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แด่แฟนพันธุ์แท้เกมล่าปริศนาทุกคน
พวกคุณทั้งเพี้ยนทั้งบ้าพลังสุดๆ ผมรักพวกคุณ
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บทน�ำ
นิวท์
หิมะตกในวันที่พวกนั้นฆ่าพ่อแม่ของเด็กชาย
เป็นอุบัติเหตุ...พวกเขากล่าวหลังจากนั้นอีกนาน แต่เขาอยู่ที่น่ัน
ด้วยตอนเกิดเรื่องขึ้น และรู้ดีว่านั่นไม่ใช่อุบัติเหตุ
หิมะมาถึงก่อนพวกเขา แทบจะเหมือนลางร้ายสีขาวยะเยือก
ตกลงจากฟ้าสีเทา
เขาจ�ำได้ว่ามันสับสนขนาดไหน ความร้อนแผดเผาท�ำลายล้าง
เมืองนีม้ าเป็นเดือนๆ จนยาวนานเป็นปีๆ ราวไม่มที สี่ นิ้ สุด วันแล้ววันเล่า
ทีม่ แี ต่เหงือ่ ความเจ็บปวด และความหิว เขาและครอบครัวรอดชีวติ มาได้
เช้าที่เปี่ยมด้วยความหวังกลายเป็นบ่ายที่ต้องขุดคุ้ยหาอาหาร มีแต่
การต่อสูว้ นุ่ วายและเสียงดังน่ากลัว จากนัน้ ก็เป็นเย็นทีม่ นึ ชาจากวันร้อนๆ
อันยาวนาน เขาจะนั่งกับครอบครัว ดูฟ้าค่อยๆ มืดลง และโลกค่อยๆ
หายไปต่อหน้าต่อตา พลางนึกสงสัยว่ามันจะกลับมาไหมในยามรุ่งเช้า
บางครั้งพวกบ้าก็มา ไม่สนใจว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืน แต่
ครอบครัวเขาไม่พดู ถึงพวกนัน้ แม่เขาไม่พดู พ่อเขาไม่พดู และแน่นอนว่า
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เขาไม่พดู พวกเขารูส้ กึ ว่าการยอมรับว่ามีพวกมันอยูอ่ อกมาดังๆ อาจเรียก
พวกมันมา เหมือนคาถาเรียกปีศาจ มีแต่ลิซซี่ที่อายุน้อยกว่าเขาสองปี
แต่กล้าหาญกว่าเป็นสองเท่าที่ห้าวพอจะพูดถึงพวกบ้า เหมือนเธอเป็น
คนเดียวที่ฉลาดพอจะเห็นว่าการถือโชคลางเป็นเรื่องไร้สาระ
ทั้งที่เธอเป็นแค่เด็กตัวนิดเดียว
เด็กชายรู้ว่าเขาควรเป็นคนที่มีความกล้า ควรเป็นคนปลอบใจ
น้องสาว ไม่ต้องห่วงนะลิซซี่ ห้องใต้ดินล็อกแน่นหนาแล้ว ไฟก็ปิด
พวกคนเลวไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าเราอยู่ที่นี่ แต่เขาก็พูดไม่ออกไปเสียทุกครั้ง
ได้แต่กอดน้องแน่นๆ กอดรัดเหมือนเธอเป็นตุ๊กตาหมีที่พึ่งของเขา และ
ทุกครั้งเธอจะเป็นคนลูบหลังเขา เขารักเธอมากเสียจนเจ็บปวดหัวใจ
เขาจะกอดเธอแน่นขึน้ สาบานในใจว่าจะไม่มวี นั ยอมให้พวกบ้าท�ำร้ายเธอ
รอคอยความรู้สึกเมื่อฝ่ามือของเธอกางออก ตบเบาๆ ที่ระหว่างสะบัก
หลายครั้ ง ที่ พ วกเขานอนหลั บ ไปทั้ ง อย่ า งนั้ น ขดตั ว อยู ่ ต รง
มุมห้องใต้ดิน บนฟูกเก่าๆ ที่พ่อลากลงบันไดมาไว้ แม่จะห่มผ้าให้ทั้ง
สองคนเสมอถึงแม้อากาศจะร้อน เป็นการต่อต้านเล็กๆ ต่อการลุกวาบ
ของดวงอาทิตย์ที่ท�ำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่าง
เช้าวันนั้น พวกเขาตื่นขึ้นมาพบภาพอัศจรรย์
"เด็กๆ!"
เป็นเสียงของแม่ ตอนนัน้ เขาก�ำลังฝันอยู่ ฝันอะไรสักอย่างเกีย่ วกับ
การแข่งขันอเมริกันฟุตบอลนี่แหละ ลูกบอลหมุนติ้วข้ามหญ้าเขียว
ในสนาม ตรงไปยังเสาประตูโล่งๆ ในสนามว่างเปล่า
"เด็กๆ! ตื่นเร็ว! มาดูนี่!"
เขาลื ม ตาขึ้ น เห็ น แม่ ก� ำ ลั ง มองออกไปนอกหน้ า ต่ า งบานเล็ ก
บานเดียวที่มีอยู่ในห้องใต้ดินแห่งนี้ เธอถอดแผ่นไม้ที่พ่อตอกติดไว้
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ตรงนั้นเมื่อคืนก่อน อย่างที่เขาท�ำทุกเย็นตอนอาทิตย์ตกดิน แสงสีเทา
นุ่มนวลส่องลงมาที่ใบหน้าแม่ ท�ำให้เห็นดวงตาที่เป็นประกายด้วย
ความทึ่ง และรอยยิ้มอย่างที่เขาไม่ได้เห็นมานานก็ยิ่งท�ำให้เธอสว่าง
สดใส
"เกิดอะไรขึ้น" เขาพึมพ�ำ ยันกายลุกขึ้นยืน ลิซซี่ขยี้ตา หาว แล้ว
ตามเขาไปตรงที่ที่แม่ก�ำลังจ้องมองออกไปยังแสงสว่าง
เขาจ�ำอะไรได้หลายอย่างจากช่วงเวลานั้น จ�ำตอนที่มองออกไป
หรีต่ าเพือ่ รอให้ชนิ กับแสง พ่อของเขายังกรนเสียงดังสนัน่ ถนนว่างเปล่า
ไม่มีพวกบ้า และเมฆก็ปกคลุมท้องฟ้าซึ่งพบได้น้อยมากในยุคนี้ เขา
ตะลึงงันเมื่อเห็นเกล็ดสีขาว มันร่วงหล่นลงจากฟ้าสีเทา หมุนคว้างและ
โลดเต้น ไม่สนใจแรงดึงดูด ปลิวขึ้นก่อนจะลอยกลับลงมาอีกครั้ง
หิมะ
หิมะ
"นี่มันบ้าอะไรกัน" เขาพึมพ�ำเบาๆ เป็นประโยคสบถที่เขาเรียนรู้
จากพ่อ
"หิมะตกได้ยังไงคะแม่" ลิซซี่ถาม หน้าตาหายงัวเงีย แววตามีแต่
ความดีใจที่ท�ำให้หัวใจเขาเจ็บแปลบ เขาเอื้อมมือลงไปกระตุกเปียเธอ
หวังว่าเธอจะรู้ว่าตัวเองท�ำให้ชีวิตบัดซบของเขาน่าอยู่มากขึ้นแค่ไหน
"อ๋อ ก็แบบว่า" แม่ตอบ "อย่างที่เขาพูดๆ กันน่ะ สภาพอากาศ
ของทั้งโลกพังทลายไปหมดเพราะการลุกวาบของดวงอาทิตย์ ดังนั้น
หิมะข้างนอกนี่ แค่ดแู ล้วก็มคี วามสุขไปกับมันกันเถอะ นีม่ นั วิเศษมากเลย
ลูกว่าไหม"
ลิซซี่ตอบด้วยเสียงถอนใจอันแสนสุข
เขามองดู นึกสงสัยว่าจะได้เห็นอะไรอย่างนี้อีกไหม เกล็ดหิมะ
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ลอยล่ อ ง สุ ด ท้ า ยก็ ต กลงมาและละลายหายไปทั น ที ที่ แ ตะพื้ น ถนน
จุดเปียกๆ กระจายอยู่ทั่วกระจกหน้าต่าง
พวกเขายืนอยู่อย่างนั้น เฝ้ามองโลกภายนอก จนกระทั่งมีเงา
พาดผ่านที่ว่างด้านบนของหน้าต่าง มันหายไปทันทีที่โผล่มา เด็กชาย
ยืดคอดูวา่ ใครหรืออะไรทีผ่ า่ นไป แต่เหมือนจะสายเกินไป ไม่กวี่ นิ าทีตอ่ มา
เสียงทุบหนักๆ ก็ดังขึ้นที่ประตูหน้าของบ้าน ดังอยู่เหนือหัวพวกเขา
พ่อของเขาลุกขึ้นยืนก่อนที่เสียงนั้นจะเงียบลงเสียอีก ตื่นเต็มตาและ
เตรียมพร้อม
"เห็นใครหรือเปล่า" พ่อถาม เสียงแหบนิดๆ
สีหน้าแม่หมดความยินดีทมี่ อี ยูเ่ มือ่ อึดใจก่อน กลายเป็นสีหน้ายับย่น
ด้วยความกังวลและเป็นห่วงทีเ่ ขาคุน้ เคยกว่า "เห็นแค่เงา เราจะไปเปิดไหม"
"ไม่" พ่อตอบ "ไม่ควรไปเปิดเด็ดขาด ภาวนาให้เขาไปๆ เถอะ
ไม่ว่าจะเป็นใคร"
"เขาอาจพังเข้ามานะ" แม่กระซิบ "ถ้าเป็นฉันคงท�ำแบบนัน้ พวกเขา
อาจคิดว่าที่นี่เป็นบ้านร้าง อาจมีอาหารกระป๋องเหลือทิ้งอยู่บ้าง"
พ่อมองแม่อยู่นาน สมองท�ำงานในความเงียบที่ผ่านไปเรื่อยๆ
จากนั้น...ปัง ปัง ปัง เสียงกระแทกประตูหนักๆ สะเทือนไปทั้งบ้าน
เหมือนผู้มาเยือนเอาไม้กระทุ้งมาด้วย
"อยู่นี่นะ" พ่อพูดอย่างระวัง "อยู่กับพวกเด็กๆ"
แม่ท�ำท่าจะพูด แต่แล้วก็หยุด ก้มลงมองลูกสาวและลูกชาย
เห็นชัดว่าอะไรส�ำคัญ เธอดึงทัง้ สองเข้าไปกอด ราวกับว่าอ้อมแขนตัวเอง
จะคุ้มครองทั้งสองได้ เด็กชายปล่อยให้ความอบอุ่นจากร่างเธอปลอบ
ประโลมเขา เขากอดเธอแน่นขณะทีพ่ อ่ ค่อยๆ ย่องขึน้ บันไดไป พืน้ ข้างบน
ลั่นเอี๊ยดขณะที่พ่อเดินไปทางประตูหน้า แล้วก็เป็นความเงียบ
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อากาศหนักอึง้ ขึน้ เหมือนมันกดทับลงมาบนร่างทุกคน ลิซซีเ่ อือ้ มมือ
ขึน้ มากุมมือพีช่ ายไว้ สุดท้ายเขาก็นกึ ค�ำปลอบใจได้และระดมพูดใส่เธอ
"ไม่ต้องห่วง" เขากระซิบ แทบไม่ดังไปกว่าเสียงหายใจ "อาจจะ
เป็นแค่พวกหิวโหยที่มองหาอาหารก็ได้ พ่อจะแบ่งไปให้นิดหน่อย แล้ว
พวกเขาก็จะไป เดีย๋ วเราก็เห็นเอง" เขาบีบนิว้ เธอด้วยความรักทัง้ หมดทีม่ ี
แต่ไม่เชื่อสิ่งที่พูดออกไปแม้แต่ค�ำเดียว
ทันใดนั้นก็เกิดเสียงอึกทึก
เสียงประตูเปิดผางออก
เสียงคนโกรธเกรี้ยวดังลั่น
เสียงโครม แล้วก็เสียงตึงที่ท�ำให้พื้นไม้สั่นรัว
เสียงฝีเท้าหนักๆ น่าหวาดหวั่น
จากนัน้ พวกคนแปลกหน้าก็ลงบันไดมาดังตึงตัง ชายสอง ไม่สิ สาม
ผู้หญิงหนึ่งคน รวมเป็นสี่คน ผู้มาใหม่แต่งตัวหรูเกินไปส�ำหรับช่วงเวลา
อย่างนี้ ท่าทางดูไม่ใจดี แต่ก็ไม่ได้ดุร้าย เพียงแค่เคร่งขรึมอย่างที่สุด
เท่านั้น
"คุ ณ เพิ ก เฉยต่ อ ทุ ก ข้ อ ความที่ เ ราส่ ง มา" ชายคนหนึ่ ง พู ด ขึ้ น
พลางส�ำรวจห้อง "ขอโทษนะ แต่เราต้องการเด็กผู้หญิงนั่น เอลิซาเบ็ธ
ขอโทษจริงๆ เราไม่มีทางเลือก"
แล้ ว โลกของเด็ ก ชายก็ จ บลงเช่ น นั้ น เอง โลกที่ มี เ รื่ อ งเศร้ า อยู ่
มากมายเกินกว่าเด็กชายคนหนึง่ จะนับได้ไหว พวกคนแปลกหน้าเข้ามา
ในห้องใต้ดนิ เดินอาดๆ ฝ่าอากาศตึงเครียด เอือ้ มมือหาลิซซี่ คว้าเสือ้ เธอ
ผลักแม่ที่คลุ้มคลั่งกรีดร้องพร้อมกับกอดลูกสาวตัวน้อยแน่น เด็กชาย
วิ่งเข้าไป ทุบที่สะบักชายคนนั้น ไร้ประโยชน์ เหมือนยุงพยายามกัดช้าง
เห็นสีหน้าของลิซซีใ่ นช่วงเวลาแห่งความบ้าคลัง่ ทีม่ าอย่างกะทันหัน
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นัน้ เหมือนมีอะไรเย็นๆ แข็งๆ แตกอยู่ในอกเด็กชาย เศษชิ้นส่วนร่วงลง
พร้อมขอบหยักแตกหัก กรีดเฉือนเขา ช่างเหลือทนจริงๆ เขาเปล่งเสียงร้อง
ค�ำรามลั่นออกมาบ้าง และพุ่งเข้าใส่ผู้บุกรุกแรงขึ้นอีก มือไม้เหวี่ยง
อย่างบ้าคลั่ง
"พอแล้ว!" ผู้หญิงคนนั้นตะโกน มือสะบัดฝ่าอากาศตบเด็กชาย
เข้าที่หน้า เจ็บแปลบเหมือนงูกัด มีคนชกแม่เขาเข้าที่หัว เธอทรุดลงไป
จากนั้นก็มีเสียงเหมือนฟ้าร้อง ทั้งใกล้และดังก้องไปทั่ว หูเขาลั่นไปด้วย
เสียงวิง้ ๆ กึกก้อง เขาหงายหลังไปชนผนังขณะมองความสยดสยองเต็มๆ
ชายคนหนึ่งถูกยิงเข้าที่ขา
พ่อเขายืนอยู่ตรงปากประตู ถือปืนอยู่ในมือ
แม่เขากรีด๊ ลัน่ พร้อมกับตะกายลุกขึน้ จากพืน้ ถลาเข้าหาผูห้ ญิงคนนัน้
ที่ชักอาวุธของตัวเองออกมา
พ่อยิงออกไปอีกสองนัด เสียงดังแก๊งเมื่อลูกปืนกระทบกับโลหะ
และเกิดเสียงทึบๆ เมื่อกระสุนฝังเข้าในคอนกรีต พลาด...ทั้งสองนัด
แม่กระชากไหล่ผู้หญิงคนนั้น
แล้ ว ผู ้ ห ญิ ง คนนั้ น ก็ ส ะบั ด ข้ อ ศอก ยิ ง หมุ น ตั ว ยิ ง อี ก สามนั ด
ในความโกลาหลนั้ น อากาศเหมื อ นจะหนาแน่ น ขึ้ น เสี ย งทั้ ง หมด
ถอยห่างออกไปไกล เวลากลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจเข้าใจ เด็กชายได้แต่
มองดู ความว่างเปล่าเปิดออกเบื้องล่างเมื่อทั้งพ่อและแม่ล้มฮวบลง
ช่วงเวลายาวนานผ่านไปโดยไม่มีใครขยับ พ่อกับแม่ยิ่งไม่ พวกเขา
ไม่ขยับอีกเลย
สายตาทุกคู่หันมามองเด็กก�ำพร้าทั้งสอง
"จับไปทั้งคู่ บ้าเอ๊ย" ชายคนหนึ่งพูดออกมาในที่สุด "พวกนั้น
ใช้เด็กอีกคนเป็นกลุ่มควบคุมได้"
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ท่าทางที่ชายคนนั้นชี้มาที่เขาช่างไม่ใส่ใจ เหมือนสุดท้ายก็เลือก
กระป๋องซุปในตู้มาได้สักกระป๋อง เขาจะไม่มีวันลืมมัน เขาตะกาย
ไปหาลิ ซ ซี่ ดึ ง เธอเข้ า มาในอ้ อ มแขน แล้ ว พวกคนแปลกหน้ า ก็ พ า
พวกเขาไป
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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