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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

ใครหล�ยคนคงจะเคยสงสัยและตั้งคำ�ถ�มว่�มนุษย์เร�เกิดม�จ�กไหน 

เกิดม�ได้อย่�งไร  เร�ค่อยๆ มีวิวัฒน�ก�รข้ึนม�ทีละเล็กทีละน้อยจนเป็นมนุษย์

อย่�งในปัจจุบัน หรือว่�มีใครสร้�งเร�ข้ึนม�  และถ้�มีคนสร้�งเร�ข้ึนม�จริงๆ 

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเข�คิดจะลบพวกเร�ทิ้งไปด้วยก�รเล่นเกม

เอนดเ์กมคอืเกมทีจ่ะลบล�้งเผ่�พนัธุม์นษุย์เกนิกว�่คร่ึงโลกให้ห�ยไปไดใ้น

คร้ังเดียว  เหล่�ผู้เล่นสิบสองคนจ�กส�ยเลือดมนุษย์ดั้งเดิมสิบสองส�ยตั้งแต่

อ�รยธรรมแรกเร่ิมคอืผู้เล่นเกมนี ้ พวกเข�คอืบรรพบรุุษของเร� มนษุย์ทกุคนบน

โลกนี้ล้วนสืบเชื้อส�ยของพวกเข� และเหล่�ผูเ้ล่นจะต่อสู้เพื่อใหส้�ยของตนมชีีวิต

รอด  ผู้ชนะมีได้เพียงหนึ่งเดียวเท่�นั้น

เกมล่าท้ามรณะ นวนิย�ยเล่มแรกในชุด Endgame สร้�งประวัติศ�สตร์ 

หน้�ใหม่ของวงก�รหนังสือ ด้วยก�รผสมผส�นปริศน�ลับสมองเข้�กับนวนิย�ย

สุดระทึกใจที่ดำ�เนินเร่ืองโลดโผนร�วกับภ�พยนตร์  ผู้อ่�นจะไม่ได้เป็นเพียงผู้อ่�น

อีกต่อไป แต่คุณคือผู้เล่นที่จะร่วมไล่ล่�ห�กุญแจไปกับพวกเข�  ทะย�นจ�กหน้�

หนงัสอืสูส่ือ่ออนไลน ์ทัง้คลปิวดิโีอ แผนที ่เกม เวบ็ไซต ์ไปจนถงึปล�ยท�ง  ห�ก

คุณไขทุกปริศน� ห�กุญแจจนพบ คุณจะได้รับร�งวัลเป็นทองคำ�แท้มูลค่�ห้�แสน

ดอลล�ร์!

น�นมีบุ๊คส์ภูมิใจอย่�งย่ิงที่ได้นำ�โอก�สคว้�เงินล้�นม�สู่ผู้อ่�นช�วไทย 

และขอให้คุณตั้งต�คอยปริศน�ต่อไปซึ่งจะนำ�ไปสู่เงินร�งวัลที่ม�กยิ่งกว่�เดิม!

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์



หนังสือเล่มนี้คือปริศน�1

แต่ละหน้�จะทิ้งเบ�ะแสนำ�ไปสู่กุญแจที่ถูกซ่อนไว้ ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่งในโลก

จงถอดคว�มหม�ย แปลรหัส และตีคว�ม

สืบค้นและเส�ะห�

ถ้�พบกุญแจและนำ�ไปส่งถูกที่ คุณจะได้รับร�งวัลเป็นทองคำ�2

ทองคำ�กองพะเนิน3

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



เนือ้ห�สว่นใหญใ่นหนงัสอืเล่มนีเ้ปน็เร่ืองแตง่ แตม่ข้ีอมูลจำ�นวนม�กทีไ่มใ่ช่

เรื่องสมมติ

เอนด์เกมคือของจริง และเอนด์เกมกำ�ลังจะเริ่ม



ทุกสิ่งทุกอย่�ง ทุกเวล� ทุกคำ� ชื่อ ตัวเลข สถ�นที่ ระยะท�ง สี เวล� ทุก

ตวัอักษรทีป่ร�กฏในทกุๆ หน�้ ทกุสิง่ทกุอย่�ง ตลอดเวล�  ทกุสิง่ทีก่ล�่วถงึ กล่�ว

ถึงม�แล้ว และจะกล่�วถึงอีกครั้ง  ทุกสิ่งทุกอย่�ง
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เอนด์เกมเร่ิมต้นแล้ว  อน�คตของเร�ยังไม่ได้ถูกกำ�หนด  อน�คต
ของเร�คืออน�คตของคุณ  อะไรจะเกิด มันต้องเกิด

ทุกคนต่�งมีคว�มเชื่อของตนเองว่�เร�ม�อยู่ที่นี่ได้อย่�งไร  พระเจ้�สร้�ง

เร�ข้ึนม�  เร�ถกูมนษุย์ต�่งด�วสง่ม�ท�งลำ�แสง  ส�ยฟ�้ฟ�ดแบง่ร่�งเร� หรือเร�

ม�ท�งประตมูติ ิ แตท่�้ยทีส่ดุแลว้วธิ ีทีเ่ร�ม�นัน้ห�ไดส้ำ�คญัไม ่ เร�มดี�วเคร�ะห์

ดวงนี ้มโีลกนี ้มผืีนดนินี ้ เร�ม�ทีน่ี ่เร�อยู่ทีน่ีม่�ตลอด และ ณ เวล�นีเ้ร�กยั็งอยู่

ที่นี่  คุณ ผม เร� เหล่�มวลมนุษยช�ติ  คุณจะเชื่อว่�ตอนแรกเร่ิมเป็นอย่�งไรนั้น

ไม่สำ�คัญ  เพร�ะสิ่งสำ�คัญคือตอนจบ  ตอนจบต่�งห�กที่สำ�คัญ

นี่คือเอนด์เกม เกมแห่งจุดจบ

พวกเร�มีด้วยกันสิบสองส�ย  ร่�งก�ยอ่อนวัย แต่สืบเช้ือส�ยม�จ�กบรรพก�ล 

ส�ยพนัธุข์องเร�ถกูคดัเลอืกไวเ้มือ่หล�ยพนัปกีอ่น  เร�เตรียมพร้อมทกุวนัม�น�น

นับแต่น้ัน  เม่ือเกมเร่ิมต้นข้ึน เร�ต้องคิดใคร่ครวญ ถอดรหัส ลงมือ และฆ่�  บ�งคน

อ�จพร้อมน้อยกว่�คนอ่ืน เป็นธรรมด�ท่ีใครไม่พร้อมก็ต้องต�ยก่อน  เอนด์เกมเล่นกัน

ง่�ยๆ แบบน้ี  แต่ส่ิงท่ีไม่ง่�ยก็คือเม่ือมีใครคนหน่ึงต�ย มันจะส่งผลให้คนอ่ืนๆ ต�ย

อีกนับไม่ถ้วน  เหตุก�รณ์สำ�คัญจะทำ�ให้เป็นอย่�งน้ัน รวมท้ังส่ิงท่ีต�มม�ด้วย  คุณคือ

หนึง่ในหล�ยพนัล�้นคนทีไ่ม่รู้เร่ืองเหล่�นี ้ คณุคอืคนดขู้�งสน�มทีไ่มรู้่เดยีงส�  คณุ

คอืผู้แพท้ีโ่ชคดีและผู้ชนะทีโ่ชคร้�ย  คณุคอืผู้ชมละครเร่ืองทีจ่ะกำ�หนดชะต�คณุเอง

เร�เป็นผู้เล่นเกม  เป็นตัวเล่นของคุณ  เร�ต้องเล่น  ผู้เล่นจะต้องอ�ยุ

ม�กกว�่สบิส�มป ีแตไ่ม่เกนิย่ีสบิป ี นัน่คอืกฎของก�รแข่งขัน และเปน็กฎเชน่นีม้�

ตลอด  เร�ไม่ได้มีพลังเหนือธรรมช�ติ  พวกเร�บินไม่ได้ เสกตะกั่วให้เป็นทองคำ�

ไมไ่ด ้และรักษ�เยียวย�ตวัเองไมไ่ดเ้ม่ือบ�ดเจบ็  ห�กคว�มต�ยม�เยือน เร�กต็อ้ง

ต�ย  เร�เป็นมนุษย์ที่ต�ยได้  เร�คือผู้สืบทอดมรดกของโลกนี้  เร�มีหน้�ที่

ถอดรหัส “ปริศน�สำ�คัญแห่งคว�มอยู่รอด”  และใครคนใดคนหนึ่งจะต้องทำ�ให้

สำ�เร็จ มิฉะน้ันทุกคนจะถูกปรับแพ้  เม่ือรวมตัวกันเร�คือทุกส่ิง: แข็งแกร่ง อ่อนโยน 

โหดเห้ียม ภักดี ฉล�ด โง่ อัปลักษณ์ ละโมบ ใจร้�ย โลเล สวยง�ม ช่�งว�งแผน ข้ีเกียจ 

ร่�เริง และอ่อนแอ
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เร�มีทั้งดีและเลว

เหมือนคุณ

เหมือนมนุษย์ทุกคน

แต่เร�ไม่ได้รวมตัวกัน  เร�ไม่ใช่เพ่ือนกัน  เร�ไม่โทรห�กัน ไม่ส่งข้อคว�มห�

กัน  ไม่มีก�รแชตออนไลน์ หรือนัดดื่มก�แฟ  เร�แยกย้�ยและกระจ�ยกันออกไป

อยู่ท่ัวโลก  เร�ถูกเล้ียงดูและฝึกปรือม�ต้ังแต่เกิดให้ฉล�ดและระแวดระวัง มีไหวพริบ

และกลอุบ�ย โหดเห้ียมและไร้ปร�นี  เร�จะไม่หยุดต�มห�กุญแจสู่ปริศน�อันย่ิงใหญ่ 

เร�ลม้เหลวไมไ่ด ้ พล�ดหม�ยถงึต�ย  พล�ดคอืสิน้สดุทกุสิง่  จดุจบของทกุอย่�ง

คว�มร่�เริงจะชนะคว�มแข็งแกร่งไดไ้หม  คว�มโงจ่ะอยู่เหนอืคว�มอ่อนโยน

หรือเปล่�  คว�มข้ีเกยีจจะหยุดคว�มง�มไดห้รือไม ่ ผู้ชนะจะเปน็คนดหีรือร้�ย  มี

ท�งเดียวเท่�นั้นที่จะรู้คำ�ตอบ

เล่น

รอด

แก้เกม

อน�คตของเร�ยังไม่ไดถ้กูกำ�หนด  อน�คตของเร�คอือน�คตของคณุ  อะไร

จะเกิด มันต้องเกิด

ฉะนั้นฟัง

ติดต�ม

ให้กำ�ลังใจ

หวัง

ภาวนา

ภ�วน�ให้หนัก ถ้�นั่นคือสิ่งที่คุณเชื่อ

เร�คือผู้เล่น  เป็นตัวเล่นของคุณ  เร�เล่นแทนตัวคุณ

ม�เล่นกับเร�

ช�วโลก

เอนด์เกมเริ่มต้นแล้ว
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ม�ร์คัส ล็อกเซียส เมก�ลอสรู้สึกเบ่ือโลก  เข�จำ�ไม่ได้แล้วว่�ก่อน
เบื่อนั้นเป็นยังไง  โรงเรียนน่�เบื่อ  ผู้หญิงน่�เบื่อ  ฟุตบอลก็น่�เบื่อ  โดยเฉพ�ะ

เมือ่ทมีฟตุบอลทมีโปรดของเข� ทมีเฟเนอร์บ�ห์เช กำ�ลังแพท้มีม�นซัิสพอร์ อย่�ง

ที่เป็นตอนนี้

ม�ร์คัสเหยียดป�กใส่จอทีวีในห้องแคบไร้เคร่ืองตกแต่ง  เข�นั่งหลังงุ้มอยู่

บนเก้�อ้ีหนังสีดำ�นุ่มที่เหนียวติดผิวทุกคร้ังที่เข�ยืดตัวข้ึน  ค่ำ�แล้วแต่ม�ร์คัสก็

ไม่ได้เปิดไฟในห้อง  หน้�ต่�งถูกเปิดทิ้งไว้  ลมร้อนพัดพรูเข้�ม�ร�วกับผีดุ เช่น

เดยีวกบัเสยีงจ�กชอ่งแคบบอสพอรัสทีด่งักงัว�นไปทัว่อิสตนับลู...ทัง้เสยีงหวดูต่ำ�

ล�กย�วของเรือ และเสียงกระดิ่งจ�กทุ่นลอยน้ำ�

ม�ร์คัสสวมก�งเกงกีฬ�ข�สั้นสีดำ�ตัวหลวมโพรก ไม่ใส่เสื้อ เห็นซ่ีโครง

ย่ีสบิสีซ่ี่โผลช่ดับนผิวสนี้ำ�ต�ลเข้ม  แขนของเข�ล่ำ�สนัแข็งแรง  เข�ห�ยใจสบ�ยๆ 

กล้�มเนื้อท้องแกร่ง ผมสีดำ�ตัดสั้นเกรียน ดวงต�สีเขียว  เม็ดเหงื่อไหลกลิ้งลงม�

ทีป่ล�ยจมูก  คนืนีท้กุคนในอิสตนับลูอ�รมณค์กุรุ่น  ม�ร์คสักไ็ม่ไดต้�่งจ�กคนอ่ืนๆ 

หนังสือเล่มหน่ึงเปิดค้�งอยู่บนตัก เป็นหนังสือโบร�ณปกหุ้มหนัง ตัวหนังสือ

บนหน�้กระด�ษเปน็ภ�ษ�กรีก  ม�ร์คสัจดข้อคว�มบ�งอย่�งไวใ้นเศษกระด�ษบน

หน�้ทีเ่ปดิค�้งไว ้ จากเกาะครีตอันกวา้งใหญ ่ข้าขอประกาศวา่ข้าคอืผู้สบืทอดวงศ์

ตระกูล บุตรแห่งชายผู้ม่ังคั่ง  เข�อ่�นหนังสือเก่�เล่มนี้คร้ังแล้วคร้ังเล�่  เร่ืองร�ว

ของสงคร�ม ก�รสำ�รวจ ก�รทรยศ คว�มรัก และคว�มต�ย  มันทำ�ให้เข�ย้ิมได้

มาร์คัส ล็อกเซียส เมกาลอส
ถนนฮาฟิซอะลีพาชา เขตอะซิซมาห์มุตฮูดายี อิสตันบูล ตุรกี
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เสมอ

ม�ร์คัสเองอย�กออกเดินท�งเหลือเกิน อย�กหนีไปจ�กคว�มร้อนอันทรม�น

ของเมืองน่�เหนื่อยหน่�ย  เข�จินตน�ก�รถึงท้องทะเลกว้�งใหญ่แผ่ไพศ�ลอยู่

ตรงหน้� ส�ยลมเย็นพัดปะทะผิว ก�รผจญภัย และเหล่�ข้�ศึกที่เรียงแถวอยู่ ณ 

เส้นขอบฟ้�

ม�ร์คัสถอนห�ยใจพล�งจับเศษกระด�ษชิ้นนั้น  มืออีกข้�งของเข�ถือมีด

อ�ยุเก้�พันปี ทำ�จ�กทองสำ�ริดชิ้นเดียว ถูกหลอมในกองไฟแห่งนอสซัส  เข�

กว�ดใบมีดข้�มลำ�ตัวและจดปล�ยที่ท่อนแขนขว� ออกแรงกดคมมีดบนเนื้อ แต่

ไม่ออกแรงจนสดุ  เข�รู้ข้อจำ�กดัของมีดนีด้ ี เข�ฝึกใชม้นัตัง้แตไ่ดม้�  เข�เข้�นอน

โดยมมีดีซุกอยู่ใตห้มอนตัง้แตอ่�ยุหกขวบ  เข�ฆ�่ไก ่หน ูหม ูม�้ เหย่ียว และแกะ

ด้วยมีดเล่มนี้  เข�ใช้มันฆ่�คนม�แล้วสิบเอ็ดคน

ตอนนี้เข�อ�ยุสิบหกปี เป็นช่วงอ�ยุที่เหม�ะที่สุดสำ�หรับก�รแข่งขัน  ถ้�

อ�ยุครบย่ีสิบเมื่อไหร่เข�จะหมดสิทธ์ิเล่นเกมนี้  เข�อย�กเล่น  เข�ยอมต�ยเสีย

ดีกว่�จะถูกคัดออก

แต่โอก�สท่ีจะได้เล่นน้ันเกือบเป็นศูนย์ เข�รู้แก่ใจดี  เข�ไม่เหมือนโอดิสซีอุส 

สงคร�มไม่เคยม�ห�ม�ร์คัส ก�รเดินท�งครั้งยิ่งใหญ่ของเข�จะไม่เกิดขึ้น

ส�ยของเข�รอม�เก้�พันปีแล้ว  นับตั้งแต่วันที่มีดเล่มนี้ถูกตีข้ึน  ม�ร์คัส

รู้เพยีงว�่ส�ยของเข�จะตอ้งรอไปอีกเก�้พนัป ีหลงัจ�กม�ร์คสัต�ยไปน�นแสนน�น 

แม้แต่หนังสือเล่มนี้ก็คงป่นสล�ยเป็นผุยผง

ม�ร์คัสถึงได้เบื่อโลก

แฟนบอลในทีวีตะโกนเชียร์  ม�ร์คัสละส�ยต�จ�กมีดข้ึนมองทีวี  ผู้รักษ�

ประตูทีมเฟเนอร์บ�ห์เชปัดลูกโค้งสุดปล�ยมือไปขอบสน�มด้�นขว� ลูกบอลลอย

ไปกระแทกศีรษะมิดฟีลด์ร่�งล่ำ�  บอลกระดอนไปข้�งหน้� ข้�มแนวกองหลัง ตก

ใกล้นกัฟตุบอลสองคนสดุท�้ยกอ่นถงึผู้รักษ�ประตมู�นซัิสพอร์  นกัเตะแข่งกนัวิง่

เข้�ห�ลูกบอล กองหน้�พ�ลูกหลุดไปได้ อยู่ห่�งจ�กประตูย่ีสิบเมตร ไม่มีใครอยู่

สกัดบอลอีกแล้ว  ผู้รักษ�ประตูตั้งท่�เตรียมพร้อม
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ม�ร์คสัชะโงกตวัไปใกล้จอ  เวล�ในสน�ม 83:34 น�ท ี เฟเนอร์บ�ห์เชตอ้ง

ทำ�ประตูให้ได้ และก�รทำ�ประตูแบบเร้�ใจเท่�นั้นที่จะช่วยกู้หน้�ให้ทีม  หนังสือ

เก่�แก่เล่มนั้นล่ืนตกลงไปที่พื้น  กระด�ษจดปลิวออกจ�กตัวเล่ม ล่องลอยล้อลม

ร�วกับใบไม้หล่นจ�กต้น  แฟนบอลบนอัฒจันทร์เร่ิมลุกข้ึนยืน  จู่ๆ ท้องฟ้�ก็สว่�งจ้�

ร�วกบัเหล่�เทพเจ�้ม�เยือน เทพเจ�้แห่งทอ้งฟ�้ก�้วออกม�เสนอตวัชว่ย  ผู้รักษ�

ประตูก้�วถอยหลัง กองหน้�ตั้งท่�ยิงแล้วซัดเต็มข้อ ลูกบอลพุ่งปร�ดไปร�วลูก

กระสุน

เม่ือลูกฟุตบอลตุงต�ข่�ย ท้ังสน�มกีฬ�สว่�งไสว แฟนบอลแผดเสียงกึกก้อง 

เสียงร้องคร้ังแรกเปี่ยมอ�รมณ์ฮึกเหิมที่ทำ�ประตูได้ แต่ในทันใดก็แปรเปล่ียนเป็น

เสียงตื่นตระหนกและสับสน...ตระหนกสุดขีดและสับสนสุดชีวิต  ลูกไฟมหึม�...

อุกก�บ�ตยักษ์ทีก่ำ�ลงัเผ�ไหม้ ระเบดิตวัข้ึนเหนอืฝูงชน และพุง่กระจ�ยไปทัว่สน�ม 

กว�ดกองหลังเฟเนอร์บ�ห์เชจนสิ้นซ�ก และระเบิดเป็นหลุมใหญ่ทะลุด้�นท้�ย

อัฒจันทร์หลัก

ม�ร์คัสเบิกต�กว้�ง จับจ้องฉ�กนองเลือดครั้งใหญ่  มันคือก�รสังห�รโหด

เหมือนที่เห็นในหนังอเมริกันประเภทมหันตภัยทำ�ล�ยล้�ง  คร่ึงหนึ่งของสน�ม 

ผู้คนหล�ยหมื่นคนล้มต�ย เผ�ไหม้และลุกโชนในกองเพลิง

มันคือสิ่งสวยง�มที่สุดที่ม�ร์คัสเคยเห็น

เข�ห�ยใจแรง  เหงือ่ม�กม�ยผุดข้ึนเหนอืแนวคิว้  เสยีงคนตะโกนฟงัไมไ่ด้

ศัพท์อยู่ด้�นนอก  ผู้หญิงคนหนึ่งร้องโหยหวนอยู่ในค�เฟด้�นล่�ง  เสียงไซเรน

ดังระงมทั่วเมืองโบร�ณบนช่องแคบบอสพอรัสที่เชื่อมระหว่�งทะเลม�ร์มะร�และ

ทะเลดำ�

ในจอทวี ีทัว่สน�มกฬี�ลกุโพลงดว้ยเปลวเพลิง  นกักฬี� ตำ�รวจ แฟนบอล 

และโค้ชวิ่งสับสนอลหม่�น ไฟลุกท่วมตัวร�วกับก้�นไม้ขีดติดไฟ  ผู้บรรย�ยกีฬ�

ร้องขอคว�มชว่ยเหลอื ร่ำ�ร้องห�พระเจ�้ เพร�ะคว�มไม่เข้�ใจ  กลุ่มคนทียั่งไมต่�ย

หรือใกล้ต�ยเหยียบย่ำ�ปีนป่�ยแข่งกันห�ท�งหนี  เสียงระเบิดดังข้ึนอีกคร้ัง ก่อน

ภ�พบนจอจะดับวูบ
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หัวใจม�ร์คัสเต้นแทบทะลุออกจ�กอก สมองร้อนระอุพอๆ กับสน�ม

ฟุตบอลไฟไหม้ ท้องแน่นและปั่นป่วน ฝ่�มือร้อนผ่�วและเหนียวหนึบ  เข�ก้มลง

มอง เห็นว่�ตัวเองเผลอกดคมมีดโบร�ณเข้�ต้นแขน หยดเลือดไหลรินจ�กมือเข� 

ไหลโดนเก�้อ้ี เปรอะเปือ้นหนงัสอื  หนงัสอืเสยีห�ยหมดแล้ว แตน่ัน่ไมส่ำ�คญัหรอก 

เข�ไม่ต้องก�รมันอีกต่อไป  เพร�ะเวล�นี้ม�ร์คัสกำาลังจะ เร่ิมก�รเดินท�งผจญภัย

ของเข�เอง

ม�ร์คสัมองกลบัไปทีโ่ทรทศันจ์อมืดอีกคร้ัง  เข�รู้ว�่มีบ�งอย่�งรออยู่ทีน่ัน่ 

ท่�มกล�งซ�กสิ่งของที่ถูกทำ�ล�ย  เข�ต้องห�มันให้เจอ

เพียงหนึ่งชิ้นเท่�นั้น

เพื่อตัวเข� ส�ยพันธุ์ของเข�

เข�ย้ิม  ม�ร์คัสฝึกฝนม�ทั้งชีวิตก็เพื่อวิน�ทีนี้  ในช่วงเว้นว่�งจ�กก�รฝึก 

เข�ฝันถึงเสียงเพรียกห�  ภ�พคว�มพิน�ศในจินตน�ก�รประส�วัยรุ่นเทียบไม่ได้

เลยกับภ�พจริงที่ม�ร์คัสเห็นในคืนนี้  อุกก�บ�ตถล่มทำ�ล�ยสน�มฟุตบอล คร่�

ชีวิตผู้คนไป 38,676 ชีวิต  ตำ�น�นเล่�ข�นตรงกันว่�จะมีคำ�ประก�ศคร้ังย่ิงใหญ่ 

เป็นครั้งแรกที่ตำ�น�นเหล่�นั้นกล�ยเป็นคว�มจริงอันเจิดจรัส

ม�ร์คัสปร�รถน� เฝ้�รอ และเตรียมก�รม�ทั้งชีวิตเพื่อเอนด์เกม  ล�กันที

คว�มเบือ่หน่�ย  เข�จะไม่เบือ่อีกตอ่ไป ไมว่�่เกมนีจ้ะจบดว้ยชยัชนะหรือคว�มต�ย

มันถึงเวล�แล้ว

เข�รู้ชัด

มันถึงเวล�แล้ว
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เสียงระฆังดีบุกขน�ดเล็กดังข้ึนส�มคร้ัง ปลุกชิโยะโกะ ทะเคะดะให้
ตืน่จ�กหลับใหล  ศีรษะเธอเอียงห้อยไปด�้นข้�ง  น�ฬิก�ดจิทิลับอกเวล� 5:24 น. 

เธอจดจำ�ไว ้ ตอนนีต้วัเลขพวกนีส้ำ�คญัม�ก  มันมีนยัสำ�คญั  เธอคดิว�่กค็งเหมอืน

คนที่กำ�หนดคว�มหม�ยให้ตัวเลขอย่�ง 11:03 หรือ 9:11 หรือ 7:07  เธอคงจะ

เห็นตัวเลข 5:24 ไปตลอดชีวิต และมันก็จะมีนัยสำ�คัญที่หนักหน่วงและเปี่ยม

คว�มหม�ยไปตลอดชีวิตของเธอเช่นกัน

ชิโยะโกะหันหน้�จ�กน�ฬิก�บนโต๊ะข้�งเตียง แล้วจ้องไปในคว�มมืด  เธอ

นอนตัวเปล่�เปลือยอยู่บนผ้�ปูเตียง เลียริมฝีป�กอ่ิมเต็ม พินิจพิเคร�ะห์เง�บน

เพด�น ร�วกับมันจะแสดงข้อคว�มอะไรบ�งอย่�งให้เห็น

ระฆังไม่ควรดัง  ไม่ใช่สำ�หรับเธอ

เธอได้ฟังเร่ืองร�วของเอนด์เกม และเร่ืองบรรพบุรุษสุดมหัศจรรย์ของตัวเอง

ม�ทั้งชีวิต  ก่อนระฆังดัง เธออ�ยุสิบเจ็ดปี เป็นเด็กนอกคอกที่เรียนหนังสืออยู่

กับบ้�น กะล�สีนักเดินเรือผู้ช่ำ�ชอง คนสวนฝีมือดี และนักปีนเข�ตัวอ่อน  เธอ

เชี่ยวช�ญเร่ืองสัญลักษณ์ ภ�ษ� และก�รใช้คำ�  เธอเป็นนักตีคว�มรหัสสัญญ�ณ 

และเป็นนักฆ่�ที่ถนัดใช้ด�บวะกิซะชิ เชือกโฮะโจ และด�วกระจ�ยชุริเค็น  แต่พอ

ระฆงัดงัข้ึน เธอกลับรู้สกึว�่ตวัเองอ�ยุหนึง่ร้อยป ีหนึง่พนัป ีหนึง่หม่ืนป ีและแกข้ึ่น

ทุกวิน�ที  ภ�ระหนักอึ้งของหล�ยศตวรรษกดทับเธอไว้

พอชโิยะโกะหลับต� คว�มมดืกก็ลับม�  เธออย�กไปอยู่ทีอ่ื่น  เธออย�กไป

ชิโยะโกะ ทะเคะดะ
22บี ฮะเตะชินะอิ โทริ นะฮะ โอะกินะวะ ญี่ปุ่น
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อยู่ในถ้ำ� ใตน้้ำ� หรือในป�่ทีเ่ก�่แกท่ีส่ดุบนโลก  แตเ่ธออยู่ทีน่ี ่เธอตอ้งทำ�ตวัให้ชนิ

กับมัน  อีกไม่น�นคว�มมืดมนอนธก�รจะแทรกซึมทุกที่ และทุกคนจะประจักษ์ 

เธอตอ้งควบคมุมัน ผูกมติรกบัมัน และรักมัน  เธอเตรียมตวัม�สบิเจด็ป ีเธอพร้อม

แล้ว ถึงแม้จะไม่เคยต้องก�รหรือเฝ้�รอให้มันเกิดข้ึนก็ต�ม  คว�มมืดมนจะเป็น

เหมอืนคว�มเงยีบทีอ่่อนโยน  ชโิยะโกะรับมอืกบัมนัไดส้บ�ย เพร�ะคว�มเงยีบเปน็

ส่วนหนึ่งในตัวตนของเธอ

เธอได้ยิน แต่เธอไม่เคยพูด

มองออกไปนอกหน้�ต่�งที่เปิดกว้�งแล้วสูดลมห�ยใจ  ฝนตกเมื่อคืนนี้ 

เธอรู้สึกได้ถึงคว�มชื้นในจมูก ลำ�คอ และหน้�อก  อ�ก�ศช่�งสดชื่นเสียจริง

มีเสียงเค�ะเบ�ๆ บนประตูเลื่อนหน้�ห้องเธอ  ชิโยะโกะลุกข้ึนนั่งบนเตียง

แบบตะวันตก แผ่นหลังผอมบ�งหันไปท�งประตูห้อง  เธอกระทืบเท้�สองคร้ัง  สอง

คร้ังหม�ยถึงเข้ามา

เสยีงไมเ้คล่ือนผ่�นไม ้ เสยีงฉ�กกัน้หยุดกกึ  เสยีงคนเดนิล�กเท�้แผ่วเบ�

“ลุงตีระฆังเอง”  ลุงของเธอเอ่ยข้ึน ศีรษะก้มต่ำ� ด้วยเป็นธรรมเนียมและ

กฎเกณฑ์ท่ีผู้เล่นวัยเย�ว์ต้องได้รับคว�มเค�รพสูงสุด  “ลุงจำ�เป็นต้องทำ�”  เข�พูด  

“พวกมันกำ�ลังม�  ทั้งหมดเลย”

ชิโยะโกะพยักหน้�

เข�หลุบต�ต่ำ�ตลอดเวล�  “ลุงเสียใจด้วย”  เข�พูด  “มันถึงเวล�แล้ว”

ชิโยะโกะกระทืบเท้�ไม่เป็นจังหวะห้�ครั้ง  โอเค ขอน้ำาแก้วหนึ่ง

“ได้สิ ได้เลย”  เข�ถอยออกจ�กห้องแล้วเดินไปอย่�งเงียบเชียบ

ชโิยะโกะลกุข้ึนยืน สดูอ�ก�ศอีกคร้ัง แลว้เดนิไปทีห่น�้ต�่ง  ผิวก�ยซีดเผือด

ของเธอถูกห่อหุ้มด้วยแสงไฟสลัวจ�กในเมือง  เธอจ้องมองเมืองนะฮะ  ที่นี่มีสวน

ส�ธ�รณะ โรงพย�บ�ล ท่�เรือ ทะเลสีดำ�อันกว้�งใหญ่และสงบนิ่ง  มีลมพัดเอื่อย

เฉือ่ย  ตน้ป�ลม์ใตห้น�้ต�่งสง่เสยีงกระซิบ  เมฆสเีท�ลอยต่ำ�เร่ิมสอ่งสว�่ง ร�วกบั

มีย�นอวก�ศลงม�เย่ียมเยือน  พวกคนแก่คงตื่นกันแล้วสินะ ชิโยะโกะคิด พวก

คนแก่มักจะตื่นเช้า  พวกเข�ดื่มช� กินข้�ว กินหัวไช้เท้�ดอง กินไข่ กินปล� และ

19



ดืม่นมอุ่นๆ  บ�งคนยังจำ�ไดว้�่สงคร�มเปน็อย่�งไร  ไฟจ�กทอ้งฟ�้ทำ�ล�ยทกุอย่�ง

จนพงัพนิ�ศ  และเปดิโอก�สให้ก�รเกดิใหม่  สิง่ทีก่ำ�ลังจะเกดิข้ึนคงทำ�ให้พวกเข�

นึกถึงเหตุก�รณ์ในอดีตเหล่�นั้น  แต่ว่�ก�รเกิดใหม่ล่ะ  คว�มเป็นคว�มต�ยและ

อน�คตของทุกคนขึ้นอยู่กับชิโยะโกะคนเดียวเท่�นั้น

สุนัขเริ่มเห่�อย่�งบ้�คลั่ง

ฝูงนกกรีดเสียงรัวแหลม

สัญญ�ณกันขโมยรถยนต์แผดดัง

ทอ้งฟ�้สว�่งไสว กลุ่มเมฆแตกกระจ�ยเมือ่ลูกไฟขน�ดใหญป่ร�กฏข้ึนเหนอื

ช�นเมือง  มันกรีดเสียง ลุกไหม้ และพุ่งชนท่�เรือ  แรงระเบิดมห�ศ�ลและไอน้ำ�

เดือดพล่�นทำ�ให้รุ่งอรุณสว่�งจ้�  ฝุ่นละออง หิน พล�สติก และโลหะก่อตัวเป็น

พ�ยุเหนอืเมอืงนะฮะ  ตน้ไมต้�ย ปล�ต�ย เดก็ต�ย คว�มฝันและโชคล�ภสญูสล�ย 

คนโชคดีต�ยอย่�งรวดเร็วขณะหลับใหล ส่วนคนโชคร้�ยถูกไฟเผ�หรือกล�ยเป็น

คนพิก�ร

ตอนแรกทุกคนจะนึกว่�เป็นแผ่นดินไหว

แต่แล้วพวกเข�จะประจักษ์ชัด

มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่�นั้น

เศษซ�กปลิวหล่นทั่วทั้งเมือง  ชิโยะโกะสัมผัสได้ว่�วัตถุชิ้นนั้นกำ�ลังม�ห�

เธอ  ทันทีท่ีเธอถอยห่�งจ�กหน้�ต่�ง แท่งถ่�นส่องสว่�งรูปร่�งคล้�ยปล�แมกเคอเรล

ก็ร่วงลงบนพื้นห้อง เผ�เสื่อทะตะมิจนเป็นรู

ลุงของเธอเค�ะประตูอีกคร้ัง  ชิโยะโกะกระทืบเท้�สองคร้ัง  เข้ามา  ประตู

ยังคงเปดิอยู่  ลุงรักษ�ระดบัส�ยต�ให้มองต่ำ�ขณะม�หยุดอยู่ข้�งเธอ และย่ืนกโิมโน

ผ้�ไหมทรงเรียบง่�ยสีน้ำ�เงินให้เธอสวมใส่  เม่ือเธอสวมกิโมโนแล้ว เข�จึงย่ืน

น้ำ�เย็นจัดให้

เธอเทน้ำ�ลงบนแท่งถ่�น มันส่งเสียงฉ่�และพ่นไอน้ำ�ออกม� จ�กนั้นน้ำ�ก็

เดือดปุด  สิ่งที่เหลืออยู่คือหินก้อนหยักสีดำ�แววว�ว

ชโิยะโกะมองลุง  เข�มองตอบม�ดว้ยแววต�เศร้�โศก  มนัคอืคว�มเศร้�โศก

20



ของหล�ยศตวรรษ  คว�มเศร้�โศกของช่วงชีวิตที่กำ�ลังจะสิ้นสุดลง  เธอโค้ง

เล็กน้อยเพื่อขอบคุณ  เข�พย�ย�มย้ิม  เข�เคยเป็นเหมือนเธอม�ก่อน เฝ้�รอให้

เอนดเ์กมเร่ิมข้ึน แตแ่ล้วมนักม็องข้�มเข�ไป เหมอืนทีมั่นมองข้�มคนหล�ยคนม�

ตลอดหล�ยพันปี

แต่สำ�หรับชิโยะโกะไม่เป็นเช่นนั้น

“ลงุเสยีใจดว้ย”  เข�พดู  “เพือ่ตวัหล�นเอง เพือ่เร�ทกุคน  อะไรจะเกดิ มนั

ต้องเกิด”
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อ�จ�รย์ใหญ่ยืนข้ึน มองดูฝูงชนด้วยใบหน้�ย้ิมแย้ม  “ฉันรู้สึกเป็น
เกียรติม�กที่จะแนะนำ�ให้ทุกคนรู้จักตัวแทนกล่�วสุนทรพจน์ในพิธีจบก�รศึกษ�

ปีนี้ ซ�ร�ห์ อโลเพย์!”

ทุกคนส่งเสียงเชียร์ ปรบมือ และผิวป�กกันยกใหญ่

ซ�ร�ห์ลกุข้ึนยืน  เธอสวมหมวกและเสือ้ครุยสแีดง ส�ยสะพ�ยสนี้ำ�เงนิของ

ตัวแทนกล่�วสุนทรพจน์พ�ดอยู่บนหน้�อก  เธอย้ิมกว้�ง  เธอย้ิมม�ทั้งวัน  เธอ

ย้ิมม�กไปจนเจ็บหน้�  เธอมีคว�มสุข  อีกไม่ถึงเดือนเธอจะอ�ยุสิบแปด  เธอจะ

ไปอยู่ที่แหล่งขุดค้นท�งโบร�ณคดีในโบลิเวียกับคริสโตเฟอร์แฟนหนุ่มตลอดช่วง

หน�้ร้อน และเรียนตอ่มห�วทิย�ลยัพรินซ์ตนัในฤดใูบไมร่้วง  ทนัททีีอ่�ยุครบย่ีสบิ 

เธอจะได้เริ่มต้นชีวิตที่เหลือ

เธอจะเป็นอิสระในอีก 742.43625 วัน

เธอจะหมดสิทธิ์ลงแข่ง

เธอนั่งแถวสอง ถัดจ�กกลุ่มผู้บริห�รโรงเรียน สม�ชิกสม�คมผู้ปกครอง 

และบรรด�โค้ชฟตุบอล  เธอนัง่ห่�งจ�กท�งเดนิไมก่ีท่ีน่ัง่  รีน� สมทิสนั เพือ่นสนทิ

ตั้งแต่เกรดส�มนั่งอยู่ติดกัน ส่วนคริสโตเฟอร์นั่งถัดไปข้�งหลังอีกสี่แถว  เธอมอง

สำ�รวจเข�อย่�งรวดเร็ว  ผมบลอนด์ นัยน์ต�สีเขียว หนวดเคร�ข้ึนเล็กน้อยหลัง

ก�รโกนเมื่อเช้�  เข�เป็นคนใจเย็น จิตใจดี หน้�ต�ดีที่สุดในโรงเรียน ที่สุดในเมือง 

หรืออ�จที่สุดในรัฐ แต่สำ�หรับเธอ เข�หน้�ต�ดีที่สุดในโลก

ซาราห์ อโลเพย์
โรงเรียนมัธยมปลายไบรอัน โอมาฮา เนแบรสกา สหรัฐอเมริกา
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“ลุยเลย ไอ้เสือ”  คริสโตเฟอร์พูดพล�งยิ้มกว้�ง

ซ�ร�ห์และคริสโตเฟอร์คบกันตั้งแต่เกรดเจ็ด ตัวติดกันเป็นป�ท่องโก๋ 

ครอบครัวของคริสโตเฟอร์เป็นหนึ่งในครอบครัวที่ร่ำ�รวยที่สุดในโอม�ฮ� รวยม�ก

ถึงข้ันท่ีพ่อแม่ไม่สนใจจะบินกลับจ�กไปทำ�ธุรกิจในยุโรป เพ่ือม�ร่วมพิธีจบก�รศึกษ�

ของลกูช�ย  และเม่ือคริสโตเฟอร์เดนิข้ึนเวท ีครอบครัวของซ�ร�ห์กจ็ะสง่เสยีงเชยีร์

ดังที่สุด  คริสโตเฟอร์มีโอก�สได้เข้�เรียนโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนประจำ�ที่พ่อ

ของเข�เคยเรียน แตเ่ข�ปฏเิสธไป เพร�ะไม่อย�กอยู่ห่�งจ�กซ�ร�ห์  นัน่เปน็หนึง่

ในหล�ยๆ เหตุผลที่เธอรักเข� และเชื่อว่�ทั้งสองจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไป  เธอ

ต้องก�รอย่�งน้ัน  เธอรู้ว่�เข�ก็ต้องก�รเช่นเดียวกัน  และมันจะเป็นจริงได้ในอีก 

742.43539 วัน

ซ�ร�ห์ไปถึงท�งเดิน  เธอสวมแว่นต�เรย์แบนเวย์ฟ�เรอร์สีชมพูที่พ่อให้

เปน็ของขวญัคริสตม์�ส บดบงัดวงต�กลมโตสนี้ำ�ต�ลของเธอ  ผมย�วสนี้ำ�ต�ลแดง

ถกูรวบตงึเปน็ห�งม�้ ผิวเนยีนนุม่สนี้ำ�ต�ลเข้มเปล่งประก�ย  ใตเ้สือ้ครุย เธอแตง่

ตัวเหมือนคนอื่น

แต่จะมีนักเรียนในรุ่นของเธอสักกี่คนที่ต้องนำ�วัตถุโบร�ณข้ึนเวทีไปด้วย 

ซ�ร�ห์สวมมันไว้รอบคอ เหมือนที่เทตเคยสวมตอนมีสิทธิ์ลงแข่ง  มันเป็นเช่นนี้

ตลอด สง่ตอ่จ�กผู้เล่นคนหนึง่ไปยังผู้เลน่อีกคน ทัง้หมดส�มร้อยรุ่น  สิง่ทีห้่อยจ�ก

ส�ยสร้อยคอืเศษหินสดีำ�ขัดมนั ซึง่ผ่�นคว�มรัก คว�มทกุข์ คว�มง�ม คว�มสว�่ง 

คว�มเศร้� และคว�มต�ยม�หกพนัป ี ซ�ร�ห์สวมมันม�ตลอดตัง้แตเ่ทตบ�ดเจบ็ 

ตั้งแต่สภ�แห่งเผ่�พันธ์ุตัดสินว่�เธอควรเป็นผู้เล่น  ตอนนั้นเธออ�ยุสิบสี่ปี  เธอ

ไม่เคยถอดเครื่องร�งเลยตั้งแต่นั้น ชินกับมันม�กจนแทบไม่รู้สึกว่�สวมอยู่

ขณะเธอเดนิไปยังเวท ีเสยีงเรียกเปน็จงัหวะดงัข้ึนจ�กด�้นหลงั  “ซ�-ร�ห์! 

ซ�-ร�ห์! ซ�-ร�ห์!”  เธอย้ิม หมุนตัวไปมองเพื่อนๆ เพื่อนร่วมชั้น คริสโตเฟอร์ 

เทตพี่ช�ยของเธอ และพ่อแม่  แม่ยกแขนโอบพ่อไว้ ทั้งคู่ดูภ�คภูมิใจและมีคว�ม

สขุ  ซ�ร�ห์ทำ�สหีน้�ประม�ณว�่ หนปูระหมา่จงั พอ่จงึย้ิมและชนูิว้โปง้ให้  เธอก�้ว

ข้ึนเวท ีและรับประก�ศนยีบตัรจ�กอ�จ�รย์ใหญ ่อ�จ�รย์ชเูมกเกอร์  “ครูจะคดิถงึ
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