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บนช�ยห�ด

เสยีงระฆงัแวว่มา  แดน มูนอยู่บนชายหาดโบราณแห่งหนึง่ มองแสง

ไฟวบิวบัเรียงเปน็สายผลบุๆ โผล่ๆ  ลดเล้ียวตามเนนิทรายมุง่หนา้มา

ทางเขา  ตอนน้ันเปน็เวลาตสีามของวนักลางฤดรู้อน  เขาชตูะเกยีงข้ึนสงู

ขณะยืนกลางวงผ้าทีป่ไูวบ้นทราย เฝ้าดแูสงเหลา่นัน้เคลือ่นเข้ามาใกล้ข้ึน

เร่ือยๆ  เทา้เปล่าของแดนเย็น แมส้วมเสือ้คลมุสดีำาหนาหนกักยั็งตวัสัน่

ท่ามกลางอากาศหนาวก่อนรุ่งสาง

แดนเห็นแสงสวา่งดวงแรกโผล่มาจากเนินทราย เทยีนไขวบิวบัอยู่

ในครอบแก้วของตะเกียง  ผู้ถือตะเกียงคือร่างในชุดเสื้อคลุมสีเข้ม 

จากนั้นคนที่เหลือก็ตามมาติดๆ  พวกเขาเดินช้าตัดผืนทราย มุ่งหน้า

มายังส่ิงทีเ่รียกวา่วงพธิกีลางฤดรู้อน จากนัน้กน็ัง่ลงอย่างเงยีบงนัทลีะคน

บนผ้าที่ปูไว้เป็นวงกลมล้อมรอบแดน

กลุ่มคนเสื้อคลุมดำาไม่ใช่พวกเดียวที่เคลื่อนตัวมายังชายหาด 



16  ท็อดฮันเตอร์ มูน 

ในเงามดืของเนนิทรายยังมร่ีางทีด่เูปน็เหลีย่มมมุของผู้หญงิคนหนึง่ เดนิ

จ้ำามาตามเส้นทางซ่ึงเธอทำาสัญลักษณ์ไว้ก่อนแล้ว  หญิงผู้นี้คือมิตซา 

แดรดเดนมอรา ดรา  เธอตั้งใจจะอยู่ในที่ซ่อนก่อนคนอ่ืนมาถึง แต่เธอ

มาช้าเพราะต้องช่วยแดน มูนรื้อผ้ามอดกินกองโตจากใต้เตียงในห้องพัก

แขก  ที่แย่กว่านั้นคือเธอต้องฝืนย้ิมไปด้วยเพราะมิตซาต้องเป็นแขกที่ดี 

และที่สำาคัญเหนืออ่ืนใดคือต้องไม่ทำาตัวน่าสงสัย ดังนั้นเธอจึงอารมณ์

ไม่ดีนัก  มิตซาไม่ชอบมาสาย ไม่ชอบทราย ไม่ชอบการเดิน และที่แน่ๆ 

คอืไม่ชอบพวกทีเ่ธอเรียกวา่ “ไอ้เดก็เวร”  แตท่ัง้หมดน้ีตอ้งคุม้คา่แน ่เธอ

หวังเช่นนั้น

มติซาตวัเปรอะเปือ้นหลงัจากเหยียบพลาดขณะกา้วลงเนนิทราย

แห่งหนึง่  เธอเจอจดุซ่อนตวัหลงัเนินทรายเล็กๆ  มนัใกลพ้อจะไดยิ้นสิง่

ที่พูดกัน แต่ก็ไกลพอจะหนีได้อย่างว่องไวโดยไม่มีใครพบเห็น  เธอนั่ง

ลงท่ามกลางหญ้าใบคมที่ขึ้นบนเนินและพยายามไม่นึกถึงงูทราย

แดน มูนผู้ผอมเพรียว สูง และผิวคล้ำา ลูบคลำาหินลาพิสลาซูลีที่

ห้อยจากเชอืกรอบคอ  เขาเปน็ผู้นำาวงพธีิกลางฤดรู้อนมานบัคร้ังไม่ถว้น

แล้ว แต่คืนนี้แดนกังวล เพราะเป็นคร้ังแรกที่อลิซ ท็อดฮันเตอร์ มูน วัย

สิบสองปี (ถือว่าอายุถึงเกณฑ์แล้ว) ลูกสาวคนเดียวของเขา โตพอจะมา

ร่วม  อลซิผู้ยืนยันให้คนอ่ืนเรียกวา่ทอ็ดนัง่อยู่แทบเทา้แดน จอ้งมองเขา

แนว่แน ่ ดวงตาสเีข้มของเธอวาววบัดว้ยความตืน่เตน้ มือบดิผมเปยีเสน้

เล็กเรียวยาว หรือปอยผมเอลฟ์ตามธรรมเนียมของผู้นำาทาง ที่ห้อยลง

มาจากกลุ่มผมสั้นสีเข้ม  เธอยั้งตัวเองทันไม่ให้เคี้ยวปลายผมเล่น

แดนมองผู้มาสายรายสดุทา้ยเข้าประจำาที ่ เขานบัจำานวนและเห็น



บนช�ยห�ด 17

ว่าชาวบ้านทุกคนที่อายุสิบสองถึงสิบห้าปีมากันพร้อมหน้า  เขาตรวจดู

เคร่ืองบอกเวลา  เป็นเร่ืองสำาคัญที่แดนต้องเร่ิมพูดให้ตรงเวลาพอดี 

พ่อของเขาไม่เคยใส่ใจเร่ืองน้ี แต่แดนชอบความรู้สึกอันยอดเย่ียมท่ีเกิดข้ึน

เม่ือกะเวลาไดแ้มน่ยำา  แม้แตต่วัเขาเองยังขนลกุ  เขามองไปรอบวง เห็น

ผู้ฟงัทีเ่งยีบขรึมนัง่ขัดสมาธคิดุคูใ้นชดุเสือ้คลมุสีดำา  เดก็เลก็ดึงหมวกข้ึน

คลุมศีรษะเพื่อกำาบังลมเย็นที่พัดออกจากฝ่ัง แต่เด็กโตยอมโต้ลมเพราะ

ห่วงเท่มากกว่ากลัวหนาว ใบหน้ากับเส้นผมเปล่งประกายระยิบระยับ เปน็

สัญลักษณ์ของผู้นำาทางซึ่งจะเห็นได้ในความมืดเท่านั้น

แดนชูตะเกียงข้ึนสูง เห็นว่าแสงไฟวิบวับครบเป็นวงสมบูรณ์แล้ว 

เกิดความเงียบตามมาพร้อมบรรยากาศคาดหวัง  คืนนี้จะเป็นคืนที่ดี 

แดนคิด  บรรยากาศดี  เขาดีใจแทนท็อด  ทุกคนจดจำาวงพิธีกลางฤดูร้อน

คร้ังแรกของตนได้เสมอ  แดนเหลือบมองเคร่ืองบอกเวลาอีกคร้ัง สูดหายใจ

ลึกและพูดช้าๆ แต่ดังพอให้ได้ยินทุกคน รวมถึงมิตซา แดรดเดนมอรา 

ดราด้วย  แดน มูนเริ่มพูด

“อรุณสวัสดิ์ ผู้นำาทาง  ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของเรา”  แดนก้ม

ลงย้ิมให้ทอ็ดและเดก็อายุสบิสองปอีีกสองคนซ่ึงนัง่อยู่ในทีเ่ฉพาะสำาหรับ

ผู้ร่วมพธิคีร้ังแรก  ทอ็ดย้ิมตอบอายๆ  แปลกพลิกึทีไ่ด้เห็นพอ่ในบทบาท

ใหม่  ไม่ใช่ชาวประมง แต่เป็นผู้ที่ทุกคนนับถือ

แดนพดูตอ่  “ทกุปเีรามาพบกนัในยามรุ่งของเชา้วนักลางฤดรู้อน

เพือ่ฟงัประวตัศิาสตร์ของเรา และทำาความเข้าใจความลับทีท่ำาให้เราเปน็

ผู้นำาทางอย่างทีเ่ปน็อยู่ รวมถงึสาเหตทุีเ่ราแตกตา่งจากคนอ่ืนอยู่บา้งดว้ย 

ความลับเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในหมู่พวกเราเท่านั้น เม่ือออกจากวงพิธีนี้ไป
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เรากจ็ะไมพ่ดูถงึมนักบัคนอ่ืน  ทกุคนในทีน่ีเ้ข้าใจหรือไม”่  แดนหมนุรอบ

ตวั มองหนา้ทลีะคนและไดรั้บคำาตอบอย่างเคร่งขรึมวา่ “เข้าใจ”  แดนมอง

สามคนที่นั่งอยู่แทบเท้าเขา  “ก่อนอื่น ฉันจะขอให้สมาชิกใหม่สัญญาว่า

จะเก็บความลับจากทุกคนที่ไม่ใช่ผู้นำาทาง  ที่สำาคัญย่ิงกว่านั้นคือห้าม

บอกผู้นำาทางที่อายุไม่ถึงเกณฑ์และยังไม่ได้เข้าร่วมวงพิธีกลางฤดูร้อน 

พวกเธออาจมีน้องชาย น้องสาว หรือเพื่อนสนิทที่อายุน้อยกว่าไม่มาก 

และอาจรู้สึกว่าไม่ใช่เร่ืองคอขาดบาดตายหากจะบอกให้รู้  แต่มันเป็น

เรื่องคอขาดบาดตายแน่ๆ”

ท็อดหน้าแดง  เธอรู้ว่าแดนหมายถึงเพื่อนสนิทของเธอ ฝาแฝด

ออสการ์และเฟอร์ดี ซาร์น  แต่เธอไม่มีทางผิดสัญญาที่ให้ไว้ในวงพิธี

กลางฤดูร้อนเด็ดขาด

แดนขอให้ผู้มาใหม่สัญญาทีละคน  ท็อดเป็นคนสุดท้ายและรู้สึก

กังวลมากเม่ือถึงคราวเธอ  “อลิซ ท็อดฮันเตอร์ มูน”  แดนพูดด้วยเสียง

ทีไ่ม่เหมอืนพอ่เลยสกันดิ  “สญัญาไดห้รือไม่วา่จะเกบ็ความลบัของวงพธีิ

นี้เป็นอย่างดี  ตลอดไปและเสมอไป”

ท็อดพูดดังเท่าที่ทำาได้  “ขอสัญญาว่าจะเก็บความลับของวงพิธี”

แดนย้ิม  “ดมีากทกุคน”  จากนัน้เขากพ็ดูกบัคนทีเ่หลือในวง  “ขอ

ให้ทุกคนต้อนรับน้องชายและน้องสาวคนใหม่ของเราด้วย”

“ขอตอ้นรับนอ้งชายและนอ้งสาวสูว่งพธิกีลางฤดรู้อน”  เสยีงตอบ

รับดังมา

ท็อดยิ้ม  เธอเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาแล้ว  ช่างรู้สึกดียิ่งนัก

แดนผ่อนคลาย  ส่วนท่ีเคร่งเครียดของวันน้ีผ่านพ้นไปแล้ว  ตอนนี้
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เขาก็เร่ิมส่วนท่ีชอบที่สุดได้เสียท ี นั่นคือการเล่าเร่ือง  เขาเร่ิมเดินวนใน

วง ก้าวช้าๆ พูดด้วยเสียงเบาก้องกังวาน ขณะท็อดฟังเหมือนตกอยู่ใน

ภวังค์

“ในยุคอดีตกาล นานแสนนานมาแล้ว บรรพบุรุษของเราเคยไป

เยือนดวงดาว  ตอนอยู่บนโลกพวกเขามทีกัษะอันย่ิงใหญใ่นการเดนิทาง

ทอ่งส่ิงทีเ่รียกวา่วถิโีบราณ ดว้ยเหตนุีจ้งึไดรั้บยกย่องและเรียกวา่ผู้นำาทาง 

ตอนนี้เราไม่รู้แล้วว่าวิถีโบราณคืออะไร  แต่เรารู้ว่าทักษะในการนำาทาง

นี่เองที่ทำาให้บรรพบุรุษของเราได้รับเลือกให้ออกจากดาวเคราะห์อัน

งดงามดวงนี้ แล้วเดินทางไปในหมู่ดาว  พวกเขาจากไปอย่างเต็มใจใน

ตูโ้ลหะขนาดใหญท่ีป่ดิสนิท  มนัคอืยานชือ่ผู้นำ�ท�ง  ทกุคนรู้ดวีา่จะไมมี่

วันได้ออกจากยานลำานี้อีก  แรงระเบิดส่งยานผู้นำ�ท�ง ข้ึนไปบนท้องฟ้า

ห่างไกลจากดาวเคราะห์ของเรา ผ่านดวงจันทร์ แล้วเข้าเส้นทางสู่ดวงดาว”

ทอ็ดกลัน้เสยีงอุทานพลางสบตาเดก็ใหมอ่ย่างตกตะลงึ  เธอแทบ

ไม่อยากเชื่อว่าแดน ซ่ึงเป็นนักเล่านิทานตัวยง กลับเก็บเร่ืองมหัศจรรย์

ที่สุดในบรรดาความลับทั้งหมดเอาไว้  เธอเงยหน้าข้ึนจ้องมองดวงดาว

บนฟา้ พยายามจนิตนาการวา่เปน็อย่างไรหากตอ้งเดนิเข้าตูโ้ลหะใบใหญ่

โดยรู้ว่าจะไม่มีวันได้เห็นท้องฟ้าหรือทะเลอีก  ท็อดจิกเท้าเปลือยเปล่า

ลงในทรายเยน็ๆ ราวกบัตอ้งการใหแ้นใ่จวา่เธอยงัอยูบ่นพืน้โลกมัน่คงด ี

แล้วฟังเสียงนุ่มของพ่อเล่าต่อ

“คนเหล่านี้แตกต่างจากพวกที่ยังอยู่บนโลก เพราะยานผู้นำ�ท�ง 

ต้องเคล่ือนที่ให้เร็วพอจะไปถึงดวงดาว ตอนแรกพวกเขาจึงต้องอยู่ใน

ของเหลวเพื่อปกป้องจากแรงน่ากลัวที่เกิดจากความเร่ง  นี่เองเป็นที่มา
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ของภาษามืออันงดงามของเรา เพราะเมื่ออยู่ในของเหลวนั้นพูดไม่ได้ 

รวมทัง้หายใจกไ็ม่ไดด้ว้ย  ดงันัน้ในนี.้..”  แดนเอานิว้แตะสองข้างสนัจมกู  

“...พวกเขาจึงมีสิ่งที่ปลามี  นั่นคือเหงือกปลา  วิวัฒนาการนี้เกิดข้ึนโดย

จงใจ เปน็ลกัษณะทีจ่ะสง่ตอ่มายังคนรุ่นหลงั  นีค่อืสาเหตทุีแ่ม้แตต่อนนี ้

หลังจากผ่านมาหลายพันปีแล้ว พวกเราบางคนก็ยังมีเหงือกปลาอยู่”

ท็อดแหงนหน้ามองพ่ออย่างอัศจรรย์ใจ  มีความลับม�กม�ย 

เหลือเกิน  เธอพยายามจินตนาการว่าจะเป็นอย่างไรหากจมอยู่ในของเหลว 

คร้ังแรกทีน่้ำาเข้าปากจะรู้สกึอย่างไร  ตอ่ให้เธอมเีหงอืกปลาแลว้จะสำาลกั

ไหม  จะรู้สึกเหมือนกำาลังจมน้ำาหรือเปล่า  ท็อดบอกตัวเองว่าคงไม่มีวันรู้ 

เพราะแม่ของเธอไม่ใช่ผู้นำาทาง  ดังนั้นท็อดจึงไม่น่าจะมีเหงือกปลา  แต่

ถงึอย่างนัน้ทอ็ดกต็อ้งพยายามอย่างหนกัเพือ่ข่มอาการสัน่สะทา้น  เธอ

ก็เหมือนลูกชาวประมงหลายคนที่กลัวการจมน้ำา

แดนกม้ลงมองเดก็ใหม่ตรงๆ ขณะพดูวา่  “นีเ่ปน็ความลบัอันตราย

ทีเ่ราไมบ่อกเดก็ๆ เพือ่ความปลอดภยัของพวกเขาเอง  ในฐานะสว่นหนึง่

ของวงพิธี ตอนนี้พวกเธอก็ต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับด้วย”

ท็อดและเพื่อนอีกสองคนพยักหน้าอย่างเคร่งขรึม

“ฉนัรู้”  แดนพดูพลางมองไปรอบวง  “วา่พวกเธอบางคนคงอยาก

รู้ว่าตัวเองมีเหงือกปลาที่ว่านี้ไหม  และฉันรู้ว่าไม่มีประโยชน์ที่จะห้าม 

ดงันัน้กจ็ะไมห้่าม  แตฉ่นัจะบอกวา่ทางเดยีวทีจ่ะรู้วา่มีเหงอืกปลาหรือไม่

กค็อื...”  แดนชะงกัเพือ่เรียกความสนใจและเพือ่ให้แนใ่จวา่ทกุคนจะจดจำา

ได้  “...ต้องพร้อมจะจมน้ำ�ต�ย!”

เสียงอุทานด้วยความตกใจดังจากเด็กใหม่
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ตอนนี้แดนเคร่ืองติดแล้ว เขาพูดต่อว่า  “ฉันจะบอกพวกเธอว่า

ทำาไมต้องพร้อมจะจมน้ำาตาย  นั่นเป็นเพราะเหงือกปลาของมนุษย์จะ

ไม่ทำางานจนกวา่เธอจะหายใจเอาน้ำาเข้าไปทางจมกูเตม็ทีเ่ทา่นัน้  ถา้เธอ

ทำาแบบนี้โดยไม่มีเหงือกปลาก็ไม่มีทางรอดชีวิตแล้ว  เธอจะจมน้ำ�ต�ย 

โอกาสทีจ่ะเปน็อย่างนัน้กส็งูมากดว้ย  ตอนนีเ้ชือ่วา่มพีวกเราไมเ่กนิหนึง่

ในสิบที่มีเหงือกปลา”

แดนมองไปรอบกลุม่  เขาย้ิม  เดก็ใหม่แอบสดูจมกูฟดุฟดิเชน่เคย 

คงนึกสงสัยว่าตนเองมีเหงือกปลาหรือไม่  “ก่อนท่ีพวกเธอจะถาม คำาตอบ

คอืไม ่ฉนัไมรู้่วา่ตวัเองมีเหงอืกปลาหรือเปล่า และไมอ่ยากจะตอ้งรู้ดว้ย”

แดนแอบมองเคร่ืองบอกเวลาแวบหนึ่ง  เขาต้องเร่งหน่อยแล้ว  

“บรรพบุรุษของเราพบเส้นทางสู่ดวงดาวที่ซ่อนอยู่  พวกเขาเดินทางไป

ในกาแล็กซีไกลโพ้นเป็นเวลาหลายชั่วคน ค้นหาโลกที่เหมือนโลกเรา 

พวกเขาเตน้รำากบัดวงจนัทร์และบนิไปกบัดาวหาง ไดไ้ปเยือนดาวเคราะห์

นบัไม่ถว้น  พบอารยธรรมโบราณทีจ่บสิน้ไปนานแล้วบนดาวเคราะห์ดวง

หนึง่ พบวา่เร่ิมมสีิง่มชีวีติทรงภมิูปญัญาพฒันาข้ึนบนดาวเคราะห์อีกดวง 

แต่ก็ไม่เคยพบสิ่งมีชีวิตใดที่เหมือนมนุษย์เราเลย”

แดนสำารวจผู้ฟังที่กำาลังมองเขาด้วยความสนใจจดจ่อ  เด็กใหม่

อ้าปากค้างด้วยความทึ่ง  “ในที่สุดการเดินทางสำารวจก็จบลงและยาน

ผู้นำ�ท�ง ก็กลับบ้าน  ยานลงจอดตรงจุดเดิมที่ออกเดินทาง  ปัจจุบันคือ

ที่ตั้งระฆังผู้นำาทางของเรา”

แดนหยุดชั่วครู่ แล้วเสียงระฆังก็ลอยข้ามเนินทรายมาตามคิว 

ท็อดรู้สึกขนลุกไปทั่วตัว
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แดนรอจนกระทัง่เสยีงสะทอ้นชดุสดุทา้ยของระฆงัแผ่วหาย  “เมือ่

ลูกเรือลงจากยาน พวกเขาไมเ่จออะไรเลยนอกจากเนนิทรายทีล่มพดัแรง

และฝูงชนไมเ่ปน็มติรจากสถานีการคา้  คนพวกนีเ้ห็นลกูไฟตกจากฟา้จงึ

มาดู  เวลาบนโลกผ่านไปหลายพันปีเม่ือเทียบกับแค่ไม่กี่ร้อยปีบนยาน 

ยานผู้นำ�ท�ง กบัลูกเรือถกูลืมไปแล้ว  คนจากสถานกีารคา้คดิวา่พวกเขา

เป็นส่ิงมีชีวิตประหลาดจากต่างดาว จึงขังไว้ในป้อมที่ดินแดนไกลโพ้น” 

แดนโบกมือไปทางป่าชายหมู่บ้าน  “ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่เคยเดินทางลึก

เข้าไปในดินแดนไกลโพ้น  มันไม่ใช่สถานที่เหมาะสำาหรับผู้นำาทางเลย

“หลังจากผ่านไปหลายปอัีนยาวนาน ผู้คมุจากสถานกีารคา้กห็มด

ความสนใจและปล่อยคนของเราในที่สุด  ผู้นำาทางกลับมาที่นี่ สร้าง

หมู่บา้นและอยู่กนัอย่างสงบสขุ  แตค่วามระแวงทีม่มีานานในหมูพ่วกเรา

ยังคงอยู่จนถงึทกุวนันี ้ คนพวกนัน้ไมเ่ปน็มติร แถมยังโกรธงา่ย ทัง้สถานี

การค้าและด่านหน้าไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยสำาหรับผู้นำาทาง

“แต่เราพูดเร่ืองนั้นกันมาพอแล้ว!”  แดนเปลี่ยนบรรยากาศที่

เคร่งเครียดดว้ยรอยย้ิม  “ตอนน้ีไดเ้วลาสำาหรับเร่ืองเล่า ผู้นำาทางกลับมา

พร้อมนิทานมากมายเกี่ยวกับสถานที่เหลือเชื่อที่ได้พบเจอ  ในวงพิธี

แต่ละคร้ังฉันเล่าเร่ืองไม่ซ้ำากันโดยใช้ภาษามือของเราเอง ซ่ึงสืบทอดต่อ

กันมาจนถึงเราซ่ึงเป็นชนรุ่นหลัง  สำาหรับคืนนี้ ผู้เข้าร่วมวงพิธีทั้งหลาย 

ฉันจะเล่าเรื่องดาวเคราะห์แห่งต้นไม้ยักษ์ให้พวกเธอฟัง”

แดนยกปลายนิ้วชี้มือซ้ายข้ึนแตะปลายนิ้วโป้งเป็นรูปตัวโอ  นี่คือ

สัญลักษณ์ “โอเค” ของผู้นำาทางเม่ือใช้เป็นคำาถาม  ทุกคนในวงพิธีตอบ

โดยทำาสัญลักษณ์แบบเดียวกันด้วยมือขวา โอเค เพื่อแสดงว่าเห็นด้วย
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หรือทุกอย่างเรียบร้อยดี  แล้วแดนก็เริ่มเล่า

ท็อดนั่งนิ่งอยู่ในภวังค์ขณะพ่อขยับมือเล่าเร่ืองอย่างคล่องแคล่ว 

ขายาวเต้นไปรอบวง พาพวกเธอไปสู่ดวงดาวด้วยกัน  เธอนึกอยากให้

ชว่งเวลานีด้ำาเนนิตอ่ไปชัว่นรัินดร แตเ่มือ่มอืของพอ่เร่ิมขยับชา้ลงและนิว้

เรียวยาวเริ่มสะบัดช้าลง ท็อดก็รู้ว่ากำาลังจะถึงตอนจบ

ตอนนีแ้ดนเร่ิมพดูพร้อมกบัสง่ภาษามือ เนบิชา้และต่ำาเบา  “ดว้ย

เหตนุีเ้อง เราผู้นำาทางจงึไดเ้ดนิทางไปยังดนิแดนแสนไกล ไดพ้บเห็นโลก

ต่างๆ แต่ไม่เคยเจอที่ไหนงดงามเท่าโลกของเรา  เราได้เห็นดวงอาทิตย์

มากมาย แต่ไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์ที่สมบูรณ์แบบเท่า...”  แดนหมุนตัว

กลบัหลังและชีอ้อกไปยังทะเล  จดุแสงเล็กๆ สสีม้ปรากฏบนเสน้ขอบฟา้

ตามควิ เคลือ่นข้ึนมาจากทะเล  “...นี!้  นีค่อืดวงอาทติย์ของเรา  นีค่อืโลก

ของเรา  นี่คือที่ทางของเรา”

ความรู้สึกขนลุกเกิดข้ึนทั่ววงพิธีกลางฤดูร้อน  แดน มูนย้ิม  เขา

ทำาสำาเร็จ

ผู้ร่วมพธิพีอใจกบัความรู้สกึวา่ตนเปน็คนพเิศษ เปน็สว่นหนึง่ของ

ที่นี่ ขณะมองด้วยความทึ่งเมื่อลูกบอลแสงลอยข้ึนจากน้ำา  ทุกคนเห็น

ท้องฟ้าสว่างข้ึนและดาวประกายพรึกเร่ิมจางหายไป  มันสมบูรณ์แบบ

เหมือนที่แดน มูนคิด

ทันใดน้ันท็อดก็สังเกตเห็นประกายสีทองบนฟ้า  เธอเงยหน้าข้ึน

พลางปอ้งตา  มีประกายแสงอีก คราวนีเ้ปน็สเีขียว  หัวใจทอ็ดเตน้รัวเม่ือ

จำาได ้ นีคื่อสิง่ทีเ่ธอเคยเห็นเมือ่นานมาแล้ว สิง่ทีเ่ธอฝันถงึมาหลายปแีละ

ไม่มีใครเชื่อว่าเธอเห็นจริงๆ  แม้แต่พ่อก็ยังไม่เชื่อ


