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คลาร์ก

บทที่ 1

ประตูเลื่อนเปิด คลาร์กรู้ทันทีว่าเวลาตายของเธอมาถึงแล้ว

	 ดวงตาเธอจับจ้องไปที่รองเท้าบู๊ตของการ์ด เธอเตรียมใจรับความกลัว 

ที่แผ่ซ่านขึ้นมา ความรู้สึกลนลานจนตรอก แต่ขณะที่ใช้ศอกยันตัวขึ้นจน 

เสื้อลอกออกจากที่นอนชุ่มเหงื่อ เธอก็รู้สึกโล่งใจ

	 คลาร์กถูกย้ายมาขังเดี่ยวหลังจากทำร้ายการ์ดคนหนึ่ง แต่สำหรับ 

คลาร์กแล้ว ความโดดเดี่ยวไม่มีอยู่จริง เธอได้ยินเสียงเพรียกในทุกที่ เสียง 

เหล่านั้นเรียกหาเธอจากมุมมืดของห้องขัง เติมเต็มความเงียบ ณ จังหวะ 

หยุดของชีพจร และกรีดร้องลั่นจากส่วนลึกที่สุดของจิตใจ ที่เธอโหยหานั้น 

ไมใ่ชค่วามตาย แตห่ากมนัเปน็สิง่เดยีวทีจ่ะทำใหเ้สยีงเพรยีกเหลา่นัน้หายไป 

เธอก็พร้อมจะตาย

	 คลาร์กถูกจับกุมด้วยข้อหากบฏ แต่ความจริงนั้นเลวร้ายเกินกว่าที่ 

ใครจะนึกภาพออกมากนัก ต่อให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้น ต่อให้เธอได้รับการ 

อภัยโทษในการพิจารณาคดีครั้งใหม่ เธอก็ไม่สบายใจอยู่ดี ความทรงจำ 

มากมายกดดันคุกคามเธอยิ่งกว่าผนังของห้องขัง

	 การ์ดกระแอมครั้งหนึ่ง “นักโทษหมายเลข 319 กรุณายืนขึ้น” เขา 
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เด็กกว่าที่เธอคาด ชุดเครื่องแบบของเขาตกห้อยหลวมๆ บนร่างเก้งก้าง ไม่ 

สมฐานะสมาชิกใหม่เอาเสียเลย การปันส่วนอาหารของหน่วยทหารในช่วง 

สองสามเดอืนทีม่าผา่นนัน้ไมเ่พยีงพอทีจ่ะขบัไลม่ฤตยแูหง่การขาดสารอาหาร 

ซึ่งตามหลอกหลอนยานรอบนอกอันน่าสงสารของอาณานิคมที่มีชื่อว่าวัลเด็น 

และอาร์คาเดีย

	 คลาร์กสูดหายใจลึกแล้วลุกขึ้นยืน

	 “ยื่นมือออกมา” เขาพูดพลางล้วงเครื่องพันธนาการโลหะออกจาก 

กระเป๋าเครื่องแบบสีน้ำเงิน คลาร์กตัวสั่นวาบเมื่อผิวเนื้อของเขาเสียดสีกับ 

ตัวเธอ ตั้งแต่พวกเขาจับเธอมาอยู่ที่ห้องขังใหม่เธอก็ไม่ได้เจอใครเลย เรื่อง 

การสัมผัสยิ่งไม่ต้องพูดถึง

	 “แน่นไปไหม” เขาถาม น้ำเสียงกระโตกกระตากของเขาน้ันคือเส้ียวหน่ึง 

ของความเห็นอกเห็นใจท่ีชวนให้คลาร์กเจ็บปวดในอก มันผ่านมานานเหลือเกิน 

ไม่มีใครเลยนอกจากธาเลีย...อดีตผู้ร่วมห้องขังและเพื่อนเพียงคนเดียวในโลก 

ของเธอ...ได้แสดงความมีน้ำใจต่อเธอ

	 เธอส่ายหน้า

	 “นั่งบนเตียงก่อนนะ หมอกำลังจะมา”

	 “พวกเขาจะทำตรงนี้เลยเหรอ” คลาร์กถามด้วยน้ำเสียงแหบพร่า 

คำพูดนั้นบาดลำคอของเธอ ถ้ามีหมอสักคนกำลังมาที่นี่ นั่นแปลว่าพวกเขา 

ยกเลิกการพิจารณาคดีครั้งใหม่ของเธอไปแล้ว ความจริงนี่ไม่ใช่เรื่องน่า 

ประหลาดใจเท่าไร ตามกฎของอาณานิคม ผู้ใหญ่จะถูกประหารชีวิตทันทีที่ 

ได้รับคำตัดสิน ส่วนผู้เยาว์จะถูกคุมขังไว้จนกว่าจะอายุครบสิบแปดปี จาก 

นั้นก็จะได้รับโอกาสครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายในการแก้ต่าง แต่หลังๆ  มานี้ 

ผู้คนถูกประหารภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังการพิจารณาคดีครั้งใหม่ด้วย 

ความผิดที่ถ้าเป็นเมื่อไม่กี่ปีก่อนก็คงจะได้รับการอภัยโทษไปแล้ว

	 ถึงอย่างนั้นมันก็ยังยากที่จะเชื่อว่าพวกเขาจะดำเนินการในห้องขังของ 

เธอเลยแบบนี้ ในแง่มุมพิลึกๆ เธอตั้งหน้าตั้งตารอการที่จะได้เดินครั้ง 
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สุดท้ายไปสู่โรงพยาบาลที่เธอเคยไปประจำช่วงฝึกงานด้านการแพทย์... 

โอกาสครั้งสุดท้ายที่จะได้สัมผัสถึงสิ่งคุ้นเคย เพียงแค่กลิ่นของยาฆ่าเชื้อและ 

เสียงวู้มๆ ของระบบระบายอากาศก็ยังดี...ก่อนที่เธอจะสูญเสียความสามารถ 

ในการที่จะรู้สึกถึงสิ่งใดไปตลอดกาล

	 การ์ดพูดขึ้นโดยไม่สบตาเธอ “ผมอยากให้คุณนั่งลง”

	 คลาร์กเดินถอยหลังสองสามก้าวสั้นๆ  ไปนั่งตัวแข็งอยู่บนขอบเตียง 

แคบๆ แม้รู้ว่าการถูกขังเดี่ยวจะทำให้การรับรู้ทางด้านเวลาคลาดเคลื่อนไป 

มันก็ยังยากที่จะเชื่อว่าเธออยู่ที่นี่...ตามลำพัง...มาตั้งเกือบหกเดือนแล้ว  

ช่วงปีที่เธออยู่กับธาเลียและเพื่อนร่วมห้องขังคนที่สามที่ชื่อไลซ์ เด็กผู้หญิง 

หน้านิ่งๆ  ที่ยิ้มออกมาครั้งแรกตอนคลาร์กถูกเอาตัวไปนั่นละ ให้ความรู้สึก 

เหมือนผ่านมาเป็นชาติแล้ว วันนี้เป็นวันเกิดปีที่สิบแปดของเธอแน่ๆ ไม่มี 

คำอธิบายอื่นที่ดีกว่านี้หรอก และของขวัญเพียงชิ้นเดียวที่รอคลาร์กอยู่ก็คือ 

เขม็ฉดียาซึง่จะทำใหก้ลา้มเนือ้ของเธอเปน็อมัพาตจนหวัใจหยดุเตน้ หลงัจาก 

นั้นร่างไร้ชีวิตของเธอจะถูกปล่อยสู่อวกาศตามธรรมเนียมของอาณานิคม 

ถูกปล่อยให้ลอยคว้างไร้จุดจบอยู่ในกาแล็กซี

	 ร่างหนึ่งปรากฏขึ้นตรงประตู ชายร่างผอมสูงก้าวเข้ามาในห้องขัง  

แม้ผมสีเทาประบ่าของเขาจะบังเข็มบนคอเสื้อชุดแล็บไปเล็กน้อย แต่เธอ 

ไมจ่ำเปน็ตอ้งมองตรานัน้ คนคนนีค้อืหวัหนา้ทีป่รกึษาทางการแพทยข์องสภา  

ก่อนถูกคุมขัง เธอคอยติดตาม ดร.ลาฮิรีผู้นี้เหมือนเป็นเงาอยู่หลายปีและยืน 

อยู่ข้างเขาในระหว่างการผ่าตัดมาหลายครั้งจนนับจำนวนชั่วโมงไม่ถ้วน เด็ก 

ฝึกงานคนอื่นๆ อิจฉาคลาร์กและเคยร้องเรียนถึงพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติ 

เมื่อพวกเขาค้นพบว่า  ดร.ลาฮิรีเป็นเพื่อนสนิทกับพ่อของเธอ อย่างน้อยก็ 

ก่อนที่พ่อแม่ของเธอจะถูกประหารละนะ

	 “สวัสดี คลาร์ก” เขาพูดเสียงสบายอกสบายใจ ราวกับกำลังกล่าว 

ทักทายเธออยู่ในห้องอาหารของโรงพยาบาลแทนที่จะเป็นห้องขัง “เป็นไง 

บ้าง”
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	 “ก็ดีกว่าที่กำลังจะเป็นในอีกสองสามนาทีนี้มั้งคะ”

	 ดร.ลาฮิรีเคยยิ้มแย้มกับอารมณ์ขันหม่นๆ  ของคลาร์ก แต่ครั้งนี้เขา 

สะดุ้งแล้วหันไปทางการ์ด “นายช่วยถอดกุญแจมือแล้วขอเราอยู่ตามลำพัง 

สักครู่จะได้ไหม”

	 การ์ดออกอาการกระสับกระส่าย “แต่ผมไม่ควรจะปล่อยให้เธอคลาด 

สายตา”

	 “นายไปรออยู่นอกประตูก็ได้” ดร.ลาฮิรีพูดด้วยท่าทีใจเย็นเหลือเชื่อ  

“เธอเป็นเด็กอายุสิบเจ็ดปีที่ไม่มีอาวุธ ฉันว่าฉันน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ 

อยู่หรอกนะ”

	 การ์ดไม่ยอมสบตาคลาร์กในขณะท่ีเขาถอดกุญแจมือให้เธอ เขาพยักหน้า 

ไวๆ ให ้ดร.ลาฮิรีหนึ่งครั้งแล้วก้าวออกไปข้างนอก

	 “คุณคงจะหมายความว่าฉันเป็นเด็กอายุสิบแปดปีที่ไม่มีอาวุธมากกว่า” 

คลาร์กพูดพลางเค้นสิ่งที่เธอคิดว่าเป็นรอยยิ้มขึ้นมา “ไม่งั้นคุณก็คงจะ 

กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์เพี้ยนๆ  ที่จำวันเดือนปีไม่ได้ไปแล้ว” พ่อของเธอ 

เป็นแบบนั้น เขาลืมตั้งโปรแกรมหลอดไฟเซอร์คาเดียน1ในแฟลต จึงลงเอย 

ด้วยการไปทำงาน ณ เวลา 04.00 เพราะหมกมุ่นกับงานวิจัยมากเกินกว่า 

ที่จะสังเกตเห็นว่าทางเดินในยานร้างไร้ผู้คน

	 “เธอยังอายุสิบเจ็ดอยู่นะ คลาร์ก” ดร.ลาฮิรีพูดด้วยท่าทีสงบเนิบช้า 

ซึ่งโดยปกติแล้วเขาสงวนไว้ใช้กับคนไข้ที่เพิ่งฟื้นจากการผ่าตัด “เธอถูกขัง 

เดี่ยวมาสามเดือน”

	 “งัน้คณุมาทีน่ีท่ำไม” เธอถามโดยไมส่ามารถสะกดความปัน่ปว่นซึง่เจอื 

อยู่ในน้ำเสียงได้ “กฎหมายระบุว่าคุณต้องรอจนกว่าฉันจะอายุสิบแปด”

	 “มีการเปลี่ยนแผน ฉันได้รับอนุญาตให้พูดได้แค่นี้”

	 “งั้นคุณก็ได้รับอนุญาตให้ ประหารชีวิต ฉัน แต่ห้ามพูดกับฉันเนี่ยนะ”  

1 circadian หมายถึง สิ่งที่ทำงานตามกรอบเวลา 24 ชั่วโมงเป็นวงจรต่อเนื่อง
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เธอนกึถงึตอนทีต่วัเองมองด ูดร.ลาฮริใีนระหวา่งการพจิารณาคดขีองพอ่แมเ่ธอ 

ในตอนนั้นเธออ่านสีหน้าถมึงทึงของเขาว่าเขาไม่เห็นด้วยต่อการพิจารณาคด ี

แต่ตอนนี้เธอชักไม่แน่ใจแล้ว เขาไม่ได้พูดอะไรเพื่อแก้ต่างให้พ่อแม่ของเธอ 

ไม่มีใครทำอย่างนั้นเลย เขาแค่นั่งเงียบๆ  ในขณะที่สภาสืบทราบว่าพ่อแม่ 

ของเธอ...นักวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดปราดเปรื่องที่สุดสองคนบนยานฟีนิกซ์... 

ละเมิดหลักไกอา กฎเกณฑ์ต่างๆ  ซึ่งบัญญัติขึ้นภายหลังมหาภัยพิบัติเพื่อ 

ดำรงไวซ้ึง่การอยูร่อดของมนษุยชาต ิ “แลว้พอ่แมข่องฉนัละ่ คณุฆา่พอ่แมฉ่นั 

ด้วยรึเปล่า”

	 ดร.ลาฮริหีลบัตาลงราวกบัคำพดูของคลารก์ไดเ้ปลีย่นจากเสยีงไปสูอ่ะไร 

บางอย่างที่มองเห็นได้ อะไรบางอย่างที่อุจาดตาเหลือทน “ฉันไม่ได้มาที่นี่ 

เพื่อฆ่าเธอ” เขาพูดเบาๆ  ก่อนจะลืมตาขึ้น จากนั้นก็ชี้ไปยังเก้าอี้ไม่มีพนัก 

ตรงปลายเตียงของคลาร์ก “ฉันขอนั่งได้ไหม”

	 พอคลาร์กไม่ตอบ ดร.ลาฮิรีก็เดินไปนั่งลงตรงนั้น นั่งหันหน้าเข้าหา 

เธอ “ขอดูแขนหน่อยสิ”

	 คลารก์รูส้กึแนน่หนา้อก เธอตอ้งบงัคบัตวัเองใหห้ายใจ เขากำลงัโกหก 

เธอ มันเป็นเรื่องทารุณและวิปริต แต่ทั้งหมดกำลังจะจบลงภายในเวลา 

หนึ่งนาทีนี้แล้ว

	 เธอยื่นแขนให้เขา ดร.ลาฮิรีล้วงกระเป๋าเสื้อโค้ตแล้วหยิบเศษผ้าที่มี 

กล่ินยาฆ่าเช้ือออกมา คลาร์กตัวส่ันวาบขณะท่ีเขาใช้ผ้าเช็ดไปตามแขนของเธอ 

“ไม่ต้องกังวลนะ ไม่เจ็บหรอก”

	 คลาร์กหลับตา

	 เธอนึกถึงแววตาปวดร้าวของเวลส์ตอนที่พวกการ์ดคุมตัวเธอออกจาก 

หอประชุมสภา โทสะซึ่งเกือบจะครอบงำเธอในระหว่างการพิจารณาคดีได้ 

ดับไปนานแล้ว การนึกถึงเวลส์ก็ทำให้ร่างกายของเธอแผ่ซ่านไปด้วยไอร้อน 

วูบใหม่ เหมือนดาวใกล้ดับซึ่งเปล่งแสงเจิดจ้าออกมาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนหรี่ 

หายไปสู่สุญตา
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	 พ่อแม่ของเธอตายแล้ว และทั้งหมดนั่นก็เป็นความผิดของเขา

	 ดร.ลาฮิรีจับแขนเธอ นิ้วของเขาคลำหาชีพจร

	 เดี๋ยวเจอกันนะคะ แม ่ พ่อ

	 เขาจับแขนเธอแน่นขึ้น ถึงเวลาแล้ว

	 คลาร์กสูดหายใจลึกๆ ครั้งหนึ่ง เธอรู้สึกเจ็บจึ้กตรงข้อมือด้านใน

	 “เอาละ เธอพร้อมแล้ว”

	 คลาร์กลืมตาโพลง เธอมองลงไปเห็นกำไลโลหะรัดแขนของตัวเองอยู่ 

เธอเอานิ้วไล้มัน และสะดุ้งเฮือกเมื่อรู้สึกเหมือนมีเข็มเล็กๆ สิบกว่าเล่มแทง 

ทะลุผิวหนัง

	 “นี่มันคืออะไร” เธอถามด้วยความลนลานพร้อมกับผละออกจาก 

นายแพทย์

	 “ใจเย็นไว้” เขาพูดด้วยน้ำเสียงใจเย็นจนน่าโมโห “นี่เป็นเครื่องส่ง 

สญัญาณชพี มนัจะคอยเกบ็ขอ้มลูการหายใจและสว่นประกอบในเลอืดของเธอ 

คอยรวบรวมข้อมูลที่มีประโยชน์ต่างๆ”

	 “ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อใครกันล่ะ” คลาร์กถามทั้งที่เริ่มรู้สึกถึงคำตอบ 

จากก้อนแห่งความหวาดผวาซึ่งก่อตัวขึ้นในท้อง

	 “มันมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นบางอย่าง” ดร.ลาฮิรีบอก เสียง 

ของเขาคลา้ยลอกเลยีนมาจากเสยีงพอ่ของเวลสม์าอยา่งนา่สยดสยอง เหมอืน 

เสียงของสมุหนายกจาฮาตอนกำลังกล่าวสุนทรพจน์วันรำลึกไม่มีผิด “เธอ 

ควรจะภูมิใจให้มากๆ นะ ทั้งหมดนี่เป็นเพราะพ่อแม่ของเธอแท้ๆ เชียว”

	 “พ่อแม่ของฉันถูกประหารในข้อหากบฏไปแล้ว”

	 ดร.ลาฮิรีมองเธออย่างไม่เห็นด้วย ถ้าเป็นเม่ือหน่ึงปีก่อน สายตาแบบน้ัน 

คงจะทำให้คลาร์กต้องขดตัวด้วยความละอายใจ แต่ตอนนี้สายตาของเธอ 

แนว่นิง่ “อยา่ทำเสยีเรือ่งส ิ คลารก์ เธอมโีอกาสทีจ่ะทำในสิง่ทีถ่กูตอ้งแลว้นะ 

โอกาสที่จะชดใช้ให้กับอาชญากรรมสะเทือนขวัญแทนพ่อแม่ของเธอ”

	 มีเสียงกร๊อบทึบๆ  ดังขึ้นเมื่อกำปั้นของคลาร์กปะทะกับใบหน้าของ 
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นายแพทย์ ตามด้วยเสียงตุ้บขณะที่ศีรษะของเขากระแทกผนัง ไม่กี่วินาที 

ตอ่มา การด์คนนัน้กเ็ขา้มาบดิมอืของคลารก์ไพลห่ลงั “ทา่นไมเ่ปน็ไรนะครบั” 

เขาถาม

	 ดร.ลาฮิรีลุกขึ้นนั่งอย่างช้าๆ พลางถูนวดกรามไปด้วย เขามองคลาร์ก 

ด้วยสายตาที่แฝงโทสะและความขบขันผสมกัน “อย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่า 

พอไปถึงที่นั่นแล้ว เธอต้องเอาตัวรอดจากผู้กระทำผิดคนอื่นๆ ได้แน่”

	 “ไปถึงที่ไหน” คลาร์กพูดเสียงฮึดฮัดขณะพยายามดิ้นให้หลุดจาก 

การ์ด

	 “วันนี้เราจะเคลียร์ศูนย์ควบคุมตัว อาชญากรผู้โชคดีหนึ่งร้อยคนกำลัง 

จะได้รับโอกาสในการสร้างประวัติศาสตร์” มุมปากของเขากระตุกเป็นรอยยิ้ม 

เยาะเย้ย “เธอจะได้ไปโลก”
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เวลส์

สมุหนายกแก่ตัวลงไปมาก เวลส์ไม่ได้เจอพ่อแค่ราวหกสัปดาห์ แต่ 

พ่อของเขาก็ดูชราลงไปหลายป ี ผมสีเทาตรงขมับสมุหนายกขึ้นใหม่เป็นแนว 

รอยย่นรอบดวงตาก็ดูลึกยิ่งกว่าเดิม

	 “ตกลงจะยอมบอกพ่อได้รึยังว่าทำไมลูกถึงทำอย่างนั้น” สมุหนายก 

ถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่าย

	 เวลส์นั่งกระสับกระส่ายอยู่บนเก้าอี้  เขารู้สึกได้ว่าความจริงกำลัง 

พยายามที่จะคืบคลานออกมาข้างนอกให้ได ้ เขายอมได้เกือบทุกอย่าง ขอแค่ 

ทำใหแ้ววผดิหวงับนใบหนา้ของพอ่เลอืนหายไป แตเ่ขากไ็มอ่าจยอมเสีย่ง...จน 

กว่าเขาจะรู้ก่อนว่าแผนการห่ามๆ ของเขานั้นประสบผลสำเร็จหรือไม่

	 เวลส์เลี่ยงการสบตาพ่อโดยหันไปมองรอบๆ ห้องแทน พยายามจดจำ 

โบราณวตัถชุิน้ตา่งๆ ทีเ่ขาอาจจะไดเ้หน็เปน็ครัง้สดุทา้ย โครงกระดกูนกอนิทร ี

ทีเ่กาะอยูใ่นตูก้ระจก ภาพจติรกรรมบางชิน้ทีร่อดจากเปลวเพลงิในพพิธิภณัฑ์ 

ลฟูวร ์ และภาพถา่ยงดงามของบรรดาเมอืงทีบ่ดันีไ้รช้วีติไปแลว้ ชือ่ของเมอืง 

เหล่านั้นทำให้เวลส์รู้สึกเสียวสันหลังวาบได้ทุกครั้งไป

	 “มใีครทา้ลกูเหรอ ลกูพยายามจะอวดเกง่ใหเ้พือ่นๆ เหน็รเึปลา่” สมหุ- 

บทที่ 2
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แคสส์  ม อ ร์ แ กน

นายกพูดเสียงเบาและราบเรียบแบบเดียวกับในการประชุมสภา จากนั้นค่อย 

เลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งเพื่อส่งสัญญาณว่าถึงตาเวลส์เป็นฝ่ายพูดบ้างแล้ว

	 “ไม่ใช่ครับ”

	 “ลูกตกอยู่ในภาวะวิกลจริตชั่วคราว หรือว่าลูกใช้ยาเสพติดกันแน่” 

น้ำเสียงนั้นเจือความหวังเล็กๆ ถ้าเป็นในสถานการณ์อื่น เวลส์คงขำ แต่ 

ตอนนีไ้มม่คีวามขบขนัอยูใ่นแววตาของผูเ้ปน็พอ่สกันดิ มเีพยีงความเหนือ่ยลา้ 

และความสับสนอย่างที่เวลส์ไม่ได้เห็นมาตั้งแต่งานศพของแม่

	 “ไม่ใช่ครับ”

	 เวลส์เกิดความรู้สึกชั่วแล่นอยากเอื้อมมือไปแตะแขนพ่อ แต่ข้อมือ 

ของเขาถกูลา่มเอาไวด้ว้ยอะไรอยา่งอืน่นอกจากกญุแจมอื แมแ้ตใ่นตอนทีท่ัง้คู ่

ไปร่วมชุมนุมอยู่ตรงช่องปล่อยวัตถุเพื่อกล่าวคำลาครั้งสุดท้ายกับแม่ของเขา 

อยา่งเงยีบงนั ทัง้คูก่ไ็มส่ามารถเชือ่มชอ่งวา่งหกนิว้ทีอ่ยูต่รงกลางระหวา่งไหล่ 

ของพวกเขาได้ ราวกับว่าเวลส์และพ่อของเขาเป็นแม่เหล็กสองชิ้นที่ถูกประจุ 

แห่งความโศกเศร้าผลักให้ออกห่างจากกัน

	 “มนัเปน็แถลงการณท์างการเมอืงอะไรรเึปลา่” พอ่ของเขาสะดุง้เลก็นอ้ย 

ราวกบัความคดินัน้กระทบตวัเขาดจุการทบุตทีางรา่งกาย “มใีครในยานวลัเดน็ 

หรืออาร์คาเดียส่งลูกไปทำอย่างนั้นรึเปล่า”

	 “ไมม่คีรบั” เวลสก์ลนืความขุน่เคอืงลงไป ดทูา่วา่ในหกสปัดาหท์ีผ่า่นมา 

พ่อของเขาได้พยายามสร้างรูปลักษณ์ใหม่ให้เวลส์ว่าเป็นพวกหัวขบถอะไร 

สกัอยา่ง พอ่ของเขาตัง้โปรแกรมความทรงจำใหมเ่พือ่ทำความเขา้ใจวา่เหตใุด 

ลกูชายทีเ่ปน็อดตีนกัเรยีนดาวเดน่และปจัจบุนัเปน็นกัเรยีนนายทหารยศสงูสดุ 

ได้ทำการละเมิดกฎสาธารณะครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ แต่แม้กระทั่ง 

ความจรงิกค็งไมส่ามารถบรรเทาความสบัสนของพอ่เขาได ้ สำหรบัสมหุนายก 

แล้ว ไม่มีเหตุผลใดจะคู่ควรกับการจุดไฟเผาต้นอีเด็นที่นำขึ้นมาไว้บนยาน 

ฟีนิกซ์ตั้งแต่ยังเป็นหน่ออ่อนก่อนการอพยพใหญ่ แต่ถึงกระนั้น สำหรับ 

เวลสแ์ลว้นัน่ไมใ่ชส่ิง่ทีจ่ะเลอืกได ้ เมือ่เขาไดค้น้พบวา่คลารก์คอืหนึง่ในรอ้ยคน 
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หนึ่ ง ร้ อ ย

ที่จะถูกส่งไปยังโลก เขาก็จำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อเอาตัวเองไปอยู่ใน 

กลุ่มนั้นด้วย และในฐานะบุตรชายของสมุหนายก คงมีแต่การละเมิดกฎ 

สาธารณะอย่างรุนแรงที่สุดเท่านั้นที่จะส่งเขาไปยังส่วนคุมขังได้

	 เวลส์นึกถึงตอนที่เขาเดินผ่านฝูงชนไปในระหว่างพิธีรำลึก เขารู้สึก 

ได้ถึงน้ำหนักของสายตาหลายร้อยคู่ที่กำลังจับจ้อง มือของเขาสั่นระริก 

ขณะหยบิไฟแชก็ออกจากกระเปา๋แลว้จดุไฟซึง่เรอืงรองเจดิจา้ในความมดืสลวั  

อึดใจหน่ึง ทุกคนต่างจ้องมองเปลวไฟท่ีลุกโชนห่อหุ้มต้นไม้ต้นน้ันอย่างเงียบงัน 

แมแ้ตใ่นขณะทีพ่วกการด์กรกูนัเขา้มาทา่มกลางความโกลาหล ไมม่แีมส้กัคน 

ที่จะมองไม่เห็นว่าคนที่พวกการ์ดกำลังลากตัวไปนั้นคือใคร

	 “ลูกคิดบ้าบออะไรของลูก” สมุหนายกจ้องมองเขาอย่างไม่เชื่อสายตา 

ตนเอง “ไฟนั่นอาจลามไปทั่วหอประชุมจนทำให้คนอื่นตายกันหมด”

	 การโกหกย่อมดีกว่า พ่อของเขาคงทำใจได้ง่ายกว่าหากคิดว่าเวลส์ทำไป 

เพราะถกูทา้ทาย หรอืบางทเีขานา่จะแสรง้ทำเปน็วา่ตดิยา จรงิๆ เพราะไมว่า่ 

จะเป็นแบบไหน สำหรับสมุหนายกแล้ว นั่นคงจะให้รสชาติกลมกล่อมกว่า 

ความเป็นจริงอย่างแน่นอน...ความเป็นจริงที่ว่าเขาเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไป 

เสี่ยงเพื่อเด็กผู้หญิงคนเดียว

ประตโูรงพยาบาลปดิตามหลงัเขา แตร่อยยิม้ของเวลสผ์นกึคา้งอยูก่บัที ่ ราวกบัวา่ 

เรี่ยวแรงที่ต้องใช้ในการยกมุมปากขึ้นมานั้นได้ทำลายกล้ามเนื้อใบหน้าของเขา 

ไปอยา่งถาวร ในมา่นหมอกของฤทธิย์า แมข่องเขาอาจคดิวา่รอยยิม้นัน่ดเูปน็ของ 

จริงก็ได้ ซ่ึงน่ันละคือส่ิงเดียวท่ีสำคัญท่ีสุด เธอกุมมือเวลส์ไว้ในขณะท่ีถ้อยคำโกหก 

พรัง่พรอูอกจากปากเขา มนัขมขืน่ทวา่ไรเ้จตนารา้ย ใชค่รบั ผมกบัพอ่โอเคกนัด ี

เธอไม่รู้ว่าในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งคู่คุยกันแค่ไม่กี่คำเท่านั้น พอแม่ดีขึ้นแล้ว 

ไว้เรามาอา่นเดไคลนแ์อนดฟ์อลลอ์อฟเดอะโรมนัเอม็ไพร์1ให้จบดว้ยกันนะ ทัง้คูรู่ว้า่ 

1 Decline and Fall of the Roman Empire ชื่อหนังสือ หมายถึง “การเสื่อมถอยและการ 

ล่มสลายของอาณาจักรโรมัน”’
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เธอคงไม่ได้อยู่นานพอให้อ่านเล่มสุดท้ายจบแน่ๆ  

	 เวลสอ์อกจากโรงพยาบาลมาเงยีบๆ แลว้เดนิไปตามทางเดนิชัน้บ ี ชา่งเปน็ 

ความกรุณาล้นเหลือที่มันร้างผู้คน ในยามนี้ คนส่วนใหญ่อยู่ในห้องเรียนหรือไม่ 

ก็กำลังทำงานหรืออาจจะอยู่ที่ศูนย์แลกเปลี่ยน เขาเองควรอยู่ในห้องบรรยาย 

วิชาประวัติศาสตร์วิชาโปรดของเขา เวลส์หลงใหลเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองโบราณ 

อย่างโรมหรือนิวยอร์กซิตีมาตลอด ความเรืองรองของเมืองเหล่านั้นล่มสลายลง 

ในระดบัทีร่นุแรงพอกนั แตเ่ขาไมส่ามารถทนใหเ้พือ่นรว่มชัน้พรำ่ใชค้ำปลอบโยน 

อันว่างเปล่าและชวนกระอักกระอ่วนได้ถึงสองชั่วโมงหรอก คนเพียงคนเดียวที่ 

เขาสามารถเอาเรือ่งแมไ่ปคยุดว้ยไดก้ค็อืกลาสส์ แตห่ลงัๆ มานีเ้ธอทำตวัหา่งเหนิ 

อย่างไม่รู้สาเหตุ

	 เวลส์ไม่แน่ใจว่าเขาอยู่หน้าประตูมานานแค่ไหนแล้วก่อนจะรู้ตัวว่ามาถึง 

หอ้งสมดุ เขาใหเ้ครือ่งสแกนกวาดแสงผา่นดวงตา รอสญัญาณและกดนิว้โปง้เขา้ 

กับแผงประตูเลื่อนเปิดนานพอให้เวลส์สอดตัวเข้าไป จากนั้นก็ปิดตามหลังดังวู้ม  

ราวกับว่าการที่มันยอมให้เขาผ่านเข้าไปก็เป็นพระคุณมากแล้ว

	 เวลส์ระบายลมหายใจขณะที่ความนิ่งงันและเงามืดอาบไล้รอบตัว หนังสือ 

จำนวนมากถูกขนย้ายมาไว้ในยานฟีนิกซ์ก่อนมหาภัยพิบัติและจัดเก็บไว้ในตู้สูงที่ 

ปลอดออกซเิจน วธินีีช้ว่ยชะลอกระบวนการเปือ่ยผพุงัไปไดม้าก และเปน็เหตผุล 

ท่ีทำให้เราต้องมาอ่านหนังสือกันในห้องสมุดแห่งน้ีเท่าน้ัน ท้ังยังอ่านได้เพียงคร้ังละ 

ไม่กี่ชั่วโมง ห้องขนาดใหญ่โตมโหฬารนี้ถูกซ่อนเอาไว้จากแสงไฟเซอร์คาเดียน  

มันจึงตกอยู่ในสภาพมืดทึมตลอดกาล

	 เน่ินนานเท่าท่ีเขาจำได้ เวลส์กับแม่เคยมาใช้เวลายามเย็นวันอาทิตย์ด้วยกัน 

ที่นี่ ตอนเขาเด็กแม่จะอ่านออกเสียงให้ฟัง พอโตหน่อยทั้งคู่ก็อ่านไปด้วยกัน  

เมือ่โรครา้ยของแมก่ำเรบิหนกัและอาการปวดศรีษะของทา่นรนุแรงขึน้ เวลสก์เ็ริม่ 

อา่นใหแ้มฟ่งับา้ง เยน็วนัหนึง่พอพวกเขาเริม่ขึน้เลม่สองของเดไคลนแ์อนดฟ์อลล์ 

ออฟเดอะโรมันเอ็มไพร์ เธอก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

	 เขาเลาะแถวทางเดนิแคบๆ ไปสูห่มวดภาษาองักฤษ ถดัไปกห็มวดประวตั-ิ 
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ศาสตร์ท่ีซุกอยู่ในมุมมืด  ๆท้ายห้อง หมวดน้ีเล็กกว่าท่ีควรจะเป็น รัฐบาลอาณานิคม 

คณะแรกไดท้ำการโหลดหนงัสอืแบบดจิทิลัไปเกบ็ไวใ้นยานฟนีกิซ ์ แตไ่มถ่งึรอ้ยป ี

ตอ่มา คลงัขอ้มลูดจิทิลัสว่นใหญก่ถ็กูไวรสักวาดลา้งไปหมด หนงัสอืทีเ่หลอืรอดมา 

มีแต่พวกที่เป็นชุดสะสมส่วนตัวเท่านั้น...พวกมรดกที่ส่งต่อให้ชาวอาณานิคม 

รุ่นแรกๆ สู่ทายาท กว่าศตวรรษที่ผ่านมา ของโบราณเหล่านั้นถูกบริจาคให้กับ 

ห้องสมุดเกือบหมดแล้ว

	 เวลส์ย่อตัวลงจนสายตาอยู่ระดับเดียวกับหมวดอักษรจี เขาใช้นิ้วโป้งกด 

ตัวล็อก กระจกเลื่อนเปิดและส่งเสียงดังฟู่เมื่อสุญญากาศถูกทำลาย เขาเอื้อมมือ 

เข้าไปหมายจะหยิบ เดไคลน์แอนด์ฟอลล์ออฟเดอะโรมันเอ็มไพร์ แต่แล้วก็ชะงัก  

เขาอยากอา่นตอ่เพือ่ทีจ่ะเอาไปเลา่ใหแ้มฟ่งั แตน่ัน่กค็งจะกลายเปน็การไปหาแม่ 

ที่โรงพยาบาล แม่ผู้ซึ่งถูกโรคร้ายกัดกินความทรงจำของเขา เขายังกล้าไปทำให้ 

ท่านเค้นคำพูดหรือความทรงจำออกมาอีกหรือ

	 “นายไม่ควรจะเปิดตู้ทิ้งไว้นะ” เสียงหนึ่งดังขึ้นด้านหลัง

	 “ใช่ ขอบใจ” เวลส์พูดเสียงแข็งกว่าที่เขาตั้งใจไว้ เขาลุกขึ้นยืนแล้วหันไป 

เห็นเด็กผู้หญิงหน้าตาคุ้นๆ คนหนึ่งกำลังมองเขาอยู่ เด็กฝึกงานที่โรงพยาบาลนี่  

เวลส์รู้สึกว่าโทสะที่มีต่อโลกอันเต็มไปด้วยการผสมคละเคล้ากันใบนี้ลุกวาบขึ้น  

ห้องสมุดคือที่ที่เขามาเพื่อลืมกลิ่นยาฆ่าเชื้ออันชวนคลื่นเหียนกับเสียงปี๊บๆ ของ 

เครื่องตรวจคลื่นหัวใจซึ่งนับวันยิ่งห่างไกลจากความเป็นสัญญาณแห่งชีวิตเข้าไป 

ทุกท ี เสียงนั่นเหมือนเสียงนับถอยหลังสู่ความตายมากกว่า

	 เด็กหญิงเดินถอยหลังก้าวหนึ่งแล้วเอียงคอ ผมสีอ่อนของเธอปรกลงมา 

ทางดา้นขา้ง “โอ ้ นายนีเ่อง” เวลสเ์ตรยีมใจรบัคลืน่ลกูแรกของการทีเ่ธอจดจำเขา 

ได้ และคงตามมาด้วยการกลอกตาไปมาอย่างรวดเร็วซึ่งหมายความว่าเธอได้ส่ง 

ขอ้ความหาเพือ่น  ๆผา่นทางเลนสใ์นดวงตาเรยีบรอ้ยแลว้ แตส่ายตาของเดก็ผูห้ญงิ 

คนนี้กลับมองตรงมาที่เขา ราวกับกำลังจ้องทะลุเข้าไปในสมองของเขา ปอกมัน 

ออกมาทีละชั้น เพื่อลอกเอาความคิดอ่านทั้งหลายที่เวลส์จงใจปกปิดไว้ออกมา

	 “ตกลงนายไม่อยากได้หนังสือเล่มนั้นใช่ไหม” เธอพยักพเยิดไปทางชั้น 
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ของหนังสือ เดไคลน์แอนด์ฟอลล์

	 เวลส์ส่ายหน้า “ไว้ฉันค่อยมาอ่านทีหลัง”

	 เธอเงียบไปครู่หนึ่ง “ฉันว่านายน่าจะหยิบมันออกไปซะเลยนะ” เวลส์ 

อ้าปากค้าง พอเขาไม่ตอบอะไร เธอก็พูดต่อว่า “ฉันเคยเห็นนายอยู่กับแม่ที่นี่ 

นายน่าจะเอามันไปให้แม่นาย”

	 “แคเ่พราะพอ่ฉนัเปน็คนดแูลสภา นัน่ไมไ่ดห้มายความวา่ฉนัจะแหกกฎทีม่ ี

มาสามร้อยปีได้หรอกนะ” เขายอมให้ความรู้สึกเห็นด้วยเจืออยู่ในน้ำเสียงของตัวเอง 

แค่เสี้ยวเดียวเท่านั้น

	 “แค่สองสามชั่วโมงหนังสือไม่เป็นอะไรหรอก พวกเขาก็คิดมากเกินไป 

เรื่องผลกระทบจากอากาศนั่นน่ะ”

	 เวลส์เลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่ง “งั้นพวกเขาก็ทำเกินไปเรื่องศักยภาพของเจ้านั่น 

ตรงทางออกด้วยสินะ” เหนือประตูสาธารณะแทบทุกบานบนยานฟีนิกซ์มีเคร่ืองสแกน 

ติดตั้งเอาไว้ พวกมันถูกตั้งโปรแกรมไว้ตรงตามข้อกำหนดแทบจะทุกอย่าง  

ในห้องสมุด เครื่องสแกนเหล่านั้นคอยตรวจจับองค์ประกอบทางโมเลกุลของผู้มา 

ใช้บริการทุกคน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครหยิบหนังสือติดมือไปหรือซ่อนเอาไว้ใน 

เสื้อผ้า

	 รอยยิม้ผดุขึน้บนใบหนา้เธอ “ฉนัคดิวธิแีกอ้อกตัง้นานแลว้” เธอเหลยีวหลงั 

ไปมองทางเดินมดืๆ ตรงกลางระหวา่งชัน้หนงัสอืพลางลว้งผา้สเีทาผนืหนึง่ออกมา 

จากกระเป๋า “นี่ช่วยให้เครื่องสแกนตรวจจับเยื่อเซลลูโลสในแผ่นกระดาษไม่ได้” 

เธอยื่นให้เขา “อะ เอาไปสิ”

	 เวลส์ก้าวถอยหลัง โอกาสที่เด็กผู้หญิงคนนี้คิดจะแกล้งเขาให้หน้าแตก 

มีสูงกว่ามากเมื่อเทียบกับโอกาสที่เธอจะมีเนื้อผ้าวิเศษซ่อนอยู่ในกระเป๋า “ทำไม 

เธอถึงมีของแบบนี้ได้ล่ะ”

	 เธอยกัไหล ่ “กฉ็นัชอบอา่นหนงัสอืทีอ่ืน่” พอเขาไมต่อบอะไร เธอกย็ิม้แลว้ 

ยืน่มอือกีขา้งออกมาแทน “เอาหนังสอืมาส ิ ฉนัจะแอบเอาออกไปให้เอง เดีย๋วเอา 

ไปให้ที่โรงพยาบาล”
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	 เวลส์ทำให้ตัวเองรู้สึกประหลาดใจด้วยการยื่นหนังสือเล่มนั้นให้เธอจริงๆ 

“เธอชื่ออะไร” เขาถาม

	 “นายจะได้รู้ว่านายติดหนี้บุญคุณใครไปตลอดกาลใช่ไหม”

	 “ฉันจะได้รู้ว่าต้องซัดทอดใครตอนที่ฉันถูกจับต่างหาก”

	 เด็กหญิงหนีบหนังสือไว้แล้วยื่นมือออกไป “คลาร์ก”

	 “เวลส์” เขาตอบพร้อมจับมือทักทายกับเธอ เขายิ้ม และครั้งนี้มันไม่รู้สึก 

เจ็บแล้ว

“พวกเขาแทบจะรักษาต้นไม้เอาไว้ไม่ได้” สมุหนายกจ้องหน้าเวลส์ ราวกับ 

เพื่อค้นหาเค้าแห่งความสำนึกเสียใจหรือความลิงโลด...อะไรก็ได้ที่จะช่วยให้ 

เขาเข้าใจว่าทำไมลูกชายของตนจึงพยายามจุดไฟเผาต้นไม้เพียงต้นเดียว 

ที่นำออกมาจากดาวเคราะห์อันยับเยินได้สำเร็จ “สมาชิกสภาบางคนอยาก 

จะประหารลกูตรงจดุเกดิเหตเุลย ไมว่า่จะเปน็ผูเ้ยาวห์รอืไมก่ต็าม พอ่ทำไดแ้ค ่

ขอชีวิตลูกไว้แลกกับการยอมให้พวกเขาส่งลูกไปที่โลก”

	 เวลส์ระบายลมหายใจด้วยความโล่งอก ในส่วนคุมขังมีเด็กอยู่ไม่ถึง  

150 คน เขาจึงสันนิษฐานว่าพวกเด็กโตคงจะถูกคัดเลือกขึ้นมาก่อน แต่ก่อน 

หน้านี้ เขาไม่มีความมั่นใจเลยว่าตัวเองจะถูกส่งไปทำภารกิจนี้หรือไม่

	 ขณะมองหน้าเวลส์ พ่อของเขาก็เบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจ 

และเข้าใจ “นี่คือสิ่งที่ลูกต้องการสินะ”

	 เวลส์พยักหน้า

	 สมุหนายกทำหน้าเคร่งเครียด “ถ้ารู้ว่าลูกกระเห้ียนกระหืออยากเห็นโลก 

มากขนาดน้ี พ่อก็สามารถจัดแจงให้ลูกเข้าร่วมการสำรวจรอบสองได้อย่างง่าย  ๆ

เลย หลังจากที่เราได้รับการยืนยันแล้วว่ามันปลอดภัย”

	 “ผมไม่อยากรอครับ ผมอยากไปพร้อมกับหนึ่งร้อยคนแรก”

	 สมุหนายกหรี่ตาลงเล็กน้อยขณะมองประเมินสีหน้าอันไร้ความกระตือ- 

รือร้นของเวลส์ “ทำไมล่ะ เทียบกับเด็กคนอื่นแล้ว ลูกน่าจะรู้ดีที่สุดนะว่ามัน 
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เสี่ยงขนาดไหน”

	 “ด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับ พ่อน่ะเป็นคนเกลี้ยกล่อมสภาเอง 

ไม่ใช่เหรอว่าฤดูหนาวนิวเคลียร์น่ะมันจบไปแล้ว พ่อ นั่นแหละเป็นคนบอกว่า 

มันปลอดภัยแล้ว”

	 “ใช่ ปลอดภัยสำหรับอาชญากรที่ถูกตัดสินความผิดแล้วและต้องตาย 

อยู่ดีหนึ่งร้อยคน” สมุหนายกพูด น้ำเสียงของเขาแฝงการยอมรับและ 

ความเหลือเชื่อระคนกัน “แต่พ่อไม่ได้หมายความว่ามันปลอดภัยสำหรับ 

ลูกชายของพ่อ”

	 โทสะที่เวลส์พยายามดับมาตลอด ตอนนี้โหมกระพือขึ้น เผาผลาญ 

ความรู้สึกผิดให้เหลือเพียงเถ้าถ่าน เขากระชากกุญแจมือไปมาจนมันขูด 

เก้าอี้ส่งเสียงดังเคร้งคร้าง “งั้นผมว่าตอนนี้ผมคงจะเป็นหนึ่งในคนพวกนั้น 

ไปแล้ว”

	 “แม่ของลูกคงไม่อยากให้ลูกทำอย่างนี้หรอกนะ เวลส์ แค่เพราะเธอ 

เพลิดเพลินกับการใฝ่ฝันถึงโลก นั่นไม่ได้หมายความว่าเธอจะอยากให้ลูกเอา 

ตัวเองไปเสี่ยงอันตรายแบบนั้น”

	 เวลส์โน้มตัวไปข้างหน้าโดยไม่สนใจโลหะที่ขูดผิวเนื้อจนเจ็บแสบ “ผม 

ไม่ได้ทำแบบนี้เพื่อแม่” เขาจ้องตาผู้เป็นพ่อตรงๆ  เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่นั่ง 

ลงตรงนี้ “แต่ถึงอย่างนั้นผมก็คิดว่าแม่จะต้องภูมิใจในตัวผม” มันเป็นความ 

จรงิแคส่ว่นเดยีว แมข่องเขาชืน่ชมความโรแมนตกิและคงจะสรรเสรญิลกูชาย 

ผูซ้ึง่ปรารถนาจะปกปอ้งหญงิทีต่วัเองรกัเปน็แน ่ แตก่ระเพาะของเขากห็ดเกรง็ 

เมื่อคิดว่ามันจะเป็นอย่างไรหากแม่ของเขาได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเขาทำอะไรเพื่อ 

ปกปอ้งคลารก์ ความจรงิขอ้นัน้คงจะทำใหก้ารจดุไฟเผาตน้อเีดน็กลายเปน็การ 

ล้อเล่นสนุกๆ ที่ไม่มีพิษไม่มีภัยไปเลย

	 ผูเ้ปน็พอ่จอ้งมองเขา “ลกูจะบอกวา่สาเหตขุองเรือ่งวุน่วายทัง้หมดนีม่า 

จากเด็กผู้หญิงคนนั้นรึ”

	 เวลส์พยักหน้าอย่างช้าๆ “มันเป็นความผิดของผมที่เธอต้องถูกส่งลง 
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ไปข้างล่างนั่น เหมือนเธอเป็นหนูทดลองอะไรสักตัว ผมต้องไปดูให้แน่ใจว่า 

เธอจะมีโอกาสรอดชีวิตสูงที่สุด”

	 สมุหนายกเงียบไปครู่หนึ่ง แล้วพอพูดขึ้นอีกครั้ง น้ำเสียงของเขาก็ 

เปลีย่นสงบเยอืกเยน็ “นัน่คงไมจ่ำเปน็หรอก” สมหุนายกหยบิอะไรบางอยา่ง 

ออกมาจากลิน้ชกัโตะ๊แลว้วางไวต้รงหนา้เวลส์ เปน็หว่งโลหะทีบ่รรจชุปิขนาด 

เท่าๆ กบันิว้หวัแมม่อืของเวลส ์ “ตอนนีส้มาชกิทกุคนของคณะสำรวจถกูจบัใส ่

กำไลแบบนี้เอาไว้แล้ว” พ่อของเขาอธิบาย “กำไลจะส่งข้อมูลกลับมาบนยาน 

เพื่อที่เราจะได้ติดตามตำแหน่งและสัญญาณชีพของพวกเขาได้ ทันทีที่เรา 

พบสิ่งซึ่งยืนยันว่าสภาพแวดล้อมบนโลกเอื้อต่อการดำรงชีพแล้ว เราก็จะเริ่ม 

การยา้ยอาณานคิมทนัท”ี สมหุนายกยิม้ถมงึทงึ “ถา้ทกุอยา่งเปน็ไปตามแผน 

ไม่นานพวกเราที่เหลือทุกคนก็จะตามลูกลงไปข้างล่าง และเรื่องทั้งหมดนี่” 

...ผู้เป็นพ่อชี้ไปยังมือที่ถูกพันธนาการของเวลส์...“ก็จะถูกลืมเลือนไป”

	 แล้วประตูก็เปิด การ์ดคนหนึ่งเดินข้ามธรณีประตูมา “ถึงเวลาแล้ว 

ครับท่าน”

	 สมุหนายกพยักหน้า การ์ดคนนั้นเดินอาดๆ เข้ามาดึงตัวเวลส์ขึ้น

	 “โชคดีนะ” พ่อของเวลส์พูดพลางกลับคืนสู่บุคลิกห้วนกระชับอันเป็น 

เครือ่งหมายการคา้ของตน “ถา้จะมใีครทำภารกจินีส้ำเรจ็ คนคนนัน้กต็อ้งเปน็ 

ลูกนั่นละ”

	 สมุหนายกยื่นมือออกมาจะจับมือร่ำลาเวลส ์ แต่แล้วก็ลดมือลงข้างตัว 

เมือ่ตระหนกัถงึความผดิพลาดของตน แขนของลกูชายเพยีงคนเดยีวของเขา 

ถูกล่ามไพล่หลังอยู่




