
บทนำ�

แมคเคนซี่รู้สกึว่าตวัเองก�าลงัถูกตาม...
ท่ามกลางอากาศเย็นของมหานครใหญ่ ระหว่างที่หญิงสาวปล่อย

ความคิดให้ระลึกถึงการตายของคนส�าคัญของตัวเองจนไม่ทันสังเกตว่าจะ

มีใครตามมาหรือไม่ กระทั่งเดินออกจากสถานีรถไฟใต้ดินที่สตรีต ๗๗ 

ย่านอัปเปอร์อีสต์ไซด์ในแมนฮัตตัน ตอนนี้เองที่แมคเคนซี่รู้สึกราวกับถูก

จ้องมองจากทางด้านหลงั...

เธอไม่มีศัตรูที่ไหนนอกจากผู้ชายตัวใหญ่ท่าทางน่ากลัวที่เคยสะกด

รอยตามเธอเมื่อครั้งก่อน และเธอกโ็ทร. แจ้งเก้าหนึ่งหนึ่งจนเขาถูกจบัไป 

และนั่นท�าให้ความหวาดกลัวเข้าจู่โจมกัดกินทุกพื้นที่ในหัวใจ แมคเคนซี่

อยากกรดีร้อง แต่นั่นไม่ใช่นสิยัเธอ สิ่งเดยีวที่ท�าได้คอืแสร้งท�าราวกบัไม่มี

อะไรเกดิขึ้นแล้วเดนิต่อไปทั้งที่ทกุอณขูองร่างกายกรดีร้องเพราะความกลวั

และไม่อาจสลดัความรู้สกึนั้นออกไปได้เลย 

หญิงสาวร่างเพรียวบางตัดสินใจพิสูจน์ให้แน่ใจไปเลยด้วยการ 

หนัขวบัไปมองทนัทดี้วยสายตาเยอืกเยน็เหมอืนอย่างเคย แต่ด้านหลงัไม่มี
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ใครน่าสงสัย ก็แค่ฝูงชนชาวอเมริกันและนานาชาติเดินเข้าเดินออกสถานี

รถไฟใต้ดินเหมือนเคย ไร้วี่แววของผู้ชายร่างหมีท่าทางดุดันคนที่เคยตาม

เธอ 

แมคเคนซี่ถอนหายใจโล่งอกแล้วเดนิกลบัอะพาร์ตเมนต์ วนิาททีี่ก�าลงั

จะไขกุญแจห้องเข้าไป เงาสะท้อนจากด้านหลงัที่ปรากฏบนลกูบดิประตทู�าให้

ร่างบางผงะทันที แต่ช้ากว่าคนตัวโตเหมือนหมีกริซลีที่เข้าประชิดได้อย่าง

รวดเรว็พร้อมกบักระซบิเสยีงต�่าที่ข้างหู

“คุยกนัหน่อยส”ิ 

ชายร่างใหญ่หน้าตาท่าทางเหมอืนอาชญากรที่เคยสะกดรอยตามเธอ

คนนั้นนั่นเอง น�้าเสยีงของเขาข่มขูแ่กมบงัคบั ไม่เปิดโอกาสให้ปฏเิสธ แมค-

เคนซี่รูส้กึว่าก�าลงัสั่นสะท้าน ร่างใหญ่โตราวกบัยกัษ์ขวางหน้าข่มให้เธอรูส้กึ

ว่าตวัเองก�าลงัตวัเลก็ลงเรื่อยๆ และไม่อาจสูเ้ขาได้เลย หญงิสาวยนืทื่อ แผ่น

หลงัแขง็เกรง็ ไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นสบตาเขา

“คุณรู้จกั บรูซ เกรย์สนั หรอืเปล่า เขาพกัอยู่ในอะพาร์ตเมนต์นี้” 

เสียงเข้มถามมาอีก แต่คนฟังไม่แน่ใจเอาเสียเลยว่าเขาแค่ถามหรือ

ต้องการอะไรกนัแน่

“เขาตายแล้ว” เธอตอบเสยีงเบาจน ‘ยกัษ์’ ตรงหน้าต้องก้มลงมาหา 

ส่งผลให้ใบหน้าของทั้งคูห่่างกนัแค่คบื ลมหายใจของเขาเป่ารดลงบนใบหน้า

จนแมคเคนซี่ต้องเบอืนหน้าหนี

“ผมอยากเจอผู้หญิงคนหนึ่ง เธอชื่อแมคเคนซี่ คุณพอจะรู้จักหรือ

เปล่า เธอน่าจะมาที่นี่เสมอๆ” 

รอยยิ้มมมุปากแสนชั่วร้ายของเขาท�าให้แมคเคนซี่ยิ่งแน่ใจว่าเขาไม่ใช่

คนด ีและเธอต้องการออกห่างจากเขาให้ได้มากที่สุด

“ฉนัไม่รู้จกั”

“อย่างน้อยกต็้องเคยเหน็เธอมาที่นี่บ้าง...ใช่ไหม” ร่างสูงก้มลงมาหา

ใกล้กว่าเดมิจนปลายจมูกโด่งจงใจเฉยีดแก้มนวลครั้งแล้วครั้งเล่า 
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“ฉนัไม่รู้” 

หญิงสาวตอบทั้งพยายามข่มความกลัว มือน้อยยกขึ้นดันแผงอก

กว้างแรงๆ หวังจะให้เขาปล่อยเธอไปเสียที ทว่านอกจากร่างใหญ่โตจะไม่

ขยบัเขยื้อนแล้ว ยงักระหวดัวงแขนรอบเอวบางดงึร่างเลก็กว่าเข้าไปประชดิ

ร่างกายส่วนหน้าของเขา ท�าเอาหญงิสาวตกใจแทบสิ้นสต ิเธอพยายามผลกั

เขาหลายครั้งแต่ก็เหมือนผลักก�าแพงหนา ที่นอกจากไม่ขยับแล้วกลับเป็น

เธอเองที่เสยีแรงเปล่า

แมคเคนซี่มองเขาด้วยสายตาเยือกเย็นอย่างที่เคยสยบใครต่อใคร 

ไม่ให้มายุ่งกบัเธอได้นกัต่อนกั และคดิว่าเขากจ็ะเป็นอย่างคนอื่นๆ ทว่ายิ่ง

เธอนิ่ง เขาก็ยิ่งยิ้มทีละนิดๆ และเธอคิดว่ารอยยิ้มของเขาชั่วร้ายที่สุด 

ราวกบัว่าเขารู้...ว่าเธอคอืใคร

“แล้วคุณชื่ออะไร”

ในขณะที่ฝ่ายหนึ่งใช้ความเยอืกเยน็เข้าสยบ อกีฝ่ายกลบัยิ้มเจ้าเล่ห์ 

ไม่สะทกสะท้าน...ดวงตาคมกรบิเป็นประกายแพรวพราวอย่างที่แมคเคนซี่

แน่ใจว่าเขาจะไม่หลงกลเธอง่ายๆ ถ้าเธอโกหก...เขาจะต้องรู้แน่นอน

“มนสัชนญั” นกัศกึษาสาวตอบแล้วลอบกลนืน�้าลายอย่างแนบเนยีน 

เธอไม่ได้โกหกเขาเลยสกันดิ มนสัชนญัคอืชื่อจรงิของเธอ ที่ตอนนี้กลายเป็น

เพยีงความทรงจ�าไปแล้ว

ดวงตาของทั้งคูส่บประสานกนันิ่ง ก่อนที่คิ้วเข้มเหนอืดวงตาคมกรบิ

จะเลกิขึ้นน้อยๆ บ่งบอกว่าเขาไม่เชื่อเลยสกันดิ ดวงตาวาววบัของเขาท�าเอา

แมคเคนซี่เริ่มสั่น กลวัว่าเขาจะท�าอะไรไม่ดี

“มนสัชนญัหรอื ออกเสยีงยากจรงิๆ” 

เสยีงเข้มทวนค�าทั้งยงัหวัเราะลงคออย่างไม่น่าไว้ใจ เกดิเสยีงดงัคลกิ

เบาๆ หลงัจากที่เขาพูดจบ เวลาเพยีงเสี้ยววนิาทแีมคเคนซี่กถ็ูกดนัเข้ามาใน

ห้องพกัของตวัเองพร้อมๆ กบัที่เขาหนัไปปิดประตูและลอ็กอย่างรวดเรว็

“คณุ...” คนตวัเลก็กว่าปากคอสั่น มองชายร่างหมทีี่ยนืขวางประตูไว้
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แล้วหนัซ้ายหนัขวามองหาทางออก แต่ไม่เลย เธอจะหนไีปไหนได้ในเมื่อเขา

ขวางหน้าประตอูยู่ ถ้ากระโดดหน้าต่างลงไปกค็งเจบ็หนกั และเธอกไ็ม่เสี่ยง

ท�าอย่างนั้นแน่ ในเมื่อกเ็ป็นคนเหมอืนกนั ควรจะพูดจากนัดีๆ  มากกว่า

“ผมแค่อยากคุย”

“เอาละค่ะ ฉนัคดิว่าเราต้องคุยกนัให้รู้เรื่องเสยีท”ี หญงิสาวหายใจ

เข้าออกสม�่าเสมอ ท�าตวัไม่สะทกสะท้านต่อสิ่งใดทั้งที่ก�าลงัถูกจ้องมองด้วย

ดวงตาวาววบัราวกบัเสอืด�าจ้องมองเหยื่อ

“ว่าอย่างไรล่ะครบั”

“ฉนัไม่รู้จกัคนที่คุณถามถงึ บรูซพกัที่นี่กจ็รงิ แต่เขาเสยีชวีติไปแล้ว 

ถ้าคุณมอีะไรกต็ดิต่อไปที่ท�างานเขาสคิะ”

“คุณคดิว่าผมเป็นใครล่ะ” เขากอดอกพลา งสาวเท้าเข้ามาเรื่อยๆ ไล่

ต้อนให้เธอจนมมุจนไปชดิผนงัด้านหลงั จากนั้นจงึเท้าแขนทั้งสองข้างลงกบั

ผนงัด้านหลงั กกัร่างบางไว้ในการควบคุมของเขา

“คุณอาจจะเป็นคนที่บรูซเคยท�าคดใีห้”

“หน้าตาผมเหมอืนอาชญากรหรอื” 

ใบหน้าดุดนัก้มลงมาใกล้ ลมหายใจของเขาท�าให้หวัใจของหญงิสาว

เต้นผิดจังหวะ ใบหน้านวลเห่อร้อนขึ้นมาทันที และเธอคิดว่าเขาจะต้อง

สงัเกตได้

“ฉนัไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น”

“ผมรู้ว่าบรูซตายแล้ว แต่คนที่ผมตามหาเธอชื่อแมคเคนซี่ เมยีเกบ็

ของบรูซ”

สาวคนฟังหน้าชาราวกับถูกตบ ดวงตาวาวใสอมเศร้าลุกวาบ แต่ก็

พยายามปรบัให้กลบัมาเป็นปกตอิย่างรวดเรว็ แล้วส่ายหน้า

“ฉนัไม่รูว่้าบรซูมเีมยีเกบ็หรอืเปล่า แต่ไม่มใีครไปที่ห้องของบรซูเลย”

“คุณยนืยนัว่าไม่รู้จกัใช่ไหม”

“ใช่”
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“กด็”ี ชายร่างใหญ่แค่นเสยีงแล้วรวบข้อมอืทั้งสองข้างของแมคเคนซี่ 

ไวแ้ลว้กดลงบนผนงัอย่างรวดเรว็ ตรงึร่างบางให้จ�านนอยูใ่ต้อ�านาจของเขา

พร้อมกบัยิ้มชั่วร้าย ทว่าหญงิสาวกย็งัดิ้นรนแม้จะรู้ว่าไร้ผล เธอสู้แรงเขา

ไม่ได้เลยแม้แต่น้อย

“ถ้าอย่างนั้นผมขอพสิูจน์อกีหน่อยแล้วกนั” 

ชายหนุ่มหัวเราะหึๆ มือข้างที่ว่างหยิบอะไรบางอย่างออกมาจาก

กระเป๋ากางเกงยนีสเีข้ม แรกทเีดยีวแมคเคนซี่คดิว่าเขาจะหยบิอาวุธ จงึได้

แต่ยืนตัวเกร็งมองมือของเขาทั้งหัวใจเต้นระรัวเต็มไปด้วยความหวาดกลัว 

จนกระทั่งเขาหยบิโทรศพัท์มอืถอืออกมา

โทรศพัท์ของบรูซ!

ร่างสูงใหญ่ยิ้มร้ายแล้วกดโทรศัพท์สองสามครั้ง ไม่บอกก็รู้ว่าเขา

ก�าลังจะพิสูจน์อะไร เพียงไม่นานโทรศัพท์ที่อยู่กระเป๋าหลังกางเกงยีนของ

เธอกด็งัขึ้นพร้อมกบัสั่นเบาๆ เขาท�าหน้าแปลกใจอย่างเสแสร้ง กดวางสาย

แล้วสบตากบัเธอด้วยสายตาดุดนั

“เราคงต้องคุยกนัอกีทแีล้วนะแม่หนูน้อย” 

น�้าเสยีงเจ้าเล่ห์ นยัน์ตาวาววบัท�าให้แมคเคนซี่กลวัเป็นที่สดุ ยิ่งตอนที่

เขาเก็บโทรศัพท์ของบรูซลงกระเป๋ากางเกงแล้วหันมาใช้นิ้วหัวแม่มือไล้ริม

ฝีปากของเธอเบาๆ แค่นั้นหวัใจของแมคเคนซี่กเ็ต้นไม่เป็นส�่า เธอพยายาม

เบี่ยงหน้าหน ีแต่กถ็ูกเขายดึปลายคางไว้

อันตรายเหลือเกิน...ลมหายใจอุ ่นร้อนที่รินรดลงมากดดันจน 

แมคเคนซี่แทบหายใจไม่ออก เป็นอกีครั้งที่หญงิสาวพยายามเบอืนหน้าหน ี

คราวนี้ส�าเรจ็เพราะเขายอมปล่อยแต่โดยด ีแต่แล้วมอืหนากร้านกต็ะปบลง

บนบั้นท้ายของเธออย่างแรงจนหญงิสาวสะดุง้ แต่เพราะสองร่างแนบชดิกนั

มาก แค่เธอขยบันดิเดยีวเขากใ็ช้มอืข้างเดมิรั้งสะโพกของเธอเข้าหาร่างกาย

ส่วนหน้าของเขา เพยีงแค่นั้นกท็�าเอาแมคเคนซี่ตวัสั่นและเตม็ไปด้วยความ

หวาดกลวั
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“เป็นเด็กดีไม่ควรริอ่านโกหกผู้ใหญ่” เขาบอกเสียงต�่า ปลายจมูก

คลอเคลยีข้างแก้มและใบหูนิ่มจนหญงิสาวต้องย่นคอหนี

“ปล่อยฉนั”

“ผมปล่อยคณุตอนนี้ไม่ได้หรอกทนูหวั” ชายร่างหมกีระซบิเหี้ยม “เรา

ต้องคุยกนัยาวแล้วละ แมคเคนซี่ กรนี”

ดวงตากลมโตเบกิขึ้นน้อยๆ ด้วยความตกใจเมื่อเขาขบเม้มใบหูของ

เธอเบาๆ แมคเคนซี่หายใจตดิขดั คดิว่าก�าลงัถูกคุกคามทางเพศ เขากล้าดี

อย่างไร!

ความอดทนของเธอหมดลงในที่สุด หญงิสาวมาดนิ่งยกเข่าขึ้นกระทุง้

กึ่งกลางล�าตวัของเขาเตม็แรงจนร่างสูงสบถเสยีงดงัและยอมปล่อยในที่สุด

“เวร!” ผูช้ายร่างใหญ่โตราวกบัตกึสบถหยาบคาย ดวงตาคมจ้องมอง

อย่างดดุนัแล้วก้าวประชดิตวัหญงิสาวอย่างรวดเรว็ “ไม่อยากคยุกนัดีๆ  แล้ว

ใช่ไหม”



๑

สองสปัดาห์ก่อนหน้านั้น…
“เดฟลนิ ลวิอสิ เปเรซ ใช่ไหม”

ท่ามกลางแสงสลวัของบาร์เลก็ๆ แห่งหนึ่ง เดฟสงัเกตเหน็ว่ามผีู้ชาย

สวมสูทท่าทางเป็นทางการไม่เข้ากับบาร์ซอมซ่อกลางเมืองเล็กๆ แถบ

ชานเมืองนิวยอร์กเลยสักนิด ชายคนนั้นเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆ และเดฟก็

รูท้นัทว่ีาก�าลงัตรงมาทางเขาที่ก�าลงันั่งดื่ม และแล้วเสยีงชายแปลกหน้ากด็งั

ขึ้น ทว่าคนถูกถามไม่ได้สนใจมากนัก เพราะก�าลังสบตากับสาวหุ่นสบึม 

เพลินๆ และแม่สาวนั่นก็น่าดูกว่าผู้ชายหน้าเข้มที่เข้ามาหาเยอะ แต่ก็ถูก

ขดัจงัหวะอกีครั้งโดยชายช่างตื๊อคนเดมิ ที่คราวนี้ถงึกบัมาขวางหน้ากนัเลย

ทเีดยีว

“เดฟลนิ ลวิอสิ เปเรซ ใช่ไหม” ชายคนนั้นถามซ�้า 

เดฟเริ่มไม่แน่ใจว่ามนัพดูเป็นแค่ค�าเดยีวหรอืไง กระนั้นเขากไ็ม่แยแส 

หยบิตลบัซกิาร์ออกมาจากกระเป๋าเสื้อแจก็เกตแล้วจุดสูบ ทั้งยงัพ่นควนัใส่

คนที่ยนือยู่ตรงหน้าด้วยท่าทางกวนประสาทเป็นที่สุด
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“เดฟลนิ ลวิอสิ เปเรซ ใช่ไหม” ชายคนนั้นถามซ�้าด้วยประโยคเดมิๆ 

ต่างกนัตรงน�้าเสยีงที่แขง็กร้าวขึ้นเช่นเดยีวกบัดวงตาที่วาวโรจน์

เดฟไม่ตอบ เหน็โทสะของอกีฝ่ายเป็นแค่อารมณ์ของพวกบ้าอ�านาจ

ที่ไม่เคยถูกปฏเิสธจงึพยายามที่จะ ‘ข่มขวญั’  บ่งบอกว่าฝ่ายนั้นไม่รู้จกัเขา

จรงิๆ หรอก เพราะถ้า ‘รู้จกั’ เขาอย่างแท้จรงิต้องรู้ว่าเขาไม่ใช่พวกไก่อ่อน

“เดฟลนิ ลวิอสิ เปเรซ...”

“เดฟ” เจ้าของชื่อบอกด้วยน�้าเสยีงเบื่อๆ แล้วพ่นควนัใส่หน้าคนถาม 

“เรยีกว่าเดฟ”

“ผมมงีานมาเสนอ” ชายสวมสูทและโคตตวัยาวบอก 

ดวงตาคมดมุองผูม้าเยอืนที่ออกจากมมุมดืของบาร์มายนือยูต่รงหน้า

แล้ว...สวมสูท หน้าเข้ม ตาดุ และท่าเดิน ‘กร่าง’ นิดๆ นั่น เดฟคิดว่า 

อกีฝ่ายน่าจะเป็นพวกมาเฟียท้องถิ่นที่ไหนสกัแห่ง ประสบการณ์ของเขาบอก

อย่างนั้น ทว่ากย็งัไม่ปักใจเชื่อเสยีทเีดยีวจนกว่าจะได้คุยกนั

เดฟสูบซิการ์แล้วพ่นควันใส่หน้าคู่สนทนาอีกครั้ง แต่ฝ่ายนั้นก็นิ่ง

พอที่จะไม่สะดุ้งสะเทอืน ทั้งยงันั่งลงบนสตูลบาร์ข้างๆ แล้วสั่งเหล้าเพิ่ม

“คดิจะหมกตวัอยู่แต่ในนี้หรอื เสยีดายฝีมอืเปล่าๆ น่า” คนมาใหม่

ถามอกี 

เดฟขมวดคิ้ว...ใจคอมนัจะไม่บอกชื่อเสยีงเรยีงนามเลยหรอืไงวะ

“นั่นมันเรื่องของผม...บอกเรื่องของคุณมาเลยดีกว่า เสียเวลาอ้อม

ค้อมเปล่าๆ”

“คุณเป็นมอืดขีองแบลก็วอเตอร์๑...เดฟ”

“ถ้าจะจ้างงานกไ็ปที่บรษิทั”

๑ บริษัทเอกชนเกี่ยวกับทหารรับจ้างสัญชาติอเมริกันที่ได้รับการกล่าวขานถึงมากที่สุด 
ลักษณะการท�างานมีทั้งภารกิจเช่นเดียวกับทหารในกองทัพ การพิทักษ์คุ้มครองความ
ปลอดภัย ป้องกันอันตรายให้แก่อาคารสถานที่ รวมทั้งผู้น�าระดับสูงของประเทศที่มีผล
ประโยชน์เกี่ยวข้องกบัชาตมิหาอ�านาจ
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“ผมกลวัได้คนอื่นมาท�างานแทนน่ะส”ิ ชายคนนั้นยกัไหล่ รบัวอดคา

มาจากบรกิร แล้วกระดกรวดเดยีวหมด

“แบลก็วอเตอร์มแีต่คนเก่งๆ คุณจะกลวัไปท�าไม”

“เพราะเราเชื่อฝีมอืคุณ”

“รูใ้ช่ไหมว่าค่าจ้างผมแพงที่สุดในหมูพ่วกคอนแทรกเตอร์๒ด้วยกนั” 

เดฟบอกยิ้มๆ ดบัซกิาร์เกบ็ลงตลบั แล้วหนัไปทุม่ความสนใจคยุกบัชายตรง

หน้าแทน

“ผมรู้มากกว่านั้นอีก คุณน่ะชอบรับงานที่เสี่ยงอันตรายมากกว่า  

ค่าจ้างคุณเลยแพงกว่า แต่เชื่อเถอะว่าผมพร้อมจ่าย”

“งานอะไร” ดวงตาสีน�้าตาลของเดฟหรี่ลงด้วยความสงสัย งานลับ

อะไรถงึไปจ้างที่บรษิทัไม่ได้ ท่าทางไม่ใช่เรื่องดแีน่นอน

“กแ็ค่ตามหาคนคนหนึ่ง”

“ถ้าง่ายขนาดนั้นกไ็ม่ต้องจ้างแบลก็วอเตอร์หรอกมั้ง”

“ต้องคุณเท่านั้น...คนที่ผมจะให้ตามหาน่ะส�าคญักบัพวกผมมาก”

ค�าว่า ‘พวกผม’ ท�าให้เดฟเริ่มสนใจขึ้นมานดิหน่อย ความคดิที่ว่าชาย

ตรงหน้าเป็นพวกมาเฟียหรือผู้มีอิทธิพลเริ่มเข้าเค้ามากขึ้นอีกนิด ติดที่คน

ตรงหน้าดูเดก็ไปหน่อย น่าจะเดก็กว่าเดฟด้วยซ�้า

ชายสวมสูทด�ายิ้มมุมปากอย่างพอใจเมื่อเห็นว่าเดฟเริ่มสนใจงาน  

จงึหยบิรูปถ่ายจากในกระเป๋าเสื้อส่งให้

“ใคร” เดฟมองตามรูปถ่ายซึ่งเป็นภาพชายวยักลางคนคนหนึ่ง สวม

สูทสีน�้าเงินเข้ม ท่าทางภูมิฐาน ก�าลังเดินออกจากส�านักงานทนายความที่

นวิยอร์ก

“เขาชื่อบรูซ” ชายหน้าเข้มบอกเสยีงเบาจนแทบไม่ได้ยนิ “ชื่อ บรูซ 

๒ พนกังานสญัญาจ้างของบรษิทั ซึ่งกค็อืทหารรบัจ้างหรอืนกัรบรบัจ้าง เป็นอดตีนกัรบ
พเิศษจากหน่วยรบระดบัสุดยอด เช่น ซลี เรนเจอร์ รคีอน หรอืเดลตา ฟอร์ซแทบทั้งสิ้น
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เกรย์สนั”

“แล้วยงัไงต่อ” เดฟถามเสยีงเรยีบ รอคอยว่าจะมข้ีอมลูอะไรมากกว่า

นั้นหรอืไม่ แต่กไ็ม่เลย ฝ่ายนั้นไม่พูดอะไรสกัค�า นอกจากชื่อคนที่ต้องการ

ตามหา

“แค่นี้”

“แค่นี้?” ทหารรบัจ้างหนุ่มทวนค�า เริ่มไม่พอใจฝ่ายตรงข้าม

“เราบอกได้แค่นี้”

“ถ้าอย่างนั้นกไ็ปที่ส�านกังานแบลก็วอเตอร์ได้เลย”

“คดิดีๆ  คุณสามารถเรยีกร้องค่าตอบแทนได้มากเท่าที่คุณต้องการ 

และเราพร้อมจ่าย” 

ชายคนนั้นยังพยายามหว่านล้อมด้วยจ�านวนเงินเหมือนเคย แต่นั่น

ไม่ใช่ปัจจยัส�าคญัที่สุดหากเดฟจะรบังาน

“เงนิไม่ใช่สิ่งส�าคญั”

“แล้ว...”

“ถ้ามงีานที่ท้าทายมากกว่านี้ค่อยมา”

“ผมไม่เร่งรดัค�าตอบหรอก กลบัไปคดิก่อนกไ็ด้”

“ผมคิดดีแล้ว” เดฟตอกกลับทันควันในสภาพที่พร้อมจะอาละวาด 

ใส่ได้ทุกเมื่อ ไม่เอามดีอเีมอร์สนัเล่มโปรดขนาดเหมาะมอืเชอืดคอหอยมนั

กน็บัว่าดวงมนัยงัดอียู่มากแล้ว

“ผมอยากให้คุณคดิดูอกีท”ี 

ชายคนนั้นเลื่อนนามบตัรของตวัเองมาให้ แล้วลุกยนืจดัแต่งเครื่อง

แต่งกายให้เรยีบร้อย ก่อนจะเดนิออกไป

เมื่อฝ่ายนั้นออกไปแล้ว เดฟจงึหยบินามบตัรมาดู

ดเิอโก เดรอตติ

ชื่อแบบอติาลแีท้ และเบอร์โทรศพัท์รหสัจากเขตบรองซ์ ไหนจะการ

แต่งตัวและท่าทางการเดินการวางตัวของฝ่ายนั้น แค่นี้เดฟก็เดาออกรางๆ 
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แล้วว่าฝ่ายนั้นเป็นใคร...น่าจะมาจากแก๊งมาเฟียอิตาลีแก๊งไหนสักแก๊งใน

นวิยอร์ก แต่นั่นกไ็ม่ใช่สิ่งที่เดฟสนใจเท่ากบัว่า...ผู้ชายที่ชื่อ บรูซ เกรย์สนั 

คอืใครกนัแน่ ท�าไมพวกมาเฟียพวกนี้ถงึต้องการตามหาตวั และท�าไมถงึไป

จ้างงานที่แบลก็วอเตอร์แบบเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้ นี่สนิ่าสงสยักว่า 

เดฟยดันามบตัรลงกระเป๋า นี่มนัช่วงเวลาพกัผ่อนของเขา และยงัมี

อย่างอื่นน่าสนใจมากกว่าการตามหาตัวผู้ชายแก่ๆ คนหนึ่ง เป็นต้นว่า 

แม่สาวหุ่นสบมึที่ก�าลงัส่งสายตาให้เขาอยู่นี่อย่างไรล่ะ

ชายหนุ่มยิ้มมุมปาก ดบัซกิาร์แล้วตรงไปหาเป้าหมาย...

สองวนัถดัมา...
เดฟก�าลังกลับบ้าน ทว่าเขากลับไม่เคยแน่ใจสักครั้งว่าที่นั่นคือบ้าน

จรงิๆ ของเขาหรอืเปล่า...

ครั้งสุดท้ายที่อยู่บ้านหลังนั้นคือเมื่อตอนที่เดฟเรียนมหาวิทยาลัย 

ปีสุดท้าย เป็นหนุ่มน้อยที่ใช้ชวีติอย่างมคีวามสุขกบัครอบครวั พ่อของเขา 

แม่เลี้ยงและลูกตดิของเธอ ทั้งสี่อาศยัอยู่ในเมอืงเลก็ๆ รมิแม่น�้าฮดัสนัใน

เวสต์เชสเตอร์ชานเมืองรัฐนิวยอร์ก บ้านเล็กๆ ที่แสนสงบสุขของเขาถูก

ท�าลายลงเมื่อน้องสาวลูกตดิแม่เลี้ยงฆ่าตวัตายเพราะท้องและถกูทิ้ง พอ่แม่

โยนให้เป็นความผิดของเขา ท�าให้เดฟออกจากบ้านตั้งแต่วันนั้นและไม่ได้

กลับไปอีกเลย หลายปีผ่านไปมีจดหมายจากนายอ�าเภอส่งมาถึงฐานบิน 

บากรมัในอฟักานสิถาน ตอนนั้นเดฟลมืไปแล้วว่าเขามบี้าน จะมปีระโยชน์

อะไรถ้าคนทั้งเออร์วงิตนัรงัเกยีจเขา เดฟไม่เคยกลบัและไม่คดิจะกลบัไปถ้า

ไม่เกดิเรื่องร้ายแรงที่สุดในชวีติ...จากนั้นเดฟออกจากทหาร ใช้ชวีติอยูต่าม

ตะวนัออกกลางหรอืยุโรปตะวนัออกแลว้แตว่า่จะถกูจ้างใหไ้ปที่ไหน ท�างาน

ตามที่ได้รบัค�าสั่งจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย 

และกลบับ้าน... 

ในวยัสามสบิหกปี เดฟผ่านชวีติมามากมาย มหีลายอย่างเกดิขึ้นและ
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ท�าให้ชีวิตถึงจุดเปลี่ยนพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ หล่อหลอมจาก 

ชายหนุม่ร่างสงูเพรยีวกลายเป็นหนุม่ร่างสงูใหญ่บกึบนึ กล้ามเนื้อทกุมดัและ

เลอืดที่เสยีไปแลกกบัประสบการณ์และชวีติที่แขวนอยูบ่นเสน้ดา้ยในแต่ละ

วินาทีที่ผ่านมา เป็นความทรงจ�าที่มีทั้งเสียงหัวเราะ ความสุข ความทุกข์ 

ความเศร้าคละเคล้ากนัไป และเขากไ็ม่มวีนัลมื

แต่ตอนนี้ทุกอย่างไม่เหลอืแล้ว ไม่เหลอืมติรภาพใดๆ ส�าหรบัเขาอกี 

เดฟอยูต่ามล�าพงัมาสองปีกว่าแล้ว และมแีนวโน้มว่าจะเป็นอย่างนี้ไปตลอด 

เขาไม่เหลอืใครอกีแล้ว นอกจากชวีติของตวัเองและบ้านที่เตม็ไปด้วยความ

ทรงจ�าหลงันี้

ไทรอัมพ์ สแครมเบลอร์สีด�าจอดสนิทอยู่หน้าบ้านไม้สองชั้นสีขาว

ทรงเหลี่ยมง่ายๆ หลงัหนึ่งไม่ไกลจากรมิแม่น�้าฮดัสนัเท่าไร ร่างสงูใหญ่ก�าย�า

เตม็ไปด้วยมดักล้ามก้าวลงจากบิ๊กไบค์คนัโต มองบ้านที่ตั้งตระหง่านอยู่ตรง

หน้าด้วยสายตาเยน็ชา ความรูส้กึต่างๆ นานาถาโถมเข้าใส ่นกึไปถงึวนัแรก

ที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ วนัคนืผนัผ่านไปอย่างช้าๆ มทีั้งเสยีงหวัเราะ รอยยิ้ม เสยีง

กระสุนปืน เลอืด ก่อนจะจบลงด้วยคราบน�้าตา และตอนนี้ทุกความทรงจ�า

เหล่านั้นกอ็ยู่ตรงหน้าเขานี่เอง 

เดฟมองกุญแจบ้านที่อยู่ในมอื ตลอดชวีติของเขาไม่เคยมคี�าว่าลงัเล 

เขากล้าและบ้าบิ่นพอที่จะกระโดดลงจากท้ายแรมป์เครื่องบนิ กล้าพอที่จะ

บังคับเครื่องบินรบบินผาดแผลงนอกเหนือภารกิจเพียงเพื่อให้ตัวเองและ 

คนอื่นๆ กลบับ้านอย่างปลอดภยั แต่ตอนนี้เขากลบัไม่กล้าแม้แต่จะไขกญุแจ

และเดนิเข้าไปในบ้านเก่าที่เตม็ไปด้วยความทรงจ�าของตวัเอง

ห่าเอ๊ย! คดิผดิหรอืคดิถูกวะที่กลบัมา

เดฟขยบัออกห่างจากประตูบ้านกลบัมาที่บิ๊กไบค์ เขาคงจะขี่กลบัไป

ใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงในบาร์กับสาวมากหน้าหลายตาไปแล้ว ถ้าไม่ได้ยินเสียง

ฝีเท้าคนเดนิเข้ามาใกล้

“นั่นเดฟใช่หรอืเปล่าวะ!” 
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เสยีงเรยีกดงัมาจากทางด้านหลงั เดฟหนัไปทนัท ีดวงตาสนี�้าตาลหรี่

ลงนดิๆ พยายามเค้นความทรงจ�า แล้วกน็กึออกในที่สุด

“ไง” ชายหนุ่มยิ้มร้าย มองโจนาธาน เพื่อนตั้งแต่วยัเดก็แล้วหวัเราะ

เบาๆ...โจเป็นเดก็แสบ และเดฟกค็ดิว่าโตมากค็งนสิยัไม่ต่างจากเดมิแน่นอน

“พ่อฉันบอกว่านายกลับมาตั้งแต่สองวันก่อนแล้ว ฉันมาที่นี่ทั้งสอง

วนั แต่ไม่เคยเจอนาย”

“ฉนัมาสายบ้างไม่ได้หรอืไงวะ” เดฟเดนิเข้าไปไขกญุแจบ้าน แล้วเปิด

ประตเูข้าไป กลิ่นฝุน่โชยมาเป็นอนัดบัแรก บ่งบอกว่าบ้านนี้ถกูทิ้งร้างมานาน

เหลอืเกนิ “เข้ามาก่อนไหม” 

“ฉนัว่านายต้องท�าความสะอาดบ้านแล้วละว่ะ”

“ถ้านายสนใจอยากสมคัรเป็นลูกมอืฉนันะ”

“เดนิตดัถนนไปจะเป็นร้านขายอุปกรณ์ในบ้าน ถ้านายอยากไป” โจ

กลั้นหวัเราะเมื่อเหน็ใบหน้าขรมึๆ ของเพื่อน ครั้งสดุท้ายที่เจอกนัเดฟยงัเป็น

หนุ่มน้อยจืดชืดธรรมดา แต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว เดฟทั้งตัวใหญ่บึกบึน 

ดุดันและอันตราย จนเขาไม่แน่ใจว่าเดฟจะท�าความสะอาดบ้านตัวเองได ้

หรอืไม่

สองหนุ่มมองหน้ากันแล้วหัวเราะเบาๆ ก่อนจะพากันออกไปซื้อ

อุปกรณ์ท�าความสะอาดบ้านที่อยู่มุมถนน แต่แค่ไปถงึเท่านั้น เจ้าของร้านก็

หรี่ตามองเดฟด้วยสายตาแปลกๆ ก่อนจะท�าราวกบัว่าเขาไม่มตีวัตน

โจยกัไหล่ แล้วกระซบิว่าอย่าไปสนใจตาลุงเจ้าของร้านเลย แกเป็น

คนแบบนี้เอง แต่ต่อให้โจไม่บอก เดฟกไ็ม่คดิจะสนใจอยู่แล้ว ที่นี่ไม่มอีะไร

ให้จดจ�า เขาแค่มาพกัในเวลาสั้นๆ เท่านั้นเดี๋ยวกก็ลบัไป

“ฉนัว่านายต้องซ่อมบ้านด้วยนะเพื่อน” 

โจบอก มองอุปกรณ์ซ่อมสายไฟและอุปกรณก์ารช่างต่างๆ...แต่เดฟ

ส่ายหน้า เอาแค่ซกุหวันอนได้กพ็อ อย่างอื่นเขาไม่สนอยูแ่ล้ว ไม่ได้คดิจะมา

ลงหลกัปักฐานที่นี่เสยีหน่อย
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“นายท�างานอะไร” 

เพื่อนเก่าถามอีกครั้งเมื่อเดฟตัดสินใจเดินออกจากร้านและไม่ซื้อ

อะไรเลย ในเมื่อเจ้าของร้านไม่เตม็ใจขาย เขากไ็ม่เตม็ใจซื้อของมนัเช่นกนั

“ท�างานบรษิทัน่ะ” 

“อย่ามาโกหกเลย ถ้าท�างานอย่างนั้นจรงิ นายกน็่าจะดูดกีว่านี้นะ”

เดฟหวัเราะขณะที่ทั้งสองเดนิออกจากร้านขายของ และเดนิตดัถนน

กลบัมาที่ถนนเอค็การ์ทางกลบับ้านของเขาท่ามกลางสายตาอยากรูอ้ยากเหน็

ของผู้คนในเออร์วงิตนั 

“นายไม่บอกก็ตามใจ แล้วนี่จะอยู่นานไหม กลับมาอยู่ที่นี่เลยหรือ

เปล่า”

“ไม่ละ” เดฟตอบโดยไม่ต้องคิดด้วยซ�้า...ถ้าอยู่ที่นี่คงอดตาย ไม่ใช่

เพราะไม่ท�ามาหากิน แต่เป็นเพราะคนทั้งเมืองเห็นเขาเป็นตัวประหลาด 

ต่างหาก

เห็นได้ชัดว่าไม่มีใครลืมโศกนาฏกรรมของครอบครัวเปเรซเลย 

แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงไรก็ตาม ไม่มีใครสนใจว่าข้อเท็จจริงเป็น

อย่างไร ไม่เคยมีใครคิดจะสืบหาความจริง ทุกคนคิดว่าเขาเป็นต้นเหตุ

ทั้งหมด และในเมื่อไม่มใีครสนใจความรูส้กึของเขา เขากไ็ม่จ�าเป็นต้องสนใจ

ความรู้สกึของใครเช่นกนั

“คนืนี้ไปที่บาร์กบัฉนัไหม” พอเหน็สหีน้าขรมึๆ ของเพื่อน โจกเ็สนอ

ด้วยน�้าเสยีงรื่นเรงิ...สบิกว่าปีที่ผ่านมาแม้เขาไม่ได้ตดิต่อกบัเดฟเลย แต่ลกึๆ 

แล้วโจกย็งัเชื่อว่าเดฟเป็นผู้บรสิุทธิ์

“นายจะไม่เดอืดร้อนเพราะฉนัใช่ไหม”

“คดิมากน่าเพื่อน”

“แล้วนี่นายท�ามาหากนิอะไร” เป็นครั้งแรกที่เดฟเริ่มเปิดใจ และอยาก

รู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเพื่อนเพยีงคนเดยีวของเขาเป็นอย่างไรบ้าง

“ฉนัเป็นครูสอนชวีวทิยาที่โรงเรยีนนี่เอง”
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“ถามจรงิ?” หนุม่มาดขรมึหวัเราะเบาๆ...ไม่อยากเชื่อกต้็องเชื่อว่า จาก

เดก็หนุ่มจอมแสบลูกคู่ของเขาตั้งแต่วยัรุ่นจนโตกลายเป็นอาจารย์ไปได้

“นายยงัเป็นพนกังานบรษิทัได้เลยนี่หว่า” 

เดฟสบตาโจแล้วหวัเราะเบาๆ...ทั้งสองเดนิกลบัมาถงึบ้านเก่าของเดฟ

และเริ่มช่วยกนัท�าความสะอาด ซ่อมแซมบางจุดเอาแค่ให้พอซุกหวันอนได้

ในเวลาสั้นๆ กพ็อ

เออร์วิงตันในวันนี้ไม่ต่างจากเมื่อหลายสิบปีก่อน แม่น�้าฮัดสันกว้าง
ใหญ่ไหลผ่านเมอืงของเขา เลยไปถงึเมอืงสลปีปี ฮอลโลว์ที่ครั้งหนึ่งเขาและ

โจขโมยมอเตอร์ไซค์คันเก่งของพ่อขี่ไปผจญภัยที่นั่น และเมื่อกลับมา สิ่ง

แรกที่เจอคอืไม้เบสบอลของพ่อที่ไล่หวดเขา ตอนนั้นเดฟวิ่งหนเีพราะคดิว่า

ตัวเองคงจะถูกหวดไม่ต่างจากลูกเบสบอลแล้ว ถ้ามารีน่า น้องสาวลูกติด

ของแม่เลี้ยงไม่มาช่วยเขาไว้เสยีก่อน

คิดไปถึงภาพความน่ารักสดใสของมารีน่าคราวใด เดฟก็รู้สึกผิด 

ทุกครั้ง ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาจะไม่ท�าอย่างนั้นกับเธอ อย่างน้อยเธอ 

กค็งไม่ขาดสตจินคว้าปืนของพ่อมาระเบดิสมองตวัเอง จบชวีติลงด้วยอายุ

แค่สบิหกปีเท่านั้น

เดฟปัดเรื่องของมารีน่าออกจากสมอง...มันสายเกินไปแล้ว สายน�้า

ไม่เคยไหลย้อนกลบั เวลากเ็ช่นกนั

ตะวนัลบัขอบฟ้าลงอกีฝ่ังของแม่น�้าฮดัสนั สายลมยามราตรพีดัผ่าน 

ทว่าเดฟกลบัไม่รูส้กึหนาวเหนบ็แต่อย่างใด เขาลกุจากเก้าอี้ที่สวนสาธารณะ

ริมแม่น�้าฮัดสัน รอจนกระทั่งโจมาตามนัดแล้วจึงเดินกลับไปที่บิ๊กไบค ์

ไทรอมัพ์ สแครมเบลอร์ของตวัเอง และพบว่าโจไม่ได้มาแค่คนเดยีว แต่

กลบัมหีญงิสาวคนหนึ่งสวมชดุเดรสพอดตีวัขบัเน้นรปูร่างสะโอดสะองแบบ

อกเป็นอก เอวเป็นเอว แถมด้วยสะโพกสุดสบมึของเจ้าหล่อนมาด้วย

“นี่เอมลิี่ น้องสาวฉนัเอง”
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ชายหนุม่สบตากบัหญงิสาวที่มองและส่งยิ้มเชญิชวนมาให้พร้อมด้วย

นยัน์ตาวาววบั เท่านั้นเดฟกร็ูไ้ด้ทนัทว่ีาระหว่างเขากบัเธอจะลงเอยกนัที่ไหน

“น้องนายจะไปด้วยหรอืไง”

“ไม่หรอก ฉันลืมไปว่าลืมขอเบอร์โทรศัพท์นาย เลยแค่จะมาบอก 

นายว่าเลกินดัน่ะ พอดมีงีานด่วนจรงิๆ ว่ะ”

“หมดสนุกเลยส”ิ เดฟหวัเราะหึๆ  แล้วโบกมอืให้เพื่อน “คราวหน้า

กไ็ด้ ไม่ต้องคดิเยอะ ฉนัยงัอยู่เออร์วงิตนัอกีนาน”

“เจอกนัพรุ่งนี้แล้วกนั”

“ได้ส”ิ 

ทหารรบัจ้างหนุ่มพยกัหน้านดิๆ แล้วสบตากบัเอมลิี่แวบหนึ่ง รอให้

หญงิสาวขึ้นรถไปกบัพี่ชาย เขาจงึกลบัมาที่บิ๊กไบค์ของตวัเองแล้วขี่กลบับ้าน 

จากนั้นกแ็ค่รอคอย...

เสยีงเคาะประตบู้านดงัขึ้นสองสามครั้งกลางดกึคนืนั้น เดฟยงัไม่หลบั 
เขาจบิโคโรนา รบัประทานอาหารเยน็ง่ายๆ เป็นแค่เนื้ออบกบัชสีและสลดั

ผักเน้นๆ อีกจานใหญ่ แล้วนอนกระดิกเท้าดูสารคดีสัตว์ป่าตั้งแต่หัวค�่า  

รอคอยวา่หญงิสาวคนนั้นจะมาถงึเมื่อไร อาจจะช้าไปนดิ แต่เขาพอเข้าใจได้

ว่าเธอคงจะรอให้พ่อและพี่ชายออกไปเสยีก่อน

ร่างสงูดดีตวัลกุขึ้นแล้วเดนิไปเปิดประต ูเอมลิี่ยนืยิ้มหวานส่งสายตา

สื่อความนัยมาให้เขาอยู่ตรงหน้าประตูแล้ว และไม่ต้องสื่อสารอะไรไป

มากกว่านั้น...

เดฟรับร่างอวบอิ่มที่เข้ามาสู่อ้อมกอดแล้วใช้เท้าเตะประตูให้ปิดลง 

สองร่างโผเข้าหากนัราวกบัแม่เหลก็คนละขั้วแล้วจบลงบนโซฟากลางห้อง...

เร่าร้อน...ปลดเปลื้องความปรารถนาและเตมิเตม็จากเรอืนกายของกนัและ

กนั แต่มนักเ็ป็นเพยีงชั่วเวลาสั้นๆ เท่านั้น และแยกจากกนั ไม่หลงเหลอื 

เยื่อใยใดๆ
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“ฉนัน่าจะถามเธอก่อนว่าท�าไมไม่ไปกบัโจ”

“ฉันเพิ่งกลับมาถึงเออร์วิงตัน และฉันก็เหนื่อยเกินกว่าจะออกไป 

ตะลอนๆ กบัพี่น่ะส”ิ

ดวงตาคมดุมองร่างเย้ายวนตรงหน้าเขมง็ 

“พรุ่งนี้ฉนัว่างทั้งวนั” เอมลิี่บอกเสยีงพร่า เหงื่อยงัผุดพรายเตม็ร่าง

ขาวโพลนอวบอิ่มเย้ายวนตา

“และพรุง่นี้พี่ชายเธอกจ็ะกลบั” ชายหนุม่ตอบกลบัด้วยน�้าเสยีงเยน็ชา 

ดูไร้หวัใจไปนดิกบัคนที่เพิ่งผ่านช่วงเวลาเร่าร้อนด้วยกนั แต่เขาไม่อยากยุ่ง

ยาก เอมลิี่ยงัเดก็เกนิไป เธออาจจะคะนองไปตามเรื่อง แต่เธอกไ็ม่ได้จรงิจงั

กบัเขาเช่นเดยีวกบัเขาที่ไม่คดิจรงิจงักบัเธอ

“กลัวโจหรือไง” หญิงสาวเลิกคิ้วถาม ริมฝีปากอิ่มเผยอขึ้นนิดๆ 

ปลายเล็บยาวตัดแต่งอย่างดีกรีดไล้ไปตามแนวแผ่นอกเปลือยเปล่าอย่าง

ยั่วเย้า

“เธอนั่นแหละไม่กลวัฉนัหรอืไง”

แทนค�าตอบ เอมลิี่ลกุขึ้นจากโซฟากลางห้องทั้งที่ยงัเปลอืยเปล่า ก่อน

จะเป็นฝ่ายขึ้นคร่อมและเริ่มปรนเปรอเขาเสยีเอง เดฟไม่ขดัความต้องการ

ของหญงิสาว และคงจะเลยเถดิไปมากกว่านี้ถ้าไม่ได้ยนิเสยีงเคาะประตู

“ห่าเอ๊ย!” ท�าไมต้องมคีนมาเคาะประตบู้านเขากลางดกึแบบนี้วะ พวก

มนับ้าหรอืไง!

เดฟสบถหงุดหงดิ มองหญงิสาวสลบักบักึ่งกลางร่างกายของตวัเอง

อย่างเครยีดๆ แต่กร็บีควานหากางเกงยนีมาสวม แล้วหนัไปสั่งเอมลิี่ให้สวม

เสื้อผ้าเสยี ส่วนตวัเองกล็ุกขึ้นไปเปิดประตูทั้งที่ยงัเปลอืยท่อนบน

“คณุต้อนรบัแขกแบบนี้หรอื” ดเิอโก เดรอตต ิยนือยูห่น้าประต ูสวม

สูทด�า โคตสีด�าตัวใหญ่เหมือนเดิมทุกอย่างราวกับว่าหลายวันที่ผ่านมานี้ 

ไม่ได้อาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเลย

“เวร!” เดฟสบถออกมาค�าแล้วค�าเล่า หวัเสยีอย่างหนกั ล�าพงัแค่ถูก
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ขัดจังหวะเวลาอย่างว่าน่ะไม่เท่าไร เพราะเขาเองก็ไม่อยากสานต่ออีกแล้ว 

รายนั้นสั่งให้ท�าอะไรกท็�าตาม หนกัเข้ากไ็ม่มคีวามตื่นเต้นอะไรอกี แต่การ

ถูกขัดจังหวะโดย ดิเอโก เดรอตติ นี่สิ...ทหารรับจ้างหนุ่มสบถอยู่ในใจ  

ขอให้ซาตานลากมนัลงหลุมไปเถอะ จะได้เลกิตามรงัควานชวีติสงบสุขของ

เขาเสยีท.ี..น่าร�าคาญฉบิ!

“ใครมาคะเดฟ” เอมลิี่เยี่ยมหน้าออกมาจากห้องน�้าในสภาพล่อแหลม

เป็นที่สุด บนเรือนร่างอวบอิ่มมีเพียงผ้าขนหนูพันกายไว้เท่านั้น และ 

เจ้าหล่อนกก็�าลงัมองผู้มาเยอืนด้วยท่าทสีนใจ

“เพื่อนน่ะ เธอกลบัไปก่อนแล้วกนั”

“คนืนี้ฉนักต็้องอยู่บ้านคนเดยีวน่ะสคิะ” หญงิสาวยงัท�าน�้าเสยีงออด

อ้อน ดวงตาทอประกายพราวระยบัขณะมองผู้มาใหม่ 

“เชื่อเถอะว่าเธอไม่อยากยุ่งกับคนพวกนี้หรอก รีบสวมเสื้อผ้าแล้ว

ออกไปก่อน”

“เราจะได้เจอกนัอกีไหมคะเดฟ”

“แล้วฉนัจะบอกอกีท”ี 

เมื่อถูกเจ้าของบ้านไล่กลายๆ สุดท้ายเอมิลี่ก็ได้แต่ท�าปากยื่นอย่าง

แง่งอน เธอยืนอยู่ตรงนั้นพักใหญ่ คิดว่าเดฟจะง้องอนบ้าง แต่ก็ไม่เลย 

นอกจากเฉยแล้วเขายังเดินไปเก็บเสื้อยืดสีด�าที่ตกอยู่บนพื้นขึ้นมาสวม

หน้าตาเฉย จนสุดท้ายเธอก็เป็นฝ่ายถอดใจ สวมเสื้อผ้าแล้วเดินกระแทก

เท้าออกจากบ้านไป

ผู้มาเยือนยามวิกาลถือวิสาสะเข้าบ้านแล้วเปิดประตูให้อีกต่างหาก 

แต่นั่นไม่ท�าให้เดฟอารมณ์ดขีึ้นเลยสกันดิ เขาอยากจะเตะไอ้หมอนี่ออกไป

จากบ้านของตวัเองให้ไวที่สุด แล้วค่อยนอนพกัผ่อนอย่างที่ควรจะเป็น

“คุณนี่ไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยนะ” 

เดรอตติแขวะทันทีที่เอมิลี่ไปพ้นบ้านแล้ว และนั่นก็ยิ่งท�าให้เดฟ 

หมั่นไส้มากขึ้นไปอกี
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“ช่างหวัผมเถอะ แล้วนี่มาท�าไมอกี”

“ผมอยากตกลงกบัคณุ เรื่องงานของเรา” ดเิอโกถอดโคตตวัยาวออก

และท�าท่าจะพาดไว้บนพนกัพงิโซฟาเก่าๆ กลางห้อง ทว่าอยูด่ีๆ  กช็ะงกัแล้ว

เปลี่ยนใจพาดไว้บนแขนข้างหนึ่งของตวัเองแทนด้วยสหีน้ารงัเกยีจโซฟาเก่าๆ 

ขาดๆ สซีดีและ...เป็นสมรภูมเิดอืดของเดฟเมื่อครู่

“ออกไปซะ ที่นี่ไม่เหมาะกบัมาเฟียอย่างพวกคุณหรอก”

“รู้ได้ไงว่าผมเป็นใคร”

“ท่าเดนิมนับอกน่ะส ิไหนจะโคตหรูนี่อกี ไม่เข้ากบัสถานที่อย่างบ้าน

ผมเลยสกันดิ”

“ผมชอบคุณตรงนี้แหละเดฟ” มาเฟียหนุ่มหัวเราะในล�าคอ “ช่าง

สงัเกต รอบรู้ ผ่านชวีติมาเยอะ นอกจากคุณผมยงัมองไม่ออกเลยว่าใคร

จะท�างานนี้ได้”

“คอนแทรกเตอร์ทุกคนของแบลก็วอเตอร์ท�าได้”

“แต่ไม่มใีครเหมอืนคุณ” ดเิอโกไม่ได้พูดเกนิจรงิเลยแม้แต่น้อย เขา

ได้ยนิชื่อเสยีงของ เดฟลนิ ลวิอสิ เปเรซ คนนี้มาสกัพกัหนึ่งแล้ว ขนาดเขา

ไม่ใช่คนในวงการทหารและทหารรบัจ้าง ยงัเคยได้ยนิแต่ละเคสการท�างาน 

ของเดฟ...ทั้งอารักขาผู้น�าระดับประเทศ หัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัย

การประชมุผู้น�าสนัตภิาพโลกที่จดัขึ้นที่ยโุรปตะวนัออก...ผลงานการนัตฝีีมอื

ขนาดนี้แล้วจะไม่ให้เขาดั้นด้นพยายามท�าทุกวิถีทางให้เดฟมาท�างานให้ได้

อย่างไร

เดฟยกัไหล่ไม่แยแส พวกนั้นได้ยนิอะไรมาบ้างกเ็รื่องของคนพวกนั้น 

ไม่เกี่ยวอะไรกบัเขา เขาท�าแค่งานตามที่ได้รบัมาจากเจ้านายเท่านั้น

“ดูคุณไม่ใช่คนบ้ายอเลยนะ” ดเิอโกถอนหายใจ

“ได้ยนิมาเยอะ...เบื่อแล้ว” เจ้าของบ้านหวัเราะหึๆ  เดนิไปหยบิโคโรนา

มาจากตู้เยน็แล้วส่งให้ดเิอโก

“แต่ผมรู้แล้วว่าคุณหลงตวัเองมากกว่าบ้ายอ”
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“มาทางไหนกก็ลบัไปทางนั้นเลยไป” ทหารรับจ้างหนุ่มไล่อย่างไม่ไว้

หน้า...ไม่สนใจ แต่พอดเิอโกไม่ไป เดฟกม็คีวามสามารถพอที่จะเหน็ฝ่ายนั้น

เป็นแค่มดปลวกตัวหนึ่ง ด้วยการล้มตัวลงนอนบนโซฟาแล้วถีบดิเอโก 

เตม็แรงจนชายหนุม่ตกโซฟาไป จากนั้นสั่งเรยีบๆ “ปิดประตบู้านให้ผมด้วย

แล้วกนั”

คราวนี้ดเิอโกเป็นฝ่ายอึ้ง เขายงันั่งอยูบ่นพื้น มองอดตีนายทหารหนุม่

ที่ผ่านการท�างานมาอย่างโชกโชน แต่นิสัยกวนประสาทสุดๆ...ไม่น่าเชื่อว่า 

จะมีชีวิตรอดมาได้จนป่านนี้ ถ้าไม่ดวงแข็งจริงๆ ก็น่าจะเป็นเพราะนรก 

ไม่ต้อนรบัพอๆ กบัที่สวรรค์รงัเกยีจ

“ผมไม่ได้มาเฝ้าคุณนอน”

“ถ้าอย่างนั้นจะพูดอะไรก็พูดมา” เดฟตอบทั้งที่ยังหลับตา พาดเท้า

บนโต๊ะเตี้ยตรงหน้าดเิอโกอกีต่างหาก

“ผมอยากให้คุณรบังานนี้”

“กบ็อกคุณแล้วให้ไปจ้างที่แบลก็วอเตอร์โดยตรง”

“ค่าจ้างเพิ่มจากเดมิสองเท่า”

“ผมพอมพีอกนิแล้วที่แบลก็วอเตอร์” 

หนุ่มเจ้าของบ้านยักไหล่ไม่แยแส ค�าพูดตัดรอนของเขาไม่ท�าให ้

คนฟังโกรธ แต่กลบัยงัทู่ซี้ต่อไปอกี

“ถ้าจะบอกว่างานของผมมนัเสี่ยงอนัตรายมากล่ะ”

“แล้วมนัเสี่ยงยงัไง กแ็ค่ตามหาคนคนหนึ่งเท่านั้น” เดฟลมืตาในที่สดุ

แล้วหนัมาสบตากบัดเิอโก คิ้วเข้มเหนอืดวงตาคมดเุลกิขึ้นเลก็น้อยด้วยท่าที

กวนประสาท

ดิเอโกหัวเราะในล�าคอเมื่อเห็นท่าทางของเดฟ...สมแล้วที่เป็นคอน-

แทรกเตอร์มอืดขีองแบลก็วอเตอร์ บบีให้เขาพูดในสิ่งที่ไม่สมควรพูดออก

มาจนได้ แต่กต็้องท�าเพื่อแลกกบังานนี้

“แค่มาเฟียมาขอร้องให้ท�างานให้ มนัเสี่ยงไม่พอส�าหรบัผมหรอก”
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“ผมมข้ีอมลูเพิ่มเตมิของ บรซู เกรย์สนั มาให้คุณด้วย” หนุม่เชื้อสาย

อติาลสี่งเอกสารที่เตรยีมมาให้เจ้าของบ้าน

“ก็แค่นั้น” ทหารรับจ้างหนุ่มรับแฟ้มพลาสติกใส่เอกสารนั้นมาแล้ว 

กวาดตามองอย่างรวดเร็ว เขาคาดหวังจะเห็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่าง บรูซ 

เกรย์สนั กบัพวกมาเฟียอติาลอีย่าง ดเิอโก เดรอตต ิได้ แต่กไ็ม่เลย มแีต่

รูปถ่ายของบรูซในสถานที่ต่างๆ เป็นต้นว่าที่หน้าส�านักงานทนายความ ที่

หน้าอะพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในแถบอปัเปอร์อสีต์ไซด์บนเกาะแมนฮตัตนั และ

รปูถ่ายกบัหญงิสาวคนหนึ่งในร้านกาแฟ เดฟมองไม่เหน็หน้าเจ้าหล่อนเพราะ

หนัหลงัให้พอด ีแต่เหน็ใบหน้าของบรูซชดัเจน

“แค่นี้หรอื” 

“ตอนนี้ผมมใีห้แค่นี้”

“ถ้าอย่างนั้นกอ็อกไป”

“เราจะบอกมากกว่านี้ถ้าคุณรบังาน”

“บอกกี่ครั้งแล้วว่าให้ไปที่แบล็กวอเตอร์ ถ้าหาที่อยู่ส�านักงานไม่เจอ

ละก ็ผมจะจดให้เอง”

“ต้องคุณเท่านั้นเดฟ” 

“ออกไป” เดฟพยายามระงบัอารมณ์ที่ก�าลงัลกุเป็นไฟไม่จบัไอ้มาเฟีย

ปัญญาอ่อนนี่โยนออกจากบ้านเขาไปเสีย...คิดว่าเขารับงานมั่วไปทั่วหรือไง 

ถ้ารบังานสุม่สี่สุม่ห้าแบบไม่รูอ้ะไรเลยกเ็หมอืนเอาชวีติไปทิ้งนั่นละ เขาชอบ

ความท้าทายกจ็รงิ แต่ไม่อยากตายเปล่า จะตายทั้งท ีตายให้คนจดจ�าดกีว่า

“ไม่ใช่เราไม่อยากเปิดเผยข้อมลูกบัคณุนะเดฟ แต่เราจะแน่ใจได้ยงัไง

ว่ามนัจะไม่รั่วไหลไปไหน ถ้าคณุตกลงรบังาน ผมจะมข้ีอมลูให้คณุมากกวา่

นี้”

“ออกไป” เจ้าของบ้านเตอืนเสยีงต�่า บ่งบอกว่าใกล้หมดความอดทน

เตม็ทแีล้ว

ดิเอโกเม้มปาก เสียดายที่โน้มน้าวเดฟให้รับงานไม่ส�าเร็จ “ถ้าคุณ
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เปลี่ยนใจกต็ดิต่อผมได้เสมอ” 

โทสะของเจ้าของบ้านคอืเครื่องยนืยนัอย่างดว่ีาคงไม่รบังานนี้แน่แล้ว 

ป่วยการที่จะทู่ซี้ต่อไป สุดท้ายดิเอโกก็เป็นฝ่ายล่าถอยออกมาก่อน เขาได้

แต่หวังว่าเดฟจะลองทบทวนดูอีกครั้ง ยอมรับงานนี้และติดต่อกลับมาหา

ในที่สุด

ค่อนคนืเข้าไปแล้ว...แต่เดฟยงันอนไม่หลบั ร่างสงูทอดกายยาวเหยยีด
สุดความยาวของโซฟากลางห้อง เปิดสารคดีสัตว์ป่าลุ่มแม่น�้าแอมะซอนไว้ 

แต่ไม่สนใจดูจริงจังเลยสักนิด เพราะยังหวนคิดไปถึงเรื่องที่เพิ่งคุยกับ 

ดเิอโก แม้ว่าฝ่ายนั้นจะออกไปจากบ้านของเขาแล้ว ทว่ากลบัทิ้งเรื่องให้เขา

ขบคดิ จนแล้วจนรอดกค็ดิไม่ตกว่าควรจะรบังานนี้ดหีรอืไม่

เดฟนอนก่ายหน้าผากอยู่อย่างนั้นจนสว่างคาตา ในเมื่อนอนไม่หลบั

แล้วเขาก็ลุกขึ้นออกไปวิ่งที่สวนสาธารณะริมแม่น�้าฮัดสัน แล้วกลับมา 

ชงกาแฟและท�าไข่คนกบัขนมปังปิ้งกนิแบบง่ายๆ ไปก่อน พอแปดโมงตรง

กม็เีสยีงเคาะประตอูกีครั้ง ชายหนุม่สบถอยู่ในใจว่าถ้าคราวนี้เป็นดเิอโกอกี

ละก ็เขาจะปาดคอมนัด้วยมดีอเีมอร์สนัเล่มโปรดของเขานี่ละ

“เอมลิี่” 

หญิงสาวเจ้าเดิมยืนอยู่ที่หน้าประตูพร้อมด้วยแซนด์วิชหนึ่งกล่อง 

เดฟท�าหน้าขรมึทนัที

“อย่าท�าหน้าอย่างนั้นสคิะ ฉนัแค่เอามื้อเช้ามาส่งเอง”

“ขอบคุณ แต่ไม่ต้องหรอก”

“ไม่ได้ค่ะ โจสั่งไว้”

“พี่เธอจะกลบัมาเมื่อไหร่”

“บ่ายๆ นี้กก็ลบัแล้วค่ะ โจจะไปส่งฉนัที่แมนฮตัตนั โจฝากชวนคุณ

ด้วยนะคะเดฟ”

“เธอไปท�าอะไรที่นั่น” นายทหารรับจ้างหนุ่มหรี่ตาถามด้วยความ
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สงสยั

“กลบัยูน่ะสคิะ”

“เดี๋ยวฉนัจะบอกอกีทแีล้วกนั” เจ้าของบ้านบอกปัด 

“อย่าให้ฉนัรอเก้อนะคะ” 

เอมลิี่ส่งกล่องแซนด์วชิให้ ยดืตวัมาจูบแก้มที่เตม็ไปด้วยหนวดเครา

ของเดฟเบาๆ แล้วผละออกไปอย่างมมีาด แต่ละย่างก้าวที่เดนิหนัหลงัจาก

ไปคอืการจงใจยั่วยวนเขาด้วยท่าเดนิทิ้งสะโพกขนาดเซก็ซ์ซมิโบลนั่นชดัๆ

เดฟคดิหนกั อยากไปกบัโจกใ็ช่ เพราะนบัตั้งแต่ครั้งสดุท้ายที่ไปสร้าง

วีรกรรมไว้ที่เมืองเล็กๆ ที่อยู่ติดกับเออร์วิงตันอย่างเมืองสลีปปี ฮอลโลว์  

กเ็ป็นเวลานานเหลอืเกนิที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนด้วยกนัอกี 

แต่การมีเอมิลี่ไปด้วยก็เป็นอีกเรื่อง เขาไม่อยากให้โจจับได้ถึงความ

สัมพันธ์ระหว่างตนเองกับน้องสาวของโจ ไม่อย่างนั้นคงมองหน้ากันไม่ติด 

แต่เดฟกไ็ม่คดิโทษเอมลิี่แต่อย่างใด ถ้าจะโทษกค็งต้องโทษตวัเองที่ใจไม่แขง็

พอ ยอมรับว่าห่างเรื่องอย่างว่ามานานตั้งแต่รับงานที่อัฟกานิสถาน...ห่าง 

ผูห้ญงิมาร่วมเดอืน พอเจอหญงิสาวไฟแรงจดุตดิง่ายดายเพยีงแค่สบตากนั

เท่านั้นกพ็ร้อมรบเสยีแล้ว และเชื่อเถอะว่าไม่มผีูช้ายคนไหนอยูไ่ด้โดยไม่รู้สกึ

อึดอัดตรงหว่างขา ต่อให้คนคนนั้นเป็นบาทหลวงก็เถอะ เพราะไอ้อวัยวะ

ส่วนนั้นมันก็ไร้ความคิดพอกันทั้งนั้น ถ้าใครยังท�าตัวแข็งทื่อเป็นท่อนไม้ 

ต่อไปได้ละก็...เขาจะยอมกราบกรานมันเป็นอาจารย์แล้วปวารณาตัวเป็น 

ข้ารบัใช้มนัทั้งชาตทิเีดยีว



๒

แมคเคนซี่เดินออกจากอะพาร์ตเมนต์ของตัวเองในเขตอัปเปอร์- 
อีสต์ไซด์ วันนี้มีนัดกับเรนนี่ว่าจะไปช่วยเอมิลี่ย้ายหอพักมาอยู่ย่านเดียว 

กบัเรนนี่ที่อปัเปอร์เวสต์ไซด์เพราะใกล้มหาวทิยาลยัมากกว่า และราคาที่พกั

กถ็ูกกว่า บรรยากาศไม่พลุกพล่านเท่า ซึ่งเธอเองกอ็ยากย้ายเช่นกนั แต่ตดิ

ที่พ่อไม่ยอม 

เสยีงโทรศพัท์มอืถอืดงัขึ้นสองครั้งและเงยีบไป แต่ไม่นานกด็งัขึ้นอกี 

แมคเคนซี่กดรบัสายเมื่อเหน็ว่าปลายสายคอืเบอร์โทร. ที่ไม่ได้โทร. มาหา

เธอเสยีนาน

“ค่ะบรูซ” เจ้าของเสียงหวานรับสายขณะเดินข้ามถนนจากบล็อก 

ที่พักอาศัยไปยังสถานีรถไฟใต้ดิน ท่ามกลางผู้คนมากมายที่ต่างก็ใช้ชีวิต

อย่างเร่งรบีแข่งกบัเวลาที่หมุนไป

“ช่วงนี้ฉนัไม่อยู่บ้าน ไม่ต้องมาหานะ”

“นานหรอืเปล่าคะ”

“ก็สักพัก” ปลายสายตอบเสียงเครียด ผิดกับปกติที่ใจเย็นและมัก
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อารมณ์ดเีสมอของบรูซ

แมคเคนซี่รูจ้กักบับรซูมาสกัพกัแล้ว ตั้งแต่เธอย้ายมาอยูแ่มนฮตัตนั

ใหม่ๆ เขาเป็นชายวยักลางคนอายุราวๆ สี่สบิกว่าปีที่ดแูก่เกนิวยัไปมาก พกั

อยู่อะพาร์ตเมนต์ที่เดยีวกบัเธอ และนั่นท�าให้ทั้งสองได้รู้จกักนั แมคเคนซี่

สนใจหนังสือและประวัติศาสตร์ บรูซก็เช่นกัน เขาชวนเธอไปดูหนังสือที่ 

ห้องเขา และนั่นคอืจุดเริ่มต้นความสมัพนัธ์แบบแปลกๆ ระหว่างเขากบัเธอ 

ความสมัพนัธ์ที่คนภายนอกไม่เข้าใจและคดิว่าน่ารงัเกยีจ ทั้งที่ความจรงิไม่มี

อะไรเลย...กแ็ค่คนแก่ไม่มญีาตกิบัหญงิสาวที่โดดเดี่ยวเท่านั้น

“คณุเป็นอะไรหรอืเปล่าคะบรซู” แมคเคนซี่อดห่วงไม่ได้ เขาหายหน้า

หายตาไปสกัพกัแล้ว และไม่ได้ตดิต่อกบัเธออกีเลย จะให้เธอโทร. ไปก่อน

กไ็ม่กล้าพอ กลวัว่าเขาจะยุง่ๆ เรื่องงาน จงึได้แต่รอว่าบรูซจะกลบัมาเมื่อไร

“ไม่มอีะไร ว่าแต่ไม่มใีครมาหาฉนัใช่ไหม”

“ไม่นะคะ”

“แล้วนั่นเธออยู่ที่ไหนล่ะแมก็กี้” 

เขามกัจะเรยีกชื่อเธออย่างสนทิสนมด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยนแบบนี้เสมอ 

และนั่นท�าให้เดก็สาวอบอุ่นหวัใจขึ้นมาทนัที

“ก�าลังออกไปหาเพื่อนค่ะ เอมิลี่จะย้ายหอ เธอเพิ่งกลับจากบ้านที่ 

ฮดัสนั วลัเลย์พอด ีเลยว่าจะไปช่วย”

“ไม่มใีครตามเธอใช่ไหม”

“ไม่นี่คะ” ดวงตากลมโตมองไปรอบตัว...อัปเปอร์อีสต์ไซด์ก็วุ่นวาย

เป็นปกติอยู่แล้ว เธอเห็นว่าคนส่วนมากก็ต่างคนต่างเดินด้วยความเร็ว

ราวกบันกักฬีาโอลมิปิกด้วยกนัทั้งนั้น ไม่เหน็มใีครสนใจเดก็สาวจดืชดือย่าง

เธอเลยสกัคน

“กด็แีล้ว”

“คุณอยู่ที่ไหนคะบรูซ บอกฉนัได้ไหม”

“บอกไม่ได้หรอกแม็กกี้ ไว้ท�าธุระเสร็จก็จะกลับ แล้วจะพาเธอไป 
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เปิดหเูปิดตาตามสญัญา”

“ฉนัจะรอนะคะ” 

“แล้วเจอกนัแมก็กี้”

“แล้วเจอกนัค่ะบรูซ” แมคเคนซี่วางสายแล้วเร่งฝีเท้าเรว็ขึ้นอกี แต่ก็

ยังแพ้ผู้คนที่นี่อยู่ดี เธอคิดว่าบางทีตอนที่อยู่กับแม่เธอคงติดนิสัยท�าอะไร

เชื่องช้าอดือาดแบบที่แม่มกับอกเสมอว่ามนัคอืค�าว่า ‘กุลสตรไีทย’ มากไป

หน่อย กว่าจะปรบัตวัได้กใ็ช้เวลานานพอสมควร แต่กอ็ย่างว่า...เธอเกดิที่

อเมรกิากจ็รงิ แต่ไปโตที่เมอืงไทยนานเกนิไปจนไม่มอีะไรเหมอืนคนอเมรกินั

เลยสกัอย่าง

เสยีงโทรศพัท์ดงัขึ้นอกีครั้ง คราวนี้ไม่ได้มาจากบรูซ แต่เป็นเรนนี่

เพื่อนสนทิชาวจนีของเธอ สิ่งแรกที่ได้ยนิหลงัจากรบัสายคอืถูกเรนนี่บ่นว่า

เธอไปช้ากว่าเวลา...แต่จะให้ท�าอย่างไรได้ เธอฝ่าผูค้นไปได้ยากล�าบากจรงิๆ

แมคเคนซี่ลงจากสถานีรถไฟใต้ดินมาที่เขตอัปเปอร์เวสต์ไซด์ที่ตรง

ไปยงัถนนบรอดเวย์ ทิ้งซากกระดาษห่อแฮมเบอร์เกอร์จากร้านซบัเวย์ลงถงั

ขยะ แล้วสาวเท้าเรว็ๆ ไปยงัที่พกัของเอมลิี่ที่แยกเข้าไปในถนนเวสต์อกีบลอ็ก 

ยงัไม่ทนัที่จะขึ้นไปหาเพื่อนๆ เธอกเ็ดนิชนกบัใครบางคนจนกระเป๋าสะพาย

ตกพื้น ข้าวของข้างในกระจายเกลื่อน

“ขอโทษค่ะ” แมคเคนซี่บอก รบีก้มเกบ็ของแล้วลุกมายิ้มแห้งๆ ให้

คนตรงหน้าเป็นผู ้ชายร่างสูงใหญ่คนหนึ่ง เขาสวมเสื้อยืดสีด�า  

แจก็เกตหนงัสดี�า และกางเกงยนีขาดๆ สเีข้ม ใบหน้าคมเข้มถูกบดบงัด้วย

หนวดเคราที่ยาวไปตามข้างแก้ม แนวกราม และล�าคอ เธอไม่เหน็ว่าดวงตา

ของเขาเป็นอย่างไรเพราะถกูแว่นกนัแดดสดี�าบดบงัไว้ เขาสบูซกิาร์ด้วย นั่น

ยิ่งท�าให้แมคเคนซี่รู้สกึว่าเขาช่างอนัตรายเหลอืเกนิและเป็นคนประเภทที่ไม่

ควรเข้าใกล้เป็นที่สดุ เมื่อรูส้กึได้ว่าเขากก็�าลงัจ้องมองเธออยูเ่ช่นกนั ร่างบาง

จงึหนัหลงัแล้วเดนิเข้าไปในหอพกัของเพื่อนทนัที
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“ขอโทษที่สาย” 
แมคเคนซี่เปิดประตูเข้าไปโดยไม่เคาะก่อน และนั่นกท็�าเอาหญงิสาว

สะดุ้งเพราะในห้องไม่ได้มแีค่เรนนี่กบัเอมลิี่เท่านั้น แต่โจนาธานผู้เป็นพี่ชาย

ของเอมลิี่กอ็ยู่ที่นี่ด้วย

“ไงแมก็กี้” 

โจเดินเข้ามาหาแล้วดึงเธอเข้าไปกอดอย่างอบอุ่น แมคเคนซี่รู้ว่าเขา

ไม่ได้คดิอะไรเกนิเลยกบัเธอ แต่กอ็ดเกรง็ตวัไม่ได้ จนเอมลิี่หวัเราะเบาๆ 

“พี่ท�าเต่าน้อยแม็กกี้ของเราตกใจอีกแล้วนะ ก็รู้อยู่ว่าแม็กกี้ไม่ชอบ

ให้ผู้ชายคนไหนแตะตวั”

“พี่ก�าลงัจะกลบัพอด ีคดิว่าจะไม่ได้เจอกนัแล้วเสยีอกี” โจยิ้มอบอุ่น

อย่างที่เป็นเสมอเวลาเจอกนั แต่แมคเคนซี่กย็งัเกรง็ๆ เวลาที่ชายหนุ่มเดนิ

โอบบ่าเลก็ของเธอไว้

“พี่จะแกล้งเต่าน้อยของเราไปถึงไหนกันโจ กลับบ้านไปได้แล้ว” 

สดุท้ายเอมลิี่ต้องเป็นฝ่ายดงึพี่ชายของตวัเองออก ไม่อย่างนั้นกค็งจะหาเรื่อง

แกล้งแมคเคนซี่ไม่หยุด

“ว่างๆ กพ็ากนัไปเที่ยวที่บ้านนะ เออร์วงิตนัยนิดตี้อนรบัเสมอ”

“เรนนี่อยากไปล่าผทีี่สลปีปี ฮอลโลว์มากกว่า ยายนี่คอซรีสี์อเมรกินั

ของแท้” เอมลิี่คนเดยีวเป็นฝา่ยคุมการสนทนาไว้เกอืบหมด จนพี่ชายได้แต่

หวัเราะแล้วส่ายหน้าเบาๆ

“พี่กลบัก่อนแล้วกนั มอีะไรกโ็ทร. หาพี่นะสาวๆ ตกลงนะ”

“เดินทางปลอดภัยนะคะโจ” แมคเคนซี่พูดกับโจเป็นครั้งแรก และ

นั่นกท็�าเอาชายหนุม่ยิ้มกว้าง เขาดงึร่างบางเข้าไปกอดและจบูแก้มแรงๆ ก่อน

จะเดนิออกไป

แมคเคนซี่ยังอยู่ในอาการตกตะลึงจนตัวแข็งทื่อ โจออกไปตั้งนาน

แล้ว แต่เธอยังคล้ายคนไม่มีสติจนเพื่อนๆ อีกสองคนได้แต่หัวเราะข�าๆ  

โดยเฉพาะเอมลิี่ผูส้วยและรวยเสน่ห์ถงึขั้นดงึเธอไปนั่งบนพื้นพรมกลางห้อง
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แล้วเริ่มอบรมสั่งสอนวชิาเข้าหาผู้ชายทนัที

“เธออายุยี่สบิแล้วนะแมก็กี้ หดัเล่นหูเล่นตาบ้างกไ็ด้ อะไรกนั...แค่

โจจูบแก้มแค่นี้ก็หน้าซีดเหมือนคนจะเป็นลม จูบแบบนั้นของโจน่ะยิ่งกว่า

เดก็ทารกจูบกนัเสยีอกี มนัไม่มคีวามหมายอะไรเลยนอกจากมติรภาพนะ”

“ฉันไม่ชินกับคนแปลกหน้า...เธอก็รู้” แมคเคนซี่ก้มหน้าจนคางจด

อก...ใช่ว่าเธออยากเป็นแบบนี้เสยีเมื่อไร แต่จะท�าอย่างไรได้ เธอไม่ชนิเวลา

ถูกเพศตรงข้ามแตะเนื้อต้องตัว มันท�าให้หวนนึกไปถึงความทรงจ�า ‘บาง

อย่าง’ เสมอ

“แต่เธอสนทิกบัผูช้ายแก่คราวพ่อคนนั้นเนี่ยนะ” เอมลิี่ท�าหน้าเหลอืเชื่อ

“เขาลอืกนัจะทั้งยูอยู่แล้วว่าเธอเป็นเมยีเกบ็เขา ยิ่งเธอนิ่ง พวกนั้นก็

ยิ่งลอืนะแมก็กี้ เธอไม่คดิจะแก้ต่างหน่อยหรอืไง”

“ฉันเบื่อน่ะ ปล่อยไปเถอะ ใครอยากพูดอะไรก็ช่าง ฉันไม่สนใจ

หรอก” 

“เธอนี่น้า” เรนนี่พลอยถอนหายใจไปด้วย 

ตั้งแต่รู้จักกันมา แมคเคนซี่เป็นเพื่อนที่ดีก็จริง แต่เข้าถึงยากเหลือ

เกนิ ชอบท�าหน้านิ่งๆ ไม่พูดไม่จา เยน็ชาและดูมคีวามลบัเสมอ บางครั้งก็

อยากถาม แต่เมื่ออีกฝ่ายไม่พร้อมบอก เธอจึงไม่คิดจะซักไซ้ ไว้วันไหน

พร้อม แมคเคนซี่คงจะบอกพวกเธอเอง

“ช่างเถอะน่า เรารบีช่วยเอมลิี่จดัห้องดกีว่า” แมคเคนซี่กระตุน้เพื่อน

ทั้งยงัเปลี่ยนเรื่องอย่างแนบเนยีน ซึ่งสาวๆ กพ็ยกัหน้าแล้วเริ่มช่วยกนัจดั

ห้องของเอมลิี่

แมคเคนซี่มองเพื่อนทั้งสองที่ก�าลังช่วยกันขนของเข้าห้องไปพลาง  

พูดคุยและหัวเราะไปพลางด้วยแววตาซาบซึ้งเหลือเกิน ใช่ว่าไม่เคยได้ยิน

ข่าวลอืเกี่ยวกบัตวัเอง...เธอได้ยนิมานานแล้วว่าพวกสาวๆ ในมหาวทิยาลยั

เอาเธอไปพูดลบัหลงัว่าเป็นเมยีเกบ็ของชายแก่คราวพ่อ เพื่อนๆ หลายคน 

ไม่อยากยุ่งกบัเธอ มกีแ็ค่เอมลิี่กบัเรนนี่เท่านั้นที่คุยกบัเธอ 
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เรนนี่เป็นเพื่อนเรยีนที่นสิยัและการใช้ชวีติคล้ายๆ กนั ส่วนเอมลิี่...

แรกทีเดียวแมคเคนซี่คิดเสมอว่าเอมิลี่มาสนิทด้วยเพราะแค่เรื่องเรียน

เท่านั้น จะไม่ให้เธอคดิอย่างนั้นได้อย่างไรในเมื่อเอมลิี่ไม่มอีะไรเหมอืนเธอ

กบัเรนนี่เลย เอมลิี่สวย มเีสน่ห์ทั้งในหมู่เพศเดยีวกนัและเพศตรงข้าม เป็น

เชยีร์ลดีเดอร์เก่า และแน่นอนว่าฝ่ายนั้นบรหิารเสน่ห์บ่อยๆ เรยีกว่าพอป-

พวิลาร์ทั้งในหมู่ผู้หญงิและผู้ชายทเีดยีว 

แต่เหนอืสิ่งอื่นใดคอื เอมลิี่มกัจะปกป้องเธอเสมอเวลาที่เธอถกูแกล้ง

และถูกนินทา ถ้าได้ยินเมื่อไรเอมิลี่จะเถียงกลับแทนทันที และแน่นอนว่า

ไม่มใีครเถยีงเอมลิี่ สาวสวยอนัดบัต้นๆ ของมหาวทิยาลยัเลยสกัคน อกีทั้ง

ยงัเชื่อใจเธอเสมอ แล้วจะไม่ให้เธอผูกพนักบัเพื่อนสองคนนี้ได้อย่างไร

“เหม่ออะไรน่ะแม็กกี้” เรนนี่ถามแล้วเดินเข้ามาช่วยยกกล่องใส่

หนงัสอืไปจากมอืเธอ

“คดิว่าถ้าฉนัไม่รู้จกัเธอสองคนแล้วฉนัจะท�ายงัไง”

“กส็ู้คนเสยีบ้างสเิต่าน้อย” 

ถ้าเป็นคนอื่นเรยีกเธอว่า ‘เต่าน้อย’ เมื่อไร เธอคงโกรธ เพราะมนั

อาจหมายความว่า ‘ปัญญาอ่อน’ หรอื ‘ปัญญาทบึ’ ด้วยกไ็ด้ แต่เอมลิี่นั้น

ไม่ใช่...เอมลิี่มกัจะเรยีกฉายาเธอด้วยน�้าเสยีงเอน็ดเูสมอ ท�าราวกบัว่าตวัเอง

อายุมากกว่าทั้งที่กอ็ายุเท่ากนัแท้ๆ

“ฉนัแค่เบื่อ”

“นี่แม็กกี้ บอกตามตรงนะว่าเธอไม่เหมาะกับที่นี่เลย เธออยู่กับแม่

ของเธอนานเกนิไปแล้ว” เรนนี่บอกตรงๆ

“เกี่ยวอะไรกบัแม่ของแมก็กี้เหรอ” เอมลิี่หนัไปถามสาวหมวย

“จ�าไม่ได้หรือว่าแม่ฉันเป็นคนไทย” คนถูกพาดพิงถึงหัวเราะเบาๆ 

ขณะช่วยเอมลิี่รื้อหนงัสอืออกจากลงั

“จ�าได้ แต่...ยงัไงล่ะ”

“ฉนัเกดิที่อเมรกิากจ็รงิ แต่กโ็ตที่ไทย คงจะตดินสิยัมาจากยายด้วย
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น่ะ จนแม่เสยีและพ่อกร็บักลบัมาอยู่ที่นี่”

“ยายเธอยงัอยู่ไหม” เรนนี่ถาม

“เสยีพร้อมแม่ ฉนัไม่เหลอืใครเลย กเ็ลยต้องมาอยู่ที่นี่ไง”

“มนิ่าล่ะ เธอดูไม่เหมอืนอเมรกินัเกริ์ลเอาเสยีเลย”

แมคเคนซี่ไม่ตอบอะไร เธอยิ้มบางๆ หยบิหนงัสอืออกจากลงัแล้วส่ง

ให้เอมลิี่ ก่อนจะสบตากบัทั้งสองด้วยแววตาซาบซึ้งอย่างถงึที่สุด

“แต่ฉนัดใีจที่ได้เป็นเพื่อนกบัเธอสองคนนะ”

“อย่าคดิมากเลยที่รกั เธอยงัไม่สนใจว่าฉนัเป็นคนยงัไง ดงันั้นฉนัก็

ไม่สนหรอกว่าคนอื่นจะเอาเธอไปนินทาลับหลังยังไง เพราะฉันรู้จักเธอดี

ที่สุด”

“ขอบคุณนะเอม็”

“เปลี่ยนจากค�าขอบคุณเป็นไปที่บาร์กบัฉนัส ิทั้งสองคนนั่นแหละ”

คราวนี้ทั้งแมคเคนซี่และเรนนี่ส่ายหน้าหวือพร้อมกัน...เป็นตายร้าย

ดียังไงก็ไม่ไปกับเอมิลี่แน่ เพราะถ้าไปก็เสี่ยงถูกทิ้งไว้กลางทางเวลาที่เอมิลี่

ตกผู้ชายได้

“ฉนัลมืเล่าเรื่องเพื่อนของโจให้เธอฟังเลยแมก็กี้ เธอน่ะมาช้าเลยไม่ได้

เจอเขา”

“ท�าไมหรอื” แมคเคนซี่ท�าหน้างงๆ ยิ่งท�าให้ใบหน้าดจูดืชดืเข้าไปใหญ่

“เขาหล่อมาก!”

“เขาอนัตรายมากเลยต่างหาก” เรนนี่เถยีงทนัควนั แล้วเท้าสะเอวมอง

เอมิลี่ด้วยสายตาจิกกัด “เธอน่ะชอบยุ่งแต่กับผู้ชายอันตราย หมอนั่นดู 

ยงัไงกไ็ม่ใช่คนด”ี

“เธอกเ็จอเขาแล้วหรอืเรนนี่” แมคเคนซี่หนัไปถาม

“เขามากบัโจกบัยายเอม็นี่แหละ เชื่อเถอะแมก็กี้ เธอไม่อยากเจอเขา

หรอก แค่สบตากบัเขาเธอกค็งเป็นลมไปแล้ว”

“พวกเธอนี่ไม่ประสาเรื่องผู้ชายเลยจรงิๆ” 
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เอมิลี่บ่นไม่จริงจังนัก และนั่นก็ท�าให้เรนนี่อยากรู้อยากเห็นขึ้นมา

ทนัที

“แสดงว่าเธอ...”

“ดบิเถื่อนทั้งตวั รวมทั้งบนเตยีง”

“ยายบ้า!” 

เรนนี่ร้องวี้ด สองแก้มแดงก�่า เช่นเดียวกับแมคเคนซี่ที่ได้แต่ตะลึง 

ใบหน้าจืดเจื่อนซีดสลับแดงอยู่อย่างนั้นจนเอมิลี่ได้แต่หัวเราะท่าทางของ 

สองสาว

“ลมืบอกไป ‘น้องชาย’ ของเขาเท่าแขนเธอเลยนะแมก็กี้”

“กรี๊ด!” เรนนี่กรดีร้องอย่างรบัไม่ได้ แต่กห็วัเราะเรื่องทะลึ่งที่เอมลิี่

เล่าให้ฟังด้วย 

มีแต่แมคเคนซี่คนเดียวเท่านั้นที่หน้าซีดคล้ายจะเป็นลม มองท่อน

แขนตัวเองสลับกับใบหน้าสวยสดของเอมิลี่ พลันสองแก้มก็แดงก�่าราวกับ

มะเขอืเทศ

“เธอไหวไหมแมก็กี้”

“ฉนัสบายด”ี จะว่าไปเอมลิี่กม็กัพดูถงึมกุทะลึ่งสองแง่สองง่ามแบบนี้

เสมอ แต่ท�าไมคราวนี้ท�าเอาเธอจะเป็นลมไปเสยีได้

เท่าแขนเลยหรอื! แมคเคนซี่กลนืน�้าลายเอื๊อกท่ามกลางเสยีงหวัเราะ

ของเพื่อนๆ

“เธอคลาดกบัเขาแค่นดิเดยีว เดฟลงไปก่อนโจ บางทเีธออาจจะเหน็

เขาที่หน้าตกึนะ” เอมลิี่บอก 

แมคเคนซี่นกึไปถงึผู้ชายที่เธอเดนิชน เขาดบิเถื่อน อนัตราย และดู

น่ากลวัแม้แค่เหน็หน้าเท่านั้น

“เขาแต่งตวัยงัไงหรอื”

“เสื้อยดืสดี�า แจก็เกตสดี�า กางเกงยนีขาดๆ”

ชดัเลย ใช่ผูช้ายคนเดยีวกบัที่เจอจรงิๆ ด้วย...แมคเคนซี่ได้แต่พยกั-
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หน้าเรว็ๆ แล้วชวนเปลี่ยนเรื่อง แต่จนแล้วจนรอดเอมลิี่กย็งัวนกลบัมาเรื่อง

ผู้ชายอนัตรายคนนั้นจนได้

เดฟสูบซิการ์จวนหมดมวน แต่โจก็ยังไม่ลงมาเสียทีจนเขาเริ่ม 
หงุดหงิด อารมณ์ของชายหนุ่มยังไม่ปกติดีนักเพราะสายตาของหญิงสาว

แรกรุ่นผู้แสนซุ่มซ่ามเมื่อครู่ เขาไม่รู้หรอกว่าเธอเป็นใครมาจากไหน ท�าไม

ต้องมองเขาด้วยแววตาตื่นกลัวราวกับเห็นฆาตกรก็ไม่ปาน และนั่นท�าลาย

อตัตาของเขาอย่างที่สดุ...เดฟไม่เคยถกูปฏเิสธจากผูห้ญงิที่ส่วนมากมกัมอง

เขาด้วยแววตาชื่นชมและตื่นเต้นเสมอเวลาอยู่บนเตยีงด้วยกนั แต่นี่อะไร...

แค่ปรายตามองเท่านั้นเดก็นั่นกส็ั่นไปทั้งตวัแล้ววิ่งหนไีปหน้าตาเฉย

“รอนานไหมวะ” 

โจลงมาได้เสยีทหีลงัจากปล่อยให้เขารออยูน่าน ใจจรงิกอ็ยากไปช่วย

ขนของ แต่กลัวว่ายายเด็กเอมิลี่จะเอาแต่มองเขาจนพี่ชายจับได้ จะกลืน 

ไม่เข้าคายไม่ออกยิ่งกว่าที่เป็นอยู่

“ไม่เท่าไหร่หรอก นี่กด็กึแล้ว ไปหาอะไรกนิกนัเถอะ ไม่ได้เหน็แสงสี

ในเมอืงแบบนี้มานานแล้ว”

“เอาสวิะ” 

“ไปรถไฟใต้ดนิแล้วกนั เวลาอย่างนี้รถคงตดิฉบิหาย” เดฟเสนอ และ

โจกพ็ยกัหน้าเหน็ด้วย

“ถ้าอย่างนั้นกจ็อดไว้ที่นี่แหละ แล้วค่อยกลบัมาเอา”

“ไม่ชวนน้องนายไปด้วยหรอืไง”

“ปล่อยเอม็ไปเถอะ กลบัมาแล้วคงอยากอยู่กบัเพื่อนมากกว่า”

“กด็”ี อย่างน้อยกต็ดัเรื่องยุง่ยากไปได้หนึ่ง เพราะถ้าไปด้วยกนัจรงิๆ 

เขาคงเตม็กลนื ดไีม่ดตี้องขอแยกตวัออกมา 

เดฟและโจออกจากหน้าที่พักของเอมิลี่ไปยังถนนบรอดเวย์ แล้วลง

สถานรีถไฟใต้ดนิที่ใกล้ที่สุดซึ่งพลุกพล่านไปด้วยผูค้นมากมายที่เพิ่งเลกิงาน 
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บ้างกค็งออกจากที่พกัไปหาอะไรกนิเหมอืนอย่างพวกเขาสองคนนี่ละ

สองหนุ่มออกจากสถานีรถไฟใต้ดินในย่านมิดทาวน์ แล้วเดินไปยัง 
สเต๊กเฮาส์แห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยมากและไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าต่างกับ

ร้านอื่นๆ...ไปถงึก่อนกไ็ด้กนิก่อน รอควิไม่นานกไ็ด้เข้าไปนั่งและสั่งอาหาร 

เหน็พ่อครวัปรุงเนื้อสเต๊กสดๆ ส่งกลิ่นหอมฉุยแล้วกร็ู้สกึว่าต่างคนต่างหวิ

มากเหลอืเกนิ

เมื่ออาหารพร้อมเสิร์ฟแล้ว ทั้งสองก็จัดการกับพวกมันราวกับเป็น

ศตัรูตวัฉกาจกไ็ม่ปาน และคงไม่คุยกนัเลยถ้าไม่มสีายเข้ามาถงึโจเสยีก่อน 

เขางมึง�าอยู่สองสามค�ากว็างสาย

“เอม็น่ะ” โจบอกพลางกลนืเนื้อกึ่งสุกกึ่งดบิที่สั่งมาลงคอ แล้วพูดต่อ 

“เธอแค่แปลกใจที่เหน็รถเรายงัจอดหน้าอะพาร์ตเมนต์ของเธอ”

“ออกมาข้างนอกกนัแล้วจะไม่ตามมาหรอื”

“ไม่หรอก เหน็ว่าแมก็กี้อยากกนิซูช”ิ

“แมก็กี้หรอื” เดฟขมวดคิ้ว เท่าที่จ�าได้ ตอนที่ช่วยยกของบางส่วนขึ้น

ไปมีเพื่อนชาวเอเชียของเอมิลี่อยู่เพียงคนเดียวเท่านั้น แต่ชื่อเรนนี่ ไม่ใช่ 

แมก็กี้

“ใช่ นายลงไปก่อนที่เธอจะมา เธอเป็นคนน่ารกันะ ใสซื่อด ีไม่น่าเชื่อ

ว่าจะคบเอม็ได้”

“แต่คนจนีที่ชื่อเรนนี่กด็ูธรรมดามากเหมอืนกนั”

“เรนนี่น่ะไม่เท่าไหร่หรอก แต่แม็กกี้นี่สิ” ใบหน้าของโจขรึมลงอีก 

เท่าตวัเมื่อพดูถงึแมคเคนซี่ “เท่าที่เอม็เล่าให้ฟัง เธอน่าสงสารมากนะ เหมอืน

เป็นเด็กมีปัญหา ชอบเก็บตัว มีแต่คนชอบแกล้ง แต่แม็กกี้ไม่เคยตอบโต้ 

นิ่งจนน่ากลวั”

“แล้วไง” 

“กไ็ม่มอีะไร”
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“นายชอบเดก็คนนั้นหรอื เดก็กว่านายตั้งเยอะนะ” เดฟเลกิคิ้ว เพิ่ง

ได้ยนิโจพดูราวกบัสนใจผูห้ญงิเป็นครั้งแรก แต่จะว่าไปพวกเขากไ็ม่ค่อยคุย

อะไรกนัมากนกั นอกจากถามไถ่สารทุกข์สุกดบิไปตามประสาเท่านั้น

“ฉนัชอบเธอแบบน้อง เอม็บอกว่าแมก็กี้น่ะโดดเดี่ยว มาอยู่อเมรกิา

ตั้งนานแล้ว แต่ไม่มเีพื่อนเท่าไร”

“ไม่ได้อยู่ที่นี่มาตั้งแต่แรกหรอกหรอื”

“ไม่” โจส่ายหน้า “เอม็บอกว่าแม่ของแมก็กี้เป็นคนไทย พ่อแม่แยก

กันอยู่ พอแม่เสียเธอก็มาอยู่กับพ่อเพราะที่ไทยไม่เหลือญาติที่ไหนอีกแล้ว 

และพ่อกท็�างานต่างรฐั เลยอยู่ตวัคนเดยีวมาตลอด”

“กส็มควรที่เดก็นั่นจะเกบ็ตวั”

“ฉนัแค่สงสารเธอ”

“ไม่ใช่ว่าตกหลุมรกัเข้าแล้วหรอกหรอื” 

เดฟถามด้วยน�้าเสยีงกวนประสาท ท�าเอาโจส�าลกั แล้วมองคนถาม

ราวกบัว่าอกีฝ่ายมหีวังอกออกมาสองหวักไ็ม่ปาน

“คดิได้ยงัไงวะเนี่ย แมก็กี้เดก็กว่าฉนัสบิหกปี ฉนัเอน็ดูเธอแบบน้อง

จรงิๆ โว้ย”

“น้องกน็้อง” หนุ่มมาดเถื่อนยกัไหล่ “แต่ถ้ามาอยู่บนเตยีง ต่อให้เดก็

กว่าเยอะแค่ไหนฉันก็คิดแบบน้องไม่ได้หรอก เพราะพี่น้องที่ไหนคงไม่อยู่

บนเตยีงด้วยกนัทั้งสภาพเปลอืยเปล่าแน่ๆ”

“นายนี่มันเหลือเกินจริงๆ” โจชักเริ่มหัวเราะไม่ออกเพราะความคิด

สปัดนของเพื่อน “ฉนัอยากเหน็แฟนนายจรงิๆ ถามจรงินะเดฟ จนป่านนี้

นายยงัไม่คดิจะแต่งงานเลยเรอะ”

“แต่งท�าไม ท�าไมต้องแต่ง” 

ผลของการกวนประสาทคือโจยกนิ้วกลางให้อย่างหยาบคาย แต ่

พวกเขาสนทิกนัเกนิกว่าจะมานั่งโกรธแล้ว 

เดฟหวัเราะ ยกัไหล่นดิๆ แล้วตอบเสยีงเรยีบ “ไม่มใีครอยากอยู่กบั
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ผู้ชายอย่างฉนัหรอกน่า”

“อย่างน้อยกเ็อม็” 

ชื่อนั้นท�าเอาเดฟสะดุ้ง “นายรู้ด้วยหรอืโจ”

“ไม่เอาน่าเดฟ นายคดิว่าฉนัไม่รู้จกัน้องสาวตวัเองเรอะ”

“นายจะด่าฉนักไ็ด้นะ”

“ไม่ละ นี่มันเรื่องปกติของเอ็ม และฉันก็คิดว่าเอ็มโตพอที่จะดูแล 

ตวัเองได้ด้วย เชื่อเถอะเพื่อน...เอม็ไม่ได้มแีค่นายคนเดยีวหรอก”

“นายเป็นพี่ที่แปลกมาก”

“ฉันเป็นพี่ที่อยากให้น้องเรียนรู้ความผิดถูกด้วยตัวเองต่างหาก ถ้า

เอม็พลาดไป ฉนักบัพ่อกย็งัเป็นที่พึ่งของเธอเสมอ แต่เอม็เรยีนเก่ง ทนัคน 

เธอเอาตวัรอดได้”

“เรยีนโคลมัเบยีกไ็ม่ธรรมดาแล้ว” ทหารรบัจ้างหนุ่มชมจากใจจรงิ

โจไม่พดูอะไรต่อเพราะรูส้กึได้ถงึสายตาของใครบางคนที่จ้องมองมา

ที่โต๊ะพวกเขาตลอดเวลา ชายในชดุสทูสดี�าคนนั้นมองด้วยความสงสยั ไม่ใช่

จงใจหาเรื่องแต่อย่างใด เขาจงึสะกดิเดฟ พยกัพเยดิไปทางโต๊ะหลงัแล้วถาม

เบาๆ

“นายรู้จกัผู้ชายคนนั้นหรอืเปล่าวะ เหน็มองนายมาสกัพกัแล้ว”

เดฟหันไปตามที่โจบอก ผู้ชายสวมสูทสีด�า สวมเสื้อเชิ้ตตัวในสีขาว 

ใบหน้าคุ้นตาอย่างที่เดฟแน่ใจว่าเคยเหน็แน่ๆ แต่จ�าไม่ได้ว่าที่ไหน และกไ็ม่

ต้องถามแต่อย่างใด เพราะสุดท้ายแล้วชายคนนั้นกล็ุกเดนิมาหา

“เดฟลนิ ลวิอสิ เปเรซ ใช่ไหม” ชายสวมสูทถาม 

เจ้าของชื่อได้แต่หัวเราะเบาๆ...ดูเหมือนเดี๋ยวนี้ทุกคนจะทักทายเขา

ด้วยการถามว่าเขาชื่อ ‘เดฟลนิ ลวิอสิ เปเรซ’ ใช่ไหม

“ผมเคยรู้จกัคุณ?”

“โคลิน คอนโนลลี่...เจ้าหน้าที่เอฟบีไอ” ชายอายุราวสี่สิบปีขึ้นไป

แนะน�าตวัเอง 
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“ไม่คิดว่าจะได้เจอคุณที่นี่” เดฟคิดออกทันที เขาเคยท�างานกับ 

ชายคนนี้เมื่อตอนมงีานอารกัขาที่องค์การสหประชาชาตนิี่เอง

“ผมท�างานที่นี่ ถ้าคุณยงัจ�าได้นะเดฟ”

“ใช่ไง คุณเจ้าหน้าที่” เดฟพยกัหน้า

โจมองเพื่อนสนทิและชายวยักลางคนสลบักนั ก�าลงัจะเอ่ยปากบอก

ให้เดฟไปคยุกบัเพื่อนก่อนกไ็ด้ แต่มสีายจากเอมลิี่ตวัแสบเสยีก่อน จงึพยกั-

หน้ากบัเดฟนดิๆ แล้วเดนิเลี่ยงออกไปรบัสายนอกร้าน

“เชิญนั่งก่อนสิครับ” หนุ่มร่างใหญ่ผายมือเชื้อเชิญไปตามมารยาท  

แต่ใครจะคิดว่าโคลินกลับนั่งลงจริงๆ แล้วคลึงขมับกลัดกลุ้ม ท่าทางเขา 

แย่มาก ไม่เนี้ยบทุกมุมเหมอืนตอนที่ท�างานร่วมกนั แต่กอ็ย่างว่า...นั่นมนั

หลายปีมาแล้ว และตอนนี้โคลนิกเ็หมอืนแก่กว่าเดมิเป็นสบิๆ ปี

“คุณดูกลุ้มใจนะคุณเจ้าหน้าที่”

“เรยีกผมว่าโคลนิเถอะ” โคลนิบอก เขาคลงึสนัจมูกที่มรีอยหกัของ

ตวัเองเบาๆ แล้วยิ้มเย้ยหยนั “แต่คุณดูดขีึ้นนะเดฟ”

“เทยีบกบัเจ้าหน้าที่สวมสูทอย่างคุณไม่ได้หรอกน่า” เดฟหวัเราะหึๆ  

สภาพของเขากบัคู่สนทนาช่างต่างกนัเหลอืเกนิ เขาทั้งดูรกรุงรงั สกปรก ดู

เป็นผู้ชายดิบๆ น่ากลัวเมื่อเทียบกับชุดสูทผ้าเนื้อดีแบรนด์ดังที่อยู่บนตัว 

โคลนิ

“ที่จรงิผมอยากคุยเรื่องตลกๆ กบัคุณนะ แต่สนุกไม่ออก”

“งานเครยีดมากละส”ิ

“ท�านองนั้น” โคลนิรบัค�า “ผมเพิ่งกลบัจากงานศพลูกทมี” 

เดฟชะงกั มองสหีน้าเศร้าหมองของเจ้าหน้าที่อาวุโสกว่าแล้วถอนใจ

เบาๆ เขาเข้าใจความรู้สึกนี้ดีว่ามันแย่เพียงไร เพราะเขาเองก็เคยเป็นฝ่าย

ต้องไปงานศพเพื่อน และนั่นก็เป็นสาเหตุที่เขาออกจากกองทัพมาเป็นแค่

ทหารรบัจ้างธรรมดาๆ เท่านั้น

“ผมเข้าใจคุณนะโคลนิ...เสยีใจด้วยจรงิๆ”
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“เขาตายในหน้าที่”

“คดใีหญ่หรอืครบั”

“กวาดล้างแก๊งมาเฟียในนวิยอร์กน่ะ ปัญหาเดมิๆ ลกูน้องผมตามหา

ทนายคนหนึ่งที่เคยท�าคดใีห้พวกนั้น แต่แบรนกเ็ป็นศพไปเสยีก่อน”

“จบัได้หรอืยงัครบั”

“หน้าที่ต�ารวจนวิยอร์กน่ะ ตอนนี้การตามหาทนายคนนั้นสสิ�าคญักว่า 

วนันี้ผมกไ็ปอะพาร์ตเมนต์ของเขาที่อปัเปอร์อสีต์ไซด์มา แต่ไม่เจอ หวงัว่า

บรูซจะยงัไม่ตายไปแบบแบรนกแ็ล้วกนั”

“ชื่ออะไรนะครบั!” ชื่อนั้นท�าให้เดฟชะงกัทนัที

“อะไรเรอะ”

“ชื่อทนายน่ะครบั คุ้นๆ อยู่เหมอืนกนั”

“คุณน่าจะเคยได้ยินชื่อเขานะเดฟ...บรูซ เกรย์สัน เป็นทนายที่เก่ง

ที่สุดในนวิยอร์กเลยละ”



๓

เดฟนิ่งงนัไปเพยีงชั่วครู ่ทว่าเพยีงไม่นานกก็ลบัมาท�าตวัเป็นปกติ 
ได้อีกครั้งแล้วชวนเปลี่ยนเรื่องคุยไปเสีย โคลินชวนเขาไปดื่มต่อ แต่เดฟ

ปฏเิสธเพราะโจเดนิเข้ามาพอดี

“ไว้คราวหน้ากไ็ด้” เจ้าหน้าที่เอฟบไีอบอกพลางตบบ่าเดฟเบาๆ อย่าง

สนทิสนม จากนั้นจงึลุกขึ้นแล้วกลบัไปที่นั่งที่โต๊ะของตวัเอง

โจมองตามไปด้วยสายตากงัขา ก่อนจะนั่งลงที่เดมิของตวัเองแล้วถาม

เพื่อนด้วยเสยีงกระซบิ “นายรู้จกัเขานานแล้วหรอื”

“เคยท�างานด้วยกนัแค่ครั้งเดยีว”

“เขาท�าราวกบัสนทิกบันายมาแต่ชาตปิางไหน”

“ช่างเถอะ ว่าแต่นายล่ะโจ มเีรื่องด่วนอะไรหรอืเปล่า” เดฟบอกปัด

แล้วเป็นฝ่ายถามเสยีเองเมื่อเหน็สหีน้าเบื่อโลกของเพื่อนสนทิ

“เอม็น่ะส”ิ ว่าแล้วโจกถ็อนหายใจอกี “เอารถไปขบั”

“รถนายน่ะหรอื”

“ใช่” โจพยกัหน้าขรมึๆ “ยายตวัแสบมกีญุแจส�ารองน่ะ ที่โทร. มาถาม
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กค็งจะให้แน่ใจว่าเราออกมานานแน่ๆ พอรู้ว่าอยู่มดิทาวน์ ยายตวัแสบนั่น

กเ็อารถไปใช้หน้าตาเฉย”

“ถ้าอย่างนั้นเรากไ็ปดื่มกนัต่อระหว่างรอน้องนายเอารถมาคนื”

“คงต้องอย่างนั้น” สหีน้าโจออกอาการเซง็จดั เขาจดัการอาหารตรง

หน้าช้าๆ แล้วกถ็อนหายใจไปพลาง จนเดฟได้แต่หวัเราะเบาๆ

“ท่าทางนายแย่มากนะเพื่อน”

“บางครั้งฉันก็คิดอยากได้แม็กกี้เป็นน้องมากกว่า เอ็มน่ะแสบขึ้น 

ทุกวนั ไม่แน่ถ้าแมก็กี้เป็นน้องฉนั ฉนัอาจจะไม่ต้องปวดหวัแบบนี้กไ็ด้”

“สุดท้ายนายกว็นมาที่สาวน้อยคนนี้อกีจนได้”

“กจ็รงินี่” เสยีงโทรศพัท์โจดงัขึ้นอกีครั้ง แค่เหน็ว่าเป็นใคร คนเป็น 

พี่ชายกท็�าหน้าเครยีดแล้วกดรบัสายจากน้องสาว “ไงเอม็”

“ฉนัมปีัญหา”

“อะไรอกีล่ะ”

“ฉนัท�ากุญแจรถหาย”

“เวร!” คนเป็นพี่สบถหวัเสยี ไม่มอีารมณ์กนิมนัแล้ว “เธออยู่ที่ไหน

น่ะยายตวัแสบ พี่จะไปหา”

“อะพาร์ตเมนต์ของแม็กกี้ อัปเปอร์อีสต์ไซด์ สตรตีอี ๘๐ ตัดกับ 

อเวนวิ ๒ ฉนัเพิ่งมาส่งแมก็กี้ค่ะโจ”

แค่เอมลิี่เอ่ยชื่อเพื่อนสาวผู้แสนจดืชดืเท่านั้นละ โจกอ็่อนลงทนัที

“เดี๋ยวพี่ไปหา รออยู่ตรงนั้นแล้วกนั”

“ค่ะโจ”

ยายตวัแสบวางสายไปแล้ว โจกถ็อนหายใจเฮอืกใหญ่แล้วเล่าให้เดฟ

ฟังคร่าวๆ ว่า “เอม็ไปส่งแมก็กี้ที่อปัเปอร์อสีต์ไซด์แล้วท�ากุญแจหาย”

“เดก็นั่นพกัอยู่อปัเปอร์อสีต์ไซด์เลยหรอื” คิ้วเข้มขมวดเป็นปมด้วย

ความสงสยั เพราะแมคเคนซี่กแ็ค่นกัศกึษาเท่านั้น นบัว่ารวยไม่เบาถงึได้พกั

อยู่ตรงนั้นได้ อปัเปอร์อสีต์ไซด์นี่ย่านพวกคนมอีนัจะกนิดีๆ  นี่เอง
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“ใช่ เอม็เคยบอกว่าเป็นห้องพกัเก่าที่พ่อของแมก็กี้เคยซื้อไว้ เธอเลย

อยู่ที่นั่นมาตลอด”

“อยู่กบัพ่อหรอื”

“เปล่า...พ่อของแมก็กี้ไปท�างานที่ออรกิอน”

“เป็นเดก็แปลกจรงิๆ” เดฟไหวไหล่ เขาไม่มคีวามเหน็อะไรมากกว่านี้

อีกแล้วเพราะจะว่าไปก็ยังไม่เคยเจอแม็กกี้ เขาไม่รู้หรอกว่าเจ้าหล่อน 

รูปร่างหน้าตาอย่างไร แต่เท่าที่ฟังมา...ผู้หญงิคนนี้นี่แปลกจรงิๆ

สองหนุม่จดัการสเต๊กในจานของตวัเองจนหมด แล้วจงึออกจากร้าน

มุ่งหน้าสู่สถานรีถไฟใต้ดนิ ไปโผล่สถานตีรงสตรตี ๗๗  แล้วเดนิต่อไปอกี

สามสี่บลอ็ก ในที่สดุกเ็จอหญงิสาวสามคนนั่งหน้ามุย่อยูบ่นบนัไดทางขึ้นหน้า

อะพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง ซึ่งเดฟคดิว่าน่าจะเป็นที่พกัของแมก็กี้

“ไงตวัแสบ กุญแจหายได้ยงัไง” โจนาธานเตรยีมเม้งน้องสาวทนัที

เอมลิี่ดดีตวัลุกจากหน้าบนัไดแล้ววิ่งหลบพี่ชายพลัวนั

“แมก็กี้ชวนไปกนิขนมที่เลดี้เอม็ มนัอร่อยมากเลยนะพี่ ฉนัไม่แน่ใจ

ว่าลมืกุญแจไว้ที่นั่นหรอืเปล่า แต่ย้อนกลบัไปกไ็ม่เจอแล้วน่ะส ิ ว้าย...โจ!” 

เอมลิี่ร้องลั่นเพราะถูกพี่ชายไล่เตะ

เดฟมองสองพี่น้องแล้วกโ็คลงศรีษะไปมา เขาไม่แน่ใจว่าถ้ามารนีายงั

อยู ่เธอจะเป็นอย่างนี้ไหม พวกเขาจะเป็นพี่น้องอย่างไร จะสนทิกนั ห่างเหนิ 

หรอืต่างมนึตงึใส่กนัเพราะสิ่งที่เขาท�ากบัเธอ ความคดินั้นท�าให้รอยยิ้มเมื่อ

ครู่จางหายไปทันที ใบหน้าเคร่งขรึมดุดันขึ้นอีกเท่าตัว แล้วเขาก็ปรายตา 

มองหญงิสาวอกีสองคนที่นั่งอยู่กบัเอมลิี่เมื่อครู่

เรนนี่นั่งอ่านอีบุ๊กจากไอแพดของตัวเองอย่างขะมักเขม้น ท�าให้เดฟ

นึกถึงที่โจเคยเล่าให้ฟังว่าเรนนี่เป็นนักศึกษาเงินทุนจากจีน ท�าให้เธอตั้งใจ

เรยีนและมนีสิยัเคร่งครดัมาก

ส่วนอกีคน...หญงิสาวร่างผอมบางหนัหลงัให้เขาเพราะก�าลงัสนใจคยุ

โทรศพัท์คนนั้นน่าจะเป็นแมคเคนซี่ แม้ไม่เหน็หน้า แต่เดฟกร็ูส้กึคลบัคล้าย
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คลบัคลาเหมอืนเคยเหน็ที่ไหน

“ไปเถอะเดฟ ไปส่งตวัแสบพวกนี้กลบัห้องไปซะ แล้วเราจะได้กลบั

เออร์วงิตนักนัเสยีท”ี โจลอ็กคอน้องสาวเดนิกลบัมาหา ท่ามกลางเสยีงร้อง

โวยวายและแขนขาปัดป่ายของเอมลิี่ที่พยายามเอาตวัรอดจากพี่ชาย

“ดกึป่านนี้เนี่ยนะ พวกพี่น่าจะนอนที่นี่ก่อน”

“ห้องเธอน่ะเรอะเอม็ ฝันไปเถอะ”

“ฉนัคดิเหมอืนเอม็นะโจ ดกึแล้ว พวกพี่ค้างที่นี่ก่อนกไ็ด้ เดี๋ยวให้เอม็

มานอนห้องฉนั แล้วพี่สองคนกน็อนห้องเอม็กไ็ด้” เรนนี่เงยหน้าจากไอแพด

แล้วพูดกบัโจด้วยน�้าเสยีงหวาดๆ

“เสยีใจ ฉนักบัเดฟเบื่อเดก็แสบอย่างพวกเธอเตม็แก่แล้ว ขึ้นรถได้

แล้วพวกเดก็เหลอืขอ” โจบ่นไม่จรงิจงันกั ลอ็กคอน้องสาวตวัแสบให้ขึ้นรถ

แล้วเปิดประตูให้เรนนี่อกีคน ส่วนเขากบัเดฟขึ้นมาทหีลงัสุด

“ฉันไปแล้วนะแม็กกี้” โจหันไปลาหญิงสาวที่ยังเอาแต่คุยโทรศัพท์

นานสองนาน ซึ่งแมคเคนซี่กล็ะสายแล้วเงยหน้าขึ้นมายิ้มและโบกมอืให้

เดฟได้ยนิเสยีงโจบอกลาหญงิสาวที่ชื่อแมคเคนซี่แล้วกห็นัไปมองบ้าง 

เพราะตวัเองยงัไม่เคยเหน็หน้าเธอเลย แต่พอหนัไป แมคเคนซี่กห็นัหลงักลบั

เข้าอะพาร์ตเมนต์ของตัวเองไปแล้ว และเขาก็ไม่มีโอกาสเห็นหน้าเธอชัดๆ 

อีกตามเคย ท�าให้เขาเลิกสนใจเรื่องของแมคเคนซี่ เลิกสนใจเสียงโต้เถียง

ของสองพี่น้องโจนาธานกบัเอมลิี่ แล้วนกึถงึเรื่องที่ได้คยุกบั โคลนิ คอนโนลลี่ 

แทน

โคลนิบอกว่าลูกน้องที่ตายก�าลงัท�าคดเีกี่ยวกบักลุ่มกสัซาโน มาเฟีย

ข้ามชาติกลุ่มหนึ่งที่ท�าผิดกฎหมาย และทนายอีกคนก็หายตัวไป บรูซ  

เกรย์สนั คอืทนายคนนั้น และ ดเิอโก เดรอตต ิที่มาว่าจ้างเขากม็ลีกัษณะ

ตรงกบัพวกมาเฟียอติาลอีย่างที่โคลนิบอก

ทหารรับจ้างหนุ่มเริ่มปะติดปะต่อภาพที่ขาดหายให้กลับมาชัดเจน 

อีกครั้ง และมันจะชัดเจนกว่านี้ถ้าเขาตกปากรับค�าดิเอโก งานนี้ทั้งลึกลับ
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และเสี่ยงอันตรายอย่างที่ชอบ แค่ได้รับรู้ข้อมูลเพียงเล็กน้อยก็เรียกเลือด

ในกายให้พลุ่งพล่านได้แล้ว สัญชาตญาณของเดฟบอกอย่างนั้น...บางทีเขา

อาจจะลองรบังานจากดเิอโกกไ็ด้

กว่าที่สองหนุม่เดฟและโจจะกลบัมาถงึเออร์วงิตนักด็กึมากแล้ว และ
โจกแ็ยกกลบับ้านไปทนัท ี เดฟนอนทั้งๆ ที่ไม่อาบน�้าด้วยซ�้า และตื่นขึ้นมา

อีกครั้งในช่วงสายของวัน เขาลุกขึ้นท�าแฮมกับไข่คนกินง่ายๆ แล้วออกไป

หาอนิเทอร์เนต็คาเฟ่เปิดหาข้อมูลของ บรูซ เกรย์สนั

แน่นอนว่าแค่เดนิออกจากบ้านที่ปิดตายมาหลายปี คนในเออร์วงิตนั

ก็มองเขาเป็นตาเดียว บ้างก็ซุบซิบกันตรงนั้นอย่างไม่คิดจะเกรงใจกันเลย

สักนิด แต่เดฟไม่สน รู้ดีแก่ใจว่าการกลับมาที่บ้านแล้วจะต้องพบเจอกับ

อะไรบ้าง และอกีอย่างกเ็พราะคนพวกนั้นไม่มผีลกบัเขาเลยแม้แต่น้อย เดฟ

ถนดัที่สดุคอืการท�าให้คนปกตกิลายเป็นแค่มดแมลงน่าร�าคาญในสายตาเขา

แต่ละก้าวที่เดินต่อไปข้างหน้าของเดฟยังมั่นคงเหมือนเดิม แม้จะมี

สายตาสงสัยไปจนถึงหวาดระแวงและรังเกียจคอยมองเขาตลอดทางจน

กระทั่งถึงอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เล็กๆ ที่มีเด็กสาวคนหนึ่งเฝ้าอยู่ เธอมองเดฟ

หวาดๆ แล้วเข้าไปหลงัร้านทนัททีี่เดฟเข้ามานั่งในร้าน

เดฟไม่สนใจเดก็คนนั้น เขาค้นหาข้อมูลของ บรูซ เกรย์สนั ทนัที

บรูซ เกรย์สัน คนนี้ไม่ใช่ธรรมดาเลย เป็นเจ้าของส�านักงาน

ทนายความที่เช่าออฟฟิศชั้นสบิหกอยู่บนตกึใหญ่ในยา่นมดิทาวน ์แต่ละคดี

ที่ท�าล้วนเป็นคดใีหญ่ของทั้งพวกอาชญากร มาเฟีย และคดทีุจรติมากมาย 

ส่วนมากคดทีี่ บรูซ เกรย์สนั ว่าความมกัจะชนะทุกครั้ง และนั่นกย็ิ่งท�าให้

ชื่อเสยีงของทนายวยักลางคนคนนี้ยิ่งแพร่หลายกว่าเดมิยิ่งขึ้นไปอกี เรยีกว่า

แทบทุกคดใีหญ่ในนวิยอกร์กซติจีะมาอยู่ในมอืของบรูซทุกครั้ง

ชายหนุ่มมาดโหดปิดคอมพิวเตอร์ เดินไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์และ

เห็นเด็กสาวคนนั้นยังมองเขาด้วยสายตาหวาดๆ จึงยิ้มให้เสียเลยแล้วเดิน
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จากมา และเดฟแน่ใจว่าเขาเหน็สหีน้าตกตะลงึของเดก็สาว

เมื่อกลับมาถึงบ้านหลังเก่าของตัวเองแล้ว สิ่งแรกที่เดฟท�าคือค้นหา
นามบตัรในถงัขยะ เขาทิ้งไปตั้งแต่วนัที่ ดเิอโก เดรอตต ิมาถงึบ้าน หาอยู่

นานกไ็ม่เจอจนคดิว่าบางทอีาจจะเอาไปทิ้งที่ไหนแล้วกไ็ด้ พอดกีบัที่มเีสยีง

โทรศพัท์ดงัขึ้น หน้าจอปรากฏเบอร์โทร. ที่ไม่รูจ้กั เดฟกดรบัสายทนัทอีย่าง

ไม่ลงัเล

“ผมยังรอค�าตอบจากคุณนะเดฟ” เสียงคุ้นหูจากปลายสายและ 

ค�าทกัทายแรกที่ได้ยนิ ต่อให้ไม่บอกชื่อกพ็อเดาไดว้า่เป็นใคร มอียูค่นเดยีว

ที่ตามตื๊อให้เขาท�างานให้...จะเป็นใครไปไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่ ดเิอโก เดรอตต ิ

ทหารรบัจ้างหนุม่ยิ้มร้ายเพราะอย่างน้อยเขากไ็ม่ต้องเป็นฝ่ายตดิต่อ

ไปก่อน และพวกนั้นกย็งัขอร้องให้เขาท�างานให้ กน็บัว่าเข้าทางพอดี

“ถ้าผมยงัยนืยนัค�าเดมิล่ะ”

“ผมกจ็ะไปบ้านคุณอกีแล้วกล่อมให้คุณยอมรบังานน่ะส”ิ

“คุณมคีวามพยายามมาก เดรอตต”ิ

“ผมต้องพยายามท�าทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการเสมอ 

เดฟ...ผมจะเสนอค่าจ้างให้คณุจากเดมิเพิ่มเป็นห้าเท่าตวั และพร้อมจ่ายทนัที

ที่คุณตอบตกลง” ปลายสายพยายามหว่านล้อมด้วยน�้าเสยีงสุภาพ แต่เดฟ

คดิว่าฝ่ายนั้นยงัอ่อนหดัไปหน่อย เหมอืนเป็นมอืใหม่ที่ยงัไม่เจนสนาม

“ผมก�าลงัตดัสนิใจ ผมจะรบังานกไ็ด้ แต่ผมต้องการข้อมูลมากกว่า

ชื่อและที่ท�างาน ผมต้องการข้อมูลในส่วนที่ไม่เคยมใีครเปิดเผยได้”

“เราต้องนดัเจอกนัแล้วละ”

“ที่ลติเตลิอติาลแีล้วกนั” ดเิอโกหมายถงึย่านหนึ่งในแมนฮตัตนั

“เซ็นทรัลพาร์กแล้วกัน” สวนสาธารณะกลางเมืองขนาดใหญ่เนื้อที่

กว่าแปดร้อยเอเคอร์ที่เตม็ไปด้วยหลบืมุมลบัสายตา ทั้งยงัคลาคล�่าไปด้วย

ผู้คนเหมาะที่จะเป็นสถานที่นดัหมายมากกว่า
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“มนัจะไม่เหมอืนคู่รกัเกย์ไปปิกนกิหรอืไง”

“หบุปากแล้วลงนรกไปซะ” ไม่บอกกร็ูว่้าหนุม่เชื้อสายอติาลคีนนั้นคง

ก�าลงัท�าหน้าตากวนประสาทเขาอยู่แน่นอน เดฟจงึเสรมิไปสั้นๆ ว่า “นาย

เลกิสวมสูทกบัโคตตวัยาวแล้วแต่งหญงิมาส”ิ

“ไปลงนรกซะเดฟ”

“พูดแบบนี้ไม่กลัวฉันไม่รับงานหรือไง...เจ้านายด่าไม่รู้นะ” เดฟจับ

ทางดเิอโกได้แล้ว ชายหนุ่มที่อายุน้อยกว่าเขาคนนี้น่าจะเพิ่งเลื่อนขั้นมาเป็น

มอืขวาของคนส�าคญัสกัคนในกลุม่มากกว่า มาเฟียจรงิๆ ไม่ลงัเลแบบนี้แน่...

บางทอีาจมอีะไรมากกว่านั้น เป็นต้นว่า ดเิอโกคนนี้อาจจะไม่ใช่ตวัจรงิ แต่...

อาจจะเป็นใครสกัคนที่ก�าลงัอยู่ในขั้นทดลองงานของมาเฟียจรงิๆ

ปลายสายเงยีบไปทนัทแีล้วถามต่ออย่างยอมจ�านน “วนัเวลาล่ะ”

“พรุ่งนี้ตอนค�่า”

“ได้”

“อย่าสวมสูท แต่งตวัสบายๆ แล้วกนั” เดฟตดัสายทิ้งทนัท ีไม่รอให้

ฝ่ายนั้นได้ปฏิเสธ เขาโยนโทรศัพท์ลงบนโซฟากลางห้อง ไม่สนว่ามันจะ

กระเด้งกระดอนไปทางไหนบ้าง แล้วเดนิเข้าไปในครวั ชงกาแฟด�ามาหนึ่ง

เหยอืกแล้วนั่งกนิไปพลางคดิถงึเรื่องของ บรูซ เกรย์สนั ไปพลาง

ไม่ว่าทนายคนนั้นจะเป็นใคร ส�าคัญอย่างไรกับทั้งทางเอฟบีไอและ

พวกมาเฟีย เชื่อเถอะว่าอกีไม่นานเขาจะรู้ได้อย่างแน่นอน

เดฟขี่ไทรอัมพ์ สแครมเบลอร์ออกจากเออร์วิงตันในช่วงสาย และ 
มาถงึแมนฮตัตนัประมาณหลงัเที่ยง แวะหาอะไรกนิง่ายๆ จากร้านซบัเวย์ 

แต่เพราะยงัไม่ถงึเวลานดัหมายจงึไม่รู้จะไปทางไหน สุดท้ายกเ็ข้าไปในสวน

สัตว์เล็กๆ ของเซ็นทรัลพาร์ก ไปเดินดูนก ดูแมวน�้า ตบท้ายด้วยดูพี่หม ี

ค�ารามเล่นๆ ฆ่าเวลาและย้อนร�าลึกวัยเด็กไปในตัว ตอนเด็กไม่มีหรอก 

แบบนี้ พ่อกท็�าแต่งาน จนมแีม่เลี้ยงกเ็ข้ากนัไม่ได้เท่าไร จงึไม่เคยมช่ีวงเวลา
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ดีๆ  แบบนี้เลย ยิ่งเหน็พ่อแม่อเมรกินัและนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาตเิดนิจงูมอื

ลกูเข้ามาเดนิเล่นในสวนสตัว์ เขากย็ิ่งรูส้กึแปลกๆ สดุท้ายกเ็ดนิออกมาแล้ว

ตดิต่อไปหาดเิอโก

“เจอกนัที่น�้าพุบเีทสต้าเป็นไง” ปลายสายบอก

ทหารรบัจ้างหนุ่มตดัสายแล้วสบถเบาๆ เขาเดนิไปช้าๆ ไม่เร่งรบี ถ้า

ดเิอโกมาถงึแล้วกใ็ห้รอไปก่อน จะว่าเขากวนโทสะกไ็ด้ เพราะดเิอโกกก็วน

ประสาทเขาไม่ต่างกนั

“กว่าจะมาถงึได้” ชายหนุม่ที่สวมเสื้อยดืสนี�้าเงนิลายโล่กปัตนัอเมรกิา

กบักางเกงยนีสเีข้มเอ่ยทกั

เดฟขมวดคิ้วนดิหน่อยเพราะอกีฝ่ายอยูใ่นมาดแปลกตาออกไป จาก

มาเฟียกลายเป็นชายหนุ่มธรรมดา แถมยงัเป็นแฟชั่นที่แย่ที่สุดในนวิยอร์ก

อกีด้วย

“ไม่รบีนี่” เดฟไหวไหล่ มองข้ามไหล่ดเิอโกไปกเ็หน็ผู้ชายหน้าคมเข้ม

อกีคนที่เดนิอยู่แถวนั้น แม้จะแต่งตวัธรรมดาๆ เสื้อเชิ้ตพบัแขนกบักางเกง 

สแลก็ส์ แต่เดฟมั่นใจว่าไม่ใช่แค่อย่างที่ตาเหน็แน่ๆ

“ข้างหลงันายนั่นเพื่อน เจ้านาย หรอืลูกน้องของนายกนัแน่” 

คนถูกถามชะงัก หันไปมองหนุ่มเสื้อเชิ้ตขาวที่ว่านั่นแล้วก็พยักหน้า

ยอมรบั เพราะอย่างไรเสยีกต็้องท�างานร่วมกนัอยู่แล้ว

“ตามเรามาส ิพวกเราอยากคุยกบัคุณพอด”ี

“ฉนัเอารถมา”

“ผมขี่ให้”

“เสียใจด้วยเดรอตติ ฉันไม่ให้ใครแตะนังหนูไทรอัมพ์ของฉันแน่  

ถ้าจะคุยงานกค็ุยตรงนี้”

“ไม่ได้หรอก” เป็นครั้งแรกที่ดเิอโกมสีหีน้าเคร่งเครยีดจรงิจงั ทั้งยงั

มองซ้ายมองขวาตลอดเวลา ราวกบัว่ามใีครตดิตามมาตลอดเวลากไ็ม่ปาน

เดฟกอดอก ดูว่าสองหนุ่มเชื้อสายอิตาลีจะพูดอะไรต่อ ท่าทาง
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หวาดระแวงของดิเอโกท�าให้เขายิ่งคิดไปถึงเรื่องของบรูซว่า อาจจะไม่ได้มี

แค่ทนายท�าคดีอาชญากรธรรมดาเสียแล้ว ไหนจะเจ้านายของดิเอโกอีก  

ชายคนนั้นที่แม้จะไม่เข้ามาใกล้ๆ แต่เดฟกส็งัเกตว่าเขามสีหีน้าเคร่งเครยีด

ไม่ต่างกนั

“ที่นี่มดิทาวน์ เราอยู่กลางเมอืงแมนฮตัตนั และอาจถูกพวกเอฟบไีอ

จบัตาอยู่กไ็ด้”

“แล้วจะไปไหน”

“บรองซ์” 

“ไกลไป ฉนัไม่มเีวลาขนาดนั้น” เดฟตอบตามจรงิ เขาไม่มธีรุะที่แมน-

ฮตัตนั และตั้งใจจะกลบัเออร์วงิตนัวนันี้เลย

“ถ้าอย่างนั้นกแ็ถบไชนาทาวน์ มภีตัตาคารที่เปิดห้องแบบส่วนตวัได้ 

เราจะต้องคุยกนัที่นั่น”

“กน็�าไปส”ิ

ดเิอโกและเจ้านายของเขาเดนิกลบัไปที่รถ

แรกทีเดียวเดฟคิดว่าพวกนี้จะชาตินิยม แม้แต่รถก็ใช้รถสัญชาติ

อติาลเีสยีอกี ที่ไหนกลบัเป็นรถซดีานคนัสขีาวธรรมดา ไม่มอีะไรสะดุดตา 

แต่กด็ ีเพราะถ้าถูกตามจรงิกจ็ะไม่เป็นจุดสงัเกตเท่าไร

เดฟกลบัมาที่ไทรอมัพ์ สแครมเบลอร์ สวมหมวกกนันอ็กและถงุมอื

หนงั ขี่ตามไปอย่างช้าๆ ผ่านลติเตลิอติาลแีละเข้าสู่ย่านไชนาทาวน์ในที่สุด  

ซีดานสีขาวของพวกนั้นจอดลงที่ภัตตาคารแห่งหนึ่ง เขาจึงชะลอความเร็ว

ของไทรอมัพ์ สแครมเบลอร์จอดลงข้างกนั

แมคเคนซี่กระสบักระส่ายเมื่อมาตามนดัของคนส�าคญั ทว่าคนที่นดั-
หมายกลบัไม่มาเสยีอย่างนั้น หญงิสาวก้มมองโทรศพัท์เป็นระยะๆ พยายาม

ตดิต่อหาคนที่นดัเธอมาที่ภตัตาคารแห่งนี้ แต่กต็ดิต่อไม่ได้ เกนิเวลาไปครึ่ง

ชั่วโมงแล้ว จนบรกิรเดนิกลบัมาหาถงึสามครั้ง สดุท้ายเธอกเ็ชก็บลิแล้วเดนิ
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ออกจากภตัตาคาร

เสยีงโทรศพัท์ดงัขึ้นจนได้ หญงิสาวค่อยยิ้มออก เธอรบีกดรบัสาย

ทนัทกี่อนที่เขาจะตดัสายไป

“ค่ะบรูซ”

“ขอโทษนะแมก็กี้ ฉนัไปไม่ได้แล้วละ” ปลายสายมนี�้าเสยีงกลดักลุ้ม

อย่างที่เมื่อก่อนไม่เคยได้ยินเลย กับเธอแล้วบรูซมักจะมีรอยยิ้มและเสียง

หวัเราะให้เสมอ แต่หลงัๆ นี้เขาชอบท�าหน้าเครยีดจนดูแก่กว่าอายุจรงิขึ้น

หลายปี

“ไม่เป็นไรค่ะบรูซ แต่คุณสบายดหีรอืเปล่าคะ เสยีงไม่ค่อยดเีลย”

“ฉนัสบายด ีไม่มอีะไรหรอก”

“ดูแลตวัเองบ้างนะคะ”

“ขอบคุณแมก็กี้ ว่าแต่มใีครไปหาฉนัที่อะพาร์ตเมนต์บ้างไหม”

คนถูกถามหรี่ตาลงนิดๆ อย่างใช้ความคิด ปกติเธอก็เอาแต่อยู่ใน

ห้อง ถ้าออกมาข้างนอกก็คือตอนไปเรียนหรือไปหาเพื่อนเท่านั้น แต่เท่าที่

เหน็...กไ็ม่มี

“ไม่มนีะคะบรูซ”

“ดแีล้ว ของที่ฉนัให้เอามาด้วยยงัอยู่ที่เธอใช่ไหมแมก็กี้”

หญิงสาวก้มลงเปิดกระเป๋าสะพายดู ‘ของส�าคัญ’ ที่บรูซเคยมอบ 

ให้เธอเมื่อหลายวันก่อน พบว่ามันนอนแน่นิ่งอยู่ก้นกระเป๋าของเธอไม่หาย

ไปไหน จงึตอบด้วยน�้าเสยีงมั่นใจ “อยู่ค่ะ”

“ถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้ว” คราวนี้น�้าเสียงของบรูซแสดงถึงความโล่งใจ

อย่างเหน็ได้ชดั

“ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคะบรูซ อยากให้ฉนัเอาไปให้คุณไหมคะ”

“ไม่ต้องหรอกแมก็กี้ ฉนัอยู่ไกล”

“คุณไม่ได้อยู่ในนวิยอร์กหรอืคะ”

“อย่าพยายามหลอกถามฉันเลยที่รัก” ผู้อาวุโสกว่าหัวเราะเบาๆ  
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น�้าเสียงของเขายังอบอุ่นเหมือนเคย และท�าให้คนฟังสัมผัสถึงความอบอุ่น

ของเขาแม้ว่าจะได้ยนิจากทางโทรศพัท์กต็าม

“คุณน่ะรู้ทนัฉนัเสมอ”

“กลบัเถอะแมก็กี้ ไม่ต้องรอฉนัแล้ว ดูแลตวัเองด้วย”

“คุณจะกลบัมาเรว็ๆ นี้ใช่ไหมคะบรูซ” แมคเคนซี่ถามอย่างคาดหวงั 

เวลาที่อยู่มหาวทิยาลยั เธอไม่เหงาเพราะมเีพื่อนๆ อยู่ด้วยกจ็รงิ ทว่ากลบั

มาที่อะพาร์ตเมนต์คราวใดก็อดเหงาไม่ได้ ปกติเธอชอบไปขลุกอยู่ในห้อง

เขาเสมอ และบรูซกใ็จดมีาก เธอชอบเอาหนงัสอืเล่มโปรดที่เขาหวงมากมา

นั่งอ่าน และบรูซกไ็ม่เคยว่าอะไรเธอสกัค�า

“ถ้าเหงาก็เข้าไปหาหนังสืออ่านในห้องฉันก็ได้นี่แม็กกี้ เธอมีกุญแจ

ไม่ใช่หรอื”

“ไม่ละค่ะ” หญงิสาวปฏเิสธอย่างนุ่มนวล บรูซไว้ใจเธอมาก แต่เธอ

ไม่อยากมปีัญหาทหีลงั “เกดิของคุณหายขึ้นมาฉนักแ็ย่สคิะ”

“ฉันรู้จักเธอดีน่าแม็กกี้” บรูซหัวเราะเป็นครั้งแรกหลังจากที่คุยกัน

มานาน เขานิ่งไปชั่วครู่แล้วจึงกล่าวเสียงเบาว่า “ฉันต้องวางแล้ว...โชคด ี

แมก็กี้”

“เช่นกนัค่ะบรูซ” 

แมคเคนซี่วางสาย เก็บโทรศัพท์ลงกระเป๋าสะพายแล้วสาวเท้าเร็วๆ 

ออกจากไชนาทาวน์ไปยังสถานีรถไฟใต้ดินที่ใกล้ที่สุด และระหว่างที่รอ

สญัญาณไฟให้คนเดนิข้ามถนน เธอมั่นใจว่าเหน็ผู้ชายดบิเถื่อนที่เคยยนืสูบ

ซกิาร์อยู่ด้านล่างอะพาร์ตเมนต์ของเอมลิี่ ก�าลงัเดนิตามผู้ชายสองคนเข้าไป

ในภตัตาคารที่เธอเพิ่งเดนิออกมา

ท่าทางของผู้ชายคนนั้นท�าให้แมคเคนซี่นึกถึงใครบางคนที่ท�าให้เธอ

หวาดผวาได้ทกุครั้งที่เหน็ ทั้งยงักระตุน้บางสิ่งที่เธอพยายามลมืมนั พยายาม

ปกปิดและฝังกลบมนัให้ลกึสดุใจ หญงิสาวรบีข้ามถนน ทิ้งอดตีไว้เบื้องหลงั

แล้วก้าวต่อไปข้างหน้า 
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บรรยากาศภายในภัตตาคารเต็มไปด้วยความตึงเครียด ชายหนุ่ม 
สั่งอาหารมาเตม็โต๊ะกจ็รงิ ทว่าเมื่ออาหารมาเสริ์ฟกก็ลบัเอาแต่นั่งจ้องหน้า

หยั่งเชงิกนั ฟาดฟันกนัด้วยสายตาอยูน่านสองนาน เดฟมองผูช้ายที่สวมเสื้อ

เชิ้ตสขีาวอย่างสนใจ เพราะถ้าเทยีบกบัดเิอโกแล้ว ชายคนนี้นิ่งกว่ามาก ทั้ง

ที่ดูอายุไม่เท่าไร แต่กลบัสุขุม ควบคุมอารมณ์และดูอนัตรายสมกบัที่เป็น

มาเฟีย แต่คงไม่ใช่ตวัใหญ่ที่สุด น่าจะเป็นคนส�าคญัสกัคนในกลุ่มมากกว่า 

และคงส�าคญัมากด้วย ดูจากการที่มคีนตดิตามมาทหีลงัอกีสองถงึสามคน 

ที่แม้จะไม่แสดงตวั แต่เดฟดูออก

“จะไม่บอกหน่อยหรือว่าเจ้านายของคุณชื่ออะไร” ปากถามดิเอโกก็

จรงิ ทว่าดวงตาคูค่มปานนกัล่าของทหารรบัจ้างหนุม่กลบัจบัจ้องอยูท่ี่ใบหน้า

หล่อเหลาคมคายของผู้ชายเสื้อเชิ้ตขาวแทน

“ลอเรนโซ กสัซาโน” ผู้ชายมาดนิ่งคนนั้นสบตาเดฟตรงๆ 

“เข้าใจละ เข้าเรื่องมาเลยดีกว่า” เดฟไหวไหล่ แค่ได้ยินนามสกุลก็

มั่นใจแล้วว่าพวกกสัซาโนไม่ผดิตวัแน่นอน

“หลกัๆ กค็อืสบืหา บรูซ เกรย์สนั”

“คุณกร็ู้ว่าผมต้องการมากกว่านั้น” ทหารรบัจ้างหนุ่มพูดเสยีงเรยีบ 

เท้าศอกบนโต๊ะ สองมอืประสานตรงหน้า จ้องมองคู่สนทนาด้วยดวงตาทอ

ประกายคมกรบิ

“อยูใ่นนี้หมดแล้ว...ทกุอย่าง” ลอเรนโซส่งแฟลชไดรฟ์ให้ แต่เดฟส่าย

หน้า

“ผมต้องการแบบเอกสารจับต้องได้ ผมไม่เสียเวลาไปเปิดดูที่บ้าน

แล้วเริ่มงานแน่ๆ”

ดเิอโกถอนหายใจแล้วส่งซองเอกสารให้แทน และนั่นกท็�าให้เดฟมอง

อีกฝ่ายด้วยสายตาดุๆ ที่ไม่เอาให้เขาเสียตั้งนานแล้ว ทั้งที่มีมันอยู่กับมือ 

แท้ๆ

มอืหนาเปิดซองแล้วหยบิเอกสารข้างในออกมาดู ดวงตาคมกรบิไล่
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มองเอกสารอย่างรวดเร็ว ส่วนมากจะเกี่ยวกับชีวิตทั่วไปของบรูซ ที่พักที่

อยู่ย่านอปัเปอร์อสีต์ไซด์กบัส�างานทนายความที่อยู่ในมดิทาวน์ ช่วงเวลาไป

กลบัเฉลี่ยในแต่ละวนั รวมไปถงึสมาชกิกอล์ฟคลบัและอื่นๆ ที่คดิว่าบรูซ

จะไป บ้านพกัที่อยูช่านเมอืงนวิยอร์ก และสดุท้ายคอืภาพของทนายวยักลาง

คนและหญงิสาวรุ่นคนหนึ่งที่เขาคุ้นตา

คนที่เจอที่หน้าอะพาร์ตเมนต์ของเอมลิี่นั่นเอง...

จากเท่าที่ดูเอกสารต่างๆ ที่ทางพวกกัสซาโนหามาให้อย่างละเอียด  

ดูแล้วพวกนี้กส็ามารถตามหาบรูซได้ด้วยตวัเองแท้ๆ แต่ท�าไมถงึมาจ้างเขา

“ผมคดิว่าคุณก�าลงัสงสยั” ลอเรนโซเปรย 

เดฟพยกัหน้าขรมึๆ “ใช่”

“ทั้งผมและคนของผมมักจะถูกตามเสมอ และอีกอย่างตอนนี้ผมก็

ไม่รู้ว่าบรูซอยู่ที่ไหน เราตดิต่อเขาไม่ได้เลย”

“ผูห้ญงิคนนี้ใคร” ปลายนิ้วกร้านเคาะลงบนรูปหญงิสาวข้างกายบรูซ

พลางเลื่อนไปให้ลอเรนโซและดเิอโกดู

“คดิว่าน่าจะเป็นเมยีเกบ็ที่บรูซเลี้ยงไว้”

“เกี่ยวข้องไหม”

“ไม่” ลอเรนโซตอบ “เธอยงัเป็นนกัศกึษา”

“เธอจะรู้ไหมว่าบรูซไปไหน”

“คดิว่าไม่” ดเิอโกเป็นฝ่ายตอบบ้าง “เพราะผมตามดูเธอนานแล้ว”

“เธออยู่ที่ไหน”

“อปัเปอร์อสีต์ไซด์” เจ้านายของดเิอโกเป็นคนตอบ

เดฟลูบปลายคางที่เต็มไปด้วยหนวดเคราอย่างครุ่นคิด เป็นไปได้

อย่างที่พวกนั้นบอก บางทเีธออาจจะเป็นเมยีเกบ็จรงิๆ กไ็ด้ เป็นแค่นกัศกึษา

ไม่น่ามเีงนิพกัในย่านนั้น

“มเีบาะแสอื่นมากกว่านี้ไหม”

“รถของบรซูจอดทิ้งไว้ที่ถนนสายหนึ่งในแถบชานเมอืง บางทคีณุอาจ
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จะเริ่มตามได้จากที่นั่น”

“ผมมเีวลาเท่าไหร่”

ลอเรนโซกบัดเิอโกสบตากนัทนัที

เดฟสังเกตแววพึงพอใจในสายตาของทั้งคู่ ดิเอโกหันมายิ้มมุมปาก

ให้เขาอย่างชดัเจน แต่ลอเรนโซยงัคงมาดนิ่งขรมึไว้เหมอืนเคย

“ไม่จ�ากดั แต่ผมขอให้เรว็ที่สุด” เจ้านายของดเิอโกตอบ

“ได้ส”ิ

“เงนิก้อนแรกจะโอนเข้าบญัชคีุณทนัท”ี

“ตามนั้น” เดฟลุกขึ้น ทว่าดเิอโกรั้งไว้เสยีก่อน

“ไม่กินอะไรก่อนหรือครับ ทั้งติ่มซ�าทั้งเป็ดย่างห่านย่างเต็มโต๊ะ 

ขนาดนี้”

“ไม่ละ” ทหารรบัจ้างหนุ่มตอบแบบไม่ต้องคดิ เขาไม่อยากสนทิกบั

คนพวกนี้มากเกินไป แค่รับงานมาจนได้นี่เขายังแปลกใจตัวเองเหมือนกัน 

ปกติเดฟไม่รับงานให้พวกอาชญากร ทว่างานนี้ดูมีลับลมคมในซึ่งเป็นสิ่งที่

เขาโปรดปรานที่สุด จงึได้ตกปากรบัค�าในที่สุด แต่กไ็ม่ได้หมายความว่าเขา

อยากเป็นเพื่อนกบัอาชญากร

“ผมจะคอยติดต่อคุณเป็นระยะๆ ถ้ามีอะไรอยากให้เราช่วยเหลือก็

บอก” ลอเรนโซก�าชบั

หนุม่มาดดบิยกัไหล่ไม่แยแส ขยบัล�าคอไปมานดิๆ ไล่ความเมื่อยขบ

ออกไป แต่ดเิอโกกย็งัดงึแจก็เกตเขาไว้อกี จนเดฟชกัร�าคาญ

“อะไร”

“คุณลมืแฟลชไดรฟ์”

“แล้วไง แค่นี้กพ็อแล้ว” เขาถามรวนๆ กึ่งประชดกึ่งร�าคาญ ปกติ

แล้วเดฟเป็นคนเกบ็อารมณ์ได้เสมอ แต่กบัดเิอโกนี่เหน็ทไีรอดหมั่นไส้ไม่ได้

ทุกครั้งไป

“ไว้ผมจะเป็นคนคอยตดิต่อคุณเองครบัเดฟ”
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“ลอเรนโซ คุณจะส่งใครมากไ็ด้ ยกเว้นไอ้หมอนี่” ทหารรบัจ้างหนุ่ม

หันไปบอกกับลอเรนโซด้วยท่าทางเดือดจัด ดวงตาคมกริบทอประกาย

วาววบั

ลอเรนโซยงัเฉย เขายกน�้าชาจนีขึ้นจบิเบาๆ แล้วตอบเสยีงเรยีบเช่น-

เดยีวกบัใบหน้า “คงไม่ได้หรอกครบั ดเิอโกก�าลงัจะขึ้นมาเป็นมอืขวาของผม”

“ถ้าอย่างนั้นกข็ออวยพรให้ชวีติคณุไม่ต้องพบเจอกบัหายนะในเรว็ๆ 

นี้แล้วกนั” 

เดฟสบถเบาๆ หยิบบุหรี่ออกจากซองแล้วจุดสูบ จงใจพ่นควันใส ่

ดเิอโกแล้วเดนิออกจากห้องอาหาร แต่ยงัไม่ทนัก้าวออกไปนอกประต ูเสยีง

ของดเิอโกกด็งัขึ้นเสยีก่อน

“ดใีจที่ได้ร่วมงานกนัครบั”

เดฟชนูิ้วกลางให้อกีฝ่ายพร้อมกบัชกัสหีน้าอ�ามหติใส่แล้วเดนิออกไป

ทนัที

เดฟสูบบุหรี่จนหมดมวนแล้วจึงขึ้นคร่อมบิ๊กไบค์คันเก่งของตัวเอง 
บังคับให้ทะยานไปตามท้องถนนด้วยความเร็วจ�ากัด แรกทีเดียวเขาไม่มี 

จุดหมาย แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าควรจะเริ่มจากตรงไหน มนัคงจะเป็นที่ไหนไป

ไม่ได้ถ้าไม่ใช่ที่พกัหรูหราของ บรูซ เกรย์สนั

ไทรอัมพ์ สแครมเบลอร์จอดลงที่หน้าอะพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งบน 

สตรีตอี ๘๐ ในย่านอัปเปอร์อีสต์ไซด์ทันทีที่มาถึง ดวงตาคมกริบหรี่ลง 

เลก็น้อยเพราะจ�าได้ว่าเป็นที่พกัเดยีวกบัเพื่อนสาวของเอมลิี่ เป็นไปได้หรอื

ไม่ว่าจะเป็นคนเดยีวกนั

ทหารรบัจ้างหนุม่ปัดเรื่องนั้นออกไปก่อน เขาลองถามคนที่พกัแถวนั้น

คนหนึ่งและทราบว่าไม่เหน็ทนายบรซูนานแล้ว ปกตบิรูซชอบออกมาวิ่งออก

ก�าลงักายทุกเช้า แต่ไม่เหน็มาราวๆ หนึ่งสปัดาห์เหน็จะได้ จนบางคนคดิว่า

บรูซย้ายออกจากที่นี่ไปพกัที่ออฟฟิศในมดิทาวน์แล้วเสยีอกี
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เมื่อเหน็ว่าป่วยการจะรออยู่ที่นี่และตอนนี้กด็กึแล้ว เดฟจงึตดัสนิใจ

จะหาที่พกัง่ายๆ ไปก่อน แต่อย่างแมนฮตัตนันี่น่ะหรอืจะมทีี่พกัง่ายๆ ราคา

ถูกอยู่ด้วย พอดีกับที่เสียงสัญญาณข้อความโทรศัพท์จากลอเรนโซดังขึ้น 

เป็นหลกัฐานโอนเงนิค่าจ้างก้อนแรกเข้าบญัช ี เดฟไหวไหล่ อย่างน้อยคนืนี้

เขากก็นิหรูนอนสบายได้ แต่กลบัไม่มอีารมณ์อย่างนั้น เขากลุ้มใจเรื่องตาม

หาบรูซมากกว่า มันไม่ใช่เรื่องยากก็จริง แต่ก็ไม่ง่ายเลยถ้าจะท�าคนเดียว

โดยไม่พึ่งเทคโนโลยกีารตดิตาม

รุ่งเช้าเดฟตื่นมาออกก�าลังกายด้วยการวิ่งเลยจากที่พักไปราวๆ  
สิบบล็อกแล้วกลับมาอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้า เป็นช่วงเวลาท�างานที่ผู้คนเริ่ม

พลุกพล่านพอดี ชายร่างสูงเดินปะปนกับผู้คนออกจากสถานีรถไฟใต้ดิน

มายงัสถานสีตรตี ๗๗ ในย่านอปัเปอร์อสีต์ไซด์แล้วเดนิไปอกีสามสี่บลอ็ก 

จนกระทั่งถงึที่พกัของ บรูซ เกรย์สนั เขาเฝ้าอยู่ตรงนั้นร่วมครึ่งชั่วโมงก็

เหน็หญงิสาวร่างแบบบางคุ้นตาเดนิออกมาจากอะพาร์ตเมนต์ ในอ้อมแขน

เตม็ไปด้วยหนงัสอื ใบหน้าขาวเนยีนค่อนไปทางจดืชดืของเจ้าหล่อนทาเพยีง

แป้งบางๆ และสลปิสตกิสอี่อนเท่านั้น สองแก้มแดงเพราะอากาศเยน็ เธอ

ไม่สงัเกตเหน็เขาเพราะมวัแต่เร่งฝีเท้าไปยงัสถานรีถไฟใต้ดนิ

ไม่มอีะไรน่าสงสยั...

เดฟจดุบหุรี่ขึ้นสบู ไม่มวีี่แววของบรซูและคนอื่นๆ ที่คดิว่าจะตามหา

บรูซ ไม่มีใครเลยนอกจากเขา จึงออกจากย่านที่พักของบรูซกลับไปที่

โรงแรม เปิดเอกสารเกี่ยวกบั บรูซ เกรย์สนั ดูจุดที่รถของบรูซถูกจอดทิ้ง

ไว้เมื่อสองวันก่อน และเป็นทางสายเดียวกับที่จะไปยังบ้านพักชานเมืองที่

บรูซซื้อไว้ เดฟดบับุหรี่ เกบ็ของทั้งหมดลงไปเช็กเอาต์  ทว่าเมื่อออกจาก

โรงแรมในแถบมดิทาวน์กก็ลบัได้เจอคนที่ไม่คดิว่าจะได้เจอ

“โคลิน” ทหารรับจ้างหนุ่มหรี่ตาเล็กน้อยเมื่อเห็นร่างล�่าสันของ 

เจ้าหน้าที่เอฟบไีอวยักลางคน และฝ่ายนั้นกด็ูแปลกใจไม่น้อยที่เหน็เขา
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“เดฟ”

“มาท�างานหรอืครบั”

“ตามเบาะแสมานดิหน่อย...คนเดมิที่เคยเล่าให้ฟังนั่นแหละ”

“เขาอยู่ที่นี่หรอืครบั”

“มคีนแจ้งว่าเจอ แต่พอมากไ็ม่เหน็ใคร” โคลนิบอก

วบูแรกเดฟนกึไปถงึหญงิสาวหน้าใสที่เดนิออกมาจากอะพาร์ตเมนต์

เดยีวกบับรูซ “ก�าลงัจะกลบัหรอืครบั” ชายหนุ่มถามตามมารยาท แต่จาก

อาการเครยีดจดัของเจ้าหน้าที่เอฟบไีอกพ็อเดาได้

“ใช่ แล้วคุณล่ะเดฟ จะออกจากแมนฮตัตนัแล้วหรอื”

“ครบั ผมว่าจะกลบับ้านแล้วละ” 

“ไว้เจอกนัคราวหน้าหวงัว่าเราจะได้ไปดื่มกนั”

“ผมกห็วงัอย่างนั้นโคลนิ” เดฟพยกัหน้าเบาๆ แล้วแยกตวัออกมา เขา

ขึ้นคร่อมไทรอมัพ์ สแครมเบลอร์คนัเก่งแล้วมุ่งหน้าออกจากแมนฮตัตนั

ในตวัเมอืงที่จ�ากดัความเรว็ท�าให้ทหารรบัจ้างหนุม่ไม่อาจเร่งความเรว็
ได้ตามที่ใจต้องการ ทว่าเมื่อออกจากแมนฮันตันได้แล้วเดฟก็ยิ้มออก  

ชายหนุ่มเร่งความเรว็ขึ้นอกีนดิให้บิ๊กไบค์ทะยานไปตามท้องถนน อากาศที่

ค่อนข้างหนาวและสายลมที่ปะทะใบหน้าและผ่านตวัไปแทบจะท�าให้แขง็ตาย

ได้ทเีดยีว แต่เดฟไม่เป็นเช่นนั้น ความเรว็อยู่ในสายเลอืด แคไ่ด้ขี่รถเรว็ ได้

ท�าในสิ่งที่ใจต้องการกท็�าให้เลอืดในกายเขาเดอืดพล่านได้แล้ว

เดฟออกจากแมนฮัตตันก่อนเที่ยงและมาถึงยอนเกอร์สในตอนบ่าย 

ขี่ตามทางไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงถนนปาล์มเมอร์ที่เป็นจุดหมายของเขา  

ชายหนุ่มชะลอรถพลางมองหาบ้านเลขที่ที่เป็นที่ตั้งบ้านของบรูซ แต่ยัง 

ไม่เจอจงึต้องสอบถามจากคนแถวนั้น และรู้ว่ามนัอยู่ตดัไปอกีแยก ขึ้นเนนิ

ไปเลก็น้อย และอยู่หลงัสุดท้ายบนเนนินั้นเอง

บ้านที่อยู่ตรงหน้าเป็นบ้านสองชั้นทาสีควันบุหรี่ มีสวนเล็กๆ หน้า
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บ้าน และรถยนต์ของบรูซก็จอดอยู่ที่นี่จริงๆ ด้วย ตรงกันทั้งสีและป้าย

ทะเบยีนตามที่พวกกสัซาโนให้มา เดฟค่อยถอนหายใจโล่งอกที่อย่างน้อยเขา

ก็มาไม่เสียเที่ยว ชายหนุ่มจอดรถแล้วเดินไปกดกริ่งหน้าบ้าน รอเพียง 

ชั่วครู่เท่านั้นประตูหน้าบ้านกเ็ปิดออก

“มาหาใครครบั”

ผู้มาเยอืนหรี่ตาลงเลก็น้อย คนที่มาเปิดประตูให้ไม่มอีะไรใกล้เคยีง

กบั บรซู เกรย์สนั เลยสกันดิ เขาเป็นเดก็หนุม่ร่างสงูเพรยีว ผวิขาวจดั และ

สวมแค่บอ็กเซอร์ตวัเดยีวเท่านั้น หน้าตากไ็ม่เหมอืนบรูซเลยแม้แต่น้อย

“ที่นี่ใช่บ้านของเกรย์สนัหรอืเปล่า บรูซ เกรย์สนั น่ะ”

“เคยใช่ แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว”

“หมายความว่ายงัไง”

“เขาขายให้พ่อแม่ผมเมื่อเกือบเดือนก่อน ผมเพิ่งจะย้ายเข้ามาเมื่อ

อาทติย์ที่แล้วนี่เอง”

“แล้วเขาไปไหน”

“แล้วคุณเป็นอะไรกับเขาล่ะ” เด็กหนุ่มกอดอกหมับ แล้วมองเดฟ

ตั้งแต่หัวจดเท้า สายตาหยิ่งๆ นั้นท�าเอานายทหารรับจ้างหนุ่มชักอยากจะ

เตะเดก็ขึ้นมาตดิหมดั ถ้าไม่ตดิว่าก�าลงัท�างานเขาอาจจะจดัให้สกัทกีไ็ด้ กวน

ประสาทดนีกั ชวีตินี้เขาจะเจอแต่พวกกวนตนีหรอืไงกนั

“เอาเป็นว่าผมหวงัดกีบัเขาแล้วกนั”

“ใครมากพ็ูดแบบนี้ด้วยกนัทั้งนั้น”

“เคยมคีนมาหาเขาบ่อยหรอื” ข้อมลูที่ได้รบัรูย้ิ่งท�าให้เดฟสงสยัเข้าไป

อกี แสดงว่าอาจจะไม่ได้มแีค่พวกกสัซาโนเท่านั้นที่ตามหาบรซู แล้วมนัพวก

ไหนกนั

“บ่อยไป”

“ถ้าอย่างนั้นกต็อบมาว่าเขาอยู่ที่ไหน”

“แล้วมนัเรื่องอะไรที่ผมต้องบอก” เดก็หนุม่เหวี่ยงประตูปิดทนัท ีแต่
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เดฟยกมอืกนัไว้แล้วถบีประตูเตม็แรงจนเดก็หนุ่มผงะ กระโดดหนอีอกให้

พ้นบรเิวณประตูแทบไม่ทนั

“ท�าบ้าอะไรน่ะ!”

“บอกมาดีๆ  ว่า บรูซ เกรย์สนั อยู่ที่ไหน!”

“ท�าไมผมต้องบอกล่ะ...”

“ฉันจะถามเป็นครั้งสุดท้าย เชื่อเถอะไอ้หนูว่าฉันไม่ใช่คนมีความ

อดทนมากนักหรอก!” เดฟค�ารามเสียงกร้าว ดวงตาดุดันเอาจริงเอาจัง 

ส่งให้ใบหน้าเหี้ยมเกรยีมของเขายิ่งดอู�ามหติกว่าเดมิขึ้นไปอกี บ่งบอกว่าคน

อย่างเขาท�าได้ทุกอย่าง ไม่เลือกวิธีการและไม่สนใจด้วยว่าผลลัพธ์จะเป็น

อย่างไร แค่ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการกพ็อ

“ผมจะแจ้งเก้าหนึ่งหนึ่ง”

“ตามสบายเลยไอ้หนู ถ้านายรอดจากมดีของฉนัได้” เขาก�ารอบคอ

เดก็หนุม่ด้วยมอืเพยีงข้างเดยีว ส่วนมอือกีข้างหยบิมดีพบัอเีมอร์สนัออกมา

จากกระเป๋ากางเกง ประกายคมมดีวาววบัอย่างที่ท�าให้คนในอุ้งมอืตวัสั่น

“คุณฆ่าผมหรอืใครไม่ได้หรอก”

“ได้สถิ้ามใีบอนุญาตฆ่า แล้วอย่าคดิล่ะว่ามนัไม่มจีรงิ”

คราวนี้อกีฝ่ายมที่าทลีงัเลทนัท ีแต่ยงัพยายามฝืนท�าเก่ง “คุณจะท�า

อะไรเกรย์สนั”

“เขาก�าลงัตกอยู่ในอนัตราย มคีนให้ฉนัมาช่วยเขาออกไป”

“เขาอยู่ที่บ้านอกีหลงั” เดก็หนุ่มตอบในที่สุดแล้วกระแอมหลายครั้ง

ตดิหลงัจากเดฟปล่อยมอื 

“อยู่ที่ไหน”

“ยี่สบิสาม ถนนโคลนิ” 

“นายรู้ได้ยงัไง ไหนว่าเขาขายบ้านให้พ่อนายตั้งแต่เกอืบเดอืนที่แล้ว”

“รูส้.ิ..กร็ถเราสองคนชนกนัตรงแยกถนนโคลนิตดักบัลอ็กวดู อเวนวิ 

แต่เขาไม่เอาเรื่องผม”
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“แล้วท�าไมรถเขามาอยู่ที่นี่”

“ที่นี่ก�าลงัจะเปิดเป็นอูซ่่อมรถ และเขากย็นิดจีะให้รถเขามา...เฮ้! คณุ 

ไม่ฟังก่อนเหรอ!”

เดฟเพิ่งรู้ตอนนี้เองว่าบรูซไม่ได้มีบ้านแค่หลังเดียว นั่นแสดงว่า 

เจ้าตวักร็ู้อยู่แล้วว่าตวัเองก�าลงัตกอยู่ในอนัตราย และนั่นกย็ิ่งท�าให้เขาต้อง

เร่งท�างานแข่งกบัเวลาให้มากขึ้นกว่าเดมิอกี ไม่ว่า บรูซ เกรย์สนั ก�าลงัหนี

อะไรหรอืหนใีครอยู่กต็าม และคนพวกนั้นกก็�าลงัตามบรูซอยู่ด้วย

ชายหนุม่ก้าวออกจากบ้านอย่างเร่งรบีแล้วก้าวขึ้นไทรอมัพ์ สแครม-

เบลอร์อย่างรวดเรว็ แต่เดก็หนุ่มเจ้าเดมิกว็ิ่งมาหาเขาเสยีก่อน

“คุณควรรบีไปเพราะเมื่อเช้ากม็คีนมาถามหาเขาเหมอืนกนั”

“ใคร” เดฟหรี่ตา ใบหน้าดุดนั

“ไม่รู้ เขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ประกนัของบรูซ”

“หน้าตาเป็นยงัไง”

“ก.็..สุภาพด ีสวมสูทผูกไทเรยีบร้อย”

“เวร!” เดฟสบถ เขาสตาร์ตเครื่องยนต์แล้วขี่ออกไปอย่างรวดเร็ว

ก่อนที่จะสายเกนิไปอย่างที่เดก็คนนั้นว่า

บ้านอีกหลังของบรูซอยู่ห่างจากบ้านเดิมของเขาไม่เท่าไร ระดับ
ความเรว็และความช�านาญในการใช้ถนนของเดฟท�าให้จากถนนปาล์มเมอร์

มาถงึถนนโคลนิใช้เวลาสบิกว่านาทเีท่านั้น เดฟลงจากรถแล้วตรงไปกดกริ่ง

หน้าบ้านเลขที่ยี่สบิสามตามที่เดก็คนนั้นบอก แต่ไม่ว่าจะพยายามกดกี่ครั้ง

กไ็ม่มคีนมาเปิดประตูเสยีที

“บรซู” เดฟตะโกนเรยีกหลายครั้ง แต่กเ็หมอืนเดมิ ไมม่ใีครตอบรบั

จนเขาตดัสนิใจลองผลกัประตูเข้าไป

บ้านไม่ได้ลอ็ก...

สญัชาตญาณเตอืนให้ทหารรบัจ้างหนุม่รูไ้ด้ทนัทว่ีาเกดิเรื่องผดิปกติ
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แล้ว เขาหยบิปืนจากสายสะพายบ่าใต้แจก็เกตหนงัของตวัเองขึ้นแล้วส่องไป

ข้างหน้าอย่างระแวดระวงั และไม่เสี่ยงเรยีกชื่อเป้าหมายอกี

บ้านเงียบ ทุกห้องเงียบ มีเสียงเปิดน�้าอย่างแรงและเสียงน�้าจากที่ 

สูงกว่าไหลตกลงพื้น เป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นในห้องน�้า เดฟเดนิตามเสยีงนั้น

ไปอย่างช้าๆ จดฝีเท้าขนาดใหญ่ของเขาอย่างเงยีบกรบิ จนกระทั่งพบห้องน�้า

ในที่สุด

ชายหนุม่แนบแผ่นหลงักบัผนงัหน้าห้องน�้า ยื่นมอืออกไปผลกัประตู

เบาๆ แล้วเลง็ปืนไปข้างหน้า ระวงัตวัไว้ แต่กไ็ม่มใีคร

ชั้นล่างไม่มีใครอยู่เลย เดฟจึงค่อยๆ เดินขึ้นบันไดไปบนชั้นสอง 

ดวงตาคมกรบิสอดส่ายหาสิ่งผดิปกต ิแต่กเ็หมอืนเดมิ ไม่มอีะไรเลย บ้าน

เงยีบราวกบัไม่มคีนอยู่ จงึตรงไปยงัห้องที่ใหญ่ที่สุดทนัที

ห้องนี้กเ็งยีบเหมอืนห้องก่อนๆ และนั่นท�าให้เดฟรู้สกึไม่ดเีลย การ

ที่เดก็คนนั้นบอกว่ามนีายประกนัของบรูซมาตามหา ตอนนี้เขาได้แต่ภาวนา

ขอให้เป็นตวัแทนประกนัของบรูซจรงิๆ เถอะ

มอืหนาผลกัประตหู้องนอนให้เปิดออกแล้วเลง็ปืนในมอืเตรยีมพร้อม

ทันทีหากมีการปะทะ แต่ก็ไม่จ�าเป็นอีกต่อไปแล้ว เมื่อเห็นร่างของ บรูซ 

เกรย์สนั นอนแผ่หลาอยู่บนเตยีงในสภาพอ้าปากตาค้าง แผ่นอกไม่สะท้อน

ขึ้นลงตามที่ควรจะเป็น 

ทหารรบัจ้างหนุม่สบืเท้าเข้าไปใกล้ๆ แล้วแตะนิ้วลงบนข้างล�าคอของ

ทนายหนุ่มใหญ่ บรูซตายแล้ว ไม่ว่าจะด้วยเพราะอะไรก็ตาม แต่ บรูซ  

เกรย์สนั ตายแล้วทั้งที่มอืยงัก�าโทรศพัท์อยู่

ดวงตาคมกริบของเดฟมองหน้าจอที่เพิ่งดับวูบลงอย่างสงสัยว่าเมื่อ

ครู่ บรูซ เกรย์สนั โทร. หาใคร เป็นจงัหวะเดยีวกบัที่มคีนโทร. เข้ามาพอดี

แมคเคนซี่ กรนี

แมคเคนซี่อีกแล้วหรือวะ...เดฟได้แต่สบถเบาๆ ช่วงไม่กี่วันมานี้ 

ได้ยินชื่อแมคเคนซี่บ่อยมาก เขาไม่รู้ว่าผู้หญิงที่ปรากฏชื่ออยู่บนหน้าจอ
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โทรศพัท์ของ บรูซ เกรย์สนั เป็นใคร แต่เขาเชื่อว่าเธอคนนี้จะต้องรู้อะไร

ดีๆ  เกี่ยวกบับรูซแน่ เดฟคว้าโทรศพัท์ของบรูซมาเกบ็ไว้ ถ่ายรูปทุกซอก

ทุกมุมของบรูซแล้วเดินออกจากบ้านไป แต่ก็ไม่ลืมที่จะส่งให้พวกกัสซาโน

รบัรู้ถงึสภาพของ บรูซ เกรย์สนั ในปัจจุบนัด้วย


