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อวีพุ่งหัวคะมำ�ไปในความมืด ผมหยักศกสีน้ำ�ตาลของเธอปลิวใส่
หน้ า ขณะที่ ผ นั ง ถุ ง กระพื อ เสี ย งดั ง รอบตั ว “เซบ!” เธอตะโกน  

“ยังอยู่ตรงนั้นไหม”
มีแสงสว่างส่องลอดรอยแยกอยู่ลิบๆ
ถึงเสียที
เธอเคลื่อนที่ช้าลงขณะรอยแยกขยายใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นช่องเปิด แล้ว
แทรกตัวออกจากถุงกระสอบ ร่างของเธอขยายกลับคืนสูข่ นาดปกติเหมือนลูกโป่ง
ที่กำ�ลังเติมน้ำ�
เธออยูใ่ นห้องเล็กๆ ทีต่ กแต่งอย่างฟุง้ เฟ้อ แสงจันทร์สอ่ งลอดช่องหน้าต่าง
ทรงกลมที่มีบานเดียวเข้ามาอาบบนโต๊ะทำ�งานไม้โอ๊กขัดเงา เก้าอี้บุหนัง และพรม
หนา เด็กชายผิวซีด ผมบลอนด์ยุ่งเหยิง ดวงตาสีเขียวเหมือนเธอยืนพิงผนังอยู่
“เซบ เราอยู่ที่ไหนน่ะ”
พี่ชายของเธอทำ�แก้มป่อง “พูดไม่ได้...พยายามไม่ให้พุ่งอยู่”
“เราอยู่บนเรือ” เสียงสั่นพร่าข้างหลังเธอกล่าวตอบ “และเราไม่ได้อยู่

ตามลำ�พัง”
ไอวีหนั ไปพบวาเลียน เพือ่ นของพวกเธอ ใบหน้าสีแทนเป็นเหลีย่ มเป็นสัน
ของเขาแสดงความกลัดกลุ้ม เขาคุกเข่าอยู่ข้างร่างชายคนหนึ่งที่สวมเครื่องแบบ
สีดำ�  ชายคนนั้นนอนแผ่อยูบ่ นพื้น แขนข้างหนึ่งยกขึน้ เหนือศีรษะ อีกข้างหนึ่งถูก
ทับอยูใ่ ต้ล�ำ ตัว เขาดูอายุพอๆกับพ่อแม่ของไอวีกบั เซบ คือวัยสีส่ บิ กลางๆ ไว้เครา
หยิกสีบลอนด์และมีเส้นสีขาวพาดผ่านคิ้วข้างซ้าย
“เขาหลับอยู่เหรอ” ไอวีถามพลางคลานเข้าไปใกล้ ดวงตาของชายคนนั้น
ปิดอยู่ เธอสะกิดไหล่เขา แต่เขาไม่ตอบสนอง
วาเลียนลดหูลงใกล้รมิ ฝีปากของชายคนนัน้ แล้วแตะนิว้ ทีค่ อ “เขาไม่หายใจ”
“เราต้องช่วยเขานะ!”
“ฉันว่าเราช่วยอะไรไม่ได้หรอก” วาเลียนยกนิว้ ออก กลืนน้�ำ ลาย “ชีพจรเขา
ไม่เต้นแล้ว”
ไอวีนิ่งค้าง “เธอหมายความว่า...”
“เขาตายแล้ว” วาเลียนพูดอย่างหม่นหมอง “ตัวเขายังอุน่ อยู่ เพิง่ เกิดเรือ่ ง
ขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้แน่”
เสียงปังดังขึ้นขณะที่เซบเอามืออุดปากพุ่งตัวผ่านประตูไป เปิดช่องให้ไอวี
เหลื อบเห็ น ห้ อ งน้ำ�ปูหิน อ่อนสีข าว “บางทีเ ขาอาจสะดุดพรมล้ม” เธอเสนอ
ความเห็น ห้องแกว่งไปมาขณะที่เธอลุกขึ้นยืน ชุดแก้ววิสกี้บนถาดตรงมุมห้อง
สั่นกุกกัก
วาเลียนทำ�หน้าเบ้ “ฉันว่าไม่ใช่หรอก ศีรษะเขาไม่มีรอยปูดและไม่มีเลือด
จากรอยแผล” เขาลุกขึน้ ยืนและพิจารณาห้องโดยสาร ผมสีเข้มชีโ้ ด่เด่ กางเกงยีน
เข้ารูปขาดๆ และรองเท้าบาสเกตบอลสีแดงเปรอะโคลนของเขาดูผิดที่ผิดทาง
ท่ามกลางโคมไฟประดับอัญมณีและกระจกเงากรอบทอง “เราต้องรูใ้ ห้ได้วา่ เราอยู่
บนพาหนะอะไร”
“มีป้ายติดบนแจ็กเกตของเขา” ไอวีสังเกต ใต้โลโก้มีคำ�ว่า “ต้นเรือ” เธอ
อ่าน “เรือยนต์ เอาต์แลนเดอร์”
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เสียงกดชักโครกดังขึ้น แล้วประตูห้องน้ำ�ก็เปิดออก เซบใช้แขนเสื้อมีฮู้ด
เช็ดปาก “โทษที ฉันกลั้นไม่ไหวแล้ว”
ไอวีย่นจมูกขณะที่เขาเดินย่ำ�เท้ามาที่กลางห้องโดยสารและหยิบโทรศัพท์
มือถือออกจากกระเป๋ากางเกงยีน “พี่ช่วยทำ�อะไรที่เป็นประโยชน์หน่อยได้ไหม”
เธอถาม “พี่เป็นคนที่ทำ�ให้เราผลุนผลันทำ�เรื่องพวกนี้โดยไม่วางแผนนะ”
เซบถลึงตาจ้องเธอ “มันเป็นการทดลอง ฉันแค่ใช้ความคิดริเริ่ม ไม่รู้นี่ว่า
จะมีคนตายที่นี่” เขาไหล่กว้างและตัวสูง แขนกล้ามเป็นมัดแบบคนที่ซ้อมตีกลอง
หนึง่ ชัว่ โมงทุกเย็นซึง่ นับเป็นเคราะห์ไม่ดสี �ำ หรับไอวี ไอวีไม่รวู้ า่ พวกเขาเป็นพีน่ อ้ ง
กันได้อย่างไร เธอน่ะผอมบางเหลือเกิน
วาเลียนมองข้ามไหล่เซบไป “อุปกรณ์นั่นบอกได้ว่านายอยู่ที่ไหนเหรอ”
ไอวียังคงคิดว่ามันแปลกที่วาเลียนแทบไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ธรรมดา
“อืมมม” เซบเลื่อนนิ้วไปบนโทรศัพท์สองสามครั้ง “จีพีเอสใช้ได้ แต่ฉันใช้
เครือข่ายเจ้าอืน่ อยู่ เพราะงัน้ เราต้องอยูท่ ไี่ หนสักแห่งนอกสหราชอาณาจักร” เขา
เบิกตาโต “โว้ว ดูจากนี่แล้ว เราอยู่นอกชายฝั่งนอร์เวย์แน่ะ!”
“นอร์เวย์เหรอ” วาเลียนคว้าถุงกระสอบที่ไอวีเพิ่งคลานออกมา และหยิบ
ป้ายกระดาษห้อยถุงที่ผูกอยู่ตรงปากถุง เขาอ่านทวนสองครั้ง “ฉันเขียนป้าย
ถูกต้องแน่นอน มันเขียนว่า เซเลนา ไกรมส์ แต่เขามาทำ�อะไรที่นอร์เวย์กันล่ะ”
เซบสะบัดศีรษะ “เอ่อ ลักพาตัวพ่อแม่ ขู่กรรโชก และทรมานคนละมั้ง
พวกเดิร์จน่าจะทำ�เรื่องแบบที่พวกผู้ร้ายทำ�กันทั่วโลกนั่นแหละ”
ไอวีรู้สึกเย็นเยือกไปทั้งร่าง เดิร์จคือองค์กรที่ชั่วร้ายมาก แค่ได้ยินชื่อของ
พวกนัน้ ก็ท�ำ ให้เธอตัวสัน่ แล้ว “เรายังไม่รแู้ น่ๆ ว่าเซเลนาอยูท่ น่ี ห่ี รือเปล่า ป้ายนัน่
อาจใช้ไม่ได้” เธอแอบหวังลึกๆ ว่ามันจะใช้ไม่ได้ เซเลนา ไกรมส์เป็นตัวอันตราย
ครั้งสุดท้ายที่พวกเขาพบกัน ไอวีเกือบถูกหมาป่าที่เซเลนาเลี้ยงไว้กินเข้าไปแล้ว  
“บางทีถุงนั่นอาจพาเราไปหาคนคนนั้นตรงๆ ไม่ได้ ไปได้แต่สถานที่ที่เจาะจงไว้
เหมือนกระเป๋าไม่ธรรมดาใบอื่นๆ ทั้งหมด”
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“ถุงใบนี้ไม่เหมือนกัน ” วาเลียนยืนกราน “เธอก็รู้ วัตถุไม่ธรรมดาอัน
ยิง่ ใหญ่เป็นวัตถุไม่ธรรมดาห้าชิน้ ทีท่ รงพลังทีส่ ดุ ทีม่ อี ยู่ บอกเลยว่าสิง่ นีท้ �ำ อะไรได้
มากกว่าที่เรารู้”
ไอวี พิ นิ จ ถุ ง กระสอบใส่ มั น ฝรั่ ง เก่ าโกโรโกโส แปลกดี เ มื่ อ คิ ด ว่ า อะไร
บางอย่างที่ดูช่างสามัญเหลือเกินจะมีพลังส่งเธอไปไกลหลายพันไมล์ในเวลาเพียง
ไม่กี่วินาที แต่วัตถุไม่ธรรมดาทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้น แม้แต่ชิ้นที่ดูปกติที่สุด
ในชีวิตประจำ�วันก็อาจซ่อนความสามารถพิเศษไว้
เซบเขม้นมองต้นเรือ “ในมือเขามีอะไรน่ะ”
ไอวีหนั เหความสนใจกลับไปทีศ่ พ อะไรบางอย่างเปล่งประกายอยูใ่ นกำ�มือ
ของเขา เธอดีใจที่สวมถุงมืออยู่ขณะค่อยๆ แงะนิ้วมือของเขาให้แบออก เผยให้
เห็นเหรียญเงินเล็กจิ๋ว มันงอตรงกลางและมีข้อความรอบๆ ขอบ
“เหรียญหกเพนนีงอ” เธอโพล่งออกมา พลางถอยกรูด เธอจำ�เหรียญนัน้ ได้
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน มันคือนามบัตรของพวกเดิร์จ
“เดิร์จคนหนึ่งฆ่าเขา” วาเลียนพูด สีหน้าบึ้งตึง “ป้ายห้อยถุงต้อง ใช้การ
ได้แน่ ไม่อย่างนั้นก็บังเอิญเกินไป เซเลนาฆ่าเขา”
เซบเหลือบมองทางหางตาไปทีป่ ระตูซง่ึ เปิดไปสูส่ ว่ นอืน่ ๆ ของเรือ “เซเลนา
ต้องเพิง่ ออกจากห้องนีไ้ ปไม่กอี่ ดึ ใจก่อนเราจะมาถึง ซึง่ หมายความว่าเขาอยูท่ ไี่ หน
สักแห่งบนเรือลำ�นี้ เป็นไปได้ว่าอยู่กับสมาชิกคนอื่นๆ ของเดิร์จ” เขาหยิบถุง
ไม่ธรรมดาอันยิง่ ใหญ่ขน้ึ จากพืน้ “เธอพูดถูก พวกเราไม่ได้คดิ ให้รอบคอบ ไปจาก
ที่นี่กันเถอะ”
ไอวีกำ�ลังจะร้องเตือนบอกพรรคพวกตอนที่กลิ่นสารเคมีฉุนกึกโชยเข้า
ใส่ใบหน้าจนเธอต้องกะพริบตา “อี๋ กลิ่นนั่นมาจากไหนน่ะ”
วาเลียนดมและเบนสายตาไปจับจ้องเหรียญหกเพนนีงอในมือของต้นเรือ  
“หญ้าทังก์วดี ” เขาคำ�ราม “ต่อให้อยูท่ ไี่ หนฉันก็จ�ำ กลิน่ นัน่ ได้ เดิรจ์ ใช้มนั กับพ่อแม่
ฉัน เป็นยาพิษที่ทำ�ให้เราพูดความจริงก่อนตาย เหรียญนั่นมีทังก์วีดเคลือบอยู่
มันต้องซึมเข้าไปทางผิวหนังของเขาแน่”

10

ความรูส้ กึ ผิดกระตุกหัวใจของไอวีเมือ่ เธอนึกถึงพ่อแม่ของวาเลียน “เรายัง
ไปไม่ได้” เธอบอกเซบ “ถ้าเรารู้ว่าเซเลนาฆ่าผู้ชายคนนี้ทำ�ไมและเขามาทำ�อะไร
ที่นี่ มันจะช่วยให้เราเข้าใจว่าเดิร์จวางแผนอะไรอยู่และหยุดพวกเขาได้”
“ไอวี มันอันตรายเกินไปนะ!” เซบประท้วง “เซเลนาฆ่านายคนนีไ้ ปแล้ว ถ้า
เขาเห็นเรา เขาก็จะฆ่าเราด้วย”
ไอวีอยากบอกพี่ชายว่าเขาควรนึกถึงเรื่องนั้นก่อนจะเริ่มแผนทุกอย่างนี้
แต่ไม่มีเวลามาเถียงกัน “เราไม่รู้ว่าเซเลนาจะอยู่บนเรือนานแค่ไหน เราต้องฉวย
โอกาสเดี๋ยวนี้”
“ฉันมีอะไรบางอย่างทีช่ ว่ ยเราได้” วาเลียนพูด “ฉันหมายถึงอะไรทีช่ ว่ ยเรา
ซ่อนตัวได้น่ะ นายหาแผนผังเรือลำ�นี้บนอุปกรณ์นั่นได้ไหม เซบ มันชื่อเรือยนต์
เอาต์แลนเดอร์ ”
เซบคำ�รามไม่เห็นด้วย พลางยัดถุงไม่ธรรมดาอันยิง่ ใหญ่ใส่กระเป๋าเสือ้ มีฮดู้
และหยิบโทรศัพท์ออกมา “เรือยนต์เอาต์แลนเดอร์ นี่ไง เป็นเรือสินค้าที่ล่อง
ระหว่างนอร์เวย์กับลอนดอน มีสามชั้นกับห้องเครื่องยนต์ และมีปั้นจั่นใหญ่
บนดาดฟ้าที่เก็บตู้สินค้า”
ไอวีสงสัยว่าทำ�ไมเดิร์จถึงสนใจเรือธรรมดาอย่างเรือยนต์เอาต์แลนเดอร์
“ขึ้นไปบนดาดฟ้ากันเถอะ” เธอเสนอ “เราสำ�รวจตู้สินค้าได้ บางทีสินค้าอาจให้
เบาะแสว่าทำ�ไมเดิร์จถึงมาที่นี่”
“แผนดีนี่” วาเลียนล้วงเข้าไปในแจ็กเกตหนังและหยิบขวดน้ำ�หอมคริสตัล
ใบเล็กออกมา มันมีหัวฉีดทองเหลืองหรูหราติดอยู่และบรรจุของเหลวสีเข้ม
ปริมาณเล็กน้อย “เรือใหญ่ขนาดนี้มีลูกเรือเยอะแน่ เราต้องใช้สิ่งนี้เพื่อซ่อนตัว”
เขาเขย่าขวด ดูว่ายังมีของเหลวเหลืออยู่ในนั้นหรือไม่
“มันคือ อะไรน่ะ” ไอวีถาม เขยิบเข้าไปใกล้ขึ้น
วาเลียนเล็งหัวฉีดทองเหลืองมาที่ศีรษะเธอ “ทางเทคนิคแล้ว มันก็แค่น้ำ�
จากน้�ำ พุในขวดน้�ำ หอมไม่ธรรมดา แต่ชาวไม่ธรรมดาส่วนใหญ่เรียกมันว่าเงาเหลว
มันทำ�ให้ผู้ฉีดกลมกลืนไปกับเงาใดก็ตามที่พวกเขาสัมผัส มันจะไม่ทำ�ให้เรา
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ล่องหนโดยสิ้นเชิง แต่คนจะสังเกตเห็นเงาน้อยกว่าสังเกตเห็นคนจริงๆ มาก”
ไอวีดมขณะทีล่ ะอองของเหลวสีเข้มตกลงบนบ่าเสือ้ โค้ตขนสัตว์สกี รมท่าและ
ผมของเธอ กลิ่นของมันเหมือนควันนิดหน่อย
“เรามีเวลาหนึง่ ชัว่ โมงก่อนมันจะระเหยและหมดฤทธิไ์ ป” วาเลียนเตือน ฉีด
ของเหลวนั้นใส่เซบก่อนหันหัวสเปรย์ใส่ตัวเอง “ไปกันเถอะ”
พวกเขาปิดประตูห้องโดยสาร ทิ้งร่างของต้นเรือไว้ตรงนั้น ทางเดินด้าน
นอกเป็นผนังโลหะโค้งเต็มไปด้วยหัวหมุดและทาสีเทาเป็นเงามัน ดูเหมือนอุโมงค์
ในโลกอนาคต แสงไม่เป็นธรรมชาติท�ำ ให้เกิดเงาทุกแห่ง ไอวีกา้ วเข้าไปในเงาแรก
ที่เจอ
“ไม่มีทาง!” เซบกระซิบ พลางจ้องตรงมาที่เธอ “ไอวี เธอหายตัวได้”
เธอยื่นมือไปข้างหน้าแต่มองไม่เห็นมือตนเอง เธอสำ�รวจร่างกาย ไม่มี
กระโปรง ถุงน่องขนสัตว์เป็นขุย หรือรองเท้าผ้าใบสีขาวถลอกปอกเปิกให้เห็น
พวกมันดูจะมลายหายไปในเงามืด เธอทดลองเหยียดเท้าข้างหนึ่งเข้าไปในแสง
และเงารูปร่างเหมือนนิ้วเท้าก็ปรากฏบนพื้น
วาเลียนส่งสัญญาณบอกทั้งสองให้รีบ “มาเถอะ”
พวกเขารีบรุดไปตามทางเดินสู่บันได ภายในตัวเรือดูแข็งทื่อและคับแคบ
มีเสียงแปลกๆ ดังก้องไปมา ไอวีพยายามไม่อ้อยอิ่งกับป้ายเตือนต่างๆ ที่มีอยู่
ี ประตูฉกุ เฉิน
ทุกแห่ง...วาล์วดับเพลิง (ส่วนหลัก) อันตรายระเบิดได้ ชูชพ
เธอเพิ่งคว้าราวจับตรงตีนบันไดเมื่อเสียงรองเท้าบู๊ตย่ำ�หนักๆ ดังขึ้นเหนือ
ศีรษะ วาเลียนมุดเข้าไปในความมืดใต้บนั ได พาไอวีกบั เซบไปด้วย ไอวีท�ำ ตัวลีบ
ติดผนัง หายใจหอบ ขณะที่กะลาสีสวมเครื่องแบบสีกรมท่ากลุ่มหนึ่งกรูกันลงมา
เสียงดังสนั่น
ไม่อยากเชื่อเลย เงาเหลวใช้ได้ผล
พวกลู ก เรื อ ตะโกนคำ � สั่ ง เป็ น ภาษาอื่ น ขณะรี บ รุ ด ผ่ า นประตู บ านหนั ก สู่
ทางเดินถัดไป เมื่อพวกเขาลับสายตาไปแล้ว ไอวี เซบ และวาเลียนก็ออกจาก
เงามืดและรีบขึ้นบันได
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ข้างนอก อากาศยามค่ำ�คืนเต็มไปด้วยเสียงมหาสมุทรซัดสาดและคราง
กระหึม่ ไอวียนื กางขากว้างขณะทีเ่ รือเอียงไปมา ความหนาวเย็นทิม่ แทงผิวจนเจ็บ
สายห้อยหลอดไฟสะบัดรัวในสายลม ส่องตู้สินค้าโลหะยักษ์ที่ทอดยาวออกไป
บนดาดฟ้า พวกมันตั้งเรียงเป็นแถว มีช่องว่างให้คนผ่านได้ แต่สถานที่นี้ดูจะ
ว่างเปล่าอย่างน่าขนลุก วาเลียนชีไ้ ปทีย่ อดปัน้ จัน่ ตัวใหญ่ซงึ่ ตัง้ อยูต่ รงกลางระหว่าง
ตู้สินค้า แล้วพวกเขาก็มุ่งหน้าไปหามัน
วาเลียนกับเซบหายตัวไปขณะเคลื่อนเข้าไปในเงามืด ไอวีรู้ว่าพวกเขาอยู่
ที่ไหนสักแห่งตรงนั้น แต่เธอรู้สึกเดียวดายเมื่อมองไม่เห็น
ตู้ สิ น ค้ า ขนาดมหึ ม าทาสี ส ดใส มี ร าวเหล็ ก หนากั้ น ประตู แ ละประทั บ
หมายเลขลำ�ดับที่ด้านหน้า ไอวีสำ�รวจแต่ละตู้อย่างถี่ถ้วนขณะเดินผ่าน แต่เดา
ไม่ได้เลยว่ามันบรรจุอะไรไว้บ้าง
ขณะที่คืบคลานไปข้างตู้สินค้าสีแดง เธอได้ยินเสียงกระแทกดังจนทำ�ให้ตัว
แข็งทื่อ มันฟังดูเหมือนอะไรสักอย่างกำ�ลังเคลื่อนไหวข้างใน นั้น ไอวีสะดุ้งถอย
ขณะที่ร่างมืดๆ สองร่างเคลื่อนทะลุผ่าน ผนังเหล็กที่เป็นลายลูกฟูกออกมา เธอ
ยกมือขึน้ ปิดปากเพือ่ ไม่ให้สง่ เสียงร้อง มีผคู้ นประเภทเดียวเท่านัน้ ทีเ่ คลือ่ นทีผ่ า่ น
ของแข็งแบบนั้นได้...เผ่าพันธุ์ของผู้ตาย
แสงไม่สว่างพอให้มองเห็นร่างคู่นั้นได้ชัดๆ แต่ร่างหนึ่งสูงมากและมีศีรษะ
รูปร่างประหลาด ส่วนอีกร่างหนึง่ สวมเสือ้ คลุมมีฮดู้ ขลิบขนเฟอร์สขี าว ไอวีตรวจดู
ว่าตัวเธอเองยังมีรปู ลักษณ์แบบเงาและอยูน่ งิ่ ๆ ร่างสวมเสือ้ คลุมลอยเข้าไปในแอ่ง
แสงจันทร์และเปิดหมวกฮู้ด เปียผมสีเข้มเงางามยาวถึงเอวห้อยลงมา
เซเลนา ไกรมส์
ไอวีสะดุ้ง กูลตนนั้นดูดีเหมือนดาราหนังอย่างที่เธอจำ�ได้ ผิวผ่องเรืองรอง
โหนกแก้มเป็นสัน และริมฝีปากสีแดงสด ผมสีเข้มของเซเลนาเป็นกรอบล้อม
ใบหน้าบอบบางทำ�ให้ดวงตาสีฟ้าคมเข้มนั้นดูเฉียบคมขึ้นกว่าเดิม
“ขนาดใช้ทังก์วีด เจ้าโง่นั่นก็ยังไม่บอกอะไรเราเลย” เธอพูดอย่างฉุนเฉียว
เสียงแข็งกร้าวของเธอทำ�ให้ไอวีตวั สัน่ “ฉันน่าจะฆ่าเขาเร็วกว่านัน้ คุณแน่ใจนะว่า
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โหลแห่งเงาอยู่บนเรือ”
“เซรุ่มตามรอยที่ผมใช้ช่วยแกะรอยได้แม่นยำ�มาก” คู่สนทนาของเซเลนา
กล่าวเสียงฟังหวีดหวิวราวกับเจ้าของเสียงพูดผ่านขลุ่ยแถว “โหลนั้นอยู่บนเรือ
แน่นอน ไม่อย่างนั้นแล้วผมคงไม่ติดต่อคุณ”
ผู้พูดก้าวออกจากความมืด เขาดูเหมือนตั๊กแตนตำ�ข้าวขนาดเท่ามนุษย์
ผิวเรียบสีเขียวและศีรษะแบนรูปสามเหลีย่ ม มีตาสีเหลืองมลังเมลืองขนาดเท่าชาม
ใส่สลัดสองดวงติดอยู่ ปากล่างแหลมห้อยลงมาจากขากรรไกร และไอวีกน็ บั รยางค์
บางๆ เหมือนกิง่ ไม้ทยี่ นื่ ออกมาจากสูทขนสัตว์สงั่ ตัดสีเขียวมรกตได้หกอัน รยางค์
สองอันเป็นขา อีกสี่อันถูกปรับใช้เป็นแขนที่มีมือและกรงเล็บเป็นเดือยแหลม
ปีกโค้งสีเขียวเหมือนผ้าไหมยื่นออกมาเหนือกระดูกสะบัก
ไอวีกระถดถอยด้วยความสยดสยอง เธอไม่แน่ใจว่าเขาเป็นผูต้ ายเผ่าพันธุ์
อะไร เขาไม่ใช่กูลเหมือนเซเลนาแน่นอน
“ผมจะค้นตู้สินค้าต่อไปจนกว่าเรือจะเทียบท่า” เขาให้คำ�มั่น “เรือลำ�นี้
มีกำ�หนดไปถึงลอนดอนตอนเช้าตรู่”
“ลอนดอนเหรอ” เซเลนาเลิกคิ้วด้วยความประหลาดใจ “แต่เยี่ยมไปเลย
วันพรุ่งนี้ลันดินอร์เปิดการค้าขายประจำ�ฤดูใบไม้ผลิแล้ว ใครสักคนต้องเอาโหล
ไปทีน่ นั่ แน่ๆ” เธอยิม้ เยาะ “พวกเขาไม่รวู้ า่ สิง่ นัน้ มีพลังของแพนดอรา รอจนกว่า
จะขนของขึ้นจากเรือเถอะ แล้วค่อยไปตามล่าโหลในลันดินอร์ และหาให้ไวล่ะ”
มนุษย์ตั๊กแตนค้อมศีรษะลง “ตามที่คุณต้องการ วุลฟส์เบน”
ไอวีตัวสั่นสะท้าน วุลฟส์เบนคือชื่อรหัสของเซเลนา ส่วนสมาชิกคนอื่นๆ
ของเดิร์จคือ แร็กเวิร์ต แบล็กคลอว์ ไนต์เชด เฮมล็อก และมังกส์ฮูด ตั้งชื่อตาม
ยาพิษเช่นกัน
“และติดต่อฉันอีกครั้งเมื่อได้ข่าวอะไร” เซเลนาพูดต่อ “ฉันจำ�เป็นต้องได้
โหลนั้นมาโดยเร็วที่สุดเท่าที่ท�ำ ได้ ไม่มีเวลาให้เสียแล้ว” เธอถอดถุงมือผ้าซาติน
สีดำ�ข้างหนึ่งออกและสำ�รวจนิ้วมือ ผิวบนมือนั้นเป็นสะเก็ดและเน่าเปื่อย หนอง
สีเหลืองไหลซึมออกมา ไอวีเบือนสายตาหนีด้วยความรังเกียจ “ยุครุ่งโรจน์ของ
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เดิร์จกำ�ลังจะมาถึง” เซเลนาดีดหนอนตัวหนึ่งออกจากข้อนิ้ว “อีกไม่นานพวก
มักเกอร์จะเข้าใจว่าการอาศัยอยู่ในความมืดเป็นยังไง”
ไอวีไม่แน่ใจว่าเซเลนา ไกรมส์หมายความว่าอย่างไร แต่มันไม่น่าจะเป็น
เรื่องดีหรอก ”มักเกอร์” เป็นคำ�น่าขนลุกที่ใช้เรียกชาวธรรมดาที่ถูกตัดสินด้วย
สายเลือดว่าไม่มีสิทธิ์รู้อะไรก็ตามเกี่ยวกับโลกไม่ธรรมดา
ทันใดนั้นอะไรบางอย่างก็ชนแขนไอวี เธอร้องเสียงแหลมด้วยความตกใจ
เซบยืนอยูข่ า้ งเธอ วาเลียนยืนอยูห
่ ลังเขาห่างไปเล็กน้อย เสียงขูฟ
่ อ่ โกรธเกรีย้ วดัง
ไปทั่ว ทำ�เอาขนที่ต้นคอไอวีลุกชัน
“สายลับ” มนุษย์ตั๊กแตนคำ�ราม หนวดกระทบกัน
เงาเหลวหมดฤทธิ์แล้ว
เซเลนาตะโกน “จับพวกมันให้ได้!”
มนุษย์ตั๊กแตนสยายปีกออกดังฟึ่บ และทะยานขึ้นสู่อากาศขณะที่เซเลนา
พุ่งมาทางไอวี
ไอวีออกวิ่ง เท้าของเธอย่ำ�ไปบนดาดฟ้าเรือ วาเลียนวิ่งเต็มฝีเท้านำ�หน้า
เลี้ยวเข้าไปในทางเดินช่องถัดไป ไอวีวิ่งตามเขาไปและเกือบชนกับเซบ
“วิ่งต่อไป!” เขาร้องพลางโบกแขน “เจ้ามนุษย์แมลงตามหลังเรามาติดๆ
แล้ว”
พวกเขาได้ยนิ เสียงกระพือปีกเป็นลางร้ายเหนือศีรษะ เซบคว้าถุงไม่ธรรมดา
อันยิ่งใหญ่ออกจากเสื้อมีฮู้ดและกระซิบอะไรบางอย่างเข้าไปทางปากถุง
“โยนมานี่” วาเลียนตะโกน
เซบโยนถุงลอยโด่ง แล้ววาเลียนก็รับถุงไว้ด้วยมือข้างหนึ่งก่อนไถลตัวไป
หยุดข้างราวกัน้ เรือ ถัดออกไปนัน้ เป็นท้องทะเลสีด� 
ำ “เราต้องโดด” วาเลียนบอก
พวกเขา พลางหายใจหอบ “เชื่อใจฉันนะ” เขาใช้มือข้างหนึ่งยันตัวและกระโดด
ข้ามกราบเรือไป
เซบรุนไอวีไปข้างหน้า “ไอวี ไป!”
เธอปีนขึ้นราวกั้น แอบมองกลับหลังไป เซเลนา ไกรมส์กับมนุษย์ตั๊กแตน
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เกือบถึงตัวพวกเขาแล้ว เธอสูดหายใจเฮือกใหญ่เข้าเต็มปอดแล้วกระโดดลงไป
ในคลื่น
แขนขาเธอปัดป่าย เธอเหลือบเห็นถุงไม่ธรรมดาสะบัดอยู่ไกลเกินเอื้อม
ถึง ส้นรองเท้าบาสเกตบอลสีแดงของวาเลียนหายเข้าไปในนั้น
“ไออออวี!” เซบเรียก ขณะร่วงลงมาข้างหลังเธอ
สายลมกรีดร้องในหูขณะที่เธอบังคับแขนลงและเล็งศีรษะไปที่ปากถุงเพื่อ
มุดเข้าไปในนั้น
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