


อัศจรรย์ สิ่งมีชีวิตแฝงเร้นทุกสายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ ผู้ได้รับพร  ---  

หรือต้องคำสาป --- ให้มีคุณสมบัติพิเศษเหนือธรรมชาติ พวกเขาได้รับความนับถือ 

ในยุคโบราณ แต่ในยุคหลังเป็นที่หวาดกลัวและถูกไล่ล่ามาลงทัณฑ์เสียมากกว่า  

สิ่งมีชีวิตอัศจรรย์เป็นพวกนอกคอกที่อาศัยอยู่ตามเงามืด

ป ร ะ ม ว ล

ศั พ ท์ อั ศ จ ร ร ย์



กาลวิญญู ผู้นำสตรีผู้แปลงกายได้แห่งอาณาจักรอัศจรรย์ พวกเธอเปลี่ยนร่าง 

เป็นนกได้ดังใจนึก บิดผันกาลเวลา และมีหน้าที่คุ้มครองเด็กอัศจรรย์ทั้งหลาย  

กาลวิญญู (อ่านว่า กาน-วิน-ยู) หมายถึง “ผู้รู้แจ้ง” หรือ “ปราชญ์” ด้านเวลา

วงเวียน พื้นที่จำเพาะซึ่งแต่ละวันเกิดขึ้นซ้ำ  ๆ  ไม่รู้จบ สร้างและกำกับดูแลโดย 

กาลวิญญ ู ให้มันคอยปกป้องเด็กอัศจรรย์ในปกครองจากภยันตรายต่าง ๆ วงเวียน 

จะยืดอายุขัยของผู้ที่อาศัยอยู่ภายในนั้นให้ยาวนานไม่มีที่สิ้นสุด แต่ประชากร 

ในวงเวียนก็มิได้เป็นอมตะแต่อย่างใด ทุก ๆ วันที่พวกเขา “โดดข้าม” ไป ถือเป็นหนี้ 

ที่ฝากไว้ และต้องชดใช้ด้วยอาการอายุขัยล้ำหน้าแสนโหดร้ายหากพวกเขาเตร็ดเตร ่

อยู่นอกวงเวียนนานเกินไป



อสุรกาย อดีตคนอัศจรรย์ในร่างปีศาจที่กระหายวิญญาณของอดีตพี่น้องร่วม 

เผ่าพันธุ์ ร่างกายเหมือนศพเหี่ยว ยกเว้นขากรรไกรเนื้อแน่น ภายในนั้นเป็นที่ 

เก็บลิ้นลักษณะเหมือนหนวดปลาหมึกอันทรงพลัง พวกมันเป็นอันตรายใหญ่หลวง 

เนื่องจากไม่มีใครมองเห็นตัวนอกจากคนอัศจรรย์บางคน และเจคอบ พอร์ตแมน 

คอืบคุคลคนเดยีวทีป่รากฏวา่มคีวามสามารถนีแ้ละยงัมชีวีติอยู ่ (อกีคนคอืปูผู่ล้ว่งลบั 

ของเขา) ก่อนหน้าที่จะมีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ยกระดับความสามารถของอสุรกาย 

พวกมันเข้ามาในวงเวียนไม่ได้ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมวงเวียนจึงเป็นบ้านที่คน 

อัศจรรย์มักอยู่อาศัย



อสูร อสุรกายที่เสพวิญญาณอัศจรรย์มากพอจะกลายเป็นอสูร คนทั่วไปมองเห็น 

และดูเหมือนคนสามัญทุกประการ ยกเว้นอย่างเดียวคือ ดวงตาขาวไม่มีรูม่านตา  

อสูรทั้งฉลาด เป็นจอมวางแผน และมีทักษะในการทำตัวกลมกลืน พวกมันอาจ 

เป็นใครก็ได ้ ทั้งคนขายของชำแถวบ้าน คนขับรถ หรือจิตแพทย์ของคุณ พวกมัน 

ก่อกรรมทำชั่วกับคนอัศจรรย์มากมาย ทั้งเข่นฆ่า สร้างความหวาดกลัว แล้วก็ 

ลักพาตัวพวกเขา โดยใช้อสุรกายเป็นมือสังหารโหด เป้าหมายสูงสุดของอสูรคือ 

การล้างแค้นและปกครองอาณาจักรอัศจรรย์





บทที่หนึ่ง 
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ปีศาจยืนห่างออกไปแค่ระยะตวัดลิ้น ดวงตาจับจ้องคอพวกเรา สมอง 

หยกัยน่ทีเ่ตม็ไปดว้ยฝนัหวานของการฆาตกรรม ความกระหายอยากกิน 

พวกเราปะทขุึน้ในอากาศ อสรุกายเกดิมาเพือ่ไลก่นิวญิญาณคนอศัจรรย ์

อยู่แล้ว และตอนนี้เราก็เรียงรายอยู่ตรงหน้ามันอย่างกับอาหารบุฟเฟ่ต์ แอดดิสัน 

ขนาดพอดีคำยืนปักหลักห้าวหาญ หางชี้เด่ เอ็มมาซบผม เธอยังคงมึนงงจากแรง 

กระแทกและเสกไฟได้แรงพอ  ๆ กับจุดไม้ขีด หลังของพวกเราพิงตู้โทรศัพท์พังยับ  

เลยจากวงล้อมไป บรรยากาศตึงเครียด สถานีรถไฟใต้ดินดูเหมือนซากปรักหักพัง 

หลังเหตุระเบิดสถานบันเทิง ไอน้ำจากท่อที่ฉีกขาดส่งเสียงหวีดพุ่งขึ้นเป็นม่านบาง  

จอมอนิเตอร์แตกพังห้อยจากเพดาน กระจกแตกเกลื่อนกระจายไปจนถึงรางรถไฟ 

สะท้อนแสงสัญญาณฉุกเฉินสีแดงวูบวาบ เหมือนลูกบอลดิสโก้ขนาดหนึ่งเอเคอร์  

เราถูกล้อมไว้หมดด้วยกำแพงแกร่งหนึ่งด้าน เศษกระจกท่วมถึงหน้าแข้งหนึ่งด้าน  

และเราอยู่ห่างสองก้าวจากสัตว์ประหลาดที่สัญชาตญาณดิบของมันคือการฉีกทึ้ง 

รา่งเรา --- แตต่อนนีม้นัยงัไมข่ยบัเขา้มาถงึตวั ดเูหมอืนรากงอกอยูก่บัพืน้ ยนืโงนเงน 

เหมือนคนเมาหรือไม่ก็นอนละเมอ หัวโปร่งใสตกลู่ ลิ้นที่เหมือนงูหลายตัวในรัง 

ถูกผมสะกดให้หลับใหล

ผม ผมลงมือเอง เจคอบ พอร์ตแมน เด็กหนุ่มผู้ไม่มีอะไร มาจาก 

ตรงไหนของฟลอริดาก็ไม่สำคัญ ณ ตอนนี้มันยังไม่ฆ่าเรา  --- สัตว์สยองขวัญจาก 

ความมืดและฝันร้ายที่เก็บเกี่ยวมาจากเด็ก  ๆ  ผู้หลับใหล  --- เพราะผมบอกมันว่า 

อย่าทำ บอกด้วยถ้อยคำชัดเจนให้มันคลายลิ้นจากคอผม ถอยไป ผมบอก ยืน  
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   แรนซัม ริกส์   

ผมพูด --- ด้วยภาษาที่เป็นเสียงที่ผมไม่เคยรู้เลยว่าปากมนุษย์จะเปล่งอะไรอย่างนั้น 

ออกมาได้ --- แต่ก็น่าอัศจรรย์ที่ปากผมทำได้จริง  ๆ   ดวงตามันมองอย่างท้าทายมา 

ขณะที่ร่างกายกลับเชื่อฟัง ไม่รู้ทำไมผมถึงกำราบสัตว์ประหลาดจากฝันร้ายและ 

สะกดมันได้ แต่สรรพสิ่งที่หลับใหลย่อมมีวันตื่นและมนตร์สะกดย่อมเสื่อมคลาย  

โดยเฉพาะมนตร์ที่เสกใส่โดยบังเอิญ ใต้ผิวหน้านิ่งสงบ ผมสัมผัสได้ถึงความ 

พลุ่งพล่านในเบื้องลึก

แอดดิสันใช้จมูกดุนน่องผม “เดี๋ยวอสูรจะต้องตามมาสมทบอีกแน่ ไอ้เจ้านี่ 

มันจะยอมให้เราผ่านทางไหม”

“พูดกับมันอีกสิ” เอ็มมาบอก เสียงเธอซึมเซาและแผ่วเบา “บอกให้มัน 

ไสหัวไป”

ผมพยายามหาคำพูด แต่คำเหล่านั้นกลับเหนียมอาย “ฉันไม่รู้ว่าต้องพูด 

ยังไง”

“เมือ่กีค้ณุเพิง่พดูไปเอง” แอดดสินัวา่ “คณุพดูเหมอืนมปีศีาจอยูใ่นตวัเลย”

หนึ่งนาทีก่อนหน้านี้ ก่อนที่ผมจะรู้ตัวว่าผมทำได้ คำพูดเหล่านั้นมาจ่ออยู่ 

ที่ลิ้น แค่รอให้ผมเปล่งมันออกไป ตอนนี้ผมอยากให้มันกลับมา แต่ก็เหมือน 

พยายามจับปลามือเปล่า ทุกครั้งที่จับได ้ มันก็ลื่นหลุดมือไป 

ไปซะ! ผมตะโกน

คำพูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษ อสุรกายไม่ขยับเขยื้อนเลย ผมยืดหลังตึง  

จ้องตรงไปที่ดวงตาดำราวน้ำหมึกของมันและลองอีกครั้ง

ไปให้พ้น! อย่ามายุ่งกับพวกเรา!

ภาษาอังกฤษอีกแล้ว อสุรกายเอียงหัวเหมือนหมาขี้สงสัย แต่ก็ยังแน่นิ่ง 

เหมือนรูปปั้น

“มันไปรึยัง” แอดดิสันถาม

คนอื่นดูไม่ออกขนาดนั้น มีเพียงผมคนเดียวที่เห็น “ยังอยู่” ผมตอบ  

“ฉันไม่รู้ว่าทำผิดตรงไหน”

ผมรู้สึกงี่เง่าแล้วก็สุดเซ็ง พรสวรรค์ของผมมันหายไปเร็วขนาดนี้เลยหรือ

“ช่างเถอะ” เอ็มมาเอ่ย “พวกอสุรกายมันก็ไร้เหตุผลอย่างนี้แหละ” เธอ 



10

   ห้องสมุดหลอน เด็กประหลาด   

ชักมือข้างหนึ่งออกมาแล้วพยายามจุดไฟ แต่ก็มีเพียงควันจาง ๆ ดูเหมือนว่าความ 

พยายามนี้จะทอนกำลังเธอ ผมจึงกระชับเอวเธอไว้เพราะกลัวเธอจะทรุดร่วงลงไป

“เก็บแรงไว้เถอะ ไม้ขีดไฟ” แอดดิสันแนะ “ผมมั่นใจว่าเดี๋ยวเราต้องได้ใช้ 

มันแน่” 

“ต่อให้มีแค่มือเปล่า ฉันก็จะสู้” เอ็มมาบอก “สิ่งสำคัญคือเราต้องหาตัว 

คนอื่นให้เจอก่อนจะสายเกินไป”

คนอื่น ผมยังมองเห็นภาพพวกเขาอยู่ ภาพติดตาที่ค่อย  ๆ  จางหายไป 

พร้อมรางรถไฟที่เคลื่อนห่าง เสื้อผ้าเนี้ยบกริบของฮอเรซรุ่งริ่ง พละกำลังของ 

บรอนวินเทียบกับปืนของพวกอสูรไม่ได้เลย อีน็อคมึนงงจากแรงระเบิด ฮิวจ์ 

อาศัยจังหวะชุลมุนปลดรองเท้าหนักอึ้งของโอลีฟออกและปล่อยเธอลอยไป  

โอลีฟถูกจับที่ เท้าและโดนกระชากลงมาก่อนจะได้ลอยลิ่วหนีไป  ทุกคนร้อง 

คร่ำครวญ  หวาดกลัว  ถูกปืนจี้และถูกเตะขึ้นรถไฟ  จากไป  จากไปพร้อม 

กาลวิญญูคนที่ เราเสี่ยงชีวิตตามหาจนเจอ  และตอนนี้ก็พุ่งทะยานออกจาก 

ใจกลางลอนดอนไปสู่ โชคชะตาที่ เลวร้ายยิ่งกว่าความตาย  มันสายไปแล้ว  

ผมคิด  มันสายไปตั้งแต่ตอนที่ทหารของคอลบุกเข้ามาในที่หลบภัยแช่แข็ง 

ของมิสเวรน มันสายเกินไปตั้งแต่คืนที่เราเข้าใจผิดคิดว่าน้องชายสุดโฉดของ 

มิสเพเรกรินคือกาลวิญญูผู้เป็นที่รักของเขา แต่ผมสาบานต่อตัวเองไว้แล้วว่า 

จะต้องตามหาเพื่อน  ๆ  และกาลวิญญูของเราให้ได้ไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม  

ต่อให้สิ่งที่ เราตามคืนมาจะเป็นศพ  ---  หรือต่อให้การตามหาจะกลายเป็นการ 

เพิ่มกองศพด้วยศพของเราเองก็ตาม

เพราะฉะนั้น ณ ที่ใดที่หนึ่งในความมืดสลับแสงวูบวาบคือทางหนีไปสู่ถนน  

อาจเป็นประตู บันได บันไดเลื่อน ทางออกบนกำแพงอีกฟาก แต่เราจะไปถึง 

ตรงนั้นได้อย่างไร

หลีกไปสิวะ! ผมตะโกนใส่อสุรกาย ลองเป็นครั้งสุดท้าย

ภาษาอังกฤษอยู่ดี อสุรกายฮึมฮัมเหมือนวัว แต่ก็ไม่ขยับ ไม่มีประโยชน์  

ภาษานั่นหายไปแล้ว

“แผนสอง” ผมบอก “มันไม่ฟังฉันแล้ว งั้นเราอ้อมตัวมันไปเลย หวังว่า 
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   แรนซัม ริกส์   

มันจะยังนิ่งอยู่นะ”

“อ้อมไปตรงไหนเหรอ” เอ็มมาถาม

ถ้าจะเลี่ยงตัวมัน เราต้องเดินย่ำผ่านกองเศษแก้ว --- แต่เศษแหลมคมต้อง 

เฉือนน่องเปลือยเปล่าของเอ็มมากับแอดดิสันเป็นชิ้น  ๆ  แน่ ผมขบคิดหาทางเลือก 

อื่น ผมอาจจะอุ้มเจ้าสุนัขไป แต่ก็ยังมีเอ็มมาอีก ผมอาจจะหาเศษแก้วลักษณะ 

เหมือนดาบ เอาไปทิ่มตาสัตว์ร้าย ซึ่งเป็นเทคนิคที่ผมเคยใช้ได้ผลมาก่อน แต่ 

ถ้าจัดการฆ่ามันในดาบเดียวไม่ได้ มันจะสะดุ้งตื่นและฆ่าเราแทน อีกหนทางเดียว 

ที่จะอ้อมตัวมันไปได้คือลอดผ่านช่องเล็ก  ๆ ที่ไม่มีเศษแก้ว ซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่าง 

อสุรกายกับกำแพง แต่ทางนี้แคบมาก  --- สักฟุตหรือฟุตครึ่งได้ ต่อให้ครูดหลัง 

ติดผนังก็ยังเป็นช่องน้อยนิดอยู่ดี ผมกลัวว่าถ้าเข้าใกล้อสุรกายเกินไป หรือที่ 

เลวร้ายกว่านั้นคือถ้าแตะถูกตัวมันเข้า มันจะหลุดจากภวังค์เปราะบางที่ขังมันไว้  

แต่ในเมื่อเราไม่มีปีกงอกออกมาให้บินข้ามหัวมันไป นั่นก็เหมือนจะเป็นทางเลือก 

เดียวที่มี

“เดินหน่อย ไหวไหม” ผมถามเอ็มมา “หรือเขยกเอาก็ได้”

เอ็มมายืดหัวเข่าแล้วคลายมือที่จับเอวผมไว้เพื่อลองหยั่งน้ำหนักดู “ฉัน 

พอกะเผลกไปได้จ้ะ”

“งั้นพวกเราทำตามนี้นะ หันหลังชิดกำแพงแล้วเลาะผ่านมันไป ตรงช่องนั้น 

น่ะ มีพื้นที่ไม่มาก แต่ถ้าระวังหน่อย...”

แอดดิสันเห็นจุดที่ผมพูดถึงแล้วก็ผงะถอยเข้าไปในตู้โทรศัพท์ “คุณว่า 

เราควรเข้าไปใกล้มันขนาดนั้นเลยเหรอ”

“ก็ไม่ควรหรอก”

“แล้วถ้ามันตื่นตอนที่พวกเรากำลัง...”

“ไม่ตื่นหรอก” ผมแกล้งมั่นใจ “แค่อย่าพรวดพราด  --- แล้วไม่ว่ายังไง  

ห้ามถูกตัวมันเด็ดขาด”

“คุณเป็นลูกตาแทนเราก็แล้วกัน” แอดดิสันว่า “นกคุ้มครองลูกด้วย”

ผมเลือกเศษแก้วยาว  ๆ  จากพื้นมาชิ้นหนึ่ง ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกง เรา 

เดินเลาะไปทางกำแพงสองก้าว  แนบหลังติดกระเบื้องเย็นเฉียบ แล้วค่อย  ๆ  
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กระเถิบไปทางอสุรกายทีละนิ้ว ดวงตามันมองตามเราตลอดและจ้องผมเป๋ง  

เมื่อสืบเท้าเกร็งตัวไปอีกสองสามก้าว กลิ่นเหม็นเน่าของอสุรกายก็โอบล้อมเรา  

เหม็นจนน้ำตาไหล แอดดิสันไอ ส่วนเอ็มมาต้องยกมือปิดจมูก

“ไปอีกหน่อย” ผมเอ่ย เสียงบีบเล็ก เพราะฝืนให้มันฟังดูสงบ ผมหยิบ 

แก้วออกจากกระเป๋ากางเกง หันด้านแหลมออก จากนั้นก้าวไปอีกก้าว และ 

อีกก้าว ตอนนี้เราอยู่ใกล้พอที่จะเอื้อมมือถึงตัวมัน  ผมได้ยินเสียงหัวใจมัน 

เต้นอยู่ในซี่โครงด้วยจังหวะรัวเร็วขึ้นในแต่ละก้าวที่เราเดินไป มันฝืนสู้ผม ใช้ 

เซลล์ประสาททุกเซลล์ต่อสู้เพื่อยื้อยุดให้มืองก ๆ  เงิ่น  ๆ  ของผมปล่อยมัน อย่าขยับ  

ผมขยับปากสั่งเป็นภาษาอังกฤษ แกเป็นของฉัน ฉันเป็นคนควบคุมแก อย่าขยับ

ผมสูดลมหายใจเข้าปอด ยืดหลัง แนบกระดูกสันหลังทุกข้อติดกำแพง 

แล้วเดินไปข้าง  ๆ  แบบปู ลอดช่องระหว่างกำแพงกับอสุรกาย

อย่าขยับ อย่าขยับ

กระเถิบ ลากเท้า กระเถิบ ผมกลั้นหายใจเมื่อลมหายใจอสุรกายเริ่ม 

กระชั้นถี่ มีเสียงฟืดฟาดชื้น  ๆ ไอสีดำพ่นพรืดออกจากโพรงจมูกมัน  ความ 

กระหายอยากเขมือบเราคงทรมานมันมาก เหมือนที่ผมกระหายอยากวิ่งนั่นแหละ  

แต่ผมเมินความรู้สึกนั้น เพราะการกระทำเช่นนั้นจะดูเหมือนเหยื่อ ไม่ใช่เจ้านาย

อย่าขยับ อย่าขยับ

ได้อีกสองสามก้าว อีกสองสามฟุต เราผ่านมันมาได้แล้ว ไหล่มันอยู่ห่าง 

จากหน้าอกผมไปแค่เส้นยาแดง

อย่า  --- 

--- แล้วมันก็ขยับ อสุรกายหันหัวขวับและเบนตัวมาประจันหน้าผม

ผมตัวแข็งทื่อ “อย่าขยับ” คราวนี้ผมเอ่ยออกมาเสียงดังเพื่อบอกคนอื่น  

แอดดิสันซุกหน้ากับอุ้งตีน ส่วนเอ็มมาหยุดกึก เธอรัดแขนผมแน่นอย่างกับ 

คีมหนีบ ผมเกร็งตัวเพื่อรออะไรก็ตามที่จะเข้ามา  --- อาจจะเป็นลิ้น ฟัน จุดจบ

ถอยไป ถอยไป ถอยไป

อังกฤษ อังกฤษ อังกฤษ

หลายวินาทีผ่านไประหว่างนั้น ซึ่งน่าแปลกที่พวกเรายังไม่ถูกฆ่า แต่ดูจาก 
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หน้าอกที่กระเพื่อมขึ้นลงของมัน เหมือนเจ้าสัตว์ร้ายจะกลับกลายเป็นหินไปอีก

ผมลองขยับตัวทีละมิลลิเมตร กระเถิบเลียบกำแพงไป อสุรกายหันหัว 

ตามผมมาทีละนิด --- มันล็อกเป้าผมอย่างกับเข็มทิศ ตัวมันขนานพอดีกับตัวผม --- 

มันไม่ได้ตามมา ไม่ได้อ้ากราม ถ้ามนตร์อะไรก็ตามที่ผมสะกดมันไว้เสื่อมสลาย  

เราคงตายไปแล้ว

อสุรกายได้เพียงแค่มองผม รอคอยคำสั่งที่ผมไม่รู้จะสั่งมันอย่างไร “ฉัน 

ตื่นตูมไปเอง” ผมบอก แล้วเอ็มมาก็ถอนหายใจโล่งอกเสียงดังจนได้ยิน

เราเขยิบออกจากช่องว่าง ค่อย  ๆ  แงะตัวออกจากกำแพงแล้วรีบจากไป 

เร็วที่สุดเท่าที่เอ็มมาจะกะเผลกไปได้ เมื่อห่างออกมาได้ระยะหนึ่ง ผมเหลียว 

กลับไปมอง มันหันทั้งตัวมาทางผม

อยู่ตรงนั้นแหละ ผมพึมพำเป็นภาษาอังกฤษ ดี 

✽    ✽    ✽

เราผ่านม่านไอน้ำออกมา และมองเห็นบันไดเลื่อนนิ่งค้างกลายเป็นบันไดธรรมดา 

เนือ่งจากไมม่กีระแสไฟ รอบบนัไดเรอืงแสงกลางวนัจาง ๆ เปน็ตวัแทนทีโ่ลกเบือ้งบน 

ส่งมายวนยั่วผม โลกเบื้องบนของสรรพชีวิต โลกปัจจุบัน โลกที่ผมมีพ่อแม่  

พวกเขาอยู่ตรงนั้น ทั้งสองคน อยู่ในลอนดอน หายใจเอาอากาศเหล่านี้เข้าไป 

ห่างแค่เพียงก้าวเดิน

โอ๊ย ตื่นเถอะ!

อย่าคิด อย่าไปคิดถึงมัน ยังผ่านมาไม่ถึงห้านาทีเลยที่ผมบอกพ่อไป 

ทุกอย่าง บอกแบบรวบรัดตัดความ ผมเป็นเหมือนปู่พอร์ตแมน ผมเป็นคน 

อัศจรรย์ พ่อแม่ไม่เข้าใจหรอก แต่อย่างน้อยตอนนี้พวกเขาก็รู้แล้ว ความรู้สึก 

เหมือนถูกทรยศในใจของพวกเขาจะได้ทุเลาลงเมื่อผมหายตัวไปแบบนี้ ผมยังคง 

ได้ยินเสียงพ่อขอร้องให้ผมกลับบ้าน และขณะที่เราโผเผไปหาแสงสว่างตรงนั้น  

ผมก็ต้องต่อสู้กับความรู้สึกอยากอันน่าอดสูที่แล่นขึ้นมากะทันหัน ผมอยาก 

สลัดแขนเอ็มมาทิ้งแล้ววิ่งไป --- ไปให้พ้นจากความมืดชวนอึดอัด เพื่อไปหาพ่อแม่ 
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และวิงวอนขอให้พวกเขาให้อภัย จากนั้นก็คลานขึ้นไปนอนหลับปุ๋ยบนเตียง 

โรงแรมหรูที่พ่อแม่พักอยู่

นี่คือเรื่องที่ไม่น่านึกถึงมากที่สุด ผมไม่มีวันทำอย่างนั้นหรอก ผมรัก 

เอ็มมา และก็บอกเธอไปอย่างนั้น ผมไม่มีวันทิ้งเธอด้วยเหตุผลใดก็ตาม และ 

ไม่ใช่เพราะผมสูงส่ง ห้าวหาญ หรือเป็นพระเอกอะไรหรอก ผมไม่ได้เป็นอะไร 

อย่างที่ว่ามาเลย ผมแค่กลัวว่าถ้าทิ้งเธอไป ใจผมจะแหลกสลายเท่านั้นเอง

แล้วไหนจะคนอื่นอีก คนอื่น ๆ ผองเพื่อนผู้เคราะห์ร้ายและน่าสงสาร เรา 

ต้องตามหาพวกเขา  --- แต่จะตามอย่างไรล่ะ ไม่มีรถไฟเข้าสถานีเลยตั้งแต่ขบวน 

ที่พาตัวพวกเขาไป หลังจากเหตุระเบิดกับการยิงกันหูดับตับไหม้ ผมก็มั่นใจว่า 

คงไม่มีรถไฟคันไหนเข้ามาอีก เราจึงเหลือทางเลือกอยู่สองทาง ซึ่งเลวร้ายทั้งคู่  

เดินเท้าทะลุอุโมงค์ไปตามหาเพื่อนและหวังว่าจะไม่เจอพวกอสุรกายอีก หรือ 

ขึ้นบันไดไปเผชิญอะไรก็ตามที่รออยู่ข้างบน  --- ซึ่งดูรูปการณ์แล้วน่าจะเป็นหน่วย 

เก็บกวาดของพวกอสูร  --- จากนั้นค่อยคิดใหม่ทำใหม่กัน

ผมรู้ตัวว่าอยากเลือกทางไหน ผมอยู่ในความมืดมานานพอแล้ว และ 

ผจญกับอสุรกายมาเกินพอแล้วด้วย

“ขึ้นข้างบนกันเถอะ” ผมบอกพลางดันเอ็มมาไปทางบันไดเลื่อนที่นิ่งค้าง  

“ไปหาที่ปลอดภัยสำหรับขบคิดแผนการกันต่อ ระหว่างนั้นเธอจะได้พักฟื้นด้วย”

“ไมเ่ดด็ขาด!” เอม็มาเอย่ “เราจะทิง้คนอืน่ไมไ่ด ้ ฉนัจะเปน็ยงัไงกช็า่งเถอะ”

“เราไม่ได้ทิ้ง แต่เราต้องดูความเป็นจริงนะ เราบาดเจ็บ ไร้ทางสู้ และ 

ตอนนี้คนอื่นก็อยู่ห่างออกไปหลายไมล์ อาจขึ้นจากใต้ดินและอยู่ระหว่างเดินทาง 

ไปที่อื่นแล้ว เราจะตามพวกเขาเจอได้ยังไงล่ะ”

“ก็ใช้วิธีแบบที่ผมหาพวกคุณเจอสิ” แอดดิสันบอก “ใช้จมูกผมนี่แหละ  

คนอัศจรรย์มีกลิ่นเฉพาะตัวกันทั้งนั้น แบบว่า  --- กลิ่นที่มีแต่สุนัขระดับผมจะ 

ดมได้ และให้บังเอิญว่าคุณเป็นคนอัศจรรย์ที่มีกลิ่นรุนแรง แถมความกลัวก็ทำให้ 

กลิ่นเข้มขึ้นอีก ผมว่านะ ไหนจะไม่ได้อาบน้ำ...”

“งั้นเราก็ตามพวกเขาไปเลย!” เอ็มมาว่า

เธอดึงผมไปทางรางรถไฟด้วยแรงกระชากน่าตกใจ ผมฝืนต้าน ดึงแขน 
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ที่เราคล้องกันอยู่ “ไม่ ไม่  --- ไม่มีรถไฟวิ่งมาแล้วแหละ และถ้าเราเดินไป...”

“ฉันไม่สนใจหรอกว่ามันจะอันตรายรึเปล่า ฉันจะไม่ทิ้งพวกเขา”

“มันไม่ใช่แค่อันตราย แต่มันไม่มีประโยชน์ พวกเขาไปแล้ว เอ็มมา”

เธอชักแขนกลับแล้วเดินโงนเงนไปยังราง สะดุดแล้วก็พยายามทรงตัว  

พูดอะไรหน่อยสิ ผมขยับปากบอกแอดดิสัน แล้วเขาก็เดินอ้อมไปขวางเธอไว้

“ผมเกรงว่าเขาจะพูดถูกนะ ถ้าเราเดินไป กลิ่นของเพื่อน  ๆ  ก็คงจะจาง 

หายไปนานแล้วจนเราหาพวกเขาไม่เจอ แม้แต่ความสามารถเหนือระดับของผม 

ก็ยังมีข้อจำกัดนะครับ”

เอ็มมาจ้องเข้าไปในอุโมงค์ แล้วเหลียวกลับมามองผมด้วยสีหน้าทรมานใจ  

ผมยื่นมือออกไป “ขอร้องละ ไปกันเถอะ มันไม่ได้หมายความว่าเรายอมแพ้ 

หรอกนะ”

“ก็ได้” เธอฝืนใจพูด “ก็ได้”

แต่เมื่อเราเตรียมจะเดินไปทางบันไดเลื่อน ใครคนหนึ่งก็ตะโกนเรียกมา 

จากความมืด เลยเข้าไปตามทางรถไฟ

“ทางนี้!” 

เสียงอ่อนแรง ทว่าคุ้นหู มีสำเนียงรัสเซีย ชายพับได้นั่นเอง ผมเพ่งมอง 

เข้าไปในความมืด เห็นโครงร่างยับย่นของเขาอยู่ข้างรางรถไฟ แขนข้างหนึ่งชูขึ้น  

เขาถูกยิงตอนช่วงชุลมุนและผมนึกว่าอสูรผลักเขาขึ้นรถไฟไปพร้อมคนอื่นเสียแล้ว  

แต่เขากลับนอนอยู่ตรงนั้น โบกมือเรียกเรา

“เซอร์เก!” เอ็มมาร้องเรียก

“คุณรู้จักเขาเหรอ” แอดดิสันข้องใจ

“เขาเป็นหนึ่งในผู้ลี้ภัยของมิสเวรนน่ะ” ผมตอบขณะที่หูกระดิกเมื่อได้ยิน 

เสียงไซเรนโหยหวนดังแว่วมาจากด้านบน  ปัญหามาแล้ว  ---  อาจเป็นปัญหาที่ 

ฉาบหน้ามาในรูปแบบความช่วยเหลือ  --- และผมก็หวั่นใจว่าโอกาสดีที่สุดที่จะหนี 

ไปได้ง่าย  ๆ  น่าจะหลุดลอยไปแล้ว แต่ก็อีกนั่นแหละ เราจะทิ้งเขาไว้แบบนี้ไม่ได้ 

เหมือนกัน

แอดดิสันหลบแนวเศษแก้วที่หนาที่สุดขณะวิ่งปรูดไปหาชายพับได้ เอ็มมา 



16

   ห้องสมุดหลอน เด็กประหลาด   

ยอมให้ผมจับแขนอีกครั้งก่อนที่เราจะเดินลากขาตามไป เซอร์เกนอนตะแคง มี 

เศษแก้วอยู่ตามตัว เลือดไหลเป็นทาง กระสุนยิงเข้าจุดสำคัญตรงไหนสักแห่ง  

แว่นตากรอบลวดหักและเขาขยับมันอยู่เพื่อจะได้มองผมให้ชัด  ๆ “มหัศจรรย์  

มหัศจรรย์จริง  ๆ” เขาเอ่ยเสียงแห้ง เสียงเขาเบาหวิว “ฉันได้ยินนายพูดภาษา 

ปีศาจ มหัศจรรย์”

“ไม่หรอกฮะ” ผมเอ่ยพลางคุกเข่าลงข้างเขา “มันหายไปแล้ว ผมไม่มี 

ความสามารถนั่นแล้ว”

“ถ้าพรสวรรค์อยู่ในตัวนาย มันจะคงอยู่ตลอดไป”

เสียงฝีเท้ากับเสียงพูดคุยดังก้องมาจากทางเดินตรงบันไดเลื่อน ผมกวาด 

เศษแก้วออกเพื่อจะได้สอดมือไปใต้ร่างชายพับได้ “เราจะพาคุณไปด้วยนะฮะ”  

ผมพูด

“ทิ้งฉันไว้เถอะ” เขาเอ่ยเสียงแห้ง “เดี๋ยวฉันก็ตายแล้ว...”

ผมไม่สนใจคำพูดเขาและสอดมือไปใต้ร่างแล้วยกขึ้น เขาตัวยาวอย่างกับ 

บันได แต่เบาเหมือนขนนก ผมจึงอุ้มเขาได้เหมือนอุ้มเด็กตัวใหญ่ ๆ ขาผอมแห้ง 

ของเขาห้อยต่องแต่งเหนือข้อศอกผม ขณะที่ศีรษะก็โยกคลอนอยู่ตรงไหล่

ร่างสองร่างส่งเสียงตึงตังลงมาถึงบันไดเลื่อนขั้นท้าย  ๆ จากนั้นก็หยุดยืนอยู่ 

ปลายบันได เป็นเงาที่ตัดขอบด้วยแสงจางของกลางวัน พวกเขาหรี่ตาจ้องมาใน 

ความมืดที่ไม่คุ้นชิน เอ็มมาชี้ไปที่พื้นและพวกเราก็รีบย่อเข่าลงอย่างเงียบเชียบ 

และหวังให้ทั้งสองมองไม่เห็นเรา  --- หวังว่าพวกเขาจะเป็นแค่คนธรรมดาที่ตั้งใจ 

มาขึ้นรถไฟ  --- แต่แล้วผมก็ได้ยินเสียงโครกครากของวิทยุสื่อสาร จากนั้นทั้งสอง 

ต่างเปิดไฟฉาย ลำแสงสว่างสะท้อนแจ็กเก็ตเรืองแสงสีสดของพวกเขา

สองคนนั้นอาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาตามสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรืออสูร 

ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ ผมไม่แน่ใจจนกระทั่งทั้งคู่ถอดแว่นกันแดดแบบปิดข้างออก 

พร้อมกัน

นั่นปะไร

ทางเลือกของเราลดลงอีกครึ่งหนึ่ง ตอนนี้เหลือแค่รางรถไฟกับอุโมงค์ เรา 

ไม่มีทางวิ่งหนีพวกนี้พ้นด้วยสภาพทุเรศทุรังแบบนี้หรอก แต่อย่างไรเราก็ยังพอ 
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มีทางหลบหนีได้ ถ้าพวกมันไม่เห็นเรา  --- และตอนนี้ก็ยังไม่เห็น เพราะเราอยู่ 

ท่ามกลางความวุ่นวายของสถานีที่พังพินาศ ไฟฉายกำลังแรงของพวกมันกราด 

ส่องตัดกันบนพื้น  เอ็มมากับผมถอยไปตามราง  ถ้าเราหลบเข้าอุโมงค์ไปได้ 

โดยที่พวกมันไม่เห็น...แต่แอดดิสัน...โธ่เว้ย แอดดิสันไม่ขยับเลย

“มานี่” ผมกระซิบเสียงค่อย

“พวกเขาเป็นคนขับรถพยาบาลนะ แล้วคุณคนนี้ก็ต้องการความช่วยเหลือ” 

มันพูดเสียงดังเกินไป และทันใดนั้นลำแสงไฟฉายก็เด้งขึ้นจากพื้นเบนมาทางเรา 

ทันที

“หยุดอยู่ตรงนั้นนะ!” ชายคนหนึ่งตะโกนลั่นพลางปลดปืนออก ขณะที่ 

อีกคนควานหาวิทยุสื่อสาร

จากนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นติดต่อกันอย่างรวดเร็วถึงสองครั้ง เหตุการณ ์

แรกคือ ตอนที่ผมจะวางชายพับได้ลงบนรางรถไฟแล้วมุดตามเขาไปพร้อมเอ็มมา  

เสียงแตรก็ดังสนั่นมาจากในอุโมงค์พร้อมแสงไฟหน้าสว่างจ้าสาดเข้ามา ลม 

เหม็น  ๆ ที่พัดวูบแบบนี้มาจากรถไฟ ไม่ผิดแน่  --- ไม่รู้ทำไมรถไฟถึงยังวิ่งอยู่ ทั้งที่ 

เกิดเหตุระเบิด เหตุการณ์ที่สองซึ่งประกาศให้ทราบด้วยอาการเสียวแปลบใน 

ช่องท้องของผม คืออสุรกายตื่นขึ้นมาแล้ว และวิ่งห้อมาทางเรา ทันทีที่รู้สึก  

ผมก็เห็นมันวิ่งตะกุยฝ่าพวยไอน้ำมาทางเรา ริมฝีปากดำแสยะอ้า ลิ้นแกว่งไกว 

ในอากาศ

เราจนมุมเสียแล้ว ถ้าเราวิ่งไปทางบันไดก็จะถูกยิงกระจุย ถ้าเรากระโดด 

ลงบนรางก็จะถูกรถไฟชน และเราก็หนีขึ้นรถไฟไปไม่ได้ เพราะอีกสิบวินาทีเป็น 

อย่างช้ามันจะหยุด หรือสิบสองวินาทีประตูจะเปิด และอีกสิบวินาทีมันก็จะปิด 

อีกครั้ง ถึงตอนนั้นเราย่อมตายไปแล้วด้วยสามสาเหตุ ดังนั้นผมจึงทำแบบที่ 

ตัวเองทำบ่อย  ๆ  เมื่อหมดปัญญา  --- ผมมองเอ็มมา ดูจากสีหน้าอับจนหนทาง 

ของเธอก็รู้แล้ว เธอคิดว่าเราหมดหวัง และแนวกรามที่ขบแน่นของเธอบอกว่า 

อย่างไรเสียเธอก็จะสู้ ผมนึกขึ้นได้ในเวลาเดียวกับที่เธอเดินเป๋กางฝ่ามือออกไป 

ข้างหน้าว่าเธอมองไม่เห็นอสุรกาย ผมพยายามจะบอกเธอ คว้าตัวเธอ ห้ามเธอ 

ไว้ แต่ผมพูดไม่ออก และฉุดตัวเธอไม่ได้ถ้าไม่ทิ้งชายพับได้เสียก่อน จากนั้น 
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แอดดิสันก็ตามไปยืนข้างเธอและเห่าใส่อสูร ในขณะที่เอ็มมาพยายามจะจุดไฟอย่าง 

ไร้ผล --- ฟึ่บ ฟึ่บ ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เหมือนไฟแช็กที่น้ำมันแห้ง

อสูรหัวเราะลั่นก่อนง้างนกปืนแล้วเล็งเธอ ส่วนอสุรกายนั้นวิ่งเข้าหาผม 

พร้อมคำรามโหยหวนสอดประสานกับเสียงแหลมของเบรกรถไฟทางด้านหลัง  

ตอนนั้นเองที่ผมรู้ว่าจุดจบมาถึงแล้ว และผมไม่มีทางหยุดยั้งมันได้เลย ขณะนั้น 

เอง บางอย่างภายในตัวผมก็ผ่อนคลาย และความเจ็บปวดที่รู้สึกทุกครั้งเวลา 

อสุรกายอยู่ใกล้  ๆ  ก็ทุเลาลงไปด้วย ความเจ็บปวดนั้นคล้ายเสียงหวีดแหลมสูง  

เมื่อมันเบาลง ผมก็ค้นพบอีกเสียงที่ซ่อนอยู่ด้านล่าง เสียงพึมพำตรงปลายสุดของ 

สัมปชัญญะ

คำพูดหนึ่ง

ผมพุ่งเข้าหาคำนั้น รวบแขนโอบมัน รวมกำลังแล้วตะโกนออกมาด้วยแรง 

เหวี่ยงของพิตเชอร์ระดับเมเจอร์ลีก เขา ผมพูด ด้วยภาษาที่ไม่ใช่ภาษาตัวเอง  

เป็นคำพยางค์เดียว แต่อัดแน่นด้วยความหมาย และเมื่อถ้อยคำนั้นสั่นสะเทือน 

ผ่านจากลำคอก็เกิดผลลัพธ์ขึ้นทันที อสุรกายหยุดวิ่งเข้าใส่ผม --- ขาไถลพรืดหยุด 

กึก  --- แล้วหันขวับไปด้านข้างก่อนตวัดลิ้นเหวี่ยงข้ามชานชาลาไปพันรอบขาอสูร 

สามตลบ อสูรตนนั้นเสียหลัก ทำปืนลั่นใส่เพดานก่อนที่มันจะถูกดึงล้มลง ถูก 

ลากสะบัด และกรีดร้องเร่า ๆ อยู่กลางอากาศ

เพื่อนผมใช้เวลาพักหนึ่งกว่าจะเข้าใจสถานการณ์ ขณะที่พวกเขายืนอ้าปาก 

ค้าง อสูรอีกตนก็ตะโกนใส่วิทยุสื่อสาร และผมก็ได้ยินเสียงประตูเปิดวาบออก 

ด้านหลัง

จังหวะนี้แหละ

“มาเรว็!” ผมตะโกน แลว้พวกเขากร็บีมา เอม็มาวิง่กะเผลกขณะทีแ่อดดสินั 

เกาะเท้าเธอมาด้วย ส่วนผมพยายามยัดร่างเก้งก้างเปียกเลือดของชายพับได้ผ่าน 

ประตูแคบ ๆ กระทั่งเราทั้งหมดพรวดข้ามช่องประตูเข้าไปในตู้รถไฟพร้อมกัน

เสียงปืนดังขึ้นอีก เมื่ออสูรยิงมั่วซั่วใส่อสุรกาย

ประตูปิดได้ครึ่งหนึ่งแล้ว จากนั้นก็เด้งเปิดออกอีก “กรุณายืนห่างจาก 

ประตูค่ะ” เสียงประกาศที่บันทึกไว้เอ่ยระรื่น
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“ขาเขา!” เอ็มมาบอกพลางชี้รองเท้าตรงปลายขายาว ๆ  ของชายพับได้ นิ้ว 

เท้าเขาโผล่ออกนอกประตูไป ผมรีบตะกายไปเตะเท้าเขา และช่วงวินาทีที่ไม่รู้จัก 

จบสิ้นก่อนประตูจะปิดอีกครั้ง อสูรที่ห้อยต่องแต่งอยู่ก็ยิงปืนอย่างบ้าคลั่งอีก 

ระลอกจนอสุรกายหมดความอดทน มันเหวี่ยงเขากระแทกกำแพง ไถลรูดลงไป 

กองแน่นิ่งบนพื้น

อสูรอีกตนรีบแจ้นไปยังทางออก เขาด้วย ผมพยายามพูด แต่ช้าเกินไป 

หน่อย ประตูปิดลงแล้ว และรถไฟก็เริ่มเคลื่อนขบวนด้วยแรงกระชากแบบเสีย 

ไม่ได้

ผมมองไปรอบ  ๆ โล่งอกที่ตู้โดยสารที่เราหน้าคะมำเข้ามานั้นว่างเปล่า  

ไม่อย่างนั้นมนุษย์ปกติในรถจะมองพวกเราอย่างไร

“เธอโอเคนะ” ผมถามเอ็มมา ผู้ลุกขึ้นนั่งหายใจหอบหนัก และจ้องผม 

เขม็ง

“ขอบใจนะ” เธอเอ่ย “นายสั่งให้อสุรกายทำทั้งหมดนั่นเหรอ”

“คิดว่างั้น” ผมตอบทั้งที่ยังไม่อยากจะเชื่อตัวเอง

“เหลือเชื่อเลย” เธอเอ่ยเสียงแผ่ว บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเธอกลัวหรือ 

ประทับใจ หรือทั้งสองอย่าง

“เราเป็นหนี้ชีวิตคุณ” แอดดิสันบอกพลางไถหัวกับแขนผม “คุณเป็นเด็ก 

ที่พิเศษมากจริง ๆ”

ชายพับได้หัวเราะ ผมมองลงไปเห็นเขายิ้มกว้างให้ทั้งที่สีหน้าดูเจ็บปวด  

“เห็นไหมล่ะ” เขาพูด “ฉันบอกนายแล้วว่ามันมหัศจรรย์” จากนั้นสีหน้าเขาก็พลัน 

เคร่งเครียด เขาจับมือผมแล้วยัดกระดาษสี่เหลี่ยมชิ้นเล็กมาให้ มันคือรูปถ่าย 

ใบหนึ่ง “ภรรยาฉัน ลูกฉัน” เขาบอก “ถูกศัตรูจับไปนานมากแล้ว ถ้านายเจอ 

คนอื่น ๆ บางที...”

ผมเหลือบมองรูปถ่ายแล้วก็สะดุ้ง มันคือภาพบุคคลขนาดพอใส่กระเป๋า 

สตางค์ ผู้หญิงในรูปอุ้มเด็กทารกคนหนึ่งอยู่ เซอร์เกคงพกรูปนี้ติดตัวมานาน  

แม้คนในรูปจะดูสุขสบายดี แต่ตัวภาพ --- หรือฟิล์ม --- เสียหายยับเยิน อาจเพราะ 

รอดหวุดหวิดจากเหตุไฟไหม้ หรือถูกความร้อนจัดจนทำให้ใบหน้าทั้งสองบิดเบี้ยว 
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แตกลาย ก่อนหน้านี้เซอร์เกไม่เคยเอ่ยถึงครอบครัวของตนเลย ตั้งแต่เราเจอกัน 

สิ่งเดียวที่เขาพูดถึงมีแต่เรื่องจัดตั้งกองทัพอัศจรรย์  --- ท่องไปตามวงเวียนกาลเวลา 

เพื่อชักชวนคนที่เหลือรอดจากการบุกกวาดล้างและมีร่างกายแข็งแรงให้มาเข้าร่วม 

ทีม เขาไม่เคยบอกเราเลยว่าอยากจัดตั้งกองทัพก็  เพื่อ  พาครอบครัวกลับมา

“เราจะเจอพวกเขา” ผมบอก

เราทั้งคู่ต่างรู้ดีว่ามันยาก แต่นั่นคือสิ่งที่เขาอยากได้ยิน

“ขอบใจนะ” เซอร์เกเอ่ย แล้วตัวอ่อนไปในกองเลือดที่แผ่กระจาย
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“เขาคงอยู่ได้ไม่นาน” แอดดิสันบอกและขยับเข้ามาเลียหน้าเซอร์เก

“ความร้อนของฉันน่าจะพอปิดแผลเขาได้” เอ็มมาว่า เธอปรี่ไปที่เขาแล้ว 

เริ่มถูมือเข้าด้วยกัน

แอดดิสันใช้จมูกดุนเสื้อบริเวณท้องน้อยของชายพับได้  “ตรงนี้แหละ  

เขาบาดเจ็บตรงนี้” เอ็มมาวางมือทั้งสองข้างขนาบแผล พอได้ยินเสียงเนื้อดังฉี่  

ผมก็ยืนขึ้นด้วยความรู้สึกวิงเวียน

ผมมองออกไปนอกหน้าต่าง  เรายังคงเคลื่อนออกห่างจากสถานีช้า  ๆ  

ซึ่งคงเป็นเพราะเศษซากที่ติดอยู่ตามราง  ไฟฉุกเฉินกะพริบวาบ ส่องให้เห็น 

รายละเอียดต่าง ๆ ในความมืดแบบสุ่ม ๆ ศพของอสูรฝังอยู่ในเศษกระจกครึ่งหนึ่ง  

ตู้โทรศัพท์พังยับอันเป็นจุดที่ผมค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แล้วก็อสุรกาย  --- ผมมอง 

ด้วยความช็อก  --- กำลังเหยาะย่างอยู่บนชานชาลาข้าง  ๆ  ตามหลังเราอยู่สองสาม 

ตู้โดยสาร ท่าทางมันสบาย ๆ เหมือนคนวิ่งจ๊อกกิ้ง

หยุด อยู่ห่าง  ๆ  ไว้ ผมตะคอกใส่หน้าต่างด้วยภาษาอังกฤษ หัวผมไม่โล่ง  

ความเจ็บปวดและเสียงหวีดเริ่มกลับเข้ามาอีกครั้ง

รถไฟเริ่มทำความเร็วได้และผ่านเข้าสู่อุโมงค์  ผมแนบหน้ากับกระจก  

ชะเง้อมองกลับไปดูอีกที ข้างนอกมืด มืดสนิท --- และจากนั้นท่ามกลางแสงสว่าง 

วาบเหมือนแฟลชกล้องถ่ายรูป ผมก็เห็นอสุรกายตัวนั้น เหมือนภาพนิ่งในความ 

ทรงจำ --- มันบินอยู่ ตีนลอยขึ้นจากชานชาลา ลิ้นตวัดเกาะราวรถไฟของตู้โดยสาร 

สุดท้ายไว้

ความมหัศจรรย์ คำสาป ผมแทบแยกไม่ออกเลยว่ามันต่างกันอย่างไร

✽    ✽    ✽

ผมจับขา ส่วนเอ็มมาจับแขน  แล้วเราก็ค่อย  ๆ  ยกเซอร์เกขึ้นมาบนที่นั่งยาว  

ใต้โฆษณาพิซซ่าสำหรับอบเองที่บ้าน เขานอนหมดสติและตัวโยกไปมาตามการ 

เคลื่อนไหวของรถไฟ ถ้าเขาจะตายก็ไม่ควรต้องตายบนพื้น

เอ็มมาเลิกเสื้อตัวบางของเขาขึ้น “เลือดหยุดไหลแล้ว” เธอเอ่ย “แต่เขา 
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ต้องตายแน่ถ้าไม่รีบไปโรงพยาบาล”

“ยังไงเขาก็ต้องตายอยู่ดี” แอดดิสันพูด “ยิ่งโรงพยาบาลในเวลาปัจจุบัน 

แบบนี้ยิ่งแล้วใหญ่ คิดดูสิ อีกสามวันเขาฟื้นขึ้นมา สีข้างหายแล้ว แต่ส่วนอื่น 

ร่วงโรยหมด แก่หงำสองร้อยปีหรือกี่ปีนกก็ไม่อาจจะหยั่งรู้”

“ก็อาจเป็นอย่างนั้น” เอ็มมาตอบ “แต่ก็อีกนะ ฉันคงแปลกใจน่าดูถ้า 

พวกเราคนไหนจะยังมีชีวิตรอดในอีกสามวันข้างหน้า ในสภาพไหนก็แล้วแต่ ฉัน 

ไม่แน่ใจว่าเราจะช่วยเขาได้ยังไงอีก”

ผมเคยได้ยินทั้งสองคุยถึงเส้นตายนี้มาก่อนแล้ว สองหรือสามวันคือ 

ระยะเวลานานที่สุดที่คนอัศจรรย์คนไหนก็ตามที่ใช้ชีวิตในวงเวียนกาลเวลาจะมี 

ชีวิตอยู่ได้ในยุคปัจจุบันโดยไม่มีอาการอายุขัยล้ำหน้า สองสามวันยาวนานพอให้ 

แวะเวียนเข้ามาในปัจจุบัน แต่ไม่ใช่เพื่ออยู่ตลอดไป นานพอที่จะเดินทางระหว่าง 

วงเวียน แต่สั้นเกินกว่าที่พวกเขาจะอยากเอ้อระเหย  มีแต่พวกท้ามฤตยูกับ 

กาลวิญญูเท่านั้นที่โลดแล่นไปมาในปัจจุบันได้นานเกินกว่าสองหรือสามชั่วโมง  

ผลที่ตามมาจากการมัวชักช้านั้นสาหัสเกินไป

เอ็มมาลุกขึ้นยืน หน้าตาดูโทรมจัดเมื่ออยู่ในแสงไฟสีเหลืองอ่อน จากนั้น 

ก็เดินกะปลกกะเปลี้ยไปเกาะเสาค้ำ ผมดึงมือเธอให้ลงมานั่งข้าง  ๆ  กัน แล้ว 

เอ็มมาก็ทิ้งตัวพิงผมด้วยความเหนื่อยล้าเกินบรรยาย  เราทั้งคู่ต่างเหนื่อยล้า  

ผมไม่ได้นอนเต็มอิ่มมาหลายวัน ไม่ได้กินอาหารจริงจัง ไม่นับสองสามครั้งที่ 

เรามีโอกาสได้สวาปามอย่างกับหมู ผมได้แต่วิ่ง หวาดกลัว สวมรองเท้าที่กัดเท้า 

ชะมัดยาดมานานแค่ไหนก็ลืมไปแล้ว และที่สำคัญกว่านั้นคือทุกครั้งที่ผมพูดภาษา 

อสุรกาย ร่างกายผมเหมือนจะเหนื่อยหนักกว่าเดิมอีก เหนื่อยแบบที่ไม่คิดว่า 

จะเหนื่อยได้ ผมได้พบเจอสิ่งแปลกใหม่ในร่างกายตัวเอง แหล่งพลังงานใหม่ 

ที่ป้อนกำลังกายให้ผม แต่มันก็ใช้หมดไปได้และมีจำกัด ผมสงสัยว่าถ้าวันหนึ่ง 

ใช้มันจนไม่เหลือซาก ตัวผมเองก็จะไม่เหลือซากด้วยหรือเปล่า

ไว้ค่อยกังวลเรื่องนั้นทีหลังแล้วกัน  ตอนนี้ผมพยายามดื่มด่ำช่วงเวลา 

แห่งความสงบดีกว่า ผมยกแขนโอบเอ็มมาให้เธอซบศีรษะลงบนไหล่และหายใจ 

นิ่ง  ๆ บางทีผมก็เห็นแก่ตัวนะที่ไม่พูดถึงอสุรกาย มันอาจตามเราทันหรือไม่ทัน  
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อาจจะฆ่าเราหรือไม่ฆ่า คราวหน้าที่มันเจอเรา --- ผมมั่นใจว่าต้องมีคราวหน้าแน่ ---  

ผมอาจจะเจอคำที่สั่งหยุดลิ้นมันได้หรืออาจจะไม่เจอ 

ผมมองแอดดิสันกระโดดขึ้นไปบนที่นั่งฝั่งตรงข้ามเรา ใช้อุ้งตีนหน้า 

ปลดล็อกหน้าต่างและเปิดออก เสียงโกรธเกรี้ยวของรถไฟกับลมอุ่นเหม็นอับ 

จากอุโมงค์ไหลพรูเข้ามา จากนั้นเขาก็นั่งตั้งใจสำรวจกลิ่นด้วยดวงตาแวววาว จมูก 

ฟุดฟิด ผมว่าอากาศมีกลิ่นหืนเหมือนเหงื่อกับซากแห้ง  ๆ แต่เหมือนแอดดิสัน 

จะจับรายละเอียดได้มากกว่านั้น รายละเอียดที่ต้องอาศัยการตีความอย่างรอบคอบ

“ได้กลิ่นพวกเขาไหม” ผมถาม

สุนัขได้ยินผม ทว่าใช้เวลานานกว่าจะตอบ ดวงตามันจับจ้องบนเพดาน 

ราวกับสรุปความคิดอยู่ “ได้” มันว่า “ร่องรอยชัดเจนแล้วก็เข้มข้นด้วย”

ขนาดรถไฟแล่นเร็วขนาดนี้ เขายังจับร่องรอยของคนอัศจรรย์ที่ถูกกักตัว 

อยู่ในรถไฟขบวนก่อนหน้านี้ซึ่งแล่นผ่านไปแล้วหลายนาทีได้ ผมประทับใจมาก  

จึงบอกไปตามนั้น

“ขอบคุณ แต่ผมไม่ขอรับความดีไว้ทั้งหมดนะ” เขาเอ่ย “ต้องมีใครสักคน 

เปิดหน้าต่างตู้โดยสารคันนั้นไว้ด้วยแหละ ไม่อย่างนั้นกลิ่นจะจางกว่านี้ บางที 

อาจเป็นมิสเวรน เพราะเธอรู้ว่าผมต้องพยายามตามไป”

“มิสเวรนรู้เหรอว่านายอยู่ที่นี่น่ะ” ผมถาม

“ว่าแต่นายเจอเราได้ยังไง” เอ็มมาเอ่ย

“สักครู่นะ” แอดดิสันพูดเสียงเข้ม รถไฟชะลอลงเมื่อเข้าสู่สถานี วิว 

จากหน้าต่างเลื่อนเปลี่ยนจากอุโมงค์ดำเป็นกระเบื้องสีขาว มันยื่นจมูกออกไป 

นอกหน้าต่างแล้วหลับตา ใช้สมาธิหนัก “ผมว่าพวกเขาไม่ได้ลงที่นี่หรอก แต่ 

เตรียมตัวไว้ก่อนก็แล้วกัน”

เอ็มมากับผมยืนขึ้น พยายามบังชายพับได้ไว้เต็มที่ ผมโล่งอกขึ้นมาหน่อย 

เมื่อเห็นว่าที่ชานชาลามีคนรอรถอยู่ไม่มากนัก แค่ยังมีคนและรถไฟยังวิ่งได้ 

ก็ประหลาดมากแล้ว  เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นแหละ  ผมสงสัยว่า 

พวกอสูรคงจัดการให้เป็นแบบนี้ เผื่อว่าเราหลงติดกับกระโดดขึ้นรถไฟมา พวกมัน 

จะได้ล้อมจับง่าย  ๆ   พวกเราดูสะดุดตาอยู่แล้วท่ามกลางผู้โดยสารวันทำงาน 
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ในลอนดอนที่ทันสมัย 

“ทำตัวสบาย  ๆ” ผมเอ่ย “ทำทีว่าเราเข้ากับที่นี่อยู่แล้ว” 

เอม็มาฟงัแลว้คงขำ เธอกลัน้หวัเราะ ซึง่ผมวา่มนักน็า่ขำจรงิ ๆ แหละ เพราะ 

พวกเราดูไม่เข้ากับที่ไหนเลย โดยเฉพาะที่นี่

รถไฟจอด ประตูเลื่อนเปิด แอดดิสันสูดจมูกลึก  ๆ  ขณะที่สาวนักอ่านใน 

ชุดเสื้อโค้ตสั้นเดินเข้ามาในตู้โดยสาร เมื่อเห็นเราเธอก็อ้าปากค้างแล้วรีบหันหลัง 

เดินกลับไป อุ๊ย ไม่ละ ขอบคุณ ผมไม่ว่าเธอหรอก พวกเราเนื้อตัวสกปรก  

ท่าทางเหมือนคนบ้าสวมชุดโบราณแปลก  ๆ แถมยังมีรอยเลือดเป็นด่างเป็นดวง  

เราคงเหมือนเพิ่งฆ่าชายผู้น่าสงสารข้าง  ๆ  เรา

“ทำตัวสบาย  ๆ” เอ็มมาบอกแล้วหัวเราะพรืด

แอดดิสันหันจมูกออกจากหน้าต่าง “เรามาถูกทางแล้ว” มันว่า “มิสเวรน 

กับคนอื่น  ๆ  ผ่านมาทางนี้แน่นอน”

“พวกเขาไม่ได้ลงที่นี่ใช่ไหม” ผมถาม

“ผมว่าไม่นะ แต่ถ้าสถานีหน้าผมไม่ได้กลิ่นพวกเขา ก็แสดงว่าเราเลยไป 

แล้ว”

ประตูเลื่อนปิด และเมื่อสัญญาณเตือนไฟฟ้าดัง เราก็เคลื่อนขบวนกัน 

อีกครั้ง ผมกำลังจะชวนให้หาเสื้อผ้าเปลี่ยนตอนที่เอ็มมาสะดุ้งอยู่ข้าง  ๆ  ราวกับ 

เธอเพิ่งนึกอะไรออก

“แอดดิสัน” เธอเอ่ย “เกิดอะไรขึ้นกับฟิโอนาแล้วก็แคลร์น่ะ”

พอได้ยินชื่อทั้งสองคน อาการคลื่นไส้ระลอกใหม่ก็แล่นขึ้นมาเล่นงาน  

เราเห็นพวกเธอครั้งสุดท้ายที่สวนสัตว์ป่าของมิสเวรน ฟิโอนาผู้แก่กว่าอยู่เป็น 

เพื่อนแคลร์ที่ป่วยจนเดินทางไม่ไหว คอลบอกเราว่าเขาบุกไปที่สวนสัตว์ป่าและ 

จับพวกเธอไว้ แถมยังบอกอีกว่าแอดดิสันตายแล้ว ซึ่งเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่เขาพูด 

เชื่อถือไม่ได้

“เอ่อ” แอดดิสันพยักหน้าเศร้า  ๆ “ผมเกรงว่าจะเป็นข่าวร้ายน่ะสิ ผม 

ยอมรับนะว่าใจจริงแล้วไม่อยากให้พวกคุณถามเลย”

เอ็มมาหน้าถอดสี “บอกมาเถอะ”
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“ได้” สุนัขเล่า “หลังจากพวกคุณจากไปไม่นาน แก๊งอสูรก็เข้าจู่โจมเรา  

เราโยนไข่ระเบิดใส่พวกมันแล้วก็แยกย้ายกันหลบภัย เด็กผู้หญิงคนโต คนที่หัว 

ยุ่ง  ๆ  น่ะ  --- ”

“ฟิโอนา” ผมเอ่ย หัวใจเต้นรัว

“เธอใช้ความสามารถด้านพืชซ่อนพวกเราไว้ --- ในป่าและใต้พุ่มไม้ที่ปลูกใหม่ 

พวกเราพรางตัวกันอย่างดีกระทั่งอสูรคงต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะตามหาเราเจอ  

แต่พวกมันใช้แก๊สรมควันแล้วก็ต้อนเราออกมาที่โล่ง”

“แก๊ส!” เอ็มมาโวย “พวกบ้านั่นสาบานแล้วนะว่าจะไม่ใช้แก๊สอีก!”

“ก็พวกมันโกหกไง” แอดดิสันตอบ

ผมเคยเห็นภาพการจู่โจมแบบนี้จากอัลบั้มของมิสเพเรกรินมาแล้วครั้งหนึ่ง  

พวกอสูรสวมหน้ากากหลอน  ๆ  กับหน้ากากกันแก๊สพิษยืนล้อมกันเป็นวงด้วย 

ท่าทางสบายใจเฉิบขณะปล่อยแก๊สพิษควันโขมงสู่อากาศ ถึงแม้แก๊สที่ว่าจะไม่เป็น 

อันตรายถึงตาย แต่มันก็ทำให้ปอดและคอแสบร้อน เจ็บปวดทรมาน มีข่าวลือว่า 

พวกมันใช้วิธีนี้จับกุมตัวกาลวิญญูที่อยู่ในร่างนก




	Library of Souls 1 0001-001 n2
	Library of Souls 2 002-097 n2
	Library of Souls 3 098-197 n2
	Library of Souls 4 198-298 n2
	Library of Souls 5 299-406 n2
	Library of Souls 6 407-468 n2

