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ค�ำน�ำ

ถ้าถามว่าจักรวาลมนุษย์ก่ึงเทพของ Rick Riordan ใช้เวลาก่ีปีในการ 

ดำาเนนิเรือ่ง (หมายถึงเวลาในโลกเราจรงิๆ) เชือ่หรอืไม่ว่ายกสองมอืข้ึนมานับน้ิว 

ก็ยังไม่พอ ต้องยืมมอืเพ่ือนมาช่วยนบั มนันานขนาดน้ันเลยล่ะ

เริ่มจากมนุษย์ก่ึงเทพชาวกรีกในภาคแรก ขยายสเกลเป็นมนุษย์ก่ึงเทพ 

ชาวโรมนัในภาคสอง จนกระทัง่กลายเป็นเทพทีล่งมาปฏิบตัภิารกิจกู้โลกมนษุย์

เสียเองในภาคสาม สิบกว่าเกือบยี่สิบปี ในที่สุดเราก็ดำาเนินมาถึงเล่มสุดท้าย 

ของภาคกันอกีครัง้ บททดสอบของอะพอลโลกำาลงัจะส้ินสุดลงแล้ว แต่ยังเหลอื

จกัรพรรดร้ิายอยูอ่กีหน่ึงคน และเทพพยากรณ์อกีหน่ึงแห่งทีต้่องไปปลดปล่อย 

ให้เป็นอสิระจากศตัรตูลอดกาลของเทพแห่งตะวัน

ถูกฟัน ถูกแทง ถูกกระแทก ถูกกัด ถูกพิษ...ดเูหมอืนว่าร่างของเลสเตอร์  

พาพาโดพูลอสใกล้จะหมดอายุการใช้งานเต็มที พวกเรามาส่งแรงใจไปช่วย 

อะพอลโลเป็นครั้งสุดท้ายกันเถอะ พร้อมรอดูบทสรุปว่าเขาจะได้กลับขึ้น 

เขาโอลมิปัส หรอืว่าจะมเีส้นทางใหม่ทีแ่ม้แต่คำาพยากรณ์ใดๆ ก็ทำานายออกมา 

ไม่ได้กัน

สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์



เล่มสุดท้าย...

เล่มสุดท้ายแล้วจริงๆ ค่ะ

ถ้าทุกคนอ่านมาถึงตรงนี้ และยอมเสียเวลาอ่านบทนำา 'จากใจนักแปล'  

ตรงนีด้้วย ขอบคณุมากนะคะ ขอบคุณท่ียังอ่านหนังสอืแปลจากภาษาองักฤษ 

และขอบคณุทีใ่ส่ใจแม้แต่เสยีงจากนักแปลตวัเลก็ๆ ทีไ่ม่ได้เก่ียวข้องกับเรือ่งราว 

ในหนังสือ จะพลิกผ่านไปเสียเลยก็ได้ แต่ยังอุตส่าห์อยากรู้ว่าในใจนักแปล 

คดิอย่างไร

สารภาพตรงๆ เลยว่าตอนที่ บ.ก. ติดต่อมาให้แปลหนังสือชุดนี้ของ 

คณุรกิ เราสองจติสองใจ เหตผุลแรกเป็นเพราะเราห่างหายจากการแปลหนังสอื

ไปนานมากและมงีานแปลอย่างอืน่เตม็ไม้เตม็มอือยู่พอควร

เหตุผลที่สองคือถึงแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่ทราบเหตุผลต่างๆ นานา  

ยังไงการท่ีไม่ใช่นักแปลคนแรกของชุด การมาแปลต่อเล่มสองก็เลี่ยงไม่ได้ว่า 

เราจะถูกมองว่าเป็น 'ตัวสำารอง' ทีถู่กเรยีกมาเพ่ือแทนนักแปลเดมิของชดุน้ี และ 

จะต้องมีนักอ่านจำานวนไม่น้อยท่ีตั้งแง่ตั้งแต่ต้นเมื่อทราบข่าวว่าคนแปลไม่ใช่ 

คนเดมิ

แต่เมื่อได้แปลจริง เราดีใจมากที่เราตัดสินใจรับงานน้ี เพราะนอกเหนือ 

จากการผจญภยัอนัสนุกสนานของเรือ่ง นอกเหนือจากสำานวน กล (และกลอน)  

ในการแต่งอย่างเหลอืร้าย คณุรกิได้ใส่สารซึง่ 'สำาคญัมาก' ไว้ด้วย

ในยามท่ีอะพอลโลมัวคิดถึงแต่ตัวเอง เขาได้พบกับคนที่ย่ืนมือเข้ามา 

ช่วยเขาโดยไม่ต้องคดิว่าจะได้อะไรตอบแทน

ในยามท่ีอะพอลโลมวัแต่บ่นบ้า วุ่นวายว่ึนวือกับการอยากจะกลบัสวรรค์ 

ไปเป็นเทพเหนือมนษุย์ กลุม่คนทีย่ื่นมอืเข้ามาช่วยเขากลับเป็นทัง้มนุษย์ก่ึงเทพ

หรอืกลุม่ท่ีเขามองเป็นเพียงมดปลวกหยามเหยียดว่าตำา่ต้อยในตอนแรก

ในยามที่อะพอลโลอยากเอาตัวรอด กลับมีคนท่ีพร้อมสละแม้แต่ชีวิต  

เพ่ือให้ 'คนส่วนใหญ่' มโีอกาสในการใช้ชวิีตต่อไป

จำกใจนักแปล



อะพอลโลค่อยๆ เปลี่ยนไปทีละนิด จนกระท่ังในตอนสุดท้าย ในเล่มนี้ 

อะพอลโลจึงมาถึงจุดไคลแมกซ์ที่...โอเค เราไม่สปอยล์ผู ้อ่าน! (55) แต่ 

หนังสือชุดนี้ 'มีอะไร' มากกว่าที่คิด ย่ิงถ้าอ่านระหว่างบรรทัดก็จะเห็นว่า 

คณุรกิพยายามเน้นว่าตอนนีห้มดยุคของ 'เทพเป็นใหญ่' 'พ่อรูด้ทีีสุ่ด' รวมไปถึง 

การแบ่งเส้นเรื่องเพศสภาพ ชาติกำาเนิด โชคชะตา หรือแม้แต่คนท่ีอะพอลโล 

มองว่าร้ายกาจและเกลยีดเขาโดยไร้เหตุผลมาตลอด สดุท้ายจรงิๆ แล้วก็มเีหตผุล 

ทีอ่ยู่เบือ้งหลงัการกระทำานัน้ๆ เหมอืนกัน

ความเข้าใจและพยายามเข้าใจกันและกัน เป็นบทเรียนสำาคัญท่ีสุด 

ทีอ่ะพอลโลเรยีนรู ้ และเราคดิว่าคณุรกิคงดใีจหากได้รู้ว่าคนท่ีชอบ ชืน่ชม และ

ตดิตามอ่านงานของคณุรกิมคีวามพยายามทีจ่ะทำาความเข้าใจเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน 

ไม่ว่าเขาเหล่านัน้จะมาจากจดุไหนในลำาดบัขัน้ทางสงัคมก็ตาม

และถ้าเราในฐานะของผูแ้ปลจะได้เป็นส่วนเลก็ๆ ในการถ่ายทอดเรือ่งราว 

ของอะพอลโลและผองเพ่ือนให้นักอ่านทกุคนได้รบัข้อความของคณุรกิ เราก็ยินดี

และถือเป็นเกียรติมากๆ ค่ะ

ต่อจากนี้คุณริกท่าทางจะพักจากงานเขียนพักหนึ่งเพราะไปทำาซีรี่ส  ์

เพอร์ซีย์ท่ีพวกเราก็จะติดตามกันด้วยใจระทึกเนอะ

ส่วนนักแปลคนนี้ก็คงทำางานของตัวเองอย่างสุดความสามารถเท่าที่ม ี

คนไว้ใจให้ทำาต่อไปค่ะ

ขอความบันเทิงจงสถิตกับทุกท่านค่ะ

ปัทมวรรณ 'โอ๊ต' บูรณมาตร์

DM

Twitter: @dmnbchs 

ป.ล. วิลกับนิโคอะ!! วิลกับนิโค!!!!!!!!!! เราจะเอาเรือ่งต่อของวิลกับนโิค!! 

555555



ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายเอ็นเธอร์บุ๊คส์ได้ที่

www.enter-books.com หรือ

www.facebook.com/enterbooks
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แด่เบคก้ี

ทุกการผจญภัยพาเรากลับบ้านมาหาคุณ
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ค�ำพยำกรณ์ทมิฬ

 คำาเค้นจากความจำา ถูกจุดยำ้าอัคคีเผา

เดือนดับลอยเด่นเข้า เหนือยอดเขาปีศาจดาย

จ้าวแห่งการกลายร่าง ภัยโถมถ่ังอันตราย

จวบร่างกระจัดจาย ทั่วท้ังสายไทเบอร์จม

 มุ่งสู่หรดี เทพสุรีย์จรจรัล

ผ่านวงกตสกรรจ์ สู่แดนอรัญร้อนวางวาย

เสาะหาตัวนายจ้าว แห่งม้าขาวระเร็วรัย

บิดคำาดึงลมหายใจ อักษรไขว้จำานรรจา

 นิเวศน์ทิศปัจฉิม เลสเตอร์หงิมจักต้องไป

บุตรีดีมิเทอร์ไซร้ ต้องหาใฝ่เหง้าอดีตกาล

เพียงหน่ึงกีบชี้แนว จักรู้แกวและรู้ทาง

ก้าวไปค่อยๆ หย่ัง ทับรอยรั้งเท้าศัตรู

 หากล่วงลุสู่สาม รู้ตลอด

ถึงท่ีไทเบอร์รอด อยู่ได้

เมื่อนั้นอะพอลโล จึงเริ่ม

ตะต่อละลีลาศ เริ่มไจฟว์เต้นกัน
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เวลาเดนิทางผ่านวอชงิตนั ดซี ี เราไม่ค่อยแปลกใจหรอก

ถ้าเหน็งใูนเสือ้ผ้ามนษุย์บ้างสกัสองสามตน แต่ตอนทีเ่ห็นงหูลามโบอาข้ึน

รถไฟขบวนเดยีวกับเราทีส่ถานียูเนยีนผมก็ยังแอบกังวลนดิๆ อยู่ดี

เจ้าอสุรกายตนนั้นสอดตัวอยู่ในชุดสูทนักธุรกิจผ้าไหมสีนำ้าเงิน 

พันลำาตัวยาวๆ ของมันเข้าไปในแขนเสื้อและขากางเกงจนดูคล้ายกับ 

แขนขาของมนษุย์ หัวสองหวัโผล่ออกมาจากคอเสือ้เชิต้เหมอืนกล้องส่อง

เหนอืผวินำา้ของเรอืดำานำา้ เขาเคลือ่นไหวได้อย่างราบรืน่จนน่าท่ึงเมือ่คิดถึงว่า

จรงิ  ๆแล้วเขาเหมอืนลกูโป่งรปูสตัว์ขนาดยักษ์ ก่อนท่ีจะเดนิไปนัง่ทีป่ลายสดุ

อกีด้านของตูร้ถไฟและหันหน้ามาทางเรา

ผูโ้ดยสารคนอ่ืนๆ พากันเมนิเขาหมด คงไม่ต้องสงสยัว่ามนตร์บงัตา

บดิมมุมองของพวกเขาไปทำาให้เห็นงเูป็นเพียงผูโ้ดยสารธรรมดาคนหน่ึง

เท่าน้ัน เจ้างูตนนัน้ไม่ได้มทีท่ีาคกุคามอะไร เขาไม่เหลอืบมามองพวกเรา

ด้วยซำ้า ถ้าผมไม่คิดมาก เขาก็อาจเป็นแค่อสุรกายท่ีทำางานจนเหนื่อย 

กำาลงัเดนิทางกลบับ้าน

1
เฮียหัวงูสองหัว

มามั่วน่ังรถไฟด้วยกัน

แถมเกือกเม็กเหม็นโพด
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แต่ผมก็ยังไม่สามารถคิดเหมาไปแบบนั้น

ผมกระซิบบอกเม็ก "ไม่อยากให้ตกใจนะ แต่..."

"จุ๊ๆ" เธอตอบ

เม็กจริงจังกับกฎของตู้รถไฟที่ห้ามใช้เสียงมากเลย ตั้งแต่เรา 

ข้ึนรถไฟมา เสยีงในตู้นีม้แีต่เสยีงเมก็ท่ีจปุากใส่ผมทกุครัง้ทีผ่มพูด จาม 

หรือกระแอมแค่นิดเดียว

"แต่มีอสุรกาย" ผมยืนกราน

เธอเงยหน้าขึ้นมาจากนิตยสารแอมแทร็กฉบับที่เขาแถมให้อ่าน

บนรถ เลิกคิ้วจนพ้นขอบแว่นตาแมวประดับเพชรปลอม ไหนล่ะ

ผมพยักพเยิดคางบุย้ใบ้ไปทางสิง่มชีวิีตตนน้ัน ตอนท่ีรถไฟเคลือ่นตวั

ออกจากสถานี หวัข้างซ้ายของเขาก็มองเหม่อออกไปนอกหน้าต่าง แลบล้ิน

สองแฉกตวัดเลยีเข้าไปในขวดนำา้ซึง่ลำาตวัรดัเอาไว้แทนการใช้มอืถือ

"นั่นแอมฟิสเบนา" ผมกระซิบก่อนจะเสริมข้อมูลที่หวังว่าจะเป็น

ประโยชน์ "งูทีม่หัีวทัง้สองด้านของตวั"

เม็กขมวดคิ้วแล้วยักไหล่ ผมว่าเธอคงกำาลังหมายความว่าก็ด ู

ไม่มพิีษมภัียอะไรน่ี แล้วเธอก็กลบัไปอ่านนิตยสารต่อ

ผมกลั้นความรู้สึกอยากเถียงเอาไว้ จริงๆ แล้วก็แค่เพราะผม 

ไม่อยากโดนจุ๊ๆ  ใส่อกีรอบแค่นัน้เอง

ผมไม่โทษเม็กหรอกท่ีอยากจะน่ังรถไฟไปเงียบๆ ช่วงสัปดาห ์

ที่ผ่านมาเราต้องบุกตะลุยผ่านฝูงเซนทอร์ป่าในแคนซัส เผชิญกับ 

กองผีโขมดหิวโหยที่หน้าส้อม...ส้อมจริงๆ ส้อมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

ในเมืองสปริงฟิลด์ รัฐมิสซูรี (ผมไม่ได้ถ่ายเซลฟี่มานะ) และหนีจาก 

คูด่ราคอน* เคนทักก้ีสนีำา้เงนิท่ีไล่ล่าพวกเรารอบเมอืงเชอร์ชลิล์ดาวน์สไป

* ดราคอน (Drakon) คอือสรุกายร่างคล้ายงยัูกษ์ตวัสเีหลอืงและเขยีว มแีผงคอ ดวงตาแบบสตัว์เลือ้ยคลาน  

และมกีรงเลบ็ขนาดมหึมา พ่นพิษได้
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หลายรอบ หลังจากที่เจอมาขนาดนั้น งูสองหัวในชุดสูทก็ดูไม่ใช่เรื่องท่ี 

น่าตกใจเท่าไหร่ เหน็อยูช่ดัๆ ว่าตอนน้ีเขาไม่ได้คดิจะก่อกวนพวกเรา

ผมเลยพยายามทำาตัวสบายๆ บ้าง

เม็กก้มหน้าก้มตาอ่านนิตยสาร หมกมุ่นกับบทความเก่ียวกับ 

การจดัสวนในเมอืงอย่างทีส่ดุ สหายตวัน้อยของผมสงูข้ึนมากในช่วงเวลา

หลายเดอืนท่ีรูจ้กักันมา แต่เธอก็ยังตัวเลก็พอท่ีจะยกรองเท้าผ้าใบหุม้ข้อ 

สแีดงขึน้มาพาดบนเก้าอีตั้วตรงข้ามได้สบายๆ แบบว่าสบายกับตัวเธอเอง

น่ะนะ ไม่ได้สบายต่อผมหรอืผูโ้ดยสารคนอ่ืนๆ เลย เมก็ไม่ได้เปลีย่นรองเท้า

มาตั้งแต่ตอนที่เราว่ิงหัวซุกหัวซุนกันในสนามประลองต่อสู้ และตอนน้ี 

มนัก็ทัง้ดเูหมอืนและส่งกลิน่เหมอืนตดูม้าชดัๆ

แต่อย่างน้อยเธอก็เปลี่ยนชุดผ้าขี้ริ้วสีเขียวออกและเปลี่ยนมาใส่

กางเกงยีนดอลลาร์เจเนอรัลกับเสื้อยืดยูนิคอร์น อิมเพอแรนท์! ที่ซื้อมา 

จากร้านขายของทีร่ะลกึในค่ายจปิูเตอร์แทน ผมทรงกะลาครอบของเธอ 

เร่ิมจะยาว แถมยังมผีืน่สวิแดงกำา่ขึน้เตม็คางจนเธอดไูม่เหมอืนเดก็อนุบาล

แล้ว เธอเกือบจะดูสมอายุของตัวเอง เด็กเกรดหกที่กำาลังจะย่างเข้าสู ่

วงจรนรกท่ีเรยีกกันว่าวัยรุน่

ผมไม่ได้พูดสิง่ทีส่งัเกตออกไปให้เมก็ฟังหรอกนะ สาเหตหุน่ึงก็คอื

ผมมีเรื่องสิวๆ ของตัวเองต้องกังวลอยู่แล้ว และอีกสาเหตุหน่ึงก็เพราะ 

เธอมีฐานะเป็นเจ้านายของผม เม็กสามารถสั่งให้ผมกระโดดออกจาก

หน้าต่างรถไฟไปเลยได้ แล้วผมก็จำาเป็นต้องเชือ่ฟังคำาสัง่ของเธอด้วย

รถไฟแล่นเข้าสูย่่านชานเมอืงวอชงิตัน แสงอาทติย์ยามบ่ายเลด็ลอด

ระหว่างช่วงตึกเป็นระยะๆ เหมอืนแสงไฟจากเครือ่งฉายหนังโบราณ นีเ่ป็น

ช่วงเวลาดีๆ ของวัน เป็นจงัหวะท่ีเทพแห่งตะวันควรจะกำาลังเร่ิมเก็บงาน 

และมุง่หน้าพาราชรถตะวนักลบัไปจอดทีค่อกเดมิก่อนจะพักผ่อนทีป่ราสาท
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ของตัวเองกับเนคทาร์สักแก้ว นิมฟ์ที่คอยพะเน้าพะนอสักสิบย่ีสิบคน  

แถมยังมรีายการ เทพีทีแ่ท้แห่งโอลมิปัส ให้ดไูปยาวๆ อกี

แต่ผมก็ทำาแบบนั้นไม่ได้ ผมได้แค่นั่งบนเก้าอ้ีเอ๊ียดอ๊าดบนรถไฟ 

สายแอมแทรก็และดรูองเท้าเหมน็โฉ่ของเมก็ไปยาวๆ

ทีอ่กีด้านของตูร้ถไฟ เจ้าแอมฟิสเบนาตนน้ันยังไม่ได้ทำาตวัคกุคาม

อะไรเรา...นอกเสยีจากจะมองว่าการท่ีมนักำาลงัด่ืมนำา้จากขวดพลาสตกิ

นำากลบัมาใช้ซำา้ไม่ได้เป็นการกระทำาทีคุ่กคามน่ะนะ

แต่ถ้าอย่างน้ันทำาไมผมยังขนลุกขนพองไม่หายล่ะ

ผมปรบัจงัหวะการหายใจให้เป็นปกติไม่ได้ รูสึ้กอย่างกับโดนกักไว้

บนท่ีนัง่ข้างหน้าต่างตรงนี้

ผมอาจจะแค่กังวลถึงเรือ่งท่ีรอเราอยู่ทีน่วิยอร์กก็ได้มัง้ หลงัจากที ่

อยู่ในร่างมนุษย์สุดสมเพชนี้มาได้หกเดือน ในที่สุดผมก็กำาลังจะเข้าสู ่

ช่วงสดุท้ายของท้ายสดุแล้ว

เม็กกับผมบุกตะลุยข้ามไปอีกฝั่งของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ก่อนที่จะย้อนกลับมา เราปลดปล่อยเทพพยากรณ์โบราณหลายองค์ 

เอาชนะกองทัพอสุรกายครั้งแล้วครั้งเล่า แล้วก็ต้องทนทรมานกับ 

ความสยดสยองในระบบขนส่งสาธารณะของประเทศอเมรกิา และในทีส่ดุ 

แม้จะเกิดเรื่องเศร้ามากมาย แต่เราก็เอาชนะคอมโมดัสและคาลิกูลา

จักรพรรดิชั่วสองคนแห่งไทรอัมวิเรตไปได้ที่ค่ายจูปิเตอร์

แต่เรายังไปไม่ถึงส่วนท่ีเลวร้ายท่ีสุด

เรากำาลังมุง่หน้ากลับไป ณ จุดแรกเริ่มของปัญหาทุกอย่าง  

เมอืงแมนฮตัตนั ฐานทพัของเนโร คลอดิอสุ ซซีาร์ พ่อเล้ียงใจร้ายของเมก็ 

และนักไวโอลนิทีผ่มเกลยีดทีส่ดุในโลก ต่อให้พวกเราหาทางเอาชนะเขาได้ 

ก็ยังมีภัยคุกคามซึ่งทรงพลังย่ิงกว่าน้ันหลบรออยู่ในฉากหลัง ไพธอน  
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ศตัรคููอ่าฆาตของผมทีเ่ข้ามายึดวิหารเทพพยากรณ์แห่งเดลฟีอย่างกับว่า 

ท่ีนัน่เปิดเป็นแอร์บเีอน็บ*ี ราคาถูก

ในอีกไม่ก่ีวันต่อจากนี้ผมมีทางเลือกแค่สองทาง นั่นคือเอาชนะ 

ศัตรูเหล่าน้ีและกลับไปเป็นเทพอะพอลโลอีกครั้ง (ถ้าซุส พ่อของผม 

จะยอมน่ะนะ) หรือไม่งั้นก็ต้องตายระหว่างที่พยายามทำาอยู่น่ันแหละ  

ช่วงชวิีตของผมในฐานะของเลสเตอร์ พาพาโดพูลอสกำาลงัจะจบลงแล้ว

ก็ไม่น่าแปลกใจแล้วมั้งว่าทำาไมผมถึงได้ร้อนรนขนาดน้ี...

ผมพยายามเพ่งสตไิปท่ีแสงตะวันตกดนิอนัแสนงดงาม พยายาม 

ไม่หมกมุน่กบัรายการสิง่ทีต้่องทำาอันแสนจะเป็นไปไม่ได้หรอืเจ้างสูองหวั

ท่ีนัง่อยู่ตรงแถวทีส่บิหก

ผมนั่งไปฟิลาเดลเฟียโดยยังไม่ได้สติแตกไปเสียก่อน แต่ขณะท่ี

รถไฟออกจากสถานีเธอร์ทีธ์สตรีต ผมก็คิดออกชัดๆ อยู่สองเรื่อง  

1) เจ้าแอมฟิสเบนายังไม่ลงจากรถไฟ และ 2) เรดาร์จบัอนัตรายของผม 

แจ้งเตอืนแรงย่ิงกว่าเก่าเสยีอกี

ผมรูส้กึเหมอืนโดนจบัตาด ู รูส้กึตะครัน่ตะครอเหมอืนมมีดไต่อยู่ใน 

รขูมุขนไม่ต่างกับเวลาทีเ่ล่นซ่อนแอบในป่ากับอาร์เทมสีและเหล่าพราน 

ตอนทีพ่วกเธอเตรยีมจะกระโดดออกมาจากพุ่มไม้แล้วยิงธนใูส่ผมเตม็ร่าง 

นัน่เป็นสมยัทีผ่มกับน้องสาวยังเป็นเทพวัยเยาว์และยังสนกุกับความบนัเทงิ

เรยีบง่ายแบบนัน้น่ะนะ

ผมลองเสีย่งมองเจ้าแอมฟิสเบนาแล้วก็ต้องตกใจกางเกงยีนแทบหลุด 

ตอนน้ีเจ้าอสุรกายตนน้ันหันมามองผมแล้ว ดวงตาสีเหลืองทั้งสี่ดวง 

ของมนัจบันิง่ไม่กะพรบิและ...ผมคดิไปเองรเึปล่าว่าตาท้ังส่ีนัน้เรืองแสงได้ 
* แอร์บีเอ็นบี (AirBNB) คือบริการจองท่ีพักออนไลน์ซึ่งให้ผู้เข้าพักจองที่พักจากเจ้าของบ้านได้โดยตรง  

หลายครั้งจะรวมบริการอาหารเช้าด้วย จึงเป็นท่ีมาของ 'BNB' (Bed and Breakfast) หรือเตียงและ 

อาหารเช้า
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โอ๊ย ไม่ดีๆ  ตาเรอืงแสงไม่เคยเป็นสิง่ทีด่เีลย

"ขอฉันออกไปหน่อย" ผมบอกเม็ก

"จุ๊ๆ"

"แต่เจ้าตัวน้ันน่ะ ฉันอยากเข้าไปดู ตาเขาเรืองแสงแล้ว!"

เม็กหรี่ตามองคุณงู "เปล่าซะหน่อย มันแค่วาววับ แถมเขาก็แค่ 

นัง่ตรงนัน้เฉยๆ"

"เขาน่ังเฉยๆ อย่างไม่น่าไว้วางใจ!"

ผู้โดยสารด้านหลังของเรากระซิบ "จุ๊ๆ"

เม็กเลิกคิ้วใส่ผม บอกแล้วมั้ยล่ะ

ผมชี้ไปยังทางเดินกลางขบวนรถก่อนจะทำาปากบุ่ยใส่เม็ก

เธอกลอกตา ยกตัวข้ึนจากท่าท่ีเหมอืนน่ังบนเปลญวนก่อนจะยอมให้

ผมข้ามออกมา "อย่าหาเรือ่งเขาก่อนล่ะ" เธอสัง่

เย่ียม แบบน้ีผมก็ต้องรอให้เจ้าอสุรกายตนน้ันเล่นงานก่อนถึงจะ

ป้องกันตวัเองได้

ผมยืนอยู่กลางทางเดนิ รอให้เลอืดไหลเวียนตามขาทีช่าดกิเสยีก่อน 

ใครก็ตามทีเ่ป็นคนคิดประดิษฐ์ระบบไหลเวียนโลหิตของมนษุย์ทำางานได้ชุย่

ชะมดั

แอมฟิสเบนาตนนั้นยังไม่ขยับเลยสักนิด ตาทุกดวงของเขายังคง 

จ้องอยู่ทีผ่มอย่างกับเขาตกอยู่ในภวังค์อะไรสกัอย่าง ไม่แน่เขาอาจกำาลงั

สะสมพละกำาลงัเพ่ือจะได้โจมตอีย่างรนุแรง...พวกแอมฟิสเบนาทำาแบบนัน้

กันมัย้นะ

ผมพยายามค้นความทรงจำาตัวเองหาข้อมลูเก่ียวกับเจ้าสตัว์พิสดาร

ชนิดนี้ แต่ก็แทบนึกอะไรไม่ออกเลย พลินี นักเขียนสมัยโรมันอ้างว่า 

ถ้าจบัลกูแอมฟิสเบนาเป็นๆ มาพันรอบคอได้จะทำาให้ตัง้ครรภ์ได้ปลอดภัย
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ตลอดรอดฝั่ง (นี่ไม่ช่วยเลย) การเอาคราบของมันมาสวมใส่อาจทำาให้ 

เรามเีสน่ห์ดงึดดูคูม่ากขึน้ (อมื ก็ยังไม่ช่วยอยู่ด)ี มนัพ่นพิษออกจากหวัได้ 

อ่าฮะ! น่ีแหละใช่เลย เจ้าอสรุกายตนน้ันกำาลงัเตรียมตวัพ่นอ้วกพิษจาก

ปากคู่มาจนสดุคันรถแน่ๆ!

แล้วจะทำายังไงดี...

ถึงผมจะระเบิดพลังและทักษะขั้นเทพข้ึนมาใช้ได้เป็นระยะๆ แต ่

ผมกไ็ม่สามารถหวงัพ่ึงมนัได้ทกุครัง้ทีจ่ำาเป็น เวลาส่วนใหญ่แล้วผมก็ยังเป็น

เดก็หนุม่วยัรุน่อายุสบิเจด็ปีทีน่่าสมเพชอยู่ดี

ผมจะหยิบคันธนูและลูกศรจากที่เก็บของเหนือศีรษะก็ได้ ถ้าม ี

อาวุธในมือหน่อยคงจะดี แต่ก็อีกน่ันแหละ นั่นจะเป็นการแผ่รังส ี

ความเป็นศัตรูของผมให้อีกฝั่งได้รู้ เม็กอาจจะดุผมท่ีทำาอะไรเกินเหตุ 

(ขอโทษนะเมก็ แต่ตาสีด่วงน้ันเรอืงแสงจรงิๆ ไม่ได้แค่วาววบัเฉยๆ)

ถ้าเพียงแต่ผมมอีาวธุเลก็ๆ สกัชิน้ ดาบสัน้ หรอืกรชิสกัเล่มท่ีซ่อนอยู่ 

ใต้เสือ้เชิต้ ขอผมเป็นเทพแห่งกรชิหน่อยก็ไม่ได้เนอะ

ผมตดัสนิใจเดินไปตามทางเดินราวกับแค่กำาลงัจะเดนิไปห้องนำา้ ถ้า

เจ้าแอมฟิสเบนาตนน้ันเข้าโจมต ีผมจะกรีด๊ หวังว่าเมก็จะยอมวางนิตยสาร

ในมอืได้นานพอทีจ่ะมาช่วยผม อย่างน้อยผมก็จะบบีให้เกิดการเผชญิหน้า 

ที่ไม่ช้าก็เร็วต้องเกิดอยู่แล้ว แต่ถ้าเจ้างูตนนั้นไม่ขยับ เอ่อ เขาอาจจะ 

ไร้พิษสงจรงิๆ ก็ได้ ถ้าอย่างน้ันผมก็จะไปเข้าห้องนำา้จรงิๆ เพราะมนัก็ปวด 

อยู่แหละ

ผมเดินสะดุดขายาวเก้งก้างของตัวเองซึ่งน่ันก็ไม่ได้ทำาให้ผม 

ดเูหมอืน 'เดนิเฉยๆ' อย่างทีต่ัง้ใจไว้เท่าไหร่ ผมคดิจะผิวปากเพลงสบายๆ  

แต่กน็กึขึน้มาได้อกีว่านีม่นัรถไฟคนัทีห้่ามใช้เสยีง

อกีสีแ่ถวจะไปถึงเจ้าอสรุกายตนน้ัน หัวใจของผมเต้นระสำา่ ดวงตา 
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สี่ดวงนั้นเรืองแสงจริงๆ แล้วก็จับอยู่ที่ตัวผมไม่วางตาจริงๆ เจ้างูตนนั้น 

นัง่นิง่จนผดิปกต ิต่อให้มนัจะเป็นสตัว์เลือ้ยคลานเลอืดเย็นก็ยังผดิปกติ

อีกสองแถวจะถึงแล้ว ขากรรไกรสั่นกระทบกันกึกๆ กับใบหน้า 

เหงือ่แตกพลัก่คงไม่ช่วยให้ผมดสูบาย  ๆได้เท่าใด ชดุสทูของเจ้าแอมฟิสเบนา

ดเูป็นของราคาแพงและตัดเย็บมาอย่างดี การทีเ่ขาเป็นงยัูกษ์อาจทำาให้ 

ไม่สามารถใส่เสื้อผ้าท่ีซื้อจากร้านทั่วไปได้ เกล็ดสีนำ้าตาลกับเหลือง 

ลายข้าวหลามตดัแวววามก็ดไูม่เหมอืนข้อมลูทีใ่ส่ลงไปในแอพฯ หาคูแ่ล้ว

จะเร้าใจ นอกจากว่าจะอยากหาแฟนเป็นงหูลามน่ะนะ

ตอนท่ีเจ้าแอมฟิสเบนาตนนั้นเคลื่อนไหวจริงๆ ผมก็นึกว่า 

ผมเตรียมใจพร้อมแล้วเชียว

แต่ผมคดิผดิ เจ้าอสรุกายตนนัน้โผเข้ามาอย่างเรว็จนไม่น่าเชือ่ มนั 

ใช้แขนซ้ายปลอมทำาบ่วงมดัมอืข้างหนึง่ของผมเอาไว้ ผมตกใจจนตะโกน 

ไม่ออกด้วยซำา้ ถ้ามนัคดิจะฆ่าผม ผมก็คงตายไปแล้ว

แต่มันกลับแค่จับแน่นขึ้น หยุดผมไว้ตรงนั้นและรัดตัวผมไว้ 

อย่างกับมันกำาลังจะจมนำ้า

มันพูดด้วยเสียงฟ่อพร้อมกันทั้งสองหัวซึ่งฟังแล้วสะท้านไปจนถึง

กระดกูสนัหลงั

บุตรแห่งฮาเดส สหายมาดโก้

แห่งนักว่ิงถ�้าทรงพลัง

จักเผยแสดงความลับ เจาะทางผ่านโผ

ลึกล�้าสู่แท่นบัลลังก์

อาศัยคนของเนโร นับแต่บัดน้ี

ทุกชีวีล้วนต้องฝากฝัง
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ไวพอๆ กับตอนที่มันพุ่งเข้ามาจับผม มันปล่อยผมไป กล้ามเน้ือ 

ทัว่ร่างของมนัผ่อนลงอย่างกับค่อยๆ ระเหิดเหีย่วไปเฉยๆ มนัน่ังตวัตรงข้ึน 

ยืดคอข้ึนมาจนกระทั่งเกือบจะประจันหน้ากับผม แสงเรืองหายไปจาก

ดวงตาท้ังหมดแล้ว

"ฉันมาทำาอะไร..." หัวข้างซ้ายหันมองหัวข้างขวา "ได้ไง..."

หวัข้างขวาก็เหมอืนจะงงงนัพอกัน มนัหนัมามองผม "คณุเป็น...? 

เดีย๋วนะ น่ีพลาดสถานีบลัตมิอร์ไปแล้วเหรอ เมยีผมต้องฆ่าผมตายแน่!"

ผมยังช็อกเกินกว่าท่ีจะตอบอะไรได้

กลอนท่ีมันเอ่ยออกมา...ผมฟังจากสัมผัสคล้องจองก็รู้ว่ามันคือ

กลอนอะไร เจ้าแอมฟิสเบนาเพ่ิงเอ่ยคำาพยากรณ์ออกมา ผมเพ่ิงคดิได้ว่า

อสุรกายตนน้ีอาจจะเป็นผู้โดยสารธรรมดาทั่วไปที่แค่โดนสิงอยู่ โดน 

เทพีแห่งโชคชะตายืมร่าง เพราะว่า...แน่สนิะ เขาเป็นงู งเูป็นสตัว์ท่ีใช้เป็น

ตวักลางสือ่ปัญญาของโลกมาต้ังแต่สมยัโบราณแล้ว เพราะมนัอาศยัอยู่

ใต้ดนิ งยัูกษ์จะสามารถรบัสารคำาพยากรณ์ได้ดเีป็นพิเศษ

ผมไม่แน่ใจว่าควรทำาอะไรต่อด ีผมต้องขอโทษท่ีทำาให้เขาต้องลำาบาก

ไหม หรอืต้องให้ทิปรเึปล่า แล้วถ้าเขาไม่ใช่ภัยร้ายทีท่ำาให้เรดาร์อนัตราย

ของผมส่งคำาเตอืน ง้ันภัยมาจากไหน

แต่ผมก็ไม่ต้องเริ่มบทสนทนาแสนกระอักกระอ่วนนั้นเหมือนกับ 

ทีเ่จ้าแอมฟิสเบนาไม่ต้องตายด้วยนำา้มอืเมยีตวัเองเมือ่ลกูดอกจากหน้าไม้

สองดอกพุ่งข้ามคนัรถมาฆ่ามนัแทน ลกูดอกสองดอกนัน้ตอกคอของเจ้าง ู

น่าสงสารตดิกับผนังท้ายรถไปเลย

ผมร้องเสยีงหลง ผูโ้ดยสารท่ีนัง่แถวน้ันหนัมา "จุ๊ๆ " ใส่ผมกันเป็นแถบ

แอมฟิสเบนาสลายร่างกลายเป็นฝุ่นสีเหลือง ไม่เหลือซากอะไร

นอกจากชุดสูทที่ตัดเย็บอย่างเน้ียบ
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ผมค่อยๆ ยกมือขึ้นท้ังสองข้างแล้วหันหลังกลับไปช้าๆ อย่างกับ 

กำาลงัหมุนตวัอยู่บนกับระเบดิ ใจหน่ึงก็นึกว่าจะมลีกูดอกหน้าไม้อกีดอก 

พุ่งเข้ามาปักอกผม ผมไม่มทีางหลบการโจมตจีากคนท่ียิงแม่นขนาดนัน้ 

ได้หรอก อย่างมากผมก็ทำาได้แค่ทำาตวัไม่มพิีษมภียักับใคร และเร่ืองน้ัน 

ผมก็เก่งน่าดู

ร่างใหญ่สองร่างยืนอยู่ท่ีสุดทางอีกด้านของขบวนรถ ดูก็รู ้ว่า 

หน่ึงในนั้นเป็นทหารเจอร์มานีจากเคราและผมยุ่งๆ ที่ร้อยลูกปัดไว้  

เกราะหนงั ปลอกแขน กับเกราะอกทีตี่จากทองจกัรพรรด ิผมไม่รู้จกัเขา

เป็นการส่วนตวั แต่ช่วงหลงันีผ้มเจอคนพันธ์ุเขาเยอะมากจนไม่ต้องสงสยัว่า

เขารบัใช้ใคร คนของเนโรเจอพวกเราแล้ว

เม็กยังคงน่ังอยู่ เธอชักดาบโค้งทองคู่ข้ึนมาถือไว้ในมือแล้ว แต ่

เจ้าเจอร์มานีน่ันก็พาดคมดาบยาวสองคมไว้ที่คอของเธอ เหมือนจะ

สนบัสนนุให้เธอนัง่อยู่กับท่ีมากกว่า

สหายที่มากับเขาคือคนที่ยิงหน้าไม้ เธอสูงกว่าและตัวใหญ่กว่า 

เจ้าเจอร์มานีคนน้ันเสียอีก เธอใส่เครื่องแบบเจ้าหน้าที่รถไฟแอมแทร็ก 

ทีดู่ไม่น่าจะตบตาใครได้เลย เว้นแต่...เอ่อ ก็เหมอืนจะตบตามนษุย์ทุกคน 

บนรถไฟขบวนนัน้ได้เพราะไม่มใีครหนัไปสนใจผูม้าใหม่ท้ังสองแม้แต่น้อย 

ใต้หมวกเจ้าหน้าท่ีรถไฟนัน้เธอไถผมข้างจนเกรยีนขาว แต่ปล่อยตรงกลาง

ให้ยาวและถักเป็นเปียลงมาเลยบ่า เสื้อแขนสั้นที่เธอสวมอยู่นั้นรัดติ้ว 

กับบ่าลำ่าจนผมนึกว่าอินทรธนูกับป้ายชื่อจะกระเด็นหลุดผึงไปเสียแล้ว 

แขนของเธอมรีอยสกัวนพันกันอยู่ และรอบคอมห่ีวงทองหนาประดบัไว้ 

ห่วงทอร์ก

ผมไม่ได้เหน็ของแบบนัน้มาเป็นชาติแล้ว ผูห้ญิงคนน้ีเป็นพวกกอล! 

เมือ่รูก็้ทำาให้ท้องไส้ของผมป่ันป่วนไปหมด ในสมยัสาธารณรฐัโรมนัโบราณ 



Rick Riordan 21

พวกกอลน่ากลวักว่าพวกเจอร์มานเีสยีอกี

เธอหยิบลูกดอกมาข้ึนไว้กับหน้าไม้คู่พร้อมกับเล็งมาท่ีหัวของผม 

แล้ว ทีเ่ขม็ขดัของเธอยังมอีาวุธอืน่ๆ ห้อยอยู่อีกมากมาย ดาบแกลเดยีส 

ตุม้กระบอง และกรชิอกีเล่มหน่ึง โห แหงส ิอย่างเธอก็ต้องมกีรชิอยู่แล้ว

สายตาของเธอยังจ้องอยู่ท่ีผมตอนท่ีเธอพยักพเยิดคางเข้าหาตัว 

สัญญาณสากลที่บอกว่ามานี่ ไม่งั้นแม่ยิง

ผมคำานวณความเป็นไปได้ที่จะพุ่งตัวไปและเล่นงานศัตรูให้จบ 

ก่อนท่ีพวกน้ันจะฆ่าเม็กกับผม พบว่าโบ๋เบ๋ ไม่มีสิทธ์ิเลย ส่วนความ 

เป็นไปได้ที่ผมจะวิ่งไปหมอบหลังเก้าอี้ด้วยความกลัวขณะที่เม็กจัดการ 

ท้ังสองคน? น่ันค่อยดีขึน้มาหน่อย แต่ก็ยังไม่สวยหรเูหมอืนกัน

ผมค่อยๆ เดนิไปตามทางเดนิท้ังท่ีเข่าอ่อนแทบทรดุ ผูโ้ดยสารมนษุย์

ท้ังหลายขมวดค้ิวไม่พอใจตลอดทาง เท่าทีผ่มพอจะเข้าใจ พวกนัน้คงคดิว่า

เสียงกรี๊ดของผมเป็นเสียงรบกวนอันแสนจะไม่ควรเกิดขึ้นในรถคันที ่

ห้ามใช้เสียง และตอนน้ีเจ้าหน้าท่ีจึงต้องมาเรียกผมออกไป ส่วนการที ่

เจ้าหน้าท่ีถือหน้าไม้และเพ่ิงฆ่าผูโ้ดยสารงสูองหัวตายคาท่ีกลบัเป็นสิง่ท่ี

พวกนัน้ไม่คดิจะรบัรูเ้ลย

ผมเดนิไปจนถึงแถวของตวัเองก่อนจะเหลือบมองเมก็ ใจหนึง่ก็มอง

เพ่ือให้แน่ใจว่าเธอปลอดภัย อีกใจก็มองเพราะผมสงสัยว่าทำาไมเธอ 

ถึงไม่เล่นงานสองคนนั้น ปกติแล้วแค่โดนเอาดาบจ่อคอไม่ทำาให้เม็ก 

หมดกำาลงัใจไปได้หรอกนะ

แต่เพ่ือนตัวน้อยของผมเอาแต่มองสาวชาวกอลคนนัน้ด้วยความชอ็ก 

"ลกุูเซลวาเหรอ"

สาวคนน้ันพยักหน้าน้อยๆ ซึ่งน่ันก็ทำาให้ผมได้รู ้ข ้อเท็จจริง 

อนัน่าสยองสองเรือ่ง เรือ่งแรก เมก็รูจ้กัเธอ เรือ่งทีส่อง เธอชือ่ลูกุเซลวา 
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ตอนท่ีเธอหันมองเม็กนั้นความดุดันในสายตาดูจะอ่อนโยนลงเล็กน้อย 

เปลีย่นจาก ฉนัจะฆ่าทกุคนซะเด๋ียวนี ้ เป็น ฉนัก�าลังจะฆ่าทุกคนเรว็ๆ น้ี

แหละ

"ใช่ ต้นกล้าน้อย" กอลผูน้ัน้ตอบ "ทนีีก็้เก็บอาวธุไปซะก่อนทีกุ่นเธอร์ 

จะตัดหวัเธอ"



Rick Riordan 23

ศัตรูคนท่ีถือดาบอยู่ดูดีใจมาก "ตัดหัวเลยเหรอ"

ชือ่ 'กุนเธอร์' ของเขาพิมพ์อยู่บนป้ายชือ่แอมแทร็กทีต่ดิไว้บนเกราะ 

อกีชัน้ นัน่เป็นความพยายามปลอมตัวสดุๆ แล้วของเขาเลย

"อย่าเพ่ิง" ลูกุเซลวามองเราท้ังสองคนไม่วางตา "อย่างท่ีเห็นนะ  

กุนเธอร์ชอบตัดหัวคนมาก เพราะงั้นก็ทำาตัวดีๆ ตามฉันมา..."

"ลู" เม็กพูด "ทำาไมกัน"

ถ้าพูดถึงการสือ่ความเสยีใจ เสยีงของเมก็ก็เป็นเหมอืนเครือ่งดนตรี 

ที่ปรับไว้อย่างดีเลยทีเดียว ผมเคยได้ยินเสียงตอนท่ีเธออาลัยการตาย 

ของเหล่าสหาย ผมได้ยินเธอบรรยายถึงการตายของพ่อ ผมได้ยินเสียงเธอ

คำารามแค้นต่อเนโร พ่อบุญธรรมของเธอซึ่งเป็นคนท่ีฆ่าพ่อแท้ๆ และ 

ป่ันหัวเธอด้วยการบบีค้ันทำาร้ายจติใจซำา้ๆ อยู่นานหลายปี

แต่ตอนที่เธอพูดกับลูกุเซลวา เสียงของเม็กเหมือนเล่นอยู่บน 

บันไดเสียงใหม่โดยสิ้นเชิง เสียงของเธอฟังแล้วเหมือนการท่ีเพ่ือนสนิท 

ท่ีสุดในชีวิตเพ่ิงดึงแขนขาตุ๊กตาตัวโปรดของเธอทิ้งโดยไม่มีเหตุผลและ 

2
ของหวานเป็นมื้อค�่า?

เลสเตอร์สุดเปร้ียวไม่กล้าแตะ

ปวดฉี่ละ เดี๋ยวมา
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ไม่มีการเตือนใดๆ ก่อน เสียงน้ีฟังดูช่างเจ็บปวด สับสน ไม่อยากเชื่อ  

อย่างกับว่าในช่วงชวิีตสัน้ๆ ทีเ่ตม็ไปด้วยการถูกหยามให้อายนัน้ นีเ่ป็น 

การหยามแบบเดยีวทีเ่ธอไม่นกึว่าจะต้องพบเจอ

ลูกัดฟันแน่นข้ึน เส้นเลือดท่ีขมับของเธอปูดโปน ผมดูไม่ออกว่า 

เธอกำาลงัโกรธ รูส้กึผดิ หรอืน่ันเป็นการแสดงให้เหน็ด้านท่ีอบอุน่เป็นกันเอง

แล้วกันแน่

"จำาคำาสอนของฉันเรื่องหน้าที่ของเราได้ไหม ต้นกล้าน้อย"

เม็กกลืนก้อนสะอื้นลงคอ

"จำาได้ไหม" ลูพูดยำ้า เสียงเข้มขึ้น

"ได้" เม็กกระซิบ

"ง้ันก็เก็บข้าวของแล้วตามฉนัมา" ลผูลกัดาบของกุนเธอร์ให้พ้นจาก 

คอของเมก็

นายตัวโตบ่นพึมพำา "ฮึ่ม" ซึ่งผมก็เดาว่าคงเป็นภาษาเจอร์มานี

แทนคำาว่าน่ีไม่เคยได้สนุกกับเขาหรอก

ทั้งที่ยังดูเหวอ แต่เม็กก็ลุกขึ้นเปิดที่เก็บของเหนือศีรษะ ผม 

ไม่เข้าใจว่าทำาไมเธอถึงทำาตามคำาสัง่ของลกุูเซลวาอย่างง่ายดายไม่หอืไม่ออื

ขนาดนัน้ เราเคยสูกั้บศัตรทูีน่่าจะเอาชนะได้ยากกว่านีม้าแล้ว กอลคนนี้

เป็นใครกันแน่

"เอางั้นเหรอ" ผมกระซิบตอนท่ีเม็กส่งเป้มาให้ผม "เราจะยอมแพ ้

เลยเหรอ"

"เลสเตอร์" เม็กพึมพำา "ทำาตามที่ฉันบอกเถอะ"

ผมสะพายเป้ คันธนู และกระบอกลูกศรขึ้นบ่า เม็กหยิบเข็มขัด 

ทำาสวนขึน้มาคาด ลกัูบกุนเธอร์ดจูะไม่ได้กังวลอะไรทีต่อนน้ีผมหยิบธน ู

มาถือเป็นอาวธุและเม็กก็มีเมลด็พันธ์ุโบราณทีใ่ช้ได้เหลือเฟือ ขณะทีเ่รา
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หยิบของเหล่าผูโ้ดยสารมนุษย์ปกตพิากนัแสดงความรำาคาญด้วยสายตา 

แต่อย่างน้อยก็ไม่มใีคร 'จุ๊ๆ ' ใส่เราอีก อาจเพราะไม่อยากทำาให้เจ้าหน้าท่ี

สองคนท่ีมาพาตวัเราออกไปโกรธก็ได้มัง้

"ทางนี้" ลูใช้หน้าไม้ชี้ไปยังทางออกด้านหลัง "คนอื่นๆ รออยู่"

คนอื่นๆ?

ผมไม่อยากเจอตวัอะไรแบบกอลหรอืกุนเธอร์เพ่ิมแล้วนะ แต่เมก็ 

ก็เดินตามลูผ่านประตูเพล็กซิกลาสไปอย่างเชื่องๆ ผมเดินต่อจากเธอ  

กุนเธอร์ที่หายใจรดต้นคอผมปิดท้าย อาจกำาลังคิดอยู่ว่าหัวกับร่างกาย 

ของผมมนัแยกออกจากกันได้ง่ายแค่ไหน

ระหว่างตู้รถไฟแต่ละตู้มจีดุเชือ่มเป็นทางเดนิย้วยเสยีงโฉ่งฉ่างทีม่ี

ประตูอตัโนมติัก้ันอยู่ท้ังสองปลาย มมุหนึง่มห้ีองสขุาขนาดกะทัดรดัซกุไว้

และมปีระตเูปิดสูด้่านนอกทัง้ทางซ้ายและขวา ผมคดิจะกระโดดออกจาก

ทางออกใดทางออกหนึง่แล้วหวังว่าจะโชคดี แต่ผมกลวัว่าการ 'โชคด'ี น้ัน 

จะกลายเป็นการโชคดีได้ตายก่อนเพราะตกกระแทกกับพ้ืน ข้างนอก 

มดืสนิท ฟังจากเสยีงของแผ่นเหลก็ทีเ่สยีดสกีนัอยู่ใต้เท้าผมแล้ว ผมเดาว่า

รถไฟขบวนน้ีกำาลงัว่ิงด้วยความเรว็เกินร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อชัว่โมง

ผมมองผ่านประตูเพล็กซิกลาสสุดปลายทางเดินอีกด้านไปเห็น 

ตูเ้สบยีงซึง่ประกอบไปด้วยเคาน์เตอร์ขายอาหารชดืๆ ทีน่ัง่แถวหน่ึง และ 

ชายร่างใหญ่นั่งทอดหุ่ยกันอยู่อีกครึ่งโหล พวกเจอร์มานีอีกแล้ว เข้าไป 

ในน้ันไม่มีทางจะจบได้สวยแน่ๆ ถ้าเม็กกับผมจะหนีก็ต้องฉวยโอกาส 

ตอนน้ีแหละ

แต่ก่อนท่ีผมจะทันได้เริม่ต่อสูแ้บบหลงัชนฝาอะไร ลกุูเซลวากลบั

ชะงักกะทนัหันก่อนจะเดนิไปถึงประตตูู้เสบยีง เธอหันมามองเรา

"กุนเธอร์" เธอสัง่ "ไปตรวจในห้องนำา้ว่ามศีตัรูแทรกซมึอยู่รึเปล่า"
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คำาสั่งนี้ทำาให้กุนเธอร์สับสนเหมือนผมเลยแหละ ไม่ว่าจะสับสน

เพราะเขามองหาเหตุผลท่ีลูสั่งอย่างน้ันไม่เจอ หรือไม่เขาก็ไม่รู้ว่าศัตรู

แทรกซมึแปลว่าอะไรกันแน่

ผมเริ่มสงสัยละว่าทำาไมลูกุเซลวาถึงทำาตัววิตกจริตขนาดน้ี เธอ 

กลัวว่าเราจะแอบเรียกมนุษย์กึ่งเทพทั้งกองมาหลบอยู่ในห้องส้วมเหรอ 

หรอืเธอมปีระสบการณ์แบบเดยีวกับผมทีเ่คยเปิดเข้าไปจ๊ะเอ๋กับไซคลอปส์

ทีน่ั่งบลัลงัก์คอห่านอยู่จนทำาให้ไม่ไว้ใจห้องนำา้สาธารณะแล้ว

จ้องตากันอยู่ครู่หนึ่งกุนเธอร์ก็พึมพำาว่า "ฮึ่ม" แล้วทำาตามคำาสั่ง

ทันทีท่ีเขาโผล่หัวเข้าไปในส้วม ลู (ลูจริงๆ ไม่ใช่ 'loo' ที่แปลว่า  

'ส้วม') ก็หนัมาจ้องหน้าพวกเราเขมง็ "เข้าอุโมงค์ลอดไปสูนิ่วยอร์กเมือ่ไหร่" 

เธอบอก "พวกเธอท้ังสองคนต้องขอเข้าห้องนำา้"

ผมได้รบัคำาสัง่งีเ่ง่ามาเยอะนะ ส่วนใหญ่ก็มาจากเมก็น่ันแหละ แต่ 

คำาสัง่นีม้นัลดบาร์ลงตำา่ได้อกี

"ท่ีจริงฉันต้องเข้าเด๋ียวน้ีเลยล่ะ" ผมพูด

"กลั้นไว้" เธอตอบ

ผมเหลอืบไปมองเมก็ว่าเธอได้สตขิึน้มาบ้างหรอืยัง แต่เธอก็เอาแต่

ก้มมองพ้ืนอย่างเศร้าๆ

กุนเธอร์โผล่กลับมาจากการตรวจส้วม "โล่งสนิท"

น่าสงสารนะ ถ้าผมต้องไปหาศัตรูแทรกซึมในห้องนำ้าบนรถไฟ  

อย่างน้อยก็คงหวังว่าจะเจอศตัรแูทรกซมึให้ฆ่าได้บ้าง

"ดีแล้ว" ลูตอบ "มาเร็ว"

เธอต้อนเราเข้าไปในรถเสบียง ทหารเจอร์มานีหันมามองเรา  

มดักล้ามหนาของพวกนัน้กำาขนมปังเดนชิกับแก้วกาแฟกันอยู ่ ช่างสมเป็น 

คนเถ่ือน! ใครทีไ่หนจะกินขนมปังทีเ่อาไว้เป็นอาหารเช้าตอนกลางคนืกัน
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ถ้าไม่ใช่พวกนี ้ เหล่านักรบแต่งตวัด้วยเกราะหนงัประดบัทองเหมอืนกับ 

กุนเธอร์และมีฉากหน้าเป็นแค่ป้ายชื่อเจ้าหน้าท่ีแอมแทร็กอันนิดเดียว  

หน่ึงในน้ันชือ่ 'เอเดลบอร์ท' (ชือ่ยอดนยิมของเดก็ชายเจอร์มานีในปี 162  

ก่อนคริสตกาล) ซึ่งตะโกนถามลูด้วยภาษาที่ผมไม่เข้าใจ ลูก็ตอบด้วย 

ภาษาเดยีวกันและเหมอืนจะทำาให้นกัรบพวกน้ันพอใจจนกลบัไปกินกาแฟ

และเดนิชกันต่อ กุนเธอร์เดนิไปนัง่ร่วมวงกับพวกเขาพลางกินไปบ่นไปว่า 

การหาศตัรท่ีูจะตดัหัวได้มนัยากแค่ไหน

"น่ังนี่" ลูบอกพวกเราตอนที่ชี้ไปยังท่ีนั่งริมหน้าต่าง

เมก็เลือ่นตัวเข้าไปนัง่อย่างเซง็ๆ ผมเข้าไปน่ังตรงข้ามกบัเธอ วาง 

คนัธนู กระบอกลกูศร และเป้ไว้ข้างตวั ลยืูนอยู่ในระยะทีไ่ด้ยินทกุอย่าง 

เผือ่พวกเราจะพยายามปรกึษาหาทางวางแผนหนี เธอไม่ต้องกังวลหรอก 

เมก็ยังไม่ยอมสบตาผมเลย

ผมเริ่มสงสัยอีกครั้งว่าลูกุเซลวาเป็นใครและเธอมีความหมาย 

ต่อชีวิตเม็กอย่างไร เม็กไม่เคยพูดชื่อเธอออกมาแม้แต่ครั้งเดียวตลอด 

ช่วงทีเ่ราร่วมทางกันมาหลายเดอืน และความจรงิข้อน้ีก็กวนใจผม เพราะ

แทนที่มันจะทำาให้คิดว่าลูเป็นคนไม่สำาคัญอะไร ผมกลับสงสัยว่าลูเป็น 

คนสำาคญัมากๆ เลยทีเดยีว

แล้วทำาไมถึงเป็นชาวกอล ในกรงุโรมสมยัเนโรก็ไม่ได้มพีวกกอลอยู่ 

เป็นเรื่องปกตินะ กว่าเขาจะขึ้นเป็นจักรพรรดิพวกกอลส่วนใหญ่ก็ถูก 

เข้ายึดครองและถูกบงัคบัให้กลายเป็น 'คนศวิิไลซ์' แล้ว พวกทียั่งมรีอยสกั 

ถักผมเปีย และใช้ชวิีตตามวิถีโบราณล้วนถูกผลกัให้ไปอยู่แถบชายขอบ 

ของแดนบริททานี หรือถึงขั้นให้ข้ามไปยังหมู่เกาะบริเตนเลยทีเดียว  

ชื่อลูกุเซลวา...ผมไม่ได้เก่งภาษากอลมาแต่ไหนแต่ไร แต่ผมคิดว่า 

นัน่แปลว่าผูเ้ป็นท่ีรกัของเทพลกัูส ผมตวัสัน่เลย พวกเทพเคลตกินัน่เป็น 
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กลุม่แรงๆ พิลกึ

สมองของผมยังไม่มีสติพอท่ีจะไขปริศนาเรื่องของลูได้ ผมคิดวน 

กลบัไปถึงเจ้าแอมฟิสเบนาน่าสงสารท่ีเธอฆ่าไป ผูโ้ดยสารอสรุกายไร้พิษสง 

ที่จะไม่ได้กลับบ้านไปเจอภรรยาของตัวเองอีกแค่เพราะว่าคำาพยากรณ์

อยากใช้เขาเป็นเบีย้

ข้อความจากเขาก็ทำาให้ผมใจสั่นสะท้าน เพราะมันเป็นกลอน 

เทอร์ซารมิาอกีบทหน่ึง เหมอืนท่อนทีเ่ราได้ฟังจากค่ายจปิูเตอร์ 

บุตรแห่งซุสผจญภัย เป็นครั้งสุดท้าย

ต่อสู้อุปสรรคให้ได้

เพียงสองต้องรุดจรลี ขึ้นไปเร็วร่าย

สู่หอคอยแห่งเนโรไกล

ขับไล่สัตว์ร้ายใหญ่โต ซึ่งอวดคุยโว

ชิงท่ีทางของท่านไป

ใช่สิ ผมจำาไอ้กลอนต้องสาปนั่นได้

ทนีีเ้ราก็ได้คำาสัง่ชดุทีส่องท่ีเชือ่มกับชดุแรกอย่างเหน็ได้ชดั เพราะ

วรรคแรกและวรรคที่สามคล้องจองกับคำาว่า 'โว' เจ้าดังเต้โง่เง่ากับ 

ไอ้แนวคดิห่วยแตกของฉนัทลกัษณ์กลอนท่ีไม่มวัีนจบนี้

บุตรแห่งฮาเดส สหายมาดโก้

แห่งนักว่ิงถ�้าทรงพลัง

จักเผยแสดงความลับ เจาะทางผ่านโผ

ลึกล�้าสู่แท่นบัลลังก์
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อาศัยคนของเนโร นับแต่บัดน้ี

ทุกชีวีล้วนต้องฝากฝัง

ผมรู้จักบุตรแห่งฮาเดสอยู่คนหนึ่ง นิโค ดิ แองเจโลไง เขาน่าจะ 

ยังอยู่ท่ีค่ายฮาล์ฟบลัดในลองไอส์แลนด์ แต่ถึงเขารู้ทางลับเข้าไปยัง 

บัลลังก์ของเนโร เขาก็พาพวกเราไปถึงตรงนั้นไม่ได้ถ้าเราไม่อาจจะหน ี

จากรถไฟขบวนนีไ้ป แต่นโิคจะเป็น 'สหายแห่งนกัว่ิงถ�า้' ได้ยังไงผมก็ยัง

คดิไม่ออกเหมอืนกัน

วรรครองสุดท้ายของบทใหม่นั้นมันก็โหดชะมัด ตอนนี้เราถูกล้อม 

ด้วย 'คนของเนโร' เพราะงั้นก็แน่นอนสิที่ชีวิตของเราต้องฝากฝังไว้กับ 

พวกนั้น ผมอยากคิดว่าวรรคนั้นมีความหมายอะไรลึกซึ้งกว่าน้ัน  

ความหมายทางบวก...อาจจะเก่ียวกับการที่ลูสั่งให้เราไปเข้าห้องนำ้า 

เมื่อรถไฟไปถึงอุโมงค์สู่นิวยอร์ก แต่ถ้าดูจากสีหน้าโหดๆ ของลูและ 

สหายเจอร์มานเีจด็คนท่ีทัง้อัดกาเฟอีนหนกั แถมเตมิเชือ้ไฟด้วยนำา้ตาล

เข้าไปเนี่ย ผมก็โลกสวยไม่ค่อยออกนะ

ผมนั่งบิดตัวอยู่กับที่ โอ๊ย ท�าไมถึงจะต้องมาคิดถึงห้องนำ้าตอนนี้ 

ด้วยนะ จงัหวะนีก็้จ�าเป็นต้องเข้าจรงิๆ แล้วล่ะ

ด้านนอกหน้าต่างแสงไฟจากป้ายบลิบอร์ดในนิวเจอร์ซย์ีแวบผ่านไป

เรือ่ยๆ โฆษณาร้านขายรถให้ไปซือ้รถแข่งทีซ่ือ้มาแล้วก็ไม่รู้จะไปแข่งกับ 

ใคร โฆษณาทนายทีส่ามารถฟ้องเรยีกค่าเสยีหายจากคูก่รณีเมือ่คนขับ 

เอาเจ้ารถแข่งคนัน้ันไปชน โฆษณากาสโินท่ีคุณจะเอาเงนิทีไ่ด้จากการฟ้อง

เรยีกค่าเสยีหายไปเล่นพนัน...วงเวียนชวิีตอนัแสนย่ิงใหญ่

รถไฟหยุดพักทีส่ถานสีนามบนินวิอาร์กแล้วก็ไปต่อ เทพช่วยเถอะ 

ผมต้องเข้าห้องนำา้สดุๆ จนคดิว่าจะหนีซะตรงน้ัน ในนวิอาร์กน่ีเลย
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แต่เม็กยังน่ังน่ิง ผมก็เลยนั่งเฉยไปด้วย

อกีเดีย๋วก็จะถึงอโุมงค์ท่ีลอดไปสูนิ่วยอร์กแล้ว ไม่แน่ แทนท่ีจะขอไป

เข้าห้องนำา้ เราอาจกระโดดข้ึนมาต่อสูกั้บพวกทีจ่บัเราไว้...

แต่เหมอืนลอู่านใจผมได้ "ดีแล้วนะท่ียอมมอบตวัโดยดี เนโรมทีมี

แบบของฉนัอกีสามทมีบนรถไฟขบวนนีข้บวนเดียว ทางเข้าออกทกุทาง 

รถไฟทุกขบวน รถโดยสารทุกคัน เท่ียวบนิทุกเท่ียวท่ีจะเข้าสูแ่มนฮตัตัน 

ถูกจบัตาดอูยู่ท้ังหมด อย่าลมืว่าเนโรมเีทพพยากรณ์แห่งเดลฟีอยู่ข้างเขา

ด้วย เขารู้อยู่แล้วว่าพวกเธอจะมากันคืนนี้ ไม่มีทางเข้าเมืองไปเฉยๆ  

โดยไม่ถูกจบัได้ตัง้แต่ต้น"

ดับความหวังกันได้เก่งมาก ลูกุเซลวา เล่นมาบอกผมว่าเนโรให ้

เจ้าไพธอนพันธมติรของเขาส่องอนาคตให้และใช้เทพพยากรณ์ศกัดิสิ์ทธ์ิ

ของผมมาสูกั้บผมเอง เล่นแรงนะ

แต่จู่ๆ  เมก็กลบัตืน่ตัวขึน้มาอย่างกับคำาบางคำาของลมูอบความหวัง 

ให้เธอ "งัน้ทำาไมเธอถงึเป็นคนทีม่าเจอพวกเราล่ะ ล?ู โชคช่วยเหรอ"

รอยสักเคลื่อนเป็นคลื่นตอนท่ีเธอขยับกล้ามแขน วงเวียนเคลติก 

ทีพั่นรอบแขนเธอนัน้แทบจะทำาให้ผมเมาคลืน่

"ฉันรู้จักเธอดี ต้นกล้าน้อย" เธอตอบ "ฉันรู้ว่าจะต้องแกะรอยเธอ 

ยังไง โชคไม่มจีรงิหรอก"

ผมคดิถึงเทพแห่งโชคชะตาหลายองค์ทีค่งจะไม่เหน็ด้วยกับคำาพูด

นัน้ แต่ผมก็ไม่คดิจะเปิดปากเถียง การโดนจบัได้ทำาให้ผมไม่นกึปรารถนา

อยากจะชวนใครคยุอะไรเท่าใดนัก

ลหูนัไปหาเพ่ือนทหาร "ทันททีีไ่ปถึงสถานเีพนน์ เราจะส่งตวันกัโทษ 

ให้ทีมรบัตวั ห้ามใครพลาดทัง้น้ัน ห้ามใครฆ่าท้ังเดก็และเทพตรงนีน้อกจาก

จะจำาเป็นจรงิๆ"
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"ตอนน้ีจำาเป็นรึยัง" กุนเธอร์ถาม

"ยัง" ลตูอบ "พรนิเซปส์วางแผนให้พวกนีแ้ล้ว เขาต้องการให้จบัเป็น"

พรินเซปส์ ผมรู้สึกขมคอย่ิงกว่ากลืนกาแฟรถไฟแอมแทร็กที่ขม 

ที่สุดไป การถูกจับตัวแล้วเดินเข้าไปทางประตูหน้าบ้านของเนโรไม่ใช ่

วิธีเผชญิหน้ากับเขาทีผ่มวางแผนไว้เท่าไหร่

จงัหวะหนึง่พวกเรานัง่กระฉกึกระฉกัผ่านพ้ืนทีร่กร้างเตม็ไปด้วยโกดงั

และอูซ่่อมรถเก่าในนิวเจอร์ซย์ี วินาทีต่อมาพวกเราก็พุ่งเข้าสูค่วามมดืมดิ 

ในอโุมงค์ทีจ่ะพาเราลอดใต้แม่นำา้ฮดัสนั เสยีงประกาศในรถไฟตดิๆ ดับๆ  

แต่เรากจ็บัใจความได้ว่าสถานีต่อไปคือสถานเีพนน์

"ฉันปวดฉี่" เม็กประกาศ

ผมหันขวับไปมองหน้าเธออย่างเหวอท่ีสุด นี่เธอคิดจะทำาตาม 

คำาสั่งประหลาดของลูจริงดิ ยัยกอลคนนั้นทั้งจับเราและฆ่าเจ้างูสองหัว 

ผู้บริสุทธิ์ไปนะ เม็กไว้ใจได้ยังไงกัน

เม็กขย้ีส้นลงเหนือเท้าของผม

"ช่ายยย!" ผมส่งเสยีงจ๊าก "ฉนัก็ปวดฉีเ่หมอืนกัน" อย่างน้อยนัน่ก็เป็น

เรือ่งจรงิอนัแสนเจบ็ปวดของผม

"กลั้นไว้ก่อน" กุนเธอร์พึมพำา

"ฉันปวดฉี่มากจริงๆ" เม็กเด้งตัวขึ้นลง

ลถูอนใจเฮอืกใหญ่ เสยีงแห่งความเหนือ่ยหน่ายน้ันไม่ได้ฟังดเูสแสร้ง

เลย "ก็ได้" เธอหนัไปบอกทีม "ฉนัพาไปเอง พวกท่ีเหลอืเตรยีมตัวลงจาก

รถไฟ"

ไม่มพีวกเจอร์มานคีนไหนค้านสกัคน พวกนัน้อาจจะได้ยินกุนเธอร์

บ่นเรือ่งท่ีต้องตรวจส้วมกันมาเยอะพอแล้วเลยไปสนใจกับการยัดขนมปัง

เดนิชเข้าปากให้ได้มากทีส่ดุ แล้วหยิบอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ตอนท่ีเมก็ 



32 หอคอยแห่งเนโร

กับผมเลือ่นตวัออกมาจากท่ีนัง่

"ของของนาย" ลูเตือนผม

ผมกะพรบิตา ใช่ส ิใครจะไปเข้าห้องนำา้โดยไม่เอาคนัธนูกับกระบอก

ลูกศรไปด้วยกัน ทำางัน้ก็โง่แย่ ผมหยิบของของผมมา

ลตู้อนเรากลบัออกไปตามทางเดิน ทนัทีท่ีประตคููน้ั่นเล่ือนปิดไล่หลัง

เธอก็พึมพำา "เอาเลย"

เม็กพุ่งตัวไปยังตู้ขบวนห้ามใช้เสียง

"เฮ้ย!" ลูชนจนผมเกือบกระเด็นพ้นทาง แต่เธอก็หยุดเป็นจังหวะ 

นานพอท่ีจะพึมพำาว่า "ขวางประตูไว้ ถอดขัว้เชือ่มขบวนซะ" ก่อนจะว่ิงตาม

เมก็ไป

ให้ทำาอะไรนะ

ดาบโค้งคูว่าบขึน้มาอยู่ในมอืของล ู เดีย๋วนะ...เธอเอาดาบของเมก็

ไปเหรอ ไม่ส ิทีป่ลายสดุอกีด้านหนึง่ของทางเดินเมก็ก็หนัมาเผชญิหน้า 

กับเธอพลางเรียกดาบของตัวเองขึ้นมา แล้วผู้หญิงท้ังสองก็ต่อสู้กัน 

อย่างกับเป็นอสรุกาย ทัง้คูใ่ช้วิธีสูแ้บบดมิาไครสั ศาสตร์การสูแ้กลดเิอเตอร์

แบบที่หายากที่สุดในโลก นั่นแปลว่า...ผมไม่มีเวลาคิดแล้วล่ะว่า 

นัน่หมายความว่าอะไร

พวกทหารเจอร์มานีตะโกนและกระเสือกกระสนวิ่งมาหาเรา อีก 

พรบิตาเดยีวพวกนัน้ก็จะผ่านประตมูาได้แล้ว

ผมก็ไม่เข้าใจแน่ชัดหรอกว่าเกิดอะไรข้ึน แต่สมองมนุษย์สุดช้า 

อีกทั้งยังโง่งมของผมก็เริ่มคิดได้ว่า...ไม่แน่นะ แค่ไม่แน่ ลูอาจกำาลัง 

พยายามช่วยเราอยู่ แล้วถ้าผมไม่ขวางประตไูว้อย่างทีเ่ธอส่ัง เราจะโดน

พวกทหารป่าเถ่ือนน้ิวเหนอะเจด็นายเข้าโจมตแีน่

ผมยกเท้ากระทบืฐานประตอูย่างแรง ประตบูานคูน่ัน่ไม่มทีีจ่บั ผม
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เลยต้องใช้ฝ่ามอืตวัเองเนีย่แหละกดมนัเข้าด้วยกันไว้เพ่ือไม่ให้มนัเปิดออก

กุนเธอร์วิ่งเข้าใส่ประตูด้วยความเร็วสูงสุดเท่าที่ทำาได้ และ 

แรงกระแทกนัน้ก็แทบทำาให้ผมกรามหลดุ พวกเจอร์มานีคนอืน่ๆ ก็สะดดุ 

กองกนัอยู่ข้างหลงัเขา ข้อได้เปรยีบเดยีวของผมคอืพืน้ท่ีแคบๆ ในขบวนรถ 

ทีท่ำาให้พวกนัน้รวมพลงัเข้ามาช่วยกันไม่ได้ เหมาะสมดกัีบความโง่ไร้สต ิ

ของพวกเจอร์มานี แทนท่ีจะช่วยกันค่อยๆ แซะประตใูห้เปิดออก พวกน้ัน

เอาแต่ผลักแล้วก็ดันกันเองโดยใช้หน้าของกุนเธอร์เป็นเหมือนท่อนไม้

กระแทกประตู

ด้านหลงัผมน้ัน ดาบของลกัูบเมก็ฉวัดเฉวียนฟันแทงและกระทบกัน

โช้งเช้งไม่หยุด

"เก่งมาก กล้ามาก ต้นกล้าน้อย" ลพููดเบาๆ "จำาได้น่ีว่าฝึกไว้ยังไง" 

ก่อนจะพูดดงัข้ึนให้คนอืน่ๆ ได้ยิน "ฉนัจะฆ่าแก นังเดก็โง่!"

ผมพยายามนึกว่าพวกเจอร์มานีทีอ่ยู่อกีฟากของประตเูพลก็ซกิลาส

จะมองภาพตรงน้ียังไง ลู สหายศึกของพวกเขาต่อสู้ติดพันกับนักโทษ 

ที่หนีไปได้ระหว่างที่ผมพยายามกั้นพวกนั้นเอาไว้ มือของผมเร่ิมชา  

กล้ามแขนและอกเจบ็ร้าวไปหมด ผมพยายามมองหาปุม่ปิดประตฉูกุเฉนิ  

แต่กลบัเจอแต่ปุม่เปิดประตูฉกุเฉนิ มปีระโยชน์ตรงไหนล่ะ

รถไฟขบวนน้ันส่งเสยีงคำารามลัน่ไปทัว่อโุมงค์ ผมคาดว่าเราน่าจะ

เหลอืเวลาแค่ไม่ก่ีนาทก่ีอนทีข่บวนจะเข้าจอดท่ีสถานเีพนน์ ซึง่ 'ทีมรับตัว' 

ของเนโรรอพวกเราอยู่ ผมไม่อยากให้ใครรบัตัวผมไปไหนหรอกนะ

ถอดขั้วเชื่อมขบวนซะ ลูบอกผมแบบนั้น

แล้วผมจะทำาแบบน้ันได้ไงล่ะ โดยเฉพาะในตอนน้ีที่จะต้องคอย 

ปิดประตูทางเดินอยู่ด้วยเนี่ย ผมไม่ใช่วิศวกรรถไฟซะหน่อย! เรื่องปู๊นๆ  

น่ีมนัเรือ่งของเฮเฟตสัมากกว่า
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ผมเหลยีวหลงัไปมองทางเดนิท้ังหมด น่าตกใจมากทีม่นัไม่มป้ีาย

แปะไว้โต้งๆ ว่าจะทำาให้ผูโ้ดยสารสามารถตัดตัวเชือ่มคนัรถออกจากกัน 

ได้อย่างไร แอมแทรก็ทำางานกันยังไงเนีย่

แต่น่ันไง! ที่พ้ืนมีแผ่นเหล็กตอกหมุดซ้อนกันไว้หลวมๆ เพ่ือให ้

ผูโ้ดยสารเดนิได้แม้รถไฟจะเลีย้วบดิตามรางไปแค่ไหน แผ่นเหลก็แผ่นหน่ึง

ถูกเตะจนเลิกขึ้นมา น่าจะฝีมือลูล่ะมั้ง ทำาให้ผมเห็นข้ัวที่หนีบอยู่ 

ใต้แผ่นเหล็ก

ต่อให้ผมจะสามารถเอ้ือมจากจุดท่ียืนอยู่ไปถึงได้ ซึ่งจริงๆ คือ 

เอือ้มไม่ถงึน่ะนะ แต่ต่อให้เอือ้มถึงผมว่าตัวเองก็ไม่มแีรงหรือเก่งพอทีจ่ะ

สอดแขนลงไปตรงนั้น ตัดเหล็กเชื่อมแล้วก็ดึงขั้วหนีบให้หลุด ช่องว่าง

ระหว่างแผ่นเหล็กตรงพ้ืนสองแผ่นนั้นแคบเกินไป ข้ัวก็อยู่ตำ่าลงไปมาก  

แค่จะยิงให้โดนจากจดุน้ีผมก็ต้องเป็นมอืธนูท่ีเก่งท่ีสดุในโลกแล้ว!

เอ่อ เด๋ียวนะ...

ประตูท่ีผมใช้อกดันไว้เริ่มโค้งงอตามนำ้าหนักของทหารป่าเถ่ือน 

ทัง้เจด็นาย คมขวานเล่มหนึง่ปักผ่านฉนวนยางข้างๆ หูของผม การทีจ่ะ

เหลยีวกลบัไปยิงธนูมนัเป็นเรือ่งบ้าบอสดุๆ

เอาก็เอาสิ ผมคิดแบบเสียสติไปแล้ว จัดไปเลย

ผมซื้อเวลาให้ตัวเองนิดนึงด้วยการคว้าลูกศรออกมาแทงไปตาม

ช่องว่างระหว่างประตู กุนเธอร์ร้องเสียงหลง แรงดันท่ีประตูลดลงเมื่อ 

พวกเจอร์มานีต้องปรับขบวนกันใหม่ ผมพลิกตัวเอาหลังดันฐานประตู 

แทน มะงมุมะงาหราคว้าธนข้ึูนมาแล้วก็สามารถขึน้ลูกศรจนได้

คันธนูคันใหม่ของผมเป็นอาวุธระดับเทพจากคลังแสงของ 

ค่ายจูปิเตอร์ ทักษะการยิงธนูของผมพัฒนาขึ้นอย่างมากในช่วงเวลา 

หกเดอืนทีผ่่านมา ถึงอย่างน้ันนีก็่ยังเป็นไอเดยีท่ีแย่มากอยู่ด ีการยิงธนู
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โดยท่ีหลงัต้องดันติดอยู่กับผนงัมนัแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ผมเงือ้ธนไูด้ 

ไม่นานพอ

แต่ผมก็ยิงศรออกไปอยู่ดี ลูกศรหายไปในช่องท่ีพ้ืนและพลาด 

ขั้วข้อต่อไปโดยไม่เฉียดแม้แต่นิด

"อีกไม่นานจะถึงสถานีเพนน์" เสียงจากลำาโพงประกาศ "ประตู 

จะเปิดทางซ้าย"

"จะหมดเวลาแล้ว!" ลูตะโกน เธอฟันเข้าที่มือของเม็ก ส่วนเม็ก 

ก็แทงด้านล่าง เกือบจะปักดาบลงที่ต้นขาของกอลผู้น้ันได้

ผมยิงลูกศรไปอีกลูก รอบนี้หัวลูกศรชนกับข้อต่อจนเสียดสี 

มีประกายไฟ แต่ตู้รถไฟทั้งสองก็ยังเชื่อมต่อกันอย่างด้ือด้านที่สุด

พวกเจอร์มานีทบุประตไูม่หยุด แผ่นกระจกเพล็กซกิลาสหลุดออก

จากกรอบ มอืข้างหน่ึงล้วงออกมาคว้าเสือ้ของผมไว้ได้

ผมส่งเสยีงจ๊ากแบบอบัจนหนทาง ไสตวัห่างจากประตแูละขึน้ศร

ก่อนที่จะยิงออกไปเป็นครั้งสุดท้าย ลูกศรตัดผ่านเหล็กเส้นเข้าไปชน 

ข้ัวข้อต่ออย่างจัง แล้วขั้วนั้นก็แยกออกพร้อมส่งแรงส่ันสะเทือนกับ 

เสยีงเอีย๊ดอ๊าดไปด้วย

พวกเจอร์มานีพุ่งตัวกันออกมาท่ีทางเดินในจังหวะเดียวกับท่ีผม

กระโดดข้ามช่องว่างระหว่างตู้รถสองขบวนที่ห่างกันมากขึ้นทุกที ผม 

เกือบจะกระโดดเอาตัวเองมาปักเข้ากับดาบโค้งของเม็กกับลูแล้ว แต่

สดุท้ายก็สามารถกลบัมายืนได้อกีครัง้

ผมหันไปมองตอนที่ส่วนอ่ืนๆ ของรถไฟแล่นต่อไปด้วยความเร็ว

ประมาณหน่ึงร้อยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง เจอร์มานีเจ็ดคนมองมาท่ีเรา 

อย่างไม่อยากจะเชือ่สายตาพร้อมกับตะโกนคำาด่าท่ีผมจะไม่เอามาพูดต่อ

ตรงน้ี
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สิบห้าเมตรต่อมาส่วนรถไฟที่หลุดออกจากขบวนหลักของเรา 

ก็เคลือ่นต่อได้ด้วยแรงเฉือ่ยทีเ่หลอืก่อนท่ีจะค่อยๆ ชะลอหยุด เมก็กับล ู

ลดอาวุธในมอืลง ผูโ้ดยสารจากตู้รถท่ีห้ามใช้เสยีงทำาใจกล้าโผล่หัวออกมา

และถามเราว่าเกิดอะไรข้ึน

ผมทำาเสียงจุ๊ๆ ใส่เธอ

ลมูองผมอย่างกับโกรธอะไรมา "ใช้เวลานานเชยีวนะ เลสเตอร์ ทีนี้ 

ก็รบีไปกันก่อนท่ีคนของฉนัจะกลบัมา เธอสองคนเพ่ิงเปล่ียนสถานะจาก

จบัเป็นเท่าน้ันกลายเป็นถ้ามหีลกัฐานยืนยันการตายก็รบัได้แล้ว"
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"น่ีค่อนข้างน่าสับสนนะ" ผมพูดขณะเดินโซเซไปตาม

อโุมงค์มดื "เรายังเป็นนักโทษอยู่รเึปล่า"

ลมูองหน้าผมก่อนท่ีจะหนัไปมองเมก็ "เป็นเทพท่ีทึม่ชะมดัเนอะ"

"สุดๆ เลยล่ะ" เม็กพึมพำา

"ตกลงเธอรับใช้เนโรรึเปล่า" ผมถาม "แล้วเธอสองคน...?"

ผมชีน้ิ้วไปมาระหว่างลกัูบเมก็ พยายามจะถามแบบไม่ออกเสยีงว่า

สองคนนีรู้้จกักันยังไง หรอืถามว่าเป็นญาติกันรเึปล่าเนีย่ ถึงได้น่าร�าคาญ

พอกันแบบน้ี

แต่แล้วผมก็เหลือบเห็นแหวนทองเข้าคู ่กันสวมอยู่ท่ีนิ้วกลาง 

ทัง้สองข้างของท้ังสองคน ตามด้วยนกึถึงฝีมอืของท้ังคูต่อนท่ีลูกับเมก็สู้กนั 

ดาบทั้งสี่เล่มฟันและแทงด้วยจังหวะที่เข้ากันอย่างที่สุด แล้วความจริง 

ก็ชดัเจนจนแทบจะตแีสกหน้าผมอยู่แล้ว

"เธอเป็นคนฝึกเม็กมา" ผมเพ่ิงนึกได้ "ให้เป็นนักสู้ดิมาไครัส"

"และยัยหนูก็ยังหมัน่ฝึกต่อให้เก่งเหมอืนเดมิ" ลศูอกเมก็อย่างเอน็ดู 

3
ศรน้อยแห่งปัญญา

จัดที่นอนให้ข้าน้อยที

ไม่ น่ันไม่เอา ไม่!
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"ฉนัดีใจนะ ต้นกล้าน้อย"

ผมไม่เคยเห็นเม็กทำาหน้าภูมิใจกับเรื่องไหนเท่าเรื่องน้ีเลย

เธอโผเข้าโจมตีครูฝึกเดิมของตัวเองด้วยการกอด "นึกแล้วว่าเธอ

ไม่ได้ร้าย"

"อืม" ดูเหมือนลูไม่รู้จะทำายังไงเมื่อถูกกอด เธอตบบ่าเม็กเบาๆ  

"ฉันร้ายมากเลยล่ะ ต้นกล้าน้อย แต่ฉันจะไม่ยอมให้เนโรทรมานเธอ 

ต่อไปแล้ว ไปกันเถอะ"

ทรมาน ใช่ มันคือคำานั้นจริงๆ

ผมไม่รูว่้าเมก็ไว้ใจผูห้ญิงคนนีไ้ด้ยังไง เธอฆ่าแอมฟิสเบนาตนนัน้

โดยไม่กะพริบตาด้วยซำ้า ไม่สงสัยเลยว่าเธอจะทำาแบบเดียวกันกับผม 

โดยไม่ลงัเลถ้าคดิว่ามนัจำาเป็น

ทีแ่ย่กว่าน้ันนะ เนโรเป็นคนจ่ายเงนิเดอืนให้เธอ ไม่ว่าลจูะช่วยเรา 

ให้รอดจากการถูกจบัหรอืไม่ เธอก็เป็นคนฝึกเมก็มา น่ันแปลว่าเธอเอาแต่

มองเฉยๆ อยู่หลายปี ปล่อยให้เนโรบบีคัน้อารมณ์และจติใจเพ่ือนตวัน้อย 

ของผม ลเูป็นส่วนหนึง่ของปัญหา เป็นส่วนหนึง่ของการล้างสมองใส่ข้อมลู

ผดิเพ้ียนให้เมก็กลายเป็นส่วนหนึง่ของครอบครวับดิเบีย้วของจกัรพรรดิ 

คนน้ัน ผมไม่รูเ้หมอืนกันว่าเมก็กำาลงัจะกลบัไปคิดแบบเดมิอกีหรือเปล่า  

เนโรอาจหาทางป่ันหวัเธอทางอ้อมโดยยืมมอือดีตครคูนท่ีเธอชืน่ชมก็ได้

แต่ในอีกทางหน่ึงผมก็ไม่รู้จะเริ่มพูดเรื่องนี้อย่างไร เรากำาลังเดิน 

อยู่ในวงกตอโุมงค์ซ่อมบำารงุรถไฟใต้ดนิโดยมลีเูป็นผูน้ำาทางเพียงคนเดยีว 

เธอมอีาวุธเยอะกว่าผมอย่างเทยีบไม่ติด แถมเมก็ก็ยงัเป็นเจ้านายของผม 

เมก็บอกว่าเราจะทำาตามทีล่บูอก เราเลยต้องทำาแบบนัน้

เราเดินกันต่อไป เม็กกับลูเดินเคียงข้างกัน ส่วนผมก็ค่อยๆ  

กระย่องกระแย่งตามไปเบือ้งหลงั ผมก็อยากพูดนะว่าผมคอย 'ระวังหลงั'  
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ให้พวกเขาหรือทำาหน้าท่ีอะไรสำาคัญๆ อยู่ แต่ท่ีจริงผมว่าเม็กแค่ลืมผม 

ไปแล้วเฉยๆ เท่านัน้แหละ

เหนือศรีษะของพวกเรา ไฟโรงงานท่ีมตีะแกรงเหล็กครอบส่งแสงเงา

เหมอืนมซีีก่รงคุกล้อมทัว่ผนังอฐิ ส่วนพ้ืนก็ปกคลมุไปด้วยโคลนเมอืกแหยะๆ 

ส่งกลิน่เหมอืน 'ไวน์' ถังโบราณท่ีไดโอนซีสุยืนยันจะเก็บไว้ในห้องเก็บไวน์ต่อ

ถึงแม้มันจะเน่าจนกลายเป็นนำ้าส้มสายชูไปนานแล้วก็ตาม อย่างน้อย 

ตอนนีร้องเท้าผ้าใบของเมก็ก็ไม่ได้ส่งกลิน่เหมอืนข้ีม้าแล้ว มนัเคลอืบด้วย

ของเสยีมพิีษชนดิใหม่แค่นัน้เอง

หลังจากเดินกะเผลกตามไปอีกสักล้านกิโลเมตร ผมถึงรวบรวม 

ความกล้าถามขึ้นมา "คุณลู เรากำาลังจะไปไหนกันแน่" ผมเองยังตกใจ 

กับความดงัของเสยีงตวัเองท่ีสะท้อนก้องอยู่ในความมดืเลย

"ไปให้ไกลจากวงจรการค้นหา" เธอพูดราวกับน่ีเป็นคำาตอบทีทุ่กคน

น่าจะรูอ้ยู่แล้ว "เนโรเจาะเข้าดูกล้องวงจรปิดทัว่แมนฮตัตนัได้เกือบหมด 

เราต้องหลบให้พ้นจากหูตาเรดาร์ของเขา"

ก็น่าตกใจอยู่เหมือนกันนะที่ได้ยินนักรบกอลพูดถึงเรดาร์กับ 

กล้องวงจรปิด

ผมเริ่มสงสัยอีกแล้วว่าลูมาทำางานให้กับเนโรได้ยังไงตั้งแต่ต้น

ถึงผมจะไม่อยากยอมรับแค่ไหน แต่จักรพรรดิแห่งไทรอัมวิเรต 

ก็เป็นเหมอืนเทพชัน้ล่างๆ ดงันัน้พวกนีจ้ะเลอืกเยอะนะว่าจะยอมให้ใคร 

ใช้เวลาตราบชั่วฟ้าดินสลายกับตัวเองบ้าง การเลือกพวกเจอร์มานีน้ัน 

สมเหตุสมผล เพราะถึงพวกน้ันจะสมองทึบและโหดร้ายแค่ไหน แต่ 

องครกัษ์หลวงพวกน้ันก็จงรกัภกัดต่ีอเจ้านายอย่างท่ีสดุ แต่ทำาไมถึงเลอืก 

กอลคนน้ีล่ะ ลกุูเซลวาต้องมคีณุค่าอะไรสกัอย่างต่อเนโรมากกว่าแค่ทกัษะ

การใช้ดาบ ผมไม่ไว้ใจนักรบท่ีหกัหลงัเจ้านายตวัเองท้ังท่ีทำางานให้เขามา 
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สองสหัสวรรษแล้วแน่ๆ

ความไม่ไว้วางใจของผมคงจะแผ่รงัสอีอกจากตัวเหมอืนความร้อน

แผ่ออกจากเตาอบเพราะลหูนัมาเห็นคิว้ทีข่มวดมุน่ของผมพอด ี"อะพอลโล 

ถ้าฉนัอยากจะฆ่าคุณ ป่านนีคุ้ณตายไปแล้ว"

ก็จรงิ ผมคดิ แต่ลอูาจพูดต่อได้ว่าถ้าฉนัอยากหลอกคณุให้ตามฉันมา

เพ่ือฉนัจะได้น�าตวัคุณไปส่งให้เนโรแบบเป็นๆ ฉนัก็จะท�าแบบนีเ้ป๊ะเลย

เหมอืนกัน

ลเูดนิเรว็ขึน้ เมก็หันมาทำาหน้านิว่ใส่ผมอย่างกับจะบอกว่าท�าตวัดีๆ  

กับกอลของฉนัหน่อย แล้วค่อยเร่งเท้าตามเธอไปให้ทัน

ผมไม่รู ้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหน อะดรีนาลินท่ีหล่ังออกมา 

ตอนต่อสู้บนรถไฟจางหายไปจนทำาให้ผมเหนื่อยล้าปวดตัวไปหมด  

แน่ล่ะว่าตอนนี้ผมก็ยังหนีเอาชีวิตรอดอยู่ แต่ผมใช้เวลาส่วนใหญ่ 

ในช่วงหกเดอืนท่ีผ่านมาหนีเอาชวิีตรอดมาตลอด ผมไม่สามารถคงสภาวะ

แตกตื่นตกใจไปตลอดเวลาได้ โคลนเหนอะจากพ้ืนอุโมงค์ซึมเข้ามาถึง 

ในถุงเท้า รองเท้าของผมก็ให้ความรูส้กึเหมอืนบ่อโคลนเฉอะแฉะเลยทีเดยีว

ผมแอบประทับใจว่าลูรู ้ทางในอุโมงค์ท้ังหลายอย่างเชี่ยวชาญ  

เธอเดนิหน้าไปเรือ่ย พาเราเลีย้วไปทางน้ันททีางนีท้ ี จนกระทัง่เธอลงัเล 

ทีท่างแยกหน่ึงนานไปหน่อย ผมก็เลยเพ่ิงรูค้วามจรงิ

"เธอไม่รู้เลยใช่มั้ยว่าจะต้องไปทางไหน" ผมพูด

เธอขมวดคิ้วใส่ผม "บอกแล้วไง หนีไปจาก..."

"วงจรค้นหา จากกล้อง บอกแล้ว แต่เราจะไปไหนกันแน่"

"ไปสักที่ ที่ไหนก็ได้ท่ีปลอดภัย"

ผมหัวเราะ แล้วก็ต้องประหลาดใจกับตัวเองว่านั่นคือความรู้สึก 

โล่งใจ ถ้าลไูม่รูเ้หนือรูใ้ต้ว่าปลายทางของเราคือท่ีไหน ผมก็รูส้กึปลอดภัย 
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ที่จะไว้ใจเธอมากขึ้น เธอไม่ได้วางแผนใหญ่โตอะไรไว้เลย เราหลงทาง  

โล่งใจจรงิๆ!

เหมือนลูจะไม่พอใจอารมณ์ขันของผมนะ

"ขอโทษทีนะทีฉ่นัต้องด้นสด" เธอพมึพำา "คณุโชคดจีะตายทีฉ่นัเป็น 

คนไปเจอแทนทีจ่ะเป็นทีมค้นหาทมีอืน่ๆ ของจกัรพรรด ิไม่งัน้ป่านน้ีคณุไป

อยู่ในห้องขังของเนโรแล้ว"

เมก็ขมวดคิว้ใส่ผมอกีรอบ "ใช่ เลสเตอร์ อกีอย่าง เราโอเคแหละ"

เธอชี้ไปยังทางเดินทางซ้ายมือท่ีตกแต่งด้วยกระเบื้องลวดลาย 

เลียนแบบกรีกโบราณ อาจจะเป็นทางเก่าจากสายรถไฟใต้ดินท่ีเลิกใช ้

ไปนานแล้ว "ฉนัจำาสญัลกัษณ์ตรงน้ันได้ ข้างหน้าน่าจะมทีางออก"

ผมอยากถามว่าเธอรู้เรื่องแบบนี้ได้ยังไง แต่แล้วก็นึกข้ึนได้ว่า 

เมก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ในวัยเด็กท่องไปตามตรอกซอกซอยมดืๆ ตกึเก่าและ

สถานทีป่ระหลาดไม่ธรรมดาในแมนฮตัตนัโดยทีเ่นโรก็รูเ้ห็นเป็นใจด้วย...

เป็นการเลีย้งเดก็แบบปล่อยเวอร์ชัน่ของจกัรพรรดชิัว่น่ะนะ

ผมนึกภาพเม็กในวัยเด็กที่มาสำารวจอุโมงค์พวกน้ี ตีลังกากับ 

พ้ืนโคลน และปลกูเห็ดในพ้ืนทีซ่ึง่ทุกคนลมืไปแล้ว

เราเดินตามเธอไปอีก...ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไกลแค่ไหน...สิบถึง 

สบิสองกิโลเมตรมัง้ อย่างน้อยผมกร็ูส้กึว่าไกลขนาดนัน้น่ะนะ มคีรัง้หนึง่ 

ท่ีเราหยุดชะงักกึกตอนทีม่เีสยีงตมูสะท้อนมาตามผนังอโุมงค์จากทีไ่กลๆ

"รถไฟเหรอ" ผมถามด้วยความหวั่นใจ แม้เราจะเดินออกมาจาก 

รางรถไฟนานแล้วก็ตาม

ลูเอียงคอ "ไม่ใช่ เสียงฟ้าผ่า"

ผมไม่เข้าใจว่ามนัจะเป็นไปได้ยังไง ตอนท่ีเราเดนิเข้ามาในอโุมงค์ 

ที่นิวเจอร์ซีย์ยังไม่มีว่ีแววว่าฝนจะตกเลย ผมไม่ค่อยชอบไอเดียที่จะมี 
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พายุฝนฟ้าคะนองตกใกล้กับตึกเอ็มไพร์สเตต...ทางเข้าเขาโอลิมปัส  

บ้านแห่งซสุ หรอืทีรู่จ้กัในนามของพ่อสายฟ้าตวัเอ้

แต่เม็กก็มุ่งหน้าต่อไปโดยไม่ไขว้เขว

ในทีส่ดุอโุมงค์ทีเ่ราเดินอยู่ก็มาจบลงทีบ่นัไดเหลก็ ข้างบนบนัไดน้ัน

เป็นฝาท่อเปิดได้ แสงไฟและนำา้เลด็ลอดลงมาจากรอบๆ ฝาอย่างกับเป็น

นำา้ตาจนัทร์เสีย้ว

"จำาได้ว่าฝาท่ออนัน้ีเปิดไปสูด้่านในตรอกแห่งหน่ึง" เมก็ประกาศขึน้ 

"ไม่มกีล้องวงจรปิด อย่างน้อยรอบทีแ่ล้วทีฉ่นัมาตรงนีก็้ยงัไม่มนีะ"

ลสู่งเสยีงในคอราวกับจะบอกว่าเก่งมาก หรอืไม่ก็งานนีซ้วยกันแน่

กอลผูน้ั้นเดนิขึน้ไปก่อน ไม่ก่ีอึดใจต่อมาเราท้ังสามคนก็ขึน้มายืน 

ในตรอกระหว่างอาคารห้องชดุสองอาคารท่ามกลางพายุห่าใหญ่ สายฟ้า 

ฟาดจ้าอยู่เบือ้งบน สาดแสงทองบนหมูเ่มฆสคีลำา้เป็นระยะๆ ฝนซดัแรง

เหมอืนเขม็ทิม่หน้าท่ิมตาไปหมด

พายุแบบนี้มาจากไหนกัน นี่เป็นของขวัญต้อนรับกลับบ้าน 

จากพ่อของผมรึเปล่า หรือว่าเป็นคำาเตือนกันแน่ หรือน่ีอาจเป็นพายุ 

หน้าร้อนปกติธรรมดาก็ได้ น่าเศร้า ช่วงชีวิตที่ผมได้อยู่ในฐานะของ 

เลสเตอร์สอนผมว่าเหตุลมฟ้าอากาศในโลกน้ีไม่ได้เก่ียวกับผมไปเสีย

ทุกครั้ง

พายุซดัแรงจนหน้าต่างของอาคารท้ังสองข้างตรอกน้ีสะเทอืนไปหมด 

ดจูากอฐิเหลอืงทีก่่อเป็นตัวอาคารผมก็เดาว่าเราคงอยูท่ี่ไหนสักแห่งในแถว 

อพัเพอร์อสีต์ไซด์ ต่อให้มนัจะไกลจากสถานีเพนน์จนไม่น่าจะเดนิไปได้ 

ก็ตาม ท่ีปลายอกีด้านหนึง่ของตรอกมรีถแทก็ซีแ่ล่นไปตามถนน รถเยอะ 

มากทีเดยีว ถนนพาร์กอเวนิว? หรอืถนนเลก็ซงิตัน?

ผมยกมอืขึน้กอดอก ฟันกระทบกันกึกๆ นำา้ฝนเริม่ขังอยู่ในกระบอก 
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ลูกศรจนสายสะพายที่พาดบ่าอยู่หนักข้ึนทุกที ผมหันไปทางลูกับเม็ก  

"เธอสองคนคงไม่มขีองวิเศษอะไรทีจ่ะหยุดฝนได้สนิะ"

แต่ลก็ูหยิบสิง่ทีผ่มดแูล้วเหมอืนเป็นกระบองตำารวจข้ึนมาจากเขม็ขดั

ทีห้่อยอาวุธไว้เต็มไปหมด เธอกดปุม่ข้างๆ จนกระท่ังกระบองนัน้กางออก 

เป็นร่ม แน่นอนล่ะ ร่มคนันัน้ใหญ่พอแค่กันฝนให้ลกัูบเมก็ได้เท่านัน้

ผมถอนใจ "ฉันขุดหลุมดักตัวเองเลยสินะ"

"ใช่เลย" เม็กเห็นด้วย

ผมยกเป้ขึน้มาบงัหวัซึง่นัน่ก็มปีระสทิธิภาพการกันฝนไม่ให้โดนหน้า

ได้ตัง้ร้อยละ 0.003 เสือ้ผ้าของผมเปียกแนบตดิตวัไปหมด หัวใจของผม

เดีย๋วกเ็ต้นช้าลงเดีย๋วก็เร่งเร็วขึน้อย่างกบัตัดสนิใจไม่ไดว่้าจะเหนื่อยจน 

ไม่ไหวหรอืจะกลวัจนตืน่เต้นไปหมด

"แล้วเอาไงกันต่อ" ผมถาม

"เราหาท่ีตั้งตัวก่อน" ลูตอบ

ผมมองถังขยะที่อยู่ใกล้เราที่สุด "ทั้งที่เนโรคุมอสังหาริมทรัพย ์

ทั่วแมนฮัตตันขนาดนี้ เธอไม่มีฐานลับที่เราจะใช้ได้สักที่เลยเหรอ"

เสียงหัวเราะของลูเป็นสิ่งเดียวที่นับได้ว่าแห้งผากในตรอกนั้น  

"บอกแล้วไง เนโรจบัตาดกูล้องวงจรปิดของรฐัท้ังหมดในนิวยอร์กได้ คณุ 

คดิว่าเขาจะจบัตาดตูกึของตัวเองอย่างใกล้ชดิแค่ไหนล่ะ อยากจะเสีย่ง

เหรอ"

ผมล่ะเกลียดนักท่ีเธอพูดดีมีเหตุผล

ผมอยากไว้ใจลูกุเซลวานะ เพราะว่าเม็กไว้ใจเธอ ผมรู้ดีว่าลูช่วย 

พวกเรามาจากบนรถไฟ อีกอย่างวรรคสุดท้ายในคำาพยากรณ์จาก 

แอมฟิสเบนาก็กลิ้งอยู่ในหัวผม อาศัยคนของเนโร นับแต่บัดนี้ ทุกชีวี 

ล้วนต้องฝากฝัง
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นั่นอาจจะพูดถึงลูก็ได้ ซึ่งแปลว่าเราอาจจะไว้ใจเธอได้

แต่คดิอกีทีลก็ูฆ่าแอมฟิสเบนาตนน้ันไป ใครจะรู ้ ถ้าเขามชีวิีตต่อ 

อกีสองสามนาทเีขาอาจพูดกลอนเปล่าออกมาอกีวรรค...ไม่ใช่ล ู ไม่ใช่ลู 

อย่าได้ไว้ใจนางกอล

"งั้นถ้าเธออยู่ข้างเรา" ผมพูดขึ้น "ทำาไมตอนอยู่บนรถไฟต้อง 

สร้างภาพแบบน้ัน ทำาไมต้องฆ่าแอมฟิสเบนา ทำาไมต้องเล่นละคร 

ตอนท่ีพาเราไปเข้าห้องนำ้า"

ลูคราง "ก่อนอ่ืน ฉันอยู่ข้างเม็ก ฉันไม่ได้สนคุณเท่าไหร่หรอก"

เม็กย้ิมกริ่ม "น่ันก็มีประเด็น"

"ส่วนเรื่องของอสุรกายตนน้ัน..." ลูยักไหล่ "มันเป็นอสุรกาย  

ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะไปเกิดใหม่ในทาร์ทารัส ไม่ได้เสียหายอะไรขนาดนั้น"

ผมว่าภรรยาของคุณงูอาจจะไม่เห็นด้วยนะ แต่คิดไปคิดมา เมื่อ 

ไม่นานมานีผ้มยังมองมนษุย์ก่ึงเทพในแบบเดยีวกับท่ีลมูองแอมฟิสเบนา

อยู่เลย

"ส่วนเรือ่งเล่นละคร" เธอพูด "ถ้าฉนัหกัหลงัเพ่ือนทหารตรงๆ กเ็สีย่งท่ี

คณุสองคนจะโดนฆ่า หรอืฉนัจะโดนฆ่า หรอืลกูน้องคนใดคนหนึง่หนไีป

รายงานเรือ่งให้เนโรรู ้ฉนัจะโดนแฉว่าเป็นคนทรยศ"

"แต่พวกนัน้รอดไปได้หมดเลย" ผมค้าน "ทกุคนจะกลับไปรายงาน 

เนโรและ...อ๋อ พวกนัน้จะบอกเนโรว่า..."

"ว่าจงัหวะสดุท้ายทีพ่วกน้ันเห็นฉนั" ลตู่อ "ฉนักำาลงัสูเ้ป็นบ้าเป็นหลงั 

พยายามกันไม่ให้พวกคณุหนีไปได้"

เม็กปลกีตวัออกมาจากข้างตัวล ูดวงตาของเธอเบกิกว้าง "แต่ถ้างัน้ 

เนโรก็จะคิดว่าเธอตายไปแล้วน่ะส!ิ เธออยู่กับเราต่อได้!"

ลูย้ิมเหงาๆ เศร้าพองามๆ ให้เธอ "ไม่ใช่ ต้นกล้าน้อย อีกไม่ช้า 
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ฉันจะต้องกลับไปแล้ว ถ้าเราโชคดี เนโรจะเชื่อว่าฉันยังอยู่ข้างเขา"

"แต่ท�าไมกัน" เม็กถาม "เธอกลับไปไม่ได้นะ!"

"น่ีเป็นทางเดียว" ลูตอบ "ฉันต้องดูแลไม่ให้เธอโดนจับตอนกลับ 

เข้ามาในเมอืง ทน้ีี...ฉนัต้องการเวลาทีจ่ะอธิบายสถานการณ์ให้พวกเธอ

ฟัง...แผนทีเ่นโรวางเอาไว้"

ผมไม่ชอบความลงัเลในนำา้เสยีงของเธอเลย ไม่ว่าเนโรจะวางแผน

อะไรไว้ น่ันทำาให้ลหูว่ันใจอย่างมาก

"อกีอย่าง" เธอพูดต่อ "ถ้าพวกเธอมโีอกาสแม้แต่น้อยนิดทีจ่ะเอาชนะ

เขาได้ เธอก็ต้องมคีนในคอยช่วย เราจำาเป็นต้องให้เนโรคดิว่าฉนัพยายามสู้

กับเธอ แพ้ แล้วก็หูลูห่างตกกลบัไปหาเขา"

"แต่..." สมองของผมเหมอืนฟองนำา้ชุม่ๆ ทีร่บัข้อมลูไว้มากเกินไป 

"ช่างเถอะ เอาไว้ค่อยอธิบายตอนไปถึงท่ีแห้งๆ ก่อน ว่าแต่ว่า..."

"ฉันมีไอเดีย" เม็กพูด

เธอว่ิงไปยังมุมหนึ่งของตรอก ลูกับผมก็เดินเปียกๆ ตามไป ป้าย 

ตรงมมุถนนทีใ่กล้กบัเราท่ีสดุทำาให้รูว่้าเราอยู่ทีแ่ยกถนนเลก็ซงิตนัตดักับ

ถนนสายเจด็สบิห้า

เม็กย้ิม "เห็นน่ันมั้ย"

"เห็นอะไร" ผมถาม "เธอกำาลังจะบอก..."

แต่จู่ๆ ความหมายท่ีเธออยากบอกก็พุ่งเข้ามาในหัวผมเหมือน 

ตู้รถห้ามใช้เสียงของแอมแทร็ก "โอ๊ย ไม่นะ" ผมตอบ "ไม่ได้ พวกเขา 

ช่วยเรามามากพอแล้ว ฉันจะไม่ยอมให้พวกเขาเจออันตรายมากกว่านี ้ 

โดยเฉพาะเมือ่เนโรกำาลงัตามล่าเราอยู่"

"แต่รอบท่ีแล้วนายยังโอเคมากๆ ท่ีจะ..."

"เม็ก! ไม่เอา!"
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ลูมองกลับไปกลับมาระหว่างเราสองคน "นี่พูดเรื่องอะไรกันอยู่"

ผมอยากเอาหัวมดุเป้แล้วกรีด๊ เมือ่หกเดอืนก่อนผมไม่มคีวามลงัเล 

ทีจ่ะไปหาเพ่ือนเก่าท่ีมบ้ีานอยู่ห่างจากตรงน้ีแค่ไม่ก่ีช่วงถนน แต่ตอนน้ี...

หลังจากทุกแห่งท่ีให้ความช่วยเหลือผมต้องเจอกับเรื่องเดือดร้อนและ 

เรือ่งเจบ็ปวดหัวใจมากมาย...ไม่ได้ ผมทำาแบบนัน้อกีครัง้ไม่ได้แล้ว

"เอางี้เป็นไง" ผมเลือกหยิบศรแห่งโดโดนาออกมาจากกระบอก  

"เราถามสหายนักพยากรณ์ของฉันก่อน มันต้องมีไอเดียที่ดีกว่านี้แน่ๆ  

อาจจะมดีีลโรงแรมด่วนราคางามๆ มาบอกเราก็ได้!"

ผมใช้นิว้อนัสัน่เทายกศรขึน้มา "โอ ท่านศรแห่งโดโดนาผูย่ิ้งใหญ่..."

"น่ีเขาคุยกับลูกศรนั่นเหรอ" ลูถามเม็ก

"เขาคุยกับวัตถุไร้ชีวิตอยู่เรื่อย" เม็กบอกเธอ "ปล่อยเขาไปก่อน"

"เราต้องการคำาแนะนำา!" ผมพูดพลางอดกลัน้ความอยากเตะตดัขา

เมก็ "เราจะไปหาท่ีพักพิงได้ทีใ่ด"

เสียงของศรดังขึ้นในหัวผม [เจ้าเรียกข้าว่าสหายฤๅ] นำ้าเสียงมัน 

ฟังดพูอใจมากเลยทีเดยีว

"เอ่อ ใช่" ผมยกนิว้โป้งให้กับเพ่ือนทัง้สอง "เราต้องการท่ีซ่อนเพ่ือพัก

และตั้งหลักใหม่ อยากได้ที่ที่ไม่ไกลและพ้นจากกล้องวงจรปิดของเนโร 

อะไรอย่างนัน้"

[อะไรอย่างนั้นของจักรพรรดิช่างน่าเกรงขาม] เจ้าศรเห็นด้วย  

[แต่เจ้ารู้ค�าตอบของค�าถามนั้นอยู่แล้ว เลสเตอร์ เจ้าควรจักหาที่ซึ่ง 

มีน�้าจิ้มเจ็ดรส]

พูดแค่น้ันแล้วศรก็เงียบไป

ผมส่งเสียงครางเป็นภาษาคนเศร้า ความหมายของศรน้ันชัดเจน  

โอ๊ย หากจะได้กินนำา้จิม้เจด็รสแสนอร่อยของเจ้าของบ้านหลงันัน้อกีครัง้!  
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โอ๊ย หากจะได้พักในห้องชุดแสนสบายแห่งนั้น! แต่มันไม่ถูกต้อง ผม 

ไม่สามารถ...

"มันตอบว่าไง" เม็กถาม

ผมพยายามคิดหาทางเลอืกอืน่ แต่ผมก็เหนือ่ยจนไม่สามารถโกหก 

ได้แล้ว

"ก็ได้" ผมตอบ "เราจะไปบ้านเพอร์ซีย์ แจ็กสัน"
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"สวัสดีครับ คุณนายแจ็กสัน เพอร์ซีย์อยู่บ้านรึเปล่า"

ผมยืนสั่นเปียกซ่กนำ้าหยดติ๋งอยู่บนพรมหน้าประตูบ้านเธอโดยท่ี 

มเีพ่ือนซึง่ก็เปียกม่อล่อกม่อแล่กไม่แพ้กันสองคนยืนอยู่ด้านหลงั

แซลลี ่แจก็สนัยืนนิง่อยู่หน้าประตไูปชัว่อดึใจพร้อมรอยย้ิมท่ีฉาบไว้

บนใบหน้าอย่างกับเธอนึกว่าจะมคีนมาส่งดอกไม้หรอืคกุก้ีให้ แล้วเราก็ 

ไม่ใช่เดก็ส่งของทัง้สองอย่าง

ผมสนีำา้ตาลอ่อนของเธอมเีส้นผมสเีทาแซมอยู่มากกว่าเมือ่หกเดอืน

ทีแ่ล้ว เธอสวมกางเกงยีนขาดเป็นริว้ เสือ้สเีขยีวหลวมๆ และมซีอสแอปเป้ิล

เป้ือนหยดแหมะอยู่เหนอืเท้าซ้ายเปล่าๆ ท่ีไม่ได้ใส่รองเท้า ตอนน้ีเธอไม่ได้ 

ตัง้ครรภ์แล้ว นัน่อาจเป็นสาเหตทุีม่เีสยีงเดก็ทารกหวัเราะคกิคกัอยู่ในห้อง

ของเธอ

ความประหลาดใจของเธอผ่านไปในเวลาอันรวดเรว็ ในเมือ่เธอเล้ียง

มนษุย์ก่ึงเทพมาจนโตท้ังคน เธอก็ต้องมปีระสบการณ์กับเร่ืองไม่คาดคดิ 

มาเยอะโดยไม่ต้องสงสยั "อะพอลโล! เมก็! กับ..." เธอมองเจ้าหน้าทีร่ถไฟ 

4
ยัยหนูน่ารักเกิ๊น

ขอเลย อย่าน่ารักข้ึนอีก

โอ๊ย ใจจะละลาย
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ร่างยักษ์ทีไ่ว้ผมทรงโมฮอว์ก แถมยังสกัทัง้ตัวต้ังแต่หัวจรดเท้า "สวัสดจ้ีะ!  

น่าสงสารจรงิ เข้ามาเชด็เนือ้เชด็ตวัให้แห้งกันก่อน"

ห้องนั่งเล่นของบ้านแจ็กสันยังอบอุ่นแสนสบายเหมือนที่ผมจำาได้ 

กลิน่ชสีมอสซาเรลล่าอบกับมะเขอืเทศโชยออกมาจากในครัว เพลงแจ๊ซ 

ดงัออกมาจากเครือ่งเล่นแผ่นเสยีงแบบโบราณ...โห! วินตนั มาร์ซาลสิ!  

มโีซฟาน่ังสบายรอให้เราหย่อนก้นแผละลงไปตัง้อยู่หลายตวั ผมกวาดตา

มองหาเพอร์ซีย์ แจ็กสันไปทั่วห้องแต่ก็เจอแค่ชายวัยกลางคนผมสีดำา 

แซมเทา สวมกางเกงทหารสีกากียับๆ มือสวมถุงมือจับของร้อนและ 

สวมเสือ้เชิต้สชีมพูคลมุด้วยผ้ากันเป้ือนสเีหลอืงสดท่ีมซีอสมะเขอืเทศเป้ือน

เตม็ไปหมด เขาอุม้เดก็น้อยทีก่ำาลงัหวัเราะคกิคักแล้วโยกขึน้ๆ ลงๆ อยู่ 

บนสะโพก ชุดสีเหลืองของเด็กก็สีเข้ากันกับผ้ากันเป้ือนของชายผู้นั้น 

อย่างเหมาะเจาะจนผมอดคดิไม่ได้ว่าเขาซือ้มาพร้อมกันเป็นเซต็รเึปล่า

ผมว่าภาพของพ่อครวักับลกูน้อยน่าจะเป็นฉากทีอ่บอุน่หวัใจและ 

น่ารกัสดุๆ แต่น่าเสยีดายท่ีผมโตมากบัเรือ่งเล่าชาวไททนัและเหล่าเทพ 

ที่จับลูกตัวเองมาย่างหรือกินกัน เพราะงั้นผมเลยไม่ได้หลงใหลเท่าที่ 

ควรจะเป็น

"มีผู้ชายคนหน่ึงอยู่ในบ้านคุณน่ะ" ผมบอกกับคุณนายแจ็กสัน

แซลลี่หัวเราะ "นี่พอล สามีฉันค่ะ ขอตัวเดี๋ยวนะ เดี๋ยวกลับมา"  

เธอพุ่งตัวเข้าไปในห้องนำ้า

"หวัดดี!" พอลย้ิมให้เรา "น่ีเอสเทล"

เอสเทลยังหวัเราะคิกคักไม่หยุดพร้อมกับปล่อยนำา้ลายยืดอย่างกับ

ชือ่ของเธอเป็นคำาทีต่ลกท่ีสดุในจกัรวาล เธอได้ดวงตาสเีขียวนำา้ทะเลมา

เหมอืนกับเพอร์ซย์ี และเห็นๆ อยู่ว่าได้ความอารมณ์ดมีาจากคณุแม่ด้วย  

แถมเธอยังมผีมสดีำาแซมเทาแบบเดยีวกับพอลซึง่ผมไม่เคยเหน็เดก็ทารก
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คนไหนมีผมแบบนั้นมาก่อน สงสัยเธอจะต้องเป็นทารกผมสีดอกเลา 

คนแรกของโลกแน่ๆ แต่โดยรวมแล้วก็ดเูหมอืนเอสเทลได้มรดกพันธุกรรม 

ทีด่มีาน่ะนะ

"สวัสดี" ผมไม่แน่ใจว่าต้องพูดกับพอล เอสเทล หรืออะไรก็ตาม 

ที่อบอยู่ในครัวซึ่งส่งกลิ่นหอมน่าอร่อยมากอย่างไรดี "เอ่อ ผมไม่อยาก 

หยาบคายนะ แต่เราหวังว่าจะขอ...อ้าว ขอบคณุครบั คุณนายแจก็สนั"

แซลลีโ่ผล่ออกมาจากห้องนำา้แล้วและกำาลงัวุ่นกับการเอาผ้าเชด็ตวั

สีฟ้านำา้ทะเลมาห่อตวัเมก็ ล ูและผม

"เราหวังว่าจะได้เจอเพอร์ซีย์" ผมพูดต่อจนจบ

เอสเทลส่งเสยีงว้ีดด้วยความดใีจ เหมอืนเธอจะชอบชือ่เพอร์ซย์ีนะ

"ฉนัก็อยากเจอเขาเหมอืนกัน" แซลลีต่อบ "แต่เขากำาลงัมุง่หน้าไป

ชายฝ่ังตะวนัตก ไปกับแอนนาเบธ็ เพ่ิงออกไปเมือ่ไม่ก่ีวันก่อน"

เธอชี้ไปยังภาพใส่กรอบบนโต๊ะที่ใกล้ที่สุด ในภาพนั้นเพอร์ซีย์ 

เพ่ือนเก่าของผมกับแอนนาเบธ็นัง่เคียงข้างกนัอยู่ในรถพรอีสุบโุรทัง่ของ

ครอบครัวแจ็กสัน ทั้งคู่ย้ิมออกมาจากหน้าต่างฝั่งคนขับ ท่ีเบาะหลังม ี

โกรเวอร์ อนัเดอร์วู้ดเพ่ือนแซเทอร์ท่ีเราทัง้คู่รูจ้กัดีทำาหน้าทะเล้นเข้ากล้อง

ด้วย เขาทำาตาเหล่ แลบลิน้ออกมาจกุข้างปาก มอืทำาสัญลกัษณ์ชสูองน้ิว

เพ่ือสนัตภิาพ แอนนาเบธ็โน้มตวัเข้ามาหาเพอร์ซย์ี โอบแขนรอบคอเขาไว้

เหมอืนกำาลงัจะจบูเขาหรอืไม่งัน้กก็ำาลงัจะรดัคอเขาตาย ส่วนเพอร์ซย์ีเองก็

นัง่ยกน้ิวโป้งให้กล้องอยู่หลงัพวงมาลยั เหมอืนเขาจะบอกผมตรงๆ เลยว่า

พวกเราไปล่ะนะ! ขอให้คุณสนกุกับการผจญภัยหรอือะไรก็แล้วแต่ละกนั!

"เขาเรียนจบมัธยมแล้ว" เม็กพูดอย่างกับเธอเพ่ิงเห็นปาฏิหาริย ์

อะไรสกัอย่าง

"ใช่มั้ยล่ะ" แซลลี่ตอบ "เราตัดเค้กฉลองกันเลยด้วย" เธอชี้ไปยัง 
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ภาพอีกภาพที่เพอร์ซีย์ถ่ายกับแซลลี่ ทั้งคู่ยิ้มกว้างขณะชูเค้กสีฟ้าสดใส 

ท่ีเคลอืบนำา้ตาลสฟ้ีาเข้มและเขียนว่า 'ยินดด้ีวยนะ เพอร์ซย์ีจบการสกึสา

แล้ว!' ผมไม่ได้ถามว่าทำาไมถึงสะกดคำาว่าศกึษาผดิ ภาวะดสิเลก็เซยีเป็น

เรือ่งทีพ่บได้บ่อยมากในครอบครวัมนุษย์ก่ึงเทพท้ังหลาย

"เท่ากับ..." ผมกลืนนำ้าลายดังเอื๊อก "เขาไม่ได้อยู่ท่ีนี่"

ที่จริงการพูดออกมาดังๆ เป็นเรื่องไร้สาระมาก แต่ส่วนท่ีดื้อด้าน 

ในใจผมยังยืนยันว่าเพอร์ซย์ี แจก็สนัต้องอยู่ท่ีไหนสักแห่งแถวน้ี รอจงัหวะท่ี

จะทำาภารกิจอนัตรายให้ผม นัน่มนังานของเขานะ!

ไม่ใช่สิ น่ันเป็นวิธีคิดของอะพอลโลคนเก่า อะพอลโลคนที่ผม 

ยังเป็นอยู่ในครัง้สดุท้ายทีม่ายืนในห้องน้ี เพอร์ซย์ีมสีทิธ์ิใช้ชวิีตของเขาเอง 

และเขาก็พยายามใช้ชวิีตอยู่ และ...โอ๊ย ความจรงิช่างเจบ็ปวด! ผมไม่ได้

สำาคญัอะไรในชวิีตของเขาเลย

"ผมดีใจกับเขานะ" ผมตอบ "แอนนาเบ็ธด้วย..."

แล้วผมก็เพ่ิงนึกได้ว่าพวกเขาอาจไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับใครเลย

ตัง้แต่ออกจากนิวยอร์ก โทรศัพท์มอืถือดึงดูดความสนใจจากพวกอสรุกาย

เกินกว่าทีม่นุษย์กึง่เทพจะใช้กันโดยเฉพาะเวลาขับรถเท่ียวยาวๆ แบบนี้  

การสือ่สารโดยใช้เวทมนตร์เพ่ิงค่อยๆ กลบัมาใช้ได้หลงัจากทีเ่ราปลดปล่อย

ฮาร์โปเครตสี เทพแห่งความเงยีบออกมา แต่มนัก็ยังตดิๆ ดบัๆ อยู่ เพอร์ซย์ี 

กับแอนนาเบธ็อาจไม่ได้รูเ้รือ่งโศกนาฏกรรมทีพ่วกเราเจอมาจากฝ่ังตะวันตก

ของอเมรกิา...ท่ีค่ายจปิูเตอร์และท่ีซานตาบาร์บาราก่อนหน้านัน้

"โอ๊ย ตาย" ผมพึมพำากับตัวเอง "นั่นแปลว่าเขาไม่ได้ข่าว..."

เม็กกระแอมออกมาดังๆ เธอจ้องหน้าผมเขม็งให้หุบปาก

จริงด้วย การบอกข่าวการตายของเจสัน เกรซให้แซลล่ีกับพอล 

ต้องรบัรูค้งจะโหดร้ายเกินไป โดยเฉพาะเมือ่เพอร์ซย์ีกับแอนนาเบธ็กำาลงั
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มุง่หน้าสูแ่คลฟิอร์เนยี และแซลลีก็่คงจะกำาลงัเป็นห่วงพวกเขาอยู่แล้ว

"ไม่ได้ข่าวอะไรกัน" แซลลี่ถาม

ผมกลนืนำา้ลายลงคออันแห้งผาก "ว่าเราจะกลบัมาท่ีนวิยอร์ก แต่ 

ไม่เป็นไร เราก็แค่จะ..."

"คยุจิจ๊๊ะกันพอแล้ว" ลขูดัจงัหวะ "เรากำาลงัตกอยู่ในอนัตรายร้ายแรง

มาก มนษุย์ธรรมดาพวกน้ีช่วยเราไม่ได้ เราต้องไปกันแล้ว"

นำา้เสยีงของลไูม่ได้เหยียดอะไรหรอกนะ แค่เป็นเสยีงแบบรำาคาญ 

และอาจจะเป็นห่วงเจ้าบ้านนดิหน่อย ถ้าเนโรตามรอยเรามาถึงห้องชดุน้ีได้

เขาจะไม่มทีางไว้ชวิีตครอบครวัของเพอร์ซย์ีแค่เพราะพวกเขาไม่ใช่มนษุย์

ก่ึงเทพหรอก

แต่ในขณะเดียวกันศรแห่งโดโดนาก็บอกให้เรามาท่ีนี่ มันต้องมี

เหตุผลอะไรสักอย่าง ผมหวังว่าเหตุผลนั้นจะเก่ียวข้องกับอาหารท่ีพอล

กำาลงัทำาอยู่

แซลลีเ่พ่งมองเพ่ือนร่างใหญ่รอยสกัพร้อยของเรา เธอไม่ได้มสีหีน้า 

ไม่พอใจอะไร แค่มองเหมอืนกำาลงัวัดสดัส่วนของลแูละคดิอยู่ว่ามเีสือ้ผ้า

ขนาดใหญ่พอให้กอลผูน้ัน้ใส่ได้รเึปล่า "แต่พวกคุณจะไปทัง้ทียั่งเปียกซ่ก 

แบบนีไ้ม่ได้นะ อย่างน้อยให้ฉนัหาอะไรแห้งๆ ให้ใส่กันก่อนดกีว่า แล้วก็

กินอะไรสกัหน่อยถ้าพวกคณุหิว"

"กินค่ะ ขอบคุณ" เม็กพูด "หนูรักคุณ"

เอสเทลระเบิดเสียงหัวเราะคิกคักเป็นชุดอีกครั้ง ดูเหมือนเธอ 

เพ่ิงค้นพบว่านิว้ของพ่อกระดิกดุ๊กด๊ิกได้ แล้วเธอก็คดิว่าน่ันมนัตลกสดุๆ  

ไปเลย

แซลลี่หันไปย้ิมให้ลูกตัวเองก่อนจะหันรอยย้ิมกลับมาที่เม็ก  

"ฉันก็รักหนูจ้ะ เรายินดีต้อนรับเพ่ือนของเพอร์ซีย์เสมอ"
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"ฉันไม่รู้เลยว่านายเพอร์ซีย์นี่เป็นใคร" ลูค้าน

"เรายินดีต้อนรับทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือเสมอ" แซลล่ีแก้  

"เชือ่เถอะ เราก็เคยตกอยู่ในอนัตรายมาก่อน แต่เราก็ผ่านมาได้ ใช่มัย้พอล"

"ใช่" เขาตอบโดยไม่ลงัเล "มอีาหารให้กินเยอะแยะ เพอร์ซย์ีน่าจะมี

เสือ้ผ้าท่ีพอดกัีบตัว...เอ่อ อะพอลโลใช่มัย้"

ผมพยักหน้าอย่างเจบ็ปวด ผมรูด้ว่ีาเสือ้ผ้าของเพอร์ซย์ีจะพอดกัีบ 

รูปร่างของผมเพราะเมื่อหกเดือนก่อนผมก็ออกไปจากที่นี่โดยใส่เส้ือผ้า 

มอืสองของเขาเหมอืนกัน "ขอบคณุมาก พอล"

ลูส่งเสียงในคอ "ฉันว่า...ที่ได้กลิ่นอยู่คือลาซานญ่ารึเปล่า"

พอลย้ิมกว้าง "สูตรเฉพาะของตระกูลโบลฟิสเลย"

"อืม งั้นฉันว่าเราก็อยู่ต่อได้แป๊บนึง" ลูตัดสินใจ

เรือ่งมหศัจรรย์เกิดขึน้ได้เสมอ กอลผูน้ั้นกับผมมคีวามเห็นตรงกัน 

ได้ด้วยแฮะ

"เอ้า ลองตัวนี้สิ" พอลโยนเสื้อยืดสีซีดกับกางเกงยีนขาดๆ ของ 

เพอร์ซีย์มาให้ผมใส่

ผมไม่บ่นหรอก อย่างน้อยเสื้อผ้าพวกนั้นก็สะอาด อุ่น แห้ง และ 

หลงัจากเดนิลากเท้าในอโุมงค์ใต้ดนิของแมนฮตัตนัมาครึง่เกาะ ชดุเก่า 

ของผมก็เหมน็เสยีจนผมว่าคงต้องเอาใส่ถุงขยะอนัตรายแล้วเอาไปเผาเสีย

ผมทรุดตัวลงนั่งบนเตียงของเพอร์ซีย์ข้างกับเอสเทลที่นอนหงาย

จ้องโดนัทพลาสตกิสฟ้ีาอย่างฉงนฉงาย

ผมยกมอืขึน้ลบูตวัหนงัสอืจางๆ บนเสือ้ยืด 'ทีมว่ายน�า้เอเอชเอส' 

"เอเอชเอสย่อมาจากอะไรครบั"

พอลย่นจมูก "โรงเรียนมัธยมทางเลือกน่ะ เป็นท่ีเดียวท่ียอมรับ 
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เพอร์ซีย์เข้าเรียนช่วงมัธยมปีสุดท้ายหลังจาก...นั่นแหละ"

ผมจำาได้ เพอร์ซีย์หายตัวไปตลอดช่วงปีเพราะเฮร่าเข้ามาวุ่นวาย 

กับชีวิตเขาด้วยการสาปให้หายตัวข้ามประเทศ แถมยังทำาให้เขาเสีย 

ความทรงจำาอีกต่างหาก แค่เพราะนางอยากให้ค่ายมนุษย์ก่ึงเทพของ 

ทั้งฝั่งกรีกและโรมันมารวมตัวกันเพ่ือทำาสงครามกับไกอา แม่เลี้ยงผม 

ชอบชกันำาให้ใครๆ มารูจ้กักันนักแหละ

"คุณไม่พอใจกับสถานการณ์ที่โรงเรียนน้ันเหรอ" ผมถาม

พอลยักไหล่ เขาทำาสีหน้าไม่ค่อยสบายใจอย่างกับการพูดเรื่อง 

อะไรก็ตามในแง่ลบจะขดักับนิสยัของเขา

เอสเทลย้ิมนำา้ลายยืดให้ผม "ก๊ะ?" ผมเดาว่าน่ีแปลว่าเชือ่มัย้ล่ะว่า 

เราโชคดแีค่ไหนทีต่อนนีเ้รายังมชีวิีตกันอยู่

พอลน่ังอยู่ข้างลกูและวางมอืลงบนผมบางๆ ของเธออย่างอ่อนโยน

"ผมเป็นครสูอนภาษาอังกฤษทีโ่รงเรยีนมธัยมอกีแห่งหน่ึง" เขาตอบ  

"เอเอชเอสก็...ไม่ได้ดนีกัน่ะ สำาหรบัเดก็ท่ีมคีวามลำาบากในการเรยีนรูห้รอื

เป็นกลุม่เสีย่ง เราจำาเป็นต้องมโีรงเรยีนท่ีปลอดภัยพร้อมกับหอพักดีๆ และ

ต้องมกีารสนับสนนุชัน้เย่ียม เราต้องทำาความเข้าใจว่านกัเรยีนแต่ละคน 

มคีวามเป็นตวัของตัวเองแตกต่างกันไป ขณะทีโ่รงเรยีนมธัยมทางเลอืก 

ทำาเหมือนคอกรวมท่ีมีไว้กักตัวเด็กทุกคนที่เข้ากับระบบไม่ได้ เพอร์ซีย์ 

ต้องผ่านอะไรมาเยอะมาก...ผมเป็นห่วงเขามากเลย แต่เขาก็พยายามแก้ไข

สถานการณ์ให้ดทีีส่ดุเท่าทีจ่ะทำาได้ เขาอยากจะได้ใบประกาศจบมธัยม

มากจรงิๆ ผมภูมใิจในตวัเขามาก"

เอสเทลส่งเสียงอู้อ้าและนั่นทำาให้รอยตีนกาปรากฏข้ึนที่หางตา 

ของพอลตอนเขาย้ิม เขาแตะจมกูลกูเบาๆ "ปุง๋"

ทารกคนนั้นอึ้งไปเสี้ยววินาทีก่อนจะระเบิดหัวเราะด้วยความ



Rick Riordan 55

สนุกสนานจนผมกลัวว่าเธอจะสำาลักนำ้าลายตัวเอง

ผมพบว่าตัวเองนั่งมองพอลกับเอสเทลด้วยความทึ่ง พวกเขา 

ดเูหมอืนเป็นสิง่มหศัจรรย์ย่ิงกว่าการทีเ่พอร์ซย์ีเรยีนจบมธัยมจนได้เสยีอกี 

พอลดูเป็นสามท่ีีใส่ใจภรรยา เป็นพ่อทีร่กัลกู และเป็นพ่อเลีย้งใจด ีจาก

ประสบการณ์ของผมเองนัน้ สิง่มชีวิีตแบบน้ีหายากย่ิงกว่ายูนคิอร์นเผอืก 

หรอืกรฟิฟินสามปีกเสยีอกี

ส่วนยัยหนูเอสเทล ความเป็นเดก็ดแีละความรูส้กึอยากรูอ้ยากเห็น

อย่างไร้เดียงสาของเธอนั้นสูงเสียจนเรียกว่าเป็นระดับของพลังพิเศษ 

เหนอืธรรมชาติ ถ้าเดก็คนนีโ้ตขึน้มาเป็นคนท่ีช่างสงัเกตและมเีสน่ห์เท่าที่

เป็นเหมอืนในสภาพทารกแบบนี ้ เธอต้องได้ครองโลกแน่ ผมตดัสนิใจว่า 

จะไม่เล่าเรือ่งเธอให้ซสุฟังเดด็ขาด

"พอล..." ผมเริม่ประโยค "คณุไม่กลวัท่ีให้พวกเราอยู่ในบ้านนีต่้อเหรอ 

เราอาจทำาให้ครอบครวัคณุตกอยู่ในอนัตราย"

มมุปากของเขาเกรง็ขึน้เลก็น้อย "ผมก็อยู่ในศกึแมนฮตัตนัด้วยนะ 

ได้ฟังเรื่องเลวร้ายที่แซลลี่ต้องเจอ สู้กับพวกมิโนทอร์ โดนจับไปขังที ่

โลกใต้พิภพ และย่ิงพวกการผจญภยัของเพอร์ซย์ีน่ะนะ..." เขาส่ายศรีษะ

น้อยๆ เป็นเชงินับถือ "เพอร์ซย์ีพาตวัเองเข้าไปเสีย่งอนัตรายตัง้หลายครัง้

เพ่ือพวกเรา เพ่ือเพ่ือนๆ ของเขา เพ่ือโลกน้ี เพราะงัน้ถ้าถามว่าผมจะเสีย่ง 

ให้ทีพั่กเพ่ือให้คณุได้หยุดหายใจหายคอ หาเสือ้ผ้าสะอาดๆ ให้คณุใส่ และ

หาอาหารร้อนๆ ให้คณุกินสกัมือ้ได้ไหม...ได้ส ิผมจะไม่ช่วยได้ยังไง"

"คุณเป็นคนดีมาก พอล โบลฟิส"

เขาเอยีงศีรษะอย่างกับสงสยัว่าคนเราจะพยายามเป็นคนแบบอืน่

ไปได้อย่างไรกัน "งัน้ผมจะปล่อยให้คณุล้างเน้ือล้างตวัแล้วแต่งตวัซะนะ 

เราไม่อยากให้มือ้คำา่ไหม้หมด ใช่มัย้จ๊ะเอสเทล"
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เด็กคนน้ันหัวเราะร่วนอีกครั้งตอนที่พ่ออุ้มตัวเธอออกไปจากห้อง

ผมอาบนำ้าอยู่นานจนหนำาใจทีเดียว อยากขัดสีฉวีวรรณตัวเอง 

ให้สะอาดน้ันก็ใช่แหละ แต่เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการซบหน้าผากเข้ากับ

ผนงักระเบ้ืองแล้วร้องไห้สะอกึสะอืน้ตวัสัน่สะท้านจนกระท่ังรู้สกึดข้ึีนพอ 

ทีจ่ะโผล่หน้าออกไปเจอผูค้นได้อกีครัง้มากกว่า

ไอ้นำา้ใจไมตรขีองคนนีม่นัยังไงกันนะ ตัง้แต่ผมใช้ชวิีตเป็นเลสเตอร์  

พาพาโดพูลอสมา ผมต้องยืนหยัดรบัฟังคำาก่นด่าแสนเลวร้ายและความ

รุนแรงเกือบเอาชีวิตไม่รอดแทบจะตลอดเวลา แต่แค่ใครมีนำ้าใจกับผม

หน่อยนั่นก็เหมือนการเตะผ่าหมากเข้ากลางใจจนใจสลายกลายเป็น 

ก้อนอารมณ์เละๆ ท่ีพร้อมแตกโพละได้ทกุเมือ่

ให้ตายสิ พอลกับแซลลี่ กับลูกน่ารักของพวกคุณด้วย!

ผมจะตอบแทนการท่ีพวกเขาให้ท่ีพักพิงชัว่คราวกับเรายังไงด ีผม

รูส้กึเป็นหนีบุ้ญคณุพวกเขาแบบเดยีวกับท่ีเป็นหนีบ้ญุคณุค่ายจปิูเตอร์และ

ค่ายฮาล์ฟบลดั เวย์สเตชัน่กบัซสิเทร์ิน ไพเพอร์กับแฟรงก์ เฮเซลกับลีโอ 

และ...ใช่ โดยเฉพาะเจสนั เกรซ ผมเป็นหนีบ้ญุคณุพวกเขาในทุกเรือ่ง

จะไม่ตอบแทนบุญคุณแบบนั้นได้ยังไง

เมือ่แต่งตวัเสรจ็ผมก็เดินโซเซออกไปท่ีโต๊ะกินข้าว ทกุคนนัง่รอกัน 

อยู่รอบโต๊ะ ขาดแต่เอสเทลคนเดยีวซึง่พอลบอกว่าคนืนีเ้ธอหลบัไปแล้ว  

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความเบิกบานบริสุทธ์ิขนาดน้ันต้องใช้พลังงานมาก 

แค่ไหน

เมก็ใส่ชดุยาวสชีมพูชดุใหม่กับกางเกงเลกกิง้สขีาว ถ้าเธอชอบชดุน้ี

มากเท่าชดุทีแ่ซลลีใ่ห้เธอครัง้ทีแ่ล้ว สดุท้ายเธอคงใส่มนัจนกว่าชดุจะขาดว่ิน

เป็นเศษผ้าขีร้ิว้ล่อนหลดุจากร่าง เมือ่ชดุนีม้าบวกเข้ากับรองเท้าผ้าใบหุม้ข้อ 

สแีดง...ซึง่ก็ถือเป็นโชคดีของทกุคนทีต่อนนีม้นัได้รบัการทำาความสะอาด
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แล้ว...ชุดของเธอจึงกลายเป็นธีมสีวันวาเลนไทน์ที่ดูไม่ค่อยเข้ากับนิสัย 

เจ้าตัวเท่าไหร่ นอกจากจะนับว่าหวานใจของเธอเป็นกองภูเขาขนมปัง

กระเทียมทีเ่มก็กำาลงัยัดเข้าไปในปากตวัเอง

ลูสวมเส้ือทำางานผู้ชายไซส์ XXL ท่ีปักคำาว่า 'อิเล็กทรอนิกส  ์

เมกะมาร์ต' บนกระเป๋าเสือ้ เธอยังนุ่งผ้าขนหนนุู่มสีฟ้านำา้ทะเลอยู่รอบเอว

เพราะกางเกงขนาดใหญ่พอให้เธอใส่ได้ตัวเดียวในบ้านน้ีคือกางเกง 

คลมุท้องตวัเก่าของแซลลี ่ น่ีเธอบอกผมเองนะ และ...ไม่เอาล่ะ ขอบใจ ลู 

รอให้กางเกงของตวัเองแห้งออกมาจากตูอ้บผ้าดกีว่า

แซลลีกั่บพอลจดัท้ังสลดั ลาซานญ่า และขนมปังกระเทยีมให้พวกเรา

พูนจาน มื้อนี้ไม่ใช่นำ้าจิ้มเจ็ดรสอันลือชื่อของแซลลี่ แต่มันก็เป็นอาหาร 

มือ้ยักษ์แบบครอบครวัอย่างท่ีผมไม่ได้พบเจอมาตัง้แต่ออกจากเวย์สเตชัน่ 

ความทรงจำาคร้ังนัน้ทำาให้ผมรูส้กึหวนคำานงึและเศร้าข้ึนมาอย่างฉับพลนั 

ผมอยากรูว่้าทกุคนเป็นยังไงกันบ้าง ลโีอ คาลปิโซ เอม็มี ่โจ จอร์จน่ิาน้อย...

ตอนน้ันอุปสรรคที่เราเจอในอินเดียนาโพลิสให้ความรู้สึกเหมือนเป็น 

ฝันร้าย แต่เมือ่คดิย้อนกลบัไปแล้ววันคนืเหล่านัน้กลบักลายเป็นวันง่ายๆ  

ทีม่คีวามสขุกว่าวันอืน่ๆ ด้วยซำา้

แซลลี่ทรุดตัวนั่งลงพร้อมรอยย้ิม "แหม แบบนี้ ก็ดีนะ" ผม

ประหลาดใจมากที่เธอพูดด้วยนำ้าเสียงท่ีจริงใจเลยทีเดียว "พวกเรา 

ไม่ค่อยมีแขกมาเยี่ยมหรอก ทีนี้ก็เริ่มกินกันเลย แล้วจะได้เล่าให้เราฟัง

เสียทีว่ารอบน้ีใครหรือตัวอะไรพยายามฆ่าคุณอีก"
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