
“ฉันรู้สึกเหมือนเรากำาลังสอดแนมทุกคนเลย เด็กชาย”  ไวโอเลต
พูดขณะมองดูหน้าจอเล็กจิ๋วมากมายเบื้องหน้า  เธอกำาลังนั่งอยู่ข้างในสมอง

สมอง คอืสิง่ประดษิฐ์ใหมล่่าสดุของวลิเลียม อาร์เชอร์  อันทีจ่ริงกไ็มไ่ดใ้หม่

ขนาดนั้นหรอก สมองมีมาตั้งแต่หลังจากเพอร์เฟกต์ล่มสลายซ่ึงก็เกือบหนึ่งปี

มาแล้ว  ดูจากภายนอกแล้วสมองเหมือนกล่องสีดำาขนาดพอๆ กับโรงเก็บของ

ในสวน  มีประตมู้วนสดีำาดา้นข้างซ่ึงเปดิข้ึนเพือ่เข้าไปซ่อมแซมพืน้ทีแ่คบๆ ข้างใน

ได้อย่างง่ายดาย  กรวยเล็กๆ สีดำาและแดงเป็นร้อยๆ อันปกคลุมหลังคาแบนราบ

สมองตั้งอยู่นอกข้ันบันไดศาลากลางบนถนนเอดเวิร์ด  วิลเลียมกล่าวว่า

ศาลากลางคือศูนย์กลางของเมือง ที่นี่จึงเป็นสถานที่อันดีที่สุดสำาหรับสมองไว้รับ 

สัญญาณจากแปลงดอกไม้ลูกตาทั้งหลาย

ตั้งแต่เพอร์เฟกต์ล่มสลายลง วิลเลียม อาร์เชอร์ปลูกดอกไม้ลูกตา

หลายแปลงบนถนนตา่งๆ ทัว่เมอืง  พวกมันทำาหนา้ทีค่อยเฝ้าระวงั  ในตอนทีเ่สนอ

ความคดินีค้ร้ังแรก วลิเลียมเรียกพวกมนัวา่ “ระบบรักษาความปลอดภยัของเมือง” 

1
บ้าน



ดอกไม้ลูกตาเป็นลูกตาที่มีชีวิตและส่งสัญญาณสิ่งที่พวกมันเห็นกลับไปยังสมอง 

ซึ่งแปลงสัญญาณเหล่านั้นเป็นภาพ

เด็กชายมองหน้าจอเช่นกัน  “บางทีอาจเป็นเพราะเรากำาลัง สอดแนมอยู่

จริงๆ ก็ได้ ไวโอเลต”  เขาล้อเล่น

“เธอก็รู้นี่ว่าฉันหมายความว่ายังไง!”

“เราจะเห็นอะไรจริงๆ ในเมอืงนีบ้า้งละ่  แถวนีไ้มเ่คยมใีครทำาอะไรนา่ตืน่เตน้

เลย...แหม อย่างน้อยก็ไม่ใช่อะไรที่พวกเขาไม่อยากให้เราเห็น  แต่บางทีเธออาจ

พูดถูกนะ ไวโอเลต...ฉันหมายถึงว่าเราอาจเห็นมิสซิสมูดดีล้างจาน หรือถ้าเกิด

เราดันเห็นมิสเตอร์บลูมถอนหญ้าเข้าล่ะ!”  เด็กชายล้อเลียน  “ถึงยังไง ดอกไม้

ลูกตาก็สอดแนมผู้คนตลอดเวลาอยู่แล้วและเธอก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่!”

“ก็ใช่ แต่พวกมันสอดแนมเราด้วยเหตุผลที่ดีนี่  พวกมันคอยเฝ้าระวัง

เอดเวิร์ด เผื่อเขาจะกลับมา”

“และเรากำาลังทำาเร่ืองนี้เพื่อซ่อมดอกไม้ลูกตา  พวกมันเฝ้าระวังเอดเวิร์ด

ไม่ได้ถ้ามันเสียใช่ไหมล่ะ”

“พวกมันมีอะไรผิดปกติหรือ”

“ก็...พ่อบอกว่าพวกมันทำางานผิดปกตินิดหน่อย  พ่อซ่อมบรรดาแท่งกับ

กรวยบนหลังคาแล้วและอยากดูว่ามันใช้การได้ไหม  สัญญาณแม่เหล็กไฟ -- ”

“เด็กชาย ฉันฟังไม่รู้เร่ืองเลยว่าอะไรพวกนั้นหมายความว่ายังไง  ช่วยพูด

ภาษาธรรมดาหน่อยได้ไหม!”

“ฉันลืมไปว่าเธอฉลาดไม่ถึงครึ่งหนึ่งของฉัน”  เขาแหย่

“ยังไงก็เถอะ เธอจะบอกตัวเองแบบนั้นก็ได้ถ้ามันทำาให้เธอรู้สึกดีข้ึน” 

ไวโอเลตพูดอย่างหมดความอดทน  “แล้วพ่อของเธออยากให้เราทำาอะไรล่ะ”

“เราตอ้งดหูนา้จอพวกนีแ้ละตรวจดวูา่ทกุจอใชก้ารไดห้รือเปลา่  ดใูห้แนใ่จ

ว่าไม่มีจอไหนดับหรือกะพริบติดๆ ดับๆ”

ไวโอเลตกระโดดลงจากเกา้อ้ีและเร่ิมเดนิไปมา  ข้างในสมองมหีนา้จอเลก็จิว๋

มากมาย ทั้งหมดกระจุกกันเหมือนลูกตาของแมงมุมยักษ์อยู่ตรงกลางพื้นที่ว่าง 

ล้อมรอบด้วยทางเดินแคบสำาหรับสำารวจหน้าจอ
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“แต่ละจอเชื่อมต่อกับดอกไม้ลูกตาแต่ละต้นในแปลงที่มีอยู่ทั่วเมือง” 

เด็กชายพูดต่อ  “ตัวเลขมุมบนสุดของจอจะบอกว่าเป็นแปลงไหน  ถ้าเธอเห็นจอ

กะพริบก็ให้จดเลขไว้”

“หน้าจอตรงนี้ดูปกติดี”  กระเพาะของไวโอเลตบิดไปมาขณะมองดูมิสเตอร์

แฮตเชตแคะจมูกอยู่หน้าร้านขายเนื้อของเขาบนจอจิ๋ว  “รู้สึกพิลึกอยู่นะที่เฝ้าดู

คนอื่นตอนที่พวกเขาไม่รู้ตัว เธอว่าไหม”

“โอ๊ะ ตรงหนา้ตา่งร้านของเลน่ของเมอร์ริลล์นัน่รถไฟขบวนใหม่นี”่  เดก็ชาย

พูดอย่างตื่นเต้น เขยิบเข้าไปใกล้จอเบื้องหน้าเขา

“ทำาไมพวกเดก็ผู้ชายถงึชอบของนา่เบือ่อย่างรถไฟกนันะ”  ไวโอเลตถอนใจ 

ส่ายศีรษะ

“ทำาไมพวกเดก็ผู้หญงิถงึชอบอะไรนา่เบือ่อย่าง...การพดูคยุนกันะ”  เดก็ชาย

ยิ้มเยาะ

“มีปัญหาอะไรรึเปล่า”  วิลเลียม อาร์เชอร์ถาม ย่ืนหน้าไว้หนวดเคราอ้อม

ประตูหลักของสมองเข้ามา

“ไม่มีครับพ่อ”  เด็กชายตอบ  “บางทีที่พ่อปรับเล็กน้อยอาจจะได้ผล”

“เย่ียมเลยไหมล่ะ”  วลิเลยีมย้ิม ขย้ีผมยุ่งเหยิงของลกูชาย  “วนิเซนต ์ครุกด์

จะได้เลิกยุ่งกับพ่อเสียที”

“ประชุมคณะกรรมการเสร็จแล้วหรือคะ”  ไวโอเลตถาม

“ใช่ พ่อของเธอกำาลังมา ไวโอเลต  เขาแค่คุยอะไรกับวินเซนต์นิดหน่อย”

“คราวนี้เกิดอะไรขึ้นหรือคะ”  เธอถาม

พ่อของเธอกับมิสเตอร์ครุกด์มี “เร่ืองต้องคุยกัน” เสมอ และแม่ของเธอ

บอกว่าคำาพูดส่วนใหญ่ที่คุยกันก็ไม่ค่อยร่ืนหูนัก  พ่อของเธอใช้คำาว่า “ความเห็น

ต่างกัน” แต่ไวโอเลตรู้ว่านั่นหมายความว่าพ่อแค่ไม่ชอบเขา  เธอออกจะเห็นด้วย

กบัพอ่  ถา้มิสเตอร์ครุกดม์อีะไรเหมอืนกบัคอเนอร์ ลกูชายของเขา เธอกจ็ะไมช่อบ

เขาเหมือนกัน

“ไม่มอีะไรหรอก ไวโอเลต”  วลิเลยีมตอบ  “วนิเซนตแ์คต่ัง้คำาถามวา่ดอกไม้

ลกูตาปลอดภยัแคไ่หนหลงัจากปญัหาตา่งๆ เมือ่ไมน่านมานี ้ พอ่ของเธอพยายาม
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โน้มน้าวเขาว่าทุกอย่างปกติดี”  เขายิ้ม

“ใช่แล้ว ไวโอเลต ลูกพร้อมหรือยัง”  พ่อของเธอก้าวเข้ามาในช่องประตู 

ใบหน้าดูเป็นสีแดง

“คุณเกลี้ยกล่อมวินเซนต์ได้หรือเปล่า”  วิลเลียมถาม

“ไม่ได้เลย”  ยูจีนตอบ  “แต่ได้ลองพยายามดูก็สนุกดี  ผมไม่รู้ว่าเขาเป็น

อะไร แต่ผมแค่เป็นมิตรกับเขาไม่ได้  เขาพูดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการปล้นและ

ถ้าเกิดลูกตาใช้การได้ไม่ดี เราก็จะไม่ปลอดภัยในเมืองนี้”

“การปล้นในเมืองหรือ”  วิลเลียมหัวเราะ  “ผมสงสัยจริงว่าคร้ังหน้าเขาจะ

คิดอะไรมาได้อีก”

“ยังไงก็เถอะ”  ยูจีนพูด เดินกลับออกไปที่ถนนเอดเวิร์ด  “นี่คืนวันอาทิตย์ 

ได้เวลาเข้านอนแล้วละ ไวโอเลต  แม่ของลูกจะสงสัยว่าเราหายไปไหนกัน”

“แต่พ่อคะ หนูขออยู่ต่ออีกหน่อยไม่ได้หรือคะ”  ไวโอเลตอ้อนวอน มอง

เด็กชาย

“ไม่ได้ พรุ่งนี้ลูกต้องไปโรงเรียน  มิสซิสมูดดีจะไม่ชอบใจแน่ถ้าลูกหลับ 

ในห้องเรียน”

“มิสซิสมูดดีไม่เคยชอบใจอะไรอยู่แล้วละค่ะ พ่อ!”

“มาเถอะ ไวโอเลต”  ยูจีนพูด บีบไหล่ของเธออย่างรักใคร่

ไวโอเลตถอนใจและบอกลาวิลเลียมกับเด็กชาย แล้วเดินไปกับพ่อบน

ท้องถนนอันเงียบสงบของเมือง

ในคืนที่แม่ของไวโอเลตไปเรียนทำาอาหาร พ่อจะพาไวโอเลตไปที่ประชุม 

คณะกรรมการด้วย  คณะกรรมการนี้จัดตั้งข้ึนหลังจากที่เพอร์เฟกต์ล่มสลาย

เพือ่ปกครองดแูลเมือง ประกอบดว้ยคนสบิคน  พอ่ของเธอเรียกมนัวา่ประชปิไตย

หรือประชะอะไรสักอย่าง  จะอย่างไรก็แล้วแต่ มันหมายความว่าทุกการตัดสินใจ

ในเมืองจะต้องมีการลงคะแนนเสียง ดังนั้นทุกอย่างจึงเป็นธรรม

การประชมุนัน้นา่เบือ่และปกตไิวโอเลตจะตอ้งนัง่รอตลอดสองชัว่โมงระหวา่ง

ทีพ่วกผู้ใหญค่ยุกนั ไมเ่หมอืนคนืนีท้ีเ่ธอไดม้าชว่ยเร่ืองสมอง  แตก่ารเดนิกลบับา้น

กับพ่อชดเชยทุกสิ่งได้เสมอ
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ปกติท้องฟ้าในเมืองจะกระจ่างใส ยูจีน บราวน์จะชี้ดาวต่างๆ ให้เธอบอก

ชื่อพวกมัน  พวกเธอทำาอย่างนี้หลายคร้ังจนตอนนี้ไวโอเลตจำาชื่อทุกดวงได้ข้ึนใจ 

บางทีเธอก็ตั้งใจลืมสักดวง เพราะแม่บอกว่าพ่อชอบอวดอะไรต่อมิอะไรที่เขารู้

เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

“นั่นกลุ่มดาวคันไถ”  ยูจีนพูดพลางชี้ขณะที่พวกเธอใกล้ถึงบ้าน

ไวโอเลตมองตามนิ้วของเขาเมื่อจู่ๆ อะไรบางอย่างก็บินออกจากพุ่มไม้

ข้างหน้าเธอ  ไวโอเลตสะดุ้ง เกือบเหยียบเท้าพ่อ

“ไม่เปน็ไรนะลูกรัก”  ยูจนีปลอบ มองไปบนทอ้งฟา้  “แคน่กนะ่  แปลกจริง

ที่ออกมาตอนกลางคืนแบบนี้...”

ไวโอเลตพยายามสดูหายใจให้คงทีข่ณะพวกเธอเดนิไปบนทางรถโรยกรวด

“พ่อคิดว่าเมืองจะปลอดภัยไหมคะถ้าดอกไม้ลูกตาหยุดทำางานจริงๆ”

“ลูกรัก เมืองนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่พ่อเคยอยู่  บางทีอาจ

เป็นหนึ่งในสถานที่ปลอดภัยที่สุดบนโลกเลยละ  เราไม่ต้องการลูกตาหรอก แต่

วิลเลียมพอใจกับมัน  พ่อคิดว่าเขาอยากเปลี่ยนสิ่งที่แย่ให้เป็นสิ่งที่ดี”

“แต่เอดเวิร์ด อาร์เชอร์ล่ะคะ  ถ้าเกิดเขากลับมาแล้วพยายามขโมย

จินตนาการของทุกคนไปอีกล่ะ”

“เขาจะไม่กลับมาหรอก ลูกรัก  ผู้ชายคนนั้นไปจากที่นี่นานแล้ว”

ยูจีน บราวน์เปิดประตูหน้า แสงสว่างสาดมาที่สนามขณะเขาเดินเข้าไป

ในบา้น  ไวโอเลตหยุดอยู่บนข้ันบนัไดครู่หนึง่ มองออกไปยังค่ำาคนืมืดมิดใสกระจา่ง

ไวโอเลตเคยเกลียดที่น่ี ตอนที่มันชื่อเพอร์เฟกต์และทุกคนถูกพี่น้อง

อาร์เชอร์ควบคุม  แต่ตอนนี้เมืองทำาให้เธอรู้สึกเหมือนอยู่บ้านจริงๆ 
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หัวใจของไวโอเลตเต้นแรง  เธอกำ�ลังต�มหลังเอดเวิร์ด อ�ร์เชอร์ 
แฝดร่างเตี้ยม่อต้อ ขณะเขาเดินซวนเซผ่านเสาไฟขึ้นเนิน 

วิสัยทัศน์ของเธอพร่�มัว ร�วกับมีหมอกบดบังขอบต�

เธอผลักแกนเหล็กหมุนเข้าไปในสุสาน ตัวส่ันเมื่อประตูเหล็กส่งเสียง

เอี๊ยดอ๊�ด

ป�้ยหินเหนอืหลมุศพเรียงร�ยต�มเสน้ท�งทีต่ดัแบง่สสุ�น  เธอมองไม่เห็น

เอดเวิร์ดในค่ำ�คืนมืดสนิทจึงหลบลงหลังป้�ยหินที่ตั้งอยู่เพื่อกำ�บังตัว

“หนูรู้ว่�คุณอยู่ในนั้น เอดเวิร์ด อ�ร์เชอร์!”  เธอตะโกน

เสียงหัวเร�ะของเข�ดังสะท้อนไปรอบๆ ตัวไวโอเลต  เหงื่อผุดพร�ยบน

หน้าผากเธอ

ทันใดนั้น ร่�งหนึ่งพุ่งออกม�จ�กข้�งหลังหลุมศพ  เธอพย�ย�มไล่ต�มไป

แต่ล้มลงกับพื้น เลือดไหลจ�กฝ่�มือ

เสียงเหมือนหินบดขยี้กันดังไปทั่ว เธอหายใจติดขัด

2
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ไวโอเลตลกุข้ึนวิง่ไปตรงทีเ่ธอเห็นร่างนัน้เม่ือไม่กีอึ่ดใจกอ่น เขาหายไปแลว้

เข�ห�ยไปไหน  เธอจะปล่อยให้เอดเวิร์ด อ�ร์เชอร์หนีไปไม่ได้

เธอยืนอยู่ข้�งป้�ยหลุมศพ ถูหญ้�มอสส์ให้หลุดจ�กแผ่นหิน พย�ย�ม

อ่�นคำ�จ�รึก  ทันใดนั้นนกสีดำ�ตัวใหญ่ก็โฉบลงม�จ�กท้องฟ้� กรงเล็บก�งออก

ตะครุบ

ไวโอเลตกระถดถอย ป้องบังใบหน้�  เสียงกรีดร้องของเธอดังแหวกค่ำ�คืน

ขณะที่ปีกของนกกระพือฟ�ดอ�ก�ศเหนือตัวเธอ

“ไวโอเลต ไวโอเลต ไวโอเลต”  เสียงหนึ่งร้องเรียกจ�กที่ไกลๆ 

ไวโอเลตลืมตาข้ึน หัวใจเต้นกระหน่ำา  เธออยู่ที่ไหนกัน  ความโล่งอก

ท่วมท้นร่างเมื่อเธอเห็นไฟเพดานในห้องนอนเธอเอง

เธอฝันแบบน้ันอีกแล้ว  ฝันว่าเอดเวิร์ดหายไป  เพียงแต่ว่าคร้ังน้ีต่างออกไป 

เล็กน้อย  เธอถูกนกโจมตี

“ไวโอเลต ไวโอเลต...”

ใครคนหนึง่เรียกชือ่เธอ  เธอลุกพรวด  อะไรบางอย่างสัน่รัวกระทบกระจก

หนา้ตา่งห้องนอน  เธอคลานลงจากเตยีงอย่างระแวดระวงัไปทีผ้่ามา่น แหวกออก

เพียงเล็กน้อย

ดวงจันทร์สีเงินดวงโตส่องสว่างยามค่ำาคืน

ร่างหนึง่ยืนอยู่ทีล่านกรวดเบือ้งลา่ง ขาของเขาคร่อมจกัรยานอยู่  เดก็ชาย 

เขามาทำาอะไรที่นี่ตอนนี้นะ

จักรยานนี้เป็นของใหม่ เด็กชายได้รับจากวิลเลียมกับมาคิวลา อาร์เชอร์ 

พอ่แม่ของเขา เปน็ของขวญัวนัเกดิลว่งหนา้ ถงึแมว้า่พอ่แมข่องเดก็ชายจะไมจ่ำาเปน็

ต้องมีข้ออ้างก็ตาม  ตั้งแต่ทั้งสองคนพบลูกชายที่พรากจากกันไปนาน ครอบครัว

อาร์เชอร์มักให้ของขวญัเขาเสมอ รวมถงึไอริสซ่ึงเปน็ย่าของเดก็ชายดว้ย  บางคร้ัง

ไวโอเลตก็หวังอยากให้ตัวเองโตข้ึนในสถานเลี้ยงเด็กกำาพร้าแล้วได้พบพ่อแม่

ของเธอบา้ง อย่างนอ้ยถา้เปน็อย่างนัน้เธออาจจะไดอ้ะไรมากกวา่ชดุนอนผ้าขนสตัว์

กับรองเท้าแตะสีชมพูเป็นของขวัญวันเกิด
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“ทำาไมเธอถึงมายืนอยู่ในสวนบ้านฉันดึกดื่นขนาดนี้ล่ะ  ฉันเพิ่งเจอเธอเมื่อ

ไม่กี่ชั่วโมงก่อนนี้เองนะ”  เธอกระซิบหลังจากเปิดหน้าต่าง

“เธอนี่ข้ีโวยวายจัง ไวโอเลต!  ไม่ดึกซะหน่อย”  เขาตอบ ลมหายใจเป็น

ไอสีขาวเล็กๆ ในอากาศ  “เช้าแล้วต่างหาก พระอาทิตย์ใกล้จะขึ้นแล้ว!”

“ก็เหมือนกันนั่นละ เด็กชาย  ฉันพยายามจะนอนอยู่!  เธอจะชินกับเวลา

ปกติบ้างได้ไหม ไม่ใช่เวลาในแดนไร้ผู้ครองน่ะ  คนปกตินอนตอนกลางคืนกันนะ”

“ปกติน่ะน่าเบื่อจะตาย  ทีนี้ก็มาเถอะ ตื่นได้แล้ว  พ่อต้องการเรา!”

“อีกแล้วหรือ  เรื่องอะไร  รอไม่ได้หรือไง”

“เธอถามเยอะเกินไปนะ...มาเถอะ!”

ไวโอเลตฮดึฮดัขณะแตง่ตวั  จากนัน้เธอย่องออกจากห้องและลงบนัไดอย่าง

เงียบที่สุดเท่าที่ทำาได้  ภายในไม่กี่อึดใจเธอก็เปิดประตูหน้าไปยืนอยู่บนข้ันบันได

บ้าน

“ทำาไมนานจัง”  เด็กชายถาม หันกลับแล้วถีบจักรยานออกไป  “มาเถอะ!” 

เขาเอี้ยวตัวกลับมาเรียกเธอ ขณะรีบมุ่งตรงไปตามทางรถ

พวกเด็กผู้ช�ย!  พวกเข�ไม่เคยรอใครเลย  ไวโอเลตเดือดดาล เดินอ้อม

ข้างบ้านไปเข็นจักรยานที่เธอได้รับเป็นของขวัญคริสต์มาสออกจากข้างผนังกรวด

เด็กชายมีเรื่องอะไรกันนะถึงต้องลากเธอลงจากเตียง

เธอเพิ่งปั่นจักรยานออกจากทางรถตอนที่นกสีดำาตัวใหญ่บินลงมาจาก 

ตน้ไม ้ตดัหนา้เสน้ทางของเธอพอด ีเหมือนทีน่กตวัหนึง่ทำากอ่นหนา้นีต้อนเธออยู่

กับพ่อ

ไวโอเลตหักหลบ ร้องเสียงแหลมสูงโดยไม่ได้ตั้งใจ

“เธอนี่ผู้ญิ้งผู้หญิงจังนะ!”  เด็กชายล้อ รออยู่ข้างม้านั่งยาวด้านหน้า

“ฉันเปล่านะ”  เธอฮึดฮัด หยุดพักครู่หนึ่ง

“ก็แค่นกเอง ไวโอเลต” 

“ฉันรู้...”  เธอเงียบไปขณะที่ออกตัวอีกคร้ัง  “มันแค่...ก็...ฉันฝันแบบนั้น

อีกแล้ว  เพียงแต่ว่าครั้งนี้มีนกด้วย แล้วก็เอดเวิร์ด ฉันก็เลยกลัว แค่นั้นเอง”

“ฉนับอกเธอแลว้ไง เอดเวร์ิด อาร์เชอร์ทำาร้ายเธอหรือพวกเราไมไ่ดอี้กแล้ว” 
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เด็กชายพูด ปั่นจักรยานเคียงข้างเธอ  “เธอไม่ควรฝันแบบนั้นอีกต่อไปแล้วนะ”

“ฉันไม่ได้ตั้งใจฝันแบบนั้นซะหน่อย”  ไวโอเลตตอบ  “ฉันไม่ได้ฝันถึงมันมา

นานแลว้  ฉนัคดิวา่คงเปน็เพราะฉนัคยุกบัพอ่เร่ืองเอดเวร์ิดตอนทีเ่ราเดนิกลบับา้น 

และตอนนั้นนกก็ทำาให้ฉันตกใจด้วย  แค่นั้นละ  ฉันควบคุมสิ่งที่สมองของฉันทำา

ตอนกลางคืนไม่ได้ใช่ไหมล่ะ”

“เธอไมเ่คยควบคมุสิง่ทีส่มองของเธอทำาไดเ้ลยตา่งหาก ไวโอเลต!”  เดก็ชาย

ล้อเธอ  “มาเถอะ พ่ออยากให้เราไปที่สมอง ด่วนจี๋”

“ด่วนจี๋นี่หมายความว่ายังไง”  ไวโอเลตหอบ ปั่นจักรยานตามหลังเขา

“หมายความวา่เร็วๆ เข้� ไงละ่!”  เดก็ชายตอบพลางเลีย้วหักศอกเข้าสูถ่นน

สเปลนดิด เกือบล้มคว่ำาลงไปในแปลงดอกไม้ลูกตา

“แล้วทำาไมเธอไม่พูดอย่างนั้นล่ะ!”  ไวโอเลตหัวเราะร่วนขณะที่พวกเธอ

พุ่งฉิวผ่านสถานที่ซ่ึงเคยเป็นห้างสรรพสินค้าของช่างประกอบแว่นสายตาพี่น้อง

อาร์เชอร์

ห้างสรรพสนิคา้ของพีน่อ้งอาร์เชอร์เคยอยู่ใจกลางเพอร์เฟกต ์เปน็สถานที่

ซ่ึงฝาแฝดเอดเวิร์ดกับจอร์จวางแผนและบริหารอาณาจักรของพวกเขา  เมื่อ

เพอร์เฟกต์ล่มสลาย ยูจีน บราวน์ พ่อของไวโอเลต กับวิลเลียม อาร์เชอร์ก็ตั้ง

กิจการประกอบแว่นสายตาของพวกเขาข้ึนในร้านนี้ ซ่ึงตอนนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ

อ�ร์เชอร์และบร�วน์

ทั้งคู่ทำาเร่ืองทั่วๆ ไปของจักษุแพทย์ด้วย อย่างเช่นขายแว่นตาและรักษา

สายตา แต่พวกเขาก็มีพื้นที่เจ๋งๆ เหมือนกัน ที่ที่พ่อของไวโอเลตผู้เป็นจักษุแพทย์ 

คล้ายๆ กบัศลัยแพทย์สายตา ทำาการทดลองเพือ่ชว่ยให้คนตาบอดมองเห็นอีกคร้ัง 

การวจิยันีเ้ปน็สิง่ทีเ่ขาหลงใหลมาตัง้แตเ่พอร์เฟกตล่์มสลายและนัน่หมายความวา่

เขาได้ตีพิมพ์บทความเพิ่มข้ึนอีกมากในอายสปาย นิตยสารเกี่ยวกับดวงตา  โรส 

แม่ของไวโอเลต ภูมิใจกับสามีของเธอมากและบอกทุกคนเร่ืองแผนการ “อัน

ทะเยอทะยาน” ของเขาสำาหรับอาร์เชอร์และบราวน์

ไวโอเลตกับเด็กชายจอดรถจักรยานอยู่ข้างนอกสมอง

วลิเลียม อาร์เชอร์กำาลงัพมึพำากบัตนเองขณะเลือ่นประตโูลหะดา้นข้างสมอง
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ข้ึนข้างหนึ่ง เผยให้เห็นจอเล็กๆ เป็นร้อยๆ จอ  “ฉันตรวจดูทั้งกรวยและสายไฟ

แล้ว...อะไรกันล่ะ อะไรผิดปกติ  บางจอที่ด้านนี้ก็ดับด้วย”  วิลเลียมจุปาก เคาะ

กระจกเบาๆ  เขาดูจะไม่รับรู้ว่าไวโอเลตกับเด็กชายอยู่ตรงนั้น  “ไม่มีเหตุผล

เอาเสียเลย!”

“เอ่อ...พ่อครับ...”  เด็กชายกระแอม

“เย่ียมเลย!  ลูกมาแล้ว”  วิลเลียมพูด หมุนตัวหันมา  “ไม่อยากเรียกเธอ

กลับมาเร็วขนาดนี้เลย ไวโอเลต  ทีนี้ก็เร่ิมได้ ช่วยกลับมาก่อนสว่างนะ  พ่อ

ไม่อยากให้เมืองรู้ข้อเทจ็จริงทีว่า่คนสวยตวันอ้ยนีไ้มไ่ดท้ำางานเตม็ที ่ คราวนีค้รุกด์

จะต้องมากดดันเราอีกแน่  พ่อบอกเขาไปว่าทุกอย่างทำางานปกติดีหลังจากการ

ประชุม”

“พ่ออยากให้เราทำาอะไรครับ”  เด็กชายถามอย่างสับสน  “พ่อยังไม่ได้

อธิบายอะไรให้เราฟังเลย”

“โอ้ จริงด้วย พ่อนี่โง่จริง”

เขาก้าวยาวๆ มาข้างหน้าและจับมือของไวโอเลตทักทายอย่างเก้ๆ กังๆ 

วิลเลียม อาร์เชอร์ปฏิบัติต่อเด็กๆ แบบเดียวกับผู้ใหญ่เสมอ ซ่ึงเป็นเหตุผลที่

ไวโอเลตชอบเขามาก

“ขอบคณุทีล่กุออกจากเตยีงมาชว่ยเรานะ ไวโอเลต  เราคงทำาอะไรไมถ่กูถา้

ไมม่เีธอเหมือนเคย  เรามปีญัหาเดยีวกบัทีฉ่นัคดิวา่แกไ้ปแล้วกอ่นหนา้นี ้ บางจอ

ในสมองดับ และฉันซ่อมมันให้เป็นปกติไม่ได้  ฉันคิดว่าถ้าเราทำางานด้วยกัน ให้

เธอสองคนปั่นจักรยานเรว็ๆ ไปกลบัระหว่างสมองกบัแปลงดอกไมล้กูตาทัง้หลาย 

บางทีเราอาจพบว่าเกิดอะไรข้ึนกันแน่และซ่อมมันได้  เราสามคนเป็นทีมที่

เย่ียมยอด  ฉันรู้ว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาปกติเท่าไรนะ ไวโอเลต แต่ฉันไม่อยากให้เกิด

ความวุ่นวายในเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากคำาถามต่างๆ ของคณะกรรมการ

ของวินเซนต์  หวังว่าเธอคงไม่ว่าอะไรนะ!”

“เราตรวจดูดอกไม้ลูกตาหาอะไรหรือครับ พ่อ”  เด็กชายถาม พยายาม

ทำาความเข้าใจความคิดอันปั่นป่วนของพ่อ

“ตัวส่งสัญญาณหรือสายไฟหลวม เลนส์เป็นฝ้า การติดเชื้อ อะไรพวกนั้น 
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