
บทที่ 1

ย้อนเวลาหาอดีต

บาร์เซโลนา สเปน

‘มีความสุข’ ไม่ใช่ถ้อยค�าที่ใช้บรรยายผู้คุ ้มกันของ 

อาร์ทิมิส ฟาวล์ได้บ่อยนัก ร่าเริง และ พอใจ ก็ใช้กับ

เขาหรือคนรอบข้างไม่ค่อยได้เช่นกนั บตัเลอร์ไม่ได้ก้าว

ขึ้นมาเป็นหนึ่งในชายผู้อันตรายที่สุดในโลกด้วยการ 

พูดคุยกับใครก็ตามที่บังเอิญเดินผ่านมา ยกเว้นเป็นการคุยเรื่องเส้นทาง

หนีหรืออาวุธที่ซ่อนไว้

บ่ายวันนี้บัตเลอร์กับอาร์ทิมิสอยู่ในสเปน ใบหน้าของผู้คุ้มกันชาว

ยูเรเชียนดูขรึมกว่าปกติด้วยซ�้า นายน้อยของเขาท�าให้งานของบัตเลอร์

ซับซ้อนเกินจ�าเป็นอีกเช่นเคย อาร์ทิมิสยืนยันให้ท้ังคู่ยืนอยู่บนทางเท้า 

ของ ปัสเซย์ เด กราเซีย ในบาร์เซโลนาเป็นเวลาชั่วโมงกว่าท่ามกลาง 

ดวงอาทิตย์ยามบ่าย มีแค่ต้นไม้ผอมสูงไม่กี่ต้นให้ร่มเงาเพ่ือหลบไอร้อน

หรือผู้ที่อาจเป็นศัตรู

นี่เป็นการเดินทางเยือนต่างแดนแบบไร้ค�าอธิบายคร้ังท่ีสี่แล้วใน

รอบสีเ่ดอืน ครัง้แรกทีเ่อดนิบะระ แล้วกห็บุเขามรณะในอเมรกิาตะวนัตก 

THE DEMON SCROLLS TELL OF  
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ตามด้วยการเดินเท้าสุดแสนทรหดไปอุซเบกิสถานซึ่งไม่มีทางออกทะเล 

ตอนนี้ก็บาร์เซโลนา ทุกครั้งเพื่อรอ แขก ปริศนาที่ยังไม่ปรากฏตัวเสียที

ทั้งสองเป็นคู่ประหลาดบนทางเท้าที่มีผู้คนคลาคล�่า ชายตัวใหญ ่

มีกล้ามวัยสี่สิบกว่า สวมสูทยี่ห้อฮิวโก้บอส และโกนศีรษะโล้น กับวัยรุ่น

ตัวเล็กผิวซีด ผมด�าสนิท และดวงตาโตคมกริบสีด�าอมน�้าเงิน

“จะเดินวนท�าไมบัตเลอร์” อาร์ทิมิสถามอย่างหงุดหงิด เขารู้ 

ค�าตอบดีอยู่แล้ว แต่แขกผู้คาดว่าจะมาเยือนบาร์เซโลนาตามการค�านวณ

ของเขามาสายไปหนึ่งนาทีแล้ว อาร์ทิมิสจึงโยนความหงุดหงิดใส่ผู้คุ้มกัน

“คุณก็รู้ดีนี่ครับอาร์ทิมิส” บัตเลอร์ตอบ “เผื่อมีมือปืนซุ่มยิงหรือ

พวกดักฟังอยู่บนดาดฟ้าสักแห่ง ผมเดินวนเพื่อคุ้มกันรอบด้าน”

อาร์ทิมิสอยู่ในอารมณ์อยากอวดความฉลาดระดับอัจฉริยะของ 

ตัวเอง เขามีอารมณ์แบบนี้บ่อยๆ แม้เด็กหนุ่มชาวไอริชวัยสิบสี่ปีผู ้นี ้

ชื่นชอบการแสดงออกเช่นนั้น มันกลับน่าร�าคาญอย่างยิ่งยวดส�าหรับใคร

ก็ตามที่ต้องรับฟัง   

“ข้อแรก แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีมือปืนเล็งมาท่ีฉัน” เขาพูด 

“ฉันถอนเงินจากกองทุนผิดกฎหมายไปแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์ และ

กระจายเงินทุนไปยังสินทรัพย์ที่ท�าก�าไรงามมาก ข้อสอง ใครก็ตามที่มา

ดักฟังเราควรเก็บข้าวของกลับบ้านไปได้เลย เพราะกระดุมเม็ดที่สามบน

เสื้อนอกของนายได้ปล่อยคลื่นโซลิเนียมออกมาท�าให้อุปกรณ์สอดแนม

ใดๆ ไม่สามารถบันทึกภาพและเสียง ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีของมนุษย์

หรือแฟรี่ก็ตาม” 

บัตเลอร์เหลือบมองคนคู่หนึ่งที่ก�าลังเดินผ่านไป เป็นคู่รักวัยหนุ่ม

สาวที่ดูหลงใหลสเปน ฝ่ายชายมีกล้องวิดีโอห้อยคอ บัตเลอร์เขี่ยกระดุม

เม็ดที่สามอย่างรู้สึกผิด

A WARLOCK THAT WILL COME  
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“เราอาจท�าให้วิดีโอฮันนีมูนเสียหายไม่น้อย” เขาออกความเห็น

อาร์ทิมิสยักไหล่ “ราคาเล็กน้อยแลกกับความเป็นส่วนตัวของฉัน”

“มีข้อสามหรือไม่” บัตเลอร์ถามตีเนียน

“มี” อาร์ทิมิสพูดอย่างเดือดดาลอยู่บ้าง ยังคงไร้วี่แววผู้ที่เขารอ 

“ฉันก�าลังจะบอกว่า ถ้ามีมือปืนอยู่บนอาคารหลังใดหลังหนึ่งในละแวกนี้ 

ก็น่าจะเป็นอาคารที่อยู่ด้านหลังเราพอดี ดังนั้นนายควรมาอยู่หลังฉัน”

บตัเลอร์เป็นผูคุ้ม้กนัฝีมอืดทีีส่ดุในวงการ แต่กระทัง่เขายงัไม่มัน่ใจ

เต็มร้อยว่ามือปืนอาจอยู่บนดาดฟ้าอาคารหลังไหน

“พูดต่อไปสิครับ บอกผมว่าคุณรู้ได้ยังไง ผมรู้ว่าคุณอยากบอก”

“ก็ได้ ในเมื่อนายถาม ฉันก็จะบอก ไม่มีผู้ลอบยิงที่ไหนเลือกอยู่

บนดาดฟ้าคาซ่ามิล่าบนถนนฝั ่งตรงข้ามเราแน่ๆ เพราะมันเปิดให้

ประชาชนเข้าชมได้ การเข้าออกของเขาอาจถูกบันทึกไว้”

“เขาหรือเธอ” บัตเลอร์แก้ให้ “เดี๋ยวนี้มือปืนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง

นะครับ”

“เขาหรอืเธอ” อาร์ทมิสิแก้ “อาคารสองหลงัทางขวามต้ีนไม้บงั จะ

เลือกต�าแหน่งที่เสียเปรียบไปท�าไม”

“เยี่ยมครับ แล้วไงต่อ”

“กลุ่มอาคารที่อยู่ด้านหลังเยื้องไปทางซ้ายคือกลุ่มอาคารการเงิน

ทีต่ดิสติก๊เกอร์ของบริษทัรักษาความปลอดภยัไว้บนหน้าต่าง มอือาชพีจะ

หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่ไม่ได้ค่าจ้าง”

บัตเลอร์พยักหน้ารับว่าเป็นความจริง

“ดงันัน้ฉนัจงึสรุปได้ตามหลกัเหตผุลว่าผูล้อบยงิในจนิตนาการของ

นายน่าจะเลือกอาคารสี่ชั้นด้านหลังเรา มันเป็นอาคารที่พักอาศัย ดังนั้น

การเข้าออกจึงง่าย หลังคาเปิดโอกาสให้เขา หรือเธอ เล็งมาได้โดยตรง 

TO SAVE OUR PEOPLE, BUT I WOUL
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การรกัษาความปลอดภยักค็งน้อยนดิ มแีนวโน้มสงูว่าอาจไม่มเีลยด้วยซ�า้”

บัตเลอร์ท�าเสียงดังเฮอะ อาร์ทิมิสอาจพูดถูก แต่ในแวดวงการ 

คุ้มกัน ค�าว่า อาจ ไม่สร้างความอุ่นใจได้เท่าเสื้อเกราะเคฟลาร์

“คุณ อาจ พูดถูก” ผู้คุ้มกันยอมรับ “แต่จะเป็นเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อ

ผู้ลอบยิงฉลาดเท่าคุณ”

“เป็นประเด็นที่น่าสนใจ” อาร์ทิมิสว่า

“ผมคิดว่าคณุคงหาข้ออ้างทีน่่าเชือ่ถอืมาใช้กบัอาคารหลงัไหนกไ็ด้

ทัง้นัน้ คณุเพยีงแต่เลอืกหลงันีเ้พือ่ให้ผมออกไปพ้นแนวสายตาคณุ ซึง่นัน่

ก็ท�าให้ผมเชื่อว่าใครก็ตามที่คุณรออยู่จะโผล่มาหน้าคาซ่ามิล่า”

อาร์ทิมิสยิ้ม “เก่งมาก เพื่อนยาก”

คาซ่ามล่ิาเป็นอาคารสมยัต้นศตวรรษทีย่ีส่บิ ออกแบบโดย อนัโต-

เนียว เกาดี้ สถาปนิกชาวสเปนผู้เชี่ยวชาญการออกแบบแนวอาร์ตนูโว 

ด้านนอกเป็นผนังกบัระเบยีงโค้ง ตกแต่งด้วยงานเหลก็หล่อบดิเป็นรปูทรง 

ทางเท้านอกอาคารเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวผู้มาเข้าแถวรอคิวเข้าชม

อาคารประหลาดหลังนี้ในรอบบ่าย

“คนเยอะขนาดนี้เราจะเห็นผู้มาเยือนที่ว่าหรือครับ คุณแน่ใจหรือ

ว่าเขาไม่ได้มาถึงแล้ว อาจก�าลังมองเราอยู่ก็ได้”

อาร์ทิมิสยิ้ม แล้วดวงตาก็เปล่งประกาย “เชื่อฉันเถอะว่าเขายัง 

ไม่มา ถ้ามาแล้วคงมีเสียงหวีดร้องมากกว่านี้หลายเท่า”

บตัเลอร์ขมวดคิว้ คราวนีเ้ขาอยากรูข้้อมลูทัง้หมดก่อนขึน้เครือ่งบนิ 

แต่อาร์ทิมิสไม่ท�างานแบบนั้น ส�าหรับอัจฉริยะหนุ่มน้อยชาวไอริชผู้นี้  

การเฉลย คือขั้นตอนส�าคัญที่สุดในแผนการของเขา

“อย่างน้อยช่วยบอกผมทีเถอะว่าแขกผู้นี้จะพกอาวุธหรือไม่”

“ฉันคิดว่าไม่” อาร์ทิมิสบอก “ต่อให้พก เขาก็จะอยู่กับเราไม่เกิน

DN’T RELY TOO MUCH ON THE S
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หนึ่งวินาที”

“วินาทีเดียวรึ เขาถูกส่งมาตามล�าแสงจากอวกาศส่วนนอกหรือไง

ครับ”

“ไม่ใช่อวกาศหรอก เพื่อนยาก” อาร์ทิมิสพูดพลางดูนาฬิกาข้อมือ 

“แต่เป็นกาลเวลาต่างหาก” เด็กหนุ่มถอนใจ “แต่ช่างเถอะ เวลานั้นได้

ผ่านไปแล้ว ดูเหมือนฉันพาเรามาคว้าน�้าเหลว ผู้มาเยือนไม่ปรากฏตัว 

โอกาสมีน้อยนิด ดูเหมือนไม่มีใครอยู่อีกด้านของรอยแยก”

บตัเลอร์ไม่รูว่้าอาร์ทมิสิหมายถงึรอยแยกอะไร เขาเพยีงแต่โล่งอก

ทีจ่ะได้ไปจากสถานทีสุ่ม่เสีย่งแห่งนี ้ยิง่กลบัไปถงึสนามบนิบาร์เซโลนาได้

เร็วเท่าไรก็ยิ่งดี

ผู้คุ ้มกันหยิบโทรศัพท์มือถือจากกระเป๋าแล้วกดปุ่มโทร. ด่วน 

ปลายสายรับตั้งแต่สัญญาณเรียกครั้งแรก

“มาเรีย” บัตเลอร์พูด “มารับเรา ปรอนโต (เดี๋ยวนี้)” 

“ซ ี(ได้)” มาเรียตอบห้วนๆ เธอท�างานให้บริษัทรถเช่าสุดหรูของ

สเปน น่ารักมากและใช้หน้าผากโขกอิฐบล็อกให้แตกได้

“โทร. หามาเรียรึ” อาร์ทิมิสถามด้วยน�้าเสียงที่ปรับให้เหมือนบท

สนทนาปกติธรรมดา

แต่บตัเลอร์ไม่หลงกล อาร์ทมิสิแทบไม่เคยถามอะไรทีป่กตธิรรมดา

“ใช่ครบั มาเรยี คณุรูเ้พราะผมเรยีกชือ่เธอตอนโทร. หา ปกตคิณุ

ไม่ถามค�าถามมากมายแบบนีเ้กีย่วกบัคนขบัรถลมีซูนี ช่วงสบิห้านาททีีผ่่าน

มาคุณถามไปสี่ครั้งแล้ว มาเรีย จะมารับเราไหม คิดว่าตอนนี้ มาเรีย อยู่

ไหน มาเรีย น่าจะอายุเท่าไหร่”

อาร ์ทิมิสถูขมับ “เป ็นเพราะฮอร ์โมนวัยรุ ่นบ ้าบอนี่แหละ 

บตัเลอร์ ทกุคร้ังทีฉ่นัเหน็สาวน่ารักกจ็ะเสยีพืน้ทีล่�า้ค่าในสมองไปคดิเรือ่ง

CROLLS. THEY ALSO SAY T



20   อาร์ทิมิส  ฟาวล์  เล่ม 5  ฝ่ามิติสู่ดินแดนสาบสูญ

เธอ เช่น เด็กสาวคนนั้นที่ร้านอาหาร ฉันเหลือบมองไปทางเธอเป็นสิบ

รอบแล้วในช่วงไม่กี่นาทีที่ผ่านมา”

บัตเลอร์กวาดตามองส�ารวจสาวสวยตัวปัญหาด้วยสายตาแบบ 

ผู้คุ้มกันโดยอัตโนมัติ

เธออายุสิบสองหรือสิบสามปี ดูเหมือนไม่พกอาวุธ ผมยาวสีทอง

เป็นลอนเล็ก ก�าลังมุ่งมั่นกับการกิน ทาปาส ในขณะที่ผู้ปกครองซึ่งอาจ

เป็นพ่อก�าลงัอ่านหนงัสอืพมิพ์ มชีายอกีคนทีโ่ต๊ะนัน้ก�าลงัพยายามเกบ็ไม้

ยันรักแร้คู่หนึ่งไว้ใต้เก้าอี้ บัตเลอร์ตัดสินใจว่าสาวผู้นี้ไม่ใช่ภัยคุกคามต่อ

ความปลอดภัยของพวกเขาโดยตรง แต่เธออาจก่อปัญหาโดยอ้อมหาก 

อาร์ทิมิสไม่มีสมาธิกับแผนการ 

บัตเลอร์ตบบ่านายน้อยเบาๆ “เป็นเรื่องธรรมดาที่สาวสวยท�าให้

เราเสียสมาธิ เป็นเรื่องธรรมชาติครับ มันคงเกิดขึ้นเร็วกว่านี้หากคุณ 

ไม่มัวยุ่งกับการกู้โลกในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา”

“ไม่ว่ายงัไงฉนักต้็องควบคมุมนัให้ได้นะบตัเลอร์ ฉนัมเีรือ่งต้องท�า”

“ควบคุมฮอร์โมนวยัรุ่นน่ะหรือ” ผูคุ้ม้กนัพ่นลมหายใจเสยีงดงั “ถ้า

คุณท�าได้ก็คงเป็นคนแรกเลยละ”

“ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นนะ” อาร์ทิมิสว่า

เป็นความจริง ไม่เคยมีวัยรุ่นคนไหนลักพาตัวแฟร่ี ช่วยพ่อจาก

มาเฟียรัสเซีย และร่วมปราบกบฏก๊อบลินตั้งแต่อายุยังไม่ถึงสิบสี่ปี

มีเสียงบีบแตรสองครั้งจากฝั่งตรงข้ามของสี่แยก สตรีสาวผู้หนึ่ง

ส่งสัญญาณมือจากหน้าต่างรถลีมูซีนที่เปิดอยู่

“มาเรีย มาแล้ว” อาร์ทิมิสพูดแล้วก็รู้สึกตัว “ฉันหมายความว่า ไป

กันเถอะ บางทีเราอาจมีโชคมากกว่านี้ในสถานที่ถัดไป”

บัตเลอร์ออกเดินน�า หยุดการจราจรด้วยการโบกมือใหญ่ข้างหนึ่ง 

HAT RABBITS ARE THE SUPRE
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“บางทีเราน่าจะพามาเรียไปด้วย การมีคนขับรถประจ�าน่าจะช่วยให้งาน

ของผมง่ายขึ้นมาก”

ผ่านไปครูห่นึง่กว่าอาร์ทมิสิจะรู้ตวัว่าโดนแกล้ง “ตลกมากบตัเลอร์ 

นายพูดเล่นใช่ไหมล่ะ”

“ใช่ครับ”

“ฉันก็ว่างั้นแหละ แต่ฉันไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องอารมณ์ขัน 

ยกเว้นจากมัลช์ ดิกกัมส์”

มัลช์เป็นคนแคระขี้ขโมย เคยทั้งขโมยจากอาร์ทิมิสและขโมยให้

อาร์ทมิสิมาแล้ว ดกิกมัส์ชอบคดิว่าตวัเองเป็นแฟรีผู่ม้อีารมณ์ขนั มกุตลก

หลักๆ มาจากกลไกการท�างานของร่างกาย

“คุณเรียกเรื่องเมื่อกี้ว่าอารมณ์ขันเนี่ยนะ” บัตเลอร์พูดยิ้มๆ แม้

รูส้กึเซง็อยูบ้่างเมือ่นกึถงึความทรงจ�าของเขาเองกบัคนแคระตวัเหมน็นัน่

ทันใดนั้นอาร์ทิมิสก็หยุดนิ่งกลางสี่แยกที่การจราจรหนาแน่น

บัตเลอร์ถลึงตาใส่รถที่ติดอยู่สามเลนกับคนขับใจร้อนนับร้อยที ่

พากันกดแตรดังกระหึ่ม

“ฉันรู้สึกถึงบางอย่าง” อาร์ทิมิสกระซิบ “กระแสไฟฟ้า”

“คุณช่วยรู้สึกเมื่อไปถึงอีกฝั่งได้ไหมครับ” บัตเลอร์ถาม

อาร์ทิมิสกางแขน รู้สึกยุบยิบบนฝ่ามือ

“ก�าลังจะมาแล้ว แต่คลาดเคลื่อนจากเป้าหมายไปหลายเมตร 

แสดงว่ามีค่าคงตัวที่ไม่คงตัวอยู่ตรงไหนสักแห่ง”

รปูทรงปรากฏในอากาศ กลุม่ประกายไฟและกลิน่ก�ามะถนัโผล่มา

จากความว่างเปล่า ในนั้นมีอะไรบางอย่างสีเขียวอมเทา ตาสีทอง เกล็ด

หนา และหูพร้อมเขาขนาดใหญ่ มนัออกจากความว่างเปล่ามาอยูบ่นถนน 

ยืดตัวตรงสูงห้าฟุต คล้ายมนุษย์แต่ไม่มีทางเป็นมนุษย์ สูดดมอากาศด้วย

ME BEINGS AND THAT THE BES
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จมูกที่เป็นช่องแคบๆ ก่อนจะอ้าปากที่เหมือนงูแล้วพูดว่า

“ขอแสดงความยินดีกับเลดี้เฮเทอริงตั้น สไมท์” มันพูดด้วยเสียง

เหมอืนมีใครทบุแก้วและขดูเหลก็ สิง่มชีวีตินีค้ว้ามอืของอาร์ทมิสิทีย่ืน่ออก

มาด้วยมือที่มีนิ้วสี่นิ้ว

“แปลก” เด็กหนุ่มไอริชพูด

บตัเลอร์ไม่สนใจว่าอะไรแปลก เขาอยากพาอาร์ทมิสิหนสีิง่นี้ให้เรว็

ที่สุดเท่าที่จะท�าได้ 

“ไปกันเถอะครับ” เขาพูดเสียงห้วน พลางคว้าไหล่อาร์ทิมิส

แต่อาร์ทิมิสหายไปแล้ว เจ้าสิ่งนั้นหายไปเร็วเท่าตอนมาและพา 

เด็กหนุ่มไปด้วย เหตุการณ์นี้กลายเป็นข่าวในเวลาต่อมา แต่น่าแปลกท่ี

แม้มนัีกท่องเทีย่วนบัร้อยพร้อมกล้องถ่ายรปู กลบัไม่มภีาพเผยแพร่แม้แต่

ภาพเดียว

สิ่งมีชีวิตนี้ไม่มีแก่นสารมากนัก เหมือนไม่มีที่ทางบนโลกมนุษย์ 

มอืทีจ่บัอาร์ทมิิสไว้กอ่็อนนอกแขง็ใน เหมอืนโฟมยางหุม้กระดกู อาร์ทมิสิ 

ไม่ได้พยายามดึงมือออก เขารู้สึกทึ่ง

“เลดี้เฮเทอริงตั้น สไมท์ใช่หรือไม่” สิ่งมีชีวิตนั้นถาม อาร์ทิมิส

ฟังออกว่ามันกลัว “นี่คือนิวาสสถานของนางใช่หรือไม่”

ค�าที่ใช้ไม่ทันสมัยนัก อาร์ทิมิสคิด แต่เป็นภาษาอังกฤษแน่ๆ แล้ว

ดีม่อนในลิมโบรู้จักพูดภาษาอังกฤษได้ยังไง

อากาศเป่ียมล้นด้วยพลงัและกระแสไฟฟ้าสขีาวกแ็ตกปะทอุยูร่อบ

ตัว ท�าให้เกิดรูในอวกาศ

รอยแยกชั่วคราว รูในกาลเวลา

อาร์ทมิสิไม่ได้ทึง่มากมายนกั อย่างไรเสยีเขากเ็คยเหน็กรมต�ารวจ

T CURE FOR A SORE THROAT  
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แห่งโลกใต้ดนิ หยดุ เวลามาแล้วตอนปิดล้อมคฤหาสน์ฟาวล์ สิง่ทีเ่ขากงัวล

คอืตัวเองอาจโดนเจ้าสิง่นีพ้าไปด้วย หากเป็นเช่นนัน้โอกาสทีจ่ะได้กลบัมา

มิติเดิมก็น้อยนิด ยิ่งยุคสมัยเดิมยิ่งน้อยกว่าน้อย

เขาพยายามตะโกนเรียกบตัเลอร์แต่สายเกนิไปแล้ว หากเรายงัใช้

ค�าว่า สาย ได้ในสถานที่ไร้กาลเวลา รอยแยกขยายตัวมากลืนกินทั้งเขา

และดม่ีอน สถาปัตยกรรมและผูค้นแห่งบาร์เซโลนาจางหายไปช้าๆ เหมอืน

วิญญาณ แล้วถูกแทนที่ด้วยหมอกสีม่วง ตามด้วยกาแล็กซีดวงดาว  

อาร์ทิมิสสัมผัสได้ถึงความร้อนเหมือนเป็นไข้ จากนั้นก็ความหนาวเย็น

ทรมาน เขามั่นใจว่าหากปรากฏตัวอย่างเต็มที่คงโดนเผาเป็นเถ้า จากนั้น

เถ้าก็คงเยือกแข็งแล้วกระจัดกระจายหายไปในอวกาศ

สภาพรอบตัวเปลี่ยนไป มันเกิดขึ้นในชั่วพริบตาหรือหนึ่งปีก็ยาก

จะบอกได้ ดวงดาวถูกแทนที่ด้วยมหาสมุทร แล้วทันใดนั้นทั้งสองก็อยู่ใต้

น�้า สัตว์ทะเลลึกแปลกประหลาดว่ายมาหา หนวดเรืองแสงขยับไปมาใน

น�้ารอบตัว จากนั้นพวกเขาก็อยู่ในทุ่งน�้าแข็ง ตามด้วยภูมิประเทศสีแดงที่

อากาศอบอวลด้วยฝุน่ละเอยีด ในทีส่ดุกไ็ด้เหน็บาร์เซโลนาอกีครัง้ แต่มนั

เปลี่ยนไป เมืองแห่งนี้อายุน้อยลง

ดม่ีอนร้องค�ารามแล้วงบัฟันแหลม ล้มเลกิความพยายามใดๆ ทีจ่ะ

พูดภาษาอังกฤษ โชคดีที่อาร์ทิมิสคือหนึ่งในมนุษย์สองคนในทุกมิติที่พูด

ภาษาโนมมิชหรือภาษาแฟรี่ได้

“ใจเย็นๆ เพื่อน” เขาพูด “เราเปลี่ยนแปลงชะตากรรมไม่ได้ จง

สนุกกับสิ่งมหัศจรรย์ที่ได้เห็นดีกว่า”

เสียงค�ารามของดีม่อนหยุดไปทันที แล้วมันก็ปล่อยมืออาร์ทิมิส

“พูดภาษาแฟรี่ได้รึ”

“โนมมชิ” อาร์ทมิสิแก้ให้ “ผมคงต้องเสรมิว่าพดูได้ดกีว่าคณุด้วย”

IS A POULTICE OF DUNG AND  
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ดม่ีอนเงยีบไป มองอาร์ทมิสิราวกบัเขาเป็นสิง่มชีวีติแปลกประหลาด

อะไรสักอย่าง ซึ่งเขาก็เป็นเช่นนั้นจริง ส่วนอาร์ทิมิสก็ใช้เวลาท่ีอาจเป็น

ช่วงสุดท้ายในชีวิตส�ารวจฉากตรงหน้า ทั้งสองมาปรากฏตัวตรงสถานท่ี

ก่อสร้างคาซ่ามล่ิา แต่ตอนนีย้งัสร้างไม่เสร็จ คนงานปีนป่ายอยูบ่นนัง่ร้าน

หน้าอาคาร ชายไว้เคราผิวคล�้าผู้หนึ่งยืนขมวดคิ้วมองแบบก่อสร้างอยู่

อาร์ทิมิสยิ้ม นี่คือเกาดี้ตัวจริงเสียงจริง ช่างมหัศจรรย์เหลือเกิน

ฉากนี้ชัดขึ้น สีสันสว่างสดใสขึ้น อาร์ทิมิสได้กลิ่นอากาศแห้งของ

สเปนแล้ว รวมถึงกลิ่นฉุนของเหงื่อและสีด้วย

“ขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมครับ” อาร์ทิมิสพูดเป็นภาษาสเปน

เกาดี้เงยหน้าขึ้นจากแบบ หน้าขมวดคิ้วเปลี่ยนเป็นตกใจปนอ้ึง  

เดก็หนุ่มคนหน่ึงเดนิออกมาจากความว่างเปล่า ข้างกายมดีม่ีอนร่างสงูใหญ่

อยู่ด้วย

สถาปนิกผู้เก่งกาจเก็บรายละเอียดทั้งหมดของฉากที่เห็น จารึกไว้

ในความทรงจ�าตลอดไป

“ซี” เขาพูดอย่างลังเล

อาร์ทิมิสชี้ไปยังยอดอาคาร “คุณวางแผนจะสร้างงานโมเสกบน

หลังคา คุณน่าจะคิดทบทวนใหม่นะครับ มันซ�้ากับคนอื่นมากเกินไป”

จากนั้นเด็กหนุ่มกับดีม่อนก็หายไป

บตัเลอร์ไม่ตืน่ตระหนกตอนทีต่วัประหลาดนัน่ก้าวออกมาจากรใูน

กาลเวลา แต่จะว่าไปเขากถ็กูฝึกมาไม่ให้ตืน่ตระหนก แม้สถานการณ์ร้าย

แรงเพียงใดก็ตาม น่าเสียดายที่ไม่มีใครอื่นตรงสี่แยกปัสเซย์ เด กราเซีย

เคยเรียนในสถาบันฝึกผู้คุ้มกันของมาดามโกะ ดังน้ันพวกเขาจึงแตกต่ืน

อย่างรวดเร็วและส่งเสียงดังอลหม่าน ทุกคนยกเว้นเด็กสาวผมหยิกกับ

OLD SOCKS. HENCE, TRUST T
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ชายสองคนที่อยู่กับเธอ 

เมือ่ดม่ีอนปรากฏตวั ผูค้นกต็วัแขง็ เมือ่ดม่ีอนหายไป กพ็ากนัแตก

ต่ืนโกลาหล ในอากาศระงมไปด้วยเสยีงตะโกนและหวดีร้อง คนขบัทิง้รถ

หรือขับหนีไปชนหน้าต่างร้านค้า คลื่นมนุษย์กรูออกห่างจากจุดที่ดีม่อน

ปรากฏตัวราวกบัโดนพลงังานล่องหนผลกัออกไป อกีครัง้ทีเ่ดก็สาวกบัผูท้ี่ 

มาด้วยไม่ท�าตามกระแส อันที่จริงพวกเธอวิ่งมายังจุดที่ดีม่อนปรากฏตัว

ด้วยซ�า้ ชายผูถ้อืไม้ค�า้เคลือ่นไหวคล่องแคล่วเป็นพเิศษทัง้ทีน่่าจะบาดเจบ็

บัตเลอร์ไม่สนใจความโกลาหล เพ่งสมาธิอยู่กับมือขวา หรือจะให้

ถูกคือตรงที่มือขวาเคยอยู่เมื่อหนึ่งวินาทีก่อนท่ีอาร์ทิมิสจะหายไปอยู่อีก

มิติหนึ่ง บัตเลอร์คว้าไหล่เขาไว้ทัน ตอนนี้ไวรัสล่องหนก�าลังเล่นงานมือ

ของบัตเลอร์แล้ว เขาก�าลังจะตามอาร์ทิมิสไป บัตเลอร์ยังรู้สึกได้ถึงไหล่

ผอมแห้งของอาร์ทิมิสที่อยู่ใต้ฝ่ามือ

บัตเลอร์คาดไว้เต็มที่ว่าแขนจะหายไป แต่มันก็ไม่หาย สิ่งที่หายมี

แค่มอืเท่าน้ัน เขายงัรูส้กึถงึมนัได้ในลกัษณะทีเ่หมอืนเป็นเหนบ็ชาและจม

อยู่ใต้น�้า อีกทั้งยังรู้สึกถึงอาร์ทิมิสได้ด้วย

“ไม่! คุณจะท�าแบบนี้ไม่ได้!” เขาค�ารามพลางกระชับมือที่มองไม่

เหน็แน่นขึน้ “ผมต้องอดทนล�าบากตรากตร�ามากมายตลอดหลายปีทีผ่่าน

มา ผมจะไม่ยอมให้คุณทิ้งผมไปแบบนี้”

ดงันัน้บตัเลอร์จึงล้วงผ่านกาลเวลาหลายสบิปีแล้วดงึนายน้อยของ

เขากลับมาจากอดีต

อาร์ทมิิสไม่ยอมมาง่ายๆ เหมอืนดงึหนิก้อนใหญ่ผ่านทะเลโคลน แต่

บตัเลอร์ไม่ใช่คนยอมแพ้ง่ายๆ เขายนืปักหลกัทุม่เทพลงัเตม็ที ่จนในทีส่ดุ

อาร์ทิมิสก็หลุดจากศตวรรษที่ยี่สิบมานอนแผ่อยู่ในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด

“กลับมาแล้ว” เด็กหนุ่มชาวไอริชพูด ราวกับเพิ่งกลับมาจากการ

HE SCROLLS AT YOUR PERIL. T
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ท�าธุระประจ�าวัน “คาดไม่ถึงเลย”

บัตเลอร์ประคองอาร์ทิมิสให้ลุกขึ้นแล้วตรวจสอบร่างกายของเขา

คร่าวๆ

“ทุกอย่างอยู่ถูกที่ถูกทาง ไม่มีอะไรหัก เอาละ อาร์ทิมิส ตอบผม

สิว่ายี่สิบเจ็ดคูณสิบแปดจุดห้าได้เท่าไหร่”

อาร์ทมิสิจดัเสือ้สทูให้ตรง “อ้อ! เข้าใจละ นายก�าลงัตรวจสอบการ

ท�างานของสมอง ดีมาก ฉันคิดว่าก็เป็นไปได้ที่การเดินทางข้ามเวลาอาจ

ส่งผลกระทบต่อความคิด”

“ตอบค�าถามสิครับ!” บัตเลอร์ยืนยัน 

“สี่ร้อยเก้าสิบเก้าจุดห้า ถ้านายจะต้องรู้ให้ได้ละก็”

“ผมจะยอมเชื่อคุณก็แล้วกัน”

ผู้คุ้มกันร่างยักษ์เอียงศีรษะ “เสียงไซเรน เราต้องไปจากที่นี่นะ 

อาร์ทิมิส ก่อนที่ผมจะต้องก่อความวุ่นวายระดับนานาชาติ” 

เขารีบพาอาร์ทิมิสข้ามถนนไปอีกฟาก ตรงไปยังรถคันเดียวท่ียัง

จอดรออยู่ มาเรียหน้าซีดไปบ้าง แต่อย่างน้อยก็ไม่ทิ้งลูกค้า

“ดมีาก” บัตเลอร์พดูพลางเปิดประตหูลงั “สนามบนิ พยายามเลีย่ง

ถนนหลวงให้มากที่สุด”

มาเรยีแทบรอให้บตัเลอร์กบัอาร์ทมิสิคาดเขม็ขดันริภยัไม่ไหว จาก

นั้นก็แล่นตะบึงไปบนถนนเร็วมากจนยางแทบไหม้ ไม่สนใจสัญญาณไฟ

จราจรเลยสักนิด เด็กสาวผมทองกับผู้ร่วมทางถูกทิ้งอยู่ริมถนนด้านหลัง

มาเรียเหลือบมองอาร์ทิมิสในกระจก “เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น”

“ห้ามถาม” บัตเลอร์พูดเสียงเครียด “ตามองถนน ขับไป”

เขารูด้เีกนิกว่าจะถามเสยีเอง อาร์ทมิสิจะอธบิายทกุอย่างเกีย่วกบั

สิ่งมีชีวิตประหลาดและรอยแยกของกาลเวลาเมื่อเขาพร้อม

HERE ARE, HOWEVER, A FEW BASIC  
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อาร์ทิมิสยังคงเงียบขณะลีมูซีนแล่นไปยังลารัมบรา จากตรงนั้นก็

เข้าไปในตรอกซอกซอยทีเ่หมอืนเขาวงกตของย่านกลางเมอืงบาร์เซโลนา

“ฉนัมาทีน่ี่ได้ยงัไง” เขาพดูในทีส่ดุ เหมอืนร�าพงึออกมาดงัๆ “หรอื

จะให้ถูกคือท�าไมเราไม่อยู่ที่นั่น หรือท�าไมเราไม่อยู่ในยุคสมัยนั้น อะไรที่

ยึดเราไว้ในยุคสมัยนี้” เขามองบัตเลอร์ “นายพกอะไรที่ท�าจากเงินหรือ

เปล่า”

บัตเลอร์ท�าหน้าจ๋อย “คุณก็รู้ว่าผมไม่ค่อยใส่เครื่องประดับ แต่มี

สิง่น้ี” เขาดงึแขนเสือ้ข้างหนึง่ขึน้ มสีร้อยหนงัห้อยก้อนเงนิสวมอยู ่“จเูลยีต 

ส่งมาให้จากเม็กซิโก ดูเหมือนเอาไว้ขับไล่วิญญาณชั่วร้าย เธอให้ผม

สัญญาว่าจะใส่”

อาร์ทมิิสยิม้กว้าง “จูเลยีตนีเ่อง เธอยดึเหนีย่วเราไว้” เขาเคาะก้อน

เงนิบนข้อมอืบตัเลอร์ “นายน่าจะโทร. หาน้องสาวนะ เธอช่วยชวีติเราไว้”

ขณะที่อาร์ทิมิสเคาะสร้อยข้อมือของผู้คุ้มกัน เขาก็สังเกตเห็น 

บางอย่างเกี่ยวกับนิ้วของตัวเอง มันคือนิ้วของเขาอย่างไม่ต้องสงสัย แต่

แตกต่างอยู่บ้าง ผ่านไปครู่หนึ่งกว่าเขาจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

แน่นอนว่าอาร์ทิมิสได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับผลที่อาจเกิดขึ้นจาก

การเดินทางข้ามมิติและได้ข้อสรุปว่าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง

กบัวตัถตุ้นแบบ คล้ายโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีถ่กูคดัลอกท�าซ�า้หลายรอบ

เกินไป กระแสข้อมูลอาจหายไปในอีเทอร์

เท่าที่อาร์ทิมิสรู้ ดูเหมือนไม่มีอะไรหาย แต่ตอนนี้นิ้วชี้มือซ้ายของ

เขายาวกว่านิ้วนาง หรือถ้าจะพูดให้ตรงคือนิ้วชี้สลับที่กับนิ้วนาง

เขาขยับนิ้วเชิงทดสอบ

“อืม…” อาร์ทิมิสว่า “ฉันแตกต่างไม่เหมือนใครจริงๆ”

บัตเลอร์ค�าราม “พูดอีกก็ถูกอีก” เขาว่า

TIPS FOR SURVIVAL IN A DEM



ON TRIBE THAT MIGHT BE HELP

บทที่ 2

ดูดาห์ เดย์

เฮเว่นซิตี้ โลกใต้ดิน

อาชีพของฮอลลี่ ชอร์ตในฐานะเอลฟ์นักสืบเอกชน 

ไม่ราบรื่นอย่างหวัง หลักๆ เป็นเพราะรายการวิเคราะห์

ข่าวชื่อดังของโลกใต้ดินฉายรายงานพิเศษเกี่ยวกับเธอ

ถึงสองครั้งในรอบไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ท�าให้การปลอม

ตวัสบืคดเีป็นเรือ่งยาก ในเมือ่ใบหน้าของเธอคอยโผล่ไปในรายการทีฉ่าย

ซ�้าทางเคเบิลอยู่เนืองๆ 

“ศัลยกรรมไหม” เสียงในหัวแนะ

เสียงนี้ไม่ใช่สัญญาณแรกของอาการทางจิต แต่เป็นเสียงหุ้นส่วน

ของเธอ มัลช์ ดิกกัมส์ พูดสื่อสารจากไมโครโฟนของเขามายังหูฟังของ

เธอ

“อะไรเล่า” เธอถาม เสียงลอยมาเข้าไมโครโฟนซึ่งเป็นชิปสีเนื้อ

อันจิ๋วแปะอยู่บนคอ

“ฉันก�าลังดูโปสเตอร์ใบหน้าอันโด่งดังของเธอ แล้วก็คิดว่าเธอ 

น่าจะท�าศัลยกรรมถ้ายังอยากท�าอาชีพนี้อยู่ ฉันหมายถึงอาชีพจริงจังนะ 
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FUL IF YOU WERE A HUMAN, SA

ไม่ใช่จับนักโทษหนีคดีเพื่อแลกเงินรางวัลอยู่แบบนี้ ถือเป็นอาชีพท่ีต�่า 

ยิ่งกว่าต�่าเสียอีก”

ฮอลลี่ถอนใจ คนแคระหุ้นส่วนของเธอพูดถูก แม้แต่อาชญากรยัง

เชื่อถือได้มากกว่านักล่าเงินรางวัล

“ผ่าตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อย แล้วเปลี่ยนรูปทรงจมูก แม้แต่เพ่ือน

สนิทของเธอก็จ�าไม่ได้แน่” มัลช์ ดิกกัมส์พูดต่อ “เธอก็ใช่ว่าจะเป็นราชินี

ความงามอะไรนักหนา”

“ลืมไปได้เลย” ฮอลลี่พูด เธอชอบใบหน้าของตัวเอง มันท�าให้เธอ

นึกถึงแม่

“แล้วสเปรย์ฉีดผิวล่ะ เธอเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็ได้นี่ ปลอมตัวเป็น

ภูตไปเลย”

“มัลช์ นายประจ�าที่อยู่ใช่ไหม” ฮอลลี่ตวาด

“ใช่” คือค�าตอบของคนแคระ “มีวี่แววของพิกซี่นั่นแล้วรึ”

“ยัง เขายังไม่ตื่น แต่คงอีกไม่นานหรอก เพราะฉะนั้นหยุดพูดมาก 

แล้วเตรียมตัวให้พร้อมไว้”

“เฮ้! ตอนนีเ้ราเป็นหุน้ส่วนกนัแล้วนะ ไม่ใช่อาชญากรกบัเจ้าหน้าที่

ต�ารวจ ฉันไม่จ�าเป็นต้องรับค�าสั่งจากเธอ”

“ช่วย เตรียมตัวให้พร้อมได้ไหม”

“ไม่มีปัญหา มัลช์ ดิกกัมส์ นักล่าเงินรางวัลชั้นต�่า ทราบแล้ว

เปลี่ยน” 

ฮอลลี่ถอนใจ บางครั้งเธอก็คิดถึงกฎระเบียบของหน่วยลาด-

ตระเวนแห่งกรมต�ารวจใต้ดิน เมื่อมีค�าสั่งออกมาแล้วก็ต้องท�าตาม แต่

ความจริงฮอลลี่จ�าต้องยอมรับว่าเธอเคยก่อปัญหามากกว่าหนึ่งครั้งจาก

การขดัขนืค�าสัง่โดยตรงของผูบ้งัคบับญัชา เธออยูร่อดมาได้นานขนาดนัน้
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Y, AND HAD NEVER ACTUALLY ME

เพราะมีผลงานจับผู้ต้องหาคดีใหญ่ๆ ได้สองสามคดี และ มีผู้บังคับการ

จูเลียส รู้ตคอยเป็นเหมือนครูผู้ให้ค�าแนะน�า 

ฮอลลี่รู้สึกใจดิ่งวูบเมื่อนึกได้เป็นรอบที่หนึ่งพันว่าจูเลียสตายแล้ว 

เธออาจใช้ชวีติหลายชัว่โมงโดยไม่คดิเรือ่งนีเ้ลย แล้วอยู่ๆ  มนักจ็ะเล่นงาน

เธอ ความรู้สึกยังเหมือนครั้งแรกทุกครั้ง

เธอลาออกจากเลปเพราะผูรั้บต�าแหน่งแทนจเูลยีสกล่าวหาว่าเธอ

ฆ่าเขา ฮอลลี่คิดว่าถ้ามีเจ้านายแบบนั้นก็น่าจะท�าประโยชน์ให้ประชาชน

ชาวแฟรี่ได้มากกว่าหากออกมานอกระบบ ตอนนี้เริ่มดูเหมือนเธอคิดผิด

ถนัด ตอนที่เป็นผู้กองแห่งหน่วยลาดตระเวนของเลป เธอเคยร่วมปราบ

การลุกฮือของก๊อบลิน ล้มแผนเปิดโปงโลกแฟรี่และแย่งเทคโนโลยีท่ีถูก

ขโมยไปคืนมาจากชายขี้โคลนในชิคาโก ตอนนี้เธอต้องมาสะกดรอยตาม

ผู้ลักลอบค้าปลาที่หนีประกัน ไม่ได้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยระดับ

ชาติเลยสักนิด

“แล้วผ่าตัดเสริมเข่าล่ะ” มลัช์พดูขดัจังหวะความคดิ “เธอสงูขึน้ได้

ภายในไม่กี่ชั่วโมงเลยนะ”

ฮอลลี่ยิ้ม แม้หุ้นส่วนน่าร�าคาญแค่ไหน เขาก็ท�าให้เธออารมณ์ดี

ขึน้ได้เสมอ อกีทัง้มลัช์ยงัเป็นคนแคระผูม้คีวามสามารถพเิศษทีม่ปีระโยชน์

มากในธรุกจิใหม่ของพวกเธอ ก่อนหน้านีเ้ขาเคยใช้ทกัษะเหล่านีแ้อบ เข้า 

บ้านคนอื่น และหนี จาก คุก แต่ตอนนี้เขากลับตัวกลับใจได้แล้ว หรืออ้าง

อย่างนัน้ น่าเสยีดายทีแ่ฟรีท่กุตนรู้ดว่ีาค�าสาบานของคนแคระต่อคนนอก

เผ่าพันธุ์นั้นไร้ค่า ไม่คุ้มที่จะจับมือชุ่มน�้าลายคนแคระให้มือเปื้อนด้วยซ�้า

“บางทีนายน่าจะผ่าตัดเสริมสมองได้นะ” ฮอลลี่โต้กลับ

มัลช์หัวเราะลั่น “โอ๊ย! เด็ด ฉันต้องจดไว้ในสมุดบันทึกค�าโต้กลับ

คมๆ แล้วละ” 
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T A DEMON BEFORE. WHICH IS  

ฮอลลี่ก�าลังพยายามนึกค�าโต้กลับที่คมจริงๆ ตอนเป้าหมายของ

พวกเธอโผล่จากประตหู้องพกัแรม เขาเป็นพกิซีห่น้าตาไร้พษิสง สงูไม่ถงึ

ครึ่งเมตรด้วยซ�้า แต่คุณไม่จ�าเป็นต้องสูงเพื่อขับรถบรรทุกปลา หัวหน้า

แก๊งลักลอบค้าของเถื่อนจ้างพิกซี่เป็นคนขับและคนสั่งของ เพราะพวกนี้

ดูใสซื่อไร้เดียงสาเหมือนเด็ก ฮอลลี่เคยอ่านประวัติพิกซี่รายนี้แล้ว เธอรู้

ว่าเขาไม่ใสซื่อเลยสักนิด

ดูดาห์ เดย์ลักลอบขายสัตว์น�้าให้ร้านอาหารผิดกฎหมายมากว่า 

ร้อยปีแล้ว เขาเป็นเหมือนต�านานในแวดวงค้าของเถื่อน มัลช์เองก็เป็น

อดีตอาชญากรท�าให้รู้เร่ืองในแวดวงนี้และเล่าข้อมูลน่าสนใจมากมายให้

ฮอลลี่ฟังแบบหาไม่ได้ในรายงานของเลป เช่นเรื่องที่ดูดาห์เคยขนปลาไป

ในเส้นทางแอตแลนติส-เฮเว่นซึ่งมีการตรวจตราแน่นหนาภายในเวลา 

ไม่ถึงหกชั่วโมงโดยไม่เสียปลาในถังแม้แต่ตัวเดียว

ดดูาห์ถกูจับในร่องน�า้แอตแลนตสิโดยทมีภตูน�า้ของเลป เขาหนีได้

ระหว่างการเดินทางจากห้องขังไปศาล ตอนนี้ฮอลลี่ตามเขามาจนถึงที่นี่ 

เงินน�าจับดูดาห์ เดย์มากพอจ่ายค่าเช่าส�านักงานไปหกเดือน ส�านักงานที่

มีป้ายติดประตูว่า ชอร์ตและดิกกัมส์ นักสืบเอกชน

ดูดาห์ เดย์ก้าวออกจากห้องพลางขมวดคิ้วมองส�ารวจโลก เขารูด

ซิปแจ็กเกต จากนั้นก็มุ่งหน้าลงใต้ไปยังย่านการค้า ฮอลลี่ทิ้งระยะห่าง

ยีส่บิก้าวและซ่อนหน้าไว้ใต้ฮูด้ เดมิทถีนนสายนีเ้ป็นย่านที่ไม่ปลอดภยันกั 

แต่สภาทุ่มเงินหลายล้านเพื่อปรับปรุงครั้งใหญ่ ภายในห้าปีก็ไม่มีถ�้า 

ก๊อบลนิเหลอือยูเ่ลย เคร่ืองผสมอตัโนมตัสิเีหลอืงใหญ่เขมอืบทางเท้าเก่า

แล้วปูทางเท้าใหม่เอี่ยมด้านหลัง ส่วนด้านบนนั้นภูตบริการสาธารณะก็

ปลดแถบแสงอาทิตย์ที่ไม่ท�างานจากเพดานอุโมงค์แล้วน�ารุ่นใหม่แบบ 

ใช้พลังงานโมเลกุลมาติดแทน
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UNLIKELY TO SAY THE LEAST

พกิซี่ใช้เส้นทางเดมิเหมอืนสามวนัทีผ่่านมา เขาเดนิไปตามถนนมุง่

หน้าสู่ห้างใกล้สุด ซื้อแกงหนูนาหนึ่งกล่องจากแผงลอย จากนั้นก็ซื้อต๋ัว

โรงภาพยนตร์แบบฉายยีส่บิสีช่ัว่โมง หากเป็นไปตามคาดดดูาห์กจ็ะอยู่ใน

โรงภาพยนตร์ไปอย่างน้อยแปดชั่วโมง

แต่ฉนัไม่ยอมแน่ ฮอลลีค่ดิ เธอตัง้ใจจะปิดคดก่ีอนหมดเวลาท�าการ

วันน้ี ไม่ใช่เรือ่งง่ายเลย ดดูาห์ตวัเลก็แต่ว่องไว เมือ่ไม่มอีาวธุหรอืเครือ่งมอื

ควบคุมตวักเ็กอืบเป็นไปไม่ได้ทีจ่ะจบัเขา แต่กแ็ค่เกอืบ เพราะยงัมทีางอยู่ 

ฮอลลี่ซื้อตั๋วจากโนมที่ช่องขายตั๋ว จากนั้นก็นั่งหลังดูดาห์สองแถว 

โรงภาพยนตร์แห่งนี้ค่อนข้างเงียบในช่วงเวลานี้ของวัน นอกจากทั้งสอง

ยังมีลูกค้าอีกประมาณห้าสิบตน ส่วนใหญ่ไม่ได้สวมแว่นชมภาพยนตร ์

ด้วยซ�้า นี่เป็นแค่สถานที่ผ่อนคลายสักสองสามชั่วโมงระหว่างมื้ออาหาร

วนันีภ้าพยนตร์ทีฉ่ายคอืไตรภาคเนนิเขาแห่งทาลท ีซึง่ฉายต่อเนือ่ง

แบบมาราธอน ไตรภาคนี้บอกเล่าเรื่องราวในรูปแบบภาพยนตร์ของ 

ยุทธการทาลทีซึ่งแฟรี่โดนมนุษย์ไล่ลงมาใต้ดิน ภาคสุดท้ายของไตรภาค

กวาดรางวัลในงานภาพยนตร์โลกใต้ดินไปเมื่อสองปีก่อน เทคนิคพิเศษ 

ที่ใช้นั้นยอดเยี่ยม มีกระทั่งเวอร์ชั่นพิเศษที่ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมโดย

สวมบทเป็นตัวละครเล็กๆ ในเรื่องได้

เมื่อมาชมภาพยนตร์เร่ืองนี้ในตอนนี้ก็ยังท�าให้ฮอลลี่รู้สึกถึงความ

สญูเสยีเหมอืนทกุคร้ัง แฟรีน่่าจะได้อยูบ่นดนิ แต่กลบัต้องตดิแหงก็อยู่ใน

ถ�้าไฮเทคแบบนี้

ฮอลลี่ชมภาพมุมสูงกว้างและการต่อสู้แบบสโลว์โมชั่นเป็นเวลา 

สี่สิบนาที จากนั้นเธอก็ออกไปที่ทางเดินแล้วเอาฮู้ดลง ถ้าเป็นสมัยยัง

ท�างานให้เลป เธอคงเดินไปหลังดูดาห์แล้วเอาปืนนิวตริโน่ 3000 จ่อหลัง 

แต่พลเรือนไม่ได้รับอนุญาตให้พกอาวุธไม่ว่าชนิดใด ดังนั้นจึงต้องใช้
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. IF YOU WERE HUMAN, YOU WO

กลยุทธ์ที่ละมุนละม่อมกว่านั้น

เธอเรียกพิกซี่จากทางเดิน

“เฮ้! นายน่ะ นายคือดูดาห์ เดย์ใช่ไหม”

พิกซี่กระโดดลุกขึ้นจากที่นั่ง ซึ่งก็ไม่ได้ท�าให้เขาสูงขึ้นเลยสักนิด 

เขาปั้นหน้าถลึงตาให้ดูน่ากลัวที่สุดแล้วมองมาทางฮอลลี่ “ใครถาม”

“เลป” ฮอลลี่ตอบ ในทางเทคนิคแล้วเธอไม่ได้แอบอ้างว่าเป็น

สมาชกิเลปซึง่อาจเข้าข่ายความผดิโทษฐานสวมรอยเป็นเจ้าหน้าทีต่�ารวจ

ดดูาห์หร่ีตามองเธอ “ฉนัรูจั้กเธอ เธอคอืเอลฟ์สาวคนนัน้ทีเ่ล่นงาน 

ก๊อบลิน ฉันเคยเห็นเธอในทีวีดิจิตอล เธอไม่ได้ท�างานให้เลปแล้วนี่”

ฮอลลี่รู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วขึ้น รู้สึกดีที่ได้กลับมาท�างานอีกคร้ัง  

ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตาม

“ก็อาจใช่นะดูดาห์ แต่ฉันมาที่นี่เพื่อจับกุมนาย นายจะให้ความ 

ร่วมมือด้วยดีไหม”

“แล้วต้องใช้ชีวิตสองสามร้อยปีในคอกที่แอตแลนติสน่ะรึ เธอคิด

ว่ายังไงล่ะ” ดูดาห์ เดย์พูดพลางลงไปคุกเข่า

พิกซี่ตัวน้อยหายไปเหมือนก้อนหินพุ่งจากหนังสต๊ิก เขาคลานมุด

ไปใต้ที่นั่ง หลบหลีกไปทั้งซ้ายขวา 

ฮอลลี่ดึงฮู้ดขึ้นแล้ววิ่งไปยังทางหนีไฟ เธอคาดว่าดูดาห์จะไปตรง

น้ัน เขาท�าแบบนัน้ทกุวนั อาชญากรทีด่จีะตรวจสอบเส้นทางหนีในอาคาร

ทุกแห่งที่ไปเยือน

ดดูาห์ไปถงึทางหนีไฟก่อนเธอ พุง่ออกไปเหมอืนสนุขัเผ่นออกจาก

บ้าน ฮอลลี่เห็นแค่สีฟ้ามัวๆ ของชุดเต็มตัวที่เขาสวมอยู่

“เป้าหมายเคลื่อนที่แล้ว” เธอพูดโดยรู้ว่าไมโครโฟนที่คอจะดูด

เสียงทุกอย่างที่เธอพูด “ไปทางนายแล้ว”
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ULDN’T BE ABLE TO READ THI

หวังว่าอย่างนั้น ฮอลลี่คิด แต่ไม่ได้พูดออกไป

ในทางทฤษฎแีล้วดดูาห์จะต้องเผ่นไปยงัสถานทีซ่่อน เป็นห้องเกบ็

ของเลก็ๆ บนถนนครสิตลั เพยีบพร้อมด้วยเตยีงเลก็และเครือ่งปรบัอากาศ 

เมื่อพิกซี่ไปถึงก็จะเจอมัลช์รออยู่ นี่เป็นเทคนิคการล่าแบบฉบับมนุษย์อัน

สุดแสนคลาสสิก ตีหญ้าให้งูตื่นแล้วเตรียมดักนกที่บินหนี แน่นอนว่าหาก

เป็นมนุษย์ก็คงยิงนกเอาไปกิน วิธีของมัลช์ไม่ร้ายแรงขนาดนั้น แม้น่า

สะอิดสะเอียนพอกันก็ตาม

ฮอลลี่ไล่ตามไปแต่ไม่ใกล้มาก เธอได้ยนิเสยีงฝีเท้าเลก็ๆ ของพกิซี่ 

วิ่งไปบนพรมในโรงภาพยนตร์ แต่ไม่เห็นตัว แบบนี้ดีแล้วเพราะเป็นเรื่อง

ส�าคัญที่ต้องท�าให้ดูดาห์คิดว่าเขาหนีรอดได้ ไม่อย่างนั้นเขาอาจไม่ไปยัง

สถานที่ซ่อน ถ้าเป็นสมัยท�างานให้เลปก็ไม่จ�าเป็นต้องไล่ตามแบบนี้ เธอ

สามารถดูภาพจากกล้องวงจรปิดห้าพันตัวที่กระจายกันอยู่ทั่วเฮเว่น ยัง 

ไม่ต้องพูดถึงอุปกรณ์และลูกเล่นอื่นๆ อีกนับร้อยจากกองทัพอุปกรณ์

สงัเกตการณ์ของเลป ตอนนีม้แีค่เธอกบัมลัช์ สีต่ากบัความสามารถพเิศษ

บางอย่างของคนแคระ

ประตูหลักยังคงสะบัดไปมาตอนฮอลลี่ไปถึง มีโนมผู้เดือดดาลล้ม

อยู่ในสภาพก้นจ�้าเบ้า ตัวเปื้อนสมูตตี้ลูกต�าแย 

“เด็กตัวเล็กๆ” เขาบ่นกับคนเฝ้าประตู “หรือพิกซี่นี่แหละ ฉันรู้แต่

ว่าหัวใหญ่ วิ่งมาชนพุงฉัน”

ฮอลลี่เดินอ้อมคู่นั้น ใช้ไหล่ดันแหวกทางไปจนถึงลานภายนอก นี่

เป็นแค่ค�าเรียกเพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ทุกอย่างอยู่ภายในหมดเมื่อคุณ

อยู่ในอุโมงค์ แถบแสงอาทิตย์เหนือศีรษะถูกตั้งค่าให้อยู่ในช่วงสาย เธอ

อาจติดตามดดูาห์ได้จากร่องรอยความวุน่วายทีเ่กดิขึน้ แผงขายแกงหนนูา

ล้มคว�่า แกงสีเทาอมเขียวลักษณะเป็นก้อนๆ ติดหนึบอยู่บนหินปูถนน  
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S IN THE FIRST PLACE. SO. 

รอยเท้าสีเทาอมเขียวก็มุ่งไปยังมุมด้านทิศเหนือของลาน เท่าท่ีผ่านมา

ถือว่าดูดาห์ท�าตามที่คาดไว้ทุกอย่าง

ฮอลลีแ่หวกทางผ่านแถวคดเคีย้วของลกูค้าแกง สายตากค็อยมอง

รอยเท้าของพิกซี่ไปด้วย

“สองนาที” เธอเตือนมัลช์

ไม่มีเสียงตอบ แต่ก็ไม่น่ามี หากคนแคระเข้าประจ�าที่แล้ว

ดูดาห์ควรเลี้ยวเข้าตรอกหลังอาคารชุดถัดไปแล้วทะลุไปยังถนน

คริสตัล คราวหน้าขอเลือกโนมดีกว่า พิกซี่ว่องไวเกินไป สภาแฟรี่ไม่ชอบ

นักล่าเงนิรางวลัและพยายามท�าให้ชวีติของพวกเธอล�าบาก ทัง้ไม่อนญุาต

ให้ใช้ปืนแบบถกูกฎหมายนอกหน่วยงานเลป แถมใครกต็ามทีพ่กอาวธุโดย

ไม่มีตราต�ารวจก็จะต้องเข้าคุก

ฮอลลี่เลี้ยวหัวมุมถนนโดยคาดว่าจะเห็นหลังพิกซี่ แต่กลับเห็น

เครื่องผสมอัตโนมัติสีเหลืองหนักสิบตันพุ่งเข้ามาหา ดูเหมือนดูดาห์ เดย์

เลิกท�าตัวคาดเดาได้แล้ว

“ดอิาร์วติ!” ฮอลลีส่บถแล้วกระโดดหลบ โรเตอร์ตวัหน้าของเครือ่ง

ผสมอัตโนมัติเขมือบหินปูพื้นลานแล้วพ่นออกมาด้านหลังเป็นแผ่นสวย

สมบูรณ์แบบ

เธอม้วนตัวมาอยู่ในท่าหมอบ เอื้อมมือไปหาปืนนิวตริโน่ซึ่งเคยมี

ติดสะโพกเสมอ แต่กลับเจอเพียงความว่างเปล่า

เครื่องผสมอัตโนมัติเลี้ยวกลับมาเป็นรอบที่สอง มันส่ายและส่ง

เสียงดังเหมือนไดโนเสาร์จักรกล ลูกสูบยักษ์กระแทก ใบมีดของโรเตอร์

ฟาดฟันเหมือนเคียวใส่พื้นผิวใดๆ ที่อยู่ใต้มัน เศษซากถูกโกยใส่ส่วนท้อง

ของเครื่องเพื่อน�าไปผ่านกระบวนการแล้วบีบอัดด้วยแผ่นความร้อน

ท�าให้นึกถึงมัลช์แฮะ ฮอลลี่คิด เรื่องที่ผ่านสมองของคุณตอนชีวิต
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DEMON SURVIVAL TIPS. FIRS

ตกอยู่ในอันตรายนั้นน่าข�าสิ้นดี

เธอรบีถอยหลงัหนเีจ้าเครือ่งผสม มนัใหญ่กจ็รงิแต่ช้าและอุย้อ้าย 

ฮอลลีเ่หลอืบมองขึน้ไปยงัห้องคนขบัและเหน็ดดูาห์ก�าลงับงัคบัเกยีร์อย่าง

เชีย่วชาญ มอืของเขาเคลือ่นทีเ่รว็ไปตามปุม่และคนับงัคบัเพือ่พาเจ้ายกัษ์

โลหะตรงเข้าใส่ฮอลลี่

เกิดความโกลาหลรอบตัว ผู้มาช็อปปิ้งพากันหวีดร้อง แตรฉุกเฉิน

ดังลั่น แต่ฮอลลี่ยังไม่กังวลกับเรื่องนั้น สิ่งส�าคัญอันดับหนึ่งคือรักษาชีวิต

ให้อยู่รอด แม้สถานการณ์นี้น่ากลัวมากในสายตาประชาชนทั่วไป ฮอลลี่

กม็ปีระสบการณ์และผ่านการฝึกฝนกบัเลปมาหลายปี เธอเคยหนรีอดจาก

ศัตรูที่ไวกว่าเครื่องผสมอัตโนมัตินี้มาก

ปรากฏว่าฮอลลีค่ดิผดิ เครือ่งผสมอตัโนมตัเิชือ่งช้าในภาพรวม แต่

มีบางส่วนรวดเร็วราวกับสายฟ้า เช่น แผงกั้นเหล็กสูงสามเมตรจ�านวน

สองแผ่นทีป่ระกบสองข้างโรเตอร์หน้าเพือ่ดกัเศษซากใดๆ ทีอ่าจกระเดน็

จากใบมีดของโรเตอร์

ดดูาห์ เดย์เป็นคนขบัพาหนะทกุชนดิได้ด้วยสญัชาตญาณ เขาเหน็

โอกาสและคว้าไว้ ปล่อยแผงกั้นออกไปโดยไม่สนมาตรการเพื่อความ

ปลอดภยั ป๊ัมแรงดนัสีต่วัท�างานทนัทแีละดดีแผงกัน้เข้าไปปักผนงัสองข้าง

ของฮอลลี่ ฝังลึกเข้าไปในเนื้อหินสิบห้าเซนติเมตร

ความมัน่ใจของฮอลลีเ่หอืดหายลงไปอยู่ในรองเท้าบูต๊ เธอเจอทาง

ตันหนีไปไหนไม่ได้ แถมยังมีใบมีดโค้งนับร้อยเขมือบพื้นอยู่ตรงหน้า

“ปีก” ฮอลลี่พูด แต่มีเพียงชุดเต็มตัวของเลปเท่านั้นท่ีมีปีก เธอ

สละสิทธิ์ที่จะสวมมันไปแล้ว

แผงกั้นท�าหน้าที่กักลมหมุนที่เกิดจากใบมีดแล้วดันกลับเข้าหาตัว 

มันสั่นรุนแรงมาก ฮอลลี่รู้สึกว่ารากฟันสะท้านอยู่ในเหงือก เธอมองเห็น
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T, NEVER STAB A DEMON WITH 

ทุกอย่างซ้อนกันสิบชั้น โลกทั้งใบเหมือนโทรทัศน์ที่สัญญาณไม่ดี ใบมีด

เขมือบหินปูพื้นใต้เท้าอย่างตะกละ ฮอลลี่กระโดดใส่แผงกั้นด้านซ้ายมือ 

แต่มนัทาน�า้มนัหล่อลืน่ไว้อย่างดจีนหาทีย่ดึเกาะไม่ได้ อกีข้างกพ็อกนั ทาง

เดียวที่เหลืออยู่คือตรงไปข้างหน้า ซึ่งก็ไม่อาจนับเป็นทางเลือกได้เพราะ

มีโรเตอร์มรณะรออยู่

ฮอลลี่ตะโกนใส่ดูดาห์ บางทีปากของเธออาจขยับเป็นถ้อยค�าท่ี

ต้องการ เธอไม่แน่ใจนักว่าเขาจะได้ยินเพราะแรงสั่นและเสียงดัง ใบมีด

ยงัคงเคลือ่นเข้ามาหา แต่ละรอบทีห่มนุกก็�าจัดพืน้ใต้เท้าใกล้เข้ามาเรือ่ยๆ 

มรีะยะห่างเหลอือกีไม่มากนกั อกีไม่นานเธอจะเข้าไปอยู่ในเครือ่ง ถกูฉกี

ร่าง ผ่านกลไกแล้วสดุท้ายกอ็อกไปเป็นแผ่นปถูนน ฮอลลี ่ชอร์ตจะได้เป็น

ส่วนหนึ่งของเมืองนี้อย่างแท้จริง

ไม่มีอะไรที่ท�าได้ ไม่มีเลย มัลช์อยู่ไกลเกินกว่าจะมาช่วยทัน มี

โอกาสน้อยนิดที่พลเรือนจะพยายามเล่นงานเครื่องผสมท่ีท�างานผิดปกติ 

ต่อให้พวกนั้นรู้ว่าเธอติดอยู่ระหว่างแผงกั้นก็ตาม

เมื่อใบมีดใกล้เข้ามา ฮอลลี่ก็มองขึ้นไปยังท้องฟ้าที่เป็นภาพฉาย

จากคอมพิวเตอร์ คงดีหากได้ตายบนพื้นผิวโลก ได้สัมผัสความร้อนจาก

ดวงอาทิตย์จริงที่ส่องลงมาบนหน้าผาก คงดีไม่น้อย

จากน้ันโรเตอร์กห็ยดุ ฮอลลีโ่ดนเศษขยะทีย่่อยไปแล้วครึง่หนึง่จาก

ส่วนท้องของเครื่องผสมพ่นใส่ เศษหินสองสามก้อนข่วนผิว แต่ก็บาดเจ็บ

แค่นั้น

เธอเช็ดคราบสกปรกจากใบหน้าแล้วมองขึ้นไป หูลั่นเพราะเสียง

เครื่องจักร น�้าตาไหลจากฝุ่นที่ตกลงมาใส่เหมือนหิมะสกปรก

ดูดาห์มองลงมาจากห้องคนขับ ใบหน้าซีดแต่ดุดัน

“อย่ามายุ่งกับฉัน!” เขาตะโกน เสียงฟังดูแผ่วเบาเมื่อผ่านแก้วหูที่
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HIS OWN SWORD. THIS IS  

บอบช�้าของฮอลลี่

“แค่อย่ามายุ่งกับฉันก็พอ!” 

แล้วเขาก็ไต่ลงบันไดเครื่องหายไป บางทีอาจมุ่งหน้าไปยังที่ซ่อน

ฮอลลี่ยืนพิงแผงกั้นข้างหนึ่ง ให้เวลาตัวเองต้ังสติ ประกาย

เวทมนตร์จิ๋วปรากฏบนแผลหลายแห่งของเธอเพื่อเยียวยา หูลั่น อื้อ และ

บิดไปมาขณะเวทมนตร์รักษาแก้วหูโดยอัตโนมัติ ภายในไม่กี่วินาทีฮอลลี่

ก็ได้ยินเสียงตามปกติ

เธอต้องออกไปจากทีน่ี ่มทีางเดยีวเท่านัน้ ต้องปีนข้ามโรเตอร์และ

ผ่านใบมดี ฮอลลีเ่อานิว้จิม้ใบมดีอนัหนึง่อย่างกล้าๆ กลวัๆ เลอืดหยดเลก็

เอ่อขึน้มาจากแผลตืน้ก่อนจะถกูประกายสฟ้ีาของเวทมนตร์ดดูกลบัเข้าไป 

ใบมดีน้ีอาจตัดเธอเป็นเส้นเหมอืนโบถ้าเหยยีบพลาด คงไม่มเีวทมนตร์ใต้

โลกมากพอจะเย็บเธอกลับเข้าด้วยกันได้อีกครั้ง แต่โรเตอร์เป็นทางออก

ทางเดยีว ไม่อย่างนัน้เธออาจต้องปักหลกัรอทีน่ีจ่นกว่าเลปจะมาถงึ ความ

เสียหายระดับนี้ถือว่าหนักต่อให้ยังมีประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ

ของเลปคุม้ครองอยู ่แต่ในฐานะคนท�างานอสิระเธออาจโดนจบัเข้าคกุไป

สักสองเดือนระหว่างศาลพิจารณาว่าจะปรับเท่าไร

ฮอลลีส่อดนิว้เข้าไประหว่างใบมดีแล้วจบัราวอนับนสดุของโรเตอร์ 

คงเหมอืนปีนบนัไดนัน่แหละ เพยีงแต่เป็นบนัไดทีค่มมากและอนัตรายถงึ

ชีวิต เธอเหยียบราวอันล่างแล้วเหนี่ยวตัวขึ้นไป โรเตอร์ครางและทรุดลง

มาสิบห้าเซนติเมตร ฮอลลี่เกาะไว้แน่น เพราะปลอดภัยกว่าปล่อยมือ ใบ

มดีสัน่อยูห่่างจากแขนขาสองเซนตเิมตรได้ เธอต้องเคลือ่นไหวช้าแต่มัน่คง 

ห้ามพลาดเด็ดขาด

ฮอลลี่ปีนโรเตอร์ขึ้นไปทีละขั้น ใบมีดกรีดเข้าเนื้อไปสองครั้ง แต่

แผลไม่ร้ายแรงและประกายสีฟ้าก็เยียวยาได้อย่างรวดเร็ว หลังจากต้ัง
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THE ULTIMATE INSULT AND WIL

สมาธิอย่างหนักอยู่ครู่หนึ่งที่เหมือนนานชั่วนิรันดร์ ฮอลลี่ก็เหนี่ยวตัวขึ้น

ไปบนฝาครอบเครื่องจักรจนได้ บนนั้นทั้งสกปรกและร้อน แต่อย่างน้อย

ก็ไม่คมไปกว่าลิ้นเซ็นทอร์

“เขาไปทางนั้น” เสียงหนึ่งพูดมาจากพื้น

ฮอลลี่มองลงไปเห็นโนมตัวใหญ่หน้าบึ้งในชุดเคร่ืองแบบเทศบาล

ก�าลังชี้ไปทางถนนคริสตัล

“เขาไปทางนั้น” โนมย�้า “พิกซี่ที่โยนฉันลงจากเครื่องผสมนี่”

ฮอลลีจ้่องเจ้าหน้าทีเ่ทศบาลร่างใหญ่ “พกิซีต่วัเลก็นัน่โยน คณุ ได้

งั้นเหรอ”

โนมเกือบหน้าแดง “ฉันก�าลังจะลงมาอยู่แล้ว หมอนั่นแค่ท�าให ้

เสียศูนย์” ทันใดนั้นเขาก็ลืมเรื่องที่อับอายไปหมดสิ้น “เฮ้! เธอคือพอลลี่

อะไรสักอย่างใช่ไหม พอลลี่ ลิตเติลใช่ไหม ใช่แล้ว ฮีโร่ของเลป”

ฮอลลีปี่นลงทางบนัไดห้องคนขบั “พอลลี ่ลติเตลิ นัน่แหละฉนัเอง”

ฮอลลี่ลงพื้นแล้วออกวิ่งทันที รองเท้าบู๊ตเหยียบไปบนเศษหินจาก

แผ่นปูพื้นที่แตกหัก

“มลัช์” เธอพดู “ดดูาห์ก�าลงัไปทางนาย ระวงัตวัด้วย เขาอนัตราย

กว่าที่คิด”

อันตรายรึ อาจใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ เขาไม่ได้ฆ่าเธอตอนท่ีมีโอกาส  

ดูเหมือนพิกซี่ตนนี้ไม่ใช่ฆาตกร

ผลงานของดูดาห์กับเครื่องผสมอัตโนมัติก่อให้เกิดความวุ่นวาย

อย่างหนักในลานแห่งนั้น ต�ารวจจราจรซึ่งแฟรี่ทั่วไปเรียกว่าวีลี่ย์หลั่งไหล

เข้ามา ส่วนพลเรือนก็หลั่งไหลออกไป ฮอลลี่นับจักรยานแม่เหล็กและรถ

สายตรวจของหน่วยจราจรเลปได้อย่างน้อยหกคัน เธอก้มหน้าก้มตาไว้

เมื่อหนึ่งในต�ารวจจราจรกระโดดลงจากจักรยานแล้วคว้าไหล่เธอ
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L RESULT IN A VENDETTA THA

“คุณเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นหรือเปล่า สาวน้อย”

สาวน้อยเหรอ ฮอลลี่นึกอยากบิดมือบนไหล่แล้วพลิกตัวทุ่มหมอนี่

ใส่ถงัขยะรีไซเคลิใบทีอ่ยู่ใกล้ๆ แต่นี่ไม่ใช่เวลาแผลงฤทธิ ์เธอต้องเบีย่งเบน

ความสนใจของเขา

“โอ้! ขอบคุณสวรรค์ที่คุณมาถึงแล้ว คุณต�ารวจ” เธอบีบเสียงให้

สูงขึ้นมาหนึ่งระดับเป็นอย่างน้อย “ทางนั้นค่ะ ข้างเครื่องผสมอัตโนมัติ

นั่น เลือดเต็มไปหมดเลย”

“เลือด!” วีลี่ย์ร้อง ดีใจที่ได้ยินเช่นนั้น “เต็มไปหมดเลยเหรอ”

“เต็มไปหมดเลยค่ะ”

ต�ารวจจราจรผู้นั้นปล่อยมือจากไหล่ฮอลลี่ “ขอบคุณนะสาวน้อย 

ฉันจะจัดการต่อไปเอง”

เขาเดนิอย่างมุง่มัน่ไปทางเครือ่งผสมอตัโนมตั ิจากนัน้กห็นักลบัมา

“โทษทีนะสาวน้อย” เขาพูด ประกายความทรงจ�ารางๆ ปรากฏใน

ดวงตา “เรารู้จักกันหรือเปล่า”

แต่เอลฟ์ผู้สวมฮู้ดหายไปแล้ว

ช่างเถอะ วีลี่ย์คิด ดูเลือดเต็มไปหมดดีกว่า

ฮอลลีว่ิง่ไปทางถนนครสิตลั แม้มัน่ใจว่าไม่จ�าเป็นต้องรบีร้อนกต็าม 

ดูดาห์อาจไม่สบายใจที่มีผู้ไล่ตามจนไม่ยอมเปิดเผยท่ีซ่อน หรือมัลช์อาจ

จับเขาได้ ไม่ว่าทางใดก็พ้นมือเธอไปแล้ว อีกครั้งที่เธอนึกเสียดายกอง

หนุนของเลป ถ้าเป็นสมัยยังท�างานในหน่วยลาดตระเวน ก็แค่ออกค�าสั่ง

อย่างรวดเร็วใส่ไมโครโฟนที่หมวกเกราะ แล้วถนนทุกสายในบริเวณนั้น

ก็จะถูกปิดทันที

เธออ้อมหุน่ยนต์ท�าความสะอาดพืน้แล้วเลีย้วเข้าถนนครสิตลั ถนน

สายแคบนี้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าของแหล่งช็อปปิ้งหลัก หลักๆ เป็นจุด
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T COULD GO ON FOR GENERATI 

ขนส่งสินค้า ส่วนที่เหลือให้เช่าเก็บของ ฮอลลี่ประหลาดใจที่เจอดูดาห ์

อยู่ข้างหน้าเธอพอดี ก�าลังค้นกระเป๋า น่าจะหาชิปเพ่ือเปิดประตูห้อง  

บางอย่างต้องรั้งเขาไว้สักนาทีหนึ่ง บางทีเขาอาจหลบวีลี่ย์อยู่หลังลัง  

ไม่ว่าอย่างไรเธอก็มีโอกาสจับเขาอีกครั้ง

ดูดาห์เงยหน้าขึ้น ทั้งหมดที่ฮอลลี่ท�าได้คือโบกมือ

“อรุณสวัสดิ์” เธอว่า

ดูดาห์เขย่าก�าปั้นเล็กใส่เธอ “เธอไม่มีอะไรท�าดีกว่านี้หรือไง ฉันก็

แค่ลักลอบค้าปลาไม่กี่ตัวเองนะ”

ค�าถามนีบ้าดใจฮอลลีอ่ย่างหนกั นีเ่ป็นวธิดีทีีส่ดุในการช่วยประชาชน

แฟรีจ่รงิหรอื ผูบ้งัคบัการรู้ตต้องการให้เธอแสดงศกัยภาพมากกว่านี้ใช่ไหม 

ในช่วงไม่กีเ่ดอืนทีผ่่านมาเธอเปลีย่นจากการปฏบิตัหิน้าทีส่�าคญับนผวิโลก

มาไล่ล่าพ่อค้าลักลอบค้าปลาในตรอกหลังอาคาร ช่างตกต�่าเสียจริง

เธอยกมือให้ดูดาห์เห็น “ฉันไม่อยากให้นายบาดเจ็บ ช่วยยืนนิ่งๆ 

ไว้นะ”

ดูดาห์หัวเราะเบาๆ “บาดเจ็บ เพราะเธอน่ะรึ ไม่น่าเป็นไปได้นะ”

“ไม่ใช่” ฮอลลี่พูด “ไม่ใช่เพราะฉัน แต่เพราะเขาต่างหาก” เธอชี้

ไปยังหย่อมโคลนใต้เท้าดูดาห์

“เขาไหน” ดดูาห์ก้มมองอย่างหวาดระแวง สงสยัว่าอาจเป็นกบัดกั 

เขาคิดถูกแล้ว พื้นใต้เท้ามีเสียงฟู่ๆ แผ่วเบาเมื่อพื้นผิวโลกสั่นและเด้ง

“อะไรน่ะ” ดูดาห์พูดพลางยกขาข้างหนึ่งขึ้น เขาคงก้าวออกจาก

พื้นตรงนั้นแล้วถ้ามีเวลา แต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นเกิดเร็วมาก

พืน้ไม่ได้แค่ถล่ม แต่ถกูดดูจากใต้ร่างดดูาห์พร้อมเสยีงสวาปามน่า

รังเกียจ ฟันวงใหญ่กัดทะลุพื้นดินตามด้วยปากใหญ่แล้วก็คนแคระที่เป็น

เจ้าของปาก เขาพุง่ขึน้จากพืน้เหมอืนปลาโลมากระโดด ไม่ต้องสงสยัเลย
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ONS. IT IS FINE TO STAB  

ว่าได้แรงส่งจากแก๊สที่ก้น ฟันงับดูดาห์เอาไว้ทั้งตัวให้โผล่ขึ้นมาแค่คอ

ไม่ต้องสงสัยว่านี่คือมัลช์ ดิกกัมส์ เขากลับลงไปในอุโมงค์และ 

พาพิกซี่ผู้โชคร้ายไปด้วย คงต้องบอกว่าดูดาห์ดูไม่ค่อยหย่ิงเท่าเมื่อครู ่

ก่อนแล้ว

“ค-คนแคระ” เขาพูดตะกุกตะกัก “ฉันนึกว่าพวกนายไม่ชอบ

กฎหมาย”

“ปกติก็ไม่ชอบหรอก แต่มัลช์เป็นข้อยกเว้น นายคงไม่ว่าอะไรนะ

ที่เขาไม่ตอบเอง เขาอาจกัดหัวนายหลุดโดยไม่ตั้งใจก็ได้”

อยู่ๆ ดูดาห์ก็เริ่มบิดตัวไปมา “เขาท�าอะไรน่ะ”

“ฉันคิดว่าเขาก�าลังเลียนาย น�้าลายคนแคระจะแข็งตัวเมื่อโดน

อากาศ ทนัททีีเ่ขาอ้าปาก นายกจ็ะโดนห่อหุม้ตวัแน่นหนาเหมอืนลกูไก่ใน

ไข่”

มลัช์ขยบิตาให้ฮอลลี ่ตอนนีเ้ขาโอ้อวดได้ดทีีส่ดุแค่นี ้แต่ฮอลลีรู่ว่้า

เขาจะโม้เรื่องความสามารถของตัวเองไปอีกหลายวัน

คนแคระขุดอุโมงค์ได้หลายกิโลเมตร คนแคระมีก้นพลังไอพ่น  

คนแคระผลิตน�้าลายที่แข็งเหมือนหินได้ชั่วโมงละสองลิตร แล้วเธอท�า

อะไรได้บ้าง นอกจากมีใบหน้าโด่งดังที่ท�าให้เสียเรื่องอยู่เรื่อย

ฮอลลี่ก้มลงมองในรู ปลายรองเท้าบู๊ตข้างหนึ่งเกี่ยวไว้เหนือขอบ

หลุม “โอเคหุ้นส่วน นายท�าได้ดีมาก ทีนี้จะช่วยพ่นผู้ร้ายหนีคดีออกมาได้

หรือยัง”

มลัช์ยนิดที�าตาม เขาพ่นดดูาห์ขึน้ไปบนพืน้ผวิถนน จากนัน้กไ็ต่ขึน้

มาบ้างพลางใส่ขากรรไกรเข้าที่

“น่ารังเกียจสิ้นดี” ดูดาห์คร�่าครวญ ขณะน�้าลายอันร้ายกาจแข็ง

ตัวตามแขนขา “แถมเหม็นด้วย”
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A DEMON WITH YOUR SWORD 

“เฮ้!” มัลช์พูดอย่างเจ็บใจ “กลิ่นไม่ใช่ความผิดของฉันนะ ถ้านาย

เช่าที่เก็บของบนถนนที่สะอาดกว่านี้…”

“งั้นหรือไอ้ตัวเหม็น ฉันคิดกับแกแบบนี้ไงล่ะ” ดูดาห์พยายามท�า

สญัลกัษณ์สาปแช่งแบบพกิซี ่แต่โชคดทีีน่�า้ลายบนแขนของเขาแขง็ตวัก่อน

จะท�าส�าเร็จ

“โอเค พวกนายทั้งคู่น่ะ พอได้แล้ว” ฮอลลี่พูด “เรามีเวลาสามสิบ

นาทีเพื่อพาเพื่อนตัวเล็กไปส่งเลปก่อนน�้าลายจะคลายตัว”

มลัช์มองข้ามไหล่ไปยงัหวัถนน เขาหน้าซดีทนัทภีายใต้โคลนเปียก

ที่เคลือบอยู่ ขนเคราก็ขยับไปมาอย่างไม่สบายใจ

“รูอ้ะไรไหม หุน้ส่วน” เขาพดู “ฉนัคดิว่าสามสบินาทนีัน่คงไม่จ�าเป็น

แล้วละ”

ฮอลลีห่นัหลงัให้นกัโทษ มเีอลฟ์คร่ึงโหลปิดทางเข้าออกถนนเส้นนี ้

อยู ่พวกนีค้อืเจ้าหน้าทีเ่ลปหรอือะไรทีค่ล้ายมาก สวมเสือ้ผ้าธรรมดาไม่มี

สญัลกัษณ์หรอืตราอะไรเลย แต่กเ็ป็นเจ้าหน้าทีแ่น่ๆ อาวธุหนกัทีป่ระคอง

อยู่ในอ้อมแขนยืนยันได้ ฮอลลี่สังเกตด้วยความโล่งอกอยู่บ้างว่าไม่มีปืน

กระบอกไหนเล็งมาที่เธอหรือมัลช์

หนึ่งในเอลฟ์เหล่านั้นก้าวมาข้างหน้าพลางเปิดกะบังหน้าหมวก

เกราะ

“สวัสดีฮอลลี่” เธอพูด “เราตามหาเธอมาตลอดช่วงเช้า สบายดี

ไหม”

ฮอลลีก่ลัน้เสยีงถอนใจด้วยความโล่งอก ผูบ้งัคบัการกองทพัอากาศ 

วินญายานั่นเอง เธอเป็นผู้สนับสนุนฮอลลี่และจูเลียส รู้ตมาแสนนาน  

วินญายาเป็นผู้แผ้วถางเส้นทางให้ผู้หญิงได้เข้ากองทัพ ในอาชีพการ

ท�างานห้าร้อยปี เธอเคยท�ามาแล้วทกุอย่างตัง้แต่น�าทมีกูค้นืไปยงัด้านมดื
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HE WILL CONGRATULATE YOU F

ของดวงจันทร์จนถึงสนับสนุนการลงคะแนนอย่างเสรีในสภาแฟร่ี นอก

เหนือจากนั้นเธอยังเป็นครูสอนการบินของฮอลลี่ในสถาบันฝึกนักบินอีก

ด้วย

“สบายดีค่ะผู้บังคับการ” ฮอลลี่บอก

วินญายาพยักหน้าไปทางก้อนน�้าลายที่ก�าลังแข็งตัว 

“งานยุ่งสินะ”

“ใช่ค่ะ นั่นคือดูดาห์ เดย์ ผู้ลักลอบค้าปลา นับเป็นผลงานที่ดี”

ผู้บังคับการขมวดคิ้ว “เธอจะต้องปล่อยเขาไปแล้วละฮอลลี่ เรามี

งานใหญ่กว่านี้ที่ต้องไปท�า”

ฮอลลี่ยกเท้าเหยียบดูดาห์ไว้ เธอลังเลไม่อยากท�าเร่ืองล�าบากยุ่ง

ยากเพื่อเลป แม้เป็นการท�าเพื่อผู้บังคับการกองทัพอากาศวินญายาที่

ปลอมตัวมาก็ตาม

“งานแบบไหนคะ”

วินญายาขมวดคิ้วหนักขึ้นจนเกิดรอยย่นกลางหน้าผาก 

“เอาไว้คุยกันในรถได้ไหมผู้กอง เจ้าหน้าที่ทั่วไปก�าลังจะมาแล้ว” 

ผูก้องร ึวนิญายาเรยีกเธอด้วยต�าแหน่งเดมิ เกดิอะไรขึน้กนัแน่ ถ้า

เจ้าหน้าที่ทั่วไปหมายถึงเลป แล้วแฟรี่พวกนี้เป็นใครกัน

“ฉนัไม่ไว้ใจกองทพัมากเท่าทีเ่คยแล้วค่ะผูบ้งัคบัการ คณุต้องบอก

อะไรให้ฉันรู้บ้างนะคะก่อนเราจะไปไหนกัน”

วินญายาถอนใจ “ก่อนอื่นนะผู้กอง เราไม่ใช่กองทัพ ถึงยังไงก็

ไม่ใช่ในแบบที่เธอคิด ประการที่สองเธออยากให้ฉันบอกอะไรสักอย่าง 

ใช่ไหม ฉันจะบอกสองค�า สนใจจะเดาไหมว่าคืออะไร”

ฮอลลี่รู้ทันทีโดยไม่ต้องมีใครบอก

“อาร์ทิมิส ฟาวล์” เธอกระซิบ



โอเว่น โคลเฟอร์   45

OR MANAGING THAT– BUT ONL

“ถกูต้อง” วนิญายายนืยนั “อาร์ทมิสิ ฟาวล์ เอาละ เธอกบัหุน้ส่วน

พร้อมจะไปกับเราหรือยัง”

“คุณจอดรถไว้ที่ไหนคะ” ฮอลลี่ถาม

วินญายากับหน่วยลึกลับของเธอดูเหมือนมีงบประมาณมากโข 

นอกจากอาวุธจะทันสมัยสุดขีดแล้ว ยานพาหนะยังเหนือล�้ากว่าท่ีเลปใช้

ตามปกติอีกด้วย ภายในไม่กี่วินาทีหลังจากขูดน�้าลายออกจากตัวดูดาห์ 

เดย์แล้วใส่อุปกรณ์ติดตามตัวไว้ในรองเท้าบู๊ตของเขาแล้ว ฮอลลี่กับมัลช์

กน็ัง่คาดเขม็ขดัอยูบ่นเบาะแสนสบายทีต่อนหลงัของพาหนะตดิเกราะคนั

ยาว พวกเธอไม่ใช่นกัโทษเสยีทเีดยีว แต่ฮอลลีอ่ดไม่ได้ทีจ่ะรูส้กึว่าสญูเสยี

อ�านาจควบคุมชะตากรรมของตัวเองไปแล้ว

วนิญายาถอดหมวกเกราะแล้วสะบดัผมสเีงนิยาว ฮอลลีป่ระหลาด

ใจ

ผูบ้งัคับการยิม้ “เธอชอบสนีี้ไหม ฉนัเบือ่ทีต้่องคอยย้อมมนัเตม็ท”ี 

“ชอบค่ะ เหมาะกับคุณดี”

มลัช์ยกนิว้ขึน้ “ขอโทษทีต้่องขดัจงัหวะการคยุเรือ่งความสวยความ

งามนะ แต่พวกคุณเป็นใคร ไม่ใช่เลปแน่ กล้าพนันด้วยผ้าปิดก้นเลยเอ้า”

วินญายาหมุนตัวมาเผชิญหน้าคนแคระ “เธอรู้เรื่องดีม่อนมากแค่

ไหน”

มัลช์ส�ารวจตู้แช่ในรถแล้วดีใจเมื่อเจอไก่ตุ๋นกับเบียร์ลูกต�าแย เขา

เอาออกมาทั้งคู่

“ดีม่อนเหรอ ไม่มากหรอก ไม่เคยเจอด้วยซ�้า”

“แล้วเธอล่ะ ฮอลลี่ จ�าอะไรจากโรงเรียนได้บ้างไหม”

ฮอลลี่ตื่นเต้น บทสนทนานี้จะไปลงเอยที่ไหนกัน นี่คือการทดสอบ
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Y POOR WARRIORS LOSE THEIR  

บางอย่างใช่ไหม เธอนึกย้อนไปถึงชั้นเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในสถาบัน

ฝึกต�ารวจ

“ดม่ีอน ตระกลูทีแ่ปดของแฟรี ่ เมือ่หมืน่ปีก่อนหลงัยทุธการทาลที 

พวกนั้นปฏิเสธไม่ยอมย้ายลงใต้ดิน แต่เลือกที่จะยกเกาะของตัวเองออก

ไปนอกกาลเวลาแล้วแยกไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นตามล�าพัง”

วินญายาพยักหน้า “ดีมาก  พวกนั้นรวบรวมจอมเวทมาร่ายคาถา

กาลเวลาเหนือเกาะไฮบราส”

“ทัง้หมดหายไปจากพืน้ผวิโลก” มลัช์ท่องจากความทรงจ�า “นบัแต่

นั้นก็ไม่มีใครเห็นดีม่อนอีกเลย”

“ไม่จรงิเสยีทเีดยีว มอียูส่องสามตนโผล่มาให้เหน็ในรอบหลายร้อย

ปีที่ผ่านมา อันที่จริงเคยโผล่มาครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ด้วย เดาซิว่าใคร

ไปรอเจออยู่”

“อาร์ทิมิส” ฮอลลี่และมัลช์ตอบพร้อมกัน

“ถูกต้อง เขาท�านายสิ่งที่เราท�านายไม่ได้ด้วยวิธีใดก็สุดรู้ เรารู้แค่

ว่าตอนไหน แต่สถานที่พลาดไกลไปหลายเมตร”

ฮอลลี่นั่งโน้มตัวมาข้างหน้า รู้สึกสนใจ เหมือนกลับเข้ามาอยู่ใน

เกมอีกครั้ง

“เราถ่ายภาพอาร์ทิมิสไว้ได้ไหมคะ”

“ไม่ได้เสียทีเดียว” วินญายาตอบเป็นปริศนา “ถ้าเธอไม่ว่าอะไร 

ฉันจะขอให้ผู้ที่เหมาะสมกว่าเป็นผู้อธิบาย เขารออยู่ท่ีฐานปฏิบัติการ”  

จากนั้นวินญายาก็ไม่ยอมพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อีก น่าหงุดหงิดชะมัด

มัลช์ไม่มีความอดทนมากนัก

“อะไร เธอจะงีบหรือไง ไม่เอาน่าวินญายา บอกเราซิว่าอาร์ตี้น้อย

ท�าอะไร”
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SWORDS AND THEN GET STAB

วนิญายาไม่คล้อยตาม “ใจเยน็ๆ มสิเตอร์ดกิกมัส์ ดืม่เบยีร์ลกูต�าแย

อีกสิ หรือน�้าแร่ก็ได้” ผู้บังคับการหยิบขวดสองขวดจากตู้แช่แล้วยื่นขวด

หนึ่งให้มัลช์

มัลช์อ่านฉลาก “เดอริเอ้รึ ไม่ละ คุณรู้หรือเปล่าว่าพวกเขาท�าน�้า

ให้เป็นฟองได้ยังไง” 

ปากของวินญายาบิดเหมือนรอยยิ้มเลือนราง “ฉันคิดว่ามันมีแก๊ส

ตามธรรมชาตินะ”

“ใช่ ฉันเองก็เคยคิดแบบนั้นจนได้ท�างานใช้โทษท่ีโรงงานเดอริเอ้ 

พวกนัน้จ้างคนแคระทัง้หมดในเดอะดปีส์ แล้วบงัคบัให้ลงชือ่ในสญัญาว่า

จะไม่เปิดเผยความลับ”

วนิญายาสนใจขึน้มาทนัท ี“เล่าต่อไปส ิบอกฉนัท ีพวกนัน้ท�าน�า้ให้

เป็นฟองได้ยังไง”

มัลช์เคาะจมูก “บอกไม่ได้หรอก เดี๋ยวผิดสัญญา ทั้งหมดที่บอก

ได้คือมันเกี่ยวข้องกับถังน�้าใบใหญ่และคนแคระจ�านวนมากที่ใช้…เอ่อ” 

มัลช์ชี้ไปที่ก้นตัวเอง “…ความสามารถตามธรรมชาติของเรา”

วินญายาวางขวดน�้าแร่ด้วยท่าทีแขยง

ขณะฮอลลีน่ัง่เอนหลงัอยูบ่นเก้าอีเ้จลแสนสบาย เพลดิเพลนิไปกบั

นิทานโกหกอกีเรือ่งของมลัช์ ความคดิหนึง่กส็ะกดิใจ เธอนกึได้ว่าผูบ้งัคบั-

การวินญายาเลี่ยงไม่ตอบค�าถามแรกของคนแคระ พวกนี้เป็นใครกันแน่

สิบนาทีต่อมาก็ได้ค�าตอบ

“ขอต้อนรับสู่ศูนย์บัญชาการหน่วยแปด” วินญายาพูด “ยกโทษ

ให้ฉนัด้วยทีท่�าตวัเหมอืนโอ้อวด เราไม่ค่อยมโีอกาสท�าให้คน ทึง่ บ่อยนกั”

ฮอลลี่ไม่ ทึง่ นกั พวกเธอเข้ามาในอาคารจอดรถหลายชัน้ห่างจาก
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BED WITH THEM. IF THE OPPO

กรมต�ารวจหลายช่วงถนน พาหนะหุ้มเกราะคันยาวแล่นตามลูกศรโค้งท่ี

พาขึ้นไปชั้นเจ็ดซึ่งเป็นชั้นบนสุดใต้เพดานแตกๆ คนขับจอดรถในบริเวณ

ที่มืดและเข้าถึงยากที่สุด จากนั้นก็ดับเครื่อง

ทั้งหมดนั่งอยู่ในความมืดอับชื้นหลายนาที ฟังเสียงน�้าหยดจาก

หินย้อยลงมาบนหลังคา

“ว้าว!” มัลช์ร้อง “ไม่อยากเชื่อเลย ฉันเดาว่าหน่วยงานนี้คงใช้เงิน

ไปกับรถหมดแล้วสินะ”

วินญายายิ้ม “รอดูไปก่อนเถอะ”

คนขับสแกนบริเวณใกล้เคียงอย่างรวดเร็วด้วยเครื่องบนหน้าปัด

แต่ไม่พบอะไร จากนั้นเขาก็หยิบรีโมตอินฟราเรดจากหน้าปัดมากดส่ง

สัญญาณผ่านหลังคาพลาสติกใสไปยังหินเหนือศีรษะ

“ก็แค่หินรีโมต” มัลช์พูดด้วยเสียงไร้อารมณ์ ดีใจที่ได้มีโอกาส

พูดจาเหน็บแนมผู้อื่น

วนิญายาไม่ตอบ ไม่จ�าเป็นต้องตอบ สิง่ทีเ่กดิขึน้หลงัจากนัน้ปิดปาก 

มลัช์ได้เอง พืน้ทีจ่อดรถยกขึน้ด้วยระบบไฮดรอลกิ ดนัรถขึน้ไปหาหนิด้าน

บน หนิไม่เคลือ่นหน ีฮอลลีม่ัน่ใจว่าเมือ่หนิปะทะโลหะ ฝ่ายทีช่นะกค็อืหนิ 

แน่นอนว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยสักนิดที่วินญายาพาพวกเธอมาที่นี่เพื่อ

อดักระแทกหนิให้ตายกนัหมด แต่เธอไม่มเีวลาคดิเรือ่งนี้ในช่วงเสีย้ววนิาที

ก่อนยานพาหนะคันยาวปะทะหินแข็งที่ไร้ความปรานี

ความจริงหินนั่นไม่แข็งและไม่ไร้ความปรานี มันเป็นแค่ภาพ

ดจิติอล พวกเธอผ่านทะลมุนัขึน้ไปยงัทีจ่อดรถซึง่เลก็กว่าและสร้างอยู่ใน

หิน

“ภาพสามมิติ” ฮอลลี่กระซิบ

วินญายาขยิบตาให้มัลช์ “ก็แค่หินรีโมต” เธอพูด จากนั้นก็เปิด
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RTUNITY ARISES, GIVE IT A MI

ประตูหลังแล้วก้าวออกไปยังระเบียงทางเดินติดเครื่องปรับอากาศ

“ศูนย์บัญชาการทั้งหมดสร้างอยู่ในหิน อันท่ีจริงถ�้าส่วนใหญ่เป็น

ของเดิมที่มีอยู่แล้ว เราเพียงแต่เจาะเพิ่มตรงมุมนั้นมุมนี้ ขอโทษที่ต้อง

ท�าตัวลึกลับแบบนี้ แต่เป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องปิดบังไม่ให้ใครรู้ว่าเราท�า

อะไรที่หน่วยแปด”

ฮอลลี่ตามผู้บังคับการเข้าประตูอัตโนมัติแล้วเดินไปตามระเบียง

ทางเดินวาววับ มีเซ็นเซอร์และกล้องทุกสองสามก้าว ฮอลลี่รู้ว่ามีการ 

ตรวจสอบตวัตนของเธออย่างน้อยสบิกว่ารอบก่อนถงึประตเูหลก็สดุปลาย

โถงทางเดิน

วินญายายื่นมือเข้าไปในแผ่นโลหะเหลวตรงกลางประตู

“โลหะเทียมน่ะ” เธออธิบายพลางดึงมือออก “เต็มไปด้วยนาโน

เซ็นเซอร์ ไม่มีทางหลอกประตูบานนี้ได้เลย นาโนเซ็นเซอร์อ่านทุกอย่าง

จากลายมือของฉันไปจนถึงดีเอ็นเอ ต่อให้มีใครตัดมือฉันมาใส่ตรงนี้ 

เซ็นเซอร์ก็จะตรวจพบว่าไม่มีค่าชีพจร”

ฮอลลี่กอดอก “ความหวาดระแวงมากมายขนาดนี้รวมกันอยู่ใน 

ที่เดียว ฉันพอจะเดาได้แล้วว่าที่ปรึกษาด้านเทคนิคของคุณคือใคร”

ประตูเปิดเสียงดังหวืด แล้วผู้ที่ยืนอยู่อีกฟากก็คือผู้ที่ฮอลลี่คาดไว้

“โฟลี่” เธอพูดด้วยน�้าเสียงรักใคร่ พลางก้าวเข้าไปกอดเจ้า 

เซ็นทอร์

โฟลี่กอดเธออย่างอบอุ่น พลางกระทืบกีบเท้าหลังด้วยความดีใจ

“ฮอลลี”่ เขาพดูพลางจบัไหล่เธอไว้แล้วถอยออกมามอง “เธอเป็น

ยังไงบ้าง”

“ยุ่งน่าดู” ฮอลลี่ตอบ

โฟลี่ขมวดคิ้ว “เธอดูผอมไปนะ”
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SS. SECOND. DEMONS HAVE A P

“ไม่น่าเชื่อว่านายก็เหมือนกัน” ฮอลลี่หัวเราะ

โฟลี่ผอมลงไปเล็กน้อยหลังจากเจอกันครั้งหลังสุด แถมขนยัง 

มันขลับและผ่านการหวีมาอย่างดี

ฮอลลี่แตะสีข้างของเขา “อืม…” เธอท�าเสียงเหมือนร�าพึง “นาย

ใช้ครมีนวดด้วย แถมยงัไม่สวมหมวกฟอยล์ป้องกนัคลืน่สมองอกีต่างหาก 

อย่าบอกนะว่าแอบไปปิ๊งสาวเซ็นทอร์ที่ไหน”

โฟลี่หน้าแดงจริงๆ “เพิ่งเริ่มเอง แต่ฉันก็มีความหวังอยู่นะ”

ห้องนี้มีอุปกรณ์ไฟฟ้าทันสมัยอัดแน่นจากพื้นจดเพดาน อันที่จริง

บางส่วนฝังอยู่บนพื้นและเพดานด้วยซ�้า รวมถึงหน้าจอแก๊สและท้องฟ้า

จ�าลองเหนือศีรษะที่เหมือนจริงอย่างไม่น่าเชื่อ

โฟลีด่ภููมใิจในสิง่ทีค่ดิค้นขึน้มามาก “หน่วยแปดมงีบประมาณ ฉนั

ได้ใช้ของดีที่สุดทุกอย่างเลย”

“แล้วงานเก่าของนายล่ะ”

เจ้าเซน็ทอร์ขมวดคิว้ “ฉนัพยายามท�างานกบัซลูแล้วนะ แต่กไ็ม่ได้

เรื่องได้ราว เขาท�าลายทุกอย่างที่ผู้การรู้ตสร้างไว้ หน่วยแปดแอบติดต่อ

ฉันแบบลับๆ ตอนไปร่วมงานเดตด่วนช่วงสุดสัปดาห์ พวกเขายื่นข้อเสนอ

แล้วฉันก็ตอบตกลง แฟรี่ที่นี่รักฉัน ยังไม่ต้องพูดถึงเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น 

มากโขด้วย”

มัลช์เดินส�ารวจรอบห้องอย่างอยากรู้อยากเห็น เขาหงุดหงิดเมื่อ

ไม่เจอเศษอาหารสักชิ้น

“เงินเดือนที่ว่าคงไม่ได้ใช้ซื้อแกงหนูนาเลยสินะ” 

โฟลี่เลิกคิ้วข้างหนึ่งมองคนแคระผู้ยังคงมีเศษดินจากอุโมงค์เกาะ

ตามตัว

“ไม่ แต่เรามีห้องอาบน�้า นายรู้ใช่ไหมว่าห้องอาบน�้าคืออะไร  
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RETTY COMPREHENSIVE SYSTEM O

ดิกกัมส์”

ขนเคราของมัลช์ลุกชัน “รู้สิ แถมยังรู้ด้วยว่าลาหน้าตาเป็นยังไง”

ฮอลลี่ก้าวมาขวางระหว่างทั้งสอง “โอเค พวกนายสองคน ไม่เห็น

จ�าเป็นต้องทะเลาะกันเลยนี่ ช่วยกลั้นใจไม่ต่อปากต่อค�ากันสักพักได้ไหม 

จนกว่าเราจะรู้ว่าอยู่ไหนและมาที่นี่ท�าไม” 

มัลช์ย่อตัวลงนั่งบนเก้าอี้ยาวสีครีมอย่างร่าเริง รู้ตัวดีว่าคราบดิน

ตามตัวจะเปื้อนเก้าอี้ ฮอลลี่นั่งลงข้างเขาแต่ไม่ใกล้มาก

โฟลี่เปิดหน้าจอติดผนัง จากนั้นก็แตะมันเบาๆ ให้เปิดโปรแกรมที่

เขาต้องการ

“ฉนัชอบหน้าจอแก๊สรุน่ใหม่นีจ่งั” เขาหวัเราะเบาๆ “พลัส์ไฟฟ้าให้

ความร้อนกับอนุภาคจนมีอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ท�าให้ก๊าซเปลี่ยนเป็นสี

ต่างๆ จนออกมาเป็นภาพ แน่นอนว่ามนัซบัซ้อนกว่านัน้แต่ฉนัพยายามพดู

ให้เข้าใจง่ายเพื่อนายนักโทษ”

“ฉันพ้นผิดแล้วโว้ย!” มัลช์แย้ง “อย่างที่นายก็รู้ดี”

“เลปถอนฟ้องต่างหาก” โฟลี่อธิบาย “นายไม่ได้พ้นผิด มัน 

แตกต่างกันอยู่บ้างนะ”

“ใช่ เหมือนเซ็นทอร์กับลาที่แตกต่างกันอยู่บ้าง”

ฮอลลี่ถอนใจ เกือบจะเหมือนสมัยก่อนแล้ว โฟลี่เคยเป็นที่ปรึกษา

ด้านเทคนิคของเลปผู้ช่วยเหลือเธอในปฏิบัติการหลายต่อหลายคร้ัง  

ส่วนมัลช์เป็นผู้ช่วยแบบไม่เต็มใจ คนทั่วไปคงไม่อยากเชื่อว่าคนแคระกับ

เซน็ทอร์คู่น้ีเป็นเพือ่นกนั เธอคดิว่าการต่อปากต่อค�าทีน่่าร�าคาญเป็นวธิทีี่

เพศชายทุกสายพันธุ์แสดงความรักต่อกัน

ภาพดีม่อนขนาดเท่าตัวจริงปรากฏบนหน้าจอ ตาหรี่เล็ก ปลายหู

มีหนามแหลม
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F SIGN LANGUAGE IN WHICH B

มัลช์สะดุ้ง “ดิอาร์วิต!”

“ใจเยน็ๆ” โฟลีบ่อก “แค่ภาพทีค่อมพวิเตอร์สร้างขึน้น่ะ แต่กเ็ข้าใจ

ได้นะเพราะคุณภาพสูงอยู่” เจ้าเซ็นทอร์ขยายส่วนหน้าจนเต็มจอ

“ดีม่อนเพศชายที่โตเต็มตัว หลังวาร์ป”

“หลังวาร์ปรึ”

“ใช่ ฮอลลี ่ดม่ีอนไม่ได้เตบิโตเหมอืนแฟรีอ่ืน่ พวกนีเ้กดิมามรีปูร่าง

หน้าตาค่อนข้างน่ารักน่ากอด จนกระทั่งถึงวัยรุ่นเมื่อร่างกายเกิดการ 

หดเกรง็อย่างรนุแรงและเจ็บปวดหรอืทีเ่รยีกว่าวาร์ป หลงัจากผ่านไปแปด

หรือสิบชั่วโมงก็จะโผล่จากดักแด้ที่เป็นเมือกสารอาหารแล้วกลายเป็น 

ดม่ีอนเตม็ตวั ก่อนหน้านัน้เป็นแค่อมิป์ แต่ถ้าเป็นจอมเวทกจ็ะไม่วาร์ปเลย 

เวทมนตร์จะเบ่งบานแทน ฉนัไม่อจิฉาพวกนัน้สกันดิ แทนทีจ่ะเป็นสวิหรอื

อารมณ์แปรปรวน จอมเวทวยัรุ่นจะมสีายฟ้าพุง่จากนิว้ นัน่คอืถ้าโชคดนีะ”

“ถ้าโชคร้ายจะพุ่งออกทางไหนล่ะ แล้วท�าไมเราต้องสนใจเร่ือง 

พวกนี้ด้วย” มัลช์ถามตัดบท

“เราต้องสนใจเพราะดม่ีอนตนหนึง่เพิง่โผล่มาในยโุรป แถมมผีูต้ดั

หน้าเราไปเจอก่อนด้วย”

“เรากไ็ด้ยนิมาอย่างนัน้ พวกดม่ีอนกลบัมาจากไฮบราสแล้วหรอืไง”

“ก็อาจใช่นะฮอลลี่” โฟลี่แตะหน้าจอให้แยกเป็นจอเล็กๆ มีภาพ 

ดม่ีอนปรากฏอยูท่กุจอ “ดม่ีอนพวกนีโ้ผล่มาชัว่ครู่ในช่วงห้าร้อยปีทีผ่่านมา 

โชคดีที่ไม่มีตนไหนอยู่นานพอจะโดนพวกขี้โคลนจับได้” โฟลี่เน้นไปยัง

ภาพที่สี่ “ผู้ที่เคยท�างานนี้ก่อนหน้าฉันจับหมอนี่ได้นานสิบสองชั่วโมง  

ตอนนั้นเขาพกเหรียญตราเงินติดตัวและเป็นคืนจันทร์เต็มดวง”

“ต้องเป็นช่วงเวลาพิเศษแน่เลย” มัลช์พูด

โฟลีถ่อนใจ “นายไม่ได้เรยีนรูอ้ะไรจากโรงเรยีนเลยหรอืไง ดม่ีอน



โอเว่น โคลเฟอร์   53

UTTOCK SLAPPING FEATURES  

แตกต่างจากสิง่มชีวีติทัง้หมดในโลก เกาะไฮบราสของพวกนัน้แท้จรงิเป็น

หนิก้อนใหญ่จากดวงจนัทร์ทีต่กลงมาในยคุไทรแอสซกิเมือ่ดวงจนัทร์โดน

อุกกาบาตชน ข้อมูลที่เราได้จากภาพวาดบนผนังถ�้าแฟรี่และแบบจ�าลอง

เสมือนจริงบ่งชี้ว่าหินดวงจันทร์ตกลงมาในล�าธารหินหนืด สุดท้ายก็เลย

เชือ่มตดิอยูบ่นพืน้ผวิโลก ดม่ีอนสบืเชือ้สายจากจลุชพีบนดวงจนัทร์ทีอ่าศยั

อยู่บนหิน ดังนั้นจึงมีแรงดึงดูดอย่างสูงกับดวงจันทร์ท้ังทางร่างกายและ

จิตใจ ถึงขั้นลอยได้ในคืนจันทร์เต็มดวง แรงดึงดูดนี้เองที่พาพวกนั้นกลับ

มายังมิติของเรา ดีม่อนต้องสวมใส่โลหะเงินเพื่อต้านแรงดึงดูดของ 

ดวงจันทร์ โลหะเงินเป็นสิ่งทรงประสิทธิภาพสูงสุดท่ีจะยึดเหนี่ยวเราไว ้

ในมิติหนึ่ง ทองค�าก็ใช้ได้เช่นกัน แต่บางครั้งเราอาจทิ้งบางอย่างไว้ใน 

มิติเดิม”

“เอางี้ สมมติว่าเราเชื่อเร่ืองแรงดึงดูดของดวงจันทร์ระหว่างมิติ 

บ้าบออะไรนี”่ มลัช์พดู พยายามอย่างเตม็ทีเ่พือ่ยัว่โมโหโฟลี ่“มนัเกีย่วกบั

เราตรงไหนไม่ทราบ”

“มันเกี่ยวกับเราทุกตรงนั่นแหละ” โฟลี่ตวาด “ถ้ามนุษย์จับดีม่อน

ได้ คิดว่าใครจะเป็นรายต่อไปใต้กล้องจุลทรรศน์ของพวกนั้นล่ะ”

วินญายารับหน้าที่เล่าความเป็นมา “นั่นคือสาเหตุท่ีเมื่อห้าร้อยปี

ก่อน ประธานสภาแฟรี่ชื่อแนน เบอร์เดห์ได้ก่อต้ังหน่วยแปดขึ้นมาคอย

เฝ้าตรวจสอบความเคลือ่นไหวของดม่ีอน โชคดทีีเ่บอร์เดห์เป็นมหาเศรษฐี 

เมือ่เธอตายกท็ิง้มรดกทัง้หมดไว้ให้หน่วยแปด จงึเป็นทีม่าของสถานทีน่่า

ประทบัใจน้ี เราเป็นหน่วยลบัของเลปทีต่ัง้ขึน้โดยสภาและมขีนาดเลก็มาก 

แต่ทกุอย่างทีม่ล้ีวนดทีีส่ดุ หลายปีทีผ่่านมางานของเราได้ขยายครอบคลมุ

ถงึภารกจิลบัทีอ่่อนไหวเกนิกว่าจะปล่อยให้หน่วยงานเลปทัว่ไปจดัการ แต่

เรือ่งดม่ีอนยงัคงเป็นงานหลกัอนัดบัหนึง่ของเรา แฟรีผู่ฉ้ลาดทีส่ดุของเรา
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HEAVILY. IT IS VERY IMPOR

ศึกษาข้อความโบราณเกี่ยวกับดีม่อนมาห้าร้อยปีแล้ว พยายามท�านายว่า

ดม่ีอนจะโผล่มาที่ไหนในคร้ังต่อไป หลกัๆ แล้วผลการค�านวณแม่นย�าและ

เราก็ควบคุมสถานการณ์ได้ แต่เมื่อสิบสองชั่วโมงก่อนมีบางอย่างเกิดขึ้น

ในบาร์เซโลนา”

“เกิดอะไรขึ้น” มัลช์ถาม แถมคราวนี้เป็นค�าถามที่สมเหตุสมผล

เสียด้วย

โฟลีเ่ปิดจอเลก็ขึน้มาอกีจอ ภาพเป็นสขีาวเกอืบทัง้หมด “เกดิสิง่นี”้

มัลช์มองภาพนั้น “พายุหิมะลูกเล็กงั้นรึ”

โฟลี่ส่ายนิ้วใส่เขา “สาบานได้นะว่าถ้าฉันไม่ใช่พวกปากดีเหมือน

กัน ก็คงจับนายโยนออกไปจากที่นี่ให้ก้นไวไฟกระแทกพื้นไปแล้ว”

มัลช์ยอมรับค�าชมด้วยการพยักหน้าอย่างภาคภูมิ

“ไม่ นี่ไม่ใช่พายุหิมะลูกเล็ก นี่คือภาพที่แสงจ้าจนขาว ใครบางคน

สกัดกั้นสัญญาณสโคปส์”

ฮอลลีพ่ยกัหน้า สโคปส์เป็นชือ่รหสัที่ใช้เรียกเครือ่งตดิตามตวัแบบ

อ�าพรางบนดาวเทียมสื่อสารของมนุษย์

“อะไรกต็ามทีเ่กดิขึน้ในพายหุมิะลกูเลก็ของเราต้องไม่ธรรมดาแน่ 

เพราะพวกขี้โคลนอยากหนีไปให้พ้นจากมัน”

บนหน้าจอ มนษุย์นอกบรเิวณทีเ่ป็นสขีาวพากนัวิง่หนเีตลดิเปิดเปิง

หรือขับรถไปชนก�าแพง

“รายการข่าวของมนษุย์บอกว่ามหีลายคนพบเหน็สิง่มชีวีติลกัษณะ

เหมอืนสตัว์เลือ้ยคลานโผล่จากความว่างเปล่าเป็นเวลาหลายนาท ีแน่นอน

ว่าไม่มีภาพถ่าย ฉันค�านวณไว้ว่าจะมีดีม่อนมาปรากฏตัวในเวลานั้น แต่

ห่างไปทางซ้ายอีกสามเมตรกว่า เราก็เลยตั้งค่าเอลล์ดีไปที่จุดนั้น โทษที 

มนัคอืเครือ่งฉายบดิเบอืนแสงน่ะ เราค�านวณเวลาถกูแต่โชคร้ายทีค่�านวณ
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TANT NOT TO SLAP THE WRON

ต�าแหน่งผดิ ส่วนใครกต็ามทีอ่ยูภ่ายในวงคลืน่รบกวนนัน่ค�านวณต�าแหน่ง

ถูก”

“ถ้าอย่างนั้นอาร์ทิมิสก็ช่วยเราไว้น่ะสิ” ฮอลลี่ตั้งข้อสังเกต

วินญายางง “ช่วยเรารึ ยังไงกัน”

“คืออย่างนี้ค่ะ ถ้าไม่ใช่เพราะคลื่นรบกวนนั่น เพื่อนดีม่อนของเรา

ก็อาจไปโผล่ทั่วอินเทอร์เน็ตแล้ว พวกคุณ คิดว่าอาร์ทิมิสอยู่ในวงคลื่น

รบกวนนั่นใช่ไหมล่ะ”

โฟลี่ยิ้ม เห็นได้ชัดว่าชอบอกชอบใจกับความฉลาดของตัวเอง 

“อาร์ตี้น้อยคิดว่าเขาเอาชนะฉันได้ เขารู้ว่าเลปคอยจับตาดูเขาอยู่เสมอ”

“แม้สัญญาว่าจะไม่ท�า” ฮอลลี่พูดแทรก

โฟลี่ไม่สนใจแล้วพูดต่อว่า “ก็เลยส่งตัวปลอมไปท่ีบราซิลกับ

ฟินแลนด์ แต่เราให้ดาวเทียมติดตามทั้งสามกลุ่ม บอกได้เลยว่าผลาญ 

งบประมาณของฉันไปมากโข”

มลัช์คราง “ฉนัอยากจะอ้วกเตม็ทนแล้ว หรอืไม่กห็ลบั หรอืทัง้สอง

อย่าง”

วินญายาก�าหมัดต่อยฝ่ามือ “พอกันที ฉันทนคนแคระนี่มานาน

พอแล้ว จับหมอนี่ยัดใส่ห้องขังสักสองสามวันเถอะ”

“เธอท�าแบบนั้นไม่ได้นะ” มัลช์ค้าน

วนิญายายิม้ร้ายกาจให้เขา “โอ๊ย! ได้ส ิฉนัท�าได้แน่ เธอไม่รูห้รอก

ว่าหน่วยแปดมีอ�านาจมากแค่ไหน ดังนั้นจงหุบปาก ไม่อย่างนั้นก็เตรียม

ฟังเสียงตัวเองสะท้อนจากผนังเหล็กได้เลย”

มัลช์ท�าท่ารูดซิปปากแล้วโยนกุญแจทิ้ง

“ดงันัน้เราจึงรู้ว่าอาร์ทมิสิอยู่ในบาร์เซโลนา” โฟลีพ่ดูต่อ “และเรา

ก็รู้ว่ามีดีม่อนปรากฏตัวที่นั่น เขายังไปอยู่ตามสถานท่ีอีกหลายแห่งซึ่งมี
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G BUTTOCK. NEVER SLAP SOME

แนวโน้มว่าดีม่อนจะปรากฏตัวด้วย แม้ไม่มีดีม่อนโผล่มาจริงๆ ก็ตาม เขา

เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง”

“เรามั่นใจได้ยังไง” ฮอลลี่ถาม

“ได้อย่างนี้” โฟลี่พูดแล้วแตะหน้าจอ ขยายภาพดาดฟ้าคาซ่ามิล่า

ฮอลลี่จ้องภาพนั้นอยู่หลายวินาที มองหาอะไรก็ตามที่สมควรเห็น

โฟลี่บอกใบ้ให้เธอ “นี่คืออาคารที่ออกแบบโดยเกาดี้ เธอชอบเขา

ไหม เขาออกแบบงานโมเสกสวยๆ ไว้ด้วยนะ”

ฮอลลี่ตั้งใจมองมากขึ้น “โอ้! สวรรค์โปรด” เธอพูดโพล่งขึ้นมา 

“เป็นไปไม่ได้”

“แต่เป็นไปแล้วน่ะส”ิ โฟลีห่วัเราะพลางขยายงานโมเสกชิน้หนึง่บน

ดาดฟ้าจนเต็มหน้าจอ มันเป็นภาพร่างสองร่างก�าลังก้าวออกจากรูบนฟ้า 

ร่างหนึ่งเป็นดีม่อนแน่ๆ ส่วนอีกร่างก็คืออาร์ทิมิส ฟาวล์ชัดๆ

“แต่มันเป็นไปไม่ได้ อาคารนั่นต้องอายุร้อยปีได้”

“เวลาเป็นกญุแจส�าคญัของเรือ่งทัง้หมด” โฟลีพ่ดู “ไฮบราสถกูยก

ออกไปนอกกาลเวลา ดม่ีอนทีถ่กูดดูออกจากเกาะล่องลอยไปในกาลเวลา

หลายศตวรรษเหมือนชนเผ่าเร่ร่อนชั่วคราว เห็นได้ชัดว่าดีม่อนผู้นี้จับตัว

อาร์ทมิิสไว้แล้วพาเขาเดนิทางไปด้วย พวกนัน้ต้องไปโผล่ให้หนึง่ในจติรกร

ของเกาดี้เห็นเข้า หรือบางทีอาจเป็นตัวเกาดี้เอง”

ฮอลลี่หน้าซีด “หมายความว่าอาร์ทิมิส…”

“ไม่ ไม่ อาร์ทิมิสนอนอยู่บนเตียงที่บ้านแล้ว เราดึงดาวเทียมออก

นอกวงโคจรเพื่อเฝ้าจับตาดูเขาแบบยี่สิบสี่ชั่วโมง เจ็ดวันต่อสัปดาห์”

“เป็นไปได้ยังไง”

โฟลี่ไม่พูดอะไรเลย ดังนั้นวินญายาจึงเป็นผู้ตอบค�าถาม “ฉันจะ

ตอบเอง เพราะโฟลี่ไม่ชอบพูดค�านี้ เราไม่รู้หรอกฮอลลี่ เรื่องนี้มีค�าถาม
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ONE LSE’S BUTTOCK, UNLESS T

ส�าคัญที่ยังหาค�าตอบไม่ได้มากมาย นั่นคือจุดที่เธอจะเข้ามาช่วยเราได้”

“ยังไงคะ ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับดีม่อนเลย”

วินญายาพยักหน้าอย่างเจ้าเล่ห์ “จริงอยู่ แต่เธอรู้อะไรมากมาย

เกี่ยวกับอาร์ทิมิส ฟาวล์ ฉันเชื่อว่าพวกเธอยังติดต่อกันอยู่”

ฮอลลี่ยักไหล่ “เอ่อ…ฉันคงไม่พูดว่าจริงๆ แล้วเรา…”

โฟลี่กระแอม จากนั้นก็เปิดไฟล์เสียงในคอมพิวเตอร์

“เฮ้! อาร์ทิมิส” เสียงฮอลลี่ที่ถูกบันทึกไว้ดังขึ้น “ฉันมีปัญหา 

นิดหน่อยที่นายน่าจะช่วยได้”

“ยินดีครับฮอลลี่” เสียงอาร์ทิมิสบอก “หวังว่าคงเป็นเร่ืองยากๆ 

หน่อยนะครับ”

“คืออย่างนี้ มีพิกซี่ที่ฉันตามจับอยู่ แต่เขาคล่องแคล่วว่องไวมาก”

โฟลี่ปิดเสียง “คงพูดได้ว่าพวกเธอยังติดต่อกันอยู่นะ”

ฮอลลี่ยิ้มจ๋อย หวังว่าคงไม่มีใครถามเรื่องอาร์ทิมิสได้เครื่องมือ 

สื่อสารของแฟรี่มาจากใคร

“โอเค ฉันโทร. หาเขาเป็นครั้งคราว ก็แค่คอยจับตาดูเขาน่ะ เพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวม”

“ไม่ว่าเหตผุลของเธอคอือะไร” วนิญายาพดู “เรากต้็องการให้เธอ

ติดต่อเขาอีกครั้ง ไปที่พื้นผิวโลกและหาค�าตอบว่าเขาท�านายการปรากฏ

ตัวของดม่ีอนแม่นย�าขนาดนัน้ได้ยงัไง การค�านวณของโฟลีบ่อกว่าจะไม่มี

การปรากฏตัวของดีม่อนไปอีกหกสัปดาห์ แต่เราอยากรู้ว่ามันจะเกิดขึ้น

ที่ไหนในตอนนั้น”

ฮอลลี่ใช้เวลาคิดเรื่องนี้

“ฉันจะติดต่ออาร์ทิมิสในฐานะอะไรคะ”

“ผู้กองแฟรี่ ต�าแหน่งเดิมของเธอ แต่แน่นอนว่าตอนนี้เธอท�างาน

E
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HEY STAB YOU WITH YOU

ให้หน่วยแปดแล้ว ทุกอย่างที่ท�าให้เราต้องเป็นความลับ”

“เป็นสายลับหรือคะ”

“ใช่ แต่มีค่าล่วงเวลาและประกันสุขภาพอย่างดี”

ฮอลลี่ชี้นิ้วโป้งไปทางมัลช์ “แล้วหุ้นส่วนของฉันล่ะ”

คนแคระกระโดดลกุขึน้ “ฉนัไม่อยากเป็นสายลบั อนัตรายเกนิไป” 

เขาขยิบตาให้โฟลี่อย่างเจ้าเล่ห์ “แต่ฉันเป็นที่ปรึกษาได้ ถ้ามีค่าจ้าง”

วินญายาขมวดคิ้ว “เราไม่พร้อมจะออกวีซ่าให้ดิกกัมส์ขึ้นไปบน 

ผิวโลก” 

มัลช์ยักไหล่ “ดี ฉันไม่ชอบผิวโลก ใกล้ดวงอาทิตย์มากเกินไป ผิว

ของฉันไวต่อแสงเสียด้วย”

“แต่เราพร้อมชดเชยการสูญเสียรายได้ให้เขา”

“ฉันไม่รู้ว่าพร้อมจะกลับไปสวมเครื่องแบบอีกหรือเปล่า” ฮอลลี่

พูด “ฉันชอบท�างานกับมัลช์ค่ะ”

“เราจะให้ภารกิจนี้เป็นการทดลองงานก็แล้วกัน ท�าเร่ืองนี้ให้เรา 

ลองดูว่าเธอชอบวิธีการท�างานของเราไหม”

ฮอลลี่คิดทบทวน “เครื่องแบบสีอะไรคะ”

วินญายายิ้ม “สีด�าด้าน”

“โอเคค่ะ” ฮอลลี่ตอบ “ตกลง”

โฟลี่กอดเธออกีครั้ง “ฉันรูว้่าเธอจะท�า ฉนัรู ้ฮอลลี่ ชอรต์ไม่มทีาง

หันหลังให้การผจญภัย ฉันบอกพวกเขาแล้ว”

วินญายาโค้งอย่างเป็นทางการ “ขอต้อนรับผู้กองชอร์ต โฟลี่จะ

อธบิายรายละเอยีดทัง้หมดให้เธอฟังและจัดหาอปุกรณ์ให้ ฉนัอยากให้เธอ

ติดต่อเป้าหมายให้เร็วที่สุด”

ฮอลลี่โค้งตอบ “ได้ค่ะผู้การ ขอบคุณค่ะผู้การ”
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R OWN SWORD THAT IS CON

“ตอนนี้ถ้าเธอไม่ว่าอะไร ฉันขอตัวไปสอบถามพิกซี่ที่เราส่งเข้าไป

เป็นสายในแก๊งก๊อบลนิก่อนนะ เขาสวมชดุเกลด็มานานหกเดอืนจนตอนนี้

เกิดวิกฤตตัวตนขึ้นมาหน่อยๆ แล้ว”

วินญายาออกไป ผมยาวสีเงินสะบัดอยู่ด้านหลัง ประตูอัตโนมัติ

ปิดด้วยเสียงแผ่วเบาเหมือนกระซิบ

โฟลี่ฉุดฮอลลี่จากที่นั่ง

“ฉนัมอีะไรจะให้เธอดมูากมาย” เขาพร�า่พดูอย่างตืน่เต้น “แฟรีท่ีน่ี ่

ดีนะ แต่ไร้มิติไปหน่อย ถึงตื่นเต้นร้องอู้อ้าก็จริง แต่ไม่มีใครรู้คุณค่าของ

ฉันเหมือนเธอ เธอรู้ไหมว่าเรามีท่ากระสวยส่วนตัวด้วยนะ แถมอุปกรณ์

ภาคสนามอีก เธอต้องไม่เชื่อว่าคุณสมบัติของมันเลิศเลอขนาดไหน รอ

จนเห็นชุดเต็มตัวแบบใหม่ก่อนเถอะ แล้วยังหมวกเกราะอีก! ฮอลลี่เอ๋ย 

เจ้านี่กลับบ้านเองได้ด้วยนะ ฉันสร้างชุดหัวขับดันจิ๋วไว้ใต้ผิว มันบินไม่ได้ 

แต่เด้งไปตรงไหนก็ได้ตามต้องการ เกินค�าว่าอัจฉริยะไปไกลเลย”

มัลช์ปิดหู “โฟลี่คนเดิม เพิ่มเติมคือถ่อมตัวไม่เป็น”

โฟลี่ตั้งท่าจะเตะมัลช์ แต่ยั้งไว้ได้ในวินาทีสุดท้าย

“ยัว่เข้าไปสดิกิกมัส์ ฉนัอาจสตแิตกได้ตลอดเวลานะ อย่าลมืว่าฉนั

เป็นลูกครึ่งสัตว์นะโว้ย!”

มัลช์เอานิ้วดันกีบเท้าออกจากใบหน้า “ช่วยไม่ได้นี่” เขาบ่น 

“บรรยากาศมันเร้าใจเกินไป ต้องมีใครท�าให้ผ่อนคลายบ้าง”

โฟลีห่นัไปหาจอแก๊สตดิผนงัอนัล�้าค่าของเขาอกีครัง้ เขาเลอืกแล้ว

ขยายภาพวาดไฮบราสจากจินตนาการของศิลปินผู้หนึ่ง

“ฉันรู้ว่าทั้งหมดนี้ฟังดูลึกลับมาก เธออาจคิดว่าฉันพูดให้หนอน

เหมน็กลายเป็นอนาคอนด้าหรือเปล่า แต่เชือ่ฉนัเถอะ ตรงไหนสกัแห่งบน

เกาะนี้มีดีม่อนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก�าลังจะมาเยือนโลกโดยไม่ได้ต้ังใจ แล้ว
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SIDERED VERY BAD MANNERS. AN

ท�าให้ชีวิตของพวกเราล�าบากมาก”

ฮอลลีก้่าวเข้าไปใกล้หน้าจอ ดม่ีอนผูไ้ม่ตัง้ใจจะมาเยอืนโลกอยูต่รง

ไหนกันนะ เธอนึกสงสัย เขารู้บ้างไหมว่าก�าลังจะถูกพรากจากมิติของ 

ตัวเองไปยังมิติอื่น

ปรากฏว่าค�าถามของฮอลลีน่ัน้ไม่ถกูต้องในสองเรือ่งด้วยกนั เรือ่ง

แรกคือดีม่อนที่ว่าไม่ใช่ดีม่อน แต่เป็นแค่อิมป์ เรื่องที่สองคืออิมป์ตนนี้มี

ความตั้งใจเต็มเปี่ยม อันที่จริงการไปเยือนโลกเป็นความปรารถนาสูงสุด

ของเขาด้วยซ�้า



D LEARN THE DIFFERENCE BETWEN 

เกาะไฮบราส ลิมโบ

คืนหนึ่งอิมป์หมายเลขหนึ่งฝันว่าตัวเองเป็นดีม่อน ฝัน

ว่ามเีขาโค้งแหลม หนงัหยาบแขง็เป็นเกราะ กรงเลบ็คม

จนฉีกหนังบนหลังหมูป่าได้ เขาฝันว่าดีม่อนตนอื่นกลัว

จนตวัสัน่เมือ่เจอเขา จากนัน้กว็ิง่หนีไปเพราะกลวัเขาจะ

เผลอตัวท�าร้ายในช่วงปวดเกร็งก่อนการต่อสู้

คนืนัน้เขาฝันดขีนาดนี ้แต่พอตืน่กพ็บว่ายงัเป็นแค่อมิป์อยูเ่ช่นเดมิ 

ในทางเทคนิคแล้วเขาไม่ได้ฝันตอนกลางคืน ท้องฟ้าเหนือไฮบราสเจือ 

สีแดงเหมือนย�่ารุ่งอยู่ตลอดเวลา แต่หมายเลขหนึ่งคิดว่าช่วงพักผ่อนเป็น

ตอนกลางคืน แม้ไม่เคยเห็นกลางคืนมาก่อนก็ตาม

อิมป์หมายเลขหนึ่งแต่งตัวอย่างรวดเร็ว รีบออกไปยังระเบียงทาง

เดินเพื่อดูเงาสะท้อนในกระจก เผื่อเผลอวาร์ปตอนหลับ แต่ไม่มีอะไร

เปลี่ยนแปลง รูปร่างยังคงไม่น่าประทับใจเช่นเดิม ยังคงเป็นอิมป์ร้อย-

เปอร์เซ็นต์

“แฮ่!” เขาร้องใส่เงาสะท้อนของตัวเอง หมายเลขหนึ่งในกระจก

บทที่ 3

แรกพบ

E
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THE LEFT BUTTOCK SLAP, AN

ยังไม่กลัวเลย ถ้าขู่ตัวเองยังไม่ได้ก็แสดงว่าเขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตท่ีน่าเกรง-

ขามและควรไปท�างานเปลี่ยนผ้าอ้อมให้อิมป์เด็กมากกว่า

สิ่งที่เห็นในกระจกถือว่ามีศักยภาพอยู่บ้าง อิมป์หมายเลขหนึ่งมี

โครงสร้างกระดูกเหมาะเป็นดีม่อน ร่างสูงเท่าแกะนั่ง ผิวสีเทาเหมือนฝุ่น

ดวงจันทร์ มีหนังส่วนที่แข็งเหมือนหุ้มเกราะอยู่ประปราย อักขระสีแดง

เรียงกันเป็นเส้นวนรอบอกขึ้นมาตามล�าคอและหน้าผาก ม่านตาสีส้มเจิด

จ้า ขากรรไกรโดดเด่นสะดุดตา เขาคิดอย่างนั้นแม้ผู้อ่ืนเรียกว่าคางย่ืน 

เขามแีขนสองข้างทีย่าวกว่าแขนมนษุย์อายสุบิปีอยูบ้่างกบัขาสองข้างทีส่ัน้

กว่าขามนุษย์อายุสิบปีเล็กน้อย นิ้วมือนิ้วเท้าอย่างละแปด ไม่มีอะไรผิด

ปกติ หางหนึ่งหางที่เหมือนตอมากกว่า แต่เหมาะจะใช้ขุดรูจับตัวอ่อน

แมลง รวมๆ แล้วกค็อือมิป์ทัว่ไปนัน่แหละ แต่เขาอายสุบิสีปี่แล้ว เป็นอมิป์

แก่ที่สุดในไฮบราส ถ้าจะให้ถูกจริงๆ คือราวสิบสี่ปี เพราะยากจะแน่ใจได้

เมื่อเวลาหยุดอยู่ตอนย�่ารุ่งเช่นนี้ มันคือชั่วโมงแห่งมนตราตามที่จอมเวท

เคยเรียกกัน ก่อนพวกนั้นจะถูกดูดหายไปในอวกาศอันหนาวเย็น ชั่วโมง

แห่งมนตรา ฟังติดหูดีจริง 

เฮดลี่ย์ ชรีฟเวลลิงตั้น บาสเซ็ต ดีม่อนผู้อายุน้อยกว่าหมายเลข

หนึ่งหกเดือนแต่ตอนนี้โตเต็มตัวแล้วเดินมาตามระเบียงทางเดินปู

กระเบื้องเพื่อไปห้องน�้า เขาของดีม่อนผู้นี้ม้วนเป็นเกลียวน่าประทับใจ หู

ก็มีหนามแหลมอย่างน้อยสี่อัน เฮดลี่ย์สนุกกับการเดินอวดโฉมใหม่ใน

ฐานะดม่ีอนต่อหน้าพวกอมิป์ อนัทีจ่ริงดม่ีอนไม่ควรนอนในทีพ่กัของอมิป์

แล้ว แต่บาสเซ็ตดูไม่รีบร้อนจะย้ายออกไป

“เฮ้! อมิป์” เขาพดูพลางสะบดัผ้าเชด็ตวัฟาดก้นหมายเลขหนึง่เสยีง

ดังลั่น “นายจะวาร์ปในเร็วๆ นี้ไหม บางทีถ้าฉันท�าให้นายโกรธมากพอก็

อาจได้นะ”
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โดนผ้าเชด็ตวัฟาดก้นเจ็บชะมดั แต่หมายเลขหนึง่ไม่โกรธ แค่กงัวล 

ทุกอย่างท�าให้เขากังวล นี่คือปัญหา

ได้เวลาเปลีย่นหวัข้อสนทนาอย่างรวดเรว็แล้ว “อรณุสวสัดิบ์าสเซต็ 

หูสวยนี่”

“ฉันรู้” เฮดลี่ย์พูดพลางเขี่ยหนามทีละอัน “มีหนามสี่อันแล้วด้วย 

ฉันคิดว่าอันที่ห้าก�าลังจะมา แอ๊บบ็อตยังมีแค่หกอันเลย” 

ลอีอน แอ๊บบอ็ต วรีบรุษุแห่งไฮบราส ผูอ้้างตวัเป็นผูช่้วยชวีติดม่ีอน

ทั้งหลาย

เฮดลี่ย์ฟาดหมายเลขหนึ่งด้วยผ้าเช็ดตัวอีกรอบ

“เวลามองกระจกไม่เจ็บหน้าบ้างหรือไงอมิป์ เพราะฉนัมองแกแล้ว

เจ็บแทนว่ะ”

เขาเอามอืเท้าเอว แหงนหน้าแล้วหวัเราะ ท่าทางเหมอืนเล่นละคร

ไม่มีผิด คุณอาจคิดว่ามีศิลปินก�าลังสเกตช์ภาพอยู่ด้านข้าง

“เอ่อ…บาสเซ็ต นายไม่มีโลหะเงินติดตัวเลยนะ”

เสยีงหัวเราะหยดุแล้วแทนทีด้่วยเสยีงร้องเบาๆ เหมอืนกบ ชรฟีเวล-

ลงิต้ัน บาสเซต็วิง่ตะบงึไปตามระเบยีงทางเดนิโดยไม่หยดุแวะข่มเหงรงัแก

ใครอกี หมายเลขหนึง่รู้ว่าเขาไม่ควรดีใจทีแ่กล้งผูอ้ืน่ให้กลวัแทบตายแบบ

นั้น ปกติก็ไม่เป็นหรอก แต่ส�าหรับบาสเซ็ตถือเป็นข้อยกเว้น การไม่พก

โลหะเงินติดตัวไม่ใช่แค่หายนะด้านแฟชั่นส�าหรับดีม่อนหรืออิมป์ มันอาจ

อนัตรายถงึชวีติหรอืเลวร้ายกว่านัน้เมือ่ต้องเจบ็ปวดไปชัว่นรินัดร กฎข้อนี ้

มักใช้เมื่ออยู่ใกล้ปากปล่องภูเขาไฟ แต่โชคดีที่บาสเซ็ตตกใจมากจนลืม

หมายเลขหนึ่งกลับเข้าห้องนอนของอิมป์อาวุโส หวังว่าเพื่อนร่วม

ห้องคงยังนอนกรนอยู่ แต่ก็ไม่มีโชค พวกนั้นก�าลังขยี้ตาตื่นนอนและเริ่ม

หาเหยือ่ไว้กลัน่แกล้งประจ�าวนั แน่นอนว่าเหยือ่ทีว่่าต้องเป็นเขา หมายเลข

D A RIGHT BUTTOCK SLAP.  
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หนึ่งอายุมากที่สุดในห้องนี้ ไม่มีใครอื่นอยู่มาถึงสิบสี่ปีโดยไม่เคยวาร์ป 

เขาอยูม่านานจนกลายเป็นองค์ประกอบถาวรของทีน่ี่ไปแล้ว ทกุคนืขาของ

เขายืน่พ้นปลายเตียงและผ้าห่มกแ็ทบปิดสญัลกัษณ์ดวงจนัทร์ทีค่ดโค้งอยู่

บนอกไม่มิด

“เฮ้! ไอ้แคระ” อิมป์ตนหนึ่งเรียก “แกคิดว่าวันนี้จะวาร์ปไหมวะ 

หรือจะรอให้ดอกไม้งอกจากรักแร้ก่อนล่ะ”

“พรุ่งนี้ฉันจะดูรักแร้ให้นะ” อีกตนหัวเราะคิกคัก

โดนแกล้งอกีแล้ว คราวนีจ้ากอมิป์วยัสบิสองปีคูห่นึง่ทีด่พูร้อมมาก

จนน่าจะวาร์ปก่อนเข้าเรียนด้วยซ�า้ แต่พวกนีพ้ดูถกู เขาเองกค็ดิว่าดอกไม้

คงงอกจากรักแร้ก่อนเช่นกัน

ไอ้แคระเป็นชื่อเล่นของเขา อิมป์ไม่มีชื่อจริงจนกว่าจะวาร์ป จาก

นัน้จะได้ชือ่จากหนงัสอืศกัดิส์ทิธิ ์ก่อนถงึตอนนัน้เขาคงต้องเป็นหมายเลข

หนึ่งหรือไอ้แคระต่อไป

เขายิ้มอย่างอารมณ์ดี การท�าตัวเป็นศัตรูกับเพ่ือนร่วมห้องไม่คุ้ม

เสีย่ง แม้พวกนีต้วัเลก็กว่าเขาในวนันี ้พอถงึพรุง่นีก้อ็าจตวัใหญ่กว่าหลาย

เท่า

“ฉันรู้สึกมีพลังอยู่นะ” เขาพูดพลางเบ่งกล้าม “วันนี้จะต้องเป็นวัน

ของฉันแน่”

ทั้งหมดในห้องตื่นเต้น พรุ่งนี้พวกเขาอาจได้ออกจากห้องนี้ไป

ตลอดกาล เมื่อวาร์ปแล้วก็จะได้ย้ายไปอยู่ที่พักดีๆ และมีอิสระเต็มที่ใน 

ไฮบราส

“เราเกลียดใคร” อิมป์ตนหนึ่งตะโกน

“มนุษย์!” คือเสียงตอบ

หนึ่งนาทีโดยประมาณหมดไปกับการส่งเสียงโหยหวนใส่เพดาน 

IF A PASSER-BY AIMS HIS B
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อิมป์หมายเลขหนึ่งร่วมวงด้วย แม้ไม่รู้สึกคล้อยตามนัก

ไม่น่าถามว่า ‘เราเกลียดใคร’ เขาคิด จริงๆ แล้วควรถามว่า ‘เรา

เกลียดอะไร’ มากกว่า 

แต่ตอนนี้อาจไม่ใช่เวลาที่ควรพูดเรื่องนี้

โรงเรียนอิมป์

บางครัง้หมายเลขหนึง่กอ็ยากรู้จกัแม่ นีไ่ม่ใช่ความปรารถนาทีส่ม

เป็นดีม่อน ดังนั้นเขาจึงเก็บมันไว้ในใจ ดีม่อนเกิดมาเท่าเทียมกันหมด 

หากอยากได้ดกีต้็องไขว่คว้าด้วยกรงเลบ็และฟันเท่านัน้ ทนัททีีผู่ห้ญงิออก

ไข่ ไข่กจ็ะถกูจบัโยนใส่ถงัโคลนทีเ่ตม็ไปด้วยแร่ธาตแุล้วปล่อยทิง้ไว้ให้ฟัก 

อิมป์ไม่รู้ว่าครอบครัวเป็นใคร ดังนั้นอิมป์ทุกตนจึงเป็นครอบครัวของกัน

และกัน

แต่ถงึอย่างนัน้ในบางวนัเมือ่ความมัน่ใจในตวัเองหดหาย หมายเลข

หนึ่งก็อดไม่ได้ที่จะเพ่งมองอย่างโหยหาไปยังที่อยู่ของผู้หญิงระหว่างทาง

ไปโรงเรียน แล้วนึกสงสัยว่าแม่ของเขาคือตนไหน

มีดีม่อนหญิงตนหนึ่งที่มีสัญลักษณ์สีแดงเหมือนของเขาและ

หน้าตาใจดี เธอมักส่งยิ้มข้ามก�าแพงมาให้เขา  หมายเลขหนึ่งคิดได้ทันที

ว่าเธอก็ก�าลังมองหาลูกชายอยู่ ตั้งแต่วันนั้นเขาก็ยิ้มตอบ ทั้งคู่อาจแสร้ง

ท�าเป็นว่าเจอกันและกันแล้ว

หมายเลขหนึ่งไม่เคยรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของอะไรเลย เขาโหยหา

อยากมีช่วงเวลาที่ตื่นนอนแล้วเฝ้ารอสิ่งที่อยู่ข้างหน้า วันแบบนั้นยังมา 

ไม่ถงึ แถมไม่มแีนวโน้มจะมาถงึด้วย ตราบใดทีพ่วกเขายงัอยู่ในลมิโบ จะ

ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งนั้น ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ เอ่อ…ก็ไม่จริง

เสียทีเดียว อะไรต่ออะไรอาจแย่ลงได้

UTTOCKS AT YOU AND SLAP
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โรงเรยีนอมิป์เป็นอาคารหนิหลงัเตีย้ทีม่ช่ีองระบายอากาศน้อยนดิ

และแทบไม่มีแสงสว่าง ถือว่าสมบูรณ์แบบส�าหรับอิมป์ส่วนใหญ่ กลิ่น

เหม็นและไฟที่ควันโขมงท�าให้รู้สึกถูกกดดันและเหมือนอยู่ในสนามรบ

หมายเลขหนึง่โหยหาแสงสว่างและอากาศสดชืน่ เขาแตกต่างจาก

เพื่อนๆ อย่างชัดเจน เป็นเหมือนทิศใหม่บนเข็มทิศ หรือบางทีอาจเป็น 

ทิศเก่า หมายเลขหนึ่งมักคิดว่าบางทีเขาอาจเป็นจอมเวท จริงอยู่ที่ไม่มี

จอมเวทในหมู่ดีม่อนมาตั้งแต่พวกเขาโดนยกออกจากกระแสเวลา แต่

บางทีเขาอาจเป็นตนแรก นั่นคือสาเหตุที่เขารู้สึกตื่นตระหนกในเกือบ 

ทุกเรื่อง หมายเลขหนึ่งเคยยกข้อสันนิษฐานนี้มาพูดกับมาสเตอร์รอว์ลี่ย์ 

แต่โดนตบบ้องหูแล้วส่งไปขุดตัวอ่อนแมลงให้อิมป์ตนอื่น

ยงัมอีกีเรือ่ง ท�าไมพวกเขาไม่เคยกนิอาหารปรงุสกุเลยสกัครัง้ สตู

เป่ือยๆ กบัเครือ่งเทศอกีสกัเลก็น้อยจะเลวร้ายแค่ไหนกนั ท�าไมอมิป์ชอบ

เคี้ยวอาหารแล้วกลืนลงคอตั้งแต่มันยังไม่หยุดดิ้นด้วยซ�้า

หมายเลขหนึง่มาถงึโรงเรียนเป็นรายสดุท้ายเช่นเคย อมิป์ประมาณ

สบิกว่าตนอยู่ในห้องโถงใหญ่แล้ว สนกุสนานไปกบัความคดิทีจ่ะได้ใช้ชวีติ

อีกวันไปกับการล่า ถลกหนัง ฆ่า และอาจได้วาร์ปด้วย หมายเลขหนึ่งไม่

หวังมากมายนัก บางทีวันนี้อาจเป็นวันของเขา แต่คิดว่าไม่น่าใช่ อาการ

เกร็งก่อนวาร์ปเกิดขึ้นจากความรู้สึกกระหายเลือด หมายเลขหนึ่งไม่เคย

รูส้กึอยากท�าร้ายสิง่มชีวีติอืน่เลยสกันดิ เขาถงึขัน้สงสารกระต่ายทีก่นิและ

บางครั้งก็ฝันว่าวิญญาณน้อยๆ ของพวกมันมาหลอกหลอน

มาสเตอร์รอว์ลี่ย์ก�าลังนั่งลับดาบโค้งอยู่ที่ม้านั่งของเขา นานๆ ที

ก็จะฟันม้านั่งจนไม้หลุดออกมาเป็นชิ้นๆ แล้วค�ารามด้วยความสะใจ บน

โต๊ะมีอาวุธหลากหลายส�าหรับฟัน เลื่อย และตัด วางอยู่กลาดเกลื่อน 

แน่นอนว่ามหีนงัสอืเล่มหนึง่ด้วย มนัชือ่ร้ัวต้นไม้ของเลดีเ้ฮเทอรงิตัน้ สไมท์ 

S THE LEFT ONE, IT MEANS THA
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เป็นหนังสือที่ลีออน แอ๊บบ็อตน�ามาจากโลกเก่าและบอกว่าจะช่วยชีวิต 

ดีม่อนทั้งหมดได้

เมื่อรอว์ลี่ย์ลับใบมีดจนเหมือนจันทร์เสี้ยวสีเงินแล้ว เขาก็เอาด้าม

ของมันฟาดบนม้านั่ง

“นัง่ลง” เขาค�ารามใส่พวกอมิป์ “ให้ไวด้วย ไอ้พวกขีก้ระต่ายเหมน็

ทั้งหลาย ฉันมีใบมีดที่เพิ่งลับใหม่ๆ อยากหาเป้าซ้อมอยู่นะโว้ย!”

พวกอิมป์รีบเข้านั่งประจ�าที่ รอว์ลี่ย์ไม่ฟันพวกเขาหรอก แต่อาจ

ใช้ด้านแบนของดาบฟาดหลัง พอมาคิดดูอีกที เขาอาจฟันก็ได้เช่นกัน

หมายเลขหนึ่งนั่งลงที่สุดปลายแถวที่สี่ ท�าท่าแกร่งเข้าไว้ เขาบอก

ตัวเอง แสยะนิดนึง นายเป็นอิมป์นะ!

รอว์ลีย์่เอาดาบฟันเนือ้ไม้แล้วปล่อยให้มนัปักคาอยูต่รงนัน้ในสภาพ

สั่นไปมา อิมป์ตนอื่นค�ารามอย่างประทับใจ แต่หมายเลขหนึ่งคิดแค่ว่า  

ขี้อวด และ เขาท�าม้านั่งนั่นเสียไปแล้ว

“เอาละ ไอ้ขี้หมู” รอว์ลี่ย์พูด “พวกแกอยากเป็นดีม่อนใช่ไหม”

“ใช่ มาสเตอร์รอว์ลี่ย์!” พวกอิมป์ขานรับ

“พวกแกคิดว่ามีคุณสมบัติพอใช่ไหม”

“ใช่ มาสเตอร์รอว์ลี่ย์!”

รอว์ลีย์่กางแขนกล้ามแน่น แหงนหน้าสเีขยีวแล้วค�าราม “ถ้าอย่าง

นั้นส่งเสียงให้ฉันฟังซิ!”

พวกอิมป์ร้องลั่นและกระทืบเท้า เอาอาวุธฟาดโต๊ะและฟาดไหล่

เพื่อน หมายเลขหนึ่งพยายามหลบลูกหลงอย่างดีที่สุด ในขณะเดียวกันก็

พยายามท�าเหมือนมีส่วนร่วมไปด้วย ไม่ง่ายเลย

ในที่สุดรอว์ลี่ย์ก็ท�าให้พวกนี้สงบลง “เอาละ เราจะได้รู้กัน เช้านี้

เป็นช่วงเวลาส�าคัญส�าหรับพวกแกบางตน แต่อาจเป็นแค่วันไร้เกียรติ 

T THERE IS A FULL MOON DUE  
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อกีวนัส�าหรบัพวกทีต้่องออกล่าตวัอ่อนแมลงกบัพวกผูห้ญงิ” เขาจ้องเขมง็

มาที่หมายเลขหนึ่ง “แต่ก่อนจะได้ออกแรงก็ต้องมานั่งหลับกันก่อน”

เสียงครางดังจากอิมป์ส่วนใหญ่

“ใช่แล้ว พวกหนูๆ  ทัง้หลาย ได้เวลาเรยีนประวตัศิาสตร์ ไม่มอีะไร

ให้ฆ่า ไม่มีอะไรให้กิน แค่ความรู้ล้วนๆ” รอว์ลี่ย์ยักไหล่ใหญ่ปูดโปน “ถ้า

ถามฉันก็คิดว่าเสียเวลาเปล่า แต่มันเป็นค�าสั่ง”

“ใช่แล้ว มาสเตอร์รอว์ลีย์่” เสยีงหนึง่ดงัจากประต ู“มนัเป็นค�าสัง่”

เสยีงนัน้เป็นของลอีอน แอ๊บบอ็ตนัน่เอง เขาแวะมาเยีย่มโรงเรยีน

โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า แอ๊บบ็อตถูกแฟนๆ ผู้ชื่นชมรุมล้อมทันที พวก

อิมป์พากันออเข้าไปให้เขาตบบ้องหูเล่น บางตนก็อยากลองแตะดาบของ

เขา

แอ๊บบอ็ตอดทนรับการชืน่ชมอยูค่รูห่นึง่ จากนัน้กป็ลกีตวัจากอมิป์

ที่รุมล้อม เขาเอาข้อศอกดันรอว์ลี่ย์ออกจากต�าแหน่งหน้าชั้นเรียน จาก

นัน้กร็อให้ห้องเงยีบ ไม่ต้องรอนานเลย แอ๊บบอ็ตเป็นสิง่มชีวีติทีน่่าประทบั

ใจต่อให้คณุไม่รูอ้ะไรเลยเกีย่วกบัอดตีของเขา ร่างสงูเกอืบห้าฟตุ เขาโค้ง

เหมือนแกะตัวผู้ยื่นออกมาจากหน้าผาก เกล็ดแข็งเป็นสีแดงเข้มปกคลุม

ช่วงล�าตัวทั้งหมดและหน้าผาก ดูน่าประทับใจและยากจะทะลุทะลวงได้ 

คณุอาจเอาขวานฟันอกแอ๊บบอ็ตทัง้วนัโดยไม่ได้อะไรขึน้มา อนัทีจ่รงิหนึง่

ในลูกเล่นงานเลี้ยงของเขาคือการท้าใครต่อใครให้ลองท�าร้ายเขา

แอ๊บบ็อตตลบเสื้อคลุมหนังไม่ฟอกแล้วเอาก�าปั้นทุบอก

“ว่าไง ใครอยากลองบ้าง”

อิมป์หลายตนเกือบวาร์ปตรงนั้นเดี๋ยวนั้นเลย

“เข้าแถวสหินูๆ ” รอว์ลีย์่พดู ราวกบัเขายงัเป็นผูค้มุสถานการณ์อยู่

อิมป์แห่กันไปหน้าชั้น รัวก�าปั้น เท้า และหน้าผากใส่แอ๊บบ็อต  

THAT VENING, AND HE HOPES Y
E
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ทุกอย่างเด้งกลับออกมาหมด สร้างความครื้นเครงให้แอ๊บบ็อตอย่างยิ่ง

พวกโง่ หมายเลขหนึ่งคิด อย่างกับจะท�าส�าเร็จได้งั้นแหละ 

อนัทีจ่รงิหมายเลขหนึง่มทีฤษฎเีกีย่วกบัเกลด็ทีแ่ขง็เหมอืนเกราะนี้ 

เมื่อไม่กี่ปีก่อนเขาเคยเล่นกับเกล็ดแข็งที่หลุดแล้วถูกท้ิงไว้ เขาสังเกตว่า

มันมีชั้นนับสิบท�าให้เกือบเป็นไปไม่ได้ที่จะเจาะทะลุโดยตรง แต่ถ้าคุณ

เจาะแบบเอียงท�ามุมเหมาะๆ ด้วยอาวุธที่ร้อน…

“แล้วแกล่ะไอ้แคระ”

เสียงหัวเราะลั่นของเพื่อนร่วมชั้นกลบความคิดของหมายเลขหนึ่ง

เขาบิดตัวด้วยความตกใจเมื่อรู้ว่านอกจากลีออน แอ๊บบ็อตจะพูด

กับเขาโดยตรงแล้ว ยังเรียกเขาด้วยชื่อเล่นในหอพักอีกต่างหาก

“ครับ ขอโทษครับ อะไรครับ”

แอ๊บบ็อตทบุอก “แกคดิว่าจะเล่นงานทะลเุกราะหนาทีส่ดุในไฮบราส 

ได้ไหมวะ”

“ผมไม่คิดว่ามันหนาที่สุดนะ” ปากของหมายเลขหนึ่งพูดออกไป

ก่อนสมองจะคิดทัน

“อ๊ากกกกกก!!!” แอ๊บบ็อตแผดเสียงหรืออะไรท�านองนั้น “แก

หยามฉันเหรอ ไอ้ลูกกะจ๊อก!” 

การโดนเรียกว่า ลูกกะจ๊อก แย่ยิ่งกว่า ไอ้แคระ เสียอีก โดยทั่วไป

ใช้เรียกอิมป์ที่เพิ่งฟักจากไข่เท่านั้น

“เปล่า ไม่มีทางอยู่แล้วครับมาสเตอร์แอ๊บบ็อต ผมแค่นึกว่าตาม

ธรรมดาดม่ีอนทีแ่ก่กว่าย่อมมชีัน้เกลด็มากกว่า แต่บางทขีองคณุอาจแกร่ง

ที่สุดก็ได้ เพราะไม่มีชั้นเกล็ดที่ตายแล้วอยู่ข้างในเลย”

แอ๊บบ็อตหรี่ตามองหมายเลขหนึ่ง “แกดูเหมือนรู้เรื่องเกล็ดมากนี่ 

ท�าไมไม่ลองหาทางเจาะให้ทะลุมันล่ะ”

OU WILL JOIN HIM FOR THE T
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หมายเลขหนึ่งพยายามท�าให้เป็นเรื่องข�า “โอ๊ย! ผมไม่คิดว่า…”

แต่แอ๊บบอ็ตไม่ยิม้ด้วยซ�า้ “แต่ฉนัคดิโว้ย! ไอ้แคระ ลากหางสัน้แค่

ตอของแกมาตรงนี้ ก่อนที่ฉันจะอนุญาตให้มาสเตอร์รอว์ลี่ย์ท�าสิ่งท่ีเขา

อยากท�ามานานแสนนาน”

รอว์ลี่ย์ชักดาบจากม้านั่งแล้วขยิบตาให้หมายเลขหนึ่ง นี่ไม่ใช่การ

ขยิบตาฉันมิตรท�านองว่า ‘เรารู้ความลับบางอย่างร่วมกัน‘ แต่เหมือนจะ

บอกว่า ‘มาดูสิว่าเครื่องในแกสีอะไร‘ มากกว่า

หมายเลขหนึ่งเดินอย่างกล้าๆ กลัวๆ ไปหน้าชั้น ผ่านถ่านในกอง

ไฟเมื่อคืนที่ยังคุกรุ่น ไม้เสียบเนื้อปักอยู่ในกองถ่าน หมายเลขหนึ่งชะงัก

ไปครูห่นึง่ สายตาเพ่งมองไม้เสยีบปลายแหลมนัน้ สมองคดิว่าถ้าเขากล้า

พอ หนึ่งในไม้เสียบพวกนี้ก็อาจใช้การได้

แอ๊บบ็อตมองตามสายตาของเขา “อะไรวะ แกคิดว่าไม้เสียบเนื้อ

จะช่วยได้งั้นรึ” ดีม่อนพ่นลมดังพรืด “ฉันเคยโดนกลบอยู่ในลาวาหิน

หลอมเหลวมาแล้วนะโว้ย! แต่ก็ยังรอดมาได้ ถ้าอยากลองก็เอาสิ เอาให้

เต็มที่”

“เอาให้เตม็ที”่ เพือ่นร่วมชัน้จ�านวนหนึง่พดูตาม ประกาศตวัชดัเจน

ว่าอยู่ฝ่ายไหน

หมายเลขหนึ่งเลือกไม้แหลมจากกองไฟมาอันหนึ่งอย่างไม่เต็มใจ

นกั ด้ามแน่นดแีต่ปลายด�าและเปราะ หมายเลขหนึง่เคาะไม้เสยีบทีข่าเพือ่

ให้ขี้เถ้าหลุด

แอ๊บบ็อตคว้าไม้เสียบจากมือหมายเลขหนึ่งแล้วชูมันขึ้น

“นี่คืออาวุธที่แกเลือก” เขาพูดอย่างล้อเลียน “ไอ้แคระคิดว่ามัน

ก�าลังล่ากระต่ายว่ะ”

เสียงหัวเราะเยาะและเป่าปากเหมือนกับลูกคลื่นที่ซัดมาปะทะ 

RADITIONAL HUNT. IF HE S
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หน้าผากของหมายเลขหนึง่ซึง่ขมวดคิว้แน่น เขารูส้กึว่าก�าลงัจะปวดศรีษะ

อีกแล้ว มันเกิดขึ้นทุกครั้งในช่วงเวลาที่ไม่ต้องการให้เกิด

“นี่อาจไม่ใช่ความคิดที่ดี” เขายอมรับ “ผมควรต่อยเกล็ดของคุณ

เหมือนพวกโง่นั่น…ผมหมายถึงเพื่อนร่วมชั้น”

“ไม่ ไม่” แอ๊บบอ็ตพดูพลางส่งไม้เสยีบคนืให้ “เอาเลยส ิไอ้ผึง้น้อย 

ต่อยฉันด้วยเหล็กในของแกเลย”

ต่อยฉันด้วยเหล็กในของแกเลย หมายเลขหนึ่งนึกภาพตัวเองจีบ

ปากจบีคอเลยีนแบบผูน้�าด้วยท่าทางยัว่โมโหเตม็ที ่แต่แน่นอนว่าเขาไม่ได้

ท�าจริง หมายเลขหนึ่งไม่ค่อยหาเรื่องใครนอกอาณาจักรความคิด

เขาพูดออกไปว่า “ผมจะท�าให้ดีที่สุดครับ มาสเตอร์แอ๊บบ็อต”

“ผมจะท�าให้ดีที่สุดครับ มาสเตอร์แอ๊บบ็อต” แอ๊บบ็อตจีบปาก 

จีบคอเลียนแบบอิมป์หมายเลขหนึ่งด้วยท่าทางยั่วโมโหเต็มที่ แถมยังพูด

ด้วยเสียงดังที่สุดเท่าที่ท�าได้

หมายเลขหนึง่รูส้กึว่าเมด็เหงือ่ไหลวนลงไปตามหางกดุ ไม่มวีธิดีีๆ  

เพือ่เอาตวัรอดจากสถานการณ์นี้ได้เลย ถ้าเขาท�าพลาดกค็งโดนล้อเลยีน

และอาจบาดเจ็บเล็กน้อย แต่ถ้าท�าส�าเร็จคงโดนหนักแน่

แอ๊บบ็อตเคาะศีรษะของเขา “ว่าไงไอ้แคระ ลงมือได้แล้วโว้ย! มี

อิมป์รอจะวาร์ปอยู่นะ”

หมายเลขหนึ่งจ้องปลายไม้เสียบแล้วปล่อยใจไปกับการแก้ปัญหา

เฉพาะหน้า เขาทาบฝ่ามือบนอกของแอ๊บบ็อต จากนั้นก็เอานิ้วยึดปลาย

ด้านหนาของไม้เสียบไว้แน่นขณะหมุนมันทิ่มลอดเข้าไปใต้เกล็ดแข็ง 

อันหนึ่งของแอ๊บบ็อต

เขาหมุนมันช้าๆ ทุ่มเทสมาธิอยู่ตรงนั้น เกล็ดเป็นสีเทาเล็กน้อย

เพราะขีเ้ถ้า แต่ปลายไม้ยงัแทงไม่เข้าเนือ้ ควนักลิน่ฉนุลอยม้วนขึน้มารอบ 

LAPS THE RIGHT BUTTOCK, I
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ไม้เสียบ

แอ๊บบอ็ตหวัเราะชอบใจ “พยายามจดุไฟหรอืไงวะไอ้แคระ ฉนัควร

ตามหน่วยดับเพลิงไหมโว้ย!”

หนึ่งในพวกอิมป์ปาอาหารกลางวันใส่หมายเลขหนึ่ง มันไหลลงไป

ด้านหลังศีรษะของเขา เป็นก้อนไขมัน กระดูก และกระดูกอ่อน

หมายเลขหนึ่งไม่ละความพยายาม หมุนไม้เสียบไปมาระหว่างนิ้ว

โป้งกับนิ้วชี้ ตอนนี้เขาหมุนมันเร็วขึ้น รู้สึกได้ว่าไม้เสียบเริ่มเข้าเนื้อแล้ว 

ท�าให้เกิดรอยบุ๋มเล็กน้อย

หมายเลขหนึ่งรู้สึกว่าความตื่นเต้นก่อตัวอยู่ภายใน เขาพยายาม

ควบคุมมัน นึกถึงผลที่จะตามมา แต่ก็ท�าไม่ได้ เขาอยู่ในจุดที่ใกล้จะ

ประสบความส�าเร็จแล้ว ก�าลังจะท�าบางอย่างส�าเร็จโดยใช้สมอง นี่เป็น

สิ่งที่พวกปัญญาอ่อนทั้งหลายใช้แรงกายท�าไม่ได้ แน่นอนว่าพวกนั้นต้อง

รมุเขา แล้วแอ๊บบอ็ตกค็งหาข้ออ้างมาท�าให้ความส�าเรจ็ของเขากลายเป็น

เรื่องไม่ส�าคัญ แต่หมายเลขหนึ่งจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร แอ๊บบ็อตก็เช่นกัน

ไม้เสียบเจาะเข้าเนื้อ แต่ก็แค่นิดเดียว หมายเลขหนึ่งรู้สึกว่าเกล็ด

เริ่มหลุด บางทีอาจชั้นเดียว อิมป์น้อยรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมา

ก่อน ชัยชนะ ความรู้สึกนี้ก่อตัวขึ้นภายในอย่างไม่อาจยับย้ังหรือดับได้ 

มันกลายเป็นมากกว่าความรู้สึก เปลี่ยนเป็นพลัง สร้างวิถีประสาทที่ถูก

ลมืไปแล้วขึน้มาใหม่ ปลดปล่อยพลงัโบราณภายในตวัหมายเลขหนึง่ออก

มา

เกิดอะไรขึ้น หมายเลขหนึ่งสงสัย ฉันควรหยุดใช่ไหม ฉันหยุดได้

ไหม

ค�าตอบคือ ใช่ และ ไม ่ เขาควรหยุดแต่หยุดไม่ได้ พลังหลั่งไหล

ผ่านแขนขาท�าให้อณุหภมูร่ิางกายสงูขึน้ เขาได้ยนิเสยีงพดูเหมอืนท่องเป็น

T SIMPLY MEANS THAT YOU REM
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จังหวะอยู่ในหัว หมายเลขหนึ่งรู้ว่าเขาเองคือผู้ที่ท่องมัน เขาไม่รู้ว่าท่อง

อะไร แต่เหมือนความทรงจ�าของเขารู้ 

พลังประหลาดเต้นอยู่ในนิ้วของหมายเลขหนึ่งพร้อมจังหวะหัวใจ 

จากนั้นก็แผ่ออกจากร่างเข้าไปในไม้เสียบ ก้านกลายเป็นหิน ไม้เปลี่ยน

เป็นแกรนิตไปต่อหน้าต่อตา ไวรัสหินแผ่ไปตามด้ามเหมือนคลื่นน�้า ภาย

ใต้ประกายแสงไฟวูบหนึ่ง ไม้เสียบก็กลายเป็นหินไปหมด บางส่วนยังแผ่

เข้าไปในช่องเปิดที่แผ่นเกล็ดแข็งของแอ๊บบ็อตด้วย

หินขยายตวัท�าให้เกลด็แตกยาวสองเซนตเิมตร แอ๊บบอ็ตได้ยนิเสยีง 

เช่นเดียวกับพวกที่เหลือ ผู้น�าดีม่อนมองลงมาและรู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้น

“เวทมนตร์” เขากระซิบ ถ้อยค�าหลุดออกมาก่อนจะยั้งทัน เขาปัด

หินเสียบออกจากอกอย่างแรงจนลอยเข้าไปในกองไฟ

หมายเลขหนึง่จ้องมอืทีเ่ต้นตบุๆ ของตวัเอง พลงัยงัคงระยบิระยบั

อยู่รอบปลายนิ้ว เหมือนภาพลวงตาที่เกิดจากความร้อน

“เวทมนตร์รึ” เขาทวนค�า “นั่นแปลว่าผมเป็น…”

“หุบปากโง่ๆ ของแกนะ” แอ๊บบ็อตตวาดพลางดึงเสื้อคลุมมาปิด

เกล็ดที่แตก “ฉันไม่ได้หมายถึงเวทมนตร์จริงๆ ฉันหมายถึงการเล่นกล

โกงต่างหาก แกบิดด้ามไม้เสียบให้มันหัก จากนั้นก็ท�าเสียง อู้อ้า เหมือน

ว่าท�าอะไรส�าเร็จแล้ว”

หมายเลขหนึ่งเปิดเสื้อคลุมของแอ๊บบ็อต “แต่เกล็ดของคุณล่ะ”

แอ๊บบ็อตดึงเสื้อคลุมปิดแน่นขึ้น “เกล็ดของฉันท�าไม ไม่มีรอย 

สักนิด ไม่เปื้อนเลยด้วยซ�้า แกเชื่อฉันใช่ไหม”

หมายเลขหนึ่งถอนใจ นี่คือลีออน แอ๊บบ็อตนะ ความจริงไร้ความ

หมาย “ครับ มาสเตอร์แอ๊บบ็อต ผมเชื่อคุณ”

“ฉันฟังน�้าเสียงอวดดีของแกก็รู้ว่าไม่เชื่อ ถ้าอย่างนั้นก็พิสูจน์สิ” 

IND HIM OF HIS RIGHT BU
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แอ๊บบอ็ตเปิดเสือ้คลมุ เผยให้เหน็เกลด็ที่ไร้มลทนิ ครูห่นึง่ทีห่มายเลขหนึง่

คิดว่าเห็นประกายสีฟ้าเต้นอยู่ตรงที่เคยมีแผล แต่แล้วก็ดับวูบหายไปเอง 

ประกายสีฟ้า มันคือเวทมนตร์ใช่ไหมนะ

แอ๊บบ็อตจิ้มอกอิมป์ด้วยนิ้วแข็งแรง “เราเคยพูดกันเรื่องนี้แล้วนะ

หมายเลขหนึ่ง ฉันรู้ว่าแกคิดว่าตัวเองเป็นจอมเวท แต่ไม่มีจอมเวทแล้ว 

ไม่มีมาตั้งแต่เราออกมานอกกาลเวลา แกไม่ใช่จอมเวท ลืมความคิด

ปัญญาอ่อนนั่นแล้วมุ่งมั่นกับการวาร์ป แกคือตัวอัปยศของเผ่าพันธุ์”

หมายเลขหนึ่งก�าลังจะเถียงเมื่อโดนคว้าแขนอย่างแรง

“ไอ้ทากจิ๋วเจ้าเล่ห์” รอว์ลี่ย์ตะโกน น�้าลายกระเซ็นเต็มหน้า

หมายเลขหนึ่ง “พยายามใช้เล่ห์กลกับหัวหน้า กลับไปนั่งที่ได้แล้ว ไว้ฉัน

จะจัดการแกทีหลัง”

หมายเลขหนึง่ท�าอะไรไม่ได้นอกจากกลบัไปยงัม้านัง่และทนรบัฟัง

ค�าด่าว่ามากมายจากเพื่อนร่วมชั้น แถมบ่อยครั้งยังมาพร้อมการขว้างปา

ข้าวของหรอืหมดัด้วย แต่คราวนีห้มายเลขหนึง่ไม่สนใจการกลัน่แกล้ง เขา

จ้องมองมือตัวเองข้างที่เปลี่ยนไม้เป็นหิน นี่เป็นเรื่องจริงใช่ไหม เขาเป็น

จอมเวทจริงๆ ใช่ไหม ถ้าใช่…แล้วเขารู้สึกดีขึ้นหรือแย่ลงล่ะ

ไม้จิม้ฟันโดนหน้าผากแล้วเด้งลงไปบนม้านัง่ มเีศษเนือ้สเีทาตดิอยู่

ที่ปลายด้วย หมายเลขหนึ่งเงยหน้าขึ้นเจอรอว์ลี่ย์ยิ้มให้

“ฉันพยายามเอามันออกมาหลายสัปดาห์แล้ว คิดว่าเป็นหมูป่านะ 

เอาละ ต้ังใจฟังหน่อยไอ้แคระ มาสเตอร์แอ๊บบอ็ตก�าลงัพยายามให้ความรู้

แกนะ”

อ๋อ! ใช่ วิชาประวัติศาสตร์ ไม่น่าเชื่อว่าลีออน แอ๊บบ็อตหาทาง

ยดัเยยีดตวัเองเข้าไปในประวตัศิาสตร์ดม่ีอนได้มากมายขนาดนี ้ถ้าได้ฟัง

เขาพดู คุณกอ็าจคดิว่าเขาช่วยแฟรีต่ระกลูทีแ่ปดไว้ได้ตามล�าพงัแม้จะโดน

TTOCK. YOU CAN SE WHERE TE
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พวกจอมเวทมายุ่งจุ้นจ้านก็ตาม

แอ๊บบ็อตพิจารณากรงเล็บโค้งที่ปลายนิ้ว แต่ละอันใช้คว้านท้อง

หมูตัวใหญ่ได้สบาย หากเรื่องเล่าของแอ๊บบ็อตเป็นความจริง เขาก็วาร์ป

ตอนอายุแปดปีขณะก�าลังปล�้าสู้กับสุนัขจรจัดตัวหนึ่งบนเกาะ เล็บนิ้วมือ

ของเขาเปลี่ยนเป็นกรงเล็บระหว่างต่อสู้ แล้วกรีดใส่ข้างล�าตัวสุนัข

หมายเลขหนึ่งรู้สึกว่าเรื่องเล่านี้ไม่น่าเป็นจริง ต้องใช้เวลาหลาย

ชั่วโมงในการวาร์ปอย่างเต็มตัว บางครั้งเป็นวันๆ แต่แอ๊บบ็อตหวังให้เชื่อ

ว่าวาร์ปได้ทันที เหลวไหลทั้งเพ แต่อิมป์ที่เหลือกลับเชื่อต�านานที่โอ่

ประโคมตัวเองนี้อย่างเต็มอกเต็มใจ

“ในบรรดาดีม่อนทุกตนที่ต่อสู้ในยุทธการครั้งสุดท้ายที่ทาลที” 

แอ๊บบ็อตพูดเสียงต�่า อาจเป็นเสียงที่เขาคิดว่าเหมาะส�าหรับวิชา

ประวตัศิาสตร์ แต่หมายเลขหนึง่คดิว่าเป็นเสยีงทีน่่าเบือ่ถงึขนาดท�าให้ชสี

อ่อนนุ่มแข็งตัวได้ “ฉัน ลีออน แอ๊บบ็อต คือดีม่อนตนสุดท้ายที่เหลืออยู่”

พอดเีลยเนอะ หมายเลขหนึง่คดิ ไม่มีใครเหลอืรอดมาโต้เถยีง เขา

ยังคิดด้วยว่า นายดูแก่สมวัยนะลีออน เขมือบมันหมูมากเกินไปสินะ

หมายเลขหนึ่งเป็นอิมป์ที่ไม่มีน�้าใจนักเมื่ออารมณ์เสีย

ลักษณะตามธรรมชาติของคาถากาลเวลาท�าให้กระบวนการแก่

ชราถูกชะลอลงไปมาก แอ๊บบ็อตเป็นหนุ่มตอนที่จอมเวทยกไฮบราสออก

นอกกระแสเวลา คาถาบวกกับยีนที่ดีท�าให้เขาและอัตตาที่ใหญ่คับฟ้ายัง

อยู่ยืนยงมานับแต่นั้น อาจสักพันปีได้ถ้านับตามเวลาปกติ พันปีตามเวลา

ไฮบราสแทบไม่มีความหมาย สองร้อยปีอาจผ่านไปภายในชั่วพริบตาบน

เกาะแห่งน้ี อมิป์อาจตืน่ขึน้มาในเช้าวนัหนึง่แล้วพบว่าร่างกายเปลีย่นแปลง

ไป เมื่อไม่นานมานี้ดีม่อนและอิมป์ทุกตนในไฮบราสต่ืนขึ้นมาในเช้าวัน

หนึ่งพร้อมหางสั้นกุดตรงที่เคยมีหางยาวสวย หลังจากนั้นพักใหญ่เสียงที่

HE PROBLEMS COULD ARISE. FIN
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ได้ยนิบ่อยสดุบนเกาะแห่งนีก้ค็อืเสยีงดม่ีอนล้มหรอืเสยีงสบถตอนพยายาม

ลุกขึ้นยืนอีกครั้ง

“หลังจากสงครามใหญ่ครั้งนั้นซึ่งกองก�าลังดีม่อนกล้าหาญและ

ดุร้ายที่สุดในกองทัพแฟรี่” แอ๊บบ็อตพูดต่อท่ามกลางเสียงกู่ร้องชอบใจ

จากเหล่าอิมป์ “เราพ่ายแพ้เพราะกลโกงและความขี้ขลาด พวกเอลฟ์ไม่

ยอมสู ้ส่วนคนแคระกไ็ม่ยอมขดุหลมุพราง เราไม่มทีางเลอืกนอกจากต้อง

ร่ายคาถาแล้วถอยมาตั้งหลักจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมเพื่อกลับไป”

เสียงกู่ร้องดังขึ้นอีก บวกกับเสียงกระทืบเท้า

ทกุครัง้สน่ิา หมายเลขหนึง่คดิ เราต้องทนฟังเรือ่งนีอ้กีกีร่อบ อมิป์

พวกนีท้�าเหมอืนไม่เคยฟังมาก่อน เมือ่ไหร่จะมีใครยนืขึน้แล้วพดูว่า “โทษ

ที เรื่องมันเก่าไปแล้ว เปลี่ยนบ้างเหอะ”

“ดังนั้นเราจึงออกลูกออกหลาน แพร่พันธุ์และแข็งแรงขึ้น ตอนนี้

กองทัพของเรามีนักรบกว่าห้าพันตนแล้ว เพียงพอจะเอาชนะมนุษย์ได้

สบาย ฉันรู้ดี เพราะฉัน…ลีออน แอ๊บบ็อต เคยไปเยือนโลกและรอดชีวิต

กลับมาไฮบราส”

นี่คือไม้เด็ดของแอ๊บบ็อต นี่คือตอนที่ผู้ต่อต้านเขาต้องพากันแห้ง

เหี่ยวตาย แอ๊บบ็อตไม่ได้เดินทางมาลิมโบโดยตรงพร้อมกับพวกที่เหลือ

ในไฮบราส เหตุผลบางอย่างท�าให้เขาถูกส่งไปยังโลกอนาคตของมนุษย์

ก่อนถกูดดูมายงัไฮบราส เขาได้เหน็ค่ายมนษุย์และน�าความรูน้ีก้ลบัมาด้วย 

ไม่ชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร แอ๊บบ็อตเล่าว่ามีการรบครั้งใหญ่ เขา

เอาชนะมนุษย์ได้ห้าสิบกว่าคน จากนั้นจอมเวทลึกลับผู้หนึ่งก็พาเขาออก

นอกกระแสเวลาอกีครัง้ แต่ก่อนหน้านัน้เขากค็ว้าของตดิมอืมาได้สองอย่าง

เนื่องจากจอมเวทหมดไปจากตระกูลที่แปดแล้ว จึงไม่มีใครรู้เรื่อง

เวทมนตร์มากนัก ดีม่อนธรรมดาไม่มีเวทมนตร์ในตัว เชื่อกันว่าจอมเวท

ALLY, NEVER SNEZE INTO YOUR FE
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ทั้งหมดถูกดูดหายไปในอวกาศขณะย้ายไฮบราสจากโลกมายังลิมโบ แต่

แอ๊บบ็อตอ้างว่ามีตนหนึ่งรอดชีวิต จอมเวทตนนี้ร่วมมือกับมนุษย์ สาเหตุ

ที่ยอมช่วยหัวหน้าดีม่อนก็เพราะโดนข่มขู่ว่าจะท�าร้ายให้ทุกข์ทรมาน

หมายเลขหนึ่งไม่ค่อยเชื่อนัก อันดับแรกเพราะผู้เล่าคือแอ๊บบ็อต 

อันดับสองเพราะจอมเวทถูกป้ายสีให้กลายเป็นผู้ร้ายอีกคร้ัง ดีม่อน 

ดูเหมือนลืมไปแล้วว่าถ้าไม่ใช่เพราะจอมเวทช่วยไว้ มนุษย์ก็คงบุกมาเต็ม

ไฮบราสแล้ว 

วนันีห้มายเลขหนึง่รูส้กึผกูพนักบัจอมเวทมากเป็นพเิศษ จงึไม่ชอบ

ที่ความทรงจ�าต้องแปดเปื้อนเพราะดีม่อนขี้โม้ปากมากผู้นี้ แทบไม่มีวัน

ไหนผ่านไปโดยที่หมายเลขหนึ่งไม่สวดภาวนาขอให้จอมเวทลึกลับผู้เคย

ช่วยแอ๊บบอ็ตกลบัมาที่ไฮบราส ตอนนีเ้มือ่แน่ใจว่ามเีวทมนตร์อยู่ในเลอืด 

หมายเลขหนึ่งก็ยิ่งภาวนาหนักขึ้น

“ดวงจันทร์แยกฉันจากเกาะระหว่างการเดินทางครั้งใหญ่” 

แอ๊บบ็อตพูดต่อ ดวงตาหรี่ลงครึ่งหนึ่งราวกับความทรงจ�าท�าให้รู ้สึก 

วิงเวียน “ฉันไม่มีเรี่ยวแรงพอจะต้านทานมนตร์เสน่ห์ของมัน ก็เลย 

เดินทางผ่านกาลอวกาศไปจนกระทั่งหยุดอยู่ในโลกใหม่ ตอนนั้นโลก 

เป็นของมนุษย์ไปแล้ว มนุษย์เอาแร่เงินมาสวมข้อเท้าฉัน พยายามท�าให้

ฉันยอมจ�านน แต่ฉันไม่ยอม” แอ๊บบ็อตห่อไหล่กว้างแล้วค�ารามใส่เพดาน 

“เพราะฉันเป็นดีม่อน! เราจะไม่มีวันยอมจ�านน!”

คงไม่ต้องบอกว่าพวกอมิป์คลัง่กนัใหญ่ ห้องสัน่สะเทอืนเพราะการ

ออกแรงของพวกนี้ หมายเลขหนึ่งคิดว่าการแสดงทั้งหมดของแอ๊บบ็อต

แข็งทื่อจะตาย ค�าพูดที่ว่า เราจะไม่มีวันยอมจ�านน ก็เก่าแก่ที่สุดในคลัง

ค�าพูดของเจ้าตัวด้วยซ�้า หมายเลขหนึ่งถูขมับ พยายามคลายอาการปวด

ศีรษะ เขารู้ว่ายังไม่ถึงตอนที่แย่สุด เริ่มด้วยหนังสือก่อน แล้วตามด้วย

IST. ALWAYS ALLOW THE SNEE
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หน้าไม้ ถ้าแอ๊บบ็อตไม่นอกบท แต่เขาจะนอกบทไปท�าไม เขาไม่เคย

เปลี่ยนอะไรเลยตลอดหลายปีนับตั้งแต่กลับมาจากโลกใหม่  

“ดังนั้นฉันจึงสู้!” แอ๊บบ็อตตะโกน “ฉันเตะตรวนจนหลุด แล้ว 

ไฮบราสก็เรียกฉันกลับบ้าน แต่ก่อนจะอ�าลามนุษย์ที่แสนเกลียดชัง ฉันก็

บุกไปจนถึงแท่นบูชาของพวกนั้นแล้วขโมยของศักดิ์สิทธิ์มาได้สองอย่าง”

“หนังสือกับหน้าไม้” หมายเลขหนึ่งพึมพ�าพลางกลอกตาสีส้ม

“บอกเราทีว่าคุณขโมยอะไรมา” เพื่อนๆ วิงวอนตามบท ราวกับ

ไม่รู้ค�าตอบ

“หนังสือกับหน้าไม้!” ลีออน แอ๊บบ็อตตะโกนพลางดึงของสอง

อย่างนั้นออกมาจากใต้เสื้อ ราวกับเสกด้วยเวทมนตร์

ราวกับเสกด้วยเวทมนตร์ หมายเลขหนึ่งคิด แต่ไม่ใช่เวทมนตร์

จริงๆ เพราะถ้าจริงก็แปลว่าแอ๊บบ็อตเป็นจอมเวท เขาไม่มีทางเป็นจอม

เวทเพราะเคยวาร์ปแล้ว จอมเวทไม่วาร์ป

“ตอนนีเ้รารูแ้ล้วว่ามนษุย์คดิอะไร” แอ๊บบอ็ตพดูพลางโบกหนงัสอื 

“และต่อสู้ยังไง” เขาตะโกนพลางกวัดแกว่งหน้าไม้

ฉันไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยสักนาที หมายเลขหนึ่งคิด แต่เราไม่มี 

‘นาที’ ในลิมโบ โอ๊ย! ฉันอยากไปอยู่บนโลกกับจอมเวทตนสุดท้ายเหลือ

เกิน จะได้มีพวกเราสองตน ฉันจะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นตอน 

ลีออน แอ๊บบ็อตแวะไปเยือน

“เมื่อมีความรู้นี้ เราก็กลับไปได้เมื่อคาถากาลเวลาเสื่อมลง จาก

นั้นเราจะยึดประเทศเก่ากลับคืนมา”

“เมื่อไหร่!” อิมป์ร้อง “เมื่อไหร่!”

“อีกไม่นาน” แอ๊บบ็อตตอบ “อีกไม่นาน ที่นั่นจะมีมนุษย์เพียงพอ

ส�าหรบัเราทกุตน พวกมนัจะถกูบดขยีเ้หมอืนหญ้าใต้เท้า เราจะดงึหวัพวก

ZE TO RUN FRE INTO THE AIR.  E
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มันหลุดเหมือนดอกแดนดิไลออน”

โอ๊ย! ขอทีเถอะ หมายเลขหนึ่งคิด เลิกใช้ความเปรียบกับพืชได้

แล้ว

เป็นไปได้ว่าหมายเลขหนึ่งอาจเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงหนึ่งเดียวบน 

ไฮบราสที่คิดด้วยภาษามนุษย์อย่าง ‘ความเปรียบ’ หากพูดออกมาดังๆ 

ต้องโดนเฆี่ยนแน่ ถ้าอิมป์ตนอื่นรู้ว่าค�าศัพท์มนุษย์ของเขายังรวมถึง  

‘เสริมสวย’ และ ‘ประดับตกแต่ง’ ด้วย พวกนั้นต้องจับเขาแขวนคอแน่ 

สิง่ทีข่ดัแย้งคอืหมายเลขหนึง่เรียนรูค้�าศพัท์ดงักล่าวจากหนงัสอื รัว้ต้นไม้

ของเลดี้เฮเทอริงตั้น สไมท์ ซึ่งถือเป็นต�าราเรียน

“ดึงหัวหลุด!” อิมป์ตนหนึ่งตะโกน แล้วอิมป์ทุกตนในห้องก็ร่วม

ตะโกนเป็นจังหวะอย่างรวดเร็ว

“ใช่ ดึงให้หลุดเลย” หมายเลขหนึ่งลองพูดบ้าง แต่ไม่มีอารมณ์

ความรู้สึกใดๆ ในน�้าเสียง

แรงจงูใจของฉนัคอือะไร เขานกึสงสยั ฉนัไม่เคยเจอมนษุย์ด้วยซ�า้

พวกอิมป์ปีนขึ้นไปยืนบนม้านั่ง กระโดดขึ้นลงตามจังหวะ

“ดึงหัวหลุด! ดึงหัวหลุด!”

แอ๊บบ็อตกับรอว์ลี่ย์ยิ่งยุส่ง ทั้งสะบัดกรงเล็บและค�ารามโหยหวน 

กลิ่นหวานเอียนฟุ้งตลบ กลิ่นสิ่งปฏิกูลจากการวาร์ปนั่นเอง อิมป์บางตน

เข้าสู่ภาวะเกร็งก่อนวาร์ปแล้ว ความตื่นเต้นกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง

หมายเลขหนึง่ไม่รูส้กึอะไรเลย ไม่เจบ็ปวดสกันดิ เขาพยายามอย่าง

เต็มที ่หลบัตาแน่น ปล่อยให้แรงกดดนัเพิม่ขึน้ในศรีษะ คดิถงึเรือ่งทีท่�าให้

โกรธ แต่ความรู้สึกแท้จริงสลายภาพลวงตาของความกระหายเลือดและ

การนองเลือดไปหมด

ไม่มีประโยชน์ เขาคิด ฉันไม่ใช่ดีม่อนแบบนั้น

MEDICAL DEMONS ASSURE US TH
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หมายเลขหนึ่งหยุดตะโกนแล้วนั่งลงซบหน้ากับฝ่ามือ ไม่มี

ประโยชน์ที่จะแสร้งท�า วัฏจักรการเปลี่ยนแปลงได้ผ่านเลยเขาไปอีกครั้ง

แต่อมิป์ตนอืน่ไม่พลาด การแสดงฉากใหญ่ของแอ๊บบอ็ตได้เปิดบ่อ

ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนตามธรรมชาติ รวมถึงความกระหายเลือดและ

ของเหลวในร่างกายด้วย พวกนั้นเข้าสู ่ภาวะเกร็งก่อนวาร์ปทีละตน 

ของเหลวสีเขียวไหลจากรูขุมขน ตอนแรกก็ไหลช้าๆ จากนั้นก็ทะลักออก

มา ทุกตนเข้าสู่ภาวะนี้กันหมด นี่ต้องเป็นประวัติศาสตร์แน่ อิมป์จ�านวน

มากวาร์ปพร้อมกัน แน่นอนว่าแอ๊บบ็อตคงคว้าความดีความชอบไปตาม

เคย

ภาพของเหลวท�าให้เกิดเสียงค�ารามดังขึ้นมาอีกรอบ ยิ่งพวกอิมป์

ค�าราม ของเหลวก็ยิ่งทะลักออกมาเร็วขึ้น หมายเลขหนึ่งได้ยินว่ามนุษย์

ใช้เวลาหลายปีกว่าจะเติบโตจากวัยเด็กเป็นผู้ใหญ่ อิมป์ท�าได้ภายในไม่กี่

ชั่วโมง เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เจ็บปวด

เสียงค�ารามด้วยความลิงโลดเปลี่ยนเป็นเสียงร้องด้วยความเจ็บ

ปวดเม่ือกระดกูยดืและเขาบดิโค้ง แขนขาทีเ่คลอืบไว้ด้วยของเหลวสเีขยีว

ยืดยาวออกมา กลิ่นฉุนมากจนท�าให้หมายเลขหนึ่งหายใจไม่ออก

อิมป์ล้มลงไปบนพื้นโดยรอบ ดิ้นพล่านอยู่สองสามวินาที จากนั้น

ของเหลวทีห่ลัง่ออกมากเ็คลอืบตวัจนขยบัไม่ได้ พวกนัน้ตดิอยู่ในของเหลว

ที่แข็งตัวเหมือนแมลงสีเขียวตัวใหญ่ในรังดักแด้ ห้องเรียนเงียบไปทันที 

ยกเว้นเสียงเปรี๊ยะๆ ขณะของเหลวที่เปี่ยมสารอาหารเริ่มแห้งและเสียง

เปลวไฟปะทุอยู่ในเตาหิน

แอ๊บบ็อตยิ้มกว้างเห็นฟันจนเหมือนหน้าจะแบะเป็นสองซีก

“เป็นงานภาคเช้าที่ดีนะ ว่าไหมรอว์ลี่ย์ ฉันท�าให้พวกนั้นวาร์ปกัน

หมดเลย”

AT THE SNEZE COMPRISES OF MIE
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รอว์ลี่ย์ค�ารามตอบ จากนั้นก็สังเกตเห็นหมายเลขหนึ่ง “ยกเว้นไอ้

แคระ”

“เฮ้ย! มันไม่ใช่อย่างนั้น” แอ๊บบ็อตเริ่มพูดแล้วก็ยั้งปากทัน “ใช่ 

ถูกต้องที่สุด ยกเว้นไอ้แคระ”

หมายเลขหนึ่งรู้สึกร้อนหน้าผากภายใต้ดวงตาจับจ้องของรอว์ลี่ย์

กับแอ๊บบ็อต

“ผมอยากวาร์ปนะ” เขาพดูพลางมองนิว้ “อยากจรงิๆ แต่มปัีญหา

เรื่องความเกลียด ผมเค้นมันออกมาไม่ได้ แถมยังเมือกพวกนั้นอีก แค่

คดิว่าของแบบนัน้จะออกมาเตม็ตวักท็�าให้รูส้กึอยากอาเจยีนหน่อยๆ แล้ว”

“อยากอะไรนะ” รอว์ลี่ย์ถามอย่างสงสัย

หมายเลขหนึ่งรู้ตัวว่าต้องใช้ค�าพูดให้ง่ายกว่านี้เพื่อให้ครูเข้าใจ

“อยากอ้วก คลื่นไส้” 

“อ๋อ!” รอว์ลี่ย์ส่ายหน้าอย่างรังเกียจ “เมือกท�าให้แกคลื่นไส้รึ แก

เป็นอิมป์ประสาอะไรวะ อิมป์ต้องคุ้นกับเมือกสิ” 

หมายเลขหนึง่สดูหายใจลกึและพดูบางอย่างทีรู่ม้านานแล้วออกไป

ดังๆ 

“ผมไม่เหมือนใคร” เสียงหมายเลขหนึ่งสั่น เขาก�าลังจะร้องไห้

“นีแ่กจะร้องไห้หรือไง” รอว์ลีย์่ถาม ตาถลน “ชกัจะมากไปแล้วนะ

ลีออน ไอ้หมอนี่ก�าลังจะร้องไห้ เหมือนผู้หญิงไม่มีผิด ฉันยอมแพ้แล้ว”

แอ๊บบ็อตเกาคาง “ให้ฉันลองอะไรบางอย่างสิ”

เขาค้นกระเป๋าเสื้อคลุม แล้วแอบสวมอะไรบางอย่างที่มือ

โอ๊ย! ไม่นะ หมายเลขหนึ่งคิด ได้โปรด ขออย่าเป็นสโตนี่เลย

แอ๊บบ็อตยกแขนขึ้น เสื้อคลุมพาดอยู่บนนั้นเหมือนเวทีจิ๋ว หุ่น

มนษุย์โผล่หัวขึน้มาเหนอืเสือ้คลมุหนงั หวัหุน่ท�าจากดนิป้ันเป็นก้อนเบีย้วๆ 

LLIONS OF TINY FLYING DEM
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แล้วทาสี หน้าผากปูดและเครื่องหน้าบิดเบี้ยว หมายเลขหนึ่งไม่คิดว่า 

มนษุย์จรงิจะน่าเกลยีดขนาดนัน้ แต่ดม่ีอนไม่ค่อยมฝีีมอืด้านศลิปะ แอ๊บบอ็ต 

มักใช้สโตนี่เป็นตัวกระตุ้นแบบเห็นภาพส�าหรับพวกอิมป์ที่มีปัญหาเรื่อง

การวาร์ป ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าหมายเลขหนึ่งเคยเห็นหุ่นตัวนี้มาแล้ว

“แฮ่!” หุ่นค�าราม หรืออันที่จริงคือแอ๊บบ็อตค�ารามขณะขยับหุ่น 

ไปมา “แฮ่! ฉันคือชายขี้โคลนชื่อสโตนี่”

“สวัสดีสโตนี่” หมายเลขหนึ่งพูดเสียงอ่อย “สบายดีไหม”

หุ่นยกดาบไม้จิ๋วในมือ

“ไม่ต้องสนใจว่าฉนัเป็นยงัไง ฉนัไม่สนใจว่าแกเป็นยงัไง เพราะฉนั

เกลยีดแฟรีท่กุตน” แอ๊บบอ็ตพดูด้วยเสยีงทีบ่บีให้เลก็ “ฉนัไล่พวกมนัจาก

บ้านเกิด ถ้าพวกมันคิดจะกลับมา ฉันก็จะฆ่าให้หมด”

แอ๊บบ็อตเอาหุ่นลง “ว่าไง มันท�าให้แกรู้สึกยังไงบ้าง”

มันท�าให้ฉันรู้สึกว่าเราเลือกหัวหน้าผิด หมายเลขหนึ่งคิด แต่พูด

ออกไปว่า “เอ่อ…โกรธใช่ไหมครับ”

แอ๊บบ็อตกะพริบตา “โกรธรึ จริงรึ”

“ไม่ครบั” หมายเลขหนึง่สารภาพพลางบดิมอื “ผมไม่รูส้กึอะไรเลย 

มันเป็นแค่หุ่น ผมเห็นนิ้วคุณอยู่ข้างในด้วยซ�้า”

แอ๊บบ็อตยัดสโตนี่ใส่กระเป๋า

“พอกันที ฉันทนแกมามากพอแล้วหมายเลขหนึ่ง แกจะไม่มีวันได้

ชื่อจากหนังสือ”

เมื่อดีม่อนวาร์ปแล้วจะได้ชื่อมนุษย์จากหนังสือ รั้วต้นไม้ของเลดี้

เฮเทอริงตั้น สไมท์ เหตุผลก็คือการเรียนภาษามนุษย์และมีชื่อมนุษย์จะ

ช่วยให้กองทพัดม่ีอนคดิเหมอืนมนษุย์แล้วเอาชนะมนษุย์ได้ แอ๊บบอ็ตอาจ

เกลียดพวกขี้โคลน แต่นั่นไม่ได้แปลว่าเขาไม่ชื่นชมพวกนั้น อีกท้ังในแง่

ONS THAT ZOOM AROUND T
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การเมืองก็ถือเป็นความคิดดีที่จะให้ดีม่อนทุกตนในไฮบราสเรียกกันด้วย

ชื่อที่ลีออน แอ๊บบ็อตเป็นผู้มอบให้

รอว์ลี่ย์จับหูหมายเลขหนึ่ง ลากเขาจากที่นั่งไปหลังห้อง บนพื้นมี

ตะแกรงโลหะปิดหลุมตื้นส่งกลิ่นเหม็นฉุน

“ท�างานได้แล้วไอ้แคระ” เขาพูดเสียงแหบห้าว “แกรู้ดีว่าต้องท�า

อะไร”

หมายเลขหนึง่ถอนใจ เขารู้ดยีิง่กว่าอะไร นี่ไม่ใช่ครัง้แรกหรอืครัง้

ทีส่องทีเ่ขาต้องทนท�างานน่ารงัเกยีจนี ้เขาหยบิตะขอด้ามยาวจากหมดุบน

ผนงัมาเกีย่วตะแกรงหนาหนกัขึน้จากกรอบ กลิน่เหมน็แต่พอทนได้เพราะ

ปฏกิลูจบัตวัเป็นแผ่นเคลอืบอยูบ่นผวิของเหลวอกีท ีแมลงไต่ไปบนพืน้ผวิ

แตกๆ นั้น ขาของพวกมันท�าให้เกิดเสียงเหมือนกรงเล็บกระทบไม้

หมายเลขหนึง่เปิดปากหลมุให้กว้างเตม็ที ่จากนัน้กเ็ลอืกเพือ่นร่วม

ชั้นที่อยู่ใกล้สุด ดักแด้เมือกท�าให้ไม่มีทางบอกได้ว่าใครเป็นใคร การ

เคลื่อนไหวเพียงอย่างเดียวคือฟองอากาศเล็กๆ ท่ีผุดขึ้นมารอบปากกับ

จมูก อย่างน้อยเขาก็หวังว่านั่นคงเป็นปากกับจมูก

หมายเลขหนึ่งก้มตัวลงผลักดักแด้ให้กลิ้งไปตามพื้นจนลงหลุม 

อมิป์ทีก่�าลงัวาร์ปตกทะลชุัน้ปฏกิลูทีจ่บัตวัแขง็ลงไป พาแมลงนบัสบิจมลง

ไปด้วย กลิ่นเหม็นทะลักขึ้นมาใส่หมายเลขหน่ึง เขารู้ว่าผิวคงเหม็นไป

หลายวนั อมิป์ตนอืน่อาจภมูใิจในกลิน่เหมน็จากหลมุ แต่ส�าหรบัหมายเลข

หนึ่งแล้ว มันเป็นแค่มลทินที่น่าอาย

นี่เป็นงานอันเหนื่อยยาก ใช่ว่าอิมป์ที่ก�าลังวาร์ปทุกตนจะอยู่นิ่ง 

หลายตนดิ้นอยู่ในดักแด้ มีอยู่สองครั้งที่กรงเล็บดีม่อนเจาะทะลุดักแด้ 

สีเขียวขึ้นมาห่างจากผิวของหมายเลขหนึ่งแค่ไม่กี่เซนติเมตร

เขากัดฟันท�าต่อไป พลางร้องค�ารามเสียงดังด้วยความหวังว่า 

HE ARTH UNTIL THEY CAN FI
E
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รอว์ลี่ย์หรือลีออน แอ๊บบ็อตจะเข้ามาช่วย มันเป็นความหวังลมๆ แล้งๆ  

ดีม่อนสองตนนั้นสุมหัวกันอยู่หน้าชั้น ตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือ รั้วต้นไม้

ของเลดี้เฮเทอริงตั้น สไมท์

ในที่สุดหมายเลขหนึ่งก็กลิ้งเพื่อนร่วมชั้นรายสุดท้ายลงหลุม พวก

นั้นกองกันอยู่ในหลุมเหมือนก้อนเนื้อในสตูเหนียวข้น สิ่งปฏิกูลซึ่งอุดม

ด้วยสารอาหารจะเร่งการวาร์ป ท�าให้มั่นใจได้ว่าพวกนี้จะเติบโตเต็ม

ศักยภาพ หมายเลขหนึ่งนั่งลงบนพื้นหินพลางหายใจหอบ

โชคดีเนอะ หมายเลขหนึ่งคิด ได้ลอยคอในบ่อขี้

หมายเลขหนึ่งพยายามอิจฉา แต่แค่อยู่ใกล้หลุมก็ท�าให้อยาก

อาเจยีนแล้ว ความคดิว่าจะต้องจมอยู่ในนัน้ล้อมรอบด้วยอมิป์ในดกัแด้ยิง่

ท�าให้ท้องไส้ปั่นป่วน

เงาด�าทอทาบพื้นหินตรงหน้า ดูวูบวาบในแสงไฟ

“อา…หมายเลขหนึ่ง” แอ๊บบ็อตพูด “เป็นอิมป์ตลอดกาล ไม่เคย

ได้เป็นดีม่อนสินะ ฉันจะท�ายังไงกับแกดี”

หมายเลขหนึ่งจ้องเท้าตัวเอง กรงเล็บเล็กๆ เคาะพื้นแผ่วเบา

“มาสเตอร์แอ๊บบ็อตครับ คุณไม่คิดบ้างหรือครับ ไม่มีโอกาสสัก

น้อยนิดเลยหรือครับ” เขาสูดหายใจลึกแล้วเงยหน้าขึ้นสบตาแอ๊บบ็อต 

“ผมไม่มีทางเป็นจอมเวทได้เลยหรือครับ คุณเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับ

ไม้เสียบ ผมไม่อยากท�าให้คุณอับอาย แต่คุณก็เห็นแล้ว”

สีหน้าแอ๊บบ็อตเปลี่ยนไปทันที วินาทีหนึ่งเขายังเล่นบทหัวหน้าผู้มี

เมตตาอยู่เลย วินาทีถัดมากลับเผยธาตุแท้เสียอย่างนั้น

“ฉนัไม่เหน็อะไรทัง้นัน้” เขาท�าเสยีงขูพ่ลางกระชากหมายเลขหนึง่

ให้ลุกขึ้นยืน “ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้น ไอ้ตัวประหลาดผิดธรรมชาติ ไม้

เสียบนั้นถูกเคลือบด้วยขี้เถ้า ก็แค่นั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มี

ND A HUMAN TO LAND ON. WHE
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เวทมนตร์”

แอ๊บบ็อตดึงหมายเลขหนึ่งเข้ามาใกล้มากจนเห็นเศษเนื้อท่ีติดอยู่

ตามซอกฟันสเีหลอืง เมือ่เขาพดูอกีครัง้ เสยีงกเ็ปลีย่นไป เหมอืนซ้อนทบั

กันหลายชั้น ราวกับคณะประสานเสียงทั้งวงมาขับร้องให้ฟัง เป็นเสียงที่

ไม่อาจเมิน มันคือเวทมนตร์ใช่ไหมนะ

“ถ้าแกเป็นจอมเวท ก็ควรไปอยู่กับญาติที่อีกฟากหนึ่งสิ แบบนั้น

น่าจะดทีีส่ดุไม่ใช่เหรอ กระโดดเรว็ๆ ครัง้เดยีว แค่นัน้เอง เข้าใจทีฉ่นับอก

ไหม ไอ้แคระ!”

หมายเลขหนึง่พยกัหน้าอย่างตกอยู่ในภวงัค์ ช่างเป็นเสยีงที่ไพเราะ  

มนัมาจากไหนกนันะ ต้องมาจากอกีฟากหนึง่แน่เลย นัน่คอืสถานทีซ่ึง่เขา

ควรไป ก้าวเล็กๆ ก้าวเดียวส�าหรับอิมป์

“เข้าใจครับ”

“ดี จบเรื่องกันที อย่างที่เลดี้เฮเทอริงตั้น สไมท์คงจะบอกว่า ‘เดิน

หน้าไปอย่างมุ่งมั่นเถอะนะพ่อหนุ่ม โลกรอเธออยู่’ ”

หมายเลขหนึ่งพยักหน้าอย่างที่เขารู้ว่าแอ๊บบ็อตต้องการให้ท�า แต่

ภายในสมองปั่นป่วนไปพร้อมกับท้องไส้ ชีวิตของเขาจะวนเวียนอยู่แค่นี้

หรือ ถูกล้อเลียนตลอดไป แตกต่างจากชาวบ้านตลอดไป ไม่เคยมีช่วง

เวลาที่ได้พบเจอแสงสว่างหรือความหวัง หากไม่ข้ามฟาก

ค�าแนะน�าของแอ๊บบ็อตเป็นความหวังเดียว ข้ามฟาก หมายเลข

หนึง่ไม่เคยนกึอยากกระโดดลงปล่องภเูขาไฟ แต่ตอนนีค้วามคดินัน้รนุแรง

จนไม่อาจต้านทานได้ เขาคือจอมเวท ไม่มีข้อสงสัยใดๆ มีจอมเวทอีกตน

ในโลกมนษุย์ พีช่ายร่วมเผ่าพนัธุผ์ูอ้าจสอนเขาให้รูจ้กัวถิชีวีติของจอมเวท

หมายเลขหนึ่งมองแอ๊บบ็อตเดินจากไปแผลงฤทธ์ิในส่วนอ่ืนของ

เกาะ บางทอีาจไปกลัน่แกล้งพวกผูห้ญิงในพืน้ทีปิ่ดล้อมซึง่เป็นงานอดเิรก

N THEY ALIGHT ON THEIR HO
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สุดโปรดอีกอย่างของเขา แต่มาคิดอีกที แอ๊บบ็อตจะเลวร้ายได้อย่างไร

กัน ในเมื่อเขาเป็นผู้มอบความคิดอันยอดเยี่ยมนี้ให้หมายเลขหนึ่ง

ฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้ หมายเลขหนึ่งคิด ฉันต้องไปที่ภูเขาไฟ 

ความคิดนี้เข้ามายึดสมองของเขาไม่ยอมปล่อย ภายในไม่กี่นาที

มันก็กลบความคิดอื่นไปหมดสิ้น

ไปที่ภูเขาไฟ

ความคิดนี้กระแทกอยู่ในกะโหลก เหมือนคลื่นซัดฝั่ง

เชื่อฟังแอ๊บบ็อต ไปที่ภูเขาไฟ

หมายเลขหนึ่งปัดฝุ่นจากเข่า

“รู้อะไรไหม” เขาพูดกับตัวเองเบาๆ เผื่อรอว์ลี่ย์ได้ยิน “ฉันคิดว่า

จะไปที่ภูเขาไฟสักหน่อย”

ST HUMANS, THEY HACK INT


