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เรื่องราวและตัวละครในเล่มนี้เป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บุคคล หรือสถานที่จริงใด ๆ ทั้งสิ้น



ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

อะแฮ่ม ๆ หนึ่ง สอง สาม สี่ สิบ เอ๊ะ เราไม่ได้มาใบ้อะไรทั้งสิ้น
(อิอิ) เราจะมากล่าวบทบาทของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นอัศวินอันถือเป็นหน่วย
รบของพระราชา ความสง่างาม ความองอาจ และอ�านาจต่างเป็นสิ่งที่
ผูค้นหมายปองถอืเป็นอาชีพทีช่าวเดอลอสต่างใฝ่ฝัน แต่กลับมีเด็กน้อย
นาม เอ็ดการ์ด เดอ ก็อตเนส ผู้ที่ไม่อยากเป็นอัศวินอยู่ ฮั่นแน่ ก�าลัง
สงสัยอยู่ใช่ไหมคะ ว่าน้องเอ็ดที่ว่านั่นคือใคร แถ่นแท้นนน 

เขาคือตัวร้ายสุดแสบ เอ๊ย พระเอกผู้งดงามที่สุดในโลกหล้า
นั่นเอง ? (เจ้าตัวว่ามาแบบนั้นอะนะ) ใครเห็นเป็นต้องเอ็นดูหลบหลีก
หนีเขาอย่างรวดเร็ว ? เขามากับความหน้าตาดีและแผนการที่วอดวาย
ชวิีตผูอ่ื้นอย่างเตม็เป่ียม เส้นเสยีงท่ีเรยีกว่าดี (เพีย้น) เกินมนษุย์จนต้อง
ร้องขอให้หยุด ? 

ผูท่ี้ไม่ต้องการเป็นอศัวินแต่อยากเป็นหน่วยลาดตระเวน !? หาก

อยากรู้ว่าเพราะเหตุผลอะไร พกกล้องไปส่องทหารและว่ิงไปบนทุ่งแห่ง
ความทุกข์ยากของหน่วยลาดตระเวนที่สิบกันได้เลย !!

พวกเจ้าหนอนด้วง ป๋าเอ็ดสั่งลุยยย

ส�านักพิมพ์ 1168
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ค�ำน�ำนักเขียน

สวสัดีค่ะ #วล ีค่ะ อ่านว่า วล ีเฉยๆ แต่ใส่ # เพือ่เพิม่กิมมิก (ออิ)ิ 
ยนิดีต้อนรบัทุกท่านทีห่ลงมาอ่านนยิายเร่ืองนี ้อ่านแล้วไม่ให้วางจนกว่า
จะจบนะ อะ ๆ ใครวางเด๋ียวส่งน้องเอ็ดการ์ดไปหาที่บ้านเลย (ฮ่า)  
บอกเลยว่านิยายเร่ืองนี้แต่งขึ้นเพื่อสนองความกาวของตัวเองเท่านั้น 
หาได้มีสาระใด ๆ ไม่ พอรู้ว่านิยายเข้าตาพี่ ๆ บ.ก. เลยตื่นเต้น ดีใจระ
ดับแมกซ์ ดีใจจนกระโดดตัวลอยขึ้นต้นมะม่วง (เว่อร์) ไม่คิดมาก่อนว่า
ความฝันอยากมีนิยายเป็นของตัวเองจะท�าส�าเร็จได้ เย ่!!  

ขอบคุณมิตรรักน้องเอ็ดท่ีติดตามกันในเว็บไซต์มาก ๆ นะคะ 
ทีใ่ห้ก�าลังใจและเป็นแรงผลักดันให้กนัมาตลอด ขอบคณุทางส�านกัพมิพ์
และทุก ๆ คนท่ีช่วยให้น้องเอ็ดออกมาเป็นรูปเล่มได้ ขอบคุณพ่อแม่ 
ญาติ พี่น้อง และเพื่อน ๆ ทุกคนที่สนับสนุนกันมาตลอดค่ะ  สุดท้ายนี้
ขอเชิญทุก ๆ คนร่วมรู้จักน้องเอ็ดไปพร้อม ๆ กันนะคะ Let’s go ! 

#วลี



Edcard
บทน�ำ

ณ ศาลกลางแห่งอาณาจักรเดอลอส สถานที่ตัดสินโทษ ขณะนี้ 
เต็มไปด้วยผู้คนมากมายที่ก�าลังรอการมาถึงของจ�าเลย อันประกอบไป 
ด้วยขนุนางชั้นดยุกทั้งสบิ หัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยอัศวินทัง้สิบ 
หน่วย ไม่สิรองหัวหน้าสิบคนกับหัวหน้าอีกเก้าต่างหาก เพราะหัวหน้า 
หน่วยอีกนายหรือก็คือจ�าเลยในงานนี้ยังมาไม่ถึง 

“เอ็ดการ์ด เดอ ก็อตเนส สายไปแล้วคร่ึงช่ัวโมง !!” ราวสามนาที 
หลังส้ินค�ากล่าวของดยุกท่ีหน่ึงผู้อยู่บนแท่น ร่างเล็ก ๆ  ของเด็กชายอายุ 
ราวสิบขวบ หน้าตาน่ารัก สีผิวขาวจัด ผมสีด�าสนิท นัยน์สีท้องฟ้ายาม 
ค�่าคืนที่พราวระยับราวเก็บดวงดาวนับร้อยไว้ภายใน เขาสวมชุดอัศวิน 
ทีไ่ม่เข้ากบัตัวเท่าไรนัก บนไหล่ประดบัด้วยผ้าคลมุประจ�าต�าแหน่ง 
‘หัวหน้าหน่วยอัศวินที่สาม’ เดินผลักประตูเข้ามา 

“หัวหน้าหน่วยอัศวินท่ีสาม ! ข้าขอเหตุผลในการมาสายของเจ้า 
ในครัง้นีด้้วย” ดยกุทีห่นึง่ผู้พิพากษาใหญ่ในคดีนีก้ล่าวขึน้ท่ามกลาง 
ความตึงเครียด ทว่าคนทีเ่พิ่งมาถึงกลบัท�าหน้าตาไม่ทุกข์ร้อนและ 
ไร้อาการเร่งรีบแต่อย่างใด

“อ้อ ไม่เป็นไร ๆ ข้าไม่ถือ เริ่มกันเลยเถอะ ข้าต้องมารับโทษ 
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ใช่ไหม ?”
“เจ้า !! ท�าผิดแล้วยังไม่ส�านึกอีกเรอะ !” เกิดเสียงบ่นไปทั่ว 

ในฝั่งของขุนนาง ทว่าฝั่งอัศวินกลับยังนั่งนิ่งแสดงความเคยชินและ 
ความระอาในบางส่วนเท่านั้น ส่วนรองหัวหน้าหน่วยของเด็กชายแทบ
จะร้องไห้ขอบคุณพระเจ้าที่หัวหน้าของเขาโผล่หน้ามาสักที 

“ส�านึกสิ ข้าถึงมารับโทษนี่ไง เร็ว ๆ หน่อยเถอะ ข้ามีเรื่องต้อง
ท�า ไม่ต้องเกริ่นอะไรมากนะมันยาวไป ข้าไม่ค่อยมีเวลา” 

เจ้ามีเร่ืองทีต้่องท�าแล้วคนท่ีมารอเจ้าตัง้แต่เช้าไม่มีเร่ืองต้องท�า
หรือไง !! อัศวนิและขนุนางผูต้รงต่อเวลาท้ังหลายสบถในใจเป็นประโยค
เดียวกันโดยมิได้นัดหมาย

“ข้าดยุกท่ีหนึ่งแห่งเดอลอสเป็นผู้ด�าเนินการพิพากษาและ 
เจ้าเป็นจ�าเลยในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องอะไรทั้งสิ้น !”

“หึ งั้นอารัมภบทเสร็จค่อยเรียกข้ามาอีกทีก็แล้วกัน” ว่าจบ 
ร่างเล็กก็หมุนตัวกลับไปยังประตูที่เพิ่งเข้ามาด้วยท่าทางที่ดูม่ันคง
องอาจ ผนวกกับค�าพูดค�าจาที่หลุดออกจากปากเล็ก ๆ นั่นท�าให้รู้ว่า
จ�าเลยคนนี้ไม่ใช่เด็กชายธรรมดาแน่นอน ทุกคนต่างมองหน้ากันไปมา
อย่างไม่รู้จะท�าเช่นไร ดยุกที่หนึ่งนาม ‘วอลเลอร์’ ผู้ที่หน้าเสียไปเม่ือ 
สักครู่จึงต้องเป็นคนกู้สถานการณ์กลับคืนมา

“อะแฮ่ม จากนี้จะขอกล่าวถึงโทษของ เอ็ดการ์ด เดอ ก็อตเนส 
หวัหน้าหน่วยทีส่ามแห่งป้อมอศัวนิ ว่าด้วยเร่ืองการลอบท�าร้ายร่างกาย
ลูกชายของดยกุท่ีสบิอันเป็นการกระท�าท่ีขาดด้วยเกียรตแิละศกัด์ิศรีของ
หน่วยอัศวิน ทางปราสาทขุนนางได้ปรึกษาและ อะ เอ่อ... เจ้าจะรับผิด
หรือไม่ ?” หลังจากเริ่มกล่าว ร่างเล็กไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเดินออกประตู 
ท่านดยุกเลยต้องรีบตัดบททิ้งเพื่อร้ังตัวจ�าเลยไว้ หลังจากจ�าเลยได้ฟัง
ประโยคค�าถาม เขา็หยุดเดินแล้วหันหลังกลับมา โดยมีรอยยิ้มแต้ม 
น้อย ๆ ที่มุมปาก

“ข้ารับผิด” เสียงถอนหายใจดังข้ึนพร้อมกันจากหลายจุดใน 
ห้องโถง

“หัวหน้าหน่วยที่สาม เอ็ดการ์ด เดอ ก็อตเนส โทษของเจ้าคือ



7

การถกูปลดออกจากป้อมอศัวิน ถอนยศ และยดึทรัพย์หกสบิเปอร์เซน็ต์
ของทรัพย์สินทีไ่ด้จากการปฏิบัตหิน้าทีใ่นฐานะหัวหน้าหน่วยอศัวนิทีส่าม 
แต่ด้วยความดีความชอบทีเ่คยท�าไว้จะอนโุลมแล้วส่งไปประจ�าต�าแหน่ง
หน่วยลาดตระเวนของอาณาจกัรเดอลอส เจ้ายอมรับโทษหรือไม่ เอด็การ์ด 
เดอ ก็อตเนส !”

“อืมม ข้อเสนอดีแต่ขอเพิม่อกีอย่างนะ หน่วยลาดตระเวนทีว่่า... 
ข้าขอเป็นหน่วยที่สิบนะ”

“ได้ ! หวังว่าโทษครั้งนี้จะท�าให้เจ้ารู้จักส�านึกผิดขึ้นมาบ้าง !!”
“หึ” ร่างเล็กเพียงส่งเสียงพ่นลมหายใจพร้อมแสยะยิ้มเท่านั้น
“จบการพิจารณาคดี !!” เด็กชายตัวเล็กน่ารักนามว่าเอ็ดการ์ด

หันหลังออกมาจากศาลทันที สะบัดผ้าคลุมประจ�าหัวหน้าหน่วยอัน
ศกัด์ิสิทธิน้ั์นท้ิงลงพืน้อย่างไม่ไยดี ฝ่ังเหล่าอศัวนิออกอาการปลง ๆ  ส่วน
เหล่าขุนนางได้แต่กุมขมับกับการพิจารณาคดีในคร้ังนี้ มีที่ไหนจ�าเลย
เดินเข้ามารับโทษอย่างไม่ส�านกึผดิ แถมยงัมาขอรับโทษเพิม่หน้าตาเฉย  
เสียเวลานั่งรอมากกว่าครึ่งชั่วโมง แต่พิธีจบลงภายในสองนาที

“ท่านหัวหน้า !!” เอ็ดการ์ดท่ีเดินพ้นส่วนอาคารมาแล้ว หยุด
ชะงักเพราะเสียงเรียกอันคุ้นเคยจากรองหัวหน้าหน่วยอัศวินที่สาม  
‘จสัตนิ’ ผูมี้ผมสทีองยาวสลวยมัดรวบไว้ตรงท้ายทอย นยัน์ตาสฟ้ีาสว่าง
กระจ่างใสบริสุทธิ์ ใบหน้าขาวเนียนมักประดับด้วยรอยย้ิมอ่อนโยนที่มี
อานภุาพท�าลายล้างหวัใจผูม้อง รูปร่างได้สดัส่วนสงูโปร่งนัน่ยงัแผ่ออร่า
เสน่ห์ยากจะต้านทานออกมาตลอดเวลาอกีด้วย เอด็การ์ดคดิตลอดเวลา
ว่าเขาได้เทพบุตรร่างจ�าแลงมาเป็นรองหัวหน้าหน่วยหรืออย่างไร

“ข้าไม่ใช่หัวหน้าหน่วยแล้วจัสติน เรียกข้าเอ็ดการ์ดก็พอ”  
เอ็ดการ์ดยิ้มแย้มอย่างมีความสุขที่หลุดพ้นจากที่แห่งนี้

“ท�าไมไม่สู้คดีล่ะขอรับ เห็นชัด ๆ ว่าพวกนั้นเตรียมมัดมือชก 
ท่านยังจะเดินเข้าทางพวกนั้นอีก ทั้ง ๆ ที่เรื่องครั้งนี้ท่านไม่ผิด !”

“ไม่ล่ะ ข้าขี้เกียจอธิบาย เบ่ือหน้าเจ้าแก่พวกน้ันแล้วด้วย  
โชคดีล่ะจัสติน” เอ็ดการ์ดได้แต่บอกปัดจัสติน จะให้เขาบอกได้อย่างไร
ว่าเขาตั้งใจต่อยหน้าลูกชายสุดรักสุดหวงของเจ้าดยุกแก่นั่น 
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“ข้าจะตามท่านไปด้วย ท่านไปไหนข้าไปด้วย ! ขอข้าไปคุยกับ
หัวหน้าหน่วยอัศวินที่หนึ่งก่อนนะขอรับ” ว่าแล้วจัสตินก็วิ่งกลับไปจน
ลับตา เด็กน้อยเพยีงแค่ยักไหล่แล้วเดินกลับไปเปลีย่นชดุอนัไม่สบายตวั
พร้อมเก็บของท่ีห้องพัก เพื่อไปยังหน่วยลาดตระเวนที่สิบท่ีมีฉายาว่า
บ่อทิ้งขยะแห่งกองทัพ... 

แค่นี้กลิ่นอายความสนุกลอยเข้ามาแตะจมูกเอ็ดการ์ดแล้ว ใน
ความคิดของเขา นี่คงเป็นกล่ินที่หอมหวานที่สุดตั้งแต่เข้ามาอยู่ใน
เดอลอสเลยทีเดียว รอยย้ิมแสนซุกซน็ปรากฏขึ้นเผยให้เห็นเข้ียวเล็ก
ตรงมุมปากดูราวกับปีศาจตัวน้อย



กำรฝึกที่ 1
แรกพบสบตำ

อาณาจักรเดอลอส  อาณาจักรที่รุ่งเรืองที่สุดในดินแดนมนุษย์  
เดอลอสปกครองดินแดนโดยกษัตริย์ ขุนนาง และกองทัพ ซึ่งกองทัพ
ของอาณาจักรเดอลอสแบ่งเป็นสี่หน่วยใหญ่ ได้แก่ หน่วยอัศวิน หน่วย
ผูพ้ทิกัษ์ หน่วยแพทย์ และหน่วยลาดตระเวน ใจกลางเมืองเป็นท่ีตัง้ของ
ราชวังหลังมหึมาล้อมรอบด้วยบ้านเมืองเรียงรายเป็นระเบียบ ท้ังส่ีทิศ
รอบปราสาทเป็นที่ตั้งของศูนย์บัญชาการของขุนนางและกองทัพ   
อาณาจักรเดอลอสร่มเย็นสงบสุขและเป็นระเบียบเรียบร้อยด่ังเมือง 
ในฝัน แน่นอนว่าการเข้ากองทัพของอาณาจกัรให้ได้ย่อมเป็นความใฝ่ฝัน
ของเด็กผู้ชายทั้งอาณาจักร 

ทว่ามีอยู่หน่วยหนึ่งถือเป็นข้อยกเว้นคือหน่วยลาดตระเวน 
หน้าท่ีของหน่วยนีเ้ปรียบได้กับอาชพียาม ท�าหน้าทีเ่พยีงเดินไปเดินมา 
พอเจออันตรายก็ต้องตรงไปแจ้งหน่วยอัศวินให้มาปราบ แถมยังมี 
ข่าวลือว่า หน่วยลาดตระเวนมักเป็นเบ้ียล่างให้หน่วยอื่นเสมอด้วย  
หน่วยลาดตระเวนถูกแบ่งย่อยออกเป็นสิบหน่วยตามระดับ และหน่วย
ลาดตระเวนที่สิบนี้เองท่ีถูกขนานนามว่าเป็นบ่อท้ิงขยะแห่งกองทัพ   
คนทุกประเภทที่ถูกคัดออก หรือคุณสมบัติไม่พร้อม จะถูกส่งมายัง 
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หน่วยน้ีท้ังหมด ใคร ๆ ต่างก็ไม่อยากถูกส่งมาอยู่ท่ีนี่ทั้งนั้น ยกเว้น 
คนผู้หนึ่ง...  

“ข้าจะไป” เสียงราบเรยีบเปล่งออกมาจากร่างเล็กทีไ่ม่ยีห่ระกับ
ทุกสิ่ง ราวกับเรื่องที่พูดออกมานั้นคือเรื่องที่ถูกต้อง

“โถ่  ท่านเอ็ดการ์ด ท่านลูคัสหัวหน้าหน่วยอัศวินที่หนึ่งอุตส่าห์
มาเชิญท่านด้วยตนเองเลยนะขอรับ”

“นั่นสิ เจ้าไม่อยากมาอยู่ในกองทัพของข้าหรอกรึ”
“ข้าไม่ไปอยู่ใต้บัญชาของคนที่เคยแพ้ข้าหรอกนะ” ร่างเล็กพูด

ออกมาหน้าตาเฉย ต่างกับผูม้าเยอืนทีห่น้ากระตกุไปเล็กน้อยแล้วได้แต่
ถอนหายใจ สิง่ทีเ่อด็การ์ดพดูมาก็ถกู ทีผ่่านมาเขาไม่เคยชนะเอด็การ์ด
เลยสักครั้ง ลูคัสเป็นชายร่างสูงผมสีน�า้ตาลอ่อน สวมแว่นตากลมใส มี
กลิ่นอายอันน่าเกรงขามแผ่ออกมาตลอดเวลา 

“แล้วแต่เจ้าก็แล้วกัน ขอให้โชคดีล่ะเอด็การ์ด ส่วนเจ้าจสัตนิ ถ้า
จะตามนายของเจ้าไป ข้าจะท�าเร่ืองให้เป็นของขวัญส่งท้าย” ลูคัสเอ่ย
ปากอย่างระอาในความเอาแต่ใจของเอ็ดการ์ด

“ขอรับ กระผมขอไปรับใช้ท่านเอ็ดการ์ดจนกว่าชีวิตจะหาไม่” 
ทันทีที่พูดจบ ร่างเทพบุตรนั้นวิ่งโผเข้ากอดเด็กชายตัวน้อยประหนึ่ง 
คุณแม่กอดลูก ทว่าก่อนจะได้แตะตัวลูกน้อยนั้นเอ็ดการ์ดกลับกระโดด
เตะเข้ากลางล�าตัวคนผมทองซะก่อน

ตุ้บ !
“ทะ ท่านเอ็ดการ์ด”
“ฝีมือยังไม่ถึง อย่าได้คิดมาแตะตัวข้า เจ้าอยู่ที่นี่แหละ ไม่ต้อง

ตามไปขัดความสุขข้า” เสียงเย็นกล่าวออกมา รอยยิ้มอันน่าสะพรึง 
ท�าให้จัสตินได้แต่ถอยกลับไปยืนที่เดิมด้วยอาการน้อยเนื้อต�่าใจน�้าตา
ตกใน

“วันนี้ข้าแค่มาบอกลาเจ้าเท่านั้น แต่ก่อนจากกันเจ้าพอจะบอก
อายุท่ีแท้จริงกับข้าได้หรือเปล่า” ลูคัสถามเร่ืองท่ีคาใจเขามาเนิ่นนาน 
หนึ่งในปริศนาของคนที่อยู่ตรงหน้า

“อืม... ไม่ล่ะข้าไม่อยากบอก หากไม่รู้จะเป็นการดีกับเจ้า



11

มากกว่า” กระแสความจริงจังที่เจ้าตัวตั้งใจปล่อยมาเล็กน้อย ท�าให้ลูคัส
ตัดใจจากเรื่องที่อยากรู้มากที่สุดไป

ป่าทบึตรงชานเมืองเป็นทีต่ัง้ของสถานทีท่�างานหลกัของหน่วย
ลาดตระเวนแห่งอาณาจกัรเดอลอส สถานทีน่ีมี้ผูม้าเยอืนนบัคนได้ ทว่า
ในเช้าวันหนึ่งทหารยามทั้งสองนายต้องประหลาดใจกับผู้มาเยือน 
ตัวน้อยที่หน้าตาน่ารักดั่งตุ๊กตาแสนบอบบาง

“เฮ้ เจ้าหนู ที่นี่ไม่ใช่ที่เดินเล่นนะ ” ทว่าเด็กน้อยไม่ฟัง เขาเดิน
เข้ามาใกล้เร่ือย ๆ จนทหารยามท้ังสองสงสัยว่า เหตใุดเด็กหน้าตาน่ารัก
น่าชังถึงมาเดินแถวนี้ได้ หรือจะหลงทางกันนะ ท้ังสองได้แต่มองหน้า
กันอย่างสงสัย

“หรือจะหลงทาง ?”
“ข้าไม่ได้หลงทาง ข้าเป็นสมาชิกหน่วยลาดตระเวนคนใหม่”  

เด็กน้อยกล่าวพร้อมหยิบม้วนกระดาษท่ีมีหมายส่งตัวพร้อมรูปถ่ายที่
ประทับตราขึ้นมาให้ดู ทหารทั้งสองนายท�าหน้าตาเหลือเชื่อ หยิบม้วน
กระดาษไปตรวจดูอย่างละเอียดพร้อมมองหน้าเด็กน้อยตรงหน้าเป็น
ระยะ แต่เจ้าตวัดูจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นกั เอด็การ์ดได้แต่มองดูเบ้าตา
ที่แทบถลนออกมาของหน่วยลาดตระเวนท้ังสองและรอบข้าง แหม... 
ช่างเป็นภาพอันน่าประทับใจส�าหรับเขาเสียจริง และแล้วหัวหน้าหน่วย
ลาดตระเวนทีห่นึง่กโ็ผล่มา เขาเป็นชายวัยกลางคนหน้าตาดุดัน ผมและ
เครารอบ ๆ คางนั้นเริ่มมีสีเทาแซมเล็กน้อย

“ว่าไงเจ้าหนู ได้ข่าวว่าเจ้าถูกย้ายตัวมาจากหน่วยอัศวินเหรอ” 
เอ็ดการ์ดเงยหน้ามองหวัหน้าหน่วยลาดตระเวนทีห่นึง่อย่างย้ิม ๆ  ค�าว่า
เจ้าหนูท�าให้ดวงตาสีท้องฟ้ายามค�่าคืนนั้นมีประกายแปลก ๆ หลัง 
สบเข้ากับสายตานั้น ชายวัยกลางคนรู้สึกเย็นยะเยือกขนลุก เหมือนมี
มีดเย็น ๆ มาจ่อที่ล�าคออย่างแนบชิด

“เรยีกข้าว่าเอด็การ์ด แล้วกบ็อกทางไปหนว่ยลาดตระเวนทีส่บิ
ให้ข้าด้วย” เสียงเรียบท่ีนิ่งสงบกล่าวขึ้นมาอย่างไม่สมกับหน้าตาเลย 
สักนิด 
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“อะ เอ่อ... ได้ เอด็การ์ด ทหารนายนัน้เจ้ามาน�าทางให้เจ้าหนะ... 
อะแฮ่ม มาน�าทางเอ็ดการ์ดไปหน่วยที่สิบที บอกให้คนที่นั่นต้อนรับเขา
ดี ๆ ด้วย”

“ขะ ข้าชื่อ ‘เลนซ์’ เป็นหัวหน้าหน่วยลาดตระเวนที่หนึ่ง ถ้ามี
เร่ืองอะไรให้ข้าช่วยก็บอกได้เลย” เอ็ดการ์ดเพียงพยักหน้ารับน้อย ๆ 
แล้วเดินเข้าไปในป่าลึกราวกับรู้ทางเองอยู่แล้ว ทหารน�าทางจึงได้แต่
เดินตามหลังเขา พอเอ็ดการ์ดลับตาไป เหล่าทหารก็เข้ามารุมถาม
หัวหน้าหน่วยของตนทันที

“ท่านหัวหน้า หรือว่านั้นจะเป็นสายลับขอรับ”
“เขามาจากหน่วยอัศวินจริงหรือขอรับ ดูแปลก ๆ ไม่น่าไว้ใจ” 

เสียงค�าถามดังเซ็งแซ่ทันทีที่เด็กปริศนาเดินจากไป
“เงียบเถอะน่า... เจ้านั่นน่ะของจริง พวกเจ้าอย่าคิดไปลองของ

เชียว แค่สบตาข้าก็แทบจะโดนมีดฟันคออยู่แล้ว” หัวหน้าหน่วยที่หนึ่ง
พดูอะไรท่ีทหารลูกน้องไม่ค่อยเข้าใจสกัเท่าไหร่แล้วเดินกลับเข้าทีพ่กัไป 

ดินแดนส่วนท้ายที่สุดของอาณาจักรเดอลอส มีพื้นที่ส่วนหนึ่ง
ถูกสร้างเป็นค่ายและที่พักของหน่วยลาดตระเวนที่สิบแห่งอาณาจักร 
ชายแก่ตวัผอมกะหร่องสวมชดุหวัหน้าหน่วยก�าลังยนืคยุกับเหล่าทหาร
ในหน่วยที่มีประมาณย่ีสิบกว่านาย ดูแล้วเขาแทบจะยืนไม่ไหว แม้แต่
ผ้าคลุมหัวหน้าหน่วยผืนเก่าท่ีอยู่บนไหล่ ก็ดูเหมือนจะหนักเกินไป
ส�าหรับชายชรา

 “วันนี้ขอฝากทุกคนอีกเช่นเคย ถึงเราจะมีน้อยแต่ก�าลังเรา 
เข้มแข็ง ! แค่ก ๆ ” การพยายามพดูให้ดูฮกึเหมิท่ีจบท้ายด้วยการไออย่าง
รุนแรงไม่ส่งผลใด ๆ  กับเหล่าทหารท้ังหลายทีก่�าลังง่วงนอนและยืนหาว
กันเป็นแถว  แค่พวกเขาลากตวัเองมายืนตรงนีไ้ด้ก็เป็นเร่ืองน่ายินดีแล้ว

“เฮ… ” เสียงยานดังขึ้นเบา ๆ ตามหน้าที่ ก่อนที่แต่ละคนจะ
แยกย้ายไปประจ�าจดุของตน และเริม่งานอนัน่าเบ่ือในวนันีดั้งเช่นทกุวนั
ที่ผ่านมา

“อรุณสวัสด์ิหน่วยลาดตระเวนที่สิบ !” เสียงปริศนาท�าให้ 
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การย่างเท้าของเหล่าทหารลาดตระเวนหยุดชะงกั  เมือ่พวกเขาหนักลบั
มาก็พบว่ามีแขกผู้มาเยือนอันน่าประหลาดใจยืนอยู่ เจ้าหนูตัวน้อยใน
ชดุเส้ือลายดอกสแีดงสดกบักางเกงขาสัน้ยืนอยู่ข้างหวัหน้าหน่วยผูแ้ก่ชรา

“ตั้งแต่วันนี้ไปข้าจะมาเป็นหัวหน้าหน่วยของพวกเจ้า !” ไม่มี
ใครคาดคิดว่า วันหนึ่งจะมีเด็กชายหน้าตาน่ารักอายุประมาณสิบขวบ 
มายนืพดูประโยคน้ีในแถวประชมุเช้าของหน่วยลาดตระเวนทีสิ่บอนัแสน
เงียบเหงา

“เด็กทีไ่หนมาซนแถวนีก้นั ลูกหลานใครมาเก็บไปทซี”ิ ค�ากล่าว
นั้นท�าให้หางคิ้วเอ็ดการ์ดกระตุกขึ้นเล็กน้อย แต่ก็หันไปพูดกับหัวหน้า
หน่วยผู้แก่ชราอย่างไม่สนใจ

“เจ้าแก่ ข้าอยากได้ต�าแหน่งหวัหน้าหน่วยของเจ้า” ชายชรารู้สกึ
ตกตะลึงหลังได้ยินค�าพูด ในท่ีสุดภาระที่เขาแบกมาเน่ินนานก็มีคนมา
สานต่อแล้วหรือ 

“ได้เลย ๆ ข้ายกให้ โฮะ ๆ แค่ก ๆ” ด้วยความปีติยินดีที่มีคน
มารับต�าแหน่งนีแ้ทน ท�าให้เขาลืมจรรยาบรรณทุกอย่างไปเสยีหมด ลมื
ไปถึงกระทั่งว่า คนที่จะมารับต�าแหน่งต่อจากเขาเป็นเพียงเด็กคนหนึ่ง
เท่านั้น

“ได้ยินแล้วใช่ไหม ต้อนรับข้าดี ๆ ล่ะ เจ้าพวกลูกน้องผู้น่ารัก”
“เฮ้อ นี่มันเร่ืองตลกอะไรแต่เช้าเนี่ย” เสียงบ่นดังขึ้นอย่าง 

เซ็งแซ่พร้อมกับความงงงวยของเหล่าทหาร อยู่ ๆ พวกเขาก็มีหัวหน้า
คนใหม่ ทั้งยังเป็นเพียงเด็กน้อยคนหนึ่งเท่านั้น

“ปล่อยไปเถอะ เดี๋ยวเล่นเบื่อแล้วก็กลับไปเองนั่นแหละ” ทหาร
ท้ังหลายเลกิสนใจเด็กน้อย เดินหาวไปประจ�าจดุของตวัเอง  ความเฉือ่ยชา
น้ันท�าให้เอ็ดการ์ดต้องท�าหน้าที่หัวหน้าที่ดีโดยการพูดกระตุ้นลูกน้อง
ตามฉบับของเขา

“ห่วยแตก ! ท�าตัวเหยาะแหยะอ่อนเปล้ียเป็นตัวทากแบบนี ้
ยงักล้าเรียกตวัเองว่าทหารอกีเหรอ หมาทีเ่ดินไปมาในกองทพัยงัดูเป็น
ทหารมากกว่าพวกเจ้าอีก น่าสมเพช !”

“เจ้าหนู ! ชักจะมากไปแล้วนะ !”
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“หืม ข้าดูถูกหมาเกินไปงั้นเหรอ นั่นสินะอย่างพวกเจ้าเปรียบ
กับหนอนด้วงก็หรูแล้ว” ค�าพดูท่ีประดับรอยย้ิมน้อย ๆ  ท�าให้ทหารเกอืบ
สิบนายพุ่งเข้ามาหาเอ็ดการ์ด เตรียมสั่งสอนเด็กน้อยท่ีบังอาจมาดูถูก
พวกเขา และแล้วเหตุตะลุมบอนก็เกิดขึ้น 

แหม ท�าให้ลูกน้องกระปรี้กระเปร่าได้ เรานี่มันสุดยอดหัวหน้า 
แบบอย่างเลยนะเนี่ย เอ็ดการ์ดคิดขึ้นอย่างภาคภูมิใจ การกระท�าต่อมา
คือคว้าข้อมือทหารท่ีใกล้จะถึงตัว ยกขึ้นไหล่แล้วจับทุ่มลงพื้นอย่าง
ง่ายดาย  เป็นเรื่องธรรมดาที่คนโดนจะจุกไม่น้อย ทว่าการทุ่มเพียงครั้ง
เดียวคราวนี้กลับท�าให้เกิดหลุมหลุมหนึ่งขึ้นบนพื้น นอกจากนั้น 
ยังมีทหารสองนายท่ีหยุดไม่ทันโดนลูกหลงตามกันไปติด ๆ เจ้าทหาร 
ผู้โชคร้ายทั้งสามรายกระอักเลือดออกมาอย่างหนัก  

“ซ่ีโครงหักห้าซี ่กระดูกสะบกัแตก ปอดช�า้เลก็น้อยถึงปานกลาง 
ถ้าปล่อยให้ส�าลักเลือดอกีสกั... สามนาทีอาการก็จะหนกัขึน้  เอาละ ใคร
อยากลองดีอีกก็ดาหน้าเข้ามา !” ผู้ท่ีอยู่ในเหตุการณ์ท้ังหลายได้แต ่
ยนืนิง่อย่างตกตะลึง หายจากอาการง่วงเป็นปลิดท้ิง มีท่ีไหนจบัคนตวัโต 
กว่าไม่รูก่ี้เท่าทุ่มอย่างง่ายดาย แถมยังวินิจฉยัอาการบาดเจบ็ให้ด้วย !

“โอ๊ะ หน่วยรักษาท�างานไวดีน่ีน่า ” แพทย์ของหน่วยลาดตระเวน
เป็นชายผู้มีผมและดวงตาสีแดงเพลิง เขาพิจารณาอาการของทหารที่
อยู่ในหลุม ก่อนเริ่มใช้วิชาแพทย์ขั้นสูงห้ามเลือดและรักษาซี่โครงที่หัก

“ฝีมือใช้ได้นี่ ไม่น่ามาอยู่ในที่แบบนี้นะเนี่ย” เอ็ดการ์ดมอง 
การรักษาแล้วรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยที่มีแพทย์ขั้นสูงอยู่ที่นี่ 

“หุบปาก ! เจ้าเป็นใครกันแน่เจ้าเด็กผี !” เสียงตะคอกอย่าง
รุนแรงจากแพทย์ผูรั้กษาท�าให้เอ็ดการ์ดประหลาดใจอกีคร้ัง เพราะบุคลิก
ดูเลือดร้อนไม่ค่อยเข้ากบังานแบบนี้ ิคนมารักษาไม่ชอ็กก่อนเหรอ ขณะ
ท่ีก�าลังคิดเพลิน ๆ ทันใดนั้นคมดาบแวววาวพาดอยู ่บนคอของ 
เอ็ดการ์ด เส้นเถาวัลย์เวทมนตร์ผุดขึ้นจากพื้นแล้วพันธนาการตัวเขา
เอาไว้

 “ต้องการอะไร” เสียงทุ้มต�่าเยียบเย็นดังข้ึนเหนือหัวเด็กชาย 
ตัวน้อย ปลายหางตาของเอ็ดการ์ดเห็นชายร่างผอมบางผมสีเขียวยาว
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ยืนอยู่ บนหน้าผากชายผมเขยีวปรากฏตราอกัขระเวท บ่งบอกถงึความ
เป็นเจ้าของเถาวัลย์ผนกึอันนี ้ส่วนผูท่ี้เอาดาบพาดคอเขา เป็นชายรปูร่าง
สมส่วน ผมสีเทาอ่อน ผิวขาวราวกับหิมะ 

อืม... หน้าตาใช้ได้ พอถูไถกับจัสตินอดีตรองหัวหน้าหน่วย 
ของเขาท่ียนืกรานบอกว่าจะตามเขามาให้ได้ แต่ไม่ว่าอย่างไรในความคดิ
ของเอ็ดการ์ด ตัวเขาก็เป็นคนที่ดูดีที่สุดในโลกหล้าอยู่ดี

“หึ ๆ ข่าวลือเรื่องที่ทิ้งขยะคงไม่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมั้ง แต่
ก็ต้องปรับปรุงอีกเยอะ อ่อนแอชะมัด” ร่างเล็กยังคงพูดต่อไปอย่าง 
ไม่รู้สึกรู้สา แถมแผลงฤทธิค์วามเกรียนออกมาเพิม่ด้วยการยืนแคะขีมู้ก
อย่างไม่อายสายตาชาวบ้าน ไม่ให้เกียรตหิน้าตาอนัน่ารักของตวัเองเลย
สักนิด

“ข้าไม่ถูกกับเวทพันธนาการสักเท่าไรนะ มันอึดอัด”   
“ข้าจะถามเป็นครั้งสุดท้าย บอกจุดประสงค์และชื่อของเจ้า 

มาซะ” นักดาบถามออกมาอีกครั้งโดยที่ยังไม่ลดดาบลง
“อืมม... น่ันออกจะเป็นเร่ืองส่วนตัวของข้าสักหน่อยนะ”  

ชั่วพริบตาที่คมดาบก�าลังจะกดผ่านล�าคอน้อย ๆ ร่างเล็กก็หายไปจาก
สายตานักดาบและนักเวท เม่ือรู้สึกตัวอีกครั้ง มือของนักดาบก็ถูกบิด
ไขว้ไปด้านหลัง เจ้าตัวล้มลงไปนอนกับพื้นเรียบร้อยแล้ว มิหน�าซ�้าดาบ
ที่เขาเคยถือก็พาดอยู่ที่คอของเขาเอง

“ข้าก็ไม่รังเกียจที่จะออกแรงหรอกนะ หึ ๆ”
“ช้าก่อนท่านเอ็ดการ์ด ปล่อยทหารนายนั้นแล้วมาคุยกันก่อน

จะได้หรือไม่” ผู้มาใหม่เป็นชายร่างสูง ผมสีน�้าตาลเข้มหวีผมมาเป็น
ระเบียบเรียบแปล้ เขาอยู ่ในชุดหน่วยลาดตระเวนเต็มยศและถูก 
ระเบียบเป๊ะ

“หืม... ได้สิ ไม่มีปัญหา” เอ็ดการ์ดกล่าวยิ้ม ๆ แล้วเดินมาหยุด
ตรงหน้าผู้มาใหม่ หลังจากถูกปล่อยตัว นักดาบเห็นว่าข้อมือที่ถูกบิด 
เม่ือครู่บวมเป่งอย่างน่ากลัว และยังเหน็ด้วยว่าหวัหน้าหน่วยลาดตระเวน
ของเขาเป็นลมหมดสติไปแล้ว ทหารใจกล้าสองนายก�าลังช่วยกันหาม
ร่างท่านหัวหน้าหน่วยออกไป  ส่วนที่เหลือก็ยืนคุมเชิง ? อยู่ห่างตัวเด็ก
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ปริศนาไปประมาณสิบเมตร
“ก่อนอ่ืน ขอต้อนรับท่านเข้าสูห่น่วยลาดตระเวนท่ีสบิอย่างเป็น

ทางการ” ชายหนุ่มผู้มาใหม่หน้าตาพอพาไปซื้อผักกาดในตลาดได้ใน
ความคิดของเอ็ดการ์ดพูดขึ้น

“อ้อ ไม่เป็นไร ข้าไม่ค่อยชอบเป็นทางการสักเท่าไร ต้อนรับกัน
แบบเมื่อกี้น่าสนุกกว่าเยอะ” 

“แต่ข้าคงให้ท่านท�าร้ายร่างกายกองทหารของเราไปมากกว่านี้
ไม่ได้”

“อะไรกันเนี่ย ท้ังที่ข้าเป็นผู้ถูกกระท�าก่อนแท้ ๆ ว่าแต่ตอนนี ้
ข้าได้ต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยลาดตระเวนที่สิบหรือยัง ?” ร่างเด็กที่นิสัย
ไม่เด็กพูดพลางท�าเสียงดัดจริตเท่าที่จะท�าได้ ราวกับตัวเองเป็นผู้ถูก
กระท�า จนคู่สนทนาอยากจะยกมือก่ายหน้าผากอย่างปวดหัว

“ท่านจะได้ก็ต่อเม่ือท่านหวัหน้าฟ้ืนมาส่งมอบผ้าคลุมกับเซน็ชือ่
ลาออกจากต�าแหน่งให้ท่านแล้วเท่านั้น”

“งัน้ตอนนีเ้รากเ็ป็นเหล่าสหายกันไปก่อนแล้วกัน” เอด็การ์ดพดู
ยิ้มน้อย ๆ ทว่ารอยยิ้มดูไม่ปลอดภัยส�าหรับพวกทหารเลยสักนิด 

“เช่นนัน้ ท่านควรแนะน�าตวัต่อเหล่าสหายใหม่ของท่านหน่อย”
“ได้สิ หึ ๆ สวัสดีสหายทั้งหลาย ข้าชื่อเอ็ดการ์ด เดอ ก็อตเนส 

ข้าอยาก (ขอสั่ง) ให้พวกเจ้าเรียกข้าว่าเอ็ดการ์ด และ ไม่อยาก (ห้าม)  
ให้สหายคนใด (ไอ้หน้าไหน) เรียกข้าเป็นเด็ก ๆ ข้าอยากให้พวกเรา 
เท่าเทียมกัน แม้อายุเราดูเหมือนจะแตกต่างกันก็ตาม” ไม่ทราบว่า 
เกิดคล่ืนเสียงแปรปรวนกะทันหันหรืออย่างไร ประโยคท่ีได้ยินเม่ือครู่
เหมือนมีค�าพดูอ่ืนดังแทรกเข้ามาในหวัของเหล่าทหารท้ังหลาย ราวกับ
เป็นสัญชาตญาณเตือน

“หน่วยของเรามีแค่ยี่สิบห้านาย ข้าจะให้พวกเขาแนะน�าตัวก็
แล้วกัน เอ่อ... ยกเว้นคนที่บาดเจ็บอยู่”

“ไม่ต้อง ๆ บอกมาหมดเดี๋ยวข้าก็ลืมอยู่ดี เอาแค่ เจ้า เจ้า เจ้า 
และเจ้าก็พอ” สี่ผู้โชคดีเหมือนจะไม่โชคดีได้แก่ ‘อาตี๋ชุดเป๊ะ นักดาบผม
เทา แพทย์ผมแดง กับนักเวทถั่วงอก’ นั่นเป็นสิ่งที่เอ็ดการ์ดเรียกในใจ
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“ข้าชือ่อกินสั ส่วนนัน่ชาร์ล ซนัเทียส และเจย์เดน” อกินสัแนะน�า
ชือ่แต่ละคนตามล�าดับอย่างไม่เป็นทางการ แพทย์ผมแดงนามซนัเทยีส
เดินเข้ามาอย่างหัวเสีย แน่ล่ะสิ อยู่ ๆ ก็มีเด็กที่ไหนไม่รู้โผล่มาเกรียน 
ถึงกลางหน่วยลาดตระเวนอันแสนสงบ ทั้งยังเพิ่มงานให้หน้าตาเฉย  
คนอารมณ์ร้อนแบบเขาหรือจะทนไหว แถมอาการบาดเจ็บนี่มันรักษา
ง่ายซะที่ไหน !

“นี่มันเรื่องอะไรกันท่านอิกนัส !!”
“เอกสารส่งตัวเพิ่งมาถึงเม่ือครู่ ระบุว่าเอ็ดการ์ดจะมาเป็น

สมาชิกใหม่ของหน่วยเรา ถูกโอนมาจากหน่วยอัศวินที่สาม”
“นะ... หน่วยอัศวิน ?” ค�าว่าหน่วยอัศวินท�าให้ทุกคนท่ีอยู่ใน

เหตกุารณ์มองเอด็การ์ดด้วยแววตาเหลือเชือ่  หน่วยอศัวินทีว่่าสอบเข้า
ยากยิ่งกว่าการไปปล้นทรัพย์สินในวัง 

เด็กเกรียนเนี่ยเหรอ... เป็นไปไม่ได้ ไม่มีทาง
แต่เอ็ดการ์ดหาได้สนใจไม่ เขาเพียงปรายตามองและสบถอยู่ 

ในใจ ไม่ได้เร่ือง ไม่ได้เรือ่งสุด ๆ  ห่วยแตกจริง ๆ  ไร้ความสามัคคี ไร้ระบบ 
ระเบียบทุกอย่าง แบบนี้คงต้องสั่งสอนกันหนักหน่อย เอาเถอะ เก็บไว้
สั่งสอนชุดเดียวตอนได้ต�าแหน่งมาก็แล้วกัน มีอะไรให้ท�าเยอะแยะ 
ไปหมด น่าสนุกจริง ๆ เตรียมตัวไว้เลยเจ้าพวกตูดหมึก ! 

ตอนนัน้เองทีทุ่กคนต่างรู้สกึได้ถงึลางสังหรณ์อนัเลวร้ายว่า ช่วง
เวลาอันสงบสุขของพวกเขาก�าลังจะหมดลง...



กำรฝึกที่ 2
ก�ำเนิดนักวิ่งแห่งเดอลอส

ค่ายของทหารลาดตระเวนหน่วยที่สิบเป็นสถานท่ีที่ทุกคนใน
อาณาจักรต่างรู้กันดีว่าเป็นบ่อท้ิงขยะแห่งกองทัพ ทั้งก�าลังคน ก�าลัง
ทรัพย์ และสวัสดิการต่าง ๆ แทบจะไม่มีส่งมาให้ สถานที่แห่งนี้จึงดู
รกร้างและขาดความงดงามน่าเกรงขามด่ังเช่นค่ายอืน่ ๆ  อาคารสิง่ปลูก
สร้างก็ทรุดโทรมลงตามกาลเวลาและยถากรรม เหล่าทหารหน่วยลาด
ตระเวนที่สิบก็มีจ�านวนน้อยนิด เนื่องมาจากเหตุที่หลายคนพ่ายแพ้ต่อ
การถูกดูหมิ่นเหยียดหยามและถอนตัวออกจากกองทัพไป  

เหล่าคนที่เหลืออยู่นี้ก็มีทั้งอ้วนผอม สูงต�า่ ด�าขาว บ้างแขนขา
ขาดหายบ้างก็สูญเสียดวงตา แต่สิ่งที่พวกเขาไม่สูญเสียไปก็คือหัวใจที่
แข็งแกร่ง ในขณะนี้เหล่าผู้เหลือรอดทั้งหลายก็อยู่ในห้องประชุมแสน 
คับแคบและซอมซ่อแห่งหนึ่ง

“เจ้าจะให้เรายอมรับเจ้าเด็กนั่นเหรอ !!” 
“มันเป็นทางเดียวที่เราจะรับมือกับเด็กคนนั้นได้ซันเทียส”  

หลังจากเอ็ดการ์ดเดินจากไปเหล่าทหารลาดตระเวนหน่วยทีสิ่บก็สมุหวั
เริ่มการประชุมด่วนทันที หัวโต๊ะคือ อิกนัส ฮิวจ์เกจ รองหัวหน้าหน่วย
ในเคร่ืองแต่งกายที่ถูกระเบียบทุกตารางนิ้ว ทางด้านขวามือเป็น  
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ซันเทียส สการ์เล็ต ชายผมแดงอารมณ์ร้อนต�าแหน่งแพทย์แต่นิสัย
เหมาะกับการเป็นนักรบมากกว่า ข้าง ๆ เขายังมี เจย์เดน โนวาล  
นักเวทร่างบางทีก่�าลังพยายามดงึตวัซนัเทียสให้นัง่ลงอยู่แม้จะไม่ได้ผล
สักเท่าไรก็ตาม

“เด็กขนาดนั้นแต่ถูกส่งมาจากหน่วยอัศวินมันน่าสงสัยสุด ๆ 
เลยไม่ใช่หรือไง และถ้าอยู่หน่วยอัศวินจริงก็ไม่น่าจะถูกส่งมาที่นี่”  
ชาร์ล แกร์เรจ นักดาบผมสีเทาอ่อนพูดขึ้นในมาดนิ่ง ๆ

“เพราะเหตุนี้แหละไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของเขาคืออะไร ท่ีแน่ ๆ 
เจ้านั่นไม่ใช่เด็กธรรมดาแน่นอน  เราต้องจับตาดูเขาไปก่อน”                    

“รอดูอะไรเล่า แค่เอาดาบไปจ่อคอแล้วถามกส็ิน้เร่ือง” ซนัเทียส 
กล่าว

“ไม่ใช่ว่าท�าไปแล้วหรือไง” อิกนัสตอบยิ้ม ๆ แล้วมองดูข้อมือที่
พันผ้าไว้ของชาร์ล การเอาดาบจ่อคอนอกจากจะไม่ได้ผลแล้ว ยังท�านัก
ดาบที่มีฝีมือที่สุดในหน่วยเจ็บตัวอีกต่างหาก

“โว้ย !!” ซันเทียสนั่งลงอย่างหัวเสีย เหล่าทหารตัวประกอบท่ี
เหลือต่างพูดถึงวีรกรรมอันน่าเหลือเชื่อของเอ็ดการ์ดอย่างเซ็งแซ่

“แล้วอาการของแฟรงค์เป็นอย่างไรบ้างท่านซันเทียส” ทหาร
นายหนึ่งถามขึ้นอย่างกังวล ดูแล้วน่าจะเป็นเพื่อนของแฟรงค์ หนึ่งใน
ทหารกล้าประจ�าหน่วยร่างกายก�าย�าที่ถูกเอ็ดการ์ดจับทุ่มจนเจ็บหนัก       

“ปลอดภัยแล้วแต่ร่างกายบอบช�้าจากแรงกระแทก ต้องรอ 
พักฟื้นอีกสักระยะ... พูดแล้วมันน่าโมโห ปากบอกจะมาเป็นหัวหน้า
หน่วยแต่กลับท�าร้ายสมาชิกหน่วยแบบนีเ้หรอ เหอะ ! ข้าไม่ยอมรับเด็ด
ขาด”

“ตะ... แต่เหมือนท่านหวัหน้าเตม็ใจยกต�าแหน่งนัน้ให้กบัเด็ก... 
ทะ ท่านเอ็ดการ์ดจริง ๆ นะ” ประโยคของเจย์เดนท�าเอาทุกคนหน้าซีด
เครียดไปตาม ๆ กัน

“บางทีเขาอาจจะเป็นหัวหน้าหน่วยที่ดีก็ได้... ” ทหารนายหนึ่ง
กล่าวออกมาด้วยน�า้เสียงไม่มั่นใจ

“เฮ้อ... เพราะงั้นเราควรตามน�้าไปก่อน จนกว่าจะรู้จุดประสงค์
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ท่ีแท้จริงของเขา พวกเจ้าเห็นว่ายังไงบ้าง” เหล่าทหารที่หาทางไปต่อ 
ไม่ถูกได้แต่ถอนหายใจและยอมรับชะตากรรมอย่างเงียบ ๆ แต่ยกเว้น
พ่อหนุม่ผมแดงไว้คนหนึง่ ภายใต้ความมืดมิดทีป่กคลมุหอพกัอนัเก่าแก่
ของหน่วยลาดตระเวนท่ีสิบ มีเงาสองร่างก�าลังเคลื่อนไหวอย่าง
คล่องแคล่วไปตามทางเดิน หนึ่งเป็นเงาร่างกายสมส่วนอีกหนึ่งเป็นเงา
ร่างผอมแห้งดูปวกเปียก มุ่งหน้าไปชั้นสองสู่ห้องพักชั่วคราวของแขกผู้
มาเยือน

“ซันเทียส เจ้าแน่ใจเหรอว่ามันจะได้ผล” เสียงกระซิบแผ่วเบา
ดังมาจากชายร่างปวกเปียก

“ไม่ต้องห่วงเจย์เดน ลองถ้าถูกจับมัดห้อยหัวดาบพาดคอแล้ว
ไม่พูดก็ให้มันรู้ไปสิ หึหึ” อีกฝ่ายตอบกลับด้วยเสียงมั่นใจ

 “เจ้าลองพูดเรื่องแผนอีกรอบสิ”
“เจ้านี่ไม่จ�าอะไรเลยจริง ๆ ข้ากับเจ้าก็จะแอบย่องเข้าห้องเจ้า

หนน่ัูนเจ้าก็ใช้เวทเถาวัลย์มัดปากมัดมือมัดเท้าไว้ ส่วนข้าจะเอาโซ่เหลก็
พนัอีกรอบจบัมันห้อยหวัไว้ พอเจ้านัน่ตืน่เราก็จะช่วยกันเอาดาบเค้นคอ
มันไงเล่า ถ้าเจ้าขอให้เล่าอีกรอบข้าจะหักกระดูกเจ้าทิ้งซะ !”

“ขะ ข้าไม่ได้ถาม” จบค�าเงาร่างทั้งสองก็หยุดเคลื่อนไหว ซึ่งก็
เป็นมุมตกึก่อนถงึหน้าห้องของเป้าหมายพอดี ทว่าสถานท่ีทีค่วรมีบุคคล
แค่สองคนกลับมีบุคคลที่สามเข้ามาเพิ่ม  

“อะ อิกนัส เอ่อ... สวัสดียามค�า่”
“สวสัดีซนัเทียส ดูเหมือนก�าลังเล่นสนกุกันอยู่นี”่ ผูม้าใหม่ยงัคง

อยู่ในชุดเครื่องแบบตามระเบียบเช่นเคย และสนทนาด้วยใบหน้าเรียบ
เฉยราวหุ่นยนต์

“ข้าไม่ได้มาเล่นสนุกข้าท�าเพื่อหน่วยของเราต่างหาก เจ้าเด็ก
นัน่ต้องการต�าแหน่งหวัหน้าหน่วย เจ้าจะยอมให้หน่วยลาดตระเวนท่ีสิบ
ต้องกลายเป็นของเล่นเด็กอย่างนั้นเหรอ แค่ค�าประณามว่าเป็นบ่อท้ิง
ขยะยังไม่พออีกเหรอไง !” ชายผมแดงร่ายยาวและขึน้เสียงอย่างมีน�า้โห 
เจย์เดนผู้น่าสงสารจึงต้องรับหน้าที่สร้างบาเรียกั้นเสียง

“เช่นนั้นข้าจะตามไปดูผลงานของเจ้า เจย์เดนปลดบาเรีย 



21

กั้นเสียงเถอะ ข้ารู้ว่ามันกินพลังของเจ้ามาก”
“อะ อืม” เจย์เดนได้ยินจึงค่อย ๆ ปลดบาเรียลง
“งั้นเจ้าก็ตามข้ามะ... ” ภาพชายผมสีเทาโดดเด่นพร้อมดาบ 

คูก่ายก�าลังจะเคาะประตหู้องเป้าหมาย ท�าให้ท้ังสามร่างต้องรีบกระโจน
ไปจบัแขนขาล็อกตวัชาร์ลไว้ทนัท ีมิเช่นนัน้เกรงว่าอาจจะมีการประลอง
ดาบยามค�า่คืนและท�าให้เป้าหมายที่คิดว่าหลับไปแล้วตื่นมาได้

“เจ้าคิดจะท�าอะไร ชาร์ล” อิกนัสกระซิบเสียงเย็น
“เอ่อ... ละ แล้วพวกเจ้ามาท�าอะไรกัน ?” ชาร์ลลังเลที่จะตอบ

แล้วถามกลับด้วยความสงสัย
“พวกข้าเตรียมแผนจะล้วงความลับและหาจุดอ่อนของเจ้านั่น

อยู่... เฮ้อ เจ้าเกือบท�าเสียแผนแล้วไหมล่ะ ถ้าเคาะประตูเรียกเจ้านั่น
ออกมา ก็อดจับมัดเค้นความจริงน่ะสิ !” ซันเทียสตอบอย่างหัวเสีย ด้าน
ชาร์ลเม่ือได้ยินก็ท�าหน้าเจือ่น ๆ  ก่อนพดูประโยคท่ีท�าทัง้สามตวัชาวาบ

“เอ่อ... พอดีข้าเคาะไปแล้วนะสิ”
แอ๊ดด
“ว่าไงเหล่าสหาย !  มาท�าอะไรที่หน้าห้องพักข้า เอ๋ หรือจะมา

ต้อนรับหัวหน้าคนใหม่ ข่าวไวจริง ๆ ข้าเพิ่งไปปล้นเอ้ย ไม่ใช่ ๆ ไป 
เค้นคอ บังคับ ขู่เข็ญ เอ่อ... ข้าเรียกไม่ถูกแต่ข้าก็ได้ลายเซ็นตาแก่มา
เมื่อกี้เอง วะฮ่าๆ อ่าวยืนนิ่งอะไรกัน เข้ามาข้างในสิ” ว่าจบร่างเล็กก็ดึง
ทั้งสี่คนเข้าห้องด้วยแรงเกินเด็ก แล้วปิดประตูล็อกกลอนทันที ทุกคน
ไม่รู้เลยว่าเด็กตัวน้อยที่มาป่วนหน่วยลาดตระเวนที่สิบคนนี้จะท�าอะไร
พวกเขา และพวกเขาจะรอดจากค�า่คืนนีไ้ปได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ ลึก 
ๆในใจก็ได้แต่ภาวนาให้การคาดเดาของเจย์เดนเป็นจริง...

‘บางทีเขาอาจจะเป็นหัวหน้าหน่วยที่ดีก็ได้’

เช้าวนัต่อมาอนัแสนสดใสในค่ายของทหารหน่วยลาดตระเวนที่
สิบ เหล่าทหารท้ังหลายต่างยืนเข้าแถวตอนเช้ากันตามปกติ แต่ส่ิงท่ี
เปล่ียนแปลงไปในเช้าวันนีก้คื็อบุคคลทียื่นอยูบ่นต�าแหน่งหวัหน้าหน่วย
ซึ่งเปลี่ยนจากตาแก่ผอมโซไร้เรี่ยวแรงเป็นเด็กชายตัวน้อยนิสัย
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ประหลาด ถึงแม้ก่อนหน้านี้พวกเขาจะเคยบ่นว่าอยากได้หัวหน้า 
หนุ่ม ๆ แต่นี่มันก็หนุ่มเกินไปแล้วนะเว้ย !!

“อรุณสวัสดิ์เจ้าหนอนด้วงทั้งหลาย ฮ้าวว วันนี้เป็นวันแรกของ
ต�าแหน่งหัวหน้าของข้า ข้าสญัญาว่าจะท�าหน้าท่ีให้สนกุสนาน ผดิ ๆ  จะ
ท�าหน้าที่ให้พินาศ เอ๊ะ... จะท�าหน้าที่ให้เต็มที่ ! เริ่มจากตรวจระเบียบ
ตอนเช้า !” เอ็ดการ์ด เดอ ก็อตเนส วันนี้มาในชุดเสื้อสีแสบตา กางเกง
ขาสั้นกับรองเท้าแตะ ในมือถือไม้ยาว ๆ อันหนึ่งและใช้เคาะ ๆ ไปตาม
ร่างกายเหล่าทหารประหนึ่งเคาะทุเรียน 

แปะ ๆ เปาะ ๆ
“อ้วนเกินไป  จิ๊ ๆ  เจ้าเป็นทหารหรือหมูกันหา ! เป็นหมูป่าหรือ

หมูบ้านล่ะ ?”
“คะ คือ ข้าไม่...”
“แต่ข้าชอบหมูทอดกรอบ พรุ่งนี้เอามาให้ข้าจานหนึ่งด้วยล่ะ” 

จบธรุะก็เดินตรวจทหารนายต่อไปโดยไม่แยแสคนท่ีอยากจะคัดค้านตาม
หลังสักนิด ย่ิงตรวจไปเคาะไปมากเท่าไหร่เอ็ดการ์ดก็ได้แสดง 
ความสามารถในการเรียกมือเท้าจากค�าพูดมากขึ้นเรื่อย ๆ

“ผอม ! ผอมมากเจา้ยงัมกีระเพาะอยู่ใช่ไหม ตับไขมนัไสรู้้จักไส้
ใช่ไหม ? มันขายไม่ได้ ขายได้แต่ไตเจ้ายงัไม่ได้ขายไส้ไปใช่ไหม ถ้าขาย
แล้วก็ไปซือ้คืนมาซะ ไม่มีเงนิก็ยมืไออ้วนข้างหน้านัน่เอา โวะ เอาไม้ฟาด
ดแรงไม่ได้เด๋ียวตัวจะหักคร่ึง” ว่าไปก็เคาะพุงเจ้าผอมคนนั้นไปดังปึก
ตรงข้ามกบัค�าพดูสุด ๆ  ควิต่อ ๆ  ไปต่างรูส้กึความดันขึน้กะทนัหนั หน้า
มืดอยากตบกะบาลท่านหวัหน้าสกัผวัะแต่มันท�าไม่ได้ไงเลยต้องยืนหน้า
มืดต่อไป เม่ือมาถึงคราวชาร์ลหรือนักดาบหัวเทา เอ็ดการ์ดก็ชะงัก 
เล็กน้อยพร้อมส่งยิ้มชั่วร้ายให้ ชาร์ลหน้าซีดลงเม่ือคิดถึงเหตุการณ์ที่
เกิดเมื่อวานในห้องปิดตายของเอ็ดการ์ด

“โอ้ ท่านนักดาบนี่นา ข้าชอบท่าเต้นเม่ือวานของเจ้ามาก 
โดยเฉพาะท่าไก่ปีกหัก ไว้ว่าง ๆ ก็สอนเหล่าสหายของเจ้าด้วยล่ะ  
ทุกคนจะได้เต้นท่าไก่ปีกหักได้ ฮ่า ๆ อ่าว ๆ ข้าง ๆ ก็ซันเทียสนี่นา 
ขอบใจเจ้ามากที่เมื่อวานพาคนไปแสดงความยินดีกับข้าที่ห้อง ข้าชอบ
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การเต้นแสดงความยินดีของพวกเจ้ามาก ฮ่า ๆ” ซันเทียสได้แต่กัดฟัน
กรอด ไม่น่าหลงกลเจ้าปีศาจนีเ่ลย ! เม่ือวานหลังจากเข้าไปในห้องก็ถกู
หลอกล่อให้ด่ืมน�า้สปีระหลาด ทีเ่จ้าตวัอ้างว่าเป็นน�า้ผลไม้สตูรใหม่ หลัง
จากดื่มไปไม่นานทั้งสี่ก็ลุกขึ้นมาเต้นกันจ้าละหวั่นแบบบังคับร่างกาย 
ไม่ได้ คนต้นเรือ่งเหน็ท่าทางของแต่ละคนแล้วก็นอนข�ากลิง้อยู่บนเตยีง
อย่างไม่คิดช่วยเหลือใด ๆ  ท้ังสิน้ โดยเฉพาะเม่ือหนัมาเหน็ชาร์ลผูเ้ยอืก
เย็นกับอิกนัสเจ้าระเบียบเต้นแร้งเต้นกาด้วยท่าแปลก ๆ ซันเทียสกับ
เจย์เดนที่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้เห็นภาพแบบนี้ก็อยากหัวเราะออก
มาเช่นกัน แต่ติดอยู่ในท่าส่ายสะโพกแบบระบ�าชาวเกาะจึงหัวเราะไม่
ออก ท้ังสียื่นเต้นแร้งเต้นกาอยูใ่นห้องนัน้สามชัว่โมงเตม็ก่อนยาจะหมด
ฤทธิ ์ส่วนเอ็ดการ์ดคนวางยามีหรือจะนัง่รอชมผลงานจนรากงอก... หนี
ออกจากห้องไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกล้ว

กลับมายังปัจจุบันเอ็ดการ์ดตัวน้อยก็ยังเดินไปเล่าวีรกรรม
ท่าทางของทั้งสี่ไปเรื่อย ๆ อย่างออกรส คนที่เหลือต่างโล่งอกที่ไม่ต้อง
ถูกขุดปมอะไรมาประจานอีก ยอมฟังท่านหัวหน้าคนใหม่เจื้อยแจ้วไป
เรื่อย ๆ  ผิดกับอีกสี่คนที่อยากจับร่างน้อยมาหักคอ และเมื่อตรวจถึงคน
สุดท้ายก็ยังไม่วาย...

“เข็มขัดยังใส่กลับด้านอีกเหรอ ! ไม่โง่มากท�าไม่ได้นะเนี่ย... ข้า
รู้สึกผิดจริง ๆ ที่เกิดมาฉลาดมากเกินไป ซื้อปลามากินบ้างนะ ไม่ต้อง
แบ่งใครกินเข้าไปเยอะ ๆ ” ในท่ีสุดก็จบการตรวจแถวตอนเช้าเสยีท ีต่าง
คนต่างอดทนกับค�าพดูของท่านหวัหน้าตวัน้อยอย่างถึงทีส่ดุจนแทบจะ
ทนไม่ได้อีกต่อไป เม่ือเด็กน้อยประกาศว่าพักห้านาที คนทั้งหมดก็วิ่ง
แตกรังออกไป บ้างเดินไปถามเคล็ดลับการเพิ่มกล้ามเนื้อจากคนกล้าม
สวย บ้างวิ่งไประบายความแค้นกับต้นไม้ต้นหญ้า บ้างก็เดินใจลอยไป
เร่ือยด้วยความจิตตก หัวหน้าที่ท�าให้ลูกน้องร่าเริงได้แต่เช้าแบบ  
เอ็ดการ์ด เดอ ก็อตเนส คงไม่มีในโลกแล้วล่ะ   

วะฮ่าฮ่า
หลังจากนั้นไม่นานคนทั้งหลายก็ถูกเรียกมารวมท่ีสนามฝึก

อย่างพร้อมเพรียง เอ็ดการ์ดเดินมาชุดเดิมเพิ่มเติมเล็กน้อยคือแว่น
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กันแดดสีด�าอันใหญ่บนใบหน้า
“พวกหนอนด้วงทัง้หลาย วันน้ีข้าจะพาพวกเจ้ามาออกก�าลงักาย

สร้างกล้ามเนื้อและระเบียบวินัย ข้าจะพูดตรง ๆ ว่าข้ารับความเหยาะ
แหยะ อ่อนแอ เชือ่งช้าของพวกเจ้าไม่ได้ รับไม่ได้สุด ๆ  คร้ังนีข้้านดัพวก
เจ้ามาที่นี่พวกเจ้าต้องมาให้ตรงเวลา ให้พร้อมเพรียงและที่ส�าคัญ  
ต้องมาก่อนข้า !! คร้ังต่อไปหากข้ายงัต้องมารอให้พวกเจ้าคลานมาแบบ
นี้อยู่อีก รับรองได้ว่าข้าจะท�าให้พวกเจ้าไม่ตายก็เลี้ยงไม่โต !” ร่างเล็กที่
เกดิโทสะสร้างบรรยากาศบางอย่างทีน่่าหวาดหว่ันให้แก่เหล่าทหารลาด
ตระเวนจนเหงื่อออกเต็มแผ่นหลัง ความเคร่งขรึมจริงจังน่าเกรงขามที่
ไม่คาดคิดว่าจะพบในร่างเด็กกลับแผ่ออกมาอย่างเต็มเปี่ยม ค�าสุดท้าย
ท่ีถกูเปล่งเสยีงออกมาแบบไม่ดังไม่เบานัน้ท�าให้แต่ละคนต่างขนลกุพรึบ่ 
หลังยืดตรงโดยอัตโนมัติ แต่บรรยากาศแบบนั้นก็ไม่ได้คงอยู่นาน เม่ือ
อยู่ ๆ  ร่างเล็กก็กลับมายิ้มแย้มแจ่มใสท�าท่าทางสบาย ๆ  เช่นเดิม อย่าง
รวดเร็วจนเหล่าผู้ร่วมเหตุการณ์ปรับตัวตามแทบไม่ทัน

“ข้าจะเริ่มการฝึกโดยการให้วิ่งรอบสนามร้อยรอบ” ร้อยรอบ ? 
สนามฝึกแห่งนี้เป็นสนามขนาดเล็กหากจะให้พวกเขาเหงื่อออกยังต้อง
วิง่สิบรอบด้วยซ�า้ ต่างคนต่างรู้สกึแปลกใจทีก่ารฝึกไม่ได้โหดอย่างทีค่ดิ

“เพื่อความสนุกสนานในการวิ่ง พวกเจ้าก็คอยขานรับเวลาข้า
เรียกและตอบค�าถามเวลาข้าถามด้วยล่ะ เข้าใจไหม ?”

“ขะ... เข้าใจขอรับ” ทหารทุกนายต่างตอบด้วยเสียงแผ่วเบา
“ตอบเสียงเบากันเชียว สงสัยข้าต้องเล่นกับพวกเจ้าหนัก ๆ 

หน่อย พวกเจ้าจะได้ชินกับข้าไว ๆ เอาล่ะเริ่มวิ่งได้ ปฏิบัติ !” สิ้นค�าสั่ง
เหล่าทหารท้ังหลายก็ทยอยวิ่งกันออกไป ต่างคนต่างรู้สึกคาดไม่ถึงที่
การฝึกของหัวหน้าคนใหม่ไม่ได้หนักอย่างที่คิด เหอะ ก็แค่เด็กเล่นเป็น
หัวหน้าทหารจริง ๆ ด้วย แค่วิ่งรอบสนามฝึกร้อยรอบเจ้าเด็กนั่นเห็น
พวกเขาเป็นทหารอ่อนแอหรือไง ก่อนหน้าจะมาอยูท่ี่นีพ่วกเขาล้วนเป็น
ทหารกล้าฝีมือดีมาก่อนทั้งนั้น เด๋ียวจะท�าให้เห็นว่าเป็นแค่เด็กอย่ามา
อวดเบ่งกับทหารอย่างพวกข้า ! 

เม่ือเหล่าทหารท้ังหลายทยอยออกวิง่จนเกือบหมด เอด็การ์ดก็
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เหน็คนกลุม่หนึง่ละล้าละลังอยูไ่ม่ว่ิงสกัท ีจงึเดินไปไถ่ถามสารทกุข์สุกดิบ
ตามฉบับหัวหน้าที่ดี

“เฮ้ พวกเจ้าท�าไมไม่ไปวิ่ง ไม่ได้ยินค�าสั่งเหรอ หูตึงหรือไง ? 
หรือฟังค�าสั่งไม่รู้เรื่องมาจากนอกโลกกันเรอะ ?”

“ไม่ใช่ขอรับท่านเอ็ดการ์ด เอ่อ... คือพวกข้าไม่สะดวกจะวิ่ง
ขอรับ”

“ไม่สะดวก ? เจ้าไม่สะดวกจะวิ่ง ข้าก็ไม่สะดวกจะไม่ให้วิ่งเช่น
กัน” เหล่าคนที่เหลือต่างอ�า้อึ้งไม่รู้จะท�าเช่นไรต่อ ซันเทียสที่อยู่ใกล้ ๆ 
ได้ยินการสนทนาเข้าจึงเดินมาทางเอ็ดการ์ดอย่างกระฟัดกระเฟียด

“เจ้าไม่เห็นหรือไงว่าพวกเขาว่ิงไม่ได้ ! เจ้าลองมองดูชัด ๆ 
สภาพพวกเขาแบบนี้เจ้ายังจะให้ไปวิ่งอีกเหรอ !” เอ็ดการ์ดลากสายตา
มองคนหกคนจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างด้วยสายตาวาววับ คนหนึ่ง
แขนซ้ายหายไป คนหนึง่ตาบอด คนหนึง่ขาขวาหายไปอกีสามคนนัน่... 
อ้อ ฝีมือการจับทุ่มของเขาเอง แต่ละคนพันผ้ารอบตัวเป็นมัมม่ีเชียว
สงสัยร้อนจัด แดดแรงมากไปหน่อย

“ข้อแรก เจ้าควรจะเรียกข้าว่า ‘ท่าน’ ไม่ใช่ ‘เจ้า’ และควรเริม่ต้น
ประโยคด้วยค�าว่า ‘เรียนท่านหัวหน้า’ หรือ ‘เรียนท่านเอ็ดการ์ด’ เจ้าไม่
เห็นต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยส�าคัญงั้นเหรอ เหอะ ๆ แต่ในฐานะที่ข้าเป็น
หวัหน้าหน่วยผูใ้จดีและแสนดีทีส่ดุในเดอลอส ข้าจะละเว้นความผดิคร้ัง
นี้ให้เจ้า ข้อสองข้าไม่เห็นว่าแขนไม่ครบมันจะว่ิงไม่ได้ตรงไหน เจ้าใช้
แขนวิ่งเหรอไงหา !” ประโยคสุดท้ายหันไปพูดกับทหารแขนไม่ครบ
โดยตรง จนเจ้าตัวสะดุ้งเฮือกแล้วออกว่ิงทันที ซันเทียสย่ิงมองร่าง 
เด็กน้อยด้วยสายตาร้อนแรงยิ่งขึ้น 

“ส่วนพวกที่เหลือ... เจ้าว่าพวกเขาวิ่งเองไม่ได้เจ้าก็แบกไปสิ”
“วะ ว่ายังไงนะ...”
“แบกไป  แบกน่ะแบกเจ้ารู้จกัใช่ไหม เรยีกสหายเจ้ามาช่วยแบก

ไปด้วยสิ”
“เจ้าดะ...” ค�าเรียกที่เกือบจะหลุดออกมาด้วยความเคยชินต้อง

กลืนกลับไปเมื่อเจอกับสายตาน่าขนลุกจากร่างเด็กตรงหน้า
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“ท่านบ้าไปแล้วหรือไร พวกเขาบาดเจบ็ขนาดนีถ้้าพาไปวิง่ด้วย
หากช็อกจนหมดสติขึ้นมาจะท�ายังไง !”

“น่ันก็หน้าท่ีของเจ้าไม่ใช่เร่ืองของข้า เลิกโวยวายแล้วเลอืกแบก
วิ่งไปสักคนเถอะน่า ข้าร�าคาญเจ้าแล้ว” ว่าจบร่างเล็กก็โบกมือหย็อย ๆ 
หันหลังเดินกลับไปยืนสบายใต้ร่มไม้ ด้านซันเทียสได้แต่กัดฟันกรอด
แล้วเรียกคนอื่น ๆ มาช่วยแบกช่วยลากเหล่ามัมมี่และสหายไป ภาพที่
ปรากฏในสนามฝึกอยู่ตอนนี้ช่างเจริญหูเจริญตาส�าหรับเอ็ดการ์ด 
เสียจริง เจ้าหนอนด้วงตัวน้อยทั้งหลายของเขาก�าลังพากันวิ่งหน้าตั้ง 
บางคนก็แบกร่างมัมม่ีวิง่ไปด้วย บางคนกแ็บกคนขาขาด บางคนกแ็บก
คนตาบอด ซึ่งเป็นภาพที่ดูดีแต่แค่นี้มันยังไม่พอหึหึ

“เจ้าหนอนด้วงทั้งหลาย ร้อนไหม”
“...” ไร้การตอบกลับจากพวกเจ้าหนอนด้วง หึหึ
“โอ๊ะ เหมือนข้าลืมบอกกติกาส�าคัญกับพวกเจ้าไป ถ้าพวกเจ้า

ไม่ตอบค�าถามข้าหรือตอบเสียงไม่ดัง ข้าจะเพิ่มรอบวิ่งทีละพันรอบ 
เข้าใจไหม” เอ็ดการ์ดพูดพลางยิ้มน้อย ๆ 

“หะ... หา !”
“ตอนนีร้อบวิง่เพิม่เป็นสองพนัหนึง่ร้อยรอบแล้ว ถ้าเข้าใจค�าสัง่

ก็ขานรับด้วย” เด็กน้อยยงัยนืมือไพล่หลังใต้ร่มไม้ พดูออกมาด้วยท่าทาง
สบาย ๆ  แต่ด้วยวธิใีดไม่ทราบท�าให้เสยีงคนร่างเด็กพุง่เข้าหเูหล่าทหาร
อย่างจัง ทุกถ้อยค�าล้วนชัดเจน ชัดเจนมากจนเริ่มเห็นถึงความหายนะ
ที่ก�าลังจะเกิดได้อย่างดี ดังนั้นต่อมาจึงมีเสียงดังกระหึ่มมาจากทหาร 
ทุกนายที่วิ่งอยู่

“เข้าใจขอรับ !!”
“โฮะ ๆ ดีมาก ๆ ร้อนกันไหมเจ้าหนอนด้วง ?”
“ไม่ร้อนขอรับ !!” และแล้วเวลาก็ผ่านไปครึ่งวัน เหล่าทหาร  

ยังคงวิ่งไปเรื่อย ๆ เช่นเดิม ยังดีที่ทุกคนเคยผ่านการฝึกโหดในหน่วย
เดิมมาแล้วจึงยังพอวิ่งต่อไปได้ ทุกคนได้แต่ภาวนาให้ครบสองพันหนึ่ง
ร้อยรอบเร็ว ๆ  ส่วนหวัหน้าผูแ้สนดีของพวกเขานัน้ตอนนีไ้ม่ได้ยืนใต้ร่ม
ไม้เหมือนเดิมแล้ว แต่เขานอนเอกเขนกอยู่บนเก้าอี้ชายหาดแสนสบาย
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เพิม่ออปชนัเสริมด้วยร่มบังแดดอันใหญ่พร้อมเคร่ืองด่ืมและของว่างครบ
ครัน ตลอดเช้าที่ผ่านมาเอ็ดการ์ดจะตะโกนถามค�าถามประเภท ร้อน
ไหม เหนื่อยไหม หิวไหม แบกมัมมี่หนักไหม ข้าหน้าตาดีมากหรือเปล่า 
วนกลับไปมาเป็นระยะ ทว่าตอนนี้คนร่างเล็กเอาหมวกสานมาบังหน้า
แล้วเงยีบเสยีงไปสักพกัแล้ว สภาพแบบนีไ้ม่ต้องให้ใครมาบอกก็รู้ว่าเจ้า
ตัวก�าลังนอนกลางวัน !! 

เม่ือเวลาผ่านไปจนมาถึงสิบรอบสุดท้ายของเหล่าทหาร เสียง
เล็ก ๆ ที่แสนจะทรมานจิตใจพวกเขาก็ดังขึ้นมาอีก

“เจ้าหนอนด้วงทัง้หลายหวิกันไหม” ค�าถามก็ยังคงเป็นเช่นเดิม
“ไม่ขอรับ !!” หึ คิดว่าค�าถามพวกนี้จะท�าให้พวกเขาพลาดท่า

ให้เจ้าได้ง้ันเรอะ ! แต่วินาทีต่อมาพวกเขาก็ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่
เมื่อ...

“แต่ข้าหิวแล้ว จะท�ายังไงดี ?” ต่างคนต่างมองหน้ากันเลิ่กลั่ก 
ถามแบบนี้แล้วจะให้พวกข้าตอบกันยังไงล่ะฟะ !!

“ยินดีด้วยเพิ่มรอบวิ่งอีกหนึ่งพันรอบ  วะฮ่า ๆ” อ๊ากก... เสียง
เเดด้ินในใจของเหล่าทหารแสดงออกมาทางสีหน้าจนหมด ท�าเอา 
เอ็ดการ์ดหัวเราะชอบใจอยู่บนเก้าอี้ชายหาดอย่างมีความสุข

“ขะ ข้าไม่ไหวแล้ว...” ร่างของเจย์เดนผู้ใช้เวทแห่งหน่วยลาด
ตระเวนท่ีสิบหรือสิ่งมีชีวิตที่เอ็ดการ์ดเรียกว่าถั่วงอกร่วงตุ้บลงบนพื้น
ด้วยท่วงท่าสวยงาม ซันเทียสวิ่งเข้ามาดูอาการอย่างรู้หน้าที่ หัวสีแดง
ของของหน่วยแพทย์ก้ม ๆ เงย ๆ อยู่สักพักก็แบกร่างหมดสติของ 
เจย์เดนเดินมาหาเอ็ดการ์ดอย่างรวดเร็ว ทว่าก่อนที่ซันเทียสจะเดินมา
ถึงเป้าหมาย ร่างเล็กก็ส่งเสียงขัดไว้ก่อน

“แบก ใครอาการร่อแร่ส�าออยวิ่งไม่ไหวก็ผลัดกันแบกไปเข้าใจ
ไหม !” 

“แต่ว่า...” ซนัเทยีสท�าหน้าหงดุหงดิอย่างไม่เข้าใจแวบหนึง่ก่อน
จะเดินตรงมาหน้าเอ็ดการ์ด

“เพิ่มรอบวิ่งอีกหนึ่งพันรอบ ข้าถามว่าเข้าใจไหม ?” คนอื่น ๆ 
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ก็อยากจะตอบว่าขอรับเหลือเกินเพราะเกรงรอบว่ิงจะเพิ่มอีก แต่ติดที่
สหายผมแดงของพวกเขาเดินไปถึงหน้าเอ็ดการ์ดแล้ว ซันเทียสกัดฟัน
กรอดอย่างข่มอารมณ์เป็นรอบท่ีร้อยของวันก่อนจะตะคอกใส่ร่างเด็ก
อย่างเสียงดัง

“เขาเป็นลมหมดสต ิ‘เจ้า’ ยงัจะให้แบกไปวิง่กลางแดดจดัอากาศ
ร้อนแบบนี้นะเหรอ !”

“เจ้าถัว่งอกนีไ่ม่ได้วิง่เองสกัหน่อย ห่วงอะไรนกัหนา เจ้าพาเขา
มาก็รับผิดชอบแบกกลับไปวิ่งเองแล้วกัน ไปวิ่งต่อได้แล้ว ! อ้อ แล้ว 
ค�าเรียกขานของเจ้าครั้งนี้ข้าคงปล่อยไปไม่ได้อีก บอกแล้วว่าอย่าเรียก
ข้าว่า ‘เจ้า’ หึ ๆ ลงโทษท้ังหน่วยวิ่งรอบสนามเพิ่มอีกสามพันรอบ !  
เกือบลืมเม่ือก้ีพวกเจ้าไม่ได้ตอบค�าถามข้า รวมแล้วเพิ่มเป็นส่ีพัน 
รอบ !” หลังร่ายค�าส่ังเสร็จเอ็ดการ์ดก็ยกแก้วน�้าผลไม้ข้ึนมาจิบแล้ว
เอนกายพกัผ่อนต่อไป ซนัเทยีสกัดฟันและก�าหมัดแน่นเพือ่ระงบัอารมณ์
โกรธที่ลุกท่วมประหนึ่งไฟไหม้

“อ่าว ยังไม่รีบไปอกีหรอื ต้องให้ข้าเพิม่รอบวิง่อกีสกัพนัสองพนั
ดี” ว่าจบก็ยักค้ิวส่งให้คนผมแดงหนึง่ท ีแพทย์อารมณ์ร้อนได้แต่แบกร่าง
เพื่อนผู้บอบบางจากไปอย่างเกรี้ยวกราดและข่มอารมณ์เป็นที่สุด

“ตั้งใจวิ่งกันหน่อยพวกหนอนด้วง อย่าคลาน~” แล้วเสียงนั้นก็
ท�าให้เส้นบางอย่างในหวัซนัเทียสขาดผงึ เขาเร่งความเร็ววิง่แซงทกุคน
ไปทั้ง ๆ ที่แบกเจย์เดนอยู่พร้อมตะโกน 

ว้ากกก
เรียกได้ว่าเอาความโกรธมาลงกับการว่ิงจนหมดจริง ๆ  หลงัจาก

นั้นก็มีคนเป็นลมบ้าง ล้มบ้าง วิ่งไม่ไหวบ้าง เป็นตะคริวบ้างก็หลายคน 
ซึ่งหัวหน้าหน่วยผู้แสนใจดีมีเมตตาอย่างเอ็ดการ์ดก็แก้ปัญหาโดยให้
ทหารที่อยู่ใกล้มือที่สุดแบกคนเหล่านั้นไป ใครที่พอมีแรงแล้วก็ผลัดกัน
แบกเพือ่นต่อไป เอด็การ์ดท่ีเหน็ภาพนัน้ก็รูส้กึมีความสุขอยูพ่กัใหญ่จน
เริ่มเบื่อ

เฮ้อ... เจ้าหนอนด้วงพวกนีข้นาดให้ว่ิงทางราบยังร่อแร่จะไปท�า
มาหากินอะไรได้กัน แต่ไม่เป็นไรข้าจะท�าให้พวกเจ้าแขง็แกร่งขึน้จนแทบ
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พ่นไฟได้เลย ! หวัหน้าตวัน้อยหมายมาดอยูใ่นใจอย่างเงยีบ ๆ  ทว่าเหล่า
ทหารที่วิ่งอย่างหมดแรงข้าวต้มต่างรู้สึกขนลุกเกรียวไปตาม ๆ กัน 
สังหรณ์ว่าเร่ืองน่าสยองจะมาเยือนพวกเขาอีกในไม่ช้า และแล้วเหล่า
ทหารหน่วยลาดตระเวนท่ีสิบทั้งหมดก็แปลงร่างเป็นนักวิ่งแห่งอาณา
จกัรเดอลอส วิง่จนหวัหน้าตวัน้อยกินข้าวกลางวนัเสรจ็ วิง่จนนกบินกลบั
รัง วิ่งจนหัวหน้าตัวน้อยกินข้าวเย็นเสร็จ วิ่งจนแสงยามเย็นเริ่มหมดไป 
วิ่งตั้งแต่พระอาทิตย์ส่องแสงจนดวงดาวเต็มท้องฟ้าพวกเขาก็ยังวิ่งต่อ
ไป...



กำรฝึกที่ 3
คณะทัวร์ในป่ำใหญ่

เช้าวันหนึ่งอากาศสดใสแสงแดดยามรุ่งอรุณสาดแสงสว่าง 
ไปท่ัวค่ายทหารลาดตระเวนหน่วยทีส่บิแห่งอาณาจกัรเดอลอส นกน้อย 
พากันบินออกจากรังไปหากิน หัวหน้าหน่วยของค่ายนี้ก็ตื่นเช้ามา
ท�างานด้วยอารมณ์สดใสจิตใจเบิกบาน การเข้าแถวเช้าในวันนี้  
เด็กน้อยหนึ่งเดียวของค่ายยืนประจ�าต�าแหน่งเช่นเดิมเหมือนวันแรก
ทีม่าเยือน ทว่าคราวนีส้ิง่ทีแ่ปลกไปคงเป็นเหล่าหมีแพนด้าทียื่นเข้าแถว
เรียงรายอยู่ด้านหน้า ทหารทุกนายต่างเติมอายแชโดว์สีด�าสวยมากัน
ทกุคน เอ็ดการ์ดไล่สายตามองเหล่าแพนด้าด้วยความส�าราญใจ เร่ิมจาก
คนท่ียืนใกล้เขาที่สุด อิกนัส ฮิวจ์เกจ บุคคลที่มักแต่งกายถูกระเบียบ
เรียบร้อยอยู่เสมอ เช้านีท้กุอย่างก็คงดูเหมือนจะเป๊ะปังเช่นเดิมเว้นแต่... 
ถุงเท้าข้างละสีนั่นน่ะนะ   

ถดัไปเป็นแถวเหล่าหนอนด้วงสายพนัธุแ์พนด้า หลายคนยนืขา
สั่นพั่บ ๆ เหมือนจะล้มตลอดเวลา บางคนถึงกับกลายร่างเป็นแพนด้า
แก่ยืนเข้าแถวพร้อมไม้เท้าพยุงกายชุดเครื่องแบบของทุกนายก็ขาด ๆ 
เกิน ๆ ไม่เต็มสักนาย บ้างมีแต่เสื้อด้านล่างเป็นกางเกงนอน บ้างมาแต่
กางเกงด้านบนไม่สวมเสื้อ บางนายสวมชุดนอนเต็มยศเลยก็มี สภาพ
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ทรุดโทรมเป็นที่สุด
สาเหตุท่ีท�าให้เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นก็หนีไม่พ้นท่านหัวหน้า 

ตัวน้อยที่ยืนยิ้มแฉ่งอยู่ด้านหน้านั่นแหละ ! หนึ่งอาทิตย์แล้วที่พวกเขา
ต้องฝึกทหารด้วยการวิ่งรอบลานฝึก วันแรกที่วิ่งนั้นพวกเขาไม่รู้ว่าเลิก
วิง่กันตอนก่ีโมงก่ียาม รูส้กึแค่ว่านอนได้ไม่ถงึชัว่โมงก็ถกูความเปียกชืน้
ปลุกให้ตื่น พอลืมตาขึ้นก็เห็นท่านหัวหน้ายืนถือสายยางรดน�้าพวกเขา
ทุกคนประหนึ่งรดน�า้ต้นไม้ พอปลุกพวกเขาได้สมดั่งใจก็ลากออกไปวิ่ง
อีกด้วยกติกาเดิมแต่ค�าถามนั้น...

‘วนันีพ้ระอาทติย์จะขึน้กีโ่มง ?’ แล้วจะให้ตอบอย่างไรล่ะ กต้็อง
ตอบว่าไม่ทราบน่ะสิ แต่หลังจากนั้น ‘ข้าถามเพราะต้องการค�าตอบ  
ตอบว่าไม่ทราบก็ถือว่าไม่ตอบ ! วิ่งเพิ่มไปอีกพันรอบ~’

นอกจากนั้นก็ยังมี... เจ้าอ้วนนั่นหนักเท่าไร เจ้าผอมนั่นหนัก
เท่าไร เจ้าหัวแดงใส่กางเกงในสีอะไร เจ้าถัว่งอกกินข้าววนัล่ะก่ีชาม จอม
ระเบียบอิกนัสใช้เจลใส่ผมยี่ห้ออะไร แล้วทุกค�าถามก็จบลงด้วย... 

‘เรื่องของสหายร่วมค่ายยังไม่ทราบก็วิ่งไปอีกพันรอบ !’
วันต่อ ๆ มาก็เป็นเช่นเดิมแม้ท่านหัวหน้าจะมีเวลาพักกินข้าว

พร้อมจัดอาหารสุดหรูที่พวกเขาไม่เคยกินมาก่อนให้ ทว่าพวกเขาต่าง
เหนื่อยเกินไปเหนื่อยจนกินอะไรไม่ลง ดู ๆ ไปแล้วอาหารหรู ๆ พวกนี้
คงน�ามาเพื่อทรมานพวกเขาแน่นอน ! บางคนที่ฝืนกินลงไปไม่นานนัก
ก็คายออกมาทางเดิมเรียกได้ว่าสภาพร่อแร่เป็นทีส่ดุ เวลาก็ผ่านไปด้วย
เหตุการณ์เดิม ๆ เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ และแล้วในที่สุดวันนี้เอ็ดการ์ด
ก็เรียกพวกเขาท้ังหลายมาเข้าแถวรวมตอนเช้าตามปกติเสียที หรือจะ
บอกว่าเรียกมาชมผลงานก็ไม่ผิดนัก ดูสายตาท่ีท่านหัวหน้ามอง 
พวกเขาแล้วยิ้มแฉ่งราวกับถูกอกถูกใจนักหนานั่นสิ !

“อรุณสวัสด์ิเหล่าหนอนด้วงของข้าทั้งหลาย~ ฝึกมาหลายวัน
เป็นอย่างไรบ้าง รู้สึกแข็งแรงสดชื่นราวเกิดใหม่เลยใช่ไหม ฮ่า ๆ ๆ” 
ราวกับจะไปเกิดใหม่เลยขอรับท่านหัวหน้า ทุกคนได้แต่บ่นอยู่ในใจ 

ฮือ ปล่อยพวกข้าไปเถอะขอรับ…
“วันนี้ข้าจะพาพวกเจ้าไปพักผ่อนจากการฝึก พวกเราจะไปล่า
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สัตว์กันในป่านั่น” เด็กน้อยบอกจุดมุ่งหมายของวันนี้อย่างร่าเริงและ
ชัดเจน เพียงแต่ในป่าที่มือน้อย ๆ นั่นชี้ไปเป็นป่าชายแดนท่ีมีเพียง
กระรอก กระแต และสัตว์ตัวน้อย ๆ เท่านั้น คิดอย่างไรก็ไม่น่ามีอะไรที่
จะท�าให้ท่านหวัหน้าของพวกเขากระตอืรือร้นขนาดหยุดการฝึกนรกเพือ่
ไปล่ามา เว้นเสียแต่จะผ่านเขตก�าแพงเวทไป...

“ข้าจะพาพวกเจ้าไปเดินเล่นนอกเขตชายแดน ไปหาสัตว์เลี้ยง
ตัวน้อยมาเพิ่มสีสันให้กับค่ายของเรา เย่ ! ไปเตรียมตัวได้ แล้วเจอกัน
ที่ชายป่านะเจ้าหนอนด้วงทั้งหลาย” ว่าจบก็มุ่งหน้าไปป่าชายแดนโดย
ไม่สนใจสีหน้าซีดเผือดของเหล่าทหารด้านหลัง บางคนตกใจจนถึงกับ
ทิ้งไม้เท้าล้มก้นจ�า้เบ้าไปแล้ว...

          
บนโลกใบนี้ มีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ เ รียกว่าสัตว ์ป ีศาจอยู ่  

ว่ากันว่าเป็นสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่นิสัยดุร้ายน่ากลัว สามารถ 
ฆ่ามนุษย์ตัวเล็ก ๆ ได้ชั่วในพริบตา แต่สัตว์ประหลาดเหล่านั้น 
ก็ไม่สามารถสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในอาณาจักรอันยิ่งใหญ่
ทั้งห้าของโลกใบน้ีได้ เพราะทุกอาณาจักรต่างรวบรวมนักเวทที่
แข็งแกร่งท่ีสุดให้มาร่วมมือกันสร้างเขตแดนเวทรอบ ๆ  แต่ละอาณาจกัร
เพือ่ป้องกันเหล่าสตัว์ปีศาจเข้ามายงัอาณาจกัร ด้วยเหตนุีเ้องสัตว์ปีศาจ 
จึงกลายเป็นเรื่องเล่าและต�านานอันน่ากลัวประจ�าแต่ละอาณาจักรไป 

ผูท่ี้เห็นตวัจริงของสตัว์ปีศาจมีเพยีงเหล่าอศัวนิผูก้ล้าหาญแห่ง
อาณาจักร และยามเฝ้าอาณาจักรแบบพวกเขา เพราะท่ีท่ีมันอยู่ก็คือ
นอกเขตก�าแพงเวทอย่างไรล่ะ ทว่าสัตว์ปีศาจก็ไม่ได้ปรากฏตัวให้เห็น
เป็นเวลานานแล้ว มีเพียงพวกอายุมาก ๆ สองสามคนในหน่วยที่เคย
เห็นพวกมันมาบ้าง และยังจ�าได้ดีถึงความน่ากลัวของพวกมัน แค่คิดก็
รู้สึกเหมือนเลือดลมส่งไปเลี้ยงสมองไม่ทันแล้ว สุดท้ายแล้วเมื่อคัดค้าน
อะไรไม่ได้เหล่าผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกันท้ังหลายจึงได้พยุงกันไป
เตรียมตัวล่าสัตว์อย่างทุลักทุเล

“ท่านเอ็ดการ์ด การออกไปนอกเขตก�าแพงเวทเป็นเรื่องผิดกฎ
ของอาณาจักรนะขอรับ” เม่ือเล่ียงไม่ได้ก็ต้องหาทางออกสุดท้ายด้วย
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การส่งท่านรองหัวหน้าหน่วยอิกนัสเป็นหน่วยกล้าตายไปเจรจา 
“แล้ว ?”
“แล้วมันก็ผิดกฎของอาณาจักร ดังนั้นเราจึงไม่ควรออกไป 

ข้างนอกนัน่ไงขอรบั” เหล่าคนทีเ่หลือต่างก็ช่วยกนัพยกัหน้าอย่างรุนแรง
เพื่อปกป้องชีวิตของตนเองให้ปลอดภัย

“ในเม่ือข้าเป็นหวัหน้าหน่วยทีน่ีดั่งนัน้กฎกคื็อข้าและข้ากคื็อกฎ 
ตอนนี้ข้าบอกให้ไปพวกเจ้าก็ต้องไป จบ !”

“แต่ถ้าเราก้าวเท้าออกไปนอกก�าแพงเวท ทางหน่วยอศัวินก็จะ
รู้ทันทีนะขอรับ ถ้าพวกเขาส่งคนมาจัดการกับหน่วยเราละก็ เกรงว่าจะ
ถูกโทษสถานหนักกันหมด”

“สรุปคือพวกเจ้ากลัวหน่วยอัศวินยกพวกมาตีงั้นรึ ?” มันใช่
ที่ไหนกันเล่าเจ้าเด็กผี !! แค่ถูกส่งมาอยู่หน่วยนี้ก็เหมือนโดนลงโทษ 
ขั้นหนึ่งแล้ว ถ้ามีความผิดเพิ่มคงต้องถูกไล่ออกยกหน่วยแล้วล่ะ !

“เลิกขัดขวางความสนุกข้าแล้วตามมาดี ๆ เจ้าหนอนด้วง ! 
ทัง้หมดหน้าเดิน~” ว่าแล้วเจ้าตวัเล็กก็เดินผ่านก�าแพงทีม่องไม่เหน็ออก
ไปอย่างสบายใจเฉิบ บริเวณก�าแพงเวทเปล่งแสงสีฟ้าออกมาแวบหนึ่ง
แล้วหายไป เหล่าทหารทีเ่หลือก็ค่อย ๆ  เดินค่อย ๆ  พยุงกันตามไปอย่าง
จ�าใจ ปวดขายังไม่หายดีต้องไปหาเรื่องเสี่ยงตายต่องั้นเหรอ ? 

ชีวิตช่างสนุกสนาน ฮือออ ทุกคนได้แต่ปาดน�า้ตาอยู่ในใจ...
ขณะเดียวกันในห้องท�างานของหัวหน้าหน่วยอัศวินท่ีหน่ึง  

ลูคัส อาร์ค ก็มีนกสีน�้าเงินเหลือบม่วงตัวหนึ่งบินเข้ามาเกาะบ่าลูคัส 
อย่างสนิทสนม ชายร่างสูงผมสีน�้าตาลอ่อนสวมแว่นตากลมใสเห็น 
เจ้านกน้อยก็จ�าได้ทันทีว่าเป็น ‘ชูก้า’ สัตว์เล้ียงของเอ็ดการ์ด อดีต
หวัหน้าหน่วยอศัวินท่ีสาม ทีมั่กท�าให้หน่วยอศัวินปวดหวัเป็นประจ�า พอ
เห็นกระดาษทีผ่กูมากบัขาเจ้าชกู้าเขากส็มัผสัได้ถงึเค้าลางความวุน่วาย
ที่จะเกิดขึ้น เมื่ออ่านข้อความในกระดาษก็พบกับ...

ข้าจะพาพวกหนอนด้วงไปเท่ียวเล่นนอกก�าแพงเวท  ฝาก
จัดการให้ที 

-เอ็ดการ์ดผู้ดูดียิ่งกว่าเจ้า-
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“ท่านลูคัส ! ก�าแพงเวทมีสัญญาณการเคลื่อนไหวขอรับ !” เพิ่ง
จะอ่านจบรองหัวหน้าหน่วยของเขาก็พุ่งพรวดเข้าประตูมา

 “ข้าจะจัดการเอง พวกเจ้าไม่ต้องท�าอะไร” เฮ้อ... ได้แต่หวังว่า
พวกหนอนด้วงที่เอ็ดการ์ดกล่าวถึงจะมีชีวิตรอดกลับมาก็แล้วกัน

ป่าทบึชายแดนเตม็ไปด้วยพชืแปลกประหลาดนานาพรรณและ 
แน่นขนัดไปด้วยต้นไม้สงูใหญ่ขนาดหลายคนโอบ เปลือกไม้หนาสดี�าทัง้
ล�าต้นล้วนกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมทีแ่สงสว่างแทบจะไม่ตกถึงพืน้ 
ไอหมอกที่ลอยละล่องไปท่ัวป่าก่อให้เกิดบรรยากาศเย็นยะเยือก 
น่าขนลุก  ความเงียบสงัดไร้เสียงสิ่งมีชีวิตใด ๆ  ท�าให้ป่าแห่งนี้ดูน่ากลัว
และวังเวงราวบ้านผีสิง

“เราก�าลังจะไปไหนกันหรือขอรบัท่านเอด็การ์ด” เจ้าหนอนด้วง
เอ่ยถามอย่างไม่เข้าใจ

“ไปตามหาสัตว์เลี้ยงมาเพิ่มสีสันให้สวนสัตว์ของข้า เอ้ย นรก
ของข้า เอ่อ... ค่ายทหารของข้าต่างหากฮ่า ๆ ๆ พวกเจ้าท้ังหลายจงตาม
ข้ามา หินก้อนไหนท่ีข้าเดินผ่านพวกเจ้าต้องผ่าน ต้นไม้ต้นไหนที่ข้า
สัมผัสพวกเจ้าต้องสัมผัส ดินตรงไหนท่ีข้าเหยียบพวกเจ้าต้องเหยียบ 
ถ้าเจ้าหนอนด้วงตัวไหนแอบออกนอกลู่นอกทาง รับรองได้ว่ามันผู้นั้น
จะได้เที่ยวป่าแบบลึกซึ้งถึงใจ จ�าไปจนวันตายแน่นอน ฮ่า ๆๆ” ด้วย 
ไม่อยากลองของและสังขารไม่เอื้ออ�านวย เหล่าอดีตนักวิ่งทีมชาติ 
ทั้งหลายจึงจ�าต้องเดินกะเผลก ๆ  ด้วยอาการเกือบจะร่อแร่ติดตามท่าน
หัวหน้าคนใหม่ที่ร่าเริงสุดขีดไปอย่างช่วยไม่ได้

ท่านหัวหน้าตัวน้อยพาพวกเขาเดินมุ่งหน้าเข้าป่าทางซ้ายตรง
ไปเร่ือย ๆ  พาลัดเลาะผ่านต้นไม้ในช่องแคบ ๆ  พามุดพุม่ไม้ทีมี่ทางลอด
เท่าตัวเด็กบางทีก็ปีนเถาวัลย์ข้ามบึงโคลนไม่ก็เข้าไปตามซอกหลืบ 
เล็ก ๆ ของต้นไม้ใหญ่มากมาย จนสุดท้ายก็กลับมาที่จุดเดิมก่อนออก
เดินทาง 

แล้วท่านหวัหน้าตวัน้อยก็พาคณะทวัร์ดินไปทางขวาต่อโดยไม่
สนใจเหล่าทหารท่ีอยากจะประท้วงว่ากลับมาท่ีเดมิเพือ่ ! เด็กน้อยยงัคง
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ร่าเริงสนุกสนานกับการเดินป่า ท�าราวกับไม่รับรู้ว่าตนเองพาคณะทัวร์
มายังจดุเดิม ท้ังยังเดินต่อไปพาข้ึนภเูขาหนิขนาดย่อม ๆ  ปีนขึน้หน้าผา
และโหนเถาวัลย์ลงจากหน้าผาเดิมแล้วก็เดินวนกลับมาที่จุดเดิม 

เอ็ดการ์ดเดินไปฮัมเพลงไปอย่างมีความสุขท�าหูทวนลม 
ไม่ได้ยินเสียงโอดโอยเสียงประท้วงหรือเสียงซักถามแต่อย่างใด ทั้งยัง
ท�าเป็นตาพร่ามัวมองไม่เหน็ความยากล�าบากความทลุกัทุเลและสภาพ 
‘จะตายแล้วโว้ย’ ของเหล่าเพื่อนร่วมทาง เด็กน้อยก็ยังพาทุกคนเดินวน
ตามเส้นทางเดิมอกีประมาณสามรอบ จนในทีส่ดุก่อนจะเริม่เดินกลับไป
กลับมาเป็นรอบทีส่ี่เอด็การ์ดก็หยดุเดิน หมุนตวัเปล่ียนทศิไปอกีทางและ
เดินฮัมเพลงต่อไป

คราวนี้ทางเดินไม่ได้ยากล�าบากพิสดารเช่นเดิมแล้ว เด็กน้อย
เดินน�าด้วยท่าทางสบาย ๆ ราวเดินเล่นอยู่สวนหลังบ้าน อิกนัสมอง 
ร่างเล็กท่ีเดินน�าหน้าอยู่อย่างประหลาดใจหรือท่านหัวหน้าเคยมาเดิน
เล่นแถวนี้ ? ถ้าคิดตามนิสัยแล้วก็น่าจะเคยอยู่ล่ะมั้ง อิกนัสบวกคะแนน
ชื่นชมหัวหน้าคนใหม่อยู่ในใจ อย่างน้อยท่านเอ็ดการ์ดก็ไม่ได้คิดจะพา
พวกเขามาเสี่ยงตายแบบไร้แผนจริง ๆ เม่ือเวลาผ่านไปคณะทัวร์ก็ยัง
คงเดินต่อไปเดินต่อไปและเดินต่อไปจนกระทั่ง...

“อิกนัสเจ้าอยากลองเที่ยวป่าแบบลึกซึ้งถึงใจดูงั้นเหรอ ถึงเดิน
มาขวางทางข้า” เอ็ดการ์ดหรี่ตามองอาตี๋ชุดเป๊ะ

 “ระ เรียนท่านเอ็ดการ์ด หากยังเดินต่อไปด้วยสภาพนี้ละก็
หน่วยลาดตระเวนที่สิบต้องไร้ทหารแน่ขอรับ” อิกนัสกล่าวรายงานด้วย
ความเหนื่อยหอบ เอ็ดการ์ดเพียงเลิกค้ิวเอียงคอและถามออกมา 
อย่างสงสัย

“พวกเจ้าจะลาพักร้อนยกค่ายเรอะ ?” พักร้อนบ้านเจ้าส ิ
ท่านหัวหน้า ! จะตายเพราะท่านนี่แหละเฟ้ย !!

“ไม่ใช่ขอรับเพียงแต่หากฝืนเดินต่ออีก เหล่าทหารคงต้องไป 
พักผ่อนที่หน่วยแพทย์ยกค่ายแน่นอนขอรับ” 

รวมถึงข้าด้วย  อิกนัสได้แต่พูดเบา ๆ อยู่ในใจ เอ็ดการ์ดมอง
หน้าขาวซีดของอิกนัสอย่างครุ่นคิดและหันหลังกลับไปมองแก๊งหนอน
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ด้วง โฮะ ๆๆ สภาพสมเป็นหนอนด้วงจริง ๆ ขาวซีดเซียวไร้เรี่ยวแรง
อ่อนแอไม่มีที่ติ 

เอาเถอะ ไหน ๆ ข้าก็เป็นหัวหน้าผู้แสนดีเลิศประเสริฐศรี  
การดูแลลูกน้องให้มีสุขภาพดีย่อมเป็นงานของข้าเช่นกัน

ว่าแล้วเอด็การ์ดก็ส่งถงุอะไรบางอย่างขนาดเลก็ให้อกินสัน�าไป
แจกจ่ายเหล่าคณะทัวร์  เมื่อเปิดปากถุงกลิ่นหอมเย็นสดชื่นบางอย่างก็
พวยพุง่ออกมา เพยีงแค่ได้กล่ินความเหนด็เหนือ่ยสะสมตลอดหลายวนั
ทีผ่่านมาก็หายไปเกอืบคร่ึง ภายในถงุเป็นวัตถลัุกษณะกลมใสขนาดเลก็
หลายสิบเม็ด ซนัเทยีสรับเม็ดกลมใสนัน่มาด้วยอาการมือไม้สัน่เทาและ
เหม่อลอยเล็กน้อย ราวไม่อยากจะเชื่อสายตา

“หรือว่าส่ิงนี.้.. สิง่นีค้อือะไรหรือขอรับท่านเอด็การ์ด !” ซนัเทียส
พูดโพล่งขึ้นมาอย่างกะทันหันจนผู้คนรอบข้างสะดุ้งตกใจ

“ในที่สุดเจ้าก็รู้เสียทีว่าต้องเรียกข้ายังไงเจ้าหัวแดง ฮ่า ๆๆ”
“นะ นีคื่อยาฟ้ืนก�าลังระดับบรสุิทธิข์ึน้สูงสดุตามต�าราโอสถเทพ

ในต�านานท่ีหายสาบสญูใช่หรอืไม่ขอรับ  ยาในต�านานทีว่่ากันว่าไม่มีใคร
ได้ครอบครอง มีเพียงท่านผู้เฒ่าแพทย์โอสถท่ีปลีกตัวออกจากโลก
ภายนอกไปนานแล้วเท่านั้นที่สามารถปรุงได้ ยาที่ท�าให้เร่ียวแรงและ
สภาพร่างกายของผู้กินฟื้นฟูและยังท�าให้คนท่ีมีเวทมนตร์ใช้พลังได้ 
ร้อยเปอร์เซ็นต์และยัง บลา ๆ ...” คนรอบข้างต่างมองซันเทียสอย่าง
แปลกใจ ร้อยวันพันปีคนอย่างซันเทียสจะพูดมากขนาดนี้โดยไม่มีค�า
สบถโผล่มาสักค�า โอ้โห อะเมซิงจริง ๆ เอ็ดการ์ดทนฟังคนผมแดงร่าย
ไม่ไหวยกมือขึ้นปัดอย่างร�าคาญ

“เลิกพล่ามแล้วจับยัดปากเข้าไปเถอะ !”
“ท่านไปตามหายานี้มาได้อย่างไรขอรับ... ข้าไม่คิดเลยว่าชีวิต

นีจ้ะได้เหน็ยาเม็ดนี ้ข้ารู้สกึเหมือนฝันไป...” เด็กน้อยยกมือข้ึนปิดหอูย่าง
ร�าคาญ จ้องเขม็งไปยังเจย์เดนที่อยู่ข้าง ๆ ซันเทียสพร้อมสั่งว่า

“จดัการ !” คนผมเขียวสะดุ้งทีหนึง่แล้วคว้ามือทีถื่อยาแสนวเิศษ
ของคนก�าลังพูดมากจับยัดเข้าไปในปาก หลังเม็ดยาไหลผ่านล�าคอ 
ซนัเทยีสก็มีท่าทางเคล้ิมฝันเหม่อลอย เหน็ดังนัน้คนท่ีเหลอืจงึท�าท่ากล้า 
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ๆ กลัวที่จะน�ายาเข้าปากแม้ว่ากลิ่นของมันจะเชิญชวนมากก็ตาม
“ไม่กินก็โยนทิ้งไปซะเสียเวลา !” ครั้นเห็นเอ็ดการ์ดเริ่มมีน�้าโห

ทุกคนก็โยนยาเข้าปากอย่างรวดเร็ว หลังกลืนยาลงไปต่างคนต่างรู้สึก
เหมือนอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้เป็นเพียงความฝัน เร่ียวแรงเริ่มฟื้น
คืนจากกลางท้องแผ่ไปทั่วร่างกาย สมองสดชื่นแจ่มใสราวพักผ่อนมา
อย่างเต็มอิ่ม ด้านเจย์เดนและคนอีกสองสามคนในหน่วยที่เป็นนักเวท
ซึ่งหายากของโลกใบนี้ก็รู้สึกราวเกิดใหม่ พลังเวทไหลบ่าเข้ามาในร่าง
ไม่ขาดสาย เพียงพริบตาเหล่าทหารก็กลับมาคึกคักดังเดิม 

ไม่สิยิง่กว่าเดิมด้วยซ�า้ ! ตอนน้ีต่อให้มี เอด็การ์ด เดอ ก็อตเนส 
ห้าคนพวกเขาก็แล้ว !! แต่คดิไปคดิมาอย่าให้เอด็การ์ด เดอ ก็อตเนสคน
ที่สองโผล่มาจะดีต่อโลกใบนี้มากที่สุดล่ะนะ

“ท่านเอด็การ์ดขอรบั ข้าขอถามอกีสกัครัง้ได้รไึม่ว่าเราก�าลังจะ
ไปไหนกัน” อิกนัสคนเดิมถามค�าถามเดิมเพิ่มเติมคือสภาพร่างกาย
เคร่ืองแต่งกายกลับมาถูกระเบียบเป๊ะ ไม่กระเซิงยุ่งเหยิงเหมือน 
ก่อนหน้านี้ 

ไม่ยกักะรูว่้ายานีมี้ผลต่อเสือ้ผ้าและทรงผมด้วย... เอด็การ์ดคิด
ในใจพลางหยุดเดินแล้วหันหน้ามามองคณะทัวร์ 

“เอาล่ะ ในเม่ือมาถึงขั้นนี้แล้วข้าก็จะบอกบางอย่างแก่พวก
เจ้า...” สีหน้าเคร่งขรึมที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนของเด็กน้อยท�าให้เหล่า
ทหารทั้งหลายนิ่งฟังอย่างตั้งใจ

“อันที่จริงแล้ว... ข้าหลงทาง ฮ่า ๆ ๆ”
“หา !!” ทุกคนต่างเหลียวมองรอบกาย ตอนนีร้อบด้านมีแต่ต้นไม้

ตั้งตระหง่านรายล้อมเต็มไปหมดภาพทางซ้ายขวาหน้าหลังที่ปรากฏ 
เหมือนกันเป๊ะจนแยกทิศทางไม่ออก หรือว่าที่พาเดินวนไปมาสามรอบ
เมื่อกี้ไม่ใช่การแกล้งพวกเขาเล่น ? แล้วที่พาเดินเข้ามาดุ่ม ๆ อย่างกับ
รู้ทางดีนี่คืออะไร !! ทุกคนได้แต่กู่ร้องอยู่ในใจ

“ท่านเอด็การ์ด... ท่านไม่เคยเข้าป่านีม้าก่อนหรือขอรับ” อกินสั
ถามข้ึนเพื่อพิสูจน์ความคิดในตอนแรก...หวังว่าที่เขาเดาว่าเอ็ดการ์ด
เคยมาเที่ยวเล่นแถวนี้จะเป็นเรื่องจริงแม้มันจะเริ่มริบหรี่ก็ตาม
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“อ่า... ไม่เคยมาหรอกเพิง่มาพร้อมพวกเจ้านีแ่หละ ดูมันน่าสนกุ
ดี ข้าอยากได้สัตว์ปีศาจในต�านานที่เขาลือไปไว้ในค่ายสักตัวสองตัว ไว้
อวดพวกตาแก่หน่วยอื่น มันต้องเจ๋งระเบิดแน่นอน แต่ก็เดินหาตั้งนาน
แล้วยังไม่เจอสักตัวแย่จริง ๆ”

“นี่ท่าน... ไม่ได้แกล้งพวกข้าอยู่ใช่หรือไม่”
“ข้าพาพวกเจ้าหลงทางแบบจริงจังเลยล่ะท่านรองหัวหน้า” 
และแล้วเอ็ดการ์ด เดอ ก็อตเนสก็พาคณะทัวร์ของหน่วย 

ลาดตระเวนที่สิบมาเสี่ยงตายแบบไร้แผนการจริง ๆ ...



กำรฝึกที่ 4 
หนอนด้วงโมโหแล้วนะ !

“เหล่าทหารหน่วยลาดตระเวนท่ีสิบว่ิงดุ๊กด๊ิกส่ายตูดเป็นหมา
น้อย~ พอเข้าป่าพาวิ่งขึ้นลงดอยเหล่าหมาน้อยกลายร่างเป็นไส้เดือน
ดิน ลาล้าล๊าลาลา~ เฮ้เฮ้ !” เด็กน้อยผมด�าหน้าตาน่ารักเดินท่องเที่ยว
ในป่าอย่างร่าเริง พร้อมร้องเพลงอันแสนไพเราะคลอไปตลอดทาง

แสนไพเราะงั้นเหรอ... ถุยยย !! ไพเราะจนหูจะหนวกอยู่แล้ว 
น่ะสิ ! เหล่าหน่วยลาดตระเวนท่ีสิบทัง้หลายต่างพยายามปิดหตูนเองก้ัน
เสียงจากภายนอกอย่างสุดความสามารถ ทว่าเสียงสูง ๆ ต�่า ๆ หาโน้ต
และท�านองไม่เจอของร่างเล็กเบ้ืองหน้าก็ยังพุ่งเข้าโสตประสาทอย่าง
ชัดเจน แถมเนื้อเพลงนั่นยังชวนให้แต่ละคนคิ้วกระตุกยิก ๆ อีกด้วย

แม้ว่าก่อนหน้านี้เอ็ดการ์ดจะเดินไปฮัมเพลงไปแต่นั่นก็ดีกว่า
ตอนร้องเพลงเป็นแสนเท่า ! ย่ิงเอด็การ์ดร้องเหล่าคณะทวัร์กย็ิง่ปวดหวั
ปวดประสาทปวดหูปวดใจ

“บ่อทิ้งขยะแห่งเดอลอสนั่นมีนามว่าหน่วยลาดตระเวนที่สิบ~ 
คนเดี้ยงและคนด้วนอยู่รวมกันอย่างสุขสันต์~ มีมัมมี่สามตัวอยู่รวมกั้น 
นักดาบนั้นเต้นไก่ปีกหักได่~” 

ชาร์ลท่ีท�าตัวเรียบง่ายมาตลอดการเดินทางถึงกับมือกระตุก
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เกอืบชกัดาบกบันกัแต่งเพลงทีเ่นือ้เพลงพาดพงิถงึเขา ไหนคอืสิง่ทีเ่รียก
ว่าคล้องจองเจ้าเด็กผีนี้รู้จักค�าว่าบทเพลงไหม !

“ห้องหับเหม็นอับเป็นกล่ินสาบ~ บริจาคสบู่หน่อยได้ไหมมม~ 
ให้หนอนด้วงอยู่รอดไม่เหม็นตาย~ ก่อนทาหารดับชีพอนาถเอ๋ยยย~” 

ทนไม่ไหวแล้วโว้ยย !! ทหารนายหนึง่ทนไม่ไหวต่อเสียงท่ีเพีย้น
แถมยังวิบัติเกินทนไหวของเอ็ดการ์ด ตะโกนขึ้นมาอย่างสุดทน 

“ท่านเอ็ดการ์ดหยุดร้องเพลงเถอะขอรับ !”
“หืม อยากขอเพลงงั้นเหรอ ได้ ๆ อยากได้เก่ียวกับอะไรล่ะ” 

เอ็ดการ์ดยิ้มกว้างพลางท�าท่าน่ารักที่ดูเกินจริง
“พวกข้าทนฟังต่อไปไม่ไหวแล้วขอรับ เพลงมันประหลาดเกินไป ! 

แถมเสียงร้องของท่านก็ยัง...” พูดยังไม่ทันจบ ทหารกล้าตายนายนั้น
ก็ได้รับสายตาฟาดฟันจากหัวหน้าตัวน้อย วินาทีนั้นเขารู้สึกว่าหากพูด
ไม่ข้าหูอีกค�าเดียวละก็หัวหลุดจากบ่าแน่นอน คนอื่นก็รับรู ้ได้ถึง
บรรยากาศน่ากลัวที่เกิดขึ้นเช่นกัน อิกนัสจึงต้องรีบออกมาช่วยชีวิต
ทหารนายนั้นไว้

“เขาหมายถึงเอ่อ... เสียงร้องของท่านแหบลงขอรับ ท่านร้อง
เพลงมา ตั้งนานแล้วพวกเขาเลยเป็นห่วงสุขภาพคอของท่านหัวหน้า
อย่างมาก จึงอยากให้ท่านหยุดพักคอสักพัก” อิกนัสโกหกค�าโตเป็น
ประโยคยาวเหยียด พร้อมปาดเหงื่ออยู่ในใจ เกือบไปแล้ว ๆ

“โอ้ แบบนั้นหรอกหรือ เหล่าหนอนด้วงของข้า ฮ่า ๆๆ ว่าแต่
เจ้าน่ีเป็นใครท�าไมข้าไม่เคยเห็นหน้า ?” ว่าพลางชี้หน้านายทหาร 
กล้าตายจนเกือบตายจริงคนนั้น อิกนัสก็ท�าหน้าที่อธิบายเช่นเดิม

“เขาชื่อว่าแฟรงค์ขอรับ เป็นทหารที่เคยบาดเจ็บหนัก เพิ่งจะ
ปลดผ้าพันแผลกับถอดเฝือกออกเมื่อเช้าขอรับ” อ๋อ ที่แท้ก็มัมมี่สามตัว
ของเขานัน่เอง เอ็ดการ์ดกส็งสยัอยูว่่ามัมมีน่่ารกักะเผลก ๆ  ของเขาหาย
ไปไหน ท่ีแท้กลายร่างมาเป็นเจ้ายักษ์นี่เองและเม่ือกวาดสายตาไปใน
กลุ่มหนอนด้วงตัวน้อย เขาก็เห็นคนไม่คุ้นหน้าอีกสองคนครบสามคน
พอดี

ตอนนั้นเองที่เอ็ดการ์ดมองเห็นรูขนาดใหญ่ของอะไรบางอย่าง
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บนพื้นที่ยืนอยู่ พอส�ารวจดินรอบ ๆ ก็แน่ใจว่าแถวนี้มีอะไรอยู่ พลันมุม
ปากของเอ็ดการ์ดก็ยกสูงข้ึน รอยยิ้มน้อย ๆ เผยเข้ียวเล็กสองข้าง 
... เห็นรอยยิ้มนั้นของท่านหัวหน้าแล้วรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเลยจริง ๆ

“เจ้ามัมม่ีของข้านีเ่อง~ หายดีแล้วงัน้เหรอ ดีมาก ๆ  ไหน ๆ  มัมม่ี
อีกสองตัวของข้าอยู่ไหน”

“อยู่นี่ขอรับ” อดีตมัมมี่อีกสองนายก้าวเท้าออกมา เอ็ดการ์ดไล่
มองคนสามคนที่ส่วนสูงลดหลั่นกันลงมาด้วยสายตาแวววาว

“ชื่ออะไรกันบ้าง”
“แฟรงค์ ไฮเก้น สไตน์ขอรับ” มัมมี่ทั้งสามตอบมาตามล�าดับ
“ต่อจากนี้ไปพวกเจ้าคือแฟรงเกนสไตน์ของข้า รับทราบ ?”  

เอ็ดการ์ดมองมัมมี่ทั้งสามอย่างหมายมาด
“รับทราบขอรับ !” ทั้งสามประสานเสียงกันอย่างขันแข็ง
“ดีมาก เจ้าคนกลางนั่งยอง ๆ ซิ” หลังเจ้ามัมมี่สามตัวมารวม

กันคนตัวเล็กก็สั่งการทันที ไฮเก้นหรือเจ้าคนกลางที่ว่าจึงย่อตัวลงตาม
ค�าสั่ง เพียงพริบตาท่านหัวหน้าก็ปีนขึ้นไปขี่คอไฮเก้นเรียบร้อย

“อะ เอ่อ... ท่านจะท�าอะไรหรือขอรับ”
“ลุกขึ้นและเดินไปโลด !”
“หา ?” ทกุคนต่างท�าหน้าฉงนใจ พลางมองท่านหวัหน้าตวัน้อย

บนคอของไฮเก้นแปลกใจ
“ลุกแล้วเดินยังไงเล่า ข้าขี้เกียจเดินแล้วข้าเม่ือย เจ้าสองคนที่

เหลือไปเอากระเป๋าที่เจ้าหัวแดงกับเจ้าแขนด้วนนั่นมาแบกให้ข้า”  
ซนัเทียสทีไ่ด้สตกัิบคนแขนด้วนทีว่่ารีบกอดกระเป๋าแน่นท้วงขึน้มาทันที

“นีค่อืกระเป๋ายา และกระเป๋าสเบยีงนะขอรับ” ซนัเทียสประท้วง
กลัวว่าท่านหัวหน้าจะคิดอะไรแปลก ๆ อีก

 “หืม ข้าจ�าได้ว่าไม่ใช่นะ รีบ ๆ ส่งมาเถอะ !” สองคนได้ยิน 
ดังนั้นก็รีบเปิดกระเป๋าเป้ใบใหญ่ที่แบกมาทันที พอเห็นของที่อยู่ข้างใน
ก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออก... กระเป๋ายาที่ซันเทียสจัดมาเม่ือเช้านั้นบัดนี้
ด้านในเต็มไปด้วยเสื้อผ้าเด็กสีสันสดใสหลายชุด หมวกสวยหลากแบบ
อีกหลายสิบใบ ร่มกันแดดอันใหญ่ แว่นกันแดดและของจิปาถะ เหมือน
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กระเป๋าเดินทางไปพักร้อนของเอ็ดการ์ดโดยเฉพาะ ส่วนกระเป๋าเสบียง
ที่ว่า... ก็เต็มไปด้วยขนมและของหวานมากมายแทนเสบียงปกติ

“ไม่มียา ! ไม่มีอาหาร ! ท่านจะให้พวกเรามาตายในป่านี่หรือไง
กันฟะ !!” วิญญาณซันเทียสคนเดิมกลับเข้าร่างทันทีท่ีเห็นของ ท้ังที ่
พวกเขาจัดเตรียมมาอย่างเรียบร้อยกลับโดนเปล่ียน เป็นของไร้สาระ
ของเจ้าเด็กแสบ เสียงตะคอกของคนผมแดงถึงกับดังลั่นไปทั่วป่า

“จุ๊ ๆๆ เบาเสียงหน่อยเจ้าหัวแดง เดี๋ยวอะไร ๆ มันก็แตกตื่น
ก่อนหรอก แค่ไม่มียาไม่มีอาหารจะโวยวายอะไรกัน หาใหม่แถวนี้ก็ได้ 
ที่นี่เป็นป่านอกเขตชายแดนเชียวนะ มีปัญญาก็หาเอาแถวนี้ไม่มีก็แค่
ตาย จบ” เอ็ดการ์ดพูดบทสรุปทุกอย่างออกมาอย่างง่ายดาย ไม่สนใจ
ซันเทียสที่ก�าลังสบถออกมาอย่างไม่พอใจ แล้วสั่งย�้าให้แฟรงเกนสไตน์
ไปเอากระเป๋ามาแบก เม่ือได้กระเป๋ามาแล้วท่านหัวหน้าบังเกิดเกล้าก็
ก้มตัวลงกระซิบอะไรบางอย่างกับสามหน่อ หลังจากนั้นคนตัวใหญ่สุด
ก็ล้วงขวดอะไรสักอย่างสีน�้าตาลออกมาที่ดูคล้ายจะเป็นน�้าผึ้ง แล้วก็ 
เทลงไปบนพื้นจนหมด แล้วแฟรงเกนสไตน์ก็วิ่งตะบึงออกไปทันที ทิ้ง
ไว้เพียงเสียงท่านหัวหน้าตัวน้อยลอยมาตามลม...

“ข้าเตือนก่อนนะ ถ้าไม่อยากตายให้รีบวิ่ง !!” เหล่าคนที่เหลือ
ได้แต่มองหน้ากันด้วยอาการงงงวย ฉบัพลันพืน้ดินทีเ่คยม่ันคงก็สัน่ไหว
อย่างรุนแรงจนแทบทรงตัวไม่อยู่ ทันใดนั้นด้านหลังพวกเขาก็ปรากฏ 
สิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ตัวโตกว่าพวกเขาสามเท่ามุดออกมาจากพื้นดิน  

สตัว์ร้ายตวัโตหกขาตลอดตวัมีสแีดงก�า่ดวงตาสดี�าแวววาว หาก
มองภายนอกแล้วคล้ายมดแต่มดที่ไหนมันตัวใหญ่เป็นลูกช้างขนาดนี้ 
เจ้ามดตวัโตขยับหนวดใหญ่โตสองข้างไปมา เขีย้วหน้าอนัแหลมคมของ
มันขยับเข้าหากันดังฉับ ๆ พลางหันหน้ามาสบสายตากับแก๊งทหารตา
ด�า ๆ เบื้องหน้าราวกับจะบอกว่า 

‘โอ้ สวัสดีแม่สาวน้อย วันนี้พวกเจ้าจะเป็นอาหารของข้าแล้ว
นะ~’ ไม่สิ... ของพวกมันต่างหากเพราะมดไม่ได้อยู่ตัวเดียว มันอยู่กัน
เป็นรัง !! และตอนนี้ท้ังฝูงก�าลังสบสายตากับแก๊งหนอนด้วงที่ยืนช็อก
ตาตั้ง



43

“วิ่งงง !! อ๊ากกก นี่มันตัวบ้าอะไรกันเนี่ย !!” ต่างคนต่างวิ่ง 
จ�า้อ้าวตามทิศทีส่ามหน่อแฟรงเกนสไตน์ว่ิงหายไปเม่ือครู่อย่างสดุฝีเท้า 
เรียกได้ว่าวิชาว่ิงที่ฝึกกับเอ็ดการ์ดมาก่อนหน้านี้ถูกใช้อย่างคุ้มค่าเลย 
ทีเดียว...

“ช่วยด้วยยย อ๊ากกก จะกัดตูดข้าแล้วออกไปเว้ยยย !! ” 
“ฉับ ๆๆ กึดดด”
เหล่ามดยกัษ์ก็ยังคงขยับปากฉบั ๆ  ว่ิงไล่ล่าตามอาหารอนัโอชะ

อย่างร่าเริงผสมกับเสียงร้องระงมของคณะทัวร์ที่ไม่ดูตาม้าตาเรือ
“ว้ากกก !! ท่านหัวหน้าเด็กผีนั่นหายไปไหนฟะ !!” ทหารหนี

ตายตะโกนออกมาอย่างเหลืออด ส่วนท่านหวัหน้าคนนัน้น่ะเหรอ ? ตอน
นี้โดยสารแฟรงเกนสไตน์อย่างสะดวกสบายและ...

“ฉันขี่ไอทุยวิ่งลุยท้องนา~ ฮึ่ย ! ฮึ่ย ! ฮึ่ย ! ฉันขี่ควายป่าหน้าตา
เหมือนโจร~ ฮึ่ย ! ฮึ่ย ! ฮึ่ย ! วิ่งไปโลดเจ้าทุย ! ฮ่า ๆ รีบ ๆ วิ่งนะเจ้า
หนอนด้วงของข้า มดยักษ์ตามมาแล้วน้า~” และแล้ววันนี้เหล่าทหาร
หน่วยลาดตระเวนที่สิบก็ยังคงวิ่งต่อไป

ทกุท่านยังจ�าจสัตนิ เบเลอโร่ ชายหนุม่หน้าตาดีผมทองตาสฟ้ีา
ได้หรือไม่ ? ถ้าท่านจ�าได้ก็กลับมาสนใจเขาสักหน่อย จัสติน เบเลอโร่ 
น้ันคือชายหนุม่อศัวนิรปูงาม นยัน์ตาสฟ้ีาเปล่งประกายอ่อนโยนราวกับ
สายน�า้ ผวิพรรณขาวใสเหมือนไม่เคยต้องแดด ท้ังยงัเป็นถึงรองหวัหน้า
ของหน่วยอัศวินที่สาม ด้วยความหน้าตาดีและนิสัยอันอ่อนโยนท�าให้
เขาถูกสาว ๆ ทั่วราชอาณาจักรเดอลอสขนานนามว่าสามีแห่งชาติ 

ทว่าจสัตนิทีมั่กร่าเริงอ่อนโยนน้ันหลายวนัมานีก้ลับดูเศร้าหมอง
ไม่สดใสเหมือนเก่า ท�าเอาเหล่าสาว ๆ  ทั้งอาณาจักรวิ่งวุ่นหาสาเหตุกัน
จ้าละหวั่น ถ้าทราบว่าใครท�าท่านจัสตินแล้วล่ะก็มันผู้นั้นไม่ได้ตายดี
แน่นอน !

ด้านเจ้าตัวนั้นก็นั่งเหม่อมองท้องฟ้าอยู่ใต้ต้นไม้ถอนหายใจ
เฮือกใหญ่ไปหลายรอบ เพราะยังหาหนทางติดตามท่านเอ็ดการ์ดไป 
ไม่ได้ เขาเขียนค�าร้องก็แล้ว ส่งจดหมายบอกกล่าวกับหัวหน้าหน่วย
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อัศวินทั้งสิบก็แล้ว ปรึกษากับท่านลูคัสก็แล้ว เขาก็ยังจากไปไม่ได้ไม่รู้
เพราะเหตใุดทุกอย่างท่ีเขาท�าไปเหมือนมันหายไปกับสายลมราวกับเขา
ไม่ได้ด�าเนินการใดมาก่อน...

ไม่รู้ว่าป่านนีท่้านเอด็การ์ดจะเป็นอย่างไร หากขาดข้าไปใครล่ะ
จะกางร่มกันแดดอันโปรดให้ ใครจะเอาขนมแสนอร่อยให้ ใครจะจัด
เส้ือผ้าสีสันสวยงามให้ท่านได้... แค่คิดจัสตินก็เกิดอาการเฉาข้ึนมา 
อีกรอบ หารู้ไม่ว่าตอนนี้เอ็ดการ์ดสุขสบายและสนุกสนานเป็นอย่างย่ิง 
ทันใดนั้นความคิดบางอย่างก็แล่นฉิวเข้ามาในหัว จัสตินลุกข้ึนมานั่ง 
ตัวตรงทันที ยังมีวิธีที่ท่านเอ็ดการ์ดเคยใช้อยู่นี่นา ! จัสตินวางแผนใน
หัวอย่างหมายมาด ก่อนจะออกเดินตามหาเป้าหมายอย่างจริงจัง และ
แล้วท่านไวเคานต์ที่หนึ่งนามว่าเอิล ผู้หนุ่มแน่นแต่รูปร่างผอมบาง
หน้าตาซีดเซียวเหมือนตกถังแป้งก็ได้กลายเป็นเป้าหมายของจัสติน

“ท่านเอิลขอรับ”
“อ่าว จัสติน อรุณสวัสดิ์” เหตุเกิดที่สวนสาธารณะแห่งเดอลอส 

บรรดาสาว ๆ ที่อยู่รอบต่างหันมามองจัสตินยอดชายในดวงใจด้วย
สายตาเพ้อฝัน และเหตุการณ์ต่อไปก็ท�าให้สาว ๆ ตาค้างไปเป็นแถบ

“ข้าขอโทษนะขอรับ” จสัตนิมองคนตรงหน้าอย่างหมายม่ัน ส่วน
เอิลได้แต่มองจัสตินตรงหน้าด้วยความมึนงงว่าเหตุใดถึงกล่าวขอโทษ
เขา และแล้วทุกอย่างก็ดับวูบหลังเสียง

ผัวะ !

“จัสติน เบเลอโร่ รองหัวหน้าหน่วยอัศวินท่ีสามเจ้าได้ท�าร้าย
ร่างกายท่านเอิลไวเคานต์ท่ีหนึ่งต่อหน้าธารก�านัลในที่สาธารณะ อัน
เป็นการกระท�าทีห่ยามเกียรตขินุนางแห่งเดอลอสและไม่ถกูต้องตามกฎ
ของอัศวิน ท่านยอมรับผิดหรือไม่”

“ข้ายอมรับผดิขอรับ” จสัตนิตอบด้วยน�า้เสียงม่ันคง ในทีสุ่ดเขา
จะได้ไปดูแลท่านเอ็ดการ์ดอย่างที่ต้องการแล้ว 

รอข้าก่อนนะขอรับท่านเอ็ด…
“เจ้ามีค�าอธิบายกับการกระท�าอันน่าอับอายนี่หรือไม่”
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“ข้าอิจฉาท่ีเขาหน้าตาดีกว่าข้าขอรับ ข้าเลยเผลอลงมือไป”  
จัสตินตอบอย่างม่ันใจ ท�าเอาเหล่าดยุกท้ังสิบและหัวหน้าหน่วยอัศวิน
ท้ังสิบต่างมองใบหน้าอนัสง่างามราวเทพบุตรของจสัตนิด้วยแววตาฉงน 
แล้วหันไปมองใบหน้าจืดชืดขาวซีดของเอิล ที่ตอนนี้ใบหน้าซีกหนึ่ง
กลายเป็นสีม่วงช�า้และปูดบวม

“จัสตินเจ้าเคยส่องกระจกหรือไม่ ? อะแฮ่ม ๆ เอาเถอะในเมื่อ
เจ้ายอมรับผิดเจ้าก็จงรับโทษไปเสียเถิด โทษของเจ้าก็คือ...” จัสตินที่
ภายนอกตีหน้าเศร้าคอตกทว่าภายในใจกลับลิงโลดอย่างยิ่ง อีกไม่นาน
เท่านั้น

“ช้าก่อน !!” บานประตศูาลแห่งเดอลอสอนัศกัด์ิสิทธิถู์กผลกัเปิด
เข้ามาอย่างรุนแรง ปรากฏภาพหญิงสาวน้อยใหญ่มากมายเรียงรายอยู่
เต็มหน้าประตู ท่านดยุกที่หนึ่งผู้เป็นประธานในพิธีมองภาพดังกล่าว
อย่างสับสนงงงวยว่าชะนีน้อยเหล่านี้บุกเข้ามาในศาลได้อย่างไร

“พวกเจ้าบุกเข้ามาในศาลก่อนได้รับอนุญาตถือเป็นความผิด ! 
หากมีธุระอันใดให้รอด้านนอกก่อน”

“ไม่ได้เจ้าค่ะท่านดยุก พวกข้ามาที่นี่เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์
ของท่านจัสติน !” สาวน้อยใหญ่ต่างประท้วงคัดค้าน

“ใช่ ! ท่านจัสตินไม่มีความผิด!...” และบรรดาสาวน้อยสาวใหญ่
ทั้งหลายก็แย่งกันพูดจนดยุกที่หนึ่งต้องรีบห้ามปรามแล้วให้ส่งตัวแทน
มาอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

“ท่านจัสตินไม่ได้ท�าร้ายท่านเอิลอย่างที่ทุกท่านทราบกัน ท่าน
จัสตินไม่มีความผิดเจ้าค่ะ !” ตัวแทนสาวน้อยใหญ่กล่าวออกมาแบบ
มั่นใจในค�าที่กล่าวอ้าง 

“แต่จัสตินได้ยอมรับว่าเขากระท�าจริงและหลักฐานบนใบหน้า
ท่านเอลิก็บ่งบอกความผดิได้ชัดเจน พวกเจ้ามีค�าอธบิายเร่ืองนีง้ัน้หรือ ?”

“ทีท่่านจสัตนิยอมรับผิดก็เพราะตกเป็นเหยือ่ไม่มีทางสูต่้างหาก 
ท่านเอลิชกหน้าตวัเองแล้วท่านจสัตนิก็เข้าไปช่วย พวกข้าเหน็เหตกุารณ์
กับตา...” เหล่าสาวกจัสตินต่างแย่งกันอธิบายแทนจัสตินอย่างดุเดือด 
เอิลก็มองพยานเหล่านั้นด้วยตาปริบ ๆ กุมแก้มที่ม่วงช�า้อย่างไม่อยาก
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จะเชื่อ
“เงียบ! เอ่อ ขอพวกข้าปรึกษากันก่อน” เมื่อคนทั้งหมดปรึกษา

กันเรียบร้อย ผลการตัดสินโทษในครั้งนี้ก็ออกมาว่า
“จัสติน เบเลอโร่ไม่มีความผิด !” คดีก็พลิกกลับด�าเป็นขาว 

ซะแบบนั้น ส่วนสาวน้อยใหญ่ต่างก็ดีใจท่ีท่านจัสตินยอดชายในดวงใจ
ไม่ต้องถูกลงโทษอีกต่อไป ส่วนจัสตินได้แต่มองทุกคนตาปริบ ๆ ในหัว
ก็ดังก้องด้วยประโยคที่ว่า...

‘ท่านเอ็ดการ์ดขอรับ พาข้าไปด้วยยย~’

ณ บริเวณหนึ่งของป่านอกก�าแพงเวทฝูงมดยักษ์ก�าลังเดินหา
อาหารตัวน้อยที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าวิ่งหายไปไหน พวกมันเหลียวซ้ายแลขวา
ใช้หนวดดุ๊กด๊ิกสองข้างตามหากลิ่นเหล่าทหาร จนผ่านไปพักหนึ่งเม่ือ
กล่ินอาหารอันโอชะหายไปก็มีกล่ินหอมหวานบางอย่างโชยมาตามลม 
เจ้ามดงานตัวหัวหน้าก็ส่งสัญญาณบอกฝูงมดให้ตามกล่ินไป หรือก็คือ
ตามกลิน่น�า้ผึง้ป่าทีถ่กูเอด็การ์ดล่อพวกมันไว้ตรงจดุเดิมนัน่เอง เม่ือมด
ทุกตัวหายกลับไปที่รังหมดแล้ว บึงบัวป่าขนาดใหญ่ที่อยู่ข้าง ๆ ก็เกิด
การเคลื่อนไหว

“ศัตรูล่าถอยไปหมดแล้ว ปลอดภัย” 
ทนัใดนัน้ใบบัวใบใหญ่บนผวิน�า้หลายใบก็ถกูยกขึน้ คนยีสิ่บกว่า

คนโผล่ออกมาจากใต้ใบบัว แต่ละคนต่างรีบสูดลมหายใจเข้ารับอากาศ
กันอย่างเร่งด่วน คนที่ว่าก็คือเหล่าทหารลาดตระเวนหน่วยท่ี สิบท่ี
กระโดดลงน�า้หนีตายจากฝูงมดปีศาจนั่นเอง

“แค่ก ๆๆ รอดตายแล้ว”
“ไม่เอาแล้ว ข้าอยากกลับค่าย ฮือ...” 
เหล่าคนรอดตายต่างค่อย ๆ ปีนขึ้นมาจากบึงใหญ่นอนแผ่บน

พืน้ดินอย่างเหนือ่ยอ่อน เพิง่จะฟ้ืนแรงได้ไม่ถงึคร่ึงชัว่โมงดีกต้็องมาหนี
ตายแบบนี้ซะแล้ว จะว่าไปต้นเหตุที่ท�าให้พวกเขาต้องหนีตายมันหาย
ไปไหนกัน ! คิดถึงคน คนก็มา...

“อ่าว พวกหนอนด้วง พวกเจ้ามานอนเล่นอะไรกันแถวนี้ ? 



47

แจ่บ ๆ เปียกเป็นลูกหมาเชียว แอบเล่นน�้ากันมาเรอะ แจ่บ ๆ 
ข้าไม่อยู่แป๊ปเดียวก็เล่นกันไม่ชวนข้าเลย แจ่บ ๆ” 

ทุกคนต่างเงยหน้ามองภาพเบ้ืองหน้าอย่างปลงตกและไว้อาลัย
ให้ตนเองในใจ ท่านหัวหน้าตัวน้อยโผล่มาจากป่าด้านข้าง ทั้งเจ้าตัวยัง
คงน่ังอยู่บนคอคนเช่นเดิมในมือถือขนมส่งเข้าปากอย่างเอร็ดอร่อย  
ด้านซ้ายมีคนตัวใหญ่โบกพัดให้ ด้านขวามีคนถือถุงขนมให้อย่าง 
สะดวกสบาย แฟรงเกนสไตน์กลายเป็นทาสเจ้าตวัเล็กอย่างสมบูรณ์แบบ

“ว่าแต่พวกเจ้ามีใครจับตัวเมื่อกี้ได้บ้างรึเปล่า ข้าว่ามันก็สวยดี 
เหมาะเอาไปไว้ทีค่่ายอยู่นา~” พ่อนกัดาบหวัเทาท่ีปกตพิดูน้อยต่อยหนกั
ถึงกับสติขาดผึ่งกับประโยคดังกล่าว ตะโกนออกมาอย่างหมดความ
อดทนแบบที่ไม่เคยท�ามาก่อน

“พวกข้าหนีตายกระโดดลงสระนั่นต่างหาก ! เจ้ายังมีหน้ามา
ถามหาสตัว์เล้ียงอะไรอกี ท�าพวกข้าเกือบมีชวิีตไม่รอดยงัมาท�าตวัสบาย
กินของว่างแจ่บ ๆ  อยู่อีก !” ซันเทียสที่เห็นก้อนน�้าแข็งชาร์ลเดือดปุด ๆ  
ถงึกบักลืนค�าโวยวายทีก่�าลังจะเอ่ยลงคอไป แต่ท่านหวัหน้าของพวกเขา
ก็ยังคง

“อ๋อ... แจ่บๆ” ยัง... ยังไม่รู้สึกรู้สาอะไรสักนิดเลย !! 
“อ๋อ หาอะไรล่ะ !! เอาชีวิตลูกน้องมาเส่ียงแบบนี้เจ้ายังมีหน้า

เรียกตัวเองว่าหัวหน้าอยู่อีก ! ข้าจะบอกให้ว่าตั้งแต่วันแรกที่เจ้าโผล่มา
จนถึงวันนี้ไม่มีใครในหน่วยมองเจ้าเป็นหัวหน้าเลยสักวินาทีเดียว !  
เฮอะ ที่พวกข้ายังท�าตามเจ้าอยู่ก็เพราะเจ้าเข้ามารับต�าแหน่งแทนท่าน
หวัหน้าคนก่อนและพวกข้ายังมีจติส�านกึของกองทพัอยู่ พวกข้ายังภมิูใจ
ในการเป็นส่วนหนึง่ของกองทพัแห่งอาณาจกัรเดอลอสและเจ้าไม่มีสทิธิ์
น�าชีวิตของพวกข้ามาล้อเล่นเหมือนของเล่นแบบนี้ !” 

ชาร์ลร่ายยาวพดูประโยคทีอ่ยูใ่นใจทกุคนออกมาจนหมดเปลือก 
สายตาท่ีมองไปยังเอ็ดการ์ดนั้นเคร่งขรึมนิ่งสงบบ่งบอกได้ถึงความ
จริงจังในประโยคดังกล่าว ทว่าเอ็ดการ์ดก็ยังคงเอาศอกเท้าหัวไฮเก้น
และจกขนมกิน พลางฟังความในใจของเหล่าทหารทุกคนประหนึ่งดู
ละครลิง
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“อย่าเห็นว่าแค่เจ้าแข็งแรงและฝีมือดีกว่าพวกข้าแล้วจะรังแก
ได้ตลอด” ชาร์ลพูดประโยคต่อต้านท้าทายด้วยน�้าเสียงทุ้มต�่าเยือกเย็น 
อิกนัสที่เห็นท่าไม่ดีก็รีบเข้ามายืนขวางหน้าชาร์ลไว้

“ท่านเอ็ดการ์ดพวกข้าเพียงแต่เหนื่อยเกินไปเท่านั้นไม่ได้มี
เจตนาร้ายอะไร ขอท่านโปรด...”

ตุ้บ ! ตุ้บ ! ตุ้บ !
ก่อนที่อิกนัสจะพูดจบหนังสือเล่มหนาก็ถูกปาไปยังหัวคนสาม

คนอย่างแรงจนชาร์ล ซันเทียส และเจย์เดนซึ่งคนสุดท้ายย่ืนมือมารับ
ไม่ทันถึงกับลงไปนอนกับพื้นเลยทีเดียว

“ไม่เห็นข้าเป็นหวัหน้า ? พดูจาท้าทายข้า ? เฮอะคิดว่าข้าสนใจ
ตัวอ่อนแออย่างพวกเจ้าหรือไง เอาต�ารานั่นไปเรียนรู้ให้หมดก่อนแล้ว
ค่อยมาพล่ามต่อหน้าข้า จะดราม่าหาพระแสงอะไรกันฟะ ! ไป ๆ  ตัง้ค่าย
จะมืดแล้วข้าต้องนอนแต่หวัค�า่บ�ารุงผวิหน้าผวิพรรณจะได้เปล่งประกาย
และบลา ๆ” 

ไร้ความสนใจโดยสิ้นเชิง... พูดจบเจ้าตัวก็ดึง (กระชาก !) หัว
ไฮเก้นไปทางต้นไม้ใหญ ่ พร้อมชี้ไม้ชี้มอืสัง่แก๊งแฟรงเกนสไตนข์องเขา
ให้จัดการผูกเปลนอนอันแสนสบายให้

ส่วนบรรดาหน่วยลาดตระเวนท่ีเหลือก็พดูคยุกนัพมึพ�า ๆ  ก่อน
จะแยกย้ายกันไปหาวสัดุมาตัง้ค่ายนอน พลางท�าใจว่าต้องค้างคนืในป่า 
นอกเขตก�าแพงเวทนี่จริง ๆ อิกนัสเดินไปตบบ่าชาร์ลอย่างให้ก�าลังใจ

“เจ้าก็ใจเย็น ๆ ก่อนเถอะชาร์ล ถึงจะโวยวายอย่างไรตอนนี้ก็ 
ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอก” 

ทว่านิง่... ชาร์ลนิง่สงบมองหนงัสือท่ีอยูใ่นมือด้วยอาการตาค้าง 
อิกนัสขมวดค้ิวเล็กน้อยก่อนจะมองไปทางซันเทียสท่ีตอนนี้มีสีหน้า
เทดิทูนจ้องมองหนงัสอืในมือด้วยสายตาราวเจอพระเจ้า ส่วนเจย์เดนนัน้...

“เจย์เดนเจ้าจะกราบหนังสือท�าไม” ใช่ ตอนนี้เจย์เดนนั้นก�าลัง
กราบหนังสืออย่างเคารพบูชาหน้าตาปลื้มปีติยินดี

“นี่ไม่ใช่หนังสือธรรมดานะขอรับ มันคือต�าราฝึกเวทมนตร ์
ขัน้สูงของเดอลอสทีห่ายไปนานนบัร้อยปี แต่ตอนนี.้.. มันอยูต่รงหน้าข้า
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แล้ว !!” ว่าจบก็ก้มลงกราบต�าราอีกครั้งด้วยอาการที่ว่าซาบซึ้งสุดขีด  
อิกนัสส่ายหัวเมื่อเห็นภาพนั้นอย่างรับไม่ได้

“ต�าราเทพโอสถ... ” ส่วนซันเทียสก็สติบินไปอีกคนแล้ว พอหัน
กลับมามองพ่อก้อนน�า้แข็งที่ระเบิดอารมณ์เมื่อกี้

“ชาร์ลเจ้าเป็นอะไรไป ” คนผมเทาเงยหน้าขึน้มามองอกินสัหาง
ตาข้างซ้ายมีน�า้ใส ๆ ไหลลงมาเป็นทาง

“ต�าราดาบแห่งแกร์เร็จของตระกูลข้าท่ีหายไป ภารกิจสดุท้ายที่
ท่านพ่อ ท่านปู่ ท่านปู่ทวดและปู่ของทวดข้าส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุ
คนข้าท�าส�าเร็จแล้ว... ข้าได้สมบัติของตระกูลคืนมาแล้ว ! ข้าต้องไปหา
วิธีบอกบรรพบุรุษก่อน !” แล้วชาร์ล แกร์เร็จผู้เยือกเย็นดั่งน�้าแข็งพันปี
ก็วิ่งหายลับไปพร้อมทั้งน�า้ตาไหลไปตลอดทาง...

ค�่าคืนนี้ของเหล่าหน่วยลาดตระเวนท่ีสิบก็ปิดฉากลงได้ 
อย่างสงบสุข เว้นคนสามคนที่ถ่างตาอ่านหนังสืออย่างหักโหมตลอด 
ทั้งคืน
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สมำชิกใหม่

ท่ามกลางความมืดมิดของค�า่คนืดวงตาสตัว์ร้ายสทีองใหญ่โตก็
โผล่ข้ึนมาจากบึงบัวอย่างเงยีบเชยีบ นยัน์ตาแสนดุร้ายของมันจ้องมอง
พื้นที่ข้างบึงที่เต็มไปด้วยกลิ่นอาหารอันโอชะอย่างหมายมาด ตาเรียวรี
สีด�าสนิทหดแคบลง มันค่อย ๆ พาร่างอันใหญ่โตมหึมาท่ีมีผิวขรุขระ
ตลอดล�าตวัก้าวขึน้ไปบนฝ่ัง เหยือ่รายแรกของมันนอนอยู่ในเปลทีแ่ขวน
อยู่ระหว่างต้นไม้ ร่างเด็กชายตัวน้อยดูเนื้อนุ ่มล้ินนอนหลับอย่าง 
ไร้เดียงสา เจ้าสัตว์ร้ายตัวใหญ่อ้าปากอันใหญ่โตงับเข้าไปที่เปลอย่าง
รวดเร็ว  

ทว่ามือน้อย ๆ ของเหยื่อกลับยื่นมาหยุดปากของมันไว้อย่าง
ง่ายดาย กดลงที่ปลายปากของมันอย่างแรงจนมันขยับร่างกายไม่ได ้
สักส่วนเดียว ดวงตาสีด�าสนิทเปล่งประกายวิบวับค่อย ๆ เปิดขึ้นอย่าง
ช้า ๆ เมื่อเจ้าสัตว์ร้ายเห็นดวงตาคู่นั้นสัญชาตญาณของมันก็ร้องเตือน
ดังลั่นว่าให้ถอยหนีกลับไปแต่มันกลับขยับตัวไม่ได้แม้แต่นิดเดียว !  
เหยื่อตัวน้อยของมันยกน้ิวช้ีของมืออีกข้างขึ้นมาทาบปากพร้อมเผย 
รอยยิ้มน้อย ๆ ให้มันดุจปีศาจร้าย

“ชู่ววว~ อย่าเพิ่งรีบร้อนนักสิ เจ้าพวกหนอนด้วงของข้ายัง 




