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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

ดูเหมือนหน่วยซิกมาจะต้องรับมือกับสถานการณ์ที่ยากขึ้นเร่ือยๆ  ใน

เล่มก่อน  วันโลกาวินาศ  พวกเขาต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ีเกี่ยวพันกับวัน

โลกาวินาศอันชวนหวาดผวา  แต่หากเทียบกับสถานการณ์ในเล่มนี้ อาณานิคม

ปีศาจ สถานการณ์ในเล่มก่อนอาจกลายเป็นเรื่องจ้อย

คร้ังนี้  เพนเตอร์  โครว์  ผู้อ�านวยการหน่วยซิกมาต้องโดดลงสนามด้วย

ตวัเอง  เพราะหลานสาวของเขาพวัพนักบัเหตรุะเบดิในเขตขดุคน้ทีเ่ทอืกเขาร็อกก ี

ซ่ึงมีผู้ตายเป็นนักมานุษยวิทยาคนหนึ่ง  หลักฐานท่ีหลานสาวของเขาน�ามาให้

อาจเกี่ยวข้องกับเหตุฆาตกรรมคร้ังนี้  เธอจึงถูกตามล่าโดยคนกลุ่มหนึ่ง  ท�าให้

เพนเตอร์ต้องปกป้องเธอเต็มก�าลัง

สิ่งที่เพนเตอร์ไม่คาดคิดคือ  การสืบหาความจริงในเร่ืองนี้จุดไฟสงคราม

ไปทุกหน่วยงานทั่วอเมริกา  เขากับผู้การเกรย์  เพียร์ซและหน่วยซิกมาตกอยู่ใน

ใจกลางด�ามืดของกลุ่มคนลึกลับกลุ่มหนึ่งที่มีอิทธิพลควบคุมประวัติศาสตร์

อเมริกามาตั้งแต่การก่อตั้งอาณานิคมสิบสามแห่ง...

กลุม่คนลกึลบันีเ้ป็นใคร  เกีย่วขอ้งอยา่งไรกบัเหตรุะเบดิท่ีเทอืกเขาร็อกก ี

นานมีบุ๊คส์ขอเชิญผู้อ่านร่วมสืบสวนไปพร้อมกับหน่วยซิกมาในหน้าถัดไป

ส�ำนักพิมพ์ไครม์แอนด์มิสทรี



”วิทยำศำสตร์คือชีวิตจิตใจ ส่วนกำรเมืองนั้นคือหน้ำที„่

 -- ทอมัส เจฟเฟอร์สัน

ในจดหมายถึงแฮร์รี อินเนส ค.ศ. 1791



มหำสมุทร
แปซิฟิก

แคนำดำ

อ่ำวเม็กซิโก

มหำสมุทร
แอตแลนติก

เม็กซิโก

ซันเซตเครเตอร์

ซำนรำฟำเอลสเวลล์

ซอลต์เลกซิตี

เยลโลว์สโตน

ซำนฟรำนซิสโก

โพรโว

เส้นทำงส�ำรวจลูว์อิส
และคลำร์ก แนชวิลล์

ฟอร์ตนอกซ์

วอชิงตัน ดี.ซี.

นิวออร์ลีนส์





บันทึกทางประวัติศาสตร์

เด็กนักเรียนทุกคนรู้จักชื่อทอมัส  เจฟเฟอร์สัน  ผู้วางแผนและร่าง

ค�าประกาศอสิรภาพ บรุุษผูม้สีว่นชว่ยกอ่ตัง้ประเทศชาติจากอาณานคิมทีก่ระจาย

ตัวอยู่ในโลกใหม่  ตลอดสองร้อยปีที่ผ่านมา มีหนังสือมากมายเขียนเกี่ยวกับ

บุรุษท่านนี้  แต่ในบรรดาผู้ก่อตั้งอเมริกาทั้งหมด  เขาคือคนที่ยังมีปริศนาและ

ประเด็นให้โต้เถียงอีกมากตราบจนปัจจุบัน

ตัวอย่างเช่น  จดหมายเข้ารหัสฉบับหนึ่งที่ซุกซ่อนอยู่ในเอกสารของเขา 

สดุทา้ยกเ็พ่ิงจะถอดรหัสและแปลความไดเ้มือ่ป ี 2007 นีเ่อง  มนัคอืจดหมายที่

เพือ่นร่วมงานในสมาคมนกัปราชญ์แห่งอเมริกาสง่มาถงึเจฟเฟอร์สนัเมือ่ป ี 1801 

สมาคมนี้เป็นศูนย์รวมบุคคลระดับมันสมองในยุคอาณานิคม  เพื่อส่งเสริม

ความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์และขบปัญหาวิชาการ  มอียูส่องเร่ืองทีค่นกลุม่นีใ้หค้วาม

สนใจมากเป็นพิเศษ คือพัฒนารหัสที่ถอดความไม่ได้  และไขปริศนาลึกลับใน

หมู่ชนเผ่าพื้นเมืองที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในโลกใหม่

เจฟเฟอร์สันหลงใหลวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ชนอเมริกันพื้นเมือง

ถึงขั้นฝังใจ  ว่ากันว่าเขาสะสมสิ่งประดิษฐ์ของชาวเผ่าไว้ที่บ้านในมอนติเชลโล 

มากพอ ๆ  กับที่ต้ังแสดงในพิพิธภัณฑ์สมัยนั้น  (วัตถุสะสมเหล่านี้อันตรธานไป

อย่างลึกลับหลังจากเขาเสียชีวิต)  โบราณวัตถุของชาวอินเดียนแดงหลายชิ้น

เจฟเฟอร์สนัไดรั้บจากลวูอ์สิและคลาร์ก  ระหวา่งท่ีท้ังสองเดนิทางส�ารวจแผน่ดนิ

อเมริกาคร้ังลือลั่น  แต่สิ่งท่ีหลายคนไม่รู้ก็คือ  เจฟเฟอร์สันได้ส่งข่าวลับถึง

สภาคองเกรสเมือ่ป ี 1803 แจ้งเร่ืองการส�ารวจของลวูอ์สิและคลาร์ก  ขอ้ความนี้

เผยวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเบื้องหลังการเดินทางไปทั่วฝั่งตะวันตก



ในหน้าต่อ ๆ  ไปท่านจะได้รู้ถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าว  เพราะในประวัติ-

ศาสตร์การก่อต้ังประเทศอเมริกา มีความลับอยู่เร่ืองหนึ่งที่น้อยคนจะรู้  มันไม่

ได้เกี่ยวอะไรกับฟรีเมสัน อัศวินเทมพลาร์ หรือทฤษฎีวิปลาสอ่ืน ๆ   อันที่จริงมี

เบาะแสปรากฏอยูโ่ตง้ ๆ  ในห้องโถงใตห้ลงัคาโดมของอาคารรัฐสภา  ภายในหอ้ง

โถงทรงเกียรติแห่งนั้นมีภาพเขียน คำาประกาศอิสรภาพ  อันโด่งดังของจอห์น 

เทร์ินบุลลแ์ขวนอยู ่ (ผลงานทีเ่จฟเฟอร์สนัเปน็ผู้ก�ากบัดแูลดว้ยตัวเอง)  ในภาพ

แสดงให้เห็นบุรุษแต่ละท่านที่ลงนามในเอกสารซ่ึงรู้จักกันดี   --   แต่มีน้อยคนที่

สังเกตว่า  มีบุรุษอีกห้าท่านท่ีเทิร์นบุลล์วาดเพิ่มเติมเข้ามา  ทั้งห้าท่านไม่เคยได้

ลงนามในค�าประกาศอิสรภาพ  เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น  และพวกเขาเป็นใคร

เชิญอ่านต่อเพื่อหาค�าตอบ



บันทึกทางวิทยาศาสตร์

ในสหัสวรรษใหม่นี้  ก้าวกระโดดคร้ังใหม่ในวงการศึกษาวิจัยด้านวิทยา-

ศาสตร์และอุตสาหกรรมอาจสรุปได้ด้วยค�าค�าเดียวคือ  ”นาโนเทคโนโลยี„  พูด

อยา่งสัน้ ๆ  มนัหมายถงึการผลติสนิคา้ในระดบัอะตอม ขนาดหนึง่ในพนัลา้นสว่น

ของหนึ่งเมตร  เพื่อให้เห็นภาพว่าเล็กขนาดไหน ลองดูจุดมหัพภาคจุดนี้ก็ได้  . 
ที ่Nanotech.org นักวทิยาศาสตรส์รา้งหลอดทดลองขนาดจิว๋ขึน้ได้ส�าเรจ็ มนั

เล็กถึงขนาดต้องใช้สามแสนล้านหลอดจึงจะเท่ามหัพภาคหนึ่งจุด

และอุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยีก็ก�าลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว  คาดว่า

เฉพาะปนีี ้ จะมผีลติภณัฑ์นาโนเทคมลูคา่เจ็ดหมืน่ลา้นเหรียญออกมาจ�าหนา่ยใน

สหรัฐอเมริกา  สินค้านาโนพบได้ทั่วไปทุกหนแห่ง  ท้ังยาสีฟัน  ครีมกันแดด 

ครีมแต่งหน้าเค้ก  ยางให้เด็กกัด  ถุงเท้าใส่วิ่ง  เคร่ืองส�าอาง  ยารักษาโรค หรือ

แม้กระทั่งเลื่อนหิมะในกีฬาโอลิมปิก  ปัจจุบันมีสินค้าเกือบหนึ่งหมื่นชนิด

ประกอบด้วยอนุภาคนาโน

การเติบโตของอุตสาหกรรมลักษณะนี้มีผลเสียอะไรบ้าง  อนุภาคนาโน

อาจเป็นต้นเหตุของความเจ็บป่วย หรือแม้กระท่ังท�าให้เสียชีวิตได้  นักวิทยาศาสตร์

แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย  ลอสแอนเจลิส พบว่านาโนไทเทเนียมออกไซด์ 

(พบในครีมกนัแดดส�าหรับเดก็ และผลติภณัฑ์อืน่หลายชนดิ) อาจเปน็ตวักระตุ้น

ใหเ้กดิผลร้ายกบัสตัว์ไดใ้นระดบัพันธุกรรม  ทอ่นาโนคาร์บอน  (พบในผลติภณัฑ์

ทีใ่ชป้ระจ�าวนัหลายพันชนดิ  รวมท้ังหมวกนริภยัส�าหรบัเดก็) ตกคา้งในปอดและ

สมองของหนู  นอกจากนั้นยังมีเร่ืองแปลกประหลาดไม่คาดคิดเกิดขึ้นในระดับ

เล็กขนาดนี้อีกด้วย  อย่างเช่นแผ่นอะลูมิเนียมห่ออาหาร  มันดูไม่มีพิษภัย 

สะดวกทีจ่ะใชห่้ออาหารเหลอื  แตเ่มือ่ยอ่ยสลายเปน็อนภุาคนาโน มนัอาจกลาย



เป็นวัตถุระเบิดได้

นี่คือขอบเขตของความรู้ใหม่ที่ยังขาดการศึกษาวิจัย  ณ  ปัจจุบันยัง

ไม่มีข้อก�าหนดให้สินค้านาโนติดฉลากก�ากับ  ไม่ได้ก�าหนดว่าสินค้าที่มีอนุภาค

นาโนต้องศึกษาด้านความปลอดภัย  แต่อุตสาหกรรมนี้ยังมีด้านมืดกว่านั้น 

เทคโนโลยีนาโนมีประวัติความเป็นมาย้อนไปไกลกว่าศตวรรษที่ยี่สิบ -- ไกลกว่า

มาก  หากอยากรู้ว่าความจริงทั้งหมดนี้เริ่มมาจากไหน  และความน่ากลัวของ

ศาสตร์  ”ใหม่„ มีความเป็นมาอย่างไร...

...กรุณาอ่านต่อ



ฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ.  1779

เขตเคนทักกี

กะโหลกสัตว์มหึมาเผยตัวช้า ๆ  
เศษเสี้ยวของงาสีเหลืองโผล่ออกมาจากผืนดินสีด�า
ชายสองคนร่างเปรอะโคลนตมคกุเขา่บนพ้ืนดนิสองฟากหลมุขดุคน้  หนึง่

ในสองคือพ่อของบิลลี  เพรสตัน  ส่วนอีกคนคืออาของเขา  บิลลียืนแทะก�าปั้น

อย่างประหม่าเหนือร่างชายทั้งสอง  ด้วยวัยสิบสองปี  เด็กชายอ้อนวอนขอเข้า

ร่วมการเดินทางคร้ังนี้  ที่ผ่านมา  เขาถูกทิ้งให้อยู่ฟิลาเดลเฟียกับแม่และเนลล์

น้องสาวมาตลอด

แค่ได้ยืนอยู่ตรงนี้  ความภาคภูมิใจก็อาบซ่านไปทั่วตัวเด็กชาย

แต่ตอนนี้มีความกลัวเล็ก ๆ  ควบคู่อยู่ด้วย

อาจเป็นเพราะดวงอาทิตย์ที่คล้อยต�่าตรงขอบฟ้า  สาดเงาหลากหลาย

พาดพันกนัเหนอืคา่ยพกัแรมราวกบัตาขา่ย  หรืออาจเป็นเพราะกระดกูท่ีพวกเขา

ขุดขึ้นมาตลอดทั้งอาทิตย์ก็ได้

คนอืน่ ๆ  เขา้มารวมตวักนัโดยรอบ  ทัง้บรรดาทาสผิวด�าท่ีล�าเลยีงดนิและ
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กอ้นหนิ  เหลา่นกัวชิาการนิว้เป้ือนหมกึแต่งกายเรียบร้อย และแนน่อน นกัวทิยา-

ศาสตร์ชาวฝร่ังเศสลึกลับชื่ออาร์ชาร์ด ฟอร์เตสกู  ผู้น�าการส�ารวจถิ่นรกร้างของ

เคนทักกีครั้งนี้

บิลลีกลัวชายคนดังกล่าว  ร่างเขาสูง  ผอมเกร็ง  ผมด�าสนิท  ดวงตาเป็น

เบ้าลึกในเงามืด  มันท�าให้บิลลีนึกถึงสัปเหร่อสวมเสื้อแจ็กเกตกับเสื้อกั๊กสีด�า 

เด็กชายเคยได้ยินเสียงกระซิบโจษจันเกี่ยวกับชายร่างผอมแห้งคนนี้  ว่าเขาเคย

ผ่าและท�าการทดลองกับศพ  เคยเดินทางไปท่ัวทุกมุมห่างไกลของโลกเพื่อ

รวบรวมสิง่ประดษิฐล์ีล้บั  พูดกนัแมก้ระทัง่ว่า คร้ังหนึง่เขาเคยมสีว่นร่วมในการ

ดองศพเพือ่นนกัวชิาการผู้ลว่งลบั  ผู้อทิุศร่างกาย ยอมเอาวญิญาณอมตะของตน

เข้าเสี่ยงเพื่อกิจกรรมน่าขนลุกนั้น

แต่นักวิทยาศาสตร์ชาวฝร่ังเศสมาพร้อมหนังสือรับรองเป็นเครื่อง

สนับสนุน  เบนจามิน  แฟรงกลินเป็นคนเลือกเขามาร่วมงานกับกลุ่มใหม่ท่ี

แสวงหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เรียกว่า  ”สมาคมอเมริกันเพื่อส่งเสริมความรู้

อนัเป็นประโยชน„์  ดเูหมอืนว่าทีผ่่านมาแฟรงกลนิประทบัใจเขามาก แตย่งัไมม่ี

ใครรู้รายละเอียดแน่ชัด  นอกจากนั้น  ชายชาวฝร่ังเศสยังได้รับความไว้เนื้อ

เชื่อใจจากผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนีย  ผู้สั่งการให้ทุกคนเดินทางมายังสถานท่ีแปลก

ประหลาดแห่งนี้อีกด้วย

นั่นคือเหตุผลที่พวกเขายังอยู่ที่นี่ -- อยู่มานานมากแล้ว

ตลอดหลายอาทิตย์ที่ผ่านมา  บิลลีเห็นใบไม้รอบบริเวณค่อย ๆ  เปลี่ยนสี 

จากทองแดงเป็นแดงจัดจ้า  เมื่อสองสามวันก่อน น�้าค้างรุ่งอรุณเร่ิมจับตัวแข็ง 

สายลมค�่าคืนพัดใบไม้ร่วงหล่นจากต้น  เหลือเพียงกิ่งก้านเสียดสีแผ่นฟ้า  เมื่อ

เร่ิมต้นแตล่ะวนั บลิลตีอ้งกวาดและคราดใบไมท้ีก่องทบัถมออกจากหลมุขดุคน้ 

มันคือการสู้รบต่อเนื่อง  ราวกับผืนป่าพยายามกลบฝังสิ่งที่เผยตัวใต้แสงแดด

แมก้ระทัง่ตอนนี ้ บลิลกีย็งัถอืไมก้วาดหญ้าแหง้แขง็  ขณะมองพอ่ซ่ึงสวม

กางเกงขีม่า้เปือ้นโคลน แขนเสือ้มว้นขึน้ถงึขอ้ศอก ขดุดนิสว่นสดุทา้ยจากสมบตัิ
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ล�้าค่าที่ฝังอยู่

”เอาละ  ระวังให้ดี...„  ฟอร์เตสกูเตือน  ส�าเนียงแปร่ง  เขาตวัดชายเสื้อ

แจ็กเกต ชะโงกเข้ามาใกล้  ก�าปั้นหนึ่งเท้าสะโพก มืออีกข้างยันไม้เท้าสลักลาย

บิลลีไม่พอใจกิริยาเหนือกว่าของชายชาวฝร่ังเศส  พ่อของเขารู้จักป่า

ทกุแหง่ดกีวา่ใครทัง้สิน้ ตัง้แต่ทีร่าบชายฝ่ังเวอร์จิเนยีจดพืน้ท่ีหา่งไกลในเคนทักก ี

พ่อเป็นคนวางกับดักสัตว์  ค้าขายกับพวกอินเดียนแดงแถบนี้มาตั้งแต่ก่อน

สงคราม  เคยเจอแดเนียล บูนอยู่ครั้งหนึ่งด้วยซ�้า

กระนัน้  บิลลกีเ็หน็วา่มอืพอ่สัน่ขนาดไหนขณะใชแ้ปรงและเกรียงปดัแซะ

สมบัติล�้าค่าออกจากดินร่วนซุยในป่า

”ใช่จริง ๆ „  อาเขาอุทานเสียงตื่นเต้น  ”เราพบมันแล้ว„

ฟอร์เตสกูชะโงกเข้ามาเหนือร่างชายสองคนที่คุกเข่า  ”นาตูแรลมอง 

แน่นอน มันต้องถูกฝังไว้ที่นี่  ถูกฝังไว้ที่หัวอสรพิษ„

บลิลไีมรู้่วา่พวกเขาหาอะไรกนั -- มเีพียงพ่อกบัอาเท่านัน้ท่ีไดอ้า่นจดหมาย

ปิดผนึกจากท่านผู้ว่าการถึงชายชาวฝร่ังเศส -- แต่เด็กชายรู้ว่า  ”อสรพิษ„  ท่ี

ฟอร์เตสกูพูดหมายถึงอะไร

บิลลีเบนสายตาจากหลุมขุดค้น ส�ารวจพื้นที่ในวงกว้าง  พวกเขาขุดตาม

เนินดินซ่ึงทอดคดเคี้ยวออกมาจากป่า  เนินนี้สูงสองหลา กว้างกว่านั้นสองเท่า 

ทะลุผ่านดงไม้  ข้ามเนินเขาเต้ีย ๆ เป็นระยะทางสองพันฟุต  มันดูไม่ต่างจาก

งูยักษ์ท่ีนอนตายและถูกฝังไว้ตรงจุดที่สิ้นใจ

บลิลเีคยไดย้นิเร่ืองเนนิดนิลกัษณะนี ้ มคีนัดนิแบบเดยีวกนัและเนนิฝีมอื

มนุษย์อีกหลายแห่งกระจายตัวอยู่ตามพื้นที่รกร้างทั่วแผ่นดินอเมริกา  พ่อเขา

อ้างว่าบรรพบุรุษท่ีสาบสูญของคนเถื่อนในภูมิภาคนี้เป็นผู้สร้าง  มันคือเนิน

ฝงัศพศกัดิส์ทิธ์ิของพวกอนิเดยีนแดง  ว่ากนัว่าพวกคนเถือ่นเองกจ็�าไมไ่ดว้า่ใคร

เปน็คนสร้างเนนิโบราณเหลา่นี ้ จ�าไดเ้พยีงนทิานปรัมปราและต�านานเท่านัน้  ยงัมี

เร่ืองเล่าต่าง ๆ เกี่ยวกับอารยธรรมที่สาบสูญ  อาณาจักรโบราณ  ภูตผีปีศาจ 
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ค�าสาปชั่วร้าย -- และแน่นอน  เรื่องสมบัติล�้าค่าที่ถูกฝังไว้

บิลลีขยับเข้าไปใกล้เมื่อพ่อปัดดินออกจากวัตถุนั้น  มันห่อไว้ด้วยสิ่งที่

ปรากฏว่าเป็นหนังสัตว์หนา ยังมีขนสีด�าหยาบกร้านติดอยู่  กลิ่นฉุนรุนแรงจน

กลบกลิ่นสตูเนื้อกวางจากเตาไฟใกล้ ๆ มิด  เป็นกลิ่นปะปนกันระหว่างกลิ่นดิน

กับกลิ่นสัตว์ 

”หนังควาย„  พ่อของบิลลีบอกพร้อมเหลือบมองฟอร์เตสกู

ชายชาวฝรั่งเศสผงกศีรษะให้ด�าเนินการต่อ

พ่อเลิกแผ่นหนังด้านหนึ่งเบามือ  เผยสิ่งที่ถูกซ่อนเร้นมาหลายยุคสมัย

บิลลีกลั้นหายใจ

ตัง้แตส่ถาปนาดนิแดนแถบนี ้ เนนิอนิเดยีนแดงหลายตอ่หลายแหง่ถกูขดุ

และถูกปล้น  แต่เท่าท่ีพบมีเพียงกระดูกคนตาย พร้อมหัวลูกธนูสองสามอัน 

โล่หนังสัตว์  และเศษเครื่องปั้นดินเผาแตก ๆ  ของพวกอินเดียนแดง

ถ้าอย่างนั้นเหตุใดสถานที่แห่งนี้จึงได้ส�าคัญนัก

หลงัจากส�ารวจ ท�าแผนที ่ และลงมอืขดุอยา่งละเอยีดรอบคอบนานถงึสอง

เดอืน บลิลกีย็งัไมเ่ขา้ใจวา่เพราะอะไร พวกเขาจึงไดรั้บค�าสัง่ใหม้าทีน่ี ่ เชน่เดยีว

กับพวกปล้นเนินทั้งหลาย คณะของพ่อเขาพบเพียงสัญลักษณ์และสิ่งประดิษฐ์

จ�านวนหนึ่งของพวกอินเดียนแดง  ได้แก่  คันธนู  กระบอกลูกธนู  หอก  หม้อ

หุงต้มขนาดใหญ่  รองเท้าหนังประดับลูกปัด  เคร่ืองประดับศีรษะฝีมือประณีต 

และแนน่อน พวกเขาพบกระดกูดว้ย  กระดกูหลายต่อหลายพนัชิน้  ทัง้กะโหลก 

ซ่ีโครง  กระดูกขา  และเชิงกราน  บิลลีแอบได้ยินฟอร์เตสกูพูดประมาณว่า 

คงต้องมีผู้ชาย ผู้หญิง  และเด็กอย่างน้อยหนึ่งร้อยคนถูกฝังไว้ตรงนี้

พวกเขารวบรวมและลงบญัชทุีกอยา่งทีพ่บดว้ยความหวัน่หวาด  ใชเ้วลา

จนย่างเข้าฤดูหนาวกว่าจะขุดจากปลายหนึ่งไปถึงอีกปลายของเนินคดเคี้ยว 

พากเพยีรทลายเนนิฝงัศพของพวกอนิเดยีนแดงทีละชัน้ ๆ   ร่อนดนิและหนิอยา่ง

ละเอียด -- จนกระทั่งมาถึงหัวอสรพิษ ดังค�าพูดของชายชาวฝรั่งเศส
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พอ่ของบลิลคีลีห่นงัควายออก  เสยีงอทุานดงัขึน้ในหมูค่นทีม่ารวมตัวกนั 

แม้แต่ฟอร์เตสกูก็สูดหายใจแรงผ่านรูจมูกเชิดรั้น

ดา้นในแผ่นหนงัทีถ่กูเกบ็รักษาไว้มภีาพวาดการต่อสูโ้กลาหล  ภาพจ�าลอง

กลุ่มผู้ชายบนหลังม้าโผนทะยานไปท่ัวแผ่นหนัง  หลายคนถือโล่  ภาพหอกพุ่ง

แทงพร้อมสีแดงสาดกระเซ็น  ลูกธนูปลิวว่อน  บิลลีสาบานได้ว่าเขาได้ยินเสียง

พวกคนเถื่อนโห่ร้องประกาศสงครามดังถนัดหู

ฟอร์เตสกูพูดขึ้นขณะทรุดตัวลงคุกเข่า  มือหนึ่งลอยค้างเหนือภาพ

นั้น  ”ฉันเคยเห็นงานฝีมือแบบนี้มาก่อน  ชาวพื้นเมืองจะเอาหนังควายมาฟอก

ดว้ยสมองควายบด จากนัน้กล็งสดีว้ยกระดกูควายเจาะกลวง  แต ่พระเจ้าชว่ย 

ฉันไม่เคยเห็นงานยอดเยี่ยมขนาดนี้  ดูสิ  ม้าแต่ละตัวไม่เหมือนกัน  ชุดนักรบ

แต่ละคนก็วาดได้ละเอียดเหลือเกิน„

มือของชายชาวฝร่ังเศสเลื่อนไปเหนือสิ่งท่ีแผ่นหนังปกป้องมานานปี  

”และฉันก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ด้วย„

กะโหลกสัตว์ขนาดใหญ่วางแผ่ให้เห็นชัดเจน  ก่อนหน้านี้พวกเขาขุดพบ

งาหักของมันโผล่พ้นห่อหนังออกมา  กะโหลกซ่ึงเผยให้เห็นตอนนี้มีขนาดใหญ่

เท่าระฆังโบสถ์  และกระดูกกะโหลกก็มีภาพประดับประดา กลายเป็นผืนผ้าใบ

ให้ศิลปินยุคก่อนประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับแผ่นหนัง 

ร่างคนและรูปทรงต่าง ๆ  ถกูสลกับนผิวกระดกู ลงสสีดจนดเูหมอืนเปยีก

หากได้สัมผัส

อาของบลิลพีดูขึน้อยา่งเกรงขาม  ”กะโหลก  มนัคอืชา้งแมมมอทใชไ่หม 

เหมือนที่พบในบิกซอลต์ลิกน่ะ„

”เปล่า  มันไม่ใช่ช้างแมมมอท „  ฟอร์เตสกูชี้ด้วยปลายไม้เท้า  ”ดูรอย

โคง้กบัความยาวของงา แลว้กข็นาดฟนับดเคีย้วของมนัส ิ รูปร่างและโครงสร้าง

กะโหลกแตกต่างจากช้างแมมมอทของโลกเก่า  ซากลักษณะนี้หาได้ยากยิ่งบน

แผ่นดินอเมริกา -- จัดเป็นพันธุใ์หม่  สัตว์ประเภทนี้เรียกว่ามาสโตดอน „
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”ไม่สนใจหรอกว่าจะเรียกมันยังไง„  พ่อบิลลีแสดงความเห็นหนักแน่น  

”มันใช่กะโหลกที่ถูกต้อง หรือเปล่า  นั่นแหละที่อยากรู้„

”มีทางเดียวที่จะรู้ค�าตอบ„

ฟอร์เตสกูเอื้อมไปลูบนิ้วชี้ตามยอดกะโหลก  ปลายนิ้วของเขาจมหายไป

ในรูเกือบถึงด้านหลัง  ตลอดหลายปีที่ผ่านมา  บิลลีแล่กวางและกระต่ายมา

มากพอจะบอกได้ว่า  รูนั้นดูสมบูรณ์แบบเกินกว่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 

ชายชาวฝรั่งเศสอาศัยตรงนั้นเป็นที่จับ  แล้วดึงขึ้น

เสยีงอทุานดงัรอบวงอกีคร้ัง  ทาสหลายคนผงะถอยดว้ยความตกใจกลวั 

บิลลีเบิกตากว้างเม่ือส่วนบนกะโหลกของสัตว์มหึมาแยกเป็นสองส่วน  เปิดอ้า 

จากกนัราวประตตูู ้ ฟอร์เตสกคูอ่ย ๆ  ดนักะโหลกท้ังสองสว่นให้อา้ออกโดยมพีอ่

ของเขาคอยช่วย  กะโหลกแต่ละส่วนหนาสองนิ้ว  ใหญ่เท่าจานอาหารใบเขื่อง

แม้ในท่ามกลางแสงสว่างเพียงน้อยนิด  สิ่งที่อยู่ในกะโหลกก็ยังเปล่ง

ประกายเจิดจรัส

”ทอง„  อาของเขาหายใจสะดุดอย่างตกตะลึง

ด้านในกะโหลกฉาบด้วยโลหะสูงค่าจนท่ัว  ฟอร์เตสกูลูบนิ้วในกะโหลก

ซีกหนึง่  ตอนนีเ้องทีบ่ลิลสีงัเกตเหน็วา่มรีอยขรุขระบากเปน็ร่องทัว่ผวิทอง  มนั

ดูคล้ายแผนท่ีหยาบ ๆ  มีสัญลักษณ์รูปต้นไม้  รอยสลักเป็นภูเขา  และแม่น�้า

ทอดตัวคดเคี้ยว  นอกจากนั้นบนผิวหน้ายังมีรอยขีดเขียนอ่านไม่ออก  คล้าย

จะเป็นตัวหนังสือ

บลิลชีะโงกเขา้ไปใกล้  ไดย้นิฟอร์เตสกพูมึพ�าค�าหนึง่ น�า้เสยีงเกรงขามเจอื

ด้วยความหวาดกลัว  ”ฮีบรู„

หลงัจากความตืน่ตะลงึจางไป พอ่จึงพดูขึน้ใกลตั้วบิลล ี ”แตใ่นกะโหลก

ไม่มีอะไรเลย„

ฟอร์เตสกูหันไปมองช่องกะโหลกฉาบทองที่เปิดอ้า  พื้นท่ีนั้นกว้างพอ

โอบอุม้ทารกแรกเกิดได้สบาย แต่ก็มีเพียงความว่างเปล่าดังที่พ่อตั้งข้อสังเกต
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ฟอร์เตสกเูพง่พนิจิโพรงดว้ยสหีนา้อา่นไมอ่อก  แต่เบือ้งหลงัดวงตาคูน่ัน้ 

บิลลีเห็นความคิดเขาก�าลังปั่นป่วนตรึกตรองและคาดเดาเรื่องล�้าลึกบางอย่าง

พวกเขาคาดหวังว่าจะได้พบอะไรหรือ

ฟอร์เตสกูลุกขึ้นยืน  ”ปิดกลับเข้าไปเหมือนเดิม  แล้วห่อเก็บไว้ในแผ่น

หนัง  เตรียมพร้อมจัดส่งไปเวอร์จิเนียในหนึ่งชั่วโมง„

ไมม่ใีครโต้แยง้  หากขา่วเร่ืองทองแพร่ออกไปทีน่ีค่งตอ้งถกูปลน้  ตลอด

หนึ่งชั่วโมงต่อมา  ขณะดวงอาทิตย์ลับหายไปตรงขอบฟ้าและคบเพลิงถูกจุดขึ้น 

ทุกคนเร่งมือกันเอากะโหลกมหึมาขึ้นจากหลุม  เกวียนเล่มหนึ่งถูกตระเตรียม 

ม้ารอพร้อม  ระหว่างนั้น พ่อกับอาและชายชาวฝรั่งเศสเอาแต่ก้มหน้าหารือกัน

บิลลีถือไม้กวาด คืบขยับเข้าไปใกล้พอจะลอบฟังการสนทนา  โดยแกล้ง

ท�างานยุ่ง  กระนั้น  เสียงของทั้งสามก็เบาจนจับใจความได้แค่ไม่กี่ค�า

”แคน่ีน้า่จะพอ„  ฟอร์เตสกกูลา่ว  ”...เปน็จดุเริม่ตน้  ถา้ศตัรูพบกอ่นเรา 

สหพันธ์ใหม่ของพวกท่านต้องพบหายนะก่อนจะทันได้เริ่ม„

พ่อของบิลลีส่ายหน้า  ”ถ้าอย่างนั้นท�าลายมันเสียตอนนี้เลยดีกว่า  ก่อ

กองไฟขึ้นที่นี่  เผากระดูกให้เป็นเถ้า  หลอมทองให้ละลาย„

”อาจต้องใช้วิธีนั้น  แต่เราจะให้ท่านผู้ว่าเป็นคนตัดสินใจ„

พ่อท�าท่าเหมือนพร้อมจะโต้แย้งกับชายชาวฝร่ังเศส  แต่แล้วก็จับได้ว่า

บิลลีป้วนเป้ียนอยู่ใกล้ ๆ   เขาหันมา ยกมือขึ้นโบกไล่บิลลีไปห่าง ๆ  แล้วอ้าปาก

จะพูด

ถ้อยค�าเหล่านั้นไม่ได้ผ่านออกมาจากปาก

ก่อนท่ีพ่อจะทันได้พูด  เลือดก็พุ่งกระฉูดจากคอเสียก่อน  เขาทรุดลง

คุกเข่า  กุมคอแน่น  หัวลูกธนูดอกหน่ึงโผล่จากใต้ขากรรไกร  เลือดไหลรินระหว่าง

นิ้วมือ  ผุดเป็นฟองจากริมฝีปาก

บลิลวีิง่เขา้ไปหาพอ่ ถอยจากวัยแตกเนือ้หนุม่กลบัไปเปน็เดก็ในชัว่อดึใจ

แห่งความโหดร้าย  ”พ่อ!„
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เด็กชายตกตะลึงจนไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้น  โลกหดแคบเหลือเพียงพ่อแต่

ผู้เดียว  พ่อมองตอบเขา  สีหน้าเจ็บปวดและเศร้าเสียใจ  แล้วร่างพ่อก็กระตุก

ครั้งแล้วครั้งเล่า  ก่อนล้มคะม�าคว�่าหน้า  ขนนกกระจายเต็มแผ่นหลัง  ข้างหลัง

ร่างพ่อ  บิลลีเห็นอาคุกเข่า  ศีรษะตกห้อย  หอกเล่มหนึ่งเสียบจากหลังทะลุอก 

ปลายหอกปักคาอยู่ที่พื้น ด้ามค�้าร่างอาไว้ไม่ให้ล้ม

กว่าบิลลีจะเข้าใจว่าตนเห็นอะไรและเกิดอะไรขึ้น  เขาก็รู้สึกถึงแรงปะทะ

ขา้งล�าตัว -- ไมใ่ชจ่ากลกูธนหูรือหอก แต่เปน็แขนขา้งหนึง่  เขาลม้ลงบนพืน้แลว้

กลิ้ง  แรงปะทะยังกระชากโลกทั้งใบกลับคืนมาสู่ส�านึกเต็มที่

เสยีงตะโกนดงัเตม็ห ู เสยีงมา้ร้อง  เงามดืวูบไหวทา่มกลางแสงคบขณะ

คนจ�านวนหนึ่งต่อสู้และปลุกปล�้ากัน  เสียงลูกธนูแล่นหวีดหวิวผ่านอากาศรอบ

ตัว พร้อมเสียงโห่ร้องป่าเถื่อน

อินเดียนแดงบุกโจมตี

บิลลีดิ้น  แต่ถูกตรึงอยู่ใต้ร่างชายชาวฝร่ังเศส  ฟอร์เตสกูขู่ฟ่อข้างหู

เขา  ”นอนนิ่ง ๆ  ไอ้หนู„

ชายชาวฝร่ังเศสกลิง้ตวัลงจากร่างเดก็ชายแลว้โผนลกุขึน้ยนื  เมือ่คนเถือ่น

กึ่งเปลือยทาหน้าสีแดงน่ากลัวทะยานเข้ามาพร้อมเง้ือขวานขึ้นสูง  ฟอร์เตสกู

ป้องกันตัวด้วยอาวุธท่ีถึงจะไร้ประสิทธิภาพแต่ก็เป็นอาวุธอย่างเดียวที่มี -- คือ

ไม้เท้า

ขณะด้ามยาวของไม้โอ๊กสลักลายวาดชี้ไปยังผู้จู่โจม มันแยกตัวออกใกล้

ด้ามจับ  ปลอกไม้กระเด็นหวือจากปลายไม้เท้า  เผยดาบที่ซ่อนอยู่ในใจกลาง 

ปลอกดาบวา่งเปลา่กระเดน็ปะทะหนา้ผากเจ้าคนเถือ่น  เป็นเหตุใหก้ารจู่โจมของ

มันสะดุดลง  ฟอร์เตสกูฉวยโอกาสเป็นต่อถลันออกไป  เสือกดาบแทงทะลุอก

คู่ต่อสู้

เสียงแผดร้องดังจากล�าคอ ฟอร์เตสกูหมุนตามแรงเหวี่ยงของฝ่ายจู่โจม 

สะบัดร่างเจ้าคนเถื่อนทิ้งบนพื้นข้างตัวบิลลี
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ชายชาวฝรั่งเศสกระชากดาบกลับ  ”มาหาฉันนี่  เจ้าหนู!„

บิลลีท�าตามค�าสั่ง  สมองเขายอมให้ท�าได้เพียงแค่นั้น  เขาไม่มีเวลาคิด 

เด็กชายกระเสือกกระสนลุกขึ้นยืน  แต่มือหนึ่งคว้าแขนเขา  เจ้าคนเถื่อนเลือด

ท่วมพยายามรั้งเขาไว้  แต่บิลลีกระชากแขนหลุด

เจ้าอนิเดยีนแดงลม้หงายหลงั  บนแขนเสือ้ตรงทีม่นัจบัยงัมรีอยมอืละเลง

เปรอะ  บิลลีตระหนักวูบขึ้นมา มันไม่ใช่เลือด

มันคือสี

เด็กชายก้มมองเจ้าคนเถื่อนใกล้ตาย  ฝ่ามือข้างท่ีจับเขาขาวราวกับดอก

ลิลลี  แต่ยังเห็นสีบางส่วนติดตามร่องบนฝ่ามือ

นิ้วมือขยุ้มลงบนคอเสื้อ ฉุดให้เขาลุกขึ้นยืน

บลิลหัีนไปทางฟอร์เตสกซ่ึูงยงัไมล่ะมอืจากเขา  ”พวกนัน้...พวกนัน้ไมใ่ช่

อินเดียนแดง„  เด็กชายสะอื้น พยายามท�าความเข้าใจ

”ฉันรู้„  ฟอร์เตสกูตอบ  ไม่มีความหวั่นกลัวเลยสักนิด

ความวุ่นวายโกลาหลยังปรากฏรอบตัว  คบเพลิงสองอันสุดท้ายดับมืด

ไปแล้ว  เสียงร้องโหยหวน  เสียงสวดมนต์  และเสียงวอนขอความเมตตาก้อง

สะท้อนทั่วบริเวณ

ฟอร์เตสกลูากบลิลตัีดขา้มคา่ยพกั ยอบตัวต�า่ตลอดเวลา และหยดุแคพ่อ

รวบแผ่นหนังหลุดลุ่ยยัดใส่มือบิลลี  ทั้งสองมาถึงม้าตัวเดียวท่ีซ่อนลึกอยู่ในป่า 

ลา่มไวก้บัต้นไม ้ผกูอานเรียบร้อย ราวกบัใครบางคนคาดไวแ้ลว้วา่จะมกีารโจมต ี

ม้าตัวนั้นกระทืบเท้า  สะบัดหัว ตื่นตระหนกกับเสียงร้องและกลิ่นเลือด

ชายชาวฝรั่งเศสชี้นิ้ว  ”ขึ้นไป  เตรียมตัวเหาะ„

ขณะบิลลสีอดบูต๊ขา้งหนึง่เขา้โกลน ชายชาวฝร่ังเศสกห็ายตัวกลบัสูเ่งามดื 

เมื่อไม่มีทางเลือกอ่ืน บิลลีจึงปีนขึ้นไปบนอาน  ดูเหมือนน�้าหนักตัวเขาจะท�าให้

มา้สงบลง  เขาโอบแขนรอบคอชุม่เหง่ือของเจ้ามา้ แต่หวัใจเดก็ชายยงัคงเตน้ตบุ

อยูใ่นคอ  เลอืดฉดีพลา่นในหู  เขาอยากยกมอืขึน้ปิดห ูสกดักัน้เสยีงร้องตะเบง็
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เหล่านั้น  แต่เขากลับเงี่ยหูฟังว่ามีคนเถื่อนเข้ามาใกล้บ้างหรือเปล่า

ไม่สิ  ไม่ใช่คนเถื่อน  เด็กชายเตือนตัวเอง

เสียงกิ่งไม้หักเป๊าะข้างหลัง  บิลลีเอี้ยวตัวไปเห็นเค้าร่างหนึ่งกะเผลก

เขา้มา  จากเสือ้แจก็เกตคลมุไหลแ่ละประกายวาววับของดาบ  เดก็ชายมองออก

ว่าเขาคือชายชาวฝรั่งเศส  บิลลีอยากกระโดดลงจากม้า  เข้าไปเกาะผู้ชายคนนั้น

แน่น ๆ   บังคับให้เขาอธิบายเหตุผลของเหตุนองเลือดและการตบตาครั้งนี้

ฟอร์เตสกูกะโผลกกะเผลกเข้ามาหาเด็กชาย  ด้ามลูกธนูหักปักคาอยู่ที่

ต้นขาเหนือหัวเข่า  พอเดินมาถึงข้างตัว  เขาเสือกวัตถุขนาดใหญ่สองชิ้นส่งให้

”เอานี่ไป  ห่อเก็บไว้ในแผ่นหนัง„

บิลลีรับสัมภาระนั้นมา  เขาตกใจสุดขีดเมื่อเห็นว่ามันคือยอดกะโหลก

ของสัตว์ร่างยักษ์  แบ่งเป็นสองซีก  ด้านหนึ่งเป็นกระดูก  อีกด้านเป็นทองค�า 

ฟอร์เตสกูคงขโมยมาจากกะโหลกใหญ่เป็นแน่

แต่เพื่ออะไรกันเล่า

ในเมือ่ไมม่เีวลาหาค�าตอบ  เดก็ชายจึงเอากระดกูฉาบทองท้ังสองชิน้หอ่ไว้

ในหนังควายบนตัก

”ไปได้แล้ว„  ฟอร์เตสกูบอก

บิลลีจับสายบังเหียน แต่ลังเล  ”แล้วท่านล่ะ„

ฟอร์เตสกวูางมอืทาบหวัเขา่บลิล ี เหมอืนจะสมัผสัไดถ้งึความกลวัสดุชวีติ

ของเดก็ชาย  จึงพยายามปลอบใจเขา  ชายชาวฝร่ังเศสพดูเสยีงหนกัแนน่  รัวเร็ว  

”ถึงไม่มีฉัน  เธอกับม้าของเธอก็แบกภาระหนักพออยู่แล้ว  เธอต้องเหาะไปเร็ว

ที่สุดเท่าที่ท�าได้  เอาของนั่นไปไว้ในที่ที่มันจะปลอดภัย„

”ที่ไหนหรือ„  บิลลีถาม ก�าบังเหียนแน่น

”เอาไปให้ผู้ว่าการคนใหม่ของรัฐเวอร์จิเนีย„  ชายชาวฝร่ังเศสก้าวห่างไป  

”เอาไปให้ทอมัส  เจฟเฟอร์สัน„


