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แจ็ก แมกคินลีย์ และผองเพื่อนกลับม�อีกคร้ังกับก�รต�มล่�ห�โลคิวลัส 

แหล่งพลังของอ�รยธรรมแอตแลนติสที่ล่มสล�ย เพื่อรักษ�ชีวิตตนเองไม่ให้จบ 

สิน้ลงกอ่นวยัอันควร  แตเ่มือ่เพือ่นผู้เปรียบเสมอืนพีน่อ้งคนหนึง่ห�ยไป พวกเข�

จะเดินหน้�ต่อได้อย่�งไร

คร้ังนี้ภ�รกิจของแจ็ก เอลี และแคสส์ไม่ใช่แค่ต�มห�โลคิวลัส แต่คือก�ร

ต�มห�เพื่อนอย่�งม�ร์โกด้วย  แม้หล�ยคนจะคิดว่�ก�รที่ม�ร์โกห�ยไปพร้อมกับ

โลคิวลัสนั้นบ่งบอกว่�เข�ทรยศหักหลัง แต่พวกเด็กๆ ก็ยังไม่อย�กปักใจเชื่อ  

พวกเข�ออกต�มรอยม�ร์โกไปสู่ดินแดนห่�งไกลจนได้รู้ว่�ที่เพื่อนห�ยไปนั้นอ�จ 

มีส�เหตุบ�งอย่�ง เช่น โลคิวลัสชิ้นที่สอง

จ�กเทวรูปโคลอสซัสแห่งเก�ะโรดส์ คร้ังนี้ก�รผจญภัยพ�พวกเข�ไปถึง 

ริมฝ่ังแม่น้ำ�ในอิรักและอ�จจะไกลย่ิงกว่�นั้น ย้อนอดีตไปไกลแสนไกลสู่สวนลอย

แห่งบ�บิลอน สถ�นที่สุดอัศจรรย์ซ่ึงมีแต่ผู้ถูกเลือกเท่�นั้นที่เข้�ถึงได้  โลคิวลัส 

ชิ้นที่สองจะอยู่ที่นั่นจริงหรือเปล่� ก�รเดินท�งคร้ังนี้จะต้องแลกด้วยอะไรบ้�ง  

ขอเชิญร่วมผจญภัยไขปริศน�แห่งเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบร�ณไปด้วยกัน

กับแจ็กและเพื่อนๆ ได้แล้วใน Seven Wonders เล่ม 2 หลงมิติบาบิลอน

นานมีบุ๊คส์



สัตว์ประหลาดสู้รบ



แด่เพื่อนๆ ผู้ยอดเยี่ยมของผมที่ร้านหนังสือในมาเลเซียกับฟิลิปปินส์

และนักอ่านผู้เยี่ยมยอดซึ่งเป็นลูกค้าของพวกเขา

ในอีกซีกโลกหนึ่ง





บ ท ที่  1

คำวามตาย จบเห่

หลงักลบัจ�กกรีซไดส้�มวนั ตวัผมกไ็มม่กีล่ินเหมือนน้ำ�ล�ยกริฟฟนิแลว้ 
แต่ยังมีรอยฟกช้ำ�ดำ�เขียวจ�กรูปปั้นสัมฤทธิ์อ�รมณ์บูด ผิวลอกเพร�ะ
ถูกแดดเผ�จ�กก�รเดินท�งไปรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบนลูกบอลเห�ะได้ และมี

ระเบิดเวล�ในตัวผม

ตอนนี้ผมนั่งรถจี๊ปพุ่งทะย�นไปในป่� อยู่ติดกับยักษ์หนักส�มร้อยปอนด์

ผู้สำ�ร�ญใจม�กกับก�รขับรถพุ่งลงหลุม

“ต�มองถนนสิ ทอร์ควิน!”  ผมตะโกนขณะหัวกระแทกเพด�น

“ต�บนหน้� ไม่ใช่บนถนน”  ทอร์ควินตอบ

เอลี แบล็กกับแคสส์ วิลเลียมส์ร้องอย่�งเจ็บปวดอยู่บนเบ�ะหลัง แต่เร�

ทุกคนรู้ว่�ต้องทนต่อไป  เวล�เหลือน้อยแล้ว

เร�ต้องห�ตัวม�ร์โกให้เจอ

อ๋อ เร่ืองระเบดิเวล�นัน่ มนัไมใ่ชร่ะเบดิท�งก�ยภ�พจริงๆ หรอก  ผมมยีีน

ตวัหนึง่ทีโ่ดยพืน้ฐ�นแลว้มันจะจบชวีติคนคนหนึง่ลงตอนอ�ยุสบิสีป่ ี ยีนนีช้ือ่จเีจด็
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ดับเบิลยู และเร�ทุกคนมีมัน  ไม่ใช่เฉพ�ะผม แต่เอลี แคสส์ และม�ร์โก แรมเซย์

กมี็ดว้ย  โชคดทีีม่ที�งรักษ� โชคไมด่ทีีต่อ้งใชส้ว่นประกอบเจด็อย่�งทีแ่ทบไมม่ที�ง

ห�เจอ และม�ร์โกก็บินหนีไปกับส่วนประกอบแรกแล้ว

นั่นคือส�เหตุที่เร�ม�ติดอยู่บนรถจี๊ปเหงื่อท่วมในภ�รกิจช่วยชีวิตบ้�บอนี่

“แคต่อ้งนัง่รถนีก่แ็ย่พออยู่แลว้ อย่�ลอกหนงับนหน�้เธอส ิแจก็!”  เอลพีดู

ม�จ�กเบ�ะหลัง  “น่�ขยะแขยง!”  เธอปัดปอยผมสีชมพูให้พ้นหน้�ผ�ก  ผมไม่รู้

ว่�เธอย้อมสีผมที่ไหนบนเก�ะบ้�ๆ นี่ แต่ผมจะถ�มเธอภ�ยในสองส�มวันนี้ละ 

แคสส์นั่งติดกับเธอ หลับต� หัวพิงพนักที่นั่ง  ปกติเส้นผมของเข�หยิกเป็นลอน

สีน้ำ�ต�ล แต่วันนี้กลับดูเหมือนเส้นสป�เกตตีหมึกดำ� ย�วรุงรังและสีเข้มขึ้น

แคสส์มีช่วงเวล�เลวร้�ยกับกริฟฟินม�กกว่�ที่พวกเร�ทุกคนเจอ

ผมจ้องเศษผิวหนังระหว่�งนิ้วมือ ไม่รู้ตัวเลยว่�กำ�ลังแกะอยู่  “ขอโทษที”

“ใส่กรอบสิ”  ทอร์ควินพูดอย่�งเหม่อลอย

ส�ยต�เข�จับจ้องอยู่ตรงแผงหน้�ปัดอุปกรณ์จีพีเอสซ่ึงแสดงแผนท่ีมห�สมุทร

แอตแลนติก  ข้�งบนสุดมีคำ�ว่� แกะรอยแรมเซย์  ข้�งใต้นั้นไม่มีสัญญ�ณใดๆ 

เงียบสนิท  เร�ทุกคนต่�งถูกผ่�ตัดฝังเคร่ืองติดต�มไว้ในตัว แต่เคร่ืองของม�ร์โก

พังไปแล้ว

“เดี๋ยวนะ  เอ�เศษผิวหนังโดนแดดเผา ใส่กรอบน่ะเหรอ”  เอลีถ�ม

“สะสม  ทำ�ภ�พปะตดิ”  ห�กไม่รู้จกัทอร์ควนิม�กอ่น ผมคงคดิว�่เข�เข้�ใจ

คำ�ถ�มของเอลีผิด  เร�สี่คนเป็นเด็กนอกคอก แต่ทอร์ควินเป็นประเภทหนึ่งเดียว

ในโลก  เข�สงูร�วเจด็ฟตุคร่ึงเม่ือไมส่วมรองเท�้  เข�เท�้เปล�่เสมอ (บอกต�มตรง 

ไม่มีรองเท้�ไหนท่ีเท้�มหึม�สองข้�งน่ันจะใส่เข้�ไปได้หรอก)  เข�ข�ดทักษะด�้นก�ร

สนทน� ซึ่งชดเชยด้วยคว�มพิลึกพิลั่น  “จะเอ�ของฉันให้  เตือนด้วย”

เอลีหน้�ซีดเผือดไปจริงๆ  “เตือนฉันด้วยว่�อย่�เตือนเธอ”

“ฉันอย�กโดนแค่แดดเผ�บ้�ง”  แคสส์ครวญคร�ง

“คร�วนี้เธอไม่ต้องม�กับเร�ก็ได้ รู้ไหม”  เอลีพูด

แคสสน์ิว่หน�้ทัง้ทียั่งหลบัต�อยู่  “ฉนัเหนือ่ยนดิหนอ่ยนะ่ แตฉ่นัเข้�รับก�ร
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รักษ�แล้วและมันได้ผล  เร�ต้องต�มห�ม�ร์โกให้เจอ  เร�เป็นครอบครัว”

เอลีกบัผมเหลือบมองกนั  แคสสถ์กูกริฟฟนิจบับนิข้�มมห�สมุทร จ�กนัน้

มันก็เตรียมเข�เป็นอ�ห�รกล�งวัน  อีกอย่�ง เข�กำ�ลังฟ้ืนตัวหลังได้รับส่ิงท่ีเรียกว่� 

ก�รรักษ� ซึ่งนั่น ไม่ง่�ยเลย

เร�ทกุคนล้วนไดรั้บก�รรักษ�ทีจ่ำ�เปน็เพือ่ให้มชีวีติรอด  ก�รรักษ�ยืดชวีติ

เร�ไดช้ัว่คร�ว เร�จะไดอ้อกไปปฏบิตัภิ�รกจิบ�้ๆ นีเ่พือ่คน้ห�ก�รรักษ�อย่�งถ�วร 

แท้จริงแลว้หน้�ทีอั่นดบัหนึง่ของสถ�บนัค�ร�ยคอืชว่ยเร�จดัก�รกบัผลกระทบของ

จีเจ็ดดับเบิลยู

ผมไม่ได้จะโม้หรือว่�อะไรนะ แต่ก�รมีจีเจ็ดดับเบิลยูหม�ยคว�มว่�คุณสืบ 

ส�ยเลือดม�จ�กร�ชวงศข์องอ�ณ�จกัรโบร�ณแห่งแอตแลนตสิ ซ่ึงอ�จเปน็สิง่ทีเ่จง๋

ที่สุดเกี่ยวกับตัวผม หรือที่รู้จักกันในชื่อ แจ็ก แมกคินลีย์ คนธรรมด�อย่�งไม่น่�

เชื่อและไร้พรสวรรค์จนน่�ตะลึง  ด้�นดีของจีเจ็ดดับเบิลยูคือดึงสิ่งที่คุณถนัดอยู่

แล้ว อย่�งกีฬ�ในกรณีของม�ร์โก เซียนคอมพิวเตอร์ในกรณีของเอลี และคว�ม

ทรงจำ�แบบภ�พถ่�ยของแคสส์ ม�เปลี่ยนคุณสมบัติเหล่�นั้นให้เป็นพลังสุดยอด

ส่วนด้�นลบคือก�รรักษ�มันต้องใช้โลคิวลัสทั้งเจ็ดของแอตแลนติส ซ่ึงถูก

ขโมยไปซ่อนไว้ต�มสิ่งมหัศจรรย์ทั้งเจ็ดแห่งของโลกยุคโบร�ณเม่ือหล�ยศตวรรษ

ก่อน

และห�กนั่นยังย�กไม่พอละก็ สิ่งมหัศจรรย์หกอย่�งไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้ว

สว่นโลควิลสักเ็ปน็คำ�ภ�ษ�แอตแลนตสิเก๋ๆ  ทีใ่ชเ้รียก “ลูกทรงกลมทีม่พีลัง

วิเศษ”  และเร�ห�เจอหนึ่งชิ้นแล้ว  เร่ืองร�วของโลคิวลัสเกี่ยวข้องกับช่องว่�งใน

เวล�และพืน้ที ่(ซ่ึงผมกอ่ข้ึนโดยบงัเอิญ) กริฟฟนิตวัหนึง่ (สตัวค์ร่ึงเหย่ียวคร่ึงสงิโต

น่�ขยะแขยงที่ผ่�นช่องนั่นออกม�) ก�รเดินท�งไปเก�ะโรดส์ (ที่ซ่ึงเจ้�กริฟฟิน 

พย�ย�มกินแคสส์เป็นอ�ห�รกล�งวัน) นักบวชเพี้ยนกลุ่มหนึ่ง (ช�วกรีก) และ

โคลอสซัสแห่งโรดส ์(ซ่ึงมชีวีติข้ึนม�และพย�ย�มฆ�่พวกเร�)  ยังมเีร่ืองอ่ืนอีก แต่

ทั้งหมดที่คุณต้องรู้ก็คือผมเป็นคนทำ�ให้เจ้�กริฟฟินนั่นหลุดออกม� โดยพื้นฐ�น

แล้วเรื่องทั้งหมดจึงเป็นคว�มผิดของผมนั่นเอง
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“เฮ้”  เอลีพูดพล�งหรี่ต�มองผม

ผมหันไปอีกท�ง  “เฮ้อะไร”

“ฉันรู้ว่�เธอคิดอะไรอยู่ แจ็ก”  เอลีพูด  “หยุดคิดได้แล้ว  เธอไม่ต้องรับผิดชอบ

สิ่งที่เกิดขึ้นกับแคสส์”

บอกต�มตรงนะ ผมคิดว่�แม่ส�วนี่อ่�นคว�มคิดคนเป็นง�นอดิเรก

“ทอร์ควินรับผิดชอบ!”  ทอร์ควินคำ�ร�ม  เข�ทุบพวงม�ลัยจนรถทั้งคัน

กระเดง้กระดอนข้ึนไปในอ�ก�ศเหมอืนตวัวลัล�บข้ึีนสนมิน้ำ�มันร่ัว  “ถกูจบั  ปล่อย

เธอไว้ลำ�พัง  ช่วยแคสส์ไม่ได้  หยุดม�ร์โกไม่ให้บินหนีไปกับโลคิวลัสไม่ได้  อ๊�ก!”

แคสส์ร้องโหยหวนอีกครั้ง  “โอย มั้นฉ�ม”

“เอ่อ ทอร์ควิน”  เอลีพูด  “เบ�ๆ มือกับพวงม�ลัยหน่อยได้ไหม”

“มั้นฉ�มคืออะไร”  ทอร์ควินถ�ม

“ม้�มฉัน”  ผมอธิบ�ย  “คุณต้องผวนคำ�”

โชคดีที่รถจี๊ปไปถึงปล�ยเส้นท�งผ่�นป่�อันคดเคี้ยวแล้วโผล่ออกไปสู่ล�น

จอดเลก็ๆ ล�ดย�งมะตอย  ในทีส่ดุเร�กม็�ถงึจดุหม�ย  เคร่ืองบนิเจต็อำ�พร�งของ

ทห�รที่ยกเครื่องใหม่มันปล�บเปล่งประก�ยอยู่บนยกพื้นเบื้องหน้�เร�

ทอร์ควินเบรกดังเอี๊ยดจนรถจี๊ปหมุนร้อยแปดสิบองศ�  คนสองคนสำ�รวจ

เคร่ืองบินอยู่  คนหนึ่งเป็นช�ยสวมแว่นคร่ึงกรอบมัดผมห�งม้�  อีกคนหนึ่งเป็น

หญงิส�วมีรอยสกั ท�ป�กสดีำ�  เธอดคูล้�ยเวเนสซ� พีเ่ล้ียงคนเก�่ของผมอยู่บ�้ง 

เพียงแต่หน้�ต�ยกว่�  ผมจำ�ได้ร�งๆ ว่�เคยเจอสองคนนี้ที่ห้องของกินได้

“เฟิลดิด”  แคสส์พูดเสียงอ้อแอ้  “น�ว�เนอร์...”

ส�วคนนั้นดูแตกตื่น  “เข�สูญเสียคว�มส�ม�รถในก�รพูดเหรอ”

“เปล่� เข�แค่พูดภ�ษ�โปรดของเข�น่ะ”  เอลีตอบ  “คำ�ผวน ทำ�ให้เร�รู้ว่�

เข�รู้สึกดีขึ้นแล้ว”

“สองคนนี้...”  แคสส์พึมพำ�  “นั่นชื่อของพวกเข�”

ผมพูดคำ�เหล่�น้ันซ้ำ�ในหัว จ�กน้ันก็ผวนคำ�ในใจ  “ฉันว่�เข�หม�ยถึงฟิดเดิล

กับเนอร์ว�น�”
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“อ๋อ”  ฟดิเดลิย้ิมปดิป�กมองเร�  “ฉนักำ�ลงัเร่งให้ส�วนอ้ยนีใ่ชก้�รได ้ เธอ

ชื่อสลิปปี เป็นคว�มภ�คภูมิใจและคว�มสุขของฉันเลยละ  เธอไปได้ถึงมัคส�ม

ถ้�น�ยสั่ง”

เนอร์ว�น�รัวนิ้วที่ไว้เล็บย�วท�สีดำ�บนตัวเคร่ืองบินเจ็ต  “พ�หนะที่ทล�ย

กำ�แพงเสียงสมควรได้รับระบบเสียงที่ดีเยี่ยม  ฉันลงเอ็มพีส�มไว้เพียบ”

ฟิดเดิลดึงมือเธอออก  “ขอร้องละ  นี่เพิ่งท�สีใหม่นะ”

“ขอโทษที ปีกัสโซ”  เธอตอบ  “นั่นละ มีพวกดนตรีสลัชเชอร์ร็อก อีโม 

เทคโน เดทเมทัล  เฮ้ ไหนๆ พวกเธอก็จะได้กลับไปอเมริก�แล้ว จะเปิดเพลงที่

ทำ�ให้เธอนึกถึงบ้�นก็ได้นะ”

กลับไป

ผมพย�ย�มหยุดสั่น  คนที่บ้�นคงกำ�ลังต�มห�เร�ตลอดย่ีสิบส่ีชั่วโมง 

ท้ังครอบครัว ตำ�รวจ รัฐบ�ล  บ้�นหม�ยถึงก�รตรวจห� ถูกจับตัวใหม่ ไม่ได้กลับม�

ที่เก�ะอีก ไม่ได้รับก�รรักษ� ไม่มีเวล�รวบรวมสิ่งเยียวย� คว�มต�ย

แต่ห�กไม่มีโลคิวลัสของม�ร์โก เร�ก็จบเห่

คว�มต�ย จบเห่  นั่นละเรื่องร�วชีวิตของพวกเร�

แต่ในเม่ือไม่มีสัญญ�ณจ�กม�ร์โกแล้วพวกเร�จะทำ�อะไรได้อีก  ก�รไป

ค้นห�ที่บ้�นเข�ดูจะเป็นก�รค�ดเด�ที่ดีที่สุด

ทอร์ควินเรอออกม�จนพื้นสะเทือนขณะก้�วลงจ�กรถจี๊ป

“สี่จุดห้�ริกเตอร์”  เนอร์ว�น�พูด  “น่�ประทับใจ”

“พวกเธอแน่ใจหรือว่�จะทำ�แบบนี้”  ฟิดเดิลถ�ม

“จำ�เป็น”  ทอร์ควินพูด  “คำ�สั่งจ�กศ�สตร�จ�รย์เบก�ด”

“ถ...ถ�มอย่�งนั้นทำ�ไมครับ”  แคสส์พูดกับฟิดเดิล

เข�ยักไหล่  “พวกเธอแต่ละคนมีเครื่องติดต�มฝังอยู่ใช่ไหม”

แคสส์มองเข�อย่�งระแวดระวัง  “ใช่ แต่ของม�ร์โกพังแล้ว”

“ฉันช่วยออกแบบเคร่ืองติดต�มนั่น”  ฟิดเดิลพูด  “เป็นรุ่นใหม่ล่�สุด ไม่มี

ท�งพงั  พวกเธอว�่ไม่พลึิกไปหนอ่ยหรือทีเ่คร่ืองของเข�หยุดทำ�ง�นหลังจ�กทีเ่ข�
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ห�ยไปพอดี ช่�งบังเอิญเหลือเกิน”

“คุณหม�ยคว�มว่�ไง”  ผมถ�ม

เอลีก้�วเข้�ไปห�เข�  “ไม่มีอะไรที่ไม่มีท�งพังหรอกค่ะ  พวกคุณออกแบบ

เครื่องที่มีข้อบกพร่อง”

“พิสูจน์สิ”  ฟิดเดิลพูด

“คุณรู้ไหมว่�สัญญ�ณติดต�มตัวมีจุดอ่อนในก�รต�มรอยรังสีของธ�ตุส่ีธ�ตุ” 

เอลีถ�ม

ฟิดเดิลเย�ะเย้ย  “อย่�งเช่นอะไร”

“อิริเดียมอย่�งหนึ่งละ”  เอลีพูด  “ทำ�ให้ก�รส่งสัญญ�ณดับสนิท”

“แล้วไง”  ฟิดเดิลพูด  “เธอรู้หรือเปล่�ว่�อิริเดียมห�ย�กขน�ดไหน”

“ฉันยังบอกข้อบกพร่องอ่ืนๆ ได้อีก”  เอลีพูด  “ยอมรับม�เถอะว่�คุณ

ทำ�พล�ด”

เนอร์ว�น�ชูกำ�ปั้นซีดๆ ขึ้นไปในอ�ก�ศ  “ลุยเลยส�วน้อย”

ฟิดเดิลปัดก้อนดินออกจ�กบันได  “เที่ยวโอไฮโอให้สนุกนะ”  เข�พูด  “แต่

อย่�หวังว่�ฉันจะไปง�นศพเธอก็แล้วกัน”



“ฉันเผาหมาของเธอแล้วถูพื้นด้วยผ้าข้ีร้ิวที่ทำาจากความทรงจำาของ
ทุกสิ่งที่ฉันทำากับเธอออออ...!”

เสียงเพลงจ�กอัลบัมรวมเพลงของเนอร์ว�น�แผดดังจ�กลำ�โพง ริมฝีป�ก

ของทอร์ควินเหยเกเป็นรูปเกือกม้�กลับหัว  “ไม่เอ�ดนตรี  หนวกหู”

ท่ีจริงแล้วผมชอบเพลงน้ี  ผมละคำ�บ�งคำ�ในท่อนท่ียกม�ข้�งบน แต่ก็น่ันละ 

มนัตลกแบบกวนๆ ด ี ทว่งทำ�นองทำ�ให้ผมเลิกคดิถงึข้อเทจ็จริงทีว่�่ผมอยู่สงูม�ก

เหนือมห�สมุทรแอตแลนติก คว�มเร็วของเคร่ืองบินดันตัวผมติดท่ีน่ัง และกระเพ�ะ

ผมกำ�ลังจะระเบิดออกท�งป�ก

ผมมองเอลี  ผิวของเธอแบนติดอยู่เหนือโหนกแก้มร�วกับถูกนิ้วบีบ  ผม

อดหัวเร�ะไม่ได้

ดวงต�เอลีฉ�ยแววตระหนก  “ตลกอะไรนักหน�หรือ”

“เธอดูเหมือนอ�ยุเก้�สิบห้�เลย”  ผมตอบ

“เธอฟังดูเหมือนเด็กห้�ขวบ”  เอลีพูด  “เสร็จเร่ืองนี้แล้วเตือนฉันให้สอน

บ ท ที่  2

“ข้อผิดพลาด”



14

เธอเรื่องทักษะก�รเข้�สังคมด้วยนะ”

ผมหันไปท�งอ่ืน คว�มบอ้งตืน้โถมเข้�ใส ่ บ�งทนีัน่อ�จเปน็พรสวรรคจ์เีจด็

ดับเบิลยูอันย่ิงใหญ่ของผม คว�มส�ม�รถเหนือมนุษย์ในก�รพูดสิ่งที่ผิดได้เสมอ 

โดยเฉพ�ะเวล�อยู่ใกล้เอลี  บ�งทีอ�จเป็นเพร�ะเธอม่ันใจเหลือเกิน  บ�งทีอ�จ

เป็นเพร�ะผมเป็นผู้ถูกเลือกคนเดียวที่ไม่มีเหตุผลควรถูกเลือก

แจ็ก “ข้อผิดพล�ด” แมกคินลีย์

สู้สิ เพื่อน  ผมหันไปท�งหน้�ต่�งที่หมู่อ�ค�รเคลื่อนผ่�นไปอย่�งรวดเร็ว

เบื้องล่�งเร�  ช่�งน่�ตกตะลึงที่เห็นแมนแฮตตันผ่�นไปเร็วขน�ดนี้  น�ทีต่อม�

ภ�พนั้นก็แทนด้วยไร่น�รูปต�ร�งหม�กรุกในที่ที่ต้องเป็นเพนซิลเวเนียแน่ๆ 

ผมหลับต�ขณะเร�ดิ่งลงสู่หมู่เมฆหน� พย�ย�มคิดในแง่บวก  เร�จะห�

ม�ร์โกพบ  เข�จะขอบคุณที่เร�ม� ขอโทษเร� และกระโดดขึ้นเครื่องบิน

ใช่แล้ว  และโลกก็จะเริ่มหมุนไปในอีกทิศท�งหนึ่ง

ม�ร์โกหัวดื้อ  เข�ยังเชื่อสนิทด้วยว่�เข� ก. ถูกเสมอ และ ข. เป็นอมตะ 

อีกอย่�ง ถ้�เข�อยู่ที่บ้�น เล่�เรื่องที่พวกเร�ถูกลักพ�ตัว ก็จะมีพวกป�ป�รัซซี่กับ

นักข่�วทีวีรออยู่ที่สน�มบิน  กล่องนมติดรูปพวกเร�ว�งหร�อยู่ในซูเปอร์ม�ร์เกต

ทุกแห่ง  โปสเตอรป์ระกาศจับติดอยู่ต�มสำ�นักง�นไปรษณีย์

เร�จะช่วยเข�ได้ยังไงกัน  ทอร์ควินควรจะปกป้องเร�ห�กเกิดเหตุฉุกเฉิน 

แต่นั่นไม่ได้ช่วยให้ผมมั่นใจเลย

เหตุก�รณ์ต่�งๆ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่�นม�วิ่งพล่�นอยู่ในหัว  ม�ร์โกตกลงไปใน

ปล่องภูเข�ไฟขณะสู้กับสัตว์ร้�ยโบร�ณ  พวกเร�ค้นห�และพบว่�เข�ยังมีชีวิตอยู่

ร�วป�ฏิห�ริย์ท่�มกล�งละอองน้ำ�ตกเยียวย�  ซอกหลืบโบร�ณที่มีหลุมคร่ึง

ทรงกลมเจ็ดหลุมเปล่งแสงอยู่ในคว�มมืด  เฮปต�คิกลอส

ถ้�เพียงแต่ผมไม่สนใจมัน ถ้�เพียงแต่ผมไม่ดึงด�บหักเล่มนั้นออกม�จ�ก

ใจกล�ง กริฟฟินก็จะไม่หนีออกม� เร�ก็จะไม่ต้องรีบออกต�มห�มันทั้งที่ยังไม่ได้

รับก�รฝึกฝนอย่�งเพียงพอ และม�ร์โกก็คงจะไม่มีโอก�สหลบหนี

“เธอทำ�อีกแล้วนะ”  เอลีพูด
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ผมกลับม�ตั้งสติอีกครั้ง  “ทำ�อะไร”

“โทษตัวเองเรื่องกริฟฟิน”  เอลีตอบ  “ฉันดูออก”

“มนัทบัศ�สตร�จ�รย์เบก�ด”  ผมพดู  “มนัพ�แคสสข้์�มมห�สมทุรไปและ

เกือบฆ่�เข�”

“กริฟฟินถูกเพ�ะพันธุ์ม�เพื่อปกป้องโลคิวลัส”  เอลีเตือนผม  “ตัวนี้นำ�เร�

ไปที่โคลอสซัสแห่งโรดส์  เธอ ทำ�ให้มันเกิดข้ึนนะ แจ็ก!  เร�จะนำ�โลคิวลัสกลับม� 

ม�ร์โกจะฟงัเร�”  เอลยัีกไหล ่ “จ�กนัน้บ�งทเีธอกอ็�จปลอ่ยกริฟฟนิอีกหกตวัออก

ม�  พวกมันจะนำ�เร�ไปห�โลควิลัสชิน้อ่ืนๆ  ฉนัจะชว่ยเคไอพฒัน�...ไม่รู้ส ิเคร่ือง

ขับไล่ละมั้ง ไว้ใช้ปกป้องพวกเร�”

“เครื่องขับไล่กริฟฟินหรือ”  แคสส์พูด

เอลียักไหล่  “เร�มเีคร่ืองขับไลแ่มลง เคร่ืองขับไลฉ่ล�ม งัน้ทำ�ไมจะมีเคร่ือง

ขับไล่กริฟฟินไม่ได้ล่ะ  ฉันจะศึกษ�มันและปะติดปะต่อสูตรขึ้นม�”

ชา่งบดักรี  เบก�ดเรียกเอลวี�่อย่�งนัน้  เร�ต�่งกมี็ชือ่เลน่  ชา่งบดักรี ชา่ง

ตัดเสื้อ ทหาร ลูกเรือ  เอลีเป็นช่�งบัดกรีที่ซ่อมแซมอะไรก็ได้ ม�ร์โกเป็นทห�ร

เพร�ะคว�มแข็งแกร่งและคว�มกล้�ห�ญ แคสส์เป็นลูกเรือด้วยคว�มส�ม�รถใน

ก�รนำ�ท�งอันน่�ทึ่ง  ส่วนผมน่ะหรือ  เธอเป็นช่างตัดเสื้อเพราะเธอรวมทั้งหมด

เข้าดว้ยกนั เบก�ดบอกอย่�งนัน้  แตต่อนนีผ้มไม่ไดร้วมอะไรไวด้ว้ยกนัเลย เวน้แต่

ก�รมองโลกในแง่ร้�ย

“ตายยยยยยซะ!”
จู่ๆ  เสยีงกรีดร้องของเนอร์ว�น�กท็ำ�ให้เร�ทกุคนหมนุติว้  ทอร์ควนิกระเดง้

ขึ้น หัวโขกเพด�น  “เกิดอะไรขึ้น”  ผมถ�ม

“จบเพลงน่ะ”  เนอร์ว�น�ตอบ  “ฉันชอบท่อนนี้”

“มีเพลงดีๆ ไหม”  ทอร์ควินพูดพล�งเลื่อนห�เพลง  “มีเพลงดิสนีย์ไหม”

แคสสจ์อ้งออกนอกหน�้ต�่ง มองลงไปยังลวดล�ยถนนหนท�งและทีด่นิโลง่  

“เร�เกือบถึงแล้ว  ที่นี่คือยังส์ท�วน์ รัฐโอไฮโอ...คิดว่�นะ”

“เธอคิดว่า หรือ”  เอลีพูด  “ฟังดูไม่เหมือนเธอเลย”
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“ฉัน...ฉันจำ�รูปแบบถนนไม่ได้”  แคสส์พูดพล�งส่ันหัว  “ฉันควรจะรู้สิ  สมอง

ฉันโล่ง  ฉันว่�คงมีอะไรผิดปกติกับ...อะไรก็ต�ม”

“คว�มส�ม�รถของเธอในก�รจดจำ�ถนนทุกส�ยของทุกที่บนโลกน่ะหรือ” 

เอลีโอบไหล่เข�  “เธอประส�ทเสียเรื่องม�ร์โกน่ะ แค่นั้นเอง”

“ใช่...ใช่...”  แคสส์รัวนิ้วบนที่ว�งแขน  “บ�งทีเธอก็ทำ�พล�ดเหมือนกัน 

ใช่ไหม เอลี”

เอลีพยักหน้�  “น�นๆ ที แต่ก็ใช่  ฉันเป็นมนุษย์นี่  เร�ทุกคนเป็นมนุษย์”

“ที่พิลึกก็คือ”  แคสส์พูด  “มีส่วนเดียวเท่�นั้นของม�ร์โกที่ไม่ใช่ มนุษย์ 

เคร่ืองติดต�มนั่น  ของแบบนั้นไม่ได้พังเสียเฉยๆ นอกจ�กเกิดบ�งอย่�งที่ไม่ปกติ

จริงๆ กับตัวพ�หะ”

“อย่�งเช่น...”  ผมถ�ม

ดวงต�ของแคสส์เร่ิมร้ืน  “อย่�งเช่นสิ่งที่เร�ไม่พูดถึง  อย่�งเช่นเคร่ือง

ติดต�มถูกทำ�ล�ย”

“มันอยู่ในร่�งก�ยเข�”  เอลีพูด  “เข�ทำ�ล�ยมันไม่ได้”

“ใช่  นอกจ�กว่�...”  แคสส์พูด

เร�ต่�งเงียบ  เคร่ืองบินเร่ิมลดระดับลง  ไม่มีใครพูดจนจบประโยค แต่เร�

ทุกคนล้วนรู้ถ้อยคำ�นั้น

นอกจากว่ามาร์โกตายแล้ว



บ ท ที่  3

เหตุการณ์ ในำโอไฮโอ

“เฮ!้”  ผมเหวีย่งมอืทัง้สองข้�งไปไวข้้�งหลังขณะแคสสหั์นหลงักลบัแลว้
วิ่งเหย�ะต�มถนนเข้�ม�ห�

“เร�ม�ถึงแล้วหรือ”  ผมถ�มอย่�งไม่สนใจนัก
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แคสส์มองผมอย่�งสงสัย  “น�ยทำ�อะไรอยู่น่ะ”

“ขูด”  ผมตอบ  “บัตรลอตเตอรี่น่ะ  ฉันห�เจอ”

“แล้วน�ยจะข้ึนเงนิไดยั้งไงถ�้เกดิถกูร�งวลั”  เข�ระเบดิหัวเร�ะ  “ม�ส ิ บ�้น

อยู่ข้�งหน้�นี้เอง  เลขที่สี่สิบห้� ถนนวอลนัต  ระเบียงสีเขียว”

ผมไมแ่นใ่จว�่ทำ�ไมถงึไมพ่ดูคว�มจริงกบัแคสส ์ว�่ผมเจอเศษไมไ้หมไ้ฟกบั

กระด�ษห่อหม�กฝร่ังบนพืน้ และตอนนีผ้มกำ�ลังเขียนถงึพอ่  บ�งทอี�จเปน็เพร�ะ

คว�มคิดนี้โง่กว่�ก�รถูกลอตเตอร่ี แต่ผมก็อดไม่ได้  ผมคิดถึงแต่พ่อ  พ่ออยู่ห่�ง

ออกไปแค่รัฐเดียว

ผมยัดกระด�ษใส่กระเป๋�หลัง  เร�วิ่งเหย�ะๆ ไปต�มถนนจนเจอทอร์ควิน

กบัเอลตีรงป�กท�งเข้�ท�งตนัเลก็ๆ กล�งเมืองเลอมูเอล รัฐโอไฮโอ  ทอร์ควนิจอด

รถโตโยต้�โคโรลล่�ที่เช่�ม�ไว้ตรงบริเวณป่�ที่ลับต�ห่�งออกไปหนึ่งช่วงถนนเพื่อ

ไม่ให้ใครเห็น  ผมเข้�ไปรวมกลุ่มกับแคสส์และเอลี เร�ยืนอยู่ท่ีน่ัน จ้องบ้�นหลังน้ัน

ร�วกับเป็นประติม�กรรมน้ำ�แข็งส�มชิ้น

ทอร์ควินเดินตุปัดตุเป๋ไม่แยแสอยู่เบื้องหน้�

“ฉันทำ�ไม่ได้”  เอลีพูด

ผมพยักหน้�  ผมกลัว คิดถึงบ้�น กังวล และเชื่อเก้�พันเปอร์เซ็นต์ว่�เร�

น่�จะปล่อยให้เบก�ดส่งทีมอื่นม�ทำ�ง�นนี้  ใครก็ต�มที่ไม่ใช่เร�

บ้�นหลังนี้มีสน�มเล็กๆ ตกแต่งด้วยอิฐ  ม่�นตรงระเบียงมีรอยข�ดสองที่

ซ่ึงไดรั้บก�รซ่อมแซมอย่�งระมดัระวงั  หน�้ต�่งบ�นเลก็ๆ โผลอ่อกม�จ�กหลังค� 

บวัรดน้ำ�ข้ึนสนมิว�งอยู่บนบนัไดข้ึนไปสูป่ระตหูน�้เก�่ๆ  ทีน่ีไ่มเ่หมอืนบ�้นของผม 

แต่ผมก็ใจเต้นด้วยคว�มคิดถึงบ้�นอยู่ดี

เดก็คนหนึง่แบกเปท้ีใ่สข่องไวแ้นน่เดนิล�กข�ไปยังบ�้นฝ่ังตรงข้�มถนน แม่

ของเข�เปิดประตูมุ้งลวดอยู่  นั่นทำ�ให้ผมหวนนึกถึงคว�มทรงจำ�เกี่ยวกับแม่ก่อน

ที่แม่จะออกเดินท�งแล้วไม่กลับม�อีกเลย  คว�มทรงจำ�เกี่ยวกับพ่อผู้ไปรับผมที่

โรงเรียนน�นหนึ่งปีหลังจ�กแม่ต�ยเพร�ะไม่อย�กให้ผมคล�ดส�ยต�  พ่อกลับ

บ้�นหรือยังนะ
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“ม�!”  ทอร์ควินหันม�ตะโกน  “ไม่มีเวล�ฝันกล�งวัน!”

เข�เดนิอุ้ยอ้�ยไปต�มท�งเดนิแล้ว เท�้เปลือยเปล่�ของเข�ดงัตุบ้ตับ้ บนหิน

สีเขียวอมเท�  แคสส์ เอลี และผมเรียงแถวต�มเข�ไป

ก่อนที่ทอร์ควินจะกดกร่ิง ผมได้ยินเสียงเลื่อนกลอนประตู  ประตูหน้�เปิด

ออกเผยให้เห็นเง�ช�ยไหล่หน�คนหนึ่ง  ผมกลั้นเสียงอุท�นขณะเข�ก้�วออกม�

ข้�งหน้�  ใบหน้�เข�บูดบึ้งถมึงทึง มุมป�กยกข้ึน ทั้งหมดนี้เหมือนม�ร์โก  แต่

ใบหน้�ของเข�เป็นร่องลึก ผมหงอกประปร�ย ดวงต�โศกเศร้�และลึกโหลจนผม

รู้สึกเหมือนจะมองทะลุได้

เข�หลุบต�ลงมองเท้�ของทอร์ควินแล้วมองกลับขึ้นม�  “มีอะไรหรือครับ”

“ต�มห�ม�ร์โก”  ทอร์ควินพูด

“อ้อ”  ช�ยคนนั้นพยักหน้�อย่�งระแวดระวัง  “คุณกับคนอ่ืนๆ  ขอบคุณ

นะครับที่เป็นห่วง แต่เสียใจด้วย”

เข�หันกลับเข้�บ้�นพล�งดึงประตูปิด แต่ทอร์ควินใช้ท่อนแขนขว�งไว้

“ขอโทษนะครับ”  ช�ยผู้นั้นหันกลับม�ช้�ๆ พล�งหรี่ต�

ผมรีบก้�วไปยืนข้�งหน้�เข�  “ผมเป็นเพื่อนของม�ร์โก”  ผมพูด  “และผม

อย�กทร�บว่�...”

“งั้นทำ�ไมฉันถึงไม่รู้จักเธอล่ะ”  คุณแรมเซย์ถ�มอย่�งกังข�

“จ�ก...ทีมเดินส�ยแข่งฟุตบอล”  ผมพูดต�มท่ีเตรียมไว้สำ�หรับสถ�นก�รณ์น้ี  

“ขอร้องละครับ  ผมแค่เป็นห่วงเท่�นั้น  นี่ลุงผมชื่อทอมัส  กับผู้เล่นอีกสองคน 

ซินดกีบัเดฟ  เร�ไดยิ้นข่�วลอืว�่ม�ร์โกอ�จอยู่แถวนี ้ เร�สงสยัว�่เข�กลับม�บ�้น

หรือยัง”

“คร้ังสุดท้�ยที่พวกเร�เห็นม�ร์โก เข�อยู่ที่โรงพย�บ�ลเลอมูเอลเจเนอรัล 

หลงัจ�กล้มลงไปตอนแข่งบ�สเกตบอล”  คณุแรมเซย์พดู  “จ�กนัน้...กห็�ยไปอย่�ง

ไรร้อ่งรอย  เหมอืนเข�หนีไปจ�กทกุสิง่  ตั้งแต่นั้นม�เร�กไ็ดย้นิแตข่�่วลอื  ถ้�เร�

เชือ่ทัง้หมดละก ็ม�ร์โกอยู่ทีน่วิยอร์ก แอชท�บวิล� กวัล�ลมัเปอร์ สงิคโปร์ มะนลิ� 

และเมืองพอนก�  ดูนี่สิ!”  เข�คว้�ตะกร้�ใส่รูปถ่�ยจ�กโต๊ะใกล้ๆ ม�ยื่นให้ผม


