
กาลครั้งหนึ่งมีเด็กชายชาวไอริชผู้ปรารถนาอยากรู้ทุกอย่างที่จะ 

รูไ้ด้ ดงันัน้เขาจึงอ่านหนงัสอืเล่มแล้วเล่มเล่า จนกระทัง่สมองอดัแน่นด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับดาราศาสตร์ แคลคูลัส ฟิสิกส์ควอนตัม กวีโรแมนติก 

นิติวิทยาศาสตร์ มานุษยวิทยา รวมถึงวิชาอื่นๆ อีกนับร้อย แต่หนังสือ 

เล่มโปรดของเขาคอืหนงัสอืเล่มบางที่ไม่เคยอ่านเองสกัครัง้ มนัคอืหนงัสอื

ปกแข็งเล่มเก่าชื่อ หม้อทองค�ำ ที่พ่อมักเลือกมาอ่านให้ฟังเป็นนิทาน 

ก่อนนอน ว่าด้วยเรื่องราวของเด็กขี้งกผู้จับตัวเลเปรอคอนเพราะหวัง 

ขโมยทองค�าแต่ท�าไม่ส�าเร็จ

เมือ่พ่ออ่านถงึค�าสดุท้ายบนหน้าสดุท้ายซึง่กค็อืค�าว่า จบ เขากปิ็ด

ปกหนังเก่าโทรมนั้น ก้มลงยิ้มให้ลูกชาย แล้วพูดว่า “เด็กนั่นมาถูกทาง

แล้ว ถ้ามีการวางแผนเพิ่มอีกหน่อยก็อาจท�าส�าเร็จ” นับเป็นความคิดที ่

ไม่ธรรมดาเมือ่ออกจากปากคนเป็นพ่อ โดยเฉพาะพ่อผูม้คีวำมรบัผดิชอบ 

แต่นี่ไม่ใช่ผู ้ปกครองที่มีความรับผิดชอบตามแบบฉบับทั่วไป เขาคือ 

FROM THE V-DIARY OF ARTEM

อาร์ทิมิส ฟาวล์ : แย่แล้วแย่อีก
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อาร์ทิมิส ฟาวล์ ซีเนียร์ หัวหน้าอาณาจักรอาชญากรรมใหญ่ที่สุดในโลก

แห่งหนึ่ง ลูกชายของเขาก็ไม่ธรรมดาเช่นกัน เด็กคนนี้คืออาร์ทิมิส ฟาวล์

ที่สอง ผู้ที่อีกไม่นานจะกลายเป็นบุคคลน่าเกรงขามทั้งในโลกมนุษย์และ

โลกแฟรี่ใต้ดิน

วำงแผนเพิม่อกีหน่อย อาร์ทมิสิจเูนยีร์มกัคดิถงึค�าพดูนีข้ณะพ่อจบู

หน้าผาก แค่วำงแผนเพิ่มอีกหน่อย

จากนั้นเขาก็จะหลับไป แล้วฝันถึงทองค�า

เมื่ออาร์ทิมิสน้อยเติบโตขึ้น เขาก็คิดถึงเรื่อง หม้อทองค�ำ บ่อยๆ 

ไปไกลถึงขั้นค้นคว้าเล็กๆ น้อยๆ ระหว่างการเรียน และประหลาดใจเมื่อ

พบว่ามีหลักฐานที่น่าเชื่อถือมากมายเกี่ยวกับการด�ารงอยู่ของชาวแฟร่ี 

เวลาหลายชัว่โมงของการศกึษาและวางแผนเป็นแค่กจิกรรมยามว่างสนกุๆ 

ส�าหรับเด็กชายผู้นี้ จนกระทั่งวันที่พ่อของเขาหายตัวไปในอาร์กติกหลัง

เกิดความเข้าใจผิดกับมาเฟียรัสเซีย  อาณาจักรฟาวล์ล่มสลายอย่าง

รวดเร็ว เจ้าหนี้โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ ส่วนลูกหนี้ก็ด�าดินหายไปหมด

ขึน้อยูก่บัฉนัแล้ว อาร์ทมิสิคดิ ทีจ่ะสร้ำงควำมมัง่คัง่ขึน้มำใหม่และ

หำพ่อให้เจอ

ดงันัน้เขาจงึปัดฝุน่แฟ้มเลเปรอคอน เขาจะจบัแฟรี่ให้ได้ แล้วเรยีก

ค่าไถ่เป็นทองค�า

มีเพียงอัจฉริยะรุ่นเยำว์เท่ำนั้นที่จะท�ำส�ำเร็จ อาร์ทิมิสได้ข้อสรุปที่

ถกูต้อง ใครบำงคนทีโ่ตพอจะเข้ำใจหลกักำรค้ำ แต่กย็งัเดก็พอจะเชือ่เรือ่ง

เวทมนตร์

อาร์ทิมิสวัยสิบสองปีประสบความส�าเร็จในการจับตัวเลเปรอคอน

มาได้จริงๆ ด้วยความช่วยเหลือของบัตเลอร์ ผู้คุ้มกันท่ีเก่งกาจเหนือ

ธรรมดา จากนั้นก็ขังไว้เป็นตัวประกันในห้องนิรภัยใต้ดินของคฤหาสน์

IS FOWL II. COMMENTARY BY
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ฟาวล์ แต่เลเปรอคอนนีเ้ป็นเพศหญงิ แถมยงัมลีกัษณะเหมอืนมนษุย์มาก

อีกด้วย แผนการที่อาร์ทิมิสเคยคิดว่าเป็นแค่การกักขังสิ่งมีชีวิตชั้นต�่า

ชั่วคราว กลับดูเหมือนการลักพาตัวเด็กผู้หญิงอย่างน่าอึดอัดใจ

ยงัมปัีญหาซบัซ้อนอย่างอืน่อกี เลเปรอคอนเหล่านี้ไม่ใช่แฟรีบ้่านๆ 

เหมือนในนิทาน แต่เป็นสิ่งมีชีวิตไฮเทคที่มั่นใจในตัวเอง เป็นสมาชิกของ

หน่วยงานต�ารวจแฟรี่ชั้นสูงชื่อว่าหน่วยลาดตระเวนของกองก�าลังต�ารวจ

แห่งโลกใต้ดินหรือชื่อย่อคือ เลปเรคอน แถมอาร์ทิมิสดันไปลักพาตัว 

ฮอลลี่ ชอร์ต ซึ่งเป็นผู้กองหญิงรายแรกในประวัติศาสตร์ของหน่วย 

ลาดตระเวนอีกต่างหาก นี่เป็นการกระท�าที่ไม่ได้ช่วยให้เขาเป็นท่ีรักใน

โลกใต้ดินของแฟรี่ติดอาวุธเลยสักนิด

แต่ถึงมีมโนธรรมสะกิดใจและความพยายามของเลปที่จะล้ม

แผนการ อาร์ทิมิสก็ยังได้ทองค�าค่าไถ่มาจนได้ แล้วเขาก็ปล่อยตัวผู้กอง

เอลฟ์ตามสัญญา

ถ้าอย่างนั้นทุกอย่างก็จบลงด้วยดีใช่ไหม

ไม่ใช่เลย

หลงัการเผชญิหน้าระหว่างแฟรีก่บัมนษุย์เป็นครัง้แรกในรอบหลาย

สิบปีผ่านไปไม่นาน เลปก็ค้นพบแผนร้ายเมื่อมีผู้จัดหาแหล่งพลังงานให้

กลุม่ก๊อบลนิเพือ่ใช้กบัปืนเลเซอร์ซอฟต์โน้ส ผูต้้องสงสยัหมายเลขหนึง่คอื

อาร์ทิมิส ฟาวล์ ฮอลลี่ ชอร์ตพาเด็กชายชาวไอริชลงไปยังเฮเว่นซิตี้เพื่อ

สอบปากค�า แต่ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าคราวนี้อาร์ทิมิส ฟาวล์เป็น 

ผู้บริสุทธิ์ สองฝ่ายตกลงข้อแลกเปลี่ยนที่ไม่ง่าย เมื่ออาร์ทิมิสยอมช่วย

ตามหาผู้จัดหาแหล่งพลังงานให้ก๊อบลิน แลกกับการท่ีฮอลลี่ตามเขาไป

ช่วยพ่อจากมาเฟียรัสเซียที่จับพ่อไปขังไว้ ทั้งสองฝ่ายท�าตามข้อตกลงใน

ส่วนของตนได้ส�าเร็จ ระหว่างนั้นก็เกิดความนับถือและเชื่อใจกัน โดยมี

 DR J. ARGON LEP CONSULTANT 
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อารมณ์ขันอันหลักแหลมที่มีร่วมกันเป็นตัวเชื่อมสัมพันธไมตรี

หรอือย่างน้อยกเ็คยเป็นแบบนัน้ สถานการณ์เปลีย่นไปเมือ่ไม่นาน

มานี้ ในบางแง่มุมอาร์ทิมิสยังคงหลักแหลมเช่นเคย แต่มีเงาด�าพาดผ่าน

จิตของเขาเสียแล้ว

ครั้งหนึ่งอาร์ทิมิสเคยเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น แต่ตอนนี้เขาเห็นสิ่งที่

ไม่มีอยู่จริง...

AND GRAND PROBEMEISTER OF T



HE PSYCH BROTHERHOOD. AR

บทที่ 1

หนาวสันหลัง

วาตนาเยอคูตล์ ไอซ์แลนด์

วาตนาเยอคูตล์เป็นธารน�้าแข็งใหญ่ที่สุดในยุโรป มีผืน

น�้าแข็งสีขาวอมฟ้ากว้างไกลกว่าห้าพันไมล์ ส่วนใหญ ่

ว่างเปล่าไม่มีผู้อยู่อาศัย เหตุผลด้านวิทยาศาสตร์ท�าให้

ที่นี่เป็นสถานที่เหมาะสมส�าหรับการสาธิตวิธีกู ้โลกที ่

อาร์ทมิสิ ฟาวล์จะแสดงให้ชาวแฟรี่ได้ชม อีกทั้งทิวทัศน์อลังการก็ไม่ส่ง

ผลเสียต่อการน�าเสนอข้อมูลอยู่แล้ว

บริเวณหนึ่งในวาตนาเยอคูตล์ที่มีผู ้คนผ่านไปมาอยู ่บ ้างคือ 

ร้านอาหารเกรตสกัวริมฝั่งทะเลสาบธารน�้าแข็ง ลูกค้าหลักคือกลุ่ม 

นักท่องเที่ยวผู้มาชมหิมะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม อาร์ทิมิส 

นดัพบเจ้าของร้านซึง่อยู่ในช่วงปิดท�ำกำรระหว่ำงฤดกูำล ตอนเช้าตรูว่นัที่ 

1 กันยายน วันเกิดอายุสิบห้าปีของเขา

อาร์ทิมิสขับสโนว์โมบิลที่เช่ามาเลาะแนวชายฝั่งเว้าแหว่งของ

ทะเลสาบตรงทีธ่ารน�้าแขง็ลาดลงไปบรรจบกบัน�้าสดี�าทีม่แีผ่นน�า้แขง็แตก

ลอยเป็นรปูทรงประหลาด ลมพดัโหมค�ารามรอบศรีษะเหมอืนเสยีงฝงูชน
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TEMIS FOWL APPEARS ON SCREN.

ฮอืฮาในสนามกฬีา สิง่ทีม่าพร้อมมนัคอืเศษน�า้แขง็เหมอืนหวัลกูศรทีล่อย

มาโดนจมูกและปากของเขา พื้นที่นี้กว้างใหญ่และอันตราย อาร์ทิมิสรู้ว่า

หากบาดเจ็บตามล�าพังในทุ่งน�้าแข็งแห่งนี้ก็อาจน�าไปสู่ความตายอัน

รวดเร็วและเจ็บปวด หรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องตกอยู่ในสภาพน่าเวทนา

ต่อหน้านักท่องเทีย่วชดุสดุท้ายของฤดกูาล อย่างหลงัอาจเจบ็กายน้อยกว่า

บ้าง แต่เจ็บใจนานกว่ามาก

เจ้าของร้านเกรตสกัวเป็นชาวไอซ์แลนด์ร่างใหญ่ผู้ภาคภูมิใจใน

หนวดทรงวอลรัสที่ใหญ่เท่าความกว้างปีกนกกาน�้าขนาดกลางและชื่อท่ี

ไม่ธรรมดาของตัวเอง อดัม อดัมส์สันยืนอยู่ที่เฉลียงหน้าประตูร้าน หัก

นิ้วและกระทืบเท้าไปตามจังหวะในหัว อีกทั้งยังมีเวลาหัวเราะเส้นทาง

ประหลาดที่อาร์ทิมิสใช้เดินทางมาตามชายฝั่งเยือกแข็งของทะเลสาบ 

อีกด้วย

“เป็นการแสดงทีย่ิง่ใหญ่จริง” อดมัส์สนัพดูเมือ่อาร์ทมิสิขบัสโนว์-

โมบิลเข้าช่องจอดของร้านอาหารจนได้ “ให้ตายสิ! ฮำร์เธอร์ มำเธอร์ 

(ชายแกร่ง) ฉนัไม่ได้หวัเราะหนกัขนาดนีต้ัง้แต่หมาของฉนัพยายามจะกนิ

เงาสะท้อนของมันเองนั่นเทียว”

อาร์ทมิสิยิม้เศร้า รูต้วัดว่ีาเจ้าของร้านก�าลงัล้อทกัษะการขบัขีข่อง

เขา หรืออันที่จริงคือทักษะที่ขาดหายไปมากกว่า “ฮึ่ม!” เขาค�ารามพลาง

ลงจากสโนว์โมบิลยี่ห้อสกี-ดูในสภาพขาแข็ง เหมือนคาวบอยผู้ขี่วัวมา 

สามวันติดเพราะม้าตายท�าให้ต้องขี่วัวตัวใหญ่ที่สุดในฝูงแทน

ชายชราหัวเราะเสียงแหลมออกมาจริงๆ “ตอนนี้เธอท�าเสียง

เหมือนหมาของฉันด้วย”

ไม่ใช่นิสัยของอาร์ทิมิส ฟาวล์ที่จะมาปรากฏตัวในสภาพทุลักทุเล 

แต่เมื่อไม่มีบัตเลอร์ผู้คุ้มกันมาด้วย เขาก็จ�าต้องพึ่งทักษะการขับขี่ของ 

E
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 HE IS DISHEVELLED AND TOY

ตัวเองซึ่งขึ้นชื่อว่าย�่าแย่สิ้นดี หนึ่งในเด็กแสบปีหกท่ีโรงเรียนเซ็นต์บาร์- 

เทลิบ ีผูเ้ป็นทายาทเจ้าของโรงแรมเคยตัง้ชือ่เล่นให้อาร์ทมิสิว่า ฟำวล์เท้ำ

ซ้ำย เพือ่สือ่ว่าเขามเีท้าซ้ายสองข้างและใช้เตะฟตุบอลไม่ได้ทัง้คู ่อาร์ทมิสิ 

ทนการเย้าแหย่นี้ได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ จากนั้นก็ซื้อกิจการทั้งหมดใน

เครือโรงแรมของทายาทน้อยผู้นี้ ท�าให้เจ้าตัวช็อกจนเลิกล้อไปเลย

“ทุกอย่างเรียบร้อยไหม” อาร์ทิมิสถามพลางดัดนิ้วในถุงมือโซลา

ที่เขาจดสิทธิบัตรแล้ว เขาสังเกตว่ามือข้างหนึ่งอุ่นจนร้อน ตัววัดอุณหภูมิ

ต้องโดนกระแทกตอนชนเสาน�้าแข็งริมฝั่งห่างจากท่ีนี่ประมาณคร่ึงไมล์

แน่ๆ เขาใช้ฟันดึงสายไฟออก ไม่น่ามีอันตรายจากภาวะตัวเย็นเกินไป ใน

เมื่ออุณหภูมิฤดูใบไม้ร่วงโฉบลงต�่ากว่าศูนย์ไม่มากนัก

“สวัสดีเธอด้วยนะ” อดัมส์สันพูด “ยินดีท่ีได้เจอหน้าเธอในท่ีสุด 

แม้ไม่เห็นตาก็ตาม”

อาร์ทมิิสไม่งบัเหยือ่ล่อในเกมสำนต่อควำมสมัพนัธ์ ทีอ่ดมัส์สนัโยน

มาให้ ตอนนี้เขาไม่มีพื้นที่ในชีวิตส�าหรับเพื่อนอีกคนที่เขาไม่ไว้ใจ

“ผมไม่มเีจตนาจะขอลกูสาวคณุแต่งงานนะครบั มสิเตอร์อดมัส์สนั 

ดังนั้นผมคิดว่าเราข้ามพิธีการท�าความรู้จักคุ้นเคยใดๆ ที่คุณอาจรู้สึกว่า

ควรท�าไปได้เลย ทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมครับ”

ค�าพูดทลายก�าแพงที่อดัม อดัมส์สันเตรียมไว้ล่วงหน้าละลายอยู่

ในล�าคอ แล้วเขาก็พยักหน้าประมาณหกครั้งได้

“ทกุอย่างเรียบร้อย ลงัของเธออยูด้่านหลงั ฉนัได้จดัอาหารบฟุเฟต์

มังสวิรัติและถุงของขวัญจากสปาบลูลากูนไว้ให้แล้ว ฉันจัดเตรียมที่นั่งไว้

ด้วย ตามที่เธอขอไว้อย่างทื่อๆ ในอีเมลห้วนๆ นั่น แต่แขกของเธอยังไม่

โผล่มาสักราย มีแค่เธอคนเดียว...ทั้งที่ฉันลงแรงไปมากมาย”

อาร์ทมิิสยกกระเป๋าเอกสารอะลมูเินยีมออกจากกล่องเกบ็สมัภาระ
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S INCESSANTLY WITH A SMA

ของสกี-ดู “ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกครับ มิสเตอร์อดัมส์สัน ท�าไมคุณ

ไม่มุง่หน้ากลบัเรคยาวกิเพือ่ผลาญเงนิค่าธรรมเนยีมสงูลิว่ซึง่คณุเรยีกเกบ็

จากผมเป็นค่าใช้งานร้านอาหารระดบัสามของคณุเป็นเวลาแค่สองชัว่โมง

ล่ะครับ แล้วบางทีคุณอาจเจอตอไม้ไร้เพื่อนที่อยากฟังความทุกข์ของคุณ

ก็เป็นได้”

สองชั่วโมง ระดับสำม สองบวกสำมเป็นห้ำ ดี

ตอนนี้ถึงคราวอดัมส์สันค�ารามบ้าง แล้วปลายหนวดวอลรัสของ

เขาก็สั่นนิดๆ

“ไม่จ�าเป็นต้องพูดจาแบบนี้เลยนะ พ่อหนุ่มฟาวล์ เราท้ังคู่เป็น

มนุษย์ใช่ไหมเล่า มนุษย์สมควรได้รับเกียรติสักเล็กน้อยนะ”

“อ๋อ! จรงิหรอืครับ บางทเีราน่าจะถามปลาวาฬหรอืตวัมงิก์พวกนัน้

นะครับ”

อดัมส์สันท�าหน้าบึ้ง ใบหน้ากร้านแดดลมยับย่นเหมือนลูกพรุน 

“โอเค โอเค ฉันเข้าใจแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องเอาอาชญากรรมฝีมือมนุษย์มา

โยนให้ฉนัรบัผดิชอบหรอกนะ พวกวยัรุ่นอย่างเธอเหมอืนกนัหมดนัน่แหละ 

คอยดูก็แล้วกันว่าคนรุ่นเธอจะท�าอะไรดีกว่านี้ให้โลกได้บ้าง”

อาร์ทิมิสกดเปิดปิดล็อกกระเป๋าเดินทางยี่สิบคร้ัง ก่อนก้าวยาวๆ 

เข้าไปในร้านอาหาร

“เชื่อผมเถอะครับ วัยรุ่นอย่างเราไม่ได้เหมือนกันหมดหรอกนะ” 

เขาพูดขณะเดินผ่านอดัมส์สัน “แล้วผมก็ตั้งใจว่าจะท�าให้ดีกว่าคนรุ่นคุณ

อยู่แล้ว”

มีโต๊ะกว่าหนึ่งโหลในร้านอาหาร ทุกตัวมีเก้าอี้วางซ้อนไว้ด้านบน 

ยกเว้นตวัหนึง่ซึง่คลมุด้วยผ้าปโูต๊ะลนินิและมขีวดบรรจนุ�า้จากธารน�า้แขง็
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LL COIN. BOTH THE UNTIDINE

กับถุงของขวัญจากสปาวางอยู่ตามต�าแหน่งที่นั่งห้าที่ 

ห้ำ อาร์ทิมิสคิด ตัวเลขดี ลงตัว คำดเดำได้ ห้ำคูณสี่เป็นยี่สิบ

อาร์ทมิสิได้ข้อสรุปเมือ่ไม่นานมานีว่้าเลขห้าคอืเลขน�าโชคของเขา 

สิ่งดีเกิดขึ้นเมื่อมีเลขห้ามาเกี่ยวข้อง นักตรรกวิทยาในตัวเขารู้ว่า การคิด

แบบนี้เป็นเรื่องพิลึกพิลั่น แต่เขาไม่อาจเมินความจริงที่โศกนาฏกรรมใน

ชีวิตล้วนเกิดขึ้นในปีที่หารด้วยห้าไม่ลงตัว พ่อของเขาหายไปและต้อง 

เสียขา เพื่อนเก่าอย่างผู้บังคับการจูเลียส รู้ต แห่งเลป โดนฆ่าด้วยฝีมือ

พิกซี่ตัวร้ายสุดอื้อฉาว โอปอล โคบอย ทั้งสองเรื่องนี้เกิดขึ้นในปีที่ไม่มี

เลขห้า เขาสูงห้าฟุต ห้านิ้ว และหนักห้าสิบห้ากิโลกรัม ถ้าเขาแตะ 

บางอย่างห้าครั้งหรือเท่าจ�านวนที่คูณด้วยห้า สิ่งนั้นก็จะท�างานได้ราบรื่น 

เช่น ประตูจะยังปิดอยู่ หรือของขลังจะปกป้องประตูนั้นอย่างที่ควรเป็น

วันนี้มีแต่ลางดี เขาอายุสิบห้าปี ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของห้าคูณสาม 

แม้แต่สก-ีดทูีพ่าเขามาได้ไกลขนาดนีโ้ดยไม่บาดเจบ็ใดๆ กม็เีลขทะเบยีน

ที่หารด้วยห้าลงตัว แถมยังใช้เครื่องยนต์ 50 cc อีกต่างหาก ดีไปหมด จะ

มีแขกมาร่วมการประชุมครั้งนี้แค่สี่คน แต่เมื่อรวมเขาก็เป็นห้า ดังนั้นจึง

ไม่มีอะไรน่าตกใจ

ใจหนึ่งของอาร์ทิมิสตื่นตระหนกกับความเชื่อเรื่องตัวเลขที่เกิดขึ้น

ใหม่นี้

ตั้งสติหน่อย นำยเป็นคนตระกูลฟำวล์นะ เรำไม่หวังพ่ึงโชคลำง 

เลิกหมกมุ่นและเชื่ออะไรบ้ำบอแบบนี้เสียทีเถอะ

อาร์ทิมิสกดปุ่มล็อกกระเป๋าเพื่อเอาใจเทพแห่งตัวเลข ยี่สิบครั้ง

เท่ากับห้าคูณสี่ แล้วเขาก็รู้สึกว่าหัวใจเต้นช้าลง

พรุ่งนี้ฉันจะเลิกหมกมุ่น เมื่องำนนี้เสร็จสิ้นแล้ว

เขาฆ่าเวลาอยู่ที่แท่นต้อนรับลูกค้าหน้าร้านจนกระท่ังอดัมส์สัน 
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SS AND THE FIDGETING ARE MO

ขับรถไถหิมะหายไปหลังเนินหิมะโค้งที่ขนาดแทบไม่ต่างจากสันหลัง

ปลาวาฬ จากนั้นก็รอต่อไปอีกหนึ่งนาที จนกระท่ังเสียงเคร่ืองยนต ์

แผ่วเบาเหมือนเสียงไอของสิงห์อมควันชรา

เอำละ ได้เวลำท�ำงำนแล้ว

อาร์ทิมิสลงบันไดไม้ห้าขั้นไปยังพื้นที่หลักของร้านอาหาร (เยี่ยม! 

ลำงดี) ลัดเลาะเสาห้อยหน้ากากสโตรา-บอร์กที่เป็นของเลียนแบบ จน

กระทัง่มาถงึหวัโต๊ะทีจ่ดัเตรียมไว้ ทีน่ัง่หนัท�ามมุมาทางเขาและมปีระกาย

ระยิบระยับนิดๆ เหมือนม่านความร้อนวูบวาบอยู่เหนือโต๊ะ

“อรุณสวัสดิ์ครับเพื่อนๆ” อาร์ทิมิสพูดเป็นภาษาโนมมิช บังคับ 

ตัวเองให้ออกเสียงภาษาแฟรี่อย่างมั่นใจด้วยน�้าเสียงเกือบร่าเริง “วันนี ้

คือวันที่เราจะช่วยโลกครับ”

ตอนนีด้เูหมอืนมีไฟฟ้าในม่านความร้อนทีส่่งประกายสขีาวสว่างจ้า

ไปทั่ว ใบหน้าว่ายวนอยู่ในนั้นเหมือนผีที่หลุดมาจากความฝัน ใบหน้าเป็น

รูปเป็นร่างตามด้วยล�าตัวและแขนขา ร่างเล็กเหมือนเด็กปรากฏโฉม 

เหมือนเด็กแต่ไม่ใช่เด็ก นี่คือตัวแทนประชาชนชาวแฟรี่ แถมในนี้ยังมีผู้ที่

อาจเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนเพียงกลุ่มเดียวของอาร์ทิมิสรวมอยู่ด้วย

“ช่วยโลกร”ึ ผูก้องฮอลลี ่ชอร์ตแห่งเลปเรคอนพดู “อาร์ทมิสิ ฟาวล์

เจ้าเก่าคนเดิม ฉันประชดนะ เพราะการช่วยโลกคือกิจกรรมที่ไม่เหมาะ

กับนายเอาเสียเลย”

อาร์ทิมิสรู้ว่าเขาควรยิ้ม แต่ก็ท�าไม่ได้ จึงเปลี่ยนไปจับผิดแทน ซึ่ง

เป็นสิ่งที่ไม่หลุดจากนิสัย

“คุณต้องหาเคร่ืองขยายเกราะตวัใหม่มาใช้ได้แล้วนะครบั” เขาพดู

กบัเซน็ทอร์ผูน้ัง่ทรงตวัด้วยความล�าบากอยูบ่นเก้าอีท้ีอ่อกแบบมาส�าหรบั

มนษุย์ “ผมเหน็ประกายระยบิระยบัตัง้แต่ซุม้ประตหูน้าแล้ว คณุกล้าเรยีก
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ตัวเองว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคงั้นรึ เครื่องนี้อายุกี่ปีแล้วครับ”

โฟลี่กระทืบเท้า เป็นนิสัยที่ชอบท�าตอนหงุดหงิดและเป็นเหตุผลที่

ท�าให้เขาไม่เคยเล่นไพ่ชนะ “ดีใจที่ได้เจอนายเช่นกันนะ เด็กขี้โคลน”

“กี่ปีครับ”

“ไม่รู้สิ อาจจะสี่ปีได้”

“สี่ นั่นไง เห็นไหมเล่า ตัวเลขแบบนั้นเนี่ยนะ”

โฟลี่ท�าปากยื่น “ตัวเลขอะไรเล่า เดี๋ยวนี้เขาเรียกกันเป็นรุ่น แล้ว

นะอาร์ทมิสิ เครือ่งนีย้งัใช้ไปได้อกีร้อยปี บางทอีาจต้องปรบัแต่งนดิหน่อย 

แต่ก็แค่นั้น”

ฮอลลี่ยืนขึ้นแล้วเดินด้วยฝีเท้าแผ่วเบาไปยังหัวโต๊ะ

“พวกนายสองคนต้องเปิดฉากด้วยการปะทะคารมกันเลยหรือไง 

หลังจากผ่านมานานหลายปีขนาดนี้ยังไม่เบื่ออีกหรือ ท�าเหมือนลูกหมา

สองตวัแย่งอาณาเขตกนัอย่างนัน้ละ” เธอแตะนิว้เรยีวยาวสองนิว้ทีป่ลาย

แขนอาร์ทิมิส “ปล่อยเขาไปเถอะนะอาร์ทิมิส นายก็รู้ว่าเซ็นทอร์น่ะ 

อ่อนไหวขนาดไหน”

อาร์ทิมิสไม่กล้าสบตาเธอ เขาเคาะนิ้วเท้าย่ีสิบคร้ังในรองเท้าบู๊ต

ลุยหิมะข้างซ้าย 

“ก็ได้ เปลี่ยนเรื่องเถอะ”

“ขอร้องเลย” แฟรี่ตนทีส่ามในหอ้งพดู “เราเดนิทางมาจากรสัเซยี

เพื่อการนี้นะฟาวล์ ดังนั้นเธอช่วยเปลี่ยนไปคุยเรื่องที่เรามาหารือกันที่นี่

ได้ไหม...”

เหน็ได้ชดัว่าผูบ้งัคบัการเรเน่ วนิญายาไม่สบายใจทีต้่องอยูห่่างจาก

กรมต�ารวจอนัเป็นทีร่กั เธอเข้าควบคมุกจิการทัว่ไปของเลปเมือ่ไม่กีปี่ก่อน

และภูมิใจทีด่แูลครอบคลมุถงึภารกจิทกุอย่างทีก่�าลงัเกดิขึน้ “ฉนัมภีารกจิ
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ที่ต้องกลับไปติดตามความคืบหน้านะอาร์ทิมิส พิกซี่ก�าลังก่อกบฏเรียก

ร้องให้ปล่อยตัวโอปอล โคบอยจากคุก แถมยังเกิดวิกฤตคางคกสบถขึ้น

มาอีกแล้ว ได้โปรดช่วยเข้าเรื่องเสียทีเถอะ”

อาร์ทิมิสพยักหน้า วินญายาท�าตัวเป็นปฏิปักษ์อย่างเปิดเผย นั่น

เป็นอารมณ์ที่เชื่อถือได้ ยกเว้นว่าเธอแกล้งท�าและความจริงผู้บังคับการ

แอบชืน่ชอบเขาอยู ่แต่กอ็าจเป็นได้ว่ามนัคอืการหลอกซ�า้ซ้อนและเธอรูส้กึ

เป็นปฏิปักษ์อย่างแท้จริง

ฟังดูบ้ำสิ้นด ีอาร์ทิมิสยอมรับ แม้ส�ำหรับฉัน

แม้สูงไม่ถึงหนึ่งเมตรดี ผู้บังคับการวินญายากลับดูน่าเกรงขาม 

และอาร์ทิมิสก็ไม่เคยคิดประมาทเธอ  ผู้บังคับการอายุเกือบสี่ร้อยปีแล้ว

ก็จริง แต่ยังถือว่าอยู่ในวัยกลางคนส�าหรับแฟร่ี และไม่ว่าจะมองในแง่

ไหนก็เป็นผู้ที่โดดเด่น รูปร่างเพรียว ผิวซีด ม่านตาไวต่อแสงเหมือนแมว

แบบที่พบเจอได้นานๆ ทีในเอลฟ์ แต่ลักษณะหายากนี้ไม่ใช่รูปลักษณ์

ภายนอกอันโดดเด่นที่สุดของเธอ เรเน่ วินญายามีผมสีเงินยาวเป็นแผงที่

ดูเหมือนดูดแสงเอาไว้ แล้วส่งมันลงไปตามไหล่เหมือนลูกคลื่นเล็กๆ

อาร์ทิมิสกระแอมแล้วย้ายความสนใจจากตัวเลขไปยังโครงการ 

หรอืโครงการแบบทีเ่ขาชอบนกึถงึมนั สดุท้ายแล้วหากประสบความส�าเรจ็

ก็จะเป็นแผนการเดียวที่ส�าคัญอย่างแท้จริง

ฮอลลี่ต่อยไหล่เขาเบาๆ

“นายดูซีดเซียวจัง มากกว่าปกติด้วยซ�้า นายโอเคไหม เจ้าของ 

วันเกิด”

อาร์ทิมิสสบตาเธอได้ในที่สุด ข้างหนึ่งสีน�้าตาลอ่อน อีกข้างสีฟ้า 

ล้อมด้วยหน้าผากกว้างและผมหน้าม้าสีน�้าตาลอ่อนท่ีฮอลลี่ไว้ให้ยาวกว่า

ทรงสั้นเกรียนตามปกติ
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ON TO DETAIL SPECIALLY WHERE 

“วันนี้ครบสิบห้า” อาร์ทิมิสพึมพ�า “สามคูณห้า นับว่าเป็นเรื่องดี”

ฮอลลี่กะพริบตา

อำร์ทิมิส ฟำวล์พูดจำพึมพ�ำเนี่ยนะ แถมยังไม่เอ่ยถึงผมทรงใหม่

ของเธออีกต่ำงหำก ปกติอำร์ทิมิสจะสังเกตเห็นควำมเปลี่ยนแปลง

ภำยนอกได้ทันที

“ฉนั...เอ่อ...กค็งงัน้มัง้ บตัเลอร์อยูไ่หนล่ะ ส�ารวจบรเิวณรอบๆ อยู่

หรือไง”

“เปล่า เปล่าครับ ผมส่งไปที่อื่น จูเลียตต้องการเขาครับ”

“ไม่มีอะไรร้ายแรงใช่ไหม”

“ไม่ร้ายแรงแต่จ�าเป็น เร่ืองครอบครัวน่ะครับ เขาไว้ใจว่าคุณจะ

ดูแลผมได้”

ริมฝีปากของฮอลลี่เกร็งราวกับได้ลิ้มรสบางอย่างที่เปรี้ยว

“เขาไว้ใจคนอื่นให้ดูแลผู้ที่เขาต้องคุ้มกันเนี่ยนะ นายแน่ใจหรือว่า

คนที่เราก�าลังพูดถึงคือบัตเลอร์”

“แน่สิครับ แต่จะว่าไปก็ดีแล้วที่เขาไม่อยู่ที่นี่ ที่ผ่านมาเขาอยู่ใกล้

ทุกครั้งที่แผนการของผมผิดพลาด เป็นเรื่องส�าคัญและจ�ำเป็น ที่การ

ประชุมครั้งนี้ต้องเดินหน้าอย่างราบรื่น”

ฮอลลี่อ้าปากค้างไปจริงๆ ด้วยความตกตะลึง ภาพที่เห็นเกือบ 

น่าขัน ถ้าเธอเข้าใจอาร์ทิมิสถูกต้อง เขาก็ก�าลังโทษ ว่าเป็นความผิดของ 

บัตเลอร์ที่ท�าให้แผนการก่อนหน้านี้พัง บัตเลอร์เนี่ยนะ พันธมิตรผู้แกร่ง

ที่สุดของเขาเนี่ยนะ

“เป็นความคดิทีด่ ีงัน้กเ็ร่ิมกนัเถอะ พวกเราสีช่วีติน่าจะท�าให้ส�าเรจ็

ได้”

ค�าพูดนี้มาจากโฟลี่ผู้เอ่ยตัวเลขน่ากลัวโดยไม่สนใจผลลัพธ์ที่จะ

E
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HIS OWN GROOMING AND PRESENT

ตามมา

สี่ เลขอัปมงคล แย่ยิ่งกว่ำตัวเลขใด คนจีนเกลียดเลขสี่เพรำะ 

ออกเสียงเหมือนค�ำว่ำตำยในภำษำจีน

สิ่งที่เกือบเลวร้ายยิ่งกว่าการพูดเลขสี่คือการมีแค่สี่ชีวิตในห้องนี้  

ดูเหมือนผู้บังคับการทรับเบิล เคลป์มาไม่ได้ แม้ไม่ชอบหน้ากันมาก่อน 

แต่ตอนนี้อาร์ทิมิสกลับนึกอยากให้ผู้บังคับการมาอยู่ที่นี่ด้วย

“ผู้การเคลป์ไปไหนล่ะฮอลลี่ นึกว่าเขาจะมา เราอาจต้องการ 

การคุ้มกันนะ”

ฮอลลีย่นือยูข้่างโต๊ะ หลงัตรงแน่วในชดุเตม็ตวัสฟ้ีา ตราสญัลกัษณ์

ผลโอ๊กวาววับอยู่บนอก

“ทรับเบิล...ผู ้การเคลป์มีปัญหาต้องจัดการมากพออยู่แล้วใน 

กรมต�ารวจ แต่ไม่ต้องห่วงหรอก มีทีมนักวางแผนกลยุทธ์ของเลปอยู่ใน

กระสวยที่เปิดเกราะลอยอยู่เหนืออาคารแห่งนี้ แม้แต่หมาจิ้งจอกหิมะก็

เข้ามาไม่ได้ถ้าไม่อยากหางไหม้”

อาร์ทิมิสถอดเสื้อแจ็กเกตกับถุงมือกันหิมะออก “ขอบคุณครับ 

ผู้กอง ผมใจชื้นที่คุณรอบคอบเช่นนี้ ผมอยากทราบว่ามีแฟร่ีกี่ตนใน 

หนึ่งทีมของเลป ขอจ�านวนที่ชัดเจนนะครับ”

“สิบสี่” ฮอลลี่ตอบพลางเลิกคิ้วดกหนาข้างหนึ่ง

“สิบสี่ อืม...นั่นไม่ค่อย...” จากนั้นเขาก็นึกอะไรได้ “กับนักบิน 

อีกหนึ่งใช่ไหมครับ”

“สิบสี่รวม นักบิน แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอรับมือกองก�าลังใดๆ ของ

มนุษย์ที่อาจบุกมา”

ครูห่น่ึงทีด่เูหมอืนอาร์ทมิสิ ฟาวล์อยากหนัหลงักลบั แล้วหนีไปจาก

การประชุมที่ตัวเขาเองเป็นคนเรียกร้องให้มีขึ้น เส้นเอ็นกระตุกที่คอและ
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ATION ARE CONCERNED. HIS VO

น้ิวชีข้้างหน่ึงกเ็คาะพนกัพงิไม้ของเก้าอี ้จากนัน้อาร์ทมิสิกก็ลนืน�า้ลายแล้ว

พยกัหน้า ขณะทีค่วามกงัวลแผ่ออกจากตวัเหมอืนนกคานารหีลดุจากปาก

แมวก่อนถูกงับกลืนหายไปอีกครั้ง

“กไ็ด้ สบิสีก่ส็บิสี ่เชญินัง่ครบัฮอลลี ่ขอให้ผมได้เล่าเรือ่งโครงการ

ให้คุณฟังนะครับ”

ฮอลลีถ่อยไปช้าๆ ส�ารวจใบหน้าอาร์ทมิสิเพือ่หาความเจ้าเล่ห์ทีม่กั

ปรากฏในรอยยิ้มเยาะของเขา แต่ก็ไม่เจอ

ไม่ว่ำโครงกำรนี้คืออะไร เธอคิด ก็ต้องใหญ่แน่ๆ 

อาร์ทิมิสวางกระเป๋าลงบนโต๊ะ เปิดมันแล้วหมุนฝา เผยให้เห็น 

หน้าจอด้านใน ครู่หนึง่ทีค่วามสขุเมือ่ได้ใช้เคร่ืองมอืไฮเทคเผยออกมา เขา

ถึงขั้นส่งยิ้มจางๆ ไปทางโฟลี่ด้วยซ�้า รอยยิ้มนี้ท�าให้ริมฝีปากเหยียดออก

ไปไม่ถึงหนึ่งเซนติเมตร

“ดูสิ คุณจะต้องชอบเจ้ากล่องเล็กใบนี้แน่ๆ”

โฟลีหั่วเราะคกิ “โอ๊ย! จะบ้าตาย! นัน่คอื...เป็นไปได้ไหมว่ามนัคอื...

คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปใช่ไหม นายท�าให้พวกเราทุกคนต้องอับอายเพราะ

ความฉลาดของนายแล้วนะอาร์ตี้”

ค�าพูดเสียดสีของเจ้าเซ็นทอร์เรียกเสียงครางจากพวกที่เหลือ

“อะไรเล่า” เขาท้วง “มันคือแล็ปท็อปนะ แม้แต่มนุษย์ก็ไม่น่าจะ

คาดหวังให้ใครประทับใจกับแล็ปท็อป”

“ถ้าฉนัรู้จักอาร์ทมิสิดลีะก”็ ฮอลลีรู้่ “บางอย่างทีน่่าประทบัใจก�าลงั

จะเกิดขึ้น ฉันพูดถูกไหมล่ะ” 

“คุณประเมินด้วยตัวเองก็แล้วกันครับ” อาร์ทิมิสพูดพลางกด 

นิ้วโป้งที่ปุ่มสแกนบนกระเป๋า

สแกนเนอร์วบูวาบขณะตรวจสอบนิว้โป้ง แล้วสว่างวาบเป็นสเีขยีว
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ICE TOO IS CAUSE FOR WORR

แสดงการยอมรบั ไม่มอีะไรเกดิขึน้อยูห่นึง่หรอืสองวนิาท ีจากนัน้มอเตอร์

ในเคสก็ครางกระหึ่มราวกับมีแมวน้อยที่พึงพอใจก�าลังบิดตัวอยู่ข้างใน

“มอเตอร์” โฟลี่พูด “เด็ดซะไม่มี”

มมุทีเ่ป็นโลหะเสรมิแรงของฝากางออกทนัท ีพุง่ออกจากตวัฝาด้วย

แรงของใบพัดเล็กๆ แล้วขึ้นไปดูดติดอยู่บนเพดาน ขณะเดียวกันหน้าจอ

ก็กางออกจนกระทั่งมีขนาดกว่าหนึ่งตารางเมตรพร้อมแถบล�าโพงติดริม

ขอบ

“มันเป็นจอใหญ่สินะ” โฟลี่พูด “ก็แค่ฉากอลังการ ทั้งหมดที่เรา

ต้องการคือแว่นเสมือนจริงสักสองสามอัน”

อาร์ทิมิสกดอีกปุ่มบนเคส แล้วมุมโลหะที่เกาะติดอยู่บนเพดานก็

กลายร่างเป็นเครื่องฉายภาพ ส่งข้อมูลดิจิตอลเป็นคลื่นมารวมกันอยู่ตรง

กลางห้อง เกิดเป็นโมเดลดาวเคราะห์โลกที่หมุนไปรอบๆ หน้าจอแสดง

โลโก้บริษัทฟาวล์อินดัสทรี่ส์ล้อมรอบด้วยไฟล์จ�านวนหนึ่ง

“มันเป็นเคสภาพสามมิติ” โฟลี่พูด ดีใจที่ยังคงไม่รู้สึกประทับใจ 

“เรามีของแบบนี้มาหลายปีแล้ว”

“มนัไม่ใช่เคสภาพสามมติคิรบั เคสนีเ้ป็นของจรงิทัง้หมด” อาร์ทมิสิ 

พูดแก้ “แต่สิ่งที่คุณจะเห็นเป็นภาพสามมิติ ผมได้ปรับปรุงระบบของเลป

นิดหน่อย เคสนี้เชื่อมกับดาวเทียมหลายดวง และคอมพิวเตอร์ในเคส 

ก็สามารถถ่ายทอดภาพปัจจุบันของวัตถุที่ไม่ได้อยู่ในระยะท�าการของ

เซ็นเซอร์ได้”

“ฉันมีแบบนี้เครื่องหนึ่งที่บ้าน” เซ็นทอร์พึมพ�า “เอาไว้ให้ลูกเล่น

เกม”

“แล้วระบบนีก้ม็ปัีญญาประดษิฐ์ทีต่อบสนองได้แบบอจัฉรยิะ ดงันัน้

ผมจึงสามารถสร้างหรือปรับเปลี่ยนโมเดลได้ด้วยมือ ตราบเท่าท่ีสวม
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Y. STRESS READINGS ARE IN T

ถุงมือเสมือน” อาร์ทิมิสพูดต่อ

โฟลี่ขมวดคิ้ว “โอเค เด็กขี้โคลน ถือว่าดี” แต่อดไม่ได้ที่จะเสริม

ว่า “ส�าหรับมนุษย์”

ม่านตาของวินญายาหดตัวในแสงจากเคร่ืองฉายภาพ “ท้ังหมดนี้

สวยมากนะฟาวล์ แต่เราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่า การประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์

อะไร”

อาร์ทมิสิก้าวเข้าไปในภาพสามมติ ิแล้วยืน่มอืไปสวมถงุมอืเสมอืน

สองข้างทีล่อยอยูเ่หนอืออสเตรเลยี ถงุมอืนีม้สีภาพโปร่งใสเลก็น้อย ช่อง

นิ้วมือเป็นท่อหนาและดูคล้ายโพลิสไตรีนที่เรียบง่าย อีกคร้ังท่ีเซ็นเซอร์

ของกระเป๋ากะพรบิช้าๆ ก่อนตดัสนิใจยอมรบัมอืของอาร์ทมิสิ มเีสยีงป๊ีป

เบาๆ จากถงุมอื แล้วมนักห็ดตวักลายเป็นผวิหนงัชัน้ทีส่องรอบนิว้มอืของ

เขา แต่ละข้อโดดเด่นด้วยสัญลักษณ์บอกต�าแหน่ง

“โลก” เขาเริม่พดูโดยไม่สนใจแรงกระตุน้ให้อยากเปิดแฟ้มแล้วนบั

ค�า เขาจ�าค�าพูดทั้งหมดได้ขึ้นใจแล้ว

“บ้านของเรา ให้เรามีกินมีใช้และปกป้องเรา แรงดึงดูดของมัน

ท�าให้เราไม่ลอยหลดุออกไปยงัอวกาศแล้วแขง็ตาย ก่อนจะละลายอกีครัง้

แล้วโดนดวงอาทิตย์ย่างจนไหม้เกรียม แต่ทั้งหมดนี้คงไม่ส�าคัญอะไร 

เพราะเราคงขาดอากาศหายใจตายไปนานแล้ว” อาร์ทมิสิหยดุพดูรอเสยีง

หัวเราะ แต่ก็ประหลาดใจเมื่อไม่ได้ยิน “นั่นเป็นมุกตลกเล็กๆ น้อยๆ  

นะครับ ผมอ่านในคู่มือการน�าเสนอข้อมูลว่า มุกตลกมักละลายก�าแพง

ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังได้ ผมตั้งใจใส่ค�าว่าละลายเข้าไปในมุกด้วยเพื่อให้

ตลกสองต่อ” 

“นั่นคือมุกตลกรึ” วินญายาพูด “ฉันเคยฟ้องเจ้าหน้าท่ีคนหนึ่ง 

ผู้ท�าผิดน้อยกว่านี้มาแล้วนะ”
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HE NINETIES AND HIS LOWER RAN

“ถ้าฉันมีผลไม้เน่าก็คงปาไปแล้วละ” โฟลี่พูดเสริม “ท�าไมนาย 

ไม่พูดเรื่องวิทยาศาสตร์ไป แล้วปล่อยให้คนอื่นที่มีประสบการณ์เป็นคน

ปล่อยมุกล่ะ”

อาร์ทิมิสขมวดคิ้ว หงุดหงิดที่พูดเกินจากที่เตรียมไว้ ตอนนี้ก็เลย

ไม่แน่ใจว่าค�าพูดในการน�าเสนอครั้งนี้มีทั้งหมดกี่ค�ากันแน่ ถ้าเขาจบที่

จ�านวนค�าคูณสีก่แ็ปลว่าหลดุจากตวัเลขห้าไป แถมยงัเป็นตวัเลขทีแ่ย่มากๆ 

ด้วย เริ่มต้นใหม่อีกครั้งดีไหมนะ แต่นั่นจะเป็นการโกง และเทพตัวเลขก็

อาจเอาค�าพูดทั้งสองครั้งมารวมกัน แบบนั้นก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดี

ซับซ้อน ยำกจะตำมทัน แม้ส�ำหรับฉัน

แต่เขาจะพูดต่อ เพราะเป็นเร่ืองส�าคัญที่โครงการต้องได้รับการ 

น�าเสนอในวันนี้ตอนนี้ เพื่อให้มีการลงมือสร้างสรรคผ์ลงานทันที ดังนั้น

อาร์ทมิิสจงึเกบ็ความรู้สกึหวัน่ไหวไว้ในใจ แล้วเดนิหน้าน�าเสนอต่อไปอย่าง

กล้าหาญ แทบไม่พักหายใจด้วยซ�้า เพราะกลัวจะปอดแหกไปเสียก่อน

“มนุษย์เป็นภัยคุกคามใหญ่สุดของโลก เราสูบเชื้อเพลิงฟอสซิล

จากใจกลางโลก แล้วเปลีย่นมนัเป็นมลพษิทีท่�าร้ายโลกผ่านภาวะโลกร้อน” 

อาร์ทิมิสชี้นิ้วที่สวมถุงมือไปยังหน้าจอขยาย เปิดไฟล์วิดีโออย่างต่อเนื่อง 

แต่ละอันเน้นประเด็นที่เขาน�าเสนอ “ธารน�้าแข็งของโลกก�าลังสูญเสีย 

พื้นผิวน�้าแข็งไปมากถึงสองเมตรต่อปี เท่ากับครึ่งล้านตารางไมล์เฉพาะ

ในมหาสมุทรอาร์กติกแห่งเดียวตลอดช่วงสามสิบปีที่ผ่านมา” ไฟล์วิดีโอ

ด้านหลังอาร์ทิมิสฉายภาพผลกระทบของภาวะโลกร้อน

“เราต้องหาทางช่วย” อาร์ทิมิสพูด “ในที่สุดผมก็รู้แล้วว่าต้องเป็น

คนลงมือท�าเอง นั่นคือสาเหตุที่ผมเป็นอัจฉริยะ ผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้”

วินญายาเคาะโต๊ะด้วยนิ้วชี้ “มีการรณรงค์ในเฮเว่นที่มีผู้สนับสนุน

ไม่น้อย พวกเขาบอกว่าให้ปล่อยภาวะโลกร้อนลุกลามไป มนุษย์จะฆ่า 
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GES ARE SKEWED A FULL THIRD 

ตัวเองจนตายหมด จากนั้นเราจะได้ยึดโลกคืน”

อาร์ทิมิสพร้อมรับมือกับประเด็นนี้ “เป็นข้อโต้แย้งที่ชัดเจน 

แจ่มแจ้งครับผู้การ แต่ผู้ที่จะตายไม่ใช่แค่มนุษย์ จริงไหมครับ” เขาเปิด

หน้าต่างวิดีโอเพิ่มอีก แล้วพวกแฟรี่ก็มองฉากหมีขั้วโลกตัวผอมเกร็ง 

ตดิแหงก็อยูบ่นแผ่นน�า้แขง็ กวางมสูในมชิแิกนถกูกนิทัง้เป็นโดยฝงูแมลง

ที่เพิ่มจ�านวนขึ้น รวมถึงปะการังซีดขาวไร้ชีวิต

“มันรวมถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกและใต้โลกด้วยนะครับ”

โฟลี่ค่อนข้างหงุดหงิดกับการน�าเสนอครั้งนี้ “นายคิดว่าเราไม่เคย

คิดเรื่องนี้หรือไง เด็กขี้โคลน นายคิดว่าปัญหานี้ไม่เคยอยู่ในใจนักวิทยา-

ศาสตร์ทัง้หมดในเฮเว่นและแอตแลนตสิเลยหรอื บอกตามตรงว่าฉนัรูส้กึ

เหมือนนายพยายามเอาข้อมูลมาข่มกันชัดๆ”

อาร์ทมิิสยกัไหล่ “ความรู้สกึของคณุไม่ส�าคญัหรอกครบั ความรูส้กึ

ของผมก็ไม่ส�าคัญ โลกต่างหากที่ส�าคัญ”

ฮอลลี่ยืดหลังตรง “อย่าบอกฉันนะ ว่านายค้นพบค�าตอบแล้ว”

“ผมคิดว่าอย่างนั้น”

โฟลี่พ่นลมหายใจเสียงดัง “จริงเรอะ ฉันเดาว่านายคงอยากเอา

เรฟพันภูเขาน�้าแข็งไว้ใช่ไหมล่ะ หรือยิงเลนส์หักเหแสงขึ้นไปใน 

ชั้นบรรยากาศ หรือสร้างเมฆเทียมมาปกคลุมโลก ฉันชักจะเครื่องร้อน

แล้วนะ”

“เราร้อนขึน้กนัหมดนัน่แหละครับ” อาร์ทมิสิพดู “นัน่ละคอืปัญหา” 

เขาหยิบภาพสามมิติของโลกขึ้นมาด้วยมือข้างหนึ่ง แล้วหมุนมันเหมือน

ลูกบาสเกตบอล “ทางแก้ทั้งหมดนั้นอาจท�าได้หากมีการปรับเปลี่ยน 

บางอย่าง แต่มันต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศมากเกินไป  

แล้วก็อย่างที่เรารู้ว่ารัฐบาลมนุษย์ไม่ชอบแบ่งของเล่นกัน บางทีในอีก 
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OF AN OCTAVE BELOW THE NOR

ห้าสิบปีข้างหน้า สถานการณ์อาจเปลี่ยนไป แต่เมื่อถึงตอนนั้นก็จะ 

สายเกินไปแล้ว”

ผู้บังคับการวินญายาเชื่อมั่นในตัวเองเสมอมาว่าอ่านสถานการณ์

เก่ง ตอนนี้สัญชาตญาณของเธอส่งสัญญาณดังลั่นหูเหมือนคลื่นแปซิฟิก 

นี่คือช่วงเวลาประวัติศาสตร์ เหมือนมีไฟฟ้าปะทุอยู่ในอากาศ

“พดูต่อไปส ิมนษุย์” เธอบอกเบาๆ น�้าเสยีงเป่ียมอ�านาจ “บอกเรา

สิ”

อาร์ทิมิสใช้ถุงมือเน้นบริเวณที่มีธารน�้าแข็งบนโลก แล้วจับผืน 

น�้าแข็งมาเรียงกันใหม่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า “การปิดธารน�้าแข็ง 

เป็นความคิดที่ดีเยี่ยม แต่ต่อให้ภูมิประเทศเรียบง่ายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

แบนๆ เช่นนี้ ก็คงต้องใช้กองทัพมนุษย์จ�านวนมากท�างานเป็นเวลานาน

ถึงครึ่งศตวรรษกว่าจะเสร็จ”

“โอ๊ย! ไม่รู้สินะ” โฟลี่พูด “มนุษย์ตัดไม้จากป่าฝนได้เร็วกว่านั้น

มาก”

“พวกที่อยู่นอกขอบเขตกฎหมายเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าผู้ที่ถูกมัน

ผูกมัดไว้ ตรงนี้เองที่ผมจะเข้ามามีบทบาท”

โฟลี่ไขว้ขาหน้าซึง่ไม่ใช่เรือ่งง่ายส�าหรับเซน็ทอร์นัง่เก้าอี ้“บอกมา

สิ ฉันตั้งใจฟังอยู่”

“ได้ครับ” อาร์ทิมิสพูด “ผมจะขอบคุณมากถ้าคุณช่วยข่มกลั้น

สีหน้าหวาดผวาและไม่อยากเชื่อที่ชอบท�าบ่อยๆ จนกว่าผมจะเล่าไปถึง 

บทสรุป เสียงร้องด้วยความตกใจของคุณทุกครั้งท่ีผมน�าเสนอแนวคิด 

ใดๆ ช่างน่าเบื่อที่สุด มันท�าให้ผมนับจ�านวนค�าที่พูดไม่ค่อยได้”

“โอ๊ย! เทพเจ้าช่วย!” โฟลี่อุทาน “ไม่อยากจะเชื่อเลย”

เรเน่ วินญายามองเจ้าเซ็นทอร์เป็นเชิงเตือน “หยุดท�าตัวเหมือน
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โทรลล์ตกมันได้แล้วนะโฟลี่ ฉันเดินทางมาไกลเพื่อสิ่งนี้ และหูของฉันก็

เย็นมากแล้ว”

“ให้ฉันหยิกศูนย์รวมประสาทของเซ็นทอร์เพื่อให้เขาหุบปากไหม

คะ” ฮอลลี่พูดพร้อมรอยยิ้มน้อยๆ “ฉันศึกษาวิธีสยบเซ็นทอร์มาแล้ว 

มนุษย์ก็เช่นกัน ถ้าจ�าเป็น...ฉันสามารถท�าให้ทุกคนท่ีนี่สลบได้ด้วยนิ้วแค่

นิ้วเดียว หรือดินสอแข็งๆ แค่แท่งเดียว”

โฟลี่มั่นใจแปดสิบเปอร์เซ็นต์ว่าฮอลลี่โม้ แต่ในขณะเดียวกันก็ยก

ฝ่ามือขึ้นมาปิดศูนย์รวมเส้นประสาทเหนือใบหูเพื่อกันไว้ก่อน

“ก็ได้ ฉันจะเงียบ”

“ดี ว่าต่อไปเลย อาร์ทิมิส”

“ขอบคุณครับ แต่เตรียมดินสอแข็งๆ ของคุณไว้ให้พร้อมนะครับ

ผู้กองชอร์ต ผมมีความรู้สึกว่าอาจมีเรื่องให้คุณต้องใช้มัน”

ฮอลลี่ตบกระเป๋าแล้วขยิบตา

“2B แกรไฟต์แบบแข็ง ไม่มีอะไรเหมาะจะใช้จี้สกัดจุดได้ดีกว่านี้

แล้ว”

ฮอลลี่ปล่อยมุกแต่ดูไม่ผ่อนคลายนัก อาร์ทิมิสรู้สึกว่าค�าพูดของ

เธอเป็นการกลบเกลือ่นความกงัวลใจ เขาใช้นิว้โป้งกบันิว้ชีถ้คูิว้ของตวัเอง 

ท่านี้เป็นฉากหน้าเพื่อแอบมองเพื่อน คิ้วของฮอลลี่เองก็ขมวดและดวงตา

หรี่ด้วยความกังวล

เธอรู้ อาร์ทิมิสคิด แต่ไม่แน่ใจว่าเธอรู้อะไร เธอรู้ว่ำมีบำงอย่ำง

เปลี่ยนไป เธอรู้ว่ำตอนนี้เลขคู่หันมำเป็นปฏิปักษ์ต่อฉันแล้ว

จากนั้นอาร์ทิมิสก็คิดทบทวนประโยคสุดท้าย ชั่ววินาทีนั้นเขา 

มองเห็นความเพี้ยนของตัวเองได้อย่างกระจ่างแจ้ง แล้วก็รู้สึกถึงความ 

ตื่นตระหนกที่เหมือนงูตัวอ้วนขดอยู่ในท้อง

M BASED ON COMPARISONS WIT
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H INTERVIEW ROOM RECORDINGS.

ฉนัมเีน้ืองอกในสมองใช่ไหม เขาสงสยั นัน่คงอธบิำยควำมหมกมุน่ 

ภำพลวงตำ และควำมหวำดระแวงได้ หรือว่ำนี่เป็นแค่โรคย�้ำคิดย�้ำท�ำ  

อำร์ทิมิส ฟำวล์ผู้ยิ่งใหญ่ตกเป็นทำสของโรคธรรมดำสำมัญเสียแล้ว

อาร์ทมิสิสละเวลาครู่หนึง่ลองใช้ลกูเล่นเก่าของนกัสะกดจติบ�าบดั

นึกภำพตัวเองอยู่ในสถำนที่ดีๆ สักแห่ง ตรงไหนที่มีควำมสุขและ

รู้สึกปลอดภัย

มีความสุขและปลอดภัยรึ ไม่รู้สึกมานานแล้ว

อาร์ทิมิสปล่อยใจให้โบยบิน แล้วเขาก็พบว่าตัวเองนั่งอยู่บนม้านั่ง

ตัวเล็กในห้องท�างานของปู่ ปู่ดูเจ้าเล่ห์กว่าที่อาร์ทิมิสจ�าได้อยู่บ้าง เขา 

ขยิบตาให้หลานชายวัยห้าปี ก่อนพูดว่า 

หลำนรู้ไหมว่ำม้ำนั่งตัวนั้นมีกี่ขำ อำร์ตี้ สำมนะ มีแค่สำม และนั่น

ก็ไม่ใช่เลขน�ำโชคของหลำน ไม่ใช่เลย สำมเกือบแย่เท่ำสี่ แถมเรำทุกคน

ก็รู้ดีใช่ไหมล่ะ ว่ำสี่ออกเสียงเหมือนค�ำอะไรในภำษำจีน

อาร์ทิมิสตัวสั่น อาการป่วยส่งผลกระทบถึงความทรงจ�าแล้ว เขา

กดนิ้วชี้กับนิ้วโป้งมือซ้ายจนปลายนิ้วเปลี่ยนเป็นสีขาว นี่คือวิธีที่เขาสอน

ตัวเองให้ท�าเพื่อสงบใจ เมื่อความตื่นตระหนกที่เกิดจากตัวเลขมีมาก 

เกินไป แต่วิธีนี้ได้ผลน้อยลงเร่ือยๆ ในช่วงที่ผ่านมา หรือในกรณีนี้คือ 

ไม่ได้ผลเลยด้วยซ�้า

ฉันก�ำลังจะสติแตก เขาคิดด้วยความสิ้นหวังอยู่เงียบๆ โรคร้ำย

ก�ำลังจะครอบง�ำฉัน

โฟลี่กระแอม ปลุกอาร์ทิมิสจากภวังค์ “ฮัลโหล เด็กขี้โคลน แฟรี่

ส�าคัญรออยู่นะ ว่าต่อไปสิ”

ส่วนฮอลลี่ก็บอกว่า “นายโอเคไหมอาร์ทิมิส ต้องพักก่อนไหม”

อาร์ทิมิสเกือบหัวเราะออกมา พักระหว่ำงกำรน�ำเสนอข้อมูล 
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เน่ียนะ ถ้ำฉนัท�ำแบบนัน้ กค็งไม่ต่ำงจำกไปยนืข้ำงใครสกัคนทีส่วมเสือ้ยดื

มีข้อควำมว่ำ แถวนี้มีคนบ้า นั่นแหละ

“ไม่ ผมสบายดี นี่เป็นโครงการใหญ่ ใหญ่ที่สุด ผมอยากแน่ใจว่า

น�าเสนอได้สมบูรณ์ดี”

โฟลีโ่น้มตวัมาข้างหน้า จนกระทัง่เก้าอีท้ี่ไม่มัน่คงอยูแ่ล้วเอนจนน่า

กลัว “นายดูไม่สบายนะ เด็กขี้โคลน นายดู...” เจ้าเซ็นทอร์ดูดริมฝีปาก

ล่างพลางค้นหาถ้อยค�าทีต้่องการ “หมดสภาพ อาร์ทมิสิ นายดหูมดสภาพ”

นับเป็นค�าพูดถนอมน�้าใจที่สุดจากเขาก็ว่าได้

อาร์ทิมิสยืดตัวตรง “โฟลี่ครับ ผมคิดว่าบางทีคุณอาจอ่านสีหน้า

มนุษย์ไม่เก่ง บางทีใบหน้าของพวกเราอาจสัน้เกนิไป ผมไม่ได้หมดสภาพ 

ไม่ว่าจะทางใด ผมเพียงแต่คิดทบทวนค�าพูดเท่านั้น”

“บางทีนายน่าจะทบทวนให้เร็วหน่อยนะ” ฮอลลี่แนะน�าอย่าง 

อ่อนโยน “ในเมื่อเราอยู่ในจุดที่เปิดเผยแบบนี้”

อาร์ทิมิสหลับตา รวบรวมสติ

วินญายาเคาะนิ้วกับโต๊ะรัวๆ “ห้ามยืดเยื้อแล้วนะ เจ้ามนุษย์ ฉัน

เริ่มสงสัยแล้วว่าเธออาจดึงเรามาเกี่ยวข้องกับหนึ่งในแผนการร้ายของ

เธอ”

“เปล่าครับ นี่เป็นข้อเสนอจริงๆ ได้โปรดฟังผมเถอะ”

“ฉันก็พยายามอยู่นี่ไง ฉันอยากเชื่อนะ ฉันมาไกลขนาดนี้เพื่อ 

จุดประสงค์นี้ แต่ทั้งหมดที่เธอท�าคืออวดความสามารถของกระเป๋า 

ใบนั้น”

อาร์ทมิิสยกมอืขึน้มาในระดบัไหล่ เป็นการเคลือ่นไหวทีก่ระตุน้การ

ท�างานของถุงมือ จากนั้นเขาก็แตะภาพธารน�้าแข็ง

“สิ่งที่เราต้องท�าคือเคลือบธารน�้าแข็งในบริเวณส�าคัญๆ ทั่วโลก

 ARTEMIS HOLDS THE COIN BE
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ด้วยวัตถุสะท้อนแสงเพื่อชะลอการละลาย โดยเคลือบให้หนากว่าปกติ

บริเวณขอบซึ่งน�้าแข็งละลายเร็วกว่าเพื่อน อีกทั้งคงจะดีไม่น้อยหากเรา

อุดรูรั่วใหญ่ๆ ได้”

“หลายอย่างคงจะด ีในโลกทีส่มบรูณ์แบบ” โฟลีพ่ดู เมนิค�าสญัญา

ว่าจะเงียบอีกครั้ง “นายคิดว่าคนของนายจะพอใจง้ันหรือ หากสิ่งมีชีวิต

จิ๋วโผล่มาจากใต้ดินในยานอวกาศ แล้วเริ่มปูแผ่นฟอยล์สะท้อนแสงท่ัว

บ้านซานตาคลอส”

“พวกเขา...เรา...คงไม่พอใจนักหรอก นั่นคือสาเหตุท่ีต้องท�าแบบ

ลับๆ”

“เคลือบธารน�้าแข็งทั่วโลกแบบลับๆ งั้นรึ ช่างกล้าพูดนะ”

“ผมพูดไปแล้ว และคิดว่าเราตกลงกันแล้วว่าคุณจะไม่ขัดจังหวะ 

การคอยป่วนตลอดเวลาแบบนี้น่าเหนื่อยหน่ายมาก”

ฮอลลี่ขยิบตาให้โฟลี่ พลางควงดินสอ

“ปัญหาของการเคลือบภูเขาน�้าแข็งคือวิธีติดต้ังวัตถุสะท้อนแสง” 

อาร์ทิมิสพูดต่อ “ดูเหมือนวิธีเดียวที่จะท�าได้คือคลี่มันออกไปเหมือนคลี่

ม้วนพรม ไม่ว่าจะด้วยมือหรือปูจากท้ายพาหนะอย่างรถไถหิมะดัดแปลง

ก็ตาม”

“ซึ่งไม่อาจถือเป็นปฏิบัติการลับได้เลย” โฟลี่พูด

“ใช่ครบั แต่ถ้ามวีธิอีืน่ในการปแูผ่นสะท้อนแสง แถมยงัดกูลมกลนื

ไปกับธรรมชาติด้วยล่ะ”

“เลียนแบบธรรมชาติงั้นรึ”

“ใช่แล้วครบัโฟลี ่ธรรมชาตคิอืต้นแบบของเรา มนัควรเป็นเช่นนัน้

เสมอ”

ห้องเหมือนร้อนขึ้นเรื่อยๆ ขณะอาร์ทิมิสเข้าใกล้การเปิดเผย 

TWEN HIS THUMB AND FOREFIE
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ครั้งใหญ่

“นักวิทยาศาสตร์มนุษย์พยายามผลิตฟอยล์สะท้อนแสงท่ีบางพอ

จะใช้การได้ แต่ก็แข็งแรงทนทานต่อลมฟ้าอากาศด้วย”

“โง่”

“หลงผิดครับเซ็นทอร์ ไม่ใช่โง่แน่ๆ ไฟล์ของคุณเอง...”

“ฉนัเคยพจิารณาแนวคดิเรือ่งฟอยล์อยูช่่วงสัน้ๆ ว่าแต่เธอเหน็ไฟล์

ของฉันได้ยังไง”

นี่ไม่ใช่ค�าถามจริงจัง โฟลี่ถอดใจยอมรับสภาพมานานแล้วว่า 

อาร์ทิมิส ฟาวล์เป็นนักเจาะระบบที่เก่งเท่าเทียมกับเขาเป็นอย่างน้อย

“แนวคิดพื้นฐานฟังขึ้นนะครับ ทอโพลิเมอร์สะท้อนแสงเป็นผืน”

โฟลี่กัดข้อนิ้ว “ธรรมชาติ ใช้ธรรมชาติ”

“อะไรคือของธรรมชาติที่สุดแถวนี้” อาร์ทิมิสบอกใบ้นิดๆ

“น�้าแข็ง” ฮอลลี่บอก “น�้าแข็งกับ...”

“หิมะ” เจ้าเซ็นทอร์กระซิบด้วยน�้าเสียงเกือบยกย่อง “ใช่แล้ว  

ดิอาร์วิต! ท�าไมฉันไม่...หิมะใช่ไหม”

อาร์ทิมิสยกถุงมือขึ้น แล้วสร้างภาพสามมิติรูปหิมะตกใส่พวกเขา

“หิมะ” เขาพูด เกล็ดหิมะปลิวว่อนรอบตัว “ไม่มีใครประหลาดใจ

เมื่อเห็นหิมะ”

โฟลี่ลุกขึ้นยืน “ขยายสิ” เขาสั่ง “ขยายแล้วปรับให้ชัด”

อาร์ทมิสิแตะเกลด็หมิะสามมติ ิท�าให้มนัแขง็ค้างกลางอากาศ เขา

ขยับนิ้วสองครั้งเพื่อขยายเกล็ดหิมะเทียมจนกระทั่งความพิเศษของมัน

ปรากฏชัด ธรรมดาแบบไม่ธรรมดา รูปทรงกลมเกลี้ยงสมบูรณ์แบบ

“นาโนเวเฟอร์” โฟลี่พูด คราวนี้เขาลืมซ่อนความรู้สึกประทับใจ 

“นาโนเวเฟอร์ของแท้แน่นอน ประมวลผลเองได้ไหม”

NGER AND WE SE THAT THERE IS AE
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“ได้ดีเยี่ยม” อาร์ทิมิสรับรอง “ฉลาดพอจะรู้ว่าด้านไหนเป็น 

ด้านบนเมื่อสัมผัสพื้นผิวและตั้งค่าตัวเองให้เป็นฉนวนหุ้มน�้าแข็งสะท้อน

แสงอาทิตย์ได้”

“ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องยิงมันเข้าไปในกลุ่มเมฆ”

“ใช่ครับ จนเต็มพิกัดเลย”

โฟลีว่ิง่เข้าไปในภาพสามมติ ิ“แล้วพอมนัแตก กจ็ะครอบคลมุพืน้ที่

กว้างใหญ่”

“อาจกว้างกว่าที่คิด แต่ก็ได้ผลอยู่ดี”

“เด็กขี้โคลน ฉันขอคารวะนาย”

อาร์ทมิิสยิม้ ตวัตนเก่ากลบัคนืมาครู่หนึง่ “กส็มควรแก่เวลาแล้วละ

ครับ”

วินญายาขัดจังหวะการแสดงความยินดีของนักวิทยาศาสตร์ “ฉัน

อยากรู้ว่าเข้าใจถูกไหม เธอยิงเวเฟอร์พวกนี้เข้าไปในเมฆ จากนั้นมันก็

ตกลงมาพร้อมหิมะงั้นรึ”

“ใช่ครับ เรายิงมันลงไปบนพื้นผิวได้เลยในกรณีจ�าเป็น แต่ผมคิด

ว่าเพื่อความปลอดภัยก็น่าจะอ�าพรางมันไว้เหนือก้อนเมฆมากกว่า”

“แล้วเธอท�าได้รึ”

“เราท�าได้ครับ สภาจะต้องอนุมัติส่งกองทัพกระสวยดัดแปลงมา

ปฏิบัติงาน ยังไม่ต้องพูดถึงสถานีเฝ้าระวังอีกด้วย” 

ฮอลลี่นึกถึงบางอย่าง “เวเฟอร์พวกนี้ดูไม่เหมือนเกล็ดหิมะนัก  

ไม่ช้าก็เร็วพวกมนุษย์ที่มีกล้องจุลทรรศน์ก็จะสังเกตเห็นความแตกต่าง”

“เป็นประเดน็ทีด่คีรบัฮอลลี ่บางทผีมไม่ควรเอาคณุไปรวมกบัพวก

เลปในแง่ความฉลาด” 

“คงต้องขอบคุณละนะ”

 CIRCULAR HOLE IN THE CENTRE.
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“เมือ่มกีารค้นพบเวเฟอร์ซึง่จะต้องเกดิขึน้อย่างแน่นอน ผมจะเริม่

การรณรงค์ทางอินเทอร์เน็ตเพื่ออธิบายว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้

จากโรงงานสารเคมีในรัสเซีย ผมจะบอกด้วยว่าคราวนี้ของเสียที่มนุษย์

ปล่อยออกมาได้ช่วยสิ่งแวดล้อม จากนั้นก็อาสาออกเงินทุนสนับสนุน

โครงการต่อยอดขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้น”

“จะมีมลพิษหรือเปล่า” วินญายาถาม

“แทบไม่มี เวเฟอร์นี้ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติทั้งหมด”

โฟลีต่ื่นเต้น เขาวิง่ไปมาในภาพสามมติ ิพลางหรีต่ามองภาพขยาย

เวเฟอร์ไปด้วย

“ฟัง ดดู ีแต่มนัดจีรงิหรอืเปล่า นายไม่อาจคาดหวงัให้แฟรีย่อมเสยี

เงินทุนก้อนโตกับโครงการระยะยาวแบบนี้โดยไม่มีข้อพิสูจน์นะอาร์ทิมิส 

บางทีนี่อาจเป็นแค่หนึ่งในแผนการของนายก็ได้”

อาร์ทิมิสเปิดไฟล์บนหน้าจอ “นี่คือประวัติการเงินของผม ผมรู้ว่า

มันถูกต้องแน่ๆ ครับโฟลี่ เพราะผมเจอมันในเซิร์ฟเวอร์ของคุณ”

โฟลี่ไม่หน้าแดงด้วยซ�้า “ก็ดูถูกต้องนะ”

“ผมพร้อมจะทุม่ทกุอย่างทีม่กีบัโครงการนี ้มนัน่าจะพอให้กระสวย

ห้าล�าลอยอยูบ่นฟ้าได้สกัสองปี แน่นอนว่าจะมกี�าไรกลบัคนืมาในท้ายทีส่ดุ 

เมื่อมีการผลิตเวเฟอร์ ผมน่าจะได้เงินทุนกลับคืนมาในตอนนั้น แถมอาจ

ได้ก�าไรพอสมควรด้วย”

โฟลี่เกือบพูดไม่ออก อำร์ทิมิส ฟำวล์ยอมลงทุนท�ำโครงกำรด้วย

เงินของตัวเอง ไม่อยำกเชื่อเลย

“แน่นอนว่าผมไม่คาดหวังให้แฟรี่เชื่อค�าพูดลอยๆ อย่างไรเสียผม

ก็...” อาร์ทิมิสกระแอม “ไม่ค่อยตรงไปตรงมาเกี่ยวกับข้อมูลในอดีต”

วินญายาหัวเราะอย่างไร้อารมณ์ขัน “ไม่ค่อยตรงไปตรงมาง้ันรึ 

 THE COIN OBVIOUSLY HOL
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ฉนัว่าเธอใจดกีบัตวัเองมากไปหน่อยนะ ส�าหรบัโจรลกัพาตวัและนกัรดีไถ

อย่างเธอน่ะอาร์ทมิสิ ไม่ค่อยตรงไปตรงมาเนีย่นะ ไม่เอาน่า ฉนัคล้อยตาม

ข้อเสนอของเธอ แต่ใช่ว่าแฟรี่ทุกตนในสภาจะใจดีอย่างฉันนะ”

“ผมยอมรับค�าวิจารณ์และความระแวงของคุณครับ นั่นคือสาเหตุ

ที่ผมเตรียมการสาธิตมาด้วย”

“เยี่ยม!” โฟลี่พูดอย่างกระตือรือร้น “แน่นอนว่าต้องมีการสาธิต 

ไม่อย่างนั้นนายจะพาเรามาที่นี่ท�าไม”

“ใช่ครับ”

“คิดจะข่มขู ่และเรียกค่าไถ่อีกกระมัง” วินญายาแนะอย่าง 

เหยียดหยาม

“นัน่มนัผ่านมานานมากแล้วนะคะ” ฮอลลีโ่พล่งออกไปด้วยน�้าเสยีง

ที่ปกติจะไม่ใช้กับเจ้าหน้าที่อาวุโส “ฉันหมายความว่า...เรื่องนั้นผ่านมา

นานแล้วค่ะ...ผู้การ อาร์ทิมิสเป็นเพื่อนที่ดีของแฟรี่แล้ว”

ฮอลลี่ ชอร์ตนึกถึงเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ มันคือเหตุการณ์เฉียดตาย

ระหว่างกบฏก๊อบลิน ตอนนั้นการกระท�าของอาร์ทิมิส ฟาวล์ช่วยชีวิตเธอ

และอีกหลายชีวิตเอาไว้

วินญายาดูเหมือนนึกถึงกบฏก๊อบลินเช่นกัน “โอเค คราวนี้ฉันจะ

ยกประโยชน์ให้จ�าเลยแล้วกันนะฟาวล์ เธอมีเวลายี่สิบนาทีเพื่อท�าให้เรา

เชื่อ”

อาร์ทิมิสตบกระเป๋าที่อกเสื้อห้าครั้งเพื่อตรวจสอบโทรศัพท์

“ไม่น่าเกินสิบนาที” เขาพูด

ฮอลลี ่ชอร์ตเป็นนกัเจรจาแลกเปลีย่นตวัประกนัผูผ่้านการฝึกฝน 

เธอพบว่าแม้หวัข้อทีค่ยุกนัมคีวามส�าคญัมาก แต่เธอกลบัเปลีย่นเป้าหมาย

DS GREAT SIGNIFICANCE FOR
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จากนาโนเวเฟอร์ไปสนใจพฤติกรรมของอาร์ทิมิสอย่างรวดเร็ว แม้ปาก

คอยออกความเหน็เป็นครัง้คราวระหว่างการน�าเสนอข้อมลู แต่เธอกต้็อง

ห้ามตัวเองอย่างจริงจังไม่ให้ประคองใบหน้าอาร์ทิมิสไว้ แล้วถามเขาว่า

เป็นอะไร

ฉันอำจต้องยืนบนเก้ำอี้เพื่อเอื้อมให้ถึงใบหน้ำเขำ ฮอลลี่คิด เพื่อน

ของฉนัเกอืบโตเป็นผูใ้หญ่แล้ว เป็นมนษุย์ทีโ่ตเตม็ตวั บำงทเีขำอำจก�ำลงั

ต่อสู้กับสัญชำตญำณกระหำยเลือดตำมธรรมชำติ ควำมรู้สึกขัดแย้งนี้

ท�ำให้เขำเป็นบ้ำ

ฮอลลี่พิจารณาอาร์ทิมิสอย่างใกล้ชิด เขาหน้าซีดกว่าปกติด้วยซ�้า 

จนดคูล้ายสิง่มชีวีติกลางคนืไปแล้ว อาจเป็นหมาป่าหมิะ โหนกแก้มแหลม

และโครงหน้าเหลี่ยมยิ่งท�าให้เหมือนเข้าไปใหญ่ ฮอลลี่คิดว่าเห็นสีเทาท่ี

ขมับของเขา แต่อาจเป็นน�้าค้างแข็งก็ได้

เขำดูแก่ โฟลี่พูดถูก อำร์ทิมิสดูหมดสภำพ

แล้วยังมีเรื่องตัวเลขอะไรนั่นอีก รวมถึงการแตะสัมผัสด้วย นิ้ว 

ของอาร์ทิมิสไม่เคยอยู่นิ่ง ตอนแรกดูเหมือนไม่ตั้งใจ แต่สัญชาตญาณ

บอกให้ฮอลลี่นับ ไม่นานเธอก็ค้นพบรูปแบบที่ชัดเจน ห้าครั้งหรือจ�านวน

ที่คูณด้วยห้า

ดิอำร์วิต! เธอคิด ปมแอตแลนติส

เธอค้นวิกคาพีเดียอย่างรวดเร็ว แล้วก็เจอบทสรุปย่อดังนี้

ปมแอตแลนติส (Atlantis Complex) เป็นโรคจิตท่ีพบในหมู่

อำชญำกรผู้รู้สึกผิด ตรวจพบครั้งแรกโดยดอกเตอร์ อี. ดำยเพสส์ แห่ง

คลินิกด้ำนสมองแอตแลนติส อำกำรอื่นๆ รวมถึงพฤติกรรมย�้ำคิดย�้ำท�ำ 

หวำดระแวง เข้ำใจผิด และในกรณีที่เป็นหนักอำจมีอำกำรหลำยบุคลิก

 THE BOY. HE SLAMS IT ON T
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ด้วย ดอกเตอร์ อี. ดำยเพสส์ยังโด่งดังจำกเพลงฮิตชื่อ ‘ฉันยังสองจิต

สองใจเกี่ยวกับเธอ’ อีกด้วย

ฮอลลี่คิดว่าประโยคสุดท้ายอาจเป็นมุกตลกของวิกคา

โฟลี่ได้ข้อสรุปเดียวกันเกี่ยวกับอาร์ทิมิส และส่งข้อความมายัง

หมวกเกราะของฮอลลี่ ซึ่งวางอยู่บนโต๊ะตรงหน้าเธอ

ฮอลลี่แตะกะบังหน้าเพื่อกลับด้านข้อความแล้วอ่านมัน

หนุ่มน้อยของเรำก�ำลังหมกมุ่น แอตแลนติสใช่ไหม

ฮอลลี่เรียกคีย์บอร์ดภาษาโนมมิชขึ้นมาบนกะบังหน้า แล้วพิมพ์

อย่างช้าๆ จะได้ไม่ดึงดูดความสนใจ

อำจใช่ เลขห้ำใช่ไหม เธอส่งข้อความไป

ใช่ ห้ำ อำกำรพื้นฐำนเลย

ไม่กี่วินาทีต่อมา เขาก็ส่งมาอีก

กำรสำธิต เยี่ยม ฉัน ♥ กำรสำธิต

ฮอลลีป้ั่นหน้านิง่เผือ่อาร์ทมิสิหยดุนบัเลขนานพอจะเหลอืบมาเหน็ 

โฟลี่ไม่เคยมีสมาธิกับอะไรได้นานนัก ยกเว้นหนึ่งในโครงการที่เขารัก

นี่คงเป็นปัญหาของพวกอัจฉริยะ

ดูราวกับลมฟ้าอากาศในไอซ์แลนด์กลั้นหายใจรอการสาธิตของ 

อาร์ทิมิส อากาศขุ่นมัวแทรกด้วยม่านหมอกที่ลอยอยู่เป็นผืนเหมือน 

ผ้าขาวบางที่น�ามาตากเป็นแถว

ชาวแฟรีรู่ส้กึว่าขดความร้อนในชดุสัน่น้อยๆ ขณะเดนิตามอาร์ทมิสิ 

ออกไปด้านหลังร้านอาหาร ด้านหลังสิ่งปลูกสร้างของอดัม อดัมส์สันยิ่ง

น่าประทบัใจน้อยกว่าด้านหน้าเสยีอกี แม้มคีวามพยายามแบบลุม่ๆ ดอนๆ 

O THE DESK THEN PICKS IT UP
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ในการท�าให้ร้านเกรตสกัวน่ามาเยือน แต่ดูเหมือนไม่ได้เผื่อแผ่มาถึงด้าน

หลังเลย ภาพวาดปลาวาฬบนผนังซึ่งดูเหมือนอดัมส์สันวาดเองโดยใช้

หมาจิง้จอกอาร์กตกิเป็นๆ แทนพูก่นั ขาดตอนเหนอืประตทูางเข้าด้านหลงั

พอดี ท�าให้วาฬหลังค่อมที่น่าสงสารหัวหายไปเฉยๆ มีหลายจุดที่เศษปูน

ขาวแตกล่อนจากผนังและโดนเหยียบย�่าอยู่ในโคลนกับหิมะ

อาร์ทิมิสเดินน�าแฟรี่กลุ่มเล็กๆ ไปยังผ้าใบซึ่งตอกหมุดคลุมอยู่

เหนืออุปกรณ์ทรงลูกบาศก์ขนาดใหญ่

โฟลี่พ่นลมหายใจเสียงดัง “ขอเดานะ ดูเหมือนผ้าใบในสวนทั่วไป 

แต่ความจริงคือฟอยล์อ�าพรางติดเครื่องฉายภาพให้ดเูหมอืนผ้าใบใช่ไหม

ล่ะ”

อาร์ทิมิสก้าวไปอีกสองก้าวก่อนตอบ จากนั้นก็พยักหน้าให้ทุกคน

หยุดอยู ่กับที่ เหงื่อหยดหนึ่งไหลลงไปตามแผ่นหลัง มันเกิดจาก

ความเครียดเมื่อเขาพ่ายแพ้ต่อพฤติกรรมย�้าคิดย�้าท�าของตัวเอง

“ไม่ใช่ครับ โฟลี่ มันดูเหมือนผ้าใบเพราะมันคือผ้าใบ” เขาพูด  

จากนั้นก็เสริมว่า “ใช่ ผ้าใบ”

โฟลี่กะพริบตาปริบๆ “ใช่ ผ้าใบ แล้วไงล่ะ นี่เราอยู่ในอุปรากร 

เรื่อง กิลเบิร์ตแอนด์ซุลลิแวน หรือไงเล่า” เขาแหงนหน้าแล้วครวญเพลง 

“ข้ำคอืเซน็ทอร์ ใช่ เซน็ทอร์คอืตวัข้ำ พดูวนไปวนมาแบบนี้ไม่สมเป็นนาย

เลยนะ อาร์ทิมิส”

“โฟลี่ร้องเพลง” ฮอลลี่ว่า “มันต้องเป็นเร่ืองผิดกฎหมายแน่ๆ  

ใช่ไหม”

วนิญายาดดีนิว้ “เงยีบนะเดก็ๆ ช่วยข่มความรูส้กึทีอ่ยากขดัจงัหวะ

เสียทีเถอะ ฉันอยากเห็นการท�างานของนาโนเวเฟอร์ที่ว่านี้เต็มทีแล้ว  

จากนั้นจะได้ขึ้นกระสวยไปอยู่ใกล้แก่นโลกอันอบอุ่น”

 AGAIN AND SPINS IT. UNABLE
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อาร์ทิมิสโค้งน้อยๆ “ขอบคุณครับผู้การ คุณกรุณามาก”

ห้ำพยำงค์อีกแล้ว ฮอลลี่คิด หลักฐำนเพิ่มพูนขึ้นทุกที

อาร์ทิมิส ฟาวล์หันไปทางฮอลลี่ ชอร์ต แล้วท�าท่าควงแขนเป็นวง

ราวกับก�าลังแนะน�าตัวต่อคนดูในโรงละคร “ผู้กองครับ คุณอยากให้

เกียรติเป็นผู้เปิดผ้าไหมครับ คุณถนัดการแยกชิ้นส่วนอยู่แล้วนี่”

ฮอลลีเ่กอืบตืน่เต้นทีจ่ะได้ท�าอะไรสกัอย่าง เธออยากพดูคยุจรงิจงั

กบัอาร์ทมิสิมากกว่า แต่อย่างน้อยการเปิดลงักไ็ม่มข้ีอมลูวทิยาศาสตร์ให้

ต้องทนฟัง

“ด้วยความยินดี” เธอพูดแล้วเล่นงานผ้าใบราวกับมันด่ายายเธอ 

ทนัใดนัน้กป็รากฏมดีสัน้อยู่ในมอืขวาของเธอ หลงัจากเฉอืนอย่างแม่นย�า

ไปสามครั้ง ผ้าใบก็ปลิวตกพื้น

“ไหนๆ ก็ลงมือแล้ว จัดการกับลังเสียด้วยเลยสิครับ ผู้กองชอร์ต” 

อาร์ทิมิสพูด แล้วก็หวังว่าน่าจะพูดเสริมไปอีกสักสองสามค�าเพื่อให้

ประโยคลงตัว ฮอลลีข่ึน้ไปอยูบ่นลงัทนัท ีดเูหมอืนพยายามต่อยมนัให้เป็น

ชิ้นเล็กชิ้นน้อย

“ว้าว!” โฟลี่หายใจออกเสียงดัง “ดูเหมือนรุนแรงเกินเหตุนะ แม้

ส�าหรับเธอก็ตาม”

ฮอลลีห่ย่อนตวัลงพืน้โดยแทบไม่ทิง้รอยเท้าไว้บนหมิะ “ไม่ มนัเป็น

ศาสตร์อย่างหนึ่ง คอส ทำปำ ท่าเท้าไว ศิลปะป้องกันตัวโบราณที่มี 

พื้นฐานจากการเคลื่อนไหวของสัตว์นักล่า”

“ดูสิ!” โฟลี่พูดพลางชี้ด้วยท่าทางตื่นเต้นไปยังบริเวณแสงสลัว 

สีเทากว้างใหญ่ “มีผู้สนใจอยากรู้เพียบเลย!” 

อาร์ทิมิสดีใจที่มีการต่อปากต่อค�านี้ เพราะมันท�าให้เขาลืมเรื่องที่

ตัวเองก�าลังจะหลุดออกจากโลกแห่งเหตุผลมากขึ้นทุกที ในขณะที่พวก

 IT WOULD SEM TO LET IT BE. E



โอเว่น โคลเฟอร์   47

แฟรี่สนุกกับการตอบโต้ไปมาอยู ่นั้น เขาก็ปล่อยให้ตัวเองอยู่ในท่า 

หลังค่อมไหล่ห่อครู่หนึ่ง แต่มีใครบางคนสังเกตเห็นอยู่ดี

“อาร์ทิมิส”

ฮอลลี่นั่นเอง

“ครับผม ผู้กองชอร์ต”

“ผู้กองรึ เราเป็นคนแปลกหน้ากันหรือไงอาร์ทิมิส”

อาร์ทิมิสไอใส่มือ เธอก�าลังตรวจสอบเขา เขาต้องหาทางเอาตัว

รอด ไม่มีทางอื่นนอกจากพูดตัวเลขออกมาดังๆ

“คนแปลกหน้าน่ะรึ ไม่ใช่หรอกนะครับ เรารู้จักกันมาห้ำ ปีกว่าๆ 

แล้ว”

ฮอลลีก้่าวมาหาเขาอกีก้าว ตาเบกิกว้างด้วยความกงัวลอยูห่ลงัโค้ง

สีส้มของกะบังหน้า

“เรื่องตัวเลขห้านี่แหละ อาร์ตี้ ฉันกังวลนะ นายไม่เป็นตัวของ 

ตัวเองเลย”

อาร์ทิมิสเดินผ่านเธออย่างรวดเร็วไปหาตู้ซึ่งอยู่ก้นลัง

“ผมจะเป็นใครเล่า” เขาพูดเสียงห้วน ตัดบทการสนทนาใดๆ  

เกี่ยวกับสภาวะจิตของตัวเอง เขาโบกมือไล่ไอหิมะอย่างฉุนเฉียว ราวกับ

มันจงใจท�าตัวเป็นอุปสรรค จากนั้นก็ชี้โทรศัพท์มือถือไปยังตู้ใบนั้นเพื่อ

ปลดล็อกคอมพิวเตอร์ ตู้ที่ว่านี้เหมือนตู้เย็นธรรมดาตามบ้านท้ังรูปและ

เสียง ทรงอ้วนเตี้ย สีเหมือนไข่มุก และมีเสียงมอเตอร์ท�างานเบาๆ

“นีแ่หละคอืสิง่จ�าเป็นในไอซ์แลนด์” โฟลีพ่มึพ�า “เครือ่งท�าน�า้แขง็”

“อ้าว! แต่มันเป็นเครื่องท�าน�้าแข็งที่พิเศษมากนะครับ” อาร์ทิมิส

พูดพลางเปิดประตูตู้ “ชนิดที่ช่วยธารน�้าแข็งได้”

“ใช้ท�าหวานเย็นได้ด้วยไหมล่ะ” เซ็นทอร์ถามหน้าซื่อตาใส นึก

ARLY SIGNS OF COMPULSION.
E
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อยากให้เพื่อนเก่าอย่างมัลช์ ดิกกัมส์มาอยู่ที่นี่ด้วย จะได้ตีมือกัน เป็น

พฤติกรรมที่เหมือนเด็กและแสนเชยจนน่าจะท�าให้อาร์ทิมิสเป็นบ้าได้ ถ้า

เขาไม่ได้เป็นอยู่แล้วละก็

“เธอบอกว่านี่คือการสาธิต” วินญายาตวาด “งั้นก็สาธิตเสียทีสิ”

อาร์ทิมิสมองโฟลี่ตาเขียวปั้ด “ด้วยความยินดีครับ ผู้การ เชิญชม

ได้เลยครับ”

ในภาชนะนั้นมีอุปกรณ์โครเมียมทรงเตี้ยป้อมที่ดูเหมือนลูกผสม

ระหว่างเครื่องซักผ้าแบบฝาบนกับปืนใหญ่สั้น หากไม่นับสายไฟยุ่งเหยิง

และชิปมากมายที่อยู่ด้านล่าง

“ไอซ์คิวบ์ไม่สวยงาม เรื่องนี้ผมยอมรับ” อาร์ทิมิสยิงสัญญาณ

อินฟราเรดจากเซ็นเซอร์โทรศัพท์ไปยังอุปกรณ์น้ัน “แต่ผมคิดว่าควร 

เดินหน้าเรื่องการผลิตให้ส�าเร็จมากกว่าเสียเวลาไปอีกเดือนกับการเก็บ

รายละเอียดให้สวยงาม”

ทั้งหมดยืนเป็นวงกลมล้อมรอบอุปกรณ์นี้ อาร์ทิมิสอดไม่ได้ท่ีจะ

คิดว่า หากมีดาวเทียมสังเกตการณ์อยู่ ก็คงดูเหมือนเด็กๆ ก�าลังเล่นเกม

ใบหน้าของวินญายาซีดและฟันก็กระทบกันท้ังท่ีอุณหภูมิต�่ากว่า

จุดเยือกแข็งไม่มาก จัดว่าหนาวส�าหรับมนุษย์ แต่น่าอึดอัดมากกว่านั้น

ส�าหรับแฟรี่

“เอาเลยส ิมนษุย์ เปิดเครือ่งไอซ์ควิบ์อะไรนีเ่สยีท ีเอาคนแคระไป

ปล่อยบนดินถล่มได้แล้ว”

นีเ่ป็นส�านวนแฟรีท่ีอ่าร์ทมิสิไม่คุน้ แต่พอจะเดาความหมายได้ เขา

เหลือบมองโทรศัพท์

“ได้ครบัผูก้าร ผมจะปล่อยนาโนเวเฟอร์ชดุแรกทนัททีีย่านปรศินา

อะไรก็ตามที่ก�าลังผ่านน่านฟ้าอยู่ตอนนี้จากไปก่อน”

 WORRYING. HE SPEAKS. ARTEMI
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ฮอลลี่ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องมือสื่อสารบนกะบังหน้า “ไม่มี

อะไรในน่านฟ้านะเดก็ขีโ้คลน ไม่มเีลย ยกเว้นกระสวยเปิดเกราะทีเ่ตรยีม

เล่นงานนาย ถ้าคิดจะเล่นบ้าๆ ละก็”

อาร์ทิมิสกลั้นเสียงครางไม่อยู่ “ไม่จ�าเป็นต้องพูดแบบนั้นเลย 

นะครับผู้กอง มียานก�าลังลอยผ่านชั้นบรรยากาศลงมา เซ็นเซอร์ของผม

รับสัญญาณจากมันได้ค่อนข้างชัดเจน”

ฮอลลี่ท�าปากยื่น “ฮึ! เซ็นเซอรข์องฉัน รับสัญญาณไม่ได้นี่”

“ตลกดี เพราะเซ็นเซอร์ของผมก็คือเซ็นเซอร์ของคุณ” อาร์ทิมิส

โต้

โฟลี่กระทืบเท้าจนน�้าแข็งแตก “นึกแล้วเชียว ไม่มีอะไรเป็นความ

ลับได้เลยหรือไง”

อาร์ทิมิสยืดไหล่ “หยุดแกล้งท�าเป็นว่าเราไม่ได้สอดแนมกันและ

กันเกือบตลอดเวลาเสียทีเถอะครับ ผมอ่านไฟล์ของคุณ และคุณก็อ่าน

ไฟล์ทีผ่มยอมให้คณุอ่าน มยีานทีด่เูหมอืนมุง่หน้ามาหาเรา บางทเีซน็เซอร์

ของคุณอาจเจอมันหากใช้ฟิลเตอร์แบบเดียวกับที่ผมใช้”

ฮอลลี่คิดอยู่ครู่หนึง่ “จ�ายานของโอปอล โคบอยได้ไหม ล�าทีส่ร้าง

จากแร่เร้นทัง้ล�าน่ะ  ม้าน้อยช่างเทคนคิของเราตรวจสอบไม่พบ แต่อาร์-

ทิมิสพบ”

อาร์ทิมิสเลิกคิ้วราวกับจะพูดว่า แม้แต่เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจยังเข้ำใจ

เลย “ผมแค่มองหาบางอย่างที่น่าจะมีแต่ไม่มี แก๊สรอบยาน ร่องรอย

มลพิษ และอื่นๆ พอเจอสุญญากาศตรงไหนก็เจอโอปอลตรงนั้น นับแต่

น้ันผมกน็�าเทคนคิเดยีวกนันีม้าใช้กบัการสแกนทัว่ไปด้วย ผมประหลาดใจ

นะครับที่คุณไม่ได้เรียนรู้ลูกเล่นเล็กๆ น้อยๆ นี้ ที่ปรึกษำ โฟลี่”

“ต้องใช้เวลาประมาณสองวนิาทีในการเชือ่มระบบกบักระสวยของ

S. PEOPLE CALLED ME A BOY GENIUS
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เราและตรวจสอบสภาพแวดล้อม”

วนิญายาขมวดคิว้ แล้วความร�าคาญใจของเธอกด็เูหมอืนท�าให้เกดิ

คลื่นร้อนกระเพื่อมในอากาศ 

“งั้นก็ท�าเสียสิ เซ็นทอร์”

โฟลี่เปิดใช้งานเซ็นเซอร์ที่ถุงมือของเขา แล้วสวมแว่นตาสีเหลือง

ข้างเดียว เมื่อเชื่อมระบบแล้ว เขาก็กะพริบตา ขยิบตา และท�าท่าทางอัน

ซบัซ้อนอกีเป็นชดุขณะสือ่สารกบัระบบเสมอืนที่ไม่มีใครมองเหน็นอกจาก

เขา หากใครผ่านมาเหน็กอ็าจดเูหมอืนเจ้าเซน็ทอร์สดูพรกิไทยเข้าไปขณะ

ก�าลงัคมุวงออร์เคสตร้าในจนิตนาการ มนัไม่น่าดนูกัหรอก ซึง่กค็อืสาเหตุ

ที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้อุปกรณ์ที่จับต้องได้มากกว่า

เกินสองวินาทีไปประมาณยี่สิบวินาทีได้ โฟลี่หยุดเคลื่อนไหว แล้ว

เอามือยันเข่า

“โอเค” เขาหอบ “เร่ืองแรกคอืฉนัไม่ใช่ม้ำน้อยนกัเทคนคิ ของใคร 

เรื่องที่สองคืออาจมียานอวกาศปริศนาล�าใหญ่มุ่งตรงมาทางเราด้วย

ความเร็วสูง”

ฮอลลี่ชักอาวุธทันที ราวกับจะยิงยานอวกาศที่ก�าลังพุ่งลงมาได้

อาร์ทิมิสรีบเดินเข้าไปใกล้ไอซ์คิวบ์แล้วกางแขนเป็นเชิงปกป้อง 

จากนั้นก็หยุดชะงักเมื่อความหวาดระแวงไหลทะลักท่วมท้นใจ

“นี่เป็นยานของคุณครับโฟลี่ ยอมรับเถอะ”

“ไม่ใช่ยานของฉัน” โฟลี่ท้วง “ฉันไม่มียานสักล�า ฉันขี่รถเครื่อง 

สี่ล้อไปท�างาน”

อาร์ทิมิสฝืนสู้ความหวาดระแวงจนมือสั่น แต่ดูเหมือนไม่มีค�า

อธิบายอื่นที่จู่ๆ ก็มียานประหลาดโผล่มาในช่วงเวลานี้

“คุณพยายามขโมยสิง่ประดษิฐ์ของผม เหมอืนตอนนัน้ในลอนดอน

. A WUNDERKIND. PERHAPS I WA
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เมื่อคุณเข้ามาป่วนเรื่องซีคิวบ์”

ฮอลลี่จ้องมองท้องฟ้าไม่วางตา แต่ปากก็พูดกับมนุษย์ผู้เป็นเพื่อน

ของเธอไปด้วย

“ฉนัช่วยชีวิต บัตเลอร์ไว้นะ...ในลอนดอน”

ตอนนีอ้าร์ทมิสิสัน่ไปทัง้ตวัแล้ว “จริงรึ หรอืว่าคณุท�ำให้ เขาหกัหลงั

ผมกนัแน่” ค�าพดูนีแ้ม้แต่คนพดูยงัขยะแขยง แต่ดเูหมอืนมนัหลดุออกจาก

ปากเขาได้เอง ไม่ต่างจากแมลงสคารับออกจากปากมัมมี่

“นั่นคือตอนที่คุณท�าให้คนของผมหักหลังผมใช่ไหมล่ะ คุณเสนอ

เงินให้เขาเท่าไหร่”

ฮอลลี่พูดไม่ออกไปชั่วอึดใจอันยาวนานท่ามกลางไอน�้าแข็ง จาก

น้ันเธอกบ็อกว่า “เสนองัน้เหรอ บตัเลอร์ไม่มวีนัหกัหลงันายหรอกนะ ไม่มี

วัน! นายคิดอย่างนั้นได้ยังไง อาร์ทิมิส”

อาร์ทิมิสจ้องนิ้วมือตัวเองราวกับหวังให้มันยกขึ้นมาบีบคอเขาให้

ตาย “ผมรู้ว่าคุณอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ ฮอลลี่ ชอร์ต คุณไม่เคยยกโทษให้

ผมที่ลักพาตัวคุณ”

“นายต้องการความช่วยเหลือนะอาร์ทิมิส” ฮอลลี่พูด พยายาม 

ไม่บอกปัญหาออกมาตรงๆ “ฉนัคดิว่านายอาจมอีาการบางอย่าง อาจเป็น

สิ่งที่เรียกว่า ปมแอตแลนติส”

อาร์ทิมิสผงะถอยหลัง ชนก้นของโฟลี่เข้าอย่างจัง “ผมรู้” เขาพูด

ช้าๆ พลางมองลมหายใจของตัวเองกลายเป็นไอ “ช่วงที่ผ่านมาไม่มีอะไร

แจ่มชัดเลย ผมเห็นภาพหลอน ระแวงทุกคน เลขห้า ห้าคือทุกอย่าง”

“ท�าอย่างกับเราจะมีวันท�าร้ายนายงั้นแหละ อาร์ทิมิส” โฟลี่พูด

พลางลูบขนตรงที่โดนชน

“ผมไม่รู ้คณุจะท�าไหมล่ะ กท็�าไมจะไม่ท�าล่ะ ผมมงีานส�าคญัทีส่ดุ

S A PRODIGY. BUT I WILL BE 
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บนโลกเลยนะ ส�าคัญกว่างานของคุณอีก”

ฮอลลี่ก�าลังเรียกกองหนุน

“มียาน ป.ศ.น.ในชั้น บ.ย.ก.” เธอพูดใส่เครื่องสื่อสาร ใช้ค�าย่อที่

ฟังสบัสนยิง่กว่าการพดูออกมาตรงๆ เสยีอกี “บนิลงมาเพือ่ อ.พ.ย.ทนัท”ี 

ยานแฟรีป่รากฏให้เหน็สงูขึน้ไปเจด็เมตร โดยโผล่มาทลีะส่วนจาก

หวัยานไล่ไปจนถงึท้ายยาน ทหารในยานปรากฏให้เหน็ครูห่นึง่ก่อนล�ายาน

จะทึบไปในที่สุด ภาพนี้ดูเหมือนท�าให้อาร์ทิมิสสับสนขึ้นไปอีก

“นี่คือวิธีที่คุณจะเล่นงานผมใช่ไหมล่ะ ขู่ให้ผมกลัวจนยอมขึ้นยาน

ไปเอง จากนั้นก็ขโมยไอซ์คิวบ์ของผม ใช่ไหม”

“นายนี่มีอะไรกับคิวบ์นักหนานะ” โฟลี่ตั้งข้อสังเกตท่ีดูเหมือน 

ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พูดกันอยู่ “ทรงกลมสวยๆ มันไม่ดีตรงไหน”

“ส่วนคุณ เจ้าเซ็นทอร์!” อาร์ทิมิสพูดพลางชี้นิ้วอย่างกล่าวโทษ 

“คอยมายุ่งกับระบบของผมตลอดเวลา คุณอยู่ในหัวผมด้วยใช่ไหม”

วินญายาลืมความหนาวไปเลย เธอถอดเสื้อคลุมตัวหนาหนักเพื่อ

ให้เคลื่อนไหวสะดวกขึ้น

“ผูก้องชอร์ต มนษุย์บ้าผูน้ีเ้ป็นคนทีเ่ธอตดิต่อด้วย ดงันัน้จงควบคมุ

เขาให้ได้จนกว่าเราจะไปพ้นจากที่นี่”

เป็นประโยคที่มาผิดเวลาจริงๆ

“ควบคุมผมรึ นั่นคือสิ่งที่คุณท�ามาตลอดใช่ไหม ผู้กองชอร์ต”

ตอนนี้อาร์ทิมิสตัวสั่นไม่หยุด ราวกับมีกระแสลมแรงพัดผ่านตัว

“อาร์ทิมิส” ฮอลลี่พูดอย่างร้อนใจ “นายอยากหลับสักพักไหม แค่

นอนลงในที่อบอุ่นแล้วหลับไปน่ะ”

ความคิดนี้เข้ายึดครองพื้นที่มุมหนึ่งในสมองของอาร์ทิมิส “ครับ 

หลับ คุณท�าได้ไหมฮอลลี่”

FIFTEN SOON AND TOO OLD E
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ฮอลลีก้่าวมาช้าๆ หนึง่ก้าว “ฉนัท�าได้อยูแ่ล้ว แค่สะกดจติ นดิหน่อย

เท่านั้น นายจะตื่นมาเป็นคนใหม่เลย”

ดวงตาของอาร์ทิมิสดูขุ่นมัว “คนใหม่ แล้วโครงการล่ะครับ” 

ใจเย็นๆ ฮอลลี่คิด ค่อยเป็นค่อยไป “เราค่อยคุยเรื่องนั้นกันเมื่อ

นายตื่นแล้ว” เธอปล่อยเวทมนตร์บางๆ เข้าไปในโทนเสียงสูง อาร์ทิมิส

จะได้ยินเหมือนมีระฆังคริสตัลดังในทุกพยัญชนะ

“หลับ” อาร์ทิมิสพูดแผ่วเบาราวกับเสียงดังอาจท�าให้ค�าพูดแตก

สลาย “หลับ แล้วเคลิ้มฝัน”

“นี่หันไปยกค�าพูดในละครมาแล้วรึ” โฟลี่ว่า “เรามีเวลารึ”

ฮอลลี่ปิดปากเขาด้วยสายตา จากนั้นก็ก้าวเข้าไปหาอาร์ทิมิสอีก 

ก้าว

“แค่ไม่กีช่ัว่โมง เราจะพานายไปจากทีน่ี ่ไปจากอะไรกต็ามทีก่�าลงั

มา”

“ไปจากที่นี่” เด็กหนุ่มที่ก�าลังป่วยพูดตาม

“จากนั้นเราค่อยพูดเรื่องโครงการ”

นักบินพากระสวยลงจอดผิดท่า ท่อนกันโคลงส่วนท้ายครูดผิว 

น�้าแข็งจนเป็นร่องตื้น เสียงแตกดังลั่นของแผ่นน�้าแข็งท่ีบางเหมือน 

น�้าตาลฉาบท�าให้ม่านตาของอาร์ทิมิสคมชัดขึ้นมา

“ไม่!” เขาตะโกน คราวนีเ้สยีงสงูปร๊ีด “ไม่เอาเวทมนตร์ หนึง่ สอง 

สาม สี่ ห้า อย่าเข้ามาใกล้นะ”

ยานล�าที่สองโผล่มาท่ามกลางความวุ ่นวายนี้ มันปรากฏตัว

กะทันหันที่ปลายขอบฟ้าไกลๆ ราวกับโผล่มาจากมิติอ่ืน ล�าใหญ่ทรง

เพรียวเหมือนไอศกรีมโคน มีจรวดเสริมแรงขับยึดโยงอยู ่ด้านหลัง 

เครื่องยนต์ขัดข้องตัวหนึ่งหลุดออกไป แล้วหมุนคว้างหายไปในเมฆหนา

FOR THAT LABEL. SO WHAT
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สีเทา แม้เป็นยานล�าใหญ่ แต่แทบไม่ส่งเสียงดังเลย

อาร์ทิมิสตกตะลึงกับภาพที่เห็น

มนุษย์ต่ำงดำวใช่ไหม นี่คือความคิดแรกของเขา ตามด้วย เดี๋ยว! 

ไม่ใช่มนุษย์ต่ำงดำว ฉันเคยเห็นมันมำก่อน อย่ำงน้อยก็ในแบบร่ำง

โฟลี่เองก็คิดแบบเดียวกัน “รู้อะไรไหม มันดูคุ้นๆ อยู่นะ”

ตัวยานยักษ์กะพริบหายไปจากสายตาเมื่อมันปรับตัวได้หลังเข้าสู่

ชัน้บรรยากาศอย่างกะทนัหนั หรอือนัทีจ่รงิคอืกลบัเข้ามาในชัน้บรรยากาศ

โลกอีกครั้งต่างหาก

“มนัมาจากโครงการอวกาศของคณุนัน่แหละ” อาร์ทมิสิกล่าวโทษ

“เป็นไปได้” โฟลี่ยอมรับ ความรู้สึกผิดท�าให้แก้มก้นแดง นี่เป็น

เหตุผลอีกข้อที่ท�าให้เขาเล่นโป๊กเกอร์แพ้ตลอด “ยากจะบอกได้ ในเมื่อ

มันเคลื่อนไหวไปมาตลอดเวลาแบบนั้น”

ในที่สุดกระสวยเลปก็แตะพื้น ประตูด้านกราบซ้ายเด้งเปิด

“ทุกคนขึ้นกระสวย!” วินญายาสั่ง “เราต้องไปให้ห่างจากยาน

ประหลาดนั่น”

โฟลี่น�าหน้าไปสามหรือสี่ก้าวแล้ว “ไม่! ไม่! นี่คือหนึ่งในยานของ

เรา มันไม่ควรมาอยู่ตรงนี้ แต่เรายังควบคุมมันได้”

ฮอลลี่พ่นลมหายใจดังพรืด “ใช่สิ เท่าที่ผ่านมาก็ควบคุมได้มาก

เลย”

ความเห็นนี้เกินกว่าเจ้าเซ็นทอร์จะทนไหว เขาสติขาดผึงในท่ีสุด 

จึงยืดตัวยืนบนขาหลังอย่างองอาจ จากนั้นก็กระทืบขาหน้าลงบนแผ่น 

น�้าแข็งบาง

“พอกันที!” เขาค�าราม “มียานส�ารวจอวกาศก�าลังตกลงมาใส่เรา

นะ ต่อให้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไม่ระเบิด แค่แรงปะทะอย่างเดียว ก็

 AM I THEN. A TENAGE CRIMINAL ME
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เพียงพอที่จะท�าลายทุกอย่างในรัศมีสิบห้าไมล์แล้ว ดังนั้นหากกระสวย

ของเธอเดินทางไปต่างมิติไม่ได้ ขึ้นไปก็ไร้ประโยชน์พอๆ กับส่งเธอไป

ร่วมประชุมวิทยาศาสตร์นั่นแหละ”

ฮอลลี่ยักไหล่ “ก็มีเหตุผล นายจะแนะน�ายังไงล่ะ”

“ฉันขอแนะน�าให้เธอหุบปากและปล่อยให้ฉันรับมือกับปัญหานี้”

ค�าว่า ยำนส�ำรวจ อาจท�าให้นึกถึงยานส�ารองล�าเล็กที่มีขวด 

เก็บตัวอย่างจ�านวนหนึ่งอยู่ในห้องเก็บของและอาจมีแผงโซลาร์เซลล์

ประสิทธิภาพสูงติดอยู่ด้านหลัง แต่ยานล�านี้เป็นขั้วตรงข้ามของภาพ 

ดังกล่าว มันทั้งใหญ่และเคลื่อนไหวอย่างทรงพลัง พุ่งแหวกอากาศมา

อย่างดุดัน แทรกการกระตุกเป็นช่วงๆ แถมยังลากเครื่องยนต์ที่ห้อยอยู่

ด้านหลังเหมือนทาสที่โดนล่าม

“สิ่งนี้” โฟลี่พึมพ�าพลางกะพริบตาเพื่อเปิดใช้งานแว่นตาข้างเดียว

ของเขา “เคยดูเป็นมิตรมากกว่านี้ ตอนที่ฉันออกแบบมัน”

เจ้าหน้าทีบ่นกระสวยได้รับค�าสัง่ให้รออยูน่ิง่ๆ ทัง้กลุม่จงึได้แต่มอง

ขณะยานยักษ์ตกลงมาใส่ เสียงหวีดจากยานดังขึ้นเมื่อแผ่นกรุเก็บเสียง

ถูกเผาไหม้ แรงเสียดสีของชั้นบรรยากาศเหมือนนิ้วตะกุยใส่ยาน ท�าให้

แผ่นโลหะทรงแปดเหลีย่มแผ่นใหญ่หลดุจากล�ายาน ตลอดเวลานัน้โฟลีก่็

พยายามควบคุมมันไปด้วย

“ฉันก�าลังพยายามส่งสัญญาณผ่านเสาอากาศของกระสวยเพื่อ

ซ่อมคอมพิวเตอร์ของยาน ดูซิว่าจะเจอความบกพร่องหรือไม่ จากนั้นก็

อาจตั้งค่าให้มันลอยล�าอยู่ที่ความสูงสามสิบเมตร ถ้าเปิดเกราะเพิ่มได้ 

อีกหน่อยก็คงดี”

“ไม่ต้องอธบิายให้มากความ” วนิญายาพดูพลางกดัฟันแน่น “ตัง้ใจ

ท�าไป”

ASTERMIND PERHAPS OR JUST A 
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โฟลี่ยังคงพูดเป็นต่อยหอยขณะท�างาน “ไม่เอาน่าผู้การ ผมรู้ว่า

พวกนักรบอย่างคุณน่ะชอบสถานการณ์ตึงเครียดแบบนี้”

ตลอดการต่อปากต่อค�านี้ อาร์ทิมิสยืนนิ่งเหมือนรูปปั้น รู้ดีว่าถ้า

เขาปล่อยให้อาการสั่นหลุดรอดออกไป มันก็อาจครอบง�าเขาตลอดกาล 

แล้วเขาก็จะพ่ายแพ้

เกิดอะไรขึ้นนะ เขานึกสงสัย ฉันไม่ใช่อำร์ทิมิส ฟำวล์งั้นรึ

จากนั้นเขาก็สังเกตเห็นบางอย่าง

ยำนล�ำนั้นมีเครื่องยนต์สี่เครื่อง สี่

ควำมตำย

ล�าแสงสส้ีมปรากฏทีห่วัยานซึง่ก�าลงัตกลงมาราวกบัจะยนืยนัความ

คดิน้ี หรอืโดนกระตุน้ด้วยความคดินีก้ส็ดุรู ้มนัท�าให้อากาศป่ันป่วนน่ากลวั 

ดูเหมือนผู้น�าความตายจริงๆ

“พลงังานสส้ีม” ฮอลลีต่ั้งข้อสงัเกต ท�าท่ายงิมนัด้วยนิว้ “นายชอบ

อธิบายนี่โฟลี่ ไหนลองอธิบายซิ”

“ไม่ต้องกังวลหรอก ผู้ด้อยปัญญาเอ๋ย” โฟลี่พูด นิ้วมือเหมือน 

ภาพพร่ามัวขณะเคลื่อนที่เหนือคีย์บอร์ด “ยานล�านี้ไม่ติดอาวุธ มันเป็น

ยานส�ารวจวทิยาศาสตร์นะ ให้ตายส!ิ ล�าแสงพลาสมานัน่เอาไว้ตดัน�า้แขง็ 

แค่นั้นแหละ”

อาร์ทิมิสข่มกลั้นอาการสั่นไม่อยู่แล้ว มันท�าให้ล�าตัวผอมบางของ

เขาสั่นเทิ้มไปหมด

“สี่เครื่องยนต์” เขาพูด ฟันกระทบกันกึกๆ “ส-ส-สี่คือความตาย”

วนิญายาชะงกัระหว่างทางไปยงัสะพานขึน้กระสวย เธอหนัมา ผม

สีเหล็กปอยหนึ่งหลุดออกจากฮู้ด “ความตายรึ เขาพูดเรื่องอะไร”

ก่อนฮอลลี่จะตอบ ล�าแสงพลาสมาสีส้มก็ผุดออกมาอย่างน่ามอง

COMMON THIEF. WHO CAN A T
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อยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะยิงเปรี้ยงใส่เครื่องยนต์ของกระสวย

“ไม่! ไม่! ไม่!” โฟลีพ่ดูเหมอืนครตู�าหนนิกัเรยีนเหลวไหล “แบบนี้

ไม่ถูกต้อง”

พวกเขามองด้วยความหวาดกลัวเมื่อกระสวยพังทลายท่ามกลาง

ลูกความร้อนรุนแรง ท�าให้เปลือกหุ้มโลหะโปร่งใสนานพอเห็นเจ้าหน้าที่

ผู้ก�าลังดิ้นทุรนทุรายอยู่ในนั้น

ฮอลลี่ย่อตัวลงแล้วพุ่งไปหาวินญายาผู้ก�าลังค้นหาเส้นทางฝ่า 

เปลวเพลิงไปช่วยผู้ใต้บังคับบัญชาในกระสวย

“ผู้การ!”

ฮอลลี่ ชอร์ตว่องไว เธอคว้าถุงมือข้างหนึ่งของวินญายาไว้ได้ก่อน

ทีห่นึง่ในเครือ่งยนต์ของกระสวยจะระเบดิ แล้วส่งตวัเธอให้หมนุติว้เหมอืน

กงัหันแหวกอากาศร้อนลวกไปอยูบ่นหลงัคาร้านอาหารเกรตสกวั เธอขยบั

ตัวอยู่บนกระเบื้องหลังคาเหมือนผีเสื้อที่ถูกปักหมุด ได้แต่จ้องมองถุงมือ

ทีค่ว้าไว้ได้อย่างโง่งม โปรแกรมจดจ�าทีก่ะบงัหน้าของเธอลอ็กภาพใบหน้า

ของผู้บังคับการวินญายาไว้ แล้วสัญลักษณ์ก็กะพริบเตือน

เสียชีวิตจำกกำรบำดเจ็บที่ระบบประสำทส่วนกลำง คือข้อความที่

ปรากฏบนหน้าจอ ฮอลลี่รู้ว่าคอมพิวเตอร์ก�าลังบอกข้อความเดียวกันใน

หู แต่เธอไม่ได้ยินเลย โปรดปิดล้อมพื้นที่และแจ้งหน่วยฉุกเฉิน

เสียชีวิตจากการบาดเจ็บรึ เรื่องแบบนี้ไม่มีทางเกิดซ�้าอีกแน่ๆ ใน

เสีย้ววนิาทน้ัีนเธอนกึย้อนไปถงึการเสยีชวีติของอดตีผูบ้งัคบัการจเูลยีส รูต้

ความจริงกลับคืนมาในคลื่นความร้อนรุนแรง เปลี่ยนน�้าแข็งเป็น

ไอ และเซ็นเซอร์ความร้อนในชุดเต็มตัวของเธอก็ส่งเสียงเบาๆ

ฮอลลีจ่กินิว้ลงไปในหมิะละลายบนหลงัคาแล้วยกล�าตวัช่วงบนขึน้ 

ฉากที่ด�าเนินอยู่รอบตัวเหมือนหนังเงียบ เพราะฟิลเตอร์กรองเสียงของ

HIEF TRUST. THERE WERE A FEW
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หมวกเกราะขยายตัวจนพังในช่วงเสี้ยววินาทีระหว่างประกายไฟและการ

ระเบิด

ทุกชีวิตในกระสวยจากไปแล้ว...เรื่องนี้ชัดเจน

อย่ำพูดว่ำจำกไป พูดว่ำ ตาย สิ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น

“ตั้งสติไว้!” เธอพูดออกมาดังๆ พลางทุบหลังคาทุกพยางค์เพื่อ

ตอกย�้า จะมีเวลาให้โศกเศร้าภายหลัง วิกฤตครั้งนี้ยังไม่ผ่านพ้น

ใครบ้ำงที่ไม่ตำย

เธอไม่ตาย เลือดไหลแต่ยังอยู่ มีควันลอยจากส้นรองเท้าบู๊ตด้วย

วินญำยำ โอ๊ย! เทพเจ้ำช่วย

ลืมวินญำยำไปก่อน

เธอสังเกตเห็นขาโฟลี่โผล่ออกมาจากกองหิมะใต้หน้ามุข ก�าลัง

ขยับเป็นท่าวิ่งควบ

ตลกไหมนั่น ฉันควรหัวเรำะไหม

แต่อาร์ทิมิสอยู่ไหน ทันใดนั้นหัวใจของฮอลลี่ก็เต้นดังก้องหู เสียง

เลือดสูบฉีดเหมือนเสียงคลื่น

อำร์ทิมิส

ความพยายามของฮอลลี่ ในการพยุงตัวขึ้นมาอยู่ในท่าหมอบ 

ยากเย็นกว่าที่คิด พอเข่ายันได้ ข้อศอกก็อ่อนพับ แล้วเธอก็เกือบลงเอย

ในท่าเดิมอีกหน

อำร์ทิมิส นำยอยู่ไหน

และแล้วหางตาของฮอลลี่ก็เห็นเพื่อนเดินลัดเลาะไปบนน�้าแข็ง ดู

เหมือนอาร์ทิมิสไม่บาดเจ็บ ยกเว้นขาซ้ายที่ลากเล็กน้อย เขาเคลื่อนไหว

ช้าแต่มุ่งมั่นออกห่างจากกระสวยที่ลุกไหม้ ออกห่างจากเสียงดังและสีด�า

ของโลหะที่หดตัว ปรอทที่เคลือบแร่เร้นอยู่ร้อนจนละลายแล้ว

 I THOUGHT. BUT COULD I 
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นำยจะไปไหน

ไม่ได้หนีแน่ๆ อาร์ทิมิสก�าลังมุ่งตรงไปหายานอวกาศท่ียังคงพุ่ง 

ลงมา

ฮอลลีพ่ยายามร้องเตอืน เธออ้าปากแต่ท�าได้แค่ส�าลกัควนั รบัรูไ้ด้

ถึงรสชาติของควันและการท�าลาย

“อาร์ทิมิส” เธอพูดออกมาจนได้ หลังจากพยายามอยู่หลายรอบ

อาร์ทิมิสเงยหน้าขึ้นมาทางเธอ “ผมรู้” เขาตะโกน เสียงสั่นนิดๆ 

“ท้องฟ้าดูเหมือนก�าลังถล่มใส่เรา แต่ความจริงไม่ใช่ ไม่มีอะไรเป็นเรื่อง

จริงเลย ทั้งยานนั่น กองก�าลังพวกนั้น ไม่มีเลย ผมรู้แล้วครับ ผม...ผม

เห็นภาพลวงตามาตลอดน่ะครับ”

“หนีไป! อาร์ทมิสิ” ฮอลลีร้่อง เสยีงไม่เหมอืนเสยีงตวัเองนกั ความ

รู้สึกคล้ายสมองส่งสัญญาณไปสั่งปากผู้อื่น “ยานนั่นเป็นของจริง มันจะ

บดขยี้นาย”

“ไม่หรอกครับ แล้วคุณจะเห็น” อาร์ทิมิสก�าลังยิ้มอ่อน “โรคจิต

หลงผิด ยานนี้เป็นแค่ภาพมายาเท่านั้น ผมสร้างมันขึ้นมาจากความ 

ทรงจ�าเก่าเกี่ยวกับพิมพ์เขียวของโฟลี่ที่เคยแอบดู ผมต้องเผชิญหน้ากับ

ความฟั่นเฟือนของตัวเองนะครับ เมื่อใดที่ผมพิสูจน์ให้ตัวเองเชื่อได้ว่า 

ทุกอย่างอยู่แค่ในสมองของผม ผมก็จะขังมันไว้ในนั้นได้”

ฮอลลี่คลานไปบนหลังคา รู้สึกยุบยิบในตัวขณะเวทมนตร์เยียวยา

อวัยวะ เรี่ยวแรงก�าลังกลับคืนมา แต่เป็นไปอย่างเชื่องช้า ขาก็ให้ความ

รู้สึกเหมือนท่อตะกั่ว “ฟังฉันนะอาร์ทิมิส เชื่อใจฉันสิ”

“ไม่!” อาร์ทมิสิตวาด “ผมไม่เชือ่ใจใครทัง้นัน้ แม้แต่บตัเลอร์ แม้แต่

แม่ของผมเอง” อาร์ทิมิสห่อไหล่ “ผมไม่รู้ว่าจะเชื่ออะไรหรือไว้ใจใครได้ 

แต่รูแ้น่ว่าไม่มทีางทีย่านอวกาศจะบนิมาตกตรงนี้ในเวลานีพ้อด ีความเป็น

HAVE BEN WRONG. IS THAT POE
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ไปได้ต�่าเกินไป จิตของผมก�าลังเล่นกลกับตัวเอง และผมก็ต้องแสดงให้

เห็นว่าใครที่เป็นเจ้านาย”

ฮอลลี่เข้าใจค�าพูดเหล่านี้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้น แต่ก็พอจะรู้ว่าอาร์-

ทิมิสพูดเหมือนจิตของตัวเองเป็นบุคคลที่สาม นับเป็นสัญญาณอันตราย

ไม่ว่าคุณจะอ้างอิงจากทฤษฎีของแพทย์ด้านสมองที่ไหนก็ตาม

ยานอวกาศยังคงดิ่งลงมาเรื่อยๆ ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการ

ที่อาร์ทิมิสไม่เชื่อว่ามันมีอยู่จริง มันส่งคลื่นช็อกน�าหน้ามาก่อน นับเป็น

ความทรงจ�าที่ดูสมจริงมากเหลือเกิน แผ่นกรุแต่ละแผ่นมีริ้วรอยจากการ

เดินทางในอวกาศ รอยเป็นเส้นหยักยาวกดลงไปในโคนที่หัวยานเหมือน

แผลเป็นจากสายฟ้าฟาด แถมมีรอยบุบจากการถูกชนกระจายอยู่บนล�า

ยานด้วย ชิ้นส่วนครึ่งวงกลมเว้าแหว่งหลุดหายไปจากหนึ่งในครีบสามอัน

ของยาน ราวกับโดนสิ่งมีชีวิตในอวกาศกัดหลุดไปขณะบินผ่าน ไลเคน 

สีแปลกตาเกาะอยู่ในแอ่งสี่เหลี่ยมตรงที่แผ่นกรุหลุดหายไป

แม้แต่อาร์ทิมิสยังต้องยอมรับว่า “มันดูไม่เหมือนภาพลวงตานัก 

ผมต้องมีจินตนาการสมจริงมากกว่าที่คิดแน่ๆ”

ตัวเก็บเสียงสองตัวของยานระเบิดต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็ว แล้ว

เครื่องยนต์ก็ค�ารามดังก้องท้องฟ้าสีเทา

อาร์ทิมิสชี้นิ้วเกร็งๆ ไปที่ยาน “แกไม่ใช่ของจริง!” เขาตะโกน แม้

หูไม่ได้ยินค�าพูดตัวเองก็ตาม ตอนนี้ยานอยู่ต�่ามากพอที่อาร์ทิมิสจะอ่าน

ข้อความหลายภาษารวมถึงอักษรภาพที่ปรากฏบนหัวยานได้แล้ว

“พวกเรามาดี” เขาพึมพ�า แล้วคิดว่า สี่ค�ำ ควำมตำย

ฮอลลี่ก็คิดเช่นกัน ภาพโศกนาฏกรรมและการท�าลายล้างวูบผ่าน

ตาเธอเหมือนแสงจากโบกี้รถไฟ แต่มีความคิดหนึ่งที่คงอยู่อย่างแน่วแน่

ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายนี้

SSIBLE. ARTEMIS TAPS THE C



โอเว่น โคลเฟอร์   61

ฉันช่วยเขำไม่ได้หำกอยู่บนหลังคำแบบนี้ อำร์ทิมิสจะตำยและฉัน

จะท�ำอะไรไม่ได้เลย นอกจำกมองดู

จากนั้นความคิดบ้าคลั่งก็ตามมา

บัตเลอร์จะต้องฆ่ำฉันแน่

OIN AGAINST THE SURFACE O


