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โลกของเราจะเปนอยางไร ถาทุกคนสามารถเนรมิตทุกสิ่งที่
ตองการไดดวยอปุกรณทีเ่รยีกวา “เพลท” โลหะแผนนอยทีส่รางทกุอยาง
ตามแตเจานายปรารถนา พลังแสนมหัศจรรยนี้จะนำไปสูเรื่องราวที่ยิ่ง
ใหญแคไหนกนันะ

“รินทร” ผูพิทักษสุสานหนุมไดรับการไหววาน (ขมขู) จาก
วิญญาณที่ตนดูแลใหไปเอาของอะไรก็ไดจาก “อังเต” ทานเสนาธิการ
รปูงามผดูแูลจดุชพีจรปฐพยีงัอกีทวปีหนึง่ แตเรือ่งมนัไมงายแบบนัน้เมือ่
เขาตองเขามาพวัพนักบัการโจรกรรมครัง้ใหญ แถมยงัมเีจาเพลทตวัปญหา
ที่สรางพันธะเชื่อมทั้งสองเขาไวดวยกัน (ชนิดที่วาหางกันไมไดเลย)
คูหูตางขั้วจึงถือกำเนิดขึ้น หนทางแกไขมีเพียงหนึ่งเดียวคือไปพบกับ
ผสูรางเพลท และเงือ่นไขการเขาพบคอืตองชนะการประลองจากสนาม
สปราวารดฮีาวาย ทีผ่ใูชเพลททัว่โลกตางอยากชนะจากสนามแหงนีก้นั
ทั้งนั้น งานนี้ถาไมอยากตัวติดกันตลอดชาติ คูหูจำเปนตองควาที่หนึ่ง
มาใหได แตเรือ่งราวมนัจะปวน ฮา จติตก และบลูางผลาญกนัแคไหน
ไปติดตามกันไดเลยจา
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คุยกับผูเขียน

พบกนัอกีครัง้ในแนวเรือ่งทีย่งัไมหางไปจาก ผ ีวญิญาณ สสุาน
เพราะคนเขียนยังคงคลั่งไคลเรื่องพวกนี้เปนพิเศษ จนนาจะเปลี่ยนไป
เปนคนขายปายหลมุศพแทนเลยดไีหมนะ ฮา ๆ

ทีจ่รงิแลวเนือ้เรือ่งไมไดหนกัไปทางภตู ผ ีวญิญาณอะไรหรอก
นะ แคชวนกนัไปบกุสสุานดวยความจำใจและจำยอมเทานัน้เอง... ไมใช
แลว! แนวหลักคือการใชพลังหลากรูปแบบจากแผนโลหะที่เรียกวา
“เพลท” ไมวาจากฝายแยงชิงหรือฝายปกปองตางหาก และตัวเอกของ
เราก็เปนผูใชเพลทที่มีความลึกลับนาคนหา (?) ความเออที่มาพรอม
ความบา (?) แบบทีท่ำใหคนใกลเคยีงมมุปากกระตกุไดบอย ๆ เพราะ
งั้น มามะ มารวมคนหาดวยกันเถอะทุกทาน (หลอกลอเต็มความ
สามารถ)

ไรสาระมาสองยอหนาแลว เอาสาระบางนะ ขอขอบคุณทุก ๆ
คนที่ยังคงใหการตอนรับและพรอมจะเสียสายตากันอีกจนได ขอบคุณ
กอง บก. ทีอ่พัความนารกัไดทกุครัง้ทีเ่จอ (จะแขงกนันารกัไปไหนหรอื
ครบั) ขอบคณุคนทีบ่าน (อนันีข้าดไมไดเลย) ขอบคณุจรงิ ๆ ครบั โคง
ใหงาม ๆ สามทเีลย

รักโลกนี้ที่สุดครับ
Finch



บทนำ

สายพริณุจากฟากฟาพรางพรมไปทัว่เมอืงใหญ สรางความชมุชืน้
ไปทัว่ทกุที ่ในเวลาเชนนีน้อยคนนกัทีจ่ะออกไปเดนินอกอาคาร ตางจาก
บนทองถนนที่ยังเต็มไปดวยยวดยานวิ่งกันขวักไขว

รางสูงโปรงของบุรุษผูมีเรือนผมยาวเลยเอวสีทองเงางาม แต
แววตาของเขากลบัดเูหมอลอยยิง่นกั กาวเดนิอยางคนไรจดุหมายทาม
กลางสายฝนทีต่กลงมาอยางไมลมืหลูมืตา เขาปลอยใหทัง้รางเปยกชมุ
โดยไมคิดหาอะไรมากันสายฝนทั้งนั้น วงหนาขาวใสบวกกับดวงตา
สีน้ำเงินเขม ที่ใครไดเห็นก็ตองมองจนเหลียวหลัง ในความหลอเหลา
เกนิผเูกนิคนของเขา หากแตเวลานีส้ายฝนกลบัชวยใหเขาไมตองตกเปน
เปาสายตาของใคร เจาตัวยางเทาไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งสถานที่แหง
หนึ่งปรากฏอยูในคลองสายตาของชายหนุม และมันทำใหเขาไมรีรอที่
จะพาตนเองไปยงัสถานทีแ่หงนัน้ หลงัจากทีด่จูนแนใจแลววาไมใชภาพ
ลวงตา
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1 ดวงตาสดีำกลมโตของเดก็ชายวยัไมเกนิสบิขวบ เจาตวัวางคาง
บนขอบหนาตาง พลางทอดสายตาออกไปดานนอก เฝามองสายฝนดวย
ทาทางเกียจครานกอนจะหาวปากกวาง ดวงตาเด็กนอยเริ่มปรือจนจะ
หลบั แตแลวกต็องเบกิโพลงขึน้มาฉบัพลนั เมือ่เจาตวัเหน็บางอยางอยู
กลางสายฝน เดก็นอยยกมอืขึน้ขยีต้าแลวมองใหม ทามกลางสายฝนที่
ตกลงมามรีางสงูโปรงของชายคนหนึง่ ผมสทีองเปยกชมุลแูนบไปกบัราง
ยืนนิ่งอยูหนาประตูรั้ว

มันเปนความงามที่นาพิศวงยิ่งนัก รางของบุรุษที่เด็กนอยเห็น
มันชางเหมือนเทพยดาสักองคที่กำลังหลงทาง และรอใหใครสักคนหา
พบ เดก็นอยไมรอชารบีวิง่ไปควารม แลวตรงออกไปหารางสงูโปรงนัน้

มอืเลก็ยืน่รมคนัโตไปทีร่างสงู ทอดมองดวยสายตาเปนหวง
“ตากฝนแบบนี้จะเปนหวัดไดนะครับ เขาไปหลบฝนที่ดานใน

กอนเถอะ” เดก็นอยเอยชวนดวยเสยีงใสพรอมรอยยิม้นารกั
ดวงตาสนี้ำเงนิหนัมาสบมอง “เธออนญุาตใหฉนัเขาไปไดหรอื?”

คำถามนั้นหากเปนคนทั่วไปคงไมคิดอะไร แตสำหรับเด็กนอยมันเปน
คำถามทีท่ำใหตองนิง่คดิไปในทนัที

ครูใหญทีเดียวกวาเด็กนอยจะเอยออกมาได “ไดสิครับ เพราะ
เวลานี้ผมคือเจาของที่นี่” ไมพูดเปลา พลางผายมือไปดานหลังแนวรั้ว
อันเต็มไปดวยปายสุสานเรียงรายอยูมากมาย

ชายหนุมผมทองเผยรอยยิ้มอยางที่เด็กนอยในเวลานี้ไมมีทาง
ไมเขาใจ แลวกลาวดวยวาจาไพเราะนมุห ู“เชนนัน้เราขอรบกวนเธอแลว
ผูพิทักษตัวนอย”

“เชญิเลยครบั” เดก็นอยเดนินำชายหนมุรางสงูโปรงเขาสสูสุาน
ดานในรัว้

ชายหนมุกาวเทาตามเขาไป พลนัประตรูัว้กป็ดลงอยางเงยีบกรบิ
ราวกบัมมีอืทีม่องไมเหน็ดงึปดให ชายหนมุสาวเทาไปพลางกวาดตามอง





โดย... Finch

ไปรอบ ๆ หลุมศพภายในสุสานแหงนี้มีปายที่แตกตางกันไป แคมอง
ผาน ๆ คงไมคดิอะไร หากแตชายหนมุสะกดิใจตัง้แตมองฝาสายฝนมา
แลว เจดียเก็บกระดูกในความเชื่อของศาสนาหนึ่งตั้งเรียงกันอยางเปน
ระเบียบ เลยไปหนอยเปนปายหลุมศพรูปไมกางเขนตั้งเปนแถวไลไป
จนสดุสายตา มปีายทีเ่ปนแคแผนหนิแผนเดยีวตัง้เรยีงอกีเปนตบั โดย
ปายทีเ่ปนแคแทงไมแทงเดยีวเรยีงอยอูกีดานหนึง่ ทัง้ยงัมปีายทีเ่ปนแค
กองหิน หรือปายที่เปนรูปสลักสวยงามกระจายไปทั่ว และที่ไมมีอะไร
เลยนอกจากกองดินพูน ๆ ซึ่งนั่นบอกใหรูวาสุสานแหงนี้ยินดีตอนรับ
ผวูายชนมจากทกุศาสนา และคงรวมผไูรศาสนาเขาไปดวย

ชายหนมุผมทองถอนใจยาวดวยใบหนาปลอดโปรงขึน้มาทนัใด
แววตาวางเปลากลบัมามปีระกายสดใสหลงัจากทีม่นัหมนแสงมานานป

“แคนี้ขาก็ตายตาหลับไดแลว”
รางสงูทรดุลงกบัพืน้ หอบหายใจอยางออนลาพรอมกบัสตทิีพ่รา

เลอืนลงเรือ่ย ๆ
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1

Plate : I

สายลมเยน็ยะเยอืกพดัพาถอยคำอนัเปนความปรารถนาสดุทาย
ของบคุคลผหูนึง่ซึง่เขาไมอาจปฏเิสธได ชายหนมุผมดำยาวระตนคอยนื
ฟงถอยคำนั้นอยางสงบ กอนที่ดวงตาสีเดียวกับสีผมจะทอประกายคม
วาวดุจศัสตราชั้นเลิศ เจาตัวพยักหนาสองสามครั้ง พรอมกับที่ถอยคำ
เหลานัน้กเ็งยีบหายไปในกระแสลม ทิง้ไวแตความวงัเวงแบบทีค่นทัว่ไป
ไมกลามายนือยคูนเดยีวแน ๆ ตอใหจติแขง็แคไหนกต็าม

ชายหนมุผมดำยนืนิง่เหมอืนครนุคดิอยคูรหูนึง่ กอนจะกาวชา ๆ
ทวาเงยีบกรบิ แมทางเดนิจะเปนดนิปนกรวด แตกลบัไมมเีสยีงฝเทาของ
ชายหนมุดงัใหไดยนิเลย บรรยากาศขมกุขมวัเหมอืนปกคลมุดวยหมอก
สดีำแผออกมาจากรางของชายหนมุ และมนักท็ำใหสิง่ตาง ๆ ในบรเิวณ
ใกลเคียงเก็บตัวเงียบใหรอดพนสายตาคนผมดำ ราวกับวาทุกสิ่งนั้น
หวาดกลวัชายหนมุผนูีจ้บัจติ เจาตวักาวเดนิไปเรือ่ย ๆ ไมใสใจกบัสิง่ใด





โดย... Finch

ทัง้นัน้ นอกจากแสงไฟเรอืง ๆ ของบานหลงันอยใตตนไทรใหญทีเ่ขามา
ในสายตา

“พรงุนีค้อยไปแลวกนั มเีวลาตัง้สามสบิวนั” เจาตวัพดูเบา ๆ กบั
ตนเอง “หวงัวาจะไมยากเยน็นกัหรอกนะ” สองเทากาวอยางมัน่คงกลบั
ไปยงับานหลงันอย ซึง่กค็อืบานของเขานัน่เอง

เริ่มมีเสียงซุบซิบแผวเบาที่ไมอาจฟงออกวาเปนเสียงของสิ่งใด
หรอืภาษาใดดงัไปทัว่หลงัจากทีช่ายหนมุผมดำเขาไปในบานแลว ความ
วงัเวงในสถานทีอ่นัรกครึม้ดวยตนไมใบหญา และอกีหลายอยางหลงัจาก
ชายหนุมเดินจากไปเพิ่มทวีแบบไมมีใครที่จิตปรกติกลาเขามาเดิน
บรเิวณนีแ้น ๆ

ปราสาทสงูเทยีมฟาตรงหนากอสรางมาตัง้แตยคุไหนผทูีม่องดอูยู
ไมอาจร ู เขารเูพยีงแความนัเปนสิง่ปลกูสรางทีม่นษุยทำขึน้เพือ่ประกาศ
การมีตัวตนในหวงเวลานั้น ๆ แมวาการประกาศมันจะอยูไดแคในชวง
เวลาหนึง่ กระนัน้ตัง้แตอดตีจนถงึปจจบุนักย็งัมผีทูีพ่ยายามทำเชนนีอ้ยู
ด ีซึง่มนัเปนสิง่ทีเ่จาของดวงตาสดีำมองแลวกไ็ดแตนกึปลง

ดวงตาสีนิลมองทอดไปไกลในดินแดนที่เขาไมรูจัก การที่เขา
ตองมานั่งปลอยอารมณอยูตรงหนาอาคารหินรูปทรงปราสาทอันเปน
สถานทีท่องเทีย่วขึน้ชือ่ของทีน่ี ่ เพราะเขาเมาคลืน่นกัทองเทีย่วทีไ่มวา
จะมองไปทางไหนลวนเตม็ไปดวยคนจนบางครัง้กบ็ดบงัทศันยีภาพงาม ๆ
ไดอยางรายกาจ ชายหนมุผมดำนยันตาสดีำเอนตวัพงิรปูปนใกล ๆ แลว
ถอนใจยาวแบบคนเหนื่อยเต็มที

“เปนอะไรหรือเปลาครับ” น้ำเสียงทุมต่ำที่เอยถามแฝงไวดวย
ความหวงใยอยางจริงใจ ชายหนุมเงยขึ้นมองคนทักทันที

บรุษุอายปุระมาณสามสบิตน ๆ รปูรางสงูใหญประดจุนกัรบสมยั
โบราณ ผมสนี้ำตาลทอง ดวงตาสฟีาคมแฝงความหวงใยเมือ่มองมายงั
เขา




El

em
en

t 
Pl

at
e 
เสี้ย
วพ
ลัง
พิภ
พ 
สย
บท
ั่วฟ
า 

1 “มอีะไรใหชวยหรอืเปลา” เขาถามอกีครัง้เมือ่คนผมดำยงัไมตอบ
อะไรเขาบางเลย สหีนาคนถามชกัแฝงความลำบากใจเลก็นอย เขาอาจ
กำลังคิดวาคนที่เขาถามฟงไมออกหรือเปลาก็เปนได

“ไมเปนไรหรอกครับ ผมแคเหนื่อยนิดหนอย เพิ่งเคยมาไกล
ขนาดนี้เปนครั้งแรกเลยปรับตัวไมทันเทานั้นละครับ” คนถูกถามบอก
พรอมรอยยิม้บาง ๆ  ทีม่องแลวนาเอน็ดมูากกวาสภุาพอยางคนมมีารยาท

คนไดยนิพยกัหนาเขาใจ และโลงใจทีอ่กีฝายฟงทีเ่ขาพดูเขาใจ
“ถารสูกึไมดใีหไปทีเ่ขตพยาบาลตรงนัน้นะครบั” พลางชีไ้ปยงัประตทูาง
ขวามอืทีต่ดิรปูกาชาดเดนหรา “เรามบีรกิารดแูลสขุภาพใหฟรนีะครบั ออ
และผมขอแนะนำใหคณุใสเสือ้ผาทีห่นากวานีจ้ะดกีวา เพราะชวงนีอ้ากาศ
คอนขางหนาว ยิง่ดวงอาทติยลบัฟาไปแลวละกอ็ณุหภมูจิะลดลงเรว็มาก
รกัษาสขุภาพหนอย จะไดไมทำใหการเทีย่วหมดสนกุนะครบั”

“ขอบคณุครบั” หนมุผมดำเขาใจถงึความหวงใยทีช่ายผมสนี้ำตาล
ทองสื่อมาถึงตัวเขาไดเปนอยางดี เขาคงตองกลับไปเอาเสื้อคลุมมาใส
จรงิ ๆ แลวละ กอ็ากาศมนัเริม่เยน็ลงอยางทีช่ายคนนัน้บอกแลวนีน่า

“ออ ผมคงตองไปแลวครบั ถามอีะไรใหชวยตดิตอทีน่ัน่ไดเลย”
ชายผมสนี้ำตาลทองพดูพลางยกนาฬกิาขอมอืขึน้มาด ูแลวกาวขายาว ๆ
หายไปกับฝูงชนอยางรวดเร็ว

เหน็แบบนัน้แลวหนมุผมดำกอ็ยากกลบัทีพ่กัเพือ่หาเสือ้หนา ๆ
มาใสบาง เมือ่คดิไดเชนนัน้เขากล็กุขึน้ทนัท ีความทีไ่มทนัระวงัทำใหชน
เขากับหญิงชราคนหนึ่ง จนเธอเซเกือบตกสระน้ำบริเวณนั้น

“ขอโทษครบั!” ดวยความวองไวชายหนมุควาแขนของเธอไวได
ทนักอนจะมกีารโชวหวัทิม่ลงน้ำ ซึง่เขาคงไมมปีญญาจายคาเสยีหายของ
โชวนีแ้น ๆ

“แยจริงเลยพอหนุม จะลุกจะเดินอะไรดูกันบางสิจะ เกิดฉัน





โดย... Finch

กระดกูกระเดีย้วหกัขึน้มาจะทำยงัไง” เธอบนใสเขาตรง ๆ พรอมแววตา
ตำหนนิดิหนอย

“ขอโทษจริง ๆ ครับ” ชายหนุมกมหัวปลก ๆ อยางสำนึกผิด
เขาอายเหลือเกินที่เผลอชนเขาไปได

“โอย... ทาทางฉนัจะเดนิไปเองไมไหวเสยีแลว ชวยพยงุฉนัไป
สงหนอยส”ิ เธอถอืโอกาสใชเขาเสยีเลย ซึง่ชายหนมุกไ็มไดปฏเิสธ ไม
ใชเพราะเขาชนเธอเกอืบลม แตเปนเพราะเธออายมุากแลวดวย เพราะ
อยางนัน้จะใหเขาทิง้ไปเฉย ๆ ไดอยางไร คนเรามนัตองมนี้ำใจตอกนัสิ

“จะใหผมไปสงทีไ่หนละครบั” ชายหนมุยิม้งามใหขณะถามอยาง
ออนโยน

เธอชีไ้ปทีร่ถตสูนี้ำเงนิดำทีจ่อดหลบมมุอยใูนเงาปราสาท และอยู
ในจดุทีไ่มสะดดุตาผคูนทีเ่ดนิไปเดนิมาเสยีดวย แมจะดแูปลกทีไ่ปจอด
หลบอยตูรงนัน้ แตชายหนมุกไ็มไดสนใจมากนกั เขาไมรวูาทีน่ีจ่อดรถ
แถวไหนไดบาง กใ็นเมือ่เขาไมมรีถมาเองจงึไมคดิสนใจ

“รถคันนั้นละ สงสัยคนอื่น ๆ กลับไปที่รถหมดแลว จะไปก็ไม
เรียกกันบางเลย” หญิงชราบนแถมยังออกอาการกระฟดกระเฟยดราว
กับเด็กสาวถูกแฟนขัดใจ

หนมุผมดำหนัไปยิม้ทางอืน่นดิหนอย กอนจะยืน่มอืเขาไปชวย
พยงุ “คอย ๆเดนินะครบั”

“แหม เธอนี่เวลายิ้มแลวดูดีจังเลยนะ ผมก็ดำเงาเชียว ตาสีดำ
ดวยชาวเอเชียหรือจะ” ไมพูดเปลา มือไมคุณเธอยกขึ้นมาทั้งจับทั้ง
ลบูผมชายหนมุอยางสนกุมอื แบบไมสนดวยวาเวลานีช้ายหนมุมสีหีนา
แบบใด ถาไมติดวาเปนหญิงชรา บางทีเขาอาจผลักเธอลมกลิ้งไปแลว
กไ็ด ลวนลามนะครบันัน่

“ครบั... ผมมาจากประเทศไทย” ชายหนมุพยายามปนยิม้สสูาว
สงูวยัทีก่ำลงัสงสายตานากลวัตอจากมอืไมอยไูมสขุนัน่ หนมุด ีๆ อยาง
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1 เขาจะเสียหมดไหมละนี่...โธ ถาเปนสาวสวยเขาจะไมวาเลย
“หรอืจะ แลวเธอชือ่อะไรละ” หญงิชราถามพรอมยิม้พราวราวกบั

แมวมองปลาทองในขวดโหล
ปลาทองสีดำสะดุงนอย ๆ อึ้งไปนิดกอนจะเลิกปนยิ้มฉับพลัน

“เรยีกผมวา รนิทร ละกนัครบั”
“รินทร หรือจะ” เสียงหัวเราะในลำคอกับแววตาพราวระยับ

ทำเอารินทรชักอยากปลอยเธอไวตรงนี้แลวรีบชิ่งหนีไปหาง ๆ โดยไว
“มาเทีย่วกบัแฟนหรอืมากบัครอบครวัละ” เธอยงัคงถามเรือ่ย ๆ ระหวาง
ที่เดินไปที่รถ

“ผมมาคนเดยีวครบั พอดมีธีรุะไมไดมาเทีย่วหรอก” รนิทรอยาก
เรงฝเทาใหไปถงึรถคนันัน้เรว็ ๆ เหลอืเกนิ แตหญงิชรากลบัเดนิออยอิง่
เหมือนถวงเวลายังไงพิกล

“ธรุะอะไรหรอื” เธอถามอยางใครร ูโดยไมสนใจวาจะเสยีมารยาท
ไหมกับคนที่เพิ่งรูจัก

รนิทรตองปนยิม้ใหเธออกีครัง้ “เรือ่งสวนตวัครบั ขอโทษทีบ่อก
รายละเอียดไมได”

“งัน้หรอื” สหีนาแพรวพราวของหลอนนิง่ลงทนัท ีคาดวาคงขดัใจ
ที่รินทรไมยอมบอกเหตุผล แตมันเปนสิทธิ์สวนตัวของเขานี่นาที่จะไม
บอกเธอ

เธอเงียบไปจนกระทั่งรินทรพาเดินมาถึงรถตูคันที่เคยชี้บอก ดู
ใกล ๆ ถงึรวูามนัตดิฟลมดำมดื โดยมคีนขบัรถทีใ่สชดุและแวนกนัแดด
สดีำนัง่รออย ูเหมอืนพรอมออกรถตลอดเวลาถาผโูดยสารครบตามจำนวน

เปนรถทองเทีย่วทีน่ากลวัพลิกึแฮะ เหมอืนพวกทีท่ำงานไมสจุรติ
ยงัไงพกิล

“ขอบใจทีม่าสงนะรนิทร” เธอยิม้หวานนาขนลกุใหชายหนมุ แลว
ยืน่มอืไปดงึประตเูลือ่นซึง่มนัไมยอมขยบัเลย ไมวาเธอจะออกแรงแคไหน





โดย... Finch

“ผมเปดใหครบั” รอนถงึชายหนมุผใูจดตีองยืน่มอืเขาชวย ประตู
ฝดกวาทีค่ดิเขาตองออกแรงนาดเูหมอืนกนั พอเปดออกไดรนิทรจงึเหน็
วาภายในตัวรถนั้นมีเบาะนั่งอยูแคตัวเดียวกับพื้นที่โลง ๆ ดานหลัง
ไมมีใครอื่นอยางที่หญิงชราอางถึงเลย เขาแปลกใจไดเพียงแวบเดียว
กร็สูกึถงึแรงกระแทกซึง่แรงพอจะสงเขาเขาไปในรถไดทัง้ตวั กอนประตู
จะปดลงทันทีแลวรถก็ขับออกไปอยางเร็วไมแพกัน

รนิทรขยบัตวัขึน้นัง่ หลงัจากกลิง้ไปกลิง้มาจากแรงเหวีย่งในการ
ออกตวัของรถต ู เขาสะบดัหนาไปทางประตรูถเพือ่ดวูาเกดิอะไรขึน้ แต
สิ่งที่พบก็ทำใหเขาตองถอยหลังไปติดตัวรถดานในแบบตองการใหหาง
จากสิง่นัน้ใหมากทีส่ดุฉบัพลนั

ปนกระบอกใหญในมือหญิงชรา หันลำกลองตรงมาที่เขาแบบ
พรอมเปาหวัดำ ๆ ของเขาใหกระจยุไดทกุเวลาแถมมสีแีดง ๆ เพิม่ขึน้
มาดวย

“นี่มันเรื่องอะไรกันครับ ทำไมคุณถึง...” เขาจับตนชนปลายไม
ถกูจรงิ ๆ วาทำไมหญงิชราถงึทำแบบนีก้บัเขา

หญิงชราขยับรอยยิ้มเหี้ยมนาขนลุกใหชายหนุมแบบตั้งใจ “ไม
ใชเรือ่งใหญอะไรหรอก แคลกัพาตวัเทานัน้เอง”

“ลกัพาตวั!” แคมาถงึทีน่ีว่นัแรก เขากเ็จอเรือ่งเกนิคาดพงุเขาชน
เสียแลว “ลักพาตัวผมไปทำไมกัน บานผมไมไดร่ำรวยขนาดจายเงิน
คาไถไหวหรอกนะ” คาเงนิเอเชยีถกูจะตาย

เธอจุปากแลวสายหนาขำ ๆ “ฉันไมตองการเงินคาไถหรอก
เปาหมายของฉนัไมจิบ๊จอยแบบนัน้ เพยีงแตเธอทำใจเสยีเถอะวาไมได
กลบัไทยอยางปกตแิลวละ” พดูแลวเธอกร็ะเบดิเสยีงหวัเราะอยางแมมด
หรอืนางมารราย ไมรลูะ รแูควาแสลงหหูนมุผมดำสดุ ๆ

“คุณจะทำอะไรผม” สายตาชายหนุมฉายแววครั่นคราม พลาง
ขยับตัวเขาไปเบียดตัวรถมากขึ้น
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1 “ไปถึงก็จะรูเอง” สายตาหญิงชราเหมือนกับสัตวรายจองเหยื่อ
สดีำตวันอยเขมง็ “นบัวาฉนัโชคดมีาก ๆ เลย เหยือ่ทีเ่ลง็ไวมาคนเดยีว
พอด ีฉนัจะไดไมตองกงัวลกบัเรือ่งวนุวายทีต่ามมาหลงัจากเธอหายตวัไป”

รนิทรกลนืน้ำลายอกึใหญอยางฝดคอ นกึสมเพชตนเองเหลอืเกนิ
ทีไ่มทนัระวงัเพราะเหน็เปนผหูญงิ และเธอกอ็ายมุากไมนาจะมพีษิสงอะไร
หรอืคดิรายตอใครจนเกดิเรือ่งไมคาดฝนแบบนีข้ึน้มา ซ้ำเรือ่งทีเ่กดิขึน้นี้
ดแูลวคงเปนเรือ่งอนัตรายตอชวีติเขามาก ๆ ดวยละ

“เหยือ่... คณุจะเอาผมไปทำอะไรกนัแน” รนิทรพยายามสงบใจ
ทีส่ดุเวลาถาม ทัง้ทีใ่จจรงิอยากพงุเขาไปแยงปนในมอืหญงิชราใจจะขาด
แตแรงกดดันที่เธอแผออกมาตลอดเวลาทำใหเขาผลีผลามไมได เขา
ชกัแนใจแลวสวิาหญงิชราคนนีไ้มไดเปนแคโจรลกัพาตวัธรรมดาแน

ใบหนาชราปรากฏแววอำมหิตขึ้นมาฉับพลันทำเอาคนเห็นถึง
กับสะดุง “เหยื่ออยางเธอไมจำเปนตองรู ออ แตรูไววา เธอจะไมมีลม
หายใจเหลืออีกแลวเวลากลับเมืองไทยเทานั้นละ... ถาไดกลับนะ” แรง
กดดันมากกวาเดิมแผออกมา พรอมคำพูดที่บอกถึงอนาคตอันเลวราย
ตอชายหนมุผใูจดี

รนิทรชกัเหงือ่ตก นีเ่ขากำลงัถกูพาไปฆา ถงึไมรวูาหญงิชราจะ
ใชวิธีไหนฆาเขาแตเจาหลอนเอาจริง ถาเขายอมอยูเฉย ๆ ไปจนถึงที่
ที่เจาหลอนตองการละก็ เขาไมรอดแน! รินทรจึงตัดสินใจจะพุงเขาไป
แยงปนในมอืเธอ แมมนัจะเสีย่งแตกย็งัมโีอกาสรอด เขาจองอาวธุในมอื
หญิงชราแบบไมวางตาเพื่อรอจังหวะ เมื่อคิดวาสบโอกาสเขาก็ขยับตัว
แตยงัไมทนัไดพงุเขาไปเขากต็องผงะออกมาแทน เมือ่สมัผสัถงึแรงกดดนั
ทีร่าวกบัจะบบีเขาใหหมดสต ิ เมือ่หญงิชราเอยคำพดูขึน้มาและเปนจรงิ
ตามนัน้

“อยาคิดขัดขืนดีกวานะรินทร ไมงั้นถาเธอถูกพวกงูพิษกัดตาย
เสยีกอนละก ็ฉนัคงเสยีดายแยเลย” หญงิชราพดูจบบางอยางในมอืเธอ





โดย... Finch

กท็อแสงสขีาวจาง ๆ  แลวงพูษิตวัใหญสีต่วักป็รากฏขึน้มาจากอากาศเขา
ลอมกรอบชายหนุมผมดำไว

“พะ... เพลท คุณเปนผูใชเพลทวจนะ” รินทรมองของในมือ
หญงิชราอยางตืน่ตะลงึ มนัคอืแผนโลหะสเีงนิมนัวาว กวางสองเซนตเิมตร
ยาวสามเซนตเิมตรครึง่ และหนาหนึง่มลิลเิมตร บนแผนตามมมุมลีวดลาย
คลายไมเลือ้ยทัง้สีม่มุ กลางแผนมรีปูดาวหาแฉก และทีก่ลางดาวหาแฉก
นั้นปรากฏรูปคัมภีร

หญงิชรายิม้อยางถกูใจ “นอกจากรจูกัเพลทแลวั ยงัรดูวยวาเปน
เพลทอะไร เธอทำใหฉนันกึเสยีดายมากขึน้ไปอกีแลวสทิีต่องเอาไปเปน
เหยือ่ แตทำไงได คนตางแดนทีเ่ดนิทางคนเดยีวมนัหายากเสยีดวย ทัง้
ทีเ่ธอนัน้ถกูใจฉนัมากแท ๆ” เธอพดูพลางถอนใจยาว พรอมกบัสหีนา
เสยีดายเหลอืประมาณขณะไลมองตามรางกายของชายหนมุ ซึง่มนัทำ
ใหรินทรคิดวา

โปรดอยามาเสยีดายเขาเลย เขายอมไปทำหนาทีเ่หยือ่อะไรนัน่
ดีกวาละนะ

“แตคนทีร่เูรือ่งเพลทกน็าจะเปนพวกทีใ่ชเพลทได... เธอมเีพลท
สนิะ” สายตาของหญงิชรามองมาอยางมงุรายมากขึน้ทกุท ีกอนจะขยบั
เขามากระชากคอเสือ้ของรนิทร “แขวนคอไวร”ึ สรอยเงนิเสนนอยทีค่อ
หนมุผมดำถกูกระชากออกมานอกเสือ้ แตสิง่ทีห่ญงิชราคดิวาเปนเพลท
กบัไมใชเสยีนี ่ “อะไรกนัหนิสดีำทีต่ดัเปนแผนแลวเอามาทำเปนจีห้รอก
หรือ ทำเอาฉันตกใจคิดวาเปนผูใชเพลทเสียอีก” เธอถอนใจยาวอยาง
โลงอกที่ชายหนุมตรงหนาไมมีอาวุธใดมาตอกรกับเธอ

“ผม... แคสนใจเรื่องเอเลเมนทเพลท หรือที่เรียกกันสั้น ๆ วา
E.Plate เลยหาอานตามหนังสือตาง ๆ ทำใหรูวา เพลทคือแผนโลหะ
ที่สามารถสรางสิ่งที่ผูเปนเจาของนึกคิดใหเปนรูปธรรมจับตองได และ
เพลทกม็อียสูีช่นดิ
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1 หนึง่คอื เพลทวจนะ ทีส่ามารถสรางสิง่ทีผ่ใูชตองการออกมาให
จบัตองไดทกุอยาง แตถาไปเจอกบัเพลทสายตรงกส็ไูมได อยางเชน ให
เพลทสรางดาบขึน้มาแตเมือ่เจอกบัดาบทีส่รางจากเพลทศสัตรา ดาบที่
สรางจากเพลทวจนะจะสไูมได

สองคอื เพลทวญิญาณ ทีใ่ชเรยีกสตัววญิญาณออกมารบัใช ไม
วาจะเปนสัตวที่มีอยูจริงหรือสัตวที่มีอยูในโลกจินตนาการ

สามคอื เพลทศสัตรา ทีส่ามารถสรางอาวธุตามผใูชจนิตนาการ
ได ไมวาจะเปนอาวธุทีใ่ชฟน ยงิ หรอืพวกระเบดิตาง ๆ

และสดุทายคอื เพลทธาตุ ทีม่คีนใชนบัตวับคุคลไดเลย เพราะ
เพลทธาตมุพีลงัสะทอนกลบัมหาศาล ถาคณุสมบตัผิใูชไมถงึกจ็ะทำให
ถงึตายได คนสวนใหญจงึไมใชเพลทธาตกุนั และแตละคนกใ็ชเพลทได
แคชนิดเดียวดวย ที่ผมพูดมานั่นถูกไหมครับ” รินทรยืดอกในความรูที่
เขาพอจะมีไมนอยในเรื่องที่เกี่ยวกับเพลท

“นาทึ่งมากจะ แลวก็นาเสียดายดวยที่เธอไมมีเพลทใชกับเขา
บาง ถาใหฉันเดาเธอก็คงหาเพลทมาบางแลว แตไมมีคุณสมบัติพอจะ
ครอบครองไดสนิะ” รอยยิม้เยย ๆ มอบใหหนมุผมดำอยางทีน่าเอางขูาง
ตวัขวางใสนกั เพยีงแตเขาไมกลาจบันะส ิกลวัมนักดัเอา

ชายหนมุถอนหายใจเฮอืกโตแลวนัง่คดิเงยีบ ๆ ความตืน่ตระหนก
ในเรือ่งทีเ่กดิขึน้ตอนนีห้ายไปหมดแลว เวลานีเ้ขาไมมทีางเลอืกอืน่ นอก
จากยอมทำตามไปกอนแลวคอยหาโอกาสหนทีหีลงั ซึง่รนิทรไดแตหวงั
วาทีท่ีเ่ขาถกูพาไปคงไมทำใหเขาตองออกแรงในการหนมีากนกั คดิได
แบบนัน้เขาเลยนัง่จองเจางพูษิตวัโตสีต่วัเปนการฆาเวลาระหวางถกูพา
ตัวไปยังจุดหมาย

กำแพงสขีาวสรางจากอฐิแขง็แกรงสงูราวยีส่บิเมตรและหนาเกนิ
หาเมตร ทอดตวัยาวไปสดุสายตาบนเนนิเตีย้ ๆ ตดัขาดสิง่ทีอ่ยภูายใน
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กำแพงออกจากโลกภายนอกไดเปนอยางด ีดานในมอีาคารหลงัใหญตัง้
เรียงรายอยางเปนระเบียบติดกำแพงสีขาวดานหนึ่ง ฝงตรงขามของ
อาคารเปนเนือ้ทีโ่ลงไรสิง่ปลกูสรางใด ๆ  ปลอยไวกวางกวาสนามฟตุบอล
สองสนามรวมกนั ในพืน้ทีโ่ลงกวางนัน้ถกูปกคลมุดวยไมตนเลก็ทีม่คีวาม
สงูจากพืน้ถงึยอดแคสองนิว้ ใบของมนัโตกวาเมลด็งาเลก็นอย แตกิง่กาน
เลก็ ๆ ของมนักลบัเหนยีวจนมอืเปลาไมมทีางดงึขาดจากตนได และถงึ
แมจะใชอาวธุกใ็ชวาจะตดักิง่เลก็ ๆ ของมนัขาดไดงาย ๆ ใบเลก็จิว๋ของ
เจาตนไมเวลานีม้องดเูปนสเีงนิหมน เนือ่งดวยบนฟากวางยามราตรนีีถ้กู
ปกคลุมไปดวยเมฆฝนดำทะมึน

ตนไมนอย ๆ เหลานี้เรียกวา วิญญาณกาลสีเงิน เปนตนไมที่
จะขึ้นปกคลุมอยูบนบริเวณที่มี ชีพจรปฐพี ปรากฏขึ้นสูผิวดินเทานั้น
และหลงักำแพงสงูสขีาวกค็อืสถานทีท่ีม่วีญิญาณกาลสเีงนิปกคลมุอยเูปน
ทงุกวาง แสดงใหเหน็วา ชพีจรปฐพใีนจดุนีม้คีวามเขมขนและกวางใหญ
มากเพยีงใด เพราะสวนมากจะมคีวามกวางไมเกนิยีส่บิเมตร หากแตหลงั
กำแพงสีขาวนี้กับมีเนื้อที่ไมนอยหนาสนามฟุตบอลสองสนามรวมกัน
ชีพจรในจุดนี้จึงเปนที่หมายปองของผูคนมากมาย ดินแดนที่เจาของ
จำเปนจงึตองตัง้กองกำลงัปองกนั เพราะหากถกูชงิกระแสชพีจรปฐพไีป
ไดละก ็จะทำใหดนิแดนนัน้ ๆ พนิาศไดในปเดยีว

ชพีจรปฐพคีอืพลงัของโลก สวนใหญจะเคลือ่นไหวอยใูตเปลอืก
โลกแตกม็จีดุทีข่ึน้สผูวิดนิ จดุทีช่พีจรเชือ่มตอกบัผวิดนิจะไดรบัพลงัจาก
โลกโดยตรง ทำใหกลายเปนดนิแดนทีอ่ดุมสมบรูณในทกุสิง่ ยิง่จดุชพีจร
ใหญเทาใดความสมบูรณ และความมั่งคั่งยิ่งเพิ่มทวีเปนเทาตัว จึงทำ
ใหดินแดนที่มีจุดชีพจรเล็ก หรือไมมีตางคิดหาวิธีการโยกยายกระแส
ชพีจรปฐพไีปสแูดนของตนขึน้มา มนัจงึทำใหทกุดนิแดนตองมกีองกำลงั
ปองกันจุดชีพจรของตนเอง กองกำลังเหลานั้นทรงฝมือยิ่งกวากองทัพ
ปองกนัประเทศเสยีอกี และอาคารทัง้หมดหลงักำแพงนีก้ค็อืศนูยบญัชาการ
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1 ทีพ่กัและสิง่อำนวยความสะดวกของกองกำลงัปกปองจดุชพีจรปฐพขีอง
แดนนีน้ัน่เอง

เมฆฝนดำทะมึนบนฟาเริ่มสงละอองฝนโปรยปรายลงสูพื้นดิน
ดานลาง เงารางสงูใหญสองรางอาศยัเงามดืจากทวิไมรมิทางเปนสิง่กำบงั
กายจากสายตาผตูรวจตราบนกำแพง กอนจะสงเสยีงบนเบา ๆ

“ตกจนได ฉนัไมชอบเลย มนัทำใหประสทิธภิาพการมองเหน็ของ
ฉันลดลง แคไมมีแสงจันทรก็แยแลวยังตองมาเจอความมืดจากเมฆฝน
เขาไปอีก ถาแกโดนลูกหลงจากพลังของฉันไปดวยก็อยาโวยละ” หนึ่ง
ในรางสงูใหญกอดอกพดูอยางหวัเสยีนดิหนอยกบัสภาพอากาศเวลานี้

อีกหนึ่งรางใหญยกมือขึ้นปาดน้ำออกจากหนากอนจะพูดเสียง
แหบ “ลกูหลงจากแกนะหรอื คงไมมโีอกาสหลงมาใสฉนัหรอก แคกนัไม
ใหโดนจากพวกโซลไลทก็หืดขึ้นคอแลวมั้ง กอนไดแจกลูกหลงใหใคร
ฉนัวานายคงไดไปแจกทีโ่ลกโนนกอนแลวละ”

“อยากจะปากแตกกอนเริม่งานใชไหม ดัก๊กี”้ น้ำเสยีงทีใ่หความ
รสูกึเยน็เหมอืนโดนรถน้ำแขง็คว่ำใสคนฟงดงัขึน้อยางมงุราย ผพูดูขยบั
มอืขางหนึง่แบบอยากลงมอืเดีย๋วนัน้ประกอบดวย แตคนเสยีงแหบทีถ่กู
เรยีกวา ดัก๊กี ้ตอบกลบัแบบไมมเีกรงกลวั พรอมเหตผุลทีท่ำใหตองเลกิ
หาเรือ่งกนักอน

“อยากทำแบบนัน้อยเูหมอืนกนั เสยีอยางเดยีวทีฉ่นัมหีนาทีอ่ืน่
ที่ตองทำใหลุลวงเสียกอน ไมอยากเปลืองแรงตอนนี้ แตถาเสร็จงาน
เมือ่ไหรกไ็มรงัเกยีจหรอกนะถานายยงัอยากมเีรือ่งกนัอกี” ถงึฟง ๆ แลว
เหมอืนการแกตวั แตอกีคนกพ็ยกัหนาเขาใจ

“ไวเสร็จเรื่องตรงหนานี้กอนก็ได ฉันรอได” วาแลวหัวเราะเยย
หยนันดิหนอย แลวเปลีย่นเรือ่งพดูทนัท ี “นายคดิวาหลงักำแพงนัน่จะมี
จุดชีพจรใหญกี่เมตร”
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“ไมร ูแตขอใหมนักวางสกัยีส่บิไมกส็ามสบิเมตรเถอะจะไดคมุกบั
ทีถ่อมาตากฝนหนอย ครัง้กอนฉนัอยากจะฆาใหหมดจรงิ ๆ สรางเขต
กัน้จดุชพีจรซะยาวเปนกโิล แตมจีดุชพีจรกวางแคหาเมตร บาฉบิ” ดัก๊กี้
นึกถึงแลวยังโมโหไมหาย การบุกไปชิงชีพจรปฐพีของแตละจุดจะไมมี
ใครรเูลยวามคีวามกวางใหญแคไหน เพราะสวนมากจะสรางเขตปกปอง
ใหญโตมาก เหมอืนเปนการเอาไวหลอกดนิแดนอืน่วาตนเองมจีดุชพีจร
กวางใหญมาก เขาจงึไดแตหวงัวาทีน่ีจ่ะไมสรางไวแคหลอกตา

“ฉนักห็วงัวามนัจะไมหลอกเหมอืนกนั” คนพดูเบนสายตาไปมอง
กำแพงแลวตองขมวดคิ้วแบบกลัวเสียเที่ยวยิ่งนัก

“วาแตมันไมชาไปหนอยหรือ จะตองใหรออีกนานแคไหนกัน
ยายแกนัน่” ดัก๊กีบ้นดงั ๆ พลางมองไปตามเสนทางสญัจรทีเ่วลานีไ้มมี
ยานพาหนะใดวิ่งผานทั้งน้ัน เพราะบริเวณนี้ตั้งหางจากชุมชนมากโข
ซ้ำเวลานีด้กึไมนอยแถมฝนยงัตกหนกัอกีดวย ทางทีเ่หน็เลยมองดวูงัเวง
แปลก ๆ เพิม่เขาไปดวย

“สงสยัคงหาเหยือ่ทีถ่กูใจไมไดมัง้ ยิง่เปนพวกเรือ่งมากอยดูวย
ทัง้ทีเ่ดีย๋วมนักต็ายแลวไมรจูะเรือ่งมากไปทำไม” คำนนิทาชาวบานอยาง
เบื่อ ๆ ทำใหรูวาชายสองคนนี้ตองรูจักคนที่พูดถึงเปนอยางดี แตแลว
ทัง้สองกร็สูกึเสยีวสนัหลงัขึน้มาทนัใด

“แหม นนิทาฉนักนัสนกุปากเชยีวนะ ดัก๊กี ้มารโต ไมมใีครบอก
หรอืวาการนนิทาสภุาพสตรลีบัหลงั มนัอาจทำใหอายสุัน้ได”

ทั้งสองสะบัดหนาฉับมาทางตนเสียงแลวก็เจอเขากับ อสรพิษ
ตัวใหญกวาอนาคอนดา มันอยูในสภาพพรอมงับหัวทั้งสองทันที ถามี
คำสัง่จากหญงิชราทีย่นือยขูาง ๆ มนั

“เหวอ อยาเลนบา ๆ นะ อามนีา” ชายทัง้สองรองเสยีงหลงขึน้
มา พรอมถอยหลงัใหหางจากเจาอสรพษิยกัษทีม่สีายตาไมเปนมติรตอ
พวกเขาเลย
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1 หญงิชราหวัเราะคกิคกัดวยทาทางสมเพชสองคนนัน่ไมนอย “ถา
ครัง้หนาฉนัไดยนิอะไรแบบนีอ้กี กเ็ตรยีมตวัลาโลกกนัไดเลยนะจะ” คำ
ลงทายเหมอืนจะนารกั แตแนละ ชายทัง้สองรกัไมลงหรอกเวลานี ้ทีจ่รงิ
แลวไมวาเวลาไหนทั้งสองก็ไมเคยนึกรักหญิงชราคนนี้หรอก

“วาแตไดมาหรือเปลาอาหารที่จะใหตอบแทนเจาตัวนั้น” ดั๊กกี้
ทำใจครหูนึง่แลวถามออกไปพรอมกบัมองไปรอบ ๆ เขายงัไมเหน็สิง่อืน่
ใดนอกจากหญงิชราชือ่ อามนีา ทีพ่วกตนรออยกูบังตูวัยกัษ

อามนีายกมอืขึน้ปดปากแลวหวัเราะคกิ ๆ ทีด่ัก๊กีค้ดิวาดดัจรติ
ที่สุด ถาเปนเด็กสาวทำมันคงไมนาคลื่นไสเทานี้ แตเขาจะโวยออกไป
คงไมดเีพราะหลอนรายกาจนกัถาโมโหขึน้มา เขาจงึทำเปนไมสนใจแลว
มองหาสิง่ทีถ่ามถงึแทน

“ระดบัฉนัแลว มนัจะไมไดมาไดอยางไรเลา” วาแลวเธอกย็ดือก
อยางภมูใิจ ผายมอืฝาสายฝนไปยงัเงารางสงูใหญสีเ่ทาทีค่อย ๆ เดนิเขา
มาใกลทัง้สาม พรอมลากชายคนหนึง่ตดิปากมาดวย

ดั๊กกี้กับมารโตมองเจาสัตวสี่เทาตัวใหญรูปรางคลายสิงโต มัน
กำลงัคาบคอเสือ้ชายหนมุผมดำไวแลวลากมาอยางสนใจมาก ๆ

“โอโฮ นอกจากหนุมแลวยังหนาตาดีมากดวย ชาวเอเชียละสิ”
มารโตเดินไปนั่งลงใกล ๆ แลวจับคางของชายหนุมเงยหนาใหดูชัด ๆ
“คุณชายที่ไหนหนีมาเที่ยวหรือเปลาละนี่ รสนิยมยังดีไมมีตกเลยนะ
อามนีา”

“แตเอาตัวมาแบบนี้คนที่มาดวยไมออกตามหากันวุนหรือ?”
ดัก๊กีไ้มอยากมปีญหาตามมาอกีนะ ไอคนทีม่องดดูแีบบนีไ้มนาจะมาคน
เดียวได ถามีคนติดตามเกง ๆ มาตามหาคงไมแคลวเปลืองแรงอีกแน
ซึง่เขาไมอยากออกแรงเพิม่สกัเทาไหรเลยจรงิ ๆ

“เขามาคนเดยีวจะ ฉนัไมทำอะไรแบบไมตรวจสอบกอนหรอกนา”
เธอวาเสยีงเบือ่ ๆ บางครัง้เธอกเ็บือ่นสิยัโงเลก็นอยของสองคนนีน้าดู





โดย... Finch

“ออื ไดงัน้กด็ ีวาแตมนัหนาตาดจีรงิ ๆ วะ” ดัก๊กีว้าพลางยกัไหล
ราวกับกำลังหยอกลอหนุมผมดำ

ดวงตาสีดำของชายหนุมมองสบแบบไมชอบใจนัก เขาไมปลื้ม
แมแตนอยกบัคำชมของมารโตและดัก๊กี ้ “เสยีใจดวยนะครบัทีผ่มเปนแค
คนธรรมดาไมใชคณุชายทีไ่หน รบัรองวาคาไถไมมจีายแน พวกคณุนัน่
ละเปนใครคิดจะทำอะไรกับผมกัน” ทั้งที่ถูกสิงโตคาบคอ และถูกเชือก
มดัไวอกีตางหาก แตเขายงัคงพดูไดอยางชดัถอยชดัคำ ไมแสดงอาการ
กลวัลนลานใด ๆ ใหเหน็เลย

“ขนาดถูกสิงโตคาบคอยังปากดีไดแบบนี้ นาสนใจไมนอยแฮะ
แตเสยีดายทีเ่ราคงตองจากกนัเรว็ไปหนอยนะ ไมงัน้คงไดเอาไปเลนสนกุ
อยางอืน่ไดอกีเยอะ” ดัก๊กีก้วาดตามองชายหนมุผมดำตัง้แตหวัจรดเทา
แลวออกทาทางเสยีดาย เลนเอาชายหนมุหนามานพรอมขนลกุชนัทัง้ตวั
ไมวาการเลนสนกุของดัก๊กีค้อือะไร ชายหนมุผมดำกข็อตดิปากสงิโตตอ
ไปแบบนีด้กีวา เพือ่สวสัดภิาพหลาย ๆ อยางของตนเอง

“เหยือ่ทีต่องใชกไ็ดมาแลว เราจะบกุเมือ่ไหรละ” มารโตละสายตา
จากชายหนมุผมดำไปทีห่ญงิชรา เธอกำลงัมองกำแพงสงูอยางตัง้ใจ “จะ
รอฝนหยุดกอนหรือเปลา”

“รอส ิอกีไมนานฝนกจ็ะหยดุแลว เมฆจางลงไปเยอะแลวนี”่ กลาง
ฟากวางเริม่มแีสงนวลของจนัทราสองจบัเมฆฝนราง ๆ แลว “ฉนัอยาก
เหน็นกัวาหลงักำแพงนัน่จะมทีงุวญิญาณกาลสเีงนิกวางใหญแคไหน หวงั
วาคงไมสรางกำแพงใหญโตกินเนื้อที่หลายกิโลเมตรไวแคหลอกแบบที่
อืน่หรอกนะ” เธอพดูเนอืย ๆ แตสายตาคาดหวงันาดู

มารโตหวัเราะนดิหนอย “นัน่ส ิครัง้กอนทีป่ระเทศอะไรนะจำไม
ไดแลว ทำกำแพงซะเกือบสิบกิโลเมตร แตขอโทษจุดชีพจรปฐพีกวาง
แคสบิเมตร เลนเอาเสยีเสนเลย” มารโตนกึถงึแลวยงัอารมณเสยีไมหาย
แนละ ทีใ่ดกต็ามทีม่จีดุชพีจรจะถกูสรางกำแพงลอมไวกนัผอูืน่มาชวงชงิ
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1 เพียงแตไมมีใครรูเลยวาแตละจุดนั้นมีขนาดเทาใด เพราะการมองจาก
บนอากาศจะมองไมเหน็ ไมรวูาเพราะเหตใุดหากไมยนือยบูนพืน้ดนิกจ็ะ
ไมอาจมองเหน็วญิญาณกาลสเีงนิได จงึไมมใีครรวูาจดุไหนเปนอยางไร
จนกวาจะไดเขาไปเห็นดวยตาตนเอง

รนิทรนัง่นิง่ ๆ  เหมอืนไมสนใจอะไร หากแตเขาตัง้ใจฟงทีท่ัง้สาม
คยุกนันาด ูและพอจะรแูลววา ทัง้สามกำลงัจะบกุเขาไปดานหลงักำแพง
สีขาวนั่น... แตวาหลังกำแพงนั่นมีจุดชีพจรปฐพีอยางนั้นหรือ ถามีมัน
จะกวางแคไหนนะดจูากกำแพงแลวคงกวางใหญไมนอย เขาชกัอยากเหน็
บางแลวสิ

สายฝนคอย ๆ หยดุลง เมฆบนฟากเ็ริม่กระจายตวัออก ปลอย
ใหแสงนวลตาสองลงพืน้ดนิอกีครา มารโต ดัก๊กี ้อามนีาตางขยบัยิม้ ขณะที่
แววตาแตละคนวาวราวกับสัตวรายที่เห็นเหยื่ออันโอชะ

“เอาละ ไดเวลาชวงชงิชพีจรปฐพแีลว เริม่เลยละกนั” หญงิชรา
ชูเพลทโลหะขึ้นเหนือหัว “ระเบิดแสง” สิ้นคำของเธอระเบิดลูกโตก็
ปรากฏขึ้นกลางฟา และแสดงอานุภาพดวยการสาดแสงสวางจนไมมี
สายตาใครทนได ทหารบนกำแพงตางหลับตาหนี มันจึงเปนโอกาสให
ผบูกุรกุกระโจนขึน้กำแพงทนัท ีขามทัง้ความสงูและลวดไฟฟาไปยนืบน
หลังคาปอมไดไมยากดวยฝเทาสิงโตสี่ตัว

กนของหนุมผมดำกระแทกหลังคาปอมอยางแรง จนทำใหเขา
ตองหลดุเสยีงรองโอดโอย พรอมกบัคลำกนตนเองวาช้ำไปแคไหนแลว

“โอย! เจบ็ชะมดั เจาสงิโตบานีล่งใหมนัด ีๆ หนอยไมไดหรอืไง
กนั เหน็ใจคนทีต่ดิปากอยบูางส”ิ หนมุผมดำบนอบุกอนจะเบนสายตาไป
ยงัสวนดานในกำแพง แลวดวงตาสนีลิของเขากต็องเบกิกวางแทบถลน
ซึง่มนัมสีภาพไมนอยหนา อามนีา ดัก๊กี ้มารโต เมือ่เหน็จดุชพีจรปฐพี
หลังกำแพงสูง

“พระเจา...” ทัง้สามคนสงเสยีงราวกบักำลงัละเมอ





โดย... Finch

วิญญาณกาลสีเงินกำลังเปลงแสงสวางสีเงินยวงเมื่อไดรับแสง
จนัทร หยดน้ำเลก็ ๆ  ทีย่งัคางอยตูามใบทำใหการหกัเหของแสงทวคีวาม
งามมากขึน้ไปอกีหลายเทา ภาพตรงหนาทำใหผทูีไ่ดเหน็รสูกึราวกบัหลดุ
เขาไปในดินแดนแหงแสงและอัญมณี ประกอบกับความกวางใหญของ
ทงุดวยแลว มนังดงามจนชายหนมุผมดำไมอาจหาคำใดมาเปรยีบเปรย
ความงามล้ำตรงหนาไดเลย

“จุดชีพจรใหญโตอะไรปานนี้ ไมแปลกใจเลยวาทำไมทวีปนี้ถึง
รงุเรอืงนกั” อามนีาสงเสยีงราวกบัคนจะหมดแรงมากกวาดใีจยงัไงพกิล

“ถาไดชีพจรในจุดนี้ไปละก็ ความหวังของพวกเราตองเปนจริง
ในเรว็วนัแน ๆ” ดัก๊กีแ้สยะยิม้ชมชอบอยางไมปดบงั

“นัน่ส ิชพีจรจดุใหญระดบันี ้คงทำใหความฝนของพวกเราเปน
จรงิไดในเรว็วนั แตในจดุทีใ่หญขนาดนีม้นัคงไมมพีวกกระจอกคอยปกปอง
แนนอน” มารโตชักขนลุก ความกวางใหญของจุดชีพจรระดับนี้เกิดมา
เพิ่งเคยเห็นเปนครั้งแรก และเขาแนใจเลยวาถาตองชวงชิงคงไมพน
ศกึหนกั ในเมือ่ทกุวนันีย้งัไมมใีครชวงชงิชพีจรในจดุนีไ้ดเลยนีน่า และ
มันก็จริงดังคาด

“ไมรวูาโงหรอืสิน้คดิกนันะ กลาบกุเขามาตรง ๆ  แบบนี”้ น้ำเสยีง
หนักแนนที่แฝงความสมเพชเล็กนอยดังขึ้น ซึ่งไมหางจากจุดที่พวก
ผูบุกรุกยืนตาคางกับความงามของวิญญาณกาลสีเงินมากนัก

แสงสปอตไลทสาดสองมายังรางผูบุกรุกทันทีทั้งที่ไมตองใชก็
ได แคแสงจากวญิญาณกาลสเีงนิกส็วางจนตาพราแลวแท ๆ ถงึไมตอง
นดักนัมารโต ดัก๊กี ้อามนีาตางกย็กมอืขึน้ปองหนากนัแสง แตชายหนมุ
ผมดำที่ติดปากสิงโตอยูไมมีมือที่จะยกขึ้นมาปองตากันแสง เนื่องจาก
โดนมดัอยแูถมยงัมสีงิโตคาบคอเสือ้อกีตวัดวย เขาจงึทำไดแคหลบัตาหนี
แสงอยางไว

อามนีาคอย ๆ ขยบัยิม้ยนิดทีีใ่หความรสูกึนาขนลกุกบัคนทีเ่หน็
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1 หลงัจากปรบัสายตาใหทนแสงไดแลว “ชางเปนการตอนรบัทีแ่ยเหลอืใจ
ไมรหูรอืไงวาแสงไฟพวกนีจ้ะทำใหความงามของวญิญาณกาลสเีงนิดอย
ลงไปขนาดไหน”

หนมุผมดำพยกัหนานอย ๆ เขาเหน็ดวยกบัทีอ่ามนีาพดู วญิญาณ
กาลสเีงนิจะเรอืงแสงสวยงามจากแสงของธรรมชาตเิทานัน้ ไมวาจะแสง
จันทรา สุริยา หรือสายฟา แตถาเปนแสงที่มนุษยสรางขึ้น พวกมันจะ
ไมดดูซบัแสงเหลานัน้ทำใหมองเหน็เปนแคทงุสฟีาเงนิหมน ๆ หาความ
งามไมเจอ และเวลานีไ้ฟทีถ่กูเปดกด็บัลงเพราะความสวางทีว่ญิญาณกาล
สีเงินสราง ทำใหในตอนนี้สามารถมองเห็นทุกอยางไดชัดเจน ก็ทุงมัน
กวางใหญเสยีขนาดนัน้นีน่า

“กเ็ขาใจละนะทีช่ืน่ชมความงามของวญิญาณกาลสเีงนิ แตกลา
จรงิ ๆ เลยนะ ทัง้ทีถ่กูลอมไวแบบนีย้งัมอีารมณชืน่ชมไดอกี” เพราะคน
พดูยนือยใูนสวนทีม่ดืเลก็นอยทำใหมองไมเหน็หนา แตเสยีงทีพ่ดูออกมา
มนัชางคนุหชูายหนมุผมดำเหมอืนเขาเคยไดยนิมาเมือ่ไมนาน ครัน้พอจอง
มองอยางตั้งใจเขาก็ตองอาปากคางเปนรอบที่เทาไหรของวันแลวก็ไมรู

นัน่มนัคนทีเ่จอหนาปราสาททองเทีย่วนีน่า
ชายหนมุรางสงูใหญผมสนี้ำตาลทอง ตาสฟีา สาวเทาออกมายนื

ประจนัหนากบัผบูกุรกุจากอกีฟากของหลงัคาปอม ดวงตาคมวาวจบัจอง
ผูบุกรุกอยางเอาเรื่อง

“พวกนายเปนคนของทีไ่หน จะยอมบอกด ีๆ หรอืจะตายกอน
ละ” หนมุผมดำคดิวามนัชางเปนขอเสนอทีไ่มนาพศิวาสเลยสกัทาง และ
สามผูบุกรุกก็คงคิดไมตางจากเขาหรอก

“สมองกลวงหรอืเปลา ไมไดรจูกักนัสกัหนอย อย ูๆ มาถามแบบ
นัน้คนทีย่งัสตดิเีขาคงบอกใหหรอก” อามนีาสงเสยีงขึน้จมกู ปรายตามอง
คนถามอยางเยอหยิ่ง

“แทนที่จะมาพูดไรสาระกันอยูได ลงมือเลยดีกวา ฉันอยากได
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ชพีจรจดุนีจ้ะแยแลว” ดัก๊กีอ้อกอาการกระหายใครไดทางสหีนาอยางปด
ไมมดิ

“อยาประมาทดัก๊กี ้ทีล่อมพวกเราอยมูพีวกทีใ่ชเพลทดวยแนนอน”
มารโตกวาดตาสำรวจอยางระมัดระวัง

“มนัมเีพลทแลวฉนัไมมหีรอืไงวะ” ไมพดูเปลาดัก๊กีค้วาแผนโลหะ
แผนนอยขึน้มาชกูอนใคร “หลบกนัใหดลีะไอพวกหนาโง ระเบดิ!” เพลท
โลหะในมือทอแสงวาบกลางดาวหาแฉกปรากฏรูปดาบไขวกันหนึ่งคู
ระเบดิจำนวนหลายสบิลกูปรากฏขึน้รอบตวัดัก๊กีท้นัใด เขาไมรอชาสะบดั
มือออกไปเร็ว ๆ กระจายมันออกไปรอบทิศ สงผลใหพวกกองกำลังที่
ลอมอยหูลบกนัวนุวาย

“ช ิ ใชเพลทศสัตรางัน้ร”ึ
ชายผมสนี้ำตาลทองดงึแผนโลหะออกมาจากอกเสือ้ “ปนกลหนกั!”

เพลททอแสงสวางวาบที่กลางดาวหาแฉกปรากฏรูปดาบไขวกันหนึ่งคู
เหมอืนของดัก๊กี ้พลนัปนกลหนกักระบอกโตพรอมแผงกระสนุยาวเหยยีด
กป็รากฏขึน้ในมอืคนเรยีก “เอาไปกนิซะ”

การสาดกระสนุของเขาไมสญูเปลาแมแตนอย ถงึจะเกบ็ผบูกุรกุ
ทัง้สามไมสำเรจ็ แตกก็ำจดัพวกสงิโตทีพ่าทัง้สามขึน้มาได แตตวัทีค่าบ
หนมุผมดำอยกูระโดดหลบกระสนุออกไปไกลลบิไดกอนจะถกูเกบ็พรอม
ตัวอื่น ๆ ทำใหหนุมผมดำรอดจากการมีรูพรุนไปดวย และมันก็ทำให
รินทรนึกขอบใจเจาสิงโตนิดหนอย

“เจาหนวยคมุกนันัน่ใชเพลทศสัตราเหมอืนแกเลยวะดัก๊กี”้ มารโต
บอกเมื่อเห็นอาวุธในมือฝายตรงขามแบบทาจะสนุกกันละ

“เชอะ ไมชอบใจเลยวะ แบบนีม้นัตองบาซกูาเลย” ดัก๊กีข้ยบัมอื
เพยีงนดิเจาบาซกูากระบอกใหญกม็าอยใูนมอืพรอมกระสนุ “เอาไปกนิ
บางนะเฮยี” กระสนุหวัจรวดพงุเขาหาชายผมสนี้ำตาลทองแบบลอ็กเปา
หมายมั่นเหมาะแลว
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1 “ดาบ” เขายืนอยางมั่นคงแลวสั่งเพลทของตนเองเสียงหนัก
ปนกลในมอืเปลีย่นรปูในเสีย้ววนิาทเีปนดาบยาวตามความตองการของ
ผสูัง่ สองมอืเขาจบัดาบมัน่แลวฟนออกไปตรง ๆ รศัมดีาบทะยานลิว่เขา
ผากระสนุหวัจรวดเปนสองซกี ทำลายสิน้ไปทนัใด เขาไมทิง้จงัหวะสาว
เทาวองไวเขาประชิดดั๊กกี้พรอมสงคมดาบเขาหาตรง ๆ

“โล!” จากบาซูกาเปลี่ยนรูปเปนโลแข็งแกรงฉับพลัน
เสยีงแสบแกวหจูากการปะทะกนัของโลหะทำเอาเจาสงิโตทีค่าบ

คอหนมุผมดำอยปูลอยเขารวงจากปาก ดทีีอ่ยสูงูกวาพืน้แคเมตรกวา ๆ
แตมนักท็ำใหเขากนกระแทกพืน้อกีครัง้ เจบ็จนน้ำตาปริม่ นกึคาดโทษ
เจาสิงโตอยูในใจ แตพอมันรูตัวก็กระโดดมางับใหมเร็วเกินกวาเขาจะ
กระดืบหนีไดทัน

อยาเทีย่วมาไลคาบคอคนอืน่ไดไหม ฉนัไมใชลกูสตัวเลก็ ๆ นะ
“มีดีแคนี้เองหรือ กระจอกแบบนี้ยังกลาบุกซึ่ง ๆ หนาโงไดโล

เลยนะพวกนายเนีย่” ชายผมสนี้ำตาลทองวาประชดใสดัก๊กีต้รง ๆ ขณะ
แลกฝมอืกนั

“ดาบ!” โลในมือที่ถูกฟนจนจะแตกเปลี่ยนฉับเปนดาบเลมหนา
หนกั แลวตรงเขาฟาดฟนกบัคนทีใ่ชดาบกอนหนาทนัที

สะเกด็ไฟลกูเลก็ลกูนอยกระจายไปทัว่จากการแลกดาบกนัของ
ผูใชเพลทศัสตราทั้งสอง ดั๊กกี้ฟนขนานพื้น คมพลังทำเอาหอใกล ๆ
พังทลายในขณะที่เปาหมายกระโดดหลบออกไปได แลวตอบโตกลับ
ดวยการฟนเขาใสหลายครัง้ รศัมพีลงัพงุเขามามากมาย ดัก๊กีไ้มกลารบั
ตรง ๆ เขาสาวเทาวิง่หนหีนาตัง้ คมพลงัจงึถลมพืน้ท่ีบนกำแพงพงัไป
อีกแถบ สงใหดั๊กกี้ตกลงไปดานใน คนผมสีน้ำตาลทองตามลงไปทันที
ทัง้สองลงไปแลกดาบกนัอกีครัง้ และเพราะมพีืน้ทีม่ากขึน้ทำใหการแลก
ดาบกนัดเุดอืดมากขึน้ไปดวย พกัเดยีวกส็รางความเสยีหายใหทัง้พืน้ที่
และสิง่ตาง ๆ ในบรเิวณใกลเคยีงพนิาศไปตาม ๆ กนั





โดย... Finch

“ดัก๊กีก้เ็กงใชยอยแฮะ” อามนีามองอยางทึง่ ๆ “มารโตใชโอกาส
นีเ้รยีกสตัววญิญาณของเธอออกมาเรว็ เราจะไดวางหมดุโยกยายชพีจร
ปฐพเีสยีท”ี หญงิชราหนัไปสะกดิมารโตใหเลกิสนใจการโชวหวาดเสยีว
ดานลาง แตกองกำลังโซลไลทคนอื่น ๆ ไมใหทั้งสองไดทำตามความ
ตองการงาย ๆ กระสนุทีร่ะดมยงิเขามาทำใหทัง้สองตองถอยหางจากกนั

“ยุงยากกันจริง” มารโตดึงเพลทออกมาจากเสื้อ เขาแขวนคอ
ไวแบบจี้หอยคอ “ออกมาแมงปองยักษ” เพลทเรืองแสงวาบกลางดาว
หาแฉกปรากฏรูปมังกรตะวันตกสยายปกอันเปนสัญลักษณของเพลท
วญิญาณ

แมงปองตวัเทาจระเขหาตวัปรากฏออกมาจากดวงแสงขางกาย
มารโต แลวตรงเขาจโูจมกองกำลงัโซลไลทแบบไมตองสัง่

“งั้นฉันแถมใหอีกนิดนะจะ” หญิงชราชูเพลทที่มีรูปคัมภีรขึ้น
มาบาง “ธนเูพลงิ” พอสิน้เสยีง เพลงิรปูธนเูปนรอยกป็รากฏขึน้รอบตวั
เธอ แลวมนักพ็งุเขาใสสิง่กดีขวางทกุอยาง

คนผมสนี้ำตาลทองหาจงัหวะถอยหางออกมาจากการปะมอืกบั
ดัก๊กี ้ เขาเหน็เพลทของอามนีากบัมารโตแลวกห็นกัใจไมนอย “คนหนึง่
เพลทวญิญาณ สวนยายแกนัน่เพลทวจนะงัน้หรอื ซ้ำยงัมพีลงัแขง็แกรง
มากเสียดวย”

“ชกัปอดแลวหรอืไง” ดัก๊กีย้ิม้เยาะกอนจะเปลงเสยีงทรงอำนาจ
“หอก” ดาบเลมใหญในมือเปลี่ยนเปนหอกยาวคมเพื่อชวยในการจูโจม
ระยะไกลทันที

ดาบในมือคนผมสีน้ำตาลทองวาดจากบนลงลางปดคมหอกให
หางออกไปแลวพุงเขาประชิด มือขางที่วางจับดามหอกไวแลวสงดาบ
เขาแทง แตดัก๊กีเ้อีย้วตวัหลบทำใหดาบเฉีย่วไปแคสขีาง กระนัน้กท็ำให
ไดแผลไมเลก็เหมอืนกนั

“ฉันกำลังคิดวา ควรจับเปนหรือจับตายดี กับพวกใชเพลทมา
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1 ระรานผอูืน่แบบพวกนาย” ไมพดูเปลาพลางสงยิม้นาขนลกุไปใหดัก๊กี้
ขณะที่ทุกคนตั้งหนาตั้งตาซัดกันเละ หนุมผมดำทำไดแคเพียง

นัง่ด ูนอกจากมอืถกูมดัอยยูงัมสีงิโตตวัใหญเกาะตดิหลงัอกี ทัง้ทีม่สีตัว
รายอยตูรงนีโ้ตง ๆ แตกบัไมมใีครชายตาแลมาเลยสกัคน แตละคนพงุ
ไปที่มารโตกับดั๊กกี้รวมอามีนาเขาไปดวย ถาเขาสงเสียงขอความชวย
เหลอืจะมใีครหนัมาใหความเมตตาเขาบางไหมนัน่ ในเมือ่เสยีงการปะทะ
ตาง ๆ ของอาวุธจากเพลทดังแสบหูกันแบบนี้ พลังทำลายที่ลอยขาม
หวัไปขามหวัมารวมทัง้บนิมาตกใกล ๆ หลายครัง้ สรางความขนลกุขน
พองใหหนมุผมดำไดไมนอย

 เขาอยากจะโกยไมเหลยีวหลงัไปจากตรงนีเ้สยีเตม็ประดา แต
ขอโทษ เขาคงแบกสงิโตตดิหลงัไปดวยไมไหวแนถงึจะแคตวัเดยีวกเ็ถอะ
เขาเลยตองจำใจนั่งลอเปารอลูกหลงมาซบสักลูกตอไป

รนิทรไมรวูาอามนีาจบัตวัเขามาเปนเหยือ่อะไร เขาไดแตหวงัวา
คงไมใชมาเปนเหยือ่ลกูหลงแถวนีห้รอกนะ ถาเปนงัน้จรงิมนัจะนาอนาถ
แคไหนเขาไมกลาคดิเลยละ วาแลวกต็องทำตวัลบี ๆ เขาไว

เพลทวจนะในมืออามีนาสรางทุกอยางที่เปนรูปธรรมออกมาให
เธอใชไดอยางงายดาย ไมวาจะเปน ลูกตุมเหล็กสิบลูก แทงหินแหลม
เปนรอย มดีซดัอกีไมรกูีโ่หล สตัวรายสารพดัสายพนัธ ุและนัน่แสดงให
เห็นวาอามีนามีความแข็งแกรงทางจิตระดับสูง เพราะการปรากฏของ
สิง่ทีเ่จาตวัคดิจะสมัพนัธกบัพลงัในรางคนนัน้ ๆ บางคนสรางไดแตของ
เลก็ ๆ แตบางคนสรางไดกระทัง่กองทพัสวนตวั

เพลททกุชนดิจะใชความแขง็แกรงทางจติของผเูปนเจาของเปน
ตัวกำหนดอำนาจ ความแข็งแกรงของสิ่งที่สรางมาจะมากหรือนอยแค
ไหน ขึ้นอยูกับจิตของผูสรางดวยเชนกัน ถึงจะเปนเพลทชนิดเดียวกัน
สรางอาวธุอยางเดยีวกนั แตความแขง็แกรงของอาวธุจะตางกนัในแตละ
บุคคล





โดย... Finch

มารโตวิ่งหลบหลีกการตอสูสุดดุเดือดมาที่รินทรกับเจาสิงโต
พอมาถึงเขาสั่งใหเจาสิงโตปลอยชายหนุม

“เพือ่ทีจ่ะไดมเีวลาในการวางหมดุโยกยายชพีจรปฐพ ีฉนัตองใช
สตัววญิญาณตวัใหญหนอยละ” มารโตจองชายหนมุตาวาว ซึง่รนิทรกค็ดิ
วา แลวมาบอกเขาทำไม “อาหารด ีๆ อยางแกคงทำใหมนัยอมฟงคำสัง่
ฉนัไดไมมากกน็อย”

หวัใจรนิทรกระตกุวบู หรอืวามารโตจะเอาเขามาเปนอาหารสตัว
วิญญาณ!

มารโตกำลังจะใชเพลทวิญญาณเรียกสัตววิญญาณที่เกินการ
ควบคุมของตนเอง จึงตองมีเหยื่อชั้นดีใหมันกินเพื่อแลกเปลี่ยนในการ
สัง่การมนัได และนัน่คอืเหตผุลทีอ่ามนีาลกัพาตวัเขามาทีน่ี่

“คิดจะเรียกอะไรหรือนั่น ถามันเกินตัวไปอาจโดนเลนงานไป
ดวยไดนะ คดิใหด ีๆ อกีครัง้กอนเถอะครบัคณุมารโต” รินทรพยายาม
ขอ ประนปีระนอม แตมนัไมไดผลเอาเสยีเลย เมือ่มารโตแสยะยิม้นาขนลกุ
มาใหเขา

“มันไมเกินไปหรอก โดยเฉพาะมีเหยื่อดี ๆ ใหมันกินดวยละก็
มนัจะเชือ่งทนัตาเหน็เลยละ” ไมพดูเปลามอืขวาชเูพลทวญิญาณออกมา
ดานหนา “จงออกมา ไคมีรา” พอสิ้นเสียง พลันบังเกิดแรงสะเทือนใน
อากาศ การตอสใูนจดุตาง ๆ หยดุชะงกัทนัท ีทกุสายตาตางมองมายงั
จุดกำเนิดแรงปะทะในอากาศซึ่งก็คือบริเวณที่มารโตยืนอยูนั่นแหละ

อากาศในจดุไมหางจากมารโตยนือยแูตกออกเปนรอยกวาง แลว
เทาใหญโตของสตัววญิญาณตวัหนึง่กย็ืน่ออกมา กอนทีท่ัง้รางจะกระโจน
ตามออกมาอวดความนาขนพองสยองเกลา ไคมีราตัวยักษกมลงมอง
มนษุยตวัจอยอยางเหยยีดหยาม แววตาทัง้สามคบูนหวัมงักร หวัสงิโต
หวัแพะฉายแววกระหายเลอืดซึง่คาดวาไมนานนีล้ะนองเลอืดเพิม่ขึน้อกี
ระดับแน
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1 “ไมไดการแลวเจานัน่เรยีกไคมรีามาใชไดเชยีวหรอื” คนตาสฟีา
ชักหนาเครงเครียด “แบบนี้ฉันคนเดียวคงรับมือไมไหวแลว”

“เรียกมาไดแตไมมีความสามารถพอจะสั่งไดหรอก ไมงั้นจะ
ตองเตรยีมเหยือ่มาสงัเวยมนัหรอื” น้ำเสยีงนมุนวลดงัมากอนทีร่างเจาของ
เสียงจะเดินมาถึงเสียอีก

“ทานองัเต” คนตาสฟีาตะลงึจรงิ ๆ  ทีค่นผนูีอ้อกมาเอง “อนัตราย
นะครับออกมาแบบนี้ อีกฝายเรียกสัตววิญญาณระดับสูงออกมาได...
เดีย๋วนะ เมือ่กีท้านบอกวาตองใชเหยือ่สงัเวย” คนผมสนี้ำตาลทองรบีหนั
หนาไปมองบรเิวณดานหนาเจาไคมรีา นอกจากคนทีเ่รยีกมนัออกมายงั
มชีายหนมุอกีคนถกูมดัอย ู “เดก็คนนัน้ทีเ่จอเมือ่กลางวนั”

“รจูกัหรอื การเบยีล”
“ไมรูจักหรอกครับ เปนนักทองเที่ยวที่เจอหนาปราสาทนะครับ

โชครายจริง ๆ ตองมาโดนลูกหลงแบบนี้” การเบียลจองมารโตอยาง
โกรธ ๆ ทีก่ลาเอาชวีติคนอืน่มาเปนเหยือ่เพือ่ใหตนสัง่การสตัววญิญาณ
ไดตามใจ แตกน็ัน่ละใครใชใหหนมุผมดำนัน่กลนืไปกบัความมดืจนเขา
ไมไดสังเกตเห็นตั้งแตแรกเลา ไมงั้นเขาคงไปชวยตั้งนานแลว “ทาน
อังเต ผมขออนุญาตใชพลังเต็มที่นะครับ” ชายหนุมผมสีน้ำตาลทอง
รูปรางประดุจนักรบโบราณกลาวอยางหนักแนน แววตาจับจองไปยัง
หนุมโชครายผูกำลังจะตกเปนเหยื่อสัตววิญญาณ

“ตามสบายเลยครบั” องัเตผายมอืเปนเชงิอนญุาต การเบยีลจงึ
พงุออกไปทนัที

ดานหนาสตัววญิญาณตวัยกัษ รนิทรไดแตนัง่อาปากคางแหงน
มองคอตั้งบา

“จงใหขายมือำนาจของเจาแลกกบัเหยือ่ทีอ่ยตูรงหนานี”้ มารโต
เปลงเสียงกราวใสสัตววิญญาณที่เขาเรียกออกมา

หัวสิงโตปรายตาไปดูมารโตนิดหนอยแลวสะบัดฉับมาที่หนุม





โดย... Finch

ผมดำ ตาทัง้สามคจูองเขมง็แบบสนใจในตวัเหยือ่ไมนอย ลิน้ยาว ๆ ยดื
ออกมาเลยีปาก ประมาณวาเหยือ่ตรงหนายัว่น้ำลายไดมากโข ฝายคน
เปนเหยือ่กก็ลนืน้ำลายเหมอืนกนั

“จะไมมใีครมาชวยฉนัจรงิ ๆ เหรอ” รนิทรพดูกบัตนเอง เขาควร
กรีดรองดัง ๆ ใหไดยินกันหลาย ๆ คน เผื่อใครจะใจบุญมาชวยเขา
บาง หรอืวาหาทางทำอะไรสกัอยางดวยตนเองกอนดหีวา เวลาคดิมอียู
ไมนานนกัเมือ่หวัไคมรีาทัง้สามพงุเขาใสเขาพรอมกนั

แคหัวเดียวเขาก็ตายแลวจะแยงกันทำไมละนั่น ใชกระเพาะ
เดยีวกนัไมใชหรอื... ทัง้ทีน่าทวีกิฤตมิาอยตูรงหนา รนิทรยงัมอีารมณขนั
คดิไปโนนไดอกี

“ชวย...” ตนเองกไ็ดเวย คอืประโยคทีร่นิทรกำลงัจะตะโกนออก
ไป แตมแีคคำวาชวยเทานัน้ทีห่ลดุออกจากปากได นอกนัน้กลนืหายไป
กับมือใหญแข็งแรงที่ควาเขาคอเสื้อของเขาเหวี่ยงลอยลิ่วไปดานหลัง
เจาของมือ ซึ่งการถูกกระชากคอเสื้อรัดเสียจนเสียงหายยังไมนาตกใจ
เทาการกระทำของคนที่ขวางเขาออกมา ก็ดานหลังพี่แกที่เขาถูกขวาง
ออกมานั้นมันหลุดจากกำแพงแลวนะสิ เวลานี้รินทรจึงลอยละลิ่วลงสู
พื้นที่มีความสูงไมนอยกวายี่สิบเมตร เขาควรจะสวดนะโมสักกี่จบดี
กระดกูถงึจะออกมาโชวนอกเนือ้นอยชิน้ทีส่ดุ

จะชวยสงไปเกิดใหมใหเร็วขึ้นก็ไมบอกนะครับคุณเจาหนาที่
โซลไลท ผมจะไดสวดมนตคอยทาไดทัน รินทรอดคิดขึ้นมาทั้งน้ำตา
ไมได
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1

Plate : II

หลงัของชายหนมุกระแทกเขาเตม็แรง กระนัน้มนักไ็มเจบ็อยาง
ทีเ่ขาคดิไวเมือ่สายลมออนเบา หากแตทรงอำนาจชวยพยงุการตกของ
ชายหนุมไวไดอยางดี กอนจะไดรับการชวยเหลือจากมือเรียวงามของ
คนผหูนึง่ทีย่ืน่มาชวยพยงุไมใหเขาลมลงพืน้ รนิทรเหลยีวไปมองเจาของ
มืองามที่แฝงความแข็งแกรงไวอยางลนหลามดวยความฉงน

เต็มสองตากับความงามอันเหลือเชื่อของคนที่ยื่นมือมาชวย
เขา ใบหนางามหมดจดประดุจเทพในแดนสวรรคประดับดวยเรือนผม
สแีพลทนิมั (สเีงนิยวง) และดวงตาคมสฟีาเทา ประกอบกบักลิน่หอมของ
หัวน้ำหอมชั้นสูง และเครื่องแตงกายที่คัดสรรมาเปนอยางดี มันทำให
รินทรตะลึงจนทุกอยางหยุดทำงานไปครูหนึ่งเลย

“ไมเปนไรนะ” น้ำเสียงสุภาพนุมหูที่เขาเอยถามออกมาอยาง
ใสใจ ทำเอารนิทรแอบเคลิม้เขาไปอกีอยาง

นี่เขายังอยูในโลกมนุษยใชไหม หรือวาเละแบบกระดูกออกมา





โดย... Finch

โชวนอกเนือ้ไปเสยีแลว และผนูีค้อืเทวดาทีม่ารบัเขาไปสวรรค
“เออ... ไมเปนไรครบั” กวาจะพดูเปนประโยคออกมาได รนิทร

ตองเรียกสติตนเองเสียหลายรอบ
คนผมเงนิยิม้งามใหเขาแลวสะบดัมอืเบา ๆ สายลมคมกรบิตดั

เชือกที่มัดอยูรอบตัวขาดหมดในพริบตา โดยไมทำอันตรายชายหนุม
ผมดำแมแตนอยขนาดรอยขาดที่เสื้อก็ยังไมมี และนั่นทำใหเขารูวาคน
ผนูีม้ากฝมอืเพยีงใด

“หลบไปทางโนนกอนเถอะ จะไดไมโดนลกูหลง” ไมพดูเปลาเจา
ตวัดนัชายหนมุผมดำไปดานหลงัตน “ฉนัเองกค็งตองลงมอืดวยเหมอืน
กัน จะปลอยใหการเบียลสูแบบหนึ่งตอสามคงจะเกินกำลังไปหนอย”
มือเรียวงามแตบงบอกความมีอำนาจสะบัดแผนโลหะที่คลองขอมือไว
เขามือ

คนผมเงินกระโจนเขาสูสนามรบที่กำลังดุเดือด เนื่องจากเหยื่อ
ถกูใครกไ็มรโูยนทิง้ไปตอหนาตอตา เจาไคมรีาเลยอาละวาดแบบไมเหน็
หวัใครทัง้นัน้แมแตคนทีเ่รยีกมนัออกมา

“นี่มันแยแลวนะ ทำอะไรเขาสักอยางสิมารโต!” อามีนาตะโกน
ออกไปสดุเสยีงแขงกบัเสยีงคำราม และเสยีงการถลมทลายในการสขูอง
การเบียลกับไคมีรา

อาวุธในมือการเบียลคือดาบยาวที่มีพลังทำลายรายกาจ มันจึง
ทำใหเขาตอบโตกับเจาไคมีราไดเกือบสูสีละ ทุกครั้งที่เขาฟนออกไป
สามารถสรางบาดแผลขนาดใหญใหเจาไคมีราได และทุกครั้งที่ไคมีรา
โถมพลงัเขาเลนงาน การเบยีลกลบัหลบหลกีไดทนัเสมอ เลยทำใหสตัว
วิญญาณสามหัวหงุดหงิดจนอาละวาดมากขึ้นไปอีก

“จะใหฉันทำอะไรไดเลาในเมื่อฉันควบคุมมันไมไดแลว เธอนั่น
แหละวางหมดุโยกยายจดุชพีจรไดบางหรอืยงั” มารโตหอบฮกั การเรยีก
ไคมีราออกมากินแรงเขามากกวาที่คิด
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1 “มเีวลาทีไ่หนเลา พวกโซลไลททีใ่ชเพลทไดมนัมฝีมอืกนัทัง้นัน้”
อามนีาเองกห็อบไมนอยหนากนั สิง่ทีส่รางออกมาลดจำนวนลงฮวบฮาบ
อยางธนูที่เรียกออกมาไดทีละเปนรอยเวลานี้เหลือแคไมกี่ดอก

ถึงเจาหนาที่โซลไลทจะไมไดมีเพลทกันทุกคน แตก็มีฝมือเกิน
พอทีจ่ะเกบ็ผบูกุรกุทีม่เีพลทจำนวนสามสีค่นแบบนีไ้ดไมยาก ฝมอืทีถ่กู
ฝกมาอยางดไีลตอนอามนีา มารโต และดัก๊กีใ้หมารวมตวักนัได สวนเจา
ไคมรีาการเบยีลกำลงัทมุสดุตวัในการตอนมนั

คนผมเงินสะบัดมือขึ้นโลหะแผนนอยในมือทอแสงวาบ ดาว
หาแฉกกลางเพลทปรากฏรูปตนยิกดราซิล แรงกดดันมหาศาลแผออก
มาจากรางคนผมเงนิในเสีย้ววนิาท ีมนันาขนลกุจนไคมรีาตองสะบดัหนา
ไปมองทนัใดแลวมนักต็องเบกิตาโพลง เมือ่มอืเรยีวชีต้รงไปยงัเจาสตัว
วญิญาณ

“ธนนู้ำแขง็” แลวเปลงวาจาแหงอำนาจ อากาศตดิลบแผออกไป
เปนวงกวางทันใด แลวรอบกายก็มีละอองน้ำเล็ก ๆ เกาะเกี่ยวกันเปน
แทงน้ำแข็งแหลมคมบิดเปนเกลียวจำนวนไมนอยกวารอยแทง “ยืน
เฉย ๆ การเบียล” เขาบอกพรอมธนูน้ำแข็งทั้งหมดพุงเขาใสไคมีรา
การเบียลยืนนิ่งตามคำสั่งทันที

แคน้ำแขง็ไมนาจะทำอนัตรายใด ๆ สตัววญิญาณระดบัไคมรีา
ได นัน่คอืความคดิแรกของรนิทรเมือ่ไดเหน็สิง่ทีค่นผมเงนิเรยีกออกมา
หากแตเขาเขาใจผดิถนดั น้ำแขง็ทีน่าจะถกูเพลงิจากหวัมงักรเผาไดทัง้
หมดกลบัทะลวงผานไปปกเขาทีร่างสตัววญิญาณไดแบบหาทีว่างไมเจอ
สวนการเบยีลยนือยางไรลกูหลงใด ๆ เฉยีดใกล

การควบคุมพลังสุดยอด!
ไคมรีาสงเสยีงกรดีรองอยางเจบ็ปวด คนผมเงนิไมรอใหมนัฟน

ตวั ธนอูกีรปูแบบหนึง่กป็รากฏออกมา เพลงิรปูธนจูำนวนไมนอยหนาเมือ่
ครซูดัเขาซ้ำเจาสตัววญิญาณโชคราย เผาเสยีเกอืบเกรยีมใหผบูกุรกุทัง้สาม





โดย... Finch

มองอยางตะลงึตาคางอาปากกวางจนแมงมมุแอบเขาไปชกัใยไดเลยละ
“ผะ... ผูใชเพลทธาตุหรือนั่น” หญิงชราตกใจจนทำอะไรไมถูก

เพราะผูใชเพลทธาตุที่แสนหายากสามารถบังคับธาตุตาง ๆ ในโลกได
ตามใจชอบมาอยตูรงหนาเธอ ใครจะไปคดิวามเีจาหนาทีท่ีใ่ชเพลทธาตุ
อยดูวย แถมผใูชเพลทคนนีย้งัทรงอำนาจและมากฝมอือกีตางหาก พวก
เธอคงคิดผิดเสียแลวที่มาทาทายจุดชีพจรปฐพีของที่นี่แบบไมหาขอมูล
ใหดเีสยีกอน

นอกจากจะเจอจดุชพีจรปฐพทีีใ่หญเหลอืเชือ่ ยงัไดเจอผใูชเพลท
ธาตทุีท่รงอำนาจอกีดวย สงสยัพวกเธอจะเหลอืแคชือ่กค็ราวนีล้ะ

ไคมีราบาดเจ็บทวีความดุรายขึ้นอีกหลายเทา ดวงตากระหาย
เลอืดจบัจองผทูีท่ำรายมนัเสยียบัเยนิ กอนจะโถมทัง้รางเขาใสพรอมเพลงิ
พวงดวยเขี้ยวเล็บเขาถลมคนผมเงิน

“ทานองัเต!” การเบยีลเหวีย่งดาบเขาใสแตถกูหวัมงักรงบัไวได
อกีสองหวัไมรอชาทีจ่ะเลนงานคนผมเงนิ

อังเตขยับมือเพียงนิด แทงหินแหลมขนาดใหญจำนวนมากพุง
ขึน้จากพืน้เขาลอมตวัเขา และมนักเ็ปนกำแพงทีเ่ลนงานสิง่มงุรายตอเขา
ไปในตัวพรอมกันดวย ถึงจะโดนแทงหินแหลมเสยไปหลายทีแตเจา
ไคมรีายงัไมสิน้ลาย มนัถมเพลงิใสองัเตทีอ่ยกูลางวงลอมแทงหนิแหลม
พริบตากอนที่เพลิงจะถึง แทงหินสวนหนึ่งแปรสภาพเปนกำแพงกัน
เพลงิในรปูครึง่วงกลมปองกนัเพลงิใหผสูรางเปนอยางด ีหนิแหลมสวน
ที่เหลือแปรเปนแทงหินหลอมเหลว แลวผูใชเพลทธาตุก็ปดฉากดวย
การปรงุซปุไคมรีา ซึง่คนทำคงไมคดิจะกนิมนัหรอกและคนดกูไ็มคดิกนิ
ดวยเหมือนกัน สัตววิญญาณตัวยักษละลายเละในแองหินหลอมเหลว
สรางความขนพองสยองเกลาใหผูบุกรุกไดมากขนาดสติบินไปแบบกู
ไมกลบัเลยนัน่ละ

‘เกงเหลอืเชือ่เลย นัน่หรอืผใูชเพลทธาต’ุ
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1 รนิทรกลนืน้ำลายอกึโตอยางยากลำบาก เกดิมาเขาเพิง่เคยเจอ
พวกเจาหนาที่โซลไลทเปนครั้งแรก เวลานี้เขายอมรับหมดหัวใจกับคำ
ล่ำลือที่วา โซลไลทคือหนวยที่นากลัวที่สุดในโลก มันไมเกินจริงแมแต
นอย ยิง่มคีนใชเพลทธาตไุดดวยมนัยิง่ทวคีวามนากลวันะนัน่

องัเตกำเพลทในมอืไวหลวม ๆ  หลงัจากเกบ็ไคมรีาเรยีบรอยแลว
เขากห็นัสายตามาทางผบูกุรกุทีย่นืหนาตาตืน่จากการไดเหน็โชวเกบ็สตัว
วิญญาณกันจะ ๆ ตา อังเตสาวเทาชา ๆ อยางนาเกรงขามเขาไปหา
พวกอามนีา เจาหนาทีโ่ซลไลททีล่อมพวกอามนีาอยตูางเปดทางใหเขา
โดยไมตองสั่งการใด การเบียลกระโจนลงมาจากกำแพงที่ขึ้นไปซัดกับ
ไคมีรามาชวยคุมเชิงอีกแรง

องัเตกวาดสายตาเยน็เฉยีบใสผบูกุรกุอยางไมคดิประนปีระนอม
ถึงอีกฝายจะมีคนชราอยูดวยก็ตาม

“พวกคุณเปนคนของที่ไหน” คำถามงาย ๆ ที่ถามผูบุกรุกทุก
คนและทุกกลุม แตคนถามที่แผแรงกดดันนากลัวใสตลอดเวลานี่สิที่ทำ
ใหแตละคนพดูไมออก

อามนีาหบุปากนิง่ ดัก๊กีก้มหนาหลบสายตา มารโตเบนหนาไป
ทางอืน่ กรยิาของผบูกุรกุสรางความขดัใจใหการเบยีลไดมากโข ดาบใน
มอืเปลีย่นเปนมดีซดัหลายเลมไดอยางไว แลวเขากข็วางเฉีย่วใบหขูอง
มารโตกับดั๊กกี้เปนการขูแบบเห็นเลือดละ

“จะบอกดี ๆ ตรงนี้หรืออยากเขาหองสอบสวนเสียกอนละ”
การเบยีลพดูพลางโยนมดีซดัทีเ่หลอือยใูนมอืสามสีเ่ลมเลน และพรอมจะ
สงไปปกหัวใครบางคนไดทุกเวลาดวย

อามนีาขยบัยิม้นอย ๆ แลวเงยขึน้มองคนขมข ู “ตายจรงิ หนาตา
รึออกดีแตกับชอบใชวิธีปาเถื่อนหรือนั่น ชางผิดกับรินทรเสียจริงเลย
นะคุณเจาหนาที่โซลไลท” พอพูดจบก็ปรายตาคมกริบมายังชายหนุม
ผมดำทีย่นืดเูหตกุารณทัง้หมดอยหูาง ๆ
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รนิทรสะดงุโหยงขนคอลกุชนัไมใชจากทีถ่กูอามนีาเอยถงึ แตเขา
รสูกึสงัหรณไมดตีางหาก

“โดนจบัทัง้หมดแบบนีแ้ลวยงัเลนลิน้ไดอกีหรอืยายแก” การเบยีล
วาใสตรง ๆ แรง ๆ เลยถูกฝามือคนงามซัดเขากลางหลัง ทำเอาหลุด
เสียงจากดังลั่น

“พดูจาใหมนัด ีๆ หนอยการเบยีล” องัเตหลิว่ตาดใุสแถมใหอกี
อยาง กอนกลบัไปทีก่ลมุผบูกุรกุ “ตองขอโทษทีค่นของผมปากไมด ีแต
พวกคณุเองกไ็มดเีชนกนัทีค่ดิจะมาโยกยายจดุชพีจรปฐพขีองทีน่ี ่หมดุ
โยกยายทีพ่วกคณุนำตดิตวัมาตองมปีลายทางรองรบั เพราะฉะนัน้เชือ่
ไดเลยวาพวกคุณมีองคกรใหญหนุนหลังอยูอยางแนนอน หรืออาจเปน
ประเทศใดประเทศหนึง่เลยกไ็ด ใชไหมครบั” นอกจากจะเปนคนรปูงาม
แลวความสามารถยังงดงามไรที่ติอีกดวย แตความงามเหลานั้นไมเปน
ท่ีตองใจผูบุกรุกทั้งสามเอาเสียเลยเวลานี้

“มใีครเคยบอกไหมวา ความฉลาดกท็ำใหตายได โดยเฉพาะคน
งามที่ฉลาดเกินจำเปน” อามีนาแสยะยิ้มเหี้ยม แลวตะโกนเรียกบาง
อยางออกมาสดุเสยีง

“มาเลยพวก อนัโนลลกิ ในแถบนีฉ้นัขอใชพลงัทัง้หมดเปดทางให!”
เพลทวจนะในมืออามีนาสวางวาบแลวแตกกระจายเปนผง

พรอมอากาศรอบกายเธอแผกลิน่อายความตายอนัหนกัอึง้ ออกมาสะกด
เจาหนาที่โซลไลทใหยืนทื่ออยูกับที่ไดเกือบทั้งหมด

“ทำอะไรแบบนัน้เดีย๋วกไ็ดตายกนัหมดหรอก!” ดัก๊กีต้วาดลัน่ เขา
ไมอยากตายไมวาจะดวยมอืพวกเจาหนาทีโ่ซลไลทหรอืพวกอนัโนลลกิ

“บาไปแลวหรอืไง” มารโตอยากตบพวกเดยีวกนัสกัรอยทแีลวสิ
อามนีาเชดิหนาขึน้อยางทะนง “ไหน ๆ จะตายแลวฉนัขอเอาไป

ดวยเยอะ ๆ เลยละกนั” หญงิชราไมสนแลววามนัจะเปนยงัไงตอจากนี้
ขอเพียงไมโดนดูถูกมากไปกวานี้เปนพอ
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1 ความหนาวยะเยอืกทีท่ำใหเลอืดในกายเปนน้ำแขง็ไดในพรบิตา
แผออกมาจากเงาดำกลมุเลก็ ๆ  หลายกลมุทีป่รากฏขึน้กลางอากาศ แลว
ขยายใหญขึน้จนเหน็เปนรปูรางชดัเจน ขายาวคลายแมงมมุหกขาตดิอยู
ทีร่างยาวคลายตัก๊แตนตำขาว หวัของพวกมนัยืน่ยาวเหมอืนมงักรโคโมโด
อันโนลลิกมีความสูงจากพื้นถึงหัวประมาณสามเมตรลำตัวยาวหาเมตร
จัดวาเปนสัตววิญญาณในความมืดที่นากลัวที่สุด เพราะอันโนลลิกกิน
ทุกอยางที่มีชีวิตเปนอาหาร สิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่ถูกมันกัดจะถูกดูดพลัง
ชีวิตกลายเปนซากแหงไมตางจากมัมมี่ในอึดใจ สวนสิ่งไมมีชีวิตถาถูก
กัดจะปนเปนผงทันที

กลาวกนัวาอนัโนลลกิ คอืกลมุกอนความกระหายใครไดไมสิน้สดุ
ของมนษุยทีร่วมตวักนัเปนสิง่ทีอ่ยใูนความมดื หากไมถกูเรยีกมาหรอืไม
ลอดออกมาตามรอยแยกมติกิจ็ะเปนแคกลมุกอนคลายหมอกดำ ๆ แต
เมือ่ขามออกมาทีโ่ลกมนษุยอนัโนลลกิจะมรีางเปนกลมุหมอกดำรปูสตัว
ประหลาด และรางทีเ่ปนหมอกนัน้ไมมอีาวธุใดทำลายได ตองรอจนกวา
มนักนิจนกลายรางเปนสิง่มชีวีติทีส่มัผสัไดจรงิ ๆ เสยีกอน อาวธุตาง ๆ
จึงจะใชกับมันได

แตกวาอันโนลลิกจะกินพลังชีวิตจนกลายเปนรางที่สัมผัสไดก็
ตองกนิคนอยางนอยหาสบิคนไปแลวนัน่ละ มนัจงึเปนสิง่ทีไ่มวาใครเกง
แคไหนกไ็มอยากเจอทัง้นัน้

“สิ้นคิดอะไรขนาดนั้น รูทั้งรูวาอันโนลลิกไมฟงคำสั่งใครทั้งนั้น
ถงึเปนคนทีเ่รยีกออกมากม็สีทิธิก์ลายเปนอาหารมนัได เลอืดเขาตาแลว
หรอืไงกนั” การเบยีลกดัฟนกรอด ไมคดิวาอกีฝายจะสตแิตกไปแลว

องัเตถอนใจเฮอืกใหญ หวัคิว้ขมวดมนุ “ใหทกุคนถอยออกไปให
หางแลวระวงัอยาใหมนักนิได”

“แลวเจาสามคนนัน่ละครบั” การเบยีลชีไ้ปยงัผบูกุรกุทัง้สาม ซึง่
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กวาจะจบัไดเสยีแรงไปมากโข จะถบีไปเปนอาหารอนัโนลลกิงาย ๆ ก็
เสียดายเล็กนอย

“คมุตวัไวหาง ๆ ละกนั ถาโชคดคีงหนไีปไดแตถาโชครายกไ็มพน
เปนอาหารของสิง่ทีเ่รยีกออกมาเองนัน่แหละ” องัเตไมคดิจะเหน็ใจทัง้สาม
แมแตนอย ทัง้ทีส่ามคนนัน้อยกูลางวงลอมอนัโนลลกิทีเ่รยีกออกมาเอง

ดวงตาโชนแสงสีเลือดจับจองชีวิตตาง ๆ อยางกระหาย สราง
ความหวาดกลวัใหเจาหนาทีโ่ซลไลทไดทัว่หนา กบัพวกทีใ่ชเพลทไดยงั
พอตอกรแบบถวงเวลาไดบาง กระนัน้กบัอนัโนลลกิคงตองพึง่ผใูชเพลท
ธาตแุลวละ ทัง้หมดตางมององัเตดวยสายตาฝากความหวงั ถกูแลวมแีค
ผใูชเพลทธาตเุทานัน้ทีส่ามารถฆาอนัโนลลกิในสภาพหมอกดำได

รนิทรยกมอืขึน้นวดขมบั นีไ่งละสงัหรณรายทีเ่ขารสูกึ อนัโนลลกิ
หกตวัตอผใูชเพลทธาตคุนเดยีว ถงึพลงัแหงธาตจุะใชฆาพวกมนัในสภาพ
หมอกดำได แตอังเตจะมีพลังมากพอที่จะเก็บทีเดียวหกตัวไดหรือ แต
ละตวัลวนดรุายแลวยงัเกงกาจแบบทีว่า ใหสกูบัผใูชเพลทตาง ๆ สบิคน
พรอมกันยังดีกวาสูกับอันโนลลิกตัวเดียวเลย

องัเตรดูวีาอนัโนลลกิทีย่งัเปนรางหมอกพวกนีต้งึมอืเพยีงใด แต
ในหนวยโซลไลทไมมใีครใชเพลทธาตไุดนอกจากเขานีน่า ถงึตองทมุพลงั
ทั้งหมดก็ตองปกปองทุกคนใหได คนผมเงินสะบัดเพลทเขามือ พวก
อนัโนลลกิหนัฉบัมาทางเขาทนัท ี ราวกบัพวกมนัรวูาใครคอืตวัอนัตราย
แววตามุงรายปนความรังเกียจฉายชัดในดวงตาสีเลือดขณะจองคนผม
เงินไมวางตา

เสยีงคำรามแสบแกวหดูงัประสานขึน้มาจากทัง้หกตวั เสยีงของ
มันเสียดแทงประสาทหูจนตองยกมือปดหูกันทุกคนไมเวนแมกระทั่ง
ผูบุกรุกทั้งสาม แตทางผูใชเพลทธาตุสิ นอกจากไมยกมือขึ้นปดหูยัง
เรียกสายลมออกมากอเปนกำแพงคมกริบเตรียมรับการจูโจมรอทาไว
แลว ไมรอชาองัเตเปดฉากถลมกอน เขาสงสายลมใบมดีเขาใสอนัโนลลกิ
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1 ทัง้หก แนนอนละวาไมมตีวัไหนรอรบัพลงัสงัหารนัน้หรอก ทัง้หกกระโดด
แยกไปตวัละทาง มสีองตวัทีต่รงเขาใสองัเต

คนผมเงินตวัดพลังออกไปรอบทิศเพื่อกักพวกอันโนลลิกใหอยู
ในขอบเขต หากแตชาไปเขากักไดแคสามตัว อีกสองวิ่งตรงเขาใสสิ่ง
มชีวีติอืน่แลว และหนึง่ตวักำลงัแสยะเขีย้วใสพวกทีเ่รยีกมนัออกมา คน
ผมเงินมองผานออกไปแลวถอนใจ เขาทำไดแคเชื่อในฝมือเจาหนาที่
โซลไลทคนอืน่ ๆ เพราะเขาคงออกไปชวยในเรว็ ๆ นีไ้มไดแน แคสาม
ตัวนี่เขาก็แทบกระอักแลว

ขาแหลมเหมอืนหอกทัง้หกขาพงุเขาไลตอนคนผมเงนิทีใ่ชสายฟา
และกรชิน้ำแขง็เขาโต อนัโนลลกิตวัหนึง่เขาชนซึง่ ๆ หนา อกีตวัคอย
กอกวนดานหลงั ตวัสดุทายหาชองวางเลนงานทเีผลอ พวกมนัฉลาดจน
เขาใชพลงัปองกนัอยางเดยีวไมได ไมอยางนัน้เขาคงไดหมดแรงตายกอน
พอดี

องัเตเรยีกธาตไุฟออกมาในรปูแบบดาบยาวสองมอืแลวกระโจน
เขาใสตวัทีใ่กลทีส่ดุ ดาบแรกวาดขนาบพืน้ตามดวยดาบสองฟนลงตรง ๆ
ตดัไดแตหางเจาตวันัน้ เพราะมนัโกยหนาตัง้ทนัททีีอ่งัเตปรายตาไปทีม่นั
อกีหนึง่ตวัวกมาดานหลงัยดืขาแหลมพงุเขาใส องัเตตวดัดาบฟนออกไป
ตัดขาของมันขาดกระเด็น แลวยกดาบอีกมือขึ้นมากันเจาตัวชอบเลน
ทเีผลอ มนัหลบไดและตรงเขามาอกี แคพรบิตาเดยีวดาบวกกลบัมาปก
เขากลางลำตัว สงผลใหเจาตัวชอบเลนทีเผลอลงไปชักดิ้นชักงอพลาง
กรีดรองปานจะขาดใจ อังเตไมรอชาที่จะหาอะไรสักอยางไปหยุดเสียง
แสลงหู ดวยการสงแทงเหล็กกลาพันดวยเพลิงหมื่นองศาปกลงไปบน
รางทีด่ิน้อยกูบัพืน้ใหสลายไปทนัใด

อนัโนลลกิสองตวัทีเ่หลอืเพิม่ความระวงัในการจโูจมมากขึน้ทนัที
ที่เห็นพวกของมันถูกพิฆาตอยางไมยากเย็น และมันก็ทำใหอังเตตอง
ระวังมากขึ้นตามไปดวย
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ดานนอกกำแพงลมเจาหนาที่โซลไลทที่มีเพลทตางพยายาม
โตกับอันโนลลิกสองตัวอยางเอาเปนเอาตาย ซึ่งพลังจากเพลทศัสตรา
และเพลทวจนะไมอาจทำอะไรมนัไดแมแตนอย ยิง่เปนอาวธุตาง ๆ ยิง่
เหมอืนเอาไปเททิง้น้ำจรงิ ๆ ทกุอยางทะลผุานตวัอนัโนลลกิทีย่งัเปนแค
หมอกดำไปหมด

“จะเอาไงดีครับคุณการเบียล อาวุธอะไรก็ทำรายมันไมไดนอก
จากเพลทธาตุ แบบนี้มันเหมือนรอเวลาตายอยางเดียวเลยนะครับ”
เจาหนาทีค่นหนึง่ชกัถอดใจ พลงัจากเพลทศสัตราของเขาสรางปนกลมอื
มาก็เปลาประโยชนเหลือเกินยิงออกไปเทาไหรก็ผานรางมันไปหมด

“บาเอย! หนึ่งตอสามในกำแพงนั่นทานอังเตก็แยแลว ถาตอง
มาสูกับพวกดานนอกนี่อีกก็คงไมไหวละ และคนที่ใชเพลทธาตุไดนอก
จากทานอังเตก็ไมมีแลวดวย... จะเอาไงดีโวย!” การเบียลตะโกนอยาง
คบัของใจ พวกเขาทำไดแคหนวีนไปรอบ ๆ แลวปลอยใหหวัหนาตนเอง
ออกไปสูตายคนเดียวเสียนี่ กระนั้นเพื่อไมใหอันโนลลิกมีกำลังเพิ่มขึ้น
จากการไดกินพลังชีวิต พวกเขาก็ตองรักษาชีวิตตนเองใหดีที่สุดละ...
วาแลวก็ใสเกียรหมาละ

เจาหนาทีห่ลายคนทีใ่ชเพลทวจนะซึง่สรางอะไรขึน้มากไ็ดใหเปน
รปูธรรม แตกไ็มอาจสรางพลงัธาตเุทาเทยีมเพลทธาตจุรงิ ๆ ได เพราะ
อยางนัน้พลงัธาตทุีเ่พลทวจนะสรางขึน้มาจงึฆาพวกอนัโนลลกิไมได แต
ก็พอปองกันไมใหมันเขามาทำรายได พวกเขาจึงพยายามถวงเวลาให
ไดมากทีส่ดุ

สำหรบัคนทัว่ไปแลวการเจออนัโนลลกิระยะเกอืบประชดิแบบนี้
ไมลมใสกส็ตบินิละ แตกบัรนิทรเขายนืแอบ ๆ ใหพนสายตาพวกมนัอยู
ในเงามดื แบบวามนัไมเหน็เขากร็อด ถาวิง่หนตีอนนีไ้มแคลวไดเปนเปา
ใหโดนไลกวดแน ๆ เขาขอหลบอยแูบบนีด้กีวา

ทางดานอามีนาที่ดูทาจะถูกกินกอนใครแตก็ยังรอดอยูได เมื่อ
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1 มารโตใชเพลทวญิญาณเรยีก การกอยลออกมาชวย แตดแูลวไมคอยได
เรื่องเทาไหร ทั้งสามคนพาสังขารโทรม ๆ หนีอยางทุลักทุเล แตก็มา
ตดิพวกโซลไลทอกีจนได

“คิดวาจะปลอยใหหนีไดหรือ” การเบียลชี้หนาทั้งสามดวยดาบ
เลมยาว กอนจะเปลีย่นเปนปนกลแลวกระหน่ำยิง่ใสอนัโนลลกิทีไ่ลหลงั
ทัง้สามมา แรงกระสนุผลกัใหถอยหางไปไดนดิหนอย กอนทีท่ัง้หมดจะใช
โอกาสนีโ้กยหนาตัง้ไปทางเดยีวกนั แบบไมไดตัง้ใจลอเปาเลยจรงิ ๆ แต
การวิ่งไปพรอมกันหลายคนแบบนี้ยอมถูกมองเห็นไดงายที่สุดเลยละ

“มาทางเดยีวกนัทำไมเนีย่!” ดัก๊กีห้นัไปวากสดุเสยีงใสการเบยีล
“ฉนัวิง่มาทางนีก้อนพวกแกนะโวย!” ทัง้ทีก่ำลงัวิง่หนาตัง้ แตกย็งั

อดไมไดทีจ่ะหนัไปตอปากตอคำ
“ทางออกกวางจะวิง่มากระจกุกนัทำไมไปหาง ๆ ส”ิ อามนีาวิง่

แบบลมืแก เธออยากถบีพวกหนมุ ๆ ทีว่ิง่เกะกะเธอเหลอืใจ ตดิแตวา
ขาไมวางเสยีนีไ่มงัน้โดนแน

มารโตไมวาอะไรทัง้นัน้ เขาหอบฮกั ๆ  จนแทบหายใจไมทนั เสยี
พลงัไปมหาศาลกบัการเรยีกไคมรีามาแบบไรประโยชนทีส่ดุ แลวเมือ่ครู
ยังเรียกการกอยลออกมาถวงเวลาใหพวกเขาหนีอีก รวมทั้งที่กำลังวิ่ง
ปอดบานในขณะนีด้วย เขาอยากจะเปนลมหนคีวามจรงิเสยีเหลอืเกนิ ถา
ไมกลวัวาจะไมไดตืน่อกีเลยละก ็คงรวงแบบไมรอใครไปแลว

การวิ่งรวมกันแบบไมตั้งใจของทั้งสี่คนดันเปนทางตรงไปยังจุด
ทีร่นิทรยนืทำตวัลบี ๆ หลบอยอูกีตางหาก หนมุผมดำตาถลนกบัเจาตวั
ยกัษทีไ่ลกวดทัง้สีม่าแบบตัง้ใจจะเขมอืบคนใดคนหนึง่ใหไดเปนอยางนอย

“อาว! ยงัอยตูรงนัน้อกีหรอืจะรนิทร นกึวาเธอหนไีปนานแลวเสยี
อกี” อามนีายงัมแีกใจทกัเขาอกีแนะ ทัง้ทีว่ิง่หนาตาตืน่ขนาดนัน้แท ๆ
ซึง่รนิทรไมปลืม้สกันดิเพราะมนัจะทำใหเจาอนัโนลลกิรวูามเีขาอยตูรงนี้

ทั้งสี่วิ่งผานเขาไปอยางรวดเร็วราวลมบาหมูพัดผาน แตเจา





โดย... Finch

อันโนลลิกดันไมผานไปเสียนี มันเบรกกึกตรงหนาเขาแลวแลบลิ้นเลีย
ปาก เหมอืนกำลงัมองอาหารจานเดด็ในชวงลดราคากไ็มปาน

หนุมผมดำนึกดาเจาสี่คนนั่นอยูในใจ โดยเฉพาะหญิงชรา เธอ
ชางเปนเทพธดิาเหีย่ว ๆ แหงความซวยของเขาจรงิ ๆ เขาอตุสาหทำตวั
เปนตกุแกแอบในรอยแตกของกำแพงแลวนะ อย ูๆ เอาไฟฉายมาสอง
เขาเฉยเลย นีเ่ขาตองพาตนเองไปแอบตอในทองอนัโนลลกิหรอืเปลานัน่
‘แนละ! ใครมนัจะไปอยากถกูกนิกนัละ’ สองเทาเรยีวยาวแสนภาคภมูใิจ
ออกวิง่เรว็จีป๋ระมาณวารถดวนขบวนไหนกแ็ซงไมไดเวย... เสยีเมือ่ไหร
แคเรว็กวาอนัโนลลกิจะขบหวัเขาไดเทานัน้แหละ และเพิม่ความบาอกีนดิ
ดวยการวิ่งไปทางเดียวกับเจาสี่คนที่วิ่งนำไปกอนหนานั้นดวย

แคไมถงึอดึใจรนิทรกย็ิง่แนใจวาอามนีาคอื เทพธดิาเหีย่ว ๆ  แหง
ความซวยตวัจรงิเสยีงจรงิรอยเปอรเซน็ตไมพลาดแน เพราะตอนนีต้รง
หนาเจาสีค่นทีเ่ขากำลงัเขาไปสมทบคอือนัโนลลกิสองตวั เจาสีค่นนัน่กเ็ริม่
ถอยหลงัแลวดวย ความเรว็ทีว่ิง่มาทำใหรนิทรเบรกไมอย ู เขาชนมารโต
เขาเตม็รกัสงผลใหชายรางใหญถลาพรวดไปดานหนา และความบงัเอญิ
ทีน่ากลวักเ็กดิขึน้ตอสายตาทกุคน อนัโนลลกิตวัหนึง่งบัเขาทีห่วัมารโต

“อาก!”
เสยีงรองโหยหวนดงัแคครัง้เดยีวแลวเงยีบไปตลอดกาล เมือ่ราง

หนมุแนนเหีย่วแหงเปนมมัมีด่วยเวลาไมถงึนาท ีอนัโนลลกิคายซากมมัมี่
ทิง้ รางหมอกมองดทูบึแสงขึน้มาเลก็นอย สายตามงุรายจบัจองอามนีา
ดัก๊กี ้การเบยีล และรนิทรแบบไมมทีางปลอยใหรอดไปไดแนนอน

“แก! ไอเดก็เวร แกฆามารโต” ดัก๊กีก้ระชากคอเสือ้หนมุผมดำ
พรอมตัง้ทาจะโยนออกไปใหพวกอนัโนลลกิกนิตามมารโตไปเสยีเดีย๋วนัน้

“หยดุนะ” การเบยีลความอืดัก๊กีไ้วไดทนักอนเขาจะโยนชายหนมุ
ผมดำออกไป “ทั้งหมดที่มันเปนแบบนี้ก็เพราะยายแกที่มากับพวกแก
ตางหาก เด็กคนนี้เปนผูเคราะหรายมากที่สุดดวยซ้ำ”
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1 เออ... ผมไมเดก็แลวครบัคณุการเบยีล เขาอยากจะตะโกนออก
ไปแบบนี ้แตอยาเพิง่ดกีวา กท็กุคนทำหนาเครยีดเสยีขนาดนัน้ เขาไม
ชวยเพิ่มความเครียดนาจะดีกวานะ

ดั๊กกี้ปลอยมือจากรินทร แตยังสบถใสอีกสองสามคำ “อามีนา!
จะเอาไงละทีน่ี ้เราไดตายกนัหมดจรงิ ๆ แน ไอคนผมเงนิทีใ่ชเพลทธาตุ
ไดยังติดอยูในกำแพงโนนดวย” ภายในกำแพงลมยังคงมองเห็นอังเต
กำลงัรบัมอืกบัอนัโนลลกิอกีสองตวั

อามนีาแคนหวัเราะนดิหนอยแลวฉกียิม้พราวแบบนาขนลกุ “ไม
ตองทำอะไรทัง้นัน้ แคตายดวยกนัทัง้หมดกพ็อ ยงัไงกม็คีนอืน่มาแทน
ทีพ่วกเราอยแูลว คดิวาคนทีท่ำงานลมเหลวอยางพวกเราจะมหีนาไปพบ
คนอืน่หรอืไง นาจะขอบใจฉนันะทีไ่หน ๆ  จะตายทัง้ทยีงัเอาเพือ่นไปดวย
เยอะแยะ”

ดั๊กกี้นิ่งไปชั่วครูอยางครุนคิด “เออ ก็ดี” แลวยิ้มกวาง “ถาเอา
ไปไดหมดทั้งหนวยจะดีมากเลยวะ”

“นี่พวกนาย” การเบียลไมรูจะดายังไงกับพวกที่ชั่วเกินเยียวยา
ตนเองเดอืดรอนไมพอตองหาทางใหคนอืน่เดอืดรอนไปดวยแบบเจาสอง
คนนี้

ถงึภายในกำแพงลมจะมศีกึหนกั แตองัเตยงัมแีกใจหนัไปสนใจ
เหตกุารณดานนอกบางเปนบางครัง้ แตทกุครัง้ทีป่รายตาออกไปเปนตอง
หนกัใจเพิม่ขึน้ เพราะทีด่านนอกเลวรายลงทกุท ีถงึตอนนีม้คีนถกูกนิไป
แลวสบิกวาคนเทานัน้ แตถาเขายงัจดัการกบัสองตวัตรงนีไ้มไดโดยเรว็
ละก ็คงไมพนตายกนัมากมายกวานีแ้น

ความเปนหวงคนดานนอกทำใหองัเตเกอืบพลาดหลายครัง้ ถา
ประสาทตอบรบัไมดจีรงิ เขาอาจกลายเปนอาหารอนัโอชะใหพวกมนัเปน
รายตอไปกไ็ด

‘ใจเย็นหนอยอังเต’ เขาบอกตนเอง นอกจากสองตัวตรงนี้แลว





โดย... Finch

ยงัตองออกไปเกบ็ทีด่านนอกอกี จะใหเสยีพลงัเปลา ๆ ไมได
คนผมเงนิสดูลมหายใจเขาเฮอืกใหญ เรยีกพลงัแหงธาตไุฟออก

มาในรูปรางพยัคฆสองตัวสงเขาลุยทันที การสรางพลังธาตุออกมาใน
รูปแบบที่มีความคิดไดดวยตนเองเปนการผลาญพลังมากโข แตอังเต
ไมมีทางเลือกจะใหเขามาตามการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วของอันโนลลิก
ทีเดียวสองตัวพรอมกัน เขายอมรับเลยวาไมไหว แตถาเปนเจาพยัคฆ
สองตวันัน่ละกไ็ลจีไ้ดสบาย

สตัวเพลงิสองตวัไลตอนพวกมนัไดแตกฆ็าพวกมนัไมได มนัทำให
องัเตรวูาเจาสองตวันัน่แขง็แกรงแคไหน เขาจงึทมุพลงัสรางบมูเมอแรง
คริสตัลขึ้นมา ตั้งทามั่นกลั้นลมหายใจแลวเขวี้ยงออกไปใสเปาหมาย
สดุแรง ความเรว็ของบมูเมอแรงไลกวดอนัโนลลกิไดยิง่กวาจรวดนำวถิี
เสียอีก กอนจะสะบั้นตัวแรกเสียยับเยินแลววกกลับมาฟาดฟนอีกตัว
ซ้ำยงัเลยไปแถมใหตวัดานนอกทนัททีีอ่งัเตปลอดเขตแดนพายอุอก แต
พลงัทีใ่ชในการทำลายไปแลวสองตวัเหลอืไมเพยีงพอทีจ่ะเกบ็ตวัทีส่าม
บูมเมอแรงจึงถูกทำลายเปนผงแทน

องัเตหอบฮกั ยงัเหลอือกีสามเจาตวัอยากลมใสนกัแตไมใชเวลา
นี ้ความจรงิแลวองัเตไมใชพวกทหารฝายตอสแูตแรกความอดึจงึนอยกวา
ผอูืน่ แตบงัเอญิวาเขาดนัใชเพลทธาตไุดเสยีนี ่ เขาจงึตองมาใชแรงงาน
อยทูีห่นวยโซลไลทแหงนี ้คนผมเงนิสดูลมหายใจเขาลกึ ๆ  แลวเรยีกพลงั
สายน้ำขึน้มา สรางเปนวอเตอรคตัเตอรเขาฟาดฟนใสอนัโนลลกิตวัทีเ่พิง่
กนิมารโตเขาไป จะเพราะความเรว็ของอนัโนลลกิเพิม่ขึน้ หรอืองัเตชกั
จะหมดแรง หรือทั้งสองอยางนั่นแหละที่ทำใหอันโนลลิกหลบหลีกได
อยางงายดาย แลวหนัคมเขีย้วไปทางคนผมเงนิอยางไมมคีวามเกรงกลวั
เลย มันแคกระโจนพรวดเดียวก็ถึงตัวคนผมเงิน เขี้ยวในปากกวางไม
รอชางับลงไปทันที

ถาเขาไมมีผาพันคอที่พันไวเพื่อกันอากาศหนาวละก็ อังเตคง
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1 ไมแคลวกลายสภาพเปนผหีวัขาดไปแลว แตในเสีย้ววนิาทกีม็อืของหนมุ
ผมดำควาเขาทีผ่าพนัคอไว แลวกระตกุหลบออกมาไดทนัฉวิเฉยีดกอน
ที่คมเขี้ยวจะไดสัมผัสเนื้อของเขา

ใบหนางามของคนผมเงนิพราวไปดวยเหงือ่ แถมยงัหอบหายใจ
จนตัวโยน

“ยังไหวหรือเปลาครับ” รินทรมองคนผมเงินใกล ๆ ก็รูแลววา
เขาใกลจะหมดแรงเต็มที

“ไมเปนไร ฉนัยงัไหวอย”ู มอืเรยีวงามยกขึน้ดนัรนิทรไปดานหลงั
บอกใหรวูา เขาจะยงัไมออกจากสนามรบทีน่ากลวัในเวลานี ้ ในมอืองัเต
เรยีกพลงัธาตไุฟออกมาในรปูแบบวงแหวนพรอมซดัออกไปทกุเวลา

วงแหวนเพลงิถกูขวางออกไปเหมอืนจกัร ถงึวงจะไมใหญนกัแต
พลงัทำลายลางนากลวัสดุ ๆ  เพยีงแคเฉีย่วเจาอนัโนลลกิกถ็งึกบัขาดเปน
ทอน แตวงแหวนเพลงิกส็ลายไปพรอมเจาตวันัน้ดวย

“เหลอือกีสอง” องัเตชกัเซนอย ๆ แคการยนืเขากเ็ตม็กลนืแลว
แตเขายงัคงเรยีกพลงัธาตดุนิในรปูแบบหอกแหลมหลายสบิแทงออกมา
“เอาไปกนิซะ” เขาสะบดัมอืออกไปเรว็ ๆ แทงแหลมทัง้หมดพงุสเูปาหมาย

แทนทีอ่นัโนลลกิทัง้สองจะหลบ มนักลบัพงุเขาหาอามนีากบัดัก๊กี้
แลวงับทั้งสองคนขึ้นมาใชเปนเครื่องมือฟาดแทงหินแหลมทั้งหมด สิ่ง
ทีเ่กดิขึน้ไวเกนิกวาทีใ่ครจะเขาไปชวยทัง้สองคนไดทนั เหน็อกีททีัง้คกู็
กลายเปนซากแหงติดปากอันโนลลิกไปแลว

“บาจรงิ! นีพ่ลงัของฉนัออน ขนาดถกูทำลายไดงายแบบนัน้แลว
หรอื” เจาตวับน พลางยกมอืขึน้ตบหนาเพือ่เรยีกสตทิีเ่ริม่บนิออกจากราง
เพราะความเหนื่อยลา

องัเตกำเพลทในมอืแนน เขาจะเรยีกพลงัธาตไุดอกีสกัครัง้ไหม
ในเมื่อเวลานี้เขาแทบจะครองสติไวไมอยู วันนี้เขาผลาญพลังฝนใชไป
เกินขีดจำกัดของคนที่ไมใชฝายประจัญบานแลว





โดย... Finch

“ทานองัเต!” การเบยีลกระโจนเขามาหา เจาหนาทีค่นนีร้ดูวีาขดี
จำกดัขององัเตมแีคไหน

“ทาจะแยแลวการเบียล ฉันเรียกธาตุใดธาตุหนึ่งออกมาไมไหว
แลว” องัเตบอกเบา ๆ ใหเขาลยุกบัคนใชเพลทสกัสบิคนยงังายกวาลม
อันโนลลิกสักตัวเลย การดึงธาตุบริสุทธิ์ออกมานั้นตองใชจิตมากกวา
หลายเทานัก

สีหนาของการเบียลซีดลงไปอีกมากมาย กอนจะหันไปสั่งกอง
กำลงัโซลไลท “ตรงึมนัไวใหไดกอน แลวใครทีใ่ชเพลทไดใหมาลองใชเพลท
ธาตขุองทานองัเตหนอย” คำสัง่แรกของการเบยีลไดรบัการตอบรบัและ
ปฏิบัติทันที แตคำสั่งที่ตามมาอีกหนึ่งนี่สิไมมีใครที่ใชเพลทไดยอมทำ
ตามสกัคน

แนละ เพลทธาตบุงัคบัยากยิง่นกั ใชวาเรยีกพลงัธาตอุอกมาแลว
จะใชไดทีไ่หน สวนใหญเรยีกออกมาแลวพลงัจะเลนงานคนเรยีกนัน่แหละ
คนทีบ่งัคบัไดในโลกนีจ้งึมอียแูคเพยีงหยบิมอื เพราะอยางนัน้คนสวนใหญ
จึงใชเพลทศัสตรา เพลทวิญญาณ เพลทวจนะ เพลทสามประเภทนี้ใช
งาย พลังสะทอนกลับสูผูใชแทบไมมีถาไมใชจนเกินตัว แตเพลทธาตุ
ไมใช แคเรียกธาตุออกมาก็มีสิทธิ์ตายไดถาพลังในรางไมแกรงพอที่จะ
ควบคุม

การเบยีลกวาดตามองเจาหนาทีโ่ซลไลททีใ่ชเพลทได ทกุคนตาง
หันไปลุยเละกับอันโนลลิกราวกับเปนการบอกใหรูกลาย ๆ วา ไอตัว
หมอกดำนากลวันอยกวาเพลทของทานองัเตเยอะเลยละครบั การเบยีล
จะไปวาพวกเขากไ็มไดในเมือ่เขาเองกไ็มกลาแตะเหมอืนกนั

“ชวย ๆ กันยันไวสักหานาทีนะการเบียล ขอเวลาฉันฟนพลัง
หนอย” แคยนืเององัเตกเ็ซจนขาปด กระนัน้เขายงัคงเคนเสยีงบอกออก
ไปอยางหนกัแนน

“ครับ” นอกจากเชื่อมั่นวา หัวหนาของตนตองเคนพลังออกมา
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1 จนหยาดสดุทายเพือ่ปกปองทกุคนแลว เขายงัเชือ่วาเจาหนาทีท่กุคนตาง
ยอมตายเพือ่ถวงเวลาใหองัเตฟนพลงัได เขาจงึไมรอชาโดดเขาไปรวม
วงกับคนอื่นที่สวนใหญจะวิ่งหนีหนาตั้งซะมากกวา กระนั้นเขาก็วาใคร
ไมไดเขาเองกว็ิง่หนาตัง้ไมแพคนอืน่ ๆ เหมอืนกนั

อังเตมองแลวอนาถใจไมนอย ลูกนองคนสนิทของเขาเสื่อม
คณุภาพไดไมนอยหนาเจาหนาทีโ่ซลไลทคนอืน่ ๆ ในเวลานีเ้ลยจรงิ ๆ

หนมุผมดำเหน็เจาหนาทีห่นวยทีไ่ดรบัการยอมรบัวาเจงทีส่ดุใน
ประเทศในเวลานี ้มนัทำใหมมุปากของเขากระตกุ เหนือ่ยใจอยางทีไ่ม
เคยเปนมากอน ความนาเกรงขามกอนหนาหายไปไหนหมด หรือถึง
กำหนดหมดอายพุอดลีะนัน่ เขาถอนใจเฮอืกใหญแลวหนัไปสะกดิองัเต

คนหนาสวยหนัมามองพรอมสหีนาฉงน
“นายยงัอยตูรงนีอ้กีหรอื มนัอนัตรายนะหนไีปเรว็ อยแูถวนีเ้กะกะ

ทำอะไรไมไดกอ็ยามาเสีย่งตายดวยเลย” องัเตไมวาเปลายงัผลกัเขาออก
ไปหาง ๆ อกีตางหาก

รินทรเขาใจวาเขาหวงไมอยากใหมาเสี่ยงตายไปดวย แตการ
พูดนี่สิมีปญหานิดหนอย ชางเถอะ เพราะเขายังมีธุระอยูแถวนี้ ไมงั้น
คงเปดแนบไปเสียกอนแลว

“คอืวา... ผมขอผาพนัคอของคณุไดไหม แลวผมจะเกบ็เจาสอง
ตวันัน้ให” รนิทรพดูพลางชีม้อืไปทีอ่นัโนลลกิ พวกมนักำลงัเลนไลจบักบั
เจาหนาที่โซลไลทอยางสนุกเสียเต็มประดาในสายตาของเขา

องัเตมองคนผมดำราวกบัเหน็ตวัประหลาดกไ็มปาน กอนจะสาย
หนา “เธอใชเพลทธาตไุดหรอื ถงึพดูออกมาแบบนี”้ ไมใชองัเตคดิจะดู
ถกูคนตรงหนา แตรนิทรไมมลีกัษณะของนกัสแูมแตนอย ดยูงัไงกน็าจะ
เปนแคคนธรรมดาทีท่ำงานนัง่โตะหรอืไมกย็งัเรยีนอย ูถงึหนาตาจะหลอ
มากกเ็ถอะ ไมมแีวววาจะเปนพวกใชแรงงานไดเลย

“ผมใชเพลทธาตุไมไดเหมือนคนอื่นนั่นแหละครับ แตผมมั่นใจ





โดย... Finch

วาเกบ็พวกอนัโนลลกิไดแนนอน” รนิทรพดูพลางสงยิม้งามนาเชือ่ใจไป
ใหคนผมเงิน

ดวงตาสฟีาเทาหรีล่งอยางออนใจกบัคนไมประมาณตนในความ
คิดของเขา “ถาใชเพลทธาตุไมได ก็อยาออกไปตายเปลาเลยหลบอยู
ตรงนีแ้หละดแีลว” วาแลวกเ็ลกิสนใจ หนักลบัไปยงัความวนุวายบนทงุ
วิญญาณกาลสีเงินใหมอีกครั้ง

รนิทรจบัชายผาพนัคอแนน “ขอรองละครบั ใหผาพนัคอผมเถอะ
ไมงัน้ผมอาจขอมากกวานี ้นะครบัคณุองัเต” รนิทรชอนสายตาออนวอน
แบบลกูหมาทีก่ำลงัจะถกูลอยแพใสคนผมเงนิ

ทัง้ทีเ่รือ่งคอขาดบาดตายกำลงัเกดิขึน้ตรงหนา แตเจาอดตีเหยือ่
ไคมีรากลับมาขออะไรที่มันไมเกี่ยวกันเลยเสียอยางนั้น ซ้ำยังทำหนา
จรงิจงัแบบนารกันาสงสารใสเขาเสยีอกี

คนผมเงนิถอนใจยาว “จะเอากเ็อาไป” พดูจบกป็ลดผาพนัคอยืน่
ให

รินทรยิ้มกวางอยางนามองสุด ๆ ใหคนผมเงิน “ขอบคุณมาก
ครบั” เขาสะบดัพึบ่เดยีวผาพนัคอในมอืหายวบัไปตอหนาตอตา นัน่ทำ
ใหอังเตหลุดสะดุง

ผาพนัคอของเขาหายไปจากมอืคนผมดำไดยงัไง มายากลหรอื
ผูใชเพลทวจนะ... แตเมื่อครูไมมีแสงจากการใชเพลท และก็ไมไดออก
คำสั่งใด ๆ ดวย ความกังขาปนระแวงฉายชัดในดวงตาสีฟาเทา หาก
แตหนุมนอยผมดำหาไดสนใจไม เขาสนใจพวกหกขาที่กำลังเลนไลจับ
(ในสายตาเขา) กบัพวกเจาหนาทีโ่ซลไลทมากกวา

รนิทรยืน่มอืซายออกไปดานหนา แลวกลาวดวยเสยีงหนกัแนน
“จงออกมาศัสตราที่ดีที่สุดของขา”
บรเิวณกลางอกของชายหนมุบงัเกดิแสงสดีำทอออกมาเรอืง ๆ

ครูหนึ่ง อังเตรูสึกเหมือนรอบกายเต็มไปดวยความวังเวงอันนาขนลุก
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1 กอนหมอกดำกลุมหนึ่งจะปรากฏขึ้นยังมือของชายผมดำที่ยื่นออกไป
หมอกในมอืแปรรปูเปนอาวธุตามทีร่นิทรตองการ แตอาวธุในมอืของเขา
มนัทำใหองัเตอยากจบัหวัชายหนมุผมดำไปโหมงวญิญาณกาลสเีงนิให
ตายเสียเต็มประดา

ไมงามขดัมนัเงาวบัผกูแผนยางยดืตดิไวอยางแนนหนา โชวกนั
เดนหราในมอืของชายหนมุผมดำ ถานัน่คอือาวธุทีด่ทีีส่ดุดงัวาละก ็จบ
ศกึตรงนีเ้มือ่ไหร เขาอาจตองสงหนมุคนนีไ้ปตรวจสอบเรือ่งจนิตนาการ
กันสักหนอย

“เออ... อยาหาวาฉันดูถูกเลยนะ นายคิดจะเอาหนังสติ๊กนั่นไป
สกูบัอนัโนลลกิยงัไงร”ึ อา เขาอยากไดยาดมสกัหลอดตอนนีเ้ลย

รนิทรฉกียิม้แฉงทาทางภมูใิจเตม็เปยม “ไมรอูะไรซะแลว นีน่ะ
อาวธุชัน้อองของผมละ” องัเตสงสหีนาไมเชือ่ ตอใหอมพระประธานมา
พดูกไ็มเชือ่ ถาเจาหนงัสติก๊นัน่คอือาวธุชัน้ออง งัน้พลงัจากเพลทของเขา
ไมเซียนแลวเรอะ “ถาไมเชื่อละก็ ดูนะ” ลูกกลมสีดำดาน ๆ วางลงใน
แผนยาง ดงึสายยางยดืใหตงึ จากนัน้กป็ลอยเขาใสเปาหมายในพรบิตา
และ...

ตมู!!
เกิดระเบิดดังสนั่นเมื่อกระทบเขากับตัวอันโนลลิก มันไมใชแค

การระเบดิธรรมดา เพราะหลงัการระเบดิมแีทงเหลก็กลายาวหลายเมตร
พนัดวยอกัขระสทีองเปนสบิแทงซดัเขาปกอนัโนลลกิโชครายตวันัน้ มนั
กรีดเสียงรองอยางเจ็บปวดดิ้นพลานอยูที่พื้น

“เปนไปไดยงัไง นัน่ไมใชพลงัจากเพลทธาต ุแตทำไมถงึทำราย
อนัโนลลกิไดละ!?” ตวัตนของคนผมดำยกระดบัความนากงัขาในใจองัเต
มากขึ้นอีกหนอยแลว

อันโนลลิกอีกตัวเปลี่ยนเปาหมายจากพวกที่กำลังวิ่งหนีมาทาง
หนมุผมดำทนัท ีมนัคำรามขมขวญัแลวกระโจนครัง้เดยีวเขาประชดิตวั


