บทที่ 1

หน่วยที่ 919
ฤดูหนาวที่สอง

บ

นบานประตูสีดำ � ขลั บในห้ อ งแต่ ง ตั วสว่ า งไสวมีวงกลมสีทอง
เล็ ก ๆที่วูบวาบเป็ น จั ง หวะ ตรงกลางคื อ สั ญ ลั ก ษณ์ รูปตั ว ว.

ขนาดเล็กเรืองรอง
เข้ามาสิ ดูเหมือนมันก�ำลังสื่อเช่นนั้นทุกครั้งที่สว่างวาบ เร็วเข้า!
มอร์รแิ กน โครว์ตดิ กระดุมปลายแขนเสื้อสีขาวเรียบกริบ สวมเสื้อคลุมสีด�ำ
แล้วบรรจงติดเข็มกลัดตัว ว. สีทองที่ปกเสื้อ สุดท้ายเธอก็กดปลายนิ้วที่วงกลม
วูบวาบนั้น แล้วประตูก็เหวี่ยงเปิดไปยังชานชาลาว่างเปล่าราวกับเธอหมุนกุญแจ
ปลดล็อก
ช่วงเวลาอันเงียบสงบเช่นนี้กลายเป็นช่วงโปรดของมอร์ริแกน ส่วนใหญ่
แล้วเธอเป็นคนแรกที่มาถึงสถานี 919 เธอชอบหลับตาสักสองสามวินาทีแล้ว
ฟังเสียงรถไฟแว่วมาไกลๆ จากอุโมงค์วันเดอร์กราวด์ เหมือนมังกรจักรกลที่เพิ่ง
ตื่นจากหลับใหลและพร้อมจะพาคนนับล้านทั่วเมืองเนเวอร์มัวร์ไปตามเส้นทาง
เครือข่ายอันซับซ้อน
มอร์ริแกนยิ้มแล้วสูดหายใจลึก

วันสุดท้ายของภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง
เธอมาถึงวันนี้จนได้
เพื่่�อนที่่�เหลืือในหน่่วยเริ่่�มมาถึึงแล้้ว  ความเงีียบสงบหมดไปเมื่่�อประตููอีีก
แปดบานที่่�เรีียงรายอยู่่�บนชานชาลาเหวี่่�ยงเปิิด ตั้้�งแต่่ประตููสีีแดงหรููของมะฮิิร์์
อิิ บ รอฮีีมที่่� หัั ว แถวไปจนถึึงประตููไม้้ แ บบโค้้ ง เรีียบง่่ า ยบานเล็็ ก ของอานาห์์
คาห์์โลที่่�ปลายแถว  จากนั้้�นชานชาลาเล็็กๆ แห่่งนี้้�ก็็อื้้�ออึึงไปด้้วยเสีียงพููดคุุย
ฮอว์์ ท อร์์ น สวิิ ฟ ต์์ ผู้�้ เ ป็็ น เพื่่� อ นสนิิ ท ของมอร์์ ริิ แ กนมาถึึงในสภาพปกติิ
ยามเช้้า เขาเดิินเอีียงกระเท่่เร่่เพราะหอบอุุปกรณ์์ขี่่�มัังกรมาเต็็มอ้้อมแขน เสื้้�อ
สีีเทาติิดกระดุุมไม่่ครบ ปอยผมสีีน้ำำ��ตาลที่่�ไม่่ได้้หวีีชี้้�โด่่เด่่ไปทุุกทิิศทาง ตาสีีฟ้้า
เปล่่งประกายด้้วยแผนการเล่่นซนที่่�เจ้้าตััวเพิ่่�งคิิดได้้หรืือทำำ�ลงไปแล้้ว (มอร์์ริิแกน
ไม่่อยากรู้้�ว่่าเป็็นแบบไหนกัันแน่่) อาร์์จััน เทตผู้้�มีีกิิริิยาท่่าทางและการแต่่งกาย
ไร้้ที่่�ติิเสมอเข้้าไปช่่วยฮอว์์ทอร์์นถืืออุุปกรณ์์ที่่�ใกล้้ตกโดยไม่่พููดอะไรสัักคำำ� จากนั้้�น
ก็็พยัักหน้้านิิดๆ ไปทางเสื้้�อที่่�ติิดกระดุุมไม่่เรีียบร้้อย
คาเดนซ์ แบล็กเบิร์นเป็นคนสุดท้ายที่มาถึงในเช้าวันนี้  เธอวิ่งมาถึงก่อน
เวลาแค่ไม่กี่วินาที ผมเปียสีด�ำหนาสะบัดอยู่ด้านหลัง ขายาวสีน�้ำตาลซอยถี่เร็ว
เธอมาถึงตอนตู้รถไฟเดี่ยวค่อนข้างโทรมโผล่มาพร้อมกลุ่มควันสีขาวที่ลอยเป็น
ทางยาวอยู่ด้านหลัง ด้านข้างวาดเป็นสัญลักษณ์ ว. อันคุ้นตากับตัวเลข 919
ผู้ ที่ ห้ อ ยออกมานอกประตูเกื อ บครึ่ ง ตั ว คื อ คุ ณ เชียรีที่เป็ น ผู้ ดู แลของพวกเธอ
นั่นเอง
นี่่�คืือรถไฟบ้้านซึ่่�งเป็็นทั้้�งพาหนะและบ้้านหลัังที่่�สองของหน่่วยที่่� 919 แห่่ง
สมาคมวัันดรััส  ด้้านในมีีบีีนแบ็็ก เก้้าอี้้�นวมเก่่าน่่วม เบาะหลายกอง เตาไม้้ฟืืนที่่�
จุุดอยู่่�เสมอในฤดููหนาว และกระปุุกเซรามิิกรููปหมีีขั้้�วโลกสำำ�หรัับใส่่ขนมปัังกรอบ
ที่่�แทบไม่่เคยว่่างเปล่่าเลย นี่่�เป็็นหนึ่่�งในสถานที่่�โปรดและพื้้�นที่่�ผ่่อนคลายที่่�สุุด
แห่่งหนึ่่�งในโลกสำำ�หรัับมอร์์ริิแกน
“อรุุณสวััสสสสสสสสดิ์์�!” ผู้้�ดููแลตะโกนพลางยิ้้�มกว้้างและโบกกระดาษ
ปึึกหนึ่่ง� มาทางพวกเธอ “สุุขสัันต์์วันั สุุดท้้ายของภาคการเรีียนนะคนขยัันทั้้�งหลาย!”
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บทบาทของคุุณเชีียรีีในฐานะ “ผู้้�ดููแล” อย่่างเป็็นทางการของหน่่วยที่่� 919
นั้นน่าสนใจ เธอเป็นทั้งคนขับรถไฟและที่ปรึกษาให้ค�ำแนะน�ำ คอยถางเส้นทาง
ให้พวกเธอในช่วงห้าปีแรกของการเป็นสมาชิกองค์กรที่มีสถานะสูงสุดและเข้า
ยากที่สุด สมาคมวันดรัสประกอบด้วยคนพิเศษผู้มีความสามารถพิเศษ แต่
ส่วนใหญ่จมจ่อมอยู่ในโลกพิเศษของตัวเองจนไม่มีเวลาสนใจสมาชิกล่าสุดของ
สมาคม หากไม่มีผู้ดูแลคอยช่วยเหลือ หน่วยที่ 919 ก็คงเคว้งคว้างจนไปต่อ
ไม่ถูกแล้ว
คุณเชียรีเป็นคนเดียวที่มอร์ริแกนรู้จักที่ท�ำตัวได้สมชื่อ เธอเหมือนแสง
อาทิตย์บริสุทธิ์ เหมือนผ้าลินินสะอาด เหมือนบทเพลงของนกตอนตะวันตกดิน
เหมือนขนมปังปิ้งที่สุกพอดี  เธอสวมเสื้อผ้าสีรุ้งและมีท่วงท่างดงามไร้ที่ติ ผิว
สีีน้ำำ�ต
� าลเข้้มและรอยยิ้้�มกว้้าง เมื่่อ� แสงส่่องผ่่านริิมกลุ่่ม� ผมหยิิกสีีดำำ�เหมืือนรััศมีีนั้้น�
ก็็ทำำ�ให้้มอร์์ริิแกนนึึกถึึงนางฟ้้า...แต่่มอร์์ริิแกนไม่่มีีวัันพููดอะไรน้ำำ��เน่่าแบบนั้้�น
ออกไปแน่่ๆ
ในฐานะผู้ใหญ่ที่รับหน้าที่ดูแลพวกเธอ สิ่งหนึ่ง ที่คุณเชียรีน่าจะมีคือกิริยา
มารยาทที่ดีกว่านี้  แต่หน่วยที่ 919 ก็ยังชอบเธอในแบบที่เธอเป็น
“วัน! สุด! ท้าย! วัน! สุด! ท้าย! วัน! สุด! ท้าย!” เธอท่องเป็นจังหวะ
ขณะเหวี่ยงเท้าออกมานอกประตูเพื่อฉลองก่อนที่รถไฟจะจอดสนิทด้วยซ�้ำ
อานาห์ตะโกนด้วยเสียงหวาดหวั่น “คุณเชียรีคะ แบบนั้นไม่ปลอดภัย
นะคะ!
คุุณเชีี ย รีีตอบสนองด้้ ว ยการปั้้�นหน้้ าให้้ ดููต กใจกลัั ว อย่่ า งน่่ า ขัั น แขน
แกว่่งไปมาเหมืือนจะล้้ม จากนั้้�นเธอก็็ล้้มลงบนชานชาลาจริิงๆ เมื่่�อรถไฟหยุุด
กะทัันหััน
“ฉันไม่เป็นไร!” เธอพูดพลางกระโดดลุกขึ้นแล้วโค้งค�ำนับ
เด็็ ก คนอื่่� น ๆ หัั ว เราะและปรบมืือ แต่่ อ านาห์์ หัั นไปถลึึงตาจ้้ อ งพวกเขา
ทีีละคนด้้วยใบหน้้าที่่�เป็็นสีีชมพูู เกลีียวผมสีีทองแกว่่งไปมายกใหญ่่ “โอ๊๊ย ใช่่สิิ
ตลก มากเลยนะ แล้้วใครล่่ะที่่�จะต้้องห้้ามเลืือดหากเธอล้้มลงไปบนรางรถไฟจน
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กระดููกหน้้าแข้้งหัักครึ่่�งน่่ะ ฉัันพนัันได้้ว่่าพวกเธอไม่่รู้้� ด้้วยซ้ำำ��ว่่าจะเข้้าเฝืือกขา
ยังไง”
“นั่่�นคืือสาเหตุุที่่�เราต้้องมีีเธอยัังไงล่่ะ อานาห์์” อาร์์จัันยิ้้�มให้้เธอ แก้้ม
ซีีดเซีียวของเขาบุ๋๋�มเป็็นลัักยิ้้�ม จากนั้้�นเขาก็็ก้้มลงช่่วยคุุณเชีียรีีเก็็บกระดาษที่่�หล่่น
กระจายอยู่่�ด้้วยมืือข้้างที่่�ว่่าง
“จริิงด้้วย คุุณหมอคาห์์โล ” แทดเดีีย แมกเลาด์์กล้้ามโตพููดเสริิมพลาง
ถองสีีข้้างอานาห์์จนเธอเกืือบล้้มคว่ำำ��  (นี่่�เป็็นการถองเบาๆ ตามมาตรฐานของ
แทดเดีียจริิงๆ แต่่บางครั้้�งเธอก็็ลืืมตััวว่่าแรงเยอะขนาดไหน)
อานาห์นิ่วหน้าขณะยืดตัวตรง แต่ดูเหมือนไม่โกรธมากนักเพราะแทดเดีย
เรียกเธอว่า “คุณหมอ”
“คุณเชียรีครับ นี่มันอะไรกัน...” อาร์จันจ้องมองกระดาษแผ่นหนึ่งพลาง
ขมวดคิ้วอย่างสับสน “ตารางเรียนใหม่หรือครับ”
“ขอบใจนะอาร์์ ช ช่่ ว ยส่่ ง ต่่ อให้้ เ พื่่� อ นๆ ด้้ ว ยได้้ ไ หม” ผู้้�ดูู แลตอบพลาง
กวักมือเรียกหน่วยที่ 919 ขึ้นรถไฟ “เร็วเข้า ทุกคนขึ้นรถไฟได้แล้ว ไม่อย่างนั้น
เราจะไปสาย ฟรานซิิสช่่วยเอากาน้ำำ�ตั้้
� �งเตาทีี ส่่วนแลมก็็ส่่งกระปุุกขนมปัังกรอบ
ไปรอบๆ ด้้วยนะ”
ฮอว์ทอร์นมองคุณเชียรีอย่างงุนงงขณะเธอส่งตารางเรียนให้เขา วันนี้เป็น
วันสุดท้ายของภาคการเรียน อีกทั้งตามปกติแล้วพวกเขาจะได้รับตารางเรียนใหม่
แค่สัปดาห์ละครั้งเท่านั้น “คุณแจกตารางเรียนให้เราแล้วเมื่อวันจันทร์นี่ครับ ยัง
จ�ำได้ไหม”
ฮอว์ทอร์นทิ้งตัวลงนั่งบนบีนแบ็ก ขณะที่มอร์ริแกนนั่งลงบนโซฟาระหว่าง
คาเดนซ์กบั แลมเบทพลางมองตารางเรียนของตัวเองไปด้วย เท่าที่เห็นก็ดูเหมือน
ตารางเรียนที่ได้รับตอนต้นสัปดาห์ทุกอย่าง วันอังคารมีการอบรมสาธิตวิชา
ภาษาผีดบิ วันพธุ มีชัน้ เรยี นขัน้ สูงวิชาสังเกตการเคลือ่ นทีข่ องดาวเคราะห์ ตามด้วย
การเรียนที่ปีกตึกศาสตร์จารกรรมชั้นลบห้า วิชาการฟูมฟักและจัดการแหล่งข่าว
(นเี่ ป็นวิชาโปรดของมอร์รแิ กนในสัปดาห์นี้ ปรากฏว่าเธอเก่งเรื่องการเป็นสายลับ
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พอสมควร)
“ฉัันจำำ�ได้้ อยู่่�แล้้ว” คุุณเชีียรีีพููด  “ถึึงฉัันจะอายุุมากถึึงยี่่�สิิบเอ็็ดปีีแล้้วนะ
ฮอว์์ทอร์์น สมองแก่่ๆ นี้้�ก็็ยัังยอมให้้ฉัันล้้วงคลัังความทรงจำำ�แห่่งอดีีตอัันแสน
ยาวนานตั้้�งสี่่�วัันก่่อนได้้อยู่่�หรอก” เธอยิ้้�มพลางเลิิกคิ้้�ว  “นี่่�เป็็นตารางเรีียนใหม่่
โปรดสังเกตการเปลี่ยนแปลงส�ำหรับวันนี้”
มอร์ริแกนข้ามไปดูช่องวันศุกร์และสังเกตเห็นจุดที่เปลี่ยนไป เธอจึงถาม
ว่า “ค. & บ. คืออะไรคะ”
“ฉันก็มีเหมือนกัน” ฮอว์ทอร์นพูด  “ค. & บ. ที่ชั้นลบสอง วิชาสุดท้าย
ของวันนี้”
มะฮิร์ยกมือขึ้น “ฉันด้วย”
เสียงพึมพ�ำดังระงมขณะที่นักเรียนเปรียบเทียบตารางเรียนกัน จนสุดท้าย
ก็ได้รู้ว่าทุกคนมีเรียนวิชาเดียวกัน ส่วนใหญ่ตารางเรียนของแต่ละคนจะแตกต่าง
กันไป โดยคุณเชียรีจะออกแบบมันเพื่อช่วยพัฒนาความสามารถพิเศษและเสริม
จุดอ่อนแบบรายคน หน่วยที่ 919 ไม่ได้เรียนรวมกันทั้งกลุ่มมาสองเดือนแล้ว
“คุณเชียรีครับ ค. & บ. ย่อมาจากอะไรครับ” ฟรานซิส ฟิตซ์วิลเลียมถาม
ด้วยน�้ำเสียงกังวลนิดๆ ตาโตสีน�้ำตาลของเขาเบิกกว้าง “ป้าเฮสเตอร์รู้เรื่องนี้
หรือเปล่า ป้าบอกว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนของผมก็ต้องให้ป้าเป็น
คนอนุมัตินะครับ”
มอร์ริแกนเลิกคิ้วมองฮอว์ทอร์นผู้ท�ำหน้าเบี้ยวตอบเธอ ครอบครัวของ
ฟรานซิสอยู่ในสมาคมวันดรัสมาแล้วหลายรุ่นทั้งตระกูลฝั่งพ่อและตระกูลฝั่งแม่
ซึ่งก็คือตระกูลฟิตซ์วิลเลียมที่โด่งดังและตระกูลอะคินเฟนวาที่น่านับถือนั่นเอง
ผู้อุปถัมภ์หรือสมาชิกสมาคมผู้เสนอชื่อฟรานซิสให้เข้าสมาคมและมีเดิมพันกับ
การศึกษาของเขาก็คือป้าจากตระกูลฝั่งพ่อ เฮสเตอร์ ฟิตซ์วิลเลียม เธอเข้มงวด
มากและเป็นผู้หญิงที่น่าร�ำคาญไม่น้อยในสายตาของมอร์ริแกน
“แล้วปา้ ก็หา้ มผมท�ำอะไรที่อาจเป็นอันตรายต่อฆานประสาทด้วย” ฟรานซิส
พูดต่อ
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“นายเป็นโรคประสาทเหรอ” แทดเดียถาม
“ฉันหมายถึงจมูกน่ะ” เขาอธิบาย “อะไรเล่า อย่าหัวเราะสิ ประสาท
รับกลิ่นที่ดีเป็นคุณสมบัติส�ำคัญที่สุดของพ่อครัวนะ” เขาพูดพลางกดปลายจมูก
สีน�้ำตาลอ่อนที่มีกระบางๆ
“ไม่ต้องห่วงเรื่องจมูกของเธอหรอก” คุณเชียรีบอกพร้อมกับยิ้มนิดๆ
อย่างลึกลับ “แต่ฉันบอกเธอไม่ได้ว่ามันคืออะไร”
ใบหน้าที่กระตือรือร้นทั้งเก้าเงยขึ้นมองเธอ ความสนใจถูกปลุกขึ้นมา
ทันที
ฮอว์ทอร์นนั่งหลังตรง “มันคือ...การควบและ เอ่อ...บอกอะไรสักอย่าง
ใช่ไหม”
“ไม่ใช่ แต่ก็เดาได้ดี”
“คื บ คลานและบุก จู่โ จม!” แทดเดียพูด  เธอบิดผ มยาวสีแดงเป็นมวย
บนศีรษะแล้วม้วนแขนเสื้อสีเทาราวกับเตรียมพร้อมต่อสู้ “เราจะได้เรียนรู้เทคนิค
การต่อสู้ใช่ไหมคะ ถึงเวลาเสียที ”
“เครื่องแต่งกายและบทละครใช่ไหมครับ” มะฮิร์เดาบ้าง
“อู้ว! คอกแมวและบ้านหมาแน่เลย!” อานาห์ตบมือพลางเด้งตัวขึ้นลง
บนเบาะ “เราจะได้เล่นกับหมาแมวใช่ไหมคะ”
คุณเชียรีหัวเราะเมื่อได้ยินเธอพูดแบบนี้  “เป็นความคิดที่น่ารักจริงเชียว
อานาห์ แต่ไม่ใช่หรอกจ้ะ” เธอยกมือขึ้นให้ทุกคนเงียบ “ทุกคนช่วยหยุดเดากัน
ได้แล้ว  ฉันต้องปิดปากเงียบ ไม่ใจอ่อนแน่”
อานาห์์ไหล่่ตกด้้วยความผิิดหวััง จากนั้้�นเธอก็็ส่ง่ กระปุุกขนมปัังกรอบต่่อไป
ให้้มะฮิิร์์
“เลฟ’เซลาห์” เขาพูดขอบคณ
ุ เป็นภาษาจาฮาลาน ซึ่งเป็นหนงึ่ ในสามสิบแปด
ภาษาที่เขาพูดได้คล่องเหมือนเจ้าของภาษา ช่วงที่ผ่านมาเขาสอนสิ่งที่มองว่า
“ส�ำคัญ” ในภาษาโปรดของตัวเองให้เพื่อนๆในหน่วยด้วย ส่วนใหญ่ก็เป็นวิธี
ถามทาง ค�ำที่แปลว่าได้โปรด และขอบคุณ ค�ำด่า และค�ำหยาบ (มอร์รแิ กนสังเกต
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ว่าเขาสอนค�ำหยาบเยอะกว่าอย่างอื่น แต่ก็อาจเป็นเพราะฮอว์ทอร์นเซ้าซี้ไม่เลิก
ด้วย)
“ฮิช ฟา ราห์ลมิ ” คือค�ำตอบอย่างบึ้งตึงจากอานาห์ขณะกัดขนมปังกรอบ
มะฮิิร์์เงยหน้้าขึ้้�นมองเธออย่่างตกตะลึึงปนขำำ� ส่่วนมอร์์ริิแกนก็็นั่่�งอ้้าปาก
ค้้าง
“อะไร” อานาห์พูดทั้งที่ปากยังเต็มไปด้วยครีมคัสตาร์ด
“ถ้้าเธอตั้้�งใจจะพููดว่่า ‘ด้้วยความยิินดีี’ ละก็็ ขอบอกว่่าไม่่ใช่่เลย” มะฮิิร์์
พููดขณะพยายามกลั้้�นหััวเราะ แต่่ก็็กลั้้�นไม่่สำำ�เร็็จ
“โอ๊ะ เธอก็รู้ ว่าฉันไม่เก่งภาษา” อานาห์ท�ำเสียงฮึดฮัดแบบไม่ได้ดังใจ
“ที่ฉันพูดไปแปลว่าอะไรเหรอ”
มะฮิร์ ฮอว์ทอร์น และแทดเดียตะโกนค�ำแปลที่เป็นค�ำหยาบพร้อมกัน
อย่างร่าเริง ใบหน้าของอานาห์แดงก�่ำ คุณเชียรีดูตกใจ และคนที่เหลือในหน่วย
ก็หัวเราะคิกคักไม่หยุดตลอดทางจนถึงสมาคมวันดรัส

ช่างเป็นเรื่องยากที่ต้องออกจากความอบอุ่นแสนสบายของรถไฟบ้าน
เมื่อถึงสถานีพราวด์ฟุต  หน่วยที่ 919 ยืนจับกลุ่มกันสู้สายลมพลางโบกมือลา
คุณเชียรี จากนั้นก็วิ่งไปหาที่กำ�บังในป่าคร่ำ�ครวญ
สมาวันหรือสมาคมวันดรัสมีพื้นที่หนึ่งร้อยเอเคอร์อยู่ใจกลางเนเวอร์มัวร์
ที่นี่เข้าสู่ฤดูหนาวเร็วกว่าบริเวณนอกก�ำแพง อากาศในพื้นที่สมาคมหนาวจัดมา
หลายสัปดาห์แล้ว ถึงขั้นท�ำให้น�้ำมูกที่ไหลจากจมูกเยือกแข็งได้ ปรากฏการณ์
ภูมิอากาศแบบสมาวันที่แสนลึกลับนี้ท�ำให้วันฝนโปรยในเนเวอร์มัวร์กลายเป็น
วันฝนเทกระหน�่ำและลูกเห็บตกในบริเวณสมาคมได้เลย
อั น ที่จริ ง ไม่ ว ่ า ภูมิ อ ากาศภายนอกสมาวั น จะเป็ น อย่ า งไร ภูมิ อ ากาศ
ภายในก็จะมากกว่านั้น นิดหน่อยเสมอ หากเกิดพายุไม่แรงนักในเนเวอร์มัวร์
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ท้องฟ้าเหนือสมาวันก็จะด�ำทะมึนและมีฟ้าแลบแปลบปลาบเหมือนไฟดิสโก ใคร
ออกไปเดินในที่โล่งก็อาจเสี่ยงโดนฟ้าผ่าได้
วัันนี้้�พวกเธอหนาวไปถึึงกระดููก แต่่ก็็ยัังพอทนไหวเพราะมีีแสงอาทิิตย์์
อ่่อนจางในฤดููหนาวเข้้ามาช่่วย แถมอีีกไม่่นานบทเรีียนสุุดท้้ายก็็จะจบลงแล้้ว
เด็กๆจะได้ไปจากสมาวันเป็นเวลาสองสัปดาห์เพื่อฉลองเทศกาล  มอร์ริแกน
แทบรอไม่ ไ หว  ไม่ มีที่ไหนเหมื อ นบ้ า นของเธอคื อ โรงแรมดิ ว เคเลียนในช่ ว ง
คริสต์มาส  เธอฝันถึงเอกก์น็อก ห่านย่าง และขนมรัมบอลช็อกโกแลตเครื่องเทศ
มาตลอดฤดูหนาว
หน่่วยที่่� 919 พยายามหาอะไรทำำ�เพื่่�อให้้ลืืมความหนาวด้้วยการเดาไป
เรื่่�อยๆ ว่่า ค. & บ. คืืออะไรตลอดการเดิินอัันยาวไกลไปยัังบ้้านพราวด์์ฟุุต
“อูว้ เป็นไปได้ไหมว่าคอื คิดค้นและบรรเจิด” ใบหน้าของฮอว์ทอร์นดูร่าเริง
ขึ้นมาทันที  “บางทีพวกเขาอาจคิดจะเปลี่ยนเราเป็นเทพผู้บรรเจิดเฉิดฉัน”
“หรือครึกครื้นและบรรเลง” แลมว่า
“หรือเครปและบรั่นดี” ฟรานซิสว่า
ทุกคนหลุดข�ำเมื่อได้ฟังการเดาล่าสุดที่เต็มไปด้วยความหวังนี้ แต่ถึงแม้
มีเสียงหัวเราะดังลั่น มอร์ริแกนก็ยังได้ยินเสียงใครบางคนกระซิบอย่างรังเกียจว่า
วันเดอร์สมิท เมื่อกลุ่มนักเรียนรุ่นพี่เดินแซงพวกเธอไปตามทางในป่า
ตอนนี้้�เธอชิินแล้้ว แต่่ก็็ยัังอดผงะไม่่ได้้อยู่่�ดีี  ความลัับของเธอถููกเปิิดเผย
ให้้คนทั้้�งสมาคมได้้รัับรู้้�มาเกืือบสองเดืือนแล้้ว  บางครั้้�งเมื่่�อมอร์์ริิแกนต้้องการ
ความกล้้า เธอก็็จะนึึกถึึงคำำ�พููดของผู้้�อาวุุโสควิินน์์ในตอนนั้้�นที่่�ว่่า เธออาจเป็็น
วัันเดอร์์สมิิท แต่่นัับจากวัันนี้้�เป็็นต้้นไปเธอคืือวัันเดอร์์สมิิทของเรา
คนส่่ ว นใหญ่่ ที่่� ส มาวัั นใจดีีและมีีสามัั ญ สำำ�นึึ กพอจะเชื่่� อ ฟัั ง สภาอาวุุโส
สููงสุุดและยอมรัับมอร์์ริิแกนเป็็นพวกเดีียวกััน ต่่อให้้นึึกกลััวที่่�มีี “ตััวอัันตราย” มา
อยู่่�ด้้วยก็็ตาม แต่่ก็็มีีบางคนที่่�ใช้้ทุุกโอกาสเพื่่�อทำำ�ให้้เธอรู้้�สึึกไม่่เป็็นที่่�ต้้องการ
แต่่ทว่่านั่่�นก็็ไม่่สำำ�คััญนััก มอร์์ริิแกนเคยชิินกัับการเมิินเสีียงกระซิิบและสายตา
ประสงค์์ร้้ายเหล่่านั้้�นแล้้ว  การที่่�รู้�ว่้ ่ามีีเพื่่�อนๆ ในหน่่วยคอยระวัังหลัังให้้ก็็ช่่วยได้้
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มาก ในช่่วงปีีที่่�ผ่่านมาความจงรัักภัักดีีของหน่่วยที่่� 919 ได้้ผ่่านบททดสอบจน
ถึงขีดสุด  มีช่วงเวลาหนึ่งที่มอร์ริแกนรู้สึกว่าเธอคงต้องเป็นคนนอกตลอดไป แต่
ตอนนี้เธอรู้ แล้วว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของหน่วย
คาเดนซ์์ก็็ได้้ยิินเสีียงกระซิิบนั้้�นเช่่นกััน เธอสวนออกไปทัันทีีว่่า “กััดลิ้้�น
ตััวเองซะ” แล้้ววิินาทีีต่่อมาก็็มีีเสีียงร้้องด้้วยความเจ็็บปวดและเสีียงอู้้�อี้้�ดัังว่่า
“โอ๊๊ย!” เมื่่�อคนที่่�กระซิิบทำำ�ตามคำำ�สั่่�งนั้้�น คาเดนซ์์ส่่งยิ้้�มให้้มอร์์ริิแกนผู้้�อยู่่�ด้้าน
ข้้าง เธอก็็เลยยิ้้�มตอบอย่่างขอบคุุณและอดสะใจเล็็กๆ ไม่่ได้้ การมีีเพื่่�อนเป็็น
ผู้สะกดจิตก็ดีเหมือนกัน
“ฉันเห็นนะคาเดนซ์” อานาห์พูดเบาๆ ขณะเดินขึ้นมาอยูข่ า้ งพวกเธอ “เธอ
ก็รู้ว่าเราไม่ควรใช้ทีเด็ดกับนักเรียนคนอื่น”
คาเดนซ์ครางแล้วกลอกตา “ส่วนเธอ ก็ไม่ควรท�ำตัวเป็นเด็กขี้แงน่าเบื่อที่
คอยสั่งการทุกคน แต่เธอก็ยังท�ำตัวแบบนั้นใช่ไหมล่ะ”
อานาห์ถลึงตาใส่คาเดนซ์ “ถ้าขืนเธอยังท�ำแบบนั้นอีกละก็ ฉันจะฟ้อง
ครูใหญ่หญิงของเธอ”
พออานาห์เดินกระทืบเท้าน�ำหน้าไปแล้ว คาเดนซ์กพ
็ ูดเบาๆ กับมอร์รแิ กน
ว่า “ฉันชอบตอนที่เธอจ�ำฉันไม่ได้มากกว่าแฮะ”

ถ้าอานาห์คิดจะไปฟ้องครูใหญ่หญิงผู้น่ากลัวแห่งโรงเรียนศาสตร์ลี้ลับ
จริงๆ ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ มอร์ริแกนพยายามหาโอกาสพูดคุยกับคุณนาย
เมอร์ ก าทรอยด์ม าหลายสัปด าห์แล้วแต่ก็ไ ม่เคยทำ�สำ�เร็จ ทุกครั้งที่เธอเห็น
คุณนายเมอร์กาทรอยด์ในโถงทางเดินบ้านพราวด์ฟุตก็เหมือนฝ่ายนั้นหายตัว
ไปในกลุ่มคนเสียก่อนทุกที หรือแย่กว่านั้นคือจู่ๆก็กลายร่างเป็นคุณเดียร์บอร์น
ผู้แสนดุหรือครูใหญ่แห่งโรงเรียนศาสตร์ทั่วไปที่เป็นอีกร่างของเธอไปเสียเฉยๆ
เหตุการณ์ทำ�นองนี้เกิดบ่อยมากในช่วงหลัง จนมอร์ริแกนเริ่มสงสัยว่าคุณนาย
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เมอร์กาทรอยด์จงใจหนีหน้าเธอ...หรือคุณเดียร์บอร์นอาจพยายามเข้ามาก้าวก่าย
เมื่ อ ประมาณหกสั ปด าห์ ก ่ อ น มอร์ ริ แ กนยั ง เป็ น นั ก เรี ย นแขนเสื้อเทา
ของโรงเรียนศาสตร์ทั่วไป เช่นเดียวกับฮอว์ทอร์น อานาห์ มะฮิร์ อาร์ช ฟรานซิส
และแทดเดีย โรงเรี ย นศาสตร์ ทั่ว ไปภายใต้ ก ารน�ำของครู ใ หญ่ ห ญิ ง ดั ลซิ เ นี ย
เดียร์บอร์นเป็นสายการศึกษาหนึ่งในสองสายหลักของสมาคมวันดรัสและเป็น
สายที่ใหญ่กว่า ประกอบด้วยสามภาควิชาคือภาควิชาปฏิบัติที่ชั้นลบสาม ภาค
วิชามนุษยศาสตร์ที่ชั้นลบสี่ และภาควิชาท้าทายที่ชั้นลบห้า
โรงเรียนศาสตร์ลี้ลับมีนักเรียนน้อยกว่ามาก แต่ก็มีพื้นที่ของตัวเองถึง
สามชั้ น ใต้ ดิ น ที่อยู ่ ลึ กลงไปใต้ อ าคารอิ ฐ แดงห้ า ชั้ น ของบ้ า นพราวด์ ฟุต และ
เข้าออกได้เฉพาะนักเรียนศาสตร์ลี้ลับเท่านั้น
พื้นที่ของโรงเรียนศาสตร์ลี้ลับนั้นเดินทางได้ยากกว่าพื้นที่อันเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของโรงเรียนศาสตร์ทั่วไป ที่นั่นไม่ได้แบ่งเป็นสามภาควิชา แต่แบ่งเป็น
ชุมนุม การอบรมสาธิต คลับ ห้องทดลอง ชุมชนย่อยลับสุดยอด และสมาคม
ลับสุด ยอดจ�ำนวนนับไม่ถ้วน ซึ่งแต่ละแห่งก็อุทิศให้ความลับอันหลากหลาย
แต่ดูเหมือนไม่มีแห่งไหนยอมรับว่ากลุ่มตัวเองหรือกลุ่มอื่นมีตัวตน ในโรงเรียน
ศาสตร์ลี้ลับมีประตูปิดล็อกและค�ำถามไร้ค�ำตอบมากมาย แต่ในช่วงหกสัปดาห์
ที่ผ่านมานั้ น มอร์ ริ แ กนได้ เ รี ย นรู ้ ที่ จะไปตามสถานที่ที่ระบุ ไ ว้ ใ นตารางเรี ย น
โดยไม่ว่อกแว่กไปที่อื่น อย่างเช่นไม่เดินไปตามโถงทางเดินกลางหมอกลึกลับซึ่ง
เมื่อวันก่อนยังไม่มี  การออกนอกเส้นทางเช่นนั้นรับประกันได้ว่าจะท�ำให้ไปเรียน
สายแน่ๆ
เดียร์บอร์นโกรธมาก เมื่อรู้ว่าเมอร์กาทรอยด์ย้ายมอร์ริแกนจากโรงเรียน
ศาสตร์ทั่วไปไปอยโู่ รงเรยี นศาสตร์ลี้ลบั แน่นอนว่าไม่ใช่เพราะเธอชอบมอร์รแิ กน
ความจริงแล้วตรงข้ามด้วยซ�้ำ  เดียร์บอร์นไม่คิดว่ามอร์ริแกนควรอยู่ในสมาคม
วันดรัส  เธอทนไม่ได้ที่จะปล่อยให้มอร์รแิ กนได้เรยี นรอู้ ะไรมากกว่าความรพ
ู้ นื้ ฐาน
ขั้นต�่ำสุด  มอร์ริแกนไม่แปลกใจเลยหากครูใหญ่หญิงผมสีเงินผู้แสนเย็นชาจะ
วางแผนบ่อนท�ำลายการศึกษาของเธออย่างเงียบๆ
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“เธอคิ ด มากไปแล้ ว ” คาเดนซ์ พูดเมื่ อ มอร์ ริ แ กนเอ่ ย ถึงเรื่อ งนี้ ใ นบ่ า ย
วันนั้น พวกเธอเตร่รอแลมอยูใ่ นโถงทางเดินที่ชั้นลบเจ็ดเพื่อจะได้ไปเข้าเรียนวิชา
สุดท้ายของภาคการเรียนด้วยกัน “ว่าแต่เธออยาก พูดกับเมอร์กาทรอยด์ท�ำไม
กัน ฉันเองพยายามเลี่ยงให้มากที่สุดด้วยซ�้ำ”
มอร์์ริิแกนพบว่่าคนส่่วนใหญ่่ พยายามหลีีกเลี่่�ยงคุุณนายเมอร์์กาทรอยด์์
ให้้มากที่่สุุด
� แถมพวกเขายัังมีีเหตุุผลที่่ดีี� เสีียด้้วย...แต่่มอร์์ริิแกนก็็ยังั ชอบคุุณนาย
เมอร์์กาทรอยด์์มากกว่่าคุุณเดีียร์์บอร์์นอยู่่�ดีี
“ดูนี่สิ” เธอถอนใจแล้วยื่นตารางเรียนพลางชี้ไปยังวิชาเรียนช่วงเช้า “มอง
อนาคต ค้นหาสัตว์รับใช้ ส่วนเมื่อวานก็วิชาเปิดฉากสนทนากับคนตาย ”
“เธอบอกว่าชอบวิชานั้นนี่นา! เธอชอบเรื่องน่ากลัว”
“ใช่” มอร์ริแกนยอมรับ “ฉันชอบจริงๆ นั่นแหละ แต่ฉันไม่รู้ว ่าท�ำไม
เมอร์์กาทรอยด์์ให้้ฉัันเรีียนวิิชาประหลาดเหล่่านี้้�ทั้้�งที่่�เธอเองเป็็นคนบอกว่่าฉััน
ควรเรีียน...” มอร์์ริิแกนชะงัักพลางกวาดตามองไปรอบๆ เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าไม่่มีี
ใครอื่่�นได้้ยิิน เธอพููดเบาลงอีีกหน่่อย “...ศาสตร์์หายนะ ”
สีหน้าอึดอัดปรากฏบนใบหน้าของคาเดนซ์แวบหนึ่ง เธอรู้จักศาสตร์
หายนะมากพอๆกับมอร์ริแกน ซึ่งก็คือไม่มากนัก
มอร์์ริิแกนรู้้�ว่่าศาสตร์์หายนะเป็็นเครื่่�องมืือของผู้้�ได้้ชื่่�อว่่าเป็็น “วัันเดอร์์สมิิทผู้้�บรรลุุ” และเธอต้้องเรีียนวิิธีีใช้้มัันหากอยากเข้้าใจว่่าการเป็็น  วัันเดอร์์สมิิท
คืืออะไรกัันแน่่ มอร์์ริิแกนเก็็บตกข้้อมููลได้้บ้้างเล็็กน้้อยและแอบฝึึกด้้วยตััวเอง
แต่มีคนเพียงคนเดียวในอาณาจักรที่ใช้ศาสตร์หายนะได้อย่างแท้จริง...และการมี
บางอย่างที่ส�ำคัญมากเหมือนกับเขา ก็ไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีเลยจริงๆ
“ฉันก็แค่รู้สึกว่า...ฉันไม่ใช่คนทรงสักหน่อย!” มอร์ริแกนพูดต่อ “ไม่ใช่
ผู้ท�ำนาย หรือผู้วิเศษ หรือแม่มด หรือ...”
“ใช่ ฉันรู้ว่าเธอเป็นวันเดอร์สมิทผู้ยิ่งใหญ่ เลิกโวยวายได้แล้วเพื่อน”
คาเดนซ์ตอบเบาๆ เธอสังเกตเห็นแลมเบทโผล่มาจากห้องเรียนการท�ำสมาธิ
แบบล่วงพ้นในสภาพเหม่อลอยเช่นเคย ก็เลยโบกมือเรียก
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นัักเรีียนในโรงเรีียนศาสตร์์ลี้้�ลัับมีีไม่่มากเท่่านัักเรีียนในโรงเรีียนศาสตร์์
ทั่่�วไป แต่่เมื่่�อรวมผู้้�สอน บััณฑิิต นัักวิิชาการ นัักวิิจััย รวมถึึงสมาชิิกผู้้�มาเยืือน
จากสภาเวทมนตร์์หลวง สหพัันธ์์สิ่่�งลี้้�ลัับ และพัันธมิิตรชุุมนุุมแม่่มดแห่่งเนเวอร์์มัั วร์์ ก็็ทำำ�ให้้ โ ถงทางเดิินในโรงเรีียนศาสตร์์ลี้้�ลัับพลุุกพล่่า นเป็็นปกติิ วัันนี้้�มััน
เต็็มไปด้้วยนัักเรีียนรุ่่�นเล็็กและรุ่่�นใหญ่่ผู้้�ฉลองวัันสุุดท้้ายของภาคการเรีียนใน
แบบที่่�ส่่วนใหญ่่โดนห้้ามอย่่างเข้้มงวดไม่่ให้้ทำ�ำ นอกโรงเรีียนศาสตร์์ลี้้�ลัับ นัักเรีียน
ผู้้�เชี่่�ยวชาญภาพลวงตาฝึึกทัักษะของพวกเขาที่่�ไหนก็็ได้้ในสมาวััน เพราะภาพ
ลวงตาเป็นสิ่งที่เมอร์กาทรอยด์เรียกว่า “ลูกเล่นไร้พิษภัยน่าเบื่อ” (มอร์ริแกน
คิดว่าอิสรภาพนี้เสียเปล่าโดยแท้ เพราะส่วนใหญ่พวกนี้ใช้ภาพลวงตาเพื่อท�ำให้
คนอื่ น ขยะแขยงเล่ น เท่ า นั้ น อย่ า งสร้ า งภาพขี้ ห มาปลอมและหนูวิ่ ง ไปตาม
โถงทางเดิน แม้แต่ฮอว์ทอร์นผู้ชอบแกล้งคนยังไม่ประทับใจกับความพยายาม
ของพวกเขา โดยบอกว่าคนเหล่านั้น “ไร้จินตนาการขั้นสุด”)
แต่่ถ้้านัักเรีียนรุ่่�นเล็็กถููกจัับได้้ว่่าฝึึกบางอย่่าง เช่่น เวทมนตร์์หรืือคาถา
ที่่�ไหนก็็ตามนอกพื้้�นที่่�โรงเรีียนศาสตร์์ลี้้�ลัับ ก็็เกืือบมั่่�นใจได้้เลยว่่าพวกเขาต้้อง
สำำ�นึึกเสีียใจแน่่ วิิธีีลงโทษที่่�เมอร์์กาทรอยด์์ชอบใช้้นั้้�นรวมถึึงการตััดแขนเสื้้�อโค้้ต
ฤดููหนาว โกนคิ้้�ว และจัับมััดข้้อเท้้าห้้อยศีีรษะข้้างสะพานคนข้้ามเหนืือสถานีี
พราวด์์ฟุุต
ทว่าในโถงทางเดินของโรงเรียนศาสตร์ลี้ลับนั้นทุกอย่างล้วนท�ำได้หมด
บ่ า ยวั น นี้ มี ก ารฉลองวั น สุดท้ า ยของภาคการเรี ย นแบบประหลาดอยู ่
สักหน่อย นักเรียนเวทมนตร์กลุ่มหนึ่งขโมยกล่องใส่ยาน�้ำไร้ฉลากมาจากปีกตึก
ศาสตร์คาถาและก�ำลังเขย่าขวดท้าทายกันและกันให้ดื่มยา จากนั้นก็ร้องลั่นกับ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีทั้งเสียงหัวเราะและเสียงร้องด้วยความเจ็บปวด  คนหนึ่ง
คอแทบไหม้เพราะพ่นไอน�้ำร้อนจัดอยู่นานหนึ่งนาทีเต็ม คนหนึ่งเส้นเลือดฝอย
ในตาแตกหมดทุกเส้ น และอี ก คนตกหลุมรั ก แบบลึกล�้ำจนออกนอกหน้ า กั บ
วัตถุไร้ชีวิตชิ้นแรกที่เห็น...นั่นคือถังดับเพลิง
“แลม เร็วหน่อย ได้ไหม” คาเดนซ์ครางเมื่อเห็นเพื่อนยังเดินทอดน่องอยู่
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ห่างไปด้านหลังหลายเมตร
“หยุุด” แลมพููดพลางยกมืือข้้างหนึ่่ง� ขึ้้�น ทั้้�งมอร์์ริแิ กนและคาเดนซ์์หยุุดนิ่่�ง
ทัันทีีก่่อนถึึงจุุดตััดของทางเดิินสายยาวสองสาย
แลมเป็นผู้ท�ำนายระยะสั้นที่มีพรสวรรค์...นั่นหมายความว่าเธอมองเห็น
อนาคต แต่เป็นอนาคตทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ เท่านัน้ อย่างมากก็รลู้ ว่ งหน้าแค่ครูเ่ ดียว
ตอนนี้้�หน่่วยที่่� 919 รู้้�แล้้วว่่าการเชื่่�อคำำ�เตืือนของแลมมัักช่่วยให้้พวกเขาหลีีกเลี่่�ยง
หายนะเล็็กๆน้้อยๆได้้ อย่่างการเดิินสะดุุดหรืือโดนชาหกใส่่ บางครั้้�งก็็อาจช่่วย
ชีีวิิตได้้ด้้วยซ้ำำ�� เหมืือนที่่�มอร์์ริิแกนได้้เรีียนรู้้�ในคืืนแฮลโลว์์มาสที่่�ผ่่านมา ตอนนั้้�น
เธอตีีความคำำ�ทำำ�นายปริิศนาของแลมและปิิดตลาดผีีผิิดกฎหมายได้้สำำ�เร็็จก่่อนที่่�
คาเดนซ์์กัับแลมจะโดนประมููลขายให้้ผู้้�เสนอราคาสููงสุุด
ถ้ามอร์ริแกนคิดไม่ทัน ใครบางคนก็คงจ่ายเงินก้อนโตเพื่อขโมยทีเด็ดของ
คาเดนซ์ไปเกือบจะแน่นอน...แต่ชะตากรรมของแลมอาจเลวร้ายยิ่งกว่านั้นมาก
เพราะว่่าเพื่่�อนของพวกเธอที่่�ชื่่�อ แลมเบท อะมารา นั้้�นแท้้จริิงแล้้วคืือเจ้้าหญิิง
ลามีียา เบทารีี อามาตีี รา สมาชิิกราชวงศ์์รา จากซิิลก์์แลนส์์ในรััฐฟาร์์อีีสต์์แซง
เธอลัักลอบเข้้ามาในรััฐอิิสระอย่่างผิิดกฎหมายจากสาธารณรััฐวิินเทอร์์ซีีเพื่่�อ
ทดสอบเข้้าสมาคมวัันดรััสเช่่นเดีียวกัับมอร์์ริิแกน แต่่สิ่่�งที่่�ต่่างจากมอร์์ริิแกนคืือ
ครอบครััวของแลมรู้้�ถึึงแผนการนี้้� และถ้้าเรื่่�องที่่�พวกเขาทรยศต่่อพรรควิินเทอร์์ซีี
ที่่�ปกครองสาธารณรััฐเผยแพร่่ออกไปก็็อาจถููกประหารชีีวิิต  เพราะไม่่ควรมีีใคร
ในสาธารณรััฐได้้รู้้� ถึึงการดำำ�รงอยู่่�ของรััฐอิิสระ
หน่วยที่ 919 สาบานว่าจะไม่แพร่งพรายความลับของแลม แน่นอนว่า
ต้องมีคนอื่นรู้เรื่องนี้ด้วย ทั้งผู้อุปถัมภ์ของแลมซึ่งต้องรู้แน่ๆ รวมถึงคุณเชียรี
และผู้อาวุโสด้วย อีกทั้งยังมีคนใจร้ายจ�ำนวนหนึ่งที่หนีหายไปในความมืดได้ก่อน
ตลาดผีโดนปิด  แต่ถึงอย่างนัน้ หน่วยที่ 919 ก็ยงั เชื่อว่าหากพวกเขาฝังความลับนี้
ไว้ในหน่วยและไม่พูดมันออกไป ก็น่าจะปกป้องแลมจากทุกคนที่ประสงค์ร้าย
ต่อเธอได้
คาเดนซ์ถอนใจอย่างร้อนใจพลางมองนาฬิกา “แลม เราต้องรีบจริงๆ...”
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“เดี๋ยว”

แผละ! หึ่งงงงงง...
มอร์์ ริิแกนกัับ คาเดนซ์์มองด้้วยความหวาดกลััวเมื่่�อเห็็นว่่าไกลออกไป
บนโถงทางเดิินมีีเด็็กชายคนหนึ่่�งจากภาควิิชาเวทมนตร์์สาดยาน้ำำ��ในขวดที่่�เขย่่า
จนได้้ที่่�ใส่่นัักเรีียนรุ่่�นใหญ่่ซึ่่�งเดิินผ่่านมา เด็็กหญิิงผู้้�อายุุมากกว่่าโดนสาดด้้วย
ของเหลวสีีดำำ�เหมืือนน้ำำ��มัันดิิน ซึ่่�งพอมัันสััมผััสกัับผิิวของเธอก็็กลายเป็็น...ผึ้้�ง
ผึ้้� ง ที่่� ร้้ อ งหึ่่� ง ๆด้้ ว ยความโกรธขณะเข้้ า รุุมล้้ อ มราวกัั บ เธอมีีเกสรดอกไม้้ ติิ ด อยู่่�
เต็็มตััว  เธอวิ่่ง� ไปตามโถงทางเดิินพลางกรีีดร้้องและไล่่ผึ้้ง�  ส่่วนนัักเรีียนเวทมนตร์์
ก็็พากัันวิ่่�งตามเธอไปแล้้วพยายามช่่วยในสภาพกึ่่�งขำำ�กึ่่�งตกใจ
ในที่สุดแลมก็ลดมือลง
“ไปกัันเถอะ” เธอพููดพลางเดิินช้้าๆ ผ่่านมอร์์ริิแกนกัับคาเดนซ์์ไปด้้วย
สีีหน้้าเหมืือนจะสื่่�อว่่าบอกแล้้วไหมล่่ะ

มอร์ริแกนไม่เคยเรียนที่ชั้นลบสองมาก่อน แม้เธอจะมาที่นี่เกือบทุกวัน
เพราะห้องอาหาร ครัว และหน่วยอุปกรณ์อยู่ที่นี่  คนที่เหลือในหน่วยที่ 919
ต่างรออย่หู น้าห้องที่ระบุไว้ในตารางเรียนแล้วตอนที่มอร์ริแกน คาเดนซ์ และแลม
ไปถึง
“คหกรรมและบูรณาการ” ฮอว์ทอร์นพูดพลางหันมาหาเพื่อนคนอื่นขณะ
ยกแขนข้างหนึ่งขึ้นขวางประตูไว้ไม่ให้ใครเข้าไปได้ “นั่นคือการเดาครั้งสุดท้าย
ของฉัน มีใครอีกไหม โอกาสสุดท้ายแล้วนะ”
“โอ๊ย เปิดประตู เถอะน่า” แทดเดียครางพลางเบียดเขาเข้าไป
ห้องนี้เล็ก อาจมีขนาดแค่หนึ่งในสี่ของห้องเรียนปกติ ภายในว่างเปล่า
อีกทั้งยังมืดมากด้วย มอร์ริแกนคล�ำไปตามผนังขณะทั้งกลุ่มเดินเข้าห้อง
“สวิตช์ไฟอยู่ไหนเนี่ย” เธอถาม
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“โอ๊ย นี่เท้า ฉันนะฟรานซิส นายทึ่ม”
“โทษที ฉันมองไม่เห็น...”
ปััง ประตููเหวี่่�ยงปิิดตามหลัังพวกเธอ แล้้วทั้้�งกลุ่่�มก็็หุุบปากเงีียบ
“ครูของเราอยู่ไหน” อานาห์กระซิบ เสียงสั่นเล็กน้อย
“ชู่” แลมพูดเบาๆ “ดูที่ผนังสิ มันก�ำลังจะเริ่มแล้ว”
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บทที่ 2

ชุดเหตุการณ์ที่วางแผนมาเป็นอย่างดี

เ

วลาผ่านไปไม่กี่วินาทีอย่างเงียบเชียบในความมืด จากนั้นผนังก็เริ่ม  
มีชีวิ ต เพราะภาพเคลื่อนไหวสมจริ ง ที่ปรากฏบนนั้ น มอร์ ริ แ กน

กะพริบตามองแสงสว่างที่โผล่มาอย่างฉับพลัน
พวกเธอก�ำลังดูการฉายภาพยนตร์เหตุการณ์ในค�่ำคืนที่มอร์รแิ กนจ�ำได้ดี
เด็กเก้าคนยืนเรียงกันอยู่หน้าสมาคมวันดรัส มีป้ายผ้าผืนใหญ่ตกแต่ง
สวยหรูด้วยดอกไม้สดอยู่ที่ประตูรั้ว เถาไม้เลื้อยสีเขียวบิดเป็นข้อความว่า

เชิญเข้ามา
ร่วมกับเรา
สมาชิกหน่วยที่ 919 ยืนนิ่งอึ้งมองตัวเองในอดีตเมื่อหนึ่งปีก่อนและนึก
สงสัยว่าเรื่องประหลาดใหม่นี้เกี่ยวข้องกับอะไรกันแน่ หรืออย่างน้อยก็สงสัยกัน
เป็นส่วนใหญ่
“ผมของฉัันดููฟููขนาดนั้้�นจริิงๆ เหรอ” ฮอว์์ทอร์์นกระซิิบถามมอร์์ริิแกน
“จริง”

เขาพยัักหน้้า “เยี่่�ยมเลย”
“พวกเราต้องท�ำอะไรเหรอ” แทดเดียบนจอถาม มอร์รแิ กนบนจอเหลือบ
มองแทดเดีย มอร์ริแกนคิดว่าตัวเธอบนจอดูตัวเล็กและหวาดกลัวมากกว่าที่เธอ
จ�ำได้
จากนั้นบางอย่างก็เกิดขึ้นบนจอ ท�ำให้มอร์ริแกนขนลุกซู่ไปทั้งแขน อะไร
บางอย่างที่เธอจ�ำไม่ได้ว่าเคยเกิดขึ้น
เธอรู้้�สึึกว่่ามีีมืือของใครบางคนจัับข้้อมืือเธอไว้้แน่่นขณะคาเดนซ์์ขยัับเข้้ามา
ใกล้้แล้้วพููดว่่า “อะไรน่่ะ...นั่่�น คืืออะไร”
ต่อให้มอร์ริแกนรู้ค�ำตอบ เธอก็คงเปล่งค�ำพูดออกจากล�ำคอไม่ได้
สมาชิกผู้ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ทั้งเก้าคนของหน่วยที่ 919 ยืนอยู่นอกสมาวัน
ตอนเที่ยงคืนในวันก่อนฤดูใบไม้ผลิ ทั้งตื่นเต้นและคาดหวัง รอคอยใจจดจ่อที่จะ
ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะสมาชิกองค์กรสูงสุดแห่งเนเวอร์มัวร์
ตลอดเวลานัน้ ด้านหลังพวกเธอก็ม.ี ..บางอย่างคบื คลานออกมาจากความมืด
จ�ำนวนนับสิบๆ ตัว  มอร์รแิ กนไม่รวู้ า่ พวกมันคืออะไร คงเป็นสัตวป์ ระหลาดกระมัง
พวกมันเป็นสิง่ มีชีวิตมเี กล็ดสีด�ำ รูปร่างอวบ และมีแขนขามากมาย ไม่ใช่
อันนิมอลเสียทีเดียว แต่ก็ไม่ใช่มนุษย์เช่นกัน พวกมันคืบคลานอยู่บนพื้น ใช้
ปลายแขนอันทรงพลังดึงตัวเองไปข้างหน้า และลากหางยาวเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ
ตามหลัง ใบหน้าที่ดูเหมอื นมนษุ ย์อย่างประหลาดนัน้ ทัง้ เหลี่ยมและกว้าง ตาก็ด�ำ
เหมือนเกล็ดและวาววับเหมือนแมลงปีกแข็ง
มอร์ริแกนไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิต  พวกมันดูเหมือนการ
ทดลองที่ผิดพลาด เหมือนงูที่กลายร่างเป็นมนุษย์เกือบส�ำเร็จ...หรือในทางกลับ
กัน แม้เห็นผ่านภาพยนตร์ก็ยังท�ำให้เธอรู้สึกถึงแรงกระตุ้นจากสัญชาตญาณ
เบื้องลึกให้หนี แต่มอร์ริแกนตัวแข็งค้างจนไปไหนไม่ได้แล้ว
“นี่มันเรื่องตลกใช่ไหม” อานาห์ถาม เสียงของเธอสูงและสั่น “นี่คือเรื่อง
ตลกร้ายกาจอะไรสักอย่างใช่ไหม มันไม่ข�ำ เลยนะ”
เธอหันหลังวิ่งไปที่ประตู แต่พบว่ามันปิดล็อก
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“ไม่ตลกเลยนะ!” เธอตะโกนอีกครั้ง
คนที่เหลือในหน่วยที่ 919 ขยับเข้าใกล้กันตามสัญชาตญาณขณะมอง
ด้วยความหวาดกลัวสยดสยองเมื่อสิ่งมีชีวิตเหมือนงูน้ันเลื้อยมาด้านหลังตัวเอง
บนจอ หากมอร์ริแกนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คืนนั้นและไม่รู้ว่ามันจบลงอย่างไร
เธอก็คงเชื่อมั่นว่าก�ำลังจะได้เห็นตัวเองกับเพื่อนๆถูกสัตว์ประหลาดจู่โจมแล้ว
จับกินแน่ๆ
แน่นอนว่าเรื่องราวไม่ได้เป็นเช่นนั้น ไม่กี่วินาทีก่อนสัตว์ประหลาดจะ
คลานถึงตัวพวกเธอก็มีอีกหลายร่างโผล่มาจากความมืด  คราวนี้เป็นมนุษย์
หรือผู้วิเศษในชุดเสื้อคลุมสีด�ำของสมาวันนั่นเอง พวกเขาต้อนสัตว์ประหลาด
กลับเข้าไปในเงามืดอย่างเงียบเชียบ พลางกวัดแกว่งกิ่งไม้ติดไฟกับเครื่องราง
ประหลาดที่มีควันโขมงไปด้วย
ไม่่น่่าเชื่่�อและไม่่น่่าเป็็นไปได้้เลย  ที่่�หน่่วยที่่� 919 ในตอนนั้้�นไม่่สัังเกตเห็็น
สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น ดวงตาของพวกเธอจ้้องมองประตููรั้้�วอย่่างตั้้�งใจขณะที่่�มัันเปิิดพร้้อม
เสีียงดัังเอี๊๊�ยดอ๊๊าด เชิิญชวนให้้เข้้าสู่่�โลกลัับแห่่งโอกาสและการผจญภััย
มอร์์ ริิ แ กนสัั ง เกตเห็็ น ว่่ า มีีเพีียงแลมเบทคนเดีียวที่่� แตกต่่ า ง เธอมอง
เพื่่�อนบนจออย่่างตั้้�งใจ แลมยืืนอยู่่�ที่่�ปลายแถวพลางมองกลัับไปยัังความมืืด
ด้านหลัง ดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัว
“เธอไม่เคยพูดอะไรเลย” มอร์ริแกนบอกเบาๆ ขณะหันไปมองแลม แสง
จากหน้าจอส่องใบหน้าของเธอ “ท�ำไมเธอไม่บอก เรา”
คางของแลมสั่นเล็กน้อย “ฉัน...ก็แค่...คิดว่าไม่บอกน่าจะดีกว่า”
เด็กเก้าคนเดินเข้าไปในพื้นที่สมาวันอย่างกระตือรือร้นโดยไม่มีใครรับรู้ถึง
อันตรายด้านหลัง ยกเว้นแลม
มอร์์ ริิ แ กนถอนใจอย่่ า งโล่่ ง อกพลางมองฮอว์์ ท อร์์ น กัั บ คาเดนซ์์ ใ น
ห้้องเรีียนมืืดสลััวแห่่งนี้้� สองคนนั้้�นก็็จ้้องตอบเธอด้้วยท่่าทางแตกตื่่�นโดยไม่่พููด
อะไรเลย สุุดท้้ายเมื่่�อประตููรั้้�วปิิดตามหลัังพวกเธอและสััตว์์ประหลาดเหล่่านั้้�น
หายไปแล้้ว มอร์์ริิแกนก็็รู้�สึึ้ กเหมืือนมีีอากาศถ่่ายเทเข้้ามาในห้้องอีีกครั้้�ง จากนั้้�น
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เสีียงหนึ่่�งก็็ดัังก้้องกลบเสีียงในภาพยนตร์์ ทำำ�เอาทุุกคนสะดุ้้�งตกใจ
“ฉันคิดว่าพวกเธอทุกคนคงก�ำลังสงสัยว่ามาที่นี่ท�ำไม”
มอร์ริแกนรู้จักน�้ำเสียงแตกพร่านี้ดี ผู้อาวุโสควินน์นั่นเอง
เกรกอเรีย ควินน์เป็นสมาชิกคนหนึ่งของสภาอาวุโสสูงสุดซึ่งมีกันทั้งหมด
สามคนและได้รับการยกย่องมากที่สุดในสมาคมวันดรัส สภาอาวุโสสูงสุดได้รับ
เลือกจากสมาชิ ก ทุกคนของสมาวั น ตอนต้ น ยุ ค แต่ ล ะยุ ค เพื่ อ เป็ น ผู้ น�ำทุกคน
จนถึงยุคถัดไป  มอร์ริแกนดูออกว่าท�ำไมผู้อาวุโสควินน์ได้รับเลือกให้รับต�ำแหน่ง
อันทรงเกียรตินี้  เธออาจตัวเล็ก ดูอ่อนแอ แถมยังชรามากๆ แต่ก็เป็นผู้หญิงที่
น่าเกรงขาม มอร์ริแกนคิดว่าเพื่อนผู้อาวุโสอีกสองคนของเธอคือฮีลิกซ์ หว่อง
กับแอลิออท ซอกาก็น่าประทับใจเกือบพอๆ กัน (แต่ยังไม่เท่าเธอ)
“เป็นเวลาหลายปีแล้ว” เสียงของผู้อาวุโสควินน์ดังก้องรอบตัวพวกเธอ
“ที่สมาคมวันดรัสมีพันธกิจอยู่อย่างหนึ่ง เป็นเป้าหมายลับที่เรามีร่วมกันและ
แสดงออกผ่านการท�ำภารกิจลับที่ส�ำคัญเท่ากันสองอย่าง เราคิดชื่อที่ยิ่งใหญ่
กว่านี้ไม่ได้ ก็เลยเรียกมันว่าภารกิจควบคุมและเบี่ยงเบนความสนใจ”
“อ้ า ว...แสดงว่ า ไม่ ใ ช่ เ ครปและบรั่ น ดีสิ น ะ” ฮอว์ ท อร์ น กระซิ บ แล้ ว
มอร์รแิ กนก็ตอ้ งรีบเอามือปิดปากไว้เพื่อกลัน้ เสียงหัวเราะคิกคักอย่างคนสติหลุด
“ชู่” คาเดนซ์ว่าพลางใช้ศอกถองสีข้างเธอ “ดูสิ”
ผู้อาวุโสควินน์พูดขณะที่ภาพยนตร์ยังฉายต่อไป  นี่คือเหตุการณ์ในคืน
ปฏิ ญ าณตนที่แตกต่ า งจากความทรงจ�ำของพวกเธอโดยสิ้ น เชิ ง ทั้ ง ที่เป็ น คื น
เดียวกันแท้ๆ
มอร์ริแกนจ�ำได้ว่าเดินไปตามทางสู่บ้านพราวด์ฟุตด้วยความรู้สึกกังวล
นิดๆ แต่ไม่กลัว  เธอจ�ำได้ว่าเห็นสมาชิกสมาคมวันดรัสสวมเสื้อคลุมถือเทียน
เกาะอยู่สูงขึ้นไปบนต้นลูกไฟที่ยืนต้นตายเรียงรายริมทาง เธอรู้สึกอุ่นใจอย่าง
ประหลาดเมื่อเห็นพวกเขา ตอนนั้นเธอคิดว่าส่วนที่ยากล�ำบากได้ผ่านไปแล้ว
เธอผ่านการทดสอบเข้าสู่สมาคมแล้วและทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นนับจากนั้น
แน่นอนว่าเธอคิดผิด แต่ก็เพิ่งรู้ตอนนี้เองว่าคิดผิดไปมากขนาดไหน
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ด้ า นหลั ง นั ก เรีย นใหม่ ทั้ง เก้ า มี ร ่ า งที่กระโดดลงมาจากต้ น ไม้ แต่ ไ ม่ ใ ช่
สมาชิ ก สมาคมวั น ดรั ส  พวกนี้ ไ ม่ ใ ช่ ม นุษ ย์ ด ้ ว ยซ�้ำ แค่ พ ยายามเลียนแบบได้
เหมือนมากเท่านั้น
“นี่เราก�ำลังดูบ้าอะไรอยู่เนี่ย” อาร์ชกระซิบ
ร่างเหล่านั้นดูเหมือนเปลี่ยนจากร่างคล้ายมนุษย์กลายเป็นร่างจริง นี่คือ
สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่คล้ายแร้ง หลังค่อมชวนหลอน ตาสีเหลือง และมีกรงเล็บ
ใหญ่เหมือนตะขอ
มอร์ริแกนไม่อยากจะเชื่อว่าเธอกับเพื่อนที่เหลือในหน่วยไม่รับรู้ถึงมันเลย
“หนี   ไปสิ ให้ ต ายเถอะ” อาร์ ช กระซิ บ บอกหน่ ว ยที่ 919 บนจออย่ า ง
ไร้ประโยชน์ มอร์ริแกนเข้าใจแรงกระตุ้นให้ท�ำแบบนั้น เธอเองก็อยากเข้าไป
เขย่าตัวเองในอดีต อยากให้มอร์ริแกนบนจอหันกลับไปเห็นอันตราย
เพราะไม่ได้มีแค่บรรดาสิ่งที่เลื้อยออกมาจากเงามืดและเกาะอยู่ตามต้นไม้
เท่านั้น แต่ยังมีอะไรยิ่งกว่านั้นอีกมากมาย
เธอเชื่อ...พวกเธอทุกคน เชื่อ...ว่าความตื่นตาตื่นใจและเลิศหรูของพิธี
สาบานตนมีไว้เพื่อฉลองความส�ำเร็จของทุกคน
แต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าไม่ใช่ มันคือการเบี่ยงเบนความสนใจต่างหาก เป็น
ชุดเหตุการณ์ที่วางแผนมาเป็นอย่างดีเพื่อเบี่ยงแนวสายตาของพวกเธอไปยัง
ต�ำแหน่งที่ต้องการ จะได้ไม่เห็นสิ่งอื่นที่เกิดขึ้นรอบตัว
นักดนตรีที่เดินประกบพวกเธอไปตามทางสู่บ้านพราวด์ฟุตท�ำให้ไม่เห็น
สัตว์ประหลาดเหมือนแร้งตัวเท่าคนที่อออยู่ด้านหลัง
ซุ้มประตูสายรุ้งที่เหมือนซุ้มประตูสวรรค์ระยิบระยับท�ำให้พวกเธอไม่เห็น
ความจริงที่ว่าหน้าต่างทุกบานของบ้านพราวด์ฟุตเริ่มมีเลือดออก ของเหลว
สีแดงข้นไหลลงมาเป็นทางตามผนังอิฐเหมือนเหตุการณ์ในหนังสยองขวัญ
ช้างร้องแปร๋นดึงดูดความสนใจที่ตีนบันไดหินอ่อนตอนสมาชิกสมาวัน
จัดการกับกองทัพแมงมุมนับพันที่ไต่ผ่านรองเท้าของหน่วยที่ 919
ไม่มีพวกเธอคนไหนสังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้เลย
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จากนั้น พวกเธอก็เ งยหน้าขึ้น มองชื่อเก้าชื่อที่สว่างโชติช่วงบนท้อ งฟ้า
ด้วยไฟมังกร ท�ำให้พลาดสิ่งที่อาจน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดเมื่อบรรดาต้นไม้ชายป่า
คร�่ำครวญพากันถอนรากขึ้นจากพื้นดินแล้วออกเดินมายังบ้านพราวด์ฟุตอย่าง
เชื่องช้ายิ่ง เหมือนกองทัพปีศาจต้นไม้สมัยโบราณ
ภาพที่่�เห็็นนั้้�นน่่ากลััวแต่่ก็็...น่่าทึ่่�งด้้วย แม้้มอร์์ริิแกนจะหวาดผวามาก
แต่่ก็็อดทึ่่�งไม่่ได้้ที่่�ตััวเธอเองกัับเพื่่�อนๆ ทำำ�ตามบทที่่�วางไว้้โดยไม่่รู้�ตั้ ัวเลยสัักนิิด  ว่่า
ต้้องทำำ�แบบนั้้�น พวกเธอมองไปตรงที่่�ควรมอง เลี้้�ยวตรงที่่�ควรเลี้้�ยว ในจัังหวะ
เวลาที่่�เหมาะสมและภายในช่่วงเวลาที่่�ควรเป็็น มัันเหมืือนเธอกำำ�ลัังมองตััวเอง
เต้้นบััลเลต์์อย่่างถููกต้้องตรงตามจัังหวะทั้้�งที่่�ไม่่เคยฝึึกซ้้อมมาก่่อนเลย
“ใครก็ตามที่ท�ำแบบนี้คงจิตไม่ปกติ” มะฮิร์พูด
“ไม่หรอก” มอร์ริแกนส่ายหน้า “ใครก็ตามที่ท�ำแบบนี้เป็นอัจฉริยะ”
“พวกเธอได้ ผ ่ า นการทดสอบครั้ ง ที่ห้ า ซึ่งเป็ น ครั้ ง สุดท้ า ยและเป็ น การ
ทดสอบที่ส�ำคัญที่สุดแล้ว  นั่นคือการทดสอบความจงรักภักดี ต่อไปนี้พวกเธอ
จะได้เริ่มปีที่สองในฐานะสมาชิกสมาคมวันดรัส” เสียงของผู้อาวุโสควินน์ดังก้อง
อี ก ครั้ ง กลบเสียงในภาพยนตร์ ที่ นั ก เรี ย นก�ำลั ง เดิ น ตามผู้ อุปถั ม ภ์ ขึ้ น บั น ได
หินอ่อน “พวกเธอได้เปิดประตูสู่ความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นและความรับผิดชอบที่มากขึ้น
ในกลุ่มของเรา เพื่อพิสูจน์ว่าพวกเธอมีค่าคู่ควรต่อความไว้วางใจของเรา”
มอร์ริแกนนิ่วหน้า พวกเธอผ่านการทดสอบครั้งที่ห้าเมื่อหกสัปดาห์ก่อน
นี่เอง และความทรงจ�ำครั้งนั้นก็บาดใจสิ้นดี  การทดสอบความจงรักภักดีที่หน่วย
ที่ 919 มีต่ อ กั น นั้ น มาในรูปของการข่ ม ขู ่ แต่ ล ะคนได้ รั บ ค�ำสั่ ง ประหลาดให้
ท�ำตาม ไม่อย่างนั้นผู้ข่มขู่นิรนามจะเปิดเผยให้คนทั้งสมาคมรู้ว่ามอร์ริแกนเป็น
วันเดอร์สมิท  นี่เป็นความลับที่ผู้อาวุโสสั่งให้หน่วยที่ 919 เหยียบให้มิดหาก
ไม่อยากโดนขับออกจากสมาวันชั่วชีวิต  มันเป็นแหล่งความทุกข์อันใหญ่หลวง
ที่สุดของมอร์ริแกนตลอดปี  แต่กลับกลายเป็นว่ามันคือบททดสอบอย่างหนึ่ง...
แถมยังเป็นบททดสอบที่มาจากผู้อาวุโสเองด้วย
ส่วนที่ร้ายกาจที่สุดและเป็นส่วนที่เธอยังกัดฟันทุกครั้งที่นึกถึงแม้กระทั่ง
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ในตอนนี้คือ มอร์ริแกนต้องเปิดเผยตัวเองว่าเป็นวันเดอร์สมิทเพื่อให้ผ่านการ
ทดสอบ สุดท้ายทุกคนในสมาคมก็เลยได้รู้ความจริงอยู่ดี
ฮึ เธอคิดอย่างขมขื่น อย่างน้อยเราก็ผ่านละนะ
บนจอนัน้ ประตูบ้านพราวด์ฟุตปิดตามหลังหน่วยที่ 919 กับผู้อุปถัมภ์แล้ว
จอดับลงและพวกเธอก็ตกอยู่ในความมืดอีกครั้ง
เสียงเด็ดขาดของผู้อาวุโสควินน์ยังคงดังก้องไปทั่วห้อง
“สิ่งส�ำคัญที่สุดเป็นอันดับแรกของความรับผิดชอบใหม่นี้คือการได้รับรู้
ความจริงเกี่ยวกับเมืองอันเป็นที่รักของเรา และได้เห็นที่ทางอันเหมาะสมของเรา
ในนั้น”
มอร์ริแกนเสียววาบที่ต้นคอ เธอนึกอยากพูดว่า ไม่ละ ขอบคุณ ฉัน
ไม่อยากรับรู้ความจริงเกี่ยวกับเนเวอร์มัวร์ ไม่ใช่วันนี้
“หากอยากเข้าใจอนาคตของพวกเธอในสมาคมวันดรัส ก็ต้องรู้จักอดีต
ของเราก่อน” ผู้อาวุโสควินน์พูดต่อ “สมาคมนี้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์
พิเศษโดยเฉพาะ เมื่อกว่าหนึ่งร้อยปีก่อน ภารกิจหลักของเราคือสนับสนุนการ
ท�ำงานของคนเก้าคน เก้าคนนี้ทั้งสูงส่งและเหนือล�้ำกว่าใคร พวกเขามีภารกิจ
ของตัวเอง นั่นคือรับใช้ ปกป้อง และปรับปรุงชีวิตพลเมืองในอาณาจักรของเรา
“พวกเขาคอื วันเดอร์สมิท มนษุ ย์เก้าคนผู้มพ
ี รสวรรค์เหนือคนอื่น หลายคน
เชื่อว่ า พวกเขาได้ รั บ เลือกจากเทพวั น ดรั ส หรื อ เทพเจ้ า โบราณที่คอยปกป้ อ ง
ดูแลอาณาจักรของเรา เหล่าวันเดอร์สมิทตอบแทนพลังที่ได้รับมาด้วยการอุทิศ
ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อฝึกฝนทักษะจนช�ำนาญ แล้วใช้พลังนั้นรับใช้ผู้อื่นอย่างเต็มที่
ตำำ�นานเล่่าว่่าเมื่่�อเวลาในชีีวิิตของพวกเขาหมดลง วิิญญาณวัันดรััสทั้้�งเก้้าจะไป
เกิิดใหม่่ในร่่างอื่่�น ซึ่่�งเจ้้าของร่่างใหม่่ก็็จะทำำ�หน้้าที่่�รัับใช้้อาณาจัักรแทนพวกเขา
โดยมีีสมาคมวัันดรััสเป็็นผู้้�นำ�ท
ำ างและคอยสนัับสนุุน วััฏจัักรวนเวีียนไปเช่่นนี้้�
คนรุ่นหนึ่งมาแทนที่อีกรุ่นโดยไม่เคยลืมว่าตัวเองเป็นใคร พวกเขาคือตัวแทน
ของเทพทั้งเก้าที่มาเพื่อท�ำงาน”
มอร์ ริ แ กนนึ ก สงสั ย ว่ า นี่ เ ป็ น เรื่ อ งจริ ง หรื อ เธอเป็ น แค่ ร ่ า งล่ า สุดของ

28

วันเดอร์สมิทดั้งเดิมหนึ่งในเก้าคนนั้นใช่ไหม เป็นแค่ดวงวิญญาณเก่าที่มาเกิดใน
ร่างมอร์ริแกน โครว์ใช่ไหม เป็นร่างตัวแทนของตัวแทนของตัวแทนอีกทีงั้นหรือ
ฟังดูเหมือนเรื่องแต่งมากกว่า เป็นรายละเอียดมหัศจรรย์ที่พบเจอได้จากใน
เทวต�ำนานเท่านั้น
“แต่สุดทา้ ยแล้ว” ผู้อาวุโสควินน์พูดต่อ “สมาคมก็ท�ำภารกิจนัน้ ไม่ส�ำเร็จ”
มอร์ริแกนรู้สึกอึดอัดอยู่บ้าง แม้ในความมืดก็ยังรู้สึกได้ถึงดวงตาแปดคู่
ที่จ้องมองมา
“วันเดอร์สมิททั้งเก้ากลายเป็นที่เคารพบูชาและยกย่องสรรเสริญจนถึงขั้น
คลั่งไคล้ เราปล่อยให้พวกเขาเชื่อว่าตัวเอง เป็นเทพจริงๆจนยกตัวเองขึ้นเหนือ
คนธรรมดา บางส่วนกลายเป็นผู้เสื่อมทราม ไร้หัวใจ อันตราย และหิวอ�ำนาจ
บางคนอาจบอกว่าพวกเขาชั่วร้ายด้วยซ�้ำ
“สุดท้ายก็มีอยู่คนหนึ่งที่ตัดสินใจว่าถึงเวลาของเขาแล้ว จึงแอบสร้าง
กองทัพสัตว์ประหลาดหรือกลุ่มสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายของตัวเองขึ้นมา แล้วพยายาม
ชักน�ำเพื่อนวันเดอร์สมิทคนอื่นๆ ให้ยึดอ�ำนาจ
“แน่นอนว่าเขาท�ำไม่ส�ำเร็จ เขาถูกเนรเทศเพราะความผิดที่ก่อและกลาย
เป็นชายที่เรารู้จักในฐานะวันเดอร์สมิทคนสุดท้าย เอซรา สควอลล์เคยพยายาม
เอาชนะและกดเมืองของเราลงเป็นทาส  เรายังไม่ลืมและจะไม่ลืมด้วย”
มอร์รแิ กนรสึู้ กพะอืดพะอม อยากปิดหห
ู รอื วิง่ หนไี ป แต่กร็ สึู้ กถึงแรงดึงดูด
เกินต้านให้อยากรู้เพิ่มขึ้น
“ตอนนี้้�เป้้าหมายของสมาคมวัันดรััสคืือปกป้้องเนเวอร์์มััวร์์และรััฐอิิสระ
ทั้้� ง หลายจากสิ่่� ง มีีชีี วิิ ตอัั น ชั่่� วร้้ า ยและอัั น ตรายฝีีมืือวัั น เดอร์์ สมิิ ทในอดีีต จาก
ความยุ่่�งเหยิิงที่่�ยัังคงมีีอยู่่�ที่่�นี่่� เป็็นความยุ่่�งเหยิิงที่่�พวกเราเองปล่่อยให้้เกิิดขึ้้�นกัับ
เมืืองแห่่งนี้้�เพราะความอ่่อนแอและการรัับมืือที่่�ไม่่ทัันเวลา
“เราต้องแก้ไขสิ่งผิดพลาดในอดีต” เสียงแบบไม่เห็นตัวของผู้อาวุโสควินน์
ดังก้อง “เราต้องปิดแผลเก่า แม้มันจะฝากแผลเป็นไว้ก็ตาม”
“รีบหาที่เกาะ” แลมบอก
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“เธอว่าอะไรนะ” อานาห์ถามด้วยเสียงตกใจ “เธอพูดอะไร”
แต่่มอร์์ริิแกนกัับคาเดนซ์์เอาหลัังแนบผนัังห้้องเล็็กๆ นี้้�ทัันทีี เพราะไม่่มีี
อย่่างอื่่�นให้้ยึึดเกาะได้้เลย ฮอว์์ทอร์์นเลีียนแบบพวกเธอ ตามด้้วยมะฮิิร์์ อาร์์ช
และแทดเดียที่รีบท�ำตามอย่างรวดเร็ว
เกิดเสียงเหมือนอากาศพวยพุ่ง จากนั้นกลไกก็บดเบียดกันและมีเสียงดัง
ตึง ทันใดนั้นก็เหมือนพื้นร่วงลงไปจากใต้เท้า อานาห์กับฟรานซิสผู้ท�ำตาม
ค�ำแนะน�ำของแลมได้ไม่เร็วพอล้มลงไปบนพื้นและต้องตะกายลุกขนึ้ มาใหม่ จากนัน้
ก็รีบคลานไปริมห้องทันที
ห้องก�ำลังเคลื่อนที่ ดิ่งลงไปในความมืดด้วยความเร็วอันน่ากลัว
“เกิด อะไรขึ้น” อานาห์ร้อง
“เงียบนะ” มอร์ริแกนตวาด เพราะผู้อาวุโสควินน์ยังคงพูดด้วยน�้ำเสียง
เนิบนาบท่ามกลางเสียงการเคลื่อนไหวรอบตัว และมอร์ริแกนก็ไม่อยากพลาด
แม้แต่ค�ำเดียว
การดิ่งลงหยุดกะทันหัน แล้วห้องก็เคลื่อนไปข้างหน้าเหมือนรถไฟลอด
อุโมงค์ ท�ำให้พวกเธอเทไปติดผนังด้านหลัง
“หลังจากผ่านไปหลายยุคด้วยการท�ำงานหนักอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย”
ผู้ อ าวุโสควิ น น์ พูดต่ อ ขณะห้ อ งพุ ่ ง ตรงไปข้ า งหน้ า “เราก็ ค วบคุ ม ประชากร
สัตวป์ ระหลาดของเนเวอร์มวั ร์ได้หลายชนิด  เราใช้เวทมนตร์ผสมกับคาถา แรงงาน
และในบางกรณีก็ใช้ก ารทูตและการเจรจาแบบโบราณด้วย เราท�ำทั้งหมดนี้
แบบลับๆ เพื่อปกป้องเมืองของเราจากพลังอันยุ่งเหยิงและอันตรายร้ายแรงที่
อาจเล่นงานคนของเราได้”
ตึง ทันใดนั้นห้องก็หยุดลงอีกครั้ง จากนั้นทุกคนก็โดนเทไปชนผนังด้าน
ขวาเมื่อห้องเปลี่ยนทิศ
“สงสัยฉันจะอาเจียนแล้วละ” ฮอว์ทอร์นคราง
“อย่าเชียวนะ!” คาเดนซ์ตะโกนห้ามเขา
เสียงของผู้อาวุโสควินน์ยังคงดังต่อไปโดยไม่สนใจความวุ่นวายในห้ อ ง
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“ภัยคุกคามบางส่วนที่พวกเธอเพิ่งได้เห็นอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัด
ของสมาคมวันดรัส เช่น พวกวูลซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายนกที่แปลงร่างได้ ตัวที่
พวกเธอเห็นเกาะอยู่บนต้นไม้น่นั ละ ประชากรวูลเคยเป็นภัยคุกคามที่แพร่หลาย
และอันตรายต่อชีวิตชาวเนเวอร์มัวร์ ต้องใช้เวลากว่าห้าสิบปี แต่ตอนนี้ถือว่าเรา
ควบคุมทั้งจ�ำนวนและพฤติกรรมของพวกมันได้แล้ว  นี่อาจเป็นกลุ่มที่เราประสบ
ความส�ำเร็จสูงสุดก็เป็นได้
“สั ตว ์ ป ระหลาดบางประเภทที่พวกเธอเห็ น อาจยั ง ไม่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ก าร
ควบคุมของเรา แต่หลังจากใช้การทูตอย่างระมัดระวังมาหลายยุคก็อาจถือว่าเป็น
พันธมิตรผู้มีอุดมการณ์ร่วมกับเราและสมาคมยอมรับให้เป็นพลังด้านดีในการ
ปกป้องเนเวอร์มัวร์และรัฐอิสระ อย่างต้นไม้ในป่าคร�่ำครวญซึ่งเป็นแขกที่เราเชิญ
มาร่วมพิธีปฏิญาณตนของพวกเธอ พวกมันยินดีและเต็มใจเข้ามามีส่วนร่วมใน
สิ่งที่เราถือว่าเป็นเครื่องมือฝึกซ้อมส�ำคัญส�ำหรับสมาชิกใหม่ล่าสุด
“และสุดท้าย สัตว์ประหลาดบางส่วนในตัวอย่างนี้เป็นสิ่งที่เราจัดการได้
เพราะคาดเดาพฤติกรรมของมันได้ สิ่งมีชีวิตที่พวกเธอเห็นอยู่นอกประตูรั้ว
สมาวันเรียกว่าสลิงกูล  เราไม่ได้เจรจากับสลิงกูล  การทูตไม่ได้ผลกับสลิงกูล
โชคดีที่พวกนี้มีพ ฤติก รรมแบบคาดเดาได้ ซึ่งท�ำให้เราควบคุมและหลีกเลี่ยง
พวกมันได้ เราพยายามอย่างเต็มที่แล้ว
“คืนพิธีปฏิญาณตนของพวกเธอนั้นเป็นชุดเหตุการณ์ที่วางแผนมาเป็น
อย่างดี ออกแบบมาเพื่อให้การศึกษาและความรู้ เราหวังว่ามันจะช่วยให้พวกเธอ
เข้าใจสิ่งที่เราในฐานะองค์กรพยายามท�ำให้ส�ำเร็จ”
ระหว่างค�ำพูดอันยาวเหยียดนี้ ห้องก็เปลี่ยนทิศทางอีกครัง้ อีกครัง้ อีกครัง้
และอีกครั้ง ทั้งไปทางซ้าย ขึ้นบน ซ้ายอีก ขวา และลงอีก มันให้ความรู้สึก
เหมือนพวกเธอเดินทางหลายไมล์ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่สุดท้ายห้อง
ก็ชะลอแล้วหยุด  แสงสว่างกลับมาอีกครั้ง
มอร์ริแกนลืมตา หน่วยที่ 919 นั่งอยู่บนพื้น หลังพิงผนัง และพยายาม
หายใจให้ทัน ไม่มีใครพูดอะไรเลย
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ประตูเปิดออก แล้วผู้อาวุโสควินน์ก็เข้ามาในห้อง เธอสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อ
เห็นเด็กๆบนพื้น
“ตายจริง” เธอว่าพลางชี้ขึ้นไปยังห่วงนิรภัยที่ห้อยลงมาจากเพดาน แต่
ไม่มีพวกเธอคนไหนสังเกตเห็นเลย เธอท�ำท่างอนิ้วเกี่ยว  “พวกเธอไม่ได้พกร่ม
มาด้วยสักคนเลยหรือ”
มอร์์ริิแกนหลัับตาอีีกครั้้�ง ภาวนาเงีียบๆ ให้้อาหารกลางวัันยัังอยู่่�ในที่่�
ที่ควรอยู่ต่อไป

หน่วยที่ 919 ซึ่งสะบักสะบอมอยู่บ้างและมึนงงเต็มที่เดินตามผู้อาวุโส
ควินน์ออกจากห้องเล็กไปตามโถงทางเดินยาวสว่างไสว  โถงนี้กว้างและค่อนข้าง
หรู สองข้างทางประดับภาพวาดอดีตผู้อาวุโสและมีตะเกียงแก๊สในช่องติดผนัง
ที่นี่ทำ�ให้มอร์ริแกนนึกถึงโรงแรมดิวเคเลียน
“การควบคุมและเบี่ยงเบนความสนใจก็เหมือนพยายามอุดรูรั่วนับพันโดย
ใช้น้วิ แค่สิบนิ้ว” ผู้อาวุโสควินน์บอกพวกเธอพลางเดินเร็วกว่าที่มอร์ริแกนคิดว่า
เธอจะท�ำได้ “มันคืองานที่ไม่สิ้นสุด ไร้ค�ำขอบคุณ สกปรก อันตราย และซ�้ำซาก
แต่กเ็ ป็นงานที่เราได้รบั เกียรติให้ท�ำ ตอนนี้เกียรตินน้ั ได้สง่ ต่อมาถึงพวกเธอแล้ว”
ผู้อาวุโสควินน์หันหน้าไปทั้งซ้ายและขวา พลางเหลือบมองนักเรียนที่รีบ
เดินตามมาด้านหลัง
“ฉันรู้ว่าพวกเธอทุกคนก�ำลังสงสัยอะไรอยู่ มันคือสิ่งที่สงสัยกันมาทุกปี
นั่ น ละ เรื่ อ งนี้ มี ค วามหมายอย่ า งไรต่ อ พวกเธอ พวกเธอเผลอเข้ า มาอยู ่ ใ น
กองทัพต่อสู้พลังฝ่ายมืดโดยไม่รู้ตัวใช่ไหม ต้องใช้ชีวิตที่เหลือประมือกับสิ่งมีชีวิต
แห่งราตรีใช่ไหม”
นั่นไม่ใช่สิ่งที่มอร์ริแกนสงสัย แต่ตอนนี้ก็อดคิดตามไม่ได้
“เอ่่ อ ก็็ อ าจใช่่ ถ้้ า นั่่� น คืือสิ่่� ง ที่่� พ วกเธอต้้ อ งการและทำำ�ได้้ ดีี  หรืือบางทีี
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พวกเธออาจจะไม่่ต้้องเห็็นสััตว์์ประหลาดน่่ากลััวพวกนั้้�นอีีกเลยก็็เป็็นได้้ บางทีี
ชะตากรรมของพวกเธอ บทบาทชั่่� ว ชีี วิิ ต ของพวกเธอในสมาคมวัั น ดรัั ส อาจ
เป็็นการนำำ�แสงสว่่างมาสู่่�โลกในรููปแบบอื่่�น ไม่่ว่่าจะเป็็นดนตรีี ศิิลปะ การเมืือง
หรื อ การท�ำซุปต้ น หอมกั บ มั น ฝรั่ ง ที่อร่ อ ยเลิ ศ เลอ เพื่ อ ถ่ ว งดุลความมืด เพื่ อ
เบี่ยงเบนความสนใจของคนจากความมืด เพื่อให้เนเวอร์มัวร์ไม่ถูกความมืดกลืน
หายไป”
ผู้ อ าวุโสควิ น น์ ห ยุดที่ปลายโถงทางเดิ น หน้ า ประตู จากนั้ น ก็ หั น มาหา
หน่วยที่ 919 เธอเตี้ยกว่าเด็กส่วนใหญ่หลายนิ้ว แต่มอร์ริแกนกลับรู้สึกเหมือน
โดนยักษ์จ้องมองลงมา
“ฉันไม่รู้หรอกนะว่าบทบาทของพวกเธอแต่ละคนคืออะไรในภารกิจส�ำคัญ
ของสมาคมวันดรัส” เธอพูดเสียงต�่ำ  “นั่นขึ้นอยู่กับพวกเธอเอง”
ประตูเปิดด้านหลังเธอ
“ขอต้อนรับสู่สถานที่ชุมนุม”
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