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คำ�นำ�

ท่ีเรียกว่า 'บททดสอบ' ของอะพอลโลบางทีอาจไม่ใช่การต่อสู ้กับ 

จักรพรรดิชั่วร้ายแห่งไทรอัมวิเรต หรือการกอบกู้เทพพยากรณ์ทั้งหลาย แต่

เป็นการที่เจ้าตัวอะพอลโลได้เข้าใจลึกซึ้งถึงแก่นวิญญาณของการกลายเป็น

มนุษย์ เหมือนอย่างท่ีเจสัน เกรซทิ้งคำาพูดไว้ให้อะพอลโลว่า 'อย่าลืมว่า 

การเป็นมนุษย์ให้ความรู้สึกเป็นยังไง' ซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่มีทางลืมได้หรอก

ในเล่มน้ีอะพอลโลกับเม็กก็จะพาผู้อ่านกลับสู่ค่ายจูปิเตอร์เพ่ือไปพบกับ

เหล่าเพ่ือนเก่าอย่างแฟรงก์ เฮเซล เรย์นา ไทสัน และเอลล่า ส่วนบอสนั้น 

ยังคงไม่พ้นจักรพรรดิจากไทรอัมวิเรต แต่ก็มี 'บอสลับ' โผล่ออกมาอีกคน  

นั่นคือกษัตริย์อมตะแห่งโรม! นายแห่งกองทัพผีดิบ! อายุอานามของเขายัง 

เก่าแก่โบราณกว่าไทรอัมวิเรตเสียอีก งานนี้เหล่ามนุษย์ก่ึงเทพชาวโรมันต้อง 

เจอศกึสองด้านพร้อมกนั ขณะทีอ่ะพอลโลกต้็องตามเคลยีร์อรทิัง้หลายในอดตี 

ซึ่งหนึ่งในนั้นดันเป็นเทพพยากรณ์ของตัวเองอีกต่างหาก

สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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ประวัตินักเขียน

ริก ไรออร์แดน (Rick Riordan)

นกัเล่าเรือ่งเทวตำานานและปกรณัมโบราณ เกิดเมือ่วันที ่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

สวัสดีชาวโลก สวัสดีนิวนอร์มอล หวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะคะ

ช่วงน้ีอะไรๆ ก็แย่ มองไปทางไหนก็มีแต่สถานการณ์คับขัน อันตราย 

วุ่นวาย สะบักสะบอมกันไปทั่ว ศัตรูทรราชล้อมเข้ามาทุกทิศ ฝั่งที่พยายาม 

จะปกปักรักษาอิสรภาพของคนด้วยกันเอาไว้ก็สู ้กันแทบไม่ไหว แล้วยังม ี

ตัวอะไรก็ไม่รู้ตีตื้นตลบมาจากอดีตเพ่ือมาหักหลังกันอีก

เดี๋ยว...นี่พูดถึงเรื่องในหนังสืออะพอลโลเล่มสี่จริงๆ!

อะพอลโลท่ีหวังจะไปให้ค่ายจูปิเตอร์ช่วย? หรือไปช่วยค่ายจูปิเตอร์?  

หรือต้องไปหาคนท่ีค่ายจูปิเตอร์และเรียกให้มาช่วย? หรือคนท่ีค่ายจูปิเตอร์

ต้องให้อะพอลโลช่วย? โอ๊ย งง แต่ยังไงในเล่มน้ีก็จะได้เจอฮีโร่หน้าคุ้นๆ ของ 

ทุกคนกลับมาโผล่ให้เห็นเยอะแยะ สู้กันยิบตาจนถ้าไม่ตั้งสมาธิดีๆ เรียกว่า

แทบจะตามเน้ือเรื่องไม่ทันเลย คนแปลยัง เอ๊ะ อะไรเยอะแยะนะ ยังไม่หมด

อีกเหรอ พอเถอะ เหน่ือยแทนทุกคนแล้ว!

(อดตี) เทพทันใจอะพอลโลจะไหวมัย้ เมก็จะตายรึเปล่า (หา?) ตดิตามต่อ 

กันได้เลยค่ะ!

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

ด้วยความระลึกถึงไดแอน มาร์ติเนซ

ผู้ซึ่งเปลี่ยนชีวิตคนมากมายให้ดีขึ้น
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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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ผมจริงจังนะว่าเราจะต้องพาร่างอันไร้วิญญาณ
กลับบ้าน

เรื่องนี้เป็นมำรยำทพ้ืนฐำนไม่ใช่เหรอ	เมื่อวีรชนสละชีพ	เรำก็ควร

ท�ำทกุอย่ำงเท่ำท่ีท�ำได้เพ่ือจะส่งร่ำงของเขำกลับไปให้คนของเขำจดัพิธีศพ	 

ผมอำจหัวเก่ำก็ได้มั้ง	 (คือผมก็อำยุเกินสี่พันปีจริงๆ น่ะนะ)	 แต่ผมว่ำ 

กำรไม่จัดกำรศพให้มันถูกต้องเป็นเรื่องหยำบคำยมำก

อย่ำงเช่นนำยอะคิลลีสช่วงสงครำมเมืองทรอยไง	หยาบคายสุดๆ 

รถศึกของเขำลำกศพของเฮคเตอร์แม่ทัพแห่งทรอยว่ิงรอบก�ำแพงเมือง

ไปตัง้หลำยวัน	ในทีส่ดุผมก็โน้มน้ำวใจซสุให้ไปกดดนัเจ้ำอนัธพำลคนนัน้ 

ให้ส่งร่ำงของเฮคเตอร์คืนให้พ่อแม่เขำเพ่ือจะได้ท�ำพิธีศพให้เหมำะสม

หน่อย	แบบว่ำไม่เอาน่า	ช่วยแสดงควำมเคำรพคนที่นำยฆ่ำไปหน่อยสิ

ต่อมำก็ศพของโอลิเวอร์	 ครอมเวลล์	 คือผมก็ไม่ได้ชอบหมอน่ัน 

นกัหรอก	แต่ขอเถอะ	ตอนแรกฝ่ังองักฤษก็ฝังศพเขำอย่ำงสมเกียรตเิชยีว	

แต่แล้วจู่ๆ	กลับเปลี่ยนเป็นเกลียดเขำเลยขุดศพขึ้นมำ	 'ประหำร'	แล้ว

1
ไม่มีอะไรกิน

เม็กกินสวีดิชฟิชหมด

ลงรถส่งศพไป
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12 สุสานทรราช

หัวของเขำก็หล่นลงมำจำกหอกทีเ่สยีบประจำนเขำอยู่เป็นสบิปีจนกระท่ัง 

ถูกส่งต่อๆ	 กันไปในหมู ่นักสะสมคนแล้วคนเล่ำตลอดเวลำเกือบ 

สำมร้อยปีอย่ำงกับว่ำนั่นเป็นลูกโลกหิมะที่ระลึกแบบท่ีน่ำสยดสยอง

เป็นบ้ำ	ในท่ีสุดในปี	1960	ผมก็ไปกระซิบข้ำงหูผู้มีอิทธิพลว่ำ	พอเหอะ 

ข้าคือเทพเจ้าอะพอลโลและข้าขอสั่งให้เจ้าเอาส่ิงนั้นไปฝังเสีย เจ้า 

ท�าให้ข้าอยากอ้วก

เมื่อเป็นเรื่องของเจสัน	 เกรซ	 เพ่ือนและน้องชำยต่ำงแม่ของผม	 

ผมไม่ยอมเสี่ยงให้เกิดอะไรข้ึนแน่ๆ	 ผมจะเป็นคนน�ำโลงศพของเขำ 

กลับไปท่ีค่ำยจูปิเตอร์ด้วยตัวเองและส่งเขำสู่ชีวิตหลังควำมตำยให้ 

สมเกียรติยศทุกประกำร

ปรำกฏว่ำนัน่เป็นกำรตัดสนิใจทีดี่มำก	ขนำดทีว่่ำโดนผกูีลเล่นงำน

และอะไรต่อมิอะไรแบบน้ันเลยล่ะ

แสงตะวันก�ำลังจะลับฟ้ำย้อมอ่ำวซำนฟรำนซิสโกให้กลำยเป็น

เหมือนสัมฤทธ์ิเหลวตอนที่เครื่องบินส่วนตัวของเรำลงจอดที่สนำมบิน

โอ๊กแลนด์	 ผมใช้ค�ำว่ำเครื่องบินส่วนตัวของเรา	 แต่ที่จริงทริปพิเศษ 

ส่วนตัวน้ีเป็นของขวัญก่อนจำกท่ีได้รับจำกไพเพอร์	แม็กลีนกับคุณพ่อ

ดำรำหนังของเธอ	 (ทุกคนควรมีเพ่ือนท่ีเป็นลูกดำรำหนังอย่ำงน้อย 

หน่ึงคนนะ)

และที่รอเรำอยู่ข้ำงๆ	 รันเวย์สนำมบินเป็นเซอร์ไพรส์อีกเรื่อง 

ซึ่งบ้ำนแม็กลีนคงจัดไว้ให้เรำ	รถส่งศพสีด�ำวำวหน่ึงคัน

เมก็	แมก็แคฟฟรย์ีกับผมเหยียดแข้งเหยียดขำบนลำนยำงมะตอย

ขณะที่พนักงำนภำคพ้ืนดินขนโลงศพที่บรรจุร่ำงของเจสันออกจำก 

ส่วนเก็บสมัภำระใต้เครือ่งบนิเซสนำอย่ำงสงบเสงีย่ม	โลงไม้มะฮอกกำนี
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ขัดมันดูรำวกับจะเรืองแสงในแสงยำมค�่ำเช่นนี้ 	 ที่จับทองเหลือง 

บนโลงแวววำวทอประกำยแดง	 ผมเกลียดมำกที่มันสวยขนำดนั้น	 

ควำมตำยไม่ควรเป็นเรื่องสวยงำมขนำดนี้เลย

พนักงำนแบกโลงขึ้นรถส่งศพก่อนจะขนสัมภำระของเรำไปไว ้

ท่ีเบำะหลัง	 พวกเรำไม่มีของเยอะหรอก	 มีแค่เป้ของเม็กกับของผม 

คนละใบ	คันธนูและกระบอกลูกศรกับอูคูเลเล่	สมุดสเก็ตช์สองสำมเล่ม

กับแบบจ�ำลองกระดำษแข็งท่ีเรำได้มรดกมำจำกเจสัน

ผมเซ็นเอกสำรอะไรนิดหน่อย	ตอบรับค�ำแสดงควำมเสียใจจำก

นักบินและพนักงำนต้อนรับบนเครื่อง	แล้วก็จับมือกับสัปเหร่อมำรยำท

ดีคนหน่ึงท่ีส่งกุญแจรถส่งศพให้ผมก่อนท่ีจะเดินจำกไป

ผมมองกุญแจพวกนัน้แล้วก็หันไปมองเมก็	แมก็แคฟฟรย์ีซึง่ก�ำลงั

กัดหัวสวีดิชฟิชตัวหน่ึงอยู่	บนเครื่องมีขนมเคี้ยวหนึบสีแดงนั่นเตรียมไว้

หกกระป๋อง	 แต่ไม่เหลือแล้วล่ะ	 เม็กคนเดียวก็จัดกำรระบบนิเวศของ 

เจ้ำปลำสวีเดนจนล่มสลำยได้ทีเดียว

"จะให้ฉันเป็นคนขับเหรอ"	ผมถำมออกมำ	 "น่ีมันรถส่งศพเช่ำมำ

ไม่ใช่เหรอ	 ค่อนข้ำงแน่ใจว่ำใบอนุญำตขับรถของนิวยอร์กไม่ยอมให้ 

ขับรถแบบนี้นะ"

เมก็ยักไหล่	เธอเอำแต่นอนแผ่บนโซฟำของเครือ่งเซสนำมำตลอด

ทำงท่ีเรำอยู่บนเครื่องบิน	ดังน้ันตอนนี้ผมทรงกะลำครอบสีเข้มของเธอ

เลยลีบติดหัว	กรอบแว่นทรงตำแมวประดับคริสตัลข้ำงหน่ึงโผล่ออกมำ

จำกผมจนดูเหมือนหูฉลำมดิสโก้

ส่วนท่ีเหลอืของชดุทีเ่ธอใส่อยู่กด็ไูม่น่ำไว้วำงใจพอกัน	รองเท้ำผ้ำใบ 

หุ้มข้อสแีดงสด	 เลกก้ิงสเีหลอืงบำงเฉยีบ	และชดุเดรสสเีขียวยำวคลมุเข่ำ 

สดุรกัทีเ่ธอได้มำจำกแม่ของเพอร์ซย์ี	แจก็สนั	เวลำพูดว่ำสดุรกั	ผมตัง้ใจ
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14 สุสานทรราช

จะหมำยควำมว่ำชุดนั้นผ่ำนสงครำมมำหลำยครั้ง	 โดนซักและปะชุน 

มำแล้วก็หลำยหนจนมันดูเหมือนผ้ำบอลลูนเหี่ยวๆ	มำกกว่ำที่จะเป็น

เครื่องแต่งกำยชิ้นหนึ่ง	 ส่วนที่รอบเอวของเม็กน้ันมีของส�ำคัญท่ีสุด 

คำดเอำไว้	 เข็มขัดท�ำสวนที่มีกระเป๋ำหลำยช่อง	 เพรำะบุตรธิดำแห่ง 

ดีมิเทอร์ท้ังหลำยล้วนไม่เคยออกจำกบ้ำนโดยไม่คำดเข็มขัดแบบนั้น 

มำด้วย

"ฉันไม่มีใบขับขี่"	 เธอพูด	 เป็นกำรตอกย�้ำว่ำชีวิตของผมก�ำลังถูก

เด็กอำยุสิบสองคุมบังเหียนอยู่	"ฉันจองน่ังหน้ำ"

'จองน่ังหน้ำ'	ดูไม่ใช่ค�ำพูดท่ีเหมำะกับรถส่งศพเท่ำไหร่	แต่ไม่ว่ำ

ยังไงเม็กก็เดินก้ำวกระโดดไปฝั ่งข้ำงคนขับก่อนท่ีจะเปิดขึ้นไปนั่ง	 

ผมเลยขึ้นไปนั่งจับพวงมำลัยบ้ำง	 ไม่ช้ำเรำก็ขับออกมำจำกสนำมบิน

และแล่นข้ึนเหนือไปตำมถนนสำยไอ-880	ด้วยรถโศกำพำหนะสีด�ำ

เฮ้อ	 ย่ำนเบย์แอเรีย...ผมเคยมีช่วงเวลำดีๆ	 ที่น่ีหลำยครั้งนะ	 

ที่รำบแอ่งกระทะใหญ่โตผืนนี้เต็มไปด้วยคนและสถำนที่น่ำสนใจ

มำกมำยทีเดียว	 ผมรักภูเขำสีเขียวแกมทอง	 ชำยฝั ่งท่ีเต็มไปด้วย 

ม่ำนหมอก	สะพำนที่โยงใยเป็นเหมือนลูกไม้เรืองแสง	และเส้นแบ่งย่ำน

ที่หยักซิกแซ็กแทรกกันไปมำอย่ำงกับคนโดยสำรรถใต้ดินในช่วง 

ชั่วโมงเร่งด่วน

สมัยทศวรรษ	 1950	 ผมเคยเล่นดนตรีกับดิซซี่ 	 กิลเลสพีที่ 

ผับแจ๊ซบ็อพซิตี้กลำงฟิลมอร์	 ช่วงซัมเมอร์ออฟเลิฟ*	 ผมเรียกเพ่ือนๆ	 

มำเล่นดนตรีแจมกันสดๆ	 ที่โกลเด้นเกตพำร์กกับวงเกรตฟูลเดด	 

(เป็นคนน่ำรักกันทั้งกลุ ่มเลยนะ	 แต่จ�าเป็นต้องมีท ่อนโซโลยำว 
*	Summer	of	Love	เป็นงำนรวมพลชำวฮิปปี้หรือ	'บุปผำชน'	มำกกว่ำหนึ่งแสนคนในย่ำนไฮท์-แอชบิวรี	

เมืองซำนฟรำนซิสโกช่วงฤดูร้อนของปี	1967	เพ่ือดื่มด�่ำกับงำนศิลปะ	ดนตรี	และกำรเดินทำงค้นหำ 

จิตวิญญำณ	ในขณะเดียวกันก็ประท้วงรัฐบำลและกำรให้ค่ำกับวัตถุนิยมไปด้วย
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สิบห้ำนำทีน่ันจริงๆ	 เหรอ)	 ในช่วงทศวรรษ	 1980	 ผมก็ขลุกอยู่ที่ 

โอ๊กแลนด์กับสแตน	 เบอร์เรลล์...คนทีใ่ครๆ	รูจ้กักันในชือ่เอม็ซ	ีแฮมเมอร์ 

...ตอนท่ีเขำบกุเบกิวงกำรป็อปแรพ็ขึน้มำ	ผมไม่อำจรบัควำมดคีวำมชอบ 

จำกดนตรีของสแตนหรอกนะ	 แต่ผมเองนี่แหละเป็นคนให้ค�ำปรึกษำ

เรื่องแฟชั่นแก่เขำ	 ไอ้กำงเกงขำบำนเหมือนร่มชูชีพสีทองน่ันน่ะไอเดีย

ผมเอง	 ด้วยควำมยินดี	 ไม่ต้องขอบคุณก็ได้นะเหล่ำแฟชั่นนิสต้ำ 

ทั้งหลำย

พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในเบย์แอเรียท�ำให้คิดถึงควำมทรงจ�ำท่ีดี	 แต่ย่ิง 

ขับไปเรื่อยๆ	 ผมก็อดไม่ได้ที่จะเหลือบไปมองทำงทิศตะวันตกเฉียง

เหนือ...ทำงที่จะไปมำรินเคำน์ต้ีและยอดเขำทำมัลเพียส์ทะมึน	พวกเรำ

เหล่ำเทพทกุคนรูจ้กัทีน่ัน่ในนำมของเขำโอทรสิ	ขมุก�ำลงัของเหล่ำไททนั	

แม้ศัตรูคู่อำฆำตแต่โบรำณของพวกเรำจะถูกไล่ลงจำกเขำไปแล้ว	และ

แม้วังของพวกเขำถูกท�ำลำยพังยับเยินไปแค่ไหน	 ผมก็ยังสัมผัส

แรงดึงดูดชั่วร้ำยจำกตรงน้ันได้รำวกับแม่เหล็กท่ีพยำยำมดูดธำตุเหล็ก

จำกเส้นเลือดที่ตอนนี้มีแต่เลือดมนุษย์ของผม

ผมพยำยำมลบควำมรู ้สึกน้ันจำกใจให้ไวท่ีสุดเท่ำที่จะท�ำได	้ 

เรำมปัีญหำอ่ืนต้องจดักำร	อีกอย่ำงเรำก�ำลงัจะไปค่ำยจปิูเตอร์	เขตพ้ืนท่ี

เป็นมติรทีฟ่ำกนีข้องอ่ำว	ผมมเีมก็คอยช่วย	ผมขบัรถส่งศพอยู่	จะมอีะไร

ผิดพลำดไปได้ล่ะ

ทำงหลวงนิมิตซ์คดเคี้ยวไปตำมท่ีรำบอีสต์เบย์	 ผ่ำนโกดังและ 

ย่ำนท่ำเรือ	 ผ่ำนห้ำงข้ำงทำงกับบังกะโลโทรมๆ	 ที่เรียงรำยแถวแล้ว 

แถวเล่ำ	 ด้ำนขวำของเรำคือย่ำนใจกลำงโอ๊กแลนด์	 กลุ่มตึกสูงเล็กๆ	

ประจันหน้ำกับซำนฟรำนซิสโกเพ่ือนบ้ำนท่ีอยู่อีกฝั่งของอ่ำวที่เจ๋งกว่ำ

รำวกับอยำกจะประกำศว่ำเราคือโอ๊กแลนด์! เราก็มีตัวตนนะ!
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เม็กปรับเก้ำอี้เอนและยกเท้ำที่สวมผ้ำใบหุ้มข้อสีแดงขึ้นมำพำด

บนแผงคอนโซลหน้ำรถก่อนจะเปิดหน้ำต่ำง

"ฉันชอบท่ีนี่แฮะ"	เธอตัดสินใจแล้ว

"เรำเพ่ิงมำถึง"	ผมตอบ	"เธอชอบอะไรล่ะ	โกดังร้ำง?	หรือไอ้ป้ำย

ร้ำนชิกเก้นเอ็นวำฟเฟิลของโบ"

"ชอบธรรมชำติ"

"คอนกรีตนับเป็นของธรรมชำติด้วยเหรอ"

"ที่นี่มีต ้นไม้ด ้วยย่ะ	 พืชออกดอก	 มีควำมชุ ่มชื้นในอำกำศ	 

ต้นยูคำลิปตัสก็หอมดี	ไม่เหมือน..."

เธอไม่จ�ำเป็นต้องพูดให้จบประโยค	เรำใช้ช่วงเวลำในแคลิฟอร์เนยี

ตอนใต้ไปกับกำรเผชิญอำกำศร้อนจนแทบไหม้	 ควำมแห้งแล้งสุดขีด	

และไฟป่ำที่ลุกลำมร้ำยกำจ	 ทั้งหมดนั่นเป็นฝีมือของวงกตเพลิงท่ี 

ควบคมุโดยคำลกูิลำกับเมเดยี	นำงแม่มดเพ่ือนซีค้ลัง่กำรแก้แค้นของเขำ	 

ย่ำนเบย์แอเรียไม่ต้องเจอกับปัญหำอะไรแบบนั้นเลย	 อย่ำงน้อยก็ 

ในตอนน้ีนะ

เรำฆ่ำเมเดียไปแล้ว	เรำดับไฟในวงกตเพลงิไปแล้ว	เรำปลดปล่อย

ซีบิลแห่งเอรีเธรียได้	 และช่วยให้ท้ังมนุษย์และภูตธรรมชำติซึ่งก�ำลัง

เหี่ยวเฉำตำยในแคลิฟอร์เนียใต้พ้นภัย

แต่คำลกูิลำยังมชีวิีตอยู่โดยไม่ต้องสงสยั	 เขำกับจกัรพรรดคินอ่ืนๆ	 

ในไทรอัมวิเรตยังตั้งใจจะเข้ำควบคุมวิธีกำรพยำกรณ์ทุกสิ่งอย่ำง	 

เข้ำครอบครองโลก	 รวมท้ังอยำกปั้นอนำคตให้กลำยเป็นตำมภำพ 

แสนซำดิสต์ของตัวเอง	ในขณะที่เรำพูดกันอยู่น้ี	หมู่เรือยอชต์หรูสุดชั่ว

ของคำลกูิลำก�ำลงัมุง่หน้ำข้ำมอ่ำวซำนฟรำนซสิโกไปโจมตค่ีำยจปิูเตอร์	

ผมไม่อยำกจะนึกเลยว่ำจักรพรรดิคนนั้นจะสร้ำงควำมเสียหำยระดับ
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นรกแค่ไหนกับโอ๊กแลนด์และร้ำนชิกเก้นเอ็นวำฟเฟิลของโบ

และต่อให้เรำสำมำรถเอำชนะไทรอัมวิเรตได้ก็ยังเหลือเดลฟ	ี

เทพพยำกรณ์ผูย่ิ้งใหญ่ท่ีสดุซึง่อยู่ในควำมควบคมุของไพธอน	คูป่รับเก่ำ 

ของผม	 ผมจะเอำชนะเขำด้วยร่ำงปัจจุบันที่เป็นเจ้ำเด็กป้อแป้อำยุ 

สิบหกปีได้ยังไงก็ยังไม่รู้เลย

แต่นอกจำกเรื่องพวกน้ันทุกอย่ำงก็เรียบร้อยดี	 ต้นยูคำลิปตัส 

หอมดีนะ

รถบนถนนเริ่มชะลอท่ีทำงแยกไอ-580	 ปรำกฏว่ำคนที่ขับรถ 

ในแคลฟิอร์เนยีเขำไม่ท�ำตำมธรรมเนยีมทัว่ไปทีจ่ะเกรงใจและหลกีทำง

ให้รถส่งศพไปก่อน	พวกเขำคงคิดมัง้ว่ำอย่ำงน้อยคนบนรถก็ตำยไปแล้ว

หน่ึงคน	เรำเลยไม่ต้องรีบร้อนอะไร

เม็กเล่นกับปุ่มกดข้ำงหน้ำต่ำง	 เปิดแล้วก็ปิดกระจกไปเร่ือย	 

หวือ หวือ หวือ

"นำยรู้ทำงไปค่ำยจูปิเตอร์ใช่มั้ยนะ"	เธอถำม

"แหงสิ"

"เพรำะตอนค่ำยฮำล์ฟบลัดนำยก็พูดงั้น"

"ยังไงก็ไปถึงท่ีได้ละกัน!	ถึงจะช้ำหน่อยก็เหอะ"

"ไปถึงแบบหนำวเหน็บและเกือบตำย"

"ฟังนะ	ทำงเข้ำค่ำยอยู่ตรงน้ันเอง"	 ผมยกมือข้ึนโบกกว้ำงๆ	 ไป 

แถบเนินเขำโอ๊กแลนด์	 "มีทำงเข้ำลับอยู่ในอุโมงค์คัลดีคอตต์หรืออะไร

ท�ำนองนั้น"

"หรืออะไรท�ำนองนั้น?"

"เอ่อ	 ก็ฉันไม่เคยขับรถไปที่ค่ำยจูปิเตอร์"	 ผมยอมรับ	 "ปกติฉัน 

ใช้วิธีเหำะลงมำจำกสวรรค์ในรำชรถตะวันคันงำม	แต่ฉันรู้ไงว่ำอุโมงค์
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คัลดีคอตต์เป็นทำงเข้ำหลัก	 เผลอๆ	 จะมีป้ำยด้วยซ�้ำ	 เผลอๆ	 อำจม ี

เลนท่ีเขียนว่ำทางส�าหรับมนุษย์ก่ึงเทพเท่าน้ัน"

เม็กมองผมลอดแว่น	 "นำยน่ีเป็นเทพที่โง ่สุดไรสุด"	 เธอกด 

ปิดกระจกด้วยเสียง	 ว้ี ฟุ่บ!	 เสียงที่ท�ำให้ผมนึกถึงใบมีดกิโยตีนข้ึนมำ 

จนแอบหว่ันใจ

เรำเลี้ยวไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้ำทำงหลวงไฮเวย์ 

สำย	24	 ย่ิงเข้ำใกล้เทือกเขำรถก็ติดน้อยลง	ทำงยกระดับน้ันแล่นผ่ำน

ย่ำนที่มีถนนคดเค้ียวซึ่งมีต้นสนสูงปลูกรำยสองข้ำง	บ้ำนตึกปูนสีขำว

เรียงรำยตำมเนินเขำหญ้ำ

ในท่ีสดุก็เหน็ป้ำยข้ำงทำงทีบ่อกว่ำ	'ทำงเข้ำอุโมงค์คลัดคีอตต์	3	กม.'	 

ป้ำยนั้นน่ำจะช่วยให้ผมสบำยใจข้ึน	 อีกไม่ช้ำเรำจะผ่ำนพรมแดน 

ค่ำยจูปิเตอร์เข้ำไปในหุบเขำท่ีซ่อนตัวอยู่ในมนตร์บังตำซึ่งมีกำรรักษำ

ควำมปลอดภัยเข้มงวด	 ที่ซึ่งเหล่ำทหำรลีเจียนแนร์ท้ังหมดจะช่วย

ปกป้องผมจำกสิ่งท่ีผมกลัว	อย่ำงน้อยก็ช่วยได้สักระยะหนึ่ง

ในเมื่อเป็นแบบนั้น	 ท�ำไมผมจึงต้องรู้สึกเสียวสันหลังอย่ำงกับ 

มีหนอนทะเลไต่ย้ัวเย้ียไปหมดด้วยนะ

มีอะไรสักอย่ำงไม่ชอบมำพำกล	ผมเพ่ิงเข้ำใจว่ำควำมอึดอัดใจ 

ท่ีรู้สึกมำตั้งแต่ตอนท่ีเครื่องบินลงจอดน้ันไม่ได้เป็นเพรำะภัยคุกคำม

จำกท่ีไกลๆ	ของคำลกูิลำ	หรอืฐำนทพัเก่ำของพวกไททนัทีเ่ขำทำมลัเพียส์	 

แต่เป็นภัยที่จวนตัวกว่ำนั้น...ประสงค์ร้ำยจริงจัง	 และเข้ำใกล้พวกเรำ

เข้ำมำทุกที

ผมเหลือบมองกระจกมองหลัง	 มองผ่ำนม่ำนบำงๆ	 ที่รูดปิด 

กระจกหลังไว้น้ันผมก็เห็นแต่รถท่ีว่ิงอยู่บนถนน	แต่จำกเงำท่ีสะท้อน 

บนฝำโลงศพวำวซึ่งบรรจุร่ำงของเจสันผมกลับเห็นควำมเคลื่อนไหว 
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จำกร่ำงด�ำมืดท่ีอยู่ด้ำนนอก...เหมือนมีวัตถุขนำดเท่ำร่ำงมนุษย์เพ่ิง 

บินผ่ำนรถส่งศพของเรำไป

"เอ่อ	 เม็ก"	 ผมพยำยำมคุมเสียงให้เป็นปกติ	 "เห็นอะไรผิดปกต ิ

ตำมหลังเรำมำมั้ย"

"ผิดปกติยังไงล่ะ"

'ตุบ'

รถส่งศพเซวูบรำวกับว่ำถูกผูกไว้ท้ำยรถบรรทุกเศษเหล็ก	รอยเท้ำ

สองรอยปรำกฏขึ้นบนเพดำนรถท่ีบุผ้ำเอำไว้

"มีตัวอะไรไม่รู้โดดขึ้นมำบนหลังคำรถ"	เม็กสรุป

"ขอบคุณมำก	 เชอร์ล็อก	แม็กแคฟฟรีย์!	ช่วยเอำมันลงไปหน่อย

ได้มั้ยล่ะ"

"ฉันเน่ียนะ	จะท�ำได้ยังไง"

นัน่เป็นค�ำถำมทีส่มเหตุสมผลจนน่ำร�ำคำญ	เมก็สำมำรถเสกแหวน 

ที่นิ้วกลำงท้ังสองข้ำงให้กลำยเป็นดำบทองแสนร้ำยกำจได้	 แต่ถ้ำเธอ

เรียกดำบมำในระยะประชิดแบบเวลำอยู่ภำยในรถส่งศพ	 เธอจะ...1)	

ไม่มีที่พอที่จะแกว่งดำบ	 และ	 2)	 สุดท้ำยอำจแทงผมและ/หรือแทง 

ตัวเองเข้ำไปเลย

'กึก	กึก'

รอยเท้ำย่ิงลึกขึ้นตอนที่เจ้ำสิ่งซึ่งอยู่บนหลังคำรถทรงตัวเหมือน 

นักโต้คลื่นที่ก�ำลังพยำยำมทรงตัวบนกระดำน	น�้ำหนักของมันต้องมำก

ทีเดียวถึงได้ท�ำจนหลังคำเหล็กยุบได้

ผมรู ้สึกว่ำมีเสียงครำงหงิงผุดขึ้นมำในคอ	 มือท่ีจับพวงมำลัย 

เริ่มสั่น	 ใจโหยหำคันธนูและกระบอกศรท่ีวำงอยู่เบำะหลัง	 แต่ผมก็คง 

ใช้มันไม่ได้	 ผมถือคติ	 'ขับไม่ยิง'	 กำรขับรถระหว่ำงยิงอำวุธวิถีโค้ง 
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เป็นสิ่งท่ีห้ำมท�ำตำมเลยนะเด็กๆ

"เธอน่ำจะเปิดกระจก"	ผมบอกเม็ก	"ชะโงกออกไปแล้วบอกให้มัน

ไปให้พ้นซะ"

"อืม	ไม่เอำ"	(เทพเอ๊ย	เด็กน่ีดื้อจริงๆ)	"นำยนั่นแหละลองขับส่ำย

ให้มันกระเด็นไปดีมะ"

ก่อนที่ผมจะทันได้อธิบำยว่ำนั่นเป็นควำมคิดที่ไม่ควรท�ำเลย

ระหว่ำงขับรถบนทำงหลวงด้วยควำมเร็วห้ำสิบไมล์ต่อชั่วโมง	 ผมก็ 

ได้ยินเสียงเหมือนใครเปิดกระป๋องอะลูมิเนียม	 เสียงฟิ้วคมๆ	 ในยำมท่ี 

ลมพัดผ่ำนโลหะ	 ขำข้ำงหนึ่งเจำะเพดำนรถลงมำได้แล้ว	 เล็บแหลม

ขนำดเท่ำกับดอกสว่ำน	 จำกน้ันเรำก็เจอเล็บอีกนิ้ว	 แล้วก็อีกน้ิว	 

จนสุดท้ำยผ้ำบุเพดำนรถก็มีอะไรแหลมๆ	 ขำวๆ	 เจำะลงมำสิบแท่ง...

เป็นจ�ำนวนที่เข้ำกับมือใหญ่มำกๆ	สองมือพอดี

"เม็ก!"	ผมร้องเสียงหลง	"เธอช่วย..."

ผมก็ไม่รูเ้หมอืนกันว่ำคดิจะจบประโยคนัน้ยังไง	คุม้ครองฉนัด้วย? 

ฆ่าไอ้ตัวน้ันหน่อย? ดูที่เบาะหลังให้ทีว่าฉันมีกางเกงในส�ารองรึเปล่า?

แต่ผมถูกขัดจังหวะอย่ำงหยำบคำยเมื่อเจ้ำสัตว์ประหลำดตนน้ัน

กระชำกหลังคำรถเรำออกอย่ำงกับว่ำเรำเป็นของขวัญปีใหม่ท่ีมัน 

เพ่ิงได้มำ

เจ้ำตัวที่ก�ำลังจ้องผ่ำนช่องขำดแควกลงมำนั้นเป็นตัวประหลำด

รูปร่ำงอย่ำงมนุษย์ที่ดูเหมือนผีดิบเห่ียวๆ	 หนังสีด�ำน�้ำเงินของมัน

วำววำมเหมือนผิวแมลงวัน	ตำของมันเป็นลูกกลมๆ	สีขำวขุ่นๆ	เขี้ยวโง้ง

มีน�้ำลำยไหลเย้ิม	 ท่ีบนกำยมีผ้ำเตี่ยวท�ำจำกขนนกสีด�ำมันแผล็บ	 

แถมกลิ่นที่ออกมำจำกร่ำงของมันก็เน่ำบำดจมูกย่ิงกว่ำถังขยะที่ไหน...

อันน้ีต้องเชื่อนะ	ผมตกถังขยะมำหลำยรอบละ

Page The Tyrant's Tomb ����������.indd   20 29/7/2563 BE   13:28



Rick Riordan 21

"อำหำร!"	มันกู่ร้องออกมำ

"ฆ่ำมัน!"	ผมตะโกนบอกเม็ก

"หักหลบ!"	เธอตะโกนกลับ

หน่ึงในเรือ่งท่ีน่ำร�ำคำญมำกขณะโดนลงโทษให้มำอยู่ในร่ำงมนุษย์ 

สดุอ่อนด้อยน่ีก็คอื...ผมเป็นทำสรบัใช้ของเมก็	แมก็แคฟฟรย์ี	ผมจ�ำเป็น

จะต้องท�ำตำมค�ำสั่งโดยตรงของเธอทุกอย่ำง	 เพรำะฉะน้ันเมื่อเธอ

ตะโกนว่ำ	'หักหลบ'	ผมจึงหมุนพวงมำลัยไปทำงขวำอย่ำงแรง	รถส่งศพ

เลี้ยวได้อย่ำงงดงำม	 มันดริฟต์ผ่ำนถนนไปสำมเลน	 พุ่งตรงเข้ำไปหำ 

รำวก้ันถนน	แล้วก็ด�ำดิ่งลงไปในหุบเขำเบื้องล่ำงเลยทันที

Page The Tyrant's Tomb ����������.indd   21 29/7/2563 BE   13:28



22 สุสานทรราช

ผมชอบรถบินได้นะ	 แต่ผมชอบเฉพำะรถท่ีท�ำมำส�ำหรับ 

บนิได้อยู่แล้ว

ขณะที่รถส่งศพพุ่งอย่ำงเร็วจนแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์	 ผมก็มีเวลำ

หลำยไมโครวินำทท่ีีจะชืน่ชมทวิทัศน์ด้ำนล่ำง...ทะเลสำบเลก็ๆ	สวยงำม

ที่รำยล้อมด้วยต้นยูคำลิปตัส	ทำงเดินชมป่ำ	ยังมีหำดเล็กๆ	บนชำยฝั่ง

ไกลๆ	ซึ่งมีกลุ่มคนท่ีมำปิกนิกยำมเย็นนั่งเล่นสบำยใจอยู่บนผ้ำปูนั่ง

โห ดีเนอะ	 ส่วนเล็กๆ	 ในหัวของผมคิด อย่างน้อยก็อาจจะได ้

ตกลงไปในน�้า

แล้วเรำก็ตกลงไปจริงๆ	 แต่ไม่ได้ตกลงไปในทะเลสำบ	 ตกไป 

ทำงแนวต้นไม้ต่ำงหำก

เสียงสูงปรี๊ดรำวกับลูชำโน	ปำวำรอตตีก�ำลังร้องโน้ต	 'ซี'	 ในคีย์

เสียงสูงสุดจำกโอเปร่ำดอน จิโอวานนีหลุดออกมำจำกปำกของผม	 

มือของผมจับพวงมำลัยแน่นเหมือนติดกำวเอำไว้

ขณะท่ีพวกเรำจมลงไปสู่ป่ำยูคำลิปตัส	 เจ้ำผีกูลตนน้ันก็หำยไป

2
พวก แบบน้ี ไม่สวย

พวกพ'ยามจะกินพวกฉัน

น่ันเพื่อนตายฉัน พวก
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จำกหลังคำรถ	 เกือบจะเหมือนกับว่ำก่ิงไม้ตั้งใจฟำดจนมันกระเด็นไป	

แล้วก่ิงไม้ก่ิงอ่ืนๆ	ก็โค้งมำรับรถส่งศพ	ช่วยให้เรำชะลอควำมเร็วตอนที่

ตกลงมำ	พำเรำร่วงผ่ำนก่ิงไม้ท่ีส่งกลิ่นเหมือนยำแก้ไอก่ิงแล้วก่ิงเล่ำ 

จนกระทั่งล้อทั้งสี่ตกลงมำถึงพ้ืนโดยไม่คว�่ำ	แต่มีเสียงตุบดังลั่น	แม้จะ

สำยเกินไป	 แต่ถุงลมนิรภัยก็ท�ำงำนและอัดหน้ำของผมจนหัวไป

กระแทกกับที่พักศีรษะด้ำนหลัง

เหมือนมีตัวอะมีบำสีเหลืองๆ	 เต้นสนุกอยู่ในดวงตำผม	 รสเลือด

ขมอยู่ในคอ	 ผมตะเกียกตะกำยไปหำท่ีจับประตูและเบียดตัวเอง 

ผ่ำนถุงลมนิรภัยกับเก้ำอ้ีนั่งก่อนจะล้มลงไปบนผืนหญ้ำนิ่มๆ	เย็นๆ

"อ่อก"	ผมร้อง

ผมได้ยินเสียงเม็กที่ก็ขำกเสลดอยู่สักที่แถวๆ	 นี้	 อย่ำงน้อยนั่น 

ก็แปลว่ำเธอยังไม่ตำย	 คลื่นซัดเบำๆ	 เข้ำมำถึงชำยฝั่งทะเลสำบทำง 

ซ้ำยมือห่ำงจำกตัวผมไปสักสำมเมตร	 จุดท่ีอยู่เหนือศีรษะของผม	 

ใกล้ส่วนยอดของต้นยูคำลิปตัสต้นใหญ่ท่ีสุด	 เพ่ือนผีกูลตัวสีน�้ำเงินด�ำ

ของเรำยังแยกเขี้ยวดิ้นไม่หยุดเพรำะติดอยู่กับกรงก่ิงไม้

ผมพยำยำมลุกขึ้นยืน	 จมูกปวดไปหมดเหมือนเพ่ิงมีใครเอำ 

ยำหม่องมำทำทั่วทำงเดินหำยใจ	"เม็ก?"

เธอเดินกะเผลกมำให้เห็นทำงด้ำนหน้ำของรถส่งศพ	 มีรอยช�้ำ 

เป็นรูปวงแหวนให้เห็นรอบดวงตำ	 ไม่ต้องสงสัยเลยว่ำน่ันเป็นผลจำก 

ถุงลมนิรภัยฝั่งข้ำงคนขับ	 แว่นของเธอยังไม่แตก	 แต่เบี้ยวไม่เหลือ	 

"นำยหักหลบได้ห่วยบรมเลย"

"โอ๊ย	 เทพสำป!"	 ผมท้วง	 "ก็เธอส่ังให้ฉัน..."	 สมองของผมชะงัก 

ไปชั่วครู ่	 "เดี๋ยว	 ว่ำแต่ท�ำไมเรำยังไม่ตำย	 คนที่สั่งให้ก่ิงก้ำนต้นไม ้

งอรับเรำคือเธอเหรอ"
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"โดร่"	 เธอสะบัดข้อมือ	 แล้วดำบทองคู ่ก็วำบขึ้นมำอยู่ในมือ	 

เม็กใช้ดำบสองเล่มนี้เหมือนไม้สกีท่ีช่วยค�้ำให้เธอยืนอยู่ได้	 "นั่นจะกัก 

ไอ้ผีตนน้ันได้ไม่นำนหรอก	เตรียมตัวให้พร้อม"

"อะไรนะ!"	ผมร้องเสียงหลง	"อย่ำเพ่ิง	ไม่	ยังไม่พร้อม!"

ผมใช้ประตูรถด้ำนคนขับยันตัวเองให้ลุกขึ้นยืน

ที่อีกฝั ่งของทะเลสำบ	 คนท่ีน่ังปิกนิกกันอยู่ลุกขึ้นมำจำกผ้ำ 

ที่ปูน่ังแล้ว	 กำรมีรถส่งศพตกลงมำจำกฟ้ำคงจะเรียกควำมสนใจของ 

คนพวกน้ันได้บ้ำงล่ะมัง้	สำยตำของผมพร่ำนิดๆ	แต่ดมูอีะไรประหลำดๆ	 

เก่ียวกบัคนกลุม่นี.้..หน่ึงในนัน้สวมเกรำะ?	ส่วนอกีคนก็มขีำเป็นขำแพะ?

ต่อให้พวกน้ันจะมำดี	แต่พวกเขำก็อยู่ไกลเกินจะช่วยเรำได้

ผมเดินกะเผลกไปยังรถส่งศพและกระชำกเปิดประตูด้ำนหลัง	 

โลงของเจสันยังดูปลอดภัยดีอยู่	 ผมคว้ำธนูและกระบอกลูกศรออกมำ	

อคูเูลเล่ของผมหล่นไปอยู่ตรงไหนไม่รูใ้ต้เก้ำอีเ้บำะหลงั	คงต้องเลกิใช้มนั 

ไปก่อน

เจ้ำตวัประหลำดส่งเสยีงโหยหวนอยู่เหนือศรีษะเรำพลำงดิน้พรำด

ในกรงท่ีสำนมำจำกก่ิงไม้

เม็กสะดุดเสียหลัก	 เหง่ือแตกพรำยอยู่ท่ีหน้ำผำกของเธอ	 แล้ว 

เจ้ำผีกูลนั้นก็ดิ้นจนเป็นอิสระก่อนที่จะร่วงตกลงมำอยู่ห่ำงจำกเรำแค่ 

ไม่ก่ีเมตร	 ผมแอบหวังว่ำขำของเจ้ำตัวนั้นจะหักตอนท่ีกระทบพ้ืน	 แต่

เรำก็ไม่ได้โชคดีขนำดนั้น	 มันก้ำวมำสองสำมก้ำว	 เท้ำของมันฝำก 

รอยเหนอะชื้นไว้บนผืนหญ้ำ	ก่อนท่ีมันจะยืดตัวขึ้นมำขู่	เขี้ยวแหลมขำว

เรียงกันเหมือนรั้วบ้ำนชำนเมืองสวยๆ

"ฆ่ำแล้วกิน!"	มันกรีดร้อง

เป็นเสียงร้องท่ีช่ำงไพเรำะเสนำะหู	เจ้ำผีกูลตนน้ีไปเป็นนักร้องน�ำ
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ของวงนอร์วีเจียนเดธเมทัลได้เลยนะเน่ีย

"เดี๋ยว!"	 เสียงของผมหลงเชียว	 "ข้ำ...ข้ำรู้จักเจ้ำ"	 ผมกระดิกนิ้ว

อย่ำงกับมันจะช่วยเคำะสนิมจำกควำมทรงจ�ำของผมได้	คันธนูท่ีจับอยู่

ในอกีมอืหน่ึงสัน่สะท้ำน	ลกูศรก็เต้นพล่ำนอยู่ในกระบอก	 "ดะ...เดีย๋วนะ	 

เดี๋ยวต้องนึกออกแน่!"

เจ ้ำผี กูล น่ันลังเลไปนิดหน ่อย	 ผมเชื่อมำตลอดว ่ำสิ่ งที่มี

สติสัมปชัญญะทุกตนไม่ว่ำจะมีชีวิตหรือไม่ก็ล้วนอยำกให้ตนถูก 

จดจ�ำได้	 ไม่ว่ำจะเป็นเทพ	 มนุษย์	 หรือผีกูลน�้ำลำยเย้ิมสวมผ้ำเตี่ยว 

ขนแร้ง	 เรำอยำกให้คนอื่นรู้ว่ำเรำเป็นใคร	ชอบให้คนอื่นพูดชื่อของเรำ	

พอใจเมื่อคนอ่ืนชื่นชมกำรมีตัวตนของเรำ

แน่นอนว่ำผมก็แค่พยำยำมจะยือ้เวลำแล้วหวงัว่ำเมก็จะหำยเหนือ่ย	 

พุ่งเข้ำใส่เจ้ำสตัว์ประหลำดตนนัน้และเสยีบจนมนักลำยเป็นเส้นพำสต้ำ 

พัพพำร์เดลเล*	กลิน่ฉนุแบบผกูีล	แต่ในตอนนีด้เูหมอืนเธอยังไม่สำมำรถ

ใช้ดำบท�ำอะไรได้นอกจำกเป็นไม้ค�้ำอยู่แบบนั้น	กำรควบคุมต้นไม้ยักษ์

ก็คงจะท�ำให้เหน่ือยล่ะมั้ง	 แต่เอำจริงนะ	 เธอจะช่วยรอไปหมดแรง 

หลังจากที่ฆ่ำไอ้แร้งผ้ำเตี่ยวน่ีไม่ได้เหรอ

เดีย๋ว	แร้งผ้ำเต่ียว...ผมหนัไปดูเจ้ำผกูีลนีอ่กีครัง้	 ผวิหนังสนี�ำ้เงนิด�ำ 

ตะปุม่ตะป�ำ่ประหลำดของมนั	ดวงตำสขีำว	ปำกใหญ่ปำไปครึง่หน้ำ	และ 

รูจมูกเล็กนิดเดียว	 กลิ่นตัวที่เหม็นเหมือนเน้ือเน่ำ	 มันสวมขนของนก 

ที่กินซำกศพ...

"ข้ำรู้จักเจ้ำจริงๆ ด้วย"	ผมนึกขึ้นได้	"เจ้ำคือยูรีโนมัส"

ผมขอท้ำให้คุณลองพยำยำมพูดว่ำ	 เจ้าคือยูรีโนมัส	 ตอนที่ลิ้น 
*	พัพพำร์เดลเล	(Pappardelle)	เป็นพำสต้ำเส้นกว้ำงและแบน	คล้ำยๆ	เส้นแทลเลียเตลเล	แต่จะ 

กว้ำงกว่ำ	บำงที่จะท�ำเป็นแบบขอบหยัก	เหมำะส�ำหรับรับประทำนกับซอสเนื้อที่ค่อนข้ำงข้น	ด้วยขนำด

ควำมกว้ำงของเส้นที่ยิ่งมีมำกเท่ำใด	ซอสก็จะสำมำรถเกำะตัวได้มำกเท่ำนั้น

Page The Tyrant's Tomb ����������.indd   25 29/7/2563 BE   13:28



26 สุสานทรราช

ยังหนัก	 ร่ำงท้ังร่ำงสั่นไปด้วยควำมกลัว	 แถมยังเพ่ิงโดนถุงลมนิรภัย 

ของรถส่งศพอัดหน้ำมำอีก

ริมฝีปำกของเจ้ำผีกูลหยักขึ้น	น�้ำลำยย้อยเป็นเส้นสีเงินหยดลงมำ

จำกคำงของมัน	"เยส!	อำหำรพูดชื่อข้ำได้!"

"ตะ...แต่เจ้ำเป็นตัวกินศพ!"	ผมท้วง	"เจ้ำควรจะอยู่ในโลกใต้พิภพ

และรับใช้ฮำเดส!"

ผีกูลตนนั้นเอียงคอรำวกับก�ำลังพยำยำมคิดถึงค�ำว่ำโลกใต้พิภพ

กับฮำเดส	และดูเหมือนมันจะไม่ได้ชอบค�ำน้ันเท่ำกับค�ำว่ำฆ่าและกิน

"ฮำเดสให้กินแต่ซำกเก่ำๆ!"	มันตะโกน	"เจ้ำนำยให้กินสดๆ!"

"เจ้ำนำย?"

"เจ้ำนำย!"

ผมล่ะไม่อยำกให้ไอ้แร้งผ้ำเตี่ยวน้ีตะโกนกรีดเสียงออกมำเลย	 

ตวัมนัไม่มหีใูห้เห็น	 เท่ำกบัมนัคงจะคมุควำมดงัของเสยีงไม่ได้	หรอืไม่งัน้ 

มนัก็อำจจะแค่อยำกพ่นน�ำ้ลำยน่ำขยะแขยงออกมำให้เป็นรศัมวีงกว้ำง

ที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้

"ถ้ำเจ้ำหมำยถึงคำลิกูลำ"	ผมลองเดำ	"ข้ำแน่ใจว่ำเขำคงสัญญำ

อะไรไว้เยอะแยะ	แต่บอกได้เลยนะ	คำลิกูลำไม่ใช่..."

"ฮ่ำ!	เจ้ำอำหำรโง่!	คำลิกูลำไม่ใช่เจ้ำนำยของเรำ!"

"ไม่ใช่เหรอ"

"ไม่ใช่เจ้ำนำย!"

"เม็ก!"	ผมตะโกน	เน่ีย	ทีนี้ผมเลยท�ำตำมมันไปด้วยเลย

"ว่ำไง"	 เม็กส่งเสียงเบำหวิว	 เธอดูแกร่งกล้ำพร้อมท�ำศึกมำก 

ในระหว่ำงที่ใช้ดำบยันต่ำงไม้เท้ำและเดินมำทำงผมเหมือนยำยแก่	 

"ขอเวลำเดี๋ยวนะ"
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เห็นชัดๆ	 ว่ำเธอคงไม่ใช่ผู้น�ำในกำรสู้ครั้งน้ีแน่	 ถ้ำผมปล่อยให ้

ไอ้แร้งผ้ำเต่ียวเข้ำใกล้เธอ	 มันจะฆ่ำเธอ	 และผมรู้สึกว่ำแนวคิดน้ัน 

เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ไปเก้ำสิบห้ำเปอร์เซ็นต์ละ

"เอ่อ	 ยูรีโนมัส"	 ผมพูด	 "ไม่ว่ำนำยของเจ้ำคือใคร	 วันน้ีเจ้ำจะฆ่ำ

และกินใครไม่ได้ทั้งน้ัน!"

ผมคว้ำลูกศรออกมำจำกกระบอกดอกหนึ่ง	ทำบมันเข้ำกับคันธนู

แล้วก็เล็งอย่ำงที่ท�ำมำเป็นล้ำนๆ	ครั้งแล้ว...แต่เวลำที่มือก็สั่นเข่ำก็อ่อน

มันไม่ได้น่ำประทับใจเหมือนแต่ก่อนเท่ำไหร่

ว่ำแต่ท�ำไมมนุษย์ต้องตัวสั่นเวลำที่พวกเขำกลัวด้วยนะ	 มันด ู

ไม่ช่วยให้สถำนกำรณ์ดีขึ้น	 ถ้ำผมเป็นคนสร้ำงมนุษย์	 ผมคงมอบ 

ควำมตั้งใจมั่นและพลังเหนือมนุษย์ให้พวกเขำใช้ระหว่ำงท่ีก�ำลัง 

กลัวสุดขีด

เจ้ำผีกูลขู่ฟ่อ	พ่นน�้ำลำยมำอีก

"อีกไม่ช้ำกองทัพของเจ้ำนำยจะผงำดขึ้นอีกครั้ง!"	 มันตะโกน	 

"เรำจะเก็บงำนให้จบ!	ข้ำจะทึ้งอำหำรให้ถึงกระดูก	และอำหำรจะต้อง

มำเป็นหนึ่งกับเรำ!"

อาหารจะเป็นหน่ึงกับเรางั้นเหรอ	 จู่ๆ	 ท้องไส้ของผมก็เหมือน 

ไร้แรงโน้มถ่วง	ผมยังจ�ำได้ว่ำท�ำไมฮำเดสถึงชอบเจ้ำยูรีโนมัสพวกน้ีนัก	

แค่โดนกรงเล็บของมันกรีดเข้ำเนื้อนิดเดียวก็ท�ำให้มนุษย์ติดเชื้อร้ำย	

และเมื่อมนุษย์เหล่ำนั้นตำยพวกเขำจะกลับฟื้นคืนชีพเป็นส่ิงที่ชำวกรีก

เรียกว่ำวไรโคลาคัส หรือภำษำง่ำยๆ	ที่พูดกันในทีวีก็คือเป็นซอมบี้

แต่นั่นยังไม่ใช่เรื่องที่แย่ที่สุดนะ	 ถ้ำปล่อยให้ยูรีโนมัสได้แทะกิน

เน้ือจำกศพไปถึงกระดูก	 โครงกระดูกนั้นก็จะกลับมำเคลื่อนไหวได ้

ในฐำนะของนักรบอมตะที่แข็งแกร่งร้ำยกำจที่สุด	 ทหำรโครงกระดูก
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มำกมำยท�ำหน้ำท่ีเป็นองครักษ์พิทักษ์วังของฮำเดสซึ่งเป็นงำนที่ผม 

ไม่อยากสมัครเลยจริงๆ

"เม็ก?"	 ลูกศรของผมยังเล็งอยู่บนอกของผีกูล	 "ถอยไป	 อย่ำให้ 

เจ้ำตัวน้ีข่วนเอำได้"

"แต่..."

"ขอล่ะ"	ผมอ้อนวอน	"ขอสักครั้ง	เชื่อฉันเถอะ"

ไอ้แร้งผ้ำเตี่ยวค�ำรำม	"อำหำรพูดเยอะไป!	หิวแล้ว!"

มันพุ่งเข้ำใส่ผม

ผมยิง

ลกูศรเข้ำเป้ำตรงกลำงอกของผกีลูตนนัน้พอดแีล้วกระเดน็ออกไป 

เหมอืนกระสนุยำงยิงถูกโลหะ	แต่อย่ำงน้อยปลำยศรทีเ่ป็นสมัฤทธ์ิวิเศษ

ก็น่ำจะท�ำให้มันเจ็บบ้ำง	 เพรำะผีกูลร้องเสียงหลงและชะงักอยู่กับที	่ 

เห็นควันกรุ ่นอยู่ท่ีอก	 แต่เจ้ำสัตว์ประหลำดตนน้ันยังมีชีวิตอยู่แน่ๆ	 

ถ้ำผมสำมำรถยิงซ�้ำได้ยี่สิบหรือสำมสิบดอกท่ีจุดเดิมอำจจะสร้ำง 

ควำมเสียหำยอย่ำงหนักได้

ผมขึ้นศรอีกดอกด้วยมือที่ ยังสั่นสะท้ำน	 "นะ... น่ันเป็นแค่ 

ค�ำเตือนนะ!"	ผมพยำยำมหลอก	"ดอกหน้ำฆ่ำเจ้ำแน่!"

แร้งผ้ำเต่ียวส่งเสียงขลุกขลักจำกในคอ	 ผมแอบหวังว่ำน่ันเป็น

เสียงใกล้ตำยท่ีมำช้ำยังดีกว่ำไม่มำ	แต่แล้วผมก็ได้รู้ว่ำมันแค่หัวเรำะ

อยู่เท่ำน้ัน	"จะให้ข้ำกินอำหำรอื่นก่อน?	ให้กินเจ้ำเป็นของหวำนใช่มั้ย"

มันกำงกรงเล็บและท�ำท่ำบุ้ยใบ้ไปทำงรถส่งศพ

ตอนแรกผมไม่เข้ำใจ	 ผมไม่ยอมเข้ำใจ	มันอยำกกินถุงลมนิรภัย

หรือไง	หรืออยำกกินม่ำน

เม็กเข้ำใจก่อนผม	เธอกรีดร้องด้วยควำมโมโห
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เจ้ำสตัว์ประหลำดชนิดนีเ้ป็นตวักินซำกศพและเรำก็ขบัรถส่งศพมำ

"ไม่ได้!"	เม็กตะโกน	"อย่ำยุ่งกับเขำ!"

เธอกะเผลกขึ้นมำข้ำงหน้ำพลำงยกดำบท้ังสองขึ้น	 แต่เธอก็ยัง 

ไม่อยู่ในสภำพที่จะสู้กับผีกูลได้	ผมเบียดเธอไปอีกข้ำง	เอำตัวมำขวำง

ระหว่ำงเม็กกับยูรีโนมัสตนนั้นแล้วก็ยิงลูกศรไปดอกแล้วดอกเล่ำ

ศรเฉียดแล้วก็เด้งไปจำกหนังหนำสีด�ำน�้ำเงินของเจ้ำตัวนั้น	 

ทิง้ไว้เพียงแผลกรุน่ควันท่ีไม่สำหสัถึงตำยจนน่ำร�ำคำญ	เจ้ำแร้งผ้ำเตีย่ว

ย่ำงสำมขุมเข้ำมำทำงผมพร้อมกับครำงด้วยควำมเจ็บปวด	ร่ำงของมัน

สะดุ้งตำมจังหวะท่ีโดนยิง

มันอยู่ห่ำงจำกผมแค่เมตรครึ่ง

จนกระท่ังเหลือระยะห่ำงแค่ครึ่งเมตร	 กรงเล็บของมันก็กำงออก

เพ่ือจะกรีดหน้ำผมเป็นริ้ว

แต่แล้วจำกข้ำงหลังก็มีเสียงผู้หญิงตะโกนข้ึน	"เฮ้!"

เสียงน้ันดึงควำมสนใจจำกเจ้ำแร้งผ้ำเตี่ยวได้นำนพอท่ีผมจะล้ม

ก้นจ�้ำเบ้ำอย่ำงแสนกล้ำหำญท่ีสุดแล้วก็รีบหนีตะลีตะลำนออกจำก

เงื้อมมือของเจ้ำผีกูลตนน้ัน

เจ้ำแร้งผ้ำเต่ียวกะพริบตำปริบๆ	ด้วยควำมสับสนกับคนที่มำใหม	่

จุดท่ีห่ำงไปประมำณสำมเมตรกว่ำๆ	 มีกลุ ่มฟอนและไดรแอดท่ีด ู

ไม่ค่อยเป็นระเบียบสักหนึ่งโหลที่ล้วนพยำยำมหลบอยู่หลังหญิงสำว 

ผมสีชมพูร่ำงเก้งก้ำงที่สวมเกรำะทหำรลีเจียนแนร์โรมันอยู่

สำวคนนั้นวุ่นวำยอยู่กับอำวุธยิงได้อะไรสักอย่ำง...โอย	 ตำยๆ	 

นั่นมานูบาลิสตา	หน้ำไม้ใหญ่ของพวกโรมัน	ไอ้อำวุธแบบน้ีมันแย่สุดๆ 

ทรงพลังมำกก็จริง	 แต่ยิงช้ำ	 และขึ้นชื่อมำกเร่ืองกำรเป็นอำวุธท่ี 

เอำแน่เอำนอนไม่ได้	มันขึ้นลูกดอกไว้แล้ว	เธอหมุนคันหมุนเพ่ือขึงสำย	
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มือเธอก็สั่นไม่ต่ำงจำกมือของผม

ระหว่ำงนั้นเม็กก็ครำงอยู่บนสนำมหญ้ำทำงซ้ำยมือของผม

ระหว่ำงที่พยำยำมจะลุกขึ้นยืน	 "นำยผลักฉัน"	 เธอบ่น	แต่ผมแน่ใจว่ำ

เธอพูดแบบน้ันเพรำะอยำกบอกว่ำขอบคุณมาก อะพอลโล ท่ีช่วย 

ชีวิตฉันไว้

สำวผมชมพูคนนั้นยกมำนูบำลิสตำขึ้น	 ย่ิงเห็นขำยำวๆ	 เก้งก้ำง

ของเธอย่ิงท�ำให้ผมคิดถึงลูกยีรำฟ	 "ยะ...อย่ำยุ่งกับพวกเขำนะ"	 เธอ 

สั่งเจ้ำผีกูล

ไอ้แร้งผ้ำเตี่ยวหันไปขู ่ฟ่อและพ่นน�้ำลำยอย่ำงสมกับเป็นมัน	 

"มำเป็นอำหำรให้เรำอีก!	พวกเจ้ำทุกคนจะได้เข้ำกองทัพซำกศพของ

กษัตริย์!"

"พวก"	 ฟอนตนหนึ่งยกมือเกำใต้เสื้อยืด	 'สำธำรณรัฐประชำชน

เบิร์กเลย์'	อย่ำงหว่ันๆ	"นั่นมันไม่คูลเลย"

"ไม่คูล"	เพ่ือนเขำอีกหลำยคนพูดบ้ำง

"เจ้ำขวำงข้ำไม่ได้	 โรมัน!"	 เจ้ำผีกูลตนน้ันแยกเข้ียว	 "ข้ำได้ลิ้มรส

เพ่ือนทหำรของพวกเจ้ำแล้ว!	 ในคืนดวงจันทร์สีเลือด	พวกเจ้ำจะได ้

กลับไปร่วมรบกับมัน..."

ฉึก

ลูกดอกหน้ำไม้ท�ำจำกทองจักรพรรดิปักเข้ำไปกลำงอกของ 

เจ้ำแร้งผ้ำเตี่ยว	 ดวงตำสีขำวหม่นของเจ้ำผีกูลตนนั้นเบิกกว้ำงด้วย

ควำมประหลำดใจ	แม่สำวทหำรคนน้ันก็ดูอึ้งไม่แพ้กัน

"โหย	 ยิงโดนด้วย"	ฟอนตนหนึ่งพูดขึ้นมำรำวกับเรื่องน้ีท�ำให้เขำ

รู้สึกไม่สบำยใจ

ผีกูลตนนั้นสลำยร่ำงกลำยเป็นฝุ่นและขนแร้ง	 แล้วลูกดอกน้ัน 
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ก็ตกลงไปกระทบพ้ืน

เมก็กะเผลกมำท่ีข้ำงๆ	ผม	"เห็นมะ	น่ันต่างหากคอืวิธีทีจ่ะฆ่ำมนัได้"

"โอ๊ย	ไม่ต้องมำพูดเลย"	ผมบ่น

แล้วเรำก็หันไปหำผู้ท่ีกอบกู้ชีวิตเรำได้อย่ำงไม่น่ำเชื่อ

สำวผมชมพูขมวดคิ้วมองกองฝุ่น	 คำงสั่นเหมือนก�ำลังจะร้องไห้

พลำงพึมพ�ำ	"ฉันเกลียดเจ้ำตัวพวกน้ัน"

"คะ...เคยสู้กับพวกมันมำก่อนเหรอ"	ผมถำม

เธอมองผมอย่ำงกับว่ำนั่นเป็นค�ำถำมโง่ๆ	ท่ีหยำมกันมำกๆ

ฟอนตนหน่ึงสะกิดเธอ	"ลำวิเนีย	ถำมสิว่ำพวกน้ีเป็นใคร"

"อ้อ	ใช่"	ลำวิเนียกระแอม	"พวกนำยเป็นใคร"

ผมตะเกียกตะกำยลุกขึ้นและพยำยำมเรียกสติคืนมำให้มำกที่สุด	

"ฉันคืออะพอลโล	น่ีเม็ก	ขอบคุณมำกที่ช่วยพวกเรำไว้"

ลำวิเนียจ้องเขม็ง	"อะพอลโล	แบบที่..."

"เรือ่งมนัยำวน่ะ	 เรำก�ำลงัพำร่ำงเจสนั	 เกรซเพ่ือนของเรำกลบัมำฝัง 

ที่ค่ำยจูปิเตอร์	ช่วยเรำหน่อยได้มั้ย"

ลำวิเนียอ้ำปำกค้ำง	"เจสัน	เกรซ...ตำยแล้วเหรอ"

แต่ก่อนท่ีผมจะทันได้ตอบก็มีเสียงโหยหวนอย่ำงโกรธเคืองระคน

เจ็บใจดังมำจำกทำงหลวงไฮเวย์สำย	24

"เอ่อ	นี่"	ฟอนอีกตนพูดขึ้น	"ไอ้ผีกูลพวกนี้ออกล่ำเป็นคู่ไม่ใช่เหรอ"

ลำวิเนียกลืนน�้ำลำยเอ๊ือก	"ใช่	รีบพำพวกนำยไปท่ีค่ำยก่อนดีกว่ำ	

แล้วค่อยคุยกันเรื่อง..."	 เธอท�ำท่ำบุ้ยใบ้ไปท่ีรถส่งศพอย่ำงไม่สบำยใจ	

"คนที่ตำย	และท�ำไมถึงตำย"
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ต้องใช้ภูตธรรมชาติก่ีตนในกำรแบกโลงศพหน่ึงโลง
ค�ำตอบนั้นได้แต่อยู่ในสำยลม	 เพรำะไดรแอดและฟอนทุกตน 

ต่ำงพำกันกระจำยตัวแตกฉำนซ่ำนเซ็นเข้ำไปในต้นไม้ทันทีท่ีพวกน้ัน 

รูว่้ำมงีำนต้องท�ำ	 เหลอือยู่แค่ตนเดียว	แล้วตนสดุท้ำยก็คงจะว่ิงทิง้เรำไป 

เหมือนกันถ้ำลำวิเนียไม่ได้คว้ำข้อมือเขำไว้ก่อน

"โอ๊ย!	หยุดเลย	ไม่ให้ไปหรอก	ดอน"

ดวงตำท่ีอยู ่หลังแว ่นเคลือบปรอทสีรุ ้งของดอนดูแตกตื่น	 

เครำแพะของเขำกระดิก	 เป็นใบหน้ำท่ีกระตุกแล้วท�ำให้ผมหวนคิดถึง

เจ้ำแซเทอร์โกรเวอร์อย่ำงบอกไม่ถูก

(เผื่อใครก�ำลังสงสัย	 ฟอนกับแซเทอร์จริงๆ	 แล้วก็เหมือนกัน 

น่ันแหละ	 ฟอนก็แค่เป็นเวอร์ชั่นโรมันของแซเทอร์	 และพวกเขำก็ 

ไม่ได้เลิศหรือเก่งเรื่อง...เอ่อ...ท่ีจริงก็ไม่เก่งสักเรื่อง)

"แหม	ก็อยำกจะช่วยนะ"	ดอนตอบ	"แค่เพ่ิงนึกขึ้นได้ว่ำมีนัด..."

"ฟอนไม่นัดใครซะหน่อย"	ลำวิเนียตอบ

3
จะเค้ียวหมากฝร่ัง

แล้ววิ่งแบกโลงไปพร้อมกัน

ไม่ไหวมั้ง แจ้งสิ
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"ฉันจอดรถขวำงเอำไว้..."

"นำยไม่มีรถ"

"ฉันต้องไปให้ข้ำวน้องหมำ..."

"ดอน!"	ลำวิเนียสุดกลั้น	"นำยติดหนี้บุญคุณฉัน"

"โอเคๆ"	 ดอนกระชำกข้อมือออกก่อนจะยกขึ้นมำนวด	 สีหน้ำ

ขัดเคืองไม่ใช่น้อย	 "คืองี้	 แค่เพรำะฉันพูดว่ำพอยซันโอ๊กอาจมำปิกนิก

ด้วยไม่ได้แปลว่ำ...ก็นะ	ฉันไม่ได้สัญญาเสียหน่อยว่ำเธอจะมำจริงๆ"

สีหน้ำของลำวิเนียกลำยเป็นสีแดงดินเผำ	 "ฉันไม่ได้หมำยถึง 

เรื่องน้ันซะหน่อย!	 ฉันแก้ตัวแทนนำยมำเป็นพันๆ	 ครั้งแล้ว	 ตอนน้ี 

นำยต้องช่วยฉันกับเรื่องนี้"

เธอโบกไม้โบกมือกว้ำงๆ	มำทำงผม	รถส่งศพ	แล้วก็โลกโดยรวม	

ผมเริ่มสงสัยว่ำลำวิเนียเป็นเด็กใหม่ในค่ำยจูปิเตอร์รึเปล่ำ	 ดูเธอยัง

อดึอดักับกำรใส่เกรำะทหำรโรมนั	เผลอเมือ่ใดเธอจะยักไหล่	งอเข่ำ	และ

จับสร้อยห้อยจี้รูปดำวแห่งเดวิดหรือดำวหกแฉกที่อยู่บนคอเรียวยำว

ของเธอ	 ดวงตำสีน�้ำตำลอ่อนและผมสีชมพูยิ่งเน้นควำมประทับใจ 

แรกเห็นท่ีผมคิดไว้ให้ชัดเจนข้ึน	 เธอเหมือนลูกยีรำฟท่ีเพ่ิงเดินกระย่อง 

กระแย่งจำกแม่เป็นครั้งแรกและตอนนี้ก�ำลังมำส�ำรวจทุ่งซำวันน่ำ 

พลำงคิดว่ำฉันมาอยู่ตรงน้ีท�าไมเนี่ย

เม็กยืนเซข้ำงๆ	 ผม	 เธอต้องคว้ำกระบอกศรของผมเพ่ือช่วยให้

ทรงตวัได้จนท�ำให้สำยสะพำยแทบจะรดัคอผมตำยไปด้วย	"พอยซนัโอ๊ก

คือใครกัน"

"เม็ก"	ผมดุ	"น่ันไม่ใช่เรื่องของเรำ	แต่ถ้ำให้เดำ	ฉันว่ำพอยซันโอ๊ก

ก็คือไดรแอดท่ีลำวิเนียสนใจอยู่	 ก็เหมือนท่ีเธอสนใจโจชัวตอนยังอยู่

ปำล์มสปริงส์นั่นแหละ"
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เม็กตะโกนแหว	"ฉันไม่ได้สนใจ!"

ลำวิเนียประสำนเสียง	"ฉันไม่ได้สนใจ!"

แล้วสองสำวก็เงียบกริบ	หันมำท�ำหน้ำน่ิวใส่กันเอง

"อีกอย่ำง"	เม็กพูด	"พอยซันโอ๊กเขำ...มีพิษไม่ใช่เหรอ"

ลำวิเนียยกมือขึ้นทั้งสองข้ำงเป็นท่ำยอมแพ้รำวกับว่ำ	ค�าถามน้ัน

อีกแล้วเหรอ	 "พอยซันโอ๊กสุดยอดจะตำย!	 แต่ไม่ได้แปลว่ำฉันจะยอม

คบกับเธอแน่ๆ..."

ดอนหัวเรำะพรืด	"ว่ำไงก็ว่ำงั้น	พวก"

ลำวิเนียเลง็หน้ำไม้มำท่ีเจ้ำฟอน	"ถึงอย่ำงนัน้ฉนัก็จะลองพิจารณาด ู

...ถ้ำเกิดเคมีเข้ำกันได้หรืออะไรแบบน้ัน	 น่ันคือสำเหตุที่ฉันยอมโดด 

กะเฝ้ำยำมมำปิกนิกตรงน้ีที่ดอนย�้ำไว้ว่ำ..."

"เด๋ียวสิ	เฮ้!"	ดอนหัวเรำะหว่ันๆ	"เรำควรต้องพำสองคนนี้ไปที่ค่ำย

ไม่ใช่เหรอ	แล้วรถส่งศพนี่ล่ะจะเอำยังไง	ยังวิ่งได้มั้ยเน่ีย"

ผมขอถอนค�ำพูดเรื่องที่บอกว่ำฟอนไม่เก่งอะไรสักอย่ำง	ดอนท�ำ

เฉไฉเปลี่ยนเรื่องพูดได้เก่งทีเดียว

เมือ่เข้ำไปดใูกล้ๆ	ผมถึงเหน็ว่ำรถส่งศพพังยับขนำดไหน	นอกจำก

รอยบุบและรอยขีดเขียวกลิ่นยูคำลิปตัส	 หน้ำรถทั้งหมดยังยุบจำก 

ตอนที่พุ่งเข้ำชนที่กั้นถนน	ตอนนี้รถดูเหมือนหีบเพลงชักของฟลำโค	 

ฮิเมเนซตอนที่ผมใช้ไม้เบสบอลทุบไปแล้ว	 (โทษทีนะฟลำโค	แต่นำย 

เล่นเก่งจนฉันอิจฉำ	ไอ้หีบเพลงชักนั่นเลยต้องตำย)

"เรำจะแบกโลงไป"	ลำวิเนียเสนอ	"เรำท้ังสี่คน"

เสียงกรีดร้องด้วยควำมโกรธเคืองดังผ่ำนบรรยำกำศยำมค�่ำ 

อีกครั้ง	ครั้งน้ีฟังดูใกล้กว่ำเดิม	เสียงดังมำจำกทิศเหนือของทำงหลวง

"เรำไม่มีทำงไปถึงได้"	 ผมตอบ	 "ถ้ำจะต้องปีนกลับขึ้นไปจนถึง
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อุโมงค์คัลดีคอตต์"

"มอีกีทำงหนึง่"	ลำวิเนยีตอบ	"ทำงเข้ำลบัของค่ำย	ใกล้กว่ำนัน้มำก"

"ใกล้ก็ดี"	เม็กตอบ

"ประเด็นคือ"	ลำวิเนียพูดต่อ	 "ตอนน้ีฉันควรจะเฝ้ำยำมอยู่	ก�ำลัง

จะหมดกะละ	 ไม่แน่ใจว่ำคู่หูจะแก้ตัวให้ได้อีกนำนแค่ไหน	 เพรำะงั้น 

เมื่อไปถึงค่ำย	ปล่อยให้ฉันเป็นคนพูดนะว่ำเรำไปเจอกันท่ีไหนยังไง"

ดอนท�ำท่ำขนลุก	 "ถ้ำใครรู้เข้ำว่ำลำวิเนียโดดร่มหน้ำท่ีทหำรยำม

อีกแล้วล่ะก็..."

"อีกแล้ว?"	ผมถำม

"หุบปำกไปเลย	ดอน"	ลำวิเนียตอบ

มองในทำงหน่ึง	 ปัญหำของลำวิเนียก็ดูเป็นปัญหำเล็กน้อย 

เมื่อเทียบกับ...สมมตินะ...กำรที่เรำจะต้องตำยและโดนผีกูลกิน	 แต่ 

มองอีกทำงหนึ่งผมก็รู้ว่ำกำรลงโทษของกองทหำรลีเจียนแนร์โรมันโหด

ไม่ใช่น้อย	มันมักจะมีแส้	โซ่	และสัตว์เป็นๆ	ที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้ำเข้ำมำ

เก่ียวข้อง	ไม่ได้ต่ำงจำกคอนเสิร์ตออซซี่	ออสบอร์นช่วงปี	1980	เท่ำไหร่

"เธอคงชอบพอยซันโอ๊กจริงๆ	สินะ"	ผมสรุป

ลำวิเนียส่งเสียงในคอ	 เธอเก็บลูกดอกมำนูบำลิสตำข้ึนมำโบก 

ตรงหน้ำผมเป็นกำรขู่	"ฉันช่วยนำย	นำยช่วยฉัน	ตกลงตำมนั้น"

เม็กพูดแทนผม	"ตกลง	เรำจะว่ิงแบกโลงได้เร็วแค่ไหน"

ค�ำตอบคือว่ิงได้ไม่เร็วเท่ำไหร่หรอก

หลังจำกที่เรำหยิบของอื่นๆ	 ออกมำจำกรถส่งศพแล้วเม็กกับผม 

ก็แบกด้ำนท้ำยของโลงที่บรรจุร่ำงเจสัน	ลำวิเนียกับดอนแบกด้ำนหน้ำ	

เรำแบกโลงขึน้บ่ำแล้วว่ิงเหยำะๆ	แบบทลุกัทุเลไปตำมชำยฝ่ังทะเลสำบ	
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ผมคอยเหลือบไปมองยอดไม้ด้วยควำมหว่ันใจและหวังว่ำจะไม่ม ี

ผีกูลตกเป็นฝนลงมำจำกฟ้ำอีก

ลำวิเนียบอกว่ำทำงเข้ำลับอยู่แค่อีกด้ำนหนึ่งของทะเลสำบ	

ปัญหำคือมันอยู่อีกด้านหนึ่งของทะเลสาบ	ในเมื่อเรำไม่อำจว่ิงเหยำะๆ	

ไปบนน�้ำได้จึงแปลว่ำเรำต้องแบกโลงของเจสันอ้อมชำยฝั ่งเป็น 

ระยะทำงประมำณห้ำร้อยเมตร

"โอ๊ย	 ไม่ต้องเลย"	 ลำวิเนียพูดตอนที่ผมบ่นข้ึนมำ	 "เรำยังว่ิงจำก

ชำยหำดมำช่วยพวกนำยได้เลย	อย่ำงน้อยนำยก็น่ำจะว่ิงกลับไปกับเรำ

ได้สิ"

"ก็ใช่"	ผมตอบ	"แต่โลงมันหนักนี่นำ"

"อันน้ีเห็นด้วยนะ"	ดอนตอบ

ลำวิเนียพ่นลมพรืด	 "พวกนำยต้องลองเดินสวนสนำมด้วย 

เครื่องแบบทหำรโรมันเต็มยศสักย่ีสิบไมล์"

"ขอผ่ำน	ขอบใจ"	ผมพึมพ�ำ

เม็กไม่พูดอะไรท้ังน้ัน	 แม้หน้ำตำของเธอจะซีดเซียวและหำยใจ

หอบหนัก	แต่เธอก็ยังแบกโลงด้ำนของตัวเองโดยไม่บ่นอะไร	อำจจะแค่

เพรำะอยำกท�ำให้ผมรู้สึกแย่ก็ได้

ในท่ีสุดเรำก็มำถึงหำดท่ีพวกเขำนั่งปิกนิกกัน	มีป้ำยท่ีสุดทำงเดิน

เขียนว่ำ

ทะเลสำบเทเมสเคิล

อยำกว่ำยน�้ำก็เสี่ยงเอำเองนะ

ช่ำงสมเป็นพวกมนษุย์	ทเีรือ่งจมน�ำ้ตำยล่ะเตอืนได้	แต่ไม่ยักเตอืน
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เรื่องผีกูลท่ีกินเนื้อคน

ลำวิเนียเดินดุ ่มๆ	 น�ำพวกเรำไปยังอำคำรหินเล็กๆ	 ที่เป็นทั้ง 

ห้องสุขำและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ำในตัว	 ท่ีผนังด้ำนนอกของอำคำรน้ัน 

มีประตูเหล็กเรียบๆ	 ซ่อนอยู่หลังพุ่มแบล็กเบอรี่ซึ่งเมื่อลำวิเนียเตะ 

เปิดประตูก็เผยให้เห็นด้ำนในที่มีทำงเดินอุโมงค์คอนกรีตลำดลงไปสู่

ควำมมืดมิด

"พวกมนุษย์คงไม่รู้เรื่องนี้สินะ"	ผมเดำ

ดอนหวัเรำะคกิ	"ม่ำยหรอก	พวกนัน้คดิว่ำตรงน้ีเป็นห้องเคร่ืองป่ันไฟ 

อะไรแบบน้ัน	 ขนำดพลทหำรโรมันส่วนใหญ่ยังไม่รู้เลย	 มีแต่คนเจ๋งๆ	

อย่ำงลำวิเนียเท่ำน้ันแหละท่ีรู้"

"จะยอยังไงก็ยงัต้องช่วยกันแบกอยู่ด	ีดอน"	ลำวิเนียตอบ	"วำงโลงลง 

แป๊บนึง"

ผมแอบภำวนำขอบคุณเบื้องบนอยู่ในใจ	บ่ำของผมปวดไปหมด	

เหง่ือไหลลงมำเปียกชุ่มไปท้ังหลัง	 ผมก�ำลังนึกถึงตอนที่เฮร่ำบังคับให้

ผมแบกบลัลังก์ทองทัง้แท่งไปทัว่ห้องนัง่เล่นบนเขำโอลมิปสัจนกว่ำนำง

จะได้จุดเหมำะท่ีจะวำง	เฮ้อ	นำงเทพีน่ัน

ลำวิเนียหยิบหมำกฝรั่งห่อหนึ่งออกมำจำกกระเป๋ำกำงเกงยีน	 

เธอยัดหมำกฝรั่งใส่ปำกไปสำมชิ้นก่อนจะยื่นมำให้ผมกับเม็ก

"ไม่เอำ	ขอบใจ"	ผมตอบ

"เอำสิ"	เม็กพูดบ้ำง

"เอำด้วย!"	ดอนตอบ

ลำวเินยีรบีดงึห่อหมำกฝรัง่กลบัให้พ้นมอืเขำ	"ดอน	นำยรูน้ีว่่ำนำย

ไม่ควรเคี้ยวหมำกฝรั่ง	รอบที่แล้วนำยน่ังกอดโถส้วมไปตั้งหลำยวัน"

ดอนท�ำปำกบุ่ย	"แต่มันอร่อยนี่นำ"
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ลำวิเนียมองเข้ำไปในอุโมงค์	 ขำกรรไกรบดหมำกฝรั่งอย่ำง 

เกรี้ยวกรำด	"ทำงแคบเกินกว่ำจะแบกโลงกันสี่คน	ฉันจะเป็นคนน�ำทำง	

ดอน	นำยกับอะพอลโล..."	เธอขมวดคิ้วเหมือนยังไม่อยำกเชื่อว่ำนั่นคือ

ชื่อของผมจริงๆ	"แบกกันไปคนละด้ำนหัวท้ำย"

"เรำแค่สองคนเนี่ยนะ"	ผมท้วง

"น่ันสิ!"	ดอนส่งเสียงเห็นด้วย

"แบกเหมือนแบกโซฟำน่ะ"	ลำวิเนียตอบ	อย่ำงกับว่ำผมจะเข้ำใจ	

"ส่วนเธอ	ชื่ออะไรนะเรำ	เป๊ก?"

"เม็ก"	เม็กตอบ

"มอีะไรทีท่ิง้ได้บ้ำงมัย้"	ลำวิเนยีถำม	"เช่นไอ้แบบจ�ำลองกระดำษแข็ง 

ที่หนีบไว้น่ันน่ะ	โครงงำนกำรบ้ำนจำกโรงเรียนเหรอ"

เม็กคงจะต้องเหนื่อยมำกจริงๆ	เพรำะเธอไม่ได้ขมวดคิ้ว	เล่นงำน

ลำวิเนีย	 หรือเสกให้มีดอกเจอเรเนียมงอกออกมำจำกหูของอีกฝ่ำย	 

เธอแค่เบอืนหน้ำไปอกีด้ำนและเอำตัวบงัผงัเมอืงจ�ำลองของเจสนัเอำไว้	 

"ไม่ได้	น่ีของส�ำคัญ"

"โอเค"	ลำวิเนียเกำคิ้วซึ่งก็ท�ำไฮไลต์เป็นสีชมพูเหมือนผมของเธอ	

"ง้ันก็เดินปิดท้ำย	 คุ้มกันตอนเรำหนีละกัน	 ประตูตรงนั้นล็อกไม่ได	้ 

นั่นแปลว่ำ..."

อย่ำงกับรู้งำน	 เรำได้ยินเสียงโหยหวนดังที่สุดเท่ำที่เคยได้ยิน 

มำจำกอกีด้ำนของทะเลสำบ	เสยีงท่ีเตม็ไปด้วยควำมโกรธเกรีย้วรำวกบั

ผีกูลเพ่ิงเจอกองฝุ่นและผ้ำเตี่ยวขนแร้งในซำกสหำยท่ีเสียชีวิตไป

"ไปกันเร็ว!"	ลำวิเนียพูด

ผมเริ่มมองเพ่ือนผมสีชมพูของเรำใหม่	 ถึงจะเป็นลูกยีรำฟต่ืนตูม	

แต่เธอก็บ้ำอ�ำนำจมากเลย
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เรำเดินเป็นแถวเรียงเด่ียวเข้ำไปตำมทำง	ผมแบกด้ำนท้ำยโลง	

ดอนแบกด้ำนหน้ำ

กลิ่นหมำกฝรั่งของลำวิเนียอวลไปทั่วบรรยำกำศอับๆ	จนอุโมงค์

นัน้มกีลิน่เหมอืนสำยไหมขึน้รำ	ทกุครัง้ทีล่ำวเินียหรอืเมก็เป่ำลกูโป่งจำก

หมำกฝรั่งผมก็จะสะดุ้ง	และน�้ำหนักของโลงเริ่มท�ำให้ผมปวดน้ิวแล้ว

"อีกไกลไหม"	ผมถำม

"เรำเพ่ิงจะเข้ำมำในอุโมงค์เอง"	ลำวิเนียตอบ

"งั้นก็...อีกไม่ไกลสินะ"

"น่ำจะสักห้ำร้อยเมตร"

ผมพยำยำมส่งเสียงในคอแบบอึดถึกแมนๆ	แต่เสียงที่ออกมำ 

กลับเป็นเสียงครำงหวิวมำกกว่ำ

"ทุกคน"	เม็กพูดมำจำกด้ำนหลัง	"เรำต้องไปกันให้เร็วกว่ำน้ี"

"เห็นอะไรเหรอ"	ดอนถำม

"ยังไม่เห็น"	เม็กตอบ	"แค่มีลำงสังหรณ์"

ลำงสังหรณ์	ผมล่ะเกลียดจริงๆ

แสงในอุโมงค์น้ันมำจำกอำวุธของพวกเรำล้วนๆ	ส่วนประดับทอง

ของมำนูบำลิสตำที่ลำวิเนียสะพำยหลังอยู่สะท้อนแสงเหมือนเป็นรัศมี

รอบผมสีชมพูของเธอ	แสงเรืองจำกดำบของเม็กท�ำให้เงำของพวกเรำ

ทอดยำวเหยียดบนผนังท้ังสองด้ำนจนดูเหมือนพวกเรำก�ำลังเดินไป

ท่ำมกลำงฝงูชนทีม่ำมงุดกัูน	ทกุครัง้ท่ีดอนมองเหลียวหลังมำ	แว่นเคลือบ 

ปรอทสรีุง้ของเขำก็เหมอืนจะลอยอยู่ในทีม่ดืรำวกับแผ่นน�ำ้มนัดบิท่ีลอย

บนผิวน�้ำ

ทั้งมือและต้นแขนของผมปวดล้ำไปหมด	แต่ดูเหมือนดอนไม่ได้

มปัีญหำอะไรเลย	ผมต้ังใจมัน่ว่ำจะไม่ร้องห่มร้องไห้ขอควำมเหน็ใจก่อน
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นำยฟอนตนน้ันเป็นอันขำด

ในที่สุดทำงเดินก็กว้ำงขึ้นและชันน้อยลง	 ผมเลือกมองว่ำนั่น 

เป็นสัญญำณที่ดี	 แม้ท้ังลำวิเนียและเม็กจะไม่ได้เสนอตัวกลับมำช่วย

แบกโลงก็ตำม

ในท่ีสุดมือของผมก็รับน�้ำหนักไม่ไหวแล้ว	"พักก่อน"

ดอนกับผมวำงโลงของเจสนัได้ทันก่อนทีผ่มจะปล่อยมนัหลดุจำก

มือพอดี	นิ้วของผมเป็นรอยแดงก�่ำ	ฝ่ำมือพองจนเริ่มเป็นหนอง	ผมรู้สึก

เหมือนเพ่ิงดวลกีตำร์กับแพท	 เมเธนีไปเก้ำชั่วโมงรวดโดยใช้กีตำร์ 

เฟนเดอร์สแตรโตแคสเตอร์เหล็กหนักเกือบสำมร้อยกิโล

"โอย..."	 ผมพึมพ�ำเพียงเพรำะผมเคยเป็นเทพแห่งบทกวีและ 

มีควำมสำมำรถในกำรพร�่ำพรรณนำอย่ำงล้นพ้น

"พักนำนไม่ได้นะ"	ลำวิเนียเตอืน	"ป่ำนน้ีคงจบกะท่ีฉนัต้องเฝ้ำยำม

ไปแล้ว	คู่หูคงก�ำลังสงสัยว่ำฉันไปไหนกันแน่"

ผมแทบจะอยำกหัวเรำะ	 ผมลืมไปแล้วว่ำพวกเรำควรต้องกังวล

เรื่องลำวิเนียโดดหน้ำที่ไปพร้อมๆ	 กับปัญหำอื่นๆ	 ด้วย	 "คู่หูจะฟ้อง 

รึเปล่ำล่ะ"

ลำวิเนียมองไปในควำมมืด	 "ถ้ำไม่จ�ำเป็นจริงๆ	 ก็ไม่ฟ้องหรอก	 

เธอเป็นนำยกองของฉัน	แต่เธอก็โอเค"

"นายกองเป็นคนอนุญำตให้เธอหลบออกมำเองเนี่ยนะ"	ผมถำม

"ก็ไม่เชิง"	 ลำวิเนียจับจี้ดำวแห่งเดวิดอีกคร้ัง	 "เธอก็แค่ท�ำเป็น 

ไม่รู้ไม่เห็นน่ะ	นึกออกมั้ย	เธอเข้ำใจ"

ดอนหวัเรำะคิกคัก	"หมำยถึงก�ำลงัตกหลมุรกัหัวปักหวัป�ำน่ะเหรอ"

"ไม่ใช่!"	 ลำวิเนียตอบ	 "หมำยถึงกำรต้องยืนเฉยๆ	 เฝ้ำยำมอยู ่

ห้ำชั่วโมงรวด	ฉันท�ำไม่ได้!	ย่ิงกับเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงนี้"
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ผมคิดถึงกิริยำที่ลำวิเนียคอยจับสร้อย	 เคี้ยวหมำกฝรั่งอย่ำง 

เกรี้ยวกรำด	 และขำเก้งก้ำงท่ีเดินเข่ำอ่อนเป็นพักๆ	 มนุษย์ก่ึงเทพ 

ส่วนใหญ่ก็มีปัญหำสมำธิสั้นและเป็นคนไฮเปอร์กันทั้งน้ัน	 พวกเขำ 

ถูกฝึกมำให้เคลื่อนไหวท�ำอะไรอยู่ตลอดเวลำ	 กระโดดจำกศึกหน่ึง 

ไปสู่อีกศึกหนึ่งเสมอ	 แต่ลำวิเนียนี่เหมือนเป็นสุดยอด	 'ฮ'	 ของค�ำว่ำ 

ไฮเปอร์เลยทีเดียว

"ที่บอกว่ำ	'ย่ิงกับเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงน้ี'..."	ผมหย่ังเชิง	แต่ก่อนจะ

ถำมได้จบดอนก็เกร็งตัวข้ึนก่อน	 จมูกและหนวดของเขำขยับ	 ผม 

ใช้เวลำอยู่ในวงกตกับโกรเวอร์	 อันเดอร์วู ้ดมำนำนพอที่จะรู ้ว่ำน่ัน 

แปลว่ำอะไร

"นำยได้กลิ่นอะไร"	ผมถำม

"ไม่แน่ใจ..."	เขำดมอีกครั้ง	"อยู่ไม่ไกล	กลิ่นพิลึก"

"เอ่อ..."	ผมหน้ำแดง	 "เมื่อเช้ำน้ีฉันอำบน�้ำมำแล้วนะ	แต่เวลำใช้

แรงเยอะๆ	ไอ้เหงื่อในร่ำงมนุษย์น่ี..."

"ไม่ใช่กลิ่นน้ัน	ฟังสิ!"

เม็กหันไปทำงทิศที่เรำเดินจำกมำ	 เธอยกดำบข้ึนรอ	 ลำวิเนีย 

ปลดมำนูบำลิสตำจำกบ่ำมำเล็งเข้ำไปในเงำมืดตรงหน้ำเรำ

ทั้งท่ีเสียงหัวใจตัวเองเต้นตุบตับลั่นอยู่ในหู	 ผมก็ยังได้ยินเสียง

โลหะกระทบกันและเสียงสะท้อนของรองเท้ำบนพ้ืนหิน	มีใครบำงคน

ก�ำลังว่ิงมำหำเรำ

"พวกน้ันมำแล้ว"	เม็กพูด

"อย่ำเพ่ิง	เดี๋ยว"	ลำวิเนียห้ำม	"นั่นเธอเอง!"

ผมรู ้สึกว่ำเม็กกับลำวิเนียก�ำลังพูดคนละเรื่องเดียวกัน	 แล้วก็ 

ไม่แน่ใจว่ำผมชอบมันท้ังสองเรื่อง
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"เธอคนไหน"	ผมถำม

"พวกน้ันมำจำกไหน!"	ดอนร้องเสียงแหลม

ลำวิเนียยกมือขึ้นและตะโกน	"ฉันอยู่น่ี!"

"ชู่ววว์!"	 เม็กพูดท้ังที่ยังหันมองทำงที่เรำจำกมำ	 "ลำวิเนีย	 เธอ 

ท�าอะไรของเธอ"

แต่แล้วก็มีหญิงสำวคนหนึ่งว่ิงเหยำะๆ	 จำกทำงค่ำยจูปิเตอร์ 

เข้ำมำในวงแสงของเรำ

เธออำยุพอๆ	 กับลำวิเนีย	น่ำจะสักสิบสี่หรือสิบห้ำ	 ผิวสีเข้มและ

ดวงตำสอี�ำพัน	ผมสนี�ำ้ตำลหยิกยำวลงมำประบ่ำ	สนับเข่ำและเกรำะอก 

ของเธอแวววำวทับกำงเกงยีนกบัเสือ้ยืดสม่ีวง	บนเกรำะอกมสีญัลกัษณ์

ต�ำแหน่งเซนจเูรยีนหรอืนำยกองประดบัอยู	่และทีสี่ข้ำงของเธอมสีปำทำ 

...ดำบของทหำรม้ำ	 อ้อ	 ใช่แล้ว	 ผมจ�ำได้แล้วว่ำเธอเป็นหนึ่งในลูกเรือ 

อาร์โกสอง

"เฮเซล	เลอเวสก์"	ผมพูดข้ึน	"ขอบคุณทวยเทพ"

เฮเซลชะงักอยู่กับที่	คงก�ำลังสงสัยแน่ๆ	ว่ำผมเป็นใคร	ผมรู้จักเธอ

ได้ยังไง	 แล้วท�ำไมผมถึงย้ิมเหมือนเป็นบ้ำแบบนี้	 เธอเหลือบมองดอน

แล้วมองเม็ก	ก่อนจะมองไปท่ีโลง	"ลำวิเนีย	เกิดอะไรขึ้น"

"ทุกคน"	เม็กขัดจังหวะ	"มีคนมำแล้ว"

เมก็ไม่ได้พูดถึงเฮเซล	ทีด้่ำนหลงัเรำ	พ้นจำกขอบเขตแสงเรอืงจำก

ดำบของเมก็ไปแค่นดิเดยีวมร่ีำงทะมนึย่ำงสำมขมุเข้ำมำ	ผวิสนี�ำ้เงนิด�ำ

ของมันวำววับ	น�้ำลำยหยดย้อยจำกเข้ียว	แล้วก็มีผีกูลท่ีเหมือนกันเป๊ะ

โผล่ออกมำจำกควำมมืดด้ำนหลังมันอีกตน

โชคดจีรงิๆ	ทีพ่วกยูรโีนมสัมโีปรโมชัน่ฆ่าหน่ึง แถมให้สองฟรีๆ	ด้วย
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"อ้อ" ดอนพูดเสียงอ่อย	"กลิ่นมันมำจำกตรงน้ันสินะ"

"ไหนนำยบอกว่ำพวกนี้มำกันเป็นคู่"	ผมบ่น

"หรือสำม"	 เจ้ำฟอนตนนั้นกระซิบหวิว	 "บำงทีก็มำกันเป็นเรำ 

สำมคน"

ยูรีโนมัสแยกเข้ียวและหลบลงแค่พอให้พ้นจำกคมดำบของเม็ก	

ที่ด้ำนหลังผมน้ันลำวิเนียก�ำลังหมุนข้ึนลูกศรมำนูบำลิสตำ...คลิก คลิก 

คลิก...แต่เจ้ำอำวุธนั้นใช้เวลำต้ังเครื่องนำนมำกกว่ำจะใช้งำนได	้ 

คงไม่พร้อมจะยิงจนกว่ำจะถึงวันพฤหัสหน้ำ	 ดำบสปำทำของเฮเซล 

ส่งเสียงหวือยำมท่ีเธอชักมันออกมำจำกฝัก	 แต่ว่ำนั่นก็ไม่ใช่อำวุธท่ี

เหมำะจะเอำมำสู้ในระยะประชิดเหมือนกัน

ดเูหมือนเมก็จะไมแ่น่ใจว่ำควรจะเขำ้โจมต	ียืนเตรยีมสู้ตรงนี้	หรือ

ล้มพับจำกควำมเหนื่อยล้ำไปเลยดี	 ต้องยกให้หัวใจดื้อด้ำนดวงน้อยๆ	

ของเธอ	ตอนนี้เธอยังหนีบแบบจ�ำลองของเจสันไว้ใต้วงแขน	ซึ่งถ้ำต้อง

ต่อสู้จริงๆ	เมื่อไหร่มันจะไม่ช่วยเธอเลย

4
เพลงอูคูเลเล่?

ไม่ต้องถึงกะซวกไส้หรอก

แค่ "ไม่เอา" ก็พอ
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ผมควำนหำอำวุธในมือและสุดท้ำยก็หยิบอูคูเลเล่...ท�ำไมล่ะ	 

ดูไร้สำระกว่ำดำบสปำทำหรือมำนูบำลิสตำนิดเดียวเอง

จมูกของผมอำจจะโดนถุงลมนิรภัยรถส่งศพกระแทกมำ	 แต  ่

น่ำเสยีดำยทีป่ระสำทกำรรบักลิน่ของผมไม่ได้กระทบกระเทอืนไปด้วยเลย	 

กลิ่นผีกูลเหม็นห่ึงผสมกับกลิ่นหมำกฝรั่งหวำนเอียนๆ	ท�ำให้แสบจมูก

แสบตำจนน�้ำตำคลอ

"อำหำร"	เจ้ำผีกูลตนแรกพูดข้ึน

"อำหำร!"	เจ้ำผีกูลอีกตนเห็นด้วย

พวกมนัน�ำ้เสยีงเรงิร่ำรำวกับพวกเรำเป็นอำหำรจำนโปรดท่ีไม่ได้กิน 

มำนำนโขแล้ว

เฮเซลพูดข้ึนอย่ำงสขุมุสงบน่ิง	 "ทกุคน	 เรำเคยต้องสู้กับเจ้ำตวัพวกน้ี 

ในศึกน้ันมำแล้ว	อย่ำให้มันข่วนได้นะ"

วิธีที่เธอพูดค�ำว่ำศึกนั้นท�ำให้ฟังดูเหมือนคงมีเหตุกำรณ์เลวร้ำย

เพียงครั้งเดียวท่ีเธอจะพูดถึงได้	 ผมหวนคิดถึงส่ิงที่ลีโอ	 วัลเดซบอก 

พวกเรำตอนที่เจอกันในลอสแองเจลิส	 ที่ว ่ำค่ำยจูปิเตอร์เสียหำย 

อย่ำงหนักและเสียสหำยร่วมรบไปเป็นจ�ำนวนไม่น้อยในกำรต่อสู ้ 

ครั้งล่ำสุด	 แต่ผมเพ่ิงจะเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ตอนนี้เองว่ำควำมเป็นจริง

มันโหดร้ำยแค่ไหน

"ห้ำมโดนข่วน"	 ผมเห็นด้วย	 "เม็ก	 พยำยำมกันพวกมันไว้ก่อน	 

ฉันจะลองเล่นเพลง"

ผมก็แค่คดิอะไรง่ำยๆ	เล่นเพลงชวนหำวสักเพลง	ล่อให้เจ้ำตัวพวกน้ี 

ง่วงงุนแล้วค่อยๆ	ฆ่ำพวกมันอย่ำงใจเย็นเป็นผู้ดี

แต่ผมประมำทควำมเกลียดชังท่ีพวกยูรีโนมัสมีต่ออูคูเลเล่ไป

หน่อย	 เพรำะทันทีท่ีผมพูดสิ่งที่ตั้งใจจะท�ำออกไป	 พวกมันก็กรีดร้อง
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พลำงพุ่งเข้ำโจมตีทันที

ผมถอยกรูดไปด้ำนหลังจนสะดุดน่ังลงบนโลงของเจสัน	 ดอนก็ 

กรี๊ดและหมอบลง	ลำวิเนียยังคงต้ังมำนูบำลิสตำไม่เสร็จ	เฮเซลตะโกน	

"ขดุหลมุ!"	ซึง่ตอนน้ันผมก็ไม่ได้รูเ้รือ่งรูร้ำวเลยว่ำมนัหมำยควำมว่ำอะไร

เม็กกระโดดขึ้นมำสู้ทันที	ฟันแขนของผีกูลตนหนึ่งและพยำยำม

ปำดขำของอีกตน	แต่กำรเคลื่อนไหวของเธอก็งุ่มง่ำมกว่ำปกติ	 แถม 

เมื่อยังหนีบแบบจ�ำลองของเจสันไว้ใต้วงแขนข้ำงหนึ่งเธอจึงใช้ดำบ

อย่ำงมีประสิทธิภำพได้แค่เล่มเดียว	ถ้ำเจ้ำผีกูลพวกน้ันอยำกจะฆ่ำเธอ	

พวกมันคงเล่นงำนเธอจนสู้ไม่ไหว	แต่พวกมันกลับพุ่งตัวผ่ำนเธอมำ 

และพยำยำมจะหยุดผมให้ทันก่อนท่ีผมจะได้ตีคอร์ดแม้แต่นิดเดียว

ใครๆ ก็ชอบท�ำตัวเป็นนักวิจำรณ์ดนตรีเนอะ

"อำหำร!"	 ผีกูลท่ีเหลือแขนแค่ข้ำงเดียวตะโกนและพยำยำมใช ้

กรงเล็บตะปบผม

ผมพยำยำมแขม่วท้องแล้ว	พยำยำมแล้วจริงๆ	นะ

แต่...โอย	 ไอ้ไขมันเวรนี่!	 ถ้ำผมอยู่ในร่ำงเทพของผม	 กรงเล็บ 

ของผกีลูไม่มวัีนสมัผสัผวิได้แน่ๆ	หน้ำท้องรำบตงึเปรีย๊ะรำวสมัฤทธ์ิทีต่ไีว้ 

อย่ำงดีของผมคงหัวเรำะเยำะควำมพยำยำมของสัตว์ประหลำดตนนั้น

ที่จะฟันพุง	น่ำเสียดำยท่ีร่ำงของเลสเตอร์ท�ำให้ผมผิดหวังอีกแล้ว

เจ้ำยูรีโนมัสปำดมือของมันเข้ำมำที่ส ่วนกลำงล�ำตัวของผม	 

ต�่ำจำกจุดท่ีสะพำยอูคูเลเล่ไปแค่นิดเดียว	ปลำยน้ิวกลำงของมันสัมผัส

กับผิวของผมจนได้	 แค่นิดเดียว	 นิดเดียวจริงๆ	 แต่กรงเล็บของมันก็ 

กรีดทะลุเสื้อเข้ำไปกลำงพุงรำวกับเป็นมีดโกนทื่อๆ

ผมเสียหลักตกจำกโลงของเจสันไปอีกข้ำงหนึ่ง	 เลือดอุ ่นๆ	 

หยดลงไปซึมอยู่ที่ขอบกำงเกง
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เฮเซล	 เลอเวสก์ตะโกนลั่น	 เธอกระโดดข้ำมโลงมำและปักดำบ 

สปำทำเข้ำไปในช่องอกของยูรีโนมัสตนน้ัน	 เท่ำกับท�ำให้เกิดผีกูลถูก 

ไม้เสียบตนแรกของโลก

ยูรีโนมัสตนนั้นกรีดร้องลั่น	ผงะไปข้ำงหลังและท�ำให้ดำบสปำทำ

หลุดมือของเฮเซลไป	 จุดท่ีคมดำบทองจักรพรรดิเสียบเป็นแผลน้ัน 

กรุน่ควนั	จำกน้ัน...ผมก็ไม่รูจ้ะบรรยำยให้งดงำมกว่ำนีไ้ด้ยังไง...พูดได้แค่ 

เจ้ำผีกูลตนนั้นระเบิดกลำยเป็นกองขี้เถ้ำร่วนทั้งที่ยังส่งเสียงร้องไม่เสร็จ	

แล้วดำบสปำทำก็ตกลงไปกระทบพ้ืน

เจ้ำผีกูลตนที่สองเลิกสู้กับเม็กไปก่อนแล้วอย่ำงท่ีคนมีเหตุผล 

ควรจะท�ำหลังจำกถูกเด็กอำยุสิบสองน่ำร�ำคำญเฉือนต้นขำเอำ	แต่เมื่อ

มันได้ยินเสียงของสหำยกรีดร้อง	 มันก็หันกลับมำเผชิญหน้ำกับเรำ	 

นั่นเปิดช่องให้เม็กโจมตีได้	แต่แทนท่ีเธอจะเล่นงำนมัน	เธอกลับว่ิงผ่ำน

ไอ้สัตว์ประหลำดตนนั้นตรงมำยังข้ำงๆ	ตัวผม	ดำบของเธอคืนสภำพ

กลับเป็นแหวนแล้ว

"นำยโอเครึเปล่ำ"	 เธอถำม	 "โอ๊ย	 ไม่นะ	 เลือดออกด้วย	 นำย 

บอกเองว่ำห้ำมโดนข่วน	แต่นายเองกลับโดนข่วน!"

ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ำควรจะประทับใจท่ีเธอเป็นห่วงหรือ

ร�ำคำญน�้ำเสียงที่เธอใช้ดี	"ฉันไม่ได้วางแผนให้โดนซะหน่อย	เม็ก"

"พวกนำย!"	ลำวิเนียตะโกน

ผีกูลตนท่ีเหลือก้ำวขึ้นมำข้ำงหน้ำ	 เอำตัวเข้ำมำขวำงระหว่ำง 

เฮเซลกับดำบสปำทำของเธอ	ดอนยังซุม่หลบอย่ำงเก่งกำจ	มำนบูำลสิตำ 

ของลำวิเนียก็ยังเตรียมไปได้แค่ครึ่งทำง	 ตอนน้ีเม็กกับผมประกบอยู่ 

สองข้ำงโลงศพของเจสัน

นั่นท�ำให้เฮเซลซึ่งมือเปล่ำกลำยเป็นอุปสรรคเดียวที่ขวำงเจ้ำ 
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ยูรีโนมัสกับอำหำรชุดห้ำจำน

สัตว์ประหลำดตนน้ันขู่ฟ่อ	"ไม่มีทำงชนะหรอก"

เสียงของมันเปลี่ยนไป	 น�้ำเสียงของมันทุ้มขึ้น	 ควำมดังก็อยู่ใน

ระดับควบคุมได้	 "เจ้ำจะได้ไปรวมกลุ ่มกับสหำยท้ังหลำยของเจ้ำ 

ในสุสำนของข้ำ"

เพรำะทั้งปวดหัวจี๊ดแถมยังเจ็บพุงจ๊ำด	 ผมเลยตำมค�ำของ 

เจ้ำกูลตนนั้นไม่ค่อยทัน	แต่ดูเหมือนเฮเซลจะเข้ำใจดี

"แกเป็นใคร"	เธอถำม	"เก่งจริงก็เลิกหลบหลังลิ่วล้อสัตว์ประหลำด

แล้วแสดงตัวออกมำสิ!"

ยูรีโนมัสตนน้ันกะพริบตำ	 ตำของมันเปล่ียนจำกสีขำวหม่น 

กลำยเป็นสม่ีวงเรอืงรองรำวกับไฟจำกเชือ้เพลงิไอโอดนี	 "เฮเซล	 เลอเวสก์	 

เจ้ำต่ำงหำกควรเป็นคนท่ีเข้ำใจเส้นแบ่งระหว่ำงควำมเป็นและควำมตำย 

ได้ดีท่ีสุด	 แต่ไม่ต้องกลัว	 ข้ำจะจองท่ีสุดพิเศษข้ำงกำยข้ำไว้ให้เจ้ำ	 

พร้อมกับแฟรงก์ที่รักของเจ้ำ	 เจ้ำจะเป็นโครงกระดูกท่ีงดงำมมำก 

ทีเดียว"

เฮเซลก�ำหมัดแน่น	 ตอนท่ีเธอเหลียวกลับมำมองพวกเรำนั้น 

สีหน้ำเธอน่ำกลัวไม่แพ้พวกผีกูลเลย	"ถอยไป"	เธอเตือน	"ไปให้ไกลสุด

เท่ำท่ีไกลได้"

เม็กก่ึงลำกก่ึงจูงผมไปที่ด้ำนหัวของโลงศพ	 พุงของผมปวดแสบ

ปวดร้อนเหมือนโดนเย็บซิปท่ีร้อนเป็นลำวำ	 ลำวิเนียคว้ำคอเสื้อยืด 

ของดอนแล้วก็ลำกเขำไปยังจุดซุ่มหมอบที่ปลอดภัยกว่ำเก่ำ

ผีกูลตนน้ันหัวเรำะคิกคัก	 "เจ้ำจะเอำชนะข้ำได้อย่ำงไรกันเฮเซล	

ใช้นี่น ่ะรึ"	 มันเตะดำบสปำทำให้กระเด็นไกลออกไปอีก	 "ข้ำปลุก 

นักรบอมตะขึ้นมำเพ่ิมแล้ว	อีกไม่ช้ำพวกมันจะมำถึง"
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แม้ผมจะเจ็บแผลแค่ไหนแต่ผมก็ยังพยำยำมยักแย่ยักยันลุกขึ้น	

ผมปล่อยให้เฮเซลสูค้นเดียวไม่ได้	แต่ลำวิเนียวำงมอืบนบ่ำห้ำมเอำไว้ก่อน

"ไม่ต้อง"	เธอพึมพ�ำ	"เฮเซลเอำอยู่"

นั่นเหมือนจะมองโลกในแง่ดีอย่ำงไม่มีเหตุผลเอำเสียเลย	แต่ผม

ก็หยุดอยู่กับที่อย่ำงน่ำอำย	เลือดยังคงไหลลงไปจนกำงเกงในเปียกชุ่ม	

อย่ำงน้อยผมก็หวังว่ำน่ันคือเลือดนะ

ยูรีโนมัสตนนั้นยกน้ิวติดกรงเล็บข้ึนมำปำดน�้ำลำยท่ีย้อยลงมำ

จำกปำก	"นอกจำกว่ำเจ้ำจะคิดหนีและทิ้งโลงศพน่ันไว้	ไม่งั้นก็ยอมแพ้

เสียเถอะ	พวกเรำแข็งแกร่งมำกเมื่ออยู่ใต้ดิน	บุตรีแห่งพลูโต	แข็งแกร่ง

เกินกว่ำท่ีเจ้ำจะสู้ได้"

"อ๋อเหรอ"	 เสียงของเฮเซลยังคงน่ิงสนิทรำวกับจะชวนคุยเฉยๆ	

"แข็งแกร่งเมื่ออยู่ใต้ดิน	ได้รู้ไว้ก็ดีนะ"

อุโมงค์นั้นสะเทือนลั่น	ผนังมีรอยร้ำวหยักลำมขึ้นมำตำมแผ่นหิน	

จู่ๆ	ก็มีหินควอตซ์ขำวงอกออกมำจำกใต้เท้ำเจ้ำผีกูล	ดันจนร่ำงของมัน

ไปกระแทกเพดำนด้ำนบนจนเหลือแค่ขนแร้งท่ีโปรยปรำยลงมำ

เฮเซลหนักลบัมำมองเรำรำวกับเมือ่ครูไ่ม่ได้เกิดเรือ่งน่ำประทับใจ

อะไรข้ึนเลย	 "ดอน	ลำวิเนีย	 เอำนี่..."	 เธอมองโลงศพนั้นอย่ำงไม่ค่อย

สบำยใจ	 "เอำมันออกไปจำกท่ีนี่	 ส่วนเธอ"	 เธอชี้ไปยังเม็ก	 "ช่วยพยุง 

เพ่ือนเธอไปหน่อยนะ	ที่ค่ำยมีผู้รักษำท่ีจะจัดกำรแผลโดนผีกูลข่วนได้"

"เดี๋ยว!"	ผมพูดขึ้น	"มะ...เมื่อก้ีเกิดอะไรข้ึน	เสียงของมัน..."

"ฉันเคยเห็นผีกูลท�ำแบบนั้นมำก่อนแล้ว"	 เฮเซลพูดน่ิงๆ	 เศร้ำๆ	

"เอำไว้อธิบำยให้ฟัง	แต่ตอนนี้รีบไปเร็ว	เดี๋ยวฉันตำมไป"

ผมเปิดปำกจะค้ำน	แต่เฮเซลก็ส่ำยหน้ำห้ำมผมไว้ก่อน	 "ฉันแค ่

จะเก็บดำบและปิดทำงไม่ให้เจ้ำพวกน้ันตำมเรำมำได้อีก	ไปเถอะ!"
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เศษหินดินทรำยโปรยปรำยลงมำจำกรอยแยกใหม่บนเพดำน	 

ไปจำกตรงนี้ซะก็คงจะดีเหมือนกัน

ผมให้เมก็พยงุและเดินกะเผลกตอ่ไปตำมอุโมงค์	ลำวเินียกบัดอน

แบกโลงของเจสันแทน	ตอนน้ันผมเจ็บมำกเสียจนไม่มีแรงจะตะโกนดุ

ลำวิเนียท่ีแบกโลงน้ันอย่ำงกับมันเป็นโซฟำ

เรำน่ำจะเดินไปได้เกือบๆ	 ย่ีสิบเมตรตอนที่อุโมงค์ด้ำนหลังเรำ 

ย่ิงสั่นหนักกว่ำเก่ำ	ผมหันไปทันโดนเศษหินดินทรำยท่ีพุ่งกระจำยซัดใส่

หน้ำผมพอดี

"เฮเซล?"	ลำวิเนียเรียกเข้ำไปยังฝุ่นที่ตลบไปทั่ว

ชัว่จงัหวะต่อมำ	 เฮเซล	 เลอเวสก์ก็ปรำกฏตวัขึน้โดยมฝีุน่หินควอตซ์ 

เคลือบขำววอกไปท้ังตัว	ดำบของเธอกลับมำเรืองแสงอยู่ในมือแล้ว

"ฉนัไม่เป็นอะไร"	เธอประกำศ	"แต่หลังจำกน้ีคงไม่มใีครแอบออกไป 

โดยใช้ทำงน้ันได้แล้ว	เอำล่ะ"	เธอชี้ไปทำงโลงศพ	"มีใครอยำกบอกฉัน

มั้ยว่ำในโลงนั่นมีร่ำงของใคร"

ผมไม่อยำกบอกจริงๆ	นะ

โดยเฉพำะหลังจำกเห็นว่ำเฮเซลขย้ีศัตรูด้วยวิธีไหน

แต่...ผมก็ยังต้องท�ำเพ่ือเจสัน	เฮเซลเป็นเพ่ือนของเขำ

ผมพยำยำมรวบรวมควำมกล้ำ	 เปิดปำกเตรียมจะพูด	 แต่กลับ 

โดนขัดจังหวะจำกตัวเฮเซลเอง

"เจสนัสนิะ"	เธอพูดรำวกับมคีนกระซบิบอกข้อมลูข้ำงหู	"โอ	ทวยเทพ"

เธอว่ิงเข้ำมำท่ีโลง	ทรุดตัวลงคุกเข่ำและยกแขนขึ้นกอดโลงเอำไว้	

เธอส่งเสียงสะอื้นหนักออกมำเพียงครั้งเดียวก่อนที่จะก้มหน้ำเงียบกริบ

พร้อมกับสั่นไปทั้งร่ำง	ปอยผมของเธอพำฝุ่นหินควอตซ์ไปเปื้อนผิวไม้
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ขัดมันของโลงนั้นจนเกิดเป็นเส้นหยัก	รำวกับผลที่อ่ำนได้จำกเครื่องวัด

ควำมสั่นสะเทือนของผิวโลก

เธอพึมพ�ำโดยที่ไม่ได้เงยข้ึนมำมองพวกเรำ	 "ฉันฝันร้ำย	 เห็นเรือ	

ผู้ชำยคนหน่ึงขี่ม้ำมำ	มี...มีหอก	เรื่องมันเป็นไงมำไง"

ผมพยำยำมอธิบำยละเอียดที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้	 ผมเล่ำเรื่องท่ี 

ตัวเองตกลงมำอยู่ในโลกมนุษย์	กำรผจญภัยของผมกับเม็ก	กำรขึ้นไป

สู้บนเรือยอชต์ของคำลิกูลำ	และกำรที่เจสันยอมสละชีวิตเพื่อปกป้อง

พวกเรำ	 เมื่อเอำเรื่องนี้กลับมำเล่ำอีกครั้งก็เรียกควำมรู้สึกเจ็บปวด

สยดสยองกลับมำอีกหน	 ผมนึกถึงกลิ่นโอโซนเข้มข้นของภูตพำยุท่ี 

พัดวนรอบตัวเม็กกับเจสัน	 นึกถึงพลำสติกรัดที่บำดเข้ำไปในข้อมือ 

ของผม	 ค�ำอวดศักดำอย่ำงร่ำเริงไร้ควำมปรำนีของคำลิกูลำ	 เจ้าจะ 

ไม่มีทางเอาชีวิตหนีรอดไปจากข้าได้!

ควำมรูส้กึน้ันเลวร้ำยมำกเสยีจนผมลมืควำมเจบ็ปวดจำกกำรโดน

กรีดพุงเป็นแผลยำวไปชั่วขณะ

ลำวิเนียนั่งมองพ้ืน	 เม็กพยำยำมอย่ำงสุดควำมสำมำรถท่ีจะ 

ห้ำมเลือดด้วยชุดส�ำรองท่ีเธอควักออกมำจำกเป้	 ดอนเงยหน้ำมอง

เพดำนท่ีก�ำลังมีรอยร้ำวซิกแซ็กรอยใหม่เหนือหัวของพวกเรำ

"ไม่อยำกขัดจังหวะหรอกนะ"	 ฟอนตนน้ันพูด	 "แต่ไปต่อกัน 

ข้ำงนอกดีมะ"

เฮเซลวำงมือลงบนฝำโลง	 "ฉันโกรธนำยมำกท่ีท�ำแบบน้ีกับ 

ไพเพอร์	 กับพวกเรำ	ไม่ยอมให้พวกเรำอยู่เป็นเพ่ือนนำย	นำยคิดอะไร

ของนำยอยู่น่ะ"

ผมชะงักไปนิดหนึ่งก่อนจะนึกได้ว่ำเธอไม่ได้ก�ำลังพูดอยู่กับเรำ	

เธอก�ำลังพูดกับเจสัน
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เธอยืนขึ้นช้ำๆ	 ริมฝีปำกสั่นสะท้ำน	 แต่แล้วจู่ๆ	 ก็ยืดตัวตรงข้ึน

รำวกับเรียกเสำหินควอตซ์ในตัวขึ้นมำเสริมระบบกระดูกของตัวเองได้

"ให้ฉันช่วยถือข้ำงหน่ึง"	เธอพูด	"พำเขำกลับบ้ำนกัน"

เรำเดินกันไปอย่ำงเงียบๆ	เป็นขบวนแบกโลงศพท่ีน่ำสมเพชท่ีสุด	

พวกเรำทุกคนตัวเปรอะเปื้อนฝุ่นหินและขี้เถ้ำซำกสัตว์ประหลำด	 

ลำวิเนียยุกยิกในชุดเกรำะอยู่ท่ีด้ำนหัวโลงพลำงเหลือบมำเป็นระยะๆ	

เพ่ือมองเฮเซลซึ่งไม่ละสำยตำจำกทำงตรงหน้ำแม้แต่น้อย	 ดูเธอ 

ไม่สังเกตขนแร้งท่ีปลิวหลุดจำกแขนเสื้อของเธอไปเรื่อยๆ	ด้วยซ�้ำ

เมก็กับดอนแบกด้ำนท้ำยโลง	ตำของเมก็เป็นรอยช�ำ้จำกตอนทีร่ถ 

พุ่งตกลงมำจนท�ำให้เธอดูเหมอืนแรก็คูนตวัใหญ่ท่ีแต่งตวัไม่เอำอ่ำวเลย	

ดอนยังคงอยู่ไม่สขุ	คอยแต่จะเอยีงคอไปทำงซ้ำยอย่ำงกับอยำกได้ยินว่ำ 

บ่ำของเขำเองพูดอะไรอยู่

ผมเดินตุปัดตุเป๋ตำมหลังทุกคนไป	 ชุดส�ำรองของเม็กยังกดอยู่ 

บนแผลที่พุง	 ดูเหมือนเลือดจะหยุดแล้ว	 แต่รอยแผลนั้นยังปวดแสบ 

ปวดร้อนจี๊ดอยู่	 หวังว่ำเฮเซลจะพูดถูกท่ีว่ำผู้รักษำที่ค่ำยของเธอรักษำ

ผมได้	ผมไม่ค่อยชอบใจเท่ำไหร่หรอกนะถ้ำคิดว่ำตวัเองจะต้องกลำยเป็น 

ตัวประกอบในเรื่องเดอะวอล์กก้ิงเดด

ควำมน่ิงสงบของเฮเซลท�ำให้ผมไม่สบำยใจเลย	 แทบเรียกได้ว่ำ

ผมอยำกให้เธอกรีดร้องหรือปำข้ำวของใส่ผมมำกกว่ำ	ควำมทุกข์ระทม

ของเธอเป็นเหมือนแรงดึงดูดแสนเย็นชำจำกเทือกเขำ	 เรำอำจไป 

ยืนหลับตำข้ำงๆ	 เทือกเขำนั้น	 และต่อให้มองไม่เห็นหรือไม่ได้ยิน 

เสียงเรำก็ยังรู ้ว่ำเทือกเขำตั้งอยู่ตรงน้ัน	 แสนหนักอึ้ง	 แสนทรงพลัง	 

เป็นแรงธรรมชำตทิีเ่ก่ำแก่โบรำณเสยีจนแม้แต่เทพอมตะก็รู้สึกอ่อนด้อย 

เป็นแค่เหลือบไร	ผมกลัวจริงๆ	ว่ำจะเกิดอะไรข้ึนหำกอำรมณ์ของเฮเซล
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กลำยเป็นภูเขำไฟท่ียังไม่ดับข้ึนมำ

ในที่สุดพวกเรำก็โผล่ออกมำสู่ที่แจ้ง	 ยืนอยู่บนชะง่อนผำท่ีสูง

ประมำณครึ่งทำงของเนินแห่งหน่ึง	 มองลงไปเห็นกรุงโรมใหม่แผ่ตัว 

อยู่ด้ำนล่ำง	 เนินเขำรอบๆ	 ถูกแสงยำมหัวค�่ำย้อมจนกลำยเป็นสีม่วง	

สำยลมเย็นท่ีพัดมำโชยกลิ่นควันฟืนและดอกไลแล็ก

"ว้ำว"	เม็กส่งเสียงร้องตอนท่ีเห็นทิวทัศน์เบื้องหน้ำ

ภำพน้ันไม่ผิดจำกภำพในควำมทรงจ�ำ	 แม่น�้ำไทเบอร์น้อยไหล 

คดเคี้ยวท่ีก้นหุบเขำเหมือนเส้นศิลป์ระยิบระยับ	 ก่อนจะไหลลงสู ่

ทะเลสำบสฟ้ีำซึง่อยู่ใจกลำงรำวกับสะดือของค่ำย	ทีช่ำยฝ่ังทำงทศิเหนอื

ของทะเลสำบน้ันคือตัวเมืองของกรุงโรมใหม่	 เมืองที่ถอดแบบมำจำก

จักรวรรดิโรมันดั้งเดิมในสัดส่วนที่เล็กกว่ำไม่น้อย

ถ้ำคิดตำมทีล่โีอเล่ำเรือ่งกำรศึกครัง้ทีเ่พ่ิงผ่ำนมำผมก็นึกว่ำเมอืงน้ี 

จะรำบเป็นหน้ำกลองไปแล้ว	แต่มองจำกระยะตรงนี้	 จำกแสงสุดท้ำย

ของวัน	ทกุอย่ำงกลบัดปูกตดิ	ีอำคำรสขีำวเอีย่มอ่องกับหลงัคำกระเบือ้ง

สแีดงอฐิ	ทัง้อำคำรสภำหลงัคำรปูโดม	เซอร์คัสแมก็ซมิสัหรอืสนำมแข่งม้ำ 

รูปวงรี	และสนำมประลองโคลอสเซียม

ส่วนชำยฝั่งทำงใต้ของทะเลสำบเป็นที่ต้ังของเทมเพิลฮิลล์กับ

วิหำรและแท่นบูชำมำกมำยปนเปกันไปอย่ำงไร้ระเบียบ	 วิหำรท่ีตั้งสูง

ตระหง่ำนบนยอดเขำแผ่เงื้อมเงำปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่ำงคือวิหำรแห่ง 

จูปิเตอร์ออปติมัสแม็กซิมัสอันแสนทระนงในศักดำอย่ำงน่ำประทับใจ	

(ก็ได้)	 เพรำะท้ังท่ีไม่น่ำจะเป็นไปได้	 แต่จูปิเตอร์	 อวตำรเวอร์ชั่นโรมัน

ของพ่อผมน้ันนิสัยเหลือจะทนย่ิงกว่ำลักษณะนิสัยท่ีชำวกรีกมอบให้ซุส

เสียอีก	 (และใช่แล้ว	 เทพอย่ำงพวกเรำก็มีหลำยบุคลิก	 เพรำะมนุษย์

อย่ำงพวกคุณชอบเปลี่ยนใจไปมำว่ำพวกเรำเป็นยังไงกันแน่	 เหน่ือย
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อย่ำงบอกไม่ถูกเลยล่ะ)

สมยัก่อนนัน้ผมเหน็เทมเพิลฮลิล์ทไีรก็รูส้กึเกลยีดมนัขึน้มำเมือ่น้ัน

เพรำะวิหำรของผมไม่ใช่วิหำรท่ีใหญ่ท่ีสุดทั้งที่แน่อยู่แล้วว่ำมันควรจะ

เป็นวิหำรทีใ่หญ่ท่ีสดุ	ถึงตอนนีผ้มก็ยังเกลยีด	แต่เกลยีดด้วยเหตผุลใหม่	

เดี๋ยวนี้เห็นเทมเพิลฮิลล์แล้วผมได้แต่คิดถึงแบบจ�ำลองที่เม็กถือมำด้วย

กับสมุดสเก็ตช์ที่อยู่ในเป้ของเธอ...โครงงำนเทมเพิลฮิลล์ที่เจสัน	 เกรซ

จินตนำกำรเอำไว้	เมื่อเทียบกับแบบโฟมแข็งท่ีติดโน้ตลำยมือกับโทเค่น

จำกกล่องเกมเศรษฐีที่เจสันท�ำไว้	 เทมเพิลฮิลล์ของจริงช่ำงดูเป็น 

เคร่ืองสักกำระท่ีไม่คู่ควรกับทวยเทพเลย	ที่นั่นไม่มีทำงจะมีควำมหมำย

เทียบเคียงกับควำมดีงำมของเจสันและควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำ 

ที่จะให้เกียรติเทพทุกองค์โดยไม่ลืมองค์ใดแม้แต่องค์เดียว

ผมต้องบังคับให้ตัวเองเบือนหน้ำไปทำงอื่น

ส่วนท่ีห่ำงจำกชะง่อนผำทีเ่รำยืนกนัแค่ประมำณครึง่ไมล์ตรงหน้ำ

คือตัวค่ำยจูปิเตอร์ที่มำพร้อมก�ำแพงไม้ปลำยแหลม	หอสังเกตกำรณ์

และสนำมเพลำะ	 โรงนอนเรียงตัวกันอยู่ตำมถนนสำยหลักสองสำย

อย่ำงเป็นระเบียบเรียบร้อย	ดูๆ	 ไปแล้วอำจคิดว่ำเป็นค่ำยทหำรโรมัน

จำกสมยัจกัรวรรดเิก่ำสกัค่ำยและจำกยุคใดก็ได้ในช่วงทีโ่รมนัครองโลก

อยู ่หลำยศตวรรษ	 ชำวโรมันมีวิธีสร ้ำงป้อมปรำกำรท่ีสม�่ำเสมอ 

ไม่เปล่ียนแปลง	 ไม่ว่ำพวกเขำคิดจะอยู่	ณ	 จุดน้ันแค่ชั่วข้ำมคืนหรือ 

จะอยู่ท้ังทศวรรษก็ตำม	และถ้ำรู้ผังของค่ำยหน่ึงก็จะเท่ำกับรู้ผังของ 

ทุกค่ำย	 เรำอำจต่ืนมำกลำงดึก	 เดินคล�ำทำงในควำมมืดมิดและยังรู้

เหมอืนเดมิว่ำอะไรอยู่ตรงไหน	แน่นอน	เวลำผมไปเยือนค่ำยทหำรโรมนั

ทั้งหลำยผมมักใช้เวลำอยู่ในกระโจมของผู้บังคับบัญชำ	 นั่งทอดหุ่ย 

และกินองุ่นแบบท่ีผมมักจะท�ำกับคอมโมดัส...โอ๊ย	เทพ!	ผมจะทรมำน
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54 สุสานทรราช

ตัวเองด้วยควำมคิดพวกนี้ไปท�ำไมกัน

"โอเค"	 เสียงของเฮเซลดึงผมออกจำกภวังค์	 "ไปถึงค่ำยเมื่อไหร่	 

เล่ำเรื่องเดียวกันนะ	 ลำวิเนีย	 เธอไปทะเลสำบเทเมสเคิลตำมค�ำส่ัง 

ของฉัน	 เพรำะเธอเห็นรถส่งศพพุ่งชนท่ีก้ันถนนตกลงมำ	 ฉันยืนยำม 

จนทหำรยำมกะใหม่มำถึงแล้วจึงรีบไปช่วยเธอเพรำะฉันคิดว่ำเธอ 

อำจตกอยู่ในอันตรำย	พวกเรำสู้กับเจ้ำผีกูล	ช่วยคนพวกนี้เอำไว้	 ฯลฯ	

เข้ำใจมั้ย"

"เอ่อ	เรื่องนั้น..."	ดอนขัดจังหวะ	"จำกน้ีพวกเธอไปกันเองได้แล้ว

ใช่มั้ย	 เพรำะอำจเดือดร้อนอะไรแบบน้ันน่ะ	 ฉันว่ำฉันหลบฉำกก่อน 

ดีกว่ำ..."

ลำวิเนียจ้องเขำเขม็ง

"หรือฉันอยู่ก่อนก็ได้"	 เขำรีบเปลี่ยนค�ำพูด	 "แบบว่ำ...พร้อมช่วย

เสมอ"

เฮเซลขยับมือบนที่จับโลงศพ	 "อย่ำลืม	 พวกเรำคือองครักษ์

เกียรตยิศ	ไม่ว่ำพวกเรำจะดูสะบกัสะบอมแค่ไหนเรำก็ยังมหีน้ำทีต้่องท�ำ	

เรำก�ำลังพำสหำยที่จำกไปกลับบ้ำน	เข้ำใจมั้ย"

"ค่ะ	นำยกอง"	ลำวิเนียพูดล้อ	"แล้วก็เฮเซล	ขอบคุณมำกนะ"

เฮเซลนิว่หน้ำเหมอืนก�ำลงันึกเสยีใจท่ีตัวเองใจอ่อน	"ไปถึงพรินซเิพีย 

เมื่อไหร่"	สำยตำของเธอจับอยู่ท่ีใบหน้ำผม	"เทพผู้มำเยือนค่อยอธิบำย

ให้เหล่ำผู้น�ำของเรำฟังอีกทีว่ำเกิดอะไรขึ้นกับเจสัน	เกรซ"

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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