
บทที่ 1

หน่วยที่ 919
ฤดูหน์าวที่สอง

บนบานป็ระติ้สื้่ด้ำาขลัับในห้องแติ่งติัวิสื้วิ่างไสื้วิม่วิงกลัมสื้่ที่อง
เลั็กๆที่่�วิ้บวิาบเป็็นจังหวิะ ติรงกลัางค่อสื้ัญลัักษณ์ร้ป็ติัวิ ว. 

ขนาด้เลั็กเร่องรอง

เข้ามีาสิ  ด้้เหม่อนมันกำาลัังสื้่�อเชี่นนั�นที่่กครั�งที่่�สื้วิ่างวิาบ  เร็วเข้า!

มอร์ริแกน โครว์ิติิด้กระด้ม่ป็ลัายแขนเสื้่�อสื้ข่าวิเร่ยบกริบ สื้วิมเสื้่�อคลัม่สื้ด่้ำา 

แลั้วิบรรจงติิด้เข็มกลััด้ติัวิ ว. สื้่ที่องที่่�ป็กเสื้่�อ  สื้่ด้ที่้ายเธอก็กด้ป็ลัายนิ�วิที่่�วิงกลัม

วิ้บวิาบนั�น แลั้วิป็ระติ้ก็เหวิ่�ยงเป็ิด้ไป็ยังชีานชีาลัาวิ่างเป็ลั่าราวิกับเธอหม่นก่ญแจ

ป็ลัด้ลั็อก

ชี่วิงเวิลัาอันเง่ยบสื้งบเชี่นน่�กลัายเป็็นชี่วิงโป็รด้ของมอร์ริแกน  สื้่วินใหญ่

แลั้วิเธอเป็็นคนแรกที่่�มาถู่งสื้ถูาน่ 919  เธอชีอบหลัับติาสื้ักสื้องสื้ามวิินาที่่แลั้วิ

ฟังเสื้่ยงรถูไฟแวิ่วิมาไกลัๆ จากอ่โมงค์วิันเด้อร์กราวิด้์ เหม่อนมังกรจักรกลัที่่�เพิ�ง

ติ่�นจากหลัับใหลัแลัะพร้อมจะพาคนนับลั้านทัี่�วิเม่องเนเวิอร์มัวิร์ไป็ติามเสื้้นที่าง

เคร่อข่ายอันซึ่ับซึ่้อน

มอร์ริแกนยิ�มแลั้วิสื้้ด้หายใจลั่ก
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วิันสื้่ด้ที่้ายของภัาคเร่ยนฤด้้ใบไม้ร่วิง

เธอมาถู่งวิันน่�จนได้้

เพ่�อนที่่�เหลั่อในหน่วิยเริ�มมาถู่งแลั้วิ  ควิามเง่ยบสื้งบหมด้ไป็เม่�อป็ระติ้อ่ก

แป็ด้บานที่่�เร่ยงรายอย่้บนชีานชีาลัาเหวิ่�ยงเป็ิด้  ติั�งแติ่ป็ระติ้สื้่แด้งหร้ของมะฮิิร์ 

อิบรอฮิ่มที่่�หัวิแถูวิไป็จนถู่งป็ระติ้ไม้แบบโค้งเร่ยบง่ายบานเลั็กของอานาห์ 

คาห์โลัที่่�ป็ลัายแถูวิ  จากนั�นชีานชีาลัาเลั็กๆ แห่งน่�ก็อ่�ออ่งไป็ด้้วิยเสื้่ยงพ้ด้ค่ย

ฮิอวิ์ที่อร์น สื้วิิฟต์ิผู้้้เป็็นเพ่�อนสื้นิที่ของมอร์ริแกนมาถู่งในสื้ภัาพป็กติ ิ

ยามเช้ีา  เขาเดิ้นเอ่ยงกระเท่ี่เร่เพราะหอบอ่ป็กรณ์ข่�มังกรมาเต็ิมอ้อมแขน เส่ื้�อ 

สื้่เที่าติิด้กระด้่มไม่ครบ ป็อยผู้มสื้่นำ�าติาลัที่่�ไม่ได้้หวิ่ชี่�โด่้เด้่ไป็ที่่กที่ิศึที่าง ติาสื้่ฟ้า

เป็ลั่งป็ระกายด้้วิยแผู้นการเลั่นซึ่นที่่�เจ้าติัวิเพิ�งคิด้ได้้หร่อที่ำาลังไป็แลั้วิ (มอร์ริแกน

ไม่อยากร้้วิ่าเป็็นแบบไหนกันแน่)  อาร์จัน เที่ติผู้้้ม่กิริยาที่่าที่างแลัะการแติ่งกาย

ไร้ที่่�ติิเสื้มอเข้าไป็ช่ีวิยฮิอวิ์ที่อร์นถู่ออ่ป็กรณ์ที่่�ใกล้ัติกโด้ยไม่พ้ด้อะไรสื้ักคำา จากนั�น

ก็พยักหน้านิด้ๆ ไป็ที่างเสื้่�อที่่�ติิด้กระด้่มไม่เร่ยบร้อย

คาเด้นซึ่์ แบล็ักเบิร์นเป็็นคนสื้่ด้ที่้ายที่่�มาถู่งในเชี้าวัินน่�  เธอวิิ�งมาถู่งก่อน

เวิลัาแค่ไม่ก่�วิินาที่่  ผู้มเป็่ยสื้่ด้ำาหนาสื้ะบัด้อย้่ด้้านหลััง ขายาวิสื้่นำ�าติาลัซึ่อยถู่�เร็วิ 

เธอมาถู่งติอนติ้้รถูไฟเด้่�ยวิค่อนข้างโที่รมโผู้ลั่มาพร้อมกล่ั่มควัินสื้่ขาวิที่่�ลัอยเป็็น

ที่างยาวิอย้่ด้้านหลััง  ด้้านข้างวิาด้เป็็นสื้ัญลัักษณ์ ว. อันค่้นติากับติัวิเลัข 919 

ผู้้้ที่่�ห้อยออกมานอกป็ระติ้เก่อบคร่�งติัวิค่อค่ณเชี่ยร่ที่่�เป็็นผู้้้ด้้แลัของพวิกเธอ

นั�นเอง 

น่�ค่อรถูไฟบ้านซ่ึ่�งเป็็นที่ั�งพาหนะแลัะบ้านหลัังที่่�สื้องของหน่วิยที่่� 919 แห่ง

สื้มาคมวัินด้รัสื้  ด้้านในม่บ่นแบ็ก เก้าอ่�นวิมเก่าน่วิม เบาะหลัายกอง เติาไม้ฟืนที่่�

จ่ด้อย่้เสื้มอในฤด้้หนาวิ แลัะกระป็่กเซึ่รามิกร้ป็หม่ขั�วิโลักสื้ำาหรับใสื้่ขนมป็ังกรอบ

ที่่�แที่บไม่เคยวิ่างเป็ล่ัาเลัย  น่�เป็็นหน่�งในสื้ถูานที่่�โป็รด้แลัะพ่�นที่่�ผู่้อนคลัายที่่�ส่ื้ด้

แห่งหน่�งในโลักสื้ำาหรับมอร์ริแกน

“อร่ณสื้วิัสื้สื้สื้สื้สื้สื้สื้สื้ด้ิ�!”  ผู้้้ด้้แลัติะโกนพลัางยิ�มกวิ้างแลัะโบกกระด้าษ 

ปึ็กหน่�งมาที่างพวิกเธอ  “สื้ข่สื้นัต์ิวินัสื้ด่้ท้ี่ายของภัาคการเร่ยนนะคนขยนัที่ั�งหลัาย!”
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บที่บาที่ของค่ณเช่ียร่ในฐานะ “ผู้้้ด้้แลั” อย่างเป็็นที่างการของหน่วิยที่่� 919 

นั�นน่าสื้นใจ  เธอเป็็นที่ั�งคนขับรถูไฟแลัะที่่�ป็ร่กษาให้คำาแนะนำา คอยถูางเสื้้นที่าง 

ให้พวิกเธอในชี่วิงห้าป็่แรกของการเป็็นสื้มาชิีกองค์กรที่่�ม่สื้ถูานะส้ื้งสื้่ด้แลัะเข้า

ยากที่่�สื้่ด้  สื้มาคมวิันด้รัสื้ป็ระกอบด้้วิยคนพิเศึษผู้้้ม่ควิามสื้ามารถูพิเศึษ แติ่

สื้่วินใหญ่จมจ่อมอย้่ในโลักพิเศึษของติัวิเองจนไม่ม่เวิลัาสื้นใจสื้มาชิีกลั่าส่ื้ด้ของ

สื้มาคม  หากไม่ม่ผู้้้ด้้แลัคอยชี่วิยเหลั่อ หน่วิยที่่� 919 ก็คงเควิ้งควิ้างจนไป็ติ่อ 

ไม่ถู้กแลั้วิ

ค่ณเชี่ยร่เป็็นคนเด้่ยวิที่่�มอร์ริแกนร้้จักที่่�ที่ำาติัวิได้้สื้มชี่�อ  เธอเหม่อนแสื้ง

อาที่ิติย์บริสื้่ที่ธิ� เหม่อนผู้้าลิันินสื้ะอาด้ เหม่อนบที่เพลังของนกติอนติะวัินติกดิ้น 

เหม่อนขนมป็ังป็ิ้งที่่�สื้่กพอด้่  เธอสื้วิมเสื้่�อผู้้าสื้่ร่้งแลัะม่ที่่วิงที่่างด้งามไร้ที่่�ติิ ผู้ิวิ 

สื้น่ำ�าติาลัเข้มแลัะรอยยิ�มกว้ิาง เม่�อแสื้งส่ื้องผู่้านรมิกลั่ม่ผู้มหยกิสื้ด่้ำาเหม่อนรศัึม่นั�น

ก็ที่ำาให้มอร์ริแกนน่กถู่งนางฟ้า...แติ่มอร์ริแกนไม่ม่วิันพ้ด้อะไรนำ�าเน่าแบบนั�น 

ออกไป็แน่ๆ

ในฐานะผู้้้ใหญ่ที่่�รับหน้าที่่�ด้้แลัพวิกเธอ สื้ิ�งหนึ่ง ที่่�ค่ณเชี่ยร่น่าจะม่ค่อกิริยา

มารยาที่ที่่�ด้่กวิ่าน่�  แติ่หน่วิยที่่� 919 ก็ยังชีอบเธอในแบบที่่�เธอเป็็น

“วิัน! สื้่ด้! ที่้าย!  วัิน! สื้่ด้! ที่้าย!  วัิน! สื้่ด้! ที่้าย!”  เธอที่่องเป็็นจังหวิะ

ขณะเหวิ่�ยงเที่้าออกมานอกป็ระติ้เพ่�อฉลัองก่อนที่่�รถูไฟจะจอด้สื้นิที่ด้้วิยซึ่ำ�า

อานาห์ติะโกนด้้วิยเสื้่ยงหวิาด้หวัิ�น  “ค่ณเชี่ยร่คะ แบบนั�นไม่ป็ลัอด้ภััย 

นะคะ!

ค่ณเชี่ยร่ติอบสื้นองด้้วิยการป็ั้นหน้าให้ด้้ติกใจกลััวิอย่างน่าขัน แขน

แกวิ่งไป็มาเหม่อนจะล้ัม  จากนั�นเธอก็ลั้มลังบนชีานชีาลัาจริงๆ เม่�อรถูไฟหย่ด้

กะที่ันหัน

“ฉันไม่เป็็นไร!”  เธอพ้ด้พลัางกระโด้ด้ลั่กข่�นแลั้วิโค้งคำานับ

เด้็กคนอ่�นๆ  หัวิเราะแลัะป็รบม่อ แติ่อานาห์หันไป็ถูล่ังติาจ้องพวิกเขา 

ที่่ลัะคนด้้วิยใบหน้าที่่�เป็็นสื้่ชีมพ้ เกล่ัยวิผู้มสื้่ที่องแกว่ิงไป็มายกใหญ่  “โอ๊ย ใชี่สื้ิ 

ตลก มากเลัยนะ  แลั้วิใครลั่ะที่่�จะติ้องห้ามเลั่อด้หากเธอล้ัมลังไป็บนรางรถูไฟจน
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กระด้้กหน้าแข้งหักคร่�งน่ะ  ฉันพนันได้้วิ่าพวิกเธอไม่รู้้� ด้้วิยซึ่ำ�าวิ่าจะเข้าเฝืือกขา 

ยังไง”

“นั�นค่อสื้าเหติ่ที่่�เราติ้องม่เธอยังไงลั่ะ อานาห์”  อาร์จันยิ�มให้เธอ แก้ม

ซ่ึ่ด้เซ่ึ่ยวิของเขาบ่�มเป็็นลัักยิ�ม จากนั�นเขาก็ก้มลังชี่วิยค่ณเช่ียร่เก็บกระด้าษที่่�หลั่น

กระจายอย้่ด้้วิยม่อข้างที่่�วิ่าง

“จริงด้้วิย คุณหมีอคาห์โล  ”  แที่ด้เด้่ย แมกเลัาด้์กลั้ามโติพ้ด้เสื้ริมพลัาง

ถูองสื้่ข้างอานาห์จนเธอเก่อบล้ัมควิำ�า  (น่�เป็็นการถูองเบาๆ ติามมาติรฐานของ

แที่ด้เด้่ยจริงๆ แติ่บางครั�งเธอก็ลั่มติัวิวิ่าแรงเยอะขนาด้ไหน) 

อานาห์นิ�วิหน้าขณะย่ด้ติัวิติรง แติ่ด้้เหม่อนไม่โกรธมากนักเพราะแที่ด้เด้่ย

เร่ยกเธอวิ่า “ค่ณหมอ” 

“ค่ณเชี่ยร่ครับ น่�มันอะไรกัน...”  อาร์จันจ้องมองกระด้าษแผู้่นหน่�งพลัาง

ขมวิด้คิ�วิอย่างสื้ับสื้น  “ติารางเร่ยนใหม่หร่อครับ”

“ขอบใจนะอาร์ชี  ชี่วิยสื้่งติ่อให้เพ่�อนๆ ด้้วิยได้้ไหม”  ผู้้้ด้้แลัติอบพลัาง 

กวิักม่อเร่ยกหน่วิยที่่� 919 ข่�นรถูไฟ  “เร็วิเข้า ที่่กคนข่�นรถูไฟได้้แลั้วิ ไม่อย่างนั�น 

เราจะไป็สื้าย  ฟรานซึ่ิสื้ช่ีวิยเอากานำ�าติั�งเติาที่่  ส่ื้วินแลัมก็ส่ื้งกระป็่กขนมปั็งกรอบ

ไป็รอบๆ ด้้วิยนะ”

ฮิอวิ์ที่อร์นมองค่ณเชี่ยร่อย่างง่นงงขณะเธอสื้่งติารางเร่ยนให้เขา  วิันน่�เป็็น 

วิันสื้่ด้ที่้ายของภัาคการเรย่น อ่กที่ั�งติามป็กติิแลั้วิพวิกเขาจะได้้รับติารางเรย่นใหม่

แค่สื้ัป็ด้าห์ลัะครั�งเที่่านั�น  “ค่ณแจกติารางเร่ยนให้เราแลั้วิเม่�อวิันจันที่ร์น่�ครับ ยัง

จำาได้้ไหม”

ฮิอวิ์ที่อร์นทิี่�งติัวิลังนั�งบนบ่นแบ็ก ขณะที่่�มอร์ริแกนนั�งลังบนโซึ่ฟาระหวิ่าง 

คาเด้นซ์ึ่กบัแลัมเบที่พลัางมองติารางเรย่นของติวัิเองไป็ด้้วิย  เท่ี่าที่่�เห็นกด็้เ้หมอ่น 

ติารางเร่ยนที่่�ได้้รับติอนติ้นสัื้ป็ด้าห์ที่่กอย่าง  วัินอังคารม่การอบรมสื้าธิติวิิชีา 

ภาษาผีดิบ วินัพธ่ม่ชีั�นเร่ยนขั�นสื้ง้วิิชีาสงัเกตการเคลือ่น์ทีข่องดาวเคราะห์ ติามด้้วิย 

การเร่ยนที่่�ป็่กติ่กศึาสื้ติร์จารกรรมชีั�นลับห้า วิิชีาการฟูมีฟักและจัดการแหล่งข่าว 

(น่�เป็็นวิชิีาโป็รด้ของมอร์ริแกนในสื้ปั็ด้าห์น่� ป็รากฏว่ิาเธอเก่งเร่�องการเป็็นสื้ายลับั 
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พอสื้มควิร) 

“ฉันจำาได้� อย่้แลั้วิ”  ค่ณเช่ียร่พ้ด้  “ถู่งฉันจะอาย่มากถู่งย่�สิื้บเอ็ด้ป็่แลั้วินะ 

ฮิอวิ์ที่อร์น สื้มองแก่ๆ  น่�ก็ยังยอมให้ฉันลั้วิงคลัังควิามที่รงจำาแห่งอด่้ติอันแสื้น

ยาวินานติั�งส่ื้�วัินก่อนได้้อย่้หรอก”  เธอยิ�มพลัางเลัิกคิ�วิ  “น่�เป็็นติารางเร่ยนใหม่่

โป็รด้สื้ังเกติการเป็ลั่�ยนแป็ลังสื้ำาหรับวิันน่�”

มอร์ริแกนข้ามไป็ด้้ชี่องวัินศึ่กร์แลัะสัื้งเกติเห็นจ่ด้ที่่�เป็ล่ั�ยนไป็ เธอจ่งถูาม

วิ่า  “ค. & บ. ค่ออะไรคะ”

“ฉันก็ม่เหม่อนกัน”  ฮิอวิ์ที่อร์นพ้ด้  “ค. & บ. ที่่�ชีั�นลับสื้อง วิิชีาสื้่ด้ที่้าย

ของวิันน่�”

มะฮิิร์ยกม่อข่�น  “ฉันด้้วิย”

เสื้่ยงพ่มพำาด้ังระงมขณะที่่�นักเร่ยนเป็ร่ยบเที่่ยบติารางเร่ยนกัน จนสื้่ด้ที่้าย

ก็ได้้ร้้วิ่าที่่กคนม่เร่ยนวิิชีาเด้่ยวิกัน  สื้่วินใหญ่ติารางเร่ยนของแติ่ลัะคนจะแติกติ่าง

กันไป็ โด้ยค่ณเชี่ยร่จะออกแบบมันเพ่�อชี่วิยพัฒนาควิามสื้ามารถูพิเศึษแลัะเสื้ริม

จ่ด้อ่อนแบบรายคน  หน่วิยที่่� 919 ไม่ได้้เร่ยนรวิมกันที่ั�งกลั่่มมาสื้องเด้่อนแลั้วิ

“ค่ณเชี่ยร่ครับ ค. & บ. ย่อมาจากอะไรครับ”  ฟรานซึ่ิสื้ ฟิติซึ่์วิิลัเลั่ยมถูาม

ด้้วิยนำ�าเสื้่ยงกังวิลันิด้ๆ  ติาโติสื้่นำ�าติาลัของเขาเบิกกวิ้าง  “ป็้าเฮิสื้เติอร์ร้้เร่�องน่�

หร่อเป็ลั่า  ป็้าบอกวิ่าถู้าม่การเป็ล่ั�ยนแป็ลังติารางเร่ยนของผู้มก็ติ้องให้ป็้าเป็็น

คนอน่มัติินะครับ” 

มอร์ริแกนเลิักคิ�วิมองฮิอวิ์ที่อร์นผู้้้ที่ำาหน้าเบ่�ยวิติอบเธอ  ครอบครัวิของ 

ฟรานซิึ่สื้อย้่ในสื้มาคมวิันด้รัสื้มาแลั้วิหลัายร่่นทัี่�งติระก้ลัฝืั�งพ่อแลัะติระก้ลัฝืั�งแม ่

ซ่ึ่�งก็ค่อติระก้ลัฟิติซึ่์วิิลัเล่ัยมที่่�โด้่งด้ังแลัะติระก้ลัอะคินเฟนวิาที่่�น่านับถู่อนั�นเอง 

ผู้้้อ่ป็ถูัมภั์หร่อสื้มาชีิกสื้มาคมผู้้้เสื้นอชี่�อฟรานซึ่ิสื้ให้เข้าสื้มาคมแลัะม่เด้ิมพันกับ

การศึ่กษาของเขาก็ค่อป็้าจากติระก้ลัฝืั�งพ่อ เฮิสื้เติอร์ ฟิติซึ่์วิิลัเลั่ยม  เธอเข้มงวิด้

มากแลัะเป็็นผู้้้หญิงที่่�น่ารำาคาญไม่น้อยในสื้ายติาของมอร์ริแกน

“แล้ัวิป้็ากห้็ามผู้มที่ำาอะไรที่่�อาจเป็็นอันติรายต่ิอฆานป็ระสื้าที่ด้้วิย”  ฟรานซิึ่สื้ 

พ้ด้ติ่อ
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“นายเป็็นโรคป็ระสื้าที่เหรอ”  แที่ด้เด้่ยถูาม

“ฉันหมายถู่งจม้กน่ะ”  เขาอธิบาย  “อะไรเลั่า  อย่าหัวิเราะสื้ิ  ป็ระสื้าที่ 

รับกลัิ�นที่่�ด้่เป็็นค่ณสื้มบัติิสื้ำาคัญที่่�สื้่ด้ของพ่อครัวินะ”  เขาพ้ด้พลัางกด้ป็ลัายจม้ก

สื้่นำ�าติาลัอ่อนที่่�ม่กระบางๆ

“ไม่ติ้องห่วิงเร่�องจม้กของเธอหรอก”  ค่ณเชี่ยร่บอกพร้อมกับยิ�มนิด้ๆ

อย่างลั่กลัับ  “แติ่ฉันบอกเธอไม่ได้้วิ่ามันค่ออะไร”

ใบหน้าที่่�กระติ่อร่อร้นทัี่�งเก้าเงยข่�นมองเธอ ควิามสื้นใจถู้กป็ล่ักข่�นมา

ที่ันที่่ 

ฮิอวิ์ที่อร์นนั�งหลัังติรง  “มันค่อ...การควิบแลัะ เอ่อ...บอกอะไรสัื้กอย่าง 

ใชี่ไหม”

“ไม่ใชี่ แติ่ก็เด้าได้้ด้่”

“ค่บคลัานแลัะบ่กจ้ ่โจม!”  แที่ด้เด้่ยพ้ด้  เธอบิด้ผู้มยาวิส่ื้แด้งเป็็นมวิย 

บนศึ่รษะแลั้วิม้วินแขนเสื้่�อสื้่เที่าราวิกับเติรย่มพร้อมติ่อสื้้้  “เราจะได้้เร่ยนร้้เที่คนิค

การติ่อสื้้้ใชี่ไหมคะ  ถึงเวลาเสียที ”

“เคร่�องแติ่งกายแลัะบที่ลัะครใชี่ไหมครับ”  มะฮิิร์เด้าบ้าง

“อ้้วิ!  คอกแมวิแลัะบ้านหมาแน่เลัย!”  อานาห์ติบม่อพลัางเด้้งติัวิข่�นลัง

บนเบาะ  “เราจะได้้เลั่นกับหมาแมวิใชี่ไหมคะ”

ค่ณเชี่ยร่หัวิเราะเม่�อได้้ยินเธอพ้ด้แบบน่�  “เป็็นควิามคิด้ที่่�น่ารักจริงเชี่ยวิ

อานาห์ แติ่ไม่ใชี่หรอกจ้ะ”  เธอยกม่อข่�นให้ที่่กคนเง่ยบ  “ที่่กคนชี่วิยหย่ด้เด้ากัน

ได้้แลั้วิ  ฉันติ้องป็ิด้ป็ากเง่ยบ ไม่ใจอ่อนแน่” 

อานาห์ไหล่ัติกด้้วิยควิามผู้ดิ้หวิงั จากนั�นเธอกส่็ื้งกระป็ก่ขนมปั็งกรอบต่ิอไป็

ให้มะฮิร์ิ

“เลฟ’เซลาห์”  เขาพด้้ขอบคณ่เป็็นภัาษาจาฮิาลัาน ซ่ึ่�งเป็็นหน่�งในสื้ามสื้บิแป็ด้ 

ภัาษาที่่�เขาพ้ด้ได้้คลั่องเหม่อนเจ้าของภัาษา  ชี่วิงที่่�ผู้่านมาเขาสื้อนสิื้�งที่่�มองวิ่า 

“สื้ำาคัญ” ในภัาษาโป็รด้ของตัิวิเองให้เพ่�อนๆในหน่วิยด้้วิย  สื้่วินใหญ่ก็เป็็นวิิธ่

ถูามที่าง คำาที่่�แป็ลัว่ิาได้�โปรู้ด้ แลัะขอบคณุ คำาด่้า แลัะคำาหยาบ  (มอร์ริแกนสื้งัเกติ
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วิ่าเขาสื้อนคำาหยาบเยอะกวิ่าอย่างอ่�น แติ่ก็อาจเป็็นเพราะฮิอวิ์ที่อร์นเซึ่้าซ่ึ่�ไม่เลัิก

ด้้วิย) 

“ฮชิ ฟา ราห์ลมิี”  คอ่คำาติอบอย่างบ่�งติง่จากอานาห์ขณะกดั้ขนมปั็งกรอบ

มะฮิิร์เงยหน้าข่�นมองเธออย่างติกติะลั่งป็นขำา ส่ื้วินมอร์ริแกนก็นั�งอ้าป็าก

ค้าง

“อะไร”  อานาห์พ้ด้ที่ั�งที่่�ป็ากยังเติ็มไป็ด้้วิยคร่มคัสื้ติาร์ด้

“ถู้าเธอติั�งใจจะพ้ด้ว่ิา ‘ด้้วิยควิามยินด่้’ ลัะก็ ขอบอกว่ิาไม่ใชี่เลัย”  มะฮิิร์

พ้ด้ขณะพยายามกลัั�นหัวิเราะ แติ่ก็กลัั�นไม่สื้ำาเร็จ 

“โอ๊ะ เธอก็รู้้� วิ่าฉันไม่เก่งภัาษา”  อานาห์ที่ำาเสื้่ยงฮิ่ด้ฮัิด้แบบไม่ได้้ด้ังใจ 

“ที่่�ฉันพ้ด้ไป็แป็ลัวิ่าอะไรเหรอ”

  มะฮิิร์ ฮิอวิ์ที่อร์น แลัะแที่ด้เด้่ยติะโกนคำาแป็ลัที่่�เป็็นคำาหยาบพร้อมกัน

อย่างร่าเริง  ใบหน้าของอานาห์แด้งกำ�า ค่ณเชี่ยร่ด้้ติกใจ แลัะคนที่่�เหลั่อในหน่วิย

ก็หัวิเราะคิกคักไม่หย่ด้ติลัอด้ที่างจนถู่งสื้มาคมวิันด้รัสื้

ชี่างเป็็นเร่�องยากที่่�ต้ิองออกจากควิามอบอ่่นแสื้นสื้บายของรถูไฟบ้าน
เม่�อถู่งสื้ถูาน่พราวิด์้ฟ่ติ  หน่วิยที่่� 919 ย่นจับกล่่ัมกันสื้้้สื้ายลัมพลัางโบกม่อลัา

ค่ณเชี่ยร่ จากนั�นก็วิิ�งไป็หาที่่�กำาบังในป็่าคร�ำาครวิญ

สื้มาวิันหร่อสื้มาคมวิันด้รัสื้ม่พ่�นที่่�หน่�งร้อยเอเคอร์อย้่ใจกลัางเนเวิอร์มัวิร์ 

ที่่�น่�เข้าสื้้่ฤด้้หนาวิเร็วิกวิ่าบริเวิณนอกกำาแพง  อากาศึในพ่�นที่่�สื้มาคมหนาวิจัด้มา

หลัายสัื้ป็ด้าห์แลั้วิ ถู่งขั�นที่ำาให้นำ�าม้กที่่�ไหลัจากจม้กเย่อกแข็งได้้  ป็รากฏการณ์

ภั้มิอากาศึแบบสื้มาวิันที่่�แสื้นลั่กลัับน่�ที่ำาให้วิันฝืนโป็รยในเนเวิอร์มัวิร์กลัายเป็็น

วิันฝืนเที่กระหนำ�าแลัะลั้กเห็บติกในบริเวิณสื้มาคมได้้เลัย

อันที่่�จริงไม่วิ่าภั้มิอากาศึภัายนอกสื้มาวัินจะเป็็นอย่างไร ภั้มิอากาศึ

ภัายในก็จะมีากกว่าน์ั้น์ นิด้หน่อยเสื้มอ  หากเกิด้พาย่ไม่แรงนักในเนเวิอร์มัวิร์ 



14

ที่้องฟ้าเหน่อสื้มาวิันก็จะด้ำาที่ะม่นแลัะม่ฟ้าแลับแป็ลับป็ลัาบเหม่อนไฟด้ิสื้โก ใคร

ออกไป็เด้ินในที่่�โลั่งก็อาจเสื้่�ยงโด้นฟ้าผู้่าได้้

วิันน่�พวิกเธอหนาวิไป็ถู่งกระด้้ก แติ่ก็ยังพอที่นไหวิเพราะม่แสื้งอาทิี่ติย์

อ่อนจางในฤด้้หนาวิเข้ามาช่ีวิย  แถูมอ่กไม่นานบที่เร่ยนส่ื้ด้ท้ี่ายก็จะจบลังแลั้วิ 

เด็้กๆจะได้้ไป็จากสื้มาวิันเป็็นเวิลัาสื้องสื้ัป็ด้าห์เพ่�อฉลัองเที่ศึกาลั  มอร์ริแกน

แที่บรอไม่ไหวิ  ไม่ม่ที่่�ไหนเหม่อนบ้านของเธอค่อโรงแรมด้ิวิเคเล่ัยนในชี่วิง

คริสื้ติ์มาสื้  เธอฝืันถู่งเอกก์น็อก ห่านย่าง แลัะขนมรัมบอลัชี็อกโกแลัติเคร่�องเที่ศึ

มาติลัอด้ฤด้้หนาวิ

หน่วิยที่่� 919 พยายามหาอะไรที่ำาเพ่�อให้ลั่มควิามหนาวิด้้วิยการเด้าไป็

เร่�อยๆ วิ่า ค. & บ. ค่ออะไรติลัอด้การเด้ินอันยาวิไกลัไป็ยังบ้านพราวิด้์ฟ่ติ

“อ้ว้ิ เป็็นไป็ได้้ไหมวิา่คอ่คดิ้ค้นแลัะบรรเจดิ้”  ใบหน้าของฮิอวิท์ี่อร์นด้ร่้าเริง

ข่�นมาที่ันที่่  “บางที่่พวิกเขาอาจคิด้จะเป็ลั่�ยนเราเป็็นเทพผู้บริริเจิดเฉิดฉัน”

“หร่อคร่กคร่�นแลัะบรรเลัง”  แลัมวิ่า

“หร่อเครป็แลัะบรั�นด้่”  ฟรานซึ่ิสื้วิ่า

ที่่กคนหล่ัด้ขำาเม่�อได้้ฟังการเด้าลั่าสื้่ด้ที่่�เต็ิมไป็ด้้วิยควิามหวัิงน่� แติ่ถู่งแม้

ม่เสื้่ยงหัวิเราะดั้งลัั�น มอร์ริแกนก็ยังได้้ยินเสื้่ยงใครบางคนกระซิึ่บอย่างรังเก่ยจวิ่า 

วัน์เดอร์สมีิท เม่�อกลั่่มนักเร่ยนร่่นพ่�เด้ินแซึ่งพวิกเธอไป็ติามที่างในป็่า

ติอนน่�เธอชีินแลั้วิ แติ่ก็ยังอด้ผู้งะไม่ได้้อย่้ด้่  ควิามลัับของเธอถู้กเป็ิด้เผู้ย

ให้คนที่ั�งสื้มาคมได้้รับร้้มาเก่อบสื้องเด้่อนแลั้วิ  บางครั�งเม่�อมอร์ริแกนติ้องการ

ควิามกล้ัา เธอก็จะน่กถู่งคำาพ้ด้ของผู้้้อาวิ่โสื้ควิินน์ในติอนนั�นที่่�ว่ิา เธออาจเป็น์ 

วัน์เดอร์สมีิท แต่น์ับจากวัน์น์ี้เป็น์ต้น์ไปเธอคือวัน์เดอร์สมีิทของเรา

คนสื้่วินใหญ่ที่่�สื้มาวิันใจด้่แลัะม่สื้ามัญสื้ำาน่กพอจะเชี่�อฟังสื้ภัาอาวิ่โสื้

สื้้งสื้่ด้แลัะยอมรับมอร์ริแกนเป็็นพวิกเด้่ยวิกัน ติ่อให้น่กกลััวิที่่�ม่ “ตัิวิอันติราย” มา

อย่้ด้้วิยก็ติาม  แติ่ก็ม่บางคนที่่�ใชี้ที่่กโอกาสื้เพ่�อที่ำาให้เธอร้้ส่ื้กไม่เป็็นที่่�ต้ิองการ 

แติ่ที่วิ่านั�นก็ไม่สื้ำาคัญนัก  มอร์ริแกนเคยชีินกับการเมินเสื้่ยงกระซิึ่บแลัะสื้ายติา

ป็ระสื้งค์ร้ายเหล่ัานั�นแล้ัวิ  การที่่�ร้้ว่ิาม่เพ่�อนๆ ในหน่วิยคอยระวิังหลัังให้ก็ช่ีวิยได้้
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มาก  ในชี่วิงป็่ที่่�ผู้่านมาควิามจงรักภัักด้่ของหน่วิยที่่� 919 ได้้ผู้่านบที่ที่ด้สื้อบจน 

ถู่งข่ด้สื้่ด้  ม่ชี่วิงเวิลัาหน่�งที่่�มอร์ริแกนร้้สื้่กวิ่าเธอคงติ้องเป็็นคนนอกติลัอด้ไป็ แติ่

ติอนน่�เธอรู้้� แลั้วิวิ่าเธอเป็็นสื้่วินหน่�งของหน่วิย

คาเด้นซ์ึ่ก็ได้้ยินเสื้่ยงกระซึ่ิบนั�นเชี่นกัน  เธอสื้วินออกไป็ทัี่นที่่วิ่า  “กัด้ลิั�น 

ติัวิเองซึ่ะ”  แลั้วิวิินาที่่ต่ิอมาก็ม่เสื้่ยงร้องด้้วิยควิามเจ็บป็วิด้แลัะเสื้่ยงอ้้อ่�ดั้งวิ่า 

“โอ๊ย!” เม่�อคนที่่�กระซิึ่บที่ำาติามคำาสื้ั�งนั�น  คาเด้นซึ่์ส่ื้งยิ�มให้มอร์ริแกนผู้้้อย่้ด้้าน

ข้าง  เธอก็เลัยยิ�มติอบอย่างขอบค่ณแลัะอด้สื้ะใจเล็กๆ  ไม่ได้้  การม่เพ่�อนเป็็น 

ผู้้้สื้ะกด้จิติก็ด้่เหม่อนกัน

“ฉนัเห็นนะคาเด้นซ์ึ่”  อานาห์พด้้เบาๆ ขณะเด้นิข่�นมาอย้ข้่างพวิกเธอ  “เธอ 

ก็ร้้วิ่าเราไม่ควิรใชี้ที่่เด้็ด้กับนักเร่ยนคนอ่�น”

คาเด้นซึ่์ครางแลั้วิกลัอกติา  “สื้่วินเธอ ก็ไม่ควิรที่ำาตัิวิเป็็นเด็้กข่�แงน่าเบ่�อที่่�

คอยสื้ั�งการที่่กคน แติ่เธอก็ยังที่ำาติัวิแบบนั�นใชี่ไหมลั่ะ” 

อานาห์ถูล่ังติาใสื้่คาเด้นซึ่์  “ถู้าข่นเธอยังที่ำาแบบนั�นอ่กลัะก็ ฉันจะฟ้อง 

คร้ใหญ่หญิงของเธอ”

พออานาห์เด้นิกระที่บ่เท้ี่านำาหน้าไป็แล้ัวิ คาเด้นซ์ึ่กพ็ด้้เบาๆ กบัมอร์ริแกน

วิ่า  “ฉันชีอบติอนที่่�เธอจำาฉันไม่ได้้มากกวิ่าแฮิะ”

ถู้าอานาห์คิด้จะไป็ฟ้องคร้ใหญ่หญิงผู้้้น่ากลััวิแห่งโรงเร่ยนศึาสื้ติร์ล่ั�ลัับ
จรู้ิงๆ ก็คงไม่ใชี่เร่�องง่ายแน่  มอร์ริแกนพยายามหาโอกาสื้พ้ด้ค่ยกับค่ณนาย

เมอร์กาที่รอยด้์มาหลัายสื้ัป็ด้าห์แลั้วิแติ่ก็ไม่เคยที่ำาสื้ำาเร็จ  ที่่กครั�งที่่�เธอเห็น

ค่ณนายเมอร์กาที่รอยด้์ในโถูงที่างเด้ินบ้านพราวิด้์ฟ่ติก็เหม่อนฝ่ืายนั�นหายติัวิ

ไป็ในกลั่่มคนเสื้่ยก่อนที่่กที่่ หร่อแย่กวิ่านั�นค่อจ้่ๆก็กลัายร่างเป็็นค่ณเด้่ยร์บอร์น

ผู้้้แสื้นด้่หร่อคร้ใหญ่แห่งโรงเร่ยนศึาสื้ติร์ที่ั�วิไป็ที่่�เป็็นอ่กร่างของเธอไป็เสื้่ยเฉยๆ

เหติ่การณ์ที่ำานองน่�เกิด้บ่อยมากในชี่วิงหลััง จนมอร์ริแกนเริ�มสื้งสื้ัยว่ิาค่ณนาย 
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เมอร์กาที่รอยด์้จงใจหน่หน้าเธอ...หร่อค่ณเด่้ยร์บอร์นอาจพยายามเข้ามาก้าวิก่าย

เม่�อป็ระมาณหกสื้ัป็ด้าห์ก่อน มอร์ริแกนยังเป็็นนักเร่ยนแขนเสื้่�อเที่า 

ของโรงเร่ยนศึาสื้ติร์ที่ั�วิไป็ เชี่นเด้่ยวิกับฮิอวิ์ที่อร์น อานาห์ มะฮิิร์ อาร์ชี ฟรานซึ่ิสื้ 

แลัะแที่ด้เด้่ย  โรงเร่ยนศึาสื้ติร์ที่ั�วิไป็ภัายใติ้การนำาของคร้ใหญ่หญิงดั้ลัซิึ่เน่ย 

เด้่ยร์บอร์นเป็็นสื้ายการศึ่กษาหน่�งในสื้องสื้ายหลัักของสื้มาคมวัินด้รัสื้แลัะเป็็น

สื้ายที่่�ใหญ่กวิ่า ป็ระกอบด้้วิยสื้ามภัาควิิชีาค่อภัาควิิชีาป็ฏิบัติิที่่�ชีั�นลับสื้าม ภัาค

วิิชีามน่ษยศึาสื้ติร์ที่่�ชีั�นลับสื้่� แลัะภัาควิิชีาที่้าที่ายที่่�ชีั�นลับห้า

โรงเร่ยนศึาสื้ติร์ล่ั�ลัับม่นักเร่ยนน้อยกวิ่ามาก แติ่ก็ม่พ่�นที่่�ของติัวิเองถู่ง 

สื้ามชัี�นใติ้ดิ้นที่่�อย้ ่ลั่กลังไป็ใติ้อาคารอิฐแด้งห้าชัี�นของบ้านพราวิด้์ฟ่ติ แลัะ 

เข้าออกได้้เฉพาะนักเร่ยนศึาสื้ติร์ลั่�ลัับเที่่านั�น

พ่�นที่่�ของโรงเร่ยนศึาสื้ติร์ลั่�ลัับนั�นเด้ินที่างได้้ยากกวิ่าพ่�นที่่�อันเป็็นระเบ่ยบ

เร่ยบร้อยของโรงเร่ยนศึาสื้ติร์ที่ั�วิไป็  ที่่�นั�นไม่ได้้แบ่งเป็็นสื้ามภัาควิิชีา แติ่แบ่งเป็็น 

ชี่มน่ม การอบรมสื้าธิติ คลัับ ห้องที่ด้ลัอง ชี่มชีนย่อยลัับสื้่ด้ยอด้ แลัะสื้มาคม

ลัับสุด้ ยอด้จำานวินนับไม่ถู้วิน ซ่ึ่�งแติ่ลัะแห่งก็อ่ที่ิศึให้ควิามลัับอันหลัากหลัาย 

แติ่ด้้เหม่อนไม่ม่แห่งไหนยอมรับวิ่ากลั่่มติัวิเองหร่อกล่ั่มอ่�นม่ติัวิติน  ในโรงเร่ยน

ศึาสื้ติร์ล่ั�ลัับม่ป็ระติ้ป็ิด้ล็ัอกแลัะคำาถูามไร้คำาติอบมากมาย แติ่ในชี่วิงหกสัื้ป็ด้าห์

ที่่�ผู้่านมานั�นมอร์ริแกนได้้เร่ยนร้้ที่่�จะไป็ติามสื้ถูานที่่�ที่่�ระบ่ไวิ้ในติารางเร่ยน 

โด้ยไม่วิ่อกแวิ่กไป็ที่่�อ่�น อย่างเชี่นไม่เดิ้นไป็ติามโถูงที่างเดิ้นกลัางหมอกลั่กลัับซ่ึ่�ง

เม่�อวิันก่อนยังไม่ม่  การออกนอกเสื้้นที่างเชี่นนั�นรับป็ระกันได้้วิ่าจะที่ำาให้ไป็เร่ยน

สื้ายแน่ๆ

เด้่ยร์บอร์นโกรธมีาก เม่�อร้้วิ่าเมอร์กาที่รอยด้์ย้ายมอร์ริแกนจากโรงเร่ยน

ศึาสื้ติร์ที่ั�วิไป็ไป็อย้โ่รงเรย่นศึาสื้ติร์ล่ั�ลับั  แน่นอนวิา่ไม่ใชีเ่พราะเธอชีอบมอร์ริแกน 

ควิามจริงแลั้วิติรงข้ามด้้วิยซึ่ำ�า  เด้่ยร์บอร์นไม่คิด้วิ่ามอร์ริแกนควิรอย้่ในสื้มาคม

วินัด้รัสื้  เธอที่นไม่ได้้ที่่�จะป็ล่ัอยให้มอร์ริแกนได้้เร่ยนร้้อะไรมากกว่ิาควิามร้้พ่�นฐาน

ขั�นติำ�าสื้่ด้  มอร์ริแกนไม่แป็ลักใจเลัยหากคร้ใหญ่หญิงผู้มส่ื้เงินผู้้้แสื้นเย็นชีาจะ 

วิางแผู้นบ่อนที่ำาลัายการศึ่กษาของเธออย่างเง่ยบๆ



17

“เธอคิด้มากไป็แลั้วิ”  คาเด้นซึ่์พ้ด้เม่�อมอร์ริแกนเอ่ยถู่งเร่�องน่�ในบ่าย 

วิันนั�น  พวิกเธอเติร่รอแลัมอย้ใ่นโถูงที่างเด้นิที่่�ชีั�นลับเจ็ด้เพ่�อจะได้้ไป็เข้าเรย่นวิิชีา

สื้่ด้ที่้ายของภัาคการเร่ยนด้้วิยกัน  “วิ่าแติ่เธออยาก พ้ด้กับเมอร์กาที่รอยด้์ที่ำาไม

กัน  ฉันเองพยายามเลั่�ยงให้มากที่่�สื้่ด้ด้้วิยซึ่ำ�า” 

มอร์ริแกนพบวิ่าคนส่วนใหญ่่ พยายามหลั่กเลั่�ยงค่ณนายเมอร์กาที่รอยด้์ 

ให้มากที่่�สื้ด่้ แถูมพวิกเขายงัมเ่หติผู่้ลัที่่�ด้เ่สื้ย่ด้้วิย...แต่ิมอร์ริแกนกย็งัชีอบคณ่นาย 

เมอร์กาที่รอยด้์มากกวิ่าค่ณเด้่ยร์บอร์นอย้่ด้่

“ด้้น่�สื้ิ”  เธอถูอนใจแลั้วิย่�นติารางเร่ยนพลัางชี่�ไป็ยังวิิชีาเร่ยนชี่วิงเชี้า “ม่อง

อน์าคต ค้น์หาสัตว์รับใช้  สื้่วินเม่�อวิานก็วิิชีาเปิดฉากสน์ทน์ากับคน์ตาย ”

“เธอบอกวิ่าชีอบวิิชีานั�นน่�นา!  เธอชีอบเร่�องน่ากลััวิ”

“ใชี่”  มอร์ริแกนยอมรับ  “ฉันชอบจริงๆ นั�นแหลัะ แติ่ฉันไม่ร้ ้วิ่าที่ำาไม 

เมอร์กาที่รอยด์้ให้ฉันเร่ยนวิิชีาป็ระหลัาด้เหล่ัาน่�ที่ั�งที่่�เธอเองเป็็นคนบอกว่ิาฉัน

ควิรเร่ยน...”  มอร์ริแกนชีะงักพลัางกวิาด้ติามองไป็รอบๆ เพ่�อให้แน่ใจว่ิาไม่ม่ 

ใครอ่�นได้้ยิน  เธอพ้ด้เบาลังอ่กหน่อย  “...ศาสตร์หายน์ะ ”

สื้่หน้าอ่ด้อัด้ป็รากฏบนใบหน้าของคาเด้นซึ่์แวิบหน่�ง  เธอร้้จักศึาสื้ติร์

หายนะมากพอๆกับมอร์ริแกน ซึ่่�งก็ค่อไม่มากนัก 

มอร์ริแกนร้้วิ่าศึาสื้ติร์หายนะเป็็นเคร่�องม่อของผู้้้ได้้ชี่�อวิ่าเป็็น “วัินเด้อร์- 

สื้มิที่ผู้้้บรรลั่” แลัะเธอต้ิองเร่ยนวิิธ่ใช้ีมันหากอยากเข้าใจว่ิาการเป็น  วิันเด้อร์สื้มิที่

ค่ออะไรกันแน่  มอร์ริแกนเก็บติกข้อม้ลัได้้บ้างเลั็กน้อยแลัะแอบฝึืกด้้วิยติัวิเอง 

แติ่ม่คนเพ่ยงคนเด้่ยวิในอาณาจักรที่่�ใชี้ศึาสื้ติร์หายนะได้้อย่างแที่้จริง...แลัะการม่

บางอย่างที่่�สื้ำาคัญมากเหม่อนกับเขา ก็ไม่ใชี่ควิามร้้สื้่กที่่�ด้่เลัยจริงๆ 

“ฉันก็แค่ร้้สื้่กวิ่า...ฉันไม่ใชี่คนที่รงสื้ักหน่อย!”  มอร์ริแกนพ้ด้ติ่อ  “ไม่ใชี่ 

ผู้้้ที่ำานาย หร่อผู้้้วิิเศึษ หร่อแม่มด้ หร่อ...”

“ใชี่ ฉันร้ ้วิ่าเธอเป็็นวิันเด้อร์สื้มิที่ผู้้้ยิ�งใหญ่  เลัิกโวิยวิายได้้แลั้วิเพ่�อน” 

คาเด้นซึ่์ติอบเบาๆ  เธอสื้ังเกติเห็นแลัมเบที่โผู้ลั่มาจากห้องเร่ยนการที่ำาสื้มาธิ

แบบลั่วิงพ้นในสื้ภัาพเหม่อลัอยเชี่นเคย ก็เลัยโบกม่อเร่ยก
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นักเร่ยนในโรงเร่ยนศึาสื้ติร์ลั่�ลัับม่ไม่มากเที่่านักเร่ยนในโรงเร่ยนศึาสื้ติร์

ที่ั�วิไป็ แติ่เม่�อรวิมผู้้้สื้อน บัณฑิิติ นักวิิชีาการ นักวิิจัย รวิมถู่งสื้มาชีิกผู้้้มาเย่อน

จากสื้ภัาเวิที่มนติร์หลัวิง สื้หพันธ์สื้ิ�งลั่�ลัับ แลัะพันธมิติรชี่มน่มแม่มด้แห่งเนเวิอร์- 

มัวิร์ก็ที่ำาให้โถูงที่างเด้ินในโรงเร่ยนศึาสื้ติร์ลั่�ลัับพล่ักพลั่านเป็็นป็กติิ  วิันน่�มัน 

เติ็มไป็ด้้วิยนักเร่ยนร่่นเลั็กแลัะร่่นใหญ่ผู้้้ฉลัองวิันสื้่ด้ที่้ายของภัาคการเร่ยนใน 

แบบที่่�ส่ื้วินใหญ่โด้นห้ามอย่างเข้มงวิด้ไม่ให้ที่ำานอกโรงเร่ยนศึาสื้ติร์ลั่�ลัับ  นักเร่ยน 

ผู้้้เชี่�ยวิชีาญภัาพลัวิงติาฝืึกที่ักษะของพวิกเขาที่่�ไหนก็ได้้ในสื้มาวัิน เพราะภัาพ 

ลัวิงติาเป็็นสิื้�งที่่�เมอร์กาที่รอยด้์เร่ยกวิ่า “ลั้กเลั่นไร้พิษภััยน่าเบ่�อ”  (มอร์ริแกน 

คิด้วิ่าอิสื้รภัาพน่�เสื้่ยเป็ลั่าโด้ยแที่้ เพราะสื้่วินใหญ่พวิกน่�ใชี้ภัาพลัวิงติาเพ่�อที่ำาให ้

คนอ่�นขยะแขยงเลั่นเที่่านั�น อย่างสื้ร้างภัาพข่�หมาป็ลัอมแลัะหน้วิิ�งไป็ติาม 

โถูงที่างเด้ิน  แม้แติ่ฮิอวิ์ที่อร์นผู้้้ชีอบแกลั้งคนยังไม่ป็ระที่ับใจกับควิามพยายาม

ของพวิกเขา โด้ยบอกวิ่าคนเหลั่านั�น “ไร้จินตินาการขั�นสื้่ด้”)

แติ่ถู้านักเร่ยนร่่นเลั็กถู้กจับได้้วิ่าฝึืกบางอย่าง เชี่น เวิที่มนติร์หร่อคาถูา 

ที่่�ไหนก็ติามนอกพ่�นที่่�โรงเร่ยนศึาสื้ติร์ลั่�ลัับ ก็เก่อบมั�นใจได้้เลัยวิ่าพวิกเขาติ้อง 

สื้ำาน่กเสื้่ยใจแน่  วิิธ่ลังโที่ษที่่�เมอร์กาที่รอยด์้ชีอบใช้ีนั�นรวิมถู่งการติัด้แขนเสื้่�อโค้ติ 

ฤด้้หนาวิ โกนคิ�วิ แลัะจับมัด้ข้อเที่้าห้อยศึ่รษะข้างสื้ะพานคนข้ามเหน่อสื้ถูาน่

พราวิด้์ฟ่ติ

ที่วิ่าในโถูงที่างเด้ินของโรงเร่ยนศึาสื้ติร์ลั่�ลัับนั�นที่่กอย่างลั้วินที่ำาได้้หมด้

บ่ายวิันน่�ม่การฉลัองวัินสื้่ด้ที่้ายของภัาคการเร่ยนแบบป็ระหลัาด้อย้่ 

สื้ักหน่อย  นักเร่ยนเวิที่มนติร์กลั่่มหน่�งขโมยกลั่องใสื้่ยานำ�าไร้ฉลัากมาจากป็่กติ่ก

ศึาสื้ติร์คาถูาแลัะกำาลัังเขย่าขวิด้ที่้าที่ายกันแลัะกันให้ด้่�มยา จากนั�นก็ร้องลัั�นกับ

ผู้ลัลััพธ์ที่่�เกิด้ข่�น ซ่ึ่�งม่ที่ั�งเสื้่ยงหัวิเราะแลัะเสื้่ยงร้องด้้วิยควิามเจ็บป็วิด้  คนหน่�ง

คอแที่บไหม้เพราะพ่นไอนำ�าร้อนจัด้อย้่นานหน่�งนาที่่เติ็ม คนหน่�งเสื้้นเลั่อด้ฝือย 

ในติาแติกหมด้ที่่กเสื้้น แลัะอ่กคนติกหลั่มรักแบบล่ักลัำ�าจนออกนอกหน้ากับ 

วิัติถู่ไร้ชี่วิิติชีิ�นแรกที่่�เห็น...นั�นค่อถูังด้ับเพลัิง

“แลัม เรู้็วหน่อย ได้้ไหม”  คาเด้นซึ่์ครางเม่�อเห็นเพ่�อนยังเดิ้นที่อด้น่องอย้่
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ห่างไป็ด้้านหลัังหลัายเมติร

“หย่ด้”  แลัมพด้้พลัางยกม่อข้างหน่�งข่�น  ที่ั�งมอร์รแิกนแลัะคาเด้นซ์ึ่หย่ด้นิ�ง

ที่ันที่่ก่อนถู่งจ่ด้ติัด้ของที่างเด้ินสื้ายยาวิสื้องสื้าย

แลัมเป็็นผู้้้ที่ำานายระยะสื้ั�นที่่�ม่พรสื้วิรรค์...นั�นหมายควิามวิ่าเธอมองเห็น 

อนาคติ แต่ิเป็็นอนาคติทีก่�าลงัจะเกดิข้ึน์ เท่ี่านั�น  อย่างมากกร้้็ล่ัวิงหน้าแค่คร่้เด้ย่วิ 

ติอนน่�หน่วิยที่่� 919 ร้้แล้ัวิว่ิาการเชี่�อคำาเติ่อนของแลัมมักช่ีวิยให้พวิกเขาหลั่กเลั่�ยง

หายนะเลั็กๆน้อยๆได้้ อย่างการเด้ินสื้ะด้่ด้หร่อโด้นชีาหกใสื้่  บางครั�งก็อาจช่ีวิย

ชี่วิิติได้้ด้้วิยซึ่ำ�า เหม่อนที่่�มอร์ริแกนได้้เร่ยนร้้ในค่นแฮิลัโลัว์ิมาสื้ที่่�ผู่้านมา  ติอนนั�น

เธอติ่ควิามคำาที่ำานายป็ริศึนาของแลัมแลัะป็ิด้ติลัาด้ผู่้ผู้ิด้กฎหมายได้้สื้ำาเร็จก่อนที่่�

คาเด้นซึ่์กับแลัมจะโด้นป็ระม้ลัขายให้ผู้้้เสื้นอราคาสื้้งสื้่ด้

ถู้ามอร์ริแกนคิด้ไม่ทัี่น ใครบางคนก็คงจ่ายเงินก้อนโติเพ่�อขโมยที่่เด็้ด้ของ

คาเด้นซึ่์ไป็เก่อบจะแน่นอน...แติ่ชีะติากรรมของแลัมอาจเลัวิร้ายยิ�งกวิ่านั�นมาก 

เพราะวิ่าเพ่�อนของพวิกเธอที่่�ช่ี�อ แลมีเบท อะมีารา นั�นแที่้จริงแลั้วิค่อเจ้าหญิง 

ลัาม่ยา เบที่าร่ อามาติ่ รา สื้มาชีิกราชีวิงศึ์รา จากซึ่ิลัก์แลันสื้์ในรัฐฟาร์อ่สื้ติ์แซึ่ง 

เธอลัักลัอบเข้ามาในรัฐอิสื้ระอย่างผู้ิด้กฎหมายจากสื้าธารณรัฐวิินเที่อร์ซ่ึ่เพ่�อ

ที่ด้สื้อบเข้าสื้มาคมวิันด้รัสื้เชี่นเด้่ยวิกับมอร์ริแกน  แติ่สื้ิ�งที่่�ติ่างจากมอร์ริแกนค่อ

ครอบครัวิของแลัมร้้ถู่งแผู้นการน่� แลัะถู้าเร่�องที่่�พวิกเขาที่รยศึต่ิอพรรควิินเที่อร์ซ่ึ่

ที่่�ป็กครองสื้าธารณรัฐเผู้ยแพร่ออกไป็ก็อาจถู้กป็ระหารช่ีวิิติ  เพราะไม่ควิรม่ใคร

ในสื้าธารณรัฐได้้รู้้�  ถู่งการด้ำารงอย้่ของรัฐอิสื้ระ

หน่วิยที่่� 919 สื้าบานวิ่าจะไม่แพร่งพรายควิามลัับของแลัม  แน่นอนวิ่า

ติ้องม่คนอ่�นร้้เร่�องน่�ด้้วิย  ที่ั�งผู้้้อ่ป็ถูัมภั์ของแลัมซ่ึ่�งติ้องร้้แน่ๆ รวิมถู่งค่ณเชี่ยร่

แลัะผู้้้อาวิ่โสื้ด้้วิย อ่กที่ั�งยังม่คนใจร้ายจำานวินหน่�งที่่�หน่หายไป็ในควิามม่ด้ได้้ก่อน

ติลัาด้ผู่้โด้นปิ็ด้  แต่ิถูง่อย่างนั�นหน่วิยที่่� 919 กยั็งเชี่�อว่ิาหากพวิกเขาฝัืงควิามลัับน่� 

ไวิ้ในหน่วิยแลัะไม่พ้ด้มันออกไป็ ก็น่าจะป็กป็้องแลัมจากที่่กคนที่่�ป็ระสื้งค์ร้าย 

ติ่อเธอได้้

คาเด้นซึ่์ถูอนใจอย่างร้อนใจพลัางมองนาฬิกา  “แลัม เราติ้องร่บจริงๆ...”
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“เด้่๋ยวิ”

แผละ!  หึ่งงงงงง...

มอร์ริแกนกับคาเด้นซ์ึ่มองด้้วิยควิามหวิาด้กลััวิเม่�อเห็นว่ิาไกลัออกไป็

บนโถูงที่างเดิ้นม่เด็้กชีายคนหน่�งจากภัาควิิชีาเวิที่มนติร์สื้าด้ยานำ�าในขวิด้ที่่�เขย่า

จนได้้ที่่�ใสื้่นักเร่ยนร่่นใหญ่ซ่ึ่�งเด้ินผู้่านมา  เด้็กหญิงผู้้้อาย่มากกวิ่าโด้นสื้าด้ด้้วิย

ของเหลัวิสื้่ด้ำาเหม่อนนำ�ามันดิ้น ซ่ึ่�งพอมันสัื้มผัู้สื้กับผิู้วิของเธอก็กลัายเป็็น...ผึ้ึ�ง

ผู่้�งที่่�ร้องห่�งๆด้้วิยควิามโกรธขณะเข้าร่มลั้อมราวิกับเธอม่เกสื้รด้อกไม้ติิด้อย่้ 

เติม็ติวัิ  เธอวิิ�งไป็ติามโถูงที่างเด้นิพลัางกร่ด้ร้องแลัะไล่ัผู่้�ง  ส่ื้วินนกัเร่ยนเวิที่มนติร์ 

ก็พากันวิิ�งติามเธอไป็แลั้วิพยายามชี่วิยในสื้ภัาพก่�งขำาก่�งติกใจ

ในที่่�สื้่ด้แลัมก็ลัด้ม่อลัง

“ไป็กันเถูอะ”  เธอพ้ด้พลัางเด้ินชี้าๆ ผู้่านมอร์ริแกนกับคาเด้นซึ่์ไป็ด้้วิย

สื้่หน้าเหม่อนจะสื้่�อวิ่าบอกแล้วไหมีล่ะ

มอร์ริแกนไม่เคยเร่ยนท่ี่�ชัี�นลับสื้องมาก่อน แม้เธอจะมาท่ี่�น่�เก่อบท่ี่กวัิน
เพราะห้องอาหาร ครัวิ แลัะหน่วิยอ่ป็กรณ์อย้่ที่่�น่�  คนที่่�เหลั่อในหน่วิยที่่� 919 

ติ่างรออย่้หน้าห้องท่ี่�ระบ่ไว้ิในติารางเร่ยนแล้ัวิติอนท่ี่�มอร์ริแกน คาเด้นซ์ึ่ แลัะแลัม

ไป็ถู่ง

“คหกรรมแลัะบ้รณาการ”  ฮิอวิ์ที่อร์นพ้ด้พลัางหันมาหาเพ่�อนคนอ่�นขณะ

ยกแขนข้างหน่�งข่�นขวิางป็ระติ้ไวิ้ไม่ให้ใครเข้าไป็ได้้  “นั�นค่อการเด้าครั�งสื้่ด้ที่้าย

ของฉัน  ม่ใครอ่กไหม  โอกาสื้สื้่ด้ที่้ายแลั้วินะ”

“โอ๊ย เปิดประต ูเถูอะน่า”  แที่ด้เด้่ยครางพลัางเบ่ยด้เขาเข้าไป็

ห้องน่�เลั็ก อาจม่ขนาด้แค่หน่�งในสื้่�ของห้องเร่ยนป็กติิ  ภัายในวิ่างเป็ลั่า 

อ่กที่ั�งยังม่ด้มากด้้วิย  มอร์ริแกนคลัำาไป็ติามผู้นังขณะที่ั�งกลั่่มเด้ินเข้าห้อง

“สื้วิิติชี์ไฟอย้่ไหนเน่�ย”  เธอถูาม
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“โอ๊ย น่�เท้า ฉันนะฟรานซึ่ิสื้ นายที่่�ม”

“โที่ษที่่ ฉันมองไม่เห็น...”

ปััง  ป็ระติ้เหวิ่�ยงป็ิด้ติามหลัังพวิกเธอ แลั้วิที่ั�งกลั่่มก็ห่บป็ากเง่ยบ

“คร้ของเราอย้่ไหน”  อานาห์กระซึ่ิบ เสื้่ยงสื้ั�นเลั็กน้อย

“ชี้่”  แลัมพ้ด้เบาๆ  “ด้้ที่่�ผู้นังสื้ิ  มันกำาลัังจะเริ�มแลั้วิ”



บทที่ 2

ชุดเหตุการณ์ที่วางแผนมาเป็นอย่างดี

เ วิลัาผู้่านไป็ไม่ก่�วิินาที่่อย่างเง่ยบเชี่ยบในควิามม่ด้ จากนั�นผู้นังก็เริ�ม  ม่ชี่วิิติเพราะภัาพเคลั่�อนไหวิสื้มจริงที่่�ป็รากฏบนนั�น  มอร์ริแกน
กะพริบติามองแสื้งสื้วิ่างที่่�โผู้ลั่มาอย่างฉับพลััน

พวิกเธอกำาลังัด้ก้ารฉายภัาพยนติร์เหติก่ารณ์ในคำ�าคน่ที่่�มอร์ริแกนจำาได้้ด้่

เด้็กเก้าคนย่นเร่ยงกันอย้่หน้าสื้มาคมวัินด้รัสื้ ม่ป็้ายผู้้าผู่้นใหญ่ติกแติ่ง

สื้วิยหร้ด้้วิยด้อกไม้สื้ด้อย้่ที่่�ป็ระติ้รั�วิ เถูาไม้เลั่�อยสื้่เข่ยวิบิด้เป็็นข้อควิามวิ่า

เชิญเข้ามา
ร่วมกับเรา

สื้มาชีิกหน่วิยที่่� 919 ย่นนิ�งอ่�งมองติัวิเองในอด้่ติเม่�อหน่�งป็่ก่อนแลัะน่ก

สื้งสื้ัยวิ่าเร่�องป็ระหลัาด้ใหม่น่�เก่�ยวิข้องกับอะไรกันแน่  หร่ออย่างน้อยก็สื้งสัื้ยกัน

เป็็นสื้่วินใหญ่

“ผู้มของฉันด้้ฟ้ขนาด้นั�นจริงๆ เหรอ”  ฮิอวิ์ที่อร์นกระซึ่ิบถูามมอร์ริแกน

“จริง”



23

เขาพยักหน้า  “เย่�ยมเลัย”

“พวิกเราต้ิองที่ำาอะไรเหรอ”  แที่ด้เด้ย่บนจอถูาม  มอร์ริแกนบนจอเหลัอ่บ

มองแที่ด้เด้่ย  มอร์ริแกนคิด้วิ่าติัวิเธอบนจอด้้ติัวิเลั็กแลัะหวิาด้กลััวิมากกวิ่าที่่�เธอ

จำาได้้

จากนั�นบางอย่างก็เกิด้ข่�นบนจอ ที่ำาให้มอร์ริแกนขนลั่กซ้ึ่่ไป็ที่ั�งแขน  อะไร

บางอย่างที่่�เธอจำาไม่ได้้วิ่าเคยเกิด้ข่�น

เธอร้ส้ื้ก่ว่ิาม่ม่อของใครบางคนจบัข้อมอ่เธอไว้ิแน่นขณะคาเด้นซ์ึ่ขยบัเข้ามา

ใกลั้แลั้วิพ้ด้วิ่า  “อะไรน่ะ...น่่น ค่ออะไร”

ติ่อให้มอร์ริแกนร้้คำาติอบ เธอก็คงเป็ลั่งคำาพ้ด้ออกจากลัำาคอไม่ได้้

สื้มาชีิกผู้้้ไม่ร้้อ่โหน่อ่เหน่ที่ั�งเก้าคนของหน่วิยที่่� 919 ย่นอย้่นอกสื้มาวิัน

ติอนเที่่�ยงค่นในวิันก่อนฤด้้ใบไม้ผู้ลัิ ที่ั�งติ่�นเติ้นแลัะคาด้หวิัง รอคอยใจจด้จ่อที่่�จะ

ได้้เริ�มติ้นชี่วิิติใหม่ในฐานะสื้มาชีิกองค์กรสื้้งสื้่ด้แห่งเนเวิอร์มัวิร์

ติลัอด้เวิลัานั�นด้้านหลังัพวิกเธอกม่็...บางอย่างค่บคลัานออกมาจากควิามม่ด้

จำานวินนบัสื้บิๆ ติวัิ  มอร์ริแกนไม่ร้้ว่ิาพวิกมนัคอ่อะไร  คงเป็็นสัื้ติว์ิป็ระหลัาด้กระมัง

พวิกมันเป็็นสื้ิ�งม่ชีวิ่ิติมเ่กล็ัด้สื้ด่้ำา ร้ป็ร่างอวิบ แลัะม่แขนขามากมาย  ไม่ใช่ี 

อันนิมอลัเสื้่ยที่่เด้่ยวิ แติ่ก็ไม่ใชี่มน่ษย์เชี่นกัน  พวิกมันค่บคลัานอย้่บนพ่�น ใชี้

ป็ลัายแขนอันที่รงพลัังด้่งติัวิเองไป็ข้างหน้า แลัะลัากหางยาวิเติ็มไป็ด้้วิยกล้ัามเน่�อ 

ติามหลััง  ใบหน้าที่่�ด้เ้หม่อนมน่ษย์อย่างป็ระหลัาด้นั�นที่ั�งเหลั่�ยมแลัะกว้ิาง  ติากด็้ำา

เหม่อนเกลั็ด้แลัะวิาวิวิับเหม่อนแมลังป็่กแข็ง

มอร์ริแกนไม่เคยเห็นอะไรแบบน่�มาก่อนในชี่วิิติ  พวิกมันด้้เหม่อนการ

ที่ด้ลัองที่่�ผิู้ด้พลัาด้ เหม่อนง้ที่่�กลัายร่างเป็็นมน่ษย์เก่อบสื้ำาเร็จ...หร่อในที่างกลัับ

กัน  แม้เห็นผู้่านภัาพยนติร์ก็ยังที่ำาให้เธอร้้สื้่กถู่งแรงกระติ่้นจากสัื้ญชีาติญาณ

เบ่�องลั่กให้หนี  แติ่มอร์ริแกนติัวิแข็งค้างจนไป็ไหนไม่ได้้แลั้วิ

“น่�มันเร่�องติลักใชี่ไหม”  อานาห์ถูาม เสื้่ยงของเธอสื้้งแลัะสัื้�น  “น่�ค่อเร่�อง

ติลักร้ายกาจอะไรสื้ักอย่างใชี่ไหม  มันไมี่ข�า เลัยนะ”

เธอหันหลัังวิิ�งไป็ที่่�ป็ระติ้ แติ่พบวิ่ามันป็ิด้ลั็อก
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“ไม่ตลักเลัยนะ!”  เธอติะโกนอ่กครั�ง

คนที่่�เหลั่อในหน่วิยที่่� 919 ขยับเข้าใกลั้กันติามสื้ัญชีาติญาณขณะมอง

ด้้วิยควิามหวิาด้กลััวิสื้ยด้สื้ยองเม่�อสื้ิ�งม่ชี่วิิติเหม่อนง้นั�นเล่ั�อยมาด้้านหลัังตัิวิเอง

บนจอ  หากมอร์ริแกนไม่ได้้อย้่ในเหติ่การณ์ค่นนั�นแลัะไม่ร้้วิ่ามันจบลังอย่างไร 

เธอก็คงเชี่�อมั�นวิ่ากำาลัังจะได้้เห็นตัิวิเองกับเพ่�อนๆถู้กสื้ัติวิ์ป็ระหลัาด้จ้่โจมแลั้วิ 

จับกินแน่ๆ

แน่นอนวิ่าเร่�องราวิไม่ได้้เป็็นเชี่นนั�น  ไม่ก่�วิินาที่่ก่อนสัื้ติวิ์ป็ระหลัาด้จะ

คลัานถู่งติัวิพวิกเธอก็ม่อ่กหลัายร่างโผู้ลั่มาจากควิามม่ด้  คราวิน่�เป็็นมน่ษย์

หร่อผู้้้วิิเศึษในชี่ด้เสื้่�อคลั่มสื้่ด้ำาของสื้มาวิันนั�นเอง  พวิกเขาติ้อนสื้ัติวิ์ป็ระหลัาด้

กลัับเข้าไป็ในเงาม่ด้อย่างเง่ยบเชี่ยบ พลัางกวิัด้แกวิ่งกิ�งไม้ติิด้ไฟกับเคร่�องราง

ป็ระหลัาด้ที่่�ม่ควิันโขมงไป็ด้้วิย 

ไม่น่าเชี่�อแลัะไมี่น่์าเป็น์ไปได้เลย  ที่่�หน่วิยที่่� 919 ในติอนนั�นไม่สื้ังเกติเห็น

สื้ิ�งที่่�เกิด้ข่�น  ด้วิงติาของพวิกเธอจ้องมองป็ระติ้รั�วิอย่างติั�งใจขณะที่่�มันเป็ิด้พร้อม

เสื้่ยงด้ังเอ่�ยด้อ๊าด้ เชีิญชีวินให้เข้าสื้้่โลักลัับแห่งโอกาสื้แลัะการผู้จญภััย

มอร์ริแกนสัื้งเกติเห็นว่ิาม่เพ่ยงแลัมเบที่คนเด้่ยวิที่่�แติกติ่าง  เธอมอง

เพ่�อนบนจออย่างติั�งใจ  แลัมย่นอย่้ที่่�ป็ลัายแถูวิพลัางมองกลัับไป็ยังควิามม่ด้ 

ด้้านหลััง ด้วิงติาเบิกกวิ้างด้้วิยควิามหวิาด้กลััวิ

“เธอไม่เคยพ้ด้อะไรเลัย”  มอร์ริแกนบอกเบาๆ ขณะหันไป็มองแลัม แสื้ง

จากหน้าจอสื้่องใบหน้าของเธอ  “ที่ำาไมเธอไม่บอก เรา”

คางของแลัมสื้ั�นเลั็กน้อย  “ฉัน...ก็แค่...คิด้วิ่าไม่บอกน่าจะด้่กวิ่า”

เด้็กเก้าคนเดิ้นเข้าไป็ในพ่�นที่่�สื้มาวัินอย่างกระติ่อร่อร้นโด้ยไม่ม่ใครรับร้้ถู่ง

อันติรายด้้านหลััง ยกเวิ้นแลัม

มอร์ริแกนถูอนใจอย่างโลั่งอกพลัางมองฮิอวิ์ที่อร์นกับคาเด้นซึ่์ใน

ห้องเร่ยนม่ด้สื้ลััวิแห่งน่�  สื้องคนนั�นก็จ้องติอบเธอด้้วิยที่่าที่างแติกต่ิ�นโด้ยไม่พ้ด้

อะไรเลัย  สื้่ด้ที่้ายเม่�อป็ระติ้รั�วิป็ิด้ติามหลัังพวิกเธอแลัะสื้ัติวิ์ป็ระหลัาด้เหล่ัานั�น

หายไป็แล้ัวิ มอร์ริแกนก็ร้้สื้่กเหม่อนม่อากาศึถู่ายเที่เข้ามาในห้องอ่กครั�ง  จากนั�น
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เสื้่ยงหน่�งก็ด้ังก้องกลับเสื้่ยงในภัาพยนติร์ ที่ำาเอาที่่กคนสื้ะด้่้งติกใจ

“ฉันคิด้วิ่าพวิกเธอที่่กคนคงกำาลัังสื้งสื้ัยวิ่ามาที่่�น่�ที่ำาไม”

มอร์ริแกนร้้จักนำ�าเสื้่ยงแติกพร่าน่�ด้่  ผู้้้อาวิ่โสื้ควิินน์นั�นเอง

เกรกอเร่ย ควิินน์เป็็นสื้มาชิีกคนหน่�งของสื้ภัาอาวิ่โสื้สื้้งสื้่ด้ซ่ึ่�งม่กันทัี่�งหมด้

สื้ามคนแลัะได้้รับการยกย่องมากที่่�สื้่ด้ในสื้มาคมวิันด้รัสื้  สื้ภัาอาวิ่โสื้สื้้งสื้่ด้ได้้รับ 

เล่ัอกจากสื้มาชีิกที่่กคนของสื้มาวิันติอนติ้นย่คแติ่ลัะย่ค เพ่�อเป็็นผู้้้นำาที่่กคน 

จนถู่งย่คถูัด้ไป็  มอร์ริแกนด้้ออกวิ่าที่ำาไมผู้้้อาวิ่โสื้ควิินน์ได้้รับเลั่อกให้รับติำาแหน่ง

อันที่รงเก่ยรติิน่�  เธออาจติัวิเลั็ก ด้้อ่อนแอ แถูมยังชีรามากๆ แติ่ก็เป็็นผู้้้หญิงที่่�

น่าเกรงขาม  มอร์ริแกนคิด้วิ่าเพ่�อนผู้้้อาวิ่โสื้อ่กสื้องคนของเธอค่อฮิ่ลิักซึ่์ หวิ่อง

กับแอลัิออที่ ซึ่อกาก็น่าป็ระที่ับใจเก่อบพอๆ กัน (แติ่ยังไม่เที่่าเธอ)

“เป็็นเวิลัาหลัายป็่แลั้วิ”  เสื้่ยงของผู้้้อาวิ่โสื้ควิินน์ด้ังก้องรอบติัวิพวิกเธอ 

“ที่่�สื้มาคมวิันด้รัสื้ม่พันธกิจอย้่อย่างหน่�ง เป็็นเป็้าหมายลัับที่่�เราม่ร่วิมกันแลัะ

แสื้ด้งออกผู้่านการที่ำาภัารกิจลัับที่่�สื้ำาคัญเที่่ากันสื้องอย่าง  เราคิด้ชี่�อที่่�ยิ�งใหญ่

กวิ่าน่�ไม่ได้้ ก็เลัยเร่ยกมันวิ่าภัารกิจควิบค่มแลัะเบ่�ยงเบนควิามสื้นใจ”

“อ้าวิ...แสื้ด้งวิ่าไม่ใชี่เครป็แลัะบรั�นด้่สิื้นะ”  ฮิอวิ์ที่อร์นกระซิึ่บ แลั้วิ 

มอร์ริแกนกต้็ิองร่บเอาม่อปิ็ด้ป็ากไว้ิเพ่�อกลัั�นเสื้ย่งหัวิเราะคกิคกัอย่างคนสื้ติิหลัด่้

“ชี้่”  คาเด้นซึ่์วิ่าพลัางใชี้ศึอกถูองสื้่ข้างเธอ  “ดูสิ”

ผู้้้อาวิ่โสื้ควิินน์พ้ด้ขณะที่่�ภัาพยนติร์ยังฉายติ่อไป็  น่�ค่อเหติ่การณ์ในค่น

ป็ฏิญาณตินที่่�แติกติ่างจากควิามที่รงจำาของพวิกเธอโด้ยสื้ิ�นเชีิง ที่ั�งที่่�เป็็นค่น

เด้่ยวิกันแที่้ๆ 

มอร์ริแกนจำาได้้วิ่าเด้ินไป็ติามที่างสื้้่บ้านพราวิด้์ฟ่ติด้้วิยควิามร้้ส่ื้กกังวิลั

นิด้ๆ แติ่ไม่กลััวิ  เธอจำาได้้วิ่าเห็นสื้มาชิีกสื้มาคมวิันด้รัสื้สื้วิมเสื้่�อคล่ัมถู่อเที่่ยน

เกาะอย้่สื้้งข่�นไป็บนติ้นลั้กไฟที่่�ย่นติ้นติายเร่ยงรายริมที่าง  เธอร้้สื้่กอ่่นใจอย่าง

ป็ระหลัาด้เม่�อเห็นพวิกเขา  ติอนนั�นเธอคิด้วิ่าสื้่วินที่่�ยากลัำาบากได้้ผู้่านไป็แลั้วิ 

เธอผู้่านการที่ด้สื้อบเข้าสื้้่สื้มาคมแลั้วิแลัะที่่กอย่างก็จะง่ายข่�นนับจากนั�น

แน่นอนวิ่าเธอคิด้ผู้ิด้ แติ่ก็เพิ�งร้้ติอนน่�เองวิ่าคิด้ผู้ิด้ไป็มากขน์าดไหน์
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ด้้านหลัังนักเร่ยนใหม่ทัี่�งเก้าม่ร่างที่่�กระโด้ด้ลังมาจากติ้นไม้ แติ่ไม่ใชี่

สื้มาชิีกสื้มาคมวัินด้รัสื้  พวิกน่�ไม่ใชี่มน่ษย์ด้้วิยซึ่ำ�า แค่พยายามเล่ัยนแบบได้้

เหม่อนมากเที่่านั�น

“น่�เรากำาลัังด้้บ้าอะไรอย้่เน่�ย”  อาร์ชีกระซึ่ิบ

ร่างเหลั่านั�นด้้เหม่อนเป็ล่ั�ยนจากร่างคลั้ายมน่ษย์กลัายเป็็นร่างจริง  น่�ค่อ 

สื้ิ�งม่ชี่วิิติขนาด้ใหญ่คลั้ายแร้ง หลัังค่อมชีวินหลัอน ติาสื้่เหล่ัอง แลัะม่กรงเลั็บ

ใหญ่เหม่อนติะขอ

มอร์ริแกนไม่อยากจะเชี่�อวิ่าเธอกับเพ่�อนที่่�เหลั่อในหน่วิยไม่รับร้้ถู่งมันเลัย

“หนี  ไป็สื้ิ ให้ติายเถูอะ”  อาร์ชีกระซึ่ิบบอกหน่วิยที่่� 919 บนจออย่าง 

ไร้ป็ระโยชีน์  มอร์ริแกนเข้าใจแรงกระติ่้นให้ที่ำาแบบนั�น  เธอเองก็อยากเข้าไป็

เขย่าติัวิเองในอด้่ติ อยากให้มอร์ริแกนบนจอหันกลัับไป็เห็นอันติราย

เพราะไม่ได้้ม่แค่บรรด้าสิื้�งที่่�เลั่�อยออกมาจากเงาม่ด้แลัะเกาะอย้่ติามติ้นไม้

เที่่านั�น  แติ่ยังม่อะไรยิ�งกวิ่านั�นอ่กมากมาย

เธอเชี่�อ...พวิกเธอทุกคน์ เชี่�อ...วิ่าควิามติ่�นติาติ่�นใจแลัะเลิัศึหร้ของพิธ่

สื้าบานตินม่ไวิ้เพ่�อฉลัองควิามสื้ำาเร็จของที่่กคน

แติ่ติอนน่�เธอร้้แลั้วิวิ่าไม่ใชี่  มันค่อการเบ่�ยงเบนควิามสื้นใจติ่างหาก เป็็น

ชี่ด้เหติ่การณ์ที่่�วิางแผู้นมาเป็็นอย่างด้่เพ่�อเบ่�ยงแนวิสื้ายติาของพวิกเธอไป็ยัง

ติำาแหน่งที่่�ติ้องการ จะได้้ไม่เห็นสื้ิ�งอ่�นที่่�เกิด้ข่�นรอบติัวิ

นักด้นติร่ที่่�เด้ินป็ระกบพวิกเธอไป็ติามที่างสื้้่บ้านพราวิด้์ฟ่ติที่ำาให้ไม่เห็น

สื้ัติวิ์ป็ระหลัาด้เหม่อนแร้งติัวิเที่่าคนที่่�อออย้่ด้้านหลััง

ซ่ึ่้มป็ระติ้สื้ายร่้งที่่�เหม่อนซ่ึ่้มป็ระติ้สื้วิรรค์ระยิบระยับที่ำาให้พวิกเธอไม่เห็น

ควิามจริงที่่�วิ่าหน้าติ่างที่่กบานของบ้านพราวิด้์ฟ่ติเริ�มม่เลือด้ออก ของเหลว 

สื้่แด้งข้นไหลัลังมาเป็็นที่างติามผู้นังอิฐเหม่อนเหติ่การณ์ในหนังสื้ยองขวิัญ

ชี้างร้องแป็ร�นด้่งด้้ด้ควิามสื้นใจที่่�ติ่นบันได้หินอ่อนติอนสื้มาชีิกสื้มาวิัน

จัด้การกับกองที่ัพแมงม่มนับพันที่่�ไติ่ผู้่านรองเที่้าของหน่วิยที่่� 919 

ไม่ม่พวิกเธอคนไหนสื้ังเกติเห็นสื้ิ�งเหลั่าน่�เลัย
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จากนั�นพวิกเธอก็เงยหน้าข่�นมองชี่�อเก้าชี่�อที่่�สื้วิ่างโชีติิชี่วิงบนที่้องฟ้า

ด้้วิยไฟมังกร ที่ำาให้พลัาด้สิื้�งที่่�อาจน่าติ่�นติาติ่�นใจที่่�ส่ื้ด้เม่�อบรรด้าติ้นไม้ชีายป็่า

ครำ�าครวิญพากันถูอนรากข่�นจากพ่�นด้ินแลั้วิออกเด้ินมายังบ้านพราวิด้์ฟ่ติอย่าง

เชี่�องชี้ายิ�ง เหม่อนกองที่ัพป็่ศึาจติ้นไม้สื้มัยโบราณ

ภัาพที่่�เห็นนั�นน่ากลััวิแติ่ก็...น่าที่่�งด้้วิย  แม้มอร์ริแกนจะหวิาด้ผู้วิามาก 

แต่ิก็อด้ที่่�งไม่ได้้ที่่�ตัิวิเธอเองกับเพ่�อนๆ ที่ำาติามบที่ที่่�วิางไว้ิโด้ยไม่ร้้ติัวิเลยส่กนิด้  ว่ิา 

ติ้องที่ำาแบบนั�น  พวิกเธอมองไป็ติรงที่่�ควิรมอง เล่ั�ยวิติรงที่่�ควิรเลั่�ยวิ ในจังหวิะ

เวิลัาที่่�เหมาะสื้มแลัะภัายในชี่วิงเวิลัาที่่�ควิรเป็็น  มันเหม่อนเธอกำาลัังมองติัวิเอง

เติ้นบัลัเลัติ์อย่างถู้กติ้องติรงติามจังหวิะที่ั�งที่่�ไม่เคยฝืึกซึ่้อมมาก่อนเลัย

“ใครก็ติามที่่�ที่ำาแบบน่�คงจิติไม่ป็กติิ”  มะฮิิร์พ้ด้

“ไม่หรอก”  มอร์ริแกนสื้่ายหน้า  “ใครก็ติามที่่�ที่ำาแบบน่�เป็็นอัจฉริยะ”

“พวิกเธอได้้ผู้่านการที่ด้สื้อบครั�งที่่�ห้าซ่ึ่�งเป็็นครั�งส่ื้ด้ที่้ายแลัะเป็็นการ

ที่ด้สื้อบที่่�สื้ำาคัญที่่�สื้่ด้แลั้วิ  นั�นค่อการที่ด้สื้อบควิามจงรักภัักด้่  ติ่อไป็น่�พวิกเธอ 

จะได้้เริ�มป็่ที่่�สื้องในฐานะสื้มาชีิกสื้มาคมวิันด้รัสื้”  เสื้่ยงของผู้้้อาวิ่โสื้ควิินน์ด้ังก้อง 

อ่กครั�ง กลับเสื้่ยงในภัาพยนติร์ที่่�นักเร่ยนกำาลัังเด้ินติามผู้้้อ่ป็ถัูมภั์ข่�นบันได้ 

หินอ่อน  “พวิกเธอได้้เป็ิด้ป็ระติ้สื้้่ควิามร้้ที่่�ล่ักซ่ึ่�งข่�นแลัะควิามรับผิู้ด้ชีอบที่่�มากข่�น

ในกลั่่มของเรา เพ่�อพิสื้้จน์วิ่าพวิกเธอม่ค่าค้่ควิรติ่อควิามไวิ้วิางใจของเรา”

มอร์ริแกนนิ�วิหน้า  พวิกเธอผู้่านการที่ด้สื้อบครั�งที่่�ห้าเม่�อหกสัื้ป็ด้าห์ก่อน 

น่�เอง แลัะควิามที่รงจำาครั�งนั�นก็บาด้ใจสื้ิ�นด้่  การที่ด้สื้อบควิามจงรักภัักด้่ที่่�หน่วิย 

ที่่� 919 ม่ติ่อกันนั�นมาในร้ป็ของการข่มข้ ่  แติ่ลัะคนได้้รับคำาสื้ั�งป็ระหลัาด้ให้ 

ที่ำาติาม ไม่อย่างนั�นผู้้้ข่มข้่นิรนามจะเป็ิด้เผู้ยให้คนทัี่�งสื้มาคมร้้วิ่ามอร์ริแกนเป็็น

วิันเด้อร์สื้มิที่  น่�เป็็นควิามลัับที่่�ผู้้้อาวิ่โสื้สัื้�งให้หน่วิยที่่� 919 เหย่ยบให้มิด้หาก 

ไม่อยากโด้นขับออกจากสื้มาวัินชัี�วิชี่วิิติ  มันเป็็นแหลั่งควิามที่่กข์อันใหญ่หลัวิง

ที่่�สื้่ด้ของมอร์ริแกนติลัอด้ป็่  แติ่กลัับกลัายเป็็นวิ่ามันค่อบที่ที่ด้สื้อบอย่างหน่�ง...

แถูมยังเป็็นบที่ที่ด้สื้อบที่่�มาจากผู้้้อาวิ่โสื้เองด้้วิย

สื้่วินที่่�ร้ายกาจที่่�สื้่ด้แลัะเป็็นสื้่วินที่่�เธอยังกัด้ฟันที่่กครั�งที่่�น่กถู่งแม้กระทัี่�ง
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ในติอนน่�ค่อ มอร์ริแกนติ้องเป็ิด้เผู้ยตัิวิเองวิ่าเป็็นวัินเด้อร์สื้มิที่เพ่�อให้ผู้่านการ

ที่ด้สื้อบ  สื้่ด้ที่้ายที่่กคนในสื้มาคมก็เลัยได้้ร้้ควิามจริงอย้่ด้่

ฮึ  เธอคิด้อย่างขมข่�น  อย่างน์้อยเราก็ผ่าน์ละน์ะ

บนจอนั�นป็ระติบ้้านพราวิด์้ฟ่ติปิ็ด้ติามหลังัหน่วิยที่่� 919 กบัผู้้้อ่ป็ถัูมภ์ัแล้ัวิ 

จอด้ับลังแลัะพวิกเธอก็ติกอย้่ในควิามม่ด้อ่กครั�ง

เสื้่ยงเด้็ด้ขาด้ของผู้้้อาวิ่โสื้ควิินน์ยังคงด้ังก้องไป็ที่ั�วิห้อง 

“สื้ิ�งสื้ำาคัญที่่�สื้่ด้เป็็นอันดั้บแรกของควิามรับผิู้ด้ชีอบใหม่น่�ค่อการได้้รับร้้

ควิามจริงเก่�ยวิกับเม่องอันเป็็นที่่�รักของเรา แลัะได้้เห็นที่่�ที่างอันเหมาะสื้มของเรา

ในนั�น”

มอร์ริแกนเสื้่ยวิวิาบที่่�ติ้นคอ  เธอน่กอยากพ้ด้วิ่า ไมี่ละ ขอบคุณ  ฉัน์ 

ไมี่อยากรับรู้ความีจริงเกี่ยวกับเน์เวอร์มีัวร์  ไมี่ใช่วัน์น์ี้

“หากอยากเข้าใจอนาคติของพวิกเธอในสื้มาคมวิันด้รัสื้ ก็ติ้องร้้จักอด้่ติ

ของเราก่อน”  ผู้้้อาวิ่โสื้ควิินน์พ้ด้ติ่อ  “สื้มาคมน่�ก่อติั�งข่�นมาเพ่�อวิัติถู่ป็ระสื้งค์

พิเศึษโด้ยเฉพาะ  เม่�อกวิ่าหน่�งร้อยป็่ก่อน ภัารกิจหลัักของเราค่อสื้นับสื้น่นการ

ที่ำางานของคนเก้าคน  เก้าคนน่�ที่ั�งสื้้งสื้่งแลัะเหน่อลัำ�ากวิ่าใคร  พวิกเขาม่ภัารกิจ

ของติัวิเอง  นั�นค่อรับใชี้ ป็กป็้อง แลัะป็รับป็ร่งชี่วิิติพลัเม่องในอาณาจักรของเรา

“พวิกเขาค่อวินัเด้อร์สื้มิที่ มน่ษย์เก้าคนผู้้้ม่พรสื้วิรรค์เหน่อคนอ่�น  หลัายคน 

เชี่�อวิ่าพวิกเขาได้้รับเล่ัอกจากเที่พวิันด้รัสื้หร่อเที่พเจ้าโบราณที่่�คอยป็กป็้อง 

ด้้แลัอาณาจักรของเรา  เหลั่าวัินเด้อร์สื้มิที่ติอบแที่นพลัังที่่�ได้้รับมาด้้วิยการอ่ที่ิศึ 

ชี่วิิติที่ั�งชี่วิิติเพ่�อฝืึกฝืนทัี่กษะจนชีำานาญ แลั้วิใชี้พลัังนั�นรับใชี้ผู้้้อ่�นอย่างเต็ิมที่่� 

ติำานานเลั่าวิ่าเม่�อเวิลัาในช่ีวิิติของพวิกเขาหมด้ลัง วิิญญาณวัินด้รัสื้ที่ั�งเก้าจะไป็ 

เกิด้ใหม่ในร่างอ่�น ซ่ึ่�งเจ้าของร่างใหม่ก็จะที่ำาหน้าที่่�รับใชี้อาณาจักรแที่นพวิกเขา 

โด้ยม่สื้มาคมวัินด้รัสื้เป็็นผู้้้นำาที่างแลัะคอยสื้นับสื้น่น  วัิฏจักรวินเวิ่ยนไป็เช่ีนน่� 

คนร่่นหน่�งมาแที่นที่่�อ่กร่่นโด้ยไม่เคยลั่มวิ่าติัวิเองเป็็นใคร  พวิกเขาค่อตัิวิแที่น

ของเที่พที่ั�งเก้าที่่�มาเพ่�อที่ำางาน”

มอร์ริแกนน่กสื้งสื้ัยวิ่าน่�เป็็นเร่�องจริงหร่อ  เธอเป็็นแค่ร่างลั่าสื้่ด้ของ 
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วิันเด้อร์สื้มิที่ด้ั�งเด้ิมหน่�งในเก้าคนนั�นใชี่ไหม  เป็็นแค่ด้วิงวิิญญาณเก่าที่่�มาเกิด้ใน 

ร่างมอร์ริแกน โครวิ์ใชี่ไหม  เป็็นร่างตัิวิแที่นของตัิวิแที่นของตัิวิแที่นอ่กที่่งั�นหร่อ 

ฟังด้้เหม่อนเร่�องแติ่งมากกวิ่า เป็็นรายลัะเอ่ยด้มหัศึจรรย์ที่่�พบเจอได้้จากใน 

เที่วิติำานานเที่่านั�น

“แต่ิสื้ด่้ท้ี่ายแล้ัวิ”  ผู้้้อาวิโ่สื้ควินิน์พด้้ต่ิอ  “สื้มาคมกท็ี่ำาภัารกจินั�นไม่สื้ำาเร็จ”

มอร์ริแกนร้้สื้่กอ่ด้อัด้อย้่บ้าง  แม้ในควิามม่ด้ก็ยังร้้สื้่กได้้ถู่งด้วิงติาแป็ด้ค้่ 

ที่่�จ้องมองมา

“วิันเด้อร์สื้มิที่ที่ั�งเก้ากลัายเป็็นที่่�เคารพบ้ชีาแลัะยกย่องสื้รรเสื้ริญจนถู่งขั�น

คล่ังไคล้  เราป็ลั่อยให้พวิกเขาเชี่�อวิ่าต่วเอง เป็็นเที่พจริงๆจนยกตัิวิเองข่�นเหน่อ

คนธรรมด้า  บางสื้่วินกลัายเป็็นผู้้้เสื้่�อมที่ราม ไร้หัวิใจ อันติราย แลัะหิวิอำานาจ 

บางคนอาจบอกวิ่าพวิกเขาชีั�วิร้ายด้้วิยซึ่ำ�า

“สื้่ด้ที่้ายก็ม่อย้ ่คนหน่�งที่่�ติัด้สื้ินใจวิ่าถู่งเวิลัาของเขาแลั้วิ จ่งแอบสื้ร้าง

กองที่ัพสัื้ติวิ์ป็ระหลัาด้หร่อกล่ั่มสื้ิ�งม่ชี่วิิติชีั�วิร้ายของติัวิเองข่�นมา แลั้วิพยายาม

ชีักนำาเพ่�อนวิันเด้อร์สื้มิที่คนอ่�นๆ ให้ย่ด้อำานาจ

“แน่นอนวิ่าเขาที่ำาไม่สื้ำาเร็จ  เขาถู้กเนรเที่ศึเพราะควิามผิู้ด้ที่่�ก่อแลัะกลัาย

เป็็นชีายที่่�เราร้้จักในฐานะวิันเด้อร์สื้มิที่คนสื้่ด้ที่้าย  เอซึ่รา สื้ควิอลัลั์เคยพยายาม

เอาชีนะแลัะกด้เม่องของเราลังเป็็นที่าสื้  เรายังไม่ลั่มแลัะจะไม่ลั่มด้้วิย”

มอร์ริแกนร้้สื้ก่พะอ่ด้พะอม อยากปิ็ด้ห้หร่อวิิ�งหน่ไป็ แต่ิกร้้็สื้ก่ถูง่แรงด้ง่ด้ด้้

เกินติ้านให้อยากร้้เพิ�มข่�น 

“ติอนน่�เป็้าหมายของสื้มาคมวิันด้รัสื้ค่อป็กป้็องเนเวิอร์มัวิร์แลัะรัฐอิสื้ระ

ที่ั�งหลัายจากสื้ิ�งม่ช่ีวิิติอันชีั�วิร้ายแลัะอันติรายฝ่ืม่อวิันเด้อร์สื้มิที่ในอด้่ติ จาก 

ควิามย่่งเหยิงที่่�ยังคงม่อย่้ที่่�น่� เป็็นควิามย่่งเหยิงที่่�พวิกเราเองป็ล่ัอยให้เกิด้ข่�นกับ

เม่องแห่งน่�เพราะควิามอ่อนแอแลัะการรับม่อที่่�ไม่ที่ันเวิลัา

“เราติ้องแก้ไขสิื้�งผู้ิด้พลัาด้ในอด้่ติ”  เสื้่ยงแบบไม่เห็นตัิวิของผู้้้อาวิ่โสื้ควิินน์

ด้ังก้อง  “เราติ้องป็ิด้แผู้ลัเก่า แม้มันจะฝืากแผู้ลัเป็็นไวิ้ก็ติาม”

“ร่บหาที่่�เกาะ”  แลัมบอก
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“เธอวิ่าอะไรนะ”  อานาห์ถูามด้้วิยเสื้่ยงติกใจ  “เธอพ้ด้อะไร”

แติ่มอร์ริแกนกับคาเด้นซึ่์เอาหลัังแนบผู้นังห้องเลั็กๆ น่�ที่ันที่่ เพราะไม่ม่

อย่างอ่�นให้ย่ด้เกาะได้้เลัย  ฮิอวิ์ที่อร์นเล่ัยนแบบพวิกเธอ ติามด้้วิยมะฮิิร์ อาร์ชี 

แลัะแที่ด้เด้่ยที่่�ร่บที่ำาติามอย่างรวิด้เร็วิ

เกิด้เสื้่ยงเหม่อนอากาศึพวิยพ่่ง จากนั�นกลัไกก็บด้เบ่ยด้กันแลัะม่เสื้่ยงดั้ง 

ตึง  ทัี่นใด้นั�นก็เหม่อนพ่�นร่วิงลังไป็จากใติ้เที่้า  อานาห์กับฟรานซึ่ิสื้ผู้้้ที่ำาติาม 

คำาแนะนำาของแลัมได้้ไม่เร็วิพอล้ัมลังไป็บนพ่�นแลัะต้ิองติะกายลัก่ข่�นมาใหม่ จากนั�น

ก็ร่บคลัานไป็ริมห้องที่ันที่่

ห้องกำาลัังเคลั่�อนที่่� ด้ิ�งลังไป็ในควิามม่ด้ด้้วิยควิามเร็วิอันน่ากลััวิ

“เกิด้ อะไรข่�น”  อานาห์ร้อง

“เง่ยบนะ”  มอร์ริแกนติวิาด้ เพราะผู้้้อาวิ่โสื้ควิินน์ยังคงพ้ด้ด้้วิยนำ�าเสื้่ยง

เนิบนาบที่่ามกลัางเสื้่ยงการเคล่ั�อนไหวิรอบติัวิ แลัะมอร์ริแกนก็ไม่อยากพลัาด้

แม้แติ่คำาเด้่ยวิ

การดิ้�งลังหย่ด้กะที่ันหัน แลั้วิห้องก็เคล่ั�อนไป็ข้างหน้าเหม่อนรถูไฟลัอด้

อ่โมงค์ ที่ำาให้พวิกเธอเที่ไป็ติิด้ผู้นังด้้านหลััง

“หลัังจากผู้่านไป็หลัายย่คด้้วิยการที่ำางานหนักอย่างไม่ร้้จักเหน็ด้เหน่�อย” 

ผู้้ ้อาวิ่โสื้ควิินน์พ้ด้ติ่อขณะห้องพ่่งติรงไป็ข้างหน้า  “เราก็ควิบค่มป็ระชีากร 

สื้ตัิว์ิป็ระหลัาด้ของเนเวิอร์มัวิร์ได้้หลัายชีนดิ้  เราใช้ีเวิที่มนติร์ผู้สื้มกบัคาถูา แรงงาน 

แลัะในบางกรณ่ก็ใชี้การที่้ติแลัะการเจรจาแบบโบราณด้้วิย  เราที่ำาที่ั�งหมด้น่� 

แบบลัับๆ เพ่�อป็กป็้องเม่องของเราจากพลัังอันย่่งเหยิงแลัะอันติรายร้ายแรงที่่�

อาจเลั่นงานคนของเราได้้”

ตึง  ทัี่นใด้นั�นห้องก็หย่ด้ลังอ่กครั�ง จากนั�นที่่กคนก็โด้นเที่ไป็ชีนผู้นังด้้าน

ขวิาเม่�อห้องเป็ลั่�ยนที่ิศึ

“สื้งสื้ัยฉันจะอาเจ่ยนแลั้วิลัะ”  ฮิอวิ์ที่อร์นคราง

“อย่าเชี่ยวินะ!”  คาเด้นซึ่์ติะโกนห้ามเขา

เสื้่ยงของผู้้้อาวิ่โสื้ควิินน์ยังคงด้ังติ่อไป็โด้ยไม่สื้นใจควิามวิ่่นวิายในห้อง 
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“ภััยค่กคามบางสื้่วินที่่�พวิกเธอเพิ�งได้้เห็นอย้่ภัายใติ้การควิบค่มอย่างเคร่งครัด้

ของสื้มาคมวิันด้รัสื้ เชี่น พวิกวิ้ลัซ่ึ่�งเป็็นสื้ิ�งม่ชี่วิิติคลั้ายนกที่่�แป็ลังร่างได้้  ติัวิที่่�

พวิกเธอเห็นเกาะอย่้บนติ้นไม้นั�นลัะ  ป็ระชีากรวิ้ลัเคยเป็็นภััยค่กคามที่่�แพร่หลัาย

แลัะอันติรายติ่อชี่วิิติชีาวิเนเวิอร์มัวิร์  ติ้องใชี้เวิลัากวิ่าห้าสื้ิบป็่ แติ่ติอนน่�ถู่อวิ่าเรา

ควิบค่มที่ั�งจำานวินแลัะพฤติิกรรมของพวิกมันได้้แลั้วิ  น่�อาจเป็็นกล่ั่มที่่�เราป็ระสื้บ

ควิามสื้ำาเร็จสื้้งสื้่ด้ก็เป็็นได้้

“สื้ัติวิ์ป็ระหลัาด้บางป็ระเภัที่ที่่�พวิกเธอเห็นอาจยังไม่อย้่ภัายใติ้การ 

ควิบค่มของเรา แติ่หลัังจากใชี้การที่้ติอย่างระมัด้ระวิังมาหลัายย่คก็อาจถู่อวิ่าเป็็น

พันธมิติรผู้้้ม่อ่ด้มการณ์ร่วิมกับเราแลัะสื้มาคมยอมรับให้เป็็นพลัังด้้านด้่ในการ

ป็กป็้องเนเวิอร์มัวิร์แลัะรัฐอิสื้ระ  อย่างติ้นไม้ในป็่าครำ�าครวิญซ่ึ่�งเป็็นแขกที่่�เราเชิีญ

มาร่วิมพิธ่ป็ฏิญาณตินของพวิกเธอ  พวิกมันยินด้่แลัะเติ็มใจเข้ามาม่สื้่วินร่วิมใน

สื้ิ�งที่่�เราถู่อวิ่าเป็็นเคร่�องม่อฝืึกซึ่้อมสื้ำาคัญสื้ำาหรับสื้มาชีิกใหม่ลั่าสื้่ด้

“แลัะสื้่ด้ที่้าย สื้ัติวิ์ป็ระหลัาด้บางสื้่วินในตัิวิอย่างน่�เป็็นสิื้�งที่่�เราจัด้การได้ ้

เพราะคาด้เด้าพฤติิกรรมของมันได้้  สิื้�งม่ชี่วิิติที่่�พวิกเธอเห็นอย้่นอกป็ระติ้รั�วิ 

สื้มาวิันเร่ยกวิ่าสื้ลัิงก้ลั  เราไม่ได้้เจรจากับสื้ลัิงก้ลั  การที่้ติไม่ได้้ผู้ลักับสื้ลัิงก้ลั 

โชีคด้่ที่่�พวิกน่�ม่พฤติิกรรมแบบคาด้เด้าได้้ ซ่ึ่�งที่ำาให้เราควิบค่มแลัะหล่ักเล่ั�ยง 

พวิกมันได้้  เราพยายามอย่างเติ็มที่่�แลั้วิ

“ค่นพิธ่ป็ฏิญาณตินของพวิกเธอนั�นเป็็นชี่ด้เหติ่การณ์ที่่�วิางแผู้นมาเป็็น

อย่างด้ ่ออกแบบมาเพ่�อให้การศึก่ษาแลัะควิามร้ ้ เราหวิงัว่ิามันจะช่ีวิยให้พวิกเธอ

เข้าใจสื้ิ�งที่่�เราในฐานะองค์กรพยายามที่ำาให้สื้ำาเร็จ”

ระหว่ิางคำาพด้้อันยาวิเหย่ยด้น่� ห้องกเ็ป็ลั่�ยนทิี่ศึที่างอ่กครั�ง อ่กครั�ง อ่กครั�ง 

แลัะอ่กครั�ง  ทัี่�งไป็ที่างซึ่้าย ข่�นบน ซึ่้ายอ่ก ขวิา แลัะลังอ่ก  มันให้ควิามร้้สื้่ก

เหม่อนพวิกเธอเดิ้นที่างหลัายไมลั์ด้้วิยควิามเร็วิที่่�เพิ�มข่�นเร่�อยๆ แติ่สื้่ด้ที่้ายห้อง

ก็ชีะลัอแลั้วิหย่ด้  แสื้งสื้วิ่างกลัับมาอ่กครั�ง

มอร์ริแกนล่ัมติา  หน่วิยที่่� 919 นั�งอย้่บนพ่�น หลัังพิงผู้นัง แลัะพยายาม

หายใจให้ที่ัน  ไม่ม่ใครพ้ด้อะไรเลัย
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ป็ระติ้เป็ิด้ออก แลั้วิผู้้้อาวิ่โสื้ควิินน์ก็เข้ามาในห้อง  เธอสื้ะด้่้งเล็ักน้อยเม่�อ

เห็นเด้็กๆบนพ่�น

“ติายจริง”  เธอวิ่าพลัางชี่�ข่�นไป็ยังห่วิงนิรภััยที่่�ห้อยลังมาจากเพด้าน แติ่

ไม่ม่พวิกเธอคนไหนสื้ังเกติเห็นเลัย  เธอที่ำาที่่างอนิ�วิเก่�ยวิ  “พวิกเธอไม่ได้้พกร่ม

มาด้้วิยสื้ักคนเลัยหร่อ”

มอร์ริแกนหลัับติาอ่กครั�ง  ภัาวินาเง่ยบๆ ให้อาหารกลัางวัินยังอย่้ในที่่� 

ที่่�ควิรอย้่ติ่อไป็

หน่วิยที่่� 919 ซ่ึ่�งสื้ะบักสื้ะบอมอย่้บ้างแลัะม่นงงเติ็มที่่�เด้ินติามผู้้้อาวิ่โสื้
ควิินน์ออกจากห้องเล็ักไป็ติามโถูงที่างเดิ้นยาวิสื้ว่ิางไสื้วิ  โถูงน่�กว้ิางแลัะค่อนข้าง

หร้  สื้องข้างที่างป็ระด้ับภัาพวิาด้อด้่ติผู้้้อาวิ่โสื้แลัะม่ติะเก่ยงแก๊สื้ในชี่องติิด้ผู้นัง 

ที่่�น่�ที่ำาให้มอร์ริแกนน่กถู่งโรงแรมด้ิวิเคเลั่ยน

“การควิบค่มแลัะเบ่�ยงเบนควิามสื้นใจก็เหม่อนพยายามอ่ด้ร้รั�วินับพันโด้ย

ใชี้นิ�วิแค่สิื้บนิ�วิ”  ผู้้้อาวิ่โสื้ควิินน์บอกพวิกเธอพลัางเดิ้นเร็วิกวิ่าที่่�มอร์ริแกนคิด้วิ่า

เธอจะที่ำาได้้  “มันค่องานที่่�ไม่สื้ิ�นสื้่ด้ ไร้คำาขอบค่ณ สื้กป็รก อันติราย แลัะซึ่ำ�าซึ่าก 

แต่ิกเ็ป็็นงานที่่�เราได้้รับเกย่รติใิห้ที่ำา  ติอนน่�เกย่รตินิั�นได้้ส่ื้งต่ิอมาถูง่พวิกเธอแล้ัวิ”

ผู้้้อาวิ่โสื้ควิินน์หันหน้าไป็ที่ั�งซึ่้ายแลัะขวิา พลัางเหลั่อบมองนักเร่ยนที่่�ร่บ

เด้ินติามมาด้้านหลััง 

“ฉันร้้วิ่าพวิกเธอที่่กคนกำาลัังสื้งสื้ัยอะไรอย้่  มันค่อสิื้�งที่่�สื้งสัื้ยกันมาที่่กป็ ่

นั�นลัะ  เร่�องน่�ม่ควิามหมายอย่างไรติ่อพวิกเธอ  พวิกเธอเผู้ลัอเข้ามาอย้ ่ใน

กองทัี่พติ่อสื้้้พลัังฝื่ายม่ด้โด้ยไม่ร้้ตัิวิใชี่ไหม ติ้องใชี้ชี่วิิติที่่�เหลั่อป็ระม่อกับสิื้�งม่ชี่วิิติ

แห่งราติร่ใชี่ไหม”

นั�นไม่ใชี่สื้ิ�งที่่�มอร์ริแกนสื้งสื้ัย แติ่ติอนน่�ก็อด้คิด้ติามไม่ได้้

“เอ่อ ก็อาจใช่ี ถู้านั�นค่อสื้ิ�งที่่�พวิกเธอต้ิองการแลัะที่ำาได้้ด้่  หร่อบางที่่
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พวิกเธออาจจะไม่ติ้องเห็นสื้ัติว์ิป็ระหลัาด้น่ากลััวิพวิกนั�นอ่กเลัยก็เป็็นได้้  บางที่่

ชีะติากรรมของพวิกเธอ บที่บาที่ชีั�วิชี่วิิติของพวิกเธอในสื้มาคมวิันด้รัสื้ อาจ

เป็็นการนำาแสื้งสื้วิ่างมาสื้้่โลักในร้ป็แบบอ่�น  ไม่วิ่าจะเป็็นด้นติร่ ศึิลัป็ะ การเม่อง 

หร่อการที่ำาซ่ึ่ป็ติ้นหอมกับมันฝืรั�งที่่�อร่อยเลัิศึเลัอ เพ่�อถู่วิงด้่ลัควิามม่ด้ เพ่�อ 

เบ่�ยงเบนควิามสื้นใจของคนจากควิามม่ด้ เพ่�อให้เนเวิอร์มัวิร์ไม่ถู้กควิามม่ด้กล่ัน

หายไป็”

ผู้้้อาวิ่โสื้ควิินน์หย่ด้ที่่�ป็ลัายโถูงที่างเดิ้นหน้าป็ระติ้ จากนั�นก็หันมาหา

หน่วิยที่่� 919  เธอเติ่�ยกวิ่าเด็้กสื้่วินใหญ่หลัายนิ�วิ แติ่มอร์ริแกนกลัับร้้สื้่กเหม่อน

โด้นยักษ์จ้องมองลังมา

“ฉันไม่ร้้หรอกนะวิ่าบที่บาที่ของพวิกเธอแติ่ลัะคนค่ออะไรในภัารกิจสื้ำาคัญ

ของสื้มาคมวิันด้รัสื้”  เธอพ้ด้เสื้่ยงติำ�า  “นั�นข่�นอย้่กับพวิกเธอเอง”

ป็ระติ้เป็ิด้ด้้านหลัังเธอ

“ขอติ้อนรับสื้้่สื้ถูานที่่�ชี่มน่ม”




