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สัญชาตญาณ

ที่ตื่นขึ้น

ในสถานที่ซึ่งไม่สามารถระบุได้แน่ชัด? 

พันธรัตน์ รัตนพันธ์ ก�ำลังโดนควำมตระหนกสงสัยระลอกใหญ ่

อัดกระแทกเข้ำใส่สมองอย่ำงรุนแรง หลังจำกเด็กชำยฉวยโอกำสขณะ 

เจ้ำหน้ำที่เฝ้ำยำมคนหนึ่งเข้ำมำในห้องที่ตนถูกขังอยู่ จัดกำรเจ้ำหน้ำที่

คนนั้น และหนอีอกมำจำกห้องผ่ำนทำงประตูที่เขำเปิดเข้ำมำ

เด็กชำยพยำยำมปรับสภำวะกำรหำยใจที่หอบเร่งกระชั้นเพรำะ 

ใช้ก�ำลงัอย่ำงกะทนัหนัให้สงบลง เขำเหลยีวมองสภำพแวดล้อมโดยรอบ

ด้วยสำยตำที่เตม็ไปด้วยควำมสงสยั

พันธรัตน์พบว่ำตนก�ำลังยืนอยู่ในสภำพแวดล้อมที่เป็นอุโมงค์  

มีเพดำนเป็นทรงโค้ง พื้นผิวของอุโมงค์สร้ำงด้วยคอนกรีต ดูคล้ำยกับ

อโุมงค์หลบภยัที่เดก็ชำยเคยเหน็จำกภำพยนตร์หรอืไม่กส็ำรคดี
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บรรยำกำศภำยในอุโมงค์มืดทึบ มีเพียงแสงสว่ำงเล็กน้อยจำก

หลอดไฟนีออนที่ติดอยู่บนเพดำนในระยะห่ำงๆ กัน แต่ก็เพียงพอที่จะ

ท�ำให้เห็นสภำพเก่ำคร�่ำคร่ำของอุโมงค์ ซึ่งพื้นผิวของผนังคอนกรีตเป็น 

สหีม่นด�ำกะเทำะลอกล่อน

บนผนังและเพดำนอุโมงค์ปรำกฏครำบฝุ่นและหยำกไย่เกำะทั่ว

บริเวณ เมื่อเด็กชำยหันหลังไปมองยังประตูที่ตนเองกระโจนหนีออกมำ 

เขำกลบัพบว่ำบนผนงัแทบไม่มร่ีองรอยของประตเูลยหำกไม่สงัเกตอย่ำง

ละเอยีด

สภำพของผนงัที่เก่ำและครำบฝุน่บดบงัร่องรอยกำรมอียูข่องประตู 

พนัธรตัน์ถอนหำยใจยำวปรบัสตสิมำธใิห้กลบัมำมั่นคง ผลกัดนัฟันเฟือง

ในสมองให้หมนุเพื่อเร่งพลงัสมองหำทำงจดักำรกบัปัญหำเฉพำะหน้ำเพื่อ

เอำตวัรอดออกไปจำกสถำนที่แห่งนี้

เดก็ชำยเพ่งมองไปตลอดควำมยำวของอโุมงค์ที่ทอดตวัไปด้ำนหน้ำ 

เท่ำที่ระยะสำยตำจะมองเหน็ เขำพบว่ำอโุมงค์ไม่ได้ทอดตวัยำวไปตรงๆ 

แต่มลีกัษณะโค้งไปด้ำนซ้ำย เมื่อเหลยีวมองกลบัไปด้ำนหลงั เขำกพ็บว่ำ

อโุมงค์นั้นทอดยำวโค้งไปด้ำนซ้ำยเช่นกนั

นั่นหมำยควำมว่ำอุโมงค์แห่งนี้ถูกสร้ำงขึ้นในลักษณะที่คดโค้ง 

ไปมำ ควำมกงัวลและไม่ไว้ใจท�ำให้พนัธรตัน์ไม่บุ่มบ่ำมสุ่มเสี่ยงวิ่งตะบงึ

ไปตำมทำงโดยไร้จดุหมำยและกำรวำงแผน

นัยน์ตำสีน�้ำตำลของเขำสำดประกำยครุ่นคิดวิเครำะห์ เขำก�ำลัง

นึกถึงค�ำพูดของหมำยเลขแปดที่อธิบำยเกี่ยวกับควำมสำมำรถที่เพิ่ง 

ตื่นขึ้นของตนเอง จำกกำรทดลองใช้ควำมสำมำรถทำงสมองของเขำ 

ในครั้งก่อน
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ท�ำให้พันธรัตน์รู้ว่ำเขำยังควบคุมพลังคลื่นสมองของตนได้ไม่ดี

เท่ำไร ไม่ต่ำงอะไรกับเด็กทำรกเพิ่งหัดคลำน ซึ่งท�ำให้เด็กชำยเริ่ม 

กงัวลใจ เพรำะในสภำพตวัคนเดยีวแถมยงัไร้อปุกรณ์ต่ำงๆ ที่เขำถนดัใน

กำรใช้งำนเพื่อกำรเจำะระบบหรอืเอำตวัรอดอย่ำงที่เคยท�ำ ในสถำนกำรณ์

ที่ไม่มแีม้แต่โน้ตบุ๊กสกัเครื่อง เขำจะหวงัพึ่งพำควำมสำมำรถที่เพิ่งตื่นขึ้น

และยงัท�ำควำมรู้จกักบัมนัได้ไม่นำนได้มำกสกัแค่ไหน?

สติที่หยุดเตลิดท�ำให้เกิดควำมคิด พันธรัตน์เหลียวมองไปรอบๆ 

ตวัอย่ำงละเอยีด พร้อมกบัคดิวเิครำะห์ว่ำ แท้จรงิแล้วสถำนที่แบบนี้มอียู่

เพื่ออะไร และด้วยเหตผุลข้อไหนเขำจงึถูกพำตวัมำซ่อน ณ ที่แห่งนี้

พันธรัตน์รวบรวมข้อมูลต่ำงๆ เข้ำมำในสมองเพื่อวิเครำะห์หำ 

เหตผุล กลอกนยัน์ตำสนี�้ำตำลไปมำช้ำๆ แสดงอำกำรครุ่นคดิ

ด้วยข้อมูลของหมำยเลขแปดซึ่งทิ้งค้ำงไว้ในสมอง ท�ำให้รู ้ว่ำ

นิโคตินให้ควำมส�ำคัญกับตัวเขำค่อนข้ำงมำก ถ้ำเช่นนั้นย่อมหมำย- 

ควำมว่ำ สถำนที่แห่งนี้ต้องมคีวำมปลอดภยัในระดบัสูงพอที่คนขี้ระแวง

อย่ำงนโิคตนิวำงใจว่ำจะสำมำรถเกบ็รกัษำสิ่งที่มนัให้ควำมส�ำคญัเอำไว้

ได้

เมื่อคิดมำถึงจุดนี้ท�ำเอำพันธรัตน์เดำะลิ้นด้วยควำมหงุดหงิด 

เพรำะนั่นหมำยถึงว่ำ ยิ่งที่แห่งนี้ปลอดภัยมั่นคงส�ำหรับนิโคตินมำก 

แค่ไหน เขำกย็ิ่งจะหำทำงหนอีอกไปได้ยำกมำกขึ้นเท่ำนั้น!

พันธรัตน์เหลียวมองไปรอบๆ เพื่อสังเกตสภำพแวดล้อมอีกครั้ง  

ในเมื่อเขำยังไม่สำมำรถวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันได้อย่ำงแน่ชัด  

พันธรัตน์จึงยังไม่บุ่มบ่ำมเคลื่อนไหวโดยไม่รู้แน่ชัดว่ำสถำนที่แห่งนี้เป็น

สถำนที่ประเภทไหน เดก็ชำยคดิจะใช้พลงัคลื่นสมองเพื่อเข้ำถงึอปุกรณ์
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อิเล็กทรอนิกส์ในสถำนที่แห่งนี้เพื่อดึงข้อมูลแผนที่ออกมำ เพรำะพันธ- 

รัตน์วิเครำะห์จำกห้องที่เขำถูกน�ำมำขังไว้ตอนที่ไม่ได้สติ ซึ่งมีอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ที่เหนือกว่ำเทคโนโลยีปัจจุบัน แสดงว่ำนิโคตินต้องใส่

เทคโนโลยหีลำยๆ อย่ำงไว้ในสถำนที่แห่งนี้แน่

พนัธรตัน์คดิว่ำเขำสำมำรถใช้พลงัคลื่นสมองแทรกแซงเพื่อเข้ำถงึ

ข้อมูลที่ต้องกำรได้แน่ แม้จะเพิ่งท�ำควำมรู้จักกับควำมสำมำรถที่เพิ่ง 

ตื่นขึ้นของตนเอง แต่ผลลัพธ์จำกกำรใช้คลื่นสมองก่อนหน้ำนั้นท�ำให้ 

เดก็ชำยคดิว่ำเขำคงควบคมุพลงัสมองของตนได้ไม่ยำก

เขำหลับตำลงเร่งเร้ำสมำธิให้แหลมคมเพื่อใช้พลังสมองในกำร 

เข้ำถงึระบบไฟฟ้ำของสถำนที่แห่งนี้เหมอืนที่เขำเคยท�ำก่อนหนำ้ ใบหนำ้

ของเด็กชำยเริ่มเกร็งเขม็ง ขณะที่เร่งพลังคลื่นสมองให้ขยำยออกไปเพื่อ

เข้ำถงึอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ที่ใกล้ที่สดุ

“โอ๊ย!”

พนัธรตัน์ร้องค�ำรำมด้วยควำมเจบ็ปวด เดก็ชำยยกมอืขึ้นกมุศรีษะ 

ใบหน้ำบดิกระตกุ เพรำะขณะที่เขำก�ำลงัเร่งพลงัคลื่นสมอง จู่ๆ เดก็ชำย

ก็รู้สึกปวดปลำบในศีรษะรำวกับสมองถูกทุบกระแทกด้วยของแข็งเข้ำ

อย่ำงแรง 

เขำย่อตวัลงขณะมอืยงักมุศรีษะ ใบหน้ำบดิเขมง็ ในมโนส�ำนกึเขำ

เห็นภำพมำกมำยไหลเวียนเข้ำมำอย่ำงรวดเร็ว แต่พร่ำเลือนไม่ชัดเจน

เหมอืนที่เคยเหน็ก่อนหน้ำนั้น

 “พอ พอ หยดุ ยะ...หยดุ!”

พนัธรตัน์ตะโกนลั่น ในที่สดุเดก็ชำยกล็มืตำขึ้น ใบหน้ำอำบเหงื่อ

ชุม่โชก จงัหวะกำรหำยใจถี่กระชั้นรนุแรง ในที่สดุเขำกย็ตุกิำรใช้พลงัสมอง
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ลงได้ แต่อำกำรปวดแปลบบำงส่วนยงัค้ำงคำอยู่ในสมอง

เดก็ชำยยกมอืขึ้นลูบใบหน้ำที่ชุ่มเหงื่อ ตอนนี้เขำตระหนกัชดัเจน

แล้วว่ำควำมสำมำรถที่เพิ่งตื่นขึ้นมำของตนยงัอยูใ่นระยะที่ยำกจะควบคมุ 

ในวนิำทนีั้นเดก็ชำยเริ่มรูส้กึสิ้นหวงั แต่สญัชำตญำณในร่ำงกำยกลบับอก

เขำว่ำ พลงัสมองไม่ได้ตดัสนิทกุสิ่งทกุอย่ำงได้

น�้ำหนกัของวตัถทุี่สวมอยูบ่นข้อมอืขวำรำวกบัจะเร่งเร้ำให้เดก็ชำย

ฉุกคิด ในวินำทีนั้นเขำรู้สึกได้ว่ำประสำทสัมผัสในร่ำงกำยตื่นขึ้น ทั้ง 

โสตสมัผสัและฆำนสมัผสัถูกเร่งระดบัจนถงึขดีสดุอย่ำงคำดไม่ถงึ

พันธรัตน์สงบอำรมณ์ที่ก�ำลังพลุ่งพล่ำนเพรำะควำมเจ็บปวด 

เมื่อครู่ ตั้งสมำธไิปยงัประสำทสมัผสัต่ำงๆ ในร่ำงที่ก�ำลงัตื่นขึ้น

เด็กชำยเดินเข้ำใกล้ผนังด้ำนซ้ำยมือ ยกฝ่ำมือขึ้นทำบไปบน

ก�ำแพงปูนของอุโมงค์ สิ่งที่ฝ่ำมือสัมผัสได้คือควำมเย็นยะเยียบ ท�ำให้ 

เดก็ชำยรบัรู้ได้เบื้องต้นว่ำสถำนที่แห่งอำจจะเกี่ยวข้องกบัน�้ำ

ในเมื่อพลังสมองสร้ำงควำมเจ็บปวดให้เขำจนใช้กำรไม่ได้ และ

เดก็ชำยไม่กล้ำพอที่จะบุ่มบ่ำมเดนิหน้ำต่อ ทำงออกที่ดทีี่สดุส�ำหรบักำร

วิเครำะห์สถำนกำรณ์เพื่อหำทำงเอำตัวรอด คือกำรใช้ประสำทสัมผัส

ต่ำงๆ ในร่ำงเพื่อรบัรู้และแยกแยะสภำพแวดล้อมให้ละเอยีดมำกที่สดุ

ในเมื่อไม่สำมำรถใช้สำยตำแยกแยะควำมแตกต่ำงในสภำพ-

แวดล้อมทั้งจำกด้ำนหน้ำและด้ำนหลังได้ชัดเจน เด็กชำยจึงหลับตำลง

ปิดจักษุสัมผัส เพื่อเร่งเร้ำประสำทสัมผัสส่วนอื่น เขำสูดหำยใจเข้ำลึก 

ดงึมวลอำกำศเข้ำสู่โพรงจมูกเพื่อแยกแยะกลิ่น 

ทั้งๆ ที่ควำมจริงแล้วพันธรัตน์ไม่ค่อยจะมั่นใจในประสำทสัมผัส

ของตนเองสักเท่ำไร เพรำะเด็กชำยต้องเผชิญกับอำกำรภูมิแพ้มำตั้งแต่
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เด็ก ส่งผลให้จมูกของเขำไม่ค่อยได้กลิ่น แถมหูก็ยังอื้อเพรำะกำรสั่ง 

น�้ำมูกอย่ำงแรงอยู่บ่อยครั้ง ซ�้ำร้ำยเขำยงัสำยตำสั้นอกี

แต่ครำวนี้เขำกลับรู้สึกได้ว่ำในร่ำงกำยของตนมีอะไรบำงอย่ำง

ก�ำลังเปลี่ยนไป ควำมรู้สึกนั้นไม่ได้มำจำกกำรค�ำนวณหรือวิเครำะห ์

อย่ำงที่พันธรัตน์ถนัด แต่ในทำงตรงข้ำม เหมือนกับว่ำสัญชำตญำณ 

บำงอย่ำงในร่ำงก�ำลงัจะตื่นขึ้นมำ

กำรกระท�ำครั้งนี้ไม่ได้ถูกผลักดันด้วยกำรค�ำนวณหรือใช้สมอง

หำเหตผุลและควำมเป็นไปได้ ทกุอย่ำงถกูผลกัดนัด้วยสญัชำตญำณเพยีง

อย่ำงเดยีว

แค่ไม่กี่วินำทีเมื่อมวลอำกำศไหลผ่ำนโพรงจมูก เด็กชำยพลัน

สมัผสัได้ถงึกลิ่นบำงอย่ำงที่สะกดิควำมสงสยัของเขำ

ในมวลอำกำศที่แฝงไปด้วยกลิ่นอับชื้นชวนระคำยจมูก เหมือน

เวลำเข้ำไปในห้องอบัๆ ที่ไม่ได้ถูกใช้มำเป็นเวลำนำน พนัธรตัน์สำมำรถ

แยกแยะได้ว่ำมกีลิ่นอยู่ไม่กี่ชนดิที่กระตุ้นควำมสนใจของเขำ

มันคือกลิ่นสำบของดินและกลิ่นเหม็นหืนของพืชบำงชนิดที่เขำ 

ไม่สำมำรถแยกแยะได้ว่ำมนัคอือะไร แต่สิ่งที่เดก็ชำยสงสยัมำกที่สดุกค็อื 

กลิ่นระคำยจมูกที่เขำรับรู้นั้นไม่ได้มำจำกจุดเดียว แต่เหมือนมันก�ำลัง 

หมนุวนหรอืเคลื่อนไหว 

เพรำะเขำไม่สำมำรถระบุได้ว่ำกลิ่นที่รับรู้นั้นมำจำกจุดใดจุดหนึ่ง

ที่แน่นอนตำยตวั

พันธรัตน์พยำยำมเร่งระดับประสำทสัมผัสต่ำงๆ ของตนให้ไปสู่ 

จดุสงูสดุเท่ำที่จะท�ำได้ แต่เขำกไ็ม่สำมำรถระบหุรอืหำค�ำตอบที่เขำสงสยั

ได้อย่ำงแน่ชดั อำจเป็นเพรำะควำมหนำของผนงัของอโุมงค์ที่เป็นตวัแปร
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ส�ำคญั

เดก็ชำยลมืตำขึ้น คิ้วทั้งสองข้ำงขมวดมุ่นด้วยอำกำรครุ่นคดิ เขำ

ผนวกข้อมูลต่ำงๆ ที่ใช้ประสำทสมัผสัรบัรู้มำเข้ำด้วยกนัและวเิครำะห์ถงึ

กรณทีี่เป็นไปได้มำกที่สดุ 

กลิ่นที่พันธรัตน์รับรู ้มำคล้ำยกับกลิ่นของดินและโคลน ท�ำให้ 

เด็กชำยคำดถึงควำมเป็นไปได้มำกว่ำอุโมงค์แห่งนี้มีอำจถูกฝังอยู่ใต้ดิน 

แต่เขำก็ยังไม่กล้ำสรุปเพรำะยังคำใจเกี่ยวกับกลิ่นที่คลุ้งกระจำยเหมือน

กบักลิ่นนั้นก�ำลงัเคลื่อนไหว

ขณะตกอยู่ในห้วงสงสัยซึ่งยังหำค�ำตอบที่ค้ำงคำใจไม่ได้ จู ่ๆ 

กระแสควำมคดิสำยหนึ่งกแ็ล่นปรำดเข้ำมำในสมอง 

พนัธรตัน์แนบหูเข้ำกบัก�ำแพงอโุมงค์เพื่อตรวจรบัเสยีง หำกเสยีง

ที่ได้ยินเป็นอย่ำงที่เขำคำดไว้ แสดงว่ำข้อสันนิษฐำนของเขำมีโอกำส 

ถกูต้อง เสยีงที่ผ่ำนเข้ำมำกระทบโสตประสำทของเขำคอืเสยีงเคลื่อนไหว

ของอะไรบำงอย่ำง

เสียงนั้นแทรกผ่ำนอุโมงค์ส่งผ่ำนมำตำมคอนกรีตที่เป็นของแข็ง 

มำถึงกำรรับฟังของพันธรัตน์อย่ำงชัดเจน เมื่อมำรวมเข้ำกับกลิ่นที่รับรู้ 

เดก็ชำยจงึมั่นใจมำกว่ำ สิ่งที่คดิเอำไว้ไม่ผดิแน่

เดก็ชำยคดิว่ำกลิ่นที่เขำรบัรูเ้ป็นกลิ่นของดนิจรงิๆ แต่ไม่ใช่ดนิแขง็ 

มนัอำจเป็นดนิที่เหลวเละเป็นโคลน รวมถงึกลิ่นของพชืบำงอย่ำงที่ปะปน

มำด้วยกนั และควำมแรงของกลิ่นที่รำวกบัก�ำลงัเคลื่อนไหว 

เมื่อพนัธรตัน์รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเข้ำด้วยกนั ผลลพัธ์ที่คำดคดิ

ว่ำมโีอกำสเป็นไปได้ท�ำเอำใบหน้ำเขำเครยีดเขมง็ กลิ่นของดนิที่เหลวเละ 

กลิ่นของพชืและควำมไม่สม�่ำเสมอของกลิ่นที่เหมอืนกบัก�ำลงัเคลื่อนไหว 
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บวกกบัเสยีงที่เขำได้ยนิ

นั่นหมำยควำมว่ำอโุมงค์แห่งนี้มโีอกำสสูงมำกที่จะอยู่ใต้น�้ำ!

หำกเป็นไปตำมกำรสนันษิฐำน กลิ่นดนิที่รบัรู้กค็อืกลิ่นของโคลน

ใต้น�้ำ และกลิ่นของพชืกน่็ำจะเป็นกลิ่นของสวะหรอืตะไคร่กบัเศษซำกพชื

ที่ทบัถมอยู่ใต้น�้ำ ส่วนที่กลิ่นไม่สม�่ำเสมอกเ็พรำะน�้ำไหลตลอดเวลำ 

“บ้ำจรงิ!”

พนัธรตัน์สบถด้วยควำมวติกกงัวล

ถ้ำอุโมงค์แห่งนี้อยู่ใต้น�้ำตำมที่เขำคิดจริง ย่อมหมำยควำมว่ำ

โอกำสที่เขำจะหนีออกไปจำกสถำนที่แห่งนี้ยิ่งยำกขึ้นกว่ำเดิมหลำยเท่ำ 

แต่เด็กชำยรู้ดีว่ำถึงแม้จะตระหนกไปก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น เขำจึง

รวบรวมสมำธทิั้งหมดมุ่งไปยงักำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำเพื่อเอำตวัรอด

พันธรัตน์มองส�ำรวจอุโมงค์อย่ำงละเอียด เขำพบว่ำพื้นผิวของ

คอนกรตีดเูก่ำแสดงว่ำมนัคงสร้ำงมำนำนแล้ว ท�ำให้ไม่น่ำจะมเีทคโนโลยี

ชั้นสูงได้แน่ เดก็ชำยคดิว่ำนโิคตนิคงเป็นคนที่ปรบัปรงุสถำนที่แห่งนี้และ

ใส่เทคโนโลยเีข้ำไป

เขำเริ่มคดิวเิครำะห์ว่ำสถำนที่แห่งนี้ตั้งอยูส่่วนใดของประเทศ จำก

กลิ่นที่เขำสมัผสัในตอนแรกท�ำให้พนัธรตัน์แยกแยะได้ว่ำ หำกอโุมงค์แห่ง

นี้อยู่ใต้น�้ำจริงอย่ำงที่เขำคิด มันน่ำจะเป็นแม่น�้ำหรือสถำนที่ขนำดใหญ่ 

ที่เป็นบ่อน�้ำจดื 

เพรำะเขำไม่อำจสมัผสัถงึกลิ่นของเกลอืที่แทรกมำ ถ้ำดจูำกขนำด

และกำรทอดตัวของอุโมงค์ที่มีขนำดใหญ่ สถำนที่แบบนี้คงยำกที่จะ 

สร้ำงขึ้นในบ่อน�้ำที่ถูกสร้ำงขึ้น รวมถึงกำรไหลของกระแสน�้ำที่ค่อนข้ำง

เชี่ยวรนุแรง 
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พนัธรตัน์จงึให้ควำมสนใจไปที่แม่น�้ำซึ่งมขีนำดใหญ่และลกึพอที่จะ

สร้ำงอโุมงค์แบบนี้ ในขณะที่ยงัไม่สำมำรถไขควำมสงสยัเรื่องสถำนที่ให้

กระจ่ำงได้ ทนัใดนั้นควำมรูส้กึบำงอย่ำงในร่ำงของพนัธรตัน์พลนัแผดก้อง

ขึ้น

มนัเป็นสมัผสัที่ท�ำให้เดก็ชำยรู้สกึเจบ็ปลำบไปทั่วผวิหนงั จงัหวะ

ชพีจรของเขำกด็ดีตวัสงูขึ้นอย่ำงกะทนัหนัสบูฉดีกระแสเลอืดจนไหลพล่ำน

ไปทั่วร่ำง 

ในเวลำอนัสั้นแค่ไม่กี่วนิำท ีพนัธรตัน์ไม่สำมำรถแยกแยะได้ชดัเจน

ว่ำควำมรู้สึกนั้นหมำยควำมว่ำอะไร แต่สิ่งหนึ่งที่เด็กชำยสัมผัสได้อย่ำง

แน่ชดัคอืควำมรู้สกึคกุคำมที่ก�ำลงัมุ่งมำยงัตนเอง

เด็กชำยเหลียวมองไปยังด้ำนซ้ำยมือ นัยน์ตำสีน�้ำตำลหดวูบลง

เพื่อเพ่งมองไปตำมทำงอุโมงค์ที่ทอดตัวยำวอยู ่ในควำมมืดทึมทึบ  

ในวนิำทนีี้ในระยะกำรมองเหน็ของเดก็ชำย พบเพยีงควำมว่ำงเปล่ำ แต่

จมูกของพนัธรตัน์สมัผสัได้ถงึกลิ่นสำบบำงอย่ำง

ท�ำให้เขำรู ้ดีว่ำอีกไม่กี่อึดใจต้องมีอะไรบำงอย่ำงปรำกฏขึ้น 

พร้อมกบัเจตนำคกุคำมที่มุ่งมำยงัตวัเขำ 

“เฮ้ย!”

พันธรัตน์อุทำนดังลั่น นัยน์ตำสีน�้ำตำลเบิกกว้ำงมองไปยังสิ่งที่

ก�ำลังพุ่งเข้ำมำหำด้วยควำมเร็ว ในวินำทีแรกเด็กชำยคิดว่ำตนเองมอง 

ผิดไปเพรำะควำมมืด แต่สิ่งที่เคลื่อนไหวด้วยควำมเร็วนั้นใกล้เข้ำมำ

เรื่อยๆ จนเขำมั่นใจว่ำตนเองไม่ได้เข้ำใจผดิ

วนิำททีี่เหน็ชดัเจนว่ำอะไรคอืสิ่งที่ก�ำลงัพุ่งเข้ำใส่เขำ ควำมคดิจะ

หนีก็เกิดขึ้นในสมองทันที เพรำะสิ่งนั้นคือสุนัขขนำดใหญ่สี่ตัว ถึงแม ้
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พันธรัตน์จะไม่ได้เชี่ยวชำญพันธุ์สุนัข แต่จำกรูปร่ำงและสีขน เขำก็ระบุ

ได้ทนัทวี่ำมนัเป็นพนัธุ์รอ็ตไวเลอร์ 

ถงึแม้จะอยู่ในระยะค่อนข้ำงไกล แต่เดก็ชำยกร็ู้ได้ว่ำสนุขัทั้งสี่ตวั

ที่ก�ำลังพุ่งตะบึงเข้ำมำหำเขำมีขนำดใหญ่ ถึงมันจะยืนด้วยสี่ขำ แต่กะ

คร่ำวๆ พวกมนักส็ูงเกนิระดบัเอวเขำด้วยซ�้ำ หำกอยู่ในลกัษณะที่จะพุ่ง

กระโจนเข้ำกดั พวกมนัต้องมคีวำมสูงมำกกว่ำเดก็ชำยแน่!

สุนัขทั้งสี่ตัวพุ่งเข้ำมำหำเด็กชำยอย่ำงรวดเร็ว ขำทั้งสี่ข้ำงตะกุย

พื้นคอนกรีตพำร่ำงที่เต็มไปด้วยมัดกล้ำมตรงเข้ำมำด้วยเจตนำมุ่งร้ำย 

สุนัขทั้งสี่ตัวเผยเขี้ยวแหลมที่อำบชุ่มไปด้วยน�้ำลำยเหนียวเยิ้ม แสดง 

ควำมพร้อมที่จะกดัขย�้ำเป้ำหมำยของมนั ขณะที่เสยีงเห่ำกระโชกดงัขึ้น

เพื่อข่มขวญั

ภำพที่เห็นท�ำเอำพันธรัตน์ผวำผงะถอย ในสมองมีแต่ควำมคิดที่

จะหน ีขณะจะหนัหลงัวิ่ง อะไรบำงอย่ำงในร่ำงกลบัฉดุรั้งเขำเอำไว้ 

พันธรัตน์รู้สึกได้ถึงน�้ำหนักของเครื่องควบคุมไมโตรคอนเดรียบน

ข้อมือข้ำงขวำ เด็กชำยสัมผัสได้ว่ำตัวเครื่องที่รัดอยู่รอบข้อมือก�ำลังสั่น

น้อยๆ ขณะเดียวกันกล้ำมเนื้อทั่วร่ำงก็บีบตัวเกร็งกระตุก รู้สึกได้ว่ำ 

ในร่ำงกำยมพีลงังำนไหลเวยีนอย่ำงรนุแรง

สภำวะที่เกดิขึ้นเป็นกำรกระตุน้จำกเครื่องควบคมุไมโตรคอนเดรยี

เพื่อเตรยีมร่ำงกำยให้พร้อมส�ำหรบักำรเข้ำปะทะ!

เครื่องควบคุมไมโตรคอนเดรียก�ำลังเร่งเร้ำพลังในร่ำงกำยของ 

เด็กชำยไปตำมสัญชำตญำณ มันเป็นเพรำะควำมกลัวของพันธรัตน์ที่

ท�ำให้เขำคดิจะหน ีแต่เบื้องลกึในจติใจของเขำไม่ใช่คนขี้ขลำด ทว่ำพนัธ-

รตัน์เป็นคนที่คดิตำมตรรกะกำรคดิค�ำนวณมำตลอด จนเขำมกัจะลมืไป
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ว่ำโดยเนื้อแท้แล้ว เขำเป็นคนที่มคีวำมกล้ำมำกกว่ำที่คำดคดิ แต่เครื่อง

ควบคุมไมโตรคอนเดรียผนึกติดอยู่กับข้อมือเขำและแทรกเข้ำไปถึงกำร

ท�ำงำนของเซลล์ มนัรบัรู้และสมัผสัได้ถงึเซลล์ของเดก็ชำยที่ก�ำลงัตื่นตวั

แสดงอำกำรกระหำยชยัชนะอยำกปะทะเพื่อแสดงควำมเหนอืกว่ำ 

แต่สมองของพันธรัตน์กลับออกค�ำสั่งไปในทำงตรงข้ำม เป็น 

ครั้งแรกที่ร่ำงกำยกบัสมองของเดก็ชำยไม่ได้ตดัสนิใจไปในทำงเดยีวกนั

ควำมสบัสนที่โถมเข้ำมำท�ำให้พนัธรตัน์ยนืนิ่ง ขณะที่สนุขัสงครำม

ขนำดใหญ่ก�ำลงัจะเข้ำถงึตวัในอกีไม่กี่เมตร พวกมนัพร้อมที่จะฝังคมเขี้ยว

เข้ำใจกลำงร่ำงเขำทนัทเีมื่อเข้ำถงึตวั

ตอนนี้สนุขัตวัที่วิ่งอยูด้่ำนหน้ำสดุกเ็ข้ำมำถงึระยะที่พร้อมจะจูโ่จม

แล้ว ร่ำงสี่ขำขนำดใหญ่กระโจนเข้ำใส่เดก็ชำยทนัท ีมนัอ้ำปำกกว้ำงเผย

เขี้ยวแหลมพุ่งเข้ำใส่บรเิวณขำข้ำงขวำของเขำ 

สนุขัสงครำมที่ถกูฝึกมำจะมรีปูแบบกำรโจมตทีี่เป็นระบบ ตวัแรก

จะหยดุกำรเคลื่อนไหวของเป้ำหมำย ขณะตวัที่เหลอืมหีน้ำที่โจมตตี่ำงๆ 

กนัไป

พันธรัตน์ยังคงยืนนิ่ง ขณะที่สุนัขตัวแรกก�ำลังจะขย�้ำคมเขี้ยว 

เข้ำที่ขำของเขำ และสุนัขที่เหลือก�ำลังจะจู่โจมส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำย 

ทว่ำมมุปำกเขำกลบัปรำกฏรอยยิ้มเจ้ำเล่ห์แสนกลขึ้น!

“เข้ำมำ ตูบน้อย!”

พนัธรตัน์ตะโกนลั่น ตวดัขำขวำที่ก�ำลงัจะโดนกดัหลบพ้นคมเขี้ยว

ได้อย่ำงฉวิเฉยีด สนุขัสงครำมงบัได้เพยีงอำกำศวำงเปล่ำ ฟันมนักระทบ

กันเสียงดังลั่น ก่อนที่เด็กชำยจะหวดหน้ำแข้งขวำเข้ำใส่ปำกยำวๆ  

ของมนัจำกด้ำนล่ำงได้อย่ำงจงั
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เสียงครำงด้วยควำมเจ็บปวดของสุนัขโชคร้ำยดังลั่นพร้อมๆ กับ

เสียงหน้ำแข้งอัดปะทะ ร่ำงของมันถูกพันธรัตน์เตะเข้ำใส่บริเวณหน้ำ 

จนลอยคว้ำงขึ้นกลำงอำกำศ คมเขี้ยวแหลมที่ก�ำลังจะกัดขำเด็กชำย 

ถูกกระแทกหลดุปลวิกระเดน็

นัยน์ตำสีน�้ำตำลของพันธรัตน์สำดประกำยเหี้ยมชัดเจนเมื่อมอง

เขม็งไปยังเป้ำหมำยอีกสำมตัวที่ก�ำลังพุ่งเข้ำมำใส่เขำ ส�ำหรับเด็กชำย

แล้ว สิ่งที่รับรู้อยู่คือควำมรู้สึกแปลกใหม่ ที่เขำยืนนิ่งในตอนแรกไม่ใช่

เพรำะว่ำเขำประมำทหรอืหวำดกลวั 

แต่เดก็ชำยกลบัรบัรูด้้วยสำยตำว่ำ ภำพที่เขำเหน็ทั้งหมดนั้นช้ำลง

มำก เขำมองเหน็ทกุกำรเคลื่อนไหวของสนุขัทั้งสี่ตวัเคลื่อนช้ำจนไม่จ�ำเป็น

ต้องตระหนกขณะที่พวกมันพุ่งเข้ำใกล้ เห็นแม้กระทั่งซี่ฟันของมันที่ถูก

เขำเตะหกัค่อยๆ ลอยคว้ำงไปกลำงอำกำศ

ขณะเดยีวกนัเขำรูส้กึว่ำสมองของตนปลอดโปร่งอย่ำงไม่สำมำรถ

อธบิำยได้ ทั่วร่ำงรูส้กึคกึคกัเตม็ไปด้วยพลงังำน ร่ำงกำยเคลื่อนไหวอย่ำง

มรีะบบและแม่นย�ำจนเหลอืเชื่อ กล้ำมเนื้อทั่วร่ำงกข็ยบัไปตำมควำมคดิ

อย่ำงรวดเรว็

สนุขัที่เหลอือกีสำมตวักม็ชีะตำกรรมไม่ต่ำงกบัตวัแรก ขณะที่สนุขั

ตัวแรกถูกเตะจนกระเด็น ตัวที่สองและสำมก็ก�ำลังจะฝังเขี้ยวเข้ำใส่ 

แขนขวำและน่องข้ำงซ้ำยของพนัธรตัน์ แต่สิ่งที่พวกมนัได้รบัคอืสนัก�ำป้ัน

ของเด็กชำยที่ตอกกระแทกเข้ำใส่สุนัขตัวที่ก�ำลังจะกัดแขนขวำของเขำ 

จนร่ำงของมันปลิวอัดกระแทกเข้ำกับพื้น ส่วนตัวที่ก�ำลังจะกัดน่องซ้ำย

ถูกเข่ำอดักระทุ้งเข้ำกลำงล�ำตวัจนร่ำงงองุ้ม

กำรลงมอืที่รวดเรว็ของเดก็ชำย ดดีสนุขัสงครำมขนำดใหญ่สำมตวั
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ที่มีน�้ำหนักเกือบจะเท่ำๆ เขำ ลอยกระเด็นไปตกลงบนพื้นอย่ำงสิ้นท่ำ 

พวกมนัตะกยุเท้ำทั้งสี่ข้ำงลนลำน พยำยำมลกุขึ้นแล้ววิ่งหนไีปทนัที

“ว่ำไงล่ะ แกน่ะ”

พันธรัตน์เอ่ยกับสุนัขตัวที่สี่ซึ่งหยุดยืนอยู่ห่ำงจำกเขำไม่มำกนัก 

มนัแยกเขี้ยวขู่แสดงเจตนำคกุคำมใส่เดก็ชำย แต่กลบัตวัสั่นระรกิ 

เดก็ชำยเผยรอยแสยะยิ้มเจ้ำเล่ห์ใส่มนั ที่สนุขัตวัที่สี่ยงัไม่โดนเขำ

แผลงฤทธิ์ใส่ก็เพรำะมันยั้งเท้ำหยุดทันทีที่เห็นพรรคพวกถูกอัดกระเด็น 

พันธรัตน์หรี่ตำจ้องเขม็งไปยังสุนัขสงครำมที่ก�ำลังตัวสั่นแต่ยังพยำยำม

แสดงอำกำรข่มขวญัคู่ต่อสู้

“เฮ้ย!”

จู่ๆ เขำกต็ะคอกใส่มนัเสยีงดงัลั่น ท�ำเอำสนุขัสงครำมสิ้นท่ำร้อง

ลนลำน วิ่งหนย้ีอนกลบัไปทำงเดมิในสภำพนำ่ข�ำ ท�ำเอำเดก็ชำยหวัเรำะ

ร่วนกบัท่ำทำงหวำดกลวัของมนั

พนัธรตัน์กลบัมำตั้งสมำธเิหลยีวมองไปรอบๆ ตวัอย่ำงระวงั เพรำะ

กำรที่สุนัขสงครำมปรำกฏขึ้นแสดงว่ำศัตรูรู ้แล้วว่ำเขำหนีออกมำได้  

เดก็ชำยไม่อยำกเสยีเวลำอกีต่อไป ควำมคดิแรกที่แล่นเข้ำมำในสมองคอื

เขำต้องหำทำงตดิต่อกลบัไปยงัองค์กรให้เรว็ที่สดุ

แต่เรื่องส�ำคญักค็อื เขำไม่รู้รำยละเอยีดสถำนที่แห่งนี้มำกไปกว่ำ

ที่เห็นและประเมินด้วยสำยตำ เขำยังไม่รู้ด้วยซ�้ำว่ำสถำนที่แห่งนี้เป็น

สถำนที่ประเภทไหน 

ควำมคดิที่จะใช้พลงัคลื่นสมองของตนเองชะงกัลงทนัทเีมื่อนกึถงึ

ควำมเจ็บปวดรุนแรงรำวกับสมองถูกกระแทกเข้ำใส่ด้วยของแข็งที่รับรู้

ก่อนหน้ำนี้
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นัยน์ตำสีน�้ำตำลสำดประกำยคิดวิเครำะห์อยู่ชั่วครู่ ก่อนที่พันธ-

รัตน์จะตัดสินใจใช้สัญชำตญำณของตนเองเป็นเครื่องน�ำทำง เด็กชำย

หลับตำตั้งสมำธิ สูดลมหำยใจเข้ำลึกเพื่อตรวจรับกลิ่นที่ลอยจำงๆ  

ในอำกำศ

แน่นอนว่ำเขำรับรู้ได้ถึงกลิ่นของน�้ำและกลิ่นต่ำงๆ เหมือนก่อน

หน้ำนี้ที่ทดลองสดูลมหำยใจเพื่อตรวจสอบด ูแต่ครำวนี้พนัธรตัน์ต้องกำร

แยกแยะว่ำทศิทำงของกลิ่น ทศิทำงไหนที่เข้มข้นที่สดุ

เพรำะทิศทำงที่กลิ่นเข้มข้นมำกที่สุดย่อมหมำยถึงแหล่งก�ำเนิด

กลิ่น ซึ่งกค็อืแหล่งน�้ำ ถ้ำหำแหล่งน�้ำที่เป็นต้นก�ำเนดิกลิ่นเจอ เดก็ชำย 

กอ็ำจจะรู้ข้อมูลของสถำนที่แห่งนี้มำกขึ้น

พนัธรตัน์ยงัหลบัตำสดูลมหำยใจเข้ำลกึช้ำๆ ในที่สดุเขำกร็ูว่้ำกลิ่น

ของน�้ำลอยมำจำกด้ำนซ้ำยมอืของอโุมงค์ ทศิทำงเดยีวกบัที่สนุขัสงครำม

วิ่งมำโจมตเีขำ 

แต่พันธรัตน์ยังไม่ทันลืมตำขึ้น ในมวลอำกำศก็เกิดกลิ่นอีก 

ชนดิหนึ่งแทรกเข้ำมำ เดก็ชำยเบ้หน้ำย่นจมูกด้วยท่ำทำงขยะแขยงทนัที

เพรำะตอนนี้เขำก�ำลังเร่งใช้ประสำทรับรู้กลิ่นถึงขีดสุด จึงท�ำให้

กลิ่นที่รับรู้นั้นเข้มข้นรุนแรงมำกกว่ำปกติ กลิ่นสำบสำงคล้ำยสัตว์ที่ไม่ 

คำดคิดจึงลอยเข้ำมำปะทะสัมผัสรับรู้ของเขำเต็มๆ จนท�ำเอำเด็กชำย

ส�ำลกั

“แหวะ! ยงัไม่เขด็รไึง ไอ้หมำ...” 

พันธรัตน์สบถออกมำ เด็กชำยลืมตำขึ้นมองไปยังทิศทำงที่กลิ่น

สำบลอยมำ ซึ่งมำจำกด้ำนซ้ำยมือ ในควำมคิดเขำเจ้ำของกลิ่นคงเป็น

ใครอื่นใดไปไม่ได้นอกจำกพวกสนุขัสงครำมที่โดนเขำสั่งสอนไปเมื่อครู่นี้
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แต่ภำพที่เหน็เมื่อเหลยีวหน้ำไปมอง ท�ำเอำพนัธรตัน์ชะงกั นยัน์ตำ

สนี�้ำตำลเบกิโพลงอย่ำงตระหนก

“เฮ้ย!”

เสียงอุทำนอย่ำงตกใจดังขึ้น เมื่อพันธรัตน์เห็นเจ้ำของกลิ่น 

สำบสำงก�ำลงัเดนิใกลเ้ข้ำมำ อุ้งเท้ำขนำดใหญท่ั้งสี่ข้ำงที่รองรบัร่ำงยกัษ์

ค่อยๆ เยื้องย่ำงเข้ำหำพนัธรตัน์อย่ำงไม่รบีร้อนเหมอืนเหน็ว่ำเดก็ชำยเป็น

เหยื่อที่ไม่มทีำงหนรีอด

ปำกยำวแหลมขนำดใหญ่เต็มไปด้วยเขี้ยวแหลมอำบน�้ำลำยเยิ้ม

ชุ่มโชก เสียงลมหำยใจฟืดฟำดที่เต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นสำบคลุ้งตลบ

ชัดเจนขึ้นทุกขณะที่มันเดินเข้ำมำใกล้ มันใช้ลิ้นยำวหยำบแลบเลียริม-

ฝีปำกขณะที่จ้องนยัน์ตำสแีดงสดมำยงัร่ำงผอม แสดงอำกำรหวิกระหำย

ชัดเจน ขนสีด�ำสนิทที่ปกคลุมทั่วร่ำงยักษ์ยำวกระเซิงรุงรัง ท�ำให้รูปร่ำง

หน้ำตำของมนัชวนผวำ

ด้วยส่วนสูงของพันธรัตน์ท�ำให้เด็กชำยต้องแหงนหน้ำมองมัน  

เท่ำที่เขำประมำณด้วยสำยตำสัตว์ยักษ์สี่ขำที่ลักษณะคล้ำยหมำตัวนี้ 

น่ำจะมีส่วนสูงไม่ต�่ำกว่ำสี่เมตร เพรำะแค่มันยืนประจันหน้ำกับเด็กชำย 

ส่วนหวัของมนักส็ูงเกอืบจะถงึหลอดไฟบนเพดำนอโุมงค์

แต่อะไรก็ไม่ส�ำคัญเท่ำกับเจตนำร้ำยของมันที่ส่งตรงถึงพันธรัตน์

อย่ำงชัดเจน นัยน์ตำแดงฉำนของมันจ้องมองเด็กชำยในระยะห่ำงไม่กี่

เมตร ท�ำเอำพนัธรตัน์แทบจะสตกิระเจงิ เพรำะในชวีติไม่เคยเผชญิหน้ำ

กบัสนุขัขนำดยกัษ์แบบนี้มำก่อน 

ซ�้ำร้ำยพื้นที่ซึ่งเขำอยู่ยังเป็นทำงยำวแบบเปิดโล่งเหมือนลู่วิ่งที่

เหมำะส�ำหรับให้มันไล่ล่ำเขำ ถึงแม้จะมีเครื่องควบคุมไมโตรคอนเดรีย 
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แต่เดก็ชำยกไ็ม่มั่นใจว่ำขำผอมๆ ของเขำจะพำร่ำงวิ่งหนคีมเขี้ยวของมนั

ได้ทนัหรอืไม่ 

ซ�้ำร้ำยถึงแม้จะมีเครื่องควบคุมไมโตรคอนเดรีย แต่เขำก็แทบคิด

ไม่ออกเลยว่ำจะใช้มอืเปล่ำจดักำรกบัสตัว์ขนำดยกัษ์แบบนี้ยงัไง 

วินำทีที่อันตรำยจ่อเข้ำประชิดใส่รำวกับก�ำลังหำยใจรดต้นคอ  

เด็กชำยรู้สึกหนำวยะเยือกไปทั่วแผ่นหลัง จังหวะชีพจรเต้นสั่นระส�่ำ  

ขณะที่เหงื่อเยน็ยะเยยีบผดุพรำวบนใบหน้ำ แต่สญัชำตญำณบอกเขำว่ำ

ควำมคดิที่จะหนเีป็นสิ่งที่ห้ำมกระท�ำโดยเดด็ขำด

เขำรูท้นัทว่ีำหำกหนัหลงัวิ่งหน ีเท่ำกบัเขำต้องตกอยูใ่นสภำพเหยื่อ

ที่ถูกล่ำ เพรำะกำรหนเีท่ำกบัแสดงควำมอ่อนแอขลำดกลวัออกมำให้มนั

เหน็ 

ดังนั้นพันธรัตน์จึงกัดฟันรวบรวมสติ ยืนประจันหน้ำกับสุนัขที่สูง

กว่ำสี่เมตร เขำใช้นยัน์ตำสนี�้ำตำลของเขำจ้องเขมง็เข้ำไปในดวงตำสแีดง

สดของมนั พยำยำมเกบ็ควำมหวำดกลวัเอำไว้ให้มดิชดิที่สดุ แสดงอำกำร

ไม่หวำดกลวัให้มนัเหน็เพื่อข่มมนักลบั 

เพรำะสัญชำตญำณในร่ำงกำยบอกเขำว่ำ หำกเขำคิดหนี นั่น

เท่ำกับกำรเปิดฉำกล่ำของสุนัขปีศำจขนำดยักษ์ตัวนี้ แต่เด็กชำยก็ไม่

มั่นใจว่ำเขำจะรักษำควำมเยือกเย็นแบบนี้ไปได้นำนสักแค่ไหน เพรำะ 

รูปลักษณ์ของสุนัขปีศำจขนำดยักษ์ก็พร้อมจะท�ำให้เขำขวัญกระเจิงอยู่

ทกุขณะ

แค่ตอนนี้เด็กชำยปลุกปลอบควำมกล้ำของตนเองเอำไว้ได้ก็เต็ม

กลืน เขำฝืนจ้องตำมันเพื่อข่มไม่ให้สุนัขยักษ์พุ่งเข้ำขย�้ำทั้งๆ ที่ชีพจร 

เต้นระส�่ำนบัจงัหวะไม่ถกู นบัจำกนี้กต้็องลุน้ต่อไปว่ำไอ้ปีศำจตวันี้จะรูต้วั
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เมื่อไรว่ำคนที่อยู่ตรงหน้ำก�ำลงักลวัมนัแทบตำย

พนัธรตัน์รูช้ดัเจนว่ำเขำถ่วงเวลำต่อไปได้อกีไม่นำนแน่ เดก็ชำยจงึ

รวบรวมสตเิร่งพลงัสมองคดิหำทำงเอำตวัรอดอย่ำงรวดเรว็ที่สดุ

“กรรร กรรรร!!”

สุนัขยักษ์ส่งเสียงค�ำรำมต�่ำๆ นัยน์ตำสีแดงฉำนของมันหรี่มอง

เขมง็มำยงัเดก็ชำยเหมอืนก�ำลงัประเมนิว่ำมนษุย์ตรงหน้ำมคีวำมสำมำรถ

เก่งกล้ำเหมอืนที่ก�ำลงัแสดงออกจรงิหรอืไม่

ท่ำทำงของสนุขัปีศำจท�ำเอำหวัใจของเดก็ชำยหล่นวบู รำวกบัมนั

จะมองออกว่ำควำมกล้ำที่เด็กชำยแสดงออกมำนั้นเป็นแค่เปลือกนอก 

ท�ำเอำน�้ำลำยของเขำจบัเป็นก้อนเหนยีวอยู่ในล�ำคอ

ขณะที่เรื่องรำวก�ำลงัจะด�ำเนนิไปสู่จดุวกิฤตถิงึขดีสดุ

จู่ๆ เสียงกลไกบำงอย่ำงก็ดังขึ้น ถึงแม้พันธรัตน์จะได้ยินอย่ำง

ชดัเจน แต่ขณะที่เขำก�ำลงัเผชญิหน้ำกบัสนุขัยกัษ์ ท�ำให้ไม่กล้ำขยบัตวั

เพื่อหนัไปมองต้นเสยีง 

“หนัมำช้ำๆ ยกมอืขึ้นไว้เหนอืหวั หำ!”

เสยีงร้องตะโกนออกค�ำสั่งดงัขึ้น และในทนัใดนั้นสนุขัปีศำจพลนั

ค�ำรำมลั่น ร่ำงขนำดยกัษ์ของมนักระโจนข้ำมตวัพนัธรตัน์ไปทนัท ีสิ่งที่ดงั

ตำมมำคอืเสยีงร้องด้วยควำมเจบ็ปวด

“อ๊ำกกกกกก!!”

เมื่อหนัไปมอง พนัธรตัน์กพ็บกบัภำพสยดสยอง สนุขัปีศำจงบัเข้ำ

ที่ล�ำตัวของชำยชุดด�ำ ปำกขนำดใหญ่ของมันก�ำลังงับบริเวณหัวไหล่ 

ด้ำนซ้ำยของฝ่ำยนั้น คมเขี้ยวยำวแหลมจมลึกเข้ำไปตลอดล�ำตัวตั้งแต่

บรเิวณไหล่ด้ำนซ้ำยยำวมำจนถงึกลำงล�ำตวัเป็นแนวเฉยีง 
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คมเขี้ยวจมลกึฝังเข้ำใส่ร่ำงจนเลอืดแดงสดฉดีกระฉูด!

เพรำะปำกของมันมีขนำดใหญ่พอที่จะกลืนล�ำตัวของผู้ใหญ่ได้ 

ภำพที่เหน็ท�ำเอำพนัธรตัน์หนำวยะเยอืก เดก็ชำยคดิว่ำหำกตนเป็นฝ่ำย

ถูกงบั ล�ำตวัคงขำดเป็นสองท่อนอย่ำงไม่ต้องสงสยั

พันธรัตน์เหลือบไปเห็นก�ำแพงอุโมงค์ถูกเปิดออกเป็นช่อง และ

ก�ำลังปิดลงช้ำๆ แสดงว่ำชำยชุดด�ำคนนี้เป็นคนเดียวกันกับคนที่เขำ

จดักำรต่อยจนสลบไปในห้องลบัที่เขำถูกขงัอยู่ในตอนแรก 

ชำยชุดด�ำคนนี้คงฟื้นขึ้นมำและตำมออกมำจำกห้องลับ จน 

ในที่สดุต้องมำพบกบัจดุจบน่ำสยอง

เสียงกระดูกถูกขบเคี้ยว กล้ำมเนื้อถูกฉีกกระชำกดังลั่นสะท้อน 

ไปมำทั่วอุโมงค์ รำ่งของชำยชุดด�ำสั่นกระตกุรุนแรง ในที่สุดร่ำงของมนั 

กถ็ูกฉกีขำดเป็นสองท่อน!

ภำพสยองสะกดพันธรัตน์อยู่ชั่วครู่ เด็กชำยรู้สึกว่ำลมหำยใจ 

ของเขำแทบชะงักขำดห้วงขณะที่ภำพสยองปรำกฏอยู่ตรงหน้ำในระยะ

ห่ำงแค่ไม่กี่เมตร

พันธรัตน์สะบัดหัวอย่ำงแรง ในที่สุดก็เรียกสติกลับมำได้ ตอนนี้

เป็นโอกำสเหมำะที่จะหนีขณะที่สุนัขปีศำจยังวุ่นอยู่กับกำรกัดกินร่ำง 

ชำยชดุด�ำ

เดก็ชำยเกรง็ก�ำลงัขำจนกล้ำมเนื้อแขง็เกรง็ผดุโปน แล้วถบีพื้นพำ

ร่ำงพุ่งทะยำนไปยงัด้ำนซ้ำยของอโุมงค์อย่ำงรวดเรว็ พนัธรตัน์รู้สกึได้ว่ำ

มวลอำกำศถูกร่ำงของเขำผ่ำออกเป็นคลื่นไปด้ำนข้ำง

เขำสัมผัสได้ถึงมวลอำกำศที่พุ่งเข้ำปะทะร่ำงและเสียดสัมผัส 

ผิวกำยจนรู้สึกเย็นยะเยียบ ขณะที่วิ่งตะบึงตรงไปอย่ำงรวดเร็ว เมื่อ
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ประสำนร่ำงกำยเข้ำกับเครื่องควบคุมไมโตรคอนเดรีย ก�ำลังขำเขำของ 

จงึมำกกว่ำปกตหิลำยเท่ำ

พนัธรตัน์มองเหน็ภำพรอบตวัพร่ำเลอืนเพรำะควำมเรว็ขณะก�ำลงั

วิ่งตะบงึ หูทั้งสองข้ำงได้ยนิเสยีงลมพดัปะทะดงัอื้อองึ

เขำเห็นหลอดไฟนีออนบนเพดำนอุโมงค์กลำยเป็นขีดสีขำว 

เชื่อมต่อกนั เดก็ชำยทึ่งในควำมเรว็ของตนเอง ขณะเดยีวกนักร็ู้สกึโล่งใจ

ขึ้นเมื่อรูว่้ำภำยในเวลำไม่กี่วนิำทเีขำกท็ิ้งห่ำงสนุขัปีศำจมำหลำยร้อยเมตร

ขณะที่ยังไม่หยุดฝีเท้ำลงพันธรัตน์ก็เริ่มวิเครำะห์สถำนกำรณ์ 

ไปพร้อมๆ กัน ตอนนี้เขำพอจะคำดเดำได้ว่ำ สถำนที่แห่งนี้ต้องเป็น 

ฐำนทดลองสักแห่งที่นิโคตินเป็นผู ้ดูแลรับผิดชอบแน่ๆ เพรำะมีตัว

ประหลำดโผล่ออกมำ 

เหมอืนกบัตวัประหลำดที่เขำเคยเจอในฐำนทดลองลบัหลำยๆ แห่ง 

แต่ควำมสงสัยก็ผุดขึ้นมำ เด็กชำยก�ำลังข้องใจว่ำท�ำไมสุนัขปีศำจถึง

เข้ำไปกดัขย�้ำชำยชดุด�ำ ในเมื่อพวกมนัเป็นฝ่ำยเดยีวกนั หรอืมนัอำจจะ

เป็นควำมผดิพลำดที่เกดิจำกสญัชำตญำณของสตัว์ร้ำยที่ยำกจะควบคมุ?

แต่ที่น่ำสงสัยก็คือ ท�ำไมนิโคตินใช้สุนัขปีศำจเฝ้ำหรือไล่ล่ำเขำ  

ซึ่งค่อนข้ำงเสี่ยงว่ำสนุขัปีศำจอำจจะคลั่งจนท�ำร้ำยเขำได้ ทั้งๆ ที่นโิคตนิ 

เป็นคนระแวดระวังและกลัวควำมผิดพลำดอย่ำงมำก และย่อมเห็นเขำ

เป็นเครื่องมอืส�ำคญัที่ไม่สำมำรถเสยีไปได้

ขณะที่ควำมสงสัยยังไหลวนเวียนอยู่ในสมอง ตลอดทั้งร่ำงของ

พันธรัตน์พลันสะท้ำน เย็นวำบไปทั่วแผ่นหลังอย่ำงกะทันหัน รู้สึกได้

ชดัเจนว่ำมสีมัผสัมุ่งร้ำยก�ำลงัคกุคำมเข้ำใส่ตนจำกด้ำนหลงั

เขำเหลยีวหลงัไปมองขณะที่ยงัไม่หยดุฝีเทำ้ลง เสยีงค�ำรำมดรุ้ำย
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พลันดังก้องขึ้นพร้อมกับเสียงพื้นสั่นสะเทือน และเสียงกรงเล็บแหลม

เสยีดสไีปกบัพื้นดงัแกรกกรำกแสบประสำท

“กรรรร โฮกกกกกกก!!”

“โธ่ เว้ยยยยยยย!!”

พันธรัตน์ค�ำรำมลั่น เกร็งก�ำลังขำให้มำกขึ้นจนกล้ำมเนื้อกระตุก

เต้นระรกิ เขำเร่งฝีเท้ำพำร่ำงตนเองพุ่งทะยำนไปด้วยควำมเรว็มำกที่สดุ

เท่ำที่จะท�ำได้ 

ในสมองคิดแต่จะหนีสุนัขปีศำจที่ตำมติดมำด้ำนหลังเพียง 

อย่ำงเดียว แต่ดูเหมือนอีกฝ่ำยก็ไม่ยอมลดละกำรไล่ล่ำ สุนัขปีศำจยิ่ง 

เร่งควำมเร็วกระชั้นเข้ำมำเรื่อยๆ ด้วยขำขนำดใหญ่ทั้งสี่ข้ำงกับพลัง 

กล้ำมเนื้อของสัตว์ที่ถูกพัฒนำด้วยเทคโนโลยีอันร้ำยกำจ ท�ำให้ถึงแม ้

พนัธรตัน์จะมเีครื่องควบคมุไมโตรคอนเดรยี ร่ำงกำยกไ็ม่ได้มสีมรรถภำพ

เหนอืกว่ำมนัมำกนกั 

ส่วนหนึ่งเป็นเพรำะสภำพร่ำงกำยเขำผอมแห้งไม่ค่อยมีแรงเป็น 

ทนุเดมิอยู่แล้ว เครื่องควบคมุไมโตรคอนเดรยีจงึยกระดบัควำมสำมำรถ

ของเขำให้เหนอืกว่ำได้เพยีงมนษุย์ปกต ิ แต่ไม่ได้ส่งผลให้สภำพร่ำงกำย

เหนือล�้ำมำกจนสำมำรถปะทะกับพวกเหนือมนุษย์หรือตัวประหลำดได้

โดยไม่ล�ำบำก

ถงึตอนนี้จงัหวะหำยใจของเดก็ชำยเริ่มตดิขดั เขำสดูลมหำยใจเข้ำ

อย่ำงรนุแรงเพื่อสดูออกซเิจนเข้ำสูร่่ำงกำยให้มำกที่สดุ แต่กำรท�ำงำนของ

ร่ำงกำยที่มำกเกนิไปท�ำเอำเขำเริ่มรู้สกึเจบ็จกุบรเิวณหน้ำอก

ขณะเดียวกันฝีเท้ำของเด็กชำยก็ลดควำมเร็วลงเรื่อยๆ เพรำะ

ร่ำงกำยของเขำก�ำลงัจะถงึขดีจ�ำกดั เมื่อเหลยีวมองไปด้ำนหลงั นยัน์ตำ
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สนี�้ำตำลกเ็บกิโพลง เขำพบว่ำสนุขัปีศำจก�ำลงัพุง่ตะบงึเข้ำมำใกล้จนห่ำง

จำกตนไม่ถงึสบิเมตร 

ภำพลักษณ์ของมันในตอนนี้ยิ่งชวนผวำ ปำกยำวแหลมที่เต็มไป

ด้วยเขี้ยวอำบเลือดแดงสดโชกชุ ่ม ครำบเลือดบำงส่วนยังกระเซ็น 

เปื้อนขนสีด�ำยำวรุงรังเป็นหย่อมสีแดงสด ขณะที่วิ่งขำทั้งสี่ข้ำงของมัน

ตะกุยลงไปบนพื้นคอนกรีต ท�ำให้เล็บยำวแหลมคมในอุ้งเท้ำเสียดกับ 

พื้นคอนกรตีเกดิสะเกด็ไฟแลบกระจำย

พันธรัตน์เร่งเร้ำพลังควำมคิดหมุนฟันเฟืองในสมองอย่ำงรวดเร็ว 

เขำประเมินสถำนกำรณ์แล้วว่ำต่อให้วิ่งหนีต่อไปก็ไม่มีทำงพ้น มีแต่จะ

บั่นทอนก�ำลงัของตนไปโดยเปล่ำประโยชน์

เพรำะหำกต้องเข้ำปะทะอย่ำงเลี่ยงไม่ได้ กำรวิ่งต่อไปคงมีแต่จะ

ท�ำให้เขำเหนื่อยจนแทบจะยนืไม่ไหวด้วยซ�้ำ ฉะนั้นทำงสดุทำ้ยคอืกำรใช้

พลังควำมคิดและเสี่ยงเข้ำปะทะโดยใช้สัญชำตญำณเอำตัวรอด และ 

กำรลงมอืต้องอยู่เหนอืควำมคำดคดิของอกีฝ่ำย

พนัธรตัน์กดัฟันแน่น ปลกุควำมกล้ำพร้อมกบัเกรง็ก�ำลงัทั่วร่ำงจน

กล้ำมเนื้อแขนทั้งสองข้ำงผดุโปนเกรง็กระตกุพร้อมส�ำหรบักำรเข้ำปะทะ

เดก็ชำยเกรง็ก�ำลงัขำยั้งร่ำงที่ก�ำลงัวิ่งตะบงึอย่ำงกะทนัหนั ท�ำให้

ร่ำงของเขำไถลไปกับพื้นคอนกรีตเป็นระยะทำงหลำยเมตรก่อนจะหยุด

ลง แล้วพนัธรตัน์กต็ดัสนิใจพุง่สวนทำงเข้ำใส่สนุขัปีศำจที่ก�ำลงัเข้ำมำใกล้

“ไอ้หมำน้อย เข้ำมำ!!”

เดก็ชำยค�ำรำมก้องปลกุขวญัก�ำลงัใจของตน เขำดดีร่ำงพุง่ทะยำน

เข้ำหำสุนัขปีศำจขนำดยักษ์ ในวินำทีที่ทั้งคู่เกือบจะปะทะกัน ปำกยำว

แหลมที่เต็มไปด้วยเขี้ยวคมอ้ำออกกว้ำง แสดงเจตนำที่จะงับร่ำงผอมที่
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ก�ำลงัพุ่งเข้ำหำ

พนัธรตัน์พลนัทิ้งตวัลงกบัพื้น ด้วยควำมแรงขณะที่วิ่งตะบงึเข้ำใส่

ท�ำให้เมื่อทิ้งตวัลงร่ำงของเขำจงึลำกไถลไปกบัพื้น ปำกยำวแหลมที่ก�ำลงั

จะงบัเข้ำใส่เดก็ชำยจงึท�ำได้เพยีงกดัควำมว่ำงเปล่ำ

ควำมแรงของกำรไถลบวกกบัควำมเรว็ท�ำให้ร่ำงของเดก็ชำยผลบุ

ลอดเข้ำไปใต้ท้องสนุขัปีศำจ ซึ่งเป็นไปตำมกำรค�ำนวณของเขำแต่แรก

“กลบัไปกนิอำหำรเมด็เถอะไอ้ตูบบบบบ!”

พันธรัตน์ค�ำรำมลั่น เกร็งก�ำลังแขนจนรู้สึกได้ว่ำพลังงำนที่ประจุ

อยูใ่นกล้ำมเนื้อกระตุน้แขนจนสั่นระรกิ ขณะที่ร่ำงก�ำลงัไถลผ่ำนไปใต้ท้อง

ของสนุขัปีศำจ เดก็ชำยกร็ะดมหมดักระแทกใส่ท้องมนัไม่ยั้ง!!

สัมผัสที่รับรู้ได้ผ่ำนหมัดที่อัดกระแทกใส่ร่ำงมัน เหมือนเขำก�ำลัง

ต่อยยำงแขง็ๆ แต่หมดัของเดก็ชำยกม็พีลงัมำกพอที่จะจมยวบเข้ำไปใน

ร่ำงขนำดใหญ่ของสนุขัปีศำจ

ร่ำงของสุนัขปีศำจสั่นกระตุกรุนแรง ปำกยำวแหลมอ้ำกว้ำงร้อง

ค�ำรำมด้วยควำมเจบ็ ขณะที่น�้ำลำยเหนยีวเยิ้มของมนัฟุง้กระจำยออกมำ

เพรำะแรงอดักระแทกจำกหมดั

พนัธรตัน์ไม่ได้นบัว่ำตนต่อยเข้ำใส่ท้องสนุขัปีศำจไปกี่หมดัขณะที่

พุ่งลอดผ่ำนใต้ท้องมนั ตอนนี้เดก็ชำยรบัรู้ได้เพยีงอย่ำงเดยีวว่ำ หมดัทั้ง

สองข้ำงของเขำเจ็บจนชำ กล้ำมเนื้อแขนทั้งสองข้ำงก็เกร็งเขม็งจนเจ็บ

แปลบ

ในที่สดุร่ำงผอมกไ็ถลออกมำพ้นจำกใต้ท้องของสนุขัปีศำจ เขำรบี

ดดีตวัลกุขึ้นยนื มองไปยงัร่ำงของสนุขัยกัษ์เพื่อรอดูผลลพัธ์ด้วยใจที่เต้น

ระส�่ำ 
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เขำเห็นร่ำงของมันสั่นกระตุกอยู่ชั่วขณะ ก่อนจะทรุดเซฟุบลงไป

กบัพื้น หวัใจของเดก็ชำยพองโตขึ้น แต่กเ็ป็นเพยีงแค่เวลำไม่กี่วนิำที

ในที่สุดร่ำงขนำดใหญ่ของมันก็ทรงกำยลุกขึ้นกลับมำได้อีกครั้ง 

สุนัขขนำดยักษ์หันมำจ้องเขม็งใส่พันธรัตน์ ถึงแม้จะไม่ต้องใช้ค�ำพูด

อธบิำย เดก็ชำยกร็บัรูว่้ำมนัก�ำลงัแค้นเขำมำกกว่ำเดมิหลำยเท่ำเมื่อดจูำก

สหีน้ำและท่ำทำงที่เกรี้ยวกรำดของมนั

“แย่ละ”

พันธรัตน์เปรยกับตนเอง ตอนนี้สภำวะกำรหำยใจของเด็กชำย 

ระส�่ำระสำย กล้ำมเนื้อที่เกร็งเขม็งทั่วร่ำงปวดปลำบเพรำะกำรใช้ก�ำลัง

อย่ำงรนุแรงตดิๆ กนั มอืทั้งสองข้ำงและขำของพนัธรตัน์สั่นระรกิ เหมอืน

ร่ำงกำยจะบอกเด็กชำยว่ำ กล้ำมเนื้อและกระดูกของเขำรับภำระหนัก 

เกนิไปและใกล้จะถงึขดีจ�ำกดั

ถงึร่ำงกำยจะคร�่ำครวญ แต่พนัธรตัน์รูด้ว่ีำทำงรอดมแีต่ต้องกดัฟัน

ฝืน ต่อให้กล้ำมเนื้อฉกีขำดหรอืกระดูกแตกหกัเขำกต็้องเอำตวัรอดไปให้

ได้ ไม่อย่ำงนั้นเขำคงถกูคมเขี้ยวฉกีกระชำกจนร่ำงกำยไม่สมประกอบแน่

ตอนนี้สนุขัปีศำจทรงกำยลกุขึ้นมำยนืได้เตม็ที่แล้ว มนัจ้องดวงตำ

สแีดงเลอืดมำยงัเดก็ชำยด้วยควำมอำฆำต ก่อนจะส่งเสยีงค�ำรำมดรุ้ำย

ใส่เขำ 

แต่พันธรัตน์ยังยืนเผชิญหน้ำกับมัน นัยน์ตำสีน�้ำตำลจ้องเขม็ง 

ไปยงัดวงตำสแีดงสดรำวกบัเลอืดของสนุขัปีศำจอย่ำงไม่กลวัเกรง ในเมื่อ

หนกีไ็ม่พ้นพนัธรตัน์จงึพร้อมจะเข้ำปะทะ ต่อให้ต้องเค้นแรงเฮอืกสดุท้ำย

เดก็ชำยกจ็ะทุ่มก�ำลงัทั้งหมดจดักำรมนัเพื่อผ่ำนวกิฤตไิปให้ได้

ขณะที่เผชิญหน้ำพันธรัตน์พยำยำมรีดเค้นพละก�ำลังเท่ำที่เหลือ
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อยู่ให้พร้อมรบัมอืกบัสนุขัปีศำจตลอดเวลำ แต่มนักย็งัไม่เข้ำมำจู่โจมใส่

เขำ ท�ำแค่เพยีงค�ำรำมใส่และจ้องเขมง็ 

เท่ำที่พันธรัตน์คำดเดำ เขำคิดว่ำกำรโจมตีเมื่อครู่คงได้ผล สุนัข

ปีศำจต้องรู้แน่ว่ำเขำไม่ได้ไร้พษิสงมนัถงึไม่กล้ำบุ่มบ่ำมเข้ำโจมต ี ควำม

ไม่มั่นใจจงึท�ำให้มนัยงัคงรอดูท่ำทอียู่โดยไม่เข้ำจู่โจมซ�้ำ

“ฆ่ำมนั ฆ่ำมนัเสยีส ิ4781 ฆ่ำมนั!”

จู่ๆ เสยีงของใครบำงคนซึ่งระบทุี่มำไม่ได้กด็งัขึ้น เดก็ชำยเหลยีว 

มองไปรอบๆ ด้วยควำมสงสัยเพรำะจู่ๆ เสียงนั้นก็ดังขึ้นในประสำท 

กำรรบัรู้ของเขำ

“เรว็ เรว็เข้ำ ฆ่ำมนัซะ จะได้ยตุเิรื่องทกุอย่ำง!”

เสยีงลกึลบัดงัขึ้นอย่ำงเร่งร้อนเพื่อกระตุ้นให้เกดิกำรฆ่ำ

ควำมสงสัยท�ำให้พันธรัตน์มองไปยังสุนัขปีศำจ เด็กชำยพบว่ำ 

ตอนนี้มนัยงัใช้ดวงตำสแีดงเลอืดจ้องเขมง็มำยงัเขำอย่ำงดรุ้ำย แต่ควำม

สงสัยท�ำให้เขำเขม้นมองมันอย่ำงถี่ถ้วนกว่ำเดิม ในเมื่อสถำนที่แห่งนี้ 

มเีพยีงเขำกบัมนั แล้วเสยีงที่เขำได้ยนิมำจำกไหน

ในเมื่อเขำไม่ได้เป็นฝ่ำยพูด ก็คงเหลือแต่สุนัขปีศำจตรงหน้ำ 

เท่ำนั้น พันธรัตน์เข้ำใจว่ำคงมีเครื่องกระจำยเสียงเหมือนปลอกคอของ 

โซฟีตดิตั้งอยู่ที่ไหนสกัแห่งในร่ำงของสนุขัปีศำจแน่

“เรว็ เรว็เข้ำ ฆ่ำมนั อย่ำไปกลวัมนั มนัสู้แกไม่ได้แน่”

เสยีงแหบห้ำวที่ยใุห้เกดิกำรฆ่ำยงัดงัขึ้น แต่ครำวนี้พนัธรตัน์นิ่งฟัง

จนแยกแยะได้ว่ำ เสียงที่ได้ยินเขำไม่ได้รับรู้ทำงโสตประสำทตำมปกต ิ 

แต่เสยีงนั้นดงัขึ้นในสมองของเขำเอง!

ควำมสงสัยท�ำเอำสมองของเด็กชำยหมุนคว้ำงงุนงงไปชั่วขณะ 
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พันธรัตน์พยำยำมตั้งสติรวบรวมสมำธิเพื่อหำที่มำของเสียง ในที่สุดเขำ 

ก็รู้ว่ำเสียงที่ดังขึ้นไม่ได้คิดจะสื่อสำรกับเขำ แต่เป็นเพรำะสมองของเขำ

เองที่สำมำรถแพร่กระจำยคลื่นได้

และในทำงตรงกนัข้ำม สมองของเขำกส็ำมำรถแทรกแซงเข้ำไปใน

คลื่นควำมถี่ต่ำงๆ ได้ เดก็ชำยจงึรบัคลื่นอื่นๆ ได้ ในกรณเีมื่อเขำอยู่ใกล้

กำรตดิต่อใดๆ ที่ใช้คลื่นควำมถี่ เสยีงที่ใช้ตดิต่อกนัจงึแทรกเข้ำมำในหวั

ของตนเอง 

พันธรัตน์มองสุนัขปีศำจตรงหน้ำ พบว่ำมันยังไม่มีท่ำทีจะโจมตี

เข้ำใส่เขำ มนัท�ำเพยีงค�ำรำมขูส่่ำยหวัไปมำแสดงอำกำรกระฟัดกระเฟียด

ดรุ้ำย

ระยะเวลำที่ทิ้งห่ำงออกมำจำกกำรปะทะครั้งล่ำสุด ท�ำให้สภำพ

ร่ำงกำยของเด็กชำยฟื้นฟูขึ้นเรื่อยๆ สภำวะหอบหำยใจของเด็กชำย 

คลำยลงจนเกอืบจะเป็นปกต ิกล้ำมเนื้อที่เกรง็เขมง็จนเจบ็แปลบกเ็ช่นกนั

พันธรัตน์เพ่งสมำธิเร่งเร้ำพลังสมอง ในเมื่อสิ่งที่เขำได้ยินเกิดขึ้น

จำกคลื่นที่สมองของตนเองสำมำรถรับได้ นั่นย่อมหมำยควำมว่ำเขำมี

โอกำสที่จะใช้พลงัสมองของตนเองแทรกแซงกลบัไปเช่นกนั แต่คลื่นสมอง

ของเดก็ชำยไม่เหมอืนหมำยเลขแปดที่สำมำรถส่งถงึสมองของอกีฝ่ำยได้

โดยตรง

คลื่นสมองของเด็กชำยต้องผ่ำนสื่อกลำงที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอ-

นิกส์ ซึ่งแน่นอนว่ำในบริเวณใกล้ๆ ต้องมีอุปกรณ์อยู่ที่ไหนสักแห่ง ไม่

อย่ำงนั้นเสยีงลกึลบัคงไม่ดงัขึ้นในสมองของเขำแน่

นยัน์ตำสนี�้ำตำลสำดประกำยกร้ำวขึ้น ใบหน้ำของพนัธรตัน์เกรง็

กระตุกขณะที่ก�ำลังแผ่คลื่นพลังสมองเขำรู้สึกปวดแปลบในสมองทันท ี 
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แต่ควำมเจ็บปวดครั้งนี้น้อยกว่ำครั้งก่อนมำก เขำจึงกัดฟันทน ใช้เวลำ 

ไม่กี่วนิำทพีนัธรตัน์กพ็บคลื่นของอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์

เด็กชำยพบว่ำมันมำจำกในตัวของสุนัขปีศำจ เท่ำที่เขำเห็นภำพ 

รำงๆ ขึ้นในมโนส�ำนกึ อปุกรณ์ที่เขำก�ำลงัเข้ำแทรกแซงนั้นฝังอยูใ่นสมอง

ของสนุขัปีศำจ พนัธรตัน์เร่งพลงัสมองถงึขดีสดุ นยัน์ตำเขำวำวโรจน์ขึ้น 

ในที่สดุเขำกเ็ข้ำแทรกแซงอปุกรณ์เป้ำหมำยได้ส�ำเรจ็

“เกดิอะไรขึ้น!?”

เสยีงแหบห้ำวดงัขึ้น เหมอืนมนัจะรู้ตวัได้ทนัทวี่ำในกระแสคลื่นที่

มนัใช้เกดิควำมผดิปกตขิึ้น

“เฮ้ย! แกเป็นเจ้ำของไอ้หมำบ้ำนี่ใช่ไหม”

พันธรัตน์เริ่มประโยคกวนโทสะ พลำงมองเขม็งไปยังสุนัขปีศำจ

ขณะที่ส่งคลื่นสมองไปยงัอปุกรณ์ภำยในร่ำงมนั 

“อ้อ แกเอง ไอ้เด็กที่เกิดจำกควำมผิดพลำด พลังสมองของแก

ร้ำยกำจอย่ำงที่กลวัจรงิๆ”

เจ้ำของน�้ำเสียงแหบห้ำวมีอำกำรตกใจในทีแรก แต่มันก็กลับมำ

รกัษำควำมสงบเยอืกเยน็เอำไว้ได้

“เกบ็หมำของแกไป อย่ำหำเรื่องมำขวำงทำงฉนั”

พันธรัตน์ส่งคลื่นสมองไปหำมัน ขณะที่นัยน์ตำสีน�้ำตำลซึ่งมอง

เขมง็ไปยงัสนุขัปีศำจเกรี้ยวกรำดขึ้นเรื่อยๆ แสดงเจตนำว่ำเขำพร้อมเข้ำ

ปะทะกบัมนัอย่ำงไม่กลวัเกรง

“โอหัง! เหมือนเซลล์ตั้งต้นที่อยู่ในร่ำงกำยแกจริงๆ นี่แสดงว่ำ 

แกคงได้รบัควำมไว้วำงใจจำกนโิคตนิมำกถงึขนำดที่มนัยกเครื่องควบคมุ

ไมโตรคอนเดรยีให้ใส่แล้วส ิถงึมั่นใจในพลงัของตนเองขึ้นมำ”
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นยัน์ตำสนี�้ำตำลฉำยแววงงงนัขึ้นวบูหนึ่งเมื่อได้ยนิค�ำพดูของฝ่ำย

ตรงข้ำม นโิคตนิไว้ใจเขำอย่ำงนั้นหรอื? ยกเครื่องควบคมุให้อย่ำงนั้นหรอื?

ถงึแม้จะสงสยั แต่พนัธรตัน์กไ็ม่เผยพริธุออกไป เดก็ชำยยงัแกล้ง

แสดงท่ำทำงโอหงัต่อไป

“ถงึแม้จะไม่มไีอ้เครื่องนี่ แค่หมำขี้เรื้อนตวัเดยีวคงจดักำรไม่ยำก

หรอก”

พันธรัตน์พูดพลำงยกข้อมือข้ำงขวำที่สวมเครื่องควบคุมขึ้น  

แสยะยิ้มดูถูก

“ช่ำงมั่นใจเสียจริงนะ แต่เอำเถอะ เพรำะอีกไม่นำนควำมมั่นใจ 

กจ็ะแหลกไปพร้อมร่ำงของแก!”

เสยีงแหบห้ำวที่ตดิต่อผ่ำนคลื่นสมองตะคอกลั่น 

พันธรัตน์พยำยำมกวำดตำมองหำจุดที่เป็นเครื่องถ่ำยทอดภำพ 

เพรำะรู้ดีว่ำตอนนี้ฝ่ำยตรงข้ำมก�ำลังมองเห็นกำรเคลื่อนไหวของเขำอยู่ 

เด็กชำยกวำดตำมองอยู่ชั่วครู่ก่อนจะสังเกตเห็นลูกบอลโลหะทรงกลม

ขนำดพอๆ กบัลูกเทนนสิ ลอยอยู่ข้ำงหวัสนุขัปีศำจ

บริเวณด้ำนหน้ำของโลหะทรงกลมเป็นเลนส์ใส เพียงแค่มอง 

ปรำดเดยีวพนัธรตัน์กร็ูว่้ำนั่นต้องเป็นกล้องขนำดเลก็ที่มนัใช้ดสูถำนกำรณ์

ปัจจบุนัแน่

ด้วยไหวพรบิของเดก็ชำย เขำพบว่ำเรื่องที่ฝ่ำยตรงข้ำมพดูมำมจีดุ

น่ำสงสัยหลำยอย่ำง และด้วยท่ำทีบวกกับค�ำพูดของมันที่แสดงออกมำ 

บ่งบอกค่อนข้ำงชดัเจนว่ำ มนัไม่ได้อยู่ฝ่ำยเดยีวกบันโิคตนิ

ถ้ำทุกอย่ำงเป็นไปตำมที่เขำวิเครำะห์ แสดงว่ำกำรที่สุนัขปีศำจ

ขย�้ำชำยชุดด�ำจนตำย ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ในเมื่อพวกมันไม่ได้อยู่ฝ่ำย
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เดยีวกนั ถ้ำอย่ำงนั้นเจ้ำของเสยีงลกึลบัที่พนัธรตัน์ก�ำลงัเผชญิหน้ำด้วย

ขณะนี้เป็นฝ่ำยไหนกนัแน่

เท่ำที่พนัธรตัน์ฟังจำกค�ำพูดของมนัในตอนแรก เจ้ำของเสยีงลกึลบั

นั้นก�ำลงัเข้ำใจว่ำพนัธรตัน์อยู่ฝ่ำยเดยีวกบันโิคตนิ เดก็ชำยจงึคดิว่ำเป็น

โอกำสเหมำะที่เขำจะสวมรอยแกล้งท�ำเป็นว่ำอยู่ฝ่ำยนิโคตินเพื่อล้วง

ข้อมูลจำกมนั

“ถงึแกคดิจะขวำงยงัไงกเ็ปล่ำประโยชน์ ตอนนี้แผนกำรส่วนใหญ่

ด�ำเนนิไปแล้ว ต่อให้คดิขดัขวำงกค็งช้ำไปแล้วละ”

พนัธรตัน์พูดขึ้นผ่ำนคลื่นสมอง น�้ำเสยีงเตม็ไปด้วยควำมมั่นใจ

“แต่แกก็ยังอยู่ตรงนี้ ต่อหน้ำอันตรำยที่พร้อมจะเข้ำขย�้ำแกได้

ตลอดเวลำ ถงึแผนกำรมกัใหญ่ใฝ่สูงของมนัจะด�ำเนนิไปแล้ว แต่ถ้ำแก

ตำย ทกุอย่ำงจะด�ำเนนิต่อไปได้ไม่รำบรื่น ที่เหลอืกแ็ค่ใช้ก�ำลงัขององค์กร

เข้ำจดักำรกบันโิคตนิ”

เมื่ออีกฝ่ำยตอบกลับมำ พันธรัตน์ก็เริ่มวิเครำะห์ค�ำพูดของมัน 

ในทนัที

องค์กร? มนัต้องกำรให้เขำตำย?

พันธรัตน์พยำยำมเชื่อมโยงเรื่องทุกอย่ำงเข้ำด้วยกันทันที มัน 

พูดถึงองค์กรแสดงว่ำมันต้องมีขุมก�ำลังที่ค่อนข้ำงร้ำยกำจ สุนัขปีศำจที่

อยู่ต่อหน้ำเขำก็เป็นเครื่องยืนยันได้อย่ำงดี เทคโนโลยีที่จะท�ำได้ขนำดนี้ 

ถ้ำไม่ใช่รฐับำลเงำกค็งเป็นใครอื่นไม่ได้

กำรที่มนัต้องกำรให้เขำตำยย่อมไม่ใช่เรื่องแปลก เพรำะเขำถอืเป็น

กุญแจส�ำคัญที่เป็นส่วนเชื่อมโยงแผนกำรของนิโคตินเข้ำด้วยกัน ต้อง

ยอมรับว่ำข้อมูลของฝ่ำยตรงข้ำมค่อนข้ำงใหม่ เพรำะมันรู้ว่ำพันธรัตน์
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กลำยเป็นฝ่ำยเดยีวกบันโิคตนิในช่วงเวลำหนึ่ง

แต่ข้อมูลของมันก็ยังไม่ใหม่พอที่จะรู้ว่ำตอนนี้เขำได้สติกลับมำ

และก�ำลงัจะท�ำลำยนโิคตนิ!

ค�ำว่ำองค์กรที่มันพูดถึง ท�ำให้ในควำมคิดของพันธรัตน์มีเพียง

รัฐบำลเงำ เด็กชำยตัดองค์กรอย่ำง G.S.A ทิ้งไปจำกควำมคิดในทันท ี

เพรำะพวกนั้นไม่ได้มเีทคโนโลยเีหนอืล�้ำ 

ถ้ำมนัเป็นรฐับำลเงำจรงิๆ แปลว่ำภำยในรฐับำลเงำเองอำจจะแตก

ออกเป็นหลำยฝ่ำยและต่ำงขั้วอ�ำนำจกนั พวกมนัถงึหนัมำแว้งกดักนัเอง 

แม้ตอนนี้พันธรัตน์จะไม่รู้แน่ชัด แต่เด็กชำยคิดว่ำข้อสันนิษฐำนข้อนี้ 

มคีวำมเป็นไปได้มำกที่สดุ

“ภำพสำมมตินิั่นพวกเรำเป็นฝ่ำยพฒันำมนัขึ้นมำก่อน พวกเรำจงึ

รูก้ลไกกำรท�ำงำนของมนัเป็นอย่ำงด ีถงึนโิคตนิจะเอำไปดดัแปลงโดยปิด

ระบบกำรท�ำงำนที่ถูกดัดแปลงเป็นควำมลับมำกแค่ไหน พวกเรำก็รู้ว่ำ

ภำพสำมมตินิั่นไม่ได้สมบูรณ์แบบจนไร้จดุอ่อน”

เมื่ออกีฝ่ำยพูดถงึภำพสำมมติ ิยิ่งกระตุน้ควำมสนใจของพนัธรตัน์

มำกกว่ำเดมิ เท่ำที่เดก็ชำยรู้จำกข้อมูลหลำยๆ อย่ำง ภำพสำมมตินิั่นใช้

ตำมหำเขำ และถ้ำเป็นไปตำมที่มนัพูด แสดงว่ำภำพสำมมติน่ิำจะมรีะบบ

กำรท�ำงำนรูปแบบอื่นอกี

“ไม่ว่ำแกจะพูดยงัไง ตอนนี้ภำพสำมมติกิก็�ำลงัท�ำงำนได้อย่ำงด ี

มนัช้ำไปจรงิๆ แล้วละที่จะหยดุแผนกำร”

พนัธรตัน์สวมรอยท�ำเป็นพูดข่มมนัต่อ

“อ้อ แล้วท�ำไมแกถงึมำอยู่ที่เขื่อนนี้ล่ะ ในเมื่ออปุกรณ์ที่จะสร้ำง

ควำมต่อเนื่องของภำพสำมมติไิม่ให้เป้ำหมำยถกูคลำยจำกกำรสะกดต้อง
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ใช้พลังงำนไฟฟ้ำจ�ำนวนมำก แกมำเพื่อที่จะถ่ำยโยกกระแสไฟฟ้ำจำก 

ที่แห่งนี้เพื่อจ่ำยไปยังเครื่องแผ่คลื่นควำมถี่ ต้องชมนิโคตินเหมือนกัน 

ที่มนัวำงแผนไว้ล่วงหน้ำหลำยปีถงึมำสร้ำงฐำนลบัย่อยๆ ไว้ใต้เขื่อนนี้เพื่อ

รอวนัใช้งำน แต่กำรเคลื่อนไหวของมนักไ็ม่พ้นกำรจบัตำมองจำกพวกเรำ

อยู่ด”ี 

ค�ำพดูจำกอกีฝ่ำยท�ำให้พนัธรตัน์เบกินยัน์ตำสนี�้ำตำลขึ้นทนัท ีเขำ

ล้วงค�ำตอบออกมำได้มำกกว่ำที่คำด เขื่อน? ตอนนี้เขำก�ำลงัอยู่ใต้เขื่อน

หรอืนี่ และยงัมกีำรโยกกระแสไฟฟ้ำเพื่อส่งให้เครื่องผลติคลื่นควำมถี่อะไร

สกัอย่ำงอกี รวมถงึกำรที่ภำพสำมมติอิำจจะคลำยสะกดได้

ข้อมูลที่คำดไม่ถงึท�ำให้สหีน้ำของพนัธรตัน์เกดิควำมเปลี่ยนแปลง

จนสงัเกตได้ เพรำะเขำคดิไม่ถงึว่ำจะได้รบัรู้เรื่องซบัซ้อนแบบนี้ จงึเผลอ

แสดงอำกำรประหลำดใจออกไปทำงแววตำ

“แก! แววตำนั่น”

อกีฝ่ำยสงัเกตได้ถงึควำมผดิปกตใินแววตำของพนัธรตัน์ ท�ำให้มนั

สงสยั เพรำะแววตำของเดก็ชำยเหมอืนเพิ่งรบัรู้เรื่องที่ตนเองคดิไม่ถงึ

พันธรัตน์เลิกคิ้วขึ้น กลอกตำไปมำพลำงแสยะปำกแสดงท่ำทำง

กวนอำรมณ์

“เอำแต่แอบดูสีหน้ำคนอื่นอยู่ฝ่ำยเดียว มันเหมือนพวกโรคจิต 

รู้ปะ”

พนัธรตัน์พูดขึ้น นยัน์ตำสนี�้ำตำลปรำกฏแววเจ้ำเล่ห์แสนกล เพรำะ

ถงึเขำจะไม่รู้แน่ชดัว่ำอกีฝำ่ยเป็นใคร แต่ขอ้มูลที่เขำรู้มำมนักเ็พยีงพอให้

เดก็ชำยรู้ว่ำตนเองต้องลงมอืปฏบิตัภิำรกจิไปในทศิทำงไหน

ตอนที่พูด เขำแอบใช้มือข้ำงขวำกระชำกกระดุมข้อมือซ้ำยของ 



EniGma    35

เสื้อเชิ้ตที่สวมอยู่ กระดมุเสื้อเชิ้ตของเดก็ชำยเป็นโลหะ มนี�้ำหนกัเหมำะ

มอืตำมที่เขำต้องกำร

ก่อนที่อกีฝ่ำยจะทนัเคลื่อนไหวอะไร พนัธรตัน์กห็นบีกระดมุโลหะ

ไว้ด้วยนิ้วโป้งและนิ้วชี้ เขำเกรง็ก�ำลงัจำกนิ้วทั้งสองจนนิ้วสั่นระรกิ ก่อน

จะดดีกระดมุโลหะพุ่งออกไปอย่ำงรวดเรว็

เคล้ง!

เสียงโลหะปะทะกันดังขึ้น เมื่อกระดุมที่ถูกดีดอย่ำงรวดเร็วพุ่งไป

กระแทกกบับอลโลหะทรงกลมที่ฝ่ำยตรงข้ำมใช้ถ่ำยทอดภำพสถำนกำรณ์

บอลโลหะถกูกระดมุที่ดดีออกไปอย่ำงแรงพุง่เข้ำใส่จนทะล ุเพรำะ

เครื่องควบคุมไมโตรคอนเดรียเร่งเร้ำพลังจนมือของเขำมีพลังมหำศำล 

กระดมุโลหะจงึมพีลงัท�ำลำยไม่ต่ำงจำกกระสนุปืน

“เข้ำเป้ำตรงเผง!”

พันธรัตน์พูดขึ้นด้วยเจตนำต้องกำรยั่วยุอีกฝ่ำย จบประโยคด้วย

กำรแสยะยิ้มเจ้ำเล่ห์ ส่วนหนึ่งเขำกร็ูส้กึทึ่งในควำมรนุแรงและแม่นย�ำของ

ตนเอง

“แก! ไอ้เดก็ที่เกดิจำกควำมผดิพลำด”

กำรลงมอืของเดก็ชำยท�ำให้ภำพที่อกีฝำ่ยเหน็ถกูตดักำรถ่ำยทอด

ทนัท ีมนัค�ำรำมลั่นด้วยควำมแค้น

“ถงึแกจะรู้ข้อมูลมำกไปกว่ำนี้หรอืไม่ยงัไงกไ็ม่มปีระโยชน์ เพรำะ

สิ่งที่แกรบัรู้ต้องสิ้นซำกไปพร้อมกบัแกอยู่ด!ี”

เสียงลึกลับค�ำรำมลั่นด้วยควำมแค้น พร้อมๆ กันนั้นสุนัขปีศำจ

ขนำดยักษ์ก็ค�ำรำมลั่นอย่ำงดุร้ำยทันทีเหมือนกับจะรับค�ำสั่งสังหำรจำก

เสยีงลกึลบั
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แต่เด็กชำยกลับไม่มีท่ำทีหวำดกลัวหรือกังวล เขำยืนนิ่งขณะที่ 

รมิฝีปำกปรำกฏรอยยิ้มอย่ำงผู้ที่เหนอืกว่ำอย่ำงชดัเจน

“กำรควบคุมสมองด้วยอุปกรณ์แผ่คลื่นควำมถี่ไฟฟ้ำเพื่อเข้ำ

ก�ำหนดพฤตกิรรม และบงกำรกำรกระท�ำโดยตรงจำกสมอง ถ้ำให้อธบิำย

คร่ำวๆ กค็งประมำณนี้ละมั้ง”

จู่ๆ พนัธรตัน์กพ็ูดขึ้นมำพร้อมกบัแสยะยิ้มเจ้ำเล่ห์

“นี่แกท�ำอะไรกบัเครื่องควบคมุ!?”

ฝ่ำยตรงข้ำมรู้ได้ถึงควำมผิดปกติทันที เพรำะเมื่อครู่นี้มันออก 

ค�ำสั่งให้สุนัขปีศำจพุ่งเข้ำขย�้ำพันธรัตน์ แต่มันก็ไม่เคลื่อนไหวไปตำม 

ค�ำสั่ง ที่มันร้องค�ำรำมขึ้นในตอนแรกก็เพรำะมันรู้สึกปวดแปลบขึ้นใน

สมองที่ถูกฝังเครื่องควบคมุเอำไว้

ขณะที่พันธรัตน์ใช้คลื่นสมองของเขำเข้ำควบคุมและแทรกแซง 

กำรท�ำงำนของเครื่องจนลัดวงจรท�ำให้สุนัขปีศำจหลุดจำกกำรควบคุม

ระยะไกลทนัท ี

แทบจะในทันทีที่พันธรัตน์สำมำรถเข้ำแทรกแซงเครื่องควบคุม

ภำยในสมองของสนุขัปีศำจ เขำกเ็ข้ำใจระบบกำรท�ำงำนอย่ำงคร่ำวๆ ของ

เครื่องได้ทนัที

เดก็ชำยสมัผสัได้จำกกระแสไฟฟ้ำภำยในสมองของสนุขัปีศำจว่ำ

เตม็ไปด้วยอำรมณ์โกรธที่ปะปนด้วยควำมเศร้ำ เพรำะถูกควบคมุบงัคบั

จำกสมองโดยตรงตลอดเวลำ ขณะที่พนัธรตัน์คยุกบัมนัผ่ำนคลื่นสมอง

พนัธรตัน์ฉวยโอกำสนั้นเข้ำแทรกแซงเพื่อท�ำลำยระบบกำรท�ำงำน

ของเครื่องไปด้วยโดยที่ฝ่ำยตรงข้ำมไม่รู้ตัว ภำยในเวลำไม่กี่นำทีเครื่อง

ควบคมุกถ็ูกท�ำลำยจนระบบกำรท�ำงำนล้มเหลว
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พนัธรตัน์รูด้ว่ีำกำรใช้ก�ำลงัเพยีงอย่ำงเดยีว คงไม่สำมำรถสยบสนุขั

ปีศำจขนำดยกัษ์ได้แน่ เดก็ชำยจงึเสี่ยงเดมิพนัเข้ำท�ำลำยระบบควบคมุ

สมองของมัน เพรำะส่วนหนึ่งสัมผัสได้ถึงควำมเศร้ำและอึดอัดจำก 

คลื่นแม่เหล็กภำยในสมอง ด้วยถูกกดขี่บังคับทุกกำรกระท�ำตลอดเวลำ 

เดก็ชำยพอจะจบัจงัหวะกำรใช้พลงัสมองของตนเองได้คร่ำวๆ แล้วว่ำ เขำ

ไม่สำมำรถใช้พลงัสมองตดิต่อกนัได้ในระยะเวลำสั้นๆ เหมอืนตอนที่เขำ

เพิ่งใช้พลงัสมองไปในห้องที่ตนเองถูกจบัขงั และเมื่อพยำยำมจะใช้พลงั

สมองอีกครั้งตอนที่หนีออกจำกห้องมำได้ก็จะรู้สึกปวดหัวอย่ำงรุนแรง 

เพรำะช่วงเวลำในกำรใช้พลังสมองกระชั้นมำกเกินไป จนสมองต้องรับ

ภำระสำหสั 

ในขณะนี้กเ็หมอืนกนั เมื่อเขำใช้พลงัสมองแทรกแซงคลื่นควำมถี่

เพื่อพูดคยุกบัศตัรูซึ่งไม่รู้ที่มำ และในขณะเดยีวกนัเขำกใ็ช้พลงัสมองเข้ำ

แทรกแซงและท�ำลำยเครื่องควบคุมสมองของสุนัขปีศำจไปพร้อมๆ กัน 

แสดงว่ำหลังจำกนี้เขำจะใช้พลังสมองไม่ได้อีกช่วงหนึ่ง ต่อให้เขำไม่

ท�ำลำยเครื่องควบคมุภำยในสมองของสนุขัปีศำจ แต่เปลี่ยนระบบให้มนั

กลบัมำเชื่อฟังเขำ เดก็ชำยเองกไ็ม่มพีลงัสมองเหลอืพอที่จะเข้ำไปควบคมุ

สมองของมนัผ่ำนเครื่องควบคมุอยู่ดี

เพรำะฉะนั้นทำงสดุท้ำยจงึมแีต่ต้องเสี่ยง เขำท�ำลำยเครื่องควบคมุ

สมองของมนัทิ้งเพื่อปลดปล่อยให้มนัเป็นอสิระ หลดุจำกบงัคบักดขี่ที่ถกู

กระท�ำมำโดยตลอด เพรำะรู้สึกได้ถึงควำมเศร้ำของมัน และหวังว่ำ 

กำรกระท�ำของเขำคงจะสร้ำงบญุคณุให้มนัได้!

“ไม่อยำกพูดมำกไปกว่ำนี้ เปลอืงน�้ำลำยที่จะคยุ”

พันธรัตน์ส่งคลื่นสมองไปบอกมันแค่นั้น แล้วเด็กชำยก็ตัดกำร
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ตดิต่อโดยไม่เปิดโอกำสให้อกีฝ่ำยได้โต้ตอบ เขำหยดุเร่งเร้ำพลงัสมองเพื่อ

เข้ำแทรกแซงเครื่องควบคมุสมองของสนุขัปีศำจลงไปด้วยพร้อมๆ กนั

แทบจะในทันทีที่กำรใช้พลังคลื่นสมองหยุดลง ร่ำงผอมก็เซซวน

จนแทบจะล้มลง ภำพที่พนัธรตัน์มองเหน็พร่ำมวัไปวูบหนึ่งทนัท ีขณะที่

รู้สกึมนึงงคล้ำยก�ำลงัยนือยู่บนเรอืที่สั่นโคลง

ตอนนี้สนุขัปีศำจแสดงอำกำรงนุงงออกมำทำงสหีนำ้อย่ำงชดัเจน 

นัยน์ตำสีแดงสดของมันกวำดมองไปโดยรอบ และใช้จมูกขนำดใหญ่ 

ก้มดมไปรอบบรเิวณ

ถึงตอนนี้พันธรัตน์พยำยำมประคองสติกลับมำได้จนอำกำรพร่ำ

เบลอหำยไปจำกสมอง ภำพที่เหน็กลบัมำชดัเจน แต่เดก็ชำยกพ็บว่ำเขำ

ค�ำนวณพลำดไป เพรำะกำรใช้พลงัสมองกนิพลงังำนมำกกว่ำที่เขำคดิ 

ท�ำให้ตอนนี้เด็กชำยได้แต่ยืนมองสุนัขปีศำจตรงหน้ำ และลุ้นว่ำ

มนัเป็นมติรกบัเขำมำกแค่ไหน ขณะเดยีวกนักร็อให้เรี่ยวแรงของตนฟ้ืนฟู

กลับมำเรื่อยๆ เพื่อเตรียมหำทำงออกสุดท้ำย ในกรณีที่เรื่องทุกอย่ำง

ด�ำเนินไปอย่ำงเลวร้ำยที่สุด เขำจะทุ่มแรงทั้งหมดวิ่งหนีเอำตัวรอดหำก

สนุขัยกัษ์ไม่รู้สกึในไมตรจีติที่เขำมอบให้

พันธรัตน์สบถในใจ คิดไม่ถึงว่ำตนจะจนปัญญำขนำดต้องใช้

แผนกำรแบบก�ำปั้นทบุดนิที่ไร้เล่ห์เหลี่ยมใดๆ เอำตวัรอดแบบนี้

ในที่สดุสนุขัปีศำจกห็ยดุสนใจบรเิวณรอบๆ ตวัมนั นยัน์ตำสแีดง

สดมองมำยงัพนัธรตัน์ ก่อนจะก้ำวเข้ำหำเดก็ชำยช้ำๆ พนัธรตัน์ไม่แน่ใจ

ว่ำเขำคิดเข้ำข้ำงตัวเอง หรือว่ำเพรำะสมองถูกใช้งำนหนักจนมึนงง แต่

เด็กชำยไม่รู ้สึกว่ำสุนัขปีศำจจะส่งสัญญำณอันตรำยที่มุ่งคุกคำมเขำ

เหมือนตอนแรกที่เจอมัน ขณะที่สุนัขปีศำจเดินเข้ำใกล้ หัวใจของเขำก็
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เต้นไม่เป็นจงัหวะ ไม่รู้ว่ำมนัคดิกบัเขำในแง่ไหน มติร หรอืศตัรู

พันธรัตน์ยังหยุดยืนอยู่กับที่เพื่อพิสูจน์กำรเสี่ยงเดิมพันของตนว่ำ

จะได้ผลแค่ไหน แต่ในขณะเดยีวกนัเขำกเ็กรง็ก�ำลงัขำ พร้อมจะหนตีลอด

เวลำหำกมอีะไรผดิพลำดเกดิขึ้น

ยิ่งมันเข้ำใกล้เขำมำกแค่ไหน กลิ่นสำบสำงชวนระคำยจมูกก็ยิ่ง

ชดัเจนขึ้นเท่ำนั้น ตอนนี้มนัเข้ำใกล้เขำในระยะไม่ถงึสี่เมตร ระยะห่ำงที่

หดกระชั้นเข้ำมำ ท�ำให้เดก็ชำยเกรง็ก�ำลงัพร้อมหนมีำกขึ้น ในที่สดุมนัก็

อยู่ห่ำงไปไม่ถงึสองเมตร 

นยัน์ตำสแีดงทั้งสองข้ำงของมนัมองเขมง็มำยงัเดก็ชำย! 

“เฮ้อ...!”

พฤตกิรรมสดุท้ำยของสนุขัปีศำจท�ำเอำพนัธรตัน์ถอนหำยใจอย่ำง

โล่งอก ทิ้งตัวลงนั่งกับพื้นขณะที่สุนัขปีศำจนอนหมอบอยู่ตรงหน้ำเขำ 

แสดงอำกำรศโิรรำบอย่ำงชดัเจน

แสดงว่ำสิ่งที่เดก็ชำยเสี่ยงเอำมำเดมิพนัได้ผลอย่ำงคำดไม่ถงึ สนุขั

ปีศำจยอมศิโรรำบต่อเขำด้วยควำมส�ำนึกบุญคุณที่ปลดปล่อยมันจำก

พนัธนำกำรแห่งควำมทรมำน

“เอ่อ แก อมื...”

พันธรัตน์เอ่ยอึกอัก ไม่รู้จะเรียกสุนัขขนำดยักษ์ที่นอนหมอบอยู่

ตรงหน้ำว่ำอะไรด ีและกต็้องยอมรบัว่ำภำพที่มนัขย�้ำคนจนตวัขำดอย่ำง

ง่ำยดำยยงัท�ำให้เขำรู้สกึสยองอยู่

“ตอนนี้แกกเ็ป็นอสิระแล้ว ไปหำที่ที่แกควรจะอยู่เถอะ”

พันธรัตน์บอกมันพลำงทรงกำยขึ้นยืน ในสมองของเด็กชำยเริ่ม

วเิครำะห์สถำนกำรณ์เพื่อลงมอืขดัขวำงแผนของนโิคตนิ กำรที่นโิคตนิน�ำ


