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คำ�นำ�
อะพอลโลผู้เคยเป็นเทพแห่งตะวัน ขับรถโก้เก๋ข้ามฟ้า ต้องร่วงตุ้บลงมา
เป็นมนุษย์เดินดินร่างตุ้ยนุ้ยสิวเกรอะกรัง พลังก็ถูกริบไปสิ้น จะไปไหนมาไหน
ก็ต้องขอติดรถชาวบ้านเขา แถมแต่ละบททดสอบก็ช่างอันตรายสิ้นดี แต่ถ้า
คิดว่านัน่ แย่มากแล้วล่ะก็ ยังหรอก ยังมีแย่ยงิ่ กว่าทีผ่ า่ นมา เพราะในภารกิจหนนี้
อะพอลโลจะตกต�่ำยิ่งกว่าเคย ต�่ำแค่ไหนน่ะเหรอ...ก็ต่�ำขนาดลงไปใต้ดินเลย
น่ะสิ ไม่ใช่แค่ถ�้ำหรือฐานลับ แต่เป็น 'เขาวงกต' ของเดดาลัสซึ่งมีชีวิตจิตใจ
ของมันเอง!
ดูเหมือนว่าเทพพยากรณ์คนต่อไปจะอยูท่ ไี่ หนสักแห่งในวงกต อยูภ่ ายใต้
การคุมขังของจักรพรรดิร้ายคนสุดท้ายแห่งไทรอัมวิเรต ก็รู้หรอกนะว่ามันคือ
กับดัก แต่อะพอลโลยังจะมีตัวเลือกอื่นอีกหรือ แน่นอนว่าล�ำพังเขาคนเดียว
ไม่มที างไปถึงไหน จึงต้องพึง่ พาเหล่ามนุษย์กงึ่ เทพกันอีกแล้ว คราวนีพ้ เิ ศษหน่อย
เพราะได้ภูตแห่งธรรมชาติมาเป็นกองหนุน อย่าคิดเชียวว่าต้นไม้ใบหญ้าจะ
อ่อนโยนฟรุง้ ฟริง้ ถ้าไม่อยากเจอการเอาคืนจากพวกเขาก็หา้ มท�ำร้ายธรรมชาติ
เด็ดขาดนะทุกคน
ส�ำนักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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ประวัตินักเขียน
ริก ไรออร์แดน (Rick Riordan)
นักเล่าเรือ่ งเทวต�ำนานและปกรณัมโบราณ เกิดเมือ่ วันที่ 5 มิถนุ ายน 1964
ที่ซานอันโตนิโอ รัฐเท็กซัส ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บอสตันกับภรรยาและลูกชาย
อีกสองคน
ก่อนที่จะมาเป็นนักเขียน เขาเป็นครูสอนหนังสือในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นทั้งที่โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลนับเนื่องเป็นเวลาถึงสิบห้าปี
ด้วยกัน
ในสายงานนักเขียน ริก ไรออร์แดนได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ผลงาน
ซึ่ ง จั ด เป็ น วรรณกรรมเยาวชนเรื่ อ งแรกของเขาคื อ Percy Jackson and
the Olympians ตามมาด้วยภาคต่อในชื่อว่า The Heroes of Olympus
นอกจากนี้ยังมี The Kane Chronicles ที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับเทพอียิปต์ด้วย
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จากใจนักแปล
ขอต้อนรับสูร่ ายการไขปริศนาอักษรไขว้กบั (อดีต) เทพทันใจอะพอลโลค่ะ
#ผิดส์!
ก่อนอื่นต้องขอบคุณเพื่อนๆ น้องๆ นักอ่านที่ส่งทั้งฟีดแบ็กทั้งให้ก�ำลังใจ
กันมหาศาลจากเล่มที่แล้วทั้งหน้าไมค์หลังไมค์ ขอบคุณนะคะ
จากใจนักแปลเล่มนี้ เราเป็นคนแปลไม่กร็ จู้ ะพูดยังไงเลยค่ะ *ยกผ้าเช็ดหน้า
ซับน�้ำตาหนึ่งหยดถ้วน* เพราะหลังจากแทบเอาตัวไม่รอดจากอดีตรักเก่า
ในเล่มทีแ่ ล้ว มาถึงเล่มนีใ้ นความมันส์ในวงกตเพลิงทีย่ งั ไม่แพ้ของเดิม เพิม่ เติม
คือมีพัฒนาการตัวละครและเนื้อเรื่องเข้มข้น จนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ท�ำให้
จากที่ตอนแรกหมั่นไส้อะพอลโล (ไม่) เบา แต่ตอนนี้ใจบางๆ ของนักแปล
แสนสงสารชะตากรรมของอะพอลโลและพี่น้องผองเพื่อนชาวค่ายฮาล์ฟบลัด
และค่ายจูปิเตอร์ (...และค�ำพยากรณ์ที่ยกระดับจากกลอนไปเป็นเล่นค�ำ
อักษรไขว้ รูแ้ ล้วว่าอะพอลโลเป็นเทพแห่งบทกวี แต่ไม่ตอ้ งถึงขนาดนีก้ ไ็ ด้มยั้ คะ
คุณริก!)
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา 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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แด่เมลโพเมเน เทพธิดามิวส์แห่งโศกนาฏกรรม
หวังว่าท่านจะพอใจนะ
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ค�ำพยากรณ์ทมิฬ
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ค�ำเค้นจากความจ�ำ
เดือนดับลอยเด่นเข้า
จ้าวแห่งการกลายร่าง
จวบร่างกระจัดจาย

ถูกจุดย�้ำอัคคีเผา
เหนือยอดเขาปีศาจดาย
ภัยโถมถั่งอันตราย
ทั่วทั้งสายไทเบอร์จม

มุ่งสู่หรดี
ผ่านวงกตสกรรจ์
เสาะหาตัวนายจ้าว
บิดค�ำดึงลมหายใจ

เทพสุรีย์จรจรัล
สู่แดนอรัญร้อนวางวาย
แห่งม้าขาวระเร็วรัย
อักษรไขว้จ�ำนรรจา

นิเวศน์ทิศปัจฉิม
บุตรีดีมิเทอร์ไซร้
เพียงหนึ่งกีบชี้แนว
ก้าวไปค่อยๆ หยั่ง

เลสเตอร์หงิมจักต้องไป
ต้องหาใฝ่เหง้าอดีตกาล
จักรู้แกวและรู้ทาง
ทับรอยรั้งเท้าศัตรู

หากล่วงลุสู่สาม
ถึงที่ไทเบอร์รอด
เมื่อนั้นอะพอลโล
ตะต่อละลีลาศ

รู้ตลอด
อยู่ได้
จึงเริ่ม
เริ่มไจฟว์เต้นกัน
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1

เคยเป็นอะพอลโล
นี่เป็นหนูวิ่งในวงกต
ช่วยส่งโครนัทด้วย
ไม่
ผมไม่ยอมเล่าเรือ่ งของตัวเองช่วงนีห้ รอก นีเ่ ป็นสัปดาห์ทชี่ วี ติ ตกต�ำ่
น่าอาย พังพินาศที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาสี่พันกว่าปีของผม เป็นเรื่องเศร้า 
หายนะ ปวดใจ ผมไม่เล่าให้พวกคุณฟังแน่ๆ
แล้วคุณยังมานั่งท�ำอะไรอยู่ตรงนี้อีกล่ะ ไปซะ!
แต่ เ อาเถอะ สงสั ย ผมคงไม่ มี ท างเลื อ ก ไม่ ต ้ อ งสงสั ย เลยว่ า
ซุสก็คาดว่าผมจะเล่าเรื่องนี้ให้พวกคุณฟังโดยถือเป็นการทรมานผม
อีกรูปแบบหนึ่ง
อย่างกับว่าแค่เขาสาปให้ตวั ผมผูซ้ งึ่ ครัง้ หนึง่ เคยเป็นเทพอะพอลโล
แสนศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นวัยรุ่นมนุษย์ธรรมดาที่มีสิว อ้วนเผละพร้อม
ชื่อแฝงว่าเลสเตอร์ พาพาโดพูลอสยังไม่พอ ไหนจะการที่เขาส่งผมไป
ท�ำภารกิจอันตรายในการปลดปล่อยเทพพยากรณ์โบราณทั้งห้าจาก
เงื้อมมือของเล่าจักรพรรดิโรมันแสนชั่วอีก แต่นั่นก็ยังไม่พออยู่ดี เขา
ยังท�ำให้ผม อดีตลูกชายคนโปรดของเขาเป็นทาสของมนุษย์กึ่งเทพ
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วัยสิบสองขวบชื่อเม็ก!
นอกจากเรือ่ งทัง้ หมดแล้วซุสยังต้องการให้ผมบันทึกเรือ่ งน่าอับอาย
เหล่านี้เอาไว้ให้คนรู้กันทั่วอีก
ก็ได้ๆ แต่ผมเตือนแล้วนะ ในหน้ากระดาษจากนีไ้ ปมีแต่ความทุกข์
ทรมานทั้งนั้น
จะเริ่มตรงไหนดี
ก็ต้องเริ่มจากโกรเวอร์กับเม็กสินะ
สองวันเต็มที่เราเดินทางผ่านเขาวงกต...ผ่านหลุมด�ำมืดมนและ
อ้อมทะเลสาบพิษไป ผ่านห้างเก่าร้างที่เหลือแต่ร้านขายของกรุบกริบ
ฮัลโลวีนลดราคาและร้านบุฟเฟ่ต์อาหารจีนที่ไม่น่าไว้วางใจด้วย
บางทีเขาวงกตก็เป็นสถานทีน่ า่ ทึง่ เหมือนเครือข่ายอุโมงค์ทที่ อดตัว
ยึกยือใต้ผิวโลกมนุษย์ มันจะเชื่อมห้องใต้ดิน ท่อระบายน�้ำ และอุโมงค์
ที่ทิ้งร้างทั่วโลกโดยไม่สนใจกฎของเวลาหรือปริภูมิใดๆ เราอาจเดินเข้า
เขาวงกตผ่านฝาท่อระบายน�้ำในโรม เดินไปแค่สิบฟุต เปิดประตูแล้ว
พบว่ า เราอยู ่ ใ นค่ า ยฝึ ก ตั ว ตลกในเมื อ งบั ฟ ฟาโล มิ น นิ โ ซตาก็ ไ ด้
(โปรดอย่าถามรายละเอียดเลย เรื่องมันสะเทือนใจ)
ถ้าเลือกได้ผมคงอยากเลี่ยงการเดินทางโดยใช้เขาวงกตไปเลย
นั่นแหละ แต่น่าเสียดายที่ค�ำพยากรณ์ซึ่งเราได้ฟังตอนอยู่ที่อินเดียนา
กล่าวไว้ค่อนข้างชัดเจน ผ่านวงกตสกรรจ์ สู่แดนอรัญร้อนวางวาย
น่าสนุกเนอะ! เพียงหนึ่งกีบชี้แนว จักรู้แกวและรู้ทาง
เสียแค่ว่าผู้น�ำทางมีกีบของเรา แซเทอร์ที่ชื่อโกรเวอร์ อันเดอร์วู้ด
เนี่ย ท�ำยังไงก็ดูเหมือนไม่ได้รู้ทางเล้ย
"นายหลงละ" ผมพูดเป็นครั้งที่สี่สิบแล้วมั้ง
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"ไม่หลงเสียหน่อย!" เขาท้วง
เขาเดิ น ต่ อ ไปในชุ ด กางเกงยี น หลวมโพรกกั บ เสื้ อ ยื ด มั ด ย้ อ ม
กีบเท้าแพะของเขาเดินตุปัดตุเป๋อยู่ในรองเท้าผ้าใบนิวบาลานซ์ 520
ที่ปรับให้เข้ากับเท้ากีบๆ เป็นพิเศษ หมวกไหมพรมถักสีแดงคลุมผม
หยิ ก หย็ อ งของเขาอยู ่ ท� ำ ไมถึ ง คิ ด ว่ า แต่ ง ตั ว แบบนี้ จ ะตบตาคนว่ า
เขาเป็นมนุษย์ได้ผมก็ไม่รเู้ หมือนกัน เพราะโหนกทีเ่ ป็นเขาต่อให้ใส่หมวก
ยังไงก็ยังโผล่ออกมาให้เห็นอยู่ชัดๆ รองเท้าเด้งหลุดออกจากกีบวันละ
หลายๆ รอบ แล้วผมก็เริ่มเบื่อที่จะต้องเป็นเด็กเก็บรองเท้าผ้าใบให้เขา
แล้วนะ
เขาเดินมาหยุดทีส่ ามแยกในทางเดิน ด้านหนึง่ มีผนังหินตัดหยาบๆ
แบบโบราณที่พาไปสู่ความมืดมิด โกรเวอร์ยกมือขึ้นดึงหนวดแพะ
หร็อมแหร็มของเขา
"ว่าไง" เม็กถาม
โกรเวอร์สะดุ้งเฮือก ก็เหมือนผมแหละ เจอกันไม่นานเขาก็รู้จัก
ที่จะกลัวเม็กเวลาที่เธอรู้สึกขัดใจ
ไม่ ใ ช่ ว ่ า เม็ ก แม็ ก แคฟฟรี ย ์ ดู น ่ า กลั ว อะไรเลยนะ เธอตั ว เล็ ก
เมื่อเทียบกับคนอายุเท่ากัน แล้วก็แต่งตัวด้วยสีสันที่เหมือนไฟจราจร
คือชุดเดรสยาวสีเขียว กางเกงรัดรูปเลกกิ้งสีเหลือง รองเท้าผ้าใบหุ้มข้อ
สีแดงสด ทุกอย่างขาดวิ่นสกปรกดูไม่ได้จากผลงานการคลานผ่าน
อุโมงค์แคบๆ กันมาหลายครั้ง ใยแมงมุมติดอยู่เต็มผมทรงกะลาครอบ
ของเธอ เลนส์ของแว่นทรงตาแมวก็มวั เสียจนไม่เข้าใจว่าเธอยังมองเห็น
ได้ยังไง พูดไปแล้วเธอก็เหมือนเด็กอนุบาลที่เพิ่งเอาตัวรอดจากการ
ทะเลาะเบาะแว้งในสนามเด็กเล่นเพราะแย่งกันเล่นชิงช้ายางล้อรถ
โกรเวอร์ชอี้ โุ มงค์ทางขวา  "ฉัน...ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าปาล์มสปริงส์
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ไปทางนั้นนะ"
"ค่อนข้างแน่เหรอ" เม็กถาม "เหมือนรอบทีแ่ ล้วตอนทีเ่ ราเดินเข้าไป
ในห้องน�้ำและท�ำให้ไซคลอปส์ที่นั่งส้วมอยู่ตกใจแทบแย่น่ะเหรอ"
"นัน่ ไม่ใช่ความผิดฉันนะ!" โกรเวอร์ทว้ ง "อีกอย่าง ทางนีก้ ลิน่ มันใช่...
เหมือน...ตะบองเพชร"
เม็กท�ำจมูกฟุดฟิดดมบ้าง "ไม่เห็นได้กลิ่นตะบองเพชรเลย"
"เม็ก" ผมพูด "แซเทอร์ควรจะเป็นไกด์ให้พวกเรานะ เราไม่มที างเลือก
มากนักนอกจากจะไว้ใจเขา"
โกรเวอร์พ่นลมออกมาดังๆ "ขอบคุณที่ยืนยันความมั่นใจในกัน
และกั น นะ ข้ อ เตื อ นใจประจ� ำ วั น นี้ ฉั น ไม่ ไ ด้ ข อให้ โ ดนเสกเรี ย กตั ว
ข้ามประเทศมาตื่นบนสวนมะเขือเทศที่ดาดฟ้าตึกในอินเดียนาโพลิส!"
เขาพูดอย่างกล้าหาญ แต่สายตาเอาแต่จับจ้องมองแหวนคู่ที่
ประดับนิ้วกลางของเม็ก อาจก�ำลังกลัวว่าเธอจะเรียกดาบโค้งซิมิทาร์
ออกมาจากแหวนและสับเขาท�ำเป็นแพะเสียบเหล็กย่างทั้งตัว
ตั้งแต่เขารู้ว่าเม็กเป็นธิดาของดีมิเทอร์ เทพีแห่งสรรพสิ่งที่เติบโต
ตามธรรมชาติทั้งมวล โกรเวอร์ อันเดอร์วู้ดก็กลัวเธอมากกว่ากลัวผม
ซึ่งเป็นอดีตเทพโอลิมเปียนด้วยซ�้ำ ชีวิตช่างไม่ยุติธรรม
เม็ ก ยกมื อ ขึ้ น ปาดจมู ก "ฉั น ก็ แ ค่ ไ ม่ คิ ด ว่ า เราจะต้ อ งเพ่ น พ่ า น
อยู ่ ใ ต้ ดิ น อย่ า งนี้ ม าสองวั น เต็ ม คื น เดื อ นมื ด ครั้ ง ต่ อ ไปจะมาถึ ง
ในอีกแค่..."
"สามวันเท่านั้น" ผมพูดตัดบท "เรารู้น่า"
ผมอาจพูดห้วนไปหน่อย แต่ผมไม่อยากย�ำ้ ให้ตวั เองนึกถึงส่วนอืน่
ของค�ำพยากรณ์ ระหว่างทีเ่ ราเดินทางลงใต้ไปหาเทพพยากรณ์อกี องค์นนั้
ลีโอ วัลเดซเพื่อนเราก็ก�ำลังเร่งขี่มังกรสัมฤทธิ์ของเขาไปที่ค่ายจูปิเตอร์
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ฐานฝึกมนุษย์กึ่งเทพโรมันทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย หวังว่า
จะไปเตือนเรื่องไฟ ความตาย และหายนะที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นเมื่อถึง
คืนเดือนมืด
ผมพยายามพูดด้วยน�ำ้ เสียงอ่อนลง "เราต้องคิดว่าลีโอกับพวกโรมัน
จะรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นทางเหนือได้ เรามีภารกิจของเรา"
"แล้วก็มีเรื่องเร่งด่วนของตัวเองไม่ใช่น้อย" โกรเวอร์ถอนใจ
"หมายความว่าไง" เม็กถาม
เขาเลี่ยงค�ำตอบไปเหมือนกับที่ท�ำมาตลอดสองวัน "จะดีกว่า
ถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องนั้น...ตรงนี้"
เขาเหลือบมองรอบตัวอย่างกระวนกระวายอย่างกับจะมีหใู ครงอก
ออกมาจากผนัง ซึ่งนั่นก็มีความเป็นไปได้อย่างมากทีเดียว เขาวงกต
มีชีวิตเป็นของตัวเอง ดูจากกลิ่นที่โชยออกมาจากทางเดินบางส่วนแล้ว
ผมค่อนข้างแน่ใจว่าอย่างน้อยมันก็มีล�ำไส้ใหญ่ล่ะนะ
โกรเวอร์เกาซี่โครง "ฉันจะพยายามพาพวกเราไปถึงตรงนั้นให้ไว"
เขารับปาก "แต่เขาวงกตมีจิตใจของตัวเอง ครั้งสุดท้ายที่ฉันลงมาในนี้
กับเพอร์ซีย์..."
สีหน้าของเขากลายเป็นสีหน้าแห่งความหวังเหมือนทุกครั้งที่เขา
พูดถึงการผจญภัยครัง้ ก่อนกับเพือ่ นสนิท เพอร์ซยี ์ แจ็กสัน ผมไม่โทษเขา
หรอก เพอร์ซยี เ์ ป็นมนุษย์กงึ่ เทพทีม่ ปี ระโยชน์ทเี ดียวเวลาเขาอยูข่ า้ งๆ เรา 
น่าเสียดายทีเ่ ราไม่สามารถเสกเรียกตัวเขามาได้งา่ ยๆ เหมือนไกด์นำ� ทาง
ชาวแซเทอร์ของเรา
ผมวางมือลงบนบ่าของโกรเวอร์ "เรารู้ว่านายพยายามที่สุดแล้ว
ไปต่อกันเถอะ และระหว่างทีด่ มหากลิน่ ตะบองเพชร ถ้าจะช่วยเปิดรูจมูก
หากลิ่นอาหารเช้าด้วยก็ดีนะ เอาเป็นกาแฟหรือโครนัทรสเมเปิ้ลมะนาว
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ก็ได้ ถ้าได้อย่างนั้นก็เยี่ยมเลย"
เราเดินตามไกด์ของเราลงไปยังอุโมงค์ทางขวา
เดินไปได้ไม่เท่าไหร่ทางเดินก็แคบและเตีย้ ลง บีบให้เราต้องย่อตัว
และค่อยๆ คืบไปเป็นแถวเรียงเดี่ยว ผมอยู่ตรงกลาง ที่ซึ่งปลอดภัยที่สุด
แล้ ว คุ ณ อาจคิ ด ว่ า นั่ น ดู ไ ม่ ก ล้ า หาญเอาเสี ย เลย แต่ โ กรเวอร์ เป็น
จ้าวแห่งธรรมชาติและเป็นสมาชิกสภาผู้อาวุโสแห่งแซเทอร์ ว่ากันว่า
เขามีพลังร้ายกาจมาก แต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นเขาใช้พลังพวกนั้นเลย
ส่วนเม็กเนี่ย เธอไม่ได้แค่สามารถใช้ดาบโค้งคู่ได้ แต่ยังสามารถท�ำ
เรือ่ งน่าทึง่ จากเมล็ดพันธุพ์ ชื ธรรมดาๆ ซึง่ เธอก็พกมาจากอินเดียนาโพลิส
ด้วย
ในทางกลับกัน ผมเองกลับอ่อนแอและยิง่ ช่วยตัวเองไม่ได้มากขึน้
ทุกวัน ตั้งแต่ตอนที่เราสู้กับจักรพรรดิคอมโมดัสและผมเผยร่างเจิดจ้า
ศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองจนเขาตาบอดไปนั้น ผมก็ไม่สามารถเรียกพลังเทพ
แบบเดิมๆ ออกมาได้อีกเลยแม้แต่น้อย นิ้วของผมงุ่มง่ามเงอะงะบนคอ
อูคเู ลเล่ศกึ ทักษะการยิงธนูของผมยิง่ ตกต�ำ่ ลง แม้แต่ตอนทีย่ งิ ไซคลอปส์
ที่นั่งส้วมอยู่ตอนนั้นก็ยังพลาด (ไม่รู้เหมือนกันว่าผมหรือเขาที่สมควร
จะอายมากกว่ากัน) ในขณะเดียวกันเจ้านิมิตที่เกิดขึ้นทั้งที่ไม่ได้หลับ
และท�ำให้ผมเป็นอัมพาตไปในบางครัง้ ก็ยงิ่ เกิดขึน้ บ่อยและรุนแรงมากขึน้
ทุกที
แต่ผมยังไม่ได้บอกเรื่องน่ากังวลพวกนี้กับเพื่อนๆ นะ ยังก่อน
ผมอยากเชื่ อ ว่ า พลั ง ของผมก็ แค่ก� ำ ลั ง ชาร์ จ ใหม่ อ ยู ่ เพราะ
การทดสอบที่เราเจอในอินเดียนาโพลิสนั่นแทบท�ำลายตัวผมไปเลย
แต่มนั ก็อาจมีคำ� อธิบายอีกอย่างหนึง่ ผมตกลงมาจากเขาโอลิมปัส
และร่วงลงมาสู่ถังขยะในแมนฮัตตันเมื่อเดือนมกราคม ตอนนี้เดือน
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มีนาคมแล้ว นัน่ แปลว่าผมเป็นมนุษย์มาประมาณสองเดือน เป็นไปได้วา่
ยิ่งผมอยู่ในร่างมนุษย์ธรรมดาสามัญนานเท่าไหร่ผมจะยิ่งอ่อนแอลง
เท่านั้น และนั่นท�ำให้ยิ่งกลับไปสู่สภาพความเป็นเทพได้ยากขึ้นอีก
สมั ย ที่ ซุ ส เนรเทศผมลงมายั ง โลกเมื่ อ สองครั้ ง ก่ อ นเป็ น แบบนี้
รึเปล่านะ ผมจ�ำไม่ได้เลย บางวันผมแทบจ�ำรสชาติของอาหารเทพ
ไม่ได้ หรือจ�ำม้าเทียมราชรถตะวัน หรือจ�ำหน้าอาร์เทมีสน้องสาวฝาแฝด
แท้ๆ ของผมไม่ได้ (ปกติแล้วผมคงจะพูดว่านัน่ เป็นเรือ่ งดีนะ การไม่ตอ้ ง
จ�ำหน้าน้องสาวตัวเอง แต่ตอนนี้ผมคิดถึงนางเป็นบ้าเลย แต่ห้ามไป
บอกนางเลยเชียวว่าผมพูดอย่างนั้น)
เราค่อยๆ คืบไปตามทางเดิน ศรศักดิ์สิทธิ์แห่งโดโดนาสั่นอยู่ใน
กระบอกเก็บศรเหมือนมือถือที่ตั้งปิดเสียงเอาไว้ อย่างกับอยากให้
หยิบออกมาปรึกษานัก
ผมพยายามไม่ใส่ใจมัน
สองสามครั้งสุดท้ายที่ผมขอค�ำปรึกษาจากเจ้าศรนั่น มันไม่ได้
ช่วยอะไรผมเลย ที่แย่กว่านั้นคือมันพูดภาษาอังกฤษแบบเชคสเปียร์
โดยใช้ค�ำว่าสูเจ้า ตูข้า และถูก จริงแท้ มากเกินกว่าที่ผมจะรับได้
ผมไม่เคยชอบยุคเก้าศูนย์อยู่แล้ว (หมายถึงยุค 1590 น่ะนะ) ผมอาจ
ปรึกษาเจ้าศรนัน่ ตอนทีเ่ ราไปถึงปาล์มสปริงส์ ถ้าเราไปถึงปาล์มสปริงส์...
โกรเวอร์มาหยุดที่สามแยกอีกครั้ง
เขาดมกลิน่ ทางซ้ายแล้วก็ดมทางขวา จมูกของเขาสัน่ ดุก๊ ดิก๊ เหมือน
กระต่ายที่เพิ่งได้กลิ่นหมาล่าเนื้อ
ทั น ใดนั้ น เขาก็ ต ะโกนว่ า  "ถอยไป!" แล้ ว โจนไปทางด้ านหลั ง
ทางเดินตรงนั้นแคบมากเสียจนเขาสะดุดล้มลงมาบนตักของผมซึ่ง
ท�ำให้ผมต้องล้มลงไปบนตักของเม็กซึ่งก็นั่งลงอย่างแรงพร้อมส่งเสียง
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ครางด้วยความตกใจ ก่อนที่ผมจะทันได้บ่นว่าผมไม่ชอบนวดเป็นกลุ่ม
หูของผมก็อื้อไปหมด ความชื้นถูกดูดไปจากอากาศ กลิ่นเหม็นเปรี้ยว
ซัดเข้ามาเหมือนกลิ่นยางมะตอยที่เพิ่งราดบนผิวทางด่วนแอริโซนา
มาสดๆ ร้อนๆ และที่อีกด้านของทางเดินตรงหน้าเรามีแผงไฟสีเหลือง
และรังสีร้อนผ่าวรุนแรงที่จบลงอย่างรวดเร็วพอๆ กับตอนที่มันเริ่มขึ้น
หูผมยังอื้ออึงไปหมด...อาจเป็นเพราะมีเลือดเดือดปุดๆ อยู่ในหัว
ในปากของผมแห้งเสียจนไม่สามารถกลืนน�้ำลายได้ ผมบอกไม่ถูกว่า
ตัวเองก�ำลังตัวสั่นจนคุมไม่ได้หรือเราทั้งสามคนก็สั่นเหมือนกันหมด
"นัน่ ...นัน่ อะไรกัน" ผมถามขึน้ ทัง้ ทีส่ ญ
ั ชาตญาณแรกอยากถามว่า
นัน่ ใคร มีอะไรสักอย่างเกีย่ วกับไฟร้อนร้ายนัน้ ทีค่ นุ้ ตาผมอย่างประหลาด
ท่ามกลางกลิ่นควันขื่นขมที่ยังคงค้างอยู่ผมรู้สึกว่าตัวเองได้กลิ่นอาย
ของความเกลียดชัง หงุดหงิด และความหิวด้วย
หมวกไหมพรมถักของโกรเวอร์ขึ้นควันฉุย ร่างของเขาส่งกลิ่น
ขนแพะไหม้ "นั่น..." เขาพูดอย่างอ่อนแรง "...แปลว่าเราใกล้จะถึงแล้ว
เราต้องรีบละ"
"อย่างที่ฉันพูดมาตลอดนั่นแหละ" เม็กบ่นพึมพ�ำ "ลุกซะที" เธอ
ใช้เข่ายันผมอย่างแรง
ผมตะเกียกตะกายลุกขึ้น อย่างน้อยก็พยายามลุกให้ได้สูงที่สุด
ในอุโมงค์เตี้ยๆ แห่งนี้ เมื่อไฟนั้นผ่านไปแล้วผิวของผมก็รู้สึกชื้นขึ้น
ทางเดินตรงหน้าเรามืดและเงียบไปอีกครั้ง เส้นทางนี้ราวกับเป็นทาง
ระบายไฟนรกทีช่ ำ� รุดเสียหายอย่างไรอย่างนัน้ แต่ผมเองก็ใช้เวลาอยูก่ บั
ราชรถตะวันนานเสียจนกะความร้อนของไฟได้ ถ้าพวกเราโดนไฟนั่น
เข้าไปต้องระเหิดหายกลายเป็นพลาสมาแน่ๆ
"เราต้องไปด้านซ้ายแทนแล้ว" โกรเวอร์ตัดสินใจ
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"อืม..." ผมตอบ "ด้านซ้ายคือด้านที่มีไฟมานะ"
"แต่มันเป็นทางที่เร็วที่สุด"
"กลับหลังหันดีกว่ามะ" เม็กเสนอ
"ทุกคน เราใกล้ถึงแล้ว" โกรเวอร์ยืนยัน "ฉันสัมผัสได้ แต่เรา
หลงเข้ามาในเขาวงกตส่วนของเขา ถ้าเราไม่รีบไป..."
วี้ดดดด!
เสียงก้องดังออกมาจากทางเดินด้านหลังเรา ผมอยากเชือ่ ว่านัน่ เป็น
เสียงกลไกมั่วซั่วอะไรสักอย่างที่มักจะดังอยู่ในเขาวงกต เช่นเสียงประตู
เหล็กเปิดโดยมีบานพับสนิมเขรอะ หรือของเล่นใส่ถ่านไฟฉายจาก
ร้านขายของกรุบกริบฮัลโลวีนก�ำลังกลิ้งตกหลุมลึกที่ลึกจนไม่อาจรู้ว่า
ก้นหลุมอยูไ่ หน แต่จากสีหน้าของโกรเวอร์กย็ นื ยันสิง่ ทีผ่ มเดาไว้แล้วได้...
นั่นเป็นเสียงร้องของสิ่งมีชีวิต
วี้ดดดด! เสียงร้องครั้งที่สองยิ่งฟังดูโกรธเกรี้ยวและใกล้กว่าเดิม
มาก
ผมไม่ชอบค�ำพูดของโกรเวอร์ที่บอกว่าเราหลงเข้ามาในวงกต
ส่วนของเขาเลย ค�ำว่าของเขานี่มันของใครกันแน่ คือผมก็ไม่ได้อยาก
จะเดิ น ไปตามทางเดิ น เพื่ อ ไปเจอกั บ เตาเผาอั ต โนมั ติ ห รอกนะ แต่
ไอ้เจ้าเสียงร้องที่ดังมาจากด้านหลังของเราก็ท�ำให้ผมสยดสยองน่าดู
"วิ่ง" เม็กพูด
"วิ่ง" โกรเวอร์เห็นด้วย
เราทั้งหมดวิ่งเต็มฝีเท้าไปตามทางเดินด้านซ้าย ข่าวดีเรื่องเดียว
คือทางเดินนั้นใหญ่ขึ้นนิดนึงท�ำให้พวกเราสามารถวิ่งหนีเอาชีวิตรอด
ได้โดยมีที่ให้แกว่งแขนบ้าง เมื่อมาถึงทางแยกอีกครั้งเราก็เลี้ยวซ้ายอีก
แล้วก็เลี้ยวขวาทันที เรากระโดดข้ามหลุม วิ่งขึ้นบันไดและห้อไปตาม
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ทางเดินอีกทางหนึ่ง แต่เจ้าตัวที่ตามเรามาก็ดูจะตามกลิ่นพวกเราได้
อย่างไม่มีปัญหาเลย
วี้ดดดด! เสียงของมันร้องดังออกมาจากความมืดมิด
ผมเคยได้ยนิ เสียงแบบนัน้ มาก่อน แต่ความทรงจ�ำมนุษย์อนั จ�ำกัด
ของผมไม่อาจชี้เฉพาะไปได้ว่ามันคืออะไร น่าจะเป็นสัตว์ปีกที่บินได้
ไม่ใช่เจ้าตัวน่ารักแบบนกแก้วหรือนกกระตั้ว ต้องเป็นตัวอะไรสักอย่าง
จากย่านไฟนรก...อันตราย กระหายเลือด และขี้โมโหสุดๆ เลย
เราโผล่ขนึ้ มาในห้องโถงทรงกลมทีด่ เู หมือนเป็นก้นบ่อน�ำ้ ขนาดยักษ์
มีทางเดินแคบๆ วนไปตามด้านข้างผนังอิฐ ข้างบนนั้นจะมีอะไรบ้างผม
ก็ไม่รู้ แต่ผมก็มองไม่เห็นทางออกทางอื่น
วี้ดดดด!
เสียงนัน้ บาดกระดูกหูสว่ นกลางผมจริงๆ เสียงกระพือปีกดังมาจาก
ทางเดินด้านหลังเรา...เหมือนผมได้ยินเสียงนกหลายตัวเลยแฮะ เจ้าตัว
พวกนั้นเดินทางเป็นฝูง? ผมเคยเจอพวกมันมาก่อน เคยเอาชนะมันได้
มาแล้ว ผมน่าจะรู้สิ!
"เอาไงต่อ" เม็กถาม "ขึ้นมั้ย"
โกรเวอร์มองไปยังช่องเปิดทีแ่ ผ่รงั สีนา่ หดหูท่ อี่ ยูด่ า้ นบน ปากของเขา
อ้าค้างไว้ "นี่มันไม่มีเหตุผลเลย เจ้านี่ไม่ควรมาอยู่ตรงนี้"
"โกรเวอร์!" เม็กตะโกน "ขึ้นหรือไม่ขึ้น!"
"ขึ้น! ขึ้นไป!" เขาตะโกนตอบ "ขึ้นไปดีกว่า!"
"ไม่" ผมพูด รู้สึกกลัวจนเสียวท้ายทอยอย่างประหลาด "เราขึ้นไป
ไม่ทันหรอก เราต้องปิดทางเดินนี้"
เม็กขมวดคิ้ว "แต่..."
"ไอ้ต้นไม้วิเศษนั่นน่ะ!" ผมตะโกน "เร็วเข้า!"
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เรือ่ งหนึง่ ทีผ่ มพูดได้เกีย่ วกับเม็กนะ เมือ่ ใดทีเ่ ราต้องการเรือ่ งวิเศษๆ
เกี่ยวกับพืช ก็ต้องเป็นเธอนี่แหละ เธอควักกระเป๋าเล็กๆ ที่ติดอยู่กับ
เข็มขัด ฉีกเปิดเมล็ดพันธุ์พืชหนึ่งห่อแล้วก็เทลงไปบนพื้นอุโมงค์เลย
โกรเวอร์เองก็ควักขลุ่ยต้นอ้อขึ้นมา  เขาเล่นเพลงจังหวะกระฉับ
กระเฉงเพือ่ เพิม่ อัตราการเจริญเติบโตระหว่างทีเ่ ม็กคุกเข่าต่อหน้าเมล็ดพันธุ์
พวกนั้น คิ้วของเธอขมวดมุ่นตั้งสมาธิอย่างสูง
เมื่อร่วมมือกัน จ้าวแห่งธรรมชาติและธิดาแห่งดีมิเทอร์ก็เป็น
ซูเปอร์คู่หูเรื่องการท�ำสวนเลยทีเดียว เมล็ดพันธุ์นั้นงอกออกมาเป็น
ผลมะเขือเทศ กิ่งก้านของมันงอกงามและสอดประสานกันปิดทางเข้า
อุโมงค์ ใบไม้คลี่ตัวออกด้วยความเร็วสุดยอด มะเขือเทศพองขึ้นเป็น
ผลสีแดงขนาดเท่าก�ำปั้น อุโมงค์นั้นเกือบจะปิดไปอย่างถาวรแล้ว
ตอนที่มีสัตว์คล้ายนกมีขนด�ำมืดพุ่งผ่านช่องตาข่ายต้นไม้ออกมาได้
กรงเล็บเฉี่ยวแก้มข้างซ้ายของผมตอนที่สัตว์ตัวนั้นบินผ่านไป
แทบจะเจาะเข้าตาผมไปอย่างฉิวเฉียด เจ้าสัตว์ตัวนั้นบินวนกลับมา 
กรีดเสียงราวจะประกาศชัยชนะก่อนจะไปเกาะทีท่ างลาดวนเหนือศีรษะ
พวกเราไปสิบฟุตและก้มมองมาด้วยดวงตาสีทองเหมือนแสงประภาคาร
นกเค้าแมว? ไม่ใช่หรอก นี่มันตัวใหญ่กว่านกเค้าแมวที่ใหญ่ที่สุด
ของอาธี น ่ า เกื อ บสองเท่ า  ขนของมั น ด� ำ ขลั บ ราวกั บ หิ น ออบซิ เ ดี ย น
มันยกกรงเล็บสีแดงก�่ำขึ้น เปิดจะงอยปากสีทองและใช้ลิ้นหนาสีด�ำ
ของมันเลียเลือดจากกรงเล็บนั่น...เลือดผม
สายตาผมพร่ า เบลอไปหมด เข่ า อ่ อ นยื น แทบไม่ อ ยู ่ ผมแทบ
ไม่ได้ยินเสียงอื่นๆ ที่ดังมาจากอุโมงค์ ทั้งเสียงกรีดร้องอย่างขัดใจ
เสียงกระพือปีกตอนที่นกปีศาจตัวอื่นๆ พยายามต่อสู้กับต้นมะเขือเทศ
และพยายามเจาะผ่านมาให้ได้
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เม็กปรากฏตัวขึ้นข้างๆ ผม ดาบโค้งของเธอสะท้อนแสงวาบ
อยู่ในมือทั้งสองข้าง สายตาจับจ้องที่เจ้านกสีด�ำตัวมหึมาที่เกาะเหนือ
พวกเรา "อะพอลโล นายโอเคมั้ย"
"สตริกซ์" ผมพูด ชือ่ นัน้ ผุดขึน้ จากสมองมนุษย์อนั อ่อนด้อยของผม
"เจ้าตัวนั้นคือตัวสตริกซ์"
"แล้ ว จะฆ่ า มั น ได้ ยั ง ไง" เม็ ก ถาม เป็น ค� ำ ถามที่ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์จริงเสมอ
ผมแตะแผลบนหน้ า  ทั้ ง แก้ ม และนิ้ ว ของผมชาไปหมดแล้ ว
"เอ่อ จะฆ่ามันก็อาจเป็นเรื่องยากหน่อย"
โกรเวอร์ส่งเสียงร้องสะดุ้งตอนที่สตริกซ์ตัวอื่นๆ กรีดร้องและ
พุ่งเข้าชนต้นมะเขือเทศ "นี่ มีอีกหกหรือเจ็ดตัวที่พยายามจะพุ่งเข้ามา 
ไอ้มะเขือเทศพวกนี้กันไว้ไม่อยู่หรอกนะ"
"อะพอลโล ตอบฉันมาเดี๋ยวนี้" เม็กสั่ง "ฉันต้องท�ำยังไง"
ผมอยากท�ำตามค�ำสั่ง อยากท�ำจริงๆ นะ แต่ผมไม่รู้จะปั้นค�ำพูด
ให้ออกมาจากปากได้ยังไง ผมรู้สึกราวกับว่าเฮเฟตัสเพิ่งร่ายกลถอนฟัน
อันลือชื่อของเขาใส่ผม และผมยังอยู่ในอิทธิพลของน�้ำทิพย์หัวเราะ
ที่เขาใช้เวลาถอนฟันเด็ก
"การ...ฆ่าเจ้านกจะท�ำให้เราโดนสาป" ในที่สุดผมก็พูดออกมาได้
"แล้วถ้าไม่ฆ่ามันล่ะ" เม็กถาม
"อ๋อ มันก็จะทะลวงไส้เรา ดื่มเลือดเรา แล้วก็กินเนื้อเราเลยด้วย"
ผมยิ้ ม ทั้ ง ที่ รู ้ สึ ก ว่ า ไม่ ไ ด้ พู ด อะไรตลกเสี ย หน่ อ ย "อี ก อย่ า ง อย่ า ให้
สตริกซ์ข่วนเอาได้นะ มันจะท�ำให้เราเป็นอัมพาต!"
เพื่อเป็นการสาธิต ผมเลยล้มตึงไปข้างๆ ให้ดูเสียเลย
และทีเ่ หนือศีรษะของเราทุกคน เจ้าสตริกซ์ตวั นัน้ ก็กางปีกโฉบลงมา
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นี่อยู่ในกระเป๋า
มัดเข้ากับหลังเจ้าแซเทอร์
เช้านี้ห่วยเกินเบอร์
"หยุดนะ!" โกรเวอร์ตะโกนเสียงหลง "เรามาดี!"
เจ้านกนัน่ ไม่ได้นำ� พากับค�ำพูดของเขา มันยังโจมตีลงมาอยูด่ แี ละ
พลาดใบหน้าเขาไปได้เพียงเพราะเม็กโผเข้ามาพร้อมกับดาบโค้งของเธอ
เจ้ า สตริ ก ซ์ เ บี่ ย งหลบ บิ น หมุ น วนอยู ่ ร ะหว่ า งใบมี ด ทั้ ง สองของเธอ
แล้วก็กลับไปเกาะทีเ่ หนือหัวทุกคนบนทางลาดโค้งโดยไม่มแี ผลแม้แต่นดิ
วี้ดดดด! เจ้าสตริกซ์กรีดเสียงอีกครั้งพลางสะบัดขน
"หมายความว่าไง 'แกจ�ำเป็นต้องฆ่าพวกเรา' เนี่ย" โกรเวอร์ถาม
เม็กขมวดคิ้ว "นายคุยกับมันได้ด้วยเหรอ"
"เอ่อ ใช่" โกรเวอร์ตอบ "ก็มันเป็นสัตว์นี่นะ"
"ท�ำไมถึงเพิ่งมาบอกตอนนี้ว่ามันพูดอะไร" เม็กถาม
"เพราะก่อนหน้านี้มันเอาแต่กรีดเสียงวี้ดดดด!" โกรเวอร์ตอบ
"ตอนนี้มันพูดว่าวี้ดดดดในแบบที่บอกว่ามันจ�ำเป็นต้องฆ่าเรา"
ผมพยายามขยับขาซึ่งตอนนี้ดูเหมือนจะกลายเป็นปูนซีเมนต์
กระสอบหนึ่ง ผมว่ามันดูน่าข�ำเหมือนกันนะ ผมยังขยับแขนได้แล้วก็
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ยังมีความรู้สึกที่บริเวณอก แต่ก็ไม่แน่ใจหรอกว่าจะรู้สึกได้อีกนาน
แค่ไหน
"งั้นถามเจ้าสตริกซ์มั้ยว่าท�ำไมมันถึงจ�ำเป็นต้องฆ่าเรา" ผมเสนอ
"วี้ดดดด!" โกรเวอร์พูดออกไป
ผมเบื่อภาษาสตริกซ์ชะมัด เจ้านกตัวนั้นตอบด้วยเสียงแกร๊กๆ
และเดาะลิ้นเป็นระยะๆ
ระหว่างนั้นที่ทางเดิน เจ้าสตริกซ์ตัวอื่นๆ ก็กรีดร้องและพุ่งตัว
เข้าชนตาข่ายพืชที่กางกั้นเอาไว้ กรงเล็บสีด�ำและจะงอยปากสีทอง
เจาะทะลุเข้ามาได้เป็นระยะๆ จิกจนมะเขือเทศกลายเป็นมะเขือเทศสับ
พร้อมกินแบบซัลซา ผมว่าอย่างมากเราก็เหลือเวลาแค่ไม่กี่นาทีก่อนที่
เจ้านกพวกนีจ้ ะทะลุเข้ามาฆ่าเราได้หมดทุกคน แต่จะว่าไปไอ้จะงอยปาก
คมกริบนั่นก็น่ารักดีนะ!
โกรเวอร์บิดมือเป็นเกลียว "เจ้าสตริกซ์ตัวนี้บอกว่ามันถูกส่งมา
ให้ดื่มเลือดเรา  กินเนื้อเรา  แล้วก็กะซวกไส้พุงของเรา  ไม่จ�ำเป็นต้อง
เรียงล�ำดับกันด้วย เขาบอกว่าเสียใจจริงๆ แต่นั่นเป็นค�ำสั่งสายตรง
จากจักรพรรดิ"
"ไอ้พวกจักรพรรดิงี่เง่า" เม็กพึมพ�ำ "จักรพรรดิคนไหน"
"ไม่รู้" โกรเวอร์ตอบ "เจ้าสตริกซ์เรียกเขาแค่ว่าวี้ดดดด"
"นายแปลค�ำว่ากะซวกไส้พุงได้" เธอตั้งข้อสังเกต "แต่แปลชื่อ
จักรพรรดิไม่ได้เนี่ยนะ"
โดยส่วนตัวแล้วผมก็โอเคอยูน่ ะกับการไม่รวู้ า่ เป็นจักรพรรดิคนไหน
ตัง้ แต่ออกมาจากอินเดียนาโพลิส ผมใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการหมกมุน่
กับค�ำพยากรณ์ทมิฬที่ได้ฟังจากในถ�้ำแห่งโทรโฟเนียส เราเจอเนโรกับ
คอมโมดัสมาแล้ว ผมจึงเริม่ สังหรณ์ใจไม่ดสี ดุ ๆ เรือ่ งตัวตนของจักรพรรดิ
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คนที่สามซึ่งเรายังไม่ได้เจอนี้ ตอนนี้ผมยังไม่อยากได้การยืนยันอะไร
ความรู้สึกล่องลอยที่ได้จากพิษของสตริกซ์มันเริ่มจะจางหายไปแล้ว
ผมก�ำลังจะถูกเจ้านกเค้าแมวยักษ์ดูดเลือดกินทั้งเป็น ไม่ต้องหาเหตุผล
มามากกว่านี้ผมก็ร้องห่มร้องไห้ด้วยความสิ้นหวังได้แล้ว
เจ้าสตริกซ์พงุ่ ตัวไปทีเ่ ม็ก เธอหลบไปด้านข้างและเหวีย่ งด้านแบน
ของดาบใส่ขนหางของนกตอนทีม่ นั บินหวือผ่านไป ท�ำให้เจ้านกโชคร้าย
ตัวนั้นปลิวไปชนกับผนังด้านตรงข้ามโดยเอาหน้าพุ่งเข้าใส่อิฐ ก่อนจะ
ระเบิดเป็นก้อนฝุ่นและขนกระจาย
"เม็ก!" ผมตะโกน "บอกว่าอย่าฆ่ามันไง! เดี๋ยวโดนสาป!"
"ฉันไม่ได้ฆ่ามัน มันไปฆ่าตัวตายด้วยการเอาหัวโหม่งผนังเอง"
"ฉันว่าเหล่าเทพีแห่งโชคชะตาจะไม่คิดแบบนั้นนะ"
"งั้นก็ไม่ต้องบอกพวกนางสิ"
"เอ่อ พวกเรา" โกรเวอร์ชไี้ ปยังต้นมะเขือเทศทีบ่ างลงเรือ่ ยๆ หลังจาก
โดนทัง้ กรงเล็บและจะงอยปากโจมตีอย่างต่อเนือ่ ง "ถ้าเราฆ่าสตริกซ์ไม่ได้
เราก็ควรจะหาอะไรกั้นให้แข็งแรงกว่านี้มั้ย"
เขายกขลุ่ยขึ้นเป่า  เม็กเสกดาบให้กลับเป็นแหวนก่อนจะยื่นมือ
ไปทางต้นมะเขือเทศทั้งหลาย ล�ำต้นของมันหนาขึ้นและรากก็เริ่มหยั่ง
ลึกลงบนพื้นหิน แต่ถึงยังไงนั่นก็เป็นการต่อสู้ที่ไม่มีทางชนะ ตอนนี้
มีสตริกซ์อยู่อีกด้านหนึ่งมากเกินไปแล้ว มันจิกทึ้งมะเขือเทศได้เร็ว
พอๆ กับตอนที่ต้นไม้งอกขึ้นมาใหม่
"ไม่เวิร์ก" เม็กผงะถอยมาข้างหลัง ใบหน้าพราวไปด้วยเม็ดเหงื่อ
"ถ้าไม่มีดินกับแสงสว่างก็ท�ำอะไรไม่ค่อยได้"
"จริงด้วย" โกรเวอร์มองขึ้นไปเหนือศีรษะพวกเรา  สายตาไล่ตาม
ทางเดินวนทีพ
่ าขึน้ ไปยังความมืดมิด "เราเกือบถึงอยูแ่ ล้ว ถ้าเราจะไปถึง
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ด้านบนได้ก่อนที่พวกสตริกซ์จะทะลุมา..."
"งั้นก็ขึ้นไปกัน" เม็กประกาศ
"เอ่อ ฮัลโหล?" ผมกล่าวอย่างทุกข์ระทม "อดีตเทพเป็นอัมพาต
นอนอยู่นี่หนึ่งหน่วย"
โกรเวอร์ขมวดคิ้วมองเม็ก "เทปกาว?"
"เทปกาว" เธอเห็นด้วย
ขอทวยเทพช่วยปกป้องผมจากพวกวีรบุรุษกับเทปกาวทีเถอะ
แล้วพวกวีรบุรุษเนี่ยเป็นอะไรท�ำไมต้องพกเทปกาวตลอดเวลาด้วยนะ
เม็กหยิบเทปกาวหนึ่งม้วนออกมาจากกระเป๋าเล็กๆ บนเข็มขัดของเธอ
เธอจับให้ผมอยู่ในท่านั่ง หลังชนกับโกรเวอร์ แล้วก็เอาเทปกาวพัน
ใต้ รั ก แร้ เ ราทั้ ง สองคน มั ด ตั ว ผมเข้ า กั บ เจ้ า แซเทอร์ ร าวกั บ ผมเป็น
กระเป๋าเป้ปีนเขา
โกรเวอร์ยกั แย่ยกั ยันลุกขึน้ ด้วยความช่วยเหลือของเม็ก เขาบิดผม
ไปทางโน้ น ที ท างนี้ ที จ นเดี๋ ย วผมก็ เ ห็ น วิ ว ผนั ง เดี๋ ย วเห็ น พื้ น เดี๋ ย วก็
เห็นหน้าเม็ก แล้วก็เห็นขาอันเป็นอัมพาตของผมแผ่อยู่ใต้ร่างตัวเอง
"เอ่อ โกรเวอร์" ผมถาม "นายมีแรงพอที่จะสะพายฉันไปจนถึง
ข้างบนเหรอ"
"แซเทอร์ปีนเขาเก่งมากนะ" เขาพูดเสียงฮึดฮัด
จากนั้นเขาก็เริ่มเดินไปตามทางแคบๆ นั้น เท้าอัมพาตของผม
ลากครู ด ตามหลั ง เราไป เม็ ก ตามมาพลางเหลื อ บตาไปมองแผง
ต้นมะเขือเทศที่ค่อยๆ พังไปทุกทีอยู่ด้านหลัง
"อะพอลโล" เธอพูด "รู้อะไรเรื่องสตริกซ์ก็บอกมาหน่อย"
ผมพยายามค้นสมองตัวเอง ควานหาก้อนทองค�ำออกมาจาก
ตะกอนแม่น�้ำ
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"พวกมัน...พวกมันเป็นนกน�ำโชคร้าย" ผมบอก "พวกมันโผล่มา
เมื่อไหร่ก็จะเกิดเรื่องเลวร้ายเมื่อนั้น"
"แหงล่ะ" เม็กตอบ "แล้วไงอีก"
"เอ่ อ ปกติ พ วกมั น กิ น คนที่ อ ่ อ นวั ย และอ่ อ นแอ ทารก คนแก่
เทพอัมพาต...อะไรแบบนั้น พวกมันท�ำรังอยู่ด้านบนของทาร์ทารัส
แล้ว...ฉันก็แค่เดาเอาน่ะนะ แต่คิดว่ามันคงเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่ค่อยดี
เท่าไหร่"
"แล้วเราจะไล่มันไปได้ยังไง" เธอถามต่อ "ถ้าเราฆ่าพวกมันไม่ได้
เราจะหยุดพวกมันได้ยังไง"
"ฉัน...ฉันไม่รู้"
เม็ ก ถอนใจด้ ว ยความหงุ ด หงิ ด "ถามศรแห่ ง โดโดนาหน่ อ ยสิ
ดูซิว่ามันจะรู้อะไรมั้ย ฉันจะไปยื้อเวลาให้พวกเรานิดนึง"
เธอวิ่งกลับลงไปตามทางเดิม
การต้ อ งคุ ย กั บ เจ้ า ศรนั้ น เป็ นทางเดี ย วที่ วั น นี้ ข องผมจะแย่ ล ง
กว่าเดิมได้อีก แต่ผมโดนสั่งมา  และถ้าเม็กสั่งผมก็ขัดใจเธอไม่ได้
ผมเอื้อมมือไปด้านหลัง ค้นกระบอกศรจนกระทั่งดึงศรวิเศษนั้นออกมา
"สวัสดี ท่านศรอันแสนฉลาดทรงพลัง" ผมพูด (เริ่มด้วยการยอมัน
นั่นแหละดีที่สุดแล้ว)
[กว่าสูเจ้าจักคิดได้] เสียงของศรตอบมา [กว่าปักษ์หนึง่ ได้แล้วทีต่ ขู ้า
เฝ้าพยายามจะพูดกับเจ้า]
"เพิ่งผ่านมาสี่สิบแปดชั่วโมงเอง" ผมตอบ
[จริงแท้ เวลาช่างผันผ่านอย่างรวดเร็วในยามซึ่งเราสั่นสะท้าน
เจ้าพึงลองดูบ้างว่าจะชอบฤๅไม่]
"อ้อ" ผมพยายามข่มความรูส้ กึ ทีจ่ ะหักศรนัน้ ทิง้ "นายรูอ้ ะไรเกีย่ วกับ
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พวกสตริกซ์บ้าง"
[ข้าจักต้องบอกเจ้าเรือ่ ง...ช้าก่อน สตริกซ์? เจ้าเอ่ยเรือ่ งของพวกมัน
ขึ้นมาด้วยเหตุใด]
"เพราะพวกมันก�ำลังจะกะซว...จะฆ่าพวกเราไง"
[เอวัง!] เจ้าศรครางฮือ [เจ้าพึงหลีกเลี่ยงอันตรายเยี่ยงนั้น!]
"ยังกับฉันคิดเองไม่ได้เลยเนอะ" ผมตอบ "นายมีขอ้ มูลส�ำคัญอะไร
เกี่ยวกับสตริกซ์มั้ยล่ะเนี่ย ท่านศรศิลป์แสนกินใจ"
ศรนั้ น สั่ น ในมื อ ผม ไม่ ต ้ อ งสงสั ย เลยว่ า มั น ก� ำ ลั ง หาข้ อ มู ล ใน
วิกิพีเดียอยู่ มันไม่เคยยอมรับหรอกว่ามันใช้อินเทอร์เน็ต ว่าไปแล้วมัน
ก็อาจจะแค่บังเอิญก็ได้มั้งที่ศรนั้นจะมีประโยชน์ที่สุดเวลาที่เราอยู่ใน
พื้นที่ที่มีไวไฟฟรี
โกรเวอร์ยังคงสะพายร่างมนุษย์สุดน่าสมเพชของผมเดินขึ้นไป
ตามทางลาด เขาส่งเสียงทอดถอนใจและเดินโซเซใกล้ขอบทางเดิน
จนน่ากลัว ตอนนี้เราอยู่สูงกว่าพื้นราบเกือบห้าสิบฟุตแล้ว ไกลพอ
ที่จะตกลงไปตายได้อย่างสวยๆ ผมเห็นเม็กยังอยู่ข้างล่าง เดินกลับไป
กลับมาพลางพึมพ�ำอะไรกับตัวเองและเขย่าห่อเมล็ดพันธุ์พืชออกมา
เพิ่มอีก
ทีเ่ หนือหัวพวกเรานัน้ ทางเดินเหมือนจะวนเวียนต่อไปไม่รจู้ บ ไม่วา่
ด้านบนสุดจะมีอะไรรออยู่ คือถ้ามันมีจุดสิ้นสุดน่ะนะ แต่เจ้าจุดนั้น
มันยังอยูใ่ นความมืดมิด ผมว่านีม่ นั ช่างไม่รจู้ กั เห็นใจคนอืน่ เอาเสียเลยที่
เขาวงกตไม่จัดท�ำลิฟต์ไว้ให้ หรืออย่างน้อยมีราวจับก็ยังดี ไม่อย่างนั้น
เหล่าวีรบุรษ
ุ ทีม่ คี วามบกพร่องทางร่างกายจะบันเทิงกับกับดักสูค่ วามตายนี้
ได้ยังไงกัน
ในที่สุดศรแห่งโดโดนาก็บอกค�ำตัดสินออกมา  [สตริกซ์นั้นช่าง

Page Burning Maze.indd 28

22/8/2562 BE 13:36

Rick Riordan 29

อันตราย]
"เอาอีกแล้ว" ผมตอบ "ไม่เอาน่า ปัญญาของท่านจักน�ำแสงสว่าง
มาสู่ความมืดมิดได้เสมอ"
[เจ้าหุบปากเสีย] เจ้าศรนั้นพูดต่อ [เราฆ่านกนั่นได้ หากแต่มัน
จักสาปผู้ฆ่าและท�ำให้สตริกซ์ปรากฏตัวเพิ่มขึ้น]
"เออๆ แล้วมีอะไรอีก"
"มันพูดว่ายังไง" โกรเวอร์ถามระหว่างที่หอบไปด้วย
นอกจากคุณสมบัตกิ วนบาทาข้ออืน่ ๆ แล้วเจ้าศรนีย้ งั พูดแต่ในหัว
ของผมเท่านั้น ดังนั้นผมจึงไม่ได้แค่ดูเหมือนคนบ้าเวลาที่พูดกับมัน
แต่ผมยังต้องเอาค�ำบ่นพร�่ำของมันมาพูดย�้ำให้เพื่อนๆ ฟังอีก
"มันยังหาในกูเกิลไม่เสร็จ" ผมบอกโกรเวอร์ "เอางีไ้ หมท่านศรผูย้ งิ่ ใหญ่
นายลองค้นหาแบบมีข้อแม้เพิ่มเติม เช่น 'สตริกซ์ บวก เอาชนะ' "
[ข้าหาได้ใช้กลโกงเยี่ยงนั้น!] เจ้าศรตะโกนลั่นแล้วมันก็เงียบไป
นานพอที่จะพิมพ์ค�ำว่า สตริกซ์ + เอาชนะ
[นกนั้นอาจกันออกไปได้ด้วยการใช้เครื่องในสุกร] มันกลับมา
รายงาน [สูเจ้ามีหรือไม่]
"โกรเวอร์?" เขาหันขวับกลับมาซึ่งไม่ใช่วิธีที่ดีนักถ้าเขาอยากมอง
หน้าผมเพราะผมถูกมัดเทปกาวไว้กับหลังของเขา เขาเกือบท�ำจมูกผม
ขูดกับผนังอิฐ
"ฉันจะพกเครื่องในหมูท�ำไม ฉันเป็นมังสวิรัตินะ!"
เม็กเดินตามพวกเราขึ้นมาแล้ว
"เจ้านกพวกนั้นเกือบเจาะเข้ามาได้แล้ว" เธอบอกเรา  "ฉันลอง
พืชหลายชนิดแล้ว ลองพยายามเรียกพวกพีชเชสมาด้วย..." เสียงของเธอ
แตกพร่าด้วยความสิ้นหวัง
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ตั้งแต่เดินเข้ามาในเขาวงกต เธอไม่สามารถเรียกลิ่วล้อภูตพีช
ของเธอออกมาได้ เ ลย พวกมั น มี ป ระโยชน์ เ วลาต้ อ งสู ้ แต่ ก็ เ ล่ น ตั ว
นิดหน่อยว่าจะโผล่มาที่ไหนและเมื่อไหร่ ผมคิดว่ามันก็คงเหมือนกับ
ต้นมะเขือเทศ พีชเชสก็คงไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนักเหมือนกันเมื่ออยู่
ใต้ดิน
"ศรแห่งโดโดนา มีอะไรอีกบ้าง!" ตอนนี้ผมตะโกนแล้ว "จะต้องมี
อะไรนอกจากล�ำไส้หมูที่จะกันสตริกซ์ไปได้สิ!"
[เดีย๋ ว] เจ้าศรพูด [หยุดบัดเดีย๋ วนี!้ ดูประหนึง่ ว่าอาร์บทู สั ก็จกั ใช้ได้]
"อา-บู-ตัด อะไรนะ" ผมถาม
สายไปแล้ว
ที่ใต้เท้าพวกเรานั้น เสียงกรีดร้องกระหายเลือดดังขึ้น เจ้าพวก
สตริกซ์เจาะผ่านก�ำแพงมะเขือเทศและกรูเข้ามาได้แล้ว
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สตริกซ์นั้นยอดแย่
ใช่ จริงแท้ข้าขอบอกให้
แย่ที่สุดคือพวกมัน
"พวกมันมาแล้ว!" เม็กตะโกน
เอาจริงๆ นะ ทุกครั้งที่ผมอยากให้เธอพูดถึงเรื่องอะไรส�ำคัญๆ
เธอก็จะหุบปากเงียบ แต่ถ้าก�ำลังเจออันตรายตรงหน้าชัดๆ ทีไรเธอ
ดันยอมเสียพลังงานกับการตะโกนว่า 'พวกมันมาแล้ว' ทุกที
โกรเวอร์เร่งฝีเท้า  แสดงพลังระดับฮีโร่ขณะทีก่ า้ วขึน้ ไปตามทางลาด
โดยลากร่างไร้เรี่ยวแรงพันเทปกาวของผมไปด้วย
เพราะผมต้องหันหลังให้โกรเวอร์ ผมจึงได้เห็นภาพวิวฝูงสตริกซ์
อย่างเต็มตาตอนทีพ
่ วกมันบินหวือกันออกมาจากเงามืด ดวงตาสีเหลือง
เรืองจ้าอย่างกับเหรียญทองที่อยู่ก้นบ่อน�้ำพุขุ่นๆ พวกมันมีกันโหลหนึ่ง
ได้มงั้ หรือมากกว่านัน้ ? ถ้าคิดว่าเมือ่ กีเ้ จอตัวเดียวก็แทบแย่ ผมไม่อยากคิด
เลยว่าถ้าเจอทั้งฝูงเราจะมีโอกาสรอดแค่ไหน โดยเฉพาะในเมื่อตอนนี้
เราเข้าแถวเรียงเดี่ยวบนทางเดินลาดประหนึ่งเป็นเหยื่อน้อยน่ากินสุดๆ
ผมไม่คดิ ว่าเม็กจะช่วยให้นกทุกตัวฆ่าตัวตายด้วยการบินเอาหัวโหม่งผนัง
ได้หรอกนะ
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"อาร์บูทัส!" ผมตะโกน "ศรพูดอะไรไม่รู้เกี่ยวกับอาร์บูทัสที่จะกัน
เจ้าสตริกซ์ออกไปได้!"
"นั่นเป็นพืชชนิดหนึ่ง" โกรเวอร์หอบหายใจ "ฉันว่าฉันเคยเจอ
อาร์บูทัสนะ"
"เจ้าศร" ผมพูด "อาร์บูทัสคืออะไร"
[ตูข้าหารู้ได้ไม่! แค่เพียงเพราะข้าถือก�ำเนิดในป่าละเมาะหาได้
หมายความว่าข้าจักท�ำมาหากินเยี่ยงชาวสวน!]
ด้วยความหงุดหงิดกับค�ำตอบนั้น ผมเลยจับเจ้าศรใส่กลับเข้าไป
ในกระบอกเสียเลย
"อะพอลโล คุ้มกันให้หน่อย" เม็กเอาดาบเล่มหนึ่งของเธอมา
ยัดใส่มือผมก่อนจะค้นหาอะไรสักอย่างในเข็มขัดท�ำสวนของเธอพลาง
เหลือบมองพวกสตริกซ์ตอนที่มันบินขึ้นมาอย่างหวั่นใจ
ผมก็ ไ ม่ แ น่ ใ จเหมื อ นกั น ว่ า เม็ ก คิ ด ว่ า ผมจะคุ ้ ม กั น เธอได้ ยั ง ไง
ฝีมอื ดาบของผมมันไม่เอาอ่าวแม้แต่ตอนทีไ่ ม่ได้ถกู มัดเทปกาวติดอยูก่ บั
หลังของตัวแซเทอร์ เผชิญหน้ากับเป้าหมายที่จะสาปทุกคนที่ฆ่ามัน
"โกรเวอร์ ! " เม็ ก ตะโกน "เราหาได้ มั้ ย ว่ า อาร์ บู ทั ส เป็ น ต้ น ไม้
แบบไหนกัน!"
เธอฉีกห่อเมล็ดพันธุม์ วั่ ซัว่ ก่อนทีจ่ ะโปรยเมล็ดในนัน้ ลงไปยังทีว่ า่ ง
มั น ระเบิ ด ออกเหมื อ นเมล็ ด ป็อ ปคอร์ น กลายเป็ น หั ว มั น เทศขนาด
เท่าระเบิดมือและมีต้นอ่อนสีเขียวสดงอกออกมาด้วย มันตกลงไป
ท่ า มกลางฝู ง สตริ ก ซ์ โดนหั ว บางตั ว และท� ำ ให้ มั น ส่ ง เสี ย งร้ อ งด้ ว ย
ความตกใจ แต่เจ้านกพวกนั้นก็ยังคงบินขึ้นมาต่อได้
"นัน่ พืชประเภทหัว" โกรเวอร์พดู อย่างเหนือ่ ยอ่อน "ฉันว่าอาร์บทู สั
เป็นพืชประเภทมีผลนะ"
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เม็กฉีกห่อเมล็ดพันธุ์ออกมาอีกห่อหนึ่ง เธอโปรยระเบิดพุ่มไม้ท่ีมี
ผลสีเขียวเป็นพวงใส่พวกสตริกซ์ แต่นกพวกนั้นก็แค่บินหลบไป
"องุ่นเหรอ" โกรเวอร์ถาม
"กูสเบอรี่" เม็กตอบ
"แน่ใจ?" โกรเวอร์ถามอีก "รูปใบมัน..."
"โกรเวอร์!" ผมฉุนกึก "เรียกสติแล้วคิดแต่เรื่องพืชที่ใช้สู้ได้ดีมั้ย
นั่นมัน...? เช็ดเป็ด!"
คืองี้ ผูอ้ า่ นทีร่ กั พิจารณาเอาเองเถอะ ผมเนีย่ นะจะถามค�ำถามว่า
นัน่ มันเช็ดเป็ดเหรอออกมาจริงๆ? ผมไม่ได้ถามอยูแ่ ล้ว ต่อให้หลังจากนี้
เม็กจะบ่นยังไง ผมก็แค่พยายามจะเตือนเธอว่าสตริกซ์ตัวที่ใกล้ที่สุด
ก�ำลังพุ่งเข้าใส่หน้าเธอเท่านั้น
แต่เธอไม่เข้าใจค�ำเตือนของผม ซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ความผิดผม
ผมเหวี่ยงดาบโค้งที่ยืมเธอมา  พยายามจะปกป้องเพื่อนวัยเยาว์
ของผม แต่เพราะผมเล็งเป้าได้ห่วยและเม็กมีปฏิกิริยารวดเร็วมาก
เท่านั้น เธอถึงยังมีหัวติดอยู่บนบ่า
"อย่าท�ำแบบนั้นอีกนะ!" เธอตะโกน ใช้ดาบอีกเล่มของตัวเอง
ตีสตริกซ์ไปอีกทางหนึ่ง
"ก็เธอบอกว่าให้คุ้มกันด้วย!" ผมท้วง
"ไม่ได้แปลว่า..." เธอส่งเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บพลางเซล้ม
พร้อมกับรอยแผลบาดลึกที่ต้นขาขวา
จากนั้นพวกเราก็ถูกกลุ่มกรงเล็บ จะงอยปาก และปีกสีด�ำท่วม
เข้ามาโจมตี เม็กเหวี่ยงดาบในมือไปทั่ว สตริกซ์ตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาตรง
หน้าผม กรงเล็บของมันเกือบจะควักลูกตาของผมออกไปได้อยู่แล้ว
ตอนที่โกรเวอร์ท�ำเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิด เขากรี๊ดออกมา
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มันน่าประหลาดใจตรงไหน คุณอาจจะอยากถามแบบนี้ ถ้าก�ำลัง
โดนล้อมด้วยฝูงนกที่อยากกะซวกไส้พุงเราออกมากิน นั่นก็เป็นเวลาที่
ควรจะกรี๊ดได้
นั่นก็จริง แต่เสียงที่ออกมาจากปากของแซเทอร์ผู้นั้นไม่ใช่เสียง
กรีดร้องธรรมดา
เสียงนั้นสะท้อนก้องไปทั่วเหมือนคลื่นช็อกเวฟจากระเบิด ท�ำให้
นกแตกฝูง หินสะท้านสะเทือนและท�ำให้ใจของผมเต็มไปด้วยความกลัว
ยะเยือกโดยไม่มีสาเหตุ
ถ้าผมไม่ได้ถูกมัดเทปกาวไว้กับหลังของแซเทอร์ ผมคงวิ่งหนีไป
แล้ว ผมอาจกระโดดลงจากขอบทางเดินไปเลยแค่เพราะอยากไปให้พน้ ๆ
จากเสียงนี้ แต่เพราะเป็นอย่างที่เป็นอยู่ ผมจึงได้แต่ทิ้งดาบของเม็ก
ในมือและยกมือทั้งสองข้างขึ้นปิดหู เม็กนอนราบอยู่บนทางลาด เลือด
ไหลเป็นทาง ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าพิษของสตริกซ์คงท�ำให้เธอเป็นอัมพาต
บางส่วนไปแล้ว แต่เธอก็ขดตัวกลมและยกมือขึ้นปิดหูเหมือนกัน
เจ้าสตริกซ์ทั้งหลายบินหนีลงไปสู่ความมืดมิด
ใจของผมเต้นระรัว อะดรีนาลินไหลเปี่ยมตลอดทั้งร่าง ผมต้อง
หายใจลึกๆ หลายรอบกว่าจะพูดออกมาได้
"โกรเวอร์" ผมถาม "เมื่อกี้นายเรียกใช้เสียงของแพนิกสินะ"
ผมมองไม่เห็นใบหน้าของเขาแต่ก็สัมผัสได้ว่าเขาตัวสั่นสะท้าน
เขาเองก็นอนลงบนทางลาดนัน้ ตะแคงข้างเพือ่ ให้ผมหันหน้าเข้าหาผนัง
"ฉันไม่ได้ตงั้ ใจ" โกรเวอร์เสียงแหบไปหมด "ไม่ได้ทำ� มาหลายปีแล้ว"
"พะ...แพนิกเหรอ" เม็กถาม
"เสียงร้องของเทพแพนผูห้ ายสาบสูญไป" ผมตอบ แค่พดู ชือ่ ของเขา
ก็ท�ำให้ใจผมเต็มไปด้วยความเศร้า  เฮ้อ เทพแห่งธรรมชาติผู้นั้นกับผม
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เคยสนุกกันมากทีเดียวในช่วงสมัยโบราณตอนทีเ่ ราทัง้ เต้นและเริงร่ากัน
อยู่ในป่าไม้! แพนเป็นนักสร้างความบันเทิงชั้นยอด แต่แล้วพวกมนุษย์
ก็ตัดไม้ท�ำลายป่าส่วนใหญ่ไปเสียจนกระทั่งแพนจางหายมลายไปสิ้น
เจ้าพวกมนุษย์ พวกเจ้านี่แหละคือสาเหตุที่เทพเจ้าอย่างเราไม่ค่อย
จะได้รับอะไรดีๆ
"ฉั น ไม่ เ คยได้ ยิ น ใครนอกจากแพนใช้ พ ลั ง นั้ น เลย" ผมพู ด ขึ้ น
"นายใช้มันได้ยังไง"
โกรเวอร์ส่งเสียงที่ฟังดูเหมือนกึ่งสะอื้นกึ่งถอนใจ "เรื่องมันยาว"
เม็กครางฮือ "ไม่วา่ ยังไงมันก็กำ� จัดนกไปได้ละกัน" ผมได้ยนิ เสียงเธอ
ฉีกผ้า อาจจะก�ำลังท�ำผ้าพันแผลรักษาขาของตัวเองอยู่
"เธอเป็นอัมพาตรึเปล่า" ผมถาม
"เป็น" เธอพึมพ�ำ "จากเอวไปเลย"
โกรเวอร์ขยับตัวจากสายรัดเทปกาว "ฉันยังโอเคอยู่ แต่เหนือ่ ยมาก
เดีย๋ วนกพวกนัน้ ก็จะกลับมา และตอนนีฉ้ นั แบกนายขึน้ ไปตามทางลาด
ไม่ไหวแล้ว"
ผมไม่สงสัยเลย เสียงร้องของแพนอาจท�ำให้ทุกสิ่งกลัวหัวหดหนี
ไปหมด แต่มันเป็นเวทมนตร์ที่กินแรงของผู้ใช้มากเลยทีเดียว ทุกครั้ง
ที่แพนใช้พลังนี้เขาจะต้องนอนพักยาวไปถึงสามวันหลังจากนั้น
ที่ด้านล่าง เสียงร้องของเหล่าสตริกซ์ยังคงก้องไปทั่วเขาวงกต
เสียงกรีดร้องของพวกมันฟังดูเหมือนมันก�ำลังหนีไปด้วยความกลัว...
บินหนีไป! ก่อนจะกลายเป็นความสับสน...พวกเราบินหนีท�ำไมน่ะ
ผมพยายามกระดิกเท้า  แล้วก็ต้องประหลาดใจที่ตอนนี้ผมได้
ความรู้สึกของนิ้วเท้าที่อยู่ในถุงเท้ากลับมาแล้ว
"ใครก็ได้ตัดเทปกาวที่มัดให้ทีได้มั้ย" ผมบอก "ฉันว่าพิษมันเริ่ม
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หมดฤทธิ์แล้วล่ะ"
ทั้งที่เธอยังนอนอยู่ แต่เม็กก็ใช้ดาบนั้นเฉือนผมออกจากเทปกาว
เราทัง้ สามคนยืนเรียงกันเอาหลังชนผนังแบบหลังชนผนังจริงๆ...เหยือ่ ล่อ
สตริกซ์สามชิ้นยืนเหงื่อไหลไคลย้อยซึมเศร้าน่าสมเพชรอความตาย
ส่วนที่ด้านล่าง เสียงกรีดร้องของเจ้านกเวรเหล่านั้นกลับยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆ
อีกไม่ช้าพวกมันคงบินกลับมาและเกรี้ยวกราดกว่าเก่า  แสงเรืองมัวๆ
จากดาบของเม็กท�ำให้เห็นว่าทีเ่ หนือหัวเราประมาณห้าสิบฟุตนัน้ ทางลาด
ของเราขึ้นไปตันอยู่กับเพดานอิฐรูปโดม
"นึกว่าจะเป็นทางออก" โกรเวอร์พูด "ฉันนึกว่ามันจะต้องเป็น...
ปล่องนี้มันดูเหมือนกับ..." เขาส่ายศีรษะราวกับไม่กล้าบอกพวกเราว่า
เขาหวังว่ามันเป็นอะไร
"ฉันไม่ยอมตายที่นี่หรอก" เม็กพึมพ�ำ
แต่ ส ภาพของเธอกลั บ บอกสิ่ ง ที่ เ ป็ น ตรงกั น ข้ า ม ทั้ ง ศอกและ
เข่าของเธอถลอกปอกเปิก ชุดสีเขียวซึ่งเป็นของขวัญล�้ำค่าจากแม่ของ
เพอร์ซยี ์ แจ็กสันกลับดูเหมือนมันถูกใช้เป็นเสาลับเล็บของเสือเขีย้ วดาบ
เธอฉีกเลกกิ้งข้างซ้ายออกมาและใช้เป็นผ้ารัดแผลที่ต้นขา  แต่ตอนนี้
เลือดก็ไหลออกมาชุ่มผ้าผืนนั้นแล้วเช่นกัน ถึงอย่างนั้นดวงตาของเธอ
ก็ยังเจิดจ้าอย่างไม่ยอมลดละ เพชรปลอมที่ประดับปลายแว่นทรง
ตาแมวของเธอก็ยังแวววาม ผมเรียนรู้มานานแล้วว่าอย่าประมาท
และคิดว่าเม็ก แม็กแคฟฟรีย์ยอมแพ้หมดทางตราบใดที่เพชรเหล่านั้น
ยังคงเป็นประกายอยู่
เธอควักหาห่อเมล็ดพันธุ์อีกครั้งพลางหรี่ตาอ่านฉลาก "กุหลาบ
แดฟโฟดิล ผลน�้ำเต้า แครอต"
"ไม่ใช่..." โกรเวอร์เอาก�ำปั้นขึ้นมาเคาะหัวตัวเอง "อาร์บูทัสเป็น
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เหมือน...พืชที่มีดอกน่ะ โอ๊ย ฉันน่าจะรู้ดีเรื่องนี้นี่นา"
ผมเห็นใจเขากับปัญหาเรือ่ งความทรงจ�ำนีน่ ะ ผมเองก็นา่ จะรูอ้ ะไร
หลายอย่าง ทั้งจุดอ่อนของสตริกซ์ ทางออกจากเขาวงกตที่ใกล้ที่สุด
เบอร์ติดต่อส่วนตัวของซุสเพื่อที่ผมจะได้โทรไปร้องขอชีวิต แต่สมอง
ของผมก็ว่างเปล่าไปหมด ขาเริ่มสั่นสะท้านซึ่งนั่นอาจเป็นสัญญาณว่า
ผมใกล้จะเดินได้อีกครั้ง แต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยให้ผมรู้สึกดีขึ้น ผมไม่รู้
จะเดินไปที่ไหนเว้นแต่เลือกว่าจะตายที่เพดานหรือที่พ้ืน
เม็กยังสลับห่อเมล็ดพันธุไ์ ปเรือ่ ย "หัวกะหล�ำ่ วิสทีเรีย ไพราแคนธา 
สตรอเบอรี่..."
"สตรอเบอรี!่ " โกรเวอร์ตะโกนดังขึน้ มาเสียจนผมนึกว่าเขาพยายาม
จะใช้พลังแพนิกอีกครั้ง "นั่นแหละ! อาร์บูทัสเป็นต้นสตรอเบอรี่!"
เม็กขมวดคิ้ว "สตรอเบอรี่ไม่ได้เป็นไม้ยืนต้น พวกมันอยู่ในสกุล
ฟรากาเรีย เหมือนกับดอกกุหลาบ"
"ใช่ๆ ฉันรู!้ " โกรเวอร์ทำ� มือวนๆ เหมือนเขาไม่สามารถจะพูดค�ำพูด
ออกมาจากปากได้เร็วพอ "แล้วอาร์บทู สั ก็อยูใ่ นวงศ์ของกุหลาบป่า แต่..."
"นายสองคนพูดอะไรกันอยู่เนี่ย" ผมถาม เริ่มสงสัยละว่าพวกเขา
แอบยื ม ไวไฟของศรแห่ ง โดโดนาแล้ ว ไปหาข้ อ มู ล ใน พั น ธุ ์ ไ ม้ . com
มารึเปล่า  "เราก�ำลังจะตายกันอยู่แล้ว แต่พวกนายมาเถียงกันเรื่อง
วงศ์ของพืชเนี่ยนะ"
"ฟรากาเรียอาจจะใกล้เคียงพอแล้ว!" โกรเวอร์ยนื ยัน "ผลอาร์บทู สั
ก็ดเู หมือนสตรอเบอรี่ เขาถึงเรียกอีกชือ่ หนึง่ ว่าต้นสตรอเบอรี่ ฉันเคยเจอ
ภูตไดรแอดอาร์บทู สั เรานัง่ เถียงกันเรือ่ งนีใ้ หญ่โตเลย อีกอย่างนะ ฉันเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปลูกสตรอเบอรี่ แซเทอร์จากค่ายฮาล์ฟบลัดก็
ปลูกกันเก่งทุกตน"

Page Burning Maze.indd 37

22/8/2562 BE 13:36

38 วงกตเพลิง

เม็กมองห่อเมล็ดสตรอเบอรี่ในมืออย่างไม่มั่นใจ "ไม่รู้สินะ"
ทันใดนัน้ ข้างใต้เรา สตริกซ์โหลหนึง่ พุง่ ขึน้ มาจากปากอุโมงค์และ
กรีดร้องประสานเสียงสุดเดือดดาลก่อนจะกะซวกพุงกัน
"ลองไอ้ฟ้ากริ้วร็อกนั่นซะ!" ผมตะโกน
"ฟรากาเรีย" เม็กแก้ค�ำ
"เออ นั่นแหละ!"
แทนที่จะปาเมล็ดสตรอเบอรี่ลงไปยังที่ว่าง เม็กกลับฉีกเปิดห่อ
และค่อยๆ โรยมันลงไปตามขอบของทางลาดอย่างช้าๆ จนผมแทบบ้า
"เร็วสิ!" ผมพยายามตะเกียกตะกายหยิบลูกศรขึน้ มา "เราเหลือเวลา
อีกประมาณสามสิบวินาทีมั้ง!"
"อึดไว้" เม็กเขย่าให้เมล็ดสุดท้ายหลุดออกมา
"สิบห้าวินาที!"
"เดี๋ยว" เม็กโยนห่อทิ้ง เธอวางมือบนเมล็ดเหล่านั้นราวกับก�ำลัง
จะเล่นคีย์บอร์ด (ซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนนะ เธอเล่นไม่เก่งเลย ไม่ว่าผม
จะพยายามสอนแค่ไหน)
"โอเค" เธอพูดขึ้น "เริ่มได้"
โกรเวอร์ยกขลุย่ ขึน้ และเริม่ เป่าเล่นเพลง 'สตรอเบอรี่ ฟิลด์ส ฟอร์เอเวอร์
(ทุ่งสตรอเบอรี่ชั่วนิรันดร์)' ด้วยความเร็วเป็นสามเท่า  ผมเลิกคิดจะ
หยิ บ คั น ธนู เปลี่ ย นเป็น หยิ บ อู คู เ ลเล่ ขึ้ น มาเล่ น คลอไปกั บ เขาแทน
ผมไม่รู้หรอกว่ามันจะช่วยได้ไหม แต่ถ้าผมจะต้องถูกฉีกร่างเป็นเสี่ยงๆ
อย่างน้อยผมก็อยากตายโดยก�ำลังเล่นเพลงของวงเดอะบีเทิลส์อยู่
ตอนที่คลื่นสตริกซ์ลูกแรกก�ำลังจะบินมาถึงเรา  เมล็ดเหล่านั้น
ก็ ร ะเบิ ด ตั ว เหมื อ นดอกไม้ ไ ฟชุ ด ใหญ่ เถาสี เ ขี ย วงอกพุ ่ ง ออกไปสู ่
ความว่างเปล่าและเกาะผนังด้านไกลเป็นแถวแบบที่ท�ำให้ผมคิดถึง
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สายพิณขนาดยักษ์ เจ้าสตริกซ์ยังบินผ่านช่องว่างระหว่างเถาได้ง่ายๆ
แต่พวกมันกลับท�ำตัวไร้สติ เปลี่ยนทิศเพื่อเลี่ยงเถาไม้นั้นจนกระทั่งบิน
ชนกันเองกลางอากาศ
ระหว่างนัน้ เถาทัง้ หลายก็กลายเป็นพุม่ หนาขึน้ ใบของมันคลีต่ วั ออก
ดอกสีขาวบานและลูกสตรอเบอรี่สุกแดงก�่ำก็ส่งกลิ่นหอมหวานไปทั้ง
บริเวณ
ทั้งโถงสั่นสะเทือนไปหมด ทุกที่ที่เถาสตรอเบอรี่สัมผัส หินหรืออิฐ
จะแตกร่วนออกเป็นผงจนสตรอเบอรี่สามารถหยั่งรากได้ง่ายๆ
เม็กยกมือขึน้ จากคียบ์ อร์ดในจินตนาการ "นีว่ งกตช่วยเราอยูเ่ หรอ"
"ฉันไม่รู้!" ผมตอบทั้งที่ก�ำลังเล่นคอร์ดเอฟไมเนอร์เซเว่นอย่างแรง
"แต่อย่าหยุด!"
เถาสตรอเบอรีเ่ หล่านัน้ แผ่ตวั เป็นคลืน่ สีเขียวทัว่ ผนังด้วยความเร็ว
ที่ไม่น่าเชื่อ
ผมมัวแต่คิดว่าว้าว นี่ถ้ามีแสงอาทิตย์ เจ้าพืชนี้จะยิ่งท�ำอะไร
ต่อมิอะไรได้เลิศแค่ไหน! ตอนที่หลังคาโดมแตกออกเหมือนเปลือกไข่
แสงจ้าเสียดทะลุเข้ามาในความมืด ก้อนหินตกกระจายดั่งสายฝน
ลงมากระแทกหัวเจ้านกพวกนัน้ และเจาะผ่านเถาสตรอเบอรีเ่ ข้าไปด้วย
(ซึ่งไม่เหมือนกับพวกสตริกซ์ เพราะเถาสตรอเบอรี่งอกกลับมาได้)
ทันทีทแี่ สงอาทิตย์โดนเจ้านกพวกนัน้ พวกมันก็กรีดร้องและสลาย
กลายเป็นผงไป
โกรเวอร์ลดขลุ่ยในมือ ผมวางอูคูเลเล่ เราทั้งสองคนมองอย่างทึ่ง
ตอนที่พืชเหล่านั้นยังคงเติบโตต่อและสอดประสานกันจนเหมือนเป็น
แทรมโปลีนเถาสตรอเบอรี่ท่ีแผ่ทั่วปล่องใต้เท้าของเรา
เพดานโดมถล่มลงมาหมดและเผยให้เห็นท้องฟ้าสีฟ้าสด ลมแห้ง
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อุ่นๆ พัดลงมาเหมือนลมจากเตาอบที่เปิดอ้าอยู่
โกรเวอร์เงยหน้าขึ้นรับแสง เขาดมกลิ่นอากาศ น�้ำตาพราวอยู่
บนแก้ม
"นายบาดเจ็บตรงไหนรึเปล่า" ผมถาม
เขามองหน้าผม ความเจ็บปวดที่แฝงอยู่ในสีหน้านั้นเห็นแล้ว
เสียดแทงยิ่งกว่าการมองดวงอาทิตย์ตรงๆ เสียอีก
"กลิ่นของสตรอเบอรี่อุ่นๆ" เขาตอบ "เหมือนค่ายฮาล์ฟบลัด ไม่ได้
กลิ่นมานานมาก..."
ผมรู้สึกปวดใจแบบที่ไม่คุ้นเอาเสียเลย ผมตบเข่าโกรเวอร์เบาๆ
ผมไม่ได้ใช้เวลาในค่ายฮาล์ฟบลัดซึ่งเป็นที่ฝึกมนุษย์กึ่งเทพกรีกใน
ลองไอส์แลนด์นานนัก แต่ก็เข้าใจว่าเขารู้สึกอย่างไร ผมนึกสงสัยว่า
เหล่ า ลู ก หลานของผมท� ำ อะไรกั น อยู ่ ที่ นั่ น บ้ า ง เคย์ ล ่ า  วิ ล ออสติ น
ผมนึกถึงตอนที่นั่งรอบกองไฟกับพวกเขาแล้วร้องเพลง 'แม่ของฉัน
เคยเป็นมิโนทอร์' ขณะที่เรากินมาร์ชเมโลเสียบไม้ ความเป็นสหาย
อย่างไร้ทตี่ เิ ช่นนัน้ ช่างหายากแม้แต่ในชีวติ อมตะทีผ่ า่ นมาอย่างยาวนาน
ของผม
เม็กยืนพิงผนัง สีหน้าของเธอซีดเซียว ลมหายใจขาดห้วง
ผมควักกระเป๋าตัวเองและเจอแผ่นอาหารเทพหักๆ ที่ห่อกระดาษ
เช็ดปากเอาไว้ ผมไม่ได้เก็บเอาไว้กนิ เองหรอก ในขณะทีผ่ มอยูใ่ นร่างมนุษย์
แบบนี้การกินอาหารของเทพอาจท�ำให้ร่างของผมระเบิดไปได้ในทันที
แต่ผมก็รู้ว่าเม็กไม่ชอบกินอาหารเทพ
"กินไป" ผมเอาห่อกระดาษนั้นยัดใส่มือของเธอ "จะได้ช่วยให้หาย
เป็นอัมพาตได้เร็วขึ้น"
เธอกัดฟันแน่นราวกับก�ำลังจะตะโกนว่าหนูไม่อยากกิน! แต่สดุ ท้าย
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ก็ตดั สินใจว่าเธออยากจะเดินได้อกี ครัง้ มากกว่า แล้วเริม่ เล็มอาหารเทพ
"นั่นอะไรน่ะ" เธอถามพลางขมวดคิ้วมองท้องฟ้าสีสดใส
โกรเวอร์ปาดน�้ำตาจากใบหน้า  "เราท�ำได้แล้ว เขาวงกตพาเรา
กลับมาที่ฐานของเราแล้ว"
"ฐานของเรางัน้ เหรอ" ผมดีใจทีไ่ ด้รวู้ า่ เรามีฐานของตัวเอง ผมหวังว่า
นั่นหมายถึงมีความปลอดภัย เตียงนุ่มๆ และน่าจะมีเครื่องท�ำกาแฟ
เอสเพรสโซ
"ใช่" โกรเวอร์กลืนน�้ำลายอย่างหวั่นใจ "ถ้ามันยังมีอะไรเหลืออยู่
น่ะนะ ไปดูกันเถอะ"
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่

http://store.jamsai.com/9786160624942.html

