


ดูเถิด! ในเรือที่กำลังลอยลำมาสู่เรานั้น

ยังมีชายชรา ผมหงอกขาวด้วยวัยโรยรา

ร้องร่ำคร่ำครวญ “ดวงวิญญาณไร้ค่า พวกเจ้าจักต้องโศกาอาดูร!

อย่าได้หวังเงยหน้ามองสวรรค์

ข้ามารับเจ้าไปอีกฟากฝั่ง

สู่ความมืดมนอนธการชั่วนิรันดร์ สู่เพลิงเผาและความหนาวเย็น

ส่วนเจ้า ดวงวิญญาณมีชีวิตผู้นั้น

จงถอยห่างจากฝูงชน เหล่าผู้วายชนม์ทั้งหลาย!”

และเมื่อเขาเห็นว่าข้าพเจ้ายังไม่ถอยห่าง...

— อินแฟร์โน ภาคสาม โดยดันเต้



ทำเนียบคนอัศจรรย์

เจคอบ พอร์ตแมน
พระเอกของเรา ผู้มองเห็น

และใช้ความรู้สึกสัมผัสอสุรกายได้

อับราฮัม พอร์ตแมน
(เสียชีวิต)

ปู่ของเจคอบ ถูกอสุรกายฆ่าตาย

เอ็มมา บลูม
เด็กสาวผู้จุดไฟได้ด้วยมือเปล่า

เคยคบหากับปู่ของเจคอบ

บรอนวิน บรันต์ลีย์
เด็กสาวผู้แข็งแกร่งเกินใคร



ทำเนียบคนอัศจรรย์

มิลลาร์ด นัลลิงส์
มนุษย์ล่องหน

รอบรู้เรื่องอัศจรรย์ทั้งหลาย

ฮอเรซ ซอมนัสสัน
เด็กหนุ่มผู้ทุกข์ทรมานกับการเห็นภาพ

และฝันพยากรณ์

โอลีฟ อะโบรโฮลอส
เอเลแฟนตา

เด็กหญิงผู้ตัวเบากว่าอากาศ

อีน็อค โอคอนเนอร์
เด็กหนุ่มผู้ชุบชีวิตศพได้

ในช่วงเวลาสั้น ๆ 



ทำเนียบคนอัศจรรย์

ฮิวจ์ อะพิสตัน
เด็กหนุ่มผู้ควบคุมและคุ้มครองผึ้ง

จำนวนมากที่อาศัยในกระเพาะของตน

ฟิโอนา ฟรอนเฟลด์
เด็กสาวผู้เงียบขรึม ความสามารถ

พิเศษคือปลูกต้นไม้ให้โตไว

แคลร์ เดนส์มอร์
เด็กหญิงผู้มีปากที่สองอยู่หลังศีรษะ

เป็นน้องเล็กแห่งบ้านเด็กอัศจรรย์

ของมิสเพเรกริน

อัลมา เลอเฟย์ เพเรกริน
กาลวิญญู ผู้บิดเบือนและผู้บงการกาลเวลา

ครูใหญ่แห่งวงเวียนแคร์นโฮล์ม

ปัจจุบันติดอยู่ในร่างนก



ทำเนียบคนอัศจรรย์

ทำเนียบคนสามัญ

เอสเมอเรลดา อะโวเซ็ต
กาลวิญญู วงเวียนของเธอถูกคนร้ายโจมตี

ส่วนตัวเธอเองถูกอสูรจับไป

แฟรงกลิน พอร์ตแมน
พ่อของเจคอบ นักศึกษานกยามว่าง

และนักอยากเขียน

แมรีอานน์ พอร์ตแมน
แม่ของเจคอบ ทายาทกิจการ

ร้านขายยาแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุด

เป็นอันดับสองของฟลอริดา

ริกกี พิกเคอริง
เพื่อนคนสามัญเพียงคนเดียว

ของเจคอบ

ดอกเตอร์โกแลน
(เสียชีวิต)

อสูรผู้แฝงตัวเป็นจิตแพทย์

เพื่อหลอกลวงเจคอบและครอบครัว

ต่อมาถูกเจคอบฆ่า

ราล์ฟ วอลโด
อีเมอร์สัน
(เสียชีวิต)

นักเขียนบทความ อาจารย์ และกวี





ภาค

หนึ่ง





บทที่หนึ่ง
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เราพายเรือจ้ำออกจากท่า ผ่านบรรดาเรือเล็กลอยเท้งเต้งที่ส่งเสียงกรีดแหลม 

จากสนิมเกรอะกรังตามรอยต่อ ผ่านฝูงนกทะเลที่ปักหลักนอนเงียบบนซาก 

ทา่เทยีบเรอืจมนำ้ซึง่มเีพรยีงเกาะ ผา่นชาวประมงผูล้ดแหลงตำ่และจอ้งตาคา้ง 

ขณะเราแหวกน้ำผ่านไป คงไม่แน่ใจว่าเราเป็นคนจริง  ๆ  หรือเป็นภาพลวงตา เป็น 

ขบวนแห่ผีทะเลหรือคนที่ใกล้จะกลายเป็นผีเต็มที เราคือกลุ่มเด็กสิบคนกับนก 

หนึ่งตัวในเรือเล็กโคลงเคลงสามลำ เราตั้งหน้าตั้งตาพายออกทะเลกันอย่าง 

เงียบเชียบ ท่าเรือปลอดภัยเพียงแห่งเดียวในระยะหลายไมล์ตรงด้านหลังถอยห่าง 

ไปอย่างรวดเร็ว กลายเป็นภาพฟุ้งฝันยับ  ๆ  ท่ามกลางแสงสีฟ้าเหลือบทองของ 

รุ่งอรุณ จุดหมายของเราคือชายฝั่งแหว่งเว้าของแผ่นดินเวลส์ที่ตั้งอยู่ตรงไหน 

สักแห่งเบื้องหน้า ปรากฏให้เห็นเพียงราง  ๆ  เป็นภาพสลัวเลือนเรียดต่ำตามแนว 

ขอบฟ้าไกล

เราพายเรือผ่านประภาคารเก่าที่ดูสงบนิ่งในระยะไกล ทั้งที่เมื่อคืนมันคือ 

จุดเกิดเหตุสลดมากมาย คือที่ที่ระเบิดปะทุแตกรอบตัว จนเราเกือบจมน้ำและ 

กระสุนเกือบฉีกร่างเรา ที่ที่ผมหยิบปืนเหนี่ยวไกฆ่าชายคนหนึ่ง ซึ่งผมยังงงอยู่ว่า 

ทำไปได้อย่างไร ที่นั่น เราสูญเสียมิสเพเรกรินและได้ตัวเธอกลับคืน  --- โดยคว้า 

มาจากขากรรไกรเหล็กของเรือดำน้ำ  --- แม้ว่ามิสเพเรกรินคนที่กลับคืนมาหาเรา 

จะอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ และต้องการความช่วยเหลือซึ่งเราไม่รู้จะให้ได้อย่างไร 

ก็ตาม ตอนนี้เธอเกาะอยู่ตรงท้ายเรือ มองดูสถานหลบภัยที่เธอสร้างขึ้นค่อย  ๆ  

ไกลห่างออกไป หายลับไปทุกครั้งที่เราจ้วงฝีพาย



12

เมืองหลอน เด็กประหลาด

ในที่สุดเราก็พายเรือผ่านเขื่อนกั้นชายฝั่งออกมาสู่ท้องทะเลเวิ้งว้างกว้างใหญ่ 

พื้นน้ำเรียบใสแจ๋วตรงท่าเรือเปลี่ยนเป็นระลอกคลื่นเล็ก  ๆ  ที่พัดตีข้างเรือเรา ผม 

ได้ยินเสียงเครื่องบินบินแหวกเมฆอยู่เหนือศีรษะ แล้วก็ต้องถือพายค้าง ชะเง้อ 

คอมอง ตื่นตาตื่นใจไปกับภาพฝูงบินรบขนาดเล็กของเราที่อยู่สูงลิ่ว โลกที่ผม 

เลือกแล้วกับทุกอย่างที่ผมมีในโลกใบนี ้ ทุกชีวิตอัศจรรย์อันมีค่าของพวกเราอัดกัน 

อยู่ในเศษไม้สามลำซึ่งลอยเคว้งคว้างเหนือผืนทะเลกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา

บุญรักษานะ
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เรือของเราแล่นตัดคลื่นมาอย่างง่ายดาย ตีคู่กันไปทั้งสามลำ กระแสน้ำเอื้ออารี 

ช่วยพัดเราเข้าหาฝั่ง เราผลัดกันพายโดยสลับกันถือพายเพื่อที่แต่ละคนจะได้ 

ไม่เหนื่อยเกินไปนัก แม้ผมจะรู้สึกว่าตัวเองแข็งแกร่งมาก กระทั่งไม่ยอมส่งไม้พาย 

ให้ใครมาเกือบชั่วโมงแล้ว ผมเพลินไปกับจังหวะจ้วงพาย ผมวาดแขนเป็นรูปวงรี 

ยาว ๆ ในอากาศ เหมือนดึงบางอย่างที่ต้านแรงเข้าหาตัว ฮิวจ์ถือพายอยู่ตรงข้ามผม 

ด้านหลังเขาคือเอ็มมาผู้นั่งอยู่ตรงหัวเรือ ดวงตาเธอซ่อนอยู่ใต้ปีกหมวกกว้าง ก้ม 

ศีรษะมองแผนที่ซึ่งกางแผ่บนหัวเข่า บ่อยครั้งที่เธอเงยหน้าจากแผนที่เพื่อมอง 

เส้นขอบฟ้า แค่ได้เห็นหน้าเธอกลางแสงแดด ผมก็พลันมีเรี่ยวมีแรงอย่างที่ไม่เคย 

รู้มาก่อนว่าตัวเองมี

ผมรู้สึกเหมือนจะพายเรือไปได้ตลอดกาล---จนกระทั่งฮอเรซตะโกนมา 

จากเรืออีกลำเพื่อถามว่าอีกไกลไหมกว่าจะถึงแผ่นดินใหญ่ เอ็มมาหรี่ตาหันกลับไป 

มองเกาะ จากนั้นก้มมองแผนที่ คะเนจากนิ้วมือที่กางออก แล้วตอบอย่างไม่แน่ใจ 

ว่า “เจ็ดกิโลมั้ง” แต่แล้วมิลลาร์ดที่อยู่บนเรือลำเดียวกับเราก็พึมพำข้างหูเอ็มมา  

ก่อนเธอจะขมวดคิ้วแล้วตะแคงแผนที่ จากนั้นก็ขมวดคิ้วอีกทีและเอ่ย “อ้อ แปด 

กิโลครึ่งแฮะ” ทันทีที่ถ้อยคำนั้นหลุดจากปากเธอ ผมก็รู้สึกว่าตัวเอง---แล้วก็เห็น 

คนอื่น ๆ --- จ๋อยลงเล็กน้อย

แปดกิโลครึ่ง คือการเดินทางที่คงใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงถ้าโดยสารเรือเฟอร์รี 

ชวนอ้วกแตกที่พาผมไปแคร์นโฮล์มเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน ระยะทางที่เรือยนต์ 

ขนาดใดก็ตามคงไปถึงอย่างง่ายดาย เมื่อเทียบกับเส้นทางที่พวกลุงหุ่นเผละของผม 

วิ่งการกุศลกันนาน  ๆ  ครั้งตอนสุดสัปดาห์ก็น้อยกว่าหนึ่งกิโลครึ่ง และมากกว่า 

นิดหนึ่งเมื่อเทียบกับระยะทางที่แม่โม้ว่าทำได้ในชั่วโมงเรียนกรรเชียงบก ณ โรงยิม 

หรูเลิศ แต่เรือเฟอร์รีที่ใช้ข้ามระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่จะยังไม่เปิดบริการ 

จนกว่าจะอีกสามสิบปีข้างหน้า และเครื่องกรรเชียงบกก็ไม่ได้บรรทุกผู้โดยสารกับ 

สัมภาระ และไม่ต้องคอยประคองเรือเพียงเพื่อให้มันหันหัวตรงทิศ ที่แย่ไปกว่านั้น 

ร่องน้ำที่เราข้ามอยู่ก็วางใจไม่ได้ มันขึ้นชื่อว่าเป็นจุดที่จมเรือมานักต่อนัก ดังนั้น 
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แรนซัม ริกส์   

นี่จึงเป็นเส้นทางแปดกิโลเมตรครึ่งกลางทะเลแปรปรวนและร้ายกาจ ข้างใต้มีซาก 

เรือสีเขียว โครงกระดูกกะลาสีเรียงราย และในความมืดลึกล้ำไม่สิ้นสุด มีศัตรู 

ของเราซุ่มรออยู่ด้วย

พวกเราคนที่กลุ้มเรื่องนี้คาดว่าพวกอสูรคงอยู่ใกล้  ๆ  ตรงไหนสักแห่งเบื้อง 

ล่าง และรออยู่ในเรือดำน้ำเยอรมันลำนั้น ถ้าพวกมันยังไม่รู้ว่าเราหนีออกจากเกาะ 

แล้ว  อีกไม่นานก็ต้องรู้อยู่ดี  พวกมันคงไม่ถ่อมาไกลขนาดนี้ เพื่อจะจับตัว 

มิสเพเรกรินและล้มเลิกทันทีหลังจากคว้าน้ำเหลวแค่ครั้งเดียว เรือรบที่ขยับเคลื่อน 

ทีละนิดในระยะห่างราวกับตะขาบ และเครื่องบินรบของสหราชอาณาจักรที่คอยเฝ้า 

สังเกตการณ์อยู่ด้านบนทำให้เรือดำน้ำไม่กล้าโผล่ขึ้นมาตอนกลางวันแสก ๆ ทว่า 

ตกค่ำเมื่อไรละก็ เราจะเป็นเหยื่ออันโอชะเลยทีเดียว พวกมันจะต้องตามหาเรา 

และจับตัวมิสเพเรกริน ก่อนจะจมพวกเราที่เหลือ ดังนั้นเราจึงเร่งฝีพายและหวังว่า 

จะถึงแผ่นดินใหญ่ก่อนพลบค่ำ

    

เราพายเรือกันจนปวดแขนและไหล่เคล็ด พายกันจนสายลมยามเช้าสงบนิ่งและ 

แสงอาทิตย์แผดจ้าเหมือนส่องตรงมาจากแว่นขยาย รอบคอเสื้อเราชุ่มเหงื่อ  

ผมนึกขึ้นได้ว่าไม่มีใครพกน้ำสะอาดมาเลย และครีมกันแดดปี  ค.ศ.  ๑๘๔๐  

ก็หมายถึงการยืนหลบในที่ร่ม เราพายเรือจนสันมือพองถลอก และมั่นใจว่าจ้วง 

ไม้พายอีกครั้งไม่ไหวแน่ แต่แล้วเราก็ทำได้ ทำได้อีกครั้ง และอีกครั้ง

“นายเหงื่อท่วมเลยนะ” เอ็มมาเอ่ย “ฉันพายให้ดีกว่า เดี๋ยวนายจะละลาย 

เสียก่อน”

เสียงเธอปลุกผมสะดุ้งตื่นจากภวังค์ ผมพยักหน้าด้วยความซาบซึ้งก่อนจะ 

ให้เธอสลับมานั่งที่คนพาย แต่ยี่สิบนาทีต่อมาผมก็ขอกลับไปพายต่อ ผมไม่ชอบ 

ความคิดที่วนเวียนอยู่ในหัวขณะร่างกายพักผ่อนเลย ฉากเหตุการณ์ในจินตนาการ 

ทั้งหลายตอนที่พ่อตื่นมาเจอว่าผมหายไปจากห้องพักที่แคร์นโฮล์ม จดหมายชวนงง 

ของเอ็มมาในห้อง ความตื่นตระหนกที่จะตามมา ภาพความทรงจำเกี่ยวกับสิ่ง 
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เลวร้ายต่าง ๆ ที่พบเจอในช่วงไม่นานนี้ฉายกลับมาให้เห็น ปีศาจดึงตัวผมเข้าปากมัน 

อดีตจิตแพทย์ของผมร่วงลงไปตาย ชายที่ถูกฝังอยู่ในโลงใส่น้ำแข็งถูกดึงจากโลก 

แห่งความตายมาชั่วขณะเพื่อกระซิบเสียงแหบใส่หูผมโดยที่ลำคอเขาแหว่งไปครึ่ง 

หนึ่ง ผมจึงพายเรือไปทั้งที่เหนื่อยแทบขาดใจ รู้สึกเหมือนกระดูกสันหลังคง 

เหยียดตรงอีกไม่ได้แล้ว มือก็เสียดสีจนถลอกปอกเปิก ผมพยายามไม่คิดอะไร 

ทั้งนั้น ไม้พายที่หนักเหมือนตะกั่วเป็นทั้งเครื่องประหารชีวิตและเครื่องช่วยชีวิต 

ไปพร้อมกัน

บรอนวินผู้ดูเหมือนจะเหนื่อยไม่เป็น รับหน้าที่พายเรือลำหนึ่งอยู่คนเดียว  

โอลีฟนั่งฝั่งตรงข้าม แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไร เด็กหญิงตัวน้อยยกพายไม่ได้ด้วยซ้ำ 

ถ้าไม่ดันตัวขึ้นในอากาศ ซึ่งลมวูบหนึ่งที่พัดมาอาจส่งเธอลอยไปไกลเหมือนว่าว  

ดังนั้นโอลีฟจึงคอยตะโกนให้กำลังใจ ขณะที่บรอนวินทำหน้าที่แทนคนสองคน --- 

อาจจะสามหรือสี่ถ้านับรวมกระเป๋าและกล่องใส่ของที่ถ่วงอยู่ในเรือลำนั้นด้วย ของ 

ที่บรรจุอยู่ภายในมีเสื้อผ้า อาหาร แผนที่ หนังสือ แล้วก็ของที่ไม่จำเป็นเท่าไร 

อีกเพียบ เช่น บรรดากระปุกหัวใจสัตว์เลื้อยคลานดองที่ส่งเสียงดังขลุกขลักใน 

ถุงหิ้วของอีน็อค ลูกบิดประตูหน้าบ้านอุปถัมภ์ของมิสเพเรกรินที่ถูกระเบิดกระจุย  

ซึ่งเป็นอนุสรณ์ที่ฮิวจ์เจอบนหญ้าระหว่างทางมาขึ้นเรือ แล้วเขาก็คิดว่าคงอยู่ไม่ได้ 

ถ้าไม่มีสิ่งนั้น หรือหมอนใบใหญ่ที่ฮอเรซคว้ามาได้จากตัวบ้านที่ถูกเพลิงไหม้  --- 

หมอนนำโชคของเขา ฮอเรซบอกว่ามันคือสิ่งเดียวที่ช่วยคุ้มกันไม่ให้ฝันร้าย 

ซึ่งทำเขาตัวเกร็งเข้ามากล้ำกราย

ส่วนสิ่งของอื่น  ๆ  นั้นมีค่ามากกว่าจนเด็ก  ๆ  ต้องกอดไว้แม้ขณะพายเรือ  

ฟิโอนาหนีบกระถางใส่ดินที่มีหนอนยั้วเยี้ยไว้กับเข่า มิลลาร์ดใช้ผงเศษอิฐที่ถูก 

ระเบิดป้ายหน้าตัวเอง เป็นการแสดงออกแบบแปลก  ๆ  คล้ายพิธีไว้อาลัยอะไร 

สักอย่าง แม้สิ่งที่พวกเขาพกติดตัวจะดูประหลาด แต่ใจหนึ่งผมก็สงสาร ในเมื่อ 

มันคือสิ่งเดียวที่หลงเหลือมาจากบ้านของพวกเขา แค่เพราะเข้าใจว่าตัวเองสูญเสีย 

มันไปแล้ว ไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะรู้จักวิธีปล่อยวาง

หลังจากพายเรือเหมือนเป็นทาสฝีพายมาสามชั่วโมง ระยะห่างก็ทำให้เกาะ 

ที่เราจากมาหดเล็กลงเหลือเท่าฝ่ามือ มันดูไม่เหมือนปราการหินโอบหน้าผาทะมึน 



17

แรนซัม ริกส์   

ที่ผมเห็นเป็นอย่างแรกเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน ตอนนี้มันดูเปราะบาง เป็นเพียง 

ชะง่อนหินที่เสี่ยงจะถูกคลื่นเซาะพัง

“ดูนั่น!” อีน็อคตะโกนขณะยืนขึ้นบนเรือลำข้าง  ๆ “มันค่อย ๆ หายไปแล้ว!” 

หมอกเป็นชั้น  ๆ  ปกคลุมเกาะและโอบล้อมไว้จนมิด เราหยุดพายเพื่อมองเกาะ 

ค่อย ๆ เลือนหายไป

“บอกลาเกาะของเราเสียสิ” เอ็มมาเอ่ยขณะยืนขึ้นและถอดหมวกใบใหญ่  

“เราอาจไม่ได้เห็นอีกแล้ว”

“โชคดีนะ เกาะ” ฮิวจ์บอก “เจ้าดีกับพวกเรามากเลย”

ฮอเรซวางไม้พายและโบกมือ “ลาก่อน บ้าน ฉันจะคิดถึงห้องทุกห้อง  

คิดถึงสวน แต่ที่คิดถึงมากที่สุดคงเป็นเตียง”

“นานเหลือเกินนะ วงเวียน” โอลีฟสูดจมูก “ขอบคุณที่ช่วยคุ้มครองให้เรา 

ปลอดภัยตลอดหลายปีที่ผ่านมา”

“เป็นหลายปีที่ดีมากเลยด้วย”  บรอนวินเอ่ย “ช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ฉัน 

เคยมี” 

ผมเองก็เอ่ยคำลาในใจให้สถานที่ที่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาล  --- สถานที่ 

ที่เป็นมากกว่าสุสานแห่งใดในโลก มันจะเก็บความทรงจำและปริศนาของปู่ผม 

ไปชั่วนิรันดร์ ปู่กับเกาะแห่งนั้นผูกพันกันอย่างแยกออกจากกันไม่ได้ ผมสงสัยว่า 

ในเมื่อตอนนี้ทั้งสองจากไปแล้ว ผมจะมีวันเข้าใจจริง  ๆ หรือเปล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้น 

กับผม ผมกลายมาเป็นอะไร และกำลังจะเป็นอะไร ผมมาที่เกาะเพื่อไขปริศนา 

ของปู่ และระหว่างนั้นก็พบปริศนาของตัวเอง การมองเห็นแคร์นโฮล์มหายลับไป  

ให้ความรู้สึกเหมือนกุญแจไขปริศนาดอกเดียวที่เหลืออยู่จมลงใต้คลื่นมืดดำ 

แล้วเกาะก็หายไปเสียอย่างนั้น ภูเขาหมอกกลืนกินมันไป

ราวกับเกาะนั้นไม่เคยมีอยู่จริง
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ไม่นาน หมอกก็ไล่เรามาจนทัน เรามองไม่เห็นอะไรเลยในกลุ่มหมอกที่หนาขึ้น  

แผ่นดินใหญ่เลือนรางไป  ขณะที่แดดอ่อนลงจนเป็นกลุ่มแสงสีขาวซีด  เรา 

หมุนคว้างในคลื่นน้ำวนจนหลงทิศ ในที่สุดเราก็หยุดนิ่ง วางพาย และรอคอย 

อย่างเงียบหงอย หวังให้หมอกพัดผ่านไป ไม่มีประโยชน์จะฝืนไปต่อจนกว่าหมอก 

จะจางลง

“ไม่ชอบแบบนี้เลย” บรอนวินบอก “ถ้ารอนานไปก็จะมืด เราต้องรับมือ 

สิ่งที่แย่ยิ่งกว่าอากาศเลวร้ายอีกนะ”

จากนั้น ราวกับดินฟ้าอากาศได้ยินที่บรอนวินพูดและอยากสั่งสอนเราให้ 

รู้จักที่ต่ำที่สูง อากาศจึงเปลี่ยนเป็นเลวร้ายสาหัส ลมแรงพัดกระหน่ำ และไม่กี่ 

อึดใจโลกของเราก็แปรสภาพ ทะเลรอบตัวปั่นป่วน กลายเป็นคลื่นแตกฟองขาว 

ที่โถมฟาดลำเรือและกระฉอกเข้ามาด้านใน สาดน้ำเย็นไปรอบ  ๆ  เท้าเรา จากนั้น 

ฝนก็ตกกระหน่ำใส่ผิวเหมือนกระสุนเม็ดเล็ก  ๆ ไม่นานเราก็ถูกแกว่งถูกโยน 

เหมือนของเล่นยางในอ่างอาบน้ำ

“หันหน้าตัดเข้าไปในคลื่น!” บรอนวินตะโกนพลางใช้พายแหวกน้ำไปด้วย  

“ถ้ามันซัดใส่ด้านข้าง เรือเราคว่ำแน่!” แต่พวกเราส่วนใหญ่ไม่มีแรงแม้แต่จะ 

พายเรือในน้ำนิ่งแล้ว อย่าว่าแต่ทะเลคลั่งเลย ส่วนคนที่เหลือก็กลัวจนไม่กล้า 

ยื่นมือไปหยิบไม้พาย พวกเราเลยได้แต่จับกราบเรือและยึดไว้สุดชีวิต

กำแพงน้ำยกตัวตรงดิ่งเข้ามา เราไต่สูงขึ้นไปบนคลื่นยักษ์ เรือของเราเอียง 

จนเกือบจะตั้งดิ่ง เอ็มมาเกาะผมไว้ ส่วนผมก็เกาะห่วงยึดไม้พาย ด้านหลังเรา  

ฮิวจ์ใช้สองแขนกอดที่นั่ง เราโผนขึ้นไปบนยอดคลื่นราวกับนั่งรถไฟเหาะ กระเพาะ 

ของผมร่วงลงไปอยู่ที่ขา และขณะที่เราพุ่งหลาวลงมาอีกฟาก ทุกอย่างบนเรือ 

ซึ่งไม่ได้ยึดเอาไว้  --- แผนที่ของเอ็มมา กระเป๋าของฮิวจ์ กระเป๋าล้อเลื่อนสีแดง 

ที่ผมลากมาด้วยตั้งแต่ฟลอริดา --- ลอยหวือข้ามศีรษะและตกลงไปในน้ำ

ไม่มีเวลาให้เป็นห่วงของที่เสียไปแล้ว เพราะอย่างแรกเลยคือเรามองไม่เห็น 

เรือลำอื่นด้วยซ้ำ เมื่อแกนเรือกลับมาอยู่ในระดับปกติ เราก็เพ่งมองกระแสน้ำวน 

แล้วกรีดร้องเรียกชื่อเพื่อน  ๆ ชั่วขณะอันเลวร้ายมีแต่ความเงียบ ก่อนที่เราจะ 

ได้ยินเสียงขานตอบกลับมา และเรือของอีน็อคก็ปรากฏขึ้นท่ามกลางฝ้าหมอก  
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ผู้โดยสารทั้งสี่คนยังอยู่บนเรือและกำลังโบกมือให้เรา

“พวกนายเป็นอะไรหรือเปล่า” ผมตะโกน

“ตรงนั้น!” พวกเขาตะเบ็งกลับ “ดูนั่น!”

ผมเพิ่งรู้ว่าพวกเขาไม่ได้โบกมือทัก  แต่เรียกความสนใจให้เราหันไปดู 

บางอย่างในน้ำ ห่างออกไปราวสามสิบหลา --- ตรงที่ตัวเรือพลิกคว่ำ

“นั่นเรือของบรอนวินกับโอลีฟนี่!” เอ็มมาบอก

เรือพลิกคว่ำ ท้องเรือขึ้นสนิมหันขึ้นฟ้า ไม่มีวี่แววของเด็กหญิงทั้งสองคน 

เลย

“เราต้องเข้าไปใกล้กว่านี้!” ฮิวจ์ตะโกน เราลืมความเหนื่อยล้าและจับพาย 

มาพายไปทางนั้นทันที พลางเรียกชื่อทั้งสองคนฝ่าสายลม

เราพายเรือตัดคลื่นกองเสื้อผ้าที่ทะลักออกจากกระเป๋าเดินทางแบะอ้า  

ขณะผ่านชุดกระโปรงพลิ้วเป็นระลอกนั้นทุกชุดชวนให้นึกถึงเด็กสาวที่กำลังจมน้ำ  

หัวใจผมเต้นรัวอยู่ในอก ถึงแม้ตัวจะเปียกและสั่นเทา ผมก็แทบไม่รู้สึกถึงความ 

หนาวเลย เราเจอเรือของอีน็อคตรงลำเรือพลิกคว่ำของบรอนวิน จากนั้นจึงช่วยกัน 

มองหาในน้ำ

“พวกเขาอยู่ไหนเนี่ย” ฮอเรซคร่ำครวญ “โอย ถ้าเราเสียพวกเขาไปนะ...”

“ข้างใต้!” เอ็มมาบอกพลางชี้ลำเรือ “บางทีพวกเขาอาจติดอยู่ข้างล่าง!”

ผมดึงไม้พายเล่มหนึ่งออกจากตัวล็อกแล้วเคาะลำเรือที่พลิกคว่ำ  “ถ้า 

พวกเธออยู่ในนั้นก็ว่ายออกมาซะ!” ผมตะโกน “เราจะช่วยเอง!”

ชั่วขณะอันเลวร้ายไม่มีเสียงตอบกลับมาเลย ผมรู้สึกว่าความหวังที่จะได้ 

ทั้งสองกลับคืนมากำลังเลือนหายไป แต่แล้วกลับมีเสียงเคาะตอบมาจากใต้เรือ 

ที่พลิกคว่ำ --- แล้วกำปั้นหนึ่งก็ชกแหวกลำเรือขึ้นมา เศษไม้ปลิวว่อน จนเราทุกคน 

สะดุ้งโหยงด้วยความตกใจ 

“บรอนวิน!” เอ็มมาร้อง “พวกเธอยังไม่ตาย!”

บรอนวินต่อยทะลวงอีกสองสามครั้ง ลำเรือทะลุเป็นช่องเท่าตัวคน ผมยื่น 

ไม้พายให้แล้วเธอก็จับมันไว้ ก่อนที่ฮิวจ์ เอ็มมา และผมจะช่วยกันดึง เรา 

ลากเธอผ่านน้ำวนขึ้นมาบนเรือได้สำเร็จ พอดีกับที่เรือลำนั้นจมหายไปใต้คลื่น  
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บรอนวินตื่นตะหนก คลุ้มคลั่ง พลางตะเบ็งเสียงด้วยลมหายใจที่ไม่ต้องเก็บกักไว้ 

อีกแล้ว เธอตะโกนเรียกหาโอลีฟที่ไม่ได้ติดอยู่ใต้ท้องเรือด้วย โอลีฟยังคงหายไป

“โอลีฟ --- หาโอลีฟก่อน” บรอนวินละล่ำละลักทันทีที่ตะกายขึ้นเรือได้ เธอ 

ตัวสั่นเทิ้ม สำลักน้ำทะเล เด็กสาวยืนขึ้นในเรือเอียงกระเท่เร่และชี้พายุ “นั่น!”  

เธอร้องลั่น “เห็นไหม”

ผมป้องตากันน้ำฝนที่ซัดเข้าใส่และมองออกไป ทว่าเห็นเพียงคลื่นกับหมอก 

“ฉันมองไม่เห็นอะไรเลย!”

“เธออยู่ตรงนั้น!” บรอนวินยืนกราน “เชือกนั่น!”

จากนั้นผมก็เห็นว่าเธอชี้อะไร ไม่ใช่เด็กหญิงที่ลอยเคว้งคว้างในน้ำ แต่เป็น 

เชือกปอถักเส้นอวบหนาที่โยงขึ้นจากผืนน้ำซึ่งแทบมองไม่เห็นท่ามกลางความชุลมุน 

เชือกสีน้ำตาลตึงเปรียะโผล่ขึ้นจากน้ำและหายไปในกลุ่มหมอก โอลีฟคงถูกผูกติด 

อยู่ตรงปลายอีกด้านที่เรามองไม่เห็น

เราพายเรือไปยังเชือกแล้วบรอนวินก็สาวมันลงมา หลังจากนั้นหนึ่งนาที  

โอลีฟก็โผล่พ้นหมอกเหนือศีรษะเราโดยมีปลายเชือกด้านหนึ่งผูกรอบเอวไว้   

รองเท้าเธอหล่นหายตอนเรือพลิกคว่ำ แต่ก่อนหน้านั้นบรอนวินผูกเธอไว้กับเชือก 

สมอเรือ ซึ่งเป็นปลายอีกด้านที่ตอนนี้นอนนิ่งอยู่บนก้นทะเล ไม่อย่างนั้นโอลีฟ 

คงหายไปในหมู่เมฆแล้ว

โอลีฟโอบแขนกอดคอบรอนวินและโห่ร้องดีใจ “เธอช่วยชีวิตฉันไว้ เธอ 

ช่วยฉันไว้แท้ ๆ เลย!”

ทั้งสองโอบกอดกัน ภาพนี้ทำให้เกิดก้อนแข็งจุกขึ้นในลำคอผม

“เรายังไม่พ้นอันตรายนะ” บรอนวินเอ่ย “เราต้องไปให้ถึงฝั่งก่อนค่ำ ไม่ 

อย่างนั้นเรื่องวุ่น ๆ ที่เจอคงเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเอง”

    

พายุอ่อนแรงลงบ้างแล้วและคลื่นทะเลป่วนก็สงบลงเรียบร้อย ทว่าตอนนี้ความคิด 

ที่จะต้องเริ่มจ้วงพายอีก แม้ในทะเลที่แสนสงบนิ่ง ก็ดูจะเป็นไปไม่ได้แล้ว เรา 
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แรนซัม ริกส์   

ยังมาไม่ถึงครึ่งทางที่จะไปแผ่นดินใหญ่เลยด้วยซ้ำ และตอนนี้ผมก็เหนื่อยแทบ 

ขาดใจ มือเต้นตุบ ๆ แขนหนักอย่างกับท่อนไม้ ไม่ใช่แค่นั้นนะ แต่เรือที่โยกเยก 

ไม่หยุดยังส่งผลต่อท้องไส้อย่างเลี่ยงไม่ได้ด้วย  ---  และเมื่อดูจากสีเขียวขื่น  ๆ  

บนใบหน้ารอบตัวแล้ว ผมว่าผมไม่ได้เป็นแค่คนเดียวนะ

“เราจะพักกันแป๊บนึงแล้วกันนะ” เอ็มมาพูดด้วยน้ำเสียงที่ดูเหมือนให้ 

กำลังใจ “เราหยุดพักวิดน้ำออกจากเรือจนกว่าหมอกจะจาง...”

“หมอกแบบนี้น่ะ เราเดาใจมันไม่ถูกหรอก” อีน็อคเอ่ย “มันอาจอยู่อย่างนี้ 

อีกหลายวันโดยไม่สลายไปไหนเลยก็ได้ อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะมืดแล้ว ถึงตอนนั้น 

คงได้แต่หวังแหละว่าเราจะรอดถึงเช้าโดยที่พวกอสูรไม่ตามมาเจอเสียก่อน เรา 

ไม่มีทางสู้เลย”

“แล้วก็ไม่มีน้ำ” ฮิวจ์บอก

“ไม่มีอาหารด้วย” มิลลาร์ดเสริม

โอลีฟชูมือทั้งสองข้างขึ้นแล้วพูด “ฉัน รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน!”

“อะไรอยู่ที่ไหนจ๊ะ” เอ็มมาถาม

“แผ่นดินไงล่ะ ฉันเห็นตอนที่ขึ้นไปอยู่บนปลายเชือก” โอลีฟลอยขึ้นไป 

เหนือหมอก เธอบอกว่าเห็นแผ่นดินใหญ่อย่างชัดเจนอยู่ชั่วขณะหนึ่ง

“คงช่วยได้หรอกนะแม่คุณ” อีน็อคบ่นพึมพำ “เราพายวนไปวนมาหกรอบ 

แล้วตั้งแต่ตอนที่เธอไปลอยเท้งอยู่บนนั้นน่ะ”

“งั้นให้ฉันขึ้นไปอีกทีสิ”

“เธอแน่ใจเหรอ” เอ็มมาถามโอลีฟ “มันอันตรายนะ ถ้าเกิดลมพัดเธอไป 

หรือว่าเชือกขาดล่ะ”

ใบหน้าโอลีฟยังคงมุ่งมั่น “ส่งฉันขึ้นไป” เธอย้ำ

“ถ้าเธอทำหน้าอย่างนี้ แสดงว่าห้ามเถียง” เอ็มมาบอก “บรอนวิน เอา 

เชือกมา”

“เธอเป็นหนูน้อยใจกล้าที่สุดเท่าที่ฉันเคยรู้จักมาเลย” บรอนวินพูด จากนั้น 

ก็ลงมือเตรียมการ ถอนสมอจากน้ำขึ้นมาบนเรือ เราใช้เชือกส่วนที่ยาวเกินผูกเรือ 

สองลำที่เหลือเข้าด้วยกัน เรือจะได้ไม่แยกจากกันอีก จากนั้นจึงส่งโอลีฟกลับขึ้นไป 
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เมืองหลอน เด็กประหลาด

ผ่านชั้นหมอก ทะลุขึ้นฟ้า

เกิดความเงียบแปลกประหลาดขึ้นชั่วขณะ เมื่อเราต่างจ้องมองเชือกใน 

ปุยเมฆ เงยหน้า --- รอสัญญาณจากสวรรค์

อีน็อคทำลายความเงียบขึ้นมา “ว่าไง” เขาร้องถามด้วยความร้อนใจ

“ฉันเห็นแล้ว!” มีคำตอบกลับมา เสียงโอลีฟเป็นเพียงเสียงแหลมเล็ก 

ในเสียงคลื่นดังซ่าไม่หยุด “อยู่ข้างหน้า!”

“ฉันขอแค่นั้นแหละ!” บรอนวินเอ่ย และขณะที่พวกเรานั่งกุมท้อง ตัวงอ 

ห่อเหี่ยวไร้ประโยชน์ บรอนวินก็ตะกายเข้ามาในเรือลำหน้า คว้าไม้พาย และเริ่ม 

ออกแรงพาย โดยมีเสียงเล็ก ๆ ของโอลีฟ นางฟ้าที่หายไปบนท้องฟ้าคอยนำทาง

“ซ้าย...ซ้ายอีก...มากไปแล้ว!”

และเราก็ค่อย  ๆ  คืบเข้าหาแผ่นดินด้วยวิธีนี้ หมอกไล่หลังมาตลอดเวลา  

สายหมอกยาวสีเทาดูเหมือนนิ้วมือสยองของปีศาจที่พยายามฉุดเรากลับไป

คล้ายว่าเกาะยังไม่อาจตัดใจปล่อยเรา


