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ประวัตินักเขียน

เดก็ตวัน้อยคนหนึง่ลมืตาดโูลกในวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2533 

เมอืงหาดใหญ่ จ.สงขลา ตาแป๋วๆ ทอประกายระยบิระยบั พ่อแม่เหน็แล้ว 
กช็อบใจ สดุท้ายกต็ดัสนิใจตั้งชื่อให้ว่าแป๊กกี้... เวลาผ่านไปไวเหมอืนโกหก 
เธอเติบโตเป็นสาวน้อยน่ารักตาคมตัวคล�้า (แบบฉบับสาวใต้แท้) เธอรับ 
ทุน พสวท. (โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ใช้ชีวิตเริงร่าสุขสบายแบบฉบับเด็กวัยรุ่น 
วยัร้าย 

ต่อมากเ็ขา้เรยีนต่อที่มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ สาขาฟิสกิส์ เธอ
อยากเป็น The Star เพื่อนๆ ทกุคนรกัมากจงึรวมใจกนัเตะส่งข้ามทวปีมา
เรียนที่ University of Florida, Gainesville ในระดบั ป.โท-เอก สาขาดารา-
ฟิสกิส์ (ดาราในภาควชิาฟิสกิส์? #ไม่ใช่) กจิกรรมยามว่างที่เธอท�ามาตลอด
ตั้งแต่สมยั ม.ต้นจนถงึปัจจบุนัคอื การฝึกวาดรูป และฝึกเขยีน (เรื่องสั้น/
นิยาย) ปัจจุบันนี้เธอก็ยังคงท�าต่อเนื่องแทบทุกวัน จนเรียกได้ว่าเป็นส่วน
หนึ่งของชวีติไปแล้ว! เธอพยายามขดีเขยีนทั้งแนวรกั แฟนตาซ ีแอกชนั เพื่อ
ท�าให้นยิายที่กลั่นออกมานั้นได้อรรถรสไม่ซ�้าใคร และให้ผูอ่้านได้เสพนยิาย
แนวใหม่ๆ ซึ่งเป็นฝีมอืของคนไทย 

ปัจจบุนัเธอพยายามผลติงานเขยีนและงานวาดออกมาอย่างต่อเนื่อง
ให้ถูกใจกลุ่มผู้อ่านทุกท่าน และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะหรือค�าติชมเสมอ
ตลอดยี่สบิสี่ชั่วโมง (จนกว่าเซเว่นในเมอืงไทยจะปิด) 

ส�าหรับข้อมูลข่าวสารทั้งเรื่องงานเขียนและงานวาดปกนิยาย 
สามารถตดิตามได้ที่ www.facebook.com/pakkiedavie



จากใจนักเขียน

‘จินตนาการส�าคัญกว่าความรู้’

หนึ่งในข้อเท็จจริงที่ใครหลายคนมองข้ามหรือไม่เข้าใจ บางคนทิ้ง
ขว้างมันไปนับตั้งแต่วันที่ได้ยิน แต่เชื่อไหมว่าค�าคมนี้เพียงค�าคมเดียว
สามารถท�าให้ผู้เขียนมีแรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตทั้งทางด้านการเรียน  
การท�างาน และการท�ากจิกรรมต่างๆ ในชวีติประจ�าวนัแทบทั้งสิ้น!

จนิตนาการคอืสิ่งที่ท�าให้มนษุย์แตกต่างจากสิ่งมชีวีติชนดิอื่น 
ความคดิของทกุคนไม่เคยมขีอบเขต ความคดิไร้กรอบอ้างองิ ไม่ใช่

ส่วนหนึ่งของวทิยาศาสตร์ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสงัคมศาสตร์ แต่เป็นสิ่งที่อยู่
นอกเหนอืกฎเกณฑ์ และทกุคนสามารถน�ามนัมาใช้ได้เกนิขดีจ�ากดั

ยามที่ผูเ้ขยีนเริ่มต้นสรรค์สร้างงานเขยีนเรื่อง ปรศินาแห่งดอนการ์ด 
เล่มหนึ่งขึ้นมา จินตนาการและความคิดทุกอย่างก็ได้ถ่ายทอดผ่านปลาย
ปากกา ปั้นแต่งเป็นอกัษรใส่เอาไว้ในหนงัสอืเล่มที่คณุถอือยู่ แม้ว่า ปรศินา
แห่งดอนการ์ด จะเป็นเพยีงมมุมองหนึ่งของ รคิโทเฟ่น เลมเบอสท์ ภายใน
โลกของเขา แต่ผู้เขียนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน 
โลกของเขา และร่วมสนกุไปกบัการหาค�าตอบร่วมกบัเขาด้วยเช่นกนั

ส�าหรบัเนื้อเรื่องในเลม่นี้อาจจะมหีลายสิ่งที่ยงัเปิดเผยไม่ได้ ผูแ้ตง่ก็
อยากจะให้นกัอ่านได้ลองตดิตามดูว่าอะไรจะเกดิขึ้นต่อไป หรอืมคีวามลบั
อะไรซ่อนเอาไว้อยู่

หากมข้ีอแนะน�าหรอืค�าตชิม สามารถพดูคยุแลกเปลี่ยนความคดิกนั
ได้ที่แฟนเพจในหน้าประวตันิกัเขยีนค่ะ

สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนักอ่านที่ช่วยอุดหนุนนิยายเรื่องนี้มากๆ ขอ
ให้เพลดิเพลนิกบัการอ่าน ปรศินาแห่งดอนการ์ด เล่มนี้ และเล่มถดัไปค่ะ!

      Pakkie Davie







www.satapornbooks.com



บทนำ�

นับเป็นช่วงเวลาเลวร้ายส�าหรับครอบครัวเลมเบอสท์ เมื่อ

ปัญหาต่างๆ รุมเร้าเข้ามา หลายครั้งหลายคราแล้วที่สองสามีภรรยามี

ปากเสยีงทะเลาะกนั และในไม่ช้า การถกเถยีงที่รนุแรงกน็�ามาซึ่งความ

แตกแยก 

ยามใกล้ตะวนัตกดนิ ทกุคนจะได้ยนิเสยีงกระหึ่มของรถมนิคิเูปอร์

สแีดงที่แล่นมาจอดบรเิวณหน้าบ้านเลขที่สบิหก บนถนนชพิมาน แล้วอกี

สองชั่วโมงถดัมากม็เีสยีงเอะอะโวยวายเกดิขึ้น ช่างเป็นเรื่องที่แสนน่าเบื่อ

ส�าหรับเพื่อนบ้าน และอาจจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าส�าหรับลูกชายคนเดียว

ของตระกูลเลมเบอสท์ 

“เดก็คนนั้นไม่ยอมออกมาเล่นกบัเพื่อนบ้านอกีแล้ว พ่อแม่ทะเลาะ

กนัทกุเยน็ เหน็แบบนี้แล้วกน่็าสงสารจรงิๆ” นั่นเป็นเสยีงของยายแก่นาม 
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ป้าพทัเทลิ บ้านของแกอยู่ฝั่งตรงข้ามกบับ้านเลขที่สบิหกเสยีพอดบิพอดี

“ฉนักค็ดิว่าอย่างนั้น”

“น่าสงสาร? เด็กคนนั้นน่ะเหรอที่น่าสงสาร! พวกเธอไม่รู้อะไร

หรอก” คณุยายอกีคนเอ่ยขึ้น “เดก็คนนั้นอารมณ์ร้ายนกั หลานชายของ

ฉนัเคยเล่นอยูท่ี่สนามเดก็เล่น ทกุครั้งที่เจอเดก็คนนี้ เขาต้องกลบับ้านไป

เอายาทาแผลเพราะถูกลูกชายของคณุนายเลมเบอสท์ท�าร้ายเอาทกุท”ี

“แย่จรงิ แย่จรงิๆ”

“เพราะว่าครอบครวัของเขามปัีญหาน่ะส ิเขาจงึกลายเป็นคนเกเร

แบบนี้”

“แย่จรงิ แย่เสยีจรงิ”

“น่าสงสารเหลอืเกนิ”

แน่ละ...ค�าซุบซิบนินทาเหล่านี้ใช่ว่าลูกชายของคุณและคุณนาย

เลมเบอสท์จะไม่เคยรบัรู้ เจ้าตวัแค่พยายามหลกีเลี่ยง ท�าทเีป็นไม่สนใจ 

และใช้เวลาที่เหลืออยู่ในบ้านมากกว่าเดินออกมาท�าความรู้จักกับใคร

กต็ามในละแวกนี้

คณุป้าพทัเทลิอาจจะพูดถกูอยูบ้่าง เขาน่าสงสาร แต่ลกึๆ แล้วเขา

กไ็ม่ได้ต้องการให้ใครแสดงความเหน็ใจ เขาเข้มแขง็มากพอที่จะยนืหยดั

ด้วยล�าแข้งของตนเองบนเส้นทางชีวิตที่ขาดสีสัน แม้ว่าเส้นทางนั้นจะ

สร้างความเฉยชาให้จติใจที่ว่างเปล่าตลอดมา

ก่อนที่คณุนายเลมเบอสท์จะตดัสนิใจแยกตวัออกไปจากครอบครวั 

จะได้ยินเสียงทะเลาะวิวาทพาดพิงถึงบุคคลที่สามในบ้านเลขที่สิบหก 

ทกุวนั มนักลายเป็นละครหลงัข่าวที่น่าตดิตามของกลุม่แม่บ้าน เรื่องราว

ยิ่งเข้มข้นเมื่อลูกชายของครอบครัวเลมเบอสท์เดินทางกลับมาจาก

โรงเรียน เด็กชายเข้าไปในบ้านท่ามกลางเสียงเอะอะโวยวาย และเดิน

ปึงปังปลีกตัวขึ้นไปบนห้องนอนชั้นสองด้วยใบหน้าที่เฉยชาปราศจาก
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ความรู้สึกใดๆ แตกต่างจากที่เด็กส่วนใหญ่แสดงออกเมื่อพบว่าพ่อแม่ 

ทะเลาะกนั เดก็ชายจะขงัตวัเองอยูใ่นห้องนอนจนถงึเช้าวนัใหม่ บางครั้ง

คุณนายเลมเบอสท์ก็เข้าไปปลอบ พยายามหาค�าพูดแก้ต่างเพื่อท�าให้

ลูกชายเข้าใจว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างตนกับสามีเป็นเพียงเรื่องเล็กๆ 

แม้ความจรงิจะไม่เป็นเช่นนั้นเลยกต็าม

คุณนายเลมเบอสท์เคยพึมพ�าว่า นางควรจะแยกทางจากคุณ

เลมเบอสท์เสียที แต่นางก็แค่ตัดพ้อและพร�่าย�้าเสียจนเด็กชายคิดว่าแม่

เพ้อเจ้อเพียงเพื่อเรียกร้องความสนใจ ทว่าไม่ช้าไม่นาน เรื่องราวและ 

ค�าพูดนั้นกก็ลายเป็นความจรงิ เดก็ชายเพิ่งตระหนกัได้ว่าเขารกัแม่มาก

ที่สุด ในวันที่เขาต้องมองดูนางเก็บผ้าเก็บผ่อนใส่กระเป๋า นางสบถใส ่

ตัวเองพร้อมหยาดน�้าตา ขณะที่เขาท�าได้แค่ยืนมองอยู่ห่างๆ โดยไม่ได้

เอื้อนเอ่ยทกัท้วงอะไร นอกจากประโยคค�าถามที่ว่า แม่จะไปไหน

คณุเลมเบอสท์ไม่พูดอะไรสกัค�า ปล่อยให้ลกูชายมองตาปรบิๆ จน

กระทั่งเรือนร่างของผู้เป็นแม่หายลับไปจากถนนชิพมาน นางทิ้งไว้เพียง

ค�าถามมากมายให้แก่เดก็ชาย แม่ไปไหน แม่ไปท�าไม เกดิอะไรขึ้น เขา

ผิดหรือเปล่า เขาท�าให้แม่โกรธใช่ไหม ความสงสัยนั้นท�าให้เขาต้องหัน 

มาถามในสิ่งที่พ่อเองกต็อบไม่ได้ 

“แม่ไปไหนกไ็ม่รู้ฮะ พ่อจะตามแม่ไปหรอืเปล่า” 

คณุเลมเบอสท์ยงัคงอ่านหนงัสอืพมิพ์รายวนัต่อไปราวกบัไม่มอีะไร

เกดิขึ้น แล้วในที่สดุกต็ดัสนิใจเอ่ยเบาๆ ว่า

“อยู่กบัพ่อเถอะนะ...ไม่ต้องตามแม่แกไปไหนทั้งนั้น”

นานแล้ว นานแล้วจรงิๆ ที่แม่ย้ายไปอยู่ที่อื่น 

ไม่ส.ิ..เมื่อสาม-สี่ปีที่แล้วต่างหาก แต่เวลานั้นกย็าวนานราวชั่วอายคุน 

เขาเปลี่ยนไปแทบจะเป็นคนละคน หลังจากต้องอาศัยอยู่กับพ่อ

เพียงล�าพัง นิสัยบางอย่างยังคงเหมือนเก่า แม้ว่าเขาจะต้องปรับตัวให้
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เคยชนิกบัสภาพบรรยากาศที่แปรเปลี่ยนไป 

ความเงียบ...ความเงียบคือสิ่งแรกที่แทรกซึม แทนที่เสียงตะโกน

โหวกเหวกและเสยีงทะเลาะในยามเยน็

ความเหงา...ความเหงาคือสิ่งที่สองที่เขาพบว่ามันอยู่คู ่กับเขา 

นบัจากนี้และตลอดไป

ความเฉยชา...คือสิ่งที่สามที่ท�าให้ชีวิตสะเปะสะปะของเขากลาย

เป็นกิจวัตรประจ�าวัน เขาไม่รู้ว่าควรจะยินดีหรือยอมรับเรื่องนี้ดี บางที

ความเฉยชากท็�าให้คณุค่าของชวีติเลอืนรางและน่าเบื่อนกั

เขาหลกีหนคีวามจรงิไม่พ้น และสิ่งที่ต้องท�าคอืเผชญิหน้ากบัมนั

ต่อไป

จวบจนเวลานี้

เอาละ...ทุกคนรู้ดีว่าสิ่งส�าคัญส�าหรับเด็กหนุ่มวัยสิบแปดปี

เฉกเช่นเขานั้นคอือะไร

แน่นอน มนัคอืการนั่งเรยีนวชิาที่แสนน่าเบื่อเพื่อเตรยีมตวัสอบเข้า

เรยีนต่อระดบัอดุมศกึษา จดุมุ่งหมายของชวีติคอือะไรเขากย็งัไม่รู้ หาก

พระเจ้าทรงชี้ทางให้แก่เขาได้ เขาก็คงเดินตามทางที่พระองค์ทรงขีดไว้

โดยไม่รรีอ และถ้าหากมทีางเลอืกอื่นให้เขามากกว่านี้ เขากค็งเลอืกที่จะ

นั่งตกปลาตลอดทั้งวันในสวนสาธารณะเมเดน ดีกว ่าเรียนวิชา

ประวตัศิาสตร์หรอืจติวทิยาในโรงเรยีน

รคิโทเฟ่นไม่ชอบนั่งเรยีน เพราะห้องทรงลกูบาศก์ได้กกัขงัจนิตนาการ 

ของเขาเอาไว้เพียงในกรอบความคิดของอาจารย์กับตัวหนังสือบน

กระดานด�า เขายิ่งไม่ชอบเรยีนเมื่อโดนบงัคบัให้ต้องเรยีนวชิาที่ไม่ถนดัใน

ระดับเกรดสิบสอง (เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่หก) ของโรงเรียน 

มธัยมปลายเบลเฟอร์เรต์ ณ เมอืงหลวงดรมัลงิตนั เซสเซ
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“รคิโทเฟ่น เลมเบอสท์” อาจารย์เรยีกชื่อ

เดก็หนุ่มนั่งงอตวั มอืหนึ่งเท้าคางอกีมอืหนึ่งกย็กขึ้นโบกเบาๆ 

“ช่วยบอกทสีวิ่าเธอชอบวชิาอะไรและอยากเรยีนต่อด้านไหน”

ฟังค�าถามจบแล้วก็ต้องเลิกคิ้วสูง แม้ว่าค�าถามนี้ท�าให้นักเรียน 

ทกุคนในห้องกระตอืรอืร้นอยากตอบ แต่เขาคงไม่ใช่หนึ่งในนั้น

“ว่ายงัไง เป้าหมายของเธอคอือะไร”

“ผมไม่รู้”

เพื่อนๆ กลั้นข�าไม่กล้าหัวเราะ เมื่อดวงตาสีเข้มเย็นเยียบราว 

น�้าแขง็ของเจ้าของค�าตอบนั้นสะกดพวกเขาไว้นิ่งราวกบัก�าลงัข่มขู่

“ไม่เอาน่าคณุเลมเบอสท์ ตอนนี้เธออายสุบิแปดย่างสบิเก้าปีแล้ว

นะ ฉนัรู้ดวี่าทกุคนมอีาชพีที่ฝันอยากจะเป็นอยู่ในใจ ลองบอกให้เพื่อนๆ 

ได้รับรู้เพื่อแบ่งปันประสบการณ์กันดีกว่านะ” รอยยิ้มกว้างของอาจารย์

วชิาแนะแนวไม่ได้ท�าให้คนถูกถามปลาบปลื้มนกั

เดก็หนุ่มยกัไหล่ “วศิวะ”

“วศิวะอะไร” เพื่อนผู้ชายคนหนึ่งถามแทรก

“ไฟฟ้า...วิศวะไฟฟ้า” น�้าเสียงที่ตอบออกไปไม่ได้แสดงความ

จรงิจงัเท่าใดนกั “อย่างน้อยมนักเ็ป็นสิ่งที่ผมถนดัที่สดุ และอาจจะใกล้ตวั

ที่สดุด้วย”

เพื่อนๆ ได้ยินเช่นนั้นก็แทบจะร้องอุทานด้วยความประหลาดใจ 

ไม่มใีครเชื่อหรอกว่าคนที่สร้างวรีกรรมในโรงเรยีนเยอะแยะมากมายอย่าง 

รคิโทเฟ่น เลมเบอสท์ จะสนใจวชิาชพีนี้

“เธอคงชอบเรยีนวทิยาศาสตร์”

“ไม่รู้สคิรบั”

“ไม่ชอบเรยีน?”

รคิโทเฟ่นยกัไหล่ตอบ “ผมไม่แน่ใจ”
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“แล้วเธอจะเรียนวิศวะไฟฟ้าได้อย่างไร ถ้าหากเธอไม่ชอบ

วทิยาศาสตร์ โดยเฉพาะวชิาคณติศาสตร์และฟิสกิส์”

“ผมยังไม่ได้บอกว่าผมไม่ชอบนะ กรุณาอย่าตัดสินเองสิครับ” 

น�้าเสียงขึงขังนั้นท�าให้อาจารย์เลิกตั้งค�าถามและหันไปมองนักเรียน 

คนอื่น ก่อนจะเอ่ยสรปุสิ่งที่เดก็หนุ่มตอบ

ไม่น่าแปลกใจนักหากเพื่อนๆ และอาจารย์ในโรงเรียนค่อนข้าง

หวาดเกรงริคโทเฟ่น นั่นก็เพราะว่าช่วงที่ครอบครัวเริ่มแตกแยก เขาได้

สร้างชื่อเสยีจนเป็นที่โจษจนัทั่วเขตเมอืงหลวง วยัรุน่แทบทกุคนต่างกเ็คย

ได้ยนิชื่อ รคิโทเฟ่น เลมเบอสท์ และประวตัขิองเขามาก่อนทั้งนั้น 

ในอดีต ริคเคยเป็นหัวหน้าแก๊งอันธพาลในโรงเรียนเบลเฟอร์เรต์ 

เขาเคยมเีพื่อนอยูใ่นกลุม่ห้าคน แต่ละคนมชีื่ออยูใ่นบญัชดี�าของโรงเรยีน

ทั้งสิ้น อาจารย์พยายามหาวธิกีกัตวั ท�าโทษ หรอืแม้แต่ไล่พวกเขาออก 

แต่สดุท้ายกค็ว้าน�้าเหลวเพราะขาดหลกัฐานมดัตวั อกีทั้งครอบครวัของ

พวกเขาล้วนมฐีานะและมอีทิธพิลในเมอืงหลวงดรมัลงิตนั เซสเซ ท�าให้

การจบัผดิและปรบัโทษเดก็กลุ่มนี้เป็นเรื่องที่ยากนกั

รคิหมกมุน่อยูก่บัชวีติจอมปลอมที่ตนเองและพรรคพวกสร้างด้วย

กันมาแรมปี ก่อนจะตัดสินใจแยกตัวออกจากเพื่อนพ้องเหล่าอันธพาล

ทันทีที่พบว่าอนาคตของเขามีแค่ทางตัน บัดนี้เขาตระหนักดีว่าการเป็น

อนัธพาลไม่ได้ตอบปัญหาชวีติที่เคยม ีแต่ชื่อเสยีงเสยีๆ หายๆ ของเขาก็

ยงัคงตดิตวัตลอดไป กลายเป็นรอยเปื้อนด�าซึ่งไม่มวีนัลบเลอืน

ริคอาจจะพอมีโชคให้รู้สึกอุ่นใจอยู่บ้าง เมื่อเพื่อนกลุ่มใหม่มอบ

โอกาสให้เขาได้แก้ตวั และแก้ไขชวีติที่พลั้งพลาดไปแล้วครั้งหนึ่ง เพื่อน

กลุ่มนี้กลายเป็นเพื่อนสนทิของเขาในเวลาต่อมา

เด็กหนุ่มหันไปมองเพื่อนสนิทคนหนึ่งซึ่งก�าลังส่งเสียงหัวเราะ 

คิกคักให้ค�าตอบกวนๆ เมื่อครู่ของเขา ริคเลื่อนนิ้วท�าท่าปาดคอเตือน 
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ให้เพื่อนเลกิหวัเราะ แต่อกีฝ่ายไม่สนใจ ซ�้ายงัท�าสญัญาณด้วยนิ้วกลาง

ลอดใต้โต๊ะตอบมา ริคเห็นแล้วก็ตั้งท่าจะลุกขึ้นตบโต๊ะเป็นเชิงเตือนให้

เพื่อนเลกิกระเซ้าด้วยวธินีี้ 

“เดี๋ยวเถอะ” 

อกีฝ่ายยกัคิ้วกวนๆ คราวนี้ชนูิ้วกลางให้รคิทั้งสองมอื เดก็หนุม่หนั

ไปถลงึตาใส่ บงัคบัให้เลกิเล่น ในขณะเดยีวกนั สายตาของนกัเรยีนทั้ง

ห้องกห็นัมาจดจ้องรคิ ท�าให้เขาต้องรบีบ่ายหน้าเลกิสนใจเพื่อนจอมกวน

ทนัท ี

เมื่อเสียงออดบอกเวลาเลิกเรียนดังขึ้น ริคก็ไม่รอช้า รีบลุกออก

จากที่นั่ง พุ่งเข้าใส่เพื่อนสนทิที่วิ่งออกไปทางประตูห้องพร้อมด้วยเป้คู่ใจ

ราวกบัรู้ดวี่ารคิต้องเอาคนื 

“อลั! กลบัมาเดี๋ยวนี้!” 

อีกฝ่ายวิ่งซอกแซกหลบนักเรียนหญิงชายซึ่งยืนอยู่บนทางเดิน

อาคารอย่างไวว่อง

“อลั! นายจะหนไีปไหน! ขอโทษฉนัเดี๋ยวนี้!” 

“ไม่มทีาง!”

ริคโทเฟ่นเพ่งสายตามองหาเพื่อนผมสีน�้าตาลเข้ม ร่างสูงใหญ่

ก�าย�าตามแบบนักกีฬาในชุดคลุมหลวมๆ ซึ่งด้านหลังมีสัญลักษณ์ทีม

อเมรกินัฟตุบอลของโรงเรยีนเบลเฟอร์เรต์ เพยีงแวบเดยีวเขากเ็จอ และ

วิ่งตามไปทนัในที่สดุ เดก็หนุม่ไม่รอช้า รบีขึ้นไปเหยยีบบนราวบนัได ก่อน

จะกระโดดข้ามลงไปยนืบนอาคารชั้นล่าง ขวางทางเพื่อนเอาไว้ อกีฝ่าย

ผงะตกใจถอยเท้าจนแทบสะดดุขั้นบนัไดด้านหลงั เป้ใบโตหล่นบนพื้น 

รคิได้ทรีบีใช้สองแขนลอ็กคออกีฝ่ายเอาไว้แน่น 

“โอ๊ย! ให้ตายเถอะ รคิกี้! ปล่อย!”

“ไอ้นิ้วกลางนั่นหมายความว่ายงัไง”
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“ฉนัแค่แหย่นายเล่น โอ๊ย!”

“ขอโทษฉนัก่อน”

“ขอโทษกไ็ด้ รบีปล่อยได้แล้ว” บอกพลางพยายามงดัมอือกีฝ่าย

ออก ผู้เป็นเพื่อนก้มหน้าก้มตาไม่กล้าสบมองนักเรียนคนอื่นๆ ซึ่งเดิน 

ผ่านไปผ่านมา “นี่ถ้านายเลกิใช้ก�าลงัแล้วหนัมาช่วยฉนัเป็นที่ปรกึษาทมี

ยังจะดีกว่าเสียอีก นายวิ่งเร็วกว่าสปีดกายแถมยังวางแผนแทนฉันใน

ฐานะควอร์เตอร์แบก็ได้ดกีว่าซะด้วย”

“เชิญฝันต่อไปเถอะคุณกัปตันทีม เพราะตอนนี้ฉันไม่อยากเล่น

กีฬา” ริคเหยียดยิ้มอย่างอารมณ์ดี เขาปล่อยมือออกแล้วหยิบเป้ให้อีก

ฝ่าย สหายรกัผู้นี้มชีื่อเตม็ว่า อลัเบริ์ต เดเลอร์ มอร์แกน เขาเป็นเพื่อน

ร่วมห้องของริคตั้งแต่เรียนเกรดสิบจนถึงเกรดสิบสอง อัลเป็นนักกีฬา

อเมริกันฟุตบอลตัวจริงของโรงเรียนเบลเฟอร์เรต์ บางครั้งเขาก็โน้มน้าว

ให้รคิโทเฟ่นเล่นอเมรกินัฟตุบอลด้วยกนั

“ไม่เอาน่า นายกร็ู้ว่าถ้าฉนัไม่ชวน เดก็จากชมรมบาสเกตบอลก็

ต้องลากตวันายเข้าร่วมทมีอยู่ด”ี

“ช่างเขาส”ิ

“ฉนัรูว่้านายชอบศลิปะการต่อสูน้ะรคิกี้ แต่นั่นมนักฬีาที่นายกวาด

แชมป์ในสมยัเดก็ ถ้านายจะสนใจหนัมาเอาดกีบักฬีาที่มทีมีอยูใ่นโรงเรยีน

เบลเฟอร์เรต์บ้างกค็งด ีโดยเฉพาะอเมรกินัฟตุบอล”

“พอทเีถอะ ตอนนี้ฉนัมสีิ่งที่ต้องท�าและส�าคญัมากกว่าการเข้าร่วม

ชมรมกฬีา” น�้าเสยีงของรคิฟังดูจรงิจงัขงึขงัขึ้นมาทนัที

อลัเบร์ิตเลกิคิ้ว “สิ่งที่ต้องท�าคอืสิ่งที่นายต้องไปเจอใครสกัคนหลงั

เลกิเรยีน เหมอืนตลอดเดอืนที่ผ่านมาใช่ไหม”

รคิไม่ได้ตอบ เขาส่งยิ้มกวนให้เพื่อน 

“ผู้ชายแปลกหน้าที่เจอในร้านรโิอทใีช่ไหม”
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“ถูกของนาย วันนี้ฉันต้องรีบไปที่ร้าน...” ระหว่างที่ทั้งสองก�าลัง

สนทนากนัอยูน่ั้น จู่ๆ  กม็แีขนยาวๆ โอบมาจากด้านหลงัของรคิ มอืหยาบ

กร้านตบบนบ่าของเขาแรงๆ 

“คยุอะไรกนัอยู่สหาย”

“ว่าไงแฮรสิ” อลัทกัทายหนัมองชายร่างเลก็ปราดเปรยีว ผมหยกิ

สีบลอนด์ นัยน์ตาสีฟ้ารับกับจมูกโด่งและริมฝีปากบาง สีหน้าของเขา 

แลดูร่าเรงิตลอดเวลา

“ฉนัได้ยนิเสยีงนายวิ่งลงมาจากชั้นบน” เจ้าของชื่อแฮรสิพดูพลาง

หนัมองรคิโทเฟ่นบ้าง “เลิกเรยีนแล้วพวกเราจะไปสวนสาธารณะเมเดน

หรอืเปล่า”

อลัเบร์ิตเหลอืบมองรคิทางหางตาราวกบัก�าลงับอกให้เดก็หนุม่เป็น

ฝ่ายตอบค�าถาม 

“ฉนั...”

“ไปไม่ได้ ติดธุระอีกตามเคย” แฮริสหันมองตัวปัญหาพลาง 

ถอนใจด้วยความเบื่อหน่าย “ธรุะของนายนี่มนัส�าคญัสกัแค่ไหน ช่วยบอก

ฉนัหน่อยได้ไหม”

“กเ็หมอืนที่ฉนัเล่าให้ฟังว่า ฉนัเจอชายคนหนึ่งที่ร้านรโิอท ีพวกเรา

ต้องคยุอะไรกนันดิหน่อยและฉนัต้องรบีไปหาเขาตอนนี้” 

ฟังจบแฮริสก็ต้องหรี่มองนัยน์ตาสีเข้มของริคพยายามอ่านใจอีก

ฝ่าย โดยปกตแิล้วทกุๆ วนัศกุร์ เสาร์ และอาทติย์ รคิ อลัเบร์ิต และแฮรสิ 

มกัจะใช้เวลาร่วมกนัตามสถานที่พกัผ่อนภายในเมอืงหลวง แต่เมื่อไม่นาน

มานี้เองที่รคิปฏเิสธค�าชวนจนท�าให้สหายรกัทั้งสองเกดิความสงสยั 

“นายไม่ไปตกปลาที่สวนเมเดนกบัพวกเรา”

“ฉนัไม่ไป”

“แน่ใจนะ”
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“อมื”

“แล้ววนันี้นายนดัเจอกบัคนแปลกหน้านั่นที่ไหน”

“ร้านรโิอทเีหมอืนเดมิ”

“ฉันชักอยากจะสะกดรอยตามนายไปจนถึงร้านริโอทีซะแล้วสิ

เพื่อนยาก”

“ขอเถอะ แฮรสิ” รคิต้องถอนหายใจยาวๆ มองอกีฝ่ายหวัเราะให้

ค�าพูดทเีล่นทจีรงิ

แน่นอน...ที่จู่ๆ  รคิกเ็หน็ความส�าคญัของการนดัพบกบัคนแปลกหน้า

ตลอดหนึ่งเดือนที่ผ ่านมานั้น เป็นเพราะว่าคนแปลกหน้าผู ้นี้คือ 

ชายวยักลางคนชาวต่างชาตทิี่มนีามว่า แทบ็บนิส์ มอร์นากยี์ 

“ถ้าอย่างนั้นฉนัจะไปสวนเมเดนกบัแฮรสิแค่สองคน” อลับอก

“ตามนั้น”

“หวงัว่าคราวหน้าถ้าหากพวกเราชวนอกี ฉนัจะได้ค�าตอบจากนาย

ว่า ตกลง นะรคิกี้” แฮรสิย�้า

“โอเค ถ้าอย่างนั้นฉนัขอตวัละ” รคิพูดจบกม็องเวลาบนนาฬิกา

ข้อมือ แล้วเดินปลีกตัวมาทันทีภายใต้สายตาฉงนสงสัยของเพื่อนสนิท 

ทั้งสองคน

เดก็หนุ่มใช้เวลาเดนิทางจากโรงเรยีนเบลเฟอร์เรต์มาถงึร้านรโิอท ี

ใกล้วงเวยีนใหญ่เกรนฮาวน์เดอร์ในเวลาราวๆ ครึ่งชั่วโมง เมื่อรคิโทเฟ่น

ผลกัประตรู้านเข้าไป เขากพ็บกบัร่างสงูใหญ่ของแทบ็บนิส์นั่งอยูบ่นเก้าอี้

หน้าเคาน์เตอร์เรยีบร้อยแล้ว

“สวสัดคีรบั” เดก็หนุ่มรบีทกัทายขณะมองอกีฝ่ายที่ก�าลงัช�าเลอืง

มาทางเขา 

“ทซีดีดสัก ี(สวสัด)ี” แทบ็บนิส์พยายามออกเสยีงส�าเนยีงครตีไชร์

แปร่งๆ ท�าให้รคิต้องข�า ชายวยักลางคนยิ้มบางๆ ดวงตาของเขาปูดโปน
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ทั้งที่มรีูปหน้าเรยีวยาวและจมูกเป็นสนัโด่ง 

แทบ็บนิส์ มอร์นากย์ี เป็นชายที่น่าทึ่ง เขามคีวามรู้ทางวทิยาศาสตร์

ที่ละเอยีดลกึซึ้งมากจนเรยีกได้ว่า อจัฉรยิะ 

ที่จริงริคไม่ได้สนใจเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์มากไปกว่าสิ่งที่เขา

ตอบอาจารย์วิชาแนะแนวไปเมื่อชั่วโมงก่อน สิ่งที่เขาสนใจคือความ 

สามารถของแท็บบินส์ต่างหาก ความรู้ความสามารถที่อยู่เหนือวงการ

วิทยาศาสตร์ในสาธารณรัฐครีตไชร์ซึ่งริคล่วงรู ้เข้าด้วยความบังเอิญ 

หลงัจากที่พวกเขาพบกนัในร้านรโิอทแีละแทบ็บนิส์เป็นฝ่ายเสนออปุกรณ์

อเิลก็ทรอนกิส์ชิ้นหนึ่งให้เดก็หนุ่มลองใช้งานเมื่อเดอืนที่แล้ว 

“เธออยากไปดูห้องทดลองของฉนัไหม”

“ห้องทดลองของคณุ? คณุมหี้องทดลองด้วยเหรอ” รคิถามด้วย

ความทึ่ง

“แน่นอนส ิฉนัเป็นนกัวจิยั ฉนัต้องมหี้องทดลอง” ว่าพลางหนัมา 

กระซบิเสยีงแผ่ว “ฉนัคดิว่า ถงึเวลาที่เธอควรจะเหน็สถานที่ท�างานของ

ฉนัแล้ว”

แม้เด็กหนุ่มจะไม่เข้าใจนักว่าเพราะเหตุใดแท็บบินส์จึงสนใจและ

ให้ความเชื่อถือแก่เขามากเป็นพิเศษ แต ่ริคก็ไม่เคยคิดหรอกว่าชายวัย

กลางคนผู้นี้ก�าลงัวางแผนร้ายกบัตน

“ฉันรู้ดีว่าเธอถนัดเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้า ฉันมีของเล่นในห้อง

ทดลองเยอะแยะ บางทเีธออาจจะชอบ ถ้าได้ใช้เวลาศกึษามนั”

“แต่ผมเป็นคนนอก”

“ฉันอนุญาตให้เธอเข้าไปดูห้องทดลองของฉันได้เพียงคนเดียว

เท่านั้น มนัเป็นสถานที่ส่วนตวัและเป็นความลบั”

เดก็หนุ่มเบกิตาโตอย่างประหลาดใจ “จรงิหรอืครบั”

“แน่นอน ฉันไม่เคยให้ใครก้าวเท้าเข้าไปเลยสักคนเดียว แต่ฉัน
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ไว้ใจเธอ เพราะฉะนั้นห้องทดลองส่วนหนึ่งฉนัจะมอบให้เธอดูแล แต่เธอ

ห้ามบอกใครเรื่องนี้ทั้งนั้น แม้แต่คนในครอบครวั”

ได้ยนิเพยีงเท่านี้เดก็หนุม่กเ็หยยีดยิ้มพลางพยกัหน้าโดยไว “ตกลง

ครบั”

“ด.ี..ถ้าอย่างนั้นเรากไ็ปส�ารวจห้องทดลองกนัวนันี้เลย”



“ที่นี่หรือครับ” ริคโทเฟ่นถามอย่างสงสัย

“ใช่แล้ว”

เด็กหนุ่มมองประตูรั้วเตี้ยๆ และพงหญ้ารกบริเวณลานหน้าบ้าน 

ก่อนจะตดัสนิใจเดนิเข้าไปข้างใน รคิไม่เคยสนใจมาก่อนเลยว่า แทบ็บนิส์ 

มอร์นากยี์ อาศยัอยู่ที่ไหนตลอดเดอืนที่พวกเขารู้จกักนัในร้านรโิอท ีและ

ใช้เวลาแลกเปลี่ยนความคิดกันที่นั่น จนกระทั่งวันนี้ แท็บบินส์อนุญาต

ให้รคิเข้ามาชมบ้านเช่าชั้นเดยีวหลงัเลก็ๆ แลดูไม่น่าพสิมยัของเขา

ชายวัยกลางคนกระแอมเบาๆ เรียกให้ริคเดินตามลงไปในห้อง

ใต้ดนิ ทนัททีี่แทบ็บนิส์เปิดประต ูหลอดไฟบนเส้นทางระหว่างบนัไดพลนั

สว่างขึ้น

ริคโทเฟ่นหลุดหัวเราะด้วยความตื่นเต้นระคนประหลาดใจทันทีที่

1
ห้องทดลอง
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พบว่าพื้นที่ชั้นใต้ดนิของแทบ็บนิส์เป็นห้องทดลองขนาดย่อม ซึ่งมอีปุกรณ์

ทางวิทยาศาสตร์มากมายเรียงเป็นแถวยาวบนชั้นวาง มีเครื่องแก้วและ

สารเคมีบางส่วนซึ่งริคเคยเห็นจากห้องทดลองในชั้นเรียนเกรดเก้าจนถึง

เกรดสบิสองวางกองอยู่ด้วย

“พระเจ้า” เขากวาดตามองไปรอบๆ อย่างตะลงึพรงึเพรดิ ขณะที่

แท็บบินส์หันไปทักทายเครื่องจักรกลซึ่งก�าลังชงกาแฟร้อนๆ หนึ่งถ้วย 

พร้อมกล่าวสวัสดีตอบอักษรสีขาวภาษาครีตชีนาเดียน1 ที่ปรากฏบน 

หน้าจอเลก็ๆ อ่านได้ความว่า ‘ทซีดีดสัก’ี 

“ทกุอย่างที่นี่ไม่มชีวีติ แต่ฉนัท�าให้มชีวีติ จรงิไหมล่ะ”

“ให้ตายเถอะแท็บบินส์! มันเจ๋งมาก เหมือนนักวิทยาศาสตร ์

หลดุโลกในภาพยนตร์สกัเรื่องเลย”

“หลดุโลก?”

“ใช่! หลดุโลก! หลดุโลกกค็อื ผดิแผก แตกต่างไปจากปกต”ิ

แทบ็บนิส์ต้องหวัเราะให้ค�าตอบของเดก็หนุ่ม ก่อนจะรบีเดนิออก

ไปเปลี่ยนชดุสูทเป็นเสื้อกาวน์สขีาวสะอาดตาพร้อมถงุมอืสองคู่ ส่วนรคิ

จบัจ้องมองดบูรรดาหุน่ยนต์ลกัษณะคล้ายมนษุย์เดนิท�าความสะอาดรอบ

ห้องทดลอง

“เหมอืนผมก�าลงัฝันอยู่เลย”

“โอ้! มนัคงเป็นฝันที่ยาวนานมากของเธอเลยละ!”

“ถ้าเพื่อนของผมมาเหน็ที่นี่ เขาคงชอบมากๆ”

“เพื่อนหรอื ใครล่ะ” แทบ็บนิส์อยากรู ้เขาเดนิไปส�ารวจวงจรไฟฟ้า

ซึ่งตนใช้ในการทดลองเครื่องก�าเนดิอนภุาคพลงังานสูงขนาดเลก็

“เขาชื่อว่าแฮบบี้” รคิบอก “น่าเสยีดายที่ตอนนี้เขาย้ายไปเรยีนใน

¡æÏ‰∑¬1 ภ�ษ�ครตีชนี�เดยีน - ภ�ษ�ของส�ธ�รณรฐัครตีไชร์
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สาธารณรฐัวอร์ทอคส์ แฮบบี้หลงใหลงานวจิยัวทิยาศาสตร์เชงิกายภาพ 

และได้ทนุไปเรยีนต่อที่นั่น”

“เชงิกายภาพ? เอ้อ...มนัคง...จะเป็นวทิยาศาสตร์รปูแบบหนึ่งสนิะ 

ช่างมนัเถอะ” แทบ็บนิส์มกัจะสงสยัค�าศพัท์แปลกๆ ของชาวครตีไชร์เสมอ 

“เธอคงหมายถงึ แฮบนิอส เฮอร์กนิส์”

ริคหันขวับไปมองอีกคนด้วยความประหลาดใจยิ่งนัก “ใช่ครับ...

คณุรู้จกัเขา?” 

“ฉนักร็ู้ข้อมูลของเธอมาบ้าง”

“รู้มาจากใคร”

แท็บบินส์สบประสานนัยน์ตาสีเข้มฉายแววฉงนของอีกฝ่ายก่อน

จะเหยยีดยิ้มเยน็ “ฉนัเป็นนกัวจิยั ฉนัมวีธิหีาข้อมูลของใครสกัคนก่อนที่

ฉนัจะท�าความรู้จกักบัคนคนนั้นเสยีอกี”

เดก็หนุ่มฟังพลางพยกัหน้า คงเพราะสาเหตนุี้เอง จู่ๆ แทบ็บนิส์ 

กว็างใจเขาทั้งๆ ที่ไม่ใช่คนรู้จกัมกัคุ้น และไม่ใช่คนถิ่นเดยีวกนัเสยีด้วย

“เธอมเีพื่อนที่อยู่ด้วยกนับ่อยๆ สามคนจรงิไหม”

“ก.็..ครบั”

“คนหนึ่งคอื แฮบนิอส เฮอร์กนิส์ ตอนนี้เรยีนอยู่เมอืงนอก อกีคน

คอื อลัเบริ์ต มอร์แกน เรยีนห้องเดยีวกบัเธอ แล้วกอ็กีคน...”

“แฮรสิ นลิบาเลต็”

“แฮริส? แฮริสัน นิลบาเล็ตสินะ” แท็บบินส์หันไปขมวดคิ้วมอง 

ก่อนจะเรยีกให้รคิช่วยต่อแผงวงจรไฟฟ้าใหม่ “นลิบาเลต็...”

“คณุรู้ที่มาของตระกูลนลิบาเลต็หรอืเปล่า”

แทบ็บนิส์ยกัไหล่ตอบ “ไม่แน่ใจ อาจจะรู้แค่คร่าวๆ”

“ตระกูลเก่าแก่นี้เป็นที่นับถือของคนครีตไชร์...ความผูกพันของ

ตระกลูนลิบาเลต็ปรากฏอยูใ่นทกุยคุทกุสมยัของเชื้อพระวงศ์สาธารณรฐั
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ครีตไชร์ ลูกหลานในตระกูลมีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะตัวแทนระดับ

ประเทศ พวกเขามบีทบาทส�าคญัในทางการทตู การค้าขาย การคลงั และ

สงคราม ปัจจุบันตระกูลนี้ก็ยังคงไว้ซึ่งเกียรติยศศักดิ์ศรีอันน่าสรรเสริญ 

ตอนนี้ รู้ด กรนิน์ นลิบาเลต็ (พี่ชายของแฮรสินั นลิบาเลต็) ก�าลงัคดัเลอืก

ผู้ที่จะมาช่วยเหลอืงานนลิบาเลต็ในฐานะ ‘นามสกลุที่สอง’ ”

แทบ็บนิส์ฟังพลางใคร่ครวญภายในใจ “นามสกลุที่สอง? หมายถงึ

การแต่งตั้งให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับนิลบาเล็ตและ 

เชื้อพระวงศ์ของครตีเชยีร์2สนิะ”

“ใช่ครบั...นามสกลุที่สองถอืว่าเป็นที่จบัตามองของประชากรชาว

ครีตไชร์เป็นอย่างมากเพราะมันหมายถึงการได้รับการแต่งตั้งยศสูงที่สุด

ซึ่งสามัญชนพึงมีได้จากกษัตริย์ แต่ดูเหมือนแฮริสผู้ที่เป็นลูกหลานใน

ตระกูลนลิบาเลต็แท้ๆ จะไม่ค่อยให้ความส�าคญักบัเรื่องนี้สกัเท่าไหร่”

“ประเทศนี้มเีรื่องราวซบัซ้อนดนีะ จะว่าไปแฮรสินักบัเธอคงสนทิ

กนัมาก”

“ครบั” รคิบอก “ผมไปเยี่ยมบ้านพกัตากอากาศของรู้ดบ่อยๆ ใน

ช่วงปิดเทอมด้วยนะ” 

“แล้วช่วงหน้าร้อนนี้ล่ะ”

“อันที่จริงในช่วงหน้าร้อนที่ก�าลังจะถึงนี้ผมวางแผนกับอัลและ 

แฮรสิเอาไว้แล้วว่า จะไปพกัผ่อนกนัที่เมอืงท่าชนิซูร”ี

“เป็นจงัหวะเหมาะเหมง็!” แทบ็บนิส์พูด เขาปล่อยให้รคิทดลอง

งานขณะที่ตนเองเดินไปเก็บจานเพาะเชื้อมาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

“ฉนัมเีพื่อนอาศยัอยู่ที่ชนิซูรมีาสกัพกัใหญ่แล้ว บางครั้งพวกเขากต็ดิต่อ

2 ครตีไชร์หรอืครตีเชยีร์ - สถ�นที่แห่งนี้เป็นประเทศสมมต ิ มชีื่ออย่�งเป็นท�งก�รว่� ส�ธ�รณรฐั

ครตีไชร์ แต่ผูค้นนยิมเรยีกประเทศนี้สั้นๆ ว่� ครตีเชยีร์
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งานกับฉันผ่านระบบสื่อสารส่วนตัวที่พวกเราสร้างขึ้นมาเอง แต่เรื่องนี้ 

เธอห้ามบอกใครเดด็ขาดเชยีวนะ” ว่าแล้วกห็นัมาส่งสายตาออกค�าสั่งแก่

รคิอย่างจรงิจงั

“ครบั” เดก็หนุม่ตอบพร้อมเลื่อนนิ้วปิดสวติช์วงจรไฟฟ้า เริ่มตรวจ

สอบการท�างานของอปุกรณ์

แทบ็บนิส์มองดูแววตาใสซื่อของรคิโทเฟ่นซึ่งกล่าวอย่างบรสิทุธิ์ใจ

แล้วจงึยิ้มพราย เขาปล่อยให้เดก็หนุม่แกะเครื่องมอือเิลก็ทรอนกิส์ของตน

ออกทลีะชิ้นๆ โดยไม่กล่าวห้ามใดๆ ทั้งสิ้น “เธอท�าให้ฉนันกึถงึเขา”

“ครบั?” รคิขานรบัพลางกดปุ่มบนแผงควบคมุ

“ลูกชายของฉนัน่ะ”

เดก็หนุม่หนัขวบักลบัไปมองอกีฝ่ายอย่างตกใจจนแทบจะอ้าปาก

ค้าง “คณุม.ี..!”

แทบ็บนิส์ต้องรบีส่ายหน้าโดยไว “ลกูชายทนูหวัน่ะ...ลกัษณะนสิยั

การพูดจาของเขาคล้ายคลงึกบัเธอบางส่วน”

“ผมไม่ยักรู ้ว่าคุณก็รักเด็ก นึกว่าคุณจะรักห้องทดลองแห่งนี้

มากกว่าเสยีอกี”

คราวนี้ชายวยักลางคนหวัเราะร่าอย่างชอบอกชอบใจ

“เขาชื่อว่า ชามัลลี เยเรเอส พวกเรามักใช้เวลาในห้องทดลอง 

ด้วยกนั เหมอืนฉนักบัเธอในตอนนี้”

“ชามลัล ีเยเรเอส? เขาอยู่ที่ไหนครบั” รคิสงสยั

แท็บบินส์เลื่อนตัวออกห่างจากกล้องจุลทรรศน์ก่อนจะใช้นิ้วนวด

รอบดวงตาเบาๆ “ริคโทเฟ่น” ชายวัยกลางคนหันมาจับจ้องอกีฝ่ายนิ่ง 

“ฉนัอยากจะตอบ อยากจะบอกว่าชามลัลคีอื คู่...คู่สม เอ่อ...ไม่ดกีว่า...

มนัเสี่ยงมาก เสี่ยงจรงิๆ เลกิพูดถงึมนัเถอะ”

รคิเอยีงคอด้วยความไม่เข้าใจ “คู่สมรส?”
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“ไม่ใช่! จะบ้าเหรอ มนัคนละเรื่องเลยละ เรื่องมนัจรงิจงักว่านั้น

มากนะรคิโทเฟ่น! ให้ตายเถอะ ฉนัไม่น่าจะพูดถงึเขาเลย” แทบ็บนิส์สบถ

เบาๆ กับตัวเอง “เพราะเขา! เพราะชามัลลี...ท�าให้ฉันต้องอยู่ที่นี่ ฉัน 

ไปไหนไม่ได้เลยก็เพราะเขา และเขาก็ท�าให้...!” ชายวัยกลางคนกล่าว

อย่างเหนื่อยหน่ายใจ พึมพ�าเพียงล�าพัง ก่อนจะนั่งกลัดกลุ้มอยู่ข้างๆ 

กล้องจลุทรรศน์จนท�าให้รคิโทเฟ่นรู้สกึกงัวล

ในที่สุดแท็บบินส์ก็ถอนใจยาวๆ พลางหันไปมองฝ่ามือของริคที่

เลื่อนมาวางบนไหล่ของตนเอง

“ขอโทษครบั ผม...” 

“เปล่าๆ ไม่เป็นไร ไม่เกี่ยวกบัเธอหรอก” แทบ็บนิส์บอก ก่อนจะ

ใช้มอืลบูปุม่หนวดเหนอืรมิฝีปากของตนเองด้วยแววตาครุน่คดิหนกั “หรอื

อาจจะเกี่ยว...” เสยีงแผ่วๆ นั้นท�าให้รคิต้องเลกิคิ้วสงสยั

“คณุหมายถงึ...?”

“รคิ...เธอคงคดิว่าฉนัเป็นชาวต่างชาตธิรรมดาๆ คนหนึ่ง โอ้! กใ็ช่

ละ ฉนัอาจจะเป็นแบบนั้น แน่นอนว่าฉนัคงบอกเรื่องของตวัเองให้เธอฟัง

ทกุอย่างไม่ได้ และที่ส�าคญั...” สหีน้าวติกของแทบ็บนิส์แสดงออกอย่าง

เด่นชดั “การที่เธอรู้ว่าชามลัลมีตีวัตนมนัเสี่ยงเกนิไป”

“เสี่ยง?”

“ลมืเรื่องที่ฉนัพูดเมื่อตะกี้นี้ซะ”

“อะไรนะครบั”

“รคิ...” แทบ็บนิส์ลกุขึ้นสบประสานตากบัเดก็หนุ่มโดยไม่กะพรบิ 

“จงลมืชื่อของลูกชายของฉนั เข้าใจใช่ไหม เธอไม่ควรจะรู้จกัเขา ลบเขา

ออกจากสมองของเธอไปซะให้หมด ตอนนี้ในห้องทดลองแห่งนี้มเีพยีงฉนั

กบัเธอ เข้าใจนะ”

รคิต้องพยกัหน้ารบัอย่างจ�ายอม ทั้งๆ ที่ไม่เข้าใจท่าทปีระหลาดๆ 
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ของแทบ็บนิส์เอาเสยีเลย

“ดแีล้ว...เอาละ เราท�างานกนัต่อเถอะ”

รคิใช้เวลาในการเรยีนรูส้ิง่แปลกประหลาดภายในห้องทดลอง 

ของแทบ็บนิส์ร่วมสองเดอืน ตลอดเวลาที่ผ่านไปจนใกล้จะขึ้นเทอมใหม่นั้น 

มีข่าวลือเกี่ยวกับการแต่งตั้งสามัญชนให้อยู่ในฐานะนามสกุลที่สอง 

ออกมาอยูเ่นอืงๆ และหลายสปัดาห์ต่อมา กม็กีารประกาศข่าวอย่างเป็น

ทางการจากราชส�านัก ท�าให้ริคติดตามความเคลื่อนไหวการแต่งตั้ง

นามสกุลที่สองอย่างใกล้ชิด เขาเองก็อยากรู้ว่าใครจะได้รับต�าแหน่งนี้...

ต�าแหน่งอนัทรงเกยีรตทิี่ต้องแลกด้วยภาระอนัหนกัอึ้งในการท�างานรบัใช้

กษตัรยิ์และตระกูลนลิบาเลต็ตลอดช่วงชวีติ

ในขณะที่ชาวครีตไชร์ก�าลังตื่นเต้นอยากทราบว่าใครจะเป็นผู ้

โชคดีได้รับฐานะนามสกุลที่สอง พวกเขาเองก็ต้องตื่นตระหนกกับ 

เหตฆุาตกรรมต่อเนื่องซึ่งเกดิขึ้นทั่วครตีเชยีร์ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกนั 

ไม่มีใครทราบว่าคนร้ายคือใครหรือคนร้ายมีจุดประสงค์เช่นไร 

ท�าให้ทกุคนต่างหวั่นเกรงว่าตนเองอาจตกเป็นเหยื่อของฆาตกรใจโฉดได้

ทกุเมื่อ 

“ฆาตกรต่อเนื่องลงมอืสงัหารชาวต่างด้าวเป็นรายที่ยี่สบิสามแล้ว 

ดูเหมือนกลุ่มเป้าหมายของมันจะชัดเจนว่าไม่ใช่คนครีตไชร์” ริคโทเฟ่น

เปรยเบาๆ ขณะนั่งดื่มนมขวดใหญ่หน้าโทรทศัน์ภายในบ้านของแทบ็บนิส์ 

ส่วนคนเจ้าของบ้านไปท�าธรุะข้างนอก “พวกชาวต่างด้าวที่เป็นเหยื่อในข่าว 

เป็นกลุ่มคนเชื้อชาตเิดยีวกนักบัแทบ็บนิส์หรอืเปล่านะ”

ภาพที่รคิเหน็ในจอโทรทศัน์ขณะนี้คอืเศษร่างของเหยื่อเคราะห์ร้าย

ซึ่งมีสภาพเป็นก้อนเนื้อเล็กๆ กระจัดกระจายทั่วพื้นที่ชโลมด้วยเลือด 

สแีดงเข้ม มรีอยบากด้วยของมคีมปรากฏตามช่องท้อง ของเหลวเหนยีวข้น
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ไหลเยิ้ม ล�าไส้ขาดวิ่นทะลกัออกมา ข้อมอืกบัคอถูกตดัขาดออกจากร่าง 

อวยัวะบางส่วนฉกีขาด หนงับนใบหน้ายบัยู ่ลกูตาหลดุออกจากเบ้า และ

ปากเผยอกว้าง มนัเป็นภาพที่น่าสะอดิสะเอยีนจนคนดขู่าวต้องหวาดผวา

รคิโทเฟ่นแทบขนลกุ เขาอยากร้องยี้กบัภาพสะเทอืนจติที่ได้เหน็ 

“ใครคือคนร้ายกัน” เด็กหนุ่มสงสัยเป็นอย่างยิ่ง ก่อนจะเลิกตั้ง

ค�าถามทนัททีี่เสยีงปิ๊บๆ และแสงไฟสแีดงเตอืนดงัมาจากชั้นใต้ดนิ

เขาเดินลงไปชะเง้อมองห้องทดลองผ่านกระจกใสแล้วก็พบว่า

มอเตอร์เครื่องแยกองค์ประกอบอนุภาคที่ตนสร้างขึ้นมาก�าลังลุกไหม้ 

เปลวเพลิงลุกลามไปสู่อุปกรณ์ชิ้นอื่นๆ บนโต๊ะตัวยาว ริคโทเฟ่นเบิกตา 

กว้าง รบีวิ่งไปหยบิถงัดบัเพลงิ ดงึสลกันริภยัและหวัฉดี กระโดดลงบนัได

ไปดบัไฟทนัที

“ให้ตายเถอะ!” เด็กหนุ่มร้องลั่นอย่างหัวเสีย เวลาเดียวกันนั้น

เสยีงกริ่งหน้าบ้านกด็งัขึ้น

กิ๊งก่อง!

คงจะเป็นแทบ็บนิส์ รคิคดิพลางรบีทิ้งถงัดบัเพลงิ เลกิสนใจกลิ่น

ไหม้และควนัด�า เขาวิ่งกลบัขึ้นบนัไดไปเปิดประตูให้เจ้าของบ้านโดยไว 

“สวสัด...!” แล้วเดก็หนุ่มกต็้องตกใจกบัสหีน้าตื่นตระหนกสดุขดี

ของชายวัยกลางคน แท็บบินส์ร้องอุทานแล้วก้าวขาถอยห่างจาก 

ริคโทเฟ่นทันที ในขณะที่ริคก็เผลอร้องตามไปด้วย แล้วถอยหลังกลับ

เข้าไปในบ้าน

“รคิ!”

“ครบั!” รคิมองแทบ็บนิส์ตวัสั่นเทิ้ม “มอีะไรครบั เกดิอะไรขึ้น”

ชายวัยกลางคนเหงื่อแตกพลั่กส่ายหน้าพลางจ้องมองริคครู่หนึ่ง 

“โอ้! ใช่ เธอเอง...เป็นเธอเอง เปล่าหรอก! ไม่มอีะไร...” แทบ็บนิส์ถอนใจ

ก่อนจะก้าวเท้าถี่ๆ  ลงไปในชั้นใต้ดนิ
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“เอ่อ คือว่า...เมื่อตะกี้นี้ผมท�าอุปกรณ์...” ริคเดินตามลงมาด้วย 

เขาครุ่นคดิพยายามหาข้อแก้ต่างเรื่องเครื่องมอืที่ตนเพิ่งท�าเสยีหาย ทว่า 

ดูเหมอืนชายวยักลางคนจะไม่ได้สนใจเลยว่ากลิ่นไหม้ๆ และควนัคลุ้งใน

ห้องทดลองเกดิจากฝีมอืใคร

แท็บบินส์พึมพ�าเบาๆ เขาเดินไปค้นกองเอกสารงานวิจัย “เจอ

แล้ว!” ว่าพลางกวาดตาอ่านอกัษรตวัเลก็ๆ ซึ่งเขยีนด้วยภาษาพื้นเมอืง

ของตนเอง

ริคมองเห็นเพียงภาพสเก็ตช์ของดวงตาและโครงสร้างภายใน

ดวงตามนุษย์ มีภาพการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่ท�าให้เด็กหนุ่มต้อง

ประหลาดใจ แทบ็บนิส์ไม่เคยเอ่ยถงึรายงานชิ้นนี้มาก่อน

“มนัคอื...?”

ชายวัยกลางคนไม่ตอบ เขาเดินเลียบตรงไปยังบริเวณก�าแพง 

สีขาวสะอาดมุมหนึ่งของห้อง แล้วเลื่อนมือคล�าก�าแพงจนพบปุ่มเล็กๆ  

แท็บบินส์ใช้ปลายนิ้วทั้งห้ากดเบาๆ ท�าให้บานประตูสู่ทางลับเปิดกว้าง 

เขาหนัไปเรยีกให้รคิเดนิตามตนเองเข้าไป จนพบกบัห้องโถงขนาดใหญ่ที่

มเีพดานเป็นโดมสูงสขีาวสะอาดสวยงาม 

“โว้ว! คุณสร้างห้องลับเอาไว้ข้างใต้บ้านเช่าเนี่ยนะ!” เด็กหนุ่ม

กล่าวด้วยความอึ้งทึ่ง

“มนัปลอดภยัที่สดุแล้ว”

“คณุนี่แปลกดชีะมดัเลยแทบ็บนิส์! เจ้าของบ้านไม่ฟ้องร้องเรยีก

ค่าเสยีหายบ้างหรอืไง”

“พวกเขาควรขอบคณุฉนัที่เพิ่มเนื้อที่ให้บ้านโทรมๆ หลงันี้มากกว่า

นะ” ว่าพลางหวัเราะร่า แม้สหีน้าเคร่งเครยีดไม่ได้จางลงเลยแม้แต่น้อย

รอบๆ ห้องเป็นผนงัสขีาวสว่าง บดุ้วยวสัดชุั้นด ี มเีลเซอร์นบัพนั

เส้นส่องกราดพื้นที่รอบๆ ทรงกลมแก้วซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางห้อง 
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ภายในทรงกลมแก้วนั้นบรรจุของเหลวใส มีอุปกรณ์ขนาดเล็กคล้ายเยื่อ

บางๆ ลอยอยู่

แท็บบินส์ป้อนรหัสผ่านข้างประตู ฉับพลันเลเซอร์ทุกเส้นก็

อนัตรธานหายไป

“นั่นมันคืออะไรครับ” ริคถามอย่างสงสัย ก่อนจะชี้นิ้วไปยังทรง

กลมแก้ว “อะไรอยู่ในนั้นน่ะ”

“ดอนการ์ด” ชายวัยกลางคนบอกพลางเดินไปตรวจอุปกรณ์

ทางการแพทย์ที่วางเรียงรายบนถาดสีเงิน เขาเงยหน้ามองกระจกสูงซึ่ง

เปรียบเสมือนหน้าจอแสดงผลข้อมูลตัวเลขทางกายภาพของเยื่อบางๆ 

ภายในครอบแก้วทรงกลมกลางห้อง ชายหนุ่มหยบิกระจกนาฬิกา3 และ

คีมคีบชุบล้างแอลกอฮอล์ ก่อนจะเดินตรงมายังใจกลางห้องเบื้องหน้า

ทรงกลมแก้วใส

เขาใช้ปลายคีมกดบนกระจกเบาๆ แล้วคีมก็หลุดเข้าไปใน

ของเหลวใสด้านใน แทบ็บนิส์คบีเยื่อบางๆ ที่ลอยอยู่ในทรงกลมแก้วนั้น

ออกมาวางบนกระจกนาฬิกา ครั้นแล้วจึงเงยหน้ามองเด็กหนุ่ม “นี่คือ

ดอนการ์ด มนัเป็นอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ที่ฉนัสร้างขึ้นมา และภายหลงั

ก็ได้รับการพัฒนาโดยนักวิจัยกลุ่มหนึ่ง มันได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้

กบัดวงตามนษุย์”

“ใช้กบัดวงตามนษุย์?”

“ถูกต้อง เพราะฉะนั้นฉันจะหลอมรวมดอนการ์ดเข้ากับคอน-

แทกต์เลนส์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเลนส์สัมผัสทุกชนิดบนโลกใบนี้  

แน่นอน...เธอกร็ูว่้าฉนัไม่ควรพูดถงึสิ่งที่ฉนัท�าได้เป็นปกตริาวกบัว่ามนัน่า

3 กระจกน�ฬิก� (Watch Glass) มรีปูทรงคล้�ยกระจกน�ฬิก�เรอืนกลม มหีล�ยขน�ดวดัต�มเส้น

ผ่�นศนูย์กล�งตั้งแต่ 5 ถงึ 15 เซนตเิมตร มกัใช้ว�งปิดด้�นบนบกีเกอร์ (Beaker) เพื่อป้องกนั

ส�รละล�ยระเหยออก  หรอืใช้เป็นภ�ชนะใส่ส�รเคมทีี่อยูใ่นรปูของแขง็เพื่อนำ�ม�ทดสอบ
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อัศจรรย์นัก” ชายวัยกลางคนกล่าวโดยไม่ใส่ใจ “ดอนการ์ดจะเป็นของ

เธอ”

“ของผม?”

“ใช่...ฉนัให้เธอ ตอนนี้ มนัจะเป็นของเธอเพยีงผู้เดยีว” แทบ็บนิส์

บอกพลางเรยีกให้รคิเดนิไปตรวจวดัสายตา “สั้นพอสมควร ปกตเิธอคง

ใส่แว่นตา”

รคิต้องยกัไหล่ตอบ “ผมใส่แว่นเฉพาะเวลานั่งเรยีน”

ชายหนุม่รบีน�าดอนการ์ดใส่เข้าไปในเครื่องจกัรเพื่อหลอมรวมเยื่อ

บางๆ ของดอนการ์ดให้เป็นเนื้อเดยีวกนักบัคอนแทกต์เลนส์ทนัท ีขั้นตอน

นี้ใช้เวลาในการท�างานเพียงห้านาที แล้วคอนแทกต์เลนส์สีฟ้าประกาย

เงนิกเ็สรจ็สมบูรณ์

“คณุให้ดอนการ์ดกบัผมท�าไม”

แทบ็บนิส์ตอบทั้งที่ยงัง่วนอยูก่บัการตรวจสอบขั้นตอนสดุท้ายของ

ดอนการ์ด 

“จงเก็บรักษาและใช้มันให้ดี” ว่าจบก็ยื่นกล่องผ้าเก็บตลับ 

ดอนการ์ดให้แก่รคิ

“นั่นไม่ใช่ค�าตอบนะครบั”

แท็บบินส์วางมือบนไหล่ของเด็กหนุ่มก่อนจะถอนใจยาวๆ “ฉัน

บอกเธอไม่ได้ ริคโทเฟ่น มันส�าคัญมาก” น�้าเสียงของเขากระตือรือร้น

พอๆ กบัสหีน้า “มนัส�าคญัส�าหรบัชวีติของฉนั ของพวกเรา ของครตีเชยีร์ 

และของโลก! ที่ส�าคญัคอื มนัส�าคญัต่อเธอมาก”

รคิโทเฟ่นมองปลายนิ้วของอกีฝ่ายชี้ย�้าบนอกของเขา

“ดอนการ์ดมข้ีอมลูบางอย่างซึ่งตอนนี้มเีพยีงเธอเท่านั้นที่สามารถ

รับรู้ได้...มันเลือกเจ้านาย และดอนการ์ดก็เลือกเธอ เพราะนั่นคือความ

ต้องการของฉนั...รคิโทเฟ่น ฉนัให้เธอ และห้ามเธอปรปิากบอกใคร จง
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เกบ็เป็นความลบัเอาไว้ไม่ว่าจะเกดิอะไรขึ้นกต็าม สญัญากบัฉนัส”ิ

สหีน้าของแทบ็บนิส์ส่อแววทกุข์ร้อนและกงัวลอย่างเด่นชดั

รคิโทเฟ่นยอมพยกัหน้าพร้อมรบัดอนการ์ดเอาไว้ “ครบั ผมสญัญา” 

เดก็หนุม่บอกพลางมองดูกล่องผ้า “ผม...คอืว่า ผมควรจะใช้มนัเพื่ออะไร

ล่ะ”

“นั่นคือสิ่งที่เธอต้องรู้ด้วยตัวเอง ฉันตอบเธอไม่ได้ มันอันตราย 

เกินไป! ทันทีที่เธอรู้จักดอนการ์ดมากขึ้น เธอจะเข้าใจได้ว่ามีบางสิ่ง 

บางอย่างที่น่ากลัวเกิดขึ้นในโลกนี้ มันเกินกว่าที่เธอจะคาดคิดค�านึงถึง  

จงรกัษาดอนการ์ดเอาไว้เท่าชวีติ ไม่ว่าจะเกดิอะไรขึ้นกบัฉนักต็าม”

“อะไรนะครบั หมายความว่ายงัไง อะไรคอื ‘ไม่ว่าอะไรจะเกดิขึ้น

กบัคณุ’ ”

“รคิ ฟังฉนัให้ดนีะ...ตอนนี้ฉนัต้องหน ีพวกเขารู้แล้วว่าฉนัอยูท่ี่ไหน

ภายในเมอืงหลวงดรมัลงิตนั เซสเซแห่งนี้ ฉนัอยู่ที่นี่ไม่ได้อกีแล้ว!”

“ท�าไม” รคิถามอย่างตกใจยิ่งนกั

“เธอรู้ดวี่าฉนัเป็นนกัวจิยั...ใช่ ฉนัเป็นอย่างนั้น ฉนัมทีมีงานคอย

สนับสนุนนับเป็นร้อยๆ ชีวิต บางคนก็ถูกบังคับให้ท�างานเพื่อภารกิจ 

บางอย่าง บางคนก็เป็นพวกคลั่งไคล้การค้นคว้าใหม่ๆ และประโยชน ์

ส่วนตน...แต่ฉันท�างานวิจัยเพื่อลบล้างการค้นคว้าที่น่าสะพรึงกลัวนั่น 

ออกไปจากวงการวทิยาศาสตร์ ลบล้างสิ่งที่นกัวจิยับางกลุม่ที่ทดลองสร้าง

สิ่งประหลาดๆ ขึ้นมา และฉันก็ท�าอย่างนี้เพื่อปกปิดมันเอาไว้ให้เป็น 

ความลบัตราบจนนรินัดร์ ซ่อนมนัไว้ไม่ให้พวกเขารู ้ไม่ให้นกัวจิยัเลวทราม

บางคน หรอืลูกชายของฉนัรู้อย่างเดด็ขาด!”

ริคโทเฟ่นเบิกตามอง ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยเข้าใจค�าพูดของ 

อีกฝ่ายมากนัก แต่ท่าทีของแท็บบินส์นั้นก็บอกให้รู้ได้ว่า สิ่งที่ชายวัย 

กลางคนก�าลงัเอ่ยถงึอาจส่งผลต่อรคิ
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“คณุซ่อนงานที่คณุพูดถงึเอาไว้ในไหน”

“ดอนการ์ด” 

รคิแทบสะดุง้ เขารูใ้นทนัทนีั้นว่าแทบ็บนิส์ต้องการให้เขาช่วยเหลอื 

และสิ่งที่ขอช่วยมนักเ็กนิกว่าที่เดก็วยัรุน่ธรรมดาๆ คนหนึ่งเช่นเขาสามารถ

รบัมอืได้ “ทกุอย่าง...ทกุๆ อย่างที่ส�าคญัมาก เธอท�าลายดอนการ์ดไม่ได้

เพราะว่ามนัอาจจะท�าให้เธอตกอยู่ในอนัตรายมากกว่าเดมิ และเธอกไ็ม่

ควรให้ใครรู้โดยเด็ดขาดว่าดอนการ์ดอยู่ในความครอบครองของเธอ  

เธอต้องรกัษามนัให้ด”ี

“ครบั” รคิรบัค�าด้วยความไม่แน่ใจ

“มเีพยีงเธอคนเดยีวที่ใช้มนัได้ รคิโทเฟ่น” แทบ็บนิส์บอก “เอาละ 

คราวนี้เราต้องรีบท�าลายห้องนี้ เราต้องท�าลายหลกัฐานทิ้งก่อนที่ใครจะ

พยายามเข้ามาตรวจค้น”

“อะไรนะ!” รคิอ้าปากหวอ

แทบ็บนิส์ไม่พูดอะไรอกี เขารบีเดนิดุ่มๆ ออกจากชั้นใต้ดนิ

“ข้อมูลทกุอย่างที่ฉนัได้มาจากการท�างานร่วมกบัเพื่อนๆ จะต้อง

ถูกท�าลาย เพื่อไม่ให้ใครขโมยไปได้”

“แต่ว่าแทบ็บนิส์! ทกุอย่างข้างใต้นั่นเป็นห้องท�างานของค.ุ..”

“มันจะไม่เป็นอีกต่อไป” ชายวัยกลางคนกล่าวจบก็เลื่อนคันโยก

บรเิวณหน้าประตูห้องชั้นใต้ดนิ ไฟกะพรบิส่งสญัญาณเตอืนท�างาน แล้ว

ประตูก็เลื่อนปิดลง ริคเหลือบตามองน�้ากรดความเข้มข้นสูงถูกพ่นออก

มาจากท่อบริเวณเพดานและผนังทุกทิศทาง ท�าลายอุปกรณ์เครื่องมือ 

เครื่องจกัร หรอืหุ่นยนต์ทกุชิ้น รวมทั้งรายงานหนานบัพนัหน้า 

เดก็หนุ่มแทบจะอทุานอย่างตกใจ

บรึ้ม!

เสียงระเบิดดังขึ้นมาถึงชั้นบน เปลวไฟท่วมห้องทดลอง แล้วครู่ 



34 DonGuard ปริศนาแห่งดอนการ์ด เล่ม 1 ตอน ความลับในครีตไชร์

ต่อมากม็อดดบัไป

“มนัไม่ส�าคญัหรอกรคิโทเฟ่น” แทบ็บนิส์บอก “ตอนนี้ดอนการ์ด

เป็นของเธอ” สีหน้าของเขาแลดูโล่งอก “ฉันคงไม่ได้กลับมาที่นี่อีก”  

ริคโทเฟ่นไม่อยากซักไซ้ที่มาที่ไป ขณะมองดูแท็บบินส์รีบเก็บสัมภาระ 

แล้วกเ็ดนิเข้าไปในโรงจอดรถพร้อมกบัโยนเป้เข้าไปในเบาะท้ายรถกระบะ

เดก็หนุม่ยนืนิ่ง สมองเตม็ไปด้วยความสบัสน “คณุจะหนไีปที่ไหน”

“ยังไม่แน่ใจ” แท็บบินส์ขมวดคิ้วจนเป็นปม เขาพูดด้วยความ 

รบีร้อน “ฉนัต้องหาทางออกจากเมอืงหลวงให้ได้เสยีก่อน”

“ขบัรถออกไปตามเส้นทางถนนสายที่ห้าสองเจด็นะครบั”

“ใช่...ใช่ ฉันรู ้...ริค...ฉันรู ้” ชายวัยกลางคนสวนด้วยน�้าเสียง

กระวนกระวาย

“คณุกไ็ม่จ�าเป็นที่จะต้องกงัวลนี่นาแทบ็บนิส์”

“ไม่หรอก เธอไม่เข้าใจ”

เดก็หนุ่มมองดูสหีน้าของแทบ็บนิส์แล้วกย็ิ่งรู้สกึไม่สบายใจ “คณุ

อยากให้ผมช่วยอะไรอกีไหม”

“ไม่มี” แท็บบินส์พยายามปั้นหน้ายิ้มขณะใช้สายรัดลังกระดาษ

แขง็ใบใหญ่บนกระบะรถ

“มใีครบางคนก�าลงัตามล่าคณุอยู่เหรอ”

“ใช่”

“เขาตามล่าคณุเพราะอะไร คณุไปตดิหนี้ใครไว้...”

สายตาแขง็กระด้างของแทบ็บนิส์บอกให้รูว่้ามนัร้ายแรงยิ่งกว่านั้น

มาก

“พระเจ้า!” เด็กหนุ่มตะลึงเมื่อสรุปได้ในทันทีว่าคนที่ตามล่า 

แทบ็บนิส์นั้นก�าลงัจะท�าอะไร “ให้ตายเถอะ! พวกเขาอาจจะฆ่าคณุ ผม

ควรจะไปกบัคณุ”
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“ไม่อย่างเดด็ขาด” แทบ็บนิส์กล่าวเสยีงหนกัแน่น รบีเหยยีดมอื

ห้ามก่อนจะดนัรคิให้ออกห่างจากโรงจอดรถ 

“แต่ว่าแทบ็บนิส์! นี่มนัเรื่องคอขาดบาดตายนะ คณุต้องให้ผมช่วย 

ผมเชี่ยวชาญเส้นทางในเมอืงหลวงและเขตมณฑลโดยรอบ ผมรู้ว่าจะต้อง

หลบหนยีงัไงถงึจะ...”

“ไม่! ไม่ต้อง...รคิ...ฉนัรูว่้าเธอกล้าต่อยต ีหรอืเสี่ยงตายเพื่อเพื่อนๆ 

ของเธอมาหลายครั้งหลายหน แต่ส�าหรบัฉนั ฉนัไม่ได้ต้องการเช่นนั้น เธอ

ควรจะอยู่ห่างๆ ฉนัเอาไว้ หรอืใครกต็ามที่เธอไม่รู้จกั โดยเฉพาะกลุ่มคน

เชื้อชาตเิดยีวกนักบัฉนั”

“เชื้อชาต.ิ..” รคิพมึพ�า “...เดยีวกนักบัคณุ?”

แทบ็บนิส์เดนิกลบัเข้าไปท้ายรถ ส�ารวจสมัภาระอกีครั้ง

“คณุมาจากประเทศอะไร” รคิโทเฟ่นอยากรู้ “ผมคดิว่าผมไม่เคย

ถาม”

“ใช่ เธอไม่เคยถาม และเธอกไ็ม่ควรรู้ด้วยเพราะฉนักต็อบตวัเอง

ไม่ได้! เธอเพียงแค่ท�าตามที่ฉันบอก...หากเธอเคยเห็นใครที่ใช้ส�าเนียง

ภาษาแบบฉนั เธอต้องหลกีหนห่ีางจากพวกเขา ไม่วา่จะด้วยความหวงัดี

หวงัร้าย หรอือะไรทั้งนั้น”

“เพื่ออะไร”

แทบ็บนิส์หนัมาจบัจ้องสายตาของเดก็หนุ่ม

“เพื่อเธอและดอนการ์ด”

รคิก้มมองสิ่งของในมอืก่อนจะพยกัหน้ารบั

“เอาละ ฉนัต้องรบีไปแล้ว” แทบ็บนิส์พูดพร้อมกบักระโดดเข้าไป

นั่งบนเบาะฝั่งคนขับ เขาเปิดกระจกมามองริคโทเฟ่นอีกครั้ง “อย่าเป็น

ห่วงเลย ฉนัจะสบายด!ี”

“แต่ผมคดิว่าผมควรไปกบั...”
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“ไม่” แทบ็บนิส์ยื่นค�าขาด “กลบับ้านไปซะ แล้วกล็มืเสยีว่าเคย

มาที่นี่ หรอืแม้กระทั่งว่าเคยรู้จกัฉนั เข้าใจนะ”

รคิต้องเออออตอบอย่างหนกัใจ “เราจะได้พบกนัอกีไหม”

แทบ็บนิส์เม้มรมิฝีปากแน่น “ฉนัไม่รู้ ฉนั...ฉนัตอบไม่ได้ แต่ขอให้

ระวงัตวัให้ด”ี

ในเมื่อแทบ็บนิส์ไม่ต้องการให้รคิช่วยเหลอื เขากค็งจะห้ามเพื่อน

ต่างวยัคนนี้ไม่ได้อกี “ครบั...ระวงัตวัเช่นกนันะครบัแทบ็บนิส์”

ชายวยักลางคนกล่าวรบั เขาสบตามองกบัรคิก่อนจะถอนใจยาวๆ 

แล้วจงึรบีขบัรถออกไปบนถนนทนัที

ถึงแม้ว่าริคโทเฟ่นจะไม่เข้าใจความพิลึกของแท็บบินส์ในครานี้  

แต่เขาก็อดเป็นห่วงไม่ได้จริงๆ อะไรจะเกิดขึ้น หรืออะไรเกิดขึ้นไปแล้ว

บ้าง...บางทีสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกเรียกว่าดอนการ์ดอาจจะเป็นค�าตอบเดียว

ของรคิโทเฟ่น 

เด็กหนุ่มมองรถกระบะคันใหญ่ลับตาไป ก่อนจะเดินเลียบทาง 

เดินเท้ามุ่งสู่ถนนชิพมาน เพื่อกลับบ้านหมายเลขที่สิบหกของตนเอง 

ค�าถามมากมายผดุขึ้นในสมอง



ชีวิตของเขาเหมือนการเริ่มต้นใหม่

รคิโทเฟ่นต้องเปลี่ยนแปลงตวัเองอกีครั้ง เปลี่ยนกลบัมาใช้รูปแบบ

กจิวตัรประจ�าวนัเหมอืนอย่างที่เคยเป็นก่อนพบเจอกบัแทบ็บนิส์

เดก็หนุ่มกนิ นอน เที่ยว เลี่ยงการพบเจอกบัเพื่อนแก๊งอนัธพาล

เก่า ไม่เช่นนั้นอาจจะเกดิการทะเลาะววิาทเพราะอารมณ์ร้อนๆ ของเขา 

อกีทั้งยงัต้องใช้เวลามากขึ้นส�าหรบัการฝึกซ้อมศลิปะป้องกนัตวั บางครั้ง

เขากเ็ดนิทางไปส�านกังานต�ารวจ บกุเข้าไปท้าดวลเจ้าหน้าที่ระดบัสูงซึ่ง

รู้จกักนัดเีพื่อทดสอบฝีมอืของตนเอง

นั่นคอืกจิวตัรเดมิๆ ที่รคิปฏบิตัเิสมอมา ส่วนการฝึกงานต่อวงจร

ไฟฟ้า เรียนรู้พื้นฐานงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างหุ่นยนต์และเครื่องจักร

ซับซ้อนเพื่อการวิจัยนั้นต้องหยุดชะงักลงเมื่อแท็บบินส์ไม่แวะกลับมาอีก

2
สิ่งเดิมในหนทางใหม่
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หลงัจากชายวยักลางคนกล่าวลาอย่างจรงิจงัพร้อมมอบดอนการ์ดให้แก่

ริคเรียบร้อยแล้ว...ความสนุกของการสร้างสิ่งประดิษฐ์ก็กลายเป็นเพียง

ความฝัน

“เมื่อวานแกคงไม่ได้ไปเที่ยวกลางคนืกบัเพื่อนเก่าของแกใช่ไหม”

“โธ่พ่อ! ผมแยกตวัออกมาจากกลุม่ของวนินานแล้วนะ พ่อเชื่อผม

บ้างส”ิ รคิโทเฟ่นต้องบ่นตอบคณุเลมเบอสท์ทกุครั้งที่เขากลบับ้านดกึดื่น

จนเกอืบโดนกกับรเิวณ

“แกกร็ูว่้าคนในส�านกังานต�ารวจเพิ่งได้ข่าวมาวา่ เกดิเหตทุะเลาะ

วิวาทและเสียงปืนบริเวณซอยอับใกล้วงเวียนใหญ่เกรนฮาวน์เดอร ์

เมื่อวานนี้”

“พ่อ...ผมกับพรรคพวกของวินไม่เกี่ยวข้องกันอีกแล้ว เมื่อวานนี้

ผมไม่ได้ท�าร้ายใครทั้งนั้น และผมกค็งไม่ท�าอย่างนั้นอกีแล้วนอกเสยีจาก

ป้องกันตัว” ริคหยุดกินอาหาร เขาวางมีดและส้อมลง ก่อนจะจับตาดู

สหีน้าบึ้งตงึของบดิาบงัเกดิเกล้า “กไ็ด้...พูดให้ตายอย่างไรกไ็ม่มใีครเชื่อ 

ผมกค็งบงัคบัพ่อไม่ได้” 

“ถ้าหากแกบอกว่า แกไม่ได้โกหก แกกค็วรตอบฉนัมาว่าหนึ่งเดอืน

ที่ผ่านมา แกเอาเวลาไปเรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้ากับผู้ชายต่างชาติที่ 

เจอกนัในร้านรโิอทจีรงิๆ หรอืเปล่า”

“ใช่ ผมพูดจรงิ”

“เขาชื่อแทบ็บนิส์ มอร์นากยี์?”

“ครบั” รคิเลกิคิ้วสูงอย่างสงสยั เขาจ�าได้ว่าตนเองไม่เคยบอกชื่อ

ของแทบ็บนิส์กบัพ่อ

“เขาเป็นนกัวจิยั?”

คราวนี้เด็กหนุ่มแทบจะส�าลักอาหารในปากแล้วพ่นใส่โต๊ะ เขา

เลื่อนสายตาไปมองดูปลายหนวดของพ่อที่ก�าลงักระตกุ “พ่อรู้?”



39Pakkie Davie

“อ้อ แน่ละ...แกคดิว่าฉนัเป็นใคร ที่ส�าคญั ฉนัรู้เรื่องนี้ช้าไปหน่อย 

ไม่อย่างนั้นลูกน้องของฉนัคงสั่งจบัตวัเขามาสอบสวนแล้ว”

“จบัตวั!” เดก็หนุ่มแทบจะลกุพรวดอย่างตกใจ

พ่อหรี่ตามองให้ริคกลับไปนั่งบนเก้าอี้รับประทานอาหารเงียบๆ 

ตามเดิม “เขาไม่ใช่แค่ชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวธรรมดาๆ เขาเป็น 

นกัวจิยัที่เราต้องการตวัมากที่สดุ เพื่อข้อมลูที่ส�าคญับางอย่าง ฉนัไม่ควร

จะบอกแก” 

“เหอะ...พ่อเคยบอกผมเรื่องราชการเสียเมื่อไหร่” ริคบ่นพึมพ�า

เสยีงแผ่ว มองสหีน้าขุ่นเคอืงของอกีฝ่าย

“เจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับอาจจะบอกแกก็ได้นะ ถ้าหาก 

พวกเขาไว้วางใจแกสกัเสี้ยวหนึ่ง”

ค�าพูดประชดของพ่อท�าให้ริคไม่พอใจนัก “แน่ละ เจ้าหน้าที่คง

บอกผมอยู่หรอกในเมื่อผมเดินเข้าไปท้าพวกเขาต่อยบ่อยๆ แบบนั้น”  

เขาบ่นอุบอิบ สายตาเลื่อนมองบิดาในชุดเครื่องแบบเต็มยศ วันนี้ 

คณุเลมเบอสท์พร้อมแล้วที่จะออกราชการ

คณุเลมเบอสท์...หรอื สเตฟาน จอห์น เลมเบอสท์ มยีศปัจจบุนั

ขึ้นต้นด้วย พล.ต.อ. อยู่ในฐานะรองผู้บังคับบัญชาการต�ารวจแห่งชาต ิ

เขาคือผู้ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ในวงการต�ารวจครีตเชียร์ ท�าให้คน 

ส่วนใหญ่เรยีกเขาจนตดิปากว่า ผูบ้งัคบับญัชามณฑลที่สาม (เมอืงหลวง

ดรมัลงิตนั เซสเซ) 

เวลาอยู่บ้าน คณุเลมเบอสท์มกัใช้เวลาในห้องท�างานส่วนตวัใกล้ๆ 

ห้องเก็บของใต้บันได แต่สองปีที่แล้วเขาหมดเวลาไปกับการตรวจสอบ

งานและลงพื้นที่ ท�าให้มเีวลาอยู่บ้านน้อยเตม็ท ี และทกุครั้งที่กลบับ้าน 

เขากห็มดแรง อ่อนเพลยี และหงดุหงดิง่าย เขามกัตสีหีน้าบดูบึ้งใส่ลูกชาย

อยูเ่สมอ ท�าให้บ่อยครั้ง ทั้งสองทกัทายกนัด้วยเสยีงทะเลาะดงัลั่นยิ่งกว่า
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ตอนที่แม่ของรคิยงัอยูใ่นบ้านหลงันี้เสยีอกี ราวกบัมสีงิโตสองตวัขู่ค�าราม

ใส่กนั 

ในตอนนั้นริคยังอยู ่ในกลุ ่มอันธพาล เขาจึงทุ ่มเถียงกับพ่อ 

พยายามสรรหาค�าหยาบตะโกนกระแทกแสกหน้า แล้วสุดท้ายก็เป็น 

ฝ่ายเดนิหนอีอกจากบ้าน ดื่มเบยีร์สองสามแก้วตามบาร์ผดิกฎหมาย หรอื

บาร์ใต้ดนิร่วมกบัเพื่อนๆ แม้ว่าตอนนี้รคิจะเปลี่ยนไปแล้ว และกลายเป็น

คนที่มีความเคารพย�าเกรงผู้เป็นพ่อ แต่น�้าเสียงและค�าพูดค�าจาของ 

คุณเลมเบอสท์ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอีกเลย นับจากวันแรกที่พวกเขา

ทะเลาะกนั 

บ้านที่ริคโทเฟ่นอาศัยอยู่มีสองชั้นกับห้องใต้หลังคา และมีห้อง

ใต้ดนิส�าหรบัเกบ็ไวน์แดงรสเลศิ อนัเป็นของสะสมของคณุเลมเบอสท์

ทกุสิ่งในบ้านล้วนเป็นของพ่อ แต่ทกุสิ่งของพ่อไม่ใช่ของเขา อาจ

จะฟังดูไม่ยุติธรรม แต่ริคก็พึงพอใจกับที่นอนนุ่มๆ และห้องนั่งเล่นซึ่งมี

เพียงเขาที่สามารถเข้าถึงได้ในยามเหงา ยกเว้นก็เพียงความเกลียดชัง

จากสนุขัโกลเดนรทีรฟีเวอร์ข้างบ้านที่ชื่อว่า ดกัลาส ซึ่งเป็นศตัรคููอ่าฆาต

กบัรคิมาตั้งแต่เขาเริ่มจ�าความได้

เขายอมรับว่าโกลเดนรีทรีฟเวอร์เป็นสุนัขขี้เล่น รักมนุษย์ แม้แต่

โจรหรอืขโมยมนักต้็อนรบั แต่บางทเีขาอาจจะชั่วร้ายเกนิไป ท�าให้ดกัลาส

คดิว่า รคิไม่ใช่เพื่อนเล่นที่น่าหลงใหล

มอียูค่รั้งหนึ่ง ดกัลาสท�าให้เดก็หนุม่หงดุหงดิจนตดัสนิใจลงมอืท�า

อะไรบางอย่างเพื่อให้สุนัขนิสัยไม่ดีตัวนี้หยุดเห่าใส่เขาเสียที แล้วก็คิด 

ได้ว่าเขาควรปาขวดเบยีร์ใส่...วนิาททีี่เดก็หนุม่รูส้กึยนิดปีรดีาเมื่อดกัลาส

ส่งเสียงร้องเอ๋งๆ วิ่งตัวงอวนไปวนมาบนสนามหญ้า เพื่อนบ้านก็เดิน 

ออกมาจากประตบู้าน และพบผลงานชิ้นโบแดงของรคิโทเฟ่นที่ฝากเอาไว้

กับสุนัขของตน...ริคถูกกักบริเวณร่วมเดือนอย่างเลี่ยงไม่ได้ และถูกพ่อ 
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ด่าสาดเสียเทเสีย จนเด็กหนุ่มเกรงกลัวแทบไม่กล้าย่างเท้าผ่านพรม 

เข้าไปในบ้านหลงักลบัมาจากโรงเรยีนอยู่หลายสปัดาห์ทเีดยีว 

จากผลงานชิ้นโบแดงที่รคิมอบให้แก่ดกัลาสในคราวนั้น เจ้าสนุขั

พนัธุ์โกเดนรทีรฟีเวอร์ตวัดกีย็งัคงเห่าหอนใส่เขาเหมอืนเดมิจนถงึตอนนี้

กลบัมาพูดถงึเรื่องของรคิในปัจจบุนั

บดันี้ใกล้ถงึเวลาสอบปลายภาคเทอมที่หนึ่งเตม็ท ีรคิจงึต้องขยนั

อ่านหนังสือร่วมกับเพื่อนๆ จนไม่มีเวลานึกถึงแท็บบินส์ผู้ที่ร�่าลากันไป

เกอืบหนึ่งเดอืนเตม็แล้ว ในขณะเดยีวกนั ทมีบาสเกตบอลกเ็รยีกซ้อมหนกั

ในช่วงแข่งขนัระดบัภาค รคิจงึรบีถอนชื่อตวัเองออกทนัท ีอาจารย์โทรศพัท์

ตามหาเขาติดต่อกันหลายวัน เพื่อเรียกเขาคืนสนาม แต่ริคไม่ได้ใส่ใจ 

กฬีาประเภทใดมากเท่ากบัศลิปะการต่อสู ้เขาจงึท�าทไีม่รู้ไม่ชี้และเดนิหนี

ทกุครั้งที่เหน็นกักฬีารุ่นน้องใส่เสื้อทมีบาสเกตบอลเดนิผ่านตนเองไป

ริคมีอีกหนึ่งปัญหาซึ่งก่อกวนจิตใจในช่วงนี้ นั่นก็คือ เพื่อนๆ  

กลุ่มอนัธพาลเก่า...

บนชั้นดาดฟ้าของตึกที่สองในโรงเรียนเบลเฟอร์เรต์ คือสถานที่ 

ซึ่งในอดตี รคิกบัเพื่อนๆ ในกลุม่อนัธพาลนดัเจอกนัเพื่อทิ้งเวลาวา่งไปให้

เปล่าประโยชน์ บางครั้งกล็ากนกัเรยีนสกัคนภายในโรงเรยีนที่กล้ากระตกุ

หนวดเสอืขึ้นมารมุซ้อม บางครั้งกน็ั่งทอดสายตาออกไปไกลๆ รบัลมเยน็ๆ 

นนิทาอาจารย์กบันกัเรยีนคนอื่นไปเรื่อยเปื่อย พวกเขาสูบบหุรี่ ดื่มเหล้า 

ดื่มเบยีร์กนัตั้งแต่อยู่เกรดสบิ 

รคิจ�าได้ดวี่าเขาเคยมคีวามสขุกบัสิ่งเหล่านี้มากแค่ไหน ทว่า นบั

ตั้งแต่วันที่เขาขอออกจากกลุ่มแล้วเพื่อนๆ ก็เหยียดหยามตะเพิดไล่โดย

ไม่ฟังเหตุผล ริคก็รังเกียจความสุขจอมปลอมเหล่านั้นรุนแรงยิ่งกว่า 

ความเกลยีดชงัที่เคยมตี่อทกุสิ่งบนโลกนี้

ปีสุดท้าย ปีแห่งการสนุกเฮฮาสุดเหวี่ยงอาจจะไม่มีอีกแล้วก็เป็น
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ได้ รคิเคยคดิว่าสิ่งที่เขาเสพสขุอยู่คอืเรื่องถูกต้อง แต่ในเวลานี้...เขาลอง

มองย้อนกลับไปยังจุดเดิมที่เคยยืนอยู่เมื่อหนึ่งปีก่อน เขามองเห็นรอย

เปื้อนด�าตรงนั้นอย่างชัดเจน รอยเปื้อนแห่งความน่าละอาย ริคโทเฟ่น

ยินดีละทิ้งทุกอย่างไป ครั้นตระหนักได้ว่าการเป็นนักเลงไม่ใช่สิ่งที่น่า

ชื่นชมในสายตาของใครเลยแม้สกันดิ และแม่กค็งไม่หวนกลบัมาหาเขา

อกีแล้ว

เพื่อนร่วมก๊วนเก่าของรคิมอียู่ห้าคนคอื วนิ วลิเลี่ยม แมกซ์ ทมิ 

และฟรานซิส ทั้งห้ามีนิสัยป่าเถื่อนยิ่งกว่าสัตว์ดุร้าย แทบจะไม่มีใคร

จินตนาการออกเลยว่าพวกเขามาจากครอบครัวที่มีฐานะร�่ารวย บาง

คนในกลุ่มก็เป็นลูกหลานของเจ้าของบริษัทใหญ่โตและมีชื่อเสียงใน

ประเทศครีตเชียร์ คงเป็นเพราะการอบรมเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมที่น่า

อดึอดั ท�าให้ทั้งห้าตดัสนิใจด�าดิ่งสู่โลกแห่งความรนุแรง

ในวนัที่รคิโทเฟ่นนดัเจอกบัแฮรสิและอลัเบร์ิตในร้านรโิอท ีกไ็ม่วาย

เจอเหล่าเพื่อนอนัธพาลเก่าระหว่างเดนิออกจากโรงเรยีน

“รคิ รคิกี้ รคิโทเฟ่น” เสยีงเย้าแหย่เรยีกไล่หลงัในยามเยน็เมื่อเขา

เดนิผ่านประตูรั้วโรงเรยีน รคิพยายามไม่หนัไปมอง มใีครบางคนปาบหุรี่

มวนย่น ไฟยงัคใุส่ไหล่ของเดก็หนุ่ม รคิหนัขวบัไปถลงึตาด้วยความโมโห

“ไอ้ขี้ขลาด ไอ้หน้าตวัเมยี!” เพื่อนคนหนึ่งตะโกนใส่ อาจจะเป็น

วลิเลี่ยมหรอืทมิ

“ด่าส!ิ อยากฟังค�าด่าของนายจงัเลยรคิกี้!”

เพื่อนทั้งห้าหวัเราะเยาะเย้ย ถากถางต่างๆ นานา รคิข่มใจไม่เดนิ

ปึงปังเข้าไปชกหน้า เขาหันหลังและเดินไปยังลานจอดรถยนต์ ก่อนจะ 

ขบัมนิคิูเปอร์คนัสดุรกัของพ่อไปบนถนนพรามอย่างรวดเรว็

รคิโทเฟ่นบ่นให้แฮรสิกบัอลัเบร์ิตฟังทนัททีี่เจอพวกเขาในร้านรโิอที

“พวกมันไม่เคยเลิกรังควานฉัน” เด็กหนุ่มกล่าว “บอกตามตรง
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เลยว่า ถ้าฉนัไม่ต้องไปนั่งฟังพ่อด่าและถูกกกับรเิวณสกัอาทติย์หนึ่งละก ็

ฉนัคงอดัพวกมนัเละไปแล้ว”

“ไม่เอาน่าริคกี้” อัลเบิร์ตเลื่อนมือตบบ่าเพื่อนเบาๆ นัยน์ตา 

สนี�้าตาลฉายแววแห่งความเหน็ใจ “พวกมนักแ็ค่พยายามยั่วโมโหให้นาย

สร้างปัญหากบัเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่นายรู้จกักนัดอีกีสกัหนสองหน”

“แต่ส�าหรับฉัน คิดว่าคราวหน้าถ้านายเจอพวกมัน นายต้อง

โทรศัพท์เรียกฉัน” แฮริสพยักพเยิดก่อนจะต่อยก�าปั้นของริคเบาๆ “ฉัน

คลื่นไส้ทกุทเีวลาเหน็หน้าวนิกบัวลิเลี่ยม อยากจะชกพวกมนัให้ลงไปนอน

กองบนพื้นถนนสกปรกๆ แถวๆ เชเลสสกัท”ี

“แหงละ...” อัลเบิร์ตถอนหายใจยาวๆ ระหว่างดื่มบลูกามิกาเซ่ 

“ให้ตายเถอะ...พวกนายน่ะ! พวกนายก็รู้ดีว่าหากเกิดเหตุทะเลาะวิวาท

ละก ็พวกเราต้องถูกไล่ออกนะ”

“ไม่หรอก...เจ้าหน้าที่รู้จกัฉนัด ี พวกเขาตามตดิฉนัแจตลอดเวลา

อยูแ่ล้วนี่” รคิบอกด้วยสหีน้าเรยีบเฉย “พวกเขาเกรงใจพ่อของฉนัจะตาย

ไป”

“ใช่อัล นายกลัวพวกมันหรือไง ฉันเองก็เป็นลูกหลานตระกูล 

นลิบาเลต็...ไม่มทีางที่อาจารย์จะไล่ฉนัออกจากโรงเรยีนหรอก”

“เห็นแก่ชื่อเสียงของตระกูลบ้างเถอะ” อัลหรี่ตาใช้ปลายหลอดชี้

หน้าเพื่อน 

“ฉนัมนันอกคอกนี่นา...ฉนัไม่ใช่สภุาพบรุษุเหมอืนบรรดานลิบาเลต็

คนอื่นๆ พวกนายกร็ู้ด ียิ่งคดิถงึท่าทอี่อนช้อยและค�าพูดค�าจาที่ได้รบัมา

จากคนรบัใช้ในวงัหลวงทไีร ฉนัละคลื่นไส้!”

รคิฟังพลางเหยยีดยิ้มส่ายหน้า

“รู้ดต้องทะเลาะกบันายเพราะนายคดิแบบนี้แน่ๆ”

แฮรสิย่นคิ้วพลางเป่าลมผ่านหลอด มองฟองเหลอืงๆ ในแก้วเบยีด
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ม้วนผ่านขอบแก้วออกมา “พวกนายคิดว่ารูดี้จะสั่งสอนฉันได้อย่างนั้น 

เหรอ ฝันไปเถอะ! ถ้าฉนัเกลยีดใคร เขากไ็ม่มทีางห้ามความคดิของฉนั

ได้หรอก”

ทั้งอลัเบร์ิตและรคิโทเฟ่นต่างรูด้ว่ีา แฮรสิ นลิบาเลต็ และวนิ มชิคนิ 

เป็นคู่อริกัน เนื่องด้วยพ่อแม่ของพวกเขามักมีข้อโต้เถียงแข่งขันกันทาง 

การเมือง และแฮริสกับวินก็ไม่เคยสนทนากันด้วยวาจาดีๆ อีกเลย นับ

ตั้งแต่การประชุมระหว่างครอบครัวของนิลบาเล็ตกับมิชคินครั้งแรกเมื่อ

หลายปีก่อน จนถงึวาระการประชมุในปัจจบุนั

รคิเปลี่ยนประเดน็ถามในทนัทนีั้น “แล้วรู้ดเป็นไงบ้าง”

แฮริสปรายสายตามองอย่างมีเลศนัย “นั่นไงล่ะ! ฉันรออยู่เชียว

ว่านายจะไม่ถามได้อย่างไร รูดี้เป็นยอดฮโีร่ยิ่งกว่าซูเปอร์แมนซะอกี” รคิ

ปาเศษขนมปังทอดใส่เพื่อนเมื่อแฮรสิยงัไม่หยดุนอกเรื่อง

โดยความจริงแล้วรู้ด กรินน์ นิลบาเล็ต เป็นคนที่มีชื่อเสียงมาก

ที่สุดในสาธารณรัฐครีตไชร์ (แม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ทราบเรื่องนี้เลยก็ตาม)  

รู้ดมคีวามสามารถทั้งในด้านการเรยีนและหน้าที่การงาน ตอนนี้เขาอายุ

ยี่สิบสี่ปี เรียนต่อระดับปริญญาเอกในสาขาการบริหาร ณ มหา- 

วทิยาลยัดเิอนเซอร์ มหาวทิยาลยัที่โด่งดงัที่สดุในประเทศ ซึ่งแฮรสิก�าลงั

จะเจรญิรอยตามพี่ชาย รู้ดเป็นตวัแทนประธานบรษิทั ท�างานร่วมกบัพ่อ

ตั้งแต่สมยัเรยีนปีหนึ่ง เขามไีหวพรบิที่ดมีากสามารถอ่านการตลาดออก

อย่างทะลปุรโุปร่ง และที่ส�าคญั เขาถนดัอ่านใจคนด้วย

“รูดี้ยงัอยู่ที่วอร์ทอคส์แล้ว คงจะกลบัมาในอกีสองสามวนันี้ วนัที่

เขากลบัมากแ็วะไปหาส ิบางทเีขาอาจจะเปิดปากพะเยบิพะยาบพดูอะไร

ออกมาบ้าง” แฮรสิถอืขนมห่อใหญ่ ดนัตวัขึ้นนั่งยองๆ บนโซฟา ใช้มอื

หนึ่งท�าท่าทางแสดงประกอบ “อ้อ ฉนัเกอืบลมืบอกพวกนายไปเลยละว่า 

อีกไม่นานนี้รูดี้จะมีงานเลี้ยงจัดที่บ้านบนเชิงเขาในหมู่บ้านใกล้ฟาร์มม้า 
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มณฑลเฮลเพนเบิร์ก พวกนายจะไปด้วยกันหรือเปล่า” ถามพลางยัด 

มนัฝรั่งเข้าปากแล้วเคี้ยวตุ้ยๆ 

รคินั่งคดิอยู่ครู่ใหญ่ 

“ไม่เอาน่ารคิกี้ นายพลาดงานเลี้ยงที่ทางบ้านของฉนัจดัขึ้นเสมอ

เลย”

“ไม่ใช่ไม่อยากไป” รคิพมึพ�า “ฉนัไม่รู้ว่าควรจะไปหรอืไม่”

“เพราะคดิอย่างนี้ทกุท ีนายกเ็ลยไม่เคยไปงานเลี้ยงเลยน่ะส”ิ 

รคิเหยยีดยิ้ม ไม่ตอบ เขาไม่รงัเกยีจงานเลี้ยง แต่ไม่ชอบเดนิทาง

ไกลต่างหากล่ะ

ขณะที่พวกเขาก�าลงัสนทนากนัอยู่ เจ้าของร้านรโิอทกีห็นัมามอง

ริคโทเฟ่นจากหลังเคาน์เตอร์แล้วทักทาย “สวัสดีหนุ่มน้อย วันนี้เพื่อน 

นกัวชิาการของเธอไม่มาด้วยหรอื”

อลัเบริ์ตและแฮรสิต่างเลกิคิ้วสูงอย่างสงสยั

“อ้อ ไม่หรอกครับ เขาบอกว่าอยากเดินทางออกจากเมืองหลวง 

ผมไม่ได้ตดิต่อเขามาสกัพกัใหญ่แล้ว” รคิโทเฟ่นตอบอย่างรู้ดี

“น่าเสยีดายนะ ฉนัคงไม่ได้เจอเขาอกีนาน”

“ครับ ผมก็คิดอย่างนั้น” ริคตอบพลางหันมามองดวงตาเต็มไป

ด้วยค�าถามของผู้เป็นเพื่อนทั้งสอง

“ ‘เขา’ ที่นายพูดถงึคอืใครน่ะ”

“ชายคนที่ฉันเคยบอกพวกนายไงล่ะ ว่าเจอกันที่นี่เกือบทุกเย็น 

แล้วกค็ยุกนัเรื่องของสิ่งประดษิฐ์ใหม่ๆ พวกนายรูไ้หมว่าความคดิของเขา

เจ๋งมาก! แล้วฉันก็ได้ไปเยี่ยมบ้านเช่าของเขาช่วงเย็นหลายอาทิตย์ที่ 

ผ่านมาด้วยนะ แต่น่าเสยีดายที่ตอนนี้เขาย้ายออกไปแล้ว”

อลัเบร์ิตพยกัหน้ารบัระหว่างนกึ “ฉนัไม่แปลกใจที่นายดเูนอืยๆ ขึ้น

ทกุครั้งที่นั่งเรยีน”
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“ไม่รู้ส”ิ รคิโทเฟ่นยกัไหล่ตอบ

“เขาชื่ออะไรนะ” แฮรสิสงสยั

“แท็บบินส์น่ะ...แท็บบินส์ มอร์นากีย์ เป็นชาวต่างประเทศ เขา 

เก่งมากๆ และฉันเชื่อด้วยว่าถ้าแฮบบี้เจอแท็บบินส์ละก็ พวกเขาคง 

ผลติงานประหลาดๆ ที่น่าทึ่งออกมาได้แน่ๆ แต่ปัญหากค็อืแทบ็บนิส์คง

ไม่กลบัมาดรมัลงิตนั เซสเซอกีแล้ว”

“แท็บบินส์?” แฮริสขมวดคิ้วจนแทบจะผูกเป็นปม เขาจ้องมอง 

ผู้เป็นเพื่อนก่อนเบกิตากว้าง

“ท�าไมหรอื” รคิถาม

“เขาอยู่ในดรมัลงิตนั เซสเซมานานแค่ไหนแล้ว”

“ไม่รู้ส”ิ

“เขาเคยพยายามบอกอะไรกบันายบ้างหรอืเปล่า”

“...หมื?”

“เขาเป็นนกัวจิยันี่นา...ฉนัรู้มาแค่นั้น”

“อ้อ” รคิกะพรบิตาปรบิๆ มองเพื่อน “ใช่ เขาเป็นนกัวจิยั เขาสอน

ฉนัต่อวงจรอเิลก็ทรอนกิส์...แค่นั้นละ” รคิพยายามเลี่ยงบอกสิ่งที่เขาพบ

เจอในห้องทดลองของแท็บบินส์ “ว่าแต่นายรู้ว่าเขาเป็นใครได้ยังไง รู้ด

บอกเหรอ”

“ฉนัรู้แค่นั้น...เอาเถอะ ฉนัรู้มากแ็ล้วกนั”

ริคเดาได้ไม่ยากนักหรอกว่าต้องเป็นความลับของรู้ด นิลบาเล็ต 

ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบงานของเจ้าหน้าที่ รู้ดถ่ายทอดเรื่องนี้แก่น้องชาย

อย่างไม่ต้องสงสยั 

แฮริสเงียบกริบ รีบเบือนหน้ามองผ่านกระจกออกไปยังรถยนต์ที่

แล่นผ่านไปมาบนถนน ท่าทางเหมอืนใคร่ครวญบางสิ่งบางอย่างเพยีงล�าพงั

“นายรู้จกัเขาหรอืแฮรสิ” อลัสงสยั



47Pakkie Davie

“เปล่า”

“งั้นนายกเ็คยเจอเขา?” รคิแปลกใจ

“ไม่ ไม่เคยหรอก” แฮริสรีบก้มหน้ากินอาหารต่อโดยไม่สนใจ

ค�าถามของทั้งสองอกี “ฉนัไม่รูจ้กัเขา ช่างมนัเถอะ! เขาเป็นตวัอะไรกช่็าง 

ตอนนี้เขาไม่อยู่ที่นี่แล้วนี่ จรงิไหม”

อัลเบิร์ตเอียงคอ แล้วเลิกสนใจในวินาทีนั้น ส่วนริคกลับสังเกต

สหีน้าไม่สบายใจของแฮรสิด้วยความฉงนสงสยั ดูเหมอืนจะมบีางอย่าง

ที่แฮรสิพยายามปกปิดเป็นความลบัเอาไว้ และแน่นอนว่า เพื่อนของเขา

ผูน้ี้คงจะล่วงรูก้ารด�าเนนิงานเบื้องลกึเบื้องหลงัของสาธารณรฐัครตีไชร์ไม่

มากกน็้อย เพราะอ�านาจของรู้ด นลิบาเลต็ บวกกบัชื่อเสยีงของตระกูล 

ท�าให้พวกเขามีบทบาทแทรกแซงการท�างานแทบทุกหน่วยของรัฐเลย 

ทเีดยีว

บางทแีฮรสิและรู้ดอาจจะรู้...

อาจจะรู้จกัแทบ็บนิส์

ริคโทเฟ่นคงไม่สนใจสิ่งเหล่านี้พอๆ กับอัลเบิร์ต หากเขาไม่รู้มา 

ก่อนว่าแทบ็บนิส์ก�าลงัหลบหนจีากการตามล่าของใครสกัคน อาจจะเป็น

เจ้าหน้าที่ครตีเชยีร์...ไม่ส ิ บางทอีาจจะเป็นลกูชายของแทบ็บนิส์ มอร์นากย์ี 

ที่มชีื่อว่า ชามลัล ีเยเรเอส กไ็ด้ 

ทนัททีี่แฮรสิหนัมาสบตามองด้วย รคิกแ็สร้งยิ้มหน้าระรื่นและเบี่ยง

ประเดน็อย่างรวดเรว็

จรงิสนิะ รคิมดีอนการ์ดซึ่งยงัไม่เคยแตะต้องเลยหลงัจากได้รบัมา

บางทีดอนการ์ดอาจจะช่วยไขค�าถามที่ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดใน

สมองเช่นนี้ได้โดยไม่ยากเยน็นกั

เขาควรจะลองสวมดอนการ์ดสกัครั้ง...



หลายวันก่อน...

ราตรีกาลในคืนที่เงียบเหงานี้ แท็บบินส์ มอร์นากีย์ก�าลังเดิน

ทางออกจากเมอืงหลวงดรมัลงิตนั เซสเซ ไปยงัมณฑลใกล้เคยีง เขาจดจ�า

เส้นทางได้เป็นอย่างดี อีกเพียงไม่กี่นาทีก็คงจะหนีพ้นจากการตามล่า 

ทว่าสหีน้าของแทบ็บนิส์นั้นยงัแสดงความหวั่นวติกอย่างชดัเจน เขารู้ดว่ีา

อะไรจะเกดิขึ้นกบัตนเองต่อจากนี้

ต้นไม้สูงข้างถนนสองฟากขึ้นเบียดเสียดกันเป็นแนวไปจนถึงเชิง

เขา อากาศเยน็พลิกึจนท�าให้ชายวยักลางคนตวัสั่น ทั้งๆ ที่จติใจของเขา

ร้อนรุ่มไม่อยู่กบัเนื้อกบัตวั ขณะเดยีวกนันั้น รถยนต์ปรศินาสดี�ากไ็ล่ตาม

มา ท�าให้แท็บบินส์ชะงักค้างตกตะลึง เขามองกระจกหลังด้วยหัวใจที่ 

เต้นรวัราวกบักลอง 

3
ศพ
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“ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ใช่ตอนนี้ ไม่ใช่” เหงื่อแตกเตม็ใบหน้า ปากของเขา

สั่น แผนที่เคยวางไว้ดบิดใีนสมองถูกบางอย่างรบกวนจนยุ่งเหยงิ

เมื่อเขากลบัมามองถนนเบื้องหน้าอกีท ีกเ็หน็ว่ามกีวางป่าตวัหนึ่ง

ยนืขวางกลางถนนในความมดื แทบ็บนิส์อทุานลั่น รบีหกัพวงมาลยัหลบ 

แล้วรถกเ็สยีหลกัพุ่งชนต้นไม้

โครม!

ชายในชดุสูทสดี�า สวมแว่นตาเคลอืบปรอทสองคน กบัเดก็วยัรุ่น

ชายห้าคนที่ต่างเดนิลงมาจากรถสดี�าด้วยใบหน้าสดใส

เดก็วยัรุน่คนหนึ่งตรงเข้ามาหาพร้อมกระชากแขนที่ไร้เรี่ยวแรงของ

แทบ็บนิส์ให้หลดุออกมาจากถงุลมนริภยั

ผวัะ!

หมดัหนกัๆ ซดัใส่แก้มของแทบ็บนิส์ คิ้วของชายวยักลางคนแตก 

สตกิ�าลงัจะดบัวูบ มอืซึ่งจบัพวงมาลยัสั่นระรกิ

“สวสัดแีทบ็บนิส์ มอร์นากยี์ ผมเอง...มอสตลิ เฟลโร กบันาพนับ ี

ครฟิกิ้น” ชายในชดุสูททั้งสองคนเหยยีดยิ้มกว้าง เดนิเข้ามาทกัทายด้วย

มติรไมตร ี“พวกเราอยากสนทนาด้วยดีๆ ”

“เลกิล้อเล่นกบัเหยื่อของพวกแกได้แล้ว” แทบ็บนิส์เค้นเสยีงลอด

ผ่านไรฟันอย่างใจเยน็ กลิ่นคาวเลอืดที่ไหลกบปากจนท�าให้เขาไอออกมา 

บรรยากาศรอบกายนิ่งสงบวงัเวง แรงกดดนัมหาศาลท�าให้แทบ็บนิส์รู้สกึ

สิ้นหวัง เขาเคยเตรียมใจรับสถานการณ์นี้ แต่ไม่คิดเลยว่าเมื่อมันเกิด 

ขึ้นจรงิ เขาจะรูส้กึหวาดกลวัยิ่งนกั “ฉนัรูอ้ยูแ่ล้วว่าสกัวนัต้องเป็นแบบนี้”

“แย่หน่อย ทกุคนที่เป็นเพื่อนของคณุกพ็ูดประโยคเดยีวกนั” ศตัรู

บอกพร้อมกระซบิเบาๆ ต่ออกีเลก็น้อย “ก่อนที่พวกเขาจะหมดลมหายใจ”

 ชายในชดุสทูอกีคนหนึ่งนาม นาพนับ ีครฟิกิ้น เอ่ยเสรมิบ้าง “คณุ

เป็นคนเดียวที่เราอยากเสนอให้คิดใหม่ท�าใหม่ นั่นเป็นค�าต่อรองเริ่มต้น
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จากลูกรกัของคณุ แม้ว่าคณุจะก�าลงัต่อต้านเขาอยู่กต็าม” 

แทบ็บนิส์พยายามหยดุอาการสั่น สตขิองเขาก�าลงัจะดบัไปขณะ

สนทนากบัศตัรูราวมติรสหาย

“ไม่มวีนั” เหงื่อท่วมใบหน้า ชวีติของชายวยักลางคนก�าลงัหดสั้น

ลง 

“คุณรู้หรือเปล่าว่าลูกรักของคุณแนะน�าพวกเราอย่างไรหากคุณ

ตอบเช่นนี้” ทุกอย่างเงียบสนิท เสียงแมลงตีปีกดังระงม แล้วชายใน 

ชดุสูทกเ็ลื่อนปืนเข้าจ่อขมบัแทบ็บนิส์

“ฉนัยอมตายด้วยมอืของเขา ดกีว่าต้องทนตกอยูใ่นสภาพต่อต้าน

เขามากไปกว่านี้” 

“เขาคงจะดใีจที่รูว่้าคณุยงัเป็นห่วง และจะดใีจมากหากคณุเดนิทาง

กลบัไปกบัพวกเรา”

“ไม่มทีาง” แทบ็บนิส์บอก “ฉนัก�าลงัสั่งสอนชามลัลใีนแบบที่ฉนั

เคยสอนเขามา พวกแกน่าจะรู้ว่าสิ่งที่พวกแกส่งเสริมเขาอยู่นั้นมันผิด

ถนดั”

“สิ่งที่คณุท�าอยู่กไ็ม่แตกต่างไปสกัเท่าไร”

“ฉนัขอปฏเิสธ”

“ดอนการ์ดอยู่ที่ไหน”

“นั่นกเ็ป็นอกีเรื่องที่แม้ว่าฉนัจะตายไปแล้ว มนักย็งัเป็นความลบั

ตลอดไป” แทบ็บนิส์ยนืกรานค�าเดมิ 

“ตกลงคณุจะไม่เปลี่ยนใจใช่ไหม” 

แทบ็บนิส์ไม่ได้ตอบค�าถาม

“ผมไม่อยากน�าข่าวร้ายไปบอกลูกรักของคุณเลยรู้ไหม แต่ผม

คงจะเลี่ยงไม่ได้แล้วสนิะ”

ชายในชุดสูทลดปืนลงก่อนจะเดินกลับไปยืนพิงที่รถตัวเอง เขา
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หยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบ แล้วไอก่อนจะปามวนบุหรี่ทิ้งลงบนพื้นถนน ใช้

ปลายเท้าขยี้ดบัไฟอย่างหวัเสยี 

“รสชาติแย่ชะมัด” มอสติล เฟลโรยืนกอดอกส่ายหน้า ขณะที่ 

ชายนาม นาพันบี คริฟกิ้นหัวเราะเบาๆ ทั้งสองมองดูกลุ่มวัยรุ่นห้าคน 

กระชากแท็บบินส์ออกมาจากรถ เด็กๆ รุมกระทืบทุบตี ใช้ของแข็ง 

ฟาดเข้าที่ศรีษะของแทบ็บนิส์ มอร์นากยี์ จนสลบไปท่ามกลางรอยเลอืด

บนพื้นถนน

ชายในชุดสูทเปิดกระโปรงท้ายรถ หยิบกรงนกออกมา ภายในมี

สตัว์หน้าตาประหลาดขนาดเลก็แลดูคล้ายค้างคาวสบิตวั พวกมนัไม่มขีน 

ปีกคมราวกบัใบมดี

“เฟลโร ขอบอกตามตรงเลยว่า ฉันไม่อยากฆ่าพ่อของหัวหน้า 

ตวัเอง” นาพนับ ีครฟิกิ้นใช้มอืลูบต้นคอเบาๆ 

“กเ็พราะแบบนั้น วธินีี้จงึดทีี่สดุส�าหรบัแทบ็บนิส์...มนัจะช่วยท�าให้

เขาตายโดยไม่ทรมานนะ ครฟิกิ้น”

เวลาปัจจุบัน

“น่าหดหูเ่สยีจรงิ” ผูค้นบนถนนยงัคงสนทนากนัเรื่องคดฆีาตกรรม

ต่อเนื่อง ระหว่างที่รคิโทเฟ่นแวะซื้อผงชา กาแฟ และโกโก้ก่อนกลบับ้าน

เขาเงยหน้ามองโทรทัศน์จอใหญ่ในขณะที่พนักงานขายกดรหัส

สนิค้าลงบนแป้นพมิพ์

จู่ๆ  มอืของรคิกส็ั่นเทา เขาเบกิตากว้างจนพนกังานสาวต้องเหลอืบ

มองด้วยความประหลาดใจ “ขอโทษค่ะ” เธอพยายามเรยีกสตเิขา แต่ไม่

ส�าเรจ็

ใบหน้าของเดก็หนุ่มซดีเป็นไก่ต้ม เขาหายใจถี่ๆ  หวัใจเต้นรวัด้วย

ความตื่นตระหนกสดุขดี “พระเจ้า! ไม่ใช่! ต้องไม่ใช่เรื่องจรงิ!”
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เขาเดนิเข้าไปดูภาพเหตกุารณ์ในข่าวแทบจะตดิหน้าจอโทรทศัน์

นั่นมนั

นั่น

...

ใช่แล้ว

... 

ใช่

...

แทบ็บนิส์

...

แทบ็บนิส์ มอร์นากยี์ตายแล้ว

ฆาตกรต่อเนื่องสงัหารเขา!

“สวัสดีพ่อหนุม่เลมเบอสท์” นบัเป็นคร้ังแรกในรอบปีทีย่ายแก่ๆ 

ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังฝั ่งตรงข้ามบนถนนชิพมานตัดสินใจทักทาย 

รคิโทเฟ่น แต่กใ็ช่ว่าเดก็หนุ่มผู้มที่าทเีฉยชาตลอดมาจะสนใจค�าทกัทาย

นั้น เขาก้มหน้างดุๆ เดนิตงึๆ บนทางเท้า “เพิ่งกลบัมาจากโรงเรยีนสนิะ”

ริคหันไปมองป้าพัทเทิลเพียงแวบเดียวเท่านั้นแล้วก็รีบเปิดประตู

รั้ว ใช้ขาเขี่ยปิด เร่งสาวเท้ายาวๆ ผ่านประตูเข้าไปในบ้านทนัท ีทิ้งยาย

แก่ๆ ให้ส่ายหน้ากบัอากปักริยิาไร้มารยาทของเดก็หนุ่ม

รคิไม่ได้สนใจอะไรมากกว่าข่าวที่เพิ่งได้รบัรู้เมื่อสบิห้านาทกี่อน 

ความกระวนกระวายท�าให้เขาท�าอะไรไม่ถูก

เขามคีวามสงสยัเพยีงอย่างเดยีวอดัแน่นเตม็อก

มนัเกดิอะไรขึ้น!

รคิยนืพงิประตู ใคร่ครวญค�าพูดของแทบ็บนิส์
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แทบ็บนิส์ มอร์นากยี์จะไม่กลบัมาอกี

ชายวยักลางคนมอบสิ่งหนึ่งให้แก่รคิ แล้วต่อมากถ็กูฆ่าตายอย่าง

น่าสยดสยอง ความน่ากลวันี้ท�าให้รคิต้องรบีหยบิหนงัสอืพมิพ์รายวนัออก

มาวางบนโต๊ะ

ชื่อของแทบ็บนิส์ปรากฏหราอยู่บนพาดหวัข่าว พร้อมด้วยรูปถ่าย

จากบตัรประชาชนที่ท�าปลอมขึ้นใหม่เมื่อปีกลาย

จากเนื้อข่าว ท�าให้ริครู้ว่าบรรดาเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปตรวจค้นหา

หลกัฐานบางอย่างภายในบ้านเช่าของแทบ็บนิส์ มอร์นากย์ี ซึ่งมรีายงาน

เพิ่มเตมิมาว่า แทบ็บนิส์ก�าลงัทุม่เทท�างานวจิยัร่วมกบัเพื่อนๆ ที่หลบซ่อน

อยูใ่นมณฑลบาวเพลส ที่ส�าคญัคอืเพื่อนๆ ของแทบ็บนิส์ซึ่งกเ็ป็นนกัวจิยั

เหมอืนกนัถูกฆ่าตายเกอืบทั้งหมดแล้วด้วยฝีมอืของฆาตกรต่อเนื่อง 

ปัญหาหนึ่งเดยีวที่ต�ารวจไม่เข้าใจกค็อื ชาวต่างประเทศกลุม่นี้ไม่มี

พ่อแม่ญาติพี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิด ไม่ปรากฏสถาบันศึกษาแห่งใด  

พวกเขาไม่มตีวัตน หากพูดให้ถูกคอื พวกเขาไม่เคยมสีญัชาตจินกระทั่ง

ท�าบัตรประชาชนและเอกสารการถือวีซ่ากับพาสปอร์ตปลอมขึ้นเมื่อปี

ก่อน

เจ้าหน้าที่ค้นพบห้องทดลองวิทยาศาสตร์และเอกสารงานวิจัยที่

ถูกทิ้งไว้ในมณฑลบาวเพลส รายงานทั้งหมดถูกเขยีนด้วยภาษาท้องถิ่น

ซึ่งไม่มใีครเข้าใจความหมาย

เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนเชื่อว่ายังมีชาวต่างด้าวจ�านวนไม่น้อย 

หลบซ่อนตัวอยู่ในภูมิภาค เพื่อหลบหนีการตามล่าของฆาตกรต่อเนื่อง

เลือดเย็น บัดนี้ไม่มีใครรู้ว่ากลุ่มนักวิจัยต่างด้าวนั้นคือใคร หรือมีจุด-

ประสงค์เช่นไรในการเดนิทางเข้ามาในสาธารณรฐัครตีไชร์ และเพราะเหตุ

ใดฆาตกรต่อเนื่องจงึต้องการสงัหารพวกเขา

ไม่มใีครรู้...ไม่มใีครรู้ที่มาที่ไปอนัพลิกึพลิั่นนี้แม้แต่ผู้เดยีว
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รคิปฏเิสธไม่ได้ แทบ็บนิส์ตายแล้ว

ศพที่เขาเหน็ในโทรทศัน์คอืแทบ็บนิส์ เดก็หนุ่มวางมอืทั้งสองข้าง

บนศรีษะ เขาอยากจะกู่ร้องระบายสิ่งที่อดัอั้นคบัคาใจนี้ รคิใช้เวลากลั่น-

กรองความคดิชั่วครู่ ค่อยๆ ขบัความรู้สกึขุ่นมวัออก แล้วจงึถอนใจยาวๆ 

แทบ็บนิส์อาจจะไม่มสีิ่งใดผูกพนักบัเขา แต่รคิกอ็ดรู้สกึเสยีใจกบั

เหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นไม่ได้

แย่จรงิๆ เลวร้ายที่สดุ

คนใกล้ตวัของเขาถูกฆ่า

ใกล้เกนิไป...ใกล้จนรู้สกึว่าชวีติของเขาอาจตกอยู่ในความเสี่ยง

นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ริคคงต้องเริ่มสนใจติดตามข่าวฆาตกรรม 

ต่อเนื่องมากกว่าข่าวการแต่งตั้งนามสกลุที่สองเป็นเท่าตวั

กิ๊งก่อง! 

เสยีงออดท�าให้รคิแทบสะดุ้ง

“พ่อ?” เดก็หนุ่มไม่รอช้า รบีเปิดประตูบ้านต้อนรบับดิา เขาเดนิ

ไปชงกาแฟให้พ่อหนึ่งแก้วอย่างรวดเรว็ราวกบัรูใ้จว่า สิ่งที่คณุเลมเบอสท์

ต้องการหลงักลบัมาถงึบ้านคอือะไร

ผู ้เป็นพ่อแขวนเสื้อบนตะขอข้างประตู ก่อนจะเดินเข้ามาใน 

ห้องครวัแล้วยื่นมอืรบัแก้วกาแฟร้อนๆ จากลูกชาย นยัน์ตาสนี�้าตาลเข้ม

นั้นจดจ้องมองรคิด้วยความสงสยั “แกอยากคยุอะไรกบัฉนัหรอืเปล่ารคิ” 

ผูบ้งัคบับญัชามณฑลที่สามว่าพลางก้มหน้าอ่านพาดหวัข่าวหนงัสอืพมิพ์

บนโต๊ะอาหาร กวาดตามองข้อความเกี่ยวกบัคดฆีาตกรรมต่อเนื่องศพที่

ยี่สบิเจด็ บรเิวณต�าบลรมิบลาซึ่งอยู่ทางเหนอื ห่างจากเมอืงหลวงดรมั- 

ลงิตนั เซสเซ สามสบิไมล์ 

“คอืว่า...คอืผม...” รคิอ�้าอึ้ง เขาไม่รู้ว่าตนเองควรจะเริ่มพูดเช่นไร 

เพราะการตายของ แทบ็บนิส์ มอร์นากย์ี สร้างความสบัสนให้แก่เดก็หนุม่
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เป็นอย่างยิ่ง

แล้วจู่ๆ พ่อกเ็ป็นฝ่ายเอ่ยขดั เปลี่ยนประเดน็หลงัจากอ่านพาดหวั

ข่าวจบลง “ฉนัมเีรื่องที่จะต้องบอกแก”

“ครบั?”

“แกคงเหน็ข่าวคดฆีาตกรรมต่อเนื่องในโทรทศัน์วนันี้ใช่ไหม”

รคิปิดปากเงยีบ แต่คณุเลมเบอสท์กเ็ดาได้ไม่ยากนกัหรอกว่าท่าที

ของลูกชายหมายความว่าอะไร

“ดแีล้วละ อกีสกัยี่สบินาทลีูกน้องของฉนัจะมารบัแกไปโรงพกั”

เดก็หนุม่เบกิตามองผูเ้ป็นพ่อ ก่อนจะอ้าปากหวอด้วยความตกใจ 

“ท�าไมครบั”

“แกกน็่าจะรู้...แกต้องให้การกบัเจ้าหน้าที่ บอกข้อมูลของ แทบ็- 

บนิส์ มอร์นากยี์ ทกุอย่างที่แกรู้มาทั้งหมด”

รคิเม้มปากแน่น เขารู้ดวี่าตนเองปฏเิสธไม่ได้ 

ในเมื่อเขาเป็นเพียงผู้เดียวในเมืองหลวงที่รู้จัก แท็บบินส์ มอร์- 

นากย์ี อย่างไรเสยีเขากต้็องถกูเรยีกสอบปากค�าวนัยงัค�่า เดก็หนุม่ถอนใจ

ด้วยความรู้สึกเหนื่อยอ่อน มองสีหน้าจริงจังของพ่อแล้วกลืนน�้าลาย 

อกึใหญ่อย่างยากล�าบาก 

แน่นอนว่ารคิเข้าโรงพกัเป็นประจ�าราวกับเป็นกจิวัตรประจ�าวัน 

เพราะเขาเคยสร้างวรีกรรมเอาไว้มากมายในสมยัที่ยงัเป็นนกัเลงโต เจ้า-

หน้าที่ในสถานตี�ารวจรู้จกัเขาดวี่าเป็น นกัเลงผู้ทรงอทิธพิล (เพราะมยีศ

ของพ่อปกป้องอยู)่ ส่วนในส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิรคิเป็นที่รูจ้กัในฐานะ

ของลกูชายรองผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาต ิ(ผูบ้งัคบับญัชามณฑลที่สาม) 

เจ้าหน้าที่ในส�านกังานต�ารวจแห่งชาตริู้จกัเขาดใีนฐานะ ‘นกัลงิ’ (นกัเลง

+ลูกลงิ) 
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เด็กหนุ่มเดินเข้าเดินออกทั้งโรงพักและส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

เป็นว่าเล่นโดยไม่มีใครเอ่ยห้ามหรือท้วงติงใดๆ ท�าให้เขากล้าเดินกร่าง

รอบๆ ส�านักงาน มองหาอดีตอาสาสมัครทหารในสงครามครีตเชียร์- 

เบเลเชียร์เมื่อสิบห้าปีก่อน แล้วขอท้าดวลซึ่งๆ หน้าโดยไม่สนใจเลยว่า 

อกีฝ่ายจะแขง็แกร่งกว่าตนเองหรอืไม่

ถงึแม้ว่าการเดนิทางไปยงัโรงพกัหรอืส�านกังานต�ารวจแห่งชาตจิะ

เป็นเรื่องธรรมดา แต่การสอบปากค�าก็ไม่ใช่สิ่งที่เด็กหนุ่มปรารถนานัก 

เขากงัวลใจไม่น้อยเมื่อพบว่าค�าพูดของตนเองอาจจะตดัสนิชวีติที่ตายไป

แล้วของชายแปลกหน้า หรอืใครกต็ามที่รู้จกัเขา

ไม่หรอก...

รคิคดิมากไปหน่อย

ดอนการ์ดคอืตวัแทนเดยีวของแทบ็บนิส์ที่รคิโทเฟ่นครอบครองไว้ 

เขาไม่จ�าเป็นต้องบอกต�ารวจเรื่องนี้ และแท็บบินส์เองก็ก�าชับเอาไว้แล้ว

ว่า เรื่องของดอนการ์ดต้องเป็นความลบั

ทนัททีี่รคิเดนิทางถงึโรงพกั เขากก็ล่าวค�าทกัทายบรรดาเจ้าหน้าที่

ซึ่งรู ้จักกันดี ก่อนจะเดินเข้าไปในห้องเล็กๆ ที่มีเจ้าหน้าที่สี่นายของ 

มณฑลที่สามก�าลงัปรกึษาเรื่องงานกนัอยู ่เมื่อรคิเคาะประตเูบาๆ พวกเขา

กห็นัมามองกระจกบานใหญ่ และเชญิเดก็หนุ่มให้เข้าไปนั่งสนทนาด้วย

กนั

“ทซีดีดสัก ีเป็นยงัไงบ้างล่ะพ่อหนุ่มน้อย”

“สวสัดคีรบัคณุเลเปนลาฟ และ เอ่อ...”

“เจ้าหน้าที่เดเพวสิ”

“ทซีดีดสัก ีคณุเดเพวสิ”

พลต�ารวจเอกพอล เลเปนลาฟ เป็นหวัหน้าหน่วยสบืสวนสอบสวน

ลับ (พิเศษ) ของครีตเชียร์ ทีมงานของเขาจะตรวจสอบ สังเกตการณ์ 
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การกระท�าทกุรปูแบบของเจ้าหน้าที่ และค้นหาข้อมลูเกี่ยวกบัคดอีาชญากรรม

ซึ่งยังไม่สามารถไขข้อเท็จจริงได้ บางครั้งหน่วยงานนี้จะประสานกับ 

หน่วยสืบราชการลับระหว่างประเทศ หน่วยงานนี้ไม่เป็นที่รู้จักของคน

ทั่วไป ไม่ได้ขึ้นตรงกับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนมณฑลที่สาม  

เพราะหน้าที่ของทมีงานคอื การตรวจสอบหน่วยงานราชการทกุส่วน และ

ไขคดลีกึลบัที่ไม่สามารถเปิดเผยสู่สาธารณชนได้

รคิโทเฟ่นรูจ้กัเลเปนลาฟมากพอสมควร ในฐานะคนสนทิของคณุ

เลมเบอสท์ แม้ว่าพ่อของเขาไม่เคยบอกว่าเลเปนลาฟท�างานอะไร แต่

ด้วยความสามารถของริค บวกกับความมีอ�านาจเหนือต�ารวจชั้นผู้น้อย

ท�าให้เขาได้ข้อมูลของเลเปนลาฟมามากพอที่จะบอกได้ว่า ชายคนนี้

ท�างานที่ไม่ธรรมดา รคิจงึรูใ้นทนัทว่ีาสาเหตกุารตายของแทบ็บนิส์คงเป็น

เรื่องใหญ่กว่าที่เขาคิด และคงมีข้อมูลไม่น้อยที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้บอกให้

ประชาชนทราบผ่านสื่อมวลชน

เจ้าหน้าที่เลเปนลาฟสั่งให้ลูกน้องของตนออกไปจากห้อง ยกเว้น

เดเพวสิซึ่งเตรยีมจดค�าให้การของรคิโทเฟ่น

“สบายดนีะ”

“ครบั...ผมสบายด”ี รคิตอบ ค่อนข้างกระอกักระอ่วนใจ

“ไม่เจอกันนานเลย ครั้งล่าสุดฉันเจอเธอในงานเกียรติยศ จ�าได้

ว่าเมื่อประมาณปีกลายนี่เอง แต่ดูเหมอืนเธอจะสูงขึ้นมากทเีดยีว”

“คดิว่าอย่างนั้นครบั”

“สูงขึ้นสกัประมาณสามนิ้วได้ไหม”

“อันที่จริงสี่ครับ” ริคโทเฟ่นยิ้มแหยๆ แล้วเลเปนลาฟก็รีบเข้า

ประเดน็

“เอาละ เจ้าหน้าที่เดเพวิส...เธอรู้จักแล้วนะ” ริคหันไปทักทาย 

ชายหนุม่อกีครั้ง “เธอคงรูม้าจากผูบ้งัคบับญัชาแล้วว่าท�าไมต้องมาที่นี่...
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ฉันอยากให้เธอดูนี่สักหน่อย” ว่าพลางวางกระดาษในมือสองสามแผ่น 

ลงเบื้องหน้าเด็กหนุ่ม ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นภาพถ่ายของแท็บบินส์ ใน 

มมุมองที่คนถ่ายแอบถ่าย 

“แทบ็บนิส์?” พวกเขาลอบตดิตามเพื่อนต่างวยัคนนี้ของรคิตั้งแต่

เมื่อไหร่

“เราเฝ้ามองเขานับตั้งแต่วันที่ผู้บังคับบัญชารายงานว่า เธอรู้จัก

กับแท็บบินส์ มอร์นากีย์” เจ้าหน้าที่เดเพวิสกล่าวราวกับรู้ว่าเด็กหนุ่ม

ก�าลงัคดิอะไรอยู่

“เขาเป็นนกัวจิยั” รคิบอกพลางมองภาพถ่ายขาวด�าเหล่านั้นอย่าง

สนใจ

“ใช่ เพราะว่าเขาเป็นนกัวจิยันี่ละ ท�าให้เราต้องค้นหาข้อมูลของ

เขา” เลเปนลาฟบอก

“แล้วก็พบว่าไม่มีข้อมูลเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างเดียว” เจ้าหน้าที่

เดเพวสิเสรมิพลางจดข้อความสั้นๆ บางอย่างในสมดุเล่มเลก็ของตน

“ไม่มขี้อมูล?”

“ใช่ ไม่ม.ี..เราไม่รูห้รอกว่าเขาเป็นชาวต่างด้าวที่อพยพมาจากไหน 

นั่นคือสิ่งที่เธอคงทราบจากการอ่านพาดหัวข่าวรายวัน และตอนนี้ 

ฉนักต็้องการข้อมูลเพิ่มเตมิ ซึ่งฉนัคดิว่าเธอคงจะช่วยเหลอืพวกเราได้”

ริคโทเฟ่นนั่งเงียบ มองเจ้าหน้าที่ทั้งสองก่อนจะกลืนน�้าลายอึก

ใหญ่

แน่นอนว่าริคไม่มีทางล่วงรู้ได้หรอกว่าการตายของชาวต่างด้าวมี

ความส�าคญัสกัเพยีงไรส�าหรบัความลบัทางราชการ 

ริคโทเฟ่นเป็นเพียงเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งมีความสุขกับการต่อวงจร

ไฟฟ้าและเขยีนโปรแกรมง่ายๆ ส�าหรบัควบคมุหุ่นยนต์ หรอืใช้เวลาว่าง

อีกนิดชกต่อยกับผู้อื่น เขาไม่เคยสนใจเรื่องความลับทางราชการ โดย
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เฉพาะเมื่อพ่อของเขามสี่วนเกี่ยวข้องกบัหน้าที่นั้น

ทว่าตอนนี้รคิอยากรู้ เพราะแทบ็บนิส์เป็นเพื่อนของเขา...เขาควร

จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชายคนนี้ แต่แน่นอนว่าเจ้าหน้าที่เลเปนลาฟคง 

ไม่มทีางบอกเดก็หนุ่มเกี่ยวกบัสิ่งที่พวกเขาสบืมา

“ผมจะตอบเท่าที่รู้นะครับ” ริคพยักหน้า แล้วเจ้าหน้าที่เดเพวิส 

จงึพูดขึ้น 

“เอาละ ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันที่ค�าถามแรก...เธอรู้จักเขาได้

อย่างไร”

เด็กหนุ่มกลอกตามองหลอดไฟที่ส่องแสงเหนือศีรษะ “เรื่องมัน

ค่อนข้างยาวครับ มัน...เอ่อ อาจจะฟังดูตลกนิดหน่อยนะ” สีหน้าของ 

เจ้าหน้าที่ทั้งสองแลดูเคร่งเครยีดจรงิจงัมากกว่าค�าพูดของรคิ 

เด็กหนุ่มกระแอม เริ่มเรียบเรียงเหตุการณ์ครั้งแรกที่เขาพบกับ 

แทบ็บนิส์

ในวันนั้น ระหว่างเดินทางกลับบ้าน ริคแวะร้านริโอทีเพื่อสั่ง 

เครื่องดื่ม...รคิมกัจะเข้ามาในร้านแห่งนี้เพื่อใช้เวลามองผ่านกระจกออกไป 

สังเกตรถยนต์บนถนนสายกว้าง หรือนั่งสนทนาที่หน้าเคาน์เตอร์กับ

เจ้าของร้าน

 โดยปกต ิทกุครั้งที่รคิแวะร้านรโิอท ีเขาจะเป็นลูกค้าคนแรกของ

ร้านในช่วงเยน็เสมอ แต่ทว่าวนันั้นกลบัมลีกูค้าคนหนึ่งเดนิทางมาถงึก่อน 

ซึ่งเขาคนนั้นกค็อื แทบ็บนิส์ มอร์นากยี์

ในขณะที่แทบ็บนิส์ก�าลงัเจรจากบัพนกังาน รคิกน็ั่งหน้าเคาน์เตอร์

ใกล้ๆ เขาหันไปมองแท็บบินส์ซึ่งสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รสแรงที่สุดมา

หนึ่งแก้วใหญ่ แทบ็บนิส์ออกอาการเมาหลงัจากดื่มเครื่องดื่มนั้นไปเพยีง

ครึ่งแก้ว แล้วจู่ๆ  เขากบ็อกพนกังานในร้านขึ้นมาลอยๆ ว่า ตนเองสามารถ
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สร้างดอกไม้ไฟจากฟองเบยีร์ได้

“คณุท�าดอกไม้ไฟได้จรงิๆ เหรอ” พนกังานในร้านหวัเราะร่า

รคิโทเฟ่นเดนิเข้าไปสั่งเครื่องดื่มโดยไม่ได้สนใจชายแปลกหน้าผูน้ี้

เลย เดก็หนุม่จงึนั่งเงยีบตกอยูใ่นภวงัค์ ขณะที่แทบ็บนิส์หยบิผงบางอย่าง

ออกมาจากกระเป๋าเสื้อ

“ฉนัจะแสดงให้ดู” 

ชายวยักลางคนเทผงสม่ีวงลงไปในแก้วเบยีร์ ฉบัพลนั ผงกล็ะลาย

เปลี่ยนเป็นสแีดงเข้ม ฟองเบยีร์ผดุขึ้นจนทะลกัออกมา บรรดาพนกังาน

และลกูค้าในร้านซึ่งเดนิเข้ามาสั่งอาหารสองสามคนหนัมามองอย่างสนใจ

เมื่อพบว่า ฟองเบยีร์พุ่งใส่เพดานราวกบัน�้าพ ุ รคิโทเฟ่นต้องเขยบิตวัหนี

ออกจากเคาน์เตอร์ด้วยความตกใจ

ในวนิาทเีดยีวกนั แสงสเีหลอืงกม็ดุม้วนหลดุออกมาจากขอบแก้ว 

ปรากฏเป็นงูยกัษ์สเีหลอืงอร่ามอ้าปากกว้างๆ ส่งเสยีงฟู่ๆ ขู่ฟ่อๆ ทกุคน

กรดีร้องอย่างบ้าคลั่ง ทั้งลูกค้าและพนกังานต่างวิ่งหนอีอกจากร้านทนัที

ในตอนนั้นริคเองก็รีบลุกขึ้น ก้าวขาไปที่ประตู ทว่าเจ้างูยักษ์ซึ่ง

สร้างจากฟองเบียร์กลับส่ายหัวหันมาเห็น มันจึงพุ่งเข้าใส่เด็กหนุ่มด้วย

ความเรว็สูง ปากอ้ากว้างอวดคมเขี้ยว

“ไม่!” เดก็หนุม่แทบจะกรดีร้องออกมาในวนิาทนีั้น อดึใจเดยีวกนั

เมื่องูก�าลงัจะงบัร่างของรคิ หวัของมนักร็ะเบดิออกเป็นเสี่ยงๆ กลายเป็น

ฟองเบยีร์ แล้วสสีนังดงามที่เกดิขึ้นในแก้วเบยีร์กเ็ลอืนหายไปในพรบิตา

ริคโทเฟ่นนั่งอึ้งอยู่ครู่ใหญ่ หอบหายใจเหงื่อแตกพลั่ก บรรดา

พนกังานร้านต้องเขามาช่วยพยงุตวัเดก็หนุม่ขึ้นยนื ส่วนแทบ็บนิส์ซึ่งก�าลงั

ยิ้มกลบัหน้าถอดสเีมื่อสงัเกตเหน็รคิโทเฟ่นชดัเจน

“...จะ...เจ้า...” แทบ็บนิส์ปากสั่น ตวัของเขาแขง็ทื่อขณะมองรคิ-

โทเฟ่นลกุขึ้น สหีน้าของเดก็หนุ่มบดันี้ดูเดอืดดาลสดุๆ 
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ผวัะ!

แทบ็บนิส์มองไม่เหน็เลยว่ารคิโทเฟ่นเดนิปึงปังเข้ามาง้างหมดัต่อย

เขาเมื่อไหร่ ชายวัยกลางคนมัวแต่ยืนอึ้ง แล้วแรงเพียงหมัดเดียวนั้นก็

ท�าให้เขาสลบไป 

เมื่อแทบ็บนิส์ตื่นขึ้นมาอกีครั้ง รคิกต้็องขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่

นั่นคอืการพบกนัของพวกเขาทั้งสองคน...

เจ้าหน้าที่เลเปนลาฟฟังพลางหัวเราะเบาๆ ดูเหมือนพวกเขาจะ 

ไม่ค่อยเชื่อเรื่องการทดลองบ้าบอทางวิทยาศาสตร์ของแท็บบินส์ มอร์-

นากยี์ แต่เจ้าหน้าที่เดเพวสิกจ็ดค�าพูดของรคิไว้ทั้งหมด

“แน่นอน มนัเกดิขึ้นจรงิๆ” รคิบอกด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบ

“เธอต่อยเขา?”

“ครบั” รคิยอมรบั “กไ็ด้...โอเค...ผดิอกีละ คณุคงไม่บอกเรื่องนี้

กบัพ่อของผมใช่ไหม ผมเผลอไปหน่อย นสิยันี้คงแก้ไม่ได้แล้ว แต่วนันั้น

ผมโมโหเขามากจริงๆ” ริคโทเฟ่นยักไหล่ มองดูรอยยิ้มของเจ้าหน้าที่ 

เบื้องหน้า

“หลังจากแท็บบินส์ตื่นขึ้นมาในร้านริโอที เขาก็รั้งตัวเธอเอาไว ้

ใช่ไหม” 

“กไ็ม่เชงิหรอกครบั ดูเหมอืนเขากแ็ค่อยากรู้จกัผม” รคิบอก “เขา

ถามผมเยอะมาก คือ...เอ่อ...ตอนแรกท่าทีของเขาค่อนข้างแปลกๆ เขา

ตกใจมากตอนที่เหน็ผม เขาอทุานออกมาด้วยประโยคหนึ่ง”

“ประโยคอะไร” เลเปนลาฟสงสยั

รคิโทเฟ่นนั่งกมุมอืพลางเม้มรมิฝีปาก “รู้สกึว่าจะเป็น... ‘ไม่! โอ้! 

เจ้าชายนาสเกยี ไม่จรงิ! เธอรู้ได้อย่างไร!’ หรอือะไรประมาณนั้น เขาพูด

ย�้าและพยายามเลื่อนตัวหนีห่างจากผม แถมยังจ้องมองผมอยู่ครู่ใหญ่ 
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เขาพึมพ�ากับตัวเองเหมือนคนบ้า...ตอนแรกผมคิดว่าแท็บบินส์บ้าจริงๆ 

เขาอาจจะท�างานทางด้านวทิยาศาสตร์เยอะจนเพี้ยน แต่เขากไ็ม่ได้เพี้ยน

อย่างที่ผมเข้าใจ เพราะครูเ่ดยีวเขากส็งบสตอิารมณ์ได้และถามผมอย่าง

ใจเยน็ว่าชื่ออะไร อยู่แถวไหน แล้วจงึขอโทษ เขาบอกว่าหากผมไปที่ร้าน

ริโอทีอีก เขาจะเลี้ยงอาหารมื้อเย็นชดเชยให้ และแน่นอนว่าผมก็มักจะ

แวะร้านรโิอทชี่วงเยน็ ผมกบัเขากเ็ลยสนทิกนัในระดบัหนึ่ง”

“เขาพูดเรื่องงานวจิยัของตวัเองบ้างไหม”

“อนัที่จรงิก.็..พูด” รคิบอกพลางยกมอืพาดบนศรีษะ “ขอโทษนะ 

ถ้าหากผมจะบอกว่าผมฟังเขาอธิบายไม่รู้เรื่อง เขามักจะหลุดค�าภาษา

พื้นเมืองของตัวเองออกมาทุกครั้งที่พยายามอธิบายอะไรบางอย่าง ผม

ไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดเลยนอกจากผลงานที่เป็นรูปเป็นร่างของเขา”

“ผลงานอะไร”

“หุ่นยนต์ เครื่องจกัร...เขารู้ว่าผมมทีกัษะความรู้ทางด้านดจิติอล 

อิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้าพอสมควร ผมจึงขอค�าแนะน�าจากเขาบ่อยๆ 

ส่วนเรื่องรายละเอียดงานวิจัยนั้นผมคงไม่มีทางรู้หรอก เขาบอกแค่ว่า 

งานวจิยัของเขาท�ากนัเป็นทมี”

เจ้าหน้าที่เดเพวสิเหลอืบมองเลเปนลาฟทนัทเีมื่อรคิกล่าวจบ

“เขาไม่บอกเธอหรอืว่าเขามาจากประเทศอะไร”

“ผมเคยถามแต่เขาไม่บอก ผมคิดว่ามันคงไม่มีปัญหาอะไรหาก

เราไม่รู้ว่าเพื่อนของเรามาจากประเทศอะไร”

ทั้งสองต้องพยักหน้าให้ค�าตอบของริคโทเฟ่น แล้วก็นิ่งเงียบไป 

ครู่หนึ่ง

“เธอเจอเขาครั้งสดุท้ายที่ไหน”

ริคโทเฟ่นแทบสะอึก จู่ๆ ภาพของคอนแทกต์เลนส์สีฟ้าประกาย

เงนิกผ็ดุขึ้นมาในสมอง รคิควรจะบอกดหีรอืเปล่า เดก็หนุม่เกดิความลงัเล 
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“ไม่นานมานี้ครบั เขาบอกว่าจะออกไปจากเมอืงหลวง เขาบอกแค่นั้น”

เลเปนลาฟใช้ปลายปากกาเคาะบนโต๊ะเบาๆ ด้วยท่าทคีรุน่คดิหนกั 

“พวกเราตรวจสอบสถานที่พักของแท็บบินส์ มอร์นากีย์ และพบว่าเธอ

เคยไปที่นั่น แน่นอนว่าตอนนี้พื้นที่ชั้นใต้ดนิไม่เหลอืหลกัฐานสกัชิ้นเดยีว

ให้เราตรวจสอบได้เพราะแรงระเบิดของเครื่องจักรและสารที่มีฤทธิ์เป็น 

กรดเข้มข้นท�าลายอุปกรณ์ทุกอย่างข้างใต้นั่น เราพอจะบอกได้เพียงว่า 

มันอาจจะเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์...เธอเคยลงไปในห้องใต้ดิน 

ใช่ไหม เธอคงบอกข้อมูลบางอย่างแก่พวกเราได้”

ค�าถามนั้นท�าให้รคิแทบจกุ เขานิ่งอึ้งไปครู่หนึ่ง ก่อนจะตดัสนิใจ

พยักหน้ารับ “ครับ ผมเคยลงไปที่นั่น มีเอกสารงานวิจัยของแท็บบินส์

เขยีนด้วยภาษาท้องถิ่น มหีุน่ยนต์ตวัเลก็ๆ และเครื่องจกัรใช้ในการทดลอง

ทางวิทยาศาสตร์ ผมคงช่วยพวกคุณไม่ได้มากนัก เพราะผมไม่เคย 

หยิบจับหรือทดลองใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานวิจัยของเขา นอกเสียจาก 

ขอความรูม้าจากเขาและประดษิฐ์อปุกรณ์ชิ้นเลก็ๆ เอาไวใ้ช้งานเทา่นั้น”

“นั่นคอืสิ่งที่เธอท�าเหรอ”

“ครบั ผมท�าแค่นั้นจรงิๆ” รคิไม่ได้โกหก เขาเพยีงแค่บอกไม่หมด

เท่านั้นเอง สิ่งที่เขาเห็นยังรวมไปถึงเครื่องจักรประหลาดๆ หุ่นยนต์ซึ่ง

ฉลาดราวกบัมนษุย์ และดอนการ์ดอกีด้วย “ผมรู้เพยีงว่าเขาศกึษางาน

วจิยัเยอะมาก และผมไม่เคยเหน็เขาตดิต่อกบัใครเลยสกัคน ขณะผมไป

เยี่ยมเขาที่บ้าน”

เจ้าหน้าที่เดเพวสิจดยกิ

“มนัเป็นข้อมูลที่ด”ี

“ครบั” รคิขานรบั

เลเปนลาฟบอกเจ้าหน้าที่เดเพวิสให้เตรียมงานประชุม แล้วหัน 

มาหาเด็กหนุ่มอีกครั้ง “เอาละ...เราอาจจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมใน 
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ครั้งหน้า” ชายหนุ่มกล่าวขอบคณุก่อนยื่นมอืให้รคิโทเฟ่น

“เช่นกนัครบั” เดก็หนุ่มว่าพลางยนืขึ้น เขย่ามอือกีฝ่าย 

“นี่แน่ะ เธอก�าลงัจะไปเที่ยวที่เมอืงท่าชนิซูรใีช่ไหม”

ริคโทเฟ่นเอียงคออย่างสงสัย เขาไม่เคยบอกใครเรื่องนี้นอกจาก

แท็บบินส์ แต่แน่ละ...เจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับของครีตเชียร์ย่อมรู้

เรื่องทกุอย่าง “ครบั ผมไปกบัแฮรสิ แล้วกอ็ลัเบริ์ต”

“เยี่ยมส!ิ เขาอยากเจอกบัเธอพอดเีชยีวละ”

“ใครครบั”

“เพื่อนของฉันน่ะ เขาชื่อว่า ชาลส์ ฮัสกิน...เขาไปเที่ยวเมืองท่า 

ชนิซูรเีมื่อไม่นานมานี้ ตอนนี้เขาถอืสญัชาตอิติาล ีฉนัเคยบอกกบัเขาว่า

เธอเป็นลูกชายคนเดียวของผู้บังคับบัญชา ซึ่งวันดีคืนดีก็เดินเข้าไป 

ท้าต่อยต�ารวจในส�านักงาน” เลเปนลาฟว่าพลางหัวเราะร่า “เขาก็เลย

อยากรู้ว่าลูกชายของผู้บงัคบับญัชามณฑลที่สามหน้าตาเป็นอย่างไร”

ริคฟังพลางเบ้ปาก แล้วเลเปนลาฟก็เลื่อนมือมาวางบนไหล่ของ

เดก็หนุ่ม “ฉนัขอฝากทกัทายด้วยล่ะ ถ้าเจอเขา”

“ถ้าผมได้พบกบัเพื่อนของคณุละกน็ะ”

“ฉนัขอบอกไว้ก่อนว่าชาลส์อาจจะท�าให้เธอประหลาดใจนดิหน่อย 

เพราะว่าเขาไม่เคยทกัทายใครแบบปกตสิกัเท่าไหร่”

“ถ้าอย่างนั้นเขาจะทกัทายผมด้วยวธิไีหน”

เลเปนลาฟยกัไหล่ “แล้วแต่สถานการณ์ ถ้าหากเขาอยากทดสอบ

เธอ เธอกต็้องเล่นเกม”

“เล่นเกม?”

“ใช่ เอาไว้เจอชาลส์แล้วเธอจะเข้าใจเองว่าฉนัหมายถงึอะไร”

รคิพยกัหน้ารบัทราบ

“โอเค เดนิทางกลบัดีๆ  นะหนุ่มน้อย”
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“ครับ” เด็กหนุ่มกล่าวลา แล้วเดินออกมาจากโรงพักด้วยสีหน้า

โล่งอก “เหนื่อยใจชะมดั” เขาลองทบทวนถงึสิ่งที่ตนเองพดูกบัเลเปนลาฟ

ซ�้าไปซ�้ามานบัพนัครั้ง ด้วยนกึหวั่นเกรงว่าเจ้าหน้าที่อาจจะสงสยัเขาจน

มาเค้นเอาความจรงิเรื่องดอนการ์ด 

ไม่ได้หรอก...

รคิยอมให้เป็นเช่นนั้นไม่ได้ เขายงัไม่รูเ้ลยว่าแทบ็บนิส์ให้ดอนการ์ด

แก่เขาท�าไม และเพราะเหตใุดแทบ็บนิส์จงึต้องถูกฆ่า

ดูเหมือนแท็บบินส์จะมีเรื่องราวลึกลับมากกว่าที่คาดคิด และริค

ควรจะรีบหาค�าตอบให้เร็วที่สุด ก่อนภัยอันตรายใดๆ จะย้อนกลับมา

ท�าร้ายเขาได้

บางท.ี..ดอนการ์ดอาจจะเป็นสิ่งจ�าเป็นที่เขาควรใส่ใจอย่างจรงิจงั

เสยีท!ี



ดอนการ์ด...

ริคก้มมองคอนแทกต์เลนส์สีฟ้าประกายเงินภายในกล่องผ้าด้วย

ความสงสัยอยู่ครู่ใหญ่ เด็กหนุ่มตอบไม่ได้หรอกว่ามันแตกต่างจาก

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กชนิดอื่นๆ เช่นไร ทว่าค�าแนะน�าจาก  

แทบ็บนิส์ มอร์นากยี์ อาจจะช่วยเหลอืเขาได้ 

เด็กหนุ่มรีบเดินเข้าห้องน�้าแล้วถอดแว่นตากรอบด�าอันเก่า ก่อน

จะจดัแจงใส่คอนแทกต์เลนส์พร้อมส�ารวจตวัเองในกระจก

นัยน์ตาสีน�้าตาลเข้มของเขาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอ่อนเปล่งประกาย

ระยิบระยับ ดูไม่คุ้นเลยสักนิด เขารู้สึกราวกับดวงตาคู่นั้นก�าลังจ้องจะ 

กนิตบัใครสกัคนขณะมองตวัเองในกระจก 

รคิโทเฟ่นยนืนิ่ง รอให้ตนเองพบกบับางสิ่งบางอย่างที่อาจเกดิขึ้น

4
ปริศนาแรกจาก ชาลส์ ฮัสกิน
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หลงัจากสวมใส่ดอนการ์ด เพราะตามที่แทบ็บนิส์แจ้งเอาไว้ว่า ดอนการ์ด

มข้ีอมูลลบัซ่อนอยู ่เขากค็วรจะสงัเกตเหน็สญัญาณการเปลี่ยนแปลงบาง

อย่างจากคอนแทกต์เลนส์ชิ้นนี้ ทว่า หลงัจากยนืนิ่งไปราวๆ สบินาท ีกลบั

ไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ริคจึงลองเลื่อนมือเปิดหนังตาของ

ตนเอง ส�ารวจหาความผดิปกต ิก่อนที่เสยีงออดหน้าบ้านจะดงัขึ้น

กิ๊งก่อง!

เขาสะดุ้งสดุตวั หนัไปมองประตูห้องน�้าที่เปิดทิ้งไว้แล้วจงึตะโกน

ให้พ่อได้ยิน “ผมก�าลังจะไปเปิดเดี๋ยวนี้ละ!” ว่าจบก็สบถด้วยความ 

หวัเสยีก่อนจะรบีเดนิตงึๆ ไปเปิดประตูต้อนรบัพ่อของตน

“ตาของแกเป็นอะไร” คุณเลมเบอสท์ย่นคิ้วหนาๆ ขณะจดจ้อง

มองลูกชาย

“อ้อ...เอ่อ คือว่า...ผมซื้อคอนแทกต์เลนส์เมื่อวานนี้” ริคโทเฟ่น 

ยิ้มแหยๆ ตอบ 

“แกกร็ู้ว่าแกควรจะบอกและปรกึษาฉนัก่อน”

รคิยกัไหล่ 

“ว่าแต่แกใส่คอนแทกต์เลนส์เป็นด้วยเหรอ”

“ผมเพิ่งเรียนรู้วิธีใช้เมื่อวาน” บอกรัวเร็วแล้วจึงรีบเปลี่ยนเรื่อง  

“วันนี้ผมจะไปเที่ยวที่เมืองท่าชินซูรีกับอัลกับแฮริสนะ ผมเคยบอกพ่อ 

ไปแล้วตั้งแต่ตอนเปิดเทอม”

“ตามใจแก ระวงัตวัให้ด”ี คณุเลมเบอสท์ฟังค�ารายงานของลกูชาย

แล้วพยกัหน้าอย่างขอไปท ีก่อนจะเดนิเข้าห้องครวัเตรยีมชงกาแฟ

ริคโคลงศีรษะมองดูท่าทีไม่กล่าวห้ามของผู้เป็นพ่อ แล้วจึงรีบวิ่ง

ขึ้นบันไดไปเก็บสัมภาระในห้องนอน ก่อนจะยืนจ้องตัวเองในกระจกต่อ

อกีนบัชั่วโมง รอให้สิ่งที่คาดว่าจะเปลี่ยนไปโดยการท�างานของดอนการ์ด

เกดิขึ้น แต่แล้วรคิกต็้องผดิหวงัอกีเช่นเคย
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“มันคงเป็นแค่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ธรรมดา...หรือบางที

ประสทิธภิาพของดอนการ์ดอาจจะถกูท�าลายไประหว่างหลอมเพื่อฝังมนั

ลงไปในเนื้อเลนส์ มนัคงพงัแล้วละมั้ง” 

พงั?...ดอนการ์ดพงัแล้ว?

ถ้าหากมันพังแล้วจะท�าเช่นไรได้ มันคงเป็นเพียงสิ่งของไม่มีค่า 

ชิ้นหนึ่งเท่านั้น

เด็กหนุ่มเลิกสนใจทันทีที่ได้ยินเสียงแตรหน้าบ้าน เขารีบแบก

สมัภาระเดนิไปที่รถเปิดประทนุสเีหลอืงสดของแฮรสิ ก่อนจะเอ่ยทกัทาย

เพื่อนทั้งสอง 

“นายใส่คอนแทกต์เลนส์?”

“ใช่ นายวางแผนเที่ยวเอาไว้แล้วใช่ไหม”

“ไม่เลยสักนิด” แฮริสตอบโดยไม่ต้องคิด “เอาไว้ไปถึงหน้าหาด

แล้วค่อยว่ากนัอกีท”ี 

รคิต้องถอนใจใส่เพื่อน ก่อนจะกระโดดขึ้นไปนั่งบนเบาะหลงั

ในวนันี้ทั้งสามหนุ่มเดนิทางหลายร้อยไมล์เข้าสู่เขตเมอืงท่าชนิซูร ี

อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของสาธารณรัฐครีตไชร์ ชินซูรีมี

ท่าเรือหลายแห่งส�าหรับติดต่อการค้าและงานธุรกิจต่างประเทศ ม ี

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตมิากมาย ชวนให้นกัท่องเที่ยวเดนิทางไป

เกบ็ภาพทวิทศัน์สวยๆ ไว้เป็นที่ระลกึ 

สามหนุ่มออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่ จากเมืองหลวงดรัมลิงตัน  

เซสเซจนไปถงึเมอืงท่าในอกีสามชั่วโมงถดัมา 

แฮริสบอกให้อัลเบิร์ตจอดรถหน้าหาดพุลุนกิลด์ แล้วสามหนุ่มก็

เดนิออกมาเหยยีบย่างบนทรายขาวละเอยีดยบิ สดูรบัอากาศบรสิทุธิ์หน้า

ชายหาดเข้าเตม็ปอด ท้องทะเลสคีรามกว้างสดุลูกหูลูกตา เสยีงคลื่นซดั

กระเซน็ฟังดูคล้ายเสยีงดนตรเีบาๆ เป็นท่วงท�านองที่ผ่อนคลาย สถานที่
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แห่งนี้เป็นชายหาดที่มคีวามยาวมากที่สดุของประเทศ ความสวยงามของ

หาดซึ่งรายล้อมด้วยต้นสนทะเลตลอดแนวดงึดดูให้นกัท่องเที่ยวต่างชาติ

เดนิทางมาที่นี่ตลอดปี มสีนามหญ้ากว้างและทางเดนิปหูนิอ่อนทอดตาม

แนวหาดยาวกว่าสามไมล์

เด็กหนุ่มปูผ้าผืนใหญ่ใต้ต้นไม้ในขณะที่อัลกับแฮริสเดินไปซื้อ

อาหารว่าง 

รคิสวมแว่นตากนัแดด มองหาดอย่างสงบ รอเพื่อนๆ อย่างสบาย

อกสบายใจ แล้วจู่ๆ เขากไ็ด้ยนิเสยีงผู้หญงิคนหนึ่งดงัขึ้น เธอพูดภาษา

คนุนาเซยีนด้วยส�าเนยีงที่ชดัเจน 

“สะเจอดู อานดาด” 

รคิเผยอเปลอืกตาขึ้นมาช้าๆ ก่อนจะใช้ข้อศอกชนัตวัมองเรอืนร่าง

หญงิสาวตรงหน้าผูม้ใีบหน้าหวานประดบัด้วยรอยยิ้มแฉล้ม ผมสนี�้าตาล

อ่อน เอวบางร่างน้อย แล้วกน็ุ่งน้อยห่มน้อยด้วย

ริคสบสายตากับเธออยู่นานพอควรระหว่างนึกแปลภาษาคุนนา-

เซยีน

“โอเลต็ต้าค่ะ”

ลมเยน็ๆ พดัเสื้อผ้าพองๆ ของรคิโทเฟ่นท�าให้กระดมุเมด็บนต�่าลง

มาจากคอเสื้อหลดุออก หญงิสาวมองด้วยความพงึพอใจพลางยิ้มให้  

เดก็หนุ่มทักทายตามมารยาทแล้วจงึผละสายตาไปจากเธอ ทว่า

หญงิสาวต่างชาตริายนี้กพ็ยายามปรายตาหวานหว่านเสน่ห์ คราแรกเธอ

นั่งอยู่ปลายขาของรคิโทเฟ่น แต่แล้วต่อมากค็่อยๆ คลานคบืเข้ามาใกล้ๆ 

เธอสะบัดผมสลวยเป็นครั้งคราว สายตาบ่งบอกว่าถูกใจริคไม่น้อยเลย 

ทีเดียว เธอเท้าแขนลงบนเสื่อข้างเอวของเด็กหนุ่ม อกกลมกลึงปรากฏ

เด่นชดัโดยไม่จ�าเป็นต้องแอบเหลอืบมอง 

รคิโทเฟ่นสดุจะทานทนกบัการแสดงออกอย่างน่ารงัเกยีจของฝ่าย
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หญงิ เขาตวาดเธอลั่น เขาไม่สนใจหรอกว่าหญงิสาวเป็นใครมาจากไหน 

เขาด่าเป็นภาษาคุนนาเซียนอย่างเชี่ยวชาญจนเธอนั่งกะพริบตาปริบๆ  

ตกตะลงึ รู้สกึหวาดกลวัขึ้นมาในทนัที

เมื่อแฮรสิกบัอลัเบร์ิตกลบัมาพร้อมอาหารกลางวนั พวกเขากต้็อง

ยนืนิ่ง มองดรูคิอารมณ์ร้อนๆ ลกุขึ้นจากเสื่อก่อนจะจบัปลายเสื่อกระชาก

สดุแขนจนหญงิสาวกลิ้งหลนุๆ คลกุกบัพื้นทราย บรรดาเพื่อนๆ ของเธอ

ก็รีบถลาเข้ามาหาก่อนที่เด็กหนุ่มจะเก็บสัมภาระ เดินปึงปังโมโหสุดขีด

กลบัขึ้นไปบนลานหนิอ่อน

อลัเบริ์ตกบัแฮรสิต้องหวัเราะแห้งๆ ทิ้งท้ายด้วยการถอนใจยาวๆ 

“ท�าไมชีวิตนี้ฉันจึงต้องเจอผู้หญิงที่รุกเข้าใส่เสมอๆ แบบนี้ด้วย

นะ!”

“มีผู้หญิงชอบก็ดีแล้วนี่! สาวในอุดมคติของนายเป็นแม่ศรีเรือน

หรอืยงัไง บ่นเก่งชะมดัรคิกี้” แฮรสินิ่วหน้าหยบิปลาหมกึย่างออกมากนิ

ระหว่างเหลอืบมองหญงิสาวนาม โอเลต็ต้า เดนิลงไปในทะเลและสนทนา

กบัเพื่อนของเธอด้วยความไม่พอใจ

“ผู้หญิงดีๆ สักคนหายาก พ่อของฉันพูดไม่เคยผิด” ริคโมโหจัด 

เขามกัจะได้ยนิค�าว่ากล่าวเสยีๆ หายๆ ถงึผูห้ญงิจากพ่อของตวัเองเสมอๆ 

“ฉนัคงเล่นด้วยแน่ๆ ถ้าหากผูห้ญงิสวยๆ ให้ท่าแบบนี้” อลัยิ้มกริ่ม 

ส่วนแฮรสิยกัคิ้วตอบ

“ไม่เอาด้วยหรอก ขอบคณุ” รคิสบถอย่างอารมณ์เสยีระหว่างกนิ

อาหารกลางวนัอย่างไม่ประทบัใจ “หากฉนัให้เกยีรตผิูห้ญงิ ผูห้ญงิกค็วร

ให้เกยีรตฉินับ้าง”

“สภุาพบรุษุเสมอละ!”

“เปล่า แฮรสิ...ฉนัชอบความยตุธิรรมต่างหาก”

“นายจะหาความยุติธรรมจากอารมณ์พิศวาสหรือความรักไม่ได้
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หรอกนะรคิกี้”

“ฉนัไม่เคยคดิถงึเรื่องนั้น...พ่อไม่อนญุาตให้ฉนัมแีฟน”

“เขาอนุญาตก็จริง แต่นายโตแล้วนะสหาย แค่เดินเลียบหาดไป

สองสามนาทีก็คงควงแขนผู้หญิงกลับขึ้นมาด้วยสักคนได้แล้ว แต่นาย

พยายามบงัคบัให้ตวัเองต่อต้านความคดิที่เจ๋งสดุๆ นั้นไป! ตลกชะมดั...

นายไม่กล้าแม้กระทั่งจูบผู้หญงิเลย!”

“โอ้! ขอร้องละแฮริส อย่าพูดจะดีกว่าไหม นายก�าลังท�าให้ฉัน

นกึถงึเมื่อก่อน ตอนที่ฉนัลงมอืท�าร้ายผู้หญงิได้น่าตาเฉย”

“การเถยีงรคิกี้ไม่เคยมวีนัชนะหรอกแฮรสิ พอเถอะ...” อลัปราม

“กไ็ด้ๆ ฉนัจะไม่พูด” แฮรสิยกมอืโบกเบาๆ เบี่ยงตวัหนสีหีน้าบูด

บึ้งของรคิโทเฟ่น “ใครเปลี่ยนทศันคตขิองรคิกี้ได้คงเจ๋งมากๆ เท่านั้นละ”

“เฉยเถอะน่า” รคิหรี่ตามองเพื่อน

อลัเบร์ิตต้องถอนหายใจ มองลงิน้อยทั้งสองจ้องตากนัราวกบัก�าลงั

หาจงัหวะดีๆ  กระโดดเข้าซดักนัตุ้บตั้บ

รคิไม่ชอบให้เพื่อนๆ กล่าวถงึปฏสิมัพนัธ์ของตนเองกบัผูห้ญงิ เขา

เคยรังแกพวกเธอด้วยหมัดหนักๆ อีกทั้งค�าพูดกรอกหูของพ่อซึ่งแสดง

ความดูถูกผู้หญงิสมยันี้ยิ่งสร้างมโนภาพที่แย่มากของเพศตรงข้ามแก ่รคิ

“นายต้องหดัเปิดหูเปิดตาแล้วละรคิกี้!”

“ฉนักไ็ม่เคยบอกว่าฉนัรงัเกยีจผู้หญงิจรงิๆ เสยีหน่อย” เดก็หนุ่ม

กล่าวเสยีงเรยีบ 

“นายเคยบอกว่า เฮนดริน่าสวยที่สุดในเบลเฟอร์เรต์ จริงไหม”  

แฮรสิมองเพื่อนยกัไหล่ “นายกจ็บีเธอส”ิ

“ไม่หรอก ขอบคณุ” รคิกล่าวด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบเช่นเคย “เธอ

เป็นแค่เพื่อนร่วมห้องคนหนึ่ง”

“พอเถอะ แฮรสิ” อลัเบริ์ตส่ายหน้า
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“ฉนัพยายามสร้างความกล้าให้รคิกี้อยู่นะ!”

“ไม่ต้องสร้างฉนักจ็บีผูห้ญงิเป็นอยูแ่ล้วละแฮรสิ...ฉนักแ็ค่ยงัไม่เจอ

คนที่ถูกใจ”

แฮริสยิ้มอย่างมีเลศนัย เขาหันหน้าไปมองหญิงสาวผิวสีแทนนุ่ง 

บิกินีสีแดงสุดเซ็กซี่ รูปหน้าเรียวสวยภายใต้เรือนผมสีด�าสลวย สายตา

อนัเย้ายวนและร้อนแรงนั้นดงึดดูให้เขาเผลอมองตามตาไม่กะพรบิ “แล้ว

ถ้าหากเป็นผู้หญงิคนนั้น นายจะถูกใจหรอืเปล่า”

รคิช�าเลอืงมองตามเพื่อน แล้วทั้งสามกต้็องอ้าปากค้างให้กบัความ

งดงามโดดเด่นบนร่างบางระหงของหญงิสาว เธอก้าวยกัย้ายสะโพกช้าๆ 

เดินเข้ามาหาด้วยท่าทีสง่าผ่าเผย พร้อมรอยยิ้มน้อยๆ แตะแต้มบน 

รมิฝีปากสแีดงอวบอิ่ม 

หญิงสาวค่อยๆ ถอดแว่นตากันแดดออก เผยให้เห็นตาคมกริบ

แทบจะเชือดเฉือนเด็กหนุ่มทั้งสามคนจนหัวใจละลายหายไปกับเกลียว

คลื่นในทะเล

เธอมองรคิโทเฟ่นด้วยความสนใจก่อนจะยื่นมอืออกมา

“สวสัดจี้ะ”

ริคค่อยๆ ยื่นมือไปจับมือเธอเขย่าเบาๆ ก่อนจะกลืนน�้าลายอึก

ใหญ่

“ฉนัชื่อ กวนิเวยีร์ เอยีน ยนิดทีี่ได้รู้จกั”

“ผมชื่อแฮรสิ” เดก็หนุม่รบีเบยีดรคิแล้วกล่าวแนะน�าตวัพลางยกัคิ้ว

หลิ่วตา “แล้วกน็ั่นคอือลัเบริ์ต แล้วกน็ี่คอื...”

“ริคโทเฟ่น เลมเบอสท์ ลูกชายของผู้บังคับบัญชามณฑลที่สาม 

แห่งครตีเชยีร์” หญงิสาวพูดแทรกเสยีเตม็ยศจนเดก็หนุม่ต้องอ้าปากหวอ 

มองอกีฝ่ายอย่างสงสยั

“คณุรู้จกัผม? แต่คณุคงเป็นชาวต่างชาต?ิ”
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“แน่นอน” เธอเอียงคอน้อยๆ ก่อนจะเลื่อนมือรับน�้าเย็นๆ จาก 

อลัเบริ์ตแล้วกล่าวขอบคณุ “ฉนัเป็นคนอติาล”ี

“มาพกัผ่อนสนิะครบั” แฮรสิฉกียิ้มกว้าง

“เปล่าหรอก มาถ่ายแบบน่ะ”

“เป็นนางแบบ?” อลัเบริ์ตถามอย่างใคร่รู้

“ถูกต้อง...อนัที่จรงิฉนัตั้งใจจะมาพกัผ่อนบนหาดพลุนุกลิด์พร้อม

กบัคู่หมั้น”

“คู ่หมั้น?” อัลเบิร์ตและแฮริสเอียงศีรษะนึกเสียดายคนสวย 

แน่นอนว่ากวนิเวยีร์คงแก่กว่าพวกเขาอย่างน้อยเจด็หรอืแปดปีทเีดยีว

“ฉนัเป็นคู่หมั้นของ ชาลส์ ฮสักนิ” เธอบอก รคิใช้เวลานกึครู่หนึ่ง

แล้วจงึเบกิตาโต

“ชาลส์ ฮสักนิ! เพื่อนของ...”

“ใช่แล้ว เพื่อนของเจ้าหน้าที่พอล เลเปนลาฟ”

“ใครคือชาลส์” แฮริสสงสัย “เป็นเพื่อนของพอล เลเปนลาฟ 

อย่างนั้นหรือ ชาลส์เป็นเพื่อนของเจ้าหน้าที่ต�ารวจระดับแนวหน้าของ 

ครตีเชยีร์เหรอครบั"

“เข้าใจเรว็นะ ฉนัคงไม่ต้องพูดให้มากความ...ฉนัมหีน้าที่เพยีงน�า

ค�าขอร้องของชาลส์บอกแก่พวกเธอ” กวินเวียร์เลื่อนตัวลงนั่งบนเสื่อ 

กวาดตามองพวกเขาด้วยรอยยิ้มมีเสน่ห์ ทว่าริคกลับต้องย่นคิ้วหนา 

ของตนขณะสบสายตาของเธอด้วยความไม่พอใจ 

“พรรคพวก ตอนนี้พวกเราก�าลงัถูกเจ้าหน้าที่จบัตามองอยู่...คณุ

ตามหาพวกเราเจอและรู้ว่าพวกเราอยู่ที่นี่ก็เพราะเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกต 

พวกเราอยู่ใช่ไหม”

กวนิเวยีร์หวัเราะร่วนชอบใจ “เธอคงมปีระสบการณ์ถกูสะกดรอย

บ่อยๆ สินะ พอลไม่ได้โกหก เธอเคยเดินเข้าไปท้าต่อยเจ้าหน้าที่ใน
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ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตดิ้วย”

รคิโทเฟ่นต้องยกัไหล่ขณะที่อกีฝ่ายเอ่ยชมในความกล้าหาญผดิที่

ผดิเวลาของเขา

“ตอนนี้ชาลส์อยากเจอเธอมากเลยละ” กวินเวียร์มองพวกเขา

อย่างจรงิจงั

“ผมมาพักผ่อน ไม่ได้ต้องการถูกใครเรียกไปสอบสวน” ริคไม่

ชอบใจ

“เปล่า เธอไม่ได้ถกูเจ้าหน้าที่ครตีเชยีร์ตามมาสอบสวนหรอกนะ” 

กวนิเวยีร์กล่าวตามตรง “ชาลส์เตรยีมเกมบางอย่างเอาไว้ให้พวกเธอสาม

คน”

“เกม?” อลัเปรยแผ่วๆ 

“เกมเล่นเป็นนกัสบื”

“อะไรนะ” ทั้งสามแทบจะเอ่ยขึ้นพร้อมกนั

“ฉนัพดูตามนั้น...มนัคอืเกมบอกใบ้เพื่อตามหาตวัชาลส์ เขามกัจะ

สร้างเกมแบบนี้เสมอๆ แต่ไม่มีใครเคยเล่นผ่าน นอกจากเด็กอัจฉริยะ 

คนเดยีวที่เอาชนะเกมของเขาได้”

“มนัคงไม่ยากนกัหรอก” แฮรสิกบัอลัเบริ์ตหวัเราะกนัเอง

“เดี๋ยวพวกเธอกจ็ะได้รู้” กวนิเวยีร์กล่าวอย่างท้าทาย 

“เดก็อจัฉรยิะนั่นเป็นใคร” รคิสงสยั

“เฮดรลั เฮคเทล”

“อะไรนะ!” แฮริสหันไปเบิกตาตกใจ “เฮดรัลเล่นเกมของชาลส์

อย่างนั้นเหรอ...ไม่ธรรมดา!”

“นายรู้จกัเฮดรลั เฮคเทล?”

“กแ็ค่เคยได้ยนิชื่อ” แฮรสิพยายามเลี่ยงตอบ เขาใช้สายตาปราม

เพื่อนๆ 
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“เขาคงเก่งมากสนิะ” รคิเริ่มสนใจเกมของ ชาลส์ ฮสักนิ ขึ้นมา

บ้างแล้ว “เลเปนลาฟกบ็อกผมว่าชาลส์ต้องสร้างเรื่องประหลาดใจให้แก่

พวกเรา ดูเหมอืนพวกเราคงต้องเล่นเกมของเขา”

“ตกลงไหมล่ะ” กวนิเวยีร์หวัเราะเบาๆ 

อัลเบิร์ตยิ้มกริ่ม เขาเห็นแววตาเปล่งประกายของแฮริสกับริค-

โทเฟ่นแล้วกร็ู้สกึสนกุขึ้นมาในทนัที

“กด็คีรบั เกมของชาลส์ ฮสักนิเป็นยงัไง”

กวินเวียร์เม้มริมฝีปากช้าๆ ก่อนจะเริ่มต้นอธิบาย “เธอควรรู้จัก

ชาลส์ก่อนนะ...ชาลส์เป็นชาวอังกฤษที่ตอนนี้ถือสัญชาติอิตาลี เขาเป็น

ช่างภาพชื่อดังในวงการถ่ายภาพธรรมชาติ เขาสนุกสนานกับการ 

ท่องเที่ยว แล้วก็ชอบเรื่องสืบสวนสอบสวนเป็นชีวิตจิตใจ ชาลส์อายุ

สามสบิหกปี ตวัสูงใหญ่ รูปร่างด ี ผวิสแีทน...ฟังให้ดนีะ นบัตั้งแต่ที่ฉนั

กับเขาเดินทางมาถึงเมืองท่าชินซูรี เขาก็แยกตัวเดินทางไปถ่ายรูป

ธรรมชาตติามล�าพงัที่เกาะซนัแลนด์ เกาะมลิยาร์ด และครั้งสดุท้ายกพ็กั

ในลอนเดรยีที่ย่านสามศลิาแดง...ฉนัเจอเขาเมื่อวนัก่อนนี้เอง” กวนิเวยีร์

บอกพลางถือวิสาสะหยิบปากกาและกระดาษโน้ตของแฮริสที่วางอยู่บน

กระเป๋าเป้มาจดข้อมูลเหล่านั้นเป็นภาษาครีตชีนาเดียน “โอเค ฉันรู้ว่า

ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน แต่ฉนัไม่มทีางบอกพวกเธอหรอก จรงิไหม มนัเป็น

หน้าที่ของพวกเธอที่จะต้องตามหาชาลส์”

“ตามหาชาลส์ ฮสักนิ” รคิโทเฟ่นพมึพ�า

“ชาลส์ได้ทิ้งปรศินาไว้ให้พวกเธอในสถานที่ที่เขาเดนิทางไป”

“น่าสนกุดนีี่” รคิยิ้มพราย

“ฉนับอกใบ้ให้พวกเธอได้เพยีง เธอต้องค้นหาว่าย่านสามศลิาแดง

ในลอนเดรยีอยู่ที่ไหน...ทนัททีี่ฉนัเดนิออกจากเสื่อผนืนี้ ฉนัจะกลบัไปยงั

จดุวางสมัภาระเพื่อตดิต่อชาลส์ว่า การตกลงข้อเสนอครั้งนี้สมบูรณ์แบบ 
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พวกเธอมเีวลาสามวนัในการตามหาตวัของเขา”

“ถ้าพวกเราหาเขาไม่พบภายในสามวนัล่ะ”

“ชาลส์กค็งกลบัอติาลไีปแล้ว” กวนิเวยีร์ยิ้มบาง

ทั้งสามพยกัหน้ารบั “กไ็ด้ ผมยนิดเีล่นเกมนี้” อลัเบริ์ตบอก

กวนิเวยีร์หวัเราะพออกพอใจ “อ้อ! แล้วกอ็ย่าลมื ฝากบอกชาลส์

ด้วยนะว่า ฉนัจะรอเขาที่หาดพลุนุกลิด์แห่งนี้ หลงัจากถ่ายแบบเสรจ็ใน

อกีสามวนัข้างหน้า”

“ยนิดเีสมอครบัคณุผูห้ญงิ” แฮรสิถอืโอกาสจบูมอืของหล่อนก่อน

จะกล่าวลา

ริคโทเฟ่นก้มลงมองโน้ตเล็กๆ ที่หญิงสาวเขียนให้ “เล่นเกมเป็น

นกัสบืหรอื...กไ็ม่เลว”

“ใช่ ไม่เลวเลยละ!”

คืนแรกในเมืองท่าชินซูรี สามหนุ่มพักในโรงแรมช้ันหรูซ่ึง 

ค่าใช้จ่ายทุกอย่างออกโดย แฮริสัน นิลบาเล็ต นามสกุลของเขาท�าให้

ราคาห้องพกัระดบับคุคลพเิศษลดลงครึ่งหนึ่ง

รคิโทเฟ่นตื่นเช้าที่สดุ เขานั่งดูโทรทศัน์เกี่ยวกบัข่าวคดฆีาตกรรม

ต่อเนื่อง แล้วจงึหนัไปมองดอนการ์ดบนกระเป๋าสมัภาระ เขามวัแต่ลงัเล...

ไม่รูว่้าควรจะสวมมนัต่ออกีหรอืไม่ ในเมื่อมนัไม่มปีระโยชน์ส�าหรบัเขา แต่

สดุท้ายแล้วรคิกต็ดัสนิใจลองสวมดอนการ์ด ก่อนจะเดนิลงมารบัประทาน

อาหารบรเิวณชั้นล่างสดุของโรงแรม 

ไม่นานนักเพื่อนเกลอทั้งสองก็เดินสนทนาเสียงดังไม่เกรงใจใคร

เข้ามาตกัอาหารบฟุเฟ่ต์ โดยไม่ลมืน�าแผนที่แผ่นใหญ่ซึ่งซื้อจากจดุบรกิาร

นักท่องเที่ยวบริเวณหัวมุมถนนใกล้ๆ โรงแรมมาด้วย ทั้งสามเริ่มต้น

สนทนาเรื่องย่านสามศลิาแดงอย่างจรงิจงั
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“กวินเวียร์ เอียน เป็นชาวอิตาลีที่พูดภาษาตัวเองไม่ได้ แต่ฟัง

ภาษาอติาเลยีนเข้าใจทกุค�า เอ้อ...นั่นมนักเ็ป็นเรื่องธรรมดาที่เกดิขึ้นทกุๆ 

แห่งทั่วโลกนบัตั้งแต่ยคุมหาสงคราม รวมถงึประเทศของเราด้วย...ให้ตาย

เถอะ! นั่นไม่ใช่ประเดน็ เพราะฉนัไม่ได้ตั้งใจจะพดูถงึวชิาสงัคมเสยีหน่อย 

ฉนัก�าลงัจะบอกว่าเธอเป็นนางแบบที่สวยที่สดุเท่าที่ฉนัเคยเหน็ต่างหาก!” 

“สิ่งที่นายพูดกย็งันอกเรื่องอยู่ดลีะ” อลับอกพลางใส่น�้าตาลสอง

ก้อนลงในถ้วยโกโก้ร้อน

รคิไม่ได้สนใจสิ่งที่เพื่อนๆ คยุกนัมากนกั เขารบีกนิอาหารเช้าแล้ว

กางแผนที่ลงบนโต๊ะ แฮรสิเลกิสนใจขนมปังกรอบอกีหกชิ้นในจาน ก่อน

จะเขยิบตัวมานั่งข้างๆ แผนที่พลางหยิบปากกาไฮไลต์ออกมาขีดรอบ

ต�าแหน่งที่ชาลส์ ฮสักนิเคยเดนิทางไป พร้อมวเิคราะห์ค�าพดูของกวนิเวยีร์
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“ย่านสามศลิาแดงอยู่ตรงไหน” รคิกวาดตามองชื่อบนแผนที่

แฮริสต้องใช้ความคิดครู่ใหญ่ “ชินซูรีมีสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญ

เฉพาะจุดที่ติดกับชายทะเล นั่นหมายความว่าชาลส์ต้องเดินทางแค่ใน

ละแวกนี้เท่านั้น” ว่าพลางใช้นิ้วลากไปรอบขอบพื้นที่ติดทะเล “ครั้ง

สุดท้ายที่เขาอยู่คือย่านสามศิลาแดง...นั่นหมายความว่ายังไง” แฮริส 

หรี่ตามองอลั 

ผู้ถูกถามก�าลงัดื่มโกโก้ร้อน เงยหน้าดูรายการอเมรกินัฟตุบอลใน

โทรทศัน์เพลนิ จนแฮรสิต้องตสีหีน้าดพุร้อมแยกเขี้ยวใส่ 

“ฉนัถามว่าย่านสามศลิาแดงอยู่แถวไหนของลอนเดรยี” 

อลัส่ายหน้า “ไม่รู้หรอก ฉนัมาที่นี่ครั้งที่สองเองนะ แต่ฉนัคดิว่า

ย่านสามศิลาแดงที่กวินเวียร์หมายถึงไม่น่าจะมีอยู่ในลอนเดรียหรอก  

เท่าที่รู้กม็ ีย่านเจด็เกลด็ เป็นย่านถนนคนเดนิ แล้วก ็ย่านหกสถาน เป็น

บรเิวณที่รวบรวมของมอืสองคณุภาพดนี่ะ”

“ถ้าอย่างนั้นย่านสามศิลาแดงอาจจะไม่ได้หมายถึงย่านการค้า

จรงิๆ กไ็ด้สนิะ”

“ใครจะรู้”

“แปลกดี” ริคหัวเราะชอบใจ “เอาอย่างนี้ดีไหม นายลองเขียน 

รายชื่อย่านและสถานที่ที่ชาวต่างชาตติ้องเดนิทางไปเที่ยวมาซะก่อน” 

แฮรสิรบีเขยีนรายชื่อทั้งหมดที่พอจะนกึออกลงกระดาษ รคิกบัอลั

ช่วยกนัคดิอกีคนละนดิ แล้วสกัพกัรายชื่อของห้างสรรพสนิค้า ตรอกซอย

เลก็ๆ และผบับาร์กป็รากฏเตม็หน้ากระดาษ

“บางทมีนัอาจจะเยอะเกนิไป”

พวกเขามองดูรายชื่อเหล่านั้นจนตาลาย

“ลองตัดตัวเลือกไม่สมเหตุสมผลอย่างเช่น ห้างสรรพสินค้า  

ออกไปก่อน” อลัว่าพลางชี้นิ้วบอกแฮรสิ ในขณะที่รคิลกุขึ้นเดนิไปหยบิ
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ขนมปังแผ่นใหม่ 

แล้วในตอนนั้นเองที่ริคเหลือบเห็นชายในชุดสูทนับสิบชีวิตนั่งรับ

ประทานอาหารในบรเิวณไม่ไกลจากโต๊ะของสามหนุ่มมากนกั ดูเหมอืน

ชายกลุ่มนั้นก�าลังปรึกษาหารือกันถึงเรื่องราวบางอย่างด้วยภาษาที่ฟัง

เคยคุ้นเสยีจนท�าให้เดก็หนุ่มหวนนกึถงึเพื่อนผู้จากไปแล้ว

“แท็บบินส์ มอร์นากีย์” เขาพึมพ�าเสียงแผ่ว...ชายผู้เดียวซึ่งเคย

พูดภาษาประหลาดนี้ให้รคิฟังบ่อยๆ เขาจ�าส�าเนยีงแบบนี้ได้ชดัเจน แม้

ไม่เข้าใจเลยว่าพวกเขาพูดอะไรกนัอยู่ 

เดี๋ยวส!ิ

คนกลุ่มนี้ก็คงมาจากประเทศเดียวกันกับแท็บบินส์ ต้องใช่แน่...

ต้องใช่แน่ๆ 

ริคมองพวกเขาด้วยความตกตะลึง ก่อนจะรีบส่ายหน้าไล่ความ

สงสยัทกุอย่างในใจทั้งหมดออกไปเมื่อพบว่านิ้วมอืของตนเองก�าลงัเลื่อน

สมัผสัเปลอืกตาเบาๆ 

“รคิกี้? จะไปไหน”

“เดี๋ยวฉนัมา” เขารบีลกุขึ้นเลี้ยวเข้าห้องน�้า นั่งข้างๆ อ่างล้างหน้า 

เหลอืบมองดวงตาตนเองในกระจก...จู่ๆ รคิกน็กึหวั่นใจ เกรงว่ากลุ่มคน 

ในชดุสูทอาจจะรู้เรื่องของดอนการ์ด

ไม่ได้หรอก...ไม่ว่าใครกห็้ามรู้เดด็ขาดว่าดอนการ์ดอยู่ที่เขา

เด็กหนุ่มจ�าได้ดีว่าแท็บบินส์ก�าชับให้เขาอยู่ห่างจากใครก็ตามที่

อาจจะเป็นคนเชื้อชาติเดียวกันกับแท็บบินส์ เพราะฉะนั้นเขาก็ควรจะ 

หลีกหน้าคนในชุดสูทกลุ่มนี้ให้เร็วที่สุด แต่เขาจะหนีท�าไมในเมื่อไม่ใช ่

คนรู้จกักนั ยิ่งหนกีค็งยิ่งท�าให้อกีฝ่ายสงสยัมากขึ้นเท่านั้น 

บางทีริคอาจจะคิดมากไปเอง ตอนนี้เขามาท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ 

สิ่งที่เขาควรท�าคือกลับไปนั่งที่เดิม ท�าทีเป็นไม่รู้ไม่ชี้และช่วยเพื่อนไข 
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ปรศินาตามหา ชาลส์ ฮสักนิ ต่อไป

ทว่าจู่ๆ  เดก็หนุม่กร็ูส้กึปวดหวัขึ้นมาในบดัดล รคิเลื่อนมอืนวดขมบั

เบาๆ ทั้งที่ยังจดจ้องมองตัวเองในกระจกด้วยสีหน้าฉงนสงสัย แล้วใน

ตอนนั้นเองกม็เีสยีงกดชกัโครกดงัขึ้นในห้องส้วมด้านหลงั ท�าเอารคิต้อง

หนัไปมองประตหู้องส้วมที่ถกูเปิดกว้าง ชายในชดุสทูคนหนึ่งเดนิออกมา

ทั้งสองจดจ้องกนัและกนัตาไม่กะพรบิ เดก็หนุ่มแทบผงะค้างเมื่อ

พบว่ายงัมอีกีคนอยูใ่นห้องน�้า รคิรบียดืตวัท�าทเีป็นไม่ใส่ใจก่อนจะหนักลบั

ไปหน้ากระจกแสร้งล้างมอืราวกบัไม่มอีะไรเกดิขึ้น

“โอ้...ประหลาดใจจงั ท�าไมคณุ...” ไม่ทนัที่ชายแปลกหน้าจะกล่าว

จบ จู่ๆ เขากอ้็าปากค้าง ถอดแว่นกรอบด�าฉาบปรอทออก เปิดเผยใบหน้า

ซดีเผอืดตกใจจนผดิคาดให้เดก็หนุม่เหน็ แล้ววนิาทเีดยีวกนัเขากร็บีสะบดั

หน้ากระแอมเบาๆ เพื่อรักษาภาพพจน์ “เอ้อ...ทีซีดดัสกี” เขาลูบผม 

บลอนด์ของตนอย่างวางมาด ถงึกระนั้นกไ็ม่อาจปกปิดอารมณ์ผดิปกตทิี่

แสดงให้รคิเหน็ได้

นั่นสิ! แท็บบินส์ก็เคยแสดงอาการเช่นนี้ตอนที่พบกับริคเป็นครั้ง

แรก

“ทีซีดดัสกี” ริคตอบรับด้วยส�าเนียงคนชาติครีตเชียร์แท้เป็นเชิง

ประชดพร้อมรอยยิ้มเสแสร้ง การทกัทายในห้องน�้าท�าให้เขารู้สกึอดึอดั

“คนครีตเชียร์สินะ” ชายหนุ่มกล่าวอย่างใจเย็น ก่อนจะส�ารวจ 

ตวัเองในกระจก “ที่นี่มแีต่ชาวต่างชาตพิกัอยู ่เธอเองกค็งเป็นนกัท่องเที่ยว

เหมอืนกนั”

“ครบั ผมมาจากดรมัลงิตนั เซสเซ”

“เธออยู่ในเมืองหลวงของครีตเชียร์? ฉันเองก็เพิ่งจะไปท�าธุระที่

นั่น” พูดพลางขยบิตาแฝงเลศนยัเหยยีดยิ้มอย่างอารมณ์ด ี

“ธรุะ?”
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“ไปเยี่ยมเพื่อนน่ะ”

“คณุมาจากประเทศอะไร”

“อืม...ค�าถามนี้ตอบยากนะ เธอไม่มีทางรู้หรอก” ชายหนุ่มบอก 

“ไม่ใช่สถานที่โด่งดงั เธอต้องไม่อยากรู้แน่ๆ” ดวงตาสเีทาของอกีฝ่ายหรี่

ลง บังคับให้เด็กหนุ่มเลิกถามก่อนจะเปลี่ยนเรื่องคุย “เธอคงมาเที่ยวที่

ชนิซูรหีลายวนัแล้วสนิะ”

ริคเบือนหน้าไปอีกทางก่อนตอบ “เปล่าหรอก ผมเพิ่งจะมาถึง  

อนัที่จรงิเพื่อนของผมสองคนตกลงกบันางแบบชาวอติาลคีนหนึ่งไว้ว่าจะ

ตามหาคู่หมั้นของเธอที่นี่”

“ตามหา? ตามสบื?”

“ไม่เชงิหรอกครบั เราก�าลงัเล่นเกม”

“เกม? ฟังดูน่าสนใจดนีะ ว่าแต่ตามหาใครอยู่ล่ะ” 

“คนที่ชื่อ ชาลส์ ฮสักนิ น่ะครบั”

ชายหนุม่เบกิตาโพลงก่อนจะหวัเราะร่า “เธอต้องตกใจแน่ๆ ถ้าฉนั

จะบอกว่าฉนัรู้จกัเขา และที่ส�าคญั ฉนัรู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน”

ริคนิ่งเงียบไปในบัดดล “คุณเป็นเพื่อนของเขาหรือ คุณคงจบ 

เกมนี้ได้สนิะ” ดวงตาของรคิฉายแววแห่งความหวงั

“เขาเป็นพวกชอบความท้าทาย เธอกน็่าจะชอบความท้าทายนะ 

ไม่อย่างนั้นเธอคงไม่ตกลงเล่นเกมกบัคู่หมั้นของชาลส์ ฮสักนิ” 

“ก็นิดหน่อยครับ แต่ถ้าหากมีทางเลือกของการโกงละก็...ฟังหู 

ไว้หูกค็งจะมปีระโยชน์กว่า”

“งั้นเหรอ”

“ถ้าคณุรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนคณุควรจะบอกผม”

“ฉนัจะได้อะไรหากบอกเธอ”

เดก็หนุ่มยกัไหล่ “อะไรคอืสิ่งที่คณุอยากได้ล่ะ”



82 DonGuard ปริศนาแห่งดอนการ์ด เล่ม 1 ตอน ความลับในครีตไชร์

อีกฝ่ายหัวเราะขัน เขาเดินเข้ามาใกล้ๆ พร้อมหรี่ตาอย่างจริงจัง 

“เธอฉลาดมาก ฉนัรู้ว่าเธอหมายถงึอะไร อย่าลองเชงิกบัฉนั หนุ่มน้อย...

เธอก�าลงัคดิว่าฉนัโกหกสนิะ”

“ท�านองนั้น” ริคเองก็กล่าวเสียงแข็ง ประสานสายตาเย็นชากับ

อกีฝ่าย

“ฉันรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน ฉันบอกเธอตอนนี้เลยก็ได้ แต่ฉันจะไม่ท�า

อย่างนั้น เพราะอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่เรื่องของฉัน และที่ส�าคัญคือ 

ชาลส์ ฮสักนิไม่รู้จกัฉนั” ชายหนุ่มว่าพลางยนืค�้าอ่างน�้า “แต่ฉนัรู้จกัเขา

ด ีฉนัยงัรู้อกีด้วยว่า ชาลส์เป็นสายลบัจากหน่วยสบืราชการลบัอติาล”ี

รคิหวัเราะทนัททีี่ฟังจบ

“ฉนัพูดจรงิ เขาเป็นสายลบัที่น่าจบัตามองคนหนึ่ง ตอนนี้เขามา

ที่นี่เพื่อรบังานชิ้นหนึ่งในครตีเชยีร์” 

“จรงิเหรอ งานอะไร” รคิยนืกอดอกแน่น

“สบืสวนคดฆีาตกรรมต่อเนื่อง”

“เป็นไปไม่ได้” 

ชายหนุ่มเหยยีดยิ้มเยน็ “แล้วเธอจะเข้าใจด้วยตวัเองในเรื่องนี้”

“ถ้าอย่างนั้น” รคิถามอย่างลงัเล “คณุไม่มเีหตผุลที่จะต้องบอก

ผม”

“เธอควรจะรู้ ตวัเธอน่ะควรจะรู้” นิ้วชี้มายงัดวงตาของรคิ “หมื...

นั่นคงเป็นเลทอย”

“เลทอย?”

“สิ่งที่สวมบนตาของเธอน่ะ”

“เอ๋? คณุหมายถงึอะไร”

“เลทอยคอืเยื่อ...เยื่อบนนยัน์ตาที่สร้างขึ้นมา เขาเรยีกว่าอะไรนะ”

“คอนแทกต์เลนส์?” 
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“คอนแทกต์?”

“ใช่ เลนส์สมัผสั คณุไม่รู้จกัหรอื”

“คิดว่ารู้นะ” เขาสังเกตสายตาของริคอยู่นานจนกระทั่งริคต้อง

กระแอม 

ชายคนนี้รู้ว่าเดก็หนุ่มใส่ดอนการ์ดอยู่หรอืเปล่านะ

ไม่หรอก...จะมใีครรู้นอกจากเขากบัแทบ็บนิส์...เขาคดิมากเกนิไป

อกีแล้ว 

“เอาเถอะ” ว่าพลางชายหนุม่กเ็ดนิออกไปเปิดประตหูอ้งน�้า “เธอ

เคยได้ยนิเรื่องคู่สมมาตรบ้างไหม”

“คู่สมมาตร?”

“น่าสนใจนะ คู่สมมาตรมีจริง เอาไว้เธอไขปริศนาของชาลส์  

ฮัสกิน ได้เมื่อไหร่ ก็อย่าลืมหาค�าตอบในเรื่องนี้ด้วยล่ะ ฉันคิดว่ามัน

เกี่ยวข้องกบัเธออย่างมาก”

“คณุเป็นใคร” รคิตดัสนิใจถาม 

อกีฝ่ายได้ทยีิ้มกริ่ม “มอสตลิ เฟลโร ยนิดทีี่ได้รู้จกั...ฉนัยงัไม่รู้จกั

ชื่อของเธอ”

“ริค...ริคโทเฟ่น เลมเบอสท์ครับ ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน” ริคบอก

ก่อนจะเลิกคิ้วสูง “อันที่จริงผมเคยเจอคนที่พูดภาษาเดียวกันกับคุณ 

ครั้งหนึ่ง เขาอาจจะเป็นคนชนชาตเิดยีวกนักบัคณุกไ็ด้นะ จนถงึตอนนี้ผม

กย็งัไม่รู้เลยว่าเขามาจากประเทศอะไร”

ชายหนุม่หนัมาสบสายตาอย่างจรงิจงั “เธอคงพดูเล่น” ความเงยีบ

ในห้องน�้าสร้างความกดดันอย่างประหลาดในบรรยากาศจนน่าใจหาย 

“เธอก�าลงัโกหก” น�้าเสยีงสงบนิ่งท�าให้รคิหวั่นเกรง

“ไม่” 

“แน่นอน เธอก�าลงัล้อเล่น” สหีน้าบอกความจรงิจงัราวกบัก�าลงั
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เค้นค�าตอบบางอย่างจากเดก็หนุ่ม “เขาคอืใคร”

“เขาน่ะเหรอ” ริคแกล้งท�าหน้าครุ่นคิดหนัก เด็กหนุ่มรู้สึกสะใจ

พกิลเมื่ออกีฝ่ายอยากรู้ในสิ่งที่ตนเองไม่มทีางบอก เขารบีล้างมอือกีครั้ง

แล้วจึงเดินไปยังประตูห้องน�้า “มันส�าคัญด้วยเหรอในเมื่อผมเจอเขาแค่

เพยีงแวบเดยีว ผมไม่รู้จกัเขาและไม่อยากรู้จกัด้วย กค็งไม่ต่างจากกรณี

ที่ผมเจอคณุในตอนนี้” รคิโทเฟ่นเหยยีดยิ้มอย่างมเีลศนยั

มอสตลิต้องหวัเราะ “ขอให้สนกุกบัเกมของฮสักนินะ” พูดจบเขา

กใ็ช้สองนิ้วเคาะคิ้วตวัเองเบาๆ เป็นเชงิร�่าลา ชายหนุ่มมองรคิเดนิลบัตา

ไปแล้วก็ถอนใจยาวๆ ก่อนจะพึมพ�ากับตัวเองอย่างอารมณ์ดีเป็นที่สุด 

“ค�าพดูกวนๆ อย่างมั่นอกมั่นใจแบบนี้ ช่างเหมอืนกบัลูกชายของแทบ็บนิส์

ไม่มผีดิเพี้ยน”

ให้ตายเถอะ! ริครู้สึกถึงความผิดปกตินี้

ชายนามมอสตลิ เฟลโรเป็นคนชาตเิดยีวกบัแทบ็บนิส์แน่ๆ 

รคิควรวางใจชายคนนี้หรอืไม่ พวกเขาเป็นใคร

บทสนทนาอนัน่าฉงนในห้องน�้าหมายความว่าอย่างไร และชาลส์ 

ฮสักนิเป็นสายลบัของอติาลจีรงิหรอื

รคิเกบ็ค�าถามทกุอย่างไว้อกีครั้ง ก่อนจะเดนิกลบัมานั่งลงบนเก้าอี้

ตวัเดมิ

ชายหนุม่ในชดุสทูสดี�าร่วมสบิคนหนัมาจบัจ้องรคิเป็นสายตาเดยีว

หลังจาก มอสติล เฟลโร เดินกลับไปหาเพื่อนๆ เด็กหนุ่มทนสายตาที่ 

จ้องมองมาไม่ไหวจงึรบีบอกเพื่อนๆ ให้เกบ็แผนที่และเดนิออกจากโรงแรม

ทนัที

“เดี๋ยวก่อนรคิกี้”

“นายเป็นอะไรไปน่ะ”
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เดก็หนุม่ไม่ชกัช้าเสยีเวลารอให้เพื่อนจดัการกบัอาหารเช้าอกี เขา

เดินดุ่มๆ ไปยืนที่หน้าล็อบบี้ เลื่อนมือลูบหน้าผากก่อนจะถอนใจยาวๆ 

ด้วยความรู้สกึอดึอดั

“พวกเราออกไปหาที่นั่งข้างนอกโรงแรมดกีว่า”

“ฉันรู้หรอกน่า” แฮริสว่าพลางม้วนแผนที่ เขาหันกลับไปมองใน

ห้องอาหารด้วยความสงสยั “มอีะไรหรอืรคิกี้”

“เปล่า ไม่มี” เด็กหนุ่มกล่าวรัวเร็ว เขารีบสะบัดหน้าหนีแววตา 

ขี้สงสยัของผู้เป็นเพื่อน ก่อนจะเดนิน�าออกไปจากโรงแรมทนัที

ทั้งสามคนเดนิย�่าไปบนหาดทราย ในสมองของแฮรสิกบัอลัเตม็ไป

ด้วยค�าใบ้ของชาลส์ และค�าตอบจ�านวนอนนัต์ ในขณะที่รคิโทเฟ่นได้แต่

บ่นใส่ตัวเองอย่างหัวเสีย เขาไม่รู้ว่าควรวางตัวเช่นไรอีกหากพบกับคน

แปลกหน้ากลุ่มนั้น

“นายคิดอะไรอยู่น่ะ”

“ไม่มี เอ้อ...ฉันก�าลังคิดว่าย่านสามศิลาแดงหมายถึงอะไร” ริค

ตอบเลี่ยงๆ แม้สหีน้าของแฮรสิบอกให้รู้ว่าไม่มทีางเชื่อสิ่งที่เขาพูด “ฉนั

ขอตวัอยูค่นเดยีวสกัพกั” ว่าจบกป็ลกีตวัเดนิเลยีบชายหาดไปเพยีงล�าพงั

“รคิกี้เป็นอะไรของเขา” อลัสงสยั

“ช่างเขาเถอะ เรารบีมาหาค�าตอบกบัค�าใบ้ที่มอียู่ดกีว่า”

“นั่นสนิะ ตอนนี้ชาลส์อาจจะไม่ได้อยูท่ี่ย่านสามศลิาแดงแล้วกไ็ด้” 

“นายพูดถูก แต่ที่นั่นก็เป็นสถานที่สุดท้ายที่เราสามารถตามรอย

เขาได้นี่ จรงิไหม”

“กค็งงั้น” อลัเกาหวัคดิไม่ออก เขาเดนิไปหาที่นั่งใต้ต้นไม้ ปรกึษา

กบัแฮรสิอยูอ่กีครูใ่หญ่ แล้วไม่นานรคิกก็ลบัมาหาเพื่อนอย่างอารมณ์เสยี

โดยไม่ต้องคาดเดาเรื่องราว

“ยายนั่นบ้าแน่ๆ ฉันตะโกนด่ายังเดินตามมาอีก ฉันชักจะสงสัย
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ว่าคราวหน้าต้องด่าเป็นภาษาองัการาส (ภาษาองักฤษ) ให้เขด็หลาบหรอื

เปล่า” 

“นายนี่กแ็ปลก คนเขาชมแทนที่จะดใีจกลบับ่นเหมอืนหมกีนิผึ้ง” 

แฮริสหยิบกระดาษขึ้นมาดูรายชื่อสถานที่จ�านวนมากแล้วจึงรีบเข้าเรื่อง 

“ชาลส์เดนิทางมาถ่ายรปูธรรมชาต ิแสดงว่าภาพที่เขาต้องการคงจะต้อง

เป็นบรเิวณที่มทีวิทศัน์สวยงาม หรอืไม่กภ็าพบรรยากาศภายในเมอืง” 

“บางทีย่านสามศิลาแดงอาจจะเป็นสิ่งที่สะดุดตาส�าหรับชาลส์

และนกัท่องเที่ยวต่างประเทศมากกว่าคนครตีไชร์อย่างพวกเรา บางทมีนั

อาจจะเป็นสิ่งที่พวกเราไม่สนใจเลยกไ็ด้”

“แล้วอะไรคือสิ่งที่พวกเราไม่สนใจในขณะที่คนต่างประเทศให้

ความสนใจ” อลัถามบ้าง

“ธรรมชาติน่ะสิ พวกเรามักจะเคยชินกับสิ่งเหล่านี้ ขณะที่คน 

ต่างประเทศต้องหาโอกาสขวนขวายตามมาถงึที่นี่” รคิบอก “สาเหตทุี่คน

ต่างชาตมิาพกัผ่อนกเ็พื่อชมธรรมชาตขิองที่นี่ไม่ใช่หรอื ชนิซรูเีป็นเมอืงท่า

และความสวยงามของเมอืงท่ากค็งไม่พ้นชายทะเลหรอืไม่กภ็ูเขา”

“ก็เหมือนที่ฉันบอกพวกนายว่าชาลส์ต้องเดินทางแค่พื้นที่ใกล้

ทะเล” แฮรสิพมึพ�าเสยีงแผ่ว

“หรือว่าศิลาจะหมายถึงภูเขา” อัลเปรยออกมา แต่นั่นก็เรียก

สายตาจากเพื่อนทั้งสองให้หนัไปจบัจ้องสนใจ

“ถ้าศลิาหมายถงึภูเขา นั่นกแ็ปลว่า ย่านสามศลิาแดง หมายถงึ

ภูเขาสแีดงสามลูกหรอืเปล่า”

“ชาลส์คงไม่แยกร่างเดินทางไปถึงภูเขาสามลูกในเวลาเดียวกัน

หรอกน่า” รคิหยอกล้อบ้าง แฮรสิอดข�าไม่ได้ “แต่บางทเีขาอาจจะไปยงั

สถานที่ส�าคญัสามแห่งเพื่อเกบ็ภาพสวยๆ บนยอดเขา” รคิเอ่ยต่อ แล้ว

ทั้งสามกห็นัไปมองแนวเขาไกลลบิ
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“หรอืไม่บางทสีามแห่งที่หมายถงึอาจจะเป็นภเูขาลกูเดยีวกนั” อลั

ไตร่ตรอง

“ภูเขาลูกเดยีวกนั?” แฮรสิสงสยั

“ภูเขาสามแห่งที่มเีพยีงหนึ่งเดยีว” รคิพมึพ�า “ขนาดของมนัอาจ

จะไม่เท่ากบัที่เราคาดคดิไว้กไ็ด้นะว่าไหม”

“ถ้านายหมายถึงภูเขาทั้งสามลูกมีขนาดเล็กมากและเป็นที่น่า

สนใจของนกัท่องเที่ยวละกน็ะ” แฮรสิพูดเล่น

“ลาดชุ ตาลามาน!” อลัเบริ์ตสวนขึ้นในทนัควนั

“ลาดชุ ตาลามาน? โรงแรมสี่ดาวในลอนเดรยีน่ะหรอื ท�าไมล่ะ” 

แฮรสิเบกิตาถามอย่างประหลาดใจ

“ฉันนึกออกแล้วละ ครั้งก่อนที่ฉันเคยมาที่นี่ พ่อเคยพาไปพักที่

โรงแรมนี้ นักท่องเที่ยวพยายามถ่ายหินโสโครกสามก้อนขนาดใหญ่

บริเวณแหลม ฉันเชื่อว่าถ้าหากพวกนายเห็น พวกนายก็คงจะไม่สนใจ

หรอก แต่มนักลบักลายเป็นที่สนใจของชาวต่างชาต!ิ”

แฮริสกับริคเงียบไปสักพักหนึ่ง ก่อนที่แฮริสจะยิ้มออกมาและขยี้

ผมผูเ้ป็นเพื่อนเบาๆ “เยี่ยมมากอลั” ทั้งสามลกุขึ้นแล้วจงึรบีวิ่งไปที่รถยนต์

เริ่มรู้สกึตื่นเต้นกบัการเดนิทางตามหาชาลส์ ฮสักนิเสยีแล้วส!ิ



เพียงแค่คร่ึงชั่วโมง พวกเขาก็มาถึงล็อบบีโรงแรมลาดุช  

ตาลามาน 

“มชีายคนหนึ่งฝากสิ่งนี้ไว้ให้กบัคนที่ถามหาถงึ ชาลส์ ฮสักนิ หลงั

จากเขาเชก็เอาต์ออกไปแล้วค่ะ เขาบอกด้วยว่าสามารถตามหาชาลส์ได้ที่

เขตเมืองย่อยอลันดูลิน” พนักงานสาวหน้าเคาน์เตอร์โรงแรมยื่นซอง

เอกสารสขีาวให้แฮรสิ 

โรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ติดชายฝั่งทะเล ริคมองออกไปข้างนอกบาน

หน้าต่าง เหน็ว่าตรงมมุโค้งของหนิโสโครกมหีนิสแีดงอฐิสามก้อนโผล่พ้น

ขอบผวิน�้าขึ้นมา แลดูเหมอืนเสาสูงวางเรยีงเป็นมมุสามเหลี่ยม บรเิวณ

นั้นมปี้ายเขยีนตดิไว้ด้วยว่า

5
แล้วพวกเขาก็ยังคงเป็นสามนักสืบสมัครเล่น
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สามศลิาล�้าค่าแห่งย่านเจด็เกลด็

สบิเอด็ต�านานว่าด้วยความงดงามยามอาทติย์อสัดง

รคิโทเฟ่นเรยีกให้แฮรสิดู ซึ่งเพื่อนเขากร็้องอทุานออกมา “นั่นไง

ล่ะ ค�าตอบที่ถูกซ่อนอยู่อกีทหีนึ่ง” 

ชาลส์คงใช้สิ่งนี้อธบิายว่าเขาอยู่ที่นี่สนิะ จากมมุมองที่รคินั่งดูอยู่ 

เขาก�าลงันกึถงึบรรยากาศยามเยน็ เขามองเหน็ ชาลส์ ฮสักนิ นั่งดื่มชา

ร้อนๆ อ่านหนงัสอืพมิพ์ และมองดูก้อนหนิขนาดยกัษ์ แสงอาทติย์สสี้ม

อมเหลอืงต้องขอบของหนิเปล่งประกายสง่างาม ดูอบอุ่นรื่นภริมย์ 

 หลังจากแฮริสคุยกับพนักงานเสร็จเรียบร้อย เขาก็เรียกเพื่อนๆ 

กลับไปนั่งในรถเปิดประทุนเพื่อมุ่งหน้าเลียบชายทะเลไปยังเมืองอลัน- 

ดูลนิ

“แฮริส เขาให้อะไรมา” ริคถามก่อนจะโน้มตัวไปข้างหน้า หยิบ

ซองจดหมายบนฝากล่องใส่ของมาดู

“โทรศัพท์มือถือ ชาลส์บอกประชาสัมพันธ์ไว้ว่า จะเดินทางไป 

อลนัดูลนิตั้งแต่สองอาทติย์ก่อน”

“สองอาทิตย์ก่อน? แสดงว่าบางทีตอนนี้เขาคงอยู่ในอลันดูลิน” 

เดก็หนุม่มองโทรศพัท์สส้ีมสดพร้อมกระดาษขาดๆ แผ่นหนึ่ง มหีมายเลข

โทรศพัท์เขยีนไว้ด้วยปากกาหมกึน�้าเงนิ

“ฉนัจะโทรศพัท์ละนะ” รคิบอก 

ชั่วอึดใจเดียวก็มีผู้รับโทรศัพท์ แถมยังรัวภาษาอิตาลีใส่จนริคงง

เป็นไก่ตาแตก 

“เอ่อ ขอโทษครบั” รคิแนะน�าตวั “เลมเบอสท์ เดสเตมยัเนเม (ชื่อ

ของผมคอืเลมเบอสท์)” 

ชาลส์หยุดพูดแล้วจึงหัวเราะออกมา เขากล่าวด้วยภาษาครีตชี- 
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นาเดยีนแปร่งๆ ว่า “ฉนัก�าลงัคยุกบัใคร...โอ้! รคิโทเฟ่นสนิะ” 

“ครบั...คณุคงเป็นเพื่อนของเลเปนลาฟ” 

“ถูกต้องแล้ว ฉนัคอื ชาลส์ ฮสักนิ...ขอโทษด้วยนะที่ฉนัทดสอบ

เธอด้วยวธินีี้” 

“ทดสอบ?”

“กท็�านองนั้นละ! เธอเป็นคนที่โด่งดงัคนหนึ่งในส�านกังานต�ารวจ

แห่งชาตขิองครตีเชยีร์เลยนี่นา” 

“ถ้าอย่างนั้นคุณก็น่าจะรู้ดีว่าผมชอบการใช้ก�าลังมากกว่าใช้

สมอง” รคิประชดเสยีงแขง็

“ฉนัไม่ได้บงัคบัเธอนะ ฉนัคดิว่างานนี้เธอตกลงร่วมเกมเอง จรงิ

ไหม” ชาลส์บอกโดยไม่สนใจค�าพูดของรคิ

“กถ็ูกของคณุ...เอาเถอะ หวงัว่าผมจะได้เจอคณุในเรว็ๆ นี้”

ชาลส์หัวเราะร่าอย่างถูกใจ “ฉันควรให้ค�าใบ้ที่สองแก่เธอสินะ 

อืม...เธอคงรู้แล้วว่า ฉันเริ่มต้นเดินทางจากท่าเรือเลฟเลิฟไปยังเกาะ 

ซนัแลนด์ ผ่านมายงัมลิยาร์ด พกัที่โรงแรมในลอนเดรยี แล้วหลงัจากนั้น

ก็เดินทางไปยังเมืองอลันดูลิน ซึ่งในเมืองอลันดูลินมีกลุ่มคนที่รู้จักฉันด ี

ฉนัแนะน�าให้ลองเข้าไปถามเขาดูที่นั่น จากการที่ผ่านบททดสอบแรกมาได้ 

เธอคงตามหาร่องรอยต่อไปไม่ยาก ขอให้เดนิทางปลอดภยั!”

ชาลส์วางสายไปแล้วพร้อมกับส่งข้อความกลับมาอย่างรวดเร็ว 

อ่านได้ความว่า

Let’s kill Tardandelish, Alandulinish All Ice&Mustard
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พวกเขาใช้เวลาเดนิทางประมาณยีส่บิห้านาทจีงึมาถงึตวัเมอืง 

อลนัดูลนิซึ่งอยู่ทางทศิตะวนัตกเฉยีงใต้ของเมอืงลอนเดรยี

อลนัดลูนิเป็นแหล่งกาสโินที่ใหญ่ที่สดุของเมอืงท่า มกีารพนนัที่ถกู

กฎหมายทกุรปูแบบ และสถานบนัเทงิในยามวกิาล ในยามเช้า อลนัดลูนิ

ค่อนข้างเงียบเหงา แต่ทันทีที่ตกดึก เมืองแห่งนี้ก็จะกลายเป็นสถานที่

คกึคกั เตม็ไปด้วยผู้คนทกุเพศทกุวยั

ก่อนจะเข้าสู่อลนัดูลนิ บรรดาหนุ่มๆ ต้องเดนิทางผ่านแนวเขาสูง

เลียบชายฝั่งทะเล แฮริสจอดรถติดแนวรั้วกั้นขอบถนน พวกเขาออกมา

สูดอากาศหายใจรับลมยามเย็น บริเวณที่พวกเขาหยุดพักนั้นเป็นผาสูง 

รคิเหน็ชายหนุม่นั่งตกปลาอยูบ่นโขดหนิเบื้องล่าง เขามองแฮรสิค่อยๆ ไต่

ลงไปบนเนินหญ้าตามขั้นบันไดเล็กๆ ก่อนจะทักทายคนตกปลาราวกับ
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รู้จกักนัดี

อลัเดนิออกมาจากรถพร้อมพูดกบัรคิว่า “Let’s kill Tardandelish, 

Alandulinish All Ice & Mustard (เลตส์ คลิ ทาแดนเดลลชิ อลนัดูลนิชิ- 

ออล ไอซ์แอนด์มสัตาร์ด) ...ร่วมกนัสงัหารทาแดนเดลลชิ ชาวเมอืงอลนั 

ดูลนิ รวมทั้งน�้าแขง็และมสัตาร์ด? เราต้องฆ่าทาแดนเดลลชิ?”

“ในภาษาองัการาส (องักฤษ) มคี�านี้หรอืเปล่า” รคิถาม

“เท่าที่เรียนมาตลอดหลายปีก็ไม่เคยผ่านหูเลยสักครั้ง” อัลเบิร์ต

พมึพ�า

“ในเมื่อมนัไม่มอียู่ในภาษาองัการาส” รคิส่งเสยีงในล�าคอ ค่อยๆ 

ไล่เรยีงปัญหาเชาวน์ของ ชาลส์ ฮสักนิ “แล้วมนัหมายถงึอะไร...ชื่อคน?”

อลัยกัไหล่ตอบ

“เราต้องสงัหารชาวเมอืงอลนัดลูนิ น�้าแขง็ และมสัตาร์ดด้วย เพื่อ

อะไร” รคิพูดพลางหลดุหวัเราะ “ฟังดูตลกดนีะ”

“ไม่รู้ส”ิ อลัเบริ์ตว่าพลางเลื่อนมอืขึ้นแตะรมิฝีปาก

พวกเขาต่างเงียบลงพลางนึกถึงความหมายต่างๆ ซึ่งอาจเป็นไป

ได้ แล้วอลักแ็สดงความคดิเหน็ออกมาในที่สดุ “ค�าว่า สงัหาร ในที่นี้ อาจ

จะไม่ได้หมายถงึฆ่ากนัจรงิๆ กไ็ด้นะ” 

“ฉนักเ็ดาว่าอย่างนั้น”

“มันหมายถึงการฆ่า ฆ่าอะไรสักอย่างหรืออาจจะเป็นการก�าจัด

เพื่อไม่ให้มอียู่ ถูกไหม”

ริคพยักหน้าก่อนจะพึมพ�าตอบ “อาจจะเป็นการตัดค�าหรือตัว

อกัษรบางตวั” 

“ตดัตวัอกัษร?”

รคิเลกิคิ้วสงูพร้อมถอนหายใจอย่างหงดุหงดิ เขาเหลอืบสายตาลง

ไปมองแฮรสิยงัคงนั่งสนทนากบัคนตกปลาแปลกหน้า “ตดัค�าว่าทาแดน-
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เดลลชิ...ตดัจากอะไรล่ะ”

“ตดัจากสิ่งที่มอียู่ในทาแดนเดลลชิละมั้ง” อลัเอ่ยขึ้นลอยๆ ส่วน

รคิกห็นัไปกรดีนิ้วลงบนตวัอกัษรทลีะตวัเพื่อวเิคราะห์

“อืม...ตัดสิ่งที่มีอยู่ในค�าค�านี้น่ะเหรอ...เดี๋ยวก่อนนะ” แล้วจู่ๆ 

เด็กหนุ่มก็อุทานเมื่อมีความคิดดีๆ ผุดขึ้นมาในวินาทีนั้น “อัล ค�าว่า  

ทาแดนเดลลชิ ไม่มคีวามหมายในภาษาองัการาสใช่ไหม แต่มนัอาจจะ

ผสมอยู่ในภาษาองัการาส!”

“ผสมอยู่? ผสมอยู่ยงัไงรคิกี้”

“ฉนัหมายถงึมนัอาจจะผสมอยูใ่นพยางค์หรอือกัษรตวัสดุท้ายของ

แต่ละค�า” รคิหยบิกระดาษที่อลัเขยีนเอาไว้ขึ้นชูกระทบแสงอาทติย์เรอืง

รองก่อนจะพูดว่า “ผสมอยู่ในค�าภาษาอังการาส” ริคไล่นิ้วไปตามตัว

อกัษร “นี่ไงล่ะ” เดก็หนุม่ขอปากกาจากอลัแล้วจงึขดีเส้นใต้บางพยญัชนะ

เรยีงเป็นแถว

Let’s kill Tardandelish, Alandulinish All Ice & Mustard

“เราลองอ่านค�าที่ขดีเส้นใต้จากด้านหลงัมาด้านหน้ากจ็ะเป็น Tard 

& e l ish  ซึ่งกค็อื Tard and e lish” รคิบอกพลางก้มอ่านข้อความแรก

อกีครั้ง

Let’s kill Tardandelish

“อ้อ! ฉนัเข้าใจว่านายหมายถงึอะไรรคิกี้! เราต้องตดั Tard and  

elish ออกไปจากประโยค เพราะฉะนั้นเรากจ็ะเหลอืแค่ Alandulin Al Ic 

Mus” อลับอก
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“ใช่แล้ว”

รคิหลบัตานกึ พวกเขาใช้ความคดิครู่ใหญ่ ก่อนที่อลัจะลองเขยีน

เรยีบเรยีงใหม่โดยเลื่อนค�าศพัท์จากหลงัมาวางเรยีงไว้ด้านหน้า ได้เป็น

Mus Ic Al Alandulin

เขาเขยีนใหม่อกีครั้ง

Musical Alandulin

ซึ่งมนักค็อื

Alandulin Musical

“นี่มนัชื่อผบัดงัในเขตเมอืงย่อยอลนัดูลนิ”

“ผบั?” รคิสงสยั เหลอืบตามองอลั

“ใช่ ฉนัเคยได้ยนิในข่าว”

“แฮรสิ! เรารูค้วามหมายของค�าใบ้จากชาลส์แล้ว!” รคิตะโกนเรยีก

เพื่อนทนัททีี่พบค�าตอบ

“เจ๋ง!” แฮริสตะโกนเสียงก้องก่อนจะถือปลาฮาฟกี้ตัวใหญ่ที่คน

ตกปลามอบให้เดนิอ้อมเอาไปใส่ไว้ในท้ายรถ “พวกเราต้องไปที่ไหน”

“ผบั”

“ผบั?” แฮรสิเหยยีดยิ้ม

“เลิกฝันที่จะไปเที่ยวผับในระหว่างที่เราต้องตามหาตัวชาลส์ได้

เลย” รคิเกี่ยวคอเพื่อนกลบัขึ้นไปนั่งท้ายรถ “เราจะไปท�าธรุะเท่านั้น”
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“แน่ละคุณคนดี...ขืนพานายไปผับด้วยกันฉันคงต้องจ่ายค่า 

เสยีหายให้เจ้าของร้านไม่รูเ้ท่าไหร่ นายเมาทไีรเกดิเรื่องในผบัขึ้นทกุทสีน่ิา” 

รคิได้ยนิเพื่อนกล่าวหาเช่นนั้นกย็กแขนหมายจะลอ็กคอ แต่แฮรสิเบี่ยงตวั

หน ีรบีกระโดดขึ้นไปนั่งเบาะหน้าอย่างรวดเรว็

 “นี่แน่ะ คณุลูกลงิทั้งสอง ช่วยนั่งดีๆ  รดัเขม็ขดัให้แน่นๆ ฉนัจะ

ขบัรถต่อ” อลักล่าวหน้าตายท�าให้เพื่อนๆ อดข�าไม่ได้

ไม่นานนกัพวกเขากเ็ดนิทางมาจนถงึสี่แยกใจกลางเมอืงอลนัดลูนิ 

บางครั้งการค้นพบค�าตอบของค�าใบ้กใ็ช่ว่าพวกเขาจะค้นหา ชาลส์ ฮสักนิ 

ได้ง่ายๆ ยิ่งในเมอืงที่ทั้งสามหนุ่มไม่คุ้นเคยเส้นทางด้วยแล้ว การตามหา

ผบัแห่งหนึ่งกน็บัว่าเป็นเรื่องที่ยากทเีดยีว

พวกเขาเสยีเวลาราวๆ ครึ่งชั่วโมงเดนิทางวนอยู่ในตรอกซอกซอย 

จนในที่สุดก็มาถึงอลันดูลิน มิวสิคัล ประตูผับเป็นรูปหัวคิงคองยักษ์อ้า

ปากกว้าง แฮริสเดินผ่านปากนั้นเข้าไปแต่ก็โดนพนักงานในร้านไล่ออก

มา ทนัททีี่เริ่มมปีากเสยีงกนัขึ้น อลักร็บีลงจากรถตามไปไกล่เกลี่ย

รคิหนัไปมองผู้หญงิคนหนึ่งเดนิออกมาจากประตูผบั เธอส่งเสยีง

ตะโกนไล่แฮรสิกบัอลัเบริ์ตทนัทโีดยไม่ฟังเหตผุล 

เดก็หนุ่มมองดูเหตกุารณ์อยู่ห่างๆ ด้วยนกึร�าคาญใจ สดุท้ายเขา

กล็งจากรถเดนิทอดน่องไปหาเพื่อนทั้งสองก่อนจะก้มมองตวัเจ้าปัญหา

หญิงสาวหน้าร้านหยุดจ้องริคตั้งแต่หัวจดเท้า เธอท�าหน้านิ่วคิ้ว

ขมวด

“ช่วยหน่อยเพื่อน” แฮรสิกระซบิแผ่วเบา

“นายคือใคร จะมาหาใครกต็อนค�่าส ิเสยีมารยาท”

“อะไรนะ” 

“ไม่มคีนชื่อชาลส์หรอือะไรทั้งนั้นละ กลบัไปได้แล้ว”

“แต่ฉันคิดว่าเขาเคยมาที่นี่ และอาจจะทิ้งข้อความหรืออะไรสัก
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อย่างเอาไว้”

“ฉนับอกว่าไม่รู้กไ็ม่รู้ส ิไป๊!” เธอว่าพร้อมกระทบืเท้าไล่

“ปกตพิูดแบบนี้กบัลูกค้าหรอืเปล่า” รคิบ่น

“แล้วจะท�าไม”

“หดัมมีารยาทบ้างส ิฉนัถามดีๆ  กต็อบมาดีๆ ” 

“นี่ละดีๆ  ของฉนัจะมปีัญหาใช่ไหม!” เธอไม่พอใจ

“ไล่กนัแบบนี้ฉนัจะฟ้องผู้จดัการไล่เธอออก”

“กฉ็นันี่ละลูกสาวผู้จดัการ! อย่ามายนืขวางหน้าร้าน” พูดจบเธอ

กห็ยบิไม้ขนไก่จากพนกังานร้านมากวดัแกว่ง

รคิหลบก่อนจะดงึปลายไม้มากมุไว้ในมอื หญงิสาวสะดดุเสยีหลกั 

เดก็หนุ่มจงึใช้แขนรบัตวัเธอไว้ “ชาลส์อยู่ไหน เขาต้องเคยแวะมาที่นี่ส”ิ

“ฉนัไม่รู้ คนป่าเถื่อน รงัแกผู้หญงิ”

“ผู้หญิงแล้วไงล่ะ เป็นผู้หญิงแล้วรังแกผู้ชายได้เหรอ ยายบ้า!” 

เขาพูดพร้อมกับผลักร่างของเธอออกห่าง แววตาวาวโรจน์เป็นประกาย

น่ากลัว “เธอไม่รู้ก็ไปเรียกคนที่รู้มาคุยให้รู้เรื่อง! ใครเขามันจะกลัวคน

อย่างเธอ อย่าท�าเป็นอวดดแีล้วคดิว่าคนอื่นเขาจะมองเธอนา่นบัถอื เป็น

ลูกผู้จดัการแล้วยงัไง ปัญญาไม่มมีนักย็ายโง่เหมอืนกนันั่นละ!” 

เธอมองเขาโดยไม่เถยีงกลบัอกี 

“ชาลส์อยู่ไหน ไปถามใครกไ็ด้ที่เธอพอจะนกึออก ไม่อย่างนั้นคง

ต้องมเีรื่องกนัแน่ๆ” 

พนกังานสองคนได้ยนิกร็บีวิ่งเรว็จี๋กลบัเข้าไปในร้าน 

ในตอนนั้นเองก็มีชายร่างท้วมหนวดเคราดกเฟิ้มถือกล้องยาสูบ

เดนิออกมาจากประตู มองดูเดก็หนุ่มอย่างเคลอืบแคลงใจ

“ดิสโชสดัสกี (สวัสดีตอนบ่าย)” เป็นค�าทักทายลูกค้าอย่างไม่

เตม็ใจนกั



97Pakkie Davie

“สวสัดคีรบั คณุรู้จกั ชาลส์ ฮสักนิ หรอืเปล่า”

“อ้อ รู้จกัส ิเราเป็นเพื่อนสนทิกนัน่ะ” เขาบอกก่อนจะเกดิรอยยิ้ม

ขึ้นที่มุมปาก “ฉันรู้แล้วละว่าพวกเธอมาที่นี่ท�าไม เข้ามาข้างในก่อนสิ” 

เจ้าของผับจัดอาหารให้แขกพร้อมสั่งพนักงานรินแชมเปญ มีบริกรคอย

ทยอยวางอาหารลงบนโต๊ะยาวสดุหรูที่ตั้งอยู่มมุหนึ่งของผบั

“ชาลส์บอกว่า ลูกชายของผู้บังคับบัญชาจากเมืองหลวงอาจจะ

ผ่านมาที่นี่”

“เขาคงหมายถงึรคิกี้” แฮรสิใช้ปลายส้อมตวดัชี้ไปทางผูเ้ป็นเพื่อน

“โอ้! น่าประหลาดใจดีจริงๆ ฉันรู ้สึกยินดีที่ได้เจอพวกเธอ!” 

เจ้าของผับว่าพลางปรายตามองลูกสาวตัวดี “มากาเร็ต ลูกน่าจะถาม 

ให้ดีก่อนจะเสียมารยาทกับคนอื่น พ่อไม่อยากเห็นลูกตวาดใส่แขกอีก 

ได้ยนิไหม”

หญิงสาวพยักหน้าช้าๆ นั่งรับประทานอาหารเที่ยงร่วมโต๊ะกับ 

สามหนุ่มไม่พูดไม่จา

“ชาลส์คงจะรู้ว่าพวกเธอมาถงึที่นี่แล้ว”

“คดิว่าอย่างนั้นครบั”  รคิบอก

“เขาฝากของไว้ด้วยน่ะ” เจ้าของผับเรียกพนักงานก่อนที่เขาจะ

เดินหายไปและกลับมาพร้อมกับลูกกุญแจสีทองเรียบๆ ดอกหนึ่ง กับ

กระดาษใบเลก็ๆ เขยีนว่า

หากรู้ว่ากญุแจสทีองดอกนั้นมคีวามหมายเช่นไร

ความหมายของ ‘ส�าหรบัให้รถจอด’ กค็งตอบได้โดยพลนั

“พวกเธอคงรู้ว่ามนัหมายถงึอะไร เขาเป็นแบบนี้เสมอละ” 

รคิรบัลกูกญุแจมาไว้ในก�ามอื ทั้งสามหนุม่ต้องมองหน้ากนัเองด้วย
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ความฉงนสงสยั

“ผมไม่แน่ใจว่าผมรู้ความหมายของมนันะ”

“ถ้าอย่างนั้นกค็งต้องใช้เวลาคดิสกัหน่อย”

“ครบั คงต้องใช้เวลาสกัพกัเลยละ”

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว สามหนุ่มก็ขอตัวลา

เจ้าของผบั ก่อนจะออกมานั่งเล่นบนชายหาดอกีครั้งในช่วงบ่าย

“กญุแจเอาไว้ใช้ท�าอะไร”

“ดูเล่น” แฮรสิบอก

“พูดได้ดแีฮรสิ ดูแล้วกโ็ยนทิ้งส”ิ รคิแกล้งท�าทเีป็นโยนกญุแจลง

ทะเลก่อนจะใช้มอือกีข้างรบัเอาไว้ 

“เฮ้ย!” 

ในทนัทนีั้นแฮรสิกบัอลักร็บีวิ่งตะกยุทรายมาตะครบุร่างของเดก็หนุม่

ด้วยความตกใจ กุญแจดอกเล็กหลุดออกจากฝ่ามือหล่นบนหาดทราย 

แล้วคลื่นกพ็ามนักลบัลงทะเลไปด้วย

แฮรสิกบัอลัร้องเสยีงหลงแทบจะพร้อมกนั “รคิกี้! ไม่ตลกนะ!”

“พวกนายท�าให้ฉนัเผลอปล่อยมนัทิ้งเองนะ!”

พวกเขาควานหากุญแจจนกระทั่งอัลเห็นคลื่นซัดมันกลับมาเกย

หาด

“ดนูี่ส”ิ อลัว่าพลางมองน�้าซมึเข้าไปตามร่องเลก็ๆ ของกญุแจ แล้ว

หมายเลขกป็รากฏขึ้นมา “25923”

“มนัคอืหมายเลขอะไร”

“กญุแจรถยนต์?” 

“คงไม่ใช่กญุแจรถยนต์ของชาลส์หรอกใช่ไหม” 

“ฉันไม่คิดว่ามันเป็นกุญแจรถยนต์หรอกนะ” ริคบอกโดยฉับไว 
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“อย่าลมืสว่ิาชาลส์ไม่ได้อยูท่ี่นี่ รถของเขาต้องไม่อยูใ่นเมอืงนี้ เขาไม่มทีาง

บอกป้ายทะเบยีนรถตวัเองให้พวกเรารู้แน่ๆ ลองคดิใหม่ กญุแจมาพร้อม

กบักระดาษหนึ่งแผ่น มนัสมัพนัธ์กนัอย่างไร”

“นั่นส ิส�าหรบัให้รถจอด กบั 25923 มนัมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างไร

นะ”

“เราค่อยๆ หาความสมัพนัธ์ของมนัทลีะนดิ” แฮรสิพูดพลางหยบิ

กระดาษมาวางบนลานหนิอ่อน และวางกญุแจไว้ใกล้ๆ กนั “ส�าหรบัให้

รถจอดคอือะไร”

“ลานจอดรถ” อลักล่าวอย่างรู้ดี

แฮริสเอียงคอมองเพื่อน “ก็ถูกของนาย แต่นายน่าจะลองเสนอ

ความคดิอื่นๆ บ้างดไีหม”

“ถ้าไม่ใช่ลานจอดรถแล้วจะเป็นที่ไหน” อลัสงสยั หนัไปมองรคิซึ่ง

ยกัไหล่แทนค�าตอบ

“ข้างถนน หน้าบ้าน...หรอืว่าจะเป็นโรงเกบ็รถ”

แฮริสฟังริคพูดก่อนจะหมุนปากกาจดข้อความลงไปบนกระดาษ 

“เราเกบ็ความสงสยัเอาไว้ก่อน” เขาเลื่อนนิ้วชี้ไปยงักญุแจ “คราวนี้ตวัเลข

ห้าตวั...พวกนายนกึถงึอะไร”

อลัเลื่อนมอืเกาศรีษะ “นายหมายถงึ...?”

“สิ่งที่ผดุขึ้นมาในสมองของนายทนัททีี่เหน็ตวัเลขนี้บนกญุแจน่ะ” 

แฮรสิว่าพลางเขยีนสิ่งที่ตนเองคดิ

“อะไรน่ะ อาจารย์ดาวนีย์?” ริคอ่านข้อความที่แฮริสเขียนแล้วก็

แทบจะหลดุข�า “นายนกึถงึอาจารย์สอนวชิาคณติศาสตร์เหรอ”

“ก็นั่นเป็นสิ่งที่ฉันคิดนี่...เขาตรวจการบ้านของฉันผิดไปสองข้อ” 

แฮรสิฉกียิ้มกว้าง ไม่สนใจอลัซึ่งโก่งตวัหวัเราะ “เอาละ พวกนายนกึถงึ

อะไรอกีกร็บีบอกมา”
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“รหสัสนิค้า” รคิกล่าวพลางครุ่นคดิหนกั “รหสับตัร หรอือาจจะ

เป็นวนัเดอืนปีเกดิของชาลส์”

“นายคดิว่าเป็นรหสั” แฮรสิถาม รคิพยกัหน้า 

“ฉนันกึถงึนกักฬีา” อลัเบริ์ตบอกแล้วสองหนุ่มกห็นัไปมอง “นกึ

ถงึเพื่อนๆ ตอนที่ซ้อมกฬีาในสนาม”

“ค�าตอบฟังดูไร้สาระ”

“ของนายกไ็ร้สาระนะแฮรสิ อาจารย์ดาวนยี์ไม่เกี่ยวกบัตวัเลขห้า

ตวันี่เลย” อลัเบริ์ตรบีแย้ง

“มันเกี่ยวตรงที่ตัวเลขท�าให้ฉันนึกถึงเขา เพราะเขาเป็นอาจารย์

คณติศาสตร์ แต่นกักฬีาไม่เกี่ยวกบัตวัเลขห้าตวั” แฮรสิท�าหน้ามุ่ย

“เกี่ยวส ิเพราะฉนัก�าลงันกึถงึตอนที่ทกุคนต้องยนืกอดคอกนัเป็น

วงกลมเพื่อสร้างสปิรติก่อนลงสนามน่ะ” อลัว่าพลางเลื่อนนิ้วกลางอากาศ 

“ฉนัจะวิ่งรอบทกุคนครั้งหนึ่ง แล้วกก็อดคอกบัเพื่อน ส่งเสยีงตะโกนดงัๆ”

“แล้วไง”

“ตอนที่ฉนัวิ่งไปด้านหลงั ฉนัจะเหน็หมายเลขเสื้อของทกุคนเรยีง

ต่อกนั”

“อ้อ...ฉันไม่เคยคิดอะไรแบบนี้มาก่อน” ริคเบิกตามองเพื่อน 

อลัเบริ์ตยกัคิ้วให้

แฮริสฟังพลางเท้าศอกกับลานหินอ่อน จับจ้องมองสิ่งที่ตนเอง

เขียนตาไม่กะพริบ “หมายเลขเรียงต่อกัน” นิ้วย�้าบนอักษรทีละบรรทัด

อย่างพนิจิพจิารณา “รหสั...เรยีงต่อกนั”

“นายคดิอะไรอยู”่ อลัหนัไปถามแฮรสิซึ่งก้มหน้างดุๆ บนกระดาษ 

แล้วผู้เป็นเพื่อนกย็กมอืห้ามเป็นเชงิบอกให้เงยีบ

แฮรสิจดบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเตมิลงไปในกระดาษอกี “ฉนัก�าลงั

คดิว่ามนัมคีวามเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ตวัเลขทั้งห้าตวัคอืรหสัที่เรยีง
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ต่อกนั”

“หมายเลขคอืรหสั” อลัพมึพ�าเสยีงแผ่ว

“ตวัเลขอาจจะแทนด้วยค�าหรอืความหมายบางอย่าง” รคิคดิขณะ

หนัไปมองชายหาดซึ่งมนีกัท่องเที่ยวเดนิอาดๆ ผ่านผนืทราย “ภาษาองั-

การาส”

ค�าพูดเปรยเบาๆ ของรคิท�าให้แฮรสิเอะใจ “ใช่ น่าจะเป็นภาษา

องัการาส”

“ตัวเลขแทนอักษรภาษาอังการาสน่ะหรือ” อัลเบิร์ตก�าลังงุนงง

ขณะมองเพื่อนๆ สนทนากนั “แทนยงัไง”

“ไม่รู้สิ...เราต้องเริ่มจากการเดา” แฮริสกล่าวพลางเขียนตัวเลข

ทั้งหมดเป็นภาษาองัการาส “Two-Five-Nine-Two-Three”

“ลองสลบัตวัอกัษรดกูอ็าจจะได้ความหมายใหม่นะ” รคิพดูพลาง

ชี้นิ้วสลับไปมาบนกระดาษ ไม่ทันที่แฮริสจะเริ่มต้นเขียน เขาก็ช�าเลือง

มองเพื่อนเสยีก่อน

“นายรู้ไหมว่าหากใช้วธิทีี่นายเสนอ จ�านวนวธิทีี่เป็นไปได้ที่ฉนัจะ

ต้องนั่งสลับตัวอักษรทุกตัวให้ครบมีมากกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบล้านล้านวิธี” 

บอกพลางชูกระดาษแสดงตวัเลขจากการหาความน่าจะเป็นให้เพื่อนดู

“ถ้าอย่างนั้นกเ็ดาใหม่” รคิบอกอย่างไม่ลงัเล 

“เมื่อตะกี้นี้รคิกี้บอกว่า 25923 อาจจะเป็นวนัเดอืนปีใช่ไหม” อลั

เอ่ยขึ้น “วนัที่ 25 เดอืน 9 ปี 23 คอืวนัอะไร” ทกุคนต้องมองหน้ากนัเอง

แล้วจงึกะพรบิตาปรบิๆ 

“อมื...ปี 23 คงไม่ใช่ปีเกดิแน่ๆ”

“เราไม่รู้ว่าชาลส์หมายถึงทศวรรษไหน และวันที่ 25 ก็ไม่ใช่วัน

ส�าคญัของคนครตีไชร์”

“คงไม่ใช่วธินีี้แน่ๆ” แฮรสิพูดจบกข็ดีค่าความเหน็ของรคิออก ก่อน
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จะถอนหายใจยาวๆ “ค�าใบ้ของเขาต้องไม่ยากเกินไปที่เราจะค้นหา 

ค�าตอบภายในระยะเวลาสั้นๆ” พูดจบกห็นัไปมองสองสาวชาวองัการาส

ผมสีบลอนด์ยาวสลวยเดินผ่านไปด้วยท่าทีสง่า พวกเธอหัวเราะคิกคัก

ขณะย่างเท้าลงไปบนหาดทราย

“25-9-23 อย่างนั้นหรอื” 

“25-9-23?” แฮรสิหนัมามองเดก็หนุ่มซึ่งก�าลงัใช้ความคดิก่อนจะ

ลองจดตัวเลขแยกกันตามที่ริคพึมพ�า เขากวาดตามองสองรอบ แล้วก ็

เบกิตาโพลง “เฮ้! พรรคพวก ฉนัคดิว่าฉนัน่าจะรู้แล้วนะ”

ทั้งริคและอัลรีบก้มหน้ามองกระดาษทันทีเมื่อแฮริสขีดฆ่าหน้า

กระดาษทิ้งทั้งแผ่น พลกิหน้าใหม่แล้วกเ็ริ่มเขยีนบางอย่างอกีครั้ง 

Beibc, Yibc, Yiw

“มนัคอือะไรน่ะ” อลัถาม

“ดูให้ดี” แฮริสบอกพลางชี้นิ้ว “ฉันคิดว่าตัวเลขทั้งห้าอาจจะ 

หมายถงึตวัอกัษรภาษาองัการาสน่ะ”

“ใช่ ฉนัรู้...ฉนัหมายถงึ...พวกเรารู้ว่ามนัต้องเป็นภาษาองัการาส” 

อลับอก “แต่สิ่งที่นายเขยีนคอื...”

“คอืล�าดบัตวัอกัษรในภาษาองัการาสยงัไงล่ะ” แฮรสิกล่าวรวัเรว็ 

“อกัษร A คอืล�าดบัที่หนึ่ง B คอืล�าดบัที่สอง ไล่ไปจนครบยี่สบิหกล�าดบั 

โดยล�าดบัสดุท้ายคอื Z ”

เพื่อนทั้งสองพยกัหน้ารบัอย่างเข้าใจ

“ความน่าจะเป็นที่จะจดัตวัเลขได้มเีพยีงแค่สี่รปูแบบคอื 2-5-9-2-3 

25-9-2-3 2-5-9-23 และ 25-9-23 คราวนี้เราลองแทนตัวอักษรภาษา 

องัการาสลงไปในแต่ละต�าแหน่งกจ็ะได้แบบนี้”
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2-5-9-2-3 = B-e-i-b-c

25-9-2-3 = Y-i-b-c

2-5-9-23 = B-e-i-w

25-9-23 = Y-i-w

“คราวนี้เรามาดูสิ่งที่อยู่ในกระดาษของชาลส์” 

ส�าหรบัให้รถจอด

“นายบอกฉนัว่ามนัคอืลานจอดรถ” แฮรสิชี้นิ้วใส่เพื่อน “ในภาษา

องัการาสคอื...”

“Parking Lot”  รคิเอ่ยขึ้น

“ถูกต้อง” แฮรสิยิ้มกริ่ม “คราวนี้เรากร็ู้ความหมายของสิ่งสองสิ่ง

ที่ชาลส์ให้มาแล้ว” พูดพร้อมชูกุญแจให้เพื่อนๆ ดู “กุญแจสัมพันธ์กับ

กระดาษ ความหมายของกญุแจต้องเป็นหนึ่งในสี่ค�าที่ฉนัเขยีนขึ้น ส่วน

ความหมายในกระดาษกเ็ป็นได้แค่อย่างเดยีวคอื Park”

อัลฟังพลางเลื่อนตัวหยิบแผนที่มากางบนพื้น เขาจดจ้องมองชื่อ

เมอืงต่างๆ อย่างละเอยีดแล้วจู่ๆ กต็ะโกนขึ้นมาว่า “เมอืงยวิปาร์ก! (Yiw 

Park)” 

“ถูกของนาย ฉนัเชื่ออกีด้วยว่าชาลส์ต้องหมายถงึสวนสาธารณะ 

ยวิ” 

“อ้อ! เข้าใจละ” ริคทุบมือตัวเอง “ฉันลืมนึกไป ค�าว่า Park 

นอกจากจะหมายถึงลานจอดรถแล้วยังสามารถหมายถึงสวนสาธารณะ 

(Public Park) ได้ด้วย”

“เจ๋งไหมล่ะ! มีงานให้ท�าต่อแล้วละพรรคพวก” แฮริสตบมือกับ
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เพื่อนๆ ก่อนจะรีบเก็บของและวิ่งน�ากลับไปยังรถยนต์ด้วยสีหน้าร่าเริง

เป็นที่สดุ

พวกเขามุง่หน้าสูเ่มอืงยวิปาร์กผ่านถนนหลวง โดยมอัีลเป็น

ผู้ขบัรถยนต์

“ริคกี้ ฉันลืมบอกอะไรไปอย่างหนึ่ง” เมื่ออัลเบาเสียงเพลงลง  

แฮริสจึงหันมาสนทนากับริคโทเฟ่นอย่างจริงจัง “นายก็คงรู้ว่า ตระกูล 

นิลบาเล็ตก�าลังคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับทุกสิ่ง 

ทกุอย่างในตระกูลของเราใช่ไหม”

“หมื?” รคิส่งเสยีงในล�าคอ “รู้ส.ิ..ข่าวประกาศทางโทรทศัน์แทบ

ทกุวนั” 

ตระกูลนลิบาเลต็ถอืได้ว่าเป็นเชื้อสายบรสิทุธิ์แห่งชนชาตคิรตีไชร์
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แทบทุกคนในตระกูลมีบทบาทหน้าที่ที่ส�าคัญในการช่วยเหลือประเทศ

ชาต ิตั้งแต่รากเหง้าต่างปลูกฝังลูกหลานให้รบัใช้ประเทศร่วมกบักษตัรยิ์

ด้วยความภักดี และผู้ที่ได้รับเลือกในฐานะ นามสกุลที่สอง ให้รู ้จัก

โครงสร้างตระกูล การบรหิาร และบทบาทหน้าที่ทกุอย่างนั้นมนี้อยมาก 

ต�าแหน่งนามสกุลที่สองจึงเป็นต�าแหน่งสูงสุดของชนชั้นกลางชาวครีต- 

ไชร์ ที่แสดงถงึเกยีรตยิศและศกัดิ์ศรี

“รดูี้ต้องเลอืกผูท้ี่จะมารบันามสกลุที่สอง โดยดจูากรายชื่อที่ถกูคดั

กรองมาจากหน่วยงานของรัฐอีกทีหนึ่ง แล้วในบรรดารายชื่อเหล่านั้นก็

มชีื่อของนายรวมอยู่ด้วยนะ”

“แจ่มแจ๋ว” อลัเบริ์ตเผลอยิ้มดใีจแทน

แต่ริคโทเฟ่นกลับพ่นน�้าในปากออกมาจนเลอะเบาะหน้า เขารีบ

วางกระตกิบนเบาะก่อนจะควานหากระดาษทชิชูมาซบัรอยเปียก “นาย

พูดใหม่อกีทซี!ิ” 

“ตอนนี้รูดี้ต้องตดัสนิใจที่จะเลอืกใครสกัคนในบรรดารายชื่อนั้น”

“ฉนัเข้าใจงานของรู้ดอยู่หรอกนะ...แต่ไม่เข้าใจเท่าไหร่ว่า คนที่มี

ประวตัดิ่างพร้อยอย่างฉนัได้รบัความไว้วางใจจากเจ้าหน้าที่ด้วยเหรอ”

“รคิกี้...นายหดัดใีจกบัสิ่งที่ควรจะดใีจบ้างได้ไหม ฉนัอตุส่าห์เล่า

ให้ฟัง ตอนนี้ฉันละหมดอารมณ์คุยด้วย” แฮริสเลื่อนมือไปประสานกัน

หลงัศรีษะ 

“ฉนัไม่เคยคดิหรอกว่าคนนสิยัอย่างฉนัจะมโีอกาสได้รบันามสกลุ

ที่สอง” เดก็หนุ่มกล่าวอย่างไม่อยากเชื่อ

“นายคิดว่าฉันเป็นใครริคกี้! ฉันเป็นน้องชายของรูดี้นะ แล้วก็

เพราะว่าคนคนนั้นต้องเป็นนาย ฉันเลยบอกนายเรื่องนี้โดยตรง” แฮริส

คลายสหีน้าจรงิจงั เขาตบบ่าเพื่อนเบาๆ 

รคินั่งนิ่ง ก�าลงัจบัใจความค�าพูดของเพื่อน
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“เชื่อหรือไม่เชื่อก็ลองรอรูดี้เปิดปากของเขาขึ้นมาอีกครั้งในวัน

กล่าวสนุทรพจน์เถอะ” 

ริคไม่ค่อยเข้าใจนัก ลึกๆ แล้วก็ยังคงสับสนกับสิ่งที่แฮริสบอก  

เด็กหนุ่มนั่งเงียบนึกตรองตลอดการเดินทาง ในขณะที่อัลกับแฮริสแซว

ท่าททีี่ผดิปกตไิปของเขา

ทั้งสามหนุ่มเดินทางถึงยิวปาร์กในช่วงจวนจะสี่โมงเย็น ในตอน

นั้นสวนสาธารณะใจกลางเมอืงเตม็ไปด้วยผูค้น สถานที่แห่งนี้มเีนื้อที่พอๆ 

กบัสนามกอล์ฟสบิแปดหลมุในรายการ อนิเตอร์เนชนันลั ซซีนั เลยทเีดยีว 

ภายในสวนสาธารณะมส่ีวนส�าหรบัพกัผ่อนหย่อนใจ สวนสตัว์ขนาดย่อม

และล�าธารส�าหรบัแข่งเรอืใบจิ๋ว

“สมควรแล้วที่สถานที่แห่งนี้จะเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดใน

ครตีเชยีร์” สามหนุม่ทอดสายตามองไปรอบๆ ขณะที่อลัขบัรถช้าๆ รอบๆ 

ยวิปาร์กมกีารจราจรค่อนข้างหนาแน่น โดยเฉพาะฝ่ังสถานรีถไฟ อลัเบร์ิต

จงึเลกิหาที่จอด เขาเลี้ยวรถเข้าไปในถนนสายกลางของสวนสาธารณะ

“ตรงนั้นน่ะ อลั” รคิชี้ไปยงัอาคารทรงกลมเบื้องหน้า

อัลเบิร์ตจอดรถ ก่อนที่ริคจะวิ่งเข้าไปในศูนย์ประชาสัมพันธ์ของ

ยวิปาร์ก

“ดสิเบกเคท”ี เดก็หนุ่มกล่าวสวสัดตีอนเยน็

“สวสัดคี่ะ มอีะไรให้ช่วยเหลอืหรอืเปล่าคะ”

“คนที่ชื่อว่า ชาลส์ ฮัสกิน ติดต่อมาบ้างหรือเปล่าครับ” ริคพูด

พลางวางแขนลงบนเคาน์เตอร์

“ค ่ะ” เธอตอบแทบจะในทันที “อันที่จริงเขาติดต่อกับฝ่าย

ประชาสมัพนัธ์ก่อนกะประจ�าของฉนัน่ะค่ะ เขาบอกไว้ว่าอาจจะมคีนถาม

หาได้ทกุเมื่อกเ็ลยฝากของไว้ด้วย ฉนัคดิว่าเขายงัคงเกบ็กญุแจลอ็กเกอร์

ไว้กบัตวัเอง”
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“อ้อ ครับ” เด็กหนุ่มเข้าใจในทันทีว่ากุญแจสีทองถูกสลักด้วย 

ค�าบอกใบ้ของชาลส์นั้นมปีระโยชน์เช่นไร เขาเดนิกลบัไปขอกญุแจจากอลั 

ก่อนจะกลับมาหาพนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ แล้วสักครู่เธอก็หยิบ 

ซองเอกสารสนี�้าตาลมาให้

รคิไม่รอช้า รบีเปิดซองเอกสารระหว่างเดนิกลบัมาที่รถ เขามองดู

รปูถ่ายขนาดใหญ่ด้วยความสนใจ มนัเป็นภาพของเพชรพลอยเกลื่อนบน

ผืนผ้าก�ามะหยี่สีน�้าเงินสด มีลายเซ็นของ ชาลส์ ฮัสกิน ก�ากับไว้มุม 

ล่างขวา

“มกีระดาษแผ่นหนึ่งแนบมาด้วย” 

“เขาเขียนว่าอย่างไรบ้าง” อัลถามขณะมองดูกระดาษแผ่นเล็ก 

ในมอืของรคิ

เดก็หนุ่มกวาดตาก่อนจะใช้นิ้วไล่ไปตามตวัอกัษร

 ลูกศรชี้เลื่อนไป เป็นค�าใหม่เปลี่ยนแปรผนั

 หากลองมองภาพนั้น ปัญหาครั้นพลนัมลาย

ริคก้มลงใช้นิ้วย�้าลงบนรอยหมึกอีกส่วนหนึ่งซึ่งเขียนไว้เป็นภาษา

องัการาสว่า

E➛A

จาก ชาลส์ ฮสักนิ

“อกัษร E กบั A” รคิกล่าว “นี่น่ะหรอืค�าใบ้”

“มนัหมายถงึ...?”

“ไม่รู้ส”ิ อลัยกัไหล่ ก่อนจะหยบิรูปถ่ายขึ้นมาตรวจสอบ “เรามา
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ดูรูปถ่ายกนัก่อนดกีว่าไหม”

“รูปเพชรพลอยของชาลส์” รคิพูดพลางเดนิตามเพื่อนๆ ออกมา

นั่งในสวนสาธารณะบรเิวณรมิบงึกว้าง

“เมื่อเหน็รปูนี้แล้วพวกนายนกึถงึอะไร” แฮรสิถามค�าถามเดมิขณะ

เตรียมจด “อย่าบอกฉันนะว่านายก�าลังนึกถึงแม่ของตัวเอง” ว่าพลาง 

หนัไปมองอลัเบริ์ตซึ่งเตรยีมเปิดปากจะพูด

“ฉนันกึถงึเครื่องประดบั” รคิบอก 

“ของมคี่าที่พวกผู้หญงิชอบ” อลัพูดพลางหวัเราะ

“ขอเป็นค�าตอบอื่น” แฮรสิหรี่ตาบอกเพื่อนเป็นเชงิเตอืนให้เลกิพดู

เล่น

“กค็งจะเป็นเครื่องประดบั”

ได้ยนิค�าตอบแล้วเขากข็มวดคิ้ว รบีหนัไปมองภาพถ่ายของชาลส์

อกีครั้ง

“ถ้าหากมนัหมายถงึเครื่องประดบั...บางทคี�าตอบอาจจะเกี่ยวข้อง

กบัร้านขายเครื่องประดบั”

“กอ็าจจะใช่” อลัเหน็ด้วย

แฮริสไม่ได้ฟัง เขากวักนิ้วเรียกให้เพื่อนหันไปสนใจมองภาพถ่าย 

“พวกนายรู้หรอืเปล่าว่าในรูปนี้มอีะไรบ้าง”

“เพชรและพลอย”

ค�าตอบกวนๆ ของอลัท�าให้แฮรสิคว้าคอเพื่อนมาลอ็กใต้วงแขน

“นี่คือเพชร” ริคบอกก่อนจะกราดตามองอัญมณีสีแดง “ส่วนนี่

คงจะเป็นทบัทมิ”

“อ้อ ฉนัเข้าใจค�าถามของนายแล้วล่ะ” อลัฉกียิ้มยยีวน ก่อนจะ

หนัไปสนใจรูปเบื้องหน้าอกีครั้ง “เอาละ ฉนัรู้จกัอะไรบ้างนะ”

“ชิ้นนี้คอืทบัทมิ” แฮรสิเปรยแล้วรคิกร็บีท้วง
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“ไม่นะ...โกเมนต่างหาก โกเมนมีสีเลือดหมู” ริคบอกพลางมอง

เพื่อนจดยกิๆ

“เม็ดนี้คือบุษราคัม” อัลชี้นิ้วไปยังอัญมณีสีเหลือง “มีสีน�้าเงิน

ด้วย...ชิ้นนี้สวยมาก ต้องเป็นไพลนิแน่ๆ”

“แล้วอนันี้อะไร”

“ฉนัไม่รู้” อลับอก

แฮริสช�าเลืองมองอัญมณีสีขาวแกมฟ้าขุ ่นคล้ายหมอกออก

ประกายรุ้ง พลางกัดปลายดนิสอ “ฉันเคยเหน็แต่จ�าชื่อไม่ได้...ฉันจ�าได้

ว่าอญัมณชีิ้นนี้ท�ามาจากแร่เฟลด์สปาร์”

“แร่เฟลด์สปาร์” รคิทวนชื่อที่เพื่อนพูดแล้วกห็วัเราะในล�าคอ “ใช่

มกุดาหรอืเปล่า”

“อ้อ! ถูกของนาย” แฮรสิพูดก่อนจะก้มหน้าเขยีนค�าศพัท์ “...เรา

มาดูอัญมณีส่วนที่เหลือกันดีกว่า” ว่าพลางมองรอบรูปภาพ แล้วเขาก็

สะดดุกลุ่มอญัมณทีางขวามอืซึ่งมโีทนสฟี้าคล้ายคลงึกนัทั้งหมด “เมด็นี้

สคีราม แต่เมด็นี้เป็นสนี�้าเงนิเหมอืนนอีอน”

“น่าจะเป็นเพทาย”

“ใช่ เพทาย” รคิเสรมิทนัท ี “เพทายมหีลายส ีและโทนสนีี้กเ็ป็น

โทนสทีี่ฉนัคุ้นเคยที่สดุ”

“ส่วนตรงนี้กค็อื ไพฑูรย์ (Cat’s Eye หรอื Chrysoberyl) อย่างไม่

ต้องสงสยั” แฮรสิกล่าวพลางชี้นิ้วไปยงัรูปอญัมณสีเีหลอืงนวลซึ่งผ่าครึ่ง

ด้วยแถบสอ่ีอนตรงกลาง แลดูคล้ายตาแมว “แล้วสเีขยีวตรงนี้กค็อืมรกต”

“มอีญัมณอีื่นๆ อกีไหม” อลัพมึพ�าถามก่อนจะกวาดตามองอย่าง

ละเอยีด

“คงจะมแีค่นี้”

แฮรสิเลื่อนนิ้วนบัรายชื่ออญัมณทีี่มอียู่ในภาพ “เก้า”
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“เก้าชื่อ?”

“ใช่”

“มนัท�าให้ฉนันกึถงึอญัมณเีก้าอย่างที่มชีื่อเสยีง”

“The Nine Gems (นพรตัน์)” รคิเอ่ยขึ้น “ความเชื่อของชาวอนิเดยี

สมยัก่อนที่มตี่ออญัมณ ีซึ่งเป็นตวัแทนของดาวเคราะห์ทั้งเก้า”

แฮรสิฟังพลางจดค�าอธบิายเอาไว้สั้นๆ “รายชื่อทั้งเก้านี้เกี่ยวข้อง

กบัสิ่งที่นายพูดหรอืเปล่า”

“เกี่ยวเกอืบทั้งหมดยกเว้นว่า The Nine Gems มมีกุและปะการงั

แดง (Red Coral) ไม่ใช่มกุดากบัเพทายเหมอืนในรูปถ่ายของชาลส์...ถงึ

อย่างนั้นก็เถอะ ความหมายในเรื่องโชคลางของอัญมณีทั้งสองก็ไม่ได้ 

แตกต่างกันมากนัก บางครั้งก็ใช้ทดแทนกันในความเชื่อของชาวเอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใต้”

“นายรู้มาจากไหน” 

รคิยกัไหล่ “ฉนักไ็ด้ยนิมาจากค�าซบุซบิจากพวกผู้หญงิ และบรรดา

แม่บ้านแถวๆ ถนนชพิมาน”

“แม่บ้าน! แน่ละ ผู้หญงิไม่เคยพ้นเรื่องแบบนี้หรอก” อลัหวัเราะ

ร่า 

“ฉนัคดิว่าพวกเราน่าจะหาข้อมูลเกี่ยวกบั The Nine Gems เพิ่ม

เตมิอกีสกัหน่อย” แฮรสิบอกด้วยน�้าเสยีงกระตอืรอืร้น ก่อนจะลกุขึ้นยนื 

ปัดเศษหญ้าออกจากกางเกง

“นายจะไปหาที่ไหน”

แฮรสิยกัไหล่ ก้มมองเพื่อนทั้งสอง “อนิเทอร์เนต็คาเฟ่”

“หมื?”

“ฉันหมายความตามนั้น” แฮริสบอก “รีบไปกันเถอะ” พูดจบก็

เดนิน�าเพื่อนทั้งสองซึ่งช่วยกนัเกบ็ของ ขนกลบัมาที่รถยนต์อกีครั้ง
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อัลเบิร์ตขับรถออกจากสวนสาธารณะ แล้วไม่นานนักพวกเขาก ็

มาถึงบริเวณชานเมืองยิวปาร์ก ทุกคนต่างเหลือบดูนาฬิกา หันไปมอง

ท้องฟ้าแล้วจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งเพื่อขอใช้บริการ

อนิเทอร์เนต็

“วันนี้เรามีเวลาไม่มาก” แฮริสว่าพลางก้มหน้าอ่านลายมือของ 

ตวัเองบนกระดาษจด ส่วนรคิมหีน้าที่พมิพ์ค�าศพัท์และค้นหาความหมาย

บนเวบ็ไซต์ 

“ดขู้อความตรงนี้” รคิชี้นิ้วก่อนจะไล่สายตาอ่าน “The Nine Gems 

(นพรตัน์) คอืสิ่งที่เป็นสริมิงคลในหลายประเทศทางแถบเอเชยี โดยตาม

ความเชื่อแล้ว รตันชาตทิั้งเก้านี้มคีวามสมัพนัธ์กบัดวงดาว”

“ดวงดาว?” แฮรสิพมึพ�า

“ใช่ รตันของดวงอาทติย์คอืทบัทมิ รตันของดวงจนัทร์คอืไข่มกุแท้ 

รัตนของดาวอังคารคือปะการังแดง รัตนของดาวพุธคือมรกต รัตนของ

ดาวพฤหสับดคีอืบษุราคมั รตันของดาวศกุร์คอืเพชร รตันของดาวเสาร์

คือไพลิน รัตนของดาวราหูคือโกเมน และรัตนของดาวเกตุคือเพชรตา

แมว...อญัมณทีี่มสีริมิงคลต้องมคีณุภาพดแีละปราศจากต�าหน”ิ

“ไม่มีชื่ออัญมณีของเพทายและมุกดาอยู่ในนี้จริงๆ ด้วย” แฮริส

เลกิคิ้วสูงด้วยความสงสยั

“ฉนับอกนายแล้วว่าบางครั้งมนักใ็ช้แทนไข่มกุกบัปะการงัแดงได้” 

รคิย�้า

“ใครเป็นคนใช้แทน”

“นั่นส.ิ..ใครที่ใช้เพทายกบัมกุดาแทนปะการงัแดงและมกุแท้”

ริคไม่รอช้า พิมพ์ข้อความเพื่อหาค�าตอบโดยไว แล้วไม่นานนัก 

เดก็หนุ่มกพ็บข้อมูลที่น่าสนใจ “เกี่ยวกบัความเชื่อของคนไทย”

“ไทย?” อลัเบริ์ตหรี่ตาอ่านค�าที่เขยีนใต้ข้อความ ซึ่งอธบิายเกี่ยว
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กบัรตันชาตแิละดวงดาว

“มอียู่ในคัมภรี์” รคิหนัไปบอกแฮรสิ “จากคมัภรี์...เอ่อ...มนัอ่าน

ว่าอะไรน่ะ”

“ปารชิาตชิาดก” อลัพยายามสะกด

“เอ้อ...นั่นแหละ จากคัมภีร์ที่อัลพูดถึงน่ะได้ระบุความหมายของ

รัตนชาติทั้งเก้าประการเอาไว้ โดยก�าหนดให้เพทายแทนปะการัง และ

มกุดาแทนไข่มกุแท้”

“ความเชื่อที่ชาลส์หยิบยกมานี้มีต้นตอมาจากเอเชียตะวันออก

เฉยีงใต้” แฮรสิสรปุโดยไว

“คราวนี้เราจะเข้าใจค�าใบ้ของชาลส์ได้มากขึ้นหรอืเปล่า” อลัเบ้ปาก 

เพื่อนๆ ทั้งสองไม่ตอบ

“ค�าใบ้ของเขามตีวัอกัษร E ➛ A” แฮรสิพูด “แล้วกใ็ห้ค�ากลอน

สั้นๆ มาว่า...”

 ลูกศรชี้เลื่อนไป เป็นค�าใหม่เปลี่ยนแปรผนั

 หากลองมองภาพนั้น ปัญหาครั้นพลนัมลาย

“ลูกศรชี้จาก E ไป A กแ็สดงว่า E ท�าให้เกดิค�าใหม่คอื A” รคิ 

ออกความเหน็

“คงงั้น” แฮรสิยกัไหล่ “ปัญหาคอื...ค�าว่า E คอือะไรและค�าว่า A 

คอือะไร”

“ค�าย่อ?” อลัทาย

“อาจจะเป็นไปได้นะ ชาลส์บอกให้มองภาพแล้วจะเจอค�าตอบ 

แสดงว่าค�าศพัท์อาจจะอยูใ่นภาพ” ไม่ทนัที่รคิจะพดูจบ แฮรสิกเ็ริ่มเขยีน

ค�าศพัท์อญัมณทีั้งเก้าชนดิเป็นภาษาองัการาส
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Diamond, Ruby, Emerald, 

Yellow Sapphire, Blue Sapphire, 

Garnet, Moonstone, Zircon, Cat’s eye

“หากดูจากค�าทั้งเก้าที่เขียนขึ้นมา...ตัวย่อ E อาจจะหมายถึง 

Emerald”

“เป็นไปได้ แต่เราต้องอย่าลมืว่าค�าย่อนั้นมาจากตวัอกัษรตวัไหน

ก็ได้ที่ชาลส์อยากให้มันเป็น เพราะฉะนั้น E ไม่จ�าเป็นต้องย่อมาจาก 

Emerald”

“โอเค แล้วถ้าอย่างนั้น A ย่อมาจากอะไร” แฮรสิสลบัสายตามอง

ค�าศัพท์พลางใช้ปากกาตีขมับตัวเองเบาๆ “เกือบทุกค�าในเก้าค�านี้มี E 

และ A ผสมอยู่”

“นายลองหาข้อมูลเกี่ยวกับ The Nine Gems ในเมืองท่าชินซูร ี

ดูหน่อยสิ เราอาจจะรู้อะไรดีๆ เพิ่มก็ได้” อัลบอกริค แล้วเด็กหนุ่มก ็ 

รบีรวัแป้นพมิพ์ทนัที

“มขี้อมูลเกี่ยวกบั The Nine Gems ในเมอืงท่าชนิซูรทีั้งหมดหนึ่ง

ร้อยเจด็ข้อมูล The Nine Gems ใช้ในการตั้งชื่อสนิค้า ชื่อร้าน ชื่ออาคาร 

และชื่อกลุ่มเดก็นกัเรยีนในโรงเรยีน”

“โว้ว!” แฮรสิหวัเราะในล�าคอ “ฉนัไม่คดิว่าชื่อแบบนี้จะมคีนใช้กนั

มากนกัหรอกนะ”

“ฉนัค้นหาค�าศพัท์แยกทลีะตวัน่ะ” รคิบอก “ข้อมูลที่ได้จงึดูเยอะ

เกินจริง แต่นี่ก็คงเป็นรายชื่อทั้งหมดที่เป็นไปได้ซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้อง

กบั The Nine Gems”

“ถ้าอย่างนั้นนายลองพมิพ์ค�าว่า Thai เพิ่มเข้าไปส”ิ

ริคท�าตามที่อัลเสนอทันที แล้วสิ่งที่เขาค้นพบก็ท�าให้ทุกคนต้อง
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อทุานเป็นเสยีงเดยีว “เราเหลอืข้อมูลทั้งหมดหกแห่ง เป็นชื่อร้านหมอดู

ในย่านเอนชเตด็ เมอืงซมัเชอร์ลอปกิ้น (Sumcherlopkin) เป็นชื่อร้านขาย

เครื่องประดบัหนึ่งแห่งในเมอืงบรคิสนั (Brickson) เป็นชื่อหอพกันกัเรยีน

นานาชาตหินึ่งแห่งในเมอืงจลิเลยีด (Gilliad) เป็นชื่อสโมสรนกัศกึษาหนึ่ง

แห่งในมหาวทิยาลยัเซฟิล เดอร์ คลาค เมอืงอเีทอร์นา (Eturna) และเป็น

ร้านอาหารสองแห่งในเมืองเพียซเบิร์ก (Pieceburg) กับเมืองอาเมราล์ด 

(Amerald)”

“อาเมราล์ด!” ทั้งอลัเบริ์ตและแฮรสิตะโกนลั่นร้าน จนทกุคนหนั

มามองพวกเขาเป็นตาเดยีว

ทั้งสองหนุ่มไม่หยุดตื่นเต้นเพียงเท่านั้น พวกเขาลุกขึ้นตบมือกัน 

ก่อนจะส่งเสียงร้องตะโกนอย่างดีอกดีใจจนเจ้าของร้านต้องเดินมา 

ตกัเตอืน

รคิมองค�าใบ้ของชาลส์ครั้งหนึ่งขณะที่เพื่อนๆ รบีเกบ็ของด้วยท่าที

ลกุลี้ลกุลน “อ้อ! ฉนัเข้าใจละ! E ย่อมาจาก Emerald เราต้องเลื่อนตวั

อกัษร E ไปเป็นตวัอกัษร A ซึ่งเรากจ็ะได้ค�าใหม่เป็น อาเมราล์ด (Ame- 

rald) แล้วเรากจ็ะได้ชื่อเมอืงสนิะ”

“เรว็เข้ารคิกี้! พวกเรารบีไปกนัเถอะ” แฮรสิพดูรวัเรว็ รบีวิ่งแข่งกบั

อัลกลับไปที่รถยนต์ทันที ปล่อยให้ริคโทเฟ่นจดที่อยู่ของร้านอาหารใน

เมอืงอาเมราล์ด ก่อนจะหนัไปส่ายหน้าให้ความเสยีมารยาทของสองเกลอ 

“พวกนายเนี่ย เชื่อเขาเลย...”

เมอืงท่าชนิซรีูแบ่งออกเป็นสามส่วนใหญ่ๆ เรยีกทางฝ่ังตะวนัตก 

ว่า โยชแอนต์ ทางตะวนัออกเรยีกว่า ซูคมวัเรยี และบรเิวณหมู่เกาะเรยีก

ว่าเกาะหลกั เลอ กลิต์

อลัต้องขบัรถจากฝั่งโยชแอนต์ไปยงัเมอืงอาเมราล์ด ซึ่งตั้งอยู่บน
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ฝั่งซูคมวัเรยี ระยะทางเกอืบหนึ่งร้อยกโิลเมตร

“เหนื่อยแต่กไ็ม่เลว” นั่นคอืค�าวพิากษ์วจิารณ์ส�าหรบัการเดนิทาง

ครั้งนี้ของอลัเบริ์ต

บัดนี้ริคกับแฮริสหลับไปแล้ว เมื่อเห็นป้าย ‘ยินดีต้อนรับสู่เมือง 

อาเมราล์ด’ อลักไ็ม่ชกัช้า รบีขบัรถเข้าสู่ใจกลางเมอืง 

สองหนุม่ตื่นจากนทิราทนัททีี่ได้ยนิเสยีงของรถบนถนนยามค�่าคนื 

เสยีงโฆษณาจากโทรทศัน์จอยกัษ์ และแสงไฟจากห้างสรรพสนิค้า 

พวกเขาขยี้ตา นั่งเงยีบรวบรวมสมาธ ิ“เราอยูท่ี่ไหน” รคิถามพลาง

หาวหวอด

“เราอยู่ในอาเมราล์ดแล้วละ” อลัตอบ

เมื่อจอดรถเรียบร้อยแล้ว อัลเบิร์ตก็เดินทอดน่องไปตามทางเท้า 
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ก่อนจะเลี้ยวเข้าสู่ร้านอาหาร The Nine Gems ซึ่งเป็นร้านอาหารไทย  

ไม่นานนักก็เดินออกมาจากร้านพร้อมกับรอยยิ้มกว้าง เพื่อนของเขา 

ตื่นขึ้นมาเตม็ตาหลงัจากที่เหน็อลัเดนิกลบัมาถงึรถ

“ว่าอย่างไรบ้าง” รคิถาม

“ไม่มีซองจดหมาย” อัลบอก “ไม่มีอะไรเลย” น�้าเสียงของเขา 

ไม่ได้ฟังดูกระวนกระวายใจเลยด้วยซ�้า

“หมายความว่ายงัไง หรอืว่าพวกเรา...!” แฮรสิตกใจ 

“เรามาถูกแล้วละ” อัลรีบกล่าวสวน เขาเลื่อนตัวนั่ง รัดเข็มขัด

ดีแล้วก็ขับรถมุ่งหน้าไปยังโรงแรม “พนักงานในร้านทุกคนบอกฉันแทบ

จะพร้อมกนัเลยละ”

“ว่า...” รคิสงสยั

“ว่าชาลส์มอบบทกลอนให้แก่พวกเรา แล้วพวกเขากช่็วยกนันกึถงึ

กลอนที่ชาลส์แต่งขึ้นมาเมื่อเช้านี้”

“แล้วมนัคอือะไร...”

อลัเบริ์ตกระแอมเบาๆ ก่อนจะตอบ 

“โอ้ นายผู้เก่งกาจ

ยนิด ียนิดี

ยนิดตี่อชยัชนะ

เยี่ยมยอด เยี่ยมยอด

เยี่ยมยอดนั่นคอืนาย

สดุท้าย สดุท้าย

สดุท้ายต่อความพยายาม

โอ้ นายผู้เก่งกาจ โอ้ นายผู้เก่งกาจ
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 ฉนัอยู่ที่แสนห่างไกล  ท้องฟ้าสดใส

 มองไปสู่ท้องธารา

 จากนี้จากผนืพสธุา   ลงล�านาวา

 กลบัมา ณ ฐานที่หมาย

 ความงามล้วนมมีากมาย  อนัว่าหลากหลาย

 ยามสายจกัพานพบกนั

 เปรยีบดั่งดนิแดนแห่งฝัน  สิ่งถูกสร้างสรรค์

 พาฉนัดั้นด้นวนเวยีน

 เพื่อบอกจงึเริ่มต้นเปลี่ยน  จากข้อค�าเขยีน

 สู่กลอนบอกใบ้ไล่ตาม”

“เขาบอกฉนัมาอย่างนี้ พวกนายคดิว่าไงล่ะ”

ทั้งสองฟังก่อนจะยิ้มออก “เขากลบัไปยงัจดุเริ่มต้น เขาลงเรอืไป 

นั่นกห็มายความว่า...”

“ใช่แล้ว” อลับอก “พรุ่งนี้เราจะไปเมอืงเลฟเลฟิ เพื่อขึ้นเรอืเดนิ

ทางต่อไปยงัเกาะซนัแลนด์ ซึ่งเป็นจดุเริ่มต้นการเดนิทางของชาลส์ในครั้ง

นี้ วันนี้เรานอนพักที่นี่กันก่อนเถอะ ฉันเหนื่อยจนไม่มีเรี่ยวแรงเหลืออีก

แล้ว!”

ในวันที่สองของการเดินทาง 

แฮริสตื่นสาย ริคกับอัลต้องลากเพื่อนออกจากเตียง ไม่เช่นนั้น 

พวกเขาจะไม่มทีางได้ไปเลฟเลฟิในระยะเวลาที่ก�าหนดไว้

เมืองเลฟเลิฟอยู่ติดกับอ่าวชินซูรี มีท่าเรืออยู่ที่นั่นเป็นแนวยาว 

ตดิหาดเทอร์เรอร์ ลาการ์ตาร์

พวกเขาตกลงกันเช่าเรือใบล�าเล็กด้วยค่าจ้างเหมาจ่ายที่สูงอยู่
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เอาการ ทั้งสามแบ่งกนัรบัผดิชอบคนละส่วน ก่อนเตรยีมสมัภาระออกสู่

ทะเลกว้าง

การล่องเรือเป็นสิ่งที่คาดหมายกันตั้งแต่ต้นของการเดินทาง 

ท่องเที่ยวเมอืงท่าชนิซรู ีตอนนี้สามหนุม่จงึมโีอกาสแวะจอดตามจดุต่างๆ 

เพื่อตกปลา นอนอ่านนวนยิาย หรอืด�าน�้าดูปะการงั

รคิเดนิไปหยบิถงัน�้าใบใหญ่ที่วางไว้ทางกราบขวาเรอื เดก็หนุม่นั่ง

ดูสายเบ็ดขณะที่แฮริสลงไปยังเคบินเพื่อเรียกให้อัลช่วยกันถือถังใส่ปลา

ไปเทรวมกันไว้และท�าอาหาร ไม่นานนักก็มีเสียงตะโกนจากอัลให้ริคลง

ไปรบัโทรศพัท์

“จากชาลส์ ฮัสกิน” อัลบอกก่อนที่ริคหยิบโทรศัพท์มือถือที่แนบ

มาในซองสีขาวซึ่งได้รับมาจากโรงแรมลาดุช ตาลามาน ออกมากดรับ

สาย 

“ทซีดีดสัก ีเลมเบอสท์ เดสเตมยัเนเม”

“ทซีดีดสัก ีฉนัเอง ชาลส์”

“ครบั” รคิบอกอย่างรู้ทนั

“อยู่ในทะเลแล้วสนิะ ปรศินาของฉนัไม่น่าจะง่ายนี่นา จรงิไหม...

แต่ฉนักอ็ดรู้สกึตื่นเต้นไม่ได้ถ้าพวกเธอตามหาฉนัเจอจรงิๆ”

ริคแอบกระหยิ่มยิ้มย่องอยู่ในใจ เขาคงจะต้องไปพบชาลส์แบบ

ชวนประหลาดใจสดุๆ ให้เขด็หลาบเสยีว่าก�าลงัเล่นเกมอยู่กบัใคร

“ผดิความคาดหมายของคณุละส”ิ

“กผ็ดิคาดเลก็น้อย แต่อย่าเพิ่งดใีจไปล่ะ อย่าชกัช้านะเพราะเวลา

ไม่เคยคอยใคร”

“ครบั ผมมั่นใจเหมอืนกนัละว่า ผมจะตามตวัคณุเจอในวนันี้”

ชาลส์หัวเราะอย่างพอใจ “ถ้าหากมั่นใจนักก็รีบหาฉันให้เจอไวๆ 

ล่ะ” 
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“ครบั คลายตาโพซ”ี เดก็หนุ่มกล่าวลา 

ในเวลาเที่ยงตรง สามหนุ่มกม็องเหน็ชายหาดของเกาะซนัแลนด์ 

รคิ อลั และแฮรสิ ต่างมองดูผนืทรายสะอาดล้อแสงอาทติย์ราวกบั

เพชรเมด็งามด้วยความสนใจ พวกเขารบีกระโดดลงไปในทะเล แข่งกนั

ว่ายน�้าจากเรอืเข้าฝั่งอย่างสนกุสนาน

บนเกาะซนัแลนด์มอีาคารให้บรกิารอปุกรณ์ด�าน�้า ห้องสขุา และ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพียงแห่งเดียว ริคจึงรีบวิ่งเข้าไปถามถึง

ชาลส์ ฮสักนิทนัที

“อ้อ! เขาไม่อยูท่ี่นี่แล้วละ นกัท่องเที่ยวคนนั้นเดนิทางไปเกาะหลกั

เมื่อเช้านี้นี่เอง”

“ทราบไหมครับว่าเขาอยู่ที่ไหนของเกาะหลักเลอ กิลต์” ริคถาม

ต่อ

“เขาเดินทางไปเมืองอูเมอร์ ได้ข่าวว่ามีบ้านพักตากอากาศบน 

เชงิเขานอฟต์ตี้ ที่นั่นกม็ทีางขึ้นภูเขาทางเดยีวเท่านั้น หากจะไปหาเขาก็

รีบหน่อยนะ นายคนนี้ไม่ค่อยอยู่กับที่หรอก เขาเป็นพวกชีพจรลงเท้า  

เดนิทางตลอดเวลา”

“ขอบคณุครบั” 

พวกเขาตดัสนิใจนอนอาบแดดบนหาดร้อนจี๋ใต้แสงอาทติย์จนถงึ

บ่ายโมงกว็่ายน�้ากลบัไปที่เรอืเพื่อรบัประทานอาหารกลางวนั

จากซันแลนด์ถึงเกาะหลกัเลอ กิลต์ไม่ไกลนกั ทัง้สามใช้เวลาแค่

ครึ่งชั่วโมงกถ็งึท่าเทยีบเรอื แต่พวกเขาต้องนั่งแทก็ซี่ขึ้นไปยงัเขานอฟต์ตี้

อกีราวๆ ยี่สบินาท ีจงึมาถงึหน้าบ้านหลงัหนึ่ง

“นี่คอืบ้านพกัของชาลส์หรอืเปล่า”
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แฮริสจ่ายค่ารถก่อนจะปรายตามองผ่านรั้วไม้เตี้ยๆ และสนาม

หญ้าหน้าบ้าน ไม่นานนกัสนุขัอลัเซเชี่ยนตวัโตกส็่งเสยีงเห่า ในตอนนั้น

เองที่ผ้าม่านบรเิวณบานหน้าต่างทางขวามอืถูกขยบัเปิด

มชีายคนหนึ่งเดนิออกมาต้อนรบั “นิ่งไว้จอน” เขาบอกสนุขัตวัโต 

มันก�าลังยื่นจมูกดมแขกทั้งสามด้วยความสงสัย “สวัสดีครับ พวกคุณ 

มาหาชาลส์หรอืเปล่า”

“ใช่ครบั” 

“ผมชื่อแฟรงก์ ตอนนี้ชาลส์อยู่ข้างใน...เขาแพ้พนันผมละ” ว่า

พลางยิ้มร่า “ผมเชื่อว่าพวกคณุจะตามหาเขาเจอในวนันี้” 

เมื่อรู้ว่า ชาลส์ ฮสักนิ อยู่ในบ้าน ทั้งสามกร็้องไชโยออกมาก่อน

จะยนืกระโดดโลดเต้นด้วยความดอีกดใีจตบมอื จนรู้สกึตวัว่าแฟรงก์ยนื

นิ่งเงยีบ



121Pakkie Davie

“ขอโทษนะครบั” ทั้งสามโค้งตวัลงอย่างสภุาพก่อนจะเดนิเข้าไป

ในบ้าน

สถานที่แห่งนี้ถกูจดัอย่างสวยหร ูมม่ีานหนา้ต่างและโซฟาตวัยาว

ปักลายผ้าด้วยด้ายสทีองล้อแสงไฟสสี้ม แฮรสิไม่เหน็ชาลส์นั่งอยู่ตรงนั้น 

เขาจึงเดินไปยังข้างในตัวบ้าน แล้วก็พบบานกระจกสีชาเปิดทิ้งไว้สู ่

ระเบยีงด้านหลงั มบีนัไดทอดยาวลงไปเบื้องล่าง 

แฮริสเห็นสระว่ายน�้าสีน�้าเงินเข้มพร้อมร่างของชายคนหนึ่งก�าลัง

นอนอ่านหนงัสอืพมิพ์อยูบ่นห่วงยางขนาดใหญ่ ชาลส์มองแขกแปลกหน้า

ด้วยความตกใจ เขาขยบัตวัจนเกอืบหล่นจากห่วงยาง “พวกเธอ?”

“ว้าว! เยี่ยมเลย” ริคร้องเสียงหลงเมื่อเขาเดินออกมาที่ระเบียง

และมองลงไปเห็นชาลส์ในสระว่ายน�้า ทั้งสามกล่าวสวัสดี ก่อนจะเดิน 

ลงบนัไดไปหา

“สวสัด”ี ชาลส์เอ่ยทกัพลางวางหนงัสอืพมิพ์ทิ้งไว้ข้างขอบสระ เขา

หันไปตะโกนสนทนาภาษาอังการาสกับแฟรงก์ ก่อนจะหันกลับมามอง

เดก็หนุ่มทั้งสาม

“กวนิเวยีร์ฝากบอกเอาไว้ด้วยว่า อกีสองวนัให้คณุไปเจอเธอที่หาด

พลุนุกลิด์”

“อ้อ...งั้นเหรอ ขอบคณุนะ”

เป็นไปตามค�าพูดของกวินเวียร์ ชาลส์เหมือนกับที่พวกเขาคิดไว้

ไม่มีผิด...เขามีผมสั้นสีดาร์กช็อคโกแล็ต รูปหน้ายาว จมูกโด่ง นัยน์ตา 

สนี�้าตาลดูลกึลบัคมคาย รูปร่างสมส่วน กล้ามแขนเป็นมดั โตจนรคิคดิ

ว่าหากชาลส์เงื้อหมดัสมัผสัปลายคางของตนเพยีงนดิเดยีว ตวัของเขาคง

ปลวิไปไกล

“ฉันคือชาลส์ ฮัสกิน ตอนนี้ไม่สะดวกจับมือเลยนะ...เหลือเชื่อ 

พวกเธอหาฉันเจอภายในสองวัน! รู้ไหม ฉันเคยสร้างข้อตกลงด้วยเงิน 
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นบัสบิล้าน ให้เพื่อนๆ เพื่อเล่นเกมของฉนั แต่แล้วกม็เีพยีงแค่เดก็สี่คน 

ซึ่งกค็อืพวกเธอ กบัเดก็ชายที่ชื่อว่า เฮดรลั เฮคเทล ที่ตกลงเล่นเกมนี้ และ

ตามหาฉันเจอโดยไม่พูดถึงเรื่องค่าตอบแทนสักเพียงเหรียญเดียว เอา

เถอะ...แนะน�าตวัหน่อยส”ิ

“ผมคือ ริคโทเฟ่น เลมเบอสท์ แล้วนี่ก็เพื่อนของผมสองคน 

อลัเบริ์ต มอร์แกน กบัแฮรสินั นลิบาเลต็”

“โอ้!” ชาลส์ต้องหัวเราะอย่างถูกใจ “มันคือความบังเอิญหรือ

ความโชคดทีี่ฉนัได้เจอลูกหลานตระกูลนลิบาเลต็สองคน”

“สอง?” ริคโทเฟ่นเอียงคอขณะที่อัลเข้าใจความหมายของอีก

ฝ่ายในวนิาทนีั้น

“คณุรูเ้รื่องนี้ด้วยเหรอเนี่ย!” แฮรสิกลบัเป็นฝ่ายตกตะลงึ เขาเลื่อน

มือสางผมหยิกๆ ของตนเบาๆ “คุณคงไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวธรรมดาๆ 

หรอืช่างภาพมอือาชพีแล้วละมั้ง”

ชาลส์หัวเราะในล�าคอ เขารีบขึ้นจากสระแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

เพื่อสนทนากนัอย่างจรงิจงั

“ฉันเป็นช่างภาพสมัครเล่น อาชีพประจ�าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง...รู้ด  

นลิบาเลต็ไม่ได้บอกเธอเรื่องนี้สนิะ แฮรสินั”

จู่ๆ รคิกข็มวดคิ้วแทบจะเป็นปม เขาก�าลงันกึถงึค�าพูดของชายใน

ชดุสทูสดี�านาม มอสตลิ เฟลโร ซึ่งบอกเอาไว้ว่า ชาลส์ ฮสักนิ เป็นสายลบั

จากอติาล ีหรอืว่า...

“ฉนัมาท�างานในครตีเชยีร์”

“งานอะไรครบั”

“มนัเป็นเรื่องที่ฉนับอกพวกเธอไม่ได้หรอกนะเดก็ๆ”

“งานลบัเหรอครบั” อลัเบริ์ตเปรยเบาๆ “เหลอืเชื่อเลยแฮะ!”

“คณุเดนิทางมาหา พอล เลเปนลาฟ อย่างมนียัส�าคญัใช่ไหม”
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ชาลส์ปรายตามองรคิโทเฟ่นพร้อมเหยยีดยิ้มบาง “ในเมื่อพวกเธอ

เป็นลูกหลานนิลบาเล็ต เพราะฉะนั้นฉันก็เต็มใจจะตอบว่ามันถูกต้อง  

นี่แน่ะ ริคโทเฟ่น...เธอรู้หรือเปล่าว่าพ่อของเธออนุญาตให้เธอเข้าร่วม 

งานค่ายของโรงเรยีนทพักษตัรยิ์ในช่วงปิดเทอมนี้ด้วยนะ”

“ไม่รูเ้ลยครบั” รคิยงัคงสงสยัว่าอกีฝ่ายหมายถงึอะไร “ผมจะต้อง

ไปด้วยเหรอ”

“โรงเรยีนทพักษตัรยิ์! น่าสนกุ!” อลัยิ้มกริ่ม

คราวนี้แฮรสิกลบัมสีหีน้าตกใจ เขาจ้องรคิเขมง็

“เธอชอบท้าชาวบ้านชาวช่องเขาต่อสู้ไม่ใช่หรอืไง นี่เป็นโอกาสดี

ที่เธอจะได้เจอเดก็รุ่นราวคราวเดยีวกนัเป็นพนัๆ คนให้ท้าประลองฝีมอื”

“ผมไม่คดิว่ารคิ...” แฮรสิกล่าวแทรกเสยีงแผ่วๆ 

“ผู้บังคับบัญชาจะชี้แจงให้เธอทราบอีกครั้งหลังจากเธอเรียนจบ 

ปีนี้ เฮดรัล เฮคเทลเองก็เรียนในโรงเรียนทัพกษัตริย์ครีตเชียร์ เขาเป็น 

เดก็ยอดอจัฉรยิะที่เธอควรจบัตามองนะ” 

รคิยิ้มกริ่ม รู้สกึตื่นเต้นอย่างไรพกิล 

“เอาละ เรื่องนั้นเอาไว้ทหีลงั ฉนัอยากฟังพวกเธอเล่าประสบการณ์

ในสองวนัที่ผ่านมาให้ฟัง แล้วฉนักจ็ะพาพวกเธอเที่ยวบนเกาะแห่งนี้ก่อน

อาหารมื้อค�่า เราพกัผ่อนที่นี่ด้วยกนั แล้วมะรนืกไ็ปงานเลี้ยงกองถ่ายของ

กวนิเวยีร์ สนใจไหม”

“สนใจสคิรบั!” อลักบัรคิโทเฟ่นกล่าวแทบจะพร้อมกนั

การเป็นนักสืบสมัครเล่นของทั้งสามจบสิ้นแล้วในวันนี้ พร้อม

ประสบการณ์สดุพเิศษที่จะท�าให้พวกเขาตื่นเต้นจนนอนไม่หลบัไปตลอด

คนื

...ทว่าแฮรสินั้นไม่ได้รู้สกึยนิดอีย่างเตม็ที่ดงัเช่นสองเกลอ

เขาก�าลงักงัวลเมื่อรู้ว่า ชาลส์ ฮสักนิ เข้ามาท�างานในครตีเชยีร์...



124 DonGuard ปริศนาแห่งดอนการ์ด เล่ม 1 ตอน ความลับในครีตไชร์

นั่นหมายความว่าเจ้าหน้าที่ครีตเชียร์ไม่สามารถรับมือกับปัญหามืด 

แปดด้านเกี่ยวกบัคดฆีาตกรรมต่อเนื่องได้ และตอนนี้ครตีเชยีร์กย็นิยอม

รบัความช่วยเหลอืจากสหประชาชาตแิล้ว

อนัตรายก�าลงัคบืใกล้เข้ามาจนน่าใจหาย

แฮรสิจบัจ้องมองรคิโทเฟ่นด้วยแววตากงัวล เขาไม่อยากให้เพื่อน

ของตนเกี่ยวข้องกบักจิกรรมทกุอย่างของกระทรวงกลาโหม 

ยิ่งรคิรบัรู้ความจรงิมากขึ้นเท่าใด เขากย็ิ่งไม่ปลอดภยั 

ในฐานะลูกหลานตระกูลนลิบาเลต็ แฮรสิควรจะท�าอย่างไรดี


