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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

ภารกจิคร้ังนีข้องหนว่ยซิกมา ตอ้งบอกวา่  ”ยิง่ใหญ่ระดบัจักรวาล„  เพราะ

ผูร้า้ยเป็นถงึดาวหางโบราณทีถ่อืกำาเนดิตัง้แตย่คุสร้างระบบสริุยะ  โลกทำาทา่จะถงึ

คราวพินาศของจริง  เมื่อต้องต่อกรกับสิ่งที่ทรงพลังถึงเพียงนั้น

แต่แน่นอนว่าเมื่อมาถึงมือหน่วยซิกมา  ไม่มีปัญหาอะไรที่แก้ไม่ได้

ในเลม่นีเ้กรยแ์ละทีมสายลบัไดค้วามชว่ยเหลอืจากเพือ่นเกา่แก ่บาทหลวง

นักโบราณคดีแห่งสำานักวาติกัน  และหลานสาวคนสวยผู้เคยมีอดีตอันน่าสนใจ

กับเกรย์  (ขอแนะนำาให้ย้อนไปอ่านตั้งแต่เล่ม  ”สมบัตินักบุญ„  สำาหรับผู้สนใจ

อดตีนี)้ ทัง้คูม่าพร้อมวตัถโุบราณท่ีเกีย่วพนักบัดาวหางบนฟากฟา้อยา่งไมน่า่เปน็

ไปได้

แต่แน่นอนว่าเมื่อเกิดจากปลายปากกาของเจมส์  โรลลินส์  อะไร ๆ  ก็เป็น

ไปได้ทั้งนั้น

เจมส์  โรลลินส์  นักเขียนคนโปรดของเรา นำาวิทยาศาสตร์มาผสมผสาน

กับประวัติศาสตร์ได้อย่างน่าทึ่งเช่นเคย  คร้ังนี้โรลลินส์ยังพาผู้อ่านเดินทางมา

ทวีปเอเชีย  เพื่อไขปริศนาของจอมราชันผู้พิชิตที่คนไทยรู้จักดี…เจงกิสข่าน

ปริศนาของเจงกสิขา่นจะเกีย่วขอ้งกบัปริศนาทางดาราศาสตร์ของดาวหาง

อย่างไร  และจะช่วยให้โลกพ้นหายนะได้หรือไม่  โปรดพลิกไปอ่านได้แล้วใน 

เนตรพิพำกษำ

ส�ำนักพิมพ์ไครม์แอนด์มิสทรี



การแบง่แยกระหว่างอดตี ปจัจุบนั และอนาคตเป็นเพยีงภาพลวงตา

ที่คงอยู่อย่างดื้อรั้น

 -- แอลเบิร์ต  ไอน์สไตน์
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บันทึกทางประวัติศาสตร์

อะไรคือความจริง  เมื่อเป็นเร่ืองในอดีต คำาถามดังกล่าวก็ตอบได้ยาก 

วินสตัน  เชอร์ชิลล์เคยกล่าวว่าประวัติศาสตร์เขียนขึ้นโดยผู้ชนะ  หากเป็น

ตามนั้น  เราจะเชื่อบันทึกประวัติศาสตร์ใดได้กัน  สิ่งที่ลงลายลักษณ์อักษร

ย้อนไปแค่ราวหกพันปีเท่านั้น  เป็นเพียงช่วงก้าวสั้น ๆ  ของมนุษย์บนดาวดวงนี้ 

แล้วกระทั่งบันทึกดังกล่าวก็ยังเต็มไปด้วยช่องโหว่  เปลี่ยนประวัติศาสตร์เป็น

ผนืผา้ทอหลดุลุย่แมลงกดัแทะ  ทีน่า่สนใจท่ีสดุ ปริศนาใหญ ่ๆ  มากมายสญูหาย

ลงไปตามชอ่งโหวท่ีว่า่นี ้ เฝา้รอใหถ้กูคน้พบอกีคร้ัง -- รวมถงึเหตกุารณพ์ลกิโฉม

ประวัติศาสตร์  ชั่วขณะน้อยครั้งซึ่งพาให้อารยธรรมผันแปร

หนึ่งในเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นเมื่อ  ค.ศ.  452  กองทัพแอตทีลา

เดอะฮนับกุผลาญอติาลตีอนเหนอื ทำาลายทกุอยา่งไปตามทาง  โรมไร้การปอ้งกนั

โดยส้ินเชิงต่อหน้าฝูงคนเถ่ือน  ต้องล่มสลายเป็นแน่  สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอ

ที่หนึ่งทรงม้าจากโรมเพื่อพบแอตทีลา ณ  ริมตลิ่งทะเลสาบการ์ดา  ทั้งสอง

พูดคุยเป็นการส่วนตัว  เป็นความลับ  ไม่มีบันทึกเขียนว่าเกิดอะไรขึ้น  หลังการ

พบกนั แอตทีลากห็นัทพักลบัจากชยัชนะทีอ่ยูแ่คเ่อือ้ม จากการบกุปลน้กรุงโรม

ด้วยสมัครพรรคพวกคนเถื่อน และออกจากอิตาลีโดยพลัน

เพราะเหตุใด  เกิดอะไรขึ้นในการประชุมลับจนแอตทีลาเบือนหน้าจาก

ชัยชนะ  ประวัติศาสตร์ไม่มีคำาตอบ

ขอเชิญพลิกหน้าหนังสือเพื่อค้นพบว่าเราเฉียดจะทำาลายตนเองเพียงใด 

ช่วงเวลาท่ีสูญหายเมื่อคร้ังอารยธรรมตะวันตกเกือบแตกสลายต่อหน้าปลาย

ดาบ -- ดาบที่รู้จักกันในชื่อดาบแห่งพระเจ้า



บันทึกทางวิทยาศาสตร์

อะไรคือความจริง  นี่เป็นทั้งคำาถามที่ตอบง่ายที่สุด -- และตอบยากที่สุด 

นักปรัชญาและนักฟิสิกส์ต่างพูดไม่ออกกันมาหลายยุคหลายสมัย  ในหนังสือ

เดอะรีพับลิก  เพลโตบรรยายวา่โลกทีแ่ทจ้รงิ นั้นไม่ตา่งจากเงาวบูไหวบนผนังถำ้า

สักเท่าไร  น่าประหลาดที่อีกพันปีต่อมา  นักวิทยาศาสตร์ต่างมีความเห็นมา

บรรจบ ณ ข้อสรุปคล้าย ๆ  กัน

หนา้กระดาษทีบ่รรจขุอ้ความนี ้ (หรืออปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิสท์ีค่ณุใชอ้า่น) 

ทำามาจากความวา่งเปลา่  เมือ่จบัจ้องลกึลงไปในวตัถทุีด่แูขง็แนน่ คณุจะพบโลก

แห่งความจริงอันประกอบด้วยอะตอม  เมื่อปลดคลายอะตอม ก็พบนิวเคลียส

แข็ง ๆ ขนาดจิ๋วของโปรตอนและนิวตรอน  ล้อมรอบด้วยเปลือกว่าง ๆ ที่มี

อิเล็กตรอนโคจรอยู่จำานวนหนึ่ง  แต่กระทั่งอนุภาคมูลฐานเหล่านั้นก็ยังแยก

ละเอียดได้อีก  เป็นควาร์ก นิวทริโน  โบซอน และอื่น ๆ   เมื่อลงลึกไปอีก คุณก็

จะพบโลกพิลึกพิลั่นที่มีเพียงกลุ่มสายพลังงานสั่นไหวครองอยู่  บางทีพลังงานนี้

อาจเป็นแหล่งกำาเนิดไฟ ที่ก่อให้เกิดเงาวูบไหวของเพลโต

ความแปลกประหลาดเดยีวกนัเกดิขึน้ยามคณุมองออกไป สูฟ่า้ยามราตร ี

สูข่อบเขตกวา้งขวางเกนิเขา้ใจ ความวา่งเปลา่ไมม่ทีีส่ิน้สดุแต่งแตม้ดว้ยกาแลก็ซี

เป็นพันล้าน  แล้วกระท่ังความมหึมานี้ก็อาจเป็นเพียงเอกภพหนึ่ง เท่านั้น  แผ่

ขยายออกสู่พหุภพเร่ือยไป  แล้วเอกภพของพวกเราเล่า  ข้ออนุมานใหม่ล่าสุด

บอกว่าสิ่งที่เราสัมผัสได้ -- ตั้งแต่เส้นพลังงานสั่นไหวที่เล็กท่ีสุดจนถึงกาแล็กซี

ขนาดใหญ่หมุนรอบกระแสวนของหลุมดำาจอมฉีกกระชากความเป็นจริง -- อาจ

เปน็เพยีงภาพจำาลอง  เงาลวงตาสามมติทิีบ่อกวา่  แทจ้ริงแลว้เราอาจใชช้วีติอยูใ่น

ระบบจำาลองที่สร้างขึ้นมา



เนตรพิพากษา 9

เป็นไปได้หรือ  เพลโตคิดถูกมาตลอดหรือ  ว่าพวกเราต่างมองไม่เห็น

ความเป็นจริงอันแน่แท้ท่ีอยู่รอบตัว  สิ่งที่พวกเรารู้เป็นไม่มากไปกว่าเงาวูบไหว

บนผนังถำ้า

ขอเชิญพลิกหน้าหนังสือ  (ถ้าใช่ หน้าจริง ๆ)  และค้นพบความจริงอัน

น่าใจหาย



ฤดูร้อน ค.ศ.  453

ฮังการีตอนกลาง

อ งค์ราชันสิ้นใจลงเชื่องช้าเกินควรบนเตียงวิวาห์
ผู้ลอบสงัหารคกุเขา่ชะโงกเหนอืร่าง  นางคอืบุตรีของเจ้าชายแหง่

เบอร์กันดี  อภิเษกสมรสเป็นชายาคนที่เจ็ดขององค์ราชันเมื่อคืนก่อน ตกอยู่ใน

อาณติัของเจ้าแหง่คนเถือ่นผู้นีผ้า่นการบังคบัววิาหแ์ละเลห์่อบุาย  ชือ่ของนางคอื

อลิดโิก มคีวามหมายว่า  ”นกัรบผู้ดดุนั„  ในภาษาบ้านเกดิ  ทวา่นางไมรู้่สกึดดุนั

ยามเสยีขวญัอยูข่า้งชายผู้กำาลงัจะส้ินใจ ทรราชใจโหดผูม้สีมญาวา่ ฟลาเจลลมัเด  

”แส้แห่งพระเจ้า„  ตำานานมีชีวิตผู้รำ่าลือกันว่าครอบครองดาบเล่มเดียวกับที่เคย

อยู่ในมือเทพแห่งสงครามของชาวซิเทียน

เพยีงนาม  ”แอตทลีา„  ของเขากเ็ปดิประตเูมอืงและสลายวงลอ้มขา้ศกึได ้

ดว้ยเป็นท่ีหวัน่เกรงอยา่งยิง่  ทวา่ในยามนี ้ บุรุษผูเ้ปลอืยเปลา่และใกลค้วามตาย

มิได้ดูน่าเกรงกลัวกว่าชายอื่น  เขาสูงกว่านางเพียงเล็กน้อยยามยืน  แต่ร่างมี

กลา้มเนือ้หนาและกระดกูหนกัอึง้ตามเชือ้ชาวเผ่าร่อนเร่ถว่งอยู ่ ดวงตาทีอ่ยูห่า่ง

จากกนัและจมลกึทำาใหน้างนกึถงึตาหม ู โดยเฉพาะเมือ่เขาจับจ้องนางดว้ยสายตา

บ ท นํ า



12 เจมส์ โรลลินส์

พร่ามัวขณะปฏิบัติต่อนางเยี่ยงสัตว์ตกมันตลอดคำ่าคืนนั้น ดวงตาทั้งคู่แดงฉาน

จากผลของเหล้าไวน์หลายต่อหลายแก้วที่ดื่มในงานเลี้ยงฉลองสมรส

ตอนนีถ้งึคราวนางเปน็ฝ่ายมองจากเบือ้งสงู ประเมนิเสยีงหอบโครกคราก 

คาดคะเนวา่อกีนานเพยีงใดความตายจะมารับตวัเขา  บดันีน้างรู้แลว้วา่ใชย้าพษิ

น้อยเกินไป  ยาพิษที่รับมอบมาจากมุขนายกแห่งวาลองซ์  ผู้รับทอดมาจาก

อัครมุขนายกแห่งเวียนอีกที  ทั้งหมดโดยความเห็นชอบของกษัตริย์กงดีออก

เดอบูร์กงดี  ด้วยเกรงว่าทรราชผู้นี้จะจับรสขมของยาในถ้วยฉลองวิวาห์ได้ 

นางจึงเพลามือเกินไป

นางบีบกุมขวดแก้วมีของเหลวเหลือเพียงคร่ึง  สัมผัสได้ว่าบุคคลอ่ืน

ผู้สูงศักดิ์ยิ่งกว่ากษัตริย์กงดีออกมีส่วนรู้เห็นในอุบาย  นางสบถสาปแช่งที่ภาระ

อนัหนกัหนาถงึเพยีงนีต้กอยูใ่นมอืเลก็ ๆ  ของนาง  เพราะเหตใุดชะตาของโลก -- 

ทัง้ปัจจุบนัและอนาคต -- จึงตกมาอยูก่บัตวันาง...อสิตรีผูผ้า่นฤดคูมิหนัตม์าเพยีง

สิบสี่รอบ

กระนัน้ นางไดรั้บรู้ความจำาเปน็ของภารกจิอนัมดืมนนีจ้ากร่างในผ้าคลมุ

ผูม้าปรากฏกายอยูห่นา้ประตบูา้นบดิาเมือ่คร่ึงเดอืนกอ่น  ตวันางถกูหมัน้หมาย

กับราชันคนเถื่อนอยู่ก่อนแล้ว  แต่คืนนั้นนางถูกพามาพบคนแปลกหน้าผู้นี้ 

นางเหลือบเห็นแหวนทองคำาประจำาตัวคาร์ดินัลบนมือซ้ายของเขาแว่บหนึ่งก่อน

จะถูกเก็บซ่อนไป  จากนั้นเขาเล่าเร่ืองราวเมื่อหนึ่งปีก่อน  หลังฝูงคนเถื่อนของ

แอตทีลาบกุตีเมอืงแพดวัและมลิานทางเหนอืของอติาลี  เขน่ฆ่าทกุสิง่ทีข่วางหนา้

ทั้งบุรุษ  สตรี  และเด็ก  มีเพียงเหล่าผู้หลบหนีไปเทือกเขาหรือหนองบึงแถบ

ชายฝั่งเท่านั้นที่เหลือรอดมาบอกเล่าความโหดเหี้ยมนี้

”กรุงโรมถึงคราวเคราะห์จะล่มสลายภายใต้คมดาบอันชั่วช้าของเขา„ 

คาร์ดนิลัอธิบายใหน้างฟังจากขา้งเตาไฟเยน็ยะเยอืกของครอบครัว  ”สมเดจ็พระ

สนัตะปาปาลโีอทรงตระหนกัถงึชะตาอนัแนน่อนนีย้ามเหลา่คนเถือ่นรุดใกลเ้ขา้มา 

จึงทรงม้าออกจากบัลลังก์ไปเพื่อพบกับทรราช ณ ชายฝั่งทะเลสาบการ์ดา  และ
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ทรงขับไล่ชาวฮันอำามหิตกลับไปด้วยพลังแห่งสังฆราช„

แตอ่ลิดโิกรู้ว่ามใิชเ่พยีง  ”พลังแหง่สงัฆราช„ ทีท่ำาใหเ้หลา่คนเถือ่นหนักลบั 

แต่เป็นเพราะความหวาดกลัวงมงายของราชันคนเถื่อนด้วย

ตัวนางในยามนี้ก็แสนหวาดกลัว นางชำาเลืองมองหีบบนแท่นปลายเตียง 

กำาป่ันเล็กเป็นท้ังของกำานัลและคำาขู่จากองค์สันตะปาปาเมื่อวันนั้น  มีขนาดยาว

ไมม่ากไปกวา่ทอ่นแขนนางและสงูไมเ่กนิกว่าเชน่กนั  แต่นางรู้ดวีา่หีบบรรจชุะตา

ของโลกไวภ้ายใน  นางไมก่ลา้แตะต้องหรือเปดิออก ทวา่คงตอ้งทำาเมือ่สามใีหม่

ตายสนิท

นางรับมือกับความน่ากลัวได้เพียงครั้งละหนึ่ง

นางส่งสายตาหวาดหว่ันไปทางประตูสู่ห้องวิวาห์ที่ปิดอยู่  นอกหน้าต่าง

ท้องฟ้าทางตะวันออกเร่ิมซีดจางลงเป็นสัญญาณของวันใหม่  เมื่อถึงยามรุ่ง 

ไมช่า้ทหารขององคร์าชนัจะมาถงึห้องบรรทม  เขาจะตอ้งสิน้ลมเสยีกอ่นเวลานัน้

นางมองเลือดผุดเป็นฟองจากรูจมูกตามจังหวะหายใจยากลำาบาก  นาง

เง่ียหูฟังเสียงโกรกกรากกระด้างในอกของชายผู้นอนหงายราบ  เขาไอเบา ๆ 

ส่งเลือดออกสู่ริมฝีปากมากขึ้น  ไหลไปตามเคราแฉกและนองเป็นแอ่งอยู่ใน

ร่องลกึตรงคอ  แรงเตน้ของหวัใจปรากฏใหเ้หน็ไดบ้ริเวณนัน้ บอ่เลอืดสคีลำา้เปน็

ประกายตามจังหวะที่อ่อนแรงลงเรื่อย ๆ  

นางภาวนาให้เขาสิ้นใจโดยเร็ว

จงมอดไหม้ในนรกอเวจีที่เจ้าควรอยู่เถิด...

ราวกับสวรรค์ได้ยินคำาวิงวอนของนาง  ลมหายใจเฮือกสุดท้ายเล็ดลอด

จากลำาคอท่วมเลอืด ดนัเลอืดใหป้ร่ิมริมฝีปากมากขึน้ -- จากนัน้ซ่ีโครงของเขายบุ

ลงเป็นครั้งสุดท้ายและไม่พองขึ้นมาอีก

อิลดิโกรำ่าไห้แผ่วเบาด้วยความโล่งใจ นำ้าใสพร่ังพรูจากดวงตา  ภารกิจ

เสร็จสิ้นลงแล้ว  แส้แห่งพระเจ้าจากไปในที่สุด มิอาจสร้างความพินาศใด ๆ  บน

โลกใบนี้ได้อีก  ไม่เร็วกว่าเวลาอันควรแม้แต่น้อย
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ตอนอยู่ที่บ้านบิดา  คาร์ดินัลกล่าวถึงแผนการนำาทัพสู่อิตาลีอีกคร้ังของ

แอตทีลา  นางไดย้นิเสยีงโจษจันเร่ืองเดยีวกนัในงานเลีย้งฉลองววิาห์  เสยีงหยาบ

กระดา้งอา้งวา่จะบกุปลน้กรงุโรมในอกีไม่ช้า พลา่มถึงแผนจะเผาทัง้เมอืงใหร้าบ

เปน็หนา้กลองและสงัหารผู้คนทัง้หมดมใิหเ้หลอืรอด  ดวงประทปีแห่งอารยธรรม

อันสุกสกาวกำาลังเสี่ยงจะมอดดับไปตลอดกาลใต้คมดาบของเหล่าคนเถื่อน

แต่ด้วยการกระทำาเปื้อนเลือดเพียงหนึ่งของนาง  ”ปัจจุบัน„ พ้นภัยแล้ว

ทว่าภารกิจยังไม่จบ

”อนาคต„ ยังตกอยู่ในความเสี่ยง

อิลดิโกตะเกียกตะกายลงจากเตียงด้วยเข่าเปลือยเปล่า  มุ่งตรงไปทาง

ปลายเตียง  นางเข้าใกล้กำาป่ันขนาดเล็กอย่างขลาดกลัวยิ่งกว่ายามใส่ยาพิษลง

ในเครื่องดื่มสามี

ตวัหบีดา้นนอกทำาจากเหลก็สดีำา ทกุดา้นเรียบแบน มบีานพบัอยูด่า้นบน 

ไร้สิง่ตกแตง่ มเีพยีงรอยจารึกสญัลกัษณค์ูห่นึง่บนผวิหนา้ นางไมรู้่จกัลายลกัษณ์

นัน้  แตค่าร์ดนิลัอธิบายไว้โดยสงัเขปแลว้  ว่ากนัว่าเปน็ภาษาบรรพบุรุษหลายรุ่น

ก่อนของแอตทีลา  เหล่าชนเผ่าเร่ร่อนไกลออกไปทางตะวันออก

นางสัมผัสลายจารึกหนึ่งที่ประกอบขึ้นจากเส้นตรงเรียบง่าย

”ต้นไม„้  นางกระซิบกบัตนเอง พยายามรวบรวมกำาลงัใจ  ตวัสญัลกัษณ์

เองก็ดูละม้ายคล้ายต้นไม้  นางสัมผัสสัญลักษณ์ข้างเคียงที่รูปลักษณ์เหมือนกัน

ด้วยความเคารพยิ่ง...ต้นไม้ต้นที่สอง

ตอนนั้นเองที่นางเกิดพละกำาลังพอจะเคลื่อนนิ้วไปยังฝาหีบและเปิดออก 

นางพบหีบใบทีส่องอยูภ่ายใน  ใบนีท้ำาดว้ยเงินสวา่งใส  รอยจารึกดา้นบนดหูยาบ
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กระด้างไม่ต่างจากเดิม  แต่ชัดเจนว่าจารึกด้วยเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่

ลายเส้นเรียบง่ายกลุ่มนี้มีความหมายว่า  ”บัญชา„ หรือ  ”คำาสั่ง„

นางรู้สึกได้ว่าเวลาเร่ิมกระชั้นเข้ามา  จึงควบคุมนิ้วสั่นระริกให้อยู่นิ่งแล้ว

เปิดฝาหีบเงิน  เผยให้เห็นกำาปั่นใบที่สาม อยู่ภายใน  ใบนี้ทำาจากทอง พื้นผิวเป็น

ประกาย ดูราวกับลื่นไหลได้เมื่อต้องแสงคบเพลิง  สัญลักษณ์ที่จารึกไว้คล้าย

รวมอักขระก่อนหน้าบนหีบเหล็กและหีบเงิน นำามาซ้อนกันกลายเป็นคำาใหม่

คาร์ดินัลบอกความหมายของสัญลักษณ์สุดท้ายไว้ให้นางทราบแล้ว

”ต้องห้าม„  นางทวนคำาอย่างลืมหายใจ

อลิดโิกเปิดหบีในสดุอยา่งระมดัระวงั  นางรู้วา่จะพบอะไร แต่เมือ่ไดเ้หน็ 

ขนเล็ก ๆ  ตามแขนก็ลุกตั้งไปทั้งแถบ

ใจกลางหบีสทีองมแีสงเรืองรองจากหวักะโหลกท่ีเปลีย่นเปน็สเีหลอืง ขาด

ส่วนกรามล่าง  เบ้าตากลวงโบ๋จับจ้องเบ้ืองบนอย่างมืดบอดราวแหงนมอง

สรวงสวรรค์  แต่เช่นเดียวกับหีบทั้งสาม บนกระดูกนั้นประดับด้วยรอยจารึก 

อักขระหลายบรรทัดไล่ลงจากกระหม่อมเป็นเกลียวแน่น  ตัวภาษามิได้ตรงกับ

บนหีบ หากแต่เป็นอักขระโบราณของชาวยิว -- อย่างน้อยก็ตามท่ีคาร์ดินัลบอก
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นางไว้  และท่านบอกจุดประสงค์ของสิ่งนี้ไว้เช่นกัน

กะโหลกนีเ้ปน็วัตถโุบราณผ่านการบริกรรมคาถาโดยชาวยวิ  เปน็บทสวด

อ้อนวอนพระเจ้าขอความเมตตาและการรอดพ้น

สันตะปาปาลีโอทรงเสนอสมบัติชิ้นนี้ให้แอตทีลาพร้อมคำาวอนขอให้

กรุงโรม รอดพน้  นอกจากนี ้ สงัฆราชทรงเตอืนแอตทีลาวา่เคร่ืองรางทรงอำานาจ

นีเ้ปน็เพยีงหนึง่ในอกีหลายชิน้ทีเ่กบ็รักษาไวภ้ายในกรุงโรม คุม้กนัดว้ยพระพโิรธ

ของพระเจ้า  ผู้ใดท่ีหาญกล้ารุกลำ้าพ้นกำาแพงเมืองจักถูกพิพากษาให้ถึงตาย 

พระองค์ทรงเท้าความถึงผู้นำาชาววิซิกอท กษัตริย์แอลาริกท่ีหนึ่ง  ผู้เคยบุกปล้น

กรุงโรมเมื่อสี่สิบปีก่อนและเสียชีวิตทันทีที่ออกจากเมือง

แอตทีลาหวาดระแวงคำาสาปจึงรับคำาเตือนและถอยร่นจากอิตาลีพร้อม

สมบัติลำ้าค่าชิ้นนี้  ทว่าเฉกเช่นทุกสรรพสิ่ง  กาลเวลาทำาให้ความหวาดกลัวทุเลา

ลง  และเติมเชื้อไฟปรารถนาของราชันชาวฮันให้บุกล้อมกรุงโรมอีกคร้ังในที่สุด 

เพื่อทดสอบตำานานของตนต่อพระพิโรธของพระเจ้า

อิลดิโกทอดสายตาไปยังร่างไร้กำาลังของเขา

เห็นทีเขาจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในบททดสอบ

ท้ายที่สุด ผู้เกรียงไกรก็มิอาจหลบเลี่ยงความตาย

นางรู้หน้าที่  เอื้อมมือไปยังกะโหลก  กระนั้น  สายตาก็ไม่วายมองรอย

ขีดข่วนตรงกลางเกลียว  บทสวดบนกะโหลกคือคำาวิงวอนขอให้หลุดพ้นจาก

สิ่งที่เขียนไว้ตรงนั้น

จารึกบ่งบอกวันอวสานของโลก

กุญแจสู่ชะตานั้นอยู่ใต้หัวกะโหลก -- ถูกกลบซ่อนด้วยเหล็ก  เงิน  ทอง 

และกระดูก  เพ่ิงจะเห็นความสำาคัญแจ่มชัดเมื่อเดือนก่อน หลังจากบาทหลวง

นิกายเนสโตเรียสจากเปอร์เซียมาเยือนประตูแห่งโรม  เขาได้ยินเร่ืองของกำานัล

ที่แอตทีลาได้ไปจากพระคลังศาสนจักร  ของกำานัลที่เนสโตเรียส  อัครมุขนายก

แหง่คอนสแตนติโนเปิล มอบใหก้รุงโรมดว้ยตนเอง  บาทหลวงผู้มาเยอืนแถลง
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ความจริงให้สันตะปาปาลีโอทรงทราบถึงเบ้ืองหลังของหีบซ้อนหีบซ้อนกระดูก 

มันมาจากทิศตะวันออกไกลยิ่งกว่าคอนสแตนติโนเปิล  และถูกส่งมายังนคร

อมตะเพื่อเก็บรักษา

ในตอนท้าย  เขาได้บอกสันตะปาปาว่าสมบัติท่ีแท้จริง อะไรอยู่ภายในหีบ 

รวมถึงเผยนามบุรุษผู้เป็นเจ้าของกะโหลกนี้ยามมีชีวิต

นิ้วอิลดิโกสัมผัสโดนวัตถุศักดิ์สิทธ์ิและเร่ิมสั่นเทาอีกคร้ัง  นางรู้สึกว่า

เบ้าตาว่างเปล่ากำาลังมองนาง คะเนคุณค่านาง หากบาทหลวงนิกายเนสโตเรียส

ไมโ่ปป้ด คร้ังหนึง่ดวงตาคูน่ีเ้คยทอดมองพระองคย์ามมลีมหายใจ...เคยทอดมอง

พระเยซูคริสต์

นางไม่กล้าขยับอัฐิศักดิ์สิทธ์ิ  จนกระท่ังโดนลงทัณฑ์ฐานลังเลด้วยเสียง

เคาะประตหู้องบรรทม  มเีสยีงเรียกแหบแหง้ตามมา  ตวันางไมเ่ขา้ใจภาษาชาว

ฮนั แตรู้่วา่ในไมช่า้เหลา่ทหารของแอตทีลาจะเขา้มาในหอ้งเมือ่ไมไ่ดรั้บเสยีงตอบ

กลับจากองค์ราชา

นางเสียเวลามากเกินไปแล้ว

เมือ่มแีรงกระตุน้ นางจึงรีบยกกะโหลกขึน้เพือ่ใหเ้หน็สิง่ท่ีอยูข่า้งใต.้..แต่

ไม่พบสิ่งใด  ก้นหีบมีเพียงรอยประทับสีทองเป็นเค้าของวัตถุซ่ึงเคยวางอยู่ ณ 

ตรงนั้น กางเขนเก่าแก่...โบราณวัตถุที่รำ่าลือกันว่าร่วงลงมาจากสรวงสวรรค์

แต่สิ่งนั้นหายไปแล้ว ถูกขโมยไป

อิลดิโกจ้องไปทางสามีผู้ล่วงลับ บุรุษผู้เลื่องชื่อทางกลศึกอันเฉียบแหลม

พอ ๆ  กบัความอำามหติ  ผู้คนลอืกนัว่าเขามหีมูตีาอยูใ่ตโ้ตะ๊ทกุตัว  หรือกษัตริย์

แห่งชาวฮนัจะรู้เร่ืองลบัท่ีบาทหลวงนกิายเนสโตเรียสนำามาแจ้งกรุงโรม  หรือเขา

นำากางเขนเทวโลกไปเกบ็ซ่อนไว้ตา่งหากในครอบครองของตนเอง  นีเ่องหรือคอื

สาเหตุแท้จริงที่เขากลับมามุ่งมั่นอยากบุกปล้นกรุงโรมอีกครั้ง

เสียงตะโกนดังขึ้นเรื่อย ๆ   เสียงทุบประตูเร่งร้อนมากขึ้น

อิลดิโกคืนกะโหลกสู่ที่เดิมและปิดหีบท้ังหลายลงอย่างสิ้นหวัง  จากนั้น
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จึงทรุดนั่งคุกเข่าและใช้มือปิดหน้า  สะอื้นไห้จนตัวสั่นขณะแผ่นไม้ประตู

แตกกระจายอยู่ด้านหลัง

นำ้าตาทำาให้นางสำาลักได้ไม่ต่างจากเลือดในลำาคอผู้เป็นสามี

ทหารถลันเข้ามาในห้อง  เสียงร้องแหลมดังขึ้นเมื่อเห็นองค์ราชันนอน

สิ้นใจ  ในไม่ช้าเสียงหวนไห้ก็ตามมา

ทว่าไม่มีผู้ใดกล้าแตะต้องตัวนาง  มเหสีใหม่ผู้โยกตัวรำ่าไห้อยู่ข้างเตียง 

พวกเขาเชื่อว่าหยาดนำ้าตาของนางหลั่งไหลเพื่อสามีผู้ล่วงลับ  เพื่อกษัตริย์ผู้

สิ้นพระชนม์  แต่พวกเขาสำาคัญผิด

นางรำ่าไห้เพื่อโลกใบนี้

โลกที่ไม่พ้นต้องมอดไหม้ในภายภาคหน้า



ปัจจุบัน

17 พฤศจิกายน  16:33 น.  เวลามาตรฐานยุโรปกลาง

โรม อิตาลี

ร าวกับว่ากระทั่งดวงดาวยังเรียงตัวไม่เป็นใจต่อเขา
 มอนซินญอร์วีกอร์  เวโรนาก้าวผ่านร่มเงาของจัตุรัสปีลอตตา 

ร่างกายหอ่หุม้ตา้นคมเขีย้วของฤดหูนาว แมจ้ะสวมเสือ้แขนยาวขนสตัวห์นาหนกั

และเสื้อคลุมเขาก็ยังสั่น...ไม่ใช่เพราะความหนาว  แต่เพราะความหวาดหวั่น

ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ยามมองไปทางตัวเมือง

ดาวหางลุกโชติช่วงอยู่บนท้องฟ้ายามสายัณห์  ลอยคว้างอยู่เหนือหลังคา

ยอดโดมของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์  จุดสูงที่สุดในโรม  ผู้มาเยือนจากฟากฟ้า

ดวงนีส้อ่งสวา่งทีส่ดุในหลายศตวรรษ  เจดิจ้ากลบแสงจันทร์แรกขึน้ ทอดหางยาว

และมีชีวิตชีวาพาดผ่านดวงดาวต่าง ๆ  ภาพดังกล่าวมักถูกมองว่านำาความ

อับโชคมาให้ในประวัติศาสตร์

เขาภาวนาให้คราวนี้อย่าเป็นเช่นนั้น

วีกอร์กอดพัสดุในวงแขนแน่นขึ้น  เขาห่อพัสดุกลับอย่างลวก ๆ  ด้วย
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กระดาษเดิม แต่ท่ีหมายของเขาอยู่ไม่ไกล  ส่วนหน้าของมหาวิทยาลัยเกรกอเรียน 

แห่งสันตะปาปาตั้งตระหง่านอยู่เบ้ืองหน้า  ขนาบข้างด้วยส่วนปีกและตึกนอก 

แม้ยังเป็นสมาชิกของสถาบันโบราณคดีทางคริสต์ศาสนาแห่งสันตะปาปา  แต่

วกีอร์กม็าสอนเพยีงบางโอกาสในฐานะผู้บรรยายรับเชญิเทา่นัน้  ขณะนีเ้ขารับใช้

สนัตะสำานกัในฐานะหัวหนา้อาร์กวีโีอ  เซเกรตโต วาตกีาโน หรือหอจดหมายเหตุ

ลับแห่งวาติกัน  ทว่าภาระท่ีเขาแบกรับอยู่ตอนนี้ไม่ได้มาถึงเพราะตำาแหน่ง

ศาสตราจารย์หรือหัวหน้าหอจดหมายเหตุ  แต่ในฐานะเพื่อน

ของขวัญจากเพื่อนร่วมงานผู้ล่วงลับ

เขามาถึงประตูใหญ่ของมหาวิทยาลัย  เดินตัดห้องโถงหินอ่อนสีขาว  เขา

ยงัมหีอ้งทำางานอยูใ่นสถาบนัตามสิทธิอนัสมควร  ทีจ่รงิแลว้  เขามาทีน่ีบ่อ่ยคร้ัง

เพือ่บนัทึกรายชือ่และคน้ควา้หนงัสอืจากคลงัขนาดมหมึาของมหาวิทยาลยั  ทีน่ี่

เทยีบชัน้หอสมดุแหง่ชาติประจำาโรมไดด้ว้ยส่ิงพิมพ์มากกว่าหนึง่ลา้นเลม่ จดัเกบ็

ไว้ภายในหอคอยสูงหกชั้น  ในจำานวนนั้นมีคัมภีร์โบราณและฉบับหายากอยู่เป็น

จำานวนมาก

แต่ไม่มีสิ่งใดในมหาวิทยาลัยหรือในหอจดหมายเหตุวาติกันจะทัดเทียม

หนังสือเล่มท่ีวีกอร์ถืออยู่ขณะนี้...รวมถึงสิ่งที่มาคู่กันในห่อพัสด ุ นั่นคือสาเหตุ

ที่เขาต้องการคำาปรึกษาจากคนผู้เดียวในโรมที่เขาไว้ใจโดยแท้จริง

ขณะขึน้บันไดและเดนิไปตามโถงทางเดนิแคบ ๆ   หัวเขา่วกีอร์เร่ิมรอ้งทุกข ์

ในวัยหกสิบกลาง ๆ เขายังแข็งแรงเพราะทำางานภาคสนามทางโบราณคดีมา

หลายทศวรรษ  แต่หลายปีมานี้เขาจมอยู่ในหอสมุดนานเกินไป ถูกคุมขังไว้กับ

โต๊ะทำางานและตั้งหนังสือ ล่ามด้วยความรับผิดชอบตามตำาแหน่งหน้าที่

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า  ข้าจะมีกำาลังเพียงพอต่อภารกิจนี้หรือไม่

เขาต้องมีพอ

ในที่สุดวีกอร์ก็มาถึงตึกสำานักงานคณะของมหาวิทยาลัย  และสังเกตเห็น

ร่างคุ้นเคยยืนพิงประตูห้องทำางานเขาอยู่  หลานสาวเป็นฝ่ายมาถึงก่อนเสียอีก 
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เธอคงมุง่ตรงมาท่ีนีท่นัทหีลงัเลกิงาน ยงัสวมเคร่ืองแบบการาบนีเีอรี  เป็นกางเกง

ขายาวกบัแจ็กเกตสกีรมทา่ขลบิสแีดงอมสม้ ประดบัอนิทรธนสูเีงินบนบา่ทัง้สอง

ข้าง  แม้อายุยังไม่ถึงสามสิบแต่เธอเป็นร้อยโทประจำาโกมันโด การาบีนีเอรี  ตูเตลา 

ปาตรีโมนีโอ  กุลตูราเล  หน่วยตำารวจมรดกทางวัฒนธรรม  มีหน้าท่ีควบคุม

ติดตามคดีโจรกรรมงานศิลปะและโบราณวัตถุ

ความภาคภมูเิออ่ลน้ทว่มใจเมือ่เห็นเธอ  เขาเรียกตวัเธอมาเพราะความรัก

มากพอ ๆ  กับความเชี่ยวชาญในงาน  เขาไม่ไว้ใจใครมากไปกว่าเธอ

”น้าวีกอร์„  ราเชลกอดเขานิดหนึ่ง  เธอเอนตัวกลับ  เสยผมสีดำาไปทัดหู

ข้างหนึ่งและพินิจพิเคราะห์เขาด้วยดวงตาเฉียบคมสีคาราเมล  ”มีอะไรเร่งด่วน

มากหรือคะ„

เขามองซ้ายขวาตามโถงทางเดนิ แต่ชว่งเวลานีข้องวนัอาทิตยไ์มม่ใีครผ่าน

ไปมา ห้องทำางานทุกห้องดูมืดสนิท  ”เข้ามาข้างในแล้วน้าจะอธิบายให้ฟัง„

เขาไขประตูและนำาเธอเข้าห้องไป  แม้ดำารงตำาแหน่งอันทรงเกียรติ 

ห้องทำางานของเขาก็ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าห้องขังแคบ ๆ  เรียงรายด้วยชั้นหนังสือสูง

ตระหง่านหลายชั้น  จัดวางหนังสือและต้ังนิตยสารจนล้นทะลัก  โต๊ะทำางาน

ตัวเล็กตั้งพิงกำาแพงอยู่ใต้หน้าต่างที่แคบบางพอ ๆ  กับช่องยิงธนูของปราสาท 

ดวงจันทร์ที่เพิ่งขึ้นสาดลำาแสงสีเงินสู่สภาพโกลาหลภายในห้อง

เมือ่เขา้มาในหอ้งทัง้คูแ่ละประตูปดิลง วกีอรจึ์งยอมเสีย่งเปดิโคมไฟ  เขา

ถอนหายใจเบา ๆ  อย่างโล่งอก สภาพที่คุ้นเคยช่วยปลอบประโลมให้อุ่นใจ

”ช่วยเอาของบนโต๊ะน้าออกหน่อย„

เมือ่โต๊ะมท่ีีวา่ง  วีกอร์จึงวางสมัภาระลงและคลีก่ระดาษหอ่พสัดอุอก  เผย

ให้เห็นลังไม้เล็ก ๆ  

”เจ้านี่ส่งมาถึงน้าเมื่อเช้า  มีแต่ชื่อผู้ส่ง  ไม่มีที่อยู่„

เขาม้วนมุมหนึ่งของกระดาษห่อขึ้นมาให้เธอเห็น
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คพ.  โยซิป ทาราสโก

”คุณพ่อโยซิป ทาราสโก„  ราเชลอ่านออกเสียง  ”หนูรู้จักเขาหรือ„

”ไม ่แลว้กไ็มส่มควรจะรู้„  เขามองหลานสาว  ”เขาถกูประกาศวา่เสยีชวีติ

ไปแล้วเมื่อสิบกว่าปีก่อน„

คิ้วเธอกระตุกและร่างเกร็งขึ้น  ”แต่ตัวพัสดุดูใหม่เกินกว่าจะหลงไปกับ

ไปรษณีย์นานขนาดนั้นนะคะ„  เธอหันสายตาช่างวินิจฉัยกลับไปมองน้า  ”เป็น

ไปได้ไหมว่าใครบางคนสวมรอยใช้ชื่อเขาเพื่อแผนต้มตุ๋นเลวร้ายอะไรสักอย่าง„

”นา้คดิว่าไม ่ อนัท่ีจริงแลว้ นา้คดิวา่นัน่เปน็สาเหตทีุผู่ส้ง่จ่าหนา้ซองดว้ย

ลายมือ  เพื่อให้น้าระบุได้ว่ามาจากคุณพ่อทาราสโกจริง ๆ   เราเป็นเพื่อนรักกัน 

น้าเทียบลายมือบนพัสดุกับจดหมายเก่า ๆ  ที่ยังมีอยู่  ลายมือตรงกัน„

”แล้วถ้าเขายังมีชีวิตอยู่  ทำาไมถึงถูกประกาศว่าเสียชีวิตล่ะคะ„

วีกอร์ทอดถอนใจ  ”คุณพ่อทาราสโกหายสาบสูญระหว่างเดินทางไปทำา

วิจัยที่ฮังการี  เขากำาลังเตรียมเขียนสรุปเร่ืองการล่าแม่มดในช่วงต้นศตวรรษที่

สิบแปด„

”การล่าแม่มดหรือ„

วีกอร์พยักหน้า  ”ย้อนไปช่วงต้นทศวรรษ  1700  ฮังการีเผชิญภัยแล้ง

ยาวนานนับสิบปี พร้อมด้วยภาวะอดอยากและโรคระบาด  ผู้คนต้องการแพะ

รับบาป ตอ้งการใครสกัคนมารับความผดิ  ผูถ้กูกลา่วหาวา่เป็นแมม่ดกวา่สีร้่อย

รายถูกฆ่าตายในช่วงเวลาห้าปี„

”แล้วเพื่อนของน้าล่ะคะ  เกิดอะไรขึ้นกับเขา„

”หนูต้องเข้าใจว่าช่วงท่ีโยซิปเดินทางไปฮังการี  ประเทศนั้นเพิ่งเป็นอิสระ

จากอาณัติของสหภาพโซเวียต  ตอนน้ันท่ีน่ันยังเอาแน่เอานอนไม่ได้  เป็นสถานท่ี

อันตรายสำาหรับผู้ถามคำาถามซอกแซก  โดยเฉพาะในแถบชนบท  คร้ังสุดท้ายท่ี

นา้ไดข้า่วจากเขาคอืขอ้ความฝากในโทรศพัท์ บอกวา่ไดเ้ง่ือนงำาเร่ืองสะเทือนขวญั


