


บทน�ำ

บทความต่อไปนี้ปรากฏในอินเทอร์เน็ตแฟรี่ที่เว็บไซต์ www.

horsesense.gnom เชือ่กนัว่าผูด้แูลเวบ็ไซต์นีค้อืเซน็ทอร์โฟลี ่ซึง่เป็น

ที่ปรึกษาด้านเทคนิคของกรมต�ารวจแห่งโลกใต้ดิน แม้ไม่เคยมีใคร

พิสูจน์ได้ก็ตาม รายละเอียดเกือบทั้งหมดในบทความนี้ขัดแย้งกับ

ประกาศอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าทีฝ่่ายประชาสมัพันธ์ของ ‘แอล

อีพี’ หรือ ‘เลป’

เราทุกคนได้ยินได้ฟังค�าอธิบายอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับ

โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในการสืบสวนเรื่องหัวเจาะส�ารวจซีโต้ 

แถลงการณ์ของเลปแทบไม่ลงรายละเอยีดใดๆ โดยเลอืกทีจ่ะอ�าพราง

ความจริงและตั้งค�าถามกับการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่หญิงรายหนึ่ง

ผมรู้อย่างแน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่หญิงรายนั้นหรือผู้กองฮอลลี่  
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ชอร์ตได้ท�าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี หากไม่ใช่เพราะทักษะของเธอใน

ฐานะผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ เราอาจสูญเสียชีวิตมากกว่านี้ แทนที่จะ

โยนให้ผู้กองชอร์ตเป็นแพะรบับาป กรมต�ารวจแห่งโลกใต้ดินควรมอบ

เหรียญให้เธอด้วยซ�้า

มนุษย์มีบทบาทส�าคัญในคดีนี้ มนุษย์ส่วนใหญ่โง่ขนาดใส่

กางเกงแล้วไม่รู้จะสอดขาเข้าช่องไหนด้วยซ�้า แต่ก็มีบางคนที่ฉลาด

พอจะท�าให้ผมกังวล หากพวกนี้ค้นพบว่ามีโลกแฟรี่อยู่ใต้ดิน ก็คงหา

วิธีตักตวงผลประโยชน์จากประชากรของเราให้มากที่สุด มนุษย์ 

ส่วนใหญ่สู้กับเทคโนโลยีเหนือชั้นของแฟรี่ไม่ได้ แต่มีบางคนฉลาด 

จนเกือบท�าให้คิดว่าเป็นแฟรี่ จะว่าไปก็มีแค่คนเดียวแหละ ผมคิดว่า

เราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผมหมายถึงใคร

ในประวัติศาสตร์แฟรี่มีมนุษย์เพียงหนึ่งเดียวที่เอาชนะเราได้ 

แถมเรื่องที่มนุษย์ผู้นี้เป็นแค่เด็กหนุ่มคนหนึ่งก็ติดหนึบอยู่ในกีบเท้า

ของผมแบบแกะไม่ออก อาร์ทิมิส ฟาวล์ เจ้าแห่งอาชญากรรมชาว

ไอริช อาร์ตี้น้อยหลอกล่อเลปให้ไล่ตามไปยังทวีปต่างๆ จนในที่สุด

เลปก็ใช้เทคโนโลยีลบความทรงจ�าเรื่องแฟรี่จากสมองของเขา แต่

กระท่ังตอนท่ีเซน็ทอร์อจัฉรยิะโฟลีก่ดปุม่ลบความทรงจ�า เขากย็งันกึ

สงสยัว่าแฟรีก่�าลงัโดนหลอกอกีหรอืไม่ เดก็ไอรชิผูน้ีแ้อบทิง้บางอย่าง

ไว้กระตุน้ความทรงจ�าหรอืเปล่า แน่นอนว่าเขาท�าแบบนัน้จรงิ อย่างที ่

เราทุกคนจะได้รู้กันในภายหลัง

อาร์ทิมิส ฟาวล์มีบทบาทส�าคัญในเหตุการณ์ต่อไปนี้ แต่ 

คราวน้ีเขาไม่ได้พยายามขโมยอะไรจากแฟรีเ่พราะเขาลมืไปแล้วจริงๆ 
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ว่าเรามีตัวตน ไม่ใช่ครับ แท้จริงแล้วผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้

เป็นแฟรี่ตนหนึ่ง

แล้วใครกนัล่ะทีเ่กีย่วข้องกบัโศกนาฏกรรมสองโลกครัง้นี ้ใคร

เป็นผู้เล่นแฟรี่ตัวหลัก แน่นอนว่าโฟลี่เป็นวีรบุรุษตัวจริง หากไม่มี

นวัตกรรมของเขา เลปคงต้องต่อสู้ขับไล่พวกมนุษย์ข้ีโคลนจากหน้า

ประตูบ้านแล้ว เขาเป็นพระเอกตัวจริงที่คนมองข้าม เป็นผู้ไขปริศนา

แห่งยุคสมัย ในขณะที่หน่วยลาดตระเวนและหน่วยกู้คืนบินอวดโฉม

อยู่บนดินและได้หน้าไปหมดทุกเรื่อง

จากนั้นก็มีผู ้กองฮอลลี่ ชอร์ต เจ้าหน้าที่ผู ้ถูกกล่าวหาให้ 

เสื่อมเสียชื่อเสียง ฮอลลี่คือหนึ่งในแฟรี่ที่ดีที่สุดและเก่งที่สุดของเลป 

เธอเป็นนักบินมาแต่ก�าเนิดพร้อมพรสวรรค์ในการใช้ไหวพริบแก้

ปัญหาเฉพาะหน้าเมือ่ออกปฏบิตักิาร เธอไม่เก่งเร่ืองการรับค�าสัง่ เป็น

นิสัยที่ท�าให้ตกที่นั่งล�าบากมาแล้วมากกว่าหนึ่งครั้ง ฮอลลี่เป็นแฟรี ่

ตวัหลกัในสถานการณ์ทีเ่ก่ียวข้องกับอาร์ทมิิส ฟาวล์ทกุครัง้ คูน่ีเ้กอืบ

เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วตอนสภาสั่งให้เลปลบความทรงจ�าของอาร์ทิมิส 

ทั้งที่ตอนนั้นเขาก�าลังจะกลับตัวเป็นเด็กขี้โคลนนิสัยดีเสียด้วย

อย่างที่เราทั้งหมดรู้ดีว่าผู้บังคับการจูเลียส รู้ตก็มีบทบาท 

ในเรื่องนี้ เขาเป็นผู้บังคับการเต็มตัวอายุน้อยที่สุดในเลป เป็นเอลฟ์

ผู้พาแฟรี่ผ่านพ้นวิกฤตมาแล้วหลายครั้ง ถึงไม่ใช่แฟร่ีที่อยู่ด้วยแล้ว

สบายใจที่สุด แต่บางครั้งผู้น�าที่ดีก็ไม่จ�าเป็นต้องเป็นเพื่อนที่ดี

ผมคิดว่าควรจะเขียนถึงมัลช์ ดิกกัมส์ด้วย ก่อนหน้านี้มัลช ์

ยังติดคุกอยู่ แต่เขาก็หาทางเอาตัวรอดได้เช่นเคย คนแคระข้ีขโมย
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ท้องอืดรายนี้มีบทบาทอย่างไม่เต็มใจในการผจญภัยหลายครั้งของ

ฟาวล์ แต่ฮอลลี่ดีใจที่ได้รับความช่วยเหลือจากเขาในภารกิจนี้ หาก

ไม่ได้มลัช์กบัความสามารถพเิศษของเขา อะไรต่ออะไรอาจลงเอยแย่

กว่านี้ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็ถือว่าแย่มากอยู่แล้ว

ศูนย์กลางคดีนี้คือโอปอล โคบอย พิกซี่ผู้เคยเป็นนายทุนหนุน

หลังแก๊งก๊อบลินที่พยายามยึดเฮเว่นซิตี้ โอปอลโดนลงโทษจ�าคุก

ตลอดชีวิต เธอต้องถูกขังหลังลูกกรงเลเซอร์หากได้สติจากอาการ

โคม่าหลังโดนฮอลลี่ ชอร์ตโค่นแผนการครั้งนั้น

เป็นเวลาเกือบหนึ่งปีที่โอปอล โคบอยหมดสภาพอยู่ในห้อง 

ผู้ป่วยพิเศษที่คลินิก เจ. อาร์กอน โดยไม่มีอาการตอบสนองใดๆ ต่อ

จอมเวทพยาบาลผู้พยายามเยียวยา ตลอดเวลานั้นเธอไม่พูดอะไร 

สักค�า ไม่กินอาหารและไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า ตอนแรกผู้มีอ�านาจ

ยังหวาดระแวง ประกาศว่าเธอเสแสร้ง แกล้งท�าแบบนี้เพ่ือหนีการ

ลงโทษ แต่เมือ่หลายเดอืนผ่านไป แม้แต่แฟรีข่ีร้ะแวงทีส่ดุกย็งัเชือ่ว่า

เธอป่วยจริง ไม่มีใครแสร้งหมดสติได้นานเกือบปี ไม่มีทาง คงมีแต่

แฟรี่ที่หมกมุ่นเต็มขั้นเท่านั้นถึงท�าแบบนั้นได้...



บทที่ 1

หมกมุ่นเต็มขั้น

คลินิก เจ. อำร์กอน เฮเว่นซิตี้

โลกใต้ดิน เมื่อสำมเดือนก่อน

คลินิก เจ. อาร์กอนไม่ใช่โรงพยาบาลรัฐ ไม่มีใคร

ได้อยู ่ฟรี อาร์กอนกับทีมนักจิตวิทยาให้บริการ 

เฉพาะแฟรี่ที่มีเงินเท่านั้น ในบรรดาคนไข้ฐานะดี

ของคลินิกแห่งนี้ โอปอล โคบอยถือว่าโดดเด่นไม่

เหมือนใคร เธอตั้งกองทุนฉุกเฉินส�าหรับตัวเองไว้เมื่อปีก่อน เผื่อ  

วันหนึ่งเกิดเป็นบ้าขึ้นมาจะได้มีเงินรักษาตัว นับเป็นการกระท�าที่

ฉลาด หากโอปอลไม่ตั้งกองทุนนี้ไว้ ครอบครัวจะต้องย้ายเธอไปอยู่

โรงพยาบาลท่ีราคาถูกกว่าน้ีแน่ๆ แต่จะว่าไปตัวสถานที่เองก็ไม่ได้

สร้างความแตกต่างให้โคบอยมากนัก เพราะเธอใช้ชีวิตหนึ่งปีที่ผ่าน

มาในสภาพน�้าลายไหลย้อยและต้องให้แพทย์คอยทดสอบปฏิกิริยา

ตอบสนองอยู่เสมอ ดอกเตอร์อาร์กอนไม่คิดว่าโอปอลจะรู้สึกตัว 

ต่อให้มีโทรลล์ตัวผู้ดุร้ายมายืนทุบอกอยู่ตรงหน้าก็ตาม

THERE HAS NEVER BEN A REGULATEE
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กองทนุนี้ไม่ใช่เหตผุลเดยีวทีท่�าให้โอปอลเป็นคนไข้พเิศษ เธอ

เป็นคนดังของคลินิกแห่งนี้ก็ว่าได้ หลังจากพยายามก่อกบฏก๊อบลิน 

บวีาเคลล์เพือ่ยดึอ�านาจ ชือ่ของโอปอล โคบอยกก็ลายเป็นค�าสีพ่ยางค์

ที่โด่งดังที่สุดใต้โลก พิกซี่มหาเศรษฐีพันล้านผู้นี้ถึงข้ันร่วมมือกับ 

เจ้าหน้าที่เลปผู้เจ็บแค้นอย่างไบรอาร์ คัดเจ้ียน แถมยังเป็นนายทุน

ออกเงินให้พวกกบฏเล่นงานเฮเว่นซิตี้ โคบอยหักหลังพวกเดียวกัน 

ตอนนี้จิตของเธอก็หักหลังตัวเองเข้าแล้ว

ในช่วงหกเดือนแรกหลังจากรับโคบอยมารักษา คลินิกแห่งนี้

โดนกองทัพส่ือมวลชนบุกมาถ่ายภาพทุกอิริยาบถของเธอ เลปจัด 

เจ้าหน้าที่มาเข้ากะเพื่อเฝ้าประตูห้อง พนักงานทุกคนในคลินิกโดน

ตรวจสอบประวตัย้ิอนหลงัและจบัตามองอย่างเข้มงวด ไม่ยกเว้นใคร

ทั้งนั้น แม้แต่ตัวดอกเตอร์อาร์กอนเองก็โดนสุ่มตรวจดีเอ็นเอเพื่อให้

แน่ใจว่าเป็นตวัจรงิ เลปไม่ยอมเสีย่งกบัโคบอย หากเธอหนจีากคลนิกิ

ของอาร์กอนได้ นอกจากเลปจะกลายเป็นตัวตลกในโลกแฟรี่แล้ว 

อาชญากรอันตรายยังจะหลุดออกไปเพ่นพ่านในเฮเว่นซิตี้ด้วย

แต่เมือ่เวลาผ่านไป ตากล้องกม็าโผล่ทีป่ระตหูน้าน้อยลงทกุเช้า 

ผู้ชมจะทนดูคนไข้น�้าลายยืดได้กี่ชั่วโมงกันเล่า เจ้าหน้าที่เลปเองก็ 

เร่ิมลดจ�านวนลงเรื่อยๆ จากสิบสองเป็นหก และในที่สุดก็เหลือแค่

หนึ่งเดียวต่อกะ พวกที่ออกค�าสั่งให้เหตุผลว่าโอปอล โคบอยจะหนี

ไปไหนได้ มกีล้องนบัสิบคอยถ่ายภาพเธอวนัละยีส่บิสีช่ัว่โมง มเีครือ่ง

ติดตามตัวพร้อมยาสลบฝังใต้ผิวที่แขนท่อนบน แถมยังมีการตรวจ

ดเีอน็เอวนัละสีค่รัง้ ต่อให้มีใครช่วยโอปอลออกไปได้จรงิ แล้วเธอจะ

D SCIENTIFIC STUDY OF
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ท�าอะไรได้ พิกซี่ผู้นี้ยืนโดยไม่มีผู้ประคองไม่ได้ด้วยซ�้า แถมเซ็นเซอร์

ยังแสดงผลว่าคลื่นสมองของเธอแทบไม่ต่างจากเส้นราบเรียบด้วย

ถึงอย่างนัน้ดอกเตอร์อาร์กอนกย็งัภมูใิจในตวัคนไข้คนดงัและ

พูดชื่อเธอบ่อยๆ ตามงานเลี้ยงอาหารค�่า ตั้งแต่โอปอล โคบอยถูก 

ส่งมารักษาตัวที่คลินิก การมีญาติเข้ารับการบ�าบัดทางจิตก็แทบ 

จะกลายเป็นเรื่องยอดฮิต ครอบครัวร�่ารวยเกือบทุกครอบครัวมีลุง 

สติแตกหลบซ่อนอยู่ตรงไหนสักแห่ง ตอนนี้ลุงสติแตกรายนั้นก็จะ 

ได้รับการรักษาอย่างดีที่สุดในสภาพแวดล้อมหรูหรา

ถ้าแฟรีท่ัง้หมดในคลนิกิดแูลง่ายแบบโอปอล โคบอยกค็งด ีเธอ

ต้องการแค่สายยางไม่กี่เส้นที่เชื่อมเส้นเลือดด�ากับหน้าจอมอนิเตอร์

เท่านั้น ค่ารักษาช่วงหกเดือนแรกจากกองทุนของเธอก็ครอบคลุมได้

เหลือเฟือ ดอกเตอร์อาร์กอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอปอลน้อยจะไม่มี

วันฟื้น เพราะหากเธอฟื้น เลปก็คงลากเธอไปข้ึนศาล เมื่อเธอโดน

ตัดสินว่ามีความผิดข้อหากบฏ สินทรัพย์รวมถึงกองทุนที่คลินิกก็จะ

โดนยึด ยิ่งโอปอลหลับนานเท่าไรก็ยิ่งดีส�าหรับทุกฝ่าย โดยเฉพาะ 

ตัวเธอเอง เนื่องจากพิกซี่มีกะโหลกศีรษะบางและปริมาตรสมองสูง

มาก จึงมกัอ่อนไหวต่ออาการผดิปกตหิลายอย่าง เช่น อาการชอ็กจน

เคล่ือนไหวไม่ได้ ความจ�าเสื่อม และภาวะง่วงเกิน ดังนั้นจึงเป็นไป

ได้ที่อาการโคม่าของเธออาจอยู่ได้นานหลายปี หรือต่อให้โอปอลฟื้น

ขึ้นมาก็เป็นไปได้เช่นกันที่ความทรงจ�าอาจถูกปิดล็อกอยู่ในลิ้นชัก 

สักแห่งในสมองพิกซี่อันใหญ่โตของเธอ

ดอกเตอร์ เจ. อาร์กอนเดนิตรวจคนไข้ทุกคืน เดีย๋วนีเ้ขาไม่ค่อย

 DWARFS SPECIAL ABILIT
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ได้ลงมือท�าการรักษาเองแล้ว แต่รู้สึกว่าเป็นเรื่องดีหากพนักงานยัง

ได้เจอะเจอเขาอยู่ หากแพทย์คนอื่นรู้ว่าเจอร์เบิล อาร์กอนยังคอย

ควบคุมทุกอย่าง พวกนั้นก็มีแนวโน้มจะท�าแบบเดียวกัน

อาร์กอนเกบ็โอปอลไว้เป็นรายสดุท้ายเสมอ เขารู้สกึใจสงบเมือ่

ได้เห็นพิกซี่น้อยหลับอยู่ในชุดเข็มขัดนิรภัยเต็มตัว บ่อยครั้งตอนท้าย

วนัทีเ่ครยีดมากๆ เขาถงึขัน้อจิฉาโอปอลทีม่ชีวีติอยูโ่ดยไม่เดอืดร้อนใจ

อะไรเลย เมื่อสถานการณ์ตึงเครียดเกินไป สมองของพิกซี่ผู้นี้ก็หยุด

ท�างานไปเฉยๆ เหลือแค่ส่วนส�าคัญต่อการยังชีพเท่านั้น เธอยังคง

หายใจและหน้าจอมอนิเตอร์ก็แสดงคลื่นสมองที่บ่งบอกว่าเธอฝัน 

เป็นครั้งคราว แต่นอกเหนือจากนั้นในทางปฏิบัติก็แทบจะถือได้ว่า 

โอปอล โคบอลไม่มีตัวตนอยู่แล้ว

ในคืนแห่งชะตากรรม เจอร์เบิล อาร์กอนรู้สึกเครียดกว่าปกติ 

ภรรยาของเขาก�าลังฟ้องหย่าด้วยข้ออ้างว่าเขาไม่ได้พูดกับเธอ 

เป็นประโยคติดต่อกันเกินหกค�านานกว่าสองปีแล้ว สภาขู่จะยกเลิก

เงินอุดหนุนของรัฐบาลเพราะเขาท�าเงินได้มากมายจากคนไข้คนดัง

รายใหม่ๆ แถมเขายังเจ็บสะโพกแบบที่เวทมนตร์ดูเหมือนช่วยไม่ได้

ด้วย จอมเวทบอกว่าอาจเป็นเรื่องที่เขาคิดไปเอง ดูเหมือนพวกนั้น

มองเป็นเรื่องตลกด้วยซ�้า

อาร์กอนเดนิกะเผลกไปตามทางเดนิด้านปีกตกึตะวนัออกของ

คลนิิก พลางตรวจสอบหน้าจอพลาสมาทีแ่สดงอาการของผูป่้วยแต่ละ

รายขณะเดินผ่านห้อง เขานิ่วหน้าทุกครั้งที่เท้าซ้ายแตะพื้น

พิกซี่ภารโรงสองตนชื่อ เมอร์วอลล์ กับ เดสแคนต์ บริลล์ อยู่

IES. WHAT WE KNOW ABOUT 
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หน้าห้องโอปอล ก�าลังก�าจัดฝุ่นด้วยไม้กวาดไฟฟ้าสถิต พิกซี่เป็น 

คนงานที่ดีเยี่ยม พวกนี้มีระเบียบแบบแผน อดทนและมุ่งมั่น เมื่อ 

พกิซี่ได้รบัค�าสัง่ให้ท�าอะไร กม็ัน่ใจได้ว่าสิง่นัน้จะเสร็จเรียบร้อย อีกทัง้

พวกนี้ยังดูน่ารัก หน้าเหมือนทารกและหัวโตผิดสัดส่วน แค่มองพิกซี่

ก็ท�าให้คนส่วนใหญ่อารมณ์ดีได้ พวกนี้เหมือนการบ�าบัดเคลื่อนที่

“สวัสดีตอนค�่า หนุ่มๆ” อาร์กอนพูด “คนไข้คนโปรดของฉัน

เป็นยังไงบ้าง”

เมอร์วอลล์ หรือ เมิร์ฟ ซึ่งเป็นแฝดคนพี่เงยหน้าขึ้นจาก

ไม้กวาด “ก็เหมือนเดิมแหละเจอร์รี่” เขาพูด “ฉันหลงคิดว่าเธอขยับ

นิ้วเท้า แต่ความจริงแสงเข้าตาท�าให้เห็นเพี้ยนไปเสียอย่างนั้น”

อาร์กอนฝืนหัวเราะ เขาไม่ชอบให้ใครเรียกว่า เจอร์ร่ี ถึง

อย่างไรที่นี่ก็เป็นคลินิก ของเขา ทุกคนควรให้เกียรติเขาบ้าง แต่

ภารโรงดีๆ หายากเหมือนผงทอง แถมพี่น้องบริลล์ยังท�าให้อาคาร

หลงันีส้ะอาดหมดจดและอยู่ในสภาพดีมาเกือบสองปีแล้ว พ่ีน้องบริลล์

เองก็ถือเป็นคนดังเช่นกัน แฝดหายากมากในหมู่แฟรี่ เมอร์วอลล์กับ

เดสแคนต์เป็นพิกซี่แฝดคู่เดียวในเฮเว่นตอนนี้ พวกนี้ได้ออกรายการ

ทวีหีลายรายการ รวมถงึ แคนโต้ ซึง่เป็นรายการทอล์กโชว์ทีม่เีรตติง้

สูงสุดของพีพีทีวีด้วย

ผู้หมู่กรับ เคลป์แห่งเลปท�าหน้าที่เฝ้ายาม เมื่ออาร์กอนมาถึง

ห้องโอปอล ผู้หมู่ก�าลังจดจ่อกับการชมภาพยนตร์ผ่านแว่นวิดีโอ 

อาร์กอนไม่โทษกรบัหรอก การเฝ้าโอปอล โคบอยน่าตืน่เต้นพอๆ กบั

การรอดูเล็บเท้างอก

THEM IS BASED ON FOLKLO



24   อำร์ทิมิส  ฟำวล์  เล่ม 4  พลิกแผนลวงของโอปอล

“หนังดีไหม” ดอกเตอร์ถามด้วยน�้าเสียงผ่อนคลาย

กรบัยกเลนส์ขึน้ “ไม่เลว เป็นหนงัตะวนัตกของมนษุย์ มยีงิกนั 

มีหรี่ตาเพียบเลย”

“บางทีฉันอาจขอยืมดูบ้างนะถ้าเธอดูจบแล้ว”

“ไม่มปัีญหาครบัดอกเตอร์ แต่ดแูลมนัให้ดีๆ  ล่ะ แผ่นดสิก์ของ

มนุษย์ราคาแพงมาก ผมจะให้คุณยืมผ้าพิเศษส�าหรับห่อมันนะ”

อาร์กอนพยักหน้า เขาจ�ากรับ เคลป์ได้แล้ว เจ้าหน้าที่เลป 

ผู้ใส่ใจข้าวของส่วนตัวมาก เขาเขียนจดหมายร้องเรียนถึงคณะ-

กรรมการบริหารคลินิกสองฉบับแล้วเก่ียวกับปุ่มบนพื้นซึ่งนูนขึ้นมา 

ขูดรองเท้าบู๊ตของเขา

อาร์กอนดูชาร์ตของโคบอย หน้าจอพลาสมาบนผนังแสดง

ข้อมูลที่อัปเดตสม�่าเสมอจากเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่ตรงขมับของเธอ ไม่มี

การเปลี่ยนแปลง เขาก็ไม่คิดว่าจะมี อวัยวะส�าคัญของเธอยังท�างาน

ปกติทั้งหมด ส่วนกิจกรรมในสมองก็น้อยนิด เธอฝันตอนหัวค�่า แต่

ตอนนี้คลื่นสมองเป็นปกติแล้ว สุดท้ายเครื่องติดตามตัวที่ฝังอยู่ใน

แขนของเธอกบ็อกเขาโดยไม่จ�าเป็นสกันดิว่าโอปอล โคบอยยงัอยู่ใน

ที่ที่ควรอยู่ ปกติเครื่องนี้จะฝังอยู่ในศีรษะ แต่กะโหลกศีรษะของ 

พิกซี่บอบบางเกินกว่าจะท�าการผ่าตัดเช่นนั้นได้

เจอร์เบิลกดรหัสส่วนตัวบนแป้นหน้าประตูนิรภัย ประตูบาน

หนาหนักเลื่อนเปิดให้เห็นห้องกว้างใหญ่ที่มีแสงไฟเต้นเป็นจังหวะ 

นุม่นวลบนพืน้ ผนงัเป็นพลาสตกิอ่อนนุม่และมเีสยีงธรรมชาตแิผ่วเบา

แว่วมาจากล�าโพงทีฝั่งอยู่ ตอนนีเ้ป็นเสียงล�าธารไหลผ่านหนิแบนราบ

RE AND HEARSAY. THE MOST 
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โอปอล โคบอยห้อยอยู่กลางห้องในชุดสายนิรภัยเต็มตัว สาย

รัดบุเจลและปรับตามการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยอัตโนมัติ หาก

โอปอลบังเอิญฟื้นขึ้นมาก็สามารถส่งสัญญาณสั่งการให้สายนิรภัย

รัดตัวเธอไว้เหมือนตาข่าย ป้องกันไม่ให้ท�าร้ายตัวเอง

อาร์กอนตรวจสอบแผ่นควบคุมว่าติดหน้าผากของโคบอย 

แน่นหนาดแีล้ว เขาเลกิเปลอืกตาข้างหนึง่ของพิกซีแ่ล้วส่องไฟล�าเลก็ๆ 

ไปยังม่านตา มันหดตัวเล็กน้อย แต่โอปอลไม่หลบตา

“เอาละ วนันีม้อีะไรจะบอกผมบ้างไหมครับ โอปอล” ดอกเตอร์

ถามเบาๆ “พอจะบอกผมได้ไหมว่าควรเขียนบทน�าในหนังสือของผม

ว่าอย่างไรดี”

อาร์กอนชอบพดูกบัโคบอย เผือ่เธอได้ยนิ เขาให้เหตผุลว่าหาก

เธอฟื้นก็จะได้คุ้นเคยกันแล้ว

“ไม่รึ ไม่มีข้อคิดดีๆ สักอย่างเลยรึ”

โอปอลไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง เหมือนที่เป็นมาเกือบหนึ่งปี

“อา...เอาเถอะ” อาร์กอนพูดพลางเอาก้านส�าลีอันสุดท้ายใน

กระเป๋ามาป้ายกระพุ้งแก้มโคบอย “บางทีอาจเป็นพรุ่งนี้”

เขากล้ิงก้านส�าลีบนแผ่นฟองน�้าที่กระดานคลิปบอร์ด ไม่กี่

วินาทีต่อมา ชื่อของโอปอลก็ปรากฏบนหน้าจอจิ๋ว

“ดีเอ็นเอไม่เคยโกหก” อาร์กอนพึมพ�า พลางโยนก้านส�าลีใส่

ถังขยะรีไซเคิล

เมื่อมองคนไข้เป็นครั้งสุดท้ายแล้ว เจอร์เบิล อาร์กอนก็หันไป

ทางประตู

FAMOUS OF THESE ABILI-
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“หลับให้สบายนะโอปอล” เขาพูดด้วยน�้าเสียงเกือบรักใคร่

เขารู้สึกสงบใจได้อีกครั้ง ความเจ็บปวดท่ีสะโพกเกือบถูกลืม 

โคบอยยังคงจมด่ิงอยู่ลึกเช่นเดิม เธอจะยังไม่ฟื ้นในเร็ววันนี้แน่ 

กองทุนโคบอยปลอดภัยดี

ไม่น่าเชื่อว่าโนมตนหนึ่งจะคาดผิดได้มากขนาดนี้

โอปอล โคบอยไม่ได้ช็อกจนเคลื่อนไหวไม่ได้ แต่ก็ไม่รู้สึกตัว

เช่นกัน เธออยู่ในภาวะก�้ากึ่ง ลอยอยู่ในโลกของเหลวแห่งการท�า

สมาธซิึง่ความทรงจ�าทกุอย่างเป็นฟองแสงหลากสทีีแ่ตกเบาๆ ในการ

รับรู้ของเธอ

ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่น โอปอลก็เป็นสาวกของโกล่า ชวีม ผู้

เชี่ยวชาญการช�าระล้างจิตด้วยการเข้าฌาน ทฤษฎีของชวีมก็คือมี

ระดับการหลับลึกกว่าที่แฟรี่ส่วนใหญ่ท�าได้ สภาวะเข้าฌานล้างจิตนี้

โดยทั่วไปต้องผ่านการฝึกฝนเป็นเวลาหลายสิบปีจึงจะท�าส�าเร็จ แต่

โอปอลท�าได้ตั้งแต่อายุสิบสี่

ข้อดีของการเข้าฌานล้างจิตคือแฟรี่มักตื่นข้ึนมาในสภาพ

สดชื่นเต็มที่ แถมยังได้ใช้เวลานั้นคิดหรือในกรณีของโอปอลคือ

วางแผน การหลับลกึของโอปอลสมบรูณ์แบบมากจนจติของเธอเกอืบ

แยกออกจากร่าง เธอสามารถหลอกเซ็นเซอร์ได้ แถมยังไม่รู้สึก

ละอายใจด้วยท่ีต้องรับอาหารทางสายยางผ่านเส้นเลือดด�าและต้อง

มีคนมาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ สถิติการเข้าสู่ภาวะนี้โดยสมัครใจเป็นเวลา

นานสุดคือสี่สิบเจ็ดวัน โอปอลอยู่มาเกือบสิบเอ็ดเดือนแล้ว แต่เธอ 

TIES IS THE DWARF TUNNE
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ไม่ได้วางแผนจะอยู่นานกว่านั้น

เมือ่โอปอล โคบอยร่วมมือกบัไบรอาร์ คดัเจีย้นและแก๊งก๊อบลนิ 

ของเขา เธอก็รูว่้าต้องเตรยีมทางหนทีีไล่ไว้ แผนโค่นเลปของพวกเธอ

นับว่าฉลาดเข้าขั้นอัจฉริยะ แต่ย่อมมีโอกาสเสมอที่บางอย่างอาจผิด

พลาด หากมันเกิดผิดพลาดขึ้นมา โอปอลก็ไม่คิดจะใช้ชีวิตที่เหลือ 

ในคุก ทางเดียวที่เธอจะหนีรอดได้อย่างปลอดภัยก็คือต้องปล่อยให้

ทุกคนคิดว่าเธอยังถูกขังอยู่ ดังนั้นโอปอลจึงเริ่มเตรียมการ

ขั้นแรกคือตั้งกองทุนฉุกเฉินส�าหรับคลินิกอาร์กอน เพ่ือให้

แน่ใจว่าเธอจะถกูส่งมาทีน่ีห่ากต้องเข้าฌานล้างจติจรงิๆ ขัน้ทีส่องคอื

ให้บุคลากรสองตนที่เธอไว้ใจที่สุดเข้ามาท�างานในคลินิกแห่งนี้เพื่อ

ช่วยเธอหนีในภายหลัง จากนั้นเธอก็เริ่มย้ายทองค�าจ�านวนมากจาก

ธุรกิจของเธอไปไว้ที่อื่น โอปอลไม่อยากเป็นผู้หลบหนีอนาถา

ขัน้สดุท้ายคอืบรจิาคดเีอน็เอแล้วอนมุติัการโคลนนิง่ตวัเองเพ่ือ

เอาไว้เป็นตัวแทนในห้องขัง การโคลนนิ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่าง

เต็มรูปแบบและมีบัญญัติสั่งห้ามมากว่าห้าร้อยปีแล้วนับตั้งแต่มีการ

ทดลองครั้งแรกในแอตแลนติส มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์สมบูรณ์แบบ 

แพทย์ไม่สามารถสร้างแฟรี่ออกมาได้เหมือนต้นแบบ แฟร่ีโคลนดูดี

แต่แท้จริงเป็นแค่เปลือกนอกที่มีพลังสมองแค่พอควบคุมการท�างาน

ของร่างกายขั้นพื้นฐานเท่านั้น พวกนี้ไม่มีประกายพลังชีวิตแท้จริง 

โคลนที่โตเต็มที่จะดูเหมือนตัวจริงในสภาพโคม่า เข้าทางพอดี

โอปอลให้สร้างห้องทดลองแบบเรือนกระจกอยู่ห่างไกลจาก 

โคบอยแล็บบอราทอรี่ส์ เธอคอยโอนเงินทุนให้มากพอที่จะด�าเนิน

LLING METHOD BY WHICH T
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โครงการไปสองปีซึ่งเป็นเวลาที่ต้องใช้เพื่อให้โคลนโตถึงวัยผู้ใหญ่  

จากนั้นเมื่อเธออยากหนีจากคลินิกอาร์กอน โคลนที่ดูเหมือนเธอ 

ทุกอย่างก็จะมาอยู่แทน พวกเลปไม่มีทางรู้เลยว่าเธอหายไป

ปรากฏว่าเธอคดิถูกแล้วทีเ่ตรยีมทางหนทีีไล่ไว้ ไบรอาร์หกัหลงั

เธอและแฟรี่กับมนุษย์กลุ่มเล็กๆ ก็ใช้ประโยชน์จากเรื่องนั้นมาท�าให้

แผนเธอล่ม ตอนนีโ้อปอลมเีป้าหมายไว้ปลกุใจให้ฮดึสู ้เธอจะเข้าฌาน

เหมือนอยู่ในอาการโคม่าไปนานเท่าที่จ�าเป็น เพราะมีผู้ที่เธอต้องคิด

บัญชี โฟลี่ รู้ต ฮอลลี่ ชอร์ต และมนุษย์อาร์ทิมิส ฟาวล์ พวกนี้คือผู้

ที่ท�าให้เธอพ่ายแพ้ ไม่นานเธอจะเป็นอิสระจากคลินิกแห่งนี้ จากนั้น

เธอจะไปหาพวกทีท่�าให้เธอย�า่แย่แล้วท�าให้พวกนัน้ย�า่แย่บ้าง เม่ือศัตรู

ของเธอพ่ายแพ้ไปหมดแล้ว เธอก็จะด�าเนินการขั้นที่สอง นั่นคือเปิด

โลกของแฟรี่ให้มนุษย์ได้รู้จักในแบบที่ไม่มีทางกลบเกลื่อนด้วยการ

ลบความทรงจ�าไม่กี่ครั้ง ชีวิตลับของแฟรี่เกือบถึงจุดสิ้นสุดแล้ว

สมองของโอปอล โคบอยหลัง่เอนโดรฟีนแห่งความสขุออกมา 

ความคดิว่าจะได้แก้แค้นท�าให้เธอรูส้กึสบายใจและมคีวามสขุทกุครัง้

พีน้่องบรลิล์มองดอกเตอร์อาร์กอนเดนิกะเผลกไปตามระเบยีง

ทางเดิน

“ไอ้โง่” เมิร์ฟพึมพ�าพลางใช้ท่อดูดฝุ่นแบบยืดหดได้ไล่ฝุ่นออก

จากซอกมุมหนึ่ง

“พดูอกีก็ถกูอกี” เดสแคนต์หรอืสแคนต์เหน็ด้วย “ตาแก่เจอร์รี่

ยังวิเคราะห์แกงหนูนาไม่ได้ด้วยซ�้า ไม่แปลกใจเลยที่จะโดนเมียทิ้ง 

HEY AT DIRT AND AIR BEF
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หากเขาเป็นจิตแพทย์ที่เก่งนักก็น่าจะดูออกตั้งแต่เนิ่นๆ สิ”

เมิร์ฟเก็บท่อสุญญากาศ “เวลาเป็นไง”

สแคนต์ตรวจสอบนาฬิกาดวงจันทร์ “สองทุ่มสิบ”

“ดี กัปตันเคลป์ล่ะ”

“ยงัดหูนงัอยู ่หมอนีเ่หมาะสดุ เราต้องลงมอืคนืนี ้พวกเลปอาจ

ส่งคนฉลาดมาในกะหน้า แล้วถ้ารอต่อไป โคลนก็จะสูงขึ้นอีกสอง

เซนติเมตร”

“นายพูดถูก ตรวจดูกล้องสอดแนมซิ”

สแคนต์เปิดฝาสิง่ทีด่เูหมอืนรถเขน็ท�าความสะอาด เพียบพร้อม

ด้วยไม้ถูพื้น ผ้าขี้ริ้ว และสเปรย์ สิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ถาดหัวดูดฝุ่นคือ 

หน้าจอสีที่แบ่งเป็นหลายช่อง

“ว่าไง” เมิร์ฟกระซิบถาม

สแคนต์ไม่ตอบทันที เขาใช้เวลาตรวจสอบหน้าจอจิ๋วทั้งหมด 

ภาพวดิโีอเหล่านีม้าจากกล้องจิว๋มากมายทีโ่อปอลตดิตัง้ไว้รอบคลนิกิ

ก่อนโดนจับ กล้องสอดแนมนี้แท้จริงแล้วท�าจากวัตถุอินทรีย์ที่ผ่าน

การตัดต่อพันธุกรรม ภาพที่ส่งมาจึงเป็นภาพสด นับเป็นเคร่ืองมือ 

มีชีวิตอันแรกของโลก ต่อให้ใช้เครื่องตรวจหาอุปกรณ์สอดแนมก็

หาไม่เจอ

“มีแต่คนงานกะกลางคืน” เขาพูดในที่สุด “ไม่มีใครในแผนก

นี้ยกเว้นผู้หมู่หน้าโง่นั่น”

“แล้วลานจอดรถล่ะ”

“ปลอดโปร่ง”

ORE XPELLING THEM OUT THE OT
E



30   อำร์ทิมิส  ฟำวล์  เล่ม 4  พลิกแผนลวงของโอปอล

เมิร์ฟยื่นมือออกมา “โอเค ไอ้น้องชาย ถึงเวลาแล้ว เปลี่ยนใจ

ไม่ได้แล้วนะ เราจะลงมือไหม เราอยากได้โอปอล โคบอยกลบัมาไหม”

สแคนต์พ่นลมจากปากท�าเอาปอยผมด�าลอยข้ึนจากหนึ่งใน

ตากลมโตแบบพิกซี่ของเขา

“อยาก เพราะถ้าเธอกลับมาเองได้ โอปอลจะหาทางเล่นงาน

เราจนย�่าแย่” เขาพูดพลางจับมือพี่ชาย “ดังนั้นเราจะท�า”

เมิร์ฟหยิบรีโมตคอนโทรลจากกระเป๋า อุปกรณ์นี้จูนเข้ากับ 

ตวัรบัโซนกิซ์ท่ีฝังไว้ในก�าแพงหน้าจัว่คลนิกิ ตวัรบันีเ้ชือ่มอยูก่บัลกูโป่ง

น�้ากรดท่ีวางอยู่บนแหล่งพลังงานหลักของคลินิกในกล่องตัวเชื่อมที่

ลานจอดรถ ลูกโป่งลูกที่สองอยู่เหนือแหล่งพลังงานส�ารองในห้อง

ใต้ดินที่ใช้ส�าหรับงานซ่อมบ�ารุง ทั้งสองเป็นภารโรงประจ�าคลินิก จึง

ไม่ใช่เรือ่งยากทีจ่ะตดิตัง้ลกูโป่งน�า้กรดเมือ่คนืก่อน แน่นอนว่าคลนิกิ

อาร์กอนยังเชื่อมอยู่กับระบบพลังงานหลักด้วย แต่ถ้าแหล่งพลังงาน

ภายในหยุดท�างาน ก็ต้องใช้เวลาสองนาทีกว่าจะเชื่อมกับแหล่ง

พลังงานภายนอกได้อีกครั้ง ไม่จ�าเป็นต้องท�าอะไรซับซ้อนกว่านี้ 

อย่างไรเสียที่นี่ก็เป็นสถานพยาบาล ไม่ใช่คุก

เมิร์ฟสูดหายใจลึก เปิดฝานิรภัยแล้วกดปุ่มสีแดง รีโมต

คอนโทรลส่งค�าสั่งอินฟราเรดไปปล่อยประจุโซนิกซ์สองตัว ประจุนี้

จะส่งคลื่นเสียงท�าให้ลูกโป่งแตก น�้ากรดในนั้นก็ไหลลงไปในแหล่ง

พลังงานของคลินิก ยี่สิบวินาทีต่อมา แหล่งพลังงานก็โดนกัดกร่อน

หมดและอาคารทั้งหลังก็ตกอยู่ในความมืด เมิร์ฟกับสแคนต์รีบสวม

แว่นมองกลางคืนอย่างรวดเร็ว

HER ND. THOUGH THE ACTU
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ทนัททีี่ไฟดบั แถบแสงสเีขยีวกเ็ริม่กะพรบิบนพืน้ น�าทางไปยงั

ประตูทางออก เมิร์ฟกับสแคนต์เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและมีเป้า-

หมาย สแคนต์เข็นรถ ส่วนเมิร์ฟตรงไปหาผู้หมู่เคลป์

กรับก�าลังถอดแว่นวิดีโอที่สวมครอบดวงตาอยู่

“เฮ้!” เขาร้อง งงกับความมืดฉับพลัน “เกิดอะไรขึ้นที่นี่”

“ไฟดบั” เมร์ิฟบอกพลางแกล้งชนเขาเหมอืนไม่ตัง้ใจ “สายไฟ

พวกนั้นคือฝันร้ายชัดๆ ฉันบอกดอกเตอร์อาร์กอนแล้ว แต่ไม่มีใคร

อยากเสียเงินกับการซ่อมบ�ารุง ในเม่ือมีรถประจ�าต�าแหน่งสวยหรูที่

น่าซื้อมากกว่า”

เมิร์ฟไม่ได้พูดพร�่าเพื่อความสะใจ เขาก�าลังรอให้แผ่นยา 

นอนหลับแบบละลายได้ที่แปะใส่ข้อมือของกรับท�างาน

“ก็ว่างั้น” กรับพูด รู้สึกตัวว่าอยู่ๆ ก็กะพริบตาถี่ขึ้น “ฉันเองก็

ขอล็อกเกอร์ใหม่ที่กรมต�ารวจ...คอแห้งจัง มีใครคอแห้งบ้างไหม” 

กรับเกร็ง ตัวแข็งเพราะยาที่แผ่ไปทั่วร่าง เจ้าหน้าที่เลปจะได้สติใน

อีกสองนาทีแล้วกลับมาเป็นปกติทันที เขาจะไม่มีความทรงจ�าเรื่องที่

หมดสติไปและหวังว่าจะไม่สังเกตช่วงเวลาที่หายไปด้วย

“ไป!” สแคนต์พูดเสียงเข้ม

เมิร์ฟออกตัวไปก่อนแล้ว เขากดรหัสผ่านของดอกเตอร์

อาร์กอนทีป่ระตหู้องโอปอลอย่างว่องไวตามทีฝึ่กมา เรว็กว่าอาร์กอน

ด้วยซ�้า เพราะเมิร์ฟใช้เวลาหลายชั่วโมงในอพาร์ตเมนต์ฝึกกับแป้นที่

ขโมยมา รหัสของอาร์กอนเปลี่ยนทุกสัปดาห์ แต่พี่น้องบริลล์คอยมา

ท�าความสะอาดหน้าห้องนีท้กุครัง้ทีอ่าร์กอนมาเดนิตรวจ พกิซีท่ัง้สอง

AL FORCE OF THIS XPUL-
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มักได้รหัสที่สมบูรณ์ก่อนถึงกลางสัปดาห์

ไฟของแป้นกดที่ท�างานด้วยแบตเตอรี่กะพริบเป็นสีเขียวแล้ว

ประตูก็เลื่อนเปิด โอปอล โคบอยแกว่งไปมานิดๆ อยู่ตรงหน้า ห้อย

อยู่ในชุดสายนิรภัยเต็มตัวเหมือนแมลงในดักแด้ประหลาด

เมิร์ฟหมุนรอกหย่อนตัวเธอลงมาบนรถเข็น เคลื่อนไหวอย่าง

รวดเร็วและแม่นย�าเพราะการฝึกฝน เขาม้วนแขนเสื้อโอปอลขึ้น 

และหาต�าแหน่งแผลเป็นที่แขนท่อนบนตรงที่เครื่องติดตามตัวฝังอยู่  

จากนั้นก็หนีบก้อนแข็งนั้นไว้ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้

“มดีผ่าตดั” เขาพดูพลางยืน่มอืทีว่่างออกไป สแคนต์ส่งเคร่ือง-

มอืให้ เมร์ิฟสดูหายใจ กล้ันไว้แล้วกรดีเนือ้โอปอลยาวสองเซนตเิมตร 

เขาสอดนิ้วชี้เข้าไปในนั้นแล้วเขี่ยแคปซูลไฟฟ้าออกมา มันหุ้มอยู่ใน 

ซิลิโคนและมีขนาดใกล้เคียงเม็ดยาแก้ปวด

“ปิดแผล” เขาสั่ง

สแคนต์ก้มลงไปใกล้แผล พลางเอานิ้วโป้งประกบหัวท้าย

“เยียวยา” เขากระซิบ แล้วประกายสีฟ้าของเวทมนตร์แฟรี่ก็

แล่นวนรอบน้ิวของเขาก่อนจมลงไปในแผล ภายในไม่กีว่นิาทรีอยแยก

บนผวิก็สมานตวั เหลอืแค่รอยสชีมพซูดีทีบ่่งบอกต�าแหน่งแผล รอยนี้

เกือบเหมือนรอยเก่า เวทมนตร์ของโอปอลเองคงหมดไปตั้งแต่เมื่อ

หลายเดือนก่อนเพราะเธอไม่อยู่ในสภาพที่จะท�าพิธีฟื้นพลังได้

“มิสโคบอย” เมิร์ฟรีบพูด “ได้เวลาตื่นแล้ว ตื่นเร็ว ตื่นเร็ว”

เขาปลดโอปอลจากสายรดัทัง้หมด พกิซีผู่ห้มดสตฟิบุลงไปบน

ฝารถเข็น เมิร์ฟตบแก้มเธอจนแดง โอปอลหายใจเร็วขึ้นเล็กน้อยแต่

SION HAS NEVER BEN MEASURED E
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ยังหลับตาอยู่

“ช็อตเธอ” สแคนต์บอก

เมิร์ฟล้วงกระบองไฟฟ้าของเลปจากด้านในเสื้อนอก เขาเปิด

มันแล้วแตะโอปอลที่ข้อศอก ร่างของพิกซี่สาวกระตุกเป็นระยะ แล้ว

โอปอล โคบอยก็ได้สติขึ้นมา เหมือนคนที่สะดุ้งตื่นจากฝันร้าย

“คัดเจี้ยน!” เธอหวีดร้อง “แกหักหลังฉัน!”

เมิร์ฟคว้าไหล่เธอ “มิสโคบอย นี่พวกเราเอง เมอร์วอลล์กับ

เดสแคนต์ ได้เวลาแล้ว”

โอปอลจ้องเขา สายตาแตกตื่น

“บริลล์ใช่ไหม” เธอพูดหลังจากสูดหายใจลึกหลายรอบ

“ใช่ครับ เมิร์ฟกับสแคนต์ เราต้องไปกันแล้ว”

“ไปไหน หมายความว่ายังไง”

“ไปจากที่นี่” เมิร์ฟพูดอย่างร้อนใจ “เรามีเวลาประมาณหนึ่ง

นาที”

โอปอลสะบดัหน้าให้หลดุจากภวงัค์ “เมร์ิฟกบัสแคนต์ เราต้อง

ไป”

เมิร์ฟช่วยเธอลงจากฝารถเข็น “ใช่ครับ โคลนพร้อมแล้ว”

สแคนต์ดึงก้นปลอมของรถเข็นออก มันท�าจากฟอยล์แล้วซีล

ปิดไว้ ด้านล่างคือร่างโคลนของโอปอล โคบอย สวมชุดผู้ป่วยโคม่า

ของคลนิกิอาร์กอน โคลนนีเ้หมอืนโอปอลทกุอย่างแม้กระทัง่ปอยผม 

สแคนต์ปลดหน้ากากออกซิเจนจากหน้าโคลน อุ้มข้ึนจากที่ซ่อนแล้ว

เริ่มสวมสายนิรภัยให้

SEVERAL WITNESSES HAVE REPOR
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“เยี่ยม” โอปอลพูดพลางใช้ข้อนิ้วไล้ผิวโคลน “ฉันสวยขนาดนี้

เลยหรือ” 

“โอ๊ย! ใช่ครับ” เมิร์ฟว่า “มากกว่านี้อีก”

ทนัใดนัน้โอปอลกร้็องเสยีงแหลม “ไอ้โง่! มนัลมืตาได้ มนัเหน็

ฉัน!”

สแคนต์รบีปิดเปลอืกตาโคลน “ไม่ต้องห่วงครบั มสิโคบอย มนั

บอกใครไม่ได้ ต่อให้สมองแปลความสิ่งที่เห็นได้ก็ตาม”

โอปอลปีนลงไปในรถเข็นอย่างมึนๆ “แต่ตาของมันรับภาพได้ 

โฟลี่อาจนึกอยากตรวจสอบขึ้นมา ไอ้เซ็นทอร์เวรตะไลนั่น”

“อย่ากังวลเลยครับคุณผู้หญิง” สแคนต์พูดพลางปิดก้นปลอม

ของรถเข็นทับนายสาว “อีกไม่นานโฟลี่ก็จะไม่มีเวลามากังวลเรื่องนี้

ด้วยซ�้า”

โอปอลคาดหน้ากากออกซิเจนบนใบหน้า “ไว้ทีหลัง” เธอพูด

เสียงอู้อี้เพราะพลาสติก “ไว้คุยทีหลัง”

โคบอยหลับไปตามธรรมชาติ เหนื่อยทั้งที่ออกแรงเพียง 

เล็กน้อย คงอีกหลายชั่วโมงกว่าพิกซี่ผู้นี้จะได้สติกลับคืนมาอย่าง 

เตม็ที ่หลงัจากอยู่ในสภาพโคม่านานขนาดนัน้กมี็ความเสีย่งว่าโอปอล

อาจไม่ฉลาดเท่าเก่า

“เวลาล่ะ” เมิร์ฟถาม

สแคนต์เหลือบมองนาฬิกาดวงจันทร์ “เหลืออีกสามสิบวินาที”

เมิร์ฟจัดสายนิรภัยให้เหมือนเดิมทุกอย่าง หยุดแค่ปาดเหงื่อ

จากหน้าผาก จากนั้นก็ใช้มีดผ่าตัดเป็นรอบที่สองบนแขนของโคลน

TED WINDOWS BREAKING MORE 
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แล้วใส่เครื่องติดตามตัวเข้าไป ขณะที่สแคนต์ปิดแผลด้วยประกาย

เวทมนตร์ เมิร์ฟก็จัดอุปกรณ์ท�าความสะอาดเพื่อบังก้นปลอมของ 

รถเข็น

สแคนต์เด้งตวัไปมาอย่างร้อนรน “แปดวนิาท ีเจด็ เทพเจ้าทรง

โปรด นีเ่ป็นครัง้สดุท้ายทีฉ่นัจะสบัเปลีย่นตวัเจ้านายกบัร่างโคลนแล้ว

พาหนีออกจากคลินิก”

เมิร์ฟหมุนรถเข็นแล้วดันมันออกไปทางประตูที่เปิดค้างอยู่

“ห้า...สี่...”

สแคนต์ตรวจสอบรอบห้องเป็นครั้งสุดท้าย กวาดตามองทุก

อย่างที่พวกตนสัมผัสแตะต้อง

“สาม...สอง...”

พวกเขาออกไปพลางดึงประตูปิดตามหลัง

“หนึ่ง...”

ผู้หมู่กรับตัวงอเล็กน้อยแล้วก็สะดุ้งตื่น

“เฮ้! อะไรกัน...ฉันคอแห้งจริงๆ นะ! มีใครคอแห้งบ้าง”

เมิร์ฟยัดแว่นมองกลางคืนลงไปในรถเข็น พลางกะพริบตาไล่

เหงื่อจากเปลือกตา “เป็นเพราะอากาศในนี้น่ะ ฉันเองก็มีอาการขาด

น�้าอยู่เกือบตลอดเวลา ปวดหัวชะมัดเลย”

กรับบีบสันจมูก “ฉันด้วย ฉันจะเขียนจดหมายร้องเรียนทันที

ที่ไฟกลับมา”

ตอนนัน้เองไฟกก็ลบัมา กะพรบิตดิทลีะดวงไล่ไปตามความยาว

ของระเบียงทางเดิน

THAN TWENTY METRES AWA
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“มาแล้ว” สแคนต์ยิ้ม “เลิกแตกตื่นได้ บางทีพวกนั้นอาจยอม

ซื้อแผงวงจรใหม่ให้เราแล้วเนอะพี่ชาย”

ดอกเตอร์อาร์กอนวิ่งแน่บมาตามทางเดิน เกือบพร้อมไฟที่

กะพริบติด

“ขาหายเจ็บแล้วเหรอเจอร์รี่” เมิร์ฟถาม

อาร์กอนไม่สนใจพิกซี่ ดวงตาเบิกกว้าง ลมหายใจกระชั้นถี่

“ผู้หมู่เคลป์” เขาหอบ “โคบอยล่ะ เธอยัง...”

กรับกลอกตา “ใจเย็นๆ ดอกเตอร์ มิสโคบอยยังอยู่ตรงที่คุณ

เห็นเธอครั้งล่าสุดนั่นแหละ ดูเองสิ”

อาร์กอนทาบฝ่ามือกับผนัง ตรวจสอบการท�างานของอวัยวะ

ส�าคัญเป็นอันดับแรก

“โอเค ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรเปลี่ยน ข้อมูลหายไป

สองนาที แต่ก็โอเค”

“ก็บอกแล้วไง” กรับพูด “ไหนๆ คุณก็อยู่ตรงนี้แล้ว ผมอยาก

พูดกับคุณเกี่ยวกับอาการปวดศีรษะของผม”

อาร์กอนไม่สนใจ “ฉนัต้องการส�าลก้ีาน สแคนต์ นายมบ้ีางไหม”

สแคนต์ตบกระเป๋าเสื้อ “โทษทีเจอร์รี่ ไม่มีหรอก”

“อย่าเรียกฉันว่าเจอร์รี่!” เจอร์เบิล อาร์กอนค�ารามพลางดึง

เปิดฝารถท�าความสะอาด “ต้องมีส�าลีก้านอยู่ในนี้ตรงไหนสักแห่งสิ” 

เขาพูด เหงื่อท�าให้ผมบางแปะติดหน้าผากกว้างของโนมผู้นี้ “มันเป็น

ที่เก็บเครื่องมือของภารโรงนะโว้ย!” นิ้วทู่ของเขารื้อค้นข้าวของใน 

รถเข็น ปาดไปบนก้นปลอมด้วย

Y. IT IS SAID THAT A 
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เมิร์ฟใช้ศอกดันเขาออกไปก่อนจะค้นเจอช่องลับหรือหน้าจอ

กล้องสอดแนม “เอ้า! นี่ไงดอกเตอร์” เขาพูดพลางคว้าหลอดใส่ส�าลี

ก้าน “ใช้ได้หนึ่งเดือนเลย เชิญตามสบาย”

อาร์กอนหยิบออกมาอันหนึ่งอย่างรีบร้อน ท�าเอาที่เหลือหล่น

กระจาย

“ดเีอน็เอไม่เคยโกหก” เขาพมึพ�าพลางกดรหสัใส่แป้น “ดเีอน็เอ

ไม่เคยโกหก”

เขารีบเข้าไปในห้อง ปาดกระพุ้งแก้มโคลนอย่างลวกๆ พี่น้อง

บริลล์กล้ันหายใจ พวกเขาคาดว่าจะออกไปพ้นคลินิกก่อนเกิดเร่ือง

เช่นนี้ อาร์กอนกลิ้งปลายส�าลีก้านบนแผ่นฟองน�้าบนคลิปบอร์ด ครู่

ต่อมาชื่อของโอปอล โคบอยก็กะพริบบนหน้าจอพลาสมาจิ๋ว

อาร์กอนถอนใจยกใหญ่พลางเอามอืยนัเข่า เขายิม้อย่างอายๆ 

ให้ผูท้ีม่องอยู ่“โทษท ีฉนัแตกตืน่ไปหน่อย ถ้าเราเสยีโคบอยไป คลนิกิ

นี้คงเสียชื่อไปตลอดกาล ฉันแค่หวาดระแวงนิดหน่อยน่ะ ใบหน้าอาจ

เปลี่ยนได้ แต่...”

“ดีเอ็นเอไม่เคยโกหก” เมิร์ฟและสแคนต์พูดพร้อมกัน

กรบัตัง้ค่าแว่นวดิโีอใหม่ “ฉนัคดิว่าดอกเตอร์อาร์กอนต้องหยดุ

งานไปพักบ้างแล้วละ”

“นัน่ส”ิ เมิร์ฟหวัเราะคกิ พลางเขน็รถไปยงัลฟิต์ส�าหรบัคนงาน 

“เอาเถอะ เราไปกันดีกว่าน้องชาย ต้องไปหาสาเหตุที่ไฟดับนะ”

สแคนต์เดินตามไป “พอจะนึกออกไหมว่าน่าจะเป็นตรงไหน”

“ฉันมีลางสังหรณ์ ลองดูที่ลานจอดรถ หรือไม่ก็ชั้นใต้ดิน”

MASTER RECYCLER CAN FINET
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“ว่าไงว่าตามกัน ถึงยังไงนายก็แก่กว่า”

“และฉลาดกว่า” เมิร์ฟพูดเสริม “อย่าลืมสิ”

พิกซี่เคลื่อนที่ต่อไปตามระเบียงทางเดิน การต่อปากต่อค�าไม่

หยดุหย่อนท�าไปเพือ่กลบเกลือ่นอาการเข่าสัน่และหวัใจเต้นกระแทก

ซี่โครง กว่าจะหายใจเป็นปกติอีกครั้งก็เมื่อก�าจัดหลักฐานระเบิด

น�้ากรดและอยู่บนรถตู้ที่ก�าลังแล่นกลับบ้านแล้ว

เมิร์ฟเปิดที่ซ่อนของโคบอยเม่ือกลับถึงอพาร์ตเมนต์ที่เขาอยู่

ร่วมกับสแคนต์ ความกังวลใดๆ ที่อาจมีเกี่ยวกับไอคิวของโอปอลจะ

ลดน้อยลงถูกลบล้างไปสิ้น ดวงตาของเจ้านายสุกใสและตื่นตัว

“รายงานสถานการณ์มาซิ” เธอพูดพลางปีนข้ึนจากรถเข็น

อย่างสั่นๆ แม้สมองท�างานเต็มที่แล้ว ก็คงต้องใช้เวลาอีกสองวันใน

เครื่องนวดไฟฟ้าเพื่อให้กล้ามเนื้อกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง

เมิร์ฟช่วยประคองเธอไปยังโซฟาเตี้ย “ทุกอย่างพร้อม ทั้งเงิน

ทุน ศัลยแพทย์ ทุกอย่าง”

โอปอลดืม่น�า้อย่างกระหาย โดยยกเหยอืกน�า้กลัน่บนโต๊ะกาแฟ

ขึ้นมาดื่มโดยตรง “ดี ดี แล้วศัตรูของฉันล่ะ”

สแคนต์ยืนอยู่ข้างพี่ชาย เกือบเหมือนกันทุกอย่าง ยกเว้น 

หน้าผากของเมิร์ฟกว้างกว่าเล็กน้อย เขาฉลาดกว่าน้องเสมอ

“เราคอยจับตาดูพวกนั้นตามที่คุณขอให้ท�า”

โอปอลหยุดดื่มน�้า “ขอรึ”

“สั่งให้ท�า” สแคนต์พูดตะกุกตะกัก “ย่อมเป็นสั่งให้ท�าอยู่แล้ว 

UNE HIS GAS MISSIONS SO 
E
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ผมตั้งใจจะพูดแบบนั้นครับ”

ดวงตาของโอปอลหรี่ลง “หวังว่าพี่น้องบริลล์คงไม่ติดนิสัยท�า

อะไรตามใจชอบตั้งแต่ฉันหลับไปหรอกนะ”

สแคนต์ท�าไหล่ห่อนิดๆ เกือบเหมือนก�าลังโค้งค�านับ “ไม่ ไม่

ครับ มิสโคบอย เรามีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้ เพื่อรับใช้เท่านั้น”

“ใช่” โอปอลเห็นด้วย “และจะอยู่ได้นานตราบเท่าที่ยัง รับใช้

ฉัน ทีนี้เรื่องศัตรูของฉัน พวกนั้นสบายดีและมีความสุขสินะ”

“โอ้! ใช่ครับ จูเลียส รู้ตก้าวหน้าในต�าแหน่งผู้บังคับการของ

เลป ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าสภาด้วย”

โอปอลยิ้ม เป็นรอยยิ้มชั่วร้ายเหมือนวูล์ฟเวอรีน “สภารึ เขา

ต้องตกจากที่สูงมากจริงๆ แล้วฮอลลี่ ชอร์ตล่ะ”

“กลับมาปฏิบัติงานเต็มตัวแล้ว ท�าภารกิจลาดตระเวนประสบ

ความส�าเรจ็หกครัง้ตัง้แต่คณุมอีาการโคม่า เธอได้รับการเสนอชือ่เพ่ือ

เลื่อนยศเป็นพันตรี” 

“พันตรีรึ ดีละ อย่างน้อยเราก็จะได้ขัดขวางไม่ให้มีการเลื่อน

ต�าแหน่ง ฉันวางแผนจะท�าลายอาชีพของฮอลลี่ ชอร์ต ให้ตายอย่าง

ไร้เกียรติ”

“เซ็นทอร์โฟลี่ยังคงน่ารังเกียจเช่นเดิม” สแคนต์ บริลล์พูดต่อ 

“ผมขอแนะน�าการแก้แค้นที่ร้ายกาจเป็นพิเศษ...”

โอปอลยกนิ้วบอบบางขึ้นเป็นสัญญาณให้เขาหยุดพูด “ไม่ ยัง

ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับโฟลี่ เขาจะต้องโดนโค่นด้วยปัญญาเท่านั้น  

สองครั้งแล้วในชีวิตที่มีใครเอาชนะมันสมองของฉันได้ แถมยังเป็น

THAT INSTEAD OF A WIDE
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โฟล่ีท้ังสองครั้งด้วย แค่ฆ่าเขาไม่ต้องใช้สติปัญญาอะไรหรอก ฉัน

ต้องการให้เขาพ่ายแพ้หมดรูป โดนดูถูกเย้ยหยันและโดดเดี่ยว” เธอ

ตบมือด้วยความคาดหวังในชัยชนะ “แล้วจากนั้นค่อยฆ่าทิ้ง” 

“เราคอยเฝ้าตรวจสอบการสือ่สารของอาร์ทมิสิ ฟาวล์ ดเูหมอืน

เด็กมนุษย์ผู ้นี้จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในปีที่ผ่านมาพยายามตามหา 

ภาพเขียนภาพหนึ่ง เราติดตามภาพนั้นไปถึงมิวนิก”

“ภาพเขยีนร ึจรงิร”ึ ฟันเฟืองท�างานในสมองของโอปอล “ดลีะ 

เราต้องไปถึงมันก่อนเขา บางทีเราอาจเพิ่มเติมอะไรเล็กๆ น้อยๆ ให้

งานศิลปะชิ้นนี้”

สแคนต์พยักหน้า “ได้ ไม่มีปัญหา ผมจะไปคืนนี้”

โอปอลนอนเหยียดตัวบนโซฟาเหมือนแมวนอนอาบแดด “ดี 

วันนี้ดูท่าจะเป็นวันที่สวยงามไม่น้อย เอาละ ตามตัวศัลยแพทย์มาได้

แล้ว”

พี่น้องบริลล์เหลือบมองกัน

“มิสโคบอยครับ” เมอร์วอลล์พูดอย่างวิตก

“ว่าไง มีอะไร”

“ศัลยแพทย์นั่น การผ่าตัดประเภทนี้ท�าแล้วไม่สามารถ

เปลีย่นแปลงได้ แม้ด้วยเวทมนตร์ คณุแน่ใจนะครบัว่าจะไม่คิดทบทวน

อีกครั้ง...”

โอปอลกระโดดจากโซฟา แก้มแดงด้วยความโกรธ

“คดิ! แกอยากให้ฉนัคดิทบทวน! พวกแกคดิว่าฉนัท�าอะไรบ้าง

ล่ะตลอดหนึง่ปีทีผ่่านมา คดิไงล่ะ! วนัละยีส่บิสีช่ัว่โมงเลย ฉนัไม่สนใจ

SPREAD BLAST OF FLATU
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เวทมนตร์ เวทมนตร์ไม่ได้ช่วยให้ฉันหนีมาได้ วิทยาศาสตร์ต่างหาก

ที่ช่วย วิทยาศาสตร์จะเป็นเวทมนตร์ของฉัน เอาละ ไม่ต้องมาให้ 

ค�าแนะน�าอะไรอีกนะเมิร์ฟ ไม่งั้นน้องชายของแกได้เป็นลูกคนเดียว

แน่ เข้าใจชัดเจนไหม”

เมริ์ฟตะลงึ เขาไม่เคยเห็นโอปอลโกรธขนาดนี้มาก่อน อาการ

โคม่าท�าให้เธอเปลี่ยนไป

“ครับ มิสโคบอย”

“เอาละ ตามศัลยแพทย์มาได้แล้ว”

“ทันทีครับมิสโคบอย”

โอปอลนอนลงบนโซฟา อีกไม่นานทุกอย่างบนโลกนี้จะเป็น

อย่างที่ควรเป็น ศัตรูของเธอจะตายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงในไม่ช้า 

เมื่อเก็บกวาดปมคาใจทุกอย่างแล้ว เธอก็จะได้ใช้ชีวิตใหม่ โคบอยถ ู

ปลายหูแหลม เธอจะดูเป็นอย่างไรนะ โอปอลนึกสงสัย ในร่างมนุษย์ 

LENCE HE SHOOTS OUT A CON-



บทที่ 2

หัวขโมยแฟรี่

มิวนิก เยอรมนี ปัจจุบัน

หัวขโมยก็มีต�านานกับเขาเหมือนกัน พวกเรื่องเล่า

เกีย่วกบัการวางแผนอจัฉรยิะและการปล้นแบบเสีย่ง

ตาย มีต�านานเรือ่งหนึง่เกีย่วกบัแมวขโมยชาวอยีปิต์

ชื่อไฟซิล มาห์มูด ผู้ไต่หลังคาโดมมหาวิหารนักบุญ

เปโตรเพื่อแวะไปขโมยไม้เท้าโครซิเยร์จากบิช็อปผู้มาเยือน

อีกเรื่องเกี่ยวกับหญิงสาวผู้มาดมั่นชื่อ เร้ด แมรี่ เคนีลลี่ เธอ

แต่งตัวเป็นดัชเชสแล้วใช้ฝีปากเบิกทางเข้าไปในพิธีราชาภิเษกของ

กษตัรย์ิองักฤษได้ส�าเรจ็ ทางพระราชวงัออกมาปฏเิสธว่าไม่เคยมเีร่ือง

แบบนี้เกิดขึ้น แต่หลังจากนั้นก็มักมีมงกุฎที่ดูเหมือนมงกุฎในหอคอย

ลอนดอนมากมาโผล่ตามงานประมูล

บางทีต�านานทีน่่าตืน่เต้นทีส่ดุอาจเป็นเรือ่งเล่าเกีย่วกบัผลงาน

ชิ้นเอกที่สาบสูญของแอร์เว่ เด็กประถมทุกคนรู้ว่า ปาสกาล แอร์เว่ 

CENTRATED COLUMN OF WIND
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เป็นศลิปินแนวอมิเพรสชัน่นสิต์ชาวฝรัง่เศสผูว้าดภาพแฟรี่ได้สวยงาม

มาก นักค้างานศิลปะทุกคนรู้ว่าภาพเขียนของแอร์เว่มีมูลค่าเป็นรอง

ก็เพยีงงานของวนิเซนต์ แวนโก๊ะเท่านัน้ โดยอาจเรยีกราคาได้สงูกว่า 

50 ล้านยูโร

มภีาพเขียนในชดุแฟรีข่องแอร์เว่อยูท่ัง้หมดสบิห้าภาพ สบิภาพ

พบได้ตามพิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศส และอีกห้าภาพเป็นของสะสมส่วนตัว 

แต่มข่ีาวลอืเรือ่งภาพทีส่บิหก เสยีงกระซบิแพร่สะพัดในหมู่อาชญากร

แถวหน้าว่ามีภาพของแอร์เว่อยู่อีกภาพชื่อ หัวขโมยแฟรี่ เป็นภาพ 

แฟรีก่�าลงัขโมยทารก ต�านานเล่าว่าแอร์เว่มอบภาพนีเ้ป็นของขวญัให้

สาวสวยชาวตุรกีที่เขาเจอบนถนนช็องเซลีเซ่

สาวผู้นั้นหักอกแอร์เว่ทันทีแล้วขายภาพให้นักท่องเที่ยวชาว

อังกฤษในราคายี่สิบฟรังก์ ภายในไม่กี่สัปดาห์ภาพนั้นก็ถูกขโมยจาก

บ้านชาวองักฤษคนดงักล่าว นบัแต่นัน้กม็ผีูข้โมยภาพนีเ้ป็นทอดๆ จาก

ชุดสะสมส่วนตัวทั่วโลก นับตั้งแต่แอร์เว่วาดผลงานชิ้นเอกนี้เสร็จก็

เชื่อกันว่า หัวขโมยแฟรี่ โดนขโมยไปแล้วสิบห้าคร้ัง แต่สิ่งที่ท�าให ้

การขโมยภาพนี้แตกต่างจากการขโมยอีกหลายพันล้านคร้ังที่เกิดข้ึน

ในช่วงเวลาเดียวกันคือหัวขโมยรายแรกตัดสินใจเก็บภาพไว้เอง  

เช่นเดียวกับรายต่อๆ มา

หวัขโมยแฟรี่ กลายเป็นเหมอืนถ้วยรางวลัส�าหรบัจอมโจรแนว

หน้าของโลก มเีพยีงสิบกว่าคนทีรู่ว่้ามีภาพนี ้และแค่หยบิมอืทีรู่ว่้ามนั

อยูไ่หน ส�าหรบัอาชญากรแล้วภาพนีเ้ป็นเหมือนรางวลัเทอร์เนอร์ของ

เหล่าศิลปิน ใครก็ตามที่ขโมยภาพเขียนสาบสูญนี้ได้ส�าเร็จจะได้รับ

. LEGEND HAS IT THAT ONE 
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การยกย่องเป็นสุดยอดหัวขโมยแห่งยุค มีไม่กี่คนที่รู้ค�าท้านี้ แต่พวก

ที่รู้นั่นแหละส�าคัญ

เป็นธรรมดาที่อาร์ทิมิส ฟาวล์ย่อมรู้เรื่อง หัวขโมยแฟรี ่ เมื่อ 

ไม่นานมาน้ีเขายังรู ้ที่ซ่อนของมันด้วย นับเป็นบททดสอบความ

สามารถที่ยั่วยวนใจเกินจะต้านทานไหว หากเขาประสบความส�าเร็จ

ในการขโมยภาพเขียนที่หายไป ก็จะเป็นหัวขโมยอายุน้อยที่สุดใน

ประวัติศาสตร์ที่ท�าได้

บัตเลอร์ ผู้คุ้มกันชาวยูเรเชียนร่างใหญ่ไม่ค่อยชอบโครงการ

ล่าสุดของนายน้อย

“ผมไม่ชอบเรือ่งนีเ้ลย อาร์ทมิิส” บัตเลอร์พดูด้วยเสยีงต�า่แหบ

ห้าว “สัญชาตญาณบอกผมว่ามันเป็นกับดัก”

อาร์ทิมิสใส่แบตเตอรี่ในเครื่องเล่นเกมแบบพกพา

“มันต้องเป็นกับดักอยู่แล้ว” เด็กหนุ่มชาวไอริชวัยสิบสี่ปีพูด 

“หัวขโมยแฟรี่ ล่อหัวขโมยมาติดกับหลายต่อหลายปีแล้ว นั่นคือสิ่งที่

ท�าให้มันน่าสนใจไงล่ะ”

ทัง้สองก�าลงัวนรอบจตัรุสัมาเรยีนพลทัซ์ทีม่วินกิในรถฮมัเมอร์

รุน่ H2 ทีเ่ช่ามา ปกตพิาหนะที่ใช้ในกองทพัไม่ใช่สิง่ทีอ่าร์ทมิิสจะเลอืก

ใช้ แต่มนัน่าจะสอดคล้องกบัรปูแบบชวีติของผูท้ีพ่วกเขาสวมบทบาท

ในวนันี ้อาร์ทมิสินัง่อยูบ่นเบาะหลงัด้วยความรูส้กึข�าตวัเอง เขาไม่ได้

สวมสูทสองชิ้นสีเข้มเช่นเคย แต่สวมเสื้อผ้าเหมือนวัยรุ่นทั่วไป

“ชุดนี้พิลึกจริง” เขาพูดพลางรูดซิปเสื้อวอร์ม “จะมีฮู้ดท�าไม 

ในเมือ่ผ้าไม่กนัน�้า แล้วยงัโลโก้ต่างๆ นีอ่กี ฉนัรูส้กึยงักบัเป็นโฆษณา

SUCH MASTER RECYCLER A CER
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เดินได้ กางเกงยีนก็ไม่พอดีตัวสักนิด ย้วยลงไปจะถึงหัวเข่าแล้ว”

บตัเลอร์ยิม้พลางเหลอืบดกูระจกมองหลงั “ผมคดิว่าคณุดดูนีะ

ครับ จูเลียตคงบอกว่าคุณดู เจ๋ง!”

จูเลียตเป็นน้องสาวของบัตเลอร์ ตอนนี้อยู่ระหว่างทัวร์รอบ

สหรฐัอเมรกิากบัคณะมวยปล�า้เม็กซกินัเพือ่สร้างชือ่เสยีง ฉายาทีเ่ธอ

ใช้ในวงการคือ ‘เจ้าหญิงหยก’

“ฉันรู้สึก เจ๊ง! มากกว่า” อาร์ทิมิสว่า “ส่วนรองเท้าผ้าใบเสริม

ส้นน่ี คนเราจะวิ่งเร็วได้อย่างไรเมื่อมีส้นรองเท้าหนาสิบเซนติเมตร

แบบนี ้ฉนัรูส้กึเหมอืนยนืบนไม้ต่อขา บอกตามตรงนะบัตเลอร์ว่าทนัที

ที่เรากลับถึงโรงแรม ฉันจะทิ้งชุดนี้เลย คิดถึงสูทชะมัด”

บัตเลอร์เลี้ยวรถไปยังอิมทาลซึ่งเป็นที่ตั้งธนาคารนานาชาติ

“อาร์ทิมิส ถ้าคุณไม่สบายใจ บางทีเราน่าจะเลื่อนปฏิบัติการนี้

ออกไปก่อนดีไหม”

อาร์ทิมิสเก็บเครื่องเล่นเกมใส่เป้สะพายหลังซึ่งมีข้าวของแบบ

วัยรุ่นทั่วไปอยู่ในนั้นแล้ว

“ไม่ได้เด็ดขาด โอกาสครั้งนี้ใช้เวลาเตรียมการถึงหนึ่งเดือน”

สามสัปดาห์ก่อน อาร์ทิมิสได้โอนเงินบริจาคโดยไม่ประสงค์

ออกนามให้โรงเรียนเซ็นต์บาร์เทิลบีส�าหรับสุภาพบุรุษหนุ่ม โดยมี

เงือ่นไขว่านกัเรยีนชัน้ปีทีส่ามจะต้องได้เดนิทางไปมวินกิเพือ่ร่วมงาน

นิทรรศการโรงเรียนยุโรป อาจารย์ใหญ่ยินดีท�าตามความต้องการ

ของผู้บริจาค ตอนนี้ขณะที่เด็กคนอื่นๆ ก�าลังชมสุดยอดเทคโนโลยี

หลากหลายท่ีงานนทิรรศการในสนามกฬีาโอลมิปิกของมวินกิ อาร์ทมิสิ 

TAIN BLURT DIGGUMS WAS 
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ก็อยู่ระหว่างทางไปยังธนาคารนานาชาติ อาจารย์ใหญ่กีนีย์เข้าใจว่า

บัตเลอร์ก�าลังขับรถพานักเรียนผู้ไม่สบายกลับห้องพักที่โรงแรม

“เครนแอนด์สแปร์โรว์อาจย้ายภาพเขยีนปีละหลายคร้ัง ถ้าเป็น

ฉันคงท�าแบบนั้น ใครจะรู้ว่ามันจะไปอยู่ไหนในอีกหกเดือนข้างหน้า”

เครนแอนด์สแปร์โรว์เป็นส�านักทนายความของอังกฤษผู้ใช้

ธุรกิจกฎหมายบังหน้า แท้จริงแล้วพวกเขาประสบความส�าเร็จอย่าง

สูงในการลักขโมยและซื้อขายของโจร อาร์ทิมิสสงสัยมานานแล้วว่า

พวกนี้ได้ครอบครอง หัวขโมยแฟรี่ แต่เพิ่งได้รับค�ายืนยันเมื่อหนึ่ง

เดือนก่อนตอนท่ีนกัสบืเอกชนผูท้ีเ่ขาจ้างให้คอยสอดแนมเครนแอนด์

สแปร์โรว์เป็นประจ�ารายงานว่าเห็นพวกนี้ย้ายกระบอกใส่ภาพเขียน

ไปยังธนาคารนานาชาติ บางทีอาจเป็น หัวขโมยแฟรี่

“ฉันอาจไม่มีโอกาสแบบนี้อีกจนโตเป็นผู้ใหญ่” เด็กหนุ่มไอริช

พูดต่อ “ไม่มีทางที่ฉันจะรอนานขนาดนั้น ฟรันซ์ แฮร์มันน์ ขโมยภาพ 

หัวขโมยแฟรี ่ตอนอายุสิบแปดปี ฉันต้องท�าลายสถิตินี้ให้ได้”

บัตเลอร์ถอนใจ “ต�านานอาชญากรบอกว่าแฮร์มันน์ขโมย 

ภาพเขียนในปี 1927 เขาแค่คว้ากระเป๋าเอกสารมาใบเดียวก็ได้แล้ว 

ทุกวันนี้มีอะไรซับซ้อนกว่าน้ันมาก เราต้องเปิดตู้นิรภัยของหนึ่งใน

ธนาคารที่มีการรักษาความปลอดภัยแน่นหนาที่สุดในโลกตอน 

กลางวันแสกๆ นะครับ”

อาร์ทิมิส ฟาวล์ยิ้ม “ใช่ หลายคนอาจบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้”

“คงอย่างนั้น” บัตเลอร์เห็นด้วย พลางเลี้ยวรถฮัมเมอร์เข้าไป

ในลานจอดรถ “คนสติดีหลายคนคงคิดอย่างนั้น โดยเฉพาะคนที่มา

SO ACCURATE WITH THESE 
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ทัศนศึกษากับโรงเรียน”

พวกเขาเข้าธนาคารทางประตูหมุนหน้าล็อบบี้ซึ่งมีกล้อง

วงจรปิดถ่ายไว้ชดัเจน บตัเลอร์เดนิน�า ก้าวอย่างมุง่มัน่ตดัพืน้หนิอ่อน

แซมเส้นทองตรงไปยังโต๊ะส�าหรับติดต่อสอบถาม อาร์ทิมิสเดินตาม

หลังพลางโยกศีรษะตามจังหวะดนตรีจากเคร่ืองเล่นแบบพกพาซึ่ง

ความจริงว่างเปล่า เขาสวมแว่นตาด�าสะท้อนแสงที่ปกปิดดวงตาไว้

แต่เปิดโอกาสให้มองส�ารวจภายในธนาคารได้โดยไม่มีใครรู้

บางแวดวงร�่าลือกันว่าธนาคารนานาชาติมีตู้นิรภัยที่ปลอดภัย

ที่สุดในโลก ยิ่งกว่าธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์เสียอีก  ลือกันว่าหาก

เปิดตูน้ริภยัทัง้หมดของธนาคารนานาชาตแิล้วเทของข้างในลงบนพืน้ 

ก็อาจมีสมบัติหนึ่งในสิบของโลกกองอยู ่บนหินอ่อน ทั้งอัญมณี 

ตราสารหนี้ เงินสด โฉนด และงานศิลปะ อย่างน้อยครึ่งหนึ่งขโมย

มาจากเจ้าของโดยชอบธรรม แต่อาร์ทิมิสไม่สนใจของใดๆ ที่ว่ามา 

บางทีอาจเป็นคราวหน้า

บตัเลอร์หยดุทีโ่ต๊ะส�าหรบัตดิต่อสอบถาม ท�าให้เกดิเงาด�ากว้าง

ทาบทบัหน้าจอแบนบางทีต่ัง้อยูต่รงนัน้ ชายร่างผอมผูก้�าลงัท�างานอยู่

หน้าจอเงยหน้าขึน้เตรยีมบ่น จากนัน้กเ็ปลีย่นใจ ร่างกายใหญ่โตของ 

บัตเลอร์มักมีอิทธิพลเช่นนี้ต่อผู้คน

“จะให้ผมช่วยอะไรได้บ้างครับ แฮร์...”

“ลี พันเอกซาเวียร์ ลี ผมอยากเปิดตู้นิรภัยของผม” บัตเลอร์

ตอบด้วยภาษาเยอรมันคล่องแคล่ว

COLUMNS THAT HE COULD 
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“ได้ครับ นายพันลี ได้เลย ผมชื่อ เบอร์ทอลท์ ยินดีรับใช้คุณ

ในวันนี้ครับ” เบอร์ทอลท์เปิดแฟ้มของพันเอกซาเวียร์ ลีบนจอ

คอมพิวเตอร์ด้วยมือข้างหนึ่ง อีกข้างควงดินสอเหมือนไม้บาตองจิ๋ว 

“เราเพียงแต่ต้องท�าการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยตามปกติ ผม

ขอดูหนังสือเดินทางของคุณได้ไหมครับ”

“แน่นอน” บัตเลอร์พูดพลางเล่ือนหนังสือเดินทางของ

สาธารณรัฐประชาชนจีนไปอีกฟากโต๊ะ “ผมย่อมคาดหวังมาตรการ

รักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดที่สุดอยู่แล้ว” 

เบอร์ทอลท์รบัหนงัสอืเดนิทางมาไว้ในมอืทีน่ิว้เรยีวยาว ตรวจ-

สอบรูปถ่ายก่อน จากนั้นก็วางลงบนเครื่องสแกน

“อลัฟองเซ่!” บตัเลอร์ตวาดอาร์ทมิสิ “เลกิท�าตวัยกุยกิแล้วยนื

ให้ตรงๆ สิลูก ยืนหลังค่อมเหลือเกินจนบางคร้ังพ่อนึกว่าลูกไม่มี

กระดูกสันหลังแล้ว”

เบอร์ทอลท์ยิ้มไม่จริงใจจนแม้แต่ทารกก็น่าจะดูออก

“อัลฟองเซ่ ยินดีที่ได้รู้จักนะ”

“ไงเพื่อน!” อาร์ทิมิสพูดด้วยท่าทางหยิ่งพอกัน

บัตเลอร์ส่ายหน้า “ลูกชายผมสื่อสารกับคนทั้งโลกได้ไม่ดีนัก 

ผมเฝ้ารอให้ถงึวนัทีเ่ขาเข้ากองทพั จากนัน้จะได้เหน็กนัว่ามชีายชาตรี

ซ่อนอยู่ภายใต้อารมณ์แปรปรวนเหล่านี้บ้างไหม”

เบอร์ทอลท์พยักหน้าอย่างเห็นใจ “ผมมีลูกสาว อายุสิบหก ค่า

โทรศัพท์ต่อสัปดาห์มากกว่าค่าอาหารของคนทั้งบ้านเสียอีก”

“วัยรุ่น พวกนี้เหมือนกันหมดแหละ”

TURN ON A LIGHT SWITCH 
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คอมพิวเตอร์ดังติ๊ด

“อา...เรยีบร้อย หนงัสอืเดนิทางของคณุผ่านการตรวจสอบแล้ว

ครบั ตอนนีผ้มต้องการแค่ลายเซน็” เบอร์ทอลท์เลือ่นแทบ็เลต็ส�าหรับ

เขียนมาให้บนโต๊ะ ปากกาดิจิตอลเชื่อมอยู่กับแท็บเล็ตด้วยลวดเส้น

ยาว บัตเลอร์รับมาเซ็นชื่อบนเส้น ลายเซ็นจะตรงกับฐานข้อมูลของ

ธนาคารอย่างแน่นอน ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะลายเซ็นเดิมก็

เป็นของบัตเลอร์เอง พันเอกซาเวียร์ ลีเป็นหนึ่งในชื่อปลอมนับโหลที่

ผูคุ้ม้กนัสร้างไว้ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา หนงัสอืเดนิทางกเ็ป็นของจรงิ 

แม้รายละเอยีดในนัน้ไม่ใช่เรือ่งจรงิ บตัเลอร์ซือ้มนัมาเมือ่หลายปีก่อน

จากเลขานุการทูตจีนในรีโอเดจาเนโร

คอมพิวเตอร์ดังติ๊ดอีกครั้ง

“เรียบร้อย” เบอร์ทอลท์พูด “คุณเป็นตัวจริง ผมจะพาคุณไป

ยังห้องตู้นิรภัย อัลฟองเซ่จะไปกับเราด้วยหรือเปล่าครับ”

บัตเลอร์ยืนขึ้น “แน่นอน หากผมปล่อยเขาไว้ที่นี่ เขาอาจ 

ก่อเรื่องจนโดนจับก็ได้”

เบอร์ทอลท์พยายามปล่อยมุก “เอ่อ...ถ้าอย่างนั้น ผมว่าเขาก็

มาถูกที่แล้วละครับ”

“ตลกมากเลยเพือ่น” อาร์ทมิสิพมึพ�า “นายน่าจะมรีายการตลก

ของตัวเองนะ”

แต่ความเหน็ของเบอร์ทอลท์ไม่ผดิจากความจรงินกั เจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัยติดอาวุธกระจายกันอยู่ทั่วอาคาร หากเห็นอะไร

ไม่ชอบมาพากลก็พร้อมเคลื่อนที่ไปยังจุดยุทธศาสตร์เพ่ือปิดทางหนี

FROM THE OTHER SIDE OF 
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ทั้งหมด

เบอร์ทอลท์น�าทางไปยังลิฟต์โลหะทึบ แล้วชูบัตรพนักงานไป

ทางกล้องเหนือประตู

พนักงานธนาคารขยิบตาให้อาร์ทิมิส “ท่ีนี่เรามีระบบรักษา

ความปลอดภัยที่ไม่ธรรมดานะพ่อหนุ่ม น่าตื่นเต้นมากเลยละ”

“รู้แล้วน่า ตื่นเต้นจนจะเป็นลมแล้ว” อาร์ทิมิสพูด

“อย่าใช้น�้าเสียงแบบนั้นสิลูก” บัตเลอร์เอ็ด “เบอร์ทอลท์แค่

พยายามชวนคุยเท่านั้น”

เบอร์ทอลท์ยังคงใจเย็นแม้โดนอาร์ทิมิสพูดจาเหน็บแนม 

“บางทีเธออาจอยากท�างานที่นี่เมื่อโตขึ้น ดีไหมล่ะอัลฟองเซ่”

เป็นครั้งแรกที่อาร์ทิมิสยิ้มอย่างจริงใจ ด้วยเหตุผลบางอย่าง

ท�าให้เบอร์ทอลท์ถึงกับเย็นวาบลงไปตามสันหลัง “รู้อะไรไหมเบอร์-

ทอลท์ บางทีผลงานดีที่สุดของฉันอาจเกิดขึ้นในธนาคารก็ได้นะ”

ความเงียบน่าอึดอัดที่ตามมาถูกขัดด้วยเสียงจากล�าโพงจิ๋วใต้

กล้อง

“ว่าไง เบอร์ทอลท์ เราเห็นนายแล้ว กี่คนล่ะ”

“สอง” เบอร์ทอลท์ตอบ “คนหนึง่คอืผูถ้อืกญุแจและอกีคนเป็น

ผู้เยาว์ จะลงไปเปิดตู้นิรภัย”

ประตูลิฟต์เลื่อนเปิด เผยให้เห็นกล่องเหล็กทรงสี่เหลี่ยม

มุมฉากที่ไม่มีปุ่มหรือแผงควบคุมใดๆ มีแค่กล้องติดตั้งอยู่สูงขึ้นไปที่

มมุหนึง่ อาร์ทิมสิสงัเกตว่าเบอร์ทอลท์บดิมอืไปมาทนัททีีล่ฟิต์เคลือ่นลง

“เฮ้! เบอร์ทอลท์ เป็นอะไรไปล่ะ ก็แค่ลิฟต์นะ”

THE ROOM. DWARFS THEMSE
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เบอร์ทอลท์ฝืนยิ้ม เห็นแค่ไรฟันนิดๆ ใต้หนวด “ช่างสังเกตดี

นี่อัลฟองเซ่ ผมไม่ชอบที่แคบน่ะ แถมในนี้ยังไม่มีปุ่มควบคุมใดๆ เลย

เพือ่เหตผุลด้านความปลอดภยั ลฟิต์นีค้วบคมุจากโต๊ะปฏบิตักิาร หาก

มันเสีย เราก็ต้องหวังพึ่งยามให้มาช่วย ในนี้ไม่มีการระบายอากาศ

เลยด้วย หากยามหัวใจวายหรือไปพักจิบกาแฟ เราทุกคนก็อาจ...”

การพดูพร�า่ด้วยความกงัวลของพนกังานธนาคารถกูขดัจงัหวะ

ด้วยเสียงเปิดประตูลิฟต์ พวกเขามาถึงชั้นเก็บตู้นิรภัยแล้ว

“ถึงแล้ว” เบอร์ทอลท์พูดพลางซับหน้าผากด้วยกระดาษทิชชู่ 

ส่วนหนึง่ตดิอยู่ในรอยย่นระหว่างคิว้และกระพอืเหมอืนแถบกระดาษ

ที่ช่องลมของเครื่องปรับอากาศ “ปลอดภัยแล้ว เห็นไหม ไม่มีอะไร

ต้องกังวลเลย ทุกอย่างเรียบร้อยดี” เขาหัวเราะอย่างอึดอัด “ไปกัน

เลยดีไหมครับ”

ยามร่างใหญ่รอรับอยู่หน้าลิฟต์ อาร์ทิมิสสังเกตเห็นอาวุธที่

เข็มขัดของเขาและสายหูฟังที่เลื้อยลงไปตามล�าคอ

“วิลคอมเม่น (ยินดีต้อนรับ) นายมาถึงที่นี่ได้อย่างปลอดภัย 

อีกครั้ง”

เบอร์ทอลท์ดึงเศษทิชชู่จากหน้าผาก “ใช่ เคิร์ท ฉันท�าส�าเร็จ 

อย่าคิดว่าฉันไม่ได้ยินน�้าเสียงดูถูกของนายนะ” 

เคิร์ทถอนใจเสียงดังแล้วท�าริมฝีปากกระพือไปตามลมที่พ่น

ออกมา “อย่าถือสาเพื่อนร่วมชาติขี้กลัวของผมเลยนะครับ” เขาพูด 

กับบัตเลอร์ “เขากลัวทุกอย่าง ตั้งแต่แมงมุมยันลิฟต์ น่าแปลกที่กล้า

ลุกจากเตียง เอาละ รบกวนคุณช่วยยืนบนสี่เหลี่ยมสีเหลืองแล้ว 

LVES USE CASUAL TERMS TO 
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ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นในระดับไหล่ด้วยครับ”

มีสี่เหลี่ยมสีเหลืองแปะเทปติดอยู่บนพื้นเหล็ก บัตเลอร์ก้าวไป

ยืนบนนั้นพลางยกแขนขึ้น เคิร์ทค้นตัวละเอียดจนเจ้าหน้าที่ด่าน

ศุลกากรยังต้องอาย ก่อนต้อนบัตเลอร์ให้เดินผ่านเครื่องตรวจโลหะ

“ไม่มขีองน่าสงสยั” เขาพดูเสยีงดงั ค�าพดูนีจ้ะผ่านไมโครโฟน

บนปกเสื้อส่งไปยังห้องรักษาความปลอดภัย

“เธอเป็นรายต่อไป ไอ้หนู” เคิร์ทพูด “ท�าแบบเดียวกัน”

อาร์ทิมิสท�าตาม เดินหลังค่อมไปยืนบนสี่เหลี่ยม เขาแทบไม่

ยกแขนขึ้นจากข้างล�าตัวเลย

บัตเลอร์ถลึงตาใส่ “อัลฟองเซ่! ท�าตามที่เขาบอกได้ไหม ถ้า

อยู่ในกองทัพละก็ พ่อจะให้ลูกล้างส้วมโทษฐานท�าตัวแบบนี้”

อาร์ทิมิสถลึงตาตอบ “ได้ครับ ท่านนายพัน แต่เราไม่ได้อยู่ใน

กองทัพใช่ไหมล่ะ” 

เคิร์ทปลดเป้ของอาร์ทิมิสที่สะพายหลังอยู่ แล้วค้นของในนั้น

“นี่คืออะไร” เขาถามพลางดึงโครงพลาสติกแข็งออกมา

อาร์ทิมิสรับมันมาคลี่ออกด้วยการขยับมืออย่างรวดเร็วสาม

ครั้ง “มันคือสกูเตอร์ไงเพื่อน นายอาจเคยได้ยินมาบ้างนะ พาหนะ

เดินทางที่ไม่ปล่อยควันเสียใส่อากาศที่เราหายใจไงเล่า”

เคิร์ทคว้าสกูเตอร์กลับมา หมุนล้อและตรวจสอบข้อต่อ

อาร์ทิมสิย้ิมเยาะ “แน่นอนว่ามนัยงัเป็นเครือ่งตดัเลเซอร์ในตวั

ด้วย ฉันจะได้เจาะตู้นิรภัยของนายไงล่ะ”

“ปากดีนักนะไอ้หนู!” เคิร์ทค�ารามพลางยัดสกูเตอร์กลับลงเป้ 

REFER TO THE STRENGTH OF 
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“แล้วนี่อะไร”

อาร์ทิมสิเปิดเครือ่งเล่นเกม “มนัคอืเคร่ืองเล่นเกม คิดท�าข้ึนมา

ให้วัยรุ่นเล่น จะได้ไม่ต้องพูดกับผู้ใหญ่”

เคิร์ทเหลือบมองบัตเลอร์ “เด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเลยครับ ถ้า

ผมมีลูกแบบนี้สักคนคงเยี่ยมเลย” เขาเขย่าพวงกุญแจที่เข็มขัดของ 

อาร์ทิมิส “แล้วนี่มันอะไร”

อาร์ทิมิสเกาศีรษะ “เอ่อ...กุญแจไง”

เคิร์ทกัดฟันเสียงดัง “ฉันรู้ว่ามันคือกุญแจนะไอ้หนู มันใช้ไข

อะไรเล่า”

อาร์ทิมิสยักไหล่ “ของต่างๆ ล็อกเกอร์ ล็อกสกูเตอร์ สมุด

บันทึก ของพวกนั้นน่ะ”

ยามพจิารณากุญแจเหล่านัน้ นีเ่ป็นแค่กญุแจธรรมดาทัว่ไป ใช้

เปิดลอ็กทีซ่บัซ้อนไม่ได้ แต่ธนาคารมีกฎห้ามพกกญุแจ ยกเว้นกญุแจ

ตู้นิรภัยที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเครื่องตรวจโลหะได้

“โทษที กุญแจต้องฝากไว้ที่นี่” เคิร์ทปลดพวงกุญแจมาวางไว้

บนถาดแบน “ไว้ค่อยมาเอาคืนขากลับนะ”

“ไปได้หรือยังล่ะ”

“ได้” เคิร์ทตอบ “เชิญ แต่ส่งเป้ให้พ่อก่อน”

อาร์ทิมสิส่งเป้อ้อมเครือ่งตรวจโลหะไปให้บัตเลอร์ เขาเดินผ่าน

มันไปท�าให้สัญญาณดัง

เคิร์ทรีบตามมาอย่างร้อนใจ “ในตัวมีอะไรอีกที่เป็นโลหะ หัว

เข็มขัดใช่ไหม หรือว่าเหรียญ”

THEIR GAS MISSIONS. A 
E
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“เงินเหรอ” อาร์ทิมิสพูดเยาะ “มีก็ดีสิ”

“ถ้าอย่างนั้นอะไรท�าให้สัญญาณดัง” เคิร์ทงง

“น่าจะเป็นไอ้นี่” อาร์ทิมิสพูด เขาเอานิ้วเกี่ยวริมฝีปากบนแล้ว

ดึงขึ้น แถบลวดสองเส้นคาดฟันอยู่

“เหล็กดัดฟัน น่าจะใช่” เคิร์ทพูด “เครื่องตรวจโลหะนี่ไวมาก

เป็นพิเศษ”

อาร์ทิมิสเอามือออก “ต้องเอาออกด้วยไหม ดึงออกจากฟัน

เลยไหม”

เคิร์ทไม่สนใจถ้อยค�าประชดประชัน “ไม่ต้อง ฉันคิดว่าเรา

ปลอดภัยแล้ว ไปต่อได้เลย แต่ท�าตัวดีๆ ในนั้นล่ะ มันเป็นห้องนิรภัย 

ไม่ใช่สนามเด็กเล่น” เคิร์ทหยุดพูดแล้วชี้ไปยังกล้องเหนือศีรษะ “จ�า

ไว้นะ ฉันจะคอยดูอยู่”

“อยากดูก็ดูไปสิ” อาร์ทิมิสโต้อย่างไม่กลัว

“โอ้! ฉันดูแน่ ไอ้หนู เธอแค่ถุยน�้าลายใส่ประตูพวกนั้นสักบาน 

แล้วฉันจะไล่เธอออกไปจากธนาคารเลย ไล่แบบใช้ก�าลังด้วย”

“โอ๊ย! ให้ตายสิเคร์ิท” เบอร์ทอลท์ร้อง “อย่าท�าตวัเว่อร์นกัเลย 

นี่นายไม่ได้อยู่หน้ากล้องโทรทัศน์นะ รู้ไว้ด้วย”

เบอร์ทอลท์ต้อนพวกเขาผ่านประตูห้องนิรภัยเข้าไป “ขอโทษ

แทนเคร์ิทด้วยนะครบั เขาไม่ผ่านการสอบเป็นกองก�าลงัพเิศษเลยมา

ลงเอยทีน่ี ่บางครัง้ผมคดิว่าเขาอยากให้มคีนปล้นธนาคารจะได้มอีะไร

ท�าบ้าง” 

ประตเูป็นแผ่นเหลก็ทรงกลมหนา เส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย

SHIRT FLAPPER IS A GENTLE 
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ห้าเมตร ขนาดใหญ่แต่กลับเหวี่ยงเปิดอย่างง่ายดายเมื่อเบอร์ทอลท์

แตะ

“สมดลุดน่ีะครบั” พนกังานธนาคารอธบิาย “แม้แต่เดก็ยงัเปิด

ได้ จนถึงห้าโมงครึ่งซึ่งเป็นเวลาปิดประจ�าวัน ห้องนิรภัยแห่งนี้ล็อก

ตามเวลาที่ก�าหนด ไม่มีใครเปิดประตูได้จนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นตอนแปด

โมงครึ่ง แม้แต่ประธานธนาคารก็เปิดไม่ได้ครับ”

หลังประตูห้องนิรภัยมีตู้นิรภัยเหล็กทุกรูปร่างและทุกขนาด

เรยีงกนัอยูห่ลายแถว แต่ละตูม้รีกูญุแจทรงสีเ่หลีย่มมมุฉากทีด้่านหน้า

ล้อมรอบด้วยใยแก้วน�าแสง ตอนนั้นแสงทั้งหมดเป็นสีแดง

เบอร์ทอลท์หยิบกุญแจจากกระเป๋าเสื้อ มันร้อยลวดเหล็กถัก

ห้อยอยู่ที่เข็มขัดของเขา

“แน่นอนว่ารูปทรงของกุญแจไม่ใช่สิ่งเดียวที่ส�าคัญ” เขาพูด

พลางสอดกุญแจเข้าไปในรูกุญแจมาสเตอร์คีย์ “ล็อกยังท�างานผ่าน

ไมโครชิปด้วย”

บัตเลอร์หยิบกุญแจคล้ายกันจากกระเป๋า “พร้อมนะ”

“เมื่อคุณพร้อมครับ”

บัตเลอร์ลากนิ้วไปตามตู้จนถึงหมายเลขเจ็ดร้อย เขาสอด

กุญแจเข้ารู “พร้อมแล้ว”

“ได้ครับ ผมจะนับนะครับ สาม สอง หนึ่ง หมุน”

ชายทั้งสองหมุนกุญแจพร้อมกัน มาตรการป้องกันด้วยกุญแจ

มาสเตอร์คีย์มีไว้กันขโมยเปิดตู้ด้วยกุญแจดอกเดียว หากกุญแจ 

สองดอกไม่หมุนพร้อมกันภายในหนึ่งวินาที ตู้จะไม่เปิด

MISSION THAT WOULD B
E



56   อำร์ทิมิส  ฟำวล์  เล่ม 4  พลิกแผนลวงของโอปอล

แสงไฟรอบกุญแจทั้งสองดอกเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว 

ประตูตู้นิรภัยของบัตเลอร์เด้งเปิด

“ขอบคุณเบอร์ทอลท์” บัตเลอร์พูดพลางล้วงเข้าไปในตู้

“ยินดีครับ” เบอร์ทอลท์ตอบพลางก้มศีรษะจนเกือบเป็นโค้ง

ค�านับ “ผมจะรอข้างนอกนะครับ แม้มีกล้องติดตั้งอยู่แล้วก็มีกฎให้

ต้องเข้ามาตรวจสอบทุกสามนาที ดังนั้นผมจะกลับมาเจอคุณในอีก

หนึ่งร้อยแปดสิบวินาทีครับ”

เมือ่พนกังานธนาคารไปแล้ว อาร์ทมิสิกม็องผูคุ้้มกนัอย่างสงสยั

“อัลฟองเซ่รึ” เขาพูดโดยแทบไม่ขยับริมฝีปาก “ฉันจ�าไม่ไดว้่า

เราตกลงกันเรื่องชื่อตัวละครที่ฉันสวมบทบาทนะ”

บตัเลอร์ตัง้โหมดจับเวลาทีน่าฬิกาของเขา “ผมแก้ปัญหาเฉพาะ

หน้าครบัอาร์ทมิสิ คดิว่ามนัจ�าเป็นต่อสถานการณ์ ถ้าถามผมละก็ คุณ

สวมบทวัยรุ่นน่าร�าคาญได้สมจริงมากครับ”

“ขอบคุณ เพื่อนยาก ฉันพยายามเต็มที่แล้ว”

บตัเลอร์หยบิแบบแปลนของสถาปนกิออกจากตูน้ริภยั คลีก่าง

จนใหญ่เกือบสองตารางเมตร เขายืน่แขนออกไปเตม็เหยยีด ดูเหมือน

ก�าลังพิจารณาแบบแปลนบนกระดาษนั่น

อาร์ทมิสิเหลือบมองขึน้ไปยังกล้องทีต่ดิตัง้บนเพดาน “ยกแขน

ขึ้นอีกห้าเซนติเมตรและก้าวไปทางซ้ายหนึ่งก้าว”

บัตเลอร์ท�าตามด้วยท่าทีเป็นธรรมชาติ แกล้งไอกลบเกลื่อน

และเขย่ากระดาษไปทีหนึ่ง

“ดี สมบูรณ์แบบ อย่าขยับตัวนะ”

ARELY INFLATE A CHILDS 
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ตอนท่ีบัตเลอร์เช่าตู ้นิรภัยแห่งนี้ ในครั้งหลังสุดที่มาเยือน

ธนาคาร เขาได้ถ่ายภาพห้องนิรภัยไว้มากมายด้วยกล้องกระดุม  

อาร์ทิมสิใช้ภาพถ่ายเหล่านัน้สร้างแบบจ�าลองดจิติอลของห้องนีข้ึน้มา 

การค�านวณของเขาบ่งบอกว่าต�าแหน่งปัจจบุนัของบตัเลอร์จะให้พืน้ที่

ก�าบังทรงสี่เหลี่ยมขนาดสิบตารางเมตร ในพ้ืนที่นั้นแบบแปลนจะ

บดบงัการเคลือ่นไหวของเขา ตอนนีย้ามจึงเหน็แค่รองเท้าผ้าใบเท่านัน้

อาร์ทิมิสเอนหลังพิงก�าแพงตู้นิรภัยที่อยู่ระหว่างม้านั่งเหล็ก

สองตัว เขาเท้าแขนลงไปบนเก้าอี้ยาวแล้วยกตัวเองข้ึนจากรองเท้า

ผ้าใบคู่หลวม เด็กหนุ่มขึ้นไปอยู่บนม้านั่งอย่างระมัดระวัง

“ก้มหัวไว้” บัตเลอร์แนะน�า

อาร์ทิมสิค้นเป้เพือ่หากล่องเครือ่งเล่นวดิโีอเกม แม้เครือ่งนี้ใช้

เล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้จริง แต่การท�างานหลักของมันคือแผง

เอกซเรย์ทีแ่สดงผลทนัท ีแผงนีม้ีใช้กนัทัว่ไปในหมู่อาชญากรแถวหน้า 

ไม่ใช่เรื่องยากส�าหรับอาร์ทิมิสที่จะดัดแปลงมันให้ดูเหมือนของเล่น

วัยรุ่น

อาร์ทมิสิเปิดเครือ่งเอกซเรย์พลางเลือ่นมนัไปบนประตตููน้ริภยั

ข้างตู้ของบัตเลอร์ ผู้คุ้มกันเช่าตู้นี้หลังเครนแอนด์สแปร์โรว์สองวัน 

ตามเหตุผลแล้วตู้ทั้งสองก็น่าจะอยู่ใกล้กัน ยกเว้นว่าเครนแอนด์ 

สแปร์โรว์เลือกหมายเลขตู้แบบเฉพาะเจาะจง ถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้อง

กลบัไปนบัหนึง่ใหม่ อาร์ทมิสิคดิว่าความพยายามคร้ังแรกในการขโมย 

หัวขโมยแฟรี่ มีโอกาสส�าเร็จสี่สิบเปอร์เซ็นต์ ถือว่าไม่มากนัก แต ่

เขาไม่มีทางเลือกนอกจากเดินหน้าต่อ อย่างน้อยที่สุดก็จะได้เรียนรู้

BALLOON. A PANTS RIPPER IS 
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เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคาร

หน้าจอเล็กของเครื่องเล่นเกมเผยว่าตู้แรกเต็มไปด้วยเงิน

“ไม่ใช่” อาร์ทิมิสพูด “เงินสดล้วนๆ”

บัตเลอร์เลิกคิ้ว “คุณก็รู้นะครับที่เขาพูดกันว่าคนเราไม่มีทาง

มีเงินสดมากเกินไป”

อาร์ทิมิสย้ายไปยังตู้ถัดไปแล้ว “ไม่ใช่วันนี้ เพื่อนยาก แต่ขอ

ให้เช่าตู้นิรภัยนี้ต่อไปนะ เผื่อเราต้องกลับมาอีก”

ตู้ถัดไปมีเอกสารกฎหมายมัดรวมกันไว้ด้วยโบ ตู้ถัดไปมีเพชร

เป็นเมด็ๆ กองกนัสงูบนถาด อาร์ทมิสิเจอทองค�าในตูท้ีส่ี ่ทองค�าทีว่่า

คือความเปรียบนะครับ ภายในตู้นี้มีท่อยาวใส่ผืนผ้าใบที่ม้วนไว้

“ฉันคิดว่าเราเจอมันแล้วละบัตเลอร์ อาจใช่ก็ได้”

“ยังมีเวลาให้ตื่นเต้นอีกมากเม่ือภาพเขียนแขวนอยู่บนผนังที่

คฤหาสน์ฟาวล์แล้ว เร่งมือเข้าเถอะครับอาร์ทิมิส ผมเริ่มเมื่อยแขน

แล้ว”

อาร์ทิมิสบังคับตัวเองให้สงบอกสงบใจ บัตเลอร์พูดถูกจริงๆ 

พวกเขายังห่างไกลจากการได้ครอบครอง หัวขโมยแฟร่ี ในกรณีที่

ภาพเขียนนี้คือผลงานชั้นครูของแอร์เว่ที่สาบสูญไปจริง มันอาจเป็น

แค่ภาพวาดสีเทียนรูปเฮลิคอปเตอร์ของคุณปู่ขี้เห่อสักคนก็ได้

อาร์ทิมิสย้ายเครื่องเอกซเรย์ลงไปด้านล่างของตู ้ ไม่มี

สัญลักษณ์ของผู้ผลิตบนประตูตู้ แต่บ่อยครั้งช่างมีความภาคภูมิใจ

และอดไม่ได้ที่จะใส่ลายเซ็นไว้ตรงไหนสักแห่ง ต่อให้ไม่มีใครรู้ว่ามัน

อยู่ตรงนั้นก็ตาม อาร์ทิมิสค้นหาอยู่ประมาณยี่สิบวินาทีก่อนจะเจอ 

A STURDIER BLAST AND 
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เป้าหมาย ภายในบานประตูที่แผ่นกรุด้านหลังมีตัวอักษรสลักไว้ว่า 

‘บล็อคเคิน’ 

“บล็อคเคิน” เด็กหนุ่มพูดอย่างมีชัย “เราคาดถูก”

มีแค่หกบริษัทในโลกที่สามารถสร้างตู้นิรภัยคุณภาพระดับนี้ 

อาร์ทิมิสได้เจาะเข้าฐานข้อมูลของบริษัทเหล่านั้นและพบว่าธนาคาร

นานาชาติอยู่ในรายชื่อลูกค้าของบล็อคเคิน บล็อคเคินคือกิจการ

ครอบครวัเลก็ๆ ในเวยีนนาทีส่ร้างตูน้ริภยัให้ธนาคารหลายแห่งทัง้ใน

เจนีวาและเกาะเคย์แมน บัตเลอร์แวะไปที่โรงงานผลิตของพวกเขา

แล้วขโมยกุญแจมาสเตอร์คีย์มาสองดอก แน่นอนว่ากุญแจนี้ท�าจาก

โลหะและคงไม่รอดพ้นเครื่องตรวจ ยกเว้นว่าโลหะได้รับอนุญาตให้

ผ่านเครื่องได้ด้วยเหตุผลบางอย่าง

อาร์ทิมิสสอดนิ้วสองนิ้วเข้าไปในปากแล้วดึงเหล็กดัดจากฟัน

บน ด้านหลังคือรีเทนเนอร์พลาสติกที่มีกุญแจติดอยู่สองดอก มันคือ

กุญแจมาสเตอร์คีย์นั่นเอง

อาร์ทิมิสนวดกรามอยู่สองสามวินาที

“ดีขึ้นหน่อย” เขาพูด “ฉันคิดว่าจะหายใจไม่ออกอยู่แล้ว”

ปัญหาต่อไปเป็นเรื่องระยะทาง ตู ้นิรภัยห่างจากรูกุญแจ

มาสเตอร์คย์ีข้างประตกูว่าสองเมตร นอกจากเป็นไปไม่ได้ทีค่นผูห้นึง่

จะเปิดประตูโดยไม่มีผู้ช่วยแล้ว ใครก็ตามที่ยนืข้างรูกุญแจมาสเตอร์

คีย์ยังอยู่ในต�าแหน่งที่ยามจะเห็นได้อีกด้วย 

อาร์ทมิิสหยิบสกูเตอร์ออกจากเป้ เขาดงึหมดุจากช่อง ถอดคนั

บังคับแยกจากที่วางเท้า นี่ไม่ใช่สกูเตอร์ธรรมดา เพ่ือนวิศวกรของ 

WOULD CERTAINLY BLOW A 
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บัตเลอร์สร้างมันตามการออกแบบพิเศษ ที่วางเท้าเป็นของธรรมดา

แต่คันบังคับยืดหดได้เมื่อกดปุ่มสปริง อาร์ทิมิสไขสกรูเอามือจับข้าง

หนึง่ออก แล้วเอามาตดิกลบัเข้าไปทีป่ลายอกีด้าน มีช่องทีป่ลายแต่ละ

ด้านซึ่งอาร์ทิมิสก็ติดกุญแจมาสเตอร์คีย์เข้าไป ตอนนี้ทั้งหมดที่เขา

ต้องท�าคือสอดกุญแจทั้งสองดอกเข้าไปในรูของมันแล้วหมุนพร้อม

กัน

อาร์ทมิสิเสยีบกญุแจดอกหนึง่ทีตู่น้ริภยัของเครนแอนด์สแปร์โรว์

“พร้อมไหม” เขาบอกบัตเลอร์

“ครับ” ผู้คุ้มกันตอบ “อย่าเคลื่อนที่มากเกินจ�าเป็นนะครับ”

“สาม สอง หนึ่ง ไป”

อาร์ทิมิสกดปุ่มสปริงบนคันบังคับ เขาเดินไปบนม้านั่ง ดึงคัน

บังคับให้ยืดตามหลัง เมื่อเด็กหนุ่มเคลื่อนไหว บัตเลอร์ก็หมุนตัวเพื่อ

ให้อาร์ทิมสิยงัคงถกูบงัไว้ด้วยแบบแปลน เขาขยบัมนัไปจนบงัรกูญุแจ

มาสเตอร์คย์ีและยงัไม่เผยให้เหน็รองเท้าทีว่่างเปล่าของอาร์ทมิสิด้วย 

แต่ตูน้ริภยัพร้อมท่อยดืได้กโ็ผล่ให้เหน็ในช่วงเวลาทีอ่าร์ทมิิสใช้ในการ

สอดกุญแจดอกที่สอง

รกุูญแจมาสเตอร์คย์ีอยูห่่างจากปลายเก้าอีย้าวเกอืบหนึง่เมตร 

อาร์ทิมิสโน้มตัวไปมากเท่าที่ท�าได้โดยไม่เสียหลักล้มแล้วสอดกุญแจ

เข้าร ูมนัเข้าได้พอดี อาร์ทมิิสเดินกลบัมาอย่างรวดเร็ว ตอนนีบ้ตัเลอร์ 

กลับมาบังตู้นิรภัยของเครนแอนด์สแปร์โรว์ไว้อีกคร้ังแล้ว แผนการ

ทัง้หมดขึน้อยูก่บัการทีย่ามมุ่งความสนใจไปยังบัตเลอร์และไม่สงัเกต

เห็นท่อเล็กเรียวที่ยื่นไปยังรูกุญแจมาสเตอร์คีย์ การที่ท่อนี้มีสีเดียว

HOLE IN VEN THE STURDIEST 
E
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กับตู้นิรภัยก็น่าจะช่วยได้บ้าง

อาร์ทิมิสกลับไปยังตู้นิรภัยแล้วบิดมือจับ ระบบรอกกับสาย

เคเบิลภายในท่อบิดมือจับอีกข้างพร้อมกัน ล็อกทั้งสองสว่างเป็นสี

เขียว ตู้นิรภัยของเครนแอนด์สแปร์โรว์เด้งเปิด อาร์ทิมิสรู้สึกพอใจ 

สิ่งประดิษฐ์ของเขาท�างานได้ผล แต่จะว่าไปก็ไม่มีเหตุผลที่มันจะท�า

พลาด เขาท�าตามหลักฟิสิกส์ทุกอย่าง น่าแปลกใจที่มาตรการรักษา

ความปลอดภัยด้วยระบบไฟฟ้าที่แน่นหนาสูงสุดกลับพ่ายแพ้ต่อท่อ 

รอก และเหล็กดัดฟัน

“อาร์ทมิิส” บัตเลอร์คราง “ผมเริม่ยกแขนค้างอยูแ่บบนี้ไม่ไหว

แล้วนะครับ คุณช่วยเร่งมือหน่อยได้ไหม”

อาร์ทิมิสเลิกเฉลิมฉลองในใจ พวกเขายังไม่พ้นจากห้องนิรภัย

เลย เขาหมุนมือจับกลับไปอยู่ต�าแหน่งเดิม จากนั้นก็ดึงคันบังคับ

เข้าหาตัว กุญแจทั้งสองดอกหลุดจากรู เมื่อกดปุ่ม ท่อก็หดกลับมามี

ความยาวเท่าเดิม อาร์ทิมิสยังไม่ประกอบสกูเตอร์ เพราะอาจต้องใช้

ท่อนี้เปิดตู้อื่นอีก

อาร์ทมิสิดูลอ็กเกอร์ผ่านแผงเอกซเรย์ก่อนเปิดประตตููใ้ห้กว้าง

ขึ้น เขาค้นหาสายไฟหรือวงจรใดๆ ที่อาจกระตุ้นสัญญาณชุดที่สอง 

แล้วก็เจอจริงๆ ตัวตัดไฟเชื่อมอยู่กับแตร คงจะน่าอายมากส�าหรับ 

หัวขโมยไม่ว่าหน้าไหนหากเจ้าหน้าที่รู้ตัวเพราะเสียงดังลั่นโหยหวน

ของแตร อาร์ทิมิสยิ้ม ดูเหมือนคนที่เครนแอนด์สแปร์โรว์เป็นพวกมี

อารมณ์ขัน บางทีเขาอาจจ้างพวกนี้เป็นทนายความก็ได้

อาร์ทิมิสปลดหูฟังที่คล้องอยู่รอบคอแล้วดันแผ่นกรองเสียง

MATERIAL. A NOUGHT TO 
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ออกจนเห็นสายไฟข้างใน จากนั้นเขาก็เอามันไปพันรอบหัวท้ายของ

ตัวตัดไฟ แบบนี้ก็สามารถดึงตัวตัดไฟออกโดยไม่ท�าให้วงจรขาดแล้ว 

อาร์ทิมิสดึง แตรยังคงเงียบ

ในท่ีสุดตูก้เ็ปิดอยูต่รงหน้า ข้างในมกีระบอกอนัเดยีวพงิอยูก่บั

ผนังด้านในสุด กระบอกนี้ท�าจากเพอร์สเปกซ์และมีผืนผ้าใบม้วนอยู่

ในนั้น อาร์ทิมิสหยิบกระบอกออกมาแล้วยกขึ้นส่องไฟ เขาพิจารณา

ภาพเขียนอยู่หลายวินาทีผ่านพลาสติกใส ไม่กล้าเสี่ยงเปิดกระบอก

จนกว่าจะกลบัไปถงึโรงแรมอย่างปลอดภยัแล้ว หากรบีร้อนในตอนนี ้

ก็อาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อภาพเขียนโดยไม่ตั้งใจได้ เขารอมา

หลายปีเพือ่ให้ได้ครอบครอง หวัขโมยแฟรี ่หากต้องรอต่ออีกสองสาม

ชั่วโมงจะเป็นไรไป

“ลักษณะการใช้พู่กันไม่ผิดแน่” เขาพูดพลางปิดตู้ “ฝีแปรง 

หนกัแน่น แสงเงาชดัเจน ถ้าไม่ใช่ของแท้ก็ปลอมได้เยีย่มมาก ฉนัเชือ่

ว่าเราท�าส�าเร็จแล้วบัตเลอร์ แต่ไม่มีทางแน่ใจได้หากไม่ได้เอกซเรย์

และวิเคราะห์สี”

“ดี” ผู้คุ้มกันพูดพลางเหลือบมองนาฬิกา “เรื่องพวกนั้นท�าได้

ที่โรงแรม เก็บของแล้วไปจากที่นี่กันเถอะครับ”

อาร์ทิมิสยัดกระบอกใส่เป้พร้อมสกูเตอร์ท่ีประกอบเสร็จแล้ว 

เขาติดกุญแจไว้กับรีเทนเนอร์แล้วสวมเหล็กดัดครอบฟัน

ประตหู้องนริภยัเลือ่นเปิดตอนทีเ่ดก็หนุม่ไอรชิหย่อนเท้าลงใน

รองเท้าผ้าใบพอดี ศีรษะของเบอร์ทอลท์โผล่มาในช่องประตู

“ทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมครับ” พนักงานธนาคารถาม

SIXTY IS A RIGHT WHO
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บัตเลอร์พับพิมพ์เขียวแล้วสอดมันใส่กระเป๋า

“เรียบร้อยดีเบอร์ทอลท์ อันที่จริงคือเยี่ยมเลยละ คุณพาเรา

กลับไปชั้นบนได้แล้ว”

เบอร์ทอลท์โค้งน้อยๆ “ได้ครับ เชิญตามผมมาเลย”

อาร์ทมิสิกลบัมาสวมบทวยัรุน่ปากจดัอกีครัง้ “ขอบคณุมากนะ 

เบอร์ตี้ งานนี้สนุกสุดเหวี่ยงเลย ฉันชอบใช้เวลาวันหยุดดูกระดาษใน

ธนาคารจริงๆ นะ”

ต้องยกเครดิตให้เบอร์ทอลท์ รอยยิม้ของเขาไม่เคยหายไปเลย

เคิร์ทรออยู่ข้างเครื่องเอกซเรย์ในท่ากอดอกขนาดเท่าอกแรด 

เขารอจนกระทั่งบัตเลอร์ผ่านไป จากนั้นก็แตะไหล่อาร์ทิมิส 

“เธอคิดว่าฉลาดนักใช่ไหม ไอ้หนู” เขาพูดยิ้มๆ

อาร์ทิมสิยิม้ตอบ “ถ้าเทยีบกบันายน่ะเหรอ มันแน่นอนอยูแ่ล้ว”

เคิร์ทก้มตัวลงมา มือยันเข่า จนกระทั่งตาอยู่ในระดับเดียวกัน 

“ฉันดูเธอจากห้องควบคุมตลอดเวลา เธอไม่ได้ท�าอะไรเลย คนแบบ

เธอไม่กล้าท�าจริงหรอก”

“นายรู้ได้ยังไง” อาร์ทิมิสถาม “ฉันอาจเจาะตู้นิรภัยพวกนั้น

แล้วก็ได้”

“ฉนัรูก้แ็ล้วกนั เพราะฉนัเหน็เท้าเธอตลอดเวลา เธอแทบไม่ได้

ขยับตัวเลยด้วยซ�้า”

อาร์ทิมิสคว้าพวงกุญแจจากถาดแล้ววิ่งตามบัตเลอร์ไปให้ทัน

ลิฟต์ “คราวนี้นายชนะ แต่ฉันจะกลับมา”

เคิร์ทเอามือป้องปาก “มาเลย” เขาตะโกน “ฉันจะรอ”

PPER AND COULD ACCELERATE WH


