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เจ็ดส่ิงมหัศจรรย์แห่งโลกยุคโบราณจะฟ้ืนคืนชีวิตข้ึนอีกคร้ังพร้อมกับ 

ความลับของอารยธรรมแอตแลนติสที่ล่มสลาย

แจก็ แมกคนิลย์ี ฟืน้ข้ึนมาในสถาบนัประหลาดทีช่ือ่สถาบนัคาราย  เขาตอ้ง

พบเจอกบัเร่ืองไมค่าดฝันและเพือ่นใหมอ่ายุสบิสามปทีีมี่ความสามารถหลากหลาย

แจก็ เอลี มาร์โก และ แคสส ์คอืเหลา่ผู้ถกูเลือกทีส่บืสายเลอืดของสมาชกิ

ราชวงศ์แห่งแอตแลนติส  ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีสืบทอดกันมาน้ีทำาให้พวกเขามี

พลังพิเศษ แต่แจ็กไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้วิเศษตรงไหน ในเม่ือมันจะทำาให้พวกเขา 

เสียชีวิตก่อนอายุครบสิบสี่ปีหากไม่อาจนำาพลังแห่งแอตแลนติสที่หายไปกลับคืน

สู่ที่เดิมได้  ปริศนาแห่งพลังทั้งเจ็ดนั้นซุกซ่อนอยู่ทั่วโลกตามเจ็ดส่ิงมหัศจรรย์

แห่งโลกยุคโบราณ  จิ๊กซอว์ชิ้นแรกที่พวกเขาเจอคือเทวรูปโคลอสซัสแห่งโรดส์ 

พร้อมพร่ังด้วยสัตว์ประหลาดโบราณหลงยุคและองค์กรอีกแห่งท่ีตามหาพลังวิเศษน้ี

เช่นกัน

พบกับก้าวแรกของการผจญภัยไขปริศนาสุดระทึกท่ามกลางเจ็ดส่ิงมหัศจรรย์

แห่งโลกยุคโบราณไปพร้อมแจ็กและเพ่ือนๆ ได้แล้วใน โคลอสซัสคืนชีพ วรรณกรรม

เยาวชนเล่มแรกจากทั้งหมดเจ็ดเล่มในชุด Seven Wonders

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์



อารามแมสซา



แด่เพื่อนร่วมทางทุกคน



เช้าวันที่ผมจะต้องตาย ชายร่างใหญ่ไว้เคราแดงดกหนาเดินเท้าเปล่า
ผ่านหนา้บา้นผมไป  อากาศอุณหภมิูสามสบิองศาดจูะไมก่วนใจเขา แต่
เขาคงจะเพิ่งกินอาหารเช้าห่วยๆ มา เพราะเขาเรอเสียงดังเหมือนแตรทูบา

ยักษ์เรอเท้าเปล่าหน้าตาเหมือนพวกไวกิ้งไม่ใช่สิ่งปกติในเบลล์วิลล์ รัฐ 

อินดีแอนา  แต่ผมไม่มีโอกาสได้เห็นชายคนนี้ใกล้ๆ 

ตอนนั้นผม แจ็ก แมกคินลีย์ กำาลังถูกสัตว์เลื้อยคลานบินได้โจมตีใน

ห้องนอนตัวเอง

ผมจะใชน้าฬิกาปลกุกไ็ด ้ แตผ่มดหูนงัสอืเตรียมสอบเลขคาบแรกจนดกึดืน่

และผมเปน็คนหลบัลกึ  พอ่ปลุกผมไม่ไดเ้พราะไปทำางานทีส่งิคโปร์  สว่นเวเนสซา 

พี่เลี้ยงผู้ไม่สนใจอะไรก็นอนจนถึงเที่ยง

ผมตอ้งการเสยีงดงัๆ  สิง่ทีท่ำาให้ผมหลับตอ่ไมไ่ด ้ ตอนนัน้เองผมกเ็ห็นวา่

ภเูขาไฟเปเปอร์มาเชจากงานมหกรรมวทิยาศาสตร์เม่ือเดอืนทีแ่ล้วยังตัง้อยู่บนโตะ๊ 

ใส่เบกกิงโซดาไว้เต็ม  ผมก็เลยเทน้ำาส้มสายชูหนึ่งไพนต์ใส่เคร่ืองชงกาแฟของพ่อ

บ ท ที่  1

เคำราแดง
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แล้วต่อท่อพลาสติกไปที่ภูเขาไฟ  ผมตั้งเวลาเคร่ืองชงกาแฟไว้ตอนหกโมงคร่ึง 

พอถึงเวลาน้ันมันจะปล่อยน้ำาส้มสายชูเข้าไปในภูเขาไฟทำาให้ของเหลวข้นหนืดระเบิด

ออกมา  ผมวางทางลาดไว้ที่ฐานภูเขาไฟเพื่อรองของเหลวข้นหนืดนั้น  วางลูก

บิลเลียดลูกหนึ่งไว้ในทางลาดให้กลิ้งลงไปที่คันดีดติดสปริงบนเก้าอ้ี  คันดีดจะดีด

ตัวยูกลีโอซอรัสพลาสติกตัวโตเก่าๆ ซึ่งก็คือเหยี่ยวผสมสิงโตมีเขี้ยวสีแดงสด

ปัง  พอมันชนกำาแพง ถ้าผมไม่ตายไปแล้วก็ต้องตื่น  ไม่มีทางพลาดเลย

ใช่ไหมล่ะ

ก็ไม่เชิง  ตอนหกโมงย่ีสิบแปดผมฝันร้าย  ผมฝันอย่างนี้บ่อยเกินไปแล้ว 

ฝันว่าผมสวมชุดโทกาวิ่งอยู่ในป่า สัตว์ร้ายหน้าตาเหมือนหมูน้ำาลายยืดวิ่งไล่ตาม 

เสยีงร้องของมนัดงักอ้งทอ้งฟา้ทีเ่ตม็ไปดว้ยควนั  ฝันดไีหมละ่  ปกตผิมจะตืน่จาก

ฝันนี้ตอนที่พื้นดินใต้เท้าแยกออกจากกัน

แต่ครั้งนี้ผมตกลงไป  ตกลงไปสู่ความมืด  สู่ความตาย

ช่ัวขณะท่ีผมตกถึงพ้ืน ยักษ์พองแก๊สตัวน้ันก็เรอออกมาในชีวิตจริง  เสียงน้ัน

ปลุกผมตื่น

เสียงภูเขาไฟเครื่องชงกาแฟดังขึ้น  ยูกลีโอซอรัสชนผมเข้าที่หว่างตา

ซ่ึง...สรุปว่าน่ีเป็นการเร่ิมต้นของเช้าที่แย่ที่สุดในชีวิตผม  เช้าวันสุดท้ายที่

ผมได้ตื่นบนเตียงของตัวเอง

“@ %^&!”  ผมร้อง หมายความว่าผมบอกไม่ได้ว่าเป็นคำาว่าอะไร

ผมกระโดดลงจากเตียงด้วยความเจ็บปวด  ตอนนั้นเองที่ผมเห็นเคราแดง

ตรงทางเดิน  ผมหมอบลงกับพ้ืนเพราะอายถ้าถูกเห็น แม้จะเป็นคนแปลกหน้าเป็นบ้า

เท้าเปล่าก็ตาม  โชคไม่ดีที่ผมก้นจ้ำาเบ้าลงบนปีกแหลมๆ ของยูกลีโอซอรัสพอดี 

ผมก็เลยร้องออกมาอีกคร้ัง  ร้องเสียงดังเกินกว่าเหตุสำาหรับใครก็ตามที่เพิ่งอายุ

ครบสิบสามปี

ผมนอนกัดฟันอยู่ตรงนั้น คิดว่าน่าจะใช้นาฬิกาปลุก  ในหัวผมเห็นภาพ

เวเนสซาเตือนว่า เธอคิดมากเกินไปนะแจ็ก  ซ่ึงเธอเคยพูดวันละเป็นร้อยคร้ัง 

บางทีคงเป็นเพราะผมคิดมากเกินไป  คิดมากมาตลอด
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ผมกุมหัวลุกข้ึนจากพื้น  เคราแดงเดินย่ำาไปตามถนน เท้าของเขากระทบ

ทางเท้า  “คราวหน้าปิดปากด้วยนะ”  ผมคำารามในลำาคอพลางเดินโขยกเขยกเข้า

ห้องน้ำา

ผมควรสงสยัวา่เขาเปน็ใครและทำาไมถงึมาอยู่ทีน่ี ่ แตผ่มหยุดคดิถงึฝันร้าย

ซ่ึงยังวนเวยีนอยู่เหมือนรสชาตชิสีเนา่ๆ ไมไ่ด ้ ผมพยายามแทนทีฝั่นร้ายดว้ยการ

คิดถึงวิชาเลข  โชคไม่ดีที่ให้ความรู้สึกคล้ายๆ กัน

ผมมองกระจก ยูกลีโอซอรัสชนหน้าผากผมเป็นแผล  แผลไม่ลึกมากแต่

ดูแย่ทีเดียว และเจ็บ

ผมเปดิก๊อก จุม่ผ้าชบุน้ำา แหวกผมสนี้ำาตาลเหมอืนขนหนอูอกไมใ่ห้บงัแผล 

ขณะประคบแผล ผมสังเกตเห็นปอยผมสีทองชี้ออกมาจากด้านหลังหัว

แปลกจริง  ผมไม่เคยเห็นมนัมากอ่น  เมือ่พอ่ไม่อยู่คอยจ้ำาจีจ้้ำาไช ผมกไ็มไ่ด้

ตัดผมมาพักใหญ่แล้ว ปอยผมสีทองนั้นจึงดูเหมือนสายไฟระเกะระกะ  พอชะโงก

เข้าไปมองใกล้ๆ เสียงเอี๊ยดอ๊าดก็ทำาให้ผมหันหลังกลับ

“เวเนสซาหรือครับ”  ผมร้องถาม

อะฮ่า  เธอคงได้ยินเสียงผมร้อง  ผมนึกภาพเธอแอบอยู่หลังบานประตู 

วางแผนว่าจะทำายังไงไม่ให้ถูกตำาหนิสำาหรับอะไรก็ตามที่เกิดข้ึน  แต่เธอไม่ได้อยู่

ตรงนั้น

ผมชำาเลอืงมองนาฬิกาในห้องน้ำา หกโมงสามสบิเกา้  ผมตอ้งออกจากบา้น

ก่อนหกโมงสี่สิบห้า  แต่ผมอยากเห็นปอยผมสีทองนั่น  ยังพอมีเวลา

ผมเปดิตูใ้นห้องน้ำา เอ้ือมหยิบกระจกทีไ่ม่ไดแ้ตะมาหลายปแีล้ว  พอ่กบัผม

ซ้ือกระจกนี่สำาหรับทำาโครงงานศิลปะที่ร้านซีวีเอสตอนผมอยู่เกรดสอง  ผมหยิบ

ขึ้นมาดูข้อความถึงแม่ที่ผมสลักไว้บนกรอบพลาสติก

ผมพลิกกระจก  ผมเคลือบภาพถ่ายติดไว้ด้านหลัง  ในภาพนั้นผมอายุ

สีข่วบ สวมเสือ้โคต้หนา้หนาวตวัพอง กำาลงัเลน่เล่ือนไถลลงเนนิเลก็ๆ  หิมะสขีาว

เป็นคราบสีเหลืองปนเขียวตามกาลเวลา  แม่ยืนหัวเราะอยู่บนยอดเนิน สวมแจ็กเกต

ขนสัตว์ของวิทยาลัยสมิทตัวโปรด  พ่อยืนหันไปทางอ่ืนอยู่ที่ตีนเนิน  เรากำาลัง



10

เล่นเกมจะ๊เอ๋คณุพอ่  ผมจะขับเลือ่นไปชนขาพอ่ แลว้พอ่กจ็ะเซและแกล้งร้องอย่าง

เจ็บปวด  จากนั้นพ่อจะอุ้มผมขึ้นไปบนยอดเนินแล้วเราก็จะเล่นแบบนี้กันอีกรอบ

ผมย้ิม  ตอนนั้นผมคิดว่าเกมนี้ตลกมาก  สิ่งเล็กๆ ทุกสิ่งที่เราทำานั้นสนุก 

ชีวิตสมบูรณ์แบบทีเดียวก่อนแม่ตาย  ก่อนท่ีผมจะเร่ิมฝันร้าย  ก่อนท่ีพ่อจะตัดสินใจ

ว่าบ้านเป็นสถานที่ที่ต้องหลีกเลี่ยง

ผมหันหลังให้กระจกห้องน้ำาบานใหญ่ ถือกระจกส่องให้เห็นด้านหลังหัว 

ตอนนั้นเองที่ผมเห็นว่ามันไม่ใช่สีทอง แต่เป็นสีขาว  และไม่ใช่แค่ไม่กี่เส้น  เมื่อ

ลูบผมลงก็เห็นว่าเป็นรูปตัววีกลับหัว  ผมพยายามใช้เล็บขูดออก หวังว่าจะเป็น
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รอยเปื้อนพิลึกๆ บางอย่าง  แต่ก็ไม่เกิดอะไรข้ึน  เส้นผมเพิ่งเปล่ียนสี เหมือนใน

การ์ตูนท่ีเส้นผมของใครสักคนกลายเป็นสีขาวเพราะช็อก  น่ีเป็นเพราะยูกลีโอซอรัส

หรือเปล่า  ไม่มีทางที่พวกเด็กๆ ที่โรงเรียนจะไม่สนใจ

ผมนึกถึงคำาที่แม่จะพูด สวมหมวกสิ

ผมแปรงฟันอย่างรวดเร็ว หย่อนกระจกใส่เป้เผ่ืออยากจะดูอีกที่โรงเรียน 

จากนั้นก็วิ่งไปที่ห้อง คว้าเสื้อโค้ตกะลาสีจากพื้น  หมวกไหมพรมถักโผล่ออกมา

จากใต้ถุงร้านเบอร์เกอร์  ผมปัดเศษซอสมะเขือเทศกับช็อกโกแลตปั่นแห้งกรัง

ออกจากหมวก  กล่ินไม่เลวร้ายเท่าไหร่ ผมเลยใส่หมวก ยัดสมุดจดวิชาเลขใส่เป้ 

แล้วรีบไป

หกโมงสี่สิบสาม

โทรศัพท์มือถือกะพริบตอนที่ผมมาถึงหัวบันได

พ่อ!

โอย  ช่วงคุยกันทางวิดีโอสไกป์ตอนเช้าวันพุธหกโมงคร่ึงของเรา  ผมลืม

สนิทและพ่อก็โทรมาสาย!  พ่อทำาแบบนี้วันที่ผมมีสอบได้ยังไง

ผมวิ่งลงบันได  พ่อกำาชับเสมอให้ผมคุยโทรศัพท์บนโซฟาในห้องนั่งเล่น 

เปิดกล้องด้วย พ่อจะได้แน่ใจว่าผมไม่ได้ทำาอะไรพัง

พ่อเป็นคนระเบียบจัด  ผมเป็นคนรกสุดๆ  โทรศัพท์ดังห้าทีก็กลายเป็น

ระบบฝากข้อความเสียง  ที่ห้องนั่งเล่น ผมดันสายไฟกับจอยสติ๊กมากองไว้ตรง

กลางพรมตรุกพีร้อมกบักตีาร์สองตวั หนงัสอืการ์ตนูสองสามเล่ม เสือ้กฬีาสามตวั 

ถงุเทา้สองสามคู ่กล่องอาหารครัวคณุวแูบบซ้ือกลบับา้น กล่องพซิซ่าทีผ่มไม่กล้า

ดูข้างใน และคิทแคทที่กินไปแล้วครึ่งห่อ

บี๊ป...

ผมดึงตะขอที่ผูกเชือกไว้สี่เส้นจากตรงกลางกอง เชือกแต่ละเส้นผูกไว้กับ

มมุพรมแตล่ะมมุ  ผมเกีย่วตะขอเข้ากบัรอกซ่ึงโยงไวก้บัทีแ่ขวนโคมไฟเพดาน  ดงึ

แรงๆ สองทีพรมก็ลอยข้ึนไปเหมือนถุงของขวัญซานตา บนพื้นเบื้องล่างเหลือแต่

พื้นไม้สะอาดเอี่ยม



12

บี๊ป...

หกโมงสี่สิบสี่

ผมหย่อนก้นลงบนโซฟาแล้วรับสาย

“สวัสดีครับพ่อ!  เอ่อ ผมมีเวลาไม่มาก”

“ห้าเศษหนึ่งส่วนสี่!  บอกพวกเขาให้ขายที่ห้าคร่ึง!”  พ่อตะโกนบอกใคร

สกัคนทีอ่อฟฟศิ  ผมเห็นแตแ่ขนของเขา  “แลว้ปดิประตดูว้ย  ผมกำาลังประชมุทาง

โทรศัพท์!”

แลว้พอ่กหั็นมาย้ิมอย่างมคีวามสขุให้ผม  ผมฉกีย้ิมตามไปดว้ย  ตอนนีเ้ปน็

เวลาเลิกงานทีส่งิคโปร์  พอ่ดเูหนือ่ยมากเหมอืนเพิง่วิง่มาราธอนโดยมีซากกอริลลา

ผูกอยู่บนหลัง  ผมคิดถึงพ่อมาก  ผมอยากให้งานของพ่อทำาให้พ่ออยู่ใกล้บ้าน

มากกว่านี้

แต่ทำาไมต้องโทรมาตอนนี้ด้วย

“ไงแจ็กกี พ่อขอโทษที่โทรมาช้า”  พ่อพูดพลางย้ิมปิดปาก  “ห้องนั่งเล่น

ดูแจ่มไปเลย  แต่...เอ่อ พรมหายไปไหน”

โอ๊ะ  ผมเอียงโทรศัพท์ให้เห็นแต่กำาแพงเป็นฉากหลัง  “ผมว่าเวเนสซาคง

เอาไปซักมั้งครับ  แต่พ่อครับ ผมต้องไปแล้ว”

“เวเนสซาทำาอะไรหกหรือ”  พ่อถาม

“วันนี้ผมมีสอบเลข...”

“ลกูทำาไดเ้ย่ียมอยู่แล้ว!”  พอ่ตอบ  “เฮ ้คำาขวญัของครอบครัวแมกคนิลย์ีวา่

ยังไง”

“ปัญหาคือคำาตอบที่รอให้ถูกเฉลย”  ผมท่อง

“เย่ียมมาก  เฮ้ น่ีลูกเห็นบทความท่ีพ่อส่งให้เก่ียวกับโครมาร์ตี เด็กท่ีน่าสงสาร

คนนั้นหรือยัง  ตายที่ลานโบว์ลิงแถวชิคาโก”

โอย  เหตกุารณป์จัจบุนั  มกัเปน็เร่ืองเศร้าของเดก็กบัโศกนาฏกรรม  ตาม

มาด้วยการสั่งสอน  เป็นวิธีที่พ่อใช้ขู่ผมให้ระวังเป็นพิเศษ

ผมเหลือบดูนาฬิกา หกโมงสี่สิบหก
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“ผมคงอ่านผ่านไปน่ะ  พ่อส่งลิงก์มาให้ผมใหม่สิ  อวยพรให้ผมด้วยนะครับ!” 

ขาผมทรุดขณะลุกข้ึนและเกือบทำาโทรศัพท์หล่น  ผมต้องคว้าที่เท้าแขนโซฟาไว้

ไม่ให้ล้ม

“แจ็กกี เป็นอะไรหรือเปล่าลูก”  พ่อขมวดคิ้ว  “นั่นรอยอะไรบนหน้าผาก 

เป็นแผลหรือ  ลูกหกล้มหรือไง”

“เปล่าครับ!”  ผมตอบ  “ผมแค่ใช้ของเล่นบินได้แทนนาฬิกาปลุก”

พอพูดออกมาแล้วฟังดูบ้ากว่าที่คิดไว้เยอะเลย  “ลูกใชอ้ะไร นะ”  พ่อพูด

ผมรู้สึกอ่อนแรงและวิงเวียน  ผมหายใจลึกๆ สามที พยายามยืดตัวตรง

แต่สะดุดเชือกที่โยงรอกไว้

เคลือ่นไหวไดแ้ย่  พรมกระแทกลงมา  ฝุ่นฟุง้กระจายขณะทีท่กุอย่างร่วงลง

สู่พื้น  ผมหันไปทางอื่นเพื่อไม่ให้พ่อเห็น

“นั่นอะไรน่ะ”  พ่อถาม

หกโมงสี่สิบเจ็ด  มันจะแย่ไปถึงไหน

“เปล่านี่ครับ”  ผมร้องเสียงแหลม

พ่อเบิกตากว้าง  “โอเค แค่นี้นะ  มีบางอย่างผิดปกติ  พ่อจะจองตั๋วเที่ยว

ถัดไปกลับบ้าน”

“อะไรนะครับ”  นีไ่มเ่หมือนพอ่เลย  ปกตพิอ่จะอธบิายข้างๆ คูๆ  วา่งานของ

พ่อสำาคัญขนาดไหน  ปกติพ่อเองเป็นคนตัดบทสนทนา  “จริงหรือครับ”

พอ่มองผมแปลกๆ  “ทำาตวัให้ปลอดภยัไวจ้นกวา่พอ่จะไปถงึ  อย่าอยู่นอก

สายตาลอริสซา  ให้เธอพาลูกไปโรงเรียน”

“เวเนสซาครับ”  ผมบอก  “ลอริสซาลาออกไปแล้ว  แรนดีก็ด้วย”

“เอาละ อยู่ใกล้ๆ เธอไวน้ะแจก็”  พอ่พดู  “รักษาตวันะ  และขอให้โชคดกีบั

การสอบเลข”

“ขอบคณุครับ!”  ผมพดู  “ลากอ่นครับพอ่  รักพอ่นะ”  ภาพหายไป  “ครับ”

หน้าจอว่างเปล่า

หกโมงสี่สิบแปด  ผมต้องรีบแล้ว
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บอกพ่อเธอด้ว
ยว่าฉัน

ขอลาออ
ก!

เวเนสซ
า

“เวเนสซา!”  ผมตะโกนพลางวิง่เข้าไปในครัว  ขณะควา้ขนมรสผลไม้สองห่อ

จากบนเคาน์เตอร์ผมก็เห็นโน้ตที่ติดอยู่บนตู้เย็น

ผมพุง่ไปทีห้่องนอนของเวเนสซาแลว้ผลกัประตเูปดิ  ห้องเลก็ๆ นัน้สะอาด

เรียบร้อย  และว่างเปล่า

หายนะอีกเรื่องที่ต้องอธิบายตอนที่พ่อกลับถึงบ้าน

ผมปัดเร่ืองนี้ออกจากสมอง พุ่งออกประตูหลังบ้านและเอาจักรยานออก

จากโรงรถ  อากาศเย็นสดชื่น ผมรีบกลัดกระดุมเสื้อโค้ต

ผมเอียงตัวไปทางขวาขณะปั่นจักรยานไปบนทางเท้า มุ่งหน้าสู่โรงเรียน

ถ้าเคราแดงอยู่ที่นั่น ผมก็ไม่เห็นเขา



“โย่ นายมนุษย์อวกาศ ระวังหน่อย!”
ผมไมไ่ดยิ้นเสยีงเตอืน  ผมกำาลังอยู่ในชว่งสดุทา้ยกอ่นถงึโรงเรียน 

ซ่ึงต้องเล้ียวหักศอกตรงหัวมุมถนน  คุณควรเดินจูงจักรยานตรงหัวมุม แต่ผมรีบ

ไปหน่อย  ไม่สำาคัญเท่าไหร่เพราะถึงยังไงคนส่วนใหญ่ก็ฉลาดเกินกว่าจะเดินใกล้

หัวมุม

แตค่นสว่นใหญท่ีผ่มวา่มานัน้ไมไ่ดน้บัรวมแบร์รี รีส จอมอวดแห่งโรงเรียน

มอร์ติเมอร์พี.รีส

หน้าอ้วนๆ ของแบร์รีอยู่ตรงนั้นห่างออกไปไม่กี่นิ้ว ลูกตาเขาใหญ่เท่าลูก

ซอฟตบ์อล  เขากำาลงังว่นอยู่กบังานอดเิรกโปรดเหมือนทกุท ีนัน่คอืการทำาให้ชวีติ

ของเด็กที่เล็กกว่าโศกเศร้า  เขายืนค้ำาเด็กเกรดหกตัวเล็กชื่อจอชหรือไม่ก็จอร์จ 

อย่างคุกคาม

ผมกดเบรกอย่างแรง  ล้อหน้าหยุดกะทันหัน  ล้อหลังเด้งข้ึนเหวี่ยงตัวผม

กระเด็นข้ามท่ีจับ  จักรยานหลุดมือผม  ขณะท่ีตัวผมลอยไปข้างหน้า หน้าของแบร์รี

บ ท ที่  2

อุบัติเหตุ
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ก็ปรากฏใกล้เข้ามาด้วยความเร็วล้านล้านไมล์ต่อชั่วโมง  ผมเห็นขนสามเส้นงอก

ออกมาจากไฝบนแก้มของเขา

จากนั้นสิ่งเลวร้ายที่สุดเท่าที่จะนึกได้ก็เกิดขึ้น

เขาจับตัวผมไว้

พอเราหยุดหมุนไปรอบๆ ตัวผมก็ห้อยต่องแต่งจากตัวเขาเหมือนตุ๊กตาผ้า  

“เต้นรำากันไหม”  เขาถาม

ส่ิงเดียวท่ีผมได้ยินคือเสียงระเบิดหัวเราะ  เด็กๆ หัวร่องอหาย  แบร์รีฉีกย้ิม

ยิงฟันอย่างภาคภูมิใจ แต่ผมผลักเขาออก  ลมหายใจเขามีกล่ินเหมือนกล้วยกับ

เท้าอับๆ 

จอชหรือจอร์จตะเกียกตะกายลุกข้ึน  ไม่มีใครเสนอตัวช่วยเก็บหนังสือ

ของเขาที่หล่นกระจัดกระจายเต็มพื้น

ผมไมรู้่วา่ทำาไมแบร์รีชอบแกลง้คนอ่ืน  เขารวย  โรงเรียนของเราตัง้ชือ่ตาม

เทียดของเขาซ่ึงร่ำารวยจากการสร้างพลาสติกชิ้นเล็กๆ สำาหรับกันฝาโถส้วมไม่ให้

กระแทกที่นั่ง  โดยส่วนตัวแล้ว ถ้าผมรวยและเป็นทายาทของทรัพย์สมบัติจาก

อุปกรณ์โถส้วม ผมคงจะมีความสุขทีเดียว  ผมคงไม่แกล้งเด็กที่เล็กกว่า

“ฉันไม่เต้นรำากับลิง”  ผมพูด ก้มลงยกจักรยานขึ้นล็อกกับราว

ผมเหลือบมองนาฬิกา  ระฆังจะดังในอีกหนึ่งนาทีนี้แล้ว

“ฉันขอโทษ”  แบร์รีใช้ศอกดันผมไปข้างๆ แล้วคว้าจักรยานด้วยท่าทาง

สภุาพเกนิเหต ุ “ให้ฉนัชว่ยนายยกจกัรยานนะ มารีโอ  ดจูากแผลบนหนา้ผากนาย 

ฉันว่านายคงล้มมาสองสามทีแล้ว”

ผมพยายามดงึทีจ่บัคนื แตเ่ขาเร็วกวา่ผม  เขาดงึจกัรยานแลว้เดนิไปทีร่าว

อย่างรวดเร็ว  “เฮ้ ว่าแต่นายทำาการบ้านชีวะเสร็จหรือยัง”  เขาหันหลังมาถาม  

“เพราะเมือ่คนืฉนัมวัแตช่ว่ยพอ่ทำาธรุกจิ แถมมันกด็กึแล้ว  และ เอ่อ นายจะคดิถงึ

เรื่องการบ้านมาก่อนเรื่องกำาไรไม่ได้  ฉันเองก็คงตอบถูกหมดไม่ได้อยู่ดี”

ผมผลักเขาออกแล้วคว้าจักรยาน  “ไม่ได้ แบร์รี นายจะลอกการบ้านฉัน

ไม่ได้”


