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1
กัลดรำบกที่แท้จริง

เปรี๊ยะ!

เสยีงกระแสไฟฟ้�ที่เกดิจ�กรนูตวัหนึ่งกระทบกบับ�ร์เรยีร์ทรงกลม

ที่ห่อหุม้มนัไว้ดงัขึ้น เจย์จ้องมองสิ่งที่เกดิขึ้นอย่�งใจเยน็ขณะที่อกีมอืว�ด

อกัษรรูนอกีตวั กมิอรสีโตนที่เข�เรยีกปร�กฏขึ้น พลงัของมนัทำ�ให้ก้อน

หนิเปล่�ซึ่งกองรวมกนัอยู่บนโต๊ะหนิในห้องฝึกซ้อมลอยม�

ลำ�แสงสีทองของรูนจ�กกิมอรีสโตนกระแทกหินก้อนนั้นให้พุ่งไป

อยู่ใจกล�งกระแสไฟฟ้� แสงสีทองจ�กหินเริ่มแตกตัว เกิดเป็นลูกบอล

พลังง�นสีเงินหล�ยลูกที่ต่�งแย่งชิงกระแสไฟฟ้� ในที่สุดกระแสไฟฟ้�ก็

ถูกดูดเข้�ไปในลูกบอลจนหมด

ลำ�แสงสีเงินที่ทอประก�ยในลูกบอลสีทองดูเจิดจ้�กว่�ตอนยังไม่

ถกูห่อหุม้ เจย์มองคว�มสมบรูณ์ของก�รห่อหุม้ครั้งนี้อย่�งพอใจ จ�กนั้น
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เริ่มเสรมิคว�มแขง็แกร่งของบ�ร์เรยีร์ใหญ่ที่กกัเกบ็ลูกบอลพลงัทั้งหมดให้

แน่นหน�ขึ้น

“สร้�งส�ยฝนให้ตกใส่ลูกบอลพลงั” กดิมิเอ่ย

เจย์ทำ�ต�มคำ�สั่งของกดิมิทนัท ีเมด็ฝนเกดิขึ้นในบ�ร์เรยีร์ แต่มนั 

ไม่ได้ซมึผ่�นเข้�ไปในลูกบอล

“ดมี�ก หยดุฝนแล้วเพิ่มอณุหภูมบิ�ร์เรยีร์”

ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พแวดล้อมรอบรนูเป็นหนึ่งในก�รทดสอบว่�

คณุภ�พก�รผสมรูนของเจย์ทำ�ได้ดแีค่ไหน แน่นอนว่�ห�กเป็นพ่อมดคน

อื่นอ�จจะลำ�บ�กกว่�นี้ม�ก แต่ด้วยระดบัสม�ธแิละประสบก�รณ์ในก�ร

ควบคุมพลังของเจย์ที่สำ�เร็จศ�สตร์เวทมนตร์อย่�งสมบูรณ์แล้วถึงส�ม

ศ�สตร์ เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องง่�ยสำ�หรบัเข�

ปุ้ง!

หนึ่งในลูกบอลพลังระเบิดออก แต่เจย์ไม่แสดงอ�ก�รตกใจ เข�

สร้�งลูกบอลกระแสไฟฟ้�ขึ้นทดแทนทนัทขีณะที่กดิมิสั่งต่อว่�

“หิมะ”

เกลด็หมิะเกดิขึ้นทนัท ีมนัร่วงกระทบลกูบอลแล้วระเหยไป อณุหภูมิ

ของบ�ร์เรยีร์ลดตำ่�ลงอย่�งรวดเรว็ คว�มเยน็นี้ทำ�ให้ลกูบอลกระแสไฟฟ้�

ที่อยู่ด้�นในบ�ร์เรยีร์ค่อยๆ ขย�ยใหญ่ขึ้น

“ใส่เปลวไฟวญิญ�ณเข้�ไปในลูกบอล เอ�แค่สเีขยีว”

เจย์เหลือบมองกิดิมแวบหนึ่ง เพร�ะนี่เป็นครั้งแรกที่กิดิมมีคำ�สั่ง

ให้ใช้เปลวไฟวิญญ�ณ แสดงว่�คุณภ�พของลูกบอลพลังครั้งนี้สูงกว่� 

ที่ผ่�นม� แม้จะดใีจ แต่เจย์กค็วบคมุอ�รมณ์อย่�งดเียี่ยมพล�งทำ�ต�ม

คำ�สั่งอย่�งลื่นไหล

พึ่บ! พึ่บ! พึ่บ!
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เปลวไฟแห่งเนโครที่ถูกลดพลังลงจนเหลือเพียงเปลวไฟสีเขียว 

ผุดขึ้นใจกล�งลูกบอล ปกติแล้วเปลวไฟแห่งเนโครจะไม่เผ�สิ่งไร้ชีวิต 

กระแสไฟฟ้�ภ�ยในลูกบอลจงึไม่ถูกเปลวไฟนี้ทำ�ล�ย กระแสไฟฟ้�ทะลุ

เปลวไฟกลับไปกลับม�ร�วกับเส้นด้�ยที่สนอยู่กับเข็ม มันเย็บกระแส

ไฟฟ้�นี้เข้�ด้วยกนัจนเป็นต�ข่�ยแน่นหน� 

“ใส่ก้อนหนิลงไปอกีก้อน”

เจย์เหลือบมองกองหินซึ่งพบได้ทั่วไปต�มลำ�ธ�ร เนโรไปห�พวก

มนัม�ให้เข�ฝึกสลกัรูน ถดัจ�กกองหนินั้นกเ็ป็นกองหนิ แต่พวกมนัแตก

เป็นเสี่ยงๆ เพร�ะเข�สลกัรูนไม่สำ�เรจ็

“ไรโด” เจย์พมึพำ�พร้อมกบัเรยีกรนูสำ�หรบัก�รเคลื่อนย้�ยออกม� 

ชดุรนูที่กดิมิห�ม�ให้เป็นรนูที่ใช้ง่�ยและทรงพลงั เหม�ะสำ�หรบักลัดี้ม�ก 

ก่อนหน้�นี้ที่เจย์จะต้องเริ่มเรยีนกลัดร�บก กดิมิกใ็ห้ซโีรเอ�ชปิรูนที่มอียู่

ไปแลกเป็นหนิรูนเพื่อให้เจย์ฝึก

ตอนแรกเจย์นกึว่�เข�สบ�ยแล้ว มกีมิอรสีโตนอย่�งดใีช้ แต่กล�ย

เป็นว่�สิ่งที่ชปิรูนแลกม�เป็นหนิรูนหนึ่งก้อนที่สลกัรูนผสมถงึเจด็ตวั หรอื

พูดในอกีแง่กค็อื มนัเป็นรูนสำ�เรจ็ที่ทำ�ขึ้นเพื่อประโยชน์บ�งอย่�ง ซึ่งเจย์

ยงัใช้มนัไม่ได้ กดิมิแค่ให้นำ�ออกม�เตรยีมไว้ก่อน

เจย์ที่ค�ดหวงัว่�จะได้ใช้กมิอรสีโตนร่�ยเวทมนตร์เรว็ๆ ถงึกบัเซง็ 

แล้วกลับม�ฝึกสลักอักษรรูนบนหินต่อ ขณะที่กิดิมบอกว่�ถ้�เจย์อย�ก

สร้�งเวทมนตร์ตั้งเงื่อนไขซึ่งเป็นเวทมนตร์ที่ซับซ้อนม�ก ก็จำ�เป็นต้อง

สร้�งกมิอรสีโตนม�ย�ของตวัเอง

เมื่อพดูถงึคำ�ว่� ‘ม�ย�’ กแ็สดงว่�ต้องมขีองจรงิเสยีก่อน และของ

จริงที่ว่�แม้เจย์จะไม่ต้องทำ�เองทุกขั้นตอน แต่เข�ก็ต้องฝึกสลักอยู่ด ี

เพร�ะก�รสลักคือกระบวนก�รหนึ่งที่จะเชื่อมจิตของผู้ใช้รูนกับรูนเอ�ไว้
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ด้วยกัน และนั่นคือเหตุผลที่เจย์ต้องหัดสลักรูนจนผ่�นคว�มเห็นชอบ 

ของกดิมิเสยีก่อน

เจย์เริ่มจ�กเขยีนด้วยดนิสอ ต�มด้วยเขยีนบนทร�ย และสลกัหนิ

ด้วยมอื จ�กนั้นเข้�สู่กระบวนก�รใช้พลงัจติสลกับนหนิแทนมอื และขั้น

สุดท้�ยคือใช้พลังจิตสลักบนพื้นผิวบ�ร์เรียร์ของกิมอรีสโตนม�ย� แม้

กระบวนก�รจะดหูล�ยขั้น แต่เจย์ผ่�นไปได้อย่�งรวดเรว็ภ�ยใต้ก�รสอน

ของกดิมิ

ในตอนที่เจย์ม�ถงึอยีปิต์ บทเรยีนกลัดร�บกของเจย์ดำ�เนนิม�ถงึ

ช่วงท้�ยของก�รสลกัอกัษรรูนบนผวิบ�ร์เรยีร์แล้ว ตอนที่ทำ�เสรจ็เข�ดใีจ

ม�ก แต่กด็ใีจได้ไม่น�น

‘ไอ้เร�นึกว่�สลักรูนได้ครบทุกตัวก็พอแล้ว ที่ไหนได้ กิดิมบอก 

ให้เริ่มสลกัรนูแบบผสม จนถงึตอนนี้รนูผสมตวัแรกกย็งัทำ�ไม่ได้เลย’ เจย์

อดท้อไม่ได้ เข�จำ�ได้เลยว่�ตอนสลกัรนูได้ครบยี่สบิสี่ตวัแล้วกดิมิบอกให้

ฝึกสลกัต่อ เข�รบีโอดครวญว่�

‘เดี๋ยวกท็ำ�กมิอรสีโตนม�ย�แล้วนี่ ถ้�แค่ฝึกเชื่อมต่อจติ สลกัแบบ

ตวัเดยีวไม่พอเหรอ’

‘รูนมยีี่สบิสี่ตวั ห�กเจ้�คดิจะใช้รูนแค่ตวัเดี่ยวๆ กไ็ม่ต้องฝึกสลกั

หรอก ที่ข้�ให้ฝึกสลักตัวเดี่ยวก่อนเพร�ะมันเป็นขั้นแรกของก�รเรียน

เท่�นั้น ยิ่งเจ้�อย�กตั้งเงื่อนไขม�กเท่�ไร ก�รเชื่อมต่อระหว่�งจติของเจ้�

กบัรูนยิ่งต้องแขง็แกร่งเท่�นั้น เพร�ะฉะนั้นห้�มบ่น’

‘โห่’

ถงึจะบ่นอย่�งไร เจย์กไ็ม่คดิจะขี้เกยีจ เพร�ะเข�รู้ดวี่�กดิมิเลอืก

ท�งที่เรว็ที่สดุในก�รเรยีนให้เข�แล้ว 

กดิมิอธบิ�ยเงื่อนไขก�รสร้�งกมิอรสีโตนกบัเข�คร่�วๆ ว�่มหีล�ย
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องค์ประกอบ และแต่ละองค์ประกอบกห็�ย�กม�ก จนบ�งทกี�รเตรยีม

ตวัเพื่อเชื่อมต่อกบัรูนที่ยงัไม่ได้สร้�งชดุนี้ดูกล�ยเป็นเรื่องง่�ยไปเลย

ฉี่!

เสยีงที่ดงัขึ้นขณะใช้พลงัค่อยๆ เจ�ะเนื้อหนิเปล่�สองก้อนภ�พใน

บ�ร์เรยีร์ทำ�ให้เจย์ยิ่งตั้งสม�ธ ิเข�ยงัอยู่ในขั้นฝึกฝนก�รควบคมุพลงั จงึ

ต้องใช้หนิเปล่�เป็นตวับ่งชี้ว่�ใช้แรงได้พอด ี ห�กเข�ควบคมุพลงัจติไม่ด ี

ลงนำ้�หนกัม�กเกนิไป ก้อนหนิจะแตก และก�รฝึกสลกักมิอรสีโตนม�ย�

กจ็ะล้มเหลว

ก�รสลกัรนูบนผนงับ�ร์เรยีร์แบบตวัเดยีวว่�ย�กแล้ว ยิ่งเพิ่มจำ�นวน 

รนูเข้�ไป คว�มย�กไม่ใช่แค่ทวคีณู แต่ย�กขึ้นหล�ยสบิเท่� เนื่องจ�กพื้น

ผวิที่สลกัจะเปร�ะลงเรื่อยๆ จนบ�งครั้งกเ็หมอืนพย�ย�มสลกัผวิลูกโป่ง

ที่ห�กหนกัมอืไปนดิเดยีว ลูกโป่งอ�จแตกได้

ก�รเชื่อมต่อจิตกับรูนจึงเป็นกุญแจสำ�คัญในก�รป้องกันไม่ให ้

พิ้นผวิปรแิตก ในวนิ�ททีี่เข�เข้�ใจหลกัก�รสลกั เข�กร็ูเ้ลยว่�เส้นท�งต่อ

จ�กนี้ชกัเริ่มน่�สนใจขึ้นทกุที

ไม่มอีะไรง่�ยในก�รฝึกเวทมนตร์ แม้ว่�เจย์จะมอี�จ�รย์ที่เก่งก�จ

กต็�ม เข�เพยีงแค่โชคด ีไม่ต้องเสยีเวล�ไปกบัองค์คว�มรูท้ี่คล�ดเคลื่อน 

ในท�งกลับกันนั่นหม�ยคว�มว่�จะเรียนสำ�เร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับตัวเข�

เพยีงอย่�งเดยีว

โผละ!

ก้อนหินที่ใส่เข้�ไปในใจกล�งเปลวไฟแตกละเอียด แล้วร่วงลงสู่

พื้นพร้อมกับที่ลูกบอลพลังและบ�ร์เรียร์สล�ยไป ก�รฝึกสลักรูนสองตัว

บนหินล้มเหลวอีกครั้ง แอนนิมอสม�ช่วยกว�ดเศษหินให้ไปรวมในกอง 

ส่วนเจย์ทรดุตวันั่งอย่�งหมดแรง

ตัว
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“พอก่อนกดิมิ เหนื่อยม�กเลย”

“เพิ่งฝึกไปร้อยครั้งบอกเหนื่อย นี่ขน�ดมีก้อนหินเป็นตัวกำ�หนด 

ก�รลงแรงสลกั เจ้�ยงัทำ�ไม่สำ�เรจ็ ก�รที่เจ้�จะใช้จติผสมรูนจนเกดิเป็น 

กมิอรสีโตนม�ย�ได้ต�มใจนกึคงอกีย�วไกล”

เจย์หน้�เหยเกเมื่อโดนกดิมิแดกดนั

“พูดไม่ให้กำ�ลงัใจกนัเลย” เจย์บ่น แต่กดิมิซำ้�เตมิว่�

“...เจ้�จะต้องใช้จิตสลักบนรูนแห่งคว�มว่�งเปล่�ให้สำ�เร็จเป็น

หมื่นๆ ครั้ง ไม่อย่�งนั้นกอ็ย่�หวงัจะใช้เวทมนตร์ตั้งเงื่อนไขได้ แล้วตอน

นี้เป็นไง แค่หนิธรรมด�ยงัทำ�ไม่ได้เลย”

เจย์ล้มตวันอนแผ่พล�งมองเพด�นห้องฝึกอย่�งหมดแรง

“นี่มันย�กเกินไปนะ น�ยสอนวิธีที่ย�กที่สุดให้ฉันหรือเปล่�เนี่ย 

ทำ�ไมถงึมเีปลวไฟวญิญ�ณด้วย”

แอนนิมอสเคลื่อนตัวม�ใกล้พร้อมกับสร้�งส�ยลมพัดจนเด็กช�ย

รู้สกึเยน็สบ�ย

“วธินีี้กย็�กจรงิๆ นั่นแหละเจย์ เพร�ะก�รใส่เปลวไฟวญิญ�ณเข้� 

ไปจะทำ�ให้บ�ร์เรยีร์ที่เจ้�ฝึกกล�ยเป็นบ�ร์เรยีร์เสมอืนจรงิที่ใกล้เคยีงกบั 

กิมอรีสโตนม�กที่สุด กิดิมคงอย�กให้เจ้�คุ้นเคยกับผืนผิวเร็วๆ เลยให้ 

ใช้บ�ร์เรยีร์แบบนี้ไปเลย แทนที่จะเป็นบ�ร์เรยีร์ฝึกฝนเริ่มต้น”

เจย์ฟังอย่�งนั้นกร็้องโอดโอย 

“ให้ทำ�อะไรย�กตลอด เริ่มจ�กง่�ยๆ ก่อนไม่ได้เหรอ”

“ถ้�ทำ�อย่�งนั้นเจ้�คงต้องใช้เวล�สักสิบปีถึงจะใช้กิมอรีสโตน

ม�ย�ได้”

พอฟังกดิมิพูด เดก็ช�ยกล็กุขึ้นนั่ง แล้วจ้องเอเทมมูแห่งผนืดนิ

“แล้วหยดนำ้�แห่งกลัดร�บกล่ะ เร�จะได้มนัม�ยงัไง”

ตัว
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ที่ผ่�นม�สิ่งที่เป็นเครื่องหม�ยจดุสงูสดุของศ�สตร์ต่�งๆ ล้วนเป็น

สิ่งที่จับต้องได้ ไม่ว่�จะเป็นเปลวไฟแห่งเนโคร ปีศ�จแห่งเถ้�ถ่�น ก�ร

สร้�งน�ฬิก�ทร�ยแห่งอะบล�มลีนิ แม้แต่อ�ณ�เขตแห่งเลอืดกช็ดัเจนว่�

จะต้องเดนิท�งไปที่ไหนเพื่อจะได้ครอบครอง แต่ ‘หยดนำ้�แห่งกลัดร�บก’ 

กบัเวทมนตร์แห่งสิ่งของ เจย์นกึไม่ออกจรงิๆ ว่�มนัเป็นของแบบไหน

กดิมิยื่นนิ้วม�จิ้มหน้�ผ�กเดก็ช�ยที่ยงัไม่ผ่�นแบบฝึกหดัของวนันี้

กม็�ถ�มเรื่องอื่นแล้ว แม้จะจิ้มไม่แรง แต่เจย์กแ็กล้งยกมอืปิดหน้�ผ�ก

ก่อนหนัไปฟ้องแอนนมิอสว่�

“แอนนมิอสดูส ิกดิมิไม่รู้กเ็ลยแกล้งฉนักลบเกลื่อน”

แอนนมิอสถงึกบัหวัเร�ะร่วน ขณะที่กดิมิออกคำ�สั่งว่�

“ลกุขึ้นม�ฝึกต่อ”

“ครบัๆ”

“ครบัคำ�เดยีวพอ”

เจย์หวัเร�ะในลำ�คอแล้วลกุขึ้นม�ตั้งสม�ธใิหม่ จ�กนั้นเริ่มสลกัรนู 

อีกครั้งอย่�งตั้งใจ หล�ยชั่วโมงหลังจ�กนั้นก่อนที่เจย์จะตื่น เด็กช�ย 

กท็ำ�สำ�เรจ็จนได้

“ฮ้าว!” 

อัสโมวห�วป�กกว้�งจนเจย์ที่ฝึกหนักม�ทั้งคืนถึงกับมองอย่�ง

อจิฉ� คว�มจรงิก�รที่เข�ใช้ชวีติตอนนอนหมดไปกบัก�รฝึกของกดิมิทำ�ให้

ร่�งก�ยเข�ได้พักเต็มที่ เนื่องจ�กก�รหลับเป็นก�รทำ�สม�ธิอย่�งหนึ่ง 

อยูแ่ล้ว ห�กไม่มสีม�ธเิพยีงพอกจ็ะไม่หลบั และถ้�ระดบัสม�ธไิม่ถงึกค็ง

นำ�วญิญ�ณออกจ�กร่�งไม่ได้

‘นอนกต็ั้งเยอะ ห�วเหมอืนไม่ได้นอน’ กดิมิที่นั่งอยูบ่นหวัเจย์แขวะ 

ตัว
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อัสโมวหุบป�กแล้วหันม�มองกิดิมต�แป๋วร�วกับรู้ว่�โดนนินท� 

เจย์เหน็ท่�ท�งนั้นกห็วัเร�ะ

‘อสัโมวฉล�ดขึ้นทกุวนัเลย’

‘เฮอะ! มนัฉล�ดขึ้นกด็แีล้ว เพร�ะตอนที่เจ้�ไม่อยู่ จะได้เอ�ตวั

รอดได้’

เจย์ได้ยนิอย่�งนั้นกน็ิ่งไป เข�ลมืนกึถงึเรื่องนี้ไปเลย หลงัจ�กเข�

ดื่มหยดนำ้�แห่งกลัดร�บก เข�จะห�ยไปจ�กโลกนี้ตลอดก�ล ส่วนคนที่

อยู่แม้จะยงัเป็นเข� แต่ไร้ซึ่งคว�มทรงจำ� ในเวล�นั้นอสัโมวจะทำ�อย่�งไร

‘อสัโมวตดิเร�ม�กด้วย’

“อสัโมว”

“หมื?”

“ถ้�ฉนัไม่อยู่ อสัโมวจะทำ�ยงัไง”

อสัโมวชะงกัมอื ถอืแก้วนมที่ม�ร์ก�เรตเพิ่งรนิให้ค้�งเอ�ไว้ แล้ว

เริ่มเบะป�ก เจย์เหน็ท่�ไม่ดเีลยรบีพูดว่�

“ไม่อยู่แค่แป๊บเดยีว แบบว่�ฉนัคว�มจำ�ไม่ดใีช่ไหม บ�งทตีื่นม�

ตอนเช้�กอ็�จจะลมือสัโมวอย่�งนี้ อสัโมวจะทำ�ยงัไง”

อสัโมวกะพรบิต�ปรบิๆ แล้วตอบว่� “เจย์ยงัอยู่ ข้�กย็งัอยู่ เร�จะ

อยู่ด้วยกนัตลอดไป แต่ว่�...” 

อสัโมวมองเขม่นกดิมิ ส่วนกดิมิกไ็ม่หลบ แถมยงัแสดงสหีน้�เหมน็

เบื่อ อสัโมวเลยพูดต่อว่�

“...กดิมิเป็นตวัแถม โอ๊ย เจย์ กดิมิแกล้งข้�” เดก็น้อยร้องจ้�เมื่อ

กดิมิดดีเมด็พลงักระแทกหน้�ผ�ก ดทีี่อสัโมวคว�มรูส้กึไว หรอืไม่กเ็พร�ะ

หวงอ�ห�รขั้นสดุเลยรบีว�งแก้วนม ยอมโดนทำ�ร้�ยแทน

“กดิมิ” เจย์ปร�มพล�งยื่นมอืลูบหน้�ผ�กปลอบปีศ�จน้อย ส่วน

ตัว
อย
่าง



กัลฐิดำ   17

อัสโมวพอเห็นเจย์โอ๋ตัวเองก็แลบลิ้นใส่เอเทมมูตัวน้อยแล้วยิ้มแต้ให ้

แก้วนม ก่อนยกดื่มอย่�งเอรด็อร่อย

‘เหน็แก่กนิจนยอมเจบ็ตวั ไอ้ขนฟูเอ๊ย’

เจย์ได้แต่หวัเร�ะแล้วเริ่มกนิอ�ห�รเช้� ที่พกัที่พวกเข�พกัในเมอืง 

อเลก็ซ�นเดรยีเป็นเพนต์เฮ�ส์สดุหรทูี่คณุปู่ค�มนิเป็นเจ้�ของ คณุปูไ่ม่ยอม

ให้พวกเข�พกัโรงแรม ม�ร์ก�เรตจงึเตรยีมอ�ห�รเช้�ได้ง่�ย

เจย์เริ่มกนิอ�ห�รไปสกัพกัแล้วยงัไม่เหน็ผู้เป็นพ่อ เข�จงึถ�มว่�

“คุณพ่อล่ะครบัแม่”

“ยงัไม่ตื่นเลยจ้ะ เมื่อว�นกว่�คณุพ่อจะกลบัม�กด็กึ เหน็ในง�น

ประชุมเจอเพื่อนเก่� ท�งนั้นเลยล�กไปดื่ม กลับม�กลิ่นเหล้�หึ่งเชียว  

ดทีี่ไม่ได้เม�จนไม่รู้เรื่อง”

“งั้นก็ให้คุณพ่อนอนต่อเถอะครับ เพร�ะตั้งแต่ม�ถึงคุณพ่อยัง 

ไม่ได้พกัเลย”

ทั้งที่พ�เข�ม�เที่ยว และเป็นช่วงเวล�โลว์ซซีนัของอยีปิต์ แต่เพร�ะ

โจน�ธ�นเป็นนกัโบร�ณคดทีี่ค่อนข้�งกว้�งขว�ง พอค�มนิรู้ว่�เข�จะม� 

เลยอย�กให้โจน�ธ�นไปสอนนกัศกึษ�ปรญิญ�เอก โดยจดัเป็นกจิกรรม

พเิศษของห้องสมดุอเลก็ซ�นเดรยี

ตอนแรกคณุพ่อกน็กึว่�จะมแีค่นกัศกึษ� แต่ไม่ใช่เลย พอประช�-

สมัพนัธ์ไปกม็นีกัโบร�ณคดอียีปิต์ขอเข้�ร่วมเป็นจำ�นวนม�ก สดุท้�ยเลย

ต้องแบ่งเป็นสองวนั ดงันั้นแม้จะม�อเลก็ซ�นเดรยีได้สองวนัแล้ว แต่เจย์

ก็ได้ไปเที่ยวแค่ห้องสมุดอเล็กซ�นเดรียและพิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ

ประจำ�เมอืงอเลก็ซ�นเดรยีเท่�นั้น

‘ซึ่งเร�ไม่เดอืดร้อนหรอก เพร�ะกดิมิเร่งปพูื้นฐ�นกลัดร�บกให้เร�

ม�กช่วงนี้ แทบไม่มเีวล�พกัเลย’

ตัว
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ครอบครวัสกอ็ตใช้เวล�ล่องเรอืจ�กอสัว�นและท่องเที่ยวในลกัซอร์

เจ็ดวัน ก่อนจะบินกลับไคโรและต่อเครื่องบินม�ยังอเล็กซ�นเดรีย ทริป 

ก�รท่องเที่ยวสองสปัด�ห์นี้เหลอือกีเพยีงส�มวนั ไม่รวมวนัเดนิท�งกลบั 

แต่เจย์กไ็ม่อย�กเดนิเที่ยวในเมอืงที่อ�ก�ศร้อนขน�ดนี้นกั เพร�ะถงึเข�

จะใช้บ�ร์เรยีร์กนัคว�มร้อนได้ แต่คงดูตลกที่เดนิเที่ยวห�ดอเลก็ซ�นเดรยี

ในช่วงเวล�ที่อ�ก�ศร้อนระอจุนตวัแทบจะสกุ

เมื่ออ�ห�รเช้�ผ่�นไปอย่�งเรยีบง่�ย เจย์จงึขอม�ร์ก�เรตพ�อสัโมว

ไปเล่นนำ้�ในสระเด็กระหว่�งรอโจน�ธ�นตื่น ม�ร์ก�เรตอนุญ�ตเพร�ะ 

เธอรู้สึกว่�สองวันนี้เจย์เอ�แต่หมกตัวอยู่ในห้องพัก แม้จะไม่ถึงกับนอน

อยู่บนเตียง แต่ก�รเคลื่อนไหวของเจย์นั้นถ้�ไม่นั่งสม�ธิก็ฝึกเขียนตัว

อกัษรแปลกต�

“ว่�ยนำ้�ๆ” อสัโมวร้องอย่�งร่�เรงิพร้อมกระโดดลงสระ ขณะที่เจย์

ก้�วไปต�มท�งล�ด

ระดบันำ้�ในสระว่�ยนำ้�ของเดก็สงูแค่อกของเจย์เท่�นั้น ส่วนส�เหตุ

ที่เข�ขอม�ว่�ยนำ้�กไ็ม่ใช่เพร�ะอย�กว่�ยนำ้�จรงิๆ แต่เพร�ะผนืผวิของนำ้�

เหม�ะสำ�หรบัก�รฝึกสลกัรูนบนพื้นผวิอ่อนนุ่ม

‘น�ยยงัไม่ตอบฉนัเลยว่� หยดนำ้�แห่งกลัดร�บกคอือะไร’ เจย์เอ่ย

ขณะบงัคบัให้ผวินำ้�ตรงหน้�เกดิเป็นตวัอกัษรรูน

‘มนัคอืของเหลวที่กลั่นจ�กคว�มทรงจำ�’

“ของเหลวที่กลั่นจ�กคว�มทรงจำ�...คว�มทรงจำ�มันจับต้องไม่ได้

นะ”

‘พลงัง�นชวีติจบัต้องไม่ได้เหมอืนกนั ทำ�ไมเจ้�สร้�งทร�ยแห่งชวีติ

ได้ล่ะ’

พอได้ยินอย่�งนั้นเจย์ก็นิ่งไปแล้ววักนำ้�ขึ้น นำ้�เป็นของเหลว มัน

ตัว
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ไหลผ่�นมอืเข�กลบัสู่สระ เจย์เอะใจแล้วถ�มว่�

“หรือว่�อำ�น�จของรูนส�ม�รถดูดซบัคว�มทรงจำ�ได้”

‘ใช่ มนัคอืวธิกี�รใช้รูนที่ซบัซ้อนแบบหนึ่งเลย’

“เอ๊ะ กดิมิ หยดนำ�้นี้มนัใกล้เคยีงกบันำ้�แกงของท่�นย�ยเมิ่งหรอื

เปล่�”

‘ในนำ้�แกงนั่นมสี่วนผสมของหยดนำ้�แห่งกลัดร�บกอยู่’

“กแ็สดงว่�ท่�นย�ยเมิ่งใช้กลัดร�บกได้ ไม่ส ิเธอต้องใช้ได้เพร�ะ

เธอเป็นผู้วิเศษนี่” เจย์พึมพำ�แล้วเริ่มว่�ยนำ้�เพื่อเสริมสร้�งกล้�มเนื้อ 

อยู่หล�ยรอบก่อนจะม�นั่งริมสระ แล้วมองอัสโมวซึ่งว่�ยนำ้�กลับไปห� 

ม�ร์ก�เรตที่เดนิม�พร้อมตะกร้�ของว่�ง

“แอช ยงักนิไม่ได้ลูก อกีสกัชั่วโมงนะ ไปเล่นนำ้�ต่อก่อน”

เสยีงของม�ร์ก�เรตดงัแว่วม�จ�กอกีฝั่งของสระ ขณะที่เจย์ทิ้งตวั

ลงในสระแล้วเริ่มว่�ยนำ้�อกีรอบพร้อมกบัฟังกดิมิอธบิ�ยเรื่องหยดนำ้�แห่ง 

กลัดร�บก

‘รูนมีทั้งหมดยี่สิบสี่ตัว แม้จะดูเหมือนน้อย แต่พวกมันมีคว�ม

ละเอยีดอ่อนและทรงพลงัอย่�งม�ก ผูฝึ้กกลัดร�บกทกุคนจะต้องใช้สมอง

ที่มพีื้นที่จำ�กดัจดจำ�ร�ยละเอยีดเหล่�นั้นให้ม�กที่สดุเพื่อคดิค้นวธิใีช้พลงั

อำ�น�จของรูนเกบ็กกัคว�มทรงจำ�ของตวัเองแล้วกลั่นเป็นของเหลว’

เจย์ยิ่งฟังกย็ิ่งไม่เข้�ใจ คว�มทรงจำ�อยู่ในสมอง จะใช้พลงัของรูน

ดูดซบัคว�มทรงจำ�เหล่�นั้นจนนำ�ออกม�กลั่นได้อย่�งไร

‘นี่มนัเป็นไปได้เหรอกดิมิ’ เจย์ถ�มเมื่อมอืแตะขอบสระ เดก็ช�ย

ยกมอืลูบหน้� 

‘มนักย็�กอยู่’

‘กดิมิเคยทำ�ไหม’

ตัว
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‘เคย’

‘แล้วสำ�เรจ็ไหม’

‘แน่นอน ไม่อย่�งนั้นข้�คงทำ�วิจัยต่อม�ไม่ได้หลังจ�กกล�ยเป็น

เอเทมมูแล้ว’

พอได้ยนิอย่�งนั้นเจย์กโ็ล่งอก เพร�ะถ้�กดิมิทำ�ได้แล้ว ย่อมต้อง

รู้วธิี

‘แล้วมนัต้องทำ�ยงัไง’

‘เริ่มจ�กเจ้�เข้�ใจรูนทั้งยี่สบิสี่ตวัก่อน’

เจย์พยกัหน้�หงกึๆ เพร�ะเข�ทำ�ขั้นตอนนี้อยู่

‘จ�กนั้นก็เริ่มฝึกผสมรูนตั้งแต่สองตัวขึ้นไป และค้นห�ชุดรูนที่

ส�ม�รถกกัเกบ็คว�มทรงจำ�ของเจ้�ได้’

‘หม�ยถึงอ�ณ�เขตเหรอ อ�ณ�เขตที่เอ�คว�มทรงจำ�ม�เก็บไว้ 

เหมอืนสมดุบนัทกึหรอืเปล่�’

‘ไม่เหมอืน เพร�ะคว�มทรงจำ�ที่เจ้�จะใส่เข้�ไปจะต้องถกูแปรสภ�พ

เป็นของเหลวแล้ว’

เจย์เลกิคิ้ว ตอนแรกที่เข�ถ�ม เข�นกึว่�ก�รเรยีนรูร้นูคอืก�รสร้�ง

หยดนำ้�แห่งกลัดร�บก แต่กล�ยเป็นว่�ไม่ใช่ ห�กยดึต�มคำ�พูดของกดิมิ 

แท้จรงิแล้วกลัดร�บกคอืศ�สตร์ที่สอนเกี่ยวกบัก�รสร้�งภ�ชนะบรรจหุยด

นำ้�แห่งคว�มทรงจำ� ร�ช�แห่งศ�สตร์ของวตัถทุั้งปวงต่�งห�ก

กดิมิลอยม�อยูต่รงหน้�เจย์แล้วสบต�เจย์นิ่ง เจย์เลยถ�มสิ่งที่คดิ

ว่�

‘หยดนำ้�แห่งกลัดร�บก...มนัตรงไปตรงม�อย่�งนี้น่ะเหรอ’

กดิมิยกมมุป�กขึ้น ‘ใช่ ที่จรงิภ�ชนะใบแรกที่สร้�งขึ้นเพื่อเกบ็กกั

หยดนำ้�แห่งกลัดร�บกกอ็ยู่ใกล้ตวัเร�ม�กกว่�ที่คดิ’

ตัว
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เจย์หย่อนอ้�ป�ก แต่ไม่มเีสยีงพูด เพร�ะกดิมิเอ่ยแทนเข�แล้วว่�

‘อกัษรรูนพวกนี้คอืภ�ชนะใบแรกที่ใช้บรรจหุยดนำ้�แห่งกลัดร�บก

ของเทพโอดนิ’

เจย์หย่อนตวัลงนำ้�ตรงขอบสระก่อนดำ�ลงไป เมื่อรอบตวัเงยีบ สมอง

ของเข�กท็ำ�ง�นได้ดขีึ้น เมื่อโผล่หวัขึ้นม�เหนอืนำ้� เข�จงึเอ่ยว่�

‘แล้วมนัทำ�ยงัไง จะทำ�ให้คว�มทรงจำ�กล�ยเป็นของเหลวได้ยงัไง’

‘ทำ�เหมอืนกบัโอดนิ’

เจย์กะพรบิต�ปรบิๆ ก่อนจะใจห�ยว�บเพร�ะเข�นกึถงึสิ่งที่โอดนิ

ทำ�ก่อนประดษิฐ์อกัษรรูน

เทพเจ้�สงูสดุของนอร์สคนนั้น เพื่อจะรูค้ว�มลบัของโลกถงึกบัยอม

ผกูเท้�ข้�งหนึ่งไว้กบัต้นไม้ที่เป็นแกนโลก ทิ้งตวัห้อยหวัพร้อมกบัเอ�หอก

แทงสีข้�งไว้ ทรม�นตัวเองอยู่เก้�วันเก้�คืนจนต�ย ก่อนจะฟื้นคืนชีพ 

หลงัจ�กนั้น

กดิมิอย�กให้เข�ทำ�อย่�งนั้นเหรอ!

ตัว
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2
กลั่น

“อย่ามาล้อเล่นน่ากิดิม” 

‘ข้�ล้อเล่นอะไร เทพโอดนิกลั่นคว�มทรงจำ�ม�เกบ็ในรูนได้ ผูท้ี่จะ

สำ�เรจ็ศ�สตร์กลัดร�บกกต็้องทำ�ได้ทกุคน’

“ไม่ได้หม�ยคว�มว่�ต้องเอ�หอกเสียบตัวเองแล้วห้อยหัวเก้�วัน

เก้�คนืหรอกเหรอ”

กดิมิแทบจะฆ่�เจย์ด้วยส�ยต�แล้วตอนที่ได้ยนิ เจย์เลยได้แต่ยิ้ม

แหยพล�งเอ่ยเสยีงอ่อยว่�

“กน็�ยบอกว่�ให้ทำ�เหมอืนกนั ฉนักจ็นิตน�ก�รไปไกลไง”

‘เพ้อเจ้อ โอดนิทำ�แบบนั้นเพื่อคดิห�หนท�งสร้�งสิ่งที่ใช้กลั่นและ

บรรจุหยดนำ้�แห่งกัลดร�บก คนรุ่นหลังจะเสียเวล�เริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์ 

ทำ�ไม เพร�ะเจ้�นั่นสร้�งคณุประโยชน์ขน�ดนี้ ถงึได้รบัก�รยกย่องและ

ตัว
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ศรทัธ�อย่�งไรล่ะ’

เจย์ยิ้มอ้อนเมื่อได้ยนิกดิมิร่�ยย�ว

“ถ้�งั้นกิดิมก็รู ้ว่�ต้องใช้รูนตัวไหนกลั่นหยดนำ้�แห่งกัลดร�บก 

ใช่ไหม”

กดิมิชกัสหีน้� ‘ข้�รู้ของข้� แต่มนัไม่ง่�ยขน�ดนั้น รูนมตีั้งยี่สบิสี่

ตวั เจ้�อ�จจะใช้รนูแค่หนึ่งตวัในก�รกลั่นไปจนถงึรูนยี่สบิสี่ตวั และแต่ละ

คนมชีดุรูนที่เหม�ะสมกบัตวัเอง ดงันั้นต่อให้ข้�บอกชดุรูนของข้�ออกไป 

เจ้�กใ็ช้ไม่ได้อยู่ด’ี

“อ้�ว อย่�งนี้กแ็ย่น่ะส ิเดี๋ยวนะ จะหนึ่งตวัหรอืหล�ยตวักไ็ด้ อย่�ง

นี้มนักย็�กน่ะส!ิ” เจย์อทุ�นหลงัจ�กลองคำ�นวณคว�มน่�จะเป็นทั้งหมด

ในก�รสร้�งชดุรูนเพื่อกลั่นคว�มทรงจำ�

"แค่วธิทีี่ใช้รูนตวัเดยีวกย็ี่สบิสี่วธิแีล้ว พอสองตวัจะเพิ่มเป็น...กี่วธิี

อะ ตวัเลขม�กเกนิไป มนึแล้ว"

‘สี่พนัเก้�สบิหกวธิ ีถ้�ใช้รูนส�มตวักจ็ะมชีดุรูนอกีเกอืบๆ หมื่นที่

เจ้�ต้องสุ่มทดลอง’

ใบหน้�ของเจย์เริ่มเหลอหล�ม�กขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่กดิมิสำ�ทบัว่�

‘ข้�ถึงบอกว่�เจ้�จะต้องฝึกเป็นหมื่นๆ ครั้งถึงจะส�ม�รถห�รูนที่

เหม�ะสมกบัเจ้�ได้ไง’

“โอ๊ย...ต�ย ฉนัต�ยแน่ๆ แล้วพอกลั่นได้ยงัต้องห�ชดุรนูเพื่อสร้�ง

ที่เกบ็ด้วยใช่ไหม”

กดิมิไม่ตอบ แต่เอเทมมูแห่งผนืดนิแสยะยิ้มจนเจย์หน�วยะเยอืก

ถงึขั้วหวัใจ ว่�กนัว่�กลัดร�บกเป็นศ�สตร์แห่งคว�มจำ� แต่เข�ไม่คดิว่�

จะต้องจำ�ขน�ดนี้ ในตอนสร้�งน�ฬิก�ทร�ยแห่งอะบล�มลีนิ เข�ลองผดิ

ลองถูกอยู่ไม่กี่ครั้ง แต่ศ�สตร์แห่งสิ่งของนี้ เจย์ไม่แน่ใจเลยว่�ต้องสุ่ม

ตัว
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ทดสอบกี่ครั้ง

หมื่นกว่�ครั้งเหรอ ไม่หรอก จนกว่�จะสำ�เรจ็ศ�สตร์ ไม่แน่ว่�เข�

จะต้องทดลองเป็นระดบัแสนๆ ครั้ง

“แล้วอย่�งนี้เมื่อไรจะสำ�เรจ็ศ�สตร์นี้ล่ะเนี่ย”

ท่�มกล�งคว�มสิ้นหวงั กดิมิแสดงสหีน้�พอใจม�กที่เหน็เดก็น้อย

ตระหนกัได้สกัทวี่�ทำ�ไมเข�ถงึเข้มงวดนกัในก�รฝึกสลกัรูน เอเทมมูแห่ง

ผนืดนิเอ่ยว่�

‘ที่จรงิกลัดร�บกเป็นศ�สตร์ที่คล้�ยคลงึกบัอะบล�มลีนิม�ก เพยีง

แต่มนัไม่ได้ใช้อญัเชญิสปิรติ แต่เป็นสิ่งของ’

เจย์เงยหน้�มองกดิมิ ก่อนที่สมองของเข�จะนกึถงึของสิ่งหนึ่ง

“นำ้�อมฤต!”

มมุป�กของกดิมิยกขึ้นอย่�งพอใจ ขณะที่เจย์นกึถงึก�รผจญภยัใน

บ่อสมบตัติอนอยู่ตรุก ีที่นั่นเข�ได้พบโลงศพอบัร�ฮมัแห่งวอร์ม กล�สโซล

คนนั้นว�งโลงศพตวัเองไว้กล�งบงึของเหลวที่เรยีกว่� ‘นำ้�อมฤต’ ในตอน

แรกเจย์ไม่รู้ว่�นำ�้อมฤตคอือะไร รู้แต่ว่�เข�จำ�เป็นต้องเกบ็มนัแล้วใช้เป็น

กญุแจเปิดประตูบ่อสมบตัิ

ตอนหลงัถงึได้ม�รูว่้� ของเหลวนี้เกดิจ�กก�รหลอมทร�ยแห่งชวีติ

ในช่วงชวีติสดุท้�ยของเหล่�กล�สโซล เพื่อทำ�เป็นอ�ณ�เขตในก�รคุม้ครอง

ศพของตวัเอง แต่ประสทิธภิ�พของนำ้�อมฤตนั้นไม่ได้จบไปพร้อมกบัชวีติ

ของกล�สโซล เพร�ะมนัคอืกบัดกัแสนแยบค�ยของพ่อมดที่ขึ้นชื่อลอืช�

เรื่องคว�มหวงของ

กลไกก�รทำ�ง�นของนำ้�อมฤตนั้นจะดูดพลังชีวิตของผู้ที่แตะต้อง 

ถอืเป็นกบัดกัที่คร่�ชวีตินกัขดุสสุ�นให้ต�ยโดยไม่รูต้วั เพร�ะทนัททีี่หวัขโมย

พวกนั้นโดนนำ้�อมฤต พลังชีวิตของพวกเข�ก็จะถูกดูดจนไม่เหลือ แล้ว
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พลังนี้จะเปลี่ยนเป็นทร�ยแห่งชีวิตในศพกล�สโซล แต่เพร�ะกล�สโซล

คนนั้นต�ยแล้ว ทร�ยแห่งชีวิตจึงไม่อ�จคงรูปในรูปแบบของทร�ย มัน

กล�ยเป็นของเหลวแล้วไหลม�รวมกบันำ�้อมฤตที่มอียู่เดมิ กระบวนก�ร

นี้วนเวียนไม่มีวันจบสิ้น จึงทำ�ให้ศพของกล�สโซลไม่เน่�เปื่อยและนำ้�

อมฤตที่ร�ยล้อมโลงศพไว้ไม่ลดปรมิ�ณลง

ถึงกล�สโซลจะใช้เล่ห์กลจนถึงวิน�ทีสุดท้�ยของชีวิต แต่ก็ไม่ได้

หม�ยคว�มว่�จะไม่มีวิธีจัดก�รกับนำ้�อมฤต เพร�ะนำ้�อมฤตคือ ทร�ย

แห่งชวีติของกล�สโซลที่แสนเก่งก�จ จงึเป็นที่ต้องก�รของเหล่�กล�สโซล

รุ่นใหม่ เพื่อนำ�ม�วิเคร�ะห์แล้วดึงภูมิปัญญ�ที่ซ่อนอยู่ในนั้นออกม�ใช้

ประโยชน์

กลวิธีเก็บนำ้�อมฤตคือ จะต้องเก็บมันในช่วงหนึ่งน�ทีหลังจ�กที่

ของเหลวนั้นดูดพลงัชวีติเข้�ไป ในตอนนั้นเจย์ได้นำ้�อมฤตม�หล�ยก้อน 

แต่เพร�ะต้องใช้เปิดประตูสสุ�นและนำ�ออกประมลู ตอนนี้จงึเหลอือยูส่อง

ก้อนในกระเป๋�บ่อสมบตัขิองเข�

‘ดีนะตอนนั้นไม่เหน็แก่เงนิ บอกให้กดิมิเอ�ม�ประมูลให้หมด’

“ใช่ไหมกดิมิ ก�รกลั่นคว�มทรงจำ�มนัเหมอืนกบัก�รที่ทร�ยแห่ง

ชวีติเปลี่ยนเป็นนำ้�อมฤตหรอืเปล่� จรงิส ิคดิอย่�งนี้กเ็ข้�เค้�นะ เพร�ะ

เทพโอดนิกต็�ยแล้วฟื้น...แต่เทพโอดนิเป็นกล�สโซลด้วยไหม”

‘ขึ้นชื่อว่�เทพ หมอนี่กเ็ป็นเหมอืนผู้วเิศษกล�ยๆ นั่นแหละ’

เจย์ยิ้มกว้�งที่ตวัเองเชื่อมโยงข้อมลูได้ถกูต้อง ขณะที่กดิมิอธบิ�ย

ต่อว่�

‘ที่ต้องเข้�ใจและฝึกสลกัรนู เพร�ะจดุสำ�คญัในก�รกลั่นคว�มทรง

จำ�คอืก�รเชื่อมต่อระหว่�งจติของเจ้�กบัรูน เพร�ะคว�มทรงจำ�เป็นสิ่งที่

อ่อนไหวกว่�พลงัชวีติม�ก’
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“ทำ�ไมล่ะ”

‘เพร�ะคว�มทรงจำ�ห�ยไปได้ แต่พลงัชวีติจะคงอยู่เสมอ เหมอืน

กบัทร�ยแห่งชวีติที่เปลี่ยนแปลงรูปร่�ง แต่มนัยงัเป็นพลงัชวีติ แต่คว�ม

ทรงจำ�ไม่ใช่ ถ้�เจ้�ลมื มนัจะห�ยไปตลอดก�ล’

เจย์นกึถงึคว�มย�กลำ�บ�กในก�รสร้�งทร�ยแห่งชวีติ ที่ต้องค้นห�

ส�รตั้งต้นตัวที่สองที่จะนำ�ม�ผสมกับทร�ยแห่งชีวิตที่เป็นส�รตั้งต้นตัว

แรกเพื่อสร้�งทร�ยแห่งชวีติได้ไม่จำ�กดั

“เร�ต้องห�พวกส�รตั้งต้นอะไรอย่�งนี้ไหม”

‘ไม่ แต่เจ้�จำ�เป็นต้องเชื่อมต่อกับรูนจนเป็นหนึ่งเดียว นั่นคือ

เหตุผลว่�ทำ�ไมพ่อมดแต่ละคนใช้รูนไม่เหมือนกัน เพร�ะจะมีเพียงรูนที่

เจ้�เชื่อมต่อได้อย่�งสมบูรณ์เท่�นั้นที่กลั่นคว�มทรงจำ�วิญญ�ณของเจ้�

ได้’

“คว�มทรงจำ�วญิญ�ณ? แสดงว่�ไม่ใช่ทกุคว�มทรงจำ�เหรอที่จะ

กลั่นได้”

กดิมิพยกัหน้� ‘ถ้�กลั่นได้ทั้งหมด ข้�ต้องได้คว�มทรงจำ�เกี่ยวกบั

ตวัตนของตวัเองคนืม�หลงัจ�กถอดเอเทมมูส’ิ

เจย์อึ้งไป “กจ็รงิ”

กดิมิเป็นพ่อมดที่เก่งม�ก ถงึอย่�งนั้นพอตดัเอเทมมูออกจ�กร่�ง

วญิญ�ณ ต่อให้จำ�อะไรได้ม�กม�ยกจ็ำ�ตวัเองไม่ได้ นั่นแสดงใหเ้หน็แล้ว

ว่�ในโลกของเวทมนตร์มกีฎเหลก็ที่ก้�วข้�มไม่ได้อยู่

เจย์กลอกต�ไปม�แล้วเอ่ยว่�

“มนัคงคล้�ยก�รเลอืกคว�มรู้ที่จะสลกัลงในกระดูก คว�มทรงจำ�

ที่จะกลั่นออกม�เป็นหยดนำ้�แห่งกลัดร�บกต้องเป็นคว�มทรงจำ�จำ�เพ�ะ

ที่ฝังลงไปในวญิญ�ณ เพื่อที่เมื่อจติของเข�เชื่อมต่อกบัรูนได้อย่�งสมบรูณ์
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แล้ว ก็จะกลั่นมันออกม�ได้...” เจย์พูดถึงตรงนี้ ดวงต�ของเข�ก็เหม่อ

ลอย เพร�ะสมองของเข�นกึถงึภ�พบ�งภ�พที่เหน็ในคว�มฝันสเีลอืด ก่อน

จะกะพรบิต�ถี่ๆ  แล้วอทุ�นว่�

“ถ้�แค่เชื่อมต่อได้กก็ลั่นได้! คว�มทรงจำ�ของคนเร�สร้�งขึ้นใหม่

ได้ทกุวนั หม�ยคว�มว่�หยดนำ้�แห่งกลัดร�บกสร้�งขึ้นได้เรื่อยๆ เหมอืน

กบัทร�ยแห่งชวีติใช่ไหม”

‘แล้วเจ้�คดิว่�ห�กไม่ใช่ของที่มอีย่�งไม่จำ�กดั มนัจะถกูกำ�หนดให้

เป็นหลกัฐ�นของผู้สำ�เรจ็ศ�สตร์ไหม’

เจย์พยักหน้�เห็นด้วย ไม่ว่�ศ�สตร์อะไรที่เข�เรียนม� จุดสูงสุด

ของศ�สตร์มักจะเป็นสิ่งที่เป็นที่สุดเสมอ แม้จะไม่ถึงกับไร้ขีดจำ�กัด แต่

มนัคอืคว�มเป็นหนึ่ง เจย์ยงัไม่แน่ใจว่�หยดนำ้�แห่งกลัดร�บกใช้ทำ�อะไร

ได้บ้�ง แต่เมื่อมองจ�กวิธีที่ได้มันม� คนที่ก้�วม�ถึงจุดที่สร้�งหยดนำ้� 

แห่งกัลดร�บกออกม�ได้ ต้องเป็นผู้ที่อยู่บนจุดสูงสุดของศ�สตร์อย่�ง 

ไม่ต้องสงสยั

“ฉนัเข้�ใจแล้ว หลงัจ�กนี้จะตั้งใจให้ม�กขึ้นนะ”

กดิมิเลกิคิ้ว ดเูหมอืนเอเทมมแูห่งผนืดนิจะค�ดไม่ถงึว่�เจย์จะพดู

คำ�นี้ออกม� แต่กเ็กบ็อ�ก�รพร้อมกบัเอ่ยเสยีงนิ่งว่�

‘ที่จรงิเจ้�กท็ำ�ได้ไม่เลว เพยีงแต่เวล�ของเร�มไีม่ม�กเท่�นั้น’

เจย์ยิ้มกว้�งทนัททีี่ได้ยนิอ�จ�รย์ที่เข้มงวดของเข�เอ่ยปลอบใจ

‘ไม่ต้องยิ้ม อย�กม�ว่�ยนำ้�กว็่�ย ว่�ยเสรจ็จะได้กลบัไปฝึก’

“หึๆ ” เจย์หวัเร�ะ แต่ไม่คดิจะทำ�ให้กดิมิเขนิแล้วเริ่มว่�ยนำ�้ ฟิสต์

บอกว่�เข�จำ�เป็นต้องเตรยีมร่�งก�ยให้ดก่ีอนเข้�ช่วงวยัรุน่ เพื่อให้ร่�งก�ย

เตบิโตได้อย่�งเตม็ที่

กิดิมลอยตัวอยู่เหนือนำ้�พล�งมองเจย์ว่�ยนำ้�ด้วยแววต�ครุ่นคิด 
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ขณะที่ซโีรปร�กฏตวัขึ้นข้�งๆ แล้วเอ่ยว่�

“ข้�วเิคร�ะห์สูตรอ�ห�รปรงุกระดูกเรยีบร้อยแล้ว”

‘มปีัญห�อะไรไหม’

ซโีรมองรมิฝีป�กของกดิมิแล้วตอบว่� “ไม่มใีนเรื่องของสูตร แต่มี

ปัญห�ที่วตัถดุบิ ข้�กำ�ลงัขอให้คนรู้จกัช่วย แต่ว่�...”

‘แต่อะไร’

“เข�ต้องก�รพบเจ้� เร�เลยแลกเปลี่ยนข้อมลูกนันดิหน่อย เข�น่�

จะม�ปร�กฏตวัต่อหน้�เจ้�เรว็ๆ นี้”

กดิมิพยกัหน้�รบัโดยไม่ซกัถ�มเพิ่มว่�ใครเป็นคนที่ม�พบเข� ขณะ

ที่ซโีรเปลี่ยนเรื่องว่�

“เจ้�ให้เจย์ฝึกสลกัรนูแบบโหดหนิอย่�งนี้ เพร�ะกลวัจะไม่ทนัเวล�

ใช่ไหม”

กิดิมไม่ได้ตอบทันที แต่ซีโรก็ไม่ยอมแพ้ เข�ยังรออย่�งอดทน  

สดุท้�ยกดิมิกต็อบว่�

‘ข้�ไม่ได้คดิให้เข�สลกักมิอรสีโตนด้วยตวัเองเสยีหน่อย’

“แต่เจ้�...” ซโีรยงัพูดไม่จบ กดิมิกเ็อ่ยว่�

‘เดก็คนนี้ต้องทำ�อย่�งเดยีวคอื สร้�งหยดนำ�้แห่งกลัดร�บกให้ได้ 

ส่วนที่เหลอืกแ็ค่ห�คนที่เหม�ะสมม�ทำ�แทน ถงึอย่�งนั้นไม่ว่�ใครจะเป็น

ผู้สลกัรูนให้เข� ห�กเข�คดิจะก้�วไปบนเส้นท�งนี้ ในท้�ยที่สดุเข�กต็้อง

ทำ�มนัให้ได้อยูด่ ีก�รเข้มงวดกบัเข�ตอนนี้จงึเป็นก�รปพูื้นฐ�นเพื่ออน�คต’

“คนอื่น? หรอืว่�เจ้�จะให้คนคนนั้นเป็นคนสลกั”

ดวงต�ของกดิมิยงัคงนิ่งสงบและไม่ยอมตอบอะไรอกี 

ซโีรถอนห�ยใจก่อนจะเปลี่ยนเรื่องว่� 

“เรียกเข�ม�ก็ดี เพร�ะร่�งก�ยเด็กคนนี้คงไม่อ�จรอจนสร้�ง 
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กมิอรสีโตนทกุขั้นตอนด้วยตวัเองได้”

เมื่อพูดจบซโีรกห็�ยตวัไป กดิมิหลบุต�ลงเลก็น้อยร�วกบัครุ่นคดิ

บ�งอย่�ง จงัหวะนั้นเองเจย์ที่ว่�ยไปถงึขอบสระอกีด้�น เข�พบว่�มใีคร

บ�งคนยนือยู่ตรงนั้น

เมื่อเข�เงยหน้�มองก็ต้องแปลกใจ เพร�ะคนที่ยืนอยู่นั้นคือช�ย

ชร�เจ้�ของเส้นผมสขี�วและหนวดสขี�วย�วถงึกล�งอก ที่สำ�คญัชดุที่เข�

สวมเหมอืนกบัคณุปู่เถ�ร�วตดัม�จ�กร้�นเดยีวกนั

‘ใช้คำ�ว่�ตัดจ�กร้�นเดียวกันกับชุดของเทพเซียนจีนได้หรือเปล่�

นะ’ เจย์คดิพล�งเพ่งมองอกีฝ่�ยเพื่อให้แน่ใจว่� แขกผู้ไม่ได้รบัเชญิคนนี้

มรี่�งก�ยของมนษุย์จรงิๆ ไม่ใช่เป็นสปิรติ

‘คนจรงิๆ นี่ ทำ�ไมใส่ชดุจนีโบร�ณม�เดนิอยู่ในอเลก็ซ�นเดรยีล่ะ 

เดนิม�นี่ไม่มคีนมองว่�แปลกพลิกึเหรอ’

“ก�รเป็นตวัของตวัเอง ถ้�เจ้�มั่นใจ กไ็มต้่องกงัวลหรอกว่�คนจะ

มองว่�พลิกึ” อกีฝ่�ยเอ่ยด้วยภ�ษ�องักฤษสำ�เนยีงเอเชยีที่ฟังง่�ย

“คณุ...คณุอ่�นใจผมได้เหรอครบั”

ช�ยชร�คลี่ยิ้มแล้วเอ่ยว่� “อ่�นไม่ได้หรอก แต่ที่รู้เพร�ะทุกครั้ง

เวล�คนเจอข้�ครั้งแรก พวกเข�กจ็ะมแีววต�เหมอืนกบัเจ้�เสมอ ยนิดทีี่

ได้รู้จกัเจ้� เจย์ สกอ็ต ถ้�เจ้�ไม่ว่�อะไร เร�ไปนั่งคยุสกัหน่อยได้หรอืไม่”

‘คณุปู่!’ เจย์อทุ�นในใจ เพร�ะเข�ไม่รูจ้ะจดัก�รอย่�งไรกบัคนตรง

หน้� ก�รส่งกระแสจติไปห�เถ�จงิหงน่�จะช่วยได้ม�กกว่�

เถ�จิงหงปร�กฏตัวขึ้นทันทีในร่�งเต็ม คนแปลกหน้�หันไปมอง

เถ�จงิหงด้วยส�ยต�แปลกใจเลก็น้อย ก่อนจะตั้งสตแิล้วหนัไปโค้งคำ�นบั

เตม็รูปแบบ เอ่ยอย่�งนอบน้อมว่�

“ค�รวะศษิย์ผู้พี่ เป็นเกยีรตอิย่�งยิ่งที่ได้ม�พบท่�นก่อนที่ท่�นจะ
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สำ�เรจ็มรรคผล”

“ไม่ต้องม�กพธิ ี ห�กเจ้�อย�กสนทน�กบัเข� กไ็ปเดนิหม�กกบั

ข้�รอเจย์เปลี่ยนเสื้อผ้�เถอะ คยุกนัอย่�งนี้เดี๋ยวเข�จะป่วย”

คณุปู่เถ�น้อยต�มที่เจย์แอบตั้งฉ�ย�ให้พยกัหน้�แล้วผ�ยมอื

“เชญิศษิย์พี่”

เถ�จิงหงหันม�มองเจย์แล้วพยักหน้�ให้เด็กช�ยไปแต่งตัว ก่อน

จะเดินนำ�ท�งศิษย์ผู้น้องของเข�ไป เจย์รีบว่�ยนำ้�กลับม�ห�แม่ของเข�

ที่นั่งรออยู่อกีฝั่ง

“ใครเหรอลูก”

คำ�ถ�มของม�ร์ก�เรตทำ�ให้เข�แน่ใจว่� คุณปู่เถ�น้อยนั้นยังมี

ร่�งก�ยของมนษุย์จรงิๆ เพร�ะม�ร์ก�เรตมองเหน็เข�

“รุ่นน้องของคณุปู่เถ�น่ะครบั แถมแซ่เถ�เหมอืนกนัด้วย เอ่อ แม่

ฮะ ผมฝ�กดูอสัโมวก่อน พอดคีนคนนี้น่�จะม�คยุง�นกบัผม”

“ได้จ้ะ แต่ลูกบอกน้องด้วย ไม่อย่�งนั้นคงงอแงใหญ่”

เจย์เดินไปที่ขอบสระแล้วกวักมือเรียกอัสโมวที่เล่นไล่จับกับเนโร

ม�บอกว่� เข�ต้องไปคุยง�นกับคุณปู่เถ� และเพื่อล่อให้อัสโมวอยู่กับ 

ม�ร์ก�เรต เจย์เลยจะยกขนมส่วนของเข�ให้อัสโมว พอเจอไม้นี้ปีศ�จ

น้อยกย็ิ้มกว้�งแล้วโบกมอืไล่เจย์ให้ไปทำ�ง�น ไม่ต้องห่วงเข�

‘ไอ้ขนฟูเห็นแก่กนิเอ๊ย’

เจย์หัวเร�ะกับคำ�บ่นที่แสนคุ้นเคยนั้น ส่วนตัวเข�ชอบที่อัสโมว

แสดงสิ่งที่ตวัเองต้องก�รอย่�งตรงไปตรงม� เพร�ะมนัเตอืนให้เข�นกึถงึ

ตวัเองว่�เตบิโตม�อย่�งไร

‘เจ้�เลี้ยงให้มันตรงไปตรงม�ได้ แต่อย่�เลี้ยงให้ห�เรื่องม�ใส่ตัว 

อย่�งเจ้�’
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เจย์ยิ้ม แต่ไม่รบัป�ก ทำ�ให้กดิมิเหลอืกต�มองบนอย่�งอ่อนใจ

เด็กช�ยรบีอ�บนำ้�ในห้องอ�บนำ้�ของสระว่�ยนำ้� แล้วเปลี่ยนเป็น

ชุดที่เข�สวมตอนม� ก่อนจะเดินต�มแอนนิมอสไปยังห้องรับรองของ

เพนต์เฮ�ส์ ซึ่งจดัรปูแบบเป็นห้องดื่มช�สไตล์องักฤษเป็นสดัส่วน เมื่อเจย์

เดินเข้�ไปใกล้ เข�ก็รับรู้ได้ถึงอ�ณ�เขตอ่อนนุ่มที่ก�งอยู่รอบโต๊ะซึ่งปิด

กั้นก�รรบัรู้ของคนภ�ยนอก

วูบ!

เจย์เดินผ่�นอ�ณ�เขตนั้นเข้�ไปได้อย่�งง่�ยด�ย นั่นทำ�ให้คุณปู่

เถ�น้อยหนัม�มองเข�

“มเีพยีงผู้ที่เข้�ใกล้คว�มเป็นเซยีนถงึก้�วเข้�ม�ในอ�ณ�เขตของ

เซยีนได้ คณุสกอ็ต สมแล้วที่ท่�นกดิมิเลอืกเจ้�”

เจย์ถึงกับชะงักมือที่ดึงเก้�อี้ข้�งคุณปู่เถ�เพื่อนั่งลง ในตอนแรก

เจย์คดิว่�คนคนนี้ม�ห�เข� แต่ดูเหมอืนจะไม่ใช่ เจย์เหลอืบมองกดิมิที่นั่ง

อยู่บนไหล่เข�แล้วถ�มขณะทรดุตวัลงนั่งว่�

“คณุม�ห�กดิมิเหรอครบั”

“ข้�ม�เพื่อทั้งเจ้�และเข� ศษิย์พี่...”

“เจย์ นี่คอื ‘แขก’ ที่ข้�บอกว่�เข�จะม�พบเจ้� เถ�หงจิ่ง เจ้�จะ

เรยีกเข�ว่�คณุปู่เถ�น้อยอย่�งที่เรยีกกบัข้�กไ็ด้”

“ได้เหรอครบั” เจย์ถ�มแขกผู้ม�เยอืนด้วยรอยยิ้มสดใส

“เป็นเกียรติอย่�งยิ่ง” เถ�หงจิ่งเอ่ยพล�งว�งเม็ดหม�กลงบน

กระด�น

เพร�ะเพิ่งนั่งลงเจย์ถงึเพิ่งเหน็สถ�นก�รณ์บนกระด�นหม�กที่ทั้ง

สองเล่นรอเข� แม้เข�จะเดนิหม�กไม่คล่องเท่�กบัเอเทมม ูแต่เพร�ะเล่น

กบัคณุปูเ่ถ�อยูบ่่อยๆ เข�เลยพอมองออกว่�ตอนนี้แขกผูม้�เยอืนใกล้จะ
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พ่�ยแพ้แล้ว

‘เร็วขน�ดนี้ เข�ฝีมอือ่อนเหรอ’

‘เปล่� แต่ต�เฒ่�นี่ไม่ได้ออมมอื’

เจย์ฟังแล้วก็แปลออกในทันทีว่� คุณปู่เถ�น้อยคนนี้ก็น่�จะเดิน

หม�กเก่งจนห�ตวัจบัย�กเช่นกนั

“งั้นผมขอสั่งขนมนะครบั พอขึ้นจ�กนำ้�แล้วหวิม�กเลย”

สองผู้สูงวัยที่สนใจกระด�นหม�กพยักหน้�พร้อมกัน เจย์ยกมือ

เรียกผู้ดูแลห้องรับรอง ไม่น�นมิลก์เชกรสช็อกโกแลตและเครปเค้กเย็น 

กม็�เสริ์ฟ เจย์เริ่มกนิทนัท ี เข�ยงักนิไม่ทนัเสรจ็ ผลแพ้ชนะบนกระด�น 

กป็ร�กฏแล้ว

“ขอบคณุที่ชี้แนะขอรบั” เถ�หงจิ่งเอ่ยพล�งค้อมหวัให้คณุปู่เถ�

“เช่นกนั ได้เรยีนรู้อะไรม�กทเีดยีว”

เจย์ที่เคี้ยวขนมอยู่มองทั้งสองฝ่�ยค้อมหัวให้แก่กันแล้วรีบกลืน

ขนม ก่อนจะนั่งหลงัตรงเมื่อเถ�หงจิ่งหนัม�มองเข� เจย์ถ�มว่�

"คุณม�ห�เร�ทำ�ไมครบั"

ตัว
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ประตูผี

“คุณมาหาเราทำาไมครับ” 

เถ�หงจิ่งเหลอืบมองกดิมิครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยว่�

“ก่อนหน้�นี้ข้�ไปขอคว�มช่วยเหลอืจ�กท�่นจงขยุเพื่อจดัก�รกบั

ปีศ�จที่หลดุออกม�จ�กนรก เมื่อจดัก�รเรยีบร้อยกพ็บว่� ส�เหตทุี่เหล่�

ปีศ�จหลดุออกจ�กนรกในแผ่นดนิจนีกเ็พร�ะมคีนพย�ย�มล่อลวงสปิรติ

จำ�นวนม�กให้เคลื่อนไหว”

“ตระกูลฉนิเหรอครบั” เจย์ถ�มเพร�ะเข�ได้ยนิคณุปู่เถ�ว่�อกีไม่

น�นที่ประเทศจนีจะเกดิปัญห�ใหญ่

“อ�จจะเป็นเข� หรืออ�จจะเป็นใครบ�งคนที่ชักใยอยู่เบื้องหลัง

ร่วมด้วย”

เจย์ขมวดคิ้ว ขณะที่เถ�หงจิ่งพูดต่อ

ตัว
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“เรื่องที่ฉินฮุ่ยส่งร่�งทรงไปก่อกวนที่แอสมิก ท่�นผู้เฒ่�เจียงได ้

แจ้งพวกเร�แล้ว ในตอนแรกพวกเร�กไ็ม่ทร�บส�เหตแุนช่ดัที่อยู่ๆ  ฉนิฮุย่ 

ก็เริ่มเคลื่อนไหวโจ่งแจ้งอีกครั้ง แต่เมื่อลองติดต�มก�รเคลื่อนไหวของ

พวกเข�อยู่พกัใหญ่ พวกเร�กค็�ดก�รณ์ว่�พวกเข�...”

วิ้ง!

‘จะเปิดประตูผเีหรอ’

ตวัอกัษรสนีำ้�ต�ลทองของกดิมิทำ�ให้ทั้งโต๊ะนิ่งงนั เจย์ที่ไม่คุ้นกบั

คำ�นี้กถ็�มว่�

‘อะไรคอืประตูผ’ี

‘สิ่งที่เชื่อมต่อระหว่�งนรกที่เป็นโลกของสปิริตกับโลกมนุษย์ต�ม

คว�มเชื่อของตะวนัออก’

‘นรก? เหมอืนกบัที่ช�วตะวนัตกเชื่อว่�มดีนิแดนของพระเจ้�อย่�ง

นี้ใช่ไหม แต่ตรงข้�มกนั’

‘ใช่ ซึ่งจริงๆ ไม่ว่�จะเป็นสิ่งที่เรียกว่�สวรรค์หรือนรกก็ล้วนเป็น

อ�ณ�เขตที่มเีจ้�ของทั้งนั้น มนักเ็หมอืนประเทศที่มกีฎก�รอยูร่่วมกนั ยก

ตวัอย่�งเช่นนรกที่เป็นที่อยู่ของปีศ�จกม็กี�รจดัลำ�ดบัขั้น’

เจย์พยักหน้�เข้�ใจ หลังจ�กศึกษ�ประวัติศ�สตร์เวทมนตร์ม�

ตลอด เข�กร็ูว่้�โลกอนักว้�งใหญ่นี้ถกูแบ่งย่อยด้วยคว�มเชื่อและปรชัญ� 

ซึ่งห�กมองในมมุนี้ ศ�สน�และเวทมนตร์กแ็ทบจะแยกออกจ�กกนัได้ย�ก 

แต่ด้วยวธิกี�รนี้โลกของเวทมนตร์จะแบ่งออกเป็นส่วนๆ เหมอืนกบัทวปี

ต�มหลกัภูมศิ�สตร์

พื้นที่ที่แตกต่�งกนัย่อมมคีว�มเชื่อที่แตกต่�งกนั ยกตัวอย่�งเช่น 

ภูต ผ ีปีศ�จ สำ�หรบัช�วตะวนัออก พวกเข�จดัมนัให้อยู่ในกลุ่มเดยีวกนั 

นั่นคอื สิ่งไม่มชีวีติหรอืไม่ใช่คน มดีนิแดนของตวัเองที่เรยีกว่�นรก ขณะ

ตัว
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ที่สิ่งไม่มีชีวิตอีกประเภทที่เป็นตัวแทนของคว�มดีง�ม แม้จะอยู่ในกลุ่ม

ไม่ใช่คนเช่นกัน แต่กลับได้รับก�รกร�บไหว้บูช� กลุ่มนี้คือ เซียนหรือ

เทพเจ้� และสถ�นที่ที่พวกเข�อยู่กค็อื สวรรค์

สวรรค์ โลกมนษุย์ และนรก

โลกเบื้องบน โลก และนครบ�ด�ล

จะสังเกตได้ว่�คว�มเชื่อนี้มีอยู่ในหล�ยศ�สน� พวกเข�มักแบ่ง

อ�ณ�เขตก�รอยู่อ�ศยัของสิ่งต่�งๆ บนโลก คำ�ถ�มคอื เมื่อมอี�ณ�เขต

จนเกิดเป็นสังคมและสร้�งวิถีชีวิตของตนเอง มีประช�กร แล้วใครกัน 

เป็นผูป้กครอง คำ�ตอบกง่็�ยม�ก ผูป้กครองคอืคนที่มพีลงัม�กที่สดุ หรอื

เป็นที่ยอมรบัม�กที่สดุ

เมื่อคว�มเชื่อต่�งกนั วถิชีวีติย่อมต่�งกนั และคว�มต่�งนั้นย่อม

ทำ�ให้เกดิคว�มขดัแย้ง เขตแดนจงึเป็นเรื่องสำ�คญั แต่เมื่อใดที่มฝี่�ยใด

ฝ่�ยหนึ่งลำ้�เส้นหรือก้�วลำ้�ไปยังดินแดนของคนอื่น สิ่งที่ต�มม�ก็มักจะ

เป็น...สงคร�ม

“พวกเข�จะเปิดประตูผทีำ�ไมครบั” เจย์ถ�ม

เถ�หงจิ่งถอนห�ยใจแผ่วเบ�แล้วตอบว่� “มคีว�มเป็นไปได้หล�ย

อย่�ง แต่คว�มเป็นไปได้ม�กที่สุดคือ ในเวล�นี้แผ่นดินจีนเต็มไปด้วย

เหล่�เทพเจ้�ที่ไม่ยอมกลับดินแดนสวรรค์ เหล่�ภูตผีปีศ�จต้องก�รออก

ม�ใช้ชวีติบนโลกบ้�ง จงึเริ่มมกี�รปลกุระดมเรื่องนี้”

‘อ้อ ยกพวกตกีนัแย่งพื้นที่นั่นเอง’ เจย์คดิ

“อกีเหตผุลหนึ่ง ฉนิฮุ่ยมเีจตน�ล้�งแค้น”

‘ถ้าพวกเจ้าคดิว่ามนัเกดิจากสองสาเหตนุั้น ไม่มทีางที่จงขยุจะส่ง

เจ้าให้มาพบข้า’

เถ�หงจิ่งมองตวัอกัษรที่ปร�กฏขึ้นแทนคำ�พูดของกดิมิแลว้คลี่ยิ้ม
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“ใช่ขอรบั เพร�ะท่�นจงขยุคดิว่� เป้�หม�ยของพวกเข�ไม่น่�จะ

จบแค่เปิดประตูผี เพร�ะไม่ใช่สปิริตทุกตนในโลกเบื้องล่�งจะอย�กม�

เยอืนโลกมนษุย์ ห�กมองว่�เป็นก�รล้�งแค้น พวกเข�กท็ำ�มนัม�ตลอด

อยู่แล้ว ไม่มเีหตผุลอะไรที่จะดงึคนนอกเข้�ม�แทรกแซง...”

ดวงต�ของกิดิมทอประก�ยลุ่มลึก แสดงให้เห็นว่� เอเทมมูแห่ง

ผนืดนิพอจะเด�ออกแล้วว่�ส�เหตทุี่มคีนคดิจะเปิดประตผูนีั้นเพร�ะอะไร 

ก่อนจะหลบัต�ลง ฟังเถ�หงจิ่งเอ่ยว่�

“แต่ถ้�เป้�หม�ยคอื ก�รต�มห�วธิทีำ�พธิกีรรมโบร�ณที่บนัทกึอยู่

ใน ‘ส่วนที่สี่’ ของตำ�ร�...ค้อนของแม่มด ทกุอย่�งกด็ูสมเหตสุมผล”

คำ�ว่� ‘ส่วนที่สี่’ ทำ�ให้เจย์ตื่นตวั เพร�ะก่อนจ�คอบจะจ�กไป เข�

กพ็ูดถงึ ค้อนของแม่มด ส่วนที่สี่เหมอืนกนั ตอนหลงัเจย์ถ�มกดิมิว่�มนั

คืออะไร ทำ�ไมจ�คอบถึงบอกว่�มันคือบทสรุปที่แสดงคว�มขัดแย้งต่อ

ข้อมูลส�มส่วนแรก แถมยังยำ้�อีกว่�มีเนื้อห�บ�งอย่�งที่น่�จะอันตร�ย 

จ�คอบจงึทำ�ล�ยมนั

วิ้ง!

ตวัอกัษรสนีำ้�ต�ลทองแสดงข้อคว�มของกดิมิว่�

‘พวกเขาเจอมนั?’ 

เถ�หงจิ่งส่�ยหน้�

“ข้�ไม่แน่ใจ แต่จ�กคำ�บอกเล่�ของปีศ�จที่พวกเร�จบัได้ พวกเข�

กำ�ลงัเตรยีมก�รอยูจ่รงิๆ แม้พวกเข�ยงัไม่ได้ส่วนที่สี่อยูใ่นมอื แต่ดเูหมอืน

พวกเข�จะระบสุถ�นที่ที่ของสิ่งนั้นน่�จะอยู่ได้แล้ว”

เจย์หนัม�มองกดิมิที่นั่งกอดอกอยู่บนไหล่เข� คว�มเงยีบเกดิขึ้น

ท่�มกล�งคนทั้งหมด เจย์ลุ้นว่�กิดิมจะตอบว่�อะไร แต่จนแล้วจนรอด 

กดิมิกไ็ม่ตอบ
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“กดิมิ” เจย์เรยีก 

กิดิมหันม�มองเข� ก่อนจะหันไปสบต�เถ�หงจิ่งพร้อมกับสร้�ง 

ตวัอกัษรขึ้น

วิ้ง!

‘บอกเหตผุลจรงิๆ ที่จงขยุส่งเจ้ามา’

กดิมิยงัคงยำ้�คำ�ถ�มเดมิ แต่ไม่ได้ทำ�ให้เถ�หงจิ่งตกใจ เข�ยงัคง

ยิ้มพล�งค้อมหวัร�วต้องก�รขออภยักบัคำ�ขอก่อนหน้�นี้

“พวกเร�ไม่อย�กให้เข�ได้มันไป ดังนั้นจึงอย�กให้ท่�นช่วยพวก

เร�ออกค้นห�ขอรบั”

ดวงต�ของกิดิมเคร่งขรึมขึ้น ตั้งแต่ที่เข�รู้ว่�ผลง�นวิจัยที่ตัวเอง

ภมูใิจนกัหน�ตอนยงัเป็นมนษุย์มปัีญห� เข�กพ็ย�ย�มตดิต�มไปทำ�ล�ย 

แต่กม็สีถ�นที่บ�งแห่งที่เข�เข้�ไม่ถงึ เช่น บ่อสมบตัขิองบ�ดยี�ห์

‘น�ยไม่ได้บอกว่�น�ยทำ�ล�ยไปหมดแล้วเหรอ เพร�ะชิ้นสดุท้�ย

กอ็ยู่ในบ่อสมบตัขิองท่�นบ�ดยี�ห์ที่จ�คอบเอ�ออกม�’ เจย์เอ่ย

‘ซอี�นเป็นประตดู่�นแรกของเส้นท�งส�ยไหม มคีว�มเป็นไปได้ที่

แผ่นดนิเหนยีวของข้�บ�งส่วนถกูนำ�ไปที่นั่น ยงัไม่นบัว่�อ�จจะมกี�รแปล

เป็นภ�ษ�อื่นและเกบ็รกัษ�ไว้ในรูปแบบอื่น’

เจย์ขมวดคิ้ว แม้เข�จะไม่เชี่ยวช�ญประวตัศิ�สตร์ของจนี แต่เข�

กร็ู้ว่�ซอี�นเป็นเมอืงที่มสีถ�นที่สำ�คญัท�งโบร�ณคดใีดตั้งอยู่

‘จิ๋นซฮี่องเต้คนนี้ไม่ใช่เหรอที่สั่งเผ�ตำ�ร�น่ะ ทอีย่�งนี้ทำ�ไมไม่เผ�

ตำ�ร�ของน�ยไปด้วย’

‘เผ�ตำ�ร� ฆ่�บณัฑติ เป็นคว�มคดิของเสน�บดหีลี่ซอื ที่เข�ทำ�

แบบนั้นเพร�ะหลังจ�กที่จิ๋นซีฮ่องเต้รวมแผ่นดินได้แล้ว เริ่มมีเสียงเรียก

ร้องจ�กเหล่�บณัฑติให้นำ�ระบบศกัดนิ�กลบัม�ใช้ใหม่’

ตัว
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ระบบศกัดนิ�คอือะไร คอืก�รมอบเขตแดนหรอืเมอืงให้เหล่�อ๋อง

ดูแลเบด็เสรจ็ เป็นระบบก�รปกครองที่ร�ชวงศ์โจวใช้ดูแลแผ่นดนิตลอด

เกือบแปดร้อยปี และเป็นระบบเดียวกันที่ทำ�ให้เกิดสงคร�มแย่งชิงเมือง

ในเวล�ต่อม�ที่อำ�น�จของร�ชสำ�นกัโจวอ่อนแอลง

พูดง่�ยๆ กค็อื ระบบศกัดนิ�ทำ�ให้เกดิก�รกระจ�ยอำ�น�จออกไป 

ลดทอนอำ�น�จพระเจ้�แผ่นดินและค�นอำ�น�จกันในหมู่ชนชั้นสูง จิ๋นซี

ฮ่องเต้ใช้คว�มพย�ย�มมห�ศ�ลในก�รรวมแผ่นดินและก่อตั้งร�ชวงศ์ 

เพิ่งก่อตั้งร�ชวงศ์ได้ไม่น�น เข�จะยินยอมให้ลดทอนอำ�น�จของเข�ได้

อย่�งไร ยังไม่นับว่�ก�รทำ�แบบนั้นจะทำ�ให้อำ�น�จก�รบริห�รแผ่นดินที่

เพิ่งก่อตั้งไม่เป็นเอกภ�พอกีด้วย

เรียกได้ว่�เสน�บดีหลี่ซือทำ�หน้�ที่เสนอแผนก�รจัดก�รได้ตรง

พระทยั พระองค์จงึสั่งให้ออกกฎหม�ยเผ�ตำ�ร�ในเวล�ที่กำ�หนด ห�กไม่

ทำ�ต�มจะถูกลงโทษ โดนจบัสกัที่หน้�แล้วส่งไปใช้แรงง�นสี่ปี หลงัจ�ก

ใช้กฎหม�ยนี้สองปี เริ่มมคีนไม่พอใจ จงึได้เกดิเหตกุ�รณ์ใหญ่อย่�งเช่น

ก�รฝังบณัฑติทั้งเป็นในเวล�ต่อม�

มนีกัวชิ�ก�รบ�งคนระบวุ่�วธิกี�รนี้นบัว่�เป็นวธิแีก้ไขปัญห�ที่อ�จ

เรียกได้ว่� แย่ที่สุดในประวัติศ�สตร์จีน เพร�ะนอกจ�กจะมีคนต�ย

ม�กม�ย แผ่นดนิจนียงัสญูเสยีวทิย�ก�รคว�มรูจ้�กเหตกุ�รณ์เผ�ตำ�ร�

ที่เป็นเหมอืนสมบตัขิองชนช�ตไิปอย่�งประเมนิค่�ไม่ได้

สุดท้�ยแล้วร�ชวงศ์ฉินของจิ๋นซีฮ่องเต้ก็ไม่ได้อยู่ยงคงกระพัน

เหมอืนกบัสิ่งก่อสร้�งและนวตักรรมที่เข�สร้�ง หลงัจ�กก่อตั้งร�ชวงศ์ได้

เพยีงสบิสี่ปี ร�ชวงศ์ฉนิกล็่มสล�ยลง

‘เข�เผ�เพื่อทำ�ให้ประช�ชนไม่ถกูชกัจงูด้วยข้อคดิในตำ�ร�เหล่�นั้น 

ไม่ได้เกี่ยวกบัตำ�ร�เวทมนตร์ เจ้�คดิว่�อะไรทำ�ให้กองทพัฉนิเอ�ชนะอกี
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ห้�แคว้นที่เหลอืจนรวมแผ่นดนิได้เป็นปึกแผ่นล่ะ’

เจย์นิ่งคดิก่อนจะตอบว่�

‘ยุทโธปกรณ์ มีร�ยง�นว่�ในหลุมที่หนึ่งของสุส�นฉินสื่อหวงพบ

ด�บเคลือบโลหะโครเมียม ทำ�ให้มันไม่เกิดสนิมแม้ว่�เวล�จะผ่�นม�

ม�กกว่�สองพนัปี ยงัไม่นบัว่�อ�วธุของพวกเข�ถูกสร้�งอย่�งเป็นระบบ 

ทำ�ให้อ�วธุทกุชิ้นมคีณุภ�พและลกัษณะอยูใ่นม�ตรฐ�นเดยีวกนั เมื่อชำ�รดุ 

ทห�รกซ็่อมแซมมนัได้ทนัทใีนสน�มรบ’

‘ใช่ แล้วคนที่ชอบทำ�อะไรแบบนี้กค็อืพวกกล�สโซล พวกเข�ขี้หวง 

ขณะเดียวกันก็เก่งก�จเรื่องก�รประดิษฐ์สิ่งของ พวกเข�มีพลังอำ�น�จ

มห�ศ�ลและมผีูช่้วยที่ยิ่งใหญ่ ดงันั้นพวกเข�จงึมกัเป็นผู้ที่อยูบ่นจดุสูงสดุ

ของสงัคม ห�กสงัเกตดีๆ  ในหล�ยอ�รยธรรมผู้นำ�ของแต่ละชนเผ่�เป็น

กล�สโซลแทบทั้งนั้น’

‘น�ยกำ�ลงัจะบอกว่� เพร�ะพวกเข�เป็นอย่�งนั้น จงึไม่น่�แปลก

ที่เข�จะอย�กครอบครองแผ่นดนิเหนยีวของน�ยใช่ไหม’
‘พวกกล�สโซลมนัเป็นแบบนั้นเสมอ เจ้�ดูห้องสมดุของบ�ดยี�ห์

ส ิถ้�บ�ดยี�ห์มแีผ่นดนิเหนยีวของข้� ฉนิหวงัเจิ้ง1จะไม่มมีนัได้อย่�งไร’

เจย์ได้ยนิอย่�งนั้นกไ็ม่สงสยัในก�รค�ดก�รณ์ของกดิมิอกี คว�ม

รูค้อือำ�น�จ และคว�มรูก้ค็อืบ่อเกดิห�ยนะเช่นกนั ผูก้มุอำ�น�จแห่งคว�ม

รู้คอืผู้ยิ่งใหญ่ ไม่ว่�จะในยคุไหน จิ๋นซฮี่องเต้เอ�ชนะทกุก�รศกึ เพื่อศกึ

1 พระน�มเดมิของจิ๋นซฮี่องเต้ ‘ฉนิ’ เป็นตวัแทนของรฐัฉนิ ‘หวงั’ เป็นตำ�แหน่ง 
ผู้ครองรัฐในขณะนั้น เทยีบเท่�ตำ�แหน่งอ๋อง และ ‘เจิ้ง’ คอืพระน�ม จิ๋นซฮี่องเต้
ทรงรวมแผ่นดินจีนจนเป็นปึกแผ่นย่อมไม่อย�กใช้ตำ�แหน่ง ‘หวัง’ จึงสถ�ปน�
ตัวเองเป็นหวงตี้หรือจักรพรรดิพระองค์แรกของประเทศจีน ตำ�แหน่งนี้มีจนม�
หมดยคุร�ชวงศ์ชงิ
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สดุท้�ยอย่�งก�รเอ�ชนะคว�มต�ย เข�ย่อมทุ่มหมดหน้�ตกั

ในโลกเวทมนตร์คว�มต�ยไม่ใช่จดุจบของชวีติ ก�รสญูสิ้นวญิญ�ณ

ต่�งห�กที่ใช่ ถงึอย่�งนั้นกม็อีงค์คว�มรูเ้กี่ยวกบัก�รเอ�ชนะคว�มต�ยอยู่

ม�กม�ยทั่วโลก เพร�ะไม่ว่�เมื่อไรผู้คนกอ็ย�กครอบครองทกุอย่�งไว้ใน

มอื จิ๋นซฮี่องเต้คนนี้กไ็ม่หลดุจ�กกบัดกันี้

‘แสดงว่�เข�ไม่ส�ม�รถสร้�งน�ฬิก�ทร�ยแห่งอะบล�มีลินได้

สมบูรณ์ใช่ไหม ไม่อย่�งนั้นเข�จะต้องเหมอืนคณุปู่เจยีงที่มอี�ยยุนืย�ว’

‘ใช่ แต่ไม่ได้หม�ยคว�มว่�เข�ไม่ได้สำ�เรจ็ศ�สตร์อื่น จิ๋นซฮี่องเต้

ครอบครองหยดนำ้�แห่งกลัดร�บกแน่นอน แต่เพร�ะเข�รู้วธิกี�รชำ�ระล้�ง

ก�กเวทมนตร์ช้�เกนิไป แม้จะได้ครอบครองจดุสงูสดุของศ�สตร์หนึ่ง แต่

ร่�งก�ยที่ถูกใช้อย่�งหนกัตั้งแต่เดก็กไ็ม่อ�จทนรบัได้แล้ว’

เจย์ฟังแล้วนึกถึงประวัติของจิ๋นซีฮ่องเต้ที่เข�เคยอ่�นว่�พระองค์

ตั้งมั่นที่จะต�มห�นำ้�อมฤต ถงึขน�ดส่งนกัพรตนำ�เดก็หญงิและช�ยออก

เดินท�งไปต�มห�ท�งตะวันออกหรือก็คือ บริเวณญี่ปุ่นในปัจจุบัน แต่

คณะเดินท�งนั้นห�ยส�บสูญไป ถึงอย่�งนั้นตลอดรัชสมัย พระองค์ก ็

ไม่เคยละคว�มพย�ย�มในก�รต�มห�มนัเลย

‘กิดิม นำ้�อมฤตที่จิ๋นซีฮ่องเต้ต�มห� คงไม่ใช่นำ้�อมฤตที่เร�รู้จัก

หรอกใช่ไหม’ เจย์ถ�มอย่�งไม่แน่ใจ

เพร�ะคำ�ว่�นำ้�อมฤตปร�กฏอยูใ่นวรรณกรรมของหล�ยวฒันธรรม 

แถมยงัมคีำ�จำ�กดัคว�มที่คล้�ยคลงึกนั นั่นคอื นำ�้ที่ดื่มแล้วจะเป็นอมตะ 

เพียงแต่ห�กนำ้�อมฤตต�มตำ�น�นเหล่�นั้นคือนำ้�อมฤตที่เกิดจ�กก�ร

เปลี่ยนสถ�นะจ�กของแขง็เป็นของเหลวของทร�ยแห่งชวีติ ประสทิธภิ�พ

ของมนัคงด้อยกว่�เสยีงลอืเสยีงเล่�อ้�งม�กทเีดยีว

‘ใช่ มนัคอืสิ่งเดยีวกนั เพยีงแต่สรรพคณุที่บอกเล่�ต่อๆ กนัม�ออก
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จะเกนิจรงิไปหน่อย’

เจย์สูดห�ยใจลกึ และอดสงส�รจิ๋นซฮี่องเต้ไม่ได้ เข�ออกต�มห�

นำ้�อมฤตม�ทั้งชวีติ แต่กลบัพบว่�ของสิ่งนั้นอยูใ่นร่�งก�ยตวัเองม�ตลอด 

แต่หนท�งเดยีวที่เข�จะได้พบนำ้�อมฤตกค็อื หลงัจ�กที่วญิญ�ณของเข�

ละสงัข�รแล้วเท่�นั้น

‘นี่มนัตลกร้�ยไปนะ’ เจย์ขำ�ไม่ออก ขณะที่กดิมิเอ่ยว่�

‘โลกของเร�มนักเ็ป็นแบบนี้ เข�อ�จเก่งก�จหล�ยท�ง แต่สดุท้�ย

กไ็ม่อ�จครอบครองสิ่งที่อย�กได้ที่สดุทนัเวล� สำ�หรบัเข� ห�กส�ม�รถ

ห�สิ่งที่ม�ชำ�ระก�กเวทมนตร์ได้ทนัเวล� ชวีติอมตะกอ็ยูแ่ค่เอื้อม พย�ย�ม

ม�กม�ยจนได้ครอบครองหยดนำ้�แห่งกลัดร�บก แต่กย็งัใช้มนัไม่ได้อยูด่’ี

เดก็ช�ยหลบุต�ร�วต้องก�รไว้อ�ลยัให้คว�มพย�ย�มที่สูญเปล่�

ของผูย้ิ่งใหญ่จ�กแดนไกล เมื่อก้�วเดนิบนเส้นท�งนี้ คว�มจรงิได้ตอกยำ้�

เจย์ทุกครั้งที่พูดถึงก�รเป็นผู้วิเศษว่� จุดสูงสุดของแต่ละศ�สตร์ไม่ใช่ 

จดุหม�ยของก�รมชีวีตินรินัดร์ แต่เป็นเพยีงองค์ประกอบที่ใช้สร้�งประตู

เปิดไปสู่เส้นท�งนั้นเท่�นั้น

‘เข�ถึงได้พย�ย�มห�สูตรอ�ห�รที่ใช้ชำ�ระล้�งก�กเวทมนตร์  

อมื ถ้�เป็นอย่�งนี้เข�กน็่�จะมแีผ่นดนิเหนยีวของน�ยจรงิๆ นั่นแหละ...

เดี๋ยวนะ พวกเข�จะให้น�ยช่วยห�?’ เจย์คดิถงึตรงนี้กถ็�มเถ�หงจิ่งออก

ไปว่�

“คุณอย�กให้กดิมิไปช่วยห�สิ่งนั้นจ�กที่ไหน”

“สสุ�นของฉนิสื่อหวงตี้ขอรบั”

‘นั่นไง สงัหรณ์ใจไม่ผดิ’

ฉินสื่อหวงตี้...ฮ่องเต้พระองค์แรกของแผ่นดินจีน แม้จะปกครอง

แผ่นดินจีนไม่น�น และร�ชวงศ์ฉินก็ล่มสล�ยไปอย่�งรวดเร็ว แต่สิ่งที่
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พระองค์ทิ้งเอ�ไว้ให้แผ่นดนิจนีนั้นยิ่งใหญ่จนก�ลเวล�กไ็ม่อ�จทำ�ล�ยได้

ทั้งกำ�แพงเมืองจีน กำ�แพงมหึม�ที่สร้�งขึ้นด้วยแรงง�นมนุษย์ที่

ย�วที่สุดในโลก ซึ่งคนยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ถนนหนท�ง 

และม�ตร�ส่วนที่ประก�ศให้ใช้อย่�งเป็นท�งก�ร แต่สิ่งที่ทำ�ให้ผูค้นทั้งโลก

ทึ่งในคว�มบ้�ของจักรพรรดิพระองค์นี้ก็คือ...พระร�ชวังแห่งปรโลก...

สสุ�นฉนิสื่อหวง

สสุ�นฉนิสื่อหวงตั้งอยู่ในเมอืงซอี�น มณฑลส่�นซ ี ใช้เวล�สร้�ง

กว่�ส�มสิบแปดปี เป็นโครงก�รใหญ่ที่กินเนื้อที่ม�กกว่�สองพันต�ร�ง

กโิลเมตร ภ�ยในบรรจวุตัถโุบร�ณม�กม�ย แต่สิ่งที่ทำ�ให้ผู้ค้นพบขนลกุ

ม�กที่สดุกค็งจะเป็นกองทพัหุน่ป้ันดนิเผ�ขน�ดเท่�คนจรงิที่มใีบหน้�และ

ท่�ท�งร�วกบัมชีวีติแตกต่�งกนัหกพนักว่�ตวั

ว่�กนัว่�ตอนที่เปิดหลมุที่มทีห�รหุ่นดนิเผ�ครั้งแรก บนตวัหุ่นดนิ

เผ�ระบ�ยสีสันสวยง�ม แต่พอหุ่นเหล่�นั้นถูกอ�ก�ศและคว�มชื้น สีก็

หลดุลอกไป ทำ�ให้แม้จะตรวจพบว่�มหีลมุทห�รดนิเผ�ถงึแปดหลมุ แต่

ก็ขุดค้นเพียงส�มหลุมเท่�นั้น เพร�ะในปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีใดที่

รกัษ�สขีองหุ่นปั้นดนิเผ�ได้

ในส่วนของสุส�นจักรพรรดิที่ฝังพระศพของจิ๋นซีฮ่องเต้ก็ยังไม่มี

ก�รขดุค้น ด้วยส�เหตเุทคโนโลยยีงัไม่ก้�วหน้�เพยีงพอ รวมไปถงึตรวจ

พบไอปรอทเข้มข้นในสุส�น จึงไม่มีก�รริเริ่มโครงก�รขุดค้นจนม�ถึง

ปัจจบุนั

‘คนขดุไม่ได้ กจ็ะให้เอเทมมูไปขดุงั้นหรอื’

‘สถานที่ของคนตาย คนเป็นจะไปยุ่งอะไรด้วย’ 

เจย์อ่�นข้อคว�มตอบกลบันั้นแล้วอดยิ้มไม่ได้ เพร�ะกดิมิพดูแบบ

นี้เหมอืนกนัตอนที่เข�บอกว่� อย�กไปเที่ยวหบุเข�กษตัรย์ิตอนอยูอ่ยีปิต์ 

ตัว
อย
่าง



กัลฐิดำ   43

ดูเหมอืนห�กเลอืกได้ กดิมิกจ็ะไม่อย�กเข้�ไปยุ่งกบัสสุ�นของใครเลย

“ข้�เหน็ด้วย แต่พวกเข�ไม่สนใจนี่ขอรบั”

“พวกเข�กล้�เข้�ไปเหรอ” เจย์เอ่ยขึ้น

“คนเดยีวคงไม่กล้� แต่ตระกลูฉนิอ�จร่วมมอืกบัฮอปกนิส์เพื่อเปิด

สสุ�นฉนิสื่อหวงครั้งนี้”

“รฐับ�ลจนีคงไม่อนญุ�ตให้ฮอปกนิส์เข้�ไป ตลอดม�พวกเข�ไม่

เคยให้พ่อมดจ�กท�งตะวันตกเข้�ไปในอ�ณ�เขตของพวกเข�ด้วยซำ้�” 

เถ�จงิหงแย้ง

เถ�หงจิ่งหน้�ยุ่งขึ้น ก่อนจะอธบิ�ยว่�

“แน่นอนว่�พวกเข�ไม่ยอม แต่ก�รลงมอืของตระกูลฉนิครั้งนี้เข�

ได้ดึงเซียนบ�งส่วน รวมไปถึงเทพบ�งองค์เข้�ไปช่วย บ่อสมบัติที่ไม่ได้

เปิดม�หล�ยพันปี มีใครบ้�งไม่อย�กเข้�ไปสำ�รวจ ยิ่งล่�สุดมีข่�วลือ 

ว่�บ่อสมบัติของท่�นบ�ดีย�ห์มีคนเข้�ไปได้แล้ว ทุกคนก็ยิ่งกระเหี้ยน 

กระหอืรอืจะเข้�ไปในสสุ�นฉนิสื่อหวงม�กขึ้น”

พอได้ยินเกี่ยวกับผู้สืบทอดของบ�ดีย�ห์ เจย์ก็เกือบหลุดสีหน้� 

เพร�ะคนที่ได้ครอบครองบ่อสมบตัขิองบ�ดยี�ห์ไม่ใช่ใครที่ไหน กเ็ข�นี่เอง

“คณุเรยีกมนัว่�บ่อสมบตั ิแสดงว่�จิ๋นซฮีอ่งเต้เป็นกล�สโซลเหรอ

ครบั” เจย์แกล้งถ�มเพร�ะอย�กรู้ว่�อกีฝ่�ยรู้ข้อมูลเรื่องนี้ลกึแค่ไหน

“ใช่ขอรบั เข�เป็น และนั่นคอืเหตผุลว่�ทำ�ไมรอบโลงศพทองแดง

ของเข�ถงึได้มขีองเหลวที่อนัตร�ยขน�ดนั้นห้อมล้อมอยู่” เถ�หงจิ่งตอบ

“ผมเคยอ่�นเจอว่�มนัเป็นส�รปรอท คนออกแบบสสุ�นใช้มนัแทน

นำ้�ในแม่นำ้�จำ�ลองในสสุ�น”

“อปุกรณ์วทิย�ศ�สตร์ย่อมตรวจสอบได้แค่นั้น แต่คว�มจรงิ มนั

เป็นของเหลวที่มสี่วนผสมของนำ้�อมฤตและ...”

ตัว
อย
่าง
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‘หยดน�้าแห่งกลัดราบกของเขา’

คำ�ตอบกิดิมกับคำ�พูดของคุณปู่เถ�น้อยดังขึ้นม�ไล่เลี่ยกัน ส่วน

เจย์กง็นุงงว่�ของเหลวสองอย่�งนี้จะเอ�ม�ผสมกนัได้อย่�งไร นำ้�อมฤต

เกดิขึ้นหลงัจ�กกล�สโซลคนนั้นต�ยแล้ว แต่หยดนำ้�แห่งกลัดร�บกจะเกดิ

และคงอยู่ได้ ผู้สร้�งกต็้องมชีวีติอยู่ แต่จิ๋นซฮี่องเต้สวรรคตไปน�นแล้ว

‘ไม่ส ิถ้�เข�สำ�เรจ็ศ�สตร์กลัดร�บกด้วย เข�กจ็ะเหมอืนกดิมิที่ใช้

กลัดร�บกได้’

พอวเิคร�ะห์เรื่องนี้ได้ เจย์กโ็พล่งออกไปทนัที

“ผมไม่ให้กดิมิไปครบั”

ตัว
อย
่าง
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