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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์
ใครหลายคนคงจะเคยสงสัยและตั้งคำ�ถามว่ามนุษย์เราเกิดมาจากไหน
เกิดมาได้อย่างไร เราค่อยๆ มีวิวัฒนาการขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยจนเป็นมนุษย์
อย่างในปัจจุบัน หรือว่ามีใครสร้างเราขึ้นมา  และถ้ามีคนสร้างเราขึ้นมาจริงๆ
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาคิดจะลบพวกเราทิ้งไปด้วยการเล่นเกม
เอนด์เกมคือเกมทีจ่ ะลบล้างเผ่าพันธุม์ นุษย์เกินกว่าครึง่ โลกให้หายไปได้ใน
ครั้งเดียว เหล่าผู้เล่นสิบสองคนจากสายเลือดมนุษย์ดั้งเดิมสิบสองสายตั้งแต่
อารยธรรมแรกเริม่ คือผูเ้ ล่นเกมนี้ พวกเขาคือบรรพบุรษุ ของเรา มนุษย์ทกุ คนบน
โลกนี้ล้วนสืบเชื้อสายของพวกเขา และเหล่าผูเ้ ล่นจะต่อสู้เพื่อให้สายของตนมีชีวิต
รอด ผู้ชนะมีได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น
เกมล่าท้ามรณะ นวนิยายเล่มแรกในชุด Endgame สร้างประวัติศาสตร์
หน้าใหม่ของวงการหนังสือ ด้วยการผสมผสานปริศนาลับสมองเข้ากับนวนิยาย
สุดระทึกใจที่ดำ�เนินเรื่องโลดโผนราวกับภาพยนตร์ ผู้อ่านจะไม่ได้เป็นเพียงผู้อ่าน
อีกต่อไป แต่คุณคือผู้เล่นที่จะร่วมไล่ล่าหากุญแจไปกับพวกเขา  ทะยานจากหน้า
หนังสือสูส่ อื่ ออนไลน์ ทัง้ คลิปวิดโี อ แผนที่ เกม เว็บไซต์ ไปจนถึงปลายทาง หาก
คุณไขทุกปริศนา หากุญแจจนพบ คุณจะได้รับรางวัลเป็นทองคำ�แท้มูลค่าห้าแสน
ดอลลาร์!
นานมีบุ๊คส์ภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้นำ�โอกาสคว้าเงินล้านมาสู่ผู้อ่านชาวไทย
และขอให้คุณตั้งตาคอยปริศนาต่อไปซึ่งจะนำ�ไปสู่เงินรางวัลที่มากยิ่งกว่าเดิม!

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์

หนังสือเล่มนี้คือปริศนา1
แต่ละหน้าจะทิ้งเบาะแสนำ�ไปสู่กุญแจที่ถูกซ่อนไว้ ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่งในโลก
จงถอดความหมาย แปลรหัส และตีความ
สืบค้นและเสาะหา
ถ้าพบกุญแจและนำ�ไปส่งถูกที่ คุณจะได้รับรางวัลเป็นทองคำ�2
ทองคำ�กองพะเนิน3

$$$ Εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια την αξία του χρυσού. $.4

เนือ้ หาส่วนใหญ่ในหนังสือเล่มนีเ้ ป็นเรือ่ งแต่ง แต่มขี อ้ มูลจำ�นวนมากทีไ่ ม่ใช่
เรื่องสมมติ
เอนด์เกมคือของจริง และเอนด์เกมกำ�ลังจะเริ่ม

ทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกเวลา ทุกคำ� ชื่อ ตัวเลข สถานที่ ระยะทาง สี เวลา ทุก
ตัวอักษรทีป่ รากฏในทุกๆ หน้า ทุกสิง่ ทุกอย่าง ตลอดเวลา  ทุกสิง่ ทีก่ ล่าวถึง กล่าว
ถึงมาแล้ว และจะกล่าวถึงอีกครั้ง ทุกสิ่งทุกอย่าง
῾Ēl
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เอนด์เกมเริ่มต้นแล้ว อนาคตของเรายังไม่ได้ถูกกำ�หนด อนาคต

ของเราคืออนาคตของคุณ อะไรจะเกิด มันต้องเกิด
ทุกคนต่างมีความเชื่อของตนเองว่าเรามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร พระเจ้าสร้าง
เราขึน้ มา  เราถูกมนุษย์ตา่ งดาวส่งมาทางลำ�แสง สายฟ้าฟาดแบ่งร่างเรา หรือเรา
มาทางประตูมติ ิ แต่ทา้ ยทีส่ ดุ แล้ววิธี ทีเ่ รามานัน้ หาได้ส�ำ คัญไม่ เรามีดาวเคราะห์
ดวงนี้ มีโลกนี้ มีผนื ดินนี้ เรามาทีน่ ี่ เราอยูท่ นี่ มี่ าตลอด และ ณ เวลานีเ้ ราก็ยงั อยู่
ที่นี่ คุณ ผม เรา เหล่ามวลมนุษยชาติ คุณจะเชื่อว่าตอนแรกเริ่มเป็นอย่างไรนั้น
ไม่สำ�คัญ เพราะสิ่งสำ�คัญคือตอนจบ ตอนจบต่างหากที่สำ�คัญ
นี่คือเอนด์เกม เกมแห่งจุดจบ
พวกเรามีดว้ ยกันสิบสองสาย ร่างกายอ่อนวัย แต่สบื เชือ้ สายมาจากบรรพกาล
สายพันธุข์ องเราถูกคัดเลือกไว้เมือ่ หลายพันปีกอ่ น เราเตรียมพร้อมทุกวันมานาน
นับแต่นน้ั เมือ่ เกมเริม่ ต้นขึน้ เราต้องคิดใคร่ครวญ ถอดรหัส ลงมือ และฆ่า  บางคน
อาจพร้อมน้อยกว่าคนอืน่ เป็นธรรมดาทีใ่ ครไม่พร้อมก็ตอ้ งตายก่อน เอนด์เกมเล่นกัน
ง่ายๆ แบบนี้ แต่สง่ิ ทีไ่ ม่งา่ ยก็คอื เมือ่ มีใครคนหนึง่ ตาย มันจะส่งผลให้คนอืน่ ๆ ตาย
อีกนับไม่ถว้ น เหตุการณ์ส�ำ คัญจะทำ�ให้เป็นอย่างนัน้ รวมทัง้ สิง่ ทีต่ ามมาด้วย คุณคือ
หนึง่ ในหลายพันล้านคนทีไ่ ม่รเู้ รือ่ งเหล่านี้ คุณคือคนดูขา้ งสนามทีไ่ ม่รเู้ ดียงสา  คุณ
คือผูแ้ พ้ทโี่ ชคดีและผูช้ นะทีโ่ ชคร้าย คุณคือผูช้ มละครเรือ่ งทีจ่ ะกำ�หนดชะตาคุณเอง
เราเป็นผู้เล่นเกม เป็นตัวเล่นของคุณ เราต้องเล่น ผู้เล่นจะต้องอายุ
มากกว่าสิบสามปี แต่ไม่เกินยีส่ บิ ปี นัน่ คือกฎของการแข่งขัน และเป็นกฎเช่นนีม้ า
ตลอด เราไม่ได้มีพลังเหนือธรรมชาติ พวกเราบินไม่ได้ เสกตะกั่วให้เป็นทองคำ�
ไม่ได้ และรักษาเยียวยาตัวเองไม่ได้เมือ่ บาดเจ็บ หากความตายมาเยือน เราก็ตอ้ ง
ตาย เราเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ต ายได้ เราคื อ ผู้ สื บ ทอดมรดกของโลกนี้ เรามี ห น้ า ที่
ถอดรหัส “ปริศนาสำ�คัญแห่งความอยู่รอด” และใครคนใดคนหนึ่งจะต้องทำ�ให้
สำ�เร็จ มิฉะนัน้ ทุกคนจะถูกปรับแพ้ เมือ่ รวมตัวกันเราคือทุกสิง่ : แข็งแกร่ง อ่อนโยน
โหดเหีย้ ม ภักดี ฉลาด โง่ อัปลักษณ์ ละโมบ ใจร้าย โลเล สวยงาม ช่างวางแผน ขีเ้ กียจ
ร่าเริง และอ่อนแอ
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เรามีทั้งดีและเลว
เหมือนคุณ
เหมือนมนุษย์ทุกคน
แต่เราไม่ได้รวมตัวกัน เราไม่ใช่เพือ่ นกัน เราไม่โทรหากัน ไม่สง่ ข้อความหา
กัน ไม่มีการแชตออนไลน์ หรือนัดดื่มกาแฟ เราแยกย้ายและกระจายกันออกไป
อยูท่ ว่ั โลก เราถูกเลีย้ งดูและฝึกปรือมาตัง้ แต่เกิดให้ฉลาดและระแวดระวัง มีไหวพริบ
และกลอุบาย โหดเหีย้ มและไร้ปรานี เราจะไม่หยุดตามหากุญแจสูป่ ริศนาอันยิง่ ใหญ่
เราล้มเหลวไม่ได้ พลาดหมายถึงตาย พลาดคือสิน้ สุดทุกสิง่ จุดจบของทุกอย่าง
ความร่าเริงจะชนะความแข็งแกร่งได้ไหม ความโง่จะอยูเ่ หนือความอ่อนโยน
หรือเปล่า  ความขีเ้ กียจจะหยุดความงามได้หรือไม่ ผูช้ นะจะเป็นคนดีหรือร้าย มี
ทางเดียวเท่านั้นที่จะรู้คำ�ตอบ
เล่น
รอด
แก้เกม
อนาคตของเรายังไม่ได้ถกู กำ�หนด อนาคตของเราคืออนาคตของคุณ อะไร
จะเกิด มันต้องเกิด
ฉะนั้นฟัง
ติดตาม
ให้กำ�ลังใจ
หวัง
ภาวนา
ภาวนาให้หนัก ถ้านั่นคือสิ่งที่คุณเชื่อ
เราคือผู้เล่น เป็นตัวเล่นของคุณ เราเล่นแทนตัวคุณ
มาเล่นกับเรา
ชาวโลก
เอนด์เกมเริ่มต้นแล้ว
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มาร์คัส ล็อกเซียส เมกาลอส

ถนนฮาฟิซอะลีพาชา เขตอะซิซมาห์มุตฮูดายี อิสตันบูล ตุรกี

มาร์คัส ล็อกเซียส เมกาลอสรู้สึกเบื่อโลก เขาจำ�ไม่ได้แล้วว่าก่อน

เบื่อนั้นเป็นยังไง โรงเรียนน่าเบื่อ ผู้หญิงน่าเบื่อ ฟุตบอลก็น่าเบื่อ โดยเฉพาะ
เมือ่ ทีมฟุตบอลทีมโปรดของเขา ทีมเฟเนอร์บาห์เช กำ�ลังแพ้ทมี มานิซสั พอร์ อย่าง
ที่เป็นตอนนี้
มาร์คัสเหยียดปากใส่จอทีวีในห้องแคบไร้เครื่องตกแต่ง เขานั่งหลังงุ้มอยู่
บนเก้าอี้หนังสีดำ�นุ่มที่เหนียวติดผิวทุกครั้งที่เขายืดตัวขึ้น ค่ำ�แล้วแต่มาร์คัสก็
ไม่ได้เปิดไฟในห้อง หน้าต่างถูกเปิดทิ้งไว้ ลมร้อนพัดพรูเข้ามาราวกับผีดุ เช่น
เดียวกับเสียงจากช่องแคบบอสพอรัสทีด่ งั กังวานไปทัว่ อิสตันบูล...ทัง้ เสียงหวูดต่�ำ
ลากยาวของเรือ และเสียงกระดิ่งจากทุ่นลอยน้ำ�
มาร์คัสสวมกางเกงกีฬาขาสั้นสีดำ�ตัวหลวมโพรก ไม่ใส่เสื้อ เห็นซี่โครง
ยีส่ บิ สีซ่ โี่ ผล่ชดั บนผิวสีน�้ำ ตาลเข้ม แขนของเขาล่�ำ สันแข็งแรง เขาหายใจสบายๆ
กล้ามเนื้อท้องแกร่ง ผมสีดำ�ตัดสั้นเกรียน ดวงตาสีเขียว เม็ดเหงื่อไหลกลิ้งลงมา
ทีป่ ลายจมูก คืนนีท้ กุ คนในอิสตันบูลอารมณ์คกุ รุน่ มาร์คสั ก็ไม่ได้ตา่ งจากคนอืน่ ๆ
หนังสือเล่มหนึง่ เปิดค้างอยูบ่ นตัก เป็นหนังสือโบราณปกหุม้ หนัง ตัวหนังสือ
บนหน้ากระดาษเป็นภาษากรีก มาร์คสั จดข้อความบางอย่างไว้ในเศษกระดาษบน
หน้าทีเ่ ปิดค้างไว้ จากเกาะครีตอันกว้างใหญ่ ข้าขอประกาศว่าข้าคือผูส้ บื ทอดวงศ์
ตระกูล บุตรแห่งชายผู้มั่งคั่ง เขาอ่านหนังสือเก่าเล่มนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า  เรื่องราว
ของสงคราม การสำ�รวจ การทรยศ ความรัก และความตาย มันทำ�ให้เขายิ้มได้
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เสมอ
มาร์คสั เองอยากออกเดินทางเหลือเกิน อยากหนีไปจากความร้อนอันทรมาน
ของเมืองน่าเหนื่อยหน่าย เขาจินตนาการถึงท้องทะเลกว้างใหญ่แผ่ไพศาลอยู่
ตรงหน้า สายลมเย็นพัดปะทะผิว การผจญภัย และเหล่าข้าศึกที่เรียงแถวอยู่ ณ
เส้นขอบฟ้า
มาร์คัสถอนหายใจพลางจับเศษกระดาษชิ้นนั้น มืออีกข้างของเขาถือมีด
อายุเก้าพันปี ทำ�จากทองสำ�ริดชิ้นเดียว ถูกหลอมในกองไฟแห่งนอสซัส เขา
กวาดใบมีดข้ามลำ�ตัวและจดปลายที่ท่อนแขนขวา ออกแรงกดคมมีดบนเนื้อ แต่
ไม่ออกแรงจนสุด เขารูข้ อ้ จำ�กัดของมีดนีด้ ี เขาฝึกใช้มนั ตัง้ แต่ได้มา  เขาเข้านอน
โดยมีมดี ซุกอยูใ่ ต้หมอนตัง้ แต่อายุหกขวบ เขาฆ่าไก่ หนู หมู ม้า เหยีย่ ว และแกะ
ด้วยมีดเล่มนี้ เขาใช้มันฆ่าคนมาแล้วสิบเอ็ดคน
ตอนนี้เขาอายุสิบหกปี เป็นช่วงอายุที่เหมาะที่สุดสำ�หรับการแข่งขัน ถ้า
อายุครบยี่สิบเมื่อไหร่เขาจะหมดสิทธิ์เล่นเกมนี้ เขาอยากเล่น เขายอมตายเสีย
ดีกว่าจะถูกคัดออก
แต่โอกาสทีจ่ ะได้เล่นนัน้ เกือบเป็นศูนย์ เขารูแ้ ก่ใจดี เขาไม่เหมือนโอดิสซีอสุ
สงครามไม่เคยมาหามาร์คัส การเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ของเขาจะไม่เกิดขึ้น
สายของเขารอมาเก้าพันปีแล้ว นับตั้งแต่วันที่มีดเล่มนี้ถูกตีขึ้น มาร์คัส
รูเ้ พียงว่าสายของเขาจะต้องรอไปอีกเก้าพันปี หลังจากมาร์คสั ตายไปนานแสนนาน
แม้แต่หนังสือเล่มนี้ก็คงป่นสลายเป็นผุยผง
มาร์คัสถึงได้เบื่อโลก
แฟนบอลในทีวีตะโกนเชียร์ มาร์คัสละสายตาจากมีดขึ้นมองทีวี ผู้รักษา
ประตูทีมเฟเนอร์บาห์เชปัดลูกโค้งสุดปลายมือไปขอบสนามด้านขวา ลูกบอลลอย
ไปกระแทกศีรษะมิดฟีลด์ร่างล่ำ� บอลกระดอนไปข้างหน้า ข้ามแนวกองหลัง ตก
ใกล้นกั ฟุตบอลสองคนสุดท้ายก่อนถึงผูร้ กั ษาประตูมานิซสั พอร์ นักเตะแข่งกันวิง่
เข้าหาลูกบอล กองหน้าพาลูกหลุดไปได้ อยู่ห่างจากประตูยี่สิบเมตร ไม่มีใครอยู่
สกัดบอลอีกแล้ว ผู้รักษาประตูตั้งท่าเตรียมพร้อม
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มาร์คสั ชะโงกตัวไปใกล้จอ เวลาในสนาม 83:34 นาที เฟเนอร์บาห์เชต้อง
ทำ�ประตูให้ได้ และการทำ�ประตูแบบเร้าใจเท่านั้นที่จะช่วยกู้หน้าให้ทีม หนังสือ
เก่าแก่เล่มนั้นลื่นตกลงไปที่พื้น กระดาษจดปลิวออกจากตัวเล่ม ล่องลอยล้อลม
ราวกับใบไม้หล่นจากต้น แฟนบอลบนอัฒจันทร์เริม่ ลุกขึน้ ยืน จูๆ
่ ท้องฟ้าก็สว่างจ้า
ราวกับเหล่าเทพเจ้ามาเยือน เทพเจ้าแห่งท้องฟ้าก้าวออกมาเสนอตัวช่วย ผูร้ กั ษา
ประตูก้าวถอยหลัง กองหน้าตั้งท่ายิงแล้วซัดเต็มข้อ ลูกบอลพุ่งปราดไปราวลูก
กระสุน
เมือ่ ลูกฟุตบอลตุงตาข่าย ทัง้ สนามกีฬาสว่างไสว แฟนบอลแผดเสียงกึกก้อง
เสียงร้องครั้งแรกเปี่ยมอารมณ์ฮึกเหิมที่ทำ�ประตูได้ แต่ในทันใดก็แปรเปลี่ยนเป็น
เสียงตื่นตระหนกและสับสน...ตระหนกสุดขีดและสับสนสุดชีวิต ลูกไฟมหึมา...
อุกกาบาตยักษ์ทกี่ �ำ ลังเผาไหม้ ระเบิดตัวขึน้ เหนือฝูงชน และพุง่ กระจายไปทัว่ สนาม
กวาดกองหลังเฟเนอร์บาห์เชจนสิ้นซาก และระเบิดเป็นหลุมใหญ่ทะลุด้านท้าย
อัฒจันทร์หลัก
มาร์คัสเบิกตากว้าง จับจ้องฉากนองเลือดครั้งใหญ่ มันคือการสังหารโหด
เหมือนที่เห็นในหนังอเมริกันประเภทมหันตภัยทำ�ลายล้าง ครึ่งหนึ่งของสนาม
ผู้คนหลายหมื่นคนล้มตาย เผาไหม้และลุกโชนในกองเพลิง
มันคือสิ่งสวยงามที่สุดที่มาร์คัสเคยเห็น
เขาหายใจแรง เหงือ่ มากมายผุดขึน้ เหนือแนวคิว้ เสียงคนตะโกนฟังไม่ได้
ศัพท์อยู่ด้านนอก ผู้หญิงคนหนึ่งร้องโหยหวนอยู่ในคาเฟด้านล่าง เสียงไซเรน
ดังระงมทั่วเมืองโบราณบนช่องแคบบอสพอรัสที่เชื่อมระหว่างทะเลมาร์มะราและ
ทะเลดำ�
ในจอทีวี ทัว่ สนามกีฬาลุกโพลงด้วยเปลวเพลิง นักกีฬา ตำ�รวจ แฟนบอล
และโค้ชวิ่งสับสนอลหม่าน ไฟลุกท่วมตัวราวกับก้านไม้ขีดติดไฟ ผู้บรรยายกีฬา
ร้องขอความช่วยเหลือ ร่�ำ ร้องหาพระเจ้า เพราะความไม่เข้าใจ กลุม่ คนทีย่ งั ไม่ตาย
หรือใกล้ตายเหยียบย่ำ�ปีนป่ายแข่งกันหาทางหนี เสียงระเบิดดังขึ้นอีกครั้ง ก่อน
ภาพบนจอจะดับวูบ
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หั วใจมาร์ คั ส เต้ น แทบทะลุ อ อกจากอก สมองร้ อ นระอุ พ อๆ กั บ สนาม
ฟุตบอลไฟไหม้ ท้องแน่นและปั่นป่วน ฝ่ามือร้อนผ่าวและเหนียวหนึบ เขาก้มลง
มอง เห็นว่าตัวเองเผลอกดคมมีดโบราณเข้าต้นแขน หยดเลือดไหลรินจากมือเขา
ไหลโดนเก้าอี้ เปรอะเปือ้ นหนังสือ หนังสือเสียหายหมดแล้ว แต่นนั่ ไม่ส�ำ คัญหรอก
เขาไม่ต้องการมันอีกต่อไป เพราะเวลานี้มาร์คัสกำ�ลังจะ เริ่มการเดินทางผจญภัย
ของเขาเอง
มาร์คสั มองกลับไปทีโ่ ทรทัศน์จอมืดอีกครัง้ เขารูว้ า่ มีบางอย่างรออยูท่ นี่ นั่
ท่ามกลางซากสิ่งของที่ถูกทำ�ลาย เขาต้องหามันให้เจอ
เพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้น
เพื่อตัวเขา สายพันธุ์ของเขา
เขายิ้ม มาร์คัสฝึกฝนมาทั้งชีวิตก็เพื่อวินาทีนี้ ในช่วงเว้นว่างจากการฝึก
เขาฝันถึงเสียงเพรียกหา  ภาพความพินาศในจินตนาการประสาวัยรุ่นเทียบไม่ได้
เลยกับภาพจริงที่มาร์คัสเห็นในคืนนี้ อุกกาบาตถล่มทำ�ลายสนามฟุตบอล คร่า
ชีวิตผู้คนไป 38,676 ชีวิต ตำ�นานเล่าขานตรงกันว่าจะมีคำ�ประกาศครั้งยิ่งใหญ่
เป็นครั้งแรกที่ตำ�นานเหล่านั้นกลายเป็นความจริงอันเจิดจรัส
มาร์คัสปรารถนา เฝ้ารอ และเตรียมการมาทั้งชีวิตเพื่อเอนด์เกม ลากันที
ความเบือ่ หน่าย เขาจะไม่เบือ่ อีกต่อไป ไม่วา่ เกมนีจ้ ะจบด้วยชัยชนะหรือความตาย
มันถึงเวลาแล้ว
เขารู้ชัด
มันถึงเวลาแล้ว
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ชิโยะโกะ ทะเคะดะ

22บี ฮะเตะชินะอิ โทริ นะฮะ โอะกินะวะ ญี่ปุ่น

เสียงระฆังดีบุกขนาดเล็กดังขึ้นสามครั้ง ปลุกชิโยะโกะ ทะเคะดะให้
ตืน่ จากหลับใหล ศีรษะเธอเอียงห้อยไปด้านข้าง นาฬิกาดิจทิ ลั บอกเวลา 5:24 น.
เธอจดจำ�ไว้ ตอนนีต้ วั เลขพวกนีส้ �ำ คัญมาก มันมีนยั สำ�คัญ เธอคิดว่าก็คงเหมือน
คนที่กำ�หนดความหมายให้ตัวเลขอย่าง 11:03 หรือ 9:11 หรือ 7:07 เธอคงจะ
เห็นตัวเลข 5:24 ไปตลอดชีวิต และมันก็จะมีนัยสำ�คัญที่หนักหน่วงและเปี่ยม
ความหมายไปตลอดชีวิตของเธอเช่นกัน
ชิโยะโกะหันหน้าจากนาฬิกาบนโต๊ะข้างเตียง แล้วจ้องไปในความมืด เธอ
นอนตัวเปล่าเปลือยอยู่บนผ้าปูเตียง เลียริมฝีปากอิ่มเต็ม พินิจพิเคราะห์เงาบน
เพดาน ราวกับมันจะแสดงข้อความอะไรบางอย่างให้เห็น
ระฆังไม่ควรดัง ไม่ใช่สำ�หรับเธอ
เธอได้ฟงั เรือ่ งราวของเอนด์เกม และเรือ่ งบรรพบุรษุ สุดมหัศจรรย์ของตัวเอง
มาทั้งชีวิต ก่อนระฆังดัง เธออายุสิบเจ็ดปี เป็นเด็กนอกคอกที่เรียนหนังสืออยู่
กับบ้าน กะลาสีนักเดินเรือผู้ช่ำ�ชอง คนสวนฝีมือดี และนักปีนเขาตัวอ่อน เธอ
เชี่ยวชาญเรื่องสัญลักษณ์ ภาษา และการใช้คำ� เธอเป็นนักตีความรหัสสัญญาณ
และเป็นนักฆ่าที่ถนัดใช้ดาบวะกิซะชิ เชือกโฮะโจ และดาวกระจายชุริเค็น แต่พอ
ระฆังดังขึน้ เธอกลับรูส้ กึ ว่าตัวเองอายุหนึง่ ร้อยปี หนึง่ พันปี หนึง่ หมืน่ ปี และแก่ขนึ้
ทุกวินาที ภาระหนักอึ้งของหลายศตวรรษกดทับเธอไว้
พอชิโยะโกะหลับตา ความมืดก็กลับมา  เธออยากไปอยูท่ อี่ นื่ เธออยากไป
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อยูใ่ นถ้�ำ ใต้น�้ำ หรือในป่าทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ บนโลก แต่เธออยูท่ นี่ ี่ เธอต้องทำ�ตัวให้ชนิ
กับมัน อีกไม่นานความมืดมนอนธการจะแทรกซึมทุกที่ และทุกคนจะประจักษ์
เธอต้องควบคุมมัน ผูกมิตรกับมัน และรักมัน เธอเตรียมตัวมาสิบเจ็ดปี เธอพร้อม
แล้ว ถึงแม้จะไม่เคยต้องการหรือเฝ้ารอให้มันเกิดขึ้นก็ตาม ความมืดมนจะเป็น
เหมือนความเงียบทีอ่ อ่ นโยน ชิโยะโกะรับมือกับมันได้สบาย เพราะความเงียบเป็น
ส่วนหนึ่งในตัวตนของเธอ
เธอได้ยิน แต่เธอไม่เคยพูด
มองออกไปนอกหน้าต่างที่เปิดกว้างแล้วสูดลมหายใจ ฝนตกเมื่อคืนนี้
เธอรู้สึกได้ถึงความชื้นในจมูก ลำ�คอ และหน้าอก อากาศช่างสดชื่นเสียจริง
มีเสียงเคาะเบาๆ บนประตูเลื่อนหน้าห้องเธอ ชิโยะโกะลุกขึ้นนั่งบนเตียง
แบบตะวันตก แผ่นหลังผอมบางหันไปทางประตูหอ้ ง เธอกระทืบเท้าสองครัง้ สอง
ครัง้ หมายถึงเข้ามา
เสียงไม้เคลือ่ นผ่านไม้ เสียงฉากกัน้ หยุดกึก เสียงคนเดินลากเท้าแผ่วเบา
“ลุงตีระฆังเอง” ลุงของเธอเอ่ยขึ้น ศีรษะก้มต่ำ� ด้วยเป็นธรรมเนียมและ
กฎเกณฑ์ท่ผี ้เู ล่นวัยเยาว์ต้องได้รับความเคารพสูงสุด “ลุงจำ�เป็นต้องทำ�” เขาพูด
“พวกมันกำ�ลังมา  ทั้งหมดเลย”
ชิโยะโกะพยักหน้า
เขาหลุบตาต่ำ�ตลอดเวลา  “ลุงเสียใจด้วย” เขาพูด “มันถึงเวลาแล้ว”
ชิโยะโกะกระทืบเท้าไม่เป็นจังหวะห้าครั้ง โอเค ขอน้ำ�แก้วหนึ่ง
“ได้สิ ได้เลย” เขาถอยออกจากห้องแล้วเดินไปอย่างเงียบเชียบ
ชิโยะโกะลุกขึน้ ยืน สูดอากาศอีกครัง้ แล้วเดินไปทีห่ น้าต่าง ผิวกายซีดเผือด
ของเธอถูกห่อหุ้มด้วยแสงไฟสลัวจากในเมือง เธอจ้องมองเมืองนะฮะ ที่นี่มีสวน
สาธารณะ โรงพยาบาล ท่าเรือ ทะเลสีดำ�อันกว้างใหญ่และสงบนิ่ง มีลมพัดเอื่อย
เฉือ่ ย ต้นปาล์มใต้หน้าต่างส่งเสียงกระซิบ เมฆสีเทาลอยต่�ำ เริม่ ส่องสว่าง ราวกับ
มียานอวกาศลงมาเยี่ยมเยือน พวกคนแก่คงตื่นกันแล้วสินะ ชิโยะโกะคิด พวก
คนแก่มักจะตื่นเช้า พวกเขาดื่มชา กินข้าว กินหัวไช้เท้าดอง กินไข่ กินปลา และ
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ดืม่ นมอุน่ ๆ บางคนยังจำ�ได้วา่ สงครามเป็นอย่างไร ไฟจากท้องฟ้าทำ�ลายทุกอย่าง
จนพังพินาศ และเปิดโอกาสให้การเกิดใหม่ สิง่ ทีก่ �ำ ลังจะเกิดขึน้ คงทำ�ให้พวกเขา
นึกถึงเหตุการณ์ในอดีตเหล่านั้น แต่ว่าการเกิดใหม่ล่ะ ความเป็นความตายและ
อนาคตของทุกคนขึ้นอยู่กับชิโยะโกะคนเดียวเท่านั้น
สุนัขเริ่มเห่าอย่างบ้าคลั่ง
ฝูงนกกรีดเสียงรัวแหลม
สัญญาณกันขโมยรถยนต์แผดดัง
ท้องฟ้าสว่างไสว กลุม่ เมฆแตกกระจายเมือ่ ลูกไฟขนาดใหญ่ปรากฏขึน้ เหนือ
ชานเมือง มันกรีดเสียง ลุกไหม้ และพุ่งชนท่าเรือ แรงระเบิดมหาศาลและไอน้ำ�
เดือดพล่านทำ�ให้รุ่งอรุณสว่างจ้า  ฝุ่นละออง หิน พลาสติก และโลหะก่อตัวเป็น
พายุเหนือเมืองนะฮะ ต้นไม้ตาย ปลาตาย เด็กตาย ความฝันและโชคลาภสูญสลาย
คนโชคดีตายอย่างรวดเร็วขณะหลับใหล ส่วนคนโชคร้ายถูกไฟเผาหรือกลายเป็น
คนพิการ
ตอนแรกทุกคนจะนึกว่าเป็นแผ่นดินไหว
แต่แล้วพวกเขาจะประจักษ์ชัด
มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น
เศษซากปลิวหล่นทั่วทั้งเมือง ชิโยะโกะสัมผัสได้ว่าวัตถุชิ้นนั้นกำ�ลังมาหา
เธอ ทันทีทเ่ี ธอถอยห่างจากหน้าต่าง แท่งถ่านส่องสว่างรูปร่างคล้ายปลาแมกเคอเรล
ก็ร่วงลงบนพื้นห้อง เผาเสื่อทะตะมิจนเป็นรู
ลุงของเธอเคาะประตูอีกครั้ง ชิโยะโกะกระทืบเท้าสองครั้ง เข้ามา ประตู
ยังคงเปิดอยู่ ลุงรักษาระดับสายตาให้มองต่�ำ ขณะมาหยุดอยูข่ า้ งเธอ และยืน่ กิโมโน
ผ้าไหมทรงเรียบง่ายสีนำ้�เงินให้เธอสวมใส่ เมื่อเธอสวมกิโมโนแล้ว เขาจึงยื่น
น้�ำ เย็นจัดให้
เธอเทน้ำ�ลงบนแท่งถ่าน มันส่งเสียงฉ่าและพ่นไอน้ำ�ออกมา จากนั้นน้ำ�ก็
เดือดปุด สิ่งที่เหลืออยู่คือหินก้อนหยักสีดำ�แวววาว
ชิโยะโกะมองลุง เขามองตอบมาด้วยแววตาเศร้าโศก มันคือความเศร้าโศก
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ของหลายศตวรรษ ความเศร้ าโศกของช่ ว งชี วิ ต ที่ กำ � ลั ง จะสิ้ น สุ ด ลง เธอโค้ ง
เล็กน้อยเพื่อขอบคุณ เขาพยายามยิ้ม เขาเคยเป็นเหมือนเธอมาก่อน เฝ้ารอให้
เอนด์เกมเริม่ ขึน้ แต่แล้วมันก็มองข้ามเขาไป เหมือนทีม่ นั มองข้ามคนหลายคนมา
ตลอดหลายพันปี
แต่สำ�หรับชิโยะโกะไม่เป็นเช่นนั้น
“ลุงเสียใจด้วย” เขาพูด “เพือ่ ตัวหลานเอง เพือ่ เราทุกคน อะไรจะเกิด มัน
ต้องเกิด”
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ซาราห์ อโลเพย์

โรงเรียนมัธยมปลายไบรอัน โอมาฮา เนแบรสกา สหรัฐอเมริกา

อาจารย์ใหญ่ยืนขึ้น มองดูฝูงชนด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม “ฉันรู้สึกเป็น

เกียรติมากที่จะแนะนำ�ให้ทุกคนรู้จักตัวแทนกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีจบการศึกษา
ปีนี้ ซาราห์ อโลเพย์!”
ทุกคนส่งเสียงเชียร์ ปรบมือ และผิวปากกันยกใหญ่
ซาราห์ลกุ ขึน้ ยืน เธอสวมหมวกและเสือ้ ครุยสีแดง สายสะพายสีน�้ำ เงินของ
ตัวแทนกล่าวสุนทรพจน์พาดอยู่บนหน้าอก เธอยิ้มกว้าง เธอยิ้มมาทั้งวัน เธอ
ยิ้มมากไปจนเจ็บหน้า  เธอมีความสุข อีกไม่ถึงเดือนเธอจะอายุสิบแปด เธอจะ
ไปอยู่ที่แหล่งขุดค้นทางโบราณคดีในโบลิเวียกับคริสโตเฟอร์แฟนหนุ่มตลอดช่วง
หน้าร้อน และเรียนต่อมหาวิทยาลัยพรินซ์ตนั ในฤดูใบไม้รว่ ง ทันทีทอี่ ายุครบยีส่ บิ
เธอจะได้เริ่มต้นชีวิตที่เหลือ
เธอจะเป็นอิสระในอีก 742.43625 วัน
เธอจะหมดสิทธิ์ลงแข่ง
เธอนั่งแถวสอง ถัดจากกลุ่มผู้บริหารโรงเรียน สมาชิกสมาคมผู้ปกครอง
และบรรดาโค้ชฟุตบอล เธอนัง่ ห่างจากทางเดินไม่กที่ นี่ งั่ รีนา สมิทสัน เพือ่ นสนิท
ตั้งแต่เกรดสามนั่งอยู่ติดกัน ส่วนคริสโตเฟอร์นั่งถัดไปข้างหลังอีกสี่แถว เธอมอง
สำ�รวจเขาอย่างรวดเร็ว ผมบลอนด์ นัยน์ตาสีเขียว หนวดเคราขึ้นเล็กน้อยหลัง
การโกนเมื่อเช้า  เขาเป็นคนใจเย็น จิตใจดี หน้าตาดีที่สุดในโรงเรียน ที่สุดในเมือง
หรืออาจที่สุดในรัฐ แต่สำ�หรับเธอ เขาหน้าตาดีที่สุดในโลก
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“ลุยเลย ไอ้เสือ” คริสโตเฟอร์พูดพลางยิ้มกว้าง
ซาราห์ แ ละคริ สโตเฟอร์ ค บกั น ตั้ ง แต่ เ กรดเจ็ ด ตั ว ติ ด กั น เป็ น ปาท่ อ งโก๋
ครอบครัวของคริสโตเฟอร์เป็นหนึ่งในครอบครัวที่ร่ำ�รวยที่สุดในโอมาฮา รวยมาก
ถึงขัน้ ทีพ
่ อ่ แม่ไม่สนใจจะบินกลับจากไปทำ�ธุรกิจในยุโรป เพือ่ มาร่วมพิธจี บการศึกษา
ของลูกชาย และเมือ่ คริสโตเฟอร์เดินขึน้ เวที ครอบครัวของซาราห์กจ็ ะส่งเสียงเชียร์
ดังที่สุด คริสโตเฟอร์มีโอกาสได้เข้าเรียนโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนประจำ�ที่พ่อ
ของเขาเคยเรียน แต่เขาปฏิเสธไป เพราะไม่อยากอยูห
่ า่ งจากซาราห์ นัน่ เป็นหนึง่
ในหลายๆ เหตุผลที่เธอรักเขา และเชื่อว่าทั้งสองจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไป เธอ
ต้องการอย่างนั้น เธอรู้ว่าเขาก็ต้องการเช่นเดียวกัน และมันจะเป็นจริงได้ในอีก
742.43539 วัน
ซาราห์ไปถึงทางเดิน เธอสวมแว่นตาเรย์แบนเวย์ฟาเรอร์สีชมพูที่พ่อให้
เป็นของขวัญคริสต์มาส บดบังดวงตากลมโตสีน�ำ้ ตาลของเธอ ผมยาวสีน�้ำ ตาลแดง
ถูกรวบตึงเป็นหางม้า ผิวเนียนนุม่ สีน�้ำ ตาลเข้มเปล่งประกาย ใต้เสือ้ ครุย เธอแต่ง
ตัวเหมือนคนอื่น
แต่จะมีนักเรียนในรุ่นของเธอสักกี่คนที่ต้องนำ�วัตถุโบราณขึ้นเวทีไปด้วย
ซาราห์สวมมันไว้รอบคอ เหมือนที่เทตเคยสวมตอนมีสิทธิ์ลงแข่ง มันเป็นเช่นนี้
ตลอด ส่งต่อจากผูเ้ ล่นคนหนึง่ ไปยังผูเ้ ล่นอีกคน ทัง้ หมดสามร้อยรุน่ สิง่ ทีห่ อ้ ยจาก
สายสร้อยคือเศษหินสีด�ำ ขัดมัน ซึง่ ผ่านความรัก ความทุกข์ ความงาม ความสว่าง
ความเศร้า และความตายมาหกพันปี ซาราห์สวมมันมาตลอดตัง้ แต่เทตบาดเจ็บ
ตั้งแต่สภาแห่งเผ่าพันธุ์ตัดสินว่าเธอควรเป็นผู้เล่น ตอนนั้นเธออายุสิบสี่ปี เธอ
ไม่เคยถอดเครื่องรางเลยตั้งแต่นั้น ชินกับมันมากจนแทบไม่รู้สึกว่าสวมอยู่
ขณะเธอเดินไปยังเวที เสียงเรียกเป็นจังหวะดังขึน้ จากด้านหลัง “ซา-ราห์!
ซา-ราห์! ซา-ราห์!” เธอยิ้ม หมุนตัวไปมองเพื่อนๆ เพื่อนร่วมชั้น คริสโตเฟอร์
เทตพี่ชายของเธอ และพ่อแม่ แม่ยกแขนโอบพ่อไว้ ทั้งคู่ดูภาคภูมิใจและมีความ
สุข ซาราห์ท�ำ สีหน้าประมาณว่า หนูประหม่าจัง พ่อจึงยิม้ และชูนวิ้ โป้งให้ เธอก้าว
ขึน้ เวที และรับประกาศนียบัตรจากอาจารย์ใหญ่ อาจารย์ชเู มกเกอร์ “ครูจะคิดถึง
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