Knight Of Darkness ปี ศาจอัศวิน
บทที่ 1
อัศวินก็หิวเงินเหมือนกัน
อาทิตย์สีแดงดังเลือดสาดส่ องเส้นทางยามพลบค่าจนเป็ นสี ส้มอมแดงตลอดทั้งสาย มอง
ไกลออกไปตลอดทางมีเพียงความว่างเปล่า ยิง่ ชวนให้เกิดความรู ้สึกวิเวกวังเวง
แต่เดิมพ่อค้าที่เดินทางผ่านเส้นทางนี้เพื่อทาการติดต่อค้าขายก็นอ้ ยอยูแ่ ล้ว พอมีโจรมาตั้งตน
เป็ นเจ้าถิ่นครอบครองพื้นที่คอยดักปล้นชิง จานวนคนก็ยงิ่ น้อยลงจนสร้างสถิติใหม่ ถ้าไม่
จาเป็ นจริ ง ๆ ล่ะก็ พวกพ่อค้าจะพยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ ต่อให้ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบ้าง
เล็กน้อยหรื อยอมได้กาไรน้อยหน่อยก็ตาม
และเพราะการตัดสิ นใจของพวกพ่อค้า ทาให้พวกโจรไม่มีใครให้ดกั ปล้นมาเกือบจะหกวัน
แล้ว ทุกคนต่างก็หงอยเหงาเซื่องซึม กังวลถึงวันที่ไม่มีอะไรจะใส่ ปากท้องต้องกินลมต่างข้าวที่
ค่อย ๆ ใกล้เข้ามาทุกที ดวงตาของลูกสมุนโจรที่คอยเฝ้ ามองดูบนถนน รอคอยเหยือ่ ผ่านทางมา
นั้นจะปิ ดแหล่มิปิดแหล่ เขาพูดพึมพาเบา ๆ ว่า
“เหยือ่ หนึ่งคน สองคน สามคน... ” ดูท่าทางขืนยังนับต่อไป เขาคงหลับไปเสี ยก่อน
แกะจะผ่านมาจริ ง ๆ แน่
ทันใดนั้นลูกสมุนโจรก็รู้สึกเจ็บที่กะโหลก สติสตังเริ่ มกลับมาได้ยนิ เสี ยงหัวหน้าก่นด่า
มาจากทางข้างหลัง “ไอ้งงั่ เอ๊ย! ต้องเป็ นเพราะเจ้าแล้วก็พวกเจ้าทุกคนเอาแต่งีบหลับในเวลา
เฝ้ ายามเหง พวกเราถึงได้วา่ งงานตั้งหลายวัน เหยือ่ ผ่านมาจนผ่านไปหมดแล้ว ยังจะ..มีเหยือ่
มาแล้ว! ไปทางาน!” เขาก้าวยาว ๆ ไปอย่างรวดเร็ วด้วยฝี เท้าที่แผ่วเบา เพียงไม่กี่กา้ วก็เห็น
เพียงแผ่นหลังเล็ก ๆ
สมุนโจรนิ่งอึ้งไปสามวินาทีกว่าจะเข้าใจที่หวั หน้าพูด รี บชะโงกหน้าออกจากที่ซ่อน
เพื่อมองด้วยความตื่นเต้นดีใจ

ขบวนสิ นค้าขนาดใหญ่ที่เหล่าสมุนโจรทั้งโขยงเฝ้ าเพ้อฝันถึงมาหลายวันกาลังค่อย ๆ
เคลื่อนใกล้เข้ามาอย่างช้า ๆ ภายในรถท้าที่หรู หราโอ่อ่าที่สุดในขบวนนั้น ชายซึ่งรวบผมเป็ น
หางม้าผูม้ ีใบหน้าท่าทางสง่างามและรอยยิม้ ที่แสนจะสดใสกาลังกาชับกับชายผมสี เงินหน้าตา
เฉยเมยไม่แสดงความรู ้สึกใด ๆ ซึ่งนัง่ ผิงผนังและหลับตาอยู่
“ลูเธอร์ นี่เป็ นภารกิจแรกในการเข้าร่ วมในทัพอัศวินของเจ้า เป็ นการพิสูจน์
ความสามารถของเจ้า จะพลาดไม่ได้แม้แต่นิดเดียว ข้าจะทบทวนแผนอีกรอบนึงน่ะ...”
ที่แท้ขบวนสิ นค้าสิ บกว่าคันรถนี้กค็ ือทัพอัศวินที่รักษาการณ์อยูใ่ นละแวกนี้ปลอมตัวมา
ปฏิบตั ิการแผนล่อเสื อออกจากถ้ าโดยเฉพาะ เพื่อที่จะได้กวาดล้างพวกโจรที่ดกั ปล้นทาร้ายผูค้ น
ที่ผา่ นทางให้เรี ยบร้อยให้หมดในคราวเดียว
ชายที่หน้าตาเฉยเมยไร้ความรู ้สึกนั้นคือหัวหน้ากองพันอัศวินผูร้ ับผิดชอบภารกิจครั้งนี้
ส่ วนอัศวินอีกคนที่จจู ้ ้ ีจุกจิกอย่างกับสาวใช้กค็ ือสหายสนิทที่สุดของเขาเอง น่าเสี ยดายที่ดูท่า
แล้วพูดของสหายจะไม่ได้เล็ดลอดเข้าไปในหูของชยาผมสี เงิน เป็ นเพราะเขายังอยูใ่ นช่วงของ
การปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงจากเผ่าพันธุ์ปีศาจมาเป็ นอัศวินผูส้ ู งส่ ง และยังคงครุ่ นคิดถึง
ชีวติ ในวันข้างหน้าว่าต่อไปจะเป็ นอย่างไร
เขายอมที่จะใช้ชีวติ ที่เหลือในวันข้างหน้าของเขาในฐานะอัศวินแล้ว แต่จะสามารถ
หลบหนีการตามล่าจากแดนปี ศาจได้ตลอดหรื อเปล่า
หึ ๆๆ! ยังไง ๆ ตัวเขาก็ไม่ชาปี ศาจอีกต่อไปแล้ว และก็ไม่คิดจะกลับไปอยูแ่ ล้วด้วย
ไหน ๆ ก็ไม่เหลือทางเลือกแล้ว งั้นก็รับบทเป็ นคนอื่นให้ถึงที่สุดไปเลยแล้วกัน
“...ถือซะว่าลูเธอร์คนเก่าได้ตายไปแล้ว”
เมื่อตัดสิ นใจได้แล้วเขาก็ลืมตาขึ้น นัยน์ตาสี เงินเฉยชาไร้ความรู ้สึกใด ๆ เพิม่ แววหยอก
ล้อซุกซน ออกจะอันธพาลหน่อย ๆ ด้วยซ้ า การเปลี่ยนแปลงนี้คล้ายกับการหลอมละลายของ
ภูเขาน้ าแข็ง ใบหน้ารู ปไข่คมเข้มดูอ่อนโยนขึ้นทันตา พร้อมกับแววซึมเศร้าที่ปรากฏชัด

เสี ยงจากภายนอกดังผ่านเข้ามาในโสตประสาทอีกครั้งอย่างชัดเจนทั้งเสี ยงอาวุธกระทบ
กัน คนและม้าร้องกันเซ็งแซ่ พลพรรคกองโจรได้เริ่ มต้นเปิ ดฉากมาได้พกั ใหญ่แล้ว
ไม่ตอ้ งให้ถึงกับมือแม่ทพั ใหญ่หรอก เขาก็สามารถตัดสิ นเรื่ องนี้เองได้อย่างถูกต้อง
“ลู...ลูเธอร์?” อัศวินผูร้ วบผมเป็ นหางม้าเห็นสี หน้าของลูเธอร์เปลี่ยนไปก็รู้สึกยากที่จะรับความ
เปลี่ยนแปลงนี้ได้ทนั คนคนหนึ่งเย็นชาไม่สนใจผูใ้ ด ภายในชัว่ พริ บตากลับกลายไปเป็ นเหมอื
นพวกอันธพาลชอบหาเรื่ องไปได้ เหมือนเทวดาที่อยู่ ๆ ก็ตกลงมาจากสวรรค์จริ ง ๆ
“ไม่มีอะไรหรอก ข้าแค่คิดตกแล้วน่ะ” มุมปากของเขาโยกโค้งขึ้นรอยยิม้ ชัว่ ร้ายดู่อน
คลาย “ขอบใจเจ้ามากที่ช่วยดูแลคนซึมเศร้ามาตั้งนานอยากจะพนันกับข้าสักเกมไหม”
“พนัน?” อัศวินที่รวบผมตีหน้าขึงขังทันที “ไมได่หรอห ลูเธอร์ เจ้าลืมแล้วหรื อไงว่า
กฎของอัศวินคือห้ามพนันขันต่อน่ะ” เขายกเหตุผลสนับสนุนคาพูดตัวเอง
“โอ๊ะ มีกฎข้อนี้ดว้ ยหรื อเนี่ย” ทั้งที่รู้อยูเ่ ต็มอก แต่คนบางคนก็ยงั ทาเป็ นไม่สะทก
สะท้าน ไม่สนใจ “น่าเสี ยดาย อุตส่ าห์เจอช่องทางทากาไรที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดแล้วเชียว...เอา
เถอะ ข้าปฏิบตั ิตามกฎของอัศวินก็ได้” เขาผลักประตูรถม้าให้เปิ ดออก ยืน่ ตัวออกไปด้านนอก
อย่างเกียจคร้าน แล้วเปล่งเสี ยง “ทุก...คน...จง...หยุด!”
เสยงดังกึกก้องสนัน่ หวัน่ ไหวกระทัง่ ทุกฝ่ ายหูอ้ือตาลายไปหมด จนต้องพักการสู ้รบไว้
แล้วมองไปยังหัวหน้าอัศวินท่าทางยโสโอหังซึ่ งไม่รู้วา่ ได้ข้ ึนไปอยูบ่ นหลังคารถตั้งแต่เมื่อไหร่
กัน
“พวกโจรถ่อยทั้งหลายจงฟังให้ดี!” ลูเธอร์สองมือเท้าสะเอว ก้มมองจากข้างบน “ผูช้ าย
ยืนทางซ้าย ผูห้ ญิงยืนทางขวา พวกครึ่ ง ๆ กลาง ๆ ยืนตรงกลาง แล้วโยนของมีค่าทั้งหมดไว้ที่
พื้น! ไม่ตอ้ งสงสัย พวกเจ้าฟังไม่ผดิ หรอก ข้า...จะ...ปล้น”
พอพวกอัศวินและพวกโจรได้ยนิ เช่นนั้น พวกที่อยูด่ า้ นหน้าก็แทบหัวทิ่มไปตาม
ๆ กัน ส่ วนพวกที่อยูด่ า้ นหลังก็อา้ ปาดค้าง งงเป็ นไก่ตาแตก นี่หรื ออัศวิน โอ้ สุ ดยอดจริ ง ๆ !

ลูเธอร์ หัวหน้าคนใหม่ของกองพันที่เจ็ดแห่งทัพอัศวินราชองครักษ์อนั ยิง่ ใหญ่
จากเหตุการณ์ ‘ทหารเล่นเป็ นกองโจรเสี ยเอง’ ที่เกิดขึ้นในภารกิจแรกของเขา ผูท้ ี่เห็น
เหตุการณ์ท้ งั หมดก็พร้อมใจกันตั้งฉายาให้เขาว่า ‘อัศวินอธรรม’ ข่าวนี้แพร่ กระจายไปทั้งเมือง
จากนั้นเป็ นต้นมา ฉายานี้เป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ พร้อม ๆ กับชื่อเสี ย(ง)ของทัพอัศวินราชองครักษ์
นับจากโชว์สุดตระการตาของลูเธอร์ในวันนั้นก็ผา่ นมาร่ วมครึ่ งเดือนแล้ว เขายังคงรับ
หน้าที่ต่อจากหัวหน้ากองพันที่เจ็ดคนก่อนได้อย่างราบรื่ นรวมถึงรับช่วงต่อจากห้องอาบน้ าที่
หรู หราโอ่อ่าขนาดที่วา่ ใครที่ไม่รู้ตอ้ งเข้าใจว่าห้องน้ าห้องนี้สร้างจากเงินหลวงที่ยกั ยอกเอาไป
เป็ นแน่
ยามเสี ยงน้ าซู่ซ่าดังลอดออกมาจากภายในห้องอาบน้ า บอกให้รู้วา่ มีคนกาลังใช้ยู่ น้ าพุ
เย็นชื่นใจที่ไหลมาจากท่อส่ งน้ า ผ่านแร่ หินร้อนเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ พุ่งออกมาจากปากซึ่งเต็มไป
ด้วยซี่ฟันแหลมที่กาลังอ้ากว้างของศีรษะสัตว์ประหลาดดูดุร้ายน่ากลัวราวกลับมีชีวติ จริ งบนผนัง
ลงสู่ อ่างอาบน้ าที่ทาจากหิ นหยกสี ขาว ไอน้ าเลือนร่ างค่อย ๆ ลอยตัวสู งขึ้น ทาให้ในห้อง
เหมือนดัง่ ดินแดนในความฝัน ดวงลวงตาและไมมีอยูจ่ ริ ง
ท่ามกลางความมัวสลัว ชายคนหนึ่งกาอบน้ าอยู่
เข้าหลับตา ใบหน้าคมเข้มผสมปนเปไปด้วยแววเฉื่ อยชาและซึมเศร้าบนศีรษะของเจา
เต็มไปด้วยฟองจนมองไม่เห็นสี ของเส้นผม แต่กลับสามารถมองเห็นร่ างกายเปลือยเปล่าภายใต้
น้ านั้นได้อย่างชัดเจน
เขาทิ้งมือซึ่งเต็มไปด้วยฟองลงหยิบกระบวย แล้งตักน้ าขึ้นมาราดตั้งแต่ศีรษะลงไป
จากนั้นเขาก้มตัวลงหยิบสบู่มาถูไปตามเรื อนร่ าง มองเห็นแผ่นหลังเปลือยเปล่าได้อย่างชัดเจน
แต่ไม่วา่ ใครทีได้เห็นภาพนี้ต่างต้องตระหนกจนสู ดลมหายใจเฮือก
เพราะผิวกลายด้านหน้าที่เกลี้ยงเกลาเทียบไม่ได้เลยสักนิดกับรอยแผลบนแผ่นหลัง
อาการบาดเจ็บที่หลังของเขาร้ายแรงน่าตกใจจริ ง ๆ

แผลฉีกขาดเป็ นทางยาวหกแห่ง เรี ยงเป็ นแนวยาวเคียงข้างกันซ้ายขวาข้างละสามรอย
บาดแผลเว้านูนขรุ ขระไม่เรี ยบเสมอกัน มองดูเพียงแวบเดียวก็รู้ได้วา่ เป็ นแผลที่เกิดจากการที่
ส่ วนใดส่ วนหนึ่งที่ติดอยูก่ บั ร่ างกายนั้นถูกกระชากอย่างแรงจนกระทัง่ หลุดออกไป
ยิง่ ไปกว่านั้น บาดแผลทั้งหกแห่งนี้ไม่มีทีท่าว่าจะหายสนิท แม้วา่ เลือดจะหยุดไหลแล้ว
แต่วา่ เนื้ออ่อน ๆ แดงสดที่บิดม้วนให้เห็นอยูด่ า้ นนอกยังคงขยับสั่นไหวเล็กน้อยตามการเคลื่อน
ไหนของร่ างกาย ราวกับจะบอกเป็ นนัยถึงโศกนาฏกรรมที่ผเู ้ ป็ นนายของพวกมันได้เคยประสบ
มา
หากมีคนมาถามว่า ‘บาดแผลสาหัสขนาดนี้ เจ้าไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรื อไง’ ก็คงได้รับ
เพียงคาตอบแบบเนือย ๆ กลับมาประโยคหนึ่งว่า ‘ไม่นี่’ อย่างแน่นอน
ไม่ใช่วา่ ไม่เจ็บ แต่วา่ เจ็บจนชาชิน เมื่อชาชินแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรอีก
ที่ดา้ นนอก ชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาเปี่ ยมด้วยชีวิตชีวาคอยอยูต่ รงนั้นนานแล้ว เขา
สวมชุดอัศวินสี ขาวบริ สุทธิ์ขลิบริ มสี ทอง เสื้ อคลุมสี ขาวดุจหิมะยาวกรอมเท้า ที่เอวคาดสายรัด
สี ขาว สวมรองเท้าบูตยาวสี ขาวขอบสี ทอง ข้างเอวเหน็บ ‘ดาบธารอัคคี’ สี ขาว ปลายดาบเป็ นสี
ทอง โกร่ งดาบซึ่งมีรูปร่ างเหมือนกับสายน้ าสี ทองที่หลัง่ ไหลหลอมรวมเป็ นเนื้อเดียวกับด้าม
ดาบสี ขาวบริ สุทธิ์ และโกร่ งดาบยังมีเส้นสี ทองละเอียดแผ่ขยายต่อออกมาประดับด้ามดาบ ผม
ของเขามัดรวบสู งเป็ นหางม้า นัยน์ตาสี ทองเป็ นประกาย
“กฎของอัศวินคือตรงต้องต่อเวลา ลูเธอร์ เจ้าอาบน้ านานเกินไปจนพวกเราเกือบจะสาย
แล้ว”
“ช่วยไม่ได้ ไม่มีใครจ่ายเลินจ้างข้าให้อาบน้ าเร็วขึ้นนี่” ลูเธอร์ยกั ไหล่อย่างไม่ใส่ ใจ
“ไม่ง้ นั คราวหน้านะมอทย่า เจ้าก็จ่ายเงินมาให้ขา้ แล้วข้าจะอาบน้ าให้เสร็จภายในสามนาที”
พอได้ฟังอย่างนี้ มอทย่าก็แทบจะลมใส่

เมื่อลูเธอร์หนั หลัง มอทย่าถึงกับสะดุง้ สายตาของเขาจับจ้องไปที่แผลฉกรรจ์ของอีก
ฝ่ าย แล้วเอ่ยออกมาว่า... “บาดแผลเจ้า...ไม่มีทางที่จะรักษาให้หายได้เลยจริ ง ๆ หรื อ”
พอได้ยนิ ร่ างของลูเธอร์กส็ ั่นไหว เขาหยิบเสื้ อตัวในสี ดาออกมาสวมใส่ ทนั ที จากนั้นก็
ใสชุดอัศวินสี ดาขลับขลิบริ มสี ม่วงอ่อนมาคลุมอีกชั้นหนึ่ง
เมื่อเห็นเขาตอบสนองเช่นนี้ มอทย่าก็เข้าใจได้ทนั ทีวา่ เขาไม่ตอ้ งการเอยถึงเรื่ องนี้จึงไม่
ถามต่อให้มากความอีกด้วยความที่รู้สถานการณ์ดี
“วิธีทวั่ ไปใช่วา่ จะรักษาแผลของข้าให้หายได้...จะรักษาให้หายข้าต้องฟื้ นฟูกาลังที่แท้จริ งให้ได้
อย่างน้อยสามส่ วนของเทื่อก่อน หรื อไม่ก.็ ..ปรุ งยาสมุนไพรนัน่ ให้เสร็จสมบูรณ์”
บทที่ 2
ล้างแค้ นมาตุภูมิ
สายตาของลูเธอร์ตอนนี่มีเพียงแต่ยนู ิคอร์นสี ดาเท่านั้น ยูนิคอร์นสี ดานั้นถือกาเนอดมา
จากการร่ วมสมสู่ กนั ระหว่างยูนิคอร์นกับอินคิวบัส (อินคิวบัส หรื อ ปี ศาจเพศชายที่คอยเข้าฝัน
เพื่อสาเร็จความใคร่ ให้มนุษย์) แต่มีอตั ราในการตกลูกที่ต่ามาก เพียงห้าในร้อยเท่านั้น
นอกจากนี้ยงั มีนอ้ ยมากที่ยนู ิคอร์นซึ่เป็ นสัญลักษณ์แห่งความสว่างและบริ สุทธิ์นั้นจะยินยอมที่
จะร่ วมสมสู่ กบั อินคิวบัส ตัวแทนแห่งความมืด ส่ วนใหญ่การร่ วมสมสู่ ที่เกิดขึ้นจึงมักจะมาจาก
การบังคับขืนใจ ยูนิคอร์นสี ดาที่ยงั มัลกั ษณะเหมือนม้าตัวเล็กๆ อยูน่ ้ นั ไม่เหมาะที่จะนามาขึ้นขี่
เป็ นพาหนะ แต่เมื่อเปลี่ยนร่ างกลายเป็ นผูส้ ื บเชื่อสายของอินคิวบัสซึ่งสู งใหญ่สง่างามแล้วก็จะ
เป็ นพาหนะชั้นเลิศที่สุดอย่างแน่นอน
ตอนนี้ ยูนิคอร์นและลูเธอร์ ตัวหนึ่งอยูห่ น้า คนหนึ่งอยูห่ งั กาลังไล่ตามกันไปติด ๆ ลึก
เข้าไปในป่ าทึบซึ่งต้นไม้ข้ ึนหนาแน่น ม่านพลังธาตุลมซึ่งช่วยเร่ งการเคลื่อนไหวทาให้ความเร็ว
ของเขาเพิม่ ขึ้นถึงระดับสุ ดยอด เขารักษาระยะห่างระหว่างเขากับยูนิคอร์นมาตลอด ไม่ทิง้ ห่ าง
มากเกินไปแต่กไ็ ม่รู้วา่ เพราะสาเหตุอะไรถึงไม่ใกล้เข้าไปเช่นกัน

เมื่อมียนู ิคอร์นนาหน้าอยูข่ า้ งหน้า เหล่าสิ่ งมีชีวติ ที่ซุ่มซ่อนกายอยูภ่ ายในป่ าแห่งความฝัน
เพื่อเฝ้ ารอคอยโอกาสที่จะได้ทาร้ายและช่วงชิงเอาชีวติ ของสิ่ งที่หลงเข้ามาต่างก็ค่อย ๆ หลีกทาง
ให้
ใครแตะต้องได้ ใครมิอาจแตะต้องได้ สรรพสิ่ งมีชีวติ ที่อาศัยอยูภ่ ายในป่ าแห่งความฝัน
นี้ต่างรู ้ดี
แม้วา่ จะเป็ นยูนิคอร์นสี ดา แต่กย็ งั ได้ชื่อว่าเป็ นยูนิคอร์น เป็ นราชาของพวกมันตลอด
กาล ทาให้ลูเธอร์สะดวกขึ้นมาก เพราะเขาไม่ตอ้ งระแวงว่าจะถูกดักลอบทาร้าย
ไล่ตามติดกันอยูไ่ ม่นานนัก ทั้งสองฝ่ ายก็ดูคล้ายกับว่าสามารถสื่ อความคิดถึงกันได้ ทั้ง
คู่หยุดฝี เท้าลงตรงที่โล่งว่างข้างสระน้ าในป่ าพร้อมกันโดยไม่ตอ้ งบอก
“ปี ศาจเอย ข้ายินยอมที่จะทาพันธศัญญาเป็ นพาหนะของเจ้า” เสี ยงไม่ได้ออกมาจากปาก
ของยูนิคอร์นสี ดา แต่ดงั ขึ้นในหัวของลูเธอร์
มันไม่ได้โง่ สามารถรู ้สึกถึงไอปี ศาจ แถมยังได้เห็นพฤติกรรมของลูเธอร์และความ
เปลี่ยนแปลงในตอนนี้อีก หากมันยังเดาฐานะและเจตนาของลูเธอร์ไม่ออก มันคงตายอยูใ่ นวง
ล้อมของยูนิคอร์นเป็ นหมื่น ๆ ครั้งแล้ว
“แล้วยังไงอีก” ลูเธอร์ ใช้วธิ ีสื่อสารเช่นเดียวกับยูนิคอร์นสี ดา
“ข้าอยากแก้แค้น”
ลูเธอร์เลิกคิ้ว ใบหน้าปรากฏรอยยิม้ หยัน “อยากแก้แค้นก็ไปสิ มาบอกข้าทาไมกัน” เขา
ถามทั้งที่รู้
“ช่วยข้า” คาพูดของูนิคอร์นสี ดารวบรัดชัดเจนขึ้น มันส่ ายหน้าไปมา จากนั้นก็กา้ วเข้า
มาข้างหน้า แล้วก้มศีรษะลงแทบเท้าลูเธอร์ “ช่วยข้าพวกเราทาพันธสัญญากันก่อนก็ได้”

“ข้าไม่ยกั รู ้วา่ ยูนิคอร์นก็โกรธแค้นเป็ นด้วย” แม้ปากจะเอ่ยวาจาห่างเหิน แล้งน้ าใจ แต่
ลูบคลาเขาซึ่งบิดเป็ นเกลียวสี เงินเหลือบม่วงต่างจากยูนิคอร์นทัว่ ไป
“ยูนิคอร์นทาไม่ได้ แต่อินคิวบัสทาได้” มันตอบเบา ๆ
“ปฏิเสธเสี ยตอนนี้ขา้ ก็จะไม่ฝืนใจ”
“แต่เจ้าก็จะลงมือฆ่าข้าซะ” ยูนิคอร์นพูดต่อทันทีโดนไม่ตอ้ งคิด มันไม่คิดว่าปี ศาจตน
หนึ่งที่ต้ งั ใจจะปิ ดบังฐานะที่แท้จริ งของตัวเองจะยอมปล่อยสิ่ งมีชีวติ ที่ได้ล่วงความลับของมันไป
ง่าย ๆ
ลูเธอร์ยมิ้ น้อย ๆไม่เอ่ยอะไรต่อ
...พันธสัญญาสมบูรณ์
“...เจ้านาย” ยูนิคอร์นสี ดาพร้อมรับพันธสัญญาเป็ นสัตว์ในอาณัติของลูเธอร์
ตอนนี้มนั ได้ยนิ เสี ยงผูเ้ ป็ นนายเอ่ยถามอีกครั้ง “ชื่อของเจ้าล่ะ”
“ซอฟมีกาน่า”
“เอาล่ะซอฟ เล่าเรื่ องของเจ้าให้ขา้ ฟังซิ” ซอฟบอกเล่าความแค้นของมันจบ ลูเธอร์ก
ตัดสิ นใจว่าต้องไปยังแหล่งที่ยนู ิคอร์นอาศัยรวมกันให้ได้สักครั้งหนึ่ง
ใจของลูเธอร์ในตอนนี้เต็มไปด้วยความคิดแค่เพียงว่าต้องการยามาเยียวยาบาดแผล เพื่อ
ฟื้ นฟูพลังของตัวเองให้เร็ วที่สุดเท่านั้น เขาจึงมองข้ามความรู ้สึกของมอทย่าไปอย่างคาดไม่ถึง
บางทีระหว่างมนุษย์กบั ปี ศาจ คงยากจะเป็ นมิตรแท้ในยามยากได้จริ ง ๆ
ถึงตอนนี้ไม่มีเสี ยงพูดคุยกันดังขึ้นอีก ทุกคนต่างเร่ งเดินทาง ไม่นานนกต้นไม่ข้ ึนซ้อน
กันหนาแน่นก็บางตาลง สามารถมองออกไปได้ไกลยิง่ ขึ้น ซอฟนาทางลูเธอร์และมอทย่าไป
รู ้สึกราวกับตัวเองได้กา้ วล่วงล้ าเข้ามาในเขตแดนที่ไม่ควรข้าม...แดนสวรรค์

สิ่ งที่สะท้อนในดวงตาไม่ใช่ภาพของต้นไม่ที่ข้ ึนหนาแน่น แต่ละต้นสู งเสี ยดฟ้ าดูเต็ม
เปี่ ยมไปด้วยพลังชีวติ อันไร้ขีดจากัดอีกต่อไป แต่กลับเป็ นภาพของผืนหญ้าซึ่งมีตน้ ไม้ข้ ึนอยูบ่ าง
ตา เบื้องหลังเป็ นปราการเขาสู งใหญ่ธารน้ าตกไหลซัดสาดลงมาให้เกิดละอองน้ ากระเซ็น
รวมกันเป็ นทะเลสาบ
เสี ยดายที่ไม่วา่ จะเป็ นทิวทัศน์อนั งดงามเช่นนี้ หรื อว่าสิ่ งมีชีวติ อันแสนงามสง่าที่รวมตัว
กันอยู่ ณ ที่น้ ี ต่างก็แผ่รังสี แห่งความไม่เป็ นมิตรมาให้
“ไม่เลว สวยงามมาก พวกเจ้าเข้าใจเลือกที่อยูด่ ีน่ะ” ลูเธอร์พดู ราวกับว่าประสาทการ
รับรู ้ตายด้าน
ยูนิคอร์นสง่างามตัวหนึ่งก้าวออกมา ขนสี ทองขาวบริ สุทธิ์เป็ นมันเงาสวย เขาสี ทอง
อร่ ามเก็บซ่อนประกายเอาไว้ ไม่เหลือบมองลูเธอร์และมอทย่าแม้แต่นอ้ ย แต่จอ้ งตรงไปที่ซอฟ
“เจ้าเกลียดข้ารึ ”
“ข้าเกลียดเจ้า!”
บทสนทนาสั้น ๆ ง่าย ๆ ระหว่างแม่และลูกชายทาให้บรรยากาศตรึ งเครี ยดเกิดปะทุข้ ึนมา
ทันที
“บาดแผลจะสามารถหายได้หรื อไม่ ของสิ่ งหนึ่งมันอยูใ่ นถิ่นอาศัยของยูนิคอร์นเป็ น
กุญแจสาคัญ” ลูเธอร์เอ่ย
“...ของอะไร” มอทย่าถามกลับอย่างกระตือรื อร้น
“ผลึกพรายม่วง” ลูเธอร์ตอบตรง ๆ”แต่วา่ เป็ นตารับยาพื้นบ้าน ยังไม่มีใครเคยทดลองมา
ก่อน”
มอทย่ายังคงสองจิตสองใจ

“ข้าสามารถเลือกเกิดได้ดว้ ยหรื อ มันเรื่ องอะไรที่ขา้ จะต้องสละตัวเองเพื่อเกียรติของยูนิ
คอร์นด้วยเล่า!” ซอฟคาราม
ซอฟตอบแทนความนิ่งเงียบของแม่ดว้ ยการบันดาลโทสะ หลังจากที่พ่นด่าสาดเสี ยเท
เสี ยออไป ซอฟก็ปิดท้ายด้วย...
“เจ้านาย! เจ้านาย! ทาลายที่นี่! ช่วยข้าด้วย ข้าอยากจะทาลายที่น้ ี!”
จะฆ่ายูนิคอร์นให้เกลี้ยงหรื อไม่เขาไม่สนใจ เพียงแต่วา่ มีปัยหาใหญ่อยูข่ อ้ หนึ่งก็คือ...
กาลังของเขาในตอนนี้ฆ่ายูนิคอร์นได้ไม่หมดทั้งฝูง แล้วตั้งแต่แรกเขาก็ไม่ได้มาที่น้ ีเพื่อจะทา
การสังหารหมู่ดว้ ย
ความคิดของซอฟกับเขาตรงกัยพอดี
น่าเสี ยดายที่ยนู ิคอร์นไม่ได้ยนิ เจตนาของลูเธอร์ รวมถึงความลังเลใจของมอทย่า
ยูนิคอร์นหลายสิ บตัวตีวงล้อมเข้ามา เขาบิดเป็ นเกลียวสี ทองของทุกตัวส่ องประการ
ระยิบระยับราวกับเหรี ยญทอง
“เปลี่ยนร่ าง”
ซอฟไม่คดั ค้าน ไฟโลกันตร์สีดาปนแดงลุกโซนขึ้นมา ร่ างของมันทะยานขึ้นอย่าง
รวดเร็ว นัยน์ตาสองข้างและกีบเท้าทั้งสี่ ปกคลุมไปด้วยไฟร้อนแรงและสู งใหญ่กว่าเขาเสี ยอีก
ดาบรัตติกาลถูกวักออกจากฟัก ลูเธอร์พลิกตัวปี นป่ ายด้วยความคล่องแคล่วขึ้นไปบนหลังของ
ซอฟ ซึ่งชัว่ พริ บตาเดียวได้เปลี่ยนรู ปร่ างเป็ นเทพอาชาอินคิบสั ที่เข้มแข็งและทรงพลัง
“อย่างไรเสี ยเจ้าก็อย่าขัดขวางข้าเลยน่ะ” ซอฟพูดวิงวอนกับมอทย่า
“เจ้าช่วยหาผลึกพรายม่วงหน่อย มันดูเหมือนกับคริ สตัลสี ม่วงแต่ขา้ งในมีของเหลวไหล
อยู่ โดยทัว่ ไปจะเกิดขึ้นที่ริมน้ าที่มีพลังสว่างอยู”่
ในที่สุดมอทย่าก็พยักหน้า “ได้!”

กีบเท้าทั้งสี่ ของซอฟที่ทีเปลวไฟลุกโซนทะยานอย่างรวดเร็วเป้ าหมายแรกที่เลือกเอาไว้
คือแม่ผใู ้ ห้กาเนิดมันนัน่ เอง
ยูนิคอร์นไม่อาจยอมให้ถิ่นของมันถูกทาลายได้ แต่ลูเธอร์กบั ซอฟตั้งใจจะทาลายถิ่นที่
เกิดของยูนิคอร์น เมื่อความตั้งใจทั้งสองฝ่ ายขัดแย้งกัน บนผืนหญ้าที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยพลังชีวติ ก็
เปิ ดฉากการห้ าหัน่ กันขึ้น
เพียงแต่วา่ ฝ่ ายหนึ่งต้องระวังที่อยูอ่ าศัยของตัวเอง ในขณะที่อีกฝ่ ายไม่ตอ้ งกลัวเกรง
อะไรทั้งสิ้ น ทาร้านศัตรู และวางเพลิงมาตลอกทาง แต่การที่พลังเยียวยาของยูนิคอร์นซึ่งเป็ น
พลังสว่างคอบคลุมไปทัว่ ทาให้ลูเธอร์ซ่ ึงโต้ลมอยูท่ นไม่ได้ตอ้ งค่อย ๆ ลดระดับย่อตัวลงมา
ถึงตอนนี้มอทย่าก็ฉวยโอกาสเข้าไปใกล้ริมทะเลสาบ หลังจากคลาหาที่ริมทะเลสาบอยู่
ครู่ หนึ่งแล้วไม่พบ เขาก็กระโดลงไปในทะเลสาบ สอดส่ ายสายตาต่อไป
“มารรัตติกาลดับสู ญ...ปฐพีสิ้นแสง”
ดาบรัตติกาลฟาดฟันยูนิคอร์นทางขวาให้ล่าถอย ส่ วนไฟโลกันตร์อนั ร้อนแรงก็บีบยูนิ
คอร์นทางว้ายให้เปิ ดทาง พลังเวทย์มืดของลูเธอร์เตรี ยมพร้อมไว้จึงได้โอกาสเข้าจัดการยูนิ
คอร์นน้อยเจ็ดแปดตัวซึ่ งทาอะไรไม่ถูก
‘ปฐพีสิ้นแสง’ คือโล่พิทกั ษ์ที่ใช้ป้องกันตัวซึ่งเป็ นหนึ่งใน ‘มารรัตติกาลดับสู ญ’ ที่ลุเธอร์
คิดค้นขึ้นเองในยามคับขันมันสามารถแปรเปลี่ยนจากโล่พิทกั ษ์เป็ นที่ใช้คุมขังอีกฝ่ ายได้
“ไม่ได้ใช้สามปี กว่า ฝี มือยังใช้ได้” ดาบรัตติกาลถูกถือเฉี ยงจ่ออยูท่ ี่โล่พิทกั ษ์ “ใจเย็นไว้
ข้าเชื่อว่าอัตราการตกลูกของยูนิคอร์นคงไม่สูงนักหรอก”
“มนุษย์ ข้าไม่รู้วา่ เจ้าได้เรี ยนรู ้พลังเวทย์อนั ชัว่ ร้ายของปี ศาจด้วยตัวเองได้อย่างไร แต่วา่
...” หัวหน้าเผ่ายูนิคอร์นกวาดสายตามองโล่พิทกั ษ์ แล้วพูดไปตามที่เห็นว่า... “พลังปี ศาจของ
เจ้าไม่เพียงพอที่จะทาลายที่น้ ีได้ง่าย ๆ หรอก”

“เจ้าพูดถูก” ลูเธอร์ไม่สะทกสะท้าน แล้วชี้ไปทางยูนิคอร์นน้อย “แต่กบั พวกมันน่ะได้
แน่ อีกอย่างดาบของข้าไม่ได้มีไว้อวดเฉย ๆ ถ้าเจ้ากล้าก็ลองดู ข้าเองก็กล้าทาให้เลือดของพวก
มันเปื้ อนที่นี่เหมือนกัน”
การข่มขู่อย่างโจ่งแจ้งไม่ใช่สิ่งที่อศั วินคนหนึ่งพึงกระทาอย่างแน่นอน
“มนุษย์ชวั่ เจ้าต้องการอะไร”
“เจ้าไม่ได้ยนิ ที่ซอฟพูดหรื อไง พวกเราแค่ตอ้ งการทาลายที่นี่เท่านั้น”
“มนุษย์ชวั่ บอกข้ามาว่าเจ้าต้องการอะไรกันแน่ สหานของเจ้าเพิ่งจะลงไปในทะเลสาบ”
หลังจากจบประโยคนี้ ยูนอคอร์นสามตัวที่อยูใ่ กล้ริมทะเลสาบก็หนั เขาพุ่งเป้ าโจมตีผวิ
ทะเลสาบ
“ชีวติ ยูนิคอร์นมีค่าหรื อว่าชีวติ คนมีค่า แปดตัวแลกหนึ่งคน ดูเหมือนข้าจะได้เปรี ยบ
อยูน่ ่ะ” พอเห็นว่าบรรยากาศไม่ดีข้ ึนลูเธอร์จึงเปลี่ยนเรื่ องเป็ นว่า... “ใช่วา่ จะตกลงกันไม่ได้ซะ
เมื่อไหร่ เล่า เจ้าก็ปล่อยให้สหายข้าขึ้นมาอย่างปลอดภัย แล้วหลังจากนั้น...ให้พวกข้าพาเจ้าตัว
เล็กนัน่ ไปด้วย”
“มนุษย์ชวั่ เจ้าอย่าหวังว่าได้คืบแล้วจะเอาศอกอีก”
“หรื อบางทีเจ้าอาจจะชอบที่จะให้ลงนรกไปพร้อม ๆ กันหมด” ลูเธอร์ยกั ไหล่
“...มนุษย์ ข้าจะเชื่อเจ้าได้อย่างไรกัน” หลังจากเงียบอยูน่ าน หัวหน้าเผ่ายูนิคอร์นก็
โพล่งประโยคนี้ออกมา
“ข้าไม่ได้ตอ้ งการให้เจ้าเชื่อ แค่ตอ้ งการให้เจ้าเลือก” ลูเธอร์พดู ตรง ๆ แต่ดูเหมือนซอฟ
จะพูดอะไรกับเขา เขาจึงเปลี่ยนเป็ นพูดว่า “...ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเจ้าใจดีกว่าข้าหน่อย
มันบอกขอเพียงแต่เจ้ายอมประนีประนอม มันก็ยนิ ดีที่จะเลิกแก้แค้น อีกอย่าง ข้าจะบอกให้เจ้า

รู ้ฐานะในอนาคตของเจ้ายูนิคอร์นน้อยตัวนี้ดว้ ยก็ได้ เพื่อนเล่นของเจ้าหญิงที่สามแห่งจักรวรรดิ
วิลเลนไงล่ะ”
สัญชาตญาณของยูนิคอร์นดีมาก ตัวมันเองซึ่งเป็ นหัวหน้ารู ้ดีวา่ นิสัยใจคอที่แท้จริ งของ
ชายคนนี้ไม่ได้เรื่ อยเฉื่อยอย่างที่เห็นในตอนแรก ทว่าเขาเป็ นตัวอันตราย
“ตกลง...” หัวหน้าเผ่ายูนิคอร์นทอดถอนใจ
มอทย่าซึ่งไม่รู้เรื่ องราวโผล่ข้ ึนมาจากน้ าโดยไม่ทนั ได้เตรี ยมใจไว้ก่อน เดิมทีเขาคิดว่าจะ
แอบขึ้นมา แต่เมื่อเห็นว่ามีสายตามากมายหลายคู่จอ้ งเขม็งมาที่เขา เขาก็รู้ได้ทนั ทีวา่ ทุตวั รู ้เรื่ อง
หมดแล้ว แล้วเขาก็เห็นว่าลูเธอร์กาลังยืนยิม้ มองเขาอยู่
“ขึ้นมาเซ่” ลูธอร์ส่งมือให้
“ข้าไม่รู้วา่ เจ้าต้องหารมากน้อยเท่าไหร่ ” แต่ตากัลบมองไปที่ขา้ งเท้าลูเธอร์
พอเห็นมอทย่ามองอย่างนั้น ลุเธอร์กอ็ ธิบายอย่างผูร้ ู ้วา่ ”...๓รกิจลุล่วงแล้ว ยูนิคอร์น
น้อยตัวนี้หวั หน้าเผ่ายูนิคอร์นเห็นด้วยที่จะให้เราพามันกลับไปมอบให้แด่เจ้าหญิง”
“งั้นรึ ” มอทย่ามองไปทางหัวหน้าเผ่ายูนิคอร์น แม่ซ่ ึงนอกจากเหลือบตามองดูดว้ ยแวว
ตาเสร้าแล้วก็ไม่มีการตอบสนองอะไรอีกอย่างน่าประหลาด
“พวกเราเผ่ายูนิคอร์นพูดแล้วไม่คืนคา” คาพูดประโยคต่อมาของมันจึงแสดงเจตนาว่า
ต้องการส่ งแขก “ผูม้ าจากแดนไกล หลังจากวันนี้ไป ป่ าแห่งความฝันยังต้องการการฟื้ นฟูอีก
เชิญ!”
“ข้าว่ากลับไปรายงานผลให้เร็วที่สุดเถอะ” มอทย่าคิดนิดนึง พูดว่า... “คนที่จอ้ งอยากจะ
ได้ยนู ิคอร์นมีมากเกินไป พาไปไหนมาไหนด้วยคงไม่ปลอดภัย”
แค่คิดว่าจะได้ออกจากป่ าแห่งความฝันที่เต็มไปด้วยศัตรู รอบด้านเร็วขึ้นอีกหน่อย ลูเธอร์
ก็สบายอกสบายใจเสี ยจนไม่มีอะไรมาเทียบได้ “ได้! ตามใจเจ้าเลย”
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