


ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

อาร์ทิมิสได้พ่อแม่กลับคืนมาแล้ว ครอบครัวของเขาเกือบจะ

สมบรูณ์แบบ แต่ก่อนจะต้องสละบลัลงัก์อาชญากรอจัฉรยิะและกลบั

ไปใช้ชวีติเหมอืนเดก็วยัรุน่อายสุบิสามปีทัว่ๆ ไป วายร้ายตวัน้อยของ

เราก็ขอทิ้งทวนด้วยงานใหญ่...ซึ่งเลยเถิด พาให้เกิดเร่ืองเดือดร้อน 

ทั้งมนุษย์และแฟรี่ 

ครั้งน้ีอาร์ทิมิสถึงคราวล�าบาก ต้องขอความช่วยเหลือจาก 

ทั้งแฟรี่และมนุษย์เพื่อกู้วิกฤตนี้ให้ได้ ก่อนความเชื่อใจของเหล่าแฟรี่

ต่อเขา (ที่มีน้อยแสนน้อยอยู่แล้ว) จะพังทลาย และความลับของ 

โลกใต้ดินจะถูกเปิดโปง!

สถาพรแฟนตาซถีอืเป็นเกยีรตอิย่างยิง่ที่ได้น�าเสนอวรรณกรรม

แปลที่ครองใจผู้อ่านมาแล้วทั่วโลก และยังได้รับการบอกต่อจากรุ่น 

สู่รุ่น นั่นคือชุด อาร์ทิมิส ฟาวล์ สู่ผู้อ่านชาวไทยอีกครั้ง

นอกจากชดุนี ้เราก็ได้คดัสรรหนงัสอืแปลสนกุๆ และแปลกใหม่

จากนักเขียนหลายสัญชาติมาให้ผู้อ่านได้ลิ้มลองในโอกาสต่อไป

 Sataporn Fantasy

 ส�านักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์

ติดตามความเคลื่อนไหวของ Sataporn Fantasy

ได้ที่เพจ www.facebook.com/SatapornFantasy



ค�ำน�ำผู้แปล

การผจญภัยของอาร์ทิมิส ฟาวล์ หรือหนุ่มน้อยอาร์ตี้ มาถึง 

เล่ม 3 แล้ว ผู้แปลรู้สึกได้ถึงความตื่นเต้นและความสนุกที่เพิ่มขึ้น 

ทุกก้าวท่ีได้ร่วมเดินทางไปกับอาร์ตี้ เป็นการท�างานที่ไม่เหมือนการ

ท�างานเลยสักนิด บางครั้งแปลไปก็หัวเราะไป ข�าไปและกรี๊ดไป จาก

ตอนแรกที่ทั้งรักทั้งหมั่นไส้อาร์ตี้ ตอนนี้ความหมั่นไส้น้อยลง แต่เริ่ม

เข้าใจและรกัมากขึน้ เชือ่ว่าหลายคนเม่ือวางหนงัสอืเล่มนีแ้ล้วจะต้อง

รู้สึกเหมือนผู้แปลอย่างแน่นอน

เรื่องราวของอาร์ทิมิส ฟาวล์ กับรหัสลับนิรันดร์ เป็นวีรกรรม

ครั้งส�าคัญของอาร์ตี้ที่อยากกลับตัวเป็นคนดี แต่ขอท�าธุรกิจสีเทาส่ง

ท้ายอีกสักครั้ง เขาน�าเทคโนโลยีของแฟรี่แห่งโลกใต้ดินมาดัดแปลง

เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์จิ๋วเพื่อใช้ต่อรองหาก�าไรจากนักธุรกิจคนดัง

ชาวอเมริกันผู้มีชื่อเสียงฉาวโฉ่แถมยังฉลาดเจ้าเล่ห์ไม่น้อย ความ

วุ่นวายเกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์พลิกผันท�าให้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ตกอยู่

ในมือคนร้าย จนอาจคุกคามความปลอดภัยของอารยธรรมแฟรี่และ

มนุษย์ จึงถึงเวลาที่อาร์ตี้ต้องร่วมมือกับเพื่อนๆ ชาวแฟร่ีเพ่ือกอบกู้

สถานการณ์อีกครั้ง



ตวัละครเก่าคุน้เคยกลับมาสร้างสีสันความสนกุสนาน ไม่ว่าจะ

เป็นผู้กองฮอลลี่ ชอร์ต ผู้บังคับการรู้ต โฟลี่ มัลช์ บัตเลอร์ และอื่นๆ 

อีกมากมาย ในสถานการณ์ตื่นเต้นเร้าใจแบบนั่งไม่ติด ไม่ว่าจะ

เป็นการจารกรรมไฮเทค แผนปลุกคนตายด้วยเวทมนตร์ วิทยาการ

แช่แข็งศพ ภัยคุกคามจากมาเฟียชิคาโก การบุกห้องทดลองลับใต้

ระดับน�้าทะเล และแผนเจาะระบบรักษาความปลอดภัยที่ไม่เหมือน

ใครในโลก

สิ่งที่เป็นจุดเด่นน่าประทับใจอีกอย่างของหนังสือเล่มนี้คือ 

พฒันาการของตวัละคร โดยเฉพาะอาร์ตีท้ีค่่อยๆ เปลีย่นไปอย่างช้าๆ 

จากเล่ม 1 มาถึงตอนจบของเล่ม 3 ถ้าอยากรู้ว่าอาร์ตี้เปลี่ยนไป

อย่างไร พลิกหน้าถัดไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะ

 พลอย โจนส์



ค�ำนิยม

ภาษิตจีนบทหนึ่งกล่าวไว้ว่า “คนไม่ผิด ผิดที่มีหยกติดตัว”

ความหมายของภาษตินีก้ค็อื การทีเ่รามขีองมค่ีาตดิตวั แม้เรา

จะไม่ได้ท�าความผิดอะไร ก็อาจได้รับอันตรายได้  กัลว่าภาษิตนี้ช่าง

เหมาะกับอาร์ทิมิส ฟาวล์เหลือเกิน แต่ปัญหาคือ เด็กหนุ่มอัจฉริยะ

คนนี้ไม่ได้มีแค่ของดีติดตัว แต่เขายังจงใจท�าให้คนอื่นรู้ด้วยว่าเขา 

มีมันอยู่  แน่นอน...นิสัยแบบนี้ไม่เกินความคาดหมายของแฟนคลับ

เด็กหนุ่มคนนี้ใช่ไหมคะ

หลังจากการผจญภัยทั้งสองเล่มของเด็กหนุ ่มชื่อก้องโลก 

ผ่านพ้นไป อาร์ทิมิสก็ทุ ่มเทเวลาให้แก่การดูแลครอบครัวและ 

วางแผนอาชญากรรมครัง้ใหม่ของเขา แต่น่าเสียดายทีแ่ผนการสร้าง

ความร�่ารวยให้ตระกูลครั้งนี้ผิดแผนไปจากที่เขาคาดการณ์ไว้ และ

เพราะการผดิแผนนีเ้องทีท่�าให้เขาต้องจ่ายราคาค่าขอความช่วยเหลอื

จากเหล่าแฟรี่เป็นมูลค่าที่ประเมินมิได้

ในเล่มนี้ โอเว่น โคลเฟอร์ ได้แสดงความล�้าลึกในการเล่า 

เรื่องราวของเขาได้อย่างหมดจด  เขาได้น�าเวทมนตร์มาผสมกับฉาก

แอ๊กชั่นที่เต็มไปด้วยการชิงไหวชิงพริบอันเฉียบคม และตบท้าย 

ด้วยการเหยาะอารมณ์ขันในสไตล์เจ้าพ่อตลกร้ายของเขา จนท�าให้

ใครก็ตามที่อ่านนิยายเล่มนี้ไม่อาจละสายตาได้



วิกฤตการณ์ครั้งใหม่ การเติบโตอีกข้ันของเด็กชายที่ท�าให้ 

เราประหลาดใจกับแง่มุมที่หลากหลายของเขา  กัลอดคิดไม่ได้ว่า  

ในสถานการณ์แบบนี้ เขาจะเอาตัวรอดได้อย่างไร ที่ส�าคัญกว่านั้น 

ในสมองอันล�้าลึกของเขายังมีแผนการใดแอบซ่อนอยู่นอกเหนือจาก

การเอาตัวรอดหรือเปล่านะ

“เชื่อใจฉันเถอะน่า ฉันเป็นอัจฉริยะนะ” ไม่บอกพวกเราก็รู้ว่า

เขาเป็นเช่นนัน้ และกลัเชือ่ว่า ทกุคนทีอ่่านจนถงึบรรทดัสดุท้าย ต้อง

คิดเหมือนกัลว่า มีอัจฉริยบุคคลอีกหนึ่งคนที่อยู่เหนือกว่าอาร์ทิมิส 

ฟาวล์ กัลเตือนไว้ก่อนนะคะ เมื่อหน้าสุดท้ายถูกพลิกผ่าน นั่น

หมายความว่า ช่วงเวลาแห่งการรอคอยอนัแสนทรมานของแฟนคลบั

ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแล้ว!

      

 ขอให้อ่านให้สนุกนะคะ

 กัลฐิดา



“ส่วนผสมโดนใจของอารมณ์ขัน แอ๊กชั่น และความฉลาดล�้า”

หนังสือพิมพ์ Sunday Times

“อ่านแล้วติดหนึบเหมือนแม่เหล็กไฟฟ้าจนถึงค�าสุดท้าย”

หนังสือพิมพ์ Independent

“สิ่งที่เด็กทุกคนน่าจะอยากได้เป็นของขวัญวันคริสต์มาส”

หนังสือพิมพ์ Guardian

“Eternity Code ก�าลังจะครองโลก”

หนังสือพิมพ์ Funday Times

“อัดแน่นด้วยแอ๊กชั่น อาวุธ คนแคระจอมตด 

และค�าคมแสบๆ คันๆ”

หนังสือพิมพ์ Evening Standard

ไม่เคยมีเจ้ำแห่งอำชญำกรรมคนไหนได้รับค�ำชมมำกขนำดนี้



“แอ๊กชั่นแบบฮอลลีวู้ด กลุ่มคนร้ายน่าขัน และแผนการแยบยล”

หนังสือพิมพ์ Sunday Herald

“เปี่ยมด้วยปริศนา อารมณ์ขัน 

และเชาวน์ปัญญาคมคายอันเป็นเอกลักษณ์

Eternity Code จะไม่ท�าให้กองทัพแฟนของอาร์ทิมิสผิดหวัง”

หนังสือพิมพ์ Evening Standard

“โอเว่น โคลเฟอร์ เป็นนักเขียนที่เล่าเรื่องเร็วและน่าตื่นเต้น

จนลูกวัย 11 ปีของผมอ่านจบในวันเดียว

จากนั้นก็ให้เพื่อนเวียนกันอ่านทั้งห้อง

ภายในสองสัปดาห์เขาได้ขนมหวานถึง 34 ห่อ

จากการให้เพื่อนที่รอไม่ไหวยืมอ่านหนังสือ

ที่ผมได้มาก่อนวันวางขายจากส�านักพิมพ์”

หนังสือพิมพ์ Daily Mail



แด่

ครอบครัวพาวเวอร์

ทั้งตามกฎหมายและนอกกฎหมาย



อาร์ทิมิส ฟาวล์ เป็นเด็กอัจฉริยะจากไอร์แลนด์ผู้ทุ่มเท

มันสมองปราดเปร่ืองให้แก่การท�าเร่ืองนอกกฎหมาย เมื่อ 

อาร์ทิมิสค้นพบว่ามีชุมชนแฟรี่อยู่ใต้ดิน เขาก็เห็นโอกาสทอง 

มเีผ่าพันธุใ์หม่เอ่ียมไว้หาประโยชน์ด้วยแผนการเหนอืล�า้ของเขา 

แต่อาร์ทิมิสยังไม่รู้จักแฟรี่ดีพอ และสิ่งที่เขาไม่รู้ก็อาจเล่นงาน

เขาได้...
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“หนังสือและการอ่านคือขุมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์”



บทน�ำ

ข้อควำมจำกบันทึกส่วนตัวของอำร์ทิมิส ฟำวล์ 

ดิสก์ 2 เข้ำรหัส

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา อาณาจักรธุรกิจของฉันเจริญรุ่งเรือง

โดยไม่มีพ่อแม่มาคอยยุ่ง ฉันขายพีระมิดให้นักธุรกิจชาวตะวันตก 

ปลอมแปลงบันทึกที่สาบสูญของเลโอนาร์โด ดา วินซี และพราก

ทองค�าล�า้ค่าจ�านวนมากจากแฟรี ่แต่อสิรภาพในการวางแผนใกล้หมด

ลงแล้ว ขณะเขียนอยู่นี้ พ่อนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลที่เฮลซิงกิ

เพือ่พกัฟ้ืนหลงัถกูมาเฟียรสัเซยีจบัไปขงันานสองปี พ่อยงัคงไม่ได้สติ

หลังเผชิญเหตุการณ์ดังกล่าว แต่จะฟื้นในไม่ช้าและกลับมาควบคุม

การเงินของตระกูลฟาวล์อีกหน

เมื่อทั้งพ่อและแม่อยู่ในคฤหาสน์ฟาวล์ ย่อมเป็นไปไม่ได้ที ่

ฉันจะท�าเรื่องผิดกฎหมายโดยไม่ถูกจับได้ ถ้าเป็นก่อนหน้านี้คงไม่มี



16   อำร์ทิมิส  ฟำวล์  เล่ม 3  หักเหลี่ยมรหัสลับนิรันดร์

ปัญหา เพราะพ่อเป็นอาชญากรตัวเอ้กว่าฉันเสียอีก แต่แม่ตั้งใจ 

แน่วแน่ว่าคนตระกลูฟาวล์จะต้องกลบัตวักลบัใจท�าแต่เรือ่งถกูกฎหมาย

เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีเวลาส�าหรับงานทิ้งทวน บางอย่างที่แม ่

ไม่น่าจะเห็นด้วย พวกแฟรี่ก็คงไม่ค่อยชอบใจนัก ดังนั้นฉันจะไม่บอก

ให้พวกนั้นรู้



ภำค 1

จู่ โจม





บทที่ 1

คิวบ์

ร้ำนอองฟัน ไนต์บริดจ์ ลอนดอน

อาร์ทิมิส ฟาวล์เกือบพอใจ พ่อจะได้ออกจาก 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิในวันใดวันหนึ่งนี้ 

ตัวเขาเองก็ก�าลังจะได้กินอาหารกลางวันมื้ออร่อย

ตอนบ่ายที่ร้านอาหารทะเลอองฟันในลอนดอน อีก

ทัง้ผูท้ีเ่ขาตดิต่อธรุกจิด้วยกใ็กล้จะมาถงึแล้ว ทกุอย่างเป็นไปตามแผน

บัตเลอร์ ผู้คุ้มกันของอาร์ทิมิสไม่ผ่อนคลายนัก แต่จะว่าไป 

บัตเลอร์ก็ไม่เคยผ่อนคลายมากอยู่แล้ว เขาคงไม่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งใน

คนอันตรายที่สุดในโลกหากไม่ระมัดระวังตัวตลอดเวลา ชายชาว 

ยเูรเชยีนร่างยกัษ์สอดส่ายสายตาไปตามโต๊ะต่างๆ ในร้านอาหารย่าน

ไนต์บรดิจ์แห่งนี ้คอยตรวจสอบอปุกรณ์รกัษาความปลอดภยัทีพ่กมา

ตามปกติ และหาเส้นทางหนีหากจ�าเป็น

“ใส่หูฟังหรือยังครับ” เขาถามเจ้านาย

ONE OF THE FAIRY PEOPLES  
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อาร์ทิมิสถอนใจยาว “ใส่แล้ว บัตเลอร์ แต่ฉันไม่คิดว่าเรา 

จะตกอยู่ในอันตรายอะไรเลย นี่เป็นการพบปะทางธุรกิจแบบถูก

กฎหมายตอนกลางวันแสกๆ นะ ให้ตายสิ!”

แท้จริงแล้วหูฟังที่ว่าคือฟองน�้ากรองเสียง แยกส่วนมาจาก

หมวกเกราะแฟรี่ของต�ารวจแห่งโลกใต้ดิน บัตเลอร์ได้หมวกเกราะนี้

มาพร้อมขุมทรัพย์เทคโนโลยีแฟรี่เมื่อปีก่อน ตอนหนึ่งในแผนของ 

อาร์ทมิสิท�าให้เขาต้องต่อกรกบัทมีปราบปรามของแฟร่ี ฟองน�า้นีเ้พาะ

ในห้องทดลองของเลปและมีเยื่อหุ้มเล็กๆ แบบมีรูพรุนซึ่งจะปิดผนึก

โดยอัตโนมัติเมื่อระดับเสียงสูงเกินมาตรฐานความปลอดภัย

“ก็อาจใช่ครบั อาร์ทมิสิ แต่นกัฆ่ามกัเล่นงานตอนคุณนกึไม่ถงึ”

“ก็อาจใช่” อาร์ทิมิสตอบพลางอ่านเมนูอาหารเรียกน�้าย่อย 

“แต่ใครเล่าจะมีแรงจูงใจให้อยากฆ่าเรา”

บตัเลอร์ถลงึตาอย่างดดุนัใส่หนึง่ในผูม้ารบัประทานอาหารทีม่ี

อยู่ประมาณครึ่งโหล เผื่อเธอก�าลังคิดวางแผนจะท�าอะไร หญิงผู้นั้น

ต้องอายุแปดสิบปีเป็นอย่างน้อย

“พวกเขาอาจไม่ได้จ้องเล่นงาน เรา นะครับ อย่าลืมว่าจอน  

สไปโร่เป็นคนมีอ�านาจ เขาท�าให้บริษัทหลายแห่งต้องปิดกิจการ เรา

อาจโดนลูกหลงได้”

อาร์ทมิสิพยกัหน้า บตัเลอร์คดิถกูเช่นเคย นีค่อืสาเหตทุีท่ัง้สอง

ยังรอดชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ จอน สไปโร่ ชาวอเมริกันที่อาร์ทิมิสนัด

พบวันนี้ เป็นคนประเภทที่ดึงดูดกระสุนปืนของนักฆ่า เขาเป็นมหา-

เศรษฐีด้านไอทีผู้ประสบความส�าเร็จ มีอดีตไม่โปร่งใสและเกี่ยวข้อง

MOST POPULAR PASTIMES IS  
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กับแก๊งอันธพาลผิดกฎหมาย มีข่าวลือว่า ฟิชชั่นชิปส์ บริษัทของเขา

พุ่งทะยานเป็นอันดับหนึ่งเพราะงานวิจัยที่ขโมยมา แน่นอนว่าไม่ม ี

หลกัฐานพสิจูน์ แต่ก็ใช่ว่าอยัการชคิาโกไม่พยายามหา หลายครัง้แล้ว

ด้วย

พนักงานเสิร์ฟหญิงเดินเตร่มาหาพลางส่งยิ้มกว้างให้ทั้งสอง

“สวัสดีหนุ่มน้อย อยากดูเมนูส�าหรับเด็กไหมจ๊ะ”

ชีพจรเต้นตุบๆ ที่ขมับของอาร์ทิมิส 

“ไม่ครบั มาดมวัแซล ผมไม่อยากได้ เมนสู�าหรบัเดก็ ผมมัน่ใจ

ว่าตัว เมนูส�าหรับเด็ก เองต้องรสชาติดีกว่าอาหารที่อยู่ในนั้นแน่ ผม

อยากส่ังอาหารแบบอะลาคาร์ท หรือร้านคุณไม่เสิร์ฟปลาให้ผู้เยาว์

ครับ”

รอยยิม้ทีก่ว้างจนเหน็ฟันกรามหดหายไปสองซี ่ค�าพูดค�าจาของ 

อาร์ทิมิสมีอิทธิพลเช่นนั้นต่อคนส่วนใหญ่

บตัเลอร์กลอกตา อาร์ทมิิสยังสงสัยอกีหรอืว่าใครอยากฆ่าเขา 

คงต้องเริ่มจากพนักงานเสิร์ฟและช่างตัดเสื้อส่วนใหญ่ในยุโรปเป็น

อันดับแรก

“เสิร์ฟค่ะ” พนักงานผู้โชคร้ายพูดตะกุกตะกัก “เชิญสั่งได้เลย

ค่ะ”

“ผมต้องการสั่งเนื้อปลาฉลามปนกับเนื้อปลาดาบเอาไปนาบ

กระทะให้สุก เคียงด้วยผักกับมันฝรั่งอ่อน” 

“เครื่องดื่มอะไรคะ”

“น�้าแร่ธรรมชาติ จากไอริชถ้ามี ไม่ใส่น�้าแข็งนะครับ เพราะ

A CARD GAME CALLED BOTT
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ไม่ต้องสงสัยเลยว่าน�้าแข็งของคุณท�าจากน�้าประปา แบบนั้นจะดื่ม

น�้าแร่ไปท�าไมกัน”

พนักงานเสิร์ฟหญิงรีบเข้าไปในครัว โล่งอกที่หนีพ้นจากเด็ก

หน้าซีดโต๊ะหก เธอเคยดูภาพยนตร์เกี่ยวกับแวมไพร์ ผีดูดเลือดมี

สายตา สะกดจิต แบบนั้นไม่มีผิด บางทีเด็กนั่นอาจพูดเหมือนผู้ใหญ่

เพราะความจริงอายุห้าร้อยปีแล้ว

อาร์ทิมิสยิ้มอย่างคาดหวังกับอาหาร ไม่รับรู้ถึงความปั่นป่วน 

ที่ก่อไว้

“ท�าตัวแบบนี้คุณต้องโด่งดังที่งานเต้นร�าของโรงเรียนแน่”  

บัตเลอร์ออกความเห็น 

“ว่าไงนะ”

“เดก็สาวทีน่่าสงสารคนนัน้เกอืบร้องไห้อยูแ่ล้ว คณุน่าจะท�าตวั

ดีบ้างเป็นครั้งคราวนะครับ”

อาร์ทิมิสประหลาดใจ บัตเลอร์แทบไม่เคยออกความเห็นเรื่อง

ส่วนตัว

“ฉันนึกภาพตัวเองในงานเต้นร�าไม่ออกเลย บัตเลอร์”

“การเต้นร�าไม่ใช่ประเด็นครับ การสื่อสารต่างหาก”

“การสื่อสารรึ” นายน้อยฟาวล์ท�าเสียงเยาะ “ฉันไม่คิดว่ามี 

วัยรุ่นคนไหนในโลกนี้รู้ค�าศัพท์มากเท่าฉันนะ”

บัตเลอร์ก�าลังจะชี้ถึงความแตกต่างระหว่างการพูดกับการ

ส่ือสารเมือ่ประตรู้านอาหารเปิด ชายร่างเลก็ผวิคล�า้ก้าวเข้ามา มชีาย

ร่างยักษ์เดินตามติด จอน สไปโร่กับผู้คุ้มกันนั่นเอง

OMS UP. THIS GAME IS AL
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บัตเลอร์ก้มลงมากระซิบหูผู้ที่เขาต้องดูแล “ระวังนะอาร์ทิมิส 

ผมรู้จักชื่อเสียงเจ้าตัวใหญ่ดี”

สไปโร่เดินลดเลีย้วผ่านโต๊ะอาหาร แขนยืน่มาข้างหน้า เขาเป็น

ชาวอเมริกันวัยกลางคน ผอมเหมือนไม้เสียบผีและสูงกว่าอาร์ทิมิส 

ไม่มาก ในยุคแปดศูนย์เขาท�าธุรกิจชิปปิ้ง พอยุคเก้าศูนย์ก็ค้าหุ้นได้

ก�าไรมหาศาล ตอนนี้หันมาท�าธุรกิจสื่อสาร เขาสวมสูทผ้าลินินสีขาว

เป็นเอกลักษณ์ มีเครื่องประดับตามข้อมือและนิ้วมากพอจะปิดทอง

ทัชมาฮาลได้ทั้งหลัง

อาร์ทมิสิลกุขึน้ทกัทายคูค้่า “มสิเตอร์สไปโร่ ยนิดีต้อนรับครับ”

“เฮ้! หนุ่มน้อยอาร์ทิมิส ฟาวล์ สบายดีไหมเรา”

อาร์ทมิสิจบัมือชายผูน้ัน้เขย่า เครือ่งประดบัของสไปโร่กระทบ

กันดังเหมือนงูหางกระดิ่ง

“ผมสบายดีครับ ดีใจที่คุณมาได้”

สไปโร่นัง่ลงบนเก้าอี ้“อาร์ทมิสิ ฟาวล์ โทร. ไปพร้อมข้อเสนอ 

ฉันแทบจะยอมเดินลุยดงแก้วแตกเพื่อมาที่นี่ด้วยซ�้า” 

ผู้คุ้มกันต่างก็ประเมินกันอย่างเปิดเผย หากไม่นับขนาดตัว 

ที่ใหญ่โตเหมือนกัน สองคนนี้ก็แทบจะต่างกันสุดข้ัว บัตเลอร์คือ

ตวัอย่างของคนเก่งที่ไม่โอ้อวด สทูด�า ศรีษะโกนเกลีย้งเกลา พยายาม

ท�าตวัไม่เด่นท้ังทีสู่งเกือบเจ็ดฟตุ ส่วนผูม้าใหม่ย้อมผมสทีอง สวมเสือ้

ยืดตัดแขน และห้อยต่างหูเงินแบบโจรสลัดทั้งสองข้าง นี่ไม่ใช่คนที่

อยากถูกลืมหรือมองข้าม

“อาร์โน บลันต์” บัตเลอร์พูด “ผมเคยได้ยินเรื่องคุณ”

MOST THE DIRECT OPPOSITE  
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บลันต์เข้ามายืนหลังจอน สไปโร่

“บตัเลอร์ หนึง่ใน พวก บตัเลอร์” เขาพดูด้วยน�า้เสยีงเนบิแบบ

คนนวิซแีลนด์ “ได้ยนิว่าพวกนายเก่งสดุ นัน่คอืสิง่ทีฉ่นัรูม้า หวงัว่าคง

ไม่ต้องพิสูจน์” 

สไปโร่หัวเราะ ฟังเหมือนเสียงจิ้งหรีดร้อง

“อาร์โน ไม่เอาน่า นี่เพื่อนกันทั้งนั้น วันนี้ไม่มีอันตรายอะไร

หรอก”

บัตเลอร์ไม่แน่ใจนัก สัญชาตญาณทหารของเขาก�าลังส่ง

สัญญาณดังอื้ออึงเหมือนรังต่ออยู่ที่ฐานกะโหลก มีอันตรายที่นี่

“เอาละเพื่อน มาคุยเรื่องงานกันดีกว่า” สไปโร่พูดพลางจ้อง 

อาร์ทิมิสด้วยดวงตาสีเข้มที่อยู่ชิดกันมาก “ฉันน�้าลายไหลมาตลอด

ทางขณะข้ามแอตแลนติก เธอมีอะไรมาให้ฉันบ้างล่ะ”

อาร์ทิมิสขมวดคิ้ว เขานึกว่าจะคุยธุรกิจกันหลังมื้อกลางวัน

“คุณไม่อยากดูเมนูหน่อยหรือครับ”

“ไม่ละ เดีย๋วนีฉ้นัไม่ค่อยกนิอะไรแล้ว ยาเมด็กบัของเหลวเป็น

ส่วนใหญ่ ปัญหาล�าไส้น่ะ”

“กไ็ด้” อาร์ทมิิสวางกระเป๋าเอกสารอะลูมเินยีมลงบนโต๊ะ “งัน้

ก็คุยเรื่องงานกันเลย”

เขาเปิดกระเป๋า เผยให้เหน็ลกูบาศก์สแีดงขนาดเท่าเครือ่งเล่น

มินิดิสก์วางอยู่ในโฟมสีฟ้า

สไปโร่ท�าความสะอาดแว่นตาด้วยปลายเนกไท

“สิ่งนี้คืออะไร เจ้าหนู”

OF THE HUMAN CARD GAME  
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อาร์ทิมิสวางกล่องวาววับนั้นลงบนโต๊ะ

“อนาคตครับ มิสเตอร์สไปโร่ อนาคตที่มาถึงก่อนก�าหนด”

จอน สไปโร่โน้มตัวมามองให้ชัดขึ้น

“ดูเหมือนที่ทับกระดาษในสายตาฉัน”

อาร์โน บลันต์หัวเราะคิกคัก สายตาดูถูกบัตเลอร์

“ถ้าอย่างนั้นก็ต้องสาธิต” อาร์ทิมิสพูดพลางหยิบกล่องโลหะ

ขึ้นมา เขากดปุ่มแล้วอุปกรณ์ก็เริ่มท�างาน ด้านหนึ่งเลื่อนเปิดให้เห็น

ล�าโพงกับหน้าจอ

“น่ารักดี” สไปโร่พึมพ�า “ฉันบินมาสามพันไมล์เพ่ือทีวีจ๋ิวง้ัน 

เหรอ”

อาร์ทิมิสพยักหน้า “ทีวีจิ๋ว แต่ยังเป็นคอมพิวเตอร์แบบควบคุม

ด้วยเสยีง โทรศพัท์มือถือ และเครือ่งมือวเิคราะห์ด้วย กล่องจิว๋นีอ่้าน

ข้อมูลได้ทุกอย่างจากทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองไฟฟ้าหรือ

สิง่มชีวีติ มนัเล่นวดิโีอ เลเซอร์ดสิก์ ดวีดี ีเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็ รบัส่ง

อเีมล เจาะข้อมลูจากคอมพวิเตอร์ได้ทกุเครือ่ง แถมยงัสแกนหน้าอก

ของคณุเพือ่ตรวจสอบว่าหวัใจของคณุเต้นเรว็แค่ไหนได้ด้วย แบตเตอรี ่

ใช้ได้สองปี และแน่นอนว่าเป็นเทคโนโลยีไร้สายอย่างแท้จริง”

อาร์ทิมิสหยุดไปครู่หนึ่งเพื่อให้ข้อมูลซึมซาบสู่สมองสไปโร่

ดวงตาของสไปโร่ดูโตมากหลังเลนส์แว่น

“เธอหมายความว่ากล่องนี้...”

“จะท�าให้เทคโนโลยีอื่นทั้งหมดกลายเป็นของล้าสมัย โรงงาน

คอมพิวเตอร์ของคุณจะไร้ค่าทันที”

POKER. IN BOTTOMS UP THE  
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ชายชาวอเมริกันสูดหายใจลึกหลายครั้ง

“แต่เป็นไปได้...เป็นไปได้ยังไง”

อาร์ทิมสิพลกิกล้อง เซน็เซอร์อนิฟราเรดเต้นเบาๆ อยูด้่านล่าง

“นี่คือความลับ เซ็นเซอร์ออมนิ มันจะอ่านค่าทุกอย่างตาม 

ค�าสั่ง ถ้าเราตั้งค่าแหล่งข้อมูลนั้นๆ ไว้ มันก็ล้วงข้อมูลจากดาวเทียม

ที่คุณเลือกได้”

สไปโร่ส่ายนิ้วไปมา “แต่ท�าแบบนั้นผิดกฎหมายไม่ใช่เหรอ”

“ไม่เลยครับ” อาร์ทิมิสพูดยิ้มๆ “ไม่มีกฎหมายห้ามท�าอะไร

แบบน้ัน และจะไม่มีไปอกีสองปีเป็นอย่างน้อยหลงัจากมันออกสูต่ลาด 

คิดดูสิครับว่าใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะปิดเนปสเตอร์ได้”

ชายชาวอเมริกันซบหน้ากับฝ่ามือ มันมากเกินไปแล้ว

“ฉันไม่เข้าใจ ของนี่ล�้าหน้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีไปหลายปี 

ไม่ใช่สิ หลายสิบปี เธอเป็นแค่เด็กอายุสิบสามปีเท่านั้น เธอท�าได้ 

ยังไง”

อาร์ทมิสิคดิอยูค่รูห่นึง่ เขาจะพดูยงัไงด ีบอกว่าเมือ่สบิหกเดอืน

ก่อนบัตเลอร์เล่นงานหน่วยกู้คืนของกรมต�ารวจแห่งโลกใต้ดิน แล้ว

ยึดเทคโนโลยขีองพวกนัน้มาได้ จากนัน้เขากแ็ยกชิน้ส่วนเอามาสร้าง

กล่องมหัศจรรย์นี่งั้นรึ ไม่น่าจะได้

“คงบอกได้แค่ว่า ผมเป็นเด็กฉลาดมากครับ มิสเตอร์สไปโร่”

ดวงตาของสไปโร่หรี่ลง “บางทีอาจไม่ฉลาดเท่าที่เธออยากให้

เราเชื่อ ฉันต้องการให้สาธิตการใช้งาน”

“ยุติธรรมดี” อาร์ทิมิสพยักหน้า “คุณมีโทรศัพท์มือถือใช่ไหม

OBJECT IS TO ND UP WITH  
E
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ครับ”

“ย่อมมีอยู่แล้ว” สไปโร่วางโทรศัพท์มือถือบนโต๊ะ มันคือรุ่น

ล่าสุดของฟิชชั่นชิปส์

“เป็นรุ่นนิรภัยใช่ไหมครับ”

สไปโร่พยกัหน้าอย่างหยิง่ๆ “เข้ารหสัห้าร้อยบิต ดีทีส่ดุในระดับ

เดยีวกัน เธอไม่มทีางเจาะเข้าไปล้วงข้อมลูของฟิชชัน่ 400 ได้โดยไม่มี

รหัสผ่าน”

“เราจะได้รู้กัน”

อาร์ทิมิสหันเซ็นเซอร์ไปที่มือถือ หน้าจอแสดงภาพกลไกการ

ท�างานของโทรศัพท์ทันที

“ดาวน์โหลดหรือไม่” เสียงหุ่นยนต์ถามมาจากล�าโพง

“ยืนยัน”

งานเสร็จภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งวินาที “ดาวน์โหลดเสร็จสิ้น” 

กล่องบอก น�้าเสียงกระหยิ่มอยู่บ้าง

สไปโร่ตกใจ “ไม่มีทาง ระบบนั่นมูลค่ายี่สิบล้านดอลลาร์เชียว

นะ”

“ไร้ค่า” อาร์ทิมิสบอก พลางให้เขาดูหน้าจอ “คุณอยากโทร. 

กลับบ้านไหมครับ หรือบางทีอาจย้ายเงินทุนไปแหล่งอื่นก็ยังได้ คุณ

ไม่ควรเก็บหมายเลขบัญชีธนาคารไว้ในซิมการ์ดนะครับ”

ชายชาวอเมริกันคิดอยู่นาน

“มันคือลูกเล่น” เขาประกาศในที่สุด “เธอต้องรู้เรื่องโทรศัพท์

ของฉนัอยูก่่อนแล้ว แล้วเธอกห็าทางเจาะระบบมนัได้ล่วงหน้า แม้ฉนั

THE LEAST VALUABLE HAND  
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ไม่รู้ว่าเธอท�าได้ยังไงก็ตาม”

“ก็สมเหตุสมผลดี” อาร์ทิมิสยอมรับ “เป็นผมก็คงสงสัยแบบ

เดียวกัน คุณอยากทดสอบอะไรก็ว่ามาเลย”

สไปโร่กวาดตาไปทั่วร้านอาหาร นิ้วเคาะโต๊ะรัว

“ทางนี้” เขาพูดพลางชี้ไปยังชั้นวิดีโอเหนือบาร์ “เล่นหนึ่งใน

เทปตรงนั้นซิ”

“แค่นั้นเหรอ”

“ขั้นแรกเอาแค่นั้นก่อน”

อาร์โน บลนัต์ท�าเป็นเลอืกเทป ในทีส่ดุกห็ยบิม้วนที่ไม่ตดิฉลาก

อะไรเลย เขาโยนมันลงบนโต๊ะ ท�าให้มีดส้อมเงินสลักลายลอยขึ้นไป

ในอากาศ

อาร์ทมิสิข่มความรูสึ้กอยากกลอกตา จากนัน้กว็างกล่องสแีดง

ลงบนเทปโดยตรง

ภาพกลไกภายในม้วนเทปปรากฏบนหน้าจอพลาสมาจิ๋ว

“ดาวน์โหลดหรือไม่” กล่องถาม

อาร์ทิมิสพยักหน้า “ดาวน์โหลด ปรับปรุงคุณภาพ แล้วฉาย” 

อีกครั้งที่ปฏิบัติการเสร็จสิ้นภายในหนึ่งวินาที ตอนเก่าของ

ละครน�้าเน่าอังกฤษปรากฏบนจอ

“คุณภาพระดับดีวีดี” อาร์ทิมิสบอก “ไม่ว่าแหล่งข้อมูลเป็น

อย่างไร ซีคิวบ์ก็ปรับปรุงคุณภาพได้” 

“อะไรนะ”

“ซคีวิบ์” อาร์ทมิสิพดูซ�า้ “ชือ่ทีผ่มใช้เรยีกกล่องจ๋ิวนี ้ผมยอมรับ

POSSIBLE. THERE ARE FOUR  
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ว่าออกจะตรงตัวไปหน่อย แต่ก็เหมาะสม มันคือคิวบ์หรือลูกบาศก ์

ที่เห็นทุกอย่าง”

สไปโร่คว้าม้วนวิดีโอ “ตรวจสอบซิ” เขาสั่งพลางโยนเทปให้

อาร์โน บลันต์

ผู้คุ้มกันหัวทองเปิดโทรทัศน์ที่บาร์แล้วใส่ม้วนวิดีโอเข้าช่อง 

ละครเรื่อง โคโรเนชั่นสตรีต ปรากฏบนหน้าจอ เหมือนกันทุกอย่าง 

แต่คุณภาพไม่ดีเท่า

“เชื่อหรือยังครับ” อาร์ทิมิสถาม

ชายชาวอเมริกันเล่นกับหนึ่งในสร้อยข้อมือหลายเส้น

“เกือบแล้ว บททดสอบสุดท้าย ฉันมีความรู้สึกว่ารัฐบาลก�าลัง

เฝ้าติดตามฉันอยู่ เธอตรวจสอบได้ไหม” 

อาร์ทิมิสคิดอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นก็พูดกับกล่องสีแดงอีกครั้ง

“คิวบ์ พบสัญญาณสังเกตการณ์ใดๆ ที่ส่งมายังสถานที่แห่งนี้

หรือไม่”

เครื่องท�างานส่งเสียงหึ่งเบาๆ อยู่ครู่หนึ่ง

“มีล�าแสงอิออนเข้มข้นอยู ่ห่างไปทางทิศตะวันตกแปดสิบ

กิโลเมตร ส่งมาจากดาวเทียมสหรัฐฯ รหัส ST1132P จดทะเบียน 

ในนามส�านักข่าวกรองกลาง สัญญาณจะมาถึงตรงนี้ภายในเวลา

ประมาณแปดนาที ยังมีเครื่องมือของเลปอีกมากเชื่อมโยงอยู่กับ...”

อาร์ทิมิสกดปุ่มปิดเสียงก่อนคิวบ์จะพูดต่อ ส่วนประกอบ

เทคโนโลยีแฟรีข่องคอมพวิเตอร์เครือ่งนีย่้อมจบัสญัญาณเทคโนโลยี

ของโลกใต้ดินได้อยู่แล้ว เขาต้องแก้ไขจุดนี้ หากตกอยู่ในมือคนผิด 

SUITS ACORNS TOADS A  
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ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของแฟรี่

“ท�าไมล่ะ เจ้าหนู กล่องนั่นยังพูดไม่จบเลย เลปคืออะไร”

อาร์ทิมิสยักไหล่ “เงินไม่มา งานก็ไม่เดิน อย่างที่พวกคุณ 

คนอเมรกินัพดูกนัไงล่ะครบั ตวัอย่างเดียวก็เพยีงพอแล้ว ซีไอเอเชยีว

นะครับ”

“ซีไอเอ” สไปโร่กระซบิ “พวกนัน้สงสยัว่าฉนัแอบขายความลบั

ทางทหาร ถึงกับให้หนึ่งในดาวเทียมออกนอกวงโคจรมาติดตามฉัน

โดยเฉพาะ” 

“หรือบางทีอาจเป็นผม” อาร์ทิมิสตั้งข้อสังเกต

“เป็นไปได้” สไปโร่เห็นด้วย “เธอดูอันตรายขึ้นทุกวินาที”

อาร์โน บลันต์หัวเราะเบาๆ อย่างดูถูก

บัตเลอร์ไม่สนใจ ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่ท�าตัวสมกับเป็น 

มืออาชีพ

สไปโร่หักนิ้ว นี่เป็นพฤติกรรมที่อาร์ทิมิสรังเกียจ

“เรามีเวลาแปดนาที ดังนั้นมาลงรายละเอียดกันเลยดีกว่า 

เจ้าหนู กล่องนี่ราคาเท่าไหร่”

อาร์ทิมิสไม่สนใจฟัง เขาเสียสมาธิเพราะข้อมูลเกี่ยวกับเลปที่

ควิบ์เกอืบเปิดเผยออกไป เขาประมาทเลนิเล่อจนเกอืบเปิดโปงเพือ่น

ใต้ดินให้คนประเภทที่พร้อมตักตวงผลประโยชน์ใส่ตัว

“ขอโทษครับ คุณว่าอะไรนะครับ”

“ฉันถามว่ากล่องนี่ราคาเท่าไหร่”

“ประการแรก มันคือคิวบ์ครับ” อาร์ทิมิสพูดแก้ “ประการ 

WEIRD SHAPE KNOWN AS SPL
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ที่สอง มันไม่ได้มีไว้ขาย”

จอน สไปโร่สูดหายใจลึกๆ สั่นๆ “ไม่ขายรึ เธอให้ฉันบินข้าม

แอตแลนติกมาดูสิ่งที่เธอจะไม่ขายให้ฉันงั้นรึ นี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน”

บัตเลอร์ก�าด้ามปืนพกที่ขอบกางเกง มือของอาร์โน บลันต์ก็

หายไปด้านหลัง ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอีกระดับ

อาร์ทิมิสประกบปลายนิ้ว “มิสเตอร์สไปโร่ จอนครับ ผมไม่ใช่

คนโง่นะครบั ผมรูดี้ถึงมูลค่าของควิบ์ ไม่มีเงนิในโลกนีม้ากพอจะจ่าย

แลกกับของพิเศษชิ้นนี้ ไม่ว่าคุณจ่ายให้ผมเท่าไหร่ มันก็จะมีค่าเพิ่ม

ขึ้นพันเปอร์เซ็นต์ในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้า” 

“แล้วเงื่อนไขคืออะไรล่ะฟาวล์” สไปโร่ถามทั้งที่กัดฟันแน่น 

“ข้อเสนอของเธอคืออะไร”

“ผมจะขายเวลาให้คุณสิบสองเดือน หากคุณยอมจ่ายมากพอ 

ผมก็ยินดีเก็บคิวบ์ไว้ ไม่ปล่อยออกสู่ตลาดเป็นเวลาหนึ่งปี” 

จอน สไปโร่เล่นกับสร้อยข้อมือสลักชื่อ ของขวัญวันเกิดที่เขา

ซื้อให้ตัวเอง

“เธอจะไม่เผยแพร่เทคโนโลยีนี้เป็นเวลาหนึ่งปีใช่ไหม”

“ถูกต้อง นั่นน่าจะท�าให้คุณมีเวลาเหลือเฟือเพ่ือขายหุ้นก่อน

บริษัทล้ม แล้วน�าผลก�าไรมาซื้อหุ้นบริษัทฟาวล์อินดัสทรี่”

“ไม่มีบริษัทฟาวล์อินดัสทรี่สักหน่อย”

อาร์ทิมิสยิ้มเยาะ “เดี๋ยวก็มี”

บัตเลอร์บีบไหล่เจ้านาย การแหย่คนอย่างจอน สไปโร่ไม่ใช่

ความคิดที่ดี

ATS WHICH IS THOU
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แต่สไปโร่ไม่สังเกตด้วยซ�้า เขามัวยุ่งกับการค�านวณ บิดสร้อย

ข้อมือเหมือนลูกประค�าส�าหรับสวดภาวนา

“เท่าไหร่” เขาถามในที่สุด

“ทองค�า หนึ่งเมตริกตัน” ทายาทอาณาจักรฟาวล์ตอบ

“เยอะนะ”

อาร์ทิมิสยักไหล่ “ผมชอบทอง มันรักษามูลค่าได้ดี ถึงอย่างไร

กเ็ป็นแค่เศษเงนิเมือ่เทยีบกบัสิง่ทีข้่อตกลงนีจ้ะช่วยให้คณุรกัษาไว้ได้”

สไปโร่คดิตาม อาร์โน บลนัต์ผูย้นือยูด้่านหลงัยงัคงจ้องบตัเลอร์ 

ไม่วางตา ผู้คุ้มกันของฟาวล์กะพริบตาตามสบาย หากเกิดการเผชิญ

หน้ากัน ลูกตาที่แห้งจะท�าให้เสียเปรียบ การแข่งจ้องตามีไว้ส�าหรับ

มือสมัครเล่นเท่านั้น

“สมมุติว่าฉันไม่ชอบเงื่อนไขของเธอล่ะ” จอน สไปโร่พูด 

“สมมุติว่าฉันตัดสินใจเอาของเล่นเล็กๆ นี่ไปตอนนี้เลยล่ะ” 

หน้าอกของอาร์โน บลันต์พองขึ้นอีกหนึ่งเซนติเมตร

“ต่อให้คุณเอาคิวบ์ไป” อาร์ทิมิสพูดยิ้มๆ “มันก็คงไม่มี

ประโยชน์มากนกัส�าหรบัคณุ เทคโนโลยนีีส้งูเกนิกว่าทกุอย่างทีว่ศิวกร

ของคุณเคยเห็นมา”

สไปโร่ยิ้มบางๆ อย่างไร้อารมณ์ขัน “โอ้! ฉันแน่ใจว่าพวกเขา

จะหาทางได้ ต่อให้ต้องใช้เวลาสักสองปีก็เถอะ มันไม่ส�าคัญส�าหรับ

เธอหรอก โดยเฉพาะในสถานที่ซึ่งเธอก�าลังจะไปเยือน”

“ถ้าผมต้อง ไป ที่ไหน ความลับของซคีวิบ์กจ็ะตามไปด้วย การ

ท�างานทุกอย่างถูกเข้ารหัสไว้ด้วยรูปแบบเสียงของผม มันเป็นรหัส 

GHT TO BE BASED ON THE  
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ที่ฉลาดไม่น้อยเลย”

บัตเลอร์ย่อเข่าเล็กน้อย พร้อมดีดตัว

“ฉนัพนนัได้ว่าเราจะถอดรหสันัน่ได้ ฉนัมทีมีงานมอืฉมงัมารวม

ตัวกันอยู่ที่ฟิชชั่นชิปส์”

“ขออภยัทีผ่มไม่ประทบัใจกบั ‘ทมีงานมอืฉมงั’ ของคณุ” อาร์-

ทิมิสพูด “เท่าที่ผ่านมาคุณยังล้าหลังโฟเนติกซ์อยู่ตั้งหลายปี” 

สไปโร่ผดุลุกขึน้ยืน เขาไม่ชอบได้ยินชือ่นี ้โฟเนตกิซ์เป็นบรษิทั

สื่อสารเพียงหนึ่งเดียวที่ราคาหุ้นสูงกว่าฟิชชั่นชิปส์

“โอเค ไอ้หนู เธอสนุกมาพอแล้ว ตอนนี้ถึงตาฉันบ้าง ฉันต้อง

ไปแล้ว ก่อนสัญญาณดาวเทียมจะมาถึงตรงนี้ แต่ฉันจะทิ้งมิสเตอร ์

บลันต์ไว้ที่นี่” เขาตบไหล่ผู้คุ้มกันเบาๆ “รู้นะว่าต้องท�าอะไร”

บลันต์พยักหน้า เขารู้ เขารอคอยสิ่งนี้อยู่

เป็นครั้งแรกตั้งแต่การเจรจาเริ่มต้นที่อาร์ทิมิสลืมเรื่องอาหาร

กลางวันและมีสมาธิเต็มที่กับสถานการณ์ตรงหน้า เร่ืองนี้ไม่เป็นไป

ตามแผน

“มิสเตอร์สไปโร่ครับ คุณคงไม่ได้พูดจริงใช่ไหม เราอยู่ใน

สถานทีส่าธารณะนะครบั แวดล้อมด้วยพลเรอืน คนของคณุไม่มทีาง

สูกั้บบตัเลอร์ได้เลย หากคณุยนืยนัจะคกุคามผมอย่างไร้เหตผุลเช่นนี้ 

ผมก็จ�าต้องถอนข้อเสนอและจะปล่อยซีคิวบ์ออกสู่ตลาดทันที”

สไปโร่วางฝ่ามือลงบนโต๊ะ “ฟังนะ ไอ้หนู” เขากระซิบ “ฉัน

ชอบเธอ ในอีกสองปีเธอคงเป็นเหมือนอย่างฉันนี่แหละ แต่เธอเคย

เอาปืนจ่อหัวใครสักคนแล้วลั่นไกหรือยัง”

SHAPE A STINKWORM WOULD  
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อาร์ทิมิสไม่ตอบ

“ยังใช่ไหม” สไปโร่ค�าราม “ฉันก็ว่างั้นแหละ บางคร้ังมันก็

อาศัยแค่นั้นเอง ความกล้าได้กล้าเสีย ซึ่งเธอไม่มี”

อาร์ทิมิสพูดไม่ออก เขาเคยเป็นแบบนี้แค่สองครั้งนับตั้งแต ่

วนัเกดิอายหุ้าปี บตัเลอร์ก้าวเข้ามารบัมือแทน การคกุคามอย่างเปิดเผย

เป็นเรื่องที่เขาคุ้นเคยมากกว่า

“มิสเตอร์สไปโร่ อย่าพยายามข่มขู่เราเลยครับ บลันต์อาจ 

ตัวใหญ่ก็จริง แต่ผมหักเขาได้เหมือนกิ่งไม้ จากนั้นก็เหลือแค่คุณกับ

ผม เชื่อผมเถอะครับว่าคุณไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแน่”

รอยยิ้มของสไปโร่เผยฟันเปื้อนคราบนิโคตินเหมือนน�้าเชื่อม

เหนียวหนึบ

“โอ้! ฉันว่ายังมีคนอื่นอีกนะ” 

บัตเลอร์มีความรู้สึกย�่าแย่ แบบที่เกิดขึ้นเมื่อมีเลเซอร์สิบสอง

ล�าส่องอก พวกเขาติดกับเข้าแล้ว สไปโร่หลอกอาร์ทิมิสได้ส�าเร็จ

“เฮ้! ฟาวล์” ชายชาวอเมริกันพูด “ฉันสงสัยจังว่าท�าไมอาหาร

กลางวันของเธอถึงไม่มาสักที”

ตอนนัน้เองทีอ่าร์ทมิสิรูต้วัว่าตกอยู่ในอนัตรายหนกัหนาแค่ไหน

ทุกอย่างเกิดขึ้นภายในชั่วพริบตา สไปโร่ดีดนิ้ว แล้วลูกค้า 

ทุกคนในร้านอองฟันก็ชักอาวุธจากภายในเสื้อโค้ต สุภาพสตรีวัย 

แปดสบิปีดนู่ากลัวมากขึน้หลายเท่าเมือ่มปืีนรวีอลโว่อยู่ในอุง้มอืผอม

แห้ง พนักงานเสิร์ฟติดอาวุธสองคนโผล่ออกมาจากครัวพร้อมปืนกล

MAKE IF IT WERE STEPPED ON  
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แบบพับเก็บได้ บัตเลอร์ไม่มีเวลาสูดหายใจด้วยซ�้า

สไปโร่ดันขวดเกลือล้ม “รุกฆาต! ฉันชนะเกมนี้นะไอ้หนู”

อาร์ทิมิสพยายามตั้งสติ ต้องมีทางออกสิ เขาหาทางออกได้

เสมอ แต่ตอนนี้กลับนึกอะไรไม่ออกเลย เขาโดนตลบหลัง บางทีอาจ

ร้ายแรงถึงชีวิต ไม่เคยมีมนุษย์หน้าไหนหลอกอาร์ทิมิส ฟาวล์ได้ แต่

แค่ครั้งเดียวก็เกินพอแล้ว

“ฉันไปละ” สไปโร่พูดต่อพลางเอาซีคิวบ์ใส่กระเป๋า “ก่อน

ล�าแสงดาวเทียมนั่นจะมาถึง แถมยังสัญญาณอื่นๆ ด้วย ฉันไม่เคย

ได้ยนิชือ่องค์กรเลปอะไรนีม่าก่อน เม่ือใดทีฉ่นัหาทางใช้เจ้านี่ได้ พวก

นัน้กค็งได้แต่ภาวนาว่าไม่น่ารูจั้กฉนัเลย ยินดีที่ได้ท�าธรุกจิกบัเธอนะ”

สไปโร่ขยิบตาให้ผู้คุ้มกันระหว่างเดินไปที่ประตู

“มีเวลาหกนาทีนะอาร์โน ฝันเป็นจริงแล้วใช่ไหมล่ะ แกจะได้

เป็นคนเก็บบัตเลอร์ผู้ยิ่งใหญ่” เขาหันกลับไปหาอาร์ทิมิส อดไม่ได ้

ที่จะปล่อยค�าพูดเด็ดทิ้งท้าย

“โอ้! จะว่าไปนะ อาร์ทมิสินีเ่ป็นชือ่ผูห้ญงิไม่ใช่เรอะ!” แล้วเขา

ก็หายไปในกลุ่มนักท่องเที่ยวหลากวัฒนธรรมบนถนนสายหลัก

หญงิชราลอ็กประตตูามหลงัสไปโร่ เสยีงคลกิดังก้องไปทัว่ร้าน

อาหาร

อาร์ทิมิสตัดสินใจเข้าควบคุมสถานการณ์ “เอาละ สุภาพบุรุษ

และสุภาพสตรีทั้งหลาย” เขาพูด พยายามไม่จ้องปากกระบอกปืน 

“ผมแน่ใจว่าเราจะตกลงกันได้”

“เงียบนะ อาร์ทิมิส!”

BY A TROLL AND OF  
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ต้องใช้เวลาครูห่นึง่กว่าสมองของอาร์ทมิสิจะประมวลผลได้ว่า

บัตเลอร์ สั่ง ให้เขาเงียบ อันที่จริงเป็นกิริยาที่หยาบคายมากด้วย

“ว่าไงนะ!...”

บัตเลอร์เอามือปิดปากเจ้านาย

“เงียบนะ อาร์ทิมิส คนพวกนี้เป็นมืออาชีพ ไม่มีการต่อรอง

ใดๆ ทั้งนั้น”

บลันต์หมุนคอ บริหารเส้นเอ็น

“นายพูดถูกแล้วบัตเลอร์ เรามาที่นี่เพื่อฆ่าพวกนาย ทันทีที่ 

มิสเตอร์สไปโร่รับโทรศัพท์ เราก็เริ่มส่งคนเข้ามาที่นี่แล้ว ไม่อยาก

เชื่อเลยว่านายจะตกหลุมพรางแบบนี้ นายต้องแก่แล้วแน่ๆ”

บัตเลอร์ก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกัน สมัยก่อนเขาเคยเฝ้า

สงัเกตการณ์สถานทีน่ดัพบนานนบัสปัดาห์กว่าจะวางใจ บางทเีขาอาจ

แก่ จริงๆ แต่ก็มีโอกาสสูงที่เขาอาจไม่ได้แก่ไปกว่านี้แล้ว

“โอเค บลันต์” บัตเลอร์พูดพลางยื่นฝ่ามือเปล่าออกไป “นาย

กับฉัน ตัวต่อตัว”

“ช่างสูงส่งจริงนะ” บลันต์พูด “นั่นคือหลักปฏิบัติแบบเอเชีย

ของนายละสิ แต่ฉันไม่มีหลักเกณฑ์อะไรหรอก ถ้านายคิดว่าฉัน 

จะยอมเสี่ยงเปิดโอกาสให้นายรอดไปได้ นายก็บ้าแล้ว นี่คืองานที่

เรียบง่ายไม่ซบัซ้อน ฉนัยงินาย นายตาย ไม่มกีารเผชญิหน้า ไม่มกีาร

ดวลอะไรทั้งนั้น”

บลันต์ล้วงลงไปที่ขอบกางเกงอย่างเกียจคร้าน จะรีบไปท�าไม

เล่า แค่บัตเลอร์ขยับตัวครั้งเดียว กระสุนนับโหลก็จะเจอเป้าทันที

COURSE BOTTOMS WHICH  
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สมองของอาร์ทิมิสดูเหมือนหยุดท�างาน กระแสความคิด

เหือดแห้งไปสิ้น ฉันก�าลังจะตาย เขาคิด ไม่อยากเชื่อเลย

บัตเลอร์ก�าลังพูดบางอย่าง อาร์ทิมิสตัดสินใจว่าเขาควรฟัง

“รชิาร์ดแห่งยอร์กท�าศกึเปล่าประโยชน์” ผูคุ้ม้กนัพดูออกเสยีง

อย่างชัดเจน

บลันต์ก�าลังหมุนปลอกเก็บเสียงสวมปากกระบอกปืนพก 

เซรามิก

“แกพูดอะไรวะ นั่นมันค�าพูดไร้สาระอะไร อย่าบอกนะว่า 

บัตเลอร์ผู้ยิ่งใหญ่เสียสติจนเพี้ยน! รอให้ฉันเล่าให้พรรคพวกฟังก่อน

เถอะ”

แต่หญิงชรามีสีหน้าครุ่นคิด

“ริชาร์ดแห่งยอร์ก...ฉันเคยได้ยินนะ”

อาร์ทิมิสก็เคยได้ยิน มันคือรหัสสั่งการระเบิดคลื่นเสียงแฟรี่ที่

ติดแม่เหล็กไว้ใต้โต๊ะ หนึ่งในอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยขนาดเล็ก

ของบัตเลอร์ พวกเขาต้องการอีกแค่ค�าเดียวแล้วระเบิดก็จะท�างาน 

ส่งก�าแพงเสยีงไปทัว่อาคาร ท�าให้หน้าต่างและแก้วหรูะเบดิ ไม่มคีวนั

หรอืเปลวไฟ แต่ใครกต็ามในรศัมสีบิเมตรที่ไม่ได้สวมทีอ่ดุหจูะมเีวลา

ห้าวินาทีโดยประมาณก่อนความเจ็บปวดรุนแรงจะเข้าเล่นงาน อีก 

ค�าเดียวเท่านั้น

หญิงชราเกาศีรษะด้วยปากกระบอกปืนรีวอลโว่

“ริชาร์ดแห่งยอร์ก ฉันจ�าได้แล้ว แม่ชีเคยสอนเราในโรงเรียน 

ริชาร์ดแห่งยอร์กท�าศึกเปล่าประโยชน์ มันคือหนึ่งในเทคนิคช่วยจ�า

GIVES THE GAME ITS NAME.  
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ล�าดับสีของสายรุ้ง”

รุ ้ง นั่นคือค�าสุดท้าย อาร์ทิมิสนึกได้ทันเวลาพอดีว่าต้อง 

ผ่อนคลายขากรรไกร หากเขากัดฟันอยู่ คลื่นเสียงอาจท�าให้ฟันหัก

เหมือนผลึกน�้าตาล

ระเบิดท�างานเป็นคลื่นเสียงบีบอัด คนสิบเอ็ดคนลอยกระเด็น

ไปยงัด้านไกลสดุของห้องจนกระแทกก�าแพงตรงนัน้ตรงนี ้คนทีโ่ชคด ี

หน่อยก็ชนฉากกั้นทะลุ คนโชคร้ายชนก�าแพงอิฐบล็อก บางอย่างหัก 

แต่ไม่ใช่อิฐบล็อก   

อาร์ทมิสิปลอดภยัอยู่ในอ้อมแขนแน่นหนาของบตัเลอร์ ผูคุ้ม้กนั

ยันตวัตดิกรอบประตแูขง็แรง แล้วรบัเดก็หนุม่ทีล่อยมาไว้ในอ้อมแขน 

ทั้งสองมีข้อได้เปรียบหลายอย่างเหนือนักฆ่าของสไปโร่ ฟันยังอยู่ดี 

กระดูกไม่หัก และฟองน�้ากรองเสียงก็ช่วยรักษาแก้วหูไม่ให้ทะลุ

บัตเลอร์มองส�ารวจรอบห้อง นักฆ่าทั้งหมดล้มลงไปกุมหู  

พวกนี้คงไม่ฟื้นตัวไปอีกหลายวัน พ่อบ้านชักปืนซิกซาวเออร์ออกจาก

ซองที่ไหล่

“อยู่ที่นี่นะครับ” เขาสั่ง “ผมจะไปตรวจดูห้องครัว”

อาร์ทิมิสนั่งกลับลงไปบนเก้าอี้พลางสูดหายใจสั่นๆ หลายครั้ง 

รอบตัวเต็มไปด้วยฝุ่นและเสียงคราง แต่บัตเลอร์ช่วยชีวิตทั้งสอง 

ไว้ได้อีกหน ความหวังยังมีอยู่ เป็นไปได้ด้วยซ�้าที่พวกเขาอาจไล่ทัน 

สไปโร่ก่อนหมอนั่นออกนอกประเทศ บัตเลอร์มีคนรู้จักที่แผนก 

รักษาความปลอดภัยของสนามบินฮีทโทรว์ ซิด คอมมอนส์ อดีต 

หน่วยคอมมานโดอังกฤษที่บัตเลอร์เคยร่วมงานตอนเป็นผู้คุ้มกันใน

HISTORIANS TELL US TH
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มอนเตการ์โล

ร่างใหญ่ร่างหนึ่งปรากฏตรงหน้าบดบังแสงอาทิตย์ บัตเลอร์

นั่นเอง กลับมาจากการส�ารวจสถานการณ์แล้ว อาร์ทิมิสสูดหายใจ

ลึก อารมณ์ปั่นป่วนผิดวิสัย

“บัตเลอร์” เขาเริ่มพูด “เราต้องคุยเรื่องเงินเดือนของนายกัน

อย่างจริงจังแล้ว...”

แต่นี่ไม่ใช่บัตเลอร์ อาร์โน บลันต์ต่างหาก เขามีบางอย่างอยู่

ในมือแต่ละข้าง บนฝ่ามือซ้ายมีกรวยจิ๋วท�าจากโฟมสีเหลืองคู่หนึ่ง 

“ที่อุดหู” เขาพ่นค�าพูดออกมาผ่านฟันหัก “ฉันสวมมันทุกครั้ง

ก่อนยิงปืน นับเป็นเรื่องดีใช่ไหมเล่า”

ในมือขวาคือปืนพกพร้อมที่เก็บเสียง

“แกก่อน” เขาพูด “แล้วก็ไอ้ลิงยักษ์นั่น”

อาร์โน บลันต์ง้างนกสับ เล็งครู่หนึ่ง แล้วยิง

AT THE CURVED W SHAPES  


