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1
เพอร์ซีย์ แจ็กสันพยายามฆ่าผมอย่างเต็มที่

"ลองอีกครั้งสิ" เพอร์ซีย์บอกผม "คราวนี้อย่าตายเร็วนักนะ"
ผมยื น อยู ่ บ นใบขวางของเรื อ ยู เ อสเอสคอนสติ ติ ว ชั่ น ก� ำ ลั ง
มองลงไปยังท่าเรือบอสตันที่อยู่ต�่ำลงไปสองร้อยฟุต ใจนึกอยากมี
กลไกป้องกันตัวแบบแร้งไก่งวง จะได้อาเจียนพุ่งใส่เพอร์ซีย์ แจ็กสัน
เพื่อไล่เขาไปให้พ้น
ครั้งล่าสุดที่เขาให้ผมลองกระโดดแบบนี้คือเมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อน
ตอนนั้นกระดูกของผมหักหมด อเล็กซ์ เฟียร์โรเพื่อนยากต้องรีบพาผม
กลับโรงแรมวัลฮัลลา ทันเวลาให้ผมได้ตายบนเตียงของตัวเองพอดี
โชคร้ า ยที่ ผ มดั น เป็ น อิ น แฮร์ ยี หนึ่ ง ในนั ก รบอมตะของโอดิ น
จึงตายแบบถาวรไม่ได้หากสิน้ ลมในอาณาเขตของวัลฮัลลา เลยฟืน้ คืนชีพ
ด้วยร่างกายสมบูรณ์เหมือนใหม่ในสามสิบนาทีต่อมา ตอนนี้เลยต้อง
กลับมายืนที่เดิมอีกครั้งพร้อมรับความเจ็บปวดอีกหน ไชโย!
"มันจ�ำเป็นจริงๆ หรือ" ผมถาม
เพอร์ ซี ย ์ ยื น พิ ง สายระโยง ลมพั ด ผมสี ด� ำ ของเขาพลิ้ ว เหมื อ น
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ระลอกคลื่นเล็กๆ
เขาดูเหมือนคนปกติธรรมดา สวมเสื้อยืดสีส้ม กางเกงยีน และ
รองเท้ารีบ็อคหนังสีขาวเก่าโทรม ถ้าคุณเห็นเขาเดินไปตามถนนก็คง
ไม่คิดว่า เฮ้ ดูนั่นสิ ลูกครึ่งเทพโพไซดอน! ขอชาวโอลิมเปียนจงเจริญ!
เขาไม่มเี หงือกปลา นิว้ ก็ไม่ได้ตดิ กันเป็นแผง แม้จะมีตาสีเขียวน�ำ้ ทะเล
ก็เถอะ...จะว่าไปก็คงเป็นเฉดเดียวกับสีหน้าของผมในตอนนีม้ งั้ สิง่ เดียว
ทีด่ ผู ดิ แปลกบนตัวแจ็กสันคือรอยสักด้านในแขน มันเป็นรูปสามง่ามสีเข้ม
เหมือนไม้ไหม้ ด้านล่างมีเส้นหนึ่งเส้นกับตัวอักษร SPQR
เขาบอกผมว่าตัวอักษรนี้ย่อมาจาก โซโน พาซซิ เคลลิ โรมานิ
ที่แปลว่า คนโรมันเป็นพวกบ้า ผมไม่แน่ใจว่าเขาพูดเล่นหรือพูดจริง
"ฟังนะแม็กนัส" เขาบอกผม "นายจะต้องแล่นเรือไปในภูมปิ ระเทศ
ที่โหดร้าย มีสัตว์ประหลาด เทพทะเล และอะไรอีกก็ไม่รู้ที่พยายาม
จะฆ่านาย ถูกไหม"
"ใช่ คงประมาณนั้น"
ใจจริงผมอยากบอกว่า อย่าตอกย�้ำได้ไหม เลิกยุ่งกับฉันเสียที
"อาจมีบางครั้ง" เพอร์ซีย์ว่า "ที่นายโดนเล่นงานจนตกเรือ บางที
อาจตกจากที่สูงขนาดนี้แหละ นายจะต้องเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดจาก
แรงปะทะ จะได้ไม่จมน�ำ้ ตาย และกลับขึน้ มาบนผิวน�ำ้ ได้ในสภาพพร้อมรบ
มันยากมากนะโดยเฉพาะในน�้ำเย็น"
ผมรู ้ ว ่ า เขาพู ด ถู ก แอนนาเบ็ ธ ผู ้ เ ป็ น ลู ก พี่ ลู ก น้ อ งของผม
เคยบอกไว้ว่าเพอร์ซีย์ผ่านการผจญภัยที่อันตรายมามากกว่าผมเสียอีก
(ทั้งที่ผมอยู่ในวัลฮัลลาและต้องตายอย่างน้อยวันละครั้ง) ถึงผมจะ
ซาบซึ้งใจมากที่เขายอมลงทุนเดินทางจากนิวยอร์กมาที่นี่เพื่อสอนผม
เรื่องการเอาตัวรอดในน�้ำเยี่ยงวีรบุรุษ แต่ตอนนี้ผมก็เริ่มเหนื่อยกับ
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ความล้มเหลวของตัวเองแล้ว
เมื่อวานผมโดนฉลามขาวตัวใหญ่ขย�้ำ โดนปลาหมึกยักษ์รัดคอ
และถูกแมงกะพรุนพระจันทร์ทหี่ งุดหงิดนับพันตัวรุมต่อย กลืนน�ำ้ ทะเล
ไปหลายแกลลอนขณะพยายามกลัน้ หายใจ และได้เรียนรู้วา่ ความสามารถ
ในการต่อสู้แบบตัวต่อตัวใต้น�้ำลึกสามสิบฟุตของผมไม่ได้ดีไปกว่า
การต่อสู้บนบกเลย
เช้านีเ้ พอร์ซยี พ
์ าผมเดินชมรอบเรือทีไ่ ด้ฉายาว่าโอลด์ไอรอนไซด์ส
เขาพยายามสอนผมเรื่องพื้นฐานการแล่นเรือและท่องทะเล แต่ผมก็ยัง
แยกแยะเสากระโดงท้ายเรือจากเก๋งท้ายเรือไม่ได้อยู่ดี
แถมตอนนี้ผมยังกระโดดพุ่งหลาวจากเสากระโดงได้ห่วยแตก
อีกต่างหาก
ผมมองลงไปตรงที่ แ อนนาเบ็ ธ กั บ อเล็ ก ซ์ เฟียร์โ รยื น มองเรา
อยู่บนดาดฟ้าเรือ
"นายท�ำได้ แม็กนัส!" แอนนาเบ็ธให้ก�ำลังใจ
อเล็กซ์ เฟียร์โรยกนิว้ โป้งชูให้ผมทัง้ สองข้าง อย่างน้อยผมก็คดิ ว่า
ใช่ จากความสูงขนาดนี้ก็เลยมองยากอยู่สักหน่อย
เพอร์ซีย์สูดหายใจลึก เท่าที่ผ่านมาเขาอดทนกับผมมาก แต่
ผมดูออกว่าความเครียดในช่วงสุดสัปดาห์นเี้ ริม่ ส่งผลกระทบต่อเขาแล้ว
ตาซ้ายของเขากระตุกทุกครั้งที่มองผม
"ไม่ยากหรอกเพือ่ น" เขาปลอบ "ฉันจะสาธิตให้ดอู กี ครัง้ โอเคไหม
เริ่มต้นในท่าเหมือนพุ่งหลาว กางแขนออกเพื่อชะลอความเร็ว จากนั้น
ก่อนจะถึงน�ำ้ ก็ยดื ตัวตรงเหมือนลูกศร เงยหน้าขึน้ กดส้นเท้าลง ยืดหลัง
เกร็งก้น ส่วนสุดท้ายนี้ส�ำคัญมากๆ"
"พุ่งหลาว" ผมว่า "กางแขน ลูกศร ก้น"
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"ใช่" เพอร์ซีย์พูด "ดูฉันให้ดีนะ"
เขากระโดดจากใบขวาง หล่นลงไปสู่ท่าเรือในท่ากางแขนทิ้งตัว
อย่างสมบูรณ์แบบ ในช่วงสุดท้ายก่อนถึงน�้ำก็ยืดตัวตรง กดส้นเท้าลง
และปะทะผิวน�้ำก่อนหายไปโดยที่น้�ำแทบจะไม่กระเพื่อมเลย ครู่ต่อมา
ก็โผล่ข้ึนบนผิวน�้ำ ยกฝ่ามือขึ้นเหมือนจะบอกว่า เห็นไหม ไม่ยากเลย!
แอนนาเบ็ธกับอเล็กซ์ปรบมือ
"โอเค แม็กนัส!" อเล็กซ์ตะโกนบอกผม "ถึงตานายแล้ว! ท�ำตัวให้
สมชายหน่อยนะ!"
ผมคิดว่าอเล็กซ์คงตั้งใจพูดให้ข�ำ ส่วนใหญ่อเล็กซ์เป็นหญิง แต่
วันนีเ้ ขาเป็นชายแน่ๆ บางครัง้ ผมก็เผลอหลุดปากใช้สรรพนามเรียกเธอ
หรือเขาผิด ท�ำให้อเล็กซ์ชอบเอาคืนผมด้วยการจิกกัดอย่างไร้ความปรานี
โดยใช้มิตรภาพเป็นข้ออ้าง
แอนนาเบ็ธตะโกน "นายท�ำได้แน่ น้องชาย!"
ผิวน�้ำสีเข้มด้านล่างเปล่งประกายเหมือนแผ่นเหล็กอบวาฟเฟิล
ที่เพิ่งขัดมาใหม่ๆ พร้อมจะอัดผมให้บี้แบน
ก็ได้ ผมพึมพ�ำกับตัวเอง
ผมกระโดด
รู ้ สึ ก ค่ อ นข้ า งมั่ น ใจอยู ่ ค รึ่ ง วิ น าที ไ ด้ ลมพั ด หวี ด หวิ ว ผ่ า นหู
ผมกางแขนและกลั้นใจไม่ร้องเสียงหลงส�ำเร็จ
โอเค ผมคิด ฉันท�ำได้
นั่นคือตอนที่ดาบแจ็กบินมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วเริ่มบทสนทนา
"เฮ้ ซินญอร์!" อักขระบนตัวดาบสองคมสว่างเรือง "ท�ำอะไรอยู่รึ"
ผมพยายามจั ด สภาพร่ า งกายให้ อ ยู ่ ใ นแนวตั้ ง ก่ อ นปะทะน�้ ำ
"แจ็ก อย่าเพิ่งมายุ่ง!"
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"อ๋อ ข้ารู้แล้ว! เจ้าก�ำลังตก! รู้ไหมว่ามีครั้งหนึ่งที่ข้ากับเฟรย์
ก�ำลังตก..."
ก่อนเขาจะได้เล่าเรื่องอันน่าทึ่งนั้นต่อ ผมก็ปะทะผิวน�้ำเสียก่อน
เหมือนที่เพอร์ซีย์เตือนไว้เลย ความเย็นท�ำให้ระบบในร่างกาย
หยุดท�ำงานชั่วคราว ผมจมน�้ำ ร่างกายเป็นอัมพาตไปชั่วขณะ อากาศ
พรู จ ากปอด ข้ อ เท้ า ปวดตุ บ ๆ เหมื อ นตกลงมาปะทะแทรมโปลี น
ที่ท�ำจากก้อนอิฐ แต่อย่างน้อยผมก็ยังไม่ตาย
ผมมองหาบาดแผลใหญ่ ๆ ถ้ า คุ ณ เป็นอิ น แฮร์ ยี ก็ จ ะรั บ รู ้
ความเจ็บปวดของตัวเองได้ไว คุณอาจเดินโซเซไปทัว่ สนามรบในวัลฮัลลา
พร้อมอาการบาดเจ็บสาหัส ก�ำลังสูดหายใจเฮือกท้ายๆ และครุ่นคิด
อย่างใจเย็นว่า อ้อ ซี่โครงหักเป็นอย่างนี้เอง น่าสนใจ!
ครั้งนี้ผมแน่ใจว่าข้อเท้าซ้ายหัก ข้อเท้าขวาแค่แพลง
รักษาไม่ยาก ผมเรียกพลังเฟรย์
ความอบอุ่นเหมือนแสงอาทิตย์ฤดูร้อนแผ่จากหน้าอกไปตาม
แขนขา ความเจ็บปวดบรรเทาเบาบางลง ผมเยียวยาตัวเองไม่เก่งเท่า
เยียวยาคนอืน่ แต่กร็ สู้ กึ ว่าข้อเท้าเริม่ สมานตัว ราวกับมีตวั ต่อทีเ่ ป็นมิตร
ฝู ง หนึ่ ง ก� ำ ลั ง ไต่ ยั้ ว เยี้ ย อยู ่ ใ ต้ ผิ ว หนั ง ช่ ว ยเชื่ อ มรอยแตกและถั ก ทอ
เส้นเอ็นใหม่ให้ผม
เฮ้อ ดีขึ้นหน่อย ผมคิดขณะจมอยู่กลางความด�ำมืดหนาวเย็น
แต่ยังมีอย่างอื่นที่ควรท�ำ...อ๋อ ใช่ ฉันต้องหายใจ
ด้ า มของแจ็ ก สะกิ ด มื อ ผมเหมื อ นสุ นั ข เรี ย กร้ อ งความสนใจ
ผมจับด้ามหนังของมันไว้ แล้วมันก็ยกตัวผมขึ้น พาลอยขึ้นจากน�้ำ
เหมื อ นเทพธิ ด าแห่ ง ทะเลสาบเวอร์ ชั่ น ติ ด เทอร์ โ บ ผมลงมาอยู ่ บ น
ดาดฟ้าเรือโอลด์ไอรอนไซด์สข้างเพื่อนๆ ในสภาพหอบหายใจและ
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ตัวสั่นเทา
"เฮ้" เพอร์ซีย์ถอยหลัง "แปลกใหม่ดีจัง นายไม่เป็นไรใช่ไหม
แม็กนัส"
"สบายดี" ผมไอ เสียงเหมือนเป็ดที่เป็นหวัดลงคอ
เพอร์ ซี ย ์ ม องอั ก ขระที่ ส ว่ า งเรื อ งอยู ่ บ นอาวุ ธ ของผม "ดาบนี่
มาจากไหน"
"สวัสดี ข้าชื่อแจ็ก!" แจ็กบอก
แอนนาเบ็ธกลั้นเสียงอุทานไว้ "สิ่งนี้พูดได้เหรอ"
"สิ่งรึ" แจ็กไม่พอใจ "เฮ้ คุณผู้หญิง ช่วยให้เกียรติกันหน่อยสิ
ข้าคือซูมาร์แบรนเดอร์! ดาบแห่งฤดูร้อน! อาวุธของเฟรย์! ข้าอยู่มา
หลายพันปีแล้ว! อีกอย่างคือข้าเป็นดาบหนุ่มนะ!"
แอนนาเบ็ธขมวดคิว้ "แม็กนัส ตอนทีน่ ายเล่าเรือ่ งดาบวิเศษให้ฟงั
บางทีนายอาจลืมบอกฉันใช่ไหมว่าสิ่งนี้...ดาบเล่มนี้พูดได้"
"งั้นหรือ" ผมจ�ำไม่ได้จริงๆ
ช่ ว งสองสามสั ป ดาห์ ที่ ผ ่ า นมา แจ็ ก หายหน้ า ไปตามล� ำ พั ง
เพื่ อ ท� ำ สิ่ ง ที่ ด าบวิ เ ศษมี ชี วิ ต ชอบท� ำ กั น ยามว่ า ง ผมกั บ เพอร์ ซี ย ์
ใช้ดาบฝึกหัดมาตรฐานของวัลฮัลลาในการฝึกซ้อม ผมไม่เคยนึกเลยว่า
อยู่ๆ แจ็กจะบินมาแนะน�ำตัวแบบนี้ อีกอย่างคือการที่แจ็กพูดได้ถือว่า
ประหลาดน้อยที่สุดแล้ว เรื่องที่น่าตกใจมากกว่านั้นคือ...มันร้องเพลง
ประกอบภาพยนตร์เรื่องเจอร์ซีย์บอยส์ได้หมดทุกเพลงโดยไม่ต้องดูเนื้อ
เลยด้วยซ�้ำ
อเล็ ก ซ์ เฟี ย ร์ โ รท� ำ ท่ า เหมื อ นพยายามกลั้ น หั ว เราะ วั น นี้ เ ขา
สวมเสื้อผ้าสีชมพูเขียวเช่นเคย แต่ผมไม่เคยเห็นชุดนี้ รองเท้าบูตหนัง
ผูกเชือก กางเกงยีนขาเดฟสีกหุ ลาบ เสือ้ เชิต้ สีเขียวมะนาวทีป่ ล่อยชายเสือ้
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ออกนอกกางเกง และเนกไทเส้นบางลายตารางทีผ่ กู ไว้หลวมจนเหมือน
สร้ อ ยคอ เมื่ อ รวมกั บ แว่ น ตาเรย์ แ บนสี ด� ำ หนากั บ ผมสี เ ขี ย วที่ ตั ด
แบบไม่เท่ากันก็ท�ำให้เขาเหมือนหลุดมาจากปกอัลบั้มเพลงแนวนิวเวฟ
ช่วงปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
"มีมารยาทหน่อยสิแม็กนัส" เขาว่า "แนะน�ำเพือ่ นของเราให้รจู้ กั กับ
ดาบของนายสิ"
"อ๋อ ได้" ผมว่า "แจ็ก นี่คือเพอร์ซีย์และแอนนาเบ็ธ พวกเขาเป็น
ลูกครึ่งเทพ...กรีก"
"อืมมม" แจ็กส่งเสียงอย่างไม่ประทับใจนัก "ข้าเคยเจอเฮอร์ควิ ลีส
ครั้งหนึ่ง"
"ใครบ้างไม่เคย" แอนนาเบ็ธพึมพ�ำ
"ก็ จ ริ ง " แจ็ ก ว่ า "แต่ ถ ้ า พวกเจ้ า เป็ น เพื่ อ นของแม็ ก นั ส ..."
มั น นิ่ ง สนิ ท แสงที่ อั ก ขระจางลง จากนั้ น ก็ ก ระโดดออกจากมื อ ผม
แล้วบินไปหาแอนนาเบ็ธ คมดาบหมุนไปมาราวกับก�ำลังสูดอากาศ
"นางอยู่ไหน เจ้าซ่อนแม่สาวนั่นไว้ที่ไหน"
แอนนาเบ็ธถอยไปทางราวกัน้ "โอ๊ะ เดีย๋ วก่อนเจ้าดาบ อย่ารุกล�ำ้
พื้นที่ส่วนตัวนะ!"
"แจ็ก ท�ำตัวดีๆ หน่อย" อเล็กซ์ว่า "จะท�ำอะไรไม่ทราบ"
"นางอยู่ตรงไหนสักแห่งแถวนี้" แจ็กยืนยัน มันบินไปหาเพอร์ซีย์
"อ่ะฮ่า! อะไรอยู่ในกระเป๋าของเจ้าฮึ เจ้าหนุ่มทะเล"
"อะไรเหรอ" เพอร์ซีย์ดูกังวลอยู่บ้างเมื่อมีดาบวิเศษมาลอยอยู่
ใกล้เอว
อเล็กซ์มองลอดแว่นเรย์แบน "โอเค ตอนนี้ฉันสงสัยขึ้นมาแล้ว
นายใส่อะไรไว้ในกระเป๋าน่ะเพอร์ซีย์ ดาบผู้ใฝ่รู้ต้องการค�ำตอบนะ"
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เพอร์ ซี ย ์ ดึ ง ปากกาลู ก ลื่ น หน้ า ตาธรรมดาออกจากกางเกงยี น
"หมายถึงสิ่งนี้หรือ"
"ว้าว!" แจ็กร้อง "คนงามผู้นี้เป็นใครกัน"
"แจ็ก" ผมว่า "มันคือปากกานะ"
"ไม่ ไม่ใช่! ให้ข้าดูสิ! ให้ข้าดู!"
"เอ่อ...ก็ได้" เพอร์ซีย์ถอดปลอกปากกา
ปากกากลายเป็นดาบยาวสามฟุตทันที ตัวดาบรูปทรงเหมือนใบไม้
ท� ำ จากสั ม ฤทธิ์ ส ว่ า งเรื อ ง เมื่ อ เที ย บกั บ แจ็ ก แล้ ว ก็ ดู เ หมื อ นอาวุ ธ นี้
บอบบางและเกือบเล็กไปเลย แต่ท่าทางตอนเพอร์ซีย์ชักมันออกมา
ท�ำให้ผมมัน่ ใจว่าเขาน่าจะใช้มนั ต่อสูป้ อ้ งกันตัวในสนามรบของวัลฮัลลา
ได้
แจ็ ก หั น ปลายแหลมมาทางผม อั ก ขระกะพริ บ เป็ น สี ม ่ ว งแดง
"เห็นไหมเล่าแม็กนัส ข้าบอกเจ้าแล้วว่าการพกดาบที่แปลงเป็นปากกา
ไม่ใช่เรื่องโง่สักนิด!"
"แจ็ก ฉันไม่เคยบอกว่ามันโง่นะ!" ผมท้วง "นายต่างหากที่บอก"
เพอร์ซีย์เลิกคิ้ว "พวกนายสองคนพูดเรื่องอะไรกัน"
"ไม่มีอะไร" ผมรีบบอก "ฉันเดาว่านี่คือริพไทด์ที่โด่งดังใช่ไหม
แอนนาเบ็ธเคยเล่าเรื่องของมันให้ฉันฟังแล้ว"
"นางต่างหาก" แจ็กแย้ง
แอนนาเบ็ธขมวดคิ้ว "ดาบของเพอร์ซีย์เป็นหญิงเหรอ"
แจ็กหัวเราะ "ก็ใช่น่ะสิ แค่นี้ก็ไม่รู้"
เพอร์ซีย์พิจารณาริพไทด์ แต่ผมบอกเขาได้จากประสบการณ์ว่า
เกือบเป็นไปไม่ได้ที่จะระบุเพศของดาบจากการมองอย่างเดียว
"ไม่รู้สิ" เขาว่า "แน่ใจนะ..."
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"เพอร์ซีย์" อเล็กซ์ว่า "ให้เกียรติเพศของดาบด้วย"
"โอเค ก็ได้" เขาว่า "ก็แค่แปลกใจที่ฉันไม่เคยรู้"
"จะว่าไป" แอนนาเบ็ธบอก "นายก็เพิ่งรู้ว่าปากกาด้ามนี้เขียนได้
เมื่อปีก่อนนี่เอง"
"เล่นกันแบบนี้เลยเหรอ ยัยคนฉลาด"
"ช่างเถอะน่า!" แจ็กขัดจังหวะ "สิ่งส�ำคัญคือริพไทด์อยู่ที่นี่แล้ว
นางงดงามและนางก็ได้เจอข้าแล้ว! บางทีพวกเราน่าจะ...ไม่รู้สินะ...
ได้มีเวลาส่วนตัวเพื่อสนทนากันเกี่ยวกับ เอ่อ เรื่องของดาบน่ะ"
อเล็กซ์ยิ้มเยาะ "ฟังดูเป็นความคิดที่ดีเยี่ยมเลย เราปล่อยให้ดาบ
ท�ำความรูจ้ กั กันไปก่อนดีไหม ระหว่างนัน้ พวกเราทีเ่ หลือก็ไปกินอาหารเทีย่ ง
กันเถอะ แม็กนัส นายพอจะกินฟาลาเฟลโดยไม่ติดคอได้ไหม"
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2
แซนด์วิชฟาลาเฟลแกล้มแร็กนาร็อก

เรากิ น อาหารกั น บนดาดฟ้ า ชั้ น ลอยท้ า ยเรื อ (ดู สิ ผมก็ รู ้ จั ก
ใช้ศัพท์เรือกับเขาเหมือนกันนะ)
หลังจากเหนือ่ ยยากกับความล้มเหลวมาตลอดช่วงเช้า ผมก็รสู้ กึ ว่า
ควรให้รางวัลตัวเองเป็นแป้งชิกพีทอดกรอบกับขนมปังพิตา โยเกิร์ตกับ
แตงกวาหัน่ สไลซ์แช่เย็น เคียงด้วยเคบับแกะรสเผ็ดจัด แอนนาเบ็ธเป็น
คนจัดหาอาหารปิกนิกมื้อเที่ยงนี้ เธอรู้จักผมดีเกินไปแล้ว
เสือ้ ผ้าของผมแห้งอย่างรวดเร็วท่ามกลางแสงแดด ลมอ่อนอบอุน่
ให้ความรูส้ กึ ดีเมือ่ ปะทะใบหน้า เรือใบแล่นตัดท่าเรือในขณะทีเ่ ครือ่ งบิน
ไอพ่นบินผ่านไปบนท้องฟ้าสีฟา้ มุง่ หน้าออกจากสนามบินโลแกนไปยัง
นิวยอร์กหรือแคลิฟอร์เนียหรือยุโรป เมืองบอสตันทั้งเมืองดูเหมือน
อบอวลด้วยพลังงานแบบห้องเรียนเวลา 14.59 น. ที่นักเรียนก�ำลัง
รอสัญญาณเลิกเรียน ตอนนีท้ กุ คนพร้อมจะออกนอกเมืองในช่วงฤดูรอ้ น
เพื่อเพลิดเพลินกับอากาศดีๆ แล้ว
ส่วนตัวผมเองแค่อยากอยู่เฉยๆ
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ริพไทด์กับแจ็กอยู่ในขดเชือกไม่ไกล ด้ามของพวกมันเอนพิง
กราบเรือ ริพไทด์ทำ� ตัวเหมือนวัตถุไร้ชวี ติ ทัว่ ไป แต่แจ็กยังคงเขยิบเข้าใกล้
และพยายามพูดคุยด้วย ตัวดาบสว่างเรืองเป็นสีสมั ฤทธิเ์ ข้มแบบเดียวกับ
ของริพไทด์ โชคดีที่แจ็กคุ้นเคยกับการสนทนาข้างเดียวอยู่แล้ว มัน
เล่ า เรื่ อ งตลก เยิ น ยอ และอ้ า งชื่ อ คนดั ง ไม่ ห ยุ ด หย่ อ น "รู ้ อ ะไรไหม
ธอร์ โอดิน และข้าเคยไปที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่ง..."
หากริพไทด์ประทับใจ มันก็ไม่ได้แสดงออกแต่อย่างใด
เพอร์ ซี ย ์ ข ย� ำ กระดาษห่ อ ฟาลาเฟล นอกจากจะหายใจใต้ น�้ ำ
ได้เก่งแล้ว หมอนี่ยังเขมือบอาหารได้เร็วอีกด้วย
"ว่าแต่" เขาพูด "พวกนายจะออกเรือเมื่อไร"
อเล็กซ์เลิกคิ้วข้างหนึ่งให้ผมเหมือนจะบอกว่า ใช่แล้ว แม็กนัส
เราจะออกเรือเมื่อไร
ผมพยายามเลีย่ งไม่พดู เรือ่ งนีก้ บั เฟียร์โรตลอดสองสัปดาห์ทผี่ า่ นมา
แต่ก็ไม่มีโชคนัก
"อีกไม่นาน" ผมว่า "เราไม่รู้แน่ชัดว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหน
หรือต้องใช้เวลานานเท่าไร..."
"นั่นมันชีวิตฉันเลยเนี่ย" เพอร์ซีย์ว่า
"...แต่เราต้องหาเรือล�ำใหญ่ร้ายกาจของโลกิให้เจอก่อนมันออก
เดินทางในวันกลางฤดูร้อน มันจอดอยู่ตรงไหนสักแห่งแถวพรมแดน
ระหว่างนิฟล์เฮมกับโจตันเฮม เราประเมินว่าจะใช้เวลาเดินทางไปที่นั่น
สักสองสัปดาห์"
"ซึ่งก็หมายความว่า" อเล็กซ์บอก "เราควรออกเดินทางได้แล้ว
ยังไงก็ต้องออกเรือภายในสัปดาห์นี้ ไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่ก็ตาม"
ผมเห็นเงาสะท้อนใบหน้ากังวลของตัวเองบนเลนส์สเี ข้มของอเล็กซ์
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เราทั้งคู่ต่างรู้ดีว่ายังห่างไกลค�ำว่าพร้อมมากพอๆ กับระยะทางจากที่น่ี
ถึงนิฟล์เฮม
แอนนาเบ็ธนั่งทับเท้า ผมยาวสีทองมัดรวบไว้ด้านหลัง เสื้อยืด
สีนำ�้ เงินเข้มพิมพ์ตวั อักษรสีเหลืองเป็นข้อความว่าวิทยาลัยการออกแบบ
สิง่ แวดล้อม ยูซี เบิรก์ ลีย์
"วีรบุรุษไม่เคยพร้อมใช่ไหมเล่า" เธอว่า "เราแค่ท�ำดีที่สุดเท่าที่
จะท�ำได้"
เพอร์ซยี พ
์ ยักหน้า "ใช่ แล้วมักจะได้ผลด้วยนะ เราก็ยงั ไม่ตายนีน่ า"
"แม้นายพยายามอยู่เรื่อยก็เถอะ" แอนนาเบ็ธใช้ศอกกระทุ้งเขา
เพอร์ ซี ย ์ โ อบเธอ แอนนาเบ็ ธ ซุ ก ตั ว อยู ่ ข ้ า งกายเขาอย่ า งผ่ อ นคลาย
เขาจูบปอยผมสีทองบนศีรษะของเธอ
การแสดงออกถึ ง ความรั ก เช่ น นี้ ท� ำ ให้ หั ว ใจของผมบิ ด นิ ด ๆ
อย่างเจ็บปวด
ผมดี ใ จที่ เ ห็ น ลู ก พี่ ลู ก น้ อ งมี ค วามสุ ข แต่ มั น ก็ เ ตื อ นใจผมว่ า
เดิมพันครั้งนี้สูงแค่ไหนหากผมหยุดโลกิไม่ได้
ผมกั บ อเล็ ก ซ์ ต ายแล้ ว เราไม่ มี วั น แก่ เราจะอยู ่ ใ นวั ล ฮั ล ลา
จนวั น สิ้ น โลกมาเยื อ น (ยกเว้ น โดนฆ่ า ตายนอกโรงแรมเสี ย ก่ อ น)
อนาคตทีด่ ที สี่ ดุ ทีเ่ ราหวังได้คอื ฝึกซ้อมรอแร็กนาร็อกไปเรือ่ ยๆ พยายาม
เลื่อนสงครามที่ต้องมาถึงในวันหนึ่งออกไปสักหลายร้อยปี แล้วสุดท้าย
ก็บุกออกจากวัลฮัลลาไปกับกองทัพของโอดินเพื่อตายอย่างยิ่งใหญ่
ในขณะที่เก้าโลกตกอยู่ในเปลวเพลิง คงสนุกเสียไม่มี
แต่แอนนาเบ็ธกับเพอร์ซีย์ยังมีโอกาสได้ใช้ชีวิตปกติ พวกเขา
ผ่ า นโรงเรี ย นมั ธ ยมมาได้ แ ล้ ว ซึ่ ง แอนนาเบ็ ธ เคยบอกผมว่ า เป็น
ช่ ว งเวลาอั น ตรายที่ สุ ด ส� ำ หรั บ ลู ก ครึ่ ง เทพกรี ก ในฤดู ใ บไม้ ผ ลิ ปีนี้
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พวกเขาก็จะได้เข้ามหาวิทยาลัยทางฝั่งเวสต์โคสต์ หากผ่านมันได้อีก
ก็คงมีโอกาสสูงที่จะอยู่รอดจนโตเป็นผู้ใหญ่ ได้ใช้ชีวิตในโลกมนุษย์
โดยไม่โดนสัตว์ประหลาดเล่นงานทุกห้านาที
ยกเว้นว่าผมกับเพือ่ นหยุดโลกิไม่ทนั หากเป็นเช่นนัน้ โลก...ทัง้ เก้า...
ก็จะจบสิน้ ลงในอีกไม่กสี่ ปั ดาห์ แต่กน็ ะ...ไม่กดดันเลยเนอะ
ผมวางแซนด์วิชพิตา แม้แต่ฟาลาเฟลยังช่วยให้รู้สึกร่าเริงไม่ได้
"แล้วพวกนายล่ะ" ผมถาม "จะกลับนิวยอร์กวันนี้เลยใช่ไหม"
"ใช่" เพอร์ซยี ว์ า่ "คืนนีฉ้ นั ต้องท�ำหน้าทีพ่ เี่ ลีย้ งเด็ก ตืน่ เต้นจะแย่แล้ว"
"จริงสิ" ผมนึกได้ "น้องสาวคนใหม่ของนายสินะ"
อีกหนึ่งชีวิตส�ำคัญที่ก�ำลังเสี่ยงอันตราย ผมคิด
แต่ก็ฝนื ยิ้มได้ "ยินดีด้วยนะเพื่อน เธอชื่ออะไร"
"เอสเทล มาจากชื่อยายของฉันน่ะ"
"ฉันชอบชื่อนี้" อเล็กซ์ว่า "ฟังดูขลังและหรูดี เอสเทล แจ็กสัน"
"เอ่อ เอสเทล โบลฟิส" เพอร์ซยี แ์ ก้ "พ่อเลีย้ งของฉันชือ่ พอล โบลฟิส
เรือ่ งนามสกุลนีช่ ว่ ยไม่ได้จริงๆ แต่นอ้ งสาวของฉันยอดเยีย่ มมากนะ มีนวิ้ มือ
ข้างละห้านิว้ นิว้ เท้าข้างละห้านิว้ ตาสองตา แถมยังน�ำ้ ลายไหลอยูเ่ รือ่ ย"
"เหมือนพี่ชายไม่มีผิด" แอนนาเบ็ธบอก
อเล็กซ์หัวเราะ
ผมพอจะนึกภาพเพอร์ซยี อ์ มุ้ ทารกน้อยเอสเทลชูขนึ้ สูงพลางร้องเพลง
'อันเดอร์ เดอะ ซี' จากเรือ่ ง เงือกน้อย ได้อย่างไม่ยากเย็น ท�ำให้รสู้ กึ หดหู่
มากขึน้ ไปอีก
ผมต้องหาทางซื้อเวลาให้เอสเทลน้อยอีกสักหลายสิบปีเพื่อให้เธอ
ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ต้องหาเรือปีศาจของโลกิที่เต็มไปด้วยนักรบผีดิบ
ให้เจอ จากนั้นก็หยุดมันไม่ให้ออกเดินทางสู่สนามรบและจุดชนวน
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แร็กนาร็อก จากนั้นก็จับตัวโลกิกลับมาพันธนาการไว้อีกครั้ง จะได้
ไม่ก่อเรื่องให้โลกโดนเผาอีก (หรืออย่างน้อยก็ไม่ก่อเรื่องมากมายนัก)
"เฮ้" อเล็กซ์ปาพิตาใส่ผม "เลิกท�ำหน้าเศร้าเสียทีเถอะ"
"โทษที" ผมพยายามท�ำตัวให้ดูร่าเริงขึ้น มันไม่ง่ายเหมือนใช้
พลังเยียวยาข้อเท้าที่หักเลยสักนิด "ฉันอยากเจอเอสเทลในสักวันหนึ่ง
เมื่ อ เรากลั บ จากภารกิ จ ครั้ ง นี้ แ ล้ ว และฉั น ก็ ข อบคุ ณ พวกนายมาก
ที่เดินทางมาถึงบอสตัน จริงๆ นะ"
เพอร์ซยี เ์ หลือบมองไปทางแจ็กผูย้ งั คุยจ้อกับริพไทด์ "ขอโทษทีฉ่ นั
ช่วยอะไรมากกว่านีไ้ ม่ได้ ทะเล..." เขายักไหล่ "...เป็นอะไรทีค่ าดเดายาก"
อเล็กซ์ยดื ขา "อย่างน้อยแม็กนัสก็ตกได้ดขี นึ้ มากในครัง้ ทีส่ อง หาก
สถานการณ์เลวร้ายถึงขีดสุด ฉันอาจแปลงร่างเป็นโลมาเพื่อช่วยชีวิต
ที่น่าเวทนาของเขาได้"
มุมปากของเพอร์ซีย์กระตุก "นายแปลงร่างเป็นโลมาได้เหรอ"
"ฉันเป็นลูกโลกินะ อยากเห็นไหมเล่า"
"ไม่ ต ้ อ งหรอก ฉั น เชื่ อ แล้ ว " เพอร์ ซี ย ์ เ หม่ อ มองไปไกล "ฉั น มี
เพือ่ นคนหนึง่ ชือ่ แฟรงก์ทเี่ ป็นนักแปลงร่าง เขาแปลงเป็นโลมาได้ รวมถึง
ปลาทองยักษ์ด้วย"
ผมตัวสั่นพลางนึกภาพอเล็กซ์ เฟียร์โรเป็นปลาคาร์พสีชมพูเขียว
"เราไม่เป็นไรหรอก เรามีทีมที่ดี"
"นั่นเป็นสิ่งส�ำคัญ" เพอร์ซีย์เห็นด้วย "บางทีอาจส�ำคัญยิ่งกว่า
ทักษะทางทะเลเสียอีก..." เขายืดหลังแล้วขมวดคิ้ว
แอนนาเบ็ธผละออกจากข้างกายเขา "โอ๊ะโอ ฉันรูจ้ กั สีหน้าแบบนี้
นายเกิดความคิดบางอย่าง"
"บางอย่ า งที่ พ ่ อ เคยบอกฉั น ..." เพอร์ ซี ย ์ ลุ ก ขึ้ น เขาเดิ น ไปหา
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ดาบของตัวเอง ขัดจังหวะแจ็กผู้ก�ำลังคุยโม้ถึงตอนที่ปักกระเป๋าโบว์ลิ่ง
ยักษ์ เพอร์ซีย์หยิบริพไทด์ขึ้นมาแล้วพิจารณาตัวดาบ
"เฮ้ เพื่อน" แจ็กบ่น "เราเพิ่งเริ่มคุ้นเคยกันนะ"
"โทษทีแจ็ก" เพอร์ซยี ด์ งึ ปลอกปากกาออกมาจากกระเป๋าแล้วแตะ
มันทีป่ ลายดาบ มีเสียงดังชิง้ เบาๆ แล้วริพไทด์กห็ ดกลับเป็นปากกาลูกลืน่
"ครั้งหนึ่งฉันกับโพไซดอนเคยคุยกันเรื่องอาวุธ เขาบอกฉันว่าเทพทะเล
ล้วนมีสงิ่ หนึง่ เหมือนกันหมด พวกเขาหลงตัวเองและหวงของวิเศษมาก"
แอนนาเบ็ธกลอกตา "ฟังดูเหมือนเทพทุกองค์ที่ฉันเคยเจอ"
"จริง" เพอร์ซีย์ว่า "แต่เทพทะเลอาการหนักกว่าเพื่อน ไททัน
นอนกอดแตรหอยสั ง ข์ กาลาเที ย ก็ ใ ช้ เ วลาส่ ว นใหญ่ ขั ด อานวิ เ ศษ
ส�ำหรับม้าน�้ำ ส่วนพ่อของฉันก็หวาดระแวงกลัวตรีศูลหายมากๆ"
ผมนึกถึงประสบการณ์ครัง้ เดียวทีเ่ คยเจอเทพีแห่งท้องทะเลนอร์ส
มันจบไม่สวยนัก แรนขูว่ า่ จะเล่นงานผมหากกล้าล่องเรือในน่านน�ำ้ ของ
เธออีก แต่เธอก็หลงใหลแหวิเศษของตัวเองและบรรดาขยะที่ลอยวน
อยู่ในแหนั้นมากจริงๆ ผมใช้จุดอ่อนนี้หลอกเธอจนได้ดาบมาในที่สุด
"นายก�ำลังสือ่ ว่าฉันจะต้องใช้ของวิเศษเหล่านัน้ มาเล่นงานเจ้าของ
ใช่ไหม" ผมเดา
"ใช่" เพอร์ซยี ย์ นื ยัน "อีกอย่างคือเรือ่ งทีน่ ายบอกว่ามีทมี ทีด่ ี บางครัง้
การเป็นลูกของเทพทะเลก็ยังไม่เพียงพอจะช่วยชีวิตฉัน ต่อให้อยู่ใต้น�้ำ
ก็เถอะ มีอยูค่ รัง้ หนึง่ ทีฉ่ นั กับเพือ่ นชือ่ เจสันถูกเทพีแห่งพายุชอื่ คีโมโพเลีย
ดึงลงไปก้นทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ตอนนั้นฉันท�ำอะไรไม่ได้เลย เจสัน
ช่วยฉันไว้ดว้ ยการยืน่ ข้อเสนอว่าจะท�ำการ์ดสะสมกับหุน่ โมเดลของเทพี
ขึ้นมา"
อเล็กซ์เกือบส�ำลักฟาลาเฟล "อะไรนะ"
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"ประเด็นอยูต่ รงนี"้ เพอร์ซยี พ์ ดู ต่อ "เจสันไม่รอู้ ะไรเกีย่ วกับมหาสมุทร
เลยแต่กช็ ว่ ยฉันไว้ได้ เป็นเรือ่ งทีอ่ อกจะน่าอายอยูบ่ า้ ง"
แอนนาเบ็ธยิ้มเยาะ "ฉันก็ว่างั้น ฉันยังไม่เคยได้ฟังรายละเอียด
ของเรื่องนี้เลย"
หูของเพอร์ซีย์เป็นสีชมพูเหมือนกางเกงยีนของอเล็กซ์ "บางที
เราอาจมองปัญหาผิดไปหมดก็ได้นะ ฉันพยายามสอนทักษะทะเลให้นาย
แต่สิ่งส�ำคัญที่สุดคือนายต้องรู้จักใช้อะไรก็ตามที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
ไม่วา่ จะเป็นทีม ปฏิภาณไหวพริบ หรือของวิเศษของศัตรู"
"แบบนี้ก็ไม่มีทางวางแผนได้เลย" ผมว่า
"ก็ใช่น่ะสิ!" เพอร์ซีย์ว่า "งานของฉันที่นี่เสร็จสิ้นแล้ว"
แอนนาเบ็ธขมวดคิว้ "เพอร์ซยี ์ นายบอกว่าแผนทีด่ ที สี่ ดุ คือไม่มแี ผน
ในฐานะธิดาแห่งอาธีนา่ ฉันคงเห็นด้วยไม่ได้หรอก"
"นั่นสิ" อเล็กซ์ว่า "และโดยส่วนตัวนะ ฉันยังชอบแผนของตัวเอง
ที่จะแปลงร่างเป็นสัตว์ทะเลจ�ำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากกว่า"
เพอร์ ซี ย ์ ย กมื อ ขึ้ น "ฉั น แค่ จ ะบอกว่ า มนุ ษ ย์ กึ่ ง ...หมายถึ ง
ลูกครึง่ เทพน่ะ ทีเ่ ก่งทีส่ ดุ ในรุน่ นีไ้ ด้นงั่ อยูต่ รงนีแ้ ล้ว และก็ไม่ใช่ฉนั ด้วย"
เขาพยักหน้าไปทางแอนนาเบ็ธ "ยัยคนฉลาดแปลงร่างหรือหายใจใต้นำ�้
หรือพูดกับเพกาซัสไม่ได้ ทั้งบินไม่ได้และไม่แข็งแรงอะไรมากมาย แต่
เธอโคตรฉลาดและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่ง นั่นคือสิ่งที่ท�ำให้เธอเป็น
ตัวอันตราย ไม่ว่าจะอยู่บนบก ในน�้ำ บนฟ้า หรือที่ทาร์ทารัส แม็กนัส
นายฝึกกับฉันมาตลอดช่วงสุดสัปดาห์ แต่ฉันคิดว่านายน่าจะฝึกกับ
แอนนาเบ็ธมากกว่า"
ดวงตาสีเทาเหมือนพายุของแอนนาเบ็ธแปรเปลี่ยนเป็นอ่านยาก
ในที่สุดเธอก็พูดว่า "โอเค น่ารักจริง" เธอหอมแก้มเพอร์ซีย์
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อเล็กซ์พยักหน้า "ไม่เลวนี่ นายสมองสาหร่าย"
"อย่ามาเรียกแบบนี้อีกคนนะ" เพอร์ซีย์พึมพ�ำ
มีเสียงครืนครางทุม้ ต�ำ่ ดังมาจากท่าเทียบเรือ นีค่ อื เสียงประตูโกดัง
เลื่อนเปิด ตามด้วยเสียงคนพูดดังก้องสะท้อนจากผนังอาคาร
"นัน่ คือสัญญาณว่าเราต้องไปแล้ว" ผมว่า "เรือล�ำนีเ้ พิง่ ออกจากอู่
พวกเขาจะเปิดให้คนเข้าชมคืนนี้ในพิธีใหญ่"
"ใช่" อเล็กซ์พดู "ภาพมายาคงช่วยอ�ำพรางเราไม่ได้เมือ่ ลูกเรือขึน้ มา
กันหมด"
เพอร์ซีย์เลิกคิ้ว "ภาพมายาอะไร แบบชุดที่เธอใส่น่ะหรือ"
อเล็กซ์พน่ ลมหายใจเสียงดัง "ไม่ใช่ ภาพมายาคือเวทมนตร์ลวงตา
มันเป็นพลังงานทีบ่ ดบังเราจากสายตาของมนุษย์ธรรมดา"
"อ้อ" เพอร์ซีย์ว่า "เราเรียกมันว่ามนตร์บังตา"
แอนนาเบ็ธเคาะศีรษะเพอร์ซยี ์ "จะเรียกอะไรก็ชา่ ง เราควรรีบไปกัน
ได้แล้ว ช่วยฉันเก็บของสิ"
เราลงสะพานเรือตอนที่กะลาสีคนแรกมาถึงพอดี แจ็กลอยน�ำไป
ข้างหน้า ตัวดาบสว่างเรืองเป็นสีตา่ งๆ พลางร้องเพลง "วอล์ก ไลก์ อะ แมน"
ด้วยเสียงสูงแสบหูไปด้วย ส่วนอเล็กซ์กแ็ ปลงร่างจากเสือชีตา้ เป็นหมาป่า
แล้วตามด้วยนกฟลามิงโก (เขาดูดีในร่างฟลามิงโก)
กะลาสีมองเราด้วยสายตาว่างเปล่าแล้วเดินตีวงอ้อมไปไกล แต่
ไม่มีใครทักอะไรเลย
เมือ่ ออกมาพ้นท่าเรือแล้ว แจ็กก็กลับเป็นจีห้ นิ อักขระ มันตกลงมา
ใส่มอื ผมแล้วผมก็เอามันติดไว้กบั สร้อยคอ ช่างไม่สมเป็นแจ็กเลยทีอ่ ยูๆ่
ก็เงียบไป ผมเดาว่ามันเคืองที่เดตกับริพไทด์โดนขัดจังหวะ
ขณะเราเดินไปตามถนนคอนสติติวชั่น เพอร์ซีย์ก็หันมาหาผม
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"เมื่ อ กี้ มั น อะไรกั น ...ทั้ ง แปลงร่ า ง ทั้ ง ดาบร้ อ งเพลงได้ พวกนาย
อยากถูกจับได้หรือไง"
"เปล่า" ผมว่า "แต่ถ้าเราแสดงเวทมนตร์ออกไปก็จะยิ่งท�ำให้
พวกมนุษย์สับสนมากขึ้น" ผมรู้สึกดีที่ได้สอนเขาบ้าง "เหมือนมันไป
ช็อตสมองของพวกนั้น ท�ำให้อยากหลีกเลี่ยงเรา"
"จริงหรือนี่" แอนนาเบ็ธส่ายหน้า "เราต้องหลบๆ ซ่อนๆ ตลอด
หลายปีทผี่ า่ นมา ทัง้ ทีแ่ ค่เป็นตัวเองก็ได้เนีย่ นะ"
"เธอควรเป็นตัวเองตลอดเวลา" อเล็กซ์เดินมาด้านข้าง เขากลับมา
อยู่ในร่างมนุษย์แล้ว แต่ยังมีขนฟลามิงโกติดผมอีกนิดหน่อย "แล้วเธอ
ก็ควรอวดความแปลกประหลาดมหัศจรรย์ทั้งหลายด้วยนะเพื่อน"
"ฉันจะขอยกค�ำพูดของนายไปใช้นะ" เพอร์ซีย์ว่า
"ได้เลย"
เราหยุดตรงมุมถนนทีร่ ถโตโยต้าพริอสุ ของเพอร์ซยี จ์ อดอยูข่ า้ งมิเตอร์
ผมจับมือเขาแล้วแอนนาเบ็ธก็เข้ามากอด
ลูกพี่ลูกน้องจับไหล่ผมแน่น เธอพิจารณาใบหน้าของผม ดวงตา
สีเทาเปีย่ มล้นด้วยความห่วงใย "ดูแลตัวเองให้ดนี ะแม็กนัส นายจะต้อง
กลับมาอย่างปลอดภัย นีเ่ ป็นค�ำสัง่ "
"ได้ขอรับมาดาม" ผมสัญญา "เราตระกูลเชสไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว"
"พูดถึงเรื่องนั้น..." เธอพูดเบาลง "นายไปที่นั่นมาหรือยัง"
ผมรูส้ กึ เหมือนตกจากเสากระโดงอีกรอบ พุง่ หลาวลงสูค่ วามตาย
อันเจ็บปวด
"ยัง" ผมสารภาพ "วันนี้แหละ ฉันสัญญา"
ภาพสุดท้ายที่ผมเห็นเพอร์ซีย์กับแอนนาเบ็ธคือตอนที่รถพริอุส
แล่ น เลี้ ย วหั ว มุ ม ถนนเฟิ ร ์ ส ต์ อ เวนิ ว เพอร์ ซี ย ์ ก� ำ ลั ง ร้ อ งเพลงของ
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เลด เซพเพลินคลอไปกับวิทยุ ส่วนแอนนาเบ็ธก็หัวเราะข�ำเสียงร้อง
ไม่เอาไหนของเขา
อเล็กซ์กอดอก "ถ้าสองคนนั้นอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักไปกว่านี้ ก็คง
ท�ำให้เกิดระเบิดนิวเคลียร์แห่งความน่ารักจนท�ำลายย่านอีสเทิรน์ ซีบอร์ด
ได้แน่ๆ"
"นั่นคือค�ำชมในแบบของนายหรือไง" ผมถาม
"บางทีอาจใกล้เคียงที่สุดเท่าที่นายจะได้ยินแล้วล่ะ" เขาเหลือบ
มองมา "นายสัญญากับแอนนาเบ็ธว่าจะไปไหน"
ปากของผมมีรสชาติเหมือนเคีย้ วฟอยล์ "บ้านลุงของฉัน มีบางอย่าง
ทีต่ อ้ งท�ำ"
"อ๋อออ" อเล็กซ์พยักหน้า "ฉันเกลียดที่นั่น"
ผมพยายามเลี่ ย งภารกิ จ นี้ ม าหลายสั ป ดาห์ แ ล้ ว เพราะ
ไม่ อ ยากท� ำ มั น ตามล� ำ พั ง แล้ ว ก็ ไ ม่ อ ยากขอให้ เ พื่ อ นคนอื่ น ไปด้ ว ย
ไม่ว่าจะเป็นซามิราห์ ฮาร์ธสโตน บลิตเซน หรือคนอื่นๆ จากชั้นสิบเก้า
ของโรงแรมวัลฮัลลา มันให้ความรู้สึกเป็นเรื่องส่วนตัวและเจ็บปวด
มากเกินไป แต่อเล็กซ์เคยไปคฤหาสน์เชสกับผมมาแล้ว ผมไม่รู้สึกแย่
หากเขาจะไปด้วย อันทีจ่ ริงผมประหลาดใจด้วยซ�ำ้ เมือ่ รูส้ กึ ว่าอยากให้เขา
ไปด้วยมากๆ
"เอ่ อ ..." ผมกระแอมไล่ ฟ าลาเฟลกั บ น�้ ำ ทะเลที่ ค ้ า งอยู ่ ใ นคอ
"นายอยากไปเยือนคฤหาสน์น่ากลัวและส�ำรวจข้าวของคนตายกับฉัน
ไหมล่ะ"
อเล็กซ์ยิ้มแป้น "นึกว่าจะไม่ชวนเสียแล้ว"
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3
ผมได้มรดกเป็นหมาป่าตายกับกางเกงใน

"แปลกใหม่ดี" อเล็กซ์ว่า
ประตูหน้าของบ้านหินสีนำ�้ ตาลถูกพังเปิด ล็อกนิรภัยโดนกระแทก
จนหลุดจากกรอบประตู สิ่งที่แผ่อยู่บนพรมโอเรียนทัลในห้องโถงหน้า
คือซากหมาป่าตัวหนึ่ง
ผมตัวสั่นสะท้าน
คุ ณ ไม่ มี ท างเหวี่ ย งขวานในเก้ า โลกแล้ ว ไม่ โ ดนหมาป่าสั ก ตั ว
หมาป่ามีอยู่มากมาย ทั้งเฟนรีส หมาป่าของโอดิน หมาป่าของโลกิ
มนุ ษ ย์ ห มาป่า หมาป่าใจร้ า ย และหมาป่าเจ้ า ของธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก
ที่รับงานแบบอิสระ พวกนี้ยินดีฆ่าทุกคนหากได้ราคาดี
หมาป่าที่ตายในโถงหน้าบ้านของลุงแรนดอล์ฟดูเหมือนตัวที่เคย
ท�ำร้ายแม่ผมจนตายในคืนหนึ่งเมื่อสองปีก่อน
ไอหมอกสี ฟ ้ า เรื อ งแสงยั ง ค้ า งอยู ่ ต ามขนสี ด� ำ ยุ ่ ง เหยิ ง ของมั น
ปากบิดเบีย้ วในท่าแสยะแบบถาวร บนศีรษะมีอกั ขระไวกิงประทับอยู่ แต่
ขนโดยรอบไหม้ดำ� มากจนผมดูไม่ออกว่าเป็นสัญลักษณ์อะไร ฮาร์ธสโตน
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เพื่อนผมอาจบอกได้
อเล็กซ์เดินวนรอบซากขนาดเท่าลูกม้านี้ เขาเตะมันที่ชายโครง
เจ้าหมาป่ายังคงตายสนิทเหมือนเดิม
"ร่างของมันยังไม่เริม่ สลาย" เขาตัง้ ข้อสังเกต "ปกติสตั ว์ประหลาด
จะสลายร่างค่อนข้างเร็วหลังจากโดนฆ่า นี่ก็ยังได้กลิ่นขนไหม้อยู่เลย
แปลว่าเพิ่งตายเมื่อเร็วๆ นี้แน่นอน"
"นายคิดว่าอักขระนี่เป็นกับดักงั้นหรือ"
อเล็กซ์ยมิ้ เยาะ "ฉันคิดว่าลุงของนายรูจ้ กั เวทมนตร์อยูบ่ า้ ง หมาป่า
กระโดดลงมาบนพรมแล้วก็คงไปกระตุ้นให้อักขระนั่นท�ำงาน จากนั้น
ก็ตู้ม!"
ผมจ� ำ ได้ ถึ ง ช่ ว งเวลาที่ เ คยเป็น เด็ ก ไร้ บ ้ า นแล้ ว แอบเข้ า บ้ า น
ลุงแรนดอล์ฟตอนเขาไม่อยู่ เคยขโมยอาหาร ค้นห้องท�ำงาน หรือ
สร้างความร�ำคาญ แต่กไ็ ม่เคยโดนกับดักเล่นงานดังตูม้ ผมนึกมาตลอดว่า
ลุงเป็นพวกไม่รจู้ กั ป้องกันบ้าน ตอนนีก้ เ็ ลยรูส้ กึ คลืน่ ไส้เล็กน้อยเมือ่ คิดว่า
ผมเคยมีโอกาสลงไปนอนตายบนพรมหน้าประตูโดยมีอกั ขระประทับอยู่
บนหน้าผากแบบนี้
กับดักนีค่ อื สาเหตุทพี่ นิ ยั กรรมของลุงระบุเจาะจงให้ผมกับแอนนาเบ็ธ
มาเยือนสถานทีแ่ ห่งนีก้ อ่ นจะได้กรรมสิทธิใ์ ช่ไหม ลุงแรนดอล์ฟพยายาม
แก้แค้นเราทัง้ ทีเ่ ขาก็ตายไปแล้วใช่ไหม
"นายคิดว่าบริเวณอื่นๆ ในบ้านจะปลอดภัยไหม" ผมถาม
"ไม่" อเล็กซ์พูดอย่างร่าเริง "ดังนั้นก็ไปส�ำรวจกันเถอะ"
เราไม่ เ จอหมาป่าตายอี ก ที่ ชั้ น ล่ า ง ไม่ มี อั ก ขระระเบิ ด ใส่ ห น้ า
ของน่ากลัวทีส่ ดุ ทีเ่ จอคือตูเ้ ย็นของลุงแรนดอล์ฟ ในนัน้ มีโยเกิรต์ หมดอายุ
นมบูด และแครอตขึน้ ราทีก่ ำ� ลังวิวฒ
ั นาการเป็นสังคมก่อนยุคอุตสาหกรรม
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แถมลุงแรนดอล์ฟยังไม่เหลือช็อกโกแลตไว้ให้ผมในตู้เก็บอาหารเลย
ใจร้ายจริงๆ
บนชัน้ สองก็ไม่มอี ะไรผิดปกติ ในห้องท�ำงานของลุงมีลำ� แสงอาทิตย์
ส่องผ่านหน้าต่างกระจกสีเข้ามา เป็นสีแดงและสีสม้ ทาบอยูบ่ นตูห้ นังสือ
และตู้โชว์ของไวกิงโบราณ มุมหนึ่งมีหินอักขระก้อนใหญ่ตั้งอยู่ บนนั้น
สลักเป็นหน้าหมาป่า (อีกแล้ว) สีแดงแยกเขีย้ ว แผนทีเ่ ก่าและกระดาษหนัง
สีเหลืองซีดกางแผ่อยู่บนโต๊ะท�ำงาน ผมกวาดตามองเอกสารเพื่อหา
ของใหม่หรือของส�ำคัญ แต่กไ็ ม่เห็นอะไรแตกต่างจากครัง้ ล่าสุดทีม่ าเยือน
ผมนึกถึงข้อความในพินัยกรรมของลุงแรนดอล์ฟที่แอนนาเบ็ธ
ส่งมาให้
เป็นเรื่องส�ำคัญ ลุงแรนดอล์ฟเขียนไว้ ที่หลานชายแม็กนัสที่รัก
ของผมต้องมาตรวจสอบสมบัตทิ างโลกของผมอย่างเร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้
เขาควรสนใจเอกสารต่างๆ ของผมมากเป็นพิเศษ
ผมไม่ รู ้ ว ่ า ท� ำ ไมลุ ง แรนดอล์ ฟ ใส่ ข ้ อ ความนี้ ไ ว้ ใ นพิ นั ย กรรม
ในลิน้ ชักโต๊ะท�ำงานของเขาไม่มจี ดหมายทีจ่ า่ หน้าถึงผม ไม่มคี ำ� ขอโทษ
จากใจจริงประมาณว่า แม็กนัสทีร่ กั ลุงขอโทษทีท่ ำ� ให้หลานโดนฆ่าตาย
จากนัน้ ก็ทรยศหลานไปอยูก่ บั โลกิ แล้วยังแทงบลิตเซนเพือ่ นหลาน และ
เกือบท�ำให้หลานต้องตายอีกรอบ
เขาไม่ได้บอกรหัสสัญญาณไวไฟในคฤหาสน์ด้วยซ�้ำ
ผมเพ่งมองออกไปนอกหน้าต่างห้องท�ำงาน ในคอมมอนเวลท์มอลล์
ทีอ่ ยูฝ่ ง่ั ตรงข้ามมีคนพาสุนขั มาเดินเล่น บ้างก็เล่นจานร่อน บ้างก็เพลิดเพลิน
กับอากาศดี ประติมากรรมรูปเลฟ เอริกสันยืนอยูบ่ นแท่น อวดบราโลหะ
ทีส่ วมอยูอ่ ย่างภาคภูมใิ จพลางมองการจราจรบนถนนชาร์ลส์เกตไปด้วย
และอาจนึกสงสัยว่าท�ำไมตัวเองไม่อยู่ในสแกนดิเนเวีย
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"ว่าแต่" อเล็กซ์เดินมายืนข้างผม "นายได้ทั้งหมดนี้เป็นมรดก
งั้นเหรอ"
ผมเล่ า เรื่ อ งพิ นั ย กรรมของลุ ง ให้ เ ขาฟั ง แบบคร่ า วๆ ระหว่ า ง
เดินมาทีน่ ี่ แต่อเล็กซ์ยงั คงท�ำหน้าเหมือนไม่อยากเชือ่ และเกือบไม่พอใจ
ด้วยซ�้ำ
"ลุงแรนดอล์ฟยกบ้านหลังนี้ให้ฉันกับแอนนาเบ็ธ" ผมบอก "แต่
ฉันตายแล้วอย่างเป็นทางการ แปลว่าทั้งหมดนี้เป็นของแอนนาเบ็ธ
ทนายของลุงติดต่อพ่อแอนนาเบ็ธ เขาก็เลยบอกเธอ แล้วเธอก็บอกฉัน
แอนนาเบ็ธขอให้ฉันมาส�ำรวจดูและ..." ผมยักไหล่ "...ตัดสินใจว่าจะ
ท�ำอะไรกับที่นี่"
อเล็กซ์หยิบกรอบรูปอันหนึง่ จากชัน้ หนังสือทีอ่ ยูใ่ กล้สดุ ในกรอบคือ
รูปลุงแรนดอล์ฟกับภรรยาและลูกสาว ผมไม่เคยเจอป้าแคโรไลน์ เอมมา
หรือออเบรย์มาก่อนเลย พวกเธอตายในทะเลกลางพายุเมือ่ หลายปีกอ่ น
แต่ผมเคยเห็นพวกเธอในฝันร้าย ผมรูว้ า่ นีค่ อื สิง่ ทีโ่ ลกิใช้ตอ่ รองเพือ่ ครอบง�ำ
ลุงของผม เขาสัญญาว่าลุงแรนดอล์ฟจะได้เห็นครอบครัวอีกครัง้ หากยอม
ช่วยให้เขาเป็นอิสระจากพันธนาการ...ในแง่หนึง่ ก็ถอื ว่าโลกิพดู ความจริง
ครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นลุงแรนดอล์ฟคือตอนที่เขาร่วงลงเหวสู่เฮลเฮมหรือ
ดินแดนแห่งคนตายผูไ้ ร้เกียรติ
อเล็กซ์พลิกรูป บางทีอาจหวังจะเจอข้อความลับอยู่ด้านหลัง
ครั้งก่อนที่เรามาเยือนห้องท�ำงานแห่งนี้ก็เคยเจอบัตรเชิญแต่งงาน
ซ่อนอยู่ในลักษณะเดียวกัน แล้วมันก็น�ำเราไปพบปัญหาสารพัดอย่าง
ครั้งนี้ไม่มีข้อความลับซ่อนไว้ มีแค่กระดาษสีน�้ำตาลว่างเปล่าที่ดูแล้ว
ปวดใจน้อยกว่าใบหน้ายิ้มแย้มของญาติที่ตายแล้วอยู่มากโข
อเล็กซ์เก็บรูปไว้บนชั้นตามเดิม "แอนนาเบ็ธไม่สนใจเลยหรือว่า

Page ������� ��� �����������.indd 31

7/8/2562 BE 09:51

32 แม็กนัส เชส กับเรือมรณะ

นายจะท�ำอะไรกับบ้านหลังนี้"
"ไม่เลย เธอมีปัญหามากมายอยู่แล้ว ทั้งเรื่องเรียนและเรื่องของ
ลูกครึ่งเทพ เธอแค่อยากให้ฉันบอกเธอหากเจอสิ่งที่น่าสนใจ อย่าง
อัลบั้มภาพถ่ายเก่าๆ ประวัติครอบครัว อะไรท�ำนองนั้น"
อเล็กซ์ยน่ จมูก "ประวัตคิ รอบครัว?" ใบหน้าของเขาดูรงั เกียจนิดๆ
ทึ่งหน่อยๆ เหมือนตอนเตะซากหมาป่า "แล้วชั้นบนมีอะไร"
"ไม่แน่ใจ ตอนฉันยังเด็กเราไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปเกินชั้นสอง
แล้วตอนที่ฉันแอบเข้ามาที่นี่สองสามครั้งในช่วงก่อน..." ผมแบมือ
"ฉันก็ไม่เคยขึ้นไปสูงขนาดนั้น"
อเล็กซ์มองผมลอดแว่น ดวงตาสีน�้ำตาลเข้มกับสีอ�ำพันดูเหมือน
ดวงจันทร์ต่างสีที่โผล่มาเหนือเส้นขอบฟ้า "ฟังดูน่าตื่นเต้น ไปกันเถอะ"
ชั้ น ถั ด ไปประกอบด้ ว ยห้ อ งนอนใหญ่ ส องห้ อ ง ห้ อ งด้ า นหน้ า
สะอาดหมดจด ตกแต่ ง แบบเรี ย บง่ า ยทั่ ว ไป มี เ ตี ย งแฝดสองหลั ง
ตูล้ นิ้ ชักหนึง่ ใบ ผนังว่างโล่ง บางทีอาจเป็นห้องพักแขก แต่ผมไม่คดิ ว่า
ลุงแรนดอล์ฟมีแขกให้ตอ้ นรับมากมายนัก หรือบางทีหอ้ งนีอ้ าจเคยเป็น
ของเอมมากับออเบรย์ ถ้าใช่ ลุงแรนดอล์ฟก็ลบตัวตนของพวกเธอ
จนไร้รอ่ งรอย เหลือแค่ความว่างเปล่าสีขาวตรงกลางบ้าน เราไม่ได้รงั้ อยูท่ นี่ ี่
นานนัก
ห้ อ งนอนห้ อ งที่ ส องต้ อ งเป็นของลุ ง แรนดอล์ ฟ แน่ มั น มี ก ลิ่ น
เหมือนโคโลญกานพลูเชยๆ ที่เขาชอบใช้ หนังสืออับชื้นกองกันเป็นตั้ง
ติดผนัง กระดาษห่อช็อกโกแลตแท่งอัดอยูเ่ ต็มตะกร้าขยะ ลุงแรนดอล์ฟ
อาจกินช็อกโกแลตทั้งหมดที่มีก่อนออกจากบ้านไปช่วยโลกิท�ำลายโลก
ผมคงว่าเขาไม่ได้หรอก เพราะผมเองก็พดู อยูเ่ สมอว่า กินช็อกโกแลต
ก่อนแล้วค่อยท�ำลายโลกทีหลัง
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อเล็กซ์กระโจนใส่เตียงสี่เสา เด้งขึ้นลงพลางยิ้มไปด้วยขณะสปริง
ลั่นเอี๊ยดอ๊าด
"ท�ำอะไรน่ะ" ผมถาม
"ท�ำเสียงดัง" เขาโน้มตัวไปค้นลิน้ ชักโต๊ะข้างเตียงของลุงแรนดอล์ฟ
"ไหนดูสิ ยาอมแก้ไอ คลิปหนีบกระดาษ ก้อนทิชชูใช้แล้วทีฉ่ นั จะไม่มวี นั
แตะต้อง และ..." เขาผิวปาก "ยารักษาอาการล�ำไส้แปรปรวน! แม็กนัส
สมบัตทิ งั้ หมดนีเ้ ป็นของนายนะ!"
"นายเป็นคนพิลึกจริงๆ"
"ฉันชอบค�ำว่าแปลกอย่างเฉิดฉายมากกว่า"
เราค้นส่วนที่เหลือในห้องนอน แต่ผมไม่แน่ใจว่าก�ำลังหาอะไร
กันแน่ เขาควรสนใจเอกสารต่างๆ ของผมมากเป็นพิเศษ พินยั กรรมของ
ลุงแรนดอล์ฟว่าไว้อย่างนั้น ผมคิดว่าเขาคงไม่ได้หมายถึงทิชชูใช้แล้ว
ที่ขย�ำเป็นก้อนแน่ๆ
แอนนาเบ็ธถามข้อมูลจากทนายของลุงได้ไม่มากนัก ดูเหมือน
ลุงของเราเพิง่ แก้ไขพินยั กรรมในวันก่อนเสียชีวติ นัน่ อาจหมายความว่า
ลุงแรนดอล์ฟรูว้ า่ ตัวเองคงอยูไ่ ด้อกี ไม่นาน เขารูส้ กึ ผิดเรือ่ งทีห่ กั หลังผม
และอยากฝากข้อความถึงผมเป็นครัง้ สุดท้าย หรือเขาอาจแก้พนิ ยั กรรม
เพราะโลกิสั่งให้ท�ำ แต่ถ้านี่เป็นกับดักเพื่อล่อผมมาที่นี่ แล้วท�ำไม
มีหมาป่าตายอยู่ในห้องโถงหน้าล่ะ
ผมไม่ เ จอเอกสารลั บ ในตู ้ เ สื้ อ ผ้ า ของลุ ง แรนดอล์ ฟ ห้ อ งน�้ ำ
ก็ ไ ม่ มี อ ะไรโดดเด่ น ยกเว้ น ขวดน�้ ำ ยาบ้ ว นปากลิ ส เตอรี น หลายขวด
ที่เหลืออยู่ขวดละครึ่ง ลิ้นชักชุดชั้นในเต็มไปด้วยกางเกงในยี่ห้อจ๊อกกี้
สีนำ�้ เงินเข้มจ�ำนวนมากพอให้กองทหารทีม่ แี ต่ลงุ แรนดอล์ฟใส่ได้ทงั้ กอง
ทุกตัวเป็นทรงบรีฟที่ลงแป้ง รีด และพับอย่างสมบูรณ์แบบ บางอย่าง
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ก็อธิบายยากจริงๆ
บนชั้นสี่มีห้องนอนว่างอีกสองห้อง ไม่มีอันตรายอย่างหมาป่า
รูนระเบิด หรือกางเกงในของชายแก่
ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุดที่ใหญ่กว่าห้องสมุดในห้องท�ำงานของ
ลุงแรนดอล์ฟเสียอีก มีนยิ ายหลากหลายเรียงรายอยูบ่ นชัน้ ห้องครัวเล็ก
ครองมุมหนึ่งของห้อง เพียบพร้อมด้วยตู้เย็นเล็กกับกาไฟฟ้า แต่...
ให้ตายสิลุงแรนดอล์ฟ!...ยังคงไม่มีช็อกโกแลต หน้าต่างมองออกไป
เห็นหลังคามุงกระเบือ้ งสีเขียวในย่านแบ็กเบย์ ทีม่ มุ ไกลของห้องมีบนั ได
พาไปยังสิ่งที่ผมเดาว่าน่าจะเป็นระเบียงดาดฟ้า
เก้าอี้หนังที่ดูน่าสบายหันหน้าเข้าหาเตาผิงหินอ่อนซึ่งตรงกลาง
สลักเป็นรูปหัวหมาป่าแยกเขี้ยว (แหงอยู่แล้ว) ส่วนบนหิ้งเหนือเตาผิง
ก็มีเขาสัตว์ส�ำหรับใส่เหล้าของนอร์สอยู่บนแท่นเงินสามขา เขาสัตว์นี้
ประดับด้วยแถบหนังและขอบเงินที่แกะสลักเป็นลวดลายอักขระ ผม
เคยเห็นเขาสัตว์แบบนี้มาแล้วนับพันในวัลฮัลลา แต่ก็ยังประหลาดใจ
ที่เจอมันที่น่ี ลุงแรนดอล์ฟไม่ใช่พวกชอบดื่มมี้ดในสายตาผม บางที
เขาอาจเอาไว้ใส่ชาเอิร์ลเกรย์มั้ง
"มาเดร เด ดิโอส" อเล็กซ์พูด
ผมจ้องเขา นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินเขาพูดภาษาสเปน
เขาแตะภาพถ่ายในกรอบรูปอันหนึง่ บนผนังแล้วยิม้ เจ้าเล่หใ์ ห้ผม
"โปรดบอกฉันทีว่านี่คือนาย"
มั น เป็ น ภาพถ่ า ยของแม่ ผู ้ ม าพร้ อ มผมสั้ น และรอยยิ้ ม เจิ ด จ้ า
เช่นเคย แม่สวมกางเกงยีนกับเสื้อเชิ้ตแขนสั้นผ้าสักหลาด ยืนอยู่ใน
โพรงกลวงของต้ น ไซคามอร์ แ ละก� ำ ลั ง อุ ้ ม ทารกแม็ ก นั ส ชู ใ ห้ ก ล้ อ ง
ผมของทารกเหมือนเส้นทองค�ำขาว ปากก็วาวเพราะน�้ำลาย ตาสีเทา
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เบิกกว้างเหมือนจะถามว่า ฉันมาท�ำอะไรที่นี่
"ฉันเอง" ผมยอมรับ
"นายน่ารักมาก" อเล็กซ์มองมา "แล้วท�ำไมโตมาเป็นแบบนี้"
"ฮา ฮา"
ผมกวาดตามองภาพถ่ายบนผนัง นึกประหลาดใจทีล่ งุ แรนดอล์ฟ
เก็บภาพถ่ายของผมกับแม่ไว้ตรงที่เขามองเห็นได้ทุกเมื่อยามนั่งเก้าอี้
พักผ่อน เกือบเหมือนว่าเขาห่วงใยใส่ใจเราจริงๆ
อี ก ภาพเป็นภาพถ่ า ยพี่ น ้ อ งเชสสามคนสมั ย ยั ง เด็ ก นาตาลี
เฟรเดอริก และแรนดอล์ฟ ทุกคนสวมเครือ่ งแบบทหารสมัยสงครามโลก
ครั้งที่สองและถือปืนยาวปลอม ผมเดาว่าคงเป็นวันฮัลโลวีน ถัดไปเป็น
ภาพตายายของผม ชายหญิงผมขาวหน้านิ่วคิ้วขมวดผู้สวมเสื้อผ้า
ลายสก็อตสีตัดกันสไตล์ทศวรรษหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ เหมือนว่า
พวกเขาก�ำลังจะไปโบสถ์หรือไม่ก็ดิสโก้ส�ำหรับพลเมืองวัยดึก
ผมขอสารภาพว่าแยกตากับยายไม่ค่อยออก พวกเขาเสียชีวิต
ก่อนผมจะได้เจอ แต่ดจู ากภาพถ่ายก็รวู้ า่ พวกเขาเป็นคูส่ ามีภรรยาประเภท
ทีย่ งิ่ อยูด่ ว้ ยกันก็ยงิ่ เหมือนกันมากขึน้ ทุกที จนกระทัง่ แทบแยกไม่ออกว่า
คนไหนเป็นคนไหน ทัง้ ทรงผมหมวกกันน็อกสีขาว แว่นเหมือนกัน แถมยัง
มีหนวดขาวบางเหมือนกันด้วย ในภาพถ่ายใบนี้มีของไวกิงโบราณ
โผล่มาให้เห็นสองสามอย่าง รวมถึงเขาสัตว์ทตี่ อนนีว้ างอยูบ่ นหิง้ เตาผิง
ของลุงแรนดอล์ฟก็เคยแขวนอยู่บนผนังด้านหลังตายายมาก่อน ผม
ไม่รู้เลยว่าตายายก็สนใจวัตถุโบราณของนอร์สด้วย ใจนึกสงสัยว่า
พวกเขาเคยเดินทางท่องเก้าโลกหรือไม่ ถ้าเคยก็คงอธิบายสีหน้าสับสน
และตาที่เหล่นิดๆ นั้นได้ดี
อเล็กซ์อ่านชื่อหนังสือบนชั้น
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"มีอะไรน่าสนใจไหม" ผมถาม
เขายักไหล่ "อภินิหารแหวนครองพิภพ ไม่เลวนะ หนังสือของ
ซิลเวีย แพลทก็ดี อ้อ เดอะ เลฟ แฮนด์ ออฟ ดาร์กเนส ฉันชอบเล่มนี้
แฮะ ส่วนทีเ่ หลือ...ไม่เท่าไหร่ ฉันว่าหนังสือของเขาหนักไปทางเรือ่ งของ
ชายผิวขาวที่ตายแล้วมากไปหน่อย"
"ฉันก็เป็นชายผิวขาวที่ตายแล้ว" ผมตั้งข้อสังเกต
อเล็กซ์เลิกคิ้วข้างหนึ่ง "ก็ใช่น่ะสิ"
ผมไม่รู้มาก่อนว่าอเล็กซ์เป็นนักอ่าน ใจนึกอยากถามว่าเขาชอบ
หนังสือเล่มโปรดของผมบ้างไหม ไม่วา่ จะเป็นผลงานของสกอตต์ พิลกริม
หรือแซนด์แมน มันเป็นเรือ่ งทีเ่ รียกได้วา่ แปลกอย่างเฉิดฉาย แต่สดุ ท้าย
ผมก็ตดั สินใจว่านีอ่ าจไม่ใช่เวลาทีเ่ หมาะจะตัง้ ชมรมนักอ่าน
ผมค้นชั้นหนังสือเพื่อหาสมุดบันทึกหรือช่องลับต่อ
อเล็กซ์เดินเอือ่ ยๆ ไปยังบันได เขามองขึน้ ไปแล้วหน้าก็เปลีย่ นเป็น
สีเขียวเหมือนเส้นผม "เอ่อ แม็กนัส นายน่าจะมาดูนี่หน่อยนะ"
ผมไปสมทบกับเขา
เหนือบันไดมีฝาครอบทรงโดมที่เปิดออกไปสู่ดาดฟ้าได้ อีกฟาก
ของมันมีหมาป่าอีกตัวเดินกลับไปกลับมาและแสยะแยกเขี้ยวอยู่
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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