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คำ�นำ�

อะพอลโลผู้เคยเป็นเทพแห่งตะวัน ขับรถโก้เก๋ข้ามฟ้า ต้องร่วงตุ้บลงมา

เป็นมนุษย์เดินดินร่างตุ้ยนุ้ยสิวเกรอะกรัง พลังก็ถูกริบไปสิ้น จะไปไหนมาไหน

ก็ต้องขอติดรถชาวบ้านเขา แถมแต่ละบททดสอบก็ช่างอันตรายสิ้นดี แต่ถ้า 

คดิว่าน่ันแย่มากแล้วล่ะก็ ยังหรอก ยังมแีย่ย่ิงกว่าท่ีผ่านมา เพราะในภารกิจหนนี้ 

อะพอลโลจะตกต�่าย่ิงกว่าเคย ต�่าแค่ไหนน่ะเหรอ...ก็ต�่าขนาดลงไปใต้ดินเลย

น่ะสิ ไม่ใช่แค่ถ�้าหรือฐานลับ แต่เป็น 'เขาวงกต' ของเดดาลัสซึ่งมีชีวิตจิตใจ 

ของมันเอง!

ดเูหมอืนว่าเทพพยากรณ์คนต่อไปจะอยู่ทีไ่หนสกัแห่งในวงกต อยู่ภายใต้

การคุมขังของจักรพรรดิร้ายคนสุดท้ายแห่งไทรอัมวิเรต ก็รู้หรอกนะว่ามันคือ 

กับดัก แต่อะพอลโลยังจะมีตัวเลือกอื่นอีกหรือ แน่นอนว่าล�าพังเขาคนเดียว 

ไม่มทีางไปถึงไหน จงึต้องพ่ึงพาเหล่ามนุษย์ก่ึงเทพกันอกีแล้ว คราวนีพิ้เศษหน่อย 

เพราะได้ภูตแห่งธรรมชาติมาเป็นกองหนุน อย่าคิดเชียวว่าต้นไม้ใบหญ้าจะ 

อ่อนโยนฟรุง้ฟริง้ ถ้าไม่อยากเจอการเอาคนืจากพวกเขาก็ห้ามท�าร้ายธรรมชาติ

เด็ดขาดนะทุกคน

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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ประวัตินักเขียน

ริก ไรออร์แดน (Rick Riordan)

นกัเล่าเรือ่งเทวต�านานและปกรณัมโบราณ เกิดเมือ่วันท่ี 5 มถุินายน 1964  

ท่ีซานอันโตนิโอ รัฐเท็กซัส ปัจจุบันอาศัยอยู่ท่ีบอสตันกับภรรยาและลูกชาย 

อีกสองคน 

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

ขอต้อนรบัสูร่ายการไขปรศินาอักษรไขว้กับ (อดตี) เทพทันใจอะพอลโลค่ะ  

#ผิดส์!

ก่อนอื่นต้องขอบคุณเพ่ือนๆ น้องๆ นักอ่านท่ีส่งทั้งฟีดแบ็กท้ังให้ก�าลังใจ

กันมหาศาลจากเล่มที่แล้วทั้งหน้าไมค์หลังไมค์ ขอบคุณนะคะ

จากใจนกัแปลเล่มนี ้เราเป็นคนแปลไม่ก็รูจ้ะพูดยังไงเลยค่ะ *ยกผ้าเชด็หน้า 

ซับน�้าตาหนึ่งหยดถ้วน* เพราะหลังจากแทบเอาตัวไม่รอดจากอดีตรักเก่า 

ในเล่มท่ีแล้ว มาถึงเล่มน้ีในความมนัส์ในวงกตเพลิงทียั่งไม่แพ้ของเดมิ เพ่ิมเตมิ 

คือมีพัฒนาการตัวละครและเนื้อเรื่องเข้มข้น จนถึงเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนก็ท�าให้

จากท่ีตอนแรกหมั่นไส้อะพอลโล (ไม่) เบา แต่ตอนน้ีใจบางๆ ของนักแปล 

แสนสงสารชะตากรรมของอะพอลโลและพ่ีน้องผองเพ่ือนชาวค่ายฮาล์ฟบลัด

และค่ายจูปิเตอร์ (...และค�าพยากรณ์ที่ยกระดับจากกลอนไปเป็นเล่นค�า 

อกัษรไขว้ รูแ้ล้วว่าอะพอลโลเป็นเทพแห่งบทกว ีแต่ไม่ต้องถึงขนาดนีก็้ได้มัย้คะ 

คุณริก!)

เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลา พลิกค่ะ พลิก! อ่านเลยค่ะ! แล้วมาทรมาน

กับการรอเล่มสี่ไปพร้อมๆ กัน

ขอความบันเทิงจงสถิตกับทุกท่านค่ะ

ปัทมวรรณ 'โอ๊ต' บูรณมาตร์
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายเอ็นเธอร์บุ๊คส์ได้ที่

www.enter-books.com หรือ

www.facebook.com/enterbooks
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Rick Riordan 7

แด่เมลโพเมเน เทพธิดามิวส์แห่งโศกนาฏกรรม

หวังว่าท่านจะพอใจนะ
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8 วงกตเพลิง

Page Burning Maze.indd   8 22/8/2562 BE   13:36



Rick Riordan 9

ค�ำพยำกรณ์ทมิฬ

	 ค�ำเค้นจำกควำมจ�ำ	 ถูกจุดย�้ำอัคคีเผำ

เดือนดับลอยเด่นเข้ำ	 เหนือยอดเขำปีศำจดำย

จ้ำวแห่งกำรกลำยร่ำง	 ภัยโถมถ่ังอันตรำย

จวบร่ำงกระจัดจำย	 ท่ัวทั้งสำยไทเบอร์จม

	 มุ่งสู่หรดี	 เทพสุรีย์จรจรัล

ผ่ำนวงกตสกรรจ์	 สู่แดนอรัญร้อนวำงวำย

เสำะหำตัวนำยจ้ำว	 แห่งม้ำขำวระเร็วรัย

บิดค�ำดึงลมหำยใจ	 อักษรไขว้จ�ำนรรจำ

	 นิเวศน์ทิศปัจฉิม	 เลสเตอร์หงิมจักต้องไป

บุตรีดีมิเทอร์ไซร้	 ต้องหำใฝ่เหง้ำอดีตกำล

เพียงหนึ่งกีบชี้แนว	 จักรู้แกวและรู้ทำง

ก้ำวไปค่อยๆ	หย่ัง	 ทับรอยรั้งเท้ำศัตรู

	 หำกล่วงลุสู่สำม	 รู้ตลอด

ถึงท่ีไทเบอร์รอด	 อยู่ได้

เมื่อนั้นอะพอลโล	 จึงเริ่ม

ตะต่อละลีลำศ	 เริ่มไจฟว์เต้นกัน
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Rick Riordan 11

ไม่
ผมไม่ยอมเล่ำเรือ่งของตวัเองช่วงน้ีหรอก	นีเ่ป็นสปัดำห์ท่ีชวิีตตกต�ำ่	

น่ำอำย	พังพินำศที่สุดในชีวิตที่ผ่ำนมำสี่พันกว่ำปีของผม	เป็นเร่ืองเศร้ำ	

หำยนะ	ปวดใจ	ผมไม่เล่ำให้พวกคุณฟังแน่ๆ

แล้วคุณยังมำนั่งท�ำอะไรอยู่ตรงน้ีอีกล่ะ	ไปซะ!

แต่เอำเถอะ	 สงสัยผมคงไม่มีทำงเลือก	 ไม่ต้องสงสัยเลยว่ำ 

ซุสก็คาดว่าผมจะเล่ำเรื่องน้ีให้พวกคุณฟังโดยถือเป็นกำรทรมำนผม 

อีกรูปแบบหน่ึง

อย่ำงกับว่ำแค่เขำสำปให้ตัวผมผูซ่ึ้งครัง้หนึง่เคยเป็นเทพอะพอลโล 

แสนศักด์ิสิทธ์ิกลำยเป็นวัยรุ่นมนุษย์ธรรมดำท่ีมีสิว	 อ้วนเผละพร้อม 

ชื่อแฝงว่ำเลสเตอร์	พำพำโดพูลอสยังไม่พอ	 ไหนจะกำรที่เขำส่งผมไป

ท�ำภำรกิจอันตรำยในกำรปลดปล่อยเทพพยำกรณ์โบรำณทั้งห้ำจำก 

เงื้อมมือของเล่ำจักรพรรดิโรมันแสนชั่วอีก	แต่นั่นก็ยังไม่พออยู่ดี	 เขำ 

ยังท�ำให้ผม	 อดีตลูกชายคนโปรดของเขำเป็นทำสของมนุษย์ก่ึงเทพ 

1
เคยเป็นอะพอลโล

น่ีเป็นหนูวิ่งในวงกต

ช่วยส่งโครนัทด้วย
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12 วงกตเพลิง

วัยสิบสองขวบชื่อเม็ก!

นอกจำกเรือ่งท้ังหมดแล้วซสุยังต้องกำรให้ผมบนัทกึเรือ่งน่ำอบัอำย 

เหล่ำน้ีเอำไว้ให้คนรู้กันทั่วอีก

ก็ได้ๆ	แต่ผมเตอืนแล้วนะ	ในหน้ำกระดำษจำกนีไ้ปมแีต่ควำมทุกข์ 

ทรมำนทั้งน้ัน

จะเริ่มตรงไหนดี

ก็ต้องเริ่มจำกโกรเวอร์กับเม็กสินะ

สองวันเต็มท่ีเรำเดินทำงผ่ำนเขำวงกต...ผ่ำนหลุมด�ำมืดมนและ

อ้อมทะเลสำบพิษไป	ผ่ำนห้ำงเก่ำร้ำงท่ีเหลือแต่ร้ำนขำยของกรุบกริบ

ฮัลโลวีนลดรำคำและร้ำนบุฟเฟ่ต์อำหำรจีนท่ีไม่น่ำไว้วำงใจด้วย

บำงทีเขำวงกตก็เป็นสถำนทีน่่ำทึง่	 เหมอืนเครือข่ำยอุโมงค์ทีท่อดตวั 

ยึกยือใต้ผิวโลกมนุษย์	มันจะเชื่อมห้องใต้ดิน	ท่อระบำยน�้ำ	และอุโมงค์

ที่ทิ้งร้ำงทั่วโลกโดยไม่สนใจกฎของเวลำหรือปริภูมิใดๆ	เรำอำจเดินเข้ำ

เขำวงกตผ่ำนฝำท่อระบำยน�้ำในโรม	 เดินไปแค่สิบฟุต	 เปิดประตูแล้ว

พบว่ำเรำอยู ่ในค่ำยฝึกตัวตลกในเมืองบัฟฟำโล	 มินนิโซตำก็ได้	 

(โปรดอย่ำถำมรำยละเอียดเลย	เรื่องมันสะเทือนใจ)

ถ้ำเลือกได้ผมคงอยำกเลี่ยงกำรเดินทำงโดยใช้เขำวงกตไปเลย 

นั่นแหละ	แต่น่ำเสียดำยที่ค�ำพยำกรณ์ซึ่งเรำได้ฟังตอนอยู่ที่อินเดียนำ

กล่ำวไว้ค่อนข้ำงชัดเจน	ผ่านวงกตสกรรจ์ สู่แดนอรัญร้อนวางวาย  

น่ำสนุกเนอะ!	เพียงหนึ่งกีบชี้แนว จักรู้แกวและรู้ทาง

เสียแค่ว่ำผู้น�ำทำงมีกีบของเรำ	แซเทอร์ที่ชื่อโกรเวอร์	อันเดอร์วู้ด 

เนี่ย	ท�ำยังไงก็ดูเหมือนไม่ได้รู้ทำงเล้ย

"นำยหลงละ"	ผมพูดเป็นครั้งท่ีสี่สิบแล้วมั้ง
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Rick Riordan 13

"ไม่หลงเสียหน่อย!"	เขำท้วง

เขำเดินต่อไปในชุดกำงเกงยีนหลวมโพรกกับเสื้อยืดมัดย้อม	 

กีบเท้ำแพะของเขำเดินตุปัดตุเป๋อยู่ในรองเท้ำผ้ำใบนิวบำลำนซ์	 520	 

ท่ีปรับให้เข้ำกับเท้ำกีบๆ	 เป็นพิเศษ	หมวกไหมพรมถักสีแดงคลุมผม 

หยิกหย็องของเขำอยู่	 ท�ำไมถึงคิดว่ำแต่งตัวแบบน้ีจะตบตำคนว่ำ 

เขำเป็นมนุษย์ได้ผมกไ็ม่รูเ้หมอืนกัน	 เพรำะโหนกทีเ่ป็นเขำต่อให้ใส่หมวก 

ยังไงก็ยังโผล่ออกมำให้เห็นอยู่ชัดๆ	 รองเท้ำเด้งหลุดออกจำกกีบวันละ

หลำยๆ	รอบ	แล้วผมก็เริ่มเบื่อที่จะต้องเป็นเด็กเก็บรองเท้ำผ้ำใบให้เขำ

แล้วนะ

เขำเดินมำหยดุทีส่ำมแยกในทำงเดนิ	 ด้ำนหน่ึงมผีนงัหนิตดัหยำบๆ	 

แบบโบรำณที่พำไปสู่ควำมมืดมิด	 โกรเวอร์ยกมือข้ึนดึงหนวดแพะ

หร็อมแหร็มของเขำ

"ว่ำไง"	เม็กถำม

โกรเวอร์สะดุ้งเฮือก	 ก็เหมือนผมแหละ	 เจอกันไม่นำนเขำก็รู้จัก 

ที่จะกลัวเม็กเวลำท่ีเธอรู้สึกขัดใจ

ไม่ใช่ว่ำเม็ก	 แม็กแคฟฟรีย์ดูน่ำกลัวอะไรเลยนะ	 เธอตัวเล็ก 

เมื่อเทียบกับคนอำยุเท่ำกัน	แล้วก็แต่งตัวด้วยสีสันที่เหมือนไฟจรำจร	

คือชุดเดรสยำวสีเขียว	กำงเกงรัดรูปเลกก้ิงสีเหลือง	รองเท้ำผ้ำใบหุ้มข้อ

สีแดงสด	 ทุกอย่ำงขำดว่ินสกปรกดูไม่ได้จำกผลงำนกำรคลำนผ่ำน 

อุโมงค์แคบๆ	กันมำหลำยครั้ง	ใยแมงมุมติดอยู่เต็มผมทรงกะลำครอบ

ของเธอ	เลนส์ของแว่นทรงตำแมวก็มวัเสยีจนไม่เข้ำใจว่ำเธอยังมองเห็น

ได้ยังไง	 พูดไปแล้วเธอก็เหมือนเด็กอนุบำลท่ีเพ่ิงเอำตัวรอดจำกกำร

ทะเลำะเบำะแว้งในสนำมเด็กเล่นเพรำะแย่งกันเล่นชิงช้ำยำงล้อรถ

โกรเวอร์ชีอ้โุมงค์ทำงขวำ	 "ฉนั...ฉนัค่อนข้ำงแน่ใจว่ำปำล์มสปรงิส์ 
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14 วงกตเพลิง

ไปทำงน้ันนะ"

"ค่อนข้ำงแน่เหรอ"	 เมก็ถำม	 "เหมอืนรอบท่ีแล้วตอนท่ีเรำเดนิเข้ำไป 

ในห้องน�้ำและท�ำให้ไซคลอปส์ที่น่ังส้วมอยู่ตกใจแทบแย่น่ะเหรอ"

"น่ันไม่ใช่ควำมผดิฉนันะ!"	โกรเวอร์ท้วง	"อีกอย่ำง	ทำงน้ีกล่ินมนัใช่... 

เหมือน...ตะบองเพชร"

เม็กท�ำจมูกฟุดฟิดดมบ้ำง	"ไม่เห็นได้กลิ่นตะบองเพชรเลย"

"เมก็"	ผมพูด	"แซเทอร์ควรจะเป็นไกด์ให้พวกเรำนะ	เรำไม่มทีำงเลือก 

มำกนักนอกจำกจะไว้ใจเขำ"

โกรเวอร์พ่นลมออกมำดังๆ	 "ขอบคุณท่ียืนยันควำมมั่นใจในกัน

และกันนะ	 ข้อเตือนใจประจ�ำวันนี้	 ฉันไม่ได้ขอให้โดนเสกเรียกตัว 

ข้ำมประเทศมำตื่นบนสวนมะเขือเทศที่ดำดฟ้ำตึกในอินเดียนำโพลิส!"

เขำพูดอย่ำงกล้ำหำญ	แต่สำยตำเอำแต่จับจ้องมองแหวนคู่ท่ี

ประดับน้ิวกลำงของเม็ก	 อำจก�ำลังกลัวว่ำเธอจะเรียกดำบโค้งซิมิทำร์

ออกมำจำกแหวนและสับเขำท�ำเป็นแพะเสียบเหล็กย่ำงท้ังตัว

ตั้งแต่เขำรู้ว่ำเม็กเป็นธิดำของดีมิเทอร์	เทพีแห่งสรรพสิ่งที่เติบโต

ตำมธรรมชำติทั้งมวล	 โกรเวอร์	 อันเดอร์วู้ดก็กลัวเธอมำกกว่ำกลัวผม 

ซึ่งเป็นอดีตเทพโอลิมเปียนด้วยซ�้ำ	ชีวิตช่ำงไม่ยุติธรรม

เม็กยกมือข้ึนปำดจมูก	 "ฉันก็แค่ไม่คิดว่ำเรำจะต้องเพ่นพ่ำน 

อยู ่ใต ้ดินอย่ำงนี้มำสองวันเต็ม	 คืนเดือนมืดครั้งต ่อไปจะมำถึง 

ในอีกแค่..."

"สำมวันเท่ำนั้น"	ผมพูดตัดบท	"เรำรู้น่ำ"

ผมอำจพูดห้วนไปหน่อย	แต่ผมไม่อยำกย�ำ้ให้ตวัเองนกึถึงส่วนอ่ืน 

ของค�ำพยำกรณ์	ระหว่ำงทีเ่รำเดนิทำงลงใต้ไปหำเทพพยำกรณ์อีกองค์นัน้	 

ลีโอ	วัลเดซเพ่ือนเรำก็ก�ำลังเร่งขี่มังกรสัมฤทธ์ิของเขำไปที่ค่ำยจูปิเตอร	์
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ฐำนฝึกมนุษย์ก่ึงเทพโรมันทำงตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย	 หวังว่ำ 

จะไปเตือนเรื่องไฟ	 ควำมตำย	 และหำยนะที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นเมื่อถึง 

คืนเดือนมืด

ผมพยำยำมพูดด้วยน�ำ้เสยีงอ่อนลง	 "เรำต้องคดิว่ำลีโอกับพวกโรมนั 

จะรับมือกับสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นทำงเหนือได้	เรำมีภำรกิจของเรำ"

"แล้วก็มีเรื่องเร่งด่วนของตัวเองไม่ใช่น้อย"	โกรเวอร์ถอนใจ

"หมำยควำมว่ำไง"	เม็กถำม

เขำเลี่ยงค�ำตอบไปเหมือนกับที่ท�ำมำตลอดสองวัน	 "จะดีกว่ำ 

ถ้ำเรำไม่พูดถึงเรื่องน้ัน...ตรงน้ี"

เขำเหลอืบมองรอบตวัอย่ำงกระวนกระวำยอย่ำงกับจะมหีใูครงอก

ออกมำจำกผนัง	 ซึ่งน่ันก็มีควำมเป็นไปได้อย่ำงมำกทีเดียว	 เขำวงกต 

มีชีวิตเป็นของตัวเอง	ดูจำกกลิ่นที่โชยออกมำจำกทำงเดินบำงส่วนแล้ว	

ผมค่อนข้ำงแน่ใจว่ำอย่ำงน้อยมันก็มีล�ำไส้ใหญ่ล่ะนะ

โกรเวอร์เกำซี่โครง	"ฉันจะพยำยำมพำพวกเรำไปถึงตรงน้ันให้ไว"	

เขำรับปำก	"แต่เขำวงกตมีจิตใจของตัวเอง	ครั้งสุดท้ำยที่ฉันลงมำในน้ี

กับเพอร์ซีย์..."

สีหน้ำของเขำกลำยเป็นสีหน้ำแห่งควำมหวังเหมือนทุกครั้งท่ีเขำ

พูดถึงกำรผจญภัยครัง้ก่อนกับเพ่ือนสนทิ	 เพอร์ซย์ี	แจก็สนั	ผมไม่โทษเขำ 

หรอก	 เพอร์ซย์ีเป็นมนุษย์ก่ึงเทพท่ีมปีระโยชน์ทเีดยีวเวลำเขำอยูข้่ำงๆ	 เรำ	 

น่ำเสยีดำยทีเ่รำไม่สำมำรถเสกเรยีกตวัเขำมำได้ง่ำยๆ	 เหมอืนไกด์น�ำทำง 

ชำวแซเทอร์ของเรำ

ผมวำงมือลงบนบ่ำของโกรเวอร์	 "เรำรู้ว่ำนำยพยำยำมท่ีสุดแล้ว	

ไปต่อกันเถอะ	และระหว่ำงท่ีดมหำกลิน่ตะบองเพชร	 ถ้ำจะช่วยเปิดรจูมกู 

หำกลิ่นอำหำรเช้ำด้วยก็ดีนะ	เอำเป็นกำแฟหรือโครนัทรสเมเปิ้ลมะนำว
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ก็ได้	ถ้ำได้อย่ำงนั้นก็เย่ียมเลย"

เรำเดินตำมไกด์ของเรำลงไปยังอุโมงค์ทำงขวำ

เดนิไปได้ไม่เท่ำไหร่ทำงเดินก็แคบและเตีย้ลง	บบีให้เรำต้องย่อตวั 

และค่อยๆ	คืบไปเป็นแถวเรียงเด่ียว	ผมอยู่ตรงกลำง	ที่ซึ่งปลอดภัยที่สุด

แล้ว	 คุณอำจคิดว่ำน่ันดูไม่กล้ำหำญเอำเสียเลย	 แต่โกรเวอร์เป็น 

จ้ำวแห่งธรรมชำติและเป็นสมำชิกสภำผู้อำวุโสแห่งแซเทอร์	 ว่ำกันว่ำ

เขำมีพลังร้ำยกำจมำก	 แต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นเขำใช้พลังพวกนั้นเลย	 

ส่วนเม็กเน่ีย	 เธอไม่ได้แค่สำมำรถใช้ดำบโค้งคู่ได้	 แต่ยังสำมำรถท�ำ 

เรือ่งน่ำท่ึงจำกเมลด็พันธ์ุพืชธรรมดำๆ	ซึง่เธอก็พกมำจำกอนิเดยีนำโพลสิ 

ด้วย

ในทำงกลบักัน	ผมเองกลบัอ่อนแอและยิง่ช่วยตวัเองไม่ได้มำกขึน้

ทุกวัน	ตั้งแต่ตอนท่ีเรำสู้กับจักรพรรดิคอมโมดัสและผมเผยร่ำงเจิดจ้ำ

ศักดิ์สิทธ์ิของตัวเองจนเขำตำบอดไปนั้น	ผมก็ไม่สำมำรถเรียกพลังเทพ

แบบเดิมๆ	ออกมำได้อีกเลยแม้แต่น้อย	น้ิวของผมงุ่มง่ำมเงอะงะบนคอ

อคูเูลเล่ศกึ	ทกัษะกำรยงิธนูของผมย่ิงตกต�ำ่ลง	แม้แต่ตอนทียิ่งไซคลอปส์ 

ท่ีน่ังส้วมอยู่ตอนน้ันก็ยังพลำด	 (ไม่รู้เหมือนกันว่ำผมหรือเขำท่ีสมควร

จะอำยมำกกว่ำกัน)	 ในขณะเดียวกันเจ้ำนิมิตที่เกิดขึ้นทั้งที่ไม่ได้หลับ

และท�ำให้ผมเป็นอมัพำตไปในบำงครัง้ก็ย่ิงเกิดขึน้บ่อยและรนุแรงมำกข้ึน 

ทุกที

แต่ผมยังไม่ได้บอกเรื่องน่ำกังวลพวกน้ีกับเพ่ือนๆ	นะ	ยังก่อน

ผมอยำกเชื่อว่ำพลังของผมก็แค่ก�ำลังชำร์จใหม่อยู ่	 เพรำะ 

กำรทดสอบท่ีเรำเจอในอินเดียนำโพลิสน่ันแทบท�ำลำยตัวผมไปเลย

แต่มนัก็อำจมคี�ำอธิบำยอกีอย่ำงหน่ึง	ผมตกลงมำจำกเขำโอลมิปัส 

และร่วงลงมำสู่ถังขยะในแมนฮัตตันเมื่อเดือนมกรำคม	ตอนน้ีเดือน
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มนีำคมแล้ว	 น่ันแปลว่ำผมเป็นมนษุย์มำประมำณสองเดอืน	 เป็นไปได้ว่ำ 

ย่ิงผมอยู่ในร่ำงมนุษย์ธรรมดำสำมัญนำนเท่ำไหร่ผมจะย่ิงอ่อนแอลง

เท่ำน้ัน	และน่ันท�ำให้ย่ิงกลับไปสู่สภำพควำมเป็นเทพได้ยำกขึ้นอีก

สมัยท่ีซุสเนรเทศผมลงมำยังโลกเมื่อสองครั้งก่อนเป็นแบบนี ้

รึเปล่ำนะ	 ผมจ�ำไม่ได้เลย	 บำงวันผมแทบจ�ำรสชำติของอำหำรเทพ 

ไม่ได้	หรอืจ�ำม้ำเทียมรำชรถตะวัน	หรอืจ�ำหน้ำอำร์เทมสีน้องสำวฝำแฝด

แท้ๆ	ของผมไม่ได้	(ปกตแิล้วผมคงจะพูดว่ำนัน่เป็นเรือ่งดนีะ	กำรไม่ต้อง

จ�ำหน้ำน้องสำวตัวเอง	 แต่ตอนน้ีผมคิดถึงนำงเป็นบ้ำเลย	 แต่ห้ามไป

บอกนำงเลยเชียวว่ำผมพูดอย่ำงน้ัน)

เรำค่อยๆ	คืบไปตำมทำงเดิน	 ศรศักดิ์สิทธ์ิแห่งโดโดนำสั่นอยู่ใน

กระบอกเก็บศรเหมือนมือถือที่ตั้งปิดเสียงเอำไว้	 อย่ำงกับอยำกให ้

หยิบออกมำปรึกษำนัก

ผมพยำยำมไม่ใส่ใจมัน

สองสำมครั้งสุดท้ำยที่ผมขอค�ำปรึกษำจำกเจ้ำศรนั่น	 มันไม่ได้ 

ช่วยอะไรผมเลย	ที่แย่กว่ำนั้นคือมันพูดภำษำอังกฤษแบบเชคสเปียร	์

โดยใช้ค�ำว่ำสูเจ้า ตูข้า	 และถูก จริงแท้	 มำกเกินกว่ำที่ผมจะรับได	้ 

ผมไม่เคยชอบยุคเก้ำศูนย์อยู่แล้ว	 (หมำยถึงยุค	1590	น่ะนะ)	ผมอำจ

ปรกึษำเจ้ำศรนัน่ตอนทีเ่รำไปถึงปำล์มสปรงิส์	ถ้าเรำไปถงึปำล์มสปรงิส์...

โกรเวอร์มำหยุดท่ีสำมแยกอีกครั้ง

เขำดมกลิน่ทำงซ้ำยแล้วก็ดมทำงขวำ	จมกูของเขำสัน่ดุก๊ดิก๊เหมอืน 

กระต่ำยที่เพ่ิงได้กลิ่นหมำล่ำเน้ือ

ทันใดน้ันเขำก็ตะโกนว่ำ	 "ถอยไป!"	 แล้วโจนไปทำงด้ำนหลัง	 

ทำงเดินตรงนั้นแคบมำกเสียจนเขำสะดุดล้มลงมำบนตักของผมซึ่ง

ท�ำให้ผมต้องล้มลงไปบนตักของเม็กซึ่งก็น่ังลงอย่ำงแรงพร้อมส่งเสียง
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ครำงด้วยควำมตกใจ	ก่อนที่ผมจะทันได้บ่นว่ำผมไม่ชอบนวดเป็นกลุ่ม	

หูของผมก็อื้อไปหมด	ควำมชื้นถูกดูดไปจำกอำกำศ	กลิ่นเหม็นเปรี้ยว

ซัดเข้ำมำเหมือนกลิ่นยำงมะตอยที่เพ่ิงรำดบนผิวทำงด่วนแอริโซนำ 

มำสดๆ	ร้อนๆ	และที่อีกด้ำนของทำงเดินตรงหน้ำเรำมีแผงไฟสีเหลือง

และรังสีร้อนผ่ำวรุนแรงที่จบลงอย่ำงรวดเร็วพอๆ	กับตอนท่ีมันเริ่มขึ้น

หูผมยังอื้ออึงไปหมด...อำจเป็นเพรำะมีเลือดเดือดปุดๆ	อยู่ในหัว	

ในปำกของผมแห้งเสียจนไม่สำมำรถกลืนน�้ำลำยได้	 ผมบอกไม่ถูกว่ำ

ตัวเองก�ำลังตัวสั่นจนคุมไม่ได้หรือเรำทั้งสำมคนก็สั่นเหมือนกันหมด

"น่ัน...นัน่อะไรกัน"	ผมถำมขึน้ท้ังท่ีสญัชำตญำณแรกอยำกถำมว่ำ 

น่ันใคร	มอีะไรสกัอย่ำงเก่ียวกับไฟร้อนร้ำยนัน้ทีคุ่น้ตำผมอย่ำงประหลำด	 

ท่ำมกลำงกลิ่นควันขื่นขมที่ยังคงค้ำงอยู่ผมรู้สึกว่ำตัวเองได้กลิ่นอำย

ของควำมเกลียดชัง	หงุดหงิด	และควำมหิวด้วย

หมวกไหมพรมถักของโกรเวอร์ขึ้นควันฉุย	 ร่ำงของเขำส่งกล่ิน 

ขนแพะไหม้	"น่ัน..."	เขำพูดอย่ำงอ่อนแรง	"...แปลว่ำเรำใกล้จะถึงแล้ว	

เรำต้องรีบละ"

"อย่ำงที่ฉันพูดมาตลอดนั่นแหละ"	 เม็กบ่นพึมพ�ำ	 "ลุกซะที"	 เธอ 

ใช้เข่ำยันผมอย่ำงแรง

ผมตะเกียกตะกำยลุกขึ้น	 อย่ำงน้อยก็พยำยำมลุกให้ได้สูงที่สุด 

ในอุโมงค์เตี้ยๆ	 แห่งนี้	 เมื่อไฟนั้นผ่ำนไปแล้วผิวของผมก็รู ้สึกชื้นข้ึน	 

ทำงเดินตรงหน้ำเรำมืดและเงียบไปอีกครั้ง	 เส้นทำงน้ีรำวกับเป็นทำง

ระบำยไฟนรกท่ีช�ำรดุเสยีหำยอย่ำงไรอย่ำงน้ัน	แต่ผมเองก็ใช้เวลำอยู่กับ 

รำชรถตะวันนำนเสียจนกะควำมร้อนของไฟได้	 ถ้ำพวกเรำโดนไฟนั่น

เข้ำไปต้องระเหิดหำยกลำยเป็นพลำสมำแน่ๆ

"เรำต้องไปด้ำนซ้ำยแทนแล้ว"	โกรเวอร์ตัดสินใจ
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"อืม..."	ผมตอบ	"ด้ำนซ้ำยคือด้ำนที่มีไฟมำนะ"

"แต่มันเป็นทำงที่เร็วที่สุด"

"กลับหลังหันดีกว่ำมะ"	เม็กเสนอ

"ทุกคน	 เรำใกล้ถึงแล้ว"	 โกรเวอร์ยืนยัน	 "ฉันสัมผัสได้	 แต่เรำ 

หลงเข้ำมำในเขำวงกตส่วนของเขา	ถ้ำเรำไม่รีบไป..."

ว้ีดดดด!

เสยีงก้องดังออกมำจำกทำงเดนิด้ำนหลังเรำ	ผมอยำกเชือ่ว่ำนัน่เป็น 

เสียงกลไกมั่วซั่วอะไรสักอย่ำงท่ีมักจะดังอยู่ในเขำวงกต	เช่นเสียงประตู

เหล็กเปิดโดยมีบำนพับสนิมเขรอะ	 หรือของเล่นใส่ถ่ำนไฟฉำยจำก 

ร้ำนขำยของกรุบกริบฮัลโลวีนก�ำลังกลิ้งตกหลุมลึกท่ีลึกจนไม่อำจรู้ว่ำ

ก้นหลมุอยู่ไหน	แต่จำกสหีน้ำของโกรเวอร์ก็ยืนยันสิง่ทีผ่มเดำไว้แล้วได้... 

นั่นเป็นเสียงร้องของสิ่งมีชีวิต

ว้ีดดดด!	 เสียงร้องครั้งที่สองย่ิงฟังดูโกรธเกรี้ยวและใกล้กว่ำเดิม

มำก

ผมไม่ชอบค�ำพูดของโกรเวอร์ท่ีบอกว่ำเรำหลงเข้ำมำในวงกต 

ส่วนของเขาเลย	ค�ำว่ำของเขานี่มันของใครกันแน่	 คือผมก็ไม่ได้อยำก

จะเดินไปตำมทำงเดินเพ่ือไปเจอกับเตำเผำอัตโนมัติหรอกนะ	 แต  ่

ไอ้เจ้ำเสียงร้องที่ดังมำจำกด้ำนหลังของเรำก็ท�ำให้ผมสยดสยองน่ำดู

"ว่ิง"	เม็กพูด

"ว่ิง"	โกรเวอร์เห็นด้วย

เรำท้ังหมดว่ิงเต็มฝีเท้ำไปตำมทำงเดินด้ำนซ้ำย	ข่ำวดีเรื่องเดียว

คือทำงเดินน้ันใหญ่ขึ้นนิดนึงท�ำให้พวกเรำสำมำรถวิ่งหนีเอำชีวิตรอด

ได้โดยมีที่ให้แกว่งแขนบ้ำง	เมื่อมำถึงทำงแยกอีกครั้งเรำก็เล้ียวซ้ำยอีก	

แล้วก็เลี้ยวขวำทันที	 เรำกระโดดข้ำมหลุม	 ว่ิงขึ้นบันไดและห้อไปตำม
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ทำงเดินอีกทำงหน่ึง	 แต่เจ้ำตัวที่ตำมเรำมำก็ดูจะตำมกล่ินพวกเรำได้

อย่ำงไม่มีปัญหำเลย

ว้ีดดดด! เสียงของมันร้องดังออกมำจำกควำมมืดมิด

ผมเคยได้ยินเสยีงแบบน้ันมำก่อน	แต่ควำมทรงจ�ำมนุษย์อนัจ�ำกัด

ของผมไม่อำจชี้เฉพำะไปได้ว่ำมันคืออะไร	น่ำจะเป็นสัตว์ปีกที่บินได	้

ไม่ใช่เจ้ำตัวน่ำรักแบบนกแก้วหรือนกกระตั้ว	ต้องเป็นตัวอะไรสักอย่ำง

จำกย่ำนไฟนรก...อันตรำย	กระหำยเลือด	และขี้โมโหสุดๆ	เลย

เรำโผล่ขึน้มำในห้องโถงทรงกลมทีดู่เหมอืนเป็นก้นบ่อน�ำ้ขนำดยักษ์	 

มีทำงเดินแคบๆ	วนไปตำมด้ำนข้ำงผนังอิฐ	ข้ำงบนน้ันจะมีอะไรบ้ำงผม

ก็ไม่รู้	แต่ผมก็มองไม่เห็นทำงออกทำงอ่ืน

ว้ีดดดด!

เสยีงน้ันบำดกระดกูหูส่วนกลำงผมจรงิๆ	 เสยีงกระพือปีกดงัมำจำก 

ทำงเดินด้ำนหลังเรำ...เหมือนผมได้ยินเสียงนกหลายตัวเลยแฮะ	เจ้ำตัว

พวกนั้นเดินทำงเป็นฝูง?	ผมเคยเจอพวกมันมำก่อน	เคยเอำชนะมันได้

มำแล้ว	ผมน่าจะรู้สิ!

"เอำไงต่อ"	เม็กถำม	"ขึ้นมั้ย"

โกรเวอร์มองไปยังช่องเปิดทีแ่ผ่รงัสน่ีำหดหูท่ี่อยู่ด้ำนบน	ปำกของเขำ 

อ้ำค้ำงไว้	"น่ีมันไม่มีเหตุผลเลย	เจ้ำนี่ไม่ควรมำอยู่ตรงน้ี"

"โกรเวอร์!"	เม็กตะโกน	"ข้ึนหรือไม่ขึ้น!"

"ขึ้น!	ขึ้นไป!"	เขำตะโกนตอบ	"ข้ึนไปดีกว่ำ!"

"ไม่"	ผมพูด	รู้สึกกลัวจนเสียวท้ำยทอยอย่ำงประหลำด	"เรำขึ้นไป

ไม่ทันหรอก	เรำต้องปิดทำงเดินน้ี"

เม็กขมวดคิ้ว	"แต่..."

"ไอ้ต้นไม้วิเศษน่ันน่ะ!"	ผมตะโกน	"เร็วเข้ำ!"
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เรือ่งหน่ึงทีผ่มพูดได้เก่ียวกบัเมก็นะ	 เมือ่ใดทีเ่รำต้องกำรเรือ่งวิเศษๆ	 

เก่ียวกับพืช	 ก็ต้องเป็นเธอนี่แหละ	 เธอควักกระเป๋ำเล็กๆ	 ท่ีติดอยู่กับ

เข็มขัด	ฉีกเปิดเมล็ดพันธุ์พืชหนึ่งห่อแล้วก็เทลงไปบนพ้ืนอุโมงค์เลย

โกรเวอร์เองก็ควักขลุ่ยต้นอ้อขึ้นมำ	 เขำเล่นเพลงจังหวะกระฉับ 

กระเฉงเพ่ือเพ่ิมอตัรำกำรเจรญิเติบโตระหว่ำงท่ีเมก็คุกเข่ำต่อหน้ำเมลด็พันธ์ุ 

พวกนั้น	คิ้วของเธอขมวดมุ่นต้ังสมำธิอย่ำงสูง

เมื่อร่วมมือกัน	 จ้ำวแห่งธรรมชำติและธิดำแห่งดีมิเทอร์ก็เป็น 

ซูเปอร์คู่หูเรื่องกำรท�ำสวนเลยทีเดียว	 เมล็ดพันธุ์น้ันงอกออกมำเป็น 

ผลมะเขือเทศ	 ก่ิงก้ำนของมันงอกงำมและสอดประสำนกันปิดทำงเข้ำ

อุโมงค์	 ใบไม้คลี่ตัวออกด้วยควำมเร็วสุดยอด	 มะเขือเทศพองขึ้นเป็น 

ผลสีแดงขนำดเท่ำก�ำปั้น	 อุโมงค์นั้นเกือบจะปิดไปอย่ำงถำวรแล้ว 

ตอนท่ีมีสัตว์คล้ำยนกมีขนด�ำมืดพุ่งผ่ำนช่องตำข่ำยต้นไม้ออกมำได้

กรงเล็บเฉี่ยวแก้มข้ำงซ้ำยของผมตอนที่สัตว์ตัวนั้นบินผ่ำนไป	

แทบจะเจำะเข้ำตำผมไปอย่ำงฉิวเฉียด	 เจ้ำสัตว์ตัวน้ันบินวนกลับมำ	

กรดีเสยีงรำวจะประกำศชยัชนะก่อนจะไปเกำะท่ีทำงลำดวนเหนอืศรีษะ

พวกเรำไปสบิฟุตและก้มมองมำด้วยดวงตำสีทองเหมอืนแสงประภำคำร

นกเค้ำแมว?	ไม่ใช่หรอก	น่ีมันตัวใหญ่กว่ำนกเค้ำแมวท่ีใหญ่ท่ีสุด

ของอำธีน่ำเกือบสองเท่ำ	 ขนของมันด�ำขลับรำวกับหินออบซิเดียน	 

มันยกกรงเล็บสีแดงก�่ำขึ้น	 เปิดจะงอยปำกสีทองและใช้ลิ้นหนำสีด�ำ 

ของมันเลียเลือดจำกกรงเล็บนั่น...เลือดผม

สำยตำผมพร่ำเบลอไปหมด	 เข่ำอ่อนยืนแทบไม่อยู่	 ผมแทบ 

ไม่ได้ยินเสียงอื่นๆ	 ท่ีดังมำจำกอุโมงค์	 ท้ังเสียงกรีดร้องอย่ำงขัดใจ	 

เสียงกระพือปีกตอนที่นกปีศำจตัวอ่ืนๆ	พยำยำมต่อสู้กับต้นมะเขือเทศ

และพยำยำมเจำะผ่ำนมำให้ได้
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เม็กปรำกฏตัวขึ้นข้ำงๆ	 ผม	 ดำบโค้งของเธอสะท้อนแสงวำบ 

อยู่ในมือทั้งสองข้ำง	 สำยตำจับจ้องที่เจ้ำนกสีด�ำตัวมหึมำท่ีเกำะเหนือ

พวกเรำ	"อะพอลโล	นำยโอเคมั้ย"

"สตรกิซ์"	ผมพูด	ชือ่น้ันผดุขึน้จำกสมองมนุษย์อนัอ่อนด้อยของผม	

"เจ้ำตัวน้ันคือตัวสตริกซ์"

"แล้วจะฆ่ำมันได้ยังไง"	 เม็กถำม	 เป็นค�ำถำมที่เหมำะสมกับ

สถำนกำรณ์จริงเสมอ

ผมแตะแผลบนหน้ำ	 ทั้งแก้มและนิ้วของผมชำไปหมดแล้ว	 

"เอ่อ	จะฆ่ำมันก็อำจเป็นเรื่องยำกหน่อย"

โกรเวอร์ส่งเสียงร้องสะดุ้งตอนท่ีสตริกซ์ตัวอื่นๆ	 กรีดร้องและ 

พุ่งเข้ำชนต้นมะเขือเทศ	 "นี่	 มีอีกหกหรือเจ็ดตัวที่พยำยำมจะพุ่งเข้ำมำ	

ไอ้มะเขือเทศพวกนี้กันไว้ไม่อยู่หรอกนะ"

"อะพอลโล	ตอบฉันมำเดี๋ยวนี้"	เม็กสั่ง	"ฉันต้องท�ำยังไง"

ผมอยำกท�ำตำมค�ำสั่ง	อยำกท�ำจริงๆ	นะ	แต่ผมไม่รู้จะปั้นค�ำพูด

ให้ออกมำจำกปำกได้ยังไง	ผมรู้สึกรำวกับว่ำเฮเฟตัสเพิ่งรำ่ยกลถอนฟัน

อันลือชื่อของเขำใส่ผม	 และผมยังอยู่ในอิทธิพลของน�้ำทิพย์หัวเรำะ 

ที่เขำใช้เวลำถอนฟันเด็ก

"กำร...ฆ่ำเจ้ำนกจะท�ำให้เรำโดนสำป"	ในที่สุดผมก็พูดออกมำได้

"แล้วถ้ำไม่ฆ่ามันล่ะ"	เม็กถำม

"อ๋อ	มันก็จะทะลวงไส้เรำ	ดื่มเลือดเรำ	แล้วก็กินเนื้อเรำเลยด้วย"	

ผมย้ิมท้ังท่ีรู ้สึกว่ำไม่ได้พูดอะไรตลกเสียหน่อย	 "อีกอย่ำง	 อย่ำให  ้

สตริกซ์ข่วนเอำได้นะ	มันจะท�ำให้เรำเป็นอัมพำต!"

เพ่ือเป็นกำรสำธิต	ผมเลยล้มตึงไปข้ำงๆ	ให้ดูเสียเลย

และท่ีเหนอืศรีษะของเรำทุกคน	เจ้ำสตริกซ์ตวันัน้ก็กำงปีกโฉบลงมำ
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"หยดุนะ!" โกรเวอร์ตะโกนเสยีงหลง	"เรำมำดี!"
เจ้ำนกนัน่ไม่ได้น�ำพำกับค�ำพูดของเขำ	มนัยังโจมตลีงมำอยู่ดแีละ

พลำดใบหน้ำเขำไปได้เพียงเพรำะเมก็โผเข้ำมำพร้อมกับดำบโค้งของเธอ	 

เจ้ำสตริกซ์เบี่ยงหลบ	 บินหมุนวนอยู่ระหว่ำงใบมีดทั้งสองของเธอ 

แล้วก็กลบัไปเกำะทีเ่หนือหัวทกุคนบนทำงลำดโค้งโดยไม่มแีผลแม้แต่นิด

ว้ีดดดด! เจ้ำสตริกซ์กรีดเสียงอีกครั้งพลำงสะบัดขน

"หมำยควำมว่ำไง	'แกจ�ำเป็นต้องฆ่ำพวกเรำ'	เน่ีย"	โกรเวอร์ถำม

เม็กขมวดคิ้ว	"นำยคุยกับมันได้ด้วยเหรอ"

"เอ่อ	ใช่"	โกรเวอร์ตอบ	"ก็มันเป็นสัตว์น่ีนะ"

"ท�ำไมถึงเพ่ิงมำบอกตอนน้ีว่ำมันพูดอะไร"	เม็กถำม

"เพรำะก่อนหน้ำน้ีมันเอำแต่กรีดเสียงว้ีดดดด!"	 โกรเวอร์ตอบ	

"ตอนนี้มันพูดว่ำว้ีดดดดในแบบที่บอกว่ำมันจ�ำเป็นต้องฆ่ำเรำ"

ผมพยำยำมขยับขำซึ่งตอนน้ีดูเหมือนจะกลำยเป็นปูนซีเมนต์

กระสอบหนึ่ง	 ผมว่ำมันดูน่ำข�ำเหมือนกันนะ	ผมยังขยับแขนได้แล้วก็ 

2
น่ีอยู่ในกระเป๋า

มัดเข้ากับหลังเจ้าแซเทอร์

เช้าน้ีห่วยเกินเบอร์
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ยังมีควำมรู้สึกที่บริเวณอก	 แต่ก็ไม่แน่ใจหรอกว่ำจะรู้สึกได้อีกนำน 

แค่ไหน

"งั้นถำมเจ้ำสตริกซ์มั้ยว่ำท�ำไมมันถึงจ�ำเป็นต้องฆ่ำเรำ"	ผมเสนอ

"ว้ีดดดด!"	โกรเวอร์พูดออกไป

ผมเบื่อภำษำสตริกซ์ชะมัด	 เจ้ำนกตัวนั้นตอบด้วยเสียงแกร๊กๆ	

และเดำะลิ้นเป็นระยะๆ

ระหว่ำงน้ันที่ทำงเดิน	 เจ้ำสตริกซ์ตัวอื่นๆ	 ก็กรีดร้องและพุ่งตัว 

เข้ำชนตำข่ำยพืชที่กำงก้ันเอำไว้	 กรงเล็บสีด�ำและจะงอยปำกสีทอง 

เจำะทะลุเข้ำมำได้เป็นระยะๆ	จิกจนมะเขือเทศกลำยเป็นมะเขือเทศสับ

พร้อมกินแบบซัลซำ	ผมว่ำอย่ำงมำกเรำก็เหลือเวลำแค่ไม่ก่ีนำทีก่อนท่ี

เจ้ำนกพวกนีจ้ะทะลเุข้ำมำฆ่ำเรำได้หมดทกุคน	แต่จะว่ำไปไอ้จะงอยปำก 

คมกริบนั่นก็น่ำรักดีนะ!

โกรเวอร์บิดมือเป็นเกลียว	 "เจ้ำสตริกซ์ตัวน้ีบอกว่ำมันถูกส่งมำ 

ให้ดื่มเลือดเรำ	 กินเน้ือเรำ	 แล้วก็กะซวกไส้พุงของเรำ	 ไม่จ�ำเป็นต้อง 

เรียงล�ำดับกันด้วย	 เขำบอกว่ำเสียใจจริงๆ	 แต่น่ันเป็นค�ำสั่งสำยตรง 

จำกจักรพรรดิ"

"ไอ้พวกจักรพรรดิงี่เง่ำ"	เม็กพึมพ�ำ	"จักรพรรดิคนไหน"

"ไม่รู้"	โกรเวอร์ตอบ	"เจ้ำสตริกซ์เรียกเขำแค่ว่ำว้ีดดดด"

"นำยแปลค�ำว่ำกะซวกไส้พุงได้"	 เธอตั้งข้อสังเกต	 "แต่แปลชื่อ

จักรพรรดิไม่ได้เนี่ยนะ"

โดยส่วนตัวแล้วผมก็โอเคอยู่นะกับกำรไม่รูว่้ำเป็นจกัรพรรดคินไหน	 

ตัง้แต่ออกมำจำกอนิเดียนำโพลสิ	ผมใช้เวลำส่วนใหญ่ไปกับกำรหมกมุน่ 

กับค�ำพยำกรณ์ทมิฬท่ีได้ฟังจำกในถ�้ำแห่งโทรโฟเนียส	 เรำเจอเนโรกับ

คอมโมดสัมำแล้ว	ผมจงึเริม่สงัหรณ์ใจไม่ดสีดุๆ	 เรือ่งตวัตนของจกัรพรรด ิ
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คนท่ีสำมซึ่งเรำยังไม่ได้เจอน้ี	 ตอนน้ีผมยังไม่อยำกได้กำรยืนยันอะไร	

ควำมรู้สึกล่องลอยที่ได้จำกพิษของสตริกซ์มันเริ่มจะจำงหำยไปแล้ว	 

ผมก�ำลังจะถูกเจ้ำนกเค้ำแมวยักษ์ดูดเลือดกินท้ังเป็น	ไม่ต้องหำเหตุผล

มำมำกกว่ำนี้ผมก็ร้องห่มร้องไห้ด้วยควำมสิ้นหวังได้แล้ว

เจ้ำสตรกิซ์พุ่งตัวไปท่ีเมก็	เธอหลบไปด้ำนข้ำงและเหว่ียงด้ำนแบน

ของดำบใส่ขนหำงของนกตอนทีม่นับนิหวอืผ่ำนไป	ท�ำให้เจ้ำนกโชคร้ำย

ตัวนั้นปลิวไปชนกับผนังด้ำนตรงข้ำมโดยเอำหน้ำพุ่งเข้ำใส่อิฐ	ก่อนจะ

ระเบิดเป็นก้อนฝุ่นและขนกระจำย

"เม็ก!"	ผมตะโกน	"บอกว่ำอย่ำฆ่ำมันไง!	เดี๋ยวโดนสำป!"

"ฉันไม่ได้ฆ่ำมัน	มันไปฆ่ำตัวตำยด้วยกำรเอำหัวโหม่งผนังเอง"

"ฉันว่ำเหล่ำเทพีแห่งโชคชะตำจะไม่คิดแบบนั้นนะ"

"งั้นก็ไม่ต้องบอกพวกนำงสิ"

"เอ่อ	พวกเรำ"	โกรเวอร์ชีไ้ปยังต้นมะเขือเทศทีบ่ำงลงเร่ือยๆ	หลังจำก 

โดนทัง้กรงเลบ็และจะงอยปำกโจมตีอย่ำงต่อเน่ือง	 "ถ้ำเรำฆ่ำสตรกิซ์ไม่ได้	 

เรำก็ควรจะหำอะไรก้ันให้แข็งแรงกว่ำน้ีมั้ย"	

เขำยกขลุ่ยขึ้นเป่ำ	 เม็กเสกดำบให้กลับเป็นแหวนก่อนจะย่ืนมือ 

ไปทำงต้นมะเขือเทศทั้งหลำย	ล�ำต้นของมันหนำขึ้นและรำกก็เริ่มหย่ัง

ลึกลงบนพ้ืนหิน	 แต่ถึงยังไงน่ันก็เป็นกำรต่อสู้ที่ไม่มีทำงชนะ	 ตอนน้ี 

มีสตริกซ์อยู่อีกด้ำนหนึ่งมำกเกินไปแล้ว	 มันจิกทึ้งมะเขือเทศได้เร็ว 

พอๆ	กับตอนท่ีต้นไม้งอกขึ้นมำใหม่

"ไม่เวิร์ก"	 เม็กผงะถอยมำข้ำงหลัง	ใบหน้ำพรำวไปด้วยเม็ดเหงื่อ	

"ถ้ำไม่มีดินกับแสงสว่ำงก็ท�ำอะไรไม่ค่อยได้"

"จริงด้วย"	 โกรเวอร์มองขึ้นไปเหนือศีรษะพวกเรำ	สำยตำไล่ตำม

ทำงเดนิวนท่ีพำข้ึนไปยังควำมมดืมดิ	 "เรำเกือบถึงอยูแ่ล้ว	 ถ้ำเรำจะไปถงึ 
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ด้ำนบนได้ก่อนท่ีพวกสตริกซ์จะทะลุมำ..."

"งั้นก็ขึ้นไปกัน"	เม็กประกำศ

"เอ่อ	 ฮัลโหล?"	 ผมกล่ำวอย่ำงทุกข์ระทม	 "อดีตเทพเป็นอัมพำต

นอนอยู่น่ีหน่ึงหน่วย"

โกรเวอร์ขมวดคิ้วมองเม็ก	"เทปกำว?"

"เทปกำว"	เธอเห็นด้วย

ขอทวยเทพช่วยปกป้องผมจำกพวกวีรบุรุษกับเทปกำวทีเถอะ	

แล้วพวกวีรบุรุษเนี่ยเป็นอะไรท�ำไมต้องพกเทปกำวตลอดเวลาด้วยนะ	

เม็กหยิบเทปกำวหนึ่งม้วนออกมำจำกกระเป๋ำเล็กๆ	บนเข็มขัดของเธอ	

เธอจับให้ผมอยู่ในท่ำน่ัง	 หลังชนกับโกรเวอร์	 แล้วก็เอำเทปกำวพัน 

ใต้รักแร้เรำท้ังสองคน	 มัดตัวผมเข้ำกับเจ้ำแซเทอร์รำวกับผมเป็น 

กระเป๋ำเป้ปีนเขำ

โกรเวอร์ยักแย่ยักยันลกุขึน้ด้วยควำมช่วยเหลือของเมก็	 เขำบดิผม 

ไปทำงโน้นทีทำงน้ีทีจนเด๋ียวผมก็เห็นวิวผนัง	 เดี๋ยวเห็นพ้ืน	 เดี๋ยวก็ 

เห็นหน้ำเม็ก	แล้วก็เห็นขำอันเป็นอัมพำตของผมแผ่อยู่ใต้ร่ำงตัวเอง

"เอ่อ	 โกรเวอร์"	 ผมถำม	 "นำยมีแรงพอท่ีจะสะพำยฉันไปจนถึง 

ข้ำงบนเหรอ"

"แซเทอร์ปีนเขำเก่งมำกนะ"	เขำพูดเสียงฮึดฮัด

จำกนั้นเขำก็เริ่มเดินไปตำมทำงแคบๆ	 น้ัน	 เท้ำอัมพำตของผม 

ลำกครูดตำมหลังเรำไป	 เม็กตำมมำพลำงเหลือบตำไปมองแผง 

ต้นมะเขือเทศที่ค่อยๆ	พังไปทุกทีอยู่ด้ำนหลัง

"อะพอลโล"	เธอพูด	"รู้อะไรเรื่องสตริกซ์ก็บอกมำหน่อย"

ผมพยำยำมค้นสมองตัวเอง	 ควำนหำก้อนทองค�ำออกมำจำก

ตะกอนแม่น�้ำ
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"พวกมัน...พวกมันเป็นนกน�ำโชคร้ำย"	 ผมบอก	 "พวกมันโผล่มำ

เมื่อไหร่ก็จะเกิดเรื่องเลวร้ำยเมื่อน้ัน"

"แหงล่ะ"	เม็กตอบ	"แล้วไงอีก"

"เอ่อ	 ปกติพวกมันกินคนท่ีอ่อนวัยและอ่อนแอ	 ทำรก	 คนแก	่ 

เทพอัมพำต...อะไรแบบนั้น	 พวกมันท�ำรังอยู่ด้ำนบนของทำร์ทำรัส	

แล้ว...ฉันก็แค่เดำเอำน่ะนะ	แต่คิดว่ำมันคงเป็นสัตว์เลี้ยงท่ีไม่ค่อยด ี

เท่ำไหร่"

"แล้วเรำจะไล่มันไปได้ยังไง"	เธอถำมต่อ	"ถ้ำเรำฆ่ำพวกมันไม่ได	้

เรำจะหยุดพวกมันได้ยังไง"

"ฉัน...ฉันไม่รู้"

เม็กถอนใจด้วยควำมหงุดหงิด	 "ถำมศรแห่งโดโดนำหน่อยส	ิ 

ดูซิว่ำมันจะรู้อะไรมั้ย	ฉันจะไปย้ือเวลำให้พวกเรำนิดนึง"

เธอว่ิงกลับลงไปตำมทำงเดิม

กำรต้องคุยกับเจ้ำศรนั้นเป็นทางเดียวที่วันนี้ของผมจะแย่ลง 

กว่ำเดิมได้อีก	 แต่ผมโดนสั่งมำ	 และถ้ำเม็กสั่งผมก็ขัดใจเธอไม่ได้	 

ผมเอื้อมมือไปด้ำนหลัง	ค้นกระบอกศรจนกระทั่งดึงศรวิเศษนั้นออกมำ

"สวัสดี	ท่ำนศรอันแสนฉลำดทรงพลัง"	ผมพูด	(เร่ิมด้วยกำรยอมัน

นั่นแหละดีท่ีสุดแล้ว)

[กว่าสเูจ้าจกัคดิได้]	เสยีงของศรตอบมำ	[กว่าปักษ์หน่ึงได้แล้วท่ีตขู้า

เฝ้าพยายามจะพูดกับเจ้า]

"เพ่ิงผ่ำนมำสี่สิบแปดชั่วโมงเอง"	ผมตอบ

[จริงแท้ เวลาช่างผันผ่านอย่างรวดเร็วในยามซึ่งเราสั่นสะท้าน  

เจ้าพึงลองดูบ้างว่าจะชอบฤๅไม่]

"อ้อ"	ผมพยำยำมข่มควำมรูส้กึท่ีจะหักศรน้ันท้ิง	"นำยรู้อะไรเก่ียวกับ 
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พวกสตริกซ์บ้ำง"

[ข้าจกัต้องบอกเจ้าเรือ่ง...ช้าก่อน สตรกิซ์? เจ้าเอ่ยเรือ่งของพวกมนั 

ขึ้นมาด้วยเหตุใด]

"เพรำะพวกมันก�ำลังจะกะซว...จะฆ่ำพวกเรำไง"

[เอวัง!]	เจ้ำศรครำงฮือ	[เจ้าพึงหลีกเลี่ยงอันตรายเย่ียงนั้น!]

"ยังกับฉนัคิดเองไม่ได้เลยเนอะ"	ผมตอบ	"นำยมข้ีอมลูส�ำคญัอะไร

เก่ียวกับสตริกซ์มั้ยล่ะเนี่ย	ท่ำนศรศิลป์แสนกินใจ"

ศรน้ันสั่นในมือผม	 ไม่ต้องสงสัยเลยว่ำมันก�ำลังหำข้อมูลใน 

วิกิพีเดียอยู่	มันไม่เคยยอมรับหรอกว่ำมันใช้อินเทอร์เน็ต	ว่ำไปแล้วมัน

ก็อำจจะแค่บังเอิญก็ได้มั้งท่ีศรน้ันจะมีประโยชน์ที่สุดเวลำที่เรำอยู่ใน

พ้ืนที่ท่ีมีไวไฟฟรี

โกรเวอร์ยังคงสะพำยร่ำงมนุษย์สุดน่ำสมเพชของผมเดินขึ้นไป

ตำมทำงลำด	 เขำส่งเสียงทอดถอนใจและเดินโซเซใกล้ขอบทำงเดิน 

จนน่ำกลัว	 ตอนน้ีเรำอยู่สูงกว่ำพื้นรำบเกือบห้ำสิบฟุตแล้ว	 ไกลพอ 

ที่จะตกลงไปตำยได้อย่ำงสวยๆ	ผมเห็นเม็กยังอยู่ข้ำงล่ำง	 เดินกลับไป

กลับมำพลำงพึมพ�ำอะไรกับตัวเองและเขย่ำห่อเมล็ดพันธุ์พืชออกมำ

เพ่ิมอีก

ทีเ่หนอืหัวพวกเรำนัน้	ทำงเดนิเหมอืนจะวนเวียนต่อไปไม่รู้จบ	ไม่ว่ำ 

ด้ำนบนสุดจะมีอะไรรออยู่	 คือถ้ามันมีจุดสิ้นสุดน่ะนะ	 แต่เจ้ำจุดนั้น 

มนัยังอยู่ในควำมมดืมดิ	ผมว่ำนีม่นัช่ำงไม่รูจ้กัเหน็ใจคนอืน่เอำเสยีเลยท่ี 

เขำวงกตไม่จัดท�ำลิฟต์ไว้ให้	หรืออย่ำงน้อยมีรำวจับก็ยังดี	ไม่อย่ำงน้ัน

เหล่ำวีรบรุษุท่ีมีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยจะบนัเทงิกับกับดกัสูค่วำมตำยนี ้

ได้ยังไงกัน

ในที่สุดศรแห่งโดโดนำก็บอกค�ำตัดสินออกมำ	 [สตริกซ์น้ันช่าง
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อันตราย]

"เอำอีกแล้ว"	ผมตอบ	"ไม่เอำน่ำ	ปัญญำของท่ำนจักน�ำแสงสว่ำง

มำสู่ควำมมืดมิดได้เสมอ"

[เจ้าหุบปากเสีย]	 เจ้ำศรน้ันพูดต่อ	 [เราฆ่านกน่ันได้ หากแต่มัน 

จักสาปผู้ฆ่าและท�าให้สตริกซ์ปรากฏตัวเพ่ิมข้ึน]

"เออๆ	แล้วมีอะไรอีก"

"มันพูดว่ำยังไง"	โกรเวอร์ถำมระหว่ำงท่ีหอบไปด้วย

นอกจำกคณุสมบตักิวนบำทำข้ออืน่ๆ	แล้วเจ้ำศรนียั้งพูดแต่ในหวั

ของผมเท่ำนั้น	 ดังนั้นผมจึงไม่ได้แค่ดูเหมือนคนบ้ำเวลำท่ีพูดกับมัน	 

แต่ผมยังต้องเอำค�ำบ่นพร�่ำของมันมำพูดย�้ำให้เพ่ือนๆ	ฟังอีก

"มนัยังหำในกูเกิลไม่เสรจ็"	ผมบอกโกรเวอร์	"เอำงีไ้หมท่ำนศรผูย่ิ้งใหญ่	 

นำยลองค้นหำแบบมีข้อแม้เพ่ิมเติม	เช่น	'สตริกซ์	บวก	เอำชนะ'	"

[ข้าหาได้ใช้กลโกงเย่ียงน้ัน!]	 เจ้ำศรตะโกนลั่นแล้วมันก็เงียบไป

นำนพอที่จะพิมพ์ค�ำว่ำ	สตริกซ์ + เอาชนะ

[นกนั้นอาจกันออกไปได้ด้วยการใช้เครื่องในสุกร] มันกลับมำ

รำยงำน	[สูเจ้ามีหรือไม่]

"โกรเวอร์?"	เขำหันขวับกลับมำซึ่งไม่ใช่วิธีท่ีดีนักถ้ำเขำอยำกมอง

หน้ำผมเพรำะผมถูกมัดเทปกำวไว้กับหลังของเขำ	เขำเกือบท�ำจมูกผม

ขูดกับผนังอิฐ	

"ฉันจะพกเครื่องในหมูท�ำไม	ฉันเป็นมังสวิรัตินะ!"

เม็กเดินตำมพวกเรำขึ้นมำแล้ว

"เจ้ำนกพวกน้ันเกือบเจำะเข้ำมำได้แล้ว"	 เธอบอกเรำ	 "ฉันลอง 

พืชหลำยชนดิแล้ว	ลองพยำยำมเรยีกพวกพีชเชสมำด้วย..."	 เสยีงของเธอ 

แตกพร่ำด้วยควำมสิ้นหวัง
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ตั้งแต่เดินเข้ำมำในเขำวงกต	 เธอไม่สำมำรถเรียกลิ่วล้อภูตพีช 

ของเธอออกมำได้เลย	 พวกมันมีประโยชน์เวลำต้องสู ้	 แต่ก็เล่นตัว 

นิดหน่อยว่ำจะโผล่มำท่ีไหนและเมื่อไหร่	 ผมคิดว่ำมันก็คงเหมือนกับ 

ต้นมะเขือเทศ	 พีชเชสก็คงไม่ค่อยมีประสิทธิภำพนักเหมือนกันเมื่ออยู่

ใต้ดิน

"ศรแห่งโดโดนำ	มีอะไรอีกบ้ำง!"	ตอนน้ีผมตะโกนแล้ว	"จะต้องมี

อะไรนอกจำกล�ำไส้หมูที่จะกันสตริกซ์ไปได้สิ!"

[เดีย๋ว] เจ้ำศรพูด	[หยุดบดัเด๋ียวน้ี! ดปูระหนึง่ว่าอาร์บทูสัก็จกัใช้ได้]

"อำ-บู-ตัด	อะไรนะ"	ผมถำม

สำยไปแล้ว

ท่ีใต้เท้ำพวกเรำนั้น	 เสียงกรีดร้องกระหำยเลือดดังขึ้น	 เจ้ำพวก 

สตริกซ์เจำะผ่ำนก�ำแพงมะเขือเทศและกรูเข้ำมำได้แล้ว
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"พวกมันมาแล้ว!" เม็กตะโกน
เอำจริงๆ	 นะ	 ทุกครั้งท่ีผมอยำกให้เธอพูดถึงเรื่องอะไรส�ำคัญๆ	 

เธอก็จะหุบปำกเงียบ	 แต่ถ้ำก�ำลังเจออันตรำยตรงหน้ำชัดๆ	 ทีไรเธอ 

ดันยอมเสียพลังงำนกับกำรตะโกนว่ำ	'พวกมันมาแล้ว'	ทุกที

โกรเวอร์เร่งฝีเท้ำ	แสดงพลงัระดับฮโีร่ขณะทีก้่ำวข้ึนไปตำมทำงลำด 

โดยลำกร่ำงไร้เรี่ยวแรงพันเทปกำวของผมไปด้วย

เพรำะผมต้องหันหลังให้โกรเวอร์	 ผมจึงได้เห็นภำพวิวฝูงสตริกซ์

อย่ำงเตม็ตำตอนท่ีพวกมนับนิหวือกันออกมำจำกเงำมดื	ดวงตำสเีหลอืง

เรืองจ้ำอย่ำงกับเหรียญทองที่อยู่ก้นบ่อน�้ำพุขุ่นๆ	พวกมันมีกันโหลหนึ่ง

ได้มัง้	หรอืมำกกว่ำนัน้?	ถ้ำคิดว่ำเมือ่ก้ีเจอตวัเดยีวก็แทบแย่	ผมไม่อยำกคดิ 

เลยว่ำถ้ำเจอทั้งฝูงเรำจะมีโอกำสรอดแค่ไหน	 โดยเฉพำะในเมื่อตอนนี้

เรำเข้ำแถวเรียงเด่ียวบนทำงเดินลำดประหนึ่งเป็นเหยื่อน้อยน่ำกินสุดๆ	

ผมไม่คดิว่ำเมก็จะช่วยให้นกทุกตวัฆ่ำตวัตำยด้วยกำรบนิเอำหัวโหม่งผนัง 

ได้หรอกนะ

3
สตริกซ์น้ันยอดแย่

ใช่ จริงแท้ข้าขอบอกให้

แย่ท่ีสุดคือพวกมัน
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"อำร์บูทัส!"	 ผมตะโกน	 "ศรพูดอะไรไม่รู้เก่ียวกับอำร์บูทัสที่จะกัน

เจ้ำสตริกซ์ออกไปได้!"

"นั่นเป็นพืชชนิดหน่ึง"	 โกรเวอร์หอบหำยใจ	 "ฉันว่ำฉันเคยเจอ 

อำร์บูทัสนะ"

"เจ้ำศร"	ผมพูด	"อำร์บูทัสคืออะไร"

[ตูข้าหารู้ได้ไม่! แค่เพียงเพราะข้าถือก�าเนิดในป่าละเมาะหาได้

หมายความว่าข้าจักท�ามาหากินเย่ียงชาวสวน!]

ด้วยควำมหงุดหงิดกับค�ำตอบนั้น	ผมเลยจับเจ้ำศรใส่กลับเข้ำไป

ในกระบอกเสียเลย

"อะพอลโล	 คุ้มกันให้หน่อย"	 เม็กเอำดำบเล่มหนึ่งของเธอมำ 

ยัดใส่มือผมก่อนจะค้นหำอะไรสักอย่ำงในเข็มขัดท�ำสวนของเธอพลำง

เหลือบมองพวกสตริกซ์ตอนที่มันบินข้ึนมำอย่ำงหว่ันใจ

ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ำเม็กคิดว่ำผมจะคุ้มกันเธอได้ยังไง	 

ฝีมอืดำบของผมมนัไม่เอำอ่ำวแม้แต่ตอนท่ีไม่ได้ถูกมดัเทปกำวติดอยู่กับ 

หลังของตัวแซเทอร์	เผชิญหน้ำกับเป้ำหมำยท่ีจะสำปทุกคนที่ฆ่ำมัน

"โกรเวอร์!"	 เม็กตะโกน	 "เรำหำได้มั้ยว่ำอำร์บูทัสเป็นต้นไม้ 

แบบไหนกัน!"

เธอฉกีห่อเมลด็พันธ์ุมัว่ซัว่ก่อนทีจ่ะโปรยเมลด็ในน้ันลงไปยังทีว่่ำง	

มันระเบิดออกเหมือนเมล็ดป็อปคอร์น	 กลำยเป็นหัวมันเทศขนำด 

เท่ำระเบิดมือและมีต้นอ่อนสีเขียวสดงอกออกมำด้วย	 มันตกลงไป 

ท่ำมกลำงฝูงสตริกซ์	 โดนหัวบำงตัวและท�ำให้มันส่งเสียงร้องด้วย 

ควำมตกใจ	แต่เจ้ำนกพวกนั้นก็ยังคงบินข้ึนมำต่อได้

"นัน่พืชประเภทหวั"	 โกรเวอร์พูดอย่ำงเหนือ่ยอ่อน	 "ฉนัว่ำอำร์บทัูส 

เป็นพืชประเภทมีผลนะ"
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เม็กฉีกห่อเมล็ดพันธุ์ออกมำอีกห่อหน่ึง	เธอโปรยระเบิดพุ่มไม้ที่มี

ผลสีเขียวเป็นพวงใส่พวกสตริกซ์	แต่นกพวกนั้นก็แค่บินหลบไป

"องุ่นเหรอ"	โกรเวอร์ถำม

"กูสเบอรี่"	เม็กตอบ

"แน่ใจ?"	โกรเวอร์ถำมอีก	"รูปใบมัน..."

"โกรเวอร์!"	 ผมฉุนกึก	 "เรียกสติแล้วคิดแต่เร่ืองพืชท่ีใช้สู้ได้ดีมั้ย	

นั่นมัน...?	เช็ดเป็ด!"

คอืงี	้ ผูอ่้ำนทีร่กั	 พิจำรณำเอำเองเถอะ	ผมเนีย่นะจะถำมค�ำถำมว่ำ 

นัน่มนัเชด็เป็ดเหรอออกมำจรงิๆ?	ผมไม่ได้ถำมอยู่แล้ว	 ต่อให้หลังจำกน้ี 

เม็กจะบ่นยังไง	 ผมก็แค่พยำยำมจะเตือนเธอว่ำสตริกซ์ตัวท่ีใกล้ที่สุด

ก�ำลังพุ่งเข้ำใส่หน้ำเธอเท่ำนั้น

แต่เธอไม่เข้ำใจค�ำเตือนของผม	ซึ่งน่ันก็ไม่ใช่ความผิดผม

ผมเหว่ียงดำบโค้งท่ียืมเธอมำ	พยำยำมจะปกป้องเพ่ือนวัยเยำว์

ของผม	 แต่เพรำะผมเล็งเป้ำได้ห่วยและเม็กมีปฏิกิริยำรวดเร็วมำก

เท่ำน้ัน	เธอถึงยังมีหัวติดอยู่บนบ่ำ

"อย่ำท�ำแบบนั้นอีกนะ!"	 เธอตะโกน	 ใช้ดำบอีกเล่มของตัวเอง 

ตีสตริกซ์ไปอีกทำงหนึ่ง

"ก็เธอบอกว่ำให้คุ้มกันด้วย!"	ผมท้วง

"ไม่ได้แปลว่ำ..."	เธอส่งเสยีงร้องออกมำด้วยควำมเจบ็พลำงเซล้ม

พร้อมกับรอยแผลบำดลึกที่ต้นขำขวำ

จำกน้ันพวกเรำก็ถูกกลุ่มกรงเล็บ	 จะงอยปำก	และปีกสีด�ำท่วม 

เข้ำมำโจมตี	 เม็กเหว่ียงดำบในมือไปท่ัว	 สตริกซ์ตัวหน่ึงพุ่งเข้ำมำตรง

หน้ำผม	 กรงเล็บของมันเกือบจะควักลูกตำของผมออกไปได้อยู่แล้ว 

ตอนท่ีโกรเวอร์ท�ำเรื่องท่ีไม่มีใครคำดคิด	เขำกรี๊ดออกมำ
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มันน่าประหลาดใจตรงไหน	คุณอำจจะอยำกถำมแบบน้ี	ถ้าก�าลัง

โดนล้อมด้วยฝูงนกท่ีอยากกะซวกไส้พุงเราออกมากิน นั่นก็เป็นเวลาที่

ควรจะกรี๊ดได้

นั่นก็จริง	 แต่เสียงที่ออกมำจำกปำกของแซเทอร์ผู้น้ันไม่ใช่เสียง

กรีดร้องธรรมดำ

เสียงน้ันสะท้อนก้องไปทั่วเหมือนคลื่นช็อกเวฟจำกระเบิด	ท�ำให้

นกแตกฝงู	หนิสะท้ำนสะเทอืนและท�ำให้ใจของผมเตม็ไปด้วยควำมกลัว

ยะเยือกโดยไม่มีสำเหตุ

ถ้ำผมไม่ได้ถูกมัดเทปกำวไว้กับหลังของแซเทอร์	 ผมคงว่ิงหนีไป

แล้ว	ผมอำจกระโดดลงจำกขอบทำงเดนิไปเลยแค่เพรำะอยำกไปให้พ้นๆ	 

จำกเสียงน้ี	 แต่เพรำะเป็นอย่ำงท่ีเป็นอยู่	 ผมจึงได้แต่ท้ิงดำบของเม็ก 

ในมือและยกมือทั้งสองข้ำงขึ้นปิดหู	เม็กนอนรำบอยู่บนทำงลำด	เลือด

ไหลเป็นทำง	ไม่ต้องสงสยัเลยว่ำพิษของสตรกิซ์คงท�ำให้เธอเป็นอมัพำต

บำงส่วนไปแล้ว	แต่เธอก็ขดตัวกลมและยกมือขึ้นปิดหูเหมือนกัน

เจ้ำสตริกซ์ท้ังหลำยบินหนีลงไปสู่ควำมมืดมิด

ใจของผมเต้นระรัว	 อะดรีนำลินไหลเปี่ยมตลอดทั้งร่ำง	 ผมต้อง

หำยใจลึกๆ	หลำยรอบกว่ำจะพูดออกมำได้

"โกรเวอร์"	ผมถำม	"เมื่อก้ีนำยเรียกใช้เสียงของแพนิกสินะ"

ผมมองไม่เห็นใบหน้ำของเขำแต่ก็สัมผัสได้ว่ำเขำตัวส่ันสะท้ำน	

เขำเองก็นอนลงบนทำงลำดน้ัน	ตะแคงข้ำงเพ่ือให้ผมหนัหน้ำเข้ำหำผนงั

"ฉนัไม่ได้ตัง้ใจ"	โกรเวอร์เสยีงแหบไปหมด	"ไม่ได้ท�ำมำหลำยปีแล้ว"

"พะ...แพนิกเหรอ"	เม็กถำม

"เสยีงร้องของเทพแพนผูห้ำยสำบสญูไป"	ผมตอบ	แค่พูดชือ่ของเขำ 

ก็ท�ำให้ใจผมเต็มไปด้วยควำมเศร้ำ	เฮ้อ	เทพแห่งธรรมชำติผู้น้ันกับผม
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เคยสนกุกันมำกทีเดียวในช่วงสมยัโบรำณตอนท่ีเรำท้ังเต้นและเรงิร่ำกัน 

อยู่ในป่ำไม้!	แพนเป็นนักสร้ำงควำมบันเทิงชั้นยอด	แต่แล้วพวกมนุษย์

ก็ตัดไม้ท�ำลำยป่ำส่วนใหญ่ไปเสียจนกระทั่งแพนจำงหำยมลำยไปสิ้น	

เจ้ำพวกมนุษย์	 พวกเจ้ำนี่แหละคือสำเหตุที่เทพเจ้ำอย่ำงเรำไม่ค่อย 

จะได้รับอะไรดีๆ

"ฉันไม่เคยได้ยินใครนอกจำกแพนใช้พลังน้ันเลย"	 ผมพูดข้ึน	 

"นำยใช้มันได้ยังไง"

โกรเวอร์ส่งเสียงที่ฟังดูเหมือนก่ึงสะอื้นก่ึงถอนใจ	"เรื่องมันยำว"

เมก็ครำงฮอื	"ไม่ว่ำยังไงมนัก็ก�ำจดันกไปได้ละกัน"	ผมได้ยินเสยีงเธอ 

ฉีกผ้ำ	อำจจะก�ำลังท�ำผ้ำพันแผลรักษำขำของตัวเองอยู่

"เธอเป็นอัมพำตรึเปล่ำ"	ผมถำม

"เป็น"	เธอพึมพ�ำ	"จำกเอวไปเลย"

โกรเวอร์ขยับตัวจำกสำยรดัเทปกำว	"ฉนัยังโอเคอยู่	แต่เหนือ่ยมำก	

เดีย๋วนกพวกนัน้ก็จะกลบัมำ	และตอนนีฉ้นัแบกนำยขึน้ไปตำมทำงลำด

ไม่ไหวแล้ว"

ผมไม่สงสัยเลย	เสียงร้องของแพนอำจท�ำให้ทุกสิ่งกลัวหัวหดหนี

ไปหมด	แต่มันเป็นเวทมนตร์ที่กินแรงของผู้ใช้มำกเลยทีเดียว	 ทุกครั้ง 

ที่แพนใช้พลังนี้เขำจะต้องนอนพักยำวไปถึงสำมวันหลังจำกน้ัน

ที่ด้ำนล่ำง	 เสียงร้องของเหล่ำสตริกซ์ยังคงก้องไปทั่วเขำวงกต	

เสียงกรีดร้องของพวกมันฟังดูเหมือนมันก�ำลังหนีไปด้วยควำมกลัว...

บินหนีไป!	ก่อนจะกลำยเป็นควำมสับสน...พวกเราบินหนีท�าไมน่ะ

ผมพยำยำมกระดิกเท้ำ	 แล้วก็ต้องประหลำดใจที่ตอนน้ีผมได้

ควำมรู้สึกของนิ้วเท้ำที่อยู่ในถุงเท้ำกลับมำแล้ว

"ใครก็ได้ตัดเทปกำวท่ีมัดให้ทีได้มั้ย"	 ผมบอก	 "ฉันว่ำพิษมันเริ่ม
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หมดฤทธ์ิแล้วล่ะ"

ทั้งที่เธอยังนอนอยู่	แต่เม็กก็ใช้ดำบนั้นเฉือนผมออกจำกเทปกำว	

เรำท้ังสำมคนยนืเรยีงกนัเอำหลงัชนผนงัแบบหลงัชนผนงัจรงิๆ...เหย่ือล่อ 

สตริกซ์สำมชิ้นยืนเหงื่อไหลไคลย้อยซึมเศร้ำน่ำสมเพชรอควำมตำย	

ส่วนที่ด้ำนล่ำง	เสียงกรีดร้องของเจ้ำนกเวรเหล่ำนั้นกลับย่ิงดังขึ้นเรื่อยๆ	

อีกไม่ช้ำพวกมันคงบินกลับมำและเกรี้ยวกรำดกว่ำเก่ำ	แสงเรืองมัวๆ	

จำกดำบของเมก็ท�ำให้เหน็ว่ำทีเ่หนอืหัวเรำประมำณห้ำสบิฟุตน้ันทำงลำด 

ของเรำขึ้นไปตันอยู่กับเพดำนอิฐรูปโดม

"นึกว่ำจะเป็นทำงออก"	 โกรเวอร์พูด	 "ฉันนึกว่ำมันจะต้องเป็น...

ปล่องน้ีมันดูเหมือนกับ..."	 เขำส่ำยศีรษะรำวกับไม่กล้ำบอกพวกเรำว่ำ

เขำหวังว่ำมันเป็นอะไร

"ฉันไม่ยอมตำยที่น่ีหรอก"	เม็กพึมพ�ำ

แต่สภำพของเธอกลับบอกสิ่งที่เป็นตรงกันข้ำม	 ทั้งศอกและ 

เข่ำของเธอถลอกปอกเปิก	ชุดสีเขียวซึ่งเป็นของขวัญล�้ำค่ำจำกแม่ของ

เพอร์ซย์ี	แจก็สนักลบัดเูหมอืนมนัถูกใช้เป็นเสำลบัเลบ็ของเสอืเข้ียวดำบ	

เธอฉีกเลกก้ิงข้ำงซ้ำยออกมำและใช้เป็นผ้ำรัดแผลที่ต้นขำ	 แต่ตอนนี้

เลือดก็ไหลออกมำชุ่มผ้ำผืนน้ันแล้วเช่นกัน	 ถึงอย่ำงน้ันดวงตำของเธอ

ก็ยังเจิดจ้ำอย่ำงไม่ยอมลดละ	 เพชรปลอมท่ีประดับปลำยแว่นทรง 

ตำแมวของเธอก็ยังแวววำม	 ผมเรียนรู้มำนำนแล้วว่ำอย่ำประมำท 

และคิดว่ำเม็ก	แม็กแคฟฟรีย์ยอมแพ้หมดทำงตรำบใดท่ีเพชรเหล่ำนั้น

ยังคงเป็นประกำยอยู่

เธอควักหำห่อเมล็ดพันธุ์อีกครั้งพลำงหร่ีตำอ่ำนฉลำก	 "กุหลำบ	

แดฟโฟดิล	ผลน�้ำเต้ำ	แครอต"

"ไม่ใช่..."	 โกรเวอร์เอำก�ำปั้นขึ้นมำเคำะหัวตัวเอง	 "อำร์บูทัสเป็น
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เหมือน...พืชที่มีดอกน่ะ	โอ๊ย	ฉันน่าจะรู้ดีเรื่องนี้น่ีนำ"

ผมเหน็ใจเขำกบัปัญหำเรือ่งควำมทรงจ�ำนีน่ะ	ผมเองกน่็ำจะรูอ้ะไร 

หลายอย่าง	 ท้ังจุดอ่อนของสตริกซ์	 ทำงออกจำกเขำวงกตที่ใกล้ท่ีสุด	

เบอร์ติดต่อส่วนตัวของซุสเพ่ือท่ีผมจะได้โทรไปร้องขอชีวิต	แต่สมอง 

ของผมก็ว่ำงเปล่ำไปหมด	ขำเริ่มสั่นสะท้ำนซึ่งนั่นอำจเป็นสัญญำณว่ำ

ผมใกล้จะเดินได้อีกครั้ง	 แต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยให้ผมรู ้สึกดีข้ึน	 ผมไม่รู ้

จะเดินไปที่ไหนเว้นแต่เลือกว่ำจะตำยที่เพดำนหรือที่พ้ืน

เมก็ยังสลบัห่อเมลด็พันธ์ุไปเรือ่ย	 "หวักะหล�ำ่	 วิสทีเรยี	 ไพรำแคนธำ	 

สตรอเบอรี่..."

"สตรอเบอรี!่"	 โกรเวอร์ตะโกนดงัขึน้มำเสยีจนผมนกึว่ำเขำพยำยำม 

จะใช้พลังแพนิกอีกครั้ง	"น่ันแหละ!	อำร์บูทัสเป็นต้นสตรอเบอรี่!"

เม็กขมวดคิ้ว	 "สตรอเบอรี่ไม่ได้เป็นไม้ยืนต้น	 พวกมันอยู่ในสกุล 

ฟรากาเรีย	เหมือนกับดอกกุหลำบ"

"ใช่ๆ	ฉนัรู!้"	 โกรเวอร์ท�ำมอืวนๆ	 เหมอืนเขำไม่สำมำรถจะพูดค�ำพูด 

ออกมำจำกปำกได้เรว็พอ	"แล้วอำร์บทูสัก็อยู่ในวงศ์ของกุหลำบป่ำ	แต่..."

"นำยสองคนพูดอะไรกันอยู่เน่ีย"	ผมถำม	เริ่มสงสัยละว่ำพวกเขำ

แอบยืมไวไฟของศรแห่งโดโดนำแล้วไปหำข้อมูลใน	 พันธุ์ไม้.com	 

มำรึเปล่ำ	 "เรำก�ำลังจะตำยกันอยู่แล้ว	 แต่พวกนำยมำเถียงกันเรื่อง 

วงศ์ของพืชเนี่ยนะ"

"ฟรากาเรยีอำจจะใกล้เคยีงพอแล้ว!"	 โกรเวอร์ยืนยัน	 "ผลอำร์บทูสั 

กด็เูหมอืนสตรอเบอรี	่เขำถึงเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่ำต้นสตรอเบอรี	่ฉนัเคยเจอ

ภูตไดรแอดอำร์บทูสั	เรำน่ังเถียงกันเรือ่งน้ีใหญ่โตเลย	อีกอย่ำงนะ	ฉันเป็น 

ผู้เชี่ยวชำญเรื่องกำรปลูกสตรอเบอรี่	 แซเทอร์จำกค่ำยฮำล์ฟบลัดก็ 

ปลูกกันเก่งทุกตน"	
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เม็กมองห่อเมล็ดสตรอเบอรี่ในมืออย่ำงไม่มั่นใจ	"ไม่รู้สินะ"

ทนัใดนัน้	ข้ำงใต้เรำ	สตรกิซ์โหลหนึง่พุ่งขึน้มำจำกปำกอโุมงค์และ

กรีดร้องประสำนเสียงสุดเดือดดำลก่อนจะกะซวกพุงกัน

"ลองไอ้ฟ้ำกริ้วร็อกนั่นซะ!"	ผมตะโกน

"ฟรากาเรีย"	เม็กแก้ค�ำ

"เออ	นั่นแหละ!"

แทนท่ีจะปำเมล็ดสตรอเบอรี่ลงไปยังที่ว่ำง	 เม็กกลับฉีกเปิดห่อ

และค่อยๆ	โรยมันลงไปตำมขอบของทำงลำดอย่ำงช้ำๆ	จนผมแทบบ้ำ

"เรว็ส!ิ"	ผมพยำยำมตะเกียกตะกำยหยิบลูกศรข้ึนมำ	"เรำเหลือเวลำ 

อีกประมำณสำมสิบวินำทีมั้ง!"

"อึดไว้"	เม็กเขย่ำให้เมล็ดสุดท้ำยหลุดออกมำ

"สิบห้ำวินำที!"

"เดี๋ยว"	 เม็กโยนห่อทิ้ง	 เธอวำงมือบนเมล็ดเหล่ำน้ันรำวกับก�ำลัง

จะเล่นคีย์บอร์ด	 (ซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนนะ	 เธอเล่นไม่เก่งเลย	 ไม่ว่ำผม

จะพยำยำมสอนแค่ไหน)

"โอเค"	เธอพูดขึ้น	"เริ่มได้"

โกรเวอร์ยกขลุย่ขึน้และเริม่เป่ำเล่นเพลง	'สตรอเบอรี	่ฟิลด์ส	ฟอร์เอเวอร์	 

(ทุ่งสตรอเบอรี่ชั่วนิรันดร์)'	 ด้วยควำมเร็วเป็นสำมเท่ำ	 ผมเลิกคิดจะ 

หยิบคันธนู	 เปลี่ยนเป็นหยิบอูคูเลเล่ขึ้นมำเล่นคลอไปกับเขำแทน	 

ผมไม่รู้หรอกว่ำมันจะช่วยได้ไหม	แต่ถ้ำผมจะต้องถูกฉีกร่ำงเป็นเส่ียงๆ	

อย่ำงน้อยผมก็อยำกตำยโดยก�ำลังเล่นเพลงของวงเดอะบีเทิลส์อยู่

ตอนที่คลื่นสตริกซ์ลูกแรกก�ำลังจะบินมำถึงเรำ	 เมล็ดเหล่ำนั้น 

ก็ระเบิดตัวเหมือนดอกไม้ไฟชุดใหญ่	 เถำสีเขียวงอกพุ่งออกไปสู  ่

ควำมว่ำงเปล่ำและเกำะผนังด้ำนไกลเป็นแถวแบบที่ท�ำให้ผมคิดถึง 
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สำยพิณขนำดยักษ์	 เจ้ำสตริกซ์ยังบินผ่ำนช่องว่ำงระหว่ำงเถำได้ง่ำยๆ	

แต่พวกมันกลับท�ำตัวไร้สติ	เปลี่ยนทิศเพ่ือเลี่ยงเถำไม้นั้นจนกระทั่งบิน

ชนกันเองกลำงอำกำศ

ระหว่ำงนัน้เถำทัง้หลำยก็กลำยเป็นพุ่มหนำข้ึน	ใบของมนัคล่ีตวัออก	 

ดอกสีขำวบำนและลูกสตรอเบอรี่สุกแดงก�่ำก็ส่งกลิ่นหอมหวำนไปท้ัง

บริเวณ

ทั้งโถงสั่นสะเทือนไปหมด	ทุกท่ีท่ีเถำสตรอเบอรี่สัมผัส	หินหรืออิฐ

จะแตกร่วนออกเป็นผงจนสตรอเบอรี่สำมำรถหย่ังรำกได้ง่ำยๆ

เมก็ยกมอืขึน้จำกคีย์บอร์ดในจนิตนำกำร	"นีว่งกตช่วยเราอยู่เหรอ"

"ฉันไม่รู้!"	ผมตอบท้ังที่ก�ำลังเล่นคอร์ดเอฟไมเนอร์เซเว่นอย่ำงแรง	

"แต่อย่ำหยุด!"

เถำสตรอเบอรีเ่หล่ำน้ันแผ่ตัวเป็นคลืน่สเีขยีวท่ัวผนงัด้วยควำมเรว็

ที่ไม่น่ำเชื่อ

ผมมัวแต่คิดว่ำว้าว นี่ถ้ามีแสงอาทิตย์ เจ้าพืชน้ีจะย่ิงท�าอะไร 

ต่อมิอะไรได้เลิศแค่ไหน!	 ตอนท่ีหลังคำโดมแตกออกเหมือนเปลือกไข่	

แสงจ้ำเสียดทะลุเข้ำมำในควำมมืด	 ก้อนหินตกกระจำยดั่งสำยฝน 

ลงมำกระแทกหวัเจ้ำนกพวกน้ันและเจำะผ่ำนเถำสตรอเบอรีเ่ข้ำไปด้วย	

(ซึ่งไม่เหมือนกับพวกสตริกซ์	เพรำะเถำสตรอเบอรี่งอกกลับมำได้)

ทนัทท่ีีแสงอำทติย์โดนเจ้ำนกพวกน้ัน	พวกมนัก็กรดีร้องและสลำย

กลำยเป็นผงไป

โกรเวอร์ลดขลุ่ยในมือ	ผมวำงอูคูเลเล่	เรำท้ังสองคนมองอย่ำงท่ึง

ตอนที่พืชเหล่ำนั้นยังคงเติบโตต่อและสอดประสำนกันจนเหมือนเป็น

แทรมโปลีนเถำสตรอเบอรี่ที่แผ่ท่ัวปล่องใต้เท้ำของเรำ

เพดำนโดมถล่มลงมำหมดและเผยให้เห็นท้องฟ้ำสีฟ้ำสด	ลมแห้ง 
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อุ่นๆ	พัดลงมำเหมือนลมจำกเตำอบท่ีเปิดอ้ำอยู่

โกรเวอร์เงยหน้ำขึ้นรับแสง	 เขำดมกลิ่นอำกำศ	น�้ำตำพรำวอยู ่

บนแก้ม

"นำยบำดเจ็บตรงไหนรึเปล่ำ"	ผมถำม

เขำมองหน้ำผม	 ควำมเจ็บปวดที่แฝงอยู่ในสีหน้ำนั้นเห็นแล้ว 

เสียดแทงย่ิงกว่ำกำรมองดวงอำทิตย์ตรงๆ	เสียอีก

"กลิ่นของสตรอเบอรี่อุ่นๆ"	เขำตอบ	"เหมือนค่ำยฮำล์ฟบลัด	ไม่ได้

กลิ่นมำนำนมำก..."

ผมรู้สึกปวดใจแบบที่ไม่คุ้นเอำเสียเลย	ผมตบเข่ำโกรเวอร์เบำๆ	

ผมไม่ได้ใช้เวลำในค่ำยฮำล์ฟบลัดซึ่งเป็นที่ฝึกมนุษย์ก่ึงเทพกรีกใน 

ลองไอส์แลนด์นำนนัก	 แต่ก็เข้ำใจว่ำเขำรู้สึกอย่ำงไร	ผมนึกสงสัยว่ำ

เหล่ำลูกหลำนของผมท�ำอะไรกันอยู่ท่ีนั่นบ้ำง	 เคย์ล่ำ	 วิล	 ออสติน	 

ผมนึกถึงตอนที่นั่งรอบกองไฟกับพวกเขำแล้วร้องเพลง	 'แม่ของฉัน 

เคยเป็นมิโนทอร์'	 ขณะท่ีเรำกินมำร์ชเมโลเสียบไม้	 ควำมเป็นสหำย 

อย่ำงไร้ทีติ่เช่นน้ันช่ำงหำยำกแม้แต่ในชวิีตอมตะทีผ่่ำนมำอย่ำงยำวนำน 

ของผม

เม็กยืนพิงผนัง	สีหน้ำของเธอซีดเซียว	ลมหำยใจขำดห้วง

ผมควักกระเป๋ำตัวเองและเจอแผ่นอำหำรเทพหักๆ	ที่ห่อกระดำษ

เชด็ปำกเอำไว้	ผมไม่ได้เก็บเอำไว้กินเองหรอก	ในขณะทีผ่มอยู่ในร่ำงมนษุย์ 

แบบน้ีกำรกินอำหำรของเทพอำจท�ำให้ร่ำงของผมระเบิดไปได้ในทันที	

แต่ผมก็รู้ว่ำเม็กไม่ชอบกินอำหำรเทพ

"กินไป"	ผมเอำห่อกระดำษน้ันยัดใส่มือของเธอ	"จะได้ช่วยให้หำย

เป็นอัมพำตได้เร็วข้ึน"

เธอกดัฟันแน่นรำวกับก�ำลงัจะตะโกนว่ำหนูไม่อยากกิน!	แต่สดุท้ำย 
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ก็ตดัสนิใจว่ำเธออยำกจะเดนิได้อกีครัง้มำกกว่ำ	แล้วเริม่เลม็อำหำรเทพ

"น่ันอะไรน่ะ"	เธอถำมพลำงขมวดค้ิวมองท้องฟ้ำสีสดใส

โกรเวอร์ปำดน�้ำตำจำกใบหน้ำ	 "เรำท�ำได้แล้ว	 เขำวงกตพำเรำ 

กลับมำที่ฐำนของเรำแล้ว"

"ฐำนของเรำงัน้เหรอ"	ผมดใีจทีไ่ด้รูว่้ำเรำมฐีำนของตวัเอง	ผมหวังว่ำ 

น่ันหมำยถึงมีควำมปลอดภัย	 เตียงนุ่มๆ	 และน่ำจะมีเครื่องท�ำกำแฟ 

เอสเพรสโซ

"ใช่"	 โกรเวอร์กลืนน�้ำลำยอย่ำงหว่ันใจ	 "ถ้ำมันยังมีอะไรเหลืออยู่

น่ะนะ	ไปดูกันเถอะ"

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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