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นายและนางเดอร์สลีย์เจ้าของบ้านเลขที่สี่ ซอยพรีเว็ต 
ภาคภูมิใจนักที่จะบอกว่าพวกเขาเป็นคนปกติธรรมดาที่สุด  เชื่อเขาเลย! 

พวกเขาจะเป็นมนุษย์คู่สุดท้ายที่คุณคิดถึงว่ามีอะไรเก่ียวข้องกับเร่ือง

แปลกประหลาดหรือลึกลับ เพราะพวกเขาจะไม่มีวันเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ

เรื่องไร้สาระแบบนั้นเด็ดขาด

นายเดอร์สลีย์ เป็น ผู้อำานวยการบริษัทกรันนิงส์ ซ่ึ งผลิตสว่าน 

เขาเป็นคนตัวล่ำาใหญ่ คอสั้นจนเรียกได้ว่าไม่มีคอ แถมยังไว้หนวดดกเฟิ้ม 

ส่วนนางเดอร์สลีย์นั้นผอมแห้ง ผมบลอนด์ และคอยาวเกือบจะเป็นสองเท่า

บ ท ท ี ่  ห น ึ ่ ง

เด็กชายผู้รอดชี วิต



ของคนทั่วไป ซ่ึงมีประโยชน์มากสำาหรับเธอผู้ชอบใช้เวลาส่วนใหญ่ยืดคอ

ข้ามร้ัวสวนดอกไม้แอบสอดส่องดูเพื่อนบ้าน  สามีภรรยาคู่นี้มีลูกชายเล็กๆ 

คนหนึ่งชื่อดัดลีย์  และในความเห็นของคนทั้งสอง ไม่มีเด็กคนไหนน่ารัก

น่าใคร่เท่าพ่อหนูคนนี้อีกแล้ว

ครอบครัวเดอร์สลีย์มีทุกอย่างที่พวกเขาต้องการ แต่พวกเขาก็มี

ความลับอยู่เร่ืองหนึ่ง และพวกเขากลัวที่สุดว่าใครจะล่วงรู้ความลับนี้เข้า 

พวกเขาคิดว่าจะทนไม่ได้ถ้ามีใครบังเอิญรู้เร่ืองของครอบครัวพอตเตอร์ 

นางพอตเตอร์เป็นน้องสาวของนางเดอร์สลีย์ แต่ก็ไม่ได้พบกันมาหลายปีแล้ว 

ที่จริงนางเดอร์สลีย์แกล้งทำาเป็นเหมือนว่าไม่มีน้องสาว  เพราะว่าน้องสาว

ของเธอและสามีที่ไม่เอาไหนนั้นเป็นคนแบบที่ไม่ใช่ “เดอร์สลีย์” โดยแท้  แค่

นึกว่าเพื่อนบ้านจะคิดอย่างไรถ้าพวกพอตเตอร์เกิดมาปรากฏตัวที่ซอยนี้ 

สามีภรรยาเดอร์สลีย์ก็ตัวสั่นแล้ว  พวกเขารู้ว่าพวกพอตเตอร์มีลูกชายเล็กๆ 

คนหนึ่งเหมือนกันแต่ยังไม่เคยเห็นตัว เด็กคนนี้ก็เป็นเหตุผลสำาคัญอีกข้อหนึ่ง

ที่ต้องกันพวกพอตเตอร์ออกไปไกลๆ พวกเขาไม่อยากให้พ่อหนูดัดลีย์ใกล้ชิด

กับเด็กแบบนั้น

เม่ือนายและนางเดอร์สลีย์ตื่นข้ึนมาในเช้าวันอังคารท่ีอากาศทึบทึม

ซ่ึงเป็นวันที่เร่ืองของเราเร่ิมต้นข้ึน ก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับท้องฟ้ามืดคร้ึม

ที่จะบ่งบอกได้เลยว่ากำาลังจะมีเร่ืองแปลกประหลาดลึกลับเกิดข้ึนทั่วประเทศ 

นายเดอร์สลีย์ฮัมเพลงเบาๆ ระหว่างที่เลือกเนกไทที่ดูจืดชืดน่าเบื่อที่สุด

เพื่อผูกไปทำางาน ขณะที่นางเดอร์สลีย์ก็นินทาคนนั้นคนนี้ไปเร่ือยเปื่อย

อย่างมีความสุข ระหว่างที่ปล้ำาอยู่กับเจ้าหนูดัดลีย์ที่แหกปากร้องเม่ือถูกจับ

ให้นั่งในเก้าอี้สำาหรับเด็ก

ไม่มีใครสังเกตเห็นนกฮูกสีน้ำาตาลแดงตัวใหญ่ที่บินผ่านหน้าต่างไป

แปดโมงคร่ึง นายเดอร์สลีย์หยิบกระเป๋าหนัง หอมแก้มนางเดอร์สลีย์
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พยายามจูบลาเจ้าหนูดัดลีย์แต่ไม่สำาเร็จ เพราะดัดลีย์กำาลังอาละวาด

ปาอาหารเช้าใส่ฝาผนัง  “เจ้าหมาน้อยเอ๊ย”  นายเดอร์สลีย์หัวเราะอย่าง

อารมณด์เีม่ือออกจากบา้น เขาข้ึนรถและขับถอยออกมาจากถนนทางเข้าบา้น

เลขที่สี่

เมื่อมาถึงหัวมุมถนนแล้วนั่นเอง เขาถึงได้สังเกตเห็นสัญญาณแรก

ว่ามีอะไรบางอย่างพิกลๆ เกิดข้ึน  แมวตัวหนึ่งกำ�ลังอ่�นแผนที่  ในแวบแรก 

นายเดอร์สลีย์ยังไม่ทันนึกหรอกว่าเขาเห็นอะไร แต่เขาหันขวับไปดูอีกคร้ัง

มีแมวลายตัวหนึ่งยืนอยู่ที่หัวมุมซอยพรีเว็ต แต่ก็ไม่เห็นมีแผนที่สักหน่อย 

นี่เขาคิดอะไรไปนะ ต้องเป็นเพราะแสงเงาแน่ๆ ท่ีเล่นตลก  นายเดอร์สลีย์

กะพริบตาและจ้องดูแมวตัวนั้น  มันก็จ้องตอบกลับมา  เม่ือนายเดอร์สลีย์

ขับรถเลี้ยวหัวมุมถนนออกไป เขามองดูแมวทางกระจกหลัง เห็นมันกำาลัง

อ่านป้ายถนนที่เขียนว่า ซอยพรีเว็ต -- ไม่ใช่ แมวกำาลัง ดู ป้ายต่างหาก 

แมวอ่านแผนที่หรือ ป้ายออกที่ไหน  นายเดอร์สลีย์สั่นหัวไล่ความคิดเร่ือง

เจา้แมวออกไปจากสมอง  ระหวา่งทีขั่บรถเข้าเมอืงเขาไมค่ดิถงึเร่ืองอ่ืนนอกจาก

ใบสั่งซื้อสว่านจำานวนมากที่เขาหวังว่าจะได้รับในวันนี้

แต่เม่ือเข้ามาใกล้เมือง เขาก็ลืมเร่ืองสว่านไปเพราะมีเร่ืองอ่ืนให้ต้อง

คิดแทน  ระหว่างที่นั่งอยู่ในรถที่จอดนิ่งในการจราจรอันติดขัดตามปกติ

ตอนเช้าน้ัน เขาก็สังเกตเห็นว่ามีผู้คนแต่งตัวแปลกๆ ผ่านไปผ่านมาจำานวนมาก 

เป็นคนใส่เส้ือคลุมตัวหลวมยาว  นายเดอร์สลีย์ทนพวกคนแต่งตัวตลกๆ 

ไม่เข้าท่าไม่ได้เลย ประเภทเสื้อผ้าประหลาดพิสดารที่พวกหนุ่มสาวชอบแต่ง

กันนั่นแหละ!  เขาคิดว่านี่ก็คงเป็นแฟชั่นโง่ๆ แบบใหม่อีกแล้ว  เขาเคาะนิ้ว

บนพวงมาลยั สายตามองไปทีพ่วกเพีย้นเหลา่นีท้ียื่นอยู่ใกล้ๆ  พวกนัน้กระซิบ

กระซาบกันด้วยท่าทางตื่นเต้น  นายเดอร์สลีย์รู้สึกหัวเสียเมื่อเห็นว่าพวกนั้น

สองคนไม่ใชค่นหนุม่สาวสกัหน่อย ตาผู้ชายนัน่ตอ้งอายุมากกวา่เขาแน่ๆ  แล้ว

ยังใส่เส้ือคลุมสีเขียวมรกตอีก! เสียสติไปแล้วหรือไง! แต่แล้วนายเดอร์สลีย์
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กค็ดิข้ึนมาไดว้า่นีอ่าจเปน็การเลน่สนกุทีไ่ม่คอ่ยเข้าทา่นกักไ็ด ้-- คนพวกนีอ้าจ

กำาลังเร่ียไรเงนิเพือ่ทำาอะไรสกัอย่าง...ใชแ่ล้ว ตอ้งเปน็อย่างนัน้แน่ๆ   การจราจร

คอ่ยๆ เคลือ่นตวั และไม่กีน่าทตีอ่มา นายเดอร์สลีย์ก็ไปถงึทีจ่อดรถของบริษัท

กรันนิงส์ แล้วเขาก็กลับไปคิดเรื่องสว่านตามเดิม

นายเดอร์สลีย์นั่งทำางานหันหลังให้หน้าต่างในห้องทำางานชั้นเก้าเสมอ

ถ้าเขาไม่นั่งหันหลังให้หน้าต่าง เขาคงรู้สึกว่ายากนักที่จะมีสมาธิอยู่กับ

เร่ืองสว่านได้ในเช้าวันนั้น  เขาไม่เห็นนกฮูกบินโฉบผ่านไปกลางวันแสกๆ 

แต่ผู้คนที่อยู่บนถนนเห็น พวกเขาอ้าปากค้าง ชี้ชวนกันให้ดูนกฮูกตัวแล้ว

ตัวเล่าที่บินข้ามหัวพวกเขาไป  คนพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นนกฮูกแม้ใน

ตอนกลางคืน  อย่างไรก็ตาม ก็ยังเป็นเช้าที่นายเดอร์สลีย์ทำางานได้ตามปกติ 

ไม่มีนกฮูกมารบกวน  เขาตะโกนใส่คนห้าคน พูดเร่ืองสำาคัญๆ ทางโทรศัพท์

หลายหน และตะคอกคนอีกหนสองหน  เขาอารมณ์ดีจนกระทั่งเม่ือถึงเวลา

กินข้าวเที่ยง เขาคิดว่าน่าจะต้องยืดเส้นยืดสายเสียหน่อย จึงเดินข้ามถนนไป

ซื้อขนมที่ร้านขนมปังมากิน

เขาลืมพวกคนในชุดเสื้อคลุมไปแล้ว จนเมื่อเขาเดินผ่านคนพวกนั้น 

กลุ่มหน่ึงใกล้ๆ กับร้านขนมปัง  เขามองพวกน้ันอย่างหัวเสียตอนที่เดินผ่านไป 

ไม่รู้ว่าทำาไม แต่พวกน้ันทำาให้เขารู้สึกไม่สบายใจ  พวกน้ันกระซิบกระซาบกัน

อย่างตื่นเต้นอีกนั่นแหละ และไม่เห็นมีกระป๋องรับเงินเร่ียไรสักใบ  ตอนขากลับ

เม่ือเขาถือถุงใส่โดนัตเดินผ่านพวกน้ันอีกหน เขาถึงทันได้ยินคำาบางคำาท่ีพวกน้ัน

พูดกัน

“พวกพอตเตอร์  ใช่แล้ว ที่ฉันได้ยินมา...”

”ใช่ ลูกชายของพวกเขา แฮร์รี่ -- ”

นายเดอร์สลีย์หยุดยืนตัวแข็ง ความกลัวหล่ังไหลท่วมร่างอ้วนใหญ่ 

เขาเหลียวกลับไปดูพวกคนท่ีกำาลังกระซิบกระซาบกัน ทำาท่าเหมือนจะพูดอะไร
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ด้วย แต่แล้วก็เปลี่ยนใจ

เขารีบข้ามถนนกลับไปที่ทำางาน สั่งเลขานุการเสียงเขียวไม่ให้รบกวน

ก่อนจะเข้าห้องทำางาน และคว้าโทรศัพท์มาหมุน  เขาหมุนหมายเลขโทรศัพท์

ที่บ้านจนเกือบครบแล้วแต่ก็เปล่ียนใจ  เขาวางหูโทรศัพท์ลง ยกมือลูบหนวด

พลางใช้ความคิด...ไม่เอาน่า  นี่เขากำาลังทำาอะไรโง่ๆ พอตเตอร์ไม่ใช่ชื่อแปลก

สักหน่อย เขาม่ันใจว่ามีคนชื่อพอตเตอร์อีกมากที่มีลูกชายชื่อแฮร์ร่ี  คิดอีกที 

เขาไม่แน่ใจด้วยซ้ำาไปว่าหลานชายของเขาชื่อแฮร์ร่ีหรือเปล่า  เขาไม่เคยเห็น

เด็กคนนั้น  อาจจะชื่อฮาร์วีย์หรือฮาโรลด์ก็ได้  ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปทำาให้

นางเดอร์สลีย์ต้องกลัดกลุ้ม  เธอมักหัวเสียเสมอเวลาพูดถึงน้องสาว  เขาไม่

ตำาหนิเธอหรอก  ถ้าเขามีน้องสาวแบบนั้นบ้าง...แต่นั่นแหละ  แล้วพวกคน

ใส่เสื้อคลุมล่ะ...

นายเดอร์สลย์ีรู้สกึวา่บา่ยนัน้เขารวบรวมสมาธใิห้อยู่ทีเ่ร่ืองสวา่นไดย้าก

เต็มที  เม่ือเขาออกจากที่ทำางานตอนห้าโมงเย็น เขาก็ยังกังวลใจอยู่จนถึงกับ

เดินชนคนคนหนึ่งที่หน้าประตู

“ขอโทษ”  เขาทำาเสียงฮึดฮัด เม่ือชายชราร่างเล็กคนหนึ่งเซจนเกือบ

ล้มลง  เป็นเวลาชั่วขณะหนึ่งทีเดียวก่อนที่นายเดอร์สลีย์จะสังเกตเห็นว่า

ชายคนนั้นสวมเสื้อคลุมสีม่วง  แล้วดูเหมือนเขาจะไม่รู้สึกโมโหเลยที่ถูกชน

จนเกือบล้มฟาดพื้น ตรงกันข้าม เขากลับย้ิมหน้าบาน และพูดเสียงแหลม

จนคนที่เดินผ่านไปผ่านมาบนถนนหันมามอง

”ไม่ต้องขอโทษหรอกครับคุณ  วันนี้ไม่มีอะไรทำาให้ผมหัวเสียได้! 

กลับยินดีเสียมากกว่า เพราะคนที่คุณก็รู้ว่�ใคร หายไปแล้วในที่สุด!  แม้แต่

พวกมักเกิ้ลอย่างคุณก็น่าจะฉลองวันอันแสนสุขแบบนี้ด้วยนะครับ!“

แล้วชายชราก็กอดนายเดอร์สลีย์ก่อนที่จะเดินจากไป
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นายเดอร์สลีย์ยืนเหมือนรากงอกอยู่ตรงนั้น  เขาถูกคนแปลกหน้า

กอดเอาดื้อๆ แล้วเขาคิดว่าได้ยินชายคนนั้นเรียกเขาว่าพวกมักเกิ้ล  ไม่ว่า

เจ้าคำานี้จะหมายความว่าอะไรก็ตาม แต่เขารู้สึกประสาทเสียและรีบกลับ

ไปที่รถเพื่อกลับบ้านทันที ในใจหวังว่าเขาคงจินตนาการไปเองทั้งหมด 

ซ่ึงเขาไม่เคยหวังอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเพราะเขาไม่เคยเห็นด้วยกับการ

จินตนาการ

เมื่อเขาเลี้ยวรถเข้าถนนทางเข้าบ้านเลขที่สี่ สิ่งแรกที่เขาเห็น -- 

และไม่ได้ทำาให้อารมณ์เขาดีข้ึนเลย -- ก็คือ เจ้าแมวลายที่เขาเห็นเมื่อเช้า 

ตอนนี้มันนั่งอยู่บนกำาแพงสวนดอกไม้  เขาแน่ใจว่าเป็นแมวตัวเดียวกันเพราะ

มรีอยด่างรอบตาเหมือนกัน

“ไป๊!”  นายเดอร์สลีย์ไล่เสียงดัง

แมวไม่ขยับ มนักลับจอ้งเขานิง่  นีเ่ปน็อาการปกตขิองแมวหรือเปล่านะ 

นายเดอร์สลีย์สงสัย  เขาพยายามทำาตัวเป็นปกติเมื่อเข้าบ้าน และยังคงตั้งใจ

ว่าจะไม่เอ่ยเรื่องนี้กับภรรยา

วันนี้ของนางเดอร์สลีย์ผ่านไปอย่างราบร่ืนและเป็นปกติดี  ระหว่าง

รับประทานอาหารเย็น เธอเล่าปัญหาของเพื่อนบ้านที่มีเร่ืองกับลูกสาว

ให้เขาฟังอย่างละเอียดลออ และบอกว่าดัดลีย์รู้คำาใหม่อีกคำาหนึ่งแล้ว 

(คำาว่า อย่�! )  นายเดอร์สลีย์พยายามทำาตัวเป็นปกติ  เม่ือพาดัดลีย์เข้านอน

แล้ว เขากเ็ข้าไปในห้องน่ังเล่นทนัเวลารายงานชว่งสดุทา้ยของข่าวภาคค่ำาพอดี

“ข่าวสุดท้าย  นักดูนกทั่วประเทศรายงานเข้ามาว่า วันนี้นกฮูก

มีพฤติกรรมแปลกประหลาดมาก  แม้ว่าปกติแล้วนกฮูกจะออกหากิน

ตอนกลางคืนและมักไม่ปรากฏตัวให้เห็นในเวลากลางวัน แต่วันนี้ตั้งแต่

พระอาทติย์ข้ึน มีคนเห็นนกฮกูนบัร้อยๆ ตวับนิไปมาทกุทศิทกุทาง  ผู้เชีย่วชาญ

ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำาไมนกฮูกจึงได้เกิดเปลี่ยนเวลานอนอย่างกะทันหัน
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เช่นนี้”  ผู้อ่านข่าวย้ิมน้อยๆ  “ลึกลับมากนะครับ  แล้วตอนนี้ ถึงเวลาของ

คุณจิม แมกกัฟฟินรายงานเร่ืองสภาพอากาศแล้วครับ  คืนนี้จะมีฝนตก

เป็นนกฮูกหรือเปล่าครับ จิม”

“ครับ เทด”  นักพยากรณ์อากาศตอบ  “ผมไม่ทราบครับ  แต่

ไม่ใช่เฉพาะนกฮูกนะครับที่ทำาอะไรแปลกๆ ในวันนี้ มีผู้เฝ้าดูท้องฟ้าใน

ที่ต่างๆ กัน อย่างที่ เคนท์ ที่ยอร์กเชียร์ และที่ดันดี โทรศัพท์รายงาน

เข้ามาบอกผมว่าแทนที่จะมีฝนตกอย่างที่ผมบอกไว้เม่ือวาน กลับมีดาวตก

ร่วงลงมาเป็นสายเหมือนฝนเลยครับ!  ผมว่าบางทีอาจเป็นการฉลอง 

‘คืนก่อกองไฟ’ กันล่วงหน้ากระมังครับ  คืนก่อกองไฟจะเร่ิมก็ในสัปดาห์หน้า

โน่นนะครับท่านผู้ชม!  แต่ผมรับรองว่าคืนนี้จะมีฝนตกแน่ครับ”

นายเดอร์สลีย์น่ังตัวแข็งทื่ออยู่บนเก้าอ้ีนวม  ดาวตกทั่วเกาะบริเตน 

นกฮูกออกมาบินตอนกลางวัน คนลึกลับในชุดเสื้อคลุมปรากฏตัวทั่วไปหมด 

แล้วยังเรื่องกระซิบกระซาบเกี่ยวกับพวกพอตเตอร์...

นางเดอร์สลีย์เดินเข้ามาในห้องนั่งเล่น ถือชามาสองถ้วย  ท่าจะ

ไม่ดีเสียแล้ว เขาเห็นจะต้องบอกเธอกระมัง  นายเดอร์สลีย์กระแอมข้ึน

อย่างกลุ้มใจ  ”เออ...เพ็ตทูเนียที่รัก...หลังๆ นี่คุณไม่ได้ข่าวจากน้องสาวคุณ

เลยใช่ไหม”

อย่างที่เขาคาดนั่นแหละ นางเดอร์สลีย์ตกใจและหัวเสียข้ึนมาทันที

ก็ทั้งเขาและเธอแกล้งทำาเป็นว่าเธอไม่มีน้องสาวมาตลอดนี่นา

“ไม่”  เธอตอบเสียงห้วนๆ  “ทำาไมหรือ”

“มีเร่ืองแปลกๆ ในรายงานข่าววันนี้”  นายเดอร์สลีย์พูดงึมงำาอยู่

ในคอ  “นกฮูก...ฝนดาวตก...และยังมีคนแต่งตัวพิลึกๆ เยอะแยะในเมืองวันนี้

ด้วย”
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”แล้วไง”  นางเดอร์สลีย์ถามห้วนๆ 

“เออ ผมก็คิดว่า...บางที...อาจจะเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับ...คุณก็รู้...

พวกของเธอ น่ะ

นางเดอร์สลีย์ห่อริมฝีปากและจิบน้ำาชา  นายเดอร์สลีย์สงสัยว่า

เขาจะกล้าเล่าให้เธอฟังไหมว่าเขาได้ยินคนเอ่ยชื่อ ”พอตเตอร์” ด้วย

เขาตัดสินใจว่าไม่เล่าดีกว่า เขากลับทำาท่าธรรมดาๆ ที่สุดและถามว่า

“ลูกชายพวกเขา...อายุรุ่นราวคราวเดียวกับดัดลีย์ใช่ไหม”

”คงงั้น”  นางเดอร์สลีย์ตอบห้วนๆ 

“ชื่ออะไรล่ะ ฮาวเวิร์ดหรือเปล่า”

“ชื่อแฮร์รี่ เป็นชื่อที่แสนจะโหล ฉันว่านะ”

“อ้อ ใช่สินะ”  นายเดอร์สลีย์ตอบ ใจหายวูบ  “ผมก็เห็นด้วยกับคุณ”

เขาไม่เอ่ยอะไรเกี่ยวกับเร่ืองนี้อีกเมื่อเดินข้ึนบันไดไปนอน  ระหว่างที่

นางเดอร์สลีย์อยู่ในห้องน้ำา นายเดอร์สลีย์ก็ย่องไปท่ีหน้าต่างห้องนอน แอบมอง

ลงไปที่สวนหน้าบ้าน  แมวยังน่ังอยู่ที่เดิม มันจ้องมองไปที่ปากซอยพรีเว็ต

เหมือนกำาลังคอยอะไรสักอย่างหนึ่ง

นี่เขาคิดเป็นตุเป็นตะหรือเปล่านะ  เร่ืองที่เกิดข้ึนทั้งหมดนี้จะเกี่ยวกับ

พวกพอตเตอร์หรือเปล่า  ถ้าใช่...แล้วเกิดใครๆ รู้ว่าพวกเขาเกี่ยวดองกับ

คนคู่นั้น...ให้ตายสิ เขาคงทนไม่ได้แน่

สามีภรรยาเดอร์สลีย์เข้านอน  นางเดอร์สลีย์นอนหลับอย่างรวดเร็ว

แต่สามีของเธอนอนลืมตาโพลง สมองคิดกลับไปกลับมา  ก่อนที่เขาจะ

ผล็อยหลับไป เขาก็คิดปลอบใจตัวเองว่า ถึงแม้ว่าพวกพอตเตอร์จะพัวพัน

กับเร่ืองประหลาดๆ นี้ แต่ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่พวกนั้นจะมาใกล้ๆ เขาและ
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นางเดอร์สลีย์  พวกพอตเตอร์รู้ดีว่าเขากับเพ็ตทูเนียคิดอย่างไรกับพวกเขา

และพวกคนประเภทเดียวกันกับพวกเขา...นายเดอร์สลีย์มองไม่เห็นว่าเขากับ

เพต็ทเูนยีจะเข้าไปเกีย่วข้องกบัเร่ืองทีก่ำาลงัเกดิข้ึนอยู่นีไ้ดอ้ย่างไร  เขาหาวกอ่น

จะพลิกตัว  มันไม่มีผลอะไรกับตัวเข�และครอบครัว หรอกน่า...

เขาเข้าใจผิดเอามากๆ เลยทีเดียว

แม้นายเดอร์สลีย์จะม่อยหลับไปในที่สุด แต่แมวที่อยู่บนกำาแพง

ไม่มีทีท่าว่าจะง่วงนอนเลยสักนิด  มันนั่งนิ่งเหมือนรูปปั้น ตาจ้องจับไม่

กะพริบอยู่ที่ปากซอยพรีเว็ต  มันไม่สะดุ้งแม้แต่น้อยเมื่อมีเสียงประตูรถยนต์

ปิดดังปังมาจากซอยถัดไปหรือเม่ือนกฮูกสองตัวบินโฉบผ่านหัว  ที่จริงเกือบ

ใกล้เที่ยงคืนแล้วกว่าที่แมวจะเริ่มขยับตัว

ชายคนหนึ่งปรากฏกายข้ึนที่ปากซอยที่แมวจ้องมองอยู่  เขามา

อย่างเงียบกริบและกะทันหันเสียจนคุณอาจจะคิดว่าเขาโผล่ข้ึนมาจากพื้นดิน 

แมวส่ายหางและหรี่ตาลง

ชายผู้นี้ไม่เหมือนคนอ่ืนๆ ที่เคยเห็นกันในซอยพรีเว็ต  เขาเป็นชาย

ร่างสูงผอม และดูแก่ชรามาก เห็นได้จากผมและเคราที่ขาวเป็นสีเงินและ

ยาวจนสอดไว้ใต้เข็มขัดได้  เขาสวมชุดยาวกรอมเท้ากับเสื้อคลุมตัวยาว

จดพื้นสีม่วง และสวมรองเท้าบู๊ตมีส้นที่มีเข็มขัดรัดด้านหน้า  ตาสีฟ้าอ่อน

สดใสของชายชราทอประกายเจิดจ้าอยู่หลังแว่นตารูปพระจันทร์คร่ึงเสี้ยว 

จมูกของเขายาวและตรงปลายคดงอเหมือนเคยหักมาแล้วสักสองหน  ชายผู้นี้

ชื่อ อัลบัส ดัมเบิลดอร์

ดูเหมือนอัลบัส ดัมเบิลดอร์จะไม่รู้ตัวเอาเลยว่าเขามาอยู่บนถนน

ที่ไม่ยินดีต้อนรับทุกอย่างบนตัวเขา ตั้งแต่ชื่อของเขาจนถึงรองเท้าบู๊ต

เขามัวแต่วุ่นค้นหาอะไรบางอย่างในเสื้อคลุม  แต่เขาก็ รู้ตัวว่าถูกจับตา

มอง เพราะจู่ๆ เขาก็เงยหน้าข้ึน มองแมวที่ยังคงจับตาดูเขาอยู่ที่สุดซอย 
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ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่าง ดูเหมือนว่าการได้เห็นแมวตัวนั้นทำาให้เขา

รู้สึกขบขัน  เขาหัวเราะหึๆ และพึมพำาว่า  “ฉันน่าจะรู้นะ”

เขาพบของที่กำาลังหาอยู่ในกระเป๋าด้านในเสื้อคลุม  ดูเหมือนจะเป็น

ที่จุดบุหร่ีสีเงิน  เขาดันฝาเปิด ยกชูข้ึนและกดปุ่มดังกร๊ิก  ไฟถนนที่ใกล้ที่สุด

ดับวูบลง  เขากดปุ่มอีกกร๊ิก  ไฟเสาถัดไปก็ดับมืด  ชายชรากดปุ่มรวมทั้งสิ้น

สิบสองคร้ัง แล้วแสงที่เหลืออยู่ในถนนนั้นก็มีแต่เพียงแสงเรืองรองเล็กจ้อย

สองดวงจากตาของแมวที่จ้องมองเขาอยู่  ตอนนี้ถ้ามีใครมองลงมาจาก

หน้าต่าง ต่อให้ตาเป็นมันเหมือนลูกปัดของนางเดอร์สลีย์ก็เถอะก็ไม่อาจเห็น

อะไรที่เกิดขึ้นบนทางเท้าได้เลย  ดัมเบิลดอร์สอด "ที่ดับไฟ" ลงในกระเป๋าเสื้อ

คลุมและเดินตรงไปยังบ้านเลขที่สี่  เมื่อถึงจึงนั่งลงบนกำาแพงเตี้ยๆ ข้างแมว 

เขาไม่ได้มองมันเลย แต่สักครู่หนึ่งก็พูดกับแมวว่า

“ดีใจจังที่เห็นคุณที่นี่ ศาสตราจารย์มักกอนนากัล”

เขาหันมาย้ิมให้แมวลาย แต่มันหายไปแล้ว  กลายเป็นว่าเขากำาลัง

ย้ิมให้ผู้หญิงที่หน้าตาดูเอาจริงเอาจัง สวมแว่นตากรอบสี่เหลี่ยมที่เหมือน

ลายรอบตาของแมวไม่มีผิด  เธอสวมเสื้อคลุมเหมือนกัน เป็นสีเขียวมรกต 

ผมสีดำารวบเป็นมวยแน่น ดูท่าทางหงุดหงิดมาก

“คุณรู้ได้ยังไงว่าเป็นฉัน”  เธอถาม

“ศาสตราจารย์ที่รัก ผมไม่เคยเห็นแมวที่ไหนนั่งตัวแข็งทื่อแบบนี้เลย”

”ลองเป็นคุณมานั่งอยู่บนกำาแพงอิฐนี้ทั้งวันก็ต้องแข็งทื่อเหมือนกัน

ละน่า”  ศาสตราจารย์มักกอนนากัลตอบ

“ทัง้วนัเลยหรือ ทัง้ๆ ทีค่ณุนา่จะไปร่วมฉลองดว้ยกนั  ผมผ่านงานเลีย้ง

ฉลองสักโหลได้กระมังตลอดทางที่มานี่”

ศาสตราจารย์มักกอนนากัลสูดลมหายใจเข้าเร็วๆ อย่างฉุนๆ 
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