
บทน�ำ

คฤหำสน์ฟำวล์ ดับลิน ไอร์แลนด์

หากเดินทางขึ้นไปทางเหนือของเมืองแสนสวยแห่งดับลิน ไม่ถึง

ชั่วโมงก็จะเจอที่ดินของตระกูลฟาวล์ซึ่งเส้นแบ่งเขตแดนแทบไม่เคย

เปลี่ยนแปลงในช่วงห้าร้อยปีที่ผ่านมา

เรามองไม่เห็นตัวคฤหาสน์ฟาวล์จากถนนใหญ่ เพราะถูกบดบังไว้

ด้วยแผงต้นโอ๊กและก�าแพงหนิสงูทรงสีเ่หลีย่มด้านขนาน ประตรูัว้ท�าจาก

เหล็กเส้นติดกล้องไว้บนเสา หากคุณได้รับอนุญาตให้ผ่านทางเข้าท่ีซ่อน

กระแสไฟฟ้าไว้อย่างแนบเนยีนนี ้กจ็ะเจอถนนทางเข้าบ้านโรยกรวดขนาด

เม็ดถั่ว ทอดยาวคดโค้งน้อยๆ ผ่านสิ่งที่เคยเป็นสนามหญ้าเรียบหรู แต่

ตอนนี้ผู้ดูแลจงใจปล่อยให้กลายเป็นสวนป่า

ต้นไม้แน่นขนัดเมื่อใกล้ถึงตัวคฤหาสน์ ทั้งต้นโอ๊กและฮอร์ส-

เชสต์นัตสูงลิ่วปะปนกับต้นแอชและวิลโลว์ที่บอบบางกว่า ร่องรอยเพียง

อย่างเดียวที่บ่งบอกว่ามีคนดูแลคือถนนที่ปราศจากวัชพืชและตะเกียง

สว่างเรืองที่ลอยอยู่เหนือศีรษะราวกับไม่มีสายห้อยหรือสายไฟใดๆ

คฤหาสน์ฟาวล์เป็นสถานทีซ่ึง่เคยเกดิการผจญภยัใหญ่ๆ หลายครัง้
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16   อำร์ทิมิส  ฟำวล์  เล่ม 6  ทะลุห้วงเวลำพิศวง

ในรอบหลายร้อยปีทีผ่่านมา แต่การผจญภยัในช่วงไม่กีปี่ให้หลงันีห้นกัไป

ทางทีเ่กีย่วกบัเวทมนตร์ แม้คนส่วนใหญ่ในครอบครวัไม่รูเ้รือ่งกต็าม พวก

เขาไม่รู้เลยว่าล็อบบี้หลักถูกท�าลายย่อยยับเมื่อกองก�าลังแฟรี่ส่งโทรลล์

มาสู้กับอาร์ทิมิสผู้เป็นลูกชายคนโตและเจ้าแห่งอาชญากรรม ตอนนั้น 

อาร์ทมิิสอายสุบิสองปี แต่ตอนนีก้จิกรรมของคนตระกลูฟาวล์ในคฤหาสน์

แห่งนี้เป็นเรื่องถูกกฎหมายทั้งหมด ไม่มีกองก�าลังพิเศษของแฟร่ีบุกเข้า

มา ไม่มเีจ้าหน้าทีต่�ารวจเอลฟ์โดนจบัเป็นตวัประกนัอยู่ในห้องใต้ดนิ ไม่มี

ว่ีแววของเซน็ทอร์ทีก่�าลงัปรบัอปุกรณ์ดกัฟังหรือสแกนความร้อน อาร์ทมิสิ 

สงบศึกกับประชาชนชาวแฟรี่แล้ว อีกทั้งสานมิตรภาพอันแนบแน่นกับ 

แฟรี่หลายตนด้วย

แม้กิจกรรมผิดกฎหมายได้ให้อะไรหลายอย่าง อาร์ทิมิสก็สูญเสีย

อะไรไปหลายอย่างเพราะมันเช่นกัน คนที่เขารักต้องโศกเศร้า บาดเจ็บ 

และถึงขั้นโดนจับตัวไปเพราะแผนการของเขา ในช่วงสามปีท่ีผ่านมา  

พ่อแม่คิดว่าเขาตายไปแล้ว ทั้งที่ตอนนั้นเขาก�าลังต่อสู้กับดีม่อนอยู่ใน 

ลมิโบ พอกลบัมากต็ะลงึอึง้ไปเมือ่พบว่าชวีติบนโลกด�าเนนิต่อไปโดยไม่มี

เขา แถมตอนนี้เขายังเป็นพี่ชายคนโตของน้องชายฝาแฝดอายุสองปี ชื่อ 

เบ๊กเก็ตต์ กับ ไมลส์ อีกต่างหาก

DENCE OF OPAL KOBOI, A SERIES



 OF LETTERS BETWEN OPAL KOB

บทที่ 1

กำแฟด�ำกับน�้ำเชื่อม

อาร์ทิมิสนั่งอยู ่บนเก้าอี้เท้าแขนหนังสีแดงเลือดวัว  

หันหน้าเข้าหาเบ๊กเก็ตต์กับไมลส์ แม่ป่วยเป็นไข้หวัด 

เล็กน้อยจึงนอนซมอยู่บนเตียง พ่ออยู่กับแพทย์ในห้อง

แม่ ดังนั้นอาร์ทิมิสจึงเข้ามาช่วยสร้างความบันเทิงให้ 

น้องชายตัวน้อย จะมอีะไรสนกุสนานส�าหรบัเจ้าตวัเลก็มากไปกว่าบทเรยีน

เล็กๆ น้อยๆ 

เขาตัดสินใจแต่งตัวเรียบง่ายในชุดเสื้อเชิ้ตผ้าไหมสีฟ้าสว่าง 

กางเกงผ้าขนสัตว์สีเทาอ่อน และรองเท้าหนังส้นเตี้ยยี่ห้อกุชชี่ ผมสีด�า 

เสยเปิดหน้าผาก ปั้นสีหน้าให้ดูร่าเริงแบบที่เคยได้ยินว่าเด็กๆ ชอบ

“อาร์ทิมิสอยากเข้าห้องน�้าเหรอ” เบ๊กเก็ตต์สงสัย เขานั่งขัดสมาธิ

อยูบ่นพรมตนิูเซยี สวมแค่เสือ้แขนกดุเป้ือนเศษหญ้าทีเ่จ้าตวัดงึลงมากอง

อยู่เหนือเข่า

“เปล่า เบ๊กเก็ตต์” อาร์ทิมิสพูดด้วยน�้าเสียงร่าเริง “ฉันก�าลัง

พยายามท�าหน้าร่าเริง ว่าแต่นายควรใส่ผ้าอ้อมไม่ใช่หรือไง”

“ผ้าอ้อม” ไมลส์พ่นลมหายใจเสยีงดงั เขาฝึกนัง่ชกัโครกเองตัง้แต่

E
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อายสุบิสีเ่ดอืน โดยใช้สารานกุรมวางซ้อนกนัเป็นบนัไดปีนขึน้ไปบนฝารอง

ชักโครก

“ไม่เอาผ้าอ้อม” เบ๊กเก็ตต์ท�าปากยื่น พลางตบแมลงวันเป็นๆ ที่

ติดอยู่บนเกลียวผมสีทองเหนียวหนึบ “เบ๊กเก็ตต์เกลียดผ้าอ้อม” 

อาร์ทมิิสคดิว่าคนเลีย้งไม่น่าจะลมืใส่ผ้าอ้อมให้เบ๊กเกต็ต์ เขาสงสยั

ว่าตอนนี้มันไปอยู่ที่ไหนกันแน่

“ก็ได้ เบ๊กเก็ตต์” อาร์ทิมิสพูดต่อ “เราเก็บเรื่องผ้าอ้อมขึ้นหิ้งไป

ก่อน แล้วเข้าบทเรียนวันนี้กันเลย”

“ช็อกโกแลตอยู่บนหิ้ง” เบ๊กเก็ตต์พูดพลางยกมือเหยียดนิ้วขึ้นไป

ท�าท่าคว้าช็อกโกแลตในจินตนาการ

“ใช่ๆ ดี บางครั้งก็มีช็อกโกแลตอยู่บนหิ้ง”

“กาแฟด�าด้วย” เบ๊กเก็ตต์พูดเสริม เขาชอบกินอาหารรสชาติผสม

ผสานกันแบบแปลกๆ รวมถึงกาแฟผงกับน�้าเชื่อม ถ้าเป็นไปได้ก็จะผสม

อยู่ในถ้วยเดยีวกนัด้วย คร้ังหนึง่เบ๊กเกต็ต์หาทางตกักนิได้หลายช้อนก่อน

โดนแย่งจากมือ เด็กน้อยนอนไม่หลับไปยี่สิบแปดชั่วโมง

“เราจะเรียนค�าศัพท์ใหม่ๆ ได้หรือยังล่ะอาร์ทิมิส” ไมลส์ถาม เขา

อยากกลับไปหาขวดเชื้อราในห้องนอนเต็มทน “ฉันก�าลังทดรอง อยู่กับ

ศาสตราจารย์ไพรเมตนะ”

ศาสตราจารย์ไพรเมตคือตุ๊กตาลิงและบางครั้งก็เป็นผู้ช่วยของ

ไมลส์ด้วย ส่วนใหญ่ตุ๊กตาตัวนี้ถูกยัดอยู่ในกระบอกแก้วบอโรซิลิเกตบน

โต๊ะส�าหรับทดรอง อาร์ทิมิสตั้งโปรแกรมใหม่ให้กล่องเสียงของตุ๊กตา 

ตวันี ้เมือ่ได้ยนิเสยีงไมลส์กจ็ะตอบด้วยประโยคทีต่ัง้ค่าไว้สบิสองประโยค 

รวมถงึ มนัมชีวีติ! มนัมชีวีติ! และ ประวตัศิาสตร์จะต้องจดจ�าวนันีน้ะครบั 

ศาสตราจารย์ไมลส์
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“เดีย๋วนายกไ็ด้กลบัไปห้องทดลอง แล้วละ” อาร์ทมิสิพดูอย่างพอใจ 

ไมลส์เป็นคนประเภทเดียวกับเขา เป็นนักวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เกิด  

“เอาละเดก็ๆ ฉนัคดิว่าวนันีเ้ราน่าจะเรียนรู้ค�าศพัท์เกีย่วกบัร้านอาหารกนั

สักหน่อย”

“หอยทากดูเหมือนหนอน” เบ๊กเก็ตต์พูด เขาสนใจอะไรได้ไม่ค่อย

นานนัก

อาร์ทิมิสเกือบผงะเพราะค�าพูดนี้ หนอน ไม่ได้อยู่ในเมนูอย่าง

แน่นอน แต่หอยทากอาจอยู่ “ลืมหนอนไปได้เลย”

“ลืมหนอนเหรอ!” เบ๊กเก็ตต์พูดอย่างตกใจ

“แค่แป๊บเดียว” อาร์ทิมิสปลอบ “ทันทีที่เราเล่นเกมค�าศัพท์เสร็จ 

นายกลบัไปคิดอะไรกไ็ด้ตามใจชอบ ถ้านายเก่งมากๆ ฉนัอาจพานายไปด ู

ม้า”

การขี่ม้าเป็นการออกก�าลังกายรูปแบบเดียวที่อาร์ทิมิสชื่นชอบ 

หลักๆ อาจเป็นเพราะม้าคือฝ่ายออกแรงเป็นส่วนใหญ่

เบ๊กเก็ตต์ชี้ตัวเอง “เบ๊กเก็ตต์ซะอย่าง” เขาพูดอย่างภูมิใจ ลืม

หนอนไปเลย

ไมลส์ถอนใจ “งี่เง่า”

อาร์ทมิิสเริม่นกึเสยีใจทีค่ดิจะสอนบทเรียนนี ้แต่เมือ่เริม่แล้วกต้็อง

กัดฟันเดินหน้าต่อไป

“ไมลส์ อย่าเรียกพี่ชายแบบนั้น”

“ไม่เป็นไรหรอกอาร์ทิมิส เขาชอบน่ะ นายเป็นคนง่ีเง่าใช่ไหม 

เบ๊กเก็ตต์”

“เบ๊กเก็ตต์งี่เง่า” เด็กชายตัวน้อยตอบรับอย่างร่าเริง

อาร์ทิมิสถูมือไปมา “เอาละ น้องๆ ไปกันต่อเลยนะ ลองสมมติว่า
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ITENTIARY, AND WING COMMANDER

ก�าลังนั่งอยู่ที่โต๊ะในคาเฟ่แถวมงมาทร์”

“ในปารีส” ไมลส์พูด พลางขยับผ้าผูกคอที่ขอยืมมาจากพ่ออย่าง 

อวดๆ

“ใช่ ปารีส แล้วถึงพวกนายพยายามแค่ไหนก็เรียกพนักงานเสิร์ฟ

ไม่ได้สักที พวกนายจะท�ายังไง”

เดก็น้อยจ้องเขาด้วยสายตาว่างเปล่า อาร์ทมิสิเริม่สงสยัว่าบทเรยีน

นี้ยากเกินไปหรือไม่ เขาโล่งอกแม้แปลกใจอยู่บ้างเมื่อเห็นประกายความ

เข้าใจในดวงตาของเบ๊กเก็ตต์

“อืม...บอกบัตเลอร์ให้กระโดดขย่ม ขย่ม ขย่มบนหัวหมอนั่น 

ใช่ไหม”

ไมลส์ประทับใจ “เห็นด้วยกับคนงี่เง่า”

“ไม่ใช่!” อาร์ทิมิสบอก “ก็แค่ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้ว แล้วพูดชัดๆ ว่า 

‘อีซิ การ์กซง’ ”

“อิชชี่อะไรนะ”

“หือ ไม่ใช่ เบ๊กเก็ตต์ ไม่ใช่อิชชี ่” อาร์ทิมิสถอนใจ เรื่องนี้เป็นไป

ไม่ได้ เป็นไปไม่ได้เลย เขายังไม่ทันได้ใช้บัตรค�าหรือเคร่ืองยิงล�าแสง

เลเซอร์ดัดแปลงใหม่ซึ่งเอาไว้ชี้ค�าที่ต้องการ หรือใช้เจาะทะลุแผ่นเหล็ก

หลายชั้นก็ได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า

“มาลองพูดพร้อมกันนะ ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วบอกว่า ‘อีซิ  

การ์กซง’ ไหนพูดพร้อมกันซิ...”

เด็กน้อยทั้งสองท�าตามที่บอก กระตือรือร้นอยากเอาใจพี่ชาย 

สติเฟื่อง

“อีซิ การ์กซง” ทั้งสองประสานเสียงกันพลางยกนิ้วป้อมๆ ขึ้น  

จากนั้นไมลส์ก็กระซิบบอกฝาแฝดด้วยมุมปากว่า “อาร์ทิมิสงี่เง่า”
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อาร์ทิมิสยกมือขึ้นฟ้า “ฉันยอมแพ้แล้ว พวกนายชนะ ไม่ต้องเรียน

อะไรอีกต่อไป ท�าไมเราไม่วาดรูปกันสักหน่อยล่ะ”

“เยี่ยม” ไมลส์ว่า “ฉันจะวาดขวดเชื้อรา”

เบ๊กเก็ตต์ระแวง “ฉันไม่ต้องเรียนอะไรใช่ไหม”

“ไม่ต้อง” อาร์ทมิสิพดูพลางขยีผ้มน้องชายอย่างเอน็ด ูแล้วกส็�านกึ

เสียใจทันที “นายจะไม่ต้องเรียนอะไรเลย”

“ดี เบ๊กเก็ตต์พอใจแล้ว ดูสิ” เด็กชายชี้ตัวเองอีกครั้ง โดยเน้นไป

ที่รอยยิ้มกว้างบนใบหน้า

สามพี่น้องนอนเหยียดยาวบนพื้น สีโปสเตอร์เปื ้อนขึ้นมาถึง

ข้อศอกตอนพ่อเข้ามาในห้อง พ่อดูเหนื่อยจากการพยาบาลคนป่วย แต่ก็

ยังดูแกร่ง แข็งแรง เคลื่อนไหวเหมือนนักกีฬาตลอดชีพแม้สวมขาเทียม

แบบไบโอไฮบริด ขานี้ท�าจากกระดูกต่อ ข้อต่อไทเทเนียม และเซ็นเซอร์

แบบฝังเพือ่ให้สมองของอาร์ทมิสิซเีนยีร์ส่งสญัญาณบงัคบัการเคลือ่นไหว

ได้ บางครัง้เมือ่ถงึตอนเยน็เขากอ็าจใช้ห่อเจลแบบอุน่ไมโครเวฟมาคลาย

ความปวดเมื่อยบ้าง แต่รวมๆ ก็เหมือนขาใหม่นี้เป็นขาของเขาเอง

อาร์ทิมิสลุกขึ้นมาอยู่ในท่าคุกเข่า ตัวเปื้อนสีหยดแหมะ

“ผมเลิกสอนศัพท์ฝรั่งเศสแล้วเล่นกับฝาแฝดแทนครับ” เขาย้ิม

พลางเช็ดมือ “อันที่จริงมันท�าให้รู้สึกอิสระดี เราวาดรูปด้วยนิ้วมือ ผม

พยายามแอบสอนบทเรียนเกี่ยวกับบาศกนิยม แต่โดนสาดสีใส่เสียได้”

อาร์ทิมิสสังเกตเห็นตอนนั้นเองว่าพ่อไม่ได้แค่เหนื่อย พ่อดูกังวล

เขาผละจากฝาแฝดแล้วเดนิไปกบัอาร์ทมิสิซเีนยีร์จนถงึชัน้หนงัสอื

ที่สูงจากพื้นจดเพดาน

“เป็นอะไรไปครับ โรคไข้หวดัใหญ่ทีแ่ม่เป็นอาการหนกัขึน้หรอืครบั”
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OBOI. MY DEAR WING COMMANDER

พ่อของอาร์ทิมิสเอามือข้างหนึ่งแตะบันไดท่ีเลื่อนได้เพื่อผ่อน 

น�้าหนักจากขาเทียม สีหน้าแปลกตาแบบที่อาร์ทิมิสจ�าไม่ได้ว่าเคยเห็น 

มาก่อน

เขารู้ว่าพ่อไม่ได้แค่กังวล อาร์ทิมิส ฟาวล์ซีเนียร์ก�าลังหวาดกลัว

“พ่อครับ”

อาร์ทมิิสซเีนยีร์จับขัน้บนัไดแรงมากจนไม้ลัน่ เขาอ้าปากจะพดู แต่

แล้วก็ดูเหมือนเปลี่ยนใจ

ตอนน้ีอาร์ทมิสิเร่ิมกงัวลบ้างแล้ว “พ่อครับ พ่อต้องบอกผมนะครบั”

“แน่นอน” พ่อพดูพร้อมกบัสะดุง้ ราวกบัเพิง่นกึได้ว่าเขาอยูต่รงนัน้ 

“พ่อต้องบอกลูก...”

จากนั้นน�้าตาก็ร่วง หยดลงบนเสื้อเชิ้ตท�าให้มันเป็นสีฟ้าเข้มขึ้น

“พ่อจ�าครั้งแรกที่เห็นแม่ของลูกได้” พ่อพูด “พ่ออยู่ในลอนดอน 

เป็นงานเลี้ยงส่วนตัวที่ร้านไอวี่ ห้องเต็มไปด้วยคนที่มีข่าวอื้อฉาว พ่อเอง

ก็เป็นหนึ่งในคนอื้อฉาวที่สุดในนั้น แม่เปลี่ยนพ่อนะอาร์ตี้ ท�าให้หัวใจพ่อ

แตกสลายแล้วต่อมนักลบัคนืมาอกีครัง้ แองเจลนีช่วยชวีติพ่อไว้ ตอนนี.้..”

อาร์ทิมิสรู้สึกอ่อนล้าด้วยความหวั่นวิตก เลือดเต้นตุบๆ อยู่ในหู

เหมือนคลื่นแอตแลนติก

“แม่ก�าลังจะตายใช่ไหมครับพ่อ นั่นคือสิ่งที่พ่อพยายามบอกผม 

ใช่ไหม”

ความคิดนี้ฟังดูน่าขัน เป็นไปไม่ได้เลย

พ่อกะพริบตาราวกับเพิ่งตื่นจากฝัน

“ผู้ชายตระกูลฟาวล์จะไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นใช่ไหมลูกพ่อ ตอนนี้

ได้เวลาที่ลูกจะต้องใช้ความสามารถอันโด่งดังของลูกแล้ว” ดวงตาของ 

อาร์ทิมิสซีเนียร์เปล่งประกายด้วยความหวังแบบจนตรอก “ท�าทุกอย่างที่
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, WHILE I REALIZE THAT MY FIR

ท�าได้เลยนะลูกพ่อ แม้ต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม”

อาร์ทิมิสรู้สึกว่าความตื่นตระหนกก่อตัวขึ้นภายใน

ท�าทุกอย่างที่ท�าได้งั้นหรือ

ใจเย็นๆ เขาบอกตัวเอง นายมีพลังที่จะแก้ไขเรื่องนี้ได้

อาร์ทมิิสยงัไม่รู้ข้อมลูทัง้หมด แต่ถงึอย่างนัน้เขากม็เีหตผุลให้มัน่ใจ

ได้ว่าอะไรก็ตามที่ผิดปกติในตัวแม่เป็นสิ่งที่เยียวยาได้ด้วยเวทมนตร์แฟรี่ 

อีกทั้งเขายังเป็นมนุษย์ผู้เดียวบนโลกที่มีเวทมนตร์ในตัวด้วย

“พ่อครับ” เขาพูดเบาๆ “หมอไปหรือยังครับ”

ครูห่นึง่ทีค่�าถามนัน้ดเูหมอืนท�าให้อาร์ทมิสิซเีนยีร์งนุงง จากนัน้เขา

ก็คิดได้

“ไปหรอืยงัรึ ยงัเลย เขายงัอยู่ในห้องนัง่เล่น พ่อคดิว่าลกูอาจอยาก

คุยกับเขา เผื่อมีค�าถามที่พ่อลืมถาม...”

อาร์ทมิสิประหลาดใจเพยีงเลก็น้อยเมือ่เจอดอกเตอร์ฮนัส์ ชลัเกอ 

ผู้เชี่ยวชาญโรคหายากระดับแนวหน้าของยุโรปอยู่ในห้องนั่งเล่น แทนท่ี

จะเป็นแพทย์ประจ�าครอบครัวคนเดิม ไม่แปลกท่ีพ่อของเขาจะเชิญ 

ชลัเกอมาเมื่ออาการของแองเจลีนเริม่ทรดุหนกั ชลัเกอรออยู่ใต้ลวดลาย

ประดบัรปูตราประจ�าตระกลูฟาวล์ กระเป๋าเดนิทางท�าจากหนงัแขง็ตัง้อยู่

ข้างเท้าเหมอืนแมลงยกัษ์ เขาก�าลงัคาดเขม็ขดัรดัเสือ้กนัฝนสเีทาและพดู

กับผู้ช่วยด้วยโทนเสียงสูง

ทกุอย่างเกีย่วกบัแพทย์ผูน้ีด้แูหลมไปหมด ตัง้แต่ไรผมท�ามมุแหลม

ลงมากลางหน้าผาก ไปจนถงึโหนกแก้มและจมกูแหลมเฟ้ียว เลนส์กระจก

วงรคีูข่ยายดวงตาสฟ้ีา ปากทีเ่ฉยีงลงจากซ้ายไปขวาแทบไม่ขยบัขณะพดู

“อาการทุกอย่าง” เขาพูดติดส�าเนียงเยอรมันเล็กน้อย “บนฐาน
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ST PROBATION HEARING IS NO

ข้อมูลทั้งหมด เข้าใจไหม”

ผู้ช่วยของเขาเป็นสตรีสาวร่างเล็กสวมชุดสูทสีเทาตัดเย็บหรู เธอ

พยักหน้าหลายครั้งพลางกดค�าสั่งบนหน้าจอสมาร์ตโฟนไปด้วย

“มหาวิทยาลัยด้วยใช่ไหมคะ” เธอถาม

“ทั้งหมด” ชัลเกอพูดพร้อมพยักหน้าอย่างฉุนเฉียว “ฉันพูดไม่

ชดัเจนหรอืไง ฟังส�าเนยีงฉนัไม่ออกรึ เป็นเพราะฉนัมาจากเยอรมนีใช่ไหม”

“ขอโทษค่ะคณุหมอ” ผูช่้วยพดูอย่างรู้สกึผดิ “ฉนัจะค้นทัง้หมดค่ะ”

อาร์ทิมิสเดินเข้าไปหาดอกเตอร์ชัลเกอพลางยื่นมือออกไป แต่ 

นายแพทย์ไม่ยื่นมือออกมาจับ

“ระวงัจะตดิเชือ้นะ คณุชายฟาวล์” เขาพดูโดยไม่มนี�า้เสยีงขอโทษ

หรือเห็นใจใดๆ “เรายังไม่แน่ใจว่าอาการของแม่เธอติดต่อกันได้หรือไม่”

อาร์ทิมิสงอนิ้วเข้าหาฝ่ามือแล้วไพล่หลังไว้ แพทย์ผู้นี้พูดถูกจริงๆ

“เราไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับ ดอกเตอร์ คุณจะช่วยกรุณา

อธิบายอาการของแม่ให้ผมฟังได้ไหมครับ”

นายแพทย์ท�าเสยีงฮดึฮดัอย่างร�าคาญ “กไ็ด้ พ่อหนุม่ แต่ฉนัไม่คุน้

กับการรับมือเด็กๆ นะ ดังนั้นจะไม่มีการพูดจาถนอมน�้าใจ”

อาร์ทิมิสกลืนน�้าลาย คอแห้งผากขึ้นมาทันที

พูดจาถนอมน�้าใจ

“อาการของแม่เธออาจเรียกได้ว่าไม่เหมือนใคร” ชัลเกอพูดพลาง

สะบดัน้ิวไล่ผูช่้วยไปท�างาน “เท่าทีฉ่นับอกได้คอื ดเูหมอืนอวยัวะไม่ท�างาน”

“อวัยวะไหนครับ”

“ทั้งหมด เลย” ชัลเกอพูด “ฉันต้องน�าเครื่องมือมาที่นี่จากห้อง

ทดลองที่ทรินิตี้คอลเลจ ดูเหมือนเราไม่สามารถเคลื่อนย้ายแม่เธอได้  

ผู้ช่วยของฉัน อิโมเจน หรือ มิสบุ๊ค จะคอยเฝ้าคนไข้จนกว่าฉันจะกลับมา 
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T DUE FOR FOUR HUNDRED YEAR

มิสบุ๊คไม่ใช่แค่นักประชาสัมพันธ์ แต่ยังเป็นนางพยาบาลท่ีเก่งมากด้วย 

นับเป็นส่วนผสมที่มีประโยชน์นะ เธอว่าไหม”

อาร์ทิมิสเห็นจากหางตาว่ามิสบุ๊ครีบเดินอ้อมหัวมุมไปขณะพูด

ตะกุกตะกักใส่สมาร์ตโฟนไปด้วย เขาหวังว่านักประชาสัมพันธ์และนาง

พยาบาลผู้นี้คงแสดงออกอย่างมั่นใจมากขึ้นตอนดูแลแม่

“กค็งอย่างนัน้ครบั คณุหมายถงึอวยัวะทัง้หมดของแม่เลยหรอืครบั 

ทั้งหมด เลยหรือ”

ชัลเกอไม่สนใจจะพูดซ�้า “มันท�าให้ฉันนึกถึงลูปัส แต่รุนแรงกว่า 

บวกกับโรคไลม์ทั้งสามระยะ ฉันเคยเจอชนเผ่าหนึ่งในป่าอะเมซอนท่ีมี

อาการคล้ายกันแต่ไม่ร้ายแรงเท่า หากอาการทรุดหนักลงรวดเร็วเช่นนี้ 

แม่เธอคงมีชีวิตอยู่รอดได้แค่ไม่กี่วัน บอกตามตรง ฉันไม่คิดว่าจะมีเวลา

ท�าการทดลองได้เสร็จสิ้นด้วยซ�้า เราต้องการการเยียวยาแบบปาฏิหาริย์ 

แต่ประสบการณ์ตรงของฉันบอกว่า การเยียวยาแบบนั้นไม่มีอยู่จริง”

“บางทีอาจมีก็ได้” อาร์ทิมิสพูดอย่างใจลอย

ชลัเกอหยบิกระเป๋า “จงเชือ่มัน่ในวทิยาศาสตร์เถอะ พ่อหนุม่” นาย

แพทย์แนะน�า “วิทยาศาสตร์จะช่วยแม่ของเธอได้ดีกว่าพลังลึกลับใดๆ”

อาร์ทิมิสเปิดประตูให้ชัลเกอ มองเขาเดินสิบสองก้าวไปจนถึงรถ

เมอร์เซเดส-เบนซ์รุ่นโบราณ รถคนันีเ้ป็นสเีทาเหมอืนเมฆฝนเหนอืศรีษะ

ไม่มีเวลาส�าหรับวิทยาศาสตร์แล้ว วัยรุ่นชาวไอริชคิด เวทมนตร์

เป็นทางเลือกเดียวของฉัน

เมื่ออาร์ทิมิสกลับมาที่ห้องท�างาน พ่อก็นั่งอยู ่บนพรมโดยมี 

เบ๊กเก็ตต์ปีนป่ายไปตามล�าตัวเหมือนลิง

“ผมขอพบแม่ได้ไหมครับ” อาร์ทิมิสถามพ่อ
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S, I FEL THAT IT WOULD BE IN

“ได้สิ” อาร์ทิมิสซีเนียร์พูด “ไปเลย ดูซิว่าลูกพอจะรู้อะไรบ้าง 

ศึกษาอาการของแม่เพื่อการค้นคว้าของลูกไงล่ะ”

การค้นคว้าของฉันร ึอาร์ทิมิสคิด สถานการณ์ไม่ดีแน่ๆ

บัตเลอร์ ผู้คุ้มกันร่างใหญ่ของอาร์ทิมิส รอเขาอยู่ตีนบันไดในชุด

เกราะเคนโดแบบเต็มตัว เกราะหน้าของอุปกรณ์สวมศีรษะเปิดอยู่ เผย

ให้เห็นใบหน้าที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานาน

“ผมอยู่ในโรงฝึก ก�าลังซ้อมกับภาพสามมิติอยู่” เขาอธิบาย “พ่อ

ของคุณเรียกผม บอกว่าต้องการให้ผมมาที่นี่ทันที เกิดอะไรขึ้นครับ”

“แม่น่ะสิ” อาร์ทิมิสพูดขณะเดินผ่านเขา “ป่วยหนักมาก ฉันจะไป

ดูว่าท�าอะไรได้บ้าง”

บัตเลอร์รีบเดินตามให้ทัน เกราะอกกระทบกันเสียงดัง “ระวัง 

นะครับอาร์ทิมิส เวทมนตร์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ คุณควบคุมมันไม่ได้ คุณ

คงไม่อยากให้อาการของมิสซิสฟาวล์ทรุดหนักลงโดยไม่ตั้งใจ”

อาร์ทิมิสมาถึงขั้นบนสุดของบันไดใหญ่ ยื่นมือไปยังลูกบิดคริสตัล

ของประตูห้องนอนอย่างลังเล ราวกับมันมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

“ฉันเกรงว่าอาการของแม่คงไม่มีทางหนักไปกว่านี้แล้วละ...”

อาร์ทมิสิเข้าไปข้างในตามล�าพงั ทิง้ให้ผูคุ้ม้กนัถอดเครือ่งป้องกนั

ศีรษะและเกราะอกเคลือบเงาออก ใต้ชุดเกราะเขาสวมชุดวอร์มแทน

กางเกงขากว้างตามธรรมเนียม เหงื่อผุดพราวตามอกและแผ่นหลัง แต่

บัตเลอร์ไม่สนใจความปรารถนาของตัวเองที่อยากไปอาบน�้าฝักบัว เขา

ยืนเฝ้าระวังหน้าประตู รู้ดีว่าไม่ควรพยายามแอบฟังมากเกินไป แต่ก็นึก

อยากได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นในนั้น

E
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 THE PEOPLE’S BEST INTERESTS TO

บตัเลอร์เป็นมนษุย์อกีเพยีงคนเดยีวทีรู่ค้วามจรงิเกีย่วกบัการผจญ-

ภัยในโลกเวทมนตร์ของอาร์ทิมิส เขาอยู่ข้างกายนายน้อยในการผจญภัย

หลายครัง้ ต้องต่อสูก้บัแฟรีแ่ละมนษุย์ตามทวปีต่างๆ แต่อาร์ทมิสิเดนิทาง

ไปลิมโบโดยไม่มีเขา แถมยังกลับมาในสภาพที่เปลี่ยนไป ตอนนี้บางส่วน

ในตัวนายน้อยเป็นเวทมนตร์ไปแล้ว ไม่ใช่แค่ตาซ้ายสีน�้าตาลอ่อนของ 

ผู้กองฮอลลี่ ชอร์ตที่สลับกับตาของอาร์ทิมิสระหว่างเดินทางในอุโมงค์ 

กาลเวลาเท่านั้น อาร์ทิมิสยังขโมยเส้นใยเวทมนตร์สองสามเส้นจากแฟรี่

ที่อะตอมมาผสมกับเขาในอุโมงค์กาลเวลาระหว่างเดินทางจากโลกไป 

ลมิโบและกลบัมาด้วย เมือ่ถงึบ้าน อาร์ทมิสิกใ็ช้เวทมนตร์สะกดจติ พ่อแม่

ไม่ให้คิดเรื่องที่เขาหายไปในช่วงสองสามปีก่อน แผนการนี้ไม่รอบคอบ

รดักมุนกั เพราะการหายตวัไปของอาร์ทมิสิกลายเป็นข่าวไปทัว่โลก มคีน

มาถามเรื่องนี้ทุกงานที่ครอบครัวฟาวล์ไปร่วม แต่คงต้องปล่อยให้เป็น 

แบบนี้ไปก่อน จนกว่าอาร์ทิมิสจะขอยืมอุปกรณ์ลบความทรงจ�าของเลป

หรือสร้างขึ้นเองได้ เขาแนะ พ่อแม่ว่า หากมีใครถามเรื่องนี้ก็ตอบไปว่า

เป็นเรื่องภายในครอบครัว และขอให้คนอื่นอย่ามาก้าวก่าย

อาร์ทิมิสเป็นมนุษย์เวทมนตร ์บัตเลอร์คิด หนึ่งเดียวในโลก

ตอนนี้บัตเลอร์รู้ว่าอาร์ทิมิสจะใช้เวทมนตร์เยียวยาแม่ นับเป็น 

เกมอันตราย เวทมนตร์ไม่ใช่ส่วนประกอบตามธรรมชาติในร่างกายเขา 

อาร์ทิมิสอาจก�าจัดโรคหนึ่งแล้วแทนที่ด้วยโรคอื่นก็เป็นได้

อาร์ทมิสิเข้าไปในห้องนอนของพ่อแม่ช้าๆ ฝาแฝดบกุเข้ามาในนี้

ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน กระโดดโถมตัวลงไปบนเตียงสี่เสา

เพือ่กอดปล�า้กบัพ่อแม่ผูพ้ยายามห้ามปราม แต่อาร์ทมิสิไม่เคยท�าแบบนัน้ 

วัยเด็กของเขาเป็นช่วงเวลาของระเบียบวินัย
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 RELEASE ME BEFORE THEN. AFTER A

เคาะประตูก่อนเข้ามาทุกครั้งนะอาร์ทิมิส พ่อเคยสั่งไว้ มันแสดง

ถึงความเคารพให้เกียรติ

แต่พ่อเปลี่ยนไปแล้ว ประสบการณ์เฉียดตายเมื่อเจ็ดปีก่อนท�าให้

เขาเหน็ว่าอะไรส�าคญัอย่างแท้จริง ตอนนีพ่้อพร้อมจะกอดและเกลอืกกลิง้

ไปบนผ้าคลุมเตียงกับลูกชายสุดที่รัก

มันสายเกินไปแล้วส�าหรับฉัน อาร์ทิมิสคิด ฉันแก่เกินกว่าจะ 

กอดปล�้ากับพ่อ

แต่แม่แตกต่าง แม่ไม่เคยเย็นชา ยกเว้นช่วงป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

ตอนพ่อหายตวัไป แต่เวทมนตร์แฟรี่และการกลับมาของสามีอนัเป็นที่รัก

ช่วยเธอจนกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้ง จนกระทั่งถึงตอนนี้

อาร์ทิมิสเดินตัดห้องไปช้าๆ หวาดกลัวสิ่งที่รออยู่ตรงหน้า เขาเดิน

อย่างระมัดระวังไปบนพรม ไม่เหยียบลวดลายเถาวัลย์บนนั้น

ถ้าเหยียบเถาวัลย์ นับพลันถึงเก้า

นี่คือนิสัยที่ติดตัวเขามาตั้งแต่ยังเล็ก เป็นความเชื่อโบราณท่ีพ่อ 

เคยกระซิบบอก อาร์ทิมิสไม่เคยลืม เขานับหนึ่งถึงเก้าทุกครั้งเพื่อขับไล ่

โชคร้ายหากนิ้วเท้าเฉียดโดนลายเถาวัลย์

เตียงสี่เสาตั้งอยู่ด้านในสุดของห้อง มีผ้าม่านห้อย ตัวเตียงอาบ

ด้วยแสงอาทติย์ ลมอ่อนพดัเข้ามาในห้อง ท�าให้ผ้าไหมพลิว้เหมอืนใบเรอื

โจรสลัด

มือข้างหนึ่งของแม่ห้อยลงมาข้างเตียง ทั้งซีดและผอม

อาร์ทมิสิหวาดกลวั เมือ่วานแม่ยงัสบายดอียูเ่ลย คดัจมกูนดิหน่อย 

แต่ยังคงอบอุ่นและหัวเราะร่วนเหมือนเดิม

“แม่” เขาโพล่งออกไปเมื่อเห็นหน้าแม่ ความรู้สึกเหมือนโดนต่อย

จนค�านั้นพุ่งออกจากคอ



โอเว่น โคลเฟอร์   29

LL, THE HUMANS ARE BECOMING MORE

เป็นไปไม่ได้ ภายในเวลาแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมง แม่ของเขาอาการทรุด

หนักจนแทบไม่ต่างจากโครงกระดูก โหนกแก้มแหลมเหมือนหินเหล็กไฟ 

ดวงตาจมลงไปในเบ้าสีคล�้า

ไม่ต้องห่วง อาร์ทมิสิบอกตวัเอง แม่จะหายในอกีไม่กีว่นิาทอีนัแสน

สั้น จากนั้นฉันค่อยสืบหาว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ 

เส้นผมทีเ่คยสวยของแองเจลนี ฟาวล์ทัง้ชีฟ้แูละเปราะบางขาดง่าย 

พาดอยูบ่นหมอนเหมอืนใยแมงมมุ มกีลิน่ประหลาดระเหยออกจากรขูมุขน

ดอกลิลลี่ อาร์ทิมิสคิด หอมหวานแต่เจือด้วยความเจ็บไข้ 

ทันใดนั้นดวงตาของแองเจลีนก็เบิกโพลง กลมโตด้วยความ 

ตื่นตระหนก หลังแอ่นขณะสูดหายใจผ่านหลอดลมที่ตีบตัน มืองอตะกุย

อากาศ จากนัน้กฟ็บุลงไปอย่างรวดเร็ว อาร์ทมิสิตกใจคดิว่าแม่จากไปแล้ว

อยู่ครู่หนึ่ง

แต่แล้วเปลือกตาของแม่ก็กระพือ แล้วจึงยื่นมือข้างหนึ่งมาหาเขา

“อาร์ตี้” เธอพูดเสียงไม่ดังไปกว่ากระซิบ “แม่ฝันประหลาดที่สุด” 

ประโยคสั้นแต่ใช้เวลานานมากกว่าจะพูดจบ มีเสียงหายใจแรงคั่นทุกค�า

อาร์ทิมิสจับมือแม่ไว้ มันช่างผอมบางเหลือเกิน เหมือนหนังหุ้ม

กระดูก

“หรือบางทีแม่อาจตื่นอยู่ แล้วอีกชีวิตเป็นความฝัน”

อาร์ทิมิสเจ็บปวดเมื่อได้ยินแม่พูดแบบนี้ มันท�าให้เขานึกถึงตอนที่

แม่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

“แม่ตืน่อยูค่รับ ผมอยูท่ีน่ีแ่ล้ว แม่มีไข้นดิหน่อยและขาดน�า้ แค่นัน้

เอง ไม่มีอะไรต้องกังวลนะครับ”

“แม่จะตื่นอยู่ได้ยังไง อาร์ตี้” แองเจลีนพูด แววตาสงบในวงสีคล�้า 

“ในเมือ่แม่รูส้กึว่าตวัเองก�าลงัจะตาย แม่จะตืน่อยูไ่ด้ยงัไงเมือ่รูส้กึแบบนัน้”
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 SOPHISTICATED DAILY, AND

หน้ากากสงบนิ่งของอาร์ทิมิสหลุดกระเด็นเพราะค�าพูดนี้

“ผม...มนัเป็นเพราะ...ไข้ครบั” เขาพดูตะกกุตะกกั “ท�าให้แม่ตาลาย

นิดหน่อย อีกไม่นานทุกอย่างจะเรียบร้อยดีครับ ผมสัญญา”

แองเจลีนหลับตา “ลูกชายของแม่รักษาสัญญาเสมอ แม่รู้ ลูกไป

อยู่ไหนมาในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ฮึ อาร์ตี้ เราเป็นห่วงกันมาก ท�าไม

ลูกไม่อายุสิบเจ็ดปีล่ะ”

อาการเพ้อท�าให้แองเจลีน ฟาวล์มองทะลุม่านเวทมนตร์จนเห็น

ความจริง เธอรู้ว่าเขาหายตัวไปสามปี แต่พอกลับมาบ้านก็ยังอายุเท่า 

ตอนที่หายไป 

“ผมอายุสิบสี่ปีครับแม่ เกือบสิบห้าแล้ว ยังเป็นเด็กไปอีกสักพัก 

ตอนนี้แม่หลับตานะครับ พอลืมตาอีกที ทุกอย่างก็จะเรียบร้อย”

“ลกูท�าอะไรกบัความคดิของแม่ อาร์ทมิสิ พลงัของลกูมาจากไหน”

ตอนนี้อาร์ทิมิสเหงื่อตกแล้ว ทั้งจากความร้อนในห้อง กลิ่นของ

ความป่วยไข้ และความกังวลของเขาเอง

ท่านรู้ แม่รู้ ถ้าเขาเยียวยาแม่ แม่จะจ�าทุกอย่างได้ไหมนะ

มันไม่ส�าคัญหรอก เรื่องนั้นไว้ค่อยหาทางออกทีหลัง สิ่งส�าคัญ

อันดับหนึ่งในตอนนี้คือการเยียวยาแม่

อาร์ทิมิสบีบมือบอบบางในมือเขา รู้สึกว่ากระดูกเสียดสีกัน เขา

ก�าลังจะใช้เวทมนตร์กับแม่เป็นครั้งที่สอง

เวทมนตร์ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณของอาร์ทิมิส มันท�าให้เขา

ปวดศีรษะเหมือนโดนฟ้าผ่าทุกครั้งที่ใช้ แม้เขาเป็นมนุษย์ กฎของแฟรี่ก็

ยังส่งผลต่อเขาในบางแง่มุม อาร์ทิมิสต้องเคี้ยวยาเม็ดแก้คลื่นไส้ก่อน

เข้าไปในอาคารโดยไม่ได้รับเชิญ เมื่อจันทร์เต็มดวงก็มักหนีไปอยู่ใน 

ห้องสมุดแล้วเปิดเพลงดังเต็มที่เพื่อกลบเสียงในหัวจากชุมชนสิ่งมีชีวิต
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 A GENIUS SUCH AS MYSELF WI

เวทมนตร์ทั้งหลาย แฟรี่มีความทรงจ�าเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลัง และ

มันกจ็ะผดุขึน้มาเหมอืนคลืน่ยกัษ์ของอารมณ์พลุง่พล่าน พาอาการไมเกรน

มาด้วย

บางครัง้อาร์ทมิสินกึสงสยัว่า การขโมยเวทมนตร์เป็นเรือ่งผดิพลาด

หรือไม่ แต่เมื่อไม่นานมานี้อาการเหล่านั้นก็หายไป ไม่ปวดศีรษะหรือ

คลื่นไส้อีกเลย บางทีสมองของเขาอาจปรับตัวรับการเป็นสิ่งมีชีวิต

เวทมนตร์ได้แล้ว

อาร์ทิมิสประคองนิ้วมือแม่ไว้อย่างอ่อนโยน หลับตาแล้วท�าใจให้

สงบ

เวทมนตร์ เวทมนตร์เท่านั้น

เวทมนตร์เป็นพลังรุนแรงที่ต้องควบคุมไว้ หากอาร์ทิมิสปล่อยให้

ความคิดฟุ้งซ่าน เวทมนตร์ก็อาจยุ่งเหยิงไปด้วย เขาอาจลืมตามาเจอแม่

ยังป่วยอยู่แต่ผมเปลี่ยนสีก็ได้

เยียวยา เขาคิด หายดีนะครับแม่ 

เวทมนตร์ตอบสนองต่อความปรารถนาของเขา แผ่ไปตามแขนขา 

ให้ความรูส้กึวบูวาบและคนันดิๆ ประกายสฟ้ีาวนรอบข้อมอืเป็นวงเหมอืน

ฝูงปลาซิว ราวกับมีชีวิต

อาร์ทิมิสนึกภาพแม่ตอนที่อาการดีกว่านี้ เขาเห็นผิวของท่าน

เปล่งปลั่ง ดวงตาฉายแสงแห่งความสุข ได้ยินเสียงหัวเราะ รู้สึกถึงสัมผัส

ของแม่บนคอ นึกถึงพลังแห่งรักที่แองเจลีนมอบให้ครอบครัว

นั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการ

ประกายเวทมนตร์รับรู้ได้ถึงความปรารถนาของเขาแล้วหลั่งไหล

เข้าไปในตัวแองเจลีน ฟาวล์ จมลงไปในผิวที่มือและข้อมือ รัดเหมือน

เชอืกรอบแขนผอมเกร็ง อาร์ทมิสิผลกัดนัมากขึน้ แล้วเวทมนตร์กไ็หลเป็น
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LL BE NEDED TO NSURE THAFA

สายจากนิ้วเข้าไปในตัวแม่

เยียวยา เขาคิด ไล่ความเจ็บป่วยออกไป

อาร์ทิมิสเคยใช้เวทมนตร์มาก่อน แต่ครั้งนี้แตกต่าง มีการต่อต้าน 

ราวกับร่างกายแม่ไม่อยากได้รับการเยียวยาและปฏิเสธพลังเวทมนตร์ 

ประกายวูบวาบบนผิว กระตุกแล้วดับหายไป

อีก อาร์ทิมิสคิด อีก

เขาพยายามมากขึ้น ไม่สนใจอาการปวดศีรษะจนแทบมองอะไร 

ไม่เห็นและอาการคลื่นไส้ปั่นป่วนที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน

เยียวยาแม่

เวทมนตร์ห่อหุม้ตวัแม่ไว้เหมอืนมมัมีอ่ยีปิต์ เลือ้ยเข้าไปใต้ร่าง ยก

แม่สูงขึ้นจากฟูกสิบห้าเซนติเมตร แม่สั่นและคราง ไอน�้าลอยจากรูขุมขน 

เมื่อสัมผัสประกายสีฟ้าก็ดังซู่ซ่า

แม่เจ็บปวด อาร์ทิมิสคิดพลางลืมตาข้างหนึ่งเล็กน้อย ทรมาน แต่

ฉันหยุดไม่ได้แล้ว

อาร์ทมิสิล้วงลกึลงไปในตวั ค้นหาเวทมนตร์หยดสดุท้ายทีย่งัเหลอื

อยู่

ทั้งหมด มอบประกายเวทมนตร์ทั้งหมดให้แม่

เวทมนตร์ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของอาร์ทิมิสโดยเนื้อแท้ เขาขโมยมันมา

และตอนนี้ก็ทิ้งมันไปอีกครั้ง ยัดเยียดทุกอย่างที่มีเข้าไปในการเยียวยา 

แต่ไม่ได้ผล ไม่เลย มันแย่ยิ่งกว่านั้นอีก อาการป่วยของแม่รุนแรงขึ้น 

ร่างกายต่อต้านคลื่นสีฟ้าทุกลูก ปล้นสีสันและพลังของมันจนกระเด็น 

ขึ้นไปยังเพดาน

บางอย่างผิดปกติ อาร์ทิมิสคิด น�้าขมๆ เอ่อล้นขึ้นมาในล�าคอ  

เจ็บปวดเหมือนโดนมีดสั้นแทงตาซ้าย มันไม่ควรเป็นแบบนี้

E
E
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เวทมนตร์หยดสุดท้ายออกจากร่างเขาพร้อมอาการกระตุก อาร์-

ทิมิสกระเด็นจากข้างเตียงแม่ ไถลไปบนพื้น ก่อนจะล้มกลิ้งจนมาปะทะ

เก้าอี้ยาวแล้วหยุดอยู่ในสภาพนอนแผ่หลา แองเจลีน ฟาวล์ชักเป็นครั้ง

สุดท้าย จากนั้นก็ฟุบกลับลงไปบนฟูก ร่างกายชุ่มไปด้วยเจลใสเป็น 

ชั้นหนาประหลาด ประกายเวทมนตร์วูบวาบแล้วหายไปในชั้นเจลซึ่ง 

กลายเป็นไออย่างรวดเร็วเกือบทันทีที่มันโผล่มา

อาร์ทิมิสนอนเอามือกุมศีรษะ รอให้ความปั่นป่วนในสมองหยุดลง 

เขาไม่สามารถขยับตัวหรือคิดอะไรได้ ลมหายใจดูเหมือนเสียดสีอยู่กับ

กะโหลกศีรษะ ในที่สุดความเจ็บปวดก็จางไปเกือบหมด ถ้อยค�ายุ่งเหยิง

เรียงกันเป็นประโยค

เวทมนตร์หมดแล้ว ถูกใช้จนเกลี้ยง ฉันเป็นมนุษย์เต็มตัวอีกครั้ง

อาร์ทมิิสได้ยนิเสยีงประตหู้องนอนเปิดดงัเอีย๊ด แล้วเขากล็มืตาขึน้

มาเห็นบัตเลอร์กับพ่อจ้องมองลงมาที่เขา ความห่วงใยชัดเจนบนใบหน้า

“เราได้ยินเสียงดัง ลูกต้องล้มลงแน่ๆ” อาร์ทิมิสซีเนียร์พูดพลาง

จับข้อศอกลูกชายประคองให้ลุกขึ้น “พ่อไม่ควรปล่อยให้ลูกอยู่ในนี้ 

ตามล�าพงั แต่พ่อคดิว่าบางทลีกูอาจท�าอะไรได้ พ่อรูว่้าลกูมคีวามสามารถ

บางอย่าง พ่อหวังว่า...” เขาจัดเสื้อให้ลูกพลางตบไหล่เบาๆ “พ่อโง่เอง”

อาร์ทิมิสสลัดมือพ่อออกแล้วเดินโซเซไปที่เตียงแม่ แค่มองแวบ

เดียวก็ยืนยันสิ่งที่เขารู้อยู่แล้ว เขาเยียวยาแม่ไม่ส�าเร็จ แก้มไม่มีสีเลือด 

ลมหายใจก็ยังติดขัด

แม่อาการทรุดลง ฉันท�าอะไรลงไป

“มนัคืออะไร” พ่อของเขาถาม “เธอเป็นอะไรกนัแน่ ถ้าอาการทรดุ

หนักเร็วขนาดนี้ ภายในไม่ถึงสัปดาห์ แองเจลีนของฉันคงจะ...”

บัตเลอร์รีบพูดขัด “อย่าเพิ่งถอดใจในตอนนี้สิครับ เราทุกคนมีคน

IRY TECHNOLOGY REMAINS SUPE
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RIOR TO HUMAN TECHNOLOGY. 

รู้จักในอดีตที่อาจช่วยให้ความกระจ่างเกี่ยวกับอาการของมิสซิสฟาวล์ได้ 

คนที่เราไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยหากไม่จ�าเป็น เราจะหาพวกเขาให้เจอ แล้ว

พากลบัมาทีน่ี่ให้เรว็ทีส่ดุ ไม่ต้องสนใจเร่ืองหยมุหยมิอย่างหนงัสอืเดนิทาง

หรือวีซ่า แค่ท�าให้ส�าเร็จก็พอ”

อาร์ทิมิสซีเนียร์พยักหน้า ตอนแรกช้าๆ แล้วก็เร็วขึ้น

“จริง จริงแท้ บ้าชะมัด เธอยังไม่ตายสักหน่อย แองเจลีนของฉัน

เป็นนักสู้ ใช่ไหมที่รัก”

เขาจับมือเธออย่างอ่อนโยน ราวกับเป็นคริสตัลเนื้อดี เธอไม ่

ตอบสนองต่อสัมผัสหรือเสียงของเขา “เราเคยปรึกษาแพทย์ทางเลือก 

ทุกคนในยุโรปเกี่ยวกับความเจ็บปวดจากขาเทียมของฉัน บางทีตอนนี ้

หนึ่งในนั้นอาจช่วยเราได้”

“ผมรู้จักผู้ชายคนหนึ่งในจีน” บัตเลอร์พูด “เขาเคยท�างานให้ 

มาดามโกะที่สถาบันสอนการคุ้มกัน เขาใช้สมุนไพรสร้างปาฏิหาริย์ได้ 

อาศัยอยู่บนภูเขา ไม่เคยออกไปนอกพื้นที่ แต่เขาจะมาที่นี่เพื่อผม”

“ด”ี อาร์ทมิสิซเีนยีร์พดู “ยิง่เรามทีางเลอืกมากเท่าไรกย็ิง่ดเีท่านัน้” 

เขาหันไปหาลูกชาย “ฟังนะอาร์ตี้ ถ้าลูกรู้จักใครที่อาจช่วยได้ พ่อก็ไม่

สนใจว่าจะเป็นใคร บางทีลูกอาจมีสายในโลกใต้ดินใช่ไหม”

อาร์ทิมิสบิดแหวนที่ดูใหญ่ไปหน่อยบนนิ้วกลางให้หมุนมาแนบ

ฝ่ามือ แหวนวงนี้แท้จริงแล้วเป็นเครื่องมือสื่อสารของแฟรี่ที่อ�าพรางไว้

“ใช่ครับ” เขาพูด “ผมมีสายในโลกใต้ดินอยู่บ้าง”



VINYÁYA. DREAM ON, KOBOI. 

บทที่ 2

ใหญ่ที่สุดในโลก

ท่ำเรือเฮลซิงกิ ทะเลบอลติก

สตัว์ประหลาดยกัษ์แห่งท้องทะเลซึง่กค็อืตวัคราเคน ส่ง

หนวดติดครีบพุ่งหลาวขึ้นมายังผิวน�้า ก่อนพาร่างกาย

ใหญ่โตตามมา ตาเดียวกลอกกลิ้งในเบ้าอย่างบ้าคลั่ง 

จะงอยปากโค้งขนาดเท่าหวัเรือใบอ้ากว้าง น�า้ไหลทะลกั

เข้าไปยังเหงือกไหวพะเยิบ

คราเคนหิวโซและมีพื้นที่ส�าหรับความคิดเพียงหนึ่งเดียวในสมอง

เล็กจิ๋วของมันขณะเร่งความเร็วไปหาเรือส�าราญบนผิวน�้า 

ฆ่า...ฆ่า...ฆ่า...

“นีม่นัเหลวไหลเหมอืนขีค้นแคระไม่มผีดิ” ผูก้องฮอลลี ่ชอร์ตแห่ง

กรมต�ารวจโลกใต้ดินพูด พลางปิดไฟล์เสียงในหมวกเกราะ “ก่อนอื่นเลย 

คราเคนไม่มีหนวด ส่วนที่ว่า ฆ่า...ฆ่า...ฆ่า...”

“ฉันรู้น่า” โฟลี่พูด เป็นเสียงจากหน่วยควบคุมภารกิจที่ส่งผ่านมา

ทางเครือ่งมอืสือ่สารของฮอลลี ่“ฉนัคดิว่าเธออาจชอบฟังท่อนนัน้ เผือ่จะ



YOU’RE IN PRISON. ACCEPT IT. 

ได้หัวเราะเสียบ้าง ยังจ�าได้ไหมว่าหัวเราะเป็นยังไง”

ฮอลลี่ไม่ข�า “สมเป็นมนุษย์จริงๆ เลยนะโฟลี่ เอาบางอย่างที่แสน

ปกติธรรมดามาเปลี่ยนเป็นปีศาจแบบนี้ คราเคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนโยน 

มนษุย์กลบับดิเบอืนให้กลายเป็นปลาหมกึยกัษ์นกัฆ่าไปได้ ฆ่า...ฆ่า...ฆ่า... 

ล้อเล่นหรือไง”

“ไม่เอาน่า ฮอลลี่ มันก็แค่นิยายตื่นเต้นเร้าใจ เธอก็รู้นี่ว่ามนุษย์

ชอบใช้จินตนาการยังไง ใจเย็นน่า”

โฟลี่พูดถูก ถ้าเธอของขึ้นทุกครั้งที่สื่อมนุษย์ตีความสิ่งมีชีวิตใน 

ต�านานผิดๆ ก็คงต้องโกรธไปเกือบครึ่งชีวิต หลายร้อยปีที่ผ่านมาพวก 

ขี้โคลนเคยเห็นแฟรี่อยู่บ้าง แล้วบิดเบือนความจริงของสิ่งที่เห็นจนเกือบ

จ�าไม่ได้

ปล่อยมันไป ยังมีมนุษย์สติดีอยู่ อย่าลืมอาร์ทิมิสกับบัตเลอร์สิ

“นายเคยดูภาพยนตร์ของพวกมนุษย์เกี่ยวกับเซ็นทอร์ไหม” เธอ

ถามโฟลีผู่อ้ยูป่ลายเส้นทางการสือ่สารผ่านหมวกเกราะ “เซน็ทอร์พวกนัน้

ทั้งงามสง่าและปราดเปรียว ข้าจะต่อสู้เพื่อพระองค์ แล้วค่อยไปออกล่า 

เซ็นทอร์ที่แข็งแรงก�าย�าเนี่ยนะ นี่สิท�าให้ฉันข�า”

ห่างไปหลายพันไมล์ ตรงไหนสักแห่งในชั้นแมนเทิลใต้ประเทศ

ไอร์แลนด์ โฟลีผู่เ้ป็นทีป่รกึษาด้านเทคนคิของกรมต�ารวจโลกใต้ดนิก�าลงั

ถูพุงไปมา

“ฮอลลี่ พูดแบบนี้มันเจ็บนะ คาบัลไลน์ชอบพุงของฉัน”

โฟลีแ่ต่งงานแล้ว หรอืโดนดดี ตามทีพ่วกเซน็ทอร์เรยีกกนั มนัเกดิ

ขึ้นระหว่างฮอลลี่ไปช่วยดีม่อนในลิมโบกับอาร์ทิมิส ฟาวล์ หลายอย่าง

เปลี่ยนไปในช่วงสามปีนั้น บางครั้งฮอลลี่รู้สึกว่าตามไม่ค่อยทัน โฟลี่ต้อง

ใช้เวลาอยูก่บัเจ้าสาว ส่วนเพือ่นเก่าของเธออย่างทรบัเบลิ เคลป์กไ็ด้เลือ่น
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ต�าแหน่งเป็นผู้บังคับการของเลปไปแล้ว เธอเองกลับมาท�างานที่หน่วย

ลาดตระเวนกับกลุ่มเฝ้าระวังคราเคน

“ขอโทษทีเพื่อน ฉันพูดจาไม่ดีจริงๆ” ฮอลลี่พูด “ฉันเองก็ชอบพุง

นายนะ เสียใจที่ไม่ได้เห็นผ้าคาดเอวรอบพุงนายในวันแต่งงาน”

“ฉันก็เหมือนกัน เอาไว้คราวหน้านะ”

ฮอลลี่ยิ้ม “แน่นอน ถ้ามีคราวหน้าละก็”

ตามธรรมเนียมแล้ว เซ็นทอร์เพศผู้อาจมีเจ้าสาวได้มากกว่าหนึ่ง 

แต่คาบัลไลน์เป็นแฟรี่สมัยใหม่ ฮอลลี่ไม่คิดว่าเธอจะยอมทนให้มีสาว 

หน้าใหม่ในครอบครัว

“อย่าคิดมากสิ ฉันล้อเล่นน่า”

“ก็ควรเป็นอย่างนั้น เพราะฉันมีนัดกับคาบัลไลน์ที่สปาในช่วงสุด

สัปดาห์นี้”

“อุปกรณ์ใหม่เป็นไงบ้าง” โฟลี่รีบเปลี่ยนเรื่อง

ฮอลลี่กางแขนกว้าง รู้สึกได้ถึงลมที่พัดผ่านนิ้ว เห็นทะเลบอลติก

ผ่านไปอย่างรวดเร็วเป็นสีฟ้าขาวอยู่ด้านล่าง

“ยอดเยี่ยม” เธอบอก “ยอดเยี่ยมที่สุด”

ผู้กองฮอลลี่ ชอร์ตแห่งเลปเรคอนบินตีวงกว้างอย่างช้าๆ เหนือ

เฮลซิงกิ ดื่มด�่ากับความรู้สึกเมื่ออากาศเย็นแถบสแกนดิเนเวียกรองผ่าน

หมวกเกราะเข้ามา ตอนนั้นเพิ่งเลยตีห้าไม่นาน ดวงอาทิตย์ที่ก�าลังลอย

ขึ้นฟ้าท�าให้โดมทองของมหาวิหารอุสเพนสกี้ดูระยิบระยับ ตลาดอัน 

ขึ้นชื่อของเมืองเริ่มมีแสงไฟหน้ารถของเหล่าพ่อค้าแม่ค้าผู้มาตั้งแผง 

ยามเช้าปรากฏให้เห็นบ้างแล้ว หรือไม่ก็คงเป็นผู้ช่วยนักการเมืองท่ี

กระตือรือร้นก�าลังเดินทางไปยังอาคารศาลาว่าการสีเทาอมฟ้า 

KOBOI. I AM SENSING N EGA
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เป้าหมายของฮอลลี่อยู่ห่างออกไปจากสิ่งท่ีก�าลังจะกลายเป็น

ศูนย์กลางการค้าอันพลุกพล่าน เธอขยับนิ้วแล้วเซ็นเซอร์ในถุงมือเกราะ

กแ็ปลการเคลือ่นไหวเป็นค�าสัง่ไปยงัปีกกลบนหลงั มนัพาเธอบนิวนลงไป

ทางเกาะเล็กๆ ชื่อ อูนิซาริ ซึ่งอยู่ห่างจากท่าเรือครึ่งไมล์

“เซ็นเซอร์ร่างกายเยี่ยมไปเลย” เธอว่า “ตอบสนองได้ดีมาก”

“ใกล้เคียงกับการเป็นนกมากที่สุดแล้ว” โฟลี่บอก “ยกเว้นว่าเธอ

อยากผสมผสาน”

“ไม่ละ ขอบคุณ” ฮอลลี่รีบบอก เธอชอบการบินแต่ไม่มากพอจะ

ให้ศัลยแพทย์เลปผ่าตัดดัดแปลงสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหว

“เอาละ ผูก้องชอร์ต” โฟลีพ่ดูด้วยน�า้เสยีงเป็นงานเป็นการ “ตรวจ

สอบก่อนออกปฏิบัติงาน ป.อ.ท.”

ป.อ.ท. คือรายการตรวจสอบซึง่เจ้าหน้าทีห่น่วยลาดตระเวนทกุตน

ต้องท�าก่อนถึงพื้นที่ปฏิบัติงาน ย่อมาจากปีก อาวุธ และทางหนี

ฮอลลี่ตรวจสอบข้อมูลที่เป็นตัวอักษรโปร่งแสงบนกะบังหน้า 

หมวกเกราะ

“เซลล์พลังงานเต็ม อาวุธเรียบร้อยดี ปีกกับชุดเต็มตัวท�างานเต็ม

ประสิทธิภาพ ไม่มีไฟแดง”

“เยี่ยม” โฟลี่บอก “ผ่าน ผ่าน และผ่าน หน้าจอของเราตรงกัน”

ฮอลลี่ได้ยินเสียงกดคีย์บอร์ดขณะโฟลี่พิมพ์ข้อมูลนี้ใส่บันทึกการ

ปฏิบัติงาน เจ้าเซ็นทอร์ขึ้นชื่อว่าชอบคีย์บอร์ดแบบโบราณมาก แม้ตัวเขา

เองเป็นผูจ้ดสทิธบิตัรคย์ีบอร์ดเสมอืนจริงทีม่ปีระสทิธภิาพสงูหรอืวบีอร์ด

ก็ตาม

“จ�าไว้นะฮอลลี่ นี่เป็นแค่การลาดตระเวนเท่านั้น บินลงไปแล้ว 

ตรวจสอบเซน็เซอร์ มนัอายสุองร้อยปีแล้ว ปัญหาน่าจะเกดิจากความร้อน

TIVE VIBRATIONS FROM YOU, 
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สูงเกินไป ทั้งหมดที่เธอต้องท�าคือไปตรงที่ฉันบอกแล้วซ่อมตามท่ีฉันสั่ง 

ห้ามระดมยิงอะไรทั้งนั้น เข้าใจไหม”

ฮอลลี่พ่นลมหายใจเสียงดัง “ฉันเข้าใจแล้วว่าท�าไมคาบัลไลน์

ตกหลุมรักนาย โฟลี่ นายพูดจามีเสน่ห์มากเลย”

โฟลี่หัวเราะคิกคัก “เดี๋ยวนี้ใครก็ยั่วโมโหฉันไม่ขึ้นแล้วฮอลลี่ การ

แต่งงานท�าให้ฉันใจเย็นลง”

“ใจเย็นเหรอ ฉันจะเชื่อเมื่อนายอยู่ในห้องเดียวกับมัลช์ได้เกิน 

สิบนาทีโดยไม่อาละวาดเสียก่อน”

คนแคระชื่อ มัลช์ ดิกกัมส์ เป็นมาแล้วทั้งศัตรู คู่หู และเพื่อนของ

ฮอลลี่กับโฟลี่ ความสุขอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาคือการสวาปาม ตามมา

ติดๆ ด้วยการยั่วโมโหศัตรู คู่หู และเพื่อน

“บางทฉีนัอาจต้องแต่งงานไปอกีสกัสองสามปีกว่าจะท�าแบบนัน้ได้ 

อันที่จริงคงต้องอีกสักสองสามร้อยปีนั่นแหละ”

เกาะปรากฏชัดเจนผ่านกะบังหน้าของฮอลลี่ ล้อมรอบด้วยฟอง

คลื่นเหมือนทรงผมของพระยุคกลาง ได้เวลาหยุดพูดคุยเล่นแล้วลงมือ

ปฏิบัติงาน แม้ฮอลลี่นึกอยากบินวนสักพักเพื่อจะได้มีเวลาคุยกับเพ่ือน 

เธอรู้สึกเหมือนนี่เป็นบทสนทนาจริงจังคร้ังแรกกับโฟลี่นับต้ังแต่กลับมา

จากลิมโบ โฟลี่เดินหน้าในเส้นทางชีวิตตลอดช่วงสามปีที่ผ่านมา แต่

ส�าหรับฮอลลี่แล้ว เธอหายไปแค่ไม่กี่ชั่วโมง แม้อายุไม่มากขึ้นเลย แต่ 

ฮอลลี่กลับรู้สึกเหมือนโดนโกงเวลาไป จิตแพทย์เลปคงบอกว่าฮอลลี่เกิด

อาการซมึเศร้าหลงัเดนิทางข้ามเวลาแล้วฉดียาให้เธอร่าเรงิขึน้ ฮอลลี่ไว้ใจ

ยาที่ว่านี้มากพอๆ กับการผ่าตัดสมอง

“ฉนัจะลงไปละนะ” เธอพดูเสยีงเครียด นีเ่ป็นภารกจิเดีย่วครัง้แรก

นับตั้งแต่การเดินทางข้ามเวลา เธอต้องการให้มันเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์

WING COMMANDER. DO NOT BE S
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แบบ ต่อให้เป็นแค่งานของกลุ่มเฝ้าระวังคราเคนก็เถอะ

“รับทราบ” โฟลี่พูด “เธอเห็นเซ็นเซอร์หรือยัง”

มีไบโอเซ็นเซอร์สี่ตัวบนเกาะที่คอยส่งข้อมูลกลับไปยังกรมต�ารวจ 

สามตวัส่องแสงสเีขยีวอ่อนกะพรบิเป็นจงัหวะบนกะบงัหน้าของฮอลลี ่ตวั

ทีส่ีเ่ป็นสแีดง สแีดงอาจมคีวามหมายได้หลายอย่าง ในกรณนีีข้้อมลูทีอ่่าน

ได้ทกุตวั สงูกว่าระดบัปกต ิ ทัง้อณุหภมู ิการเต้นของหวัใจ กจิกรรมสมอง 

ทั้งหมดคาบเกี่ยวระดับอันตราย

“ต้องท�างานผดิพลาดแน่” โฟลีอ่ธบิาย “ไม่อย่างนัน้เซน็เซอร์ตวัอืน่ 

ก็น่าจะแสดงอะไรบ้าง”

“เห็นแล้ว สัญญาณแรงเลย”

“โอเค เปิดเกราะแล้วเข้าหา”

ฮอลลี่บิดคางไปทางซ้ายอย่างแรงจนกระดูกคอลั่น นี่เป็นวิธีเรียก

พลังเวทมนตร์ของเธอ มันไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่จ�าเป็น เพราะเวทมนตร์

ส่วนใหญ่สั่งการด้วยสมอง แต่แฟรี่พัฒนาเทคนิคของตัวเองขึ้นมา เธอ

ปล่อยพลังงานเล็กน้อยเข้าไปในแขนขาแล้วสั่นจนพ้นระยะท่ีตามองเห็น 

ชุดเต็มตัวระยิบระยับจับความถี่ในการสั่นแล้วเพิ่มพลังให้มันจนประกาย

เวทมนตร์จิ๋วแค่หนึ่งเดียวก็อยู่ไปได้นาน

“ฉันล่องหนแล้ว และก�าลังเข้าหาเป้าหมาย” เธอตอบรับ

“รับทราบ” เซ็นทอร์พูด “ระวังตัวด้วยนะฮอลลี่ ผู้บังคับการเคลป์

จะตรวจดูวิดีโอนี้นะ ดังนั้นจงท�าตามค�าสั่งอย่างเคร่งครัด”

“นี่นายก�าลังบอกเป็นนัยๆ ว่าฉันชอบแหกกฎงั้นหรือ” ฮอลลี่พูด  

ดูเหมือนตกใจกับความคิดนี้

โฟลี่หัวเราะเบาๆ “ฉันก�าลังบอกเป็นนัยๆ ว่าเธออาจไม่มีหนังสือ

รวมกฎระเบียบด้วยซ�้า หรือถ้ามีก็คงไม่เคยเปิดอ่านเลย”

O QUICK TO JUDGE. PEOPLE CAN 
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ก็จริงแฮะ ฮอลลี่คิดพลางบินโฉบลงไปบนเกาะอูนิซาริ

เชื่อกันว่าวาฬเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่สุดในโลก แต่

ความจริงไม่ใช่ คราเคนอาจยืดตัวยาวได้ถึงห้ากิโลเมตร อีกทั้งเป็นที่มา

ของต�านานสแกนดิเนเวียตั้งแต่ศตวรรษที่สิบสามเมื่อมันปรากฏใน 

มหากาพย์เออร์วาโอดส์ในรูปของสัตว์น่ากลัวชื่อ ลินก์บากร ์ค�าบรรยาย

คราเคนในช่วงแรกนั้นตรงที่สุด โดยบอกว่ามันเป็นสัตว์ทะเลขนาดเท่า

เกาะลอยน�้า อันตรายแท้จริงต่อเรือไม่ใช่ตัวคราเคนเอง แต่เป็นน�้าวนที่

เกิดขึ้นตอนมันด�าลงไปในมหาสมุทร แต่เมื่อถึงยุคกลาง ต�านานคราเคน

ก็ถูกน�าไปผสมกับต�านานปลาหมึกยักษ์ ต่างก็ได้คุณสมบัติน่ากลัวที่สุด

ของอีกฝ่ายไป ปลาหมึกยักษ์กลายเป็นสัตว์ตัวใหญ่เท่าภูเขา ในขณะท่ี

คราเคนผูร้กัสงบมหีนวดและกลายเป็นสตัว์กระหายเลอืดไม่ต่างจากฉลาม

ที่ร้ายกาจที่สุด

ไม่มอีะไรห่างไกลความจรงิมากกว่านัน้ คราเคนเป็นสิง่มชีวีติแสน

เชือ่งซึง่กลไกป้องกนัตวัเองหลกัๆ มาจากขนาดอนัใหญ่โตของมนั รวมถงึ

เปลือกหุ้ม แก๊ส และเซลล์ไขมันที่ล้อมรอบสมองขนาดเท่าผลเมล่อน 

สมองนี้มอบสติปัญหาให้มันแค่พอหากินและลอกคราบได้ เมื่ออยู่ภายใต้

ชั้นหิน วัชพืช และปะการัง คราเคนก็ดูแทบไม่ต่างจากเพรียงหิน เพียง

แต่เป็นเพรียงหินที่รองรับสนามกีฬาโอลิมปิกได้สักหนึ่งหรือสองสนาม

คราเคนมีช่วงชีวิตอันยาวนานหลายพันปี ต้องขอบคุณระดับการ

เผาผลาญทีช้่าอย่างยิง่ และเครือข่ายอนัใหญ่โตของระบบสนบัสนนุทีล้่อม

รอบแก่นกลางล�าตวัอนัอ่อนนุม่ มนัมกัลงหลกัปักฐานอยู่ในสภาพแวดล้อม

ที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์หรือมีพลังเวทมนตร์ จากนั้นก็จะอยู่ไปจนกระทั่ง

อาหารหรอืพลงังานหมดลง การปักหลกัอยูก่ลางอ่าวใกล้ท่าเรอืของมนษุย์

CHANGE; SURELY YOU ACCEPT TH
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AT. I ADMIT THAT ONCE I F

นอกจากจะช่วยอ�าพรางตวัแล้วยงัมอบแหล่งอาหารให้อย่างเหลอืเฟือด้วย 

เจ้าคราเคนจึงอยู่ตรงนี้ ยึดตัวเองไว้กับพื้นทะเลเหมือนหอยยักษ์ คอยดูด

ขยะจากเมอืงเข้ามาผ่านเหงอืกแล้วบ่มจนกลายเป็นแก๊สมเีทนในกระเพาะ

อันกว้างใหญ่ แต่ถ้าขยะของมนุษย์คือทางรอดของพวกมัน ในขณะ

เดยีวกนักเ็ป็นหายนะด้วย เพราะระดบัความเป็นพษิทีส่งูขึน้ท�าให้คราเคน

เป็นหมัน ตอนนี้สิ่งมีชีวิตโบราณดังกล่าวเหลืออยู่ในมหาสมุทรแค่

ประมาณครึ่งโหลเท่านั้น

คราเคนตัวนี้อายุมากกว่าเพื่อน ข้อมูลจากการขูดเปลือกพบว่า  

เชลลี่ ซึ่งเป็นชื่อที่กลุ่มเฝ้าระวังคราเคนกลุ่มเล็กๆ ผู้ทุ่มเทตั้งให้นั้นมีอายุ

กว่าหมื่นปีแล้ว มันปลอมตัวเป็นเกาะในบริเวณท่าเรือเฮลซิงกิมาตั้งแต่

ศตวรรษที่สิบหก เมื่อเมืองแห่งนี้ยังได้ชื่อว่า เฮลซิงฟอร์ส

ตลอดเวลาที่ผ่านมา เชลลี่แทบไม่ท�าอะไรนอกจากกินกับนอน ไม่

คดิจะย้ายถิน่เลย ความรู้สกึอยากอพยพถกูกดไว้ด้วยสารเคมทีีร่ัว่ไหลจาก

โรงงานสีที่สร้างบนหลังของมันเมื่อร้อยปีก่อน ไม่ว่าจะมองในแง่ไหนก ็

ดูเหมือนเชลลี่ไม่น่าจะเคลื่อนไหวอีก มันปล่อยแก๊สมีเทนออกมาแค่สอง

ครัง้ในรอบห้าสบิปี ดงันัน้จงึไม่มเีหตผุลให้คดิว่าแสงไฟสแีดงบนเซน็เซอร์

เป็นอะไรมากไปกว่าสายไฟพันกัน ฮอลลี่มีหน้าที่ท�าให้มันเลิกพันกัน นับ

เป็นภารกจิมาตรฐานส�าหรบัวนัแรกทีก่ลบัมาปฏบิตังิาน ไม่มอีนัตราย ไม่มี

ก�าหนดเส้นตาย และมีโอกาสเพียงน้อยนิดที่จะค้นพบอะไร

ฮอลลี่หันฝ่ามือต้านลม แล้วลอยลงไปจนรองเท้าบู๊ตเฉ่ียวหลังคา

ร้านอาหารเล็กๆ บนเกาะ อันที่จริงมีสองเกาะที่เช่ือมกันไว้ด้วยสะพาน

เลก็ เกาะหนึง่เป็นเกาะจริง อกีเกาะนัน้พืน้ทีส่่วนใหญ่คอืเชลลีซ่ึง่เกาะหนิ

อยู่ ฮอลลี่สแกนความร้อนอย่างรวดเร็ว ไม่เจออะไรนอกจากหนูสองสาม

ตัวและกลุ่มความร้อนจากซาวน่าซึ่งอาจท�างานตามเวลาที่ตั้งไว้
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OUND THE IDEA OF BEING THE PL

เธอตรวจสอบกะบงัหน้าเพือ่หาต�าแหน่งแน่ชดัของเซน็เซอร์ มนัอยู่

ใต้น�้าสี่เมตร ซุกอยู่ใต้ชะง่อนหิน

ใต้น�้า ใช่สินะ

เธอเก็บปีกบินกลางอากาศ จากนั้นก็ดิ่งลงทะเลบอลติกโดยเอา

เท้าลงก่อน ล�าตัวหมุนควงสว่านเพื่อให้น�้ากระจายน้อยที่สุด แต่จะว่าไป 

ก็ไม่มีมนุษย์อยู่ใกล้พอจะได้ยิน ซาวน่าและร้านอาหารยังไม่เปิดจนถึง 

แปดโมง ชาวประมงที่อยู่ใกล้สุดก็อยู่บนแผ่นดินใหญ่ เบ็ดไหวน้อยๆ 

เหมือนเสาธงที่ไม่มีธงเรียงกันเป็นแถว

ฮอลลี่ปล่อยแก๊สบางส่วนออกจากถุงในหมวกเกราะจะได้ไม่

ลอยตัว จากนั้นก็จมลงไปใต้คลื่น กะบังหน้าบอกเธอว่าอุณหภูมิของน�้า

สงูกว่าสบิองศาเลก็น้อย แต่ชดุเตม็ตวัระยบิระยบัช่วยปกป้องร่างกายเธอ

ไม่ให้ช็อกเพราะความหนาวเย็น อีกทั้งยังปรับตัวตอบสนองต่อแรงดัน 

ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วย

“ใช้คริตเตอร์สิ” โฟลี่บอก เสียงชัดใสแจ๋วผ่านปุ่มสั่นเหนือหูเธอ

“ออกไปจากหัวฉันนะ เซ็นทอร์”

“เอาเลยสิ ใช้คริตเตอร์เลย”

“ฉันไม่ต้องการเครื่องน�าทาง เป้าหมายอยู่ตรงหน้าแล้ว”

โฟลี่ถอนใจ “ถ้าอย่างนั้นมันจะตายโดยไม่ได้ท�าหน้าที่นะ”

ครติเตอร์หรือตวัตดิตามการแผ่รังสทีีเ่ข้ารหสัไว้เป็นจลุนิทรย์ีทีอ่าบ

รังสีให้มีความถี่เท่าวัตถุที่ต้องตามหา ถ้าคุณรู้ว่าก�าลังตามหาอะไรก่อน

ออกจากห้องท�างานของโฟลี่ คริตเตอร์ก็จะพาคุณไปหามันได้ แม้ไม่

จ�าเป็นนกัเมือ่เซน็เซอร์อยูห่่างไปไม่กีเ่มตร แถมยงักะพรบิบนหน้าจอของ

คุณแบบนี้

“โอเค” ฮอลลีค่ราง “ฉนัอยากให้นายเลกิใช้ฉนัเป็นหนตูะเภาเสยีท”ี
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ANET’S SUPREME POWER AN ATTRAC

เธอดงึแผ่นกนัน�า้บนถงุมอืแล้วปล่อยกลุม่ฝุน่สส้ีมเรอืงแสงไปในน�า้ 

มันรวมตัวกันอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นก็แปรขบวนเป็นรูปลูกศรหยาบๆ ชี้ไปยัง

เซ็นเซอร์

“มันว่ายน�้า บิน แถมยังขุดดินได้ด้วย” โฟลี่พูด ทึ่งกับความส�าเร็จ

ของตัวเอง “ขอพระเจ้าทรงอวยพรให้หัวใจดวงน้อยๆ ของพวกมันด้วย

เถิด”

คริตเตอร์ทิ้งร่องรอยสีส้มเรืองแสงให้ฮอลลี่ติดตามไป เธอดึงตัว

เข้าไปอยู่ใต้ชะง่อนหินแหลม แล้วก็พบว่าคริตเตอร์ก�าลังขุดวัชพืชที่ขึ้น

บดบังเซ็นเซอร์อยู่

“ไงล่ะ เอาเลยสิ พวกมันมีประโยชน์เนอะ บอกฉันซิว่าพวกมันมี

ประโยชน์แค่ไหนส�าหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม”

มันมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะเมื่อฮอลลี่มีอากาศเหลืออยู่แค ่

สิบนาที แต่แค่นี้โฟลี่ก็เหลิงพอแล้ว

“หมวกเกราะตดิเหงอืกปลายงัมปีระโยชน์เสยีกว่า โดยเฉพาะเมือ่

นายรู้ อยู่แล้วว่าเซ็นเซอร์อยู่ใต้น�้า”

“เธอมีอากาศพอยิ่งกว่าพอ” โฟลี่เถียง “โดยเฉพาะเมื่อพวกคริต-

เตอร์ช่วยเปิดทางให้แบบนี้”

คริตเตอร์แทะหินและมอสส์ที่ปกคลุมเซ็นเซอร์จนกระท่ังวาววับ

เหมอืนวนัทีอ่อกจากสายพาน เมือ่ภารกจิเสรจ็สิน้ ครติเตอร์กว็บูวาบแล้ว

ตายไป ละลายในน�้าพร้อมเสียงซู่ซ่าเบาๆ ฮอลลี่เปิดไฟที่หมวกเกราะ ให้

ล�าแสงทั้งสองส่องไปยังอุปกรณ์โลหะผสม เซ็นเซอร์มีขนาดและรูปร่าง

เหมือนกล้วย เคลือบด้วยเจลอิเล็กโทรไลต์

“น�้าค่อนข้างสะอาด ต้องขอบคุณเชลลี่ ฉันได้ภาพที่ชัดเจนดี”

ฮอลลีป่รบัการลอยตวัของชดุขึน้ไปสองสามระดบัจนมค่ีาเป็นกลาง 
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TIVE ONE, BUT WHO HASN’T SEC

ตอนนี้เธอลอยตัวอยู่ในน�้า พยายามอยู่นิ่งเท่าที่จะเป็นไปได้

“ว่าไง นายเห็นอะไรบ้าง”

“เหมือนที่เธอเห็นนั่นแหละ” เจ้าเซ็นทอร์ตอบ “เซ็นเซอร์กะพริบ

ไฟแดง ฉันต้องอ่านค่าสักหน่อย ช่วยเข้าไปแตะหน้าจอทีได้ไหม”

ฮอลลี่ทาบฝ่ามือบนเจลเพื่อให้เซ็นเซอร์อเนกประสงค์บนถุงมือ

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์โบราณนี้

“เก้านาทีครึ่งนะโฟลี่ อย่าลืมล่ะ”

“ไม่เอาน่า” เจ้าเซ็นทอร์หัวเราะเบาๆ “ฉันตั้งค่าใหม่ให้ดาวเทียม

ทั้งฝูงยังได้เลยนะภายในเก้านาทีครึ่ง”

ก็อาจจริง ฮอลลี่คิดขณะหมวกเกราะตรวจสอบระบบเซ็นเซอร์

“เฮ้อ!” โฟลี่ถอนใจในอีกสามสิบวินาทีต่อมา

“เฮ้ออะไร” ฮอลลี่ถามอย่างกังวล “อย่ามาเฮ้อแบบนี้สิโฟลี่ จะ

ท�าให้ฉันปวดหัวด้วยวิทยาศาสตร์ก็เอาเลย แต่อย่ามาเฮ้อได้ไหม”

“ดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติกับเจ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้เลย มันท�างานได้

ดีมาก นั่นก็หมายความว่า...”

“เซ็นเซอร์อีกสามตัวท�างานบกพร่อง” ฮอลลี่สรุป “อัจฉริยะจริง

เชียว” 

“ฉนัไม่ได้ออกแบบเซน็เซอร์พวกนีน้ะ” โฟลีพ่ดูอย่างเจบ็ปวด “มนั

เป็นอุปกรณ์เก่าของโคบอย”

ฮอลลี่ตัวสั่น ร่างกายกระตุกอยู่ในน�้า ศัตรูเก่าของเธอคือโอปอล 

โคบอย เป็นหนึ่งในแฟรี่นักประดิษฐ์คิดค้นชั้นแนวหน้า จนกระท่ังเธอ

ตัดสินใจอยากผันตัวไปเป็นอาชญากรเพื่อขึ้นเป็นราชินีครองโลก ตอนนี้

เธอถูกขังอยู่ในคุกที่สร้างพิเศษให้ลอยอยู่ในแอตแลนติส ใช้เวลาหมดไป

กับการเขียนจดหมายถึงนักการเมืองเพื่อขอให้พ้นโทษเร็วขึ้น
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RETLY NURTURED THE DREAM OF W

“โทษทีเพื่อนยาก...ที่สงสัยในความเก่งกาจของนาย ฉันคิดว่าควร

ตรวจสอบเซ็นเซอร์ที่เหลือด้วยนะ หวังว่าคงอยู่เหนือระดับน�้าทะเล”

“เฮ้อ!” โฟลี่ถอนใจอีกครั้ง

“ช่วยหยุดท�าแบบนั้นเสียทีเถอะ ในเมื่อตอนนี้ฉันมาถึงนี่แล้ว ก ็

น่าจะตรวจสอบเซ็นเซอร์ที่เหลือไม่ใช่หรือไง”

เงยีบไปครูห่นึง่ขณะโฟลีเ่ปิดไฟล์สองสามไฟล์ จากนัน้เขากพ็ดูแล้ว

หยุดตามจังหวะที่ข้อมูลปรากฏให้เห็น “เซ็นเซอร์ตัวอ่ืน...ไม่ใช่ประเด็น

ส�าคัญเร่งด่วน...ในตอนนี้ สิ่งที่เราต้องการรู้อย่างแท้จริง...คือท�าไมเชลลี่

ท�าให้เซ็นเซอรต์ัวนี ้เป็นสีแดง ขอฉันดูก่อนนะ...ว่าเราเคยเจออะไรแบบนี้

มาก่อนไหม”

ฮอลลี่ไม่มีทางเลือก จ�าต้องแตะเซ็นเซอร์ต่อไป ขาแกว่งไปมาอยู่

ใต้ร่าง สายตามองนาฬิกาบนกะบังหน้าซึ่งบอกปริมาณอากาศที่ลดลง

เรื่อยๆ

“โอเค” โฟลี่พูดในที่สุด “มีเหตุผลสองข้อที่ท�าให้เกิดสัญญาณ 

ไฟแดง ข้อแรกคอืเชลลีก่�าลงัตัง้ท้องซึง่เป็นไปไม่ได้เพราะมนัคอืเพศชาย

ที่เป็นหมัน”

“ถ้าอย่างนัน้กเ็หลอืข้อสอง” ฮอลลีพ่ดู มัน่ใจว่าต้องไม่ชอบเหตผุล

ข้อสองแน่

“ข้อสองคือมันก�าลังจะลอกคราบ”

ฮอลลี่กลอกตาด้วยความโล่งอก “ลอกคราบ ฟังดูไม่เลวร้าย”

“คืออย่างนี้นะ มันแย่กว่าที่คิดอยู่บ้าง”

“หมายความว่ายังไง แย่อยู่บ้างคืออะไร”

“ท�าไมฉันไม่อธิบายขณะเธอบินหนีไปให้เร็วที่สุดเลยล่ะ” 

ฮอลลี่ไม่รอให้บอกซ�้า เมื่อโฟลี่แนะน�าให้เจ้าหน้าท่ีหนีก่อน การ
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IPING OUT HUMANITY AND UT

สาธยายความซึ่งเป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบ ก็แปลว่าสถานการณ์ตึงเครียด เธอ

กางแขน ปีกบนหลังก็กางตาม

“ติดเครื่อง” เธอพูดพลางชี้แขนทั้งสองข้างไปยังผิวน�้า แล้ว

เครื่องยนต์ก็ท�างาน พาเธอบินขึ้นจากทะเลบอลติก น�้าร้อนระอุเป็นทาง

ตามหลังก่อนเธอจะขึ้นไปลอยอยู่กลางอากาศ ชุดเต็มตัวแห้งทันทีเมื่อ

ความชื้นหลุดจากวัตถุดิบแบบน็อนสติ๊ก และแรงต้านของอากาศดูดน�้า 

ทุกหยดที่ยังตกค้างอยู่ออกไป ในอีกไม่กี่วินาทีเธอก็บินไต่ระดับขึ้นไปถึง

ร้อยเมตร ความกังวลในน�้าเสียงของโฟลี่กระตุ้นให้เธอรีบไปต่อ

“คราเคนตัวหนึ่งจะลอกคราบแค่ครั้งเดียว บันทึกระบุว่าเชลลี่ 

ลอกคราบไปแล้วเมื่อสามพันปีก่อน เราจึงคิดว่ามันไม่น่าจะลอกอีก”

“แล้วท�าไมเป็นอย่างนี้”

“ดูเหมือนเชลลี่อยู่มานานพอจะลอกคราบอีกครั้ง”

“ท�าไมเราต้องกังวลล่ะ”

“เรากงัวลเพราะคราเคนลอกคราบพร้อมการระเบดิรนุแรง เปลอืก

ใหม่ขึ้นมารออยู่แล้ว เชลลี่จะก�าจัดเปลือกเก่าด้วยการจุดระเบิดชั้นเซลล์

มีเทน ท�าให้มันหลุดกระเด็นออกไป”

ฮอลลีอ่ยากแน่ใจว่าเธอเข้าใจสิง่ทีเ่ขาก�าลงับอก “ถ้าอย่างนัน้นาย

ก็หมายความว่าเชลลี่จะตดแล้วจุดไฟงั้นเหรอ”

“ไม่ใช่ เชลลี่จะตดแล้วระเบิดต่างหาก มันเก็บกักมีเทนไว้มากพอ

ให้พลงังานแก่เฮเว่นได้หนึง่ปี จะไม่มตีดคร้ังไหนใหญ่เท่านีห้ลงัการรวมตวั

ของเผ่าคนแคระครั้งหลังสุด”

ภาพคอมพิวเตอร์จ�าลองสถานการณ์ระเบิดปรากฏบนกะบังหน้า

ของเธอ ในสายตาแฟร่ีส่วนใหญ่ ภาพนีอ้าจมวัไม่ชดัเจน แต่เจ้าหน้าทีเ่ลป

จ�าเป็นต้องพัฒนาทักษะการมองภาพซ้อนซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับอ่าน 
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TERLY DOMINATING ONE’S OWN PER

หน้าจอและมองสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวพร้อมกัน

เมือ่ภาพจ�าลองระบวุ่าฮอลลีอ่อกมาพ้นรัศมกีารระเบดิทีค่าดไว้แล้ว 

เธอก็หยุดไปต่อ ตีโค้ง แล้วหันหน้าเข้าหาคราเคน

“มีอะไรที่เราท�าได้บ้างไหม”

“นอกจากถ่ายรปูสกัหน่อยกไ็ม่มหีรอก สายเกนิกว่าจะท�าอะไรแล้ว 

มเีวลาเหลอืไม่กีน่าทเีท่านัน้ เปลอืกชัน้ในของเชลลีอ่ยู่ในอณุหภมูทิีพ่ร้อม

ระเบดิแล้ว ดงันัน้จงเอาฟิลเตอร์กนัแสงลงมาปิดหน้าแล้วชมเหตกุารณ์ที่

เกิดขึ้นเถอะ”

ฮอลลี่เอาฟิลเตอร์ลง “เรื่องนี้จะกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลก อยู่ดีๆ 

เกาะไม่ระเบิดขึ้นมาเฉยๆ หรอก”

“เป็นไปได้นะ ภูเขาไฟระเบิด แก๊สรั่ว อุบัติเหตุจากสารเคมี เชื่อ

ฉันสิ ถ้ามีสิ่งหนึ่งที่พวกขี้โคลนรู้ดี นั่นก็คือวิธีหาสาเหตุมาอธิบายการ

ระเบิด ชาวอเมริกันคิดแอเรีย 51 ขึ้นมาเพียงเพราะวุฒิสมาชิกคนหนึ่ง

ขับเครื่องบินไอพ่นไปชนภูเขา” 

“แผ่นดินใหญ่ปลอดภัยใช่ไหม”

“ก็น่าจะอย่างนั้น อาจโดนสะเก็ดบ้าง”

ฮอลลี่ผ่อนคลายขณะปล่อยให้ปีกพยุงตัวไว้ ไม่มีอะไรที่เธอท�าได้ 

ไม่มีอะไรที่เธอควร ท�า นี่เป็นกระบวนการธรรมชาติ คราเคนมีสิทธ์ิทุก

ประการที่จะลอกคราบ

การระเบิดของแก๊สมีเทน มัลช์คงชอบ

ตอนนี้มัลช์ ดิกกัมส์เปิดกิจการนักสืบเอกชนในเฮเว่นร่วมกับพิกซี่

ตนีผชีือ่ ดดูาห์ เดย์ เมือ่ก่อนมลัช์กเ็คยก่อกวนผูอ้ืน่ด้วยแก๊สมเีทนอยูบ่่อยๆ

บางอย่างกะพริบช้าๆ อยู่บนกะบังหน้าของฮอลลี่ กลุ่มพลาสมา 

สีแดงในหน้าต่างสแกนความร้อน มีชีวิตอยู่บนเกาะนั่น ไม่ใช่แค่แมลง 

E
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S.? I SE NOW THAT THIS DREA

หรือหนูด้วย มนุษย์หลายคนเลย

“โฟลี่ ฉันอ่านค่าบางอย่างได้”

ฮอลลี่ปรับขนาดหน้าต่างสแกนความร้อนด้วยการกะพริบตาเพ่ือ

ติดตามแหล่งที่มา มีร่างร้อนสี่ร่างอยู่ในซาวน่า

“ใน ซาวน่านะโฟลี่ เราพลาดไปได้ยังไง”

“ร่างกายของพวกเขามีอุณหภูมิเท่ากับก�าแพงอิฐ” เซ็นทอร์ตอบ 

“ฉันเดาว่าหนึ่งในพวกขี้โคลนคงเปิดประตู”

ฮอลลีข่ยายภาพบนกะบงัหน้าเป็นหกเท่า แล้วกเ็หน็ว่าประตซูาวน่า

เปิดแง้มอยู่จริงๆ ไอน�้าเป็นล�าลอยออกมาทางช่องนั้น ตัวอาคารเย็นเร็ว

กว่าร่างกายมนุษย์ ตอนนี้พวกเขาจึงปรากฏบนสแกนเนอร์ของเธอ

“ผู้ชายขี้โคลนพวกนี้มาท�าอะไรที่นั่น นายบอกว่ายังไม่มีอะไรเปิด

ท�าการจนกว่าจะถึงแปดโมงนี่”

“ไม่รู้สิฮอลลี่ ฉันจะไปรู้ได้ไง พวกนั้นเป็นมนุษย์นะ คาดเดายาก

พอๆ กับดีม่อนคลั่งดวงจันทร์นั่นแหละ”

ไม่ส�าคัญว่ามนุษย์พวกนี้มาท�าอะไรอยู่ตรงนั้น การนึกสงสัยรังแต่

จะท�าให้เสียเวลา

“ฉันต้องกลับไปนะโฟลี่”

โฟลี่หันกล้องเข้าหาตัว ถ่ายทอดภาพสดไปยังหมวกเกราะของ 

ฮอลลี่

“มองหน้าฉันสิฮอลลี่ เธอเห็นสีหน้าฉันไหม นี่คือหน้าเครียด ของ

ฉัน อย่าท�านะฮอลลี่ อย่ากลับไปที่เกาะนั่น มนุษย์ตายอยู่ทุกวันโดยที่เรา

ไม่ต้องเข้าไปก้าวก่าย เลปไม่เคย ก้าวก่าย”

“ฉันรู้กฎน่า” ฮอลลี่พูดพลางปิดเสียงเจ้าเซ็นทอร์ที่ก�าลังโวยวาย

อาชพีฉนัเป็นอนัจบสิน้...อกีคร้ัง เธอคดิพลางเอยีงปีกเตรยีมพุง่ดิง่

E
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M MIGHT BE UNACCEPTABLE TO S

ชายสี่คนนั่งอยู่ในห้องด้านนอกของซาวน่า รู้สึกกระหยิ่มที่หลอก

เจ้าหน้าที่ของเกาะได้อีกครั้ง และแอบมาใช้ซาวน่าฟรีก่อนท�างาน โชคดี

ที่คนหนึ่งเป็นยามรักษาความปลอดภัยของอูนิซาริ จึงเข้าถึงกุญแจและ

เรือท้องแบนห้าแรงม้าที่สี่สหายโดยสารมาพร้อมเบียร์คาร์จาลาหนึ่งถัง

“วันนี้อุณหภูมิในซาวน่าดีเลยนะ” คนหนึ่งว่า

คนที่สองเช็ดไอน�้าจากแว่น “ฉันคิดว่าร้อนไปหน่อย อันที่จริง 

ตรงนี้ก็ยังร้อนใต้เท้าอยู่เลย”

“ถ้าอย่างนั้นก็ไปโดดลงทะเลบอลติกสิ” ยามพูด เซ็งท่ีเพ่ือนไม่

ชื่นชมสิ่งที่เขาพยายามท�าให้ “นั่นน่าจะท�าให้นิ้วก้อยที่น่าสงสารของนาย

เย็นลงได้”

“อย่าไปสนใจมันเลยน่า” คนที่สี่บอกพลางสวมนาฬิกา “เท้าไอ้นี่

มันอ่อนไหวมาก มีปัญหาเรื่องอุณหภูมิตลอดแหละ”

ชายเหล่านี้เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็ก ทั้งหมดพากันหัวเราะแล้ว 

กระดกเบียร์ เสียงหัวเราะกับเสียงดื่มหยุดลงทันทีเมื่ออยู่ๆ ส่วนหนึ่งของ

หลังคาก็ติดไฟไหม้เป็นรู

ยามส�าลักเบียร์ออกมาอึกใหญ่ “มีใครสูบบุหรี่หรือเปล่า ฉันบอก

แล้วว่าห้ามสูบ!”

ต่อให้มีเพื่อนร่วมซาวน่าคนไหนตอบ เขาก็คงไม่ได้ยินอยู่ดี เพราะ

ทันใดนั้นตัวเขาก็ลอยขึ้นไปทางรูบนหลังคา

“นิ้วเท้าของฉันร้อนจริงๆ นะ” ชายใส่แว่นพูด ราวกับการพูดย�้า

เรื่องเดิมอาจท�าให้ลืมเรื่องใหม่

คนอื่นไม่สนใจเขาเพราะยุ่งอยู่กับการท�าสิ่งที่มนุษย์มักท�าในช่วง

เวลาอันตราย นั่นคือสวมกางเกง
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OME NARROWMINDED FAIRIES, AND

ไม่มีเวลาแนะน�าตัวหรือเข้าออกทางประตู ดังนั้นฮอลลี่จึงชักปืน

นิวตริโน่ออกมา เจาะรูขนาดสองเมตรที่หลังคา แล้วก็เห็นชายขี้โคลน 

สี่คนในสภาพขาวซีดกึ่งเปลือย ตัวสั่นเทาด้วยความตกใจฉับพลัน

ฉันไม่แปลกใจที่พวกนี้สั่น เธอคิด นั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้น

ขณะบินมา เธอกพ็จิารณาปัญหาไปด้วย จะพามนษุย์สีค่นออกจาก

พื้นที่ระเบิดภายในสี่นาทีได้อย่างไร

ถ้าเป็นเมือ่ก่อน เธอคงมปัีญหาทีส่องคอืตวัอาคาร กฎแฟรีร่ะบวุ่า

ห้ามเข้าอาคารของมนุษย์โดยไม่ได้รับเชิญ นี่เป็นค�าสาปอายุหมื่นปีท่ียัง

ส่งผลอยู่ หากใครฝ่าฝืนก็จะคลื่นไส้และสูญเสียพลังเวทมนตร์ กฎนี ้

ทั้งล้าสมัยและเป็นอุปสรรคอย่างร้ายแรงต่อการท�างานของเลป ดังนั้น

หลังจากมีการอภิปรายสาธารณะหลายครั้งและลงประชามติกันแล้ว  

จอมเวทดีม่อนหมายเลขหนึ่งก็ยกเลิกค�าสาปนี้ ดีม่อนน้อยใช้เวลาแค่ 

ห้านาทีก็แก้ค�าสาปที่จอมเวทเอลฟ์แก้ไม่ตกมาหลายร้อยปีได้

กลับมาที่ปัญหาตั้งต้นอีกครั้ง มนุษย์ตัวใหญ่สี่คนกับการระเบิดที่

ใกล้จะเกิดขึ้น

คนแรกง่ายและเป็นตัวเลือกที่ชัดเจน เขาบังคนอื่นอยู่ แถมยังไม่

สวมอะไรนอกจากผ้าเช็ดตัวและหมวกยามใบเล็กบนยอดศีรษะเหมือน

เปลือกถั่วบนหัวหมี

ฮอลลี่นิ่วหน้า ฉันต้องท�าให้เขาพ้นสายตาให้เร็วที่สุด ไม่งั้นคงลืม

ภาพนี้ไม่ลงแน่ ชายขี้โคลนผู้นี้มีกล้ามมากกว่าโทรลล์เสียอีก

โทรลล์! ใช่แล้ว 

มีการเพิ่มเติมอุปกรณ์หลายอย่างในชุดปฏิบัติการของหน่วย 

ลาดตระเวนตอนฮอลลี่อยู่ที่ลิมโบ เป็นธรรมดาท่ีส่วนใหญ่คิดค้นและจด

สทิธบิตัรในนามโฟลี ่หนึง่ในนัน้คอืชดุลกูดอกใหม่ส�าหรบัปืนนวิตรโิน่ เจ้า
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 I AM PREPARED TO SWEAR, ON MY PI

เซ็นทอร์เรียกมันว่า ลูกดอกต้านแรงโน้มถ่วง แต่เจ้าหน้าท่ีเลปเรียกมัน 

ว่า กระสุนตัวลอย

ลกูดอกนี้ใช้หลกัการเดยีวกบัเขม็ขดัดวงจนัทร์ของโฟลีน่ัน่เอง มนั

ท�าให้เกิดสนามพลังรอบอะไรก็ตามที่คาดมันอยู่ แล้วลดแรงดึงดูดของ

โลกให้เหลอืแค่หนึง่ในห้า เขม็ขดัดวงจนัทร์มปีระโยชน์ในการเคลือ่นย้าย

อุปกรณ์หนัก ไม่นานเจ้าหน้าที่ภาคสนามก็ดัดแปลงมันไปใช้ตอบสนอง

ความต้องการเฉพาะด้าน รวมถึงใช้ล่ามนักโทษไว้กับเชือกร้อยลูกดอก

โลหะซึ่งท�าให้เคลื่อนย้ายไปมาได้ง่ายขึ้นมาก

จากนัน้โฟลีก่พ็ฒันาลกูดอกที่ให้ผลแบบเดยีวกบัเขม็ขดัดวงจนัทร์ 

ลกูดอกนี้ใช้ผวิหนงัของนกัโทษเป็นตวัท�าปฏกิริยิาให้ร่างไร้น�า้หนกั แม้แต่

โทรลล์ยังดูไม่น่ากลัวนักเมื่อลอยตุ๊บป่องเหมือนลูกโป่งในสายลม

ฮอลลี่ปลดชุดลูกดอกจากเข็มขัด ใช้ส้นมือดันมันเข้าไปในปืน 

นิวตริโน่

ลูกดอก เธอคิด ย้อนกลับไปยุคหินซะงั้น

ยามรักษาความปลอดภัยร่างใหญ่อยู่ตรงหน้าเธอแล้ว ริมฝีปาก

สั่นด้วยความโกรธ

ไม่ต้องใช้เลเซอร์เล็งเป้าเลยส�าหรับชายขี้โคลนผู้นี้ เธอคิด ไม่น่า

จะพลาดได้ง่ายๆ

แล้วเธอกไ็ม่พลาด ลกูดอกจ๋ิวสะกดิไหล่ชายผูน้ัน้ เขาสัน่อยูค่รูห่นึง่

จนกระทั่งสนามต้านแรงโน้มถ่วงห่อหุ้มตัว

“โอ๊ย!” เขาร้อง “นั่นออกจะ...”

จากนั้นฮอลลี่ก็บินลงมาอยู่ข้างเขา คว้าต้นขาซีดแล้วเหวี่ยงขึ้นฟ้า 

เขาลอยไปเรว็ยิง่กว่าลกูโป่งทีโ่ดนเขม็เจาะ ทิง้ไว้เพยีงเสยีงร้องเบาๆ ด้วย

ความตกใจลากยาวเป็นทางตามหลัง
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XIE HONOUR, THAT SHOULD I 

ชายทีเ่หลอืรบีสวมกางเกงให้เสร็จ สองคนรนจนสะดดุล้มศรีษะชน

กันก่อนล้มฟาดลงบนพื้น จานใส่ขนมปังไส้มะเขือเทศกับมอซซาเรลล่า

โดนชนกระเด็นไปด้านข้าง ขวดเบียร์หมุนติ้วบนพื้นกระเบื้อง

“แซนด์วิชของฉัน” ชายคนหนึ่งพูดแม้ขณะวุ่นอยู่กับการสวม

กางเกงยีนสีม่วง

ไม่มีเวลาให้ตื่นตระหนกแล้ว ฮอลลี่คิด ทั้งเงียบและล่องหนอยู่

ท่ามกลางคนเหล่านี้ เธอก้มตัวลงหลบแขนขาซีดเซียวที่เหวี่ยงไปทั่ว จาก

นั้นก็ปล่อยลูกดอกออกไปอีกสามดอกอย่างรวดเร็ว 

ความสงบเงียบอย่างประหลาดปกคลุมซาวน่าเมื่อมนุษย์ผู้ใหญ ่

สามคนพบว่าตัวเองก�าลังลอยไปยังรูบนเพดาน

“เท้าฉัน...” คนสวมแว่นเริ่มพูด

“หุบปากเรื่องเท้านะ!” คนที่เสียดายแซนด์วิชตะโกนพลางเหวี่ยง

หมัดใส่เพื่อน ท�าเอาเจ้าตัวหมุนไปชนเพดานกระเด้งกระดอนเหมือนลูก 

พินบอล

โฟลี่ยกเลิกค�าสั่งปิดเสียงของฮอลลี่จนได้

“ดิอาร์วิต! ฮอลลี่ เธอมีเวลาไม่กี่วินาที วินาที! ออกมาจากตรงนั้น

นะ! แม้แต่เกราะของชุดสูทนั่นก็หยุดยั้งการระเบิดระดับนี้ไม่ได้”

ใบหน้าของฮอลลี่แดงและชุ่มเหงื่อทั้งที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิใน

หมวกเกราะ

เหลือเวลาไม่กี่วินาที ฉันเคยได้ยินประโยคนี้มาแล้วกี่ครั้งกันนะ

ไม่มีเวลาจะมาละมุนละม่อมแล้ว เธอหงายหลังลงนอน กดเลือก

ค�าสั่งบนปืนนิวตริโน่ไปที่ล�าแสงซึ่งท�าให้เกิดการสั่นสะเทือนรุนแรง จาก

นั้นก็ยิงเป็นวงกว้างขึ้นไปข้างบน

ล�าแสงดันพวกมนุษย์ให้ลอยขึ้นไป เหมือนแม่น�้าเชี่ยวกรากพัดพา
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BE RELEASED I WOULD NOT ATTEMP

ฟองน�้า พวกเขากระเด้งกระดอนไปชนผนังและชนกันเองก่อนจะหลุด 

ออกไปทางรูบนเพดานที่ยังมีประกายจางๆ อยู่

ชายคนสุดท้ายมองลงมาขณะหลุดออกไปทางรูนั้น นึกสงสัย 

ทั้งที่สติเลื่อนลอยว่าท�าไมตัวเขาเองไม่ตื่นตระหนกจนพูดพร�่าไม่หยุด  

การบินได้น่าจะท�าให้เป็นโรคประสาทประเภทหวาดผวาไม่ใช่หรือ

นั่นอาจตามมาในอนาคต เขาคิด ถ้ายังมีอนาคตส�าหรับฉัน

เขาเหมือนเห็นร่างเล็กลักษณะคล้ายมนุษย์นอนอยู ่บนพื้น

ท่ามกลางไอน�้าจากซาวน่า เป็นร่างจิ๋วมีปีกที่ผุดลุกขึ้นยืน จากนั้นก็พุ่งขึ้น

มาหาพวกเขาที่ลอยอยู่

ทั้งหมดเป็นเรื่องจริง ชายผู้นั้นคิด เหมือนเรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ 

ริงส์ สัตว์มหัศจรรย์ทั้งหลายล้วนมีอยู่จริง

จากนั้นเกาะก็ระเบิด แล้วชายผู ้นั้นก็เลิกกังวลเกี่ยวกับสัตว์

มหัศจรรย์ เปลี่ยนไปกังวลเรื่องกางเกงที่ติดไฟแทน

เมื่อชายทั้งสี่คนลอยอยู่ในอากาศแล้ว ฮอลลี่ก็ตัดสินใจว่าได้เวลา

พาตัวเองออกไปให้ไกลจากเกาะแห่งนี้ให้มากที่สุด เธอย่อเข่าดีดตัวแล้ว

เปิดใช้งานปีกกลางอากาศขณะพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ายามเช้า

“เยีย่ม” โฟลีช่ม “เธอรูไ้หมว่าพวกเขาเรียกท่านีว่้า ฮอลลีค่อปเตอร์”

ฮอลลีช่กัอาวธุมายงิเร่งความเร็วให้ชายผูล้อยตวัอยูอ่อกไปพ้นจาก

เกาะ

“ตอนนี้ฉันยุ่งกับการรักษาชีวิตตัวเองอยู่นะโฟลี่ ไว้ค่อยคุยทีหลัง

เถอะ”

โฟลี่พูดว่า “โทษทีเพื่อน ฉันกังวลน่ะ ฉันจะพูดเวลากังวล คาบัล-
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ไลน์คิดว่ามันเป็นกลไกป้องกันตัว พูดถึงฮอลล่ีคอปเตอร์ แล้ว เธอเคย

ออกตัวด้วยท่านี้ระหว่างการดวลปืนบนดาดฟ้าในดาร์มสตัดท์ ผู้พัน...ฉัน

หมายถึงผู้บังคับการเคลป์ถ่ายวิดีโอไว้ได้ ตอนนี้พวกเขาใช้มันสอนใน

สถาบัน เธอคงไม่เชื่อว่ามีนักเรียนกี่คนที่ข้อเท้าหักเพราะพยายามท�า 

แบบเดียวกัน”

ฮอลลีก่�าลงัจะยนืยนัให้เพือ่นหบุปากเมือ่เชลลีจ่ดุระเบดิเซลล์มเีทน 

ท�าลายเปลอืกเก่าและส่งเศษซากหลายตนัให้ลอยขึน้ฟ้า คลืน่ชอ็กเล่นงาน

ฮอลลี่จากด้านล่างเหมือนหมัดยักษ์ ท�าเอาตัวเธอหมุนเหมือนกังหัน  

เธอรู้สึกว่าชุดเต็มตัวปรับสภาพเพื่อไม่ให้เกิดอาการช็อก เกล็ดจิ๋วหด

เข้าหากันเพื่อต้านแรงปะทะเหมือนโล่ของกองทัพดีม่อน มีเสียงฟู่เบาๆ 

เม่ือหมวกเกราะท�าให้ถงุนริภยัพองขึน้มาปกป้องศรีษะและไขสนัหลงัของ

เธอ หน้าจอบนกะบังหน้าวูบวาบ กระตุก แล้วก็กลับมาเป็นปกติ

โลกหมุนบนกะบังหน้าเป็นสีฟ้าเทา เส้นขอบฟ้าเทียมในหมวก

เกราะเปลีย่นไปหลายรอบ พลกิกลบัไปกลบัมาหลายตลบ แม้ฮอลลีรู่ด้ว่ีา

แท้จริงแล้วเธอเองคือผู้ที่พลิก ไม่ใช่ภาพที่เห็น

รอด ยังรอดอยู่ ฉันคงใช้โชคหมดไปมากโข 

โฟลี่พูดแทรกความคิดของเธอ “...อัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้น 

แต่ฉันไม่รู้เลยว่าท�าไม เธอน่าจะคุ้นเคยกับสถานการณ์แบบนี้แล้ว มนุษย์

สีค่นรอดตาย เธอคงดีใจที่ได้รู ้ในเมือ่ยอมเสีย่งชวีติตวัเองและเทคโนโลยี

ของฉันเพื่อช่วยพวกเขา จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหนึ่งในกระสุนตัวลอยของฉัน

ตกอยู่ในมือมนุษย์”

ฮอลลี่ใช้ส่วนผสมของท่าทางและการกะพรบิตาสัง่การเครือ่งยนต์

หลายตัวในบรรดาทั้งหมดสิบสองตัวของปีก เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหว

ของมันอีกครั้ง
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เธอเลื่อนกะบังหน้าขึ้นเพื่อไอและถุยน�้าลาย ก่อนจะตอบโต้ข้อ

กล่าวหา

“ฉันสบายดี ขอบคุณที่ถามไถ่นะ ส่วนอุปกรณ์ทุกอย่างของเลปก็

สามารถสั่งท�าลายได้จากระยะไกล แม้แต่ตัวฉันก็ด้วย! ดังนั้นทางเดียวที่

กระสุนตัวลอยของนายจะตกอยู่ในมือมนุษย์ก็คือเมื่อเทคโนโลยขีองนาย 

ใช้การไม่ได้”

“เรือ่งน้ีท�าให้ฉนันกึได้” โฟลีบ่อก “ฉนัต้องท�าลายลกูดอกพวกนัน้”

ด้านล่างเกิดความสับสนวุ่นวาย ราวกับประชากรคร่ึงหนึ่งของ

เฮลซงิกหิาพาหนะหลากหลายได้ แล้วพากนัยกพลมุง่หน้ามายงัจดุระเบดิ 

น�าโดยเรอืยามฝ่ังทีม่เีคร่ืองยนต์ขนาดใหญ่สองตวัตดิตัง้อยูท้่ายล�า หวัเรอื

ยกขึ้นเพื่อเพิ่มความเร็ว ตัวคราเคนเองถูกอ�าพรางไว้ด้วยควันกับฝุ่น แต่

เศษซากเปลือกที่ไหม้ตกลงมาเหมือนเถ้าภูเขาไฟปกคลุมดาดฟ้าเรือด้าน

ล่างและดูเหมือนผืนผ้าสีด�าห่มทะเลบอลติก

ห่างไปทางซ้ายของฮอลลี่ยีส่ิบเมตร พวกผูช้ายเหลา่นัน้ลอยขึน้ลง

อย่างมีความสุขในอากาศ โดยมีแรงส่งลูกสุดท้ายจากคลื่นช็อกของการ

ระเบิด กางเกงขาดรุ่งริ่งห้อยลงมาจากเอว

“ฉันแปลกใจจัง” ฮอลลี่พูดพลางซูมภาพชายเหล่านั้น “ไม่มีใคร

ร้องแหกปากหรือฉี่ราดเลย”

“มียาคลายกล้ามเนื้ออยู่เล็กน้อยในลูกดอก” โฟลี่หัวเราะเบาๆ 

“เล็กน้อยที่ว่าก็พอท�าให้โทรลล์ร้องไห้หาแม่ได้ก็แล้วกัน”

“ปกติโทรลล์จะกินแม่ตัวเองนี่” ฮอลลี่ออกความเห็น

“ใช่เลย”

โฟลี่รอจนชายพวกนั้นตกลงไปอยู่ในระยะสามเมตรเหนือผิวน�้า 

จากนั้นก็สั่งจุดระเบิดจิ๋วในลูกดอกแต่ละอัน เสียงแตกเบาๆ สี่ครั้ง ตาม
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ด้วยเสียงน�้าแตกกระจายดังลั่นสี่หน ชายเหล่าน้ันอยู่ในน�้าแค่ไม่กี่วินาที 

ยามฝั่งก็มาถึงตัว

“โอเค” เจ้าเซ็นทอร์พูด โล่งใจอย่างเห็นได้ชัด “เราหลีกเลี่ยง

หายนะได้แล้ว ถือว่าท�าหน้าที่ในวันนี้ส�าเร็จแล้ว ตอนนี้ก็ออกบินกลับไป

ยงัสถานีกระสวยได้เลย ฉนัมัน่ใจว่าผูบ้งัคบัการเคลป์ต้องอยากได้รายงาน

แบบละเอียดแน่”

“เดี๋ยวนะ...มีอีเมลส่งมา”

“อีเมล! อีเมล! เธอคิดว่านี่ใช่เวลาหรือไง ระดับเวทมนตร์ของเธอ

ต�่า แถมแผงหลังของชุดเต็มตัวก็จะหลุดอยู่แล้ว เธอต้องออกมาจาก 

ตรงนั้นก่อนเกราะจะไม่ท�างานนะ”

“ฉันต้องอ่านอีเมลฉบับนี้นะโฟลี่ เรื่องส�าคัญ”

สัญลักษณ์จดหมายที่กะพริบบนกะบังหน้าของฮอลลี่มาพร้อม 

ลายเซน็ของอาร์ทมิสิ เขากบัฮอลลี่ใช้รหสัสกี�ากบัสญัลกัษณ์อเีมล สเีขยีว

คือการถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ สีฟ้าคือเรื่องธุรกิจ และสีแดงคือเรื่องด่วน 

สัญลักษณ์ที่กะพริบอยู่บนกะบังหน้าของฮอลลี่เป็นสีแดงจ้า เธอกะพริบ

ตาใส่มันเพื่อเปิดข้อความสั้น

แม่ก�าลังจะตาย โปรดรีบมาทันที พาหมายเลขหนึ่งมาด้วย

ฮอลลี่รู้สึกถึงความกลัวอันเย็นยะเยือกในท้อง โลกดูเหมือนเอียง

วูบต่อหน้าต่อตา

แม่ก�าลังจะตาย พาหมายเลขหนึ่งมาด้วย

สถานการณ์ต้องย�า่แย่แน่หากอาร์ทมิสิขอให้เธอพาจอมเวทดม่ีอน

ผู้ทรงพลังไปด้วย

เธอนึกย้อนกลับไปยังวันหนึ่งเมื่อสิบแปดปีก่อนตอนที่แม่ของเธอ

จากไป ผ่านมาเกือบสองทศวรรษแล้ว แต่ความสูญเสียยังคงเจ็บปวด
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ราวกับเป็นแผลใหม่ ความคิดหนึ่งผุดขึ้นในใจ

ไม่ใช่สิบแปด แต่เป็นยี่สิบเอ็ดปีแล้ว ฉันหายไปสามปี

คอรัล ชอร์ต เป็นแพทย์อยู ่ในกองทัพเรือแห่งโลกใต้ดินซึ่ง 

ลาดตระเวนมหาสมุทรแอตแลนติก เก็บกวาดสิ่งท่ีมนุษย์ท้ิงไว้ ปกป้อง

สายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ เธอเจ็บหนักเมื่อเรือบรรทุกหน้าตาอันตรายเป็น

พิเศษซึ่งกองก�าลังของเธอติดตามอยู่บังเอิญปล่อยสารพิษปนเปื้อนรังสี

ลงมาอาบเรือด�าน�้าของเลป รังสีสกปรกนั้นเป็นพิษต่อแฟร่ี แม่ของเธอ

ต้องทนทรมานอยู่หนึ่งสัปดาห์ก่อนเสียชีวิต

“หนจูะท�าให้พวกนัน้ต้องชดใช้” ฮอลลีป่ระกาศพลางร้องไห้อยูข้่าง

เตียงแม่ในเฮเว่นคลินิก “หนูจะตามล่าชายขี้โคลนพวกนั้นทุกคน”

“ไม่” แม่ของเธอพูดด้วยเสียงจริงจังจนน่าประหลาดใจ “แม่ทุ่มเท

ท�างานเพื่อช่วย ชีวิต ลูกก็ต้องท�าแบบเดียวกัน การท�าลาย ไม่ใช่มรดกที่

แม่อยากฝากไว้”

มันคือหนึ่งในถ้อยค�าสุดท้ายที่แม่ฝากไว้ สามวันต่อมาฮอลลี่ก็ยืน

หน้านิ่งอยู่ในพิธีกลับคืนสู่ผืนโลกของแม่ ชุดเครื่องแบบสีเขียวส�าหรับ

พิธีการติดกระดุมจนถึงคาง เครื่องมืออเนกประสงค์ที่แม่มอบให้เป็น 

ของขวัญวันจบการศึกษาอยู่ในซองที่เข็มขัด

ช่วยชีวิต ดังนั้นฮอลลี่จึงสมัครเข้าหน่วยลาดตระเวน

ตอนนี้แม่ของอาร์ทิมิสก�าลังจะตาย ฮอลลี่รู้ว่าเธอไม่ได้มองอาร์-

ทิมิสเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งแล้ว แต่เธอมองเขาเป็นเพื่อนคนหนึ่ง

“ฉันต้องไปไอร์แลนด์” เธอพูด

โฟลี่ไม่เสยีเวลาโต้เถยีง เขาแอบอ่านอเีมลด่วน บนกะบงัหน้าของ

ฮอลลี่แล้ว

“ไปเลย ฉันน่าจะหาทางถ่วงเวลาให้เธอได้สักสองสามชั่วโมง ฉัน
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อาจบอกว่าเธอไปท�าพิธีกรรมก็ได้ บังเอิญคืนนี้จันทร์เต็มดวงเสียด้วย  

เรายังมีพื้นที่เวทมนตร์เหลืออีกสองสามแห่งใกล้เมืองดับลิน ฉันจะส่ง

ข้อความไปแจ้งหน่วยแปด บางทีกวงอาจยอมปล่อยหมายเลขหนึ่งออก

จากห้องทดลองเวทมนตร์สักสองสามชั่วโมง”

“ขอบคุณนะเพื่อน”

“ด้วยความยินดี ไปได้แล้ว ฉันจะออกจากหัวเธอสักพัก แล้ว 

คอยเฝ้าระวังการสื่อสารที่นี่ บางทีฉันอาจปลูกฝังความคิดบางอย่างให้

สื่อมวลชนมนุษย์ได้ ฉันชอบความคิดเรื่องแหล่งแก๊สธรรมชาติใต้ดินนะ 

มันเกือบเป็นความจริงด้วยซ�้า”

เกือบเป็นความจริง

ฮอลลีอ่ดไม่ได้ทีจ่ะคดิเปรียบเทยีบเรือ่งนีก้บัข้อความของอาร์ทมิสิ 

บ่อยครั้งเหลือเกินที่เด็กหนุ่มไอริชผู้นี้ชักใยแฟร่ีด้วยการบอกสิ่งท่ีเกือบ

เป็นความจริง

เธอต�าหนิตัวเองเงียบๆ ไม่มีทางหรอกน่า แม้แต่อาร์ทิมิส ฟาวล์ก็

คงไม่โกหกเรื่องร้ายแรงแบบนี้

ทุกคนมีขีดจ�ากัดของตัวเอง

ใช่ไหมนะ

OVER.KOBOI. I SE NOW, WING E



อาร์ทมิสิซเีนยีร์เรยีกรวมพลในห้องประชมุของคฤหาสน์

ฟาวล์ซึ่งเดิมเป็นห้องจัดเลี้ยง ก่อนหน้านี้ไม่นานโค้ง

เพดานสูงลิ่วแบบโกธิกถูกซ่อนไว้ด้วยเพดานปลอม แต่

แองเจลนี ฟาวล์สัง่รือ้ออก แล้วห้องโถงกถ็กูบรูณะกลบั

สู่ความงามสง่าของห้องเพดานสูงสองชั้นแบบดั้งเดิม

อาร์ทมิิส พ่อของเขา และบตัเลอร์ นัง่รอบโต๊ะกระจกบนเก้าอีห้นงั

สีด�าที่ออกแบบโดยมาร์เซล บรอยเยอร์ ยังมีพื้นที่เหลือให้นั่งได้อีกสิบคน

เมื่อไม่นานมานี้เคยมีนักลักลอบค้าของเถื่อนนั่งอยู่ท่ีโต๊ะตัวนี้  

อาร์ทิมิสคิด ยังไม่รวมเจ้าแห่งอาชญากรรม นักเจาะระบบ ผู้ซื้อขาย 

หลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน นักปลอมแปลง พ่อค้าตลาดมืด และ 

แมวขโมย ธุรกิจเดิมของตระกูลเรา

อาร์ทมิิสซเีนยีร์ปิดคอมพวิเตอร์แลป็ทอ็ป เขาหน้าซดีและเหน็ได้ชดั

ว่าอ่อนล้า แต่ความมุง่มัน่ตัง้ใจเปล่งประกายกล้าในดวงตาเหมอืนสมยัก่อน

“แผนการเรียบง่าย เราไม่ได้ต้องการแค่ความเห็นที่สอง แต่เรา

ต้องการความเห็นให้มากที่สุด บัตเลอร์จะขึ้นเคร่ืองบินไปจีน ไม่มีเวลา

บทที่ 3

ร่องรอยของเวทมนตร์

COMMANDER, THAT YOU NEVER HA
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D ANY INTENTION OF SENDING 

ส�าหรับช่องทางปกติ ดังนั้นบางทีอาจต้องหาลานจอดเครื่องบินที่มีการ

ตรวจตราน้อยหน่อย”

บตัเลอร์พยกัหน้า “ผมรูจ้กัสถานทีแ่บบนัน้ น่าจะไปกลบัได้ภายใน

สองวันหากทุกอย่างราบรื่น”

อาร์ทิมิสซีเนียร์พอใจ “ดี เครื่องบินเติมน�้ามันแล้วพร้อมออก 

เดินทาง ฉันจัดลูกเรือเต็มอัตราและนักบินส�ารองไว้ให้ด้วย”

“ผมแค่ต้องเก็บของไม่กี่อย่าง แล้วก็ออกเดินทางได้เลย”

อาร์ทิมิสจินตนาการได้ว่าเป็นของแบบไหน โดยเฉพาะเมื่อไม่ม ี

เจ้าหน้าที่บนลานจอดเครื่องบิน

“แล้วพ่อจะท�าอะไรครับ” เขาถาม

“พ่อจะไปอังกฤษ” อาร์ทิมิสซีเนียร์บอก “พ่อเอาเฮลิคอปเตอร์ไป

ถึงสนามบินลอนดอนซิตี้ได้ แล้วนั่งลีมูซีนจากตรงนั้นไปถนนฮาร์ลีย์ มี 

ผู ้เชี่ยวชาญหลายคนที่พ่อขอค�าปรึกษาได้ การส่งพ่อ ไปที่นั่นจะมี

ประสิทธิภาพกว่าพาพวกเขา มาที่นี่ ถ้ามีคนไหนพอจะให้ความกระจ่าง

เกีย่วกบัอาการป่วยของแม่ได้บ้าง พ่อกจ็ะยอมจ่ายเงนิเท่าไหร่เท่ากนัเพือ่

พาพวกเขากลับมาที่นี่ ซื้อกิจการเลยก็ได้ถ้าจ�าเป็น”

อาร์ทมิิสพยกัหน้า เป็นเทคนคิทีฉ่ลาด แต่กไ็ม่ผดิคาดส�าหรบัผูช้าย

ทีเ่คยปกครองอาณาจักรอาชญากรรมอย่างประสบความส�าเรจ็มากว่าสอง

ทศวรรษ รวมถึงกิจการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วย

ทุกอย่างที่อาร์ทิมิสซีเนียร์ท�าในตอนนี้ล้วนถูกกฎหมาย ต้ังแต่

กจิการเสือ้ผ้าแฟร์เทรดไปจนถงึการมหีุน้ในองค์กรเอร์ิทพาวเวอร์ ซึง่เป็น

แหล่งรวมตัวของนักธุรกิจผู้มีความคิดคล้ายกัน พวกเขาสร้างทุกอย่าง

ตั้งแต่รถที่ใช้พลังงานหมุนเวียน ไปจนถึงแท่งพลังงานใต้พิภพและแผง

พลังงานแสงอาทิตย์ เขาถึงขั้นติดตั้งตัวกรองท่อไอเสียรุ่นใหม่ให้รถยนต์ 
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THE TRANSFER SHUTTLE RIGH

เครื่องบิน และเฮลิคอปเตอร์ของตระกูลฟาวล์เพื่อลดอัตราการปล่อย

คาร์บอนของครอบครัวด้วย

“ผมจะอยู่ที่นี่” อาร์ทิมิสประกาศโดยไม่รอให้มีใครบอก “ผมจะ

คอยประสานงานให้ทกุคน ตดิตัง้เวบ็แคม็เพือ่ให้ผูเ้ชีย่วชาญทีถ่นนฮาร์ลย์ี

ได้เห็นแม่ คอยดูแลการท�างานของดอกเตอร์ชัลเกอและมิสบุ๊ค อีกท้ัง

ค้นหายาแก้ที่เป็นไปได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วย”

อาร์ทิมิสซีเนียร์ยิ้มน้อยๆ “ใช่เลยลูก พ่อลืมเรื่องเว็บแค็มไปเลย”

บัตเลอร์ร้อนใจอยากออกเดินทาง แต่มีประเด็นท่ีเขาต้องพูดให้

ชัดเจนก่อน “ผมไม่สบายใจที่ต้องทิ้งอาร์ทิมิสไว้ตามล�าพัง เขาอาจเป็น

อัจฉริยะก็จริง แต่เป็นพวกชอบเข้าไปยุ่งเรื่องคนอื่นจนเป็นนิสัย แถมยัง

เป็นแม่เหล็กดึงดูดปัญหาด้วย” ผู้คุ้มกันขยิบตาให้อาร์ทิมิส “ผมไม่ได้ว่า

คณุนะครบั นายน้อย แต่คณุอาจเปลีย่นการปิกนกิวนัอาทติย์ให้กลายเป็น

เหตุการณ์ใหญ่ระดับนานาชาติได้เลย”

อาร์ทิมิสยอมรับข้อกล่าวหานี้อย่างหน้าชื่น “ไม่ว่ากัน”

“ฉนัเองกค็ดิเรือ่งนัน้” อาร์ทมิสิซเีนยีร์บอกพลางเกาคาง “แต่ไม่มี

ทางท�าอะไรได้ พีเ่ลีย้งยอมพาคูแ่ฝดไปอยูท่ีก่ระท่อมของเธอในฮาวท์เป็น

เวลาสองวัน แต่อาร์ทิมิสจ�าเป็นต้องอยู่ที่นี่ ดังนั้นเขาคงต้องดูแลตัวเอง”

“ไม่มปัีญหาหรอกครับ” อาร์ทมิสิพดู “ช่วยมศีรทัธากนัหน่อยเถอะ

นะ”

อาร์ทิมิสซีเนียร์เอื้อมมือข้ามโต๊ะมากุมมือลูกชาย “ศรัทธาในกัน

และกันคือทั้งหมดที่เรามีในตอนนี้ เราต้องเชื่อว่าการช่วยชีวิตแม่นั้นเป็น

ไปได้ ลูกเชื่อหรือไม่”

อาร์ทิมิสสังเกตเห็นหน้าต่างบานหนึ่งที่อยู่สูงขึ้นไปแง้มเปิดช้าๆ 

ใบไม้ใบหนึง่ปลวิเข้ามาในห้องตามสายลมทีม้่วนตวัเข้ามา จากนัน้หน้าต่าง
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T OVER. IN FACT, YOU WERE BEI

ก็ดูเหมือนปิดเอง

“ผมเชื่อมั่นเต็มที่ครับพ่อ มากขึ้นทุกนาทีก็ว่าได้” 

ฮอลลีไ่ม่เปิดเผยตวัจนกระทัง่ซคิอร์สกีรุ้น่ S-76C ทีป่รบัปรงุใหม่

ของอาร์ทิมิสซีเนียร์บินขึ้นจากลานจอดบนดาดฟ้าแล้ว อาร์ทิมิสง่วนอยู่

กับการติดตั้งเว็บแค็มที่ปลายเตียงแม่ตอนเอลฟ์ปรากฏตัวพลางเอามือ

แตะไหล่เขา

“อาร์ทิมิส ฉันเสียใจด้วยจริงๆ” เธอพูดเสียงนุ่ม

“ขอบคุณที่มานะครับฮอลลี่” อาร์ทิมิสพูด “ถึงเร็วจัง”

“ฉันอยู่บนดินในฟินแลนด์น่ะ ภารกิจเฝ้าระวังคราเคน”

“อ๋อ! ใช่ สัตว์ในต�านานของเทนนีสัน” อาร์ทิมิสพูดพลางหลับตา 

นึกถึงกลอนไม่กี่บรรทัดจากบทกวีอันโด่งดัง

“ใต้สายฟ้าแห่งมหาสมุทรนั้น

ดิ่งลงพลันในทะเลอันกว้างใหญ่

สิ่งหนึ่งนอนสงบไม่ติงไหว

คราเคนใหญ่ไร้ฝันในห้วงนิทรา”

“นอนสงบเหรอ ไม่ใช่แล้วละ ไว้นายค่อยดูรายงานข่าวทีหลังนะ 

ดูเหมือนเกิดเหตุแก๊สธรรมชาติระเบิด”

“ผมเดาว่าโฟลี่คงก�าลังแต่งเรื่องปล่อยข่าวอยู่เช่นเคย”

“ใช่แล้ว” 

“ตอนนี้เหลือคราเคนแค่ไม่กี่ตัว” อาร์ทิมิสออกความเห็น “เท่าที่

จ�าได้ก็เจ็ดตัวสินะ”
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“เจ็ดเหรอ” ฮอลลี่พูดอย่างประหลาดใจ “เราติดตามอยู่แค่หกตัว

เอง”

“อ๋อ! ใช่ หกตัว ผมตั้งใจจะพูดว่าหกน่ะ ชุดใหม่รึ” เขาถาม รีบ

เปลี่ยนเรื่องเร็วไปหน่อย

“ทนัสมยักว่าชดุก่อนสามปี” ฮอลลีต่อบ ตัง้ใจจะเกบ็เรือ่งคราเคน

ไว้สืบสวนในภายหลัง “มีเกราะอัตโนมัติด้วยนะ ถ้าเซ็นเซอร์รู้สึกว่าก�าลัง

จะเกดิเหตรุ้าย ทัง้ชดุจะปรับตวัเพือ่รองรบัแรงปะทะ วนันีม้นัช่วยชวีติฉนั

ไว้ครั้งหนึ่งแล้ว”

สัญลักษณ์ข้อความกะพริบในหมวกเกราะของฮอลลี่ เธออ่าน

ข้อความสั้นนั้นอยู่ครู่หนึ่ง

“หมายเลขหนึ่งก�าลังมา พวกนั้นส่งเขามากับกระสวยของหน่วย

แปด แบบนี้ไม่มีทางปิดเรื่องได้นานแน่ เราต้องรีบลงมือโดยเร็ว”

“ดี ผมต้องการความช่วยเหลือทั้งหมดที่หาได้”

บทสนทนาเงียบลงเมื่อความเจ็บป่วยร้ายแรงของแองเจลีน ฟาวล์

เข้าครอบง�าความคดิทัง้หมด เธอแผ่รังสคีวามซดีเซยีว และกลิน่ดอกลลิลี่

ก็ท�าให้บรรยากาศหม่นหมอง

อาร์ทิมิสท�ากล้องเว็บแค็มตกกลิ้งลงไปใต้เตียง

“ไฟนรกเอ๊ย!” เขาสบถพลางคุกเข่ายื่นแขนเข้าไปในพ้ืนท่ีด�ามืด

นั้น “ไม่...ไม่ถึง...”

ทันใดนั้นความใหญ่หลวงของสถานการณ์ก็จู่โจมเขาอย่างหนัก

“ผมเป็นลูกชายแบบไหนกัน” เขากระซิบ “คนโกหกและหัวขโมย 

ทัง้หมดทีแ่ม่ท�าคอืรกัผมและพยายามปกป้องผม แต่ตอนนีท่้านอาจตาย”

ฮอลลีช่่วยประคองอาร์ทมิสิให้ลกุขึน้ “นายไม่ใช่คนแบบนัน้อกีแล้ว

นะอาร์ทิมิส แถมนายยังรักแม่ด้วยใช่ไหม”
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อาร์ทิมิสรู้สึกทั้งขุ่นเคืองและอับอาย “ใช่ แน่นอนอยู่แล้ว”

“ถ้าอย่างนั้นนายก็เป็นลูกที่ดี แม่ของนายจะเห็นเอง ทันทีท่ีฉัน

เยียวยาเธอแล้ว”

ฮอลลี่บิดคางดังกร๊อบ แล้วประกายเวทมนตร์ก็กระโดดออกจาก

ปลายนิ้ว หมุนวนเป็นทรงกรวย

“อย่า” อาร์ทิมิสโพล่งออกไป “คุณน่าจะตรวจสอบอาการก่อน

ไม่ใช่หรือครับ”

ฮอลลี่ก�ามือดับประกายเวทมนตร์ นึกระแวงสงสัยขึ้นมา

เธอถอดหมวกเกราะแล้วก้าวเข้าไปใกล้อาร์ทิมิส ใกล้จนเขารู้สึก

อึดอัด แล้วจ้องลึกเข้าไปในดวงตาต่างสีของเขา แปลกพิลึกที่เห็นตา 

ตัวเองมองกลับมา

“นายท�าอะไรลงไปหรือเปล่าอาร์ทิมิส”

อาร์ทมิสิสบตาเธอแน่วแน่ ดเูหมอืนไม่มอีะไรในนัน้นอกจากความ

เศร้า

“เปล่า ผมรอบคอบเมื่อเป็นเรื่องแม่มากกว่าเรื่องตัวเอง ก็แค่นั้น”

ความสงสัยของฮอลลี่มาจากประสบการณ์หลายปีที่รู้จักอาร์ทิมิส 

เธออยากรูว่้าท�าไมเขาไม่อยากให้เธอใช้เวทมนตร์ในตอนนี ้ทัง้ทีเ่มือ่ก่อน

ไม่เคยลังเล บางทีเขาอาจลองใช้วิธีนี้ด้วยตัวเองแล้ว บางทีอุโมงค์ 

กาลเวลาอาจไม่ได้พรากเวทมนตร์ที่เขาขโมยมาไปทั้งหมดอย่างที่อ้าง

เธอยกมือประกบข้างศีรษะของอาร์ทิมิสแล้วเอาหน้าผากแตะกัน

“หยุดนะฮอลลี่” อาร์ทิมิสทักท้วง “เราไม่มีเวลาแล้ว”

ฮอลลี่ไม่ตอบ เธอหลับตา ตั้งสมาธิ อาร์ทิมิสรู้สึกว่าความร้อนแผ่

ไปทั่วกะโหลกศีรษะ แล้วยังมีความรู้สึกซู่ซ่าของเวทมนตร์ท่ีคุ้นเคยด้วย 

ฮอลลี่ก�าลังตรวจสอบเขา ใช้เวลาแค่หนึ่งวินาทีเท่านั้น
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“ไม่มีเลย” เธอพูดพลางปล่อยเขา “แค่ร่องรอยของเวทมนตร์ แต่

ไม่มีพลัง”

อาร์ทิมิสก้าวโงนเงนถอยหลัง รู้สึกวิงเวียน

“ผมเข้าใจที่คุณระแวงนะครับฮอลลี่ ผมเคยท�าตัวไม่ดีครั้งแล้ว 

ครั้งเล่า ตอนนี้คุณจะช่วยตรวจสอบอาการของแม่ผมได้หรือยังครับ”

ฮอลลี่รู้สึกตัวว่าก่อนหน้านี้เธอหลีกเลี่ยงไม่ท�าอะไรมากไปกว่า

เหลือบมองแองเจลีน ฟาวล์แบบผ่านๆ สถานการณ์ท้ังหมดนี้ดึงความ 

ทรงจ�าที่เจ็บปวดกลับคืนมามากมายเกินไป

“ได้สิอาร์ทิมิส ขอโทษที่ต้องตรวจสอบนะ ฉันต้องการแน่ใจว่า 

จะเชื่อสิ่งที่นายพูดได้จริงๆ”

“ความรูส้กึของผมไม่ส�าคญัหรอกครับ” อาร์ทมิสิพดูพลางจบัข้อศอก

ฮอลลี่พาเดินไปด้วยกัน “ตอนนี้ช่วยแม่ผมที ได้โปรด”

ฮอลลี่ต้องบังคับตัวเองให้ตรวจอาการของแองเจลีน ฟาวล์อย่าง

ละเอียด ทันทีที่ท�าเช่นนั้น ความกลัวอันหยั่งรากลึกก็ท�าให้เธอรู้สึก 

แปลบปลาบไปตามแขนขา

“ฉันรู้จักอาการนี้” เธอกระซิบ “ฉันรู้จักมัน”

“คุณคุ้นเคยกับอาการแบบนี้หรือครับ” อาร์ทิมิสถาม

ใบหน้าและแขนของแม่มีเจลใสที่ผุดจากรูขุมขนมาเคลือบไว้ก่อน

จะระเหยหายไป ดวงตาของแองเจลนีเบกิกว้างแต่เหน็แค่ตาขาว มอืขยุม้

ผ้าปูเตียงแน่นราวกับพยายามยื้อชีวิต

ฮอลลี่หยิบอุปกรณ์ปฐมพยาบาลจากเข็มขัด วางลงบนโต๊ะข้าง

เตียง แล้วใช้ส�าลีเก็บตัวอย่างเจล “เจลนี่ กลิ่นนี่ ไม่ใช่นะ ไม่ใช่”

“ไม่ใช่อะไรครับ” อาร์ทิมิสถาม นิ้วจับปลายแขนเธอแน่น

ฮอลลี่ไม่สนใจเขา สวมหมวกเกราะแล้วเชื่อมสัญญาณไปยังกรม
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ต�ารวจ

“โฟลี่ อยู่หรือเปล่า”

เจ้าเซ็นทอร์ตอบรับเมื่อเรียกเป็นครั้งที่สอง “อยู่นี่แล้วฮอลลี่ ติด

แหง็กที่โต๊ะท�างาน ผู้บังคับการเคลป์ส่งข้อความมาถามฉันว่าเธออยู่ไหน

สองรอบแล้ว ฉนัยกเร่ืองพธิกีรรมมาอ้าง ฉนัคดิว่าเธอมเีวลาประมาณ...”

ฮอลลีพ่ดูขดั “โฟลี ่ฟังฉนันะ แม่ของอาร์ทมิสิ ฉนัคดิว่าเรามปัีญหา

บางอย่าง...ฉันคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่”

อารมณ์ของเจ้าเซ็นทอร์เปลี่ยนไปทันที ฮอลลี่สงสัยว่าก่อนหน้านี้

เขาอาจพูดพร�่าเพื่อซ่อนความกังวล อย่างไรเสียข้อความจากอาร์ทิมิสก็

เคร่งเครียดมาก

“โอเค ฉันจะเชื่อมสัญญาณกับระบบของคฤหาสน์ ถามรหัสผ่าน

จากอาร์ทิมิสสิ”

ฮอลลี่ยกกะบังหน้าขึ้นมองสบตาอาร์ทิมิส “โฟลี่อยากรู้รหัสผ่าน

นิรภัยของนาย”

“ได้แน่นอน ได้แน่นอนครับ” อาร์ทิมิสก�าลังใจลอย ต้องใช้เวลา

ครู่หนึ่งกว่าจะนึกรหัสลับของตัวเองได้ “CENTAUR ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่

ทั้งหมด” 

ใต้เปลือกโลก โฟลี่เก็บสิ่งที่เสมือนค�าชมนี้ไว้ในมุมหนึ่งของสมอง

ที่ใช้เก็บความทรงจ�าล�้าค่า เขาจะงัดมันออกมาปลาบปลื้มในภายหลัง 

แกล้มไวน์สมุนไพรสักแก้ว

“เซ็นทอร์ ได้เลย ฉันเชื่อมระบบได้แล้ว”

โทรทัศน์พลาสมาจอใหญ่บนผนังกะพริบติด แล้วใบหน้าของโฟลี่

ก็ปรากฏ ตอนแรกพร่ามัวก่อนจะคมชัด เว็บแค็มในมืออาร์ทิมิสส่งเสียง

เบาๆ ขณะเจ้าเซ็นทอร์ปรับมอเตอร์โฟกัสจากระยะไกล

E E
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HAT THE SHUTTLE WAS NOT C

“ยิง่มมีมุมองมากเท่าไรกย็ิง่ด ีจริงไหม” เขาพดู เสยีงดงัก้องกงัวาน

จากล�าโพงโทรทัศน์

อาร์ทิมิสถือกล้องไว้ตรงหน้าแม่ บังคับมือให้นิ่งที่สุด

“ผมเดาจากปฏกิริยิาของฮอลลีว่่าพวกคณุคุน้เคยกบัอาการแบบนี้

ใช่ไหมครับ”

ฮอลลี่ชี้ไปยังเจลที่เคลือบใบหน้าของแองเจลีน “เห็นเจลนั่นไหม

โฟลี่ มาจากรูขุมขน แถมยังกลิ่นดอกลิลลี่อีก ไม่มีข้อสงสัยเลย”

“เป็นไปไม่ได้” เจ้าเซ็นทอร์พึมพ�า “เราก�าจัดมันได้แล้วเมื่อหลาย

ปีก่อน”

อาร์ทิมิสเริ่มทนไม่ไหวกับการพูดจาคลุมเครือเช่นนี้

“อะไรที่เป็นไปไม่ได้ครับ ก�าจัดอะไร”

“เรายังไม่ได้ตรวจวิเคราะห์นะ อาร์ทิมิส มันอาจเป็นการด่วนสรุป

ก็ได้ ฮอลลี่ ฉันต้องการอ่านค่าสแกน”

ฮอลลีย่กฝ่ามอืไว้เหนอืหน้าผากของแองเจลนี ฟาวล์ แล้วเซน็เซอร์

อเนกประสงค์ในถงุมอืกป็ล่อยเลเซอร์เป็นตาข่ายปกคลมุแม่ของอาร์ทมิสิ

นิ้วของโฟลี่กระดิกไปมาเหมือนเครื่องบอกจังหวะขณะข้อมูล 

หลั่งไหลเข้ามาในระบบ มันเป็นการกระท�าโดยไม่รู้ตัว ดูร่าเริงเกินไป

หน่อยในสถานการณ์นี้

“โอเค” เขาพูดหลังจากผ่านไปครึ่งนาที “ฉันได้สิ่งที่ต้องการแล้ว”

ฮอลลี่ก�ามือปิดเซ็นเซอร์ จากนั้นก็ยืนอยู่กับอาร์ทิมิส จับมือเขาไว้

แน่น รอคอยผลอย่างเงียบๆ มันใช้เวลาไม่นานเลย โดยเฉพาะเมื่อโฟลี่

พอจะรู้อยู่แล้วว่าก�าลังค้นหาอะไร

ใบหน้าของเขาเคร่งขรึมขณะอ่านผล “คอมพิวเตอร์ได้วิเคราะห์

เจลแล้ว ฉันเกรงว่ามันคือสเปลล์โทรปี”
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OMING FOR ME. I PACKED MY BELO

อาร์ทิมิสสังเกตว่าฮอลลี่จับมือเขาแน่นขึ้น ไม่ว่าสเปลล์โทรปีคือ

อะไร มันต้องไม่ดีแน่ๆ

เขาผละจากฮอลลี่แล้วเดินไปยังโทรทัศน์ติดผนัง “ผมต้องการ 

ค�าอธิบายครับโฟลี่ เดี๋ยวนี้เลยยิ่งดี”

โฟลี่ถอนใจ จากนั้นจึงพยักหน้า “ก็ได้อาร์ทิมิส สเปลล์โทรปีเคย

เป็นโรคระบาดในหมูแ่ฟรี ่เมือ่ตดิเชือ้จะส่งผลร้ายแรงเหมอืนกนัหมด และ

อาการจะทรดุหนกัจนถงึขัน้สดุท้ายภายในสามเดอืน หลงัจากนัน้คนไข้จะ

มีเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ โรคนี้มีทุกอย่างก็ว่าได้ ทั้งพิษต่อระบบประสาท 

ฤทธิ์ท�าลายเซลล์ ต้านการรักษาทั่วไปทุกรูปแบบ ดุเดือดเลือดพล่าน 

อย่างยิ่ง อันที่จริงมันเก่งมากเลยนะ”

อาร์ทมิิสขบฟันแน่น “เยีย่มไปเลยครับโฟลี ่อย่างน้อยกม็บีางอย่าง

ที่แม้แต่คุณยังชื่นชม”

โฟลี่ปาดหยดเหงื่อจากจมูก ชะงักก่อนพูดว่า “ไม่มีทางรักษานะ

อาร์ทิมิส ไม่มีอีกต่อไปแล้ว ฉันเกรงว่าแม่ของเธอจะต้องตาย เมื่อดูจาก

ความหนาแน่นของเจล คงต้องบอกว่ามเีวลายีส่บิสีช่ัว่โมง หรอืสามสบิหก

ชัว่โมงถ้าคนไข้สู ้อย่างน้อยแม่ของเธอกจ็ะไม่เจ็บปวดในช่วงเวลาสดุท้าย”

ฮอลลี่เดินตัดห้องมาแล้วเอื้อมมือจับไหล่อาร์ทิมิส เธอสังเกตว่า

เพื่อนขี้โคลนของเธอตัวสูงขึ้น

“อาร์ทิมิส มีบางอย่างที่เราท�าได้เพื่อให้เธอสบายขึ้นนะ”

อาร์ทิมิสสะบัดมือเธอออกเกือบแรง “ไม่ ผมท�าสิ่งมหัศจรรย์ได้ 

ผมมีความสามารถ ข้อมูลคืออาวุธของผม” เขาหันกลับมาสนใจหน้าจอ 

“โฟลี่ ขอโทษที่โพล่งออกไปแบบนั้น ตอนนี้ผมกลับมาเป็นตัวของตัวเอง

แล้ว คุณบอกว่าสเปลล์โทรปีอะไรนี่เป็นโรคระบาด มันเริ่มต้นจากไหน

ครับ”
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NGINGS SO THAT I WOULD BE 

“เวทมนตร์” โฟลีต่อบสัน้ๆ จากนัน้จงึอธบิายว่า “เวทมนตร์มาจาก

โลก เมือ่โลกดดูซบัมลพษิปริมาณมหาศาลไม่ไหว เวทมนตร์กป็นเป้ือนไป

ด้วย สเปลล์โทรปีเผยตัวครั้งแรกเมื่อประมาณยี่สิบปีก่อนในหลินเฟิน 

ประเทศจีน” 

อาร์ทิมิสพยักหน้า สมเหตุสมผล หลินเฟินขึ้นชื่อว่ามีระดับมลพิษ

สูงมาก เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมถ่านหินของจีน อากาศในเมืองนี้จึง

เต็มไปด้วยขี้เถ้าลอยว่อน คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ 

สารประกอบอินทรีย์ที่ไม่เสถียร สารหนู และตะกั่ว มีมุกตลกในหมู่ 

คนงานชาวจีนว่า หากคุณเกลียดขี้หน้าใครให้ส่งไปหลินเฟิน

“มันติดต่อผ่านเวทมนตร์ ดังนั้นจึงรักษาด้วยเวทมนตร์ไม่ได้ 

ภายในสิบปีก็เกือบท�าให้แฟรี่สูญพันธุ์ เราสูญเสียประชากรไปยี่สิบห้า

เปอร์เซ็นต์ แอตแลนติสโดนหนักสุด”

“แต่คุณหยุดมันได้นี่ครับ” อาร์ทิมิสไม่ยอมแพ้ “คุณต้องค้นพบ 

ยารักษาสิ”

“ไม่ใช่ฉัน” โฟลี่บอก “โอปอล โคบอย เพื่อนเก่าของเราต่างหาก

ที่เจอยาแก้ เธอใช้เวลาสิบปี จากนั้นก็พยายามคิดค่ายาสูงลิ่ว เราต้องขอ

ค�าสั่งศาลเพื่อยึดยามาจากเธอ”

อาร์ทิมิสร้อนใจมากขึ้นเรื่อยๆ “ผมไม่สนใจการเมืองหรอกครับ 

โฟลี ่ผมอยากรูว่้ายารักษาคอือะไร และท�าไมเราถงึเอามาใช้กบัแม่ไม่ได้”

“เรื่องมันยาว”

“ก็ย่อสิครับ” อาร์ทิมิสตวาด

โฟลี่หลุบตา ไม่กล้าสบตาอาร์ทิมิส “ยารักษาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตาม

ธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตมากมายมีสารเยียวยาที่ส�าคัญและท�าหน้าท่ีเป็น 

ตัวเพิ่มประสิทธิภาพเวทมนตร์ตามธรรมชาติ แต่การกระท�าของมนุษย์
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ท�าให้สายพนัธุท์ีม่แีนวโน้มจะช่วยชวีติได้หายสาบสญูไปกว่าสองหมืน่ชนดิ

ต่อปี โอปอลพัฒนาปืนเข็มฉีดยาอันเรียบง่ายเพ่ือสกัดยารักษาสเปลล์- 

โทรปีโดยไม่ท�าให้สัตว์ผู้ให้เสียชีวิต”

อาร์ทิมิสรู้ทันทีว่าท�าไมโฟลี่ไม่มองตา เขาซบหน้ากับฝ่ามือ

“โอ๊ย! ไม่นะ อย่าบอกนะ”

“โอปอล โคบอยพบยารกัษาในน�า้หล่อเลีย้งสมองของลเีมอร์ซลิก-ี

ซิฟากาแห่งมาดากัสการ์”

“นกึแล้วเชยีว” อาร์ทมิสิครวญ “ว่าเรือ่งนีจ้ะกลบัมาหลอกหลอน”

“น่าเสยีดายทีซ่ลิกซีฟิากาสญูพนัธุ์ไปแล้ว ตวัสดุท้ายตายเมือ่เกอืบ

แปดปีก่อน”

ดวงตาของอาร์ทิมิสเปี่ยมล้นด้วยความรู้สึกผิด

“ผมรู้” เขากระซิบ “ผมฆ่ามันเอง”


