
บทที่ 1

ทูตสวรรค์อิสราเฟล
วันก่อนฤดูใบไม้ผลิ ฤดูหนาวที่หนึ่ง

มอร์ริแกน โครว์กระโดดลงจากรถรางร่มในสภาพฟันกระทบกัน
กกึๆ มือแข็งคา้งเกาะดา้มร่มผ้ากนัน้�าไวแ้นน่  ลมตผีมจนยุ่งเหยิง 

พัลวัน  เธอพยายามลูบผมให้เรียบขณะรีบไล่ตามผู้อุปถัมภ์ที่ล่วงหน้าไปหลาย

เมตรแล้ว  เขาก�าลังวิ่งตะบึงไปตามถนนสายหลักที่จอแจแออัดในเขตโบฮีเมีย

“รอด้วย!”  เธอตะโกนบอกเขาพลางแหวกดงผู้หญิงสวมชุดกระโปรง 

ผ้าซาตินและเสื้อคลุมผ้าก�ามะหยี่หรูหรา  “จูปิเตอร์ ช้าลงหน่อยสิคะ”

จูปิเตอร์ นอร์ทหันกลับมาแต่ไม่หยุดก้าว  “ช้าไม่ได้หรอกม็อก  การท�า

อะไรช้าๆ ไม่ใช่นิสัยของฉัน  ตามมาเร็วเข้า”

แล้วเขาก็ออกวิ่งไปอีกคร้ัง มุ่งหน้าฝ่าดงคนเดินเท้า รถลาก รถม้า และ 

รถโดยสาร

มอร์ริแกนรีบตามเขาไปและเดินเข้าสู่กลุ่มควันกลิ่นหอมเอียนสีน้�าเงิน

แซปไฟร์ที่หญิงคนหนึ่งพ่นใส่หน้าเธอพอดี  ซิการ์มวนเล็กสีทองอยู่ในมือที่

ปลายนิ้วเปื้อนสีน้�าเงินนั้น

“โอ๊ย เหม็น ”  มอร์ริแกนไอ โบกมือไล่ควัน  เธอคลาดสายตาจากจูปิเตอร์ 
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ไปครู่หนึ่งเพราะม่านควัน แต่แล้วก็เห็นศีรษะสีแดงสดใสของเขาเด้งข้ึนลง 

ท่ามกลางฝูงชน จึงรีบวิ่งตามไป

“เด็กนี่!”  เธอได้ยินผู้หญิงนิ้วสีน้�าเงินอุทานตามหลัง  “ที่รักคะ  ดูสิ  มีเด็ก

อยู่ในเขตโบฮีเมีย  น่าตกใจจริงๆ!”

“คงเป็นแค่การแสดงน่ะที่รัก”

“อ๋อ นั่นสินะ แปลกใหม่ดีจริง!” 

มอร์ริแกนอยากมีเวลาหยุดแล้วมองไปรอบๆ  เธอไม่เคยเห็นเขตนี้ใน

เนเวอร์มัวร์มาก่อน  ถ้าไม่กลัวจะพลัดกับจูปิเตอร์กลางฝูงชน เธอคงได้ต่ืนตาต่ืนใจ 

เม่ือเห็นถนนสายกว้างที่มีโรงภาพยนตร์ โรงละคร และโรงแสดงดนตรีเรียงราย 

ท่ามกลางแสงสว่างสดใสและป้ายไฟหลากหลาย  ผู้คนแต่งกายเลิศหรูพากันลง 

จากพาหนะทุกหัวมุมถนน แล้วได้รับเช้ือเชิญเข้าสู่ประตูบานใหญ่ของสถานบันเทิง 

พ่อค้าเร่ตะโกนและขับร้องบทเพลงเรียกลูกค้าเข้าสู่ผับที่คึกคัก  มีร้านอาหาร 

ที่แน่นขนัดจนโต๊ะล้นออกมาบนทางเท้าโดยไม่มีที่นั่งว่างให้เห็น แม้วันนี้จะเป็น 

วันสุดท้ายของฤดูหนาวที่อากาศเย็นยะเยือกก่อนถึงฤดูใบไม้ผลิก็ตาม

ในที่สุดมอร์ริแกนก็ตามจูปิเตอร์ทัน  เขาหยุดรอเธออยู่หน้าอาคารที่มี

ผู้คนหนาแน่นที่สุดและงดงามที่สุดบนถนนสายนี้  อาคารนั้นสร้างจากหินอ่อน 

สีขาวและทองค�า  มอร์ริแกนคิดว่าที่นี่ดูคล้ายวิหารนิดๆ และเหมือนเค้กแต่งงาน

หน่อยๆ  ป้ายไฟสว่างไสวด้านบนมีข้อความว่า

โรงแสดงดนตรีเดลเฟียใหม่ขอเสนอ
จีจี้ แกรนด์

กับวงเกิดแต่ตมทั้งห้า

“เราจะ...เข้าไปข้างในเหรอคะ”  มอร์ริแกนหอบ รู้สึกเจ็บสีข้างข้ึนมาหน่อยๆ

“อะไรกัน ท่ีน่ีน่ะเหรอ”  จูปิเตอร์เงยหน้าข้ึนมองเดลเฟียใหม่อย่างรังเกียจ 

“สวรรค์โปรด ไม่เอาหรอก จะให้ใครมาเห็นฉันที่นี่ไม่ได้เด็ดขาด”

เขาแอบเหลือบมองไปด้านหลังแล้วต้อนเธอเข้าตรอกหลังเดลเฟียใหม่ 
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ท้ิงผู้คนมากมายไว้  ตรอกน้ีแคบมากจนท้ังสองต้องเดินเรียงเด่ียว ก้าวข้ามกองขยะ

ที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างและกองอิฐที่ร่วงหล่นลงมาจากก�าแพง  ไม่มีแสงสว่างเลย 

มีแต่กลิ่นฉุนของบางอย่างที่น่ารังเกียจ ย่ิงเดินลึกเข้าไปกล่ินก็ย่ิงแรงข้ึนเร่ือยๆ 

คล้ายไข่เน่าหรือซากอันนิมอล หรืออาจทั้งสองอย่าง

มอร์ริแกนปิดปากและจมูกไว้  กลิ่นแรงมากจนเธอต้องกล้ันอาเจียน 

ใจอยากหันหลังกลับอย่างที่สุด แต่จูปิเตอร์ผู้เดินอยู่ด้านหลังเอาแต่ดันเธอ 

ให้เดินต่อไปเรื่อยๆ

“หยุด”  เขาพูดเม่ือใกล้ถึงปลายตรอก  “นี่...ใช่ไหมนะ  ไม่ใช่  เดี๋ยวก่อน 

นี่มัน...”

เธอหันไปเห็นเขาก�าลังตรวจดูก�าแพงแถบหนึ่งที่ดู เหมือนแถบอ่ืน 

ไม่ผิดเพี้ยน  เขาใช้ปลายนิ้วกดเบาๆ ตรงรอยต่อระหว่างก้อนอิฐ โน้มตัวไปดม

จากนั้นก็เลียก�าแพงอย่างไม่มั่นใจนัก

มอร์ริแกนมองเขาอย่างตกใจ  “อี๋ หยุดเถอะค่ะ คุณก�าลังทำา อะไรกันคะ”

จูปิเตอร์ไม่พูดอะไรในตอนแรก  เขาจ้องก�าแพงอยู่ครู่หนึ่ง ขมวดคิ้ว แล้ว

เงยหน้ามองท้องฟ้าพร่างดาวผ่านช่องแคบๆ ระหว่างอาคาร  “อืม นึกแล้วเชียว 

เธอรู้สึกไหม” 

“รู้สึกอะไรคะ”

เขาจับมือเธอไปแนบก�าแพง  “หลับตาสิ”

มอร์ริแกนท�าตามทั้งที่รู้สึกพิลึก  บางคร้ังก็ดูยากว่าจูปิเตอร์ก�าลังท�าตัว 

เพี้ยนๆ หรือจริงจังกันแน่  คร้ังนี้เธอแอบสงสัยว่าเขาก�าลังเล่นตลกโง่ๆ กับเธอ 

อยู่  อย่างไรเสียวันน้ีก็เป็นวันเกิดของเธอ  แม้เขาสัญญาว่าจะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ 

จูปิเตอร์อาจท�าเร่ืองแผลงๆ น่าอายที่ลงเอยด้วยห้องที่เต็มไปด้วยผู้คนร้องเพลง 

“สุขสันต์วันเกิด” ก็เป็นได้  เธอก�าลังจะพูดสิ่งที่สงสัยออกไปตอนที่...

“เอ๊ะ!”  ปลายนิ้วของเธอรู้สึกคันๆ ชาๆ เล็กน้อย  มีเสียงฮัมแผ่วเบาในหู 

“เอ๊ะ” 

จูปิเตอร์จับข้อมือเธอแล้วร้ังออกจากก�าแพงเล็กน้อย  มอร์ริแกนรู้สึกถึง
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แรงต้าน ราวกับก้อนอิฐเป็นแม่เหล็กและดูดเธอไว้ไม่ยอมให้ถอยออกไป

“นี่มันอะไรกันคะ”  เธอถาม

“ลูกเล่นแสนกลนิดหน่อย”  จูปิเตอร์พึมพ�า  “ตามฉันมา”  เขาเอนตัวไป

ด้านหลังแล้วยกเท้าข้างหนึ่งข้ึนยันก�าแพงอิฐ ตามด้วยอีกข้าง แล้ว...เขาก็ท�าสิ่ง

ที่ฝืนกฎแรงโน้มถ่วงได้อย่างง่ายดาย...ด้วยการเดินไต่ก�าแพงสู่ท้องฟ้า  เขาต้อง

เดินหลังค่อมเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ศีรษะชนก�าแพงอีกด้านของตรอก

มอร์ริแกนจ้องเขาเงียบๆ อยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นก็สะบัดหน้า  ตอนนี้เธอเป็น 

ชาวเนเวอร์มัวร์แล้ว  เป็นสมาชิกถาวรของโรงแรมดิวเคเลียนและเป็นสมาชิก 

สมาคมวันดรัสด้วย  เธอต้อง เลิกประหลาดใจทุกคร้ังที่เกิดเหตุการณ์ผิดคาด

นิดๆ หน่อยๆ ได้แล้ว

เธอสูดหายใจลึก (เกือบอาเจียนอีกคร้ังเพราะกลิ่นเหม็น) แล้วเลียนแบบ 

จูปิเตอร์ทุกอย่าง  เม่ือเท้าท้ังสองข้างเหยียบบนก�าแพงแล้ว โลกก็เอียงวูบ 

ก่อนกลับมาเข้าที่เข้าทางอีกคร้ังและท�าให้เธอรู้สึกผ่อนคลาย  กลิ่นเหม็นหายไป 

ทันที แทนที่ด้วยอากาศเย็นสดชื่นยามราตรี  ทันใดนั้นการเดินไต่ก�าแพงตรอก 

โดยมีท้องฟ้าพร่างดาวทอดยาวออกไปตรงหน้าก็ดูเหมือนเร่ืองปกติที่สุดในโลก 

มอร์ริแกนหัวเราะ

เมื่อพวกเธอโผล่ออกจากตรอกในแนวตั้ง โลกก็หมุนกลับมาท�ามุมปกติ

อีกหน

พวกเธอไม่ได้อยู่บนดาดฟ้าเหมือนอย่างที่มอร์ริแกนคาดไว้ แต่อยู่ใน

ตรอกอีกแห่ง  ตรอกแห่งนี้จอแจ คึกคัก และอาบด้วยแสงสีเขียวน่าวิงเวียน  เธอ 

กับจูปิเตอร์เข้าไปต่อท้ายแถวของผู้คนที่ก�าลังตื่นเต้น มีเชือกสักหลาดกั้นไว้ 

บรรยากาศชวนให้รู้สึกคล้อยตาม  มอร์ริแกนเกิดความคาดหวังปนตื่นเต้นนิดๆ 

เธอยืนเขย่งเพื่อดูว่าก�าลังเข้าแถวรออะไรอยู่  ตรงหัวแถวมีป้ายเขียนด้วยลายมือ

หวัดๆ แปะอยู่บนประตูสีน้�าเงินซีดเก่าโทรมว่า
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โรงแสดงดนตรีเดลเฟียเก่า
ประตูหลังเวที

คืนนี้เสนอ:  ทูตสวรรค์อ  ิ สราเฟล

“ใครคือทูตสวรรค์อิสราเฟลคะ”  มอร์ริแกนถาม

จูปิเตอร์ไม่ตอบ  เขาผงกศีรษะเรียกมอร์ริแกนให้ตามไป จากนั้นก็เดิน 

ไปยังหัวแถวที่มีผู้หญิงหน้าตาเบื่อหน่ายตรวจสอบรายชื่ออยู่  เธอสวมเสื้อผ้า 

สีด�าล้วน ต้ังแต่รองเท้าบู๊ตหนาหนักไปจนถึงท่ีปิดหูขนสัตว์ท่ีคล้องคอไว้ (มอร์ริแกน

ชอบชุดแบบนี้)

“ปลายแถวอยู่ด้านหลังโน่น”  เธอพูดโดยไม่เงยหน้า  “ห้ามถ่ายรูป  เขาจะ

ไม่แจกลายเซ็นจนกว่าการแสดงจะจบ”

“ผมคงรอนานขนาดนั้นไม่ไหว”  จูปิเตอร์พูด  “ขอผมแวบเข้าไปตอนนี้ 

ได้ไหม”

ผู้หญิงคนนั้นถอนใจแล้วเหลือบมองเขาด้วยสายตาว่างเปล่าเฉยชา 

ปากเคี้ยวหมากฝรั่งไม่หุบ  “ชื่ออะไร”

“จูปิเตอร์ นอร์ท”

“ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ”

“ใช่ ไม่อยู่  ผมหมายความว่าผมรู้อยู่แล้ว  แต่ก็หวังว่าคุณอาจแก้ไขเร่ืองน้ัน

ให้ผมได้”  เขาพูดพลางย้ิมทะลุเคราสีแดง แล้วเคาะเข็มกลัดสีทองอันเล็กๆ รูปตัว 

ว. บนปกเสื้อเบาๆ

มอร์ริแกนผงะ  เธอรู้ว่าสมาชิกสมาคมวันดรัสอันสูงส่งเป็นที่ยกย่องใน 

เนเวอร์มัวร์ บ่อยครั้งจึงได้สิทธิพิเศษแบบที่ประชาชนคนธรรมดาได้แต่ฝันถึง  แต่

เธอไม่เคยเห็นจูปิเตอร์พยายามใช้ “อภิสิทธิ์แห่งเข็มกลัด” อย่างโจ่งแจ้งแบบนี้ 

มาก่อน  เธอนึกสงสัยว่าเขาท�าแบบนี้บ่อยแค่ไหน

ผู้หญิงคนนั้นดูไม่ประทับใจเลย ซ่ึงมอร์ริแกนคิดว่าเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ 

เธอขมวดคิ้วมองสัญลักษณ์ ว. สีทองเล็กๆ นั้นก่อนช้อนตาที่เขียนขอบหนา 
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ระยิบระยับขึ้นมองใบหน้าคาดหวังของจูปิเตอร์  “แต่คุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อ”

“เขาอยากเจอผมแน่ๆ”  จูปิเตอร์พูด

ริมฝีปากบนของเธอร้ังข้ึน เผยให้เห็นปากที่เต็มไปด้วยฟันฝังเพชร

“พิสูจน์สิ”

จูปิเตอร์เอียงศีรษะแล้วเลิกคิ้วข้างหน่ึง ผู้หญิงคนนั้นท�าท่าเลียนแบบเขา

อย่างท้าทาย  ในที่สุดจูปิเตอร์ก็ถอนใจแล้วล้วงเข้าไปด้านในเสื้อโค้ตยาว เขาดึง

ขนนกสีด�าอันหนึ่งที่มีสะเก็ดสีทองแทรกออกมาควง...หนึ่งรอบ สองรอบ

ดวงตาของหญิงผู้นั้นเบิกกว้างเล็กน้อย ปากอ้าค้าง  มอร์ริแกนเห็น

หมากฝร่ังสีฟ้าสดคาอยู่ระหว่างฟันของเธอ  หลังจากเหลือบมองแถวยาวเหยียด

ด้านหลังจูปิเตอร์อย่างหวาดๆ แล้ว เธอก็ผลักเปิดประตูสีน้�าเงินซีด แล้วพยักพเยิด

ให้ทั้งสองเข้าไปข้างใน  “งั้นก็เร็วเข้า  อีกห้านาทีจะเริ่มแสดงแล้ว”

พื้นที่หลังเวทีเดลเฟียเก่านั้นมืด  มีบรรยากาศเงียบๆ ของการเฝ้ารอ
ขณะเจ้าหน้าที่ชุดด�าท�างานอย่างเงียบกริบและมีประสิทธิภาพ

“ขนนกนั่นคืออะไรคะ”  มอร์ริแกนกระซิบถาม

“ของที่ดูเหมือนจะมีอิทธิพลมากกว่าเข็มกลัดน่ะสิ”  จูปิเตอร์พึมพ�าด้วย

น้�าเสียงติดจะไม่พอใจอยู่บ้าง  เขาส่งที่ปิดหูคู่หนึ่งจากสองคู่ที่เขาหยิบมาจาก

กล่องติดป้าย ทีมงาน ให้มอร์ริแกน  “สวมนี่ไว้นะ  เขาก�าลังจะร้องเพลงแล้ว”

“ใครกัน  คุณหมายถึงทูตสวรรค์อิส...อะไรสักอย่างน่ันใช่ไหมคะ”  เธอถาม

“อิสราเฟล ใช่”  เขาเอามือสางผมสีทองแดงซ่ึงมอร์ริแกนจ�าได้ว่าเป็นท่า

ที่เขาชอบท�าเวลากังวล

“แต่ฉันอยากฟังนี่คะ”

“โอ๊ย ไม่ได้นะ ฟังไม่ได้หรอก เชื่อฉันเถอะ”  จูปิเตอร์แอบมองลอดม่าน

จากตรงที่ทั้งสองอยู่ไปดูผู้ชม มอร์ริแกนก็เลยรีบท�าตาม  “เธอไม่อยากฟัง
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คนแบบเขาร้องเพลงหรอก ม็อก”

“ท�าไมล่ะ”

“เพราะมันจะเป็นเสียงหวานที่สุดที่เธอเคยได้ยิน”  เขาพูด  “มันจะกระตุ้น

บางอย่างในสมองของเธอที่น�าพาความสุขสงบอันสมบูรณ์แบบและต่อเนื่อง 

มาให้ เป็นความรู้สึกดีที่สุดเท่าที่จะเกิดข้ึนได้  มันจะท�าให้เธอรับรู้ว่าตัวเองเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ ไร้ที่ติ และเพียบพร้อม  มีทุกอย่างที่ปรารถนาหรือต้องการ 

ความโดดเดี่ยวและความเศร้าจะกลายเป็นอดีตอันห่างไกล  หัวใจของเธอจะ 

พองโตและรู้สึกว่าโลกจะไม่ท�าให้เธอผิดหวังอีกเลย”

“น่ากลัวเสียไม่มี”  มอร์ริแกนพูดด้วยเสียงไร้อารมณ์

“มันน่ากลัวจริงๆ นะ”  จูปิเตอร์ยืนยัน ใบหน้าเคร่งขรึม  “เพราะมันไม่จีรัง 

อิสราเฟลร้องเพลงตลอดไปไม่ได้  พอเขาหยุดร้อง ความรู้สึกเป็นสุขอย่างสมบูรณ์-

แบบก็จะค่อยๆ จางหายไป  จากนั้นเธอจะรู้สึกเหมือนถูกทิ้งอยู่ในโลกจริงที่

ยากล�าบาก ไม่สมบูรณ์แบบ และโสมมเกินจะทนไหว  แล้วเธอจะรู้สึกว่างเปล่า

ราวกับวงจรชีวิตหยุดหมุน  เหมือนติดอยู่ในฟองสบู่ขณะคนที่เหลือในโลกด�าเนิน

ชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบต่อไปรอบตัวเธอ  เห็นคนพวกนั้นไหม”  เขาแง้มม่านนิดๆ 

แล้วทั้งสองก็มองออกไปยังคนดูอีกรอบ

ทะเลใบหน้าคนอาบแสงจากหลุมนักดนตรีท่ีว่างเปล่า ท้ังหมดล้วนมีสีหน้า

แบบเดียวกัน  กระตือรือร้นแต่เลื่อนลอยอย่างประหลาด กระหายบางอย่าง 

ต้องการ บางอย่าง  “พวกนี้ไม่ใช่ผู้อุปถัมภ์งานศิลปะชั้นสูงอะไรหรอก”  จูปิเตอร์

พูดต่อ  “พวกเขาไม่ได้มาที่นี่เพราะชอบการแสดงแบบมืออาชีพ”  เขาก้มลงมอง 

มอร์ริแกนและกระซิบว่า  “นี่คือพวกติดยาไงเล่าม็อก  ทุกคนเลย  มาที่นี่เพื่อรับ

ยาชุดใหม่”

มอร์ริแกนมองออกไปยังใบหน้าโหยกระหายเหล่านั้น และรู้สึกถึง 

ความเย็นยะเยือกที่คืบคลานไปทั่วร่าง

เสียงผู้หญิงคนหนึ่งดังแหวกอากาศ  คนดูเงียบกริบ

“ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทั้งหลาย!  ในค่�าคืนแห่งการแสดงสุด
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พิเศษย่ิงใหญ่คร้ังที่หนึ่งร้อยในเดลเฟียเก่าแห่งนี้  เรายินดีน�าเสนอ...หนึ่งเดียว

คนนี้ ดาวค้างฟ้า เทพบุตร...”  เสียงที่ดังก้องเปลี่ยนเป็นกระซิบกระซาบตื่นเต้น 

“ขอเสียงปรบมือต้อนรับทูตสวรรค์อิสราเฟล”

ความเงียบแตกสลายไปทันที  โรงแสดงดนตรีกระห่ึมไปด้วยเสียงแห่ง

ความยินดีเม่ือผู้คนพากันตบมือ กู่ร้อง และเป่าปาก  จูปิเตอร์ถองสีข้างของ 

มอร์ริแกนอย่างแรง เธอจึงรีบสวมที่ปิดหูให้เข้าที่แน่นหนา กั้นเสียงทั้งหมด 

ไม่ให้ลอดเข้ามาได้ ท�าให้เธอได้ยินแค่เสียงเลือดสูบฉีดก้องหู  มอร์ริแกนรู้ว่า

พวกเธอไม่ได้มาชมการแสดง  มีงานส�าคัญกว่านั้นที่ต้องท�า แต่ถึงอย่างนั้น... 

ก็น่าหงุดหงิดไม่น้อยจริงๆ

ความมืดในโรงแสดงดนตรีกลับแทนที่ด้วยแสงสว่างสีทองบริสุทธิ์  เธอ

กะพริบตาสู้แสงจ้า  สูงข้ึนไปเหนือกลุ่มผู้ชมจนเกือบถึงเพดาน ณ กลางพื้นที่ 

เจิดจรัสนั้น แสงสปอตไลต์ส่องฉายชายผู้หนึ่งท่ีมีความงามประหลาดเหนือโลก

จนท�าให้มอร์ริแกนเผลอสูดหายใจเฮือกใหญ่

ทูตสวรรค์อิสราเฟลลอยอยู่กลางอากาศด้วยปีกอันแข็งแรงทรงพลังคู่หน่ึง 

ขนปีกด�าเหมือนราตรี แทรกด้วยเส้นเลือดสีทองสุกใสระยิบระยับ  ปีกคู่นี้งอก

ออกมาจากบริเวณระหว่างสะบักไหล่ กระพือช้าๆ เป็นจังหวะ  ความกว้างของปีก

เมื่อกางเต็มที่น่าจะประมาณสามเมตรเป็นอย่างน้อย  ร่างกายของเขาแข็งแรง

ล่�าสัน แต่ก็ดูอ่อนช้อย  ผิวสีด�าขลับมีเส้นเลือดปูดโปนเหมือนแม่น้�าสีทองสายจิ๋ว 

ดูไปก็คล้ายตัวเขาเป็นแจกันที่เคยแตกเป็นชิ้นๆ ก่อนจะน�ามาเชื่อมติดกันใหม่

ด้วยโลหะมีค่า

เขามองลงมายังคนดู แววตาท้ังเมตตาและใคร่รู้ไปพร้อมกัน  ผู้คนโดยรอบ

เงยหน้าข้ึนจ้องมองอิสราเฟลพลางสะอ้ืนไห้และส่ันสะท้าน ต่างก็พากันกอด

ร่างตัวเองไว้แน่นเพื่อปลอบประโลมใจ  ผู้ชมหลายคนเป็นลมล้มลงไปบนพื้น 

โรงแสดงดนตรีแล้ว  มอร์ริแกนอดคิดไม่ได้ว่าทั้งหมดนี้ออกจะมากเกินไปหน่อย 

เขายังไม่ทันอ้าปากร้องเพลงเลย

จากนั้นเขาก็เริ่มร้อง
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แล้วผู้ชมก็หยุดเคลื่อนไหว

จากนั้นก็ดูเหมือนพวกเขาเคลื่อนไหวไม่ได้อีกต่อไป

นี่คือความสันติสงบนิ่งที่โปรยปรายลงมาเหมือนหิมะ

มอร์ริแกนอาจยืนแอบอยู่ข้างเวทีเพื่อชมฉากประหลาดไร้เสียงนี้
ได้ท้ังคืน...แต่จูปิเตอร์เร่ิมเบ่ือหลังจากผ่านไปแค่ไม่ก่ีนาที (เช่นเคย มอร์ริแกนคิด)

ท่ามกลางความมืดสลัวที่มีควันอบอวลด้านหลังเวที จูปิเตอร์ก็หาห้อง

แต่งตัวของอิสราเฟลจนพบ  จากนั้นเขากับมอร์ริแกนก็เข้าไปรอในนั้น  เม่ือ

ประตูเหล็กบานหนาหนักปิดแน่นดีแล้ว จูปิเตอร์ก็ส่งสัญญาณให้ถอดที่ปิดหูได้

มอร์ริแกนมองไปรอบๆ ห้องแต่งตัวพลางย่นจมูกไปด้วย  ท่ีน่ีเต็มไปด้วย

ขยะ  มีท้ังกระป๋องและขวดเปล่าระเกะระกะอยู่ท่ัวไปหมด ปนกับกล่องช็อกโกแลต

ที่กินไปแล้วคร่ึงหนึ่งกับแจกันนับโหลที่ใส่ดอกไม้เห่ียวแห้งในระดับต่างๆ กัน  

เสื้อผ้ากองอยู่ตามพื้น โซฟา โต๊ะเคร่ืองแป้ง และเก้าอ้ี  แถมยังมีกล่ินเหม็นของ

ผ้าที่ไม่ได้ซักด้วย  ทูตสวรรค์อิสราเฟลเป็นคนสกปรกจริงๆ

มอร์ริแกนหลุดหัวเราะอย่างงุนงง  “แน่ใจนะคะว่าเราเข้ามาถูกห้อง”

“อืม โชคร้ายที่ดันถูกนี่แหละ”

จูปิเตอร์เก็บกวาดโซฟาให้มอร์ริแกนนั่ง  เขาบรรจงโกยขยะออกไปใส่ถัง...

จากน้ันก็อดใจไม่ไหวและใช้เวลาส่ีสิบนาทีต่อมาเก็บกวาด เช็ดถู และท�าให้ห้องน้ี

น่าอยู่เท่าที่จะท�าได้  เขาไม่ได้ขอให้มอร์ริแกนช่วยและเธอก็ไม่ได้เสนอตัว  เธอ

จะไม่ยอมแตะต้องภัยคุกคามสุขภาพและความปลอดภัยนี้เป็นอันขาด ต่อให้

เขี่ยด้วยไม้ยาวสิบฟุตก็ตาม

“ฟังนะม็อก”  เขาพูดขณะท�างาน  “เธอรู้สึกยังไงบ้าง  โอเคไหม รู้สึก

เป็นสุขหรือเปล่า  รู้สึก...สงบไหม”

มอร์ริแกนขมวดคิ้ว  เธอรู้สึกสงบสุขดีจนกระทั่งเขาถามเธอนี่แหละ  คง
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ไม่มีใครถามกันหรอกว่ารู้สึกสงบดีไหม ยกเว้นพวกเขาคิดว่ามีเหตุให้รู้สึก 

ไม่ สงบ  “ท�าไมเหรอคะ”  เธอหรี่ตา  “เกิดอะไรขึ้น”

“ไม่มีอะไรเกิดข้ึนทั้งนั้น!”  เขาตอบ แต่เสียงติดจะแหลมสูงและฟังเหมือน

ร้อนตัวอยู่บ้าง  “ไม่มีเลย  ก็แค่...เวลาเราเจอใครบางคนอย่างอิสราเฟล ก็เป็น

เรื่องส�าคัญที่ต้องอารมณ์ดีเข้าไว้”

“ท�าไมคะ”

“เพราะคนอย่างอิสราเฟล...ดูดซับอารมณ์ความรู้สึกของคนอ่ืน จึง 

เป็นเร่ืองเสียมารยาทหากไปพบเขาตอนเรารู้สึกเศร้าหรือโกรธมากเป็นพิเศษ 

เพราะเราจะท�าให้ความรู้สึกเลวร้ายเหล่านั้นถ่ายทอดไปที่เขาและท�าให้วันนั้น

เป็นวันเลวร้ายไปเลย  บอกตามตรงว่าเราจะท�าให้อิสราเฟลรู้สึกแบบนั้นไม่ได้ 

เรื่องนี้ส�าคัญเกินไป  ดังนั้น เอ่อ...ตอนนี้เธอรู้สึกยังไง”

มอร์ริแกนฉีกยิ้มกว้างมากและชูนิ้วโป้งทั้งสองข้าง

“ก็ได้”  เขาพูดช้าๆ ดูผงะเล็กน้อย  “โอเค แบบนี้ก็ยังดี”

เสียงพูดดังผ่านระบบเสียงหลังเวทีประกาศว่าจะมีช่วงพักย่ีสิบนาที แล้ว

ครู่ต่อมาประตูห้องแต่งตัวก็เปิดผาง

ดาวเด่นของการแสดงก้าวยาวๆ เข้ามาในสภาพชุ่มเหง่ือ ห่อปีกไว้ด้านหลัง 

เขาเดินตรงไปยังรถเข็นที่เต็มไปด้วยขวดเหล้ากระทบกันก๊องแก๊ง  ของเหลว 

ในนั้นเป็นสีน้�าตาลหลากหลายเฉด  จากนั้นเขาก็รินของเหลวสีอ�าพันให้ตัวเอง

หนึ่งแก้วเล็ก ตามด้วยอีกแก้ว  ขณะดื่มแก้วที่สองก็รู้สึกตัวสักทีว่ามีแขกอยู่ด้วย

เขาจ้องจูปิเตอร์แล้วกลืนเครื่องดื่มลงคอ

“รับเด็กหลงมาเลี้ยงหรือไงที่รัก”  เขาถามในที่สุด พลางเอียงศีรษะไปทาง 

มอร์ริแกน กระท่ังเสียงพูดของเขายังทุ้มและไพเราะ  พอได้ยินก็ท�าให้มอร์ริแกน

รู้สึกประหลาดนิดๆ เหมือนความรู้สึกโหยหาอดีต หรือคิดถึงบ้าน หรือใฝ่ฝันหา

อะไรสักอย่าง เป็นความรู้สึกท่ีเอ่อข้ึนมาท่ีต้นคอ  เธอกลืนน้�าลายอย่างยากล�าบาก

จูปิเตอร์ฝืนย้ิม  “มอร์ริแกน โครว์ นี่คือทูตสวรรค์อิสราเฟลนะ  ไม่มีใคร

ร้องเพลงได้น่าทึ่งกว่าเขาแล้ว”




