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‘ใครจะยอมใหกินฟระ!’ 

ชาโดวไมแมแตจะยอนกลับไปมองสิ่งที่ไลตามมา 

รางกายท่ีประกอบดวยเงาและกลุมควันพุงไปหาแสงสวาง

ที่รอคอยอยูเบ้ืองหนา 

ถึงรางกายน้ีจะไมมีสิ่งที่เรียกวา ‘หัวใจ’ แตเสียง

คำรามท่ีไลตามหลังมาน้ันกำลังปลุกความกลัวจากกนบึ้ง

»°Áº·
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ของจิตใจใหตื่นข้ึน 

อีกแคนิดเดียว... อีกนิดเดียวเทาน้ัน แคพาปศาจ

ตนน้ีขึ้นสูพ้ืนพิภพ ความเปนทาสของเขาก็จะสิ้นสุดลง  

ผูชายหนาโงนั่นหลงใหลในอำนาจ คิดวาสามารถ

บงการทุกส่ิงบนโลกไดแมแตการควบคุมปศาจ คอยดูเถอะ... 

เขาจะสอนบทเรียนท่ีมันลืมไมลงใหเอง  

วินาทีที่แสงสวางสาดลงมากระทบใบหนา ชาโดวก็

โผลขึ้นมาใจกลางวงแหวนเวทมนตร 

ผูพยากรณยืนอยูคนละมุมของดาวหาแฉก ตรา

ไสยเวทสองสวางมากข้ึนเพ่ือเปดประตูแหงขุมนรก  

บรรดาผูที่รอคอยการปรากฏตัวของจาวปศาจทั้ง

หวาดหว่ัน ทั้งอยากรูอยากเห็น พอพ้ืนตรงกลางวงแหวน

เวทมนตรยุบลงกลายเปนโพรงกวาง เสียงคำรามกึกกองก็

ดังทะลุขึ้นมาจนพ้ืนสั่นไหว 

“เตรียมตัวจับมัน!!” 

ชายผูยืนอยูบนระเบียงท่ีย่ืนออกมานอกตัวปราสาท

ประกาศล่ัน สั่งการไปยังเหลาผูพยากรณที่ถูกคัดเลือกแลว

วามีพลังเวทสูงสุด  

‘จบัปศาจงัน้เรอะ! พวกโงเอย! แตชางเถอะ... ตอนน้ี

หนาท่ีของเขาจบลงแลว’ 
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ชาโดวลอยไปยังระเบียงพรอมทิ้งตัวลงบนน้ัน ราง

ที่เปนกลุมควันคอย ๆ รวมตัวกันจนมีรูปรางคลายมนุษย 

“ขาพามันมาแลว ยกเลิกสัญญาเสียสิ ปลอยขาให

เปนอิสระ” 

“วาไงนะ” 

“ทานสัญญาแลว ถาขาทำสำเร็จจะปลอยขาไป” 

ถึงตอนอยูในรางมนุษยชาโดวจะสูงใหญ แตชายท่ี

ยืนอยูตรงหนาก็ยังตัวโตกำยำกวาเขาเกือบเทาตัว ย่ิงสวม

ชุดเกราะท้ังตัวดวยแลว เขาก็ย่ิงดูทรงอำนาจและนายำเกรง

มากข้ึน ชาโดวเกลียดชายผูนี้ แตผานมาหลายสิบปเขาก็

ยังตองกมหัวรับใช ถูกปฏิบัติชนิดท่ีเรียกไดวา ทาสใน

เรือนเบ้ียยังมีชีวิตท่ีดีกวาไมรูก่ีเทา 

ทวาในฐานะผูที่ใหชีวิตและสรางเขาข้ึนมา จึงไมมี

วันท่ีชาโดวจะหนีไปไหนได  

“หนาท่ีของเจายังไมจบสักหนอย” 

ชาโดวตะลึง เพียงพริบตามือใหญหนาก็ย่ืนมากำ

รอบคอเขา รวดเร็วปานงูฉก พอทอนแขนขางน้ันยกข้ึน เทา

ทั้งสองขางของเขาก็ลอยเหนือพ้ืน  

“แอสรอน! ทานจะตระบัดสัตยงั้นเรอะ!” 

“ไมนารักเลยนะ ขาสอนวาตองเรียกขา ‘นายทาน’ 
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ไมใชเหรอ”  

“คนสับปลับ”  

อั้ก!!! 

ฝามือนั้นกำแนนย่ิงขึ้น มังกรเงาอยางเขาแมจะมี

อำนาจเทียบเทาปศาจ แตชายท่ีสามารถสรางส่ิงซ่ึงเทียบเทา

กับปศาจได ยอมอยูเหนือปศาจเชนกัน  

“เพ่ืออาณาจักรอันย่ิงใหญของขา คิดวาขาสราง

เจาข้ึนมาเพ่ืออะไรละ พลังมืดในตัวเจาไมใชสิ่งที่สรางขึ้น

มาโดยไรจุดหมายนะ” 

“ทานจะทำอะไร!” 

ชาโดวด้ินรนซ่ึงดูแลวมันชางเปลาประโยชน มือใหญ

ท่ีกำรอบลำคอของเขาลดลง แตยังคงลากเขาไปท่ีขอบระเบียง 

ราวกับลากสัตวเขาโรงเชือด ชาโดวพยายามยึดเทากับพ้ืน

อยางเอาเปนเอาตาย 

ความส้ินหวังเกาะกุมจติใจ เม่ือเหลอืบไปเห็นอุงเทา

มหมึา โผลขึน้มาจากปากหลุมอนัมดืมดิ มนัตะปบลงบนพ้ืน 

เพ่ือตะกายพารางกายสวนท่ีเหลือข้ึนมาจนปราสาทท้ังหลัง

สั่นสะเทือน  

“มันไดกล่ินของเจา แนละ... พลังมืดบริสุทธ์ิที่ขา 

มอบให ปศาจตนไหนก็อยากล้ิมลองทั้งน้ัน” 
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รางของชาโดวถูกยกข้ึนอีกครั้ง แลวย่ืนออกไปนอก

ระเบียง 

“แก... แกมันไอปศาจ!” 

“แนนอน ขาจะเปนอยางท่ีเจาพูด ถึงเวลาน้ันจงดีใจ

เถอะ เพราะเจาจะไดเปนสวนหน่ึงของขาตลอดกาล” 

พอมือที่ยึดลำคอของเขาปลอยออก ชาโดวก็เห็น

ตนเองรวงลงไปสูปากปลองสีดำ ที่ซึ่งมีดวงตาสีแดงฉาน

ของปศาจรออยู 
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“ไอมอน นี่คือเจาหญิงลูลุจากนครลับแล จากน้ีไป

เจาหญิงจะเปนคูหมั้นของเจา” 

เจาหญิงลูลุในวัย 4 ขวบหลบอยูหลังราชินี ดวงตา

หวาดหว่ันแอบมองเด็กชายอยางกลา ๆ กลัว ๆ ก็เขาตัวโต

มากเม่ือเทียบกับเด็กวัยเดียวกัน เสนผมสีดำสนิท นัยนตา

สมีวงแปลกตาย่ิงนัก และมีผิวสีเขมตามแบบคนทางใต 

“ลูลุ ออกมาใหเจาชายเห็นหนาหนอยสิ”  

ราชินีแหงนครลับแลตรัส พยายามดันตัวเธอออก

มาขางหนา แตลูลุย่ิงซุกเขาหาราชินีผูเปนแมมากข้ึน 
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“ตองขอโทษดวย ลูลุไมคอยไดพบคนแปลกหนา

นัก โดยเฉพาะผูชาย อะ?” 

จู ๆ สองมือแข็งแรงก็ย่ืนเขามา ชอนใตแขนรางเล็ก

แลวอุมขึ้นสูงราวกับตุกตา ทามกลางขุนนางอำมาตยที่พา

กันอาปากคางตาถลน แมแตองคราชินีก็ยังตัวแข็งท่ือ 

“ของขาเหรอ ของขาจริง ๆ เหรอ” เด็กชายหมุนราง

เล็กไปมา “นี่คูหมั้นขาจริง ๆ เหรอทานพอ ยอดเลย นารัก

จริง ๆ ขาวาขาชักชอบแลวละ” 

“แง!!! เสด็จแม ชวยลูกดวย ลูกกลัว...” 

“อาว รองไหซะงั้น” 

“เจาคนไรมารยาท วางเจาหญิงลงเด๋ียวน้ีนะ!”  

ทหารหญิงผูหน่ึงชักดาบออกมาอยางสุดทน 

“พวกเจาอยาเสียมารยาท ไมเห็นหรือไงวาเจาชาย

กำลังเอ็นดูลูลุ”  

องคราชินีสงสายตาดุไปทางองครักษซ่ึงลวนแลวแต

เปนหญิงจนท้ังหมดพากันอึกอักขัดใจ 

“แบบน้ันเรียกวาเอ็นดูตรงไหน เจาหญิงไมเคยพบ

เจอหรือถูกชายใดแตะตอง ทรงตกใจจนรองไหตางหาก”  

เจาหญิงแกมยุยท่ีเบหนารองไหจนน้ำมูกน้ำตาไหล

เปนทาง ไมตางกับสัตวตัวเล็ก ๆ ขี้กลัว แตก็นารักย่ิงนัก 
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“นี่ อยารองไหเลยนา” เด็กชายวางรางเล็กลง “เจา

เปนคูหมั้นขาแลว ไอมอนคนน้ีจะไมมีวันทำอันตรายเจา

เด็ดขาด ขาจะปกปองเจาจากอันตรายทุกอยางเลย”  

ดวงตาสีเขียวใสแจวจอง ‘ไอมอน’ ครูหน่ึงกอนเอย

ถามอุบอิบ 

“คูหมั้นเหรอ” 

“ใชแลว” 

“คะ... คูหมั้นคืออะไรเหรอ?” 

ทองพระโรงเงียบกริบดั่งปาชา เหลาเสนาอำมาตย

ยืนอาปากคาง จากน้ันทุกสายตาก็กลับไปรวมกันท่ีเจาชาย

แหงอาณาจักรดามีรา 

เจาชายยืดอก เทาเอว หัวเราะรา 

“คูหมั้นก็คือ เจาจะเปนนองสาว สวนขาก็จะเปน 

พ่ีชายยังไงละ จากน้ีไปจงเรยีกขาวา ‘พ่ีชาย’ ซะ เขาใจไหม” 

“พ่ีชายง้ันเหรอ” 

“ใชแลว เรียกสิ ขาไมมีนองสาวหรือนองชายเลย 

ขาอยากมีคนเรียกขาวาพ่ีชายมาต้ังนานแลวละ” 

ดวงหนาจิ้มลิ้มลังเลครูหน่ึงกอนจะพูดเสียงแผวเบา 

“พะ... พ่ีชาย พ่ีชายจะเปนพ่ีชายของลูลุงั้นหรือคะ” 

“ใช พ่ีชายจะปกปองลูลุจากอันตรายทุกอยางเลย 



10

ก็เราเปนพ่ีนองกันแลวน่ีนา!” 

“มันใชที่ไหนเลาเจาลูกโง!”  

กำปนของราชาแหงดามีราเหว่ียงใสหัวลูกชายอยาง

สุดทน...  

นั่นคือการพบกันคร้ังแรกระหวางเขากับเธอ 

เม่ือถึงวันท่ีตองกลับอาณาจักร เด็กหญิงรองไหงอแง

ไมยอมกลบัจนไอมอนตองอุมไปสงถึงรถมา แตเธอก็ยังกอด

เขาไวแนนไมยอมปลอย 

“ไมเอา ลูลุจะอยูกับพ่ีชาย ลูลุไมกลับหรอก”  

“ไมไดนะ ถางอแงแบบน้ีโตข้ึนจะเปนเจาสาวท่ีดีได

ยังไง ถาเปนเจาสาวท่ีดีไมได พ่ีชายก็ไปรับลูลุมาอยูดวย

กันไมไดนะ” 

“ถาลูลุเปนเจาสาวท่ีดีได พ่ีชายจะไปรับใชไหม”  

มือนอยพยายามปาดน้ำตาท่ีไหลเออ  

“สัญญานะ สัญญาแลวนะ” 

“อือ! สัญญาสิ ลูลุโตข้ึนเม่ือไหร พ่ีชายจะไปรับถึง

ลับแลเลย แลวเราจะไดอยูดวยกันตลอดไป” 

เด็กหญิงเบปากกล้ันสะอ้ืนแลวพยักหนารับเร็ว ๆ 

จากน้ันจึงถอดสรอยคอท่ีสวมอยูออก กอนจะสวมมันให

กับพ่ีชาย 
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“อยาลืมลูลุนะ อยาลืมเด็ดขาดนะคะ” 

พ่ีชายแตะมือกับจี้หินสีเขียว สีเดียวกับดวงตา

เด็กหญิงแลวพยักหนา สงย้ิมกวางใหเธอ 

“ไมลืมหรอกนา ไมมีวันเด็ดขาด เอาละข้ึนรถไดแลว”  

เขาอุมเธอสงเขาไปในรถมา ที่นั่งเคียงคูกับราชินี 

ขบวนเดินทางเคล่ือนตัวจากไป ลูลุโผลหนาออกมานอก 

รถมา โบกมือใหเขาจนลับตา... 
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รีบไปสิ รีบไปเร็ว ๆ เขา... ไมอยางน้ันละก็ ไมอยาง

นั้น... 

ขบวนรถมาคอย ๆ เคลื่อนพนกำแพงเมือง จนไม

สามารถมองเห็นเด็กหญิงในรถมาไดอีก 

“ฮึก ๆ” 

ไอมอนท่ีโบกมือใหเด็กหญิงในตอนแรกเร่ิมสะอื้น 

จากน้ันน้ำตาของเขาก็รวงเปนสาย รอยย้ิมเมื่อครูเปลี่ยน

เปนเสียงรองไหโฮ ๆ มีเพียงเสด็จพอท่ียืนอยูเคียงขาง ลูบ

ศีรษะเขาแผวเบาอยางปลุกปลอบ ขณะท่ีตัวเขากมหนา

รองไหสะอึกสะอ้ืน 
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ความทรงจำท้ังหมดในวันน้ันพัดผานไปดุจสายลม 

ไอมอนผูซึ่งบัดน้ีสิ้นทา นอนคว่ำอยูบนพ้ืนทราย  

ชายหนุมกระอักเลือดคำโตจากปาก ดวงตามอง

ผานพ้ืนดินสีดำท่ีปกคลุมไปดวยไอมืดชวนสะอิดสะเอียน  

ดาบละ ดาบหายไปไหนแลว...  

ไอมอนปรายตามองแขนขวาท่ีขาดไป เลือดยังไหล 

ไมหยุดจนกลายเปนแองเลือดอยูบนพ้ืน จริงสิ... ตอนน้ัน

เขาถือดาบไวในมือขวา มันคงจะหายไปพรอม ๆ กับตอนที่

แขนขาดน่ันแหละ 

ชางเถอะ ตอนน้ีเขากำลังจะตาย ไมจำเปนตองกังวล

อะไรอีกแลว 

“อะไรกัน ถอดใจแลวเหรอไอหนู” 

(ใครนะ?) 

“ไมรูวาสมควรยกยองในความกลา หรือโงเขลาของ

เจาดี แตชางเถอะ เพ่ือตอบแทนท่ีปลดปลอยขา จะปลอย

ใหเจาตายท้ังแบบนี้ก็ออกจะใจรายเกินไปหนอย” 

(พูดเร่ืองอะไร ไมเห็นรูเร่ือง) 

“อยากมีชีวิตอยูตอไปไหมละ อยากทำใหความ

ปรารถนาเปนจริงไหม ถาคำตอบของเจาคือ ใช ขาจะยอม

เปนแขนใหเจาใชไขวควาความปรารถนาน้ันมาครอบครอง
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เอง”  

(ยังไมอยากตาย ยังมสีิง่ท่ีอยากทำใหได ขาตองการ... 

ตองการแขนขางน้ัน) 

“งั้นเรียกขาสิ เรียกช่ือของขา” 

“เจา... ชื่ออะไร”  

“ชื่อของขา... ชาโดว” 

“ชะ... ชวยขา ชวยขาเด๋ียวน้ี ชาโดว!!” 

เสียงหัวเราะเยือกเย็นดังขึ้นในความส้ินหวังของ 

ไอมอน ตอบรับคำเรียกขานของเขา  

“ไดเดี๋ยวน้ีเลย เจานายคนใหมของขา” 

 

ÅÙ¡áÁÇ¹ŒÍÂËÅ§·Ò§¡‹Í¹¶Ù¡à¡çºä»àÅÕéÂ§ 
 

ซาชาในวัย 8 ขวบนั่งขดตัวกลมอยูในโพรงตนไม 

เน้ือตัวมอมแมมสั่นเทา เด็กหญิงกำลังรองไหดวยความ

หวาดกลัว โดยเฉพาะเม่ือนึกถึงเหตุการณกอนหนาน้ี 

จู ๆ พวกมนุษยก็บุกเขามาที่หมูบาน ฮาลฟบีสต  

พวกน้ันอางวาเปนคนของทางการ มาเพ่ือจับตัวจาเมสและ

คนอ่ืน ๆ คนพวกน้ันใสรายหาวาจาเมสเปนโจรท่ีออกปลน

ฆาพวกมนุษย คนพวกน้ันไมยอมฟงอะไรเลย เผาหมูบาน
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และฆาฮาลฟบีสตที่ไมยอมจำนน 

“ซาชามาน่ีเร็วเขา!” 

“ไมเอา... ขาไมไป ขาจะอยูกับจาเมส” 

“ยัยเด็กด้ือ นี่ไมใชเวลาจะมาพูดแบบนั้นนะ” 

จาเมสไมสนใจ เขาอุมตัวเธอข้ึนแลวผลักเขาไปใน

รถมาท่ีมีคนอ่ืน ๆ รออยู กอนกำชับกับคนคุมบังเหียน  

“พาทุกคนไปใหไกลจากท่ีนี่ที่สุด ขาจะถวงเวลา

พวกมันไว” 

รถมาว่ิงออกไปทันทีที่อีกฝายพูดจบ 

ตลอดทาง... ทุกคนท่ีเหลือตางอยูในอาการอกสั่น

ขวัญแขวน หมูบานท่ีลุกไหมดวยเปลวไฟถูกท้ิงไวเบ้ืองหลัง

พรอมกับ... จาเมส  

“ทำไมทางการถึงรูวาพวกเราอยูที่นี่ไดนะ” 

เสียงพูดคุยภายในรถมา เรียกใหซาชาท่ีนั่งกอดเขา

อยูตรงมุมดานในสุดเงยหนาข้ึน 

“พวกน้ันกลาวหาวา จาเมสเปนกองโจร” 

“จะเปนไปไดยังไง” 

“แตก็ไมแนไมใชเหรอ จาเมสนะ มักจะพาคนของ

เขาออกไปขางนอกเสมอ พอกลับมาก็จะมีอาหารแลวก็

ขาวของกลับมามากมาย บางทีเขาอาจออกไปปลนพวก
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ขางนอกจริง ๆ ก็ได” 

“ก็หมายความวา ที่ทางการตามมาทำลายหมูบาน

ก็เพราะจาเมสเหรอ ทำไมพวกเราถึงไดโชครายแบบน้ี ถา

ยอมแพตัง้แตแรก แลวสงตัวจาเมสใหทางการไปซะ พวกน้ัน

อาจจะปลอยพวกเราก็ได”  

“หามตอวาจาเมสนะ!” 

ซาชาท่ีไมอาจทนฟงไดลุกพรวดข้ึน เธอตะคอกใส

คนพวกน้ันดวยความโกรธ 

“ที่พวกเรายังมีชีวิตอยูก็เพราะจาเมสไมใชเหรอ 

พวกมนุษยกดข่ีพวกเรามาตลอด ทั้งจับไปขาย จับไปเปน

ทาส แลวใครละท่ีปกปองพวกเรามาตลอด ไมใชจาเมส 

เหรอ แลวทำไมละ? ทำไมเวลาแบบน้ี... ทุกคนถึงไมคิดถึง

จาเมสบาง!” 

คนอ่ืน ๆ เอาแตกมหนา ไมตอบโต แตก็คงอยากให

จาเมสตายเพ่ือที่ตนเองจะไดอยูรอด 

นี่มันโหดรายเกินไปแลวนะ ซาชาน้ำตารวงแลวน่ัง

ลงรองไหเสียงดัง ไมแยแสวาใครจะคิดอยางไร  

จู ๆ ก็มีเสียงดังมาจากขางนอก จากน้ันรถมาก็

สะเทือนไปทั้งคัน ทุกอยางเกิดขึ้นเร็วมากจนไมมีใครรับมือ

ทัน  
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“พวกมันตามมาทันแลว!”  

ใครคนหน่ึงตะโกน แตยังไมทันขาดคำ รถมาก็

สะเทือนอยางรนุแรง ตามดวยเสียงรองสบัสนอลหมาน รถมา

ถูกกระชากพลิกคว่ำลงขางทางเม่ือไหรไมรู เพราะซาชาอยู

ดานใน เธอกล้ิงไปกระแทกกับคนอื่น ๆ ที่ตางพยายามหนี 

เสียงกรีดรอง เสียงฝเทามาย่ำอยูรอบทิศ 

เกิดอะไรข้ึน... นะ 

ฉัวะ! 

เลือดสีแดงกระเซ็นเขามาท่ีใบหนาซาชา ฮาลฟบีสต

ตนหน่ึงท่ียืนอยูตรงหนาเธอ ถูกดาบแทงเขากลางอกทะลุ

มาถึงขางหลัง กอนจะลมลงไปกับพ้ืน จากน้ันเงาสีดำนากลัว

ของคนกลุมใหญก็ตีวงลอมเขามา  

ฆาทุกคนจนไมมีเหลือ... 

 

ไมเอา... ไมเอาแลว... นากลัวเหลือเกิน... อยาตาม

มานะ... อยาตามมา!!! 

ซาชาว่ิงฝาความมืดไปขางหนา เธอใชสองมือและ

สองเทาสงตัวใหพุงผานตนไมและพงหญารกชัฏ แตถึง 

อยางน้ันประสาทสัมผัสอันฉับไวของฮาลฟบีสตทำใหเธอ

ไดยินเสียงฝเทาท่ีไลตามมาอยางไมลดละ 
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ทุกคน... ทุกคนตายหมดแลว หมูบานก็ถูกเผาหมด

แลว 

ซาชาเช็ดน้ำตาท่ีไหลเปนสาย แตก็ยังว่ิงตอไปไม

ยอมหยุด เพราะถาหยุด... มนุษยพวกน้ันก็จะจับเธอได 

พวกมันจะฆาเธอเหมือนที่ฆาทุกคน 

“กร๊ีดดด!!!” 

“จับไดแลว!” 

ซาชาลมลงกับพ้ืน พอกมลงมองเหนือไหลซายตรง

ความเจ็บปวดลวกรอนสาหัสเมื่อครูถึงรูตัววาถูกยิง 

ตาย... ตองตายแน ๆ เธอยังไมอยากตาย!  

“มะ... ไมนะ ชวยดวย” 

“หุบปากนะ นังสัตวประหลาด!”  

พวกท่ีลอมซาชาไวตะคอก แลวเตะเขาท่ีทองเธอ

เต็มแรง กอนใครอีกคนทักทวง 

“เด๋ียวกอน นี่มันเด็กไมใชเหรอ?” 

“จะเด็กหรือผูใหญก็ชางมันเถอะนา ไอพวกสัตว

ประหลาดแบบน้ีตองจัดการมันใหสิ้นซาก” 

“ไอโงเอย! ฮาลฟบีสตที่ยังเด็ก ๆ ขายไดราคาดีไมรู

หรือไง ขาจะเอามันกลับเมืองหลวงไปขายใหพวกเศรษฐี 

แบบนี้นอกจากจะไดเงินคาหัวไอโจรจาเมสแลว ยังอาจได
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เงินอีกกอนใหญดวย ยิงปนนัดเดียวไดนกสองตัวเลยนะ

เฟย” 

ซาชารองไมออก เมื่อถูกมือแข็งกระดางดึงผม 

ของเธอข้ึน  

“จะ... จาเมส” 

“หือ~ แกเองก็รูจักไอฮาลฟบีสตผมทองนั่นสินะ” 

เจาน่ันพูด แลวดึงตัวซาชาข้ึนจนเทาท้ังสองลอยอยู

เหนือพื้น ความเจ็บปวดกับเลือดที่ไหลจากบาดแผล ทำให

ซาชาแทบไมเหลือสติแลว 

“อยาหวงไปเลยนังหนู เพราะอีกเด๋ียวขาจะใหเจา

ไดพบมันแน ตอนน้ีพวกของขากำลังไลลามันอยู”  

“ฮา ๆๆ แคกุขาววาไอฮาลฟบีสตนั่นฆาคนตาย 

ทางการก็ออกหมายจับใหทันที แตทาทางมันฤทธ์ิมาก 

ขนาดน้ัน ขาวาตัดแคหัวไปใหทางการก็พอ”  

พูดอะไรกันนะ... คนพวกน้ีพูดเร่ืองอะไรกัน 

“เฮ! พวกเจา เอาเชือกมามัดนังสัตวประหลาดน่ีไว” 

“ไมนะ จาเมส~ จาเมสชวยดวย!” 

ความหวาดกลัวทำใหซาชาตะโกนสุดเสียง ฉับพลัน

แขนของเจาคนท่ีจับตัวเธอไวก็ถูกตัดขาดกระเด็น มันลมลง

สงเสียงรองโหยหวน ซาชาเกือบรวงลงไปกองกับพ้ืนเชนกัน 
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ถาไมเพราะมีคนรับตัวเธอไวทัน 

“จาเมส...” 

แมจะมองหนาเขาไมชัดเจน แตซาชามั่นใจวาน่ัน

คอืจาเมสแน จะมฮีาลฟบีสตตนใดมผีมสทีองเหมือนจาเมส

ไดอีกละ ความโลงใจที่ไดพบจาเมสอีกคร้ังทำใหซาชาย้ิม

อยางโลงอก...  

“นี่เจาบาดเจ็บเหรอ” 

“มะ... ไมเปนไร จาเมสปลอดภัยใชไหม ทุกคน... 

ตอนน้ีทุกคน...” 

“ไมตองพูดแลว” 

จาเมสอุมซาชาข้ึนพาดบนไหล เง้ือดาบขึ้นรับมือ

กับพวกท่ีกรูเขามา 

“ฆามัน! เอาหัวมันมาใหได! ขาจะสับแกเปนชิ้น ๆ 

ไอสัตวประหลาด!” 

 

จาเมสกับซาชาหนีจากการไลลาสุดกำลัง แตถึง

อยางน้ันจาเมสเพียงคนเดียวก็คงไมมีทางรับมือคนจำนวน

มากได แถมซาชาท่ีบาดเจ็บก็กลายเปนตัวถวงท่ีทำใหจาเมส

ไมสามารถหนีไดเชนกัน ทั้งคูมาถึงชายปาแหงหน่ึง จาเมส 

ก็ปลอยซาชาลงจากไหล 
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“ยังเดินไหวใชไหม ถาขามเนินน่ันไปได ก็จะถึง

ชายแดนของอาณาจักรลับแล เจาเปนผูหญิง เจาเขาไปได

แน แลวพวกน้ันจะปกปองเจาเอง” 

“แลวจาเมสละ ขาไมยอมไปคนเดียวหรอกนะ” 

ซาชากอดเขาไวแนน รองไหโฮ 

“เด็กโง~ รีบไปซะ ขาจะถวงเวลาพวกมัน แลวหา

ทางหนีเอง” 

“แตวา... จะใหขาท้ิงจาเมสแลวหนีเอาตัวรอด ขา

ทำไมไดหรอกนะ ขาไมเหลือใครอีกแลว มีแคจาเมสคน

เดียว ถาจะตองตายก็ตายดวยกัน” 

“เด็กบาน่ี!” 

จาเมสเขยาไหลของเธออยางลืมตัว ย่ิงพอไดสบ

ดวงตาสีฟาแฝงไวดวยความเจ็บปวดของเขา ซาชาก็ย่ิง

รองไหโฮ 

“จาเมส อยาไลขาเลยนะ ขาอยากอยูกับจาเมส” 

“ถาอยากอยูกับขา เจาก็ตองมีชีวิตตอไป แลวขา

สัญญาวา วันหน่ึงเราจะไดพบกัน ดังน้ัน... รักษาชีวิตตัว

เองไวเพ่ือขานะซาชา”  

เสียงท่ีแผวลงกับลมหายใจขาดหวงของจาเมส ทำให

ซาชาเพ่ิงสังเกตวา มือที่ถือดาบของเขา กุมอยูที่ทองตลอด
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เวลา 

เลือด... เลือดเต็มไปหมดเลย! 

“จะ... จาเมส ถูกยิง? ถูกยิงงั้นเหรอ เพราะขาเหรอ 

เพราะปกปองขาใชไหม ไมเอา... ขาไมไปไหนท้ังนั้น ขาจะ

อยูกับจาเมสที่นี่!” 

จู ๆ มือแข็งแรงของจาเมสก็ผลักซาชาจนกระเด็น 

พอซาชาลืมตาขึ้น ทั้งงุนงงและเจ็บปวด ดาบของจาเมสก็

จออยูที่ใบหนาของเธอ 

“คดิจะใหขาปกปองเจาไปถึงเมื่อไหรกันหา!!!” 

“จะ... จาเมส” 

“ที่ขาตองตกอยูในสภาพน้ีก็เพราะเจา ถาอยากจะ

ตายก็เชิญตายไปคนเดียวเถอะ ขานะ ไมมีวันยอมตาย 

งาย ๆ หรอก รีบไสหัวไปซะ หรือจะใหขาฆาเจาท้ิงท่ีนี่!” 

“จา... ฮึก ๆ ฮือ~” 

ซาชารองไหสะอึกสะอื้น พยายามลุกข้ึนแลวว่ิง

สะเปะสะปะไปขางหนา โดยไมคดิจะหันกลับไปมองเขาอีก... 

จาเมสใจราย คนใจราย ขาเกลียดจาเมสท่ีสุดเลย! 

 

4 เดือนตอมา  

“ซาชา แผลหายดีแลวเหรอ” 
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ซาชาหันไปทางเจาหญิงแหงลับแล ผูชวยเหลือชีวิต

เธอในคืนอันแสนโหดรายน่ัน ชวยเยียวยาและใหที่พักพิง 

กลายมาเปนเจานายท่ีซาชาปฏิญาณวา นับจากน้ี... เธอ

จะเปนฝายลุกข้ึนมาปกปองใครสักคน แทนที่จะเอาแตรอ

ใหใครมาปกปอง! 

“หายดีแลวคะ ทานหมอท่ีราชินีสงมารักษาเกงมาก

เลย” 

“ใชไหมละ” 

เจาหญิงลับแลหัวเราะคิก ๆ ยืดอกอยางภูมิใจ  

“แตวาวิธีการรักษาแบบน้ันเหมือนใชเวทมนตรเลย

นะคะ” 

“อื้อ พวกเราชาวลับแลมีสายเลือดแมมดที่เขมขน

มาก ดังน้ันเวทมนตรก็เหมือนเปนสวนหน่ึงในชีวิตพวกเรา

นั่นแหละ” 

“เอ? แลวแบบน้ีไมทำใหคนขางนอกกลัวหรือคะ 

พวกมนุษยขางนอกนะ พอเห็นอะไรท่ีแตกตางไปจากตนเอง  

ก็หวาดกลัว ไมยอมรับ... เหมือนขา ขาเปนสัตวประหลาด

นาเกลียดนากลัว” 

ซาชาน้ำตาคลอเม่ือคิดถึงค่ำคืนน้ัน ใชสิ... เธอมัน

เปนสัตวประหลาด 
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“พูดอะไรแบบนั้น! ซาชานารักออกจะตาย จริง ๆ 

นะ” 

“เอ?” 

“หูกับหางเหมือนแมวแบบนี้นารักออก ไมเห็น

นาเกลียดนากลัวตรงไหนเลย ลูลุชอบนะ แถมตัวซาชาก็ 

นุม~ นุม~” 

“จะ... เจาหญิงคะ อยาทำแบบน้ันสิ” 

ซาชาหนาแดงเม่ือถูกเจาหญิงตัวนอยคลอเคลีย 

แถมชวงหลัง ๆ มานี่ ตกดึกทีไรเจาหญิงมักแอบปนขึ้นมา 

นอนบนเตียงดวยเสมอ ตื่นมาทีไรก็จะเห็นเจาหญิงลับแล

นอนเอาหนาซุกอกเธอทุกที 

“ซาชารังเกียจขาง้ันเหรอ” 

เจาหญิงทำแกมปองแลวเบหนา ทำใหซาชาตองรีบ

โบกมือพัลวัน  

“มะ... มะ... ไมใชนะคะ ซาชาเองก็ชอบเจาหญิง

มากเหมือนกัน ไมมีวันเกลียดเจาหญิงแนนอน หรือถาจะ

เกลียด คนท่ีซาชาเกลียดก็คงมีแคคนเดียวเทาน้ัน!!” 

“เอ~ ใครกันเหรอ?” 

ดวงตาใสแจวจองเปงมาดวยความสงสัย... 

ใชแลวละ คนที่เธอเกลียดมีแคคนเดียวเทาน้ัน คน
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ที่ทิ้งเธอไป คนท่ีไมเคยยอมเขาใจความรูสึกของเธอ 

“ไมมีอะไรสำคัญหรอกคะ”  

ซาชากลับมาย้ิมหวาน ผิดกับคำพูดท่ีสุดแสนจะ

เย็นชา  

“ขาแคเกลียด... เกลียดผูชายผมสีทอง ดวงตาสีฟา

เทาน้ันเอง” 

 

·ÒÊ¼ÙŒμŒÍ§¡ÒÃ·Ç§ÈÑ¡ ỐìÈÃÕ 
 

“ผมสีทอง ตาสีฟา ผิวขาวเนียน รูปรางงดงาม สินคา

แบบนี้หาไมไดอีกแลวนะขอรับ” 

สีหนาวางเปลาของเซซิลไมรับรูตอสิ่งที่เกิดข้ึนรอบ

ตัว แมจะยืนเปลือยกายอยูตอหนาบรรดาเศรษฐีทั้งชาย

หญิง อยางนอยผมสีทองที่ยาวเลยบ้ันเอวนั่น ก็พอจะใช

คลุมรางไดบางนิดหนอย แตถึงอยางน้ันก็ยังมีมือใครตอ

ใครเขามายุมยามบนเน้ือตัวเขาอยูตลอดเวลา 

คนพวกน้ันจองมองเขา... พิจารณาดวยแววตาห่ืน

กระหาย หรือไมก็ประเมินเขาไมตางกับสิ่งของ  

หากเปนเม่ือกอนเซซิลคงอาละวาดท่ีถูกหยามขนาดน้ี 

แตพอเวลาผานไป หัวใจเขาก็ไมเหลือความรูสึกอะไรอีก
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แลว  

คนอยางเขานะ ไมมีศักด์ิศรีอะไรเหลือใหภูมิใจ 

เหมือนที่คนพวกน้ีเอง ก็ไมไดมองเขาเปนมนุษย 

“เด๋ียวกอน ๆ ถึงเจาทาสน่ีจะรูปรางหนาตาใชได 

แตรอยน่ันมันทำใหสินคามีตำหนิไมใชหรือไง” 

เศรษฐีอวนท่ีนั่งพิงหมอนสบายอารมณ มีคนคอย

ปรนนิบัติพัดวี ปอนผลไมหวานฉ่ำให ชี้มาท่ีรอยประทับ

กลางอกของเซซิล 

“นั่นสิ มีรอยประทับของทาส ราคาควรลดลงกวา

นี้” 

“แหม... ทานท้ังหลาย เจาน่ีนะไมใชแคเปนคน 

ทางเหนือนะ แตยังมีเชื้อสายชนชั้นสูงดวย” 

“แคปากนะใครก็พูดได คิดวาพูดแบบนั้นแลวจะ

ทำใหราคาของมันเพ่ิมขึ้นหรือไง จะเปนชนชั้นสูงหรืออะไร

ก็ชางเถอะ เมื่อเปนทาสแลวก็เปนทาสไปตลอดชีวิต” 

“แตเจาน่ีเปนพวกเซลลอนเชียวนะขอรับ” 

เซลลอน เปนช่ือเรียกพวกผูอพยพล้ีภัยจากอาณาจักร

เซลลอนเม่ือ 300 ปกอน กอนท่ีอาณาจักรแหงน้ันจะกลาย

เปนศูนยกลางแหงความชั่วรายท่ีเรียกวา ‘แพนโดรา’ ใน

ปจจุบัน 
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“จริงหรือ”  

พอทุกคนในหองเร่ิมสนใจ เจาพอคาก็พลามไมหยุด 

“แนนอนท่ีสุด แถมลักษณะชนช้ันสูงแบบน้ี เปน 

ไปไดวา บรรพบุรุษของมันอาจเปนเช้ือสายราชวงศแหง 

เซลลอนเลยก็ได” 

“เชื้อสายของไอคนท่ีปลุก บีสต ขึ้นมา แลวทำให

พวกเราตองเผชิญหนากับพวก ซิน งั้นเหรอ นาสนใจดีนี่ ขา

ใหหน่ึงพันเหรียญทอง!” 

“ขาใหหน่ึงพันหารอย” 

จากน้ันเสียงประมูลราคาก็ตะโกนแขงขันอยางดุเดือด 

กระท่ังจบสิ้นการประมูล เซซิลก็ถูกขายใหเศรษฐีแหง

อาณาจักรดามีรา  

 

ระหวางเดินทางไปดามีรา เซซิลเหมอมองออกไป

นอกเกวียนท่ีเคล่ือนผานทะเลทราย  

เซลลอนอะไรกัน เขาไมรูจักสักนิด แตชื่อนั้นกลับ

ทำใหชีวิตของเขาตองสูญส้ินทุกส่ิงทุกอยาง ราชาผูโลภ

มากท่ีปลุกปศาจจากขุมนรกเพื่อสนองอำนาจใหตัวเอง 

สุดทาย... แมแตอาณาจักรท่ีย่ิงใหญท่ีสุดก็มีอันตองลมสลาย

ภายในคืนเดียว 
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เซซิลแตะมือลงบนรอยประทับทาส จิกเล็บลงบน

เน้ือจนเจ็บ  

เขาอยากหลุดพนจากช่ือของเซลลอน หลุดพนจาก

ชือ่ของราชวงศราชาผูบาคล่ัง เขาอยากมีโอกาสแกไขทุกอยาง

ใหถูกตอง แลวทวงศักด์ิศรีที่ถูกย่ำยีคืนมา 

อยู ๆ แสงบางอยางก็แวบเขามาในตาจนเซซิลตอง

ยกมือขึ้นกำบัง หร่ีนัยนตาลงกระท่ังเห็นแสงน่ันมาจากเนิน

ทรายเล็ก ๆ ที่เห็นอยูขางทาง 

น่ันอะไร เหมือนกระจกหรือลูกแกว พอตองแสงแดด 

ก็เลยเปลงประกาย 

คิ้วเซซิลขมวดมุน เมื่อขบวนเดินทางเคล่ือนเขาไป

ใกล ๆ กระท่ังเห็นวาน่ันคือ... คน คนท่ีนอนคว่ำหนา มีทราย

ทับถมจนเกือบจะมองไมเห็น 

“เด๋ียว! ตรงนั้นมีคน!” 

เซซิลตะโกน และดวยเหตุผลที่เจาตัวก็ไมรู เขา

กระโดดลงจากเกวียนว่ิงเทาเปลาฝาผืนทรายอันรอนระอุ 

กระท่ังเห็นวาคนท่ีนอนอยูตรงน้ันเปนผูชาย และเม่ือพลิก

ตัวข้ึน... เซซิลก็ตองเบิกตากวางเม่ือเห็นแขนขวาของชาย 

ผูนั้นขาด แผลยังสดมากเหมือนเพ่ิงขาดเม่ือไมนานน้ี 

ผลุบ! 
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เซซิลผงะไปพรอมกับคนอื่น ๆ ที่ว่ิงมาถึง เมื่อจู ๆ 

แขนขางน้ันกลับมีกลุมควันสีดำหนาแนนไหลออกมาจาก

สวนท่ีขาด กอนจะกอตัวข้ึนทีละนิด กระท่ังสวนหัวของมังกร

ตัวหน่ึงปรากฏออกมา มันทำทาสูดหายใจลึก ๆ เมื่อมอง

มาท่ีเขา 

“แก... ชื่ออะไร” มังกรเงาถาม 

“เซซิล” 

“กลิ่นแบบนี้ ลูกหลานเจาน่ันสิทา ไมคิดวาจะมี

สายเลือดของเขาเหลืออยู” 

ขณะท่ีทุกคนพากันแตกตื่นกับการปรากฏตัวของ

มังกรเงา แตเซซิลกลับรูสึกวา... ในท่ีสุดก็ไดพบคนท่ีรูจัก

เขาอยางแทจริงเสียที 

“ผูชายคนน้ัน?” 

“ออ ถายังไงชวยสานตอหนอยไดไหม พลังของขา

ยังไมฟนตัวคงทำไดแคนี้แหละ” 

พอมังกรสลายไป เซซิลจึงประคองชายท่ีอยูในสภาพ

บาดเจ็บสาหัสขึ้นมา ลมหายใจของเขาแผวเบามาก แตก็

ยังมีชีวิตอยู ครูหน่ึงดวงตาสีมวงก็คอย ๆ ปรือขึ้น ดวงตา

นั้นเล่ือนลอย กอนจะย่ืนมอืเขามาแตะแกมเขา 

“นางฟา นางฟามารับขาแลวเหรอ...” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสียงโกลาหลของเหลาชายฉกรรจท่ีทำหนาท่ีคุมครอง

กองคาราวาน รวมถึงทหารของอาณาจักรดามีรากำลังตอสู

กับปศาจซิน ซึ่งปรากฏโฉมในรูปรางของแมงมุมยักษอยาง

ดุเดือด 

“ไมไหว ตานไมอยูแน ๆ ถอยเถอะ!”  

“ถอยเหรอ อยาพูดอะไรบา ๆ นะ แคซินตัวเดียวยัง

ไมมีปญญาจัดการจะเปนทหารของดามีราไดยังไง” 

อาก!!! 

I
à´ç¡·Õèà¡çºÁÒ¨Ò¡¢ŒÒ§·Ò§
ÍÒ¨ÁÕ¤ÇÒÁÅÑº«‹Í¹ÍÂÙ‹
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กลุมชายที่ถืออาวุธหันไปตามเสียงรอง ความตื่น

ตระหนกกลายเปนสิ้นหวัง เมื่อมีซินอีกตัวโผลออกมา 

“ทำยังไงดี พวกมันลอมเราไวหมดแลว” 

“ขนาดดาบยังฟนไมเขา แลวพวกเราจะเอาอะไรไป

สูกับมัน” 

“ขายังไมอยากตายนะ ขาไมไดมาท่ีนี่เพ่ือท่ีจะตาย

เสียหนอย!” 

“ทุกคนอยาแตกต่ืน! จะกลัวพวกมันไปทำไม พวก

เรามีกันตั้งเยอะ อีกอยาง... ถาถอยตอนน้ี พวกน้ันจะพ่ึง

ใคร?” 

‘พวกน้ัน’ คือ กองคาราวานตางแดนท่ีกระจุกอยูอีก

ดาน เด็ก คนแก และผูหญิงตางเกาะกลุมกอดกันตัวสั่น 

พวกเด็ก ๆ พากันรองไหกระจองอแง  

“ตองเอาชนะใหได แสดงใหมันรูวา ไมมีมนุษยคน

ไหนกลัวมันหรอก!” 

พวกทหารชูอาวุธในมอืขึน้ กูรองเรียกกำลังใจ จากน้ัน

ก็บุกเขาหาปศาจอีกคร้ัง 

“แมจา หนูกลัวจังเลย”  

เด็กหญิงซุกเขาหาแมที่กอดลูกสาวไวแนน ทั้งท่ี

ตนเองก็กลัวจนตัวสั่น  
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“โธ ไมคดิเลยวาพวกมันจะปรากฏตัวแถบน้ี รูแบบนี้

จางคนคุมกันเพ่ิมก็ดีหรอก” 

“พวกซินไมนาจะปรากฏตัวใกล ๆ เมืองนี่นา หรือ

วาอาณาเขตของแพนโดราขยายออกไปอีกแลว” 

 “สินคาท่ีขาอุตสาหขนขามน้ำขามทะเลมายังไมทัน

ไดขายเลย” 

“หวงชีวิตตัวเองกอนเถอะ ตาแกเอย!” 

“ถาเจาชายไอมอนอยูแถวน้ีก็คงดี”  

ใครคนหนึ่งพึมพำ แตผิดคาด เพราะเพียงแคชื่อนั้น

หลุดปากมา ทุกคนก็คลายจากความต่ืนกลัวทันที  

“เจาชายจะมาอยูแถวน้ีไดยังไง กวาจะถึงดามีรา

จริง ๆ ตองใชเวลาเดินทางอีกต้ังสองวัน” 

“แตลือวาเจาชายสามารถรูไดวาพวกซินจะปรากฏ

ตัวท่ีไหน แลวเดินทางไปท่ีนั่นไดทันทีเชียวนะ” 

“โธ ถึงจะเปนเจาชายที่รอดกลับมาจากแพนโดรา 

แตเจาชายก็เปนแคคนธรรมดา ไมใชเทพเจาสักหนอย”  

“ทานลุง ๆ ที่พูดเมื่อครูนี้จริงเหรอ?” 

ลุงหนวดท่ีขดตัวอยูขางลามองซายแลขวา กระท่ัง

สบเขากับใบหนามอมแมมของเด็กหนุมอายุราว ๆ 14-15 

ป เน้ือตัวมอมแมม ผมสีน้ำตาลส้ันเปนกระเซิง ยกเวน 
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ดวงตาสีเขียวท่ีดูสดใสกระตือรือรน แมในสถานการณ 

หนาสิ่วหนาขวานแบบน้ี 

“เจาชายไอมอนเปนคนเดียวท่ีกลับมาจากแพนโดรา

ได แลวสูกับซินไดจริง ๆ เหรอ” 

“แนนอนสิ เรื่องนี้เขารูกันท้ังแผนดิน นอกจากเปน

คนเดียวท่ีรอดมาจากแพนโดรา เจาชายยัง...” 

อาก!!! 

เหลากองคาราวานพากันแตกต่ืนเมื่อรางผูคุมกัน

ลอยละล่ิวเขามา ขาใหญโตท้ัง 8 ของซินกวาดใสกลุมชาย

ที่รุมลอมจนกระเด็นไปคนละทิศละทาง แมแตดาบก็ยังถูก

ปดจนหักเปนสองทอน เหลาทหารและผูคุมกันพายแพไม

เปนทา 

“มันมาแลว หนีเร็ว!”  

ผูคนกรีดรอง ว่ิงหนีกันอลหมาน แตกลางทะเลทราย

แบบนี้แทบไมมีที่ใหหลบซอน เงาสีดำเคลื่อนไหวเขามา

อยางรวดเร็ว กระโจนแคทีเดียวเทาใหญโตทรงพลังก็กระทืบ

ลงบนรถมาจนแหลกละเอียด  

“ใครก็ได! ใครก็ไดชวยลูกของขาที!!!” 

เด็กหญิงท่ีพลัดหลงจากแมตอนชุลมุน สะดุดลมลง

กับพ้ืน โดยมีรางของเจาแมงมุมยักษครอมอยูดานบน ซิน
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สงเสียงขูคำราม เข้ียวท้ังสองแยกออก เมอืกท่ีบอกถึงพิษราย

ไหลเย้ิมออกมา 

ทามกลางความตื่นตกใจ แทบไมมีใครขยับตัวเพ่ือ

ชวยแมหนู แมแตพวกทหารหรือผูคุมกันก็ไมมีทางไปถึงตัว

เด็กไดทัน ในตอนนั้นเอง... เด็กหนุมตัวนอยที่ไมมีใครมอง

เห็นกลับเอาตัวเขาไปขวางอยางไมกลัวเกรง คทาในมือเงื้อ

ขึ้นสูง แลวแทงปลายแหลมลงกลางสวนหัวท่ีมีดวงตา

มากมายของมัน ซนิสงเสียงรองแหลมกอนจะสะบัดเด็กหนุม

จนกระเด็น 

เด็กหนุมหนาท่ิมลงไปในกองทราย นอนจุกตัวงอ 

พอต้ังหลักไดนัยนตาสีเขียวก็ตองเบิกคาง เมื่อซินตัวน้ันพุง

เขามาหมายเลนงานซ้ำ 

ตายแน! 

เด็กหนุมหลับตาปดวยความกลัว แตส่ิงท่ีไดยินกลับ

เปนเสียงกรีดรองแหลมของเจาปศาจ เมื่อมีดเลมใหญพุง

เขามาปกกลางหัวของมัน พอโซที่ยึดกับดามจับถูกกระชาก

คืน ใบมีดโคงรูปรางประหลาดก็ลอยกลับไปสูมือของชาย

คนหน่ึง 

ชายหนุมผิวขาว ใบหนางดงาม และผมสีทองอราม

ยาวระตนคอ รับมีดคืนอยางแมนยำดวยสีหนาเย็นชา แมแต
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ตอนที่สะบัดใบมีดออกไปอีกคร้ัง ไมมีใครรูวาเกิดอะไรขึ้น 

จนกระท่ังเลือดสีเขียวของปศาจพุงทะลักออกมาจากบาดแผล

ยาวกลางหลัง 

“เปนอะไรหรือเปลา”  

“ระวังขางหลัง!” 

ชายผมทองกมศีรษะหลบการจูโจมจากซินอีกตัว 

กรงเล็บแหลมคมเฉียดศีรษะเขาไปอยางนาหวาดเสียว 

เข้ียวใหญแยกออกกวางพรอมเขาจูโจมซ้ำในทันที 

จู ๆ รางเงาท่ีเคล่ือนไหวรวดเร็วก็โผลพรวดเขามา 

สงลูกถีบรุนแรงใสซินตัวน้ันจัง ๆ พละกำลังอันนาเหลือเชื่อ 

ถึงกับสงเจาซินรางยักษหกคะเมนตีลังกาหลายตลบไปบน

พ้ืนทราย ทามกลางความตกตะลึงของทุกคน 

เด็กหนุมจองแผนหลังกวางของชายผูมาใหม เขา

สวมเส้ือที่เปดเผยแผงอกไปถึงหนาทองท่ีอัดแนนดวย

กลามเน้ือ ทอนแขนกำยำท้ังสองปราศจากอาวุธใด ๆ รางน้ัน

ยอตัวเล็กนอยเม่ือลงสูพ้ืน กอนยืดตัวข้ึนเต็มความสูงแลว

ตะโกนอยางเดือดดาล  

“บงัอาจแตะตองเซซลิของขาง้ันเรอะ ไอสตัวโลวคลาส! 

“มันยังไมไดแตะตองอะไรขาเลย...”  

“กลาทำใหมือสวย ๆ ของเซซิลมีบาดแผล โทษของ
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แกคือตายสถานเดียว!” 

“ขาเพ่ิงเปนคนฟนมันไป...” 

“แกตายซะเถอะ!” 

“.....”  

จู ๆ พลังมืดก็แผขยายออกมาจากแขนขวาของชาย

ผูนั้น ทันทีที่เหว่ียงแขนออกไป เงาสีดำก็พุงทะยานราวกับ

สายลมมฤตยู ความมืดท่ีคลายกลุมควันกอตัวข้ึนเปนมังกร

ยักษ ดวงตาสีแดงเปลงประกายเรืองรอง ปากอากวางพุง

เขาขย้ำปศาจอยางรุนแรง 

การปะทะกันน้ันทำใหพ้ืนดินส่ันสะเทือน ฝุนทราย

ตลบฟุงขึ้นไปในอากาศ กลายเปนมานท่ีทำใหเห็นเพียง

การเคล่ือนไหววูบไปวูบมา แตเพียงอึดใจเดียวรางของปศาจ 

ซินก็ถูกเหว่ียงออกมา ขาและช้ินสวนของมันกระจัดกระจาย

ไปคนละทิศละทาง ปศาจถูกจัดการลงอยางงายดาย 

“มังกรเงาท่ีออกมาจากแขนขวา แลวก็ผูชายท่ีควบคุม

โซ ไมผิดแน!” 

เจาหนูนอยหันไปตามเสียงรองตื่นเตน 

“เจาชายไอมอนกับทานเซซิลไมผิดแน!!” 

ไอมอน... ไอมอนงั้นเหรอ 

“เอ้ิก!!!” 
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เสียงเรอดังรอดมาจากเจาสิ่งที่ถูกเรียกวา ‘มังกร

เงา’ มันดูเหมือนเงาจริง ๆ นั่นแหละ แตเปนเงาท่ีผสมกับ

กลุมควันสีดำ แตถึงเชนนั้นความหนาแนนที่รวมตัวเปน

รางกาย ก็ทำใหมันมีตัวตนเสียจนสัมผัสได  

“ยังเหลืออีกตัว”  

ชายผูมีมังกรออกจากแขนเอย ฉับพลันมังกรเงาก็

หายวับไปในอากาศ การเคลื่อนไหวของมันไมตางกับปลา

ท่ีวายในน้ำ บางทีก็ชาแตเผลอแว็บเดียวก็จูโจมอยางรวดเร็ว 

“ทำใหเซซิลตองลงมือขนาดน้ี เกิดตนแขนงาม ๆ มี

กลามขึ้นมา ก็แยนะสิเจาโง” 

“การท่ีขาจะมีกลามหรือไม มันเก่ียวอะไรกับปศาจ

พวกน้ันดวย”  

มังกรบนแขนขวาแปรสภาพเปนแสเมื่อสะบัดออก

ไป ปลายแสพันเขากับขาซิน ชายหนุมคนน้ันก็คำรามพรอม

ออกแรงกระชาก พริบตารางใหญโตของปศาจก็ถูกเหว่ียง

ลอยขึ้นไปในอากาศ 

“ชาโดว!”  

แสสีดำแผกระจายเปนเงามืดปกคลุมรางซินไว  

กอนระเบิดตูมกลางทองฟา เศษซากช้ินเล็กช้ินนอยรวง 

ลงมาราวกับหาฝน ปศาจท้ังสองถูกจัดการในเวลาเพียงไม
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ก่ีนาทีเทาน้ันเอง 

ชายท่ีควบคุมมังกรเงาตัวสูงกวาคนแรกมาก เขามี

ผมสีดำยุงกระเซิงยาวเลยตนคอ รูปรางคอนขางกำยำแบบ

คนทางใต แตเพราะมีผาโพกปดใบหนาสวนลางไว ก็เลย

มองหนาตาไมถนัด ยกเวนดวงตาสีมวงคมกริบ 

“ทำไมพักน้ีพวกมันชุกชุมนักนะ แถมเขาใกลเมือง

มาเร่ือย ๆ อีกดวย” 

“แตรสชาติยังพอกินไดนะ”  

‘แขนขวา’ ที่ทำทาชูคอโยกเยกไปมา ดูจะไมได

เดือดรอนอันใดถาจะมีซินอีกสักฝูงบุกเขามา 

“เฮ! พวกเจานะมีใครบาดเจ็บบางไหม” 

พอถูกเสียงทรงอำนาจรองถาม พวกทหารและ 

ผูคุมกันคาราวานจึงคอยสำรวจความเสียหายตาง ๆ  

“มีทหารบาดเจ็บหลายคนครับ สวนพวกนักเดินทาง

ปลอดภัยดี เจาชาย ขอบคุณ... ขอบคุณจริง ๆ ที่ทานมา

ทัน” 

“พาคนเจ็บไปรักษาตัวท่ีเมืองขางหนากอน ขาจะ

สำรวจแถวน้ีเผ่ือมีพวกมันเหลืออยู” 

“ทราบแลวครับ”  

“นี่พอหนุม เปนยังไงบาง บาดเจ็บหรือเปลา” 
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หญิงสาวถามไปยังเด็กหนุมที่กำลังลุกข้ึน มือที่ลูบ

หลังปอย ๆ จากท่ีถูกเตะพลันชะงัก จำไดวาเธอคือแมของ

เด็กหญิงเมื่อครูนั่นเอง แถมตอนนี้เด็กหญิงตัวนอยก็หลบ

อยูขางหลังแมโดยไมไดรับบาดเจ็บใด ๆ 

“ขาไมเปนไรหรอกทานนา อยาหวงเลย”  

“นี่ของเจาง้ันหรือ”  

ชายผมทองสงคทาเงินที่มีหัวเปนลูกแกวสีเขียวใส

คืนให  

“ขอบคุณมาก เออ... พ่ีชาย ทานผูนั้นคือ เจาชาย

ไอมอน จริง ๆ นะเหรอ”  

“คนพิลึก ๆ แบบนั้นคงมีแคเขาคนเดียวในโลก

นั่นแหละ เจารีบไปเถอะ พยายามเกาะกลุมไว ทหารของ 

ดามีราจะพาพวกเจาไปถึงเมืองอยางปลอดภัย” 

“เซซิลไปกันเถอะ!”  

ชายผมทองถอนใจเบา ๆ กอนกลับไปสมทบกับคน

ที่โบกมือเรียก พวกเขาข้ึนหลังมา พูดคุยกันอยางสนิทสนม

โดยไมสนใจใครอื่น  

อะไรกัน เขาจะไปแลวเหรอ อุตสาหไดพบกันแลว

แท ๆ 

“นาเบ่ือจังเลย ขาอยากนอนสบาย ๆ มากกวาออก



39by...JING

มาลาดตระเวนแบบน้ีนะ”  

“ในขบวนเดินทางไมมีสาว ๆ บางหรือไงนะ ใหตาย

สิ... มีแตยายแกแรงทึ้งกับพวกเด็กนารำคาญ ขาไมไดเจอ

สาวสวยมาหกช่ัวโมงเต็ม ๆ แลวนะไอมอน” 

“หุบปากนา ถาเม่ือวานแกไมจกแมสาวนางระบำ

นั่น พวกเราก็คงไมตองรีบหนีออกมาแบบนี้หรอก เฮอ... 

ทำไมขาตองมีแขนขวาเปนงูลามกแบบนี้ดวยนะ” 

“ไมใชงูเฟย! ขาเปนมังกรตางหาก!” 

“ถาไดจับเซซิลละก็จะไมบนสักคำ” 

“ถึงจะเปนเจานายท่ีซ้ือขามา แตถาคิดจะลวงละเมิด

ทาสละก็ ระวังจะถูกตัดแขนอีกขาง” 

“ตอนเซซิลเย็นชาเน่ียนารักสุด ๆ ไปเลยนา เอะ?”  

ไอมอนกมมองบางอยางท่ีกำลังเกาะขาเขาอยู และ

เจาส่ิงน้ันก็คือหนามอม ๆ ของหนุมนอยคนหน่ึง ดวงตา 

สีเขียวเปนประกายสดใสกับรอยยิ้มกวาง แหงนข้ึนมองเขา

ดวยความยินดี 

“ใหขาไปดวยนะ ใหขาไปดวย” 

“ทำไมยังไมกลับไปหาพอแมอีก พวกเจาควรรีบไป

ใหถึงเมืองขางหนาใหเร็วท่ีสุดไมใชหรือ”  

เซซิลมองเด็กชายตัวเล็กมอมแมมท่ีเกาะขาเจานาย
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ตนเองไวแนน  

“ขามาคนเดียว ไมมีพอแมหรอก เพราะง้ันใหขาไป

ดวยนะ”  

“เด๋ียวกอน ไอหนูนี่มัน... คนที่ว่ิงเขาไปขวางซิน 

เมื่อครูใชหรือเปลา”  

เจาหนูทำหนางุนงง กอนจะรองเสียงหลงเม่ือควัน 

สีดำหนาแนนจากแขนขวาเก่ียวตัวเองใหลอยข้ึน กระท่ัง

หอยตองแตงอยูเหนือพื้น สวนหัวของมังกรเงาย่ืนเขามา 

ทำจมูกฟุดฟด ๆ 

“โอ! กล่ินใชไดนี่ไอหนู ทาทางเน้ือนุมนาเจ๊ียะ ขอ

หม่ำสักคำไดปาววว...” 

อี๋! เด็กหนุมหลับตาปเม่ือลิ้นยาวของมังกรเงาย่ืน

ออกมาเลียบนแกม ไหนบอกวาเปนมังกรเงาไง เงากับควัน

ไมควรจะมีน้ำลายแฉะ ๆ นี่นา 

“พอไดแลวไองูทุเรศ!” ไอมอนเหว่ียงกำปนใสหัว

มังกรเงา “วาแตเมื่อครูเจาน่ีบาดีแท ใชคทาอันจอยแทงซิน

แบบนั้น ไมกลัวตายหรือไงไอหนู” 

“กะ... ก็ถาไมทำแบบน้ัน มันก็อาจจะทำรายเด็ก

ก็ไดนี่นา” 

“เห็นบอกวาเดินทางมาคนเดียว ขืนกลายเปนศพ
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กลางทะเลทราย ชีวิตออกจะจบไมสวยไปหนอยนะไอหนู” 

“พ่ีชาย พ่ีชายคือเจาชายไอมอนจริง ๆ ใชไหม” 

ดวงตาสีมวงสองประกายระยับคลายกล้ันหัวเราะ 

จากน้ันจึงใชมืออีกขางดึงผาท่ีปดหนาลง  

อา... ใชจริง ๆ ดวย ใบหนาของเขาคมเขมขึ้น อาจ

ดุนิด ๆ เวลาไมย้ิม แตก็ยังเปนเขาไมผิดแน ท่ีสำคัญ... สรอย

เสนน้ัน แมตอนน้ีสายสรอยเสนเล็กแทบจะรัดลำคออยูแลว 

แตเขาก็ยังสวมมันอยู 

“เจาน่ีตลกดชีะมดั ยังไงกร็บีเขาไปในเมอืงซะ แถวน้ี

ไมมีใครมาคอยดูแลเด็กหรอกนะ เฮย!”  

ไอมอนอุทาน เพราะเม่ือเขาปลอยเด็กหนุมลง จู ๆ 

เจารางเล็กน่ันก็กระโดดข้ึนมาเกาะหลังเขาหนึบ  

“พ่ีชาย พ่ีชายใหขาไปดวยนะ ขาอยากพบพ่ีชายมา

นานแลว”  

“ทำอะไรของเจานะ ขยะแขยงชะมัด เน้ือตัวบริสุทธ์ิ

ผุดผองของขามีไวเพ่ือเซซิลคนเดียวเทาน้ัน ปลอยสิเฟย! 

อาว~ เซซิลเด๋ียวกอน! รอขาดวย!” 

ชายผมทองควบมานำออกไปโดยไมสนใจเสียง

โวยวายตามหลัง เหลือแคไอมอนท่ีตองหาทางจัดการเจา

ตุกแกท่ีเกาะหนึบอยูบนตัว พอใชมือซายดึงตัวออกจาก
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หลังสำเร็จ มันก็เกาะแขนขางน้ันเสียแนนหนึบ พอใชเทา

ดีดมันออกไปจนพน มันก็กลับมาเกาะขาเขาไวแนนไดอีก 

พอจะควบมาตามเซซิล ไอเด็กบาน่ีก็ลากติดไปดวยอยาง

นาอนาถ 

“ปดโธ! ไอเด็กบาน่ี ปลอยขานะ!” 

“ขาวาเจาหนีไมพนแลวละ”  

ชาโดววิจารณเจาคนท่ีแกวงเทาอยางเอาเปนเอาตาย 

แตก็สลัดตุกแกไมหลุดเสียที  

ไอมอนควาคอเสื้อเด็กหนุมขึ้นอยางหงุดหงิด แต

พอสบนัยนตาสีเขียวท่ีมีน้ำคลอเบา แววตาอันแสนเวาวอน 

กลับทำใหเขาระทดระทวยจนดาไมออก 

“อึก พ่ีชาย... อยาท้ิงขาไปนะ ขะ... ขาอยากพบ 

อยากพบพ่ีชายมาตลอด” 

พ่ีชายเหรอ ไอมอนขมวดคิ้วอยางไมสบอารมณ  

ทั้ง ๆ ที่ควรจะเหว่ียงเจาคนท่ีพยายามสิงเขาออกไป ทวา... 

อะไรบางอยางในคำเรียกหาและดวงตาสีเขียวคูนั้น ทำให

เขาไมอาจตัดใจทิ้งได 

“ชวยไมได อยามางอแงทีหลังก็แลวกัน”  

พูดจบเขาก็ปลอยรางเล็กใหรวงลงบนตัก แสรงทำ

เปนไมเห็นความแปลกใจของชาโดวที่จองมา  
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ไอมอนสะบัดสายบังเหียน ควบมาไลตามเซซิลไป

และต้ังใจจะไมสนเจาเด็กน่ันอีก  

“เอ?” 

เสียงอุทานดวยความแปลกใจ เรียกใหไอมอนตอง

หลบุตาลงมองจนได มอืเลก็ ๆ ดำเปนปนกำลังจบัจีส้รอยคอ

ของเขาข้ึนมาดูแลวพึมพำแผวเบา 

“รอยราวตรงน้ี... ‘ใช’ ไปแลวง้ันเหรอ” 

รอยราวท่ีวาก็คือ รอยราวเล็ก ๆ บนหินสีเขียวใส

นั่น สีเขียวท่ีเหมือนกับดวงตาของเจาเปยกท่ีกำลังจองเปง

มาท่ีเขา 

“นี่เปนของสำคัญของขา อยามาแตะตองตามใจ

ชอบนะ”  

เขาปดมือเจาเด็กน่ันออก แตย่ิงทำใหดวงตากลม

โตเบิกกวางข้ึน จากน้ันมันก็ย้ิมหนาบานซะง้ัน 

“อื้อ! ถาเปนของสำคัญละก็ ไมแตะก็ได” 

แลวทำไมตองทำหนาระร่ืนแบบนั้นดวยฟระ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แพนโดราขยายอาณาเขตของมันอีกแลว... 

300 ปกอน เซลลอน คืออาณาจักท่ีย่ิงใหญที่สุดใน

ประวัติศาสตร กอนท่ีราชา แอสรอน ผูบาคล่ังในอำนาจ จะ

ปลุกจาวปศาจท่ีทรงพลังและช่ัวรายท่ีสุดในขุมนรกข้ึนมา 

เพ่ือสรางความแข็งแกรงแผขยายอำนาจของเซลลอน  

ทวา... ปศาจไมเคยเช่ือฟงใคร จาวปศาจที่ถูกเรียก

วา ‘บีสต’ ไดทำลายเซลลอนจนพินาศ ราชาแอสรอนไมมี

ทางเลือกอื่น เพ่ือปองกันไมใหบีสตหลุดออกไป เขาไดใช

II
Ç‹Ò Œ́ÇÂàÃ×èÍ§¢Í§
‘á¾¹â´Ã‹Ò’
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พลังสุดทายกักขังมันไวในอาณาจักรแทน  

แตเปนการแกตัวท่ีไมสวยเทาไหร เพราะถึงจะขัง

บีสตไวได พลังของมันก็ยังแผขยายออกไปกลืนกินบริเวณ

ใกลเคียงใหกลายเปนดินแดนแหงความตาย ผูคนเรียก

พลังมืดท่ีแผออกมาจากใจกลางอาณาจักรวา ‘แพนโดรา’ 

สวนปศาจตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากพลังมืดของแพนโดราถูก

เรียกวา ‘ซิน’ 

ตั้งแตที่แพนโดราเร่ิมกลืนกินดินแดนตาง ๆ ถือวา

พลังของบสีตขยายออกไปไดชามาก จนกระท่ัง 4 ปหลงัมาน่ี 

พลังของมันขยายไปเร็วจนผิดหูผิดตา บรรดานักพยากรณ

คาดวา หากปลอยไวแบบน้ี... ไมชาดินแดนท้ังหมดคงกลาย

เปนดินแดนแหงความตายแน ๆ 

อันท่ีจริงท้ังบีสต แพนโดรา ซิน หรือแมแตการรับรู

วาอาณาจักรของตนเองอาจลมสลายในไมชา ไมใชเร่ือง

ใหญโตหรอก ก็เหมือนคำทำนายวาโลกจะแตกนั่นแหละ 

ในเมื่อไมสามารถยับย้ังอะไรได กลุมใจไปก็เทาน้ัน 

แตสิ่งที่ทำใหไอมอนเดือดรอนก็คือ ผูคนตางโยน

ความรับผิดชอบทั้งหมดใสหัวเขาน่ีสิ 

ไอมอนจำไมไดวาเร่ืองราวเปนอยางไร แตมนัเร่ิมตน

ขึ้นเม่ือ 4 ปกอน เขาหายตัวไปจากดามีรา 5 วันเต็ม ๆ กอน
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จะมีคนพบเขานอนหมดสติอยูนอกเมืองในสภาพบาดเจ็บ

สาหัสแขนขวาขาด หลังจากรักษาอยู 1 เดือนเต็ม ในที่สุด

เขาก็รูสึกตัว เพียงแตเขากลับจำสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับตนเองไมได 

ราวกับมีบางอยางขโมยความทรงจำของเขาไป 

ยกเวน ‘ชาโดว’ 

มังกรเงาท่ีหลอมรวมเปนสวนหน่ึงในตัวเขา ชาโดว

เปนคนชวยชีวิตไอมอนและพาหนีออกมาจากแพนโดรา 

กลายเปนแขนขวาท่ีชวยทำใหไอมอนตอกรกับซิน อีกท้ัง

มันยังสัมผัสถึงการเคล่ือนตัวของแพนโดราในยามท่ีขยาย

อาณาเขต 

เชื่อวา 4 ปกอนไอมอนเดินทางไปแพนโดรา ตอสู

กับบีสตจนบาดเจ็บปางตาย กลายเปนวาไอมอนคือคนคน

เดียวท่ีสามารถเขาไปถึงใจกลางแพนโดราและมีชีวิตกลับ

มาได 

เพราะแบบน้ี ใคร ๆ ถึงหวังใหเขากลับไปกำจัดบีสต 

ทำใหผืนแผนดินสงบสุข กลายเปนวีรบุรุษปกปองโลก 

วีรบุรุษหนาโงนะสิ!...  

ขนาดนักรบ อัศวินท่ีเกงกาจมุงหนาไปแพนโดรา

ไมรูก่ีคน สุดทายก็ไปไมกลับหลับไมตื่นทุกราย สวนเขาถึง

จะจำไมไดวาไปที่นั่นทำไม แตขนาดจำไมไดก็ยังแขนขาด
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ไปขางหน่ึง ขืนกลับไปอีกก็โงเต็มทน 

การเปนผูกลานะ มันไมสำคัญเทากับการรักษาชีวิต

ตัวเองหรอก 

 

Ω
 

“จะใหขากลับไปรายงานฝาบาทหรือเปลา” 

เซซิลถาม หลังกลับถึง ราชีฟ เมืองเล็ก ๆ ที่อยูรอบ

นอกดามีรา  

“ไมตองหรอก เวลาท่ีขาปุบปบออกจากวัง ถาไม

เพราะเร่ืองซิน ก็เพราะแพนโดราขยายอาณาเขต นี่ก็ดึก

แลว พักผอนใหสบายดีกวา เร่ืองอื่นคอยวากัน เซซิลเองก็

ไปพักเถอะ” 

พอเห็นใบหนางดงามยังไรอารมณ ไอมอนก็โนมตัว

เขาไปหาทาสหนุม ซึ่งเปนท้ังองครักษและเพ่ือนที่รูใจ 

“ถาเซซิลอยากพักกับขาก็ไมเปนไรนะ ไดนอนกับ 

เซซิลสักคืนขาตองฝนดีแน ๆ” 

“เชิญนอนไปคนเดียวเถอะ!!” 

“เย็นชาจริง ๆ เลยนะเซซิลเน่ีย” 

ตาสีฟามองผานไปยังเด็กหนุมขางหลังท่ียังตามติด
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ไมหาง 

“แลวเจาหนูนั่นจะทำยังไง” 

“จริงสิ นี่เจานะ! คงไมคิดจะตามขาอยูแบบนี้หรอก

ใชไหม พรุงน้ีกองคาราวานก็จะเดินทางตอแลว เจาไมมีที่

จะไปหรือไง” 

“อันท่ีจริงก็มีที่ที่จะไปเหมือนกัน” 

ไอมอนมองเจาส่ิงมีชีวิตเล็ก ๆ ท่ีเหมือนสัตวตัวนอย

นั่นดวยความสนใจ  

“ที่ไหนละ” 

“นครหลวงของดามีรา ทานท้ังสองก็คงจะกลับดามรีา

เชนกัน งั้นพวกเราก็เดินทางดวยกันเถอะนะ” 

“เฮ ๆ อยาเอาแตพูดเองเออเองสิไอหนู” 

ไอมอนตบหลังปาบดวยความหม่ันไส แตเด็กหนุม

กลับทำหนาเหยเกน้ำตาคลอพลางลูบหลังปอย ๆ 

“เบามือหนอยสิ เจาจะทำไอหนูนี่หลังหัก”  

ชาโดวที่โผลหัวออกมาจากแขนขวาสายหนา 

“ขาไมไดตีแรงขนาดน้ันสักหนอย หรือวาเจาบาดเจ็บ” 

“มะ... ไมเปนไรหรอก” 

“ไมเปนไรตรงไหน ขาจำไดวาเจาถูกซินเตะไปทีหน่ึง 

ไหนหันหลังมาน่ีซิ” 
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“เอ ๆๆ ทานจะทำอะไรนะ!” 

ไอมอนเก่ียวเอวบางข้ึนจนตัวลอย พอถลกชายเส้ือ

ขางหลังขึ้นก็พบวา แผนหลังขาวเนียนมีรอยช้ำซึ่งตอนน้ี

กลายเปนสีมวงชัดเจน รอยช้ำขนาดน้ีอยาวาแตเด็กเลย 

ขนาดผูใหญยังตองหยอดน้ำขาวตม 

“เจ็บหนักขนาดน้ีทำไมไมบอก!”  

“คือวา... ชางเถอะ เด๋ียวก็หาย” 

“หายบานเจานะสิ แถมยังดื้อตามขามาอีก ขี่มา

เกือบทั้งวัน ย่ิงเจ็บหนักกวาเดิมสิไมวา!”  

“ขะ... ขอโทษ” 

เซซิลพิจารณาคนท่ีโดนอุมเปนกระสอบแปงแนบ

เอวเจาชาย ออ... แบบน้ีเอง กอนหนาน้ันเขาไมทันไดสังเกต 

แตตอนน้ีเร่ิมเขาใจแลว ยกเวนคนสมองทึบท่ีไมไดเอะใจ

อะไรเลย  

“เซซิลชวยบอกใหคนเอายาไปใหขาดวย วันน้ีให 

ไอหนูนี่นอนกับขาคืนหน่ึงก็แลวกัน” 

“ทานแนใจเหรอ...” 

“เถอะนา ขาจะไปรอท่ีหองของขา ส่ังใหเถาแกเตรียม

ทุกอยางใหดวยละ ไปกันเจาเปยก!”  
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Ω
  

ชางเปนเด็กท่ีนารำคาญจริง ๆ ไอมอนคิดขณะมอง

เจาเปยกหนามอมที่หนีไปหลบอยูมุมหอง แถมสองมือกำ

สาบเส้ือไวแนนราวกับสาวพรหมจรรย 

“นี่แกเปนบาอะไรของแก ขาบอกใหแกผาออก” 

(แกผาออก แกผาออกกันเถอะนาาา...)  

ชาโดวที่อยูในสภาพเงาสีดำทำทาเตนผงกหัวผาน

ไปทางซาย 

“ทะ... ทำแบบน้ันไมไดหรอก” 

“แลวจะทำแผลใหไดยังไง ถาจะนอนกับขาคืนน้ี ก็

ไปอาบน้ำแลวเปล่ียนเส้ือผาชุดใหมซะ” 

(แกผาอาบน้ำ แกผาอาบน้ำกันเตอะ!)  

ชาโดวที่อยูในสภาพเงาสีดำทำทาเตนผงกหัวกลับ

ไปทางขวา 

“รำคาญเฟย! แกเองก็เลิกรองเพลงง่ีเงาเสียที กลับ

ไปอยูเงียบ ๆ ไป ไองูบา!” 

ไอมอนหยิบปลอกแขนท่ีทำจากหนังมาสวม แลว

พันซ้ำดวยสายรัดแนนหนาโดยไมสนใจเสียงรองประทวง 

ขาไมใชงูนะ ขาเปนมังกรตางหาก! 


