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ภูเขาไฟมอลต์เคอ
0	 กิโลเมตร	 20

0	 เมตร	 50

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
อะพอลโล 11ท ะ เ ล เ เ ห่ ง ค ว า ม เ งี ย บ ส ง บทา

งร
ถไ

ฟ 
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.)

อาร์ทิมิส
โรงถลุงและเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์

แอ่งมอลต์เคอ

ตีน
ภูเ

ขา
ไฟมอลต์เคอ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอะพอลโล 11

ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว
อะพอลโล 11

อีวีเอแอร์ล็อก  
(ทางออก
ท่องอวกาศ)

กล้องโทรทัศน์

ตะกอนลมสุริยะ แอ่ง
ฝั ่งตะวันออกจุดลงจอด

ยานอะพอลโล 11

เส้นทางส�ารวจของ
อาร์มสตรองและอัลดริน

อุปกรณ์ตรวจวัด
แผ่นดินไหว

กระจกสะท้อน
แสงเลเซอร์

แอร์ล็อกรถไฟ

ไปอาร์ทิมิส  
(40 กม.)
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0	 เมตร	 50

0	 เมตร	 200

อาร์ทิมิส

แอร์ล็อกของบริษัท
ทรานควิลิต้ีเบย์

บีน

คอนราด

แอร์ล็อก
คอนราด

อัลดริน

ไปศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว

อะพอลโล 11  
(40 กม.)

ท่าเทียบยานขาเข้า / 
ชานชาลา / 

แอร์ล็อกขนถ่ายสินค้า

อาร์มสตรอง

แอร์ล็อกของ
องค์การอวกาศอินเดีย  
(ไอเอสอาร์โอ)

เชพเพิร์ด

ไปโรงถลุงและเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  (1 กม.)

โรงถลุงและเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ไปอาร์ทิมิส  (1 กม.)

เดอะเบิร ์ม

บับเบิล
โรงถลุงอะลูมิเนียม

ซานเชส

แอร์ล็อก
รถไฟ

เครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ 1

เครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ 2

แผงระบายความร้อน
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ฉันกระโดดไปตามพื้นซึ่งปกคลุมด้วยฝุ่นสีเทาขณะมุ่งหน้าไปยังโดมคอนราด 

บบัเบลิขนาดมหมึา  แอร์ลอ็กหน้าโดมที่ล้อมรอบด้วยดวงไฟสแีดงอยูไ่กลลบิจน

น่าท้อใจ

การวิ่งในขณะที่สวมชุดหนักร่วมร้อยกิโลกรัมเป็นอะไรที่ล�าบากใช่เล่น   

แม้จะเป็นการวิ่งบนดวงจันทร์ที่มีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลกก็เถอะ  แต่คุณคง

ประหลาดใจถ้ารู้ว่าตวัเองวิ่งได้เรว็ขนาดไหนเมื่อชวีติแขวนอยู่บนเส้นด้าย

บอ็บวิ่งตามมาข้าง ๆ ฉนั  เสยีงเขาดงัออกมาจากวทิยสุื่อสาร  “ให้ฉนัต่อ

ท่ออากาศของฉนัเข้ากบัชุดเธอเถอะ!”

“ขนืท�าแบบนั้นคุณจะตายด้วยน่ะส!ิ”

“รอยรั่วใหญ่มาก”  เขาบอกเสยีงขุ่น  “ฉนัเหน็อากาศรั่วออกจากถงัของ

เธอเตม็ตาเลย”

“ขอบคุณที่ให้ก�าลงัใจ”

“ฉนัเป็นผูเ้ชี่ยวชาญอวีเีอ1นะ”  บอ็บว่า  “หยุดเดี๋ยวนี้  ฉนัจะต่อท่ออากาศ

ให้!”

“ขอปฏิเสธ”  ฉันวิ่งต่อไปเรื่อย ๆ  “มีเสียงดังป๊อกก่อนสัญญาณเตือน

อากาศรั่วจะดงั  ต้องเป็นเพราะข้อต่อวาล์วโลหะสกึแน่  ถ้าเอาท่ออากาศของคณุ

มาต่อมนัอาจร้าวได้”

1 EVA  ย่อมาจาก  Extravehicular Activity  หมายถึงกิจกรรมของนักบินอวกาศภายนอกยานหรือ

นอกโครงสร้างบนผิวดาว
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“ฉนัเตม็ใจเสี่ยง!”

“แต่ฉันไม่เต็มใจให้คุณท�าแบบนั้น”  ฉันสวน  “เชื่อเถอะ  บ็อบ  ฉันรู้

เรื่องโลหะด”ี

ฉนัเปลี่ยนเปน็กระโดดก้าวยาวด้วยจงัหวะสม�่าเสมอ  แม้จะให้ความรูส้กึ

เหมอืนก�าลงัเคลื่อนไหวแบบสโลว์โมชั่น  แต่มนัเป็นการเคลื่อนไหวที่ดทีี่สุดเมื่อ

ต้องแบกน�้าหนกัมากขนาดนี้  ข้อมูลบนกระจกหมวกอวกาศบอกว่าแอร์ลอ็กอยู่

ห่างออกไปห้าสิบสองเมตร  เมื่อเหลือบมองแถบแสดงสถานะบนแขนก็เห็นว่า

ปรมิาณอากาศลดฮวบฮาบ  ฉนัเลยเลกิมอง

การก้าวขายาว ๆ ได้ผลด ี ฉนัเร่งฝีเท้าจนบอ็บตามไม่ทนัทั้งที่อกีฝ่ายเป็น

ผู้เชี่ยวชาญอีวีเอมือดีที่สุดบนดวงจันทร์  กลเม็ดเด็ดคือเพิ่มแรงโดยการผลัก 

ตวัเองไปข้างหน้าทุกครั้งที่เท้าแตะพื้น  แต่นั่นหมายความว่าการกระโดดแต่ละครั้ง

จะควบคมุได้ยากกว่าปกต ิ ถ้าพลาดขึ้นมามหีวงัหน้าคะม�าไถลไปตามพื้นแน่นอน  

ชุดอวีเีอทนทานมากกจ็รงิ  แต่อย่าให้มนัครูดพื้นดกีว่า

“เธอวิ่งเรว็เกนิไป  ถ้าสะดุดล้มอาจท�าให้กระจกหมวกแตกได้!”

“ยงัดกีว่าขาดอากาศหายใจแล้วกนั”  ฉนับอก  “ฉนัน่าจะมเีวลาเหลอือกี

สบิวนิาท”ี

“ฉนัตามหลงัเธออยู่”  เขาพูด  “ไปก่อนเลย  ไม่ต้องรอ”

ฉันไม่รู้ว่าตัวเองวิ่งเร็วขนาดไหนจนกระทั่งเห็นโดมที่ประกอบจากแผ่น

โลหะรูปสามเหลี่ยมของคอนราดเตม็ตาและใหญ่ขึ้นอย่างรวดเรว็

“ซวยแล้ว!”  ไม่มเีวลาชะลอฝีเท้า  ฉนัจงึกระโดดพรวดครั้งสุดท้ายพร้อม

กบัม้วนตวักลิ้งไปข้างหน้า  ก่อนเอาเท้ายนัผนงัในจงัหวะที่พอเหมาะพอเจาะ  น่า

จะเป็นเพราะโชคช่วยมากกว่าความช�านาญ  ใช่เลย  บอ็บพูดถูก  ฉันวิ่งเรว็ไป

ฉนัล้มกระแทกพื้น  ก่อนตะกายลกุขึ้นคลานไปควา้มอืจบัประตแูอร์ลอ็ก

หูอื้อไปหมด  สญัญาณเตอืนแผดสนั่นอยูข้่างในหมวกอวกาศ  อากาศใน

ถงัใกล้หมดเตม็ที

ฉันผลักประตูเปิดและล้มตัวเข้าไปข้างในพลางหายใจหอบ  สายตาฉัน

พร่ามวั  เมื่อถบีประตูปิดแล้วจงึเอื้อมหยบิถงัอากาศฉุกเฉนิมาทึ้งสลกัออก
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อากาศในถังไหลออกมาอย่างรวดเร็ว  ครึ่งหนึ่งกลั่นตัวเป็นอณูหมอก 

เล็ก ๆ เมื่อกระทบกับความเย็นระหว่างพ่นกระจายเต็มห้อง  ฉันล้มลงบนพื้น  

เกอืบหมดสตอิยู่รอมร่อ

ฉันหอบแฮกในชุดอีวีเอพลางกลั้นความรู้สึกอยากอาเจียน  เมื่อกี้ฉันใช้

แรงเยอะเกนิกว่าร่างกายจะอ�านวย  อาการปวดหวัเพราะขาดออกซเิจนเริ่มแผลง

ฤทธิ์  และมนัจะคงอยู่ไปอกีสองสามชั่วโมงเป็นอย่างน้อย  ฉนัมอีาการแพ้ที่สูง

บนดวงจนัทร์เนี่ยนะ  ตลกสิ้นดี

เสยีงฟู่ค่อย ๆ เบาลงจนเงยีบไปในที่สุด

ในที่สุดบ็อบก็มาถึงประตู  ฉันเห็นเขามองผ่านหน้าต่างกลมช่องเล็ก ๆ 

เข้ามา

“แจ้งสถานะด้วย”  เขาพูดผ่านวทิยุ

“ยงัรู้สกึตวัอยู่”  ฉนัหายใจฟืดฟาดขณะตอบ

“ลุกขึ้นยนืไหวหรอืเปล่า  ฉนัควรเรยีกคนมาช่วยไหม”

ถ้าบอ็บเข้ามาตอนนี้ฉนัจะตาย  เพราะฉนัสวมชดุอวกาศแสนยบัเยนินอน

อยูใ่นแอร์ลอ็ก  แต่คนในเมอืงที่มปีระชากรสองพนัคนสามารถเปิดประตแูอร์ลอ็ก

ชั้นในจากอกีฝั่งแล้วลากฉนัเข้าไปได้

“ไม่จ�าเป็น”  ฉนัตั้งท่าคลานก่อนลุกขึ้นพงิแผงควบคุมเพื่อทรงตวั  แล้ว

เริ่มกระบวนการท�าความสะอาด  ลมแรงดนัสงูพ่นใส่ฉนัจากทกุมมุ  ฝุ่นดวงจนัทร์

สีเทาหมุนติ้วขณะที่ถูกดูดเข้าไปในช่องระบายอากาศติดเครื่องกรองตลอดแนว

ผนงั

หลงัเสรจ็สิ้นกระบวนการท�าความสะอาด  ประตชูั้นในกเ็ปิดโดยอตัโนมตัิ

ฉนัก้าวเข้าไปในห้องเลก็หลงัแอร์ลอ็ก  ปิดประตชูั้นในตามหลงัแล้วทิ้งตวั

ผลุบบนม้านั่ง

บ็อบผ่านขั้นตอนปฏิบัติในแอร์ล็อกด้วยวิธีปกติ  ไม่จ�าเป็นต้องใช้ถัง

อากาศฉุกเฉนิ  (ซึ่งตอนนี้ต้องเอาถงัใหม่มาแทนที่ก่อนอยู่ด)ี  หลงักระบวนการ

ท�าความสะอาดเสรจ็สิ้น  เขากเ็ข้ามาหาฉนัในห้องเลก็

ฉันช่วยบ็อบถอดหมวกอวกาศและถุงมือโดยไม่พูดอะไรสักค�า  คุณไม่

ควรปล่อยให้ใครถอดชุดอวีเีอด้วยตวัเอง  ที่จรงิกท็�าได้  แต่มนัค่อนข้างล�าบาก  
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การให้คนอื่นช่วยจงึกลายเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัไิปแล้ว  เขาเองกช็่วยฉนัเหมอืน

กนั

“แย่ชะมดั”  ฉนัพูดเมื่อเขายกหมวกออกจากหวัฉนั

“เธอเกือบตายแล้ว”  เขาก้าวออกจากชุดของตัวเอง  “เธอควรเชื่อฟัง 

ค�าสั่งฉนั”

ฉันสลัดชุดของตัวเองออก  พลิกดูด้านหลัง  แล้วชี้รอยหยักแหลมของ

โลหะตรงจุดที่เคยเป็นวาล์ว  “วาล์วระเบิดเหมือนที่ฉันบอก  เห็นไหม  โลหะ 

มนัสกึ”

เขามองตามแล้วพยักหน้า  “ก็ได้  เธอคิดถูกที่ไม่ให้ฉันต่อท่ออากาศ   

ดมีาก  แต่ถงึอย่างนั้นกไ็ม่ควรมเีหตุการณ์แบบนี้เกดิขึ้น  เธอไปเอาชุดเฮงซวย

นั่นมาจากไหน”

“ฉนัซื้อมอืสองมา”

“ท�าไมถงึซื้อชุดมอืสอง”

“เพราะฉันไม่มีปัญญาซื้อชุดใหม่น่ะสิ  เงินแทบไม่พอซื้อชุดมือสองด้วย

ซ�้าไป  แล้วพวกคุณกจ็ะไม่รบัฉนัเข้าสมาคมจนกว่าฉนัจะมชีุดของตวัเอง”

“เธอควรเก็บเงินให้มากพอส�าหรับซื้อชุดใหม่”  บ็อบ ลูอิสคืออดีตนาวิก

โยธนิสหรฐัที่ไม่ยอมรบัฟังข้อแก้ตวัใด ๆ  ที่ส�าคญักว่านั้นกค็อืเขาเป็นหวัหน้าครู

ฝึกของสมาคมอีวีเอ  เขารับค�าสั่งจากประธานสมาคมก็จริง  แต่บ็อบเป็นเพียง

คนเดยีวเท่านั้นที่มสีทิธติดัสนิว่าคณุมคีณุสมบตัพิอจะเป็นสมาชกิสมาคมหรอืเปล่า  

และถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิกก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ท�างานอีวีเอแบบฉายเดี่ยว  

หรือน�ากลุ่มนักท่องเที่ยวชมพื้นผิวดวงจันทร์  นั่นแหละเหตุผลที่ต้องมีสมาคม  

พวกหวัขวดเอ๊ย

“แล้วเป็นไงบ้าง  ฉนัสอบผ่านไหม”

เขาพ่นลมออกจากจมกู  “ล้อเล่นหรอืเปล่า  เธอสอบตก  แจ๊ส  ล้มเหลว

ไม่เป็นท่า”

“ท�าไมล่ะ”  ฉนัถาม  “ฉนัท�าทุกอย่างตามขั้นตอน  เอาชนะอุปสรรคได้

ภายในเวลาไม่ถงึเจด็นาท ี กระทั่งในยามคบัขนัที่แทบเอาชวีติไม่รอดกไ็ม่ยอมให้

คู่หูเป็นอนัตราย  และกลบัเข้าเมอืงได้อย่างปลอดภยั”
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เขาเปิดล็อกเกอร์แล้วเก็บถุงมือกับหมวกอวกาศไว้ข้างใน  “เธอต้อง 

รบัผดิชอบชุดของตวัเองด้วย  เมื่อมนัเสยีหายกห็มายความว่าเธอสอบตก”

“คุณจะโทษว่าเป็นความผิดฉันได้ยังไง  ตอนเราออกไปมันยังไม่มีวี่แวว

ว่าจะรั่วเลย!”

“ผลลัพธ์คือหัวใจส�าคัญของอาชีพนี้  ดวงจันทร์ก็เหมือนยายแก่ใจร้าย 

นั่นแหละ  มนัไม่สนหรอกว่าชดุเธอเจง๊เพราะอะไร  มนัแค่ฆ่าเธอตายเมื่อชดุเธอ

เสียหายเท่านั้น  เธอควรตรวจสอบอุปกรณ์ให้รัดกุมกว่านี้”  เขาน�าชุดอวกาศ

แขวนบนราวในลอ็กเกอร์

“ไม่เอาน่า  บอ็บ!”

“แจ๊ส  เมื่อกี้เธอเกอืบตายแล้วนะ  ฉนัจะให้เธอสอบผ่านได้ยงัไง”  เขา

ปิดลอ็กเกอร์แล้วตั้งท่าจะเดนิจากไป  “เธอจะเข้ารบัการทดสอบอกีครั้งได้ในอกี

หกเดอืนข้างหน้า”

ฉนัปราดเข้าไปขวาง  “ไร้สาระสิ้นด!ี  ท�าไมชวีิตฉนัต้องหยุดชะงกัเพราะ

กฎบ้าบอของสมาคมด้วย”

“คราวหน้าอย่าลมืตรวจสอบอุปกรณ์ให้ดกีว่านี้”  เขาเบี่ยงตวัหลบฉนัแล้ว

เดนิออกไปจากห้อง  “แล้วกอ็ย่าขี้เหนยีว  จ่ายค่าซ่อมรอยรั่วเตม็ราคาด้วย”

ฉนัมองเขาเดนิจากไปก่อนทรุดฮวบบนม้านั่ง

“บ้าเอ๊ย!”

ฉนัก้าวช้า ๆ ไปตามทางเดนิอะลูมเินยีมวกวนเพื่อกลบับ้าน  ดทีี่อย่างน้อยก็

ไม่ต้องเดนิไกลมากนกั  หากวดัตามขวางแล้วทั้งเมอืงกว้างแค่ครึ่งกโิลเมตรเท่านั้น

เอง

ฉนัอาศยัอยูใ่นอารท์มิสิ  มนัเปน็เมอืงแหง่แรก  (และแห่งเดยีวที่มจีนถงึ

ตอนนี้)  บนดวงจนัทร์  ประกอบด้วยอาคารทรงโดมขนาดมหมึาห้าหลงัที่เรยีก

ว่าบับเบิล  ตัวอาคารครึ่งหนึ่งอยู่ใต้ดิน  ลักษณะเหมือนเมืองบนดวงจันทร์ใน

นยิายไซไฟเก่า ๆ ไม่มผีดิ

SAMPLE



16

อาร์มสตรองบับเบิลตั้งอยู่ตรงกลาง  ล้อมรอบด้วยบับเบิลอีกสี่หลังคือ 

อลัดรนิ  คอนราด  บนี  และเชพเพร์ิด  ซึ่งตั้งชื่อตามนกับนิอวกาศที่ได้มาเหยยีบ

ดวงจันทร์  ทั้งหมดมีอุโมงค์เชื่อมเข้าด้วยกัน  ฉันจ�าได้ว่าเคยสร้างแบบจ�าลอง

ของอาร์ทมิสิส่งเป็นการบ้านสมยัเรยีนชั้นประถม  มนัง่ายมาก  ใช้แค่ลูกบอลห้า

ลูกกบัไม้จ�านวนหนึ่งเท่านั้น  แค่สบินาทกีเ็สรจ็เรยีบร้อย

การเดนิทางมาที่นี่มคี่าใช้จ่ายสูงมาก  ค่าครองชพีกส็ูงลิ่ว  แต่เมอืงจะมี

เฉพาะนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักกับมหาเศรษฐีไม่ได้แน่  มันจ�าเป็นต้องมีชนชั้น

แรงงานด้วย  พวกเศรษฐคีงไม่ล้างส้วมเองหรอกจรงิไหม

ฉนัเป็นหนึ่งในชนชั้นแรงงานของที่นี่

ฉนัอาศยัอยู่ในคอนราด ดาวน์ 15  พื้นที่เสื่อมโทรมที่อยู่ต�่าลงไปใต้ดนิ

สบิห้าชั้นของคอนราดบบัเบลิ  หากเปรยีบชุมชนที่ฉนัอาศยัอยู่เป็นไวน์  นกัชมิ

ไวน์คงบอกว่ามนั  “ห่วยสุด ๆ  เจอืรสชาตแิห่งความล้มเหลวและการตดัสนิใจ

ห่วย ๆ”

ฉันเดินผ่านประตูสี่เหลี่ยมเป็นทิวแถวของแคปซูลที่แทบจะเกยกันจนถึง

ประตูแคปซูลตัวเอง  อย่างน้อยแคปซูลของฉันก็อยู่ชั้นล่างจึงค่อนข้างเข้าออก

สะดวก  ฉนัโบกกซิโมของตวัเองผ่านแป้นสแกน  เมื่อประตูเปิดออกฉนักค็ลาน

เข้าไปแล้วปิดประตูตามหลงั

ฉนันอนหงายในแคปซูล  จ้องเพดานซึ่งอยู่ห่างจากหน้าไม่ถงึเมตร

โดยหลักการมันคือแคปซูลส�าหรับพักอาศัย  แต่ทุกคนเรียกว่าโลงศพ  

มันเป็นแค่ช่องนอนมีประตูที่ฉันสามารถล็อกได้เท่านั้นเอง  ประโยชน์ใช้สอยมี

แค่นอนอย่างเดยีว  อ้อ  ใช่  ยงัมปีระโยชน์อกีอย่าง  (เกี่ยวกบักจิกรรมที่ต้อง

นอนราบขณะท�า)  คุณคงเข้าใจว่าฉนัหมายถึงอะไร

ในนี้มแีค่เตยีงกบัชั้นวางของอนัหนึ่ง  ไม่มอีะไรมากกว่านั้น  ห้องน�้ารวม

อยู่สุดทางเดนิ  ส่วนห้องอาบน�้าสาธารณะอยู่ห่างไปสองสามบลอ็ก  ภาพโลงศพ

ของฉันคงไม่ไปปรากฏในนิตยสารเบ็ทเทอร์โฮมส์แอนด์มูนสเคปสเ์ร็ว ๆ นี้แน่  

แต่ฉนัมปีัญญาหาที่อยู่ได้แค่นี้แหละ

ฉนัดูเวลาบนกซิโม  “แย่แล้ว”
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ไม่มีเวลาให้โอดครวญ  ยานขนส่งสินค้าของเคเอสซีหรือศูนย์อวกาศ

เคนยาจะลงจอดบ่ายนี้  ฉนัมงีานต้องท�า

ค�าว่าบ่ายส�าหรับชาวอาร์ทิมิสไม่ได้ขึ้นกับต�าแหน่งของดวงอาทิตย์  ทุก

ยี่สบิแปดวนัตามเวลาบนโลก  ที่นี่จะมเีวลาเที่ยงแค่วนัเดยีวโดยไม่เหน็ดวงอาทติย์

ด้วยซ�้า  ผนังด้านนอกของบับเบิลแต่ละหลังห่อหุ้มด้วยวัสดุหนาหกเซนติเมตร

สองชั้น  ระหว่างวัสดุทั้งสองชั้นคือหินบดละเอียดหนาหนึ่งเมตร  ถึงคุณจะยิง

ปืนใหญ่วิถีโค้งอย่างฮาวิตเซอร์ใส่เมืองก็ไม่มีทางรั่ว  ดังนั้นมันแน่ยิ่งกว่าแน่ว่า

แสงแดดจะไม่มวีนัเลด็ลอดเข้ามาได้

แล้วเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์บอกเวลาในแต่ละวันน่ะเหรอ  ก็เวลาเคนยา 

น่ะส ิ หากเวลาที่กรุงไนโรบเีป็นช่วงบ่าย  ที่อาร์ทมิสิกเ็ป็นช่วงบ่ายเหมอืนกนั

ตวัฉนัเตม็ไปด้วยเหงื่อและคราบสกปรกจากการสอบอวีเีอที่เกอืบเอาชวีติ

ไม่รอด  ไม่มเีวลาอาบน�้า  แต่อย่างน้อยกพ็อเปลี่ยนเสื้อผ้าได้  ฉนัลงนอนราบ  

ถอดชดุหลอ่เยน็ส�าหรบัใส่ใตชุ้ดอวกาศออกแล้วคว้าชดุหมสีนี�้าเงนิมาใส่  ฉนัรดั

เขม็ขดั  เปลี่ยนท่าเป็นนั่งขดัสมาธ ิ รวบผมผูกเป็นหางม้า  ก่อนคว้ากซิโมแล้ว

ออกจากแคปซูล

ในอาร์ทมิสิไม่มถีนนแต่มโีถงทางเดนิ  แค่การก่อสร้างอาคารบนดวงจนัทร์

กแ็พงระยบัแล้ว  มนัแน่ยิ่งกว่าแน่ว่าพวกเขาจะไม่สร้างถนนให้สิ้นเปลอืง  คุณ

จะหารถขนของหรือสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าไว้ใช้สักคันก็ได้ถ้าต้องการ  แต่ทางเดิน 

พวกนี้ออกแบบมาส�าหรับการสัญจรด้วยเท้า  บนนี้มีแรงโน้มถ่วงแค่หนึ่งในหก

ของแรงโน้มถ่วงบนโลก  การเดนิไม่ท�าให้เหนื่อยมากนกัหรอก

ชุมชนยิ่งเสื่อมโทรมเท่าไหร่ทางเดนิกย็ิ่งแคบลงเท่านั้น  เหน็ได้ชดัว่าทาง

เดนิของคอนราด ดาวน์คบัแคบจนเกอืบหายใจไม่ออก  มนักว้างพอให้คนสองคน

เดนิเอยีงข้างสวนกนัได้เท่านั้น

ฉนัลดเลี้ยวผ่านระเบยีงทางเดนิไปยงัใจกลางคอนราด ดาวน์ 15  แถวนั้น

ไม่มีลิฟต์สักตัว  ฉันจึงกระโดดขึ้นบันไดทีละสามขั้น  บันไดกลางอาคาร 

ไม่ต่างจากบันไดบนโลก  มันประกอบด้วยขั้นบันไดแคบและสั้น  แต่ละขั้นสูง

ยี่สบิเอด็เซนตเิมตรเพื่ออ�านวยความสะดวกให้นกัท่องเที่ยว  ส่วนในพื้นที่ที่ไม่มี

นักท่องเที่ยวสัญจรผ่าน  บันไดแต่ละขั้นจะสูงราวครึ่งเมตร  นั่นแหละผลจาก
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