
เอรู ปัจจุบัน

เหล่าเบอร์เซร์ิกเกอร์ หรือ นกัรบคลัง่ นอนเรยีงกนัเป็นวงก้นหอย

อยู่ใต้หนิอกัขระ วนลกึลงไปเรือ่ยๆ ในผนืโลก ขาเหยยีดและหน้าก้มตาม

ทีถ่กูคาถาก�ากบัไว้ แน่นอนว่าหลงัจากอยู่ใต้ดนิมาหมืน่ปีย่อมไม่มขีาหรอื

หน้าทีจ่บัต้องได้อกีต่อไป เหลอืเพยีงพลงัมนตร์ด�าทีย่ดึเหนีย่วดวงจติของ

พวกเขาไว้ แถมยังแผ่กระจายออกไปท�าให้แผ่นดินแปดเปื้อน เกิดพืช 

สายพนัธุป์ระหลาดและป่วนพวกสตัว์ให้มพีฤตกิรรมก้าวร้าวผดิปกต ิเหล่า

เบอร์เซิร์กเกอร์จะหายไปตลอดกาลหลังจากคืนจันทร์เต็มดวงผ่านไปอีก

สิบสองคืนโดยประมาณ จากนั้นประกายพลังชุดสุดท้ายของพวกเขาจะ

กลับคืนสู่โลก

เรายงัไม่หายไปทัง้หมด โอโรแห่งดานผุูเ้ป็นหวัหน้าเหล่าเบอร์เซร์ิก-

เกอร์คดิ เราพร้อมคว้าโอกาสอนัยิง่ใหญ่เมือ่ช่วงเวลานัน้มาถงึ และสร้าง

ความโกลาหลวุ่นวายในหมู่มวลมนุษย์

เขาส่งความคิดนี้เข้าไปในวงนักรบ แล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจเมื่อรับรู้

ได้ว่าเหล่านักรบแฟรี่ที่ยังเหลืออยู่ต่างตอบสนองในทิศทางเดียวกัน

บทน�ำ
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ความมุ่งมั่นของพวกเขายังคงแรงกล้าเหมือนคมดาบในคร้ังอดีต 

เขาคิด แม้เราตายและถูกกลบฝัง ประกายความมุ่งมั่นแรงกล้าก็ยัง 

ลุกโชนอยู่ในจิตวิญญาณ

สิง่ทีห่ล่อเลีย้งประกายนัน้คอืความเกลยีดชงัมนษุย์ รวมถงึมนตร์ด�า 

ของจอมเวทบรูอิน แฟดดาด้วย เพื่อนนักรบของเขาสิ้นอายุขัยไปสู่ชีวิต

หลังความตายกว่าครึ่งหนึ่งแล้ว แต่ยังเหลืออีกหนึ่งร้อยตน ซึ่งพร้อมจะ

ท�าหน้าที่หากถูกเรียก

จดจ�าค�าสั่งไว้ให้ดี จอมเวทเอลฟ์บอกไว้เมื่อหลายร้อยปีก่อนขณะ

ดินกลบฝังร่างของพวกเขา จดจ�าผู้วายชนม์และมนุษย์ที่สังหารพวกนั้น 

โอโรจ�าได้และไม่มวีนัลมื เหมอืนทีเ่ขาไม่มวีนัลมืความรูส้กึตอนดนิ

และหินกลบผิวหนังที่ก�าลังจะตายของตน

เราจะจดจ�าไว้ เขาส่งความคดิเข้าไปในวงนกัรบ จดจ�าและกลบัไป

ความคิดนี้ลอยลงไป จากนั้นก็มีเสียงตอบรับสะท้อนกลับขึ้นมา

จากวญิญาณนกัรบผูพ้ร้อมจะถกูปลดปล่อยจากสสุานมาเหน็ดวงอาทติย์

อีกครั้ง



THE LAST WILL AND TESTAMENT

บทที่ 1

สถำนกำรณ์ซับซ้อน

จำกบันทึกของจิตแพทย์เจอร์เบิล อำร์กอน 

สมำคมจิตเวช

1. อาร์ทิมิส ฟาวล์เคยอ้างว่าตัวเองเป็น วัยรุ่นเจ้าแห่ง

อาชญากรรม แต่ตอนนี้เขาชอบค�าว่า อัจฉริยะรุน่เยาว์ 

มากกว่า ดเูหมอืนเขาเปลีย่นไปแล้ว (หมายเหตถุงึตวัเอง : 

จริงด ิ)

2. ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา อาร์ทิมิสเข้ารับการบ�าบัดรายสัปดาห์

ที่คลินิกของฉันในเฮเว่นซิตี้ เพื่อรักษาปมแอตแลนติสที่มีอาการรุนแรง

มาก มันคือภาวะทางจิตที่เกิดจากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเวทมนตร์แฟร่ี  

(สมน�้าหน้า! เด็กขี้โคลนบ้องตื้น!)

3. อย่าลมืส่งใบเรยีกเกบ็เงนิก้อนโตไปยงักรมต�ารวจแห่งโลกใต้ดนิ

4. อาร์ทิมิสดูเหมือนหายดีแล้ว แถมยังหายเร็วเป็นประวัติการณ์

ด้วย เป็นความจริงหรือไม่ เป็นไปได้หรือเปล่า

5. ถกทฤษฎสีมัพทัธภาพกบัอาร์ทมิสิ น่าจะเอาไปเขยีนเป็นเนือ้หา

ทีน่่าสนใจได้บทหนึง่ในหนงัสอืเสมอืนจริง หรอืวบีุก๊ของฉนั ชือ่ หกัเหลีย่ม
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 OF ARTEMIS FOWL THE SECON

ฟาวล์ วิธีเอาชนะเด็กอัจฉริยะ (ส�านักพิมพ์ชอบชื่อนี้ ขายดีแน่!)

6. สั่งซื้อยาแก้ปวดเพิ่มส�าหรับสะโพกเวรตะไล

7. ออกใบรับรองให้อาร์ทิมิสว่าไม่มีอาการทางจิตอีกต่อไป วันนี้

บ�าบัดเป็นครั้งสุดท้าย

ห้องท�ำงำนของดอกเตอร์อำร์กอน

เฮเว่นซิตี้ โลกใต้ดิน

อาร์ทิมิส ฟาวล์เริ่มทนไม่ไหว ดอกเตอร์อาร์กอนผิดเวลา การ

บ�าบัดครั้งสุดท้ายนี้ไม่จ�าเป็นเลยสักนิด คงเสียเวลาเปล่าเหมือนหกคร้ัง

หลังสุดนั่นละ เขาหายดีแล้ว ให้ตายสิ! หายมาตั้งแต่สัปดาห์ที่สิบแปด 

ด้วยซ�้า สติปัญญาระดับอัจฉริยะของเขาเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้นและ 

เขาไม่ควรต้องมานั่งกระดิกนิ้วตามค�าสั่งของจิตแพทย์โนมแบบนี้

ตอนแรกอาร์ทิมิสเดินกลับไปกลับมาในห้อง ไม่ยอมปล่อยใจให้

สงบตามม่านน�้าที่มีแสงไฟปรับอารมณ์กะพริบน้อยๆ เป็นจังหวะ จากนั้น

เขาก็นั่งในตู้ออกซิเจนนานหนึ่งนาที รู้สึกว่ามันท�าให้ใจสงบมากไปหน่อย

สมเป็นตูอ้อกซเิจนจริงๆ เขาคดิแล้วรบีมดุออกจากห้องกระจกนัน้

ในทีส่ดุประตกูด็งัเบาๆ แล้วเลือ่นไปตามราง เปิดทางให้ดอกเตอร์

เจอร์เบิล อาร์กอนเข้ามาในห้องท�างานของตัวเอง โนมอ้วนเต้ียเดิน

กะเผลกตรงไปยังเก้าอี้ เขาทิ้งตัวลงในวงล้อมของแผ่นรองรับมากมาย 

พลางตบปุ่มควบคุมตรงที่เท้าแขนจนกระทั่งถุงเจลใต้สะโพกขวาสว่าง

เรืองขึ้นมาเล็กน้อย

“เฮ้อ!” เขาถอนใจ “สะโพกก�าลังจะฆ่าฉัน ไม่มีอะไรช่วยได้เลย

จรงิๆ ใครต่อใครชอบคดิว่ารู้จกัความเจ็บปวด แต่ความจรงิพวกเขาไม่รูซ้ึง้

หรอก”
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D. BEING THE FINAL WISHES O

“คุณมาสาย” อาร์ทิมิสบอกเป็นภาษาโนมมิชอย่างคล่องปาก  

น�้าเสียงปราศจากความสงสารเห็นใจ

อาร์กอนระบายลมหายใจอย่างมคีวามสขุอกีครัง้เมือ่แผ่นเจลร้อน

ของเก้าอี้ช่วยประคบสะโพก “เร่งรีบเสมอเลยนะเด็กขี้โคลน ท�าไมเธอ 

ไม่สูดออกซิเจนสักหน่อย หรือนั่งสมาธิข้างน�้าตกสักนิดล่ะ นักบวชร่าเริง

ยังเชื่อในพลังของม่านน�้าแบบนี้เลย”

“ผมไม่ใช่นักบวชพิกซี่นะครับดอกเตอร์ ผมไม่สนใจหรอกว่า

นักบวชร่าเรงิจะท�าอะไรบ้างหลงัฆ้องดงัคร้ังแรก เราจะคยุเรือ่งการบ�าบดั

ของผมได้หรือยังครับ หรือว่าคุณอยากท�าให้ผมเสียเวลามากไปกว่านี้”

อาร์กอนฮึดฮัดนิดหน่อย จากนั้นก็ยื่นพุงมาข้างหน้า เปิดแฟ้ม

กระดาษเทียมบนโต๊ะ “ท�าไมยิ่งเธออาการดีขึ้นก็ยิ่งร้ายกาจมากขึ้นนะ”

อาร์ทิมิสไขว่ห้าง ภาษากายผ่อนคลายเป็นครั้งแรก “คุณเก็บกด

ความโกรธไว้นะครับดอกเตอร์ มันเริ่มต้นมาจากตรงไหนกัน”

“เราคุยกันแค่เร่ืองของเธอดีไหมอาร์ทิมิส” อาร์กอนดึงบัตรแข็ง

ออกจากแฟ้มปึกหนึ่ง “ฉันจะให้เธอดูภาพหยดหมึก แล้วเธอก็บอกฉันว่า

เห็นเป็นรูปอะไร”

อาร์ทิมิสครางเสียงดังยาวนาน “ภาพหยดหมึก โอ๊ย! ได้โปรดเถิด

ครับ ช่วงชีวิตของผมสั้นกว่าของคุณมากนะครับดอกเตอร์ ผมไม่อยาก

สิ้นเปลืองเวลาอันมีค่าไปกับบททดสอบเหลวไหลไร้ค่า เราอ่านใบชาหรือ

ดูอนาคตจากเครื่องในไก่งวงก็ได้ผลเท่ากัน”

“ภาพหยดหมึกเป็นตัวบ่งชี้สุขภาพจิตที่เชื่อถือได้” อาร์กอนแย้ง 

“ผ่านการทดสอบมาแล้ว”

“ทดสอบโดยจิตแพทย์เพื่อจิตแพทย์น่ะสิ” อาร์ทิมิสพ่นลมหายใจ

เสียงดัง 
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F ARTEMIS FOWL IN THE VENT 

อาร์กอนฟาดบัตรแข็งใบหนึ่งลงบนโต๊ะ “เธอเห็นอะไรในภาพ 

หยดหมึกนี้”

“ผมเห็นหยดหมึก” อาร์ทิมิสพูด

“ใช่ แต่มันท�าให้เธอนึกถึงอะไรล่ะ”

อาร์ทิมิสยิ้มเยาะในแบบที่กวนโมโหอย่างที่สุด “ผมเห็นบัตรแข็ง

หมายเลขห้าร้อยสามสิบสี่”

“อะไรนะ”

“บัตรแข็งหมายเลขห้าร้อยสามสิบสี่” อาร์ทิมิสพูดซ�้า “จากบัตร

ภาพหยดหมึกมาตรฐานหกร้อยใบ ผมจดจ�ามันได้ระหว่างการบ�าบัดของ

เรา คุณไม่สลับมันเลยด้วยซ�้า”

อาร์กอนตรวจสอบหมายเลขด้านหลังบัตร 534 ใช่จริงๆ ด้วย

“การรู้ตัวเลขไม่ใช่การตอบค�าถาม เธอเห็นอะไร”

อาร์ทิมิสแกล้งท�าปากสั่น “ผมเห็นขวานที่มีเลือดหยด แล้วก็เด็ก 

ผู้หวาดกลัวกับเอลฟ์ที่สวมเสื้อผ้าท�าจากหนังโทรลล์”

“จริงรึ” อาร์กอนสนใจขึ้นมาทันที

“ไม่ครับ ไม่จริง ผมเห็นอาคารที่ปลอดภัย อาจเป็นบ้านประจ�า

ตระกลู มหีน้าต่างสีบ่าน สตัว์เลีย้งทีซ่ือ่สตัย์ตวัหนึง่ และทางเดนิทอดยาว

จากประตูไปยังสถานที่ห่างไกล ถ้าคุณดูในคู่มือก็น่าจะพบว่าค�าตอบ 

แบบนี้จัดอยู่ในเกณฑ์ สุขภาพจิตด ี” 

อาร์กอนไม่ต้องตรวจสอบก็รู้ เด็กขี้โคลนพูดถูกเช่นเคย บางทีเขา

อาจเล่นงานอาร์ทิมิสได้ด้วยทฤษฎีใหม่ มันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการรักษา 

แต่อาจท�าให้เด็กคนนี้นับถือเขาขึ้นมาบ้าง

“เธอเคยได้ยินเรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพบ้างไหม”

อาร์ทิมิสกะพริบตาปริบๆ “พูดเล่นหรือเปล่าครับ ผมเดินทางข้าม

E
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OF HIS DEATH AT THE HAND

เวลามาแล้วนะครับดอกเตอร์ ก็น่าจะรู้เรื่องสัมพัทธภาพอยู่บ้างกระมัง”

“ไม่ ไม่ใช่ทฤษฎีนั้น ทฤษฎีสัมพัทธภาพของฉันเสนอว่า ทุกอย่าง

ที่มีเวทมนตร์ล้วนเกี่ยวข้องและได้รับอิทธิพลจากคาถาโบราณหรือแหล่ง

เวทมนตร์เข้มข้น”

อาร์ทิมิสถูคาง “น่าสนใจ แต่ผมคิดว่าคุณควรตั้งชื่อเป็นทฤษฎี

ความเกี่ยวข้อง จะเหมาะสมกว่านะครับ”

“ช่างปะไร” อาร์กอนพูด ไม่สนใจค�าพูดเสียดสีนั้น “ฉันได้ค้นคว้า

นิดหน่อย และพบว่าคนตระกูลฟาวล์สร้างปัญหาให้แฟรี่มาเป็นช่วงๆ ใน

ระยะเวลาหลายพันปี บรรพบุรุษของเธอหลายสิบคนพยายามตามหา 

หม้อทองค�า แม้เธอเป็นรายเดียวที่ประสบความส�าเร็จก็ตาม”

อาร์ทิมิสยืดตัวตรง เรื่องนี้น่าสนใจ “ผมไม่รู้เรื่องนี้มาก่อน เป็น

เพราะพวกคุณลบความทรงจ�าของบรรพบุรุษผมสินะ”

“ใช่เลย” อาร์กอนพดู ตืน่เต้นทีท่�าให้อาร์ทมิสิสนใจจรงิจงัได้ “ตอน

พ่อของเธอยังหนุ่ม เขาเคยจับคนแคระที่ถูกดึงดูดมายังบ้านของเธอได้ 

แล้วมัดไว้เหมือนหมู ฉันว่าเขาคงยังฝันถึงช่วงเวลานั้นอยู่”

“ก็ดีนี่ครับ” อาร์ทิมิสคิดบางอย่างได้ “ท�าไมคนแคระนั่นถูกดึงดูด

มาที่คฤหาสน์ของผม”

“เพราะเวทมนตร์ที่ตกค้างอยู่ตรงนั้นมากเกินพิกัดน่ะสิ เคยเกิด

เรื่องบางอย่างขึ้นบริเวณคฤหาสน์ฟาวล์ เป็นเหตุการณ์ใหญ่ในแง่ของ

เวทมนตร์”

“แล้วพลังที่ตกค้างอยู่นี้ก็ปลูกฝังความคิดในสมองของเรา และ

กระตุ้นให้คนตระกูลฟาวล์มีแนวโน้มจะเชื่อในเรื่องเวทมนตร์” อาร์ทิมิส

พูดเบาๆ เกือบเหมือนร�าพึงกับตัวเอง

“ใช่เลย มันคือสถานการณ์แบบก๊อบลินกับไข่อะไรเกิดก่อนกัน 
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S OF THE PIXIE OPAL KOBOI.

นั่นแหละ เธอคิดเรื่องเวทมนตร์แล้วค่อยเจอเวทมนตร์ หรือว่าเวทมนตร์

ท�าให้เธอค้นหาเวทมนตร์กันแน่”

อาร์ทิมิสพิมพ์ข้อความลงในโทรศัพท์สมาร์ตโฟนของเขา “แล้ว

เหตกุารณ์ใหญ่เกีย่วกบัเวทมนตร์ทีว่่านี ้คณุช่วยระบใุห้ชดัเจนได้ไหมครบั”

อาร์กอนยกัไหล่ “บนัทกึของเราไม่ได้ย้อนกลบัไปไกลขนาดนัน้ ฉนั

ว่ามันคงเกิดขึ้นสมัยที่แฟรี่ยังอยู่บนโลก ผ่านมากว่าหนึ่งหมื่นปีแล้ว”

อาร์ทมิิสลกุขึน้แล้วยนืค�า้โนมผูเ้ตีย้ม่อต้อ เขารูส้กึว่าตวัเองตดิค้าง

ดอกเตอร์ผู้เล่าเรื่องทฤษฎคีวามเกี่ยวข้อง ให้ฟัง เขาจะต้องค้นคว้าเรื่อง

นี้ต่ออย่างแน่นอน

“ดอกเตอร์อาร์กอนครับ ตอนยังเด็ก คุณมีเท้าบิดเข้าด้านใน 

ใช่ไหมครับ”

อาร์กอนประหลาดใจมากจนโพล่งค�าตอบแท้จริงออกมาท้ังท่ีเป็น

ค�าถามส่วนตัว ถือว่าผิดปกติส�าหรับจิตแพทย์ “ใช่! ใช่แล้ว”

“แล้วคณุกถ็กูบงัคบัให้สวมรองเท้าเสรมิส้นเพือ่รกัษาใช่ไหมครบั”

อาร์กอนทึง่ เขาไม่ได้คดิถงึรองเท้าร้ายกาจนัน่มาหลายร้อยปีแล้ว 

เขาลืมมันไปแล้วจริงๆ จนกระทั่งตอนนี้

“แค่ข้างเดียว เท้าขวาของฉัน”

อาร์ทมิิสพยกัหน้าอย่างเคร่งขรมึ แล้วอาร์กอนกร็ูส้กึราวกบัทัง้สอง

สลับบทบาทกัน ตอนนี้เขากลายเป็นคนไข้ไปแล้ว

“ผมเดาว่าเท้าของคุณถูกดัดให้อยู่ในต�าแหน่งท่ีถูกต้องแล้ว แต่

กระดกูต้นขาของคณุบดิไปเลก็น้อยในกระบวนการนัน้ แค่เข้าเฝือกง่ายๆ 

ก็น่าจะแก้ปัญหาสะโพกของคุณได้ครับ” อาร์ทิมิสดึงกระดาษเช็ดปากท่ี

พบัไว้จากกระเป๋า “ผมร่างแบบไว้แล้วระหว่างทีค่ณุปล่อยให้ผมรอในช่วง

การบ�าบัดสองสามครัง้ทีผ่่านมา โฟลีน่่าจะสร้างให้คณุได้ ผมอาจประเมนิ
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สัดส่วนของคุณคลาดเคลื่อนไปบ้างสองสามมิลลิเมตร ดังนั้นวัดตัวใหม่ 

ก็น่าจะดีที่สุดครับ” เขาทาบฝ่ามือให้ทั้งสิบนิ้วแนบไปบนโต๊ะ “ทีนี้ผมไป

ได้หรือยังครับ ผมท�าสิ่งที่ต้องท�าเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหม” 

ดอกเตอร์พยักหน้าอย่างขรึมๆ พลางคิดว่าอาจตัดเรื่องนี้ออกจาก

หนังสือที่จะเขียน เขามองอาร์ทิมิสก้าวยาวๆ ตัดห้องท�างานแล้วมุดออก

ไปทางประตู

อาร์กอนพิจารณาภาพร่างบนกระดาษเช็ดปาก และรู ้โดย

สัญชาตญาณว่าอาร์ทิมิสคิดถูกเรื่องสะโพกของเขา

ถ้าเดก็คนนี้ไม่ใช่สิง่มชีวีติผูส้ตดิทีีส่ดุบนโลก เขาคดิ กค็งเพีย้นมาก

จนการทดสอบของเราไม่อาจประเมินได้

อาร์กอนหยิบตรายางจากโต๊ะท�างาน แล้วประทับข้อความว่า 

ปฏิบัติงานได้ ลงไปบนปกแฟ้มของอาร์ทิมิสเป็นตัวอักษรสีแดงใหญ่

ฉันหวังเช่นนั้น เขาคิด ฉันหวังเช่นนั้นจริงๆ

บัตเลอร์ ผู้คุ้มกันของอาร์ทิมิส รอนายน้อยอยู่นอกห้องท�างาน

ของดอกเตอร์อาร์กอนบนเก้าอี้ตัวใหญ่ที่เป็นของขวัญจากเซ็นทอร์โฟลี่  

ที่ปรึกษาด้านเทคนิคของกรมต�ารวจแห่งโลกใต้ดิน

“ฉันทนเห็นนายนั่งไม่เต็มก้นบนม้านั่งของแฟร่ีไม่ได้หรอก” โฟลี่

เคยบอกเขา “มันท�าร้ายสายตาฉัน นายดูเหมือนลิงเก็บมะพร้าวไม่มีผิด”

“กไ็ด้” บตัเลอร์พดูด้วยเสยีงทุม้สากของเขา “ฉนัยอมรบัของขวญั

นี้ เพราะฉันไม่อยากท�าร้ายสายตานายหรอกนะ” 

ความจริงเขาดีใจมากที่ได้เก้าอี้นั่งสบาย ในเมื่อเป็นคนสูงกว่า 

หกฟุตครึ่งในเมืองที่สร้างมาส�าหรับประชากรสูงสามฟุตแบบนี้

ผู้คุ้มกันยืนขึ้นแล้วยืดตัว ทาบฝ่ามือบนเพดานซึ่งสร้างให้สูงเป็น



24   อำร์ทิมิส  ฟำวล์  เล่ม 8  ศึกสุดท้ำยพิทักษ์โลก (จบ)

RTY IGHT HOURS AFTER THE 

สองเท่าของมาตรฐานแฟร่ี ขอบคณุพระเจ้าทีอ่าร์กอนมรีสนยิมชอบความ

หรหูราอลงัการ ไม่อย่างนัน้บตัเลอร์คงยนืตรงไม่ได้ด้วยซ�า้ในคลนิกิแห่งนี้ 

ในความคิดของบัตเลอร์นั้น อาคารแห่งนี้ซึ่งมีเพดานโค้ง ผ้าแขวนผนัง

ลายเส้นทอง และประตเูลือ่นแนวย้อนยคุท�าจากไม้เสมอืน ดเูหมอืนวหิาร

ที่นักบวชมาสาบานตัวมากกว่าสถานพยาบาล มีเพียงเลเซอร์ท�าความ

สะอาดมือแบบติดผนังและพยาบาลเอลฟ์ที่เดินผ่านไปมาเป็นครั้งคราว

เท่านั้นที่บ่งบอกว่าเป็นคลินิกจริงๆ

ฉันดีใจเหลือเกินที่เรื่องนี้จะจบลงเสียที บัตเลอร์คิดแบบนี้อย่าง

น้อยหนึ่งครั้งทุกห้านาทีในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เขาเคยอยู่ในภาวะ

คับขันมาแล้วหลายคร้ัง แต่การติดอยู่ในเมืองใต้แผ่นเปลือกโลกแบบนี้

ท�าให้เขารู้สึกกลัวที่แคบเป็นครั้งแรกในชีวิต

อาร์ทิมิสโผล่ออกมาจากห้องท�างานของอาร์กอน รอยยิ้มเยาะ

อย่างพึงพอใจในตัวเองชัดเจนยิ่งกว่าเคย เมื่อบัตเลอร์เห็นสีหน้านี้ก็รู้ว่า

นายน้อยกลับมาเป็นตัวของตัวเองแล้ว หายจากปมแอตแลนติสอย่าง

สมบูรณ์แล้ว

ไม่นับค�า ไม่กลัวเลขสี่อย่างไร้เหตุผล ไม่หวาดระแวงและหลงผิด

แล้ว ขอบคุณสวรรค์!

เขายังถามออกไปอยู่ดีเพื่อให้มั่นใจ “ว่าไงครับอาร์ทิมิส เป็นยังไง

บ้าง”

อาร์ทมิิสติดกระดมุเสือ้สทูผ้าขนสตัว์สกีรมท่า “เรยีบร้อยดบีตัเลอร์ 

อาจกล่าวได้ว่า ฉัน อาร์ทิมิส ฟาวล์ที่สอง ปฏิบัติงานได้แบบเต็มร้อยแล้ว 

ซึ่งก็ประมาณห้าเท่าของคนทั่วไป หรือพูดอีกอย่างคือหนึ่งจุดห้าเท่าของ

โมซาร์ท หรือสามในสี่ส่วนของดาวินชี่”

E
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“แค่สามในสี่ส่วนหรือครับ คุณถ่อมตัวอยู่สินะ”

“ถูกต้อง” อาร์ทิมิสพูดยิ้มๆ “ฉันถ่อมตัว”

บัตเลอร์ไหล่ลู่เล็กน้อยด้วยความโล่งอก อัตตาเต็มเปี่ยม มั่นใจ 

เต็มร้อย อาร์ทิมิสคนเดิมกลับมาแล้วแน่ๆ

“ดีครับ เราไปรับผู้น�าทาง แล้วไปจากที่นี่กันดีไหมครับ ผมอยาก

ให้แสงอาทิตย์ส่องหน้า แสงอาทิตย์จริงๆ นะครับ ไม่ใช่แสงจากโคมไฟ

ยูวีที่พวกเขาติดตั้งไว้ที่นี่”

อาร์ทมิสิรู้สกึสงสารผูคุ้ม้กนัขึน้มาทนัท ีนีเ่ป็นความรูส้กึทีเ่กดิบ่อย

ขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แค่ท�าตัวกลมกลืนกับมนุษย์ก็ยาก

ล�าบากพอแล้วส�าหรับบัตเลอร์ พอมาอยู่ใต้ดินก็ย่ิงโดดเด่นเข้าไปใหญ่ 

ต่อให้เขาสวมชดุตวัตลกและโยนลกูบอลไฟกค็งไม่มทีางเด่นไปกว่านีแ้ล้ว

“ก็ได้” อาร์ทิมิสเห็นด้วย “เราจะไปรับผู้น�าทางแล้วไปจากที่นี่  

ฮอลลี่อยู่ไหนล่ะ”

บัตเลอร์สะบัดนิ้วโป้งไปยังระเบียงทางเดิน “ตรงท่ีเธอชอบอยู ่

นั่นแหละครับ กับร่างโคลนนิ่ง”

ผู้กองฮอลลี่ ชอร์ตจากหน่วยลาดตระเวนของกรมต�ารวจแห่ง 

โลกใต้ดินจ้องใบหน้าศัตรูตัวฉกาจของเธอ แต่กลับรู้สึกเพียงสงสาร 

แน่นอนว่าหากเธอได้จ้องหน้าโอปอล โคบอยตัวจริง ไม่ใช่ร่างโคลนนิ่ง

แบบนี้ ความสงสารอาจไม่ติดอันดับความรู้สึกแรกๆ ด้วยซ�้า มันคงลงไป

อยู่ต�่ากว่าความโกรธแค้น และความรังเกียจอย่างรุนแรงจนเข้าข่าย 

เกลียดชัง ทว่าผู้ที่อยู่ตรงนี้คือร่างโคลนที่ถูกเลี้ยงให้โตล่วงหน้าเอาไว้ใช้

สลับกับตัวจริงของพิกซี่ผู้หลงตัวเอง เจ้าหล่อนเตรียมการหนีไว้เผื่อโดน

เลปจับมาขังในคลินิก เจ. อาร์กอน ซึ่งก็เกิดขึ้นจริงตามคาด 
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BECOMES NULL AND VOID AND S

ฮอลลี่สงสารร่างโคลนตนนี้ เพราะเธอเป็นสิ่งมีชีวิตน่าเวทนาท่ี 

พูดไม่ได้และไม่เคยขอให้ใครสร้างตัวเองขึ้นมา การโคลนนิ่งเป็นศาสตร์

ต้องห้ามด้วยเหตุผลด้านศาสนาและความจริงที่ชัดเจนว่าหากปราศจาก

พลังชีวิตหรือจิตวิญญาณที่คอยควบคุมการท�างานของระบบต่างๆ ร่าง

โคลนก็จะมีชีวิตแสนสั้นเมื่อสมองไม่ท�างานและอวัยวะล้มเหลว

ร่างโคลนตนนี้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในตู้อบ ต้องพยายามทุกคร้ัง 

เพื่อหายใจเข้าออก นับตั้งแต่ถูกถอดออกจากดักแด้ที่เติบโตมา

“อีกไม่นานแล้ว เจ้าตัวเล็ก” ฮอลลี่กระซิบ พลางแตะหน้าผาก 

พิกซี่โคลนนิ่งผ่านถุงมือฆ่าเชื้อที่ติดตั้งไว้กับผนังตู้อบ

ฮอลลี่ไม่อาจชี้ชัดได้ว่าท�าไมเธอเริ่มมาเยี่ยมร่างโคลนตนนี้ บางที

อาจเป็นเพราะอาร์กอนบอกว่าไม่เคยมีใครมาเยี่ยมเลย

เธอถูกสร้างมาจากความว่างเปล่า จึงไม่มีเพื่อน

แต่ตอนนีม้อีย่างน้อยสองแล้ว อาร์ทมิสิมกัตามมาสมทบกบัฮอลลี่

ตอนเธอมาที่นี่ และจะนั่งเงียบอยู่ข้างเธอซึ่งถือเป็นเร่ืองผิดปกติมาก

ส�าหรับเขา

ชื่ออย่างเป็นทางการของร่างโคลนนี้คือ ‘การทดลองท่ีไม่ได้รับ

อนุญาต 14’ แต่หนึ่งในเจ้าหน้าที่ปากดีของคลินิกตั้งชื่อให้เธอว่า โนปอล 

นับเป็นการเอาชื่อโอปอลมาดัดแปลงอย่างใจร้าย แถมยังล้อกับค�าว่า  

โนพอล ซึ่งแปลว่า ไม่มีเพื่อน ได้ด้วย ไม่ว่าชื่อนี้จะมีที่มาอย่างไร มันก็

กลายเป็นชื่อติดปาก ตอนนี้แม้แต่ฮอลลี่ยังเรียกเธอด้วยชื่อดังกล่าว แต่

เป็นการเรียกด้วยน�้าเสียงอ่อนโยน 

อาร์กอนรับรองกับฮอลลี่ว่า ‘การทดลองที่ไม่ได้รับอนุญาต 14’ 

ไม่มีความคิดจิตใจ แต่ฮอลลี่แน่ใจว่า บางครั้งดวงตาขุ่นขาวของโนปอล

ก็มีปฏิกิริยาเมื่อเธอมาเยี่ยม ร่างโคลนตนนี้จ�าเธอได้ใช่ไหมนะ
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HALL HAVE NO LEGAL WEIGHT IN 

ฮอลลี่มองเครื่องหน้าละเอียดอ่อนของโนปอล แล้วอดไม่ได้ท่ีจะ

นึกถึงเจ้าของยีน

พิกซี่นั่นคือยาพิษ เธอคิดอย่างขมขื่น ไม่ว่าสัมผัสแตะต้องอะไรก็

เหี่ยวเฉาตายหมด

อาร์ทิมิสเข้ามาในห้องแล้วยืนข้างฮอลลี่ มือแตะไหล่เธอแผ่วเบา

“พวกนั้นพูดผิดเรื่องโนปอล” ฮอลลี่ว่า “เธอรู้สึกถึงสิ่งต่างๆ เธอ

เข้าใจ”

อาร์ทิมิสคุกเข่า “ผมรู้ สัปดาห์ก่อนผมสอนบางอย่างให้เธอ ดูนะ”

เขาวางฝ่ามือทาบกระจก เคาะนิ้วติดต่อกันช้าๆ เป็นจังหวะ “มัน

เป็นแบบฝึกหัดที่คิดค้นขึ้นโดยดอกเตอร์แห่งคิวบา เขาใช้มันเรียกการ 

ตอบสนองจากทารก แม้แต่ลิงชิมแปนซีก็ยังได้ผล” 

อาร์ทิมิสเคาะต่อไป แล้วโนปอลก็ค่อยๆ ตอบสนอง เธอยกมือขึ้น

มาหามือของอาร์ทิมิสอย่างยากล�าบาก ฟาดกระจกอย่างเงอะงะ ขณะ

พยายามเลียนแบบจังหวะของเขา 

“นี่ไง เห็นไหม” อาร์ทิมิสพูด “เชาวน์ปัญญาไงล่ะ”

ฮอลลี่เอาไหล่ชนไหล่เขาเบาๆ แทนการกอดในแบบของเธอ “ฉัน

รู้ว่าสมองของนายจะต้องมีประโยชน์ในวันหนึ่ง”

สัญลักษณ์กลุ่มลูกโอ๊กบนอกชุดเต็มตัวเครื่องแบบเลปของฮอลลี่

สั่น เธอแตะต่างหูที่เป็นเครื่องสื่อสารไร้สายเพื่อรับโทรศัพท์ เหลือบมอง

คอมพิวเตอร์บนข้อมือแวบเดียวก็รู้ว่าผู้โทรศัพท์มาหาคือโฟลี่ ที่ปรึกษา

ด้านเทคนิคของเลป เจ้าเซ็นทอร์เลือกข้อความก�ากับมาด้วยว่า ด่วน!

“โฟลี่ มีอะไรเหรอ ฉันเฝ้าอาร์ทิมิสอยู่ที่คลินิกนะ”

เสียงเจ้าเซ็นทอร์ชัดแจ๋วผ่านเครือข่ายไร้สายของเฮเว่นซิตี้

“ฉันต้องการให้เธอกลับมาที่กรมต�ารวจเด๋ียวนี้ พาเด็กขี้โคลนมา
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ANY COURT HUMAN OR FAIRY

ด้วย”

เจ้าเซ็นทอร์ใช้เสียงตื่นเต้น แต่โฟลี่ท�าตัวดราม่าได้แทบทุกเร่ือง 

แม้กระทั่งเรื่องซูเฟล่แคร์รอตไม่ขึ้นฟู

“แบบนี้ไม่ถูกต้องนะโฟลี่ ที่ปรึกษาสั่งผู้กองไม่ได้สิ”

“เราเห็นโคบอยผ่านสัญญาณดาวเทียม เป็นภาพสด” ท่ีปรึกษา

ด้านเทคนิคโต้

“เราก�าลังไป” ฮอลลี่บอกแล้วตัดสาย

ทั้งสองแวะรับบัตเลอร์ที่ระเบียงทางเดิน อาร์ทิมิส ฮอลลี่ และ 

บตัเลอร์ เป็นสามสหายผูผ่้านสนามรบ การก่อกบฏ และแผนสมรูร่้วมคดิ

มาด้วยกนัอย่างโชกโชน ถงึขัน้คดิค�าย่อไว้ใช้สือ่สารกนัเองยามวกิฤตแล้ว

บัตเลอร์เห็นฮอลลี่ท�าหน้าเคร่งขรึม

“สถานการณ์อะไร”

ฮอลลีก้่าวยาวๆ ผ่านไป บงัคบัให้อกีสองคนต้องตามมา “โอปอล” 

เธอพูดเป็นภาษาอังกฤษ

ใบหน้าบัตเลอร์แข็งกระด้างขึ้นมาทันที “เห็นที่ไหน”

“สัญญาณดาวเทียม”

“แหล่งที่มาล่ะ” ผู้คุ้มกันถาม

“ไม่รู้”

ทัง้สามรบีเดนิไปตามทางทีต่กแต่งย้อนยคุมุง่สูล่านด้านหน้าคลนิกิ 

บัตเลอร์เดินแซงทั้งกลุ่มไปเปิดประตูบานพับแบบเก่าท่ีประดับหน้าต่าง

กระจกสีรูปแพทย์ผู้เคร่งขรึมก�าลังปลอบคนไข้ที่ก�าลังร�่าไห้

“เราจะขึ้นสติ๊กใช่ไหม” ผู้คุ้มกันถาม น�้าเสียงบ่งบอกว่าไม่อยาก

ขึ้น
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. I ARTEMIS FOWL THE SECOND

ฮอลลี่เดินออกประตูไป “โทษที พ่อตัวใหญ่ ได้เวลาสติ๊กแล้ว”

อาร์ทิมิสไม่ชอบใช้บริการขนส่งสาธารณะ ไม่ว่าของมนุษย์หรือ 

แฟรี่ ดังนั้นเขาจึงถามว่า “สติ๊กคืออะไร”

สติ๊กเป็นภาษาปาก ใช้เรียกสายพานเคลื่อนที่แบบคู่ขนานไปตาม

เครอืข่ายเมืองเฮเว่นซติี ้มนัเป็นการเดนิทางแบบเก่าที่ไว้ใจได้จากยคุสมยั

ที่ไม่มกีารฟ้องร้องกนัมากเหมอืนตอนนี ้วธิีใช้งานกค็อืกระโดดขึน้ลงเอา

เอง เหมือนทางเลื่อนในสนามบินบางแห่งของมนุษย์ มีชานชาลาอยู่ทั่ว

เมอืง ทัง้หมดทีต้่องท�าคอืก้าวไปยนืบนสายพานแล้วจบัหนึง่ในแท่งเส้นใย

คาร์บอนที่ยื่นขึ้นมาจากสายพาน มันคือที่มาของชื่อ สติ๊ก นั่นเอง

อาร์ทิมิสและบัตเลอร์เคยเห็นสติ๊กมาก่อนแล้ว แต่อาร์ทิมิส 

ไม่คาดคิดว่าจะต้องใช้การเดินทางที่ไร้สง่าราศีแบบนั้น จึงไม่สนใจจะหา

ข้อมูลเรื่องชื่อของมัน เขารู้ดีว่าร่างกายที่ท�างานไม่ประสานกันจนขึ้นชื่อ

จะท�าให้ความพยายามกระโดดเกาะแบบง่ายๆ กลายเป็นการล้มให้ 

ขายหน้ามากกว่า ปัญหาของบัตเลอร์ไม่ใช่การท�างานที่ประสานหรือไม่

ประสานกันของร่างกาย แต่เขารู้ว่าขนาดร่างกายอันใหญ่โตของตัวเอง

อาจท�าให้ยากจะเก็บเท้าอยู่ภายในความกว้างของสายพาน 

“อ๋อ! ใช่” อาร์ทิมิสว่า “สติ๊ก นั่นเอง แท็กซี่เขียวไม่เร็วกว่า 

หรอกหรือ”

“ไม่” ฮอลลี่พูดแล้วรุนหลังอาร์ทิมิสขึ้นทางลาดไปยังชานชาลา  

จากนั้นก็เอานิ้วจิ้มไตเขาในจังหวะที่เหมาะสม ท�าให้เขาก้าวไปอยู่บน

สายพานโดยไม่รู้ตัว มือคว้าที่จับซึ่งยื่นออกมาจากเสาได้พอดี

“เฮ้!” อาร์ทิมิสว่า บางทีอาจเป็นครั้งที่สามในชีวิตที่เขาอุทานด้วย

ภาษาปากแบบนี้ “ผมท�าได้”

“ต่อไปก็แข่งโอลิมปิกได้แล้ว” ฮอลลี่พูดขณะก้าวมายืนด้านหลัง
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 BEING OF XCEDINGLY SOUND M

เขา “มาส ิคณุผูคุ้ม้กนั” เธอตะโกนข้ามไหล่บอกบตัเลอร์ “นายน้อยก�าลงั

จะเข้าอุโมงค์แล้วนะ”

บตัเลอร์มองเอลฟ์สาวด้วยสายตาทีท่�าให้โทรลล์เชือ่งได้ ฮอลลีเ่ป็น

เพื่อนที่เขารัก แต่เธอขี้แกล้งไม่เลิกรา เขาย่องขึ้นไปบนสายพาน บีบเท้า

ใหญ่โตให้อยู่บนสายพานโดยไม่ยื่นออกไป แล้วย่อเข่าลงมาจับเสาเล็ก 

เมื่อมองแค่เงาก็ดูเหมือนนักบัลเลต์ตัวใหญ่ที่สุดในโลกก�าลังพยายามจะ

เด็ดดอกไม้

ฮอลลี่คงยิ้มออกหากใจไม่พะวงคิดเรื่องโอปอล โคบอย

สายพานของสติ๊กเคลื่อนพาผู้โดยสารจากคลินิกอาร์กอนเลาะ 

ผ่านร้านพิซซ่าสไตล์อิตาเลียนตรงไปยังอุโมงค์เตี้ยซึ่งใช้เลเซอร์สกัดหิน 

แฟรี่ที่ก�าลังกินอาหารกลางวันนอกร้านถึงกับยกส้อมท่ีตักสลัดค้างใกล้

ปากเมื่อสามสหายประหลาดผ่านหน้าไป

ภาพเจ้าหน้าที่เลปในชุดเต็มตัวถือว่าพบเห็นได้บ่อยบนสายพาน

สติก๊ แต่มนษุย์หนุ่มน้อยร่างผอมเก้งก้างสวมชดุเหมอืนสปัเหร่อกบัมนษุย์

ตัวใหญ่เท่าโทรลล์ผู้ตัดผมสั้นเกรียนเป็นภาพที่ไม่ธรรมดา

อุโมงค์สูงเกือบไม่ถึงหนึ่งเมตร ดังนั้นบัตเลอร์จึงจ�าต้องนอนราบ

ไปบนสายพานถงึสามตอน ทบัมอืจบัจนแบนไปหลายอนั จมกูของเขาห่าง

จากผนังอุโมงค์ไม่ถึงเมตร เขาสังเกตว่ามันสลักภาพเรืองแสงสวยงาม 

บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แฟรี่

เพื่อให้แฟรี่รุ่นใหม่ได้เรียนรู้บางอย่างเกี่ยวกับมรดกของพวกเขา

ทุกครั้งที่ลอดอุโมงค์นี้ เยี่ยมเลย! บัตเลอร์คิด แต่เขาข่มความรู้สึกชื่นชม

ไว้เพราะเคยฝึกสมองมานานแล้วให้มสีมาธกิบังานคุม้กนั ไม่ควรสิน้เปลอืง

เซลล์ประสาทไปกับความรู้สึกทึ่งขณะอยู่ใต้ดิน

E
E
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IND AND REASONABLY SOUND 

เก็บไว้ตอนเกษียณ เขาคิด จะได้นึกย้อนกลับมาชื่นชมงานศิลปะ

กรมต�ารวจตั้งอยู่บนยอดสูงปูแผ่นหินเรียงกันเป็นสัญลักษณ์ 

ลกูโอ๊กของกรมต�ารวจแห่งโลกใต้ดนิด้วยฝีมอืช่างผูเ้ชีย่วชาญ อาจถอืเป็น

ความพยายามที่สูญเปล่าโดยสิ้นเชิงในสายตาเจ้าหน้าท่ีเลป ปกติพวกนี้

ไม่สนใจจะมองออกมาจากหน้าต่างชัน้สีแ่ล้วชืน่ชมทวิทศัน์ยามแสงอาทติย์

เทียมส่องกระทบขอบแผ่นหินปิดทองแต่ละแผ่นท�าให้บริเวณโดยรอบ

วูบวาบงดงาม

วนันีก้ด็เูหมอืนเจ้าหน้าทีท่ัง้หมดบนชัน้สีก่รกูนัออกจากโต๊ะท�างาน

เหมือนลูกหินกลิ้งบนพื้นเอียงมากองรวมกันอยู่ข้างห้องบัญชาการ ซึ่งอยู่

ติดกับห้องท�างานกึ่งห้องทดลองของโฟลี่

ฮอลลี่ตรงไปยังบริเวณที่แน่นน้อยสุดทันที แล้วใช้ศอกแหลมๆ 

แหวกทางผ่านกลุ่มที่เงียบผิดปกตินี้ บัตเลอร์เพียงแต่กระแอมครั้งเดียว 

แล้วแฟรี่ตรงหน้าก็แหวกทางให้ราวกับถูกพลังแม่เหล็กผลักออกจาก

มนุษย์ยักษ์ผู้นี้ อาร์ทิมิสเดินตามไปในเส้นทางโล่งสู่ห้องบัญชาการ แล้ว

กเ็จอผูบ้งัคบัการทรบัเบลิ เคลป์กบัโฟลีย่นือยูห่น้าจอขนาดเท่าผนงั ก�าลงั

ติดตามเหตุการณ์ที่ด�าเนินอยู่อย่างตั้งใจ

โฟลี่ได้ยินเสียงสูดหายใจเฮือกที่ติดตามตัวบัตเลอร์ไปทุกหนแห่ง

ในเฮเว่น จึงเหลียวมามอง

“ขอเลขสี่จงสถิตอยู่กับนาย” เซ็นทอร์กระซิบบอกอาร์ทิมิส นี่คือ

ค�าทักทายหรือมุกตลกยืนพื้นของเขาในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา

“ผมหายแล้วนะครับ อย่างที่คุณก็รู้ดี” อาร์ทิมิสบอก “เกิดอะไร

ขึ้นที่นี่ครับ”

ฮอลลี่แหวกทางมายืนข้างทรับเบิล เคลป์ ซึ่งนับวันย่ิงเหมือน 
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BODY BEQUEATH MY STATE A

ผู้บังคับการจูเลียส รู้ต อดีตเจ้านายของเธอมากขึ้นทุกที ผู้การเคลป์มี

ความกล้าบ้าบิ่นสูงมาก จนเลือกใช้ชื่อทรับเบิลตอนจบการศึกษา และ 

ครั้งหนึ่งยังเคยพยายามจับโทรลล์ข้อหาทิ้งขยะลงพ้ืน ผลท่ีได้คือแผ่น 

หนังเทียมบนปลายจมูกที่สว่างเรืองเป็นสีเหลืองหากมองจากบางมุม

“ตัดผมใหม่นี่หัวหน้า” ฮอลลี่พูด “บีตรู้ตก็เคยตัดทรงนี้นะ”

ผู ้การเคลป์ไม่ละสายตาจากหน้าจอ ฮอลลี่พูดเล่นเมื่อกังวล 

ทรบัเบลิรูด้ ีถกูแล้วทีเ่ธอกงัวล อนัทีจ่รงิควรกลวัอย่างเปิดเผยด้วยซ�า้ เมือ่

พิจารณาจากสถานการณ์ที่ถ่ายทอดให้พวกเขาดูอยู่ในตอนนี้

“ดูจอสิผู้กอง” เขาพูดเสียงเข้ม “มันอธิบายตัวเองได้ดีทีเดียว”

มีสามร่างบนจอ นักโทษที่คุกเข่าอยู่กับผู้คุมอีกสอง แต่ฮอลลี่จ�า 

โอปอล โคบอยไม่ได้ในทันที เพราะเธอมัวแต่มองหาพิกซี่จากคู่ที่ยืนอยู่ 

พอรู้ว่าโอปอลคือนักโทษก็ท�าเอาสะดุ้ง

“นี่เป็นเล่ห์กลบางอย่าง” เธอพูด “ต้องใช่แน่”

ผู้การเคลป์ยักไหล่ ดูเอาเองก็แล้วกัน

อาร์ทิมิสก้าวเข้าไปใกล้จอมากขึ้น พลางกวาดตามองภาพเพื่อหา

ข้อมูล “แน่ใจนะครับว่าเป็นภาพสด”

“มันเป็นสัญญาณสด” โฟลี่พูด “พวกนั้นอาจส่งภาพที่บันทึกไว ้

ล่วงหน้ามาก็ได้” 

“ส่งมาจากไหนครับ”

โฟลี่ตรวจสอบแผนที่ของเครื่องติดตามสัญญาณบนหน้าจอของ

เขาเอง เส้นทางของสญัญาณเชือ่มจากดาวเทยีมแฟรีล่งไปยงัแอฟรกิาใต้ 

จากน้ันกไ็ปต่อยงัไมอามี ่ตามด้วยสถานทีอ่ืน่อกีนบัร้อยแห่ง ดไูปกเ็หมอืน

เส้นขีดเขียนของเด็กอารมณ์บูด

“พวกนั้นเชื่อมสัญญาณดาวเทียมแล้วส่งผ่านตัวหลอกหลายตัว 

E
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ND ADVICE AS FOLLOWS. TO 

อาจมาจากไหนก็ได้ทั้งนั้น”

“ดวงอาทิตย์ลอยสูง” อาร์ทิมิสร�าพึงออกมาดังๆ “ผมเดาจากเงา

บนพื้นว่าเป็นเวลาบ่ายต้นๆ ถ้านี่เป็นสัญญาณสดละก็”

“พืน้ทีค้่นหาแคบลงไปเหลอืแค่หนึง่ในสีข่องโลกแล้วละ” โฟลีเ่หนบ็

เสียงฮือฮาในห้องดังขึ้น เมื่อหนึ่งในโนมใหญ่สองตนที่ยืนอยู่หลัง

โอปอลชักปืนพกออโตเมติกของมนุษย์ออกมา อาวุธโครเมียมนี้ดูเหมือน

ปืนใหญ่เมื่ออยู่ในมือแฟรี่

เหมือนอุณหภูมิในห้องบัญชาการลดลงกะทันหัน

“ผมต้องการความเงียบ” อาร์ทิมิสพูด “ให้พวกนี้ออกไปก่อน”

ในวนัธรรมดาทัว่ไป ทรับเบลิ เคลป์คงเถยีงว่าอาร์ทมิสิไม่มอี�านาจ

สั่งให้ใครออกจากห้อง แถมอาจเชิญแฟรี่เข้ามาเพิ่มในห้องที่แคบอยู่แล้ว

เพื่อตอกย�้าประเด็น แต่นี่ไม่ใช่วันธรรมดาทั่วไป

“ออกไปให้หมด!” เขาตะโกนสัง่เจ้าหน้าทีผู่ม้ารวมตวักนัอยู ่“ฮอลลี่ 

โฟลี่ และเด็กขี้โคลนไม่ต้องไปไหน”

“ผมจะอยู่ด้วยนะครับ” บัตเลอร์พูดพลางใช้มือหนึ่งบังศีรษะจาก

ความร้อนของโคมไฟ

ไม่มีใครขัดข้อง

ปกติเจ้าหน้าที่เลปคงเดินลากขาออกไปอย่างไม่เต็มใจเมื่อโดนสั่ง

แบบนี้ แต่คราวนี้พวกเขารีบเผ่นไปยังหน้าจอที่อยู่ใกล้สุดทันที ไม่อยาก

พลาดเหตุการณ์ที่ก�าลังด�าเนินไปแม้แต่เฟรมเดียว

โฟลี่เตะประตูให้ปิดตามหลังพวกนั้น แล้วปรับกระจกหน้าต่างให้

มืด เพื่อจะได้ไม่มีอะไรจากภายนอกมากวนสมาธิได้ สี่ชีวิตท่ีเหลืออยู่ 

ยืนเรียงกันเป็นครึ่งวงกลมเบี้ยวๆ หน้าแผงจอติดผนัง มองสิ่งที่ดูเหมือน

นาทีสุดท้ายในชีวิตของโอปอล โคบอย อย่างน้อยก็โอปอล โคบอยที่อยู่
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MY FATHER I LEAVE THE THRE HU

ในจอตอนนี้

มีโนมสองตนในจอ ทั้งคู่สวมหน้ากากงานเลี้ยงแบบปิดเต็มหน้า

และต้านแสงยูวี หน้ากากแบบนี้อาจตั้งค่าให้เหมือนใครก็ได้ท้ังนั้น คู่นี้

เลอืกหน้าพปิกบัคิป ตวัการ์ตนูแมวเหมยีวที่ได้รบัความนยิมทางพพีทีวี ีแต่

รูปร่างยังเห็นชัดว่าเป็นโนม ทั้งล�าตัวที่ป่องเหมือนถังและปลายแขนอวบ

หนา คู่นี้ยืนอยู่หน้าก�าแพงสีเทาที่ไม่มีอะไรโดดเด่น ค�้าศีรษะพิกซี่ตัวจิ๋วที่

คกุเข่าอยูบ่นถนนดนิซึง่ปรากฏร่องรอยว่าพาหนะมล้ีอเคยแล่นผ่าน น�า้ซมึ

เป็นเส้นไปตามขากางเกงวอร์มมียี่ห้อของเธอ ข้อมือถูกมัดไว้ และปากก็

มีเทปปิด เธอดูหวาดกลัวอย่างแท้จริง

โนมที่ถือปืนพูดผ่านกล่องเสียงในหน้ากากซึ่งดัดเสียงของเขาให้

เหมือนของแมวเหมียวพิป

“ฉนัคงพดูให้ชดัไปกว่านี้ไม่ได้แล้ว” เขาพดูเสยีงแหลม แต่เสยีงตวั

การ์ตูนยิ่งท�าให้เขาดูอันตรายเข้าไปใหญ่ “เรามีโอปอล แกมีโอปอล แก

ปล่อยโอปอลของแก แล้วเราจะไม่ฆ่าโอปอลของเรา แกมีเวลายี่สิบนาที 

ตอนนี้เหลือแค่สิบห้าแล้ว”

แมวเหมียวพิปง้างนกสับปืน

บัตเลอร์แตะไหล่ฮอลลี่

“เขาเพิ่งบอกว่า...”

“ใช่ สิบห้านาที ไม่งั้นโอปอลตาย”

บตัเลอร์สวมหฟัูงแปลภาษา เรือ่งนีส้�าคญัเกนิกว่าจะหวงัพึง่ภาษา

โนมมิชแบบงูๆ ปลาๆ ของตัวเอง

ทรับเบิล เคลป์ไม่อยากเชื่อ “นี่มันข้อต่อรองภาษาอะไรวะ ถ้าไม่

E
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ส่งมอบผู้ก่อการร้าย ก็จะฆ่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยนะ”

“เราปล่อยให้ใครโดนฆ่าตายต่อหน้าต่อตาไม่ได้นะคะ” ฮอลลี่พูด

“ไม่ได้เด็ดขาด” โฟลี่เห็นด้วย “เราไม่ใช่มนุษย์”

อาร์ทิมิสกระแอม

“โทษทอีาร์ทมิสิ” เจ้าเซน็ทอร์พดู “แต่มนษุย์เป็นพวกกระหายเลอืด 

แน่นอนว่าเราอาจมีพิกซี่บ้าอ�านาจโผล่มาเป็นครั้งคราว แต่แฟรี่ส่วนใหญ่

เป็นพวกรักสงบ ซึ่งก็อาจเป็นสาเหตุที่เราลงมาอยู่ใต้ดินตั้งแต่ต้น” 

ทรบัเบลิ เคลป์ค�ารามออกมาจริงๆ นีค่อืหนึง่ในเครือ่งมอืปกครอง

ของเขาซึง่มีไม่กีค่นจะท�าได้ โดยเฉพาะเมือ่สงูแทบไม่ถงึสามฟตุทัง้ทีส่วม

รองเท้าซึง่อาร์ทมิสิมัน่ใจว่าเป็นแบบเสรมิส้นแล้ว กระนัน้เสยีงค�ารามของ

ทรับเบิลก็มีพลังพอจะหยุดการต่อปากต่อค�าได้

“อย่านอกเรื่องสิ” เขาพูด “เราต้องหาทางออกจากสถานการณ์นี้ 

ไม่ว่ายังไงก็ปล่อยตัวโอปอล โคบอยไม่ได้ แต่จะยืนเฉยปล่อยให้เธอโดน

ฆ่าก็ไม่ได้เช่นกัน”

คอมพิวเตอร์จ�าโคบอยได้บนหน้าจอ จึงเลือกแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ

เธอบนจอด้านข้าง เผื่อมีใครต้องการฟื้นความทรงจ�า

โอปอล โคบอย พิกซี่ผู ้ผ่านการทดสอบว่าเป็นอัจฉริยะ เป็น 

นกัธรุกจิและนกัลงทนุ อยูเ่บือ้งหลงักบฏก๊อบลนิและการจลาจลทีต่ามมา 

สร้างร่างโคลนนิ่งของตัวเองเพื่อแหกคุก และพยายามพามนุษย์มาท่ี 

เฮเว่น เป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมผู้บังคับการจูเลียส รู้ต เข้ารับการผ่าตัด

ฝังต่อมใต้สมองมนุษย์เพื่อผลิตฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโต (แต่เอา

ออกในภายหลงั) โอปอลจากอดตีเดนิทางข้ามเวลาตามผูก้องชอร์ตมายคุ

ปัจจุบัน ตอนนี้ยังคงหลบหนีอยู่ คาดว่าเธอจะพยายามหาทางช่วยเหลือ

NDRED MILLION DOLLARS IN BEAR
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ตวัเองในปัจจบัุนจากคกุ แล้วค่อยกลบัยคุสมยัเดมิ โอปอลสร้างสถติคิรอง

ต�าแหน่งอาชญากรอันตรายที่สุดของเลปทั้งอันดับหนึ่งและสองอย่างไม่

เคยมมีาก่อน จดัเป็นแฟร่ีทีม่คีวามฉลาดสงู มคีวามมุง่มัน่ และเป็นโรคจติ

นีค่อืก้าวทีก่ล้าของโอปอล อาร์ทมิสิคดิ แถมยงัอาจส่งผลในระดบั

หายนะด้วย

เขารู้สึกได้ว่าฮอลลี่มายืนอยู่ที่ปลายศอก

“นายคิดว่ายังไง อาร์ทิมิส”

อาร์ทิมิสขมวดคิ้ว “ความรู้สึกแรกของผมคือเป็นการจัดฉาก แต่

แผนของโอปอลจะใช้ประโยชน์จากความรู้สึกแรกเสมอ”

“มันอาจเป็นกลลวง เป็นไปได้ไหมว่าพวกนั้นจะยิงเธอด้วยปืนที่

ไม่มีกระสุน”

อาร์ทมิิสส่ายหน้า “การท�าแบบนัน้จะไม่ได้อะไรเลย นอกจากความ

หวาดกลวัชัว่ครูช่ัว่ยามจากฝ่ังเรา โอปอลวางแผนเรือ่งนี ้ดงันัน้เธอจะต้อง

ได้อะไรบางอย่างในที่สุด ถ้าเราปล่อยเธอ เธอก็จะเป็นอิสระ แต่ถ้า 

โอปอลจากอดีตตาย แล้ว...แล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะ”

บัตเลอร์ร่วมออกความเห็น “ทุกวันนี้เราท�าอะไรได้มากมายด้วย

เทคนิคพิเศษ ถ้าพวกเขาใช้คอมพิวเตอร์แต่งภาพให้เหมือนว่าเธอโดนยิง

สมองระเบิดล่ะ”

อาร์ทมิิสผดิหวงักบัทฤษฎนีีซ้ึง่ตวัเขาเองตดัทิง้ไปแล้ว “ไม่ บตัเลอร์ 

คิดสิ แบบนั้นก็ไม่ท�าให้เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกัน”

โฟลี่พ่นลมหายใจเสียงดัง “ไม่ว่ายังไง ถ้าพวกนั้นฆ่าเธอ เราก็จะ

ได้รู้ในไม่ช้าว่าเรื่องทั้งหมดนี้จริงหรือไม่จริง”

อาร์ทิมิสเค้นหัวเราะ “ใช่ เราจะได้รู้อย่างแน่นอน”
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บัตเลอร์คราง นี่คือหนึ่งในช่วงเวลาที่อาร์ทิมิสกับโฟลี่เข้าใจเร่ือง

บางอย่างในเชิงวิทยาศาสตร์ แล้วคิดไปเองว่าคนอื่นในห้องก็เข้าใจ 

เหมือนกัน รับประกันได้ว่าฮอลลี่ต้องคลั่งแน่

“พวกนายพูดเรื่องอะไรกัน” ฮอลลี่ตะโกน “เราจะรู้อะไร แล้วเรา

จะรู้อะไรที่ว่านั้นได้ยังไง”

อาร์ทิมิสก้มลงจ้องมองเธอราวกับเพิ่งตื่นจากฝัน “ไม่รู้จริงๆ หรือ

ครับฮอลลี่ เรามีบุคคลผู้เดียวแต่สองร่างในกระแสเวลาเดียวกัน คุณไม่รู้

หรือว่าผลที่ตามมาคืออะไร”

โนมในจอยนืเหมอืนรูปป้ันหลงัพกิซีผู่ต้วัสัน่เทา พปิผูถ้อือาวธุคอย

ดนูาฬิกาข้อมอืเป็นระยะโดยใช้ปลายกระบอกปืนเขีย่แขนเสือ้ขึน้ แต่นอก

นั้นแล้วทั้งคู่ก็รอคอยอย่างอดทน โอปอลวิงวอนด้วยสายตา จ้องเลนส์

กล้องเขมง็ น�า้ตาหยดใหญ่ไหลอาบแก้ม สะท้อนแสงอาทติย์เป็นประกาย 

ผมดูบางกว่าเคยและไม่ได้สระ ชุดวอร์มยี่ห้อจูซซี่กูตูร์ซึ่งต้องซื้อมาจาก

แผนกเสื้อผ้าเด็กของห้างหรูสักแห่งแน่ๆ ขาดในหลายแห่ง มีเลือด 

แห้งกรงัตามรอยขาด ภาพมรีายละเอยีดสงูและคมชดัมากจนเหมอืนมอง

ผ่านหน้าต่าง ถ้านี่เป็นการแกล้งขู่ โอปอลจากอดีตก็ไม่รู้เรื่องด้วยแน่ๆ

ทรับเบิลทุบโต๊ะ นี่คือนิสัยประจ�าตัวจูเลียส รู้ตที่เขารับช่วงมา

“ผลที่ตามมาคืออะไร บอกมานะ!”

“ผมขอถามเพื่อความชัดเจนนะครับ” อาร์ทิมิสว่า “คุณอยากรู้

ความหมายของค�าว่า ผลที่ตามมา หรืออยากรู้ผลที่ตามมาของเรื่องนี้

ครับ”

ฮอลลี่ใช้ศอกถองสะโพกอาร์ทมิสิเพือ่เร่งเขา “อาร์ทมิสิ เรามเีวลา

LIEVE IT OR NOT UNDER MY OWN BE
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จ�ากัดนะ”

“ก็ได้ฮอลลี่ ปัญหาก็คือ...”

“ขอเถอะ” โฟลี่ขอร้อง “ให้ฉันอธิบายนะ นี่เป็นอาณาจักรของฉัน 

และฉันจะอธิบายแบบเรียบง่ายตรงประเด็นเลย ฉันสัญญา”

“งั้นก็ว่าไป” ทรับเบิลพูด เขาขึ้นชื่อว่าชอบความเรียบง่ายตรง

ประเด็น

ฮอลลีเ่ค้นหวัเราะออกมาคร้ังหนึง่เหมอืนเสยีงตะคอก เธอไม่อยาก

เชื่อเลยว่าคนอื่นยังท�าตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ท้ังท่ีมีชีวิตหนึ่งก�าลัง

เสี่ยงตายอยู่

เรากลายเป็นพวกไร้หัวใจเหมือนมนุษย์เข้าไปทุกที

ไม่ว่าโอปอลเคยท�าอะไรลงไป เธอก็ยังเป็นบุคคลผู้มีชีวิต เคยมี

ช่วงเวลาด�ามดืเม่ือฮอลลีฝั่นว่าได้ไล่ล่าพกิซีผู่น้ีแ้ล้วตัง้ศาลเตีย้เพือ่แก้แค้น

เหมือนที่พวกขี้โคลนชอบท�า แต่วันเวลาเช่นนั้นได้ผ่านไปแล้ว

โฟลี่จัดขนปรกหน้าผากซึ่งเขาตั้งใจแต่งทรงมาอย่างดี

“ทุกชีวิตประกอบด้วยพลังงาน” เขาเริ่มต้นด้วยเสียงโอ้อวดตาม

แบบฉบับเมื่อบอกกล่าวข้อมูลส�าคัญ และเป็นเสียงชนิดท่ีเขาชอบใช้ใน

ช่วงเวลาแบบนี้ “เมื่อสิ่งมีชีวิตตาย พลังงานก็จะค่อยๆ กระจายไปก่อน

กลบัคนืสูโ่ลก” เขาหยดุเพือ่เรยีกความสนใจ “แต่จะเกดิอะไรขึน้หากการ

ด�ารงอยู่ของชีวิตหนึ่งถูกลบล้างไปอย่างกะทันหันด้วยความผิดปกติทาง 

ควอนตัม”

ทรบัเบลิยกแขนขึน้ทัง้สองข้าง “เดีย๋ว! เรยีบง่ายและตรงประเดน็ไง 

จ�าได้ไหม”

โฟลี่เปลี่ยนค�าพูดใหม่ “โอเค ถ้าโอปอลจากอดีตตาย โอปอลใน

ปัจจุบันก็ด�ารงอยู่ต่อไปไม่ได้”

D THE LAST SPOT ANYONE WOU
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ทรับเบิลอึ้งไปหนึ่งวินาที แต่ก็เข้าใจ “ถ้าอย่างนั้นก็จะเหมือนใน

หนังใช่ไหม เธอจางหายไป แล้วเราก็จะพากันงงอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นก็ลืม

เรื่องเธอไปงั้นหรือ”

โฟลี่หัวเราะเบาๆ “นั่นคือทฤษฎีหนึ่ง”

“แล้วทฤษฎีอื่นว่ายังไง”

เซ็นทอร์หน้าซีดไปทันที แล้วยอมเปิดทางให้อาร์ทิมิสพูดต่อ นับ

เป็นเรื่องผิดวิสัยอย่างยิ่ง

“ท�าไมนายไม่อธิบายส่วนนี้ล่ะ” โฟลี่ว่า “ฉันเพิ่งคิดได้ว่าอาจเกิด

อะไรขึ้นบ้าง คงต้องเริ่มโทรศัพท์แล้วละ”

อาร์ทิมิสพยักหน้าเร็วๆ “อีก ทฤษฎีริเร่ิมโดยศาสตราจารย์บาห์จี

ของพวกคุณเมื่อกว่าห้าร้อยปีก่อน เขาเชื่อว่า ถ้ากระแสเวลาถูกปนเปื้อน

ด้วยการมาถึงของตัวตนจากอดีต แล้วต่อมาตัวตนนั้นตายไป ตัวตนใน

ปัจจุบันก็จะปลดปล่อยพลังงานทั้งหมดออกมาอย่างรุนแรงโดยอัตโนมัติ 

ไม่เพยีงเท่านัน้ ทกุอย่างทีเ่ป็นฝีมอืของโอปอลในอดตีกจ็ะเผาไหม้หายไป

ด้วย”

รุนแรง และ เผาไหม ้เป็นค�าที่ผู้การเคลป์เข้าใจดี

“ปลดปล่อยพลังงานทั้งหมดรึ รุนแรงแค่ไหนกัน”

อาร์ทิมิสยักไหล่ “ขึ้นอยู่กับวัตถุและสิ่งมีชีวิตนั้นๆ มวลจะถูก

เปลี่ยนเป็นพลังงานทันที แรงระเบิดครั้งใหญ่จะถูกปลดปล่อยออกมา 

อาจรุนแรงได้ถึงระดับนิวเคลียร์ฟิชชั่นด้วยซ�้า”

ฮอลลี่รู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วขึ้น “ฟิชชั่นเหรอ นิวเคลียร์ฟิชชั่นเหรอ”

“นั่นคือโดยพื้นฐาน” อาร์ทิมิสว่า “ส�าหรับกรณีของสิ่งมีชีวิต 

นะครับ ถ้าเป็นวัตถุอาจรุนแรงน้อยกว่านั้น”

“ทุกอย่างที่โอปอลสร้างหรือมีส่วนสร้างจะระเบิดใช่ไหม” 

LD LOOK AND POSSIBLY THE 
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“ไม่ใช่ครับ แค่สิ่งที่ได้รับอิทธิพลจากเธอในช่วงห้าปีท่ีผ่านมา

เท่านั้น นั่นคือช่องว่างระหว่างอายุของโอปอลจากสองยุคสมัย แต่ก็อาจ

มีแรงกระเพื่อมชั่วคราวตรงรอยต่อทั้งสองด้าน”

“นายหมายถึงอาวุธทั้งหมดจากบริษัทของเธอที่เรายังใช้งานอยู่ 

ใช่ไหม” ฮอลลี่ถาม

“แล้วก็ดาวเทียม” ทรับเบิลเสริม “ยานพาหนะเกือบครึ่งในเมือง”

“มันเป็นแค่ทฤษฎี” อาร์ทิมิสพูด “ยังมีอีกทฤษฎีที่แนะว่าอาจไม่มี

อะไรเกิดขึ้นเลย นอกเหนือจากบุคคลผู้หนึ่งตายไป ฟิสิกส์เหนือกว่า 

ควอนตัมฟิสิกส์ ทุกอย่างด�าเนินไปตามปกติ”

ฮอลลีพ่บว่าตวัเองหน้าแดงด้วยความโกรธอย่างฉบัพลนั “นายพดู

เหมือนโอปอลตายไปแล้วอย่างนั้นแหละ”

อาร์ทิมิสไม่แน่ใจว่าควรพูดอะไร “เราก�าลังเผชิญสถานการณ์ 

ร้ายแรงอยู่นะครับฮอลลี่ อีกไม่นานพวกเราหลายคนอาจตาย ผมต้องตัด

ความรู้สึกส่วนตัวออกไป”

โฟลีเ่งยหน้าขึน้จากแผงควบคมุคอมพวิเตอร์ “นายคดิว่าเปอร์เซน็ต์

อยู่ที่เท่าไหร่ล่ะ เด็กขี้โคลน”

“เปอร์เซ็นต์อะไรครับ”

“ในทางทฤษฎีน่ะ”

“อ๋อ! เข้าใจแล้ว มีโอกาสเกิดระเบิดมากน้อยแค่ไหนน่ะหรือ”

“ใช่”

อาร์ทิมิสคิดเรื่องนี้ “เมื่อพิจารณาทุกอย่างแล้ว ผมคิดว่าอยู่ที่

ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ ถ้าผมเป็นเจ้ามือและมีใครมาขอพนัน ผมจะ

ยอมพนันด้วยเหรียญทองเหรียญสุดท้ายที่มีเลย”

ทรับเบิลเดินกลับไปกลับมาในห้องท�างานเล็กๆ นี้ “เราต้องปล่อย

MOST BOOBY TRAPPED PLACE ON
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โอปอล ปล่อยเธอทันที”

ตอนนี้ฮอลลี่ชักไม่แน่ใจ “คิดให้ดีก่อนเถอะทรับส์”

ผูบั้งคบัการหนัมาหาเธอ “เธอไม่ได้ยนิทีม่นษุย์นัน่พดูหรอืไง ฟิชชัน่

เชียวนะ! เราปล่อยให้มันเกิดขึ้นใต้ดินไม่ได้”

“ฉันเห็นด้วยค่ะ แต่มันอาจเป็นกลลวงก็ได้”

“หากมันเป็นเรื่องจริงจะร้ายแรงเกินไป เราปล่อยโอปอลไปแล้ว

ค่อยตามล่า ต่อสายไปแอตแลนติสที ฉันต้องคุยกับพัศดีที่เดอะดีปส์ ยัง

ใช่วินญายาอยู่ไหม” 

อาร์ทิมิสพูดเบาๆ แต่ด้วยน�้าเสียงทรงอ�านาจ ซึ่งท�าให้เขามีความ

เป็นผู้น�าโดยธรรมชาติมาตั้งแต่อายุสิบปี

“สายเกินไปแล้วที่จะปล่อยโอปอล ทั้งหมดที่เราท�าได้คือช่วยชีวิต

เธอ นั่นคือสิ่งที่เธอวางแผนมาตลอด” 

“ช่วยชีวิตเธอรึ” ทรับเบิลท้วง “แต่เรายังมีเวลา...” ผู้การเคลป์

ตรวจสอบนาฬิกาที่นับถอยหลังอยู่ “อีกสิบนาทีนะ”

อาร์ทิมิสตบไหล่ฮอลลี่เบาๆ แล้วเดินผละไปจากเธอ “หากระบบ

การท�างานของแฟร่ีเหมอืนของมนษุย์ คณุคงพาโอปอลขึน้กระสวยไม่ทนั

แน่  สิ่งที่คุณอาจท�าได้คือพาเธอลงไปยังแกนปฏิกรณ์”

เคลป์ยังไม่ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงว่าควรหุบปากแล้ว

ปล่อยให้อาร์ทิมิสอธิบาย เขาจึงเอาแต่ถามนั่นนี่ ซึ่งท�าให้กระบวนการ

ล่าช้าไปอีก สิ้นเปลืองวินาทีอันมีค่าไปเปล่าๆ

“แกนปฏิกรณ์รึ แกนปฏิกรณ์ไหนกัน”

อาร์ทิมิสยกนิ้วขึ้น “อีกค�าถามเดียวนะครับผู้การ แล้วผมคงต้อง

ให้บัตเลอร์จับตัวคุณไว้”

เคลป์เกือบไล่อาร์ทิมิสออกไป หรือสั่งจับเขาด้วยข้อหาอะไร 

 ARTH. BUTLER WILL KNOW HO
E
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สักอย่าง แต่สถานการณ์ตอนนี้วิกฤต หากมีโอกาสที่มนุษย์ผู้นี้อาจช่วย

ได้...

เขาก�ามือแน่นจนกระดูกนิ้วลั่น “โอเค พูดไป”

“เดอะดีปส์ใช้พลังงานจากปฏิกิริยาฟิชชั่นตามธรรมชาติท่ีชั้นแร่

ยเูรเนียมบนชัน้หินแกรนติ คล้ายกบัทีพ่บในโอโกล ประเทศกาบอง” อาร์-

ทิมิสพูดจากความทรงจ�าล้วนๆ “บริษัทพลังงานแฟรี่เก็บเกี่ยวพลังงานใน

ห้องเล็กๆ ที่ฝังอยู่ในยูเรเนียม ห้องเหล่านี้สร้างด้วยวิทยาศาสตร์และ

เวทมนตร์ให้ทนทานต่อแรงระเบิดของนิวเคลียร์ในระดับหนึ่ง มีการสอน

เรื่องนี้ในโรงเรียนที่นี่ แฟรี่ทั้งหมดในห้องนี้รู้อยู่แล้ว ถูกต้องไหมครับ”

ทัง้หมดพยกัหน้า ในทางเทคนคิถอืว่าถกูต้อง เพราะตอนนีพ้วกเขา

รู้แล้ว

“ถ้าเราพาโอปอลไปไว้ในห้องนั้นก่อนถึงเส้นตาย อย่างน้อยแรง

ระเบดิกจ็ะถกูกกัไว้ และในทางทฤษฎหีากเราป๊ัมโฟมต้านรงัสเีข้าไปมาก

พอ โอปอลก็อาจรักษาร่างกายเอาไว้ได้ แต่นั่นเป็นเรื่องที่ผมคงไม่พนัน

ด้วยทองเหรียญสุดท้ายแน่ๆ ดูเหมือนโอปอลยินดียอมเสี่ยงกับเรื่องนี้”

ทรับเบิลนึกอยากเอานิ้วจิ้มอกอาร์ทิมิสแต่ห้ามใจไว้ได้อย่างฉลาด 

“นายก�าลังบอกว่า ทั้งหมดนี้เป็นแผนแหกคุกที่ซับซ้อนงั้นสิ”

“แน่นอนครับ” อาร์ทิมิสบอก “แถมไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากด้วย  

โอปอลบีบให้คุณปล่อยเธอจากห้องขัง ไม่อย่างนั้นแอตแลนติสจะถูก

ท�าลายพร้อมทุกชีวิตในนั้น ซึ่งเป็นเร่ืองที่ไม่มีใครยอมรับได้ ยกเว้นตัว 

โอปอลเอง”

โฟลี่เปิดแผนผังคุกขึ้นมาแล้ว “แกนปฏิกรณ์อยู่ใต้ห้องขังโอปอล

ไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตร ฉันก�าลังติดต่อพัศดี”

ฮอลลีรู่ว่้าอาร์ทมิสิเป็นอจัฉริยะและไม่มีใครเหมาะจะคาดเดาการ 

W TO DISENGAGE THE SECURITY ME
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กระท�าของผู้ลักพาตัวได้แม่นย�ายิ่งกว่าเขา แต่พวกเธอยังมีทางเลือกอยู่

เธอมองร่างบนจอแล้วก็รู้สึกหนาวยะเยือกกับท่าทีผ่อนคลายของ

พวกโนม เหมือนไม่รู้สึกรู้สมกับเรื่องที่ก�าลังจะท�า พวกนั้นยืนหลังค่อม

เหมือนวัยรุ่น แทบไม่เหลือบแลผู้ที่จับตัวมาด้วยซ�้า หยิ่งผยองในความ

สามารถของตัวเองและไม่มีความรู้สึกผิดแม้แต่น้อยบนหน้ากากการ์ตูน

ซึง่อ่านสหีน้าของผูส้วมแล้วแสดงอารมณ์ตามนัน้ หน้ากากอจัฉรยิะนีน้ยิม

กันในหมู่พวกชอบร้องคาราโอเกะ มันช่วยให้พวกนั้นมีหน้าตาเหมือน

ศิลปินไอดอลที่ชื่นชอบ แถมยังดัดเสียงให้เหมือนได้ด้วย

บางทีพวกนี้อาจไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างที่เสี่ยงภัยอยู่ในตอนนี้ ฮอลลี่คิด

ขึ้นมาในตอนนั้น บางทีพวกนี้อาจไม่รู้อะไรเลย เหมือนที่ฉันเคยเป็นเมื่อ

สิบวินาทีก่อน

“พวกนั้นได้ยินเราไหม” เธอถามโฟลี่

“ได้ยินถ้าเราต้องการ แต่เรายังไม่ได้ตอบโต้อะไรเลย แค่กดปุ่มก็

ใช้ได้”

นี่เป็นแค่ค�าพูดติดปาก ไม่มีปุ่มจริงอยู่แล้ว มีแค่เซ็นเซอร์บนหน้า

จอสัมผัสเท่านั้น

“เดี๋ยว! ผู้กอง” ทรับเบิลสั่ง

“ฉันเป็นนักเจรจาผู้ผ่านการฝึกนะคะ” ฮอลลี่พูด หวังว่าน�้าเสียง 

ให้เกียรติจะช่วยให้เธอได้สิ่งที่ต้องการ “แล้วฉันก็เคย...” เธอเหลือบมอง 

อาร์ทิมิสอย่างรู้สึกผิด นึกเสียใจที่ต้องใช้ไม้นี้ “ฉันเคยเป็นตัวประกันมา

ก่อน ดังนั้นจึงรู้ดีว่ากระบวนการนี้เป็นอย่างไร ให้ฉันพูดกับพวกเขาเถอะ

ค่ะ”

อาร์ทมิิสพยกัหน้าให้ก�าลงัใจ ฮอลลีจ่งึรู้ว่าเขาเข้าใจวธิกีารของเธอ

“ผู้กองชอร์ตพูดถูกครับ ผู้การ” เขาว่า “ฮอลลี่เป็นนักสื่อสารโดย

ASURES. TO MY DARLING MOTHE
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ธรรมชาติ เธอยังสื่อสารกับผมได้เลย”

“กไ็ด้” ทรบัเบลิตวาด “โฟลี ่นายพยายามตดิต่อแอตแลนตสิต่อไป 

แล้วก็ติดต่อสภาด้วย เราต้องเริ่มอพยพประชากรทั้งสองเมืองเดี๋ยวนี้”

แม้มองไม่เห็นใบหน้าจริงๆ ของพวกเขา แต่สีหน้าการ์ตูนบน

หน้ากากก็บ่งบอกความเบื่อหน่าย มันชัดเจนอยู่ในท่าเอียงศีรษะและงอ

เข่า บางทีเรื่องทั้งหมดนี้อาจไม่ตื่นเต้นเหมือนที่หวังไว้ อย่างไรเสียพวก

เขาก็ไม่เห็นผู้ฟังและไม่มีใครตอบโต้ค�าขู่ของพวกเขาเลย สิ่งท่ีเร่ิมต้น

เป็นการกระท�าท้าทาย ตอนนี้เริ่มดูเหมือนโนมตัวใหญ่สองตนก�าลังรุม

แกล้งพิกซี่มากกว่า

พิปแกว่งปืนไปทางคิป ความหมายชัดเจน ท�าไมเราไม่ยิงเธอ 

ตอนนี้เลยล่ะ

ฮอลลี่เปิดไมโครโฟนด้วยการโบกมือ 

“สวัสดีพวกนาย ฉันคือผู้กองฮอลลี่ ชอร์ตแห่งเลปนะ ได้ยินฉัน

ไหม”

พวกโนมมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันที พิปถึงขั้นพยายามผิวปากด้วย ซึ่ง

เมื่อผ่านกล่องแปลงเสียงก็ฟังเหมือนตด

“เฮ้! ผู้กองชอร์ต เราได้ยินเธอนะ เห็นภาพด้วย หน้าตาไม่เลวนี่ 

ผู้กอง”

ฮอลลี่ข่มใจไม่ตอบโต้แรงๆ ห้ามบีบคั้นให้ผู้ลักพาตัวแสดงออกว่า

เอาจริงเด็ดขาด

“ขอบคุณนะพิป ฉันเรียกนายว่าพิปได้ไหม”

“ถ้าเป็นเธอนะ ฮอลลี่ ชอร์ต จะเรียกฉันว่าอะไรก็ได้ ทุกเวลา ที่

R I LEAVE MY STOCKS PORTFOL
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ต้องการเลย” พิปพูดเสียงแหลม แล้วก�ามือที่ว่างยื่นไปชนก�าปั้นกับเพื่อน

ฮอลลี่ทึ่ง คู่นี้ก�าลังจะท�าลายโลกแฟร่ี แต่กลับท�าตัวตลกโง่ๆ  

เหมือนก๊อบลินสองตนในงานเลี้ยงยิงลูกไฟ

“โอเค พปิ” เธอพดูต่อด้วยเสยีงราบเรยีบ “วนันีจ้ะให้เราช่วยอะไร

ดีล่ะ”

พิปส่ายหน้าอย่างเศร้าๆ ให้คิป “ท�าไมพวกสวยๆ ต้องโง่เสมอเลย

นะ” เขาหันมาหากล้อง “เธอก็รู้ว่าจะท�าอะไรได้บ้าง เราบอกเธอไปแล้ว

ไง ปล่อยตวัโอปอล โคบอย ไม่อย่างนัน้แม่สาวน้อยโคบอยผูน้ีจ้ะต้องหลบั

ไปชั่วนิรันดร ฉันหมายถึงโดนยิงที่หัวน่ะนะ”

“นายต้องแสดงความจริงใจด้วยการให้เวลาเรามากกว่านี้สิ เถอะ

นะพิป อีกหนึ่งชั่วโมงได้ไหม เพื่อฉันได้ไหม” 

พิปใช้ปากกระบอกปืนเกาหัว แกล้งท�าท่าคิด “เธอก็น่ารักดีนะ 

ฮอลลี่ แต่ไม่ได้น่ารักขนาดนั้น ถ้าฉันให้เวลาเธออีกหนึ่งชั่วโมง เธอก็คง

ตามรอยมาจนเจอฉัน แล้วทิ้งระเบิดหยุดเวลาใส่หัวฉันน่ะสิ ไม่เอาด้วย

หรอกผู้กอง เธอมีเวลาสิบนาที ถ้าฉันเป็นเธอจะรีบเปิดห้องขังหรือไม่

ก็ตามสัปเหร่อมาโดยด่วน” 

“เรือ่งแบบนีต้้องใช้เวลานะพปิ” ฮอลลีย่นืยนั เรยีกชือ่ซ�า้ๆ พยายาม

สร้างความผูกพัน “แค่จ่ายค่าปรับจราจรยังต้องใช้เวลาสามวันเลย” 

พปิยกัไหล่ “ไม่ใช่ปัญหาของฉนันี ่น้องสาว แล้วต่อให้เธอเรยีกฉนั

ว่าพิปทั้งวัน ก็ไม่ท�าให้เราเป็นเพื่อนรักเพื่อนตายกันได้หรอกนะ มันไม่ใช่

ชื่อจริงของฉันซะหน่อย”

อาร์ทิมิสปิดไมโครโฟน “หมอนี่ฉลาดนะฮอลลี่ อย่าเล่นกับเขา 

บอกความจริงไปเลย”

ฮอลลีพ่ยกัหน้าแล้วเปิดไมโครโฟน “โอเค ไม่ว่านายชือ่อะไรกต็าม 

IO INCLUDING MY SHARES IN T
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ขอฉันบอกตรงๆ เลยนะ มีโอกาสสูงที่หากนายยิงโอปอลนั่นแล้วจะเกิด

ระเบิดครั้งใหญ่มากในโลกใต้ดิน แฟรี่ผู้บริสุทธิ์จ�านวนมากจะตายนะ”

พิปโบกมืออย่างไม่ใส่ใจ “อ๋อ! ใช่ กฎควอนตัม เรารู้เร่ืองนั้น 

ใช่ไหมคิป”

“กฎควอนตัม” คิปพูด “เรารู้เรื่องนั้นแน่อยู่แล้ว”

“แล้วพวกนายไม่สนใจเลยหรือไงว่าแฟรี่ดีๆ หรือโนมที่อาจเป็น

ญาติของนายจะตายน่ะ”

พิปเลิกคิ้วจนโผล่ขึ้นมาเหนือขอบหน้ากาก “นายชอบใครใน

ครอบครัวนายบ้างหรือเปล่า คิป”

“ฉันไม่มีครอบครัวหรอก เป็นก�าพร้าน่ะ”

“จริงเหรอ ฉันด้วย”

ระหว่างทีพ่วกเขาตอบโต้กนั โอปอลกต็วัสัน่อยูบ่นพืน้ดนิ พยายาม

จะพดูทัง้ทีม่เีทปปิดปากไว้ โฟลีอ่าจใช้เครือ่งวเิคราะห์เสยีงพมึพ�าไม่ชดัเจน

นั้นในภายหลัง หากยังมีภายหลัง แต่ไม่ต้องใช้อัจฉริยะก็พอเดาได้ว่าเธอ

ก�าลังวิงวอนขอชีวิต

“ต้องมีสักอย่างที่นายอยากได้สิ” ฮอลลี่ว่า

“มีอยู่อย่าง” พิปตอบ “ฉันขอรหัสติดต่อของเธอได้ไหม ฉันคง

อยากชวนเธอไปดืม่ลาเต้เทยีมกนัเมือ่เรือ่งนีจ้บลงแล้ว แต่คงอกีสกัพกันะ 

เพราะเฮเว่นซิตี้คงเหลือแต่ซากแน่”

โฟลี่ส่งข้อความมาบนหน้าจอ ก�าลังเคลื่อนย้ายโอปอล

ฮอลลี่กะพริบตารับทราบ จากนั้นก็เจรจาต่อ “สถานการณ์เป็น

แบบนี้นะพิป เรามีเวลาเหลือเก้านาที มันเป็นไปไม่ได้ พวกเขาต้องสวม

ชดุป้องกนั อาจต้องปรับแรงดนัอกี แล้วยงัต้องลอดท่อไปทะเลเปิดอกี แค่

เก้านาทีไม่พอหรอก”

HICAL FUNDS AND REGISTERED 
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ค�าตอบเล่นลิ้นของพิปเริ่มกวนโมโหมากขึ้นเร่ือยๆ “ถ้าอย่างนั้น

ฉันคิดว่าก็คงมีแฟรี่ได้ว่ายน�้ากันเยอะแน่ ฟิชชั่นคงท�าให้เกิดรูใหญ่ที่

เกราะ”

ฮอลลี่สติแตก “นายไม่สนใจใครเลยหรือไง ไม่รู้สึกผิดท่ีจะฆ่า 

ล้างเผ่าพันธุ์เลยหรือ”

พิปกับคิปหัวเราะออกมาจริงๆ

“การท�าอะไรไม่ได้เนีย่เป็นความรูส้กึทีย่�า่แย่ใช่ไหมล่ะ” พปิว่า “แต่

ยังมีความรู้สึกที่แย่กว่านั้นนะ เช่น การจมน�้าตาย เป็นต้น”

“แล้วก็การโดนอาคารถล่มทับตายด้วย” คิปเสริม

ฮอลลี่ทุบก�าปั้นเล็กๆ ของเธอบนแผงควบคุม

พวกนี้กวนโมโหชะมัด!

พิปก้าวเข้ามาใกล้กล้องจนหน้ากากเต็มจอ “ถ้าในอีกไม่กี่นาที 

ข้างหน้า โอปอล โคบอยไม่โทร.มาบอกฉันว่าเธออยู่ในกระสวยท่ีก�าลัง

เดินทางขึ้นมาบนพื้นผิวโลกแล้วละก็ ฉันจะยิงพิกซี่นี่แน่ๆ มั่นใจได้เลย”

โฟลี่ซบหน้ากับฝ่ามือ “ฉันเคยรักแมวพิปกับคิปนะเนี่ย” เขาว่า

CHARITIES WHICH I KNOW S
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บทที่ 2

สังหำรอดีต

เดอะดีปส์ แอตแลนติส

ตอนที่ยามมารับตัวโอปอล โคบอยจากห้องขัง เธอ 

ก�าลังพยายามอย่างไร้ผลที่จะยกตัวให้ลอยขึ้น มันเป็น

สิง่ทีเ่ธอเคยท�าได้ก่อนชวีติอาชญากรทีเ่ลอืกเองจะปล้น

เวทมนตร์จากจดุประสานประสาท มนัคอืจดุเชือ่มเลก็ๆ 

ระหว่างเซลล์ประสาท ตรงทีผู่เ้ชีย่วชาญส่วนใหญ่เชือ่ว่าเป็นจดุก�าเนดิของ

เวทมนตร์ พลังของเธอน่าจะกลับคืนมาได้หากไม่ใช่เพราะต่อมใต้สมอง

มนษุย์ทีเ่ธอให้แพทย์ปลกูถ่ายไว้บริเวณไฮโปทาลามสัเป็นการชัว่คราว การ

ยกตัวให้ลอยขึ้นเป็นศาสตร์อันซับซ้อน โดยเฉพาะส�าหรับพิกซี่ซึ่งมีพลัง

น้อยอยูแ่ล้ว แถมส่วนใหญ่ท�าได้เฉพาะเมือ่อยู่ในภวงัค์แบบนกับวชร่าเรงิ

แห่งนิกายระเบียงที่สามเท่านั้น แต่โอปอลท�าได้ตั้งแต่ยังนุ่งผ้าอ้อม นับ

เป็นสัญญาณแรกที่ท�าให้พ่อแม่รู้ว่าลูกสาวผู้นี้ออกจะพิเศษอยู่บ้าง

คิดดูสิ เธอนึกในใจ ว่าฉันเคยอยากเป็นมนุษย์ นั่นคือความ 

ผิดพลาดที่ฉันจะหาทางโยนความผิดให้ใครสักคน เจ้าเซ็นทอร์โฟลี่ก็แล้ว

กัน หมอนั่นผลักดันให้ฉันท�าแบบนั้น หวังว่าแกคงตายในการระเบิดนะ
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 MORAL DETERMINATION AND I A

โอปอลยิ้มเยาะอย่างพึงพอใจ เคยมีช่วงเวลาหนึ่งที่เธอฆ่าเวลาใน

คุกด้วยการคิดแผนกับดักความตายอันซับซ้อนส�าหรับเจ้าเซ็นทอร์ผู้เป็น

ศัตรูคู่แค้น แต่ตอนนี้เธอพอใจให้โฟลี่ตายไปพร้อมกับพวกที่เหลือในการ

ระเบิดที่ใกล้จะเกดิขึน้ แม้เธอคดิแผนสร้างความประหลาดใจเลก็ๆ น้อยๆ 

ให้ภรรยาของเขาไว้แล้วก็ตาม แต่มันเป็นแค่โครงการย่อยที่เธอไม่ได้ 

เสียเวลาไปกับมันมากนัก

นี่เป็นบทพิสูจน์ว่าฉันมาไกลขนาดไหนแล้ว โอปอลคิด ฉันโตขึ้น 

ตอนนี้ฉันตาสว่างและเห็นจุดหมายแท้จริงของตัวเองแล้ว

เคยมีช่วงเวลาหนึ่งที่โอปอลเป็นแค่แฟร่ีนักธุรกิจหน้าเลือดผู้มีปม

เรื่องพ่อ แต่ในช่วงหลายปีที่เธอท�าการทดลองผิดกฎหมาย โอปอลได้

ปล่อยให้มนตร์ด�าเข้ามาสุมในจิตวิญญาณและยอมให้มันบิดเบือนความ

ปรารถนาในใจจนกระทั่งความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในเมืองไม่เพียงพออีกต่อไป 

เธอต้องการให้โลกก้มหัวให้ และพร้อมจะเสี่ยงทุกอย่าง สังเวยทุกชีวิต 

เพื่อให้ความปรารถนานั้นเป็นจริง

คราวน้ีจะแตกต่าง เพราะฉันจะมีนักรบผู้เก่งกาจมารับใช้ ทหาร

โบราณผู้ยินดีตายแทนฉัน

โอปอลตัง้สมาธใิห้ใจปลอดโปร่ง แล้วส่งกระแสจติไปค้นหาตวัเอง

จากอดีต สิ่งที่ได้กลับมามีแค่คลื่นซ่าของความหวาดกลัว

รู้แล้วสินะ โอปอลคิด น่าสงสารจัง

ช่วงเวลาแห่งความสงสารตวัเองจากอดตีไม่ได้คงอยูน่านนกั เพราะ

โอปอลผู้ถูกขังเรียนรู้ที่จะไม่ยึดติดกับอดีต

ฉันก็แค่ฆ่าความทรงจ�าของตัวเอง เธอคิด แค่นั้น

นับเป็นมุมมองที่เข้าข้างตัวเองมากจริงๆ
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LSO BEQUEATH TO HER THE DEPA

ประตูห้องขังของเธอเปลี่ยนสภาพจากของแข็งเป็นแก๊ส แล้ว 

โอปอลก็ไม่ประหลาดใจที่เห็นพัศดีทาร์ปอน วินญายา แฟร่ีหัวอ่อน 

ผู้ท�างานแบบนั่งโต๊ะโดยไม่เคยค้างคืนใต้แสงจันทร์สักครั้ง ยืนอึกอักอยู ่

ที่ประตู ขนาบข้างด้วยยามจัมโบ้พิกซี่สองตน

“พัศดี” เธอพูดพลางหยุดความพยายามที่จะยกตัวเองให้ลอยขึ้น 

“ค�าสั่งนิรโทษกรรมมาแล้วใช่ไหม”

ทาร์ปอนไม่มีเวลาคุยเล่น “เราจะย้ายเธอ โคบอย ห้ามเถียง ไป

กับเราก็พอ”

เขาส่งสัญญาณให้ยาม “สวมชุดให้เธอสิ เด็กๆ”

จัมโบ้พิกซี่ก้าวยาวๆ เข้ามาในห้องอย่างรวดเร็ว จับแขนโอปอล

แนบล�าตัวโดยไม่พูดอะไรสักค�า จัมโบ้พิกซี่เป็นสายพันธุ์ที่พบเฉพาะใน

แอตแลนติส ส่วนผสมของสภาพแวดล้อมทีม่แีรงดนัและกระแสน�า้ทีก่รอง

ผ่านชัน้สาหร่ายท�าให้พวกนีเ้กดิบ่อยขึน้เร่ือยๆ ในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่านมา ความ

แขง็แรงทีจ่มัโบ้พกิซี่ได้มามกัแลกด้วยมนัสมอง ดงันัน้พวกนีจ้งึเหมาะเป็น

ผู้คุมในเรือนจ�า เพราะไม่มีความนับถือให้ใครที่ตัวเล็กกว่า และไม่ได้เป็น

ผู้เซ็นเช็คจ่ายเงินเดือน

ก่อนโอปอลจะได้อ้าปากค้าน พกิซีเ่หล่านัน้กจ็บัเธอสวมชดุทีบ่วุสัดุ

ป้องกันรังสี แล้วติดสายยางยืดสามเส้นรอบล�าตัวเธอ

พัศดีถอนใจราวกับกลัวโอปอลจะหาทางท�าร้ายผู้คุมได้ เขาแอบ

กลัวเช่นนั้นจริงๆ

“ดีๆ ” เขาพดูพลางใช้ผ้าเชด็หน้าป่านซบัหน้าผาก “พาเธอลงไปชัน้

ใต้ดิน อย่าแตะต้องท่อใดๆ และพยายามกลั้นหายใจไว้ถ้าท�าได้”

พิกซี่สองตนนั้นหิ้วนักโทษไว้ตรงกลางเหมือนม้วนพรม จากนั้นก็

เร่งฝีเท้าออกจากห้องขังของโอปอล ข้ามสะพานแคบที่เชื่อมห้องขังของ
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RTMENT STORE ON NEW YORKS FI

เธอกับอาคารหลัก แล้วเข้าไปในลิฟต์ขนของ

โอปอลยิ้มอยู่หลังแผ่นตะกั่วสานหนาหนักที่ส่วนหัวของชุด

วันนี้เป็นวันที่โอปอล โคบอยทั้งสองโดนหนุ่มตัวใหญ่หิ้วไปหิ้วมา

สินะ

เธอส่งกระแสจิตไปหาตัวเองจากอดีตซึ่งอยู่บนพื้นผิวโลก

ฉันเข้าใจเธอนะ น้องสาว

ตูล้ฟิต์เคลือ่นลงไปในหนิทรายอ่อนนุม่เป็นระยะทางหนึง่ร้อยเมตร

จนถึงห้องเล็กที่สร้างจากวัสดุหนาพิเศษที่ได้จากเปลือกนอกของดาว

นิวตรอนล้วนๆ

โอปอลเดาว่าพวกเธอคงมาถึงห้องนั้นแล้ว และหัวเราะเบาๆ เมื่อ

นึกถึงโนมโง่ตนหนึ่งที่โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เธอเคยเรียน โนมตนนี้ถาม

ว่าดาวนิวตรอนสร้างจากอะไร

“นิวตรอนไงเล่า ไอ้หนู” ศาสตราจารย์เลกูมินัส สติขาดผึง 

“นิวตรอน! ชื่อก็บอกอยู่แล้วไหมเล่า”

ห้องนี้เป็นเจ้าของสถิติห้องที่ก่อสร้างด้วยราคาแพงที่สุดในโลก

ต่อตารางเซนติเมตร แม้ภายนอกดูเหมือนห้องเตาเผาคอนกรีตอยู่บ้าง

กต็าม ปลายด้านหนึง่คอืประตลูฟิต์ ปลายอกีด้านเป็นสิง่ทีด่เูหมอืนท่อยงิ

จรวดมิสไซล์สี่ท่อ ตรงกลางคือคนแคระผู้เนื้อตัวมอมแมมมากเป็นพิเศษ

“พวกแกล้อฉนัเล่นใช่ไหมเนีย่” เขาพดู พงุยืน่ออกมาอย่างเอาเรือ่ง

จัมโบ้พิกซี่ทิ้งโอปอลลงบนพื้นสีเทา

“นี่เป็นค�าสั่งนะเพื่อน” ตนหนึ่งว่า “เอาเธอใส่ท่อ”

คนแคระส่ายหน้าอย่างดื้อดึง “ฉันไม่เอาใครใส่ท่อทั้งนั้น มันถูก

สร้างมาส�าหรับอุปกรณ์เก็บพลังงาน”
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FTH AVENUE WHICH I HAD PLA

“ฉันเชื่อว่า...” พิกซี่ตนที่สองพูดอย่างภาคภูมิใจในตัวเองมากที่

จดจ�าข้อมูลนี้ได้ “ว่าหนึ่งในแหล่งปฏิกรณ์หมดพลังไปแล้ว ดังนั้นท่อนั่น

ก็ต้องว่างอยู่เห็นๆ”

“เกือบดีแล้วไอ้จัมโบ้ ยกเว้นค�าว่า เห็นๆ ตอนท้าย แกจะเห็นมัน

ได้ยังไงไม่ทราบ” คนแคระผู้มีชื่อว่าโคลิน อ๊อซโคปี้พูด “แต่ถึงเป็นอย่าง

นั้นก็เถอะ ฉันต้องการรู้ก่อนว่า การไม่ เอาใครใส่ท่อจะส่งผลเลวร้าย 

กว่าการเอาใส่ยังไง” 

ต้องใช้เวลาอยูห่ลายนาทกีว่าจมัโบ้พกิซีจ่ะเข้าใจประโยคความซ้อน

แบบน้ี โชคดทีีพ่วกมนัไม่ต้องอบัอายจากการพยายามอธบิายเมือ่โทรศพัท์

ของโคลินดังขึ้นตอนนั้นเอง

“เดี๋ยวนะ” เขาพูดพลางตรวจสอบชื่อผู้โทร.มา “พัศดีน่ะ”

โคลินรับสายอย่างคล่องแคล่ว “หวัดดี นายช่างอ๊อซโคปี้พูด”

อ๊อซโคปี้ฟังอยู่นาน ส่งเสียง อือฮ ึไปสามครั้ง และ ดิอาร์วิต! อีก

สองครั้ง ก่อนเก็บโทรศัพท์เข้ากระเป๋า

“ว้าว!” เขาว่าพลางใช้ปลายเท้าเขี่ยร่างในชุดป้องกันรังสี “ฉันคง

ต้องเอาหล่อนใส่ท่อแล้วละ”

กรมต�ำรวจ เฮเว่นซิตี้ โลกใต้ดิน

พิปโบกโทรศัพท์ใส่กล้อง

“เธอได้ยินอะไรบ้างไหม เพราะฉันไม่ได้ยินเลย ไม่มีใครโทร.มา

เบอร์น้ีเลย ทัง้ทีมี่สญัญาณตัง้ห้าขดี ครอบคลมุทัว่โลกร้อยเปอร์เซน็ต์ด้วย

นะ ให้ตายสิ! ฉันเคยรับสายบนยานอวกาศด้วยซ�้า”

ฮอลลี่เปิดไมโครโฟนด้วยเซ็นเซอร์ “เราก�าลังเร่งอย่างเร็วท่ีสุด  

โอปอล โคบอยอยู่ที่ท่ากระสวยแล้ว เราต้องการเวลาอีกสิบนาที”
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NNED TO GIVE TO HER ON HER BIR

พิปแกล้งท�าเสียงเล็กเสียงน้อยร้องเป็นเพลง

“อย่าโกหกเพื่อเอาตัวรอดไปวันๆ

อย่าปั้นเรื่องถ้าไม่อยากโดนว่า”

โฟลี่พบว่าตัวเองฮัมเพลงคลอไปด้วย มันคือเพลงหลักจากการ์ตูน

เรื่องพิปกับคิป ฮอลลี่ถลึงตาใส่เขา

“โทษที” เขาพึมพ�า

อาร์ทิมิสหงุดหงิดกับการต่อรองที่ไม่ได้อะไรขึ้นมา “เร่ืองนี้ไม่มี

ประโยชน์และน่าอายด้วยซ�้า พวกนั้นไม่มีความคิดจะปล่อยโอปอลเลย 

เราควรอพยพกันได้แล้ว อย่างน้อยก็ไปยังท่ากระสวย มันถูกสร้างมาให้

ทนต่อการปะทุของหินหนืด”

โฟลี่ไม่เหน็ด้วย “เราปลอดภยัทีน่ี ่อนัตรายแท้จรงิอยู่ในแอตแลน-

ตสิทีโ่อปอลถกูขงัอยู ่นายบอกเอง และฉนักเ็หน็ด้วยว่าการระเบดิรนุแรง

ในทางทฤษฎีจะเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตเท่านั้น” 

“การระเบิดในทางทฤษฎีจะกลายเป็นจริงเมื่อทฤษฎีได้รับการ

พิสูจน์แล้ว” อาร์ทิมิสโต้ “และในเมื่อมี...” เขาหยุดพูดกลางคัน ช่าง 

ไม่สมเป็นเขาเลย เพราะอาร์ทิมิสเกลียดทั้งการใช้ไวยากรณ์ผิดและ 

การท�าตัวเสยีมารยาท สผีวิของเขาซดีกว่าเดมิจนเหมอืนกระเบือ้งเคลอืบ 

ถึงขั้นเขกหน้าผากตัวเองด้วยซ�้า

“โง่! โง่! โฟลี่ เรามันปัญญาอ่อนกันทั้งคู่ ผมไม่คาดหวังให้พวก

เลปคิดอะไรได้อยู่แล้ว แต่คุณ...”

ฮอลลีจ่�าน�า้เสยีงแบบนี้ได้ เธอเคยได้ยนิมาแล้วในการผจญภยัครัง้

ก่อนๆ  ส่วนใหญ่จะเป็นก่อนเกิดเหตุหายนะ
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THDAY. I WISH MY BROTHER 

“อะไร” เธอถาม นึกกลัวค�าตอบซึ่งต้องเลวร้ายแน่

“ใช่” โฟลีก่อ็ยากรู้ เขามเีวลาน้อยใจได้เสมอ “มาว่าฉนัปัญญาอ่อน

ท�าไมไม่ทราบ”

อาร์ทิมิสชี้นิ้วเฉียงลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตรงต�าแหน่งที่

พวกเขาเพิ่งมาจากคลินิก เจ. อาร์กอน

“ห้องออกซิเจนนั่นท�าให้ประสาทของผมท�างานสับสน” เขาพูด 

“ร่างโคลนนิ่งนั่น โนปอล เธอเป็นสิ่งมีชีวิต ถ้าเธอระเบิดก็อาจเป็นระดับ

นิวเคลียร์”

โฟลี่เปิดแฟ้มข้อมูลร่างโคลนผ่านเว็บไซต์ของอาร์กอน เขาค้น

ข้อมูลคนไข้ด้วยความเร็วระดับมองตามไม่ทัน

“ไม่ ฉันคิดว่าเราไม่น่าจะเป็นอะไร โอปอลใช้ดีเอ็นเอของตัวเอง

ในการโคลนนิ่งก่อนถึงจุดเปลี่ยน”

ถงึอย่างน้ันอาร์ทมิสิกย็งัโกรธตวัเองทีล่มืเร่ืองการโคลนนิง่ไปชัว่ครู่

“เราเผชิญวิกฤตครั้งนี้อยู ่หลายนาที กว่าผมจะนึกถึงความ

เกีย่วข้องของร่างโคลนได้” เขาว่า “หากโนปอลถกูสร้างหลงัจากนัน้ ความ

หัวช้าของผมอาจท�าให้มีผู้เสียชีวิต”

“ยังมีอีกหลายชีวิตที่เสี่ยงตายอยู่นะ” โฟลี่พูด “เราต้องช่วยให้ได้

มากที่สุด”

เจ้าเซ็นทอร์เปิดฝาครอบท�าจากกระจกทนความร้อนบนผนัง แล้ว

กดปุม่สแีดงใต้ฝานัน้ สญัญาณอพยพดงัระงมไปทัว่เมอืงทนัท ีเสยีงวงัเวง

นี้ดังชัดเหมือนเสียงแม่ๆ ผู้ได้รับข่าวร้ายที่กลัวมาตลอด

โฟลี่แทะเล็บ “ไม่มีเวลารอการอนุมัติจากสภาแล้ว” เขาบอก

ทรบัเบลิ เคลป์ “ส่วนใหญ่น่าจะไปถงึท่ากระสวยได้ทนั แต่เราต้องเตรยีม

ทีมกู้ชีพฉุกเฉินให้พร้อมไว้ด้วย”
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MYLES TO INHERIT MY LABORAT

บตัเลอร์ไม่ชอบใจเมือ่คดิว่าอาจสญูเสยีอาร์ทมิสิ “ยงัไม่มีใครใกล้

ตายสักหน่อย”

นายน้อยของเขาดไูม่กงัวลนกั “อมื...ในทางเทคนคิแล้ว เราทัง้หมด

ล้วนใกล้ตาย” 

“หบุปากนะอาร์ทมิสิ!” บตัเลอร์ตวาด นบัเป็นการท�าผดิธรรมเนยีม

วิชาชีพอย่างร้ายแรง “ผมสัญญากับแม่คุณไว้ว่าจะดูแลคุณ แต่คุณกลับ

ท�าให้ผมตกทีน่ัง่ล�าบากอกีครัง้ ต้องมาอยู่ในสถานการณ์ทีพ่ละก�าลงัและ

ความสามารถของผมท�าอะไรไม่ได้เลย”

“พูดแบบนี้ก็ไม่ยุติธรรมนะ” อาร์ทิมิสบอก “นายจะโทษว่าความ

พยายามก่อเรื่องครั้งล่าสุดของโอปอลเป็นความผิดของฉันได้ยังไง” 

ใบหน้าของบตัเลอร์แดงก�า่ยิง่กว่าทีอ่าร์ทมิสิเคยเหน็ “ผมคดิว่ามนั

เป็นความผดิของคณุ และผมกโ็ทษคณุด้วย ผลจากการผจญภยัครัง้ล่าสดุ

ของคุณยังไม่ทันหายไปหมด เราก็ต้องเผชิญปัญหาครั้งใหม่กันอีกแล้ว” 

อาร ์ทิมิสดูช็อกกับการระเบิดอารมณ์ของบัตเลอร ์ยิ่งกว ่า

สถานการณใ์กล้ตาย ที่ก�าลังเผชิญอยู่เสียอีก

“บัตเลอร์ ฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่านายเก็บกดถึงเพียงนี้”

ผู้คุ้มกันถูศีรษะที่โกนผม

“ผมเองก็ไม่รู้มาก่อนเหมือนกัน” เขายอมรับ “แต่ช่วงไม่กี่ปีท่ี 

ผ่านมามีเรื่องต่อเนื่องกันตลอด ทั้งก๊อบลิน การเดินทางข้ามเวลา ดีม่อน 

ตอนนี้ยังต้องมาอยู่ที่นี่ ซึ่งทุกอย่าง...เล็ก...เล็กไปหมด” เขาสูดลมหายใจ

ลึกๆ สั่นๆ “โอเค ผมพูดมันออกไปแล้ว มันหลุดจากอกไปแล้ว ตอนนี้ 

ผมไม่เป็นไรแล้ว เรามาจดัการเรือ่งนีก้นัต่อดีไหมครบั แผนการคอือะไร”

“เร่งอพยพ” อาร์ทิมิสพูด “ไม่ต้องพยายามกล่อมเจ้าโง่ท่ีจับตัว

ประกนันัน่แล้ว พวกนัน้แค่ได้รบัค�าสัง่มาให้ท�าตาม สัง่ปิดประตกูนัระเบดิ
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ORY AND ALL ITS QUIPMENT WI

เถอะครับ มันน่าจะช่วยต้านคลื่นช็อกได้บ้าง”

“เรามีกลยุทธ์ของเราอยู่แล้ว เจ้ามนุษย์” ทรับเบิล เคลป์พูด 

“พลเมืองทั้งหมดจะไปถึงจุดรวมพลภายในห้านาที”

อาร์ทมิสิเดนิกลบัไปกลบัมาพลางใช้ความคดิ “บอกคนของคณุให้

ทิ้งอาวุธใส่ปล่องหินหนืด ทิ้งทุกอย่างที่อาจมีเทคโนโลยีของโคบอยอยู่ 

โทรศัพท์ เกม ทุกอย่าง”

“เราเลิกใช้อาวุธของโคบอยไปหมดแล้ว” ฮอลลี่ว่า “แต่นิวตริโน่

รุ่นเก่าบางส่วนอาจมีชิปหลงเหลืออยู่บ้าง”

ทรับเบิล เคลป์ท�าหน้ารู้สึกผิด “เราเลิกใช้อาวุธของโคบอยแค่ 

บางส่วน ” เขาว่า “เราโดนตัดงบประมาณน่ะ เธอก็รู้ว่ามันเป็นยังไง”

พิปขัดจังหวะการเตรียมงานด้วยการเคาะเลนส์กล้อง

“เฮ้! พวกเลป ฉันรอจนจะแก่ตายแล้วนะ ใครก็ได้ช่วยพูดอะไร

หน่อยสิ อะไรก็ได้ โกหกอีกก็ได้ เราไม่สนหรอก”

ค้ิวของอาร์ทมิสิขมวดแล้วย่นมาชนกนั เขาไม่ชอบการพดูจาเล่นลิน้

แบบนี้ในขณะที่หลายชีวิตก�าลังเสี่ยงอันตราย เขาชี้ไปยังไมโครโฟน

“ผมขอได้ไหม”

ทรบัเบลิแทบไม่เงยหน้าขึน้จากการโทรศพัท์เร่งด่วนและท�ามอืเป็น

ท่าที่ตีความได้หลายอย่าง อาร์ทิมิสเลือกตีความเป็นการอนุญาต

เขาเดินเข้าหาจอ “ฟังฉันนะ เจ้าสิ่งมีชีวิตชั้นต�่า ฉันคืออาร์ทิมิส 

ฟาวล์ พวกนายคงเคยได้ยินเรื่องของฉันมาแล้ว”

พปิยิม้ แล้วหน้ากากกส็ะท้อนสหีน้านัน้ “โอ๊ะ! อาร์ทมิสิ ฟาวล์ เดก็

มหัศจรรย์ เราเคยได้ยินเรื่องของนายจริงๆ นั่นแหละ ใช่ไหมคิป”

คิปพยักหน้าพลางเต้นไปมา “อาร์ทิมิส ฟาวล์ เด็กไอริชที่ตามจับ

เลเปรอคอน ใครๆ ก็เคยได้ยินเรื่องไอ้เด็กอวดฉลาดนี่กันทั้งนั้นแหละ”

E
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TH ACCESS TO THE SPECIAL PR

พวกนี้โง ่อาร์ทิมิสคิด โง่และพูดมากเกินไป ฉันน่าจะใช้ประโยชน์

จากจุดอ่อนนี้ได้

เขาลองหลอกล่อให้หลงกล “ฉันคิดว่าบอกพวกนายไปแล้วไงให้

อ่านข้อเรียกร้อง แล้วอย่าพูดอะไรนอกเหนือจากนั้น”

สีหน้าของพิปดูงงอึ้งไปจริงๆ “นายบอกเราเหรอ”

อาร์ทิมิสท�าเสียงแข็ง “ค�าสั่งของฉันคือให้พวกนายหน้าโง่ท้ังสอง

อ่านข้อเรียกร้อง รอจนหมดเวลา แล้วยิงพิกซี่นั่น ฉันจ�าไม่ได้ว่าบอกให้

ต่อปากต่อค�ากับใครนะ”

หน้ากากของพปิแสดงใบหน้าขมวดคิว้ อาร์ทมิสิ ฟาวล์รูค้�าสัง่ของ

พวกเขาได้อย่างไร

“ค�าสั่งของนายเหรอ เราไม่รับค�าสั่งจากนายสักหน่อย”

“จริงรึ งั้นอธิบายมาซิว่าฉันรู้ค�าสั่งของพวกนายได้ยังไง” 

ซอฟต์แวร์หน้ากากของพปิเปลีย่นตามสหีน้าทีแ่ปรปรวนไม่ทนั จงึ

แข็งค้างไปครู่หนึ่ง

“ฉัน...เอ่อ...ฉันไม่...”

“แล้วบอกมาซิว่าฉันรู้คลื่นสัญญาณที่ใช้ในการติดต่อได้ยังไง”

“แกไม่ได้อยู่ในกรมต�ารวจหรือไง”

“ก็ไม่ได้อยู่น่ะสิ ไอ้ปัญญาอ่อน! ฉันอยู่ที่จุดนัดพบ รอโอปอลอยู่”

อาร์ทิมิสรู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วขึ้น เขารออยู่หนึ่งวินาทีให้จิตส�านึก

ตามทันจิตใต้ส�านึกแล้วบอกเขาว่าสิ่งที่เห็นบนหน้าจอคืออะไรกันแน่

มีบางอย่างในฉากหลัง

บางอย่างที่คุ้นตา

ก�าแพงหลงัพปิกบัคปิเป็นสเีทาที่ไม่มอีะไรโดดเด่น ฉาบปนูขาวแล้ว

ทาสเีคลอืบไว้อย่างลวกๆ เป็นสเีคลอืบแบบทีพ่บได้ทัว่ไปตามก�าแพงฟาร์ม
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OJECTS ROOM TO BE GRANTED O

ทุกหนแห่งทั่วโลก มีก�าแพงแบบนี้ทั่วบริเวณคฤหาสน์ฟาวล์

ตึก-ตัก!

เสียงหัวใจของเขาเต้นดังอีกครั้ง

อาร์ทิมิสตั้งสมาธิกับก�าแพงนั่น สีเทาเหมือนหินชนวน ยกเว้น 

รอยร้าวขรุขระเป็นเครือข่ายบนปูนฉาบ

ความทรงจ�าผุดขึ้นมาเมื่อครั้งอาร์ทิมิสวัยหกขวบกับพ่อเดินไปใน

พื้นที่คฤหาสน์ พอผ่านผนังโรงนาที่ทุ่งหญ้าตอนบน อาร์ทิมิสน้อยก็ชี้ไป

ยังก�าแพงนี้และออกความเห็นว่า “ดูสิครับพ่อ รอยร้าวเป็นแผนที่

โครเอเชียเลย มันเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมัน ออตโตมัน และ

ออสเตรียสมัยราชวงศ์ฮับส์บูร์ก พ่อรู้ไหมครับว่าโครเอเชียประกาศ

อิสรภาพจากยูโกสลาเวียในปี 1991”

มันอยู่ตรงนั้น บนก�าแพงหลังพิปกับคิป แผนที่โครเอเชีย แม้ 

ตอนนี้อาร์ทิมิสวัยสิบห้าปีมองเห็นว่าแนวชายฝั่งแดลเมเชียออกจะสั้นกุด

ไปหน่อยก็ตาม

พวกนั้นอยู่ในบริเวณคฤหาสน์ฟาวล์ เขาได้ข้อสรุป

ท�าไม

บางอย่างที่ดอกเตอร์อาร์กอนพูด ผุดขึ้นมาในสมอง

เพราะเวทมนตร์ทีต่กค้างอยูต่รงนัน้มากเกนิพกิดัน่ะส ิเคยเกดิเรือ่ง

บางอย่างขึ้นบริเวณคฤหาสน์ฟาวล์ เป็นเหตุการณ์ใหญ่ในแง่ของ 

เวทมนตร์

อาร์ทิมิสตัดสินใจท�าตามลางสังหรณ์ “ฉันรอโอปอลอยู่ในบริเวณ

คฤหาสน์ฟาวล์” เขาพูด

“นายก็อยู่ที่คฤหาสน์ฟาวล์เหมือนกันเหรอ” คิปโพล่งออกมา ท�า

ให้พิปหันไปอย่างรวดเร็ว แล้วยิงเพื่อนที่หัวใจ โนมถูกยิงตัวลอยไปชน
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ก�าแพงฝุ่นตลบ เลือดไหลเป็นสายแคบๆ จากรูกลางล�าตัว หลั่งรินลงมา

ตามแผ่นอก เหมือนสีหยดจากปากกระป๋อง หน้ากากการ์ตูนแมวเหมียว

ดูประหลาดใจอย่างน่าขัน เมื่อความร้อนจากใบหน้าของเขาจางหายไป 

พิกเซลก็หมดพลัง ทิ้งไว้เพียงเครื่องหมายค�าถามสีเหลือง

ความตายอย่างฉบัพลนันีท้�าให้อาร์ทมิสิชอ็ก แต่ประโยคก่อนหน้า

นั้นท�าให้เขาช็อกยิ่งกว่า

เขาคิดถูกทั้งสองอย่าง นอกจากโอปอลอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แล้ว  

จุดนัดพบยังเป็นคฤหาสน์ฟาวล์อีกด้วย

ท�าไม อะไรเคยเกิดขึ้นที่นั่น 

พิปตะโกนใส่จอ “เห็นไหมว่าแกท�าอะไรลงไป ไอ้มนุษย์ ถ้าแกคือ

มนษุย์จรงิ ถ้าแกคอื อาร์ทมิสิ ฟาวล์จรงิ มนักไ็ม่ส�าคญัหรอกว่าแกรูอ้ะไร 

มันสายเกินไปแล้วโว้ย!”

พปิกดปากกระบอกปืนทีย่งัมคีวนัลอยกรุ่นใส่ศรีษะของโอปอล เธอ

ขยบัหนีจากความร้อนของโลหะทีล่วกผวิ ปากวงิวอนผ่านเทปทีปิ่ดไว้ เหน็

ได้ชัดว่าพิปอยากเหนี่ยวไกมาก แต่ก็ไม่ได้ท�า

เขาได้รับค�าสั่งมา อาร์ทิมิสคิด ให้รอจนหมดเวลาที่ก�าหนดไว้ 

เพราะไม่อาจแน่ใจได้ว่าโอปอลปลอดภยัอยู่ในแกนปฏกิรณ์นวิเคลยีร์แล้ว

หรือยัง

อาร์ทมิิสปิดไมโครโฟนแล้วเดนิไปยงัประตตูอนทีฮ่อลลีจ่บัแขนเขา

ไว้

“ไม่มีเวลาหรอก” เธอพูด เดาถูกว่าเขาก�าลังจะมุ่งหน้ากลับบ้าน

“ผมต้องพยายามช่วยครอบครัวจากแผนขั้นต่อไปของโอปอล”  

อาร์ทิมิสพูดเสียงห้วน “มีเวลาอีกห้านาที ถ้าผมไปยังปล่องหินหนืดทัน 

เราก็อาจขึ้นไปถึงพื้นผิวโลกได้ก่อนการระเบิด”
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N HE WILL BE MATURE NOUGH TO DE

ผูก้ารเคลป์ชัง่น�า้หนกัตวัเลอืกอย่างรวดเรว็ เขาอาจสัง่ให้อาร์ทมิสิ 

อยู่ใต้ดนิต่อไปกไ็ด้ แต่การมีใครสกัคนคอยตดิตามตวัโอปอล โคบอยหาก

เธอหนีจากแอตแลนติสได้ ก็มีประโยชน์มากในแง่ยุทธศาสตร์

“ไปเถอะ” เขาพูด “ผู้กองชอร์ตจะขับยานพานายกับบัตเลอร์ไป

ยังพื้นผิวโลก คอยติดต่อเราไว้นะถ้า...”

เขาพูดไม่จบประโยค แต่ทุกชีวิตในห้องนั้นเดาออกว่าเขาอยาก

บอกอะไร

คอยติดต่อเราไว้นะถ้า...ยังมีอะไรเหลือให้ติดต่อ

E


