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คำ�นำ�
ที่ เ รี ย กว่ า 'บททดสอบ' ของอะพอลโลบางที อ าจไม่ ใ ช่ ก ารต่ อ สู ้ กั บ
จักรพรรดิชั่วร้ายแห่งไทรอัมวิเรต หรือการกอบกู้เทพพยากรณ์ทั้งหลาย แต่
เป็นการที่เจ้าตัวอะพอลโลได้เข้าใจลึกซึ้งถึงแก่นวิญญาณของการกลายเป็น
มนุษย์ เหมือนอย่างที่เจสัน เกรซทิ้งค�ำพูดไว้ให้อะพอลโลว่า 'อย่าลืมว่า
การเป็นมนุษย์ให้ความรู้สึกเป็นยังไง' ซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่มีทางลืมได้หรอก
ในเล่มนี้อะพอลโลกับเม็กก็จะพาผู้อ่านกลับสู่ค่ายจูปิเตอร์เพื่อไปพบกับ
เหล่าเพื่อนเก่าอย่างแฟรงก์ เฮเซล เรย์นา ไทสัน และเอลล่า ส่วนบอสนั้น
ยังคงไม่พ้นจักรพรรดิจากไทรอัมวิเรต แต่ก็มี 'บอสลับ' โผล่ออกมาอีกคน
นั่นคือกษัตริย์อมตะแห่งโรม! นายแห่งกองทัพผีดิบ! อายุอานามของเขายัง
เก่าแก่โบราณกว่าไทรอัมวิเรตเสียอีก งานนี้เหล่ามนุษย์กึ่งเทพชาวโรมันต้อง
เจอศึกสองด้านพร้อมกัน ขณะทีอ่ ะพอลโลก็ตอ้ งตามเคลียร์อริทงั้ หลายในอดีต
ซึ่งหนึ่งในนั้นดันเป็นเทพพยากรณ์ของตัวเองอีกต่างหาก
ส�ำนักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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ประวัตินักเขียน
ริก ไรออร์แดน (Rick Riordan)
นักเล่าเรือ่ งเทวต�ำนานและปกรณัมโบราณ เกิดเมือ่ วันที่ 5 มิถนุ ายน 1964
ที่ซานอันโตนิโอ รัฐเท็กซัส ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บอสตันกับภรรยาและลูกชาย
อีกสองคน
ก่อนที่จะมาเป็นนักเขียน เขาเป็นครูสอนหนังสือในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นทั้งที่โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลนับเนื่องเป็นเวลาถึงสิบห้าปี
ด้วยกัน
ในสายงานนักเขียน ริก ไรออร์แดนได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ผลงาน
ซึ่ ง จั ด เป็ น วรรณกรรมเยาวชนเรื่ อ งแรกของเขาคื อ Percy Jackson and
the Olympians ตามมาด้วยภาคต่อในชื่อว่า The Heroes of Olympus
นอกจากนี้ยังมี The Kane Chronicles ที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับเทพอียิปต์ด้วย
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จากใจนักแปล
สวัสดีชาวโลก สวัสดีนิวนอร์มอล หวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะคะ
ช่วงนี้อะไรๆ ก็แย่ มองไปทางไหนก็มีแต่สถานการณ์คับขัน อันตราย
วุ่นวาย สะบักสะบอมกันไปทั่ว ศัตรูทรราชล้อมเข้ามาทุกทิศ ฝั่งที่พยายาม
จะปกปักรักษาอิสรภาพของคนด้วยกันเอาไว้ก็สู้กันแทบไม่ไหว แล้วยังมี
ตัวอะไรก็ไม่รู้ตีตื้นตลบมาจากอดีตเพื่อมาหักหลังกันอีก
เดี๋ยว...นี่พูดถึงเรื่องในหนังสืออะพอลโลเล่มสี่จริงๆ!
อะพอลโลที่หวังจะไปให้ค่ายจูปิเตอร์ช่วย? หรือไปช่วยค่ายจูปิเตอร์?
หรือต้องไปหาคนที่ค่ายจูปิเตอร์และเรียกให้มาช่วย? หรือคนที่ค่ายจูปิเตอร์
ต้องให้อะพอลโลช่วย? โอ๊ย งง แต่ยังไงในเล่มนี้ก็จะได้เจอฮีโร่หน้าคุ้นๆ ของ
ทุกคนกลับมาโผล่ให้เห็นเยอะแยะ สู้กันยิบตาจนถ้าไม่ตั้งสมาธิดีๆ เรียกว่า
แทบจะตามเนื้อเรื่องไม่ทันเลย คนแปลยัง เอ๊ะ อะไรเยอะแยะนะ ยังไม่หมด
อีกเหรอ พอเถอะ เหนื่อยแทนทุกคนแล้ว!
(อดีต) เทพทันใจอะพอลโลจะไหวมัย้ เม็กจะตายรึเปล่า (หา?) ติดตามต่อ
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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ด้วยความระลึกถึงไดแอน มาร์ติเนซ
ผู้ซึ่งเปลี่ยนชีวิตคนมากมายให้ดีขึ้น
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ค�ำพยากรณ์ทมิฬ
ค�ำเค้นจากความจ�ำ
เดือนดับลอยเด่นเข้า
จ้าวแห่งการกลายร่าง
จวบร่างกระจัดจาย

ถูกจุดย�้ำอัคคีเผา
เหนือยอดเขาปีศาจดาย
ภัยโถมถั่งอันตราย
ทั่วทั้งสายไทเบอร์จม

มุ่งสู่หรดี
ผ่านวงกตสกรรจ์
เสาะหาตัวนายจ้าว
บิดค�ำดึงลมหายใจ

เทพสุรีย์จรจรัล
สู่แดนอรัญร้อนวางวาย
แห่งม้าขาวระเร็วรัย
อักษรไขว้จ�ำนรรจา

นิเวศน์ทิศปัจฉิม
บุตรีดีมิเทอร์ไซร้
เพียงหนึ่งกีบชี้แนว
ก้าวไปค่อยๆ หยั่ง

เลสเตอร์หงิมจักต้องไป
ต้องหาใฝ่เหง้าอดีตกาล
จักรู้แกวและรู้ทาง
ทับรอยรั้งเท้าศัตรู

หากล่วงลุสู่สาม
ถึงที่ไทเบอร์รอด
เมื่อนั้นอะพอลโล
ตะต่อละลีลาศ

รู้ตลอด
อยู่ได้
จึงเริ่ม
เริ่มไจฟว์เต้นกัน
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ไม่มีอะไรกิน
เม็กกินสวีดิชฟิชหมด
ลงรถส่งศพไป
ผมจริงจังนะว่าเราจะต้องพาร่างอันไร้วิญญาณ
กลับบ้าน
เรื่องนี้เป็นมารยาทพื้นฐานไม่ใช่เหรอ เมื่อวีรชนสละชีพ เราก็ควร
ท�ำทุกอย่างเท่าทีท่ ำ� ได้เพือ่ จะส่งร่างของเขากลับไปให้คนของเขาจัดพิธศี พ
ผมอาจหัวเก่าก็ได้มั้ง (คือผมก็อายุเกินสี่พันปีจริงๆ น่ะนะ) แต่ผมว่า
การไม่จัดการศพให้มันถูกต้องเป็นเรื่องหยาบคายมาก
อย่างเช่นนายอะคิลลีสช่วงสงครามเมืองทรอยไง หยาบคายสุดๆ
รถศึกของเขาลากศพของเฮคเตอร์แม่ทัพแห่งทรอยวิ่งรอบก�ำแพงเมือง
ไปตัง้ หลายวัน ในทีส่ ดุ ผมก็โน้มน้าวใจซุสให้ไปกดดันเจ้าอันธพาลคนนัน้
ให้ส่งร่างของเฮคเตอร์คืนให้พ่อแม่เขาเพื่อจะได้ท�ำพิธีศพให้เหมาะสม
หน่อย แบบว่าไม่เอาน่า ช่วยแสดงความเคารพคนที่นายฆ่าไปหน่อยสิ
ต่อมาก็ศพของโอลิเวอร์ ครอมเวลล์ คือผมก็ไม่ได้ชอบหมอนั่น
นักหรอก แต่ขอเถอะ ตอนแรกฝัง่ อังกฤษก็ฝงั ศพเขาอย่างสมเกียรติเชียว
แต่แล้วจู่ๆ กลับเปลี่ยนเป็นเกลียดเขาเลยขุดศพขึ้นมา 'ประหาร' แล้ว
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หัวของเขาก็หล่นลงมาจากหอกทีเ่ สียบประจานเขาอยูเ่ ป็นสิบปีจนกระทัง่
ถู ก ส่ ง ต่ อ ๆ กั น ไปในหมู ่ นั ก สะสมคนแล้ ว คนเล่ า ตลอดเวลาเกื อ บ
สามร้อยปีอย่างกับว่านั่นเป็นลูกโลกหิมะที่ระลึกแบบที่น่าสยดสยอง
เป็นบ้า ในที่สุดในปี 1960 ผมก็ไปกระซิบข้างหูผู้มีอิทธิพลว่า พอเหอะ
ข้าคือเทพเจ้าอะพอลโลและข้าขอสั่งให้เจ้าเอาสิ่งนั้นไปฝังเสีย เจ้า
ท�ำให้ข้าอยากอ้วก
เมื่อเป็นเรื่องของเจสัน เกรซ เพื่อนและน้องชายต่างแม่ของผม
ผมไม่ยอมเสี่ยงให้เกิดอะไรขึ้นแน่ๆ ผมจะเป็นคนน�ำโลงศพของเขา
กลับไปที่ค่ายจูปิเตอร์ด้วยตัวเองและส่งเขาสู่ชีวิตหลังความตายให้
สมเกียรติยศทุกประการ
ปรากฏว่านัน่ เป็นการตัดสินใจทีด่ มี าก ขนาดทีว่ า่ โดนผีกลู เล่นงาน
และอะไรต่อมิอะไรแบบนั้นเลยล่ะ
แสงตะวันก�ำลังจะลับฟ้าย้อมอ่าวซานฟรานซิสโกให้กลายเป็น
เหมือนสัมฤทธิ์เหลวตอนที่เครื่องบินส่วนตัวของเราลงจอดที่สนามบิน
โอ๊กแลนด์ ผมใช้ค�ำว่าเครื่องบินส่วนตัว ของเรา แต่ที่จริงทริปพิเศษ
ส่วนตัวนี้เป็นของขวัญก่อนจากที่ได้รับจากไพเพอร์ แม็กลีนกับคุณพ่อ
ดาราหนังของเธอ (ทุกคนควรมีเพื่อนที่เป็นลูกดาราหนังอย่างน้อย
หนึ่งคนนะ)
และที่ ร อเราอยู ่ ข ้ า งๆ รั น เวย์ ส นามบิ น เป็ น เซอร์ ไ พรส์ อี ก เรื่ อ ง
ซึ่งบ้านแม็กลีนคงจัดไว้ให้เรา รถส่งศพสีด�ำวาวหนึ่งคัน
เม็ก แม็กแคฟฟรียก์ บั ผมเหยียดแข้งเหยียดขาบนลานยางมะตอย
ขณะที่ พ นั ก งานภาคพื้ น ดิ น ขนโลงศพที่ บ รรจุ ร ่างของเจสั น ออกจาก
ส่วนเก็บสัมภาระใต้เครือ่ งบินเซสนาอย่างสงบเสงีย่ ม โลงไม้มะฮอกกานี
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ขั ด มั น ดู ร าวกั บ จะเรื อ งแสงในแสงยามค�่ ำ เช่ น นี้ ที่ จั บ ทองเหลื อ ง
บนโลงแวววาวทอประกายแดง ผมเกลี ย ดมากที่ มั น สวยขนาดนั้ น
ความตายไม่ควรเป็นเรื่องสวยงามขนาดนี้เลย
พนักงานแบกโลงขึ้นรถส่งศพก่อนจะขนสัมภาระของเราไปไว้
ที่เบาะหลัง พวกเราไม่มีของเยอะหรอก มีแค่เป้ของเม็กกับของผม
คนละใบ คันธนูและกระบอกลูกศรกับอูคูเลเล่ สมุดสเก็ตช์สองสามเล่ม
กับแบบจ�ำลองกระดาษแข็งที่เราได้มรดกมาจากเจสัน
ผมเซ็นเอกสารอะไรนิดหน่อย ตอบรับค�ำแสดงความเสียใจจาก
นักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่อง แล้วก็จับมือกับสัปเหร่อมารยาท
ดีคนหนึ่งที่ส่งกุญแจรถส่งศพให้ผมก่อนที่จะเดินจากไป
ผมมองกุญแจพวกนัน้ แล้วก็หนั ไปมองเม็ก แม็กแคฟฟรียซ์ งึ่ ก�ำลัง
กัดหัวสวีดิชฟิชตัวหนึ่งอยู่ บนเครื่องมีขนมเคี้ยวหนึบสีแดงนั่นเตรียมไว้
หกกระป๋อง แต่ไม่เหลือแล้วล่ะ เม็กคนเดียวก็จัดการระบบนิเวศของ
เจ้าปลาสวีเดนจนล่มสลายได้ทีเดียว
"จะให้ฉันเป็นคนขับเหรอ" ผมถามออกมา  "นี่มันรถส่งศพเช่ามา
ไม่ใช่เหรอ ค่อนข้างแน่ใจว่าใบอนุญาตขับรถของนิวยอร์กไม่ยอมให้
ขับรถแบบนี้นะ"
เม็กยักไหล่ เธอเอาแต่นอนแผ่บนโซฟาของเครือ่ งเซสนามาตลอด
ทางที่เราอยู่บนเครื่องบิน ดังนั้นตอนนี้ผมทรงกะลาครอบสีเข้มของเธอ
เลยลีบติดหัว กรอบแว่นทรงตาแมวประดับคริสตัลข้างหนึ่งโผล่ออกมา
จากผมจนดูเหมือนหูฉลามดิสโก้
ส่วนทีเ่ หลือของชุดทีเ่ ธอใส่อยูก่ ด็ ไู ม่นา่ ไว้วางใจพอกัน รองเท้าผ้าใบ
หุม้ ข้อสีแดงสด เลกกิง้ สีเหลืองบางเฉียบ และชุดเดรสสีเขียวยาวคลุมเข่า
สุดรักทีเ่ ธอได้มาจากแม่ของเพอร์ซยี ์ แจ็กสัน เวลาพูดว่าสุดรัก ผมตัง้ ใจ
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จะหมายความว่าชุดนั้นผ่านสงครามมาหลายครั้ง โดนซักและปะชุน
มาแล้วก็หลายหนจนมันดูเหมือนผ้าบอลลูนเหี่ยวๆ มากกว่าที่จะเป็น
เครื่องแต่งกายชิ้นหนึ่ง ส่วนที่รอบเอวของเม็กนั้นมีของส�ำคัญที่สุด
คาดเอาไว้ เข็มขัดท�ำสวนที่มีกระเป๋าหลายช่อง เพราะบุตรธิดาแห่ง
ดีมิเทอร์ทั้งหลายล้วนไม่เคยออกจากบ้านโดยไม่คาดเข็มขัดแบบนั้น
มาด้วย
"ฉันไม่มีใบขับขี่" เธอพูด เป็นการตอกย�้ำว่าชีวิตของผมก�ำลังถูก
เด็กอายุสิบสองคุมบังเหียนอยู่ "ฉันจองนั่งหน้า"
'จองนั่งหน้า' ดูไม่ใช่ค�ำพูดที่เหมาะกับรถส่งศพเท่าไหร่ แต่ไม่ว่า
ยั ง ไงเม็ ก ก็ เ ดิ น ก้ า วกระโดดไปฝั ่ ง ข้ า งคนขั บ ก่ อ นที่ จ ะเปิ ด ขึ้ น ไปนั่ ง
ผมเลยขึ้นไปนั่งจับพวงมาลัยบ้าง ไม่ช้าเราก็ขับออกมาจากสนามบิน
และแล่นขึ้นเหนือไปตามถนนสายไอ-880 ด้วยรถโศกาพาหนะสีด�ำ
เฮ้ อ ย่ า นเบย์ แ อเรี ย ...ผมเคยมี ช ่ ว งเวลาดี ๆ ที่ นี่ ห ลายครั้ ง นะ
ที่ ร าบแอ่ ง กระทะใหญ่ โ ตผื น นี้ เ ต็ ม ไปด้ ว ยคนและสถานที่ น ่ า สนใจ
มากมายที เ ดี ย ว ผมรั ก ภู เ ขาสี เ ขี ย วแกมทอง ชายฝั ่ ง ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ย
ม่านหมอก สะพานที่โยงใยเป็นเหมือนลูกไม้เรืองแสง และเส้นแบ่งย่าน
ที่ ห ยั ก ซิ ก แซ็ ก แทรกกั น ไปมาอย่ า งกั บ คนโดยสารรถใต้ ดิ น ในช่ ว ง
ชั่วโมงเร่งด่วน
สมั ย ทศวรรษ 1950 ผมเคยเล่ น ดนตรี กั บ ดิ ซ ซี่ กิ ล เลสพี ที่
ผับแจ๊ซบ็อพซิตี้กลางฟิลมอร์ ช่วงซัมเมอร์ออฟเลิฟ* ผมเรียกเพื่อนๆ
มาเล่ น ดนตรี แ จมกั น สดๆ ที่ โ กลเด้ น เกตพาร์ ก กั บ วงเกรตฟู ล เดด
(เป็น คนน่ า รั ก กั น ทั้ ง กลุ ่ ม เลยนะ แต่ จ� ำ เป็น ต้ อ งมี ท ่ อ นโซโลยาว
* Summer of Love เป็นงานรวมพลชาวฮิปปี้หรือ 'บุปผาชน' มากกว่าหนึ่งแสนคนในย่านไฮท์-แอชบิวรี
เมืองซานฟรานซิสโกช่วงฤดูร้อนของปี 1967 เพื่อดื่มด�่ำกับงานศิลปะ ดนตรี และการเดินทางค้นหา
จิตวิญญาณ ในขณะเดียวกันก็ประท้วงรัฐบาลและการให้ค่ากับวัตถุนิยมไปด้วย
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สิ บ ห้ า นาที นั่ น จริ ง ๆ เหรอ) ในช่ ว งทศวรรษ 1980 ผมก็ ข ลุ ก อยู ่ ที่
โอ๊กแลนด์กบั สแตน เบอร์เรลล์...คนทีใ่ ครๆ รูจ้ กั กันในชือ่ เอ็มซี แฮมเมอร์
...ตอนทีเ่ ขาบุกเบิกวงการป็อปแร็พขึน้ มา ผมไม่อาจรับความดีความชอบ
จากดนตรีของสแตนหรอกนะ แต่ผมเองนี่แหละเป็นคนให้ค�ำปรึกษา
เรื่องแฟชั่นแก่เขา  ไอ้กางเกงขาบานเหมือนร่มชูชีพสีทองนั่นน่ะไอเดีย
ผมเอง ด้ ว ยความยิ น ดี ไม่ ต ้ อ งขอบคุ ณ ก็ ไ ด้ น ะเหล่ า แฟชั่ น นิ ส ต้ า
ทั้งหลาย
พื้นที่ส่วนใหญ่ในเบย์แอเรียท�ำให้คิดถึงความทรงจ�ำที่ดี แต่ยิ่ง
ขับไปเรื่อยๆ ผมก็อดไม่ได้ที่จะเหลือบไปมองทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ...ทางที่จะไปมารินเคาน์ตี้และยอดเขาทามัลเพียส์ทะมึน พวกเรา
เหล่าเทพทุกคนรูจ้ กั ทีน่ นั่ ในนามของเขาโอทริส ขุมก�ำลังของเหล่าไททัน
แม้ศัตรูคู่อาฆาตแต่โบราณของพวกเราจะถูกไล่ลงจากเขาไปแล้ว และ
แม้ วั ง ของพวกเขาถู ก ท� ำ ลายพั ง ยั บ เยิ น ไปแค่ ไ หน ผมก็ ยั ง สั ม ผั ส
แรงดึงดูดชั่วร้ายจากตรงนั้นได้ราวกับแม่เหล็กที่พยายามดูดธาตุเหล็ก
จากเส้นเลือดที่ตอนนี้มีแต่เลือดมนุษย์ของผม
ผมพยายามลบความรู ้ สึ ก นั้ น จากใจให้ ไ วที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะท� ำ ได้
เรามีปญ
ั หาอืน่ ต้องจัดการ อีกอย่างเราก�ำลังจะไปค่ายจูปเิ ตอร์ เขตพืน้ ที่
เป็นมิตรทีฟ
่ ากนีข้ องอ่าว ผมมีเม็กคอยช่วย ผมขับรถส่งศพอยู่ จะมีอะไร
ผิดพลาดไปได้ล่ะ
ทางหลวงนิมิตซ์คดเคี้ยวไปตามที่ราบอีสต์เบย์ ผ่านโกดังและ
ย่านท่าเรือ ผ่านห้างข้างทางกับบังกะโลโทรมๆ ที่เรียงรายแถวแล้ว
แถวเล่า  ด้านขวาของเราคือย่านใจกลางโอ๊กแลนด์ กลุ่มตึกสูงเล็กๆ
ประจันหน้ากับซานฟรานซิสโกเพื่อนบ้านที่อยู่อีกฝั่งของอ่าวที่เจ๋งกว่า
ราวกับอยากจะประกาศว่าเราคือโอ๊กแลนด์! เราก็มีตัวตนนะ!
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เม็กปรับเก้าอี้เอนและยกเท้าที่สวมผ้าใบหุ้มข้อสีแดงขึ้นมาพาด
บนแผงคอนโซลหน้ารถก่อนจะเปิดหน้าต่าง
"ฉันชอบที่นี่แฮะ" เธอตัดสินใจแล้ว
"เราเพิ่งมาถึง" ผมตอบ "เธอชอบอะไรล่ะ โกดังร้าง? หรือไอ้ป้าย
ร้านชิกเก้นเอ็นวาฟเฟิลของโบ"
"ชอบธรรมชาติ"
"คอนกรีตนับเป็นของธรรมชาติด้วยเหรอ"
"ที่ นี่ มี ต ้ น ไม้ ด ้ ว ยย่ ะ พื ช ออกดอก มี ค วามชุ ่ ม ชื้ น ในอากาศ
ต้นยูคาลิปตัสก็หอมดี ไม่เหมือน..."
เธอไม่จำ� เป็นต้องพูดให้จบประโยค เราใช้ชว่ งเวลาในแคลิฟอร์เนีย
ตอนใต้ไปกับการเผชิญอากาศร้อนจนแทบไหม้ ความแห้งแล้งสุดขีด
และไฟป่าที่ ลุ ก ลามร้ า ยกาจ ทั้ ง หมดนั่ น เป็ น ฝี มื อ ของวงกตเพลิ ง ที่
ควบคุมโดยคาลิกลู ากับเมเดีย นางแม่มดเพือ่ นซีค้ ลัง่ การแก้แค้นของเขา 
ย่านเบย์แอเรียไม่ต้องเจอกับปัญหาอะไรแบบนั้นเลย อย่างน้อยก็
ในตอนนี้นะ
เราฆ่าเมเดียไปแล้ว เราดับไฟในวงกตเพลิงไปแล้ว เราปลดปล่อย
ซีบิลแห่งเอรีเธรียได้ และช่วยให้ทั้งมนุษย์และภูตธรรมชาติซึ่งก�ำลัง
เหี่ยวเฉาตายในแคลิฟอร์เนียใต้พ้นภัย
แต่คาลิกลู ายังมีชวี ติ อยูโ่ ดยไม่ตอ้ งสงสัย เขากับจักรพรรดิคนอืน่ ๆ
ในไทรอั ม วิ เ รตยั ง ตั้ ง ใจจะเข้ า ควบคุ ม วิ ธี ก ารพยากรณ์ ทุ ก สิ่ ง อย่ า ง
เข้ า ครอบครองโลก รวมทั้ ง อยากปั ้ น อนาคตให้ ก ลายเป็น ตามภาพ
แสนซาดิสต์ของตัวเอง ในขณะที่เราพูดกันอยู่นี้ หมู่เรือยอชต์หรูสุดชั่ว
ของคาลิกลู าก�ำลังมุง่ หน้าข้ามอ่าวซานฟรานซิสโกไปโจมตีคา่ ยจูปเิ ตอร์
ผมไม่อยากจะนึกเลยว่าจักรพรรดิคนนั้นจะสร้างความเสียหายระดับ
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นรกแค่ไหนกับโอ๊กแลนด์และร้านชิกเก้นเอ็นวาฟเฟิลของโบ
และต่ อ ให้ เ ราสามารถเอาชนะไทรอั ม วิ เ รตได้ ก็ ยั ง เหลื อ เดลฟี
เทพพยากรณ์ผยู้ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ซึง่ อยูใ่ นความควบคุมของไพธอน คูป่ รับเก่า
ของผม ผมจะเอาชนะเขาด้วยร่างปัจจุบันที่เป็นเจ้าเด็กป้อแป้อายุ
สิบหกปีได้ยังไงก็ยังไม่รู้เลย
แต่นอกจากเรื่องพวกนั้นทุกอย่างก็เรียบร้อยดี ต้นยูคาลิปตัส
หอมดีนะ
รถบนถนนเริ่ ม ชะลอที่ ท างแยกไอ-580 ปรากฏว่ า คนที่ ขั บ รถ
ในแคลิฟอร์เนียเขาไม่ทำ� ตามธรรมเนียมทัว่ ไปทีจ่ ะเกรงใจและหลีกทาง
ให้รถส่งศพไปก่อน พวกเขาคงคิดมัง้ ว่าอย่างน้อยคนบนรถก็ตายไปแล้ว
หนึ่งคน เราเลยไม่ต้องรีบร้อนอะไร
เม็ ก เล่ น กั บ ปุ่ม กดข้ า งหน้ า ต่ า ง เปิ ด แล้ ว ก็ ป ิ ด กระจกไปเรื่ อ ย
หวือ หวือ หวือ
"นายรู้ทางไปค่ายจูปิเตอร์ใช่ม้ัยนะ" เธอถาม
"แหงสิ"
"เพราะตอนค่ายฮาล์ฟบลัดนายก็พูดงั้น"
"ยังไงก็ไปถึงที่ได้ละกัน! ถึงจะช้าหน่อยก็เหอะ"
"ไปถึงแบบหนาวเหน็บและเกือบตาย"
"ฟังนะ ทางเข้าค่ายอยู่ตรงนั้นเอง" ผมยกมือขึ้นโบกกว้างๆ ไป
แถบเนินเขาโอ๊กแลนด์ "มีทางเข้าลับอยู่ในอุโมงค์คัลดีคอตต์หรืออะไร
ท�ำนองนั้น"
"หรืออะไรท�ำนองนั้น?"
"เอ่อ ก็ฉันไม่เคยขับรถไปที่ค่ายจูปิเตอร์" ผมยอมรับ "ปกติฉัน
ใช้วิธีเหาะลงมาจากสวรรค์ในราชรถตะวันคันงาม แต่ฉันรู้ไงว่าอุโมงค์
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คัลดีคอตต์เป็นทางเข้าหลัก เผลอๆ จะมีป้ายด้วยซ�้ำ เผลอๆ อาจมี
เลนที่เขียนว่าทางส�ำหรับมนุษย์กึ่งเทพเท่านั้น"
เม็ ก มองผมลอดแว่ น "นายนี่ เ ป็ น เทพที่ โ ง่ สุ ด ไรสุ ด " เธอกด
ปิดกระจกด้วยเสียง วี้ ฟุ่บ! เสียงที่ท�ำให้ผมนึกถึงใบมีดกิโยตีนขึ้นมา
จนแอบหวั่นใจ
เราเลี้ ย วไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เข้ า ทางหลวงไฮเวย์
สาย 24 ยิ่งเข้าใกล้เทือกเขารถก็ติดน้อยลง ทางยกระดับนั้นแล่นผ่าน
ย่านที่มีถนนคดเคี้ยวซึ่งมีต้นสนสูงปลูกรายสองข้าง บ้านตึกปูนสีขาว
เรียงรายตามเนินเขาหญ้า
ในทีส่ ดุ ก็เห็นป้ายข้างทางทีบ่ อกว่า 'ทางเข้าอุโมงค์คลั ดีคอตต์ 3 กม.'
ป้ า ยนั้ น น่ า จะช่ ว ยให้ ผ มสบายใจขึ้ น อี ก ไม่ ช ้ า เราจะผ่ า นพรมแดน
ค่ายจูปิเตอร์เข้าไปในหุบเขาที่ซ่อนตัวอยู่ในมนตร์บังตาซึ่งมีการรักษา
ความปลอดภัยเข้มงวด ที่ซึ่งเหล่าทหารลีเจียนแนร์ทั้งหมดจะช่วย
ปกป้องผมจากสิ่งที่ผมกลัว อย่างน้อยก็ช่วยได้สักระยะหนึ่ง
ในเมื่อเป็นแบบนั้น ท�ำไมผมจึงต้องรู้สึกเสียวสันหลังอย่างกับ
มีหนอนทะเลไต่ยั้วเยี้ยไปหมดด้วยนะ
มีอะไรสักอย่างไม่ชอบมาพากล ผมเพิ่งเข้าใจว่าความอึดอัดใจ
ที่รู้สึกมาตั้งแต่ตอนที่เครื่องบินลงจอดนั้นไม่ได้เป็นเพราะภัยคุกคาม
จากทีไ่ กลๆ ของคาลิกลู า หรือฐานทัพเก่าของพวกไททันทีเ่ ขาทามัลเพียส์
แต่เป็นภัยที่จวนตัวกว่านั้น...ประสงค์ร้ายจริงจัง และเข้าใกล้พวกเรา
เข้ามาทุกที
ผมเหลื อ บมองกระจกมองหลั ง มองผ่ า นม่ า นบางๆ ที่ รู ด ปิ ด
กระจกหลังไว้นั้นผมก็เห็นแต่รถที่วิ่งอยู่บนถนน แต่จากเงาที่สะท้อน
บนฝาโลงศพวาวซึ่งบรรจุร่างของเจสันผมกลับเห็นความเคลื่อนไหว
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จากร่างด�ำมืดที่อยู่ด้านนอก...เหมือนมีวัตถุขนาดเท่าร่างมนุษย์เพิ่ง
บินผ่านรถส่งศพของเราไป
"เอ่อ เม็ก" ผมพยายามคุมเสียงให้เป็นปกติ "เห็นอะไรผิดปกติ
ตามหลังเรามามั้ย"
"ผิดปกติยังไงล่ะ"
'ตุบ'
รถส่งศพเซวูบราวกับว่าถูกผูกไว้ท้ายรถบรรทุกเศษเหล็ก รอยเท้า
สองรอยปรากฏขึ้นบนเพดานรถที่บุผ้าเอาไว้
"มีตัวอะไรไม่รู้โดดขึ้นมาบนหลังคารถ" เม็กสรุป
"ขอบคุณมาก เชอร์ล็อก แม็กแคฟฟรีย์! ช่วยเอามันลงไปหน่อย
ได้มั้ยล่ะ"
"ฉันเนี่ยนะ จะท�ำได้ยังไง"
นัน่ เป็นค�ำถามทีส่ มเหตุสมผลจนน่าร�ำคาญ เม็กสามารถเสกแหวน
ที่นิ้วกลางทั้งสองข้างให้กลายเป็นดาบทองแสนร้ายกาจได้ แต่ถ้าเธอ
เรียกดาบมาในระยะประชิดแบบเวลาอยู่ภายในรถส่งศพ เธอจะ...1)
ไม่มีที่พอที่จะแกว่งดาบ และ 2) สุดท้ายอาจแทงผมและ/หรือแทง
ตัวเองเข้าไปเลย
'กึก กึก'
รอยเท้ายิ่งลึกขึ้นตอนที่เจ้าสิ่งซึ่งอยู่บนหลังคารถทรงตัวเหมือน
นักโต้คลื่นที่ก�ำลังพยายามทรงตัวบนกระดาน น�้ำหนักของมันต้องมาก
ทีเดียวถึงได้ท�ำจนหลังคาเหล็กยุบได้
ผมรู ้ สึ ก ว่ า มี เ สี ย งครางหงิ ง ผุ ด ขึ้ น มาในคอ มื อ ที่ จั บ พวงมาลั ย
เริ่มสั่น ใจโหยหาคันธนูและกระบอกศรที่วางอยู่เบาะหลัง แต่ผมก็คง
ใช้มันไม่ได้ ผมถือคติ 'ขับไม่ยิง' การขับรถระหว่างยิงอาวุธวิถีโค้ง
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เป็นสิ่งที่ห้ามท�ำตามเลยนะเด็กๆ
"เธอน่าจะเปิดกระจก" ผมบอกเม็ก "ชะโงกออกไปแล้วบอกให้มัน
ไปให้พ้นซะ"
"อืม ไม่เอา" (เทพเอ๊ย เด็กนี่ดื้อจริงๆ) "นายนั่นแหละลองขับส่าย
ให้มันกระเด็นไปดีมะ"
ก่ อ นที่ ผ มจะทั น ได้ อ ธิ บ ายว่ า นั่ น เป็ น ความคิ ด ที่ ไ ม่ ค วรท� ำ เลย
ระหว่างขับรถบนทางหลวงด้วยความเร็วห้าสิบไมล์ต่อชั่วโมง ผมก็
ได้ยินเสียงเหมือนใครเปิดกระป๋องอะลูมิเนียม เสียงฟิ้วคมๆ ในยามที่
ลมพัดผ่านโลหะ ขาข้างหนึ่งเจาะเพดานรถลงมาได้แล้ว เล็บแหลม
ขนาดเท่ า กั บ ดอกสว่ า น จากนั้ น เราก็ เ จอเล็ บ อี ก นิ้ ว แล้ ว ก็ อี ก นิ้ ว
จนสุดท้ายผ้าบุเพดานรถก็มีอะไรแหลมๆ ขาวๆ เจาะลงมาสิบแท่ง...
เป็นจ�ำนวนที่เข้ากับมือใหญ่มากๆ สองมือพอดี
"เม็ก!" ผมร้องเสียงหลง "เธอช่วย..."
ผมก็ไม่รเู้ หมือนกันว่าคิดจะจบประโยคนัน้ ยังไง คุม้ ครองฉันด้วย?
ฆ่าไอ้ตัวนั้นหน่อย? ดูที่เบาะหลังให้ทีว่าฉันมีกางเกงในส�ำรองรึเปล่า?
แต่ผมถูกขัดจังหวะอย่างหยาบคายเมื่อเจ้าสัตว์ประหลาดตนนั้น
กระชากหลั ง คารถเราออกอย่ า งกั บ ว่ า เราเป็ น ของขวั ญ ปี ใ หม่ ที่ มั น
เพิ่งได้มา
เจ้าตัวที่ก�ำลังจ้องผ่านช่องขาดแควกลงมานั้นเป็นตัวประหลาด
รู ป ร่ า งอย่ า งมนุ ษ ย์ ที่ ดู เ หมื อ นผี ดิ บ เหี่ ย วๆ หนั ง สี ด� ำ น�้ ำ เงิ น ของมั น
วาววามเหมือนผิวแมลงวัน ตาของมันเป็นลูกกลมๆ สีขาวขุ่นๆ เขี้ยวโง้ง
มี น�้ ำ ลายไหลเยิ้ ม ที่ บ นกายมี ผ ้ า เตี่ ย วท� ำ จากขนนกสี ด� ำ มั น แผล็ บ
แถมกลิ่นที่ออกมาจากร่างของมันก็เน่าบาดจมูกยิ่งกว่าถังขยะที่ไหน...
อันนี้ต้องเชื่อนะ ผมตกถังขยะมาหลายรอบละ
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"อาหาร!" มันกู่ร้องออกมา
"ฆ่ามัน!" ผมตะโกนบอกเม็ก
"หักหลบ!" เธอตะโกนกลับ
หนึง่ ในเรือ่ งทีน่ า่ ร�ำคาญมากขณะโดนลงโทษให้มาอยูใ่ นร่างมนุษย์
สุดอ่อนด้อยนีก่ ค็ อื ...ผมเป็นทาสรับใช้ของเม็ก แม็กแคฟฟรีย์ ผมจ�ำเป็น
จะต้องท�ำตามค�ำสั่งโดยตรงของเธอทุกอย่าง เพราะฉะนั้นเมื่อเธอ
ตะโกนว่า 'หักหลบ' ผมจึงหมุนพวงมาลัยไปทางขวาอย่างแรง รถส่งศพ
เลี้ยวได้อย่างงดงาม มันดริฟต์ผ่านถนนไปสามเลน พุ่งตรงเข้าไปหา
ราวกั้นถนน แล้วก็ด�ำดิ่งลงไปในหุบเขาเบื้องล่างเลยทันที
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พวก แบบนี้ ไม่สวย
พวกพ'ยามจะกินพวกฉัน
นั่นเพื่อนตายฉัน พวก
ผมชอบรถบินได้นะ แต่ผมชอบเฉพาะรถที่ท�ำมาส�ำหรับ
บินได้อยู่แล้ว
ขณะที่รถส่งศพพุ่งอย่างเร็วจนแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์ ผมก็มีเวลา
หลายไมโครวินาทีทจี่ ะชืน่ ชมทิวทัศน์ดา้ นล่าง...ทะเลสาบเล็กๆ สวยงาม
ที่รายล้อมด้วยต้นยูคาลิปตัส ทางเดินชมป่า ยังมีหาดเล็กๆ บนชายฝั่ง
ไกลๆ ซึ่งมีกลุ่มคนที่มาปิกนิกยามเย็นนั่งเล่นสบายใจอยู่บนผ้าปูนั่ง
โห ดีเนอะ ส่วนเล็กๆ ในหัวของผมคิด อย่างน้อยก็อาจจะได้
ตกลงไปในน�้ำ
แล้วเราก็ตกลงไปจริงๆ แต่ไม่ได้ตกลงไปในทะเลสาบ ตกไป
ทางแนวต้นไม้ต่างหาก
เสียงสูงปรี๊ดราวกับลูชาโน ปาวารอตตีก�ำลังร้องโน้ต 'ซี' ในคีย์
เสียงสูงสุดจากโอเปร่า ดอน จิโอวานนีหลุดออกมาจากปากของผม
มือของผมจับพวงมาลัยแน่นเหมือนติดกาวเอาไว้
ขณะที่พวกเราจมลงไปสู่ป่ายูคาลิปตัส เจ้าผีกูลตนนั้นก็หายไป
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จากหลังคารถ เกือบจะเหมือนกับว่ากิ่งไม้ตั้งใจฟาดจนมันกระเด็นไป
แล้วกิ่งไม้กิ่งอื่นๆ ก็โค้งมารับรถส่งศพ ช่วยให้เราชะลอความเร็วตอนที่
ตกลงมา  พาเราร่วงผ่านกิ่งไม้ที่ส่งกลิ่นเหมือนยาแก้ไอกิ่งแล้วกิ่งเล่า
จนกระทั่งล้อทั้งสี่ตกลงมาถึงพื้นโดยไม่คว�่ำ แต่มีเสียงตุบดังลั่น แม้จะ
สายเกิ น ไป แต่ ถุ ง ลมนิ ร ภั ย ก็ ท� ำ งานและอั ด หน้ า ของผมจนหั ว ไป
กระแทกกับที่พักศีรษะด้านหลัง
เหมือนมีตัวอะมีบาสีเหลืองๆ เต้นสนุกอยู่ในดวงตาผม รสเลือด
ขมอยู ่ ใ นคอ ผมตะเกี ย กตะกายไปหาที่ จั บ ประตู แ ละเบี ย ดตั ว เอง
ผ่านถุงลมนิรภัยกับเก้าอี้นั่งก่อนจะล้มลงไปบนผืนหญ้านิ่มๆ เย็นๆ
"อ่อก" ผมร้อง
ผมได้ยินเสียงเม็กที่ก็ขากเสลดอยู่สักที่แถวๆ นี้ อย่างน้อยนั่น
ก็แปลว่าเธอยังไม่ตาย คลื่นซัดเบาๆ เข้ามาถึงชายฝั่งทะเลสาบทาง
ซ้ า ยมื อ ห่ า งจากตั ว ผมไปสั ก สามเมตร จุ ด ที่ อ ยู ่ เ หนื อ ศี ร ษะของผม
ใกล้ส่วนยอดของต้นยูคาลิปตัสต้นใหญ่ที่สุด เพื่อนผีกูลตัวสีน�้ำเงินด�ำ
ของเรายังแยกเขี้ยวดิ้นไม่หยุดเพราะติดอยู่กับกรงกิ่งไม้
ผมพยายามลุ ก ขึ้ น ยื น จมู ก ปวดไปหมดเหมื อ นเพิ่ ง มี ใ ครเอา
ยาหม่องมาทาทั่วทางเดินหายใจ "เม็ก?"
เธอเดินกะเผลกมาให้เห็นทางด้านหน้าของรถส่งศพ มีรอยช�้ำ
เป็นรูปวงแหวนให้เห็นรอบดวงตา  ไม่ต้องสงสัยเลยว่านั่นเป็นผลจาก
ถุงลมนิรภัยฝั่งข้างคนขับ แว่นของเธอยังไม่แตก แต่เบี้ยวไม่เหลือ
"นายหักหลบได้ห่วยบรมเลย"
"โอ๊ย เทพสาป!" ผมท้วง "ก็เธอสั่งให้ฉัน..." สมองของผมชะงัก
ไปชั่วครู่ "เดี๋ยว ว่าแต่ท�ำไมเรายังไม่ตาย คนที่สั่งให้กิ่งก้านต้นไม้
งอรับเราคือเธอเหรอ"
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"โดร่ " เธอสะบั ด ข้ อ มื อ แล้ ว ดาบทองคู ่ ก็ ว าบขึ้ น มาอยู ่ ใ นมื อ
เม็กใช้ดาบสองเล่มนี้เหมือนไม้สกีที่ช่วยค�้ำให้เธอยืนอยู่ได้ "นั่นจะกัก
ไอ้ผีตนนั้นได้ไม่นานหรอก เตรียมตัวให้พร้อม"
"อะไรนะ!" ผมร้องเสียงหลง "อย่าเพิ่ง ไม่ ยังไม่พร้อม!"
ผมใช้ประตูรถด้านคนขับยันตัวเองให้ลุกขึ้นยืน
ที่ อี ก ฝั ่ ง ของทะเลสาบ คนที่ นั่ ง ปิ ก นิ ก กั น อยู ่ ลุ ก ขึ้ น มาจากผ้ า
ที่ปูนั่งแล้ว การมีรถส่งศพตกลงมาจากฟ้าคงจะเรียกความสนใจของ
คนพวกนัน้ ได้บา้ งล่ะมัง้ สายตาของผมพร่านิดๆ แต่ดมู อี ะไรประหลาดๆ
เกีย่ วกับคนกลุม่ นี.้ ..หนึง่ ในนัน้ สวมเกราะ? ส่วนอีกคนก็มขี าเป็นขาแพะ?
ต่อให้พวกนั้นจะมาดี แต่พวกเขาก็อยู่ไกลเกินจะช่วยเราได้
ผมเดินกะเผลกไปยังรถส่งศพและกระชากเปิดประตูด้านหลัง
โลงของเจสันยังดูปลอดภัยดีอยู่ ผมคว้าธนูและกระบอกลูกศรออกมา 
อูคเู ลเล่ของผมหล่นไปอยูต่ รงไหนไม่รใู้ ต้เก้าอีเ้ บาะหลัง คงต้องเลิกใช้มนั
ไปก่อน
เจ้าตัวประหลาดส่งเสียงโหยหวนอยูเ่ หนือศีรษะเราพลางดิน้ พราด
ในกรงที่สานมาจากกิ่งไม้
เม็กสะดุดเสียหลัก เหงื่อแตกพรายอยู่ที่หน้าผากของเธอ แล้ว
เจ้าผีกูลนั้นก็ดิ้นจนเป็นอิสระก่อนที่จะร่วงตกลงมาอยู่ห่างจากเราแค่
ไม่กี่เมตร ผมแอบหวังว่าขาของเจ้าตัวนั้นจะหักตอนที่กระทบพื้น แต่
เราก็ไม่ได้โชคดีขนาดนั้น มันก้าวมาสองสามก้าว เท้าของมันฝาก
รอยเหนอะชื้นไว้บนผืนหญ้า ก่อนที่มันจะยืดตัวขึ้นมาขู่ เขี้ยวแหลมขาว
เรียงกันเหมือนรั้วบ้านชานเมืองสวยๆ
"ฆ่าแล้วกิน!" มันกรีดร้อง
เป็นเสียงร้องที่ช่างไพเราะเสนาะหู เจ้าผีกูลตนนี้ไปเป็นนักร้องน�ำ
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ของวงนอร์วีเจียนเดธเมทัลได้เลยนะเนี่ย
"เดี๋ยว!" เสียงของผมหลงเชียว "ข้า...ข้ารู้จักเจ้า" ผมกระดิกนิ้ว
อย่างกับมันจะช่วยเคาะสนิมจากความทรงจ�ำของผมได้ คันธนูที่จับอยู่
ในอีกมือหนึง่ สัน่ สะท้าน ลูกศรก็เต้นพล่านอยูใ่ นกระบอก "ดะ...เดีย๋ วนะ
เดี๋ยวต้องนึกออกแน่!"
เจ้ า ผี กู ล นั่ น ลั ง เลไปนิ ด หน่ อ ย ผมเชื่ อ มาตลอดว่ า สิ่ ง ที่ มี
สติ สั ม ปชั ญ ญะทุ ก ตนไม่ ว ่ า จะมี ชี วิ ต หรื อ ไม่ ก็ ล ้ ว นอยากให้ ต นถู ก
จดจ�ำได้ ไม่ว่าจะเป็นเทพ มนุษย์ หรือผีกูลน�้ำลายเยิ้มสวมผ้าเตี่ยว
ขนแร้ง เราอยากให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นใคร ชอบให้คนอื่นพูดชื่อของเรา 
พอใจเมื่อคนอื่นชื่นชมการมีตัวตนของเรา
แน่นอนว่าผมก็แค่พยายามจะยือ้ เวลาแล้วหวังว่าเม็กจะหายเหนือ่ ย
พุง่ เข้าใส่เจ้าสัตว์ประหลาดตนนัน้ และเสียบจนมันกลายเป็นเส้นพาสต้า
พัพพาร์เดลเล* กลิน่ ฉุนแบบผีกลู แต่ในตอนนีด้ เู หมือนเธอยังไม่สามารถ
ใช้ดาบท�ำอะไรได้นอกจากเป็นไม้ค�้ำอยู่แบบนั้น การควบคุมต้นไม้ยักษ์
ก็คงจะท�ำให้เหนื่อยล่ะมั้ง แต่เอาจริงนะ เธอจะช่วยรอไปหมดแรง
หลังจากที่ฆ่าไอ้แร้งผ้าเตี่ยวนี่ไม่ได้เหรอ
เดีย๋ ว แร้งผ้าเตีย่ ว...ผมหันไปดูเจ้าผีกลู นีอ่ กี ครัง้ ผิวหนังสีนำ�้ เงินด�ำ
ตะปุม่ ตะป�ำ่ ประหลาดของมัน ดวงตาสีขาว ปากใหญ่ปาไปครึง่ หน้า  และ
รูจมูกเล็กนิดเดียว กลิ่นตัวที่เหม็นเหมือนเนื้อเน่า  มันสวมขนของนก
ที่กินซากศพ...
"ข้ารู้จักเจ้าจริงๆ ด้วย" ผมนึกขึ้นได้ "เจ้าคือยูรีโนมัส"
ผมขอท้าให้คุณลองพยายามพูดว่า  เจ้าคือยูรีโนมัส ตอนที่ลิ้น
* พัพพาร์เดลเล (Pappardelle) เป็นพาสต้าเส้นกว้างและแบน คล้ายๆ เส้นแทลเลียเตลเล แต่จะ
กว้างกว่า บางที่จะท�ำเป็นแบบขอบหยัก เหมาะส�ำหรับรับประทานกับซอสเนื้อที่ค่อนข้างข้น ด้วยขนาด
ความกว้างของเส้นที่ยิ่งมีมากเท่าใด ซอสก็จะสามารถเกาะตัวได้มากเท่านั้น
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ยังหนัก ร่างทั้งร่างสั่นไปด้วยความกลัว แถมยังเพิ่งโดนถุงลมนิรภัย
ของรถส่งศพอัดหน้ามาอีก
ริมฝีปากของเจ้าผีกูลหยักขึ้น น�้ำลายย้อยเป็นเส้นสีเงินหยดลงมา
จากคางของมัน "เยส! อาหารพูดชื่อข้าได้!"
"ตะ...แต่เจ้าเป็นตัวกินศพ!" ผมท้วง "เจ้าควรจะอยู่ในโลกใต้พิภพ
และรับใช้ฮาเดส!"
ผีกูลตนนั้นเอียงคอราวกับก�ำลังพยายามคิดถึงค�ำว่าโลกใต้พิภพ
กับฮาเดส และดูเหมือนมันจะไม่ได้ชอบค�ำนั้นเท่ากับค�ำว่าฆ่าและกิน
"ฮาเดสให้กินแต่ซากเก่าๆ!" มันตะโกน "เจ้านายให้กินสดๆ!"
"เจ้านาย?"
"เจ้านาย!"
ผมล่ะไม่อยากให้ไอ้แร้งผ้าเตี่ยวนี้ตะโกนกรีดเสียงออกมาเลย
ตัวมันไม่มหี ใู ห้เห็น เท่ากับมันคงจะคุมความดังของเสียงไม่ได้ หรือไม่งน้ั
มันก็อาจจะแค่อยากพ่นน�ำ้ ลายน่าขยะแขยงออกมาให้เป็นรัศมีวงกว้าง
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
"ถ้าเจ้าหมายถึงคาลิกูลา" ผมลองเดา "ข้าแน่ใจว่าเขาคงสัญญา
อะไรไว้เยอะแยะ แต่บอกได้เลยนะ คาลิกูลาไม่ใช่..."
"ฮ่า! เจ้าอาหารโง่! คาลิกูลาไม่ใช่เจ้านายของเรา!"
"ไม่ใช่เหรอ"
"ไม่ใช่เจ้านาย!"
"เม็ก!" ผมตะโกน เนี่ย ทีนี้ผมเลยท�ำตามมันไปด้วยเลย
"ว่าไง" เม็กส่งเสียงเบาหวิว เธอดูแกร่งกล้าพร้อมท�ำศึกมาก
ในระหว่างที่ใช้ดาบยันต่างไม้เท้าและเดินมาทางผมเหมือนยายแก่
"ขอเวลาเดี๋ยวนะ"
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เห็นชัดๆ ว่าเธอคงไม่ใช่ผู้น�ำในการสู้ครั้งนี้แน่ ถ้าผมปล่อยให้
ไอ้แร้งผ้าเตี่ยวเข้าใกล้เธอ มันจะฆ่าเธอ และผมรู้สึกว่าแนวคิดนั้น
เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ไปเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ละ
"เอ่อ ยูรีโนมัส" ผมพูด "ไม่ว่านายของเจ้าคือใคร วันนี้เจ้าจะฆ่า
และกินใครไม่ได้ทั้งนั้น!"
ผมคว้าลูกศรออกมาจากกระบอกดอกหนึ่ง ทาบมันเข้ากับคันธนู
แล้วก็เล็งอย่างที่ท�ำมาเป็นล้านๆ ครั้งแล้ว...แต่เวลาที่มือก็สั่นเข่าก็อ่อน
มันไม่ได้น่าประทับใจเหมือนแต่ก่อนเท่าไหร่
ว่าแต่ท�ำไมมนุษย์ต้องตัวสั่นเวลาที่พวกเขากลัวด้วยนะ มันดู
ไม่ ช ่ ว ยให้ ส ถานการณ์ ดี ขึ้ น ถ้ า ผมเป็ น คนสร้ า งมนุ ษ ย์ ผมคงมอบ
ความตั้ ง ใจมั่ น และพลั ง เหนื อ มนุ ษ ย์ ใ ห้ พ วกเขาใช้ ร ะหว่ า งที่ ก� ำ ลั ง
กลัวสุดขีด
เจ้าผีกูลขู่ฟ่อ พ่นน�้ำลายมาอีก
"อีกไม่ช้ากองทัพของเจ้านายจะผงาดขึ้นอีกครั้ง!" มันตะโกน
"เราจะเก็บงานให้จบ! ข้าจะทึ้งอาหารให้ถึงกระดูก และอาหารจะต้อง
มาเป็นหนึ่งกับเรา!"
อาหารจะเป็นหนึ่งกับเรางั้นเหรอ จู่ๆ ท้องไส้ของผมก็เหมือน
ไร้แรงโน้มถ่วง ผมยังจ�ำได้ว่าท�ำไมฮาเดสถึงชอบเจ้ายูรีโนมัสพวกนี้นัก
แค่โดนกรงเล็บของมันกรีดเข้าเนื้อนิดเดียวก็ท�ำให้มนุษย์ติดเชื้อร้าย
และเมื่อมนุษย์เหล่านั้นตายพวกเขาจะกลับฟื้นคืนชีพเป็นสิ่งที่ชาวกรีก
เรียกว่าวไรโคลาคัส หรือภาษาง่ายๆ ที่พูดกันในทีวีก็คือเป็นซอมบี้
แต่นั่นยังไม่ใช่เรื่องที่แย่ที่สุดนะ ถ้าปล่อยให้ยูรีโนมัสได้แทะกิน
เนื้อจากศพไปถึงกระดูก โครงกระดูกนั้นก็จะกลับมาเคลื่อนไหวได้
ในฐานะของนักรบอมตะที่แข็งแกร่งร้ายกาจที่สุด ทหารโครงกระดูก
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มากมายท�ำหน้าที่เป็นองครักษ์พิทักษ์วังของฮาเดสซึ่งเป็นงานที่ผม
ไม่อยากสมัครเลยจริงๆ
"เม็ก?" ลูกศรของผมยังเล็งอยู่บนอกของผีกูล "ถอยไป อย่าให้
เจ้าตัวนี้ข่วนเอาได้"
"แต่..."
"ขอล่ะ" ผมอ้อนวอน "ขอสักครั้ง เชื่อฉันเถอะ"
ไอ้แร้งผ้าเตี่ยวค�ำราม "อาหารพูดเยอะไป! หิวแล้ว!"
มันพุ่งเข้าใส่ผม
ผมยิง
ลูกศรเข้าเป้าตรงกลางอกของผีกลู ตนนัน้ พอดีแล้วกระเด็นออกไป
เหมือนกระสุนยางยิงถูกโลหะ แต่อย่างน้อยปลายศรทีเ่ ป็นสัมฤทธิว์ เิ ศษ
ก็น่าจะท�ำให้มันเจ็บบ้าง เพราะผีกูลร้องเสียงหลงและชะงักอยู่กับที่
เห็นควันกรุ่นอยู่ที่อก แต่เจ้าสัตว์ประหลาดตนนั้นยังมีชีวิตอยู่แน่ๆ
ถ้ า ผมสามารถยิ ง ซ�้ ำ ได้ ย่ี สิ บ หรื อ สามสิ บ ดอกที่ จุ ด เดิ ม อาจจะสร้ า ง
ความเสียหายอย่างหนักได้
ผมขึ้ น ศรอี ก ดอกด้ ว ยมื อ ที่ ยั ง สั่ น สะท้ า น "นะ...นั่ น เป็น แค่
ค�ำเตือนนะ!" ผมพยายามหลอก "ดอกหน้าฆ่าเจ้าแน่!"
แร้งผ้าเตี่ยวส่งเสียงขลุกขลักจากในคอ ผมแอบหวังว่านั่นเป็น
เสียงใกล้ตายที่มาช้ายังดีกว่าไม่มา แต่แล้วผมก็ได้รู้ว่ามันแค่หัวเราะ
อยู่เท่านั้น "จะให้ข้ากินอาหารอื่นก่อน? ให้กินเจ้าเป็นของหวานใช่มั้ย"
มันกางกรงเล็บและท�ำท่าบุ้ยใบ้ไปทางรถส่งศพ
ตอนแรกผมไม่เข้าใจ ผมไม่ยอมเข้าใจ มันอยากกินถุงลมนิรภัย
หรือไง หรืออยากกินม่าน
เม็กเข้าใจก่อนผม เธอกรีดร้องด้วยความโมโห
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เจ้าสัตว์ประหลาดชนิดนีเ้ ป็นตัวกินซากศพและเราก็ขบั รถส่งศพมา
"ไม่ได้!" เม็กตะโกน "อย่ายุ่งกับเขา!"
เธอกะเผลกขึ้นมาข้างหน้าพลางยกดาบทั้งสองขึ้น แต่เธอก็ยัง
ไม่อยู่ในสภาพที่จะสู้กับผีกูลได้ ผมเบียดเธอไปอีกข้าง เอาตัวมาขวาง
ระหว่างเม็กกับยูรีโนมัสตนนั้นแล้วก็ยิงลูกศรไปดอกแล้วดอกเล่า
ศรเฉี ย ดแล้ ว ก็ เ ด้ ง ไปจากหนั ง หนาสี ด� ำ น�้ ำ เงิ น ของเจ้ า ตั ว นั้ น
ทิง้ ไว้เพียงแผลกรุน่ ควันทีไ่ ม่สาหัสถึงตายจนน่าร�ำคาญ เจ้าแร้งผ้าเตีย่ ว
ย่างสามขุมเข้ามาทางผมพร้อมกับครางด้วยความเจ็บปวด ร่างของมัน
สะดุ้งตามจังหวะที่โดนยิง
มันอยู่ห่างจากผมแค่เมตรครึ่ง
จนกระทั่งเหลือระยะห่างแค่ครึ่งเมตร กรงเล็บของมันก็กางออก
เพื่อจะกรีดหน้าผมเป็นริ้ว
แต่แล้วจากข้างหลังก็มีเสียงผู้หญิงตะโกนขึ้น "เฮ้!"
เสียงนั้นดึงความสนใจจากเจ้าแร้งผ้าเตี่ยวได้นานพอที่ผมจะล้ม
ก้นจ�้ำเบ้าอย่างแสนกล้าหาญที่สุดแล้วก็รีบหนีตะลีตะลานออกจาก
เงื้อมมือของเจ้าผีกูลตนนั้น
เจ้าแร้งผ้าเตี่ยวกะพริบตาปริบๆ ด้วยความสับสนกับคนที่มาใหม่
จุ ด ที่ ห ่ า งไปประมาณสามเมตรกว่ า ๆ มี ก ลุ ่ ม ฟอนและไดรแอดที่ ดู
ไม่ค่อยเป็นระเบียบสักหนึ่งโหลที่ล้วนพยายามหลบอยู่หลังหญิงสาว
ผมสีชมพูร่างเก้งก้างที่สวมเกราะทหารลีเจียนแนร์โรมันอยู่
สาวคนนั้นวุ่นวายอยู่กับอาวุธยิงได้อะไรสักอย่าง...โอย ตายๆ
นั่นมานูบาลิสตา หน้าไม้ใหญ่ของพวกโรมัน ไอ้อาวุธแบบนี้มันแย่สุดๆ
ทรงพลั ง มากก็ จ ริ ง แต่ ยิ ง ช้ า  และขึ้ น ชื่ อ มากเรื่ อ งการเป็น อาวุ ธ ที่
เอาแน่เอานอนไม่ได้ มันขึ้นลูกดอกไว้แล้ว เธอหมุนคันหมุนเพื่อขึงสาย
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มือเธอก็สั่นไม่ต่างจากมือของผม
ระหว่ า งนั้ น เม็ ก ก็ ค รางอยู ่ บ นสนามหญ้ า ทางซ้ า ยมื อ ของผม
ระหว่างที่พยายามจะลุกขึ้นยืน "นายผลักฉัน" เธอบ่น แต่ผมแน่ใจว่า
เธอพู ด แบบนั้ น เพราะอยากบอกว่ าขอบคุ ณ มาก อะพอลโล ที่ ช ่ ว ย
ชีวิตฉันไว้
สาวผมชมพูคนนั้นยกมานูบาลิสตาขึ้น ยิ่งเห็นขายาวๆ เก้งก้าง
ของเธอยิ่งท�ำให้ผมคิดถึงลูกยีราฟ "ยะ...อย่ายุ่งกับพวกเขานะ" เธอ
สั่งเจ้าผีกูล
ไอ้ แ ร้ ง ผ้ าเตี่ ย วหั น ไปขู ่ ฟ ่ อ และพ่ น น�้ ำ ลายอย่ างสมกั บ เป็ น มั น
"มาเป็นอาหารให้เราอีก! พวกเจ้าทุกคนจะได้เข้ากองทัพซากศพของ
กษัตริย์!"
"พวก" ฟอนตนหนึ่งยกมือเกาใต้เสื้อยืด 'สาธารณรัฐประชาชน
เบิร์กเลย์' อย่างหวั่นๆ "นั่นมันไม่คูลเลย"
"ไม่คูล" เพื่อนเขาอีกหลายคนพูดบ้าง
"เจ้าขวางข้าไม่ได้ โรมัน!" เจ้าผีกูลตนนั้นแยกเขี้ยว "ข้าได้ลิ้มรส
เพื่อนทหารของพวกเจ้าแล้ว! ในคืนดวงจันทร์สีเลือด พวกเจ้าจะได้
กลับไปร่วมรบกับมัน..."
ฉึก
ลู ก ดอกหน้ า ไม้ ท� ำ จากทองจั ก รพรรดิ ป ั ก เข้ า ไปกลางอกของ
เจ้าแร้งผ้าเตี่ยว ดวงตาสีขาวหม่นของเจ้าผีกูลตนนั้นเบิกกว้างด้วย
ความประหลาดใจ แม่สาวทหารคนนั้นก็ดูอึ้งไม่แพ้กัน
"โหย ยิงโดนด้วย" ฟอนตนหนึ่งพูดขึ้นมาราวกับเรื่องนี้ท�ำให้เขา
รู้สึกไม่สบายใจ
ผีกูลตนนั้นสลายร่างกลายเป็นฝุ่นและขนแร้ง แล้วลูกดอกนั้น
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ก็ตกลงไปกระทบพื้น
เม็กกะเผลกมาทีข่ า้ งๆ ผม "เห็นมะ นัน่ ต่างหากคือวิธที จ่ี ะฆ่ามันได้"
"โอ๊ย ไม่ต้องมาพูดเลย" ผมบ่น
แล้วเราก็หันไปหาผู้ที่กอบกู้ชีวิตเราได้อย่างไม่น่าเชื่อ
สาวผมชมพูขมวดคิ้วมองกองฝุ่น คางสั่นเหมือนก�ำลังจะร้องไห้
พลางพึมพ�ำ "ฉันเกลียดเจ้าตัวพวกนั้น"
"คะ...เคยสู้กับพวกมันมาก่อนเหรอ" ผมถาม
เธอมองผมอย่างกับว่านั่นเป็นค�ำถามโง่ๆ ที่หยามกันมากๆ
ฟอนตนหนึ่งสะกิดเธอ "ลาวิเนีย ถามสิว่าพวกนี้เป็นใคร"
"อ้อ ใช่" ลาวิเนียกระแอม "พวกนายเป็นใคร"
ผมตะเกียกตะกายลุกขึ้นและพยายามเรียกสติคืนมาให้มากที่สุด
"ฉันคืออะพอลโล นี่เม็ก ขอบคุณมากที่ช่วยพวกเราไว้"
ลาวิเนียจ้องเขม็ง "อะพอลโล แบบที่..."
"เรือ่ งมันยาวน่ะ เราก�ำลังพาร่างเจสัน เกรซเพือ่ นของเรากลับมาฝัง
ที่ค่ายจูปิเตอร์ ช่วยเราหน่อยได้มั้ย"
ลาวิเนียอ้าปากค้าง "เจสัน เกรซ...ตายแล้วเหรอ"
แต่ก่อนที่ผมจะทันได้ตอบก็มีเสียงโหยหวนอย่างโกรธเคืองระคน
เจ็บใจดังมาจากทางหลวงไฮเวย์สาย 24
"เอ่อ นี่" ฟอนอีกตนพูดขึ้น "ไอ้ผีกูลพวกนี้ออกล่าเป็นคู่ไม่ใช่เหรอ"
ลาวิเนียกลืนน�้ำลายเอื๊อก "ใช่ รีบพาพวกนายไปที่ค่ายก่อนดีกว่า 
แล้วค่อยคุยกันเรื่อง..." เธอท�ำท่าบุ้ยใบ้ไปที่รถส่งศพอย่างไม่สบายใจ
"คนที่ตาย และท�ำไมถึงตาย"

Page The Tyrant's Tomb ����������.indd 31

29/7/2563 BE 13:28

32 สุสานทรราช

3

จะเคี้ยวหมากฝรั่ง
แล้ววิ่งแบกโลงไปพร้อมกัน
ไม่ไหวมั้ง แจ้งสิ
ต้องใช้ภูตธรรมชาติกี่ตนในการแบกโลงศพหนึ่งโลง
ค�ำตอบนั้นได้แต่อยู่ในสายลม เพราะไดรแอดและฟอนทุกตน
ต่างพากันกระจายตัวแตกฉานซ่านเซ็นเข้าไปในต้นไม้ทันทีที่พวกนั้น
รูว้ า่ มีงานต้องท�ำ เหลืออยูแ่ ค่ตนเดียว แล้วตนสุดท้ายก็คงจะวิง่ ทิง้ เราไป
เหมือนกันถ้าลาวิเนียไม่ได้คว้าข้อมือเขาไว้ก่อน
"โอ๊ย! หยุดเลย ไม่ให้ไปหรอก ดอน"
ดวงตาที่ อ ยู ่ ห ลั ง แว่ น เคลื อ บปรอทสี รุ ้ ง ของดอนดู แ ตกตื่ น
เคราแพะของเขากระดิก เป็นใบหน้าที่กระตุกแล้วท�ำให้ผมหวนคิดถึง
เจ้าแซเทอร์โกรเวอร์อย่างบอกไม่ถูก
(เผื่ อ ใครก� ำ ลั ง สงสั ย ฟอนกั บ แซเทอร์ จ ริ ง ๆ แล้ ว ก็ เ หมื อ นกั น
นั่ น แหละ ฟอนก็ แ ค่ เป็น เวอร์ ชั่ น โรมั น ของแซเทอร์ และพวกเขาก็
ไม่ได้เลิศหรือเก่งเรื่อง...เอ่อ...ที่จริงก็ไม่เก่งสักเรื่อง)
"แหม ก็อยากจะช่วยนะ" ดอนตอบ "แค่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่ามีนัด..."
"ฟอนไม่นัดใครซะหน่อย" ลาวิเนียตอบ
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"ฉันจอดรถขวางเอาไว้..."
"นายไม่มีรถ"
"ฉันต้องไปให้ข้าวน้องหมา..."
"ดอน!" ลาวิเนียสุดกลั้น "นายติดหนี้บุญคุณฉัน"
"โอเคๆ" ดอนกระชากข้อมือออกก่อนจะยกขึ้นมานวด สีหน้า
ขัดเคืองไม่ใช่น้อย "คืองี้ แค่เพราะฉันพูดว่าพอยซันโอ๊กอาจมาปิกนิก
ด้วยไม่ได้แปลว่า...ก็นะ ฉันไม่ได้สัญญาเสียหน่อยว่าเธอจะมาจริงๆ"
สีหน้าของลาวิเนียกลายเป็นสีแดงดินเผา  "ฉันไม่ได้หมายถึง
เรื่องนั้นซะหน่อย! ฉันแก้ตัวแทนนายมาเป็นพันๆ ครั้งแล้ว ตอนนี้
นายต้องช่วยฉันกับเรื่องนี้"
เธอโบกไม้โบกมือกว้างๆ มาทางผม รถส่งศพ แล้วก็โลกโดยรวม
ผมเริ่มสงสัยว่าลาวิเนียเป็นเด็กใหม่ในค่ายจูปิเตอร์รึเปล่า  ดูเธอยัง
อึดอัดกับการใส่เกราะทหารโรมัน เผลอเมือ่ ใดเธอจะยักไหล่ งอเข่า และ
จับสร้อยห้อยจี้รูปดาวแห่งเดวิดหรือดาวหกแฉกที่อยู่บนคอเรียวยาว
ของเธอ ดวงตาสีน�้ำตาลอ่อนและผมสีชมพูยิ่งเน้นความประทับใจ
แรกเห็นที่ผมคิดไว้ให้ชัดเจนขึ้น เธอเหมือนลูกยีราฟที่เพิ่งเดินกระย่อง
กระแย่งจากแม่ เ ป็ น ครั้ ง แรกและตอนนี้ ก� ำ ลั ง มาส� ำ รวจทุ ่ ง ซาวั น น่ า
พลางคิดว่าฉันมาอยู่ตรงนี้ท�ำไมเนี่ย
เม็กยืนเซข้างๆ ผม เธอต้องคว้ากระบอกศรของผมเพื่อช่วยให้
ทรงตัวได้จนท�ำให้สายสะพายแทบจะรัดคอผมตายไปด้วย "พอยซันโอ๊ก
คือใครกัน"
"เม็ก" ผมดุ "นั่นไม่ใช่เรื่องของเรา แต่ถ้าให้เดา ฉันว่าพอยซันโอ๊ก
ก็คือไดรแอดที่ลาวิเนียสนใจอยู่ ก็เหมือนที่เธอสนใจโจชัวตอนยังอยู่
ปาล์มสปริงส์นั่นแหละ"
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เม็กตะโกนแหว "ฉันไม่ได้สนใจ!"
ลาวิเนียประสานเสียง "ฉันไม่ได้สนใจ!"
แล้วสองสาวก็เงียบกริบ หันมาท�ำหน้านิ่วใส่กันเอง
"อีกอย่าง" เม็กพูด "พอยซันโอ๊กเขา...มีพิษไม่ใช่เหรอ"
ลาวิเนียยกมือขึ้นทั้งสองข้างเป็นท่ายอมแพ้ราวกับว่า ค�ำถามนั้น
อีกแล้วเหรอ "พอยซันโอ๊กสุดยอดจะตาย! แต่ไม่ได้แปลว่าฉันจะยอม
คบกับเธอแน่ๆ..."
ดอนหัวเราะพรืด "ว่าไงก็ว่างั้น พวก"
ลาวิเนียเล็งหน้าไม้มาทีเ่ จ้าฟอน "ถึงอย่างนัน้ ฉันก็จะลองพิจารณาดู
...ถ้าเกิดเคมีเข้ากันได้หรืออะไรแบบนั้น นั่นคือสาเหตุที่ฉันยอมโดด
กะเฝ้ายามมาปิกนิกตรงนี้ที่ดอนย�้ำไว้ว่า..."
"เดี๋ยวสิ เฮ้!" ดอนหัวเราะหวั่นๆ "เราควรต้องพาสองคนนี้ไปที่ค่าย
ไม่ใช่เหรอ แล้วรถส่งศพนี่ล่ะจะเอายังไง ยังวิ่งได้มั้ยเนี่ย"
ผมขอถอนค�ำพูดเรื่องที่บอกว่าฟอนไม่เก่งอะไรสักอย่าง ดอนท�ำ
เฉไฉเปลี่ยนเรื่องพูดได้เก่งทีเดียว
เมือ่ เข้าไปดูใกล้ๆ ผมถึงเห็นว่ารถส่งศพพังยับขนาดไหน นอกจาก
รอยบุ บ และรอยขี ด เขี ย วกลิ่ น ยู ค าลิ ป ตั ส หน้ า รถทั้ ง หมดยั ง ยุ บ จาก
ตอนที่พุ่งเข้าชนที่กั้นถนน ตอนนี้รถดูเหมือนหีบเพลงชักของฟลาโค
ฮิเมเนซตอนที่ผมใช้ไม้เบสบอลทุบไปแล้ว (โทษทีนะฟลาโค แต่นาย
เล่นเก่งจนฉันอิจฉา ไอ้หีบเพลงชักนั่นเลยต้องตาย)
"เราจะแบกโลงไป" ลาวิเนียเสนอ "เราทั้งสี่คน"
เสี ย งกรี ด ร้ อ งด้ ว ยความโกรธเคื อ งดั ง ผ่ า นบรรยากาศยามค�่ ำ
อีกครั้ง ครั้งนี้ฟังดูใกล้กว่าเดิม เสียงดังมาจากทิศเหนือของทางหลวง
"เราไม่มีทางไปถึงได้" ผมตอบ "ถ้าจะต้องปีนกลับขึ้นไปจนถึง
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อุโมงค์คัลดีคอตต์"
"มีอกี ทางหนึง่ " ลาวิเนียตอบ "ทางเข้าลับของค่าย ใกล้กว่านัน้ มาก"
"ใกล้ก็ดี" เม็กตอบ
"ประเด็นคือ" ลาวิเนียพูดต่อ "ตอนนี้ฉันควรจะเฝ้ายามอยู่ ก�ำลัง
จะหมดกะละ ไม่แน่ใจว่าคู่หูจะแก้ตัวให้ได้อีกนานแค่ไหน เพราะงั้น
เมื่อไปถึงค่าย ปล่อยให้ฉันเป็นคนพูดนะว่าเราไปเจอกันที่ไหนยังไง"
ดอนท�ำท่าขนลุก "ถ้าใครรู้เข้าว่าลาวิเนียโดดร่มหน้าที่ทหารยาม
อีกแล้วล่ะก็..."
"อีกแล้ว?" ผมถาม
"หุบปากไปเลย ดอน" ลาวิเนียตอบ
มองในทางหนึ่ ง ปั ญ หาของลาวิ เ นี ย ก็ ดู เ ป็ น ปั ญ หาเล็ ก น้ อ ย
เมื่อเทียบกับ...สมมตินะ...การที่เราจะต้องตายและโดนผีกูลกิน แต่
มองอีกทางหนึ่งผมก็รู้ว่าการลงโทษของกองทหารลีเจียนแนร์โรมันโหด
ไม่ใช่น้อย มันมักจะมีแส้ โซ่ และสัตว์เป็นๆ ที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเข้ามา
เกี่ยวข้อง ไม่ได้ต่างจากคอนเสิร์ตออซซี่ ออสบอร์นช่วงปี 1980 เท่าไหร่
"เธอคงชอบพอยซันโอ๊กจริงๆ สินะ" ผมสรุป
ลาวิเนียส่งเสียงในคอ เธอเก็บลูกดอกมานูบาลิสตาขึ้นมาโบก
ตรงหน้าผมเป็นการขู่ "ฉันช่วยนาย นายช่วยฉัน ตกลงตามนั้น"
เม็กพูดแทนผม "ตกลง เราจะวิ่งแบกโลงได้เร็วแค่ไหน"
ค�ำตอบคือวิ่งได้ไม่เร็วเท่าไหร่หรอก
หลังจากที่เราหยิบของอื่นๆ ออกมาจากรถส่งศพแล้วเม็กกับผม
ก็แบกด้านท้ายของโลงที่บรรจุร่างเจสัน ลาวิเนียกับดอนแบกด้านหน้า 
เราแบกโลงขึน้ บ่าแล้ววิง่ เหยาะๆ แบบทุลกั ทุเลไปตามชายฝัง่ ทะเลสาบ
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ผมคอยเหลื อ บไปมองยอดไม้ ด ้ ว ยความหวั่ น ใจและหวั ง ว่ าจะไม่ มี
ผีกูลตกเป็นฝนลงมาจากฟ้าอีก
ลาวิ เ นี ย บอกว่ า ทางเข้ า ลั บ อยู ่ แ ค่ อี ก ด้ า นหนึ่ ง ของทะเลสาบ
ปัญหาคือมันอยู่อีกด้านหนึ่งของทะเลสาบ ในเมื่อเราไม่อาจวิ่งเหยาะๆ
ไปบนน�้ ำ ได้ จึ ง แปลว่ า เราต้ อ งแบกโลงของเจสั น อ้ อ มชายฝั ่ ง เป็ น
ระยะทางประมาณห้าร้อยเมตร
"โอ๊ย ไม่ต้องเลย" ลาวิเนียพูดตอนที่ผมบ่นขึ้นมา  "เรายังวิ่งจาก
ชายหาดมาช่วยพวกนายได้เลย อย่างน้อยนายก็น่าจะวิ่งกลับไปกับเรา
ได้สิ"
"ก็ใช่" ผมตอบ "แต่โลงมันหนักนี่นา"
"อันนี้เห็นด้วยนะ" ดอนตอบ
ลาวิ เ นี ย พ่ น ลมพรื ด "พวกนายต้ อ งลองเดิ น สวนสนามด้ ว ย
เครื่องแบบทหารโรมันเต็มยศสักยี่สิบไมล์"
"ขอผ่าน ขอบใจ" ผมพึมพ�ำ
เม็กไม่พูดอะไรทั้งนั้น แม้หน้าตาของเธอจะซีดเซียวและหายใจ
หอบหนัก แต่เธอก็ยังแบกโลงด้านของตัวเองโดยไม่บ่นอะไร อาจจะแค่
เพราะอยากท�ำให้ผมรู้สึกแย่ก็ได้
ในที่สุดเราก็มาถึงหาดที่พวกเขานั่งปิกนิกกัน มีป้ายที่สุดทางเดิน
เขียนว่า
ทะเลสาบเทเมสเคิล
อยากว่ายน�้ำก็เสี่ยงเอาเองนะ
ช่างสมเป็นพวกมนุษย์ ทีเรือ่ งจมน�ำ้ ตายล่ะเตือนได้ แต่ไม่ยกั เตือน
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เรื่องผีกูลที่กินเนื้อคน
ลาวิ เ นี ย เดิ น ดุ ่ ม ๆ น� ำ พวกเราไปยั ง อาคารหิ น เล็ ก ๆ ที่ เ ป็ น ทั้ ง
ห้องสุขาและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าในตัว ที่ผนังด้านนอกของอาคารนั้น
มีประตูเหล็กเรียบๆ ซ่อนอยู่หลังพุ่มแบล็กเบอรี่ซึ่งเมื่อลาวิเนียเตะ
เปิดประตูก็เผยให้เห็นด้านในที่มีทางเดินอุโมงค์คอนกรีตลาดลงไปสู่
ความมืดมิด
"พวกมนุษย์คงไม่รู้เรื่องนี้สินะ" ผมเดา
ดอนหัวเราะคิก "ม่ายหรอก พวกนัน้ คิดว่าตรงนีเ้ ป็นห้องเครือ่ งปัน่ ไฟ
อะไรแบบนั้น ขนาดพลทหารโรมันส่วนใหญ่ยังไม่รู้เลย มีแต่คนเจ๋งๆ
อย่างลาวิเนียเท่านั้นแหละที่รู้"
"จะยอยังไงก็ยงั ต้องช่วยกันแบกอยูด่ ี ดอน" ลาวิเนียตอบ "วางโลงลง
แป๊บนึง"
ผมแอบภาวนาขอบคุณเบื้องบนอยู่ในใจ บ่าของผมปวดไปหมด
เหงื่อไหลลงมาเปียกชุ่มไปทั้งหลัง ผมก�ำลังนึกถึงตอนที่เฮร่าบังคับให้
ผมแบกบัลลังก์ทองทัง้ แท่งไปทัว่ ห้องนัง่ เล่นบนเขาโอลิมปัสจนกว่านาง
จะได้จุดเหมาะที่จะวาง เฮ้อ นางเทพีนั่น
ลาวิเนียหยิบหมากฝรั่งห่อหนึ่งออกมาจากกระเป๋ากางเกงยีน
เธอยัดหมากฝรั่งใส่ปากไปสามชิ้นก่อนจะยื่นมาให้ผมกับเม็ก
"ไม่เอา ขอบใจ" ผมตอบ
"เอาสิ" เม็กพูดบ้าง
"เอาด้วย!" ดอนตอบ
ลาวิเนียรีบดึงห่อหมากฝรัง่ กลับให้พน้ มือเขา "ดอน นายรูน้ วี่ า่ นาย
ไม่ควรเคี้ยวหมากฝรั่ง รอบที่แล้วนายนั่งกอดโถส้วมไปตั้งหลายวัน"
ดอนท�ำปากบุ่ย "แต่มันอร่อยนี่นา"
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ลาวิ เ นี ย มองเข้ า ไปในอุ โ มงค์ ขากรรไกรบดหมากฝรั่ ง อย่ า ง
เกรี้ยวกราด "ทางแคบเกินกว่าจะแบกโลงกันสี่คน ฉันจะเป็นคนน�ำทาง
ดอน นายกับอะพอลโล..." เธอขมวดคิ้วเหมือนยังไม่อยากเชื่อว่านั่นคือ
ชื่อของผมจริงๆ "แบกกันไปคนละด้านหัวท้าย"
"เราแค่สองคนเนี่ยนะ" ผมท้วง
"นั่นสิ!" ดอนส่งเสียงเห็นด้วย
"แบกเหมือนแบกโซฟาน่ะ" ลาวิเนียตอบ อย่างกับว่าผมจะเข้าใจ
"ส่วนเธอ ชื่ออะไรนะเรา เป๊ก?"
"เม็ก" เม็กตอบ
"มีอะไรทีท่ งิ้ ได้บา้ งมัย้ " ลาวิเนียถาม "เช่นไอ้แบบจ�ำลองกระดาษแข็ง
ที่หนีบไว้นั่นน่ะ โครงงานการบ้านจากโรงเรียนเหรอ"
เม็กคงจะต้องเหนื่อยมากจริงๆ เพราะเธอไม่ได้ขมวดคิ้ว เล่นงาน
ลาวิเนีย หรือเสกให้มีดอกเจอเรเนียมงอกออกมาจากหูของอีกฝ่าย
เธอแค่เบือนหน้าไปอีกด้านและเอาตัวบังผังเมืองจ�ำลองของเจสันเอาไว้
"ไม่ได้ นี่ของส�ำคัญ"
"โอเค" ลาวิเนียเกาคิ้วซึ่งก็ท�ำไฮไลต์เป็นสีชมพูเหมือนผมของเธอ
"งั้ น ก็ เ ดิ น ปิ ด ท้ า ย คุ ้ ม กั น ตอนเราหนี ล ะกั น ประตู ต รงนั้ น ล็ อ กไม่ ไ ด้
นั่นแปลว่า..."
อย่างกับรู้งาน เราได้ยินเสียงโหยหวนดังที่สุดเท่าที่เคยได้ยิน
มาจากอีกด้านของทะเลสาบ เสียงทีเ่ ต็มไปด้วยความโกรธเกรีย้ วราวกับ
ผีกูลเพิ่งเจอกองฝุ่นและผ้าเตี่ยวขนแร้งในซากสหายที่เสียชีวิตไป
"ไปกันเร็ว!" ลาวิเนียพูด
ผมเริ่มมองเพื่อนผมสีชมพูของเราใหม่ ถึงจะเป็นลูกยีราฟตื่นตูม
แต่เธอก็บ้าอ�ำนาจมากเลย
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เราเดินเป็นแถวเรียงเดี่ยวเข้าไปตามทาง ผมแบกด้านท้ายโลง
ดอนแบกด้านหน้า
กลิ่นหมากฝรั่งของลาวิเนียอวลไปทั่วบรรยากาศอับๆ จนอุโมงค์
นัน้ มีกลิน่ เหมือนสายไหมขึน้ รา ทุกครัง้ ทีล่ าวิเนียหรือเม็กเป่าลูกโป่งจาก
หมากฝรั่งผมก็จะสะดุ้ง และน�้ำหนักของโลงเริ่มท�ำให้ผมปวดนิ้วแล้ว
"อีกไกลไหม" ผมถาม
"เราเพิ่งจะเข้ามาในอุโมงค์เอง" ลาวิเนียตอบ
"งั้นก็...อีกไม่ไกลสินะ"
"น่าจะสักห้าร้อยเมตร"
ผมพยายามส่งเสียงในคอแบบอึดถึกแมนๆ แต่เสียงที่ออกมา
กลับเป็นเสียงครางหวิวมากกว่า
"ทุกคน" เม็กพูดมาจากด้านหลัง "เราต้องไปกันให้เร็วกว่านี้"
"เห็นอะไรเหรอ" ดอนถาม
"ยังไม่เห็น" เม็กตอบ "แค่มีลางสังหรณ์"
ลางสังหรณ์ ผมล่ะเกลียดจริงๆ
แสงในอุโมงค์นั้นมาจากอาวุธของพวกเราล้วนๆ ส่วนประดับทอง
ของมานูบาลิสตาที่ลาวิเนียสะพายหลังอยู่สะท้อนแสงเหมือนเป็นรัศมี
รอบผมสีชมพูของเธอ แสงเรืองจากดาบของเม็กท�ำให้เงาของพวกเรา
ทอดยาวเหยียดบนผนังทั้งสองด้านจนดูเหมือนพวกเราก�ำลังเดินไป
ท่ามกลางฝูงชนทีม่ ามุงดูกนั ทุกครัง้ ทีด่ อนมองเหลียวหลังมา แว่นเคลือบ
ปรอทสีรงุ้ ของเขาก็เหมือนจะลอยอยูใ่ นทีม่ ดื ราวกับแผ่นน�ำ้ มันดิบทีล่ อย
บนผิวน�้ำ
ทั้งมือและต้นแขนของผมปวดล้าไปหมด แต่ดูเหมือนดอนไม่ได้
มีปญ
ั หาอะไรเลย ผมตัง้ ใจมัน่ ว่าจะไม่รอ้ งห่มร้องไห้ขอความเห็นใจก่อน
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นายฟอนตนนั้นเป็นอันขาด
ในที่สุดทางเดินก็กว้างขึ้นและชันน้อยลง ผมเลือกมองว่านั่น
เป็นสัญญาณที่ดี แม้ทั้งลาวิเนียและเม็กจะไม่ได้เสนอตัวกลับมาช่วย
แบกโลงก็ตาม
ในที่สุดมือของผมก็รับน�้ำหนักไม่ไหวแล้ว "พักก่อน"
ดอนกับผมวางโลงของเจสันได้ทนั ก่อนทีผ่ มจะปล่อยมันหลุดจาก
มือพอดี นิ้วของผมเป็นรอยแดงก�่ำ ฝ่ามือพองจนเริ่มเป็นหนอง ผมรู้สึก
เหมื อ นเพิ่ ง ดวลกี ตาร์ กั บ แพท เมเธนี ไ ปเก้าชั่ ว โมงรวดโดยใช้ กี ตาร์
เฟนเดอร์สแตรโตแคสเตอร์เหล็กหนักเกือบสามร้อยกิโล
"โอย..." ผมพึมพ�ำเพียงเพราะผมเคยเป็นเทพแห่งบทกวีและ
มีความสามารถในการพร�่ำพรรณนาอย่างล้นพ้น
"พักนานไม่ได้นะ" ลาวิเนียเตือน "ป่านนีค้ งจบกะทีฉ่ นั ต้องเฝ้ายาม
ไปแล้ว คู่หูคงก�ำลังสงสัยว่าฉันไปไหนกันแน่"
ผมแทบจะอยากหัวเราะ ผมลืมไปแล้วว่าพวกเราควรต้องกังวล
เรื่องลาวิเนียโดดหน้าที่ไปพร้อมๆ กับปัญหาอื่นๆ ด้วย "คู่หูจะฟ้อง
รึเปล่าล่ะ"
ลาวิเนียมองไปในความมืด "ถ้าไม่จ�ำเป็นจริงๆ ก็ไม่ฟ้องหรอก
เธอเป็นนายกองของฉัน แต่เธอก็โอเค"
"นายกองเป็นคนอนุญาตให้เธอหลบออกมาเองเนี่ยนะ" ผมถาม
"ก็ไม่เชิง" ลาวิเนียจับจี้ดาวแห่งเดวิดอีกครั้ง "เธอก็แค่ท�ำเป็น
ไม่รู้ไม่เห็นน่ะ นึกออกมั้ย เธอเข้าใจ"
ดอนหัวเราะคิกคัก "หมายถึงก�ำลังตกหลุมรักหัวปักหัวป�ำน่ะเหรอ"
"ไม่ใช่!" ลาวิเนียตอบ "หมายถึงการต้องยืนเฉยๆ เฝ้ายามอยู่
ห้าชั่วโมงรวด ฉันท�ำไม่ได้! ยิ่งกับเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงนี้"
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ผมคิ ด ถึ ง กิ ริ ย าที่ ล าวิ เ นี ย คอยจั บ สร้ อ ย เคี้ ย วหมากฝรั่ ง อย่ า ง
เกรี้ ย วกราด และขาเก้ ง ก้ า งที่ เ ดิ น เข่ า อ่ อ นเป็ น พั ก ๆ มนุ ษ ย์ กึ่ ง เทพ
ส่วนใหญ่ก็มีปัญหาสมาธิสั้นและเป็นคนไฮเปอร์กันทั้งนั้น พวกเขา
ถูกฝึกมาให้เคลื่อนไหวท�ำอะไรอยู่ตลอดเวลา  กระโดดจากศึกหนึ่ง
ไปสู่อีกศึกหนึ่งเสมอ แต่ลาวิเนียนี่เหมือนเป็นสุดยอด 'ฮ' ของค�ำว่า
ไฮเปอร์เลยทีเดียว
"ที่บอกว่า 'ยิ่งกับเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงนี้'..." ผมหยั่งเชิง แต่ก่อนจะ
ถามได้ จ บดอนก็ เ กร็ ง ตั ว ขึ้ น ก่ อ น จมู ก และหนวดของเขาขยั บ ผม
ใช้ เ วลาอยู ่ ใ นวงกตกั บ โกรเวอร์ อั น เดอร์ วู ้ ด มานานพอที่ จ ะรู ้ ว ่ า นั่ น
แปลว่าอะไร
"นายได้กลิ่นอะไร" ผมถาม
"ไม่แน่ใจ..." เขาดมอีกครั้ง "อยู่ไม่ไกล กลิ่นพิลึก"
"เอ่อ..." ผมหน้าแดง "เมื่อเช้านี้ฉันอาบน�้ำมาแล้วนะ แต่เวลาใช้
แรงเยอะๆ ไอ้เหงื่อในร่างมนุษย์นี่..."
"ไม่ใช่กลิ่นนั้น ฟังสิ!"
เม็กหันไปทางทิศที่เราเดินจากมา  เธอยกดาบขึ้นรอ ลาวิเนีย
ปลดมานูบาลิสตาจากบ่ามาเล็งเข้าไปในเงามืดตรงหน้าเรา
ทั้งที่เสียงหัวใจตัวเองเต้นตุบตับลั่นอยู่ในหู ผมก็ยังได้ยินเสียง
โลหะกระทบกันและเสียงสะท้อนของรองเท้าบนพื้นหิน มีใครบางคน
ก�ำลังวิ่งมาหาเรา
"พวกนั้นมาแล้ว" เม็กพูด
"อย่าเพิ่ง เดี๋ยว" ลาวิเนียห้าม "นั่นเธอเอง!"
ผมรู้สึกว่าเม็กกับลาวิเนียก�ำลังพูดคนละเรื่องเดียวกัน แล้วก็
ไม่แน่ใจว่าผมชอบมันทั้งสองเรื่อง
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"เธอคนไหน" ผมถาม
"พวกนั้นมาจากไหน!" ดอนร้องเสียงแหลม
ลาวิเนียยกมือขึ้นและตะโกน "ฉันอยู่นี่!"
"ชู่ววว์!" เม็กพูดทั้งที่ยังหันมองทางที่เราจากมา  "ลาวิเนีย เธอ
ท�ำอะไรของเธอ"
แต่แล้วก็มีหญิงสาวคนหนึ่งวิ่งเหยาะๆ จากทางค่ายจูปิเตอร์
เข้ามาในวงแสงของเรา
เธออายุพอๆ กับลาวิเนีย น่าจะสักสิบสี่หรือสิบห้า  ผิวสีเข้มและ
ดวงตาสีอำ� พัน ผมสีนำ�้ ตาลหยิกยาวลงมาประบ่า  สนับเข่าและเกราะอก
ของเธอแวววาวทับกางเกงยีนกับเสือ้ ยืดสีมว่ ง บนเกราะอกมีสญ
ั ลักษณ์
ต�ำแหน่งเซนจูเรียนหรือนายกองประดับอยู่ และทีส่ ขี า้ งของเธอมีสปาทา
...ดาบของทหารม้า  อ้อ ใช่แล้ว ผมจ�ำได้แล้วว่าเธอเป็นหนึ่งในลูกเรือ
อาร์โกสอง
"เฮเซล เลอเวสก์" ผมพูดขึ้น "ขอบคุณทวยเทพ"
เฮเซลชะงักอยู่กับที่ คงก�ำลังสงสัยแน่ๆ ว่าผมเป็นใคร ผมรู้จักเธอ
ได้ยังไง แล้วท�ำไมผมถึงยิ้มเหมือนเป็นบ้าแบบนี้ เธอเหลือบมองดอน
แล้วมองเม็ก ก่อนจะมองไปที่โลง "ลาวิเนีย เกิดอะไรขึ้น"
"ทุกคน" เม็กขัดจังหวะ "มีคนมาแล้ว"
เม็กไม่ได้พดู ถึงเฮเซล ทีด่ า้ นหลังเรา พ้นจากขอบเขตแสงเรืองจาก
ดาบของเม็กไปแค่นดิ เดียวมีรา่ งทะมึนย่างสามขุมเข้ามา ผิวสีนำ�้ เงินด�ำ
ของมันวาววับ น�้ำลายหยดย้อยจากเขี้ยว แล้วก็มีผีกูลที่เหมือนกันเป๊ะ
โผล่ออกมาจากความมืดด้านหลังมันอีกตน
โชคดีจริงๆ ทีพ
่ วกยูรโี นมัสมีโปรโมชัน่ ฆ่าหนึง่ แถมให้สองฟรีๆ ด้วย
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เพลงอูคูเลเล่?
ไม่ต้องถึงกะซวกไส้หรอก
แค่ "ไม่เอา" ก็พอ
"อ้อ" ดอนพูดเสียงอ่อย "กลิ่นมันมาจากตรงนั้นสินะ"
"ไหนนายบอกว่าพวกนี้มากันเป็นคู่" ผมบ่น
"หรือสาม" เจ้าฟอนตนนั้นกระซิบหวิว "บางทีก็มากันเป็นเรา
สามคน"
ยูรีโนมัสแยกเขี้ยวและหลบลงแค่พอให้พ้นจากคมดาบของเม็ก
ที่ด้านหลังผมนั้นลาวิเนียก�ำลังหมุนขึ้นลูกศรมานูบาลิสตา...คลิก คลิก
คลิ ก ...แต่ เ จ้ า อาวุ ธ นั้ น ใช้ เ วลาตั้ ง เครื่ อ งนานมากกว่ า จะใช้ ง านได้
คงไม่พร้อมจะยิงจนกว่าจะถึงวันพฤหัสหน้า  ดาบสปาทาของเฮเซล
ส่งเสียงหวือยามที่เธอชักมันออกมาจากฝัก แต่ว่านั่นก็ไม่ใช่อาวุธที่
เหมาะจะเอามาสู้ในระยะประชิดเหมือนกัน
ดูเหมือนเม็กจะไม่แน่ใจว่าควรจะเข้าโจมตี ยืนเตรียมสู้ตรงนี้ หรือ
ล้มพับจากความเหนื่อยล้าไปเลยดี ต้องยกให้หัวใจดื้อด้านดวงน้อยๆ
ของเธอ ตอนนี้เธอยังหนีบแบบจ�ำลองของเจสันไว้ใต้วงแขน ซึ่งถ้าต้อง
ต่อสู้จริงๆ เมื่อไหร่มันจะไม่ช่วยเธอเลย
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ผมควานหาอาวุธในมือและสุดท้ายก็หยิบอูคูเลเล่...ท�ำไมล่ะ
ดูไร้สาระกว่าดาบสปาทาหรือมานูบาลิสตานิดเดียวเอง
จมู ก ของผมอาจจะโดนถุ ง ลมนิ ร ภั ย รถส่ ง ศพกระแทกมา  แต่
น่าเสียดายทีป่ ระสาทการรับกลิน่ ของผมไม่ได้กระทบกระเทือนไปด้วยเลย
กลิ่นผีกูลเหม็นหึ่งผสมกับกลิ่นหมากฝรั่งหวานเอียนๆ ท�ำให้แสบจมูก
แสบตาจนน�้ำตาคลอ
"อาหาร" เจ้าผีกูลตนแรกพูดขึ้น
"อาหาร!" เจ้าผีกูลอีกตนเห็นด้วย
พวกมันน�ำ้ เสียงเริงร่าราวกับพวกเราเป็นอาหารจานโปรดทีไ่ ม่ได้กนิ
มานานโขแล้ว
เฮเซลพูดขึน้ อย่างสุขมุ สงบนิง่ "ทุกคน เราเคยต้องสูก้ บั เจ้าตัวพวกนี้
ในศึกนั้นมาแล้ว อย่าให้มันข่วนได้นะ"
วิธีที่เธอพูดค�ำว่าศึกนั้นท�ำให้ฟังดูเหมือนคงมีเหตุการณ์เลวร้าย
เพียงครั้งเดียวที่เธอจะพูดถึงได้ ผมหวนคิดถึงสิ่งที่ลีโอ วัลเดซบอก
พวกเราตอนที่ เ จอกั น ในลอสแองเจลิ ส ที่ ว ่ า ค่ า ยจู ป ิ เ ตอร์ เ สี ย หาย
อย่ า งหนั ก และเสี ย สหายร่ ว มรบไปเป็ น จ� ำ นวนไม่ น ้ อ ยในการต่ อ สู ้
ครั้งล่าสุด แต่ผมเพิ่งจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ตอนนี้เองว่าความเป็นจริง
มันโหดร้ายแค่ไหน
"ห้ามโดนข่วน" ผมเห็นด้วย "เม็ก พยายามกันพวกมันไว้ก่อน
ฉันจะลองเล่นเพลง"
ผมก็แค่คดิ อะไรง่ายๆ เล่นเพลงชวนหาวสักเพลง ล่อให้เจ้าตัวพวกนี้
ง่วงงุนแล้วค่อยๆ ฆ่าพวกมันอย่างใจเย็นเป็นผู้ดี
แต่ผมประมาทความเกลียดชังที่พวกยูรีโนมัสมีต่ออูคูเลเล่ไป
หน่อย เพราะทันทีที่ผมพูดสิ่งที่ตั้งใจจะท�ำออกไป พวกมันก็กรีดร้อง
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พลางพุ่งเข้าโจมตีทันที
ผมถอยกรูดไปด้านหลังจนสะดุดนั่งลงบนโลงของเจสัน ดอนก็
กรี๊ดและหมอบลง ลาวิเนียยังคงตั้งมานูบาลิสตาไม่เสร็จ เฮเซลตะโกน
"ขุดหลุม!" ซึง่ ตอนนัน้ ผมก็ไม่ได้รเู้ รือ่ งรูร้ าวเลยว่ามันหมายความว่าอะไร
เม็กกระโดดขึ้นมาสู้ทันที ฟันแขนของผีกูลตนหนึ่งและพยายาม
ปาดขาของอีกตน แต่การเคลื่อนไหวของเธอก็งุ่มง่ามกว่าปกติ แถม
เมื่อยังหนีบแบบจ�ำลองของเจสันไว้ใต้วงแขนข้างหนึ่งเธอจึงใช้ดาบ
อย่างมีประสิทธิภาพได้แค่เล่มเดียว ถ้าเจ้าผีกูลพวกนั้นอยากจะฆ่าเธอ
พวกมันคงเล่นงานเธอจนสู้ไม่ไหว แต่พวกมันกลับพุ่งตัวผ่านเธอมา
และพยายามจะหยุดผมให้ทันก่อนที่ผมจะได้ตีคอร์ดแม้แต่นิดเดียว
ใครๆ ก็ชอบท�ำตัวเป็นนักวิจารณ์ดนตรีเนอะ
"อาหาร!" ผีกูลที่เหลือแขนแค่ข้างเดียวตะโกนและพยายามใช้
กรงเล็บตะปบผม
ผมพยายามแขม่วท้องแล้ว พยายามแล้วจริงๆ นะ
แต่...โอย ไอ้ไขมันเวรนี่! ถ้าผมอยู่ในร่างเทพของผม กรงเล็บ
ของผีกลู ไม่มวี นั สัมผัสผิวได้แน่ๆ หน้าท้องราบตึงเปรีย๊ ะราวสัมฤทธิท์ ตี่ ไี ว้
อย่างดีของผมคงหัวเราะเยาะความพยายามของสัตว์ประหลาดตนนั้น
ที่จะฟันพุง น่าเสียดายที่ร่างของเลสเตอร์ท�ำให้ผมผิดหวังอีกแล้ว
เจ้ า ยู รี โ นมั ส ปาดมื อ ของมั น เข้ า มาที่ ส ่ ว นกลางล� ำ ตั ว ของผม
ต�่ำจากจุดที่สะพายอูคูเลเล่ไปแค่นิดเดียว ปลายนิ้วกลางของมันสัมผัส
กับผิวของผมจนได้ แค่นิดเดียว นิดเดียวจริงๆ แต่กรงเล็บของมันก็
กรีดทะลุเสื้อเข้าไปกลางพุงราวกับเป็นมีดโกนทื่อๆ
ผมเสี ย หลั ก ตกจากโลงของเจสั น ไปอี ก ข้ า งหนึ่ ง เลื อ ดอุ ่ น ๆ
หยดลงไปซึมอยู่ที่ขอบกางเกง
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เฮเซล เลอเวสก์ตะโกนลั่น เธอกระโดดข้ามโลงมาและปักดาบ
สปาทาเข้าไปในช่องอกของยูรีโนมัสตนนั้น เท่ากับท�ำให้เกิดผีกูลถูก
ไม้เสียบตนแรกของโลก
ยูรีโนมัสตนนั้นกรีดร้องลั่น ผงะไปข้างหลังและท�ำให้ดาบสปาทา
หลุ ด มื อ ของเฮเซลไป จุ ด ที่ ค มดาบทองจั ก รพรรดิ เ สี ย บเป็ น แผลนั้ น
กรุน่ ควัน จากนัน้ ...ผมก็ไม่รจู้ ะบรรยายให้งดงามกว่านีไ้ ด้ยงั ไง...พูดได้แค่
เจ้าผีกูลตนนั้นระเบิดกลายเป็นกองขี้เถ้าร่วนทั้งที่ยังส่งเสียงร้องไม่เสร็จ
แล้วดาบสปาทาก็ตกลงไปกระทบพื้น
เจ้าผีกูลตนที่สองเลิกสู้กับเม็กไปก่อนแล้วอย่างที่คนมีเหตุผล
ควรจะท�ำหลังจากถูกเด็กอายุสิบสองน่าร�ำคาญเฉือนต้นขาเอา แต่เมื่อ
มันได้ยินเสียงของสหายกรีดร้อง มันก็หันกลับมาเผชิญหน้ากับเรา 
นั่นเปิดช่องให้เม็กโจมตีได้ แต่แทนที่เธอจะเล่นงานมัน เธอกลับวิ่งผ่าน
ไอ้สัตว์ประหลาดตนนั้นตรงมายังข้างๆ ตัวผม ดาบของเธอคืนสภาพ
กลับเป็นแหวนแล้ว
"นายโอเครึ เ ปล่ า " เธอถาม "โอ๊ ย ไม่ น ะ เลื อ ดออกด้ ว ย นาย
บอกเองว่าห้ามโดนข่วน แต่นายเองกลับโดนข่วน!"
ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าควรจะประทับใจที่เธอเป็นห่วงหรือ
ร�ำคาญน�้ำเสียงที่เธอใช้ดี "ฉันไม่ได้วางแผนให้โดนซะหน่อย เม็ก"
"พวกนาย!" ลาวิเนียตะโกน
ผีกูลตนที่เหลือก้าวขึ้นมาข้างหน้า  เอาตัวเข้ามาขวางระหว่าง
เฮเซลกับดาบสปาทาของเธอ ดอนยังซุม่ หลบอย่างเก่งกาจ มานูบาลิสตา
ของลาวิเนียก็ยังเตรียมไปได้แค่ครึ่งทาง ตอนนี้เม็กกับผมประกบอยู่
สองข้างโลงศพของเจสัน
นั่นท�ำให้เฮเซลซึ่งมือเปล่ากลายเป็นอุปสรรคเดียวที่ขวางเจ้า
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ยูรีโนมัสกับอาหารชุดห้าจาน
สัตว์ประหลาดตนนั้นขู่ฟ่อ "ไม่มีทางชนะหรอก"
เสียงของมันเปลี่ยนไป น�้ำเสียงของมันทุ้มขึ้น ความดังก็อยู่ใน
ระดั บ ควบคุ ม ได้ "เจ้ า จะได้ ไ ปรวมกลุ ่ ม กั บ สหายทั้ ง หลายของเจ้ า
ในสุสานของข้า"
เพราะทั้ ง ปวดหั ว จี๊ ด แถมยั ง เจ็ บ พุ ง จ๊ า ด ผมเลยตามค� ำ ของ
เจ้ากูลตนนั้นไม่ค่อยทัน แต่ดูเหมือนเฮเซลจะเข้าใจดี
"แกเป็นใคร" เธอถาม "เก่งจริงก็เลิกหลบหลังลิ่วล้อสัตว์ประหลาด
แล้วแสดงตัวออกมาสิ!"
ยู รี โ นมั ส ตนนั้ น กะพริ บ ตา  ตาของมั น เปลี่ ย นจากสี ข าวหม่ น
กลายเป็นสีมว่ งเรืองรองราวกับไฟจากเชือ้ เพลิงไอโอดีน "เฮเซล เลอเวสก์
เจ้าต่างหากควรเป็นคนทีเ่ ข้าใจเส้นแบ่งระหว่างความเป็นและความตาย
ได้ดีที่สุด แต่ไม่ต้องกลัว ข้าจะจองที่สุดพิเศษข้างกายข้าไว้ให้เจ้า 
พร้ อ มกั บ แฟรงก์ ที่ รั ก ของเจ้ า  เจ้ า จะเป็ น โครงกระดู ก ที่ ง ดงามมาก
ทีเดียว"
เฮเซลก� ำ หมั ด แน่ น ตอนที่ เ ธอเหลี ย วกลั บ มามองพวกเรานั้ น
สีหน้าเธอน่ากลัวไม่แพ้พวกผีกูลเลย "ถอยไป" เธอเตือน "ไปให้ไกลสุด
เท่าที่ไกลได้"
เม็กกึ่งลากกึ่งจูงผมไปที่ด้านหัวของโลงศพ พุงของผมปวดแสบ
ปวดร้อนเหมือนโดนเย็บซิปที่ร้อนเป็นลาวา  ลาวิเนียคว้าคอเสื้อยืด
ของดอนแล้วก็ลากเขาไปยังจุดซุ่มหมอบที่ปลอดภัยกว่าเก่า
ผีกูลตนนั้นหัวเราะคิกคัก "เจ้าจะเอาชนะข้าได้อย่างไรกันเฮเซล
ใช้ นี่ น ่ ะ รึ " มั น เตะดาบสปาทาให้ ก ระเด็ น ไกลออกไปอี ก "ข้ า ปลุ ก
นักรบอมตะขึ้นมาเพิ่มแล้ว อีกไม่ช้าพวกมันจะมาถึง"
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แม้ผมจะเจ็บแผลแค่ไหนแต่ผมก็ยังพยายามยักแย่ยักยันลุกขึ้น
ผมปล่อยให้เฮเซลสูค้ นเดียวไม่ได้ แต่ลาวิเนียวางมือบนบ่าห้ามเอาไว้กอ่ น
"ไม่ต้อง" เธอพึมพ�ำ "เฮเซลเอาอยู่"
นั่นเหมือนจะมองโลกในแง่ดีอย่างไม่มีเหตุผลเอาเสียเลย แต่ผม
ก็หยุดอยู่กับที่อย่างน่าอาย เลือดยังคงไหลลงไปจนกางเกงในเปียกชุ่ม
อย่างน้อยผมก็หวังว่านั่นคือเลือดนะ
ยูรีโนมัสตนนั้นยกนิ้วติดกรงเล็บขึ้นมาปาดน�้ำลายที่ย้อยลงมา
จากปาก "นอกจากว่าเจ้าจะคิดหนีและทิ้งโลงศพนั่นไว้ ไม่งั้นก็ยอมแพ้
เสียเถอะ พวกเราแข็งแกร่งมากเมื่ออยู่ใต้ดิน บุตรีแห่งพลูโต แข็งแกร่ง
เกินกว่าที่เจ้าจะสู้ได้"
"อ๋อเหรอ" เสียงของเฮเซลยังคงนิ่งสนิทราวกับจะชวนคุยเฉยๆ
"แข็งแกร่งเมื่ออยู่ใต้ดิน ได้รู้ไว้ก็ดีนะ"
อุโมงค์นั้นสะเทือนลั่น ผนังมีรอยร้าวหยักลามขึ้นมาตามแผ่นหิน
จู่ๆ ก็มีหินควอตซ์ขาวงอกออกมาจากใต้เท้าเจ้าผีกูล ดันจนร่างของมัน
ไปกระแทกเพดานด้านบนจนเหลือแค่ขนแร้งที่โปรยปรายลงมา
เฮเซลหันกลับมามองเราราวกับเมือ่ ครูไ่ ม่ได้เกิดเรือ่ งน่าประทับใจ
อะไรขึ้นเลย "ดอน ลาวิเนีย เอานี่..." เธอมองโลงศพนั้นอย่างไม่ค่อย
สบายใจ "เอามันออกไปจากที่นี่ ส่วนเธอ" เธอชี้ไปยังเม็ก "ช่วยพยุง
เพื่อนเธอไปหน่อยนะ ที่ค่ายมีผู้รักษาที่จะจัดการแผลโดนผีกูลข่วนได้"
"เดี๋ยว!" ผมพูดขึ้น "มะ...เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น เสียงของมัน..."
"ฉันเคยเห็นผีกูลท�ำแบบนั้นมาก่อนแล้ว" เฮเซลพูดนิ่งๆ เศร้าๆ
"เอาไว้อธิบายให้ฟัง แต่ตอนนี้รีบไปเร็ว เดี๋ยวฉันตามไป"
ผมเปิดปากจะค้าน แต่เฮเซลก็ส่ายหน้าห้ามผมไว้ก่อน "ฉันแค่
จะเก็บดาบและปิดทางไม่ให้เจ้าพวกนั้นตามเรามาได้อีก ไปเถอะ!"
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เศษหินดินทรายโปรยปรายลงมาจากรอยแยกใหม่บนเพดาน
ไปจากตรงนี้ซะก็คงจะดีเหมือนกัน
ผมให้เม็กพยุงและเดินกะเผลกต่อไปตามอุโมงค์ ลาวิเนียกับดอน
แบกโลงของเจสันแทน ตอนนั้นผมเจ็บมากเสียจนไม่มีแรงจะตะโกนดุ
ลาวิเนียที่แบกโลงนั้นอย่างกับมันเป็นโซฟา
เราน่าจะเดินไปได้เกือบๆ ยี่สิบเมตรตอนที่อุโมงค์ด้านหลังเรา
ยิ่งสั่นหนักกว่าเก่า ผมหันไปทันโดนเศษหินดินทรายที่พุ่งกระจายซัดใส่
หน้าผมพอดี
"เฮเซล?" ลาวิเนียเรียกเข้าไปยังฝุ่นที่ตลบไปทั่ว
ชัว่ จังหวะต่อมา เฮเซล เลอเวสก์กป็ รากฏตัวขึน้ โดยมีฝนุ่ หินควอตซ์
เคลือบขาววอกไปทั้งตัว ดาบของเธอกลับมาเรืองแสงอยู่ในมือแล้ว
"ฉันไม่เป็นอะไร" เธอประกาศ "แต่หลังจากนีค้ งไม่มใี ครแอบออกไป
โดยใช้ทางนั้นได้แล้ว เอาล่ะ" เธอชี้ไปทางโลงศพ "มีใครอยากบอกฉัน
มั้ยว่าในโลงนั่นมีร่างของใคร"
ผมไม่อยากบอกจริงๆ นะ
โดยเฉพาะหลังจากเห็นว่าเฮเซลขยี้ศัตรูด้วยวิธีไหน
แต่...ผมก็ยังต้องท�ำเพื่อเจสัน เฮเซลเป็นเพื่อนของเขา
ผมพยายามรวบรวมความกล้า  เปิดปากเตรียมจะพูด แต่กลับ
โดนขัดจังหวะจากตัวเฮเซลเอง
"เจสันสินะ" เธอพูดราวกับมีคนกระซิบบอกข้อมูลข้างหู "โอ ทวยเทพ"
เธอวิ่งเข้ามาที่โลง ทรุดตัวลงคุกเข่าและยกแขนขึ้นกอดโลงเอาไว้
เธอส่งเสียงสะอื้นหนักออกมาเพียงครั้งเดียวก่อนที่จะก้มหน้าเงียบกริบ
พร้อมกับสั่นไปทั้งร่าง ปอยผมของเธอพาฝุ่นหินควอตซ์ไปเปื้อนผิวไม้
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ขัดมันของโลงนั้นจนเกิดเป็นเส้นหยัก ราวกับผลที่อ่านได้จากเครื่องวัด
ความสั่นสะเทือนของผิวโลก
เธอพึมพ�ำโดยที่ไม่ได้เงยขึ้นมามองพวกเรา  "ฉันฝันร้าย เห็นเรือ
ผู้ชายคนหนึ่งขี่ม้ามา มี...มีหอก เรื่องมันเป็นไงมาไง"
ผมพยายามอธิบายละเอียดที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ผมเล่าเรื่องที่
ตัวเองตกลงมาอยู่ในโลกมนุษย์ การผจญภัยของผมกับเม็ก การขึ้นไป
สู้บนเรือยอชต์ของคาลิกูลา  และการที่เจสันยอมสละชีวิตเพื่อปกป้อง
พวกเรา  เมื่อเอาเรื่องนี้กลับมาเล่าอีกครั้งก็เรียกความรู้สึกเจ็บปวด
สยดสยองกลับมาอีกหน ผมนึกถึงกลิ่นโอโซนเข้มข้นของภูตพายุที่
พัดวนรอบตัวเม็กกับเจสัน นึกถึงพลาสติกรัดที่บาดเข้าไปในข้อมือ
ของผม ค�ำอวดศักดาอย่างร่าเริงไร้ความปรานีของคาลิกูลา  เจ้าจะ
ไม่มีทางเอาชีวิตหนีรอดไปจากข้าได้!
ความรูส้ กึ นัน้ เลวร้ายมากเสียจนผมลืมความเจ็บปวดจากการโดน
กรีดพุงเป็นแผลยาวไปชั่วขณะ
ลาวิ เ นี ย นั่ ง มองพื้ น เม็ ก พยายามอย่ า งสุ ด ความสามารถที่ จ ะ
ห้ามเลือดด้วยชุดส�ำรองที่เธอควักออกมาจากเป้ ดอนเงยหน้ามอง
เพดานที่ก�ำลังมีรอยร้าวซิกแซ็กรอยใหม่เหนือหัวของพวกเรา
"ไม่ อ ยากขั ด จั ง หวะหรอกนะ" ฟอนตนนั้ น พู ด "แต่ ไ ปต่ อ กั น
ข้างนอกดีมะ"
เฮเซลวางมื อ ลงบนฝาโลง "ฉั น โกรธนายมากที่ ท� ำ แบบนี้ กั บ
ไพเพอร์ กับพวกเรา ไม่ยอมให้พวกเราอยู่เป็นเพื่อนนาย นายคิดอะไร
ของนายอยู่น่ะ"
ผมชะงักไปนิดหนึ่งก่อนจะนึกได้ว่าเธอไม่ได้ก�ำลังพูดอยู่กับเรา 
เธอก�ำลังพูดกับเจสัน

Page The Tyrant's Tomb ����������.indd 50

29/7/2563 BE 13:28

Rick Riordan 51

เธอยืนขึ้นช้าๆ ริมฝีปากสั่นสะท้าน แต่แล้วจู่ๆ ก็ยืดตัวตรงขึ้น
ราวกับเรียกเสาหินควอตซ์ในตัวขึ้นมาเสริมระบบกระดูกของตัวเองได้
"ให้ฉันช่วยถือข้างหนึ่ง" เธอพูด "พาเขากลับบ้านกัน"
เราเดินกันไปอย่างเงียบๆ เป็นขบวนแบกโลงศพที่น่าสมเพชที่สุด
พวกเราทุ ก คนตั ว เปรอะเปื้อ นฝุ่น หิ น และขี้ เ ถ้ า ซากสั ต ว์ ป ระหลาด
ลาวิเนียยุกยิกในชุดเกราะอยู่ที่ด้านหัวโลงพลางเหลือบมาเป็นระยะๆ
เพื่ อ มองเฮเซลซึ่ ง ไม่ ล ะสายตาจากทางตรงหน้ า แม้ แ ต่ น ้ อ ย ดู เ ธอ
ไม่สังเกตขนแร้งที่ปลิวหลุดจากแขนเสื้อของเธอไปเรื่อยๆ ด้วยซ�้ำ
เม็กกับดอนแบกด้านท้ายโลง ตาของเม็กเป็นรอยช�ำ้ จากตอนทีร่ ถ
พุง่ ตกลงมาจนท�ำให้เธอดูเหมือนแร็กคูนตัวใหญ่ทแี่ ต่งตัวไม่เอาอ่าวเลย
ดอนยังคงอยูไ่ ม่สขุ คอยแต่จะเอียงคอไปทางซ้ายอย่างกับอยากได้ยนิ ว่า
บ่าของเขาเองพูดอะไรอยู่
ผมเดินตุปัดตุเป๋ตามหลังทุกคนไป ชุดส�ำรองของเม็กยังกดอยู่
บนแผลที่พุง ดูเหมือนเลือดจะหยุดแล้ว แต่รอยแผลนั้นยังปวดแสบ
ปวดร้อนจี๊ดอยู่ หวังว่าเฮเซลจะพูดถูกที่ว่าผู้รักษาที่ค่ายของเธอรักษา
ผมได้ ผมไม่คอ่ ยชอบใจเท่าไหร่หรอกนะถ้าคิดว่าตัวเองจะต้องกลายเป็น
ตัวประกอบในเรื่องเดอะวอล์กกิ้งเดด
ความนิ่งสงบของเฮเซลท�ำให้ผมไม่สบายใจเลย แทบเรียกได้ว่า
ผมอยากให้เธอกรีดร้องหรือปาข้าวของใส่ผมมากกว่า ความทุกข์ระทม
ของเธอเป็ น เหมื อ นแรงดึ ง ดู ด แสนเย็ น ชาจากเทื อ กเขา  เราอาจไป
ยื น หลั บ ตาข้ า งๆ เทื อ กเขานั้ น และต่ อ ให้ ม องไม่ เ ห็ น หรื อ ไม่ ไ ด้ ยิ น
เสียงเราก็ยังรู้ว่าเทือกเขาตั้งอยู่ตรงนั้น แสนหนักอึ้ง แสนทรงพลัง
เป็นแรงธรรมชาติทเี่ ก่าแก่โบราณเสียจนแม้แต่เทพอมตะก็รสู้ กึ อ่อนด้อย
เป็นแค่เหลือบไร ผมกลัวจริงๆ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากอารมณ์ของเฮเซล
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กลายเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับขึ้นมา
ในที่สุดพวกเราก็โผล่ออกมาสู่ที่แจ้ง ยืนอยู่บนชะง่อนผาที่สูง
ประมาณครึ่งทางของเนินแห่งหนึ่ง มองลงไปเห็นกรุงโรมใหม่แผ่ตัว
อยู่ด้านล่าง เนินเขารอบๆ ถูกแสงยามหัวค�่ำย้อมจนกลายเป็นสีม่วง
สายลมเย็นที่พัดมาโชยกลิ่นควันฟืนและดอกไลแล็ก
"ว้าว" เม็กส่งเสียงร้องตอนที่เห็นทิวทัศน์เบื้องหน้า
ภาพนั้นไม่ผิดจากภาพในความทรงจ�ำ แม่น�้ำไทเบอร์น้อยไหล
คดเคี้ ย วที่ ก ้ น หุ บ เขาเหมื อ นเส้ น ศิ ล ป์ ร ะยิ บ ระยั บ ก่ อ นจะไหลลงสู ่
ทะเลสาบสีฟา้ ซึง่ อยูใ่ จกลางราวกับสะดือของค่าย ทีช่ ายฝัง่ ทางทิศเหนือ
ของทะเลสาบนั้นคือตัวเมืองของกรุงโรมใหม่ เมืองที่ถอดแบบมาจาก
จักรวรรดิโรมันดั้งเดิมในสัดส่วนที่เล็กกว่าไม่น้อย
ถ้าคิดตามทีล่ โี อเล่าเรือ่ งการศึกครัง้ ทีเ่ พิง่ ผ่านมาผมก็นกึ ว่าเมืองนี้
จะราบเป็นหน้ากลองไปแล้ว แต่มองจากระยะตรงนี้ จากแสงสุดท้าย
ของวัน ทุกอย่างกลับดูปกติดี อาคารสีขาวเอีย่ มอ่องกับหลังคากระเบือ้ ง
สีแดงอิฐ ทัง้ อาคารสภาหลังคารูปโดม เซอร์คสั แม็กซิมสั หรือสนามแข่งม้า
รูปวงรี และสนามประลองโคลอสเซียม
ส่วนชายฝั่งทางใต้ของทะเลสาบเป็นที่ตั้งของเทมเพิลฮิลล์กับ
วิหารและแท่นบูชามากมายปนเปกันไปอย่างไร้ระเบียบ วิหารที่ตั้งสูง
ตระหง่านบนยอดเขาแผ่เงื้อมเงาปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างคือวิหารแห่ง
จูปิเตอร์ออปติมัสแม็กซิมัสอันแสนทระนงในศักดาอย่างน่าประทับใจ
(ก็ได้) เพราะทั้งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่จูปิเตอร์ อวตารเวอร์ชั่นโรมัน
ของพ่อผมนั้นนิสัยเหลือจะทนยิ่งกว่าลักษณะนิสัยที่ชาวกรีกมอบให้ซุส
เสียอีก (และใช่แล้ว เทพอย่างพวกเราก็มีหลายบุคลิก เพราะมนุษย์
อย่างพวกคุณชอบเปลี่ยนใจไปมาว่าพวกเราเป็นยังไงกันแน่ เหนื่อย
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อย่างบอกไม่ถูกเลยล่ะ)
สมัยก่อนนัน้ ผมเห็นเทมเพิลฮิลล์ทไี รก็รสู้ กึ เกลียดมันขึน้ มาเมือ่ นัน้
เพราะวิหารของผมไม่ใช่วิหารที่ใหญ่ที่สุดทั้งที่แน่อยู่แล้วว่ามันควรจะ
เป็นวิหารทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ถึงตอนนีผ้ มก็ยงั เกลียด แต่เกลียดด้วยเหตุผลใหม่
เดี๋ยวนี้เห็นเทมเพิลฮิลล์แล้วผมได้แต่คิดถึงแบบจ�ำลองที่เม็กถือมาด้วย
กับสมุดสเก็ตช์ที่อยู่ในเป้ของเธอ...โครงงานเทมเพิลฮิลล์ที่เจสัน เกรซ
จินตนาการเอาไว้ เมื่อเทียบกับแบบโฟมแข็งที่ติดโน้ตลายมือกับโทเค่น
จากกล่ อ งเกมเศรษฐี ที่ เ จสั น ท� ำ ไว้ เทมเพิ ล ฮิ ล ล์ ข องจริ ง ช่ า งดู เป็น
เครื่องสักการะที่ไม่คู่ควรกับทวยเทพเลย ที่นั่นไม่มีทางจะมีความหมาย
เทียบเคียงกับความดีงามของเจสันและความปรารถนาอย่างแรงกล้า
ที่จะให้เกียรติเทพทุกองค์โดยไม่ลืมองค์ใดแม้แต่องค์เดียว
ผมต้องบังคับให้ตัวเองเบือนหน้าไปทางอื่น
ส่วนทีห่ า่ งจากชะง่อนผาทีเ่ รายืนกันแค่ประมาณครึง่ ไมล์ตรงหน้า
คือตัวค่ายจูปิเตอร์ที่มาพร้อมก�ำแพงไม้ปลายแหลม หอสังเกตการณ์
และสนามเพลาะ โรงนอนเรียงตัวกันอยู่ตามถนนสายหลักสองสาย
อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูๆ ไปแล้วอาจคิดว่าเป็นค่ายทหารโรมัน
จากสมัยจักรวรรดิเก่าสักค่ายและจากยุคใดก็ได้ในช่วงทีโ่ รมันครองโลก
อยู ่ ห ลายศตวรรษ ชาวโรมั น มี วิ ธี ส ร้ า งป้ อ มปราการที่ ส ม�่ ำ เสมอ
ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าพวกเขาคิดจะอยู่ ณ จุดนั้นแค่ชั่วข้ามคืนหรือ
จะอยู่ทั้งทศวรรษก็ตาม และถ้ารู้ผังของค่ายหนึ่งก็จะเท่ากับรู้ผังของ
ทุกค่าย เราอาจตื่นมากลางดึก เดินคล�ำทางในความมืดมิดและยังรู้
เหมือนเดิมว่าอะไรอยูต่ รงไหน แน่นอน เวลาผมไปเยือนค่ายทหารโรมัน
ทั้งหลายผมมักใช้เวลาอยู่ในกระโจมของผู้บังคับบัญชา  นั่งทอดหุ่ย
และกินองุ่นแบบที่ผมมักจะท�ำกับคอมโมดัส...โอ๊ย เทพ! ผมจะทรมาน
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54 สุสานทรราช

ตัวเองด้วยความคิดพวกนี้ไปท�ำไมกัน
"โอเค" เสียงของเฮเซลดึงผมออกจากภวังค์ "ไปถึงค่ายเมื่อไหร่
เล่าเรื่องเดียวกันนะ ลาวิเนีย เธอไปทะเลสาบเทเมสเคิลตามค�ำสั่ง
ของฉัน เพราะเธอเห็นรถส่งศพพุ่งชนที่กั้นถนนตกลงมา  ฉันยืนยาม
จนทหารยามกะใหม่มาถึงแล้วจึงรีบไปช่วยเธอเพราะฉันคิดว่าเธอ
อาจตกอยู่ในอันตราย พวกเราสู้กับเจ้าผีกูล ช่วยคนพวกนี้เอาไว้ ฯลฯ
เข้าใจมั้ย"
"เอ่อ เรื่องนั้น..." ดอนขัดจังหวะ "จากนี้พวกเธอไปกันเองได้แล้ว
ใช่มั้ย เพราะอาจเดือดร้อนอะไรแบบนั้นน่ะ ฉันว่าฉันหลบฉากก่อน
ดีกว่า..."
ลาวิเนียจ้องเขาเขม็ง
"หรือฉันอยู่ก่อนก็ได้" เขารีบเปลี่ยนค�ำพูด "แบบว่า...พร้อมช่วย
เสมอ"
เฮเซลขยั บ มื อ บนที่ จั บ โลงศพ "อย่ า ลื ม พวกเราคื อ องครั ก ษ์
เกียรติยศ ไม่วา่ พวกเราจะดูสะบักสะบอมแค่ไหนเราก็ยงั มีหน้าทีต่ อ้ งท�ำ
เราก�ำลังพาสหายที่จากไปกลับบ้าน เข้าใจมั้ย"
"ค่ะ นายกอง" ลาวิเนียพูดล้อ "แล้วก็เฮเซล ขอบคุณมากนะ"
เฮเซลนิว่ หน้าเหมือนก�ำลังนึกเสียใจทีต่ วั เองใจอ่อน "ไปถึงพรินซิเพีย
เมื่อไหร่" สายตาของเธอจับอยู่ที่ใบหน้าผม "เทพผู้มาเยือนค่อยอธิบาย
ให้เหล่าผู้น�ำของเราฟังอีกทีว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจสัน เกรซ"
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่

https://jamshop.jamsai.com/product/6478-s

