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ภายในห้องอันเงียบสงัดเธอมองศพที่นอนอยู่บนโซฟาสีแดงด้วยแววตาสับสน

ระคนเศร้าหมอง  เลอืดไหลซมึออกมาจากหวัใจเปรอะเป้ือนเสื้อกนัหนาวแขนยาว

สเีทาอ่อน  โดยมมีดีผ่าตดัด้ามเงนิปักคาอยู่  ก่อนจะกวาดตามองทั่วห้อง  บน

โต๊ะรบัแขกมถีาดผลไม้กบัชสีถูกจดัเรยีงไว้อย่างสวยงาม

“ฆาตกรรมในห้องปิดลอ็กอกีแล้ว”  เธอพูดเสยีงเรยีบ  เรอืนร่างเพรยีวยาว

เหยยีดตวัลุกขึ้นด้วยท่าทางแบบต�ารวจ  “เหยื่อนอนพกั  เขาปิดการท�างานของ

หุ่นยนต์รบัใช้  แล้วตั้งโปรแกรมมนักบัระบบรกัษาความปลอดภยัในบ้านไว้เป็น

โหมดห้ามรบกวน  เขานอนตรงนี้โดยไม่กลวัว่าจะมใีครบุกเข้ามาท�าร้าย  บางที

เขาอาจกนิยากล่อมประสาท  ต้องให้แพทย์นติเิวชตรวจหาสารพษิอกีท ี แต่ฉนั

คดิว่าไม่เจอหรอก  เพราะเขารู้จกัเธอ  เลยไม่คดิว่าจะมอีนัตรายอะไรตอนที่เธอ

เข้ามาในห้อง”

ผูห้มวดก้าวไปที่ประต ู บรเิวณโถงทางเดนิผูช่้วยอยัการผมบลอนด์ลุกขึ้น

นั่งพลางยกมอืกุมศรีษะ  หลงัจากเป็นลมหมดสตไิปเมื่อกี้เพราะเพิ่งเคยเหน็ศพ

จรงิ ๆ ครั้งแรก  ขณะที่นกัสบืสาวยนืยิ้มเยาะอยู่ข้างกนั

กล้องถ่ายให้เหน็ต�ารวจสาวยนืตรงกึ่งกลางประต ู โดยมศีพเป็นฉากหลงั

“คตั!  นี่แหละชอ็ตเดด็”

เมื่อผู้ก�ากับสั่งหยุด  ภายในพื้นที่ที่ตกแต่งเป็นห้องท�างานในบ้านของ 

วลิเฟรด บ.ี ไอโคฟ จูเนยีร์ผู้ล่วงลบักเ็ริ่มมเีสยีงอกึทกึ  ทมีงานเดนิกนัขวกัไขว่
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ผูห้มวดอฟี ดลัลสัรูส้กึแปลก ๆ ขณะยนืดฉูากนี้  เหมอืนได้ย้อนกลบัไป

ในอดีตตอนที่เธออยู่ในห้องเกิดเหตุและมองศพเหยื่อ  ต่างกันแค่ร่างนั้นไม่ได้ 

ลุกขึ้นมานั่งแล้วเกาก้นอย่างที่นกัแสดงชายคนนี้ท�า

“เจ๋งชะมดั”  พบีอดี้ท�าท่ากระดี๊กระด๊าด้วยการขยบัส้นรองเท้าบูต๊คาวบอย

สชีมพูขึ้น ๆ ลง ๆ เหมอืนจะเต้น  “ไม่น่าเชื่อว่าเราได้มาอยู่ในกองถ่ายหนงัของ

จรงิ  ดูคนที่แสดงเป็นเราส ิ ดลัลสั  เราดูเท่เป็นบ้าเลย”

“แต่ฉนัรู้สกึแปลก ๆ”

ที่แปลกยิ่งกว่าคอืนกัแสดงที่สวมบทเป็นเธอแถมรปูร่างหน้าตาเหมอืนมาก

ก�าลงัตรงดิ่งมาทางนี้พร้อมกบัยิ้มกว้าง

บ้าฉิบ  เธอไม่ได้ยิ้มแบบนั้นสักหน่อย  ถ้าวันไหนเธอยิ้มแบบนั้นละก็ 

โลกคงถงึกาลอวสาน

“ผู้หมวดดลัลสั  ดใีจที่คุณมาเยี่ยมกองถ่ายของเรานะคะ  ฉนัอยากเจอ

คุณมานานแล้ว”  หญงิสาวยื่นมอืมาทกัทาย

อีฟเคยเห็นมาร์โล เดิร์นมาก่อน  แต่เป็นในรูปลักษณ์สาวผมบลอนด์ 

ผวิสแีทนผู้มดีวงตาสเีขยีวเข้ม  ส่วนตอนนี้ผมเธอเปลี่ยนเป็นสนี�้าตาลและตดัสั้น  

ดวงตาสวีสิกี้  ทั้งยงัมรีอยบุ๋มที่คางอกีต่างหาก  ท�าเอาอฟีขนลุก  เหมอืนเกนิไป

หรอืเปล่า

“ดีใจที่ได้พบคุณด้วยค่ะ  นักสืบพีบอดี้”  มาร์โลยื่นเสื้อโค้ตหนังสีด�า 

ตวัยาวที่ใช้สวมเข้าฉากให้สไตลสิต์  มนัเหมอืนกบัตวัที่โร้คค์ซื้อให้อฟีระหว่างการ

สบืคดไีอโคฟเปี๊ยบ

“ฉนัเป็นแฟนตวัยงของคุณเลย  คุณเดริ์น  ดูหนงัที่คุณเล่นทุกเรื่อง”

“เรียกมาร์โลเถอะค่ะ”  เธอบอกอย่างเป็นกันเอง  “ก็เราเป็นคู่หูกันนี่นะ  

ว่าแต่คุณคดิว่าไงคะ”  มาร์โลพยกัพเยดิไปทางฉากที่ใช้ถ่ายท�า  อฟีเหลอืบเหน็

แหวนแต่งงานเปล่งประกายวูบวาบอยู่บนนิ้วอกีฝ่าย  นั่นกเ็หมอืนกบัของจรงิบน

นิ้วเธอเช่นกนั  “ใกล้เคยีงกบัเหตุการณ์จรงิไหม”

“เยี่ยมมาก  ฉนัทึ่งเลย”  อฟีตอบ  โดยเฉพาะบรรยากาศตอนนี้  อย่าง

กบัมตี�ารวจเดนิตรวจสอบที่เกดิเหตุจรงิ ๆ
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“ราวด์ทร ี ผูก้�ากบัน่ะค่ะ  เขาอยากให้ออกมาเหมอืนเป๊ะ”  เธอมองไปทาง

ชายร่างก�าย�าที่นั่งอยู่หน้าจอมอนเิตอร์  “เขาเป็นพวกอยากได้อะไรกต็้องได้  นั่น

เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขายืนยันจะถ่ายท�าทุกฉากในนิวยอร์ก  ถ้าพวกคุณมีเวลา

ลองเดนิดรูอบ ๆ สคิะ  ฉนัอยากได้บทนี้ตั้งแต่รูข่้าวว่าพวกเขาจะเอามาสร้างหนงั

แล้ว  ก่อนที่จะได้อ่านหนงัสอืของนาดนี ฟร์ูสท์ซะอกี  พวกคณุมตีวัตนจรงิ  ฉนั

ตื่นเต้นเป็นบ้า  ให้ตายส ิ ฉนัพล่ามอะไรเนี่ย”

หญงิสาวหวัเราะ  “ฉนัเป็นแฟนพนัธุ์แท้ของคุณค่ะ  ผู้หมวด  ฉนัศกึษา

ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณอยู่เป็นเดือน ๆ  ถึงขั้นขอติดรถพวกนักสืบไปที่เกิดเหตุ 

ตั้งสองสามครั้ง  เพราะคณุไม่ยอมให้ฉนักบัเค.ท.ีไปดตูอนที่พวกคณุก�าลงัท�างาน

แม้ว่าราวด์ทรกีบัผูบ้ญัชาการจะขออนญุาตคณุแล้วกเ็ถอะ”  เธอพดูต่อโดยไม่เว้น

ช่องให้อีฟตอบ  “แต่เพราะฉันเจาะลึกเรื่องของคุณอยู่นานเลยเข้าใจว่าท�าไม 

คุณถงึไม่ยอม”

“งั้นเหรอ”

“ให้ตายสิ  ฉันพล่ามไม่หยุดอีกแล้ว  เค.ที.  มานี่เร็ว  นักสืบพีบอดี้ 

ตวัจรงิอยู่ตรงนี้แน่ะ”

นักแสดงสาวอีกคนที่ก�าลังคุยกับราวด์ทรีเหลือบมองมา  แววหงุดหงิด

ปรากฏชดัในดวงตาคู่นั้น  ก่อนเจ้าตวัจะกลบเกลื่อนด้วยรอยยิ้มเสแสร้ง

“ยินดีที่ได้เจอกันนะคะ”  เค.ที.จับมือทักทายพลางกวาดตามองพีบอดี้

ตั้งแต่ศรีษะจรดเท้า  “คุณก�าลงัไว้ผมใช่ไหม”

“ใช่ค่ะ  ฉนัเพิ่งดูคุณในเรื่องเทยีร์ดรอป  สุดยอดไปเลย”

“ฉนัขอยมืตวัดลัลสัสกัสองสามนาทนีะ”  มาร์โลบอกพร้อมกบัเกี่ยวแขน 

อีฟ  “ไปหากาแฟดื่มกันเถอะค่ะ”  แล้วเธอก็ลากผู้หมวดสาวออกจากตรงนั้น  

ก่อนเดินขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านที่สร้างเลียนแบบบ้านไอโคฟ  “ระหว่างการ 

ถ่ายท�าพวกเขาจดัหากาแฟแท้แบบเดยีวกบัที่คุณดื่มไว้ให้ฉนั  ฉนัดื่มจนตดิเลย

ต้องขอให้ผู้ช่วยเตรยีมไว้ในรถบ้านด้วย”

“คุณไม่ต้องถ่ายต่อเหรอ”

“ฉันต้องรอเข้าฉากค่ะ  จริง ๆ ก็ดูคล้ายงานของต�ารวจเหมือนกันนะ”  

มาร์โลเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วขณะอยู่ในชุดกางเกงขายาวกับรองเท้าบู๊ต  
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โดยมีสิ่งที่อีฟเดาว่าเป็นอาวุธประกอบฉากคล้องอยู่กับสายรัดซองอาวุธที่ไหล่   

นกัแสดงสาวพาเธอเดนิผ่านสตดูโิอ  ฉากต่าง ๆ  ของประกอบฉากมากมาย  และ

เหล่าทมีงาน

อฟีหยดุดบูรเิวณที่ถูกจ�าลองเป็นแผนกคดฆีาตกรรม  บนโต๊ะท�างานมขีอง

วางระเกะระกะ  กระดานคดีที่ดึงเธอกลับไปสู่เหตุการณ์ในอดีต  กล่องบันทึก

ข้อความ  และพื้นที่เตม็ไปด้วยรอยครูด

แต่ยังขาดพวกต�ารวจ  กลิ่นลูกกวาดหวาน ๆ  กาแฟรสชาติห่วยแตก  

และกลิ่นเหงื่อ

“เป็นไงคะ  เหมอืนในแผนกของคุณไหม”

“เหมอืนมาก  น่าจะใหญ่กว่าของจรงินดิหนึ่งด้วยซ�้า”

“แต่พออยู่ในจอแล้วมันไม่ใหญ่ขนาดนั้นหรอกค่ะ  พวกเขาสร้างห้อง

ท�างานของคุณไว้ด้วย  แผนผังเดียวกันเป๊ะ  เอาไว้ถ่ายตอนที่ฉันหรือตัวละคร

อื่นเดนิผ่านตรงนี้แล้วเข้าไปหรอืออกมาจากห้อง  คุณอยากดูไหม”

ทั้งคู่เดนิต่อ  ผ่านผนงัที่ถูกสร้างขึ้นใหม่และพื้นที่เปิดโล่ง  จากนั้นเข้าไป

ในห้องท�างานของอีฟ  เรียกว่าสร้างได้เหมือนเปี๊ยบ  เหมือนกระทั่งหน้าต่าง 

เลก็แคบบานนั้น  ต่างกนัแค่ววิที่มองออกไปไม่ใช่นครนวิยอร์ก  แต่เป็นภายใน 

สตูดโิอ

“ตอนตดัต่อพวกเขาจะใส่ซจีภีาพทวิทศัน์เข้าไป  เช่น  ตกึสูง  ยวดยาน

บนท้องฟ้า”  มาร์โลบอกเมื่ออฟีเดนิไปมองนอกหน้าต่าง  “ฉนัถ่ายบางฉากในนี้

แล้ว  รวมถึงฉากในห้องประชุมตอนที่คุณชี้แจงเกี่ยวกับการสมคบคิดระหว่าง 

ไอโคฟ  ยูนแิลบ็  และโรงเรยีนบรูกฮอลโลว์ อะคาเดม ี ฉากนั้นสาหสัเอาเรื่อง  

บทพูดถูกคัดลอกมาจากในหนังสือซึ่งใกล้เคียงกับบันทึกของจริงที่สุด  นาดีน

เขยีนออกมาได้น่าตื่นเต้นและชวนตดิตามสุด ๆ  ถงึฉนัจะรู้ว่าเหตุการณ์จรงิคง

ยิ่งกว่านั้นหลายเท่ากเ็ถอะ  ฉนัชื่นชมคุณมากนะคะ  ผู้หมวด”

อฟีหนัมองอกีฝ่ายอย่างกระอกักระอ่วน

“สิ่งที่คุณท�าอยู่ทุกวันมีคุณค่ามาก”  มาร์โลพูดต่อ  “ฉันก็ท�างานเก่ง

เหมอืนกนั  และคดิเสมอว่าสิ่งที่ตวัเองท�าช่างมคีุณค่าเหลอืเกนิ  อาจไม่ยิ่งใหญ่ 
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เท่าการค้นพบอะไรสกัอย่างระดบัโลก  แต่ถ้าโลกนี้ขาดศลิปะ  เรื่องราว  และ

คนที่จะปั้นเรื่องราวเหล่านั้นให้โลดแล่นบนจอ  ฉนัว่ามนัคงน่าเศร้า”

“ฉนัเหน็ด้วย”

“ตอนเริ่มศกึษาตวัละครนี้ฉนับอกตวัเองทนัทว่ีาจะตั้งใจเล่นให้สมบทบาท

มากที่สุด  ไม่ใช่เพราะมโีอกาสที่ฉนัจะได้รางวลัออสการ์  ถงึจรงิ ๆ จะอยากได้

มนัมาประดบับนแท่นเหนอืเตาผงิกเ็ถอะ  แต่เพราะฉนัเหน็คณุค่าของสิ่งที่คณุท�า  

คุณเพิ่งได้ดูไปแค่ฉากเดยีว  ถ้ามอีะไรที่ไม่สมจรงิหรอืรู้สกึว่ายงัไม่ใช่  บอกฉนั

ได้เลย”

“ไม่หรอก  ฉนัว่าทกุอย่างโอเคแล้ว”  อฟียกัไหล่  “ที่จรงิฉนัรูส้กึแปลก ๆ 

มากกว่าที่ต้องมาดูใครอกีคนแสดงเป็นตวัเอง  ท�าสิ่งที่ฉนัเคยท�า  พูดประโยคที่

ฉนัเคยพูด  ในเมื่อมนัท�าให้ฉนัรู้สกึอย่างนั้นได้แปลว่าคุณเข้าถงึบทบาทแล้วล่ะ”

มาร์โลยิ้มกว้าง  ให้ตายส ิ ถ้าเป็นเธอไม่มทีางยิ้มแบบนั้นแน่นอน  อฟีคดิ

“ฉนัดใีจที่ได้ยนิอย่างนั้นค่ะ”

“แล้วก็ห้องนี้”  อีฟหมุนตัวไปรอบ ๆ  “ท�าเอาฉันอยากนั่งตะลุยงาน

เอกสารต่อเลย  เหมอืนมาก”

“คาร์แมนดีคงดีใจจนยิ้มไม่หุบถ้าได้ยินคุณพูดแบบนี้  เธอเป็นหัวหน้า

ฝ่ายออกแบบฉากน่ะ  ไปดื่มกาแฟกนัดกีว่าค่ะ  อกีเดี๋ยวฉนัต้องเข้าฉากต่อแล้ว”

มาร์โลชี้มอืขณะพากนัเดนิออกสูแ่สงแดดจ้าของเดอืนตลุาคม  “ถ้าไปทาง

นี้คุณจะได้เห็นฉากที่เป็นบ้านของโร้คค์ด้วย  อลังการสุด ๆ  เพรสตันผู้ช่วย 

ผู้ก�ากับบอกคุณแล้วใช่ไหมคะว่าอยากถ่ายรูปตอนที่คุณกับนักสืบพีบอดี้มา 

เยี่ยมชมกองถ่ายเพื่อเอาไว้โปรโมตหนงั  วาเลอร ีซาเวยีร์หวัหน้าฝ่ายประชาสมัพนัธ์

ของเราจะเป็นคนจดัการให้”

“อ้อ  ใช่  เขาเกริ่นกบัฉนัไว้แล้ว”

เธอยิ้มพลางแตะแขนอฟี  “ฉนัรูว่้าคณุไม่ชอบอะไรแบบนี้  แต่มนัคงช่วย

โปรโมตหนังได้ดีมาก  อีกอย่างถือว่าเป็นการให้ก�าลังใจนักแสดงและทีมงาน 

ทุกคนด้วย  หวงัว่าคุณกบัโร้คค์จะไปร่วมงานเลี้ยงอาหารค�่าคนืนี้นะคะ”

“เราคดิว่าจะไป”  เป็นเพราะหลกีเลี่ยงไม่ได้ต่างหากล่ะ  อฟีคดิ
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มาร์โลหวัเราะพร้อมกบัเหล่มองอฟี  “ฉนัว่าคณุคงอยากให้มคีดฆีาตกรรม

เข้ามาสกัคดแีน่ ๆ จะได้ไม่ต้องไปงาน”

“คุณท�างานเก่งจรงิด้วย”

“เชื่อฉันเถอะค่ะว่ามันสนุกกว่าที่คิด  แต่ที่คุณรู้สึกว่ามันน่าเบื่อ  เพราะ

สมองคุณคดิไปก่อนแล้วว่าการไปร่วมงานเลี้ยงคอืการทรมาน”

“นี่คุณตดิเครื่องดกัฟังไว้ในห้องท�างานฉนัหรอืเปล่า”  อฟีชกัหวั่น

“เปล่าค่ะ  ฉนัแค่ลองคดิแบบคุณ”  มาร์โลยกนิ้วเคาะขมบั  “และมั่นใจ

ว่าคุณจะสนุกกับงานเลี้ยงคืนนี้แน่นอน  คุณต้องชอบจูเลียนมากแน่ ๆ  เขา 

เล่นเป็นโร้คค์ได้สมจรงิไร้ที่ต ิ ทั้งส�าเนยีงการพดูและกริยิาท่าทางแสดงให้เหน็ถงึ

ความมอี�านาจ  เซก็ซี่  แถมยงัหล่อ  ตลก  มเีสน่ห์  ฉนัชอบท�างานกบัเขาค่ะ   

ตอนนี้คุณท�าคดอีะไรอยู่หรอืเปล่า”

“เราเพิ่งปิดคดหีนึ่งไปเมื่อสองสามวนัก่อน”

“คดวีติวูดเซน็เตอร์ใช่ไหมคะ  พวกนกัข่าวเรยีกกนัอย่างนั้น  อย่างที่บอก  

ฉนัพยายามศกึษาทุกเรื่องเกี่ยวกบัคณุ  ถงึคณุไม่ได้ท�าคดโีดยตรง  แต่กจ็ะคอย

ควบคมุการสบืคด ี ไปให้การในศาล  หรอืให้ค�าปรกึษากบันกัสบืในแผนก  งาน

ล้นมอืจรงิ ๆ  แถมยงัต้องรบัมอืกบั...”

มาร์โลชะงกัเมื่อวทิยุตดิตามตวัของอฟีดงัขึ้น

“ดลัลสั”

ศูนย์วิทยุถึงผู้หมวดอีฟ ดัลลัส  ไปสมทบกับทีมที่อาคารเลขที่ 

สบิสอง  ถนนสามฝั่งตะวนัตก  อาจเป็นเหตุฆาตกรรม

“รบัทราบ  ดลัลสัและนกัสบืดเีลยี พบีอดี้ก�าลงัไป”  เธอวางสาย  ก่อน

ตดิต่อคู่หู  “มคีดเีข้ามา  ไปเจอฉนัที่รถ”

อฟีเกบ็วทิยุตดิตามตวัแล้วเหลอืบมองมาร์โล  “ขอโทษด้วยนะคะ”

“ไม่เป็นไรค่ะ  มคีดเีข้ามาตอนที่เรายนือยู่ในฉากพวกนี้พอดเีลย  อาจฟัง

ดูเป็นค�าถามโง่ ๆ นะ  แต่ฉันอยากรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงเวลาพวกเขาติดต่อเข้ามา

แล้วบอกว่ามคีนตาย”

SAMPLE



15

“กป็ระมาณว่า...ได้เวลาท�างานแล้วส ิ ขอบคุณที่พาฉนัเดนิชมกองถ่าย”

“ยังมีอะไรมากกว่านี้อีกค่ะ  ถ้าจะพูดว่าบิ๊กแบง โปรดักชั่นส์สร้างโลก 

ของดัลลัสขึ้นมาที่ท่าเรือเชลซีก็ไม่ผิด  เราจะถ่ายท�ากันอีกอย่างน้อยสองสาม

สปัดาห์  คุณอาจกลบัมาทนักไ็ด้”

“แค่อาจน่ะ  ฉนัต้องไปแล้ว  ถ้าไม่มงีานตดิพนัคนืนี้เราคงได้เจอกนั”

“โชคดคี่ะ  ผู้หมวด”

อีฟเดินลัดเลาะไปยังช่องจอดรถส�าหรับแขกวีไอพี  เธอไม่เคยรู้สึกยินดี

เวลามีคนตาย  แต่ถ้าใครคนนั้นเกิดต้องตายขึ้นมาจริง ๆ เธอกย็ินดีจะรีบไป

สะสางคดีแทนการอยู่ถ่ายรูปงี่เง่านั่น  มาร์โล เดิร์นเป็นผู้หญิงมีเสน่ห์  ฉลาด  

ไม่ท�าตัวน่าร�าคาญ  ถึงอย่างนั้นอีฟก็ยังรู้สึกสั่นประสาทนิดหน่อยเมื่อเห็นใคร 

อกีคนที่เหมอืนเธออย่างกบัแกะ  แถมอยู่ในฉากที่คล้ายคลงึกบัของจรงิด้วย

โลกของดลัลสังั้นเหรอ  บ้าบอชะมดั

“มคีดเีข้ามาจนได้สน่ิา”  พบีอดี้พมึพ�าขณะจ�้าพรวด ๆ ไปหาผูห้มวด  “ฉนั

สนุกมากเลย!  เมื่อกี้เพรสตัน...เอ่อ  หมายถึงเพรสตัน สไตก์สผู้ช่วยผู้ก�ากับ 

น่ะค่ะ  เขาบอกว่าจะให้ฉนัเป็นดารารบัเชญิด้วย  พวกเขาจะถ่ายฉากบนถนนกนั

ช่วงสุดสปัดาห์หน้า  ฉนัได้เล่นเป็นคนเดนิถนน  แต่จะถ่ายใกล้ ๆ แบบให้เหน็

หน้า  ไม่แน่อาจมบีทพูดสกัหนึ่งประโยค  ให้ตายส ิ ฉนักลวัหน้าเป็นสวิจงั”  เธอ

เอามอืแตะ ๆ ทั่วใบหน้า  “ถงึวนัส�าคญัทไีรต้องเป็นสวิทุกท”ี

“ท�าอย่างกบัมีเยอะงั้นแหละ  หมายถงึฉากที่ถ่ายให้เหน็หน้าคุณนะไม่ใช่

สวิ  ช่างเถอะ  ฉนัไม่อยากรู้เรื่องสวิของคุณตอนนี้”

“การแสดงครั้งแรกของฉัน”  พีบอดี้เข้าไปนั่งฝั่งผู้โดยสาร  ขณะที่อีฟ 

สอดตัวนั่งหลังพวงมาลัย  “แถมคืนนี้เราจะได้กระทบไหล่คนดังในงานเลี้ยง 

อาหารค�่าที่บ้านของผูก้�ากบัแถวหน้าแห่งฮอลลวีดู  ได้เจอโปรดวิเซอร์มอืหนึ่งของ

วงการที่เป็นผู้ก่อตั้งบิ๊กแบง โปรดักชั่นส์ด้วย”  เธอเลื่อนมือลงมากดหน้าท้อง  

“ฉนัรู้สกึคลื่นไส้ยงัไงไม่รู้ค่ะ”

“งั้นก็เก็บไว้อ้วกในห้องน�้าสุดหรูที่บ้านของผู้ก�ากับแถวหน้าแห่งฮอลลีวูด 

นู่น”

“ราวด์ทรตีามหาคุณ  เขาก�าลงัจะให้คนไปตามตวัคุณพอด”ี

SAMPLE



16

“ตอนนั้นฉันก�าลังสัมผัสประสบการณ์เหนือจริงอยู่  คิดดูสิ  มีตัวฉัน 

อกีคนพาฉนัชมห้องท�างานของฉนัและแผนกคดฆีาตกรรม”

“เจ๋ง!  งั้นกต้็องมโีตะ๊ท�างานของฉนัด้วยน่ะส ิ รูง้ี้ไปด้วยดกีว่า  ฉนัอยาก

นั่งที่โต๊ะท�างานของฉนั  แล้วกโ็ต๊ะของคุณ”

“ฉนัไม่ให้นั่งเดด็ขาด”

“โธ่  แค่ในฉากกไ็ม่ได้เหรอ”

“ไม่ได้”

“ใจร้ายจัง  ไม่เห็นใจดีเหมือนดัลลัสอีกคนเลย  เธอบอกให้ฉันเรียกว่า

มาร์โลด้วยล่ะ  ส่วนคนที่รบับทเป็นฉนัดูร้ายกาจชะมดั”

“งั้นเหรอ  ทมีงานเก่งนะ  เลอืกนกัแสดงได้เหมอืนกบัตวัจรงิมาก”

“คุณเป็นคนตลกเหมือนกันนะคะ  ดัลลัส  เธอคุยกับฉันแค่สามสิบว ิ

ได้มั้ง  หลงัจากนั้นกไ็ม่แยแสอกี  รู้ไหมว่าเธอพูดว่าอะไร”

“จะไปรู้ได้ยงัไงในเมื่อฉนัไม่ได้อยู่ด้วย”

“ฉนับอกให้กไ็ด้ค่ะ”  พบีอดี้ท�าหน้ามุย่พลางหยบิแว่นกนัแดดสรีุง้มาสวม  

“เธอบอกว่าถ้าสิ่งที่นาดีนเขียนในหนังสือเป็นความจริงละก็  ฉันควรไปอบรม

หลักสูตรความเป็นผู้น�าดูบ้าง  ไม่งั้นก็เป็นได้แค่ลูกกะจ๊อก  หรืออย่างดีสุดก็ 

ผู้ช่วย  แต่ขนืยงัท�าตวัหวัอ่อนอยู่แบบนี้คงไม่มทีางเป็นผู้น�าได้หรอก”

อฟีรูส้กึหงดุหงดิเมื่อฟังจบ  คูห่ขูองเธอมคีวามกล้าหาญมากกว่าที่อกีฝ่าย

ดูถูกไว้แน่  พบีอดี้เป็นคนเปิดโปงและโค่นแก๊งต�ารวจเลวเชยีวนะ

“งั้นฉันว่าเธอไม่ได้แค่ดูร้ายกาจหรอก  แต่ร้ายกาจจริง ๆ เลยต่างหาก  

จ�าไว้ว่าคุณไม่ใช่ลูกกะจ๊อก”

“แน่นอนค่ะ  เพราะฉันเป็นคู่หูของคุณ  และถึงคุณจะเป็นผู้หมวดของ

ฉนั  แต่ฉนัไม่ใช่ลูกกะจ๊อกผู้หวัอ่อนสกัหน่อย”

“การท�าตามค�าสั่งระหว่างปฏบิตัหิน้าที่ไม่ได้เรยีกว่าหวัอ่อน  มนัแสดงให้

เหน็ว่าคุณเป็นต�ารวจที่ด ี แถมยงัฉลาดมากด้วย”

“ขอบคุณค่ะ  ฉนัไม่ค่อยชอบตวัฉนัเลย”

“ฉนักไ็ม่ชอบคุณเท่าไหร่  ฉนัอกีคนกไ็ม่ชอบเหมอืนกนั”

“ฉนัชกัจะงงแล้วนะ”
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“มาร์โลกับเค.ที.  พวกเธอไม่ชอบขี้หน้ากัน  เวลาที่กล้องไม่ได้จับภาพ 

ทุกอย่างก็เผยออกมาหมด  พอผู้ก�ากับสั่งคัตสองคนนั้นก็แยกย้ายกันทันท ี  

ไม่พูดคุยหรือแม้แต่มองหน้า  จนกระทั่งมาร์โลตะโกนเรียกเค.ที.ให้มาหาคุณ 

นั่นแหละ”

“สงสัยฉันจะมัวตื่นเต้นที่ได้เจอดาราฮอลลีวูดเลยไม่ทันสังเกต  แต่คุณ

พูดถูก  คงล�าบากใจน่าดูถ้าต้องท�างานใกล้ชิดกับคนที่เราไม่ชอบหน้า  แล้วยัง

ต้องเสแสร้งว่าเป็นมติรกนัต่อหน้าคนอื่นอกี”

“เขาถงึเรยีกว่าการแสดงไง”

“นั่นส ิ ว่าแต่...ฉนัคดิว่าพบีอดี้อกีคนก้นใหญ่กว่าฉนัอกีนะคะ”

“เรื่องนี้ฉนัเหน็ด้วย”

“จรงิเหรอ”

“พบีอดี้  ฉนัไม่ได้มองก้นเธอจรงิ ๆ หรอก  ขนาดก้นคณุฉนัยงัแทบไม่มี

เวลามาเพ่งมอง  แต่ฉันยินดีจะพูดว่าก้นเธอใหญ่กว่าก้นคุณถ้ามันจะท�าให้คุณ

สบายใจ  เราจะได้เลกิพูดเรื่องคนดงัพวกนี้สกัท”ี

“ก็ได้ค่ะ  แต่ขออีกเรื่องเถอะ  นอกจากจะร้ายกาจแล้วเค.ที.ยังเป็น 

จอมโกหกด้วย  เธอบอกฉันว่าต้องไปเตรียมตัวเข้าฉากต่อไป  แต่ตอนเดิน 

ตัดลานจอดรถบ้านมาที่นี่ฉันเห็นเธอค่ะ  เค.ที.ก�าลังทุบประตูรถคันหนึ่งแล้ว

ตะโกนว่าฉนัรู้นะว่าคุณอยู่ในนั้น  คนสารเลว  เปิดประตูเดี๋ยวนี้ ”

“รถของใคร”

“ไม่รู้เหมอืนกนั  ท่าทางเธอดูโมโหมาก  ทมีงานเดนิกนัให้ควั่ก  แต่เธอ

ไม่สนเลยว่าใครจะมาได้ยนิเข้า”

“กเ็หมอืนที่ฉนัพูดอยู่บ่อย ๆ ว่าคุณเป็นยายต�ารวจตวัแสบอารมณ์ร้อน”

พบีอดี้ถอนหายใจพลางยิ้ม  “แต่ไม่ใช่ลูกกะจ๊อก”

“ใช่”  อฟีเคลื่อนรถเข้าไปจอดต่อท้ายรถต�ารวจอกีคนั  “ไปดศูพกนัดกีว่า”

“เราเยี่ยมชมกองถ่ายหนัง  มาดูศพในที่เกิดเหตุ  ปิดท้ายด้วยร่วม 

งานเลี้ยงอาหารค�่ากบัเหล่าคนดงั  ช่างเป็นวนัที่ดเีป็นบ้า”
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แต่ไม่ใช่วนัที่ดสี�าหรบัเซซลิ ซลิคอ็ก

ชีวิตวันนี้ของเขาสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วบนพื้นกระเบื้องลายเสือดาวใน 

ห้องครัวหรูหรา  เลือดจากบาดแผลที่ศีรษะไหลนองพื้นสีทองลายจุดสีด�า  ใน

ความรู้สกึอฟีมนัดูเหมอืนสตัว์ตายเพราะบาดเจบ็รุนแรง

จากสภาพศพเซซิลคงทรมานมากก่อนตาย  เลือดเปียกชุ่มเข้าไปถึง 

เสื้อคลุมผ้าแคชเมยีร์สขีาวที่เจ้าตวัสวมใส่  ศรีษะน่าจะถูกฟาดด้วยวตัถุหนกั ๆ 

ไม่มคีม  แล้วล้มลงบนพื้นกระเบื้อง  เมื่อพจิารณารอยแผลยาวลกึบนหน้าผาก  

อีฟคิดว่าศีรษะของเซซิลคงฟาดโดนขอบเคาน์เตอร์เตรียมอาหารโทนสีด�าทอง 

ก่อนถงึพื้นด้วย

ส่วนอื่น ๆ ของบ้านสะอาดเอี่ยม  ไม่ว่าจะห้องอาหาร  ห้องนั่งเล่น   

ห้องนอนใหญ่  ห้องนอนแขก  หรอืห้องน�้าส�าหรบัแขก  ทกุห้องถกูตกแต่งอย่าง

หรูหราราวบ้านตวัอย่าง

“ไม่มรี่องรอยการงดัแงะครบั”  ต�ารวจที่ยนือยู่ตรงประตูรายงาน  “แฟน

ของเหยื่ออยูใ่นห้องนอน  เขาบอกว่าเมื่อสองวนัก่อนเขาเดนิทางไปต่างเมอืง  แต่

กลบัถงึบ้านเรว็กว่าก�าหนด  จรงิ ๆ ต้องถงึตอนบ่าย  พอเข้ามากเ็จอศพ”

“กระเป๋าเดนิทางของเขาอยู่ไหน”

“ในห้องนอนครบั”

“เราต้องดูภาพจากกล้องวงจรปิด”

“เขาบอกว่าตอนมาถงึระบบรกัษาความปลอดภยัปิดอยู ่ และอ้างวา่เหยื่อ

ชอบลมืเปิด”

“หาห้องรกัษาความปลอดภยัแล้วเข้าไปตรวจสอบด”ู  อฟีพ่นสเปรย์เคลอืบ

มือและรองเท้า  โยนกระป๋องสเปรย์ลงในกล่องอุปกรณ์  จากนั้นนั่งยอง ๆ  

ข้างศพ  “เราต้องระบุตวัตนและเวลาเสยีชวีติ  พบีอดี้  เซซลิโดนฟาดอย่างแรง

ตรงศรีษะซกีซ้าย  บนขมบั  และเบ้าตาข้างหนึ่ง  อาวุธน่าจะเป็นวตัถุทรงกว้าง  

แบน  ค่อนข้างมนี�้าหนกั”

“เหยื่อชื่อเซซลิ ซลิคอ็ก  อายุห้าสบิหกปี  ที่อยู่คอืที่นี่  แต่งงานกบัพอล 

ฮาเวอร์โทมาสี่ปีแล้ว  เซซลิเป็นเจ้าของบรษิทัรบัจดัเลี้ยงกู๊ดไทมส์”
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“กู๊ดไทมส์...ช่วงเวลาดี ๆ  เขาไม่มีโอกาสได้สัมผัสช่วงเวลาแบบนั้น 

อกีแล้ว”  อฟีทิ้งน�้าหนกัลงบนส้นเท้าพลางมองรอบห้องครวั  “ไม่มรี่องรอยการ

งดัแงะ  ทุกอย่างสะอาดเอี่ยมหมดจด  เซซลิสวมแหวนแต่งงาน  ฉนักล้าพนนั

เลยว่าต้องเป็นทองค�าขาว  แถมประดับเพชรเม็ดเป้ง  แต่มันยังอยู่ดีบนนิ้วเขา  

อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ชั้นยอดที่ขนไปได้ง่าย ๆ กไ็ม่หายไปไหน  แสดงว่าคนร้าย

ไม่ได้ตั้งใจมาปล้น”

“เวลาเสียชีวิตคือสิบโมงสามสิบหกนาที  ถ้าเซซิลยังอยู่ในชุดนี้และไม่มี

ร่องรอยการงัดแงะแปลว่าเขาต้องรู้จักกับฆาตกร  เขาอาจเปิดประตูต้อนรับ 

อีกฝ่าย  แล้วเข้ามาชงกาแฟหรือท�าอะไรสักอย่างในนี้  จากนั้นก็โดนฟาดผัวะ  

ช่วงเวลาด ีๆ จบสิ้นลงตอนนั้น”

“ก็เป็นไปได้  หรืออาจมีคนมาอยู่กับเขาระหว่างที่แฟนเขาเดินทางไป 

ต่างเมือง  เราต้องตรวจสอบอีกทีว่ามีการเดินทางตามที่เจ้าตัวอ้างจริงหรือเปล่า  

เซซลิลงมาท�าอาหารเช้าอร่อย ๆ  แล้วใครคนนั้นกฟ็าดเขา  หรอืไม่แฟนของเขา

กก็ลบัมาพอด ี พอเหน็เซซลินอกใจเลยบนัดาลโทสะ”

ต�ารวจในเครื่องแบบคนเดมิกลบัมารายงาน  “ระบบรกัษาความปลอดภยั

ถูกปิดมายี่สิบแปดชั่วโมงแล้วครับ  ผู้หมวด  ไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดของ

เมื่อคนืหรอืเมื่อเช้าเลย”

“โอเค  งั้นคุณลองไปเคาะถามตามบ้าน  ดูซวิ่ามใีครเหน็อะไรบ้าง”

อีฟสวมแว่นส่องขยายแล้วพิจารณาศพอย่างถี่ถ้วน  “เนื้อตัวเขาสะอาด

หมดจดพอ ๆ กบัภายในบ้านหลงันี้  ฉนัได้กลิ่นเลมอนแฮะ”  เธอโน้มตวัเข้าไป

ใกล้ใบหน้าเหยื่อและสูดดม  “มกีลิ่นกาแฟปนเลก็น้อย  เซซลิน่าจะอาบน�้าแล้ว

ดื่มกาแฟไปแก้วหนึ่งก่อนโดนฟาด  ไม่มบีาดแผลจากการต่อสู้ขดัขนืหรอือาการ

บาดเจบ็อื่น ๆ ปรากฏให้เหน็  แสดงว่าเขาโดนฟาด  ล้มลง  หวัไปโขกกบัขอบ

เคาน์เตอร์ตรงนี้  ก่อนที่ขมบัอกีข้างจะกระแทกกบัพื้นกระเบื้อง  มนัแปลก ๆ นะ  

ว่าไหม”

“แปลกยงัไงคะ”

“ทุกอย่างสะอาดสะอ้านเกนิไป  เหมอืนจงใจ”

“เหยื่ออาจเป็นคนเนี้ยบกไ็ด้”
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“นั่นส”ิ  ผู้หมวดถอดแว่นส่องขยายออกแล้วลุกขึ้นยนื  “ในนี้ไม่มเีครื่อง

ออโต้เชฟเหรอ  เป็นไปได้ยังไง”  เธอเปิดตู้เย็น  “ของทุกอย่างยังสดใหม่   

ดูสะอาดสะอ้านอีกเหมือนกัน”  จากนั้นเปิดดูตามตู้เก็บจานและลิ้นชักต่าง ๆ   

“มทีั้งหม้อ  กระทะ  เครื่องครวัสารพดั  จานชามเข้าชุดกนั  แก้วไวน์”  เธอดงึ

กระทะใบใหญ่ที่มลีกัษณะกว้างและก้นแบนออกมา  “หนกัใช้ได้”

“ยายฉนักม็กีระทะแบบนี้ใบหนึ่งค่ะ  ท�ามาจากเหลก็หล่อ  ยายรกัมนัมาก  

เป็นมรดกที่สบืทอดมาจากยายของยายอกีท”ี

อีฟพินิจพิเคราะห์กระทะใบนั้น  ก่อนนั่งยอง ๆ ข้างศพอีกครั้ง  สวม 

แว่นส่องขยาย  แล้วพิจารณาบาดแผลบนศีรษะของเซซิล  ครู่หนึ่งจึงหยิบ 

เครื่องมอืในกล่องอุปกรณ์ออกมาวดัขนาด

“โป๊ะเชะ  เกบ็ใส่ถุงส่งต่อให้ฝ่ายพสิูจน์หลกัฐานได้เลย  มารอดูกนัว่าจะ

มอีะไรตดิอยู่บนกระทะใบนี้บ้างไหม  ฉนัคดิว่าเขาพาใครอกีคนมาอยู่เป็นเพื่อน

หรืออาจมีแขกแวะมาหา  จากนั้นทั้งคู่ก็เข้ามาด้านหลังเคาน์เตอร์เตรียมอาหาร  

แต่ไม่มีร่องรอยว่าพวกเขาท�าอาหาร  และในเมื่อที่นี่ไม่มีเครื่องออโต้เชฟอย่างที่

ควรจะม ี แสดงว่าเขาต้องใช้กระทะกบัเครื่องครวัอื่น ๆ  เขาชงกาแฟยงัไงนะ”

“มีเครื่องชงกาแฟอยู่ตรงนั้นค่ะ  แค่ใส่เมล็ดกาแฟกับน�้าลงไปมันจะบด

และชงให้อตัโนมตั”ิ

“แต่เครื่องนั้นยงัสะอาดและว่างเปล่า”

“บางทเีซซลิอาจโดนฟาดก่อนจะได้ชงกาแฟ”

“ฉันว่าไม่น่าใช่  เพราะตัวเขามีกลิ่นกาแฟจาง ๆ  เซซิลไม่ได้เพิ่งเข้ามา 

ในนี้กบัฆาตกรแล้วโดนฟาดทนัท ี พนนัได้เลยว่าเจ้ากระทะเหลก็หล่อนี่แหละคอื

อาวุธสงัหาร  ถ้าบอกว่าเขาเป็นคนหยบิออกมา  แล้วไหนล่ะวตัถุดบิที่เตรยีมจะ

ท�าอาหาร  ถ้าเขาก�าลังโต้เถียงกับใครบางคนแล้วจะมีอารมณ์ท�าอาหารเช้าเหรอ  

ในความเป็นจริงฆาตกรควรทิ้งกระทะไว้ตรงนี้หรือไม่ก็หยิบไปด้วย  แต่นี่กลับ

ท�าความสะอาดและเอาไปเกบ็  แถมเกบ็ในที่ประจ�าของมนัอกีต่างหาก”

อฟีหนัไปถามคู่หู  “มื้อเช้าส�าหรบัคุณเริ่มด้วยอะไรเป็นอย่างแรก”

“กาแฟค่ะ”  พบีอดี้ตอบ
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“ใช่ไหมล่ะ  จากกลิ่นตัวก็บ่งบอกว่าเซซิลท�าแบบนั้นเหมือนกัน  แต่เรา

กลบัไม่เหน็กาแฟที่ชงไว้สกัแก้ว”

นักสืบสาวกวาดตามองทั่วห้อง  พยายามจะมองแบบที่อีฟมอง  “บางที

เขาหรอืพวกเขาอาจดื่มเสรจ็แล้ว  หลงัจากเกบ็ล้างกท็ะเลาะกนั”

“ก็ไม่แน่  แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นท�าไมกระทะใบนี้ถึงยังอยู่ข้างนอกพร้อมให้

หยิบฟาด  อย่างอื่นถูกเก็บเข้าที่  แต่กระทะกลับอยู่ในรัศมีเอื้อมถึง  ท�าไมน่ะ 

เหรอ”  อฟีชูกระทะซึ่งถกูเกบ็ลงถงุหลกัฐานเรยีบร้อยแล้วขึ้นมา  “เพราะมนัเป็น

อาวุธที่เหมาะมอืไงล่ะ  ใครคนนั้นก�าลงัโกรธจดัเลยคว้ามนัมาฟาดผวัะ  คนร้าย

คงไม่ค่อย ๆ เปิดลิ้นชกั  ดงึแต่ละช่องออกมาเลอืกว่าจะใช้อะไรเป็นอาวธุหรอก”

พบีอดี้เริ่มปะตดิปะต่อได้  “คุณคดิว่าแฟนเขาเป็นคนท�า  พอเกบ็กวาด

เรยีบร้อยกโ็ทรแจ้งต�ารวจ”

“ฉนัชกัอยากรู้แล้วสวิ่าฮาเวอร์โทกลบับ้านยงัไง  ไปคุยกบัเขาดกีว่า”

อีฟสั่งให้ต�ารวจที่อยู่กับฮาเวอร์โทออกไปสอบถามตามบ้านร่วมกับทีม  

ภายในห้องนอนใหญ่กส็ะอาดเอี่ยมเช่นเดยีวกบัห้องครวั  เตยีงหลงัใหญ่ล้อมด้วย

เสาสีเงิน  ผ้าปูที่นอนลายม้าลายเข้าชุดกับหมอนที่วางเรียงอย่างเป็นระเบียบ   

ตู้ลิ้นชักกระจกเงาวับ  เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ ล้วนมีรูปทรงแปลกตาสื่อความเป็น 

งานศลิปะ  แจกนัคดโค้งปกัดอกไม้สแีดงที่ลกัษณะกลบีดอกเป็นหนามแหลมไว้

ดอกหนึ่ง  อฟีมองแล้วรูส้กึราวกบัมเีขม็หมดุแหลมคมซ่อนอยู่ในกลบีดอกเหล่านั้น

มุมนั่งเล่นตรงหน้าประตูบานกว้างที่เปิดออกสู่ระเบียง  พอล ฮาเวอร์โท

นั่งคดุคูอ้ยูบ่นโซฟาสเีงนิประดบัด้วยหมอนองิสแีดง  ในมอืก�าผ้าเชด็หน้าเปียกชุม่

ไว้แน่น

อีฟเดาว่าอีกฝ่ายน่าจะอายุน้อยกว่าเซซิลราวยี่สิบปี  ใบหน้าหล่อเหลา 

สแีทนดูซดีเซยีว  เรอืนผมสนี�้าตาลไหม้จดัทรงเรยีบกรบิ  เขาสวมกางเกงยนีส์

ขากระบอกกบัเสื้อเชิ้ตสขีาว  เธอมองออกทนัทว่ีาภายใต้เสื้อผ้าที่ปกปิดต้องซ่อน

เรอืนร่างก�าย�าอย่างคนหมั่นออกก�าลงักายไว้

เมื่อฮาเวอร์โทเงยหน้าขึ้นมาอฟีจงึได้เหน็ว่าดวงตาคูน่ั้นแดงก�่าและบวมช�้า

จากการร้องไห้
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“ฉนั  หมวดดลัลสั  และนกัสบืพบีอดี้  ฉนัเสยีใจด้วยกบัการสูญเสยีของ

คุณ  คุณฮาเวอร์โท”

“เซซลิตายแล้ว”

“ฉนัรู้ว่าคุณก�าลงัเสยีใจ  แต่ฉนัจ�าเป็นต้องถามอะไรบางอย่าง”

“เพราะเซซลิตายที่นี่ใช่ไหม”

“ใช่  และเพื่อปกป้องตวัคุณเองฉนัจะบนัทกึเสยีงเอาไว้ด้วย  รวมถงึแจ้ง

สทิธใิห้ฟัง  ตกลงไหม  คุณฮาเวอร์โท”

“ต้องท�าขนาดนั้นเลยเหรอ”

“เชื่อเถอะว่ามันมีประโยชน์ทั้งต่อฉันและตัวคุณเอง  ฉันจะจัดการให้ 

เร็วที่สุด  ก่อนเริ่มคุณอยากโทรหาใครไหม  อาจเป็นเพื่อนสักคนหรือคนใน

ครอบครวั”

“ผม...ผมคดิไม่ออก”

“ไม่เป็นไร  ถ้าคุณคิดออกเมื่อไหร่เราจะติดต่อให้ทีหลัง”  อีฟนั่งลง 

ตรงข้ามเขาแล้วร่ายสิทธิมิแรนดาฉบับปรับปรุงให้ฟัง  “คุณเข้าใจสิทธิและ 

ข้อผูกมดัของคุณในเรื่องนี้ใช่ไหม”

“ครบั”

“งั้นเริ่มกนัเลย  คุณเดนิทางไปต่างเมอืงมาใช่ไหม”

“ผมไปพบลกูค้าคนหนึ่งที่ชคิาโก  บรษิทัเราท�าธรุกจิรบัจดัเลี้ยง  ผมกลบั

มาเมื่อเช้าแล้วก.็..”

“สรุปว่าคุณกลบัมาจากชคิาโกเมื่อเช้า  กี่โมงคะ”

“น่าจะราว ๆ สบิเอด็โมง  ที่จรงิผมต้องกลบัถงึตอนสี่โมงเยน็  แต่เพราะ

ท�างานเสรจ็เรว็เลยกลบัก่อน  อกีอย่างผมอยากเซอร์ไพรส์เซซลิด้วย”

“คุณเลยเปลี่ยนเที่ยวบนิและบรกิารรถรบัส่งใช่ไหม”

“ใช่ครบั  โชคดผีมจองเที่ยวบนิและรถที่จะมารบัได้เรว็กว่าเดมิ  ผมอยาก

เซอร์ไพรส์เซซลิ”  เขาสะอกึสะอื้นพลางใช้ผ้าเชด็หน้าซบัน�้าตา

“ใจเย็น ๆ ค่ะ  ฉันเข้าใจว่าคุณก�าลังช็อก  คุณใช้บริการรถรับส่งของ

บรษิทัอะไร  ฉนัแค่จะบนัทกึเอาไว้เฉย ๆ”

“เราใช้บรกิารของดลีกัซ์ตลอด”
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