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วลิล์ โรบี้หมอบใกล้หน้าต่างในตกึร้างในประเทศที่เป็นพนัธมติรกบัสหรฐัอเมรกิา

แต่พรุ่งนี้มนัจะเปลี่ยนไป

หลายปีที่ผ่านมาเขาซุ่มตามล�าพงัในอาคารบนดนิแดนไม่คุน้เคย  ซ่อนตวั 

อย่างชาญฉลาดใกล้หน้าต่างพลางเลง็ปืน  เราไม่สามารถฆ่าคนจากระยะไกลด้วย

ปืนไรเฟิลที่ใช้กระสนุแรงสงูพร้อมกล้องเลง็ประสทิธภิาพเยี่ยมโดยมผีูค้นมากมาย

คอยจบัตาดูอยู่ได้

โรบี้เป็นเหมือนอาวุธร้ายแรงและจะเป็นแบบนั้นเสมอ  การวางกลยุทธ์

ระยะยาวถือเป็นสิ่งส�าคัญในอาชีพนี้  คล้ายนักการเมือง  คนพวกนี้เป็นนักฆ่า 

ที่ดีเหมือนกัน  เพียงแต่เปลี่ยนจากใช้กระสุนมาใช้การติดสินบนให้คนอื่น 

ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ  สร้างความบรรลัยวายวอดให้ผู้คนได้มากกว่าโรบี้

มหาศาล

เขามองถนนที่อยู่ต�่าลงไปสี่ชั้น

เงยีบ

มนัจะเงยีบได้ไม่นานนกัหรอก  จนกว่าฉนัจะลงมอื

เสียงหนึ่งดังขึ้นในหูฟังพ่วงไมโครโฟนเล็ก ๆ  แจ้งรายละเอียดในนาที

สุดท้ายและระบทุกุรายละเอยีดของแผนปฏบิตักิารตามที่เรยีกกนั  โรบี้ฟงัทกุค�า

เหมอืนที่ผ่านมา  ฟังแล้วคดิ  ถามอะไรสองสามข้อ  แล้วรบัค�าสั่งเตรยีมพร้อม  

นี่คอืทั้งหมดที่เกดิขึ้นในอาชพีของเขา  ทุกอย่างคอืเรื่องปกต ิ เป็นสถานการณ์

ที่สุดท้ายแล้วต้องมคีนตายอย่างโหดร้าย
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เขาไม่เคยคิดจะฆ่าใครเพราะค�าสั่งของคนที่มีอ�านาจไม่กี่คน  แต่ตอนนี้

มนัเป็นแบบนั้น  นี่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยปฏบิตักิารลบัที่มคีวามเชื่อมโยงแบบ

ห่าง ๆ กับหน่วยงานลับที่มีชื่อย่อเป็นอักษรสามตัว  ซึ่งคนจากเมืองบังกอร์ 

ไล่ยาวไปถงึประเทศบงักลาเทศต้องจ�าได้แม่น

สุดท้ายโรบี้กม็าลงเอยอยู่หน่วยงานนี้

เริ่มจากการฝึกยงิเป้ากระดาษ  ตามด้วยเป้าดนิเหนยีว  และในที่สดุกเ็ป็น

หุ่นคนที่มถีุงเลอืดยดัไว้ที่ล�าตวัและหวั  เขาบอกไม่ได้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เนื้อหนงั

จากพลาสติกกับเลือดแบบฮอลลีวูดกลายเป็นเลือดเนื้อของคนจริง ๆ  เป็นศพ

จรงิ  โรบี้กดช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงนั้นไว้ในจติใต้ส�านกึ  เขาไม่เคยมอง

ย้อนกลบัไปเพื่อหาค�าตอบว่ามาอยู่ตรงนี้ได้ยงัไง

เขาเคยเหนี่ยวไก  จ้วงแทง  ใช้หมดั  ใช้นิ้วจิ้ม  ทั้งเตะ  ทั้งถองศอก  

แม้แต่เอาหวักระแทกเพื่อฆ่าคนโดยไม่ลงัเล  นกัฆ่าที่มคี�าถามนั้นไม่ใช่นกัฆ่าอย่าง

แท้จรงิ  พวกนั้นไม่มใีครจ้าง  ดไีม่ดอีาจตายไปแล้วด้วยซ�้า

เมื่อไม่นานมานี้โรบี้เริ่มตั้งค�าถาม  นี่คือสาเหตุที่ท�าให้เขาไม่ใช่ดาวเด่น

อย่างที่เคยเป็นในหน่วยงานที่มอีกัษรย่อสามตวั  ตวัแรกคอืตวัซีและตวัสุดท้าย

คอืตวัเอ  อกัษรตวักลางหมายถงึข่าวกรอง  มหีลายครั้งที่โรบี้คดิว่าหน่วยงานนี้

ขาดแคลนมนัอย่างมาก

โรบี้พยายามไล่ความคดิจากหวัเพราะคนืนี้เขาต้องเหนี่ยวไกอกี

เขาคว้ากล้องมองกลางคืนขึ้นมาส่องดูตึกแคบ ๆ ฝั่งตรงข้าม  ที่นั่น 

ต่างจากอาคารที่เขาซุม่อยู่เพราะมนัไม่ร้าง  มคีนมากมายในตกึนั่น  และมจี�านวน

คนที่พกปืนมากกว่า  แต่เขาต้องการแค่คนเดียวเท่านั้น  หน้าต่างยี่สิบสี่บาน

ประจนัหน้าเขา  ตกึนั้นมหีกชั้น  มหีน้าต่างชั้นละสี่บาน  โรบี้สนใจแค่หน้าต่าง

บานที่สองจากซ้ายบนชั้นสาม  ตรงนั้นมเีป้าที่เขาต้องยงิไม่พลาด

ปกติแผงม่านตรงนั้นจะถูกรูดปิด  แต่เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไป  ถึงจะยิง

แม่นแต่โรบี้ฆ่าสิ่งที่เขามองไม่เห็นไม่ได้  และในตอนนี้ผ้าม่านหนาแค่ไม่กี่

มลิลเิมตรอาจมแีผ่นโพลคีาร์บอเนตหนาสองนิ้วบุไส้เคฟลาร์อยู่ข้างหลงักไ็ด้

โรบี้มองนาฬิกา

อกีห้านาที
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เมื่อผ่านไปสี่นาทคีรึ่งอาจรู้สกึเหมอืนนานชั่วโคตร  สามสบิวนิาทสีุดท้าย

อาจเหมอืนการหายใจเข้าเรว็ ๆ  คนปกตจิะรูส้กึตื่นเต้นเอามาก ๆ ในช่วงนี้  แต่

โรบี้ไม่ธรรมดา  ชพีจรของเขาเต้นช้า  ไม่เร่งร้อน  กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลาย   

ไม่เกรง็

เขาเอื้อมมอืซ้าย  สมัผสัปืนเลก็ยาวยงิไกลที่ดดัแปลงเอง  มบีางส่วนอยู่

ในกระเป๋า  มนัค่อนข้างเบาเหมอืนปืนทั่วไปและมกีระสุนที่ความเรว็ต�่ากว่าเสยีง

อย่างซับโซนิกในรังเพลิง  ขอแค่ให้ยิงได้นัดเดียวเท่านั้นแล้วโรบี้จะไม่ต้องการ

อะไรอกี

เขาเอื้อมมอืก�าขอบหน้าต่างแน่น

แม้แต่นกัฆ่าของรฐักย็งัต้องอาศยัโชคช่วยเป็นบางครั้ง

เขารูภ้มูหิลงัของผูช้ายที่ต้องปลดิชพีคนืนี้  มนัไม่ต่างกบัเป้าหมายอื่นที่เขา

เคยก�าจดัมา  ผลประโยชน์และเป้าหมายของเหยื่อรายนี้สวนทางกบัสหรฐัที่เป็น

พันธมิตรและกลุ่มที่โหดพอกัน  ท�าให้พวกนั้นต้องการก�าจัดชายคนนี้  ท�าไม 

พวกนั้นถงึไม่ลงมอืเสยีเอง  นั่นเป็นค�าถามที่ดทีี่โรบี้ไม่เคยคดิจะถามโดยมเีหตผุล 

ข้อเดยีว

นั่นคอืเขาจะไม่มวีนัได้ค�าตอบ

เขาถกูส่งมาท�าภารกจินี้เพื่อความมั่นคงของชาต ิ ฟังแล้วรูส้กึเหมอืนความ

ตายที่เกดิขึ้นชอบธรรมเสมอ

เสยีงในหูดงัขึ้นอกีครั้ง

“เป้าหมายอยูต่รงนั้นกบับอดี้การด์สองคน  และพนกังานท�าความสะอาด  

อกีสามนาทจีะเปิดม่าน”

“ทุกอย่างพร้อมใช่ไหม”  โรบี้ถามเพราะไม่อยากพลาด

“ยนืยนั  พร้อม”

เขาเหลยีวมองไปยงัหน้าต่างด้านหลงั  ไม่ค่อยเหมอืนทางหนเีท่าไหร่เพราะ

มันไม่ใช่  แต่โรบี้เคยรอดจากสิ่งที่แย่กว่านี้มาแล้ว  คืนนี้เขาเสมือนไร้ตัวตน  

เหมอืนเงาที่ยากจะจบัต้องและไม่มทีางถูกฆ่าได้

เขามองนาฬิกา  นับถอยหลังในใจให้ตรงกับเวลาที่ได้รับค�าสั่งให้ลงมือ  

นบัถอยหลงัสู่ความสงบและนบัถอยหลงัสู่การฆ่า  เขาเตอืนตวัเอง
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หน้าต่างที่โรบี้นั่งคุกเข่าอยู่ข้าง ๆ เปิดขึ้นสองนิ้ว  ตรงนี้จะเป็นจุดวางปืน  

เขาคว้าปืนจากกระเปา๋  พาดใหล้�ากลอ้งพ้นกระจกไปสามนิ้ว  ไม่ให้เกนิเส้นแดง

ที่ขดีไว้ตรงล�ากล้อง

คนืนี้มดืสนทิ  ด้านนอกแทบไม่มแีสง  หวงัว่าจะไม่มใีครสงัเกตเหน็การ

ลอบยงิครั้งนี้  ใครกต็ามที่มองเหน็ล�ากล้องปืนสดี�าต้องช่างสงัเกตเป็นเลศิ  คน

ฝ่ังตรงข้ามไม่มใีครเป็นแบบนั้น  นั่นคอืสาเหตวุ่าท�าไมโรบี้ถงึแฝงตวัในอาคารร้าง

พร้อมกับเล็งปืนตรงไปยังเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย  โอกาสแบบนี้ไม่มีทาง 

เกดิขึ้นกบัคนรสัเซยีหรอือหิร่านแน่นอน

ม่านเปิดออกตรงเวลา  นี่คือเรื่องง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นวันละเป็นล้านครั้ง 

ทั่วโลก  ผู้คนมักจะเปิดม่านตอนกลางวันเพื่อรับแสงสว่างและปิดม่านตอน 

กลางคนืเพื่อความเป็นส่วนตวั

มันถูกก�าหนดไว้แล้วในแผน  และโรบี้ก็ประจักษ์ในตอนนั้นเองว่ามัน

กลายเป็นปัญหาใหญ่ไปแล้ว

หญงิคนที่ท�าความสะอาดถอยจากหน้าต่าง

โรบี้คดิว่าเธอจะเงยหน้าขึ้นเลก็น้อยแลว้มองมายงัตกึฝ่ังตรงขา้ม  แต่เธอ

กลบัยนือ้อยอิ่งอยู่ตรงหน้าต่างกระจกนั่นนานเหลอืเกนิ

หลกีไป  โรบี้คดิ  พยายามส่งกระแสจติให้เข้าหวัหญงิคนนั้น  ต้องใช้ทั้ง

ความพยายาม  เงนิ  และทกัษะมหาศาลเพื่อให้เธอท�างานให้และยนือยู่ตรงนั้น

แต่ถ้าเธอชะงกัทุกสิ่งจะสูญเปล่าทนัท ี ผู้หญงิคนนั้นอาจตายแต่นายจ้าง

ในห้องรอด  การที่โรบี้เข้าไปในดินแดนนี้คงเปล่าประโยชน์  อาจตายฟรีด้วย

เพราะรฐับาลสหรฐัจะปฏเิสธความเกี่ยวข้องกบัเขาอย่างสิ้นเชงิ  นี่คอืวธิทีี่พวกนั้น

ปฏบิตัิ

ไม่นานเธอกเ็ดนิออกจากหน้าต่างนั่น  ตอนนี้เขาเลง็เป้าโดยไร้อุปสรรค

โรบี้ผ่อนลมหายใจออกยาว ๆ อย่างผ่อนคลาย  ปล่อยกล้ามเนื้อตาม

สบายไม่เกรง็

เขาแนบแก้มขวากับพานท้ายปืนที่ท�าจากคาร์บอนไฟเบอร์  วัสดุนี้ลด 

น�้าหนักปืนจากสามกิโลเหลือแค่หนึ่งกิโลครึ่ง  ปืนก็เหมือนเครื่องบิน  ยิ่ง 

น�้าหนักน้อยยิ่งดีส�าหรับงานของโรบี้  เขามองผ่านกล้องเล็ง  เห็นช่องผ้าม่าน 
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ที่เปิดออกไม่กี่นิ้ว  ถงึจะดเูหมอืนไกลเป็นกโิลแต่เลง็ได้ชดัขนาดนี้ไม่ต้องคดิเรื่อง

ยงิพลาดเลย

ตรงนั้นมโีตะ๊หนึ่งตวัและมโีทรศพัท์วางไว้  ไม่ใช่มอืถอื  แต่เป็นโทรศพัท์

บ้านธรรมดาพร้อมสายที่ขดม้วน  อกีไม่ถงึสองนาทจีะมสีายโทรเข้ามา  ทกุอย่าง

ถูกจดัเตรยีมไว้เรยีบร้อยจนถงึรายละเอยีดสุดท้าย

ใจหนึ่งโรบี้ไม่เชื่อว่าเป้าหมายและบอดี้การ์ดของเขาจะดไูม่ออกว่าทุกอย่าง

ถูกจดัฉากไว้  จากรอยแยกผา้ม่านโรบี้เหน็เจา้หน้าที่รกัษาความปลอดภยัทั้งสอง

คนท�าสิ่งที่ควรท�า  นั่นคือเดินไปมา  จดจ�ารายละเอียด  พยายามเก็บอาการ

หวาดระแวงไว้ให้นานพอจนท�างานเสรจ็  แต่ไม่มแีม้แต่ครั้งเดยีวที่ทั้งคูจ่ะมองมา

ทางหน้าต่างหรอืคดิว่าท�าไมโทรศพัท์นั่นถงึต้องมาวางใกล้หน้าต่างด้วย

ไม่แม้แต่ครั้งเดยีว

หมายความว่าสองคนนั้นโง่  คนของโรบี้รู ้ความจริงข้อนี้มานานแล้ว   

พวกเขาจงึไม่แม้แต่จะพยายามซื้อคนพวกนี้เพราะจ่ายไปกไ็ม่คุ้ม

โรบี้เริ่มผ่อนลมหายใจออกนานขึ้น  เพื่อให้ใจเย็นลงถึงระดับพอเหมาะ

กับการยิงซึ่งก็คือความเย็นเยือก  ที่จริงแล้วการยิงไม่ยากเลย  ถนนแคบ ๆ  

สายนั้นรวมทางเท้ากว้างแค่เกือบสามสิบเมตร  เขาจึงเลือกใช้กระสุนซับโซนิกที่

ช่วยเก็บเสียง  เหมาะกับการยิงระยะใกล้  เขาเล็งต�่าลงไปชั้นเดียว  นั่นไม่ใช่

ปัญหา  จรงิอยูท่ี่โรบี้ต้องยงิทะลกุระจกเข้าไป  แต่ด้วยระยะเท่านี้กระจกนั่นไม่ใช่

ปัญหา  ไม่มลีมและไม่มแีสงใด ๆ มาแยงตา

พูดสั้น ๆ คอืเป้าหมายครั้งนี้ฆ่าง่าย

แต่โรบี้รู้ว่ามนัไม่ใช่

เสยีงในหูฟังดงัขึ้นอกี

“ว ีวนั”

นี่เป็นศัพท์เฉพาะที่พวกนักบินใช้  วี วันหมายถึงความเร็วที่มากพอให้

เครื่องบินยกตัวและนักบินไม่สามารถเปลี่ยนใจได้อีกเพราะเครื่องจะตกหาก

ยกเลกิการบนิในความเรว็ระดบันี้  คุณต้องทนอยู่บนฟ้าไม่ว่าจะต้องการหรอืไม่

กต็าม
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แต่ตรงนี้มีหนึ่งสิ่งที่ต่างไปเล็กน้อย  โรบี้รู ้ดี  เช่นเดียวกับคนที่อยู่ 

ปลายสาย

ฉนัยกเลกิภารกจินี้ได้ตราบใดที่ยงัไม่เหนี่ยวไก

“อกีสามสบิวนิาท”ี  เสยีงนั้นย�้าเตอืน

โรบี้กวาดตามองซ้ายอกีรอบ  ตามด้วยมองขวา  แล้วจ้องเข้าไปในกล้อง  

เลง็ไปยงัรอยแยกของผ้าม่าน

ตรงนั้นไม่มีอะไรนอกจากเป้าหมาย  บอดี้การ์ดทั้งสอง  และพนักงาน

ท�าความสะอาดหญงิอกีคน

ตรวจดูให้แน่ใจ  ตรวจดูให้แน่ใจ

“สบิวนิาท”ี

โทรศพัท์ในห้องจะเป็นตวัปลดลอ็ก

“ห้าวนิาท”ี

โรบี้นบัเวลาที่เหลอืในใจ

“โทรเข้าไปแล้ว”  เสยีงเดมิบอก

เป็นการโทรผ่านคอมพวิเตอร์ในระยะไกล

ชายคนนั้นเดินเข้ามาตรงรอยแยกของม่าน  เขามีร่างสันทัด  นั่นเป็น 

สิ่งเดียวที่ดูธรรมดาเหมือนคนทั่วไป  เขาแทบไม่ต่างจากฮิตเลอร์ที่สามารถ 

โน้มน้าวผู้คนให้เชื่อและอุทศิตวัเพื่อก่อความโหดร้ายตามที่เขาสั่ง  ทกัษะนี้เองที่

ท�าให้เขากลายเป็นศตัรตูวัฉกาจของพนัธมติรที่ส�าคญัที่สหรฐัพร้อมหกัหลงัเสมอ  

และสถานภาพนี้ถูกสงวนไว้ส�าหรับคนที่ต้องตายอย่างโหดร้ายเท่านั้นเมื่อสหรัฐ

เล่นบทต�ารวจโลกกบัคนที่เล่นไม่ซื่อ  แม้จะแค่ชั่วระยะหนึ่งกต็าม

โรบี้เลื่อนนิ้วเข้าโกร่งไกไปยงัจุดที่เป็นว ีวนัส�าหรบัเขา  ไกปืนนั่นเอง

เขาเห็นความเคลื่อนไหวบางอย่างทางขวามือของเป้าหมาย  แต่ก็เหนี่ยว

ไกช้า ๆ อย่างตั้งใจเช่นที่เคยท�ามานบัครั้งไม่ถ้วน

เช่นเดยีวกบัที่เคยท�ามาตลอดหลงักระสุนพ้นล�ากล้องไปแล้ว  โรบี้ยงัเลง็

กล้องค้างเป้าไว้  เห็นกระสุนพุ่งออกไป  ทางเดียวที่จะยืนยันการสังหารได้คือ

ต้องเหน็  เขาเคยพลาดมาแล้วครั้งหนึ่งและต้องไม่พลาดอกี
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กระจกแตกเป็นร ู กระสนุพุง่ทะลหุาเป้าหมาย  ชายคนนั้นล้มทั้งยนืโดยที่

โทรศพัท์ยงัคามอื

ไม่มใีครมลีมหายใจอกีแล้ว

ขณะโรบี้ก�าลังจะถอนสายตาจากกล้องก็พลันเห็นร่างหนึ่งอยู่ข้างหลังศพ 

ร่างเดก็คนหนึ่งนั่นเอง  แกคอืความเคลื่อนไหวที่โรบี้เหน็แวบ ๆ ก่อนเหนี่ยวไก

กระสนุหวัหุม้ทองแดงนดันั้นพุง่ระเบดิกะโหลกของเป้าหมาย  แล้วยงัเรว็

มากพอจะพุ่งเข้าหาและฆ่าเป้าที่เลก็กว่า

โรบี้มองผ่านกล้องเล็งไปเห็นเด็กหญิงคนนั้น  เด็กที่มีรูกระสุนอยู่กลาง

หน้าอกเลก็ ๆ ล้มคว�่าฟาดพื้น

หนึ่งนดั  สองศพ

หนึ่งศพเป็นความตั้งใจ

อกีหนึ่งเป็นอุบตัเิหตุ

วลิล์ โรบี้คว้าปืนแล้ววิ่ง

SAMPLE
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โรบี้หนีออกทางหน้าต่างชั้นสี่  ตรงข้ามต�าแหน่งที่เพิ่งสังหารชายหนึ่งคนกับ 

เด็กหญิงอีกหนึ่ง  เขาแบกกระเป๋าแล้วกระโดดลงหลังคาโรยกรวดของอาคาร 

สามชั้นที่อยู่ข้าง ๆ  เสยีงปืนกบัเสยีงกระจกแตกดงัไล่หลงั

บอดี้การ์ดเพิ่งยิงถล่มตึกที่เขาเพิ่งออกมา  ตามด้วยเสียงลั่นกระสุนอีก

สองนดั  ปัง  ปัง!

หญงิท�าความสะอาดคงเกบ็บอดี้การ์ดทั้งคู่นั่นแล้ว  โรบี้คดิ

แล้วเธอคงวิ่งสุดฝีเท้าเพราะโรบี้ได้ยนิเสยีงรถเบรกดงัลั่น

เขากระโดดลงมาได้ไม่ค่อยสวยนัก  เมื่อกระทบพื้นเขารู้สึกได้ว่าแผล 

บนแขนจากการบาดเจ็บครั้งก่อนเปิดออก  เขาลุกขึ้นวิ่งไปที่ประตูเข้าอาคาร  

กระโจนรวดเดียวลงบันไดสามขั้นจนออกจากตึกมาอยู่ในตรอกที่มีรถจอดอยู ่

สองคนั  โรบี้เหวี่ยงกระเป๋ากบัเสื้อชั้นนอกและรองเท้าบู๊ตขึ้นรถคนัหนึ่ง  ตวัเอง

เหลอืแค่ชั้นใน  คนขบัออกรถทนัทโีดยไม่เหลยีวมองด้านหลงั

เขาปีนขึ้นหลงัรถอกีคนัที่เป็นรถพยาบาล  ชายคนหนึ่งในชดุผ่าตดัสนี�้าเงนิ

นั่งท้าย  โรบี้ขึ้นนอนบนเตยีง  อกีฝ่ายคลุมผ้าทบัแล้วสวมหมวกคนไข้ผ่าตดัให้

เขา  โรบี้มองไปยงัสายน�้าเกลอืระโยงระยางกบัหน้ากากออกซเิจนที่ครอบหน้าอยู่  

ชายคนนั้นฉดีสารบางอย่างเข้าแก้มโรบี้ให้หน้าบวมขึ้น  อกีไม่นานผวิหนงัจะกลาย

เป็นสแีดงเรื่อซึ่งน่าจะออกฤทธิ์ได้นานครึ่งชั่วโมง

รถพยาบาลแล่นออกไป  เปิดไซเรนดังลั่นกับไฟกะพริบสว่างจ้า  เลี้ยว

ออกสู่ถนนสายหลักขนานกับถนนสายรองที่กั้นกลางระหว่างต�าแหน่งยิงของโรบี้
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กับอาคารเป้าหมาย  สองนาทีต่อมารถถูกสั่งให้หยุดแล้วประตูท้ายก็เปิดออก   

โรบี้หลบัตาและพยายามหายใจตื้น ๆ เข้าไว้

กลุ่มชายติดอาวุธปรากฏตัวขึ้น  คนหนึ่งขึ้นรถมาและร้องออกค�าสั่งกับ

ชายในชุดผ่าตัด  เขาตอบด้วยภาษาถิ่นไปแล้วชี้นิ้วมาที่โรบี้  ชายที่ถือปืนจึง 

โน้มตวัลงใกล้ใบหน้าเขาแล้วมองดสูายน�้าเกลอื  หน้ากากออกซเิจน  และใบหน้า

โรบี้ที่บวมแดง  จากนั้นก็ถามชายในชุดผ่าตัดอีกสองสามค�าก่อนจะลงไปแล้ว 

ปิดประตู  รถออกวิ่งอกีครั้ง

แต่โรบี้ยงัหลบัตาจนกระทั่งครึ่งชั่วโมงต่อมาเมื่อรถหยดุหน้ารั้วลวดตาข่าย

ชายในชุดผ่าตัดสะกิดไหล่เขาแล้วดึงสายน�้าเกลือกับหน้ากากออก  โรบี้

ลงจากรถ  เท้าเปล่าเหยยีบพื้นเยน็เฉยีบ  ขึ้นรถอกีคนัที่จอดรอข้างรถพยาบาล  

แล้วรบัเสื้อผ้ากบัรองเท้ามาแต่งตวั

ครึ่งชั่วโมงต่อมาโรบี้ในฐานะพัสดุพิเศษก็มานั่งที่เก้าอี้เสริมท้ายเครื่องบิน 

โบอิง 777 ของบริษัทส่งพัสดุยูพีเอส  เครื่องบินเลี้ยวมุ่งสู่ทิศเหนือแล้วเบนสู ่

ตะวนัตก  ก่อนไต่ระดบัเพื่อบนิกลบัอเมรกิา

โรบี้คว้าโทรศพัท์ที่ชายในชุดผ่าตดัคนืให้ก่อนลงจากรถมาดู

มขี้อความส่งมา

เป้าหมายถูกก�าจดั  ปฏบิตักิารลุล่วง

ใช่  โรบี้รูค้วามหมายท่อนแรกของข้อความเป็นอย่างด ี รูด้้วยว่าพนกังาน

ท�าความสะอาดคนนั้นท�างานเรียบร้อยแล้วหนีรอดเหมือนกัน  รวมทั้งรู ้ว่า 

ปลายสายก�าลงัพยายามกลบเกลื่อนความพนิาศมหาศาลอยู่

เขากดตอบข้อความนั้นไปแล้วปิดโทรศพัท์

ภาพในใจคอืใบหน้าเดก็หญงิผมหยกัศกที่เขาเพิ่งฆ่าไป  จะตั้งใจหรอืไม่

เดก็คนนั้นกต็ายไปแล้วและไม่มอีะไรในโลกนี้ที่จะท�าให้แกฟื้นขึ้นมาได้  และโรบี้

อยากรู้เหลอืเกนิว่ามนัพลาดได้ไง

เสยีงข้อความที่ตอบกลบัช่วยไขข้อข้องใจของเขา

ไม่แน่ชดั  อาจเป็นลูกสาว  เป็นความเสยีหายข้างเคยีง
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ความเสียหายข้างเคียงงั้นเหรอ  พวกเขาก�าลังจะกลบเรื่องนี้ด้วยเหรอ  

กบัฉนัเนี่ยนะ

เขายกนิ้วเตรียมจิ้มโทรศัพท์  คิดจะตอบข้อความให้สาสมกับความ

หงุดหงิด  แต่แล้วก็หย่อนมือถือลงกระเป๋ากางเกง  เอนหลังพิงผนังเครื่องบิน  

ขยี้ตาแล้วหลับตาลง  ภาพที่ยังตามหลอกหลอนคือใบหน้าเล็กที่ดูจะตกใจเมื่อ 

ถกูฆ่า  จะโทษเดก็คนนี้ได้เหรอ  จะบอกว่าเพราะแกวิ่งไปหาพ่อ  ได้เหน็พ่อตาย

ในวนิาทเีดยีวกบัที่ตวัเองต้องตายงั้นเหรอ

เขาเคยเกอืบจะฆ่าเดก็มาแล้วครั้งหนึ่ง  แต่ครั้งนั้นโรบี้ไม่เหนี่ยวไก  มนั

เกอืบท�าให้อาชพีเขาพงัและเกอืบไม่มชีวีติรอดกลบัมา  แต่ครั้งนี้  ครั้งนี้เองที่เขา

พลาด

เขาลมืตาแล้วก้มตวัลงขณะเครื่องบนิเจต็ตกหลมุอากาศจนสะท้านไปทั้งล�า  

โรบี้หันหน้าแล้วอาเจียน  อาการนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศแปรปรวน  แต่

ใบหน้าเลก็ ๆ นั่นท�าเอาสมองกบัท้องไส้ปั่นป่วนไปหมด  เขาก้มหน้าอยู่ระหว่าง

หัวเข่า  ปกติโรบี้ไม่สะทกสะท้านแต่ตอนนี้เขากลับหวาดหวั่นเหมือนเป็นคนละ

คน  ราวกบับาดแผลตรงแขนเปิดออก

นี่ฉนัเพิ่งฆ่าเดก็ผูห้ญงิ  ฆ่าเดก็ผูห้ญงิตวัเลก็ ๆ  เดก็นั่นตายเพราะน�้ามอื

ฉนั

โรบี้ก้มมองนิ้วที่เหนี่ยวไก  มนัด้านจากการฝึกยงินบัไม่ถ้วนตลอดหลายป ี 

เขาคดิมาเสมอว่าเมื่อไหร่ควรเลกิท�างานนี้และจะเลกิได้หรอืเปล่า

เขาอาจพบเจอค�าตอบแล้วกไ็ด้

โทรศพัท์ดงัขึ้น  เขาก้มมองจอ

บลูแมน

นอกจากเจสสิกา รีลแล้วหมอนี่คือคนที่โรบี้เชื่อใจได้ในหน่วยงานที่ 

ไม่คดิว่าเขามตีวัตน  บลแูมนมกัจะพดูกบัเขาตรง ๆ ไม่วา่เขาจะอยากฟงัหรอืไม่

กต็าม

จะคอยอยู่ตอนเครื่องลง  เราต้องคุยกนั

โรบี้อ่านข้อความนั้นแล้วสงสยั
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คุยอะไรกนั  ท�าลายเป้าหมายแล้ว  ปฏบิตักิารจบแล้ว  การตายอย่างไม่

สมควรตายของเดก็นั่นถูกจดัเป็นความเสยีหายข้างเคยีงไปแล้ว  โรบี้นกึถงึค�านั้น  

เขาคงต้องเขยีนลงแบบฟอร์มและมนัคงถูกน�าไปเกบ็ไว้ที่ไหนสกัแห่ง

วันนี้ในต่างแดนมีเป้าหมายที่ถูกโรบี้สังหาร  รายแรกกระหายอ�านาจ   

อกีรายคอืลูกสาวของเป้าหมายคนนั้น

โรบี้ก�าลงัมุง่สูภ่ารกจิต่อไปโดยหวงัว่าจะลมืสิ่งที่เพิ่งลงมอืท�า  เหมอืนพวก

คอนเนอร์แบก็ที่เลกิคดิถงึการท�าทชัดาวน์  เริ่มเล่น  ตั้งสต ิ แล้วเล่นให้ดใีนเกม

ต่อไป

เล่นให้ได้  ไม่มใีครตาย

แต่ในโลกของวลิล์ โรบี้นั้นมคีนตายอยู่เสมอ

มนัเป็นอย่างนั้นเสมอ
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โรบี้เดนิลงบนัไดเหลก็  เท้าได้สมัผสัแผ่นดนิอเมรกิาเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งเดอืน  

เขามองตรงไป  เห็นชายคนหนึ่งสวมเสื้อโค้ตยับยู่ยี่ยืนใกล้ประตูหลังรถเชฟวี่  

ซบัเออร์เบนิสดี�า  เหมอืนภาพขาวด�าจากฉากในภาพยนตร์ยุคสงครามเยน็

ในหนงัรถมกัเป็นสดี�าและมแีต่รถซบัเออร์เบนิเท่านั้น  ส่วนคนกด็เูหมอืน

จะสวมแต่เสื้อโค้ตยาวยบั ๆ ราวกบัแต่งอย่างอื่นกนัไม่เป็นแล้ว

เขาเดินเข้าหารถแล้วขึ้นนั่งเบาะหลัง  ประตูปิด  ชายสวมเสื้อโค้ต 

เข้าประจ�าที่หลงัพวงมาลยัแล้วขบัออกไป

โรบี้มองทางด้านขวา

บลูแมนหนัมาสบตา  ชื่อจรงิของเขาคอืโรเจอร์ วอลตนั

แต่ส�าหรับโรบี้แล้วอีกฝ่ายคือบลูแมนเสมอ  สีฟ้าเป็นสีของเจ้าหน้าที่ 

ระดบัสงูในองค์กร  อาจจะไม่สงูที่สดุแต่กส็งูมากพอที่บลแูมนจะรูท้กุเรื่อง  หรอื

อย่างน้อยกเ็กอืบทุกเรื่องที่ก�าลงัเกดิขึ้น

บลูแมนสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าเรียบกริบ  เนกไทแดง  และติดกระดุมคอ   

ผมสีเงินถูกหวีอย่างเรียบร้อยบนใบหน้าที่โกนหนวดเกลี้ยงเกลา  บลูแมนท�า 

ทุกอย่างด้วยความเป็นมืออาชีพมาตลอด  ไม่มีอะไรมาสั่นคลอนเขาได้  ไม่มี 

สิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงนิสัยฝังแน่นนี้จากอาชีพที่ต้องฆ่าคนจ�านวนหนึ่งเพื่อให้คน

ส่วนใหญ่รอด

หากจะเปรียบเทียบกัน  หลังจากสิบเอ็ดชั่วโมงบนท้ายเครื่องบินขนส่ง

พสัดทุี่เตม็ไปด้วยกล่องกระดาษบรรจสุนิค้าจากฝีมอืแรงงานราคาถกูในแดนไกล  
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สภาพของโรบี้ก็แทบไม่ต่างจากซากศพ  เขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นมืออาชีพ   

จรงิ ๆ คอืไม่รู้สกึอะไรเลย

โรบี้ไม่เอ่ยปาก  เขาไม่มีอะไรจะพูด  อยากได้ยินเรื่องทั้งหมดจากปาก 

บลูแมนมากกว่า

บลูแมนกระแอมแล้วเริ่ม  “ไม่เป็นไปตามแผน”

โรบี้ยงัเงยีบ

บลูแมนพูดต่อ  “ข่าวกรองมีปัญหา  มันมีปัญหาอย่างที่คุณรู้  แต่เรา 

กต็้องท�าเท่าที่ท�าได้  เดก็คนนั้นควรจะอยู่กบัแม่  แต่มนักลายเป็นความบรรลยั

ในนาทสุีดท้ายเพราะแม่เดก็ดนัเปลี่ยนใจทิ้งลกูสาวไว้ที่บ้าน  เรามเีวลาไม่มากพอ

จะยกเลกิภารกจิโดยไม่ท�าให้สายของเราโดนจบัได้”

ทุกสิ่งที่บลูแมนพูดนั้นมีเหตุผลและโรบี้รู้ว่ามันจริง  แต่ก็ไม่ได้ท�าให้เขา

รู้สกึดขีึ้นแม้แต่น้อย

ทั้งคู่นั่งรถโดยไม่พูดจา

ในที่สุดโรบี้กเ็อ่ยขึ้น  “เดก็อายุกี่ขวบ”

“โรบี้  คุณไม่มทีางจะ...”

“กี่ขวบ!”

โรบี้จ้องเขมง็ที่หลงัศรีษะของคนขบัรถ  เหน็กล้ามเนื้อคอของอกีฝ่ายเกรง็

ขึ้น

“สี่ขวบ  ชื่อซาชา”  บลูแมนตอบ

โรบี้รู้อยู่แล้วว่าเด็กคนนั้นอายุน้อยจึงไม่แปลกใจเท่าไหร่  แต่ความรู้สึก

พะอืดพะอมและความรู้สึกกลัวที่แคบโหมกระหน�่าเขาอย่างหนักหน่วง  เหมือน

กระสุนที่ยิงออกไปเมื่อสิบสองชั่วโมงก่อน  กระสุนที่เพิ่งฆ่าเด็กหญิงซาชา 

วยัสี่ขวบนั่น

“หยุดรถ”

“อะไรนะ”  คนขบัร้องถาม

“หยุดรถ”  โรบี้ไม่ได้ขึ้นเสยีง  เขาพดูน�้าเสยีงสงบเยอืกเยน็แต่ฟังดนู่ากลวั

กว่าการชกัปืนกลเอม็พ ี5 ออกมาให้เหน็เสยีอกี
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คนขับมองกระจกหลัง  เห็นบลูแมนที่พยักหน้าให้  จึงบังคับรถเข้า 

ข้างทาง

โรบี้เปิดประตูก่อนที่รถจะหยุดสนิท  เขากระโดดลงข้างทางและเดินไป 

ตามไหล่ถนน

บลแูมนเอื้อมมอืมาปิดประต ู จ้องคนขบัที่มองผ่านกระจกมองหลงัราวกบั

จะรอค�าสั่ง  ซึ่งอาจเป็นการแล่นทบัร่างโรบี้กไ็ด้

“ขบัเลาะไหล่ถนนตามไป  เบน็เนต็ต์  เปิดไฟกะพรบิไว้ด้วย  เราไม่อยาก

ให้เกดิอุบตัเิหตุ”

เบน็เนต็ต์ท�าตามด้วยการขบัรถตามโรบี้ไปช้า ๆ  รถเลก็ใหญ่แล่นผ่านไป

“หวงัว่าต�ารวจคงไม่เรยีกเรานะ”  เบน็เนต็ต์พูดลอดไรฟัน

“ถ้าเรยีกผมจะคุยเอง”  บลูแมนพูดอย่างไม่ทุกข์ร้อน

โรบี้เดนิช้า ๆ  กล้ามเนื้อเกรง็  แผลที่แขนเจบ็ปลาบเหมอืนถกูมดีเค-บาร์เฉอืน  

เคยมคีนบอกไว้นานแล้วว่าเขาต้องได้รบัการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ  ค�าพูดนั้นเหมอืน

จะจรงิขึ้นมา

ลมกระโชกพดัปะทะตวัขณะเดนิไป  เขาเดนิช้า  รบัความรู้สกึได้ช้า  เขา

อดนอนมาเกือบยี่สิบหกชั่วโมงแล้ว  เดินทางข้ามสองถึงสามโซนเวลา  และมี 

อาการเจต็แลก็

รวมทั้งเพิ่งฆ่าเดก็ผู้หญงิตวัเลก็ ๆ มา

เขาไม่มองขวาหรอืซ้าย  ไม่สะทกสะทา้นเมื่อรถหวัลากหนกักวา่สามหมื่น

หกพนักโิลกรมัแล่นเฉยีดด้วยความเรว็หนึ่งร้อยสบิกโิลเมตรต่อชั่วโมงจนเสื้อโค้ต

สะบดัพลิ้ว

รถเอสยูวียังคงแล่นตามโรบี้ไปอีกสี่ร้อยเมตรก่อนที่เขาจะกลับขึ้นรถ   

เบน็เนต็ต์เลี้ยวกลบัเข้าทางหลวง

“เจสสกิาล่ะ”  โรบี้ถาม

“เธอไปท�าภารกจินอกประเทศ”  บลูแมนตอบ

“แล้วจะกลบัเมื่อไหร่”

SAMPLE



21

“คงอกีนาน”

โรบี้มองออกนอกรถ  เขาอยากคยุเรื่องนี้กบัเจสสกิา รลี  มแีค่เธอเท่านั้น

ที่จะเข้าใจเรื่องราวในหวัเขาได้  แม้แต่บลูแมนเองกค็งเข้าไม่ถงึ

แต่ยงัมอีกีอย่าง  บางสิ่งที่ต้องรบีท�าทนัท ี เขารูส้กึถงึมนัได้จากทกุรขูมุขน  

ทุกเซลล์สมองที่ก�าลงัลุกเป็นไฟ

โรบี้พูด  “ผมอยากออกภาคสนามอกี  อย่างเรว็ด้วย  มอีะไรให้ท�าบอก

ผมได้เลย”

“ผมไม่มั่นใจว่าจะได้หรอืเปล่า”

“ผมอยากเหนี่ยวไกอีกครั้ง”  โรบี้พูดพลางจ้องตาบลูแมนไม่กะพริบ   

“ผมต้องท�า  คุณต้องมภีารกจิอยู่บ้างส”ิ

บลูแมนกระแอม  “จริง ๆ แล้วเรามีภารกิจที่คิดว่ามันจบไปแล้ว  แต ่

ตอนนี้กลายเป็นว่ามนัยงัไม่จบ”

“ผมรบัท�า”

“คุณยงัไม่รู้อะไรเลยนะ”

“ไม่ส�าคญัหรอก  ผมจะลุยเอง”

บลูแมนพ่นลมหายใจสั้น ๆ แล้วกระชบัปมเนกไท  “ไม่คดิว่ามนัจะดกีว่า

เหรอถ้า...”

โรบี้ยกมอืท�าท่าเหนี่ยวไก  “ผมท�าเป็นแค่นี้  ถ้าไม่ได้ท�าผมกไ็ม่มตีวัตน

อะไร  ผมจ�าเป็นต้องรู้ว่ายงัท�าได้หรอืเปล่า”

“งั้นผมจะส่งเอกสารสรุปภารกิจให้พรุ่งนี้”  บลูแมนเว้นช่วง  “เรื่องที่เพิ่ง 

จบไปถอืว่าเศร้ามาก  แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลเดยีวที่ผมอยากเจอคุณ”

โรบี้หนัมาจ้อง  “แล้วเหตุผลอกีข้อคอือะไร”

“เรื่องส่วนตัว”  บลูแมนหันไปบอกคนขับ  “เบ็นเน็ตต์  เลื่อนกระจก 

ขึ้นหน่อย”

เบน็เนต็ต์กดปุม่ที่คอนโซลแล้วกระจกหนาเป็นนิ้วกเ็ลื่อนขึ้นกั้นส่วนคนขบั

จากผู้โดยสาร

“เรื่องส่วนตวังั้นเหรอ”  โรบี้ถามย�้า  ส�าหรบัเขาแล้วถ้าเจสสกิาปลอดภยั

กถ็อืว่าไม่มอีะไรส่วนตวั
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