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กติกาเกมนักล่า

ผู้เล่นสามารถเลือกวางเงินเดิมพันนักล่าหรือเหยื่อได้ตามต้องการ

เหยื่อไม่มีการแบ่งเลเวล การวางเงินเดิมพันเท่ากัน

นักล่าแบ่งออกเป็นเลเวล เลเวลสูงขึ้นเงินเดิมพันก็สูงขึ้นด้วย

นักล่าและเหยื่อมีประวัติข้อมูลให้ตรวจสอบได้

หากเหยื่อเสียชีวิต เงินที่วางเดิมพันไว้กับเหยื่อ 

จะโอนไปเป็นของผู้เล่นที่วางเงินไว้กับนักล่า

หากนักล่าเสียชีวิต เงินที่วางเดิมพันไว้กับนักล่า 

จะถูกโอนไปในลักษณะเดียวกัน

เงินที่เดิมพันไปแล้วไม่อาจยกเลิกหรือเรียกคืนได้  

แต่สามารถเพิ่มเงินเดิมพันกับนักล่าหรือเหยื่อที่อยู่ในเกมได้

ผู้เล่นสามารถประมูลนักล่าได้ และส่งนักล่าของตนเข้ารับการฝึกพิเศษ 

เมื่อนักล่าเข้าร่วมการแข่งและชนะการแข่งขัน  

ผู้เล่นจะได้รับเงินที่ชนะการเดิมพัน

หากเกมได้เริ่มต้นแล้ว เกมจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อเหยื่อตายทั้งหมด
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บทที่ 1
    

กรุงแบกแดด ประเทศอิรัก

ฝุน่ทรายสเีหลอืงคละคลุง้อยู่ในอากาศท�าให้ท้ังเมืองดรูาวกบัตกอยู่ใน

ม่านหมอก ทุกหนแห่งมีแต่ทราย

ดวงอาทิตย์ร้อนแรงแผดเผาอยู่กลางศีรษะ แม้กระทั่งผู้คนที่หลบอยู่

ในร่มเงาของตลาดนัดยังรู้สึกร้อนจนแทบจะเป็นลม

สภาพอากาศที่นี่ร้อนแห้งแล้ง แมลงวันที่ตอมหึ่งๆ อยู่บนผลไม้และ

อาหารตามแผงขายพากันบินอย่างฉวัดเฉวียน

ในตลาดเก่าแก่แห่งนี้ หญิงสาวคนหนึ่งคลุมหน้าด้วยผ้าคลุมสีด�า  

ถอืแผ่นดนิเหนยีวแกะสลกัลายนนูข้ึนมา เอ่ยปากต่อราคาเป็นภาษาอาหรบั

"คุณพ่อค้า ไม่ทราบว่านี่ราคาเท่าไหร่"

"หนึง่ร้อยห้า" เม่ือได้ฟังส�าเนยีงของเธอ เจ้าของร้านกต็าเป็นประกาย 

รีบเสนอราคาทันที "ดอลลาร์สหรัฐ"

หญิงสาวเอ่ยปากต่อราคาโดยไม่กะพริบตา "สิบห้า"

"หนึ่งร้อย"

"ฉันมีแค่สิบห้า"
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"เจ็ดสิบห้า ให้ถูกกว่านี้ไม่ได้แล้ว นี่เป็นวัตถุโบราณอายุกว่าร้อยปี"

หญิงสาวเลิกต่อราคา วางแผ่นดินเหนียวในมือลงแล้วตั้งท่าจะเดิน

จากไป

เจ้าของร้านเห็นดังนั้นก็ชิงพูดขึ้น "สาวน้อย อย่างนั้นห้าสิบเอาไหม"

เธอไม่แม้แต่จะเหลียวกลับ

"สี่สิบ? สามสิบล่ะ?"

เธอยังคงเดินต่อไป เงาร่างเล็กบางก�าลังจะกลืนหายเข้าไปในฝูงชน

เจ้าของร้านก็ตะโกนขึ้นมาว่า "ก็ได้! พับผ่าสิ! สิบห้าก็สิบห้า!"

หญิงสาวร่างเล็กบางคนนั้นหยุดฝีเท้าแล้วหันหลังกลับมา หยิบ 

กระเป๋าสตางค์ออกมาจากกระเป๋าเป้ที่สะพายอยู่

เจ้าของร้านขายวตัถโุบราณบ่นพมึพ�างมึง�าแต่กย็งัรบัเงนิไปแต่โดยดี 

หญงิสาวจ่ายเงนิเสรจ็กอ็ุม้แผ่นดินเหนยีวไว้ในอ้อมกอดแล้วเดนิกลบัเข้าไป

ในฝูงชนอีกครั้ง เพียงแต่ครั้งนี้ดวงตาท่ีโผล่พ้นออกมาจากผ้าคลุมหน้า 

ของเธอเปล่งประกายสุกใสเต็มไปด้วยความตื่นเต้นสุดขีด

เธอไม่อยากเช่ือเลยว่าจะพบแผ่นดินเหนยีวรปูลามาซู* ท่ีถอดแบบมา

เหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยนในตลาดเล็กๆ

แม้จะเห็นแค่แวบเดียว แต่จากการฝึกฝนมานานปีเธอมองปราดเดยีว

ก็รู้ว่านี่คือแผ่นดินเหนียวแบบเดียวกับของที่ศาสตราจารย์ท�า ไม่ว่าจะเป็น

เส้นผมท่ีหยักเป็นลอนกับขนนกท่ีมีรายละเอียดเด่นชัดบนปีกอินทรี  

กับสัดส่วนของกล้ามเนื้อท่ีชัดเจนบนกีบเท้าวัวท้ังห้า ใบมีดท่ีใช้แกะสลัก

ต้องมีความคมกรบิ ทุกรายละเอียดท่ีปรากฏถงึได้ดสูวยสมจรงิราวกบัมีชีวิต

เข้าคู ่กัน เธอพบคู่ของมันแล้ว เป็นลามาซูท่ีคู ่กับลามาซูของ

ศาสตราจารย์

* ลามาซู (Lamassu) สัตว์ในต�านานของชนชาติอัสซีเรียโบราณ (ปัจจุบันคือบริเวณประเทศอิรัก) ล�าตัวเป็นวัวหรือ
สิงโต แต่ศีรษะเป็นมนุษย์ มีห้าขา อาจมีปีกหรือไม่มีปีกก็ได้ ได้รับการเคารพว่าเป็นเทพผู้ปกปักรักษา ท�าหน้าที่
นายทวารเฝ้าสถานที่ส�าคัญ
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แผ่นดินเหนียวท่ีอยู่ท่ีบ้านเป็นสมบัติท่ีเธอได้มาจากศาสตราจารย์ 

ท่ีปรึกษาในคณะโบราณคดีเม่ือหลายปีก่อน เธอรู้ว่าลามาซูท่ีเป็นสัตว์เทพ

เฝ้าประตจูะต้องมีเป็นคู ่ เนือ่งจากฝีมือแกะสลกัของช่างฝีมือท่ีไม่ปรากฏช่ือผูน้ี้ 

ดสูวยงามราวกบัมีชีวติ เธอจงึอยากตามหาคูข่องมนัมาโดยตลอด แต่กร็ูว่้า

โอกาสมีน้อยมาก เมอืงแห่งนีเ้ผชิญกบัไฟสงครามมาหลายปี เปลีย่นไปจาก

สมัยท่ีศาสตราจารย์มาเยือนเม่ือครั้งยังหนุ่มมาก ต่อให้มีลามาซูอีกแผ่น

จริงๆ เกรงว่าจะถูกโยนตกแตกหรือไม่ก็ถูกกระสุนเป่าจนพรุน เธอเลย 

ไม่เคยคาดหวังมาก่อนว่าจะหาเจอ

เธอมาท่ีนี่แค่มาเดินเล่นตามค�าแนะน�าของศาสตราจารย์ แล้วก ็

แค่มาสูดอากาศ

ใครจะไปรู ้ว ่าเธอจะบังเอิญพบแผ่นดินเหนียว อีกท้ังลามาซูใน 

อ้อมแขนเธอนอกจากส่วนอกที่สึกไปเล็กน้อย สภาพของมันยังคงดีอยู่

เธอระงับความเบิกบานล้นใจไว้ แต่ไม่ได้ชะลอฝีเท้าอันรวดเร็วลง  

เธออยากจะกลับไปยังโรงแรมท่ีพักให้เร็วท่ีสุด จะได้น�ามันออกมาตรวจดู

กบัแสงไฟอย่างละเอียด แต่ลกึลงไปในใจเธอรูว่้าเธอถกูแล้ว แผ่นดนิเหนยีว

แผ่นนี้กับอีกแผ่นเป็นคู่กันและปั้นแกะขึ้นจากคนคนเดียวกัน

ถ้าไม่เพราะกลวัเป็นเป้าสายตาผูค้น เธอคงอดใจไม่อยู่กระโดดโลดเต้น 

บนถนนไปแล้ว

ในเวลานี ้ แม้แต่สภาพอากาศท่ีแห้งแล้ง ผงทรายท่ีท�าให้เธอระคายตา  

และดวงอาทิตย์ที่แผดเผาผู้คนยังเปลี่ยนเป็นน่ารักขึ้นมาทันที

ขณะท่ีเธออุ้มแผ่นดนิเหนยีวหนกัด้วยความเบิกบานส�าราญใจอยู่นีเ้อง 

จู่ๆ ก็รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวสับสนของฝูงชนรอบข้าง มีคนตะโกนอะไร 

สักอย่างเป็นภาษาอาหรับข้างหลังเธอ

เธอหันกลบัไปมอง พบว่าตวัเองก�าลงัยนือยู่กลางสีแ่ยก เธอยังไม่ทัน

ตระหนักว่าเกิดอะไรขึ้น วินาทีต่อมาก็ถูกกระแทกลอยออกมา
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หลังจากเกิดเรื่อง เม่ือเธอมีโอกาสได้คิดดูก็มักจะรู้สึกว่าหากเธอ 

เป็นชาวมุสลิมจริงๆ บางทีเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดข้ึน เพราะผ้าคลุมหน้า 

จะยงัคงปกปิดใบหน้าของเธอไว้ด้วยเทคนคิการคลมุผ้าชัน้ด ี แต่เธอไม่ได้เป็น 

ชาวมุสลิม

เธอเป็นชาวเอเชีย ชาวตะวันออก มีตาด�าผิวเหลือง แล้วยังมีจมูก 

ที่ไม่สู้จะโด่งสักเท่าไรนัก

เธอยังซุ่มซ่ามสุดๆ ชั่วชีวิตนี้เคยใส่ผ้าคลุมหน้ายังไม่ถึงห้าครั้ง  

ส่วนใหญ่เวลามาที่นี่จะมีผู้ช่วยชาวท้องถิ่นคนหนึ่งที่มีน�้าใจคอยช่วยเธอใส่

และวันนี้ก็เป็นหนึ่งในห้าครั้งนั้น

ชีวิตคนมีขาข้ึนย่อมมีขาลง เวลานี้ถือเป็นช่วงท่ีโชคร้ายท่ีสุด 

ในชีวิตเธอแล้ว

แผ่นดินเหนียวในมือเธอกระเด็นออกไปตามแรงกระแทก ท่ามกลาง

ความชุลมุนวุ่นวายมีใครหรืออะไรก็ไม่รู้ดึงผ้าคลุมหน้าของเธอ ด้วยฝีมือ

การพันผ้าท่ีย�่าแย่ของเธอท�าให้ผ้าคลายออกในอึดใจถัดมา เผยให้เห็น 

ใบหน้าเล็กๆ 

ไม่น่า? ไม่นะ!

เธอร้องด้วยความต่ืนตระหนก ไม่ใช่เพราะว่าใบหน้าเธอปรากฏออกมา  

อย่างไรเธอก็ไม่ใช่ชาวมุสลิม ท่ีเธอคลุมหน้าก็แค่เพื่อท�าตัวให้เข้ากับ

ขนบธรรมเนียม แม้คลุมใบหน้าไว้จะอบสักหน่อยแต่ก็ช่วยกันแดดได้  

เธอไม่สนว่าใครจะเห็นหน้าเธอ เธอสนแต่แผ่นดินเหนียวล�้าค่าแผ่นนั้น  

ชั่วเวลานั้นหัวใจเธอกระดอนขึ้นมาถึงล�าคอ จังหวะที่แผ่นดินเหนียวร่วงลง

บนพื้น หัวใจเธอบีบรัดด้วยกลัวว่ามันจะตกแตก

แต่มันไม่แตก

เธอถอนใจอย่างโล่งอก ไม่ได้รีบเก็บผ้าคลุมหน้าท่ีหล่นลงพ้ืนเป็น

อย่างแรก แต่รีบคลานไปเก็บแผ่นดินเหนียวที่ตกไว้ก่อน
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ภายหลังถึงได้คิดว่านี่เป็นการตัดสินใจผิดครั้งที่สองของวันนั้น

แผ่นดนิเหนยีวรอดจากความชุลมุนวุ่นวายเข้ามาอยู่ในมือเธออกีครัง้ 

ฝูงชนรอบข้างกระจายตัวออกจากกันจนทางเปิด เธอหันกลับไปพบว่า 

คนที่ชนเธอตัวลอยนั้นเป็นชายคนหนึ่ง

ชายผิวเหลืองผู ้มีผมและตาสีด�าคนหนึ่งคร่อมอยู ่เหนือร่างเธอ  

มอืหยาบแข็งแรงสองข้างท่ีกร�าแดดจนเป็นสแีทนวางอยู่สองข้างเอวของเธอ

เธอจ้องชายคนนั้น ชายคนนั้นก็จ้องเธอ จากนั้นก็ส่งยิ้มให้

"ไฮ"

เขายิ้มพลางทักทายเป็นภาษาอังกฤษ

"ขอโทษนะ"

ชายตรงหน้ามดีวงตาด�าขลบัราวกบัหินออบซิเดยีนผ่านการหลอมจาก

ลาวาภูเขาไฟ แถมยังมีรอยย้ิมสดใสชนิดท่ีเธอไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลย 

ในชีวิตนี้ รอยย้ิมนั้นสว่างเจิดจ้าชวนหลงใหล ท�าให้หัวใจเธอหยุดเต้นไป

ก่อนจะกลับมาเต้นเร็วแรงขึ้นอีกครั้ง

รอยยิ้มตรงหน้าเจิดจ้าบาดตาจนเธออดส่งยิ้มตอบเขาไม่ได้

อึดใจถัดมาเขาก็รีบลุกจากร่างเธออย่างรวดเร็ว ขณะท่ีลุกข้ึนเขา 

ก็จับข้อศอกพยุงเธอลุกขึ้นมาด้วย

เธอยืนให้มั่น แต่ยังหน้ามืดตาลายอยู่นิดหน่อย ขณะที่ยังไม่เข้าใจว่า

เกิดอะไรขึ้นก็ได้ยินเสียงผู้ชายตะโกนโหวกเหวก

เม่ือเธอหันไปมองก็เห็นชายไว้เคราดกเฟิ้มถือมีดยาวสีเงินวาววับ 

ชี้ตรงมาที่หน้าเธอ

ชั่ววินาทีนี้สมองของเธอขาวโพลน

ขณะท่ีเธอคิดว่าชีวิตน้อยๆ นี้จะจบเห่เสียแล้ว พลันมีคนพุ่งเข้ามา 

กระชากเอวเธอถอยมาด้านหลัง ในขณะเดียวกันเหล็กด�าท่อนหนึ่งก็ 

ปรากฏข้ึนมาตรงหน้าพร้อมเสียงดังเคร้ง หยุดมีดยาวท่ีเกือบจะผ่าหัวเธอ
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เอาไว้ได้

ชายไว้เคราแกว่งมีดฟันขวับซ�้าอีก ขวับ! ขวับ! ขวับ!

เคร้ง! เคร้ง! เคร้ง!

มดียาวสเีงนิส่องประกายอยู่ตรงหน้า เธอมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจาก

ประกายของคมมีด แต่ก็ได้ยินเสียงโลหะกระทบกันดังเคร้งคร้างๆ

เธอต่ืนตระหนกจนลมหายใจติดขัด รู้สึกเพียงว่ามีคนเหวี่ยงตัวเธอ 

หันไปหันมาจนหมุนคว้างไปตั้งแต่หัวจรดเท้า

เธอกรีดร้องเสียงหลงท่ามกลางโลกที่หมุนคว้าง

ทันใดนั้นก็เกิดเสียงดังสนั่นขึ้นคราหนึ่ง

เมื่อเธอรู้ตัวอีกทีก็เห็นชายไว้หนวดท่ีถือมีดกวัดแกว่งไปมาคนนั้น 

ถูกเท้าข้างหนึ่งเตะลอยไปชนกับแผงผลไม้

เป็นเท้าของชายที่อยู่ข้างหลังเธอ

เธอหันไปมองท้ังท่ียังอกสั่นขวัญหาย ชายคนนั้นยิ้มยิงฟันให้เธอ  

จากนั้นก็ท้ิงแท่งเหล็กท่ีไม่รู้ว่าไปหยิบมาจากแผงร้านไหนในมือ หันหลัง 

วิ่งไปยังอีกทางหนึ่ง

เธอยืนตะลงึอยู่ท่ีเดมิ ชายไว้เคราพลนัลกุข้ึนมา เธอตกใจจนถอยหลงั

ไปหลายก้าวด้วยกลวัถกูไล่ฟันอีก ขณะท่ีเธอคดิจะหันหลงัว่ิงหนเีอาตวัรอด 

ชายไว้เครากลับไม่สนใจเธอ เพียงถือมีดร้องค�ารามไล่ตามชายคนนั้นไป

ผ่านไปประมาณสามวินาทีเธอถึงจะตระหนักได้ว่าชายไว้เคราไม่ได ้

จะฟันเธอตั้งแต่แรก แต่จะฟันชายคนนั้น เธอเพียงแต่โชคไม่ดีไปยืนขวาง

อยู่ตรงกลางระหว่างพวกเขาพอดีเลยถูกพ่วงเข้าไปด้วย

เธอหอบหายใจท้ังใบหน้าซีดเผือด มองเห็นชายกลุ่มหนึ่งตะโกน

โหวกเหวกเป็นภาษาอาหรับไล่ตามไป สองคนในกลุ่มนั้นมีอาวุธปืน

เวลานัน้เธอหลบแนบชิดก�าแพง โชคดท่ีีคนเหล่านัน้ไม่ทันสงัเกตเห็นเธอ

พอเธอเรียกขวัญกลับคืนมาได้ก็พบว่ามือท้ังสองเธอยังกอดแผ่น 
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ดินเหนียวแผ่นนั้นไว้แน่น ผู้คนบนถนนยังคงจ้องมาที่เธอ

เธอเป็นชาวต่างชาติคนหนึ่ง

แม้จะไม่มีผมสีทองตาสีน�้าข้าว เครื่องหน้าโดดเด่น แต่เธอก็รู้ดีว่า 

เธอดูแตกต่าง เธอรู้ว่าตัวเองดูสะดุดตาแค่ไหนเมื่ออยู่ท่ีนี่ โดยเฉพาะ 

ตอนที่ผ้าคลุมที่ปกปิดใบหน้าเธอหลุดออกมา

ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนท่ีนี่จะสวมผ้าคลุมหน้า บางคนเลือกสวมแบบ 

คลุมแค่ศีรษะ แต่ก็มีไม่น้อยที่เลือกคลุมหน้าไว้เหมือนเธอตอนก่อนหน้านี้ 

ทว่าผู้หญิงท่ีไม่ได้สวมอะไรปิดคลุมเรือนผมเลยมีจ�านวนน้อยมาก และ 

เห็นได้เด่นชัดมาก

เธอถอืแผ่นดนิเหนยีวลามาซูในมอืไว้แน่นพลางก้มหน้าก้มตารบีเดนิ

จากไป เร่งฝีเท้าให้พ้นจากที่เกิดเหตุอันชุลมุนวุ่นวายโดยเร็วที่สุด

ระหว่างทางเธอยังไม่วายหันกลับไปมองเป็นระยะด้วยกลัวว่า 

คนพวกนั้นจะตามเธอมา

ชายคนน้ันเป็นคนผิวเหลืองเหมือนกับเธอ มีแต่สวรรค์ท่ีรู้ว่าคนอ่ืน 

จะคิดว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาหรือไม่ ท�าให้เธอรู้สึกว่าทุกคนบนถนน

เอาแต่จ้องมองมาทางเธอ

หลงัจากข้ึนรถประจ�าทางแล้ว เธอมองดทู้องถนนในเมืองนอกหน้าต่าง  

ไม่มีใครตามเธอมา ไม่มีใครสนใจเธอ เธอค่อยๆ ระบายลมหายใจอย่าง 

โล่งอก

เม่ือเธอกลับถึงโรงแรม ปิดประตู ล็อกกุญแจเรียบร้อยแล้วนั่งลง 

บนเตียงถึงได้พบว่าฝ่ามือเธอเต็มไปด้วยเหงื่อ

เธอวางแผ่นดนิเหนยีวท่ีถอืไว้แนบอก รวมท้ังวางกระเป๋าเป้ลงบนเตียง 

แล้วเปิดเครื่องปรับอากาศ

อากาศกรุงแบกแดดร้อนระอุ เธอสวมชุดยาวออกไปเดินจนเหงื่อชุ่ม

ทั่วทั้งหลัง เธอถอดชุดยาวออก เห็นแผ่นดินเหนียวลามาซูพลอยเปียกชุ่ม
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เพราะเธอ แถมยังมีรอยบ่ินเพิ่มอีกมุมหนึ่ง ก็รู้สึกเจ็บใจและกลัวว่าจะมี 

รอยบิน่เพิม่ทีส่ว่นอืน่เพราะเหตกุารณว์ุน่วายเมือ่ครู ่เธอจงึรบีน�ามนัมาวาง

ข้างโต๊ะหนังสือ เปิดโคมไฟตั้งโต๊ะแล้วพิจารณาโดยละเอียด

มองแวบแรกสภาพของมันก็ยังดีอยู่ แต่เพียงครู่เดียวเธอก็พบว่า

บริเวณอกของลามาซูมีรอยบิ่น

"บ้าจริง"

เธอสบถ แต่ทันใดนั้นก็พบว่ารอยบ่ินตรงนั้นดูไม่เป็นธรรมชาติ  

หรือจะพูดให้ถูกก็คือสีของส่วนที่แยกออกกับส่วนที่อยู่รอบข้างไม่ตรงกัน

เธออึ้งไปสักพักก่อนจะโน้มโคมไฟลงมาใกล้ๆ ก้มมองดูอีกที แล้วก็

พบว่าส่วนท่ีแยกออกนั้นมีสีแตกต่างกันจริง ท่ีจริงแล้วยังมีอีกหลายจุด 

ท่ีมีสีไม่เหมือน เธอตกตะลึง หยิบแผ่นดินเหนียวมาพลิกดูใต้แสงไฟ  

ผลปรากฏว่าส่วนท่ีมีสีเหล่านี้บนแผ่นดินเหนียวมีความแตกต่างกันเพียง 

นิดเดียว ไม่ได้เป็นแค่ที่ส่วนอกเท่านั้น ที่เคราบนใบหน้าก็มี บริเวณเหล่านี้

เดิมก็มีรอยลอกอยู่แล้ว ก่อนหน้านี้ตอนเธอเห็นมันในตลาดยังนึกว่า 

เป็นการสกึกร่อนตามกาลเวลา การเกบ็รกัษาจงึสมบูรณ์สูช้ิ้นท่ีเธอมอียู่ไม่ได้

แต่มาถึงตอนนี้ เม่ือน�ามาส่องใต้แสงไฟโดยละเอียด เธอถึงพบว่า 

นี่ไม่ใช่ร่องรอยจากการสึกกร่อนตามกาลเวลา

เธอเคยเจอเหตกุารณ์แบบนีม้าก่อน ท่ีสขีองแผ่นดนิเหนยีวไม่เหมือนกนั 

บางครั้งเพราะว่าเป็นของปลอม แต่นี่ก็ไม่ใช่ของปลอม เธอได้มองแผ่น 

ดินเหนียวที่บ้านมาหลายครั้ง รูปปีกอินทรี มัดกล้ามเหนือกีบเท้า ลวดลาย

ประดับแบบนี้ดูอย่างไรก็เป็นฝีมือช่างคนเดียวกัน

แต่บางทีอาจมีคนปลอมขึ้นมาภายหลังได้สมจริงมากก็ได้

จากนัน้เธอนกึคกึอะไรข้ึนมาไม่รูล้องเอานิว้เข่ียรอยร้าวนัน้ด ู หินส่วนนัน้ 

ก็กะเทาะล่อนออกมาเผยให้เห็นสีท่ีไม่เหมือนกับส่วนอื่น มองดูแล้ว 

เหมือนกับมีรอยตรงนั้นมาตั้งแต่แรก
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เธอใจเต้นขึ้นมาทันใด

เป็นไปไม่ได้น่า...ไม่ใช่ว่ามันคือ...

เวลานั้นเธอเริ่มตื่นเต้น หลังจากวางแผ่นดินเหนียวลงอย่างระวัง 

ก็หยิบถุงอุปกรณ์ออกมาจากกระเป๋าเดินทาง ค้นหาแปรงและคีมหนีบ  

แล้วอาศัยแสงจากโคมไฟเริ่มท�าความสะอาดมันด้วยความระมัดระวัง 

อย่างยิ่งยวด

แสงแดดนอกหน้าต่างเริ่มเปลี่ยนสี เธอนั่งอยู่ท่ีโต๊ะ เนื่องจากก�าลัง 

มสีมาธจิดจ่อเป็นอย่างมากจงึไม่ทันสงัเกตเห็นความเปลีย่นแปลงของเวลา

ท้องฟ้าเริ่มมืด พระจันทร์ขึ้นมาประดับอยู่บนฟ้าค�่าคืน

ตอนท่ีเธอหยุดงานในมือก็เป็นเวลาดึกดื่นค่อนคืน ผู้คนต่างปิดไฟ 

นอนกันหมดแล้ว

แต่เธอยังไม่นอน ทุกส่วนท่ีสีไม่เท่ากันของแผ่นดินเหนียวในมือเธอ

ถูกท�าความสะอาดจนเผยให้เห็นรูปลักษณ์เดิมของมัน

ยามเช้ามืด ขณะท่ีท้องฟ้าก�าลงัอยู่ในช่วงใกล้สว่าง เธอกท็�างานเสรจ็

เรียบร้อย

หลังจากเก็บกวาดอีกครึ่งช่ัวโมงเธอก็ดูออกแล้วว่ามันคืออะไร เม่ือ

เธอท�าความสะอาดมันจนหมดจด เมื่อเธอหยุดมือวางแปรงและคีมลง  

วินาทีที่ได้มองดูมันใจก็เต้นระทึก รู้สึกล�าคอตีบตันขึ้นมาดื้อๆ 

ไม่ใช่ลามาซู

พระเจ้า

เธอกุมอกตัวเอง เพ่งพินิจงานแกะสลักท่ีงดงามตรงหน้า มองดู 

ส่วนโค้งงามบนช่วงอกของมันกับกรงเล็บราชสีห์ดูแข็งแรง

มันคืออัปซาซู*

ลามาซูเฝ้าประตูมักจะมีเป็นคู่ เป็นลามาซูเพศผู้คู่กัน

* อัปซาซู (Apsasu) ก็คือลามาซูแต่เป็นเพศเมีย คล้ายคลึงกับสฟิงซ์ของกรีก
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ท่ีเป็นลามาซูกับอัปซาซูตัวผู้ตัวเมียคู่กันแบบนี้หาได้ยากมาก เธอ 

ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลย

ดินแดนแถบนี้มีสภาพสังคมชายน�าหญิงตามมาหลายพันปี หรือว่า

เป็นเพราะแบบนี้ วันดีคืนดีใครสักคนคงน�ามันมาแกะใหม่ เปลี่ยนมัน 

จากเพศหญิงเป็นเพศชาย

ไม่รูว่้าเป็นเพราะช่วงอกเปลอืยเปล่าอันงดงาม เพราะรอยย้ิมเข้มแข็ง

แฝงความมั่นใจ เพราะท่าทางแข็งแกร่งเปี่ยมไปด้วยพลังของมัน หรือว่า

เพื่อรักษาผลงานสลักชิ้นงามนี้ไม่ให้ถูกคนท�าลายทิ้ง คนผู้นั้นถึงได้เปลี่ยน

รูปโฉมของมันไว้

อย่างไรกต็าม ไม่ว่าจะท�าด้วยเหตผุลอะไร มันถกูซ่อนโดยการปกปิด

ไว้ด้วยดินเหนียว ถอดแบบคู่ของมันปั้นขึ้นเป็นตัวลามาซู เพราะอย่างนี ้

ถึงเก็บมันไว้ในสภาพที่สมบูรณ์ได้

อัปซาซูภายใต้แสงไฟตรงหน้าดูราวกับก�าลังส่องประกาย

อัปซาซูชิ้นนี้งดงามจริงๆ เมื่อลูบไล้ไปตามรอยแกะสลักเธอก็แทบจะ

รับรู้ได้ถึงความตั้งใจของช่างที่แกะมันขึ้นมา

ขณะท่ีเธอก�าลงัปลาบปลืม้ใจไม่อยูก่บัเนือ้กบัตวั ทันใดนัน้กม็เีสยีงเบาๆ  

ดังมาจากทางประตู

เธอเงยหน้าขึ้นโดยอัตโนมัติ เห็นประตูห้องถูกผลักเปิดออก

คนเปิดประตูเห็นเธอนั่งอยู่หน้าโต๊ะก็ชะงักนิ่งอยู่กับที่

เธอก็เช่นกัน นั่งนิ่งอึ้งอยู่บนเก้าอี้

ผู้มาเยือนยังคงยืนอยู่นอกประตู แสงไฟบนระเบียงสาดส่องให้เห็น 

รูปลักษณ์เขาอย่างชัดเจน

เป็นชายคนเมื่อตอนกลางวัน คนท่ีแม้ตกอยู่ใต้สถานการณ์คับขัน 

ก็ยังยิ้มออกมาได้

อึดใจนั้นเธอไม่รู ้ว่าควรร้องตะโกน โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ  
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หรือว่าลุกขึ้นวิ่งหนี

เขาคงจะเห็นเธอเหลือบมองโทรศัพท์บนโต๊ะ จึงยกมุมปากขึ้นพูดว่า

"ถ้าผมบอกว่านี่เป็นบริการรูมเซอร์วิส คุณคงไม่เชื่อสินะ"

เธอกะพริบตาปริบๆ สมองหยุดท�างาน ผ่านไปหนึ่งวินาทีเธอถึงค่อย

ตระหนักได้ว่าเขาก�าลังพูดภาษาจีน แถมยังพูดจาติดตลกด้วย

"ตอนนี้..." เธอเหลือบตามองนาฬิกาบนโต๊ะแล้วก็ต้องตกใจ

ตายแล้ว ตีสี่

ดจูากความมืดมิดภายนอกหน้าต่างแล้ว เธอคาดว่าตอนนีเ้ป็นเวลาตสีี่  

ไม่ใช่สี่โมงเย็น

เธอสงบสติอารมณ์มองดูชายท่ียืนอยู่ท่ีประตูคนนั้น พูดว่า "...ตีสี่  

ฉันว่าคงไม่มีโรงแรมที่ไหนให้บริการรูมเซอร์วิสในเวลานี้หรอก"

เขาย้ิมอีกครั้ง ปล่อยลูกบิดประตู แล้วยกสองมือกอดอกยืนพิง 

กรอบประตูไว้ พูดย้ิมๆ ว่า "เอ ท่ีจริงแล้วผมแน่ใจว่ามีท่ีพักหรือโรงแรม 

ไม่น้อยนะท่ีเปิดย่ีสิบสี่ช่ัวโมงสามร้อยหกสิบห้าวัน พยายามให้บริการ 

แก่ลูกค้าทุกเวลาที่ลูกค้าต้องการ"

เธอท�าเป็นนั่งอยู่บนเก้าอี้ด้วยท่าทางสบายๆ ท้ังท่ีหัวใจเต้นแรง 

แทบกระดอนออกจากอก ข้างกายเธอไม่มีสิ่งของใดจะใช้เป็นอาวุธได้เลย

ตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ คนส่วนใหญ่คงหลับสนิทกันแล้ว เธอต้องร้องดัง

แค่ไหนถึงจะปลุกคนให้ตื่นจากการหลับลึกได้

ขณะท่ีความคดินีแ้วบเข้ามา เธอกเ็ข้าใจข้ึนมาทันทีว่าท�าไมชายคนนี้ 

ถึงมาปรากฏตัวหน้าประตูห้องเธอในเวลาแบบนี้

นั่นเพราะเวลาแบบนี้ทุกคนต่างก็ก�าลังหลับใหล

ชายตรงหน้าแม้จะไม่ได้เข้ามาใกล้ขึ้น แต่ก็ไม่ได้ถอยออกไปไหน

การท่ีเขาหยุดอยู่ท่ีประตูท�าให้เธอใจเต้นรัว เธอได้ยินเสียงตัวเอง 

ถามออกไปว่า
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"คุณเป็นใคร ท�าไมถึงรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่ คุณสะกดรอยตามฉันมาหรือ"

เธอแน่ใจว่าเธอไม่รู้จักกับชายตรงหน้า

เทียบกบัความตืน่ตระหนกของเธอแล้ว เขาดสูงบนิง่กว่ามาก ร่างบึกบึน 

ของเขาพิงอยู่กับกรอบประตู เธอไม่ได้เปิดไฟในห้อง แสงไฟจากระเบียง 

จึงท�าให้ใบหน้าของเขาตกอยู่ในความสลัว แต่ก็ยังขับเน้นกล้ามเนื้อบน 

ช่วงไหล่ของเขา

เธอเชื่อว่าส่วนอ่ืนบนร่างกายเขาก็คงก�าย�าไม่แพ้กัน ภาพฉาก 

เม่ือตอนกลางวันผุดขึ้นในความทรงจ�าอย่างกะทันหัน เธอจ�าได้ว่าเขา 

เหวี่ยงเธอท่ีตัวค่อนข้างหนักไปมาได้อย่างง่ายดายเพียงไร แล้วก็จ�าได้ว่า

เขาเอาชนะชายไว้เคราได้อย่างไรทั้งที่มีเธอพ่วงอยู่ด้วย

เธอแน่ใจว่าเขาต่อยเธอสลบได้ในครั้งเดียว

เมื่อได้ยินดังนั้นเขาก็ยกมือขึ้นเสยผมแล้วยิ้มอีกครั้ง

เพียงแต่ครั้งนี้รอยย้ิมบนใบหน้าเขานั้นดูเหมือนจะจนใจ ตามด้วย 

ถอนหายใจแล้วหยิบกระเป๋าสตางค์ของเธอออกมาจากกระเป๋าหลงักางเกงยนี  

พร้อมกับพูดว่า "ผมเอากระเป๋าสตางค์ของคุณมา ในนั้นมีนามบัตรของ

โรงแรม รู้ไหมว่าคุณไม่ควรเขียนเลขห้องไว้บนนั้นจริงๆ นะ"

เธอนิ่งงัน เมื่อเขาโยนกระเป๋าสตางค์มาให้ก็ยื่นมือไปรับอย่างงุ่มง่าม 

ความจริงเขาโยนได้แม่นมาก เดิมกระเป๋าสตางค์ใบนั้นควรจะหล่นลงมา 

ในอ้อมแขนเธอพอดี แต่ว่าแต่ไหนแต่ไรมาเธออ่อนหัดด้านกีฬา อาราม

ตกใจไม่ทันตั้งตัว มือขวาเธอก็ไปปัดกระเป๋าสตางค์ท่ีสมควรจะรับได ้

ในตอนแรก ท่ามกลางความวุ่นวายเธอใช้มือซ้ายคว้าคืนมา ผลก็คือ 

ใช้แรงมากไปท�าให้กระเป๋าสตางค์ลอยข้ามหัว เธอรีบหมุนตัวไปรับด้วย

มือขวาแต่รับไม่ได้ จึงรีบย่ืนมือซ้ายไปรับ สุดท้ายก็เสียหลักจากเก้าอ้ี 

ล้มไปด้านหลัง

ขณะที่ก�าลังจะลงไปจูบกับพื้น เธอก็ร้องเสียงหลง
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กระเป๋าสตางค์กระเด็น เก้าอี้ล้มลงกับพื้น แต่เธอไม่ล้ม

ในห้วงคับขันจวนเจียน ชายคนนั้นเคลื่อนจากทางประตูเข้ามาคว้า

เอวของเธอไว้ราวปาฏิหาริย์ เธอไม่ทันได้เห็นหรอก เพราะขาดอีกแค่ 

ไม่กี่เซนติเมตรหน้าของเธอก็จะท่ิมถึงพื้นเพราะความซุ่มซ่าม แต่เธอ 

รู ้สึกถึงมือของเขา มือใหญ่และแขนแกร่งท่ีรั้งและเหว่ียงตัวเธอไปมา 

เมื่อตอนกลางวันกลับมาวางบนรอบเอวของเธออีกครั้ง

วินาทีต่อมา เธอถูกดึงขึ้นมาจากพื้น สองเท้าได้ยืนมั่นคงอีกครั้ง

"เหวอ อันตรายจริงๆ คุณไม่เป็นไรใช่ไหม"

บรรยากาศน่าอึดอัดด�าเนินไปครู่หนึ่ง

พอตั้งสติได้เธอก็หันขวับ เห็นเขาชูสองมือขึ้นเป็นท่ายอมจ�านนแล้ว

ถอยไปข้างหลังก้าวหนึ่ง เอ่ยปากทั้งรอยยิ้ม

"ขอโทษครับ ผมไม่ได้ตั้งใจ ผมไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้"

เธอหน้าแดง ท้ังเคอืงท้ังประหม่า ถอยออกมาจ้องหน้าเขาแล้วพูดว่า 

"ฉันเป็นนักวิจัยประวัติศาสตร์ มาที่นี่เพื่อแลกเปลี่ยนวิจัย ฉันไม่มีของมีค่า

อะไรติดตัวทั้งนั้น"

"อันที่จริงแล้วคุณมี" เขาเลิกคิ้วขึ้น นัยน์ตาแฝงรอยยิ้ม

เธอนิ่งไป "ฉันไม่มี" 

"คุณมี" เขายังคงชูมือสูงข้ึนเพื่อแสดงว่าไม่มีเจตนาร้าย แต่มือขวา

กลบัชี้ไปยังกระเป๋าท่ีเธอท้ิงไว้บนเตียงเม่ือตอนกลบัมา "ตอนผมเอากระเป๋า

สตางค์ของคุณมา ผมยังใส่ของลงไปด้วย" 

เธอนิ่งไปอีกครั้ง

ก็ใช่ ตอนนั้นเธอก�าลังง่วนอยู่กับการกอบกู้ลามาซู...อัปซาซู ท่ีจริง

เธอไม่ได้สนใจเลยว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่

เวลาเธอออกนอกประเทศมักจะพกกระเป๋าสตางค์สองใบเพื่อ 

ความสะดวก ใบหนึ่งเล็กใบหนึ่งใหญ่ ใบเล็กไว้ใส่เศษเหรียญกับธนบัตร 
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ไม่กี่ใบ ปกติก็จะใช้เศษเหรียญในกระเป๋าสตางค์ใบเล็ก ในเวลาจ�าเป็น 

ถึงจะใช้กระเป๋าสตางค์ใบใหญ่ท่ีมีสิ่งใช้ระบุตัวตน แต่ตลอดทางขากลับ

นอกจากเงินค่ารถประจ�าทางก็ไม่ได้จับจ่ายอะไรอีก พอกลับมาถึงก็เอาแต่

จดจ่ออยู่กับแผ่นดินเหนียวแผ่นนั้น เลยไม่ได้รับรู้ว่ากระเป๋าสตางค์หายไป

ว่าตามจรงิเธอไม่รูด้้วยซ�า้ว่าเขาเอากระเป๋าสตางค์ของเธอไปตอนไหน 

ก็ต้องไม่รู้อยู่แล้วว่าเขาใส่ของลงไปตอนไหน 

แต่จะว่าไปตอนนั้นออกจะวุ่นวาย เขามีโอกาสท�าเรื่องท้ังหมดนี ้

ได้อย่างไรกัน

"ตอนที่คุณล้มลงแล้วเอาแต่กอบกู้เจ้าก้อนหินนั่นไงล่ะ" 

ค�าพูดของเขาท่ีอยู่ๆ ก็สวนมาท�าเอาเธอสะดุ้งได้สติคืน ถึงได้รู้ว่า 

เมื่อกี้เผลอพูดสิ่งที่สงสัยออกไป

"นั่นไม่ใช่ก้อนหิน แต่เป็นแผ่นดินเหนียวต่างหาก มันคือลามาซู... 

อัปซาซู ปกติต้องมีเป็นคู่ ผู้คนวางมันไว้หน้าประตูหรือไม่ก็ฝังไว้ท่ีฐาน 

ประตูบ้านให้เป็นสัตว์เทพท�าหน้าท่ีคุ ้มครอง พวกมันเป็นสัตว์เทพท่ี

แข็งแกร่งและมีพละก�าลังมาก สามารถปัดเป่าความช่ัวร้าย ฉันมีอยู่แล้ว 

ตัวหนึ่ง ไม่ง่ายเลยกว่าจะหาคู่ของมันเจอ พวกมัน..." เธอชินกับการ 

ตอบค�าถาม พดูไปถงึครึง่ค่อยรูต้วั ไม่รูว่้าตวัเองจะอธบิายให้เขาฟังไปท�าไม 

แถมชายคนนียั้งบุกรกุห้องของเธอ เธอเป็นบ้าอะไรเนีย่ กลวัคนไม่รูห้รอืว่า

เธอเจอของมีค่า

เธอรีบบังคับตัวเองให้หยุดปาก โชคดีท่ีผู ้ชายตรงหน้าดูเหมือน 

จะไม่ได้สนใจอัปซาซูบนโต๊ะเลยแม้แต่น้อย

เขาเพยีงยกัไหล่ พดูว่า "คณุกน่็าจะรูแ้ล้วว่าตอนนัน้ผมไม่ค่อยสะดวก 

ก็เลยยืมใช้กระเป๋าของคุณ ท่ีผมเอากระเป๋าสตางค์คุณมาก็เพ่ือจะได้รู ้

ท่ีอยู่ของคุณ คุณจะตรวจกระเป๋าสตางค์คุณก่อนก็ได้ ผมรับประกันว่า 

ไม่มีอะไรหายไป ท่ีผมมาท่ีนี่ก็เพื่อมาเอาของคืน ได้ของแล้วผมจะไป  
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โอเคไหม"

ไม่ค่อยสะดวก? กเ็ลยฝากไว้? ค�าพูดพวกนีช่้างฟังดดู ีเขาในตอนนัน้

ไม่ใช่ว่าโดนไล่ฆ่าอยู่หรือไง

เธอห้ามตัวเองไม่ให้ก้มลงเก็บกระเป๋าสตางค์ข้ึนมาตรวจดู ขณะท่ี

จับตาดูชายคนนั้นพูดเธอก็ค่อยๆ ลดมือลง เอ้ือมไปท่ีกระเป๋าของเธอ 

บนเตียง

เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้ถามความเห็นเธอจริงๆ

เขาคว้ากระเป๋าเธอไปอย่างรวดเร็ว แล้วหยิบแผ่นโลหะท่ีเธอไม่เคย

พบเห็นมาก่อนออกมาจากกระเป๋าเธอ วัตถุนั้นมีสีด�า และบนนั้นยังมี 

สายไฟสีสันต่างกัน

เขาน�าโลหะแผ่นนั้นเก็บใส่กระเป๋ากางเกงท่ีบ้ันท้าย วางกระเป๋าเธอ

กลับคืนไปที่เดิม

"นั่นคืออะไร"

พอพดูออกไปเธอกเ็สยีใจทีหลงั รบียกสองมือข้ึนหันฝ่ามอืไปทางเขา

แล้วพูด

"เอาเถอะ ไม่ต้องพูด ไม่ว่ามันจะเป็นอะไร ฉันไม่อยากรู้"

เขาเหลือบตาขึ้นมอง ยกมุมปากขึ้นอีกครั้งเป็นรอยยิ้มที่น่าหลงใหล

"ฉลาดนี่" เขาหัวเราะอย่างอารมณ์ดี "แต่ก็ไม่มีอะไรต้องปิดบังหรอก 

นี่มันก็แค่..."

"ฉันบอกแล้วไงว่าไม่อยากรู้..." พอเขาเริ่มเอ่ยปาก เธอก็รีบร้องห้าม

"ชิ้นส่วนของระเบิดลูกหนึ่งน่ะ" แต่เขาไม่หยุด

"กฉั็นบอกว่าฉันไม่อยาก...คณุว่าไงนะ! คณุวางระเบิดไว้ในกระเป๋าฉัน 

งัน้เหรอ!" เธอมองเขาด้วยความตระหนก "บ้าจรงิ ฉันบอกว่าไม่อยากรูไ้งล่ะ!"

"ไม่ใช่ระเบิด แค่ช้ินส่วนส่วนเดียว" เขามองเธอย้ิมๆ "ไม่ใช่ส่วนท่ี 

เป็นชนวนสักหน่อย คนที่ไล่ตามผมเมื่อตอนกลางวันเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้าย 
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ตอนแรกพวกเขาจะวางระเบิดในแบกแดด ผมแยกส่วนนี้ออกมา ท�าให้

ระเบิดใช้การไม่ได้ พอไม่มีปัญญาจะก่อเหตุ พวกเขาถึงได้โกรธขนาดนั้น 

โชคดีได้ความช่วยเหลือจากคุณ"

พูดพลางเขาก็อาศัยจังหวะที่เธอไม่ทันตั้งตัวก้มลงหอมแก้มเธอ

"ขอบคุณนะ" 

เธอพ่นลมพรืด กุมแก้มตัวเองอย่างรวดเร็ว พูดทั้งหน้าแดงจรดใบหู 

"ฉันไม่ได้ช่วยคุณ!"

"คุณช่วย เพียงแต่คุณไม่รู้" เขาหัวเราะอย่างเบิกบานสุดขีดขณะท่ี

หมุนตัวเดินกลับไปยังประตูพลางพูด "อ้อใช่ ถ้าหากผมเป็นคุณ ผมจะรีบ

หยิบตั๋วเครื่องบินใบนั้นและเก็บสัมภาระเดินทางกลับบ้านทันที"

"ตั๋วเครื่องบินไหน" เธออึ้ง ถามอย่างงงงัน

"ที่กระเป๋ากางเกงขาสั้นของคุณ"

ชายหนุ่มกล่าวท้ิงท้ายโดยไม่หันมามอง แล้วเดินออกจากห้องของ

เธอไป

เมื่อได้ยินดังนั้นเธอก็ล้วงกระเป๋ากางเกงตัวเองดู พบตั๋วเครื่องบิน

ออนไลน์หนึ่งใบ ในนั้นพิมพ์เป็นชื่อภาษาอังกฤษของเธอ

เธอไม่รู้เลยว่าเขาใส่ตั๋วเครื่องบินลงในกระเป๋ากางเกงเธอตอนไหน 

เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นจากตั๋วใบนั้นก็พบว่าประตูห้องของเธอปิดเสียแล้ว

ในห้องกลับคืนสู่ความเงียบดังเดิม

หากไม่ใช่เพราะเก้าอี้ท่ีล้มลงบนพื้นกับตั๋วเครื่องบินออนไลน์ในมือ 

เธอคงคิดว่าตัวเองเผลอหลับฝันไป

หัวใจยังคงเต้นรัวเร็วอยู่ในอก

ผ่านไปสักพักเธอค่อยได้สติ รีบเดินไปล็อกกุญแจด้านในบนประต ู

ที่ลืมล็อกก่อนหน้านี้

แต่ว่าแบบนี้ก็ยังไม่สบายใจอยู่ดี
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เธอมองดูรอยพับตั๋วเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนจะสบถเบาๆ

"บ้าจริง" 

แม้จะไม่อยากท�าตามท่ีชายคนนั้นบอก แต่เธอรู้ว่าการแลกเปลี่ยน 

วิจัยของเธอคงสิ้นสุดเพียงเท่านี้

กลุ่มผู้ก่อการร้าย? ระเบิด?

อย่าล้อเล่นไปหน่อยเลย ต่อให้เธอช่ืนชอบเมโสโปเตเมียกับดินแดน

ระหว่างสองลุ่มแม่น�้าแค่ไหนก็ไม่อยากจะเสี่ยงเอาชีวิตมาทิ้งหรอก

เธอเป็นนกัวจิยัคนหนึง่ ไม่ใช่คนในกองก�าลงัพิเศษหรอืหน่วยปฏบัิตกิาร 

สอดแนม

สวรรค์รู้ว่าสมัยท่ีเธอเรียนหนังสือ หนึ่งร้อยเมตรเธอใช้เวลาว่ิงตั้ง 

ย่ีสิบสามวินาที ถ้าหากชายไว้เครานึกถึงเธอข้ึนมา แล้วบังเอิญเจอเธอ 

ตามท้องถนน ต่อให้เธอมีสักเก้าชีวิตก็คงไม่รอด

ผนืฟ้าแผ่นดนิกว้างใหญ่ ชีวติเลก็ๆ ของเธอกย่ิ็งใหญ่ ตอนนีเ้ทคโนโลยี

พัฒนาไปไกล เธอกลับประเทศไปแล้วยังสามารถใช้อินเตอร์เน็ตติดต่อ 

กับนักวิจัยที่นี่ได้

ตัดสินใจได้ดังนี้เธอก็กลับไปยังโต๊ะท�างาน เริ่มลงมือจัดกระเป๋าและ

เขยีนอีเมลส่งไปขอโทษกบัทางศนูย์วจิยัท้องถิน่ แต่งเรือ่งว่ามีคนในครอบครวั 

ล้มป่วยต้องรีบกลับไปดูแล

ฟ้ายังไม่ทันสาง เธอก็นั่งรถมาถึงสนามบิน

ไม่กีช่ั่วโมงให้หลงั เธอกน็ัง่อยูบ่นเครือ่งบินออกจากประเทศแห่งนี้ไป

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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