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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์
 

ใครรู้สึกใจหายเมื่ออ่าน เซ็ปติมัส ฮีป ปาฏิหาริย์หมายเลขเจ็ด 

เล่มสุดท้ายจบลงบ้าง

หลังจากที่แองจี เสจ ประกาศขยายการเขียนหนังสือชุดน้ีจาก

สามเล่มจบไปเป็นเจ็ดเล่ม ผู้อ่านผู้หลงใหลในมนตราต่างก็ดีใจว่าเร่ืองราว

ของเซป็ตมิสัจะไมจ่บลงเรว็อยา่งทีค่ดิ  แต่ไมม่อีะไรคงอยูต่ลอดกาล (แม้

กระทั่งคาถาก็ยังมีเวลาเสื่อม ดังที่มาร์เซียกับเซ็ปติมัสเคยแสดงให้เรา

เหน็มาแลว้) ในทีส่ดุแองจกีเ็ขยีนเลม่สดุทา้ยของเซป็ตมิสัจบ ดงัทีค่ณุได้

สัมผัสเรื่องราวไปใน อานุภาพแห่งไฟ

ทว่าเล่มสุดท้ายไม่ได้หมายถึงการลาจากเสมอไป  แองจีพาเซ็ปติมัส

กลับมาหาคุณอีกในเล่มพิเศษ คางคกมืด ซ่ึงบอกเล่าเร่ืองราวระหว่าง

เล่มทีห่นึง่ ทายาทราชนิ ีและเลม่ทีส่อง มนตรามหาภยั  และคราวนีเ้รา

ก็จะได้ลุ้นระทึกไปกับการผจญภัยของเซ็ปติมัสกับมาร์เซียที่ไม่เคยมีใคร

รู้มาก่อน

ขอต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งมนตรา...อีกครั้ง

นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์





เปาะ เปาะ เปาะ  ไซมอน ฮปีเดนิจุดไฟไปช้าๆ รอบหอสงัเกตการณ์

ที่มืดลงทุกที  เขาใช้ลูกเล่นเก่าของศาสตร์มืด ดีดน้ิวเรียกเปลวไฟ

สีดำาดวงเล็กๆ ขึ้นมา  มันเป็นสิ่งแรกที่เขาเรียนสำาเร็จตอนมาถึงหอ

สังเกตการณ์เม่ือประมาณหกเดือนก่อน และแม้ว่าหลังจากน้ันจะได้เรียนรู้

ทักษะที่มืดกว่าและอันตรายกว่า เขาก็ยังคงภูมิใจกับเปลวไฟมืดนี้

เปาะ เปาะ เปาะ  ไซมอนแตะไส้เทียนท่ีเขาต้ังไว้บนแผ่นหินชนวน

เก่า ซึ่งยื่นออกมาจากผนังทรงกลมของห้องใต้ดินเหมือนโต๊ะในห้อง

[  1   ]
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ทดลอง  ไม่นานแสงสีส้มก็ติด และเริ่มให้ความสว่างแก่พื้นที่กว้างใหญ่

น่าหดหู่นี้  ไซมอนรู้ว่าไม่ควรดีใจเมื่อเห็นแสงไฟ รู้ว่าควรรักเงามืดช้ืนๆ 

ในค่ำาคืนเดือนตุลาคม แต่เขาก็รักไม่ลง  เขาคิดถึงแสงสว่างและความ

อบอุ่นของไฟ เขายังคิดถึงอาหารค่ำาร้อนๆ ในหมู่เพื่อนฝูงด้วย  และแม้

พยายามอย่างหนัก เขาก็ยังอดคิดถึงครอบครัวไม่ได้...เอ่อ หรือเกือบ

ทุกคนในครอบครัว  เขาไม่คิดถึงเจ้าเด็กหน้าใหม่ที่ใครๆ บอกว่าเป็น

น้องชายคนสุดท้องของเขาสักนิด

เปาะ เปาะ เปาะ  เมื่อคิดเรื่องเจ้าเด็กกะหร่องที่ตอนนี้เรียก

ตัวเองว่าเซ็ปติมัส ฮีป พำานักอยู่อย่างเลิศหรูที่ชั้นบนสุดของหอผู้วิเศษ 

อวดโอ้ไปทั่วว่าเป็นศิษย์เอกของผู้วิเศษวิสามัญ แย่งตำาแหน่งที่ไซมอน

ใฝ่ฝันมาตลอดว่าวันหนึ่งจะเป็นของเขา ไซมอนก็เดือดพล่าน  เปลวไฟ

มืดบนนิ้วโป้งได้พลังจากความโกรธจึงลุกโชนขึ้นในอากาศ เกือบทำาให้

คิ้วของเขาแหว่ง

ไซมอนเดินเข้าหาเทียนเล่มสุดท้ายด้วยความหวาดหวั่น  เทียน

เล่มอ้วนสีขาวตั้งอยู่โดดเดี่ยวสุดปลายแผ่นหินตรงข้ามบันได  ไซมอน

ไม่ได้กลัวเทียน แต่กลัวส่ิงท่ีต้ังอยู่ข้างๆ น่ันคือหัวกะโหลกอาจารย์ของเขา 

ดอมแดเนยีล  ไซมอนมอืสัน่ขณะจ่อเปลวไฟทีไ่สเ้ทยีน ภายใต้สายตาถลงึ

จอ้งอยา่งไมพ่อใจของหวักะโหลก จากนัน้เขากม็องแสงสเีหลอืงสวา่งข้ึน 

ทำาให้เกิดเงาดำาเต้นระริกลึกเข้าไปในเบ้าตา

ไซมอนตัวสั่น และดึงเสื้อคลุมขนสัตว์สีดำาให้กระชับรอบตัว 

เส้ือคลมุตวันีป้กัสญัลกัษณศ์าสตรม์ดืไวเ้ตม็ เปน็ของเกา่ทีอ่าจารยไ์มเ่อา

แล้ว  ดอมแดเนียลบอกว่าเสื้อคลุมตัวนี้อบอวลไปด้วยมนตราฝ่ายมืด 
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แต่เท่าที่ผ่านมา ไซมอนพบว่าสิ่งเดียวที่อบอวลอยู่ก็คือกลิ่นเหงื่อเก่าๆ 

เขายังเจอลูกกวาดชื้นๆ ติดอยู่ที่ซับใน ซากแมงมุมสามตัวบี้แบนอยู่ใน

ปกเส้ือ และโครงกระดูกหนูตัวหนึ่งในกระเป๋า  ไซมอนถอนหายใจ  เขา

เหลอืบมองสว่นทีเ่หลือของอาจารย ์ซึง่นัง่พงิเกา้อ้ีไมโ้อ๊กแกะสลกัห่างไป

สองสามฟุต คอยเฝ้าทางลงบันไดอยู่  โครงกระดูกไร้หัวทำาให้เขาขนลุก 

ใบหนา้สเีขยีวนา่เกลยีดสองหนา้บนแหวนทองคำาวงหนาซึง่สวมแนน่อยู่

บนกระดกูนิว้โปง้ขา้งซา้ยของดอมแดเนยีล กจ็อ้งมองไซมอนอยา่งมุง่รา้ย 

เมื่อคิดว่าค่ำาคืนอันยาวนานและหนาวเย็นนี้เขาจะมีเพียงกระดูกมืดเป็น

เพื่อน ไซมอนก็สุดจะหม่นหมอง

ฟึ่บ  เทียนดับ  ไซมอนก้มลงมอง และตกตะลึงเมื่อเห็นว่าตอนน้ี

หัวกะโหลกลอยอยู่ในอากาศ  ขณะที่เขามองอยู่ โครงหน้าของอาจารย์

ก็ค่อยๆ ปรากฏให้เห็น  ดอมแดเนียลกำาลังห่อปากในท่าเป่าเทียน

ไซมอนจ้องด้วยความอัศจรรย์ใจ  ดอมแดเนียลพยายามร่าย

คาถาหุ้มกระดูกมาตลอด นับตั้งแต่กระดูกของเขาถูกบราวนีบึงดูดจน

เกลี้ยงเกลาตอนเรือเวนเจินซ์ จมลงพร้อมลูกเรือทั้งหมด  อย่างไรก็ตาม 

ดอมแดเนียลบอกไซมอนว่า คาถาหุ้มกระดูกเป็นมนตราประเภทที่ร่าย

ใหต้วัเองยากมาก  ดอมแดเนยีลหงดุหงดิเมือ่ไซมอนช่วยเขาเร่ืองนีไ้มไ่ด ้ 

“แกมันมีประโยชน์เท่ากาน้ำาชาที่ทำาจากช็อกโกแลตน่ันละ ฮีป”  แต่หลัง

จากได้เห็นดอมแดเนียลล้มเหลวในการหุ้มกระดูกตัวเองหลายคร้ัง ไซมอน

ก็เริ่มสงสัยว่าอาจารย์เป็นผู้วิเศษที่ทรงอำานาจและมีพรสวรรค์อย่าง

ที่ประกาศตัวไว้ตอนรับเขาเป็นศิษย์หรือเปล่า 

แต่อย่างน้อยตอนน้ี ดอมแดเนียลก็ประสบความสำาเร็จบ้างแล้ว 
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ไซมอนมองดว้ยความทึง่ปนขยะแขยง ขณะเคา้โครงของหวักะโหลกคอ่ยๆ 

หายไปอยู่หลังใบหน้าบวมฉุของดอมแดเนียล หมวกสูงทรงกระบอก

ใบเก่าของจอมอาคมโผล่ออกมาจากเงามืด และสวมลงเหนือผมบางๆ 

ตอนนี้ศีรษะของดอมแดเนียลดูสมจริงจนน่าอึดอัด  ศีรษะที่ไร้ร่าง

ลอยขึ้นจากแผ่นหินประมาณหกนิ้ว ก่อนจะหมุนเกือบครบวงจนเจอ

โครงกระดูกบนเก้าอี้...กระดูกซึ่งยังไม่ได้หุ้มและเห็นชัดว่าไม่ได้รับความ

สนใจแมแ้ตน่อ้ย  ตอนนีศ้รีษะกำาลังไปสมทบกบัรา่ง  มนัลอยสงูจากพืน้

ประมาณสี่ฟุต แล้วเคลื่อนที่อย่างเชื่องช้าไปยังโครงกระดูก จนอยู่ใน

ระนาบเดียวกับกระดูกสันหลังท่อนบนสุดหรือกระดูกแป้นคอ จากน้ัน

ก็ค่อยๆ ลอยลงจนกระทั่งศีรษะตั้งอยู่บนร่างกายอีกครั้ง

ศีรษะหมุนไปรอบๆ และยิ้มให้ไซมอนอย่างเปี่ยมชัยชนะ

“เยีย่ม”  ไซมอนพดู  “เหนอืชัน้มาก”  ไซมอนรู้วา่วธิงีา่ยทีส่ดุทีจ่ะ

ทำาให้อาจารย์มีความสุข เลิกร่ายคาถากลั่นแกล้งเล็กๆ น้อยๆ อย่าง

ทำาให้ผมยุ่งเป็นสังกะตัง คันในที่ที่น่าอาย หรือที่แย่กว่าน้ันคือคันตรง

กลางศีรษะพอดี ก็คือประเคนคำาป้อยอให้เต็มที่ แล้ว “เกลี่ยให้เนียน

ด้วยเกรียง” แบบที่แม่ของเขาคงจะพูด

“มันเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่ฉันเคยเป็น”  เสียงค่อนข้างแหลมของ

ดอมแดเนยีลพดู  “แตฉ่นัจะแสดงใหพ้วกมนัรู ้ฮปี  ฉนัจะทำา  และเมือ่ถงึ

ตอนนั้นพวกมันทุกคนก็จะ...”  เสียงของเขาแผ่วหายไปในอากาศยาม

ค่ำาคืนที่เย็นชื้น

“เสียใจ งั้นหรือครับ”  ไซมอนจบประโยคให้

ศีรษะพยักหน้าและทำาท่าจะร่วงลงพื้น  ไซมอนกระโจนไปรับไว้
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ได้ทัน  ดอมแดเนียลถลึงตาใส่เขาอย่างไม่สำานึกบุญคุณ  ไซมอนมือสั่น

เลก็นอ้ยขณะบรรจงวางศรีษะไวบ้นกระดกูสนัหลงัทอ่นบนสดุทีแ่บนกวา้ง 

แล้วรีบชักมือออก  เขารู้สึกคลื่นไส้อยู่บ้าง

“ไม่ใช่แบบนั้น เจ้าโง่!”  ศีรษะว่า เร่ิมโงนเงน  “กดลงไปสิ ไอ้หนุ่ม 

มันต้องเข้าที่ดีๆ”

ไซมอนกลืนน้ำาลายแรงๆ  ศีรษะของดอมแดเนียลเย็นเหมือน

น้ำาแข็ง และแม้ว่าหัวกะโหลกที่หุ้มแล้วจะมีเนื้อหนัง มันก็ให้ความรู้สึก

หยุ่นๆ น่ารังเกียจ และไซมอนกลัวว่าน้ิวของเขาอาจทะลุผิวได้ทุกเม่ือ  เขา

กดศรีษะลงไปอยา่งแขยง จนกระทัง่รูส้กึวา่ฐานของหวักะโหลกกบักระดกู

แป้นคอติดกันแล้ว

คราวนีส้หีนา้ดอมแดเนยีลแสดงความพึงพอใจ  “อูย เกือบแลว้...

ไปทางซ้ายอีกนิด...ใช่ ใช่...ทีนี้ก็กด ได้การละ!  เฮ้ ฮีป...จะไปไหน”

แต่ไซมอนไปแล้ว เขาวิ่งไปหาถังเพื่ออาเจียน

เขากลบัมาในสภาพหนา้ซดีตวัสัน่ เจอดอมแดเนยีลยนืรออยูห่นา้

บนัไดอยา่งใจรอ้น  จอมอาคมสวมเสือ้คลมุมดืตัวใหมส่ดุ และกำาลงัสวม

รองเท้าบู๊ตคู่ที่ทนที่สุด  แต่ภายใต้เสื้อคลุมนั้น ไซมอนเห็นกระดูกสีขาว

กำาลังสอดเข้าไปในรองเท้า จึงรู้ว่าหลังริ้วผ้าสีดำานั้นไม่มีสิ่งอื่นนอกจาก

โครงกระดูก

“พร้อมไหม”  ดอมแดเนียลถาม

“เอ่อ ครับ”  ไซมอนตอบ พลางนึกสงสัยว่าเขาควรพร้อมสำาหรับ

อะไร

“ไปเอาคางคกมาตัวหนึ่ง ฮีป  ตัวอ้วนๆ นะ  แล้วเราจะได้ออก


