ๆ จากทางยุโรป ตัวอย่างเช่น  

ตำนานโศกนาฏกรรมเรื่องความรักของเงือกสาว ซึ่งคุณซาพคอฟสกีได้ 

นำมาเรียบเรียงใหม่เพื่อให้เชื่อมโยงกับจักรวาล  The Witcher รวมถึง 

ส่งตัวละครเอกอย่างเกรอลท์เข้าไปมีบทบาทอยู่ในเหตุการณ์หรือเรื่องราว 

นั้น ๆ ด้วย นอกจากนี้ เรื่องสั้นในบางบทยังเป็นเหตุการณ์ที่ถือเป็นต้นฉบับ 

ของซีรีส์  The Witcher ที่ออกฉายไปก่อนแล้วบน  Netflix แต่จะเป็น 

เรื่องราวที่มีการขยายความโดยละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพ ตลอดจน 

ฉากบางฉากที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นขอรับรองว่าท่านผู้อ่านจะต้องได้รับ 

อรรถรสในอีกรูปแบบจากการอ่าน The Witcher ฉบับนิยายนี้อย่างแน่นอน
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 ทั้งนี้  ผู้แปลขอขอบคุณกองบรรณาธิการของแพรวสำนักพิมพ์ 

เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มอบโอกาสในการแปลหนังสือเล่มนี้ให้อีกครั้ง ตลอดจน 

คอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านการแปลต่าง  ๆ เช่นเดียวกับครอบครัว 

ของผู้แปลที่คอยเป็นกำลังใจในการทำงานเสมอมาค่ะ

ธนพร ภู่ทอง
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1

ขีดจำกัดของความเป็นไปได้

I

“เขา  ไม่ออกมาแล้วละ ข้าบอกเลย” ชายหน้าปรุจากแผลฝีดาษ 

เอ่ยพลางส่ายหน้าอย่างปลงตก “เขาลงไปตั้งหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีแล้ว  

ไม่น่ารอด”

	 เหลา่ชาวบา้นทีย่นืมงุซากปรกัหกัพงัอยูน่ัน้ตา่งจอ้งมองอยา่งเงยีบเชยีบ 

เข้าไปในหลุมมืดของซากปรักหักพัง ซึ่งเกิดจากเศษอิฐเศษหินที่เกยทับกัน 

จนเป็นโพรง ชายร่างท้วมสวมเสื้อรัดรูปแขนกุดสีเหลืองขยับเท้าไปมา  

ก่อนจะกระแอมในลำคอ แล้วถอดหมวกบิเร็ตตา1 ยับยู่ยี่ออก

	 “รออีกสักนิดเถอะ” เขากล่าวพร้อมกับปาดเหงื่อตรงคิ้วบาง

	 “รออะไร” ชายหนา้ปรแุยกเขีย้ว “ทา่นเทศมนตรี ทา่นลมืไปแลว้รวึา่ 

บาซิลิสก์มันป้วนเปี้ยนอยู่ในคุกใต้ดิน ไม่มีใครเข้าไปแล้วรอดออกมาได้  

เท่านี้คนยังตายไม่พออีกหรือ รอไปเพื่ออะไรกัน”

	 “แต่เราตกลงกับเขาแล้ว” ชายร่างท้วมทำเสียงอึกอัก “แบบนี้มัน 

ไม่ถูกต้อง”

	 “เราตกลงกับคนเป็น  ท่านเทศมนตรี”  สหายร่างยักษ์ของชาย 

หน้าปรุแย้ง เขาสวมผ้ากันเปื้อนทำจากหนังสัตว์แบบพ่อค้าเนื้อ “แต่ตอนนี้ 

เขาตายแล้ว แน่เสียยิ่งกว่าแช่แป้ง เงาหัวของเขากุดตั้งแต่แรกเหมือน 

 1 หมวกทรงสี่เหลี่ยมที่ด้านบนมีจุกเป็นพู่
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2

ดาบแห่งโชคชะตา

พวกคนก่อนหน้านี้นั่นแหละ ทำไมน่ะรึ เพราะเขาไม่พกกระจกเข้าไปด้วย  

แต่กลับพกไปเพียงดาบหนึ่งเล่มยังไงเล่า  ไม่มีกระจกจะฆ่าบาซิลิสก์ 

ได้อย่างไร ใคร ๆ ก็รู้กันทั้งนั้น”

	 “ทา่นประหยดัไปหนึง่ชลิลงิ2นะ ทา่นเทศมนตร”ี ชายหนา้ปรพุดูเสรมิ  

“เพราะไม่เหลือคนให้ท่านจ่ายค่าหัวบาซิลิสก์ให้แล้วน่ะสิ กลับไปอยู่บ้าน 

อย่างสบายใจเถอะ เราจะยึดม้ากับสัมภาระของนักเวทเอาไว้เอง ทิ้งไว้ 

ก็เสียของเปล่า ๆ”

	 “ใช่” พ่อค้าเนื้อกล่าว “ม้าตัวบึก  ๆ  กับถุงย่ามอ้วน  ๆ ขอดูหน่อย 

เถิดว่าข้างในมีอะไรกันแน่”

	 “แบบนั้นไม่ถูกต้อง พวกเจ้าจะทำอะไรน่ะ”

	 “เงยีบเถอะ ทา่นเทศมนตร ี แลว้กอ็ยา่มายุง่ ไมง่ัน้ทา่นเดอืดรอ้นแน”่  

ชายหน้าปรุเตือน

	 “ม้าตัวบึก ๆ” พ่อค้าเนื้อเอ่ยทวน

	 “อย่ายุ่งกับม้าตัวนั้น สหาย”

	 พ่อค้าเนื้อค่อย ๆ หันหน้าไปทางผู้มาใหม่ช้า ๆ คนผู้นั้นปรากฏกายขึ้น 

จากช่องตรงกำแพง ทำให้ผู้คนไปออกันตรงปากทางเข้าคุกใต้ดิน

	 ชายแปลกหน้ามีผมหยิกหนาสีเกาลัด เขาสวมเสื้อทูนิก3 สีน้ำตาลเข้ม 

ทับเสื้อบุนวมกับรองเท้าบู๊ตทรงสูงสำหรับขี่ม้า และไม่ได้พกอาวุธใด

	 “ถอยออกมาจากม้าตัวนั้นซะ” เขาย้ำพร้อมกับแสยะยิ้ม “นี่มัน 

อะไรกัน ม้าของคนอื่น ถุงย่ามกับสัมภาระก็ของคนอื่น เจ้าห้ามลูกตาเล็ก ๆ   

ฉ่ำน้ำไม่ให้มอง ห้ามมือขึ้นกลากไม่ให้แตะต้องไม่ได้เลยหรือไง พฤติกรรม 

แบบนี้ใช้ได้ที่ไหน”

	 ชายหนา้ปรคุอ่ย  ๆสอดมอืเขา้ไปในเสือ้คลมุพลางเหลอืบมองพอ่คา้เนือ้  

พอ่คา้เนือ้พยกัหนา้แลว้กวกัมอืไปทางกลุม่คนซึง่แหวกออกเพือ่ใหช้ายรา่งหนา 

ผมสัน้เกรยีนสองคนกา้วออกมา พวกเขาถอืตะบองแบบทีใ่ชท้บุสตัวใ์หแ้นน่ิง่ 

 2 หน่วยเงินประเภทหนึ่ง 1 ชิลลิงมีค่าเท่ากับ 12 เพนนี
 3 เสื้อทรงหลวมแขนยาวรูปแบบเรียบง่ายที่ยาวถึงสะโพกหรือหัวเข่า
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3

อันเดรย์ ซาพคอฟสกี

ในโรงเชือด

	 “เจ้าเป็นใคร” ชายหน้าปรุถามโดยที่ยังสอดมือไว้ใต้เสื้อ “ถึงมีหน้า 

มาบอกเราว่าอะไรควรไม่ควร”

	 “ไม่ใช่เรื่องของเจ้า สหาย”

	 “เจ้าไม่ได้พกอาวุธนี่”

	 “ถูกต้อง” ชายแปลกหน้าแสยะยิ้มด้วยความมุ่งร้ายยิ่งกว่าเดิม

	 “งั้นแย่หน่อยนะ” ชายหน้าปรุชักมีดยาวออกมาจากเสื้อ “โชคร้าย 

จริง ๆ ที่เจ้าไม่มีอาวุธ”

	 พ่อค้าเนื้อชักมีดออกมาเช่นกัน ความยาวของมีดเล่มนั้นเทียบเท่ากับ 

มีดดาบ ส่วนชายอีกสองคนก็สาวเท้าเข้ามาพร้อมกับเงื้อตะบองขึ้น

	 “ข้าไม่จำเป็นต้องพกหรอก” ชายแปลกหน้ากล่าวโดยยังยืนอยู่ที่เดิม  

“เพราะอาวุธของข้าจะติดตามข้ามาเอง”

	 หญิงสาวสองคนก้าวออกมาจากเบื้องหลังซากปรักหักพังด้วยฝีเท้า 

แผ่วเบาทว่ามั่นคง ผู้คนเปิดทางให้พวกนางทันที จากนั้นก็ถอยหลังและ 

ทยอยแยกย้ายกันไป

	 หญิงสาวทั้งสองคนยิ้มอวดฟันขาวและหรี่ตาลง พวกนางมีรอยสัก 

เป็นแถบกว้างลากจากหางตาไปถึงใบหู สะโพกทรงพลังเผยมัดกล้ามชัดเจน 

ใต้ชุดหนังลิงซ์4 ลอนกล้ามตรงท่อนแขนเปลือยเปล่าเหนือเกราะโซ่สวมแขน 

ก็นูนเด่นขึ้นมาเช่นกัน

	 ชายหน้าปรุย่อเข่าลงอย่างเชื่องช้ามาก ๆ ก่อนจะทิ้งมีดลงบนพื้น

	 มีเสียงก้อนหินกระทบกันกับเสียงลากครูดดังก้องมาจากโพรงของ 

ซากปรักหักพัง จากนั้นก็มีมือสองข้างโผล่จากความมืดมาเกาะขอบขรุขระ 

ของกำแพง ตามมาด้วยศีรษะที่มีผมสีขาวเปรอะเศษอิฐจนเป็นริ้ว ใบหน้า 

ขาวซีด และด้ามดาบซึ่งโผล่พ้นไหล่ ผู้คนพากันพึมพำ

	 ชายผมขาวเอื้อมมือลงไปลากสิ่งมีชีวิตรูปทรงพิสดารออกมาจากโพรง  

 4 Lynx คือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงศ์เสือและแมว มีขนหนาปุกปุย  

ลายคล้ายเสือดาว ขนปลายหูแหลมยาวเป็นเอกลักษณ์
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เจ้าก้อนหนา ๆ นั่นดูพิลึกพิลั่น เนื้อตัวของมันเกรอะกรังไปด้วยฝุ่นที่ดูดซับ 

เลือดไว้จนชุ่ม  เขาจับหางยาว  ๆ  เหมือนหางสัตว์ เลื้อยคลานของเจ้า 

สัตว์ประหลาดแล้วโยนไปที่เท้าของเทศมนตรีร่างฉุโดยไม่พูดอะไรสักคำ  

เทศมนตรีกระโดดโหยงไปสะดุดเศษกำแพงที่ล้มพังอยู่โดยที่ตายังมอง 

จะงอยปากงุ้มเหมือนปากนก ปีกกางติดกันเป็นพังผืด เกล็ดบนกรงเล็บเท้า  

เหนียงบวม  ๆ  ซึ่งเคยเป็นสีแดงสด ทว่าบัดนี้เป็นสีน้ำตาลขะมุกขะมอม  

และดวงตาเหลือกค้างไร้ประกายชีวิต

	 “นี่ไง บาซิลิสก์ของท่าน” ชายผมขาวกล่าวพลางปัดฝุ่นออกจาก 

กางเกง “ตามที่ตกลงกันไว้ ทีนี้ก็จ่ายมาสองร้อยลินทาร์5 เหรียญลินทาร์ 

แท้ ๆ นะ ไม่เอาอันที่บิ่นด้วย ข้าตรวจดูทุกเหรียญแน่ เชื่อเถอะ”

	 เทศมนตรีล้วงถุงเงินออกมาด้วยมือสั่นเทา ชาวผมขาวมองไปรอบ ๆ   

ก่อนจะจับตามองชายหน้าปรุกับมีดที่เท้านิ่ง แล้วเคลื่อนสายตาไปยังชาย 

ผู้สวมเสื้อทูนิกสีน้ำตาลเข้มกับหญิงสาวสองนางในชุดหนังลิงซ์

	 “ยังเป็นเหมือนเคย” เขาเอ่ยขณะรับถุงเงินมาจากมืออันสั่นเทาของ 

เทศมนตรี “ข้าเสี่ยงชีวิตแลกเศษเงิน แต่พวกเจ้ากลับจ้องแต่จะขโมยของ 

ของข้า สันดานไม่เคยเปลี่ยน ขอให้นรกกินกบาลพวกเจ้า”

	 “เปล่านะ”  พ่อค้าเนื้อพึมพำพลางขยับก้าวถอยหลัง  ส่วนชาย 

ถือตะบองสองคนนั้นสลายตัวไปกับฝูงชนนานแล้ว “ข้ายังไม่ทันได้แตะต้อง 

ของของท่านเลย”

	 “ฟังแล้วค่อยชื่นใจหน่อย” ชายผมขาวยิ้ม ทันทีที่เห็นรอยยิ้มราวกับ 

รอยแผลที่ปริแตกบนใบหน้าซีดเซียว ชาวบ้านกลุ่มเล็ก  ๆ  ก็สลายตัวไป 

อย่างรวดเร็ว “ถ้าอย่างนั้นข้าก็จะไม่แตะต้องพวกเจ้าเช่นกัน เชิญกลับไป 

อย่างสงบ แต่รีบไปให้ไวด้วย”

	 ชายหน้าปรุถอยกรูดเช่นกัน รอยด่างบนใบหน้าซีดเผือดของเขา 

เด่นชัดจนเป็นที่อุจาดตา

	 “เฮ้ย หยุดก่อน” ชายผู้สวมเสื้อสีน้ำตาลเข้มพูดกับเขา “เจ้าลืม 

 5 สกุลเงินที่ใช้กันในสหพันธ์เฮงฟอส์ 2 ลินทาร์มีค่าเท่ากับ 1 คราวน์เรดาเนีย
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อะไรไปรึเปล่า”

	 “ลืมอะไร...ขอรับ”

	 “เจ้าชักมีดใส่ข้า”

	 ทันใดนั้นเอง หญิงสาวที่ตัวสูงกว่าก็โยกตัว แยกขากว้าง แล้วสะบัด 

สะโพก ไม่มีใครเห็นนางชักกระบี่ ได้ยินเพียงเสียงฉัวะดังแหวกอากาศ  

แล้วศีรษะของชายหน้าปรุก็กระเด็นเป็นแนวโค้ง หล่นลงไปในปากทางเข้า 

คุกใต้ดิน ร่างของเขาล้มตึงทั้งยืนท่ามกลางซากอิฐซากปูนราวกับต้นไม้ 

ที่ถูกโค่น ผู้คนต่างกรีดร้อง หญิงสาวอีกคนวางมือบนด้ามดาบ หมุนตัว 

อย่างว่องไวเพื่อระวังหลังให้คู่หูทั้งที่ไม่มีความจำเป็น เพราะผู้คนพากัน 

ตะเกียกตะกายบนเศษอิฐ แตกกระเจิงเข้าเมืองกันสุดชีวิต เทศมนตรี 

วิ่งปร๋อนำหน้าคนทั้งฝูง ทิ้งห่างพ่อค้าเนื้อร่างยักษ์ไปเพียงไม่กี่หลา

	 “ฟันได้เยี่ยม” ชายผมขาวออกความเห็นอย่างเย็นชา  พร้อมกับ 

ยกมือซึ่งสวมถุงมือสีดำขึ้นป้องตาจากแสงอาทิตย์ “การฟันชั้นเยี่ยมโดย 

มือกระบี่แห่งเซอร์ริคาเนีย ขอคารวะให้แก่ฝีมือและความงามของท่าน 

นักรบอิสระ ข้าคือเกรอลท์แห่งริเวีย”

	 “สว่นขา้” ชายแปลกหนา้ผูส้วมเสือ้ทนูกิสนีำ้ตาลเขม้ชีท้ีต่ราสญัลกัษณ ์

บนหน้าอกของตน ซึ่งเป็นภาพนกสีดำสามตัวยืนเรียงกันกลางทุ่งสีทอง  

“มนีามวา่บอรช์ ฉายาทร ี แจค็ดอวส์ สว่นพวกนางคอืสาว ๆ ของขา้ ขา้เรยีก 

พวกนางว่าเทียกับเวีย  เพราะถ้าให้เรียกชื่อจริงคงลิ้นพันกันเสียก่อน  

เจ้าพูดถูกแล้วละ พวกนางเป็นชาวเซอร์ริคาเนีย”

	 “ดูเหมือนเป็นเพราะพวกนาง  ม้ากับสัมภาระของข้าเลยยังอยู่ดี  

ข้าขอขอบคุณนักรบทั้งสอง และขอบคุณท่านด้วย”

	 “เรียกทรี แจ็คดอว์ส เถอะ แล้วก็ไม่ต้องเรียกแทนข้าว่า ‘ท่าน’ ด้วย  

ว่าแต่มีสิ่งใดรั้งเจ้าไว้ที่เมืองเล็ก ๆ แห่งนี้งั้นหรือ เกรอลท์แห่งริเวีย”

	 “ไม่มี”

	 “ยอดเยี่ยม ข้ามีข้อเสนอมาให้ ไม่ไกลจากที่นี่มีที่พักแรมชื่อมังกร 

รำพึง  อยู่ตรงทางแยกที่ตรงไปสู่ท่าเรือ  อาหารแถวนี้สู้ที่นั่นไม่ได้เลย  

ข้าว่าจะไปหาของกินกับค้างคืนสักหน่อย และคงจะเป็นเกียรติมากถ้าเจ้า 
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ร่วมเดินทางไปด้วย”

	 “บอร์ช” ชายผมขาวละสายตาจากม้ามาจ้องมองนัยน์ตาสดใสของ 

คนแปลกหน้าตรง  ๆ “ข้าไม่ชอบให้มีอะไรคลุมเครือระหว่างกัน  ข้าคือ 

วิทเชอร์นะ”

	 “ข้าพอจะเดาได้อยู่ แต่เจ้าทำเสียงราวกับบอกว่า  ‘ข้าเป็นโรคเรื้อน’  

อย่างนั้นแหละ”

	 “คนบางคน” เกรอลท์เอ่ยช้า ๆ “คิดว่าการเดินทางร่วมกับคนขี้เรื้อน 

ยังดีกว่าการเดินทางร่วมกับวิทเชอร์เสียอีก”

	 “แตค่นบางคน” ทร ี แจค็ดอวส์ หวัเราะ “กค็ดิวา่แกะดกีวา่ผูห้ญงินะ  

อา เราคงทำได้เพียงสงสารทั้งคู่แล้วละ ข้าขอยืนกรานข้อเสนอเดิม”

	 เกรอลท์ถอดถุงมือออกเพื่อจับมืออีกฝ่ายที่ยื่นมาให้

	 “ข้าตกลง ยินดีที่ได้ร่วมทางกัน”

	 “เช่นนั้นเราไปกันเลยเถอะ ข้าหิวแล้ว”

II
 

เจา้ของทีพ่กัใชผ้า้เชด็ผวิโตะ๊เนือ้หยาบ จากนัน้จงึโคง้ตวัและยิม้ให ้ ฟนัหนา้ 

ของเขาหลอไปสองซี่

	 “เอาละ...”  ทรี แจ็คดอว์ส  เงยหน้าขึ้นมองเพดานดำทะมึนกับ 

แมงมุมที่ขยับโยกอยู่ตรงนั้นครู่หนึ่ง

	 “ก่อนอื่น...เอาเบียร์มา เอามาทั้งไหจะได้ไม่ต้องเดินให้เมื่อย แล้วก็ 

กับแกล้มด้วย...เจ้าว่าควรกินอะไรแกล้มเบียร์ดีล่ะ สหาย”

	 “เนยแข็งไหมขอรับ” เจ้าของที่พักถามหยั่งเชิง

	 “ไม่เอา” บอร์ชทำหน้านิ่ว “เราจะเก็บเนยแข็งไว้กินเป็นของหวาน  

ขออะไรเปรี้ยว ๆ เผ็ด ๆ มากินคู่กับเบียร์ดีกว่า”

	 “ได้เลยขอรับ” เจ้าของที่พักยิ้มกว้างกว่าเดิม อวดให้เห็นว่าเขาไม่ได ้

ฟันหลอแค่สองซี่ “เรามีลูกปลาไหลคลุกกระเทียมในน้ำมันมะกอกกับ 
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พริกดองน้ำส้มสายชู หรือว่าจะเป็นลูกปลาไหลหมัก...”

	 “เยี่ยม เอามาทั้งสองอย่างเลยแล้วกัน แล้วก็เอาซุปที่ข้าเคยสั่งด้วย  

ที่มีหอยทากหลาย  ๆ  ชนิด  ปลาตัวเล็กตัวน้อย  กับของอร่อยอย่างอื่น 

ที่ลอยเท้งอยู่ในนั้นน่ะ”

	 “ซุปของคนงานลากไม้น่ะรึ”

	 “นั่นแหละ  เพิ่มแกะย่างกับหัวหอม  แล้วก็กุ้งน้ำจืดหกสิบตัว  

ใส่ผักชีฝรั่งลงไปในหม้อเยอะ  ๆ  นะ หลังจากนั้นก็ขอเป็นเนยแข็งนมแกะ 

กับผักกาด แล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกที”

	 “ได้ขอรับ ทุกคนรับเหมือนกันไหม ข้าหมายถึงรับแบบนี้สี่ที่เลยไหม 

ขอรับ”

	 ชาวเซอร์ริคาเนียที่ตัวสูงกว่าส่ายหน้าพลางเอามือตบเบา  ๆ  ที่เอว 

ซึ่งตอนนี้มีเสื้อทำจากผ้าลินินรัดไว้แน่น

	 “ข้าลืมไป” ทรี แจ็คดอว์ส  ขยิบตาให้เกรอลท์ “สาว  ๆ  เขารักษา 

รูปร่าง  เนื้อแกะสำหรับเราสองคนพอ  เจ้าของที่พัก  แต่เอาเบียร์กับ 

ลูกปลาไหลมาตอนนี้เลย ไม่สิ รอสักประเดี๋ยวค่อยเอามาแล้วกัน มันจะได ้

ไม่เย็นไปเสียก่อน เราไม่ได้มาเพื่อเขมือบให้เต็มคราบ แต่มาสนทนากัน 

เพลิน ๆ น่ะ”

	 “ได้ขอรับ” เจ้าของที่พักโค้งคำนับอีกครั้ง

	 “อาชีพเจ้าความรอบคอบต้องมาก่อน ยื่นมือมาสิ สหาย”

	 เหรียญทองกระทบกันดังกรุ๊งกริ๊ง เจ้าของที่พักอ้าปากกว้างจนสุด

	 “นี่ไม่ใช่การจ่ายเงินล่วงหน้านะ” ทรี แจ็คดอว์ส ประกาศ “แต่เป็น 

เงินพิเศษ ทีนี้ก็รีบเข้าไปในครัวเร็ว สหายที่แสนดี”

	 อากาศในหอ้งอบอุน่สบาย เกรอลทป์ลดเขม็ขดั กอ่นจะถอดเสือ้ทนูกิ 

ออกแล้วพับแขนเสื้อขึ้น

	 “ข้าเห็นแล้ว” เขากล่าว “ว่าเจ้าไม่ขาดแคลนเงินทองจริง ๆ เจ้ามีชีวิต 

สุขสบายเพราะได้มรดกมาก้อนโตอย่างนั้นรึ”

	 “ก็ส่วนหนึ่ง” ทรี แจ็คดอว์ส ตอบยิ้ม ๆ โดยไม่ขยายความ

	 พวกเขาจัดการกับลูกปลาไหลและเบียร์หนึ่งส่วนสี่ของไหอย่างรวดเร็ว  
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ชาวเซอร์ริคาเนียทั้งสองซดเบียร์แบบไม่ยั้ง และไม่นานทั้งคู่ก็ดูอารมณ์ดี 

อย่างเห็นได้ชัด พวกนางกระซิบกระซาบกัน เวียที่ตัวสูงกว่าหัวเราะออกมา 

เสียงแหบห้าว

	 “นักรบทั้งสองไม่พูดภาษากลางรึ”  เกรอลท์ถามเบา  ๆ  ขณะแอบ 

ชำเลืองมองพวกนาง

	 “พูดได้น้อยมาก แล้วพวกนางก็ไม่ใช่คนพูดมากอยู่แล้วด้วย เรื่องนี ้

ต้องขอชื่นชม ซุปเป็นอย่างไรบ้าง เกรอลท์”

	 “อื้ม”

	 “มาดื่มกันเถอะ”

	 “อื้ม”

	 “เกรอลท์”  ทรี  แจ็คดอว์ส  เริ่มเกริ่นนำพร้อมกับวางช้อนลง 

และกระแอมไออย่างมีมารยาท “ข้าอยากคุยเรื่องที่เราคุยค้างไว้ระหว่าง 

เดินทาง ข้าเข้าใจว่าวิทเชอร์อย่างเจ้าเดินทางเตร็ดเตร่ขึ้นเหนือล่องใต้  

เจอสัตว์ประหลาดที่ไหนก็ฆ่าทิ้งที่นั่น และได้เงินจากการทำเช่นนั้นด้วย  

ข้าบรรยายอาชีพของวิทเชอร์ถูกไหม”

	 “ประมาณนั้น”

	 “เคยมีใครเรียกตัวเจ้าไปที่ไหนโดยเฉพาะหรือเปล่า สมมติว่าเขา 

ให้สินจ้างเป็นพิเศษน่ะ จากนั้นจะเป็นอย่างไรต่อ เจ้าก็ไปทำงั้นรึ”

	 “ขึ้นอยู่กับว่าใครขอและด้วยเหตุผลอะไร”

	 “และให้เงินเท่าไรใช่ไหม”

	 “นั่นก็ด้วย” วิทเชอร์ยักไหล่ “ราคากำลังขึ้นเลย คนเราต้องรู้จัก 

ทำมาหากิน อย่างที่สหายจอมเวทหญิงคนหนึ่งของข้าเคยพูดไว้”

	 “ข้าว่าเป็นวิธีการเลือกสรรที่พิถีพิถันทีเดียว ใช้ได้ดีด้วย ข้าขอ 

บอกเลย แตล่กึ ๆ แลว้มนัตอ้งมเีหตผุลสิ เกรอลท์ เพราะมนัมคีวามขดัแยง้ 

ระหว่างขุมพลังแห่งความเป็นระเบียบกับขุมพลังแห่งความโกลาหล  

อย่างที่สหายจอมเวทชายของข้าเคยพูดไว้ ข้าจินตนาการได้เลยว่าเจ้าทำ 

ภารกิจจนสำเร็จ ปกป้องผู้คนจากสิ่งชั่วร้ายตลอดเวลาและทุกหนทุกแห่ง 

โดยไม่ถือตัว เจ้าเลือกข้างอย่างชัดเจนแล้วนี่”
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	 “ขมุพลงัแหง่ความเปน็ระเบยีบ ขมุพลงัแหง่ความโกลาหล ใชค้ำซะหร ู

เลยนะ  บอร์ช เจ้าอยากให้ข้าเลือกข้างอยู่ข้างหนึ่งของความขัดแย้งนี้ 

ใจจะขาด  ทั้งที่มันมีมานานแสนนาน มีมาก่อนที่ เราจะเกิด และจะมี 

ไปอีกนานหลังจากเราสิ้นใจ คนทำเกือกม้าอยู่ฝ่ายไหนล่ะ เจ้าของที่พัก 

ที่กุลีกุจอยกหม้อแกะมาให้เราอยู่ฝ่ายไหน  เจ้าคิดว่าอะไรคือเส้นแบ่ง 

ระหว่างความโกลาหลกับความเป็นระเบียบงั้นรึ”

	 “ตอบง่ายมาก” ทรี แจ็คดอว์ส  กล่าวพร้อมกับมองตาเขาตรง  ๆ   

“ฝ่ายที่ เป็นตัวแทนความโกลาหลคือฝ่ายที่มุ่งร้ายและใช้ความรุนแรง  

ในขณะที่ตัวแทนความเป็นระเบียบถูกคุกคามและต้องการการปกป้อง  

ต้องการผู้พิทักษ์ แต่เรามาดื่มกันก่อน กินเนื้อแกะกันก่อน”

	 “พูดได้ดี”

	 ชาวเซอรร์คิาเนยีซึง่ระวงัรกัษารปูรา่งหยดุพกัจากการกนิ และดืม่เบยีร ์

ถี่ขึ้น เวียโน้มตัวไปหาสหายของนางแล้วกระซิบอะไรบางอย่างอีกครั้ง  

หางเปียของนางระไปกับหน้าโต๊ะ เทียที่ตัวเตี้ยกว่าหัวเราะร่าออกมาเสียงดัง

ขณะหรี่ปรือเปลือกตาซึ่งสักลายเอาไว้

	 “ใช่แล้ว” บอร์ชเอ่ยหลังจากแทะเนื้อแกะจนเกลี้ยงเหลือแต่กระดูก  

“มาคุยกันต่อเถิด ข้าเข้าใจว่าเจ้าไม่สนใจที่จะเลือกข้าง เจ้าเพียงแต่ทำหน้าที ่

ตนเองเท่านั้นสินะ”

	 “ถูกต้อง”

	 “แต่เจ้าไม่อาจหนีความขัดแย้งระหว่างความโกลาหลกับความเป็น 

ระเบียบไปได้ ถึงเจ้าจะเทียบตัวเองกับคนทำเกือกม้า แต่เจ้าไม่ใช่ ข้าเคย 

เห็นเจ้าทำงาน เจ้าลงไปในคุกใต้ดินกลางซากปรักหักพัง แล้วกลับมาพร้อม 

บาซิลิสก์ที่ตายแล้ว สหายเอ๋ย การทำเกือกม้ากับการฆ่าบาซิลิสก์ต่างกัน 

อยู่นะ เจ้าบอกว่าถ้าค่าจ้างดีพอ เจ้าจะรีบปรี่ไปสุดขอบโลกเพื่อกำจัดสัตว์- 

ประหลาดตามที่อีกฝ่ายร้องขอ สมมติว่ามีมังกรดุร้ายกำลังอาละวาดอยู่ที่—”

	 “ตัวอย่างนี้ไม่ดีเลย” เกรอลท์แทรกขึ้น “เห็นไหมว่าเจ้าเอาความ 

โกลาหลกับความเป็นระเบียบมาปะปนกันแล้วน่ะ เพราะข้าไม่สังหารมังกร  

และพวกมันเป็นตัวแทนความโกลาหลอย่างไม่ต้องสงสัย”
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	 “’ทำไมกัน” ทรี แจ็คดอว์ส เลียนิ้ว “เหลือเชื่อจริง  ๆ! อย่างไรเสีย 

ในบรรดาสัตว์ประหลาดทั้งหมด มังกรน่าจะเป็นสัตว์ประหลาดที่ร้ายกาจ 

ที่สุด โหดเหี้ยมที่สุด และดุร้ายที่สุดสิ เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าขยะแขยงที่สุด 

ในบรรดาสัตว์เลื้อยคลาน พวกมันทำร้ายคน พ่นไฟ แล้วก็ลักพาตัว... 

เอ่อ...หญิงพรหมจรรย์ มีนิทานพรรค์นี้ตั้งหลายเรื่องเลยนะ เป็นไปไม่ได้ 

หรอกที่วิทเชอร์อย่างเจ้าจะไม่เคยฆ่ามังกรประดับบารมีสักตัวสองตัว”

	 “ข้าไม่ล่ามังกร”  เกรอลท์พูดหน้านิ่ง  “ข้าล่าฟอร์กเทลแน่  ๆ  ละ  

กับดราโกลิซาร์ด แล้วก็ฟลายอิ้งเดร็ค แต่ไม่ล่ามังกรแท้  ๆ ไม่ว่าจะเป็น 

มังกรเขียว มังกรดำ หรือมังกรแดง โปรดจำไว้ด้วย”

	 “เจ้าทำให้ข้าประหลาดใจ” ทรี แจ็คดอว์ส กล่าว “ก็ได้ ข้าจำไว้แล้ว  

เอาเปน็วา่เราหยดุเรือ่งมงักรไวแ้คน่ีก้อ่นดกีวา่ ขา้เหน็อะไรแดง ๆ มาโนน่แลว้  

ต้องเป็นกุ้งของเราแน่ มาดื่มกันเถอะ!”

	 ฟันพวกเขากัดกร้วมทะลุเปลือกสีแดงแล้วดูดเอาเนื้อสีขาวออกมา  

น้ำเกลือแสบ  ๆ  คัน  ๆ  ไหลลงมาตามข้อมือ บอร์ชรินเบียร์อีกหน ซึ่งตอนนี้ 

เขาถึงกับต้องใช้กระบวยครูดกับก้นไหเพื่อตักเบียร์ขึ้นมา  นักรบชาว 

เซอร์ริคาเนียคึกคักยิ่งกว่าเดิม พวกนางมองซ้ายมองขวาไปทั่วที่พักแรม 

และยิ้มอย่างมีเลศนัย วิทเชอร์เชื่อว่าพวกนางกำลังหาโอกาสทะเลาะวิวาท 

กับใครสักคนอยู่ ทรี แจ็คดอว์ส  คงสังเกตเห็นเหมือนกัน เพราะจู่  ๆ  

เขาก็หยิบกุ้งจากตรงหางขึ้นมาแกว่งใส่พวกนาง หญิงทั้งสองหัวเราะคิกคัก  

เทียทำปากยื่นส่งจูบให้พร้อมกับขยิบตา ซึ่งเมื่อดูรวม  ๆ  กับรอยสักบน 

ใบหน้าแล้ว ช่างเป็นภาพที่สยดสยองยิ่งนัก

	 “พวกนางเถื่อนพอ ๆ กับแมวป่า” ทรี แจ็คดอว์ส พึมพำกับเกรอลท์  

“ต้องคอยจับตาดูไว้ให้ดี สหาย เผลอเมื่อไรเป็นได้เห็นไส้พุงเกลื่อนเต็มพื้น  

แต่พวกนางคุ้มค่าแรงทุกเหรียญ ถ้าเจ้ารู้ว่าพวกนางทำอะไรได้ละก็...”

	 “ขา้รู”้ เกรอลทพ์ยกัหนา้ “เจา้ไมม่ทีางหาผูคุ้ม้กนัไดด้ไีปกวา่นีอ้กีแลว้  

ชาวเซอร์ริคาเนียเกิดมาเพื่อเป็นนักรบและถูกฝึกให้ต่อสู้ตั้งแต่เด็ก”

	 “ข้าไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้น” บอร์ชถุยก้ามกุ้งลงบนโต๊ะ “ข้าหมายถึง 

เรื่องบนเตียงต่างหาก”
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	 เกรอลท์เหลือบมองพวกนางอย่างกระวนกระวาย ทั้งคู่ยิ้มให้เขา  

เวียเอื้อมมือไปหยิบจานอาหารอย่างว่องไวจนแทบมองตามไม่ทัน นางหรี่ตา 

มองวิทเชอร์แล้วกัดเปลือกกุ้งดังกร๊อบ ริมฝีปากชุ่มไปด้วยน้ำเกลือ ขณะที่ 

ทรี แจ็คดอว์ส เรอออกมาเสียงดัง

	 “มาคุยกันต่อเถอะ เกรอลท์” เขากล่าว “เจ้าไม่ล่ามังกร ไม่ว่าจะ 

สีเขียวหรือสีอื่น  ๆ  ข้าจำไว้แล้ว แต่ขอถามหน่อยได้ไหมว่าทำไมมีแค่ 

สามสีนั้น”

	 “ถ้าพูดให้ถูกคือสี่สี”

	 “เจ้าเอ่ยถึงแค่สามสีนี่”

	 “เจ้าสนใจมังกรจังนะ บอร์ช มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษรึเปล่า”

	 “ไม่มี ความใคร่รู้ล้วน ๆ”

	 “อาฮะ  เรื่องสีน่ะ  เป็นความเคยชินที่จะเรียกมังกรแท้เช่นนั้น  

แม้ว่าจะไม่ถูกต้องนักก็ตาม  มังกรเขียวซึ่งพบเห็นได้บ่อยที่สุดจริง  ๆ  

แล้วสีออกเทาเหมือนสัตว์ในตระกูลกึ่งมังกรกึ่งกิ้งก่าทั่วไป มังกรแดงนั้น 

ตัวสีออกแดงหรือแดงอิฐ และเป็นความเคยชินที่จะเรียกมังกรสีน้ำตาลเข้ม 

ตัวใหญ่ว่า  ‘มังกรดำ’ ส่วนมังกรขาวนั้นหายากที่สุด ข้ายังไม่เคยเห็นเลย  

พวกมันปรากฏตัวทางทิศเหนืออันไกลโพ้น ตามคำเล่าลือน่ะนะ”

	 “น่าสนใจ แล้วเจ้ารู้จักมังกรชนิดอื่น ๆ ที่ข้าเองก็เคยได้ยินมาไหม”

	 “รูจ้กัส”ิ เกรอลทจ์บิเบยีร ์ “นา่จะเปน็ตวัเดยีวกนักบัทีข่า้เคยไดย้นิมา  

มังกรทองไง แต่มันไม่มีอยู่จริงหรอก”

	 “ทำไมเจ้าถึงที่กล้ากล่าวอ้างเช่นนั้นรึ เพราะเจ้าไม่เคยเห็นมันงั้นหรือ  

แต่เจ้าก็ไม่เคยเห็นมังกรขาวเหมือนกันนี่”

	 “นั่นไม่ใช่ประเด็น  ข้ามทะเลไกลโพ้นในดินแดนโอเฟียร์และ 

ซังเวบาร์มีม้าสีขาวสลับดำเป็นริ้ว ข้าไม่เคยเห็นพวกมันหรอก แต่ก็รู้ว่า 

มีอยู่จริง  ส่วนมังกรทองนั้นเป็นสัตว์ในตำนานที่ผู้คนเล่าขานกันมา  

เหมือนนกฟีนิกซ์อย่างไรเล่า โลกนี้ไม่มีนกฟีนิกซ์หรือมังกรทองหรอก”

	 เวียใช้ศอกเท้าโต๊ะขณะมองเขาอย่างสนอกสนใจ

	 “เจ้าคงรู้จริงเพราะเจ้าเป็นวิทเชอร์” บอร์ชตักเบียร์จากไห “แต่ข้า 
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คิดว่าทุกตำนาน  ทุกเรื่องเล่าขาน  ต้องมีที่มา  และมีมูลเหตุแห่งที่มา 

เหล่านั้น”

	 “มีสิ ”  เกรอลท์ยอมรับ  “ส่วนใหญ่ก็ความฝัน  คำอธิษฐาน  

แรงปรารถนา ความโหยหา ศรัทธาซึ่งมีความเป็นไปได้อย่างไร้ขีดจำกัด  

และบางครั้งก็อาจจะเป็นโชค”

	 “ใช่เลย โชค ในอดีตอาจเคยมีมังกรทอง มังกรที่บังเอิญกลายพันธุ ์

และมีตัวเดียวในโลก”

	 “ถ้าเคยมี มันก็คงจะพบชะตากรรมเดียวกันกับพวกที่กลายพันธุ์ 

ทั้งหมดไปแล้ว” วิทเชอร์หันหน้าไปทางอื่น “มันแตกต่างเกินกว่าจะทนอยู่ 

ต่อไปได้”

	 “ฮา่” ทร ี แจค็ดอวส์ กลา่ว “เจา้กำลงัปฏเิสธกฎแหง่ธรรมชาตแิลว้ละ  

เกรอลท์ สหายจอมเวทของข้าพูดเสมอว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีการดำรง 

สืบต่อไปในธรรมชาติและหาทางรอดไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง จุดจบของสิ่งหนึ่ง 

เป็นจุดเริ่มต้นของอีกสิ่ง ความเป็นไปได้นั้นไร้ซึ่งขีดจำกัด หรืออย่างน้อย 

ธรรมชาติก็ไม่รู้จักขีดจำกัด”

	 “สหายจอมเวทของเจ้ามองโลกในแง่ดียิ่งนัก แต่เขาลืมคำนึงถึง 

อย่างหนึ่งไป เขาลืมเรื่องความผิดพลาดที่เกิดจากธรรมชาติ หรือจากน้ำมือ 

ของพวกที่ไม่เคารพธรรมชาติ ถ้ามังกรทองกับสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ประเภท 

อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันมีอยู่จริง พวกมันก็ไม่มีทางรอด เพราะมีขีดจำกัดทาง 

ธรรมชาติข้อหนึ่งไม่ยอมให้พวกมันอยู่รอด”

	 “ขีดจำกัดอะไรรึ”

	 “พวกกลายพันธุ์ ”  กล้ามเนื้อตรงสันกรามของเกรอลท์กระตุก 

อย่างแรง “พวกกลายพันธุ์นั้นเป็นหมัน บอร์ช สิ่งที่อยู่รอดในนิทานหาได้ 

มีโอกาสรอดในชีวิตจริงไม่ มีเพียงตำนานและเรื่องเล่าขานเท่านั้นที่ไม่รู้จัก 

ขีดจำกัดของความเป็นไปได้”

	 ทรี แจ็คดอว์ส ไม่เอ่ยอะไร เกรอลท์มองใบหน้าชาวเซอร์ริคาเนีย 

ซึ่งแปรเปลี่ยนเป็นจริงจังขึ้นมากะทันหัน เวียโน้มตัวเข้าหาเขาโดยไม่คาดคิด 

แล้วยกลำแขนบึกบึนแน่นเปรี๊ยะพาดคอเขา เขารู้สึกถึงริมฝีปากฉ่ำเบียร์ 
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ของนางที่แก้มตน

	 “พวกนางชอบเจ้า” ทรี แจ็คดอว์ส กล่าวช้า ๆ “ให้ตายสิ พวกนาง 

ชอบเจ้าจริง ๆ”

	 “มันแปลกนักหรือ” วิทเชอร์ยิ้มอย่างเศร้า ๆ 

	 “ไม่แปลกหรอก แต่เราต้องดื่มฉลองให้กับเรื่องนี้ เจ้าของที่พัก  

เอาเบียร์มาอีกไห”

	 “ใจเย็น ๆ อีกเหยือกก็พอแล้ว”

	 “สองเหยอืก!” ทร ี แจค็ดอวส์ ตะโกน “เทยี ขา้ตอ้งออกไปขา้งนอก 

สักพัก”

	 ชาวเซอร์ริคาเนียนามเทียลุกขึ้นหยิบกระบี่จากม้านั่งแล้วกวาดตามอง 

ทั่วห้องด้วยความคาดหวัง แม้ว่าก่อนหน้านี้สายตาหลายคู่จะเปล่งประกาย 

ด้วยความโลภเมื่อเห็นถุงเงินตุง  ๆ  ของบอร์ช ทว่ากลับไม่มีใครรีบร้อน 

ตามเขาออกไปขณะที่เจ้าตัวเดินโซเซเล็กน้อยไปยังประตูทางออกสู่ลานกว้าง  

เทียจึงยักไหล่แล้วเดินตามเขาไป

	 “เจ้ามีชื่อจริงว่าอะไร” เกรอลท์ถามชาวเซอร์ริคาเนียคนที่ยังอยู่ที่โต๊ะ  

เวียยิงฟันขาว เสื้อของนางผูกไว้หลวม  ๆ  จนแทบไม่น่าหุ้มห่ออะไรไว้ได้  

วิทเชอร์แน่ใจว่านางจงใจยั่วยวนตน

	 “อัลเวียเนอร์เล”

	 “ชื่อเพราะนัก” วิทเชอร์มั่นใจว่าชาวเซอร์ริคาเนียผู้นี้จะทำปากยื่น 

แล้วขยิบตาให้เขา ซึ่งเขาก็คิดไม่ผิดเลย

	 “เวีย”

	 “หืม”

	 “ทำไมเจ้าถึงเดินทางกับบอร์ชทั้งที่เป็นนักรบอิสระ บอกข้าหน่อย 

ได้ไหม”

	 “อืม”

	 “อืม อะไร”

	 “เขา...” ชาวเซอร์ริคาเนียนิ่วหน้าขณะนึกคำพูด “เขา...งด...งดงาม 

ที่สุด”
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	 วิทเชอร์พยักหน้า ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาคิดว่ามาตรฐานการตัดสินเสน่ห์ 

บุรุษของสตรีนั้นเป็นสิ่งลี้ลับ

	 ทร ี แจค็ดอวส์ เดนิเซกลบัเขา้มาพรอ้มกบัมดัเอวกางเกง แลว้ตะโกน 

สั่งเจ้าของที่พักเสียงดัง เทียเดินตามหลังเขาสองก้าว แสร้งทำเป็นหาว 

ขณะกวาดตามองทัว่ทีพ่กัแรม เหลา่พอ่คา้กบัคนลากไมพ้ากนัหลบสายตานาง 

อย่างระมัดระวัง เวียดูดเนื้อกุ้งอีกตัวและคอยส่งสายตามีความหมาย 

ให้วิทเชอร์อยู่เนือง ๆ 

	 “ข้าสั่งปลาไหลให้เราอีกคนละตัว คราวนี้แบบอบ” ทรี แจ็คดอว์ส 

ทิ้งตัวลงนั่ง เข็มขัดที่คลายไว้ส่งเสียงดังกริ๊ง “เมื่อครู่ข้าแทบยัดกุ้งลงท้อง 

ไม่หมด แต่ตอนนี้กลับหิวขึ้นมาอีกแล้ว ข้าสั่งให้เขาเตรียมที่นอนให้เจ้า 

แล้วด้วยนะ เกรอลท์ คืนนี้เจ้าจะได้ไม่ต้องรอนแรมไปที่อื่น เรายังสนุก 

กันต่อได้ มาดื่มกัน สาว ๆ”

 “เวสเซกกีล (ดื่ม)” เวียเอ่ยพร้อมกับยกแก้วขึ้นคารวะเขา ส่วนเทีย 

ขยิบตาและแอ่นอกจนเกรอลท์นึกว่าเสื้อของนางจะปริ  แต่ก็ไม่ได้เป็น 

เช่นนั้น

	 “มาสำราญกัน!” ทรี แจ็คดอว์ส  ชะโงกข้ามโต๊ะแล้วตบบั้นท้าย 

ของเทีย “มาสำราญกันเถอะ วิทเชอร์ เฮ้ย เจ้าของที่พัก! มานี่ซิ!”

	 เจ้าของที่พักกุลีกุจอเข้ามาและเอามือเช็ดกับผ้ากันเปื้อน

	 “เตรียมอ่างให้หน่อยได้ไหม  เอาแบบที่ใช้ซักผ้า  ใหญ่  ๆ  และ 

ทนทานน่ะ”

	 “ใหญ่แค่ไหนหรือขอรับ”

	 “สำหรับสี่คน”

	 “สำหรับ...สี่...” เจ้าของที่พักอ้าปากค้าง

	 “สี่คน” ทรี แจ็คดอว์ส  ยืนยันพลางหยิบถุงเงินเต็มแน่นมาจาก 

กระเป๋าเสื้อ

	 “ข้าหาให้ได้ขอรับ” เจ้าของที่พักเลียริมฝีปาก

	 “ยอดเยี่ยม” บอร์ชหัวเราะ “ยกขึ้นไปไว้บนห้องนอนข้าแล้วเติม 

น้ำร้อนซะ ให้ไวด้วยนะ สหาย ยกเบียร์ขึ้นไปด้วยเช่นกัน สามเหยือกเลย”
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	 ชาวเซอร์ริคาเนียหัวเราะคิกคักพร้อมกับขยิบตา

	 “เจ้าถูกใจคนไหนมากกว่า” ทรี แจ็คดอว์ส ถาม “ว่าไง เกรอลท์”

	 วิทเชอร์เกาหัวแกรก ๆ 

	 “ข้ารู้ว่าเลือกยาก” ทรี แจ็คดอว์ส  กล่าวอย่างเข้าใจ “บางครั้ง 

ข้าก็เลือกไม่ถูกเหมือนกัน  ไม่เป็นไร ไว้ค่อยไปคิดต่อในอ่าง  นี่สาว  ๆ  

ช่วยพยุงข้าขึ้นไปข้างบนหน่อย!”

III

มสีิง่กดีขวางตัง้อยูบ่นสะพาน เสน้ทางนัน้ถกูปดิกัน้โดยไมเ้นือ้แขง็ทอ่นยาว 

บนขาตั้งไม้ ทั้งหน้าและหลังไม้ท่อนยาวล้วนมีพลทหารที่มีโซ่ถักคลุมศีรษะ 

และสวมชุดคลุมหนังปักหมุดเหล็กยืนประจำการอยู่ โดยมีธงสีม่วงแสดง 

ตราสัญลักษณ์กริฟฟินสีเงินสยายปีกอย่างเกียจคร้านอยู่เหนือเครื่องกั้น

	 “นี่มันปีศาจอะไรกัน” ทรี แจ็คดอว์ส เอ่ยอย่างแปลกใจพลางเดิน 

เข้าไปใกล้ “ผ่านไปไม่ได้รึ”

	 “มีเอกสารผ่านทางหรือเปล่า” พลทหารที่อยู่ใกล้ที่สุดถามโดยไม่เอา 

ไม้จิ้มฟันที่กำลังเคี้ยวแก้หิวหรือไม่ก็เคี้ยวเพื่อฆ่าเวลาออกจากปาก

	 “เอกสารผ่านทางรึ เกิดอะไรขึ้น โรคห่างั้นหรือ หรือว่ามีสงคราม  

ใครเป็นคนออกคำสั่งให้ปิดกั้นเส้นทางกัน”

	 “ลอร์ดแห่งเคนกอร์น ผู้เป็นคนของราชานีดาเมียร์” พลเฝ้าด่าน 

ตอบพลางขยับไม้จิ้มฟันไปมุมปากอีกฝั่งหนึ่งแล้วชี้ไปที่ธง  “หากไม่มี 

เอกสารผ่านทางก็ขึ้นไปไม่ได้”

	 “บ้าบอสิ้นดี” เกรอลท์เอ่ยอย่างเหนื่อยหน่าย “ที่นี่ไม่ใช่เคนกอร์น  

แต่เป็นเขตแดนของแบร์ฟีลด์ แบร์ฟีลด์ต่างหากที่เรียกเก็บค่าผ่านทางบน 

สะพานข้ามแม่น้ำบราไม่ใช่เคนกอร์น แล้วนีดาเมียร์มาเกี่ยวอะไรด้วย”

	 “อย่าถามข้า” ทหารยามตอบพลางถุยไม้จิ้มฟันทิ้ง “นั่นไม่ใช่เรื่อง 

ของข้า ข้ามีหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ถ้าเจ้าอยากรู้ ก็ไปถามนายสิบของเรา 
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เองสิ”

	 “แล้วเขาอยู่ที่ไหน”

	 “นอนอาบแดดอยู่ทางโน้น หลังเรือนที่พักของคนเก็บค่าผ่านทาง”  

พลหอกตอบโดยไม่มองเกรอลท์ แต่กลับจ้องไปยังสะโพกเปล่าเปลือยของ 

ชาวเซอร์ริคาเนียซึ่งกำลังบิดเอี้ยวตัวบนอานม้าอย่างเมื่อยล้า

	 หลังกระท่อมของคนเก็บค่าผ่านทางมีทหารยามคนหนึ่งนั่งอยู่บน 

กองไม้แห้ง เขาใช้ท้ายหอกวาดรูปผู้หญิงบนพื้นทราย ซึ่งว่ากันตามจริงแล้ว 

เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของผู้หญิงจากมุมมองอันประหลาดล้ำต่างหาก ข้างกัน 

มีบุรุษร่างผอมสวมหมวกกดต่ำจนบังตา หมวกของเขาเป็นทรงกลมพอง 

และดูหรูหราด้วยกระดุมเงินกับขนนกกระสาเรียวยาวที่กำลังสั่นกระตุก  

คนผู้นั้นกำลังนั่งเอกเขนกดีดสายลูท6 อย่างเบามือ

	 เกรอลท์จำหมวกทรงครอบประดับขนนกใบนี้ได้  มันเป็นหมวก 

ที่เลื่องชื่อตั้งแต่แม่น้ำบุยนาจรดแม่น้ำยารูกา ทั้งยังขึ้นชื่อในหมู่คฤหาสน์  

ป้อมปราการ  ที่พักแรม  โรงเหล้า  และซ่องนางโลม  โดยเฉพาะซ่อง 

นางโลมเลยละ

	 “แดนดิไลออน!”

	 “วิทเชอร์เกรอลท์!” นัยน์ตาสีฟ้าอมม่วงเหมือนดอกคอร์นฟลาวเวอร์ 

เปล่งประกายสดใสจากใต้หมวกซึ่งบัดนี้ได้ดันกลับไปอยู่บนศีรษะแล้ว  

“ไม่นึกไม่ฝันเลย! เจ้าอยู่ที่นี่ด้วยหรือ ว่าแต่มีเอกสารผ่านทางมาด้วยไหม”

	 “ทำไมทุกคนถึงมีปัญหากับเจ้าเอกสารผ่านทางที่นักนะ” วิทเชอร์ 

ลงจากหลังม้า “เกิดอะไรขึ้นที่นี่รึ แดนดิไลออน พวกเราอยากข้ามแม่น้ำ 

บราไป  ข้ากับอัศวินผู้นี้  บอร์ช  ทรี  แจ็คดอว์ส  และผู้คุ้มกันของเรา  

แต่ดูเหมือนว่าจะข้ามไปไม่ได้”

	 “ข้าก็ด้วย”  แดนดิไลออนลุกขึ้นยืน  ถอดหมวกทรงครอบออก  

แล้วโค้งให้ชาวเซอร์ริคาเนียด้วยลีลาเหลือร้าย “พวกนั้นไม่อยากให้ข้าข้ามไป 

เช่นกัน นายสิบคนนี้ไม่ยอมให้  ข้า แดนดิไลออนนักขับลำนำและนักกวี 

 6 เครื่องดนตรีโบราณประเภทสาย มีลักษณะคล้ายลูกแพร์และใช้นิ้วในการดีด
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ผู้เลื่องชื่อที่สุดในปฐพีคนนี้ข้ามแม่น้ำไป แม้ว่าเขาจะเป็นศิลปินเช่นเดียวกัน 

ดังที่เห็น”

	 “ข้าจะไม่ยอมให้คนที่ไม่มีเอกสารข้ามไป” นายสิบเอ่ยเสียงเด็ดขาด 

ขณะเติมรายละเอียดสุดท้ายแก่ภาพวาดบนทรายนั้นด้วยท้ายหอก

	 “ไม่เป็นไร” วิทเชอร์กล่าว “เราจะขี่ม้าเลาะริมแม่น้ำฝั่งซ้ายไปแทน  

เส้นทางไปเฮงฟอส์จะไกลกว่าเดิม แต่ก็ช่วยไม่ได้”

	 “ไปเฮงฟอส์รึ”  นักกวีเอ่ยด้วยความฉงน  “เจ้าไม่ได้กำลังตาม 

นีดาเมียร์อยู่หรอกหรือ เกรอลท์ แล้วมังกรล่ะ”

	 “มังกรอะไร” ทรี แจ็คดอว์ส ถามอย่างสนใจ

	 “เจา้ไมรู่ห้รอื ไมรู่จ้รงิ ๆ หรอื โอ ขา้จะแถลงไขใหฟ้งัเอง สภุาพบรุษุ 

ทุกท่าน ข้าแกร่วรออยู่ที่นี่เผื่อว่าจะมีคนรู้จักข้าเดินทางมาพร้อมกับเอกสาร 

ผ่านทาง และจะยอมให้ข้าติดสอยไปด้วย เชิญนั่งก่อนสิ”

	 “สักครู่นะ”  ทรี  แจ็คดอว์ส  บอก  “ตะวันเกือบตรงศีรษะแล้ว  

ข้าคอแห้งเต็มที เราคงคุยต่อทั้งที่ท้องว่างอย่างนี้ไม่ได้ เทีย เวีย รีบกลับ 

เข้าเมืองแล้วซื้อเบียร์มาหนึ่งไห”

	 “นิสัยของเจ้าถูกใจข้ายิ่งนัก เจ้าคือ...”

	 “บอร์ช หรือที่รู้จักกันในนามทรี แจ็คดอว์ส”

	 “แดนดไิลออน หรอืผูไ้รเ้ทยีมทาน ตามทีส่าว ๆ บางคนขนานนามให”้

	 “ว่ามา แดนดิไลออน” วิทเชอร์พูดอย่างหมดความอดทน “เราจะ 

ไม่เอ้อระเหยอยู่ที่นี่จนค่ำหรอกนะ”

	 นักกวีจับคอลูทของตนแล้วดีดสายอย่างคึกคัก

	 “ต้องการแบบไหน เล่าเป็นท่วงทำนองหรือเล่าปกติ”

	 “ปกติ”

	 “ได้ตามนั้น” แดนดิไลออนกล่าวโดยไม่วางลูทลง “สุภาพบุรุษ 

ผู้ทรงศักดิ์ จงฟังว่าสัปดาห์ก่อนเกิดอะไรขึ้นใกล้กับเมืองอิสระแห่งแบร์ฟีลด์  

เฉกเช่นทุกวัน ก่อนตะวันสาง ก่อนอาทิตย์จะย้อมกลุ่มหมอกซึ่งลอยล่อง 

เหนือทุ่งหญ้าราวกับผ้าห่อศพสีชมพูระเรื่อ—”

	 “ก็บอกว่าปกติไง” เกรอลท์เตือนความจำเขา
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	 “อ้าว ไม่ใช่หรอกหรือ ก็ได้  ๆ เข้าใจแล้ว สั้นกระชับไม่มีอุปมา- 

อุปไมย มังกรตัวหนึ่งโฉบลงมาบนทุ่งหญ้านอกแบร์ฟีลด์”

	 “โถ อย่ามาโม้” วิทเชอร์กล่าว “ดูไม่น่าเป็นไปได้เลย ไม่มีใครเห็น 

มังกรในแถบนี้มาหลายปีแล้ว เจ้าแน่ใจหรือว่านั่นไม่ใช่ดราโกลิซาร์ดธรรมดา 

หรือดราโกลิซาร์ดสวน สายพันธุ์ดราโกลิซาร์ดอาจตัวใหญ่ได้พอ ๆ กับ—”

	 “อย่าดูถูกข้า  วิทเชอร์  ข้ารู้ดีว่ ากำลังพูดอะไรอยู่  ข้าเห็นมัน  

เพราะฟ้าลิขิตให้ข้าเดินอยู่ในตลาดที่แบร์ฟีลด์และเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเอง 

กับตา ข้าแต่งลำนำเอาไว้แล้วด้วย แต่เจ้าไม่อยาก—”

	 “ว่าต่อซิ ตัวมันใหญ่หรือเปล่า”

	 “ยาวเท่าม้าสามตัว สูงไม่เกินหนอกม้า แต่อ้วนพีกว่ามาก สีเทาตุ่น”

	 “หรือก็คือสีเขียว”

	 “ใช ่ มันโฉบลงมาอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย บินเข้าใส่ฝูงแกะจนคนเลี้ยงแกะ 

หนีกระเจิดกระเจิงและแกะตายไปสิบกว่าตัว จากนั้นมันก็เขมือบไปสี่ตัว 

แล้วบินหนีไป”

	 “บินหนีไป...” เกรอลท์ส่ายหน้า “เล่าจบแล้วใช่ไหม”

	 “ยังไม่จบ เพราะมันกลับมาอีกในวันต่อมา คราวนี้ใกล้เมืองมากขึ้น  

มนัโฉบลงมากลางกลุม่ผูห้ญงิทีก่ำลงัซกัผา้รมิแมน่ำ้บรา พวกนางกระโดดหน ี

กันจ้าละหวั่น สหายเอ๋ย! ข้าขำแทบตายเลยละ จากนั้นเจ้ามังกรก็บินวน 

รอบแบร์ฟีลด์สองสามรอบก่อนจะบินไปกินแกะอีก ผู้คนเพิ่งจะแตกตื่น 

วุ่นวายกันตอนนั้นเอง เพราะแทบไม่มีใครเชื่อคำพูดของคนเลี้ยงแกะเลย  

นายกเทศมนตรีเรียกกองปราบของเมืองและสมาคมต่าง  ๆ  มา แต่ก่อน 

พวกเขาจะจัดตั้งกองกำลังขึ้นมาได้ พวกชาวบ้านก็เลือกที่จะจัดการปราบ 

มันเองเสียแล้ว”

	 “อย่างไรรึ”

	 “กร็วมพลงักนัประสาชาวบา้น ชา่งฝมีอืผูช้ำนาญการทีไ่ดร้บัสมญานาม 

ว่านักยัดไส้แกะ เป็นคนคิดวิธีจัดการกับเจ้าสัตว์ร้ายตัวนี้ พวกนั้นฆ่าแกะ 

ตัวหนึ่ง แล้วยัดไส้มันด้วยต้นเฮลเลบอร์ ต้นไนท์เฉดพิษ ต้นเฮมล็อก  

กำมะถัน  และน้ำมันดินของช่ างฝีมือ  เพื่อให้แน่ ใจว่ ามันจะได้ผล  
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นักปรุงโอสถของเมืองเทยาสำหรับก่อโรคฝีฝักบัว7 ลงไปอีกเกือบสองลิตร  

และนักบวชจากวิหารแห่งเครฟว์ก็สวดภาวนาเหนือซากแกะนั่นสำทับไป 

อีกรอบ จากนั้นพวกเขาก็ช่วยกันนำซากแกะไปเสียบไม้ตั้งไว้กลางฝูง  

ว่ากันตามตรง ไม่มีใครเชื่อว่ามังกรจะโง่มากินซากนั่นหรอก เพราะกลิ่น 

มันเหม็นไปถึงสวรรค์ชั้นฟ้า  แต่ความจริงกลับเหนือความคาดหมาย  

เจ้าสัตว์เลื้อยคลานนั่นเมินแกะตัวเป็น  ๆ  ที่ร้องแบ๊ะ  ๆ  แล้วกลืนเหยื่อล่อกับ 

ไม้เสียบไปพร้อม ๆ กัน”

	 “แล้วต่อจากนั้นเกิดอะไรขึ้น เล่าต่อซิ แดนดิไลออน”

	 “คิดว่ าข้ าทำอะไรอยู่ล่ ะ  ข้ า เล่ าอยู่นี่ ไ ง  ฟัง เหตุการณ์ต่อนะ  

ภายในชั่วเวลาไม่เกินกว่าที่ชายผู้ช่ำชองใช้ในการปลดเสื้อรัดทรงของสตรี  

จู่ ๆ เจ้ามังกรก็คำราม พ่นควันจากปากและทวาร มันกลิ้งตีลังกา พยายาม 

จะบินหนี จากนั้นก็ล้มแน่นิ่งไป มีอาสาสมัครสองคนออกไปตรวจดูว่า 

เจา้สตัวเ์ลือ้ยคลานตอ้งพษิตวันีย้งัมลีมหายใจอยูห่รอืไม ่ คนหนึง่คอืสปัเหรอ่  

ส่วนอีกคนคือเจ้าทึ่มประจำเมืองซึ่งเป็นผลผลิตมาจากบุตรสาวสติไม่ดี 

ของคนตัดไม้กับพลหอกรับจ้างกองหนึ่งที่เดินทางผ่านแบร์ฟีลด์ช่วงการกบฏ 

ของขุนพลเนลัมโบ”

	 “เจ้าโกหกแล้ว แดนดิไลออน”

	 “ไม่ได้โกหก แต่แค่เติมแต่งเพื่อเพิ่มอรรถรส มันไม่เหมือนกันนะ”

	 “ไม่ต่างกันเท่าไรหรอก เล่าต่อสิ เรากำลังเสียเวลากันอยู่นะ”

	 “ก็ได้ อย่างที่เล่าไปนั่นแหละ สัปเหร่อกับเจ้าทึ่มออกไปสำรวจดู  

หลงัจากนัน้พวกเรากส็รา้งเนนิเลก็ ๆ แตส่วยงามไวเ้ปน็หลมุฝงัศพใหพ้วกเขา”

	 “อะฮ่า” บอร์ชอุทาน “นั่นหมายความว่ามังกรยังไม่ตาย”

	 “ถูกต้อง” แดนดิไลออนเล่าอย่างร่าเริง “มันยังไม่ตาย แต่ก็อ่อนแอ 

จนไม่ได้กินทั้งสัปเหร่อและเจ้าทึ่ม แค่ดื่มเลือดเท่านั้น จากนั้นพวกเรา 

ก็ตกใจกันถ้วนหน้าเมื่อมันบินหนีไป มันกระพือปีกด้วยความยากลำบาก  

 7 โรคทางผิวหนังชนิดหนึ่งที่ฝีหนองจะกระจุกตัวเป็นก้อนใต้ผิวหนังจนก้อนเนื้อบวมแดง 

ขยายใหญ่ และก่อให้เกิดการระคายเคือง
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ร่วงตุบลงมาหลายรอบ แต่ก็ลุกขึ้นได้อีกครั้ง บางครั้งมันก็เดินลากขาหลัง  

มีผู้กล้าหลายคนตามมันไปไม่ให้คลาดสายตา แล้วรู้อะไรไหม”

	 “เล่ามา แดนดิไลออน”

	 “มังกรหายไปในหุบลึกแห่งเทือกเขาเครสเทล ใกล้กับแหล่งต้นน้ำ 

ของแม่น้ำบรา และซ่อนตัวอยู่ในถ้ำที่นั่น”

	 “เรื่องราวเริ่มกระจ่างแล้ว” เกรอลท์เอ่ย “มังกรตัวนี้อาจจำศีลอยู่ 

ในถ้ำแถวนั้นมานานหลายศตวรรษ  ข้าเคยได้ยินกรณีแบบนี้มาก่อน  

กองสมบัติของมันจะต้องอยู่ที่นั่นด้วยแน่  ข้ารู้แล้วว่าทำไมพวกนั้น 

ถึงปิดสะพาน มีคนโลภอยากฮุบสมบัติไว้คนเดียว และคนผู้นั้นก็คือ 

นีดาเมียร์แห่งเคนกอร์น”

	 “ถูกต้อง” นักขับลำนำยืนยัน “คนทั้งแบร์ฟีลด์เดือดพล่านเพราะ 

สิ่ งนี้  เพราะพวกเขาอ้างว่ ามังกรกับสมบัติทั้ งหมดเป็นของพวกเขา  

แต่ก็ลังเลที่จะมีเรื่องกับนีดาเมียร์ นีดาเมียร์ยังเป็นเด็กวัยละอ่อนที่หนวด 

ยังไม่ทันขึ้นด้วยซ้ำ แต่เขาก็เคยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการตั้งตัวเป็นศัตรู 

กับเขานั้นต้องชดใช้ด้วยอะไร และเขาต้องการมังกรตัวนั้นมาก จึงลงมือ 

อย่างรวดเร็ว”

	 “เจ้าหมายความว่าเขาต้องการสมบัติของมังกรสินะ”

	 “อันที่จริง เขาต้องการมังกรมากกว่าสมบัติ เพราะนีดาเมียร์เล็ง 

อาณาจักรมัลลีโอเรไว้ องค์หญิงวัยกำดัดพระองค์หนึ่งถูกทิ้งให้เป็นม่าย 

หลงัจากการตายทีท่ัง้กะทนัหนัและแปลกประหลาดขององคช์าย เหลา่ขนุนาง 

แห่งมัลลีโอเรพิจารณานีดาเมียร์กับผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมคนอื่น  ๆ  อย่าง 

ไม่เต็มใจนัก เพราะพวกเขารู้ว่าผู้ปกครองคนใหม่จะควบคุมพวกเขาชนิด 

ไม่ให้กระดิกตัวได้ ไม่เหมือนองค์หญิงหัวอ่อนผู้นี้ พวกเขาก็เลยขุดเอา 

คำทำนายเก่าแก่คร่ำครึออกมา มันกล่าวไว้ว่าบัลลังก์กับองค์หญิงจะตกเป็น 

ของชายที่พิชิตมังกรได้ เนื่องจากไม่มีผู้ใดเห็นมังกรที่นั่นมาเป็นชาติแล้ว  

พวกเขาเลยคิดว่าวิธีการนี้จะปลอดภัย แน่นอนว่านีดาเมียร์หัวเราะเยาะ 

ตำนานนี้ เขาใช้กำลังเข้ายึดมัลลีโอเร แล้วเรื่องทุกอย่างก็จบลง แต่พอข่าว 

เกี่ยวกับมังกรที่แบร์ฟีลด์หลุดออกไป เขาก็ฉุกคิดได้ว่าเขาสามารถสยบ 
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พวกขุนนางได้ด้วยกลอุบายของพวกนั้นเอง ถ้าเขาปรากฏตัวพร้อมกับ 

หัวมังกรในกำมือ  ประชาชนจะแซ่ซ้องสรรเสริญเขาดั่ งสมมติ เทพ  

และพวกขุนนางก็จะไม่กล้าพูดอะไรสักคำ  หายแปลกใจหรือยังล่ะ  

ว่าทำไมเขาถึงได้รีบร้อนติดตามมังกรตัวนี้ราวกับแมวโดนน้ำร้อนลวก  

โดยเฉพาะเมื่อมังกรตัวนั้นจะตายมิตายแหล่อยู่แล้ว  สำหรับเขา นี่คือ 

สวรรค์ทรงโปรดอย่างแท้จริง เป็นโชคล้วน ๆ ผ่าเปรี้ยงลงมาราวกับสายฟ้า”

	 “และเขากีดกันผู้แข่งขันคนอื่น ๆ”

	 “ดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นนะ เขายังกีดกันชาวแบร์ฟีลด์ด้วย ยกเว้น 

แต่ว่าเขาได้ส่งพลม้าพร้อมเอกสารผ่านทางไปทั่วชนบท ส่งไปหาพวกที่ 

ฆ่ามังกรได้จริง  ๆ เพราะนีดาเมียร์ไม่คิดจะถือดาบเดินดุ่ม  ๆ  เข้าไปในถ้ำ 

ด้วยตัวเอง  เขารวบรวมนักปราบมังกรที่มีชื่อเสียงได้ภายในพริบตา  

เจ้าอาจจะรู้จักแทบทุกชื่อเลยก็ได้ เกรอลท์”

	 “ก็เป็นไปได้ มีใครมาบ้าง”

	 “คนแรกคือเอคแห่งเดเนเซิล”

	 “ใหต้าย...” วทิเชอรผ์วิปากเบา ๆ “เอคผูท้รงคณุธรรมและนา่เลือ่มใส  

อัศวินผู้ไร้มลทินมัวหมองก็มาด้วย”

	 “รู้จักเขาด้วยหรือ เกรอลท์” บอร์ชถาม “เขาเป็นหายนะของมังกร 

จริงรึ”

	 “ไม่ใช่แค่มังกร เอคต่อกรกับสัตว์ประหลาดได้ทุกชนิด เขาเคยฆ่า 

แมนติคอร์กับกริฟฟินด้วยซ้ำ ข้าได้ยินว่าเขาเคยฆ่ามังกรมาแล้วสองสามตัว  

เก่งเชียวแหละ แต่ไอ้เวรนี่ทำลายงานของข้าเพราะเขาไม่คิดเงิน ใครอีก  

แดนดิไลออน”

	 “พวกครินฟริดรีฟเวอร์”

	 “งัน้มงักรตวันีไ้มร่อดแน ่ ตอ่ใหฟ้ืน้คนืกำลงัแลว้กต็าม สามพีน่อ้งนัน่ 

เข้าขากันดีเยี่ยม วิธีการต่อสู้ของพวกเขาค่อนข้างสกปรก แต่ได้ผลชะงัด  

พวกเขาฆ่าล้างดราโกลิซาร์ดกับฟอร์กเทลในเรดาเนียจนสิ้นซาก ยังไม่เอ่ยถึง 

มังกรแดงสามตัวกับมังกรดำหนึ่งตัวที่โดนฆ่าด้วยเหมือนกัน  ไม่ใช่เรื่อง 

ง่ายเลย หมดแล้วหรือยัง”
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	 “ยัง คนแคระหกตนภายใต้สังกัดของยาร์เปน ซิกริน ก็เข้าร่วมด้วย”

	 “ข้าไม่รู้จักเขา”

	 “แต่เจ้า เคย ได้ยินชื่อมังกรอ็อกวิสต์จากเขาแร่ควอตซ์ใช่ไหม”

	 “เคยสิ ข้าเคยเห็นอัญมณีจากขุมสมบัติของมันด้วย  มีทั้งไพลิน 

สีงามวิจิตรกับเพชรที่ขนาดใหญ่เท่าผลเชอร์รี”

	 “รู้เอาไว้เสียเถิดว่ายาร์เปน ซิกริน  กับคนแคระของเขาคือผู้ที่ฆ่า 

อ็อกวิสต์ มีคนแต่งลำนำเอาไว้ด้วย แต่มันห่วยแตกเพราะไม่ใช่ลำนำของข้า  

เจ้าไม่ได้พลาดอะไรไปหรอกถ้าไม่เคยได้ยินมาก่อน”

	 “ครบทุกคนแล้วใช่ไหม”

	 “ครบแล้ว  แต่ไม่นับเจ้านะ เจ้าอ้างว่าไม่รู้ เรื่องมังกร ใครจะรู้  

บางทีนั่นอาจเป็นจริงก็ได้มั้ง แต่ตอนนี้เจ้ารู้แล้วนี่ แล้วไงต่อ”

	 “ไม่ยังไง ข้าไม่สนใจมังกรตัวนั้น”

	 “ฮ่า! ทำมาเป็นพูด เกรอลท ์ เพราะเจ้าไม่มีเอกสารผ่านทางต่างหาก”

	 “ข้าไม่สนใจมังกรตัวนั้น ขอบอกเลย ว่าแต่เจ้าเถอะ แดนดิไลออน  

ลมอะไรหอบเจ้ามาที่นี่”

	 “เหมือนเดิม” นักขับลำนำยักไหล่ “ข้าจำเป็นต้องติดตามเหตุการณ์ 

และความตื่นเต้นอย่างใกล้ชิด  ทุกคนจะพากันพูดถึงการต่อสู้กับมังกร 

ในครั้งนี้ ข้าแต่งลำนำจากข่าวลือก็ได้ แต่ลำนำที่ร้องจากปากของคนที่เห็น 

การต่อสู้กับตามันได้อารมณ์อีกแบบ”

	 “การต่อสู้หรือ” ทรี แจ็คดอว์ส  หัวเราะ “เหมือนเอาไม้เสียบหมู 

หรือเอามีดชำแหละซากสัตว์เสียมากกว่า ข้าฟังไปก็ได้แต่ทึ่ง นักรบผู้โด่งดัง 

ทั้งหลายแข่งกันมาที่นี่เพื่อจัดการกับมังกรที่บาดเจ็บร่อแร่เพราะโดนยาพิษ 

ของชาวบ้าน มันทำให้ข้าทั้งอยากหัวเราะและอาเจียนไปพร้อม ๆ กัน”

	 “เจ้าพูดผิดแล้ว” เกรอลท์กล่าว “ถ้ามังกรไม่ตายเพราะยาพิษ  

ร่างกายของมันจะขับพิษออกมาและฟื้นคืนกำลังอีกครั้ง  แต่ก็ไม่ช่วย 

อะไรหรอก พวกครินฟริดรีฟเวอร์จะฆ่ามันอยู่ดี แต่มันจะสู้สุดใจ ถ้าเจ้า 

อยากรู้น่ะนะ”

	 “แปลว่าเจ้าเดิมพันฝั่งครินฟริดรีฟเวอร์งั้นรึ เกรอลท์”
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	 “ใช่แล้ว”

	 “อย่ามั่นใจนักเลย” ทหารยามผู้มีอารมณ์ศิลปินซึ่งนิ่งเงียบมาตลอด 

เอ่ยขึ้น “มังกรเป็นสัตว์เวทมนตร์ ไม่มีทางฆ่ามันได้นอกจากใช้เวทมนตร์  

หากจะมีผู้ใดรับมือกับมันได้ก็ต้องเป็นจอมเวทหญิงที่ขี่ม้าผ่านไปเมื่อวาน”

	 “ใครรึ” เกรอลท์เงยหน้าขึ้น

	 “จอมเวทหญิง” ทหารยามทวนซ้ำ “ข้าบอกแล้วไง”

	 “นางได้บอกชื่อเอาไว้ไหม”

	 “บอก แต่ข้าลืมไปแล้ว นางมีเอกสารผ่านทาง และยังสาว หน้าตา 

สะสวยไม่เหมือนใคร แต่ดวงตาคู่นั้น...ท่านก็น่าจะรู้ว่าเป็นเช่นไร เลือดใน 

กายข้าเย็นเฉียบเมื่อนางมองมา”

	 “รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหม แดนดิไลออน เจ้าคิดว่าเป็นใคร”

	 “ไม่รู้สิ” นักกวีนิ่วหน้า “สาว สะสวย และ  ‘ดวงตาคู่นั้น’ คำใบ้ 

ไม่ช่วยอะไรเลย พวกนางเป็นแบบนี้กันทั้งนั้น ทุกคนที่ข้ารู้จัก — ซึ่งข้าก็รู้จัก 

ไม่น้อยเลยนะ — ดูอายุไม่เกินยี่สิบห้าถึงสามสิบปี แม้ข้าจะได้ยินมาว่าบางคน 

เล่าขานถึงตอนที่โนวิแกรดยังเป็นเพียงป่าที่มีลมพัดผ่านได้ อย่างไรเสีย  

น้ำอมฤตกับแมนเดรกมีไว้ทำไมกันเล่า แล้วพวกนางก็ชอบเอาน้ำแมนเดรก 

มาหยอดตาเพื่อให้เป็นประกายสดใส พวกผู้หญิงก็อย่างนี้”

	 “นางมีผมแดงหรือเปล่า” วิทเชอร์ถาม

	 “เปล่าหรอกท่าน” นายสิบตอบ “ดำราวกับถ่าน”

	 “มา้ของนางละ่ สอีะไร สลีกูเกาลดั หนา้ผากเปน็รปูดาวสขีาวหรอืไม”่

	 “ไม่ใช่  มันเป็นสีดำเหมือนกับเส้นผมนาง  สุภาพบุรุษทั้งหลาย  

ข้าขอบอกเลยว่านางนี่แหละจะฆ่ามังกรได้ การฆ่ามังกรเป็นงานของจอมเวท  

มนุษย์ไม่มีพละกำลังพอที่จะต่อกรกับมันหรอก”

	 “ข้าสงสัยว่าช่างฝีมือฉายานักยัดไส้แกะจะว่าอย่างไรในเรื่องนี้”  

แดนดิไลออนหัวเราะ “ถ้าเขามียาพิษที่แรงกว่าเฮลเลบอร์กับไนท์เฉด  

ป่านนี้หนังของมังกรคงตากอยู่บนกำแพงเมืองแบร์ฟีลด์ไปแล้ว ข้าคงแต่ง 

ลำนำเสร็จและไม่ต้องมานั่งตากแดดเหงือกแห้งอยู่แบบนี้...”

	 “ทำไมนีดาเมียร์ไม่พาเจ้าไปด้วย” เกรอลท์ถามพลางมองนักกวี 
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ด้วยสายตาไม่ไว้วางใจ “เจ้าก็อยู่ในแบร์ฟีลด์ตอนที่เขาออกเดินทางนี่  

องค์ราชาไม่ชอบศิลปินรึ ทำไมเจ้ามานั่งตากแดดเหงือกแห้ง แทนที่จะ 

ไปนั่งดีดอากาศบนหลังม้าหลวง”

	 “เพราะมา่ยสาวคนหนึง่นะ่ส”ิ แดนดไิลออนพดูอยา่งเจบ็ชำ้ “ใหต้ายส ิ 

ข้าไปสาย ในวันถัดมานีดาเมียร์กับคนอื่น  ๆ  ข้ามแม่น้ำกันไปหมดแล้ว  

พวกเขายังพานักยัดไส้แกะไปด้วย รวมทั้งทหารสังเกตการณ์บางนายจาก 

กองกำลังของแบร์ฟีลด์ แต่พวกเขาลืมข้าไปเลย ข้าอธิบายให้นายสิบผู้นี้ 

ฟังแล้ว แต่เขาเอาแต่พูดว่า—”

	 “ต้องมีเอกสารผ่านทาง ข้าถึงจะยอมให้ข้าม” พลหอกกล่าวอย่าง 

ไร้ความรู้สึกขณะปล่อยเบาบนผนังกระท่อมของคนเก็บค่าผ่านทาง “ถ้าไม่มี 

ก็ให้ผ่านไปไม่ได้ ข้าได้รับคำสั่ง—”

	 “อ้าว” ทรี แจ็คดอว์ส เอ่ยแทรก “สาว ๆ เอาเบียร์มาแล้ว”

	 “พวกนางไม่ได้มาตามลำพัง” แดนดิไลออนเอ่ยเสริมพร้อมกับยืนขึ้น  

“ดูม้าตัวนั้นสิ ใหญ่อย่างกับมังกรแน่ะ”

	 ชาวเซอร์ริคาเนียควบม้าออกมาจากป่าต้นเบิร์ช  โดยขนาบชาย 

บนหลังม้าศึกตัวใหญ่ผู้มีท่าทางหงุดหงิดไว้ทั้งสองข้าง

	 วิทเชอร์ก็ลุกขึ้นเช่นกัน

	 คนขี่ม้าผู้นี้สวมชุดคาฟตาน8ผ้ากำมะหยี่สีม่วงยาว โดยมีเชือกผูกเอว 

สีเงิน ทั้งยังสวมเสื้อคลุมสั้นประดับริมด้วยขนเสือเขี้ยวดาบทับอีกชั้น  

เขานั่งหลังตรงบนอานม้า ชำเลืองมองลงมาด้วยสายตาหยามหยัน เกรอลท์ 

รู้จักสายตาแบบนี้และไม่ชอบมันเอาเสียเลย

	 “สวัสดีทุกท่าน ข้าคือดอร์เรกาเรย์” คนขี่ม้าแนะนำตัวก่อนลงจาก 

หลังม้าช้า ๆ ท่าทางหยิ่งผยอง “ท่านดอร์เรกาเรย์ เป็นจอมเวท”

	 “ท่านเกรอลท์ เป็นวิทเชอร์”

	 “ท่านแดนดิไลออน เป็นนักกวี”

	 “บอร์ช  หรือที่รู้จักกันในนามทรี  แจ็คดอว์ส  กับสาว  ๆ  ของข้า 

 8 ชุดคลุมหลวม ๆ ตัวยาวที่มักจะทำมาจากผ้าลินินหรือผ้าไหม
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ซึ่งกำลังเปิดจุกไห ท่านได้เจอพวกนางแล้วนี่ ท่านดอร์เรกาเรย์”

	 “เป็นเช่นนั้น” จอมเวทกล่าวโดยไม่ยิ้ม “เราคำนับให้กันแล้ว ข้ากับ 

นักรบแสนสวยจากเซอร์ริคาเนียทั้งสองนาง”

	 “ถ้าอย่างนั้นมาดื่มกันเถอะ” แดนดิไลออนแจกถ้วยหนังสัตว์ซึ่งเวีย 

เป็นคนนำมา “ดื่มกับเราสิ ท่านจอมเวท นายท่านบอร์ช ข้าขอแบ่งให้ 

นายสิบด้วยได้ไหม”

	 “ได้อยู่แล้ว มาดื่มด้วยกันสิ พลทหาร”

	 “ขา้ขอเดา” จอมเวทเอย่หลงัจากจบิเบยีรใ์หเ้หน็เลก็นอ้ย “วา่พวกทา่น 

มาที่ด่านบนสะพานด้วยจุดประสงค์เดียวกับข้าใช่หรือไม่”

	 “ถ้าท่านมาด้วยเรื่องมังกร ท่านดอร์เรกาเรย์” แดนดิไลออนกล่าว  

“ท่านก็เดาถูกแล้ว ข้าอยากไปที่นั่นเพื่อแต่งลำนำ แต่น่าเสียดายที่นายทหาร 

ผู้ไร้ความละเอียดอ่อนคนนี้ไม่ยอมให้ข้าผ่านไป เขาขอเอกสารผ่านทาง”

	 “ขออภัย” พลหอกพูดหลังจากซดเบียร์จนหมดถ้วยและเม้มปาก 

ดงัเปา๊ะ “ขา้ไดร้บัคำสัง่ใหส้กดัคนทีไ่มม่เีอกสารผา่นทาง ถา้ขดัคำสัง่ขา้กต็าย  

ขา้ยงัไดร้บัแจง้มาวา่ชาวแบรฟ์ลีดพ์ากนัรวบรวมเกวยีนและวางแผนจะเดนิทาง 

ไปล่ามังกร ข้าได้รับคำสั่ง—”

	 “คำสัง่ของเจา้ ทหาร” ดอรเ์รกาเรยน์ิว่หนา้ “มไีวใ้ชก้บัพวกสามญัชน 

ที่อาจจะเกะกะขวางทาง ใช้กับพวกนางโลมที่อาจล่อลวงให้หมกมุ่นในกาม 

และแพร่โรคร้าย พวกหัวขโมย และพวกสวะกับไพร่สามัญ แต่ไม่ใช่ข้า”

	 “ข้าจะไม่ยอมให้คนที่ไม่มีเอกสารผ่านทางเล็ดลอดไปได้” นายสิบ 

ถลึงตา “ข้าสาบาน—”

	 “อย่าสาบานเลย”  ทรี  แจ็คดอว์ส  เอ่ยแทรก  “มาดื่มกันดีกว่า  

เทีย  รินเบียร์ให้ทหารใจเด็ดนายนี้อีกถ้วย  นั่งกันก่อนเถอะ  ทุกท่าน  

การยืนดื่มกันอย่างเร่งรีบและไร้ซึ่งความเคารพนับถือกันนั้นไม่เหมาะกับ 

ผู้สูงศักดิ์”

	 พวกเขานั่งลงบนขอนไม้รอบไหเบียร ์ พลหอกที่เพิ่งได้รับการเลื่อนขั้น 

ให้เป็นผู้สูงศักดิ์หน้าแดงด้วยความยินดี

	 “ดื่มสิ นายร้อยผู้กล้า” ทรี แจ็คดอว์ส คะยั้นคะยอ
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	 “แต่ข้าเป็นนายสิบ ไม่ใช่นายร้อย” พลหอกแย้งด้วยใบหน้าที่แดง 

กว่าเดิม

	 “แต่อีกเดี๋ยวก็ได้ เป็นนายร้อยแน่  ๆ”  บอร์ชยิ้ม  “เจ้า เป็นคน 

ฉลาดเฉลียว ไม่นานจะได้เลื่อนยศเลื่อนขั้น”

	 ดอร์เรกาเรย์ไม่รับเบียร์เพิ่ม แต่หันไปหาเกรอลท์แทน

	 “ผู้คนในเมืองยังพูดเรื่องบาซิลิสก์กันอยู่เลย วิทเชอร์ และคราวนี้ 

ข้าก็เห็นแล้วละว่าเจ้าเล็งมังกรตัวนั้นอยู่” เขาพูดเสียงเบา “ข้าอยากรู้นักว่า 

เจ้าร้อนเงินหรือแค่ฆ่าสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์เพื่อความเพลิดเพลินใจ”

	 “เป็นความอยากรู้ที่น่าสนใจดีนี่”  เกรอลท์ตอบ  “ท่านเองแท้  ๆ  

ทีร่บีร้อนจะไปให้ทนัการชำแหละมังกร จะได้เลาะฟันของมนัซึง่เป็นส่วนผสม 

สำคัญในการปรุงโอสถวิเศษกับน้ำอมฤตออกมา ท่านจอมเวท จริงหรือเปล่า 

ที่ฟันที่ดีที่สุดต้องถอนจากปากมังกรตัวเป็น ๆ น่ะ”

	 “เจ้าแน่ใจรึว่าฟันคือสาเหตุที่ข้าไปที่นั่น”

	 “แน่ใจสิ แต่มีคนแซงท่านไปแล้ว ดอร์เรกาเรย์ หญิงผู้มีวิชาชีพ 

เดียวกับท่านได้ข้ามแม่น้ำไปแล้วพร้อมกับเอกสารผ่านทางซึ่งท่านไม่มี   

นางมีผมสีดำ ถ้าท่านสนใจใคร่รู้”

	 “บนหลังม้าสีดำรึ”

	 “ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะ”

	 “เยนเนเฟอร์” ดอร์เรกาเรย์เอ่ยเสียงเศร้า ขณะที่วิทเชอร์สะดุ้งเบา ๆ   

โดยไม่มีใครสังเกตเห็น

	 เกิดความเงียบขึ้นชั่วขณะ  แต่ก็ถูกทำลายลงด้วยเสียงเรอของ 

ว่าที่นายร้อย

	 “ห้ามใคร...ที่ไม่มีเอกสารผ่านทาง...”

	 “สองร้อยลินทาร์พอไหม”  เกรอลท์หยิบถุงเงินที่ เขาได้รับจาก 

เทศมนตรีอ้วนออกมาจากกระเป๋าอย่างใจเย็น

	 “อ้า เกรอลท์” ทรี แจ็คดอว์ส ยิ้มแฝงความนัย “แปลว่าเจ้า—”

	 “อภัยให้ข้าด้วย บอร์ช ข้าเสียใจ แต่ข้าจะไม่เดินทางไปเฮงฟอส์ 

กับเจ้า เอาไว้โอกาสหน้าแล้วกัน เราอาจได้พบกันอีก”
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	 “ข้าเองก็ไม่ได้อยากไปเฮงฟอส์นักหรอก” ทรี แจ็คดอว์ส กล่าวช้า ๆ   

“ไม่เลยสักนิด เกรอลท์”

	 “เก็บเงินไปเถอะท่าน” ว่าที่นายร้อยทำเสียงขู่ “นี่คือการติดสินบน 

ชัด ๆ ต่อให้เอาเงินสามร้อยมาล่อข้าก็ไม่ยอมให้ผ่านไปหรอก”

	 “งัน้หา้รอ้ยละ่” บอรช์หยบิถงุเงนิออกมาบา้ง “เกบ็เงนิของเจา้ไปเถอะ  

เกรอลท์ ข้าจ่ายค่าผ่านทางเอง ข้าชักจะสนุกกับเรื่องนี้แล้วสิ ห้าร้อย  

ทหาร  คนละร้อย  ผู้หญิงสองคนนับรวมกันเป็นสมบัติหนึ่งชิ้นงาม  ๆ   

ว่าอย่างไร”

	 “แย่แล้ว  ๆ” ว่าที่นายร้อยเอ่ยอย่างกลัดกลุ้มก่อนจะซุกถุงเงินของ 

บอร์ชเข้าไปในเสื้อของตัวเอง “ข้าจะบอกองค์ราชาว่าอย่างไร”

	 “บอกเขา” ดอร์เรกาเรย์กล่าวพลางยืดตัวและหยิบคทาซึ่งทำมาจาก 

งาช้างดูหรูหราออกจากเข็มขัด “ว่าเจ้าสะพรึงกลัวในสิ่งที่เห็น”

	 “เห็นอะไรรึท่าน”

	 จอมเวทโบกคทาพร้อมกับตะโกนร่ายเวท ต้นสนริมแม่น้ำต้นหนึ่ง 

พลันเกิดไฟลุก ภายในวูบเดียวต้นไม้ทั้งต้นก็มีไฟลุกท่วมตั้งแต่ยอดลงมา 

จนถึงโคน

	 “ไปที่ม้า!” แดนดิไลออนร้องตะโกนก่อนจะกระโดดผลุงขึ้นยืนและ 

สะพายลูทไว้ข้างหลัง “ไปที่ม้ากันเหล่าสุภาพบุรุษ! และสุภาพสตรีด้วย!”

	 “ยกเครื่องกั้น!” นายสิบผู้ร่ำรวยที่มีโอกาสได้เป็นนายร้อยสูงมาก 

ตะโกนสั่งบรรดาพลหอกที่เหลือ

	 เวียคุมม้ ากระโดดข้ ามเครื่ องกั้นบนสะพานไปอย่ างรวดเร็ว  

เสียงเกือกม้ากระทบไม้กระดานดังลั่น หญิงสาวสะบัดผมเปียพร้อมกับ 

แผดเสียงร้องแหลม

	 “อย่างนั้นแหละ เวีย!” ทรี แจ็คดอว์ส ตะโกนตอบ “ไปกันเถอะ  

ท่านทั้งหลาย ไปขึ้นม้ากัน! เราจะขี่ม้ากันแบบชาวเซอร์ริคาเนีย กู่ร้อง 

ให้สุดเสียง!”
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IV

“ดูสิ” พี่คนโตของกลุ่มรีฟเวอร์ผู้มีนามว่าโบโฮลต์เอ่ยขึ้น เขามีรูปร่าง 

สูงใหญ่กำยำดั่งลำต้นโอ๊กเก่าแก่ “สรุปว่านีดาเมียร์ไม่ได้ไล่พวกเจ้าไปสินะ  

สหายทั้งหลาย ข้าอุตส่าห์มั่นใจว่าเขาจะทำเช่นนั้น แต่คนชั้นต่ำอย่างเรา 

ไม่มีสิทธิ์ตั้งคำถามในคำบัญชาของเชื้อพระวงศ์อยู่แล้ว  มานั่งด้วยกัน 

ที่กองไฟสิ สหาย หาอะไรมาปูได้เลย ว่าแต่วิทเชอร์ เจ้าไปคุยอะไรกับ 

องค์ราชามารึ”

	 “ไม่มีอะไร” เกรอลท์ตอบขณะหย่อนกายพิงอานม้าที่เขาลากมาไว้ 

ข้างกองไฟ “เขาไม่ออกจากกระโจมมาคุยกับเราด้วยซ้ำ เพียงแต่ส่งข้ารับใช ้

ออกมา ชื่ออะไรนะ...”

	 “กีลเลนสเติร์น” ยาร์เปน ซิกริน  กล่าว เขาเป็นคนแคระมีเครา 

ผู้มีรูปร่างเตี้ยล่ำและกำลังกลิ้งตอของต้นยางขนาดมหึมาที่ตัวเองลากออกมา 

จากใต้พุ่มไม้เข้าไปสุมในกองไฟ “รวยอย่างเร็วเลย ไอ้หมูตอนนี่ ตอนที่เรา 

เพิ่งเข้าร่วมการล่าได้ไม่นาน มันแวะมาและทำท่าเชิดหน้าชูคอ ชิ ทำเป็น 

พูดว่า ‘จำใส่กะโหลกไว้นะ เจ้าพวกคนแคระ ว่าแถวนี้ใครใหญ่ ใครที่ต้อง 

เชื่อฟังใคร ราชานีดาเมียร์เป็นผู้บัญชาการและคำพูดของพระองค์ถือเป็น 

ที่สิ้นสุด’ แล้วก็พูดพล่ามไปเรื่อย ข้ายืนฟังแล้วก็ได้แต่คิดกับตัวเองว่า 

ให้เด็ก  ๆ  ซัดมันให้คว่ำและฉี่รดเสื้อคลุมซ้ำเสียเลยจะดีไหม แต่ข้าต้อง 

ละทิ้งความคิดนั้นไป เพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นขี้ปากชาวบ้านอีกว่าคนแคระ 

มีนิสัยเลวทราม ก้าวร้าว สารเลว ไม่มีทางอยู่ร่วมกันได้อย่าง...อะไรนะ... 

ยองดองหรืออะไรก็ช่างเถอะ แล้วจากนั้นก็จะเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ขึ้น 

ทันทีที่ไหนสักแห่ง ในเมืองเล็ก  ๆ  สักเมือง ข้าเลยได้แต่ฟังและพยักหน้า 

อย่างสุภาพ”

	 “ดเูหมอืนลอรด์กลีเลนสเตริน์จะพดูเปน็อยูอ่ยา่งเดยีว” เกรอลทก์ลา่ว  

“เพราะเขาก็พูดแบบนั้นกับเรา และเราทำได้แค่พยักหน้าเช่นกัน”

	 “ส่วนข้าคิดว่า” รีฟเวอร์คนรองพูดขึ้นบ้างระหว่างปูผ้าบนกองเศษไม้  

“น่าเสียดายที่นีดาเมียร์ไม่ไล่พวกเจ้าไป ข้าไม่อยากคิดเลยว่ามีคนตามล่า 
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มังกรตัวนี้กี่คนแล้ว แห่มากันเป็นฝูง แบบนี้เขาไม่เรียกว่าล่าแล้ว แต่เป็น 

ขบวนแห่ศพต่างหาก ข้าอยากมีพื้นที่ให้พอยกข้อศอกได้ตอนต่อสู้นะ”

	 “ไม่เอาน่า การ์” โบโฮลต์ปราม “คนยิ่งเยอะยิ่งสนุก  อะไรกัน  

ไม่เคยล่ามังกรมาก่อนหรือไง คนก็แห่ตามมังกรกันแบบนี้แหละ มีทั้ง 

สามัญชนจอมเอะอะและซ่องเคลื่อนที่ได้ แต่พอเจ้าสัตว์เลื้อยคลานนั่น 

โผล่ออกมา ทายซิว่าจะเหลือใครยืนอยู่กลางทุ่ง พวกเราไง”

	 โบโฮลตเ์งยีบไปชัว่ครูเ่พือ่ยกขวดปากแคบกน้ปอ่งขนาดใหญท่ีหุ่ม้ดว้ย 

หวายสานขึ้นมาดื่มยาว ๆ จากนั้นก็สั่งน้ำมูกเสียงดังและไอโขลก ๆ 

	 “อีกอย่าง” เขาเอ่ยต่อ “ในสถานการณ์จริง ตอนที่มังกรตายไปแล้ว 

ต่างหากความบันเทิงและการนองเลือดจึงจะเริ่มต้นขึ้น และศีรษะคนจึงจะ 

เริ่มกลิ้ง เมื่อไรที่ต้องเริ่มแบ่งปันสมบัติกัน เมื่อนั้นนักล่าจะล่ากันเอง  

ถูกไหม เกรอลท์ เฮ้ย ข้าพูดถูกไหม วิทเชอร์ ข้าพูดกับเจ้าอยู่นะ”

	 “ข้ารู้ว่ามีกรณีเช่นนั้นอยู่” เกรอลท์ตอบเสียงเรียบ

	 “รู้อย่างนั้นรึ ท่าทางข่าวลือจะจริง เพราะข้าไม่เคยได้ยินว่าเจ้า 

ล่ามังกรมาก่อน ตั้งแต่เกิดมาข้าไม่เคยได้ยินว่ามีวิทเชอร์คนไหนล่ามังกรเลย  

ยิ่งคิดก็ยิ่งน่าแปลกใจที่เห็นเจ้าที่นี่”

	 “จริงด้วย” เคนเน็ตลากเสียง เขามีอีกฉายาว่าไม้เสียบผี เป็นน้อง 

เล็กสุดในกลุ่มรีฟเวอร์ “น่าแปลก และเรา—”

	 “เดี๋ยว เจ้าไม้เสียบผี ข้าพูดอยู่” โบโฮลต์ขัดกลางปล้อง “และข้า 

ไม่คิดจะพูดยาวนัก อย่างไรก็ตาม วิทเชอร์รู้ดีว่าข้ากำลังพูดเรื่องอะไร  

ข้ารู้จักเขาและเขาก็รู้จักข้า  จนถึงตอนนี้เรายังไม่เคยขวางทางกันและ 

คงจะไม่มีวันนั้น เข้าใจเอาไว้ด้วยนะหนุ่ม  ๆ ว่าหากข้าอยากขวางการทำงาน 

ของวิทเชอร์หรือแย่งสมบัติไปต่อหน้าต่อตาเขา วิทเชอร์คนนี้ย่อมเอาดาบ 

ฟันข้าโดยไม่เสียเวลา และเขามีสิทธิ์ทำเช่นนั้นเสียด้วย เห็นด้วยหรือไม่”

	 ไม่มีใครสนับสนุนหรือโต้แย้ง โบโฮลต์เองก็ดูจะไม่สนใจเช่นกันว่า 

มีใครเห็นด้วยหรือไม่

	 “ใช่” เขาพูดต่อ “คนยิ่งเยอะยิ่งสนุกอย่างที่ข้าว่า และวิทเชอร์ 

อาจจะมีประโยชน์ต่อกลุ่มเรา หากมีคิเมรา หรืออิลิโอคอริส หรือสตริกา 
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โผล่ออกมา เราอาจมีปัญหาได้ แต่ถ้ามีเกรอลท์อยู่ด้วยก็สบายใจหายห่วง 

เพราะการจัดการกับพวกมันเป็นความเชี่ยวชาญของเขาอยู่แล้ว แต่มังกร 

ไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของเขา ถูกไหม”

	 ไม่มีใครสนับสนุนหรือโต้แย้งอีกเช่นกัน

	 “ลอร์ดทรี แจ็คดอว์ส มากับเกรอลท์” โบโฮลต์เอ่ยต่อพร้อมกับ 

ส่งขวดเหล้าให้ยาร์เปน “เท่านี้ข้าก็วางใจแล้ว ตกลงว่าใครกวนใจเจ้ารึ  

การ์ เจ้าไม้เสียบผี คงไม่ใช่แดนดิไลออนหรอกนะ”

	 “แดนดิไลออน” ยาร์เปน ซิกริน กล่าวขณะส่งขวดเหล้าต่อให้นักกวี  

“จะติดตามไปด้วยเสมอเมื่อมีเหตุการณ์น่าสนใจเกิดขึ้น และใคร  ๆ  ก็รู้ว่า 

เขาไมแ่ทรกแซง ไมช่ว่ยเหลอื และจะไมเ่ปน็ตวัถว่งคณะเดนิทาง ไมต่า่งจาก 

เศษหญ้าที่ติดปลายหางหมา ใช่ไหม เด็ก ๆ”

	 ‘เดก็ ๆ’ ทีว่า่คอืคนแคระเคราเฟิม้รปูรา่งกำยำทีก่ำลงัหวัเราะจนเคราสัน่  

แดนดิไลออนดันหมวกไปข้างหลังแล้วยกขวดเหล้าขึ้นดื่ม

	 “โอยยย  พับผ่าสิ”  เขาร้องครางพร้อมกับพะงาบปากหายใจ  

“เล่นเอาเสียงหาย หมักจากอะไรเนี่ย แมงป่องรึ”

	 “มเีรือ่งหนึง่กวนใจขา้อยู ่ เกรอลท”์ ไมเ้สยีบผเีอย่พลางแยง่ขวดเหลา้ 

มาจากนักกวี “และนั่นก็คือการที่เจ้าพาจอมเวทมาด้วย จอมเวทไม่มี 

ประโยชน์ต่อเราเลย”

	 “ใช่” คนแคระผสมโรง “เจ้าไม้เสียบผีพูดถูก ดอร์เรกาเรย์จำเป็น 

ต่อเราพอ  ๆ  กับที่อานม้าจำเป็นต่อหมูนั่นแหละ เรามีแม่มดของเราเอง 

มาสักพักแล้ว แม่เยนเนเฟอร์ผู้สูงศักดิ์ ถุย” เขาถ่มชื่อนางออกมา

	 “นั่นน่ะสิ” โบโฮลต์กล่าวพร้อมกับเกาหลังคอล่ำ  ๆ  ของตนหลังจาก 

ถอดปลอกคอหนังซึ่งมีหมุดแหลมติดอยู่รอบ  ๆ  ออกไปเมื่อสักครู่ “ที่นี่มี 

จอมเวทมากเกินไปแล้ว ท่านสุภาพบุรุษทั้งหลาย ถ้าจะพูดให้ชัดก็คือ 

มากเกินไปสองคน แถมพวกเขายังทำตัวสนิทสนมกับนีดาเมียร์ของเรา 

อีกต่างหาก  ดูสิ  ขณะที่ เรานอนล้อมกองไฟใต้หมู่ดาว  พวกเขากลับ 

วางแผนกันอย่างอุ่นสบายในกระโจมหลวง นั่นมันพวกจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ทั้งนั้น  

ไม่ว่าจะเป็นนีดาเมียร์  แม่มด  พ่อมด  หรือกีลเลนสเติร์น  อันที่จริง 

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



31

อันเดรย์ ซาพคอฟสกี

เยนเนเฟอร์น่ะร้ายสุดเลย แล้วเจ้าอยากรู้ไหมว่าพวกเขากำลังวางแผน 

อะไรกันอยู่ วางแผนหักหลังเราไงล่ะ”

	 “และกินเนื้ อกวางกันจนอิ่มแปล้ ”  ไม้ เสียบผี เอ่ยแทรกด้วย 

น้ำเสียงสลด “ส่วนเราได้กินอะไรงั้นรึ มาร์ม็อตไง! แล้วมาร์ม็อตคือ 

อะไรงั้นรึ ข้าขอถาม คือหนูไง หนูอย่างเดียว ไม่มีอย่างอื่นอีก สรุปแล้ว 

เราได้กินอะไร หนูไง!”

	 “ช่างเถอะ”  การ์เอ่ย  “อีกไม่นานเราจะได้กินหางมังกรกันแล้ว  

ไม่มีอะไรเหมือนหางมังกรย่างถ่านร้อน ๆ อีกแล้ว”

	 “เยนเนเฟอร์”  โบโฮลต์บ่นต่อ  “เป็นหญิงที่ทั้งสารเลว ชาติชั่ว  

ปากดี ไมเ่หมอืนสาว ๆ ของทา่นเลย ลอรด์บอรช์ พวกนางสงบเสงีย่มยิง่นกั  

ดูสิ พวกนางกำลังนั่งลับคมกระบี่อยู่ข้างม้า ขณะที่เดินผ่าน ข้าพูดอะไร 

ฉลาด  ๆ  หน่อย  พวกนางก็ยิ้มจนเห็นฟันซี่ เล็ก  ๆ  แล้ว  ใช่เลย  ข้าดีใจ 

ทีพ่วกนางมาดว้ย ไมเ่หมอืนเยนเนเฟอร ์ นางคนนัน้เอาแตว่างแผนทัง้วีท่ัง้วนั  

และข้าขอบอกเลยนะว่าพวกเราต้องระวังตัวเอาไว้ให้ดี เพราะสุดท้าย 

เราอาจจะไม่ได้อะไรเลยจากข้อตกลง”

	 “ข้อตกลงอะไรหรือ โบโฮลต์”

	 “นี่ยาร์เปน เราจะบอกวิทเชอร์ดีไหม”

	 “ไม่เสียหายอะไรนี่” คนแคระตอบ

	 “เหล้าหมดแล้ว” ไม้เสียบผีเอ่ยแทรกพร้อมกับคว่ำขวดลง

	 “ไปหยิบมาเพิ่มสิ เจ้าเป็นน้องคนเล็กนะ ข้อตกลงนั้นเป็นความคิด 

ของพวกเราเอง เกรอลท์ เพราะเราไม่ใช่ลูกจ้างหรือข้ารับใช้ที่ได้รับสินจ้าง  

และเราจะไม่ยอมให้นีดาเมียร์ใช้เศษเงินล่อให้เราไปตามล่ามังกร ความจริง 

ก็คือเราจัดการมังกรได้โดยไม่มีนีดาเมียร์  แต่นีดาเมียร์ไม่มีเราไม่ได้  

ดังนั้นมันย่อมชัดเจนอยู่แล้วว่าใครมีประโยชน์มากกว่ากัน และใครควรได้ 

ส่วนแบ่งมากกว่า เราได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นธรรม ใครลงแรงต่อสู้กับ 

มังกรและเอาชนะมันได้ คนนั้นจะได้สมบัติไปกึ่งหนึ่ง นีดาเมียร์จะได้ 

เศษหนึ่งส่วนสี่ตามสิทธิ์โดยชาติกำเนิดและบรรดาศักดิ์ของเขาไม่ว่าอะไร 

จะเกิดขึ้น  ส่วนคนอื่น  ๆ  ที่มีส่วนช่วยก็จะแบ่งสมบัติหนึ่งในสี่ที่ เหลือ 
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คนละเท่า ๆ กัน เจ้าคิดว่าเป็นอย่างไรบ้าง”

	 “แล้วนีดาเมียร์คิดเห็นอย่างไร”

	 “เขาไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธ แต่เขาไม่ควรแข็งข้อกับเรา ไอ้เด็ก 

จองหองนั่น ข้าบอกเลย เขาไม่มีทางโค่นมังกรได้ด้วยตัวเองแน่ เขาต้อง 

พึ่งพาผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งก็หมายถึงพวกเรา พี่น้องรีฟเวอร์กับยาร์เปนและ 

เด็ก  ๆ  ของเขา มีเพียงพวกเราเท่านั้นที่จะปราบมังกรด้วยดาบ ส่วนคน 

ที่เหลือรวมทั้งพวกจอมเวท หากพวกเขาช่วยเหลือเราอย่างจริงใจ พวกเขา 

ก็จะได้ส่วนแบ่งหนึ่งในสี่ไปแบ่งกันเอง”

	 “คนที่เหลือนี่หมายรวมใครบ้างรึ นอกจากจอมเวทน่ะ”

	 “แน่นอนว่าไม่รวมนักกวีและนักแต่งลำนำชั้นเลว” ยาร์เปน ซิกริน  

หัวเราะลั่น “เรารวมเฉพาะคนที่ออกแรงต่อสู้ ไม่ใช่เล่นดนตรี”

	 “อ่าฮะ”  ทรี  แจ็คดอว์ส  เอ่ยขณะเงยหน้าขึ้นมองดาวเต็มฟ้า  

“แล้วช่างฝีมือฉายานักยัดไส้แกะกับสหายสามัญชนของเขาจะได้รับส่วนแบ่ง 

อย่างไร”

	 ยาร์เปน  ซิกริน  ถุยน้ำลายใส่กองเพลิงพลางพึมพำบางสิ่งเป็น 

ภาษาคนแคระ

	 “พวกทหารจากแบร์ฟีลด์รู้จักภูเขาแถบนี้ดีและจะทำหน้าที่ เป็น 

ผู้นำทาง” โบโฮลต์เอ่ยเสียงเบา “ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยุติธรรมที่พวกเขา 

จะได้รับส่วนแบ่ง ทว่าช่างฝีมือนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เจ้าคงเข้าใจนะว่า 

เรื่องคงวุ่นวายน่าดู  หากพวกชาวบ้านเชื่อกันว่าเวลาที่มังกรปรากฏตัว 

พวกเขาไม่จำเป็นต้องเรียกมืออาชีพมาอีกแล้ว เนื่องจากพวกเขาสามารถ 

ใช้ยาพิษจัดการกันเองและกลับไปเอากับอีตัวในทุ่งหญ้าได้ ถ้าวิธีการนี้ 

แพร่ออกไป เราคงต้องเริ่มขอทานกันแล้ว ถูกไหม”

	 “ถูกต้อง” ยาร์เปนเสริม “ด้วยเหตุผลที่ว่า ข้าจึงขอบอกเลยว่า 

ช่างฝีมือคนนั้นจะชะตาขาดก่อนกลายเป็นตำนานให้เลื่องลือ”

	 “หากเขาจะชะตาขาดก็ปล่อยให้ขาดไปเถิด” การ์กล่าวอย่างหนักแน่น  

“ให้ข้าจัดการเอง”

	 “ส่วนแดนดิไลออน” คนแคระรับช่วงต่อ “ก็จะใส่ร้ายป้ายสีหมอนั่น 
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ในลำนำ ทำให้เขาดูเหมือนคนโง่ เขาจะได้อับอายและเสื่อมเสียชื่อเสียงไป 

อีกหลายยุคสมัย”

	 “พวกเจ้าลืมไปอย่างหนึ่ง” เกรอลท์กล่าว “ว่ามีหนึ่งคนที่อาจจะเป็น 

อปุสรรคตอ่แผนการของพวกเจา้ เขาผูน้ัน้จะไมย่อมรบัสว่นแบง่หรอืขอ้ตกลง 

ใด  ๆ  ก็ตาม ข้าหมายถึงเอคแห่งเดเนเซิลผู้นั้นไง ได้สนทนากับเขาหรือยัง”

	 “เรื่องอะไรล่ะ” โบโฮลต์ถามพร้อมกับขบเขี้ยวเคี้ยวฟันและใช้ท่อนไม้ 

หนา ๆ เขี่ยขอนไม้ในกองไฟ “คุยกับเอคไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก เกรอลท์  

เขาไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจ”

	 “ขณะขี่ม้ามายังที่นี่” ทรี แจ็คดอว์ส กล่าว “เราเจอเขาคุกเข่าอยู่บน 

โขดหินในชุดเกราะเต็มยศพลางแหงนหน้ามองท้องฟ้า”

	 “เขาทำเช่นนั้นเสมอ” ไม้เสียบผีบอก “เขากำลังทำสมาธิหรือไม่ก็ 

สวดภาวนาอยู่ เขาบอกว่าเขาต้องทำเช่นนั้น เพราะได้รับคำสั่งจากทวยเทพ 

ให้มาปกป้องผู้คนจากความชั่วร้าย”

	 “ที่บ้านของเราในครินฟริด”  โบโฮลต์พึมพำ “เราล่ามคนแบบนี้ 

ไว้ในคอกวัว และให้ถ่านไว้หนึ่งก้อนสำหรับขีดเขียนรูปประหลาดบนผนัง  

แต่เรานินทาเพื่อนบ้านข้าเพียงเท่านี้เถอะ เรากำลังคุยเรื่องสำคัญกันอยู่”

	 หญิงสาวร่างเล็กคนหนึ่งก้าวเข้ามาในวงแสงของกองไฟอย่าง 

ไร้สุ้มเสียง นางมีผมสีดำซึ่งรวบไว้แน่นด้วยตาข่ายสีทองและสวมผ้าคลุม 

ทำจากขนสัตว์

	 “ได้กลิ่นอะไรเหม็น  ๆ  แถวนี้เนี่ย” ยาร์เปน ซิกริน ถามโดยทำเป็น 

มองไม่เห็นนาง “คงไม่ใช่กำมะถันหรอกใช่ไหม”

	 “ไม่ใช่นะ” โบโฮลต์ชำเลืองมองด้านข้างพร้อมทำท่าสูดจมูกอย่าง 

โจ่งแจ้ง “แต่เป็นกลิ่นขี้ชะมดหรืออะไรสักอย่างน่ะ”

	 “ไม่หรอก  น่าจะเป็น.. .”  คนแคระนิ่วหน้า  “อ้าว!  ท่านหญิง 

เยนเนเฟอร์ผู้สูงศักดิ์นั่นเอง! เชิญขอรับ เชิญเลย”

	 จอมเวทหญิงกวาดตามองทุกคนที่อยู่ตรงนั้นช้า  ๆ นัยน์ตาวาวโรจน์ 

ของนางจับอยู่ที่วิทเชอร์ครู่หนึ่ง ส่วนเกรอลท์ยิ้มบาง ๆ 

	 “ขอข้านั่งด้วยได้หรือไม่”
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	 “แน่นอนอยู่แล้ว ท่านหญิง” โบโฮลต์พูดพร้อมกับสะอึก “นั่งลงบน 

อานม้านี่ได้เลย ขยับก้นไป เคนเน็ต สละอานม้าให้จอมเวทผู้สูงศักดิ์นั่ง”

	 “เท่าที่ได้ยิน พวกเจ้ากำลังคุยเรื่องสำคัญกันอยู่สินะ สุภาพบุรุษ 

ทั้งหลาย” เยนเนเฟอร์นั่งลงและเหยียดเรียวขางามซึ่งสวมถุงน่องสีดำ 

ออกมาข้างหน้า “โดยไม่มีข้าเสียด้วย”

	 “เราไม่บังอาจ”  ยาร์ เปน  ซิกริน  ว่า  “รบกวนคนสำคัญอย่าง 

ท่านหรอก”

	 “ยาร์เปน ข้าว่าคงจะดีกว่า” — เยนเนเฟอร์หรี่ตามองไปทางคนแคระ — 

“ถ้าเจ้าหุบปากซะ เจ้าปฏิบัติต่อข้าราวกับข้าเป็นอากาศธาตุนับตั้งแต่วันแรก 

อยู่แล้ว ดังนั้นเชิญสนทนากันต่อเถอะ อย่าให้ข้าเป็นตัวขัดจังหวะเลย  

เพราะข้าเองก็คร้านจะสนใจเช่นกัน”

	 “ข้าพูดจริง  ๆ  นะท่านหญิง” ยาร์เปนยิ้มเผยฟันที่ไม่สบกัน “ให้เห็บ 

กัดข้าตายสิ หากข้าปฏิบัติต่อท่านแย่เสียยิ่งกว่าอากาศ มันก็คงเป็นเพราะว่า 

ข้าเลื่องชื่อในการทำให้อากาศมัวหมอง ซึ่งข้าไม่มีทางทำเช่นนั้นต่อหน้าท่าน 

เด็ดขาด”

	 ‘เด็ก  ๆ’  เคราเฟิ้มทั้งหลายพากันหัวเราะเสียงดังลั่นราวกับฟ้าผ่า  

แต่ก็เงียบกริบลงทันใดเมื่อได้เห็นแสงสีฟ้าเรืองรองที่จู่  ๆ  ก็ห่อหุ้มร่างของ 

จอมเวทหญิงเอาไว้

	 “พูดอีกคำเดียว แล้วเจ้าจะได้กลายเป็นอากาศมัวหมองเสียเอง  

ยาร์เปน” เยนเนเฟอร์พูดเสียงเย็นเฉียบราวกับโลหะ “จากนั้นเจ้าก็จะ 

กลายเป็นเพียงคราบสีดำบนพื้นหญ้า”

	 “ใช่แล้ว” โบโฮลต์กระแอมในลำคอเพื่อทำลายความเงียบที่เกิดขึ้น  

“เงียบซะ ซิกริน ฟังสิ่งที่ท่านหญิงเยนเนเฟอร์จะพูดกับเราก่อน นางเพิ่งจะ 

แสดงความไม่พอใจที่เราคุยธุระกันโดยไม่มีนาง ซึ่งข้าสรุปได้ว่านางมี 

ข้อเสนอมาให้เรา พวกท่านทั้งหลาย ฟังนางก่อนเถอะว่าเป็นข้อเสนอ 

แบบไหนกัน ขอเพียงนางไม่เสนอว่าจะร่ายคาถาฆ่ามังกรด้วยตัวเองก็พอ”

	 “แล้วถ้าข้าเสนอเช่นนั้นล่ะ” เยนเนเฟอร์เงยหน้าขึ้น “ไม่คิดว่า 

เป็นไปได้หรือ โบโฮลต์”
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	 “อาจเป็นไปได้  แต่มันจะไม่มีประโยชน์กับเราเลย  เพราะท่าน 

จะเรียกร้องสมบัติของมังกรไปกึ่งหนึ่ง”

	 “อย่างน้อยกึ่งหนึ่ง” เยนเนเฟอร์กล่าวอย่างเย็นชา

	 “งั้นก็เห็นแล้วนี่ว่ามันจะไม่มีประโยชน์กับเราเลย ท่านหญิง เราเป็น 

เพียงนักรบยากจน หากพลาดสมบัติก้อนนี้ไป เราคงต้องอดอยากปากแห้ง  

กินผักกินหญ้าประทังความหิว...”

	 “นาน ๆ ทีถึงจะจับหนูมาร์ม็อตได้สักตัว” ยาร์เปน ซิกริน เอ่ยแทรก 

เสียงเศร้า

	 “...และต้องดื่มน้ำจากลำธาร” โบโฮลต์ดื่มเหล้าจากขวดหนึ่งอึกและ 

สั่นสะท้านเบา  ๆ “เราไม่มีทางเลือก ท่านหญิงเยนเนเฟอร์ หากไม่ได้ 

สมบัติ เราคงต้องนอนพิงกำแพงแข็งตายกลางฤดูหนาว เพราะไม่มีเงิน 

จ่ายค่าที่พักแรม”

	 “เบียร์ก็ต้องใช้เงินเหมือนกัน” การ์เสริม

	 “นางโลมสกปรก ๆ ก็ด้วย” ไม้เสียบผีทำเสียงเคลิ้มฝัน

	 “ด้วยเหตุนี้” โบโฮลต์เอ่ยต่อพร้อมกับเงยหน้ามองฟ้า “เราจะฆ่า 

มังกรกันเอง โดยไม่อาศัยเวทมนตร์คาถาหรือความช่วยเหลือจากท่าน”

	 “แน่ใจรึ แต่จำไว้ด้วยนะว่าความเป็นไปได้มีขีดจำกัด โบโฮลต์”

	 “อาจใช่ แต่ข้ายังไม่เคยเจอขีดจำกัดเลย เพราะงั้นไม่ละ ท่านหญิง  

ข้าขอย้ำว่าเราจะฆ่ามังกรด้วยตัวเอง โดยไม่ใช้เวทมนตร์ใด”

	 “โดยเฉพาะเมื่อ” ยาร์เปน ซิกริน  กล่าวเสริม “เวทมนตร์คาถา 

มีขีดจำกัดแน่ ๆ ไม่เหมือนกับเราที่ไม่รู้ขีดจำกัดของตัวเอง”

	 “นั่นเจ้าคิดเอง” เยนเนเฟอร์ถามช้า  ๆ “หรือมีคนบอกให้เจ้าพูด 

แบบนั้นกัน การมีวิทเชอร์นั่งอยู่ด้วยทำให้พวกเจ้ากล้าลองดีกับข้าถึงเพียงนี้ 

เชียวรึ”

	 “เปล่านะ” โบโฮลต์ตอบพลางมองไปที่เกรอลท์ซึ่งดูจะใกล้หลับเต็มที  

เขาเหยียดแข้งเหยียดขาอย่างเกียจคร้านบนผ้าห่ม และมีอานม้าหนุนศีรษะ  

“วิทเชอร์ไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลย ฟังให้ดี เยนเนเฟอร์ผู้สูงศักดิ์ เราได้ส่ง 

คำร้องต่อองค์ราชันไปแล้ว แต่เขายังไม่ได้ให้เกียรติตอบเรา ซึ่งเรานั้น 
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มีความอดทนมากพอ เราจะรอจนถึงรุ่งสาง หากองค์ราชันเห็นชอบด้วย  

เราก็จะเดินทางไปด้วยกัน หากไม่ เราก็จะกลับไป”

	 “เราด้วย” คนแคระแยกเขี้ยว

	 “จะไม่มีการต่อรองอะไรทั้งนั้น” โบโฮลต์พูดต่อ “มีแต่เห็นชอบกับ 

ไม่เห็นชอบ นำคำของพวกเราไปบอกนีดาเมียร์ได้เลย ท่านหญิงเยนเนเฟอร ์ 

และข้าขอบอกด้วยว่าข้อตกลงนี้ดีต่อท่านกับดอร์เรกาเรย์ทีเดียวหากท่าน 

ตกลงกับเขาได้ เพราะพวกเราไม่ต้องการซากมังกร จำไว้เลย เราขอแค่ 

หางมังกรเท่านั้น ส่วนที่เหลือเรายกให้ทั้งหมด  อยากได้อะไรก็เอาไป  

เราจะไม่แย่งฟันหรือสมอง และจะไม่เก็บอะไรที่ท่านจะจำเป็นต้องใช้ในทาง 

เวทมนตร์ด้วย”

	 “แน่นอนว่า” ยาร์เปน ซิกริน  กล่าวเสริมพร้อมกับหัวเราะเบา  ๆ   

“เรายกเนื้อเน่า  ๆ  ให้พวกท่านด้วย จอมเวททั้งสอง ไม่มีใครแย่งมันไป 

จากพวกท่านได้ นอกเสียจากพวกแร้ง”

	 เยนเนเฟอร์ลุกขึ้นยืนพลางเหวี่ยงผ้าขึ้นคลุมไหล่

	 “นีดาเมียร์จะไม่รอจนรุ่งสาง” น้ำเสียงนางเด็ดขาด “เขายอมรับ 

เงื่อนไขของพวกเจ้าแล้ว  ซึ่งขัดต่อคำแนะนำของข้ากับดอร์ เรกาเรย์   

จงรู้เอาไว้”

	 “นีดาเมียร์” โบโฮลต์ลากเสียงช้า ๆ “ช่างมีสติปัญญาเลิศล้ำสำหรับ 

คนที่ยังหนุ่มแน่นขนาดนี้ ท่านหญิงเยนเนเฟอร์ สำหรับข้าแล้ว สติปัญญา 

นั้นหมายรวมถึงความสามารถในการเพิกเฉยต่อคำแนะนำที่โง่เง่าและ 

ไม่จริงใจอีกด้วย”

	 ยาร์เปน ซิกริน พ่นลมใส่เคราของตนเอง

	 “แลว้พวกเจา้จะกลบัคำแทบไมท่นั” จอมเวทหญงิยกมอืขึน้เทา้สะโพก  

“เมื่อมังกรฉีกกระชากและทะลวงร่างของเจ้า ทำกระดูกหน้าแข้งเจ้าแตกหัก  

เจ้าจะรีบมาเลียรองเท้าข้า อ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากข้าเหมือนเช่นเคย  

โอ ข้ารู้จักสันดานพวกเจ้าดี รู้จักดีทีเดียว ดีจนน่าคลื่นไส้”

	 นางหันหลังกลับและเดินหายไปในความมืดโดยไม่เอ่ยคำลา

	 “สมัยข้ายังหนุ่ม ๆ” ยาร์เปน ซิกริน เอ่ย “เหล่าจอมเวทหญิงจะอยู่ 
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แต่บนหอคอยของตนเอง อ่านตำรา คนโอสถในหม้อ พวกนางจะไม่มา 

ขัดขวางนักรบ ไม่มาจุ้นจ้านในงานของเรา และไม่ส่ายบั้นท้ายต่อหน้าบุรุษ”

	 “พูดกันตามตรง ปล่อยนางส่ายบั้นท้ายให้เต็มที่เถอะ” แดนดิไลออน 

กล่าวพร้อมกับดีดสายลูทเป็นท่วงทำนอง “ใช่ไหม เกรอลท์ เกรอลท์  

อ้าว วิทเชอร์หายไปไหนแล้ว”

	 “เราสนที่ไหนกัน” โบโฮลต์พึมพำแล้วโยนไม้อีกท่อนเข้าไปในกองไฟ  

“เขาไปที่ไหนสักแห่ง อาจจะไปปล่อยหนักปล่อยเบา เรื่องของเขาน่า”

	 “ก็จริง” นักกวีเห็นด้วยและดีดสายลูท “ให้ข้าร้องอะไรให้ฟังไหม”

	 “ร้องไปสิ ให้ตายเถอะ” ยาร์เปน ซิกริน ถ่มน้ำลาย “แต่อย่าคิด 

เชยีวนะวา่ขา้จะใหเ้งนิเจา้แมแ้ตช่ลิลงิเดยีวสำหรบัคา่เหา่หอนนะ่ แดนดิไลออน  

ที่นี่ไม่ใช่วังนะ ไอ้ลูกชาย”

	 “ข้าเห็นแล้วละ” นักกวีพยักหน้า

 

V

“เยนเนเฟอร์”

	 นางหันขวับราวกับประหลาดใจ ทั้งที่วิทเชอร์เชื่อว่านางได้ยินเสียง 

ฝีเท้าเขามาแต่ไกลแล้ว  นางวางถังไม้ลง  ยืดตัวตรง  และปัดปอยผม 

ซึ่งหลุดจากตาข่ายทองเป็นลอนยาวประบ่าไปด้านข้าง

	 “เกรอลท์”

	 นางสวมใส่อาภรณ์เพียงสองสีเหมือนเคย สีขาวกับดำ ผมของนาง 

ดำยาวสลวย แพขนตาดำขลับคู่นั้นบังคับให้คนมองต้องทายสีนัยน์ตาที่ซ่อน 

อยู่เบื้องหลัง นางสวมกระโปรงดำกับเสื้อทูนิกสั้นสีดำปกคอขาว เสื้อตัวใน 

เป็นผ้าลินินเนื้อบางเฉียบสีขาว  บนลำคอมีริบบิ้นกำมะหยี่สีดำผูกอยู่   

ประดับด้วยหินออบซีเดียน9 รูปดาว โดยมีเพชรเม็ดจิ๋วกระจายอยู่ทั่ว

 9 หินสีดำชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการระเบิดอย่างรุนแรงของภูเขาไฟ
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	 “เจ้าไม่เปลี่ยนไปเลย”

	 “เจ้าก็เช่นกัน” นางเย้ยหยัน “ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับเจ้ากับข้า  

หรือจะเรียกว่าไม่ปกติก็ได้ แต่ไม่ว่าจะอย่างไร การพูดเกริ่นนำถึงเรื่องนี้ 

ก็ไม่มีประโยชน์เลยสักนิด ต่อให้มันเป็นวิธีการเริ่มบทสนทนาที่ไม่เลวนัก 

ก็ตาม ข้าพูดถูกไหม”

	 “เจ้าพูดถูก” เขาพยักหน้าพลางเสมองไปทางกระโจมของนีดาเมียร์ 

กับกองไฟของเหล่าพลธนูหลวงซึ่งถูกเงาตะคุ่มของรถม้าบดบังอยู่ แว่วเสียง 

ก้องกังวานของแดนดิไลออนดังมาจากกองไฟที่อยู่ไกลออกไป เขาร้องเพลง  

ดวงดาวเหนือเส้นทาง ซึ่งเป็นหนึ่งในลำนำรักที่โด่งดังที่สุดของเขา

	 “ในเมื่อเกริ่นกันพอหอมปากหอมคอแล้ว”  จอมเวทหญิงกล่าว  

“ข้าสงสัยนักว่าเจ้าจะพูดอะไรต่อ”

	 “เจ้าก็เห็น เยนเนเฟอร์—”

	 “ข้าเห็นแล้ว” นางเอ่ยแทรกด้วยเสียงเฉียบคม “แต่ข้าไม่เข้าใจ  

เจ้ามาที่นี่ทำไม เกรอลท์ เจ้าคงไม่ได้มาเพราะมังกรแน่ ข้าเดาว่าเรื่องนั้น 

ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนใช่ไหม”

	 “ใช่ ไม่มีอะไรเปลี่ยน”

	 “งั้นข้าขอถามหน่อยว่าเจ้ามาร่วมกับคณะนี้ทำไมกัน”

	 “หากข้าตอบว่าเป็นเพราะเจ้า เจ้าจะเชื่อไหม”

	 นางจ้องมองเขาเงียบ  ๆ  มีบางอย่างในดวงตาวาวโรจน์ของนาง 

ที่เกรอลท์ไม่ชอบใจ

	 “ข้าเชื่อสิ ทำไมจะไม่เชื่อล่ะ” นางเอ่ยขึ้นในที่สุด “พวกผู้ชายชอบ 

การพบเจอคนรักเก่า เพราะพวกเขาจะได้หวนรำลึกถึงความหลัง พวกเขา 

ชอบจินตนาการไปว่าความรักอันซาบซ่านครั้งเก่าก่อนทำให้พวกเขาเป็น 

เจ้าของอีกฝ่ายชั่วนิรันดร์ ชอบยกระดับความหลงตนไปไกล เจ้าเองก็ไม่ใช ่

ข้อยกเว้น แม้จะดูไม่เหมือนอย่างนั้นก็ตาม”

	 “ไม่ว่าจะยังไง” เกรอลท์ยิ้ม “เจ้าก็พูดถูก เยนเนเฟอร์ การได้เห็น 

หน้าเจ้าทำให้ข้ารู้สึกปีติยินดี พูดอีกอย่างคือข้าดีใจเช่นกันที่ได้เจอเจ้า”

	 “หมดแล้วใช่ไหม อืม เอาเป็นว่าข้าเองก็ดีใจแล้วกัน ข้าพูดจบแล้ว  
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ราตรีสวัสดิ์ ข้ากำลังเตรียมเข้านอนอย่างที่เจ้าเห็น ก่อนนอนข้าตั้งใจจะ 

อาบนำ้ และขา้ตอ้งถอดเสือ้ผา้ถงึจะอาบได ้ ดงันัน้จงลา่ถอยออกไปแตโ่ดยด ี

เพื่อให้ข้าได้มีความเป็นส่วนตัวเถอะ”

	 “เยน” เขายื่นมือออกไปหานาง

	 “อย่าเรียกข้าเช่นนั้น!” นางขู่ฟ่อด้วยความเกรี้ยวกราดพร้อมกับ 

ดีดตัวถอยหนี  โดยมีไฟสีฟ้าและสีแดงปะทุออกมาจากปลายนิ้วเรียว  

“หากแตะต้องตัวข้า ข้าจะเผาลูกตาของเจ้าให้มอดไหม้ เจ้าคนสารเลว”

	 วิทเชอร์ก้าวถอยหลังไป พอจอมเวทหญิงสงบลงบ้างแล้ว นางก็ปัด 

ปอยผมไปข้าง ๆ อีกครั้งแล้วยืนต่อหน้าเขา ยกกำปั้นขึ้นเท้าเอว

	 “คิดอะไรของเจ้า  เกรอลท์  คิดว่าเราจะคุยกันกะหนุงกะหนิง  

ย้อนอดีตเมื่อวันวานอย่างนั้นหรือ คิดว่าคุยกันจบแล้ว เราจะจูงมือกัน 

ขึ้นรถม้าและร่วมสวาทกันบนหนังแกะง่าย  ๆ  เหมือนเมื่อครั้งวันวานหรือ  

เจ้าคิดอย่างนั้นใช่ไหม”

	 เกรอลท์ไม่แน่ใจว่านางใช้มนตราอ่านใจเขาหรือแค่บังเอิญทายถูก  

เขาได้แต่เงียบและยิ้มขื่น

	 “ช่วงเวลาสี่ปีนั้นทิ้งบาดแผลเอาไว้ เกรอลท์ ตอนนี้ข้าทำใจได้แล้ว  

ซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลเพียงอย่างเดียวที่ทำให้ข้าไม่ถ่มน้ำลายใส่ลูกตาเจ้าตั้งแต ่

พบหน้ากันในวันนี้  แต่อย่าให้ความมีมารยาทของข้าทำให้เจ้าหลงผิด 

ไปหน่อยเลย”

	 “เยนเนเฟอร์...”

	 “เงียบนะ! ข้ามอบความรู้สึกให้แก่เจ้าอย่างที่ไม่เคยมอบให้ชาย 

คนไหน ไอ้ชาติชั่ว ข้าเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมอบมันให้เจ้า ส่วนเจ้า... 

โอ ไม่ ทูนหัว ข้าไม่ใช่หญิงงามเมืองหรือเอลฟ์สาวที่บังเอิญพบเจอกันในป่า  

แล้วเจ้าจะทิ้ง  ๆ  ขว้าง  ๆ  ได้ในตอนเช้า  หนีหายไปโดยไม่ปลุก  โดยทิ้ง 

ช่อดอกไวโอเลตไว้ให้บนโต๊ะนะ เจ้าคิดว่ากำลังหยามใครอยู่หรือ อย่าเชียว!  

ถ้าเอ่ยปากแม้แต่คำเดียวเจ้าได้เสียใจแน่!”

	 เกรอลท์ไม่เอ่ยอะไรแม้แต่คำเดียว เขาสัมผัสได้อย่างชัดเจนถึง 

ความโกรธกรุ่นที่กำลังเดือดพล่านอยู่ในตัวเยนเนเฟอร์
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	 จอมเวทหญงิปดัปอยผมทีห่ลดุลุย่ลงมาออกไปอกีครัง้พลางจอ้งตาเขา 

ในระยะประชิด

	 “แยจ่รงิ ๆ ทีเ่ราเจอกนั” นางลดเสยีงลง “แตเ่ราจะไมท่ำเปน็เรือ่งใหญ ่

ต่อหน้าคนอื่น เราจะรักษาหน้า แสร้งทำตัวเป็นสหายที่ดีต่อกัน แต่อย่า 

เข้าใจผิดไปล่ะ  เกรอลท์  ระหว่างเราไม่มีอะไรต่อกันแล้ว  ไม่มี เลย  

เข้าใจไหม และจงดีใจเสียเถอะ เพราะนั่นหมายความว่าข้าเลิกอาฆาต 

เจ้าแล้ว แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าข้ายกโทษให้เจ้า ชาตินี้ข้าจะไม่มีวัน 

ยกโทษให้เจ้า วิทเชอร์ ไม่มีวัน”

	 นางหมนุตวัขวบั กอ่นจะหยบิถงัขึน้มาตกันำ้สาดไปทัว่ แลว้หายตวัไป 

หลังรถม้าคันหนึ่ง

	 เกรอลท์ปัดไล่ยุงที่บินหึ่ง  ๆ  อย่างน่ารำคาญอยู่เหนือใบหู จากนั้น 

ก็ค่อย  ๆ  เดินกลับไปยังกองไฟที่ซึ่งการแสดงของแดนดิไลออนเพิ่งจะจบลง  

โดยมเีสยีงปรบมอืเปาะแปะเปน็รางวลั เขาเงยหนา้ขึน้มองทอ้งฟา้สนีำ้เงนิเขม้ 

เหนือแนวยอดเขาหยักแหลมราวกับฟันเลื่อย และรู้สึกอยากระเบิดหัวเราะ 

ออกมาโดยไม่รู้สาเหตุว่าทำไม

 

VI

“ขา้งบนนัน่ระวงัหนอ่ย คอ่ย ๆ ไปนะ!” โบโฮลตต์ะโกนเตอืนพลางเอีย้วตวั 

บนที่นั่งคนบังคับเกวียนเพื่อมองดูขบวนแถว “ขยับชิดแนวหินมากกว่านี้อีก!  

ค่อย ๆ ไป!”

  ล้อเกวียนหมุนตามกันมาเรื่อย  ๆ กระเด้งกระดอนบนกรวดหิน  

คนบังคับเกวียนต่างพากันสบถขณะใช้สายบังเหียนฟาดม้าแล้วโน้มตัว 

ไปมอง พวกเขาเหลือบดูล้อด้วยความหวั่นวิตกว่าเว้นระยะห่างจากขอบเหว 

พอหรือยัง เพราะเส้นทางช่างแคบและขรุขระเหลือเกิน ที่ก้นเหวเบื้องล่าง 

มีลำน้ำของแม่น้ำบราไหลซู่เป็นฟองขาวท่ามกลางโขดหิน

	 เกรอลท์ดึงบังเหียนเพื่อชะลอม้า แล้วเบียดร่างแนบผนังหินซึ่งมี 
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ตะไคร่สีน้ำตาลกับเห็ดราสีขาวขึ้นเป็นหย่อม  ๆ ปล่อยให้เกวียนของพวก 

รีฟเวอร์แซงผ่านไป ไม้เสียบผีควบม้าไปยังหัวขบวนและกลายเป็นฝ่าย 

นำทางไปพร้อม ๆ กับหน่วยสังเกตการณ์จากแบร์ฟีลด์

	 “ใกล้แล้ว!” เขาตะโกน “อดทนหน่อย! อีกเดี๋ยวทางเดินข้างหน้า 

ก็จะกว้างขึ้นแล้ว!”

  ราชานีดาเมียร์กับกีลเลนสเติร์นอยู่บนหลังม้าและขี่ม้าในระนาบ 

เดียวกับเกรอลท์ โดยมีพลธนูขี่ม้าประกบหลายนาย เบื้องหลังพวกเขาคือ 

กองคาราวานหลวงที่เคลื่อนตัวด้วยความขลุกขลักตามมา ไกลออกไปเป็น 

เกวียนของคนแคระซึ่งมียาร์เปน ซิกริน เป็นคนบังคับ เขาส่งเสียงตะโกน 

ไม่หยุด

	 นีดาเมียร์ขี่ม้าผ่านวิทเชอร์ไป เขาเป็นเด็กหนุ่มรูปร่างผอมกะหร่อง  

ใบหน้าเป็นกระ และสวมเสื้อนอกหนังแกะ นีดาเมียร์ชำเลืองมองเกรอลท์ 

ดว้ยสหีนา้โอหงัแมจ้ะดเูบือ่หนา่ยอยา่งชดัเจน ขณะทีก่ลีเลนสเตริน์ยดืตวัตรง 

พลางกระตุกบังเหียนม้า

	 “ทางนี้ วิทเชอร์” เขาพูดอย่างเจ้ากี้เจ้าการ

	 “หืม” เกรอลท์ใช้ส้นเท้ากระทุ้งม้าและขี่ไปหาเสนาบดีที่หลังกอง 

คาราวานอย่างช้า  ๆ เขาประหลาดใจที่กีลเลนสเติร์นพุงพลุ้ยเลือกขี่ม้า 

แทนที่จะนั่งบนเกวียนสบาย ๆ 

	 “เมื่อวานนี้”  กีลเลนสเติร์นกล่าวพร้อมกับกระตุกสายบังเหียน 

ประดับหมุดทองเบา ๆ  แล้วดึงผ้าคลุมสีเทอร์คอยส์ออกจากบ่า “เมื่อวานนี้  

เจ้าบอกว่าเจ้าไม่สนใจมังกร แล้วเจ้าสนใจอะไรหรือ วิทเชอร์ เจ้าเดินทาง 

มากับเราทำไม”

	 “ที่นี่เป็นแดนเสรีนะ ท่านเสนาบดี”

	 “แค่ตอนนี้เท่านั้นแหละ แต่ในขบวนเดินทางนี้ ทุกคนควรรู้จักที่ทาง 

ของตัวเอง เกรอลท์ที่รัก ทุกคนควรจะรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองตามความ 

ประสงค์ของราชานีดาเมียร์ ท่านเข้าใจหรือไม่”

	 “ท่านตั้งใจจะพูดอะไรกันแน่ กีลเลนสเติร์นที่รัก”

	 “ข้าจะบอกให้  ข้าได้ยินมาว่าพวกวิทเชอร์ เริ่มเจรจาด้วยยาก  
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ความจริงคือเมื่อไรก็ตามที่มีการว่าจ้างวิทเชอร์ให้ฆ่าสัตว์ประหลาด แทนที่ 

วิทเชอร์ผู้นั้นจะชักดาบขึ้นมาสังหารเจ้าสัตว์ร้ายทันที เขากลับชั่งใจว่ามัน 

ถูกต้องหรือไม่ มันเกินขีดจำกัดของความเป็นไปได้หรือไม่  มันขัดต่อ 

หลักการหรือไม่ และสัตว์ประหลาดตัวนั้น  ใช่  สัตว์ประหลาดจริงหรือไม่  

ราวกับว่าเขาไม่ได้เห็นอยู่ตำตา ทีแรกมันยังไม่ชัดเจนนักหรอก แต่ตอนนี้ 

ข้ารู้สึกแล้วว่าพวกเจ้าอยู่อย่างสุขสบายเกินไป สมัยก่อนพวกวิทเชอร์ 

แทบไม่มีเศษเงินติดตัวด้วยซ้ำ มีเพียงรองเท้าบู๊ตเน่า  ๆ  คู่หนึ่ง พวกเขา 

ไม่ตั้งคำถาม ได้รับคำสั่งให้ฆ่าอะไรก็ฆ่า ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หมาป่า มังกร  

หรือคนเก็บอากร สำคัญแค่ว่าต้องตายสนิทเท่านั้น ว่าอย่างไรเล่า เกรอลท์”

	 “ท่านมีงานให้ข้าทำรึ กีลเลนสเติร์น” วิทเชอร์ถามเสียงเย็น “ถ้ามี 

ก็บอกมาว่างานอะไร แล้วข้าจะเก็บไปคิดดู แต่ถ้าไม่มี เราก็ไม่จำเป็นต้อง 

คุยกันให้เปลืองลมหายใจ ถูกต้องไหม”

	 “งานหรือ” เสนาบดีถอนหายใจ “ไม่มีหรอก ภารกิจนี้เกี่ยวกับ 

มังกรและนั่นเกินขีดจำกัดความเป็นไปได้ของเจ้านี่ วิทเชอร์ ข้าเลยเลือก 

พวกรีฟเวอร์มาทำงานนี้ไง ข้าเพียงแต่อยากเตือนเจ้าเท่านั้น ระวังตัวให้ดี  

ราชานีดาเมียร์กับข้าอาจจะอดทนต่อความเรื่องมากของเหล่าวิทเชอร์และ 

การจำแนกสัตว์ประหลาดว่าเป็นฝ่ายดีฝ่ายเลวของพวกเขาได ้ แต่เราไม่อยาก 

ได้ยินเกี่ยวกับพวกนั้น  และยิ่งไม่อยากพบเจอหน้า  อย่าเข้ามาวุ่นวาย 

ในกิจของหลวง วิทเชอร์ และอย่าสุงสิงกับดอร์เรกาเรย์”

	 “ปกติข้าไม่สุงสิงกับพวกจอมเวทอยู่แล้ว ทำไมถึงคิดว่าข้าจะไป 

สนิทสนมกับเขาได้”

	 “ดอร์เรกาเรย์” กีลเลนสเติร์นเผย “เรื่องมากยิ่งกว่าวิทเชอร์เสียอีก  

เขาไม่หยุดแค่จำแนกสัตว์ประหลาดเป็นฝ่ายดีฝ่ายเลว  แต่เขาคิดว่า 

พวกสัตว์ประหลาดดีทั้งหมด”

	 “ท่านก็พูดเกินไป”

	 “เรื่องนี้เห็น  ๆ  กันอยู่ แต่เขาดันทุรังแก้ต่างให้แก่ทัศนะของตนเอง 

อยู่นั่นแหละ ข้าจะไม่แปลกใจเลยหากเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับเขา เพราะเขา 

ดันพกพาคณะเดินทางที่แสนประหลาดมาด้วย—”
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	 “ข้าไม่ใช่ผู้ร่วมทางของดอร์เรกาเรย์ และเขาก็ไม่ใช่ผู้ร่วมเดินทาง 

ของข้า”

	 “อย่าขัดข้า เป็นคณะเดินทางที่แสนประหลาดจริง  ๆ ทั้งวิทเชอร์ 

ผู้มีศีลธรรมเหลือคณาราวกับสุนัขจิ้งจอกที่มีเห็บเกาะเต็มตัว  จอมเวท 

ที่พ่นถ้อยคำไร้สาระของพวกดรูอิด10 เกี่ยวกับความสมดุลในธรรมชาติ  

และอัศวินผู้นิ่งเงียบ บอร์ช ทรี แจ็คดอว์ส กับผู้คุ้มกันจากเซอร์ริคาเนีย  

ดินแดนซึ่งเป็นที่รู้กันว่ามีการถวายเครื่องบูชายัญต่อรูปมังกร แล้วจู่  ๆ  

พวกเขาก็เข้าร่วมการล่าในครั้งนี้เนี่ยนะ แปลกจริงใช่ไหมล่ะ”

	 “ถ้าท่านยืนกรานว่าแปลก ข้าว่าแปลกด้วยก็ได้”

	 “จงรู้เอาไว้ด้วย” เสนาบดีกล่าว “ว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมา  

ปัญหาที่ลึกลับที่สุดมักจะถูกแก้ไขด้วยวิธีการที่เรียบง่ายที่สุด อย่าบังคับ 

ให้ข้าต้องใช้วิธีการนั้นเลย วิทเชอร์”

	 “ข้าไม่เข้าใจ”

	 “โอ แต่เจ้าเข้าใจสิ ขอบคุณที่สนทนาด้วย เกรอลท์”

	 เกรอลท์หยุดอยู่กับที่ ส่วนกีลเลนสเติร์นกระตุ้นม้าไปสมทบกับ 

ราชาและไล่ตามคาราวานต่อไป เอคแห่งเดเนเซิลเร่งม้าขึ้นมาจนอยู่ใน 

ระนาบเดียวกันกับเกรอลท์ เขาสวมชุดคาฟตานซึ่งถักจากหนังสัตว์สีอ่อน 

มีตราประทับตรงอก และจูงม้าอีกตัวซึ่งบรรทุกชุดเกราะหนึ่งชุด โล่เงิน 

ที่เข้าคู่กัน และทวนทรงพลังอีกหนึ่งเล่ม เกรอลท์ยกมือขึ้นทักทายอีกฝ่าย  

ทว่าอัศวินพเนจรผู้นี้กลับหันหน้าหนี ขบริมฝีปากบางแน่น แล้วเร่งม้า 

แซงไป

	 “เขาไม่ชอบขี้หน้าเจ้าหรอกหรือ” ดอร์เรกาเรย์กล่าวขณะขี่ม้าขึ้นมา  

“หืม เกรอลท์”

	 “ดูก็รู้”

	 “เพราะเป็นคู่แข่งกันใช่ไหมล่ะ พวกเจ้าสองคนทำอาชีพคล้ายกัน  

ยกเว้นแต่ว่าเอคเป็นผู้ยึดมั่นในอุดมการณ ์ ส่วนเจ้าเป็นมืออาชีพ ไม่ต่างกัน 

 10 ผู้รอบรู้แห่งป่าซึ่งเข้าใจหลักการแห่งธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง
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นักหรอก โดยเฉพาะเรื่องสัตว์ที่พวกเจ้าฆ่า”

	 “อย่าเปรียบเทียบข้ากับเอค  ดอร์เรกาเรย์ มีแต่ปีศาจที่รู้ว่าการ 

เปรียบเทียบจะทำให้ใครเสียหายมากกว่ากันระหว่างเขากับข้า แต่จงอย่า 

เปรียบเทียบเราเด็ดขาด”

	 “ไม่เปรียบเทียบก็ได้ ว่ากันตามตรงแล้ว ข้าว่าพวกเจ้าน่ารังเกียจ 

พอกันนั่นแหละ”

	 “ขอบคุณ”

	 “ไม่เป็นไร” จอมเวทตบคอม้าเบา  ๆ  หลังจากที่มันตกใจกลัวเสียง 

เอะอะโวยวายของยาร์เปนกับคนแคระของเขา “วิทเชอร์ สำหรับข้าแล้ว  

การเรียกการฆ่าว่าอาชีพนั้นทั้งน่ารังเกียจ ต่ำช้า และไร้เหตุผล โลกของเรา 

อยู่ในดุลยภาพ การทำลายและการฆ่าล้างสิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่อาศัยอยู่บน 

โลกนี้จะทำให้สมดุลนั้นเสียไป และการเสียสมดุลย่อมทำให้การสูญพันธุ์ 

ขยับใกล้เข้ามา ทั้งการสูญพันธุ์และจุดจบของโลกที่เรารู้จักนั่นแหละ”

	 “ทฤษฎีของดรูอิด” เกรอลท์ประกาศ “ข้ารู้จักนะ นักบวชชั้นสูง 

คนหนึ่งเคยอธิบายให้ข้าฟังโดยละเอียดสมัยอยู่ที่ริเวีย หลังจากเขาเล่าให้ 

ข้าฟังได้สองวัน เขาก็โดนมนุษย์หนูฉีกร่างเป็นชิ้น  ๆ มันเป็นไปไม่ได้เลย 

ที่จะพิสูจน์เรื่องการเสียสมดุลในธรรมชาติ”

	 “ข้ายังขอย้ำคำเดิมว่าโลกของเรา” ดอร์เรกาเรย์เหลือบมองเขาอย่าง 

เฉยชา “อยู่ในดุลยภาพ สมดุลในธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตทุกสายพันธุ์มีศัตรู 

ตามธรรมชาติของมันเอง สิ่งมีชีวิตทุกสายพันธุ์เป็นศัตรูตามธรรมชาติของ 

สายพันธุ์อื่น รวมทั้งมนุษย์ด้วย การฆ่าล้างศัตรูตามธรรมชาติของมนุษย์ 

ที่เจ้าอุทิศตัวทำอยู่และมีผู้คนเริ่มจับสังเกตได้นั้น เป็นตัวกระตุ้นให้เผ่าพันธุ ์

เราต้องเสื่อมสลาย”

	 “รู้อะไรไหม เจ้าจอมเวท” เกรอลท์พูดด้วยความรำคาญ “วันไหน 

ว่าง ๆ ลองไปหาแม่ของเด็กที่ถูกบาซิลิสก์เขมือบกิน แล้วบอกนางว่านางควร 

ยินดี เพราะการที่บุตรของนางถูกกินทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์หลีกพ้นจากการ 

เสื่อมสลายดูสิ แล้วรอดูได้เลยว่านางจะพูดกับเจ้าว่าอย่างไร”

	 “ตอกกลับได้ดีนี่ วิทเชอร์” เยนเนเฟอร์เอ่ยขณะชักม้าสีดำตัวใหญ่ 
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เข้ามาสมทบ “ส่วนเจ้า ดอร์เรกาเรย์ จะพูดอะไรก็ระวังปากหน่อย”

	 “ข้าไม่คุ้นชินกับการปิดบังทัศนะของข้า”

	 เยนเนเฟอร์ขี่ม้ามาแทรกกลางระหว่างทั้งคู่ วิทเชอร์สังเกตเห็นว่า 

ตาข่ายสีทองบนหัวนางถูกแทนที่ด้วยผ้าเช็ดหน้าสีขาวที่พับขึ้นเสียแล้ว

	 “งั้นก็เริ่มปิดบังมันให้เร็วที่สุด ดอร์เรกาเรย์” นางสั่ง “โดยเฉพาะ 

เวลาอยู่ต่อหน้านีดาเมียร์กับพวกรีฟเวอร์ซึ่งเริ่มระแวงแล้วว่าเจ้าอาจจะ 

ขัดขวางการฆ่ามังกร ตราบใดที่เจ้าดีแต่พูด พวกเขาจะปฏิบัติต่อเจ้าเหมือน 

คนบ้าไร้พิษสงคนหนึ่ง แต่ถ้าเจ้าพยายามทำอะไร พวกเขาจะหักคอเจ้า 

ก่อนที่เจ้าจะทันได้ถอนหายใจเสียอีก”

	 จอมเวทยิ้มอย่างเหยียดหยันและยอมโอนอ่อน

	 “นอกจากนี้” เยนเนเฟอร์พูดต่อ “การแสดงทัศนะแบบนั้นออกมา 

เป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของอาชีพและวิชาชีพพวกเราด้วย”

	 “ทำลายอย่างไร”

	 “เจ้าจะโยงทฤษฎีนี้กับสิ่งมีชีวิตหรือแมลงชนิดไหนก็ได้ ดอร์เรกาเรย ์ 

แต่ใช้กับมังกรไม่ได้ เพราะมังกรเป็นศัตรูตามธรรมชาติที่ร้ายกาจที่สุด 

ของมนุษย์ และข้าไม่ได้หมายถึงการเสื่อมสลายของเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วย  

แต่หมายถึงการดำรงอยู่ต่างหาก เราต้องกำจัดศัตรูเพื่อดำรงอยู่ กำจัดศัตรู 

ทุกตัวที่ขัดขวางการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์”

	 “มงักรไมใ่ชศ่ตัรขูองมนษุย”์ เกรอลทเ์อยขดั จอมเวทหญงิจงึมองเขา 

และยิ้มไม่ถึงดวงตา

	 “เรื่องนั้นน่ะ” นางกล่าว “ปล่อยให้ มนุษย์ อย่างเราเป็นผู้ตัดสินเถอะ  

วิทเชอร์ เจ้าไม่มีหน้าที่ตัดสิน หน้าที่ของเจ้ามีเพียงทำงานให้สำเร็จลุล่วง”

	 “เหมือนสัตว์รับใช้ที่ถูกตั้งคำสั่งไว้ใช่ไหม”

	 “เจ้าเปรียบเทียบเองนะ ไม่ใช่ข้า” เยนเนเฟอร์ตอบอย่างเย็นชา  

“แต่ก็เหมาะสมดีนี่”

	 “เยนเนเฟอร์” ดอร์เรกาเรย์เป็นฝ่ายพูดบ้าง  “สำหรับผู้หญิงที่มี 

การศึกษาและอยู่ในวัยขนาดเจ้า คำพูดของเจ้ากลับไร้สาระจนน่าตกใจ  

เหตุใดจึงยกให้มังกรเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของมนุษย์ในสายตาของเจ้า 
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อย่างนั้นรึ ทำไมไม่ใช่สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่อันตรายกว่าพวกมันเป็นร้อยเท่า  

สิ่งมีชีวิตที่คร่าชีวิตเหยื่อมากกว่ามังกรเป็นร้อยเท่า  ทำไมไม่ใช่ฮิริกกา  

ฟอรก์เทล แมนตคิอร ์ แอมฟสิเบนา หรอืกรฟิฟนิละ่ ทำไมไมใ่ชห่มาปา่ละ่”

	 “ข้าจะบอกให้ว่าทำไม ข้อได้เปรียบที่มนุษย์เคยมีเหนือเผ่าพันธุ์ 

และสายพันธุ์อื่น รวมทั้งการต่อสู้เพื่อดำรงอยู่ในธรรมชาติและเพื่อพื้นที่ 

อยู่อาศัยนั้น ล้วนมาจากการใช้ชีวิตแบบร่อนเร่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเพื่อ 

ยังชีพตามปฏิทินธรรมชาติ แต่ในที่สุดก็ไม่มีข้อได้เปรียบนั้นอีกแล้ว เพราะ 

มนุษย์ต้องมีจังหวะการสืบพันธุ์ที่เหมาะสม เด็กมนุษย์มีระยะที่ช่วยเหลือ 

ตัวเองไม่ได้ เป็นเวลานาน  มนุษย์ผู้หญิงต้องอยู่อย่างปลอดภัยหลัง 

กำแพงเมืองหรือหลังป้อมปราการเท่านั้นจึงจะคลอดบุตรในจังหวะ 

ที่ เหมาะสมได้  ซึ่งนั่นหมายถึงปีละครั้ง  ดอร์เรกาเรย์  ความสามารถ 

ในการมีบุตรคือการเจริญเติบโต คือเงื่อนไขในการอยู่รอดและการเป็นใหญ ่ 

ทีนี้เราจะพูดถึงมังกรกันบ้าง ไม่มีสัตว์ชนิดอื่นนอกเหนือจากมังกรที่สามารถ 

คุกคามเมืองหรือป้อมปราการได้  หากมังกรไม่ถูกกวาดล้างไปจากโลก  

มนุษย์จำต้องแตกฉานซ่านเซ็นเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแทนที่จะ 

อยู่กันเป็นสังคม เพราะไฟของมังกรในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นนั้นคือ 

ฝันร้าย นั่นหมายถึงเหยื่อนับร้อยพันและการทำลายล้างอันน่าสะพรึงกลัว  

เพราะเหตุนี้เราจึงต้องกำจัดมังกรให้สิ้นซาก ดอร์เรกาเรย์”

	 ดอร์เรกาเรย์มองนางด้วยรอยยิ้มประหลาด

	 “รู้อะไรไหม  เยนเนเฟอร์  ข้าไม่อยากเห็นวันที่มนุษย์เป็นใหญ่ 

ในทัศนะของเจ้าหรอก ข้าไม่อยากเห็นยามที่คนแบบเจ้ามีอำนาจบาตรใหญ่ 

ในธรรมชาติ และก็โชคดีที่วันนั้นจะไม่มีวันมาถึง เพราะพวกเจ้าคงจะ 

วางยาพิษหรือห้ำหั่นกันเอง  หรือไม่ก็ตายด้วยโรคไข้รากสาดใหญ่และ 

การติดเชื้อไปเสียก่อนแล้ว  ความโสมมกับและปรสิตต่างหาก  —  หาใช่ 

มังกรไม่ — คือสิ่งที่คุกคามบ้านเมืองอันแสนวิเศษของเจ้า เมืองที่พวกผู้หญิง 

จะคลอดบุตรกันปีละครั้ง แต่มีทารกอยู่รอดเกินสิบวันเพียงแค่สิบคน  

ใช่แล้ว เยนเนเฟอร์ เจ้าคิดแต่เรื่องการมีบุตร การมีบุตร แล้วก็การมีบุตร  

คิดแต่เรื่องนั้นไปเถอะ ที่รัก นั่นเป็นความใฝ่ฝันที่เหมาะสมกับเจ้าที่สุดแล้ว  
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ความฝันลม  ๆ  แล้ง  ๆ  ที่จะกินเวลาของเจ้าไปโดยเปล่าประโยชน์แบบนี้น่ะ  

ลาก่อน”

	 จอมเวทกระตุ้นม้าแล้วควบไปทางหัวขบวน เกรอลท์เหลือบมอง 

ใบหน้าซีดเผือดที่เดือดดาลจนบูดเบี้ยวของเยนเนเฟอร์ แล้วพลันรู้สึก 

สงสารดอร์เรกาเรย์ล่วงหน้าขึ้นมาโดยพลัน เขารู้ว่าเพราะอะไร เยนเนเฟอร์ 

เป็นหมันเช่นเดียวกับจอมเวทหญิงส่วนใหญ่ แต่นางต่างจากคนอื่นตรงที่ 

นางคร่ำครวญเรื่องข้อเท็จจริงนี้และแสดงความกราดเกรี้ยวจากใจจริงออกมา 

เมื่อมีคนเอ่ยถึง ดอร์เรกาเรย์รู้เรื่องนี้แน่  ๆ แต่เขาอาจไม่รู้ว่านางเป็นคน 

เจ้าคิดเจ้าแค้นเพียงใด

	 “เขาเจอดีแน่” นางขู่ฟ่อ “อ้อ ใช่ เจ้าก็ระวังตัวด้วยนะ เกรอลท์  

อย่าได้คิดว่าพอถึงเวลาที่เจ้าทำอะไรโง่ ๆ ขึ้นมาแล้วข้าจะปกป้องเจ้าเชียว”

	 “ไม่ต้องห่วง” เขายิ้ม “พวกเรา — ข้าหมายถึงวิทเชอร์กับสัตว์รับใช้ — 

จะทำตัวมีเหตุผลเสมอ เพราะพวกเรามีขีดจำกัดและเส้นแบ่งที่ชัดเจน”

	 “ข้าไม่เคยห่วงอยู่แล้ว” เยนเนเฟอร์มองเขาทั้งที่ยังหน้าซีด “เจ้านี่ 

แสนงอนราวกับหญิงนางโลมที่โดนตำหนิว่าไม่รักนวลสงวนตัวไม่มีผิด  

เจ้าคือวิทเชอร์นะ  และเจ้าก็เปลี่ยนแปลงเรื่องนั้นไม่ได้ด้วย  วิชาชีพ 

ของเจ้า...”

	 “เลิกพูดเรื่องวิชาชีพเสียที เยน เพราะข้าฟังจนเอียนแล้ว”

	 “ข้าบอกแล้วไงว่าอย่าเรียกข้าแบบนั้น ข้าไม่สนใจหรอกว่าเจ้าจะเอียน 

หรือไม่ แล้วก็ไม่สนใจในขีดจำกัดของปฏิกิริยาแบบอื่น  ๆ  ของวิทเชอร์ 

เช่นเจ้าด้วย”

	 “ถงึอยา่งนัน้ เจา้กจ็ะไดเ้หน็สกัแบบสองแบบถา้ยงัไมเ่ลกิอา้งถงึภารกจิ 

อันสูงส่งและการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่วกับข้าเสียที รวมทั้งเรื่อง 

มังกร ที่ว่ามันเป็นศัตรูตัวฉกาจของเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วย ข้ารู้ดีกว่านั้น”

	 “อ้อ อย่างนั้นหรือ” จอมเวทหญิงหรี่ตา “เจ้ารู้อะไรล่ะ วิทเชอร์”

	 “รูเ้พยีงวา่” เกรอลทก์ลา่วโดยไมส่นใจแรงสัน่สะเทอืนจากเหรยีญตรา 

รอบคอ “หากมังกรไม่มีขุมสมบัติซ่อนไว้ ก็คงไม่มีผู้ใดสนใจพวกมันเลย  

แน่นอนว่าข้าหมายรวมถึงเหล่าจอมเวทด้วย น่าสนใจไหมว่าเมื่อไรก็ตาม 
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ที่มีการล่ามังกร จอมเวทสักคนที่มีเส้นสายกับสมาคมช่างทองมักจะติดสอย- 

ห้อยตามมาด้วยเสมอ เหมือนเจ้าไงล่ะ และต่อมาแม้ว่าเพชรนิลจินดา 

จำนวนมากควรจะตกไปอยู่ในตลาด มันก็กลับไม่เป็นเช่นนั้น นอกจากนี้ 

ราคาของมันยังไม่ลดลงเลยด้วย ดังนั้นอย่าได้มาพูดกับข้าเรื่องวิชาชีพ 

กับการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ ข้ารู้จักเจ้าดีเกินไป รู้จักเจ้า 

มานานเกินไป”

	 “นานเกินไป”  นางทวนคำพร้อมกับ เย้ยหยันอย่ างร้ ายกาจ  

“ช่างโชคร้ายเสียจริง แต่อย่าได้คิดว่าเจ้ารู้จักข้าดีเชียว เจ้าลูกนางโลม  

ให้ตายสิ ข้านี่ช่างโง่งมที่...โอ๊ย ไปลงนรกซะเถอะ! ข้าทนเห็นหน้าเจ้า 

ต่อไปไม่ไหวแล้ว!”

	 นางกรีดร้องแล้วชักม้าอย่างดุเดือดขึ้นนำไป วิทเชอร์ชะลอฝีเท้าม้าลง 

และปล่อยให้ เกวียนของคนแคระผ่านไปก่อน  โดยที่ เกวียนเล่มนั้น 

มีทั้งเสียงเอะอะโวยวาย เสียงสบถด่าทอ และเสียงผิวปากผ่านไปป์สูบยา 

ซึ่งทำมาจากกระดูก แถมยังมีแดนดิไลออนนอนแผ่บนกระสอบข้าวโอ๊ต 

อยู่บนนั้นและดีดสายลูทอย่างสบายใจ

	 “เฮ้ย!” ยาร์เปน ซิกริน  ซึ่งนั่งอยู่บนลังส่งเสียงคำรามพลางชี้นิ้ว 

ไปที่เยนเนเฟอร์ “มีอะไรดำ  ๆ  อยู่บนเส้นทางนี้ด้วย! ข้าสงสัยนักว่ามันคือ 

อะไร ดูเหมือนจะเป็นม้าแก่เลยว่ะ!”

	 “ไม่ต้องสงสัยเลย!” แดนดิไลออนตะโกนพร้อมกับดันหมวกทรง 

ครอบไปดา้นหลงั “นัน่มนัมา้แกช่ดั ๆ! มา้แกข่ีม่า้ถกูตอน! ประหลาดดแีท!้”

	 เด็ก  ๆ  ของยาร์เปนพากันหัวเราะจนเคราสั่น ส่วนเยนเนเฟอร์แสร้ง 

ทำเป็นไม่ได้ยิน

	 เกรอลทร์ัง้มา้ไวอ้กีครัง้และปลอ่ยใหม้า้ของพลธนนูดีาเมยีรแ์ซงผา่นไป  

บอร์ชขี่ม้าช้า ๆ ทิ้งระยะห่างจากคนเหล่านั้นช่วงหนึ่ง โดยมีชาวเซอร์ริคาเนีย 

ปิดท้ายตามหลังมาติด  ๆ เกรอลท์รอให้ทั้งสามขี่ม้าตามมาทัน  แล้วจึง 

ปล่อยให้ม้าของเขาเดินคู่ไปกับม้าของบอร์ชและขี่ไปด้วยกันเงียบ ๆ 

	 “วิทเชอร์” ทรี แจ็คดอว์ส โพล่งขึ้น “ข้ามีอะไรจะถาม”

	 “ถามมา”
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	 “ทำไมเจ้าไม่กลับไปรึ”

	 วิทเชอร์มองเขาเงียบ ๆ อยู่ครู่หนึ่ง

	 “เจ้าอยากรู้จริง ๆ หรือ”

	 “ข้าอยากรู้” ทรี แจ็คดอว์ส ตอบพลางหันหน้ามามองเกรอลท์

	 “ข้าร่วมเดินทางกับคนเหล่านี้เพราะข้าเป็นสัตว์รับใช้ เพราะข้าเป็น 

เพียงเศษด้ายที่ลอยลิ่วไปตามลม บอกมาซิว่าข้าควรจะไปที่ไหนและไปทำไม  

อย่างน้อย  ๆ  ที่นี่ข้าก็มีคนคุยด้วย คนที่ไม่ตัดบทเมื่อข้าเข้าหา คนที่อาจจะ 

ไม่ชอบข้า แต่ก็บอกกันตรง  ๆ ไม่ปาหินมาจากหลังรั้ว ข้าร่วมเดินทาง 

กับคนเหล่านี้ด้วยเหตุผลเดียวกับที่ข้าเดินทางไปยังที่พักแรมของคนลากไม้ 

กับเจ้า  เพราะสำหรับข้านั้นไม่มีอะไรต่างกันเลย  ข้าไม่มีเป้าหมายให้ 

มุ่งหน้าไป ทั้งยังไม่มีจุดหมายปลายทาง”

	 ทรี แจ็คดอว์ส กระแอมไอ

	 “ทุกเส้นทางมีจุดหมายเสมอ  และมีกันทุกคน  รวมทั้งเจ้าด้วย  

ต่อให้เจ้าคิดว่าตัวเองแตกต่างออกไปก็ตาม”

	 “ทีนี้ให้ข้าถามเจ้าบ้าง”

	 “ถามมา”

	 “เจ้ามีจุดหมายปลายทางหรือไม่”

	 “มีสิ”

	 “งั้นเจ้าก็โชคดีแล้ว”

	 “ไม่เกี่ยวกับโชคหรอก เกรอลท์ เกี่ยวกับสิ่งที่เจ้าเชื่อกับสิ่งที่เจ้า 

รับใช้ต่างหาก และไม่ควรมีใครรู้จักมันดีไปกว่า...วิทเชอร์อีกแล้ว”

	 “วันนี้ข้าได้ยินแต่เรื่องเป้าหมาย” เกรอลท์ถอนหายใจ “นีดาเมียร์ 

กะจะยึดมัลลีโอเร  เอคแห่งเดเนเซิลตั้งใจจะปกป้องผู้คนจากมังกร  

ดอร์เรกาเรย์นั้นตั้งใจจะทำตรงกันข้าม ส่วนเยนเนเฟอร์มีปมเรื่องความ 

เปลี่ยนแปลงบางอย่างในร่างกายซึ่งทำให้นางไม่มีทางสมหวัง แล้วตอนนี้ 

นางก็กำลังสับสนสุด ๆ ให้ตายสิ มีแต่พวกรีฟเวอร์กับคนแคระเท่านั้นแหละ 

ทีไ่มม่เีปา้หมายในชวีติ พวกเขาแคอ่ยากหาเงนิใสก่ระเปา๋ นัน่อาจเปน็เหตผุล 

ว่าทำไมข้าถึงชอบพวกเขานัก”
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	 “เจ้าไม่ได้ชอบพวกเขาหรอก เกรอลท์แห่งริเวีย ข้าไม่ได้หูหนวก 

ตาบอดนะ  เจ้าไม่ได้ล้วงถุงเงินออกมาเพราะได้ยินชื่อพวกเขา  แต่ข้า 

เดาว่า...”

	 “ไม่ต้องเดาหรอก” วิทเชอร์กล่าวโดยไม่ได้โกรธเคืองอะไร

	 “ข้าขอโทษ”

	 “ไม่ต้องขอโทษด้วย”

	 พวกเขาดึงบังเหียนม้าไว้ทันเวลาและไม่ได้ขี่เข้าไปในแถวของพลธนู 

จากเคนกอร์นที่จู่ ๆ ก็ได้รับคำสั่งให้หยุด

	 “เกิดอะไรขึ้น” เกรอลท์หยัดร่างตรงบนโกลน “เราหยุดทำไมรึ”

	 “ข้าไม่รู้” บอร์ชหันหน้าไปอีกทาง เวียทำหน้ามุ่ยอย่างประหลาดแล้ว 

เอ่ยอะไรสองสามคำเร็ว ๆ 

	 “ข้าจะขี่ไปด้านหน้า” วิทเชอร์บอก “จะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น”

	 “อยู่ที่นี่แหละ”

	 “ทำไม”

	 ทรี แจ็คดอว์ส เงียบไปชั่วขณะ สายตาของเขาจับจ้องพื้นนิ่ง

	 “ทำไม” เกรอลท์ถามย้ำ

	 “ไปซะ” บอร์ชกล่าว “แบบนั้นอาจจะดีกว่าก็ได้”

	 “อะไรจะดีกว่า”

	 “ไปซะ”

	 สะพานเชื่อมระหว่างปากเหวสองฝั่งดูมั่นคงดี มันสร้างมาจากไม้สน 

ท่อนหนา โดยมีแท่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนุนอยู่ด้านล่างซึ่งถูกกระแสน้ำซัดสาด 

โครมครามเป็นริ้วฟอง

	 “เฮ้ย ไม้เสียบผี!” โบโฮลต์ซึ่งบังคับเกวียนอยู่ตะโกนถาม “เจ้าหยุด 

ทำไม”

	 “ข้าไม่รู้ว่าสะพานจะรับน้ำหนักไหวหรือไม่”

	 “ทำไมเราถึงใช้เส้นทางนี้นะ” กีลเลนสเติร์นถามพร้อมกับขี่ม้าเข้ามา  

“ข้าไม่อยากนำเกวียนกับรถม้าข้ามสะพานนี่ไป เจ้าช่างฝีมือ! ทำไมถึงพาเรา 

มาทางนี้ ทำไมไม่ไปเส้นทางปกติ เส้นทางปกติจะพาเรามุ่งไปทางตะวันตก 
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ไม่ใช่รึ”

	 นักวางยาพิษผู้กล้าหาญแห่งแบร์ฟีลด์ขยับเข้ามาใกล้และถอดหมวก 

หนังแกะออก เขาดูน่าขันในชุดเกราะครึ่งตัวล้าสมัยแน่นเปรี๊ยะซึ่งอาจจะ 

ใช้ค้อนตีขึ้นมาในยุคราชาแซมบัค และคลุมทับอยู่บนเสื้อกันเปื้อนของ 

คนเลี้ยงแกะ

	 “ทางนี้สั้นกว่าพ่ะย่ะค่ะ ฝ่าบาท” เขาไม่พูดกับเสนาบดี แต่กลับ 

พูดกับนีดาเมียร์ซึ่งยังคงทำหน้าเบื่อโลกสุดชีวิตโดยตรง   

	 “สัน้กวา่ยงัไงกนั” กลีเลนสเตริน์ถามพลางขมวดคิว้ ขณะทีน่ดีาเมยีร ์

ไม่คิดสนใจมองช่างฝีมือแม้แต่หางตา

	 “เทือกเขาเหล่านั้น” นักยัดไส้แกะเอ่ยพร้อมกับบุ้ยใบ้ไปทางยอดเขา 

หยักฟันปลาสามยอดซึ่งตั้งอยู่สูงตระหง่านล้อมรอบบริเวณนี้ “ได้แก่เชียวา  

มหาเคสเทรล และเขี้ยวยมทูต ซึ่งเส้นทางปกตินั้นจะนำไปสู่ซากปรักหักพัง 

ของป้อมปราการเก่า แล้วอ้อมผ่านยอดเขาเชียวาจากทางทิศเหนือที่อยู่ 

เลยแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำไป แต่เราย่นระยะทางได้ด้วยการข้ามสะพาน 

แห่งนี้ เราจะผ่านช่องหุบเขาที่มีสายน้ำเชี่ยวกรากขึ้นไปยังที่ราบระหว่างภูเขา  

แล้วถ้ายังไม่เห็นวี่แววของมังกรที่นั่นอีกละก็ เราจะเดินหน้าต่อและค้นหา 

ตามหุบเขาลำห้วย ส่วนที่ห่างออกไปทางทิศตะวันออกนั้นยังมีทุ่งราบและ 

มีถนนที่นำตรงไปสู่เคนกอร์น แผ่นดินของพระองค์อีกด้วย”

	 “นักยัดไส้แกะ เจ้าได้ข้อมูลเกี่ยวกับเทือกเขาเหล่านี้มาจากไหน”  

โบโฮลต์ถาม “จากลูกค้าคนล่าสุดรึ”

	 “เปล่าหรอกท่าน ข้าเคยต้อนแกะมาที่นี่สมัยยังเด็กน่ะ”

	 “แล้วสะพานจะไม่ถล่มลงมาหรือ”  โบโฮลต์ลุกขึ้นยืนบนลังแล้ว 

ก้มมองแม่น้ำเชี่ยวกราก “น่าจะสูงเกือบแปดสิบหลาได้”

	 “มันเอาอยู่”

	 “ว่าแต่ทำไมกลางป่ากลางเขาแบบนี้ถึงมีสะพานได้ล่ะ”

	 “สะพานนี้” นักยัดไส้แกะอธิบาย “พวกโทรลล์สร้างขึ้นเมื่อนาน 

มาแล้ว ใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องจ่ายให้พวกมันแพง ๆ พอเริ่มไม่ค่อยมีคน 

สัญจร พวกโทรลล์เลยลดขั้นไปเป็นขอทาน แต่สะพานยังคงอยู่ดังเดิม”
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	 “ข้าขอย้ำอีกรอบ” กีลเลนสเติร์นพูดด้วยความโมโห “เรามีเกวียน 

ที่บรรทุกเครื่องไม้เครื่องมือกับอาหารแห้ง ซึ่งถ้าไปทางเปลี่ยว เราอาจเจอ 

ปัญหาได้ เลือกไปทางปกติไม่ดีกว่ารึ”

	 “จะไปทางปกติก็ ได้ ”  ช่างฝีมือยักไหล่  “แต่ทางนั้นไกลกว่า  

แล้วองค์ราชายังเคยบอกด้วยว่าพระองค์จะยอมถอนเขียวตัวเองเลย  

หากมันทำให้ไปถึงตัวมังกรโดยเร็ว”

	 “ถอนเขี้ยวต่างหาก” เสนาบดีแก้

	 “ตามท่านว่า เขี้ยวก็เขี้ยว” นักยัดไส้แกะเออออตาม “แต่ไปทาง 

สะพานยังเร็วกว่าอยู่ดี”

	 “ใช่ ไปกันเถอะ เจ้านักยัดไส้แกะ” โบโฮลต์ตัดสินใจ “เจ้ากับ 

พรรคพวกนำไปเลย เรามีธรรมเนียมให้ผู้กล้าหาญที่สุดนำไปก่อนน่ะ”

	 “ให้เกวียนข้ามไปทีละเล่มนะ” กีลเลนสเติร์นเตือน

	 “ได้” โบโฮลต์ใช้แส้ฟาดม้า แล้วเกวียนของเขาก็เคลื่อนขลุกขลัก 

ไปบนสะพานไม้ซุง “ตามเรามานะ เจ้าไม้เสียบผี! ดูให้ดีด้วยว่าล้อหมุน 

สะดวกราบรื่นไหม!”

	 เกรอลท์รั้งม้าเอาไว้ เนื่องจากพลธนูของนีดาเมียร์ขวางทางอยู่  

พลธนูในเสื้อทูนิกสีม่วงอมทองกำลังออกันอยู่ตรงก้อนหินที่หัวสะพาน

  ม้าของวิทเชอร์พ่นลมออกจมูก

	 แผ่นดินสะเทือน เทือกเขาสั่นไหว ผนังหินขรุขระแหลมคมด้านข้าง 

กลายเป็นภาพพร่ามัวตัดกับท้องฟ้า  และจู่  ๆ  ผนังก็ส่งเสียงครืนเบา  ๆ  

ให้ได้ยิน

	 “ระวัง!”  โบโฮลต์ที่ตอนนี้อยู่อีกฟากหนึ่งของสะพานตะโกนมา  

“ระวังตรงนั้น!”

	 หินก้อนเล็กก้อนน้อยร่วงกระเด็นกระดอนลงมาตามผนังหินซึ่งกำลัง 

สั่นสะเทือน เกรอลท์มองดูเส้นทางที่เพิ่งจะผ่านมาแยกออกจากกันเป็น 

ช่องกว้างสีดำอย่างรวดเร็วก่อนที่มันจะผลุบหายไปทั้งยวงและร่วงลงไปสู่ 

ก้นหุบเหวพร้อมกับเสียงแตกลั่นครึกโครม

	 “ขึน้มา้!” กลีเลนสเตริน์ตะโกน “ฝา่บาท! ขา้มไปอกีฝัง่เรว็พะ่ยะ่คะ่!”
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	 นีดาเมียร์เอาหน้าซุกแผงคอม้าแล้วบังคับให้มันพุ่งไปที่สะพานโดยม ี

กีลเลนสเติร์นกับพลธนูหลายนายกระโจนตามไปติด ๆ เบื้องหลังพวกเขา 

เป็นเกวียนหลวงซึ่งมีธงตรากริฟฟินโบกสะบัด ล้อของมันบดกระแทกไปบน

สะพานไม้ซุงดังเอี๊ยดอ๊าด

	 “ดินถล่ม! หลบไปให้พ้น!” ยาร์เปน ซิกริน ตะเบ็งเสียงจากข้างหลัง  

เขาใช้แส้ฟาดสะโพกม้าไม่ยั้งจนแซงเกวียนเล่มที่สองของนีดาเมียร์และ 

ไปเบียดกับเหล่าพลธนู “หลบไป วิทเชอร์! หลบไป!”

	 เอคแห่งเดเนเซิลนั่งตัวแข็งทื่อหลังตรงขณะควบม้าอยู่ข้างเกวียน 

ของพวกคนแคระ หากไม่ใช่เพราะใบหน้าซีดเป็นศพและริมฝีปากบิดเบี้ยว 

สั่นระริกของเขา คนคงคิดว่าอัศวินพเนจรผู้นี้ไม่ได้สังเกตเห็นบรรดาหิน 

ก้อนเล็กก้อนใหญ่ที่ถล่มลงมาบนถนน ไกลออกไปข้างหลังนั้นมีพลธนู 

นายหนึ่งร้องเสียงหลงปะปนไปกับเสียงแตกตื่นของพวกม้า

	 เกรอลท์กระตุกสายบังเหียนและกระตุ้นม้าให้หยุดเพราะพื้นดิน 

ตรงหนา้เขามหีนิกอ้นใหญถ่ลม่ลงมาพอดี เกวยีนของคนแคระสะดดุกอ้นหนิ 

แล้วพลิกตะแคงก่อนถึงสะพาน เพลาเกวียนหัก และล้อข้างหนึ่งก็กระเด็น 

ข้ามราวกั้นร่วงลงไปในแม่น้ำเชี่ยวกรากเบื้องล่าง

	 ม้าของวิทเชอร์โดนสะเก็ดหินบาด มันตกใจจนยกสองขาหน้าขึ้น  

เกรอลท์พยายามลงจากหลังม้า  แต่หัวสายคาดรองเท้าบู๊ตดันติดโกลน  

เขาจึงล้มลงสีข้างกระแทกพื้น ส่วนม้าส่งเสียงร้องแล้วควบตะบึงไปข้างหน้า  

ตรงไปยังสะพานซึ่งสั่นไหวอย่างรุนแรงเหนือหุบเหว พวกคนแคระต่างวิ่ง 

ข้ามสะพานพลางตะโกนและก่นด่าไปด้วย

	 “เร็วเข้า  เกรอลท์!”  แดนดิไลออนตะโกนขณะวิ่งตามเขาและ 

เหลียวมองไปด้านหลัง

	 “กระโดดขึ้นมา วิทเชอร์!” ดอร์เรกาเรย์เรียกขณะพยายามทรงตัว 

บนอานม้าและควบคุมม้าซึ่งกำลังตื่นกลัวอย่างยากลำบาก

	 ไกลออกไปข้างหลัง เส้นทางทั้งสายถูกบดบังไปด้วยฝุ่นซึ่งฟุ้งตลบ 

เพราะบรรดาก้อนหินที่หล่นลงมาและตกใส่เกวียนของนีดาเมียร์จนแตก 

กระจาย วิทเชอร์คว้าสายคล้องกระเป๋าตรงอานม้าของจอมเวท แล้วก็พลัน 
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ได้ยินเสียงร้อง

	 เยนเนเฟอร์ล้มไปพร้อมกับม้า นางกลิ้งตัวหนีกีบเท้าที่ตะกุยตะกาย 

อย่างบ้าคลั่ง ก่อนจะนอนราบลงกับพื้นแล้วยกแขนขึ้นป้องศีรษะ วิทเชอร์ 

ปล่อยมือจากอานม้าและรีบวิ่งไปหานาง เขาพุ่งตัวเข้าไปหากองหิน กระโดด 

ข้ามรอยแยกใต้เท้า  แล้วฉุดแขนเยนเนเฟอร์จนนางคุกเข่าขึ้นมาได้   

นางเบิกตากว้าง เลือดจากแผลบนหน้าผากไหลย้อยลงมาถึงใบหู

	 “ลุกขึ้น เยน!”

	 “เกรอลท์ ระวัง!”

	 แผ่นหินขนาดมหึมาไถลลงมาตามผนังหินลาดชันพร้อมกับเสียงครูด 

ดังสะเทือนเลื่อนลั่นและพุ่งดิ่งลงมาหาพวกเขา  เกรอลท์ทิ้งตัวลงและ 

ใช้ร่างกายตัวเองเป็นโล่ป้องจอมเวทหญิง ในขณะเดียวกันแผ่นหินนั้น 

ก็ระเบิดกระจายเป็นเศษเล็กเศษน้อยนับพันล้านชิ้น ร่วงลงมาใส่พวกเขา  

สร้างความเจ็บปวดราวกับโดนแตนต่อย

	 “เร็วเข้า!” ดอร์เรกาเรย์ตะโกนขณะโบกคทาไปมาบนหลังม้าที่กำลัง 

วิ่งเต็มฝีเท้า  และระเบิดก้อนหินอีกหลายก้อนที่กำลังกลิ้งจากหน้าผา 

ให้กลายเป็นผุยผง “ไปที่สะพาน วิทเชอร์!”

	 เยนเนเฟอร์โบกมือพลางงอนิ้วและเอ่ยถ้อยคำที่ไม่อาจเข้าใจได้ 

เสียงดัง เมื่อก้อนหินร่วงลงมาสัมผัสกับม่านพลังสีฟ้าเรื่อ ๆ  รูปครึ่งวงกลม 

ซึ่งปรากฏขึ้นเหนือศีรษะพวกเขา มันก็หายวับไปราวกับหยดน้ำที่หล่นใส่ 

โลหะซึ่งถูกเผาจนแดงก่ำ

	 “ไปที่สะพาน เกรอลท์!” จอมเวทหญิงตะโกน “อยู่ใกล้ ๆ ข้าเอาไว้!”

	 ทั้งสองวิ่งตามหลังดอร์เรกาเรย์กับพลธนูอีกหลายนายที่กำลังหนีตาย  

สะพานแกว่งไกวและส่งเสียงเอี๊ยดอ๊าด ท่อนซุงบิดเบี้ยวไปทุกทิศทาง 

ขณะที่มันเหวี่ยงพวกเขาจากราวกั้นฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง

	 “เร็วเข้า!”

	 จู่  ๆ  สะพานก็ทรุดลงพร้อมกับเสียงไม้ลั่นเสียดหู  ครึ่งหนึ่งของ 

พื้นสะพานที่พวกเขาข้ามมาร่วงหล่นลงไปในน้ำดังตูมตามและพาเกวียน 

ของเหล่าคนแคระไปด้วย เกวียนแตกกระจายเมื่อกระแทกกับหินแหลม  
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พวกม้าส่งเสียงร้องแตกตื่น สะพานส่วนที่พวกเขายืนอยู่นั้นยังคงอยู่ดี  

แต่ทันใดนั้นเองเกรอลท์ก็รู้สึกว่าพวกเขากำลังวิ่งชันขึ้นเรื่อย ๆ อย่างรวดเร็ว  

เยนเนเฟอร์สบถพร้อมกับหายใจหอบ

	 “หมอบลง เยน! เกาะไว้!”

	 สะพานส่วนที่ เหลือครูดกระทบกัน  แตกร้าว  และทิ้งตัวลงจน 

กลายเป็นทางลาด พวกเขาร่วงไปพร้อมกับมันและพยายามจิกนิ้วเกาะ 

ช่องว่างระหว่างท่อนซุงเอาไว้ เยนเนเฟอร์เกาะต่อไปไม่ไหว นางกรีดร้อง 

เสียงแหลมราวกับเด็กน้อยแล้วปล่อยมือ เกรอลท์เกาะสะพานเอาไว้ด้วย 

มือข้างหนึ่งขณะชักกริชออกมาปักท่อนซุง จากนั้นก็จับด้ามกริชด้วยมือ 

ทั้งสองข้าง  ข้อศอกลั่นกร๊อบเมื่อน้ำหนักของเยนเนเฟอร์ฉุดเขาลงไป  

นางห้อยต่องแต่งเกาะสายคาดฝักดาบที่เขาสะพายไว้ข้างหลัง สะพาน 

ส่งเสียงเอี๊ยดอ๊าดอีกครั้ง คราวนี้มันเอียงยิ่งกว่าเดิมจนแทบจะตั้งฉาก 

กับพื้นแล้ว

	 “เยน”  วิทเชอร์กัดฟันพูด  “ทำอะไรสักอย่าง...ร่ายคาถาห่าเหว 

อะไรก็ได้!”

	 “จะทำได้ยั งไงเล่ า”  เขาได้ยินเสียงตวาดอู้อี้ด้วยความโมโห  

“ข้ากำลังเกาะอยู่นะ!”

	 “ปล่อยมือข้างหนึ่งสิ!”

	 “ข้าทำไม่ได้...”

	 “นี่!” แดนดิไลออนตะโกนมาจากด้านบน “เกาะไหวไหม นี่!”

	 เกรอลท์ไม่ยอมตอบ

	 “โยนเชอืกลงไป!” แดนดไิลออนตะเบง็เสยีง “เรว็เขา้ส ิ ใหต้ายเถอะ!”

	 พวกรีฟเวอร์ เหล่าคนแคระ และกีลเลนสเติร์นโผล่หน้ามาข้าง  ๆ   

นักกวี เกรอลท์ได้ยินโบโฮลต์พูดแผ่วเบา

	 “เดีย๋วกอ่น พอ่นกัรอ้ง รอใหน้างรว่งไปกอ่น แลว้เราคอ่ยดงึวทิเชอร ์

ขึ้นมา”

  เยนเนเฟอร์ขู่ฟ่อเป็นงูพิษขณะดิ้นขยุกขยิกอยู่ที่หลังของวิทเชอร์  

สายสะพายดาบรัดหน้าอกเขาแน่นจนเข้าเนื้อ
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	 “เยน หาที่เกาะได้ไหม ใช้ขาได้หรือเปล่า ใช้ขาทำอะไรสักอย่าง 

ได้ไหม”

	 “ได้สิ” นางโอดครวญ “แกว่งไปแกว่งมาไงล่ะ”

	 เกรอลท์ก้มมองแม่น้ำเชี่ยวกรากเป็นฟองฟอดและไหลวนท่ามกลาง 

โขดหินแหลม ซัดเข้าใส่ซากสะพาน ทั้งยังมีซากม้าหนึ่งตัว และซากทหาร 

หนึ่งนายในเครื่องแบบสีสดใสของเคนกอร์น  เลยโขดหินไป  เขาเห็น 

ฝูงปลาเทราต์ขนาดใหญ่กำลังว่ายทวนกระแสน้ำวนสีมรกตอย่างเฉื่อยชา

	 “เกาะไหวไหม เยน”

	 “พยายามอยู่...พอไหว...”

	 “ยกตัวเองขึ้น หาที่เหยียบ...”

	 “ข้า...ทำไม่ได้...”

	 “โยนเชือกลงไป!” แดนดิไลออนตะโกน “เป็นบ้ากันไปหมดแล้วหรือ  

เดี๋ยวก็ร่วงลงไปทั้งคู่หรอก!”

	 “บางทีนั่นอาจไม่แย่นักก็ได้นะ” กีลเลนสเติร์นนึกสงสัย แต่เกรอลท ์

ไม่เห็นตัวเขา

	 สะพานลั่นเอี๊ยดอ๊าดและทรุดยิ่งกว่าเดิม นิ้วที่จับด้ามกริชไว้ของ 

เกรอลท์เริ่มชาหนึบ

	 “เยน...”

	 “หุบปาก...แล้วเลิกขยับตัว...”

	 “เยน”

	 “อย่าเรียกข้าอย่างนั้น...”

	 “เกาะไหวไหม”

	 “ไม่ไหว” นางตอบเสียงเย็นและเลิกดิ้น นางทำเพียงเกาะหลังเขา 

ไว้นิ่ง ๆ เหมือนทุ่นน้ำหนักที่ไร้ชีวิต ไร้จิตวิญญาณ

	 “เยน”

	 “หุบปาก”

	 “เยน อภัยให้ข้าเถอะ”

	 “ไม่ ไม่มีวัน”
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	 มีบางอย่างเลื้อยลงมาตามท่อนซุงอย่างว่องไวราวกับงู มันเป็นเชือก 

ที่เปล่งแสงเย็นตาออกมา เชือกเส้นนั้นบิดและขดตัวราวกับมีชีวิตขณะใช้ 

ส่วนปลายคลำหาจนเจอคอของเกรอลท์ จากนั้นมันก็เลื้อยเข้าไปใต้วงแขน  

แล้วขมวดตัวเองให้เป็นปมหลวม  ๆ จอมเวทหญิงที่เกาะเขาอยู่ร้องคราง 

พร้อมกับสูดปากหายใจ เขามั่นใจว่านางต้องร้องไห้ ทว่ากลับคิดผิด

	 “อดทนไว้!” แดนดิไลออนตะโกนมาจากด้านบน “เรากำลังดึง 

พวกเจ้าขึ้นมา! การ์! เคนเน็ต! ดึงพวกเขาขึ้น! ฮึบ!”

	 แรงฉุดทำให้เชือกรั้งแน่นจนเจ็บปวด เยนเนเฟอร์ถอนหายใจออกมา 

เฮือกใหญ่ พวกเขาถูกลากถูลู่ถูกังขึ้นไปอย่างรวดเร็ว หน้าท้องเสียดสีไปกับ 

เปลือกซุงสาก ๆ 

	 เมื่อขึ้นไปได้ เยนเนเฟอร์เป็นฝ่ายลุกขึ้นยืนก่อน

 

VII

“เราเสียเกวียนไปหนึ่งเล่มพ่ะย่ะค่ะ ฝ่าบาท” กีลเลนสเติร์นรายงาน  

“ไมน่บัรวมเกวยีนของพวกรฟีเวอร์ เหลอืพลธนเูจด็นาย ไมม่เีสน้ทางทีอ่กีฝัง่ 

ของหุบเหวอีกต่อไปแล้ว เหลือเพียงเศษหินกับหน้าผาเรียบเท่าที่พอจะ 

มองเห็นได้จากรอยแยก  เราไม่รู้ว่าพวกที่ติดอยู่ฝั่งโน้นยังมีชีวิตรอด 

หรือไม่”

	 นีดาเมียร์ไม่ตอบ เอคแห่งเดเนเซิลยืนตัวตรงต่อหน้าองค์ราชัน 

ขณะจ้องมองเขาด้วยสายตาวาวโรจน์และร้อนรน

	 “ความพิโรธของทวยเทพกำลังลงทัณฑ์เรา” เอคกล่าวพร้อมกับ 

ชูแขนทั้งสองข้างขึ้น “เราได้กระทำบาป ราชานีดาเมียร์ นี่เป็นคณะเดินทาง 

ศกัดิส์ทิธิ์ เปน็คณะเดนิทางทีต่อ่สูก้บัความชัว่รา้ย เพราะมงักรเปน็สิง่ชัว่รา้ย  

ใช ่ มงักรทกุตวัคอืสิง่ชัว่รา้ยกลบัชาตมิาเกดิ ขา้ไมม่ทีางเพกิเฉยตอ่สิง่ชัว่รา้ย  

ข้าจะกระทืบมันให้จมดิน...ฆ่าล้างมันให้ดับสิ้น ดังที่ทวยเทพและคัมภีร์ 

ศักดิ์สิทธิ์ได้บัญชาเอาไว้”
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	 “เขาเพ้อเจ้อเรื่องอะไรน่ะ” โบโฮลต์ถามพลางขมวดคิ้ว

	 “ข้าไม่รู้” เกรอลท์ตอบขณะปรับอานม้าให้เข้าที่ “ข้าฟังไม่เข้าใจ 

แม้แต่คำเดียว”

	 “เงียบซะ” แดนดิไลออนว่า “ข้าพยายามจำอยู่ เผื่อเอาไปใช้ได้ 

ถ้าทำให้มันคล้องจองกัน”

	 “คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ได้กล่าวไว้”  เอคเปลี่ยนเป็นตะโกนเสียงดัง  

“ว่าอสรพิษหรือมังกรชั่วร้ายที่มีเจ็ดหัวสิบเขาจะปรากฏกายจากขุมนรก!  

โดยจะมีสตรีในอาภรณ์สีม่วงกับแดงเลือดนกขี่หลังมัน นางถือจอกสีทอง 

ในมือข้างหนึ่ง บนหน้าผากมีสัญลักษณ์แห่งความเสื่อมศรัทธา!”

	 “ข้ารู้จักนาง!” แดนดิไลออนทำเสียงตื่นเต้นดีใจ  “นั่นคือซีเลีย  

ภรรยาของเทศมนตรีแห่งซอมเมอร์ฮัลเดอร์!”

	 “เงยีบหนอ่ย นกักว”ี กลีเลนสเตริน์วา่ “สว่นเจา้ อศัวนิจากเดเนเซลิ  

ใช้คำพูดง่าย ๆ หน่อยเถอะ ถ้าจะกรุณา”

	 “องค์ราชัน  เราควรต่อสู้กับสิ่งชั่วร้าย”  เอคกล่าว  “ด้วยหัวใจ 

อันบริสุทธิ์และมโนธรรม ด้วยใบหน้าที่เชิดขึ้นอย่างมีเกียรติ! แล้วดูซิว่า 

เรามีใครบ้าง คนแคระซึ่งเป็นพวกนอกรีตที่เกิดในความมืดและก้มหัว 

ให้กับพลังแห่งความมืด! จอมเวทผู้ดูหมิ่นศาสนา ขโมยพลังอำนาจและ 

อภิสิทธิ์ของทวยเทพเบื้องบนมาเป็นของตนเอง! และวิทเชอร์ สิ่งมีชีวิต 

ต้องสาปที่วิปริตผิดธรรมชาติและน่ารังเกียจ ท่านแปลกใจหรือไม่ที่เรา 

โดนลงทัณฑ์ ราชานีดาเมียร์! เรามาถึงขีดจำกัดของความเป็นไปได้แล้ว!  

เกียรติแห่งทวยเทพถูกย่ำยีอย่างน่าเจ็บปวดใจ  ข้าขอให้พระองค์ขจัด 

สิ่งโสโครกไปจากคณะของเราก่อนที่—”

	 “ไม่เห็นพูดถึงข้าสักคำ” แดนดิไลออนเอ่ยแทรกด้วยความน้อยอก- 

น้อยใจ “ไม่ได้เอ่ยถึงกวีเลย ทั้งที่ข้าอุตส่าห์พยายามแทบตาย”

	 เกรอลท์ส่งยิ้มให้ยาร์เปน ซิกริน  ที่กำลังลูบคมขวานตรงเข็มขัด 

ตวัเองอยา่งเชือ่งชา้ สว่นคนแคระทีรู่ส้กึขบขนักย็ิม้ตอบ เยนเนเฟอรเ์ชดิหนา้ 

หันไปทางอื่น และแสร้งทำเป็นกลุ้มใจกับกระโปรงที่ฉีกขาดถึงสะโพก 

ของตนเองมากกว่าคำพูดของเอค
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	 “ข้าคิดว่าท่านพูดแรงไปหน่อยนะ เซอร์เอค” ดอร์เรกาเรย์กล่าว 

ด้วยน้ำเสียงเฉียบขาด  “ถึงท่านจะมีเจตนาสูงส่ง  ข้าก็ยังเห็นว่าท่าน 

ไม่จำเป็นต้องแสดงทัศนะส่วนตัวเกี่ยวกับจอมเวท คนแคระ และวิทเชอร์ 

ออกมาเลย ถึงแม้ข้าจะคิดว่าเป็นความเห็นที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว แต่มัน 

ไม่สุภาพและไม่มีความเป็นอัศวินนัก เซอร์เอค แล้วก็ชวนสับสนอย่างที่สุด  

เพราะท่านเองนั่นแหละ ไม่ใช่ใครอื่น ที่รีบวิ่งไปใช้เชือกวิเศษของเอลฟ์ 

ช่วยวิทเชอร์กับจอมเวทหญิงที่กำลังตกอยู่ในอันตรายขึ้นมา ฟังจากคำพูด 

ของท่าน ข้านึกว่าท่านจะภาวนาให้พวกเขาร่วงลงไปเสียอีก”

	 “บ้าจริง” เกรอลท์กระซิบกับแดนดิไลออน “เอค หมอนั่นเป็นคน 

โยนเชือกให้เรา ไม่ใช่ดอร์เรกาเรย์หรอกรึ”

	 “ไม่ใช่” นักกวีพึมพำตอบ “เป็นเอคจริง ๆ”

	 เกรอลท์ส่ายหน้าอย่างไม่อยากจะเชื่อ ขณะที่เยนเนเฟอร์สบถเบา ๆ   

แล้วยืดตัวขึ้น

	 “เซอร์เอค” นางเอ่ยด้วยรอยยิ้มแบบที่คนอื่น  ๆ  นอกจากเกรอลท์ 

คงจะคิดว่าน่าดูชมและเป็นมิตร “ทำไมกัน ข้าเป็นพวกดูหมิ่นศาสนา  

แต่ท่านมาช่วยข้าไว้ทำไม”

	 “ท่านเป็นสุภาพสตรี  ท่านหญิงเยนเนเฟอร์”  อัศวินโค้งตัวให้ 

อย่างไม่เป็นธรรมชาติ “ใบหน้าที่งดงามและจริงใจของท่านทำให้ข้าเชื่อว่า 

สักวันหนึ่งท่านจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับเวทมนตร์อันน่ารังเกียจนี้”

	 โบโฮลต์พ่นลมทางจมูกดังพรืด

	 “ข้าขอขอบคุณท่านอัศวิน” เยนเนเฟอร์กล่าวเสียงแห้ง “และวิทเชอร ์

เกรอลท์ก็ขอบคุณท่านเช่นกัน ขอบคุณเขาสิ เกรอลท์”

	 “ให้ข้าร่วงตกไปตายซะยังจะดีกว่า” วิทเชอร์ถอนหายใจขณะเอ่ย 

ขวานผ่าซาก  “ข้าควรจะขอบคุณเขาเรื่องอะไรงั้นรึ  ข้ามันน่ารังเกียจ  

แถมใบหน้าอัปลักษณ์ของข้าก็ยังไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมาเสียด้วย เซอร์เอค 

ดึงข้าขึ้นมาจากเหวโดยบังเอิญ  เพียงเพราะสาวงามซึ่งกำลังเดือดร้อน 

เกาะหลังข้าไว้แน่น หากข้าห้อยต่องแต่งอยู่ที่นั่นเพียงคนเดียว เขาคง 

ไม่แม้แต่จะกระดิกนิ้วด้วยซ้ำ ข้าพูดไม่ผิดใช่ไหม ท่านอัศวิน”
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	 “ท่านพูดผิดแล้ว เกรอลท์” อัศวินพเนจรตอบเรียบ  ๆ “ข้าไม่เคย 

ปฏิเสธผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ต่อให้เป็นวิทเชอร์ก็ตาม”

	 “ขอบคุณเขาสิ เกรอลท์ แล้วก็ขอโทษเขาด้วย” จอมเวทหญิง 

พูดเสียงเฉียบขาด “ถ้าเจ้าไม่ทำก็แสดงว่าเอคพูดถูก อย่างน้อยก็ถูกในเรื่อง 

ของเจ้า ว่าเจ้าไม่อาจอยู่ร่วมกับมนุษย์คนอื่นได้ เพราะเจ้านั้นต่างออกไป  

และการที่เจ้าเข้าร่วมคณะเดินทางนี้คือสิ่งผิดพลาด จุดประสงค์ไร้สาระ 

นำพาเจ้ามาที่นี่ ดังนั้นจึงควรถอนตัวไปเสีย ข้าคิดว่าตอนนี้เจ้าคงเข้าใจแล้ว  

และถ้ายังไม่เข้าใจก็ถึงเวลาที่จะต้องเข้าใจเสียที”

	 “จุดประสงค์ที่ท่านเอ่ยถึงคืออะไรรึ ท่านหญิง” กีลเลนสเติร์น 

แทรกขึ้น จอมเวทหญิงมองเขาแต่ไม่ตอบ ขณะที่แดนดิไลออนกับยาร์เปน  

ซิกริน ลอบยิ้มเป็นนัยให้กันโดยไม่ให้นางสังเกตเห็น

	 วทิเชอรม์องเขา้ไปในดวงตาของเยนเนเฟอรแ์ละพบวา่มนัชา่งเยน็เฉยีบ

	 “ข้าขอโทษและขอบคุณ ท่านอัศวินแห่งเดเนเซิล” เขาค้อมศีรษะ  

“ข้าขอบคุณทุกคนที่อยู่ที่นี่สำหรับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ขณะที่ข้า 

ห้อยต่องแต่งอยู่นั้น ข้าได้ยินเสียงพวกท่านแห่กันมาช่วย ข้าขอให้ทุกท่าน 

อภัยให้ข้าด้วย ยกเว้นเพียงเยนเนเฟอร์ผู้สูงส่ง ซึ่งข้าขอบคุณ แต่ไม่ขอ 

สิ่งใด ลาก่อน เศษสวะไร้ค่าจักอำลาไปด้วยตัวเอง เพราะเศษสวะก้อนนี้ 

ทนพวกท่านต่อไปไม่ไหวแล้ว ข้าไปนะ แดนดิไลออน”

	 “เฮ้ย เกรอลท์” โบโฮลต์เรียก “อย่างอนเป็นผู้หญิงสิ อย่าทำให้ 

เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เลย ช่างไอ้—”

	 “ระวัง ทุกคนนนนน!”

	 นักยัดไส้แกะกับเหล่าตัวแทนจากแบร์ฟีลด์อีกหลายคนที่ถูกส่งไปด ู

ลาดเลาล่วงหน้าพากันวิ่งหน้าตั้งกลับมาจากรอยแยกซึ่งทะลุไปสู่ช่องแคบ 

ระหว่างเขา

	 “อะไรกัน ทำไมเขาถึงแหกปากแบบนั้น” การ์เงยหน้าขึ้น

	 “ทุกท่าน...กราบทูล...ฝ่าบาท...” ช่างฝีมือหอบ

	 “รีบพูดมาเถอะ” กีลเลนสเติร์นตัดบทพร้อมกับใช้นิ้วโป้งเกี่ยวไว้ 

ที่เข็มขัดทอง
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	 “มังกร! มีมังกรอยู่ที่นั่น!”

	 “ที่ไหน”

	 “เลยช่องแคบระหว่างเขาไป...บนพื้นดิน...ขอรับ มัน...”

	 “ขึ้นม้า!” กีลเลนสเติร์นออกคำสั่ง

	 “การ์!” โบโฮลต์ตะโกน “ขึ้นเกวียน! ไม้เสียบผี ขึ้นม้าแล้วขี่ตาม 

ข้ามา!”

	 “เตรียมตัวให้พร้อม เด็ก  ๆ” ยาร์เปน ซิกริน คำราม “เตรียมตัว 

ให้พร้อม พับผ่าสิ!”

	 “นี่  รอข้าด้วย!”  แดนดิไลออนเอาลูทสะพายหลัง  “เกรอลท์!  

พาข้าไปด้วย!”

	 “กระโดดขึ้นมา!”

	 ช่องแคบไปสิ้นสุดตรงกองหินสีอ่อนที่ค่อย ๆ  บางตาลงจนกลายเป็น 

วงแหวนหน้าตาประหลาด เลยกองหินไปคือพื้นดินที่ค่อย  ๆ  ลาดลงไปสู่ 

ทุ่งหญ้าบนเขาซึ่งมีกำแพงหินปูนปิดล้อมทุกด้าน กำแพงหินปูนนั้นมีรูพรุน 

นับร้อยนับพัน และมีช่องเขาแคบ  ๆ  สามช่องซึ่งเป็นปากลำธารอันแห้งขอด 

เปิดทางมาสู่ทุ่งหญ้าแห่งนี้

	 โบโฮลต์ควบไปที่แนวกั้นหินเป็นคนแรก  แล้วจู่  ๆ  เขาก็หยุดม้า 

กะทันหันและหยัดตัวขึ้นบนโกลน

	 “โอย ฉิบหาย” เขาอุทาน “โอย ฉิบหายแล้ว มัน...มันเป็นไป 

ไม่ได้!”

	 “อะไรรึ ”  ดอร์ เรกาเรย์ถามหลังขยับม้า เข้ ามา  ข้าง  ๆ  เขานั้น  

เยนเนเฟอร์ได้ลงมาจากเกวียนของพวกรีฟเวอร์ ก่อนจะไปยืนเอาหน้าอก 

แนบกับก้อนหินที่กั้นบังอยู่  นางแอบโผล่หน้าออกไปดู  จากนั้นก็ผงะ 

ถอยหลัง แล้วยกมือขึ้นขยี้ตา

  “อะไร มีอะไรรึ” แดนดิไลออนตะโกนพลางชะโงกหน้ามาจาก 

ข้างหลังเกรอลท์ “มีอะไรรึ โบโฮลต์”

	 “มังกรตัวนั้น...เป็นสีทอง”

	 ห่างจากปากทางช่องแคบผาหินที่พวกเขาโผล่ออกมาไม่เกินร้อยก้าว  
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บนถนนซึ่งทอดไปสู่หุบลึกทางเหนือ มีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งนั่งอยู่บน 

เนินหลังเต่า เตี้ย  ๆ  มันนั่ งนิ่ ง  ลำคอเรียวยาวค้อมเป็นเส้นโค้งสวย  

ใบหน้ายาวแหลมก้มลงมาถึงระดับหน้าอกทรงโดมของมันเอง พลางตวัดหาง 

พันเท้าหน้าที่ยื่นออกมา

	 สัตว์ประหลาดตัวนี้สง่างามเกินจะพรรณนา ท่านั่งของมันมีลักษณะ 

คล้ายแมว และดูขัดแย้งต่อชาติกำเนิด แต่มันเป็นสัตว์เลื้อยคลานอย่าง 

ไม่ต้องสงสัย เพราะสัตว์ประหลาดตัวนี้ที่นั่งอยู่บนเนิน มีเกล็ดสีเหลืองทอง 

อร่ามเจิดจ้า ทองตั้งแต่ปลายกรงเล็บที่จิกอยู่บนพื้น ไปจนถึงปลายหาง 

เรียวยาวที่สะบัดไปมาท่ามกลางหญ้าบนเนิน  ขณะที่จ้องมองพวกเขา 

ด้วยดวงตาโตสีทองอร่าม มันก็สยายปีกกว้างสีทองคล้ายปีกค้างคาวออก  

แล้วนิ่งค้างอยู่เช่นนั้นราวกับจะอวดโฉม

	 “มังกรทอง” ดอร์เรกาเรย์กระซิบ “เป็นไปไม่ได้...ตำนานที่มีชีวิต!”

	 “มังกรทองไม่มีอยู่จริงเสียหน่อย” การ์ประกาศพร้อมกับถ่มน้ำลาย  

“และข้ารู้ดีด้วยว่าข้ากำลังพูดอะไรอยู่”

	 “แล้วที่นั่งอยู่บนเนินนั่นคืออะไรกันล่ะ” แดนดิไลออนถามตรงไป 

ตรงมา

	 “ต้องเป็นเล่ห์กลสักอย่าง”

	 “เป็นภาพลวงตา”

	 “ไม่ใช่ภาพลวงตา” เยนเนเฟอร์กล่าว

	 “มันคือมังกรทอง” กีลเลนสเติร์นพูด “มังกรทองของแท้แน่นอน”

	 “แต่มังกรทองมีอยู่ในนิทานเท่านั้น!”

	 “พอเสียที ทุกคน” โบโฮลต์แทรกขึ้นมากลางปล้อง “จะมัวเถียง 

กันไปทำไม คนโง่ที่ไหนก็เห็นว่ามันคือมังกรทอง แล้วมันต่างกันตรงไหนล่ะ 

ท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นสีทอง สีไพฑูรย์ สีเหลืองขี้ หรือลายตาหมากรุก  

ตัวมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมาย เราจัดการมันได้ภายในเวลาเดี๋ยวเดียว  

ไมเ้สยีบผ ี การ ์ เกบ็เศษหนิออกจากเกวยีนแลว้หยบิอาวธุของพวกเราออกมา  

ทองหรือไม่ทองแล้วจะต่างกันตรงไหนรึ”

	 “ต่างสิ โบโฮลต์” ไม้เสียบผีตอบ “ต่างมากด้วย นี่ไม่ใช่มังกร 
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ที่เราตามล่า ไม่ใช่ตัวที่ถูกวางยาพิษนอกแบร์ฟีลด์ซึ่งตอนนี้กำลังนั่งทับ 

เพชรนิลจินดาอยู่ในถ้ำ  แต่ไอ้ตัวนี้นั่งทับแค่ก้นตัวเอง  ฆ่ามันแล้วเรา 

จะได้อะไร”

	 “นี่มันมังกรทองเชียวนะ  เคนเน็ต” ยาร์เปน ซิกริน  แยกเขี้ยว  

“เคยเห็นอะไรแบบนี้หรือเปล่า ไม่เข้าใจรึ หนังของมันจะทำเงินให้เรา 

มากกว่าขุมสมบัติธรรมดา ๆ เสียอีก”

	 “และไม่ทำให้อัญมณีล้นตลาดด้วย” เยนเนเฟอร์เอ่ยเสริมพลาง 

แสยะยิ้ม “ยาร์เปนพูดถูก ข้อตกลงยังเหมือนเดิม มันน่าเอามาแบ่งกัน 

ใช่ไหมล่ะ”

	 “เฮ้ย  โบโฮลต์”  การ์ตะโกนมาจากเกวียนที่ เขากำลังรื้อของอยู่  

“เราติดอาวุธอะไรให้ตัวเองกับม้าดี มังกรทองพ่นอะไรได้รึ ไฟ กรด  

หรือไอร้อน”

	 “ไม่รู้เลยว่ะ” โบโฮลต์ตอบด้วยน้ำเสียงเป็นกังวล “นี่ พวกจอมเวท!  

นิทานเกี่ยวกับมังกรทองได้บอกอะไรไว้บ้างไหม เกี่ยวกับวิธีฆ่าพวกมันน่ะ”

	 “ฆ่าพวกมันยังไงงั้นรึ  ก็ต้องใช้วิธีเดิมอยู่แล้ว!”  นักยัดไส้แกะ 

ตะโกนโพล่งออกมา “ไม่ต้องคิดให้มากความ หาสัตว์มาตัวหนึ่ง จากนั้น 

เราก็จะยัดไส้มันด้วยยาพิษ แล้วเอาไปป้อนให้เจ้าสัตว์เลื้อยคลานนั่นกิน  

เท่านี้ก็จบ”

	 ดอร์เรกาเรย์ชำเลืองมองช่างฝีมือด้วยหางตา โบโฮลต์ถ่มน้ำลาย  

ส่วนแดนดิไลออนหันหน้าหนีพร้อมกับเบะปากด้วยความรังเกียจ ขณะที่ 

ยาร์เปน ซิกริน แย้มยิ้มอย่างน่าสะอิดสะเอียนพลางยกมือขึ้นเท้าเอว

	 “มองหาอะไร” นักยัดไส้แกะถาม “ลงมือกันได้แล้ว เราต้องช่วยกัน 

คิดว่าจะเอาอะไรมายัดใส่ซากสัตว์ดี เจ้าสัตว์เลื้อยคลานนั่นจะได้ตายไว  ๆ   

ต้องเป็นอะไรที่มีพิษ ออกฤทธิ์รุนแรง ไม่ก็ของเน่า ๆ”

	 “อะฮ่า” คนแคระเอ่ยโดยที่ยังยิ้มอยู่ “ของมีพิษ ของเน่าเสียมีกลิ่น 

เหม็นโฉ่งั้นรึ ข้ารู้แล้ว นักยัดไส้แกะ เจ้าไงล่ะ”

	 “ว่าไงนะ”

	 “ได้ยินแล้วนี่ ไสหัวไปซะ เจ้าช่างไม้ ไปให้พ้นหน้าข้า”
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	 “ลอร์ดดอร์เรกาเรย์” โบโฮลต์เอ่ยพลางเดินไปหาจอมเวท “ทำตัว 

ให้มีประโยชน์หน่อยสิ นึกถึงนิทานหรือตำนานสักเรื่อง ท่านรู้อะไรบ้าง 

เกี่ยวกับมังกรทอง”

	 จอมเวทยิ้มพร้อมกับยืดอกอย่างสำคัญตัวขึ้นมา

	 “เจา้ถามวา่ขา้รูอ้ะไรเกีย่วกบัมงักรทองบา้งร ึ ไมม่ากหรอก แตก่พ็อตวั”

	 “เราฟังอยู่”

	 “งั้นจงตั้งใจฟังให้ดี สิ่งที่อยู่ต่อหน้าเราคือมังกรทอง ตำนานที่มีชีวิต  

และอาจจะเป็นตัวสุดท้ายตัวเดียวในเผ่าพันธุ์ที่เหลือรอดจากน้ำมือฆาตกร 

อยา่งพวกเจา้ เราจะฆา่ตำนานไมไ่ด ้ ขา้ผูม้นีามวา่ดอรเ์รกาเรย ์ จะไมย่อมให ้

พวกเจ้าแตะต้องมังกรตัวนี้ เข้าใจหรือไม่ เก็บข้าวเก็บของขึ้นม้าแล้ว 

กลับบ้านไปซะ”

	 เกรอลท์แน่ใจว่าจะต้องเกิดความวุ่นวายตามมา แต่เขาคิดผิด

	 “จอมเวทผู้สูงส่ง” เสียงกีลเลนสเติร์นทำลายความเงียบที่เกิดขึ้น  

“ระวงัคำพดูคำจาดว้ยวา่กำลงัพดูกบัใครอยู่ ราชานดีาเมยีรส์ามารถสัง่ใหท้า่น 

เก็บข้าวเก็บของไปลงนรกเสียเลยได้ ดอร์เรกาเรย์ แต่ไม่ใช่ในทางกลับกัน  

เข้าใจชัดไหม”

	 “ไม่” จอมเวทกล่าวอย่างเย่อหยิ่ง “ไม่เข้าใจ เพราะข้าคือท่าน 

ดอร์เรกาเรย์ และข้าจะไม่ยอมรับคำสั่งจากเจ้าของอาณาจักรที่เล็กจน 

กวาดตามองได้ทั่วจากบนป้อมปราการสกปรกซอมซ่อเหม็นโฉ่ รู้หรือไม่  

ลอรด์กลีเลนสเตริน์ วา่หากขา้ขยบัมอืพรอ้มทอ่งคาถา ขา้สามารถเสกใหท้า่น 

กลายเป็นขี้วัวได้ และเสกให้ราชาเด็กอมมือของท่านกลายเป็นสิ่งที่อุบาทว์ 

ยิ่งกว่านั้นหลายเท่าได้เช่นกัน เข้าใจ ชัด ไหม”

	 กีลเลนสเติร์นยังไม่ทันได้ตอบ โบโฮลต์ก็เดินเข้ามาหาดอร์เรกาเรย์  

จับไหล่เขาแล้วกระชากให้หันมาเผชิญหน้ากัน โดยมีการ์กับไม้เสียบผี 

ยืนคุ้มกันอยู่ข้างหลังโบโฮลต์เงียบ ๆ ด้วยท่าทางขึงขัง

	 “ฟังก่อน ผู้วิเศษ” รีฟเวอร์ร่างใหญ่เอ่ย “ก่อนที่จะขยับมือข้างนั้น  

จงฟังข้าก่อน ข้าสามารถอธิบายให้ฟังอย่างยืดยาวก็ได้ว่าข้าจะทำอะไรกับ 

ข้อห้าม นิทาน และคำพูดไร้สาระของเจ้า แต่ข้าขี้เกียจจะพูด ถือว่านี่เป็น 
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คำตอบของข้าแล้วกัน”

	 โบโฮลต์กดรูจมูกข้างหนึ่ง และจากระยะประชิดนั้นเอง เขาสั่งน้ำมูก 

ออกมาใส่หัวรองเท้าบู๊ตของจอมเวทอย่างแม่นยำ

	 ดอร์เรกาเรย์หน้าซีดเผือดแต่ไม่ขยับ เขาเห็นตะบองลูกตุ้มหนาม 

ยาวเท่าศอกห้อยอยู่ตรงเอวของการ์  —  เหมือนอย่างที่ทุกคนเห็น และเขา 

ก็รู้เหมือนอย่างที่ทุกคนรู้ว่ากว่าเขาจะร่ายมนตร์จบ การ์ก็คงทุบหัวเขาแบะ 

ไปแล้ว

	 “ เยี่ยมมาก”  โบโฮลต์กล่าว  “ทีนี้ก็หลบไปให้พ้นทางได้แล้ว  

ท่านผู้สูงส่ง หากรู้สึกคันปากขึ้นมาอีกเมื่อไร ก็รีบหาหญ้ามาอุดเอาไว้เสีย  

เพราะหากข้าได้ยินเสียงท่านเห่าหอนอีก ข้าจะมอบของที่ระลึกบางสิ่งให้”

	 โบโฮลต์ผละออกมาและถูมือเข้าด้วยกัน

	 “เอาละ  การ์  ไม้เสียบผี  ลงมือทำงานกันเถอะ  เพราะเจ้าสัตว์ 

เลื้อยคลานนี่คงจะไม่รอเราทั้งชาติแน่”

	 “แต่ไม่มีทีท่าว่าจะไปที่ไหนเลยนะ” แดนดิไลออนกล่าวขณะมองไป 

ข้างหน้า “ดูมันสิ”

	 มงักรทองบนเนนิอา้ปากหาว ผงกหวัขึน้ กระพอืปกีเบา ๆ และสะบดั 

หางตีพื้น

	 “ราชานีดาเมียร์และเหล่าอัศวินทั้งหลาย!” เสียงคำรามของมันดัง 

ราวกบัแตรทองเหลอืง “ขา้คอืมงักรวลิเลนเทรเทนเมริธ์! จรงิ ๆ ไมอ่ยากบอก 

หรอกนะ แต่ข้าเห็นแล้วว่าดินถล่มที่ข้าส่งลงมาใส่หัวพวกเจ้าไม่สามารถ 

หยุดยั้งพวกเจ้าไว้ได้ พวกเจ้าเลยมาได้ไกลถึงเพียงนี้ อย่างที่รู้ มีเพียง 

สามทางเท่านั้นที่จะออกไปจากหุบเขานี้ได้ ทิศตะวันออกไปแบร์ฟีลด์  

ทิศตะวันตกไปเคนกอร์น พวกเจ้าใช้สองเส้นทางนี้ได้ แต่ห้ามใช้ช่องแคบ 

ทางทิศเหนือ เพราะข้า วิลเลนเทรเทนเมิร์ธ ขอสั่งห้าม อย่างไรก็ตาม 

หากมีใครไม่เคารพคำเตือน ข้าก็ขอท้าให้มาต่อสู้กันอย่างมีเกียรติ ดวลกัน 

เยี่ยงอัศวิน ด้วยอาวุธตามกรอบธรรมเนียมประเพณี ไม่ใช้คาถา ไม่ใช้ 

ลมหายใจเพลิง เป็นการต่อสู้เพื่อให้อีกฝ่ายยอมจำนนอย่างสิ้นเชิง ข้าจะรอ 

คำตอบจากผู้ส่งสารของพวกเจ้า ตามธรรมเนียมพิธี!”
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	 ทุกคนยืนอ้าปากค้าง

	 “มันพูดได้!” โบโฮลต์ทำเสียงหอบ “มหัศจรรย์ยิ่งนัก!”

	 “ไม่ใช่แค่นั้น มันฉลาดเฉลียวมากด้วย” ยาร์เปน ซิกริน  กล่าว  

“มีใครรู้ไหมว่าอาวุธตามกรอบธรรมเนียมประเพณีคืออะไร”

	 “อาวุธธรรมดาที่ไร้ซึ่งเวทมนตร์”  เยนเนเฟอร์นิ่วหน้า  “แต่ข้า 

ประหลาดใจเรื่องอื่นมากกว่า  มันเป็นสัตว์ลิ้นสองแฉกซึ่งไม่สามารถ 

ออกเสยีงพดูได ้ เจา้สตัวน์รกนีใ่ชโ้ทรจติ! ระวงัดว้ย โทรจติใชไ้ดท้ัง้สองทาง  

มันอ่านใจเราได้”

	 “มันเพี้ยนไปแล้วรึ” เคนเน็ตหรือก็คือไม้เสียบผีว่าด้วยความรำคาญ  

“ดวลกันอย่างมีเกียรติกับสัตว์เลื้อยคลานโง่  ๆ  เนี่ยนะ ไม่มีวันซะหรอก!  

เราจะโจมตีมันพร้อมกัน! เรามีจำนวนมากกว่า!”

	 “ไม่”

	 ทุกคนพร้อมใจกันเหลียวหลัง

	 เอคแหง่เดเนเซลินัง่บนหลงัมา้ในชดุเกราะเตม็ยศ โดยมทีวนเสยีบอยู ่

ในช่องข้างโกลน เขาดูดีกว่าตอนเดินเท้ามากนัก นัยน์ตาแดงก่ำราวกับมีไข้ 

วาวโรจน์จากใต้กะบังเกราะที่เปิดขึ้น และใบหน้าของเขาก็ดูซีดขาว

	 “ไม่ เคนเน็ต” อัศวินทวนซ้ำ “นอกจากข้ามศพข้าไปก่อน ข้าจะ 

ไม่ยอมให้ใครย่ำยีเกียรติของอัศวินซึ่งหน้า ใครหน้าไหนกล้าละเมิดหลักการ 

ดวลอันทรงเกียรติในครั้งนี้...”

	 เอคตะเบ็งเสียงดังขึ้นเรื่อย  ๆ  จนเสียงเริ่มแหบแห้ง และเขากำลัง 

ตื่นเต้นจนตัวสั่น

	 “...ใครหนา้ไหนบงัอาจหยามเกยีรติ กถ็อืวา่หยามขา้ดว้ย ไมเ่ลอืดเขา 

ก็เลือดข้าจะต้องชโลมพสุธาที่อ่อนล้านี้ เจ้าอสูรขอให้มีการดวลงั้นหรือ  

ได้เลย! ให้ผู้ส่งสารประกาศชื่อข้า! ให้สวรรค์เป็นผู้ตัดสิน! มังกรจะใช้ 

อำนาจแห่งคมเขี้ยว กรงเล็บ และความเดือดดาลจากนรก ส่วนข้า...”

	 “หน้าโง่ชะมัด” ยาร์เปน ซิกริน พึมพำ

	 “...ส่วนข้าจะใช้ความถูกต้อง ศรัทธา น้ำตาของหญิงพรหมจรรย์ 

ที่ถูกสัตว์เลื้อยคลานตัวนี้—”
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	 “พอได้แล้ว  เอค  เจ้าทำให้ข้าอยากสำรอก!”  โบโฮลต์ตะโกน  

“เอาเลยสิ ลงมือซะที! อย่ามัวแต่พูดมาก ฆ่ามังกรนั่นเลย!”

	 “นี่  โบโฮลต์  เดี๋ยวก่อน”  คนแคระตนหนึ่งลูบเคราตัวเองและ 

พูดโพล่งขึ้นมาว่า “ลืมข้อตกลงไปแล้วรึ ถ้าเอคเป็นคนฆ่ามังกร เขาจะได้ 

ส่วนแบ่งกึ่งหนึ่ง...”

	 “เอคจะไม่รับอะไรทั้งนั้น” โบโฮลต์ยิ้มกริ่ม “ข้ารู้จักเขาดี แค่แดนดิ- 

ไลออนแต่งเพลงให้ เขาก็ดีใจแล้ว”

	 “เงียบ!” กีลเลนสเติร์นประกาศ “ตกลงตามนั้น เอคแห่งเดเนเซิล  

อัศวินพเนจรผู้มีคุณธรรม จะเป็นตัวแทนจากเคนกอร์นขี่ม้าออกไปสู้ 

ในฐานะทวนและดาบแห่งราชานีดาเมียร ์ นี่คือความประสงค์ขององค์ราชา!”

	 “เอาแล้วไง” ยาร์เปน ซิกริน  ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน “ทวนและดาบ 

แห่งนีดาเมียร์ เจ้าราชาเด็กจากเคนกอร์นพูดเองเออเองเสร็จสรรพ เราจะ 

เอาอย่างไรกันดี”

	 “ไม่เอาอย่างไร” โบโฮลต์ถ่มน้ำลาย “ข้าว่าเจ้าคงไม่อยากขัดใจเอค 

หรอกนะ ยาร์เปน เขาพูดจาไร้สาระก็จริง แต่ถ้าเขาอยู่บนหลังม้าและ 

ปลุกใจตัวเองให้ฮึกเหิมไปแล้ว อย่าไปขวางทางเขาจะดีกว่า ปล่อยเขา 

จัดการมังกรนั่นเถอะ เดี๋ยวเราก็ได้เห็นกัน”

	 “ใครจะเป็นผู้ส่งสารล่ะ” แดนดิไลออนถาม “มังกรต้องการผู้ส่งสาร  

ให้ข้าเป็นเองไหม”

	 “ไม่ละ เราไม่ต้องการบทเพลง แดนดิไลออน” โบโฮลต์นิ่วหน้า  

“ให้ยาร์เปน ซิกริน เป็นผู้ส่งสารก็ได้ เสียงเขาดังราวกับเสียงวัวแน่ะ”

	 “ได้ ไม่มีปัญหา” ยาร์เปนตอบ “หาคนถือธงมาให้ข้า ทุกอย่าง 

จะได้เป็นไปตามธรรมเนียม”

	 “อย่าลืมพูดจาให้สุภาพด้วยนะ คนแคระ แล้วก็รักษามารยาทด้วย”  

กีลเลนสเติร์นเตือน

	 “อย่ามาสอนว่าข้าต้องพูดอย่างไร” คนแคระแอ่นพุงอย่างภาคภูมิใจ  

“ข้าเคยทำภารกิจทางการทูตตั้งแต่พวกเจ้ายังตีนเท่าฝาหอย”

	 มังกรยังคงนั่งอยู่บนเนินอย่างใจเย็นและสะบัดหางไปมาอย่าง 
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อารมณ์ดี คนแคระปีนขึ้นไปบนหินก้อนใหญ่แล้วกู่เรียกก่อนจะถุยน้ำลาย

	 “เฮ้ย เจ้าน่ะ!” เขาตะโกนพร้อมกับยกมือขึ้นเท้าเอวทั้งสองข้าง  

“ไอ้มังกรชาติชั่ว เจ้านั่นแหละ! จงฟังคำประกาศจากผู้ส่งสาร! ข้าเอง!  

คนแรกที่จะต่อสู้กับเจ้าอย่างสมเกียรติคืออัศวินร่อนเร่ เอคแห่งเดเนเซิล!  

เขาจะเอาทวนจิ้มพุงพลุ้ย  ๆ  ของเจ้าตามประเพณีศักดิ์สิทธิ์จนเจ้าสับสน 

งงงวย และหญงิพรหมจรรยท์ีน่า่สงสารกบัราชานดีาเมยีรก์จ็ะปลาบปลืม้ดใีจ!  

มันจะเป็นการต่อสู้ที่ยุติธรรมและมีเกียรติ ห้ามพ่นไฟ ใช้ได้แต่พละกำลัง 

ในการห้ำหั่นอีกฝ่าย จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะหมดทางสู้หรือเสียชีวิต!  

ซึ่งเราหวังสุดใจว่าฝ่ายนั้นจะเป็นเจ้า! เข้าใจไหม เจ้ามังกร”

	 มังกรอ้าปากหาว กระพือปีกเบา ๆ ก่อนจะหมอบราบแล้วดีดตัวจาก 

เนินลงมาอยู่บนพื้น

	 “ข้าเข้าใจ ผู้ส่งสารผู้สูงส่ง!”  มันตะโกนกลับมา “เชิญเอคแห่ง 

เดเนเซิลผู้มีคุณธรรมเข้าสู่การต่อสู้ ข้าพร้อมแล้ว!”

	 “เล่นละครอะไรกันเนี่ย” โบโฮลต์เหน็บแนมขณะมองตามเอคที่กำลัง 

ขี่ม้าข้ามแนวโขดหินไปด้วยสายตามาดร้าย “น่าหัวเราะให้ฟันหลุด...”

	 “หยุดเห่าซะที โบโฮลต์” แดนดิไลออนตะโกนพลางถูมือเข้าด้วยกัน  

“ดูสิ เอคเตรียมบุกแล้ว! มันจะต้องเป็นลำนำที่แสนจะงดงาม!”

	 “ไชโย! เอคจงเจริญ!” พลธนูของนีดาเมียร์คนหนึ่งเปล่งเสียงขึ้นมา

	 “ส่วนข้า”  นักยัดไส้แกะทำเสียงผิดหวัง  “ยังอยากเอากำมะถัน 

ยัดร่างเขาอยู่ดี เพื่อให้แน่ใจไว้ก่อน”

	 เอคเข้าไปในทุ่งหญ้าและยกทวนขึ้นทักทายมังกร เขากระชากกะบัง 

เกราะลงมาบังตา แล้วใช้เดือยรองเท้ากระตุ้นม้าให้วิ่งห้อออกไป

	 “แหม  ๆ” คนแคระเอ่ย “เขาอาจจะโง่ แต่บุกได้สวยงามทีเดียว  

ดูท่าเขาพุ่งทะยานออกไปสิ!”

	 เอคโน้มตัวไปข้างหน้า ใช้ขาหนีบอานม้าไว้แน่น และลดทวนลง 

ขณะที่ม้ากำลังวิ่งเต็มฝีเท้า เกรอลท์นึกว่ามังกรจะกระโดดหลบไปด้านข้าง 

หรือเบี่ยงหลบไป แต่เขาคิดผิด เพราะมันเพียงแต่หมอบตัวลงแล้วพุ่งสวน 

เข้าหาอัศวินตรง ๆ 
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	 “แทงมันเลย! แทงมันสิ เอค” ยาร์เปนตะโกน

	 แม้เอคจะควบม้าเต็มกำลัง เขากลับไม่ผลีผลามแทงออกไปตรง  ๆ   

เขาเปลี่ยนทิศฉับพลันในวินาทีสุดท้ายโดยขยับทวนขึ้นมาถือเหนือหัวม้า  

และในจังหวะที่สวนกับมังกร เขาก็ออกแรงแทงสุดกำลังขณะหยัดร่างตรง 

บนโกลน ทุกคนตะโกนพร้อมกัน แต่เกรอลท์ไม่ได้ร่วมประสานเสียงด้วย

	 มังกรหลบการโจมตีได้ด้วยการหมุนตัวอย่างคล่องแคล่ว สง่างาม  

และประณีต จากนั้นก็ม้วนตัวราวกับริบบิ้นสีทองที่มีชีวิตด้วยความรวดเร็ว 

ดั่งสายฟ้าทว่านุ่มนวลราวกับแมว และแหย่เท้าข้างหนึ่งเข้าไปใต้ท้องม้า  

ม้าส่งเสียงร้องแหลม ก่อนจะสะบัดคอขึ้นจนร่างของอัศวินโยกคลอนไปมา  

แต่เขายังไม่ปล่อยมือจากทวน จังหวะที่ม้ากำลังจะหน้าทิ่มพื้น มังกรก็ใช้ 

อุ้งเท้าซึ่งมีกรงเล็บแหลมคมตบร่างของเอคจนร่วงจากอานม้าอย่างดุร้าย  

ทุกคนเห็นเกราะหน้าอกหมุนคว้างขึ้นไปกลางอากาศ จากนั้นก็ได้ยินเสียงดัง 

แกร๊งและตุบเมื่ออัศวินหล่นลงมาบนพื้น

	 เจ้ามังกรหย่อนบั้นท้ายลงนั่ง จากนั้นก็ใช้เท้าข้างหนึ่งหมุนตัวม้าแล้ว 

งับขากรรไกรซึ่งเต็มไปด้วยคมเขี้ยวลงไป ม้าร้องสุดเสียง ดิ้นเร่า ก่อนจะ 

เงียบไป

	 ท่ามกลางความเงียบงันที่เกิดขึ้น ทุกคนได้ยินเสียงทุ้มลึกของมังกร 

วินเลนเทรเทนเมิร์ธ

	 “ช่วยพาเอคแห่งเดเนเซิลออกไปจากสนามต่อสู้ด้วย เพราะเขา 

ไม่อาจสู้ได้อีกต่อไปแล้ว เชิญคนต่อไป”

	 “โอ๊ย เวรแล้ว” ยาร์เปน ซิกริน  เอ่ยขึ้นท่ามกลางความเงียบงัน 

ที่ตามมา

 

VIII

“ขาทั้งสองข้าง” เยนเนเฟอร์เอ่ยพลางเช็ดมือกับผ้าลินิน “และอาจจะ 

รวมถึงกระดูกสันหลังของเขาด้วย  เกราะที่หลังของเขายุบลงไปราวกับ 
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ถูกเกวียนบรรทุกท่อนซุงชนเข้า ขาสองข้างบาดเจ็บเพราะทวนของเขาเอง  

เขาคงขี่ม้าไม่ได้อีกนาน หรือไม่ก็ขี่ไม่ได้ไปชั่วชีวิต”

	 “ความเสี่ยงที่มากับอาชีพ” เกรอลท์พึมพำ ส่วนจอมเวทหญิงนิ่วหน้า

	 “พูดได้แค่นี้เองรึ”

	 “เจ้าอยากได้ยินอะไรล่ะ เยนเนเฟอร์”

	 “มังกรตัวนี้ว่องไวเหลือเชื่อ เกรอลท์ ว่องไวเกินกว่าที่  มนุษย์  จะสู้ 

ด้วยได้”

	 “ข้าเข้าใจละ ไม่ เยน เป็นข้าไม่ได้”

	 “เป็นเพราะหลักการ” จอมเวทหญิงแย้มยิ้มถากถาง “หรือแค่กลัว 

กันแน่ นี่เป็นความรู้สึกของมนุษย์เพียงอย่างเดียวหรือเปล่าที่ไม่ถูกลบ 

ออกไป”

	 “ทั้งสองอย่างนั่นแหละ” เกรอลท์ยอมรับนิ่ง  ๆ “แล้วมันต่างกัน 

ตรงไหนล่ะ”

	 “ใช่แล้ว”  เยนเนเฟอร์ขยับเข้ามาใกล้มากขึ้น  “ไม่ต่างกันเลย  

หลักการถูกล้มล้างได้ ความกลัวก็สามารถเอาชนะได้  ฆ่ามังกรนั่นซะ  

เกรอลท์ เพื่อข้า”

	 “เพื่อเจ้ารึ”

	 “เพือ่ขา้ ขา้ตอ้งการมงักรตวันัน้ เกรอลท ์ ในสภาพดดีว้ย ขา้ตอ้งการ 

ครอบครองมังกรตัวนั้นแต่เพียงผู้เดียว”

	 “งั้นก็ร่ายคาถาฆ่ามันเองเลยสิ”

	 “ไม่ เจ้านั่นแหละไปฆ่ามัน ส่วนข้าจะใช้คาถากันพวกรีฟเวอร์กับ 

คนอื่น ๆ ไม่ให้เข้ามาแทรกแซง”

	 “เจ้าจะฆ่าพวกเขาเอานะ เยนเนเฟอร์”

	 “เจ้าแยแสเรื่องพรรค์นี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ เจ้าไปจัดการมังกร ส่วนข้า 

จะจัดการกับคนเอง”

	 “เยนเนเฟอร์” วิทเชอร์กล่าวเสียงเย็น “ข้าไม่เข้าใจ เจ้าจะต้องการ 

มังกรไปทำไม  เจ้าหลงใหลในเกล็ดสี เหลืองของมันถึงขั้นนั้นเชียวรึ   

อย่างไรเสีย เจ้าก็ไม่ได้ขัดสนเงินทองนี่ เจ้ามีรายได้หลายทาง มีชื่อเสียง 
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โด่งดัง นี่มันเรื่องอะไรกันแน่ แค่อย่าพูดถึงเรื่องวิชาชีพ ข้าขอร้องละ”

	 เยนเนเฟอร์เงียบไป จนกระทั่งในที่สุดนางก็เบะริมฝีปากแล้วเตะ 

ก้อนหินบนพื้นหญ้าโดยแรง

	 “มีใครคนหนึ่งช่วยข้าได้ เกรอลท์ แน่นอนว่า...เจ้ารู้ว่าข้าพูดถึง 

เรื่องอะไร...ดูเหมือนว่ามันไม่ถึงกับแก้ไขไม่ได้เสียทีเดียว ยังพอมีโอกาส  

ข้ายังสามารถมี...เจ้าเข้าใจข้าใช่ไหม”

	 “ข้าเข้าใจ”

	 “วิธีการมันซับซ้อนยุ่งยาก ต้องใช้เงินจำนวนมหาศาล แต่ถ้าข้า 

นำมังกรไปแลก...เกรอลท์”

	 วิทเชอร์ไม่ตอบ

	 “ตอนที่ เราห้อยต่องแต่งกันอยู่บนสะพาน”  จอมเวทหญิงเอ่ย  

“เจ้าขอบางอย่างจากข้า ข้าจะให้ตามที่ขอ ไม่ว่าเรื่องทั้งหมดจะเป็นอย่างไร 

ก็ตาม”

	 วิทเชอร์ยิ้มอย่างเศร้าสร้อยและใช้นิ้วชี้แตะหินออบซิเดียนที่คอของ 

เยนเนเฟอร์

	 “สายไปแล้ว เยน ตอนนี้เราไม่ได้ห้อยอยู่ตรงสะพาน มันไม่สำคัญ 

สำหรับข้าอีกต่อไปแล้ว ต่อให้คิดถึงเรื่องทั้งหมดก็เถอะ”

	 เขาคาดหวังความพิโรธที่เลวร้ายที่สุดจากนาง ไม่ว่าจะเป็นเปลวไฟ  

สายฟ้า การตบหน้า คำด่าทอ คำสาปแช่ง จัดมาเป็นชุด ทว่ากลับต้อง 

แปลกใจเมื่อเห็นเพียงริมฝีปากที่พยายามควบคุมไม่ให้สั่นระริก เยนเนเฟอร ์

ค่อย  ๆ  เบือนหน้าหนี เกรอลท์เสียใจที่พลั้งปากออกไป เสียดายความรู้สึก 

ที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับนาง ขีดจำกัดของความเป็นไปได้ถูกล่วงล้ำไปแล้ว  

และบัดนี้มันก็ขาดสะบั้นราวกับสายลูท เขามองไปทางแดนดิไลออนและ 

เห็นนักกวีหันหน้าหนี ไม่ยอมสบตาด้วย

	 “ปัญหาเรื่องเกียรติของอัศวินหมดไปแล้ว ทุกท่าน” โบโฮลต์ตะโกน  

บัดนี้เขาอยู่ในชุดเกราะและยืนอยู่ต่อหน้านีดาเมียร์ซึ่งยังคงนั่งอยู่บนก้อนหิน 

และทำหน้าเบื่อโลกเหมือนเดิม “เกียรติของอัศวินนอนโอดโอยอยู่โน่นแล้ว  

ลอร์ดกีลเลนสเติร์น เจ้าโง่มากที่ส่งเอคเป็นตัวแทนของอาณาจักรเจ้า  
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ข้าไม่อยากชี้นิ้วโทษใครหรอกนะ แต่ข้ารู้ดีว่าเอคกระดูกหักเพราะใคร  

ใช่  ข้าสาบานได้เลย  เราปาหินก้อนเดียวฆ่านกได้สองตัว  ตัวหนึ่งคือ 

คนเพี้ยนที่พยายามรื้อฟื้นตำนานของอัศวินผู้พิชิตมังกรในการดวลตัวต่อตัว  

อีกตัวเป็นจอมลวงโลกที่ละโมบอยากได้เงินจากเรื่องนี้  เจ้าคงรู้นะว่า 

ข้าพูดถึงใคร กีลเลนสเติร์น ว่าไงนะ ดีมาก ทีนี้ก็ถึงคราวของเราบ้าง  

มังกรเป็นของเรา พี่น้องรีฟเวอร์จะสังหารมังกรตัวนี้เอง ไม่แบ่งใคร”

	 “แล้วข้อตกลงล่ะ  โบโฮลต์ ”  เสนาบดีพูดเนิบ  ๆ  “ข้อตกลง 

ของเราล่ะ”

	 “ข้าไม่สนข้อตกลงห่าเหวอะไรทั้งนั้น”

	 “บังอาจสิ้นดี! นี่คือการดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ!” กีลเลนสเติร์น 

กระทืบเท้าเร่า ๆ “ราชานีดาเมียร์—”

	 “ราชาทำไมรึ” โบโฮลต์ตะคอกพร้อมกับทิ้งน้ำหนักลงบนดาบสองมือ 

เล่มยักษ์ “หรือว่าราชาตัดสินใจจะโค่นมังกรด้วยพระองค์เอง หรือเป็นเจ้า  

เสนาบดีผู้ภักดี เจ้าจะยัดพุงพลุ้ย  ๆ  ลงไปในชุดเกราะแล้วลงสนามต่อสู้ 

งั้นรึ ก็ดีนะ เอาเลยสิ เราจะรอ เจ้ามีโอกาสแล้ว กีลเลนสเติร์น หากเอค 

ฆ่ามังกรตายได้ด้วยทวนของเขา เจ้าคงฮุบทุกอย่างเป็นของตัวเอง ไม่เหลือ 

อะไรไว้ให้พวกเราเลยเพราะเราไม่ได้มีส่วนช่วย คงไม่ให้แม้แต่เกล็ดบนหลัง 

สักเกล็ด แต่สายเกินไปเสียแล้ว ตาสว่างเสียที จะไม่มีใครต่อสู้ในนาม 

เคนกอร์นทั้งนั้น เจ้าไม่มีทางหาคนโง่อย่างเอคได้อีก” 

	 “ไม่จริง!” ช่างฝีมือฉายานักยัดไส้แกะแย้งขณะกุลีกุจอเข้ามาหาราชา 

ผู้ที่ยังคงจ้องมอง ณ จุดใดจุดหนึ่งบนเส้นขอบฟ้าอยู่ตามลำพัง “องค์ราชา!  

รอก่อนเถิดพ่ะย่ะค่ะ อีกประเดี๋ยวคนของเราจากแบร์ฟีลด์ก็จะมาถึงแล้ว  

ไม่นานเกินรอแน่นอน!  ช่ างหัวพวกชั้นสูงมัน  ตะเพิดพวกมันไป!  

แล้วฝ่าบาทจะได้เห็นว่าใครคือผู้ที่กล้าหาญและแข็งแกร่งอย่างแท้จริง  

ไม่ใช่ดีแต่โม้!”

	 “หุบปาก” โบโฮลต์พูดอย่างใจเย็นพลางเช็ดคราบสนิมบนเกราะ 

หน้าอก “หุบปากไปซะ เจ้าไพร่ เพราะถ้าไม่หุบ ข้าจะช่วยหุบให้แรง  ๆ   

จนฟันของเจ้าหลุดลงไปในลำคอเลย”
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	 เมื่อนักยัดไส้แกะเห็นเคนเน็ตกับการ์สาวเท้าเข้ามา เขาก็รีบถอยไป 

หลบข้างหลังพวกพ้องจากแบร์ฟีลด์ทันที

	 “ฝ่าบาท!” กีลเลนสเติร์นเปล่งเสียงดังสนั่น “องค์ราชา พระองค์ 

จะรับสั่งว่าอย่างไรรึ”

	 ทันใดนั้นเองสีหน้าเบื่อหน่ายก็หายวับไปจากใบหน้าของนีดาเมียร์  

ราชาหนุ่มน้อยย่นจมูกขึ้นกระของเขาแล้วลุกขึ้นยืน

	 “ข้าจะสั่งอะไรงั้นรึ”  เขาพูดเสียงแหลม  “เจ้าถามข้าได้สักทีนะ  

กีลเลนสเติร์น แทนที่จะตัดสินใจแทนข้า แล้วก็พูดแทนข้า ข้าพึงพอใจมาก  

ขอให้เป็นเช่นนี้ต่อไป กีลเลนสเติร์น นับจากวินาทีนี้ เจ้าจะเงียบและ 

ฟังคำสั่งจากข้า นี่คือคำสั่งแรก ให้ทหารช่วยกันหามเอคแห่งเดเนเซิล 

ขึ้นเกวียน เราจะกลับเคนกอร์นกัน” 

	 “แต่ฝ่าบาท—”

	 “หา้มพดูอะไรอกี กลีเลนสเตริน์ ทา่นหญงิเยนเนเฟอรแ์ละสภุาพบรุษุ 

ทั้งหลาย ข้าขออำลา แม้ข้าจะเสียเวลาไปกับการเดินทางครั้งนี้ แต่ก็ได้ 

เรียนรู้อะไรมากมาย ขอบใจสำหรับวาจาของพวกเจ้า ท่านหญิงเยนเนเฟอร ์ 

ทา่นดอรเ์รกาเรย ์ เซอรโ์บโฮลต ์ และขอบใจสำหรบัความเงยีบงนัของเจา้ดว้ย  

เซอร์เกรอลท์”

	 “ฝ่าบาท” กีลเลนสเติร์นท้วง “หมายความว่าอย่างไร มังกรอยู่ 

แค่เอื้อมนี่เอง มันอยู่ตรงหน้านี่เอง ฝ่าบาท ความฝันของพระองค์...”

	 “ความฝันของข้า” นีดาเมียร์ทวนคำด้วยน้ำเสียงเศร้าสร้อย “ข้ายัง 

ไม่มีความฝันหรอก แต่หากอยู่ที่นี่ต่อไป...ข้าอาจไม่มีโอกาสได้ฝันอีกเลย”

	 “แต่มัลลีโอเรล่ะ แล้วพระหัตถ์ขององค์หญิงล่ะ” เสนาบดีโบกไม้ 

โบกมืออย่างไม่ยอมแพ้ “แล้วบัลลังก์ล่ะ ฝ่าบาท ประชาชนที่นั่นจะยอมรับ 

ฝ่าบาทในฐานะ...”

	 “ข้าไม่สนใจประชาชนห่าเหวอะไรทั้งนั้น ถ้าใช้คำพูดของเซอร์โบโฮลต ์

น่ะนะ” นีดาเมียร์หัวเราะ “อย่างไรเสียบัลลังก์แห่งมัลลีโอเรก็เป็นของข้า 

อยูด่ ี เพราะในเคนกอรน์ ขา้มกีองทพัชดุเกราะสามรอ้ยนาย และพลเดนิเทา้ 

อีกพันห้าร้อย  ขณะที่อีกฝ่ายมีพลหอกกระจอกงอกง่อยแค่พันเดียว  
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พวกมันจะยอมรับข้าไหมน่ะหรือ ต้องยอมรับอยู่แล้ว เพราะข้าจะสั่งตัดหัว  

ตัดแขนขา จนกว่าพวกมันจะยอมศิโรราบ องค์หญิงของพวกมันตัวอ้วน 

เป็นห่าน ช่างหัตถ์ของนางสิ ข้าต้องการแค่มดลูก หลังนางคลอดรัชทายาท 

ให้ข้า อย่างไรข้าก็จะวางยาพิษนางอยู่ดี ด้วยวิธีการของนักยัดไส้แกะนั่นไง  

เลิกพูดกันเสียที กีลเลนสเติร์น ทำตามคำสั่งของข้าเดี๋ยวนี้”

	 “จริงด้วย” แดนดิไลออนกระซิบกับเกรอลท์ “เขาเรียนรู้เยอะเลย 

ทีเดียว”

	 “เยอะมาก” เกรอลท์เห็นด้วยขณะทอดสายตามองไปยังเนินหิน 

ที่มังกรนั่งอยู่  มันลดศีรษะเพรียวลง  และกำลังใช้ลิ้นแฉกสีแดงฉาน 

เลยีตวัอะไรบางอยา่งสเีขยีวอมเทาซึง่นัง่อยูบ่นหญา้ขา้ง ๆ กนั “แตข่า้ไมอ่ยาก 

รับใช้เขา แดนดิไลออน”

	 “เจ้าคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้”

	 วิทเชอร์มองไปยังสิ่งมีชีวิตสีเขียวอมเทาตัวน้อยซึ่งกำลังกระพือปีก 

คล้ายค้างคาวอยู่ข้างกรงเล็บสีทองของมังกรที่หมอบอยู่

	 “เจ้าคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี่ แดนดิไลออน เจ้าคิด 

ว่าไง”

	 “ความคิดเห็นของข้าจะไปสำคัญอะไร ข้าเป็นนักกวีนะ เกรอลท์  

ความเห็นของข้าสำคัญด้วยหรือ”

	 “สำคัญสิ”

	 “งั้นข้าบอกเจ้าก็ได้ ทุกครั้งที่ข้าเห็นสัตว์เลื้อยคลาน ไม่ว่าจะเป็นงู 

หรอือสรพษิสกัตวั ขา้จะรูส้กึขนลกุขนพอง ความชัว่รา้ยของพวกมนัทำใหข้า้ 

ทั้งสะพรึงกลัวและขยะแขยง แต่มังกรตัวนี้...”

	 “ว่าอย่างไร”

	 “มัน...มันช่างงดงาม เกรอลท์”

	 “ขอบใจนะ แดนดิไลออน”

	 “ขอบใจเรื่องอะไร”

	 เกรอลทห์นัหนา้ไปอกีทาง กอ่นจะคอ่ย ๆ เอือ้มมอืไปยงัหวัของเขม็ขดั 

ที่คาดเป็นแนวทแยงบนหน้าอกและขยับให้แน่นขึ้นอีกสองรู จากนั้นจึง 
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ยกมือขวาขึ้นจับด้ามดาบว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่ แดนดิไลออน 

มองตามด้วยดวงตาเบิกกว้าง

	 “เกรอลท์ เจ้าตั้งใจจะ...”

	 “ใช่” วิทเชอร์พูดอย่างสงบ “ข้ามีขีดจำกัดของข้าอยู่ว่าจะยอมรับ 

ความเป็นไปได้มากแค่ไหน ซึ่งข้าทนเรื่องนี้มาเกินพอแล้ว เจ้าจะไปกับ 

นีดาเมียร์หรืออยู่ที่นี่ต่อ แดนดิไลออน”

	 นักกวีก้มลงไปวางลูทใต้หินก้อนหนึ่งอย่างระมัดระวังและทะนุถนอม  

แล้วยืดตัวตรงขึ้นมา

	 “ข้าจะอยู่ เจ้าว่าอย่างไรนะ ขีดจำกัดของความเป็นไปได้งั้นรึ ข้าจะ 

เก็บไว้เป็นชื่อลำนำบทใหม่นะ”

	 “มันอาจเป็นลำนำบทสุดท้ายของเจ้าก็ได้ แดนดิไลออน”

	 “เกรอลท์”

	 “หืม”

	 “อย่าฆ่ามันนะ...ไม่ฆ่าได้ไหม”

	 “ดาบก็คือดาบ แดนดิไลออน เมื่อชักดาบออกมาแล้ว...”

	 “ช่วยพยายามหน่อยเถอะ”

	 “ข้าจะพยายาม”

	 ดอร์เรกาเรย์หัวเราะเบา  ๆ พลางหันไปทางเยนเนเฟอร์กับพี่น้อง 

รีฟเวอร์ ก่อนจะชี้ไปยังคาราวานหลวงซึ่งกำลังล่าถอยออกไป

	 “ทางโน้น” เขาเอ่ย “ราชานีดาเมียร์กำลังไปแล้ว เขาไม่ออกคำสั่ง 

ผา่นกลีเลนสเตริน์อกีแลว้ เขาถอนกำลงั ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่เขามวีจิารณญาณ 

ที่ดี ข้าดีใจที่เจ้าอยู่ต่อนะ แดนดิไลออน ข้าขอเสนอให้เจ้าเริ่มแต่งลำนำ 

บทใหม่ได้แล้ว”

	 “แต่งเกี่ยวกับอะไรรึ”

	 “เกี่ยวกับ” จอมเวทล้วงคทาออกมาจากเสื้อคลุม “ท่านดอร์เรกาเรย์  

จอมเวทผู้ขับไล่สามัญชนที่อยากใช้วิธีสกปรกฆ่ามังกรทองตัวสุดท้าย 

บนโลก อย่าขยับนะ โบโฮลต์! ยาร์เปน เอามือออกจากขวานของเจ้า!  

อย่าขยับเขยื้อนแม้แต่นิดเดียวเชียว เยนเนเฟอร์! ไปให้พ้นเสีย พวกสวะ  
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จงเป็นเด็กดีและตามราชาของพวกเจ้าไป ไปซะ จะขึ้นม้าหรือขึ้นเกวียน 

ก็ตามแต่ ข้าขอเตือนไว้ก่อนว่าหากใครคิดตุกติกเมื่อไหร่ คนคนนั้นจะเหลือ 

เพียงกลิ่นเหม็นไหม้และเศษเถ้าธุลีแน่ ข้าเอาจริงนะ”

	 “ดอร์เรกาเรย์!” เยนเนเฟอร์ขู่ฟ่อ

	 “ท่านจอมเวท” โบโฮลต์พยายามพูดดีด้วย “นี่ใช่วิธีปฏิบัติต่อ—”

	 “เงียบซะ โบโฮลต ์ ข้าบอกแล้วว่าอย่าแตะต้องมังกรตัวนั้น เราจะฆ่า 

สิ่งที่เป็นตำนานไม่ได้ จงหันหลังแล้วไสหัวไป”

	 จู่ ๆ เยนเนเฟอร์ก็สะบัดมือขึ้น แล้วพื้นดินรอบดอร์เรกาเรย์ก็ระเบิด 

กลายเป็นเพลิงสีฟ้า เศษดินเศษหินป่นกระจายเป็นฝุ่นฟุ้ง

	 จอมเวทซวนเซขณะถูกเปลวไฟโอบล้อม การ์กระโดดเข้ามาและ 

ใช้ส้นมือกระแทกใบหน้าดอร์เรกาเรย์จนเขาล้ม ดอร์เรกาเรย์ปล่อยสายฟ้า 

สีแดงจากคทาใส่หินในกองแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้น ไม้เสียบผีกระโจนใส่เขาจาก 

อีกฝั่ง แล้วเตะจอมเวทลงไปกองกับพื้น เกรอลท์เองก็เข้าไปตะลุมบอน 

ด้วยเช่นกัน เขาผลักไม้เสียบผีออก จากนั้นก็ชักดาบออกมาแทงไปข้างหน้า  

โดยหมายจะให้โดนช่องว่างระหว่างเกราะอกกับเกราะไหล่  ทว่าโบโฮลต์ 

เขา้มาขวางไดท้นั เขายกดาบสองมอืซึง่มคีมดาบกวา้งขึน้กนัไว ้ แดนดไิลออน 

นั้นพยายามยื่นเท้าออกไปขัดให้การ์สะดุดล้มแต่กลับไม่เป็นผล การ์กระชาก 

เสื้อรัดรูปแขนกุดสีรุ้งของนักกว ี แล้วชกเข้าไปที่กลางแสกหน้า ส่วนยาร์เปน  

ซิกริน ก็กระโดดมาจากข้างหลังและทำให้แดนดิไลออนสะดุดล้มไป ก่อนจะ 

ใช้ด้ามขวานฟาดไปที่ข้อพับเข่าของอีกฝ่าย

	 เกรอลท์ปักหลักหมุนตัวหลบดาบของโบโฮลต์ แล้วชกไว  ๆ  ใส่ไม้ 

เสียบผีที่พุ่งเข้ามาจนเกราะแขนขาดหลุดไป ไม้เสียบผีดีดตัวถอยหลัง  

ก่อนจะเสียหลักล้มลง โบโฮลต์คำรามในลำคอพลางเหวี่ยงดาบราวกับ 

เหวี่ยงเคียว เกรอลท์จึงกระโดดลอยตัวเหนือคมดาบ แล้วใช้ท้ายดาบ 

กระทุ้งเกราะหน้าอกของโบโฮลต์ ป้องกันการโจมตีไว้ได้ จากนั้นก็แทงดาบ 

ไปที่แก้มของอีกฝ่าย โบโฮลต์รู้ว่าเขาไม่อาจยกดาบหนักของตนขึ้นกันได้ทัน  

จึงเอนตัวหลบและหงายหลังล้มลงไป แล้ววิทเชอร์ก็กระโจนใส่อีกฝ่าย  

ในจังหวะนั้นเองโบโฮลต์รู้สึกว่าพื้นดินใต้ฝ่าเท้าถล่มลง ขาชาขึ้นมาอย่าง 
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รวดเร็ว จู่ ๆ ก็เห็นเส้นขอบฟ้าเปลี่ยนจากแนวนอนเป็นแนวตั้ง เขาพยายาม 

ประสานนิ้วเป็นตราหัตถ์ป้องกันตัวเองทว่ากลับไร้ผล สีข้างกระแทกพื้น 

อย่างจัง ดาบกระเด็นออกจากมือที่ชาไร้ความรู้สึก จากนั้นก็มีเพียงเสียง 

ตุบ ๆ และเสียงอื้ออึงดังอยู่ในหูเท่านั้น

	 “มัดพวกเขาไว้ก่อนที่เวทมนตร์จะคลาย” เสียงของเยนเนเฟอร์ 

แว่วมาจากเบื้องบน จากที่ที่ไกลแสนไกล “ทั้งสามคนเลย”

	 ดอร์เรกาเรย์กับเกรอลท์สับสนมึนงง ทั้งยังชาไปทั้งร่าง พวกเขา 

ปล่อยให้ตนเองถูกพันธนาการและลากตัวไปขึ้นเกวียนโดยไม่ปริปากหรือ 

ขัดขืน แดนดิไลออนทั้งดิ้นรนและสาปแช่ง จึงถูกชกเข้าที่หน้าก่อนถูกมัดไว ้

กับเกวียน

	 “ทำไมต้องมัดไอ้พวกทรยศ ไอ้ลูกหมาระยำพวกนี้ด้วยรึ” นักยัดไส้ 

แกะกล่าวพร้อมกับเดินเข้ามา “น่าจะทุบให้ตายไปเลย”

	 “เจา้เองกร็ะยำ แลว้ยงัไมใ่ชล่กูหมาดว้ย” ยารเ์ปน ซกิรนิ ยอ้นเขา้ให ้ 

“อย่ามาดูถูกหมาแถวนี้ ไสหัวไปซะ ไอ้ส้นตีน”

	 “เจ้ากล้าตายแหละ” นักยัดไส้แกะตวาด “เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่า 

เจ้าจะยังกล้าดีอยู่ไหมเมื่อสหายจากแบร์ฟีลด์ของข้ามาถึง เดี๋ยวพวกเขา 

ก็มาแล้ว เจ้าจะ...”

	 ยารเ์ปนหมนุตวัดว้ยความคลอ่งแคลว่เกนิคาดเมือ่พจิารณาจากรปูรา่ง  

แล้วใช้ขวานเล็กทุบศีรษะของนักยัดไส้แกะ จากนั้นการ์ที่ยืนอยู่ด้วยกัน 

ก็เตะซ้ำไปอีกที นักยัดไส้แกะลอยลิ่วไปสองสามฟุตก่อนจะล้มหน้าทิ่มหญ้า

	 “แล้วเจ้าจะเสียใจ!” เขาตะโกนขณะคลานสี่เท้า “ข้าจะจัดการให้...”

	 “เด็ก  ๆ” ยาร์เปน ซิกริน  คำราม “มาเตะช่างฝีมือให้หายปากดี 

กันเถอะ! จับมันมา การ์!”

	 นักยัดไส้แกะไม่รีรอ  เขารีบดีดตัวและพุ่งไปยังหุบเขาทางทิศ 

ตะวันออกโดยมี เหล่าผู้สะกดรอยตามมังกรจากแบร์ฟีลด์พากันหนี  

หัวซุกหัวซุนตามไป พวกคนแคระหัวเราะลั่นและระดมปาก้อนหินไล่หลัง 

คนกลุ่มนั้น

	 “อากาศค่อยสดชื่นขึ้นหน่อย” ยาร์เปนหัวเราะ “เอาละ โบโฮลต์  
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ลงไปจัดการมังกรกันเถอะ”

	 “ช้าก่อน” เยนเนเฟอร์ยกมือขึ้น “ที่เดียวที่พวกเจ้าจะลงไปได้ก็คือ 

ก้นหุบเขา ไปจากที่นี่ซะ ไปให้หมด”

	 “ว่าอย่างไรนะ” โบโฮลต์โน้มตัวมาข้างหน้าพลางทำตาวาวโรจน์อย่าง 

น่ากลัว “เจ้าพูดว่าไงนะ ท่านหญิงแม่มดผู้ทรงเกียรติ”

	 “จงตามช่างฝีมือไปซะ” เยนเนเฟอร์พูดซ้ำ “ไปให้หมด ข้าจะจัดการ 

กับมังกรด้วยตัวเองโดยใช้อาวุธนอกกรอบธรรมเนียมประเพณี ก่อนกลับไป 

ก็ขอบใจข้าด้วยล่ะ หากไม่ใช่เพราะข้า พวกเจ้าคงได้ลิ้มรสชาติดาบของ 

วทิเชอรไ์ปแลว้ รบี ๆ ไปส ิ โบโฮลต ์ ไปกอ่นทีข่า้จะอารมณเ์สยี และขอเตอืน 

ไว้เลยนะว่าข้ารู้จักคาถาที่จะทำให้พวกเจ้าทุกคนกลายเป็นม้าตอน โดยข้า 

เพียงแค่ต้องยกมือขึ้นเท่านั้น”

	 “อย่างนั้นเองรึ”  โบโฮลต์พูดเนิบ  ๆ  “ความอดทนของข้ามาถึง 

ขีดจำกัดแล้ว ข้าจะไม่ยอมเป็นคนโง่ให้โดนหลอก ไม้เสียบผี ถอดเพลา 

เกวยีนออก ขา้รูส้กึวา่ขา้กต็อ้งใชอ้าวธุนอกกรอบประเพณเีชน่กนั ใครบางคน 

กำลังจะโดนฟาดแบบไม่ยั้ง ข้าจะไม่ชี้นิ้วบอกว่าเป็นใครหรอกนะ แต่นาง 

แม่มดอัปลักษณ์คนหนึ่งกำลังจะโดนเฆี่ยนให้หลาบจำ”

	 “ก็ลองดูสิ โบโฮลต์ สร้างสีสันให้ข้าหน่อย”

	 “ทำไมกัน เยนเนเฟอร์” คนแคระถามด้วยน้ำเสียงชิงชัง

	 “อาจเป็นเพราะข้าไม่ชอบแบ่งปันกับใครละมั้ง ยาร์เปน”

	 “แหม” ยาร์เปน ซิกริน ยิ้ม “ช่างเป็นนิสัยของพวกมนุษย์จริง  ๆ   

ต่ำตมจนเกือบจะเหมือนกับคนแคระอยู่แล้ว  ดีใจที่ได้เห็นสันดานแบบ 

เดียวกันในตัวจอมเวทนะ  เพราะข้าเองก็ไม่ชอบแบ่งปันกับใครเช่นกัน  

เยนเนเฟอร์”

	 เขาง้างแขนเพียงสั้น ๆ อย่างรวดเร็ว จากนั้นลูกเหล็กก็ปรากฏออกมา 

จากกระเป๋าเสื้อราวกับเสก มันลอยแหวกอากาศไปกระแทกกลางหน้าผาก 

ของเยนเนเฟอร์เข้าพอดิบพอดี ก่อนที่จอมเวทจะทันตั้งตัว ร่างของนาง 

ก็ลอยขึ้นจากพื้นเล็กน้อย เพราะไม้เสียบผีกับการ์ช่วยกันยกตัวนางไว้  

ยาร์เปนใช้เชือกมัดข้อเท้าของนาง เยนเนเฟอร์กรีดร้องด้วยความโมโห  
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ทว่าลูกน้องคนหนึ่งของยาร์เปนใช้สายบังคับเกวียนคล้องหัวนางจากทาง 

ด้านหลังและดึงไว้แน่น  สายหนังรัดปากที่กำลังเปิดอ้าอยู่  ทำให้นาง 

เปล่งเสียงร้องไม่ได้อีก

	 “เอาละ เยนเนเฟอร์” โบโฮลต์กล่าวขณะเดินเข้ามา “ทีนี้เจ้าจะเสก 

ให้ข้ากลายเป็นม้าตอนได้อย่างไร ในเมื่อเจ้าขยับมือไม่ได้แล้ว”

	 เขากระชากคอเสื้อคลุมของนางขาด แล้วฉีกกระชากเสื้อตัวในให้ 

เปิดออก เยนเนเฟอร์กรีดร้องเสียงแหลม แต่ก็ต้องสำลักเพราะสายบังเหียน

	 “ตอนนี้ข้ายังไม่มีเวลา” โบโฮลต์กล่าวพร้อมกับขยำขยี้หน้าอก 

ของนางอย่างหน้าไม่อายท่ามกลางเสียงหัวเราะขบขันของคนแคระตนอื่น  ๆ   

“แต่รอก่อนเถอะ นางแม่มด เมื่อเราจัดการฆ่ามังกรเสร็จแล้ว เราจะมา 

สนุกกัน มัดนางไว้กับล้อให้แน่นหนาเลยเด็ก  ๆ มัดมือเล็ก  ๆ  ทั้งสองข้าง 

ไปจนถึงปลายนิ้ว นางจะได้ขยับนิ้วไม่ได้ แล้วก็อย่าเพิ่งแตะต้องนางล่ะ  

เราจะเรียงลำดับก่อนหลังตามผลงานการฆ่ามังกร”

	 “ระวังตัวให้ดีนะ โบโฮลต์” เกรอลท์ที่ถูกมัดแขนเอาไว้พูดนิ่ม  ๆ   

ด้วยน้ำเสียงราบเรียบเป็นลางเตือน “เพราะข้าจะตามล่าเจ้าไปสุดขอบโลก”

	 “เจ้าทำให้ข้าประหลาดใจยิ่งนัก” รีฟเวอร์คนพี่ตอบด้วยน้ำเสียง 

ราบเรียบพอกัน “เป็นเพราะเจ้านะ ข้าถึงยอมเลิกรา ข้ารู้จักเจ้า แล้วก็รู้ 

ด้วยว่าคำขู่ของเจ้าไม่ใช่เรื่องล้อเล่น  ดังนั้นข้าจึงไม่มีทางเลือกอื่นอีก  

เจ้าอาจไม่รอดชีวิตในครั้งนี้ก็ได้ วิทเชอร์ แต่ไว้เราค่อยกลับมาว่ากันทีหลัง  

การ์ ไม้เสียบผี ไปขึ้นม้า”

	 “โชคร้ายอะไรอย่างนี้”  แดนดิไลออนตะคอก  “ทำไมข้าถึงโดน 

หางเลขไปด้วยเนี่ย”

	 ดอร์เรกาเรย์ก้มหน้าลงมองเลือดข้น  ๆ  ของตนเองที่ค่อย  ๆ  ไหล 

หยดจากจมูกลงไปที่หน้าท้อง

	 “เลิกจ้องสักทีได้ไหม!” จอมเวทหญิงแหวใส่เกรอลท์ นางดิ้นเร่า  ๆ  

ราวกับงูในพันธนาการ พยายามปกปิดเสน่ห์ที่เผยให้เห็นเต็มตา วิทเชอร์ 

หันหน้าไปทางอื่นอย่างว่าง่าย แต่แดนดิไลออนไม่

	 “จากที่ เห็น  เจ้ าคงใช้น้ ำอมฤตจากแมนเดรกทั้ งถั ง เลยสินะ  

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



80

ดาบแห่งโชคชะตา

เยนเนเฟอร์” นักกวีหัวเราะ “ผิวของเจ้าเปล่งปลั่งราวกับเด็กสาวอายุสิบหก  

ให้ตายสิ”

	 “หุบปากนะ ไอ้สารเลว” จอมเวทหญิงตวาด

	 “จริง  ๆ  แล้วเจ้าอายุเท่าไรกันแน่ เยนเนเฟอร์” แดนดิไลออนถาม 

อย่างไม่ลดละ  “สองร้อยปีใช่ไหม  อืม  ตีเสียว่าร้อยห้าสิบปีแล้วกัน  

และเจ้ายังทำตัวเหมือน...”

	 เยนเนเฟอร์เอี้ยวคอไปถ่มน้ำลายใส่เขา แต่พลาดเป้าไปไกล

	 “เยน” วิทเชอร์ว่าเสียงขุ่นเคืองพลางตะแคงเช็ดหูที่เปื้อนน้ำลาย 

กับไหล่

	 “ข้าอยากให้เขาเลิกจ้องซะ!”

	 “ไม่มีทางเสียหรอก” แดนดิไลออนตอบโดยไม่ละสายตาไปจากร่าง 

มอมแมมของนาง “ข้าถูกมัดก็เพราะนาง เชิญพวกนั้นเชือดคอเราได้เลย  

แต่อย่างน้อยข้าก็ตายอย่างมีความสุข”

	 “หุบปาก แดนดิไลออน” วิทเชอร์ปราม

	 “ไม่มีวันเสียหรอก  อันที่จริงข้าว่าจะแต่งลำนำชื่อสองเต้าด้วย  

โปรดอย่ามาขัดข้า”

	 “แดนดิไลออน” ดอร์เรกาเรย์หายใจผ่านทางจมูกเกรอะเลือดอย่าง 

ยากลำบาก “จริงจังหน่อย”

	 “ข้าโคตรจริงจังเลย”

	 เหล่าคนแคระช่วยกันยันร่างโบโฮลต์ขึ้นนั่งบนหลังม้า เขาทั้งตัวหนัก 

ทั้งขยับเขยื้อนลำบากเพราะเกราะกับแผ่นหนังที่สวมใส่อยู่  ส่วนการ์กับ 

ไม้เสียบผีขึ้นม้ารออยู่แล้ว พวกเขาถือดาบสองมือด้ามใหญ่พาดบนอานม้า

	 “เอาละ” โบโฮลต์พูดเสียงแหบ “ไปล่ามังกรกัน”

	 “ไม่ต้องหรอก” เสียงทุ้มกังวานราวกับเสียงแตรทองเหลืองดังขึ้น  

“ข้าจะไปหาพวกเจ้าเอง!”

	 จมูกแหลมยาวทอประกายสีทองอร่ามกับลำคอเรียวยาวมีลวดลาย 

สามเหลี่ยมหยักซ้อนเรียงลงมาเป็นแถวโผล่ขึ้นมาเหนือโขดหินรูปวงแหวน  

จากนั้นก็ตามด้วยเท้าที่มีกรงเล็บ  นัยน์ตาชั่วร้ายของสัตว์เลื้อยคลาน 
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ซึ่งมีม่านตาเป็นแนวดิ่งมองออกมาจากเปลือกตามีปุ่มแหลม

	 “ข้าเบื่อจะรออยู่ในทุ่งกว้างเต็มที” มังกรวินเลนเทรเทนเมิร์ธกล่าว 

พร้อมกับกวาดตามองทั่วบริเวณ “ข้าเลยมาหาพวกเจ้าเอง ดูเหมือนจะ 

เหลือผู้ท้าชิงอยู่เพียงไม่กี่คนแล้วนะ”

	 โบโฮลต์ใช้ฟันคาบบังเหียน และถือดาบยาวไว้ด้วยมือทั้งสองข้าง

	 “อ่าอู้ดอ้าก” เขาเอ่ยเสียงอู้อี้ขณะคาบสายบังเหียนไว้ในปาก “เอิ้มอู้ 

อันไอ้แอ๊ว ไอ้อังอร!”

	 “กำลังจะสู้อยู่นี่ไง” มังกรตอบพร้อมกับแอ่นหลังและยกหางขึ้นอย่าง 

สบประมาท

	 โบโฮลต์มองไปรอบ  ๆ การ์กับไม้เสียบผีค่อย  ๆ  ตีขนาบมังกรอย่าง 

เชื่องช้าและใจเย็นจนเหมือนเป็นการแสดงอย่างหนึ่ง โดยมียาร์เปน ซิกริน  

กับเหล่าคนแคระถือขวานศึกรออยู่ข้างหลัง

	 “ย้ากกก!” โบโฮลต์คำรามพร้อมกับใช้ส้นเท้ากระตุ้นม้าโดยแรงและ 

ยกดาบขึ้น

	 มังกรม้วนร่าง ทิ้งตัวลงกับพื้น แล้วโจมตีด้วยหางจากทั้งด้านบน 

และด้านหลังราวกับแมงป่อง ซึ่งไม่โดนโบโฮลต์ แต่กลับโดนการ์ที่กำลัง 

จู่โจมจากด้านข้างแทน การ์ล้มลงพร้อมม้าท่ามกลางเสียงกระทบของใบดาบ  

เสียงคนกรีดร้อง และเสียงร้องของม้าที่ดังอลหม่านไปหมด โบโฮลต์ 

ควบม้าเข้าไปฟันเต็มเหนี่ยว แต่มังกรหลบคมดาบได้อย่างคล่องแคล่ว  

แรงควบของม้าพาร่างของโบโฮลต์ เลียบไปตามแนวลำตัวของมังกร  

เจ้ามังกรเอี้ยวตัว  ยืนบนสองขาหลัง  แล้วใช้กรงเล็บตะปบไม้เสียบผี  

ฉีกทั้งท้องของม้าและสะโพกของผู้ขี่ในคราวเดียว  โบโฮลต์ซึ่งเอนร่าง 

ออกจากอานม้า สามารถคุมม้าให้หันกลับมาได้โดยที่ปากยังคาบบังเหียนไว ้ 

จากนั้นก็โจมตีอีกครั้ง

	 มังกรฟาดหางใส่พวกคนแคระที่ปรี่เข้ามาจนล้มระเนระนาด ก่อนจะ 

พุ่งใส่โบโฮลต์ ระหว่างทาง  —  ที่เหมือนจะเป็นแค่ทางผ่าน  —  มันก็กระทืบ 

เหยียบไม้เสียบผีเข้าเต็มอกขณะที่เขาพยายามทรงตัวขึ้น โบโฮลต์สะบัดหน้า 

หันกลับมาดูพลางพยายามบังคับม้าที่กำลังควบตะบึงอยู่ให้เลี้ยวกลับ  
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ทว่ามังกรนั้นรวดเร็วและว่องไวกว่าเขาหลายเท่า มันลอบโจมตีโบโฮลต์ 

อย่างเจ้าเล่ห์จากทางซ้ายเพื่อกันไม่ให้เขาเหวี่ยงดาบ จากนั้นก็ใช้กรงเล็บ 

จู่โจมจนม้าผงะถอยเซล้มไปทางหนึ่ง โบโฮลต์กระเด็นหวือจากอานม้า  

ดาบหลุดมือ  หมวกเกราะหลุดจากศีรษะ  ร่างกลิ้งหลุน  ๆ  ไปข้างหลัง  

ก่อนที่หัวจะไปกระแทกกับก้อนหินเข้า

	 “หนีเร็ว เด็ก ๆ หนีขึ้นไปบนเนิน!” ยาร์เปน ซิกริน ตะโกนสุดเสียง  

กลบเสียงกรีดร้องของการ์ซึ่งถูกม้าทับจนขยับไม่ได้ เหล่าคนแคระพากันวิ่ง 

จนเคราปลิวไปที่เนินหินด้วยความเร็วเท่าที่ขาสั้น  ๆ  จะพาไปได้ มังกร 

ไม่ไล่ตาม มันนั่งลงอย่างใจเย็นและเหลียวมองดูรอบ  ๆ การ์ดิ้นพล่าน 

และกรีดร้องลั่นอยู่ใต้ซากม้า โบโฮลต์นอนแน่นิ่ง ส่วนไม้เสียบผีกำลัง 

คลานไปหาโขดหิน เขาคลานไปข้าง ๆ ราวกับปูเหล็กขนาดยักษ์

	 “สยดสยอง” ดอร์เรกาเรย์กระซิบ “สยดสยองเหลือเกิน...”

	 “เฮ้ย!” แดนดิไลออนดิ้นทั้งที่ถูกพันธนาการจนเกวียนโยก “นั่นอะไร  

ทางนั้นน่ะ! ดูสิ!”

	 มีฝุ่นตลบฟุ้งขึ้นมาให้เห็นทางทิศตะวันออกของหุบเขา ทั้งยังมี 

เสียงตะโกน เสียงโลหะกระทบกัน และเสียงควบม้าดังใกล้เข้ามาอย่าง 

รวดเร็ว มังกรเหยียดคอขึ้นมอง

	 เกวียนขนาดใหญ่สามเล่มซึ่งบรรทุกพลทหารติดอาวุธเต็มคันกำลัง 

แล่นเข้ามาที่ทุ่งกว้าง พวกเขากระจายออกจากกัน แล้วเริ่มตีโอบมังกรเอาไว้

	 “นั่นมัน...ให้ตายสิ นั่นมันคนของกองทัพและสมาคมต่าง  ๆ  จาก 

แบร์ฟีลด์นี่!” แดนดิไลออนตะโกน “พวกนั้นเข้ามาทางต้นแม่น้ำบรา!  

ใช่แล้ว ต้องเป็นพวกเขาแน่! ดูสิ นั่นนักยัดไส้แกะ นั่นไง นำหน้ามาเลย!”

	 มงักรลดศรีษะลง แลว้คอ่ย ๆ บรรจงผลกัเจา้ตวันอ้ยรา่งสเีขยีวอมเทา 

ซึ่งทำเสียงเอ๊าะแอ๊ะไปทางเกวียน จากนั้นมันก็ปักหางลงกับพื้น ส่งเสียง 

คำรามลั่น แล้วแทงหางเข้าใส่กองกำลังจากแบร์ฟีลด์ราวกับลูกศร

	 “มนัคอือะไรร”ึ เยนเนเฟอรถ์าม “เจา้ตวัเลก็ ๆ ทีก่ำลงัคลานเตาะแตะ 

อยู่บนพื้นหญ้าน่ะ เกรอลท์”

	 “มันคือสิ่งที่มังกรตัวนี้พยายามปกป้องให้พ้นจากเรา” วิทเชอร์ตอบ  
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“นั่นคือสิ่งที่ฟักออกมาจากไข่ในถ้ำเมื่อไม่นานมานี้ ถ้ำที่อยู่ในหุบเขาทาง 

ทิศเหนือ มันคือลูกน้อยจากไข่ของมังกรตัวที่โดนนักยัดไส้แกะวางยา”

	 ลูกมังกรเดินต้วมเตี้ยมเตาะแตะ ลากพุงพลุ้ย ๆ ไปกับพื้น พยายาม 

หนีด้วยฝีเท้าไม่มั่นคงมายังเกวียน  มันร้องเสียงเล็กแหลม  ยืนด้วย 

สองขาหลัง แล้วสยายปีกน้อย  ๆ ออก จากนั้นก็โผเข้าเกาะขาจอมเวทหญิง 

โดยไม่ลังเล เยนเนเฟอร์ทำสีหน้าประหลาดใจสุดขีดพลางถอนหายใจ 

ออกมาดัง ๆ 

	 “มันชอบเจ้า” เกรอลท์พึมพำ

	 “มันยังเด็ก แต่ไม่โง่เลย” แดนดิไลออนเอี้ยวตัวจากพันธนาการ 

พร้อมกับยิ้มยิงฟัน “ดูสิว่ามันมุดหัวเข้าไปที่ไหน ข้าอยากสลับที่กับมันจัง  

ให้ตายสิ  เฮ้ย  ไอ้หนู  หนีไป!  นั่นเยนเนเฟอร์!  หายนะของมังกร!  

แล้วก็หายนะของพวกวิทเชอร์ด้วย อย่างน้อยก็คนหนึ่งละ—”

	 “เงียบซะ  แดนดิไลออน”  ดอร์เรกาเรย์ตะโกน  “ดูตรงโน้นสิ   

ในสนามรบ! พวกมันจับมังกรได้ ขอสาปให้ห่ากิน!”

	 เกวียนของพวกแบร์ฟีลด์ควบตะบึงไปบนทุ่งราวกับรถม้าศึกและ 

พุ่งเข้าหามังกรที่กำลังโจมตี

	 “ทุบมันเลย!”  นักยัดไส้แกะตะโกนขณะเกาะหลังคนขับเกวียน  

“ทุบมันเลย สหาย ทุบตรงไหนก็ได้ ด้วยวิธีการใดก็ได้! ทุบไปไม่ต้องยั้ง!”

	 มังกรหลบเกวียนเล่มที่นำหน้าซึ่งโจมตีด้วยเคียว คราด และหอก 

ได้อย่างว่องไว แต่กลับไปติดอยู่ระหว่างเกวียนอีกสองเล่มซึ่งโยนแหตาถี่ 

ขนาดใหญ่ครอบลงมาและมี เชือกดึงไว้  มังกรซึ่ งติดอยู่ ในแหทั้งตัว 

เสียหลักล้ม พลิกหงายแล้วขดตัวเป็นก้อนกลมขาชี้ฟ้า จากนั้นแหก็ถูก 

ฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยดังแควก  ๆ แต่เกวียนเล่มแรกย้อนกลับมาได้และ 

โยนแหทับลงมาอีกหลายปาก คราวนี้มังกรดิ้นไม่หลุด เกวียนอีกสองเล่ม 

ก็เลี้ยวกลับมาหามังกรเช่นกัน มันแล่นขลุกขลักกระเด้งกระดอนมาตามพื้น 

ที่ไม่ราบเรียบ

	 “เจ้าติดอวนแล้ว ไอ้ปลาทอง!” นักยัดไส้แกะตะโกนลั่น “แล้ว 

อีกเดี๋ยวเจ้าก็จะโดนขอดเกล็ด!”
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	 มงักรคำรามพลางพน่ควนัโขมงใสท่อ้งฟา้ พวกกองกำลงัจากแบรฟ์ลีด ์

จึงพากันกรูออกมาจากเกวียนและแห่เข้าไปหา มันคำรามสุดเสียงอีกครั้ง 

ด้วยความจนตรอก เสียงกึกก้องราวกับฟ้าร้อง

	 จากหุบเขาทางทิศเหนือ แว่วเสียงกู่ร้องแหลมของนักรบยามออกศึก 

ตอบรับกลับมา

	 ม้าห้อทะยานอย่างคลุ้มคลั่งออกจากหุบเขา เปียสีทองโบกสะบัด 

ไปตามสายลม แว่วเสียงผิวปากดังเสียดหู และมีแสงสะท้อนจากคมกระบี่ 

สว่างวูบวาบไปทั่ว ส่วนผู้ที่พุ่งทะยานเข้ามานั้นคือ...

	 “นักรบชาวเซอร์ริคาเนีย!” วิทเชอร์ตะโกนพร้อมกับกระตุกเชือก 

โดยไม่รู้ตัว

	 “โอ๊ย เวรแล้ว!” แดนดิไลออนอุทานขึ้นบ้าง “เกรอลท์! เจ้าเข้าใจ 

ใช่ไหม”

	 นักรบชาวเซอร์ริคาเนียควบม้าฝ่าฝูงชนราวกับมีดร้อนผ่าก้อนเนยแข็ง  

ทิ้งศพเกลื่อนกลาดเป็นทาง จากนั้นพวกนางก็ทะยานจากม้ามายืนเคียงข้าง 

มังกรซึ่งกำลังดิ้นรนอยู่ในแห คนจากกองกำลังคนหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าสุด 

หัวขาดทันที คนที่สองเล็งแทงคราดใส่เวีย แต่ชาวเซอร์ริคาเนียนางนั้น 

ถอืกระบีก่ลบัดา้นโดยเอาปลายทิม่พืน้ แลว้ตวดัขึน้ผา่รา่งของชายเคราะหร์า้ย 

จากเป้าไปจนถึงหน้าอก คนอื่น ๆ เลยได้แต่พากันถอยกรูด

	 “ไปที่เกวียน!” นักยัดไส้แกะตะโกน “ไปที่เกวียน สหายข้า! เราจะ 

บดขยี้พวกมันจากใต้เกวียน!”

	 “ เกรอลท์!”  เยนเนเฟอร์ โพล่งออกมา  นางงอขาที่ถูกมัดขึ้น  

แล้วออกแรงถีบจากใต้เกวียนจนไปชนใต้แขนของเกรอลท์ซึ่งถูกบิดและ 

มัดไพล่หลังอยู่ “ตราหัตถ์อิคนี11! สร้างเลยสิ! แตะเชือกถึงไหมร่ายเวท 

เฮงซวยนั่นซะ!”

	 “โดยที่ไม่มองเนี่ยนะ” เกรอลท์โอดครวญ “ข้าจะเผาเจ้าน่ะสิ เยน!”

	 “สร้างตราหัตถ์นั่นเดี๋ยวนี้! ข้าทนได้!”

 11 ตราหัตถ์รูปแบบหนึ่งที่ก่อเปลวเพลิงได้
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	 เขาทำตามและรู้สึกแปลบ  ๆ  ตรงนิ้วมือขณะประสานกันเป็นตรา 

หัตถ์อิคนีเหนือข้อเท้าที่ถูกพันธนาการไว้ของจอมเวทหญิง เยนเนเฟอร์ 

หันหน้าหนีพลางกัดคอเสื้อคลุมเอาไว้แน่นเพื่อไม่ให้เสียงครางหลุดออกมา  

โดยมีเจ้ามังกรน้อยส่งเสียงร้องแหลมพลางตีปีกพึ่บพั่บอยู่ข้าง ๆ 

	 “เยน!”

	 “เอาเลย!” นางตะโกน

	 เชือกขาดออกจากกันในทันที ตามด้วยกลิ่นผิวไหม้เกรียมที่น่า 

สะอิดสะเอียนและชวนคลื่นเหียนจนแทบทนไม่ไหว ดอร์เรกาเรย์เปล่งเสียง 

ประหลาดออกมาก่อนจะหมดสติ ร่างของเขาห้อยพับอยู่อย่างนั้นเพราะ 

ถูกเชือกมัดไว้กับล้อเกวียน

	 จอมเวทหญิงนิ่วหน้าด้วยความเจ็บปวดขณะยืดตัวและยกขาซึ่งเป็น 

อิสระแล้วขึ้นมาหนึ่งข้าง นางกรีดร้องด้วยน้ำเสียงเกรี้ยวกราดซึ่งอัดแน่น 

ด้วยความเจ็บปวดกับความโมโห เหรียญตรารอบคอเกรอลท์สั่นอย่างรุนแรง 

ราวกับมีชีวิต เยนเนเฟอร์เหยียดสะโพก และโบกเท้าไปทางเกวียนของ 

ชาวแบร์ฟีลด์ซึ่งกำลังบุกเข้ามา จากนั้นจึงตะโกนร่ายคาถา อากาศพลัน 

ลั่นปะทุและมีกลิ่นอันเข้มข้นโชยมา

	 “โอ เหล่าทวยเทพ” แดนดิไลออนครางด้วยความชื่นชม “นี่จะต้อง 

เป็นลำนำที่เด็ดมากแน่ ๆ เยนเนเฟอร์!”

	 คาถาที่ร่ายจากเท้าเรียวเล็กได้รูปกลับไม่ได้ผลนัก เกวียนเล่มแรก — 

พร้อมทุกอย่างบนนั้น  —  กลายเป็นสีเหลืองเหมือนดอกคิงคัป เหล่าทหาร 

จากแบร์ฟีลด์ที่กำลังต่อสู้อย่างดุเดือดในสนามรบไม่ทันสังเกตเห็นด้วยซ้ำ  

แต่เกวียนเล่มที่สองค่อยดีขึ้นหน่อย ทุกคนบนนั้นกลายร่างเป็นกบผิวขรุขระ 

ตัวโต กระโดดไปทั่วทุกสารทิศ ส่งเสียงอ๊บ ๆ น่าขัน เมื่อเกวียนไร้คนบังคับ  

มันก็พลิกคว่ำและแตกเป็นเสี่ยง  ๆ พวกม้าต่างร้องแตกตื่น และควบหนี 

ไปไกลโดยลากเพลาหัก ๆ ตามไปด้วย

	 เยนเนเฟอร์กัดริมฝีปากพลางแกว่งขาไปมาในอากาศอีกครั้ง ทันใด 

นั้นเอง เกวียนสีเหลืองเหมือนดอกคิงคัปก็สลายกลายเป็นควันสีเหลือง 

เหมือนดอกคิงคัปเมื่อได้สัมผัสท่วงทำนองอันไพเราะมีชีวิตชีวาที่โปรยปราย 
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ลงมาจากเบื้องบน  เหล่าพลทหารต่างสลบไสลและล้มทับกันบนพื้น  

กลายเป็นกองมนุษย์ที่น่าดูชม ล้อของเกวียนเล่มที่สามแปรเปลี่ยนจาก 

ทรงกลมเป็นทรงสี่ เหลี่ยม  แล้วผลลัพธ์ก็ปรากฏทันตาเห็น  พวกม้า 

ยกสองเท้าหน้าขึ้น จากนั้นเกวียนก็ล้มคว่ำ กองกำลังทหารจากแบร์ฟีลด์ 

เสียหลักและถูกเหวี่ยงออกมาที่พื้น  เยนเนเฟอร์มีความแค้นเป็นแรง 

ขับเคลื่อนล้วน  ๆ นางโบกขาอย่างเกรี้ยวกราดพลางแผดเสียงร่ายคาถา 

เสกให้ชาวแบร์ฟีลด์กลายเป็นสารพัดสัตว์  ไม่ว่าจะเป็นเต่า ห่าน มอด  

นกฟลามิงโก หรือลูกหมูตัวลาย ขณะที่นักรบชาวเซอร์ริคาเนียจัดการ 

พวกที่เหลืออย่างเชี่ยวชาญและมีแบบแผน

	 ในที่สุดมังกรก็ฉีกแหออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยสำเร็จ มันกระโดด 

ตัวลอย กระพือปีกและส่งเสียงคำรามลั่นขณะพุ่งตรงดิ่งไล่ตามนักยัดไส้แกะ 

ที่ไร้ริ้วรอยบาดแผลและกำลังวิ่งหนีอยู่ นักยัดไส้แกะวิ่งเต็มฝีเท้าราวกับ 

กวางปา่ แตก่ย็งัสูค้วามเรว็ของมงักรไมไ่ด ้ พอเกรอลทเ์หน็มงักรอา้ปากกวา้ง 

อวดฟันแหลมคมเป็นประกายเงาวับราวกับมีดโกน เขาก็รีบหันหน้าหนี  

ก่อนจะได้ยินเสียงกรีดร้องสยดสยองและเสียงเคี้ยวกร้วมน่าคลื่นไส้   

แดนดิไลออนหลุดปากร้องอุทานออกมา  ส่วนเยนเนเฟอร์หน้าถอดสี  

นางก้มตัวลง หันไปทางหนึ่งแล้วอาเจียนออกมาใต้เกวียน

	 เกิดความเงียบเข้าปกคลุม มีเพียงเสียงแกวก  ๆ เสียงอ๊บ และ 

เสียงร้องอู๊ดของชาวแบร์ฟีลด์ผู้รอดชีวิตแว่วมาให้ได้ยินเป็นบางครั้ง

	 เวียแสยะยิ้มขณะยืนกางขาคร่อมร่างเยนเนเฟอร์เอาไว้ แล้วนักรบ 

ชาวเซอร์ริคาเนียก็ยกกระบี่ขึ้น เยนเนเฟอร์หน้าซีดและยกขาขึ้นข้างหนึ่ง

	 “ไม่” บอร์ชหรือที่รู้จักกันในนามทรี แจ็คดอว์ส ซึ่งกำลังนั่งอยู่บน 

ก้อนหินเอ่ยปากห้าม เขาอุ้มมังกรน้อยไว้บนตัก ดูสงบและพึงพอใจ

	 “เราจะไม่ฆ่าท่านหญิงเยนเนเฟอร์” มังกรวิลเลนเทรเทนเมิร์ธกล่าวย้ำ  

“มันจบแล้ว ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือ เราซาบซึ้งใจในความช่วยเหลืออันหาค่า 

ไม่ได้ของท่านหญิงเยนเนเฟอร์ ปลดปล่อยพวกเขาซะ เวีย”

	 “เจ้าเข้าใจรึเปล่า เกรอลท์” แดนดิไลออนกระซิบขณะถูแขนที่ชา 

จนไร้ความรู้สึก “เจ้าเข้าใจไหม มีลำนำบทหนึ่งเล่าเกี่ยวกับมังกรทอง  
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มังกรทองสามารถ...”

	 “แปลงกายได้ตามใจปรารถนา” เกรอลท์พึมพำ “แปลงได้กระทั่ง 

มนุษย์ ข้าได้ยินมาเช่นกัน แต่ไม่เคยเชื่อเลย”

	 “ยาร์เปน ซิกริน” วิลเลนเทรเทนเมิร์ธตะโกนเรียกคนแคระซึ่งห้อย 

ต่องแต่งอยู่ใต้หน้าผาชันเป็นแนวดิ่ง สูงจากพื้นข้างล่างประมาณยี่สิบเมตร  

“มองหาอะไร หาตัวมาร์ม็อตหรือ เท่าที่จำได้มันคงไม่ถูกปากเจ้านักหรอก  

ปีนลงมาดูพี่น้องรีฟเวอร์หน่อยเถอะ  พวกเขาต้องการความช่วยเหลือ  

จะไม่มีการฆ่าแกงกันอีกแล้ว ไม่ว่าใครทั้งนั้น”

	 แดนดิไลออนลอบมองชาวเซอร์ริคาเนียที่กำลังง่วนอยู่กับการ 

เดินตรวจสนามรบด้วยความกังวล ขณะพยายามปลุกดอร์เรกาเรย์ให้ฟื้น 

ไปด้วย  เกรอลท์กำลังจัดการกับแผลไฟไหม้ที่ข้อเท้าของเยนเนเฟอร์  

ส่วนจอมเวทหญิงทำเสียงซี้ดด้วยความเจ็บปวดพลางพึมพำคาถาต่าง ๆ 

	 หลังทำแผลให้นางเสร็จ วิทเชอร์ก็ลุกขึ้นยืน

	 “เจ้าอยู่นี่แหละ” เขากล่าว “ข้าต้องไปพูดกับเขา”

	 เยนเนเฟอร์ลุกขึ้นพลางนิ่วหน้าด้วยความเจ็บ

	 “ข้าไปด้วย เกรอลท์” นางเอ่ยพร้อมกับคล้องแขนเขาไว้ “ได้ไหม  

ขอร้องละ เกรอลท์”

	 “ไปกับข้าน่ะหรือ เยน ข้านึกว่า...”

	 “ไม่ต้องนึก” นางเบียดร่างกับแขนของเขา

	 “เยน?”

	 “ไม่เป็นไร เกรอลท์”

	 เขามองเข้าไปในดวงตาของนางที่ดูอบอุ่นเหมือนครั้งเก่า ก่อนจะ 

ก้มหน้าลงจุมพิตริมฝีปากที่อุ่นจัด นุ่มละมุน และตอบรับอย่างเต็มใจ  

เหมือนครั้งเก่า

	 พวกเขาเดินไปด้วยกัน โดยที่เยนเนเฟอร์มีเกรอลท์ช่วยประคอง  

นางย่อตัวลงต่ำเป็นการคำนับราวกับอยู่ต่อหน้าองค์ราชา และใช้ปลายนิ้ว 

จีบยกกระโปรงขึ้น

	 “ทรี แจ็ค...วิลเลนเทรเทนเมิร์ธ...” วิทเชอร์เอ่ย
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	 “นามของข้าเมื่อแปลเป็นภาษาของเจ้าแล้ว หมายถึงนกสีดำสามตัว”  

มังกรกล่าว เจ้าลูกมังกรตัวน้อยจิกกรงเล็บเข้ากับท้องแขนของเขาพลาง 

โก่งหลังให้ลูบ

	 “ความโกลาหลกับความเป็นระเบียบอย่างไรเล่า” วิลเลนเทรเทน- 

เมิร์ธยิ้ม  “จำได้ไหม  เกรอลท์  ฝ่ายความโกลาหลใช้ความรุนแรง  

ส่วนฝ่ายความเป็นระเบียบปกป้องสรรพสิ่งจากความรุนแรง  มันคุ้มค่า 

พอที่จะเดินทางไปสุดขอบโลกเพื่อต่อต้านความรุนแรงก้าวร้าวและ 

ความชั่วร้ายหรือไม่เล่า วิทเชอร์ โดยเฉพาะถ้าค่าตอบแทนสมน้ำสมเนื้อ 

อย่างที่เจ้าพูดเอาไว้ ค่าตอบแทนครั้งนี้สมน้ำสมเนื้อแน่ มันคือสมบัติ 

ของแม่มังกร เมิร์กทาแบรกเกอ นางคือมังกรถูกวางยาพิษนอกแบร์ฟีลด์ 

นั่นแหละ  นางเรียกให้ข้ามาช่วย  ให้หยุดความชั่วร้ายที่คุกคามนาง  

เมิร์กทาแบรกเกอบินจากไปหลังเอคแห่งเดเนเซิลถูกหามออกจากสนามรบ 

เพียงไม่นาน  นางมี เวลาฟื้นตัวมากพอระหว่างที่พวกเจ้าพูดคุยและ 

ถกเถียงกัน แต่นางทิ้งสมบัติไว้ให้ข้าเป็นการตอบแทน”

	 ลูกมังกรร้องเสียงเล็กแหลมและกระพือปีกน้อย ๆ ของตน

	 “แปลว่าเจ้า...”

	 “ใช่แล้ว”  มังกรเอ่ยแทรกขึ้น  “มันเป็นเพราะยุคสมัยที่ เราอยู่   

เหล่าสรรพสัตว์ซึ่งพวกเจ้ามักเรียกว่าสัตว์ประหลาดเริ่มรู้สึกว่าถูกมนุษย์ 

คุกคามมากขึ้นเรื่อย  ๆ พวกมันไม่อาจมีชีวิตรอดด้วยตัวเองได้อีกต่อไป 

และต้องการผู้พิทักษ์ ประมาณนั้นน่ะ...วิทเชอร์”

	 “แล้วจุดหมายล่ะ...จุดหมายปลายทางคืออะไร”

	 “นี่ไงล่ะ” วิลเลนเทรเทนเมิร์ธยกแขนขึ้น เจ้ามังกรตัวน้อยร้องเสียง 

แหลมด้วยความตกใจ “ข้าเพิ่งได้มาเอง ข้าจะมีชีวิตอยู่เพื่อมัน เกรอลท์ 

แห่งริเวีย ข้าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่มีขีดจำกัดของความเป็นไปได้ สักวันหนึ่ง  

เจ้าจะหาจุดหมายของตัวเองเจอเช่นกัน วิทเชอร์ ผู้ที่แตกต่างนั้นยังสามารถ 

อยู่รอดได้ ลาก่อนเกรอลท์ ลาก่อนเยนเนเฟอร์”

	 จอมเวทหญิงกอดแขนวิทเชอร์แน่นขึ้น แล้วย่อตัวอีกครั้ง

	 วิลเลนเทรเทนเมิร์ธลุกขึ้นยืนแล้วทอดสายตามองนางด้วยสีหน้า 
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เคร่งขรึมจริงจัง

	 “อภัยให้ข้าด้วยที่ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อม เยนเนเฟอร ์ 

สีหน้าของเจ้าฟ้องออกมาหมดแล้ว ข้าไม่ต้องพยายามอ่านใจเจ้าด้วยซ้ำ  

เจ้ากับวิทเชอร์เกิดมาเพื่อกันและกัน แต่มันจะไม่ผลิดอกออกผล ไม่มีเลย  

ข้าเสียใจด้วย”

	 “ข้ารู้” เยนเนเฟอร์หน้าเผือดไปเล็กน้อย “ข้ารู้ วิลเลนเทรเทนเมิร์ธ  

แต่ข้าก็ยังอยากเชื่อว่ามันไม่มีขีดจำกัดของความเป็นไปได้ หรืออย่างน้อย 

ข้าอยากจะเชื่อว่ามันยังอยู่อีกไกลนัก”

	 เวียเดินเข้ามาแตะเกรอลท์ที่บ่า แล้วพึมพำอะไรสองสามคำ มังกร 

หัวเราะ

	 “เกรอลท์ เวียบอกว่านางจะจดจำอ่างอาบน้ำที่มังกรรำพึงไปอีกนาน 

แสนนาน นางหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้พบกันอีก”

	 “เรื่องอะไรกัน” เยนเนเฟอร์หรี่ตาถาม

	 “ไม่มีอะไร” วิทเชอร์รีบตอบ “วิลเลนเทรเทนเมิร์ธ...”

	 “ว่าอย่างไร เกรอลท์แห่งริเวีย”

	 “เจ้าสามารถแปลงกายเป็นอะไรก็ได้ ทุกอย่างตามใจปรารถนา”

	 “ถูกต้อง”

	 “แลว้ทำไมถงึเลอืกแปลงเปน็มนษุย์ ทำไมตอ้งเปน็บอรช์ผูม้สีญัลกัษณ ์

นกสีดำสามตัวบนหน้าอกด้วย”

	 “เกรอลท์ ข้าไม่รู้ว่าบรรพบุรุษแต่ปางก่อนของเผ่าพันธุ์เราเจอกัน 

ครั้งแรกในสถานการณ์แบบใด แต่ความจริงก็คือ สำหรับเผ่าพันธุ์มังกรแล้ว  

ไม่มีอะไรน่ารังเกียจไปกว่ามนุษย์ มนุษย์ปลุกสัญชาตญาณความเกลียดชัง 

อย่างไม่มีเหตุผลในตัวมังกรขึ้นมา แต่กับข้ามันแตกต่างออกไป สำหรับ 

ข้าแล้ว เจ้า...น่าคบหา ลาก่อน”

	 นี่ไม่ใช่การกลายร่างอย่างเชื่องช้า หรือเป็นภาพสั่นมัวดั่งภาพลวงตา  

แต่นี่คือการกลายสภาพที่เกิดขึ้นในชั่วพริบตา วินาทีที่แล้วอัศวินผมหยิก 

ในเสื้อทูนิกที่มีตราสัญลักษณ์นกสีดำสามตัวยังยืนอยู่ตรงหน้า บัดนี้เขา 

กลับกลายเป็นมังกรทองลำคอยาวระหงที่โน้มศีรษะลงมาและสยายปีกออก  
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ร่างสีทองสะท้อนแสงอาทิตย์เป็นประกายชวนตะลึง จนเยนเนเฟอร์ถึงกับ 

ทอดถอนใจ

	 เวียที่ขึ้นไปนั่งบนหลังม้าเคียงข้างเทียเรียบร้อยแล้วโบกมือให้

	 “เวีย” วิทเชอร์เอ่ย “เจ้าพูดถูก”

	 “หืม”

	 “เขางดงามที่สุดแล้ว”
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