Genestics
Part: Begin of Legend

แนะนำตัวละคร
คลูซ (Cluze)
อายุ 17 ปี ฉลาด มีไหวพริ บ ชอบเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ อาศัยอยูก่ บั ปู่ ที่เป็ นหมอดู พ่อหายสาบสูญ แม่เสี ยชีวติ หลังจาก
ให้กาเนิดคลูซ 2 ปี
วำเลน (Valen)
อายุ 17 ปี ร่ าเริ ง ช่างสังเกต และเข้มแข็งมาก ป่ วยเป็ นโรคร้ายแต่ร่างกายแข็งแรงดี อาศัยอยูท่ ี่ร.พ.ตั้งแต่เกิด พ่อเป็ น
วิศวกรที่งานรัดตัว แม่ร่างกายอ่อนแอจากการคลอด อีกทั้งโรคกาเริ บหนักจนต้องอยูร่ .พ.ตลอดหลังคลอดวาเลน และ
เสี ยชีวติ ลงตอนวาเลน 7 ขวบ
ทรำนซ์ (Tranz)
อายุ 21 ปี เป็ นคนมีเหตุผล ชอบทางาน และเป็ นมิตร เป็ นผูช้ ่วยของซัลตอนยังอยู่ นับถือโซลมาก ปั จจุบนั ทาหน้าที่
หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ผลการทดสอบ พร้อมกับควบตาแหน่งรองประธาน(ชัว่ คราว)
ไซม์ (Sime)
เพื่อนสนิทซัล คลัง่ ไคล้ในการทดลองมาก ทาได้ทุกอย่างถ้าต้องการ แต่นบั ถือโซลมาก เพราะเคยเป็ นศิษย์เอกของ
โซล ถ้าไม่นบั ซัล
โซล (Zole)
อายุ 74 ปี รอบรู ้ ฉลาด มีไหวพริ บ รอบคอบ ชอบสิ่ งแปลกใหม่ ท้าทาย เป็ นคนลึกลับ อาจเพราะเป็ นหมอดู
ซัล (Zul)
อายุ 42 ปี ชายร่ างเล็ก ขาว ฉลาด รอบรู ้ และขยัน เป็ นนักวิจยั รักการค้นคว้าทดลอง
โคล (Cole)
เสี ยชีวติ ตอนอายุ 23 ปี สาเหตุการเสี ยชีวติ ยังไม่แน่ชดั เป็ นคนอ่อนโยน มีไหวพริ บ และรักซัลมาก
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บทนำ

ปี พ.ศ.2981 โลกเต็มไปด้วยความวุน่ วาย ผูค้ นต่างก็หาความสะดวกสบายให้กบั ตัวเองอย่างเอาเป็ นเอาตาย วันนี้
ที่วา่ ดีแล้ว แต่พรุ่ งนี้ก็มีสิ่งที่ดีกว่ามาแทนที่ เนื่องจากมีบริ ษทั มากมายที่พยายามเปิ ดตัวขึ้นมาแข่งขันในตลาดเทคโนโลยี เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่ไม่เคยพอ จนทาให้ภาวการณ์แข่งขันสูงขึ้นทุกวัน เม็ดเงินผลิตแทบไม่ทนั เพราะต่างก็
พยายามกอบโกยผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุด เพื่อความอยูร่ อดในภาวะเช่นนี้ และตลาดมืดก็ไม่แพ้กนั อาจจะมากกว่าด้วย
ซ้ าด้วยราคาที่ต่ากว่า แต่วา่ คุณภาพพอกัน เพียงแต่บางองค์กรก็ทาผิดกฎหมาย และอาจจะทาให้ผบู ้ ริ โภคผิดศีลธรรมโดยไม่
รู ้ตวั นอกจากด้านความสะดวกแล้ว เทคโนโลยียงั ถูกนาไปใช้ประโยชน์ทุกๆด้าน ไม่เว้นแม้กระทัง่ การศึกษา เริ่ มจาก
ครอบครัวไหนที่ตดั สิ นใจจะมีลูก ก็จะไปฝากท้องที่โรงพยาบาลเพื่อเลือกลักษณะของลูกทั้งรู ปร่ างหน้าตา และ
ความสามารถ ทาให้เด็กส่วนใหญ่มีรูปร่ างสมส่วน ความฉลาดใกล้เคียงกัน เมื่อถึงวัยที่เด็กโตพอที่จะเลือกอนาคตของตัวเอง
ก็จะได้รับการพัฒนาในส่วนที่ตอ้ งการ เช่น ถ้าจะเป็ นวิศวกรก็จะพัฒนาในด้านคานวณ เป็ นต้น จะเห็นได้วา่ คาว่าเทคโนโลยี
ในสมัยนี้ไม่ใช่แค่ความสะดวก แต่เทคโนโลยีคือชีวติ
ในขณะที่ผคู ้ นส่วนใหญ่กาลังให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์สุขของตน และไม่สนใจสิ่ งรอบข้าง
โลกที่ยงั คงมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน สิ่ งมีชีวติ มากมายที่ต่างก็เดือดร้อนจากการกระทาของมนุษย์ แต่ยงั มีคนกลุ่ม
หนึ่งที่ยงั นึกถึงสิ่ งแวดล้อมอยูโ่ ดยร่ วมมือกับรัฐบาล และพยายามมาโดยตลอดที่จะช่วยให้โลกกลับสู่สภาวะปกติให้เร็ ว
ที่สุด แม้จะมีคนที่คอยเพิ่มงานให้อยูต่ ลอดโดยการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองก็ตาม ในปั จจุบนั นี้ได้มีการสร้างชั้นโอโซน
จาลองขึ้นเพื่อให้คนที่มีชีวติ รอดจากภัยพิบตั ิ และร่ างกายแข็งแรงสมบูรณ์ หรื อก็คือคนที่ถูกเลือกโดยธรรมชาติเพื่อให้มีชีวติ
อยูต่ ่อไป ซึ่งมีอยูไ่ ม่มากนักเมื่อเทียบจากเดิมอาศัยชัว่ คราวเปรี ยบเหมือนที่หลบภัย อีกเหตุผลหนึ่งคือเพื่อจะทาการกาจัดก๊าซ
เรื อนกระจกอย่างเต็มที่โดยไม่ตอ้ งคานึงถึงประชาชน แต่ถึงตอนนี้ก็ยงั ทาไม่สาเร็ จ จึงต้องระดมสมองเพื่อพยายามคิดค้น
ทางออกที่ดีที่สุดต่อไป
ในบรรดาองค์กรลับถูกกฎหมายที่มีอยูไ่ ม่มากนั้น รวมถึงสถาบันวิจยั และพัฒนามนุษยชน(

)ที่ก่อตั้งโดย Zole

Ford ด้วย ที่มีจุดประสงค์ในการพัฒนามนุษย์ให้สามารถอยูบ่ นโลกนี้ได้อย่างปลอดภัย และต้องฉลาด เพื่อมาช่วยพัฒนาโลก
ให้รอดพ้นจากวิกฤติการในครั้งนี้ องค์กรแห่งนี้มีอายุมากที่สุดเมื่อเทียบกับองค์ลบั ด้วยกัน และได้ช่วยพัฒนาเพื่อโลกมา
ยาวนานไม่แพ้กนั เพียงแต่ไม่ได้ร่วมมือกับรัฐ จึงทาให้ไม่ได้รับความสนใจมานัก ซึ่งตรงกับความต้องการของผูก้ ่อตั้งที่
อยากให้เป็ นองค์กรลับ เพราะไม่อยากเจอปั ญหาการแข่งขันเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เหมือนบริ ษทั อื่นๆ
แต่ในขณะนี้ปัญหาไม่ได้เกิดจากบริ ษทั อื่น หากแต่เกิดจากความปั่นป่ วนภายในองค์กรเอง และบรรดาหัวหน้า
หน่วยต่างๆกาลังประชุมกันอย่างเคร่ งเครี ยดในห้องประชุมใหญ่ขององค์กรที่เปิ ดไฟสว่างจนแสบตา เพื่อให้มองเห็นหน้า
กันชัดๆ ว่าใครแสดงออกทางสีหน้าได้เคร่ งเครี ยดกว่ากัน กับเรื่ องที่ถกกันมานานกว่า 2ชัว่ โมง
“ผมคิดว่าพวกคุณคงเห็นด้วยกับสิ่ งที่ผมเสนอ ใช่ม้ ยั ” ไซม์ถามด้วยสี หน้าจริ งจัง
“...”
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“งั้นตามนี้ละกัน นับจากวันนี้เป็ นต้นไป ผม ไซม์ ชูท จะดารงตาแหน่งรักษาการแทนประธาน และคุณทรานซ์
ดารงตาแหน่งรองประธานชัว่ คราว ดังนั้นขอให้ทุกคนประกาศให้ทุกหน่วยรับทราบตามนี้ดว้ ย”
หลายคนพยักหน้ารับ แต่บางคนกลับนัง่ นิ่งๆเหมือนกาลังพยายามยอมรับสิ่ งที่เกิดขึ้นอยู่
“เอาล่ะ แล้วเรื่ องเด็กคนนั้นล่ะ จะมีใครคัดค้านมั้ย” ไซม์ถามพร้อมกับจ้องหน้าองค์ประชุมทีละคน จนมาถึงคน
สุดท้ายที่นงั่ อยูท่ างด้านซ้ายมือ แล้วพูดขึ้นว่า “สรุ ปว่าทุกคนเห็น...”
“คุณไม่ควรทาแบบนี้”ทรานซ์ขดั ขึ้น แล้วพูดต่อว่า “เด็กคนนั้นมีความสาคัญต่อท่านประธานมาก คุณเองก็รู้เรื่ องนี้
ดีไม่ใช่หรอ”
“แต่นี่เป็ นทางที่ดีที่สุด เพื่อองค์กรของเรา”
“ผมคิดว่า ท่านประธานคงจะไม่เห็นด้วยแน่นอน” ทรานซ์พดู แน่วแน่
“คุณทรานซ์ ผมคิดว่าเราเพิ่งจะได้ขอ้ สรุ ปที่วา่ ผมจะรักษาการแทนท่านประธาน ซึ่งก็หมายความว่าตอนนี้ท่าน
ประธานไม่อยู่ และผมมีสิทธิ์ตดั สิ นใจทุกอย่างแทนท่าน โดยที่ทุกคนจะต้องปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของผมไม่วา่ จะเต็มใจหรื อไม่ก็
ตาม” ไซม์พดู ด้วยน้ าเสี ยงจริ งจังไม่แพ้กนั
“ได้ แต่เด็กคนนั้นจะต้องอยูใ่ นความดูแลของผม และจะต้องรอให้เด็กคนนั้นพร้อมก่อน”
ไซม์ครุ่ นคิดครู่ อยูห่ นึ่งก่อนตอบว่า”ตามนั้น ไปบอกหน่วยสารวจ และตรวจสอบให้ไปจับ...หมายถึงไปตามเด็ก
คนนั้นมาให้เร็ วที่สุด”
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บทที่ 1
“ไปก่อนนะครับปู่ แล้วเจอกันครับ”
“ไปดีมาดีนะคลูซ”โซลเงยหน้าตอบหลาน แล้วฟุบหลับต่อคาโต๊ะทางานที่ของทุกอย่างต่างวางกองระเกะระกะจน
จะตกอยูร่ อมร่ อ
เมื่อมองไปรอบๆบ้าน ก็ดูเป็ นบ้านธรรมดาๆหลังหนึ่ง ที่ดูคล้ายๆกองขยะย่อมๆ แต่ที่กองขยะ เอ้ย!! บ้านหลังนี้
เป็ นถึงที่อยูข่ องหมอดูที่โด่งดังที่สุดในรอบศตวรรษเชียวนะ!! แต่เนื่องจากมีเพียงตาแก่ท่าทางขี้เซากับเด็กหนุ่มที่รักการ
เรี ยนรู ้เป็ นชีวติ อยูก่ นั สองคนจึงทาให้บา้ นมีสภาพเช่นนี้

ดวงอาทิตย์เทียมยังคงสาดส่องอย่างขยันขันแข็งเหมือนทุกวัน สายลมอ่อนๆช่วยพัดพาความร้อนไปบ้าง ทาให้
รู ้สึกสบายตัว ข้างทางมีแต่เครื่ องมือช่วยเหลือต่างๆทั้งแผนที่ เครื่ องรายงานข่าวที่ส่งเสี ยงตลอดทั้งวัน แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ช่าง
ซ้ าซากน่าเบื่อสาหรับคลูซ เขาต้องการความแตกต่างที่เด่นพอจะเป็ นหัวข้องานค้นคว้าของเขา ถึงแม้วา่ จะไม่ตอ้ งมีใครบังคับ
ให้ทางานหรื อเรี ยนหนังสื อ แต่เด็กทุกคนก็จะต้องทางานค้นคว้าส่งให้กบั หน่วยพัฒนามนุษยแห่งชาติเมื่ออายุครบ 18 ปี
แล้วทางหน่วยจะประเมินระดับความรู ้ของเด็กก่อนที่จะส่งแบบสอบถามความต้องการของเด็ก ทาให้เด็กทุกคนได้รับ
ความสามารถที่เหมาะสม และการทางานค้นคว้าก็เป็ นเรื่ องถนัดของผม เพียงแต่วา่ ผมได้คน้ คว้าในเรื่ องที่ผมสนใจจนทะลุ
ปรุ โปร่ งหมดแล้วนี่สิ ทาให้ผมมีความรู ้มากมาย และนัน่ ทาให้ผมยังหาหัวข้องานค้นคว้าไม่ได้
เฮ้อ..เดินต่อไปก็มีแต่ภาพเดิมๆ ของเดิมๆ “ไปศูนย์พนั ธุ์พืชละกัน”
ศูนย์พนั ธุ์พืชเป็ นเหมือนศูนย์อนุรักษ์พืช พัฒนาให้พืชมีคุณสมบัติตามความต้องการของมนุษย์ และเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในโลกปั จจุบนั ผมชอบที่นี่ เพราะมันทาให้รู้สึกสดชื่น รอบๆตัวเต็มไปด้วยสี สนั มากมายจากดอกไม้ และ
พืชผักนานาพันธุ์
“นี่ดอกกุหลาบพันธุ์ใหม่นี่ ว้าว! สี รุ้งซะด้วย เท่ไปอีกแบบแฮะ”
“ใช่แล้ว เพิ่งจะสาเร็ จเมื่อวานเองนะ”เสี ยงหนึ่งดังขึ้นข้างหลัง
“มันเจ๋ งมากเลยครับ ว่าแต่คราวนี้ทายังไงเหรอครับถึงได้มีสีรุ้งได้”
“ใช้วธิ ีการทางพันธุวศิ วกรรมน่ะ ส่วนมากจะใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพพืชเช่น การพัฒนาพันธุ์ขา้ วให้มีวติ ามินเอสูง
อ้อ ผักที่พวกเรากินอยูก่ ็ใช้วธิ ีน้ ีดว้ ยนะ เพราะจะทาให้ผกั ผลไม่มีลกั ษณะตามความต้องการในด้านการผลิตจะช่วยให้พืช
ต้านแมลง โรค และยาฆ่าแมลงได้ ด้านผูบ้ ริ โภคก็จะได้ผกั ปลอดสารพิษ มีคุณค่าทางอาหารมากขึ้น นอกจากนี้ยงั ได้นามา
ดัดแปลงดอกไม้ที่ราคาแพงให้มีสีสวยดึงดูดลูกค้า ซึ่งเป็ นการดัดแปลงจากกลไกการเปลี่ยนสี ของดอกไม้ ส่วนดอกกุหลาบ
สี รุ้งนี้ก็ฉีดสารสี เข้าไปในลาต้นของดอกกุหลาบระหว่างที่กาลังเจริ ญเติบโต แล้วกลีบกุหลาบจะดูดซับสี น้ นั ไว้”
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“ดูท่าจะง่ายนะครับ”
“ไม่ใช่แค่น้ นั หรอก ยังมีข้ นั ตอนอีกมากที่ตอ้ งดูแลอย่างละเอียด และต้องมีความรอบคอบมากๆ ที่สาคัญคือต้องใจ
เย็น เพราะถ้าผิดพลาดเพียงนิดเดียวก็จบ แล้วเริ่ มนับหนึ่งใหม่”
“ผมอยากลองทาดูครับ”
“ได้สิ มาที่นี่ได้ตลอดเวลาเลย” คลูซทาตาเป็ นประกาย และตั้งใจจะทาให้สาเร็จให้ได้
“นี่ก็บ่ายแล้ว งั้นผมขอตัวก่อนนะครับ จะกลับไปศึกษาข้อมูลก่อน แล้วพรุ่ งค่อยมาใหม่นะครับ”

ปั ง! “กลับมาแล้วครับ”
“...”
“ปู่ ครับ ปู่ ปู่ ”...ไปไหนอีกล่ะเนี่ย เอ๊ะ!! จดหมายของปู่ เฮ้อ...เพิ่งกลับมาเมื่อวานแท้ๆ
To.คลูซ หลานรัก
เมื่อหลานอ่านจดหมายฉบับนี้ปู่คงไปไกลแล้ว หลานไม่ตอ้ งห่วง ปู่ ไปไม่นาน แล้วจะรี บกลับไปหาหลานโดยเร็ ว
ที่สุด ดูแลตัวเองให้ดี จาไว้!!! ดูแลตัวเองให้ดี
รักหลานที่สุด
โซล
อย่างนี้ทุกที อายุก็ปูนนี้แล้วแต่ไม่เคยอยูบ่ า้ นเกินสามวันเลยจริ งๆ “ไปอาบน้ าดีกว่าเรา”
...
“ไหนดูซิวา่ มีขอ้ มูลอะไรให้ศึกษาบ้าง”คลูซนัง่ อยูบ่ นเตียงหลังจากอาบน้ าเสร็ จ บนตักมีกระจกใส่แผ่นหนึ่งขนาด
เท่าฝ่ ามือ เหนือกระจกมีตวั หนังสือมากมายจนลายตา ดูเหมือนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพียงแต่ไม่มีสายระโยงรยางค์ ไม่มี
คีบอร์ด และสัง่ งานด้วยเสี ยง
“ฮ้าวว...”สงสัยวันนี้โดนแดดมากไปหน่อย นอนก่อนแล้วกัน พรุ่ งนี้ค่อยดูต่อ
แล้วห้องก็มืดลง มีเพียงแสงจากโคมไฟดวงเล็กๆข้างเตียงเท่านั้น
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ผ่านไป 1สัปดาห์
แอ๊ด...“ทาไมปู่ ถึงยังไม่กลับมาอีก ปกติไปนานสุดก็ 5 วัน ชักเป็ นห่วงขึ้นมาแล้วสิ ” หรื อว่าคราวนี้จะไปไกลแล้ว
เที่ยวเพลิน “เฮ้อ...ปู่ นะปู่ ”
ว่าแต่ การทดลองครั้งนี้ก็ลม้ เหลวอีกแล้ว นี่ก็ผา่ นมา 1 อาทิตย์ ทดลองล้มเหลวไป 3 ครั้ง “หึหึ ชักสนุกซะแล้วสิ ยิง่
ยากก็ยงิ่ น่าค้นหา รี บไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดีกว่า” ตึกๆ...
ก๊อกๆๆ
ก๊อกๆๆ
“มาแล้วครับ”แอ๊ด...
“เฮ้ย!!! อะไร จะทาอะไร ปล่อย ปล่..อ...”
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บทที่ 2
“โอ๊ย ปวดหัว ทาไมถึงปวดหัวได้นะ จาได้วา่ เรากาลัง...กาลังจะไปหาข้อมูล แล้ว”แล้วก็มี...
“นายเป็ นอะไรรึ เปล่า มีอะไรให้ฉนั ช่วยมั้ย”เสี ยงใสใสของหญิงสาวดังเข้ามาในหู ไปยังโสตประสาท ทาให้เขาได้
สติ
“เกิดอะไรขึ้น ที่นี่ที่ไหน”ผมถามเมื่อลืมตาขึ้นมาเห็นสถานที่ที่ไม่คนุ ้ เคย ขณะในหัวเต็มไปด้วยความมึนงง
“ที่นี่คือสถาบันวิจยั และพัฒนามนุษยชน(

) ส่ วนเรื่ องเกิดอะไรขึ้นกับเธอ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน”เธอตอบ

“แล้วเธอเป็ นใคร”คลูซถามพร้อมพิจารณาหญิงสาว เธอมีผิวขาวอมชมพู ดวงตากลมโตสี เขียวมรกต ผมยาวสลวย
สี น้ าเงินเข้มช่วยขับให้เธอดูขาวยิง่ ขึ้น
“ฉันชื่อวาเลน ฉันถูกจับมาที่นี่เมื่อ 10 วันก่อน แล้วนายล่ะมาที่นี่ได้ยงั ไง”
“ถูกจับหรอ ทาไมล่ะ หรื อว่าโดนเรี ยกค่าไถ่”คลูซมองไปรอบๆ พบว่าห้องนี้เป็ นสีครี ม เปิ ดไฟสลัวๆ ภายในห้อง
เต็มไปด้วยกรงวางเรี ยงอย่างเป็ นระเบียบ ทุกกรงล้วนมีคนอาศัยอยู่ เพียงแต่บางกรงมีคนที่มีท่าทางแปลกๆอย่างกรงข้างๆมี
ผูช้ ายคนหนึ่งรู ปร่ างเตี้ย หูแหลม และแลบลิ้นตลอดเวลากาลังพยายามปี นกาแพงอย่างเอาเป็ นเอาตาย บางคนแทบไม่เหมือน
คนด้วยซ้ า
“ไม่ใช่หรอก จากที่ฉนั คุยกับคนที่ถูกจับมาก่อน เขาบอกว่าที่นี่จะจับคนอายุประมาณพวกเรามาทุกวันที่ 4 ของ
เดือน ครั้งละ 5 คน แต่วา่ ทาไมนายถึงมาวันนี้ได้ แล้วมาคนเดียวอีก”
“ผมไม่รู้”คลูซตอบพร้อมกับหันไปทางประตูที่มีผชู ้ ายคนหนึ่ง อายุไม่มากท่าทางเป็ นคนดี และดูสะอาดสะอ้าน
“คลูซ?”เขาถามขณะจ้องหน้าผม
“ครับ”คลูซตอบ
เขาเอากุญแจมาไขประตูกรง แล้วพูดขึ้น“ตามฉันมานี่เร็ ว”
คลูซลุกไปหาเขาแล้วถาม”ไปไหน”
เขารี บคว้ามือคลูซแล้วพาออกไปอย่างเร่ งรี บ โดยไม่ได้พดู อะไรอีกแม้แต่คาเดียว
เมื่อออกมาข้างนอก ก็พบกับความสว่างที่มากเกินพอ ทางเดินยาวสี ขาวที่ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อเดินตามชาย
คนนั้นไปเรื่ อยๆก็พบกับทางแยกมากมาย จนดูเหมือนเดินอยูใ่ นเขาวงกต
“นี่คุณจะพาผมไปไหน”
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“ผมชื่อทรานซ์ หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ผลการทดสอบของสถาบันวิจยั และพัฒนามนุษยชน(WP) ที่นี่จะนามนุษย์
มาทดสอบนวัตกรรมที่คน้ คว้าขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นสารหรื อกระบวนการ และเรากาลังจะไปที่หอ้ งพักของนายกัน”
“คุณจับผมมาทาไม ต้องการอะไรจากผม”
“เอาล่ะถึงแล้ว เข้าไปสิ ”ผมเดินเข้าไป เขาก็ตามผมเข้ามาแล้วปิ ดประตูตามหลัง แล้วพูดขึ้นว่า “ฟังนะ ที่นี่นาย
ไว้ใจฉันได้คนเดียว ฉันเป็ นรุ่ นน้องของพ่อนาย ส่วนเรื่ องพานายมาที่นี่ทาไม ยังไม่ถึงเวลาที่นายจะรู ้ แล้วในระหว่างที่นาย
อยูท่ ี่นี่จะได้เรี ยนรู ้งานส่วนหนึ่งขององค์กร เข้าใจนะ เอาล่ะ นายพักได้แล้ว พรุ่ งนี้เช้าฉันจะมาพานายไปดูหน่วยต่างๆของ
ที่นี่”

“วันนี้ฉนั จะพานายไปดูงานที่หน่วยค้นหา และตรวจสอบก่อน”ทรานซ์พดู พลางเดินนาไปตามทาง “หน่วยนี้มี
หน้าที่คดั เลือกประชากรโดยการสื บค้นประวัติหาผูท้ ี่มีความเหมาะสม ทั้งอายุ น้ าหนัก ส่วนสูง และความฉลาด ส่วนมากจะ
เลือกคนตามความสมัครใจ เพื่อให้เขามีท้ งั ร่ างกาย และจิตใจที่แข็งแรง อะ ถึงแล้ว”
ทรานซ์หยุดพูด แล้วหันไปกดรหัสที่ติดอยูท่ ี่ผนังข้างประตูทางด้านซ้าย เมื่อกดเรี ยบร้อยประตูก็เปิ ดออก ทาให้ผม
เห็นภายในอย่างชัดเจน แล้วเดินเข้าไปพลางมองไปรอบๆจนแน่ใจ “ที่นี่มนั ห้องที่ผมอยูเ่ มื่อวานนี่”ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม
ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย ทั้งแสงสลัว กรงมากมาย รวมทั้งวาเลน เธอยังคงอยูต่ รงนั้น
“อืม ที่นี่แหละ เมื่อคัดเลือกคนที่ตอ้ งการ 5 คนแล้ว ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปจับตัวพวกเขามา ประมาณเดือนละครั้ง
และนาพวกเขามาพักไว้ที่นี่ ซึ่งหน้าที่ของพวกเขาก็คือตัวทดลองนัน่ เอง เมื่อเขาผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมแล้วสาเร็ จจะ
ได้รับการปลดปล่อยให้เป็ นอิสระออกสู่โลกภายนอก ส่วนคนที่ลม้ เหลวถ้ารอดชีวติ ก็จะพักอยูท่ ี่นี่จนกว่าจะได้รับการแก้ไข
จนหายดีหรื อได้รับการดัดแปลงจนสาเร็ จ”
“แล้วผม...”
“บอกว่าอย่าถาม เมื่อถึงเวลาฉันจะบอกนายเอง”
“งั้น เมื่อวานผมเจอผูห้ ญิงคนหนึ่ง เธอไม่เหมือนคนร้ายเลย”
“อืม เมื่อท่านประธานหายไป ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปมาก เพราะคนที่รักษาการแทนมีคาสัง่ ให้จบั ใครก็ได้ ทาให้
ระเบียบที่เคยมีมาค่อยๆหายไป”
“ใครคือท่านประธาน และรักษาการแทนครับ”
“ไปกันต่อ”ทรานซ์ทาเป็ นไม่สนใจคาถามของคลูซแล้วเดินนาออกไป ทาให้คลูซต้องรี บเดินตามไปก่อนที่ประตู
จะปิ ด
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“ต่อไปเป็ นหน่วยอะไรครับ”
“หน่วยค้นคว้า และพัฒนา เป็ นหน่วยที่สาคัญที่สุด มีหน้าที่ทดลอง ค้นคว้าสิ่ งใหม่ๆ เช่น มิวเทชัน(mutation)เป็ น
การเปลี่ยนแปลงลาดับ และจานวนของเบสในดีเอ็นเอ ทาให้ลกั ษณะของสิ่ งมีชีวติ เปลี่ยนไป นอกจากนี้ยงั มีการผลิตเป็ น
สารเคมี และคิดค้นวิธีการที่จะทาให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด”
“อืม ว่าแต่ดีเอ็นเอคืออะไรครับ ใช่สารพันธุกรรมของสิ่ งมีชีวติ ต่างๆรึ เปล่า”
“ใช่ ดีเอ็นเอมีหน้าที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่ งมีชีวติ ” ถึงพอดี ตามเข้ามาสิ ทรานซ์พดู แล้วเดินนาเข้า
ไปในห้องที่ปิดทึบด้วยกระจกสี ดาสนิท เมื่อคลูซเดินตามเข้าไปก็เห็นห้องที่เต็มไปด้วยโต๊ะทดลอง เครื่ องมือต่างๆ หนังสื อ
และเอกสารวางเป็ นกองๆอยูต่ ามมุมห้อง มีนกั ทดลองมากมายที่กาลังก้มหน้าก้มตาทางาน บ้างทดลอง บ้างอ่านเอกสาร บ้าง
จดบันทึกสิ่ งต่างๆอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ทุกคนดูเคร่ งเครี ยดกับงานมากจนคลูซไม่กล้าเข้าไปใกล้ เพราะกลัวว่าจะไป
รบกวนการทางานของพวกเขา
“และหน้าที่อีกอย่างของหน่วยนี้ก็คือทดสอบสารหรื อวิธีการที่ได้จากการค้นคว้า ว่ามีประสิ ทธิภาพแค่ไหน สาเร็จ
หรื อว่าล้มเหลว”
เมื่อทรานซ์พาคลูซไปทาความรู ้จกั กับหัวหน้าหน่วยเหมือนหน่วยที่ผา่ นมา แล้วจึงให้คลูซเดินดูรอบๆห้องหนึ่ง
รอบก่อนที่คลูซจะพูดขึ้นว่า “คุณทรานซ์ครับ ผมว่าเราไปดูหน่วยอื่นต่อดีกว่าครับ”
“ไปสิ อ้อ...เรี ยกฉันว่าพี่ทรานซ์ก็ได้เวลาที่ไม่มีคนอื่นอยู”่ ทรานซ์พดู จบแล้วเดินไปทันที
“ครับ”คลูซตอบรับ แล้วรี บตามไป
“หน่วยต่อไป คือหน่วยประมวลผล”ขณะที่ทรานซ์กาลังจะเดินไปทางขวาก็มีเสี ยงหนึ่งเรี ยกทาให้เขาหยุด
กะทันหันจนคลูซเดินชนเข้ากับแผ่นหลังทรานซ์อย่างจัง ทรานซ์หนั ไปตามเสี ยงเรี ยก ซึ่งเจ้าของเสี ยงกาลังวิง่ กระหื ด
กระหอบมาจากข้างหลังพร้อมส่งเสี ยงเรี ยกไปด้วย จนเอกสารบนมือแทบจะร่ วงลงมาตามแรงวิง่
“หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ผลการทดสอบ ท่านประธานเรี ยกประชุมด่วน ขณะนี้หวั หน้าหน่วยอื่นๆไปกันเกือบครบ
แล้วครับ” ชายคนนั้นรายงานไปพลางหอบไปพลาง ท่าทางจะวิง่ มาไกล อาจจะตามหาทรานซ์จนทัว่ แล้วก็ได้
“ฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละ”ทรานซ์ตอบ แล้วหันไปหาคลูซ “เดี๋ยวนายกลับห้องไปก่อน พรุ่ งนี้ค่อยไปต่อ”
“เอ่อ...ผมขอไปห้องควบคุมตัวอย่างได้ม้ ยั ครับ” แล้วอธิบายเพิ่มว่า “คือ ผมจะไปหาผูห้ ญิงที่ผมบอกคนนั้นไงครับ
นะครับคุณทรานซ์”
“ก็ได้ นี่คีการ์ด ดูแลตัวเองดีๆล่ะ แล้วรี บกลับห้องซะ” พูดจบแล้วสาวเท้ายาวๆไปห้องประชุมทันที
“วาเลน วาเลน”คลูซกระซิบเรี ยกอยูห่ น้ากรงที่เธออยู่ และดูเหมือนว่าเธอกาลังหลับ
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“หื อ”เธอค่อยๆลืมตาขึ้นมา “คลูซ?มีอะไรหรอ มาได้ไง หนีมาหรอ”เธอถามเมื่อตื่นเต็มตาแล้ว
“คือ...ฉันเป็ นห่วงเธอน่ะ เธอ...สบายดีใช่ม้ ยั ”
“อืม ฉันสบายดี นายดูแลตัวเองดีๆนะ ฉันรู ้สึกสังหรณ์วา่ นายจะได้รับอันตราย”
“ขอบใจ เธอก็ตอ้ งแลตัวเองด้วย และฉันจะช่วยเธอเองไม่วา่ จะเกิดอะไรขึ้น”
วาเลนยิม้ อย่างเบิกบาน จนสะท้อนออกมาจากตาที่เป็ นประกาย แทนคาพูดได้เป็ นอย่างดีโดยไม่ตอ้ งพูด ยิง่ ทาให้
ผมรู ้สึกว่าจะต้องปกป้ องเธอให้ได้
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บทที่ 3
“หน่วยวิเคราะห์ผลการทดสอบมีหน้าที่ตรวจสภาพร่ างกาย และจิตใจหลังการทดสอบ โดยการตรวจร่ างกายอย่าง
ละเอียด และต้องผ่านขั้นตอนการประเมินจิตใจรวมถึงความฉลาด สุดท้ายก็จะนาข้อมูลมาวิเคราะห์วา่ การทดสอบนี้ประสบ
ความสาเร็ จหรื อไม่อย่างไร ผิดพลาดตรงไหน จะแก้ยงั ไง และหน่วยนี้จะต้องรับผิดชอบดูแลตัวทดลองหลังการทดสอบ
จนกว่าจะหายดีดว้ ย”ทรานซ์อธิบาย
“เป็ นงานที่ยงุ่ ยากจริ งๆ”คลูซพูด ขณะที่ยนื อยูห่ น้าห้องพักฟื้ นห้องหนึ่ง
“เราต้องทาทุกอย่างอย่างละเอียด และรอบคอบที่สุดไง มาเถอะเราไปดูหน่วยต่อไปกัน”
“แต่ผมยังมองเห็นข้างในไม่ชดั เลยครับ”คลูซโอดครวญ
ทรานซ์เดินต่อไปพลางพูดว่า “เธอเข้าไปข้างในไม่ได้ ในห้องเต็มไปด้วยเครื่ องมือทางการแพทย์ที่กาลังช่วยยื้อ
ชีวติ ให้ผผู ้ า่ นการทดสอบ อีกอย่างข้างในอาจจะมีเชื้อแบคทีเรี ยที่สามารถติดต่อได้ง่ายอยู่ มันจะอันตรายมากถ้าได้รับเชื้อเข้า
ไปโดยไม่รู้ตวั เพราะจะทาให้ไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม”
“แล้วยังเหลืออีกกี่หน่วยครับ”คลูซถาม
“หน่วยสุดท้าย หน่วยสรุ ปผลการทดลอง”ทรานซ์ตอบ แล้วอธิบายเพิ่มว่า “มีหน้าที่สรุ ปการทางานทั้งหมดตั้งแต่
ประวัติตวั ทดลอง วิธีการที่ใช้ ผลที่ได้รับ ดังนั้นทุกหน่วยจะต้องส่งบันทึกการทดลองอย่างละเอียดมาให้หน่วยนี้ เพื่อ
วิเคราะห์ทุกอย่างโดยรวมให้เรี ยบร้อย แล้วจะส่งผลทั้งหมดให้กบั ท่านประธาน จากนั้นท่านจะเป็ นคนพิจารณาผลการ
ค้นคว้าทดลอง แล้วตัดสิ นใจว่าจะปล่อยให้ตวั ทดลองออกสู่โลกภายนอกได้หรื อไม่”
ทรานซ์เดินนาเข้าไปข้างใน แล้วพูดต่อ “ที่นี่มีเอกสารที่สาคัญมากมาย ทุกคนจะต้องทางานอย่างหนักทุกวัน ฉัน
จะพานายไปทาความรู ้จกั หัวหน้าหน่วย แล้วรี บออกจากที่นี่ เพราะที่นี่ตอ้ งใช้สมาธิอย่างมากในการทางาน”
หลังจากออกจากหน่วยสุดท้าย ทรานซ์ก็พาคลูซไปส่งที่หอ้ ง แล้วขอตัวไปทางานต่อ ทาให้คลูซต้องอยูใ่ นห้องคน
เดียว จึงนอนคิดเรื่ องต่างๆไปเรื่ อยๆ แล้วเผลอหลับไป
“พ่อครับ พ่อจะไปไหน รอผมด้วย ผมไปด้วยคน พ่อครับ พ่อครับ พ่ออออ” คลูซพยามเรี ยกพ่อที่เดินห่างออกไป
เรื่ อยๆ “แม่ครับ ผมขอโทษ แม่อย่าทิ้งผมไปนะครับ ผมจะดูแลแม่เอง แม่ แม่ครับ แม่...”คลูซเรี ยกแม่ท้ งั น้ าตา เพราะในอ้อม
กอดไม่มีแม่อีกต่อไป แม่ตายแล้ว ตายในมือของเขา เป็ นเพราะเขา แม่ถึงตาย
คลูซสะดุง้ ตื่น และลุกขึ้นมานัง่ ใบหน้าเต็มไปด้วยน้ าตา “พ่อ...แม่...”
“พี่ทรานซ์ครับ”คลูซมาหาทรานซ์ที่หน่วยอย่างเร่ งรี บ
“มีอะไรคลูซ มาแต่เช้าเลย”
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“ผมมีเรื่ องจะถามครับ เกี่ยวกับครอบครัวของผม”
ทรานซ์งงเล็กน้อยแล้วบอกว่า “ไปคุยกันที่หอ้ งของนาย ฉันก็มีเรื่ องจะคุยกับนายเหมือนกัน”
เมื่อเข้าไปในห้องแล้วเรี ยบร้อย คลูซถามขึ้นว่า “พี่ทรานซ์มีอะไรจะคุยกับผมครับ”
“ข้อสรุ ปจากการประชุมคราวก่อน มีคาสัง่ ออกมาแล้วว่าตัวทดลองคนต่อไปก็คือ...วาเลน”
“ไม่ได้ครับ เธอ....”คลูซพยายามจะช่วยวาเลน แต่...
“แก้ไขอะไรไม่ได้ มติในที่ประชุม 3 ต่อ 1 และมีคาสัง่ ออกมาแล้วด้วย เธอจะได้รับการทดสอบเพื่อให้หายจาก
โรคที่เธอเป็ นตั้งแต่เกิด ถ้าโชคดีเธอจะหายดี และไม่ตอ้ งเจ็บปวดกับโรคนี้อีก แต่ถา้ โชคร้ายการทดสอบอาจจะล้มเหลว”
“พี่ทรานซ์จะต้องช่วยเธอให้ได้นะครับ”คลูซขอร้อง
“อืม ในระหว่างนี้ฉนั จะยุง่ มาก นายจะต้องดูแลตัวเองให้ดี พยายามอย่าออกไปไหน อยูแ่ ต่ในห้องจะดีที่สุด”
“ทาไมครับ ผมไม่เห็นว่าที่นี่จะมีอะไรที่เป็ นอันตรายเลย แต่พี่บอกให้ผมระวังตั้งแต่วนั แรกที่ผมมาที่นี่ ที่นี่มีอะไร
กันแน่ครับ”
“...”ทรานซ์เงียบเป็ นคาตอบ
“...”คลูซเงียบกดดันทรานซ์
“เอาล่ะ เพื่อความปลอดภัยของนาย”ทรานซ์ตดั สิ นใจ แล้วเริ่ มอธิบาย “ขณะนี้ไซม์ ชูทตั้งตัวเป็ นรักษาการแทน
ประธาน ส่วนท่านประธานก็ไปหนีไปตั้งหลัก เพราะไซม์อาจจะลอบทาร้ายท่านได้ง่าย และตอนนี้เขาต้องการนาย ต้องการ
ให้นายเป็ นตัวทดสอบของการค้นคว้าที่เขาคิดขึ้น ก็คือการตัดต่อDNA เพื่อพัฒนาสมองให้มีไอคิวสูงที่สุดประมาณ 230”
“ทาไมต้องเป็ นผม”
“เพราะนายเป็ นหลานของโซล ฟอร์ด ที่มีไอคิวสูงที่สุดในขณะนี้ และแม่นายก็มีไอคิวค่อนข้างสูง ทาให้นายได้รับ
ความพิเศษนั้นมาจากพ่อแม่โดยการสื บทอดทางพันธุกรรม เหมือนการผสมพันธุ์ดอกไม้นนั่ แหละ คือเมื่อผสมสี ม่วงกับสี
ขาว ลูกที่ออกมาก็จะเป็ นสี ม่วงไง เขาจึงต้องการนายเพื่อให้สิ่งที่เขาคิดค้นขึ้นมีโอกาสล้มเหลวน้อยที่สุด ”
“ปู่ !! พวกคุณเข้าใจผิดแล้วครับ ถึงปู่ ของผมจะเป็ นหมอดูที่แม่นที่สุด แต่ไม่มีไอคิวสูงสุดแน่นอน”คลูซยืนยันอย่าง
มัน่ ใจเต็มที่
“ฉันก็บอกเธอไปหมดแล้ว ดังนั้นนายจะต้องระวังตัวให้ดี อย่าออกจากห้องถ้าไม่จาเป็ น เข้าใจนะ”
“ผมอยากไปเจอวาเลนก่อนที่เธอจะเข้ารับการทดสอบ”
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“คลูซ พวกเขาเลือกให้ฉนั เข้ารับการทดสอบแล้ว”วาเลนเอ่ย เมื่อเห็นคลูซเดินมาหยุดหน้ากรงที่เธออยู่
“วาเลน ฉันขอโทษที่ช่วยเธอไม่ได้ ฉันขอโทษจริ งๆ”คลูซพูดอย่างรู ้สึกผิด
“ไม่เป็ นไรหรอกคลูซ ฉันจะต้องผ่านการทดสอบนี้ให้ได้ ฉันจะได้หายจากโรคนี้ซะที แล้วฉันก็จะทาเพื่อตื่น
ขึ้นมาคุยกับนายอีก”
“วาเลน เธอไม่ตอ้ งกลัวอะไรทั้งนั้น เธอจะต้องตื่นขึ้นมาได้แน่นอน ฉันเชื่อเธอ และฉันสัญญาว่าจะรอเธอ วาเลน”
คลูซพูดอย่างมุ่งมัน่

“คลูซ มานี่ก่อน วาเลนต้องไปแล้ว”ทรานซ์พดู ขึ้น แล้วเจ้าหน้าที่ 2 นายที่เดินตามทรานซ์มา เข้ามาพาวาเลน
ออกไป
“วาเลนจะเป็ นยังไง”คลูซถามขึ้น อย่างอดเป็ นห่วงไม่ได้
“ก็ไม่แน่นอนนะ แต่เท่าที่ตรวจร่ างกายของวาเลนแล้ว เธอน่าจะมีโอกาสรอด”ทรานซ์ตอบตามที่ได้วเิ คราะห์มา
แล้วคลูซก็นึกถึงเรื่ องความฝันขึ้นมาได้ จึงรี บถาม “พี่ทรานซ์ครับ ผมฝันถึงพ่อแม่เมื่อวันก่อน ทาให้ผมสงสัยว่า
พ่อผมหายไปไหนกันแน่”
คงจะถึงเวลาแล้วจริ งๆ “ตั้งใจฟังให้ดีนะคลูซ อย่าเพิ่งถามอะไร”ทรานซ์เล่าว่า “องค์กรนี้เป็ นองค์ลบั ใต้ดินที่สร้าง
ขึ้นโดย Zole Ford ปู่ ของนาย และพ่อนายก็เป็ นนักวิจยั อยูท่ ี่นี่ดว้ ย ทุกอย่างก็เป็ นไปด้วยดีจนกระทัง่ ไซม์เพื่อนสนิทของพ่อ
นายทาการค้นคว้าสาเร็ จ และต้องการตัวทดลองที่มีคุณสมบัติตามที่ตอ้ งการโดยไม่สนใจว่าคนคนนั้นจะเป็ นเพื่อนสนิท
เพราะในขณะนั้นซัลมีไอคิวสูงรองจากโซล แต่ไซม์นบั ถือโซลเป็ นอาจารย์ จึงเลือกที่จะใช้ซลั เรื่ องนี้ไม่มีใครรู ้ จนซัลถูก
หลอกแล้วหายตัวไป ตอนนั้นฉันเป็ นผูช้ ่วยซัลจึงเป็ นคนสุดท้ายที่อยูก่ บั ซัลก่อนที่จะหายตัวไป จากนั้นทุกคนช่วยกันตามหา
แล้วพบซัลในห้องพักฟื้ นห้องหนึ่ง สภาพซัลดูเหมือนโดนทาร้าย และเมื่อตรวจร่ างกายพบความผิดปกติในเม็ดเลือดแดง ทา
ให้รู้วา่ ซัลผ่านการทดสอบดัดแปลงพันธุกรรมที่ลม้ เหลวมา หลังจากที่พยายามรักษาอยูห่ ลายปี ก็สามารถทาให้ซลั มีสภาพ
ร่ างกายทุกอย่างเป็ นปกติ เพียงแต่ซลั ไม่เคยตื่นขึ้นมาเลยจนถึงตอนนี้ และท่านประธานสัง่ ให้ทุกคนเก็บเรื่ องนี้เป็ นความลับ
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือไซม์ แม้วา่ ทุกอย่างจะร้ายแรงมากแค่ไหน แต่ไซม์ก็ยงั คงทาเป็ นไม่รู้เรื่ องแล้วอยูใ่ นองค์กรนี้ต่อไป ด้วย
ความสามารถของเขาทาให้ได้เลื่อนขั้นจนเป็ นหัวหน้าหน่วยค้นคว้า และพัฒนา
ส่วนแม่ของนายเมื่อโคลพักจากการคลอดนายไม่นานก็รู้เรื่ องซัลทั้งหมด โคลเสี ยใจมากจึงรี บมาหาซัลที่นี่ แล้วเจอ
กับไซม์โดยบังเอิญ หลังจากนั้นไม่นานโคลก็หวั ใจวายเสี ยชีวติ ทาให้ไซม์ตกเป็ นผูต้ อ้ งสงสัยอีกครั้ง
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และที่ตอ้ งปิ ดบังนายก็เพื่อความปลอดภัย โดยที่ท่านโซลจะต้องไปมาระหว่างองค์กรกับบ้านอย่างลับๆตลอด
หลายปี ที่ผา่ นมา ตอนนี้ท่านประธานได้ไปซ่อนตัวอยูใ่ นที่ที่ปลอดภัยแล้ว ท่านรู ้ดีวา่ จะเกิดอะไรขึ้น และจะไม่ยอมให้
ประวัติศาสตร์ซ้ ารอย”
เมื่อคลูซฟังทุกอย่างจบก็รู้สึกสับสนเล็กน้อย ก่อนจะเรี ยบเรี ยงเรื่ องราวทั้งหมดอย่างรวดเร็ ว “แล้วตอนนี้พอ่ ผมอยู่
ที่ไหนครับ”
“อยูท่ ี่หอ้ งพักฟื้ นพิเศษที่ท่านโซลสร้างขึ้นโดยเฉพาะ มีแค่ท่านกับผมเท่านั้นที่รู้ แต่ตอนนี้ยงั พานายไปไม่ได้
เพราะเสี่ ยงมากต่อความปลอดภัย และนี่ จดหมายของนายจากท่านโซล”ทรานซ์ยนื่ ซองกระดาษสี เขียวอ่อนให้คลูซ ก่อนขอ
ตัวไปทาการทดสอบต่อ
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บทที่ 4
เมื่อคลูซกลับมาถึงห้องก็รีบอ่านจดหมายของปู่ ทันที หลังจากที่คิดทบทวนเรื่ องต่างๆที่ฟังมาตลอดทาง
To.คลูซ หลานรัก
ก่อนอื่นปู่ คงต้องขอโทษหลานที่ปู่ปิ ดบังเรื่ องพ่อแม่ของ และเรื่ ององค์กร ปู่ คงไม่ขอให้หลานยกโทษให้หรอก
เพราะหลานคงจะโกรธปู่ มาก แต่ขอให้หลานรู ้ไว้วา่ ที่วา่ ต้องทาแบบนี้เพราะความจาเป็ น เพื่อความปลอดภัยของหลานเอง
เอาล่ะปู่ ขอเข้าเรื่ องเลยละกัน ปู่ รู ้เรื่ องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอดีต และพยายามจะแก้ไขมันโดยการให้อภัยเขา เพราะ
เขาเป็ นคนมีความสามารถมาก ปู่ หวังว่าเขาจะสานึกผิดกลับมาช่วยงานในองค์กรอีกครั้ง แต่ปู่ก็ไม่ประมาทจึงคิดแผน
ป้ องกันไว้ และตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องใช้มนั ซึ่งปู่ ไม่อยากให้มนั เกิดขึ้นเลย เพราะหลานจะตกอยูใ่ นอันตราย แต่ปู่เชื่อ
ว่าหลานจะต้องทาได้ ปู่ มัน่ ใจในตัวหลาน และทรานซ์จะช่วยหลาน เมื่อหลานพร้อม ทุกอย่างจะเริ้ มขึ้นทันที โดยการ
ดัดแปลงพันธุกรรมของหลำน
รักหลานที่สุด
โซล
“นี่มนั บ้าชัดๆ อยูๆ่ ปู่ ก็หายตัวไป แล้วมาบอกให้ดดั แปลงพันธุกรรมเนี่ยนะ ให้ตายเถอะทั้งๆที่ก็รู้ดีวา่ มันเสี่ ยงมาก
แค่ไหน”คลูซบ่นอย่างหัวเสี ย
“แต่ถา้ ทาตามที่ปู่บอกแล้วสาเร็ จก็อาจจะช่วยพ่อได้ จะได้เจอพ่อที่ไม่เคยเห็นแม้แต่หน้าตา ไม่เคยได้รู้จกั ”โอ๊ย...
เพราะไซม์แท้ๆเรื่ องถึงได้วนุ่ แบบนี้
แม่ครับ ผมควรจะเชื่อปู่ รึ เปล่า ช่วยบอกผมที แม่...
ใช่แล้ว เพื่อแม่ คนที่ทาให้แม่เสี ยใจ คนที่ทาให้แม่ตอ้ งตาย คือคนคนนั้น งั้นก็สมควรแล้วที่เขาจะได้รับบทเรี ยน
ให้สมกับที่เขาทาไว้ ไม่ใช่แค่พอ่ แม่ ปู่ แต่รวมถึงองค์กรที่ปู่ตั้งใจสร้างขึ้นมา เพื่อผูบ้ ริ สุทธิ์ที่ถูกจับมาทดลองอย่างวาเลน
และเพื่อประชากรบนโลกด้วย เพราะถ้ายังปล่อยเขาไปก็จะทาให้ผคู ้ นได้รับความเดือดร้อนต่อไปไม่จบสิ้น
คลูซคิดอย่างแน่วแน่

วันนี้ทรานซ์เข้ามาตรวจอาการวาเลน พบว่ามีอาการข้างเคียง คือการทางานของสมองผิดปกติ มีอาการเลือดไป
เลี้ยงสมองไม่เพียงพอ ความดันต่า ชีพจรอ่อน หายใจแผ่วเบา ร่ างกายซูบซีด ต้องใส่เครื่ องช่วยหายใจ ใส่สารกระตุน้ การ
ไหนเวียนเลือดลงไปในน้ าเกลือ ช่วยเพิ่มความดันในเส้นเลือดโดยให้เลือดเพิ่ม แม้วา่ จะทาการรักษา และพยายามป้ องกัน
ทุกอย่างเท่าที่ทาได้แล้ว แต่ก็มีโอกาสรอดแค่เพียง 28% นัน่ ทาให้ทรานซ์รู้สึกหมดแรง
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ในขณะที่กาลังจะออกจากห้องก็เจอคลูซเดินมาทางนี้จึงหยุดรอก่อน
“วาเลน เป็ นยังไงบ้างครับพี่ทรานซ์ เธอตื่นหรื อยัง”คลูซถามทันทีที่เดินมาถึง
“ยัง อาการเธอแย่มาก แทบมีโอกาสรอด”ทรานซ์ตอบ
“พี่ทรานซ์ครับ ผมอ่านจดหมายของปู่ แล้ว และผมตัดสิ นใจแล้วว่าจะทาตามแผนของปู่ ผมต้องการดัดแปลงตัวเอง
ครับ”
“ไม่ได้ มันอันตรายมาก ดูอย่างวาเลนสิ เธอมีกาลังใจดีมาก แต่ก็ไม่รอดอยูด่ ี”
“ยังครับ เธอยังมีโอกาส ผมเชื่อว่าเธอจะฟื้ นขึ้นมาอย่างแน่นอนครับ และผมก็มนั่ ใจว่าผมจะต้องรอดเช่นกัน”
“งั้นรอให้วาเลนฟื้ นก่อนแล้วกัน”
“ไม่ครับ เราจะต้องทาโดยเร็ วที่สุด ถ้าช้ากว่านี้อาจจะมีเรื่ องร้ายๆเกิดขึ้นอีกก็ได้ ดังนั้นเริ่ มพรุ่ งนี้เลยดีกว่าครับ”
“ก็ได้ และฉันจะเป็ นคนดัดแปลงให้นายเอง”

“มีธุระอะไรกับผมหรื อครับคุณทรานซ์ ถึงได้มาหาผมถึงที่หอ้ ง”ไซม์พดู
“เรื่ องการดัดแปลงพันธุกรรมของคลูซครับ”
“หื อ เด็กคนนั้นยอมแล้วงั้นเหรอ”ไซม์ถามอย่างประหลาดใจ หรื อว่าจะมีแผนการอะไร แต่มนั เป็ นวิธีที่เสี่ ยงมาก
ไม่น่าจะมีแผนอะไรได้
“ครับ ผมจะทดลองให้เขาด้วยตัวเองในวันพรุ่ งนี้ครับ”
“พรุ่ งนี้หรื อ ดีเลยสิ ทันใจจริ งๆ”ไซม์หน้าดีใจจนปิ ดไม่มิด

เช้าวันนี้ทรานซ์ดูจะยุง่ เป็ นพิเศษ เพราะหลังจากสัง่ งานเจ้าหน้าที่อย่างละเอียด แล้วจึงรี บไปหาคลูซ
“คลูซ นายแน่ใจนะ เปลี่ยนใจตอนนี้ยงั ไม่สาย”ทรานซ์พยายามโน้มน้าวใจ
“ผมพร้อมแล้วครับ เราไปกันเถอะ”คลูซพูดพร้อมลุกขึ้นยืน
“เฮ้อ นายจะไม่เปลี่ยนใจสิ นะ งั้นนายไปกับเจ้าหน้าที่ที่รออยูห่ น้าห้องก่อน เดี๋ยวฉันจะไปตรวจอาการวาเลนแล้ว
ตามไป”
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เมื่อคลูซเดินจากไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่แล้ว ทรานซ์ก็เดินไปอีกทาง
“วันนี้อาการดีข้ ึนมากแล้วนี่ ลมหายใจเริ่ มถี่ข้ ึน ชีพจรยังอ่อนอยู่ สมองค่อยๆปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ
ร่ างการเริ่ มมีสีเลือด อืม งั้นลองหยุดให้เลือด และสารกระตุน้ การไหนเวียนเลือดในน้ าเกลือ”ทรานซ์ตรวจอาการพร้อมกับ
จดบันทึกข้อมูลต่างๆลงในสมุด “โอกาสรอดเพิ่มขึ้นมาถึงประมาณ...46%” ดีข้ ึนมากจริ งๆ งั้นการทดสอบในวันนี้กจ็ ะต้อง
สาเร็ จเหมือนกัน ทรานซ์รู้สึกมีความหวังขึ้นมา เหมือนได้พบแสงสว่างอีกครั้ง

อีก 2วันต่อมา
ทรานซ์เดินออกมาจากห้องวาเลนที่เพิ่งจะเข้าไปตรวจอาการแล้วได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจคือ วาเลนฟื้ นตัวอย่างเต็ม
รู ปแบบแล้ว ร่ างกายเริ่ มเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ยงั ใช้เครื่ องช่วยหายใจ และให้น้ าเกลืออยู่ เพื่อช่วยประคองร่ ายที่ยงั อ่อนแอจาก
การทดสอบ และที่น่ายินดีมากก็คือวาเลนเริ่ มมีอาการตอบสนอง มีโอกาสรอดมากถึง 74%
ในขณะที่กาลังจะไปที่หอ้ งวิเคราะห์ขอ้ มูล ก็มีคนมารายงานว่าคลูซเริ่ มมีอาการตอบสนองแล้ว จึงรี บไปที่
ห้องคลูซทันที
ภายในห้องเต็มไปด้วยอุปกรณ์ที่กาลังช่วยยื้อชีวติ ของคลูซอยูม่ ากมาย บนร่ างกายก็มีเครื่ องมือต่างๆมากไม่แพ้กนั
ทั้งเครื่ องช่วยหายใจ เครื่ องช่วยกระตุน้ หัวใจ เครื่ องวัดความดัน และเครื่ องตรวจสอบการทางายของสมอง
ทรานซ์เข้าไปตรวจอาการคลูซ ตรวจร่ างกายอย่างละเอียด แล้วนัง่ ลงข้างเตียง พูดว่า “ตื่นขึ้นมาสิ คลูซ น้องชาย
ของพี”่
ผ่านไป 2 นาที ราวกับคลูซได้ยนิ เสี ยงเรี ยกของทรานซ์ คลูซลืมตาขึ้นแล้วพูดว่า “การเปลี่ยนแปลงครั้งยิง่ ใหญ่
กาลังจะเริ่ มต้นขึ้น”

THE END
(part one)

