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หลังจากผ่านไปไม่ถึงเดือน จู่  ๆ  ผมก็ถูกไล่ออกจากงาน ถึงแม้ 

บาทหลวงปรอสเปโรจะไม่ได้ใช้คำว่า  “ไล่ออก”  ตรง  ๆ  และ 

พยายามทำให้ผมเชื่อว่าผมทำงานดีแล้วก็เถอะ เรื่องของเรื่อง 

คือผมไม่ได้เป็นบุรุษไปรษณีย์ผู้ขี่จักรยานส่งจดหมายของ 

แอ๊ปเปิ้ลครอสอีกต่อไป

“มากับฉัน เจ้าหนู...” เขาเริ่มเอ่ยพลางยกมือโอบไหล่ผม 

อย่างอ่อนโยน หมายจะเดินเคียงคู่ไปด้วยกัน แต่กลายเป็นว่า 

เขากำลังผลักผมมากกว่า “ไปคุยกับจูลส์กันเถอะ”

ข่าวร้าย
สิ่งชั่วร้ายชิ้นใหม่
วายร้ายเจ้าเก่า

บทที่หนึ่ง
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ปัญหาของบาทหลวงปรอสเปโรคือเขาไม่เคยสังเกตและ 

ไม่ตระหนักถึงพละกำลังของตัวเองสักนิด  เขาเป็นชายร่างสูง 

เกือบสองเมตร มีดวงตาดุจเปลวไฟและคำพูดทรงพลังที่ไม่มีใคร 

ลอกเลียนได้

“มานี่ เปซซา...” ผมบอกหมาของผมซึ่งวิ่งเหยาะ  ๆ  และ 

ร้องครางอยู่ข้างหลัง

จลูสค์นทีเ่รากำลงัไปหาเปน็บรุษุไปรษณยีต์วัจรงิของแอป๊เปิล้- 

ครอส คนที่ผมทำงานแทนนั่นเอง เราต้องส่งจดหมายให้ฟาร์ม 

ทุกแห่งบนคาบสมุทร บางครั้งก็ต้องส่งให้เกาะต่าง  ๆ  ด้วยเวลามี 

จดหมายส่งมาผิด เช่น  “ครอบครัวคาฟนามารา แอ๊ปเปิ้ลครอส” 

ทว่าครอบครัวคาฟนามาราไม่ได้อยู่ที่แอ๊ปเปิ้ลครอสมาอย่างน้อย 

ยี่สิบปีแล้ว ดังนั้นเราจึงต้องส่งจดหมายไปที่บีนนาลีกซึ่งอยู่อีกฟาก 

ของอ่าวแทน โชคดีของพวกเขา ทุกคนต่างรู้กันว่าพวกเขาย้ายบ้าน 

ไปนานแล้ว ยกเว้นจูลส์และคนที่ส่งจดหมายมานั่นแหละ ผม 

คิดว่าคนพวกนั้นไม่รู้แม้แต่น้อยว่าแอ๊ปเปิ้ลครอสตั้งอยู่ที่ไหน  

เช่นเดียวกับพื้นที่ส่วนอื่น ๆ บนโลกนี้

แอ๊ปเปิ้ลครอสเป็นหมู่บ้านเล็ก  ๆ มีบ้านอยู่ไม่กี่หลัง (ไม่กี่ 

หลังจริง ๆ) ตั้งอยู่ทางเหนือของสกอตแลนด ์ มีถนนเพียงสายเดียว 

มุ่งมาที่นี ่ บนถนนมีป้ายเขียนว่า ระวัง ถนนสายนี้ไม่เหมาะสำหรับ 

มือใหม่หัดขับ อันตราย ป้ายแบบนี้มีอยู่จริง ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น  
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ทว่าอันตรายในหน้าร้อนนั้นไม่ได้เกิดเพราะคนขับรถลื่นตกถนน 

อยา่งรนุแรง การขบัรถชนเขือ่น ชนกวางมสู หรอืชนหนิบนยอดเขา 

เล็ก  ๆ  เข้า อันตรายไม่ได้เกิดจากโค้งหักศอกทั้งสิบเก้าโค้ง หรือ 

กระต่ายที่มักวิ่งข้ามถนนทันทีที่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์  (กระต่าย 

พวกนี้จะข้ามถนนเฉพาะตอนที่มีคนผ่านมาเท่านั้น ไม่รู้ว่าเพราะ 

อะไร) และไม่ใช่เพราะหมอกที่ก่อตัวหนาขึ้นได้ภายในเวลาไม่ถึง 

หนึ่งนาที แม้จะเป็นกลางฤดูร้อนก็ตาม

อันตรายเกิดขึ้นจากเขา จูลส์ บุรุษไปรษณีย์นั่นเอง

หน้าร้อนนั้นผมทำงานแทนเขา หลังจากที่เขาข้อเท้าแพลง 

เพราะจักรยานล้ม ก่อนหน้านี้ตอนที่เขายังใช้จักรยานส่งจดหมาย  

เวลาเจอเขาบนถนน อย่างมากเราก็แค่บีบแตรและพยายามหลบ 

จูลส์อาจโบกมือทักทายหรือไม่ก็ส่งสัญญาณเรียกให้เข้าไปหา 

หากเขามีจดหมายจะให้คุณ

“ขอบใจนะจูลส์” ทุกคนบอกเช่นนั้นเมื่อได้รับจดหมาย  

ซึ่งตราประทับอาจเป็นของเดือนก่อน ไม่มีใครพูดอะไรอีก ไม่มี 

แม้แต่คำพูดล้อเล่นทำนองว่า “ฉันไม่คิดว่าจดหมายจะมาถึงไว 

ขนาดนี้!”

เพราะจูลส์เป็นคนโกรธง่าย ถ้าเขาคิดว่าคนอื่นโทษว่าเป็น 

ความผิดของเขาที่จดหมายมาถึงช้า นับตั้งแต่นั้น เขาจะทำทุก 

วิถีทางเพื่อส่งจดหมายฉบับถัดไปให้ช้าขึ้นอีก จูลส์ขี้โมโห ทั้งยัง 
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ไร้ความรับผิดชอบสุด  ๆ  ด้วย

ภายในเวลาสี่สัปดาห์ที่ผมทำงานแทนเขา ผมส่งจดหมาย 

ได้มากกว่าที่เขาส่งมาตลอดหกเดือนก่อนหน้านี้เสียอีก

“แกทำอะไร เจ้าหนู!” เขาท้วงขึ้นตอนที่สังเกตเห็นความ 

แตกต่าง “ถ้าแกทำแบบนี้ ระบบฉันก็เสียหมดน่ะสิ!”

“นายพูดถึงระบบอะไรอยู่เหรอ” ผมถามให้ชัดเจน

ตั้งแต่นั้นมาเขาก็โกรธผม สาบานว่าจะให้ผมชดใช้ในสิ่งที่ทำ

พนนัไดเ้ลยวา่ เรือ่งดำเนนิไปโดยทีจ่ลูสเ์ดนิกะโผลกกะเผลก 

ออกจากที่ทำการไปรษณีย์ (ตอนนี้เขาเดินกะเผลกมาหนึ่งเดือนแล้ว  

ถึงแม้ทุกคนต่างรู้ว่าเขาแกล้งทำก็ตาม) แล้วไปบ่นกับบาทหลวง 

ปรอสเปโร อยา่งทีใ่ครตอ่ใครทำเมือ่มปีญัหา และสดุทา้ยบาทหลวง 

ปรอสเปโรก็คิดวิธีแก้ปัญหาได้

“ดสู ิ วเิศษจรงิเชยีว...” บาทหลวงเอย่ขึน้อยา่งยนิดใีนวนันัน้ 

“ความทันสมัยมาเยือนหมู่บ้านเราแล้ว”

เขาพาผมไปหน้ารถตู้สีแดงเพลิงซึ่งจอดอยู่ริมถนนหน้า 

ที่ทำการไปรษณีย์พอดีและมีตราไปรษณีย์ติดอยู่ข้างรถ

“คุณพ่อล้อเล่นใช่ไหมฮะ” ผมถามบาทหลวง

เขายกมือกอดอกราวกับไม่ได้ยิน “สำนักงานไปรษณีย์กลาง 

เพิ่งส่งมา” เขาอธิบาย “สวยไม่เบาเลยนะเนี่ย”

ผมระเบิดหัวเราะ “แล้วจะให้ใครขับฮะ จูลส์เหรอ”
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บาทหลวงมองผมอย่างประหลาดใจ “แล้ว...ทำไมจะไม่ใช่ล่ะ  

เขาเป็นบุรุษไปรษณีย์นี่”

รถตู้สีแดงคันนี้ดูก้ำกึ่งระหว่างเครื่องปิ้งขนมปังและกับดัก 

สัตว์ ผมถึงกับตัวสั่นเมื่อจินตนาการภาพรถคันนี้เคลื่อนที่ด้วย 

ความเร็วหนึ่งรอ้ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนสายเดียวของแอ๊ปเปิ้ล- 

ครอส หรือแล่นเลียบชายฝั่งบนบีแลนช์บาหรือถนนวัว

“ผมว่าจูลส์ไม่น่าจะขับรถเป็นนะฮะ...” ผมพึมพำอย่างกังวล

“เธอก็ด้วย...” บาทหลวงระบุ

แน่ละ ผมอายุยังไม่ถึงสิบสี่ปีเลย

บาทหลวงปรอสเปโรไล่ผมออกจากการเป็นบุรุษไปรษณีย์ 

ด้วยประโยคนี้นี่เอง

ผมยกมือขึ้นอย่างยอมจำนน ก่อนจะปลดกระเป๋าสะพาย 

ออก

“งัน้กต็ามใจ” ผมบอก “แตอ่ยา่หาวา่ผมไมเ่ตอืนทหีลงันะฮะ”

ผมผิวปาก เปซซาหยุดเกาเห็บหมัดแล้ววิ่งเหยาะ  ๆ  มาที่ 

เท้าผมอย่างเป็นสุข

“อย่างน้อย ผมขอจักรยานไว้ได้ไหมฮะ” ผมถาม

บาทหลวงไม่หันมาด้วยซ้ำ เขายังคงหลงใหลประกายวิบวับ 

ของรถตู้

“พ่อต้องหางานใหม่ให้เธอ...” เขาพูด “พรุ่งนี้มาเจอกัน 
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ที่บ้านพักของพ่อก็แล้วกัน”

ดูเหมือนว่าการจำชื่อผมเป็นเรื่องยากสำหรับเขา

“ฟินลีย์ แมคฟี” ผมเปรย “เขียนด้วยตัว ฟ”

เขาพยักหน้า

“มาเร็ว เปซซา...” ผมงึมงำ “ไปจากที่นี่กันเถอะ”

อย่างไรเสีย ผมยังมีแผนสำรองสำหรับบ่ายวันนั้น

แต่น่าเสียดายที่ผมไม่ได้อยู่ที่นั่นคนเดียว
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ผมเก็บหินมาจำนวนหนึ่ง แล้วใช้เวลาที่เหลือช่วงเช้าขว้างมันใส่ 

ป้ายเหล็กที่แขวนอยู่บนเสาไฟฟ้าแรงสูง เปซซาวิ่งตามหินไป 

ทุกครั้งที่ผมขว้าง ทว่ามันไม่ได้เก็บหินกลับมาสักก้อน

หลังจากที่ผมนั่งขว้างหินใส่ป้ายอยู่สองชั่วโมง ในที่สุดป้าย 

ก็หลุดจากสายไฟและร่วงลงมาจมในพื้นโคลนครึ่งหนึ่ง แม้จะเป็น 

หน้าร้อน แต่ก็ยังมีฝนตกอยู่บ้าง กางเกงยีนของผมเปื้อนโคลน 

จนถึงหัวเข่า โชคดีที่ผมเป็นคนสกอต คนสกอตรักโคลนกันทั้งนั้น

‘เยี่ยม’ ผมคิดขณะเก็บแผ่นป้ายขึ้นมา ป้ายทั้งอันบิดเบี้ยว 

ก้อนหิน
พ่อ

ความตื่นตระหนก

บทที่สอง
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บนป้ายมีรูปสายฟ้าและข้อความเขียนไว้ข้างใต้ว่า อันตรายถึงตาย  

หากแตะต้อง

เปซซาแสดงอาการว่ามันเองก็อยากดูเหมือนกัน ผมจึงยื่น 

ป้ายให้มันดม

“ว่าไงเปซซา ชอบไหม”

ตอนแรกผมอยากเอาป้ายน้ีไปติดท่ีถนนทางมาแอ๊ปเป้ิลครอส 

บางทีอาจเขียนชื่อจูลส์ไว้ข้างใต้ด้วย หรือไม่ก็เขียนเลขทะเบียน 

รถตู้ไปรษณีย์ลงไปเสียเลย

เปซซามองผมด้วยดวงตาคู่เล็กใส ผมเข้าใจทันทีว่ามัน 

เห็นด้วยกับผม เราควรจัดการให้เสร็จภายในบ่ายนั้น เพราะผม 

ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะมีเวลาว่างจากงานใหม่ที่โชคชะตาลิขิตให้บ้าง 

ไหม ผมเกลียดโชคชะตา หลังจากรู้ตัวว่าต้องเรียนซ้ำชั้น พ่อ 

และบาทหลวงก็ตกลงจะให้ผมใช้เวลาช่วงหน้าร้อนทำงาน ด้วย 

ความหวังว่าผมจะเหนื่อยหน่ายและอยากกลับไปเรียนหนังสือ 

มากกว่า ทำราวกับการเรียนซ้ำชั้นมีค่าไม่ต่างจากการตกเป็นทาส 

ชั่วคราว

โชคยังดีที่ครอบครัวลิลีมาถึงและเปิดร้านแบตติบาเลโน 

เสียก่อน ก่อนหน้าที่พวกเขาจะมา แอ๊ปเปิ้ลครอสเป็นเพียงหมู่บ้าน 

ชาวประมงเล็ก ๆ ที่ซึมเซาและบ้านเรือนตั้งซ้อนเรียงกัน

ผับกรีนล็อกเป็นสถานที่แห่งเดียวในระยะสามสิบกิโลเมตร 
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ที่พอจะมีอาหารดี  ๆ  ให้กินบ้างเป็นบางครั้งหากโชคดี ถัดเข้าไปคือ 

โรงแรมโกโรโกโสของแมคสเตย ์ บรเิวณทีถ่นนมาถงึหมูบ่า้นเปน็ทีต่ัง้ 

ของสถานที่เชิดหน้าชูตา นั่นก็คือศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว  

ซึ่งมีไว้สำหรับพวกคนบ้าไม่กี่คนที่มาถึงแอ๊ปเปิ้ลครอสและหวั่นเกรง 

ว่าจะหาทางกลับออกไปไม่ได้ แจ็กกีตาบอดทำงานที่นั่น ช่างเป็น 

ความคิดที่ฉลาดเสียนี่กระไร เพราะแจ็กกีตาบอดไม่ใช่คนประเภท 

ทีจ่ะเปน็มติรกบัผูอ้ืน่ เขาเอาแตเ่ลา่เรือ่งปลาเงนิกระโดดขึน้มาบนเรอื 

และพยายามกัดลูกตาเขา เพียงเท่านั้นก็พอจะทำให้นักท่องเที่ยว 

หนีเตลิดไปได้เสมอ

กอ่นทีค่รอบครวัลลิจีะเขา้มา ทีแ่อป๊เปิล้ครอสไมม่อีะไรใหท้ำ 

มากนัก ที่นี่มีเพียงจัตุรัสเล็ก  ๆ โบสถ์เล็ก  ๆ บ้านพักบาทหลวง 

ร้านขายของที่ระลึกของมิสเตอร์เอเวเรตต์ โรงเรียน  (โรงเรียน 

ของผมเอง) ร้านตัดเสื้อของเม็บ และบ้านเรือนอีกไม่กี่หลัง ส่วน 

ที่เหลือเป็นพื้นที่โล่งกว้างแบบชนบท มีฟาร์มหลายแห่งตั้งอยู่ตาม 

แนวถนนเลียบชายฝั่ง ทุกฟาร์มล้อมด้วยทุ่งซึ่งเต็มไปด้วยพุ่มไม้ 

และก้อนหินยาวหลายกิโลเมตร แล้วก็แกะซึ่งกินหญ้าอยู่ทุกที่ 

ราวกับว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในโลก

มีเพียงเท่านั้น

ทว่านับตั้งแต่ผมได้รู้จักไอบี ลิลี ดูเหมือนแอ๊ปเปิ้ลครอส 

เริ่มมีอะไรมากขึ้น
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ไอบีสวยมาก เธอสูงกว่าผมนิดหน่อย แต่ไม่เป็นไรหรอก  

อย่างไรเธอก็สวยที่สุดอยู่ดี

เธอมีผมสีดำยาว ดวงตาสีเขียว และ...

ผมตัวแข็งทื่อทันที หลังจากเห็นขนเปซซาตั้งชัน

ร่างผอมเก้งก้างร่างหนึ่งปรากฏขึ้นอย่างฉับพลัน ห่างจาก 

จักรยานของผมไปไม่กี่ก้าว เขาตัวผอมสูง ผมสีบลอนด์จนดู 

เหมือนขาว ใบหน้ารูปไข่ จมูกยาวแหลม สวมเสื้อคลุมยาวสีกากี 

และมีแว่นตากันลมห้อยอยู่ที่คอ  ขณะที่มือเรียวยาวถือไม้เท้า 

ตะปุ่มตะปํ่าสลักลวดลายบนด้ามจับ

โลแคน ลิลี พ่อของไอบีนั่นเอง การเห็นเขาโผล่มาแบบ 

ปัจจุบันทันด่วนแบบนี้ไม่ใช่สัญญาณที่ดีนัก ไม้เท้าที่เขาถืออยู่คือ 

ไม้เท้าเดินทาง หนึ่งในบรรดาวัตถุวิเศษที่ครอบครัวลิลีขายและ 

ซ่อมแซมในร้านของพวกเขา

ผมซ่อนป้ายเตือนอันตรายไว้ข้างหลัง “สวัสดีฮะ มิสเตอร์ 

ลิลี” ผมทัก แสร้งทำเป็นเทวดาตัวน้อย

ชายผู้นี้ทำให้ผมรู้สึกหวาดกลัวอย่างไรชอบกล บางทีอาจ 

เป็นเพราะส่วนสูงที่มากกว่าคนทั่วไป หรือไม่ก็เพราะสีผมแปลก  ๆ 

หรืออาจเพราะเขาไม่ค่อยพูดนัก อีกทั้งดวงตาของเขายังถูกผม 

บังไว้ ผมรู้สึกอึดอัดเสมอเมื่ออยู่ใกล้เขา ราวกับว่าผมกำลังใส่ 

รองเท้าเปื้อนโคลนเดินอยู่บนพื้นแก้วอย่างไรอย่างนั้น
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“ไอบีอยู่กับเธอหรือเปล่า” เขาถามห้วน ๆ เช่นเคย

“เปล่าฮะ” ผมตอบ “วันนี้ผมยังไม่เจอเธอเลย ไม่สิ...”

“อะไรรึ...” มิสเตอร์ลิลีถาม ราวกับผมเก็บงำความลับ 

ร้ายแรงไว้

“ผมไม่เจอเธอมาหลายวันแล้วฮะ”

“งั้นเธอก็ไม่รู้สินะว่าไอบีไปไหน”

ผมเกาคอ “เกรงว่าจะไม่ทราบฮะ มิสเตอร์ลิลี”

“ให้ตายสิ” เขาโพล่งออกมา

เขามองสำรวจจักรยานผม พยายามหาแรงดลใจ ผมรู้ว่า 

เขามาที่นี่ได้ก็เพราะไอบี นับตั้งแต่ไอบีใช้จี้แมงมุมซ่อมจักรยาน 

ให้ผม พวกลิลีก็ตามหาจักรยานของผมได้ไม่ว่ามันจะอยู่ที่ใดก็ตาม

“มีปัญหาอะไรหรือเปล่าฮะ” ผมถามด้วยท่าทางใสซื่อ

“มีสิ อีกไม่เกินครึ่งชั่วโมง อเดล บาเบล จะมาถึง เรายัง 

ขาดที่คั่นหนังสืออยู่เลย” เขาตอบ พลางมองผมราวกับว่าผมเข้าใจ 

ปัญหาที่เขาบอก “ดอกวิงเวียนไงล่ะ”

“อ้อ” ผมเอ่ยพร้อมพยักหน้ารับอย่างแข็งขัน ผมรู้ว่าไม่ควร 

แสดงท่าทีประหลาดใจหรือแม้แต่สงสัยต่อหน้าพวกเขา โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง ผมไม่ควรตั้งคำถาม ครอบครัวลิลีเป็นแบบนี้แหละ คือ 

ค่อนข้างประหลาด พวกเขาเป็นหนึ่งในตระกูลทั้งเจ็ดที่มีสิทธิ์เปิด 

ร้านแบตติบาเลโน ร้านค้าซึ่งมีข้าวของแปลก  ๆ เช่น ดาบพูดได้  
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แหวนหายนะ ถั่ววิเศษ พวกของประเภทนี้

สายลมอ่อน  ๆ  พัดผมสีขาวของพ่อไอบีจนยุ่งเหยิง เขา 

พยายามลูบให้มันเข้าที่อย่างรำคาญ

“บางทีผมน่าจะพอช่วยอะไรได้บ้าง...” ผมเอ่ยปากแล้วก็ 

นึกเสียใจขึ้นมาแทบจะทันที

โลแคน ลิลี จับผมไว้ราวกับเขาเป็นแม่เหล็ก ก่อนจะพูด 

อีกครั้ง “น่าจะช่วยได้ เธอเอากุญแจมาหรือเปล่า”

ผมนึกสาปแช่งโดจ์ผู้เป็นพี่ชายอยู่ในใจ โดจ์เป็นนักรักบี้ 

ของทีมไฮแลนเดอร์แรม หุ่นของเขาบึกบึนอย่างกับแกะตัวผู้ แต่ 

สมองกลับเหมือนแรคคูน ด้วยคุณสมบัติทั้งสองอย่าง เขาจึงเป็นที ่

ชื่นชอบของสาว  ๆ ผมสาปแช่งเขาเพราะตอนจบเกมที่เขาไปแข่ง 

ต่างเมือง เขาให้สายหนังเส้นหนึ่งเป็นของขวัญแก่ผมเพื่อใช้เป็น 

สร้อยห้อยกุญแจ เขาบอกว่ามันเป็นแฟชั่นนำสมัย ผมจำต้องห้อย 

กุญแจซึ่งมิสเตอร์ลิลีเคยบอกว่าใช้สำหรับเข้าร้านแบตติบาเลโนไว้ 

กับสร้อยเส้นนั้นเพื่อให้โดจ์พอใจ ดังนั้นถึงแม้ผมจะยังไม่เคยใช้ 

กุญแจ แต่ผมก็มีกุญแจติดตัวเสมอ

ผมดึงสร้อยออกมาจากเสื้อยืด ลมพัดแรงยิ่งขึ้น

มสิเตอรล์ลิมีองไปรอบ  ๆดว้ยความสงสยั เปซซาเริม่กระโดด 

ไปมาอย่างกระวนกระวาย ลมแรงขึ้นจนยอดไม้เริ่มโบกสะบัด  

ขณะที่สายไฟฟ้าแรงสูงส่งเสียงหวีดหวิว
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“เอาละ ลองไปพรอ้มกนัสองคนด.ู..” โลแคน ลลิ ี ตดัสนิใจ 

พลางเรียกให้ผมเข้าไปใกล้ เขากางขาออก แล้วชูไม้เท้าเดินทางขึ้น 

เบื้องหน้า “เราอาจหามันเจอ”

ผมจับไม้เท้าเดินทางไว้เช่นกัน เปซซานั่งอยู่ที่เท้า

มิสเตอร์ลิลีหยิบกล่องเล็ก  ๆ  ใบหนึ่งออกมาจากเสื้อคลุม  

แล้วดึงบันไดเชือกเส้นบางเหมือนทำจากไหมออกมา เขาคลี่บันได 

ออกกับสายลมจนดูคล้ายแสงดาวตก

จักรยานของผมพร้อมจะลอยไปได้ทุกเมื่อ บันไดยืดยาวขึ้น 

เรื่อย ๆ เสื้อคลุมของมิสเตอร์ลิลีสะบัดไปมาคล้ายใบเรือ

“คุณจะทำอะไรฮะ” ผมตะโกนแข่งกับกระแสลม

“เราจะไปเอาดอกไม้นั่นโดยไม่มีลูกสาวฉัน!”

“ขอโทษฮะ เราจะไปไหนกันนะ”

มสิเตอรล์ลิตีอบคำถามผมดว้ยการพนับนัไดไวร้อบเอว แลว้ 

จับข้อมือผมไว้

เขาเอ่ยเสียงดัง ก่อนจะเคาะไม้เท้าเดินทางลงบนพื้นดิน

ภาพรอบกายหายไป ทันใดนั้น ผมพบว่าเรา...ลอยละล่อง 

อยู่ที่ใดก็มิอาจทราบได้
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“ให้ตายสิ!” มิสเตอร์ลิลีตะโกน ขณะตีลังกาหมุนรอบตัวเอง

“โอย บ้าชะมัด บ้าชะมัด บ้าชะมัด!” ผมร้องลั่น

เปซซาหอน ก่อนจะหาทางงับขากางเกงผมไว้ได้ แล้วเรา 

ทั้งสามก็ร่วงหล่นสู่ความว่างเปล่า



บันไดชนิดนี้บางมากถึงขนาดถือไว้ในมือได ้
ราพันเซลเป็นผู้ถักขึ้นโดยใช้เวลาทั้งสิ้นเจ็ดวันเจ็ดคืน 

บันไดทำด้วยไหมของหนอนจากภูเขาของขวัญ
 การถักทอถูกขัดจังหวะเพราะแม่มดเดม กอเธล บุกรุกเข้ามา

ขอบบันไดจึงยังหลุดลุ่ยอยู่จนถึงทุกวันนี้ ทว่าแก้ไขได้
หากเพียงหาตะขอของกัปตันเจมส์ ฟราย เจอ

บันไดบางเบา


