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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
การผจญภัยไม่คาดฝัน ล้วนเริม่ จากเหตุการณ์ทผ่ี ดิ จากธรรมดาไปเล็กน้อย
จนคุณอาจไม่ทันสังเกต และที่สำ�คัญพ่อกับแม่ต้องไม่อยู่บ้านในยามคับขัน
ไอวีคิดว่าการที่เธอกับเซบต้องพาย่าซิววีไปโรงพยาบาลโดยไม่มีพ่อแม่
อยู่ด้วยนั้นน่าตกใจพอแล้ว ทว่ามันกลับดูเป็นเรื่องธรรมดาๆ ไปเลย เมื่อสอง
พี่น้องมาพบว่ามีตำ�รวจติดอาวุธรออยู่หน้าประตูบ้าน แต่อาวุธที่ว่ากลับเป็น
แปรงขั ด ส้ ว มเสี ย นี่ ! เรื่ อ งนี้ ค วรตลกแต่ ก ลั บ หั ว เราะไม่ อ อก เพราะมี ผู้ บุ ก รุ ก
รื้อค้นบ้านของย่าซิววีเสียเละเทะ ทิ้งเบาะแสไว้เพียงเหรียญหกเพนนีงอๆ หนึ่ง
เหรี ย ญ ซึ่ ง นำ � พวกเขาสู่ โ ลกของชาวไม่ ธ รรมดา สถานที่ ที่ ข้ า วของเครื่ อ งใช้
มี ม นตร์ วิ เ ศษ โลกนี้ ไ ม่ เ พี ย งซ่ อ นตั ว จากคนธรรมดา แต่ มั น ยั ง มี ค วามลั บ น่ า
หวาดหวั่นของครอบครัวพวกเขาซุกซ่อนอยู่ด้วย!
เหรียญปริศนา เป็นวรรณกรรมเยาวชนเล่มแรกในชุดผจญภัยในดินแดน
ไม่ธรรมดา ที่จะพาคุณลงไปผจญภัยในเมืองใต้ดินของชาวไม่ธรรมดา มาร่วม
เอาใจช่วยไอวีเสาะหาสมาคมที่ล่มสลายและต่อกรกับบรรดาของใช้ที่ไม่มีชิ้นไหน
ทำ�หน้าที่เดิมที่มันควรทำ�...
ขอเพียงเปิดหน้าต่อไป เรื่องราวตื่นเต้นไม่ธรรมดารอคุณอยู่
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แด่แม่และเบท
วีรสตรีในเรื่องราวของฉัน

บทที่ 1

ไ

อวีเซวูบไปข้างหน้าเมื่อรถพยาบาลเลี้ยวตรงหัวมุมถนน ทุกอย่าง
ในรถสั่นกุกกัก

“เอาละ” เจ้าหน้าที่กู้ชีพพูดพลางเงยหน้าขึ้นจากกระดานหนีบ เขาเป็น
ชายหัวล้าน มีรอยสักซีดจางตลอดแขนท่อนล่าง “เธอชื่อเต็มว่าอะไร”
“ไอวี เอลิซาเบท สแปร์โรว์ค่ะ” เธอตอบรัวเร็วพลางเคาะรองเท้าบู๊ตยาง
สีเหลืองกับพื้นเบาๆ ในนี้อุดอู้จัง ต้องการอากาศบริสุทธิ์ เธอมองข้ามไหล่เจ้า
หน้าที่กู้ชีพไปและสงสัยว่าจะขอให้เขาเปิดหน้าต่างสีด�ำนั้นสักบานได้ไหม เธอ
มองเห็นผมหยิกชี้ฟูสีน�้ำตาลของตนเองเด้งขึ้นลงในกระจก เป็นกระเซิงกว่าปกติ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพจดบันทึกด้วยปากกาลูกลื่นแล้วหันไปทางท้ายพาหนะ
“แล้วเธอล่ะ”
ตรงสุ ด ปลายอี ก ด้ า นหนึ่ ง ของที่ นั่ ง ยาว เด็ ก ชายคนหนึ่ ง นั่ ง โน้ ม ตั ว ไป
ข้างหน้า กางขา สวมเสื้อมีฮู้ดสีเทามีโลโก้วงดนตรีเดอะริปซ์ ผมบลอนด์แข็งๆ
ของเขาตกลงมาปรกตา แต่ไอวีรู้ว่าเขาก�ำลังถลึงตาจ้องเธอ
“ชื่อเซบฮะ” เด็กชายตอบห้วนๆ “ผมเป็นพี่ชายเธอ”

เจ้าหน้าที่กู้ชีพยิ้มขณะจดชื่อ ไอวีพยายามไม่นึกถึงเซบ ทั้งหมดนี้เป็น
ความผิดของเขา
เธอโน้มตัวไปทีเ่ ปลหามและจับมือย่าซิลวี มันนุม่ กว่าปกติ แถบตีนตุก๊ แก
พาดอยู่บนหน้าอกย่า เฝือกพยุงคอ และหน้ากากออกซิเจนจับฝ้าคลุมจมูกและ
ปากของย่า ไอวีไม่เคยเห็นย่าดูเปราะบางขนาดนี้มาก่อนเลย
“และเธอสองคนอายุเท่าไร” เจ้าหน้าที่กู้ชีพถามต่อ
“สิบเอ็ดค่ะ” ไอวีตอบพลางกระเถิบเข้าใกล้ย่าซิลวีอีกนิดหน่อย
“ผมสิบหกฮะ” เซบตอบเสียงต�่ำ
ไอวี นิ่ ว หน้ า และเหลื อ บมองเขาทางหางตา เขาเพิ่ ง อายุ ค รบสิ บ สี่ เ มื่ อ
เดือนที่แล้วนี่เอง
“เอาละ ดี” เจ้าหน้าที่กู้ชีพมีสีหน้าอ่อนลง “ทีนี้ ฉันเข้าใจดีว่าตอนนี้เธอ
สองคนกังวลมาก แต่เชื่อฉันเถอะ สิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเธอท�ำได้เพื่อช่วยย่าก็คือสงบ
ไว้ พอเราไปถึงโรงพยาบาล เราจะพาย่าไปที่แผนกอุบัติเหตุให้หมอตรวจดูอย่าง
ละเอียด จากนั้นย่าอาจต้องผ่าตัด จึงต้องอยู่ที่โรงพยาบาลสักพัก”
ไอวีหน้าบึ้ง เธอรู้ว่ามีครั้งเดียวเท่านั้นที่ย่าซิลวีค้างคืนที่โรงพยาบาล -ทุกคนรูเ้ รือ่ งนัน้ -- แต่มนั เกิดขึน้ ก่อนทีพ
่ อ่ แม่ของไอวีจะเกิดด้วยซ�ำ 
้ “คุณรูไ้ หมคะ
ว่าย่าเป็นอะไร” ไอวีถาม
เจ้าหน้าที่กู้ชีพนิ่วหน้า “ฉันว่าสะโพกอาจจะหัก ข้อมือก็อาจจะหักด้วย
แต่เรายังไม่รู้จนกว่าจะได้ดูผลเอกซเรย์”
ขณะที่เขาจดบันทึกหยุกหยิก ไอวีลูบมือของย่าซิลวีและสงสัยว่าครั้งนั้น
ย่าสะโพกหักเหมือนกันหรือเปล่า อาจจะ ย่าประสบเหตุรถชนระหว่างที่เกิด
พายุหิมะบ้าคลั่งและหมดสติไปหลายวัน เมื่อตื่นขึ้น ย่าจ�ำสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่าง
อุบัติเหตุ หรืออะไรก็ตามก่อนหน้านั้นไม่ได้ ต�ำรวจรู้แค่ชื่อของย่าเพราะว่าย่า
สวมสร้อยที่สลักว่าซิลวี การสูญเสียความทรงจ�ำย้อนหลัง แม่ของไอวีเรียกมัน
ว่าอย่างนั้น ไอวีรู้วันที่เกิดอุบัติเหตุอย่างแม่นย�ำเพราะครอบครัวของเธอถกกัน
เรื่องนี้บ่อยมาก วันที่ 5 มกราคม 1969 คืนที่สิบสองของเทศกาลคริสต์มาส
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“ก่ อนที่เ ราจะไปถึง โรงพยาบาล” เจ้าหน้าที่กู้ชีพพูด “ฉันจ�ำเป็นต้อ ง
ยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้น” เขาตรวจดูนาฬิกาข้อมือ “ฉันไปถึงตอนเช้า แปดโมงครึ่ง
ดังนั้นต้องเกิดเหตุตอนประมาณเจ็ดโมงสี่สิบห้าใช่ไหม และเธอบอกว่าย่าลื่นใน
ห้องครัวระหว่างที่เธอสองคนอยู่อีกห้องหนึ่ง...”
ไอวีนึกภาพย่าซิลวีเสียการทรงตัวและล้มหงายหลัง ขาชี้ขึ้นฟ้าเหมือน
แมลงนอนหงาย ถ้าเพียงแต่เธออยู่ตรงนั้นเพื่อช่วยย่า
เซบกลืนน�้ำลาย “ย่าก�ำลังอบพายเนื้อบดฮะ เราได้ยินเสียงย่าตะโกน”
ดังกลบเสียงตะโกนของเรา ไอวีจ�ำได้ เธอมองพี่ชายด้วยสายตาเสียใจ
พวกเขาทะเลาะกันเรื่องโปสเตอร์วงเดอะริปซ์ งี่เง่าแผ่นใหม่ที่เซบได้เป็นของขวัญ
คริสต์มาส ไอวีท�ำน�้ำส้มหกใส่มันโดยไม่ได้ต้ังใจ ถ้าเขาไม่มัวแต่โวยวายใส่เธอ
พวกเขาก็อาจไปเจอย่าซิลวีเร็วกว่านี้
เจ้าหน้าที่กู้ชีพพลิกหน้ากระดาษ “เอาละ ใช้ได้แล้ว พวกเธอติดต่อ
คุณพ่อคุณแม่ได้ไหม”
ไอวีถอนหายใจ ถ้าเพียงแต่ เธอหวังให้พ่อกับแม่อยู่ที่นี่ตอนนี้มากกว่า
อะไรอย่างอื่น
“ผมส่งข้อความหาพวกเขาแล้วแต่ยังไม่มีค�ำตอบฮะ” เซบพูด “ผมจะ
ลองโทรหาพวกเขาเมื่อเราไปถึงโรงพยาบาล แม่ท�ำงานอยู่ แต่เราอาจติดต่อได้
ก่อนที่แม่จะเริ่มเข้ากะ”
ไอวีเพิ่งบอกลาแม่เมื่อวานตอนเช้า ถ้าแม่อยู่ที่นี่ตอนนี้ แม่จะตบมือและ
จัดการเรื่องยุ่งทั้งหมดนี้ในชั่วพริบตา ไอวีกับเซบไม่ได้ท�ำอะไรนอกจากเรียก
รถพยาบาล
“พ่อของเราอยู่ที่ปารีสค่ะ” ไอวีเสริมเสียงเบา “พ่อท�ำงานอยู่เหมือนกัน”
พ่ อ ของพวกเขาเป็ น ที่ ป รึ ก ษาของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ก ตอเรี ย แอนด์ อั ล เบิ ร ์ ต
อันโด่งดังที่ลอนดอน ซึ่งหมายความว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกอย่างที่เก่า และ
ผู้คนจากทั่วโลกมักมาขอค�ำแนะน�ำจากเขาเสมอ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพเลิกคิ้ว “เพราะอย่างนั้นพวกเธอถึงอยู่กับย่าเหรอ”
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