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ค�ำน�ำ
ถ้าถามว่าจักรวาลมนุษย์กึ่งเทพของ Rick Riordan ใช้เวลากี่ปีในการ
ด�ำเนินเรือ่ ง (หมายถึงเวลาในโลกเราจริงๆ) เชือ่ หรือไม่วา่ ยกสองมือขึน้ มานับนิว้
ก็ยงั ไม่พอ ต้องยืมมือเพือ่ นมาช่วยนับ มันนานขนาดนัน้ เลยล่ะ
เริ่มจากมนุษย์กึ่งเทพชาวกรีกในภาคแรก ขยายสเกลเป็นมนุษย์กึ่งเทพ
ชาวโรมันในภาคสอง จนกระทัง่ กลายเป็นเทพทีล่ งมาปฏิบตั ภิ ารกิจกูโ้ ลกมนุษย์
เสียเองในภาคสาม สิบกว่าเกือบยี่สิบปี ในที่สุดเราก็ด�ำเนินมาถึงเล่มสุดท้าย
ของภาคกันอีกครัง้ บททดสอบของอะพอลโลก�ำลังจะสิน้ สุดลงแล้ว แต่ยงั เหลือ
จักรพรรดิรา้ ยอยูอ่ กี หนึง่ คน และเทพพยากรณ์อกี หนึง่ แห่งทีต่ อ้ งไปปลดปล่อย
ให้เป็นอิสระจากศัตรูตลอดกาลของเทพแห่งตะวัน
ถูกฟัน ถูกแทง ถูกกระแทก ถูกกัด ถูกพิษ...ดูเหมือนว่าร่างของเลสเตอร์
พาพาโดพูลอสใกล้จะหมดอายุการใช้งานเต็มที พวกเรามาส่งแรงใจไปช่วย
อะพอลโลเป็นครั้งสุดท้ายกันเถอะ พร้อมรอดูบทสรุปว่าเขาจะได้กลับขึ้น
เขาโอลิมปัส หรือว่าจะมีเส้นทางใหม่ทแี่ ม้แต่ค�ำพยากรณ์ใดๆ ก็ท�ำนายออกมา
ไม่ได้กนั

ส�ำนักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์

จากใจนักแปล
เล่มสุดท้าย...
เล่มสุดท้ายแล้วจริงๆ ค่ะ
ถ้าทุกคนอ่านมาถึงตรงนี้ และยอมเสียเวลาอ่านบทน�ำ 'จากใจนักแปล'
ตรงนีด้ ว้ ย ขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณทีย่ งั อ่านหนังสือแปลจากภาษาอังกฤษ
และขอบคุณทีใ่ ส่ใจแม้แต่เสียงจากนักแปลตัวเล็กๆ ทีไ่ ม่ได้เกีย่ วข้องกับเรือ่ งราว
ในหนังสือ จะพลิกผ่านไปเสียเลยก็ได้ แต่ยังอุตส่าห์อยากรู้ว่าในใจนักแปล
คิดอย่างไร
สารภาพตรงๆ เลยว่าตอนที่ บ.ก. ติดต่อมาให้แปลหนังสือชุดนี้ของ
คุณริก เราสองจิตสองใจ เหตุผลแรกเป็นเพราะเราห่างหายจากการแปลหนังสือ
ไปนานมากและมีงานแปลอย่างอืน่ เต็มไม้เต็มมืออยูพ
่ อควร
เหตุผลที่สองคือถึงแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่ทราบเหตุผลต่างๆ นานา
ยังไงการที่ไม่ใช่นักแปลคนแรกของชุด การมาแปลต่อเล่มสองก็เลี่ยงไม่ได้ว่า
เราจะถูกมองว่าเป็น 'ตัวส�ำรอง' ทีถ่ กู เรียกมาเพือ่ แทนนักแปลเดิมของชุดนี้ และ
จะต้องมีนักอ่านจ�ำนวนไม่น้อยที่ตั้งแง่ตั้งแต่ต้นเมื่อทราบข่าวว่าคนแปลไม่ใช่
คนเดิม
แต่เมื่อได้แปลจริง เราดีใจมากที่เราตัดสินใจรับงานนี้ เพราะนอกเหนือ
จากการผจญภัยอันสนุกสนานของเรือ่ ง นอกเหนือจากส�ำนวน กล (และกลอน)
ในการแต่งอย่างเหลือร้าย คุณริกได้ใส่สารซึง่ 'ส�ำคัญมาก' ไว้ดว้ ย
ในยามที่อะพอลโลมัวคิดถึงแต่ตัวเอง เขาได้พบกับคนที่ยื่นมือเข้ามา
ช่วยเขาโดยไม่ตอ้ งคิดว่าจะได้อะไรตอบแทน
ในยามทีอ่ ะพอลโลมัวแต่บน่ บ้า วุน่ วายวึน่ วือกับการอยากจะกลับสวรรค์
ไปเป็นเทพเหนือมนุษย์ กลุม่ คนทีย่ นื่ มือเข้ามาช่วยเขากลับเป็นทัง้ มนุษย์กงึ่ เทพ
หรือกลุม่ ทีเ่ ขามองเป็นเพียงมดปลวกหยามเหยียดว่าต�ำ่ ต้อยในตอนแรก
ในยามที่อะพอลโลอยากเอาตัวรอด กลับมีคนที่พร้อมสละแม้แต่ชีวิต
เพือ่ ให้ 'คนส่วนใหญ่' มีโอกาสในการใช้ชวี ติ ต่อไป

อะพอลโลค่อยๆ เปลี่ยนไปทีละนิด จนกระทั่งในตอนสุดท้าย ในเล่มนี้
อะพอลโลจึ ง มาถึ ง จุ ด ไคลแมกซ์ ที่ . ..โอเค เราไม่ ส ปอยล์ ผู ้ อ ่ า น! (55) แต่
หนังสือชุดนี้ 'มีอะไร' มากกว่าที่คิด ยิ่งถ้าอ่านระหว่างบรรทัดก็จะเห็นว่า
คุณริกพยายามเน้นว่าตอนนีห้ มดยุคของ 'เทพเป็นใหญ่' 'พ่อรูด้ ที สี่ ดุ ' รวมไปถึง
การแบ่งเส้นเรื่องเพศสภาพ ชาติก�ำเนิด โชคชะตา หรือแม้แต่คนที่อะพอลโล
มองว่าร้ายกาจและเกลียดเขาโดยไร้เหตุผลมาตลอด สุดท้ายจริงๆ แล้วก็มเี หตุผล
ทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังการกระท�ำนัน้ ๆ เหมือนกัน
ความเข้าใจและพยายามเข้าใจกันและกัน เป็นบทเรียนส�ำคัญที่สุด
ทีอ่ ะพอลโลเรียนรู้ และเราคิดว่าคุณริกคงดีใจหากได้รวู้ า่ คนทีช่ อบ ชืน่ ชม และ
ติดตามอ่านงานของคุณริกมีความพยายามทีจ่ ะท�ำความเข้าใจเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน
ไม่วา่ เขาเหล่านัน้ จะมาจากจุดไหนในล�ำดับขัน้ ทางสังคมก็ตาม
และถ้าเราในฐานะของผูแ้ ปลจะได้เป็นส่วนเล็กๆ ในการถ่ายทอดเรือ่ งราว
ของอะพอลโลและผองเพือ่ นให้นกั อ่านทุกคนได้รบั ข้อความของคุณริก เราก็ยนิ ดี
และถือเป็นเกียรติมากๆ ค่ะ
ต่ อ จากนี้ คุ ณ ริ ก ท่ า ทางจะพั ก จากงานเขี ย นพั ก หนึ่ ง เพราะไปท�ำซี รี่ ส ์
เพอร์ซีย์ที่พวกเราก็จะติดตามกันด้วยใจระทึกเนอะ
ส่วนนักแปลคนนี้ก็คงท�ำงานของตัวเองอย่างสุดความสามารถเท่าที่มี
คนไว้ใจให้ท�ำต่อไปค่ะ
ขอความบันเทิงจงสถิตกับทุกท่านค่ะ
ปัทมวรรณ 'โอ๊ต' บูรณมาตร์
DM
Twitter: @dmnbchs
ป.ล. วิลกับนิโคอะ!! วิลกับนิโค!!!!!!!!!! เราจะเอาเรือ่ งต่อของวิลกับนิโค!!
555555

ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายเอ็นเธอร์บุ๊คส์ได้ท่ี
www.enter-books.com หรือ
www.facebook.com/enterbooks
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แด่เบคกี้
ทุกการผจญภัยพาเรากลับบ้านมาหาคุณ

8 หอคอยแห่งเนโร
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ค�ำพยากรณ์ทมิฬ
ค�ำเค้นจากความจ�ำ	
เดือนดับลอยเด่นเข้า
จ้าวแห่งการกลายร่าง
จวบร่างกระจัดจาย

ถูกจุดย�้ำอัคคีเผา
เหนือยอดเขาปีศาจดาย
ภัยโถมถั่งอันตราย
ทั่วทั้งสายไทเบอร์จม

มุ่งสู่หรดี
ผ่านวงกตสกรรจ์
เสาะหาตัวนายจ้าว
บิดค�ำดึงลมหายใจ

เทพสุรีย์จรจรัล
สู่แดนอรัญร้อนวางวาย
แห่งม้าขาวระเร็วรัย
อักษรไขว้จ�ำนรรจา

นิเวศน์ทิศปัจฉิม
บุตรีดีมิเทอร์ไซร้
เพียงหนึ่งกีบชี้แนว
ก้าวไปค่อยๆ หยั่ง

เลสเตอร์หงิมจักต้องไป
ต้องหาใฝ่เหง้าอดีตกาล
จักรู้แกวและรู้ทาง
ทับรอยรั้งเท้าศัตรู

หากล่วงลุสู่สาม
ถึงที่ไทเบอร์รอด
เมื่อนั้นอะพอลโล
ตะต่อละลีลาศ

รู้ตลอด
อยู่ได้
จึงเริ่ม
เริ่มไจฟว์เต้นกัน

10 หอคอยแห่งเนโร

Rick Riordan 11

1

เฮียหัวงูสองหัว
มามั่วนั่งรถไฟด้วยกัน
แถมเกือกเม็กเหม็นโพด
เวลาเดินทางผ่านวอชิงตัน ดีซี เราไม่คอ่ ยแปลกใจหรอก
ถ้าเห็นงูในเสือ้ ผ้ามนุษย์บา้ งสักสองสามตน แต่ตอนทีเ่ ห็นงูหลามโบอาขึน้
รถไฟขบวนเดียวกับเราทีส่ ถานียเู นียนผมก็ยงั แอบกังวลนิดๆ อยูด่ ี
เจ้าอสุรกายตนนั้นสอดตัวอยู่ในชุดสูทนักธุรกิจผ้าไหมสีน�้ำเงิน
พันล�ำตัวยาวๆ ของมันเข้าไปในแขนเสื้อและขากางเกงจนดูคล้ายกับ
แขนขาของมนุษย์ หัวสองหัวโผล่ออกมาจากคอเสือ้ เชิต้ เหมือนกล้องส่อง
เหนือผิวน�ำ้ ของเรือด�ำนำ�้ เขาเคลือ่ นไหวได้อย่างราบรืน่ จนน่าทึง่ เมือ่ คิดถึงว่า
จริงๆ แล้วเขาเหมือนลูกโป่งรูปสัตว์ขนาดยักษ์ ก่อนทีจ่ ะเดินไปนัง่ ทีป่ ลายสุด
อีกด้านของตูร้ ถไฟและหันหน้ามาทางเรา
ผูโ้ ดยสารคนอืน่ ๆ พากันเมินเขาหมด คงไม่ตอ้ งสงสัยว่ามนตร์บงั ตา
บิดมุมมองของพวกเขาไปท�ำให้เห็นงูเป็นเพียงผูโ้ ดยสารธรรมดาคนหนึง่
เท่านัน้ เจ้างูตนนัน้ ไม่ได้มที ที า่ คุกคามอะไร เขาไม่เหลือบมามองพวกเรา
ด้วยซ�้ำ ถ้าผมไม่คิดมาก เขาก็อาจเป็นแค่อสุรกายที่ท�ำงานจนเหนื่อย
ก�ำลังเดินทางกลับบ้าน

12 หอคอยแห่งเนโร

แต่ผมก็ยังไม่สามารถคิดเหมาไปแบบนั้น
ผมกระซิบบอกเม็ก "ไม่อยากให้ตกใจนะ แต่..."
"จุ๊ๆ" เธอตอบ
เม็กจริงจังกับกฎของตู้รถไฟที่ห้ามใช้เสียงมากเลย ตั้งแต่เรา
ขึน้ รถไฟมา เสียงในตูน้ มี้ แี ต่เสียงเม็กทีจ่ ปุ ากใส่ผมทุกครัง้ ทีผ่ มพูด จาม
หรือกระแอมแค่นิดเดียว
"แต่มีอสุรกาย" ผมยืนกราน
เธอเงยหน้าขึ้นมาจากนิตยสารแอมแทร็กฉบับที่เขาแถมให้อ่าน
บนรถ เลิกคิ้วจนพ้นขอบแว่นตาแมวประดับเพชรปลอม ไหนล่ะ
ผมพยักพเยิดคางบุย้ ใบ้ไปทางสิง่ มีชวี ติ ตนนัน้ ตอนทีร่ ถไฟเคลือ่ นตัว
ออกจากสถานี หัวข้างซ้ายของเขาก็มองเหม่อออกไปนอกหน้าต่าง แลบลิน้
สองแฉกตวัดเลียเข้าไปในขวดนำ�้ ซึง่ ล�ำตัวรัดเอาไว้แทนการใช้มอื ถือ
"นั่นแอมฟิสเบนา" ผมกระซิบก่อนจะเสริมข้อมูลที่หวังว่าจะเป็น
ประโยชน์ "งูทมี่ หี วั ทัง้ สองด้านของตัว"
เม็กขมวดคิ้วแล้วยักไหล่ ผมว่าเธอคงก�ำลังหมายความว่าก็ดู
ไม่มพ
ี ษ
ิ มีภยั อะไรนี่ แล้วเธอก็กลับไปอ่านนิตยสารต่อ
ผมกลั้นความรู้สึกอยากเถียงเอาไว้ จริงๆ แล้วก็แค่เพราะผม
ไม่อยากโดนจุๆ๊ ใส่อกี รอบแค่นนั้ เอง
ผมไม่โทษเม็กหรอกที่อยากจะนั่งรถไฟไปเงียบๆ ช่วงสัปดาห์
ที่ ผ ่ า นมาเราต้ อ งบุ ก ตะลุ ย ผ่ า นฝู ง เซนทอร์ ป่าในแคนซั ส เผชิ ญ กั บ
กองผี โ ขมดหิ ว โหยที่ ห น้ า ส้ อ ม...ส้ อ มจริ ง ๆ ส้ อ มที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลก
ในเมืองสปริงฟิลด์ รัฐมิสซูรี (ผมไม่ได้ถ่ายเซลฟี่มานะ) และหนีจาก
คูด่ ราคอน* เคนทักกีส้ นี ำ�้ เงินทีไ่ ล่ลา่ พวกเรารอบเมืองเชอร์ชลิ ล์ดาวน์สไป
* ดราคอน (Drakon) คืออสุรกายร่างคล้ายงูยกั ษ์ตวั สีเหลืองและเขียว มีแผงคอ ดวงตาแบบสัตว์เลือ้ ยคลาน
และมีกรงเล็บขนาดมหึมา พ่นพิษได้
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หลายรอบ หลังจากที่เจอมาขนาดนั้น งูสองหัวในชุดสูทก็ดูไม่ใช่เรื่องที่
น่าตกใจเท่าไหร่ เห็นอยูช่ ดั ๆ ว่าตอนนีเ้ ขาไม่ได้คดิ จะก่อกวนพวกเรา
ผมเลยพยายามท�ำตัวสบายๆ บ้าง
เม็กก้มหน้าก้มตาอ่านนิตยสาร หมกมุ่นกับบทความเกี่ยวกับ
การจัดสวนในเมืองอย่างทีส่ ดุ สหายตัวน้อยของผมสูงขึน้ มากในช่วงเวลา
หลายเดือนทีร่ จู้ กั กันมา แต่เธอก็ยงั ตัวเล็กพอทีจ่ ะยกรองเท้าผ้าใบหุม้ ข้อ
สีแดงขึน้ มาพาดบนเก้าอีต้ วั ตรงข้ามได้สบายๆ แบบว่าสบายกับตัวเธอเอง
น่ะนะ ไม่ได้สบายต่อผมหรือผูโ้ ดยสารคนอืน่ ๆ เลย เม็กไม่ได้เปลีย่ นรองเท้า
มาตั้งแต่ตอนที่เราวิ่งหัวซุกหัวซุนกันในสนามประลองต่อสู้ และตอนนี้
มันก็ทงั้ ดูเหมือนและส่งกลิน่ เหมือนตูดม้าชัดๆ
แต่อย่างน้อยเธอก็เปลี่ยนชุดผ้าขี้ริ้วสีเขียวออกและเปลี่ยนมาใส่
กางเกงยีนดอลลาร์เจเนอรัลกับเสื้อยืดยูนิคอร์น อิมเพอแรนท์! ที่ซื้อมา
จากร้านขายของทีร่ ะลึกในค่ายจูปเิ ตอร์แทน ผมทรงกะลาครอบของเธอ
เริม่ จะยาว แถมยังมีผนื่ สิวแดงก�ำ่ ขึน้ เต็มคางจนเธอดูไม่เหมือนเด็กอนุบาล
แล้ว เธอเกือบจะดูสมอายุของตัวเอง เด็กเกรดหกที่ก�ำลังจะย่างเข้าสู่
วงจรนรกทีเ่ รียกกันว่าวัยรุน่
ผมไม่ได้พดู สิง่ ทีส่ งั เกตออกไปให้เม็กฟังหรอกนะ สาเหตุหนึง่ ก็คอื
ผมมีเรื่องสิวๆ ของตัวเองต้องกังวลอยู่แล้ว และอีกสาเหตุหนึ่งก็เพราะ
เธอมีฐานะเป็นเจ้านายของผม เม็กสามารถสั่งให้ผมกระโดดออกจาก
หน้าต่างรถไฟไปเลยได้ แล้วผมก็จ�ำเป็นต้องเชือ่ ฟังค�ำสัง่ ของเธอด้วย
รถไฟแล่นเข้าสูย่ า่ นชานเมืองวอชิงตัน แสงอาทิตย์ยามบ่ายเล็ดลอด
ระหว่างช่วงตึกเป็นระยะๆ เหมือนแสงไฟจากเครือ่ งฉายหนังโบราณ นีเ่ ป็น
ช่วงเวลาดีๆ ของวัน เป็นจังหวะทีเ่ ทพแห่งตะวันควรจะก�ำลังเริม่ เก็บงาน
และมุง่ หน้าพาราชรถตะวันกลับไปจอดทีค่ อกเดิมก่อนจะพักผ่อนทีป่ ราสาท

14 หอคอยแห่งเนโร

ของตัวเองกับเนคทาร์สักแก้ว นิมฟ์ที่คอยพะเน้าพะนอสักสิบยี่สิบคน
แถมยังมีรายการ เทพีทแี่ ท้แห่งโอลิมปัส ให้ดไู ปยาวๆ อีก
แต่ผมก็ท�ำแบบนั้นไม่ได้ ผมได้แค่นั่งบนเก้าอี้เอี๊ยดอ๊าดบนรถไฟ
สายแอมแทร็กและดูรองเท้าเหม็นโฉ่ของเม็กไปยาวๆ
ทีอ่ กี ด้านของตูร้ ถไฟ เจ้าแอมฟิสเบนาตนนัน้ ยังไม่ได้ท�ำตัวคุกคาม
อะไรเรา...นอกเสียจากจะมองว่าการทีม่ นั ก�ำลังดืม่ นำ�้ จากขวดพลาสติก
น�ำกลับมาใช้ซำ�้ ไม่ได้เป็นการกระท�ำทีค่ กุ คามน่ะนะ
แต่ถ้าอย่างนั้นท�ำไมผมยังขนลุกขนพองไม่หายล่ะ
ผมปรับจังหวะการหายใจให้เป็นปกติไม่ได้ รูส้ กึ อย่างกับโดนกักไว้
บนทีน่ งั่ ข้างหน้าต่างตรงนี้
ผมอาจจะแค่กงั วลถึงเรือ่ งทีร่ อเราอยูท่ นี่ วิ ยอร์กก็ได้มงั้ หลังจากที่
อยู่ในร่างมนุษย์สุดสมเพชนี้มาได้หกเดือน ในที่สุดผมก็ก�ำลังจะเข้าสู่
ช่วงสุดท้ายของท้ายสุดแล้ว
เม็ ก กั บ ผมบุ ก ตะลุ ย ข้ า มไปอี ก ฝั่งของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
ก่อนที่จะย้อนกลับมา เราปลดปล่อยเทพพยากรณ์โบราณหลายองค์
เอาชนะกองทั พ อสุ ร กายครั้ ง แล้ ว ครั้ ง เล่ า แล้ ว ก็ ต ้ อ งทนทรมานกั บ
ความสยดสยองในระบบขนส่งสาธารณะของประเทศอเมริกา และในทีส่ ดุ
แม้จะเกิดเรื่องเศร้ามากมาย แต่เราก็เอาชนะคอมโมดัสและคาลิกูลา
จักรพรรดิชั่วสองคนแห่งไทรอัมวิเรตไปได้ที่ค่ายจูปิเตอร์
แต่เรายังไปไม่ถึงส่วนที่เลวร้ายที่สุด
เราก�ำลั ง มุง่ หน้ า กลั บ ไป ณ จุ ด แรกเริ่ ม ของปั ญ หาทุ ก อย่าง
เมืองแมนฮัตตัน ฐานทัพของเนโร คลอดิอสุ ซีซาร์ พ่อเลีย้ งใจร้ายของเม็ก
และนักไวโอลินทีผ่ มเกลียดทีส่ ดุ ในโลก ต่อให้พวกเราหาทางเอาชนะเขาได้
ก็ยังมีภัยคุกคามซึ่งทรงพลังยิ่งกว่านั้นหลบรออยู่ในฉากหลัง ไพธอน
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ศัตรูคอู่ าฆาตของผมทีเ่ ข้ามายึดวิหารเทพพยากรณ์แห่งเดลฟีอย่างกับว่า
ทีน่ นั่ เปิดเป็นแอร์บเี อ็นบี* ราคาถูก
ในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้ผมมีทางเลือกแค่สองทาง นั่นคือเอาชนะ
ศัตรูเหล่านี้และกลับไปเป็นเทพอะพอลโลอีกครั้ง (ถ้าซุส พ่อของผม
จะยอมน่ะนะ) หรือไม่งั้นก็ต้องตายระหว่างที่พยายามท�ำอยู่นั่นแหละ
ช่วงชีวติ ของผมในฐานะของเลสเตอร์ พาพาโดพูลอสก�ำลังจะจบลงแล้ว
ก็ไม่น่าแปลกใจแล้วมั้งว่าท�ำไมผมถึงได้ร้อนรนขนาดนี้...
ผมพยายามเพ่งสติไปทีแ่ สงตะวันตกดินอันแสนงดงาม พยายาม
ไม่หมกมุน่ กับรายการสิง่ ทีต่ อ้ งท�ำอันแสนจะเป็นไปไม่ได้หรือเจ้างูสองหัว
ทีน่ งั่ อยูต่ รงแถวทีส่ บิ หก
ผมนั่งไปฟิลาเดลเฟียโดยยังไม่ได้สติแตกไปเสียก่อน แต่ขณะที่
รถไฟออกจากสถานี เ ธอร์ ที ธ ์ ส ตรี ต ผมก็ คิ ด ออกชั ด ๆ อยู่ส องเรื่ อ ง
1) เจ้าแอมฟิสเบนายังไม่ลงจากรถไฟ และ 2) เรดาร์จบั อันตรายของผม
แจ้งเตือนแรงยิง่ กว่าเก่าเสียอีก
ผมรูส้ กึ เหมือนโดนจับตาดู รูส้ กึ ตะครัน่ ตะครอเหมือนมีมดไต่อยูใ่ น
รูขมุ ขนไม่ตา่ งกับเวลาทีเ่ ล่นซ่อนแอบในป่ากับอาร์เทมีสและเหล่าพราน
ตอนทีพ่ วกเธอเตรียมจะกระโดดออกมาจากพุม่ ไม้แล้วยิงธนูใส่ผมเต็มร่าง
นัน่ เป็นสมัยทีผ่ มกับน้องสาวยังเป็นเทพวัยเยาว์และยังสนุกกับความบันเทิง
เรียบง่ายแบบนัน้ น่ะนะ
ผมลองเสีย่ งมองเจ้าแอมฟิสเบนาแล้วก็ตอ้ งตกใจกางเกงยีนแทบหลุด
ตอนนี้เจ้าอสุรกายตนนั้นหันมามองผมแล้ว ดวงตาสีเหลืองทั้งสี่ดวง
ของมันจับนิง่ ไม่กะพริบและ...ผมคิดไปเองรึเปล่าว่าตาทัง้ สีน่ นั้ เรืองแสงได้
* แอร์บีเอ็นบี (AirBNB) คือบริการจองที่พักออนไลน์ซึ่งให้ผู้เข้าพักจองที่พักจากเจ้าของบ้านได้โดยตรง
หลายครั้งจะรวมบริการอาหารเช้าด้วย จึงเป็นที่มาของ 'BNB' (Bed and Breakfast) หรือเตียงและ
อาหารเช้า
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โอ๊ย ไม่ดๆี ตาเรืองแสงไม่เคยเป็นสิง่ ทีด่ เี ลย
"ขอฉันออกไปหน่อย" ผมบอกเม็ก
"จุ๊ๆ"
"แต่เจ้าตัวนั้นน่ะ ฉันอยากเข้าไปดู ตาเขาเรืองแสงแล้ว!"
เม็กหรี่ตามองคุณงู "เปล่าซะหน่อย มันแค่วาววับ แถมเขาก็แค่
นัง่ ตรงนัน้ เฉยๆ"
"เขานั่งเฉยๆ อย่างไม่น่าไว้วางใจ!"
ผู้โดยสารด้านหลังของเรากระซิบ "จุ๊ๆ"
เม็กเลิกคิ้วใส่ผม บอกแล้วมั้ยล่ะ
ผมชี้ไปยังทางเดินกลางขบวนรถก่อนจะท�ำปากบุ่ยใส่เม็ก
เธอกลอกตา ยกตัวขึน้ จากท่าทีเ่ หมือนนัง่ บนเปลญวนก่อนจะยอมให้
ผมข้ามออกมา "อย่าหาเรือ่ งเขาก่อนล่ะ" เธอสัง่
เยี่ยม แบบนี้ผมก็ต้องรอให้เจ้าอสุรกายตนนั้นเล่นงานก่อนถึงจะ
ป้องกันตัวเองได้
ผมยืนอยูก่ ลางทางเดิน รอให้เลือดไหลเวียนตามขาทีช่ าดิกเสียก่อน
ใครก็ตามทีเ่ ป็นคนคิดประดิษฐ์ระบบไหลเวียนโลหิตของมนุษย์ท�ำงานได้ชยุ่
ชะมัด
แอมฟิสเบนาตนนั้นยังไม่ขยับเลยสักนิด ตาทุกดวงของเขายังคง
จ้องอยูท่ ผี่ มอย่างกับเขาตกอยูใ่ นภวังค์อะไรสักอย่าง ไม่แน่เขาอาจก�ำลัง
สะสมพละก�ำลังเพือ่ จะได้โจมตีอย่างรุนแรง...พวกแอมฟิสเบนาท�ำแบบนัน้
กันมัย้ นะ
ผมพยายามค้นความทรงจ�ำตัวเองหาข้อมูลเกีย่ วกับเจ้าสัตว์พสิ ดาร
ชนิดนี้ แต่ก็แทบนึกอะไรไม่ออกเลย พลินี นักเขียนสมัยโรมันอ้างว่า
ถ้าจับลูกแอมฟิสเบนาเป็นๆ มาพันรอบคอได้จะท�ำให้ตงั้ ครรภ์ได้ปลอดภัย
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ตลอดรอดฝั่ง (นี่ไม่ช่วยเลย) การเอาคราบของมันมาสวมใส่อาจท�ำให้
เรามีเสน่หด์ งึ ดูดคูม่ ากขึน้ (อืม ก็ยงั ไม่ชว่ ยอยูด่ )ี มันพ่นพิษออกจากหัวได้
อ่าฮะ! นีแ่ หละใช่เลย เจ้าอสุรกายตนนัน้ ก�ำลังเตรียมตัวพ่นอ้วกพิษจาก
ปากคูม่ าจนสุดคันรถแน่ๆ!
แล้วจะท�ำยังไงดี...
ถึงผมจะระเบิดพลังและทักษะขั้นเทพขึ้นมาใช้ได้เป็นระยะๆ แต่
ผมก็ไม่สามารถหวังพึง่ มันได้ทกุ ครัง้ ทีจ่ �ำเป็น เวลาส่วนใหญ่แล้วผมก็ยงั เป็น
เด็กหนุม่ วัยรุน่ อายุสบิ เจ็ดปีทนี่ า่ สมเพชอยูด่ ี
ผมจะหยิบคันธนูและลูกศรจากที่เก็บของเหนือศีรษะก็ได้ ถ้ามี
อาวุ ธ ในมื อ หน่ อ ยคงจะดี แต่ ก็ อี ก นั่ น แหละ นั่ น จะเป็นการแผ่รั ง สี
ความเป็นศัตรูของผมให้อีกฝั่งได้รู้ เม็กอาจจะดุผมที่ท�ำอะไรเกินเหตุ
(ขอโทษนะเม็ก แต่ตาสีด่ วงนัน้ เรืองแสงจริงๆ ไม่ได้แค่วาววับเฉยๆ)
ถ้าเพียงแต่ผมมีอาวุธเล็กๆ สักชิน้ ดาบสัน้ หรือกริชสักเล่มทีซ่ อ่ นอยู่
ใต้เสือ้ เชิต้ ขอผมเป็นเทพแห่งกริชหน่อยก็ไม่ได้เนอะ
ผมตัดสินใจเดินไปตามทางเดินราวกับแค่ก�ำลังจะเดินไปห้องนำ�้ ถ้า
เจ้าแอมฟิสเบนาตนนัน้ เข้าโจมตี ผมจะกรีด๊ หวังว่าเม็กจะยอมวางนิตยสาร
ในมือได้นานพอทีจ่ ะมาช่วยผม อย่างน้อยผมก็จะบีบให้เกิดการเผชิญหน้า
ที่ไม่ช้าก็เร็วต้องเกิดอยู่แล้ว แต่ถ้าเจ้างูตนนั้นไม่ขยับ เอ่อ เขาอาจจะ
ไร้พษ
ิ สงจริงๆ ก็ได้ ถ้าอย่างนัน้ ผมก็จะไปเข้าห้องนำ�้ จริงๆ เพราะมันก็ปวด
อยูแ่ หละ
ผมเดิ น สะดุ ด ขายาวเก้ ง ก้ า งของตั ว เองซึ่ ง นั่ น ก็ ไ ม่ ไ ด้ ท�ำให้ ผ ม
ดูเหมือน 'เดินเฉยๆ' อย่างทีต่ งั้ ใจไว้เท่าไหร่ ผมคิดจะผิวปากเพลงสบายๆ
แต่กน็ กึ ขึน้ มาได้อกี ว่านีม่ นั รถไฟคันทีห่ า้ มใช้เสียง
อีกสีแ่ ถวจะไปถึงเจ้าอสุรกายตนนัน้ หัวใจของผมเต้นระสำ�่ ดวงตา
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สี่ดวงนั้นเรืองแสงจริงๆ แล้วก็จับอยู่ที่ตัวผมไม่วางตาจริงๆ เจ้างูตนนั้น
นัง่ นิง่ จนผิดปกติ ต่อให้มนั จะเป็นสัตว์เลือ้ ยคลานเลือดเย็นก็ยงั ผิดปกติ
อีกสองแถวจะถึงแล้ว ขากรรไกรสั่นกระทบกันกึกๆ กับใบหน้า
เหงือ่ แตกพลัก่ คงไม่ชว่ ยให้ผมดูสบายๆ ได้เท่าใด ชุดสูทของเจ้าแอมฟิสเบนา
ดูเป็นของราคาแพงและตัดเย็บมาอย่างดี การทีเ่ ขาเป็นงูยกั ษ์อาจท�ำให้
ไม่สามารถใส่เสื้อผ้าที่ซื้อจากร้านทั่วไปได้ เกล็ดสีน�้ำตาลกับเหลือง
ลายข้าวหลามตัดแวววามก็ดไู ม่เหมือนข้อมูลทีใ่ ส่ลงไปในแอพฯ หาคูแ่ ล้ว
จะเร้าใจ นอกจากว่าจะอยากหาแฟนเป็นงูหลามน่ะนะ
ตอนที่ เ จ้ า แอมฟิ ส เบนาตนนั้ น เคลื่ อ นไหวจริ ง ๆ ผมก็ นึ ก ว่ า
ผมเตรียมใจพร้อมแล้วเชียว
แต่ผมคิดผิด เจ้าอสุรกายตนนัน้ โผเข้ามาอย่างเร็วจนไม่นา่ เชือ่ มัน
ใช้แขนซ้ายปลอมท�ำบ่วงมัดมือข้างหนึง่ ของผมเอาไว้ ผมตกใจจนตะโกน
ไม่ออกด้วยซ�ำ้ ถ้ามันคิดจะฆ่าผม ผมก็คงตายไปแล้ว
แต่มั น กลั บ แค่ จั บ แน่นขึ้ น หยุ ด ผมไว้ ต รงนั้ น และรั ด ตั ว ผมไว้
อย่างกับมันก�ำลังจะจมน�้ำ
มันพูดด้วยเสียงฟ่อพร้อมกันทั้งสองหัวซึ่งฟังแล้วสะท้านไปจนถึง
กระดูกสันหลัง
บุตรแห่งฮาเดส สหายมาดโก้
แห่งนักวิ่งถ�้ำทรงพลัง
จักเผยแสดงความลับ เจาะทางผ่านโผ
ลึกล�้ำสู่แท่นบัลลังก์
อาศัยคนของเนโร นับแต่บัดนี้
ทุกชีวีล้วนต้องฝากฝัง
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ไวพอๆ กับตอนที่มันพุ่งเข้ามาจับผม มันปล่อยผมไป กล้ามเนื้อ
ทัว่ ร่างของมันผ่อนลงอย่างกับค่อยๆ ระเหิดเหีย่ วไปเฉยๆ มันนัง่ ตัวตรงขึน้
ยืดคอขึ้นมาจนกระทั่งเกือบจะประจันหน้ากับผม แสงเรืองหายไปจาก
ดวงตาทัง้ หมดแล้ว
"ฉันมาท�ำอะไร..." หัวข้างซ้ายหันมองหัวข้างขวา "ได้ไง..."
หัวข้างขวาก็เหมือนจะงงงันพอกัน มันหันมามองผม "คุณเป็น...?
เดีย๋ วนะ นีพ
่ ลาดสถานีบลั ติมอร์ไปแล้วเหรอ เมียผมต้องฆ่าผมตายแน่!"
ผมยังช็อกเกินกว่าที่จะตอบอะไรได้
กลอนที่มันเอ่ยออกมา...ผมฟังจากสัมผัสคล้องจองก็รู้ว่ามันคือ
กลอนอะไร เจ้าแอมฟิสเบนาเพิง่ เอ่ยค�ำพยากรณ์ออกมา ผมเพิง่ คิดได้วา่
อสุรกายตนนี้อาจจะเป็นผู้โดยสารธรรมดาทั่วไปที่แค่โดนสิงอยู่ โดน
เทพีแห่งโชคชะตายืมร่าง เพราะว่า...แน่สนิ ะ เขาเป็นงู งูเป็นสัตว์ทใี่ ช้เป็น
ตัวกลางสือ่ ปัญญาของโลกมาตัง้ แต่สมัยโบราณแล้ว เพราะมันอาศัยอยู่
ใต้ดนิ งูยกั ษ์จะสามารถรับสารค�ำพยากรณ์ได้ดเี ป็นพิเศษ
ผมไม่แน่ใจว่าควรท�ำอะไรต่อดี ผมต้องขอโทษทีท่ �ำให้เขาต้องล�ำบาก
ไหม หรือต้องให้ทปิ รึเปล่า แล้วถ้าเขาไม่ใช่ภยั ร้ายทีท่ �ำให้เรดาร์อนั ตราย
ของผมส่งค�ำเตือน งัน้ ภัยมาจากไหน
แต่ผมก็ไม่ต้องเริ่มบทสนทนาแสนกระอักกระอ่วนนั้นเหมือนกับ
ทีเ่ จ้าแอมฟิสเบนาไม่ตอ้ งตายด้วยน�ำ้ มือเมียตัวเองเมือ่ ลูกดอกจากหน้าไม้
สองดอกพุง่ ข้ามคันรถมาฆ่ามันแทน ลูกดอกสองดอกนัน้ ตอกคอของเจ้างู
น่าสงสารติดกับผนังท้ายรถไปเลย
ผมร้องเสียงหลง ผูโ้ ดยสารทีน่ งั่ แถวนัน้ หันมา "จุๆ๊ " ใส่ผมกันเป็นแถบ
แอมฟิสเบนาสลายร่างกลายเป็นฝุ่นสีเหลือง ไม่เหลือซากอะไร
นอกจากชุดสูทที่ตัดเย็บอย่างเนี้ยบ
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ผมค่อยๆ ยกมือขึ้นทั้งสองข้างแล้วหันหลังกลับไปช้าๆ อย่างกับ
ก�ำลังหมุนตัวอยูบ่ นกับระเบิด ใจหนึง่ ก็นกึ ว่าจะมีลกู ดอกหน้าไม้อกี ดอก
พุง่ เข้ามาปักอกผม ผมไม่มที างหลบการโจมตีจากคนทีย่ งิ แม่นขนาดนัน้
ได้หรอก อย่างมากผมก็ท�ำได้แค่ท�ำตัวไม่มพ
ี ษ
ิ มีภยั กับใคร และเรือ่ งนัน้
ผมก็เก่งน่าดู
ร่างใหญ่ส องร่ า งยื น อยู ่ ที่ สุ ด ทางอี ก ด้ า นของขบวนรถ ดู ก็ รู ้ ว ่ า
หนึ่งในนั้นเป็นทหารเจอร์มานีจากเคราและผมยุ่งๆ ที่ร้อยลูกปัดไว้
เกราะหนัง ปลอกแขน กับเกราะอกทีต่ จี ากทองจักรพรรดิ ผมไม่รจู้ กั เขา
เป็นการส่วนตัว แต่ชว่ งหลังนีผ้ มเจอคนพันธุเ์ ขาเยอะมากจนไม่ตอ้ งสงสัยว่า
เขารับใช้ใคร คนของเนโรเจอพวกเราแล้ว
เม็กยังคงนั่งอยู่ เธอชักดาบโค้งทองคู่ขึ้นมาถือไว้ในมือแล้ว แต่
เจ้าเจอร์มานีนั่นก็พาดคมดาบยาวสองคมไว้ที่คอของเธอ เหมือนจะ
สนับสนุนให้เธอนัง่ อยูก่ บั ทีม่ ากกว่า
สหายที่มากับเขาคือคนที่ยิงหน้าไม้ เธอสูงกว่าและตัวใหญ่กว่า
เจ้าเจอร์มานีคนนั้นเสียอีก เธอใส่เครื่องแบบเจ้าหน้าที่รถไฟแอมแทร็ก
ทีด่ ไู ม่นา่ จะตบตาใครได้เลย เว้นแต่...เอ่อ ก็เหมือนจะตบตามนุษย์ทกุ คน
บนรถไฟขบวนนัน้ ได้เพราะไม่มใี ครหันไปสนใจผูม้ าใหม่ทงั้ สองแม้แต่นอ้ ย
ใต้หมวกเจ้าหน้าทีร่ ถไฟนัน้ เธอไถผมข้างจนเกรียนขาว แต่ปล่อยตรงกลาง
ให้ยาวและถักเป็นเปียลงมาเลยบ่า เสื้อแขนสั้นที่เธอสวมอยู่นั้นรัดติ้ว
กับบ่าล�่ำจนผมนึกว่าอินทรธนูกับป้ายชื่อจะกระเด็นหลุดผึงไปเสียแล้ว
แขนของเธอมีรอยสักวนพันกันอยู่ และรอบคอมีหว่ งทองหนาประดับไว้
ห่วงทอร์ก
ผมไม่ได้เห็นของแบบนัน้ มาเป็นชาติแล้ว ผูห้ ญิงคนนีเ้ ป็นพวกกอล!
เมือ่ รูก้ ท็ �ำให้ทอ้ งไส้ของผมปัน่ ป่วนไปหมด ในสมัยสาธารณรัฐโรมันโบราณ
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พวกกอลน่ากลัวกว่าพวกเจอร์มานีเสียอีก
เธอหยิบลูกดอกมาขึ้นไว้กับหน้าไม้คู่พร้อมกับเล็งมาที่หัวของผม
แล้ว ทีเ่ ข็มขัดของเธอยังมีอาวุธอืน่ ๆ ห้อยอยูอ่ กี มากมาย ดาบแกลเดียส
ตุม้ กระบอง และกริชอีกเล่มหนึง่ โห แหงสิ อย่างเธอก็ตอ้ งมีกริชอยูแ่ ล้ว
สายตาของเธอยังจ้องอยู่ที่ผมตอนที่เธอพยักพเยิดคางเข้าหาตัว
สัญญาณสากลที่บอกว่ามานี่ ไม่งั้นแม่ยิง
ผมค�ำนวณความเป็นไปได้ที่จะพุ่งตัวไปและเล่นงานศัตรูให้จบ
ก่อนที่พวกนั้นจะฆ่าเม็กกับผม พบว่าโบ๋เบ๋ ไม่มีสิทธิ์เลย ส่วนความ
เป็นไปได้ที่ผมจะวิ่งไปหมอบหลังเก้าอี้ด้วยความกลัวขณะที่เม็กจัดการ
ทัง้ สองคน? นัน่ ค่อยดีขนึ้ มาหน่อย แต่กย็ งั ไม่สวยหรูเหมือนกัน
ผมค่อยๆ เดินไปตามทางเดินทัง้ ทีเ่ ข่าอ่อนแทบทรุด ผูโ้ ดยสารมนุษย์
ทัง้ หลายขมวดคิว้ ไม่พอใจตลอดทาง เท่าทีผ่ มพอจะเข้าใจ พวกนัน้ คงคิดว่า
เสียงกรี๊ดของผมเป็นเสียงรบกวนอันแสนจะไม่ควรเกิดขึ้นในรถคันที่
ห้ามใช้เสียง และตอนนี้เจ้าหน้าที่จึงต้องมาเรียกผมออกไป ส่วนการที่
เจ้าหน้าทีถ่ อื หน้าไม้และเพิง่ ฆ่าผูโ้ ดยสารงูสองหัวตายคาทีก่ ลับเป็นสิง่ ที่
พวกนัน้ ไม่คดิ จะรับรูเ้ ลย
ผมเดินไปจนถึงแถวของตัวเองก่อนจะเหลือบมองเม็ก ใจหนึง่ ก็มอง
เพื่อให้แน่ใจว่าเธอปลอดภัย อีกใจก็มองเพราะผมสงสัยว่าท�ำไมเธอ
ถึงไม่เล่นงานสองคนนั้น ปกติแล้วแค่โดนเอาดาบจ่อคอไม่ท�ำให้เม็ก
หมดก�ำลังใจไปได้หรอกนะ
แต่เพือ่ นตัวน้อยของผมเอาแต่มองสาวชาวกอลคนนัน้ ด้วยความช็อก
"ลูกเุ ซลวาเหรอ"
สาวคนนั้ น พยั ก หน้ า น้ อ ยๆ ซึ่ ง นั่ น ก็ ท�ำให้ ผ มได้ รู ้ ข ้ อ เท็ จ จริ ง
อันน่าสยองสองเรือ่ ง เรือ่ งแรก เม็กรูจ้ กั เธอ เรือ่ งทีส่ อง เธอชือ่ ลูกเุ ซลวา
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ตอนที่เธอหันมองเม็กนั้นความดุดันในสายตาดูจะอ่อนโยนลงเล็กน้อย
เปลีย่ นจาก ฉันจะฆ่าทุกคนซะเดีย๋ วนี้ เป็น ฉันก�ำลังจะฆ่าทุกคนเร็วๆ นี้
แหละ
"ใช่ ต้นกล้าน้อย" กอลผูน้ นั้ ตอบ "ทีนกี้ เ็ ก็บอาวุธไปซะก่อนทีก่ นุ เธอร์
จะตัดหัวเธอ"

Rick Riordan 23

2

ของหวานเป็นมื้อค�่ำ?
เลสเตอร์สุดเปรี้ยวไม่กล้าแตะ
ปวดฉี่ละ เดี๋ยวมา
ศัตรูคนที่ถือดาบอยู่ดูดีใจมาก "ตัดหัวเลยเหรอ"
ชือ่ 'กุนเธอร์' ของเขาพิมพ์อยูบ่ นป้ายชือ่ แอมแทร็กทีต่ ดิ ไว้บนเกราะ
อีกชัน้ นัน่ เป็นความพยายามปลอมตัวสุดๆ แล้วของเขาเลย
"อย่าเพิ่ง" ลูกุเซลวามองเราทั้งสองคนไม่วางตา "อย่างที่เห็นนะ
กุนเธอร์ชอบตัดหัวคนมาก เพราะงั้นก็ท�ำตัวดีๆ ตามฉันมา..."
"ลู" เม็กพูด "ท�ำไมกัน"
ถ้าพูดถึงการสือ่ ความเสียใจ เสียงของเม็กก็เป็นเหมือนเครือ่ งดนตรี
ที่ปรับไว้อย่างดีเลยทีเดียว ผมเคยได้ยินเสียงตอนที่เธออาลัยการตาย
ของเหล่าสหาย ผมได้ยนิ เธอบรรยายถึงการตายของพ่อ ผมได้ยนิ เสียงเธอ
ค�ำรามแค้นต่อเนโร พ่อบุญธรรมของเธอซึ่งเป็นคนที่ฆ่าพ่อแท้ๆ และ
ปัน่ หัวเธอด้วยการบีบคัน้ ท�ำร้ายจิตใจซำ�้ ๆ อยูน่ านหลายปี
แต่ตอนที่เธอพูดกับลูกุเซลวา เสียงของเม็กเหมือนเล่นอยู่บน
บันไดเสียงใหม่โดยสิ้นเชิง เสียงของเธอฟังแล้วเหมือนการที่เพื่อนสนิท
ที่สุดในชีวิตเพิ่งดึงแขนขาตุ๊กตาตัวโปรดของเธอทิ้งโดยไม่มีเหตุผลและ
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ไม่มีการเตือนใดๆ ก่อน เสียงนี้ฟังดูช่างเจ็บปวด สับสน ไม่อยากเชื่อ
อย่างกับว่าในช่วงชีวติ สัน้ ๆ ทีเ่ ต็มไปด้วยการถูกหยามให้อายนัน้ นีเ่ ป็น
การหยามแบบเดียวทีเ่ ธอไม่นกึ ว่าจะต้องพบเจอ
ลูกัดฟันแน่นขึ้น เส้นเลือดที่ขมับของเธอปูดโปน ผมดูไม่ออกว่า
เธอก�ำลังโกรธ รูส้ กึ ผิด หรือนัน่ เป็นการแสดงให้เห็นด้านทีอ่ บอุน่ เป็นกันเอง
แล้วกันแน่
"จ�ำค�ำสอนของฉันเรื่องหน้าที่ของเราได้ไหม ต้นกล้าน้อย"
เม็กกลืนก้อนสะอื้นลงคอ
"จ�ำได้ไหม" ลูพูดย�้ำ เสียงเข้มขึ้น
"ได้" เม็กกระซิบ
"งัน้ ก็เก็บข้าวของแล้วตามฉันมา" ลูผลักดาบของกุนเธอร์ให้พน้ จาก
คอของเม็ก
นายตัวโตบ่นพึมพ�ำ "ฮึ่ม" ซึ่งผมก็เดาว่าคงเป็นภาษาเจอร์มานี
แทนค�ำว่านี่ไม่เคยได้สนุกกับเขาหรอก
ทั้ ง ที่ ยั ง ดู เ หวอ แต่ เ ม็ ก ก็ ลุ ก ขึ้ น เปิ ด ที่ เ ก็ บ ของเหนื อ ศี ร ษะ ผม
ไม่เข้าใจว่าท�ำไมเธอถึงท�ำตามค�ำสัง่ ของลูกเุ ซลวาอย่างง่ายดายไม่หอื ไม่ออื
ขนาดนัน้ เราเคยสูก้ บั ศัตรูทนี่ า่ จะเอาชนะได้ยากกว่านีม้ าแล้ว กอลคนนี้
เป็นใครกันแน่
"เอางั้นเหรอ" ผมกระซิบตอนที่เม็กส่งเป้มาให้ผม "เราจะยอมแพ้
เลยเหรอ"
"เลสเตอร์" เม็กพึมพ�ำ "ท�ำตามที่ฉันบอกเถอะ"
ผมสะพายเป้ คันธนู และกระบอกลูกศรขึ้นบ่า เม็กหยิบเข็มขัด
ท�ำสวนขึน้ มาคาด ลูกบั กุนเธอร์ดจู ะไม่ได้กงั วลอะไรทีต่ อนนีผ้ มหยิบธนู
มาถือเป็นอาวุธและเม็กก็มเี มล็ดพันธุโ์ บราณทีใ่ ช้ได้เหลือเฟือ ขณะทีเ่ รา

Rick Riordan 25

หยิบของเหล่าผูโ้ ดยสารมนุษย์ปกติพากันแสดงความร�ำคาญด้วยสายตา
แต่อย่างน้อยก็ไม่มใี คร 'จุๆ๊ ' ใส่เราอีก อาจเพราะไม่อยากท�ำให้เจ้าหน้าที่
สองคนทีม่ าพาตัวเราออกไปโกรธก็ได้มงั้
"ทางนี้" ลูใช้หน้าไม้ชี้ไปยังทางออกด้านหลัง "คนอื่นๆ รออยู่"
คนอื่นๆ?
ผมไม่อยากเจอตัวอะไรแบบกอลหรือกุนเธอร์เพิม่ แล้วนะ แต่เม็ก
ก็เดินตามลูผ่านประตูเพล็กซิกลาสไปอย่างเชื่องๆ ผมเดินต่อจากเธอ
กุนเธอร์ที่หายใจรดต้นคอผมปิดท้าย อาจก�ำลังคิดอยู่ว่าหัวกับร่างกาย
ของผมมันแยกออกจากกันได้งา่ ยแค่ไหน
ระหว่างตูร้ ถไฟแต่ละตูม้ จี ดุ เชือ่ มเป็นทางเดินย้วยเสียงโฉ่งฉ่างทีม่ ี
ประตูอตั โนมัตกิ นั้ อยูท่ งั้ สองปลาย มุมหนึง่ มีหอ้ งสุขาขนาดกะทัดรัดซุกไว้
และมีประตูเปิดสูด่ า้ นนอกทัง้ ทางซ้ายและขวา ผมคิดจะกระโดดออกจาก
ทางออกใดทางออกหนึง่ แล้วหวังว่าจะโชคดี แต่ผมกลัวว่าการ 'โชคดี' นัน้
จะกลายเป็นการโชคดีได้ตายก่อนเพราะตกกระแทกกับพื้น ข้างนอก
มืดสนิท ฟังจากเสียงของแผ่นเหล็กทีเ่ สียดสีกนั อยูใ่ ต้เท้าผมแล้ว ผมเดาว่า
รถไฟขบวนนีก้ �ำลังวิง่ ด้วยความเร็วเกินร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อชัว่ โมง
ผมมองผ่านประตูเพล็กซิกลาสสุดปลายทางเดินอีกด้านไปเห็น
ตูเ้ สบียงซึง่ ประกอบไปด้วยเคาน์เตอร์ขายอาหารชืดๆ ทีน่ งั่ แถวหนึง่ และ
ชายร่างใหญ่นั่งทอดหุ่ยกันอยู่อีกครึ่งโหล พวกเจอร์มานีอีกแล้ว เข้าไป
ในนั้นไม่มีทางจะจบได้สวยแน่ๆ ถ้าเม็กกับผมจะหนีก็ต้องฉวยโอกาส
ตอนนีแ้ หละ
แต่กอ่ นทีผ่ มจะทันได้เริม่ ต่อสูแ้ บบหลังชนฝาอะไร ลูกเุ ซลวากลับ
ชะงักกะทันหันก่อนจะเดินไปถึงประตูตเู้ สบียง เธอหันมามองเรา
"กุนเธอร์" เธอสัง่ "ไปตรวจในห้องน�ำ้ ว่ามีศตั รูแทรกซึมอยูร่ เึ ปล่า"
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ค�ำสั่งนี้ท�ำให้กุนเธอร์สับสนเหมือนผมเลยแหละ ไม่ว่าจะสับสน
เพราะเขามองหาเหตุผลที่ลูสั่งอย่างนั้นไม่เจอ หรือไม่เขาก็ไม่รู้ว่าศัตรู
แทรกซึมแปลว่าอะไรกันแน่
ผมเริ่มสงสัยละว่าท�ำไมลูกุเซลวาถึงท�ำตัววิตกจริตขนาดนี้ เธอ
กลัวว่าเราจะแอบเรียกมนุษย์กึ่งเทพทั้งกองมาหลบอยู่ในห้องส้วมเหรอ
หรือเธอมีประสบการณ์แบบเดียวกับผมทีเ่ คยเปิดเข้าไปจ๊ะเอ๋กบั ไซคลอปส์
ทีน่ งั่ บัลลังก์คอห่านอยูจ่ นท�ำให้ไม่ไว้ใจห้องน�ำ้ สาธารณะแล้ว
จ้องตากันอยู่ครู่หนึ่งกุนเธอร์ก็พึมพ�ำว่า "ฮึ่ม" แล้วท�ำตามค�ำสั่ง
ทันทีที่เขาโผล่หัวเข้าไปในส้วม ลู (ลูจริงๆ ไม่ใช่ 'loo' ที่แปลว่า
'ส้วม') ก็หนั มาจ้องหน้าพวกเราเขม็ง "เข้าอุโมงค์ลอดไปสูน่ วิ ยอร์กเมือ่ ไหร่ "
เธอบอก "พวกเธอทัง้ สองคนต้องขอเข้าห้องนำ�้ "
ผมได้รบั ค�ำสัง่ งีเ่ ง่ามาเยอะนะ ส่วนใหญ่กม็ าจากเม็กนัน่ แหละ แต่
ค�ำสัง่ นีม้ นั ลดบาร์ลงตำ�่ ได้อกี
"ที่จริงฉันต้องเข้าเดี๋ยวนี้เลยล่ะ" ผมพูด
"กลั้นไว้" เธอตอบ
ผมเหลือบไปมองเม็กว่าเธอได้สติขน้ึ มาบ้างหรือยัง แต่เธอก็เอาแต่
ก้มมองพืน้ อย่างเศร้าๆ
กุนเธอร์โผล่กลับมาจากการตรวจส้วม "โล่งสนิท"
น่าสงสารนะ ถ้าผมต้องไปหาศัตรูแทรกซึมในห้องน�้ำบนรถไฟ
อย่างน้อยก็คงหวังว่าจะเจอศัตรูแทรกซึมให้ฆา่ ได้บา้ ง
"ดีแล้ว" ลูตอบ "มาเร็ว"
เธอต้อนเราเข้าไปในรถเสบียง ทหารเจอร์มานีหันมามองเรา
มัดกล้ามหนาของพวกนัน้ ก�ำขนมปังเดนิชกับแก้วกาแฟกันอยู่ ช่างสมเป็น
คนเถือ่ น! ใครทีไ่ หนจะกินขนมปังทีเ่ อาไว้เป็นอาหารเช้าตอนกลางคืนกัน
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ถ้าไม่ใช่พวกนี้ เหล่านักรบแต่งตัวด้วยเกราะหนังประดับทองเหมือนกับ
กุนเธอร์และมีฉากหน้าเป็นแค่ป้ายชื่อเจ้าหน้าที่แอมแทร็กอันนิดเดียว
หนึง่ ในนัน้ ชือ่ 'เอเดลบอร์ท' (ชือ่ ยอดนิยมของเด็กชายเจอร์มานีในปี 162
ก่อนคริสตกาล) ซึ่งตะโกนถามลูด้วยภาษาที่ผมไม่เข้าใจ ลูก็ตอบด้วย
ภาษาเดียวกันและเหมือนจะท�ำให้นกั รบพวกนัน้ พอใจจนกลับไปกินกาแฟ
และเดนิชกันต่อ กุนเธอร์เดินไปนัง่ ร่วมวงกับพวกเขาพลางกินไปบ่นไปว่า
การหาศัตรูทจี่ ะตัดหัวได้มนั ยากแค่ไหน
"นั่งนี่" ลูบอกพวกเราตอนที่ชี้ไปยังที่นั่งริมหน้าต่าง
เม็กเลือ่ นตัวเข้าไปนัง่ อย่างเซ็งๆ ผมเข้าไปนัง่ ตรงข้ามกับเธอ วาง
คันธนู กระบอกลูกศร และเป้ไว้ขา้ งตัว ลูยนื อยูใ่ นระยะทีไ่ ด้ยนิ ทุกอย่าง
เผือ่ พวกเราจะพยายามปรึกษาหาทางวางแผนหนี เธอไม่ตอ้ งกังวลหรอก
เม็กยังไม่ยอมสบตาผมเลย
ผมเริ่มสงสัยอีกครั้งว่าลูกุเซลวาเป็นใครและเธอมีความหมาย
ต่อชีวิตเม็กอย่างไร เม็กไม่เคยพูดชื่อเธอออกมาแม้แต่ครั้งเดียวตลอด
ช่วงทีเ่ ราร่วมทางกันมาหลายเดือน และความจริงข้อนีก้ ก็ วนใจผม เพราะ
แทนที่มันจะท�ำให้คิดว่าลูเป็นคนไม่ส�ำคัญอะไร ผมกลับสงสัยว่าลูเป็น
คนส�ำคัญมากๆ เลยทีเดียว
แล้วท�ำไมถึงเป็นชาวกอล ในกรุงโรมสมัยเนโรก็ไม่ได้มพ
ี วกกอลอยู่
เป็นเรื่องปกตินะ กว่าเขาจะขึ้นเป็นจักรพรรดิพวกกอลส่วนใหญ่ก็ถูก
เข้ายึดครองและถูกบังคับให้กลายเป็น 'คนศิวไิ ลซ์' แล้ว พวกทีย่ งั มีรอยสัก
ถักผมเปีย และใช้ชวี ติ ตามวิถโี บราณล้วนถูกผลักให้ไปอยูแ่ ถบชายขอบ
ของแดนบริททานี หรือถึงขั้นให้ข้ามไปยังหมู่เกาะบริเตนเลยทีเดียว
ชื่อลูกุเซลวา...ผมไม่ได้เก่งภาษากอลมาแต่ไหนแต่ไร แต่ผมคิดว่า
นัน่ แปลว่าผูเ้ ป็นทีร่ กั ของเทพลูกสั ผมตัวสัน่ เลย พวกเทพเคลติกนัน่ เป็น
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กลุม่ แรงๆ พิลกึ
สมองของผมยังไม่มีสติพอที่จะไขปริศนาเรื่องของลูได้ ผมคิดวน
กลับไปถึงเจ้าแอมฟิสเบนาน่าสงสารทีเ่ ธอฆ่าไป ผูโ้ ดยสารอสุรกายไร้พษ
ิ สง
ที่จะไม่ได้กลับบ้านไปเจอภรรยาของตัวเองอีกแค่เพราะว่าค�ำพยากรณ์
อยากใช้เขาเป็นเบีย้
ข้อความจากเขาก็ท�ำให้ผมใจสั่นสะท้าน เพราะมันเป็นกลอน
เทอร์ซาริมาอีกบทหนึง่ เหมือนท่อนทีเ่ ราได้ฟงั จากค่ายจูปเิ ตอร์
บุตรแห่งซุสผจญภัย เป็นครั้งสุดท้าย
ต่อสู้อุปสรรคให้ได้
เพียงสองต้องรุดจรลี ขึ้นไปเร็วร่าย
สู่หอคอยแห่งเนโรไกล
ขับไล่สัตว์ร้ายใหญ่โต ซึ่งอวดคุยโว
ชิงที่ทางของท่านไป
ใช่สิ ผมจ�ำไอ้กลอนต้องสาปนั่นได้
ทีนเี้ ราก็ได้ค�ำสัง่ ชุดทีส่ องทีเ่ ชือ่ มกับชุดแรกอย่างเห็นได้ชดั เพราะ
วรรคแรกและวรรคที่สามคล้องจองกับค�ำว่า 'โว' เจ้าดังเต้โง่เง่ากับ
ไอ้แนวคิดห่วยแตกของฉันทลักษณ์กลอนทีไ่ ม่มวี นั จบนี้
บุตรแห่งฮาเดส สหายมาดโก้
แห่งนักวิ่งถ�้ำทรงพลัง
จักเผยแสดงความลับ เจาะทางผ่านโผ
ลึกล�้ำสู่แท่นบัลลังก์
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อาศัยคนของเนโร นับแต่บัดนี้
ทุกชีวีล้วนต้องฝากฝัง
ผมรู้จักบุตรแห่งฮาเดสอยู่คนหนึ่ง นิโค ดิ แองเจโลไง เขาน่าจะ
ยังอยู่ที่ค่ายฮาล์ฟบลัดในลองไอส์แลนด์ แต่ถึงเขารู้ทางลับเข้าไปยัง
บัลลังก์ของเนโร เขาก็พาพวกเราไปถึงตรงนั้นไม่ได้ถ้าเราไม่อาจจะหนี
จากรถไฟขบวนนีไ้ ป แต่นโิ คจะเป็น 'สหายแห่งนักวิง่ ถ�ำ้ ' ได้ยงั ไงผมก็ยงั
คิดไม่ออกเหมือนกัน
วรรครองสุดท้ายของบทใหม่นั้นมันก็โหดชะมัด ตอนนี้เราถูกล้อม
ด้วย 'คนของเนโร' เพราะงั้นก็แน่นอนสิที่ชีวิตของเราต้องฝากฝังไว้กับ
พวกนั้ น ผมอยากคิ ด ว่าวรรคนั้ น มี ค วามหมายอะไรลึ ก ซึ้ ง กว่านั้ น
ความหมายทางบวก...อาจจะเกี่ยวกับการที่ลูสั่งให้เราไปเข้าห้องน�้ำ
เมื่อรถไฟไปถึงอุโมงค์สู่นิวยอร์ก แต่ถ้าดูจากสีหน้าโหดๆ ของลูและ
สหายเจอร์มานีเจ็ดคนทีท่ งั้ อัดกาเฟอีนหนัก แถมเติมเชือ้ ไฟด้วยนำ�้ ตาล
เข้าไปเนี่ย ผมก็โลกสวยไม่ค่อยออกนะ
ผมนั่งบิดตัวอยู่กับที่ โอ๊ย ท�ำไมถึงจะต้องมาคิดถึงห้องน�้ำตอนนี้
ด้วยนะ จังหวะนีก้ จ็ ำ� เป็นต้องเข้าจริงๆ แล้วล่ะ
ด้านนอกหน้าต่างแสงไฟจากป้ายบิลบอร์ดในนิวเจอร์ซยี แ์ วบผ่านไป
เรือ่ ยๆ โฆษณาร้านขายรถให้ไปซือ้ รถแข่งทีซ่ อื้ มาแล้วก็ไม่รจู้ ะไปแข่งกับ
ใคร โฆษณาทนายทีส่ ามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากคูก่ รณีเมือ่ คนขับ
เอาเจ้ารถแข่งคันนัน้ ไปชน โฆษณากาสิโนทีค่ ณ
ุ จะเอาเงินทีไ่ ด้จากการฟ้อง
เรียกค่าเสียหายไปเล่นพนัน...วงเวียนชีวติ อันแสนยิง่ ใหญ่
รถไฟหยุดพักทีส่ ถานีสนามบินนิวอาร์กแล้วก็ไปต่อ เทพช่วยเถอะ
ผมต้องเข้าห้องนำ�้ สุดๆ จนคิดว่าจะหนีซะตรงนัน้ ในนิวอาร์กนีเ่ ลย
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แต่เม็กยังนั่งนิ่ง ผมก็เลยนั่งเฉยไปด้วย
อีกเดีย๋ วก็จะถึงอุโมงค์ทลี่ อดไปสูน่ วิ ยอร์กแล้ว ไม่แน่ แทนทีจ่ ะขอไป
เข้าห้องน�ำ้ เราอาจกระโดดขึน้ มาต่อสูก้ บั พวกทีจ่ บั เราไว้...
แต่เหมือนลูอา่ นใจผมได้ "ดีแล้วนะทีย่ อมมอบตัวโดยดี เนโรมีทมี
แบบของฉันอีกสามทีมบนรถไฟขบวนนีข้ บวนเดียว ทางเข้าออกทุกทาง
รถไฟทุกขบวน รถโดยสารทุกคัน เทีย่ วบินทุกเทีย่ วทีจ่ ะเข้าสูแ่ มนฮัตตัน
ถูกจับตาดูอยูท่ งั้ หมด อย่าลืมว่าเนโรมีเทพพยากรณ์แห่งเดลฟีอยูข่ า้ งเขา
ด้วย เขารู้อยู่แล้วว่าพวกเธอจะมากันคืนนี้ ไม่มีทางเข้าเมืองไปเฉยๆ
โดยไม่ถกู จับได้ตงั้ แต่ตน้ "
ดับความหวังกันได้เก่งมาก ลูกุเซลวา เล่นมาบอกผมว่าเนโรให้
เจ้าไพธอนพันธมิตรของเขาส่องอนาคตให้และใช้เทพพยากรณ์ศกั ดิส์ ทิ ธิ์
ของผมมาสูก้ บั ผมเอง เล่นแรงนะ
แต่จๆู่ เม็กกลับตืน่ ตัวขึน้ มาอย่างกับค�ำบางค�ำของลูมอบความหวัง
ให้เธอ "งัน้ ท�ำไมเธอถึงเป็นคนทีม่ าเจอพวกเราล่ะ ลู? โชคช่วยเหรอ"
รอยสักเคลื่อนเป็นคลื่นตอนที่เธอขยับกล้ามแขน วงเวียนเคลติก
ทีพ
่ นั รอบแขนเธอนัน้ แทบจะท�ำให้ผมเมาคลืน่
"ฉันรู้จักเธอดี ต้นกล้าน้อย" เธอตอบ "ฉันรู้ว่าจะต้องแกะรอยเธอ
ยังไง โชคไม่มจี ริงหรอก"
ผมคิดถึงเทพแห่งโชคชะตาหลายองค์ทคี่ งจะไม่เห็นด้วยกับค�ำพูด
นัน้ แต่ผมก็ไม่คดิ จะเปิดปากเถียง การโดนจับได้ท�ำให้ผมไม่นกึ ปรารถนา
อยากจะชวนใครคุยอะไรเท่าใดนัก
ลูหนั ไปหาเพือ่ นทหาร "ทันทีทไี่ ปถึงสถานีเพนน์ เราจะส่งตัวนักโทษ
ให้ทมี รับตัว ห้ามใครพลาดทัง้ นัน้ ห้ามใครฆ่าทัง้ เด็กและเทพตรงนีน้ อกจาก
จะจ�ำเป็นจริงๆ"
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"ตอนนี้จ�ำเป็นรึยัง" กุนเธอร์ถาม
"ยัง" ลูตอบ "พรินเซปส์วางแผนให้พวกนีแ้ ล้ว เขาต้องการให้จบั เป็น"
พรินเซปส์ ผมรู้สึกขมคอยิ่งกว่ากลืนกาแฟรถไฟแอมแทร็กที่ขม
ที่สุดไป การถูกจับตัวแล้วเดินเข้าไปทางประตูหน้าบ้านของเนโรไม่ใช่
วิธเี ผชิญหน้ากับเขาทีผ่ มวางแผนไว้เท่าไหร่
จังหวะหนึง่ พวกเรานัง่ กระฉึกกระฉักผ่านพืน้ ทีร่ กร้างเต็มไปด้วยโกดัง
และอูซ่ อ่ มรถเก่าในนิวเจอร์ซยี ์ วินาทีตอ่ มาพวกเราก็พงุ่ เข้าสูค่ วามมืดมิด
ในอุโมงค์ทจี่ ะพาเราลอดใต้แม่นำ�้ ฮัดสัน เสียงประกาศในรถไฟติดๆ ดับๆ
แต่เราก็จบั ใจความได้วา่ สถานีตอ่ ไปคือสถานีเพนน์
"ฉันปวดฉี่" เม็กประกาศ
ผมหันขวับไปมองหน้าเธออย่างเหวอที่สุด นี่เธอคิดจะท�ำตาม
ค�ำสั่งประหลาดของลูจริงดิ ยัยกอลคนนั้นทั้งจับเราและฆ่าเจ้างูสองหัว
ผู้บริสุทธิ์ไปนะ เม็กไว้ใจได้ยังไงกัน
เม็กขยี้ส้นลงเหนือเท้าของผม
"ช่ายยย!" ผมส่งเสียงจ๊าก "ฉันก็ปวดฉีเ่ หมือนกัน" อย่างน้อยนัน่ ก็เป็น
เรือ่ งจริงอันแสนเจ็บปวดของผม
"กลั้นไว้ก่อน" กุนเธอร์พึมพ�ำ
"ฉันปวดฉี่มากจริงๆ" เม็กเด้งตัวขึ้นลง
ลูถอนใจเฮือกใหญ่ เสียงแห่งความเหนือ่ ยหน่ายนัน้ ไม่ได้ฟงั ดูเสแสร้ง
เลย "ก็ได้" เธอหันไปบอกทีม "ฉันพาไปเอง พวกทีเ่ หลือเตรียมตัวลงจาก
รถไฟ"
ไม่มพ
ี วกเจอร์มานีคนไหนค้านสักคน พวกนัน้ อาจจะได้ยนิ กุนเธอร์
บ่นเรือ่ งทีต่ อ้ งตรวจส้วมกันมาเยอะพอแล้วเลยไปสนใจกับการยัดขนมปัง
เดนิชเข้าปากให้ได้มากทีส่ ดุ แล้วหยิบอาวุธยุทโธปกรณ์ตา่ งๆ ตอนทีเ่ ม็ก
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กับผมเลือ่ นตัวออกมาจากทีน่ งั่
"ของของนาย" ลูเตือนผม
ผมกะพริบตา ใช่สิ ใครจะไปเข้าห้องนำ�้ โดยไม่เอาคันธนูกบั กระบอก
ลูกศรไปด้วยกัน ท�ำงัน้ ก็โง่แย่ ผมหยิบของของผมมา
ลูตอ้ นเรากลับออกไปตามทางเดิน ทันทีทปี่ ระตูคนู่ นั้ เลือ่ นปิดไล่หลัง
เธอก็พมึ พ�ำ "เอาเลย"
เม็กพุ่งตัวไปยังตู้ขบวนห้ามใช้เสียง
"เฮ้ย!" ลูชนจนผมเกือบกระเด็นพ้นทาง แต่เธอก็หยุดเป็นจังหวะ
นานพอทีจ่ ะพึมพ�ำว่า "ขวางประตูไว้ ถอดขัว้ เชือ่ มขบวนซะ" ก่อนจะวิง่ ตาม
เม็กไป
ให้ท�ำอะไรนะ
ดาบโค้งคูว่ าบขึน้ มาอยูใ่ นมือของลู เดีย๋ วนะ...เธอเอาดาบของเม็ก
ไปเหรอ ไม่สิ ทีป่ ลายสุดอีกด้านหนึง่ ของทางเดินเม็กก็หนั มาเผชิญหน้า
กับเธอพลางเรียกดาบของตัวเองขึ้นมา แล้วผู้หญิงทั้งสองก็ต่อสู้กัน
อย่างกับเป็นอสุรกาย ทัง้ คูใ่ ช้วธิ สี แู้ บบดิมาไครัส ศาสตร์การสูแ้ กลดิเอเตอร์
แบบที่ ห ายากที่ สุ ด ในโลก นั่ น แปลว่ า ...ผมไม่ มี เ วลาคิ ด แล้ ว ล่ ะ ว่ า
นัน่ หมายความว่าอะไร
พวกทหารเจอร์มานีตะโกนและกระเสือกกระสนวิ่งมาหาเรา อีก
พริบตาเดียวพวกนัน้ ก็จะผ่านประตูมาได้แล้ว
ผมก็ไม่เข้าใจแน่ชัดหรอกว่าเกิดอะไรขึ้น แต่สมองมนุษย์สุดช้า
อีกทั้งยังโง่งมของผมก็เริ่มคิดได้ว่า...ไม่แน่นะ แค่ไม่แน่ ลูอาจก�ำลัง
พยายามช่วยเราอยู่ แล้วถ้าผมไม่ขวางประตูไว้อย่างทีเ่ ธอสัง่ เราจะโดน
พวกทหารป่าเถือ่ นนิว้ เหนอะเจ็ดนายเข้าโจมตีแน่
ผมยกเท้ากระทืบฐานประตูอย่างแรง ประตูบานคูน่ นั่ ไม่มที จี่ บั ผม
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เลยต้องใช้ฝา่ มือตัวเองเนีย่ แหละกดมันเข้าด้วยกันไว้เพือ่ ไม่ให้มนั เปิดออก
กุ น เธอร์ วิ่ ง เข้ า ใส่ ป ระตู ด ้ ว ยความเร็ ว สู ง สุ ด เท่ า ที่ ท�ำได้ และ
แรงกระแทกนัน้ ก็แทบท�ำให้ผมกรามหลุด พวกเจอร์มานีคนอืน่ ๆ ก็สะดุด
กองกันอยูข่ า้ งหลังเขา ข้อได้เปรียบเดียวของผมคือพืน้ ทีแ่ คบๆ ในขบวนรถ
ทีท่ �ำให้พวกนัน้ รวมพลังเข้ามาช่วยกันไม่ได้ เหมาะสมดีกบั ความโง่ไร้สติ
ของพวกเจอร์มานี แทนทีจ่ ะช่วยกันค่อยๆ แซะประตูให้เปิดออก พวกนัน้
เอาแต่ผลักแล้วก็ดันกันเองโดยใช้หน้าของกุนเธอร์เป็นเหมือนท่อนไม้
กระแทกประตู
ด้านหลังผมนัน้ ดาบของลูกบั เม็กฉวัดเฉวียนฟันแทงและกระทบกัน
โช้งเช้งไม่หยุด
"เก่งมาก กล้ามาก ต้นกล้าน้อย" ลูพดู เบาๆ "จ�ำได้นวี่ า่ ฝึกไว้ยงั ไง"
ก่อนจะพูดดังขึน้ ให้คนอืน่ ๆ ได้ยนิ "ฉันจะฆ่าแก นังเด็กโง่!"
ผมพยายามนึกว่าพวกเจอร์มานีทอี่ ยูอ่ กี ฟากของประตูเพล็กซิกลาส
จะมองภาพตรงนี้ยังไง ลู สหายศึกของพวกเขาต่อสู้ติดพันกับนักโทษ
ที่หนีไปได้ระหว่างที่ผมพยายามกั้นพวกนั้นเอาไว้ มือของผมเริ่มชา
กล้ามแขนและอกเจ็บร้าวไปหมด ผมพยายามมองหาปุม่ ปิดประตูฉกุ เฉิน
แต่กลับเจอแต่ปม่ ุ เปิดประตูฉกุ เฉิน มีประโยชน์ตรงไหนล่ะ
รถไฟขบวนนัน้ ส่งเสียงค�ำรามลัน่ ไปทัว่ อุโมงค์ ผมคาดว่าเราน่าจะ
เหลือเวลาแค่ไม่กนี่ าทีกอ่ นทีข่ บวนจะเข้าจอดทีส่ ถานีเพนน์ ซึง่ 'ทีมรับตัว'
ของเนโรรอพวกเราอยู่ ผมไม่อยากให้ใครรับตัวผมไปไหนหรอกนะ
ถอดขั้วเชื่อมขบวนซะ ลูบอกผมแบบนั้น
แล้วผมจะท�ำแบบนั้นได้ไงล่ะ โดยเฉพาะในตอนนี้ที่จะต้องคอย
ปิดประตูทางเดินอยู่ด้วยเนี่ย ผมไม่ใช่วิศวกรรถไฟซะหน่อย! เรื่องปู๊นๆ
นีม่ นั เรือ่ งของเฮเฟตัสมากกว่า
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ผมเหลียวหลังไปมองทางเดินทัง้ หมด น่าตกใจมากทีม่ นั ไม่มปี า้ ย
แปะไว้โต้งๆ ว่าจะท�ำให้ผโู้ ดยสารสามารถตัดตัวเชือ่ มคันรถออกจากกัน
ได้อย่างไร แอมแทร็กท�ำงานกันยังไงเนีย่
แต่นั่นไง! ที่พื้นมีแผ่นเหล็กตอกหมุดซ้อนกันไว้หลวมๆ เพื่อให้
ผูโ้ ดยสารเดินได้แม้รถไฟจะเลีย้ วบิดตามรางไปแค่ไหน แผ่นเหล็กแผ่นหนึง่
ถู ก เตะจนเลิ ก ขึ้ น มา น่ า จะฝี มื อ ลู ล ่ ะ มั้ ง ท�ำให้ ผ มเห็ น ขั้ ว ที่ ห นี บ อยู่
ใต้แผ่นเหล็ก
ต่อให้ผมจะสามารถเอื้อมจากจุดที่ยืนอยู่ไปถึงได้ ซึ่งจริงๆ คือ
เอือ้ มไม่ถงึ น่ะนะ แต่ตอ่ ให้เอือ้ มถึงผมว่าตัวเองก็ไม่มแี รงหรือเก่งพอทีจ่ ะ
สอดแขนลงไปตรงนั้น ตัดเหล็กเชื่อมแล้วก็ดึงขั้วหนีบให้หลุด ช่องว่าง
ระหว่างแผ่นเหล็กตรงพื้นสองแผ่นนั้นแคบเกินไป ขั้วก็อยู่ต�่ำลงไปมาก
แค่จะยิงให้โดนจากจุดนีผ้ มก็ตอ้ งเป็นมือธนูทเี่ ก่งทีส่ ดุ ในโลกแล้ว!
เอ่อ เดี๋ยวนะ...
ประตูที่ผมใช้อกดันไว้เริ่มโค้งงอตามน�้ำหนักของทหารป่าเถื่อน
ทัง้ เจ็ดนาย คมขวานเล่มหนึง่ ปักผ่านฉนวนยางข้างๆ หูของผม การทีจ่ ะ
เหลียวกลับไปยิงธนูมนั เป็นเรือ่ งบ้าบอสุดๆ
เอาก็เอาสิ ผมคิดแบบเสียสติไปแล้ว จัดไปเลย
ผมซื้อเวลาให้ตัวเองนิดนึงด้วยการคว้าลูกศรออกมาแทงไปตาม
ช่องว่างระหว่างประตู กุนเธอร์ร้องเสียงหลง แรงดันที่ประตูลดลงเมื่อ
พวกเจอร์มานีต้องปรับขบวนกันใหม่ ผมพลิกตัวเอาหลังดันฐานประตู
แทน มะงุมมะงาหราคว้าธนูขนึ้ มาแล้วก็สามารถขึน้ ลูกศรจนได้
คั น ธนู คั น ใหม่ ข องผมเป็นอาวุ ธ ระดั บ เทพจากคลั ง แสงของ
ค่ายจูปิเตอร์ ทักษะการยิงธนูของผมพัฒนาขึ้นอย่างมากในช่วงเวลา
หกเดือนทีผ่ า่ นมา ถึงอย่างนัน้ นีก่ ย็ งั เป็นไอเดียทีแ่ ย่มากอยูด่ ี การยิงธนู
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โดยทีห่ ลังต้องดันติดอยูก่ บั ผนังมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ผมเงือ้ ธนูได้
ไม่นานพอ
แต่ผมก็ยิงศรออกไปอยู่ดี ลูกศรหายไปในช่องที่พื้นและพลาด
ขั้วข้อต่อไปโดยไม่เฉียดแม้แต่นิด
"อีกไม่นานจะถึงสถานีเพนน์" เสียงจากล�ำโพงประกาศ "ประตู
จะเปิดทางซ้าย"
"จะหมดเวลาแล้ว!" ลูตะโกน เธอฟันเข้าที่มือของเม็ก ส่วนเม็ก
ก็แทงด้านล่าง เกือบจะปักดาบลงที่ต้นขาของกอลผู้นั้นได้
ผมยิ ง ลู ก ศรไปอี ก ลู ก รอบนี้ หั ว ลู ก ศรชนกั บ ข้ อ ต่อจนเสี ย ดสี
มีประกายไฟ แต่ตู้รถไฟทั้งสองก็ยังเชื่อมต่อกันอย่างดื้อด้านที่สุด
พวกเจอร์มานีทบุ ประตูไม่หยุด แผ่นกระจกเพล็กซิกลาสหลุดออก
จากกรอบ มือข้างหนึง่ ล้วงออกมาคว้าเสือ้ ของผมไว้ได้
ผมส่งเสียงจ๊ากแบบอับจนหนทาง ไสตัวห่างจากประตูและขึน้ ศร
ก่อนที่จะยิงออกไปเป็นครั้งสุดท้าย ลูกศรตัดผ่านเหล็กเส้นเข้าไปชน
ขั้วข้อต่ออย่างจัง แล้วขั้วนั้นก็แยกออกพร้อมส่งแรงสั่นสะเทือนกับ
เสียงเอีย๊ ดอ๊าดไปด้วย
พวกเจอร์มานีพุ่งตัวกันออกมาที่ทางเดินในจังหวะเดียวกับที่ผม
กระโดดข้ามช่องว่างระหว่างตู้รถสองขบวนที่ห่างกันมากขึ้นทุกที ผม
เกือบจะกระโดดเอาตัวเองมาปักเข้ากับดาบโค้งของเม็กกับลูแล้ว แต่
สุดท้ายก็สามารถกลับมายืนได้อกี ครัง้
ผมหันไปมองตอนที่ส่วนอื่นๆ ของรถไฟแล่นต่อไปด้วยความเร็ว
ประมาณหนึ่งร้อยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง เจอร์มานีเจ็ดคนมองมาที่เรา
อย่างไม่อยากจะเชือ่ สายตาพร้อมกับตะโกนค�ำด่าทีผ่ มจะไม่เอามาพูดต่อ
ตรงนี้
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สิบห้าเมตรต่อมาส่วนรถไฟที่หลุดออกจากขบวนหลักของเรา
ก็เคลือ่ นต่อได้ดว้ ยแรงเฉือ่ ยทีเ่ หลือก่อนทีจ่ ะค่อยๆ ชะลอหยุด เม็กกับลู
ลดอาวุธในมือลง ผูโ้ ดยสารจากตูร้ ถทีห่ า้ มใช้เสียงท�ำใจกล้าโผล่หวั ออกมา
และถามเราว่าเกิดอะไรขึน้
ผมท�ำเสียงจุ๊ๆ ใส่เธอ
ลูมองผมอย่างกับโกรธอะไรมา "ใช้เวลานานเชียวนะ เลสเตอร์ ทีนี้
ก็รบี ไปกันก่อนทีค่ นของฉันจะกลับมา เธอสองคนเพิง่ เปลีย่ นสถานะจาก
จับเป็นเท่านัน้ กลายเป็นถ้ามีหลักฐานยืนยันการตายก็รบั ได้แล้ว"
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ศรน้อยแห่งปัญญา
จัดที่นอนให้ข้าน้อยที
ไม่ นั่นไม่เอา ไม่!
"นี่ค่อนข้างน่าสับสนนะ" ผมพูดขณะเดินโซเซไปตาม
อุโมงค์มดื "เรายังเป็นนักโทษอยูร่ เึ ปล่า"
ลูมองหน้าผมก่อนทีจ่ ะหันไปมองเม็ก "เป็นเทพทีท่ มึ่ ชะมัดเนอะ"
"สุดๆ เลยล่ะ" เม็กพึมพ�ำ
"ตกลงเธอรับใช้เนโรรึเปล่า" ผมถาม "แล้วเธอสองคน...?"
ผมชีน้ วิ้ ไปมาระหว่างลูกบั เม็ก พยายามจะถามแบบไม่ออกเสียงว่า
สองคนนีร้ จู้ กั กันยังไง หรือถามว่าเป็นญาติกนั รึเปล่าเนีย่ ถึงได้นา่ ร�ำคาญ
พอกันแบบนี้
แต่แ ล้ ว ผมก็ เ หลื อ บเห็ น แหวนทองเข้ า คู ่ กั น สวมอยู ่ ที่ นิ้ ว กลาง
ทัง้ สองข้างของทัง้ สองคน ตามด้วยนึกถึงฝีมอื ของทัง้ คูต่ อนทีล่ กู บั เม็กสูก้ นั
ดาบทั้งสี่เล่มฟันและแทงด้วยจังหวะที่เข้ากันอย่างที่สุด แล้วความจริง
ก็ชดั เจนจนแทบจะตีแสกหน้าผมอยูแ่ ล้ว
"เธอเป็นคนฝึกเม็กมา" ผมเพิ่งนึกได้ "ให้เป็นนักสู้ดิมาไครัส"
"และยัยหนูกย็ งั หมัน่ ฝึกต่อให้เก่งเหมือนเดิม" ลูศอกเม็กอย่างเอ็นดู
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"ฉันดีใจนะ ต้นกล้าน้อย"
ผมไม่เคยเห็นเม็กท�ำหน้าภูมิใจกับเรื่องไหนเท่าเรื่องนี้เลย
เธอโผเข้าโจมตีครูฝึกเดิมของตัวเองด้วยการกอด "นึกแล้วว่าเธอ
ไม่ได้ร้าย"
"อืม" ดูเหมือนลูไม่รู้จะท�ำยังไงเมื่อถูกกอด เธอตบบ่าเม็กเบาๆ
"ฉันร้ายมากเลยล่ะ ต้นกล้าน้อย แต่ฉันจะไม่ยอมให้เนโรทรมานเธอ
ต่อไปแล้ว ไปกันเถอะ"
ทรมาน ใช่ มันคือค�ำนั้นจริงๆ
ผมไม่รวู้ า่ เม็กไว้ใจผูห้ ญิงคนนีไ้ ด้ยงั ไง เธอฆ่าแอมฟิสเบนาตนนัน้
โดยไม่กะพริบตาด้วยซ�้ำ ไม่สงสัยเลยว่าเธอจะท�ำแบบเดียวกันกับผม
โดยไม่ลงั เลถ้าคิดว่ามันจ�ำเป็น
ทีแ่ ย่กว่านัน้ นะ เนโรเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้เธอ ไม่วา่ ลูจะช่วยเรา
ให้รอดจากการถูกจับหรือไม่ เธอก็เป็นคนฝึกเม็กมา นัน่ แปลว่าเธอเอาแต่
มองเฉยๆ อยูห่ ลายปี ปล่อยให้เนโรบีบคัน้ อารมณ์และจิตใจเพือ่ นตัวน้อย
ของผม ลูเป็นส่วนหนึง่ ของปัญหา เป็นส่วนหนึง่ ของการล้างสมองใส่ขอ้ มูล
ผิดเพีย้ นให้เม็กกลายเป็นส่วนหนึง่ ของครอบครัวบิดเบีย้ วของจักรพรรดิ
คนนัน้ ผมไม่รเู้ หมือนกันว่าเม็กก�ำลังจะกลับไปคิดแบบเดิมอีกหรือเปล่า
เนโรอาจหาทางปัน่ หัวเธอทางอ้อมโดยยืมมืออดีตครูคนทีเ่ ธอชืน่ ชมก็ได้
แต่ในอีกทางหนึ่งผมก็ไม่รู้จะเริ่มพูดเรื่องนี้อย่างไร เราก�ำลังเดิน
อยูใ่ นวงกตอุโมงค์ซอ่ มบ�ำรุงรถไฟใต้ดนิ โดยมีลเู ป็นผูน้ �ำทางเพียงคนเดียว
เธอมีอาวุธเยอะกว่าผมอย่างเทียบไม่ตดิ แถมเม็กก็ยงั เป็นเจ้านายของผม
เม็กบอกว่าเราจะท�ำตามทีล่ บู อก เราเลยต้องท�ำแบบนัน้
เราเดิ น กั น ต่ อ ไป เม็ ก กั บ ลู เ ดิ น เคี ย งข้ า งกั น ส่ ว นผมก็ ค ่ อ ยๆ
กระย่องกระแย่งตามไปเบือ้ งหลัง ผมก็อยากพูดนะว่าผมคอย 'ระวังหลัง'
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ให้พวกเขาหรือท�ำหน้าที่อะไรส�ำคัญๆ อยู่ แต่ที่จริงผมว่าเม็กแค่ลืมผม
ไปแล้วเฉยๆ เท่านัน้ แหละ
เหนือศีรษะของพวกเรา ไฟโรงงานทีม่ ตี ะแกรงเหล็กครอบส่งแสงเงา
เหมือนมีซกี่ รงคุกล้อมทัว่ ผนังอิฐ ส่วนพืน้ ก็ปกคลุมไปด้วยโคลนเมือกแหยะๆ
ส่งกลิน่ เหมือน 'ไวน์' ถังโบราณทีไ่ ดโอนีซสุ ยืนยันจะเก็บไว้ในห้องเก็บไวน์ตอ่
ถึงแม้มันจะเน่าจนกลายเป็นน�้ำส้มสายชูไปนานแล้วก็ตาม อย่างน้อย
ตอนนีร้ องเท้าผ้าใบของเม็กก็ไม่ได้สง่ กลิน่ เหมือนขีม้ า้ แล้ว มันเคลือบด้วย
ของเสียมีพษ
ิ ชนิดใหม่แค่นนั้ เอง
หลังจากเดินกะเผลกตามไปอีกสักล้านกิโลเมตร ผมถึงรวบรวม
ความกล้าถามขึ้นมา "คุณลู เราก�ำลังจะไปไหนกันแน่" ผมเองยังตกใจ
กับความดังของเสียงตัวเองทีส่ ะท้อนก้องอยูใ่ นความมืดเลย
"ไปให้ไกลจากวงจรการค้นหา" เธอพูดราวกับนีเ่ ป็นค�ำตอบทีท่ กุ คน
น่าจะรูอ้ ยูแ่ ล้ว "เนโรเจาะเข้าดูกล้องวงจรปิดทัว่ แมนฮัตตันได้เกือบหมด
เราต้องหลบให้พน้ จากหูตาเรดาร์ของเขา"
ก็ น ่ า ตกใจอยู ่ เ หมื อ นกั น นะที่ ไ ด้ ยิ น นั ก รบกอลพู ด ถึ ง เรดาร์ กั บ
กล้องวงจรปิด
ผมเริ่มสงสัยอีกแล้วว่าลูมาท�ำงานให้กับเนโรได้ยังไงตั้งแต่ต้น
ถึงผมจะไม่อยากยอมรับแค่ไหน แต่จักรพรรดิแห่งไทรอัมวิเรต
ก็เป็นเหมือนเทพชัน้ ล่างๆ ดังนัน้ พวกนีจ้ ะเลือกเยอะนะว่าจะยอมให้ใคร
ใช้เวลาตราบชั่วฟ้าดินสลายกับตัวเองบ้าง การเลือกพวกเจอร์มานีนั้น
สมเหตุสมผล เพราะถึงพวกนั้นจะสมองทึบและโหดร้ายแค่ไหน แต่
องครักษ์หลวงพวกนัน้ ก็จงรักภักดีตอ่ เจ้านายอย่างทีส่ ดุ แต่ท�ำไมถึงเลือก
กอลคนนีล้ ะ่ ลูกเุ ซลวาต้องมีคณ
ุ ค่าอะไรสักอย่างต่อเนโรมากกว่าแค่ทกั ษะ
การใช้ดาบ ผมไม่ไว้ใจนักรบทีห่ กั หลังเจ้านายตัวเองทัง้ ทีท่ �ำงานให้เขามา
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สองสหัสวรรษแล้วแน่ๆ
ความไม่ไว้วางใจของผมคงจะแผ่รงั สีออกจากตัวเหมือนความร้อน
แผ่ออกจากเตาอบเพราะลูหนั มาเห็นคิว้ ทีข่ มวดมุน่ ของผมพอดี "อะพอลโล
ถ้าฉันอยากจะฆ่าคุณ ป่านนีค้ ณ
ุ ตายไปแล้ว"
ก็จริง ผมคิด แต่ลอู าจพูดต่อได้วา่ ถ้าฉันอยากหลอกคุณให้ตามฉันมา
เพือ่ ฉันจะได้นำ� ตัวคุณไปส่งให้เนโรแบบเป็นๆ ฉันก็จะท�ำแบบนีเ้ ป๊ะเลย
เหมือนกัน
ลูเดินเร็วขึน้ เม็กหันมาท�ำหน้านิว่ ใส่ผมอย่างกับจะบอกว่าท�ำตัวดีๆ
กับกอลของฉันหน่อย แล้วค่อยเร่งเท้าตามเธอไปให้ทนั
ผมไม่รู ้ ว ่ า เวลาผ่านไปนานแค่ ไ หน อะดรี น าลิ น ที่ ห ลั่ ง ออกมา
ตอนต่อสู้บนรถไฟจางหายไปจนท�ำให้ผมเหนื่อยล้าปวดตัวไปหมด
แน่ล่ะว่าตอนนี้ผมก็ยังหนีเอาชีวิตรอดอยู่ แต่ผมใช้เวลาส่วนใหญ่
ในช่วงหกเดือนทีผ่ า่ นมาหนีเอาชีวติ รอดมาตลอด ผมไม่สามารถคงสภาวะ
แตกตื่นตกใจไปตลอดเวลาได้ โคลนเหนอะจากพื้นอุโมงค์ซึมเข้ามาถึง
ในถุงเท้า รองเท้าของผมก็ให้ความรูส้ กึ เหมือนบ่อโคลนเฉอะแฉะเลยทีเดียว
ผมแอบประทับใจว่าลูรู้ทางในอุโมงค์ทั้งหลายอย่างเชี่ยวชาญ
เธอเดินหน้าไปเรือ่ ย พาเราเลีย้ วไปทางนัน้ ทีทางนีท้ ี จนกระทัง่ เธอลังเล
ทีท่ างแยกหนึง่ นานไปหน่อย ผมก็เลยเพิง่ รูค้ วามจริง
"เธอไม่รู้เลยใช่ม้ัยว่าจะต้องไปทางไหน" ผมพูด
เธอขมวดคิ้วใส่ผม "บอกแล้วไง หนีไปจาก..."
"วงจรค้นหา จากกล้อง บอกแล้ว แต่เราจะไปไหนกันแน่"
"ไปสักที่ ที่ไหนก็ได้ที่ปลอดภัย"
ผมหัวเราะ แล้วก็ต้องประหลาดใจกับตัวเองว่านั่นคือความรู้สึก
โล่งใจ ถ้าลูไม่รเู้ หนือรูใ้ ต้วา่ ปลายทางของเราคือทีไ่ หน ผมก็รสู้ กึ ปลอดภัย
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ที่จะไว้ใจเธอมากขึ้น เธอไม่ได้วางแผนใหญ่โตอะไรไว้เลย เราหลงทาง
โล่งใจจริงๆ!
เหมือนลูจะไม่พอใจอารมณ์ขันของผมนะ
"ขอโทษทีนะทีฉ่ นั ต้องด้นสด" เธอพึมพ�ำ "คุณโชคดีจะตายทีฉ่ นั เป็น
คนไปเจอแทนทีจ่ ะเป็นทีมค้นหาทีมอืน่ ๆ ของจักรพรรดิ ไม่งนั้ ป่านนีค้ ณ
ุ ไป
อยูใ่ นห้องขังของเนโรแล้ว"
เม็กขมวดคิว้ ใส่ผมอีกรอบ "ใช่ เลสเตอร์ อีกอย่าง เราโอเคแหละ"
เธอชี้ไปยังทางเดินทางซ้ายมือที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องลวดลาย
เลียนแบบกรีกโบราณ อาจจะเป็นทางเก่าจากสายรถไฟใต้ดินที่เลิกใช้
ไปนานแล้ว "ฉันจ�ำสัญลักษณ์ตรงนัน้ ได้ ข้างหน้าน่าจะมีทางออก"
ผมอยากถามว่าเธอรู้เรื่องแบบนี้ได้ยังไง แต่แล้วก็นึกขึ้นได้ว่า
เม็กใช้เวลาส่วนใหญ่ในวัยเด็กท่องไปตามตรอกซอกซอยมืดๆ ตึกเก่าและ
สถานทีป่ ระหลาดไม่ธรรมดาในแมนฮัตตันโดยทีเ่ นโรก็รเู้ ห็นเป็นใจด้วย...
เป็นการเลีย้ งเด็กแบบปล่อยเวอร์ชนั่ ของจักรพรรดิชวั่ น่ะนะ
ผมนึ ก ภาพเม็ ก ในวั ย เด็ ก ที่ ม าส�ำรวจอุ โ มงค์ พ วกนี้ ตี ลั ง กากั บ
พืน้ โคลน และปลูกเห็ดในพืน้ ทีซ่ งึ่ ทุกคนลืมไปแล้ว
เราเดินตามเธอไปอีก...ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไกลแค่ไหน...สิบถึง
สิบสองกิโลเมตรมัง้ อย่างน้อยผมก็รสู้ กึ ว่าไกลขนาดนัน้ น่ะนะ มีครัง้ หนึง่
ทีเ่ ราหยุดชะงักกึกตอนทีม่ เี สียงตูมสะท้อนมาตามผนังอุโมงค์จากทีไ่ กลๆ
"รถไฟเหรอ" ผมถามด้วยความหวั่นใจ แม้เราจะเดินออกมาจาก
รางรถไฟนานแล้วก็ตาม
ลูเอียงคอ "ไม่ใช่ เสียงฟ้าผ่า"
ผมไม่เข้าใจว่ามันจะเป็นไปได้ยงั ไง ตอนทีเ่ ราเดินเข้ามาในอุโมงค์
ที่นิวเจอร์ซีย์ยังไม่มีวี่แววว่าฝนจะตกเลย ผมไม่ค่อยชอบไอเดียที่จะมี
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พายุฝนฟ้าคะนองตกใกล้กับตึกเอ็มไพร์สเตต...ทางเข้าเขาโอลิมปัส
บ้านแห่งซุส หรือทีร่ จู้ กั ในนามของพ่อสายฟ้าตัวเอ้
แต่เม็กก็มุ่งหน้าต่อไปโดยไม่ไขว้เขว
ในทีส่ ดุ อุโมงค์ทเี่ ราเดินอยูก่ ม็ าจบลงทีบ่ นั ไดเหล็ก ข้างบนบันไดนัน้
เป็นฝาท่อเปิดได้ แสงไฟและนำ�้ เล็ดลอดลงมาจากรอบๆ ฝาอย่างกับเป็น
นำ�้ ตาจันทร์เสีย้ ว
"จ�ำได้วา่ ฝาท่ออันนีเ้ ปิดไปสูด่ า้ นในตรอกแห่งหนึง่ " เม็กประกาศขึน้
"ไม่มกี ล้องวงจรปิด อย่างน้อยรอบทีแ่ ล้วทีฉ่ นั มาตรงนีก้ ย็ งั ไม่มนี ะ"
ลูสง่ เสียงในคอราวกับจะบอกว่าเก่งมาก หรือไม่กง็ านนีซ้ วยกันแน่
กอลผูน้ นั้ เดินขึน้ ไปก่อน ไม่กอี่ ดึ ใจต่อมาเราทัง้ สามคนก็ขนึ้ มายืน
ในตรอกระหว่างอาคารห้องชุดสองอาคารท่ามกลางพายุหา่ ใหญ่ สายฟ้า
ฟาดจ้าอยูเ่ บือ้ งบน สาดแสงทองบนหมูเ่ มฆสีคลำ�้ เป็นระยะๆ ฝนซัดแรง
เหมือนเข็มทิม่ หน้าทิม่ ตาไปหมด
พายุ แ บบนี้ ม าจากไหนกั น นี่ เ ป็ น ของขวั ญ ต้ อ นรั บ กลั บ บ้ า น
จากพ่อของผมรึเปล่า หรือว่าเป็นค�ำเตือนกันแน่ หรือนี่อาจเป็นพายุ
หน้าร้อนปกติธรรมดาก็ได้ น่าเศร้า ช่วงชีวิตที่ผมได้อยู่ในฐานะของ
เลสเตอร์สอนผมว่าเหตุลมฟ้าอากาศในโลกนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผมไปเสีย
ทุกครั้ง
พายุซดั แรงจนหน้าต่างของอาคารทัง้ สองข้างตรอกนีส้ ะเทือนไปหมด
ดูจากอิฐเหลืองทีก่ อ่ เป็นตัวอาคารผมก็เดาว่าเราคงอยูท่ ไี่ หนสักแห่งในแถว
อัพเพอร์อสี ต์ไซด์ ต่อให้มนั จะไกลจากสถานีเพนน์จนไม่นา่ จะเดินไปได้
ก็ตาม ทีป่ ลายอีกด้านหนึง่ ของตรอกมีรถแท็กซีแ่ ล่นไปตามถนน รถเยอะ
มากทีเดียว ถนนพาร์กอเวนิว? หรือถนนเล็กซิงตัน?
ผมยกมือขึน้ กอดอก ฟันกระทบกันกึกๆ นำ�้ ฝนเริม่ ขังอยูใ่ นกระบอก
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ลูกศรจนสายสะพายที่พาดบ่าอยู่หนักขึ้นทุกที ผมหันไปทางลูกับเม็ก
"เธอสองคนคงไม่มขี องวิเศษอะไรทีจ่ ะหยุดฝนได้สนิ ะ"
แต่ลกู ห็ ยิบสิง่ ทีผ่ มดูแล้วเหมือนเป็นกระบองต�ำรวจขึน้ มาจากเข็มขัด
ทีห่ อ้ ยอาวุธไว้เต็มไปหมด เธอกดปุม่ ข้างๆ จนกระทัง่ กระบองนัน้ กางออก
เป็นร่ม แน่นอนล่ะ ร่มคันนัน้ ใหญ่พอแค่กนั ฝนให้ลกู บั เม็กได้เท่านัน้
ผมถอนใจ "ฉันขุดหลุมดักตัวเองเลยสินะ"
"ใช่เลย" เม็กเห็นด้วย
ผมยกเป้ขนึ้ มาบังหัวซึง่ นัน่ ก็มปี ระสิทธิภาพการกันฝนไม่ให้โดนหน้า
ได้ตงั้ ร้อยละ 0.003 เสือ้ ผ้าของผมเปียกแนบติดตัวไปหมด หัวใจของผม
เดีย๋ วก็เต้นช้าลงเดีย๋ วก็เร่งเร็วขึน้ อย่างกับตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเหนื่อยจน
ไม่ไหวหรือจะกลัวจนตืน่ เต้นไปหมด
"แล้วเอาไงกันต่อ" ผมถาม
"เราหาที่ตั้งตัวก่อน" ลูตอบ
ผมมองถังขยะที่อยู่ใกล้เราที่สุด "ทั้งที่เนโรคุมอสังหาริมทรัพย์
ทั่วแมนฮัตตันขนาดนี้ เธอไม่มีฐานลับที่เราจะใช้ได้สักที่เลยเหรอ"
เสียงหัวเราะของลูเป็นสิ่งเดียวที่นับได้ว่าแห้งผากในตรอกนั้น
"บอกแล้วไง เนโรจับตาดูกล้องวงจรปิดของรัฐทัง้ หมดในนิวยอร์กได้ คุณ
คิดว่าเขาจะจับตาดูตกึ ของตัวเองอย่างใกล้ชดิ แค่ไหนล่ะ อยากจะเสีย่ ง
เหรอ"
ผมล่ะเกลียดนักที่เธอพูดดีมีเหตุผล
ผมอยากไว้ใจลูกุเซลวานะ เพราะว่าเม็กไว้ใจเธอ ผมรู้ดีว่าลูช่วย
พวกเรามาจากบนรถไฟ อี ก อย่างวรรคสุ ด ท้ า ยในค�ำพยากรณ์ จ าก
แอมฟิสเบนาก็กลิ้งอยู่ในหัวผม อาศัยคนของเนโร นับแต่บัดนี้ ทุกชีวี
ล้วนต้องฝากฝัง
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นั่นอาจจะพูดถึงลูก็ได้ ซึ่งแปลว่าเราอาจจะไว้ใจเธอได้
แต่คดิ อีกทีลกู ฆ
็ า่ แอมฟิสเบนาตนนัน้ ไป ใครจะรู้ ถ้าเขามีชวี ติ ต่อ
อีกสองสามนาทีเขาอาจพูดกลอนเปล่าออกมาอีกวรรค...ไม่ใช่ลู ไม่ใช่ลู
อย่าได้ไว้ใจนางกอล
"งั้ น ถ้ า เธออยู ่ ข ้ า งเรา" ผมพู ด ขึ้ น "ท�ำไมตอนอยู่บ นรถไฟต้ อ ง
สร้างภาพแบบนั้น ท�ำไมต้องฆ่าแอมฟิสเบนา ท�ำไมต้องเล่นละคร
ตอนที่พาเราไปเข้าห้องน�้ำ"
ลูคราง "ก่อนอื่น ฉันอยู่ข้างเม็ก ฉันไม่ได้สนคุณเท่าไหร่หรอก"
เม็กยิ้มกริ่ม "นั่นก็มีประเด็น"
"ส่ ว นเรื่ อ งของอสุ ร กายตนนั้ น ..." ลู ยั ก ไหล่ "มั น เป็นอสุ ร กาย
ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะไปเกิดใหม่ในทาร์ทารัส ไม่ได้เสียหายอะไรขนาดนั้น"
ผมว่าภรรยาของคุณงูอาจจะไม่เห็นด้วยนะ แต่คิดไปคิดมา เมื่อ
ไม่นานมานีผ้ มยังมองมนุษย์กงึ่ เทพในแบบเดียวกับทีล่ มู องแอมฟิสเบนา
อยูเ่ ลย
"ส่วนเรือ่ งเล่นละคร" เธอพูด "ถ้าฉันหักหลังเพือ่ นทหารตรงๆ ก็เสีย่ งที่
คุณสองคนจะโดนฆ่า หรือฉันจะโดนฆ่า หรือลูกน้องคนใดคนหนึง่ หนีไป
รายงานเรือ่ งให้เนโรรู้ ฉันจะโดนแฉว่าเป็นคนทรยศ"
"แต่พวกนัน้ รอดไปได้หมดเลย" ผมค้าน "ทุกคนจะกลับไปรายงาน
เนโรและ...อ๋อ พวกนัน้ จะบอกเนโรว่า..."
"ว่าจังหวะสุดท้ายทีพ่ วกนัน้ เห็นฉัน" ลูตอ่ "ฉันก�ำลังสูเ้ ป็นบ้าเป็นหลัง
พยายามกันไม่ให้พวกคุณหนีไปได้"
เม็กปลีกตัวออกมาจากข้างตัวลู ดวงตาของเธอเบิกกว้าง "แต่ถา้ งัน้
เนโรก็จะคิดว่าเธอตายไปแล้วน่ะสิ! เธออยูก่ บั เราต่อได้!"
ลูยิ้มเหงาๆ เศร้าพองามๆ ให้เธอ "ไม่ใช่ ต้นกล้าน้อย อีกไม่ช้า
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ฉันจะต้องกลับไปแล้ว ถ้าเราโชคดี เนโรจะเชื่อว่าฉันยังอยู่ข้างเขา"
"แต่ท�ำไมกัน" เม็กถาม "เธอกลับไปไม่ได้นะ!"
"นี่เป็นทางเดียว" ลูตอบ "ฉันต้องดูแลไม่ให้เธอโดนจับตอนกลับ
เข้ามาในเมือง ทีน.ี้ ..ฉันต้องการเวลาทีจ่ ะอธิบายสถานการณ์ให้พวกเธอ
ฟัง...แผนทีเ่ นโรวางเอาไว้"
ผมไม่ชอบความลังเลในนำ�้ เสียงของเธอเลย ไม่วา่ เนโรจะวางแผน
อะไรไว้ นัน่ ท�ำให้ลหู วัน่ ใจอย่างมาก
"อีกอย่าง" เธอพูดต่อ "ถ้าพวกเธอมีโอกาสแม้แต่นอ้ ยนิดทีจ่ ะเอาชนะ
เขาได้ เธอก็ตอ้ งมีคนในคอยช่วย เราจ�ำเป็นต้องให้เนโรคิดว่าฉันพยายามสู้
กับเธอ แพ้ แล้วก็หลู หู่ างตกกลับไปหาเขา"
"แต่..." สมองของผมเหมือนฟองนำ�้ ชุม่ ๆ ทีร่ บั ข้อมูลไว้มากเกินไป
"ช่างเถอะ เอาไว้คอ่ ยอธิบายตอนไปถึงทีแ่ ห้งๆ ก่อน ว่าแต่วา่ ..."
"ฉันมีไอเดีย" เม็กพูด
เธอวิ่งไปยังมุมหนึ่งของตรอก ลูกับผมก็เดินเปียกๆ ตามไป ป้าย
ตรงมุมถนนทีใ่ กล้กบั เราทีส่ ดุ ท�ำให้รวู้ า่ เราอยูท่ แี่ ยกถนนเล็กซิงตันตัดกับ
ถนนสายเจ็ดสิบห้า
เม็กยิ้ม "เห็นนั่นมั้ย"
"เห็นอะไร" ผมถาม "เธอก�ำลังจะบอก..."
แต่จู่ๆ ความหมายที่เธออยากบอกก็พุ่งเข้ามาในหัวผมเหมือน
ตู้รถห้ามใช้เสียงของแอมแทร็ก "โอ๊ย ไม่นะ" ผมตอบ "ไม่ได้ พวกเขา
ช่วยเรามามากพอแล้ว ฉันจะไม่ยอมให้พวกเขาเจออันตรายมากกว่านี้
โดยเฉพาะเมือ่ เนโรก�ำลังตามล่าเราอยู"่
"แต่รอบที่แล้วนายยังโอเคมากๆ ที่จะ..."
"เม็ก! ไม่เอา!"
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ลูมองกลับไปกลับมาระหว่างเราสองคน "นี่พูดเรื่องอะไรกันอยู่"
ผมอยากเอาหัวมุดเป้แล้วกรีด๊ เมือ่ หกเดือนก่อนผมไม่มคี วามลังเล
ทีจ่ ะไปหาเพือ่ นเก่าทีม่ บี า้ นอยูห่ า่ งจากตรงนีแ้ ค่ไม่กชี่ ว่ งถนน แต่ตอนนี.้ ..
หลังจากทุกแห่งที่ให้ความช่วยเหลือผมต้องเจอกับเรื่องเดือดร้อนและ
เรือ่ งเจ็บปวดหัวใจมากมาย...ไม่ได้ ผมท�ำแบบนัน้ อีกครัง้ ไม่ได้แล้ว
"เอางี้เป็นไง" ผมเลือกหยิบศรแห่งโดโดนาออกมาจากกระบอก
"เราถามสหายนักพยากรณ์ของฉันก่อน มันต้องมีไอเดียที่ดีกว่านี้แน่ๆ
อาจจะมีดลี โรงแรมด่วนราคางามๆ มาบอกเราก็ได้!"
ผมใช้นว้ิ อันสัน่ เทายกศรขึน้ มา "โอ ท่านศรแห่งโดโดนาผูย้ งิ่ ใหญ่..."
"นี่เขาคุยกับลูกศรนั่นเหรอ" ลูถามเม็ก
"เขาคุยกับวัตถุไร้ชีวิตอยู่เรื่อย" เม็กบอกเธอ "ปล่อยเขาไปก่อน"
"เราต้องการค�ำแนะน�ำ!" ผมพูดพลางอดกลัน้ ความอยากเตะตัดขา
เม็ก "เราจะไปหาทีพ
่ กั พิงได้ทใี่ ด"
เสียงของศรดังขึ้นในหัวผม [เจ้าเรียกข้าว่าสหายฤๅ] น�้ำเสียงมัน
ฟังดูพอใจมากเลยทีเดียว
"เอ่อ ใช่" ผมยกนิว้ โป้งให้กบั เพือ่ นทัง้ สอง "เราต้องการทีซ่ อ่ นเพือ่ พัก
และตั้งหลักใหม่ อยากได้ที่ที่ไม่ไกลและพ้นจากกล้องวงจรปิดของเนโร
อะไรอย่างนัน้ "
[อะไรอย่างนั้นของจักรพรรดิช่างน่าเกรงขาม] เจ้าศรเห็นด้วย
[แต่เจ้ารู้ค�ำตอบของค�ำถามนั้นอยู่แล้ว เลสเตอร์ เจ้าควรจักหาที่ซึ่ง
มีน�้ำจิ้มเจ็ดรส]
พูดแค่นั้นแล้วศรก็เงียบไป
ผมส่งเสียงครางเป็นภาษาคนเศร้า ความหมายของศรนั้นชัดเจน
โอ๊ย หากจะได้กนิ นำ�้ จิม้ เจ็ดรสแสนอร่อยของเจ้าของบ้านหลังนัน้ อีกครัง้ !
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โอ๊ย หากจะได้พักในห้องชุดแสนสบายแห่งนั้น! แต่มันไม่ถูกต้อง ผม
ไม่สามารถ...
"มันตอบว่าไง" เม็กถาม
ผมพยายามคิดหาทางเลือกอืน่ แต่ผมก็เหนือ่ ยจนไม่สามารถโกหก
ได้แล้ว
"ก็ได้" ผมตอบ "เราจะไปบ้านเพอร์ซีย์ แจ็กสัน"
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4

ยัยหนูน่ารักเกิ๊น
ขอเลย อย่าน่ารักขึ้นอีก
โอ๊ย ใจจะละลาย
"สวัสดีครับ คุณนายแจ็กสัน เพอร์ซีย์อยู่บ้านรึเปล่า"
ผมยืนสั่นเปียกซ่กน�้ำหยดติ๋งอยู่บนพรมหน้าประตูบ้านเธอโดยที่
มีเพือ่ นซึง่ ก็เปียกม่อล่อกม่อแล่กไม่แพ้กนั สองคนยืนอยูด่ า้ นหลัง
แซลลี่ แจ็กสันยืนนิง่ อยูห่ น้าประตูไปชัว่ อึดใจพร้อมรอยยิม้ ทีฉ่ าบไว้
บนใบหน้าอย่างกับเธอนึกว่าจะมีคนมาส่งดอกไม้หรือคุกกีใ้ ห้ แล้วเราก็
ไม่ใช่เด็กส่งของทัง้ สองอย่าง
ผมสีนำ�้ ตาลอ่อนของเธอมีเส้นผมสีเทาแซมอยูม่ ากกว่าเมือ่ หกเดือน
ทีแ่ ล้ว เธอสวมกางเกงยีนขาดเป็นริว้ เสือ้ สีเขียวหลวมๆ และมีซอสแอปเปิล้
เปือ้ นหยดแหมะอยูเ่ หนือเท้าซ้ายเปล่าๆ ทีไ่ ม่ได้ใส่รองเท้า ตอนนีเ้ ธอไม่ได้
ตัง้ ครรภ์แล้ว นัน่ อาจเป็นสาเหตุทมี่ เี สียงเด็กทารกหัวเราะคิกคักอยูใ่ นห้อง
ของเธอ
ความประหลาดใจของเธอผ่านไปในเวลาอันรวดเร็ว ในเมือ่ เธอเลีย้ ง
มนุษย์กงึ่ เทพมาจนโตทัง้ คน เธอก็ตอ้ งมีประสบการณ์กบั เรือ่ งไม่คาดคิด
มาเยอะโดยไม่ตอ้ งสงสัย "อะพอลโล! เม็ก! กับ..." เธอมองเจ้าหน้าทีร่ ถไฟ
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ร่างยักษ์ทไี่ ว้ผมทรงโมฮอว์ก แถมยังสักทัง้ ตัวตัง้ แต่หวั จรดเท้า "สวัสดีจะ้ !
น่าสงสารจริง เข้ามาเช็ดเนือ้ เช็ดตัวให้แห้งกันก่อน"
ห้องนั่งเล่นของบ้านแจ็กสันยังอบอุ่นแสนสบายเหมือนที่ผมจ�ำได้
กลิน่ ชีสมอสซาเรลล่าอบกับมะเขือเทศโชยออกมาจากในครัว เพลงแจ๊ซ
ดังออกมาจากเครือ่ งเล่นแผ่นเสียงแบบโบราณ...โห! วินตัน มาร์ซาลิส!
มีโซฟานัง่ สบายรอให้เราหย่อนก้นแผละลงไปตัง้ อยูห่ ลายตัว ผมกวาดตา
มองหาเพอร์ซีย์ แจ็กสันไปทั่วห้องแต่ก็เจอแค่ชายวัยกลางคนผมสีด�ำ
แซมเทา สวมกางเกงทหารสีกากียับๆ มือสวมถุงมือจับของร้อนและ
สวมเสือ้ เชิต้ สีชมพูคลุมด้วยผ้ากันเปือ้ นสีเหลืองสดทีม่ ซี อสมะเขือเทศเปือ้ น
เต็มไปหมด เขาอุม้ เด็กน้อยทีก่ �ำลังหัวเราะคิกคักแล้วโยกขึน้ ๆ ลงๆ อยู่
บนสะโพก ชุดสีเหลืองของเด็กก็สีเข้ากันกับผ้ากันเปือ้ นของชายผู้นั้น
อย่างเหมาะเจาะจนผมอดคิดไม่ได้วา่ เขาซือ้ มาพร้อมกันเป็นเซ็ตรึเปล่า
ผมว่าภาพของพ่อครัวกับลูกน้อยน่าจะเป็นฉากทีอ่ บอุน่ หัวใจและ
น่ารักสุดๆ แต่นา่ เสียดายทีผ่ มโตมากับเรือ่ งเล่าชาวไททันและเหล่าเทพ
ที่จับลูกตัวเองมาย่างหรือกินกัน เพราะงั้นผมเลยไม่ได้หลงใหลเท่าที่
ควรจะเป็น
"มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในบ้านคุณน่ะ" ผมบอกกับคุณนายแจ็กสัน
แซลลี่หัวเราะ "นี่พอล สามีฉันค่ะ ขอตัวเดี๋ยวนะ เดี๋ยวกลับมา"
เธอพุ่งตัวเข้าไปในห้องน�้ำ
"หวัดดี!" พอลยิ้มให้เรา "นี่เอสเทล"
เอสเทลยังหัวเราะคิกคักไม่หยุดพร้อมกับปล่อยนำ�้ ลายยืดอย่างกับ
ชือ่ ของเธอเป็นค�ำทีต่ ลกทีส่ ดุ ในจักรวาล เธอได้ดวงตาสีเขียวน�ำ้ ทะเลมา
เหมือนกับเพอร์ซยี ์ และเห็นๆ อยูว่ า่ ได้ความอารมณ์ดมี าจากคุณแม่ดว้ ย
แถมเธอยังมีผมสีด�ำแซมเทาแบบเดียวกับพอลซึง่ ผมไม่เคยเห็นเด็กทารก
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คนไหนมีผมแบบนั้นมาก่อน สงสัยเธอจะต้องเป็นทารกผมสีดอกเลา
คนแรกของโลกแน่ๆ แต่โดยรวมแล้วก็ดเู หมือนเอสเทลได้มรดกพันธุกรรม
ทีด่ มี าน่ะนะ
"สวัสดี" ผมไม่แน่ใจว่าต้องพูดกับพอล เอสเทล หรืออะไรก็ตาม
ที่อบอยู่ในครัวซึ่งส่งกลิ่นหอมน่าอร่อยมากอย่างไรดี "เอ่อ ผมไม่อยาก
หยาบคายนะ แต่เราหวังว่าจะขอ...อ้าว ขอบคุณครับ คุณนายแจ็กสัน"
แซลลีโ่ ผล่ออกมาจากห้องน�ำ้ แล้วและก�ำลังวุน่ กับการเอาผ้าเช็ดตัว
สีฟา้ น�ำ้ ทะเลมาห่อตัวเม็ก ลู และผม
"เราหวังว่าจะได้เจอเพอร์ซีย์" ผมพูดต่อจนจบ
เอสเทลส่งเสียงวีด้ ด้วยความดีใจ เหมือนเธอจะชอบชือ่ เพอร์ซยี น์ ะ
"ฉันก็อยากเจอเขาเหมือนกัน" แซลลีต่ อบ "แต่เขาก�ำลังมุง่ หน้าไป
ชายฝัง่ ตะวันตก ไปกับแอนนาเบ็ธ เพิง่ ออกไปเมือ่ ไม่กวี่ นั ก่อน"
เธอชี้ไปยังภาพใส่กรอบบนโต๊ะที่ใกล้ที่สุด ในภาพนั้นเพอร์ซีย์
เพือ่ นเก่าของผมกับแอนนาเบ็ธนัง่ เคียงข้างกันอยูใ่ นรถพรีอสุ บุโรทัง่ ของ
ครอบครัวแจ็กสัน ทั้งคู่ยิ้มออกมาจากหน้าต่างฝั่งคนขับ ที่เบาะหลังมี
โกรเวอร์ อันเดอร์วดู้ เพือ่ นแซเทอร์ทเี่ ราทัง้ คูร่ จู้ กั ดีท�ำหน้าทะเล้นเข้ากล้อง
ด้วย เขาท�ำตาเหล่ แลบลิน้ ออกมาจุกข้างปาก มือท�ำสัญลักษณ์ชสู องนิว้
เพือ่ สันติภาพ แอนนาเบ็ธโน้มตัวเข้ามาหาเพอร์ซยี ์ โอบแขนรอบคอเขาไว้
เหมือนก�ำลังจะจูบเขาหรือไม่งนั้ ก็ก�ำลังจะรัดคอเขาตาย ส่วนเพอร์ซยี เ์ องก็
นัง่ ยกนิว้ โป้งให้กล้องอยูห่ ลังพวงมาลัย เหมือนเขาจะบอกผมตรงๆ เลยว่า
พวกเราไปล่ะนะ! ขอให้คณ
ุ สนุกกับการผจญภัยหรืออะไรก็แล้วแต่ละกัน!
"เขาเรียนจบมัธยมแล้ว" เม็กพูดอย่างกับเธอเพิ่งเห็นปาฏิหาริย์
อะไรสักอย่าง
"ใช่มั้ยล่ะ" แซลลี่ตอบ "เราตัดเค้กฉลองกันเลยด้วย" เธอชี้ไปยัง
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ภาพอีกภาพที่เพอร์ซีย์ถ่ายกับแซลลี่ ทั้งคู่ยิ้มกว้างขณะชูเค้กสีฟ้าสดใส
ทีเ่ คลือบน�ำ้ ตาลสีฟา้ เข้มและเขียนว่า 'ยินดีดว้ ยนะ เพอร์ซยี จ์ บการสึกสา
แล้ว!' ผมไม่ได้ถามว่าท�ำไมถึงสะกดค�ำว่าศึกษาผิด ภาวะดิสเล็กเซียเป็น
เรือ่ งทีพ
่ บได้บอ่ ยมากในครอบครัวมนุษย์กงึ่ เทพทัง้ หลาย
"เท่ากับ..." ผมกลืนน�้ำลายดังเอื๊อก "เขาไม่ได้อยู่ที่น่ี"
ที่จริงการพูดออกมาดังๆ เป็นเรื่องไร้สาระมาก แต่ส่วนที่ดื้อด้าน
ในใจผมยังยืนยันว่าเพอร์ซยี ์ แจ็กสันต้องอยูท่ ไี่ หนสักแห่งแถวนี้ รอจังหวะที่
จะท�ำภารกิจอันตรายให้ผม นัน่ มันงานของเขานะ!
ไม่ใช่สิ นั่นเป็นวิธีคิดของอะพอลโลคนเก่า อะพอลโลคนที่ผม
ยังเป็นอยูใ่ นครัง้ สุดท้ายทีม่ ายืนในห้องนี้ เพอร์ซยี ม์ สี ทิ ธิใ์ ช้ชวี ติ ของเขาเอง
และเขาก็พยายามใช้ชวี ติ อยู่ และ...โอ๊ย ความจริงช่างเจ็บปวด! ผมไม่ได้
ส�ำคัญอะไรในชีวติ ของเขาเลย
"ผมดีใจกับเขานะ" ผมตอบ "แอนนาเบ็ธด้วย..."
แล้วผมก็เพิ่งนึกได้ว่าพวกเขาอาจไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับใครเลย
ตัง้ แต่ออกจากนิวยอร์ก โทรศัพท์มอื ถือดึงดูดความสนใจจากพวกอสุรกาย
เกินกว่าทีม่ นุษย์กงึ่ เทพจะใช้กนั โดยเฉพาะเวลาขับรถเทีย่ วยาวๆ แบบนี้
การสือ่ สารโดยใช้เวทมนตร์เพิง่ ค่อยๆ กลับมาใช้ได้หลังจากทีเ่ ราปลดปล่อย
ฮาร์โปเครตีส เทพแห่งความเงียบออกมา แต่มนั ก็ยงั ติดๆ ดับๆ อยู่ เพอร์ซยี ์
กับแอนนาเบ็ธอาจไม่ได้รเู้ รือ่ งโศกนาฏกรรมทีพ่ วกเราเจอมาจากฝัง่ ตะวันตก
ของอเมริกา...ทีค่ า่ ยจูปเิ ตอร์และทีซ่ านตาบาร์บาราก่อนหน้านัน้
"โอ๊ย ตาย" ผมพึมพ�ำกับตัวเอง "นั่นแปลว่าเขาไม่ได้ข่าว..."
เม็กกระแอมออกมาดังๆ เธอจ้องหน้าผมเขม็งให้หุบปาก
จริงด้วย การบอกข่าวการตายของเจสัน เกรซให้แซลลี่กับพอล
ต้องรับรูค้ งจะโหดร้ายเกินไป โดยเฉพาะเมือ่ เพอร์ซยี ก์ บั แอนนาเบ็ธก�ำลัง

52 หอคอยแห่งเนโร

มุง่ หน้าสูแ่ คลิฟอร์เนีย และแซลลีก่ ค็ งจะก�ำลังเป็นห่วงพวกเขาอยูแ่ ล้ว
"ไม่ได้ข่าวอะไรกัน" แซลลี่ถาม
ผมกลืนนำ�้ ลายลงคออันแห้งผาก "ว่าเราจะกลับมาทีน่ วิ ยอร์ก แต่
ไม่เป็นไร เราก็แค่จะ..."
"คุยจิจ๊ ะ๊ กันพอแล้ว" ลูขดั จังหวะ "เราก�ำลังตกอยูใ่ นอันตรายร้ายแรง
มาก มนุษย์ธรรมดาพวกนีช้ ว่ ยเราไม่ได้ เราต้องไปกันแล้ว"
นำ�้ เสียงของลูไม่ได้เหยียดอะไรหรอกนะ แค่เป็นเสียงแบบร�ำคาญ
และอาจจะเป็นห่วงเจ้าบ้านนิดหน่อย ถ้าเนโรตามรอยเรามาถึงห้องชุดนีไ้ ด้
เขาจะไม่มที างไว้ชวี ติ ครอบครัวของเพอร์ซยี แ์ ค่เพราะพวกเขาไม่ใช่มนุษย์
กึง่ เทพหรอก
แต่ในขณะเดียวกันศรแห่งโดโดนาก็บอกให้เรามาที่นี่ มันต้องมี
เหตุผลอะไรสักอย่าง ผมหวังว่าเหตุผลนั้นจะเกี่ยวข้องกับอาหารที่พอล
ก�ำลังท�ำอยู่
แซลลีเ่ พ่งมองเพือ่ นร่างใหญ่รอยสักพร้อยของเรา เธอไม่ได้มสี หี น้า
ไม่พอใจอะไร แค่มองเหมือนก�ำลังวัดสัดส่วนของลูและคิดอยูว่ า่ มีเสือ้ ผ้า
ขนาดใหญ่พอให้กอลผูน้ นั้ ใส่ได้รเึ ปล่า "แต่พวกคุณจะไปทัง้ ทีย่ งั เปียกซ่ก
แบบนีไ้ ม่ได้นะ อย่างน้อยให้ฉนั หาอะไรแห้งๆ ให้ใส่กนั ก่อนดีกว่า แล้วก็
กินอะไรสักหน่อยถ้าพวกคุณหิว"
"กินค่ะ ขอบคุณ" เม็กพูด "หนูรักคุณ"
เอสเทลระเบิดเสียงหัวเราะคิกคักเป็นชุดอีกครั้ง ดูเหมือนเธอ
เพิง่ ค้นพบว่านิว้ ของพ่อกระดิกดุก๊ ดิก๊ ได้ แล้วเธอก็คดิ ว่านัน่ มันตลกสุดๆ
ไปเลย
แซลลี่ หั น ไปยิ้ ม ให้ ลู ก ตั ว เองก่อนจะหั น รอยยิ้ ม กลั บ มาที่ เ ม็ ก
"ฉันก็รักหนูจ้ะ เรายินดีต้อนรับเพื่อนของเพอร์ซีย์เสมอ"
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"ฉันไม่รู้เลยว่านายเพอร์ซีย์นี่เป็นใคร" ลูค้าน
"เรายินดีต้อนรับทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือเสมอ" แซลลี่แก้
"เชือ่ เถอะ เราก็เคยตกอยูใ่ นอันตรายมาก่อน แต่เราก็ผา่ นมาได้ ใช่มยั้ พอล"
"ใช่" เขาตอบโดยไม่ลงั เล "มีอาหารให้กนิ เยอะแยะ เพอร์ซยี น์ า่ จะมี
เสือ้ ผ้าทีพ
่ อดีกบั ตัว...เอ่อ อะพอลโลใช่มยั้ "
ผมพยักหน้าอย่างเจ็บปวด ผมรูด้ วี า่ เสือ้ ผ้าของเพอร์ซยี จ์ ะพอดีกบั
รูปร่างของผมเพราะเมื่อหกเดือนก่อนผมก็ออกไปจากที่นี่โดยใส่เสื้อผ้า
มือสองของเขาเหมือนกัน "ขอบคุณมาก พอล"
ลูส่งเสียงในคอ "ฉันว่า...ที่ได้กลิ่นอยู่คือลาซานญ่ารึเปล่า"
พอลยิ้มกว้าง "สูตรเฉพาะของตระกูลโบลฟิสเลย"
"อืม งั้นฉันว่าเราก็อยู่ต่อได้แป๊บนึง" ลูตัดสินใจ
เรือ่ งมหัศจรรย์เกิดขึน้ ได้เสมอ กอลผูน้ นั้ กับผมมีความเห็นตรงกัน
ได้ดว้ ยแฮะ
"เอ้า ลองตัวนี้สิ" พอลโยนเสื้อยืดสีซีดกับกางเกงยีนขาดๆ ของ
เพอร์ซีย์มาให้ผมใส่
ผมไม่บ่นหรอก อย่างน้อยเสื้อผ้าพวกนั้นก็สะอาด อุ่น แห้ง และ
หลังจากเดินลากเท้าในอุโมงค์ใต้ดนิ ของแมนฮัตตันมาครึง่ เกาะ ชุดเก่า
ของผมก็เหม็นเสียจนผมว่าคงต้องเอาใส่ถงุ ขยะอันตรายแล้วเอาไปเผาเสีย
ผมทรุดตัวลงนั่งบนเตียงของเพอร์ซีย์ข้างกับเอสเทลที่นอนหงาย
จ้องโดนัทพลาสติกสีฟา้ อย่างฉงนฉงาย
ผมยกมือขึน้ ลูบตัวหนังสือจางๆ บนเสือ้ ยืด 'ทีมว่ายน�ำ้ เอเอชเอส'
"เอเอชเอสย่อมาจากอะไรครับ"
พอลย่นจมูก "โรงเรียนมัธยมทางเลือกน่ะ เป็นที่เดียวที่ยอมรับ
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เพอร์ซีย์เข้าเรียนช่วงมัธยมปีสุดท้ายหลังจาก...นั่นแหละ"
ผมจ�ำได้ เพอร์ซีย์หายตัวไปตลอดช่วงปีเพราะเฮร่าเข้ามาวุ่นวาย
กับชีวิตเขาด้วยการสาปให้หายตัวข้ามประเทศ แถมยังท�ำให้เขาเสีย
ความทรงจ�ำอีกต่างหาก แค่เพราะนางอยากให้ค่ายมนุษย์กึ่งเทพของ
ทั้งฝั่งกรีกและโรมันมารวมตัวกันเพื่อท�ำสงครามกับไกอา แม่เลี้ยงผม
ชอบชักน�ำให้ใครๆ มารูจ้ กั กันนักแหละ
"คุณไม่พอใจกับสถานการณ์ที่โรงเรียนนั้นเหรอ" ผมถาม
พอลยักไหล่ เขาท�ำสีหน้าไม่ค่อยสบายใจอย่างกับการพูดเรื่อง
อะไรก็ตามในแง่ลบจะขัดกับนิสยั ของเขา
เอสเทลยิม้ น�ำ้ ลายยืดให้ผม "ก๊ะ?" ผมเดาว่านีแ่ ปลว่าเชือ่ มัย้ ล่ะว่า
เราโชคดีแค่ไหนทีต่ อนนีเ้ รายังมีชวี ติ กันอยู่
พอลนัง่ อยูข่ า้ งลูกและวางมือลงบนผมบางๆ ของเธออย่างอ่อนโยน
"ผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษทีโ่ รงเรียนมัธยมอีกแห่งหนึง่ " เขาตอบ
"เอเอชเอสก็...ไม่ได้ดนี กั น่ะ ส�ำหรับเด็กทีม่ คี วามล�ำบากในการเรียนรูห้ รือ
เป็นกลุม่ เสีย่ ง เราจ�ำเป็นต้องมีโรงเรียนทีป่ ลอดภัยพร้อมกับหอพักดีๆ และ
ต้องมีการสนับสนุนชัน้ เยีย่ ม เราต้องท�ำความเข้าใจว่านักเรียนแต่ละคน
มีความเป็นตัวของตัวเองแตกต่างกันไป ขณะทีโ่ รงเรียนมัธยมทางเลือก
ท�ำเหมือนคอกรวมที่มีไว้กักตัวเด็กทุกคนที่เข้ากับระบบไม่ได้ เพอร์ซีย์
ต้องผ่านอะไรมาเยอะมาก...ผมเป็นห่วงเขามากเลย แต่เขาก็พยายามแก้ไข
สถานการณ์ให้ดที สี่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ เขาอยากจะได้ใบประกาศจบมัธยม
มากจริงๆ ผมภูมใิ จในตัวเขามาก"
เอสเทลส่งเสียงอู้อ้าและนั่นท�ำให้รอยตีนกาปรากฏขึ้นที่หางตา
ของพอลตอนเขายิม้ เขาแตะจมูกลูกเบาๆ "ปุง๋ "
ทารกคนนั้นอึ้งไปเสี้ยววินาทีก่อนจะระเบิดหัวเราะด้วยความ
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สนุกสนานจนผมกลัวว่าเธอจะส�ำลักน�้ำลายตัวเอง
ผมพบว่าตัวเองนั่งมองพอลกับเอสเทลด้วยความทึ่ง พวกเขา
ดูเหมือนเป็นสิง่ มหัศจรรย์ยง่ิ กว่าการทีเ่ พอร์ซยี เ์ รียนจบมัธยมจนได้เสียอีก
พอลดูเป็นสามีทใี่ ส่ใจภรรยา เป็นพ่อทีร่ กั ลูก และเป็นพ่อเลีย้ งใจดี จาก
ประสบการณ์ของผมเองนัน้ สิง่ มีชวี ติ แบบนีห้ ายากยิง่ กว่ายูนคิ อร์นเผือก
หรือกริฟฟินสามปีกเสียอีก
ส่วนยัยหนูเอสเทล ความเป็นเด็กดีและความรูส้ กึ อยากรูอ้ ยากเห็น
อย่างไร้เดียงสาของเธอนั้นสูงเสียจนเรียกว่าเป็นระดับของพลังพิเศษ
เหนือธรรมชาติ ถ้าเด็กคนนีโ้ ตขึน้ มาเป็นคนทีช่ า่ งสังเกตและมีเสน่หเ์ ท่าที่
เป็นเหมือนในสภาพทารกแบบนี้ เธอต้องได้ครองโลกแน่ ผมตัดสินใจว่า
จะไม่เล่าเรือ่ งเธอให้ซสุ ฟังเด็ดขาด
"พอล..." ผมเริม่ ประโยค "คุณไม่กลัวทีใ่ ห้พวกเราอยูใ่ นบ้านนีต้ อ่ เหรอ
เราอาจท�ำให้ครอบครัวคุณตกอยูใ่ นอันตราย"
มุมปากของเขาเกร็งขึน้ เล็กน้อย "ผมก็อยูใ่ นศึกแมนฮัตตันด้วยนะ
ได้ฟังเรื่องเลวร้ายที่แซลลี่ต้องเจอ สู้กับพวกมิโนทอร์ โดนจับไปขังที่
โลกใต้พภิ พ และยิง่ พวกการผจญภัยของเพอร์ซยี น์ ะ่ นะ..." เขาส่ายศีรษะ
น้อยๆ เป็นเชิงนับถือ "เพอร์ซยี พ
์ าตัวเองเข้าไปเสีย่ งอันตรายตัง้ หลายครัง้
เพือ่ พวกเรา เพือ่ เพือ่ นๆ ของเขา เพือ่ โลกนี้ เพราะงัน้ ถ้าถามว่าผมจะเสีย่ ง
ให้ทพี่ กั เพือ่ ให้คณ
ุ ได้หยุดหายใจหายคอ หาเสือ้ ผ้าสะอาดๆ ให้คณ
ุ ใส่ และ
หาอาหารร้อนๆ ให้คณ
ุ กินสักมือ้ ได้ไหม...ได้สิ ผมจะไม่ชว่ ยได้ยงั ไง"
"คุณเป็นคนดีมาก พอล โบลฟิส"
เขาเอียงศีรษะอย่างกับสงสัยว่าคนเราจะพยายามเป็นคนแบบอืน่
ไปได้อย่างไรกัน "งัน้ ผมจะปล่อยให้คณ
ุ ล้างเนือ้ ล้างตัวแล้วแต่งตัวซะนะ
เราไม่อยากให้มอื้ คำ�่ ไหม้หมด ใช่มยั้ จ๊ะเอสเทล"
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เด็กคนนั้นหัวเราะร่วนอีกครั้งตอนที่พ่ออุ้มตัวเธอออกไปจากห้อง
ผมอาบน�้ำอยู่นานจนหน�ำใจทีเดียว อยากขัดสีฉวีวรรณตัวเอง
ให้สะอาดนัน้ ก็ใช่แหละ แต่เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการซบหน้าผากเข้ากับ
ผนังกระเบือ้ งแล้วร้องไห้สะอึกสะอืน้ ตัวสัน่ สะท้านจนกระทัง่ รูส้ กึ ดีขนึ้ พอ
ทีจ่ ะโผล่หน้าออกไปเจอผูค้ นได้อกี ครัง้ มากกว่า
ไอ้นำ�้ ใจไมตรีของคนนีม่ นั ยังไงกันนะ ตัง้ แต่ผมใช้ชวี ติ เป็นเลสเตอร์
พาพาโดพูลอสมา ผมต้องยืนหยัดรับฟังค�ำก่นด่าแสนเลวร้ายและความ
รุนแรงเกือบเอาชีวิตไม่รอดแทบจะตลอดเวลา แต่แค่ใครมีน�้ำใจกับผม
หน่อยนั่นก็เหมือนการเตะผ่าหมากเข้ากลางใจจนใจสลายกลายเป็น
ก้อนอารมณ์เละๆ ทีพ
่ ร้อมแตกโพละได้ทกุ เมือ่
ให้ตายสิ พอลกับแซลลี่ กับลูกน่ารักของพวกคุณด้วย!
ผมจะตอบแทนการทีพ
่ วกเขาให้ทพ
ี่ กั พิงชัว่ คราวกับเรายังไงดี ผม
รูส้ กึ เป็นหนีบ้ ญ
ุ คุณพวกเขาแบบเดียวกับทีเ่ ป็นหนีบ้ ญ
ุ คุณค่ายจูปเิ ตอร์และ
ค่ายฮาล์ฟบลัด เวย์สเตชัน่ กับซิสเทิรน์ ไพเพอร์กบั แฟรงก์ เฮเซลกับลีโอ
และ...ใช่ โดยเฉพาะเจสัน เกรซ ผมเป็นหนีบ้ ญ
ุ คุณพวกเขาในทุกเรือ่ ง
จะไม่ตอบแทนบุญคุณแบบนั้นได้ยังไง
เมือ่ แต่งตัวเสร็จผมก็เดินโซเซออกไปทีโ่ ต๊ะกินข้าว ทุกคนนัง่ รอกัน
อยูร่ อบโต๊ะ ขาดแต่เอสเทลคนเดียวซึง่ พอลบอกว่าคืนนีเ้ ธอหลับไปแล้ว
ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความเบิกบานบริสุทธิ์ขนาดนั้นต้องใช้พลังงานมาก
แค่ไหน
เม็กใส่ชดุ ยาวสีชมพูชดุ ใหม่กบั กางเกงเลกกิง้ สีขาว ถ้าเธอชอบชุดนี้
มากเท่าชุดทีแ่ ซลลีใ่ ห้เธอครัง้ ทีแ่ ล้ว สุดท้ายเธอคงใส่มนั จนกว่าชุดจะขาดวิน่
เป็นเศษผ้าขีร้ วิ้ ล่อนหลุดจากร่าง เมือ่ ชุดนีม้ าบวกเข้ากับรองเท้าผ้าใบหุม้ ข้อ
สีแดง...ซึง่ ก็ถอื เป็นโชคดีของทุกคนทีต่ อนนีม้ นั ได้รบั การท�ำความสะอาด
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แล้ว...ชุดของเธอจึงกลายเป็นธีมสีวันวาเลนไทน์ที่ดูไม่ค่อยเข้ากับนิสัย
เจ้าตัวเท่าไหร่ นอกจากจะนับว่าหวานใจของเธอเป็นกองภูเขาขนมปัง
กระเทียมทีเ่ ม็กก�ำลังยัดเข้าไปในปากตัวเอง
ลู ส วมเสื้ อ ท�ำงานผู ้ ช ายไซส์ XXL ที่ ป ั ก ค�ำว่ า 'อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เมกะมาร์ต' บนกระเป๋าเสือ้ เธอยังนุง่ ผ้าขนหนูนมุ่ สีฟา้ น�ำ้ ทะเลอยูร่ อบเอว
เพราะกางเกงขนาดใหญ่พอให้เธอใส่ได้ตัวเดียวในบ้านนี้คือกางเกง
คลุมท้องตัวเก่าของแซลลี่ นีเ่ ธอบอกผมเองนะ และ...ไม่เอาล่ะ ขอบใจ ลู
รอให้กางเกงของตัวเองแห้งออกมาจากตูอ้ บผ้าดีกว่า
แซลลีก่ บั พอลจัดทัง้ สลัด ลาซานญ่า และขนมปังกระเทียมให้พวกเรา
พูนจาน มื้อนี้ไม่ใช่น�้ำจิ้มเจ็ดรสอันลือชื่อของแซลลี่ แต่มันก็เป็นอาหาร
มือ้ ยักษ์แบบครอบครัวอย่างทีผ่ มไม่ได้พบเจอมาตัง้ แต่ออกจากเวย์สเตชัน่
ความทรงจ�ำครัง้ นัน้ ท�ำให้ผมรูส้ กึ หวนค�ำนึงและเศร้าขึน้ มาอย่างฉับพลัน
ผมอยากรูว้ า่ ทุกคนเป็นยังไงกันบ้าง ลีโอ คาลิปโซ เอ็มมี่ โจ จอร์จนิ า่ น้อย...
ตอนนั้นอุปสรรคที่เราเจอในอินเดียนาโพลิสให้ความรู้สึกเหมือนเป็น
ฝันร้าย แต่เมือ่ คิดย้อนกลับไปแล้ววันคืนเหล่านัน้ กลับกลายเป็นวันง่ายๆ
ทีม่ คี วามสุขกว่าวันอืน่ ๆ ด้วยซ�ำ้
แซลลี่ ท รุ ด ตั ว นั่ ง ลงพร้ อ มรอยยิ้ ม "แหม แบบนี้ ก็ ดี น ะ" ผม
ประหลาดใจมากที่เธอพูดด้วยน�้ำเสียงที่จริงใจเลยทีเดียว "พวกเรา
ไม่ค่อยมีแขกมาเยี่ยมหรอก ทีนี้ก็เริ่มกินกันเลย แล้วจะได้เล่าให้เราฟัง
เสียทีว่ารอบนี้ใครหรือตัวอะไรพยายามฆ่าคุณอีก"
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