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  นวนิยายเรื่อง  Ender’s  Game  เป็นที่รู ้จักอย่างกว้างขวาง  ทั้งใน 

หมู่แฟนนิยายวิทยาศาสตร์และนักอ่านนิยายทั่วไป  และความเป็นเลิศของ 

งานชิ ้นนี ้ยังการันตีได้ด้วยสองรางวัลขั ้นสุดยอดของนิยายวิทยาศาสตร ์

อย่าง  Hugo  Award  และ  Nebula  Award

  แพรวสำนักพิมพ์ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำผลงานชิ้นนี้มาให้ 

แฟน ๆ ได้อ่านกันในฉบับภาษาไทย  และหวังเป็นอย่างยิ ่งว่าผู ้อ่านจะได ้

เพลิดเพลินกับเร่ืองราวของเอนเดอร์  วิกกิน  และเกิดความประทับใจเช่นเดียว 

กับเรา

  ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบนิยายวิทยาศาสตร์  เราไม่อยากให้คุณ 

พลาดนิยายที่คุณกำลังถืออยู่ในมือเล่มนี้เลยจริง ๆ

แพรวสำนักพิมพ์

ตุลาคม  2556

แฟนนิยายแปลเชิญพูดคุยและติดตามข่าวสารได้ทีแ่ฟนเพจ “แพรวนิยายแปล” 

www.facebook.com/praewnovelclub

คำนำสำนักพิมพ์

ตวั
อย
่าง



แด่เจฟฟรีย์
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บทที่ 1

เ“ผมเฝ้ามอง ผ่านดวงตาและฟังผ่านหูของเขา  และผมบอกคุณ 

ได้เลยว่าเขาคือคนที่ใช่  หรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่เราจะหาได้”

	 “ตอนพี่ชายเขา  คุณก็พูดแบบนี้”

	 “ผลการทดสอบระบุว่าพี่ชายของเขาใช้ไม่ได ้ แต่ด้วยเหตุผลอื่น  ไม ่

เกี่ยวอะไรกับความสามารถของเขาเลย”

	 “พี่สาวของเขาก็เหมือนกัน  และมีหลายอย่างที่เราไม่แน่ใจในตัวเขา 

เขาหัวอ่อนเกินไป  เต็มใจคล้อยตามความต้องการของคนอื่นมากเกินไป”

	 “ไม่หรอก  ถ้าคนอื่นที่ว่าคือศัตรู”

	 “แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะ  ล้อมเขาไว้ด้วยศัตรูตลอดเวลาเหรอ”

	 “ถ้ามันจำเป็น”

	 “ไหนคุณบอกว่าคุณชอบเด็กคนนี้ไง”

	 “ถ้าพวกบักเกอร์เล่นงานเขาได้ละก็  พวกมันจะทำให้ผมดูเหมือนคุณลุง 

คนโปรดเชียวละ”

	 “ก็ได้  ถึงยังไงเราก็กำลังกอบกู้โลกนี่นะ  เอาตัวมา”

คนที่สาม
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สุภาพสตรีผู้ดูแลมอนิเตอร์ยิ้มอย่างอ่อนหวาน  เธอขยี้ผมของเขาเล่นแล้ว 

กล่าวว่า  “แอนดรูว์จ๊ะ  ฉันว่าถึงตอนน้ีหนูคงเอียนเคร่ืองมอนิเตอร์แย่   ๆ น่ีเต็มที 

แล้วสินะ  ฉันมีข่าวดีมาบอกหนูจ้ะ  เราจะถอดมอนิเตอร์ออกวันนี้แหละ  จะ 

ถอดออกให้หมด  แล้วก็จะไม่เจ็บเลยแม้แต่นิดเดียวจ้ะ”

	 เอนเดอร์พยักหน้า  แน่ละ  ท่ีว่าไม่เจ็บแม้แต่นิดเดียวน่ะเป็นเร่ืองโกหก 

แต่เพราะพวกผู้ใหญ่ชอบพูดแบบนี้เสมอเวลาที่  จะต้อง  เจ็บ  เขาจึงสามารถ 

ยึดถือข้อความนั้นเป็นการทำนายอนาคตอันแม่นยำได ้ บางครั้งคำโกหกก็น่า 

เชื่อถือกว่าความจริงเสียอีก

	 “ถ้าอย่างน้ันก็มาตรงน้ีเถอะจ้ะ  แอนดรูว์  มาน่ังบนเตียงตรวจน่ีนะ  อีก 

เดี๋ยวคุณหมอจะเข้ามาหาหนู”

	 มอนิเตอร์จะถูกถอดออก  เอนเดอร์พยายามนึกภาพยามอุปกรณ์ชิ้น 

เล็ก   ๆ น้ีหายไปจากหลังคอของเขา  ฉันจะพลิกตัวนอนหงายบนเตียงและตรงน้ัน 

จะไม่มีอะไรมากดอีก  ฉันจะไม่รู้สึกว่ามันปวดแปลบและร้อนวาบขึ้นเวลา 

อาบน้ำ

	 แล้วปีเตอร์ก็จะไม่เกลียดฉันอีก  ฉันจะกลับบ้านและให้เขาดูว่ามอนิเตอร์ 

ไม่อยู่แล้ว  เขาจะเห็นว่าฉันก็ทำไม่สำเร็จเหมือนกัน  ทีนี้ฉันก็จะเป็นแค่เด็ก 

ธรรมดาคนหนึ่งเหมือนเขา  ถ้าอย่างนั้นคงไม่แย่นักหรอก  เขาจะยกโทษให ้

ที่ฉันติดมอนิเตอร์ไว้นานกว่าเขาตั้งหนึ่งปีเต็ม ๆ  เราจะเป็น...

	 คงไม่ใช่เพ่ือน  ไม่  ปีเตอร์อันตรายเกินไป  ปีเตอร์ข้ีโมโหเหลือเกิน  แต่ 

เป็นพ่ีน้องกัน  ไม่ใช่ศัตรู  ไม่ใช่เพ่ือน  แต่เป็นพ่ีน้องท่ีอยู่บ้านเดียวกันได้  เขา 

จะไม่เกลียดฉัน  จะไม่มายุ่งกับฉันอีก  และเมื่อเขาอยากเล่นเกมบักเกอร์กับ 

นักบินอวกาศ  บางทีฉันอาจไม่ต้องเล่นด้วย  บางทีฉันอาจหนีไปอ่านหนังสือได้

	 แต่แม้ในขณะที่กำลังนึกถึงเรื่องนี้อยู ่ เอนเดอร์ก็รู้ว่าปีเตอร์ไม่เลิกยุ่ง 

กับเขาแน่  มีบางอย่างในดวงตาของปีเตอร์ในยามท่ีเขาอยู่ในอารมณ์คล่ัง  และ 

เมื่อไหร่ก็ตามที่เอนเดอร์เห็นสีหน้าและประกายแวววาวในดวงตาคู่นั้น  เขาก็รู ้

ว่าส่ิงหน่ึงท่ีปีเตอร์จะ ไม่ ทำก็คือเลิกยุ่งกับเขา  ฉันกำลังซ้อมเปียโนนะ  เอนเดอร์ 

มาเปิดโน้ตให้ฉันสิ  อ้อ  หรือเจ้าหนูมอนิเตอร์ยุ่งจนช่วยพี่ชายตัวเองไม่ได้  

เขาฉลาดไปหรือไง  ต้องไปฆ่าพวกบักเกอร์แล้วสินะ  เจ้านักบินอวกาศ  ไม ่ 
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ไม่  ฉันไม่ ต้องการ ความช่วยเหลือจากนาย  ฉันทำเองได้  เจ้าเปี๊ยกนอกคอก 

เอ๊ย  เจ้าเปี๊ยก คนที่สาม

	 “เดี๋ยวเดียวก็เสร็จนะ  แอนดรูว์”  แพทย์ผู้นั้นกล่าว

	 เอนเดอร์พยักหน้า

	 “มันถูกออกแบบมาให้ถอดออกได ้ โดยไม่เกิดการติดเชื้อและไม่สร้าง 

ความเสียหายน่ะ  แต่จะมีอาการจั๊กจี้บ้าง  และบางคนบอกว่าพวกเขารู้สึก 

เหมือนอะไรบางอย่าง ขาดหายไป  เธอจะคอยมองหาอะไรบางอย่าง  บางอย่าง 

ที่เธอกำลังหาอยู่  แต่หาไม่พบ  และเธอจำไม่ได้ว่ามันคืออะไร  ดังนั้นหมอจะ 

บอกให้นะ  เธอกำลังหาเครื่องมอนิเตอร์นี่อยู่  และมันไม่ได้อยู่ตรงนั้น  อีก 

ไม่กี่วันความรู้สึกนี้ก็จะหายไปเอง”

	 แพทย์ผู้นั้นกำลังบิดอะไรบางอย่างอยู่ตรงท้ายทอยของเอนเดอร์  แล้ว 

จู่  ๆ  ความเจ็บปวดก็ทิ่มแทงเขาเหมือนถูกเข็มปักจากลำคอลงไปถึงขาหนีบ 

เอนเดอร์รู้สึกได้ว่าแผ่นหลังของเขากระตุกและโก่งไปข้างหลังอย่างรุนแรง 

ศีรษะของเขาชนเข้ากับเตียง  เขารู้สึกได้ว่าขาทั้งสองแกว่งไปมาอย่างรุนแรง 

และมือทั้งสองกำลังบีบเค้นกัน  มันบิดแน่นจนงอ

	 “ดีดี้!”  นายแพทย์ตะโกนขึ้น  “เข้ามาช่วยผมเร็ว!”  นางพยาบาลผู้นั้น 

วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามา  “เราต้องคลายกล้ามเนื้อให้เขา  ไปเอามาให้ผม 

เดี๋ยวนี้!  มัวรออะไรอยู่!”

	 มีการส่งของบางอย่างให้กัน  เอนเดอร์มองไม่เห็น  เขาเอียงวูบไป 

ข้างหนึ่งแล้วร่วงลงจากเตียงตรวจ  “รับเขาไว้!”  นางพยาบาลส่งเสียงร้อง

	 “จับเขาไว้ให้นิ่ง ๆ...”

	 “คุณหมอจับเขาไว้สิคะ  เขาแข็งแรงเกินไปสำหรับฉัน”

	 “อย่าฉีดหมดนะ!  เดี๋ยวหัวใจหยุดเต้นกันพอดี”

	 เอนเดอร์รู้สึกว่ามีเข็มแทงเข้ามาที่หลังตรงเหนือคอเสื้อขึ้นไปเล็กน้อย  

มันแสบร้อนราวกับถูกเผา  แต่ทุกส่วนของร่างกายท่ีไฟน้ันลามไปถึง  กล้ามเน้ือ 

จะค่อย ๆ คลายตัว  ตอนนี้เขาร้องไห้ด้วยความกลัวและความเจ็บปวดได้แล้ว

	 “เธอไม่เป็นไรใช่ไหมจ๊ะ  แอนดรูว์”  นางพยาบาลถาม

	 แอนดรูว์ลืมวิธีพูดจาไปเสียแล้ว  พวกเขาอุ้มเขาขึ้นบนเตียงตรวจ 
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ตรวจชีพจรของเขาและทำอย่างอื่นด้วย  เขาไม่เข้าใจอะไรเลย

	 แพทย์ผู้นั้นตัวสั่น  เขาเสียงเครือขณะที่พูดว่า  “พวกนั้นฝังเครื่องนี้ไว้ 

ในตัวเจ้าหนูตั้งสามปี  มันก็เป็นแบบนี้แหละ  เราอาจดับเครื่องเขาไปเลยก็ได้  

คุณรู้หรือเปล่า  เราอาจถอดปลั๊กสมองเขาไปตลอดกาลเลยก็ได้”

	 “ยาจะหมดฤทธิ์เมื่อไหร่คะ”  พยาบาลถาม

	 “ให้เขาอยู่ท่ีน่ีอีกหน่ึงช่ัวโมงเป็นอย่างน้อย  เฝ้าดูเขาไว้  ถ้าเขายังไม่เร่ิม 

พูดภายในสิบห้านาที  คุณโทร.เรียกผม  เราอาจถอดปล๊ักเขาไปตลอดกาลแล้ว 

ก็ได้  ผมไม่ได้มีสมองแบบบักเกอร์นะ”

เขากลับเข้าชั้นเรียนของมิสพัมฟรีย์เพียงสิบห้านาทีก่อนที่กริ่งเลิกเรียนจะดัง  

ฝีเท้าของเขายังไม่มั่นคงนัก

	 “เธอไม่เป็นไรใช่ไหมจ๊ะ  แอนดรูว์”  มิสพัมฟรีย์ถาม

	 เขาพยักหน้า

	 “ไม่สบายหรือเปล่าจ๊ะ”

	 เขาส่ายหน้า

	 “เธอดูไม่ค่อยสดชื่นเลย”

	 “ผมไม่เป็นไรครับ”

	 “นั่งลงดีกว่านะจ๊ะ  แอนดรูว์”

	 เขาเร่ิมเดินไปท่ีเก้าอ้ี  แต่แล้วก็หยุดเดิน  น่ีฉันกำลังหาอะไรอยู่นะ  ฉัน

นึกไม่ออกว่ากำลังหาอะไรอยู่

	 “ที่นั่งของเธออยู่นั่นไงจ๊ะ”  มิสพัมฟรีย์กล่าว

	 เขาน่ังลง  แต่ส่ิงท่ีเขาต้องการคืออย่างอ่ืนต่างหาก  บางอย่างท่ีเขาทำหาย 

เดี๋ยวฉันค่อยหาทีหลัง

	 “มอนิเตอร์ของเธอ”  เด็กสาวที่ด้านหลังกระซิบ

	 แอนดรูว์ยักไหล่

	 “มอนิเตอร์ของเขา”  เธอกระซิบกระซาบกับคนอื่น ๆ 

	 แอนดรูว์เอ้ือมมือข้ึนลูบคอ  มีปลาสเตอร์ยาปิดอยู่  มันหายไปแล้ว  ตอนน้ี 

เขาเหมือนคนอื่น ๆ แล้ว
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	 “หมดแรงเลยหรือไง  แอนดี้”  เด็กชายที่นั่งเยื้องไปข้างหลังที่อีกฝั่ง 

ของทางเดินถาม  นึกชื่อเขาไม่ออก  ปีเตอร ์ ไม่ใช่  นั่นคนอื่นต่างหาก

	 “เงียบนะ  มิสเตอร์สติลสัน”  มิสพัมฟรีย์กล่าว  สติลสันยิ้มเยาะ

	 มิสพัมฟรีย์พูดเร่ืองการคูณ  เอนเดอร์วาดรูปเล่นบนเดสก์1ของเขา  เขา 

กำลังวาดแผนที่เส้นชั้นความสูงของเกาะที่เต็มไปด้วยภูเขา  จากนั้นจึงบอก 

เดสก์ของเขาให้แสดงผลเกาะเหล่านั้นเป็นภาพสามมิติจากทุกมุม  แน่ละ  ครู 

รู้ว่าเขาไม่ได้ต้ังใจเรียน  แต่เธอก็ไม่ยุ่งกับเขา  เขารู้คำตอบเสมอ  แม้แต่ตอนท่ี 

เธอคิดว่าเขาไม่ได้ใส่ใจก็ตาม

	 ที่มุมเดสก์ของเขา  มีคำคำหนึ่งปรากฏขึ้นแล้วเริ่มเคลื่อนตัวไปตาม 

ขอบเดสก์  มันกลับหัวกลับหางและกลับหลังในตอนแรก  แต่เอนเดอร์รู้ว่า 

มันคือคำว่าอะไรก่อนท่ีคำน้ันจะว่ิงไปถึงขอบล่างของเดสก์แล้วพลิกกลับข้ึนมา 

ให้ถูกด้านเสียอีก

ไอ้คนที่สาม

	 เอนเดอร์ยิ้ม  เขาเป็นคนค้นพบวิธีส่งข้อความแบบตัวหนังสือเลื่อน 

ถึงแม้ศัตรูท่ีไม่เปิดเผยตัวจะต้ังฉายาให้กับเขา  แต่วิธีส่งข้อความถือเป็นคำชม 

ไม่ใช่ความผิด ของเขา  สักหน่อยท่ีเขาเป็นคนท่ีสาม  น่ีเป็นความคิดของรัฐบาล 

พวกนั้นเป็นคนอนุมัติเรื่องนี้เอง  ไม่งั้นลูกคนที่สามอย่างเอนเดอร์จะได้เข้า 

โรงเรียนได้ยังไง  และตอนน้ีมอนิเตอร์ก็ไม่อยู่แล้ว  ในท่ีสุดการทดลองท่ีช่ือว่า 

แอนดรูว์  วิกกิน  ก็ไม่ประสบความสำเร็จ  ถ้าพวกนั้นทำได้  เขาแน่ใจว่า 

พวกน้ันจะเพิกถอนข้อยกเว้นท่ีอนุญาตให้เขาเกิดมาเสียด้วยซ้ำ  เม่ือการทดลอง 

ไม่ได้ผล  ก็ต้องลบทิ้งไปเสีย

	 กริ่งดังขึ้น  ทุกคนลงชื่อออกจากเดสก์ของตัวเอง  หรือไม่ก็กำลังพิมพ์ 

ข้อความเตือนความจำอย่างรีบเร่ง  บางคนกำลังส่งบทเรียนหรือข้อมูลไปยัง 

คอมพิวเตอร์ที่บ้าน  หลายคนไปออกันอยู่ที่เครื่องพริ้นเตอร์ในขณะที่สิ่งที ่

    1  Desk  เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา  มีลักษณะคล้ายแท็บเล็ต
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พวกเขาต้องการ  กำลังถูกพิมพ์ออกมา  เอนเดอร์กางมือออกบนแป้นคีย์บอร์ด 

สำหรับเด็กใกล้กับขอบเดสก์  เขาสงสัยว่าจะรู้สึกอย่างไรถ้ามือของเขาใหญ่โต 

เหมือนมือผู้ใหญ่  คงรู้สึกเทอะทะเงอะงะที่มีนิ้วป้อมใหญ่และฝ่ามืออวบหนา 

แน่ละว่าพวกเขามีแป้นคีย์บอร์ดที่ใหญ่กว่านี้  แต่นิ้วหนา  ๆ  ของพวกเขาจะ 

วาดเส้นบาง  ๆ  แบบที่เอนเดอร์ทำได้ยังไง  เส้นบางที่ตรงและแม่นยำเสียจน 

เขาลากมันให้วนเป็นขดได้ถึงเจ็ดสิบเก้ารอบจากจุดศูนย์กลางไปถึงขอบเดสก ์

โดยท่ีแต่ละเส้นไม่สัมผัสหรือซ้อนทับกันเลย  ส่ิงน้ีทำให้เขามีอะไรทำในระหว่าง 

ที่ครูกำลังพล่ามเกี่ยวกับคณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์เนี่ยนะ!  วาเลนไทน์สอน 

เลขให้ตั้งแต่เขาอายุสามขวบแล้ว

	 “เธอไม่เป็นไรใช่ไหมจ๊ะ  แอนดรูว์”

	 “ฮะ  คุณครู”

	 “เดี๋ยวตกรถเมล์นะจ๊ะ”

	 เอนเดอร์พยักหน้าแล้วลุกข้ึน  เด็กคนอ่ืน   ๆไปแล้ว  แต่เด็กเกเรพวกน้ัน 

จะรอเขาอยู่  มอนิเตอร์ไม่ได้ติดอยู่ที่คอของเขา  มันไม่ได้ยินในสิ่งที่เขาได้ยิน 

และไม่เห็นในส่ิงท่ีเขาเห็น  พวกน้ันจะพูดอะไรก็ได้ท่ีอยากพูด  และอาจทำร้าย 

เขาด้วยซ้ำ  ไม่มีใครมองเห็นพวกมันอีกต่อไปแล้ว  แปลว่าจะไม่มีใครมาช่วย 

เอนเดอร์  มอนิเตอร์ก็มีข้อดีของมัน  และเขาต้องคิดถึงข้อดีพวกนั้นแน่

	 แน่ละว่าต้องเป็นสติลสัน  เขาไม่ได้ตัวโตกว่าเด็กส่วนมาก  แต่ก็โตกว่า 

เอนเดอร์  และเขายังมีคนอื่น ๆ มาด้วย  เขามีคนอยู่ด้วยเสมอ

	 “เฮ้  ไอ้คนที่สาม”

	 อย่าตอบนะ  ไม่มีอะไรต้องพูด

	 “เฮ้  ไอ้คนท่ีสาม  พวกเรากำลังพูดกับนายอยู่นะ  ไอ้คนท่ีสาม  เฮ้  ไอ้ตัว 

คลั่งบักเกอร์  เรากำลังพูดกับนายอยู่นะ”

	 คิดไม่ออกว่าจะตอบอะไรได้  ไม่ว่าฉันพูดอะไรออกไปก็จะยิ่งทำให้แย่ 

กว่าเดิม  ดังนั้นฉันจะไม่พูด

	 “เฮ้  ไอ้คนที่สาม  เฮ้  ไอ้ขี้หมา  สอบตกแล้วสิท่า  คิดว่าตัวเองวิเศษ 

กว่าพวกเราหรือไง  ติ่งหลุดเสียแล้วเหรอ  ไอ้เบอร์สาม  ถึงได้มีปลาสเตอร์ยา 

แปะคอน่ะ”
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	 “พวกนายจะหลีกทางให้ฉันหรือเปล่า”  เอนเดอร์ถาม

	 “พวกเราจะหลีกทางให้มันหรือเปล่าน่ะเหรอ  เราควรหลีกให้มันผ่าน 

หรือเปล่าวะ”  พวกน้ันหัวเราะ  “เราต้องให้นายผ่านแหงอยู่แล้ว  ตอนแรกก็ให้ 

แขนผ่านไปก่อน  แล้วค่อยให้ก้นผ่านไป  จากน้ันก็อาจให้เข่านายผ่านไปสักข้าง”

	 คนอ่ืน ๆ  เร่ิมสอดแทรกเข้ามา  “ต่ิงหลุดเสียแล้ว  ไอ้เบอร์สาม  ต่ิงหลุด 

เสียแล้ว  ไอ้เบอร์สาม”

	 สติลสันเริ่มผลักเขาด้วยมือหนึ่ง  จากนั้นคนที่อยู่ข้างหลังก็ผลักเขา 

เข้าหาสติลสัน

	 “กระดานหก  กระดกไปมา”  ใครคนหนึ่งพูดขึ้น

	 “เทนนิส!”

	 “ปิงปอง!”

	 แบบน้ีไม่มีทางจบด้วยดีแน่  ดังน้ันเอนเดอร์จึงตกลงใจว่าเขาจะไม่เป็น 

คนที่ทุกข์ที่สุดในตอนท้าย  ครั้งต่อไปที่สติลสันยื่นแขนออกเพื่อผลักเขา 

เอนเดอร์คว้ามันเอาไว้  เขาคว้าพลาด

	 “อ๋อ  จะสู้ฉันงั้นสินะ  จะสู้กับฉันเหรอ  ไอ้เบอร์สาม”

	 คนที่อยู่ข้างหลังเอนเดอร์จับตัวเขาเพื่อยึดไว้

	 เอนเดอร์ไม่ได้รู้สึกอยากหัวเราะ  แต่เขาก็หัวเราะ  “คือนายต้องใช้คน 

ตั้งหลายคนเพื่อสู้กับคนที่สามคนเดียวเนี่ยนะ”

	 “เราเป็น  คน  ต่างหาก  ไม่ใช่  พวกคนที่สาม  ไอ้หน้าขี้หมา  นายมัน 

ก็แข็งแรงพอ ๆ กับลมตดแหละวะ!”

	 แต่พวกนั้นปล่อยเขา  และทันทีที ่ปล่อย  เอนเดอร์ก็เตะสูงอย่าง 

หนักหน่วงเข้าที่กระดูกสันอกของสติลสันจัง ๆ  เขาล้มลง  ซึ่งทำให้เอนเดอร์ 

ประหลาดใจ  เขาไม่คิดว่าจะทำให้สติลสันลงไปกองที่พื้นได้ด้วยการถีบเพียง 

ครั้งเดียว  เขาไม่ได้เฉลียวใจว่าสติลสันไม่ได้จริงจังกับการชกต่อยแบบนี ้

ไม่ได้เตรียมตัวมารับมือกับการโจมตีแบบเต็มพิกัด

	 คนอ่ืน   ๆถอยหนี  สติลสันนอนไม่ไหวติงอยู่ครู่หน่ึง  ทุกคนต่างสงสัยว่า 

เขาตายหรือยัง  แต่เอนเดอร์กำลังหาทางป้องกันการแก้แค้น  ป้องกันไม่ให ้

พวกนี้รุมเขาได้ในวันรุ่งขึ้น  ฉันต้องชนะตั้งแต่ตอนนี้และชนะไปตลอดกาล 
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ไม่อย่างนั้นฉันจะต้องต่อสู้กับมันทุกวัน  และมันจะเลวร้ายลงเรื่อย  ๆ 

	 ถึงแม้เอนเดอร์จะอายุเพียงหกขวบ  แต่เขาก็รู ้กฎเกณฑ์ที ่ไม่ต้อง 

บอกกล่าวของการต่อสู้แบบลูกผู้ชายดี  การทำร้ายคู่ต่อสู้ซ่ึงนอนหมดทางสู้อยู่ 

ที่พื้นเป็นเรื่องต้องห้าม  มีเพียงสัตว์ที่จะทำแบบนั้น

	 ดังนั้นเอนเดอร์จึงเดินเข้าหาร่างที่นอนหงายอยู่ของสติลสันแล้วเตะซ้ำ 

เข้าที่ซี่โครงอย่างแรง  สติลสันส่งเสียงครางแล้วกลิ้งตัวหนี  เอนเดอร์เดินไป 

รอบ ๆ ตัวเขาแล้วเตะซ้ำอีกครั้งที่หว่างขา  สติลสันไม่อาจส่งเสียงได ้ เขาตัวงอ 

เป็นกุ้งและน้ำตาไหลเป็นทาง

	 จากน้ันเอนเดอร์จึงมองท่ีคนอ่ืน ๆ อย่างเย็นชา  “พวกนายอาจคิดจะรุม 

ฉัน  พวกนายอาจจะซ้อมฉันจนยับเยินก็ได้  แต่จำเอาไว้ว่าฉันจัดการกับคนที่ 

พยายามทำร้ายฉันยังไง  แล้วตั้งแต่นั้นพวกนายก็จะคอยสงสัยว่าฉันจะมา 

จัดการกับพวกนายเมื่อไหร่  และมันจะเลวร้ายแค่ไหน”  เขาเตะสติลสันที ่

ใบหน้า  เลือดกำเดาของเขาพุ่งกระจายลงท่ีพ้ืนข้าง  ๆ  “มันจะไม่เลวร้ายขนาดน้ี 

หรอก”  เอนเดอร์กล่าว  “แต่จะเลวร้ายกว่านี้อีก”

	 เขาหันกลับแล้วเดินจากไป  ไม่มีใครตามเขามา  เขาเลี้ยวเข้าสู่ทางเดิน 

ยาวท่ีทอดไปยงัป้ายรถเมล์  เขาไดย้นิกลุ่มเด็กชายท่ีดา้นหลังกลา่วว่า  “แย่ละ 

ดูเขาส ิ น่วมเลย”  เอนเดอร์เอนศีรษะพิงกำแพงทางเดินแล้วร้องไห้จนรถเมล ์

มา  ฉันเหมือนปีเตอร์ไม่มีผิด  พอถอดมอนิเตอร์ออก  ฉันก็เหมือนปีเตอร์ 

ไม่มีผิด ตวั
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บทที่ 2
ปีเตอร์

เ“เอาละ ถอดมอนิเตอร์ออกแล้ว  เขาเป็นยังไงบ้าง”

	 “พอคุณอยู่ในร่างใครสักคนหลาย  ๆ ปีเข้า  คุณก็จะชินกับมัน  ตอนนี้ 

ผมมองหน้าเขาแล้วบอกไม่ได้ว่าเขาคิดอะไรอยู่  ผมไม่คุ้นกับการมองเห็น 

สีหน้าของเขา  ผมคุ้นกับการสัมผัสมันมากกว่า”

	 “ไม่เอาน่า  เราไม่ได้กำลังพูดถึงการวิเคราะห์ทางจิตสักหน่อย  พวกเรา 

เป็นทหารนะ  ไม่ใช่หมอผี  คุณก็เพ่ิงเห็นเขาซ้อมเด็กหัวโจกน่ันจนหมดสภาพ”

	 “เขาทำได้อย่างหมดจด  ไม่ได้ซ้อมเฉย   ๆนะ  แต่ซ้อมแบบฝังลึก  เหมือน 

เมเซอร ์ แร็คแฮม  ตอนที่…”

	 “ขอทีเถอะ  แปลว่าจากการประเมินของคณะกรรมการ  เขาผ่าน”

	 “ส่วนใหญ่นะ  ลองมาดูกันว่าเขาจะทำยังไงกับพี่ชาย  เมือ่ตอนนี้ 

มอนิเตอร์ถูกถอดออกแล้ว”

	 “พี่ชายเขาเหรอ  คุณไม่กลัวหรือไงว่าพี่ชายจะทำอะไร  เขา”

	 “คุณบอกผมเองนะว่านี่ไม่ใช่งานที่ปราศจากความเสี่ยง”

	 “ผมกลับไปดูเทปบางส่วนแล้วก็อดไม่ได้จริง ๆ  ผมชอบเด็กคนนี ้ ผม 

ว่าเราจะทำชีวิตเขาพัง”

	 “แน่นอนอยู่แล้ว  เพราะนี่คืองานของเรา  เราคือพ่อมดแม่มดผู้ชั่วร้าย 

เราสัญญาว่าจะให้ขนมปังขิง  แต่เรากลับเขมือบเจ้าหนูนอกคอกพวกน้ันท้ังเป็น”
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“พ่ีเสียใจด้วยนะ  เอนเดอร์”  วาเลนไทน์กระซิบ  เธอกำลังมองดูปลาสเตอร์ยา 

ที่คอของเขา

	 เอนเดอร์เอามือแตะกำแพง  แล้วประตูก็ปิดลงท่ีด้านหลัง  “ผมไม่แคร์ 

หรอกฮะ  ผมดีใจที่มันหายไปเสียได้”

	 “อะไรหายไปเหรอ”  ปีเตอร์เดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นพลางเคี้ยวขนมปัง 

กับเนยถั่วเต็มปาก

	 เอนเดอร์ไม่ได้มองว่าปีเตอร์เป็นเด็กชายอายุสิบขวบผู้งดงามและมีผม 

สีเข้มดกหนาอันยุ่งเหยิงกับใบหน้าที่อาจละม้ายอะเล็กซานเดอร์หาราชเหมือน 

ที่พวกผู้ใหญ่มอง  เอนเดอร์มองหน้าปีเตอร์เพียงเพื่อหาความโกรธเคืองหรือ 

ความเบื่อหน่าย  อารมณ์อันตรายที่นำไปสู่ความเจ็บปวดแทบทุกครั้ง  ขณะที ่

สายตาของปีเตอร์ค้นพบปลาสเตอร์ยาที่คอของเขา  อาการสั่นที่เผยให้เห็น 

ความโกรธเคืองก็ปรากฏขึ้น

	 วาเลนไทน์ก็เห็นเช่นกัน  “คราวนี้น้องก็เหมือนเราแล้ว”  เธอกล่าวเพื่อ 

พยายามทำให้เขาใจเย็นลงก่อนที่เขาจะมีเวลาจู่โจม

	 แต่ปีเตอร์ไม่ยอมใจเย็น  “เหมือนเราเหรอ  มันติดไอ้เคร่ืองจ๋ิวบ้า ๆ  น่ัน 

ไว้จนอายุหกขวบ  เธอถูกถอดออกเม่ือไหร่  ตอนเธออายุสามขวบ  ฉันถูกถอด 

ออกตอนห้าขวบ  มัน  แทบจะทำสำเร็จอยู่แล้วเชียว  ไอ้เปี๊ยกนอกคอก  ไอ้ 

บักเกอร์ตัวจ้อยเอ๊ย”

	 แบบนี้ไม่มีปัญหาหรอก  เอนเดอร์นึก  ปีเตอร์เอาแต่พูด  ๆ  ๆ  ถ้าเขา 

แค่พูดก็ไม่เป็นไร

	 “ทีน้ีก็ไม่มีเทพผู้คุ้มครองคอยสอดส่องแล้วสินะ”  ปีเตอร์กล่าว  “ตอนน้ี 

พวกน้ันไม่ได้คอยตรวจดูว่านายรู้สึกเจ็บหรือเปล่า  ไม่ได้คอยฟังว่าฉันกำลังพูด 

อะไร  ไม่ได้คอยมองว่าฉันทำอะไรกับนายบ้าง  เป็นไงล่ะคราวนี้  เป็นไงล่ะ”

	 เอนเดอร์ยักไหล่

	 จู่ ๆ ปีเตอร์ก็ยิ้มแล้วปรบมือทำท่าเหมือนร่าเริงเสียเต็มประดา  “เรามา 

เล่นบักเกอร์กับนักบินอวกาศกันเถอะ”  เขากล่าว

	 “แม่อยู่ไหนเหรอ”  วาเลนไทน์กล่าว
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	 “ออกไปข้างนอก”  ปีเตอร์กล่าว  “อำนาจอยู่ที่ฉัน”

	 “ฉันว่าฉันโทร.หาพ่อดีกว่า”

	 “โทร.เลย”  ปีเตอร์กล่าว  “เธอก็รู้ว่าพ่อไม่เคยอยู่”

	 “ผมจะเล่น”  เอนเดอร์กล่าว

	 “นายเป็นบักเกอร์”  ปีเตอร์กล่าว

	 “ให้น้องเป็นนักบินอวกาศบ้างสิ”  วาเลนไทน์กล่าว

	 “เอาหน้าอ้วน ๆ  ของเธอไปไกล  ๆ   เลย  ยายปากเหม็น”  ปีเตอร์กล่าว 

“ขึ้นไปข้างบนแล้วเลือกอาวุธสิ”

	 เอนเดอร์รู้ว่าเกมนี้จะไม่สนุกแน่  เรื่องชนะไม่ต้องพูดถึงหรอก  เมื่อ 

เด็ก   ๆ ท้ังกองทหารเล่นกันท่ีระเบียง  พวกบักเกอร์ไม่เคยชนะ  และบางคร้ังเกม 

ก็จะโหดขึ้น  แต่ที่แฟลตของพวกเขา  เกมจะโหดตั้งแต่เริ่มต้น  ตัวบักเกอร์ 

ไม่ได้กระสุนหมดแล้วเลิกไปเฉย ๆ  เหมือนที่พวกบักเกอร์ทำในสงครามจริง ๆ  

บักเกอร์ตัวนั้นต้องเล่นไปจนกว่านักบินอวกาศจะตัดสินใจว่าเกมจบแล้ว

	 ปีเตอร์เปิดลิ้นชักชั้นล่างแล้วดึงหน้ากากบักเกอร์ออกมา  แม่ของเขา 

อารมณ์เสียตอนปีเตอร์ซื้อหน้ากากมา  แต่พ่อชี้ให้เห็นว่าสงครามจะไม่หายไป 

เพียงเพราะเราซ่อนหน้ากากบักเกอร์เอาไว้และไม่ยอมให้เด็ก ๆ   เล่นกับปืน 

เลเซอร์ปลอม  ๆ  ยอมให้เล่นเกมสงครามแล้วมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นเมื่อ 

พวกบักเกอร์กลับมายังดีกว่า

	 ถ้าฉันรอดชีวิตจากเกมพวกนี้ได้ละก็  เอนเดอร์นึก  เขาสวมหน้ากาก  

มันบดบังใบหน้าของเขาเหมือนมีมือกดหน้าเอาไว้แน่น ๆ  แต่น่ีไม่ใช่ความรู้สึก 

ของการเป็นบักเกอร์หรอก  เอนเดอร์นึก  พวกมันไม่ได้สวมใบหน้านี้เหมือน 

หน้ากาก  แต่น้ี คือ  ใบหน้าของพวกมันต่างหาก  ท่ีหมู่ดาวบ้านเกิดของพวกมัน 

พวกบักเกอร์สวมหน้ากากมนุษย์แล้วเล่นกันหรือเปล่า  แล้วพวกมันเรียกเรา 

ว่าอะไร  ตัวเมือกเหรอ  เพราะว่าพวกเราตัวน่ิมและมันเย้ิมเม่ือเทียบกับพวกมัน 

หรือเปล่า

	 “ระวังนะ  เจ้าตัวเมือก”  เอนเดอร์กล่าว

	 เขาแทบมองไม่เห็นปีเตอร์ผ่านรูท่ีดวงตา  ปีเตอร์ย้ิมให้กับเขา  “ตัวเมือก 

งั้นเหรอ  เจ้าบักเกอร์วักเกอร์  มาดูกันซิว่าจะอัดหน้านายให้เละได้ยังไง”
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	 เอนเดอร์ไม่ได้คาดฝันมาก่อน  นอกจากการถ่ายน้ำหนักเพียงเล็กน้อย 

ของปีเตอร์  หน้ากากบดบังการมองเห็นภาพรอบนอกของเขา  จู่ ๆ  เขาก็รู้สึก 

เจ็บและรู้สึกถึงแรงดันจากการกระแทกที่ข้างศีรษะ  เขาเสียการทรงตัวแล้วก็ 

ล้มลงอย่างนั้น

	 “มองเห็นไม่ค่อยชัดสินะ  เจ้าบักเกอร์”  ปีเตอร์กล่าว

	 เอนเดอร์เริ่มถอดหน้ากากออก  ปีเตอร์เอานิ้วเท้ากดลงบนหว่างขาของ 

เอนเดอร์  “อย่าถอดหน้ากาก”  ปีเตอร์กล่าว

	 เอนเดอร์ดึงหน้ากากกลับเข้าที่แล้วเอามือออก

	 “นอนราบซิ  เจ้าบักเกอร์  เราจะชำแหละร่างของเจ้า  ในท่ีสุดเราก็ได้ตัว 

พวกเจ้ามาเป็น ๆ  เราจะมาดูกันว่าร่างกายของเจ้าทำงานยังไง”

	 “ปีเตอร์  พอที”  เอนเดอร์กล่าว

	 “ปีเตอร์  พอที  เย่ียมมาก  แปลว่าบักเกอร์อย่างพวกแกเดาช่ือพวกเรา 

ได้  พวกแกดัดเสียงตัวเองให้เหมือนเด็กตัวเล็ก ๆ ที่ทั้งน่ารักและน่าเวทนาได ้

เราจะได้รักแกและทำดีกับแก  แต่ไม่ได้ผลหรอก  ฉันมองตัวตนจริง ๆ ของแก 

ออก  พวกมันต้ังใจให้แกเป็นมนุษย์น่ะ  เจ้าเป๊ียกคนท่ีสาม  แต่แกเป็นบักเกอร์ 

จริง ๆ  และตอนนี้ก็เผยโฉมออกมาแล้ว”

	 เขายกเท้าออกแล้วก้าวเข้าไปหน่ึงก้าว  จากน้ันจึงคุกเข่าลงบนตัวเอนเดอร์ 

หัวเข่าของเขากดลงท่ีหน้าท้องของเอนเดอร์ใต้กระดูกสันอกลงมาเล็กน้อย  เขา 

ทิ้งน้ำหนักลงบนตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  จนเอนเดอร์เริ่มหายใจลำบาก

	 “ฉันฆ่านายแบบน้ีก็ยังได้”  ปีเตอร์กระซิบ  “กดลงไปเร่ือย   ๆจนนายตาย 

แล้วฉันจะบอกว่าฉันไม่รู้เลยว่ามันจะทำร้ายนาย  แล้วก็บอกว่าเราแค่เล่นกัน 

อยู่  และพวกเขาจะเชื่อฉัน  แล้วทุกอย่างจะเรียบร้อย  แล้วนายก็จะตาย 

ทุกอย่างจะเรียบร้อย”

	 เอนเดอร์พูดไม่ออก  ลมหายใจถูกไล่ออกจากปอดของเขา  ปีเตอร์อาจ 

หมายความตามนั้นจริง ๆ ก็ได้  บางทีเขาอาจพูดเล่น  แต่ก็อาจพูดจริง

	 “ฉันพูดจริงนะ”  ปีเตอร์กล่าว  “นายจะคิดยังไงก็ช่าง  แต่ฉันพูดจริง 

พวกนั้นอนุญาตให้นายเกิดมาเพียงเพราะฉันเต็มไปด้วยลักษณะอันดีพร้อม  

แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จ  นายทำได้ดีกว่า  พวกนั้นคิดว่านายดีกว่าฉัน 
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แต่ฉันไม่ได้ต้องการน้องชายที่ดีกว่าเสียหน่อยนะ  เอนเดอร์  ฉันไม่ต้องการ 

คนที่สาม”

	 “ฉันจะฟ้อง”  วาเลนไทน์กล่าวจากตรงประตู

	 “ไม่มีใครเชื่อเธอหรอก”

	 “พวกเขาเชื่อฉันแน่”

	 “ถ้างั้นเธอก็ต้องตายด้วย  ยายน้องสาวผู้น่ารัก”

	 “อ๋อ  ใช่สิ”  วาเลนไทน์กล่าว  “พวกเขาต้องเช่ือแน่  ‘ผมไม่รู้ว่าจะทำให้ 

แอนดรูว์ถึงตาย  แล้วพอเขาตาย  ผมก็ไม่รู ้ว่ามันจะฆ่าวาเลนไทน์ไปด้วย 

อีกคน’ ”

	 แรงกดคลายออกเล็กน้อย

	 “ง้ันก็ไม่ใช่วันน้ี  แต่สักวันหน่ึงเธอสองคนจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน  แล้วก็จะ 

เกิดอุบัติเหตุขึ้น”

	 “พ่ีกด็แีต่พูดน่ันแหละ”  วาเลนไทนก์ล่าว  “พ่ีไม่ได้หมายความตามนัน้ 

จริง ๆ หรอก”

	 “ฉันไม่ได้หมายความตามนั้นเหรอ”

	 “แล้วรู้ไหมทำไมพ่ีถึงไม่ได้หมายความตามน้ัน”  วาเลนไทน์ถาม  “เพราะ 

พ่ีต้องการเข้าร่วมรัฐบาลในวันข้างหน้า  พ่ีอยากชนะการเลือกต้ัง  และพวกเขา 

จะไม่เลือกพี่ถ้าคู่แข่งของพี่สามารถขุดคุ้ยความจริงที่ว่าน้องชายและน้องสาว 

ของพี่ตายด้วยอุบัติเหตุที่ดูน่าสงสัยทั้งคู่ตอนที่พี่ยังเด็ก  โดยเฉพาะจดหมาย 

ท่ีฉันใส่ไว้ในไฟล์ลับในห้องสมุดประจำเมือง  ซ่ึงจะถูกเปิดอ่านถ้าฉันเสียชีวิต”

	 “อย่าเอาเรื่องไร้สาระแบบนั้นมาขู่ฉันเลย”  ปีเตอร์กล่าว

	 “จดหมายเขียนว่า  ฉันไม่ได้เสียชีวิตตามธรรมชาติ  ปีเตอร์ฆ่าฉัน  และ 

ถ้าเขายังไม่ได้ฆ่าแอนดรูว์ละก็  เขาต้องทำเร็ว   ๆ น้ีแน่  ไม่พอจะพิสูจน์ว่าพ่ีทำผิด 

หรอก  แต่พอจะขัดขวางไม่ให้พี่ได้รับเลือกตั้งไปตลอดกาล”

	 “ตอนนี้เธอคือมอนิเตอร์ของมัน”  ปีเตอร์กล่าว  “เธอจับตาดูมันไว้ให้ 

ดี   ๆล่ะ  ทั้งวันทั้งคืนเลย  อย่าคลาดจากมันก็แล้วกัน”

	 “เอนเดอร์กับฉันไม่ได้โง่หรอกนะ  เราทำคะแนนได้ดีพอ  ๆ  กับพี่ใน 

ทุกด้าน  บางด้านดีกว่าด้วย  พวกเราทุกคนเป็นเด็กที่ฉลาดอย่างน่าอัศจรรย์  
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