10 แม็กนัส เชส กับดาบแห่งฤดูร้อน

1
อรุณสวัสดิ์!
ใกล้เวลาตายแล้วสิ

ผมรู้นะ พวกคุณก�ำลังจะได้อ่านเรื่องที่ผมตายอย่างทุกข์ทรมาน
พออ่านแล้วก็คงพูดท�ำนองว่า "ว้าว! เท่เป็นบ้าเลยแม็กนัส! ฉันขอตายอย่าง
ทุกข์ทรมานบ้างได้ไหม"
ค�ำตอบคือไม่ ไม่ได้เด็ดขาด
อย่าเที่ยวกระโดดลงจากดาดฟ้า วิ่งข้ามทางหลวง หรือจุดไฟเผา
ตัวเองเลย แบบนั้นไม่ได้ผลหรอก สุดท้ายก็ไม่ได้ลงเอยแบบผมแน่ๆ
อีกอย่างคือคุณคงไม่อยากเจอสถานการณ์แบบที่ผมเจอ ถ้าคุณไม่มี
ความปรารถนาเพี้ยนๆ อยากเห็นนักรบผีดิบฟันกันจนตัวขาดเป็นท่อนๆ
ดาบลอยเข้าจมูกยักษ์ และดาร์กเอลฟ์สวมชุดทันสมัย ก็อย่าคิดไปตามหา
ประตูหัวหมาป่าเป็นอันขาด
ผมชื่อแม็กนัส เชส อายุสิบหกปี นี่คือเรื่องราวชีวิตผมที่ย�่ำแย่ลง
หลังจากโดนฆ่าตาย
วันนั้นชีวิตของผมเริ่มต้นแบบปกติธรรมดาพอสมควร ผมก�ำลังหลับ
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อยูบ่ นทางเท้าใต้สะพานในพับลิกการ์เด้นตอนโดนชายคนหนึง่ เตะปลุกแล้ว
บอกว่า "มีคนมาตามหานาย"
ลืมบอกไปว่าผมเป็นคนไร้บ้านมาสองปีแล้ว
พวกคุณบางคนอาจคิดว่า โธ่ น่าสงสารจัง ส่วนบางคนก็อาจคิดว่า
เหอะ ไอ้คนไม่ได้เรื่อง! แต่ถ้าคุณเห็นผมบนถนน เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์จะ
เดินผ่านไปเฉยๆ เหมือนผมเป็นอากาศธาตุ คุณจะภาวนาว่า อย่ามาขอเงิน
ฉันนะ คุณอาจสงสัยด้วยซ�ำ้ ว่าอายุจริงของผมน่าจะมากกว่ารูปลักษณ์ทเี่ ห็น
เพราะเด็กวัยรุน่ ไม่นา่ จะนอนในถุงนอนเก่าๆ เหม็นๆ ริมถนนกลางฤดูหนาว
ในบอสตันแบบนี้ ใครสักคนน่าจะช่วยเด็กที่น่าสงสารคนนี้!
จากนั้นคุณก็จะเดินต่อไป
ช่างเถอะ ผมไม่ตอ้ งการให้ใครมาสงสารหรอกนะ ผมโดนหัวเราะเยาะ
จนชินแล้ว เรื่องโดนเมินยิ่งชินเข้าไปใหญ่ มาเล่าเรื่องของเรากันต่อดีกว่า
คนจรจัดที่มาปลุกผมเป็นผู้ชายชื่อบลิตซ์ สภาพของเขาดูเหมือน
เพิง่ วิง่ ผ่านพายุขยะมาเช่นเคย ผมด�ำเหมือนเส้นลวดเต็มไปด้วยเศษกระดาษ
และกิง่ ไม้เล็กๆ ใบหน้าสีเหมือนหนังฟอกและมีเกล็ดน�ำ้ แข็งเกาะเป็นหย่อมๆ
เคราม้วนไปทุกทิศทาง หิมะเกาะชายเสื้อโค้ตยาวบริเวณรอบเท้า บลิตซ์สูง
ประมาณห้าฟุตห้านิว้ รูมา่ นตาขยายจนกลืนไปกับม่านตาแล้ว สีหน้าตกใจ
อยู่ตลอดเวลาท�ำให้ดูเหมือนอาจร้องโวยวายได้ทุกเมื่อ
ผมกะพริบตาไล่ขตี้ าทีเ่ กรอะกรัง ในปากมีรสชาติเหมือนแฮมเบอร์เกอร์
เก่าข้ามวัน ถุงนอนอุ่นดีจัง ผมไม่อยากตื่นเลย
"ใคร"
"ไม่แน่ใจ" บลิตซ์ถูจมูกซึ่งหักหลายรอบจนคดไปมาเหมือนสายฟ้า
"พวกเขาแจกใบปลิวที่มีชื่อกับรูปของนาย"
ผมสบถ ถ้าเป็นต�ำรวจหรือเจ้าหน้าที่สวนผู้ผ่านไปมาเป็นครั้งคราว

Page ������� ��� �����������������.indd 11

10/9/2561 BE 13:22

12 แม็กนัส เชส กับดาบแห่งฤดูร้อน

ยังพอรับมือไหว ถ้าต้องตืน่ มาเจอสารวัตรนักเรียน อาสาสมัครบริการชุมชน
เด็กมหาวิทยาลัยขี้เมา หรือขี้ยาที่อยากปล้นคนตัวเล็กและอ่อนแอกว่า ก็
ยังรับมือได้ง่ายเหมือนตื่นมาเจอแพนเค้กกับน�้ำส้มคั้น
แต่ถ้าคนที่ว่ารู้ชื่อกับหน้าของผมก็ไม่ได้การแล้ว มันแปลว่าพวกเขา
เจาะจงมาตามหาผมโดยเฉพาะ บางทีคนที่สถานสงเคราะห์อาจโกรธผม
เรื่องท�ำวิทยุพัง (ก็เสียงเพลงคริสต์มาสท�ำให้ผมคลั่ง) บางทีกล้องวงจรปิด
อาจบันทึกภาพตอนที่ผมล้วงกระเป๋าในย่านเทียเตอร์ไว้ได้ (อ้าว ก็ผมต้อง
ใช้เงินซื้อพิซซ่านี่นา) หรือบางทีต�ำรวจอาจยังตามหาตัวผมอยู่ แม้ข้อนี้ดู
ไม่น่าจะเป็นไปได้ก็ตาม แต่พวกเขาอาจอยากถามเรื่องที่แม่ตาย...
ผมเก็บข้าวของซึ่งใช้เวลาประมาณสามวินาที ม้วนถุงนอนให้แน่น
แล้วยัดใส่เป้ที่มีแปรงสีฟันพร้อมถุงเท้ากับชุดชั้นในไว้เปลี่ยน สมบัติของ
ผมมีเท่านี้รวมกับเสื้อผ้าที่ใส่อยู่ พอสะพายเป้ขึ้นบ่าและดึงฮู้ดของแจ็กเก็ต
ให้คลุมต�่ำแล้ว ผมก็ท�ำตัวกลมกลืนกับผู้คนที่สัญจรไปมาได้ค่อนข้างดี
บอสตันเต็มไปด้วยเด็กมหาวิทยาลัย บางคนดูกระเซอะกระเซิงและหน้าเด็ก
กว่าผมเสียอีก
ผมหันไปหาบลิตซ์ "เห็นคนแจกใบปลิวที่ไหน"
"ถนนบีคอน พวกเขาก�ำลังมาทางนี้ เป็นผู้ชายผิวขาววัยกลางคนกับ
เด็กสาววัยรุ่น อาจเป็นลูกสาวของเขามั้ง"
ผมขมวดคิ้ว "แปลกพิลึก ใครกัน..."
"ฉันไม่รหู้ รอกเจ้าหนู ไปก่อนนะ" บลิตซ์หรีต่ ามองดวงอาทิตย์ทกี่ ำ� ลังขึน้
แสงของมันเปลี่ยนหน้าต่างตึกระฟ้าให้เป็นสีส้ม บลิตซ์เกลียดแสงอาทิตย์
ด้วยสาเหตุทผี่ มไม่มวี นั เข้าใจ บางทีเขาอาจเป็นแวมไพร์ไร้บา้ นทีต่ วั เตีย้ ตัน
ที่สุดก็เป็นได้ "ไปหาฮาร์ทสิ เขาอยู่ที่โคปลีย์สแควร์แน่ะ"
ผมพยายามข่มใจไม่ให้รู้สึกหงุดหงิด คนไร้บ้านในย่านนี้เรียกฮาร์ท
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กับบลิตซ์แบบข�ำๆ ว่าแม่กับพ่อของผม เพราะดูเหมือนมีคนใดคนหนึ่งคอย
ป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ผมเสมอ
"ขอบใจนะ" ผมว่า "แต่ไม่เป็นไรหรอก"
บลิตซ์แทะเล็บนิว้ โป้ง "ไม่รสู้ นิ ะเจ้าหนู วันนีไ้ ม่เหมือนวันอืน่ นายต้อง
ระวังตัวเป็นพิเศษ"
"ท�ำไมล่ะ"
เขาเหลือบมองข้ามไหล่ผม "พวกนั้นมากันแล้ว"
ผมไม่เห็นใครเลย แต่พอหันกลับมาก็พบว่าบลิตซ์หายไปแล้ว
ไม่ชอบเลยเวลาเขาท�ำแบบนี้ อยู่ๆ ก็ ฟึ่บ หายไปเฉยๆ เหมือนนินจา
เขาอาจเป็นนินจาแวมไพร์ไร้บ้านมั้ง
ตอนนี้ผมมีทางเลือกคือไปอยู่ที่โคปลีย์สแควร์กับฮาร์ท หรือไม่ก็ไป
ยังถนนบีคอนเพื่อแอบดูคนที่ก�ำลังตามหาผม
ค�ำบรรยายของบลิตซ์ทำ� ให้ผมสงสัย ชายผิวขาววัยกลางคนกับเด็กสาว
วัยรุ่นมาตามหาผมตอนรุ่งเช้าในวันที่หนาวจัดแบบนี้เพราะอะไร พวกเขา
เป็นใคร
ผมย่องไปริมบึงน�้ำ แทบไม่มีใครใช้ทางสายล่างที่ลอดใต้สะพาน
ถ้าผมอยู่ติดเนินเข้าไว้ก็จะได้แอบดูใครก็ตามที่อยู่บนทางสายบนโดยที่
พวกเขาไม่เห็นผม
หิมะปกคลุมพืน้ ท้องฟ้าเป็นสีฟา้ เจิดจ้าจนปวดตา กิง่ ไม้โกร๋นดูเหมือน
เคลือบด้วยแก้ว ลมพัดทะลุผ่านเสื้อผ้าหลายชั้นของผมเข้ามาได้ แต่ผมไม่
เดือดร้อนกับความหนาว แม่เคยปล่อยมุกว่าผมเป็นลูกครึง่ หมีขวั้ โลกด้วยซ�ำ้
ให้ตายสิแม็กนัส ผมนึกด่าตัวเอง
ผ่านมาสองปีแล้วแต่ความทรงจ�ำเรื่องแม่ก็ยังเหมือนเขตทุ่นระเบิด
ถ้าเดินไปสะดุดเข้าสักลูก ความสงบเยือกเย็นก็จะสลายหายไปทันที
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ผมพยายามตั้งสมาธิ
ผูช้ ายกับเด็กสาวเดินมาทางนีแ้ ล้ว ผมสีทรายของผูช้ ายยาวคลุมปกเสือ้
ดูแล้วไม่น่าตั้งใจไว้ทรงนี้ แต่เหมือนเขาไม่สนใจจะตัดมากกว่า สีหน้ามึนๆ
ของเขาท�ำให้ผมนึกถึงครูที่มาสอนแทนคนหนึ่ง ครูคนนี้ชอบท�ำหน้าเหมือน
ก�ำลังคิดว่า ฉันรู้ว่าโดนเด็กพ่นกระสุนกระดาษใส่แต่ไม่รู้ว่ามาจากตรงไหน
รองเท้าแบบเป็นทางการดูไม่เข้ากับฤดูหนาวในบอสตันเลยสักนิด ถุงเท้า
สองข้างก็เป็นสีน�้ำตาลต่างเฉดกัน สภาพเนกไทดูเหมือนผูกตอนหมุนตัวไป
รอบๆ ในความมืด
เด็กสาวข้างๆ คือลูกของเขาแน่ๆ ผมของเธอหนาและหยักเป็นคลื่น
เหมือนของเขา แต่เป็นสีทองที่อ่อนกว่า เธอแต่งตัวเหมาะสมกับสภาพ
อากาศ สวมรองเท้าบูตลุยหิมะ กางเกงยีน และเสื้อคลุมกันลม เห็นเสื้อยืด
สีส้มโผล่ขึ้นมาตรงคอเสื้อคลุมด้วย สีหน้าของเธอดูมุ่งมั่นมากกว่า ถึงขั้น
โกรธด้วยซ�้ำ เธอจับปึกใบปลิวไว้แน่นเหมือนเป็นเรียงความที่ครูให้คะแนน
ไม่ยุติธรรม
หากเธอก�ำลังตามหาผม ผมก็ไม่อยากให้หาเจอ เธอดูน่ากลัวชะมัด
ผมจ�ำเด็กสาวคนนี้หรือพ่อของเธอไม่ได้ แต่บางอย่างกระตุกใจอยู่
ลึกๆ...เหมือนแม่เหล็กพยายามดูดความทรงจ�ำที่เก่ามากออกมา
พ่อลูกคู่นั้นหยุดยืนตรงทางแยก สองคนมองไปรอบๆ ราวกับเพิ่ง
รูส้ กึ ตัวว่ายืนอยูใ่ นสวนร้างกลางฤดูหนาว แถมเป็นช่วงเวลาทีไ่ ม่มใี ครอยากตืน่
"ไม่อยากเชื่อเลย" เด็กสาวว่า "อยากบีบคอเขาชะมัด"
ผมเดาว่าเธอหมายถึงผม จึงย่อตัวลงไปอีกหน่อย
พ่อของเธอถอนหายใจ "ถ้าไม่ฆ่าเขาจะดีกว่านะ เขาเป็นลุงของลูก"
"แต่สองปีเชียวนะ" เด็กสาวว่า "พ่อคะ ท�ำไมเขาเก็บเงียบไม่บอกเรา
ตั้งสองปี"
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"พ่ออธิบายการกระท�ำของแรนดอล์ฟไม่ได้หรอก พ่อไม่เคยท�ำได้เลย
แอนนาเบ็ธ"
ผมสูดหายใจแรงมากจนกลัวว่าสองคนนั้นอาจได้ยิน สะเก็ดหลุด
ออกจากสมองเผยให้เห็นความทรงจ�ำเก่าแก่สมัยที่ผมอายุแค่หกปี
แอนนาเบ็ธ นั่นแปลว่าชายผมสีทรายคือ...ลุงเฟรเดอริกใช่ไหม
ผมนึกย้อนไปถึงงานฉลองวันขอบคุณพระเจ้าครัง้ สุดท้ายของครอบครัว
เรา ผมกับแอนนาเบ็ธหลบอยู่ในห้องสมุดที่บ้านในเมืองของลุงแรนดอล์ฟ
เราเล่นโดมิโนขณะพวกผู้ใหญ่ตะเบ็งเสียงใส่กันอยู่ที่ชั้นล่าง
นายโชคดีทไี่ ด้อยูก่ บั แม่ แอนนาเบ็ธวางโดมิโนอีกอันบนอาคารจ�ำลอง
ของเธอ มันสวยจนน่าทึง่ มีเสาข้างหน้าเหมือนวิหารด้วย ฉันจะหนีออกจาก
บ้าน
ผมรู้ว่าเธอพูดจริง รู้สึกทึ่งกับความมั่นใจของเธอ
จากนัน้ ลุงเฟรเดอริกก็โผล่มาทีป่ ระตู เขาก�ำมือแน่น สีหน้าเคร่งเครียด
ขัดกับกวางเรนเดียร์ยมิ้ แป้นบนเสือ้ สเว็ตเตอร์ แอนนาเบ็ธ เราจะไปกันแล้ว
แอนนาเบ็ธมองผม ดวงตาของสีเทาของเธอดูกร้าวไปบ้างส�ำหรับเด็ก
เกรดหนึ่ง ขอให้ปลอดภัยนะแม็กนัส
เธอสะบัดนิ้วแล้ววิหารโดมิโนก็พังครืน
นั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้เจอเธอ
หลังจากนัน้ แม่กป็ ระกาศชัดเจนว่า เราจะอยูใ่ ห้หา่ งจากพวกลุงๆ ของ
ลูก โดยเฉพาะแรนดอล์ฟ แม่จะไม่ยอมให้สิ่งที่เขาต้องการ ไม่มีวัน
แม่ไม่ได้อธิบายว่าลุงแรนดอล์ฟต้องการอะไร ไม่ได้บอกด้วยว่า
แม่ทะเลาะกับลุงเฟรเดอริกและลุงแรนดอล์ฟเรื่องอะไร
ลูกต้องเชื่อใจแม่นะแม็กนัส การอยู่ใกล้พวกเขา...อันตรายเกินไป
ผมเชือ่ ใจแม่ แม้แม่จะตายไปแล้ว ผมก็ยงั ไม่เคยติดต่อญาติเลยสักคน
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ตอนนี้อยู่ๆ พวกเขาก็มาตามหาผม
ลุงแรนดอล์ฟอาศัยอยู่ในเมืองนี้ แต่เท่าที่ผมรู้คือลุงเฟรเดอริกกับ
แอนนาเบ็ธพักอยู่ที่เวอร์จิเนีย ตอนนี้พวกเขากลับมาอยู่ที่นี่ แจกใบปลิว
ทีม่ ชี อื่ กับภาพถ่ายของผมเสียอย่างนัน้ พวกเขามีภาพถ่ายของผมได้อย่างไร
กัน
สมองของผมท�ำงานอย่างหนักหน่วงจนพลาดบทสนทนาของพวกเขา
ไปบางส่วน
"...เพือ่ ตามหาแม็กนัส" ลุงเฟรเดอริกก�ำลังพูด เขาดูโทรศัพท์สมาร์ตโฟน
"แรนดอล์ฟอยู่ที่สถานสงเคราะห์ตรงเซาท์เอนด์ เขาบอกว่าไม่เจอเลย เรา
น่าจะลองไปหาที่สถานสงเคราะห์เยาวชนที่อยู่อีกฟากของสวนนะ"
"เราจะรู้ได้ยังไงว่าแม็กนัสยังมีชีวิตอยู่" แอนนาเบ็ธพูดอย่างเศร้าๆ
"หายไปตั้งสองปี เขาอาจแข็งตายอยู่ในคูที่ไหนสักแห่งก็ได้!"
ใจหนึง่ ของผมนึกอยากกระโดดออกจากทีซ่ อ่ นแล้วตะโกนว่า แต่นแต๊น!
แม้ไม่ได้เจอแอนนาเบ็ธมาสิบปีแล้ว ผมก็ไม่อยากเห็นเธอทุกข์ใจ
อยู่ดี แต่หลังจากใช้ชีวิตบนถนนมานานผมก็ได้เรียนรู้ผ่านบทเรียนราคา
แพงว่า เราไม่ควรเสนอหน้าไปยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ใดๆ จนกว่าจะเข้าใจ
ว่าเกิดอะไรขึ้นเสียก่อน
"แรนดอล์ฟมั่นใจว่าแม็กนัสยังมีชีวิตอยู่" ลุงเฟรเดอริกว่า "เขาอยู่
ตรงไหนสักแห่งในบอสตัน ถ้าชีวิตของเขาตกอยู่ในอันตรายจริงๆ..."
สองคนนัน้ ออกเดินไปทางถนนชาร์ลส์แล้ว เสียงก็โดนลมหอบไปด้วย
ตอนนี้ผมตัวสั่น แต่ไม่ใช่เพราะความหนาว ผมอยากวิ่งตามลุง
เฟรเดอริกไป รวบตัวเขาให้ล้ม แล้วเค้นถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ลุงแรนดอล์ฟรู้ได้อย่างไรว่าผมยังอยู่ในเมือง พวกเขามาตามหาผมท�ำไม
วันนี้ชีวิตของผมตกอยู่ในอันตรายมากกว่าวันอื่นได้อย่างไร
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แต่ผมก็ไม่ได้ท�ำ
ผมยั ง จ� ำ ค� ำ พู ด สุ ด ท้ า ยของแม่ ไ ด้ ดี ตอนนั้ น ผมลั ง เลไม่ อ ยากใช้
ทางหนีไฟ ไม่อยากทิง้ แม่ แต่แม่จบั แขนผมแน่นแล้วบังคับให้มองตา แม็กนัส
หนีไป ซ่อนตัวไว้ อย่าเชือ่ ใจใคร แม่จะไปตามหาลูกเอง ไม่วา่ ลูกจะท�ำอะไร
ก็ห้ามขอความช่วยเหลือจากแรนดอล์ฟเด็ดขาด
จากนัน้ ก่อนผมจะหนีออกทางหน้าต่าง ประตูหอ้ งพักของเราก็ระเบิด
เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ตาสีฟ้าสว่างจ้าสองคู่โผล่มาจากความมืด...
ผมสลัดความทรงจ�ำนั้นทิ้งแล้วมองลุงเฟรเดอริกกับแอนนาเบ็ธเดิน
จากไป พวกเขาเลี้ยวไปทางทิศตะวันออกมุ่งหน้าสู่คอมมอน
ลุงแรนดอล์ฟ...เขาติดต่อลุงเฟรเดอริกกับแอนนาเบ็ธด้วยเหตุผล
บางอย่าง เขาตามสองคนนีม้ ายังบอสตัน ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมาลุงเฟรเดอริก
กับแอนนาเบ็ธไม่รู้ว่าแม่ของผมตายแล้วและผมหายตัวไป ฟังดูไม่น่าเป็น
ไปได้ แต่ถ้าจริงก็น่าสงสัยว่าท�ำไมลุงแรนดอล์ฟเพิ่งมาบอกพวกเขาตอนนี้
ถ้าผมไม่อยากเผชิญหน้าลุงแรนดอล์ฟโดยตรงก็คงมีวิธีเดียวเพื่อให้
ได้ค�ำตอบ บ้านในเมืองของเขาอยู่ที่แบ็กเบย์ เดินไปจากตรงนี้ไม่ไกล ลุง
เฟรเดอริกบอกว่าเขาไม่อยู่บ้าน ตอนนี้เขาอยู่ตรงไหนสักแห่งในเซาท์เอนด์
เพื่อตามหาผม
จะมีอะไรเริม่ ต้นวันใหม่ได้เร้าใจกว่าแอบเข้าบ้านคนอืน่ ผมเลยตัดสินใจ
แวะไปเยี่ยมบ้านลุงสักหน่อย
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2
ชายผู้สวมบราโลหะ

คฤหาสน์ประจ�ำตระกูลแห่งนี้ห่วยแตกสิ้นดี
เฮอะ ผมรู้ว่าคุณคงไม่คิดแบบนั้นหรอก คุณคงเห็นบ้านที่สร้างด้วย
หินสีน้�ำตาลหลังใหญ่มหึมาสูงหกชั้นที่มีการ์กอยล์อยู่ตามมุมหลังคา มี
หน้าต่างกระจกสีเหนือประตู บันไดหน้าท�ำจากหินอ่อน และอืน่ ๆ อีกมากมาย
ก็รายละเอียดแบบที่บอกว่ามีคนรวยอยู่ที่นี่นั่นแหละ จากนั้นคุณก็คงนึก
สงสัยว่าผมไปนอนข้างถนนท�ำไม
ค�ำตอบคือ ลุงแรนดอล์ฟ
นีค่ อื บ้านของเขา ลุงแรนดอล์ฟเป็นลูกชายคนโตจึงได้บา้ นหลังนีเ้ ป็น
มรดกจากตายายผู้เสียชีวิตก่อนผมเกิด ผมไม่ค่อยรู้เรื่องความขัดแย้งใน
ตระกูลหรอกนะ แต่สามพีน่ อ้ ง ลุงแรนดอล์ฟ ลุงเฟรเดอริก และแม่ดเู หมือน
เข้ากันไม่ค่อยได้ หลังจากเกิดเรื่องแตกหักครั้งใหญ่ในวันขอบคุณพระเจ้า
เราก็ไม่เคยมาเยือนบ้านของบรรพบุรุษอีกเลย ทั้งที่ห้องพักของเราก็อยู่ห่าง
ไปแค่ครึ่งไมล์ แต่เหมือนลุงแรนดอล์ฟอยู่ไกลถึงดาวอังคาร
แม่จะพูดถึงลุงเฉพาะตอนนั่งรถผ่านบ้านหลังนี้ ท่าทางที่ชี้ให้ดูก็

Page ������� ��� �����������������.indd 18

10/9/2561 BE 13:22

Rick Riordan 19

เหมือนชี้หน้าผาอันตราย เห็นนั่นไหม มันอยู่ตรงนั้นไง หลีกเลี่ยงมันให้ดี
หลังจากผมมาใช้ชวี ติ ข้างถนนก็เคยเดินผ่านบ้านหลังนีเ้ ป็นครัง้ คราว
ตอนกลางคืน ผมเคยแอบมองเข้าไปทางหน้าต่างและเห็นตู้โชว์สว่างไสว
ที่มีดาบและขวานโบราณอยู่ข้างใน บนผนังก็ประดับหมวกเกราะน่ากลัว
พร้อมหน้ากากที่จ้องผมเขม็ง รูปสลักเป็นเงาด�ำอยู่ที่หน้าต่างชั้นบนเหมือน
ผีที่ถูกสาปให้เป็นหิน
หลายครัง้ ทีผ่ มนึกอยากแอบเข้าไปดูลาดเลา แต่ไม่เคยมีสกั ครัง้ ทีค่ ดิ
จะเคาะประตูหน้าแล้วบอกว่า ได้โปรดเถิดครับลุงแรนดอล์ฟ ผมรูว้ า่ ลุงเกลียด
แม่และไม่ได้เจอผมมาสิบปีแล้ว ผมรูว้ า่ ลุงใส่ใจชุดสะสมเก่าขึน้ สนิมพวกนัน้
มากกว่าครอบครัวของตัวเอง แต่ขอให้ผมได้อยูใ่ นบ้านแสนสวยของลุงและ
กินขอบขนมปังเหลือๆ ของลุงได้ไหมครับ
ไม่มีวัน ผมยอมนอนข้างถนนและกินฟาลาเฟล* เก่าค้างคืนจาก
ฟู้ดคอร์ดเสียยังดีกว่า
ถึงอย่างนั้น...ผมก็คิดว่าคงแอบเข้าบ้านหลังนี้ได้อย่างไม่ยากเย็น
เข้าไปดูนั่นดูนี่และลองหาค�ำตอบว่าเกิดอะไรขึ้น ระหว่างนั้นก็อาจได้ของ
ไปจ�ำน�ำสักชิ้นสองชิ้น
เสียใจด้วยหากเรื่องนี้ท�ำให้ต่อมคุณธรรมของคุณท�ำงานหนักขึ้นมา
โอ๊ะ เดี๋ยวๆ ผมพูดเล่นนะ ผมไม่เสียใจหรอก
ผมไม่ได้ขโมยพร�่ำเพรื่อนี่ ผมเลือกขโมยจากคนโง่น่ารังเกียจผู้มีมาก
เกินพอเท่านั้น หากคุณขับรถบีเอ็มดับเบิลยูคันใหม่เอี่ยมแล้วมาจอดในที่
จอดรถของคนพิการโดยไม่มีใบอนุญาต ผมก็ไม่รู้สึกผิดที่จะงัดหน้าต่างรถ
ของคุณแล้วขโมยเศษเงินจากที่วางแก้ว หากคุณเดินออกจากห้างบาร์นีย์
พร้อมถุงใส่ผา้ เช็ดหน้าทีท่ ำ� จากไหม ปากวุน่ วายคุยโทรศัพท์มอื ถือในขณะทีม่ อื
* ฟาลาเฟล ของทอดที่ท�ำจากถั่วลูกไก่ ถั่วปากอ้า หรือผสมกัน
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ก็ผลักผู้คนให้พ้นทางจนลืมระวังตัว ผมก็อาจฉวยโอกาสนั้นล้วงกระเป๋า
ของคุณทันที คุณมีปัญญาซื้อผ้าราคาห้าพันดอลลาร์มาสั่งขี้มูกก็ต้องเลี้ยง
ข้าวเย็นผมได้โดยไม่เดือดร้อนแน่
ผมเป็นทัง้ ผูพ้ พิ ากษา ลูกขุน และหัวขโมย ถ้าจะมองหาคนโง่นา่ รังเกียจ
แถวนี้ก็คงหนีไม่พ้นลุงแรนดอล์ฟหรอก
บ้านหลังนี้หันหน้าไปทางคอมมอนเวลต์อเวนิว ผมอ้อมไปด้านหลัง
ทางตรอกที่ชื่อแสนจะโรแมนติกว่าพับลิกแอลลีย์ 429 ที่จอดรถของลุง
แรนดอล์ฟว่างเปล่า มีบันไดทอดลงไปยังทางเข้าชั้นใต้ดิน ผมไม่เจอระบบ
รักษาความปลอดภัยเลย ประตูก็ล็อกกลอนเรียบง่ายที่ไม่ใช่ระบบมีลิ้น
ล็อกตายด้วยซ�้ำ
ไม่เอาน่าลุงแรนดอล์ฟ อย่างน้อยก็ท�ำให้มันท้าทายหน่อยสิ
สองนาทีผ่านไป ผมก็ได้เข้าไปข้างใน
ในห้องครัว ผมจัดการกินไก่งวงหั่นกับขนมปังกรอบ แล้วดื่มนมจาก
กล่องเลย ไม่มีฟาลาเฟล แย่ชะมัด ตอนนี้ผมนึกอยากกินเสียด้วยสิ แต่เจอ
ช็อกโกแลตแท่งก็เลยยัดมันใส่กระเป๋าเสื้อไว้กินทีหลัง (ช็อกโกแลตเป็นสิ่ง
ที่ต้องละเลียดกิน จะกินเร็วๆ ลวกๆ ไม่ได้) จากนั้นผมก็ขึ้นบันไดไปเจอ
สุสานเครือ่ งเรือนไม้มะฮอกกานี พรมโอเรียนเต็ล ภาพเขียนสีนำ�้ มัน พืน้ หินอ่อน
และโคมไฟระย้าคริสตัล...น่าอายชะมัด ใครเขาอยู่กันแบบนี้บ้าง
ตอนผมอายุ ห กปี ยั ง ไม่ รู ้ ว ่ า ของพวกนี้ ร าคาแพงขนาดไหน แต่
ความรู้สึกโดยรวมที่มีต่อคฤหาสน์แห่งนี้ก็ยังคงเป็นเช่นเดิมไม่เปลี่ยน
มันมืด กดดัน และน่ากลัว ผมจินตนาการภาพแม่เติบโตที่นี่ไม่ออกเลย แต่
ก็เข้าใจได้ไม่ยากว่าท�ำไมแม่ชอบออกไปท่องเที่ยวนอกบ้าน
ห้องพักของเราอยู่เหนือร้านบาร์บีคิวเกาหลีในย่านออลสตัน มัน
อบอุ่นน่าอยู่ แต่แม่ก็ไม่ค่อยอยู่ติดบ้าน แม่พูดเสมอว่าบ้านแท้จริงอยู่ที่
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บลูฮลิ ล์ เราเคยไปเดินป่าและตัง้ ค่ายพักแรมทีน่ นั่ ในทุกสภาพอากาศมาแล้ว
อากาศทีน่ น่ั บริสทุ ธิ์ ไม่มผี นังหรือเพดาน ไม่มใี ครมาวุน่ วายนอกจากเป็ด ห่าน
และกระรอก
เมื่อเทียบกันแล้วบ้านหลังนี้ชวนให้รู้สึกเหมือนคุก ขณะผมยืนอยู่
ตามล�ำพังในห้องโถงก็รู้สึกขนลุกเหมือนมีแมลงล่องหนมาไต่ตัว
ผมขึน้ บันไดต่อไปอีกชัน้ ห้องสมุดมีกลิน่ หนังและน�ำ้ ยาท�ำความสะอาด
กลิ่นเลมอนเหมือนที่ผมจ�ำได้ ริมผนังด้านหนึ่งมีตู้กระจกแบบติดไฟสว่าง
ภายในเต็มไปด้วยหมวกไวกิงขึน้ สนิมกับใบขวานเก่าโทรมของลุงแรนดอล์ฟ
แม่เคยบอกผมว่าลุงแรนดอล์ฟสอนวิชาประวัติศาสตร์ที่ฮาร์วาร์ดก่อน
เกิดเรือ่ งเสือ่ มเสียครัง้ ใหญ่ทที่ ำ� ให้เขาโดนไล่ออก แม่ไม่ยอมลงรายละเอียด
แต่ก็ชัดเจนว่าลุงยังคลั่งของโบราณอยู่
ลูกฉลาดกว่าลุงทั้งสองนะแม็กนัส แม่เคยบอกเขาแบบนี้ เกรดดี
แบบนี้น่าจะเข้าฮาร์วาร์ดได้ไม่ยาก
นั่นคือตอนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่และผมยังได้เรียนหนังสือ เป็นตอนที่ผม
ยังวาดหวังอนาคตได้ไกลกว่าอาหารมื้อถัดไป
มุมหนึ่งในห้องท�ำงานของลุงแรนดอล์ฟมีหินแผ่นใหญ่ตั้งอยู่ มันดู
เหมือนหินหลุมศพที่ด้านหน้าสกัดด้วยสิ่วแล้วลงสีเป็นลายหมุนวนสีแดงที่
ดูซับซ้อน ตรงกลางมีภาพวาดหยาบๆ ของสัตว์ป่าที่ก�ำลังแยกเขี้ยว บางที
อาจเป็นสิงโตหรือหมาป่า
ผมตัวสั่น อย่าคิดเรื่องหมาป่าจะดีกว่า
ผมเดินเข้าไปใกล้โต๊ะท�ำงานของลุงแรนดอล์ฟ ในใจหวังว่าจะได้เจอ
คอมพิวเตอร์ หรือกระดาษจดที่มีข้อมูลน่าสนใจ อะไรก็ได้เพื่ออธิบายว่า
ท�ำไมพวกลุงตามหาผม แต่กลับเจอกระดาษหนังแผ่นบางสีออกเหลือง
เหมื อ นเปลื อ กหอมกางแผ่ อ ยู ่ บนนั้ น มั น ดู ค ล้ า ยแผนที่ ซึ่ ง เด็ ก นั ก เรี ย น
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ยุคกลำงท�ำส่งครูในวิชำสังคมศำสตร์ มีภำพร่ำงรำงๆ ของแนวชำยฝั่ง
มีตัวอักษรที่ผมไม่รู้จักเขียนก�ำกับไว้หลำยจุด ถุงหนังใบหนึ่งวำงทับมันอยู่
เหมือนเป็นที่ทับกระดำษ
ลมหำยใจของผมสะดุด ผมจ�ำถุงใบนี้ได้ จึงดึงเชือกเปิดปำกถุงแล้ว
หยิบโดมิโนอันหนึ่งออกมำ...แต่มันไม่ใช่โดมิโน ตัวผมในวัยหกปีเข้ำใจไป
เองว่ำสิ่งที่ใช้เล่นกับแอนนำเบ็ธคือโดมิโน ยิ่งเวลำผ่ำนไปก็ยิ่งจ�ำฝังใจ แต่
สิ่งที่อยู่บนหินไม่ใช่จุด มันคือสัญลักษณ์สีแดงที่วำดไว้
อันที่อยู่ในมือผมมีสัญลักษณ์รูปร่ำงเหมือนกิ่งไม้หรือตัวเอฟผิดรูป

หัวใจของผมเต้นรัว ไม่แน่ใจว่ำเพรำะอะไร นึกสงสัยว่ำกำรมำที่นี่
อำจไม่ใช่ควำมคิดที่ดีนัก ผนังห้องให้ควำมรู้สึกเหมือนบีบเข้ำหำกัน ภำพ
วำดสัตว์ป่ำบนหินใหญ่ที่มุมห้องก็ดูเหมือนก�ำลังแสยะแยกเขี้ยวใส่ผม
ลำยเส้นสีแดงวำววับเหมือนเลือดสด
ผมเดินไปทีห่ น้ำต่ำง คิดว่ำถ้ำมองออกไปข้ำงนอกอำจช่วยให้รสู้ กึ ดีขนึ้
ตรงกลำงถนนมีคอมมอนเวลต์มอลล์ทอดยำวอยู่ มันคือพืน้ ทีส่ วนสำธำรณะ
ทรงแคบยำวที่ปกคลุมด้วยหิมะ ต้นไม้ไร้ใบห้อยประดับด้วยไฟคริสต์มำส
สีขำว สุดปลำยถนนมีประติมำกรรมรูปหล่อสัมฤทธิ์ในรั้วเหล็ก เป็นรูป
เลฟ เอริกสัน* ยืนอยูบ่ นแท่น มือป้องตำทีม่ องไปยังสะพำนข้ำมถนนชำร์ลสเกต
รำวกับจะบอกว่ำ ดูสิ ข้าค้นพบทางหลวงแล้ว!
ผมกับแม่เลยเล่นมุกเกี่ยวกับเลฟ ชุดเกรำะของเขำน่ำขัน เหมือนเขำ
สวมกระโปรงสั้นกับเกรำะอกที่คล้ำยบรำของไวกิง
* เลฟ เอริกสัน (Leif Ericsson) นักส�ำรวจชำวไอซ์แลนด์ผู้ค้นพบทวีปยุโรป และทวีปอเมริกำเหนือ
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ผมไม่รวู้ ำ่ ท�ำไมรูปหล่อนีม้ ำตัง้ อยูก่ ลำงบอสตัน แต่คดิ ว่ำคงไม่ใช่เรือ่ ง
บังเอิญที่ลุงแรนดอล์ฟก็ศึกษำประวัติศำสตร์ไวกิง เขำอยู่ที่นี่มำตลอดชีวิต
บำงทีอำจมองออกไปนอกหน้ำต่ำงแล้วเห็นเลฟทุกวัน สมัยยังเด็กก็อำจคิดว่ำ
สักวันฉันจะเรียนเรื่องไวกิง ผู้ชายที่สวมบราโลหะเท่ชะมัด!
สำยตำของผมเลือ่ นไปยังฐำนของรูปหล่อ ใครบำงคนยืนอยูต่ รงนัน้ ...
และก�ำลังมองขึ้นมำที่ผม
คุณเคยเป็นไหม เวลำเห็นใครบำงคนมำอยู่ผิดที่ผิดทำงแล้วก็ท�ำให้
เรำจ�ำเขำไม่ได้ไปชั่วขณะ ผู้ท่ียืนอยู่ในเงำของเลฟ เอริกสันเป็นชำยร่ำงสูง
ผิวซีดเซียวในชุดเสื้อแจ็กเก็ตหนังสีด�ำ กำงเกงนักบิดสีด�ำ และรองเท้ำบูต
หัวแหลม ผมสั้นทรงตั้งของเขำเป็นสีทองจนเกือบขำว สีสันเพียงหนึ่งเดียว
มำจำกผ้ำพันคอลำยแถบแดงขำวที่พันอยู่รอบคอและชำยห้อยลงจำกไหล่
เหมือนลูกกวำดรูปไม้เท้ำที่ละลำยเยิ้ม
ถ้ำผมไม่รู้จักเขำก็คงเดำว่ำเขำแต่งคอสเพลย์เป็นตัวกำร์ตูนอะไร
สักอย่ำง แต่ผมดันรูจ้ กั เขำเนีย่ สิ เขำคือฮำร์ท เพือ่ นคนไร้บำ้ นผูไ้ ด้ชอื่ ว่ำเป็น
'แม่' ของผม
ผมรู้สึกกลัวหน่อยๆ และโกรธนิดๆ เขำเห็นผมบนถนนก็เลยตำมมำ
ใช่ไหม ผมไม่ต้องกำรให้ใครมำสะกดรอยตำมแล้วท�ำตัวเป็นผู้คุ้มกันหรือ
นำงฟ้ำแม่ทูนหัวหรอกนะ
ผมแบมือยื่นไปข้ำงหน้ำ นายมาท�าอะไรอยู่ตรงนี้
ฮำร์ทท�ำท่ำเหมือนหยิบอะไรจำกอุง้ มือแล้วโยนทิง้ ไป หลังจำกป้วนเปีย้ น
อยู่ใกล้เขำมำสองปี ผมก็อ่ำนภำษำมือได้ค่อนข้ำงดี
เขำก�ำลังบอกว่ำ ออกมา
เขำดูไม่แตกตื่นอะไร แต่ก็ยำกจะบอกได้เมื่อคนผู้นี้คือฮำร์ท เขำ
ไม่ค่อยแสดงอำรมณ์ เวลำเจอกันส่วนใหญ่เขำจะจ้องผมด้วยดวงตำสีเทำ
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ซีดคู่นั้นเหมือนรอให้ผมระเบิด
ผมเสียเวลาอันมีค่าไปหลายวินาทีขณะพยายามคิดว่าเขาต้องการ
สื่ออะไร ท�ำไมเขามาอยู่ตรงนี้ทั้งที่น่าจะอยู่ที่โคปลีย์สแควร์
เขาท�ำท่าอีก ยกมือสองข้างชีไ้ ปข้างหน้าด้วยนิว้ ชีแ้ ละนิว้ กลาง จากนัน้
ก็ยกขึ้นลงสองครั้ง เร็วเข้า
"ท�ำไม" ผมพูดออกไปดังๆ
เสียงทุ้มดังมาจากด้านหลัง "สวัสดีแม็กนัส"
ผมสะดุ้งสุดตัว ผู้ที่ยืนอยู่ตรงปากประตูห้องสมุดคือชายอกหนาผู้ไว้
เคราสีขาวตัดเล็มอย่างดีและผมสีเทาซอยสั้น เขาสวมเสื้อโค้ตตัวยาวที่ท�ำ
จากผ้าแคชเมียร์สีเบจทับสูทผ้าขนสัตว์สีเข้ม มือที่สวมถุงมือจับด้ามไม้เท้า
ขัดมันปลายหุ้มเหล็กไว้แน่น ครั้งล่าสุดที่เจอกันเขายังมีผมสีด�ำอยู่เลย แต่
เสียงไม่เปลี่ยน
"ลุงแรนดอล์ฟ"
เขาพยักหน้านิดเดียว "ช่างเป็นเรื่องประหลาดใจที่น่ายินดี ลุงดีใจ
ที่หลานมาที่นี่" แต่น�้ำเสียงของเขาไม่แปลกใจหรือดีใจสักนิด "เรามีเวลา
ไม่มากนัก"
อาหารและนมเริ่มปั่นป่วนในท้องผม "วะ…เวลา...ก่อนจะเกิดอะไร
ขึ้นหรือ"
ลุงขมวดคิ้ว จมูกย่นราวกับได้กลิ่นไม่พึงประสงค์ "วันนี้หลานอายุ
สิบหกปีใช่ไหม พวกนั้นจะมาฆ่าหลานน่ะสิ"
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อย่าขึ้นรถ
ไปกับญาติเพี้ยนๆ

เอ่อ สุขสันต์วันเกิดนะตัวเอง!
วันนี้คือวันที่สิบสามมกราคมงั้นรึ บอกตามตรงว่าผมไม่รู้เลย เวลา
ผ่านไปเหมือนติดปีกบินเมื่อคุณหลับใต้สะพานและกินอาหารจากถังขยะ
ถ้าอย่างนั้นผมก็อายุสิบหกปีอย่างเป็นทางการแล้วสินะ ของขวัญที่
ได้คือโดนลุงที่น่ากลัวต้อนจนมุม แถมลุงคนนี้ยังประกาศด้วยว่าผมตกเป็น
เป้าของการลอบสังหาร
"ใคร..." ผมตั้งท่าจะถาม "แต่รู้อะไรไหม ผมไม่สนใจหรอก ยินดีที่ได้
เจอกันนะลุงแรนดอล์ฟ ไปก่อนล่ะ"
ลุงยังคงยืนขวางประตูไม่ยอมให้ผมออกไป เขาใช้ปลายไม้เท้าด้าน
ที่หุ้มเหล็กชี้มาที่ผม สาบานได้ว่าผมรู้สึกเหมือนโดนมันทิ่มกระดูกสันอก
ทั้งที่อยู่คนละฟากห้อง
"แม็กนัส เราต้องคุยกัน ลุงไม่อยากให้พวกนั้นเจอหลาน หลังจาก
เรื่องที่เกิดขึ้นกับแม่ของหลาน..."
โดนต่อยหน้ายังเจ็บน้อยกว่านี้
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ความทรงจ�ำในคืนนั้นหมุนทะลวงออกจากหัวผมเหมือนวังวนภาพ
มายาที่ชวนวิงเวียน ตึกที่เราอยู่สั่น มีเสียงร้องจากชั้นล่าง แม่ผู้เครียดและ
หวาดระแวงมาทั้งวันลากผมไปยังทางหนีไฟพลางบอกให้ผมหนีไป ประตู
พังกลายเป็นเศษไม้กระเด็นไปคนละทิศละทาง สัตว์ป่าสองตัวโผล่มาจาก
โถงทางเดิน ขนเป็นสีเหมือนหิมะสกปรก ตาสว่างเรืองสีฟา้ นิว้ ของผมเลือ่ น
หลุดจากราวบันไดหนีไฟแล้วก็ตกลงไปบนกองถุงขยะในตรอก ครู่ต่อมา
หน้าต่างห้องพักของเราก็ระเบิดและมีไฟพุ่งออกมา
แม่บอกให้ผมหนี ผมก็เลยหนี แม่สัญญาว่าจะตามหาผมจนเจอแต่
ก็ไม่ได้ท�ำ ต่อมาก็มีรายงานข่าวว่าพบศพแม่ในกองไฟ ต�ำรวจตามหาผม
พวกเขามีคำ� ถามเพราะเจอร่องรอยของการวางเพลิง ผมเองก็มปี ระวัตเิ รือ่ ง
ประพฤติตวั ไม่เหมาะสมทีโ่ รงเรียน เพือ่ นบ้านบอกว่าได้ยนิ เสียงตะโกนและ
เสียงโครมครามดังมาจากห้องพักของเราก่อนเหตุระเบิด แล้วยังเรื่องที่ผม
หนีจากสถานที่เกิดเหตุด้วย แต่ไม่มีใครเอ่ยถึงหมาป่าตาเรืองแสงเลย
ตั้งแต่คืนนั้นผมก็ซ่อนตัวมาตลอด พยายามไม่ท�ำตัวเด่น ผมมัวแต่
ดิ้นรนหาทางเอาตัวรอดจนไม่เคยได้โศกเศร้าเรื่องแม่อย่างจริงจัง ในใจนึก
สงสัยว่าบางทีอาจตาลายเห็นภาพลวงตาไปเอง...แต่ก็รู้ว่ามันคือเรื่องจริง
ตอนนี้อยู่ๆ ลุงแรนดอล์ฟก็นึกอยากจะช่วยผมขึ้นมาเสียอย่างนั้น
ผมก�ำหินโดมิโนอันเล็กไว้แน่นมากจนได้แผลที่ฝ่ามือ "ลุงไม่รู้หรอก
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่ ลุงไม่เคยสนใจพวกเราเลย"
ลุงแรนดอล์ฟเอาไม้เท้าลง เขาทิง้ น�ำ้ หนักตัวลงไปทีม่ นั และจ้องมองพรม
ผมเกือบเชื่อว่าได้ท�ำร้ายความรู้สึกของเขาไปแล้ว
"ลุงขอร้องแม่ของหลาน" เขาว่า "ลุงอยากให้เธอพาหลานมาอยู่ที่นี่
มาอยู่ตรงที่ลุงปกป้องหลานได้ แต่เธอปฏิเสธ หลังจากนั้นเธอก็ตาย..." เขา
ส่ายหน้า "แม็กนัส หลานไม่รหู้ รอกว่าลุงตามหาหลานมานานแค่ไหน หรือว่า
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ตัวหลานตกอยู่ในอันตรายใหญ่หลวงเพียงใด"
"ผมไม่เป็นอะไรสักหน่อย" ผมตวาด แม้หัวใจเต้นรัวกระแทกซี่โครง
"ผมดูแลตัวเองได้ดีอยู่แล้ว"
"ก็อาจใช่ แต่วันเวลาเหล่านั้นจบลงแล้ว" ความมั่นใจในน�้ำเสียงของ
ลุงท�ำให้ผมหนาวยะเยือก "ตอนนี้หลานอายุสิบหกปีแล้ว เข้าสู่วัยผู้ใหญ่
เต็มตัว หลานเคยหนีพวกนัน้ มาได้ครัง้ หนึง่ ในคืนทีแ่ ม่ของหลานตาย พวกนัน้
จะไม่ปล่อยให้หนีได้อีก นี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเรา ให้ลุงช่วยหลานนะ
ไม่อย่างนั้นหลานคงอยู่ได้ไม่พ้นวันนี้"
แสงแดดอ่อนจางของฤดูหนาวส่องผ่านหน้าต่างกระจกสีเข้ามาอาบ
ใบหน้าลุงเป็นสีต่างๆ เหมือนกิ้งก่า
ผมไม่ควรมาที่นี่ โง่ โง่ โง่ แม่เคยเตือนผมอย่างชัดเจนครั้งแล้วครั้ง
เล่าว่า อย่าไปหาแรนดอล์ฟ แต่ผมก็ดันมา
ยิ่งฟังก็ยิ่งกลัว แต่ก็ยิ่งอยากฟังว่าเขาจะพูดอะไรต่อ
"ผมไม่ต้องการความช่วยเหลือจากลุง" ผมวางโดมิโนประหลาดลง
บนโต๊ะ "ผมไม่อยาก..."
"ลุงรู้เรื่องหมาป่า"
ค�ำพูดนี้ท�ำให้ผมหยุด
"ลุงรูว้ า่ หลานเห็นอะไร" เขาพูดต่อ "รูด้ ว้ ยว่าใครส่งมันมา ไม่วา่ ต�ำรวจ
จะพูดอะไร ลุงก็รู้ว่าความจริงแล้วแม่ของหลานตายอย่างไร"
"แล้ว..."
"แม็กนัส มีอะไรหลายอย่างทีล่ งุ ต้องบอกหลานเกีย่ วกับพ่อแม่ของหลาน
เรื่องมรดกของหลาน...เรื่องพ่อของหลาน"
ผมรู้สึกหนาวยะเยือกลงไปตามสันหลัง "ลุงรู้จักพ่อผมหรือ"
ผมไม่อยากให้ลุงแรนดอล์ฟได้ถือไพ่เหนือกว่า การใช้ชีวิตข้างถนน
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สอนผมว่าท�ำแบบนัน้ อันตรายแค่ไหน แต่ผมก็ตดิ บ่วงเข้าจนได้ ผมต้องการ
ข้อมูลนี้ เขาเองก็รู้ตัวเมื่อดูจากประกายตาที่มองประเมินมา
"ใช่ แม็กนัส ทั้งเรื่องตัวตนของพ่อหลาน การตายของแม่ เหตุผลที่
เธอไม่ยอมให้ลุงช่วย...ทุกอย่างเกี่ยวข้องกันหมด" เขาชี้ไปยังตู้โชว์ข้าวของ
ไวกิง "ตลอดชีวิตลุงมีเป้าหมายอยู่เพียงอย่างเดียว คือพยายามไขปริศนา
ประวัติศาสตร์ แต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นภาพรวม ตอนนี้ลุงเห็นแล้ว ทุกอย่าง
มุ่งมาสู่วันนี้ วันเกิดอายุสิบหกปีของหลาน"
ผมถอยไปติดหน้าต่าง พยายามอยู่ห่างไกลจากลุงแรนดอล์ฟเท่าที่
จะท�ำได้ "นี่ ผมไม่เข้าใจสิ่งที่ลุงพูดประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ แต่ถ้าลุง
บอกเรื่องพ่อของผม..."
ตัวอาคารสั่นเหมือนมีปืนใหญ่ระดมยิงอยู่ไกลๆ เสียงกึกก้องดังมาก
จนรู้สึกลงไปถึงฟัน
"พวกนัน้ จะมาทีน่ ใี่ นไม่ชา้ " ลุงแรนดอล์ฟเตือน "เวลาก�ำลังจะหมดแล้ว"
"พวกนั้นคือใคร"
ลุงเดินโขยกเขยกมาข้างหน้าโดยใช้ไม้เท้าช่วย เข่าขวาดูเหมือนใช้
งานไม่ได้ "ลุงรู้ตัวว่าสิ่งที่ขอร้องนี้หนักหนาและหลานก็ไม่มีเหตุผลที่ต้อง
เชื่อใจลุง แต่หลานต้องไปกับลุงเดี๋ยวนี้ ลุงรู้ว่าสิ่งที่เป็นสิทธิ์โดยก�ำเนิดของ
หลานอยู่ไหน" เขาชี้ไปยังแผนที่เก่าบนโต๊ะ "ถ้าเราร่วมมือกันก็จะได้สิ่งที่
เป็นของหลาน เป็นสิ่งเดียวที่อาจปกป้องหลานได้"
ผมเหลี ย วมองข้ า มไหล่ อ อกไปนอกหน้ า ต่ า ง ฮาร์ ท หายไปจาก
คอมมอนเวลต์มอลล์แล้ว ผมเองก็ควรท�ำแบบเดียวกัน เมือ่ มองลุงแรนดอล์ฟ
ก็พยายามหาความคล้ายคลึงกับแม่ อะไรก็ได้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผม
เชือ่ ใจเขา แต่กไ็ ม่เจออะไรเลย เขาตัวใหญ่นา่ เกรงขาม ตาสีเข้มจริงจัง ใบหน้า
ไร้อารมณ์ขัน กิริยาท่าทางแข็งกระด้าง...ตรงข้ามกับแม่ทุกอย่าง
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"รถของลุงอยู่หลังบ้าน" เขาว่า
"บะ…บางทีเราน่าจะรอแอนนาเบ็ธกับลุงเฟรเดอริกก่อน"
แรนดอล์ฟนิว่ หน้า "พวกเขาไม่เชือ่ ลุง ไม่เคยเชือ่ ลุงเลย ลุงเรียกพวกเขา
มาทีบ่ อสตันเพือ่ ช่วยตามหาหลานเป็นทางเลือกสุดท้าย เพราะลุงหมดหนทาง
แล้วจริงๆ แต่ในเมื่อหลานมาอยู่ตรงนี้แล้ว..."
บ้านสัน่ อีกครัง้ ครัง้ นีเ้ สียงตึงดังใกล้และแรงกว่าเดิม ผมอยากให้เป็น
เสียงก่อสร้างที่อยู่ไม่ไกล พิธีการของทหาร หรืออะไรก็ได้ที่มีค�ำอธิบาย แต่
สัญชาตญาณบอกไปอีกทาง เสียงนั้นฟังเหมือนเสียงเท้ายักษ์กระแทกพื้น
เป็นเสียงเดียวกับที่เคยท�ำให้ห้องพักของเราสั่นสะเทือนเมื่อสองปีก่อน
"ได้โปรดเถอะแม็กนัส" เสียงลุงแรนดอล์ฟสั่น "ลุงสูญเสียครอบครัว
ของลุงให้สัตว์ประหลาดพวกนี้ไปแล้วนะ ทั้งภรรยาและลูกสาว"
"ลุง...ลุงมีครอบครัวด้วยหรือ แม่ไม่เคยบอกอะไรเลย..."
"ใช่ เธอไม่บอกหรอก แต่แม่ของหลาน...นาตาลีเป็นน้องสาวคนเดียว
ของลุง ลุงรักเธอ เกลียดทีเ่ สียเธอไป ลุงจะเสียหลานไปอีกคนไม่ได้ ไปกับ
ลุงนะ พ่อของหลานทิ้งบางอย่างไว้ให้หลาน...บางอย่างที่จะเปลี่ยนโลก
ทัง้ หลาย"
มีค�ำถามรุมเร้าในหัวผมมากเกินไป ผมไม่ชอบประกายเหมือนคลั่ง
ในดวงตาลุงเลย ไม่ชอบที่เขาพูดว่าโลกทั้งหลายด้วย ท�ำอย่างกับมีโลก
หลายใบ แล้วผมก็ไม่เชื่อด้วยว่าเขาพยายามตามหาผมหลังจากแม่ตาย
ผมเองคอยระวังตัวอยู่ตลอด ถ้าลุงมาถามหาผมด้วยชื่อ เพื่อนคนไร้บ้าน
จะต้องมาบอกผมแน่ๆ เหมือนทีบ่ ลิตซ์มาบอกเรือ่ งแอนนาเบ็ธกับลุงเฟรเดอริก
เมื่อเช้า
บางอย่างเปลีย่ นไป บางอย่างท�ำให้ลงุ แรนดอล์ฟคิดว่าผมมีคา่ คูค่ วร
ให้ตามหา
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"จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมหนีไปเฉยๆ" ผมถาม "ลุงจะขัดขวางผมไหม"
"ถ้าหลานหนีไป พวกนั้นก็จะหาหลานเจอ แล้วก็จะฆ่าหลาน"
ผมรู้สึกเหมือนมีก้อนส�ำลียัดอยู่เต็มคอ ผมไม่ไว้ใจลุงแรนดอล์ฟ
แต่กเ็ ชือ่ เรือ่ งทีเ่ ขาบอกว่ามีคนพยายามฆ่าผม น�ำ้ เสียงของเขามีความกังวาน
จริงใจ
"ถ้างั้น" ผมว่า "ก็ไปขึ้นรถกันเถอะ"
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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