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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

เกมทุกเกมย่อมมีวันสิ้นสุด

เกมที่ชี้ชะตาคนทั้งโลกอย่างเอนด์เกมก็เช่นกัน

วิธีชนะเอนด์เกมน้ันแสนง่ายดายและตรงไปตรงมา ผู้เล่นคนใดที่ตามหา

กญุแจทัง้สามดอกไดค้รบตามลำาดบัและนำามนัมาให้ผู้สร้างเกมอย่างเคปเลอร์ 22บี

คือผู้ชนะ แต่บัดน้ีกลับมีคนที่คิดจะทำาให้เอนด์เกมจบลงด้วยวิธีอ่ืน...หรือไม่ก็ 

ล้มเกมนี้ให้พังพินาศไปเสียเลย

สำาหรับผู้เล่นสุดแสนอันตรายบางคน กฎของเอนด์เกมได้เปลี่ยนไปแล้ว 

พวกเขาเร่ิมหาหนทางหยุดเกมนี้แทนที่จะตั้งใจเล่นให้ชนะ แต่พวกเขาจะขัดขืน

ความต้องการของเหล่าผู้สร้างที่เปรียบเสมือนพระเจ้าได้จริงหรือ

กฎแห่งเกม นวนิยายเล่มที่สามและเล่มสุดท้ายของชุด Endgame ยังคง 

ความพิเศษอันเป็นเอกลักษณ์ของนวนิยายชุดนี้ไว้ได้อย่างครบถ้วน ด้วยการให้ 

ผู้อ่านร่วมไขปริศนาที่ซ่อนอยู่ในเนื้อเร่ืองผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ อย่างเว็บไซต์ 

คลิปวิดีโอ แผนที่ เกม เพื่อชิงรางวัลมูลค่านับล้านบาท ดังที่เคยแจกให้ผู้อ่านที่ 

ไขปริศนาใน เกมล่าท้ามรณะ นวนิยายเล่มแรกของชุดนี้สำาเร็จไปแล้ว  แต่ด้วย

เนื้อเร่ืองแสนเข้มข้นและการผจญภัยสุดโลดโผนที่จะทำาให้นั่งไม่ติด นานมีบุ๊คส์จึง

ไม่แปลกใจเลยถ้าผู้อ่านหลายท่านจะอ่านเพลินเสียจนลืมไขปริศนาไปเสียสนิท

ไมว่า่ผู้อ่านจะหยิบนวนยิายชดุนีข้ึ้นมาดว้ยความตัง้ใจจะชงิรางวลั หรือดว้ย

ความหลงใหลในเนือ้เร่ืองทีลุ้่นระทกึเสยีจนวางไมล่ง นานมบีุค๊สก์ข็อให้ดำาดิง่ลงใน

เอนด์เกมไปด้วยกันจนกว่าจะถึงจุดจบ

เพราะกฎแห่งเกมได้เปลี่ยนไปแล้ว

และแม้กระทั่งผู้สร้างก็ยังไม่รู้ว่าเกมนี้จะจบลงอย่างไร

นานมีบุ๊คส์



เคปเลอร ์22บนีั่งอยูบ่นเกา้อีเ้งาวับกลางหอ้งเพดานต่ำาสดีำา  มอืที่
มีเจ็ดน้ิวของเขาประสานกัน ผมสีทองคำาขาวมัดเป็นมวยสูงทรงกลมสมบูรณ์แบบบน

กระหม่อม  เขาทบทวนรายงานทีก่ำาลงัจะสง่ทางเคร่ืองแอนซิเบลิถงึองคป์ระชมุลบั

ซ่ึงอยู่ห่างไกลออกไปหลายปีแสง  เกมที่เกิดข้ึนบนดาวเคราะห์สีน้ำาเงินและขาว

ในวงโคจรถัดไปมีอุปสรรคและการคลี่คลายอันไม่คาดคิด แต่ก็ยังดำาเนินไปอยู่ดี 

ส่วนใหญ่สิ่งที่ปรากฏไม่น่ากังวลมากเท่าไรนัก ยกเว้นสิ่งสำาคัญคือหนึ่งในสิบสอง

มหาอนุสรณ์สถานของโลกถูกทำาลาย  มหาอนุสรณ์สถานนี้เป็นของลาแตนเคลต์ 

ชื่อว่าสโตนเฮนจ์ บัดน้ีมันหายไปแล้วและไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง  เคปเลอร์ 22บี

ไม่สบายใจเร่ืองนี้มาก  อย่างน้อยหนึ่งในสิ่งก่อสร้างเก่าแก่พวกนี้ก็ถูกตั้งข้ึนเมื่อ

หลายพนัปทีีแ่ล้ว ตอนผู้คนของเขาเดนิเคยีงข้างมนษุย์รุ่นเยาวข์องโลก อย่างนอ้ย 

หนึ่งในนั้นก็จำาเป็นสำาหรับการจบเอนด์เกม

และนี่...ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด...คือสิ่งที่เขาหวังว่าจะเกิด

เพื่อที่ผู้เล่นคนเดียวจะชนะ

ผู้เล่นคนเดียว

เขาหันจากรายงานไปสนใจสัญญาณฮอโลแกรมที่ฉายไปในอากาศไม่ไกล

จากใบหนา้เขา  จดุกะพริบสลัวตามเวลาจริงเคล่ือนไปเหนอืแผนทีเ่มอืงในอนทุวปี

อินเดีย  ผู้เล่นคนหนึ่งอยู่บนพาหนะบางอย่างเมื่อดูจากความเร็วแล้ว

ผู้เล่นคนนีไ้ม่ใชค่นทีเ่คปเลอร์ 22บคีาดวา่จะชนะ แตเ่ปน็คนทีเ่ขาสนใจใคร่รู้

เคปเลอร์ 22บี
ห้องแอนซิเบิลบนยานซีดรักซาเรเอน ปฏิบัติการโคจรค้างฟ้าเหนือข้ัวโลกเหนือ

ดาวอังคาร
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ที่สุด

ผู้เล่นที่เหลี่ยมจัดและไม่ระมัดระวัง

คาดเดาไม่ได้  น่าตื่นเต้น  ไร้ความปรานี

เขาคือผู้เล่นสายชาง  อันหลิว

เคปเลอร์ 22บจีะดตูอ่ แตแ่ล้วเคร่ืองแอนซิเบลิกส็ง่เสยีงห่ึง ฮอโลแกรมดบั 

ห้องตกอยู่ในความมืดสนิท อุณหภูมิลดลงเหลือ -60 องศาฟาเรนไฮต์  ครู่ต่อมา

ความดำามืดถูกอนุภาคแสงที่ล่องลอยอยู่ทิ่มแทง ห้องเรืองสว่างข้ึน และพวกเขา

อยู่ตรงนั้น ภาพฉายของพวกเขาล้อมรอบตัวเขาทุกด้าน

องค์ประชุม

เคปเลอร์ 22บีอยากดูชางมากกว่า แต่เขาทำาไม่ได้

ได้เวลารายงานแล้ว
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ชาง
ตัวสั่น
ตากระตุก

ตัวสั่น
อันหลิวขี่ซูซูกิจีเอสเอกซ์-อาร์ 1000 พยายามเร่งความเร็ว แต่ถูกขัดขวาง

โดยฝูงชนชาวกัลกัตตาแน่นขนัด

เขาบิดมือจับ  ล้อหมุนไปบนหนทางที่ไม่สม่ำาเสมอ  เขาไม่สวมหมวก

กนันอ็ก ขบฟนั แสบปอด หร่ีตาเปน็เสน้  เศษร่างของชโิยะโกะแนบอยู่กบัหนา้อก 

ถัดจากสร้อยคอที่รักของเขาเป็นปืนพกซิก 226 และชุดระเบิดมือส่ังทำาเฉพาะ 

ทั้งหมดนี้หลบซ่อนจากสายตาอยู่ภายใต้เสื้อเชิ้ตผ้าฝ้าย

อันเร่งเครื่องไปทางเหนือสู่สุสานที่เซาท์พาร์ก  เร่ง เร่ง เร่ง

สุสาน  เขาอยู่ที่นั่น  หนึ่งในผู้เล่นที่ชิโยะโกะติดเคร่ืองติดตามตัวไว้  หนึ่ง

ในผู้เล่นที่อันตามรอยอยู่ขณะนี้

สุสานคือที่ซึ่งเขาจะได้พบนาบาเทียน  แมกคาบี แอดไลผู้มีกุญแจโลกและ

กุญแจฟ้า  ผู้ที่กำาลังจะชนะ

หรือเชื่อว่าเขากำาลังจะชนะ

เพราะว่าสองสิ่งนี้แตกต่างกัน

ถ้าอันไปถึงที่นั่นในไม่ช้า ความแตกต่างจะเกิดขึ้นแน่นอน

อันหลิว
เบกบากัน พาลิคัญชา กัลกัตตา อินเดีย
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ถ้าอันไปถึงที่นั่น แมกคาบีจะไม่ชนะ  ไม่เลย

เขาจะตาย

และอันอยู่ห่างไม่ถึงสองกิโลเมตรแล้ว

ใกล้เหลือเกิน

แตถ่นนน้ีแนน่ขนดั  เย็นวนันีพ้ลเมอืงชาวกลักตัตาหลัง่ไหลออกมาข้างนอก 

ทุกคนล้วนร้องหาข้อมูล หาคนที่ตนรัก หาสัญญาณโทรศัพท์ที่ดีพอ  อันหลบ

บรรดานักธุรกิจและคนขายเคร่ืองเทศ ผู้หญิงแต่งตัวสีสันสดใสและสุนัขจรจัด 

เดก็ๆ ทีร้่องไห้และแทก็ซีข่องเอกอัครราชทตูทีเ่คร่ืองยนตด์บั ชายร่างผอมเหมอืน

ไม้เสียบผีลากรถลากไปบนถนนตามยถากรรมเหมือนปลาว่ายทวนน้ำา  เขาหัก

มอเตอร์ไซค์อ้อมวัวของพระพรหมที่เหม่อลอย  บางคนขวางทางอัน  คนเหล่านี้

ถูกมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวหรือไม่ก็ถูกเท้าของอันเตะเร็วๆ 

หลบไป ตัวสั่นตัวสั่น หลบไปให้พ้น
เบื้องหลังเขามีเสียงกรีดร้อง รอยช้ำา เสียงก่นด่า และกำาปั้นสั่นเทิ้ม

ไม่มีตำารวจ  ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายสักคนเดียว

นี่เป็นเพราะโลกกำาลังจะเข้าสู่ความไร้กฎเกณฑ์อย่างนั้นหรือ

นีเ่ปน็เพราะอะแบดดอน แม้กระทัง่ตอนนี ้กอ่นทีม่นัจะพุง่ชนอย่างนัน้หรือ

เป็นไปได้หรือ

ใช่

อันยิ้ม

ใช่ ชิโยะโกะ  ใกล้ถึงจุดจบแล้ว

ชายร่างใหญ่สองคนปรากฏตัวตรงสี่แยกถนนโลเวอร์เรนจ์ตัดกับถนน

เซอร์คสั  พวกเขาชีแ้ละตะโกน  พวกเขาจำาอันได ้ พวกเขาดวูดิโีอของอัน ถงึตอนนี้

ทุกคนบนโลกได้ดูวิดีโอของอันแล้ว และพวกนั้นต้องการหยุดเขา  พวกนั้นอาจ

พยายามจะฆา่ เขา ซ่ึงอันคดิวา่ไร้สาระ  เขาเร่งเคร่ืองมอเตอร์ไซค ์ผู้คนแตกกระเจงิ 

แต่ชายสองคนนั้นปักหลักคล้องแขนกัน

พวกโง่
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อันข่ีรถตรงไปหาพวกเขา แหวกผ่านไป ชนพวกเขาล้มและข่ีทับคนหนึ่ง 

ฉีกผิวหนังบนแขนขาด  ชายสองคนน้ันตะโกน คนหนึ่งหยิบปืนสั้นที่ดูโบราณมา

จากที่ไหนไม่รู้  เขาเหนี่ยวไก แต่แทนที่จะยิง มันกลับระเบิดใส่มือเขา

เขาล้มลง กรีดร้อง

ปืนนั้นมีตำาหนิ  เก่า  พัง

เหมือนโลก ตากระตุกตากระตุกตากระตุก โลกใบนี้
อันอาจรู้สึกเสียใจกับชายคนนั้นและมือที่พิการ แต่เขาเป็นชางและเขา

ไม่สนใจ  เขาเปล่ียนคันบังคับ เหวี่ยงตัวข้ึนจากอาน ไสล้อหลังของมอเตอร์ไซค์

กลับไปมาและรีบจากไป  ชายคนหนึ่งกรีดร้องขณะที่ขาติดอยู่ใต้ล้อยางครู่หนึ่ง 

เลือดไหลทะลักจากแผล

อันยิ้มกว้างขึ้น

เขาทิ้งชายสองคนนั้นไว้เบื้องหลัง  ผ่านร้านตัดผม ร้านขายขนม ร้าน

ขายโทรศัพท์มือถือ ร้านขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ผู้คนเนืองแน่น  อันเห็นภาพของ

เคปเลอร์ 22บีจากหน้าจอโทรทัศน์หลังกระจกร้านนี้

มนุษย์ต่างดาวเปิดเผยตัวเม่ือเขาประกาศเร่ืองกุญแจฟ้า  เคปเลอร์ 22บี

เร่ิมเผยธาตุแท้  ตอนนี้เอนด์เกมเป็นเร่ืองจริงสำาหรับทุกคนแล้ว  จริงสำาหรับ

คนรวยและคนจน คนมีอำานาจและคนอ่อนแอ  คนโหดร้ายและคนใจดี  ทุกคน

และอันรักมัน

บัดนี้ทั้งโลกรู้ว่ากุญแจสองดอกแรกอยู่ด้วยกัน  ว่าแมกคาบีมีกุญแจ  ว่า

เอนดเ์กมดำาเนนิตอ่ไปแมจ้ะมผู้ีเลน่คนอ่ืนๆ พยายามหยุดมนัดว้ยความหลงผิด  วา่

เกมดำาเนินไปแม้จะมีความกลัว ความหวัง ฆาตกรรม และแม้แต่ความรัก

เหนอืสิง่อ่ืนใด เคปเลอร์ 22บบีอกผู้คนบนโลกวา่ไมม่ทีางหยุดอะแบดดอน

ได้  ว่าดาวเคราะห์น้อยยักษ์จะพุ่งชนในอีกไม่ถึงสามวันและไม่มีใครทำาอะไรได้

ว่าหลายล้านคนจะตาย

อันรักมัน

มอเตอร์ไซคห์มุนติว้ ถนนกวา้งข้ึน  ฝูงชนแหวกออกและอันเคลือ่นทีเ่ร็วข้ึน
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เล็กน้อย เพิ่มขึ้นเป็นหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วตอนนี้  เขาเหลือบมองนาฬกิา

ของชิโยะโกะ  เห็นตำาแหน่งเครื่องติดตามบนหน้าจอเหนือตัวเลข

บี๊ป-บี๊ป

ตรงนั้น  แมกคาบี แอดไล

ใกล้ ตากระตุก ใกล้ ตัวสั่น ใกล้เหลือเกิน
ใกล้จนอันได้กลิ่นพวกเขา

อันกรีดร้องข้ามถนนเชกสเปียร์ซารานีไปอีกสองช่วงถนน เลี้ยวไปทาง

ตะวันตกเฉียงเหนือบนถนนพาร์ก  เขาดูนาฬิกาอีกครั้งและเห็นมัน

บี๊ป-บี๊ป

บี๊ป-บี๊ป

อีกไม่กี่ช่วงถนนเท่านั้น

ตากระตุกตัวสั่น
ชิโยะโกะเล่นเพื่อชีวิต

ตัวสั่นตากระตุก

แต่ฉัน

ตัวสั่น
ฉันเล่นเพื่อความตาย
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“ทุกคนใจเย็นๆ!”  ชายคนหนึ่งตะโกน  เขาอยู่ในวัยสี่สิบกลางๆ 
ผ่านร้อนผ่านหนาว เหงือ่โชก ทว้มเลก็นอ้ย  เขายืนอยู่กลางโถงทางเดนิทีแ่นน่ขนดั

ไปด้วยผู้เล่นและสหายของพวกเขา

ซาราห์กบัยาโกอยู่ตรงสดุปลายโถงดา้นหนึง่ หันหลงัให้ชอ่งประตทูีเ่ปดิอยู่ 

ตงหู ฮารัปปัน นาบาเทียน และทั้งกุญแจโลกกับกุญแจฟ้าเคยอยู่ในห้องถัดจาก

ช่องประตูนี้เมื่อไม่กี่นาทีที่แล้ว  ไบซาคานในตอนนั้นยังมีชีวิตและเจตนาแน่วแน่

มากที่จะฆ่าชารี โชปราด้วยความวิกลจริตต้องการแก้แค้น แต่แมกคาบีสงสาร

ฮารัปปนัและหยุดตงหูไว ้ เขากำาลังจะเปน็ผู้ครอบครองทัง้กญุแจโลกและกญุแจฟา้

แต่เพียงผู้เดียวตอนที่ซาราห์กับยาโกพรวดพราดเข้ามาในห้อง  ขณะที่ไบซาคาน

นอนใกล้ตายอยู่นั้น โอลเม็กพุ่งไปข้างหน้าและโจมตีแมกคาบี เมื่อการต่อสู้จบลง 

ยาโกชนะ  ซาราห์มโีอกาสฆา่อลซินอ้ย โชปรา เดก็หญงิผู้เปน็กญุแจฟา้ ความตาย

ที่ควรจะหยุดเอนด์เกม

แต่ซาราห์ทำาไม่ลง

และยาโกก็ทำาไม่ลงเช่นกัน

หน่วยของแอชลิงมาถึงหลังการต่อสู้จบลงไม่กี่อึดใจ  เคลต์มีโอกาส

ฆ่ากุญแจฟ้าเช่นกัน เธอพยายามใช้ปืนยาวสไนเปอร์ยิง แต่ในชั่วขณะสุดท้าย 

กุญแจฟ้าเอ้ือมไปสัมผัสกุญแจโลก แล้วเด็กน้อยก็หายตัวไปท่ามกลางแสงสว่าง

วาบ พาแมกคาบทีีไ่ม่ไดส้ตแิละร่างแหลกสลายของไบซาคานไปกบัเธอดว้ย  ผู้รอด

ซาราห์ อโลเพย์  ยาโก ทลาล็อก  แอชลิง คอปป์ 
ปู่คอปป์  เกรก จอร์แดน  กริฟฟิน มาร์ส
ที่ลึก บ้านตะวันรอน หุบเขาแห่งชีวิตนิรันดร์ สิกขิม อินเดีย
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ชีวิตหนึ่งเดียวที่เหลือในห้องคือชารี โชปราผู้หมดสติ ศีรษะบวมปูดด้วยฝีมือ

แมกคาบี  เขาจะฆ่าเธอก็ได้เช่นกัน แต่...บางทีอาจเพราะความเมตตา ความรู้สึก

ผิดชอบชั่วดี หรือความเห็นใจ...แมกคาบีไว้ชีวิตเธอ

ตอนนีแ้มกคาบกีบักญุแจทัง้สองอยู่ทีไ่หนไมม่ใีครรู้  อาจเปน็ไดว้า่พวกเขา

ไปที่โบลิเวีย หรือที่ก้นมหาสมุทร หรือกำาลังเข้าพบเคปเลอร์ 22บีในตอนจบของ

เอนด์เกม

ทกุคนทีเ่หลอือยู่ทีน่ี ่ในเสน้ทางของปอ้มปราการฮารัปปนัซ่ึงสกดัเข้าไปใน

เทือกเขาหิมาลัยของแคว้นสิกขิม คือเหล่าผู้เล่นและผองเพื่อนของแอชลิง

สิ่งที่เหลือมีเพียงความกลัว โกรธ และสับสน

และปืนของพวกเขา

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเล็งใส่กัน

“ใจเย็นๆ”  ชายคนนั้นวิงวอนอีกครั้ง

ซาราห์ไม่เคยเห็นเขามาก่อน

“วันนี้ไม่มีใครจำาเป็นต้องตายอีกแล้ว”  เขาพูด

คุณไง ซาราห์คิด ปืนสั้นของเธอเล็งที่คอหอยเขา  ซาราห์ปฏิเสธที่จะ

ฆ่าเด็กหญิงโชปรา แต่เธอไม่ลังเลท่ีจะยิงชายคนน้ีหรือคนท่ีอยู่กับเขา ถ้าน่ันหมายถึง

การหลบหนี

ชายคนนัน้กา้วไปทางแอชลงิ วางมอืข้างหนึง่บนกระบอกปนืของเธอ กดลง

สองนิ้ว  บัดนี้มันเล็งที่หน้าอกซาราห์แทนที่จะเป็นหน้าผากเธอ  มืออีกข้างของ

ชายคนน้ันว่างเปล่า หงายฝ่ามือข้ึน  เขาเบิกตากว้างและวิงวอน  ลมหายใจกระช้ันถ่ี

ผู้สร้างสันติ ซาราห์คิด

ชายคนนั้นเลียริมฝีปาก

ซาราห์พูดว่า  “ฉันจะใจเย็นเมื่อพวกคุณไม่มีใครขวางทางเรา”

เสียงของเธอสงบ  ซาราห์สังเกตว่าแอชลิง คอปป์หน้าแดง  เธอมีเลือด

เปื้อนผิว อาจเป็นเลือดของเธอ แต่ไม่น่าจะใช่

เลือด เหงื่อ และคราบสกปรก
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ซาราห์ไม่สนใจ  เธอแค่ต้องการออกไปจากที่ไหนก็ตามที่พวกเธออยู่และ

หาทางหยุดเอนด์เกม

เธอหยุดคิดเมื่อแอชลิงถามว่า  “กุญแจฟ้าอยู่ไหน”

ปืนของซาราห์เบา  กระสุนหนึ่งนัด  อาจจะสอง

“หลบไปให้พ้น”  ยาโกยืนกราน  ปืนสั้นของเขาเล็งศีรษะแอชลิง  แอชลิง 

ดูต่างไปจากเม่ือคร้ังสุดท้ายที่เขาเห็นเธอ  แก่ข้ึน แข็งกร้าวข้ึน เศร้าข้ึน  พวกเขา

ทกุคนกเ็ปน็อย่างนัน้  เอนดเ์กมในข้ันแรกๆ งา่ยกวา่นี ้กอ่นจะมีคนพบกญุแจใดๆ 

ขณะนี้มันซับซ้อนขึ้นมหาศาล

“เราจะไม่ไปไหนทั้งนั้น”  แอชลิงพูด ไม่ละสายตาไปจากตาของซาราห์  

“จนกว่าเราจะรู้ว่ากุญแจฟ้าอยู่ที่ไหน”

ซาราห์พูดว่า  “เธอไม่อยู่ที่นี่”

ยิงเธอสิ!  ซาราห์สั่งตัวเอง  ยิงเลย!

แต่เธอไม่ยิง

เธอทำาไม่ได้

แอชลิงพยายามทำาสิ่งที่ซาราห์ทำาไม่ได้  เธอพยายามฆ่าเด็กหญิงน้อย

แอชลิงพยายามหยุดเอนด์เกม

ซึ่งหมายความว่าแอชลิงกับพวกของเธอไม่ได้เลวไปเสียทั้งหมด

ซาราห์เหลือบมองชายคนอ่ืนๆ ในห้อง คนที่ยังไม่ได้พูด  คนหนึ่งแก่แต่

ดูน่าเกรงขาม ดวงตาพร่ามัวเป็นสีขาว  บางทีอาจเป็นอดีตผู้เล่นลาแตน  อีกคน

หนึ่งเป็นชายวัยกลางคน ผู้สร้างสันติร่วมสมัย  เขาคาดผ้าบนศีรษะ สวมแว่นตา

กรอบกลม และสะพายเป้ที่ดูหนักมีอุปกรณ์สื่อสารล้นทะลัก  เขายังถือปืนยาว

สไนเปอร์ดว้ย ซ่ึงเขาไมเ่ลง็ใสใ่ครให้ยุ่งยาก  กลบักนั เขาล้วงกระเปา๋เสือ้หยิบบหุร่ี

มวนเองออกมาใส่ปากแต่ไม่จุด

ทั้งสองคนดูหมดเรี่ยวแรง

วันอันยาวนาน  ซาราห์คิด

สัปดาห์อันยาวนาน
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ชีวิตอันยาวนานสุดๆ 

ซาราห์คดิวา่เธอกระโดดถอยหลังและยิงไปพร้อมกนัได ้ฆา่ผู้สร้างสนัตเิสยี 

แอชลิงจะยิงโต้ตอบทันที แต่เนื่องจากผู้สร้างสันติกดปืนยาวของเธอลง นัดนี้จะ

ไม่เข้าเป้า  ยาโกจะฆ่าแอชลิง  จากนั้นพวกเขาจะจัดการเคลต์เฒ่าและเจ้าฮิปปี้

ช่างพูด  หากไม่มีใครอ่ืนซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆ อีก เธอกับยาโกจะลดความระแวดระวัง

ลง สวมกอดกัน และเร่ิมหายใจออก  พวกเขาเดินออกไปอย่างไร้รอยขีดข่วนได้ 

พวกเขาจะทำาภารกิจต่อไปเพื่อหยุดเอนด์เกม  ซาราห์กะโอกาสที่จะฆ่าสี่คนนี้ไว้ที่

หกสิบหรือหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์  ไม่ใช่แต้มต่อที่แย่ แต่ก็ไม่เยี่ยม

“อย่าเลย”  ผู้สร้างสันติพูดราวกับอ่านความคิดของซาราห์ออก

“ทำาไมล่ะ”  เธอถาม

“ฟังผมก่อน”  เขาเหลือบมองแอชลิง  “ได้โปรด”

“เอาแล้วไง”  ชายคาบบุหร่ีพึมพำา ปริปากพูด  ชายแก่ตาสีขาวยังเงียบอยู่ 

สายตาจับจ้องคนหนึ่งไปยังอีกคน

ชายคนนั้นพูดว่า  “ผมชื่อเกรก จอร์แดน  ผมเกษียณแล้ว ทหารผ่านศึก

ย่ีสิบเอ็ดปีของซีไอเอ  ผมรู้จักกับแอชลิง ไม่สิ เป็นเพื่อน ของแอชลิง  ผมรู้เร่ือง

ทั้งหมดเกี่ยวกับเอนด์เกม  บางทีอาจมากกว่าที่พวกคุณคนไหนรู้ก็ได้ แล้วแต่จะ

เชื่อ”  เขาเหลือบมองแอชลิง  “มากกว่าที่ผมได้รับอนุญาตให้รู้”  เขาพูดเป็นเชิง

ขอโทษ  ตาซ้ายของแอชลิงกระตุก  ชายชราถอนหายใจออกเสียงดังแสดงความ

แคลงใจ  “ยังไงก็เถอะ ผมเคยรบแบบประจันหน้าท่ีเม็กซิโกมาพอแล้ว และยัง

ศึกสำาคัญคร้ังนี้อีก  แค่ขยับตัวผิดนิดเดียวพวกเราก็ตายกันหมดในโถงนี่ได้ง่ายๆ 

อย่างที่ผมบอก วันนี้ไม่มีใครต้องตายอีก  หลายคนได้ตายไปแล้ว”  ซาราห์ไม่รู้ว่า

เขาพดูเร่ืองอะไรอยู่  เธอไม่รู้วา่แอชลงิกบัเกรกและผู้ชายอีกสองคน และยังมผู้ีหญงิ

หนึ่งคน บริดเจต แมกคลอสกี ซ่ึงตายไปแล้ว ได้เดินเข้าสู่ขุนเขาเม่ือวานนี้และ

ฆ่าทุกคนที่พวกเขาพบ  ฆ่า ฆ่า ฆ่า  สุดท้ายแล้วฮารัปปันหลายต่อหลายคนต้อง

ตาย  มากกว่าห้าสิบคน

มากเกินไป
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ชายคนนั้นถอนหายใจ  “อย่านับศพเพิ่มอีกเลย”

แอชลงิไหลต่ก ความรู้สกึผิดทว่มทน้ข้ึนฉบัพลัน  คำาพดูของเกรก จอร์แดน

จนถึงตอนนี้มีเหตุผล  กระสุนยังอยู่ในรังเพลิง  เท้ายังปักหลักอยู่บนพื้น  สีหน้า

ของซาราห์กับยาโกบ่งบอกว่า พูดต่อสิ

เกรก จอร์แดนพูดต่อ  “ผมอาจจะเป็นคนเดียวก็ได้ที่คิดว่าเราทุกคน เป็น

เพื่อนกันได้  ผมว่าเราทุกคนต้องการสิ่งเดียวกัน...นั่นคือหยุดความบ้าคลั่งนี้ 

ผมพูดถูกไหม  พวกคุณว่ายังไงล่ะเพื่อน  อย่างน้อยก็จนกว่าเราจะได้คุยกันสัก

สองสามนาทีและออกจากป้อมปราการหิมาลัยนี่”

เงียบ

แล้วยาโกก็กระซิบ  “จัดการพวกเขาเลย ซาราห์”

และสว่นหนึง่ของซาราห์เอนเอียงเห็นดว้ย แตก่อ่นทีเ่ธอจะไดท้ำาอะไรหุนหัน

พลันแล่น แอชลิงก็ถามข้ึน  “ทำาไม เธอถึงไม่ฆ่าเด็กล่ะ ซาราห์  ทำาไมเธอถึงทำา

ไม่ได้”  แอชลิงลดปืนยาวลงข้างตัวขณะพูด  บัดนี้เธอไร้การป้องกันตัวโดยสิ้นเชิง 

และนั่นมีความหมาย

เคลตก์า้วผ่านเกรก จอร์แดนออกมา  “ทำาไม”  เธอถามย้ำา จอ้งซาราห์อย่าง

แน่วแน่ เสียงของเธอแทบไม่ดังไปกว่าเสียงกระซิบ

แอชลิงอยากให้เกมจบเหลือเกิน  เธออยากหยุดมัน  เธออยากช่วยชีวิต

เหมือนกับที่ซาราห์และยาโกต้องการ

แขนท่อนล่างของซาราห์เต้นตุบ เตือนเธอว่าในการต่อสู้กับแมกคาบีและ

ไบซาคาน เธอถูกยิงและจำาเป็นต้องได้รับการรักษา  หัวเธอหมุนเล็กน้อย  มือที่

กำาปืนสั้นอยู่คลายออก  “ฉันรู้ว่าฉันควรทำา...”

“เธอควรทำาแหงอยู่แล้ว”  แอชลิงพูด

“ฉันอยากให้มันหยุด  ฉันจำาเป็นต้อง ให้มันหยุด”

“ถ้าอย่างนั้นเธอก็ควรเหนี่ยวไก!”

“เธอ...เธอพูดถูก  แต่ฉันจำาเป็นต้องให้มันหยุด”  ซาราห์พูดซ้ำา

“มันจะไม่หยุดจนกว่าเด็กคนนั้นจะตาย”  แอชลิงชี้
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“ฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น”  ซาราห์พูด เสียงต่ำาลงคร่ึงระดับ  “ฉัน

อยากให้เอนด์เกมจบด้วย แอชลิง แต่ฉันจำาเป็นต้อง -- คุณว่าอะไรนะคะ เกรก -- 

ความบา้คลัง่เหรอ  ฉนัจำาเปน็ตอ้งให้ความบา้คลัง่นีห่ยุดดว้ย  ความบา้คลัง่ในหัว

ฉัน  ถ้าฉันเหนี่ยวไก มันก็จะ...มันจะ...”

“ทำาลายเธอ”  ยาโกพูด คลายความระมัดระวังลงเล็กน้อยเช่นกัน  “ฉัน

ก็พยายามแล้ว เคลต์  ฉันทำาไม่ได้  มันอาจเห็นแก่ตัว แต่ฉันคิดว่าซาราห์ทำาถูกที่

ไม่ฆา่กญุแจฟา้  อลซินอ้ยยังเดก็  เปน็แคเ่ดก็ตวัเล็กๆ  ไม่วา่จะเกดิอะไรข้ึน ซาราห์

ทำาถูกแล้ว”

แอชลงิถอนหายใจ  “เวรเอ๊ย”  ทกุคนเงยีบไปครู่หนึง่  “ฉนัเข้าใจ  ความจริง

คอืฉนัภาวนาตลอดทางทีข้ึ่นมานีว่า่ฉนัจะไมต่อ้งยิงเองแบบประชดิตวั  วา่ฉนัจะได้

ยิงจากระยะไกลและชดัเจนดว้ยไอ้นี”่  เธอกระทุง้ปนืยาว ชะโงกมองข้ามไหลซ่าราห์

ไปยังห้องมืดตรงสุดโถง  “แต่ฉันเดาว่าฉันพลาด ใช่ไหม”

ซาราห์พยักหนา้  “อลิซนอ้ยไปแลว้  ทอ่งคำาวา่ ‘กญุแจโลก’ ซ้ำาไปซ้ำามา  ฉนั

คิดว่าเธอแตะมันและ -- ”

ยาโกเดาะลิ้น  “ฟึ่บ”

“คุณหมายความว่ายังไง ‘ฟึ่บ’ ”  จอร์แดนถาม

“พวกเขาแค่หายไป”  ซาราห์พูด  “มันจะไม่ฟังดูบ้าขนาดนั้นถ้าคุณรู้ว่า

เมื่อประมาณสามสิบนาทีที่แล้ว ยาโก ฉัน และผู้เล่นอีกสองคนอยู่ในโบลิเวีย”

“เหลวไหล”  แอชลิงพูด

“อะไรนะ เธอไม่ได้เคลื่อนย้ายมวลสารมาที่นี่เหมือนกันเหรอ”  ยาโกถาม 

พยายามเล่นมุกแม้จะยังเล็งขมับแอชลิงอยู่

แอชลิงไม่สนใจอีกต่อไปแล้ว  นี่ไม่ใช่คร้ังแรกที่มีคนเล็งปืนใส่เธอและจะ

ไมใ่ชค่ร้ังสดุทา้ยดว้ย  “เปลา่ เราไม่ไดเ้คล่ือนย้ายมวลสารมา”  แอชลงิพดู  “แคน่ัง่

เครื่องบินรุ่นเก่า รถไฟ รถ...แล้วก็เดินเท้า  เท้าหลายข้างเลยละ”

“แต่กุญแจฟ้า -- เธอหายไปแล้ว ใช่ไหม”  จอร์แดนถาม

ซาราห์พยักหน้า  “แต่แม่ของเธออยู่ในนั้น”
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แอชลิงมองซ้ำาอีกครั้ง พยายามมองเข้าไปในห้อง  “ใคร...โชปราเหรอ”

“ใช่”  ซาราห์พูด

“หล่อนยังไม่ตายหรือ”  แอชลิงถาม น้ำาเสียงสิ้นหวังเกินไปสักหน่อย

“ใช่”  ยาโกตอบ

“เวร”  จอร์แดนพูด  “ไม่ดีเลย”

“ทำาไมล่ะ”  ซาราห์ถาม

แอชลิงพูดว่า  “เรา เอ่อ...เราเพิ่งฆ่าล้างครอบครัวหล่อน”

“หา”  ยาโกพูด

“ที่นี่เป็นที่ม่ันของฮารัปปัน”  ชายชราอธิบายจากหลังห้อง คำาพูดของเขา

เจือความภาคภูมิใจ  “เว้นแต่ว่ามันไม่แกร่งพอ”

“หลอ่นจะไมช่อบฉนัเทา่ไรเมือ่ตืน่ข้ึนมา”  แอชลงิพดู  “ฉนักค็งไมช่อบตวัเอง

เหมือนกัน”

“เวร”  ซาราห์พูด

“ใช่ ซวยแล้ว”

“เราควรฆ่าหล่อนซะ”  ชายชราพูด

แต่แอชลิงยกมือข้ึน  “ไม่ค่ะ  จอร์แดนพูดถูก  วันนี้มันมากเกินไปแล้ว 

มาร์สคะ”  ซาราห์กับยาโกตระหนักว่าแอชลิงกำาลังพูดกับผู้ชายที่มีวิทยุสื่อสาร  

“คุณทำาให้หล่อนเป็นเจ้าหญิงนิทราได้ใช่ไหม”

“แน่นอน ไม่มีปัญหา”  มาร์สตอบ เสียงเขาแหลมขึ้นจมูก

จอร์แดนพูดว่า  “เฮ้ เราทุกคนฟังดูเจ๋งเลย  เราเจ๋งใช่ไหม”

“เจง๋กวา่ ”  ซาราห์พดู  แตเ่ธอเข้าใจวา่เขาหมายถงึอะไรและลดปนืลง  ยาโก

ก็เช่นกัน

แอชลิงวางปนืยาวลงบนพืน้  “ฟงันะ ซาราห์ ยาโก  ฉนัเลกิเลน่แล้ว  ฉนัคดิ

อยู่พักหนึ่งว่าฉันจะพยายามชนะ แต่ที่นี่ไม่มีใครชนะ  เราทุกคนแพ้หมด...บางที

สดุทา้ยแลว้คนชนะอาจเปน็ผู้พา่ยแพท้ีส่ดุ  ใครล่ะจะอยากมีสทิธิอ์าศยัอยู่บนโลก 

ถา้มนัอัปลักษณ ์กำาลังจะตาย และเตม็ไปดว้ยความทกุข์ทรมาน  ฉนัไม่เอาดว้ยละ”
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“ฉนักเ็หมือนกนั”  ซาราห์พดู คดิอีกคร้ังวา่เธอเปน็คนเร่ิมทกุอย่างข้ึนตอน

หยิบกุญแจโลกที่สโตนเฮนจ์

คิดถึงคริสโตเฟอร์และความผิดบาปของเธออีกครั้ง

แอชลิงขยับไปหาซาราห์พลางย่ืนมือออกไป  “ตอนที่ฉันกับจอร์แดนและ

มาร์สร่วมทมีกนั ฉนับอกพวกเขาวา่ถา้เราชนะเอนดเ์กมไม่ได ้เรากจ็ะพยายามหา

ผู้เล่นทีค่ดิแบบเดยีวกนั  เราจะย่ืนข้อเสนอให้พวกเขาร่วมทมีกบัเราเพือ่หยุดเร่ือง

ยุ่งๆ ทัง้หมดนี ้ ตวัอย่างเชน่ถา้ฉนัเจอฮลิาล ฉนัอยากสูร่้วมกบัเขา  เขาพดูถกูเมือ่

ตอนเสียงเพรียกหา  เราควรร่วมมือกันตั้งแต่ตอนนั้น  หวังว่าคงยังไม่สายเกินไป

ที่จะร่วมมือกันตอนนี้”

ซาราห์ก้าวเข้าไปใกล้ แต่ไม่จับมือแอชลิง  “เราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเชื่อใจเธอ

ได้”

แอชลิงนิ่วหน้า ยกมุมปากขึ้นข้างหนึ่ง  “เธอไม่รู้  ยังไม่รู้”

“ถา้อยากให้เชือ่ใจ กต็อ้งทำาตวัให้นา่เชือ่ใจ”  ซาราห์พดูราวกบัอ้างอิงอะไร

บางอย่างจากคู่มือการฝึก

แอชลิงพยักหน้า เธอเคยได้ยินคำานั้น  พวกเขาทุกคนเคยได้ยิน  “ใช่แล้ว 

แตเ่ธอมศีรัทธาบา้งกไ็ด ้ ฉนัไมไ่ดยิ้งเธอตอนทีฉ่นัพยายามฆา่กญุแจฟา้  ฉนัไมไ่ด้

ยิงเธอในอิตาลีตอนที่มีโอกาส ถึงแม้จะเถียงได้ว่าฉันควรยิง  ปู่คิดอย่างนั้น

แนน่อน...”  ชายชราคำาราม  “และเม่ือไมก่ีว่นักอ่นฉนักค็ดิแบบเดยีวกนั  แตบ่างที

ที่ฉันไม่ได้ยิงก็เพื่อให้เราได้พบกันตอนนี้ บางทีฉันไม่ได้ยิงเพราะว่าเราสามคนยัง

ไม่เสร็จธุระกัน  อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ใช่ไหม”

“ใช่  อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด”  ยาโกพึมพำา

แอชลิงพูดต่อ  “ถ้าเราพยายามหยุดสิ่งน้ีด้วยกัน พยายามจริงๆ ฉันก็จะ

ไม่ทำาร้ายเธอ  คนพวกนี้จะไม่ทำา  ฉันสัญญา”

ซาราห์ประคองแขนซ้ายที่บาดเจ็บ  เธอจ้องยาโก เอียงศีรษะ  ทันใดนั้น

ทุกสิ่งที่เธอต้องการก็คือนอนหลับในอ้อมแขนของยาโก  เธอบอกได้ว่าเขาก็

ต้องการอย่างเดียวกัน  เขาพยักหน้าเร็วๆ หนึ่งครั้ง  ซาราห์โน้มตัวเข้าหาเขา
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“ตกลง แอชลิง คอปป์”  ยาโกพูดแทนทั้งสองคน  เขาย่ืนมือออกไปจับมือ

ของเคลต์  “เราจะศรัทธาในตัวเธอ และเธอจะทำาอย่างเดียวกันกับเรา  เราจะฆ่า

เอนด์เกมด้วยกัน  แต่คำาถามมากมายของฉันมีข้อหนึ่งที่รอไม่ได้”

แอชลิงย้ิม รู้สึกราวกับลมวูบหนึ่งพัดเข้ามาในโถงทางเดิน  ซาราห์รู้สึก

เช่นกัน ความโล่งอกท่วมท้นตัวเธอ  ไม่มีการต่อสู้อีกแล้วสำาหรับวันนี้  จอร์แดน

ผิวปากเสียงต่ำา มาร์สจุดบุหร่ี  เขาเดินตัดโถงทางเดิน พึมพำาอะไรบางอย่าง

เกีย่วกบัการไปดชูารี โชปราขณะเดนิผ่านซาราห์กบัยาโก  คนเดยีวทียั่งคงตงึเครียด

อยู่คือชายชรา

แอชลิงไม่สนใจเขา เพ่งความสนใจทั้งหมดไปที่พันธมิตรใหม่  บางทีอาจ

เป็นสหายใหม่ของเธอ  “คำาถามอะไรหรือ ยาโก ทลาล็อก”

“ถ้ากุญแจฟ้ารอดชีวิตและเราพลาดโอกาสไป แล้วตอนนี้เราจะหยุด

เอนด์เกมได้ยังไง”

แอชลิงมองไปทางจอร์แดน  “ฉันเดาว่าถึงตาของพวกคุณแล้วใช่ไหม”

จอร์แดนยักไหล่  “ใช่”

แอชลิงถอนหายใจ  “ฉันรู้ว่าพวกคุณเก็บงำาอะไรบางอย่างไว้ตั้งแต่วันที่เรา

เจอกัน จอร์แดน  ถ้าอย่างนั้นคุณพร้อมจะตรงไปตรงมาหรือยัง”

มาร์สหัวเราะดังๆ มาจากห้องถัดไป  จอร์แดนยืดตัวตรง  เขาพูดว่า  

“สหาย ได้เวลาพบสเตลลา วิกตอรีแล้ว”
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