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คำ�นำ�

นานแค่ไหนกว่าวันสิ้นโลกจะมาถึง...สำาหรับเอ็นเธอร์บุ ๊คส์นับแล้ว 

ก็เป็นเวลาราวๆ ปีกว่า นับจากตอนที่เราได้รู้จักวันส้ินโลกหรือ 'แร็กนาร็อก' 

จากภาค 'ดาบแห่งฤดูร้อน' เมื่อเดือนตุลาคมปีก่อน แต่กับแม็กนัส เชส  

ดเูหมอืนวันสิน้โลกจะฟิตซ้อมมาเตม็ที ่ ใช้เวลาไม่ก่ีเดอืนเท่านัน้กแ็ทบจะมาถึง

แล้ว และย่ิงในภาค 'เรือมรณะ' น้ีคล้ายๆ ว่าจะเหลือเวลาแค่...สัปดาห์นึง

แต่เอาเถิด จะช้าเร็วอย่างไรก็ต้องมาถึง...แต่ยังไม่มาน่าจะดีกว่า  

เพราะงั้น น่ีจึงเป็นการหยุดย้ังวันสิ้นโลกอีกครั้ งของแม็กนัส เชสและ 

พรรคพวกท้ังหลายท่ีไม่อาจผดิพลาด เพราะถ้าพลาดคราวนีก็้ไม่มคีร้ังหน้าแล้ว 

ดังนั้นมาเอาใจช่วยพวกเขาให้ได้ไปหยุดยั้งวันสิ้นโลกอีกหลายๆ ครั้งกันเถอะ!

สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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ประวัตินักเขียน

ริก ไรออร์แดน (Rick Riordan)

นักเล่าเรื่องเทวตำานานและปกรณัมโบราณ เกิดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 

1964 ท่ีซานอันโตนิโอ รัฐเทกซัส ปัจจุบันอาศัยอยู่ท่ีบอสตันกับภรรยาและ

ลูกชายอีกสองคน 

ก่อนท่ีจะมาเป็นนักเขยีน เขาเป็นครสูอนหนังสอืในระดบัชัน้มธัยมศกึษา

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

เรื่องราวของเทพนอร์สหนีไม่พ้นต้องพัวพันกับแร็กนาร็อกหรือวันสิ้นโลก

อยู่เรื่อย หลายคนหวาดหว่ัน ในขณะที่หลายคนก็เฝ้ารออย่างคาดหวัง เมื่อ 

ฝ่ายหน่ึงพยายามหาทางยืดเวลาการเกิดแรก็นารอ็กออกไป อกีฝ่ายก็อยากเร่ง 

ให้เกิดเร็วขึ้น การปะทะกันก็เลยตามมา จนกลายเป็นความสนุกตื่นเต้นของ

การผจญภัยในเล่มน้ี

แม็กนัสกับผองเพ่ือนเดินทางมาถึงการผจญภัยบนเรือมรณะของโลกิ 

เพ่ือชี้ชะตาของทั้งเก้าโลกว่าจะคงอยู่ต่อไปหรือต้องมอดไหม้ในกองเพลิง 

แห่งวันสิ้นโลก ผู้แปลคงไม่ต้องบอกว่าเรื่องราวเข้มข้นตึงเครียดขนาดไหน 

หลายคำาถามที่ผู้อ่านข้องใจหรือลุ้นระทึกอยู่ก็จะได้คำาตอบในเล่มนี้ รวมถึง 

จะได้รู้ชะตากรรมของเหล่าตัวละครทั้งหลายที่เราเอาใจช่วยมาตลอดตั้งแต่

เล่มหนึ่งด้วย 

ไม่กล้าเขียนอะไรมากเพราะกลัวจะเผลอหลุดเรื่องตื่นเต้นออกไป  

เอาเป็นว่าไปอ่านกันเลยดกีว่าค่ะ ถ้าแมก็นสัช่วยโลกได้สำาเรจ็ เราคงได้พบกันใหม่

ในโอกาสหน้านะคะ 

ขอบคุณทุกคนมากมาย

พลอย โจนส์
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Rick Riordan 9

"ลองอีกครั้งสิ" เพอร์ซีย์บอกผม "คราวน้ีอย่าตายเร็วนักนะ"

ผมยืนอยู ่บนใบขวางของเรือยูเอสเอสคอนสติติวชั่น ก�าลัง 

มองลงไปยังท่าเรือบอสตันที่อยู่ต�่าลงไปสองร้อยฟุต ใจนึกอยากม ี

กลไกป้องกันตัวแบบแร้งไก่งวง จะได้อาเจียนพุ่งใส่เพอร์ซีย์ แจ็กสัน

เพ่ือไล่เขาไปให้พ้น

ครั้งล่าสุดที่เขาให้ผมลองกระโดดแบบน้ีคือเมื่อหน่ึงชั่วโมงก่อน 

ตอนน้ันกระดูกของผมหักหมด อเล็กซ์ เฟียร์โรเพ่ือนยากต้องรีบพาผม

กลับโรงแรมวัลฮัลลา ทันเวลาให้ผมได้ตายบนเตียงของตัวเองพอดี

โชคร้ายที่ผมดันเป็นอินแฮร์ยี หน่ึงในนักรบอมตะของโอดิน 

จงึตายแบบถาวรไม่ได้หากสิน้ลมในอาณาเขตของวัลฮลัลา เลยฟ้ืนคนืชพี

ด้วยร่างกายสมบูรณ์เหมือนใหม่ในสามสิบนาทีต่อมา ตอนนี้เลยต้อง

กลับมายืนที่เดิมอีกครั้งพร้อมรับความเจ็บปวดอีกหน ไชโย!

"มันจ�าเป็นจริงๆ หรือ" ผมถาม

เพอร์ซีย์ยืนพิงสายระโยง ลมพัดผมสีด�าของเขาพลิ้วเหมือน

1

เพอร์ซีย์ แจ็กสันพยายามฆ่าผมอย่างเต็มท่ี

Page ������� ��� �����������.indd   9 7/8/2562 BE   09:51



10 แม็กนัส เชส กับเรือมรณะ

ระลอกคลื่นเล็กๆ

เขาดูเหมือนคนปกติธรรมดา สวมเส้ือยืดสีส้ม กางเกงยีน และ 

รองเท้ารีบ็อคหนังสีขาวเก่าโทรม ถ้าคุณเห็นเขาเดินไปตามถนนก็คง 

ไม่คิดว่า เฮ้ ดูนั่นสิ ลูกครึ่งเทพโพไซดอน! ขอชาวโอลิมเปียนจงเจริญ! 

เขาไม่มเีหงอืกปลา นิว้ก็ไม่ได้ตดิกันเป็นแผง แม้จะมตีาสเีขยีวน�า้ทะเล 

ก็เถอะ...จะว่าไปก็คงเป็นเฉดเดยีวกับสหีน้าของผมในตอนนีม้ัง้ ส่ิงเดยีว 

ทีด่ผูดิแปลกบนตัวแจก็สนัคือรอยสกัด้านในแขน มนัเป็นรปูสามง่ามสีเข้ม

เหมือนไม้ไหม้ ด้านล่างมีเส้นหน่ึงเส้นกับตัวอักษร SPQR

เขาบอกผมว่าตัวอักษรนี้ย่อมาจาก โซโน พาซซิ เคลลิ โรมานิ  

ที่แปลว่า คนโรมันเป็นพวกบ้า ผมไม่แน่ใจว่าเขาพูดเล่นหรือพูดจริง

"ฟังนะแมก็นัส" เขาบอกผม "นายจะต้องแล่นเรอืไปในภูมปิระเทศ 

ท่ีโหดร้าย มีสัตว์ประหลาด เทพทะเล และอะไรอีกก็ไม่รู ้ท่ีพยายาม 

จะฆ่านาย ถูกไหม"

"ใช่ คงประมาณน้ัน"

ใจจริงผมอยากบอกว่า อย่าตอกย�้าได้ไหม เลิกยุ่งกับฉันเสียที

"อาจมีบางครั้ง" เพอร์ซีย์ว่า "ท่ีนายโดนเล่นงานจนตกเรือ บางที

อาจตกจากท่ีสูงขนาดนี้แหละ นายจะต้องเรียนรู ้วิธีเอาตัวรอดจาก 

แรงปะทะ จะได้ไม่จมน�า้ตาย และกลบัขึน้มาบนผวิน�า้ได้ในสภาพพร้อมรบ 

มันยากมากนะโดยเฉพาะในน�้าเย็น"

ผมรู ้ว ่าเขาพูดถูก แอนนาเบ็ธผู ้ เป ็นลูกพ่ีลูกน ้องของผม 

เคยบอกไว้ว่าเพอร์ซีย์ผ่านการผจญภัยที่อันตรายมามากกว่าผมเสียอีก 

(ท้ังที่ผมอยู่ในวัลฮัลลาและต้องตายอย่างน้อยวันละคร้ัง) ถึงผมจะ

ซาบซึ้งใจมากท่ีเขายอมลงทุนเดินทางจากนิวยอร์กมาท่ีน่ีเพ่ือสอนผม

เรื่องการเอาตัวรอดในน�้าเย่ียงวีรบุรุษ แต่ตอนน้ีผมก็เริ่มเหนื่อยกับ 

Page ������� ��� �����������.indd   10 7/8/2562 BE   09:51



Rick Riordan 11

ความล้มเหลวของตัวเองแล้ว

เมื่อวานผมโดนฉลามขาวตัวใหญ่ขย�้า โดนปลาหมึกยักษ์รัดคอ 

และถูกแมงกะพรนุพระจนัทร์ทีห่งดุหงดินบัพันตวัรมุต่อย กลนืน�า้ทะเล

ไปหลายแกลลอนขณะพยายามกลัน้หายใจ และได้เรยีนรู้ว่าความสามารถ

ในการต่อสู้แบบตัวต่อตัวใต้น�้าลึกสามสิบฟุตของผมไม่ได้ดีไปกว่า 

การต่อสู้บนบกเลย

เช้านีเ้พอร์ซย์ีพาผมเดนิชมรอบเรอืทีไ่ด้ฉายาว่าโอลด์ไอรอนไซด์ส 

เขาพยายามสอนผมเรื่องพื้นฐานการแล่นเรือและท่องทะเล แต่ผมก็ยัง

แยกแยะเสากระโดงท้ายเรือจากเก๋งท้ายเรือไม่ได้อยู่ดี

แถมตอนน้ีผมยังกระโดดพุ่งหลาวจากเสากระโดงได้ห่วยแตก 

อีกต่างหาก

ผมมองลงไปตรงท่ีแอนนาเบ็ธกับอเล็กซ์ เฟียร์โรยืนมองเรา 

อยู่บนดาดฟ้าเรือ

"นายท�าได้ แม็กนัส!" แอนนาเบ็ธให้ก�าลังใจ

อเลก็ซ์ เฟียร์โรยกนิว้โป้งชใูห้ผมทัง้สองข้าง อย่างน้อยผมก็คดิว่า 

ใช่ จากความสูงขนาดนี้ก็เลยมองยากอยู่สักหน่อย

เพอร์ซีย์สูดหายใจลึก เท่าที่ผ่านมาเขาอดทนกับผมมาก แต่ 

ผมดอูอกว่าความเครยีดในช่วงสดุสปัดาห์น้ีเริม่ส่งผลกระทบต่อเขาแล้ว 

ตาซ้ายของเขากระตุกทุกครั้งท่ีมองผม

"ไม่ยากหรอกเพ่ือน" เขาปลอบ "ฉันจะสาธิตให้ดอีูกครัง้ โอเคไหม 

เริ่มต้นในท่าเหมือนพุ่งหลาว กางแขนออกเพ่ือชะลอความเร็ว จากนั้น 

ก่อนจะถึงน�า้ก็ยืดตวัตรงเหมอืนลกูศร เงยหน้าข้ึน กดส้นเท้าลง ยืดหลัง 

เกร็งก้น ส่วนสุดท้ายน้ีส�าคัญมากๆ"

"พุ่งหลาว" ผมว่า "กางแขน ลูกศร ก้น"
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12 แม็กนัส เชส กับเรือมรณะ

"ใช่" เพอร์ซีย์พูด "ดูฉันให้ดีนะ"

เขากระโดดจากใบขวาง หล่นลงไปสู่ท่าเรือในท่ากางแขนท้ิงตัว 

อย่างสมบูรณ์แบบ ในช่วงสุดท้ายก่อนถึงน�้าก็ยืดตัวตรง กดส้นเท้าลง  

และปะทะผิวน�้าก่อนหายไปโดยท่ีน�้าแทบจะไม่กระเพ่ือมเลย ครู่ต่อมา 

ก็โผล่ขึ้นบนผิวน�้า ยกฝ่ามือขึ้นเหมือนจะบอกว่า เห็นไหม ไม่ยากเลย!

แอนนาเบ็ธกับอเล็กซ์ปรบมือ

"โอเค แม็กนัส!" อเล็กซ์ตะโกนบอกผม "ถึงตานายแล้ว! ท�าตัวให้

สมชายหน่อยนะ!"

ผมคิดว่าอเล็กซ์คงตั้งใจพูดให้ข�า ส่วนใหญ่อเล็กซ์เป็นหญิง แต่

วันนีเ้ขาเป็นชายแน่ๆ บางครัง้ผมก็เผลอหลดุปากใช้สรรพนามเรยีกเธอ

หรอืเขาผดิ ท�าให้อเลก็ซ์ชอบเอาคนืผมด้วยการจกิกัดอย่างไร้ความปรานี

โดยใช้มิตรภาพเป็นข้ออ้าง

แอนนาเบ็ธตะโกน "นายท�าได้แน่ น้องชาย!"

ผิวน�้าสีเข้มด้านล่างเปล่งประกายเหมือนแผ่นเหล็กอบวาฟเฟิล 

ที่เพ่ิงขัดมาใหม่ๆ พร้อมจะอัดผมให้บี้แบน

ก็ได้ ผมพึมพ�ากับตัวเอง

ผมกระโดด

รู ้สึกค่อนข้างมั่นใจอยู ่ครึ่งวินาทีได้ ลมพัดหวีดหวิวผ่านหู  

ผมกางแขนและกลั้นใจไม่ร้องเสียงหลงส�าเร็จ

โอเค ผมคิด ฉันท�าได้

นั่นคือตอนท่ีดาบแจ็กบินมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วเริ่มบทสนทนา

"เฮ้ ซินญอร์!" อักขระบนตัวดาบสองคมสว่างเรือง "ท�าอะไรอยู่รึ"

ผมพยายามจัดสภาพร่างกายให้อยู่ในแนวตั้งก่อนปะทะน�้า  

"แจ็ก อย่าเพ่ิงมายุ่ง!"
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Rick Riordan 13

"อ๋อ ข้ารู ้แล้ว! เจ้าก�าลังตก! รู ้ไหมว่ามีครั้งหน่ึงที่ข้ากับเฟรย ์

ก�าลังตก..."

ก่อนเขาจะได้เล่าเรื่องอันน่าทึ่งนั้นต่อ ผมก็ปะทะผิวน�้าเสียก่อน

เหมือนที่เพอร์ซีย์เตือนไว้เลย ความเย็นท�าให้ระบบในร่างกาย

หยุดท�างานชั่วคราว ผมจมน�้า ร่างกายเป็นอัมพาตไปชั่วขณะ อากาศ

พรูจากปอด ข้อเท้าปวดตุบๆ เหมือนตกลงมาปะทะแทรมโปลีน 

ที่ท�าจากก้อนอิฐ แต่อย่างน้อยผมก็ยังไม่ตาย

ผมมองหาบาดแผลใหญ่ๆ ถ ้าคุณเป็นอินแฮร ์ ยี ก็จะรับรู  ้

ความเจบ็ปวดของตวัเองได้ไว คณุอาจเดินโซเซไปท่ัวสนามรบในวัลฮลัลา

พร้อมอาการบาดเจ็บสาหัส ก�าลังสูดหายใจเฮือกท้ายๆ และครุ่นคิด

อย่างใจเย็นว่า อ้อ ซี่โครงหักเป็นอย่างนี้เอง น่าสนใจ!

ครั้งน้ีผมแน่ใจว่าข้อเท้าซ้ายหัก ข้อเท้าขวาแค่แพลง

รักษาไม่ยาก ผมเรียกพลังเฟรย์

ความอบอุ่นเหมือนแสงอาทิตย์ฤดูร้อนแผ่จากหน้าอกไปตาม 

แขนขา ความเจ็บปวดบรรเทาเบาบางลง ผมเยียวยาตัวเองไม่เก่งเท่า

เยียวยาคนอืน่ แต่ก็รูส้กึว่าข้อเท้าเริม่สมานตวั ราวกับมตีวัต่อทีเ่ป็นมติร

ฝูงหนึ่งก�าลังไต่ย้ัวเย้ียอยู่ใต้ผิวหนัง ช่วยเชื่อมรอยแตกและถักทอ 

เส้นเอ็นใหม่ให้ผม

เฮ้อ ดีขึ้นหน่อย ผมคิดขณะจมอยู่กลางความด�ามืดหนาวเย็น  

แต่ยังมีอย่างอ่ืนท่ีควรท�า...อ๋อ ใช่ ฉันต้องหายใจ

ด้ามของแจ็กสะกิดมือผมเหมือนสุนัขเรียกร้องความสนใจ  

ผมจับด้ามหนังของมันไว้ แล้วมันก็ยกตัวผมขึ้น พาลอยขึ้นจากน�้า

เหมือนเทพธิดาแห่งทะเลสาบเวอร์ชั่นติดเทอร์โบ ผมลงมาอยู่บน 

ดาดฟ้าเรือโอลด์ไอรอนไซด์สข้างเพ่ือนๆ ในสภาพหอบหายใจและ 
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14 แม็กนัส เชส กับเรือมรณะ

ตัวสั่นเทา

"เฮ้" เพอร์ซีย์ถอยหลัง "แปลกใหม่ดีจัง นายไม่เป็นไรใช่ไหม 

แม็กนัส"

"สบายดี" ผมไอ เสียงเหมือนเป็ดที่เป็นหวัดลงคอ

เพอร์ซีย์มองอักขระที่สว่างเรืองอยู่บนอาวุธของผม "ดาบน่ี 

มาจากไหน"

"สวัสดี ข้าชื่อแจ็ก!" แจ็กบอก

แอนนาเบ็ธกลั้นเสียงอุทานไว้ "สิ่งน้ีพูดได้เหรอ"

"สิ่งรึ" แจ็กไม่พอใจ "เฮ้ คุณผู้หญิง ช่วยให้เกียรติกันหน่อยสิ  

ข้าคือซูมาร์แบรนเดอร์! ดาบแห่งฤดูร้อน! อาวุธของเฟรย์! ข้าอยู่มา

หลายพันปีแล้ว! อีกอย่างคือข้าเป็นดาบหนุ่มนะ!"

แอนนาเบธ็ขมวดคิว้ "แมก็นัส ตอนท่ีนายเล่าเร่ืองดาบวิเศษให้ฟัง 

บางทีนายอาจลืมบอกฉันใช่ไหมว่าสิ่งน้ี...ดาบเล่มน้ีพูดได้"

"งั้นหรือ" ผมจ�าไม่ได้จริงๆ

ช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ ่านมา แจ็กหายหน้าไปตามล�าพัง 

เพ่ือท�าสิ่งที่ดาบวิเศษมีชี วิตชอบท�ากันยามว่าง ผมกับเพอร์ซีย ์

ใช้ดาบฝึกหดัมาตรฐานของวลัฮลัลาในการฝึกซ้อม ผมไม่เคยนกึเลยว่า

อยู่ๆ แจ็กจะบินมาแนะน�าตัวแบบนี้ อีกอย่างคือการท่ีแจ็กพูดได้ถือว่า

ประหลาดน้อยท่ีสุดแล้ว เรื่องที่น่าตกใจมากกว่านั้นคือ...มันร้องเพลง

ประกอบภาพยนตร์เรื่องเจอร์ซีย์บอยสไ์ด้หมดทุกเพลงโดยไม่ต้องดูเน้ือ

เลยด้วยซ�้า

อเล็กซ์ เฟียร์โรท�าท่าเหมือนพยายามกลั้นหัวเราะ วันน้ีเขา 

สวมเสื้อผ้าสีชมพูเขียวเช่นเคย แต่ผมไม่เคยเห็นชุดนี้ รองเท้าบูตหนัง 

ผกูเชอืก กางเกงยีนขาเดฟสกุีหลาบ เสือ้เชิต้สเีขยีวมะนาวทีป่ล่อยชายเสือ้
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ออกนอกกางเกง และเนกไทเส้นบางลายตารางทีผ่กูไว้หลวมจนเหมอืน

สร้อยคอ เมื่อรวมกับแว่นตาเรย์แบนสีด�าหนากับผมสีเขียวท่ีตัด 

แบบไม่เท่ากันก็ท�าให้เขาเหมือนหลุดมาจากปกอัลบั้มเพลงแนวนิวเวฟ

ช่วงปีหน่ึงพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้า

"มมีารยาทหน่อยสแิมก็นัส" เขาว่า "แนะน�าเพ่ือนของเราให้รูจ้กักับ

ดาบของนายสิ"

"อ๋อ ได้" ผมว่า "แจ็ก นี่คือเพอร์ซีย์และแอนนาเบ็ธ พวกเขาเป็น 

ลูกครึ่งเทพ...กรีก"

"อมืมม" แจก็ส่งเสยีงอย่างไม่ประทบัใจนัก "ข้าเคยเจอเฮอร์ควิลสี

ครั้งหนึ่ง"

"ใครบ้างไม่เคย" แอนนาเบ็ธพึมพ�า

"ก็จริง" แจ็กว ่า "แต่ถ ้าพวกเจ ้าเป ็นเพ่ือนของแม็กนัส..."  

มันนิ่งสนิท แสงที่อักขระจางลง จากน้ันก็กระโดดออกจากมือผม 

แล้วบินไปหาแอนนาเบ็ธ คมดาบหมุนไปมาราวกับก�าลังสูดอากาศ 

"นางอยู่ไหน เจ้าซ่อนแม่สาวนั่นไว้ที่ไหน"

แอนนาเบธ็ถอยไปทางราวก้ัน "โอ๊ะ เดีย๋วก่อนเจ้าดาบ อย่ารกุล�า้

พ้ืนที่ส่วนตัวนะ!"

"แจ็ก ท�าตัวดีๆ หน่อย" อเล็กซ์ว่า "จะท�าอะไรไม่ทราบ"

"นางอยู่ตรงไหนสักแห่งแถวนี้" แจ็กยืนยัน มันบินไปหาเพอร์ซีย์ 

"อ่ะฮ่า! อะไรอยู่ในกระเป๋าของเจ้าฮึ เจ้าหนุ่มทะเล"

"อะไรเหรอ" เพอร์ซีย์ดูกังวลอยู่บ้างเมื่อมีดาบวิเศษมาลอยอยู ่

ใกล้เอว

อเล็กซ์มองลอดแว่นเรย์แบน "โอเค ตอนน้ีฉันสงสัยขึ้นมาแล้ว 

นายใส่อะไรไว้ในกระเป๋าน่ะเพอร์ซีย์ ดาบผู้ใฝ่รู้ต้องการค�าตอบนะ"
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16 แม็กนัส เชส กับเรือมรณะ

เพอร์ซีย์ดึงปากกาลูกลื่นหน้าตาธรรมดาออกจากกางเกงยีน 

"หมายถึงสิ่งนี้หรือ"

"ว้าว!" แจ็กร้อง "คนงามผู้นี้เป็นใครกัน"

"แจ็ก" ผมว่า "มันคือปากกานะ"

"ไม่ ไม่ใช่! ให้ข้าดูสิ! ให้ข้าดู!"

"เอ่อ...ก็ได้" เพอร์ซีย์ถอดปลอกปากกา

ปากกากลายเป็นดาบยาวสามฟุตทันท ีตวัดาบรปูทรงเหมอืนใบไม้ 

ท�าจากสัมฤทธ์ิสว่างเรือง เมื่อเทียบกับแจ็กแล้วก็ดูเหมือนอาวุธนี้

บอบบางและเกือบเล็กไปเลย แต่ท่าทางตอนเพอร์ซีย์ชักมันออกมา

ท�าให้ผมมัน่ใจว่าเขาน่าจะใช้มนัต่อสูป้้องกันตวัในสนามรบของวัลฮลัลา

ได้

แจ็กหันปลายแหลมมาทางผม อักขระกะพริบเป็นสีม่วงแดง  

"เห็นไหมเล่าแม็กนัส ข้าบอกเจ้าแล้วว่าการพกดาบท่ีแปลงเป็นปากกา

ไม่ใช่เรื่องโง่สักนิด!"

"แจ็ก ฉันไม่เคยบอกว่ามันโง่นะ!" ผมท้วง "นายต่างหากท่ีบอก"

เพอร์ซีย์เลิกคิ้ว "พวกนายสองคนพูดเรื่องอะไรกัน"

"ไม่มีอะไร" ผมรีบบอก "ฉันเดาว่าน่ีคือริพไทด์ท่ีโด่งดังใช่ไหม  

แอนนาเบ็ธเคยเล่าเรื่องของมันให้ฉันฟังแล้ว"

"นางต่างหาก" แจ็กแย้ง

แอนนาเบ็ธขมวดคิ้ว "ดาบของเพอร์ซีย์เป็นหญิงเหรอ"

แจ็กหัวเราะ "ก็ใช่น่ะสิ แค่น้ีก็ไม่รู้"

เพอร์ซีย์พิจารณาริพไทด์ แต่ผมบอกเขาได้จากประสบการณ์ว่า

เกือบเป็นไปไม่ได้ท่ีจะระบุเพศของดาบจากการมองอย่างเดียว

"ไม่รู้สิ" เขาว่า "แน่ใจนะ..."
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"เพอร์ซีย์" อเล็กซ์ว่า "ให้เกียรติเพศของดาบด้วย"

"โอเค ก็ได้" เขาว่า "ก็แค่แปลกใจที่ฉันไม่เคยรู้"

"จะว่าไป" แอนนาเบ็ธบอก "นายก็เพ่ิงรู้ว่าปากกาด้ามนี้เขียนได้

เมื่อปีก่อนนี่เอง"

"เล่นกันแบบนี้เลยเหรอ ยัยคนฉลาด"

"ช่างเถอะน่า!" แจ็กขัดจังหวะ "สิ่งส�าคัญคือริพไทด์อยู่ที่นี่แล้ว  

นางงดงามและนางก็ได้เจอข้าแล้ว! บางทีพวกเราน่าจะ...ไม่รู้สินะ... 

ได้มีเวลาส่วนตัวเพ่ือสนทนากันเก่ียวกับ เอ่อ เรื่องของดาบน่ะ"

อเล็กซ์ยิ้มเยาะ "ฟังดูเป็นความคิดที่ดีเยี่ยมเลย เราปล่อยให้ดาบ

ท�าความรูจ้กักันไปก่อนดีไหม ระหว่างน้ันพวกเราท่ีเหลอืก็ไปกินอาหารเทีย่ง

กันเถอะ แม็กนัส นายพอจะกินฟาลาเฟลโดยไม่ติดคอได้ไหม"
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เรากินอาหารกันบนดาดฟ้าชั้นลอยท้ายเรือ (ดูสิ ผมก็รู ้จัก 

ใช้ศัพท์เรือกับเขาเหมือนกันนะ)

หลงัจากเหน่ือยยากกับความล้มเหลวมาตลอดช่วงเช้า ผมก็รูส้กึว่า

ควรให้รางวัลตัวเองเป็นแป้งชิกพีทอดกรอบกับขนมปังพิตา โยเกิร์ตกับ 

แตงกวาห่ันสไลซ์แช่เย็น เคยีงด้วยเคบบัแกะรสเผด็จดั แอนนาเบธ็เป็น 

คนจัดหาอาหารปิกนิกมื้อเที่ยงนี้ เธอรู้จักผมดีเกินไปแล้ว

เสือ้ผ้าของผมแห้งอย่างรวดเรว็ท่ามกลางแสงแดด ลมอ่อนอบอุน่ 

ให้ความรูส้กึดีเมือ่ปะทะใบหน้า เรอืใบแล่นตดัท่าเรือในขณะท่ีเคร่ืองบนิ

ไอพ่นบนิผ่านไปบนท้องฟ้าสฟ้ีา มุง่หน้าออกจากสนามบนิโลแกนไปยัง

นิวยอร์กหรือแคลิฟอร์เนียหรือยุโรป เมืองบอสตันทั้งเมืองดูเหมือน

อบอวลด้วยพลังงานแบบห้องเรียนเวลา 14.59 น. ที่นักเรียนก�าลัง 

รอสญัญาณเลกิเรยีน ตอนนีท้กุคนพร้อมจะออกนอกเมอืงในช่วงฤดูร้อน

เพ่ือเพลิดเพลินกับอากาศดีๆ แล้ว

ส่วนตัวผมเองแค่อยากอยู่เฉยๆ

2

แซนด์วิชฟาลาเฟลแกล้มแร็กนาร็อก
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ริพไทด์กับแจ็กอยู่ในขดเชือกไม่ไกล ด้ามของพวกมันเอนพิง 

กราบเรอื รพิไทด์ท�าตวัเหมอืนวัตถุไร้ชวิีตทัว่ไป แต่แจก็ยังคงเขยิบเข้าใกล้

และพยายามพูดคุยด้วย ตัวดาบสว่างเรอืงเป็นสสีมัฤทธ์ิเข้มแบบเดยีวกับ

ของริพไทด์ โชคดีที่แจ็กคุ้นเคยกับการสนทนาข้างเดียวอยู่แล้ว มัน 

เล่าเรื่องตลก เยินยอ และอ้างชื่อคนดังไม่หยุดหย่อน "รู ้อะไรไหม  

ธอร์ โอดิน และข้าเคยไปที่ร้านเหล้าแห่งหน่ึง..."

หากริพไทด์ประทับใจ มันก็ไม่ได้แสดงออกแต่อย่างใด

เพอร์ซีย์ขย�ากระดาษห่อฟาลาเฟล นอกจากจะหายใจใต้น�้า 

ได้เก่งแล้ว หมอนี่ยังเขมือบอาหารได้เร็วอีกด้วย

"ว่าแต่" เขาพูด "พวกนายจะออกเรือเมื่อไร"

อเล็กซ์เลิกคิ้วข้างหนึ่งให้ผมเหมือนจะบอกว่า ใช่แล้ว แม็กนัส  

เราจะออกเรือเมื่อไร

ผมพยายามเลีย่งไม่พูดเรือ่งน้ีกับเฟียร์โรตลอดสองสปัดาห์ทีผ่่านมา 

แต่ก็ไม่มีโชคนัก

"อีกไม่นาน" ผมว่า "เราไม่รู้แน่ชัดว่าจุดหมายปลายทางอยู่ท่ีไหน 

หรือต้องใช้เวลานานเท่าไร..."

"น่ันมันชีวิตฉันเลยเน่ีย" เพอร์ซีย์ว่า

"...แต่เราต้องหาเรือล�าใหญ่ร้ายกาจของโลกิให้เจอก่อนมันออก 

เดินทางในวันกลางฤดูร้อน มันจอดอยู่ตรงไหนสักแห่งแถวพรมแดน 

ระหว่างนิฟล์เฮมกับโจตันเฮม เราประเมินว่าจะใช้เวลาเดินทางไปที่นั่น 

สกัสองสปัดาห์"

"ซึ่งก็หมายความว่า" อเล็กซ์บอก "เราควรออกเดินทางได้แล้ว  

ยังไงก็ต้องออกเรือภายในสัปดาห์น้ี ไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่ก็ตาม"

ผมเห็นเงาสะท้อนใบหน้ากังวลของตวัเองบนเลนส์สเีข้มของอเลก็ซ์ 
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เราท้ังคู่ต่างรู้ดีว่ายังห่างไกลค�าว่าพร้อมมากพอๆ กับระยะทางจากที่นี ่

ถึงนิฟล์เฮม

แอนนาเบ็ธนั่งทับเท้า ผมยาวสีทองมัดรวบไว้ด้านหลัง เสื้อยืด

สนี�า้เงินเข้มพิมพ์ตวัอกัษรสเีหลอืงเป็นข้อความว่าวิทยาลัยการออกแบบ

สิง่แวดล้อม ยูซ ีเบร์ิกลย์ี

"วีรบุรุษไม่เคยพร้อมใช่ไหมเล่า" เธอว่า "เราแค่ท�าดีที่สุดเท่าท่ี 

จะท�าได้"

เพอร์ซย์ีพยักหน้า "ใช่ แล้วมกัจะได้ผลด้วยนะ เราก็ยังไม่ตายน่ีนา"

"แม้นายพยายามอยู่เรื่อยก็เถอะ" แอนนาเบ็ธใช้ศอกกระทุ้งเขา 

เพอร์ซีย์โอบเธอ แอนนาเบ็ธซุกตัวอยู่ข้างกายเขาอย่างผ่อนคลาย  

เขาจูบปอยผมสีทองบนศีรษะของเธอ

การแสดงออกถึงความรักเช่นน้ีท�าให้หัวใจของผมบิดนิดๆ  

อย่างเจ็บปวด

ผมดีใจที่เห็นลูกพ่ีลูกน้องมีความสุข แต่มันก็เตือนใจผมว่า 

เดิมพันครั้งน้ีสูงแค่ไหนหากผมหยุดโลกิไม่ได้

ผมกับอเล็กซ์ตายแล้ว เราไม่มีวันแก่ เราจะอยู่ในวัลฮัลลา 

จนวันสิ้นโลกมาเยือน (ยกเว้นโดนฆ่าตายนอกโรงแรมเสียก่อน)  

อนาคตท่ีดทีีส่ดุท่ีเราหวังได้คอืฝึกซ้อมรอแรก็นารอ็กไปเรือ่ยๆ พยายาม

เลื่อนสงครามที่ต้องมาถึงในวันหนึ่งออกไปสักหลายร้อยปี แล้วสุดท้าย 

ก็บุกออกจากวัลฮัลลาไปกับกองทัพของโอดินเพ่ือตายอย่างย่ิงใหญ่ 

ในขณะที่เก้าโลกตกอยู่ในเปลวเพลิง คงสนุกเสียไม่มี

แต่แอนนาเบ็ธกับเพอร์ซีย์ยังมีโอกาสได้ใช้ชีวิตปกติ พวกเขา 

ผ่านโรงเรียนมัธยมมาได้แล้ว ซึ่งแอนนาเบ็ธเคยบอกผมว่าเป็น 

ช่วงเวลาอันตรายท่ีสุดส�าหรับลูกครึ่งเทพกรีก ในฤดูใบไม้ผลิปีน้ี 
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พวกเขาก็จะได้เข้ามหาวิทยาลัยทางฝั่งเวสต์โคสต์ หากผ่านมันได้อีก 

ก็คงมีโอกาสสูงท่ีจะอยู่รอดจนโตเป็นผู้ใหญ่ ได้ใช้ชีวิตในโลกมนุษย ์

โดยไม่โดนสัตว์ประหลาดเล่นงานทุกห้านาที

ยกเว้นว่าผมกบัเพ่ือนหยุดโลกิไม่ทัน หากเป็นเช่นนัน้โลก...ทัง้เก้า... 

ก็จะจบสิน้ลงในอกีไม่ก่ีสปัดาห์ แต่ก็นะ...ไม่กดดันเลยเนอะ

ผมวางแซนด์วิชพิตา แม้แต่ฟาลาเฟลยังช่วยให้รู้สึกร่าเริงไม่ได้

"แล้วพวกนายล่ะ" ผมถาม "จะกลับนิวยอร์กวันนี้เลยใช่ไหม"

"ใช่" เพอร์ซย์ีว่า "คนืน้ีฉนัต้องท�าหน้าท่ีพ่ีเล้ียงเดก็ ตืน่เต้นจะแย่แล้ว"

"จริงสิ" ผมนึกได้ "น้องสาวคนใหม่ของนายสินะ"

อีกหน่ึงชีวิตส�าคัญท่ีก�าลังเสี่ยงอันตราย ผมคิด

แต่ก็ฝืนย้ิมได้ "ยินดีด้วยนะเพ่ือน เธอชื่ออะไร"

"เอสเทล มาจากชื่อยายของฉันน่ะ"

"ฉันชอบชื่อนี้" อเล็กซ์ว่า "ฟังดูขลังและหรูดี เอสเทล แจ็กสัน"

"เอ่อ เอสเทล โบลฟิส" เพอร์ซย์ีแก้ "พ่อเล้ียงของฉันชือ่พอล โบลฟิส 

เรือ่งนามสกุลนีช่่วยไม่ได้จรงิๆ แต่น้องสาวของฉันยอดเย่ียมมากนะ มน้ิีวมอื

ข้างละห้านิว้ นิว้เท้าข้างละห้านิว้ ตาสองตา แถมยังน�า้ลายไหลอยู่เรือ่ย"

"เหมือนพ่ีชายไม่มีผิด" แอนนาเบ็ธบอก

อเล็กซ์หัวเราะ

ผมพอจะนกึภาพเพอร์ซย์ีอุม้ทารกน้อยเอสเทลชขูึน้สงูพลางร้องเพลง 

'อนัเดอร์ เดอะ ซ'ี จากเรือ่ง เงอืกน้อย ได้อย่างไม่ยากเย็น ท�าให้รูส้กึหดหู่

มากขึน้ไปอกี

ผมต้องหาทางซื้อเวลาให้เอสเทลน้อยอีกสักหลายสิบปีเพื่อให้เธอ

ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มท่ี ต้องหาเรือปีศาจของโลกิที่เต็มไปด้วยนักรบผีดิบ 

ให้เจอ จากน้ันก็หยุดมันไม่ให้ออกเดินทางสู่สนามรบและจุดชนวน 
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แร็กนาร็อก จากนั้นก็จับตัวโลกิกลับมาพันธนาการไว้อีกคร้ัง จะได้ 

ไม่ก่อเรื่องให้โลกโดนเผาอีก (หรืออย่างน้อยก็ไม่ก่อเรื่องมากมายนัก)

"เฮ้" อเล็กซ์ปาพิตาใส่ผม "เลิกท�าหน้าเศร้าเสียทีเถอะ"

"โทษที" ผมพยายามท�าตัวให้ดูร่าเริงขึ้น มันไม่ง่ายเหมือนใช ้

พลังเยียวยาข้อเท้าท่ีหักเลยสักนิด "ฉันอยากเจอเอสเทลในสักวันหน่ึง

เมื่อเรากลับจากภารกิจครั้งนี้แล้ว และฉันก็ขอบคุณพวกนายมาก 

ที่เดินทางมาถึงบอสตัน จริงๆ นะ"

เพอร์ซย์ีเหลอืบมองไปทางแจก็ผูยั้งคุยจ้อกับรพิไทด์ "ขอโทษท่ีฉนั

ช่วยอะไรมากกว่านีไ้ม่ได้ ทะเล..." เขายักไหล่ "...เป็นอะไรท่ีคาดเดายาก"

อเลก็ซ์ยืดขา "อย่างน้อยแมก็นสัก็ตกได้ดข้ึีนมากในครัง้ท่ีสอง หาก

สถานการณ์เลวร้ายถึงขีดสุด ฉันอาจแปลงร่างเป็นโลมาเพ่ือช่วยชีวิต 

ที่น่าเวทนาของเขาได้"

มุมปากของเพอร์ซีย์กระตุก "นายแปลงร่างเป็นโลมาได้เหรอ"

"ฉันเป็นลูกโลกินะ อยากเห็นไหมเล่า"

"ไม่ต้องหรอก ฉันเชื่อแล้ว" เพอร์ซีย์เหม่อมองไปไกล "ฉันม ี

เพ่ือนคนหน่ึงชือ่แฟรงก์ทีเ่ป็นนักแปลงร่าง เขาแปลงเป็นโลมาได้ รวมถึง

ปลาทองยักษ์ด้วย"

ผมตัวสั่นพลางนึกภาพอเล็กซ์ เฟียร์โรเป็นปลาคาร์พสีชมพูเขียว  

"เราไม่เป็นไรหรอก เรามีทีมท่ีดี"

"นั่นเป็นสิ่งส�าคัญ" เพอร์ซีย์เห็นด้วย "บางทีอาจส�าคัญย่ิงกว่า

ทักษะทางทะเลเสียอีก..." เขายืดหลังแล้วขมวดคิ้ว

แอนนาเบธ็ผละออกจากข้างกายเขา "โอ๊ะโอ ฉนัรูจ้กัสหีน้าแบบนี้ 

นายเกิดความคิดบางอย่าง"

"บางอย่างท่ีพ่อเคยบอกฉัน..." เพอร์ซีย์ลุกข้ึน เขาเดินไปหา 
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ดาบของตัวเอง ขัดจังหวะแจ็กผู้ก�าลังคุยโม้ถึงตอนท่ีปักกระเป๋าโบว์ล่ิง

ยักษ์ เพอร์ซีย์หยิบริพไทด์ขึ้นมาแล้วพิจารณาตัวดาบ

"เฮ้ เพ่ือน" แจ็กบ่น "เราเพ่ิงเริ่มคุ้นเคยกันนะ"

"โทษทแีจก็" เพอร์ซย์ีดึงปลอกปากกาออกมาจากกระเป๋าแล้วแตะ

มนัทีป่ลายดาบ มเีสยีงดงัชิง้เบาๆ แล้วรพิไทด์ก็หดกลับเป็นปากกาลกูล่ืน 

"ครั้งหนึ่งฉันกับโพไซดอนเคยคุยกันเรื่องอาวุธ เขาบอกฉันว่าเทพทะเล 

ล้วนมสีิง่หนึง่เหมอืนกันหมด พวกเขาหลงตวัเองและหวงของวิเศษมาก"

แอนนาเบ็ธกลอกตา "ฟังดูเหมือนเทพทุกองค์ท่ีฉันเคยเจอ"

"จริง" เพอร์ซีย์ว่า "แต่เทพทะเลอาการหนักกว่าเพ่ือน ไททัน 

นอนกอดแตรหอยสังข์ กาลาเทียก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ขัดอานวิเศษ 

ส�าหรับม้าน�้า ส่วนพ่อของฉันก็หวาดระแวงกลัวตรีศูลหายมากๆ"

ผมนกึถึงประสบการณ์ครัง้เดยีวท่ีเคยเจอเทพีแห่งท้องทะเลนอร์ส 

มนัจบไม่สวยนกั แรนขู่ว่าจะเล่นงานผมหากกล้าล่องเรอืในน่านน�า้ของ 

เธออีก แต่เธอก็หลงใหลแหวิเศษของตัวเองและบรรดาขยะที่ลอยวน 

อยู่ในแหนั้นมากจริงๆ ผมใช้จุดอ่อนนี้หลอกเธอจนได้ดาบมาในที่สุด

"นายก�าลงัสือ่ว่าฉนัจะต้องใช้ของวิเศษเหล่านัน้มาเล่นงานเจ้าของ

ใช่ไหม" ผมเดา

"ใช่" เพอร์ซย์ียืนยัน "อกีอย่างคือเรือ่งท่ีนายบอกว่ามทีมีทีด่ ีบางครัง้

การเป็นลูกของเทพทะเลก็ยังไม่เพียงพอจะช่วยชีวิตฉัน ต่อให้อยู่ใต้น�้า 

ก็เถอะ มอียู่ครัง้หนึง่ทีฉ่นักับเพ่ือนชือ่เจสนัถูกเทพีแห่งพายุชือ่คโีมโพเลยี

ดึงลงไปก้นทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ตอนน้ันฉันท�าอะไรไม่ได้เลย เจสัน 

ช่วยฉนัไว้ด้วยการย่ืนข้อเสนอว่าจะท�าการ์ดสะสมกับหุน่โมเดลของเทพี

ขึ้นมา"

อเล็กซ์เกือบส�าลักฟาลาเฟล "อะไรนะ"

Page ������� ��� �����������.indd   23 7/8/2562 BE   09:51



24 แม็กนัส เชส กับเรือมรณะ

"ประเด็นอยู่ตรงนี"้ เพอร์ซย์ีพูดต่อ "เจสนัไม่รูอ้ะไรเก่ียวกับมหาสมทุร

เลยแต่ก็ช่วยฉนัไว้ได้ เป็นเรือ่งทีอ่อกจะน่าอายอยู่บ้าง"

แอนนาเบ็ธย้ิมเยาะ "ฉันก็ว่างั้น ฉันยังไม่เคยได้ฟังรายละเอียด

ของเรื่องน้ีเลย"

หูของเพอร์ซีย์เป็นสีชมพูเหมือนกางเกงยีนของอเล็กซ์ "บางท ี

เราอาจมองปัญหาผดิไปหมดก็ได้นะ ฉนัพยายามสอนทักษะทะเลให้นาย  

แต่สิ่งส�าคัญที่สุดคือนายต้องรู้จักใช้อะไรก็ตามท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์  

ไม่ว่าจะเป็นทมี ปฏิภาณไหวพรบิ หรอืของวิเศษของศตัร"ู

"แบบนี้ก็ไม่มีทางวางแผนได้เลย" ผมว่า

"ก็ใช่น่ะสิ!" เพอร์ซีย์ว่า "งานของฉันท่ีนี่เสร็จสิ้นแล้ว"

แอนนาเบธ็ขมวดคิว้ "เพอร์ซย์ี นายบอกว่าแผนท่ีดทีีสุ่ดคอืไม่มแีผน 

ในฐานะธิดาแห่งอาธีน่า ฉนัคงเห็นด้วยไม่ได้หรอก"

"น่ันสิ" อเล็กซ์ว่า "และโดยส่วนตัวนะ ฉันยังชอบแผนของตัวเอง

ที่จะแปลงร่างเป็นสัตว์ทะเลจ�าพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากกว่า"

เพอร ์ซีย ์ยกมือข้ึน "ฉันแค่จะบอกว่ามนุษย์ ก่ึง...หมายถึง 

ลกูครึง่เทพน่ะ ท่ีเก่งทีส่ดุในรุน่นีไ้ด้นัง่อยู่ตรงน้ีแล้ว และก็ไม่ใช่ฉนัด้วย" 

เขาพยักหน้าไปทางแอนนาเบธ็ "ยยัคนฉลาดแปลงร่างหรือหายใจใต้น�า้

หรือพูดกับเพกาซัสไม่ได้ ท้ังบินไม่ได้และไม่แข็งแรงอะไรมากมาย แต ่

เธอโคตรฉลาดและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่ง นั่นคือสิ่งที่ท�าให้เธอเป็น

ตัวอันตราย ไม่ว่าจะอยู่บนบก ในน�้า บนฟ้า หรือที่ทาร์ทารัส แม็กนัส 

นายฝึกกับฉันมาตลอดช่วงสุดสัปดาห์ แต่ฉันคิดว่านายน่าจะฝึกกับ 

แอนนาเบ็ธมากกว่า"

ดวงตาสีเทาเหมือนพายุของแอนนาเบ็ธแปรเปล่ียนเป็นอ่านยาก 

ในท่ีสุดเธอก็พูดว่า "โอเค น่ารักจริง" เธอหอมแก้มเพอร์ซีย์

Page ������� ��� �����������.indd   24 7/8/2562 BE   09:51



Rick Riordan 25

อเล็กซ์พยักหน้า "ไม่เลวน่ี นายสมองสาหร่าย"

"อย่ามาเรียกแบบนี้อีกคนนะ" เพอร์ซีย์พึมพ�า

มเีสยีงครนืครางทุ้มต�า่ดังมาจากท่าเทียบเรอื นีค่อืเสียงประตโูกดงั

เลื่อนเปิด ตามด้วยเสียงคนพูดดังก้องสะท้อนจากผนังอาคาร

"น่ันคือสญัญาณว่าเราต้องไปแล้ว" ผมว่า "เรอืล�านีเ้พ่ิงออกจากอู่ 

พวกเขาจะเปิดให้คนเข้าชมคืนน้ีในพิธีใหญ่"

"ใช่" อเลก็ซ์พูด "ภาพมายาคงช่วยอ�าพรางเราไม่ได้เมือ่ลูกเรือข้ึนมา 

กันหมด"

เพอร์ซีย์เลิกคิ้ว "ภาพมายาอะไร แบบชุดท่ีเธอใส่น่ะหรือ"

อเลก็ซ์พ่นลมหายใจเสยีงดัง "ไม่ใช่ ภาพมายาคอืเวทมนตร์ลวงตา 

มนัเป็นพลงังานท่ีบดบงัเราจากสายตาของมนษุย์ธรรมดา"

"อ้อ" เพอร์ซีย์ว่า "เราเรียกมันว่ามนตร์บังตา"

แอนนาเบธ็เคาะศรีษะเพอร์ซย์ี "จะเรียกอะไรก็ช่าง เราควรรีบไปกัน 

ได้แล้ว ช่วยฉนัเก็บของส"ิ

เราลงสะพานเรือตอนท่ีกะลาสีคนแรกมาถึงพอดี แจ็กลอยน�าไป 

ข้างหน้า ตวัดาบสว่างเรอืงเป็นสต่ีางๆ พลางร้องเพลง "วอล์ก ไลก์ อะ แมน" 

ด้วยเสยีงสงูแสบหูไปด้วย ส่วนอเลก็ซ์ก็แปลงร่างจากเสอืชต้ีาเป็นหมาป่า 

แล้วตามด้วยนกฟลามิงโก (เขาดูดีในร่างฟลามิงโก)

กะลาสีมองเราด้วยสายตาว่างเปล่าแล้วเดินตีวงอ้อมไปไกล แต่

ไม่มีใครทักอะไรเลย

เมือ่ออกมาพ้นท่าเรอืแล้ว แจก็ก็กลับเป็นจีหิ้นอกัขระ มนัตกลงมา

ใส่มอืผมแล้วผมก็เอามนัตดิไว้กับสร้อยคอ ช่างไม่สมเป็นแจก็เลยท่ีอยู่ๆ  

ก็เงียบไป ผมเดาว่ามันเคืองท่ีเดตกับริพไทด์โดนขัดจังหวะ

ขณะเราเดินไปตามถนนคอนสติติวชั่น เพอร์ซีย์ก็หันมาหาผม 
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"เมื่อก้ีมันอะไรกัน...ทั้งแปลงร่าง ทั้งดาบร้องเพลงได้ พวกนาย 

อยากถูกจับได้หรือไง"

"เปล่า" ผมว่า "แต่ถ้าเราแสดงเวทมนตร์ออกไปก็จะยิ่งท�าให้ 

พวกมนุษย์สับสนมากขึ้น" ผมรู้สึกดีท่ีได้สอนเขาบ้าง "เหมือนมันไป 

ช็อตสมองของพวกนั้น ท�าให้อยากหลีกเลี่ยงเรา"

"จริงหรือน่ี" แอนนาเบ็ธส่ายหน้า "เราต้องหลบๆ ซ่อนๆ ตลอด 

หลายปีท่ีผ่านมา ทัง้ท่ีแค่เป็นตวัเองก็ได้เน่ียนะ"

"เธอควรเป็นตัวเองตลอดเวลา" อเลก็ซ์เดนิมาด้านข้าง เขากลับมา

อยู่ในร่างมนุษย์แล้ว แต่ยังมีขนฟลามิงโกติดผมอีกนิดหน่อย "แล้วเธอ 

ก็ควรอวดความแปลกประหลาดมหัศจรรย์ทั้งหลายด้วยนะเพ่ือน"

"ฉันจะขอยกค�าพูดของนายไปใช้นะ" เพอร์ซีย์ว่า

"ได้เลย"

เราหยดุตรงมมุถนนทีร่ถโตโยต้าพรอุิสของเพอร์ซย์ีจอดอยู่ข้างมเิตอร์ 

ผมจบัมอืเขาแล้วแอนนาเบธ็ก็เข้ามากอด

ลูกพ่ีลูกน้องจับไหล่ผมแน่น เธอพิจารณาใบหน้าของผม ดวงตา 

สเีทาเป่ียมล้นด้วยความห่วงใย "ดูแลตัวเองให้ดนีะแมก็นสั นายจะต้อง

กลบัมาอย่างปลอดภัย น่ีเป็นค�าสัง่"

"ได้ขอรับมาดาม" ผมสัญญา "เราตระกูลเชสไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว"

"พูดถึงเรื่องน้ัน..." เธอพูดเบาลง "นายไปที่น่ันมาหรือยัง"

ผมรูส้กึเหมอืนตกจากเสากระโดงอกีรอบ พุ่งหลาวลงสูค่วามตาย

อันเจ็บปวด

"ยัง" ผมสารภาพ "วันน้ีแหละ ฉันสัญญา"

ภาพสุดท้ายที่ผมเห็นเพอร์ซีย์กับแอนนาเบ็ธคือตอนที่รถพริอุส

แล่นเลี้ยวหัวมุมถนนเฟิร ์สต์อเวนิว เพอร์ซีย ์ก�าลังร ้องเพลงของ 
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เลด เซพเพลินคลอไปกับวิทยุ ส่วนแอนนาเบ็ธก็หัวเราะข�าเสียงร้อง 

ไม่เอาไหนของเขา

อเล็กซ์กอดอก "ถ้าสองคนน้ันอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักไปกว่านี้ ก็คง

ท�าให้เกิดระเบดินิวเคลยีร์แห่งความน่ารกัจนท�าลายย่านอีสเทร์ินซบีอร์ด

ได้แน่ๆ"

"น่ันคือค�าชมในแบบของนายหรือไง" ผมถาม

"บางทีอาจใกล้เคียงที่สุดเท่าที่นายจะได้ยินแล้วล่ะ" เขาเหลือบ

มองมา "นายสัญญากับแอนนาเบ็ธว่าจะไปไหน"

ปากของผมมรีสชาตเิหมอืนเคีย้วฟอยล์ "บ้านลุงของฉัน มบีางอย่าง

ทีต้่องท�า"

"อ๋อออ" อเล็กซ์พยักหน้า "ฉันเกลียดที่น่ัน"

ผมพยายามเลี่ยงภารกิจน้ีมาหลายสัปดาห ์แล ้ว  เพราะ 

ไม่อยากท�ามันตามล�าพัง แล้วก็ไม่อยากขอให้เพ่ือนคนอื่นไปด้วย  

ไม่ว่าจะเป็นซามิราห์ ฮาร์ธสโตน บลิตเซน หรือคนอื่นๆ จากชั้นสิบเก้า 

ของโรงแรมวัลฮัลลา มันให้ความรู้สึกเป็นเร่ืองส่วนตัวและเจ็บปวด 

มากเกินไป แต่อเล็กซ์เคยไปคฤหาสน์เชสกับผมมาแล้ว ผมไม่รู้สึกแย่

หากเขาจะไปด้วย อนัทีจ่รงิผมประหลาดใจด้วยซ�า้เมือ่รูส้กึว่าอยากให้เขา

ไปด้วยมากๆ

"เอ่อ..." ผมกระแอมไล่ฟาลาเฟลกับน�้าทะเลที่ค้างอยู่ในคอ  

"นายอยากไปเยือนคฤหาสน์น่ากลัวและส�ารวจข้าวของคนตายกับฉัน

ไหมล่ะ"

อเล็กซ์ย้ิมแป้น "นึกว่าจะไม่ชวนเสียแล้ว"
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"แปลกใหม่ดี" อเล็กซ์ว่า

ประตหูน้าของบ้านหนิสนี�า้ตาลถูกพังเปิด ล็อกนิรภัยโดนกระแทก

จนหลุดจากกรอบประตู สิ่งที่แผ่อยู่บนพรมโอเรียนทัลในห้องโถงหน้า

คือซากหมาป่าตัวหน่ึง

ผมตัวสั่นสะท้าน

คุณไม่มีทางเหวี่ยงขวานในเก้าโลกแล้วไม่โดนหมาป่าสักตัว 

หมาป่ามีอยู ่มากมาย ท้ังเฟนรีส หมาป่าของโอดิน หมาป่าของโลกิ  

มนุษย์หมาป่า หมาป่าใจร้าย และหมาป่าเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก 

ที่รับงานแบบอิสระ พวกนี้ยินดีฆ่าทุกคนหากได้ราคาดี

หมาป่าที่ตายในโถงหน้าบ้านของลุงแรนดอล์ฟดูเหมือนตัวที่เคย

ท�าร้ายแม่ผมจนตายในคืนหนึ่งเมื่อสองปีก่อน

ไอหมอกสีฟ้าเรืองแสงยังค้างอยู่ตามขนสีด�ายุ่งเหยิงของมัน  

ปากบดิเบีย้วในท่าแสยะแบบถาวร บนศรีษะมอีกัขระไวกิงประทบัอยู่ แต่

ขนโดยรอบไหม้ด�ามากจนผมดไูม่ออกว่าเป็นสญัลกัษณ์อะไร ฮาร์ธสโตน

3

ผมได้มรดกเป็นหมาป่าตายกับกางเกงใน
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เพ่ือนผมอาจบอกได้

อเล็กซ์เดินวนรอบซากขนาดเท่าลูกม้าน้ี เขาเตะมันท่ีชายโครง  

เจ้าหมาป่ายังคงตายสนิทเหมือนเดิม

"ร่างของมนัยงัไม่เริม่สลาย" เขาตัง้ข้อสงัเกต "ปกตสิตัว์ประหลาด

จะสลายร่างค่อนข้างเร็วหลังจากโดนฆ่า นี่ก็ยังได้กลิ่นขนไหม้อยู่เลย 

แปลว่าเพ่ิงตายเมื่อเร็วๆ น้ีแน่นอน"

"นายคิดว่าอักขระน่ีเป็นกับดักงั้นหรือ"

อเลก็ซ์ย้ิมเยาะ "ฉนัคิดว่าลงุของนายรูจ้กัเวทมนตร์อยู่บ้าง หมาป่า

กระโดดลงมาบนพรมแล้วก็คงไปกระตุ้นให้อักขระน่ันท�างาน จากน้ัน 

ก็ตู้ม!"

ผมจ�าได้ถึงช่วงเวลาท่ีเคยเป็นเด็กไร้บ้านแล้วแอบเข้าบ้าน 

ลุงแรนดอล์ฟตอนเขาไม่อยู่ เคยขโมยอาหาร ค้นห้องท�างาน หรือ 

สร้างความร�าคาญ แต่ก็ไม่เคยโดนกับดกัเล่นงานดงัตูม้ ผมนกึมาตลอดว่า

ลงุเป็นพวกไม่รูจ้กัป้องกันบ้าน ตอนนีก็้เลยรูส้กึคลืน่ไส้เลก็น้อยเมือ่คดิว่า 

ผมเคยมโีอกาสลงไปนอนตายบนพรมหน้าประตโูดยมอีกัขระประทับอยู่

บนหน้าผากแบบนี้

กับดักนีค่อืสาเหตทุีพิ่นัยกรรมของลุงระบเุจาะจงให้ผมกับแอนนาเบธ็ 

มาเยือนสถานท่ีแห่งน้ีก่อนจะได้กรรมสทิธ์ิใช่ไหม ลงุแรนดอล์ฟพยายาม

แก้แค้นเราทัง้ทีเ่ขาก็ตายไปแล้วใช่ไหม

"นายคิดว่าบริเวณอื่นๆ ในบ้านจะปลอดภัยไหม" ผมถาม

"ไม่" อเล็กซ์พูดอย่างร่าเริง "ดังน้ันก็ไปส�ารวจกันเถอะ"

เราไม่เจอหมาป่าตายอีกท่ีชั้นล่าง ไม่มีอักขระระเบิดใส่หน้า  

ของน่ากลวัท่ีสดุท่ีเจอคอืตูเ้ย็นของลงุแรนดอล์ฟ ในน้ันมโียเกิร์ตหมดอายุ 

นมบดู และแครอตขึน้ราท่ีก�าลงัววัิฒนาการเป็นสงัคมก่อนยุคอตุสาหกรรม 
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แถมลุงแรนดอล์ฟยังไม่เหลือช็อกโกแลตไว้ให้ผมในตู้เก็บอาหารเลย  

ใจร้ายจริงๆ

บนชัน้สองก็ไม่มอีะไรผดิปกติ ในห้องท�างานของลุงมลี�าแสงอาทิตย์

ส่องผ่านหน้าต่างกระจกสเีข้ามา เป็นสแีดงและสส้ีมทาบอยู่บนตูห้นังสอื

และตู้โชว์ของไวกิงโบราณ มุมหน่ึงมีหินอักขระก้อนใหญ่ตั้งอยู่ บนน้ัน 

สลกัเป็นหน้าหมาป่า (อกีแล้ว) สแีดงแยกเข้ียว แผนทีเ่ก่าและกระดาษหนงั 

สีเหลืองซีดกางแผ่อยู่บนโต๊ะท�างาน ผมกวาดตามองเอกสารเพ่ือหา 

ของใหม่หรอืของส�าคญั แต่ก็ไม่เหน็อะไรแตกต่างจากครัง้ล่าสุดทีม่าเยือน

ผมนึกถึงข้อความในพินัยกรรมของลุงแรนดอล์ฟที่แอนนาเบ็ธ 

ส่งมาให้

เป็นเรื่องส�าคัญ ลุงแรนดอล์ฟเขียนไว้ ที่หลานชายแม็กนัสที่รัก 

ของผมต้องมาตรวจสอบสมบติัทางโลกของผมอย่างเรว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท�าได้ 

เขาควรสนใจเอกสารต่างๆ ของผมมากเป็นพิเศษ

ผมไม่รู ้ว ่าท�าไมลุงแรนดอล์ฟใส่ข ้อความน้ีไว้ในพินัยกรรม  

ในลิน้ชกัโต๊ะท�างานของเขาไม่มจีดหมายท่ีจ่าหน้าถงึผม ไม่มคี�าขอโทษ

จากใจจรงิประมาณว่า แมก็นสัทีร่กั ลงุขอโทษทีท่�าให้หลานโดนฆ่าตาย 

จากนัน้กท็รยศหลานไปอยู่กบัโลกิ แล้วยังแทงบลิตเซนเพ่ือนหลาน และ

เกือบท�าให้หลานต้องตายอีกรอบ

เขาไม่ได้บอกรหัสสัญญาณไวไฟในคฤหาสน์ด้วยซ�้า

ผมเพ่งมองออกไปนอกหน้าต่างห้องท�างาน ในคอมมอนเวลท์มอลล์

ทีอ่ยู่ฝ่ังตรงข้ามมคีนพาสนัุขมาเดนิเล่น บ้างก็เล่นจานร่อน บ้างก็เพลดิเพลิน

กับอากาศด ีประตมิากรรมรปูเลฟ เอรกิสนัยืนอยู่บนแท่น อวดบราโลหะ 

ทีส่วมอยู่อย่างภาคภูมใิจพลางมองการจราจรบนถนนชาร์ลส์เกตไปด้วย

และอาจนึกสงสัยว่าท�าไมตัวเองไม่อยู่ในสแกนดิเนเวีย
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"ว่าแต่" อเล็กซ์เดินมายืนข้างผม "นายได้ท้ังหมดนี้เป็นมรดก 

งั้นเหรอ"

ผมเล่าเรื่องพินัยกรรมของลุงให้เขาฟังแบบคร่าวๆ ระหว่าง 

เดนิมาทีน่ี ่แต่อเลก็ซ์ยงัคงท�าหน้าเหมอืนไม่อยากเชือ่และเกือบไม่พอใจ

ด้วยซ�้า

"ลุงแรนดอล์ฟยกบ้านหลังนี้ให้ฉันกับแอนนาเบ็ธ" ผมบอก "แต่

ฉันตายแล้วอย่างเป็นทางการ แปลว่าทั้งหมดนี้เป็นของแอนนาเบ็ธ 

ทนายของลุงติดต่อพ่อแอนนาเบ็ธ เขาก็เลยบอกเธอ แล้วเธอก็บอกฉัน 

แอนนาเบ็ธขอให้ฉันมาส�ารวจดูและ..." ผมยักไหล่ "...ตัดสินใจว่าจะ 

ท�าอะไรกับที่น่ี"

อเลก็ซ์หยิบกรอบรปูอนัหนึง่จากชัน้หนังสือทีอ่ยู่ใกล้สุด ในกรอบคอื

รปูลงุแรนดอล์ฟกับภรรยาและลกูสาว ผมไม่เคยเจอป้าแคโรไลน์ เอมมา 

หรือออเบรย์มาก่อนเลย พวกเธอตายในทะเลกลางพายุเมือ่หลายปีก่อน 

แต่ผมเคยเห็นพวกเธอในฝันร้าย ผมรูว่้านีค่อืสิง่ท่ีโลกิใช้ต่อรองเพ่ือครอบง�า

ลงุของผม เขาสญัญาว่าลงุแรนดอล์ฟจะได้เหน็ครอบครัวอีกครัง้หากยอม

ช่วยให้เขาเป็นอสิระจากพันธนาการ...ในแง่หน่ึงก็ถือว่าโลกิพูดความจรงิ 

ครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นลุงแรนดอล์ฟคือตอนที่เขาร่วงลงเหวสู่เฮลเฮมหรือ 

ดนิแดนแห่งคนตายผูไ้ร้เกียรติ

อเล็กซ์พลิกรูป บางทีอาจหวังจะเจอข้อความลับอยู่ด้านหลัง  

ครั้งก่อนที่เรามาเยือนห้องท�างานแห่งน้ีก็เคยเจอบัตรเชิญแต่งงาน 

ซ่อนอยู่ในลักษณะเดียวกัน แล้วมันก็น�าเราไปพบปัญหาสารพัดอย่าง 

ครั้งน้ีไม่มีข้อความลับซ่อนไว้ มีแค่กระดาษสีน�้าตาลว่างเปล่าที่ดูแล้ว 

ปวดใจน้อยกว่าใบหน้าย้ิมแย้มของญาติที่ตายแล้วอยู่มากโข

อเล็กซ์เก็บรูปไว้บนชั้นตามเดิม "แอนนาเบ็ธไม่สนใจเลยหรือว่า
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นายจะท�าอะไรกับบ้านหลังน้ี"

"ไม่เลย เธอมีปัญหามากมายอยู่แล้ว ท้ังเรื่องเรียนและเรื่องของ 

ลูกครึ่งเทพ เธอแค่อยากให้ฉันบอกเธอหากเจอสิ่งท่ีน่าสนใจ อย่าง 

อัลบั้มภาพถ่ายเก่าๆ ประวัติครอบครัว อะไรท�านองนั้น"

อเลก็ซ์ย่นจมกู "ประวัตคิรอบครวั?" ใบหน้าของเขาดรูงัเกียจนดิๆ 

ทึ่งหน่อยๆ เหมือนตอนเตะซากหมาป่า "แล้วชั้นบนมีอะไร"

"ไม่แน่ใจ ตอนฉันยังเด็กเราไม่ได้รับอนุญาตให้ข้ึนไปเกินชั้นสอง  

แล้วตอนท่ีฉันแอบเข้ามาที่น่ีสองสามครั้งในช่วงก่อน..." ผมแบมือ  

"ฉันก็ไม่เคยข้ึนไปสูงขนาดนั้น"

อเล็กซ์มองผมลอดแว่น ดวงตาสีน�้าตาลเข้มกับสีอ�าพันดูเหมือน

ดวงจันทร์ต่างสีที่โผล่มาเหนือเส้นขอบฟ้า "ฟังดูน่าตื่นเต้น ไปกันเถอะ"

ชั้นถัดไปประกอบด้วยห้องนอนใหญ่สองห้อง ห้องด้านหน้า

สะอาดหมดจด ตกแต่งแบบเรียบง่ายทั่วไป มีเตียงแฝดสองหลัง  

ตูล้ิน้ชกัหน่ึงใบ ผนังว่างโล่ง บางทีอาจเป็นห้องพักแขก แต่ผมไม่คดิว่า 

ลงุแรนดอล์ฟมแีขกให้ต้อนรบัมากมายนัก หรอืบางทีห้องนีอ้าจเคยเป็น

ของเอมมากับออเบรย์ ถ้าใช่ ลุงแรนดอล์ฟก็ลบตัวตนของพวกเธอ 

จนไร้ร่องรอย เหลอืแค่ความว่างเปล่าสขีาวตรงกลางบ้าน เราไม่ได้รัง้อยู่ท่ีนี่

นานนกั

ห้องนอนห้องท่ีสองต้องเป็นของลุงแรนดอล์ฟแน่ มันมีกลิ่น 

เหมือนโคโลญกานพลูเชยๆ ท่ีเขาชอบใช้ หนังสืออับชื้นกองกันเป็นตั้ง 

ตดิผนงั กระดาษห่อชอ็กโกแลตแท่งอัดอยู่เตม็ตะกร้าขยะ ลงุแรนดอล์ฟ

อาจกินช็อกโกแลตทั้งหมดท่ีมีก่อนออกจากบ้านไปช่วยโลกิท�าลายโลก

ผมคงว่าเขาไม่ได้หรอก เพราะผมเองก็พูดอยู่เสมอว่า กินชอ็กโกแลต

ก่อนแล้วค่อยท�าลายโลกทหีลงั
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อเล็กซ์กระโจนใส่เตียงสี่เสา เด้งข้ึนลงพลางย้ิมไปด้วยขณะสปริง

ลั่นเอี๊ยดอ๊าด

"ท�าอะไรน่ะ" ผมถาม

"ท�าเสยีงดัง" เขาโน้มตัวไปค้นลิน้ชกัโต๊ะข้างเตยีงของลุงแรนดอล์ฟ 

"ไหนดสิู ยาอมแก้ไอ คลปิหนบีกระดาษ ก้อนทชิชใูช้แล้วทีฉ่นัจะไม่มวัีน

แตะต้อง และ..." เขาผวิปาก "ยารกัษาอาการล�าไส้แปรปรวน! แมก็นสั 

สมบตัทิัง้หมดนีเ้ป็นของนายนะ!"

"นายเป็นคนพิลึกจริงๆ"

"ฉันชอบค�าว่าแปลกอย่างเฉิดฉายมากกว่า"

เราค้นส่วนที่เหลือในห้องนอน แต่ผมไม่แน่ใจว่าก�าลังหาอะไร 

กันแน่ เขาควรสนใจเอกสารต่างๆ ของผมมากเป็นพิเศษ พินัยกรรมของ

ลุงแรนดอล์ฟว่าไว้อย่างนั้น ผมคิดว่าเขาคงไม่ได้หมายถึงทิชชูใช้แล้ว

ที่ขย�าเป็นก้อนแน่ๆ

แอนนาเบ็ธถามข้อมูลจากทนายของลุงได้ไม่มากนัก ดูเหมือน 

ลงุของเราเพ่ิงแก้ไขพินยักรรมในวันก่อนเสยีชวิีต นัน่อาจหมายความว่า

ลงุแรนดอล์ฟรูว่้าตวัเองคงอยู่ได้อกีไม่นาน เขารูส้กึผดิเรือ่งท่ีหักหลงัผม

และอยากฝากข้อความถึงผมเป็นครัง้สดุท้าย หรอืเขาอาจแก้พินัยกรรม

เพราะโลกิสั่งให้ท�า แต่ถ้าน่ีเป็นกับดักเพ่ือล่อผมมาที่น่ี แล้วท�าไม 

มีหมาป่าตายอยู่ในห้องโถงหน้าล่ะ

ผมไม่เจอเอกสารลับในตู้เสื้อผ้าของลุงแรนดอล์ฟ ห้องน�้า 

ก็ไม่มีอะไรโดดเด่นยกเว้นขวดน�้ายาบ้วนปากลิสเตอรีนหลายขวด 

ที่เหลืออยู่ขวดละครึ่ง ลิ้นชักชุดชั้นในเต็มไปด้วยกางเกงในย่ีห้อจ๊อกก้ี

สนี�า้เงนิเข้มจ�านวนมากพอให้กองทหารท่ีมแีต่ลุงแรนดอล์ฟใส่ได้ทัง้กอง 

ทุกตัวเป็นทรงบรีฟที่ลงแป้ง รีด และพับอย่างสมบูรณ์แบบ บางอย่าง 
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ก็อธิบายยากจริงๆ

บนชั้นสี่มีห้องนอนว่างอีกสองห้อง ไม่มีอันตรายอย่างหมาป่า  

รูนระเบิด หรือกางเกงในของชายแก่

ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุดที่ใหญ่กว่าห้องสมุดในห้องท�างานของ 

ลงุแรนดอล์ฟเสยีอกี มนิียายหลากหลายเรยีงรายอยู่บนชัน้ ห้องครวัเล็ก

ครองมุมหนึ่งของห้อง เพียบพร้อมด้วยตู้เย็นเล็กกับกาไฟฟ้า แต่... 

ให้ตายสิลุงแรนดอล์ฟ!...ยังคงไม่มีช็อกโกแลต หน้าต่างมองออกไป 

เห็นหลงัคามงุกระเบือ้งสเีขยีวในย่านแบก็เบย์ ท่ีมมุไกลของห้องมบีนัได

พาไปยังสิ่งท่ีผมเดาว่าน่าจะเป็นระเบียงดาดฟ้า

เก้าอี้หนังท่ีดูน่าสบายหันหน้าเข้าหาเตาผิงหินอ่อนซึ่งตรงกลาง

สลักเป็นรูปหัวหมาป่าแยกเขี้ยว (แหงอยู่แล้ว) ส่วนบนหิ้งเหนือเตาผิง 

ก็มีเขาสัตว์ส�าหรับใส่เหล้าของนอร์สอยู่บนแท่นเงินสามขา เขาสัตว์นี้

ประดับด้วยแถบหนังและขอบเงินที่แกะสลักเป็นลวดลายอักขระ ผม

เคยเห็นเขาสัตว์แบบนี้มาแล้วนับพันในวัลฮัลลา แต่ก็ยังประหลาดใจ 

ท่ีเจอมันที่นี่ ลุงแรนดอล์ฟไม่ใช่พวกชอบดื่มมี้ดในสายตาผม บางที 

เขาอาจเอาไว้ใส่ชาเอิร์ลเกรย์มั้ง

"มาเดร เด ดิโอส" อเล็กซ์พูด

ผมจ้องเขา น่ีเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินเขาพูดภาษาสเปน

เขาแตะภาพถ่ายในกรอบรปูอนัหนึง่บนผนงัแลว้ยิม้เจ้าเลห์่ให้ผม 

"โปรดบอกฉันทีว่านี่คือนาย"

มันเป็นภาพถ่ายของแม่ผู ้มาพร้อมผมสั้นและรอยย้ิมเจิดจ้า 

เช่นเคย แม่สวมกางเกงยีนกับเสื้อเชิ้ตแขนสั้นผ้าสักหลาด ยืนอยู่ใน 

โพรงกลวงของต้นไซคามอร์และก�าลังอุ ้มทารกแม็กนัสชูให้กล้อง  

ผมของทารกเหมือนเส้นทองค�าขาว ปากก็วาวเพราะน�้าลาย ตาสีเทา
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เบิกกว้างเหมือนจะถามว่า ฉันมาท�าอะไรท่ีน่ี

"ฉันเอง" ผมยอมรับ

"นายน่ารักมาก" อเล็กซ์มองมา "แล้วท�าไมโตมาเป็นแบบน้ี"

"ฮา ฮา"

ผมกวาดตามองภาพถ่ายบนผนัง นึกประหลาดใจท่ีลงุแรนดอล์ฟ

เก็บภาพถ่ายของผมกับแม่ไว้ตรงที่เขามองเห็นได้ทุกเมื่อยามนั่งเก้าอี้

พักผ่อน เกือบเหมือนว่าเขาห่วงใยใส่ใจเราจริงๆ

อีกภาพเป็นภาพถ่ายพ่ีน้องเชสสามคนสมัยยังเด็ก นาตาลี  

เฟรเดอรกิ และแรนดอล์ฟ ทกุคนสวมเครือ่งแบบทหารสมยัสงครามโลก

ครั้งที่สองและถือปืนยาวปลอม ผมเดาว่าคงเป็นวันฮัลโลวีน ถัดไปเป็น 

ภาพตายายของผม ชายหญิงผมขาวหน้านิ่วคิ้วขมวดผู้สวมเสื้อผ้า 

ลายสก็อตสีตัดกันสไตล์ทศวรรษหน่ึงพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ เหมือนว่า 

พวกเขาก�าลังจะไปโบสถ์หรือไม่ก็ดิสโก้ส�าหรับพลเมืองวัยดึก

ผมขอสารภาพว่าแยกตากับยายไม่ค่อยออก พวกเขาเสียชีวิต 

ก่อนผมจะได้เจอ แต่ดูจากภาพถ่ายก็รูว่้าพวกเขาเป็นคู่สามภีรรยาประเภท 

ทีย่ิ่งอยู่ด้วยกันก็ย่ิงเหมือนกันมากข้ึนทกุที จนกระทัง่แทบแยกไม่ออกว่า

คนไหนเป็นคนไหน ทัง้ทรงผมหมวกกันน็อกสขีาว แว่นเหมอืนกัน แถมยัง 

มีหนวดขาวบางเหมือนกันด้วย ในภาพถ่ายใบนี้มีของไวกิงโบราณ 

โผล่มาให้เหน็สองสามอย่าง รวมถึงเขาสตัว์ทีต่อนน้ีวางอยู่บนหิง้เตาผงิ 

ของลุงแรนดอล์ฟก็เคยแขวนอยู่บนผนังด้านหลังตายายมาก่อน ผม 

ไม่รู ้เลยว่าตายายก็สนใจวัตถุโบราณของนอร์สด้วย ใจนึกสงสัยว่า 

พวกเขาเคยเดินทางท่องเก้าโลกหรือไม่ ถ้าเคยก็คงอธิบายสีหน้าสับสน 

และตาที่เหล่นิดๆ นั้นได้ดี

อเล็กซ์อ่านชื่อหนังสือบนชั้น

Page ������� ��� �����������.indd   35 7/8/2562 BE   09:51



36 แม็กนัส เชส กับเรือมรณะ

"มีอะไรน่าสนใจไหม" ผมถาม

เขายักไหล่ "อภินิหารแหวนครองพิภพ ไม่เลวนะ หนังสือของ 

ซิลเวีย แพลทก็ดี อ้อ เดอะ เลฟ แฮนด์ ออฟ ดาร์กเนส ฉันชอบเล่มน้ี

แฮะ ส่วนท่ีเหลอื...ไม่เท่าไหร่ ฉนัว่าหนังสอืของเขาหนักไปทางเรือ่งของ 

ชายผิวขาวที่ตายแล้วมากไปหน่อย"

"ฉันก็เป็นชายผิวขาวท่ีตายแล้ว" ผมต้ังข้อสังเกต

อเล็กซ์เลิกค้ิวข้างหน่ึง "ก็ใช่น่ะสิ"

ผมไม่รู้มาก่อนว่าอเล็กซ์เป็นนักอ่าน ใจนึกอยากถามว่าเขาชอบ

หนงัสอืเล่มโปรดของผมบ้างไหม ไม่ว่าจะเป็นผลงานของสกอตต์ พิลกรมิ

หรือแซนด์แมน มนัเป็นเรือ่งท่ีเรยีกได้ว่าแปลกอย่างเฉดิฉาย แต่สุดท้าย 

ผมก็ตดัสนิใจว่าน่ีอาจไม่ใช่เวลาทีเ่หมาะจะต้ังชมรมนักอ่าน

ผมค้นชั้นหนังสือเพ่ือหาสมุดบันทึกหรือช่องลับต่อ

อเลก็ซ์เดนิเอ่ือยๆ ไปยังบนัได เขามองข้ึนไปแล้วหน้าก็เปลีย่นเป็น 

สีเขียวเหมือนเส้นผม "เอ่อ แม็กนัส นายน่าจะมาดูนี่หน่อยนะ"

ผมไปสมทบกับเขา

เหนือบันไดมีฝาครอบทรงโดมท่ีเปิดออกไปสู่ดาดฟ้าได้ อีกฟาก

ของมันมีหมาป่าอีกตัวเดินกลับไปกลับมาและแสยะแยกเขี้ยวอยู่

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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