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คำ�นำ�

เคยทำารีโมตโทรทัศน์หายกันรึเปล่า มันน่าหงุดหงิดมากเลยใช่ไหม  

จะเปลี่ยนช่องก็ไม่ได้ เพ่ิมเสียงลดเสียงก็ไม่ได้ สำาหรับบางคนอาจจะถึงขั้น 

หาวิธีปิดโทรทัศน์ไม่ได้เลยด้วยซำ้า เรื่องราวในเล่มน้ีแม็กนัส เชสก็กำาลัง 

ประสบปัญหาคล้ายๆ กันน้ีเอง เพราะเทพเจ้าสายฟ้าอย่างธอร์ดันบังเอิญ 

ทำาเครื่องรับสัญญาณสำาหรับดูซีรี่ส์หายไป โอ้ มันช่างชวนโมโหจริงๆ ใช่ไหม  

ซีร่ีส์ใหม่ๆ ต่อคิวกันฉายมากมาย แต่เรากลับดูไม่ได้ และก็ดันบังเอิญอีกว่า

เครื่องรับสัญญาณซีรี่ส์ที่ว่าคือค้อนโยเนียร์

เดี๋ยวก่อน...เราไม่ได้บอกว่าค้อนโยเนียร์หายไป เพราะมันจะหายไป 

ไม่ได้ใช่ไหมล่ะ หากพวกยักษ์จากโจตันเฮมรู ้ว่าธอร์ไม่มีค้อนคู่กายแล้ว  

มีแต่ตัวเปล่าๆ กับแพะสองตัว น่ันต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆ เอาเป็นว่าค้อน 

ไม่ได้หายไปไหน ธอร์แค่หามันไม่เจอ และก็ไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ไหน เข้าใจไหม 

มันไม่ได้หายจริงๆ นะ แต่พวกแม็กนัสต้องรีบหามันให้เจอแบบด่วนๆ โดยที่

มันไม่ได้หาย เพราะไม่งั้นมิดการ์ดได้หายนะแน่ๆ!

สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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ประวัตินักเขียน

ริก ไรออร์แดน (Rick Riordan)

นักเล่าเรื่องเทวตำานานและปกรณัมโบราณ เกิดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 

1964 ท่ีซานอันโตนิโอ รัฐเทกซัส ปัจจุบันอาศัยอยู่ท่ีบอสตันกับภรรยาและ

ลูกชายอีกสองคน 

ก่อนที่จะมาเป็นนักเขียน เขาเป็นครูสอนหนังสือในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้นทั้งที่โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลนับเนื่องเป็นเวลาถึงสิบห้าปี

ด้วยกัน

ในสายงานนักเขียน ริก ไรออร์แดนได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ผลงาน

ซึ่งจัดเป็นวรรณกรรมเยาวชนเรื่องแรกของเขาคือ Percy Jackson and  

the Olympians ตามมาด้วยภาคต่อในชื่อว่า The Heroes of Olympus 

นอกจากน้ียังมี The Kane Chronicles ท่ีว่าด้วยเรื่องเก่ียวกับเทพอียิปต์ด้วย
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จากใจนักแปล

บางครั้งลางสังหรณ์ของคนเราก็แม่นอย่างน่าขัน ตอนแปล 'แม็กนัส เชส 

กับดาบแห่งฤดูร้อน' พลอยก็นึกอยู่แล้วว่าเรื่องราวค้อนของธอร์ท่ีถูกพาดพิง

ถึงเป็นระยะจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไหมนะ พอได้อ่านต้นฉบับเพ่ือเตรียมแปล

เล่ม 2 ในชดุน้ีก็ถึงบางอ้อทนัทีเลย ค้อนมาแล้วจ้า ไม่สิ ต้องเป็นค้อนหายแล้วจ้า 

มากกว่า ก็เลยเป็นที่มาแห่งการผจญภัยครั้งใหม่ของแม็กนัสกับผองเพ่ือน 

ทั้งหลายที่สนุกไม่แพ้เล่มแรกเลยค่ะ

พลอยว่าส่วนหน่ึงท่ีทำาให้หนังสือชุดแม็กนัส เชสสนุก คือการเอาตำานาน

เทพนอร์สท่ีจริงจังและอิงกับแนวคิดลึกซึ้งเก่ียวกับความตายและวันสิ้นโลก 

มาเขียนให้อ่านเพลินแบบวรรณกรรมเยาวชน แต่ก็ยังมีความขลังและเร้าใจ

สไตล์ไวกิงผสมอยู่อย่างเข้มข้น ส่งผลให้บรรยากาศลุ้นๆ ไม่เคยหายไปไหนเลย 

ตัง้แต่หน้าแรกจนหน้าสดุท้าย เรือ่งราวค้อนของธอร์ทีห่ายไปในเล่ม 2 ก็เช่นกัน  

ผู้อ่านอาจเครียดกับภารกิจย่ิงใหญ่ของตัวเอกท่ีมีเดิมพันเป็นวันสิ้นโลก แต่ก็

จะได้ขำากับพฤติกรรมเพ้ียนๆ ของตัวละครและอารมณ์ขันของนักเขียนท่ี 

สอดแทรกมาเป็นระยะ แถมยังได้ความรูเ้ก่ียวกับตำานานเทพนอร์สไปแบบเตม็ๆ  

อีกด้วย

รู้อย่างนี้แล้วก็อย่ารอช้าเลยเนอะ เชิญสนุกกับเรื่องราวของอินแฮร์ยี 

คนโปรดกันดีกว่า หวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินและมีความสุขเหมือนตอนที่

พลอยแปลหนังสือเล่มน้ีนะคะ แล้วพบกันใหม่ในแม็กนัส เชสเล่ม 3 ค่ะ

พลอย โจนส์
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แด่ เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน

ผู้เปิดโลกเทพปกรณัมนอร์สให้ผม
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Rick Riordan 9

บทเรียนท่ีผมได้มาคือถ้าคุณนัดวาลคิรีไปดื่มกาแฟข้างนอก  

คณุอาจลงเอยด้วยการต้องจ่ายค่ากาแฟและตดิแหงก็อยูกั่บซากไร้ชวิีต

ผมไม่ได้เจอซามิราห์ อัล-อับบาสมาเกือบหกสัปดาห์แล้ว ดังนั้น

พออยู่ๆ เธอติดต่อมาและบอกว่ามีเรื่องส�าคัญเก่ียวกับความเป็น 

ความตายท่ีต้องคุยกัน ผมก็ตอบตกลงทันที

(ในทางเทคนิคถือว่าผมตายแล้ว จึงไม่น่าจะคุยเรื่องความเป็น

ความตายได้อีก แต่...แซมพูดด้วยน�้าเสียงร้อนใจจริงๆ น่ีนา)

เธอยังไม่มาตอนผมไปถึงร้านธิงกิงคัพบนถนนนิวบิวรี ร้านน้ี 

แน่นเช่นเคย ผมก็เลยรีบไปต่อแถวซื้อกาแฟก่อน แซมบินมาถึง 

ในอีกไม่ก่ีวินาที เธอบินมาจริงๆ นะครับ ข้ามศีรษะคนในร้านเลยด้วย

ไม่มีใครสนใจเลยสักนิด มนุษย์ธรรมดาท่ัวไปมองส่ิงมหัศจรรย์ 

ไม่ค่อยออก นับเป็นโชคดีเพราะไม่อย่างน้ันชาวบอสตันคงใช้เวลา 

ส่วนใหญ่ว่ิงหนีด้วยความแตกตื่น ทั้งจากยักษ์ โทรลล์ โอเกอร์ และ 

อินแฮร์ยาร์ผู้พกขวานศึกกับแก้วลาเต้

1

หยุดฆ่าแพะของฉันเสียที ได้ ไหม
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10 แม็กนัส เชส กับค้อนของธอร์

แซมลงมาอยู่ข้างผมในชุดเครื่องแบบ เธอใส่รองเท้าผ้าใบสีขาว 

กางเกงสแล็กส์สีกากี และเสื้อแขนยาวสีน�้าเงินปักตราคิงอะคาเดมี  

คลุมศีรษะด้วยฮิญาบสีเขียว และห้อยขวานเล่มหน่ึงไว้ที่เข็มขัด ผม 

ค่อนข้างแน่ใจว่าขวานไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐานของสถาบันนี้

ผมดีใจมากที่ได้เจอเธอ แต่ก็สังเกตเห็นว่าใต้ตาของเธอคล�้า 

ผิดปกติ แถมยังยืนโงนเงนอีกต่างหาก

"เฮ้" ผมว่า "เธอดูแย่จัง"

"ยินดีที่ได้เจอนายเช่นกัน แม็กนัส"

"ไม่ใช่อย่างนั้น ฉันไม่ได้หมายถึง...แย่แบบแตกต่างจากปกติ  

ก็แค่แย่เหมือนคนไม่ได้นอนน่ะ"

"อยากได้พลั่วไหม จะได้ขุดหลุมฝังตัวเองให้ลึกกว่าน้ีไง"

ผมยกมือขึ้นในท่ายอมแพ้ "เธอหายไปอยู่ไหนในช่วงเดือนครึ่ง 

ที่ผ่านมา"

ไหล่ของเธอเกร็ง "เทอมน้ีฉันเรียนหนักแทบตาย แถมยังต้อง 

ตวิหนงัสอืให้เดก็ๆ หลงัเลกิเรยีนอกี นายอาจจ�าได้นะว่าฉนัมงีานอดิเรก

คอยรับวิญญาณคนตายและท�าภารกิจลับเฉพาะให้โอดินด้วย"

"เด็กสมัยน้ีตารางแน่นเนอะ"

"ย่ิงกว่าน้ันยังมี...โรงเรียนการบินอีก"

"โรงเรียนการบินรึ" แถวขยับไปข้างหน้าอีกนิด "ขับเครื่องบิน 

ใช่ไหม"

ผมรู ้ว่าเป้าหมายของแซมคือการเป็นนักบินอาชีพในวันหนึ่ง  

แต่ผมไม่รู้เลยว่าเธอเริ่มเรียนแล้ว "อายุสิบหกก็เรียนได้แล้วหรือ"

ดวงตาของเธอเปล่งประกายด้วยความตื่นเต้น "ตายายของฉัน

ไม่มเีงินพอหรอก แต่พวกแฟดแลนมเีพ่ือนทีเ่ปิดโรงเรยีนการบนิ สดุท้าย
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Rick Riordan 11

พวกเขาก็เกลี้ยกล่อมตาจิดกับยายบิบิได้..."

"อา" ผมย้ิม "ถ้าอย่างน้ันก็เป็นของขวัญจากอามีร์สินะ"

แซมหน้าแดง เธอเป็นวัยรุ่นผู้หมั้นหมายแล้วคนเดียวท่ีผมรู้จัก 

แถมเวลาเธอเขินอายตอนพูดถึงอามีร์ แฟดแลนก็น่ารักดีด้วย

"บทเรียนพวกนั้นกระตุ้นความคิดมากที่สุด ต้องใช้ความละเอียด

รอบคอบมากท่ีสุด..." เธอถอนหายใจอย่างมีความสุข "แต่เรื่องน้ัน 

เอาไว้ก่อน ฉนัไม่ได้เรยีกนายมาทีน่ีเ่พ่ือคยุเร่ืองตารางชวิีตของตวัเองนะ  

จะมีสายข่าวมาเจอเราที่น่ี"

"สายข่าวอะไร"

"น่ีอาจเป็นเงื่อนง�าที่ฉันรออยู่ ถ้าข้อมูลน้ีเชื่อถือได้..."

โทรศัพท์ของแซมดัง เธอล้วงมันออกมาจากกระเป๋าแล้วสบถ  

"ฉันต้องไปแล้ว"

"เธอเพ่ิงมาถึงนะ"

"งานวาลคิรีน่ะ นี่อาจเป็นรหัสสาม-แปด-หนึ่ง ก�าลังจะเกิด 

การตายเย่ียงวีรชน"

"ล้อเล่นน่า"

"เปล่าสักหน่อย"

"อะไรเล่า ใครบางคนคิดว่าพวกเขาก�าลังจะตายก็เลยส่งข้อความ

มาถึงเธอว่า 'ก�าลังจะตาย! ต้องการวาลคิรีโดยด่วน!' ตามด้วยอีโมจ ิ

รูปหน้าเศร้าเรียงกันเป็นตับหรือไง"

"ฉันจ�าได้ว่าเคยรับดวงวิญญาณของนายไปวัลฮัลลานะ ตอนน้ัน

นายไม่เห็นส่งข้อความอะไรมาหาฉันเลย"

"ก็จริง แต่ฉันเป็นกรณีพิเศษน่ีนา"

"ไปน่ังโต๊ะด้านนอกก็แล้วกัน" เธอว่า "รอพบสายข่าวของฉันให้ที 
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12 แม็กนัส เชส กับค้อนของธอร์

แล้วฉันจะกลับมาให้เร็วท่ีสุด"

"ฉันไม่รู้ด้วยซ�้าว่าเขาหน้าตาเป็นยังไง"

"พอเห็นก็รู้เองแหละ" แซมยืนยัน "อย่ากลัวไปเลย ซื้อสโคนให้ฉัน

ชิ้นหน่ึงด้วยนะ"

เธอบินออกไปจากร้านเหมือนซูเปอร์มุสลิมสาว ท้ิงผมให้จ่าย 

ค่าอาหารของเราท้ังคู่

ผมซือ้กาแฟแก้วใหญ่สองแก้วกับสโคนอกีสองชิน้ แล้วออกมานัง่

โต๊ะด้านนอกร้าน

ปีนี้ฤดูใบไม้ผลิมาเยือนบอสตันเร็ว ยังมีหิมะสกปรกเกาะอยู่เป็น

กลุ่มๆ ตามขอบทางเหมือนหินปูนเกาะฟัน แต่ต้นเชอรี่เริ่มออกดอกตูม

สีขาวแดงแล้ว หุ่นที่สวมเสื้อผ้าสีพาสเทลลายดอกไม้ก็โผล่มาตาม

หน้าต่างร้านเสือ้ผ้าหร ูนกัท่องเท่ียวเดนิผ่านไปมาท่ามกลางแสงแดดอุ่น

ผมน่ังอยู่นอกร้านอย่างแสนสบายในชุดเสื้อผ้าท่ีซักรีดมาหมาดๆ 

ทัง้กางเกงยีน เสือ้ยืด และแจก็เก็ตยีน ผมรูตั้วว่านีเ่ป็นฤดูใบไม้ผลปีิแรก

ในรอบสามปีที่ไม่ได้เป็นคนไร้บ้าน

เมื่อเดือนมีนาคมปีก่อนผมยังต้องคุ ้ยถังขยะอยู่เลย แถมยัง 

นอนใต้สะพานในสวนพับลิกการ์เด้น ไปไหนมาไหนกับเพ่ือนชื่อฮาร์ธ

กับบลิตซ์ คอยหนีต�ารวจ และดิ้นรนเพ่ืออยู่รอดไปวันๆ

จากน้ันเมื่อสองเดือนก่อนผมก็ตายเพราะต่อสู้กับยักษ์ไฟ พอตื่น

ขึ้นมาก็ไปอยู่โรงแรมวัลฮัลลาในฐานะนักรบอินแฮร์ยีของโอดินแล้ว

ตอนนี้ผมมีเสื้อผ้าสะอาด ได้อาบน�้าทุกวัน ได้นอนบนเตียง 

แสนสบายทุกคืน ได้นั่งในคาเฟ่และกินอาหารท่ีจ่ายเงินซื้อเองโดย 

ไม่ต้องกังวลว่าจะโดนพนักงานมาไล่ตอนไหน
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ต้ังแต่ผมฟ้ืนจากความตายก็เริม่ชนิกับเรือ่งประหลาดหลากหลาย

อย่าง ผมได้เดินทางท่องไปทั้งเก้าโลก ได้เจอเทพนอร์ส เอลฟ์ คนแคระ 

และปีศาจอีกมากมายท่ีผมเรียกชื่อไม่ถูก ผมได้ดาบวิเศษท่ีตอนนี้ 

ห้อยคออยู่ในรปูจีห้นิอกัขระ แถมยังได้มบีทสนทนาน่าท่ึงกบัลกูพ่ีลกูน้อง 

ชื่อแอนนาเบ็ธเก่ียวกับเทพเจ้ากรีกผู้อยู ่ในนิวยอร์กและท�าให้ชีวิต 

ของเธอยุ่งยาก ดูเหมือนอเมริกาเหนือมีเทพเจ้าโบราณยุ่บย่ับไปหมด 

เกิดการแพร่ระบาดครั้งใหญ่หรือไงนะ

ผมเรียนรู้ท่ีจะยอมรับเรื่องท้ังหมดนั้นแล้ว

แต่พอได้กลับมาอยู่บอสตันในวันฤดูใบไม้ผลิอากาศดีและได้

เที่ยวเล่นแบบเด็กมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งนี่สิ

ผมกลับรู้สึกแปลกๆ แฮะ

ผมกวาดตามองมหาชนคนเดินถนนเพ่ือหาสายข่าวของแซม  

พอเห็นก็รู้เองแหละ แซมว่าไว้อย่างนั้น ผมนึกสงสัยว่าหมอนี่มีข้อมูล

แบบไหนมาบอกและท�าไมแซมคดิว่ามนัส�าคญัระดบัความเป็นความตาย

สายตาของผมหยุดอยู่ที่หน้าร้านสุดปลายถนน เหนือประตูยัง 

ติดป้ายท�าจากทองเหลืองและเงินวาววับน่าภูมิใจว่า 'บลิตเซนส์เบสต์' 

แต่ตวัร้านกลบัปิดลอ็ก ประตหูน้ากับหน้าต่างก็ตดิกระดาษทึบจากด้านใน  

มีป้ายข้อความเป็นลายมือหวัดเขียนด้วยหมึกแดงว่า ปิดปรับปรุง

ชั่วคราว เราจะกลับมาในไม่ช้า!

ผมหวังว่าจะได้ถามแซมเรื่องน้ี ไม่รู้เลยว่าท�าไมเพ่ือนเก่าอย่าง 

บลิตซ์ถึงหายหน้าไปเฉยๆ วันหนึ่งเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนผมเพ่ิงเดินผ่าน

ร้านนี้และพบว่ามันปิด นับแต่นั้นก็ไม่มีข่าวคราวจากบลิตเซนหรือ

ฮาร์ธสโตนอีกเลย ซึ่งไม่ใช่นิสัยของพวกเขาเลยสักนิด

ความคิดเรื่องนี้ท�าให้ผมใจลอยจนเกือบไม่เห็นสายข่าวของเรา 
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กระท่ังอกีฝ่ายมาใกล้ถึงตวัแล้ว แต่แซมพูดถูกจรงิๆ หมอนีโ่ดดเด่นมาก 

ไม่ใช่ทุกวันหรอกนะท่ีคุณจะได้เห็นแพะสวมโค้ตยาว

หมวกกลมแบนถูกหนีบไว้ระหว่างเขาโค้งคู่ แว่นตาด�าสวมอยู่ท่ี

ปลายจมูก ชายเสื้อโค้ตยาวก็ชอบพันกีบเท้าหลังอยู่เรื่อย

แม้ปลอมตัวได้เก่งขนาดนี้ ผมก็ยังจ�าได้อยู่ดีว่าหมอนี่เป็นใคร  

ผมเคยฆ่าและกินแพะตัวนี้มาแล้วในโลกอื่น นับเป็นประสบการณ์ 

ที่สร้างความผูกพันแบบลืมไม่ลงเลยทีเดียว

"โอติส" ผมพูด

"จุๆ" มันว่า "ข้าปลอมตัวมานะ เรียกข้าว่า...โอติสก็แล้วกัน"

"ฉันไม่แน่ใจว่าแบบนี้เรียกว่าปลอมตัว แต่ก็ตามใจนาย"

โอติสผู้ใช้ชื่อลับว่าโอติส ปีนขึ้นมาบนเก้าอี้ท่ีผมจองไว้ให้แซม  

มันหย่อนก้นน่ังแล้ววางกีบเท้าหน้าลงบนโต๊ะ "วาลคิรีไปไหนแล้ว  

นางก็ปลอมตัวมาเหมือนกันใช่ไหม" เขาส่องเข้าไปในถุงขนมใบท่ีวาง

อยู่ใกล้ท่ีสุดราวกับแซมอาจซ่อนตัวอยู่ในน้ัน

"ซามิราห์ต้องไปรับวิญญาณ" ผมบอก "เดี๋ยวก็กลับมาแล้ว"

"ดีเนอะที่ได้มีจุดมุ่งหมายในชีวิต" โอติสถอนหายใจ "เอ่อ ขอบใจ

ส�าหรับอาหารนะ"

"น่ันไม่ใช่ของนาย..."

โอติสคว้าถุงสโคนของแซมแล้วเริ่มเขมือบทั้งกระดาษและ 

ทุกอย่าง

คูส่ามภีรรยาสงูวัยท่ีโต๊ะติดกันเหลอืบมองเพ่ือนแพะของผมแล้วย้ิม  

บางทีสายตามนุษย์อาจมองหมอนี่เป็นเด็กน้อยน่ารักหรือสุนัขน่าขัน

"ว่าแต่" ผมแทบทนมองโอติสสวาปามขนมไม่ไหว เศษของมัน

กระเด็นตกทั่วปกเสื้อโค้ตยาวของเขา "นายมีอะไรจะบอกเราใช่ไหม"
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โอติสเรอ "เรื่องเก่ียวกับเจ้านายของข้าเอง"

"ธอร์?"

โอติสน่ิวหน้า "ใช่ เขานั่นแหละ"

ถ้าผมท�างานให้เทพสายฟ้าก็คงนิว่หน้าทกุครัง้ท่ีได้ยินชือ่เขาเช่นกัน  

โอติสกับน้องชายชื่อมาร์วินท�าหน้าท่ีลากรถพาหนะของเทพองค์นี ้ 

พวกมนัยังเป็นแหล่งเน้ือแพะท่ีไม่มวัีนหมดของธอร์ด้วย ธอร์ฆ่าพวกมนั

ทุกคืนเพ่ือกินเป็นอาหารค�่าแล้วค่อยชุบชีวิตขึ้นมาตอนเช้า น่ันคือ

สาเหตุที่เด็กๆ ท้ังหลายควรเรียนสูง พอโตข้ึนจะได้ไม่ต้องท�างาน 

เหมือนแพะวิเศษพวกนี้

"ในท่ีสุดข้าก็เจอเงื่อนง�าแล้ว" โอติสบอก "เก่ียวกับของส�าคัญ 

ที่เจ้านายท�าหายไป"

"นายหมายถึงค้อ..."

"อย่าพูดดังสิ!" โอติสเตือน "แต่ก็ใช่...ค้อของเขาน่ันแหละ"

ผมนึกย้อนกลบัไปถึงเดอืนมกราคมตอนได้เจอเทพสายฟ้าครัง้แรก  

ช่วงเวลาดีๆ รอบกองไฟ ได้ฟังธอร์ผายลม คุยเรื่องรายการโทรทัศน ์

สุดโปรด ผายลม บ่นเรื่องค้อนที่หายไปซึ่งเขาเคยใช้ฆ่ายักษ์และ 

รับสัญญาณรายการโทรทัศน์สุดโปรด แล้วก็ผายลมอีก

"ยังไม่เจอหรือ" ผมถาม

โอติสเคาะกีบเท้าหน้ากับโต๊ะ "เอ่อ มันไม่ได้หายไปแบบเป็น

ทางการสักหน่อย ถ้าพวกยักษ์รู ้ว ่าธอร์ไม่มีเจ้าส่ิงนั้นก็คงบุกมา 

โลกมนุษย์ ท�าลายทุกอย่าง และข้าคงซึมเศร้าอย่างหนัก แต่ถ้าคุยกัน

แบบไม่เป็นทางการล่ะก็...ค�าตอบคือใช่ เราค้นหามาหลายเดือนแต ่

ไม่เจอเลย ศัตรูของธอร์ก็เริ่มใจกล้ามากข้ึนเรื่อยๆ พวกน้ันรับรู้ได้ถึง

ความอ่อนแอของฝ่ายเรา ข้าบอกนักบ�าบัดว่ามันท�าให้ข้านึกถึง 
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ตอนเป็นแพะเด็กในคอกแล้วโดนอันธพาลมองประเมิน" สายตาของ 

โอติสดูเลื่อนลอยในดวงตาท่ีมีรูม ่านตายาวรีสีเหลือง "ข ้าคิดว่า

ความเครียดท่ีเกิดจากอาการสะเทือนใจเริ่มต้นตอนนั้น"

นีค่อืโอกาสท่ีผมจะใช้เวลาหลายชัว่โมงนบัจากนีค้ยุกับโอติสเรือ่ง

ความรู ้สึกของมัน แต่ผมเป็นคนใจร้ายก็เลยบอกไปแค่ 'ฉันเข้าใจ 

ความเจ็บปวดของนายนะ' แล้วเปลี่ยนเรื่อง

"โอติส" ผมพูด "ครั้งหลังสุดที่เจอกัน เราเจอกระบองเหล็กสวยๆ 

ของธอร์ที่ใช้เป็นอาวุธส�ารองได้ เขายังป้องกันตัวได้นี่"

"ก็จริง แต่กระบองนั่นไม่ดีเท่า...ค้อ มันไม่ท�าให้พวกยักษ์กลัว  

อีกอย่างคือธอร์หงุดหงิดเมื่อต้องดูรายการต่างๆ ผ่านกระบอง หน้าจอ

เล็กมากและไม่คมชัดเอาเสียเลย ข้าไม่ชอบให้ธอร์หงุดหงิด มันท�าให้

ตัวข้าเองหาความสุขไม่ได้"

หลายอย่างไม่สมเหตุสมผลเลย ท�าไมธอร์หาค้อนของตัวเอง 

ไม่เจอเสียที เขาเก็บเรื่องน้ีเป็นความลับจากพวกยักษ์มานานขนาดนี ้

ได้อย่างไร และท�าไมแพะโอติสถึงหาความสุขไม่ได้

"ถ้าอย่างนั้นธอร์ก็อยากให้เราช่วยสินะ" ผมเดา

"ไม่ใช่แบบเป็นทางการ"

"เข้าใจแล้ว เราต้องสวมโค้ตยาวและแว่นตาสินะ"

"น่ันเป็นความคิดท่ีดีเย่ียม" โอติสพูด "ข้าบอกวาลคิรีนั่นไว้ว่า 

จะคอยส่งข่าวให้นางรู้ เพราะนางเป็นผู้รับผิดชอบ...เอ่อ ภารกิจพิเศษ

ของโอดิน นี่เป็นเบาะแสดีๆ อย่างแรกที่ข้าได้มาเก่ียวกับที่อยู่ของ 

วัตถุส�าคัญชิ้นน้ัน แหล่งข่าวของข้าเชื่อถือได้ เป็นแพะอีกตัวท่ีไปพบ 

นักบ�าบัดคนเดียวกัน หมอนั่นแอบได้ยินแพะบางตัวพูดกันในลาน 

หน้าโรงนา"
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"นายอยากให้เราเชือ่ข้อมลูจากข่าวซบุซบิในลานหน้าโรงนาทีน่าย

เองได้มาจากห้องนั่งรอพบจิตแพทย์เน่ียนะ"

"ถ้าเจ้าใช้ประโยชน์จากมันได้ก็ดีเลย" โอติสโน้มตัวมาข้างหน้า 

จนผมกลัวว่ามันจะตกเก้าอ้ี "แต่เจ้าต้องระวังตัวให้มาก"

ผมต้องพยายามกลัน้หวัเราะอย่างหนกั ผมเคยเล่นปาลูกบอลลาวา 

กับยักษ์ไฟมาแล้ว เคยโดนนกอนิทรพีาบนิไปเหนอืหลงัคาเมอืงบอสตนั 

เคยตกงยัูกษ์แห่งโลกจากอ่าวแมสซาชเูซตส์ และเอาชนะหมาป่าเฟนรสี 

ได้ด้วยกลุ่มเส้นไหมมาแล้ว ตอนน้ีเจ้าแพะกลับมาบอกให้ผมระวังตัว

เนี่ยนะ

"แล้วค้ออยู่ไหนเล่า" ผมถาม "โจตันเฮมรึ นิฟล์เฮมรึ ธอร์ฟาร์เทียม

ใช่ไหม"

"ล้อเล่นแล้ว" แว่นกันแดดของโอติสเอียงอยู่บนจมูก "แต่ค้ออยู ่

ในสถานท่ีอ่ืนซึ่งอันตรายมาก มันอยู่ในโพรวินซ์ทาวน์"

"โพรวินซ์ทาวน์" ผมทวนค�า "ที่อยู่ตรงติ่งเคปค้อดน่ะรึ"

ผมมคีวามทรงจ�าเลอืนรางเก่ียวกับสถานท่ีน้ี แม่เคยพาผมไปท่ีน่ัน 

ช่วงสุดสัปดาห์ในฤดูร้อนตอนผมอายุราวแปดปี ผมจ�าชายหาด ลูกอม

ซอลต์วอเตอร์ทัฟฟี่ ล็อบสเตอร์โรลล์ และบรรดาห้องแสดงศิลปะได้ 

เรื่องน่ากลัวที่สุดท่ีเราเจอคือนางนวลท้องร่วง

โอติสพูดเสียงเบาลง "มีรังในโพรวินซ์ทาวน์...รังไวต์"

"ไวต์ท่ีแปลว่าขาวเหรอ"

"ไม่ใช่ ไม่ใช่แบบน้ัน ไวต์..." โอติสตัวสั่น "คืออย่างนี้ ไวต์คือ 

ผดีบิทรงพลงัทีช่อบสะสมอาวุธวิเศษ สสุานของไวต์เรยีกว่ารงั ขอโทษนะ  

ข้าไม่ค่อยกล้าพูดถึงไวต์ มันท�าให้ข้านึกถึงพ่อ"

ค�าพูดนี้ท�าให้ผมนึกตั้งค�าถามอีกมากมายเก่ียวกับวัยเด็กของ 
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โอติส แต่ก็ตัดสินใจปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของนักบ�าบัดจิต

"ในโพรวินซ์ทาวน์มีรังไวต์เยอะไหม" ผมถาม

"เท่าที่ข้ารู้มีแค่รังเดียว แต่แค่นั้นก็พอแล้ว ถ้าของส�าคัญอยู่ที่นั่น

ก็เอาคืนมาได้ยาก ท้ังอยู่ใต้ดินและมีเวทมนตร์ทรงพลังปกป้องไว้ เจ้า

จะต้องขอความช่วยเหลือจากเพ่ือน...คนแคระกับเอลฟ์"

ถ้าผมรู้ว่าเพ่ือนๆ อยู่ไหนก็คงดี ได้แต่หวังว่าแซมคงรู้มากกว่าผม

"ท�าไมธอร์ไม่ไปตรวจสอบรังที่ว่าด้วยตัวเอง" ผมถาม "เด๋ียว... 

ขอเดานะ เขาไม่อยากดึงดูดความสนใจ หรือเขาอยากให้เรามีโอกาส

ได้ท�าตัวเป็นวีรชน หรือมันเป็นงานยากและเขามีรายการโทรทัศน ์

ที่อยากดู"

"บอกตามตรงนะ" โอติสว่า "ซีซั่นใหม่ของเจสซิกา โจนส์เพิ่ง 

เริ่มฉายแหละ"

ไม่ใช่ความผดิของแพะตวันี ้ผมบอกตวัเอง มนัไม่สมควรโดนต่อย

"ก็ได้" ผมว่า "รอแซมกลับมาแล้วค่อยวางแผนกัน"

"ข้าไม่แน่ใจว่าควรรออยู่กับเจ้า" โอติสเลียเศษขนมจากปกเส้ือ 

"ข้าน่าจะบอกเจ้าก่อนหน้านี้ แต่ประเด็นคือมีใครบางคน...หรืออะไร

บางอย่าง...สะกดรอยตามข้าอยู่"

ขนทีต้่นคอของผมลกุซู ่"นายคดิว่าพวกน้ันตามนายมาทีน่ีห่รอืเปล่า"

"ข้าไม่แน่ใจ" โอติสบอก "หวังว่าการปลอมตัวของข้าคงท�าให ้

พวกนั้นจ�าไม่ได้"

โอ๊ย เย่ียมเลย ผมคิด

ผมกวาดตามองไปตามถนน แต่ไม่เห็นใครทีด่กัซุม่อยู่อย่างเด่นชดั  

"นายได้เห็นใครบางคนหรืออะไรบางอย่างที่ว่าแบบชัดๆ ไหม"

"ไม่" โอติสยอมรับ "แต่ธอร์มีศัตรูทุกรูปแบบที่อยากขัดขวางเรา 
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ไม่ให้ได้...ค้อของเขาคืนมา พวกน้ันไม่อยากให้ข้าแบ่งปันข้อมูลนี ้

ให้เจ้ารู้ โดยเฉพาะในส่วนท้าย เจ้าต้องเตือนซามิราห์ว่า..."

ฉึก

ผมอยู่ในวัลฮัลลาก็เลยชินกับอาวุธร้ายแรงที่ลอยมาจากไหนไม่รู้ 

แต่ก็ยังตกใจอยู่ดีเมื่อเห็นขวานปักทะลุอกท่ีมีขนดกหนาของโอติส

ผมพุ่งตัวข้ามโต๊ะไปช่วย ในฐานะลูกชายของเฟรย์ผู ้เป็นเทพ 

แห่งความอดุมสมบรูณ์และสขุภาพ ผมสามารถใช้เวทมนตร์รกัษาพยาบาล 

เบือ้งต้นได้ค่อนข้างดีหากมเีวลาเพียงพอ แต่ทนัททีีแ่ตะตวัโอตสิก็รูเ้ลยว่า 

สายเกินไปแล้ว ขวานเล่มนี้ปักทะลุหัวใจของมันพอดี

"โอ๊ยตาย" โอติสไอออกมาเป็นเลือด "ข้าจะ...ตาย...ละนะ"

หัวของมันแหงนไปด้านหลัง หมวกกลมแบนก็หล่นกล้ิงไปบน

ทางเท้า สุภาพสตรีผู้น่ังอยู่ด้านหลังเราหวีดร้องลั่นราวกับเพ่ิงสังเกตว่า

โอติสไม่ใช่ลูกสุนัขน่ารัก อันที่จริงมันคือแพะท่ีตายแล้ว

ผมกวาดตามองไปตามหลังคาอาคารท่ีอยู่อีกฟากถนน เมื่อ

ประเมินจากมุมของขวานก็ต้องมาจากตรงไหนสักแห่งบนน้ันแน่ๆ... 

ใช่แล้ว ผมเห็นการเคลื่อนไหววูบหน่ึงขณะผู้จู่โจมพยายามหลบให้พ้น

จากสายตา ร่างในชุดด�าสวมอะไรบางอย่างที่เหมือนหมวกเกราะโลหะ

หมดเวลาด่ืมกาแฟรื่นรมย์แล้ว ผมดึงจี้วิเศษออกจากสร้อยคอ

แล้วรีบว่ิงตามฆาตกรฆ่าแพะไปทันที
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ผมควรแนะน�าให้พวกคุณได้รู้จักกับดาบของผมสักหน่อย

แจ็ก น่ีคือคนอ่านนะ คนอ่าน นี่คือแจ็กนะ

ชื่อจริงของมันคือซูมาร์แบรนเดอร์หรือดาบแห่งฤดูร้อน แต่แจ็ก

ชอบชื่อแจ็กมากกว่าด้วยเหตุผลหลายอย่าง เมื่อแจ็กอยากงีบซึ่ง

ก็เกือบตลอดเวลาน่ันแหละ มันก็จะห้อยอยู่บนสร้อยคอของผมในรูปจี้

สัญลักษณ์เฟฮูซึ่งเป็นอักขระของเฟรย์

เมื่อผมต้องการความช่วยเหลือจากมัน แจ็กก็จะเปลี่ยนเป็นดาบ

และฆ่าสิ่งต่างๆ ให้ บางครั้งมันก็ท�างานขณะท่ีผมถือมันไว้ในมือ 

บางครั้งก็บินไปรอบๆ ด้วยตัวเองและร้องเพลงป็อปน่าร�าคาญไปด้วย 

มันเป็นดาบวิเศษเพราะแบบน้ีแหละ

ขณะผมว่ิงข้ามถนนนิวบิวรี แจ็กก็แปลงร่างกลับเป็นดาบอยู่ใน

2

แค่ฉากไล่ล่าบนหลังคาแบบท่ัวไป 
แต่มีดาบพูดได้กับนินจาด้วยนะ

Page ������� ��� ��������������.indd   20 11/2/2562 BE   16:25



Rick Riordan 21

มือผม ตัวดาบเป็นแบบสองคมยาวสามสิบนิ้ว ท�าจากเหล็กกล้าที่ 

หลอมด้วยกระดูก และสลักอักขระโบราณท่ีกะพริบเปลี่ยนสีได้ตอน 

แจ็กพูด

"เกิดอะไรข้ึน" มันถาม "เราก�าลังจะฆ่าใคร"

แจก็อ้างว่าไม่เคยแอบฟังบทสนทนาของผมตอนเป็นจี ้มนับอกว่า 

ส่วนใหญ่จะสวมหูฟังไว้ ผมไม่เชื่อหรอกเพราะแจ็กไม่มีหูฟังหรือ 

แม้แต่หูด้วยซ�้า

"ไล่ตามมือลอบสังหาร" ผมโพล่งออกไปพลางหลบรถแท็กซี่  

"ท่ีฆ่าแพะ"

"ได้เลย" แจ็กว่า "เหมือนเคยสินะ"

ผมกระโดดขึ้นไปด้านข้างตึกส�านักพิมพ์เพียร์สัน ช่วงสองเดือน 

ที่ผ่านมาผมได้ฝึกใช้พลังอินแฮร์ยีมาอย่างดี ดังนั้นพอกระโดดแค ่

ครั้งเดียวก็ขึ้นไปถึงขอบอาคารท่ีอยู่สูงเหนือทางเข้าหลักถึงสามชั้น 

ได้อย่างไม่มีปัญหา แม้ถือดาบอยู่ในมือข้างหนึ่งด้วยก็ตาม จากนั้น 

ผมก็กระโดดจากขอบหน้าต่างบานหนึ่งไปอีกบาน สูงขึ้นไปด้านข้าง 

ตัวอาคารหินอ่อนสีขาว พยายามปลุกวิญญาณไอ้ตัวเขียวฮัลค์ในตัว 

จนกระทั่งข้ึนไปถึงยอดตึก

เงาด�าของร่างที่ยืนสองขาเพ่ิงหายไปหลังแถวปล่องไฟอีกด้าน

ของหลังคา ฆาตกรฆ่าแพะดูเหมือนมนุษย์ ท�าให้ตัดกรณีแพะฆ่าแพะ

ไปได้ แต่ผมเองก็เห็นเก้าโลกมามากพอจะรู้ว่ารูปร่างเหมือนมนุษย์ 

ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นมนุษย์เสมอไป หมอน่ีอาจเป็นเอลฟ์ คนแคระ  

ยักษ์ตวัเลก็ หรอืแม้แต่เทพฆาตกรถือขวาน (ขอร้อง อย่าเป็นเทพฆาตกร

ถือขวานเลย)

เมื่อผมไปถึงแถวปล่องไฟนั้น อีกฝ่ายก็กระโดดหนีไปยังหลังคา

Page ������� ��� ��������������.indd   21 11/2/2562 BE   16:25



22 แม็กนัส เชส กับค้อนของธอร์

อาคารถัดไปแล้ว ฟังดูอาจไม่น่าประทับใจอะไรมากมาย แต่ขอบอกว่า

อาคารหลังถัดไปเป็นคฤหาสน์หินสีน�้าตาลที่อยู่ห่างไปห้าสิบฟุตโดย 

มีลานจอดรถเล็กๆ คั่นกลางอีกที ฆาตกรฆ่าแพะกระโดดข้ามไปได ้

โดยข้อเท้าไม่พลิกด้วยซ�้า เขาตีลังกาแล้วลุกข้ึนมาว่ิงต่อได้เลย  

จากนั้นก็กระโดดข้ามกลับมาทางถนนนิวบิวรีโดยไปอยู่บนยอดโบสถ์

โคฟเวแนนต์

"ฉันเกลียดหมอนี่จัง" ผมว่า

"รู้ได้ไงว่าเป็นผู้ชาย" แจ็กถาม

ดาบนี่เฉียบแหลมจริง (โทษที ผมเอาแต่เล่นมุกแบบนี้อยู่เรื่อย) 

เสือ้ผ้าสดี�าทรงหลวมและหมวกเกราะสงครามโลหะท�าให้ยากจะคาดเดา 

เพศของเขาหรอืเธอได้ แต่ผมตดัสนิใจคดิว่าเป็นชายไว้ก่อน ไม่แน่ใจว่า 

เพราะอะไร บางทีถ้าคิดว่าเป็นชายอาจกระตุ้นความรู้สึกหงุดหงิดได้

มากกว่ากระมัง

ผมถอยหลัง ออกวิ่งแล้วกระโดดไปยังโบสถ์

ก็อยากบอกคุณอยู่หรอกนะว่าผมลงไปยืนบนยอดโบสถ์ สวม

กุญแจมือให้ฆาตกร แล้วประกาศว่า ขอจับกุมข้อหาฆาตกรรมปศุสัตว์!

แต่ความจรงิคือ...เอ่อ โบสถ์โคฟเวแนนต์มกีระจกสแีสนสวยสร้าง

โดยทิฟฟานีในทศวรรษพันแปดร้อยเก้าสิบ กระจกบานหนึ่งทางฝั่งซ้าย

ของตัวโบสถ์มีรอยร้าวใหญ่ด้านบน ฝีมือผมเองแหละ

ผมชนหลังคาลาดเอียงของโบสถ์แล้วไถลลงมา ต้องใช้มือขวา

คว้ารางน�้าฝนไว้ ความเจ็บปวดแหลมคมพุ่งข้ึนมาตามเล็บนิ้วมือ  

ผมห้อยจากขอบหลังคา เท้าเตะไปมาแล้วโดนกระจกสีแสนสวยตรง

ภาพพระกุมารพอดี

แต่ถ้ามองในแง่ดีกถื็อว่าการห้อยต่องแต่งจากหลงัคาช่วยชวิีตผมไว้  
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ขณะท่ีผมบิดตัวก็พบว่ามีขวานเล่มหน่ึงลอยมาจากด้านบนแล้วเฉือน

กระดุมเสื้อแจ็กเก็ตยีนจนขาด ถ้าใกล้กว่านี้อีกนิ้วเดียวก็คงปักอกผม

ไปแล้ว

"เฮ้ย!" ผมร้อง

ผมมกัโวยวายเวลามใีครพยายามฆ่า จรงิอยู่ทีพ่วกเราอนิแฮร์ยาร์

ในวัลฮัลลาฆ่ากันเองอยู่บ่อยๆ แล้วก็ฟื้นคืนชีพได้ทันเวลาอาหารค�่า  

แต่ถ้าอยู่นอกวัลฮัลลาก็มีสิทธ์ิตายจริง หากคราวนี้ผมตายในบอสตัน 

ก็คงไม่ได้ฟื้นคืนชีพอีกแน่ๆ

ฆาตกรฆ่าแพะก้มลงมามองผมจากยอดหลังคา ขอบคุณเทพเจ้า

ท่ีดูเหมือนเขาใช้ขวานไปหมดแล้ว แต่โชคร้ายที่เขายังมีดาบเล่มหนึ่ง

ข้างกาย กางเกงรดัรปูและเสือ้ยาวของเขาเย็บจากหนังสตัว์สดี�า เสือ้โค้ต 

เกราะอ่อนเปื้อนคราบเขม่าห้อยหลวมอยู่ที่อก หมวกเหล็กรมด�ามี 

ม่านเกราะอ่อนห้อยจากขอบหมวก นีคื่อส่ิงท่ีพวกเราในโลกไวกิงเรยีกว่า 

อเวนเทล มันคลุมลงไปถึงส่วนคอของเขาทั้งหมด ส่วนใบหน้าก็มี 

เกราะหน้ารูปหมาป่าแยกเขี้ยวปิดไว้

หมาป่าอีกแล้ว ทุกคนในเก้าโลกรักหมาป่ากันเหลือเกิน มีท้ัง 

โล่หมาป่า หมวกเกราะหมาป่า ภาพพักหน้าจอหมาป่า ชุดนอน 

ลายหมาป่า และงานเลี้ยงวันเกิดธีมหมาป่า

ส่วนผมไม่ค่อยชอบมันนักหรอก

"ฟังให้ดีนะ แม็กนัส เชส" เสียงของฆาตกรส่ันรัว เปล่ียนจาก 

เสียงแหลมสูงแบบผู้หญิงเป็นเสียงทุ้มต�่าแบบผู้ชายราวกับผ่านเครื่อง

ดัดเสียง "อยู่ให้ห่างจากโพรวินซ์ทาวน์"

นิ้วมือซ้ายของผมจับด้ามดาบแน่นขึ้น "แจ็ก จัดการเลย"

"แน่ใจนะ" แจ็กถาม

Page ������� ��� ��������������.indd   23 11/2/2562 BE   16:25



24 แม็กนัส เชส กับค้อนของธอร์

นักฆ่าส่งเสียงขู่ ไม่รู้ท�าไมผู้คนมักตกใจเมื่อพบว่าดาบของผม 

พูดได้

"ข้ารู้" แจ็กพูดต่อ "ข้ารู้ว่าหมอนี่ฆ่าโอติส แต่ใครๆ ก็ฆ่าโอติส  

การโดนฆ่าเป็นงานประจ�าของโอติสนะ"

"ตัดหัวเขาหรือท�าอะไรสักอย่างเถอะน่า!" ผมตะโกน

นักฆ่าไม่โง่ จึงหันหลังแล้วหนีไปทันที

"จับตัวเขามาให้ได้!" ผมบอกแจ็ก

"ท�าไมข้าต้องท�างานยากๆ ท้ังหมดเลย" แจ็กบ่น

"เพราะฉันห้อยต่องแต่งอยู่ตรงน้ี ส่วนนายเป็นอมตะน่ะสิ!"

"ถึงเจ้าพูดถูกก็ไม่ได้ท�าให้ข้ารู้สึกดีขึ้นหรอกนะ"

ผมขว้างมันข้ามศีรษะ แจ็กควงสว่านหายลับไปจากสายตา มัน

บนิตามฆาตกรฆ่าแพะพลางร้องเพลง 'เชก อติ ออฟ' ในแบบของตวัเอง 

ไปด้วย (ผมเคยบอกมันแล้วว่าเพลงน้ีไม่ได้ร้องว่า ชีส เกรเตอร์ส  

กอนนา เกรต เกรต เกรต เกรต เกรต)

แม้มือซ้ายของผมว่างแล้ว ก็ยังต้องใช้เวลาอีกสองสามวินาทีกว่า

จะเหนี่ยวตัวข้ึนไปบนหลังคาได้ส�าเร็จ เสียงดาบปะทะกันดังก้องจาก

อาคารก่ออิฐตรงไหนสักแห่งทางทิศเหนือ ผมเผ่นแน่บไปทางน้ัน 

กระโดดข้ามหอคอยโบสถ์แล้วกระโจนข้ามถนนเบิร์กลีย์ ผมกระโดด

จากหลังคาแห่งหนึ่งไปอีกแห่งจนกระท่ังได้ยินเสียงแจ็กร้องดังแว่ว 

มาไกลๆ "โอ๊ว!"

คนส่วนใหญ่อาจไม่ว่ิงเข้าไปร่วมวงต่อสู ้เพียงเพราะเป็นห่วง

สวัสดิภาพของดาบ แต่น่ันคือสิ่งท่ีผมท�า เมื่อไปถึงมุมถนนบอยล์สตัน 

ผมก็ไต่ข้ึนด้านข้างอาคารจอดรถจนถึงดาดฟ้าและเจอแจ็กต่อสู้เพ่ือ...

เอ่อ อาจไม่ใช่ต่อสู้เพ่ือชีวิต แต่อย่างน้อยก็เพ่ือปกป้องศักดิ์ศรีของ 
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ตัวเอง

แจ็กมักคุยโอ่ว่าเป็นดาบคมท่ีสุดในเก้าโลก ตัดได้ทุกอย่าง และ

ต่อสู้ศัตรูได้พร้อมกันเป็นโหล ผมเชื่อนะ เพราะผมเองก็เคยเห็นมัน

เอาชนะยักษ์ท่ีตัวใหญ่เท่าตึกระฟ้ามาแล้ว แต่ฆาตกรฆ่าแพะกลับ 

รุกไล่แจ็กบนดาดฟ้าได้อย่างสบาย นักฆ่าผู้น้ีอาจตัวเล็ก แต่ก็แข็งแรง

และว่องไว ดาบเหลก็รมด�าปะทะกับแจก็จนเกิดเป็นประกายไฟ ทุกครัง้

ที่ดาบสองเล่มปะทะกัน แจ็กก็จะร้องว่า "โอ๊ว! โอ๊ว!"

ผมไม่รู้ว่าแจ็กตกอยู่ในอันตรายจริงๆ หรือไม่ แต่ก็ตัดสินใจว่า 

ต้องช่วยมัน ในเมื่อผมไม่มีอาวุธอ่ืนและไม่อยากต่อสู้มือเปล่า ผมก็เลย

ว่ิงไปยังเสาโคมไฟท่ีอยู่ใกล้สุดแล้วถอนมันจากพ้ืนปูน

แบบนี้อาจเหมือนผมอวดความสามารถ แต่บอกตามตรงเลยว่า

ไม่ใช่ เสาน้ีเป็นสิ่งเดียวท่ีใช้เป็นอาวุธได้และอยู่ใกล้มือที่สุด...หาก 

ไม่นับรถเล็กซัสท่ีจอดอยู่ ผมเองก็ไม่แข็งแรงพอจะใช้รถยนต์คันหรู 

มากวัดแกว่งเป็นอาวุธเสียด้วยสิ

ผมบุกเข้าใส่ฆาตกรฆ่าแพะพร้อมอาวุธยาวย่ีสิบน้ิวที่ดัดแปลง

จากเสาโคมไฟ มันดึงความสนใจของเขาได้ ขณะเขาหันมาหาผม  

แจ็กก็ฉวยโอกาสนี้ฟันใส่ต้นขาจนได้แผลลึก ฆาตกรฆ่าแพะค�าราม 

แล้วเซ

นี่เป็นโอกาสของผม ผมน่าจะโค่นเขาได้ แต่ตอนที่ผมอยู่ห่างไป

สิบฟุตก็ได้ยินเสียงค�ารามลอยแหวกอากาศมาจากที่ไกลๆ มันท�าให้ 

ผมตัวแข็งค้างไปทันที

โธ่ แม็กนัส คุณอาจก�าลังคิดแบบนี้ ก็แค่เสียงค�ารามท่ีแว่วมา

ไกลๆ จะอะไรนักหนาเล่า

ผมอาจเคยบอกไปแล้วว่าไม่ชอบหมาป่า ตอนผมอายุสิบสี่ปี 
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ก็มหีมาป่าสองตวัท่ีตาสว่างเรอืงเป็นสฟ้ีาโผล่มาฆ่าแม่ของผม ประสบการณ์ 

ล่าสุดกับเฟนรีสก็ไม่ได้ช่วยให้ผมชื่นชอบสัตว์ชนิดนี้เพ่ิมขึ้นเลย

เสียงค�ารามน้ีเป็นเสียงหมาป่าแน่ๆ มันดังมาจากตรงไหนสักแห่ง

ที่อยู่อีกฟากของบอสตันคอมมอน สะท้อนก้องไปตามตึกระฟ้าและ

ท�าให้เลือดของผมเย็นเฉียบทันที มันเป็นเสียงเดียวกับท่ีผมเคยได้ยิน

ในคืนท่ีแม่ตาย มีทั้งความหิวโหยและชัยชนะอยู่ในเสียงน้ี น่ีคือเสียง

ของสัตว์ประหลาดที่เจอเหย่ือ

เสาโคมไฟเลือ่นหลดุจากมือผมแล้วตกลงไปกระแทกพ้ืนเสยีงดงัก้อง

แจก็ลอยมาอยู่ข้างผม "เอ่อ ซนิญอร์...เรายังสูกั้บหมอน่ีอยู่ไหมเนีย่"

นักฆ่าเซถอยหลัง ขนสัตว์สีด�าท่ีกางเกงเปื้อนเลือดวาววับ "มัน 

เริ่มต้นแล้วสินะ" เสียงของเขาฟังดูเหมือนถูกบิดมากข้ึนไปอีก "ระวังตัว

ให้ดีเถอะแม็กนัส ถ้าไปที่โพรวินซ์ทาวน์ก็จะเข้าทางศัตรูทันที"

ผมจ้องเกราะหน้าที่แสยะแยกเขี้ยว รู้สึกเหมือนตัวเองกลับไป 

อายุสิบสี่อีกครั้งและอยู่ตามล�าพังในตรอกหลังห้องพักในคืนที่แม่ตาย 

ผมจ�าได้ว่าเงยหน้าขึ้นมองบันไดหนีไฟจากพ้ืนตรงที่ตกลงไป ได้ยิน 

เสียงหมาป่าหอนดังมาจากห้องนั่งเล่น จากน้ันเปลวไฟก็ระเบิดออกมา

ทางหน้าต่าง

"ใคร...นายเป็นใคร" ผมถามออกไป

นักฆ่าหัวเราะเสียงแหบ "ถามผิดแล้ว ส่ิงท่ีควรถามคือแม็กนัส 

เชสพร้อมจะสูญเสียเพ่ือนหรือยัง ถ้ายังก็ปล่อยให้ค้อนของธอร์หาย 

ต่อไปเถอะ"

เขาถอยไปถึงขอบดาดฟ้าแล้วล้มไปด้านหลัง

ผมว่ิงไปท่ีขอบดาดฟ้าตอนพิราบกลุ่มหนึ่งบินฮือข้ึนมาเหมือน

กลุ่มเมฆสีเทาอมฟ้า มันบินวนเหนือดงปล่องไฟของแบ็กเบย์ เมื่อ 
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มองไปด้านล่างก็ไม่เหน็การเคลือ่นไหว ไม่มศีพ ไม่มวีีแ่ววของนกัฆ่าเลย

แจ็กลอยอยู่ข้างผม "ข้าเกือบเล่นงานหมอน่ันได้แล้ว แต่เจ้าให้ข้า

ลงมือแบบไม่ทันตั้งตัว ไม่มีเวลายืดเส้นยืดสายก่อนด้วยซ�้า"

"ดาบไม่ต้องยืดเส้นยืดสายสักหน่อย" ผมว่า

"โอ๊ย ขออภัย คณุผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งการอบอุน่ร่างกายทีเ่หมาะสม!"

ขนพิราบกระจุกหนึ่งลอยวนลงมาตรงขอบดาดฟ้าแล้วติดอยู่บน

คราบเลือดของนักฆ่า ผมหยิบขนนกอันเล็กๆ ขึ้นมาและมองของเหลว

สีแดงท่ีเปื้อนมันอยู่

"เอาไงต่อ" แจ็กถาม "แล้วเสียงหมาป่าหอนนั่นมันอะไรกัน"

ผมรู้สึกเหมือนมีน�้าเย็นจัดไหลลงมาตามท่อหู ปากก็เหมือนมี 

รสชาตขิมๆ เย็นๆ ค้างอยู่ "ไม่รูส้"ิ ผมว่า "ไม่ว่ามนัคอือะไรก็เงยีบไปแล้ว"

"ไปตรวจสอบหน่อยดีไหม"

"ไม่! ฉันหมายความว่า...กว่าเราจะรู้ว่าเสียงน่ันมาจากไหนก็คง

สายเกินกว่าจะท�าอะไรได้แล้ว อีกอย่างคือ..."

ผมพิจารณาขนพิราบเปื้อนเลือด นึกสงสัยว่าอยู่ๆ ฆาตกรฆ่าแพะ

หายไปเฉยๆ ได้อย่างไร แถมยังรู ้เรื่องค้อนของธอร์ท่ีหายไปด้วย  

เสียงดัดของเขายังดังก้องอยู่ในหัวผม พร้อมจะสูญเสียเพ่ือนหรือยัง

บางอย่างเก่ียวกับนักฆ่าผู้นี้ดูผิดปกติมาก...แต่ก็คุ้นเคยอย่าง

ประหลาด

"เราต้องกลับไปหาแซม" ผมคว้าด้ามดาบแล้วความเหนื่อยล้า 

ก็โจมตีทันที

ข้อเสียของการมีดาบที่ต่อสู้ได้เองคือไม่ว่าแจ็กท�าอะไร ผมก็ต้อง

รับผลจากการกระท�าน้ันทันทีที่มันกลับมาอยู่ในมือผม ผมรู ้สึกถึง 

รอยฟกช�้าที่แผ่ไปตามแขน แจ็กได้แผลทุกครั้งที่ปะทะกับดาบอีกเล่ม 
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ขาของผมสั่นเหมือนท�าท่าบริหารกล้ามเน้ือขามาตลอดช่วงเช้า ก้อน

อารมณ์ก่อตัวขึ้นในคอ มันคือความรู ้สึกอับอายของแจ็กที่เอาชนะ

ฆาตกรฆ่าแพะไม่ได้

"เฮ้ เพ่ือน" ผมว่า "อย่างน้อยนายก็ฟันเขาได้แผลนะ ฉันท�า 

แบบนั้นไม่ได้ด้วยซ�้า"

"ใช่ ก็จริง..." แจ็กพูดด้วยน�้าเสียงละอายใจ มันไม่ชอบให้ผมต้อง

มารับรู้เรื่องแบบนี้ "บางทีเจ้าน่าจะพักสักนาทีนะซินญอร์ เจ้าไม่อยู่ใน

สภาพท่ี..."

"ฉันไม่เป็นไรหรอก" ผมบอก "ขอบคุณนะแจ็ก นายท�าดีแล้ว"

ผมอธิษฐานให้มันกลับเป็นจี้ จากน้ันก็เอามาห้อยไว้กับสร้อยคอ

เช่นเดิม

แจ็กพูดถูกอยู่เรื่องหน่ึง ผมต้องพัก ในใจนึกอยากคลานเข้าไป 

ในรถเลก็ซสัแสนสวยคันนัน้แล้วงีบสกัครู ่ แต่ถ้าฆาตกรฆ่าแพะตดัสินใจ 

ย้อนกลับไปท่ีร้านธิงกิงคัพ ถ้าหมอน่ันเจอแซมตอนเธอไม่ทันระวังตัว...

ผมออกเดินทางข้ามดาดฟ้า หวังว่าคงไม่สายเกินไป
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เมื่อกลับมาถึงร้านกาแฟก็เจอแซมยืนค�้าศพโอติสอยู่

ลูกค้าเดินเข้าออกร้านธิงกิงคัพโดยอ้อมแพะตายเป็นวงกว้าง  

ดูเหมือนพวกเขาไม่แตกตื่นอะไร บางทีอาจเห็นโอติสเป็นคนไร้บ้าน

ที่นอนสลบอยู่ ผมเคยมีเพ่ือนสนิทเป็นแบบนั้น จึงรู ้ดีว่าผู้คนอาจมี

ปฏิกิริยาอย่างไรได้บ้าง

แซมขมวดคิ้วมองผม ใต้ตาซ้ายของเธอมีรอยช�้าท่ีได้มาใหม่ 

"ท�าไมสายข่าวของเราตายแล้ว"

"เรื่องยาว" ผมว่า "ใครต่อยเธอ"

"เรื่องยาวเหมือนกัน"

"แซม..."

เธอไม่สนใจความห่วงใยของผม "ฉนัไม่เป็นไรหรอกน่า ช่วยบอกทีส ิ

ว่านายไม่ได้ฆ่าโอติสเพราะมันกินสโคนของฉัน"

"เปล่า ถ้ามันกินสโคนของฉันก็ว่าไปอย่าง..."

"ฮา ฮา เกิดอะไรขึ้น"

เพื่อนๆ ปกป้องผมโดยปิดบังทุกอย่าง 
ขอบคุณมากนะเพื่อน

3
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ผมยังกังวลเรื่องใต้ตาของแซม แต่ก็พยายามอธิบายเรื่องฆาตกร

ฆ่าแพะอย่างดีท่ีสุด ระหว่างนั้นร่างของโอติสก็เริ่มเลือนรางแล้วสลาย

กลายเป็นไอสีขาวเหมือนน�้าแข็งแห้ง ไม่นานก็เหลือแค่เสื้อคลุมยาว 

แว่นตา หมวก และขวานที่ฆ่ามัน

แซมหยิบอาวุธของนักฆ่าขึ้นมา ใบขวานไม่ได้ใหญ่ไปกว่า 

สมาร์ตโฟน แต่ขอบดูคมมาก โลหะสีเข้มนี้สลักอักขระสีด�าเหมือนข้ีเถ้า

"เหล็กท่ีหลอมโดยยักษ์" แซมบอก "มีอาคม น�้าหนักพอดีมือ  

นี่เป็นอาวุธล�้าค่ามาก แต่หมอน่ันกลับทิ้งไว้แบบนี้"

"เย่ียมเลย ฉนัคงไม่ชอบใจนกัหากโอติสโดนฆ่าด้วยอาวุธห่วยแตก"

แซมไม่สนใจผม เธอเริ่มท�าแบบนั้นได้เก่งแล้ว "นายบอกว่า

ฆาตกรสวมหมวกเกราะรูปหมาป่าใช่ไหม"

"เหมือนวายร้ายครึ่งหน่ึงในเก้าโลกน่ันแหละ" ผมชี้ไปยังเสื้อโค้ต

ว่างเปล่าของโอติส "ร่างของมันหายไปไหน"

"โอติสรึ มันไม่เป็นไรหรอก ร่างของสัตว์เวทมนตร์เกิดจากหมอก

แห่งกินนุนกาแกบ พอตายก็ค่อยๆ สลายกลับเป็นหมอก โอติสน่า 

จะฟื้นคืนชีพตรงไหนสักแห่งใกล้เจ้านายของมัน หวังว่าคงทันเวลา 

ให้ธอร์ฆ่ากินเป็นอาหารค�่าอีกรอบ"

ผมรู้สึกว่าน่ันเป็นความคาดหวังท่ีประหลาดสักหน่อย แต่ก็ไม่ได้

ประหลาดมากกว่าเหตุการณ์ในช่วงเช้าที่ผ่านมา ผมน่ังลงก่อนเข่าทรุด 

จากน้ันก็จิบกาแฟที่เย็นชืดไปแล้ว

"ฆาตกรฆ่าแพะรู้เรื่องค้อนที่หายไป" ผมบอก "เขาบอกว่าถ้าเรา

ไปที่โพรวินซ์ทาวน์ก็จะเข้าทางศัตรู หวังว่าคงไม่ได้หมายถึง..."

"โลกิเหรอ" แซมนั่งลงตรงข้ามผม เธอโยนขวานเล่มนั้นลงบนโต๊ะ 

"ฉันแน่ใจว่าเขาเก่ียวข้องไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง มันเป็นแบบน้ันเสมอ

Page ������� ��� ��������������.indd   30 11/2/2562 BE   16:25



Rick Riordan 31

แหละ"

ผมไม่ต�าหนิเธอหรอกท่ีพูดด้วยน�้าเสียงขมข่ืนแบบน้ัน แซม 

ไม่ชอบเอ่ยถึงเทพแห่งเล่ห์เหลี่ยมและการหลอกลวง นอกจากหมอนี่ 

จะชั่วร้ายมากแล้วก็ยังเป็นพ่อของเธอด้วย

"เธอได้ข่าวจากเขาบ้างไหมในช่วงที่ผ่านมา" ผมถาม

"แค่ฝันถึงสองสามครั้ง" แซมหมุนถ้วยกาแฟไปมาเหมือนหมุน 

ปุ่มเปิดตู้เซฟ "เสียงกระซิบ ค�าเตือน ส่วนใหญ่เขาสนใจเรื่อง...ช่างเถอะ 

ไม่มีอะไรหรอก"

"ฟังดูมีอะไรอยู่นะ"

สายตาของแซมเคร่งเครียดและร้อนผ่าว เหมือนไม้ฟืนในเตาผิง

ก่อนติดไฟ "พ่อพยายามท�าลายชีวิตส่วนตัวของฉัน" เธอว่า "นั่นไม่ใช่

เรื่องใหม่หรอก เขาอยากให้ฉันเสียสมาธิ ตายายของฉัน อามีร์..."  

เสียงของเธอสะดุด "มันไม่ใช่ปัญหาที่ฉันรับมือไม่ไหว ไม่มีอะไร

เก่ียวข้องกับเรื่องค้อนของเราเลย"

"แน่ใจนะ"

สีหน้าของเธอบอกผมว่าอย่าถามต่อ ในอดีตถ้าผมกดดันเธอ 

มากเกินไป เธอก็คงจับตัวผมกระแทกผนังและใช้แขนกดคอไปแล้ว  

การท่ีเธอยังไม่ได้กดคอผมจนหมดสติก็เป็นสัญญาณว่ามติรภาพของเรา 

แนบแน่นกว่าเดิม

"แต่จะว่าไปแล้ว" แซมว่า "โลกไิม่ใช่ฆาตกรฆ่าแพะของนายหรอก 

เขาใช้ขวานแบบน้ันไม่ได้แน่ๆ"

"ท�าไมเล่า ฉันรู้ว่าในทางเทคนิคแล้วเขาถูกขังไว้ในคุกลับฉบับ 

แอสการ์ดด้วยข้อหาฆาตกรรมหรืออะไรสักอย่าง แต่ดูเหมือนเขาไม่มี

ปัญหาในการโผล่หน้ามาเจอฉันทุกเมื่อที่เขาต้องการ"
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"พ่อส่งภาพของตัวเองไปยังท่ีต่างๆ หรือไปโผล่ในความฝันได้" 

แซมบอก "หากเขาตั้งสมาธิอย่างแน่วแน่ก็อาจปรากฏตัวในรูปแบบ 

ที่จับต้องได้ในระยะเวลาจ�ากัด"

"เหมือนตอนท่ีเขาพบกับแม่ของเธอ"

อีกครั้งที่แซมแสดงออกถึงความรักที่มีให้ผมด้วยการไม่ตีหัวผม

จนสมองปลิ้น เราก�าลังฉลองมิตรภาพครั้งใหญ่ท่ีร้านธิงกิงคัพ

"ใช่" เธอบอก "เขาหาทางหนีพันธนาการได้แบบชัว่คราว แต่แค่น้ัน 

ไม่เพยีงพอจะใช้อาวุธเวทมนตร์ได้หรอก บรรดาเทพเจ้าเสกคาถาก�ากับ

พันธนาการของเขาไว้แล้ว เพราะถ้าเขาหยิบจับอาวุธเวทมนตร์ได ้

ก็อาจท�าลายพันธนาการได้ในท่ีสุด"

ผมคิดว่าเรื่องน้ีสมเหตุสมผลในโลกแห่งต�านานเทพนอร์สที่หา 

เหตุผลไม่ค่อยได้ พอลองนึกภาพโลกินอนกางแขนกางขาในถ�า้สักแห่ง  

มือและเท้าถูกมัดด้วยพันธนาการท่ีได้มาจาก...แหวะ ผมทนคิดถึงมัน

ไม่ได้ด้วยซ�้า มันคือไส้ของลูกชายโลกิที่ถูกสังหารด้วยฝีมือของเหล่า

เทพเจ้า พวกเขายังเอางูไปขดไว้เหนือศีรษะของโลกิให้พิษหยดลงบน

ใบหน้าไปชัว่กาลนานด้วย ความยุตธิรรมฉบบัแอสการ์ดไม่ค่อยมเีมตตา 

นักหรอก

"ฆาตกรฆ่าแพะอาจท�างานให้โลกิก็ได้" ผมบอก "เขาอาจเป็นยักษ์ 

อาจเป็น..."

"เขาอาจเป็นใครก็ได้ทั้งน้ัน" แซมพูด "เรื่องที่นายบรรยายถึงเขา 

...ทั้งท่าทางการต่อสู ้และเคลื่อนไหว ฟังดูเหมือนอินแฮร์ยี บางที 

อาจเป็นวาลคิรีด้วยซ�้า"

ผมรูส้กึเหมอืนท้องตกลงไปอยูบ่นพ้ืน นกึภาพมนักล้ิงไปบนทางเท้า 

แล้วหยุดอยู่ข้างหมวกของโอติส "ใครบางคนจากวัลฮัลลา ท�าไม..."
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"ฉนัไม่รูห้รอก" แซมบอก "ไม่ว่าเป็นใคร เขาหรือเธอก็ไม่อยากให้เรา 

ตดิตามเง่ือนง�านีเ้พ่ือค้นหาค้อนของธอร์ แต่ฉนัคดิว่าเราไม่มทีางเลอืกอืน่ 

แล้ว เราต้องรีบลงมืออย่างรวดเร็ว"

"ท�าไมต้องรีบ" ผมถาม "ค้อนน่ันหายมาหลายเดือนแล้วนะ  

พวกยักษ์ก็ยังไม่บุกสักหน่อย"

บางอย่างในตาแซมท�าให้ผมนึกถึงแหของแรนผู้เป็นเทพีแห่ง 

ท้องทะเล ท่าทีที่มันหมุนไปมาในเกลียวคลื่นและป่วนดวงวิญญาณ 

ของคนจมน�้าตายไม่ให้อยู่อย่างสงบสุข นั่นไม่ใช่ความทรงจ�าที่ดีนัก

"แม็กนัส" เธอพูด "เหตุการณ์ก�าลังขมวดปมแน่นขึ้นทุกที ภารกิจ

ช่วงหลังๆ ของฉันในโจตันเฮม...พวกยักษ์เริ่มอยู่ไม่สุขแล้ว มีการเสก

ภาพมายาขนาดใหญ่เพ่ืออ�าพรางอะไรบางอย่างทีพ่วกน้ันก�าลังวางแผน 

ท�ากันอยู่ แต่ฉันค่อนข้างแน่ใจว่ากองทัพยักษ์ก�าลังเตรียมเคล่ือนพล 

พวกยักษ์ใกล้จะบุกแล้ว"

"บุก...ท่ีไหน"

ลมอ่อนพัดฮญิาบของเธอจนกระพือรอบใบหน้า "ทีน่ีไ่งเล่าแมก็นสั  

แล้วถ้าพวกน้ันมาท�าลายมิดการ์ด..."

แม้แสงอาทิตย์อบอุ่น ผมกลับรู ้สึกหนาวยะเยือกข้ึนมา แซม 

เคยอธิบายว่าบอสตันต้ังอยู่ใจกลางต้นอิกดราซิลหรือต้นไม้โลก มัน 

เป็นจุดท่ีเดินทางไปมาระหว่างเก้าโลกได้ง่ายท่ีสุด ผมนึกภาพเงายักษ์

ทาบลงมาเหนอืถนนนิวบวิร ี พ้ืนสัน่สะเทอืนภายใต้รองเท้าบตูหวัหุม้เหลก็ 

ขนาดเท่ารถถังพันเซอร์

"สิ่งเดียวท่ียับย้ังพวกน้ันไว้" แซมพูด "คือความกลัวท่ีมีต่อธอร์  

มันเป็นความจริงมาหลายร้อยปีแล้ว พวกนั้นยังไม่ตัดสินใจบุกจนกว่า

จะแน่ใจว่าเขาไร้อาวุธจริงๆ แต่พวกยักษ์ใจกล้ามากขึ้นทุกที ดูเหมือน
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เริ่มสงสัยแล้วว่าอาจถึงเวลาท่ีเหมาะสม..."

"ไม่ได้มีแค่ธอร์ที่เป็นเทพเจ้านี่" ผมว่า "แล้วโอดิน เทียร์ หรือเฟรย์

พ่อของฉันเล่า พวกเขาสู้ยักษ์ไม่ได้หรือไง"

ทันทีที่ผมพูดออกไปก็รู ้สึกว่าความคิดนี้พิลึกส้ินดี โอดินเป็น 

พวกคาดเดายาก เมื่อใดที่โผล่หน้ามาก็ดูเหมือนสนใจอยากน�าเสนอ

ข้อมูลสร้างแรงบันดาลใจผ่านโปรแกรมพาวเวอร์พ้อยต์มากกว่าต่อสู้ 

ผมยังไม่เคยเจอเทียร์ผู้เป็นเทพแห่งความกล้าหาญและการประลอง

เพ่ือตัดสินข้อพิพาทด้วยซ�้า ส่วนเฟรย์...พ่อของผมเป็นเทพแห่งฤดูร้อน

และความอุดมสมบูรณ์ ถ้าคุณอยากให้ดอกไม้บาน พืชผลเติบโต  

หรอืแผลจากกระดาษบาดหายด ีเขาก็คอืผูท้ีค่ณุควรไปขอความช่วยเหลอื  

แต่เรื่องไล่ฝูงยักษ์จากโจตันเฮมเนี่ย ผมว่าเขาอาจไม่เหมาะนัก

"เราต้องหยุดย้ังการบกุก่อนมนัจะเกิดข้ึน" แซมบอก "ซึง่หมายความ 

ว่าเราต้องหาค้อนโยเนียร์ให้เจอ นายแน่ใจใช่ไหมว่าโอติสพูดถึง 

โพรวินซ์ทาวน์"

"แน่สิ มีรังไวต์อยู่ที่น่ัน มันแย่มากไหม"

"ถ้าให้คะแนนจากหนึง่ถึงสบิ มนัก็สงูทะลไุปถึงย่ีสบิได้ เราจะต้อง

ขอความช่วยเหลือจากฮาร์ธสโตนและบลิตเซน"

ถึงสถานการณ์ไม่ดี แต่พอคิดว่าจะได้เจอเพ่ือนเก่าก็ท�าให้ผม 

รู้สึกดีขึ้น

"เธอรู้ใช่ไหมว่าพวกเขาอยู่ไหน"

แซมลังเล "ฉันรู้ว่าจะติดต่อได้อย่างไร พวกน้ันไปซ่อนตัวอยู่ใน

สถานที่ปลอดภัยแห่งหน่ึงของมิเมียร์"

ผมพยายามท�าความเข้าใจค�าพูดนี้ มิเมียร์เป็นเทพผู้มีแต่หัว  

ถ้าใครอยากดื่มน�้าจากบ่อแห่งความรู้ของเขาก็ต้องยอมรับใช้มิเมียร์
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เป็นเวลาหลายปี เขาเคยสั่งให้บลิตซ์กับฮาร์ธคอยจับตาดูผมตอนเป็น

คนไร้บ้าน เพราะผม 'ส�าคัญต่อชะตากรรมของโลก' เทพองค์น้ียังคุม

เครื่องปาจิงโกะในโลกต่างๆ รวมถึงท�าธุรกิจสีเทาอีกหลายอย่างด้วย  

มิเมียร์มีสถานที่ซ่อนตัวมากมาย ผมนึกสงสัยว่าเขาเรียกร้องอะไร 

เป็นค่าเช่าจากเพ่ือนทั้งสอง

"ท�าไมบลิตซ์กับฮาร์ธต้องไปซ่อนตัว"

"ฉันควรให้พวกเขาได้อธิบายเอง" แซมบอก "พวกเขาไม่อยากให้

นายเป็นห่วง"

มันฟังดูย้อนแย้งมากจนผมอดข�าไม่ได้ "พวกนั้นหายหน้าไป 

โดยไม่ส่งข่าวคราว เพราะไม่อยากให้ฉันเป็นห่วงเนี่ยนะ"

"ฟังนะแม็กนัส นายต้องการเวลาเพ่ือฝึกฝน...เพ่ือปรับตัวกับชีวิต

ในวัลฮัลลาและท�าความคุ้นเคยกับพลังอินแฮร์ยีของตัวเอง ฮาร์ธสโตน 

กับบลิตเซนเห็นลางร้ายจากหินอักขระ พวกเขาก็เลยระวังตัวไว้ก่อน 

ด้วยการหลบไปซ่อนที่อ่ืน แต่ส�าหรับภารกิจครั้งนี้..."

"ลางร้ายรึ นี่แซม นักฆ่านั่นก็ขู่ว่าฉันอาจเสียเพ่ือนนะ"

"ฉันรู้" เธอหยิบถ้วยกาแฟด้วยนิ้วสั่นเทิ้ม "เราจะระวังนะแม็กนัส 

แต่เรือ่งรงัไวต์...เวทมนตร์อกัขระกับทกัษะใต้ดนิอาจช่วยได้อย่างมหาศาล  

เราจะต้องมีฮาร์ธกับบลิตซ์ไปด้วย ฉันจะติดต่อพวกนั้นตอนบ่ายวันนี้ 

จากน้ันฉันสัญญาว่าจะเล่าทุกอย่างให้นายฟัง"

"ยังมอีกีเหรอ" ทนัใดน้ันผมก็รูส้กึเหมอืนน่ังอยู่ทีโ่ต๊ะเดก็ในงานฉลอง 

วันขอบคณุพระเจ้ามาตลอดหกสปัดาห์ ท�าให้พลาดไม่ได้ฟังบทสนทนา

ส�าคัญๆ ท่ีพวกผู้ใหญ่คุยกัน ไม่ชอบโต๊ะเด็กเลยแฮะ

"แซม เธอไม่ต้องปกป้องฉันก็ได้" ผมว่า "ฉันตายไปแล้วนะ  

ฉันเป็นนักรบผีดิบของโอดินท่ีอยู่ในวัลฮัลลา ให้ฉันช่วยเธอสิ"
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"นายได้ช่วยฉนัแน่" เธอสญัญา "แต่นายต้องการเวลาเพ่ือฝึกฝนนะ 

แม็กนัส เราโชคดีที่ผ่านอุปสรรคมาได้ตอนไปตามหาดาบแห่งฤดูร้อน 

แต่เรื่องที่ก�าลังจะเกิดหลังจากน้ี...นายจะต้องใช้ทักษะที่มีทั้งหมด"

กระแสความกลัวในน�้าเสียงของเธอท�าเอาผมสะท้าน

ผมไม่เคยคิดว่าเราโชคดีตอนไปตามหาดาบแห่งฤดูร้อน เรา 

เกือบตายนับครั้งไม่ถ้วน มีเพ่ือนสละชีพไปถึงสามคน เราหยุดย้ัง 

หมาป่าเฟนรีสและกลุ่มยักษ์ไฟจากการท�าลายล้างเก้าโลกได้ทันแบบ

ฉิวเฉียด ถ้าแบบน้ันถือว่าโชคดี ผมก็ไม่อยากคิดว่าโชคร้ายจะเป็น

อย่างไร

แซมเอื้อมมือข้ามมาหยิบสโคนแครนเบอรี่ส้มของผมไปแทะขอบ 

น�้าตาลไอซิ่งเป็นสีเดียวกับดวงตาฟกช�้าของเธอ "ฉันควรกลับไปเรียน

เสียที จะขาดเรียนวิชาฟิสิกส์หลักสูตรเอพี* ไม่ได้แล้ว แถมยังมีปัญหา

ต้องจัดการที่บ้านช่วงบ่ายวันนี้ด้วย"

ผมจ�าได้ว่าเธอพูดเรื่องโลกิพยายามป่วนชีวิตส่วนตัวของเธอ  

แถมตอนท่ีพูดชื่ออามีร์ก็มีน�้าเสียงหว่ันใจนิดๆ ด้วย "มีอะไรที่ฉันช่วยได้

บ้างไหม ให้ฉันแวะไปที่แฟดแลนส์ฟาลาเฟลแล้วคุยกับอามีร์ให้ไหม"

"ไม่!" แก้มของเธอแดงก�่า "ไม่ ขอบใจนะ แต่อย่าท�าแบบนั้น 

เด็ดขาด ห้ามเลย"

"งั้นฉันก็ไม่ท�าหรอก"

"แม็กนัส ฉันรู ้ว่านายมีเจตนาดี ตอนนี้ฉันมีเร่ืองท่ีต้องจัดการ 

หลายอย่าง แต่ก็ยังไหวอยู่ ไว้เจอกันคืนน้ีที่งานเลี้ยงส�าหรับ..." สีหน้า

ของเธอบึ้งตึง "นายก็รู้ ผู้มาใหม่น่ะ"
* หลักสูตร Advanced Placement Program เป็นโครงการเรียนล่วงหน้าที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยม

ปลายสามารถทดสอบหรือเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐอเมริกา

และประเทศแคนาดา
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เธอหมายถึงวิญญาณท่ีตัวเองเพ่ิงไปรับมา แซมเป็นวาลคิร ี

ผู้รับผิดชอบจึงต้องไปร่วมงานเลี้ยงคืนนี้เพ่ือแนะน�าอินแฮร์ยีคนใหม่

ล่าสุด

ผมพิจารณารอยช�้าใต้ตาเธอแล้วก็เริ่มเข้าใจบางอย่าง

"วิญญาณท่ีเธอไปรบัมา" ผมพูด "อนิแฮร์ยีคนใหม่ต่อยเธอใช่ไหม"

แซมขมวดค้ิว "มันซับซ้อน"

ผมเคยเจออินแฮร์ยาร์หัวรุนแรงมาแล้ว แต่ไม่เคยมีใครกล้าต่อย

วาลคิรีมาก่อน ถือเป็นพฤติกรรมที่เหมือนฆ่าตัวตายชัดๆ แม้ส�าหรับ 

คนท่ีตายไปแล้วก็ตาม "ปัญญาอ่อนชะมัด...เดี๋ยว เรื่องนี้มีอะไร

เก่ียวข้องกับเสียงหอนของหมาป่าที่ฉันได้ยินจากอีกฟากของคอมมอน

หรือเปล่า"

ดวงตาสีน�้าตาลเข้มของแซมร้อนระอุ ดูเหมือนใกล้ปะทุเป็น 

เปลวไฟแล้ว

"นายจะได้รู้ในคืนน้ี" เธอลุกขึ้นและหยิบขวานของนักฆ่า "ตอนน้ี

กลับไปวัลฮัลลาได้แล้ว คืนน้ีนายจะได้รับเกียรติให้พบกับ..." เธอชะงัก

พลางคิดหาค�าพูดที่เหมาะสม "น้องชายของฉัน"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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