


บทนำ�
กักขัง

เหตุการณ์ก่อนการเข้าค่ายทัพกษัตริย์

นัยน์ตาสีขุ่นเผยอขึ้นทีละนิด ห้วงนิทรามลายหายไปเมื่อความปวด

ระบมตรงซอกคอท�าให้เจ้าของร่างต้องร้องเสยีงหลง

“นี่มนั...นี่มนัอะไรกนั” เสยีงพมึพ�าแผ่วเบาดงัก้องห้องกว้างซึ่งคาดว่า

น่าจะเป็นห้องนอน

ใช่แล้ว เดก็หนุม่ทอดตวัอยูบ่นเตยีงสี่เสา ซ่อนกายใต้ผ้าห่มขนแกะหนา

นุ่มผืนยาว ห้องนอนกว้างขวางปูพรมสีน�้าตาลเข้มเข้ากับลายไม้บนผนังและ

กระจกทรงสูงลวดลายสไตล์กอธกิ 

ภาพมวัๆ เบื้องหน้าท�าให้เขาต้องเลื่อนมอืขยี้ตา มองซ้ายมองขวาหา

แว่นทรงสี่เหลี่ยมของตนเอง แล้วกพ็บว่ามนัวางอยู่บนโต๊ะข้างโคมไฟดวงเลก็ 

ทันทีที่หยิบมาสวม โลกที่เคยพร่าเลือนก็หายไป เหลือไว้เพียงความแจ่มชัด

ของสถานที่แห่งใหม่ซึ่งเดก็หนุ่มไม่อาจทราบได้ว่าเป็นที่ไหน

นิ้วหยาบกร้านลบูเส้นผมที่พนักนัยุง่เหยงิอย่างเบามอื เจ้าของร่างผอม
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พยายามนึกถึงเหตุการณ์ก่อนที่ตนเองจะสลบไสลไป ทว่ายิ่งคิดมากเท่าใดก็

ยิ่งหาค�าตอบไม่ได้ เขาก้มมองเสื้อชุดนอนสะอาดสะอ้าน ใช้นิ้วสอดผ่าน 

ชายผ้าสมัผสัผวิกาย ซึ่งพบว่าไม่มอีะไรผดิปกต ิ

เฮ้อ โล่งอก...เขาลุกขึ้นยืน เดินเหยียบบนพรมนุ่มไปจนถึงหน้าต่าง 

ลอบมองผ่านกรอบกระจกซึ่งสลกัรูปเทพเจ้าลายวจิติรงดงาม สงัเกตทุ่งหญ้า

กว้างภายนอกใตแ้สงแดดอ่อนๆ ยามรุง่อรณุ ตน้ไม้และพุม่ไมท้อดตวัยาวไกล

จนสดุลูกหูลูกตา 

ไม่คุ้นเคยเลยสักนิด ราวกับอยู่ในความฝัน นี่ไม่ใช่ห้องนอนของเขา

แน่ๆ ไม่ใช่บ้านของเขาหรอืสถานที่แห่งหนใดที่เคยรู้จกัด้วย

เดก็หนุม่เงยหน้ามองเพดานห้องที่เป็นโดมสงู มลีวดลายแกะสลกัและ

บวัทาสทีองสว่างงดงามจบัตา ประดบัด้วยภาพจติรกรรมและโคมไฟระย้าห้อย

ลงมาจดเตียงสี่เสา ที่นี่เสมือนหนึ่งห้องพระบรรทมของพระราชาแห่ง

สาธารณรัฐครีตไชร์อย่างไรอย่างนั้น ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าชีวิตนี้เขาจะได้มายืน

อยู่ภายในห้องนอนใหญ่โตโอ่อ่าและสวยงามเช่นนี้

เดก็หนุ่มเลื่อนมอืสมัผสัผนงัเรยีบ รู้สกึได้ว่าเนื้อไม้เยน็กว่าผวิกายของ

เขา

ใช่...เขาไม่ได้ฝัน

แล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน

จู่ๆ อาการมึนงงก็ท�าให้เด็กหนุ่มปวดขมับจนต้องเดินกลับไปนั่งบน

เตยีง ถอนใจยาวๆ ตั้งสต ิตั้งค�าถาม และนกึย้อนกลบัไปยงัอดตีที่เกดิขึ้นก่อน

หน้านี้ แต่กน็กึไม่ออกเสยีท ี

เขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเอง ยกเว้นเพียงสาเหตุที่ต้องมาอยู่ที่นี่...เขา

จ�าไม่ได้ ภาพเหตกุารณ์นั้นมดืบอดราวกบัความทรงจ�าส่วนนั้นถูกตดัออกไป

สิ่งสดุท้ายที่เขาจ�าได้คอืตนเองเดนิทางไปงานมหกรรมภาพถ่ายร่วมกบั

สหายรกั เขาพบกบัหญงิสาวต่างชาตทิี่นั่น และชายอกีคนที่มหีน้าตาเหมอืน

เพื่อนสนิทตัวเองไม่ผิดเพี้ยน เขาจ�าได้แค่นั้น แล้วก็ตื่นขึ้นมาอีกทีในห้อง 

แห่งนี้
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เดก็หนุ่มถอนใจ 

แอ๊ด!

ทนัใดนั้น ประตหู้องนอนกเ็ปิดออก เขาเงยหน้า ร่างของคนแปลกหน้า

ยนือยู่ตรงนั้น

“สวสัดแีฮบนิอส”

เจ้าของชื่อนั่งเงียบ กะพริบตาปริบๆ ด้วยความฉงน มองชายร่าง 

สูงโปร่งผู้สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสนี�้าเงนิลายทาง และกางเกงสามส่วนสดี�า

“คุณตื่นเร็วกว่าที่คิดเอาไว้” นัยน์ตาสีฟ้าสดจ้องลึกเข้ามาในดวงตา

ของเดก็หนุ่ม

“คณุ...คณุคอืใคร”

อีกฝ่ายไม่ได้ตอบ ชายแปลกหน้ายิ้มอารมณ์ดี เขายกมือลูบผมสั้นๆ  

สีช็อกโกแลตของตนเอง ก่อนจะหลีกทางให้แม่บ้านน�าอาหารเช้ามาเสิร์ฟให้

เดก็หนุ่ม กลิ่นหอมกรุ่นนั้นท�าให้ล�าคอของแฮบนิอสแห้งผาก ความหวิถาโถม

ราวกบัทั้งชวีติที่ผ่านมายงัไม่เคยกนิอะไรเลยแม้แต่มื้อเดยีว

ทันทีที่แม่บ้านวางถาดอาหารลงบนโต๊ะ แฮบินอสก็คว้าขนมปังร้อนๆ 

สองก้อนยดัลงกระเพาะอย่างกระหายหวิ เขาไม่สนใจสายตาของชายหนุ่มซึ่ง

ยนืกอดอกจบัจ้องมองมาตาไม่กะพรบิ

“คณุนอนหลบัไปหนึ่งวนัเตม็ๆ กนิให้เตม็ที่ละกนั”

เมื่อได้ยินอีกฝ่ายกล่าวเช่นนั้นแฮบินอสก็หยุดกิน เขาวางถ้วยซุปลง 

แล้วจึงก้มมองอาหารในจานด้วยดวงตาพร่าเลือน มือข้างหนึ่งเลื่อนกุมขมับ

ขณะคายเศษขนมปังทิ้ง แล้วจงึใช้อกีมอืเชด็ปาก “มยีาพษิ”

“ไม่เลย” อีกฝ่ายหัวเราะร่วน “ไม่มีหรอก ไม่ต้องกลัวนะ พวกเรา 

ไม่ท�าร้ายคณุหรอก”

แฮบินอสไม่เชื่อ เขาเขยิบตัวกลับขึ้นไปบนเตียงนอน ตามองอีกฝ่าย

อย่างไม่ไว้วางใจนกั “พวกเรา?”

“อา...ผมยงัไม่แนะน�าตวัสนิะ” ดวงตาอ่อนโยนคูน่ั้นฉายแววบรสิทุธิ์ใจ 

“ผมคอืรชิาร์ด สไตรเกอร์”
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“ผมมาอยูท่ี่นี่ได้ยงัไง” แฮบนิอสกล่าวแทรกเสยีงขุน่ ไม่สนใจฟังอกีฝ่าย

แนะน�าตวั

“มเีหตผุลนดิหน่อย”

“เหตผุลอะไร”

รชิาร์ดไม่ได้ตอบ เขายงัคงยนืนิ่งอยู่ที่เดมิ

“เกดิอะไรขึ้นกบัผม”

“ใจเยน็ๆ ไม่มอีะไรเกดิขึ้นกบัคณุทั้งนั้น”

แฮบินอสไม่เชื่อ ดวงตาหลังกรอบแว่นของเขาจับจ้องอีกฝ่ายอย่าง 

ระแวดระวัง “คุณเป็นใครกันแน่” ค�าถามย�้าครั้งที่สองท�าให้ริชาร์ดนึกขัน  

ชายหนุ่มส่ายหน้าเบาๆ

“ผมเป็นคนที่จะช่วยดูแลคณุนบัจากนี้”

“ดูแล?”

ชายหนุ่มเดินออกไปจากห้องโดยไม่หันกลับมาสนใจอีกฝ่าย ซึ่งรีบ 

ลกุขึ้นเดนิตามไปตดิๆ เพื่อทวงเอาความจรงิ

“บอกหน่อยเถอะ...เกดิอะไรขึ้นกบัผม ที่นี่คอืที่ไหน”

“บ้านหลงัที่สองของคณุ”

“อะไรนะ” แฮบินอสกวาดตามอง ตอนนี้เขาอยู่ในห้องรับแขกขนาด

ใหญ่ มเีก้าอี้บนุวมตั้งเรยีงรอบโต๊ะกระจกและแจกนัทรงสูง รอบห้องล้อมด้วย

ผ้าม่านสีส้มอมเหลืองอ่อนๆ ปักดิ้นทอง แสงไฟเฉดสีเดียวกันทอสว่างผ่าน

ตะเกยีง เดก็หนุ่มหมนุตวัมองความโอ่อ่าของห้องแห่งนี้ด้วยความตกตะลงึ

“รีบกินอาหาร เพราะเรามีเรื่องที่จะต้องคุยกันอีกเยอะ” ริชาร์ดหัน 

กลบัมายนืประจนัหน้ากบัเดก็หนุ่มซึ่งชะงกัเท้าทนัที

“เดี๋ยวก่อน บอกผมทวี่าเกดิอะไรขึ้น คณุรู้จกัผมได้ยงัไง”

ค�าถามนั้นท�าให้รชิาร์ดเอยีงคอมองแฮบนิอสอย่างชั่งใจ สกัพกักเ็ปรย

เบาๆ “แฮบนิอส เฮอร์กนิ ชาวครตีไชร์ อายสุบิแปดปี สูงห้าฟตุเก้านิ้ว เรยีน

ที่สาธารณรฐัวอร์ทอคส์ ปีหนึ่ง คณะวทิยาศาสตร์ สาขาฟิสกิส์ประยกุต์...คน

คนนั้นคอืคณุใช่ไหม”
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“...”

“ใช่แล้วละ คณุคอืคนที่พวกเราต้องการ”

“ต้องการ?”

“ใช่”

“ท�าไมถงึต้องการ”

“...นั่นเป็นเรื่องที่ผมจะไม่บอกคณุในตอนนี้” 

แฮบนิอสยิ่งสงสยั จู่ๆ ใจที่เคยสงบนิ่งกเ็ริ่มปั่นป่วน หวัใจเต้นรวัด้วย

ความประหวั่น เขาไม่รู้ว่าอกีฝ่ายคอืใคร คดิอะไร ไม่เคยเห็นหน้าด้วยซ�้า นี่

หมายความว่าเขาถูกตามสบื...สบือย่างนั้นเหรอ

เฮือก...รู้แล้ว...เขาสรุปได้ทันทีนั้นว่าตนเองก�าลังเผชิญอยู่กับสถาน-

การณ์อะไร

“พระเจ้า” แฮบนิอสเบกิตาทนัททีี่ความทรงจ�าช่วงที่ขาดหายกลบัคนื

มา!

ชั่วแวบเดียวเท่านั้น ภาพของชายชุดด�าสองคนซึ่งเข้ามาจับตัวเขาก็

ปรากฏชัด นั่นคือภาพสุดท้ายก่อนที่เขาจะสลบไป “พวกคุณจับผม...ท�าไม” 

ค�าถามตรงไปตรงมาด้วยน�้าเสยีงขุน่ๆ เจอืความเกรงกลวันั้นท�าให้อกีฝ่ายต้อง

เลกิคิ้วสูง

ริชาร์ดดีดนิ้วดังเปาะ แล้วแม่บ้านก็เดินเข้ามาอีกครั้งพร้อมเสื้อผ้า 

กลิ่นหอมดอกมะลแิละรองเท้าหนงัสดี�าขลบัหนึ่งคู ่เดก็หนุม่รบีขยบัตวัถอยห่าง 

“รบีอาบน�้า แล้วเจอกนัที่ห้องอาหาร”

แฮบินอสเผลอกัดริมฝีปากสั่นๆ อย่างหวั่นวิตก ฝืนมองคนกล่าวย�้า

อย่างไม่เข้าใจความหมาย เขาไม่ได้รบัเสื้อผ้าจากแม่บ้าน หากแต่เดนิถอยห่าง

ออกไปแล้วกวาดมองรอบห้องอย่างหวาดระแวง เหงื่อผุดพรายเต็มแผ่นหลัง 

แรงกดดันมหาศาลรอบห้องเงียบๆ ท�าให้ตัวเขาลีบเล็กจนแทบจะกลายเป็น

เศษธลุ ีรูส้กึหวาดหวั่นทนัททีี่รูว่้าความเจบ็ระบมตรงท้ายทอยเกดิขึ้นจากฝีมอื

ของกลุ่มชายหนุ่มที่ก�าลงัไล่ล่าฆ่าเขาและสหายรกั

“รคิกี้...เรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกบัเขาแน่ คณุจบัผมมาเพราะจดุประสงค์
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อะไรสกัอย่างที่เกี่ยวกบัรคิกี้ใช่ไหม”

ค�าถามนั้นเรยีกความสนใจให้รชิาร์ดหนักลบัมามอง “นกึว่าคณุจะเก่ง

แค่เรื่องวชิาการ ไม่นกึว่าเรื่องแบบนี้กเ็ข้าใจได้ไม่ยาก”

ริชาร์ดสั่งให้แม่บ้านน�าเสื้อผ้าไปวางไว้ในห้องนอน ในขณะเดียวกัน 

แฮบินอสก็หันมองประตูบานใหญ่ทางขวามือ เขาจ้องมันด้วยความหวัง นั่น

อาจจะเป็นทางเดยีวในการหลบหนจีากที่นี่

ดูเหมอืนอกีฝ่ายจะรู้ทนั รชิาร์ดส่งเสยีงหึๆ  ในล�าคอ ส่ายหน้าให้ความ

คดินั้น เขายนืกอดอกแน่น สงัเกตท่าทเีก้กงัของแฮบนิอส เดก็หนุ่มหายใจแรง 

พยายามกดอารมณ์หวาดหวั่นซึ่งปรากฏขึ้นในจติใจ ก่อนจะขยบัเท้าช้าๆ ผ่าน

โซฟา หมายจะพุ่งไปยงัประตูทนัททีี่มโีอกาส 

ในจงัหวะที่ทั้งสองสบตากนั แฮบนิอสกไ็ม่รอช้า รบีวิ่งไปที่ประตู คว้า

ลูกบดิแล้วผลกัเปิดออกไปโดยไว

ปึง!

เดก็หนุม่วิ่งออกจากห้องรบัแขกไปยงัทางเดนิแคบๆ ผ่านผนงัที่ประดบั

ด้วยกระจกเป็นทางยาว 

“แฮบนิอส!”

เขาสบัเท้าไม่หยดุ วิ่งวกไปวนมาจนหอบเหนื่อยแล้วจงึมาหยดุอยูห่น้า

ประตูบานหนึ่ง เดก็หนุ่มค่อยๆ ผลกัเปิดเข้าไป

ตบุ! ตบุ! ตบุ!

เสยีงฝีเท้าของรชิาร์ดดงัไล่หลงัมาแล้ว

ไม่ได้การ! แฮบนิอสสะดุ้งเฮอืก เขาปิดประตู รบีลงกลอน

ปึง! ปึง!

รชิาร์ดทบุประตเูสยีงดงั ท�าเอาเดก็หนุม่ตกใจรบีขยบัเท้าถอยออกจาก

ประตู 

“คณุไม่มทีางหนไีปไหนได้หรอก”

แฮบนิอสหอบแฮก หนักลบัมองด้านหลงั แล้วเขากต็้องเบกิตา อทุาน

อย่างตกใจ
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ปึง!

พรบิตาเดยีว มอืแขง็แรงของใครสกัคนกค็ว้าคอของเดก็หนุ่มกระแทก

ประตู ก่อนจะเหวี่ยงร่างเขาลงบนพื้น

แฮบนิอสกลิ้งหลนุๆ พยายามตะเกยีกตะกายลกุ ก่อนจะหนัมองเดก็

วยัรุ่นสามคนที่ยนืล้อมรอบเขา ในขณะเดยีวกนัรชิาร์ดกห็าทางเปิดประตูเข้า

มาในห้องได้ส�าเรจ็

“ว่าไงไอ้แว่น”

“วนิด์!” เดก็หนุ่มเบกิตา เงยหน้ามองอดตีเพื่อนของรคิโทเฟ่นทั้งสาม 

วนิด์ วลิเลี่ยม และแมกซ์ด้วยความตกใจระคนสบัสน “พวกนาย! นี่มนัอะไร

กนั!”

“จะตกใจอะไรนกัหนา หา?” วลิเลี่ยมกระชากคอเสื้อเหยื่อขึ้นมาจ้อง

เขมง็

“ปล่อยเขาเถอะ” รชิาร์ดบอกพลางเดนิแทรกเข้ามา แล้วจงึปัดมอืของ

วิลเลี่ยมออกเบาๆ แฮบินอสรีบสะบัดตัวหนี มองพวกเขาสลับกันด้วยความ

หวาดเกรง นบัว่าเป็นครั้งแรกที่เดก็หนุ่มต้องเผชญิหน้ากบัพวกอนัธพาล และ

เป็นครั้งแรกที่แฮบนิอสรบัรู้ว่าโลกอกีส่วนหนึ่งของรคิโทเฟ่นนั้นเป็นอย่างไร

แมกซ์แกล้งยั่วด้วยการพุง่มอืเข้าใส่ แฮบนิอสรบีกระโดดหลบในทนัใด 

เดก็หนุ่มแทบจะสะดดุล้ม 

“ฮะๆ”

“อย่าแกล้งเขา”

บรรดาหนุ่มๆ มองแฮบนิอสท�าท่าลกุลี้ลกุลน วิ่งผ่านห้องโล่งๆ ไปยงั

ประตูโค้งอกีฟาก

“อ่อนแอชะมดั” วลิเลี่ยมกล่าวด้วยเสยีงยานคาง รบีวิ่งตดิตามไปทนัที

แฮบินอสไม่หันหลังกลับไปมอง เขาวิ่งเตลิดข้ามไปยังห้องอาหาร 

กระแทกเข้ากบัขอบโต๊ะอย่างจงัจนแทบจกุ วลิเลี่ยมส่งเสยีงหวัเราะฮีๆ่  ราวกบั

ตวัตลกวายร้าย แฮบนิอสตะเกยีกตะกายหลบหน ีแต่แล้วกถ็กูคว้าตวัไปเหวี่ยง

ลงกระแทกกบัเก้าอี้
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ตงึ!

โครม!

เก้าอี้รอบๆ โต๊ะอาหารชนกนัล้มระเนระนาด ร่างของเดก็หนุ่มซึ่งกลิ้ง

หลนุๆ ไปตามพื้น เขาร้องโอดครวญด้วยความเจบ็ปวด วนิาทตี่อมาวลิเลี่ยม

กก็ระชากคอเสื้อเขาขึ้นแล้วจงึปล่อยหมดัใส่หน้าแฮบนิอสไม่ยั้งแรง

ผวัะ!

เลือดกระฉูดพุ่งออกจากปากสาดบนผืนพรม แว่นกระเด็น กรอบบิด 

เลนส์กร็้าว 

ผวัะ! ผวัะ! ผวัะ!

แฮบนิอสแทบจะสลบไปทนัท ีเขารู้สกึชา ความเจบ็ปวดทั่วทกุอณูผวิ

ไม่สามารถรู้สกึได้เมื่อสตใิกล้จะวูบดบั มอืที่เคยสั่นตกลงข้างกาย อกีฝ่ายชก

ซ้ายขวาด้วยความสะใจ วิลเลี่ยมหัวเราะอย่างนึกสนุกขณะมองใบหน้าอาบ

เลอืดนั้น

“วลิ!” วนิด์และแมกซ์วิ่งมาหา “วลิ! หยดุได้แล้ว!”

ผวัะ! ผวัะ! ผวัะ!

“วลิ! พอสกัท!ี”

ผวัะ! ผวัะ! ผวัะ!

วินด์กระชากไหล่ดึงตัวเพื่อนออก ก่อนจะผลักออกไปไกลๆ นัยน์ตา

เขม้นมองอกีฝ่ายราวกบัจะกนิเลอืดกนิเนื้อ “นายจะฆ่าเขาหรอืไง”

“ถ้าหากมนัตายได้กค็งด”ี

ควบั!

ไม่ทันที่วิลเลี่ยมจะกล่าวจบ ปากกระบอกปืนพกก็จ่อเข้าที่กลางหน้า

ผากของเขา สายตาของวินด์นั้นเรียบนิ่ง สื่อให้รู้ว่าเขาไม่พอใจในสิ่งที่เพื่อน

กระท�าลงไป “ถ้านายฆ่าแฮบนิอส ฉนัจะฆ่านาย” 

วิลกัดฟันกรอด ก�าหมัดเปื้อนเลือดแน่นก่อนจะสะบัดหน้าหนีอย่าง 

ไม่สบอารมณ์

“เขาสลบไปแล้ว” แมกซ์บอกขณะนั่งยองๆ มองใบหน้าเปรอะเลอืดจน
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แทบเละของเหยื่อ

“เหอะ” วลิเลี่ยมได้ทหีวัเราะหึๆ  ไม่สนใจท่าทโีมโหของวนิด์เลยสกันดิ 

เขาหันไปมองริชาร์ดซึ่งส่งเสียงบ่นมาตลอดทางจนถึงห้องอาหาร เด็กหนุ่ม 

หบุยิ้ม รู้ทนัทวี่าจะเกดิอะไรขึ้น

“คณุท�าอะไร คณุดากสัตนิ” รชิาร์ดขมวดคิ้วมองคนอายนุ้อยกว่าด้วย

ความไม่พอใจ เขาก้าวฉับๆ ตรงเข้ามาหาก่อนจะก้มหน้าจ้องอย่างเอาเรื่อง 

เอาราว อกีฝ่ายหน้าเจื่อน รบีหลบทางให้แต่โดยดี

“ผมบอกเขาแล้วว่าอย่าท�าแบบนี้”

“เฉยเถอะวนิด์...ตกลงนายอยู่ฝ่ายไหนกนัแน่ ไอ้คนไร้น�้ายาอย่างรคิกี้ 

หรอืว่าคณุชายชามลัล”ี วลิเลี่ยมตะคอก ท�าให้อกีฝ่ายเคาะเท้าอย่างไม่พอใจ 

วนิด์เบยีดอกอกีฝ่ายพลางขบกรามแน่น “นายรนหาที่ตายแท้ๆ วลิ”

“พฤตกิรรมของนายมนับอกนะวนิด์...ผดิกบัฉนั ฉนัมเีป้าหมายแน่นอน

และสิ่งที่ฉนัท�ากเ็พื่อคณุชายทั้งนั้น ฉนัช่วยท�าให้งานง่ายขึ้น”

“งานจะง่ายขึ้นกว่านี้ถ้าหากนายไม่ท�าตามใจชอบแล้วท�าให้แฮบนิอส 

บาดเจบ็”

“ไอ้หน้าตวัเมยีอย่างมนักส็มควรโดนแล้วไง”

พลั่ก!

วนิด์ดนัอกเพื่อนจนร่างของวลิเซถอย “ไม่ใช่ตอนนี้!”

วลิเลี่ยมหงดุหงดิ เขาพุ่งตวัเข้าหาหมายจะซดัหมดัใส่คนห้าม ในตอน

นั้นริชาร์ดก็เลื่อนตัวเข้ามาขวาง เขาผลักก�าปั้นของเด็กหนุ่มออกไปจากแนว

ปะทะ แล้วจงึบบีคอวลิเลี่ยมเป็นเชงิเตอืน นยัน์ตาสฟี้าสดคู่นั้นแลดูไม่พอใจ

เป็นอย่างยิ่ง “คณุน่าจะรู้ว่าการขดัขนืค�าสั่งของคณุชายมนัจะเป็นอย่างไรนะ 

คณุดากสัตนิ”

อกีฝ่ายอ้าปากกว้างพยายามหายใจอย่างยากล�าบาก วลิเลี่ยมเบกิตา 

มองรชิาร์ดด้วยความเกรงกลวั ทนัททีี่มอืหยาบกร้านหลดุออกจากล�าคอ เดก็

หนุ่มกถ็อนใจอย่างโล่งอก รบีกระโดดถอยหนโีดยไว

“ผมรูว่้าพวกคณุไม่ค่อยถกูชะตากบัเพื่อนๆ ของรคิโทเฟ่นสกัเท่าไร แต่
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ขอให้จ�าเอาไว้หน่อยว่าชวีติของพวกเขามค่ีาส�าหรบัคณุชาย...ตอนนี้แฮบนิอส

จะต้องอยู่ที่นี่ อยู่กบัพวกเรา”

“เขาจะไม่ตาย?” แมกซ์ถามด้วยน�้าเสยีงเศร้าๆ

รชิาร์ดกลอกตามองเดก็หนุม่ทั้งสามก่อนจะกล่าวเสยีงเรยีบ “เขาไม่ได้

มาที่นี่เพื่อถูกฆ่า”

ทั้งสามสบตากันเองด้วยความชั่งใจ ในขณะที่ริชาร์ดกล่าวต่อโดยไม่

ใส่ใจในท่าทขีองแต่ละคน

“ถ้าหากเขาถูกหมายหวั เราไม่จ�าเป็นต้องพาเขามาที่นี่...เราคงฆ่าเขา

กลางสวนสาธารณะตั้งแตเ่มื่อวานตอนที่คณุโพนแทนพาตวัเขามาแล้ว เข้าใจ

ใช่ไหม” ทกุคนเงยีบเสยีงไม่เอ่ยแย้งใดๆ “ด ีพาเขากลบัไปที่ห้องนอน ผมต้อง

คยุกบัเขาให้เสรจ็เรื่องภายในหนึ่งชั่วโมง ก่อนที่รคิโทเฟ่นจะไหวตวัทนั”

“ตอนนี้รคิกี้อยู่ที่ไหน”

“ออกไปท�าธรุะ เขาจะไม่กลบัไปที่บ้านจนถงึตอนเยน็”

“ดูเหมอืนว่าคณุจะต้องรบีจดัการเรื่องของแฮบนิอสให้เสรจ็ก่อนเยน็นี้

สนิะรชิาร์ด” วนิด์เลกิคิ้วมองอกีฝ่าย

“ใช่”

“ว่าแต่เขาจะต้องรู้อะไรบ้าง” วนิด์สงสยั

“คณุหมายถงึอะไรล่ะ คณุมชิคนิ”

“เรื่องของพวกเรา”

“ใช่ เขาจะต้องรู้เรื่องของพวกเรา และ...ของคณุชายด้วย”

“รู้มากแค่ไหน”

รชิาร์ดจบัจ้องมองอกีฝ่ายลกึผ่านนยัน์ตาคู่นั้น “ทกุอย่าง”

“ถ้าหากเขาไม่ให้ความร่วมมอื?”

ชายหนุ่มยิ้มบางให้ค�าถามนั้น “เขามตีวัเลอืกด้วยหรอื”

วลิเลี่ยมยนืกอดอกสบถเสยีงแผ่วอย่างเสยีอารมณ์ ค�าตอบของรชิาร์ด

นั้นชัดแจ้งและแสดงให้เห็นว่า อีกไม่นานเขาอาจจะต้องต้อนรับแฮบินอสเข้า

มารบัรู้เรื่องราวความลบัของกลุ่มฆาตกรต่อเนื่อง
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ไม่แฟร์...ไม่แฟร์เลยสักนิด ไม่มีวันที่วิลเลี่ยมจะร่วมมือกับเพื่อนผู้

อ่อนแอของรคิโทเฟ่นแน่ๆ 

ไม่มทีาง!

วนิด์เหลอืบหางตามองเหล่าสหายของตนปราดเดยีวกร็ู้ว่าพวกเขาคดิ

อะไรอยู่ ที่จรงิเขาเองกเ็หน็ด้วยกบัวลิและแมกซ์ เพยีงแต่เขาเกบ็อารมณ์ได้ดี

กว่าคนอื่น แน่ละ ไม่มใีครชื่นชอบเพื่อนใหม่ของรคิ และพวกเขากไ็มย่นิดทีี่จะ

สานสมัพนัธไมตรด้ีวย แต่ในเมื่อสถานการณ์บงัคบั บางทวีนิด์อาจต้องยอมรบั

ต่อสิ่งที่ก�าลงัจะเกดิขึ้น

“พาเขาไปที่ห้องนอน” รชิาร์ดออกค�าสั่งอกีครั้ง แล้วแมกซ์กช็่วยพยงุ

ร่างหมดสตขิองแฮบนิอสกลบัไปยงัเส้นทางเดมิ

วินด์ยังคงยืนนิ่ง เขาสบตาชายหนุ่มด้วยความฉงน “ท�าไมเฮอร์กินส์

ต้องมาอยู่กบัพวกเรา”

“มนัมเีหตผุลอยู่”

“คณุบอกผมได้ไหม”

ริชาร์ดโคลงศีรษะ “คุณจะได้รู้เรื่องทุกอย่างหลังจากที่เขาตื่น คุณ

มชิคนิ”

“คณุสญัญาแล้วนะรชิาร์ด”

อกีฝ่ายพยกัหน้านิ่ง “ผมสญัญา”

วนิด์ได้ยนิดงันั้นกน็กึตรองต่ออกีสกัครู ่จากนั้นจงึเดนิปลกีตวัไป ปล่อย

ให้อกีฝ่ายถอนใจอย่างเหนื่อยอ่อน

น่าหนักใจ...บางครั้งเพื่อนเก่าของริคก็สร้างปัญหามากกว่าจะแก้

ปัญหา แต่ถงึกระนั้นพวกเขากย็งัมปีระโยชน์ต่อแผนการที่วางเอาไว้ 

ริชาร์ดเลิกคิด เขาล้วงโทรศัพท์มือถือในกระเป๋ากางเกงขึ้นมากดโทร. 

ออก

เอาละ...ถึงเวลารายงานผลเรื่องของแฮบินอส เฮอร์กินส์ ให้คุณชาย

ทราบเสยีที



0
เหยื่อคนถัดไป

เวลาในเฟสสาม 

ช่วงสปัดาห์สดุท้ายของค่ายทพักษตัรยิ์

ใจกลางเมอืงหลวงเตม็ไปด้วยแสงสสีว่างไสวจากตกึทรงสงูยามค�่าคนื 

หมอกเมฆครึ้มบดบงัแสงดาวและแสงจนัทร์ที่พรา่งพราวสว่างไสวตลอดราตรี

กาล ฝนยงัคงตกพร�าๆ ทั่วทกุพื้นที่ แต่ถงึกระนั้นรถยนต์สี่ล้อยงัแล่นเกลื่อนบน

พื้นถนน แลดูคล้ายมดงานวิ่งวนอยู่รอบเส้นทางเล็กๆ ไม่เคยหยุดนิ่งและไม่

เคยหลบัใหล บางเส้นทางมกีารจราจรตดิขดันบัชั่วโมง เสยีงรายงานอบุตัเิหตุ

ดงัต่อเนื่องผ่านวทิยใุนรถลมีูซนีคนัสดี�า

วนิด์นั่งเอกเขนกศรีษะพงิกระจก ในขณะที่เพื่อนอกีสี่คนต่างคยุกนัเรื่อง

ของเหยื่อซึ่งจดัการไปเมื่อเช้านี้

“ยงัมอีกีสองคนที่ซ่อนตวัในบาวเพลส”

“ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทมีอื่นจดัการ”

“เมื่อเช้า...นายเกบ็แผ่นซดีมีาจากไอ้เวรนั่นหรอืเปล่าแมกซ์”
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“ไม่ได้เกบ็ มนัหกัแผ่นซดีทีิ้งซะก่อน”

มอสตลิหวัเราะเสยีงเบา “รูไ้หม นั่นไม่ใช่สิ่งที่คณุชายอยากได้หรอกนะ”

“คณุหมายความว่ายงัไงน่ะคณุเฟลโร”

“หมายความว่าภารกจิเมื่อเช้านี้มจีดุประสงค์หลกักเ็พื่อฆ่า จดุประสงค์

รองคือค้นหาข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับดอนการ์ด ถ้าหากเราไม่ได้ข้อมูล

ของดอนการ์ด มนักไ็ม่ใช่ปัญหาใหญ่สกัเท่าไร”

วิลเลี่ยมเลิกคิ้วสงสัย “บางครั้งผมก็ไม่เข้าใจว่าคุณชายคิดอะไรอยู่...

บางทเีขากส็นใจดอนการ์ด บางครั้งเขากส็ั่งให้พวกเราตามล่าหามนัแทบเป็น

แทบตาย...แต่บางครั้งเขากลับเพิกเฉย เลิกติดตามเสาะหางานวิจัยเกี่ยวกับ

ดอนการ์ดเสยีดื้อๆ”

“เขาเป็นแบบนั้น” มอสตลิยิ้มกริ่ม “ไม่มใีครรูห้รอกว่าคณุชายคดิอะไร

อยู่”

เดก็หนุม่ผมสแีคร์รอตหนัไปจบัจ้องชายหนุม่ในชดุสทูสดี�าสองคนที่นั่ง

หน้ารถ พวกเขาคอืผู้ช่วยของชามลัล ี เยเรเอส เป็นชาวต่างด้าวที่มาจากผนื

แผ่นดนิซึ่งถูกเรยีกว่า แกรนตเินล 

“รถติด” นาพันบี คริฟกิ้นถอนใจ เลื่อนสายตามองสายฝนพร�าและ 

ตกึสงูสองฟากผ่านแว่นฉาบปรอท “รูอ้ะไรไหม แกรนตเินลไม่เคยมปัีญหาเรื่อง

รถตดิ”

“ท�าใจเถอะคณุครฟิกิ้น” ฟรานซสิเอ่ยพลางหวัเราะหึๆ  เลื่อนมอืกอดอก 

“เมอืงหลวงทกุแห่งในโลกกเ็ป็นแบบนี้ทั้งนั้น”

“น่าเบื่อนะ” ชายหนุ่มบ่นพมึพ�า

วนิด์เผลอหวัเราะเบาๆ “ความทนัสมยัในแกรนตเินลบางครั้งกด็นีะ แต่

บางครั้งมันท�าให้พวกคุณมีปัญหากับการขับรถยนต์ซังกะบ๊วยสักคันในครีต-

เชยีร์”

“ฉนัก�าลงัพยายามอยู่” ชายในชดุสูทเหลอืบมองเดก็หนุ่มผ่านกระจก

หลงัด้วยรอยยิ้ม

“ครั้งก่อนคุณขับแลนด์โรเวอร์ติดตามการเคลื่อนไหวของริคกี้ใช่ไหม
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คณุครฟิกิ้น” ทมิเอ่ยถามด้วยความสงสยั

“ใช่ โชคดทีี่ฉนักบัโพนแทนรอดจากการจบักมุมาได้ คงต้องขอบคณุ

รคิโทเฟ่นเพื่อนของพวกเธอ ที่ท�าให้พวกเราเขด็หลาบกบัความแสบของเขา”

“เขาหลอกพวกคณุได้ เหลอืเชื่อเลย!” แมกซ์หวัเราะอย่างถูกอกถูกใจ

พร้อมๆ กบัมอสตลิ

“เขาเปน็คู่สมมาตรของคณุชายนี่นา...ความสามารถของพวกเขาย่อม

ไม่แตกต่างกนั เราประมาทไปหน่อย” ครฟิกิ้นยอมรบั

“ผมเกลยีดรคิจงั” วลิเลี่ยมเอ่ยด้วยน�้าเสยีงกระแทกกระทั้น “ถ้าหาก

ผมเจอรคิอกี ผมคงต้องหาทางฆ่าเขาเหมอืนที่พวกเราตามล่าหาเป้าหมายของ

คณุชายชามลัลทีกุเช้าค�่า”

“หยดุพูดสกัทเีถอะวลิ” วนิด์บอกอย่างร�าคาญหู 

“เราจะไม่ท�าอย่างนั้นแม้ว่าเขาจะปฏเิสธเข้าใจไหม” แมกซ์หนัมาถาม

ขณะที่วลิเลี่ยมเอนตวัพงิบนเบาะ กอดอกอย่างอารมณ์เสยี

“เขาเป็นเพื่อนพวกเรา นายลมืไปแล้วหรอื” วนิด์บอกด้วยความไมส่บ

อารมณ์

“ฉนัไม่เคยเหน็มนัเป็นเพื่อนตั้งแต่วนัที่มนัวางก้ามออกค�าสั่งใส่ฉนั”

“ถ้าอย่างนั้นก็หุบปากได้แล้ว” วินด์พูดพร้อมหยิบปืนออกมาจาก

กระเป๋า จ่อหน้าของวลิเลี่ยมทนัที

“อยากยงิฉนักเ็อาส!ิ”

“คิดว่าฉันไม่กล้าหรือไง” นิ้วของวินด์เลื่อนลูบโกร่งไก อีกฝ่ายหรี่ตา 

มองเขาอย่างไม่ชอบใจ

“พอเถอะวลิ”

“วนิด์ ลดปืน”

“ใจเยน็ๆ”

เพื่อนๆ อกีสามคนต้องช่วยกนัเกลี้ยกล่อม ฟรานซสิดนักระบอกปืนของ

วนิด์ลงให้พ้นจากใบหน้าของวลิเลี่ยม

“เลกิเล่นได้แล้ว” มอสตลิหนัมาตะเบง็เสยีงใส่จากที่นั่งด้านหน้ารถยนต์ 
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“แทนที่จะเสียเวลาทะเลาะกันเอง เราควรเริ่มวางแผนต่อไปว่าจะท�าอย่างไร

กบัภารกจิที่รบัมาในครั้งนี้...”

บรรดาเด็กหนุ่มนั่งกอดอก วินด์กับวิลเลี่ยมเชิดหน้าใส่กันด้วยความ

หงดุหงดิใจเป็นที่สดุ วนิด์สอดปืนกลบัไว้ที่เดมิก่อนจะถอนใจยาวๆ “เราก�าลงั

จะเดนิทางไปหาเป้าหมาย”

“ใช่...นั่นคือสิ่งที่เธอต้องคิด อย่าให้เรื่องของริคโทเฟ่นสร้างความ 

ขดัแย้งระหว่างพวกเธอ เข้าใจไหม”

สองหนุ่มนั่งเงยีบ

“เข้าใจหรอืเปล่า”

“ครบั”

“ด”ี

ทกุอย่างกลบัสู่ความเงยีบอกีครั้ง วนิด์หนัไปพงิศรีษะกบักระจก มอืถู

จมูกขณะครุ่นคิดถึงชีวิตในโรงเรียนเบลเฟอร์เรต์ และนึกถึงครอบครัวของ

ตนเอง จู่ๆ เขากเ็ริ่มกงัวลใจ วนิด์รู้ดวี่าพ่อแม่คงตามหาเขาทั่วทั้งแผ่นดนิ แต่

จะท�าอย่างไรได้ ในเมื่อเดก็หนุม่ตดัสนิใจเดนิเข้ามาในเส้นทางที่ชามลัลขีดีเอา

ไว้ จนถงึบดันี้เงื่อนไขที่ชามลัลสีร้างขึ้นกผ็ูกมดัเขาเอาไว้ไม่ให้ไปไหนได้ นอก

เสยีจากจะปฏบิตัหิน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย และบางท.ี..เขาอาจไม่มโีอกาสกลบั

ไปพบครอบครวัอกีเลยกเ็ป็นได้

“ตอนนี้รคิโทเฟน่คงก�าลงัร่วมมอืกบัต�ารวจ เขาตามหาตวัพวกเราอยู”่ 

ทิมพูดด้วยน�้าเสียงราบเรียบระหว่างถอดหูฟังวิทยุอันเล็กออกจากรูหู “แต่ 

ตอนนี้เขาคงไม่รู้ว่าพวกเราอยู่ที่ไหน”

“ไม่มใีครรู้หรอก” มเีสยีงหวัเราะหึๆ  จากหน้ารถ “ทกุอย่างจะจบลง

อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อศัตรูของพวกเราถูกก�าจัด การตายของพวกเขาจะเป็น

ปรศินาต่อไป จนกว่าพวกเราจะกลบัไปยงัแกรนตเินล”

“นี่แน่ะคุณเฟลโร...ครั้งแรกที่คุณเจอริคกี้ในเมืองท่าชินซูรีจนถึงบัดนี้ 

คณุคดิว่าเขาเปลี่ยนไปบ้างหรอืเปล่า” วนิด์ถามขึ้น 

“ในตอนนั้นริคโทเฟ่นใสซื่อและบริสุทธิ์ ฉันจ�าได้ว่าเขาก�าลังเล่นเกม



24 DonGuard ปริศนาแห่งดอนการ์ด เล่ม 3 ตอน ความลับในค่ายทัพกษัตริย์

ตามหาตัวชาลส์ ฮัสกิน...ตอนนี้เขากลายเป็นบุคคลมีชื่อเสียงของครีตเชียร์ 

ทกุๆ วนัรคิโทเฟ่นได้รบัการฝึกฝนจากเจ้าหน้าที่ ไหวพรบิของเขาล�้าหน้ารวดเรว็

กว่าที่ฉนัคดิไว้”

“เขาร้ายลึก” คริฟกิ้นกล่าวเสริมระหว่างนึกถึงสายตาคมกริบของริค-

โทเฟ่นซึ่งมองตนเองในวนัที่เขาสะกดรอยตามเดก็หนุ่มคนนี้ “ดูเหมอืนเขาจะ

เป็นคนที่รกัเพื่อนมากทเีดยีว”

“รคิกี้กย็งัคงเหมอืนเดมิ” วนิด์เอ่ยเสยีงแผ่ว “เขามกัจะไว้วางใจเพื่อน

เสมอ”

“นั่นเป็นข้อเสยีที่ท�าให้เขาต้องเสยีใจเมื่อรูว่้าพวกเราก�าลงัท�าอะไร” ทมิ

เอ่ยต่อ ก่อนที่ฟรานซสิกบัแมกซ์จะเริ่มบ่นเรื่องของรคิโทเฟ่นอกียาว

วนิด์มองดผููค้นบนท้องถนนเดนิข้ามสี่แยกเป็นกลุม่ใหญ่ท่ามกลางเสยีง

สายฝนซ่าๆ ที่สาดเทลงมา “ช่างรคิเถอะ หน้าที่อย่างเดยีวของพวกเราตอนนี้

กค็อื การล่าเหยื่อคนใหม่ตามค�าสั่งของคณุชายชามลัล”ี

“ใช่ เลกิพูดถงึเขาเถอะ” มอสตลิกล่าวย�้าก่อนหนัมามองสญัญาณไฟ

เขียว แล้วจึงเหยียบคันเร่งช้าๆ ปล่อยให้รถไหลไปตามพื้นถนนลื่น มุ่งตรงสู่

ตกึระฟ้าเบื้องหน้าซึ่งเป็นเป้าหมายถดัไปของพวกเขา

เวลาล่วงเลยมาจนถึงหกโมงเย็น วินด์เปิดกระจก โน้มตัวชะเง้อ

มองบานหน้าต่างบนตึกสูงเสียดฟ้าก่อนจะหันไปสังเกตพนักงานซึ่งเดินออก

มาจากตกึ

“นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะลอบเข้าไปโดยไม่มใีครรู้”

“อย่าลมืสวิ่าเธอท�างานกบัใคร” มอสตลิเอ่ยเสยีงแผ่ว 

“เราจะไปทางไหน” วลิเลี่ยมถามบ้าง

มอสตลิชี้ไปยงัเส้นทางใต้ดนิ เขาบอกให้ฟรานซสิเป็นผูข้บัน�ารถเข้าไป

จอด ขณะที่มอสตลิกบัวนิด์ ค่อยๆ ย่องตามไปจนกระทั่งยามหนัมามองรถยนต์

ของพวกเขา

“ตอนนี้หมดเวลาท�าการแล้วครบั หากต้องการตดิต่อกบับรษิทัต้องรอ
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พรุ่งนี้เช้า”

“เราไม่รอ” ฟรานซสิยิ้มกริ่ม ชกัปืนออกมายงิใส่ยามอย่างไม่ลงัเล

ปั้ก!

กระสนุหนึ่งนดัจากปืนที่ใส่กระบอกเกบ็เสยีงทะลวงอกซ้ายของอกีฝ่าย 

ร่างนั้นกระตุกก่อนจะล้มลงบนพื้นในทันใด วินด์กับมอสติลเดินเข้าไปรอคน

อื่นๆ ในลฟิต์ พวกเขามสีหีน้าเรยีบเฉย ปฏบิตัหิน้าที่ด้วยท่าทสีงบนิ่ง 

วินด์กดหมายเลขลิฟต์ชั้นที่สามสิบหก ส่วนมอสติลก็หยิบแผงอิเล็ก-

ทรอนกิส์อนัเลก็ๆ ออกมา ครั้นแล้วภาพของตกึสามมติกิป็รากฏขึ้นเบื้องหน้า 

เขาใช้มอืเลื่อนไปบนภาพนั้นเพื่อส�ารวจต�าแหน่งห้องจ่ายไฟฟ้า แล้วจงึกดปุ่ม

ต่างๆ บนแผ่นอเิลก็ทรอนกิส์บางๆ บนฝ่ามอื

“เอาละ...ดูสวิ่าเราจะเล่นอะไรกบัพมิพ์เขยีวของตกึนี้ได้บ้าง”

เซเรน่า ดาวนี่ หญิงสาวหัวหน้าฝ่ายการตลาดของบริษัทก�าลัง

ขะมกัเขม้นกบักองเอกสารบนโต๊ะของเธอ 

“ขอร้องละ โคล...ได้โปรด ฉันจะต้องท�างานชุดนี้ให้เสร็จแล้วจะกลับ

ไปหาคุณ...ให้ตายเถอะ คุณเป็นผู้ชายที่ขี้น้อยใจที่สุดในโลกเลย” หญิงสาว

หมนุเก้าอี้ ใช้ข้อศอกเท้าคางบนโต๊ะ ส่วนตามองหน้าจอคอมพวิเตอร์ ในมอื

อกีข้างกถ็อืโทรศพัท์เอาไว้

“คณุดาวนี่คะ ลูกค้าที่ตดิต่อเอาไว้ต้องการคยุกบัคณุตอนนี้น่ะค่ะ”

“มันเป็นหน้าที่ของเทรนไม่ใช่หรือ บอกหมายเลขโทรศัพท์ของเขาให้

ลูกค้าส”ิ

“ค่ะ”

เซเรน่านั่งง้อแฟนตอ่อกีสกัครูใ่หญ ่ก่อนเธอจะเหน็ความผดิปกตทิี่เกดิ

ขึ้นบนหน้าจอคอมพวิเตอร์ “เดี๋ยวก่อนนะ โคล...ไม่ ไม่ใช่ เปล่านะ ฉนัไม่ได้

แก้ตวั ฉนัก�าลงัมองดสูายไฟที่พ่วงเข้ากบัคอมพวิเตอร์น่ะ...จู่ๆ  หน้าจอกก็ะพรบิ

สองสามครั้ง...โอ ที่รกั ขอร้องละ ฉนัไม่ได้ท�าอะไรโง่ๆ ตอนนี้ฉนักห็มดอารมณ์

ท�างานอยู่แล้ว อย่าให้ฉนัพูดมากไปกว่านี้เลย...” แล้วจู่ๆ ไฟฟ้ากด็บัทนัท ี
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“เกดิอะไรขึ้นน่ะ ครสิตี้”

“ไม่ทราบค่ะ”

“แค่นี้ก่อนนะ โคล ฉนัรกัคณุ” เซเรน่ารบีบอกก่อนจะวางสาย ไม่สนใจ

เสยีงร้องห้ามผ่านโทรศพัท์ของแฟนหนุม่ เธอเดนิหาไฟฉายก่อนจะบอกลกูน้อง

ให้เกบ็สมัภาระเตรยีมตวัเดนิทางกลบับ้าน “ไฟดบัแบบนี้ลฟิต์คงใช้ไม่ได้ พวก

เราต้องเดนิลงบนัไดหนไีฟ”

“รบัทราบค่ะ”

“รบีมาเรว็” 

ทั้งสองเดนิลงบนัไดเรื่อยๆ สนทนาเรื่องงานด้วยความเหนื่อยหน่ายใจ 

จนกระทั่งเดนิผ่านชั้นที่สี่สบิ เซเรน่ากเ็หน็ศพของยามนอนตายอยูก่ลางทางเดนิ 

เลือดชะโลมร่าง ปรากฏรอยมีดเต็มแผ่นหลัง รอยเลือดสาดกระเซ็นทั่วผนัง 

แลดูแล้วช่างน่าหวาดกลัวยิ่งนัก สองสาวกรีดร้องอย่างตกใจสุดขีด พวกเธอ

รบีวิ่งกลบัไปยงัห้องท�างานของตวัเองโดยไม่คดิชวีติ

“ได้ยนิไหม” มอสตลิร้องทกัขณะเดนิออกมาจากบนัไดหนไีฟชัน้

ที่สามสบิเจด็

“เสียงกรีดร้องของผู้หญิง” วินด์บอก ก่อนที่พวกเขาจะเหยียดยิ้มมี

เลศนยั “เราจะท�ายงัไงกบัพนกังานในบรษิทั”

“ปล่อยพวกเขาไป จัดการเรื่องของเราให้เสร็จเถอะ” ทุกคนต่างเดิน

ตรงไปยงัประตบูานใหญ่เบื้องหน้า วนิด์ใช้มอืลบูไล้ไปบนลายสลกัก่อนจะเคาะ

เบาๆ ทว่าไม่มีเสียงตอบรับ แล้วในนาทีนั้นทุกคนก็ต้องมองหน้ากันเองด้วย

ความฉงน

“หลบ!” มอสตลิตะโกนลั่น เขาผลกัวลิเลี่ยมกบัวนิด์ออกมาให้พ้นจาก

ประตูทนัที

ปัง! ปัง! ปัง!

ลูกกระสุนทะลุผ่านไม้ประตูกั้นเกิดรูโหว่นับสิบ บรรดาเพื่อนพ้องของ

วนิด์ต่างมองหน้ากนัเองด้วยความตื่นเต้นตกใจ ก่อนจะเดนิไปผลกัประตู แล้ว
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กพ็บเข้ากบัชายแก่ๆ ผูห้นึ่ง สหีน้าซดีเผอืด แววตาดดุนัทั้งที่จติใจน่าจะตื่นกลวั

“สวสัดคีณุนกัวจิยั...มานั่งท�างานในบรษิทัแบบนี้ไม่สมกบัฐานะนกัวจิยั

เลยนะ”

“ถอยไปเฟลโร ไม่อย่างนั้นฉนัฆ่าแกจรงิๆ”

เจ้าของชื่อหวัเราะเสยีงเบา

“ใกล้ตายแล้วยงัปากดอีกีนะ” วลิเลี่ยมเหยยีดยิ้มเจ้าเล่ห์

“ไอ้เลว...พวกแกมนักเ็ลวเหมอืนกนัทกุคน”

“พูดผดิพูดใหม่กย็งัไม่สาย” มอสตลิสวนทนัควนั “ลมืไปแล้วหรอืว่า

คนที่ตกลงท�างานให้รฐัคอืกลุ่มนกัวจิยัมดื ซึ่งหนึ่งในนั้นกค็อืคณุ...ใครๆ กร็ู้ว่า

นกัวจิยัมดืเป็นคนยงัไง”

“เหอะ...อย่ามาว่าแต่ฉนัเลย พวกแกมนักเ็ลวไม่ต่างกนันกัหรอก พวก

แกมนัสตัว์เดรจัฉาน!”

วนิด์ยกปืนขึ้นก่อนจะยกัคิ้วน้อยๆ “เกบ็ค�าพดูนั้นไว้พร้อมกบัลมหายใจ

ที่จากไปเถอะ”

ปัง!

เพยีงหนึ่งนดัลั่นเข้ากลางศรีษะ ร่างของชายแก่แน่นิ่งบนเก้าอี้ตวัใหญ่ 

ควนัจางๆ ลอยออกมาจากรโูหว่ตรงกลางหน้าผากพร้อมกบัเลอืดสข้ีน นยัน์ตา

เบกิค้างแสดงความอาฆาตแม้ในวนิาทสีดุท้ายของชวีติ

“เขาตายแล้ว” วิลเลี่ยมบอก “วันนี้เราฆ่าคนครีตไชร์ไปหกคน...

คณุชายคงไม่พอใจ”

“มนัเป็นเหตสุดุวสิยั” มอสตลิกลา่วดว้ยน�้าเสยีงราบเรยีบ ก่อนจะเดนิ

ออกมาจากห้อง

“ช่างมันเถอะ” วินด์บอกพลางยกปืนขึ้นเป่าควันจากปากกระบอก  

“ยังไงพวกเราก็ถูกหมายหัวอยู่แล้วนี่ ต่อให้พวกเราไม่ฆ่าคนครีตไชร์ ก็ต้อง 

ถกูต�ารวจตามล่าอยูด่นีั่นแหละ” ว่าพลางเดนิตามเพื่อนๆ ออกมาจากห้องด้วย

สหีน้าชื่นมื่น 

“พวกเราจะไปไหนต่อจากนี้ล่ะ” วลิเลี่ยมเอ่ยด้วยน�้าเสยีงกระตอืรอืร้น
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“วนันี้คงต้องซ่อนตวันอกเมอืงหลวง เราจะรอเวลาจนกว่าได้รบัค�าสั่ง

ให้เดนิทางไปเยี่ยมรคิโทเฟ่นในค่ายเกนชเีมยี ทอล ีโทโคอกีครั้ง”

“อา เจ๋ง...ไปเยี่ยมเขาในค่ายทพักษตัรยิ์”

“ถงึเวลาต้องสะสางหนี้ระหว่างฉนักบัหมอนั่นสกัท”ี วลิเลี่ยมหมนุคอ 

ยกัคิ้วหลิ่วตาอย่างพงึพอใจ

บรรดาเด็กหนุ่มทั้งห้าต่างมองหน้ากันเองพร้อมเหยียดยิ้มแฝงไว้ซึ่ง

เลศนยั

พวกเขารู้ดวี่าค�าพูดนั้นมนียัส�าคญัเช่นไร...



1
สถานีวิทยุ

เวลาในเฟสแรก 

วนัแรกของค่ายทพักษตัรยิ์

“คณุจะพกัคนเดยีวในส�านกังานร้างเหรอคะ”

“ครบั คดิว่างั้น”

“มันไม่อันตรายไปหน่อยเหรอ ที่นี่เงียบ เปลี่ยว และ...น่ากลัว” ริน- 

เลอเลสว่าพลางยกสองแขนกอดกาย จู่ๆ ขนกล็กุซู่

“มนัช่วยไม่ได้นี่ ผมต้องปลอมตวัเป็นสตฟี นี่เป็นวธิเีดยีวที่ผมกบัเขา

จะสลับตัวกันได้ตลอดเวลาที่อยู่ในค่าย หากผมพักที่เต็นท์ของนักเรียนทัพ

กษตัรยิ์ มหีวงัถูกจบัได้คาหนงัคาเขา” 

รนิเลอเลสพยกัหน้าหงกึๆ อย่างเข้าใจ...แต่แน่ละ นั่นไม่ใช่เหตผุลเสยีที

เดยีว แท้จรงิแล้ว สาเหตทุี่เขายอมพกัอยู่ในอาคารสภาพสดุโทรมเช่นนี้กเ็พื่อ

ตามหาเอกสารที่ซ่อนอยู่ต่างหาก 

แย่...ริคไม่มีเวลามากนัก เขาต้องหามันให้เจอก่อนงานค่ายจะจบลง 
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ไม่เช่นนั้นของส�าคัญที่เฝ้าตามหาจะตกไปอยู่ในมือของชามัลลีอย่างไม่ต้อง

สงสยั

แบลลีย์ค่อนข้างกังวลกับสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเช่นนี้ 

เพราะภารกิจของนายน้อยเต็มไปด้วยความเสี่ยง แล้วริคก็ยินดีที่จะเสี่ยงเสีย

ด้วย

“ขอให้เกบ็เรื่องนี้เป็นความลบันะครบั”

“แน่นอนค่ะ” ได้ยนิเสยีงใสของหญงิสาวแล้วกย็ิ่งเบาใจ ทกุอย่างเป็น

ไปตามแผน อย่างน้อยรคิกย็ดึส�านกังานร้างเป็นบ้านพกัชั่วคราวส�าเรจ็ ท�าให้

เขามเีวลามากพอสมควรในการค้นหาของส�าคญั

“เราจะช่วยคณุท�าความสะอาดนะ”

“ขอบคณุครบั” รคิเผยยิ้มอย่างพงึพอใจ ก่อนจะเดนิส�ารวจอปุกรณ์ใน

ห้องเกบ็ของ ซึ่งพบว่าทกุอย่างใช้การได้ด ี“คณุจะกลบัเมื่อไร”

“เยน็นี้” รนิเลอเลสบอก 

“แล้วคณุจะกลบัมาที่นี่อกีครั้งอาทติย์หน้าใช่ไหม”

“ใช่แล้ว” เธอตอบพลางหยิบไม้ถูพื้นและถังน�้า เดินผ่านห้องเก็บ

เอกสารเข้าไปยงัห้องน�้าฝั่งตรงข้าม ก่อนจะตะโกนเสยีงดงัสนั่น “ดูเหมอืนที่นี่

จะสูบน�้ามาจากทะเลสาบ” รินเลอเลสเปิดกระจกบานเกล็ด เขย่งปลายเท้า

เหนอืฝาโถส้วมพลางกวาดตาผ่านหมอกหนาระหว่างรายงานเสยีงเจื้อยแจ้ว 

“เยี่ยมไปเลย อย่างน้อยผมกม็นี�้าใช้แล้วละ”

หญงิสาวไม่ได้ใส่ใจค�าพมึพ�าของเดก็หนุม่มากนกั เธอยงัคงง่วนอยูก่บั

การเตมิน�้าให้เตม็ถงั ส่วนรคิโทเฟ่นกป็ลกีตวักลบัเข้าไปในห้องชั้นวางเอกสาร 

เขามองดูเพดานสูงที่สลกัรูปส่วนประกอบของดวงตา
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“แบลลยี์ ผมขอดูค�าใบ้รหสัที่ซวัฟลูนนีเกบ็ไว้หน่อยสคิรบั”

“รบัทราบ นายน้อย” แบลลยี์โบกมอืเบาๆ แล้วภาพกระดาษสองแผ่น

กป็รากฏขึ้นเบื้องหน้า
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เดก็หนุม่มองภาพทั้งสองกลางอากาศสลบักนัด้วยความชั่งใจ จากนั้น

เขากเ็ดนิส�ารวจรอบๆ ห้องเอกสารเพื่อค้นหาหลกัฐานเพิ่มเตมิ ซึ่งอาจจะช่วย

ให้ไขปรศินานี้ได้ส�าเรจ็ 

“ผมไม่เข้าใจว่าค�าใบ้ที่มกี�าลงัสื่อถงึอะไร” รคิเปรยพลางดงึสนัเอกสาร

ออกมาจากชั้นวางอย่างระมดัระวงั 

“กระดาษเปื่อยหมดแล้ว” 

“สกปรกด้วย คงไม่มีใครเข้ามาแตะเอกสารอีกเลยนับตั้งแต่ที่นี่ถูก

ปล่อยร้าง”

เดก็หนุ่มกวาดตาอ่านข้อความภาษาองัการาสบนหน้าปกผ่านๆ ก่อน

จะเริ่มต้นอ่านบทคดัย่องานวจิยั วนิาทต่ีอมากส็อดมนักลบัเข้าไปที่เดมิเมื่อพบ

ว่าไม่มคีวามผดิปกตอิะไรในกองเอกสาร 

“แน่ละ มนัไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่เธอจะสามารถหาค�าตอบได้เพยีงล�าพงั”

“แต่ผมต้องท�า”
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“ใช่ มนัคอืหนา้ที่ของเธอ” แบลลย์ียกยิ้ม จบัจอ้งมองนายน้อยของตน

ด้วยความขบขนั

“ในเมื่อคณุมองเหน็สิ่งต่างๆ รอบตวัเองได้ในระยะห้าสบิเมตร ถ้าอย่าง

นั้นผมฝากคณุช่วยตรวจสอบทกุอย่างภายนอกห้องเอกสารด้วยละกนั”

แบลลย์ีเอานิ้วแตะปลายคิ้วเบาๆ แล้วกเ็ดนิอาดๆ ยกไม้เท้ากระทบพื้น

หายออกไปจากห้องทนัท ีในขณะที่เดก็หนุม่ยงัคงยนืมองชั้นเอกสารอย่างสงสยั 

เขาถูจมูกระหว่างคดิตรองหาวธิไีขค�าใบ้

“รคิ” ไม่นานนกัแบลลยี์กต็ะโกนเรยีก “รคิ”

“มอีะไรหรอืเปล่า”

“มาดูอะไรหน่อยส”ิ

“ผมก�าลังไป” ว่าพลางสาวเท้ายาวๆ ข้ามห้องไปตามต้นเสียง เด็ก

หนุม่เปิดไฟห้องท�างานแห่งหนึ่งพลางกวาดมองโต๊ะมากมายวางเรยีงรายอย่าง

เป็นระเบยีบ รอบๆ ห้องกว้างประดบัด้วยรูปภาพและม่านสอี่อน แบลลยี์ยนื

อยูม่มุห้องข้างๆ กระถางต้นไม้ เขาก�าลงัเงยหน้ามองผลงานจติรกรรมในกรอบ

ภาพขนาดใหญ่ด้วยความสนใจ

“คณุดูอะไรอยู่” 

อกีฝ่ายชี้นิ้วไม่ได้ตอบ

“เกาะ?” รคิมองภาพวาดนั้นก่อนจะเลกิคิ้วสูง เขาสงัเกตผนืน�้าสมีรกต

และเกาะทรงโค้งภายใต้แสงอาทติย์ยามอสัดง

“เธอนกึถงึอะไร”

“มันคล้ายๆ กับเกาะที่ผมเคยไป...เกาะโดดเดี่ยวมุนเตียวในความ 

ทรงจ�าของชามลัล”ี

“ใช่” แบลลีย์ตอบทันควัน พลางย่นคิ้วหนา มองรูปภาพนั้นตาไม่

กะพรบิ “มนัคล้ายๆ”

“พวกคนที่เคยใช้งานส�านกังานนี้คดิจะท�าอะไร” รคิสบถ

“หา! เชื่อได้เลยว่าไม่พ้นเรื่องของงานวจิยัเก่าๆ สมยัที่ชามลัลบีกุเข้าไป

ในเกาะโดดเดี่ยวมนุเตยีว”
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“ผมกว็่างั้น แสดงว่าที่นี่ไม่ได้ซ่อนแค่เอกสารดอนการ์ดอย่างเดยีว แต่

อาจจะมงีานวจิยัชิ้นอื่นๆ ด้วยที่ไม่ได้พฒันาต่อและถูกท�าลายไป”

แบลลีย์พยักหน้าเห็นด้วยก่อนจะเหลือบหางตามองกรอบภาพ เขา

เลื่อนนิ้วสมัผสัรอยบิ่นบนกรอบนั้นอย่างแผ่วเบา “ตรงนี้มปีุ่ม”

ปิ๊บ!

ทนัททีี่ใช้นิ้วกดลงไปตรงรอยเว้า จู่ๆ กม็เีสยีงแผ่วเบาดงัขึ้นพร้อมกบั

จดุสเีขยีวสว่างข้างๆ กรอบภาพ รคิโทเฟ่นเบกิตามองด้วยความประหลาดใจ

ใหญ่ เมื่อช่องเลก็ๆ บนกรอบภาพเปิดออก กระดาษแผ่นหนึ่งโผล่ออกมาจาก

ขอบ

“มขีองซ่อนอยู่”

รคิโทเฟ่นดงึกระดาษเรยีบแผ่นนั้นออกมาโดยไว แล้วกต็้องเอะใจเมื่อ

สิ่งที่เหน็เหมอืนกบัค�าใบ้รหสัลบัหน้าสดุท้ายที่ซวัฟลนูนีแสดงให้เขาดทูกุอย่าง!
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รคิเบกิตาตกใจ พยายามมองซ้ายมองขวาเพื่อจบัจดุผดิ “เหมอืนกบั

สิ่งที่ซวัฟลูนนีเอาให้ผมดูเป๊ะ!”

“ใช่ นี่อาจจะเป็นกระดาษต้นฉบับที่ดอนการ์ดบันทึกภาพเอาไว้และ

กลายเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจ�าที่ซวัฟลูนนีหยบิมาให้ดู”

สองหนุ่มสบตากันเองด้วยสีหน้าครุ่นคิดหนัก “ไอ้รอยหมึกหนึ่งหยด

บนกระดาษนี่มนัมคีวามหมายอะไรกนัแน่ ผมไม่เข้าใจเลยสกันดิ” รคิบ่นพลาง

ชกูระดาษสงูๆ พยายามมองหาสิ่งผดิปกตบินกระดาษแผ่นนั้นแต่กไ็ม่พบอะไร

ทั้งสิ้น “ไม่ใช่ไวต์ ไรติ้ง ไม่มตีวัอกัษรเลอืดโผล่ออกมาด้วย”

แบลลยี์ฟังนายน้อยบ่นพลางเลื่อนนิ้วลูบปลายหนวด

“ริคคะ” ในขณะเดียวกันนั้น เสียงแหลมเล็กของหญิงสาวก็ดัง

ขดัจงัหวะความคดิของสองหนุ่ม ก่อนที่เจ้าตวัจะโผล่หน้าผ่านกรอบประตูมา

มองรคิที่อยู่บรเิวณมมุห้อง “สตฟีมาถงึที่นี่แล้ว”

“งั้นเหรอครบั เขาอยู่ไหน”

“เขาก�าลงัขบัรถวกกลบัเข้าเมอืงหลวง” 

“อ้าว! ท�าไมล่ะครบั”

“ถ้าหากใครเหน็สตฟีตอนนี้อาจจบัพริธุระหว่างคณุสองคนได้”

“จรงิสนิะ”

“สตฟีบอกว่าเขามงีานต้องจดัการในเมอืงหลวงนดิหน่อยด้วย เขาจะ

แวะเข้ามาที่นี่อีกทีตอนเช้าตรู่วันพรุ่งนี้ ระหว่างที่เจ้าหน้าที่และครูฝึกไม่ทัน

สงัเกตเหน็”

“อ้อ ดสีคิรบั บอกเขาให้มาเจอผมที่นี่เลยกไ็ด้นะ”

“โอเคค่ะ” รินเลอเลสพยักหน้าหงึกๆ “นี่แน่ะ คุณน่าจะมาเช็กใน

ห้องน�้าสกันดินะ”

“มอีะไรหรอืครบั”

“ฝักบวัน่ะค่ะ ฉนัคดิว่ามนัอาจจะมปีัญหาที่ท่อหรอือะไรสกัอย่าง”

รคิฟังพลางเดนิตามหญงิสาวไปที่ห้องน�้า

“นั่นคืออะไรเหรอคะ” รินเลอเลสก้มมองกระดาษเปื้อนน�้าหมึกหนึ่ง
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หยดในมอืของอกีฝ่าย ซึ่งถูกซ่อนให้พ้นจากสายตาทนัททีี่เธอเอ่ยถาม

“อ้อ ไม่มอีะไรหรอกครบั แค่กระดาษเชด็กระจก”

แบลลีย์ยิ้มให้สีหน้าระรื่นและค�าโกหกของริค ในขณะที่คนถามมอง 

เดก็หนุ่มครู่หนึ่งด้วยความฉงน 

“คณุจะเชด็กระจก?”

“ใช่ เอ่อ...ห้องน�้าไง...เชด็กระจกห้องน�้าน่ะ”

“อา ดสี ิ เราก�าลงัหากระดาษเชด็กระจก” หญงิสาวเหยยีดยิ้มพลาง

ผลกัประตู แล้วจงึรบีชี้นิ้วไปยงัฝักบวัทนัท ี“คณุลองเชก็ดูละกนั”

“โอเค ผมจดัการเอง” รคิวางกระดาษทิ้งไว้บนอ่างล้างหน้า เดนิข้าม

ถงัน�้า รบีถอดคอฝักบวัออกทนัท ี“อ้อ เศษอดุตนัเท่านั้น แค่ล้างกค็งจะท�างาน

ได้ตามปกตนิะ...เฮ้ย! คณุท�าอะไรน่ะ!” รคิรบีกระโดดพรวดออกจากอ่างอาบน�้า 

มอืทั้งสองคว้ากระดาษยบัยู่ในมอืนุ่มๆ ของหญงิสาวแทบไม่ทนั

“ก.็..เชด็กระจก”

“พระเจ้า! ไม่ได้!”

รินเลอเลสยืนเงียบ มองดูอีกฝ่ายแสดงสีหน้ากระวนกระวายใจ เธอ

ไม่มทีางรู้หรอกว่าเธอท�าอะไรผดิไป! “คณุบอกว่าคณุจะเชด็กระจก”

“ไม่ได้...ใช้กระดาษแผ่นนี้เชด็ไม่ได้” รคิยกฝ่ามอืแปะหน้าผาก ถอนใจ

ยาวๆ อย่างเหนื่อยอ่อนให้กบัความไร้เดยีงสา

ในวนิาทเีดยีวกนันั้นเอง เดก็หนุ่มกส็ะดดุสายตาเข้ากบัตารางที่ค่อยๆ 

ผดุขึ้นมาบนกระดาษตามรอยซมึของหยดน�้า
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“ขอโทษค่ะ เราไม่รู้ว่า...”

รคิยกมอืห้ามสั่งให้อกีฝ่ายหยดุพดู ขณะที่เขาเบกิตากว้างตกตะลงึกบั

สิ่งที่เหน็ และอ่านข้อความบนกระดาษแผ่นนั้นอย่างตื่นเต้น “...นี่มนั!”

“...?”

“ให้ตาย! มนัมคีวามหมาย!...มนัซ่อนอยู่!”

“มันซ่อนอยู่?” คิ้วโก่งของสาวเจ้าเลิกขึ้นเล็กน้อย แววตาฉายความ

ฉงน

เดก็หนุ่มไม่ได้ตอบ เขาฉกียิ้มกว้าง แทบจะส่งเสยีงร้องอย่างดอีกดใีจ

กับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาบนกระดาษโล่งๆ และหยดน�้าหมึกที่ท�าให้เขาต้อง 

ปวดหวักบัการท�าความเข้าใจมนัมาตลอดสปัดาห์

“รคิ?”

“ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมกลับมาจัดการเรื่องฝักบัวเอง ขอบคุณมาก

นะ!” เขากล่าวจบกเ็ผลอโน้มตวัขโมยจบูบนแก้มนุม่ของรนิเลอเลส แล้วจงึรบี

วิ่งกลับไปที่ห้องเอกสารโดยไม่สนใจเลยว่าอีกฝ่ายก�าลังยืนนิ่ง ตกตะลึงกับ

การกระท�าอันฉาบฉวยซึ่งท�าให้หญิงสาวหน้าแดงตัวแข็งทื่อ เบิกตาโตมอง 
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รคิหายลบัสายตาไปด้วยความตื่นเต้นสดุขดี!

“เจ๋งชะมดั! แบลลย์ีดสู!ิ” รคิตะเบง็เสยีงบอกก่อนจะเงยหน้ามองภาพ

ดวงตาบนเพดานอกีครั้ง “ข้อความที่ซ่อนไว้ปรากฏขึ้นมาทนัททีี่ถูกน�้า!”

ชายดอนการ์ดยิ้มบางพลางสูบไปป์สบายอารมณ์ “ค�าในตารางเป็น

ส่วนประกอบของดวงตา” 

“ใช่ รอยน�้าหมกึเปื้อนตรงต�าแหน่ง Pupil” รคิจิ้มนิ้วตรงนั้นเบาๆ “pu-

pil ที่แปลว่ารูม่านตา?”

“ใช่แล้ว” แบลลีย์กล่าวจบก็เงยหน้ามองภาพบนเพดาน “นั่นคือรู

ม่านตา” เขาใช้ปลายไม้เท้าชี้ขึ้นไปข้างบน

“ตรงไหน ต�าแหน่งไหนคอืรูม่านตา”

ชายดอนการ์ดไม่รอช้า เลื่อนมอืกวาดในแนวระดบั แล้วภาพโปรง่แสง

สฟี้าแสดงองค์ประกอบของดวงตากป็รากฏขึ้นอกีครั้ง

“โอเคผมเหน็ละ มนัคอืส่วนนี้” รคิใช้นิ้วจิ้มไปบนอากาศก่อนจะชะเง้อ

มองดูฝ้าเพดาน เขาสงัเกตรอยต่อตรงแผ่นฝ้า “ผมคดิว่าบางทอีาจจะมอีะไร



39Pakkie Davie

ซ่อนอยู่ข้างบนนั้น”

“นั่นสนิะ”

เดก็หนุม่เดนิแทรกตวัผ่านบรรดาชั้นวางเอกสาร ยนืใต้เพดานต�าแหน่ง

ที่มีรูปสลักรูม่านตา บริเวณกึ่งกลางเส้นทางเดินระหว่างชั้นเอกสาร เยื้องมา

ทางประตูทางออกเลก็น้อย 

“ผมต้องการบนัได” รคิไม่รอช้า เขารบีวิ่งออกไปหยบิบนัไดเก่าๆ สนมิ

เขรอะด้านหลังอาคารติดทะเลสาบ “สกปรกชะมัด” บ่นจบก็ใช้มือเช็ดขา

กางเกงตวัเองแล้วจงึยกบนัไดกลบัเข้าไปในส�านกังาน “ผมอาจจะใช้มอืดนัฝ้า

ออกได้นะ”

“ลองดูส”ิ

เดก็หนุม่มองดรู่องรอบๆ แผ่นฝ้าแล้วจงึใช้ข้อนิ้วเคาะเบาๆ กร็ูส้กึได้ว่า

แผ่นหลวมมากพอที่จะใช้มอืเปิดออกได้ เดก็หนุ่มจงึดนัมนัขึ้นด้วยนิ้วแขง็แรง

นั้น ก่อนจะมองฝ่าความมดื หาบางสิ่งที่อาจจะซ่อนอยู่ข้างบนเพดาน ขณะ

เดยีวกนัมอืทั้งสองกค็ล�าไปในความมดื

“ไม่มอีะไรเลย” แบลลยี์บอก

“ใช่ ไม่มเีลย” ว่าจบกล็งจากบนัไดแล้วจงึหยบิไฟฉายส่องไปรอบๆ แต่

กไ็ม่พบอะไรทั้งสิ้น “น่าแปลกแฮะ ผมไม่น่าจะเข้าใจผดิเพราะค�าใบ้มนับอก

แบบนั้น” รคิกล่าว “pupil คอืจดุที่ควรจะมขีองซ่อนอยู่”

“บางทนีั่นอาจจะไม่ใช่ค�าใบ้ที่แท้จรงิ”

“คณุมคีวามคดิอื่นที่ดกีว่านั้น?”

“เปล่าหรอก ช่างมันเถอะ” ชายดอนการ์ดถอนใจ แล้วก็เดินหาย 

ขึ้นไปข้างบนชั้นสองโดยไว

เด็กหนุ่มนั่งบนบันไดพลางครุ่นคิดด้วยความสงสัย ขณะก้มมองภาพ

ตารางบนกระดาษเปียกชื้นในมอื...แย่ชะมดั ปรศินาในคราวนี้เขาคงไม่สามารถ

ไขค�าตอบได้เพยีงล�าพงั และถ้าหากชายดอนการ์ดไม่ช่วย เขากไ็ม่รู้ว่าตนเอง

ควรจะท�าเช่นไรต่อไป 

เด็กหนุ่มมองผ่านซุ้มโค้ง สังเกตร่างของแบลลีย์เดินกลับออกมาจาก
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ความมดืด้วยสหีน้าผดิหวงั

เฮ้อ...รคิคอตก 

“มอีะไรข้างบนชั้นสองบ้างไหม”

“ไม่เลย ไม่มอีะไรผดิสงัเกต”

ในตอนนั้นเองสายตาของเด็กหนุ่มก็สังเกตเห็นจุดสีเขียวสว่างบน

กระดาษ “แบลลยี์”

“หมื?”

“ดูนี่ส”ิ

ริคเรียกอีกฝ่าย ก่อนจะพลิกกระดาษแล้วพบว่าจุดสีเขียวหายไปแล้ว 

“นี่มนัอะไร”

ชายดอนการ์ดมองนายน้อย ก่อนจะสงัเกตบางสิ่งบางอย่างรอบๆ จดุ

ที่รคินั่งอยู่บนบนัได “แสงเลเซอร์”

“หา?” รคิอทุานเสยีงแผ่ว ลองเลื่อนมอืวางแนวระนาบบนอากาศแต่ก็

ไม่พบ ทว่าทนัททีี่เลื่อนกระดาษไปมารอบๆ บรเิวณนั้น พลนัแสงเลเซอร์สเีขยีว

ก็พุ่งทะลุขึ้นมา “แสงส่องมาจากข้างใต้...” ว่าพลางมองพื้นกระเบื้องตรง

ต�าแหน่งใต้ลวดลายรูม่านตา เด็กหนุ่มรีบกระโดดลงจากบันได เขานั่งยองๆ 

ลงบนพื้น จดๆ จ้องๆ พื้นกระเบื้องลายหนิอ่อนอย่างสนใจ “มแีสงเลเซอร์ที่

มองไม่เหน็ด้วยตาเปล่าตรงนี้”

“ใช่ อาจจะมอีะไรบางอย่างซ่อนอยู่ข้างใต้”

“ถ้าอย่างนั้นผมจะลองเปิดดู” บอกจบกใ็ช้สองมอืลูบไปบนขอบ

วาบ!

ฉบัพลนันั้นเองล�าแสงสเีขยีวกพ็ุง่จากปลายนิ้ว พุง่ไปบนกรอบกระเบื้อง

แผ่นใหญ่ รคิร้องอทุานด้วยความตกใจ วนิาทเีดยีวกนัหน้าจอเลก็ๆ กป็รากฏ

ขึ้นบนนั้น “เหลอืเชื่อเลยแฮะ!” เดก็หนุ่มเผยยิ้มบางขณะมองหมายเลขทั้งสบิ

บนปุ่มด้านข้างส�าหรบักดรหสัผ่าน “เอกสารน่าจะซ่อนอยู่ข้างใต้กระเบื้อง”

“ใช่”

“เราต้องมรีหสัผ่าน” ว่าพลางเงยมองชายดอนการ์ด
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“ปัญหากค็อื...เราจะไปเอารหสัจากที่ไหน”

“ถูกเผง”

“รนินี่ เธออยู่ที่นี่หรอืเปล่า”

รคิเหลยีวสายตาผ่านชั้นวางเอกสารทนัททีี่ได้ยนิเสยีงของชายคนหนึ่ง

ดงัขึ้นข้างนอกส�านกังาน เสยีงนั้นฟังดกูร็ูว่้าคงเป็นเดก็วยัรุน่นกัเรยีนทพักษตัรย์ิ

คนหนึ่ง เดก็หนุ่มรบีขยบัตวัออกห่างจากแผ่นกระเบื้องด้วยท่าทลีกุลี้ลกุลน

“มคีนรู้ว่าผมอยู่ที่นี่”

“เป็นไปได้ยงัไง รนิเลอเลสเป็นคนบอก?”

“ไม่มทีาง เธออยู่กบัผมตลอดเวลาที่เดนิทางเข้ามาในค่าย”

เดก็หนุ่มลกุขึ้นยนื แล้วภาพหน้าจอกบัปุ่มบนกระเบื้องกเ็ลอืนหายไป

ด้วยกลไกการท�างานพเิศษที่ตดิตั้งให้ซ่อนข้อความอตัโนมตั ิ

ในจงัหวะนั้นเอง เสยีงสวบสาบจากภายนอกส�านกังานกด็งัขึ้น เพยีง

ครู่เดียวเจ้าของร่างเล็กก็ปรากฏหน้าประตู สายตาโฉบมองริคผ่านชั้นวาง

เอกสารด้วยความประหลาดใจใหญ่ รูปร่างของเด็กชายแปลกหน้าผู้นี้แลดู

ปราดเปรยีว แววตาแหลมคมราวกบัเหยี่ยว สผีวิซดีรบักบัรมิฝีปากบาง เรอืน

ผมชี้ฟูสีน�้าตาลแกมเขียวเหมือนเปลือกไม้ เขาใส่ตุ้มหูรูปกุญแจติดปีกเล็กๆ  

สขีาวมกุที่ติ่งหขู้างขวา และสวมเสื้อเชิ้ตตวัใหญ่ กางเกงขาสั้นลายพราง พร้อม

สะพายเป้สเีขยีวขี้ม้า “สตฟี?...นายมาเมื่อไร แล้วรนิ...”

รคิไม่ได้ปรปิากเอ่ยขดั เขายงัคงจดจ้องมองอกีฝ่ายตาไม่กะพรบิอย่าง

นกึสงสยั

จู่ๆ คนแปลกหน้ากอ็ทุานเสยีงต�่า คราวนี้เขาหรี่ตาลงพมึพ�าเสยีงเบา 

“ไม่ใช่ส.ิ..ไม่ใช่หมอนั่นสกัหน่อย” ว่าพร้อมเลื่อนมอืกอดอก ก่อนจะกล่าวต่อ

ด้วยน�้าเสยีงแขง็กร้าว “คณุมาท�าอะไรที่นี่...รคิโทเฟ่น เลมเบอสท์”



2
ภายในสำานักงานร้าง

“คุณมาท�าอะไรที่นี่ ริคโทเฟ่น เลมเบอสท์”

แบลลย์ีนิ่งเงยีบ ส่วนรคิไม่ได้ตอบ เขาสงัเกตสหีน้าและน�้าเสยีงเชงิออก

ค�าสั่งของเดก็ชายด้วยความไม่ชอบใจ ทั้งสองประสานสายตาอย่างดดุนั ใน

ขณะเดยีวกนั รนิเลอเลสกเ็ดนิออกมาจากห้องท�างานอกีฟากหนึ่ง 

“เฮดรลั! เธอรู้ได้ยงัไงว่าเราอยู่ที่นี่”

เดก็ชายแปลกหน้าได้ยนิเพื่อนเรยีกเช่นนั้นกห็นัไปมองแล้วยกัคิ้วให้ “ก็

ออกมาเดนิเล่นเรื่อยเป่ือย...ประตหูนา้อาคารถกูพงัเข้ามา ฉนัจงึเดาได้ไมย่าก

หรอกว่าต้องมใีครสกัคนอยู่ข้างในนี้”

“เฮดรลัหรอื” รคิเอ่ยทวนด้วยความสงสยั “ชื่อคุ้นๆ” 

“เฮดรลั เฮคเทล” แบลลยี์กล่าวย�้า

เดก็ชายเหลอืบหางตามองรคิก่อนจะตอบ “ใช่”

“นกัเรยีนอนัดบัต้นๆ ของโรงเรยีนอนัดาร์ส”

เฮดรลัยกัไหล่ “ไม่น่าแปลกใจเลยที่ชาลส์จะรบีเดนิทางเข้ามาในค่าย”
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“หมื? หมายความว่ายงัไง”

“หมายความว่าเจ้าหนา้ที่ตามหาตวัคณุอยู”่ อกีฝ่ายตอบด้วยน�้าเสยีง

เบื่อหน่าย “ข้างนอกก�าลงัวุน่วายมาก ครฝึูกกบัทหารไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่หน่วย

สืบราชการลับก้าวก่ายงานค่ายของพวกเรา น่าตลกดี...เจ้าหน้าที่ท�าตัวลับๆ 

ล่อๆ ที่นี่กเ็พยีงเพื่อตามหาคณุคนเดยีว”

“พวกเขาเข้ามาที่นี่” รคิพมึพ�าเสยีงแผ่ว

“แน่นอน...เพื่อนามสกลุที่สองแล้ว ถ้าหากเจ้าหน้าที่ครตีเชยีร์ต้องตาย

กค็งท�าได้ละมั้ง”

“เฮดรลั อย่าพูดเล่นส”ิ รนิเลอเลสท�าหน้ามุ่ยใส่

“หน้าฉันบอกเธอเหรอว่าฉันก�าลังพูดเล่น บางทีการกระท�าของ 

เจ้าหน้าที่หน่วยสบืราชการลบัมนักง็ี่เง่าดนีะว่าไหม”

รคิย่นจมูก ฟังค�าพูดชวนหงดุหงดินั้นด้วยความอดึอดัใจ

“คุณเองก็เหมือนกัน...ใครอนุญาตให้คุณเข้ามาในงานค่ายไม่ทราบ 

ไม่มใีครบอกคณุหรอืไงว่าเดก็อ่อนประสบการณ์ไม่เหมาะกบัค่ายของนกัเรยีน

ทพักษตัรยิ์”

“เฮดรลั!”

คราวนี้เดก็หนุม่ต้องหรี่ตากดัฟันกรอด มองอกีฝ่ายอย่างไม่เป็นมติรนกั 

เขาอยากจะเถยีงแต่กห็้ามตวัเองเอาไว้เสยีก่อน 

“ใจเยน็” แบลลยี์เตอืนเสยีงเบาขณะมองดูสหีน้าของนายน้อยที่ก�าลงั

ร้อนกรุ่นแทบจะลกุเป็นไฟ

“รูไ้หม นอกจากพวกอนัธพาลข้างถนนแล้วฉนักไ็ม่เคยเจอใครเป็นฝ่าย

กวนตนีใส่มาก่อนเลยนอกจากนาย” รคิบอกด้วยสหีน้าขุ่นๆ ปล่อยให้อกีฝ่าย

หวัเราะข�า

“พดูแค่นี้กห็าว่าผมแหย่คณุซะแล้ว ขี้โมโหจงัเลยนะ” ว่าพร้อมตสีหีน้า

กวน ไม่รู้สกึสะทกสะท้านต่อแววตาเคอืงโกรธของรคิโทเฟ่นเลยแม้แต่น้อย 

“เฮดรลั เธอน่าจะไปรายงานตวั” หญงิสาวรบีเอ่ยขดั

“ฉนัไม่จ�าเป็นต้องรายงานตวักบัใครทั้งนั้น” เฮดรลักล่าวสวนเสยีงแขง็ 
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ก่อนจะหันไปมองคู่กรณี “คุณซ่อนตัวอยู่ในนี้ได้ไม่นานหรอก เจ้าหน้าที่ต้อง

เดนิลาดตระเวนค้นหาคณุทกุตารางนิ้ว พวกเขาพร้อมจะลากตวัคณุออกจาก

งานค่ายทกุเมื่อ”

“แล้วนายมายุ่งอะไรด้วย”

“กแ็ค่เตอืนด้วยความหวงัด”ี

“ไม่ต้องมาหวงัดกีบัคนไม่รู้จกั อย่ามายุ่งกบัเรื่องของคนอื่นดกีว่า”

“ผมก็ไม่ได้อยากยุ่ง ถ้าหากคุณไม่โผล่มาที่นี่ ผมก็คงไม่เสียเวลามา

เสวนาด้วย...คณุไม่ใช่คนที่ผมอยากจะรูจ้กั ถ้าหากคณุหายไปจากสายตาของ

ผมตอนนี้คงดีชะมัดเลย” ทั้งสองมองกันด้วยความอาฆาต เกิดไอร้อนใน

บรรยากาศและความกดดนัมหาศาล 

“หยดุนะ” รนิเลอเลสกล่าวห้ามพลางรบีดนัเฮดรลัให้ออกห่างจากอกี

คน “ในเมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาค้นหาตัวริค เราก็ควรจะช่วยกันแก้ปัญหาดีกว่า

ไหม”

“มนัไม่ใช่ปัญหาของฉนั” เฮดรลับอกพลางเลกิจ้องคนขี้โมโห เขาเอา

มือไพล่หลังแล้วจึงเดินส�ารวจรอบๆ อาคารโดยไม่สนใจท่าทีหงุดหงิดของริค

เลยสกันดิ “ที่นี่สะอาดดนีะ ฉนัอยากย้ายมาพกับ้างจงั” กล่าวพลางมองดกูอง

เอกสารบนชั้นวาง ปลายนิ้วซดีลูบผวิกระดาษอย่างเบามอื ดวงตาที่มแีววคม

ราวกบัเหยี่ยวนั้นกวาดผ่านตวัอกัษร เพยีงแวบเดยีวกส็รปุได้ว่าข้อมลูที่มอียูใ่น

ชดุเอกสารนั้นแสดงถงึอะไร “ที่นี่ไม่ใช่ส�านกังานป่าไม้”

“แล้วไง...”

“กไ็ม่มอีะไรนี่” ถงึแม้ว่าเดก็ชายจะกลา่วเช่นนั้น แต่สหีน้าและรอยยิ้ม

เหยยีดกบ็อกให้ชายดอนการ์ดทราบว่าเฮดรลัอาจจะคาดเดาสิ่งที่เกดิขึ้นภายใน

อาคารแห่งนี้ได้ไม่ยาก “คดิดแีล้วหรอืไงที่จะย้ายมาพกัที่นี่”

“นั่นมนัเรื่องของฉนั”

เฮดรลัหวัเราะ

“นายควรกลบัไปได้แล้ว นกัเรยีนไม่มสีทิธิ์ออกมาเดนิเตรด็เตร่รอบนอก

พื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่” รคิกล่าวเสยีงแขง็
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“แทนที่จะเตอืนคนอื่นน่ะ เตอืนตวัเองซะก่อนดกีว่ามั้ง ตอนนี้คณุต้อง

คอยหลบๆ ซ่อนๆ สายตาของเจ้าหน้าที่...คงน่าสนกุพลิกึ”

เดก็หนุ่มฟังจบกต็้องก�าหมดัแน่น เขาเดนิปึงปังเข้าหาอกีฝ่าย แต่แล้ว

รนิเลอเลสกร็ั้งแขนไว้เสยีก่อน

“ผมอยากจะเดินไปไหนมาไหนมันก็เรื่องของผม ท�าไมล่ะ ท�าไมคุณ

ต้องทกุข์ร้อนเรื่องนี้ด้วย”

“ฉนัไม่ได้ทกุข์ร้อนเรื่องของนาย”

“ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงมันจะดีกว่านะ” ว่าพลางเดินเอามือไพล่

หลงั สายตากไ็ล่มองภาพบนเพดานสูง

รคิจดจ้องมองอกีฝา่ยตาไม่กะพรบิ ก�าหมดัแน่น ไมป่รปิากพดูออกมา

นานนบันาทจีนกระทั่งอารมณ์ร้อนๆ เดอืดพล่าน “ออกไป” เสยีงแผ่วเบาลอด

ผ่านไรฟัน ดงัมากพอที่จะท�าให้เฮดรลัต้องเหลยีวหน้าผ่านช่องทางเดนิระหว่าง

ชั้นเอกสารมามองเดก็หนุ่ม

“คณุพูดว่าอะไรนะ”

“...”

“พูดให้ดงักว่านี้ส ิผมอยากได้ยนิ”

“ไสหัวไปซะ” คราวนี้ริคกล่าวด้วยน�้าเสียงข่มขู่อีกฝ่าย “ออกไปจาก 

ที่นี่ก่อนฉนัจะอารมณ์เสยีไปมากกว่านี้”

“หา? คุณคิดว่าผมกลัวคุณมากหรือไง” เฮดรัลตีสีหน้าร่าเริงราวกับ

ชอบใจในค�าท้าทายนั้น ท�าเอารคิโกรธหวัฟัดหวัเหวี่ยงอยากวิ่งเข้าไปชกหน้า

เสียให้รู้แล้วรู้รอด “ถ้าผมจะไม่ออกไปจากที่นี่แล้วคุณจะท�ายังไงไม่ทราบ 

คณุนามสกลุที่สอง”

“ซดันายกองกบัพื้นไง เฮด”

“ผมชื่อ เฮดรลั เฮคเทล อย่ามาเรยีกว่าเฮด”

“ท�าไมล่ะเฮด นายมปีัญหา?”

นยัน์ตาสนี�้าตาลหรี่ลง เดก็ชายหวัเราะหึๆ  ให้กบัอกีฝ่าย “ไม่ยกัรู้ว่า

นามสกลุที่สองกก็วนตนีเป็นเหมอืนกนั”
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“เฮดรลั!”

รคิไม่รอช้าพุง่ปราดเข้าไปกระชากคอเสื้อ เขาถลงึตาแสดงความเกลยีด

ชงัให้กบัสหีน้าระรื่นไม่รู้สกึทกุข์ร้อนของเดก็ชาย

“ถอนค�าพูดเดี๋ยวนี้นะ”

“เจ้าหน้าที่ยังออกค�าสั่งกับผมไม่ได้เลย แล้วคนอย่างคุณจะมาออก 

ค�าสั่งกบัผมได้ยงัไงรคิโทเฟ่น” 

“เฮดรลั พอได้แล้ว” รนิเลอเลสถลาตวัเข้ามาแล้วจงึวางมอืบนไหล่ของ

ทั้งสองเป็นเชงิเตอืน

รคิยอมปล่อยมอืออก ดวงตาฉนุกกึนั้นยงัจดจ้องมองอกีฝ่ายไม่กะพรบิ 

ใบหน้าของเขาร้อนกรุ่นจนแทบจะลุกเป็นไฟ ในขณะที่เฮดรัลยังคงยิ้มระรื่น

อย่างสบายอารมณ์ เดก็ชายปัดมอือกีฝ่ายออกอย่างไม่ใส่ใจนกั จากนั้นแล้ว

กเ็ดนิอาดๆ ไปรอบๆ ห้อง “ไปดกีว่า อยากเดนิส�ารวจป่า...หวงัว่าพรุง่นี้เช้าเรา

จะเจอกันในแถวนะครับ สตีฟ เพอร์ตัน” น�้าเสียงนั้นฟังดูเหน็บแนมเสียดสี

มากกว่าจะแสดงออกถึงมิตรไมตรี ริคมองเด็กชายกระชับสายเป้แล้วจึงเดิน

ออกไปจากอาคาร เฮดรลัผวิปากไปตลอดทาง

รนิเลอเลสต้องถอนใจให้ความหยาบคายของเพื่อน

“รนิ คณุรู้จกัเขา?”

“เขาเป็นเพื่อนของเราและสตฟี”

“สตฟีคบหมอนี่เป็นเพื่อนได้ยงัไง”

หญงิสาวยกยิ้มขบขนั “ที่จรงิพวกเขาทะเลาะกนัแทบทกุครั้งที่เจอหน้า 

เฮดรลัเป็นคนที่มโีลกส่วนตวัสูง เขาชอบอยู่คนเดยีว” 

“กเ็ชญิอยู่คนเดยีวต่อไปละกนั” รคินนิทาไล่หลงั

“เราขอโทษแทนเฮดรลัด้วยนะคะ จรงิๆ เขากเ็ป็นเพื่อนที่น่ารกัของเรา

นะ เขาแค่แสดงออกไม่เก่ง” ทนัททีี่รนิเลอเลสกล่าวเช่นนั้น รคิกอ็ทุานประชด 

นี่ขนาดว่าแสดงออกไม่เก่งนะ ถ้าขนืหมอนี่แสดงออกเก่งเมื่อไร คงได้

ฆ่ากนัตายไปข้างจรงิๆ...รคิบ่นในใจ

ห.ึ..แบลลยี์ส่ายหน้าให้เดก็หนุ่ม 
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เชื่อได้เลยว่าในค่ายคงต้องเกดิเรื่องสนกุๆ ระหว่างนายน้อยกบัเฮดรลั

แน่ๆ

หนึง่ชัว่โมงในการเดนิส�ารวจรอบๆ ส�านกังานร้างไม่ได้ช่วยท�าให้

ปรศินาของรหสัลบักระจ่างชดั ไม่มจีดุน่าสงสยัหรอืหลกัฐานใดๆ ช่วยบ่งชี้รหสั

บนแผ่นกระเบื้องในห้องเกบ็เอกสาร แม้แต่ชายดอนการ์ดเองกไ็ม่พบค�าใบ้ใดๆ 

รอบๆ ส�านกังานเลยสกันดิ จนกระทั่งเวลาผ่านล่วงเลยไปจนถงึยามเยน็ รคิก็

เลิกค้นหาความลับทันทีที่รินเลอเลสชวนเขาพักรับประทานอาหารด้วยกัน

บรเิวณทะเลสาบ

เด็กหนุ่มหยิบขนมปังสองก้อนออกมาจากกระเป๋า ขณะเดินไปที่ท่า

เทียบเรือไม้ผุๆ ตาลอบมองผ่านหมอกบางๆ บนผิวน�้านิ่ง ไม่มีแม้แต่คลื่น

บางเบาหรอืเสยีงลมพดัผ่าน มเีพยีงความเปล่าเปลี่ยวที่ชวนให้ขนลกุได้อย่าง

น่าประหลาด รคิสงัเกตเงาแนวเขาสหีม่นบางๆ บรเิวณขอบฟ้า สถานที่แห่งนี้

ช่างเงยีบเชยีบดจุดงัป่าช้า

“ที่นี่คงไม่มใีครเดนิผ่านมานานนบัปี”

“ใช่ มนัถูกปล่อยร้างนี่นาจรงิไหม” รคิตอบแบลลยี์ ก่อนจะหนัไปมอง

อาคารสภาพโทรมๆ ผ่านแนวป่า 

“นบัเป็นข้อดทีี่ท�าให้เธอมเีวลาค้นหารหสัในส�านกังานร้างได้มากขึ้น”

“กจ็รงิของคณุ”

สกัครูห่นึ่งรนิเลอเลสกเ็ดนิมาหาพร้อมกบักล่องอาหารใส่ซปุร้อนๆ และ

ลาซานญ่าหมู

“ขนมปังไม่ท�าให้คุณอิ่มหรอกนะ” เธอว่าพลางมองอีกฝ่ายเคี้ยว 

ขนมปังตุ้ยๆ เด็กหนุ่มใช้สองมือรับอาหารมาพร้อมกล่าวขอบคุณ “ริค คุณ

ก�าลงัหาอะไรอยู่หรอืเปล่า”

“หมื?”

“เราเหน็คณุเดนิรอบๆ อาคาร”

“อ้อ ไม่มอีะไรหรอกครบั กแ็ค่ส�ารวจไปเรื่อยๆ เท่านั้น เพราะผมต้อง
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อยู่ที่นี่อกีนานนบัเดอืนจรงิไหม”

รินเลอเลสพยักหน้าเข้าใจ เธอไม่ได้แสดงท่าทีสงสัย ท�าให้ริคโทเฟ่น

ต้องหนัหน้าไปถอนใจอย่างโล่งอก สกัพกัทั้งสองกไ็ด้ยนิเสยีงดงัสวบสาบและ

เสยีงสนทนาของใครสกัคนดงัขึ้นด้านหน้าส�านกังาน

“น่าจะเป็นนอร์เรลกบัทอมมี่” หญงิสาวว่าพลางลกุขึ้นยนื เธอเดนิไป

หาเพื่อนๆ ก่อนจะชวนมานั่งเล่นข้างทะเลสาบด้วยกนั

“ได้ที่ซ่อนตัวแล้วสินะ” ทอมมี่ฉีกยิ้ม เดินเข้ามาหาพร้อมตบบ่าเด็ก

หนุ่มเบาๆ

“ข้างในน่าอยู่กว่าที่คิด” นอร์เรลออกความเห็นก่อนจะเลื่อนตัวลงนั่ง

บนท่าเทยีบเรอื

“ฉนัอยากย้ายมาอยู่ที่นี่!”

“ท�าไมนายอยากอยู่ที่นี่ล่ะทอมมี่”

“กเ็พราะว่ามนัสะดวกสบาย”

“งั้นเหรอ ที่จริงฉันอยากอยู่ในเต็นท์กับพวกนายมากกว่าด้วยซ�้า”  

รคิบ่น

“แย่นะ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก�าลงัตามหาตวันายทั่วค่าย”

“ฉนัรู้แล้ว เฮดรลัเพิ่งบอก”

“นายเจอเขาแล้ว?”

รคิพยกัหน้ารบั “เขารู้ด้วยว่าฉนัไม่ใช่สตฟี เดก็นั่นปากบอนชะมดั ฉนั

อยากสั่งสอนมันให้เข็ดหลาบ” พูดไม่ทันจบ รินเลอเลสก็ก้มหน้ากินอาหาร

เงยีบๆ ท�าเอาเดก็หนุม่หนา้เจื่อน “เอ้อ ขอโทษท ีผมไมค่วรจะพดูถงึเพื่อนของ

คณุแบบนั้น”

“หา! ปกตเิฮดรลัไม่ค่อยคยุกบัใครในเวลาพกันี่นา” ทอมมี่เหยยีดยิ้ม 

“เขายั่วให้นายโมโหได้นี่ถอืว่าไม่ธรรมดา”

รคิฟังพลางส่งเสยีงครางในล�าคออย่างไม่พอใจ

“เอาเถอะ นายมอีะไรให้ช่วยกบ็อกละกนั พรุ่งนี้สตฟีกค็งมาถงึที่นี่”

ทั้งสี่นั่งสนทนากนัต่อสกัพกัจนกระทั่งรคิโทเฟ่นรบัประทานอาหารเยน็
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เสรจ็ จากนั้นนอร์เรลกอ็าสาพารนิเลอเลสกลบัไปที่รถกระบะเพื่อเดนิทางกลบั

ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตพิร้อมเจ้าหน้าที่

เมื่อริคต้องอยู่คนเดียวในส�านักงานช่วงค�่า เขาก็มีเวลาเต็มที่ในการ

ท�าความเข้าใจกับปริศนาซึ่งยังคงมืดแปดด้าน ทั้งริคและแบลลีย์ต่างส�ารวจ

รอบๆ ส�านักงานอีกครั้งด้วยความหวังว่า อาจจะพบเบาะแสบางอย่างเชื่อม

โยงกบัรหสัผ่านบนพื้นกระเบื้องในห้องเกบ็เอกสาร

“พวกเรายังไม่ได้ตรวจสอบชั้นบน” ริคว่าพลางใช้มือตบกระบอก

ไฟฉาย ก่อนจะเดนิขึ้นไปข้างบน เลี้ยวเข้าห้องส่งสญัญาณวทิยซุึ่งเป็นจดุเดยีว

ในส�านกังานที่สญัญาณต่างๆ และไฟฟ้าไม่สามารถใช้การได้ เดก็หนุ่มไม่ได้

ใส่ใจนกั เขาส่องไฟฉายส�ารวจเอกสารและสิ่งของสดุโทรมบนโต๊ะท�างาน

ในขณะที่แบลลีย์สนใจอยู่กับเอกสาร ริคก็กวาดตามองอุปกรณ์อื่นๆ 

ภายในห้อง “ไมโครโฟน คอมพวิเตอร์ และอปุกรณ์ปรบัแต่งเสยีงอยู่ในสภาพ

ดี” เด็กหนุ่มว่าพลางเคาะนิ้วเบาๆ บนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เขานั่งยองๆ 

มองสายไฟอย่างนกึฉงน “ทกุอย่างเชื่อมต่อกนัหมด ไม่มส่ีวนไหนเสยีหายหรอื

ช�ารดุ แต่มนักลบัใช้การไม่ได้นี่หมายความว่ายงัไง”

“ฉนัตอบเธอไม่ได้” แบลลย์ีกล่าวอย่างไม่ใส่ใจนกั เขาหยบิเอกสารบน

โต๊ะออกมาอ่านพลางพมึพ�าเสยีงเบา

“ห้องนี้อาจจะมอีะไรบางอย่างที่เป็นเบาะแสส�าคญั...ผมจะหาทางซ่อม

จุดที่ไฟฟ้าช�ารุดเอง” ริคว่าจบก็เดินออกจากห้อง จัดหาอุปกรณ์ส�าหรับซ่อม

สายไฟ เดนิตรวจหาความผดิปกตแิล้วจงึลงมอืแก้ไขราวๆ ครึ่งชั่วโมง สกัพกั

ห้องส่งวิทยุก็สว่างขึ้น คอมพิวเตอร์ท�างานเองโดยอัตโนมัติ แล้วเครื่องมือ 

ทกุชิ้นกพ็ร้อมใช้การ

เดก็หนุ่มสงัเกตค�าสั่งบางอย่างปรากฏขึ้นบนหน้าจอ “แบลลยี์ ดูนี่ส”ิ 

ชายดอนการ์ดหันมองตามค�าสั่งของนายน้อยทันที ริควาดนิ้วบนหน้าจอนั้น 

“คณุจดัการกบัไฟล์ในคอมพวิเตอร์เครื่องนี้ได้หรอืเปล่า”

“ต้องลองดู” แบลลยี์เลกิคิ้ว หนวดกระตกุเบาๆ เขาเอาฝ่ามอืวางบน

หน้าจอ แล้วฉบัพลนันั้นแสงสฟ้ีากส็ว่างวาบขึ้น ก่อนที่ตวัเลขนบัเป็นล้านๆ ชดุ
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จะไหลผ่านหน้าจอเข้าสู่ล�าแขนของชายดอนการ์ด แบลลยี์ค่อยๆ หลบัตาลง 

ปล่อยให้ข้อมูลถูกป้อนเข้าสมอง

รคิโทเฟ่นมองท่าทสีงบนิ่งนั้นด้วยความฉงน “คณุได้ข้อมลูส�าคญัอะไร

บ้างไหม”

“ฉันก�าลังสแกนอยู่” อีกฝ่ายว่าพลางย่นคิ้วหนาๆ สักครู่ก็ดึงมือออก

จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ “มีบันทึกการติดต่อของนักวิจัยผสมในส�านักงานนี้ 

กับนักวิจัยที่กระจายกันออกไปซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ครีตเชียร์มากกว่าสามหมื่น

ไฟล์”

รคิอ้าปากหวอ

“มทีี่น่าสนใจอยูส่ามไฟล์ พวกเขาพดูถงึสิ่งของที่ซ่อนอยูใ่นห้องใต้ดนิ”

“ห้องใต้ดนิ?” รคิสงสยั “หรอืว่า...”

“ใช่ ฉันคิดว่าแผ่นกระเบื้องบนพื้นในห้องเก็บเอกสารเป็นประตูลงไป

ในห้องใต้ดนิ” 

“ถ้าอย่างนั้นเราต้องรบีหารหสัผ่านมาเปิด”

“ใช่”

“แล้วพวกเขาพูดถงึรหสัผ่านบ้างหรอืเปล่า” นั่นคอืสิ่งที่รคิสนใจที่สดุ

“พูดถงึ”

“มนัคอื...?”

แบลลย์ีถอนใจเบาๆ “พวกเขาไม่ได้บอกว่ารหสัคอือะไร มนัไม่ปลอดภยั

ที่จะปรกึษากนัทางวทิย ุพวกเขาแค่คยุกนัถงึค�าใบ้บอกที่ซ่อนรหสั”

“เจ๋ง” รคิแอบประชดเลก็น้อย

“มเีทปม้วนหนึ่งในตู้กระจก มนัอาจจะบอกใบ้เกี่ยวกบัรหสั”

“ตู้กระจกไหน”

“ฉนัไม่รู้”

ริคได้ยินเช่นนั้นก็รีบเดินออกจากห้องส่งวิทยุแล้วเลี้ยวเข้าไปในห้อง

ข้างๆ เขากวาดตามองตูก้ระจกบรเิวณมมุห้องเพยีงแวบเดยีวกเ็จอสิ่งที่แบลลย์ี 

พูดถงึ ดวงตาคมมองม้วนเทปเรยีงเป็นตบัอยู่ภายในนั้น “ให้ตาย จะรู้ได้ยงัไง
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ว่าค�าใบ้ที่คณุพูดถงึมนัอยู่ในม้วนเทปล�าดบัที่เท่าไร”

“เดี๋ยวก่อนนะ”

 “...มอีะไรหรอื...”

“ชู่ว!”

จู่ๆ แบลลยี์กท็�าท่าจุ๊ปากสั่งให้เขาเงยีบ

ในตอนนั้นเองที่ชายดอนการ์ดกไ็ด้ยนิเสยีงเดนิสวบสาบดงัอยูภ่ายนอก

อาคารส�านกังานร้าง “มคีนมา”

“ทอมมี่กบันอร์เรลกลบัไปที่เตน็ท์แล้วนี่”

“กค็งไม่ใช่พวกเขาสองคนยงัไงล่ะ” แบลลยี์บอก

ทั้งสองมองหน้ากนัเองด้วยความสงสยัครูห่นึ่ง ก่อนที่รคิจะรบีเดนิกลบั

ลงมาชั้นล่าง แอบฟังเสยีงย่องผ่านพงหญ้าภายนอก

“ใครกไ็ม่รู้ก�าลงัจะเข้ามาที่นี่”

รคิปิดปากเงยีบ เขาย่นคิ้วเมื่อได้ยนิเสยีงสนทนาฟังไม่ได้ศพัท์ภายนอก 

“ไม่ใช่ทอมมี่กับนอร์เรลแน่ๆ” กระซิบพลางตัดสินใจกดสวิตช์ปิดไฟในห้อง

เอกสาร และกดปุ่มข้างประตูเพื่อปิดลอ็กอตัโนมตัิ

คราวนี้รคิเดนิกลบัเข้าไปในห้องท�างาน พงิตวัเข้ากบัผนงัข้างหน้าต่าง

บานเกลด็ มแีสงสว่างจากไฟฉายสาดทอผา่นผา้มา่นใกล้ต�าแหน่งที่เขายนือยู่

จนแทบจะท�าให้ใจหายใจคว�่า เดก็หนุม่เหน็เงาตะคุม่ของใครสกัคนใส่แจก็เกต็

ตัวใหญ่ เขามองไม่เห็นชายอีกคนซึ่งก�าลังสนทนาอยู่ด้วยกันภายใต้เงาไม้  

สกัครูพ่วกเขากเ็ดนิผา่นประตหูนา้อาคารเขา้มาภายในส�านกังาน ฝีเท้าหนกัๆ 

ของคนสองคนย�่าลงบนพื้นไม้สกปรก มนัส่งเสยีงเอี๊ยดอ๊าด

พวกเขาเป็นใคร

รคิตอบไม่ได้ เขารู้เพยีงว่าบดันี้ชายปรศินาทั้งสองพยายามเปิดประตู

กล แล้วใจของรคิกห็ล่นวบูไปที่ตาตุม่ เดก็หนุม่รบีเลื่อนมอืลูบมดีพบัในกระเป๋า

กางเกงทนัที

“อย่าบอกนะว่าเป็นชามลัล”ี แบลลย์ีสงสยั “เป็นพวกฆาตกรหรอืเปล่า 

หรอืว่าเป็นมวับลดี”ี
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“ผมไม่รู้” เดก็หนุ่มกล่าวแทบจะเป็นเสยีงกระซบิ

รคิเหงื่อตก เขาได้ยนิเสยีงตะกกุตะกกัถนดัชดัตรงประตูกล

“เธอจะท�าอะไร” ชายดอนการ์ดมองนายน้อยค่อยๆ ย่องเข้าไปในห้อง

เกบ็เอกสาร รคิคู้ตวัต�่าเดนิเลยีบผนงัไปจนถงึประตูกล เขาฟังเสยีงปิ๊บๆ หน้า

ประตูบานนั้นนานนบันาท ีบดันี้คนแปลกหน้าก�าลงัพยายามหาทางปลดลอ็ก

ริคกุมมีดพับแน่น เหงื่อของเขาผุดพรายในทุกครั้งที่มีเสียงกดดังขึ้น 

“แบลลยี์ คณุช่วยออกไปสงัเกตข้างนอกทสีวิ่าสองคนนี้คอืใคร”

ชั่วอึดใจเดียวกัน ไม่ทันที่บุรุษปริศนาจะสามารถเข้ามาในห้องเก็บ

เอกสารได้ เสยีงสวบสาบภายนอกอาคารกท็�าให้ทั้งสองต้องหน้าถอดส ีพวก

เขารบีวิ่งออกจากส�านกังานทนัท ีเร้นกายซ่อนตวัใต้ต้นไม้ก่อนจะกลนืหายไป

ในความมดืมดิของผนืป่ากว้าง 

ริคถอนใจยาวๆ เขาหันไปมองแบลลีย์ซึ่งเดินทะลุก�าแพงออกไป

ตรวจการณ์ภายนอกแล้วสกัพกักก็ลบัมาหา

“ฉันติดตามสองคนนั้นไปไม่ทัน พวกเขาหายไปจากรัศมีห้าสิบเมตร

เพยีงแค่ไม่กี่วนิาทกี่อนที่ฉนัจะเข้าถงึตวั” แบลลยี์รายงาน 

“นกึว่าคณุจะเทเลพอร์ตไปได้ซะอกี”

แบลลีย์หรี่ตามองนายน้อยแล้วก็เผลอหลุดยิ้มขบขัน “เครื่องมือ

อเิลก็ทรอนกิส์ต้องใช้เวลาในการโหลด...ยิ่งเป้าหมายอยูห่่างไกลจากนายน้อย

มากเท่าไร ความแม่นย�าและความรวดเร็วของการตรวจจับเป้าหมายก็ลดลง

ไปด้วยเป็นอตัราส่วนแบบเอก็ซ์โพเนนเชยีล”

“เหอะ...” รคิหวัเราะหึๆ  ประชดพร้อมส่ายหน้าให้ค�าพดูที่แฝงนยัส�าคญั

ทางคณติศาสตร์เอาไว้ แล้วกเ็ลกิเซ้าซี้ต่อ

“ตอนนี้ข้างนอกมหีน่วยลาดตระเวนเดนิผ่านมา”

“หมายความว่าสองคนนั้นไม่ใช่เจ้าหน้าที่แน่ๆ”

“ถูกต้องแล้ว” 

ทั้งสองสบตากันด้วยความตึงเครียด ใช่แล้ว...มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่

ท�าตวัลบัๆ ล่อๆ ได้แม้กระทั่งบรเิวณสถานที่เปลี่ยวร้างเช่นนี้ และรคิกร็ู้ว่าเขา
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คดิไม่ผดิ

“คนร้ายเริ่มลงมอืแล้ว”

ใช่...พวกเขาเริ่มไล่ล่าและออกตามหาของส�าคญั

บัดนี้ชีวิตของริคตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างจริงจัง อีกไม่นานนัก... 

ชามลัลกีบัรคิโทเฟ่นคงได้เจอกนั ไม่ว่าทั้งสองจะยนิดหีรอืไม่กต็าม



3
วันแรกของงานค่าย

‘It just takes some time, little girl you’re in the middle of the ride

Everything, everything will be just f ine

Everything, everything will be alright (alright)’

(In the Middle ขบัร้องโดย Jimmy Eat World)

เสียงโทร. เข้าดงัก้องโสตประสาทจนท�าให้เจ้าของมอืถอืนัน้ต้อง

พลกิกาย งวัเงยีมองชื่อบนหน้าจอด้วยความระอดิระอาใจ “สตฟี”

สตฟีมาแล้ว...เดก็หนุม่คอ่ยๆ เหยยีดกายลกุออกจากผ้าห่มหนานุม่ซึ่ง

มอบความอบอุ่นให้ตลอดค�่าคนือนัหนาวเยน็ที่ผ่านมา “ว่าไง”

“สวสัดรีคิกี้ ฉนัอยู่หน้าอาคาร เข้าไปไม่ได้”

“โอเค รออยู่ตรงนั้นแหละ” ริคว่าพลางหาวหวอด เหลือบมองเข็ม

นาฬิกาบนหน้าปัดที่ชี้บอกเวลาตห้ีาครึ่งแล้วกต้็องสบถยาวพรดื รคิโทเฟ่นเดนิ

ทอดน่องออกจากห้องนอน เขาเปิดไฟบริเวณทางเดินชั้นสองก่อนจะเดินลง
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บนัได เลี้ยวเข้าไปในห้องเกบ็เอกสาร

“เฮ้” สตฟีส่งยิ้มบางมองสหีน้าสดุโทรมของอกีฝ่ายทนัททีี่รคิกรอกรหสั

ผ่านบนประตเูสรจ็เรยีบร้อยแล้ว “ขอโทษททีี่ปลกุนาย ฉนัมาช้ากว่านี้ไม่ได้ ไม่

อย่างนั้นเจ้าหน้าที่จะสงสยั...จะว่าไปข้างในนี่สะอาดกว่าสภาพข้างนอกเยอะ

เลยนะ”

“อมื รนิเลอเลสมาช่วยท�าความสะอาดเมื่อวานด้วยน่ะ...เข้ามาก่อนส”ิ 

เจ้าของบ้าน (ชั่วคราว) ขยี้ตาก่อนจะเดินตุปัดตุเป๋เข้าไปในห้องครัว มอง

วตัถดุบิท�าอาหารที่เกลื่อนเคาน์เตอร์ มทีั้งแผ่นลาซานญ่า ซอสสปาเกตต ีและ

ครมีซอสขาว 

“รนิมากวนนายสนิะ”

รคิไม่ได้ตอบ เขาเพยีงแค่ถอนใจแล้วจงึเดนิเลี่ยงไปเปิดตู้เยน็ ส�ารวจ

อาหารกระป๋องที่หญงิสาวซื้อมาให้ “เธอกลบัไปเมื่อวาน”

“ฉนัรู้แล้ว”

ริคเหลือบหางตามองคนหน้าเหมือนตัวเองที่เสยผม พลางมองรอบๆ 

ห้องครวัด้วยสายตาครุ่นคดิ “มอีะไรหรอืเปล่า”

“ไม่หรอก กแ็ค่เพลยี...ฉนัขบัรถตดิต่อกนัหลายชั่วโมง ยงัไม่ได้พกัผ่อน”

“นายควรจะรบีนอน” คนแนะน�าหยบินมกล่องใหญ่ออกมาซดก่อนจะ

เดนิน�าออกจากห้องไปพร้อมกบัสมัภาระใบโตที่สตฟีแบกมาด้วย “หนกัชะมดั”

“ปืนน่ะ” สตฟีหวัเราะเสยีงเบา

“ทั้งหมดในถงุนี่น่ะเหรอ”

“ใช่”

เดก็หนุ่มฟังพลางใช้หางตามองเพื่อนด้วยความชั่งใจ

“อาวธุมไีว้เพื่อความอุ่นใจ ใครจะรู้บ้างว่าจะเกดิอะไรขึ้นในค่าย” ค�า

อธบิายของอกีฝ่ายแทบท�าให้รคิโทเฟ่นชะงกั 

“หมายความว่ายงัไง”

“รคิกี้ นายไม่ตอ้งเสแสร้งท�าเป็นไม่รูไ้ม่ชี้ เพราะทกุเรื่องต้องผ่านหขูอง

ฉนัเสมอ” สตฟีว่าพลางเดนิน�าขึ้นไปยงัชั้นสอง เขาเปิดประตสู�ารวจห้องต่างๆ 
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ก่อนจะเลือกห้องนอนห้องใหญ่ข้างๆ ห้องของริค “เลเปนลาฟบอกฉันหมด

แล้ว” กล่าวพลางรบักญุแจห้องจากเดก็หนุ่มแล้วจงึรบีผลกัประตูเข้าไป ก่อน

จะวางสมัภาระหน้ากระจก เดนิไปเปิดผ้าม่าน มองแสงสอีอกม่วงทอสว่างจาก

ขอบฟ้าทศิตะวนัออก

“รวมทั้งสาเหตทุี่พ่อ...”

“ไม่อนญุาตให้นายมาเข้าค่าย” สตฟีตดับทอย่างรูด้ ีท�าเอาอกีฝ่ายต้อง

กลอกตามองเพดาน ถอนใจอย่างเบื่อหน่าย “มันช่วยไม่ได้นี่นา นายเป็น

นามสกลุที่สอง”

“นั่นละปัญหาใหญ่”

“คราวนี้นายจะท�ายงัไง”

รคิกอดอก เลกิคิ้วสูงขณะครุ่นคดิ “เราควรสลบัตวักนัทกุวนั”

“นายต้องการแบบนั้น?”

“ใช่ ฉนัอยากเข้าร่วมกจิกรรมในงานคา่ยทกุๆ อย่างที่เปน็ไปได้” ทนัที

ที่กล่าวจบเพื่อนของเขากห็วัเราะร่า 

“การปลอมตัวเป็นนักเรียนทัพกษัตริย์ไม่ใช่เรื่องสนุกอย่างที่นายคิด  

ทกุอย่างเคร่งครดัและมรีะเบยีบแบบแผน”

“ฉนัรู้ แต่นั่นคอืจดุประสงค์ที่ฉนัเข้ามาที่นี่จรงิไหม”

“แหงละ” สตฟีสบตาอกีฝ่าย จ้องลกึผ่านนยัน์ตาสฟี้าประกายเงนินั้น

ก่อนจะเหยยีดยิ้มมเีลศนยั “นกึว่านายจะสนใจเรื่องอื่นด้วย”

“เรื่องอะไร”

“กร็ู้ๆ กนัอยู่”

รคิรู้ทนัทวี่าอกีฝ่ายหมายถงึอะไร เขาบ่ายหน้าหนี

“เฮ้ รคิ...บางครั้งนายกเ็ป็นคนที่เข้าใจยากนะรูไ้หม” เดก็หนุม่รูด้ว่ีาเขา

ไม่ควรเถยีงในขณะที่เพื่อนก�าลงัสงสยั “ทั้งๆ ที่รู้ว่าอาจจะมคีนร้ายอยู่ในงาน

ค่าย แต่นายกลบัพยายามเข้ามาที่นี่”

“ฉนัมเีหตผุลนดิหน่อย”

“เหตผุล?”
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“ใช่”

“เหตผุลอะไร”

“ฉนัอยากจบัคนร้ายเหมอืนนายกบัเลเปนลาฟยงัไงล่ะ” น�้าเสยีงจรงิจงั

และสายตาดุดันนั้นท�าให้สตีฟต้องนั่งเงียบ เขาสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นของ 

อกีฝ่าย

“นั่นไม่ใช่หน้าที่ของนายในตอนนี้นะรคิ”

“โอย ขอร้องละสตฟี...นายพดูเหมอืนเลเปนลาฟเป๊ะ!” เดก็หนุม่ประชด 

ท�าเอาเพื่อนหวัเราะขบขนั

“ริค นายจะว่าอะไรไหมถ้าหากฉันจะบอกว่า ฉันเห็นด้วยกับพ่อของ

นาย” 

ต่างฝ่ายต่างจ้องตาเขม็งด้วยความฉงน ริคไม่พูดไม่จา เขาตีสีหน้า 

บึ้งตงึไม่พอใจ

แน่ละ...จะมใีครบ้างเหน็ด้วยกบัเขา จะมใีครบ้างเหน็ด้วยกบัการที่เดก็

วยัรุ่นคนหนึ่งเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหาฆาตกร

สตฟีเหลอืบมองผนืป่าสหีม่นผ่านบานหน้าต่างพลางพมึพ�าแผ่วๆ “ที่นี่ 

อยู่ไกลจากเตน็ท์พกัแรมพอสมควร มนัอนัตรายมาก” 

“แต่ฉนัยนิดทีี่จะเสี่ยง” น�้าเสยีงแขง็กร้าวนั้นท�าให้สตฟีต้องอทุานเสยีง

ต�่าในล�าคอ

“เพื่ออะไร”

“ฉนับอกนายแล้วว่าฉนัจะจบัคนร้าย ฉนัจะจบัมนัให้ได้” รคิขบกราม

แน่นทันทีที่นึกถึงภาพของมัวบลีดีใต้ชุดคลุมสีน�้าตาลก�าลังหัวเราะเยาะเขา  

มนัช่างน่าหงดุหงดิใจนกัที่เขาท�าอะไรไม่ได้เลย นอกจากปล่อยให้อกีฝ่ายเป็น

ผู้ชนะเสมอ

“รคิกี้...นายคงไม่ได้ล้อฉนัเล่น”

“นายคดิว่าฉนัจะล้อนายเล่นเพื่ออะไร ฉนัมเีหตผุลมากพอที่จะต้องจบั

ตวัฆาตกร”

สตฟีฟังพลางเหยยีดยิ้มประชดใส่ “นายรู้ไหมว่าชาลส์มาที่นี่ท�าไม”
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“รู้ส ิเขามาเพื่อตามหาตวัฉนัไง”

“และอันที่จริงก็มาที่นี่เพื่อตามหาตัวคนร้ายด้วย พวกเขารู้ว่าค่าย 

แห่งนี้ไม่ปลอดภยัส�าหรบันามสกลุที่สอง”

“ฉนัรู้ด ีสตฟี...ฉนัรู้” รคิตอบด้วยน�้าเสยีงเบื่อหน่าย เขาเลกิเถยีงก่อน

จะนั่งลงบนเตยีงนอนนุ่มพลางถอนใจยาวๆ 

“นายไม่ควรอยูท่ี่นี่คนเดยีว” สตฟีบอก “อยากให้ฉนัอยูเ่ป็นเพื่อนหรอื

เปล่า”

รคิโคลงศรีษะ “แล้วแต่นาย”

อกีฝ่ายได้ยนิเช่นนั้นกพ็ยกัหน้านิ่ง “ฉนัจะพกัห้องนี้ละกนั โอเคไหม”

เดก็หนุ่มยกัไหล่แทนค�าตอบ

“ที่จริงข้อดีของที่นี่ก็คือมันสะดวกสบายและปลอดสายตาของครูกับ

ทหาร อาจจะไม่มใีครรู้ว่านายอยู่ที่นี่จนจบงานค่ายเลยกไ็ด้”

“นั่นคอืสิ่งที่ฉนัหวงัเอาไว้นะ...อ้อ! อนัที่จรงิ เมื่อคนืพ่อโทร. มาหาด้วย”

“แล้วนายท�ายงัไง”

“กไ็ม่รบัสาย”

“เขาต้องฆ่านายแน่”

รคิหวัเราะในล�าคอ “หวงัว่าเขาจะรบีเปลี่ยนใจหลงัจากฉนักลบัไปเมอืง

หลวง”

“ฉนัไม่คดิแบบนั้น” สตฟีอมยิ้ม “เอาเถอะ เรื่องนั้นค่อยหาทางแก้อกี

ท”ี ชายหนุ่มนั่งลงบนพรมก่อนจะเปิดถงุผ้า หยบิปืนออกมาประกอบ

“ปืนจรงิใช่ไหม”

“แหงละ นายคดิว่าบบีกีนัเหรอ”

“ฉนัไม่คดิว่าครฝึูกจะอนญุาตให้นายครอบครองอาวธุได้มากขนาดนี้”

สตฟีไม่ได้ตอบ เขาวางชิ้นส่วนปืนลงบนพื้นอย่างเป็นระเบยีบก่อนจะ

หยบิขึ้นมาประกอบทลีะชิ้น

“นายเอามาท�าไมเยอะแยะแบบนี้”

แววตาสขีุ่นมองรคิทนัท ี“เราเพิ่งจะคยุกนัเรื่องคนร้ายไม่ใช่หรอืไง”
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“อ้อ นั่นสินะ” ริคเลิกคิ้วสูง พลางมองเพื่อนส่งปืนพกให้เขาหนึ่ง

กระบอก

“วอลเทอร์ P99 ความปลอดภยัสงู ใช้งานได้ด ีดงึสไลด์ง่ายและเปลี่ยน

ด้ามได้ เอ้านี่...แมกาซนีส�าหรบับรรจกุระสนุเก้ามลิลเิมตรสบิหกนดั นายเกบ็

ไว้ซะ อาจจะต้องใช้ในยามคบัขนั” ว่าพลางหนัไปประกอบปืนต่อโดยไม่ใส่ใจ

อกีฝ่ายซึ่งก�าลงัพลกิด้ามปืนดูด้วยความสนใจ

“ที่จรงิฉนัมปีืนพกส่วนตวัอยู่แล้วกระบอกหนึ่ง” รคิบอก

“แต่นายไม่ได้เอามาในค่ายไม่ใช่เหรอ แล้วมดีพกของนายกไ็ม่ได้ช่วย

ให้ชวีติปลอดภยัขึ้นได้หรอกนะ”

รคิแทบสะอกึ เขาประหลาดใจในความช่างสงัเกตของอกีฝ่าย ดูเหมอืน 

สตีฟจะรู้เรื่องของเขาดีกว่าที่คาดไว้ “ขอบใจ” นับเป็นครั้งแรกที่ริคกล้าบอก

อย่างตรงไปตรงมา ท�าเอาคนหน้าเหมอืนปรายตามองและส่งยิ้มให้ด้วยความ

ขบขนั “อะไรของนาย”

“เปล่า” ชายหนุ่มควงปืนเล่นก่อนจะเหยียดแขนตรง เล็งเป้าไปยัง

แจกนัมมุห้อง “จะว่าไป เฮดรลัเจอนายแล้วใช่ไหม”

“อ้อ! นายหมายถงึไอ้เดก็ปากเสยีคนนั้น”

สตฟีหวัเราะเสยีงเบา “นายคดิเหมอืนฉนัเลย”

“ฉนัสงสยัจรงิๆ ว่านายคบหมอนั่นเป็นเพื่อนได้ยงัไง”

อกีฝ่ายไม่ได้ตอบ “เฮดรลัพูดอะไรให้นายไม่พอใจหรอืเปล่า”

“แน่นอน”

“เขาเป็นแบบนั้นละ นายไม่มวีนัเถยีงคนอย่างเขาชนะหรอก”

รคิครางในล�าคออย่างไม่พอใจ “เขาท�างานให้เลเปนลาฟด้วยหรอืเปล่า”

“ใช่ เฮดรลัท�างานให้หน่วยสบืราชการลบัของครตีเชยีร์ แต่เขาอยูเ่หนอื

ค�าว่ากฎหมาย” ค�าพูดของเพื่อนท�าให้รคิต้องตั้งใจฟัง “เฮดรลัได้รบัอสิระใน

การท�างาน งานชิ้นไหนที่น่าสนใจกจ็ะรบีมาช่วย แต่งานไหนน่าเบื่อกห็ายตวั

ไปจากการประชมุแบบไม่มปีี่มขีลุ่ย เขาเป็นคนที่ตามตวัยากที่สดุในทมีด้วย”

“หมอนั่นแปลกดชีะมดั”
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สตีฟหัวเราะ “อีกสักพักนายก็จะชิน” ชายหนุ่มเก็บปืนกระบอกหนึ่ง

เอาไว้ในลิ้นชกัและอกีกระบอกใต้หมอน เขาหาวหวอด รบีถอดเสื้อเตรยีมตวั

อาบน�้า “วนันี้นายจะเข้าร่วมกจิกรรมแทนฉนัใช่ไหม”

“ใช่” รคิโทเฟ่นรบีตอบทนัควนั

“นายแน่ใจ?”

“แน่ส”ิ เดก็หนุ่มเอยีงคอมองอกีฝ่ายอย่างฉงน “ท�าไมล่ะ”

สตฟีได้ทหีวัเราะเสยีงเบา “ไม่มอีะไรหรอก เดี๋ยวนายกร็ู้เอง”

ในตอนเช้าตรูเ่ป็นช่วงเวลาของการออกก�าลงักาย รคิไม่ได้นอน

อีกเลยหลังจากสตีฟปลุก เขาต้องสวมชุดล�าลอง ถือไฟฉายเดินออกมาจาก

ส�านักงานเพียงล�าพังจนถึงค่าย ยามนี้มีนักเรียนจ�านวนมากมายเดินรอบๆ 

เตน็ท์ เดก็หนุ่มกวาดตามองหาเตน็ท์ของทอมมี่กบันอร์เรล แต่ในตอนนั้นเอง

ที่เสยีงของอารอนกบัเทมเพลเรยีกเขาเอาไว้เสยีก่อน 

“สตีฟ!” ทั้งสองวิ่งกระหืดกระหอบมาหา ก่อนจะเบิกตามองริคด้วย

ความตกใจ “บอกทสีวิ่านายไม่ใช่สตฟี”

รคิจ้องอกีฝ่ายโดยไม่พูดไม่จา

“พระเจ้า! รคิโทเฟ่น! นายเหมอืนสตฟีมาก!”

“ชูว่!” เดก็หนุม่รบีลากเพื่อนเข้าไปด้านหลงัพุม่ไม้ขณะสอดส่ายสายตา

ไปรอบๆ อย่างระแวดระวงั “อารอน เทมเพล...พวกนายรู้ได้ยงัไง”

“ฉนัแอบได้ยนิทอมมี่กบันอร์เรลพูดถงึนายน่ะส”ิ

“ให้ตาย มใีครรู้อกีหรอืเปล่า”

“กม็แีค่นี้” อารอนกล่าวด้วยน�้าเสยีงยนิด ี“ไม่ต้องห่วง ฉนัจะไม่บอก

ใครเรื่องของนายหรอก”

ริคต้องถอนใจด้วยความเหนื่อยอ่อน เขาแทบจะหมดแรงและรู้สึก

หวาดระแวงทนัททีี่มคีนรู้ความลบั

“ฉนัดใีจที่นายเข้าค่ายได้นะ” เทมเพลว่า “ตอนนี้นายพกัที่ไหน”

“ในป่า”
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“อะไรนะ”

“ในป่า มสี�านกังานร้างอยู่ไม่ไกลจากที่นี่น่ะ ฉนัพกัอยู่ตรงนั้น”

“ส�านกังานร้างเนี่ยนะ”

“ใช่ ที่นั่นมทีกุอย่าง ฉนัคดิว่าการพกัคนเดยีวที่นั่นมนัสะดวกสบายเกนิ

ไปด้วยซ�้า”

ในตอนนั้นเองเสียงประกาศก็ดังก้อง ทุกคนรีบเข้าแถวเพื่อออกก�าลัง

กายตอนเช้า

“แล้วเจอกนั” เมื่ออารอนกบัเทมเพลกล่าวลา รคิกร็บตามหาทอมมี่กบั

นอร์เรล ก่อนจะวิ่งไปยืนประจ�าต�าแหน่งของตัวเอง หลังจากการรายงานตัว

จบลงทกุคนกว็อร์มร่างกาย ก่อนจะวิ่งออกจากค่ายขึ้นไปตามเส้นทางลดัเลาะ

บนภูเขา รวมระยะทางประมาณไมล์ครึ่ง พวกเขาต้องท�าสถิติในการวิ่งออก

ก�าลงักายให้น้อยกว่าเกณฑ์ ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากส�าหรบันกัเรยีนทพักษตัรย์ิที่ผ่าน

การฝึกฝนมาอย่างด ี

“ไหวหรอืเปล่า” ทอมมี่ถามเสยีงแผ่ว

“สบายมาก” รคิตอบพลางยิ้มร่า ทั้งๆ ที่ร่างชุ่มเหงื่อไปเรยีบร้อยแล้ว

ทันทีที่กลับมาถึงค่าย พวกเขาก็รับประทานอาหาร ทุกคนอยู่ภายใต้

กรอบเวลาที่ชดัเจนและการจดัการทกุอย่างเป็นไปตามค�าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา 

รคิมองเพื่อนๆ กนิอาหารแข่งกบัเวลาด้วยความตกใจ สกัพกักร็บีอาบน�้าเปลี่ยน

เสื้อผ้าโดยไวเพื่อเริ่มกจิกรรมในช่วงเช้า เดก็หนุม่เดนิเข้าเดนิออกส�านกังานร้าง 

วิ่งขึ้นข้างบน กระโดดลงข้างล่าง ท�าเอาสตฟีซึ่งเพิ่งจะตื่นจากการนอนพกัเผลอ

ข�าไปด้วย 

“วุ่นวายดชีะมดัเลย!”

“วนัแรกกเ็ป็นแบบนี้ละ โชคดทีี่นายเป็นตวัแทนฉนั” สตฟียิ้มกริ่ม

รคิได้แต่สบถขณะสวมรองเท้า

“สนกุไหม เหนื่อยหรอืเปล่า”

“ทั้งสองอย่าง แต่ฉนัชอบนะ” เดก็หนุ่มกล่าวด้วยน�้าเสยีงเรงิร่า แล้ว

รีบวิ่งออกจากส�านักงานเพื่อเริ่มกิจกรรมถัดไป สตีฟได้แต่ยืนพิงประตู มอง 
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ผู้เป็นเพื่อนหายไปในเงาไม้แล้วกส็่ายหน้าทิ้งท้าย

การฝึกที่หนักหนาสาหัสจนแทบจะเป็นลมท�าให้เวลาผ่านไป 

อย่างเชื่องช้าราวกบัหยดุเดนิ เมื่อดวงอาทติย์ลอยเด่นกลางท้องฟ้า รคิกล้็มตวั

ลงนอนกบัพื้นหญ้าในค่ายทหาร ทว่าทนัททีี่เสยีงของครฝึูกตะคอกใส่ เขากร็บี

ผดุลกุขึ้นนั่ง หายใจหอบอย่างเหนื่อยอ่อน

หลงัจากเสรจ็สิ้นกจิกรรมช่วงเช้า รคิต้องรบีเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชดุพเิศษ

ทางราชการ เสื้อสีด�าแขนยาว กางเกงสีด�า พร้อมหมวกสีขาว เขาต้องยืน

ประกอบพธิกีารเปิดค่ายอกีสองชั่วโมงก่อนจะได้เริ่มเล่นกฬีาในช่วงบ่าย

บรรดานกัเรยีนบางส่วนช่วยกนัจดัเตรยีมอาหารมื้อเยน็ ส่วนรคิ ทอมมี่ 

และนอร์เรลต่างเปลี่ยนเสื้อเตรยีมเล่นเบสบอลกบัเพื่อนๆ

รคิหนัไปเหน็เฮดรลั เฮคเทล ในกลุ่มของเดก็นกัเรยีนโรงเรยีนอนัดาร์ส 

บรเิวณใต้ต้นไม้ ซึ่งเป็นวนิาทเีดยีวกบัที่สายตาราวเหยี่ยวนั้นมองรคิจากระยะ

ไกล มรีอยยิ้มกระตกุวบูบนรมิฝีปากบางของเฮดรลั ก่อนที่เขาจะเร้นกายเข้าไป

อยู่ในกลุ่มเพื่อนๆ

“มองใครอยู่ครับ” นอร์เรลเอ่ยถามอย่างสงสัยขณะยืนวอร์มร่างกาย

ข้างสนาม

“เฮดรลัน่ะ ฉนัเหน็เขาอยู่ในกลุ่มนกักฬีา”

“อ้อ แน่ละ หมอนั่นเป็นนกักฬีาฝีมอืดมีากด้วย”

“เฮดรลัเนี่ยนะ จะแน่สกัแค่ไหนกนัเชยีว”

ทอมมี่หวัเราะให้กบัค�าดถูกูนั้น “วนันี้จะไม่มกีารแข่ง ถ้านายอยากเหน็

ฝีมอืของเขาคงต้องเป็นมะรนืนี้”

รคิไม่ได้ตอบรบั เขายงัคงจดจ้องมองเดก็ชายซึ่งก�าลงัสนทนากบัเพื่อนๆ 

ด้วยความสงสยั ดูเหมอืนเฮดรลัจะไม่ได้มปีัญหากบันกัเรยีนคนอื่นๆ เดก็ชาย

พูดคยุสนทนาได้ตามปกต ิอาจจะยกเว้นเพยีงรคิคนเดยีว 

...เหอะ คดิแล้วกห็งดุหงดิชะมดั
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หลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ริคก็มีเวลา

ว่างในการเข้าอบรมการท�ากจิกรรมในภาคค�่า เดก็หนุม่รบัเอกสารมาจากเพื่อน

ก่อนจะกวาดตาอ่านตารางกจิกรรมด้วยความสนใจ

“ฟังให้ด”ี หวัหน้านกัเรยีนโรงเรยีนเคททามร์ี (ซึ่งกค็อืนอร์เรลกบัทอมมี่) 

ตะโกนก้อง “ทกุวนัหลงัหกโมงเยน็ พวกเราจะต้องฝึกหนกั กจิกรรมแต่ละวนั

ไม่เหมอืนกนั ขอให้ตรวจสอบและฝึกให้ร่างกายพร้อมอยู่เสมอ อย่าลมืว่าจะ

มกีารทดสอบและเกบ็แต้มทกุอาทติย์ด้วย”

“ส�าหรบัวนัพรุง่นี้ ในช่วงหนึ่งทุม่จนถงึสี่ทุม่จะต้องฝึกการใช้ชวีติในป่า

และการยงิธน”ู นอร์เรลชี้แจง “ขอให้ทกุคนไปประจ�าที่ลานเดลต้าทางฝ่ังตะวนั-

ออกในเวลาหกโมงครึ่ง หากใครมาสายจะต้องถูกท�าโทษ ทกุคนทราบ”

“ทราบ!”

หลงัจากฟังค�าชี้แจงราวๆ หนึ่งชั่วโมง แต่ละคนกแ็ยกย้ายกนักลบัเตน็ท์ 

รคิรบีเดนิทางกลบัส�านกังานร้างทนัททีี่ไม่มใีครสงัเกตเหน็

“เฮ้อ” อทุานจบกต็้องทิ้งตวับนโซฟาในห้องนั่งเล่นอย่างหมดแรง

“สนกุหรอืเปล่ารคิกี้”

เดก็หนุ่มส่งเสยีงครางแทนค�าตอบ ท�าเอาสตฟีหวัเราะชอบใจใหญ่

“ฉนัชอบงานในค่ายนะ”

“นายพูดจรงิ?”

“ฉนัตดัสนิใจถูกแล้วที่แอบลอบเข้ามาในค่าย”

สตฟีปรายตามองคนพูดก่อนจะจบิเบยีร์หอมๆ อย่างอารมณ์ด ี“นาย

เจอชาลส์หรอืเปล่า”

“ยงัไม่เจอ แต่ฉนัได้ยนิเดก็นกัเรยีนพูดถงึเขาด้วย”

“นั่นหมายความว่าเขาเข้ามาอยูใ่นค่ายแล้ว” สตฟีพมึพ�าขมวดคิ้วเข้ม

ขณะที่อกีฝ่ายจ้องเขากระดกแก้ว ซดเบยีร์ทลีะอกึ

“ห้ามน�าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในค่ายไม่ใช่เหรอ”

ชายหนุ่มยกัไหล่ “กแ็ค่อย่าให้ใครเหน็”

ริคยิ้มบาง เขารับแก้วมาจากเพื่อนแล้วจึงจิบเบียร์ทีละน้อยอย่าง
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อารมณ์ด ี

“กฎของนักเรียนทัพกษัตริย์เต็มไปหมด ถ้าหากนายเป็นหนึ่งในพวก

เราคงอดึอดัใจไม่น้อย”

“แหงละ” รคิพยกัหน้า “นั่นเป็นเรื่องเดยีวที่ฉนัไม่ชอบ”

“ว่าแต่นายพกโทรศพัท์ตระกูลนลิบาเลต็มาด้วยใช่ไหม”

“ใช่”

“นายท�าได้ยงัไง โดยปกตไิม่มใีครได้รบัอนญุาตให้น�าเครื่องมอือเิลก็-

ทรอนกิส์ทกุชนดิเข้าค่าย”

“ก.็..คนที่ท�าหน้าที่ตรวจคอืหวัหน้านกัเรยีนจรงิไหม แล้วหวัหน้านกัเรยีน

ของเคททามรี์กค็อืทอมมี่กบั...”

“อา เข้าใจละ” สตฟีเผยยิ้มบาง

“ตามกฎแล้วพวกเราถูกห้ามไม่ให้ก่อเรื่องทะเลาะวิวาท แต่ถ้าหาก 

ท้าดวลนี่คงไม่มปีัญหาใช่ไหม”

“มนัไม่ต่างกนันี่นา” สตฟีบอก เขาอ่านความคดิของอกีฝ่ายออกทนัท ี

“นายอยากท้าฉนัหรอืไง”

ริคยักคิ้วตอบ ทว่าอีกฝ่ายกลับส่ายหน้าปฏิเสธ “ท�าไมล่ะ ฉันนึกว่า

นายชอบต่อสู้”

“ตอนนี้ไม่ชอบ” สตฟีบอกพลางเลื่อนตวัลงนั่งบนโซฟาแล้วหยบิรโีมต

เปิดช่องรายการเกมโชว์ “เราคงมโีอกาสนั้นมากมายภายในช่วงสองเดอืนนี้ ที่

จรงิมกีจิกรรมค่ายหลายอย่างที่นายเข้าร่วมและท้าดวลกบันกัเรยีนคนอื่นๆ ได้

โดยไม่ผดิกฎของงานค่าย”

“กจิกรรมอะไร”

“Duel (ดูเอล) กบั Combat Team (คอมแบตทมี)”

“น่าสนใจ”

“นอร์เรลน่าจะชี้แจงให้นายฟังในเรว็ๆ นี้”

“เจ๋ง! ฉนัอยากเข้าร่วมกจิกรรม!”

“ปัญหากค็อื...ฉนัเองกอ็ยากลงชื่อ” สตฟีหนัมาบอก
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“แล้วไง”

“ลมืไปแล้วหรอืว่านายเข้ามาในค่ายด้วยชื่อของใคร”

“อ้อ...อมื...แต่ฉนัอยากสู้”

“ฉนัเองกอ็ยากสู้” สตฟียนืกราน

รคิท�าหน้ามุ่ยไม่พอใจ เขาหยดุเถยีงเพราะรู้ดวี่าทั้งสองคนไม่สามารถ

ท�ากจิกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมกนัได้ 

“เราสองคนต้องคยุกบัหวัหน้านกัเรยีน ฉนัจะไปลากตวัสองคนนั้นมา

ที่นี่” สตฟีพูดจบกเ็ดนิออกจากส�านกังานไปโดยไม่พูดไม่จา ปล่อยให้รคินั่งดู

โทรทัศน์เพียงล�าพังราวๆ ครึ่งชั่วโมง แล้วสตีฟก็เดินกลับมาพร้อมกับทอมมี่

และนอร์เรล

“ว่าไงรคิ เหนื่อยใช่ไหมละ่” ทอมมี่ว่าพลางรบัขวดเบยีรจ์ากสตฟี แล้ว

จงึเดนิไปนั่งบนโซฟามมุห้องอย่างสบายอกสบายใจ

“เหนื่อยมาก” รคิกล่าวเสยีงแผ่ว ปล่อยให้เพื่อนหวัเราะข�า

สตฟีกระแอมแทรก “นอร์เรล นายพอจะมวีธิชี่วยรคิกี้เข้าร่วมกจิกรรม

ดูเอลบ้างไหม”

“ถ้าเป็นดูเอลกห็มดสทิธิ์ ชื่อนกัเรยีนประกาศไปแล้วเมื่อเช้านี้...ว่าแต่ 

พวกนายวางแผนเรื่องนี้ตั้งแตง่านค่ายวนัแรกเลยน่ะเหรอ” ทอมมี่หนัมาสนใจ

“รคิกี้อยากลงแข่งด้วยน่ะ”

“ถ้าอย่างนั้นกต็้องลงแข่งคอมแบตทมี”

“ผมคดิว่าคณุต้องสมคัรทมีใครกไ็ด้ แต่ไม่ใช่ทมีของสตฟี”

“ใช่ ถ้าหากพวกเราอยู่ทีมเดียวกัน โอกาสที่ความลับแตกคือร้อย

เปอร์เซน็ต์”

“แน่ละ ฉนัอยากสูก้บันาย ฉนัคงไม่มวีนัอยูท่มีเดยีวกนักบันายอยูแ่ล้ว”

“เฮ้ ริค...นายไม่รู้หรอกว่านายก�าลังพูดกับใคร” ทอมมี่เตือนพลางชี้

ปลายนิ้วไปยงัสตฟี “หมอนี่เป็นกปัตนัทมีไหนกช็นะเสมอละ”

“นายเนี่ยนะ” ริคมองคนหน้าเหมือนตนเองด้วยสีหน้าเชื่อครึ่งไม่เชื่อ

ครึ่ง ทว่าอกีฝ่ายกลบัยกัคิ้วตอบอย่างอารมณ์ดี
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“เขาเป็นคงิ ออฟ เดอะ แมตช์”

“ใช่แล้ว บางทเีขากเ็ก่งเกนิไป” นอร์เรลกล่าวจบสตฟีกข็ว้างหมอนใส่

หน้า

ริคจับจ้องมองคนถูกเอ่ยชมตาไม่กะพริบ สักครู่รอยยิ้มก็ปรากฏบน

ใบหน้า “ใครจะรู้ว่าคงิ ออฟ เดอะ แมตช์อาจจะถูกโค่นด้วยฝีมอืของเดก็คน

หนึ่งที่ไม่ได้เรยีนในโรงเรยีนทพักษตัรยิ์”

ได้ยนิเดก็หนุม่กล่าวเช่นนั้น สตฟีกจ็บัจ้องมองแฝดคนละฝาด้วยแววตา

แฝงเลศนยั เขาชอบความกล้าและค�าท้านั้นชะมดั! “นอร์เรล หาทางเอาชื่อ

ของรคิใส่ลงไปในทมีของใครกไ็ด้ ฉนัอยากเจอกบัเขา”

“เอาแล้วไง” ทอมมี่หวัเราะชอบใจ

“ตอนนี้ฉันกับทอมมี่มีทีมประจ�าอยู่แล้วเพราะพวกเราเลือกกันตอน

ประชุมงานค่ายระหว่างโรงเรียน” นอร์เรลว่าพลางสบตาเพื่อนๆ รายคน

ระหว่างครุ่นคดิ “ฉนัอยู่ทมีเดยีวกบักรรมการโรงเรยีนเบธธฟีอร์ด ส่วนทอมมี่

อยู่ทมีเดยีวกนักบัเฮดรลั”

“เรายงัต้องการลูกทมีอกีสามคน” ทอมมี่ชูนิ้ว “ถ้าหากนายสนใจกม็า

อยู่กบัฉนั”

“นายอยู่กบัเฮดรลันี่นา” รคิต้องส่ายหน้า

“ใช่ แล้วไง”

สตฟีได้ทหีวัเราะเสยีงเบา “รคิอยูท่มีเดยีวกนักบันายไม่ได้หรอกทอมมี่”

“หมื? ท�าไมล่ะ”

“เขาไม่ชอบเฮดรลั” 

รคิยกัไหล่ให้ค�าตอบของสตฟี แล้วเพื่อนๆ กพ็ร้อมใจกนัหวัเราะลั่น

“พระเจ้า นายสองคนมอีะไรคล้ายๆ กนัชะมดั”

แฝดต่างฝาหนัมองกนัเองทนัททีี่เพื่อนเอ่ยถงึตนเช่นนั้น

“ฉนัพอจะเข้าร่วมทมีของใครได้บ้างไหม”

“บางทเีราอาจจะลองถามนกัเรยีนโรงเรยีนอนัดาร์ส” 

“อารอนหรอืคาลอสดไีหม พวกเขาน่าจะช่วยจดัการเรื่องนี้ให้นายได้” 
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ทอมมี่เสนอ

“ตอนนี้อารอนรู้แล้วว่าฉนัอยู่ในค่าย” 

“จรงิเหรอ” เพื่อนๆ สบตามองเดก็หนุ่มอย่างตกตะลงึ

“ใช่ เขารูว่้าฉนัไม่ใช่สตฟี แต่เขาสญัญาว่าจะไม่บอกใครเกี่ยวกบัเรื่องนี้”

“ดสี.ิ..เขาไว้ใจได้ บางทเีขาอาจจะช่วยท�าให้นายเข้าร่วมกจิกรรมค่าย

ได้ง่ายมากขึ้นด้วย” สตฟีกล่าวสรปุแล้วจงึยิ้มพราย

รคิโทเฟ่นแปะมอืไฮไฟว์กบัเพื่อนๆ ก่อนจะตะเบง็เสยีงร้องอย่างยนิดี

“ให้ตาย! อาจารย์มา!” นอร์เรลรบีตะโกนขณะมองลอดหน้าต่าง แล้ว

ทุกคนก็เบิกตากว้างรีบกระโดดลุกออกจากโซฟา ปิดไฟทุกดวง ปิดผ้าม่าน

หน้าต่างทกุบาน 

“ซวยละ...ฉันไม่ได้ปิดประตูกล” ริคกระซิบด้วยความกระวนกระวาย

ใจ

ทกุคนคู้ตวัต�่าฟังเสยีงฝีเท้ากระทบบนพื้นหน้าอาคาร

สตีฟกับริคสบตากันด้วยสีหน้าเคร่งเครียด สักครู่ชายหนุ่มก็กระซิบ

เสยีงเบา “ทอมมี่ นอร์เรล นายสองคนต้องออกไปจากที่นี่”

“อะไรนะ ออกไปตอนนี้กโ็ดนท�าโทษส”ิ

“ถ้าหากนายไม่อยากให้อาจารย์เข้ามาเห็นว่าที่นี่คือที่ซ่อนตัวของ

นามสกลุที่สอง นายกต็้องท�า” ค�าเตอืนของสตฟีนั้นได้ผล เพื่อนทั้งสองสบตา

มองกันเองอย่างชั่งใจ ขณะที่อาจารย์ก็เดินผ่านประตูชั้นนอกเข้ามาภายใน

อาคารทนัททีี่เหน็รอยเปื้อนโคลนรูปรองเท้าปรากฏอยู่เตม็พื้นที่หน้าประตูผุๆ  

“เรว็ส”ิ สตฟีว่า แล้วทอมมี่กบันอร์เรลกต็ดัสนิใจลกุขึ้น ทั้งสองเดนิออก

จากห้องนั่งเล่น เปิดประตูเสยีงดงัเรยีกความสนใจของอาจารย์เอาไว้ระหว่าง

ตสีหีน้าระรื่นพูดคยุกนัตามประสาวยัรุ่นราวกบัไม่มเีรื่องอะไรเกดิขึ้น ทางดา้น

ของสตฟีกย็่องเบาๆ หาที่ซ่อนตวัให้รคิ

“ตรงไหนด”ี รคิชะเง้อมองช่องใต้หลงัคาใกล้บนัได สตฟีไม่รรีอ รบีย่อ

ตัวลงเล็กน้อย ประสานมือเพื่อให้เพื่อนกระโดดขึ้นไปหลบบนห้องใต้หลังคา 

ส่วนตนเองพยายามฟังเสยีงอาจารย์ต่อว่านอร์เรลกบัทอมมี่หน้าอาคาร
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“ที่นี่เป็นสนามเด็กเล่นหรือยังไง ใครสั่งใครสอนให้พวกเธอเข้ามาใน

บรเิวณที่ไม่ได้รบัอนญุาต!”

“...”

“ทั้งๆ ที่ทั้งสองคนต่างกเ็ป็นหวัหน้านกัเรยีนทั้งคู่ น่าจะเข้าใจดวี่ากฎ

บอกเอาไว้ว่าอย่างไร!”

ทั้งนอร์เรลและทอมมี่เงยีบเสยีงทนัททีี่โดนตะคอก สกัพกักโ็ดนท�าโทษ

ทั้งวดิพื้นและวิ่งสองไมล์ขึ้นไปบนภูเขา

“แย่ชะมดั” รคิถอนใจอย่างหวัเสยีสดุๆ เขาออกมาจากที่ซ่อนตวัทนัที

ที่ครูฝึกเดนิจากไปพร้อมกบัทหารลาดตระเวน

“อาจารย์อาจจะมาที่นี่อกี” สตฟีย�้า 

“ฉนันกึว่าแถวนี้ไม่ค่อยมคีนเดนิผ่านไปผ่านมา ให้ตาย...”

“นายอย่าลืมสิว่าชาลส์ก�าลังตามหาอะไร” สตีฟกล่าวเสียงหนักแน่น 

“ในค่ายแห่งนี้มีทั้งนามสกุลที่สองและฆาตกรต่อเนื่อง ไม่มีพื้นที่บริเวณไหน

ปลอดภยัอกีต่อไปแล้ว”

“อาจารย์อาจจะเข้ามาตรวจสอบที่นี่อกี”

“ใช่ พวกเราต้องซ่อนตวัให้ด”ี ว่าพลางยนืครุ่นคดิ

“เราจะท�ายงัไงล่ะ”

แฝดต่างฝามองตากนัไม่กะพรบิ แล้วในที่สดุสตฟีกเ็ป็นฝ่ายเสนอความ

เหน็ “ต้องท�าให้ภายในส�านกังานกลายเป็นภาพลวงตา”

รคิต้องอทุานด้วยความสงสยั

“ใช่ ต้องท�าให้ห้องทุกห้องกลายเป็นภาพลวงตา” ชายหนุ่มยิ้มบาง

ขณะใช้มอืลบูคางเบาๆ ในตอนนั้นเองที่รคิกส็งัเกตเหน็รปูผเีสื้อสยายปีกสเีขยีว

คล้ายรอยสกัอยู่บนหลงัฝ่ามอืข้างขวาของสตฟี

“นั่นมันอะไร” ความสงสัยของอีกฝ่ายหยุดแผนในใจของสตีฟไปจน

หมดสิ้น เขาหนัมาเลื่อนนิ้วลูบหลงัฝ่ามอือย่างแผ่วเบา 

“อ้อ เส้นเลอืดน่ะ” 

“เส้นเลอืดรูปผเีสื้อ” รคิอทุานพลางเบกิตาโต
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“ใช่ เส้นเลอืดฝอยแตกน่ะ ทกุครั้งที่ฉนัใช้ความคดิมากๆ เส้นเลอืดฝอย

บนหลงัฝ่ามอืข้างขวาจะแตก” ว่าพลางชี้ไปยงัรอยช�้า

“น่าประหลาดดแีฮะ มนัเป็นรปูผเีสื้อ...นายเปน็แบบนี้มานานแค่ไหน”

“ตั้งแต่วนัที่ฉนัฉดียาตวัหนึ่งเข้าไปตรงนี้” สตฟีกล่าวเสยีงแผ่ว สายตา

เลื่อนลอยมองหน้าต่าง เขาทิ้งตัวเองให้จมอยู่ในภวังค์นานนับนาทีต่อหน้า

สหีน้ากงัขาของผู้เป็นเพื่อน 

“นายฉดียา? สเตยีรอยด์?”

“เปล่าหรอก เอ้อ ช่างเถอะ...กแ็ค่ผลข้างเคยีงของยาเท่านั้น” 

รคิโทเฟ่นจ้องสตฟีอย่างชั่งใจ “นายโอเคนะ”

“อมื”

ได้ยนิเช่นนั้นรคิกพ็ยกัหน้าตอบ “ว่าแต่นายจะใช้วธิอีะไรท�าให้พวกเรา

ซ่อนตวัอยู่ที่นี่ได้โดยไม่ถูกจบั”

“กเ็หมอืนที่ฉนับอก เราต้องสร้างภาพลวงตา”

“ยงัไง”

“อืม ฉันขอเวลาคิดสักพักเพราะตอนนี้เราไม่มีอุปกรณ์มากพอจะท�า

แบบนั้นได้ เราต้องสร้างภาพมายาเหมอืนนกัมายากล” ยิ่งสตฟีพูดกย็ิ่งท�าให้

อีกฝ่ายงงเป็นไก่ตาแตก ชายหนุ่มพึมพ�าเสียงแผ่วอยู่คนเดียวขณะครุ่นคิด  

สตีฟเหยียดยิ้มก่อนจะรีบเบี่ยงประเด็น “เดี๋ยวนายก็จะได้รู้” เขากล่าวด้วย 

น�้าเสยีงสบายอารมณ์ ในขณะที่รูปผเีสื้อบนหลงัฝ่ามอืเด่นชดัขึ้นจนเหน็ว่ามนั

ก�าลงัขยบัปีกช้าๆ 

“สตฟี”

“หมื?”

“มนั...ก�าลงัขยบั”

ชายหนุ่มมองตามนิ้วของรคิแล้วกห็วัเราะเสยีงเบา “อ้อ มนัเป็นเรื่อง

ปกติน่ะ ทุกครั้งที่ฉันคิดอะไรหรือวางแผนได้อย่างสมบูรณ์มันก็จะเป็นแบบนี้

แหละ”

“ปีกผีเสื้อขยับได้เนี่ยนะ” ริคเอ่ยทวนอย่างประหลาดใจ เขามอง 
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รอยยิ้มราบเรยีบของเพื่อนแล้วกย็งัรู้สกึตะขดิตะขวงใจ แม้ว่าค�าพูดของสตฟี

ไม่ได้เคลอืบแฝงความหมายอื่นใด แต่ภายใต้ท่าทางปกตธิรรมดานั้นกลบัท�าให้

เดก็หนุ่มครั่นคร้ามอย่างน่าประหลาด

มบีางสิ่งบางอย่างคล้ายคลงึกนัระหว่างเพื่อนของเขากบัชามลัล ีเยเร-

เอส จนท�าให้รคิเสยีวสนัหลงัวาบ

ไม่หรอก ไม่จรงิ...สตฟีมคีวามคล้ายคลงึกบัชามลัล ี แต่เพื่อนของเขา

ไม่มทีางที่จะเป็นคนร้ายได้ ไม่มทีาง

“รคิกี้? นายเป็นอะไร”

“เอ้อ เปล่า...ช่างเถอะ นายจะให้ฉนัช่วยอะไรบ้างไหม”

“ไม่ต้องหรอก เรื่องวิธีหาทางซ่อนตัวที่นี่ฉันจะจัดการให้เสร็จภายใน

สองสามวนันี้” สตฟีบอก “รบัรองได้ว่าไม่มใีครนอกเหนอืจากพวกเราจะได้รบั

รู้ว่านายอยู่ในส�านกังานแห่งนี้” ฝ่ามอืหยาบตบบ่าของเดก็หนุ่ม “เอาละ ฉนั

ต้องรบีเข้านอน ไม่อย่างนั้นพรุ่งนี้จะไม่มแีรงออกก�าลงักาย”

“โอเค เจอกนัตอนเช้า ราตรสีวสัดิ์นะ”

“เช่นกนั”

สตฟีฉกียิ้มกว้างแลว้จงึเดนิขึ้นบนัไดไปบนชั้นสอง เสยีงฮมัเพลงแผ่วๆ 

หายไปทนัททีี่ประตูห้องนอนปิดลง ทิ้งไว้เพยีงความสงสยัร้อยแปดพนัเก้าข้อ

ที่ผุดขึ้นในใจของริค ฉับพลันนั้นร่างก็ชาวูบ...ริคไม่รู้ว่ามันคือความรู้สึกอะไร

ระหว่างความโล่งเปล่าราวกับโลกหยุดหมุน กับความมึนตื้อราวกับถูกใคร 

สกัคนใช้ไม้ฟาดศรีษะอย่างรนุแรง

ในเสี้ยววนิาททีี่รคิสมัผสัได้ถงึชามลัล ีเยเรเอส ในตวัของสตฟี ความ

สบัสนกผ็ดุขึ้นนบัเท่าทวี

แย่ชะมดั...โง่ชะมดั

สตีฟท�างานให้ทีมสืบสวนสอบสวนครีตเชียร์ เขาไม่มีทางเป็นคนร้าย

หรอก...รคิพยายามเตอืนตวัเอง ก่อนจะถอนใจยาวๆ เดก็หนุ่มปัดความกงัวล

นั้นออกจากความรู้สกึลกึๆ จากนั้นแล้วกร็บีเข้านอน ทิ้งเอาไว้เพยีงความขุ่น

ข้องหมองใจของชายดอนการ์ดซึ่งยนืฟังการสนทนาของแฝดต่างฝาตลอดเวลา
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แบลลย์ีเองกส็มัผสัได้...แต่สิ่งที่เขารูส้กึนั้นแตกต่างจากรคิโทเฟ่นลบิลบั 

เขากลบัรู้สกึคุ้นเคยกบัสตฟีอย่างน่าประหลาดนกั 

ยิ่งรูจ้กัชายคนนี้มากขึ้นเทา่ใด แบลลย์ีกร็ูส้กึได้ถงึความน่าไว้วางใจใน

ตวัสตฟี

น่าแปลกนัก...นอกจากนายน้อยแล้ว ไม่มีใครเลยที่ดอนการ์ดจะเกิด

ความรู้สกึผูกพนัด้วย

ไม่มใีครเลย นอกจากเขาคนนี้ 

...สตเีฟนสนั แบลดลยี์ เพอร์ตนั


