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บทนำ�

คืนแรม พระจันทร์เสีย้ วบางเฉียบแขวนตัวอยูก่ ลางผืนฟ้าอย่างโดดเดีย่ ว
แสงสีเงินซีดอ่อนจางแทบไม่อาจให้ความสว่างไสวแก่ผนื ดินเบือ้ งล่าง สายลม
พัดแรงวู่หวิว มันหอบใบไม้แห้งที่กองอยู่เต็มพื้นให้ปลิวหวือลอยละล่อง
ในอากาศก่อนจะทิ้งให้ตกลงกลับสู่พื้นอย่างไม่ไยดีครั้งแล้วครั้งเล่า ขณะที่
ใบไม้สดบนกิ่งก้านต้นไม้ใหญ่สูงขึ้นไปสะบัดใบจนเกิดเสียงเกรียวกราว
ดุจร�ำคาญที่โดนรบกวน
ที่เบื้องล่าง อยู่ดีๆ ก็มีร่างหนึ่งก้าวออกมาจากความมืดมิดของหมู่
แมกไม้ ร่างนั้นห่มคลุมไว้ด้วยผ้าสีเข้มผืนใหญ่ตั้งแต่ศีรษะจนถึงท่อนขา
หากยังพอเห็นเค้าโครงความอรชรแบบสตรีกบั ปอยผมสีนำ�้ ตาลทีห่ ลุดออกมา
จากผ้าคลุม ยิ่งไปกว่านั้นคือดวงตาสีอ�ำพันที่เปล่งประกายดุจเรืองแสงได้
ในความมืด มือข้างหนึง่ ของหล่อนหิว้ ตะกร้าใบใหญ่ ส่วนอีกมือแหวกกิง่ ไม้
เปิดทางจนกระทั่งลุถึงลานโล่งซึ่งมีอาคารเตี้ยๆ หลายหลังตั้งอยู่
ร่างปริศนานัน้ กวาดสายตามองไปรอบๆ อย่างรวดเร็วด้วยความร้อนใจ
บริเวณกลุม่ อาคารสว่างไสวพอสมควรด้วยแสงไฟทัง้ ทีส่ าดออกมาจากตัวอาคาร
และแสงไฟที่ติดอยู่ตามชายคาอาคาร หากเลยไปจากนั้นก็แทบจะมีแต่
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ความมืดมิด ในคืนแรมเช่นนีแ้ สงจากหลอดไฟแรงเทียนต�ำ่ ช่วยเพียงให้พอ
มองเห็นเงาตะคุม่ ของเครือ่ งเล่นเด็กทีต่ งั้ กระจุกอยูต่ รงมุมหนึง่ ของลานกว้าง
เท่านัน้ แล้วสุดท้ายกลับเป็นจมูกทีน่ ำ� ทางจนดวงตาสีอำ� พันคูน่ นั้ เบนมาหยุด
ตรงแหล่งก�ำเนิดกลิ่นหอมหวานละมุนละไมใกล้ตัว แสงสลัวสาดมาพอให้
เห็นเถาไม้เลื้อยซึ่งมีดอกสีเหลืองนวลพร่างอยู่เต็มเพียบ
"Das Geißblatt"
เสียงแผ่วพึมพ�ำชือ่ ของดอกไม้นนั้ เป็นภาษาเยอรมันซึง่ คล่องปากทีส่ ดุ
ก่อนทีส่ ญั ชาตญาณระแวงภัยจะร้องเตือนให้รบั รูถ้ งึ สิง่ มีชวี ติ อืน่ ทีอ่ ยูน่ อกอาคาร
เช่นกัน หล่อนจึงตัดสินใจวางตะกร้าลงตรงใต้ซุ้มไม้เลื้อยนั่นเอง
"เจ้าหญิงน้อย อภัยให้แม่ด้วย แม่ไม่ได้อยากท�ำแบบนี้ แต่ถ้าอยู่ที่นี่
หนูจะไม่ต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกับแม่ หนูจะได้เลือกชีวิตของตัวเอง"
หล่อนเปลีย่ นมาใช้ภาษาอังกฤษด้วยความสับสนในจิตใจมากกว่าเพราะตัง้ ใจ
ม่านน�้ำบางๆ เอ่อขึ้นมาฉาบดวงตา ขณะที่ปลายนิ้วเรียวยาวแตะลงบนผิว
บอบบางของเด็กน้อยในตะกร้าอย่างแผ่วเบาประหนึ่งเกรงว่ามันจะปริแตก
เสียงลมหายใจครืดคราดลอยตัดเสียงครวญครางของสายลมมาเข้าหู
จากนัน้ ก็ตามด้วยเสียงเห่าขรม หล่อนจึงตืน่ ตัว รีบฉวยสายสร้อยจากกระเป๋า
กระโปรงใต้ผ้าคลุมออกมาพันไว้กับข้อมือน้อยของเด็กทารกเร็วๆ ผลึกจี้
สีแดงเลือดเปล่งประกายแวบวาบในแสงสลัว ก่อนทีห่ ล่อนจะก้มลงจูบหน้าผาก
ของเด็กน้อย
"ขอให้ลูกได้ใช้ชีวิตอิสรเสรีตามที่ใจลูกปรารถนา"
เมื่อพูดจบหญิงสาวก็หักใจผุดลุกขึ้นแล้วหมุนกายหายกลับเข้าไปใน
เงามืดของแมกไม้อย่างเงียบกริบ ทันฉิวเฉียดก่อนทีฝ่ งู สุนขั พันทางจะวิง่ กรู
มาถึงซุ้มไม้เลื้อย แรกสุดพวกมันท�ำท่าจะวิ่งเข้าไปในดงไม้ แต่สุดท้ายก็
เปลีย่ นใจมาเดินวนเวียนรอบตะกร้า จากนัน้ ตัวหนึง่ ก็สง่ เสียงเห่าขรมพร้อมกับ
วิง่ ย้อนไปมาระหว่างซุม้ ไม้เลือ้ ยกับอาคารที่ใกล้ทสี่ ดุ แล้วตัวอืน่ ก็เริม่ ท�ำตาม
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จนในที่สุดก็มีคนเดินมาดู
"อะไรกันพวกแก"
ด้วยความที่รู้ว่าจะต้องได้รับเสียงเห่าที่แปลไม่ออกเป็นค�ำตอบ สตรี
ผู้มาใหม่จึงสืบเท้าเดินต่อมาเรื่อยๆ ตรงมายังจุดที่ฝูงสุนัขรวมตัวกันอยู่
ยังไม่ทนั ได้สา่ ยไฟฉายในมือเพือ่ หาสิง่ ผิดปกติ หล่อนก็ตอ้ งชะงักเมือ่ พบสิง่
แปลกปลอมที่ใต้ซุ้มไม้เลื้อย
"ตายจริง!" หล่อนอุทาน ทราบตามสัญชาตญาณตั้งแต่วูบแรกที่เห็น
ตะกร้าว่าสิ่งที่อยู่ข้างในคืออะไร ครั้นส่องไฟลงไปแล้วเห็นว่าเป็นเด็กทารก
จริงอย่างทีค่ าด หล่อนก็รบี สาดแสงไฟฉายไปรอบตัวเพือ่ หาร่องรอยเจ้าของ
ตะกร้า แต่ก็แน่นอนว่าไม่พบอะไร
หล่อนถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วก้มลงหิ้วตะกร้าขึ้นอย่างระมัดระวัง
ก่อนจะหันมองรอบตัวอีกครัง้ ให้แน่ใจ แล้วจึงค่อยหิว้ ตะกร้าเดินตรงกลับไป
ยังอาคารหลังหนึ่ง
"ขนาดพวกแกยังมาไม่ทันเลยนะ" หล่อนไม่วายคุยกับแก๊งสี่ขาที่เดิน
ล้อมหน้าล้อมหลังดุจองครักษ์ จนกระทั่งถึงประตูบานหนึ่งที่เปิดอ้าทิ้งไว้
โดยมีประตูมงุ้ ลวดงับปิดไว้แทนเพือ่ กันแมลง ตรงข้างประตูมปี า้ ยติดเอาไว้วา่
'บ้านพักครู' หล่อนจึงส่งเสียงร้องบอกคนข้างในอาคารพร้อมกับขยับถอด
รองเท้า "ใครก็ได้ไปตามครูใหญ่มาหน่อยซิ มีคนใจร้ายเอาเด็กมาทิง้ อีกแล้ว"
"โถ หน้าตาน่าเกลียดน่าชังจริงๆ"
แสงแขก้มลงมองเด็กทารกน้อยในตะกร้าด้วยแววตาสงสาร ดวงตา
กลมโตมองตรงมาคล้ายอยากสบตาอย่างอยากรู้อยากเห็น ไม่มีแววงอแง
ตืน่ กลัว ก่อนสตรีวยั กลางคนจะหันไปหาครูนอ้ ยทัง้ หลายทีก่ ำ� ลังยืนมุงดูขา้ วของ
บนโต๊ะข้างๆ กันอย่างสนอกสนใจ
"มีอะไรน่าสนใจติดมากับเด็กด้วยหรือไงจ๊ะ" ตอนทีโ่ ดนตามตัว แสงแข
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ก�ำลังจะเข้านอน พอรูข้ า่ วหล่อนก็เพียงหยิบเสือ้ คลุมสวมแล้วเดินตรงมายัง
บ้านพักครูทันที และเมื่อมาถึงก็พุ่งความสนใจไปที่เด็กน้อยโดยไม่ได้สนใจ
เรื่องอื่น
"ทีข่ อ้ มือของเด็กมีสายสร้อยเส้นนีห้ อ้ ยมาด้วยค่ะ" ครูคนทีพ่ บตะกร้า
หันมายื่นสายสร้อยให้ "ครูใหญ่คิดว่าเป็นอัญมณีไหมคะ พวกเราดูกันมา
พักใหญ่แล้ว"
แสงแขรับสร้อยมาพินิจดูจี้ทรงมาร์คีส์ที่ห้อยอยู่อย่างสนใจ หลังจาก
ทั้งยกขึ้นส่องไฟและทดสอบผิวสัมผัส หล่อนก็หันมาออกความเห็น
"น่าจะเป็นแค่คริสตัลธรรมดาๆ นะ"
"แหม พวกเราก็เข้าใจว่าเป็นเพชรหรือทับทิมอะไรพวกนัน้ " ครูทอี่ ายุนอ้ ย
ทีส่ ดุ พูด "นึกว่าจะเป็นลูกมหาเศรษฐีเสียแล้ว แบบนีค้ งเป็นพวกของทีร่ ะลึก
แทนใจมากกว่า"
"ถึงจะไม่ใช่มหาเศรษฐีแต่กต็ อ้ งพอมีฐานะนัน่ แหละจ้ะ ดูขา้ วของที่ใส่
มาในตะกร้าด้วยสิ" ครูผู้ค้นพบเด็กทารกพยักพเยิดไปยังกองข้าวของซึ่ง
วางอยูม่ มุ โต๊ะตัวใหญ่ ก่อนทีห่ ล่อนจะหันมารายงานครูใหญ่ "นอกจากสร้อย
เส้นนี้แล้วก็มีนมขวด น่าจะเป็นนมแม่ เสื้อผ้าสองสามชุดที่ติดมา หรือ
กระทั่งผ้าที่ใช้ห่มอยู่ก็ดูเป็นของมีราคาเชียวค่ะครูใหญ่ แล้วก็มีซองนี้ด้วย"
แสงแขวางสร้อยลงแล้วรับซองจดหมายมาเปิดดู หล่อนนิง่ ไปนิดหนึง่
เมื่อพบว่าภายในบรรจุธนบัตรอยู่เต็ม ก่อนจะเหลือบไปมองเด็กทารกใน
ตะกร้าอีกครั้งด้วยสายตาครุ่นคิด
"ที่เราคิดว่าจี้นั่นอาจเป็นอัญมณีมีค่าก็เพราะเงินในซองนั่นแหละค่ะ
ครูใหญ่" ครูนอ้ ยอีกคนส่งเสียง "เงินขนาดนัน้ น่ะเลีย้ งเด็กได้สบายๆ หลายปี
เลยนะคะถ้าไม่ฟุ่มเฟือย ในเมื่อมีเงินขนาดนี้ก็ไม่น่าเอาเด็กมาทิ้งเลย"
"คนเราก็มีความจ�ำเป็นต่างกันนั่นแหละ" แสงแขบอกเนิบๆ ก่อนจะ
หยิบสร้อยมาใส่ลงในซอง "แบบนี้จะถือว่าแม่ของเขาฝากเราเลี้ยงก็ได้
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ไม่แน่เขาอาจจะกลับมารับเมื่อพร้อม แต่ยังไงเงินนี้ฉันจะเก็บเอาไว้ให้เด็ก
คนนี้ในอนาคต...ว่าแต่มขี า้ วของติดตัวมามากมายแบบนีแ้ ล้วพอจะมีอะไร
บอกชื่อเสียงเรียงนามไหม"
"ไม่มีเลยค่ะ แต่ว่าตรงมุมผ้าห่มมีปักวันที่เอาไว้ เดาว่าอาจจะเป็น
วันเกิดของแม่หนูน้อย เพิ่งจะสักสัปดาห์ก่อนนี่เองค่ะ"
ค�ำว่า 'แม่หนูน้อย' บ่งบอกเพศของทารกน้อยที่น่าสงสาร แสงแขฟัง
แล้วจึงระลึกได้วา่ ตนลืมถามถึงเพศของเด็กเนือ่ งด้วยความเคยชิน อย่างไร
ก็ตาม มันก็ตอกย�ำ้ ว่าแม่หรือใครก็ตามทีเ่ อาเด็กหญิงคนนีม้ าทิง้ ไว้ได้มกี าร
เตรียมตัวมาอย่างดีและตั้งใจเลือก 'สถานสงเคราะห์เด็กหญิงแสงแข' จริงๆ
"ครูเจอตะกร้าตรงซุ้มสายน�้ำผึ้งใช่ไหม"
"ค่ะ พวกหมาเห่ากันขรมเลยออกไปดู"
"สายน�้ำผึ้งปลูกง่าย ทนต่อสภาพอากาศ กลิ่นหอมแรง แล้วยังมี
สรรพคุณทางยามากมาย" แสงแขพึมพ�ำคล้ายเปรยกับตัวเองก่อนจะวางมือ
แตะลงตรงขอบตะกร้า "ถ้าอย่างนั้นก็ชื่อสายน�้ำผึ้งแล้วกันนะแม่หนูน้อย"
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บทที่ 1
ทราสต์

ยี่สิบสี่ปีถัดมา...
เฮลิคอปเตอร์สีเทาเมทัลลิกก�ำลังพุ่งตัวตัดอากาศเหนือผืนป่าอัน
กว้างใหญ่ ยอดแหลมของต้นสนสีเขียวเข้มที่ไหวตามแรงลมแลดูคล้าย
ยอดคลื่นของผืนน�้ำ นานครั้งจึงจะมีสีแปลกปลอมของต้นไม้อื่นแซม หรือ
มีล�ำธารที่ทอดตัวคดเคี้ยวเป็นเส้นรอยตัดแทรกตัวให้เห็นบ้าง
ป่าสนนี้ครอบคลุมอาณาบริเวณไพศาลแถวตะวันออกเฉียงใต้ของ
ประเทศเยอรมนี ทัง้ ยังแผ่ตวั กินอาณาเขตข้ามชายแดนไปถึงสาธารณรัฐเช็ก
และประเทศออสเตรีย โลกรูจ้ กั ผืนป่านี้ในนาม 'ป่าทราสต์'...ป่าซึง่ ถือว่าเป็น
พื้นที่ที่ลึกลับที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ไม่ใช่เพราะความสลับซับซ้อนหรือความอันตรายของภูมิประเทศที่
ท�ำให้มันเป็นพื้นที่ที่แทบไม่ได้รับการส�ำรวจ ทว่าเป็นเพราะตระกูลทราสต์
ถือกรรมสิทธิค์ รอบครองผืนป่านีม้ านานหลายร้อยปีแล้ว เรียกว่าอยูม่ านาน
ก่อนมีการก่อตั้งประเทศต่างๆ เสียอีก ที่น่าฉงนคือไม่ว่าจะเกิดสงคราม
เกิดการเปลีย่ นแปลงทางการปกครองอันยุง่ เหยิง รวมถึงการทีป่ ระเทศต่างๆ
ประกาศเส้นเขตแดนของตนเองในภายหลังแล้วแบ่งป่าเป็นสามส่วนใน
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สามประเทศ แต่กรรมสิทธิค์ รอบครองป่าก็ยงั คงเป็นของตระกูลทราสต์เพียง
หนึ่งเดียวอย่างเหนียวแน่น
ยิ่งไปกว่านั้นคือถึงพวกทราสต์จะไม่ได้ปักรั้วหรือป้องกันอาณาเขต
ของตนด้วยวิธีใดๆ เลย ทว่าคนนอกที่พยายามลอบบุกรุกเข้าไปส�ำรวจ
มาตลอดหลายร้อยปีทผี่ า่ นมาล้วนหายสาบสูญไปอย่างปริศนาจนกลายเป็น
ต�ำนานอาถรรพ์ของป่าที่ท�ำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่ง จุดที่คนทั่วไปเข้าใกล้
ป่าทราสต์ ได้มากที่สุดคือส�ำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัททราสต์ซึ่งตั้งอยู่
ตรงชายป่าหรือทีม่ กั เรียกกันว่า Nerv ซึง่ แปลว่าเส้นประสาทในภาษาเยอรมัน
สถานที่น้ีไม่ต่างจากเมืองเล็กๆ ภายในมีทั้งอาคารส�ำนักงาน ศูนย์วิจัย
ศู น ย์ การแพทย์ โรงเรี ย นด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละการแพทย์ ไปจนถึ ง
พิพธิ ภัณฑ์ ทว่าสถานทีท่ ี่ไม่มีใครยอมพลาดเยีย่ มชมกลับเป็นจุดชมวิวตรง
ชายป่าทราสต์ซึ่งอยู่ด้านหลัง
ภายหลังเทคโนโลยีดาวเทียมท�ำให้สามารถเก็บภาพถ่ายดาวเทียมได้
จนคนนอกมีขอ้ มูลเกีย่ วกับป่าทราสต์มากขึน้ คือได้เห็นว่าตรงกลางป่าปรากฏ
ปราสาทขนาดใหญ่ลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมจากยุคกลางตั้งตระหง่านอยู่
กระนัน้ ไม่วา่ พยายามมองหาอย่างไรก็ไม่พบถนนสักเส้นทีเ่ ชือ่ มปราสาทกับ
โลกภายนอก มีเพียงถนนเส้นหนึ่งที่ทอดวนอยู่ในป่ารอบปราสาทเท่านั้น
เรื่องนี้สร้างความฉงนฉงายแก่ทุกคนอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม ใกล้สิ่งก่อสร้างนั้นปรากฏแม่น�้ำสายหนึ่ง จึงมีการ
สรุปกันเองว่าพวกทราสต์น่าจะใช้การคมนาคมทางน�้ำเป็นหลักมาตั้งแต่
โบราณเพราะปลอดภัย สะดวก และอาจใช้เวลาน้อยกว่าการเดินทางทางบก
ซึ่งต้องตัดข้ามป่าอันกว้างใหญ่ด้วยซ�้ำ อีกทั้งตามภาพถ่ายดาวเทียมยัง
ปรากฏลานจอดเฮลิคอปเตอร์ให้เห็น จึงมีการสรุปกันต่อไปว่าในช่วงหลาย
สิบปีหลัง พวกทราสต์คงเปลี่ยนมาใช้การเดินทางทางอากาศแทน
อย่างไรเสียเงินก็ไม่ได้เป็นปัญหาของตระกูลทีเ่ ป็นเจ้าของกลุม่ บริษทั
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ด้านเวชภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์ที่ใหญ่ทสี่ ดุ กลุม่ หนึง่ ของโลกอยูแ่ ล้ว
"คุณชาย ใกล้ถึงแล้วครับ"
เสียงเตือนเป็นภาษาเยอรมันส�ำเนียงแปร่งลอยมา ร่างในชุดสูทล�ำลอง
จึงเปิดเปลือกตาขึน้ ไม่กลี่ มหายใจต่อมาเฮลิคอปเตอร์กช็ ะลอความเร็วและ
ลดเพดานบินต�่ำลงจนแตะพื้นลานจอดในที่สุด...ประตูเฮลิคอปเตอร์ซึ่งมี
ลวดลายตราสัญลักษณ์ประจ�ำตระกูลขุนนางแบบทีน่ ยิ มกันในยุโรปยุคกลาง
ติดอยูถ่ กู ดึงเปิดโดยผูท้ รี่ ออยูด่ า้ นนอก ร่างก�ำย�ำก้าวลงสูพ่ นื้ แล้วเดินทอดน่อง
ออกห่างจากเฮลิคอปเตอร์ ไม่น�ำพาต่อสายลมแรงจากใบพัดยักษ์ ดวงตา
ใต้แผงคิ้วเข้มทอดมองปราสาทหินซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูงขึ้นไป
"ยินดีต้อนรับกลับบ้านครับคุณชายอดอล์ฟ"
ระหว่างลานจอดเฮลิคอปเตอร์กับปราสาทมีแม่น�้ำคั่นกลาง อดอล์ฟ
ต้องเดินข้ามสะพาน เมือ่ มาถึงหาดหินทีอ่ กี ฝัง่ ก็ดงึ สายตาลงต�ำ่ เป็นครัง้ แรก
นับตั้งแต่ก้าวลงจากเฮลิคอปเตอร์ จากหาดหินมีบันไดนับร้อยขั้นทอดโค้ง
เลาะแนวผาขึน้ สูต่ วั ปราสาทด้านบน ตรงเชิงบันไดปรากฏบุรษุ สูงวัยผมยาว
ขาวโพลนในชุดพ่อบ้านเนี้ยบกริบเต็มยศยืนหลังตรงแน่วรออยู่ อดอล์ฟ
พยักหน้าเบาๆ เป็นเชิงทักทายกลับ
"ไง อัลโด"
อีกฝ่ายไม่ได้ตอบหากถามกลับด้วยน�้ำเสียงราบเรียบไร้โทนสูงต�่ำ
"วันนี้จะเดินหรือใช้ลิฟต์ดีครับ"
"เดินดีกว่า...ไม่ได้เดินขึ้นบันไดนี่มานานแล้ว"
"ครับ" พ่อบ้านรับค�ำแล้วเอี้ยวกายเป็นเชิงเปิดทางให้เจ้านายเดินน�ำ
ขึน้ ไปก่อน ไม่ได้ตรงไปยังลิฟต์ไฮดรอลิกทีถ่ กู ติดตัง้ อยูห่ า่ งไปไม่ไกลส�ำหรับ
ยามที่เหล่าเจ้านายขี้เกียจหรือไม่อยากเสียเวลา
"สแตนซ์ยอมลุกแล้วใช่ไหม" อดอล์ฟถามตัดกับเสียงฝีเท้าหนักๆ ยาม
ก้าวขึ้นไปบนพื้นหินแผ่นใหญ่ของขั้นบันได
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"เมื่อชั่วโมงก่อนนี่เองครับ" อัลโดรายงานหน้าเรียบพอกับน�้ำเสียง
"ตอนนี้ยังนั่งตาขวางอยู่ในห้องส่วนตัว"
แค่ฟงั อดอล์ฟก็นกึ ถึงสีหน้าของน้องชายออกทันที แต่เขาก็คาดการณ์
เอาไว้ตงั้ แต่เมือ่ สัปดาห์กอ่ นแล้ว ดังนัน้ จึงไม่ถงึ ขัน้ ต้องยกมือขึน้ มานวดขมับ
เพื่อแสดงความเหนื่อยใจล่วงหน้ากับสถานการณ์ที่จะต้องพบเจอ
แต่จะท�ำอย่างไรได้ คอนสแตนติน 'หลับ' นานเกินไปแล้วจริงๆ...
เดิม 'บ้าน' ของพวกทราสต์ ไม่ได้ใหญ่โตขนาดที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
แต่เมื่ออยู่นานเข้าสมาชิกครอบครัวเพิ่มขึ้นบวกกับมั่งคั่งขึ้นเรื่อยๆ จึงมี
การขยับขยายจนสุดท้ายกลายเป็นปราสาทหินทีซ่ อ่ นตัวอย่างลึกลับอยูก่ ลาง
ป่าสน หลังจากนัน้ ก็มกี ารทุบๆ สร้างๆ บางครัง้ ถึงขัน้ เปลีย่ นแบบสถาปัตยกรรม
แต่กย็ งั มีการเก็บโครงสร้างพืน้ ฐานของตัวปราสาทเอาไว้ การปรับปรุงใหญ่
ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อราวสามร้อยปีก่อน มีการต่อเติมสร้างอาคารเชื่อม
อาคารเดิมที่ตั้งอยู่ห่างๆ กัน จนปัจจุบันพื้นที่ชั้นในของปราสาทมีลักษณะ
เป็นลานสามเหลี่ยมล้อมรอบด้วยอาคารน้อยใหญ่และหอคอยต่างๆ ส่วน
รอบปราสาทเป็นอาคารเล็กๆ ยิบย่อยและมีก�ำแพงหินล้อมไว้อีกชั้น
ภายในของปราสาทก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเช่นกัน
ถึงจะรักษาเครือ่ งเรือนและเครือ่ งประดับอายุหลายร้อยปีเอาไว้ในสภาพเดิม
จนดูเผินๆ เหมือนยังไม่เข้าสู่ยุคดิจิตอล หากแท้จริงได้มีการน�ำเทคโนโลยี
ทันสมัยและความหรูหราเข้ามาแทรกในทุกจุดจนสามารถอยู่อาศัยอย่าง
สะดวกสบายไม่ตา่ งจากโรงแรมห้าดาว ปัจจุบนั พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ของปราสาท
ถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์...รวมถึงระบบล็อกชีวภาพแสนทันสมัย
ที่ติดตั้งไว้ตรงหน้าประตูไม้บานโตแบบโบราณด้วย
อดอล์ฟเปิดประตูเข้าสู่ห้องที่ตั้งอยู่ชั้นบนสุดของหอคอยใหญ่โดย
ไม่เคาะบอกคนข้างใน เขาทราบว่าประตูไม่ได้ลอ็ กเพราะเขาเป็นคนปลดล็อก
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มันผ่านระบบทางไกลด้วยตัวเองเมื่อสามชั่วโมงก่อนตอนอยู่บนเครื่องบิน
ระหว่างเดินทางมายังเยอรมนีนี่เอง
ภายในห้องค่อนข้างมืดเนื่องจากไม่ได้เปิดไฟสักดวง แถมม่านก็ถูก
ปิดอยู่เกือบทั้งหมด มีเพียงม่านของหน้าต่างบานตรงกลางห้องที่แง้มอยู่
เล็กน้อยเหมือนมีคนปัดมือไปโดนแล้วไม่ได้ดงึ ปิดให้เรียบร้อย หากนัน่ ก็ไม่
ได้เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นของอดอล์ฟ
"ยินดีที่ได้เจอหน้ากันอีกรอบ น้องชาย" อดอล์ฟส่งเสียงทักคนที่นั่ง
อยู่บนเก้าอี้โบราณตรงมุมห้อง มีเสียงค�ำรามต�่ำในล�ำคอแสดงความไม่สบ
อารมณ์ตอบกลับมา หากเขาก็ไม่น�ำพา เพียงเดินตรงไปยังหน้าต่างเพือ่
เปิดม่านทีแ่ ง้มอยู่ให้แสงสว่างด้านนอกสาดเข้ามาในห้องเพิม่ อีกเล็กน้อย ทว่า
เพียงเท่านั้นก็ท�ำให้คอนสแตนตินส่งเสียงเย็นเยียบออกมาทันที
"พี่จะเปิดไอ้ม่านบ้านี่ท�ำไม ผมเกลียดแสง!"
"ไม่ได้เจอหน้ากันเกือบห้าสิบปี ใจคอจะทักทายพีเ่ ชือ้ ด้วยสองประโยค
นีจ้ ริงๆ เรอะ" อดอล์ฟหมุนกายกลับมาถามพร้อมกับทิง้ เอวพิงขอบหน้าต่าง
ไม่ใส่ใจว่าฝุ่นหนาที่เกาะอยู่จะเปรอะเปื้อนเสื้อสูทล�ำลองสีเข้มของตนเอง
อย่างไร เขาสังเกตอาการของน้องชัว่ ครูแ่ ล้วจึงพูดต่อ "ก็เจอแสงได้นี่ อัลโด
เอาซันวอล์กให้ดื่มแล้วใช่ไหม"
"นั่นมันก็แค่หลับงีบเดียวของผม" คอนสแตนตินไม่ตอบค�ำถามหลัง
แถมยังถามกลับด้วยน�้ำเสียงที่แฝงไว้ด้วยความฉุนเฉียว "แล้วนี่พี่ปลุกผม
ขึ้นมาท�ำไม ผมบอกแล้วไง ถึงญาติคนไหนตายก็ไม่ต้องปลุก ปราสาทนี่ก็
ยังอยู่ดีไม่ได้ทรุดไม่ได้ถล่มนี่ ไม่งั้นอัลโดคงอุ้มผมหนีออกไปแล้ว"
"ฉันจะให้นายท�ำงาน"
คราวนี้คอนสแตนตินไม่ปริปากโต้ตอบ ดวงตาสีน�้ำตาลไหม้จับจ้อง
ใบหน้าของพีช่ ายเขม็ง ก่อนทีเ่ ขาจะผุดลุกเต็มความสูงแล้วก้าวยาวๆ ตรงไป
ยังผนังฝั่งไกลที่ตรงข้ามกับเตียง แสงสว่างที่มากขึ้นเผยให้เห็นว่าผนัง
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ฝั่งนั้นไม่ได้ราบเรียบตลอดแนว ทว่ามีส่วนหนึ่งของผนังหินยาวราว
สองเมตรพับเข้าไปเหมือนเป็นประตูพาเข้าสู่ห้องลับอันมืดมิดที่ด้านหลัง
ภายในคือห้องนอนที่แท้จริงของคอนสแตนติน
"นัง่ ลงเดีย๋ วนีส้ แตนซ์! ฉันไม่ได้ให้นายเลือกว่าจะท�ำหรือไม่ทำ� เพราะ
ครัง้ นีน้ ายต้องท�ำ ไม่อย่างนัน้ นายต้องย้ายไปนอนทีโ่ กดังเก็บของข้างปราสาท!"
พอได้ยินอย่างนั้นคอนสแตนตินจึงหยุดตรงกลางทาง เขาหันมา
กอดอกท�ำตาไม่พอใจใส่พี่ชาย
"งานบ้าอะไรที่ส�ำคัญถึงขั้นที่พี่ต้องปลุกผมขึ้นมา"
"ฉันจะให้นายไปประจ�ำที่บริษัทสาขาประเทศไทย..."
"ประเทศไทย? นั่นมันอยู่ส่วนไหนของโลก ประเทศเกิดใหม่หรือไง"
คอนสแตนตินถามสวนทันใด
"ไทยเป็นประเทศหนึง่ ในทวีปเอเชีย นายคงพอจะจ�ำประเทศญีป่ นุ่ จาก
สงครามโลกครั้งที่สองได้ใช่ไหม ไทยอยู่ทางตะวันตกของญี่ปุ่น แต่ก็ไกล
กันพอสมควรเหมือนกัน" อดอล์ฟพยายามอธิบายโดยยึดโยงจากช่วงเวลา
ที่น้องเคยตื่นขึ้นมาใช้ชีวิต เมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่สองในเยอรมนีก็
เกิดเรื่องมากมายจนเขาต้องปลุกอีกฝ่ายขึ้นมาเฝ้าปราสาทไว้...อย่างไร
ก็ตาม เมือ่ เห็นอาการนิว่ หน้าของคอนสแตนตินเขาก็หยุดพูด "เกือบห้าสิบปี
ทีน่ ายจ�ำศีล โลกเปลีย่ นแปลงไปเยอะ เรียกว่าเปลีย่ นแบบก้าวกระโดดไม่ใช่
เปลี่ยนแบบช้าๆ เหมือนที่ผ่านมา แค่เดินออกไปนอกห้องนี้นายจะเห็นเอง
และคงจะต้องให้อัลโดช่วยสอนอะไรต่อมิอะไรเยอะเลย..."
"แล้วที่นั่นมีเรื่องอะไรถึงต้องส่งผมไป พวกหลาน เหลน ลื่อ ลืบ ลืด*
อะไรของพวกเราไม่วา่ งกันเลยหรือไง" คอนสแตนตินยังไม่พอใจค�ำอธิบาย
ของพี่ชายอยู่ดี
* ค�ำเรียกเครือญาติของไทย ตามล�ำดับดังนี้ เชียดหรือเทียด (พ่อหรือแม่ของชวดหรือทวด), ชวดหรือทวด (พ่อ
หรือแม่ของปู่ย่าตายาย), ปู่ ย่า ตา ยาย, พ่อ แม่, ลูก, หลาน, เหลน, ลื่อ (ลูกของเหลน), ลืบ (ลูกของลื่อ), ลืด
(ลูกของลืบ)
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"ช่วงยี่สิบสามสิบปีหลังมานี้บริษัทของเราขยับขยายไปลงทุนทั่วโลก
แถมเทคโนโลยีถ่ายภาพก็พัฒนามาก พวกเราแต่ละคนออกมาใช้ชีวิต
ข้างนอกได้พักหนึ่งก็ต้องกลับไปเก็บตัวไม่ ให้คนสงสัย แล้วสลับคนอื่น
ออกมาท�ำงานแทน แถมยังต้องวางแผนแจ้งเกิดแจ้งตายอีก วุน่ วายไปหมด
นายก็รู้ว่าสมาชิกตระกูลเราไม่ได้เยอะขนาดนั้น ตอนนี้แทบไม่มีค�ำว่าว่าง
กันแล้ว" อดอล์ฟหยุดนิดหนึ่ง "ความจริงที่นั่นก็ไม่ใช่ที่มั่นส�ำคัญขนาดที่จะ
ต้องให้นายไปดูแลหรอก แต่ตอนนีพ้ วกทามารันต์เริม่ เข้าไปป้วนเปีย้ นแถวนัน้
ด้วยเหมือนกัน ที่ส�ำคัญสายของฉันบอกว่ามาริโอไปปรากฏตัวที่นั่นด้วย"
"หึ!" เสียงแค่นหนักๆ ในล�ำคอของคอนสแตนตินกับประกายวาววาม
ทีว่ าบขึน้ ในดวงตาสีนำ�้ ตาลไหม้ทำ� ให้อดอล์ฟมัน่ ใจว่าน้องชายหมดความคิด
จะปฏิเสธงานนี้แล้ว...อย่างน้อยก็ในตอนนี้
"เอาล่ะ ไหนๆ ตื่นขึ้นมาแล้วนายก็อาบน�้ำแต่งตัวใหม่แล้วโผล่หน้า
ออกไปเผชิญโลกภายนอกซะ" คนเป็นพี่ชายพูดขึ้นอีกครั้ง "บางทีนายอาจ
จะชอบมันมากกว่าที่คิดก็ได้"
อดอล์ฟเอนหลังอยู่บนโซฟาตัวใหญ่ในห้องดนตรี ห้องนี้กว้างขวาง
พอสมควรและยังมีพนื้ ทีช่ นั้ ลอยแยกเพราะในยุคเก่าก็มบี างช่วงเวลาทีผ่ หู้ ญิง
กับผู้ชายแยกกันสังสรรค์ในกลุ่มของตัวเอง แต่ถึงจะนั่งแยกกันก็ยังได้ยิน
เสียงดนตรีจากชัน้ ล่างได้ เดิมเครือ่ งดนตรีหลักในห้องคือเปียโนโบราณและ
เครื่องดนตรีคลาสสิกต่างๆ หากปัจจุบันก็มีเครื่องดนตรีสมัยใหม่อื่นๆ เช่น
กีตาร์ เบส มาตั้งปะปนอยู่ตรงมุมห้องด้วย
อย่างไรก็ตาม นอกจากห้องนี้จะเป็นสถานที่สังสรรค์แล้วยังถือเป็น
ศูนย์รวมญาติด้วย...อย่างน้อยก็ในแง่ของภาพวาด
ผนังด้านหนึ่งของห้องนี้เป็นหน้าต่างบานสูงเรียงต่อกันตลอดทั้งฝั่ง
ส่วนผนังฝั่งตรงข้ามแขวนภาพเหมือนสีน�้ำมันของสมาชิกตระกูลทราสต์
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ทั้งหมด ภาพใหญ่บ้างเล็กบ้างเรียงกันเต็มผนัง บางส่วนล่วงลับไปแล้ว แต่
ก็มีอีกมากที่ยังอยู่ พวกที่เป็นต้นตระกูลหรือผู้อาวุโสจะอยู่บนๆ จากนั้นก็
ลดหลั่นกันลงมา ทั้งหมดถูกวาดให้อยู่ในชุดยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ซึ่งจะ
ว่าไปก็ดูน่าขันเพราะบางคนก็เกิดก่อนยุคนั้นและมีอีกมากที่เกิดทีหลัง แต่
จะท�ำอย่างไรได้ในเมือ่ ศิลปินประจ�ำตระกูลผูร้ บั ผิดชอบการวาดภาพเหมือน
เกิดในยุคนัน้ และยังหลงใหลในศิลปะของยุคนัน้ มาจนถึงทุกวันนี...
้ เป็นความ
หลงใหลยาวนานหลายร้อยปีที่น่าทึ่งทีเดียว
จะว่าไป...ดูเหมือนเจ้านั่นจะอายุครบห้าร้อยปี ในปีนี้หรือปีหน้า
เดี๋ยวคงต้องถามอัลโดอีกที ยังไงคงต้องจัดปาร์ตี้ ให้เสียหน่อยในฐานะ
บรรพบุรุษที่ดี
เมือ่ วางแผนเรียบร้อยแล้วอดอล์ฟก็กลับมาส�ำรวจภาพวาดบนผนังซึง่
จะว่าไปก็คล้ายเป็นแผนผังวงศ์ตระกูลเพียงแต่ไม่มเี ส้นลากเป็นล�ำดับชัดเจน
หากเขาก็สามารถไล่เรียงเครือญาติทงั้ หมดของตนเองได้โดยไม่สบั สน ไม่รู้
เหมือนกันว่าเพราะ 'สายเลือด' ที่เข้มข้นหรือเพราะเขาเฝ้าดูความเป็นไป
ของลูกหลานมาตลอดในฐานะผู้ที่มีอาวุโสที่สุดเท่าที่มีชีวิตอยู่กันแน่
ถ้านับแค่ตระกูลทราสต์ ต้นตระกูลก็คือพ่อของเขา หากถ้านับตาม
สายเลือดก็ตอ้ งย้อนไปไกลกว่านัน้ หนึง่ รุน่ นัน่ คือย่าของเขา...ฮีลนี า่ เลเยนส์
ฮีลีน่าเกิดในครอบครัวชาวนาแสนธรรมดาในสมัยกลางยุครุ่งโรจน์*
โดยมีความผิดปกติติดตัวมาคือหล่อนทนต่อสภาพอากาศร้อนหนาวได้
ต�่ำกว่าคนทั่วไป อีกทั้งยังมีอาการแพ้แสงอาทิตย์อย่างรุนแรง นอกจากจะ
แสบร้อนผิวรวมถึงอ่อนแรงแล้ว ถ้าแสงอาทิตย์แรงกล้ามากหล่อนก็จะเกิด
อาการหายใจไม่ออก มีอยู่ครั้งหนึ่งที่น�ำตัวหล่อนกลับเข้าที่ร่มไม่ทันท�ำให้
* Middle Ages หรือยุคกลางของยุโรป แบ่งออกเป็นสามช่วงเวลาย่อย คือต้นยุคกลาง (Early Middle Ages),

ยุคกลางรุ่งโรจน์ (High Middle Ages) และปลายยุคกลาง (Late Middle Ages) โดยยุคกลางรุ่งโรจน์จะอยู่ในช่วง
ศตวรรษทีส่ บิ เอ็ดถึงสิบสาม (ค.ศ. 1001-1300) เป็นยุคทีป่ ระชากรเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว มีการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ
และมีการปกครองในระบบศักดินาสวามิภักดิ์
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เกือบถึงแก่ชีวิตทีเดียว แต่เมื่อเป็นเวลากลางคืนฮีลีน่าจะแข็งแรงถึงขั้นที่มี
พละก�ำลังมากกว่าผู้ชายทั่วไปด้วยซ�้ำ
ฮีลีน่ามีลูกสามคนเป็นหญิงหนึ่งชายสอง ลูกชายทั้งสองมีอาการ
แพ้แสงอาทิตย์ ไม่ต่างจากแม่ เพียงแต่ไม่รุนแรงเท่า พวกเขาทนต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้มากกว่าแม่เล็กน้อย และยามกลางคืน
ทั้งสองก็มีพละก�ำลังมหาศาล อีกทั้งยังเฉลียวฉลาดอย่างยิ่ง ขณะที่ลูกสาว
ไม่มอี าการผิดปกติใดๆ เลย แต่ขณะเดียวกันหล่อนก็ไม่แข็งแรงหรือเฉลียวฉลาด
เหมือนพี่น้องผู้ชายหรือแม่ด้วย
เมื่อเวลาล่วงเลยผ่านมาจนลูกๆ ของฮีลีน่าเติบใหญ่ถึงวัยหนุ่มสาว
และมีครอบครัว ความผิดปกติอีกประการของหล่อนก็เปิดเผยตัวออกมา
นั่นคือรูปลักษณ์ภายนอกของหล่อนไม่แก่ขึ้นเลย ผลคือหล่อนถูกกล่าวหา
ว่าเป็นแม่มด บรรดาลูกๆ ที่มีอาการผิดปกติคล้ายกันล้วนถูกเพ่งเล็ง ทั้ง
ครอบครัวจึงอพยพหนีออกจากเมืองในคืนหนึ่งและไปตั้งรกรากอยู่ในป่าที่
ห่างไกลจากชุมชน ต่อมาบรรดาลูกๆ ก็มีทายาท ซึ่งอดอล์ฟก็คือลูกของ
ลูกชายคนโตของฮีลีน่านี่เอง
ครอบครัวเลเยนส์คน้ พบว่าเหล่าลูกๆ ของฮีลนี า่ ก็ไม่แก่เหมือนกับแม่
ส่วนรุ่นหลานยิ่งมีความสามารถในการทนต่อแสงแดดดีขึ้นกว่ารุ่นลูกบ้าง
แต่พละก�ำลังและความเฉลียวฉลาดก็ลดน้อยถอยลงกว่ารุน่ ก่อนด้วยเช่นกัน
จะมีกเ็ พียงลูกสาวกับหลานสาวทีเ่ กิดจากลูกสาวเท่านัน้ ที่ไม่ออกอาการอะไร
พวกเขาจึงสรุปกันว่าอาการแพ้แสงอาทิตย์น่าจะอยู่ในสายเลือดของฮีลีน่า
ทว่าเมื่อสายเลือดยิ่งห่างอาการก็จะน้อยลง ยกเว้นทายาทผู้หญิงสายตรง
ของฮีลีน่าที่ได้รับเพียงคุณสมบัติไม่แก่ไปเพียงอย่างเดียว
ช่วงนั้นในยุโรปเกิดเหตุการณ์มากมาย ทั้งสงครามและโรคระบาด
แต่ครอบครัวเลเยนส์กลับมีสมาชิกมากขึ้น โดยที่ถ้าไม่นับพวกมนุษย์ที่
แต่งงานกับลูกหลานของฮีลีน่าแล้วก็แทบไม่มีใครตายเลย การพยายาม
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หลบเลี่ยงแยกตัวจากสังคมกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้นเรื่อยๆ สุดท้าย
ครอบครัวเลเยนส์จึงแยกย้ายกระจัดกระจายไป ความหวาดระแวงท�ำให้
พวกเขาตัดสินใจเปลี่ยนนามสกุล โดยครอบครัวของอดอล์ฟเปลี่ยนมาใช้
นามสกุลทราสต์ทามารันต์ มีเพียงครอบครัวลูกสาวของฮีลีน่าที่ยังใช้
นามสกุลเลเยนส์เหมือนเดิมและยังปักหลักอยู่กับแม่
ในช่วงแรกยังมีการติดต่อกันอยู่บ้าง แต่ยิ่งนานไปการติดต่อก็ทิ้ง
ช่วงห่างนานและยากล�ำบากมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีการโยกย้ายถิ่นฐาน
อีกหลายครั้งด้วยหลายเหตุผล ในส่วนของครอบครัวอดอล์ฟนั้นมาลงตัวที่
ป่าอันเป็นที่ตั้งของปราสาทที่อยู่ในปัจจุบันนี่เอง
หลังจากแม่ของเขาเสียชีวิตตอนคลอดคอนสแตนติน พ่อก็มีภรรยา
อีกหลายคนก่อนจะเสียชีวิตด้วยภัยสงคราม เขาจึงมีน้องต่างแม่หลายคน
และตัวเขาเองก็มภี รรยาหลายคนเพราะพวกเธอเหล่านัน้ เป็นมนุษย์ธรรมดา
ที่ไม่ได้มีชีวิตยืนยาวเหมือนเขา ครอบครัวจึงขยายไปเรื่อยๆ ในลักษณะที่
ถ้าดูแค่รูปลักษณ์ภายนอกทุกคนก็แทบจะเหมือนเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกัน
ยิ่งเวลาล่วงเลยพวกเขาก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของครอบครัว
ตัวเองมากขึน้ เรือ่ ยๆ...นาฬิกาชีวติ ของพวกเขาเดินช้ากว่ามนุษย์ทวั่ ไปมาก
กระนัน้ ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นอมตะ พวกเขาสามารถตายได้ดว้ ยสาเหตุ
เดียวกับมนุษย์ปกติ เพียงแต่พวกเขามีสมรรถภาพทางกายที่จะสามารถ
ทนต่ออาการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วยได้ดีกว่ามาก เรียกว่าถ้าจะตายก็
ต้องถึงขั้นอวัยวะภายในเสียหายจนไม่อาจใช้การได้อีกหรือใกล้เคียง หรือ
ติดโรคร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาได้ นอกจากนีพ้ วกเขายังมีพละก�ำลังมหาศาล
มีความเฉลียวฉลาด และมีประสาทสัมผัสที่เฉียบคมเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไป
ด้วย ซึง่ คุณสมบัตนิ เี้ หล่านีแ้ ปรผันตรงกับความใกล้ชดิ ในสายเลือดต่อฮีลนี า่
เพราะยิ่งเป็นสายเลือดรุ่นที่ห่างออกไปพวกเขาก็จะอ่อนแอลง แต่ก็จะ
ทนต่อแสงแดดและทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้ดีขึ้น
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การหวนร�ำลึกความหลังของอดอล์ฟมีอันต้องสะดุดลงเมื่อประตูถูก
เปิดผางเข้ามาโดยไม่มกี ารเคาะแจ้งเตือน และผูม้ าเยือนก็ไม่ใช่ใครที่ไหน...
น้องชายสุดที่รักของเขานั่นเอง
"ถ้าพีจ่ ะฆ่าผมก็ควรฆ่าเลย ไม่ตอ้ งปลุกขึน้ มาให้ยงุ่ ยาก!" ร่างสูงโปร่ง
ของคอนสแตนตินก้าวมายืนค�้ำหัวพี่ชาย ขวางทิวทัศน์ก�ำแพงภาพเหมือน
โดยสมบูรณ์
"ถ้านายไม่บังเอิญเป็นน้องชายร่วมแม่เพียงคนเดียวของฉัน ฉันคง
ท�ำแบบนั้นไปนานแล้ว" อดอล์ฟตอบกลับเอื่อยๆ
"แล้วที่จะส่งผมไปประเทศไทยอะไรนั่นมันต่างกับฆ่าผมตรงไหน
ประเทศบ้าอะไรอุณหภูมปิ กติอยูท่ สี่ ามสิบองศาเซลเซียส แดดแรงอย่างกับ
มีดวงอาทิตย์ส่วนตัว แบบนี้จะบอกว่าหวังดีกับผมหรือไง"
"ที่นั่นอาจจะร้อนไปบ้าง แต่นายจะไม่เป็นไรหรอก ช่วงที่นายจ�ำศีล
อยู่ขีดความสามารถของซันวอล์กถูกพัฒนาขึ้นมาอีกเยอะทีเดียว..."
ซันวอล์กทีเ่ ขาพูดถึงคือยาทีจ่ ะช่วยให้สมาชิกครอบครัวทราสต์สามารถ
ใช้ชีวิตภายใต้แสงตะวันและทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้
เหมือนมนุษย์ทวั่ ไป อย่างไรก็ตามพวกทราสต์สว่ นใหญ่กย็ งั ชอบอยู่ในทีม่ ดื
และใช้ชวี ติ ตอนกลางคืนมากกว่าอยูด่ ี ซึง่ จะว่าไปก็คงเป็นเพราะสัญชาตญาณ
ในสายเลือดนั่นเอง
อันที่จริงพวกทราสต์ค้นพบ 'ยา' จากการบังเอิญดื่มเลือดมนุษย์ ซึ่งก็
เป็นตอนนั้นเองที่ข่าวลือเรื่อง 'แวมไพร์' ขจรขจายไป จนกระทั่งพวกเขา
ยังรับเอามาใช้เป็นค�ำเรียกแทน 'โรค' ของพวกตัวเอง แม้ลักษณะโรคนั้น
จะมีอาการไม่ตรงกับแวมไพร์ในนิทานของพวกมนุษย์เสียทีเดียวก็ตาม...
การดื่มเลือดมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างเพราะเลือดมนุษย์ ไม่ได้
สะอาดปลอดภัย กระทัง่ มีหลายคนต้องตายไปเพราะติดโรค จนภายหลังได้
มีการคิดค้น 'เลือดเทียม' ขึน้ มาได้สำ� เร็จและใช้ชอื่ ซันวอล์กมาจนถึงปัจจุบนั
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"อัลโดบอกผมแล้ว ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ปลอดภัยหรือเปล่า ผม
เกลียดทั้งแสงทั้งความร้อนพี่ก็รู้!" คอนสแตนตินตาขวาง
ตั้งแต่อดอล์ฟออกจากห้องนอนของเขา อัลโดก็เข้าประกบและให้
ความรูเ้ กีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงของโลกในช่วงห้าสิบปีหลังมานี้ ซึง่ ก็ตอ้ งใช้
เวลาหลายชัว่ โมงทีเดียว ทัง้ หมดก็ดนู า่ สนใจดีจนกระทัง่ เขานึกได้วา่ ควรท�ำ
ความรูจ้ กั ประเทศไทยเสียหน่อย ครัน้ ลองหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตตามทีพ่ อ่ บ้าน
แนะน�ำแล้วค้นพบความจริงที่ไม่มีใครยอมพูดถึง เขาก็แล่นมาหาพีช่ ายทันที
"นายก็อยู่แต่ในตึกสิ เดี๋ยวนี้ในตึกติดแอร์เย็นฉ�่ำ มีกระจกกรองแสง
และอะไรต่อมิอะไรช่วยเยอะแยะ นายไม่รสู้ กึ หรอกว่าอยูเ่ มืองร้อน" อดอล์ฟ
ไม่ออ่ นข้อให้ "และอย่างทีฉ่ นั บอกว่ายังไงก็ตอ้ งเป็นนาย เพราะมาริโอก�ำลังเข้าไป
ทีน่ น่ั เหมือนกัน...หมอนัน่ ไม่เคลือ่ นไหวมานานแล้ว ยังไงนีก่ ็ไม่ธรรมดา"
ฟังแล้วคอนสแตนตินยิง่ งุน่ ง่าน เขามีเหตุผลเป็นร้อยทีจ่ ะกลับไปจ�ำศีล
แต่เหตุผลเดียวของพีช่ ายก็มนี ำ้� หนักมากเสียจนสามารถถ่วงให้เขายังยืนอยู่
ตรงนี้ได้
"ทีน่ นั่ มีอะไรดี" คอนสแตนตินกอดอก แม้สหี น้าจะยังนิง่ หากนัยน์ตา
ขุ่นขวางหงุดหงิดเต็มพิกัด "อากาศก็แย่แบบนั้น...แล้วเท่าที่ผมหาข้อมูล
มันก็มปี ระเทศใกล้ๆ กันทีเ่ จริญกว่าด้วยไม่ใช่หรือไง ท�ำไมทัง้ เราทัง้ พวกนัน้
ถึงต้องมุ่งหน้าไปที่นั่น"
"บริษทั เราไปเปิดทีส่ งิ คโปร์นานแล้ว ส�ำหรับประเทศไทยก็วางแผนกัน
มาพักใหญ่แล้วเหมือนกัน...ประเทศไทยน่ะตราบใดที่มีเงินก็เป็นอันใช้ได้
เหมาะกับการทดลองอะไรๆ ของบริษทั เรา เพียงแต่ชว่ งหลังนีแ้ ถวนัน้ มีปญั หา
หลายอย่าง รวมถึงมีเหตุการณ์ความไม่สงบด้วย ซึง่ ก็บงั เอิญว่าเป็นคุณสมบัติ
ที่เหมาะกับธุรกิจของพวกทามารันต์ด้วยเหมือนกัน" อดอล์ฟยกซันวอล์ก
ขึ้นจิบนิ่งๆ ไม่อนาทรแม้จะเห็นเต็มตาว่าอีกฝ่ายฉุนเฉียวเพียงใด "เรื่อง
บริษัทฉันเตรียมไว้หมดแล้ว ตึกก็เริ่มสร้างแล้วด้วย รับรองว่านายอยู่ที่นั่น
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ได้อย่างสบายแน่ๆ ระหว่างนีน้ ายก็ศกึ ษาเรือ่ งธุรกิจของเราไปแล้วกัน การท�ำ
ธุรกิจในยุคนี้ต่างจากตอนก่อนนายจะจ�ำศีลเยอะแล้ว..."
"พี่จะให้ผมกินนอนอยู่ในตึกบริษัท?" น้องชายส่งเสียงเย็นเยียบสวน
มาทันใด "นี่จะให้ผมท�ำงานทั้งวันทั้งคืนเลยหรือไง!"
"ฉันไม่ได้จะให้นายท�ำงานทั้งวันทั้งคืน แค่คิดว่านายจะได้ไม่ต้อง
ออกนอกตึก..."
"ไม่! ยังไงผมก็จะไม่อยู่ที่นั่น!"
อดอล์ฟจ้องหน้าน้องชาย...ทีแรกเขาก็คดิ จะหาทีอ่ ยูใ่ ห้นอ้ งชายต่างหาก
หากพอคิดถึงเรือ่ งความร้อนและแสงแดดอันร้อนแรงของเมืองไทยก็เปลีย่ นใจ
แต่ลองถ้าเป็นแบบนี้คงต้องเปลี่ยนใจกลับอีกรอบ
"เอาล่ะ ฉันจะหาที่อยู่ให้นาย..."
"ผมจะเอาแบบที่นี่"
"อะไรนะ" พี่ชายเลิกคิ้ว
"ผมจะเอาแบบที่นี่" คอนสแตนตินพูดช้าชัดหนักแน่น "แบบปราสาท
นี้ อยู่จนชินแล้ว"
"เมืองไทยมีศลิ ปวัฒนธรรมไม่เหมือนยุโรป จูๆ่ จะไปสร้างปราสาททีน่ นั่
ได้ไง" คิ้วอดอล์ฟชักกระตุก
"ยังไงก็ต้องไม่แย่กว่าที่นี่" น้องชายยืนยันหน้านิ่ง
เกิดความเงียบขึ้นชั่วขณะ แต่ก่อนที่จะมีใครพูดอะไรก็มีเสียงเคาะ
ประตูห้อง อดอล์ฟจึงส่งเสียงอนุญาต เมื่อประตูเปิดออกก็ปรากฏว่าเป็น
อัลโดเดินมาพร้อมบุรษุ ในชุดพ่อบ้านอีกคน ฝ่ายหลังเพิง่ เดินทางมาปราสาท
ทราสต์พร้อมอดอล์ฟนี่เอง
"นี่อลัน เป็นพ่อบ้านชาวไทย เขาจะช่วยสอนภาษาไทย ให้ข้อมูล
เกีย่ วกับเมืองไทย และไปดูแลนายทีเ่ มืองไทยด้วย" คนเป็นพีช่ ายพยักพเยิด
แนะน�ำ "ส่วนเรือ่ งทีอ่ ยูก่ เ็ อาเป็นว่าฉันจะสร้างวิลล่าให้นายทีเ่ มืองไทยแล้วกัน"
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"เอาแบบมาให้ผมดูก่อนสร้างด้วย" พอพูดจบคอนสแตนตินก็หมุน
กายออกจากห้องดนตรีไปอย่างรวดเร็ว
อดอล์ฟมองตามไปอย่างหนักใจ ก่อนจะโบกไม้โบกมือเป็นเชิงให้
สองพ่อบ้านตามไปดูแลน้องชาย...จนกระทั่งประตูถูกงับปิดอีกครั้ง เขาจึง
ระบายลมหายใจยาวยืด สายตาเลื่อนกลับไปมองภาพวาดบนผนังอีกครั้ง
ภาพของคอนสแตนตินถูกแขวนอยู่ข้างภาพของเขา...น้องชายคนนี้
เป็นพวกเอาแต่ใจ เรียกได้วา่ มีตวั เองเป็นศูนย์กลางของจักรวาล แต่กค็ งต้อง
บอกว่าเป็นความผิดของเขาเองด้วยส่วนหนึ่ง เพราะแม่เสียชีวิตไปตั้งแต่
เพิ่งคลอดบวกกับพ่อไม่ใช่พวกเอาใจใส่ให้ความรักกับลูกเท่าไหร่ อดอล์ฟ
จึงคิดว่าเป็นหน้าที่ของตัวเองที่จะดูแลน้องชายซึ่งมีอายุห่างกันยี่สิบปี เขา
ประคบประหงมน้อง ตามใจสารพัด เรียกว่าดีกว่าทีท่ ำ� กับลูกชายตัวเองเสียอีก
สุดท้ายคอนสแตนตินจึงโตมาเป็นแบบนี้ หากก็ยังดีที่อีกฝ่ายยังเกรงใจเขา
อยูม่ าก แม้จะไม่พอใจแต่ก็ไม่เคยออกฤทธิอ์ อกเดช ซึง่ นัน่ ก็มสี ว่ นท�ำให้เขา
ไม่อาจท�ำตัวใจร้ายกับน้องได้เต็มที่เสียทีเหมือนกัน
อดอล์ฟระบายลมหายใจยาวอีกครัง้ สายตาเลือ่ นต่อไปยังทีว่ า่ งบนผนัง
ซึง่ ยังปรากฏร่องรอยว่าเคยมีภาพวาดถูกแขวนอยูแ่ ต่ถกู ปลดออกไปแล้ว...
หลายร้อยปีมานี้เกิดเหตุการณ์มากมาย หนึ่งในเหตุการณ์ใหญ่ก็คือการที่
ทราสต์ทามารันต์แตกแยกจนสุดท้ายครอบครัวก็แบ่งเป็นสอง สายหนึ่ง
คือทราสต์ อีกสายคือทามารันต์ ญาติพี่น้องเป็นศัตรูกันเองและเกิดความ
สูญเสียมากมาย
จากนี้ไปก็คงจะมีเรือ่ งราวเกิดขึน้ อีกมาก เขาซึง่ อยูม่ าหลายร้อยปีแล้ว
และคิดว่าน่าจะต้องอยูไ่ ปอีกหลายร้อยปีเลิกครุน่ คิดสงสัยถึงอนาคตไปนานแล้ว
วันเวลาอันยาวนานทีผ่ า่ นมาสอนให้เขารูว้ า่ ทุกอย่างทีเ่ กิดขึน้ มีเหตุมผี ลรวม
ถึงมีจังหวะที่ลงตัวของมัน เขาแค่ต้องคอยสังเกตแล้วจับจังหวะให้ดี ซึ่ง
ครั้งนี้เขาก็หวังว่าตนจะตัดสินใจปลุกคอนสแตนตินขึ้นมาได้ถูกเวลา
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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