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แด่เออร์ซูลา เค. เลอกวิน

ผู้สอนให้ผมรู้ว่า

กฎจะเปลี่ยนไปเมื่อเราไปถึงเดอะรีช
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ตอนท่ีมังกรของเราประกาศสงครามกับรัฐอินเดียนา  

ผมก็รู้แล้วว่าวันน้ีจะต้องเป็นวันแย่ๆ

เราเดินทางมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกมาหกสัปดาห์แล้ว และตลอด

เวลาที่ผ่านมามันก็ไม่เคยแสดงความหงุดหงิดงุ่นง่านกับท่ีไหนทั้งน้ัน 

มันเฉยๆ กับนิวเจอร์ซีย์ ดูจะชอบเพนซิลเวเนียแม้เราจะต้องไปสู้กับ 

พวกไซคลอปส์ท่ีพิตส์เบิร์ก มันจ�าใจยอมทนกับโอไฮโอได้ทั้งที่เราต้อง

เผชิญโพตินา เทพีแห่งยาเด็กของโรมันท่ีไล่ตามเราในรูปของเหยือก

เครื่องดื่มสีแดงประดับลายรูปหน้าย้ิม

แต่ไม่รู ้อะไรท�าให้เฟสตัสเกิดตัดสินใจว่ามันไม่ชอบอินเดียนา  

มันบินไปหยุดบนโดมของที่ว่าการรัฐอินเดียนา กระพือปีกโลหะแล้วก็

พ่นไฟจนเผาธงประจ�ารัฐไหม้ร่วงจากเสาเลยทีเดียว

"โหย พวก!" ลีโอ วัลเดซดึงบังเหียนของมังกรไว้ "เราคุยกันแล้วไง 

ห้ามพ่นไฟเผาสถานท่ีส�าคัญของราชการ!"

คาลิปโซท่ีนั่งบนหลังเจ้ามังกรถัดจากเขาก็ต้องคว้าเกล็ดของ 

1
เลสเตอร์ (อะพอลโล)

ยังเป็นมนุษย์ ขอบคุณท่ีถาม

เทพเอ๊ย เกลียดชีวิต
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10 เทพพยากรณ์ทมิฬ

เฟสตัสเอาไว้ไม่ให้ตก "จะช่วยกรุณาลงจอดได้รึยัง รอบนี้ขอเบาๆ นะ"

แม้จะเคยเป็นจอมเวทผู้ควบคุมภูตวายุ แต่คาลิปโซก็ไม่ชอบ 

การบินเอาเสียเลย ลมเย็นเป่าผมสีน�้าตาลของเธอสยายพล้ิวปลิวมา

โดนหน้าผมจนกระทั่งผมต้องกะพริบตาถ่ีและถุยผมเธอออกจากปาก

ใช่แล้ว ท่านผู้อ่านท่ีรัก

ผมเองนี่แหละ ผู้โดยสารคนส�าคัญท่ีสุด เด็กวัยรุ่นที่ครั้งหน่ึงเคย

เป็นเทพเจ้าอะพอลโลผูย่ิ้งใหญ่ กลบัโดนบงัคบัให้นัง่อยู่ท้ายมงักร คดิถึง

ความตกต�่าไร้ศักดิ์ศรีที่ผมต้องทนตั้งแต่ซุสริบพลังศักดิ์สิทธ์ิของผม 

ไปสิ! ต้องกลายเป็นเด็กมนุษย์อายุสิบหกกับชื่อแสนเฉิ่มว่าเลสเตอร์  

พาพาโดพูลอส ต้องท่องไปทั่วโลกและท�าภารกิจเย่ียงวีรบุรุษ (อี๋!) 

จนกว่าจะหาทางท�าให้พ่อของผมกลับมาเห็นดีเห็นงามในตัวผมอีก  

ต้องทนกับหน้าสิวเขรอะท่ีใช้ยาแต้มสิวขนานไหนก็ไม่หาย เท่าน้ัน 

ยังไม่พอ เพราะทัง้ท่ีผมมใีบขบัข่ีผูเ้ยาว์ของรัฐนวิยอร์กอยู่กับตวั แต่ลีโอ  

วัลเดซก็ยังไม่ไว้ใจให้ผมขับเจ้าพาหนะสัมฤทธ์ิน่ีอีก!

เฟสตัสพยายามจิกกรงเล็บยืนให้ไม่ตกลงมาจากโดมทองแดงขึ้น

สนิมเขียวซึ่งเล็กเกินไปส�าหรับมังกรตัวขนาดมันมาก จู่ๆ ผมก็นึกถึง 

สมยัท่ีผมสร้างรปูป้ันขนาดเท่าตวัจรงิของเทพธิดามวิส์แคลลโีอพีขึน้บน

รถม้าศึกพระอาทิตย์จนกระทั่งน�้าหนักของประดับหน้ารถชิ้นนี้ถ่วงให้

รถหัวท่ิมลงไปทางเมืองจีน เกิดทะเลทรายโกบีข้ึนมา

ลีโอเหลียวกลับมามอง หน้าเขาเปื้อนข้ีเถ้าเป็นทาง "อะพอลโล 

สัมผัสอะไรได้มั่งมั้ย"

"ไอ้การสมัผสัอะไรไดม้นัเปน็หน้าทีฉ่ันตัง้แตเ่มื่อไหร ่แคเ่พราะฉัน

เคยเป็นเทพแห่งค�าพยากรณ์..."

"ก็ท่านเป็นคนท่ีเห็นนิมิต" คาลิปโซเตือนผม ท่านบอกว่าเม็ก  
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เพ่ือนของท่านจะอยู่ท่ีน่ี"

แค่ได้ยินชื่อของเม็ก ผมก็เจ็บหัวใจปล๊าบ "น่ันไม่ได้แปลว่าฉัน

สามารถใช้จิตหาพิกัดชัดเจนของเธอได้นี่นา! ซุสถอนสิทธ์ิในการใช ้

จีพีเอสของฉันไปแล้ว!"

"จีพีเอสเน่ียนะ" คาลิปโซถาม

"ระบบน�าร่องอย่างเทพ"

"ของอย่างน้ันไม่มีจริงซะหน่อย!"

"นี่ พอเลย" ลีโอลูบคอเจ้ามังกรเบาๆ "อะพอลโล ลองหน่อยละกัน 

ที่นี่ดูเหมือนเมืองท่ีคุณฝันถึงรึเปล่า"

ผมกวาดตามองไปที่ขอบฟ้า

อินเดียนาเป็นรัฐที่ราบเรียบ มีทางด่วนตัดกันไปมาบนพ้ืนที่ราบ

แห้งๆ สนี�า้ตาล เงาเมฆฤดหูนาวลอยอยู่บนย่านตวัเมอืงทีแ่ผ่อยู่ตรงหน้า  

ตรงกลางเมืองคือหมู่ตึกสูง คอนกรีตและกระจกท่ีสลับกันเป็นชั้นๆ  

ดูคล้ายลูกอมเค้ียวหนึบสีขาวสลับด�า (ไม่ใช่ลูกอมเค้ียวหนึบแบบ 

อร่อยๆ ด้วยนะ แต่เป็นชนิดค้างปีอยู่ในโหลท็อฟฟี่บนโต๊ะกาแฟของ 

แม่เลี้ยงเรามาตราบชั่วกัลป์...เอ่อ เปล่านะ เฮร่า ผมไม่ได้พูดถึงคุณเลย

จริงๆ)

เพราะดันตกลงมาสู่โลกที่นิวยอร์ก ผมเลยพบว่าอินเดียนาโพลิส

ทั้งเปลี่ยวเศร้าเหงาร้างไม่น่าสนใจเอาซะเลย อย่างกับเขาเอาย่านหนึ่ง

ของนิวยอร์ก...สมมติว่าเป็นย่านมิดทาวน์...มาดึงให้ขยายขอบเขต 

จนครอบคลุมพ้ืนท่ีเกาะแมนฮัตตันทั้งหมด จ�ากัดประชากรในนั้นเหลือ

สองในสาม แถมเอาไปซักปั่นหนักๆ จนทั้งเมืองซีด

ผมคิดไม่ออกว่าท�าไมหนึ่งในเหล่าไทรอัมวิเรต สามจักรพรรดิ 

จอมวายร้ายแห่งโรมันโบราณจะมาสนใจในที่แบบนี้ แล้วก็จินตนาการ
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12 เทพพยากรณ์ทมิฬ

ไม่ออกอกีว่าท�าไมถึงจะมใีครส่งเมก็ แมก็แคฟฟรย์ีมาจบัตวัผมจากท่ีนี่  

แต่ภาพนิมิตท่ีผมเห็นก็ชัดเจน ผมเคยเห็นเส้นขอบฟ้าแบบนี้มาแล้ว  

ผมได้ยินเสียงเนโรศัตรูคู่อาฆาตของผมออกค�าสั่งกับเม็ก 

'จงไปทางทิศตะวันตก จับตัวอะพอลโลให้ได้ก่อนที่เขาจะพบ

เทพพยากรณ์องค์ต่อไป ถ้าจับตัวมาให้เราท้ังเป็นไม่ได้ก็ฆ่าเขาได้เลย'

รู ้มั้ยอะไรเศร้าท่ีสุดในเรื่องน้ี เม็กเป็นหนึ่งในเพ่ือนท่ีดีของผม  

แล้วเธอยังบังเอิญเป็นเจ้านายของผม เพราะอารมณ์ขันเพ้ียนๆ ของซุส

แท้ๆ ตราบใดท่ีผมยังอยู่ในร่างมนุษย์ เม็กจะส่ังให้ผมท�าอะไรก็ได้  

สั่งให้ฆ่าตัวตายยังได้เลย...อย่า อย่าคิดถึงความเป็นไปได้แบบน้ัน 

จะดีกว่า

ผมน่ังบิดไปบิดมาอยู่บนอานโลหะ หลังจากท่ีเดินทางกันมา 

หลายสัปดาห์ผมท้ังเหนื่อยและเจ็บก้นสุดๆ อยากจะหาที่ปลอดภัย 

ให้ได้พักเสียหน่อย แต่ที่นี่ไม่ใช่ที่แบบน้ันแน่ๆ มีอะไรก็ไม่รู ้จาก

ภูมิประเทศท่ีเห็นด้านล่างท่ีท�าให้ผมกระสับกระส่ายไม่แพ้เฟสตัส

แต่น่าเสียดาย ยังไงผมก็แน่ใจว่าน่ีคือท่ีซึ่งเราควรจะต้องมา  

ไม่ว่าจะอนัตรายแค่ไหน ถ้าผมจะได้มโีอกาสเจอกับเมก็ แมก็แคฟฟรย์ี 

อีกครั้ง หรือมีโอกาสจะย้ือตัวเธอมาจากเงื้อมมือพ่อเล้ียงวายร้าย 

ของเธอ ผมก็ต้องพยายาม

"ท่ีน่ีแหละใช่แล้ว" ผมตอบ "ก่อนท่ีโดมนี้จะถล่มลงไปใต้เท้ามังกร 

ฉันว่าเราร่อนลงไปท่ีพ้ืนดีกว่า"

คาลิปโซบ่นพึมพ�าเป็นภาษามิโนอันโบราณ "ก็พูดงั้นไปแล้วไง"

"เช่นนั้นก็ขออภัยด้วย ท่านจอมเวท!" ผมตอบด้วยภาษาเดียวกัน 

"ก็ถ้าท่านเป็นฝ่ายท่ีมีนิมิตอะไรที่มีประโยชน์ ข้าอาจจะยอมฟังท่าน 

มากขึ้นนะ!"
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คาลิปโซเรียกผมด้วยค�าด่าหลากหลายที่เตือนให้นึกขึ้นได้ว่า

ภาษามิโนอันนั้นช่างมีสีสันเพียงใดก่อนที่มันจะสูญหายไปจากโลกน้ี

"น่ี สองคนน้ันน่ะ" ลีโอพูดข้ึน "อย่าใช้ภาษาโบราณได้มะ รบกวน 

ขอเป็นภาษาสเปนหรืออังกฤษเท่านั้น หรือภาษาเครื่องกลก็ได้"

เฟสตัสส่งเสียงอี๊ดเห็นด้วยมาเชียว

"ไม่เป็นไร ไอ้หนู" ลีโอว่า "ฉันว่าพวกนั้นไม่ได้ตั้งใจจะกันเรา 

สองคนออกหรอก บินลงไปท่ีถนนข้างล่างกันดีกว่าเนอะ"

ดวงตาสทีบัทมิของเฟสตัสฉายแววจ้าข้ึน ฟันเหล็กของมนัหมนุติว้ 

เหมือนดอกสว่าน ผมจินตนาการว่ามันคงก�าลังคิดว่า แบบนี้กลับไป

อิลลินอยส์น่าจะดีกว่านะ

แต่มันก็กระพือปีกแล้วโผลงจากโดม เราพุ่งลงมาข้างล่างและ 

มาหยุดอยู่หน้าศาลาว่าการรัฐอย่างแรงพอที่จะท�าให้ฟุตบาธแตกได้ 

ลูกตาผมสั่นอย่างกับลูกโป่งน�้าทีเดียว

เฟสตัสสะบัดหัวซ้ายขวา ไอร้อนพวยพุ่งจากรูจมูก

รอบตัวเราไม่มีสภาพการณ์แตกตื่นใดๆ มีรถค่อยๆ ขับมาจาก

ถนนเวสต์วอชิงตัน คนเดินถนนก็เดินเรื่อยเปื ่อยผ่านไป ทั้งหญิง 

วัยกลางคนในชุดลายดอก ต�ารวจหุ่นท้วมที่ถือแก้วกาแฟกระดาษ 

พิมพ์ชื่อร้านคาเฟ่พาตาชู แล้วก็ชายแต่งตัวเรียบหรูในชุดสูทผ้าฝ้าย 

ลายคลื่นสีน�้าเงิน

ชายในชุดสูทสีน�้าเงินน่ันโบกมือให้อย่างมีมารยาทตอนที่เขา 

เดินผ่านไป "อรุณสวัสดิ์ครับ"

"ไงพวก" ลีโอตะโกนตอบ

คาลิปโซเอียงคอ "ท�าไมถึงเป็นมิตรขนาดนั้น เขาไม่เห็นเหรอว่า

เรานั่งอยู่บนมังกรเหล็กขนาดห้าสิบตันน่ะ"
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ลีโอยิ้มกว้าง "เพราะมนตร์บังตาไง ดาร์ลิ้งก์จ๋า มันท�าให้ตามนุษย์

ธรรมดาเหน็อะไรเพ้ียนไปหมด ท�าให้สตัว์ประหลาดดเูหมอืนเจ้าหมาจรจดั  

ท�าให้ดาบดูเหมือนร่ม ท�าให้ฉันดูหล่อยิ่งกว่าเดิมอีก!"

คาลิปโซจิกนิ้วหัวแม่มือท้ังสองเข้าตรงต�าแหน่งไตของลีโอ

"โอ๊ย!" เขาร้อง

"ข้ารู้ว่ามนตร์บังตาคืออะไร ลีโอไนดัส..."

"เฮ้ บอกว่าอย่าเรียกชื่อนั้น"

"...แต่มนตร์บังตาต้องแรงมากถึงจะซ่อนสัตว์ประหลาดขนาด

มหึมาแบบเฟสตัสได้ในระยะประชิดขนาดนี้ อะพอลโล ท่านไม่คิดว่า

มันพิลึกเหรอ"

ผมเพ่งมองคนเดินถนนที่ผ่านไปมา

จริงอยู่ ผมเคยเห็นที่ซึ่งมนตร์บังตาหนาเป็นพิเศษมาแล้ว สมัย

สงครามเมืองทรอยท้องฟ้าเหนือสนามรบเต็มไปด้วยทวยเทพเสียจน 

ไม่สามารถเลีย้วรถม้าศึกโดยไม่เจอเทพเจ้าสกัองค์ได้ แต่ทัง้ชาวเมอืงทรอย 

และชาวกรีกก็เห็นแค่เค้าลางจางๆ ว่าพวกเราอยู่กันตรงนั้น หรือที ่

เกาะทรีไมล์ในปี 1979 ซึ่งเหล่ามนุษย์ต่างไม่ได้รู้เท่าทันว่าอุบัติเหตุ

นวิเคลยีร์ทีเ่กือบวิกฤตน้ัน ทีจ่รงิแล้วมนัเกิดจากการทะเลาะกันคร้ังรุนแรง 

ระหว่างแอรีสกับเฮเฟตัส (ถ้าจ�าไม่ผิด เฮเฟตัสไปล้อกางเกงขากระดิ่ง

ของแอรีสก่อนน่ะนะ)

ถึงอย่างน้ันผมก็คิดว่าเรื่องมนตร์บังตาหนาจัดไม่ใช่ปัญหาตรงน้ี 

ลักษณะบางอย่างของชาวเมืองพวกนี้ต่างหากท่ีรบกวนจิตใจผมพิลึก 

สีหน้าพวกเขาเรียบเฉยเกินไป รอยย้ิมแบบงงๆ นั่นท�าให้นึกถึงพวก 

ชาวเอเธนส์โบราณช่วงก่อนเทศกาลไดโอนีซุส ทุกคนจะอารมณ์ดี  

ไม่มีกะจิตกะใจจะท�าอะไรนอกจากเฝ้ารอท่ีจะเมาหัวท่ิมกับท�าเร่ือง
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เสื่อมศีลธรรมทั้งหลายในเทศกาลที่ก�าลังจะเกิดขึ้น

"เราควรหลบจากสายตาผู้คนก่อน" ผมเสนอ "หรือว่าจะ..."

จู ่ๆ เฟสตัสก็สะดุดและตัวสั่นเหมือนลูกหมาเปียกน�้า มีเสียง

เหมือนสายพานหลุดดังออกมาจากในช่องอกของมัน

"โอ๊ย อีกแล้วเหรอ" ลีโอพูด "ทุกคนลงเร็ว!"

คาลิปโซกับผมรีบกระโดดลงทันที

ลีโอวิ่งไปตรงหน้าเฟสตัสและยกมือขึ้นเป็นท่าปางห้ามมังกร 

แบบดั้งเดิม "เฮ้พวก ไม่เป็นไรนะ ฉันจะปิดเครื่องนายแป๊บนึง โอเคมั้ย 

แค่พักหน่อยเพ่ือจะได้..."

เฟสตัสส�ารอกพ่นไฟออกมาท่วมตัวลีโอ โชคดีนะท่ีร่างของวัลเดซ

ทนไฟ แต่เสื้อผ้าของเขาไม่ได้ทนไฟไปด้วย ลีโอเคยบอกผมว่าเขา

สามารถป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าไหม้ด้วยได้ถ้ามีเวลาตั้งสมาธิดีๆ แต่ถ้า 

โดนไฟเผาโดยไม่ทันต้ังตัวล่ะก็...มันก็ไม่ได้ผลไง

กว่าไฟจะดับ ลีโอท่ียืนอยู่ตรงหน้าเราก็เหลือแต่กางเกงใน

แร่ใยหิน เข็มขัดเครื่องมือ แล้วก็รองเท้าผ้าใบกรุ่นควันท่ีละลายไป 

ครึ่งนึง

"เวรเอ๊ย!" เขาพ่น "เฟสตัส อยู่กลางแจ้งนี่มันหนาวนะ!"

เจ้ามังกรนั่นเซวูบ ลีโอเลยโผเข้าไปยกคานที่ข้อพับขาหน้าซ้าย

ของมัน เฟสตัสเริ่มพับตัวลงทันที ท้ังปีก ขา คอ และหางหดเข้าไป 

ในล�าตัว แผ่นสัมฤทธ์ิในตัวก็ซ้อนกันพับเข้าไปข้างใน ไม่ก่ีวินาทีต่อมา

เพ่ือนจกัรกลของเราก็เหลอืเป็นเพียงกระเป๋าเดนิทางสีทองแดงขนาดใหญ่ 

หน่ึงใบ

แน่นอน เรื่องแบบน้ันไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่ก็เหมือนกับเทพเจ้า 

มนุษย์ก่ึงเทพหรือวิศวกรทุกคน ลีโอ วัลเดซไม่เคยยอมให้กฎฟิสิกส์ 
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มาหยุดเขาได้

เขานิ่วหน้าใส่สัมภาระชิ้นใหม่ "เฮ้อ...ฉันนึกว่าซ่อมตัวเก็บประจุ

ของมันไปแล้วเสียอีก สงสัยต้องติดอยู่เมืองนี้จนกว่าจะหาร้านซ่อม

เครื่องไฟฟ้าได้นั่นแหละ"

คาลิปโซท�าหน้านิ่ว เสื้อแจ็กเก็ตสกีสีชมพูของเธอยังพราวไปด้วย

เกล็ดหิมะจากตอนท่ีเราบินผ่านเมฆ "ถ้าหาร้านแบบน้ันได้แล้วจะต้อง

ใช้เวลาซ่อมเฟสตัสอีกนานแค่ไหน"

ลีโอยักไหล่ "สิบสองชั่วโมงมั้ง หรือไม่งั้นก็สิบห้า" เขากดปุ่ม 

ข้างกระเป๋า "อ้อ แล้วถ้าหาร้านขายเสื้อผ้าผู้ชายได้ด้วยก็จะดี"

ผมนึกภาพพวกเราเดินเข้าไปในร้าน ที.เค.แม็กซ์ โดยที่ลีโอใส่แค่

กางเกงในกับรองเท้าผ้าใบเย้ิมๆ แล้วก็ลากกระเป๋าเดินทางสีทองแดง

ตามเข้าไปด้วย ไม่ค่อยชอบไอเดียน้ันเท่าไหร่เลยสิเอ้า

แต่ทันใดนั้นก็มีเสียงทักขึ้นจากทางฟุตบาธ "สวัสดีค่ะ"

ผู ้หญิงชุดลายดอกคนเดิมกลับมาอีกแล้ว คืออย่างน้อยเธอก็ 

ดูเหมือนจะเป็นคนเดิม ถ้าไม่ใช่คนเดิมก็แสดงว่ามีผู้หญิงในอินเดียนา

โพลสิทีใ่ส่ชุดลายดอกสายน�า้ผึง้สเีหลอืงม่วงพร้อมท�าผมตโีป่งหลายคน

เลยทีเดียว

เธอย้ิมแบบกลวงๆ "เช้านี้อากาศดีนะคะ!"

ท่ีจริงเช้าน้ีอากาศมันแย่ซึมทึมเทามาก ท้ังหนาวและเมฆมาก 

แถมยังมีกลิ่นเหมือนหิมะก�าลังจะตก แต่ผมก็รู้สึกว่าถ้าท�าเป็นไม่สนใจ

เธอไปเลยก็จะแอบเสียมารยาทนิดนึง

ผมโบกมือให้เธอเหมือนเราอยู่ในขบวนพาเหรด ท�าท่าแบบท่ีผม

ใช้กับกลุ่มสาวกตอนที่พวกนั้นมาหมอบราบคาบแก้วอยู่ที่แท่นบูชา 

ส�าหรับผม สารที่ส่งออกมามันก็ชัดเจนอยู่...ข้าเห็นเจ้าแล้ว เจ้ามนุษย์
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อ่อนด้อย ทีน้ีก็หลบไปซะ เทพเขาจะคุยกัน

แต่ผู ้หญิงคนนั้นไม่เข้าใจสารของผมและย่ิงเดินเข้ามาใกล้ 

จนหยุดอยู่ตรงหน้าพวกเรา เธอไม่ได้ตัวใหญ่นัก แต่สัดส่วนของเธอ 

ก็ดูไม่ปกติยังไงไม่รู้ บ่ากว้างเกินไปเมื่อเทียบกับขนาดหัว ส่วนอกและ

ท้องย่ืนออกมาแบบเป็นก้อนๆ อย่างกับยัดกระสอบมะม่วงไว้ในชุด 

ด้านหน้า ประกอบกับแขนขาผอมยาวของเธอยิ่งท�าให้ผมคิดถึง 

แมลงเต่าทองขนาดยักษ์ ถ้าเธอสะดุดล้มผมว่าเธอคงไม่สามารถลุกขึ้น

ได้ง่ายๆ แน่

"ตายแล้ว!" เธอจับกระเป๋าถือแน่นด้วยมือทั้งสองข้าง "พวกเด็กๆ 

อย่างเธอนี่น่ารักจริง!"

ทั้งลิปสติกและอายแชโดว์ของผู้หญิงคนนี้เป็นสีม่วงจัด ดูแล้วก็

ให้สงสัยว่าเธอหายใจเอาออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้พอรึเปล่า

"คณุผูห้ญงิครบั" ผมตอบ "เราไม่ใช่เดก็แล้ว" ทีจ่รงิผมเตมิได้อกีว่า 

ผมอายุสี่พันกว่าปี ส่วนคาลิปโซอายุมากกว่าผมเสียอีก แต่สุดท้าย 

ก็ตัดสินใจไม่พูดดีกว่า "ทีน้ีก็ขอตัวนะครับ เราต้องไปหาท่ีซ่อมกระเป๋า

แล้วเพ่ือนผมก็ต้องการกางเกงยีนสักตัวอย่างแรง"

ผมพยายามเดินอ้อมเธอไป แต่เธอก็ขวางทางผมไว้

"ยังไปไม่ได้นะจ๊ะท่ีรกั! เรายงัไม่ได้ต้อนรบัพวกเธอสูอ่นิเดยีนาเลย!  

เธอหยิบมือถือสมาร์ตโฟนออกมาจากกระเป๋า หน้าจอมันเรืองแสง 

อย่างกับมีการโทรอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

"ใช่เขาแน่ละ" เธอพูดกับโทรศัพท์ "ทุกคนมาตรงน้ีเลย อะพอลโล

อยู่นี่!"

ปอดของผมสั่นสะท้านพร้อมกับหดตัวอยู่ในอก

ถ้าเป็นสมัยก่อนผมคงไม่แปลกใจท่ีใครจะจ�าผมได้ทันทีท่ีมาถึง
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เมืองใดเมืองหนึ่ง นั่นเป็นเรื่องแน่นอน ชาวบ้านจะต้องรีบมาต้อนรับผม 

พวกเขาจะร้องเพลง เต้นร�า และโปรยดอกไม้ กับจะต้องเร่ิมสร้างวิหารใหม่ 

เลยทันที

แต่ในฐานะของเลสเตอร์ พาพาโดพูลอส ผมไม่ควรได้รับการ

ต้อนรับแบบน้ัน หน้าตาผมไม่ได้เหมือนกับร่างเดิมอันแสนเจิดจ้า  

แค่คิดว่าชาวอินเดียนาจะจ�าผมได้ทั้งๆ ที่หัวยุ่ง สิวเขรอะ และอ้วนเผละ

ก็เป็นความคิดที่เหยียดหยามและน่ากลัวไปพร้อมๆ กันแล้ว ถ้าเกิด 

พวกน้ันจะบ้าตั้งรูปปั้นของผมในร่างปัจจุบันนี้ล่ะ ร่างเลสเตอร์ยักษ์ 

สทีองใจกลางเมอืงของพวกเขา เทพองค์อ่ืนๆ ต้องล้อกันไม่จบไม่สิน้แน่!

"คุณครับ" ผมพูดอีก "ท่าทางคุณจะจ�าคนผิด..."

"อย่ามาถ่อมตัวเลย!" ผู้หญิงคนนั้นโยนทั้งมือถือและกระเป๋าท้ิง

พลางคว้าต้นแขนของผมไว้ด้วยแรงมหาศาลอย่างกับนักยกน�้าหนัก 

"เจ้านายของเราจะต้องยินดีมากที่จับเธอไว้ได้ แล้วก็กรุณาเรียกฉันว่า

นาเนตต์นะ"

คาลิปโซพุ่งเข้าใส่ทันที ไม่รู้ว่าเพราะเธออยากจะช่วยปกป้องผม 

(ซึง่ไม่น่าจะใช่) หรอืเธอก็แค่ไม่ชอบชือ่นาเนตต์ แต่เธอก็ชกหน้ายายป้า 

นั่นไปแล้ว

เรื่องนี้ไม่ได้ท�าให้ผมประหลาดใจเท่าไหร่ เมื่อเธอเสียพลังอมตะ

ของตัวเองไป คาลิปโซก็ก�าลังพยายามฝึกทักษะด้านอื่นๆ ของตัวอยู่  

ในช่วงท่ีผ่านมาเธอไปไม่รอดท้ังกับการใช้ดาบ ง้าว ดาวกระจาย แส้ 

และการเล่นตลกด้นสด (ผมก็เห็นใจเธออยู่นะ) วันนี้เธอเลยคิดจะหัด

การต่อสู้ด้วยก�าปั้นลุ่นๆ น่ีแหละ

แต่ท่ีท�าให้ผมประหลาดใจคือเสียงกร๊อบตอนที่ก�าปั้นของเธอ

กระทบเข้ากับหน้าของนาเนตต์...เสียงกระดูกนิ้วหัก
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"โอ๊ย!" คาลิปโซเซถอยออกมาพลางกุมมือตัวเองแน่น

หัวของนาเนตต์เคลื่อนไปด้านหลัง เธอปล่อยตัวผมและพยายาม

คว้าหน้าตัวเองเอาไว้ แต่มันก็สายไปแล้ว หัวของเธอไหลตกลงไป 

จากบ่า มันตกลงไปถึงพ้ืนถนนยางมะตอยแล้วก็กล้ิงหลุนๆ ไปข้างๆ  

ตายังกะพริบอยู่ ริมฝีปากสีม่วงนั้นก็ยังกระตุก ฐานของหัวท�ามาจาก 

สแตนเลสเรียบ และท่ีแปะอยู่เห็นๆ คือแถบกระดาษกาวขาดว่ินที่มี

เส้นผมกับก๊ิบติดอยู่เต็มไปหมด

"เฮเฟตัสช่วย!" ลีโอว่ิงไปหาคาลิปโซ "ป้า! หน้าป้าหนาจนท�ามือ

แฟนผมพังเลยนะ ป้าเป็นตัวอะไรเนี่ย หุ่นจักรกลหรือไง"

"ไม่ใช่จ้ะที่รัก" นาเนตต์ที่ไร้หัวตอบกลับมา เสียงอู้อ้ีน้ันไม่ได้ 

มาจากหัวสแตนเลสที่กลิ้งอยู่ข้างถนน มันดังออกมาจากในชุดของเธอ 

บริเวณเหนือไหปลาร้าจุดที่เคยเป็นคอของเธอน้ันมีปอยผมเส้นเล็ก 

สีทองพันกับก๊ิบอยู่เต็ม "แต่ขอบอกเลยนะ มาชกกันแบบนี้เรียกว่าไม ่

มีมารยาทเท่าไหร่"

แม้จะรู้สึกตัวช้าไปหน่อยแต่ผมก็เพ่ิงรู้ว่าหัวโลหะนั้นเป็นเคร่ือง

ปลอมตัว ก็เหมอืนกบัทีพ่วกแซเทอร์จะใส่รองเท้ามนษุย์เพ่ือปกปิดกีบเท้า  

เจ้าอสุรกายชนิดนี้ก็แสร้งท�าตัวเป็นมนุษย์ด้วยการแกล้งท�าเป็นว่า 

ตัวเองมีหน้าเหมือนคน เสียงของพวกมันมาจากช่องท้อง ซึ่งแปลว่า...

ผมเข่าอ่อนเลยทีเดียว

"เบลมมี" ผมพูด

นาเนตต์หัวเราะคิก ส่วนกลางล�าตัวที่ปูดโปนน้ันส่ันอยู่ใต้ชุดลาย

ดอกสายน�้าผึ้ง เธอกระชากเปิดเสื้อแบบท่ีคนอเมริกันแถบมิดเวสต ์

ไม่มีทางท�ากันแน่ๆ แล้วก็เผยใบหน้าท่ีแท้จริงออกมา

ส่วนท่ีควรจะเป็นเสื้อชั้นในผู ้หญิงกลับเป็นดวงตาโปนใหญ ่
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สองดวงจ้องมาทีผ่ม จากจดุท่ีควรเป็นซีโ่ครงกลับเป็นจมกูโตๆ มนัแผล็บ  

ท่ีช่องท้องมีปากน่าเกลียดหยักย้ิม ริมฝีปากมันวาวสีส้ม ฟันใหญ ่

เหมือนเอาไพ่เปล่าๆ สีขาวมาเรียงกัน

"ใช่แล้วจ้ะที่รัก" ใบหน้านั้นพูดข้ึน "และฉันขอจับพวกเธอในนาม

ของไทรอัมวิเรต!"

ทัว่ท้ังถนนเวสต์วอชงิตัน เหล่าคนเดินถนนทีห่น้าตาดใูจดกีห็นัมา 

และเริ่มตบเท้าเดินเข้ามาหาพวกเรา
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คุณอาจก�าลงัคดิอยูว่่าเฮ้ อะพอลโล ท�าไมไม่หยิบธนู

มายิงยายป้านั่น หรือไม่งั้นก็เอาอูคูเลเล่ศึกออกมาเล่นเพลงหว่านเสน่ห์

ใส่เธอซะ

จริงอยู่ ของท้ังสองอย่างน้ันยังอยู่บนบ่าผม พร้อมกับกระบอก 

ลกูธนดู้วย แต่เรือ่งท่ีเซง็ก็คอืแม้แต่อาวุธของมนุษย์ก่ึงเทพชิน้ทีเ่ลศิทีส่ดุ

ก็ยังต้องได้รับสิ่งที่เรียกว่าการบ�ารุงรักษา เคย์ล่ากับออสตินลูกๆ  

ของผมอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังก่อนที่จะออกมาจากค่ายฮาล์ฟบลัดแล้ว  

ถ้าจู่ๆ  ผมอยากจะควักคันธนกัูบลกูธนอูอกมาจากอากาศเหมอืนทีเ่คยท�า 

สมัยยังเป็นเทพมันก็จะไม่ได้ผล หรือจู่ๆ นึกจะให้อูคูเลเล่ปรากฏขึ้น 

ในมือและบรรเลงเพลงได้ไม่เพ้ียนเลยก็ท�าไม่ได้เหมือนกัน

อาวุธและเครื่องดนตรีของผมถูกห่อผ้าไว้อย่างดี ไม่อย่างน้ัน 

การบินบนท้องฟ้าฤดูหนาวที่ท้ังชื้นทั้งเปียกคงจะท�าให้คันธนูงอผิดรูป 

ท�าลกูธนพัูงหมด และสายอคููเลเล่ก็คงจะเพ้ียนแบบเอาไปเล่นให้ฮาเดส

ที่อยู่ในนรกฟังได้เลย แต่จะเอาพวกมันขึ้นมาใช้ตอนน้ีคงต้องเสียเวลา

2
เหล่าชายหญิงไร้หัว

ไม่อินบรรยากาศมิดเวสต์เลย

อุ๊ย ดู...ผีสีชีส
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ตั้งสายกันหลายนาที เป็นเวลาท่ีผมไม่มีเสียด้วย

อีกอย่างผมก็ไม่คิดว่ามันจะช่วยให้สู้กับพวกเบลมมีได้เท่าไหร่

ผมไม่ได้เจอกับเจ้าพวกน้ีมาตั้งแต่สมัยของจูเลียส ซีซาร์ แล้วผม

ก็ยินดท่ีีจะให้เวลาผ่านไปอกีสกัสองพันปีโดยไม่ต้องเจอพวกมนัอกีสกัตน 

เลยด้วยซ�้า

เทพแห่งกวีและดนตรจีะต่อสูก้บัตัวทีม่หีอูยู่ใต้รกัแร้แบบนีไ้ด้ยังไง  

แถมเบลมมียังไม่ได้มีความเกรงกลัวหรือเคารพศาสตร์แห่งธนูด้วย  

เจ้าพวกนี้เป็นนักสู้ไร้แบบแผนตัวใหญ่หนังหนา พวกมันมีภูมิต้านทาน

ต่อโรคส่วนใหญ่ในโลกเสียด้วยซ�้า ซึ่งน่ันแปลว่าพวกมันไม่เคยเรียก 

ให้ผมต้องไปช่วยรักษาแล้วก็ไม่กลัวลูกศรโรคระบาดของผม ส่วนท่ี 

แย่ท่ีสุดน่ะนะ เจ้าพวกน้ีไม่มีอารมณ์ขันและไม่มีจินตนาการ พวกมัน

ไม่สนใจอนาคต เพราะงัน้พวกมนัเลยไม่เหน็ประโยชน์ของเทพพยากรณ์

หรือค�าพยากรณ์อะไรเลย

พูดง่ายๆ ก็คือนอกจากพวกเบลมมีน้ีแล้วก็ไม่มีอสุรกายเผ่าพันธุ์

ไหนอีกท่ีเทพผู้หล่อเหลาและเปี่ยมไปด้วยความสามารถหลากหลาย

แขนงอย่างผมจะรับมือไม่ได้ (และเอาจริงๆ นะ เชื่อเถอะว่าแอรีส 

เคยพยายามแล้ว เจ้าพวกทหารรับจ้างเฮสเซียนเมื่อสมัยศตวรรษที่ 18 

ท่ีเขาปั้นขึ้นมานั่นไงล่ะ ท�าเอาสมัยนั้นจอร์จ วอชิงตันกับผมต้องทน 

กับพวกมันแทบแย่)

"ลีโอ" ผมพูด "เปิดเจ้ามังกรขึ้นมา"

"ผมเพ่ิงสั่งให้เขาเริ่มวงจรหลับเองนะ"

"ให้ไว!"

ลีโอปลุกปล�้ากับปุม่บนกระเป๋าเดินทาง แต่ก็ไม่เกิดอะไรข้ึน  

"บอกแล้วไงพวก ต่อให้เฟสตัสไม่ได้พังอยู่ แต่ถ้าเขาหลับไปแล้วมันก็
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ยากสุดๆ ท่ีจะปลุกขึ้นมาใหม่"

เย่ียม ผมคิด คาลิปโซก็เอาแต่คุดคู้กุมมือหักๆ ของตัวเองพลาง

พึมพ�าค�าผรสุวาทหยาบคายเป็นภาษามโินอนั ลโีอก็ยืนตวัสัน่ในกางเกง

ใน ส่วนผม...คือตอนน้ีผมเป็นเลสเตอร์ และแทนท่ีจะได้เผชิญหน้ากับ

ศัตรูด้วยหุ ่นจักรกลพ่นไฟได้ ตอนน้ีเรากลับต้องเจอศัตรูพร้อมกับ

กระเป๋าเดินทางเหล็กท่ีแทบจะขนย้ายไปไหนไม่ได้ด้วยซ�้า

ผมหมุนตัวกลับไปเผชิญหน้าเบลมมีตนน้ัน "จงไปซะ เจ ้า 

นาเนตต์เหม็นโฉ่!" ผมพยายามพูดด้วยเสียงโกรธอย่างเทพ "หากเจ้า

บังอาจแตะต้องร่างศักดิ์สิทธ์ิของข้าอีก เจ้าจะต้องถูกท�าลาย"

ถ้าเป็นสมัยผมยังเป็นเทพเนี่ย ขู่แค่น้ันก็ท�าให้ศัตรูท้ังกองทัพกลัว

ฉี่เล็ดกันแล้ว แต่ยายป้านาเนตต์น่ีเอาแต่กะพริบตากลมโตเหมือนวัว

เท่าน้ัน

"จะพยายามให้เหน่ือยท�าไม" เธอพูด ริมฝีปากของเธอสะกด

สายตาอย่างน่าขยะแขยงที่สุด มันเหมือนเราก�าลังดูใครเอามือเข้าไป

ชกัหุน่กระบอกในแผลผ่าตดั "อกีอย่างนะจ๊ะทีร่กั ตอนน้ีเธอไม่ใช่เทพแล้ว"

ท�าไมใครๆ ต้องคอยย�้าเรื่องน้ันกันอยู่เรื่อย

ชาวเมืองพากันเดินเข้ามาตรงจุดที่เรายืนอยู่เพ่ิมอีก เจ้าหน้าท่ี

ต�ารวจสองนายเดนิลงมาตามบนัไดศาลากลาง ส่วนทีห่วัมมุซเีนทอเวนวิ  

พนักงานเทศบาลสามคนท้ิงรถขยะและย่างสามขุมเข้ามาพร้อมกับ 

ถังขยะเหล็กชิ้นโตในมือ และอีกทางหนึ่งก็มีผู้ชายใส่สูทครึ่งโหลก�าลัง

เดินลัดสนามหน้าศาลากลางมา

ลีโอสบถ "ทุกคนในเมืองนี้เป็นไอ้หัวกระป๋องท้ังน้ันเลยเหรอ น่ีฉัน

ไม่ได้พูดถึงกระป๋องแบบเจ๋งๆ ด้วยนะ"

"ใจเย็นที่รัก" นาเนตต์พูดอีก "ยอมให้จับเสียดีๆ เราจะได้ไม่ต้อง
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ท�าร้ายเธอมากนัก นั่นจึงจะเป็นหน้าที่ขององค์จักรพรรดิ"

ต่อให้มือจะหักอยู่ แต่ดูเหมือนคาลิปโซก็ไม่คิดจะยอมแพ้ เธอ 

พุ่งเข้าหานาเนตต์อีกครั้งพร้อมแหกปากอย่างไม่ยอมคน รอบน้ีเธอ

พยายามใส่ลูกเตะคาราเต้ให้โดนจมูกยักษ์ของเบลมมี

"อย่า!" ผมตะโกนห้าม แต่มันสายไปซะแล้ว

อย่างทีเ่คยบอกไปแล้วนัน่แหละ เจ้าเบลมมพีวกนีห้นังเหนยีวมาก 

แค่จะท�าให้พวกมันเจ็บยังยาก ไม่ต้องพูดถึงที่จะฆ่าพวกมันเลย เท้า

ของคาลิปโซเตะโดนเป้าจริงๆ แต่ข้อเท้าของเธอก็หักพร้อมเสียงกร๊อบ

ที่ฟังระคายหูท่ีสุด เธอทรุดลงตัวงออยู่กับพ้ืนด้วยความเจ็บปวด

"คาล!" ลีโอรีบวิ่งไปหาเธอ "ถอยไปนะ ไอ้หน้าอกไก่!"

"พูดเพราะๆ หน่อยสจ๊ิะหนูๆ " นาเนตต์ปราม "ท�าตวัอย่างน้ี น่ากลวั

ฉันจะต้องเหยียบพวกเธอแล้วล่ะ"

เบลมมียกเท้าที่สวมรองเท้าส้นสูงหนังแก้วขึ้นมา แต่ลีโอไวกว่า 

เขาเรียกลูกไฟออกมาแล้วขว้างไปอย่างกับมันเป็นลูกเบสบอล โดน 

นาเนตต์เข้าท่ีกลางหว่างตาซึ่งอยู่กลางอกของเธออีกทีพอดี ไฟลุกโชน

ไหม้คิ้วและชุดลายดอก

ตอนท่ีนาเนตต์กรีดร้องและผงะถอยไป ลีโอก็ตะโกน "อะพอลโล 

ช่วยกันหน่อยสิ!"

น่ีก็เพ่ิงรู้ตัวว่าผมได้แต่ยืนท่ือๆ ตัวแข็งด้วยความช็อก ซึ่งก็คง 

ไม่เป็นไรถ้าผมนั่งมองเรื่องที่เกิดขึ้นนี้จากบัลลังก์บนเขาโอลิมปัส  

น่าเสียดายตอนน้ีผมอยู่ในสมรภูมิกับเหล่าตัวตนท่ีเล็กจ้อยพวกนี้  

ผมไปช่วยพยุงคาลิปโซให้ลุกยืน (อย่างน้อยก็ยืนด้วยขาข้างเดียวท่ี 

ยังดีอยู่) เรายกแขนเธอขึ้นโอบบ่าเราทั้งคู่ (พร้อมเสียงกรี๊ดอย่างเยอะ

จากคาลิปโซตอนท่ีผมบังเอิญจับมือข้างที่หักอยู่เข้า)
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โขยกเขยกลัดสนามไปได้ประมาณสิบเมตร จู ่ๆ ลีโอก็ชะงัก  

"ลืมเฟสตัส!"

"ท้ิงไว้น่ันแหละ" ผมตอบทันควัน

"อะไรนะ"

"เราดูแลทั้งมันทั้งคาลิปโซพร้อมกันไม่ไหวหรอก! เดี๋ยวเราค่อย

กลับมาใหม่ เบลมมีพวกนั้นอาจไม่สนใจมันก็ได้"

"แต่ถ้าพวกน้ันคิดออกว่าจะเปิดการท�างานของเขายังไง..." ลีโอ 

กระสับกระส่าย "ถ้าพวกน้ันท�าร้ายเขา..."

"อ๊ากกก!" เสียงนาเนตต์กระชากเศษชุดท่ีไหม้เกรียมของเธอ 

ดังมาจากข้างหลัง ร่างจากเอวลงไปมีขนสีน�้าตาลอ่อนเป็นกระเซิง 

คลุมอยู่ทั่ว ดูไปก็คล้ายตัวแซเทอร์ คิ้วของเธอไหม้หมดแล้ว แต่ส่วนอื่น

ของใบหน้ายังดไูม่ได้บาดเจบ็ เธอพ่นขีเ้ถ้าออกมาจากปากพลางจ้องเขมง็ 

มาทางพวกเรา "เล่นงี้ไม่สวยเลย จับพวกมันมา!"

นักธุรกิจคนน้ันเกือบว่ิงมาทันเราอยู่แล้ว ตัดความหวังทุกอย่าง 

ที่เราจะกลับมารับเฟสตัสได้โดยที่ไม่โดนจับเองเสียก่อน

เราเลือกทางออกที่มีแต่วีรบุรุษเท่าน้ันที่จะนึกได้...เผ่นสิครับ 

รออะไรอีก!

ผมไม่ได้รู ้สึกว่าเหนื่อยหนักขนาดนี้อีกเลยนับตั้งแต่ว่ิงสามขา 

ท้าตายกบัเมก็ แมก็แคฟฟรย์ีสมยัอยู่ค่ายฮาล์ฟบลัด คาลิปโซก็พยายาม

จะช่วยด้วยการกระโดดดึ๋งๆ เหมือนกระต่ายขาเดียวอยู่ตรงกลาง

ระหว่างลีโอกับผม แต่ถ้าไปกระทบโดนขาหรือมือข้างที่หักเมื่อไหร่เธอ

ก็จะร้องโอ๊ยแล้วทรุดมาซบเราทันที

"ขะ...ขอโทษ" เธอพึมพ�า เหงื่อแตกท่วมหน้าไปหมด "สงสัยข้าจะ

ไม่ได้เกิดมาเพ่ือเป็นนักสู้ตะลุมบอน"
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"ฉนักไ็ม่ได้เกดิมาเป็นนกัสู"้ ผมยอมรบัตรงๆ "ลโีออาจจะถ่วงเวลา

ย้ือไว้ได้หน่อยตอนท่ี..."

"เฮ้ ไม่ต้องมามองกันเลย" ลีโอบ่นพึมพ�า "ฉันก็แค่ช่างซ่อมเครื่อง

ท่ีบางทีก็โยนลูกไฟได้ นักสู ้ของเราติดอยู่ในโหมดกระเป๋าเดินทาง 

ตรงโน้น"

"งั้นก็กระโดดให้เร็วกว่าน้ีหน่อย" ผมเสนอ

เราเอาตัวรอดไปถึงถนนได้ก็แค่เพราะว่าพวกเบลมมีว่ิงช้ามาก 

เป็นผมก็คงช้าเหมือนกันมั้งถ้าต้องเทินหัวโลหะไว้บน...เอ่อ...บนหัว 

อีกที ความว่องไวของพวกเบลมมีตรงข้ามกับความแข็งแกร่งของ

ร่างกาย การรับรู ้ระยะท่ีผิดเพ้ียนท�าให้พวกมันต้องเดินด้วยความ

ระมัดระวังอย่างท่ีสุด เหมือนกับว่าพ้ืนตรงหน้าเป็นโฮโลแกรมหลายชั้น 

ดังน้ันถ้าเพียงแต่เราจะเคลื่อนที่ไปให้ได้เร็วกว่าพวกมัน...

"อรุณสวัสด์ิ!" ต�ารวจนายหนึง่โผล่มาทางขวาของเรา ปืนชกัออกมา 

อยู่ในมือ "หยุดนะ ไม่งั้นผมจะยิง! ขอบคุณมากครับ!"

ลีโอควักขวดแก้วอุดผ้าขึ้นมาจากเข็มขัดเครื่องมือ เขาโยนไปที่

เท้าของต�ารวจนายนั้นแลว้ไฟสเีขยีวกร็ะเบดิโพลงขึน้รอบตวัเขา ต�ารวจ

ท�าปืนหลุดมือ ก่อนจะเริ่มฉีกเครื่องแบบที่ไหม้ออกท�าให้เราเห็นใบหน้า

ที่อก ขนค้ิวบนราวนมและหนวดบนพุงนั่นสมควรจะต้องโกนออก 

อย่างแรง

"ค่อยยังชัว่" ลโีอพูด "ฉนัแอบหวังไว้ว่าหมอน่ันจะเป็นเบลมมจีรงิๆ 

แต่ฉันมีเพลิงกรีกอยู่ขวดเดียวซะด้วย แล้วก็เรียกลูกไฟออกมาเยอะๆ 

ไม่ได้นอกเสียจากว่าจะอยากท�าให้ตัวเองหมดสติ เพราะงั้น..."

"เราต้องหาที่หลบภัย" คาลิปโซพูด

เป็นค�าแนะน�าที่ดี แต่ที่หลบภัยน่าจะไม่ใช่เรื่องที่คนอินเดียนา 

Page �������������.indd   26 21/9/2561 BE   16:05



Rick Riordan 27

จะคิดกันเท่าไหร่ ถนนมันกว้างแล้วก็ตรงแน่ว ภูมิประเทศราบเรียบ  

ผู้คนก็กระจัดกระจาย หันไปทางไหนก็มีแต่คนมองมาที่เรา

เราเลี้ยวเข้าถนนเซาธ์แคปิตอล ผมเหลียวหลังกลับไปมองและ

เห็นขบวนม็อบชาวเมืองหัวกระป๋องหน้าย้ิมเผล่ไล่เข้าใกล้เรามาทุกที 

คนงานก่อสร้างคนหนึง่หยุดว่ิงเพ่ือกระชากบงัโคลนออกจากรถปิกอพัฟอร์ด 

ก่อนจะกลับมาเข้าขบวนอีกครั้ง บังโคลนที่กลายเป็นอาวุธสีเงินวาววับ

พาดอยู่กับบ่า

ในขณะที่พวกมนุษย์ธรรมดา หรืออย่างน้อยก็คนที่ไม่ได้ท�าท่า

อยากจะฆ่าพวกเราตอนน้ีน่ะนะ ก็ใช้ชวิีตและท�าธุระของตวัไป โทรศพัท์ไป  

รอไฟแดงไป จิบกาแฟในร้านแถวนั้นไปอย่างปกติที่สุดโดยไม่ได้สนใจ

อะไรพวกเราเลย ท่ีมุมตึกหน่ึงถึงกับมีชายเร่ร่อนห่มผ้าหนาน่ังบน 

ลังกระดาษ ร้องขอเศษเหรียญจากผมด้วยซ�า้ ผมต้องหักห้ามใจไม่บอก

เขาว่าไอ้เศษโลหะที่เขาต้องการน่ะก�าลังเร่งตามเรามาข้างหลังนั่น 

พร้อมกับอาวุธสารพัดแบบครบมืออีกต่างหาก

หวัใจของผมเต้นรวั ขาก็สัน่ไปหมด ผมล่ะเกลยีดร่างมนษุย์ซะจรงิ 

ผมต้องประสบกับเรือ่งน่าร�าคาญใจเยอะมาก เช่นความกลวั ความหนาว  

ความคลื่นเหียนวิงเวียนและแรงกระตุ้นท่ีท�าให้อยากครางออกมาว่า 

อย่าฆ่าผมเลย! ถ้าเพียงแต่คาลิปโซไม่ได้ท�าข้อเท้าตัวเองหักซะก่อน 

เราอาจจะว่ิงได้เร็วกว่านี้ แต่เราก็ท้ิงเธอไว้ไม่ได้ใช่มั้ยล่ะ คือจริงๆ แล้ว

ผมก็ไม่ได้ชอบคาลิปโซนักหรอกนะ แต่ผมโน้มน้าวให้ลีโอทิ้งมังกร 

ไว้แล้วตัวนึง ไม่อยากลองดีกับโชคตัวเองมากกว่าน้ีหรอก

"นั่นไง!" แล้วเธอก็พูดขึ้น ใช้คางพยักพเยิดไปยังสิ่งที่ดูเหมือน

ตรอกส่งของหลังโรงแรม

ผมตัวสัน่ขึน้มาทนัท ีนกึถึงวันแรกในนิวยอร์กในฐานะของเลสเตอร์  
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พาพาโดพูลอส "ถ้าเข้าไปแล้วเป็นทางตันล่ะ ครั้งสุดท้ายที่ฉันเข้าไป 

ในตรอก เรื่องมันจบไม่สวยเท่าไหร่"

"ลองกันเถอะ" ลีโอพูด "เราอาจไปซ่อนในนั้นได้ หรือ...ไม่รู ้

เหมือนกัน"

ไม่รู้เหมือนกัน ฟังดูเหมือนแผนส�ารองที่ไม่ค่อยเข้าท่า แต่ผมก็

ไม่มีอะไรดีกว่านี้จะเสนอละ

ข่าวดี ตรอกน่ันไม่ใช่ทางตัน ผมมองเห็นทางออกที่ปลายอีกด้าน

อย่างชัดเจนเลยทีเดียว แต่ข่าวร้ายก็คือช่องขนของที่ด้านหลังโรงแรม

ล็อกประตูเอาไว้ท�าให้เราไม่มีท่ีจะซ่อน แล้วผนังอีกด้านของตรอกนั้น 

ก็มีถังขยะวางเรียงกันเป็นตับ โอ๊ย ถังขยะ! เกลียดซะไม่มีอ่ะ!

ลีโอถอนใจ "สงสัยเราคงจะต้องกระโดด..."

"ไม่!" ผมสวนทันควัน "ไม่กระโดดแล้ว!"

เราพยายามกะเผลกกันไปตามตรอกให้เร็วที่สุดเท่าท่ีจะท�าได้  

ผมพยายามข่มใจให้หายตระหนกด้วยการแต่งกลอนซอนเน็ตในใจ

เก่ียวกับวิธีการหลากหลายที่เทพซึ่งเปี่ยมด้วยความแค้นจะท�าลาย 

ถังขยะได้ ผมมวัแต่หมกมุน่กับกลอนจนไม่ทันสงัเกตว่าอะไรอยู่ตรงหน้า 

จนกระทั่งคาลิปโซสูดหายใจเฮือก

ลีโอหยุดทันที "นั่นมัน...ซวยแล้ว"

'ผี' ตรงหน้าเราเรืองแสงอ่อนๆ เป็นสีเหลืองขิง เขาใส่ชุดคลุมกรีก

แบบดัง้เดมิ รองเท้าแตะสาน แล้วก็มดีาบทีเ่ก็บไว้ในฝัก เหมอืนนักรบกรีก 

วัยฉกรรจ์ เว้นแค่เรื่องเดียวคือเขาโดนตัดหัวไปแล้ว แต่ไม่เหมือนกับ

พวกเบลมมคีอืคนคนนีค้รัง้หน่ึงเคยเป็นมนษุย์แน่ๆ เลอืดยังไหลออกมา

จากคอที่ขาดกระเด็นเปื้อนชุดสีเหลืองเรืองแสงของเขาอยู่เลย

"น่ันมันผีสีชีส" ลีโอพูด
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ผีตนน้ันยกมือข้ึนข้างหน่ึง ท�าท่าเรียกพวกเราให้เดินไปข้างหน้า

เพราะไม่ใช่มนุษย์ ผมเลยไม่เคยกลัววิญญาณคนตายเลย  

ดวงวิญญาณที่ทนทุกข์ทรมานมันก็เหมือนๆ กันไปหมดนั่นล่ะ เห็นเข้า

ดวงหนึ่งแล้วก็จะไม่รู้สึกแปลกใหม่อะไรอีกต่อไป แต่มีอะไรบางอย่าง

จากผีตนน้ีท�าให้ผมไม่สบายใจ เขาปลุกความทรงจ�าที่ผ่านมานาน 

แสนนาน ความรู้สึกผิดจากเมื่อหลายพันปีก่อน...

ทีด้่านหลงัพวกเรา เสยีงพวกเบลมมย่ิีงดงัขึน้เรือ่ยๆ ผมได้ยินเสยีง

พวกมนัตะโกน "อรณุสวัสดิ!์" หรอื "ขอทางหน่อย!" ไม่ก ็"วันน้ีอากาศดนีะ!"  

กับชาวเมืองอินเดียนาด้วยกันตลอดทาง

"จะเอายังไงกันดี" คาลิปโซถาม

"ตามผีไป" ผมตอบ

"อะไรนะ" ลีโอร้อง

"เราตามผีสีชีสไป อย่างท่ีนายพูดบ่อยๆ ไง ตามกลิ่นชีสไป"

"ก็แค่พูดเล่นไหมล่ะ"

ผีสีเหลืองกวักมือเรียกอีกครั้งก่อนจะลอยไปท่ีท้ายตรอก

ทีด้่านหลงัเรา มเีสยีงชายคนหนึง่ตะโกนข้ึน "อยูน่ัน่เอง! อากาศดี 

จังเลยนะวันน้ี"

ผมหันไปทันเห็นบังโคลนรถปิกอัพลอยหวือมาทางพวกเราพอดี

"หลบ!" ผมกระโดดจบัท้ังคาลปิโซและลีโอ ท�าให้เธอได้กร๊ีดข้ึนมาอกี  

บงัโคลนรถอนันัน้ลอยผ่านหวัพวกเราไปกระแทกเข้ากับถังขยะ เศษขยะ

กระเด็นกระจายพวยพุ่งอย่างกับพลุ

เรากระเสือกกระสนลุกขึ้นยืนอีกครั้ง คาลิปโซตัวสั่นสะท้านแต ่

ไม่ได้บ่นว่าเจ็บอีกต่อไปแล้ว ผมค่อนข้างแน่ใจว่าเธอก�าลังจะช็อก

ลีโอหยิบปืนยิงแม็กซ์ออกมาจากเข็มขัดเครื่องมือ "พวกนาย 
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ไปก่อนเลย ฉันจะรั้งไว้ให้นานท่ีสุดเท่าที่จะท�าได้"

"แล้วนายจะท�าอะไร" ผมถาม "จัดเรียงพวกมันเข้าแฟ้มหรือไง"

"หาเรื่องโยนโน่นนี่น่ันใส่พวกมันสิ!" ลีโอตอกกลับ "เว้นแต่ถ้าคุณ

มีไอเดียดีกว่าน้ี"

"พะ...พอได้แล้วท้ังสองคนน่ันแหละ" คาลิปโซพูดตะกุกตะกัก  

"เรามะ...ไม่ท้ิงใครไว้ทั้งนั้น ทีน้ีเดินต่อได้ ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา"

เราโผล่จากตรอกออกมาเจอลานสาธารณะกลมๆ โล่งสนิท โอ๊ย 

ท�าไมพวกชาวเมืองอินเดียนาไม่สร้างเมืองให้มันถูกต้อง แบบท่ีม ี

ถนนแคบๆ คดเคี้ยวไปมา ให้มีมุมมืดเยอะๆ และมีบังเกอร์หลบระเบิด

ตั้งไว้ในที่สะดวกๆ ด้วยน่ะ

ใจกลางลานรูปวงแหวนนั้นมีน�้าพุท่ีล้อมด้วยฐานปลูกดอกไม้  

ทางทิศเหนือคือตึกแฝดของโรงแรมแห่งหนึ่ง ทางใต้มีอาคารสร้างจาก

อฐิแดงกับหนิแกรนติทีแ่ม้จะเก่าแต่ก็ดูอลงัการกว่า อาจเป็นสถานีรถไฟ

ทีส่ร้างสมยัวิกตอเรยีนมัง้ ทางออกอีกด้านหน่ึงมหีอนาฬิกาสงูตระหง่าน

เสียดฟ้าน่าจะสูงสักเจ็ดสิบเมตร เหนือทางเข้าหลักใต้ซุ้มประตูหินอ่อน

มหีน้าต่างกระจกสรีปูวงกลมขนาดยักษ์ระยิบระยับอยูกั่บกรอบสมัฤทธ์ิ

สีเขียว เหมือนกระดานปาเป้าท่ีเราใช้กันในคืนเล่นเกมบนเขาโอลิมปัส 

แค่เป็นเวอร์ชั่นกระจกสี

การคิดถึงความหลังสมัยยังเป็นเทพท�าให้ผมปวดใจ ผมยอม 

แลกทุกอย่างเพ่ือจะได้กลับไปคืนเล่นเกมที่บ้านอีก ต่อให้ต้องทนฟัง

อาธีนาคุยโม้เรื่องคะแนนเกมสแครบเบิลก็ตาม

ผมกวาดตามองลานกว้างวงกลมตรงน้ัน ผีของเราเหมือนจะ

หายตัวไปแล้ว

เขาพาเรามาที่นี่ท�าไม เราควรลองหนีไปที่โรงแรมเหรอ หรือ 
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สถานีรถไฟ

ค�าถามน้ันไร้ประโยชน์ในทันใดเมื่อพวกเบลมมีล้อมเราไว้ได้

ม็อบเบลมมีกรูกันออกมาจากตรอกด้านหลังพวกเรา รถต�ารวจ

คันหน่ึงเลี้ยวเข้าวงเวียนมาจากข้างสถานีรถไฟ รถแทร็กเตอร์ตักดิน

เลี้ยวไปจอดตรงท่ีจอดหน้าโรงแรม คนขับรถโบกมือให้เราพลางพูด

อย่างร่าเริง "สวัสดี! ผมจะมาตักพวกคุณแล้วล่ะ!"

ทางออกจากลานนี้ถูกขวางไว้แล้วทุกทาง

เม็ดเหง่ือที่ไหลลงมาตามคอเย็นเยือกจนแทบจะจับตัวแข็ง  

เสียงหวือๆ น่าร�าคาญดังขึ้นในหู ซึ่งผมก็เพิ่งรู้น่ีแหละว่ามันเป็นเสียง 

ในคอของผมเองขณะครางหงิงๆ ว่า อย่าฆ่าฉันเลย อย่าฆ่าฉันเลย

ไม่ ฉันจะไม่ยอมตายท่ีน่ี ผมสัญญากับตัวเอง ฉันเป็นคนส�าคัญ

เกินกว่าจะมากลับบ้านเก่าที่อินเดียนา

แต่ขาที่สั่นดิกกับฟันท่ีกระทบกันกึกๆ เหมือนจะไม่เห็นด้วย

"มีใครคิดอะไรออกบ้างไหม" ผมถามสหายร่วมรบ "เชิญเลย  

ใครมีไอเดียอะไรเจ๋งๆ ว่ามาเลย"

คาลิปโซท�าหน้าเหมือนไอเดียเจ๋งที่สุดตอนนี้คือพยายามกลั้นไว้

อย่าอาเจียน ลีโอยกปืนยิงแม็กซ์ขึ้นมา ซึ่งน่ันดูเหมือนไม่ได้ท�าให้พวก 

เบลมมีกลัวเลยสักนิด

จากตรงกลางม็อบ เนเนตต์เพ่ือนเก่าของเราก็โผล่ออกมา ใบหน้า

บนอกย้ิมแสยะ ส้นสงูหนงัแก้วไม่เข้ากับท่อนขาขนดกสบีลอนด์อย่างแรง  

"ดูดู๋ ที่รักจ๋า พวกเธอท�าฉันหงุดหงิดนะเน่ีย"

นาเนตต์คว้าป้ายจราจรท่ีใกล้มือที่สุดก่อนจะถอนขึ้นมาด้วย 

มอืเดยีว "เอาล่ะ อยู่น่ิงๆ กันหน่อยนะจ๊ะ ฉันแค่จะเอาป้ายน่ีตีหัวพวกเธอ 

นิดเดียวเอง"
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ผมเกือบจะเรียกใช้แผนการป้องกันตัวระดับ 
โอเมก้าแล้วเชียว...ท่ีจริงๆ ก็เป็นแค่การคุกเข่าลงอ้อนวอนขอ

ความเห็นใจ... ตอนท่ีลีโอช่วยขัดจังหวะไม่ให้ผมต้องอาย

"รถตัก" เขากระซิบ

"น่ันเป็นรหัสอะไรง้ันเหรอ" ผมถาม

"เปล่า ผมจะแอบย่องไปที่รถตัก พวกคุณสองคนดึงความสนใจ

ไอ้พวกหัวกระป๋องให้ที"

เขาถ่ายน�้าหนักคาลิปโซมาให้ผม

"บ้าไปแล้วเหรอ" เธอถามลอดไรฟัน

ลีโอมองเธอด้วยสายตาเร่งเร้าว่า เชื่อฉันเถอะน่า! ดึงความสนใจ

พวกนั้นซะ!

แล้วเขาก็ค่อยๆ ก้าวออกไปทางด้านข้าง

"อุ๊ย!" นาเนตต์ย้ิมกว้าง "อยากอาสามาตายก่อนเพ่ือนเหรอจ๊ะ  

เจ้ามนุษย์ก่ึงเทพตัวเตี้ย แต่เมื่อก้ีเธอก็ใช้ไฟเล่นงานฉันน่ะนะ พอจะ 

3
การแสดงสุดท้าย

สาวทึนทึกทิ้งไมค์

แล้วฆ่าทุกคนเกลี้ยง
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เป็นเหตุเป็นผลกันอยู่"

ไม่ว่าลีโอจะคิดอะไรอยู่ในหัว แผนของเขาต้องเหลวแน่ถ้าเขา 

เริ่มเถียงกับนาเนตต์เรื่องส่วนสูง (ลีโอจะอ่อนไหวหน่อยเวลามีใคร 

เรียกเขาว่าเตี้ย) โชคดีนะที่ผมมีความสามารถพิเศษส่วนตัวในการเรียก

ความสนใจของทุกคนมาที่ตัวเองได้

"ข้าขออาสาตายก่อน!" ผมตะโกนออกไป

เบลมมมีงุทัง้ฝงูหนัมามองผมกันเป็นตาเดยีว ผมแอบก่นด่าตวัเอง 

ที่เลือกค�าน้ันอยู่เงียบๆ ก็น่าจะอาสาท�าอะไรท่ีง่ายกว่าน้ันหน่อย  

แบบอาสาอบพาย หรืออาสาท�าความสะอาดพ้ืนท่ีหลังการประหารไรงี้

ผมมักจะพูดโดยไม่ทันคิดหน้าคิดหลังเสมอ ปกติแล้วมันก็พอ 

ถูไถไปได้ หลายครั้งมันท�าให้เกิดผลงานชิ้นเอกที่มาจากการด้นสด 

อย่างเช่นยุคฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม หรือความเคลื่อนไหวยุคเดอะบีท*  

ผมล่ะหวังจริงๆ ว่ารอบนี้จะเป็นอย่างนั้นบ้าง

"แต่ก่อนอื่น" ผมพูดต่อ "โปรดฟังค�าวิงวอนของข้า เหล่าเบลมมี 

ผู้เปี่ยมเมตตา!"

ต�ารวจคนที่ลีโอขว้างระเบิดเพลิงใส่ลดปืนลง ยังมีเปลวเพลิงกรีก

สีเขียวไหม้อยู่บนขนท่ีพุงของเขาเล็กน้อย "หมายความว่าไง ฟังค�า

วิงวอนของข้า"

"ก็..." ผมตอบ "มันเป็นธรรมเนียมที่เราจะต้องฟังค�าสั่งเสียของ 

คนที่ก�าลังจะตาย...หรือเทพ หรือมนุษย์ก่ึงเทพ หรือ...เธอเรียกตัวเอง

* Beat Movement หรือ Beat Generation คือการเคลื่อนไหวทางสังคมและวัฒนธรรมในสหรัฐอเมริกา

ท่ีเริม่ต้นขึน้ในช่วงปี 1950 และมศีนูย์กลางอยู่ตามกลุม่ศลิปินโบฮเีมยีนจากแถบนอร์ธบชี ซานฟรานซสิโก,  

เวสต์เวนสิ ลอสแองเจลสิ และกรีนชิ วิลเลจในนวิยอร์ก เป็นความเคลือ่นไหวทีไ่ม่ใส่ใจการเมอืง เพิกเฉย

กับสังคม เน้นการปลดปล่อยตัวเอง ความสงบและรู้แจ้งผ่านการขยายเขตการรับรู้ของประสาทสัมผัส 

(มักจะมียาเสพติด ดนตรีแจ๊ซ เซ็กซ์ หรือหลักศาสนาพุทธแบบเซนเข้ามาเก่ียวข้อง) ในไทย อาจจะ 

เทียบได้กับ 'ยุคสายลมแสงแดด' ช่วงก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516
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เป็นอะไรนะ คาลิปโซ เป็นไททันหรือมนุษย์ก่ึงไททัน?"

คาลิปโซกระแอมเป็นเสียงท่ีฟังดูเหมือนค�าว่าปัญญาอ่อน 

อย่างประหลาด "สิ่งที่อะพอลโลพยายามจะบอก เหล่าเบลมมีผู้เปี่ยม

เมตตา คือแจ้งให้ทราบว่าตามธรรมเนียมและมารยาทอันดีงามแล้ว

พวกท่านต้องให้เราได้สั่งเสียเล็กน้อยก่อนจะฆ่าเรา ข้าแน่ใจว่า 

พวกท่านต้องไม่อยากเสียมารยาทแน่ๆ"

พวกเบลมมีท�าหน้าตาตกตะลึงพรึงเพริด พวกนั้นลืมย้ิมแบบ 

กลวงๆ และพากันส่ายหัวโลหะกันใหญ่ นาเนตต์ก้าวขึ้นมาข้างหน้า 

ยกมือขึ้นเหมือนจะเปล่งค�าปฏิญาณ "แน่นอนอยู่แล้ว! พวกเรา 

มีมารยาทมากเลยนะ"

"มีมารยาทอย่างท่ีสุด" ต�ารวจนายน้ันเห็นด้วย

"ขอบคุณค่ะ" นาเนตต์รับ

"ยินดีครับ" ต�ารวจนายน้ันตอบ

"ถ้าเช่นนั้นจงฟัง!" ผมตะโกน "สหาย ศัตรูท่ีรัก เบลมมีทั้งหลาย...

อ้าจั๊กกะแร้ให้กว้างและฟังเรื่องราวอันน่าเศร้าของข้า!"

ลีโอถอยไปอีกก้าวหน่ึง มือล้วงอยู่ในกระเป๋าบนเข็มขัดเครื่องมือ 

เหลืออีกแค่ห้าสิบเจ็ดหรือห้าสิบแปดก้าวเขาก็จะไปถึงรถตักแล้ว  

ยอดเย่ียมกระเทียมดอง

"ข้าคืออะพอลโล!" ผมเริ่ม "อดีตเทพ! หากแต่ข้าตกลงมาจาก 

โอลิมปัส โดนซุสเนรเทศลงมา ถูกกล่าวโทษโดยไม่เป็นธรรมว่าข้าเป็น 

ผู้จุดประกายสงครามกับเหล่ายักษ์!"

"จะอาเจียน" คาลิปโซพึมพ�า "ขอน่ังก่อน"

"เธอจะท�าฉันท�าเสียจังหวะหมด"

"แต่ท่านจะท�าแก้วหูข้าแตก ให้ข้าน่ังเถอะน่ะ!"
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ผมค่อยๆ พยุงให้คาลิปโซนั่งบนผนังก้ันน�้าพุ

นาเนตต์ยกป้ายจราจรทีถื่อค้างอยู่ในมอื "จบแล้วใช่มัย้ ขออนญุาต 

ฆ่าได้รึยัง"

"ยัง!" ผมตอบ "ข้าแค่...เอ่อ...ให้คาลิปโซน่ังเพ่ือท่ีนางจะได้เป็น

ลูกคู่คอรัสให้ข้า การแสดงกรีกดีๆ จะต้องมีคอรัสเสมอ"

มือของคาลิปโซที่ก�าแน่นดูอย่างกับมะเขือม่วงบด ข้อเท้าเธอ 

ส่วนท่ีพ้นจากรองเท้าผ้าใบออกมาก็บวมฉึ่ง ผมไม่รู ้ด้วยซ�้าว่าเธอ

ประคองสติอยู่ได้ยังไง อย่าว่าแต่จะมาเป็นคอรัสให้ผมเลย แต่เธอ 

ก็สูดหายใจสั่นสะท้านก่อนจะพยักหน้า "พร้อม"

"จงฟัง!" ผมพูด "ข้ามาถึงค่ายมนุษย์ก่ึงเทพในฐานะของเลสเตอร์ 

พาพาโดพูลอส!"

"เพียงมนษุย์น่าสมเพช!" คาลปิโซร้องประสาน "วัยรุน่ไร้ค่าสดุชวิีต!"

ผมเหลอืบมองค้อน แต่ไม่กล้าหยุดการแสดงอกี "ข้าได้ผ่านอปุสรรค 

มากมายกับสหายของข้า เม็ก แม็กแคฟฟรีย์!"

"นัน่หมายถึงเจ้านายของเขา" คาลปิโซเสรมิ "เดก็สาวอายุสบิสอง! 

บังคับทาสน่าสมเพช เลสเตอร์ วัยรุ่นไร้ค่าสุดชีวิต!"

ต�ารวจนายนัน้พ่นลมแบบเหลอืทน "เรารูเ้รือ่งพวกนีแ้ล้ว จกัรพรรดิ 

บอกเราแล้ว"

"ชู่ว์" นาเนตต์ปราม "อย่าเสียมารยาท"

ผมยกมือขึ้นวางบนอกตรงต�าแหน่งหัวใจ "เราชิงป่าละเมาะแห่ง

โดโดนามาได้ ได้เทพพยากรณ์โบราณมาหนึ่งองค์ และท�าลายแผนการ

ของเนโรส�าเรจ็! แต่น่าเสยีดาย เมก็ แมก็แคฟฟรย์ีหนจีากข้าไป พ่อเลีย้ง

ใจร้ายของนางได้วางยาพิษไว้ในใจของนางแล้ว!"

"ยาพิษ!" คาลิปโซร ้อง "เฉกเช ่นลมหายใจของเลสเตอร ์  
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พาพาโดพูลอส วัยรุ่นไร้ค่าสุดชีวิต!"

ผมต้องอดทนอดกลัน้มากเลยนะท่ีจะไม่ผลักคาลปิโซให้ก้นจ�า้เบ้า

ลงแปลงดอกไม้ไป

ระหว่างน้ันลีโอก็ก�าลังเดินไปทางรถตักโดยแกล้งท�าเป็นเต้น 

จินตลีลาประกอบเรื่อง ทั้งหมุนตัวและส่งเสียงทอดถอนใจคลอไปกับ

เรื่องที่ผมเล่า เขาดูเหมือนนักบัลเลต์จิตหลุดในชุดกางเกงใน แต ่

พวกเบลมมีก็หลีกทางให้เขาอย่างมีมารยาท

"และแล้ว!" ผมตะโกน "เราก็ได้รบัฟังค�าพยากรณ์จากเทพพยากรณ์ 

แห่งโดโดนาท่ีเลวร้ายย่ิง!"

"เลวร้ายยิ่ง!" คาลิปโซร้องคอรัส "เหมือนทักษะทุกอย่างของ 

เลสเตอร์ วัยรุ่นไร้ค่าสุดชีวิต!"

"เปล่ียนค�าคุณศัพท์บ้างก็ได้นะ" ผมพึมพ�าบ่น แต่ก็พูดกับคนดู 

ต่อไป "เราเดินทางสู่ทิศตะวันตกเพ่ือค้นหาเทพพยากรณ์อีกองค์หนึ่ง 

และระหว่างทางเราต้องเผชิญหน้ากับศัตรูร้ายสุดอันตรายมากมาย! 

เราต่อสู้กับไซคลอปส์จนกระท่ังมันพ่ายแพ้!"

ลีโอกระโดดขึ้นไปบนขั้นเหยียบ เข้าตัวรถตักไปแล้ว เขาชูปืนยิง

แม็กซ์ในมือด้วยท่วงท่าอลังการ ก่อนจะยิงแม็กซ์เข้าท่ีกล้ามอกของ 

คนขับรถตักตรงที่ที่มันควรจะเป็นดวงตาจริงๆ ของอสุรกาย แบบนั้น 

คงไม่รู้สึกดีหรอกนะ ต่อให้เป็นสายพันธุ์อึดแบบเบลมมีก็ตาม คนขับรถ

คนนั้นกรีดร้องและคว้าอกของตัวเอง ลีโอเตะเขาออกจากท่ีนั่งคนขับ

ต�ารวจนายน้ันตะโกนขึ้น "เฮ้!"

"เดี๋ยว!" ผมร้องขึ้นมาอีก "เพ่ือนเราเพียงแต่แสดงจินตลีลาให้ดูว่า

เราเอาชนะเหล่าไซคลอปส์ได้ยังไง นีเ่ป็นสิง่ท่ีปฏิบตักัินทัว่ไป การแสดง

ประกอบเรื่อง!"

Page �������������.indd   36 21/9/2561 BE   16:05



Rick Riordan 37

ฝูงชนขยับตัวอย่างไม่ค่อยจะแน่ใจ

"น่ีเป็นค�าสั่งเสียท่ียาวมากเลยนะ" นาเนตต์บ่น "เมื่อไหร่เรา 

ถึงจะได้ตีหัวพวกเธอ"

"เร็วๆ น้ีแหละ" ผมบอก "ทีนี้ถึงไหนแล้วนะ...เราเดินทางไป 

ทิศตะวันตก!"

ผมฉุดคาลิปโซให้ลุกข้ึนอีกพร้อมเสียงครางหนักจากเธอ (และ 

นิดนึงจากปากผมเอง)

"ท�าอะไรน่ะ" เธอพึมพ�า

"ช่วยตามน�้าหน่อย" ผมบอก "จงฟัง! ศัตรูที่รัก! จงดูว่าเราเดินทาง

อย่างไร!"

เราสองคนเดินกะเผลกไปยังรถตัก มือของลีโอปัดวุ่นอยู่กับ 

แผงควบคุม แล้วเครื่องยนต์ก็ค�ารามมีชีวิตขึ้นมา

"น่ีไม่ใช่เรื่องเล่าแล้ว!" ต�ารวจนายเดิมท้วงข้ึน "พวกน้ันก�าลัง 

จะหนี!"

"ไม่! ไม่ใช่เลย!" ผมผลักคาลิปโซขึ้นไปบนรถตักและปีนตามเธอ

ขึ้นไป "คืองี้ เราเดินทางแบบน้ีกันอยู่หลายสัปดาห์..."

ลีโอเริ่มถอยรถ เสียง ปี๊บ ปี๊บ ปี๊บ ท่ีตักของรถตักค่อยๆ ยกตัว 

สูงขึ้น

"ลองจินตนาการว่าพวกท่านอยู่ในค่ายมนุษย์ก่ึงเทพ!" ผมตะโกน

บอกฝูงชน "แล้วเราจะเดินทางออกจากค่าย!"

ทันใดนั้นผมก็รู ้ตัวทันทีว ่าท�าผิดตรงไหน ผมดันไปบอกให ้

พวกเบลมมีใช้จินตนาการ พวกนั้นท�าเป็นท่ีไหนล่ะ

"ขวางเอาไว้!" ต�ารวจนายเดิมยกปืนข้ึน กระสุนนัดแรกสะท้อน 

ที่ตักของรถตักดินไป
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"ฟังก่อนสิ สหาย!" ผมยังคงพยายาม "เปิดจั๊กกะแร้!"

แต่เราฉวยโอกาสจากความมีมารยาทของพวกนั้นหมดแล้ว  

ถังขยะใบหน่ึงลอยหวือข้ามหัวพวกเราไป

นักธุรกิจคนหนึ่งยกโถหินประดับตรงมุมน�า้พุขว้างมาทางพวกเรา 

นั่นท�าลายกระจกหน้าของโรงแรมไปเลย

"ให้ไวกว่าน้ีอีก!" ผมบอกลีโอ

"พยายามอยู่นะพวก" เขาพึมพ�า "ไอ้รถแบบนีเ้ขาไม่ได้สร้างมาซิง่"

พวกเบลมมีล้อมเข้ามาใกล้ข้ึนแล้ว

"ระวัง!" คาลิปโซตะโกน

ลโีอหมนุรถมาใช้ท่ีตกัปัดเก้าอีเ้หลก็ดดัให้พ้นไปได้ แต่น่าเสยีดาย 

มันกลับเปิดช่องให้ตัวประหลาดพวกนั้นโจมตีอีกทางหน่ึง นาเนตต์ 

ขว้างป้ายจราจรน่ันมาอย่างกับมันเป็นฉมวก เสาเหล็กแทงเข้าไปใน 

ตีนตะขาบของรถตักและส่งไอน�้ากับน�้ามันพุ่งไปทุกทิศทุกทาง พาหนะ

หลบหนีของเราสั่นน้อยๆ ก่อนที่จะนิ่งสนิท

"เย่ียม" คาลิปโซพูด "แล้วไงต่อ"

นี่คงเป็นจังหวะที่ดีหากพลังเทพของผมจะคืนกลับมา ผมอาจ 

พุ่งเข้าท�าการรบ จับศัตรูโยนทิ้งอย่างกับเป็นตุ ๊กตาผ้า แต่แทนท่ี 

จะเป็นอย่างนัน้ผมกลบัรูส้กึเหมอืนกระดูกละลายเป็นของเหลวและไหล

ลงไปอยู่ในรองเท้า มือสั่นแรงเสียจนไม่รู้จะปลดคันธนูออกมาได้ไหม

ต่อให้พยายามแค่ไหนก็ตาม โอย ไม่อยากจะคิดเลยว่าชีวิตอันเจิดจ้า

ของผมจะต้องมาจบลงแบบน้ี แบบทีโ่ดนพวกคนไร้หวัแต่กลบัมมีารยาท 

ฆ่าตายในเขตมิดเวสต์ของอเมริกาเนี่ย!

นาเนตต์กระโดดขึ้นมาหน้ากระจกรถตัก ท�าให้ผมต้องเห็น 

วิวอบุาทว์ในรจูมกูของเธอ ลโีอพยายามจะยงิลกูไฟใส่เธออกี แต่รอบน้ี 
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นาเนตต์เตรียมตัวมาดีแล้ว เธออ้าปากกลืนลูกไฟเข้าไปเลย แถมกลืน

แล้วก็ไม่ได้มีท่าทีจะล�าบากอะไรนอกจากแอบเรอออกมานิดๆ

"ไม่ต้องรูส้กึแย่นักหรอก ทีร่กัจ๋า" เธอบอกพวกเรา "ยังไงพวกเธอก็ 

ไม่มทีางเข้าไปในถ�า้น�า้เงนิได้อยู่แล้ว จกัรพรรดปิกป้องมนัไว้แน่นหนามาก!  

แต่ก็น่าเสียดายนะที่พวกเธอจะต้องตาย อีกแค่สามวันจะถึงพิธีตั้งชื่อ

แล้ว ท้ังที่เธอกับแม่สาวคนนั้นควรจะเป็นจุดเด่นในขบวนทาสของเขา

แท้ๆ!"

ผมก�าลงัสยดสยองเกินจะวิเคราะห์ค�าพูดของเธอ แม่สาวคนน้ัน...

หมายถึงเมก็รเึปล่า นอกจากนัน้ผมได้ยนิแต่ค�าว่า สนี�า้เงนิ...ตาย...ทาส 

ซึ่งในเวลานั้นเหมือนเป็นสามค�าท่ีสรุปชีวิตของผมได้ดี

ผมรู้ว่าตอนนี้มันไม่มีหวัง แต่ผมก็ปลดคันธนูออกมาจากบ่าและ

เริ่มแกะห่อ ทันใดน้ันก็มีลูกธนูปักอยู่ระหว่างตาสองข้างของนาเนตต์ 

เธอพยายามจะดูจนตาเหล่เลยทีเดียว ก่อนที่จะผงะไปด้านหลังและ

สลายกลายเป็นฝุ่นธุลี

ผมจ้องอาวุธที่ยังห่ออยู่ในผ้า คือผมก็เป็นนักธนูมือไวพอตัวนะ 

แต่ผมค่อนข้างแน่ใจว่าไม่ได้ยิงธนูดอกน้ันเองแน่

เสียงผิวปากแหลมปี๊ดดังขึ้นเรียกความสนใจของผม แล้วเมื่อ 

มองไปที่กลางลานผมก็เห็นผู้หญิงคนหน่ึงยืนหลังค่อมอยู่เหนือน�้าพุ  

เธออยู่ในชุดกางเกงยีนสีซีดกับเสื้อโค้ตฤดูหนาวสีเงิน คันธนูท่ีท�าจาก

ไม้เบิร์ชสีขาวสะท้อนแสงวาววับอยู่ในมือ ท่ีหลังสะพายกระบอกซึ่ง 

เต็มไปด้วยลูกธนู ผมใจชื้นข้ึนมาทีเดียว นึกว่านั่นคืออาร์เทมีสน้องสาว

ผมที่มาช่วยผมได้เสียที! แต่ไม่ใช่...ผู้หญิงคนน้ีอายุอย่างต�่าๆ ก็น่าจะ

หกสิบเข้าไปแล้ว ผมสีเทาของเธอมุ่นเป็นมวยเอาไว้ อาร์เทมีสไม่มีวัน

ปรากฏตัวในร่างแบบนี้หรอก 
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อาร์เทมีสไม่ค่อยยอมปรากฏตัวด้วยร่างที่อายุแก่ว่าสักยี่สิบ  

จะด้วยเหตุผลอะไรนางก็ไม่เคยบอกผม ทั้งท่ีผมบอกน้องมาตั้งไม่รู ้ 

ก่ีครั้งแล้วว่าความงามน้ันไร้กาลเวลา นิตยสารแฟชั่นท้ังหลายที ่

โอลิมปัสก็พูดกันเป็นเสียงเดียวว่าอายุส่ีพันปีเดี๋ยวน้ีก็เหมือนแค่ 

หน่ึงพันปี แต่นางก็ไม่ยอมฟังหรอก

หญิงผมเทาคนนั้นตะโกนขึ้น "หมอบเร็ว!"

จู่ๆ ก็มีหลุมกลมขนาดที่คนตกลงไปได้เกิดขึ้นบนพ้ืนยางมะตอย

รอบลานกว้าง แต่ละหลมุแหวกเปิดออกเหมอืนรรูบัแสงของกล้องถ่ายรปู  

แล้วก็มแีท่นยิงอาวุธดีดขึน้มา หน้าไม้กลหมนุไปรอบและส่องแสงเลเซอร์ 

เล็งเป้ากวาดไปท่ัวทุกทิศ

พวกเบลมมีไม่ได้พยายามจะหลบ พวกมันอาจไม่เข้าใจ หรือ 

พวกมันคงรอให้ผู้หญิงผมเทาคนน้ันพูดว่า 'ขออนุญาตนะคะ' ล่ะมั้ง

แต่ส่วนตัวผมแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องเป็นเทพแห่งการยิงธนูก็รู้ได้ว่า

จะเกิดอะไรขึ้นต่อจากน้ี ผมพุ่งเข้ารวบตัวเพ่ือนๆ เป็นครั้งท่ีสองของวัน 

(ซึ่งเมื่อย้อนคิดไปอีกทีก็ต้องยอมรับว่ามันสะใจไม่ใช่เล่นๆ) เรากลิ้งลง

มาจากรถตักตอนท่ีหน้าไม้น้ันยิงกราดพร้อมกับเสียงเฟี้ยวๆ

กว่าผมจะกล้าโงหวัข้ึนอกีทก็ีไม่เหลอือะไรให้เหน็จากพวกเบลมม ี

แล้ว นอกจากกองฝุ่นและเศษเสื้อผ้า

หญิงผมเทานั่นกระโดดลงมาจากบนน�้าพุ ดูจากอายุแล้วผมก็ 

กลัวอยู่ว่าเธอจะท�าข้อเท้าตัวเองหัก แต่เธอก็ลงมายืนท่ีพ้ืนได้อย่าง 

สง่างามก่อนท่ีจะเดินมาทางเรา คันธนูสะพายอยู่ข้างตัว

ใบหน้าน้ันมีรอยย่นสลักทั่วไปหมด หนังใต้คางเริ่มหย่อนยาน 

ใกล้จะเป็นเหนียง กระน�้าตาลกระจายอยู่ทั่วหลังมือ แต่ถึงอย่างน้ัน 

เธอก็มีกิริยาท่าทางเต็มไปด้วยความมั่นใจ เหมือนผู้หญิงท่ีไม่จ�าเป็น 
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จะต้องพิสูจน์อะไรกับใครอีกแล้ว ดวงตาของเธอทอประกายเหมือน

แสงจันทร์บนผืนน�้า ผมรู้สึกคุ้นดวงตาคู่น้ันอย่างประหลาด

เธอมองหน้าผมน่ิงจนนับหนึ่งถึงห้าได้ ก่อนที่จะส่ายหน้าด้วย

ความประหลาดใจ "แสดงว่ามันจริงสินะ ท่านคืออะพอลโล"

น�้าเสียงของเธอไม่ใช่น�้าเสียงปกติท่ีผมคุ้นเคยแบบ โอ้โห! ว้าว! 

อะพอลโล! เธอเรียกชื่อผมอย่างกับเธอเคยรู้จักผมมาก่อนจริงๆ

"ระ...เราเคยเจอกันด้วยเหรอ"

"จ�าฉันไม่ได้เหรอ" เธอตอบ "ไม่หรอก ก็ไม่น่าจะจ�าได้ เรียกฉันว่า

เอ็มมี่ละกัน ส่วนผีท่ีท่านเจอ น่ันคืออะกาเมธัส เขาน�าท่านมาถึง 

หน้าบ้านของเรา"

ชื่ออะกาเมธัสเป็นชื่อท่ีคุ้นหูจริงๆ แต่ก็เหมือนเดิม ผมนึกไม่ออก 

สมองมนุษย์ของผมเอาแต่ส่งข้อความหน่วยความจ�าเต็มออกมา ขอให้

ผมลบความจ�าของประสบการณ์ไปสักสองสามศตวรรษก่อนจึงจะ 

จ�าอะไรต่อได้

เอ็มมี่หันไปมองลีโอ "แล้วนี่ท�าไมถึงใส่แต่ชั้นใน"

ลโีอถอนใจ "เช้านีช่้างยาวนานนัก อาบวัลา (ย่า/ยาย) แต่ขอบคณุ

ที่มาช่วย ไอ้แท่นยิงหน้าไม้น่ันมันเจ๋งมาก"

"ขอบใจที่ชม..."

"จริงด้วย คุณอาจช่วยเราเรื่องคาลได้" ลีโอพูดต่อ "สภาพเธอ 

ไม่ค่อยดีเท่าไหร่"

เอ็มมี่คุกเข่าข้างๆ คาลิปโซซึ่งสีผิวซีดเทาจนกลายเป็นปูนซีเมนต์

ไปแล้ว ดวงตาของเธอปิดสนิท ลมหายใจขาดห้วง

"บาดเจ็บหนักมาก" เอ็มมี่ขมวดคิ้วเมื่อเพ่งดูหน้าของคาลิปโซ  

"เมื่อก้ีบอกว่าชื่อคาล?"
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"คาลิปโซ" ลีโอตอบ

"อ้อ" รอยย่นท่ีหว่างคิ้วของเอ็มมี่ย่ิงเป็นรอยลึกขึ้นอีก "ถึงว่า  

หน้าเหมือนโซอี้มาก"

เหมือนมีมีดบิดอยู่กลางใจผม "โซอ้ี ไนท์เชด* เหรอ"

ในสภาพที่ไข้ข้ึนสูงมาก คาลิปโซพึมพ�าอะไรท่ีผมฟังไม่ถนัด... 

อาจเป็นชื่อไนท์เชดก็ได้

โซอี้เป็นมือขวาของอาร์เทมีสมาหลายร้อยปี เคยเป็นผู้น�าของ 

กลุ ่มพรานของนาง เธอตายในสงครามเมื่อไม่ก่ีปีก่อน ผมไม่รู ้ว ่า 

คาลิปโซกับโซอี้เคยเจอกันหรือเปล่า แต่ยังไงทั้งคู่ก็เป็นพ่ีน้องคนละแม ่

เป็นลกูสาวของไททนัแอตลาส ผมไม่เคยตัง้ใจพิจารณาเลยว่าทัง้สองคน 

หน้าตาเหมือนกันแค่ไหน 

ผมมองหน้าเอ็มมี่ "ถ้ารู้จักโซอี้ แสดงว่าเธอเป็นพรานคนหน่ึง 

ของน้องสาวฉัน แต่จะเป็นได้ยังไง ก็เธอ..."

ผมเบรกตัวเองไว้ก่อนท่ีจะหลุดปากว่าแก่จะลงโลงอยู่แล้ว  

เหล่าพรานแห่งอาร์เทมีสจะไม่แก่ไม่ตาย นอกเสียจากพวกนางจะตาย

ในการต่อสู้ ดูยังไงผู้หญิงคนนี้ก็เป็นมนุษย์ ผมสัมผัสพลังชีวิตท่ีก�าลัง

จางลงไปของเธอได้...มันเหมือนพลังชีวิตของผมอย่างน่าหดหู่ท่ีสุด  

ไม่ได้เหมือนกับเหล่าชนที่เป็นอมตะทั้งหลายเลยแม้แต่น้อย ยากที ่

จะอธิบายว่าผมรู้ได้ยังไง แต่มันชัดเจนมากส�าหรับผม...เหมือนที่ผม

สามารถแยกความแตกต่างระหว่างโน้ตคู่ห้า** กับคู่ห้ากร่อน*** ได้

* โซอี ้ไนท์เชด (Zoë Nightshade) ธิดาแห่งแอตลาสทีถู่กเนรเทศออกจากบ้านและเข้าร่วมกับเหล่าพราน

แห่งอาร์เทมีสและกลายเป็นหัวหน้าหมู่ผู้ภักดีคนหนึ่งของอาร์เทมีส

** โน้ตคู่ห้า (Perfect Fifth) คือการเล่นเสียงคู่ด้วยตัวโน้ตสองตัวที่ห่างกัน 5 ขั้น แต่ละข้ันมีความถ่ีคลื่น

ต่างกันเป็นระยะ 3:2 หรือใกล้เคียงพอดี เช่น จับคู่เสียง C (โด) กับ G (ซอล)

*** โน้ตคู่ห้ากร่อน (Diminished Fifth) คล้ายกับการเล่นคู่ห้า แต่จะกร่อนเสียงที่ห้ามาก่ึงเสียง เช่น  

จับคู่เสียงโด C (โด) กับ F♭ (ฟา แฟลต)
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เสียงไซเรนฉุกเฉินดังมาจากท่ีไกลๆ ผมเพ่ิงรู ้ตัวว่าเราก�าลัง 

ยืนคุยกันอยู่ในเขตมหันตภัยขนาดย่อม อีกไม่ช้าจะต้องมีมนุษย์หรือ 

เบลมมีมาถึงแถวนี้อีกแน่

เอม็มีดี่ดน้ิว แท่นยิงหน้าไม้หดกลบัเข้าไปในหลมุท่ัวลานสาธารณะ  

แล้วช่องเหล่าน้ันก็ปิดลงอย่างกับไม่เคยมีอยู่มาก่อน 

"เราต้องออกไปจากถนนตรงน้ี" เอ็มมี่พูด "มาเร็ว ฉันจะพาเข้าไป

ในเวย์สเตชั่น"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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