
1

ทนัย่า เคทลนิปดิน�้าฝกับวัก่อนเดนิออกจากพื้นที่อาบน�้า  ค่อย ๆ เชด็ตวัให้แห้ง

ก่อนสวมเสื้อคลมุอาบน�้าสขีาวด�าตวัโปรด  จากนั้นกเ็อื้อมหยบิผ้าเชด็ตวัสเีขา้ชดุ

กนัจากตะขอหลงับานประตู  แล้วใช้มนัโพกศรีษะทบัเส้นผมบลอนด์ที่สอี่อนลง

เพราะตากแดด  กระจกเงาบานใหญ่บนผนงัเหนือเคาน์เตอร์แกรนิตสีด�าเป็นฝ้า

ไปทั้งบานแม้จะเปิดน�้าแค่พออุ่น  ทนัย่าก้าวไปหยุดหน้ากระจกเหนอือ่างล้างมอื  

โน้มตัวเข้าไปพินิจพิจารณาเงาสะท้อนของตัวเอง  แล้วภายในไม่กี่อึดใจเธอก็

สงัเกตเหน็มนั

“โอ๊ย  ไม่นะ”  เธอพดูพลางหนัศรีษะให้เหน็ใบหน้าซกีขวาชดั ๆ  ก่อนใช้

นิ้วชี้ยดืเนื้อที่ปลายคางให้เหน็ชดัขึ้นอกี  “ฝันไปเถอะไอ้สวิเวร  ฉนัเหน็นะว่าแก

ท�าท่าจะโผล่มาแล้ว”

ทนัย่ายั้งใจไม่บบีสวิเลก็ ๆ เมด็นั้น  แต่เปิดลิ้นชกัซ้ายใต้อ่างล้างมอืแล้ว

เริ่มขุดคุ้ยหาตวัช่วยแทน  ในลิ้นชกัเตม็ไปด้วยขวด  หลอด  ขวดแก้วเลก็ ๆ ที่

บรรจทุั้งออยล์  ครมี  โลชั่น  และสารพดัเครื่องประทนิผวิมหศัจรรย์ตามโฆษณา

ในนติยสารแฟชั่นหลากหลายฉบบัที่เธอซื้อเป็นประจ�า

“ไม่ใช่อนันี้  นี่กไ็ม่ใช่...”  เธอพมึพ�าขณะขยบัข้าวของในลิ้นชกั  “หายไป

ไหนล่ะเนี่ย  ฉนัมนีี่นา  มแีน่ ๆ”  สองมอืคุย้หาอย่างร้อนใจขึ้นอกีนดิ  “อยูน่ี่เอง”  

ในที่สุดกถ็อนหายใจอย่างโล่งอก

ทันย่าหยิบหลอดสีขาวมีหัวลูกกลิ้งออกมาจากก้นลิ้นชัก  เธอไม่เคยใช้

ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้  แต่อ่านเจอในโฆษณาเมื่อไม่กี่วันก่อนว่ามันติดหนึ่งในห้า 

ยาวิเศษที่ปราบสิวได้อยู่หมัด  ทันย่าไม่ได้มีปัญหาสิวหรอก  เธอเป็นสาวอายุ
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ยี่สิบสามที่สุขภาพผิวดีเยี่ยมด้วยซ�้าไป  แต่เนื่องจากถือคติว่าต้องมีของจ�าเป็น

เผื่อไว้ก่อน  เลยกลายเป็นว่าในช่วงสองปีนี้เธอกว้านซื้อผลิตภัณฑ์ความงามมา

เผื่อไว้มากมายจนน่าตกใจ

เธอเปิดฝาหลอดยาแต้มสิว  ตรวจดูเงาสะท้อนในกระจกอีกครั้ง  และ

บรรจงแต้มยาบนสวิเมด็จิ๋วซึ่งท�าท่าจะผุดขึ้นมาที่คาง

“เรยีบร้อย  เสรจ็ฉนัล่ะ”  เธอประกาศชยัชนะ  “ไสหวัออกไปจากคางฉนั

ได้แล้ว  รบีไปให้ไวก่อนเสาร์อาทติย์นี้ด้วย”

ทันย่าก�าลังจะเริ่มบ�ารุงผิวด้วยมอยส์เจอไรเซอร์ตั้งแต่ใบหน้าจนทั่วร่าง

อย่างที่ท�าเป็นประจ�าทุกวัน  แต่ได้ยินเสียงดังมาจากห้องนอนเสียก่อน  หรือ 

หแูว่วไปเองกไ็ม่รู ้ เธอเปิดประตหู้องน�้า  เลกิผ้าโพกศรีษะให้หขู้างขวาโผล่พ้นผ้า  

พลางยื่นหน้าออกไปนอกห้องน�้าแล้วเงี่ยหูฟังครู่หนึ่ง  

เสยีงดนตรแีปร่งหูจากห้องนอนบอกให้รู้ว่าเพื่อนสนทิหนึ่งในสามคนของ

เธอโทรมาหา

“มาแล้ว  มาแลว้จา้”  ทนัย่ารบีจ�้าเข้าไปในหอ้งนอน  โทรศพัท์มอืถอืของ

เธอสั่นรวัอยูท่ี่โต๊ะหวัเตยีง  มนัส่ายไปมาซ้ายทขีวาทรีาวกบัก�าลงัเต้นไปตามเสยีง

เพลง  เธอคว้าโทรศพัท์ขึ้นมาแล้วมองหน้าจอ  มวีดิโีอคอลล์จากคาเรน วอร์ด

เพื่อนสนทิของเธอ  บนหน้าจอระบุเวลา 22.39 น.

ทันย่ายื่นโทรศัพท์ไปข้างหน้าแล้วกดรับสาย  เธอกับคาเรนวิดีโอคอลล์ 

หากนัเป็นประจ�าอยู่แล้ว

“ว่าไง  ที่รกั”  เธอพูดพร้อมกบันั่งลงบนขอบเตยีง  “ฉนัเพิ่งจดัการกบัสวิ

ที่คางเสรจ็  เชื่อไหมล่ะ”

เมื่อภาพปรากฏขึ้นบนจอโทรศพัท์ทนัย่ากข็มวดคิ้ว  เพราะแทนที่จะเหน็

ใบหน้าเต็ม ๆ ของเพื่อนเหมือนวิดีโอคอลล์ครั้งก่อน ๆ  ทันย่ากลับเห็นเพียง

ตาโตลกึสฟี้าของคาเรน  ไม่เหน็อะไรอกีนอกจากตาคู่นั้นที่มนี�้าตาคลอเบ้า

“คาเรน  เธอไม่เป็นไรใช่ไหม”

คาเรนไม่ตอบ

“ที่รกั  เกดิอะไรขึ้น”  คราวนี้เสยีงทนัย่าเคร่งเครยีดขึ้นด้วยความเป็นห่วง
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ภาพบนจอโทรศพัท์ของทนัย่าซูมออกช้า ๆ  ฉบัพลนันั้นความหวาดกลวั

กแ็ผ่คลุมไปทั่วร่างเธอราวกบัเสื้อคลุมที่ใส่ไม่พอดี

ผมสีอ่อนของคาเรนดูเหมือนเปียกเหงื่อจนชุ่ม  เส้นผมแนบติดอยู่บน 

หน้าผากและข้างแก้มดูคล้ายกระดาษเปียกน�้า  เครื่องส�าอางที่แต่งแต้มดวงตา 

ทิ้งคราบเปื้อนสดี�าเป็นทางยาวลงมาตามแก้มจากการร้องไห้

ทนัย่าขยบัจอโทรศพัท์เข้ามาใกล้ใบหน้ามากขึ้น  “คาเรน  นี่มนัเรื่องอะไร

กนั  เธอเป็นอะไรหรอืเปล่า”

ไม่มีค�าตอบเช่นเคย  แต่เมื่อภาพซูมกว้างขึ้นเรื่อย ๆ ทันย่าจึงรู้สาเหตุ   

มีแผ่นหนังชิ้นหนารัดอยู่รอบปากของคาเรน  รัดแน่นและกดลึกลงบนมุมปาก 

ทั้งสองข้างจนใบหน้าของเธอบดิเบี้ยว  สิ่งที่ดูเหมอืนเลอืดไหลซมึออกมาที่คาง

“อะไรวะนั่น”  ทันย่าโพล่งออกมาด้วยน�้าเสียงสั่นเครือ  “คาเรน  เกิด

อะไรขึ้นกนัแน่”

“ตอนนี้คาเรนไม่สะดวกตอบ”

เสยีงที่ออกจากล�าโพงเลก็จิ๋วบนโทรศพัท์มอืถอืคงถกูดดัแปลงด้วยโปรแกรม  

ท�าให้เสยีงต�่าลงหลายระดบั  ทุ้มต�่ากว่าเสยีงของมนุษย์ทั่วไปจนน่าขนลุก  แถม

ยงัถูกยดืให้ช้ากว่าปกตจินกลายเป็นเสยีงยานคางไม่สม�่าเสมอ  ฟังดูคล้ายเสยีง

ปีศาจในหนงัฮอลลวีูดไม่มผีดิ  ทนัย่าฟังไม่ออกว่าเป็นเสยีงผู้ชายหรอืผู้หญงิ

“อะไรกัน...”  เธอขมวดคิ้วมองจอโทรศัพท์  ไม่เห็นมีคนอื่นในจอเลย  

“นั่นใครน่ะ”  เธอถาม

“ฉันเป็นใครไม่ส�าคัญ”  เสียงราบเรียบของปีศาจตอบกลับมา  “เรื่อง

ส�าคญัคอืเธอต้องเงี่ยหูฟังให้ด ีๆ  ทนัย่า  แล้วกอ็ย่าวางสายเดด็ขาด  จ�าไว้ว่า

เธอไม่เหน็ฉนัแต่ฉนัเหน็เธอ  ถ้าเธอวางสาย  ฉนัรบัรองได้เลยว่าผลที่ตามมาจะ

หนกัหนาสาหสัมากทั้งส�าหรบัคาเรน...และตวัเธอเอง”

ทนัย่าส่ายศรีษะราวกบัพยายามสลดัฝันร้ายทิ้งไป

“อะไรกนั”  เธอเอ่ย  อาการสบัสนเปลี่ยนเป็นงุนงงหนกัขึ้น

ทันใดนั้นภาพบนจอซูมออกกว้างขึ้นอีก  เธอจึงเห็นเชือกเส้นหนาที่มัด 

ร่างคาเรนตดิอยูก่บัเก้าอี้  ทนัย่าเพ่งมองภาพตรงหน้า  เธอจ�าเก้าอี้รบัประทานอาหาร
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และโปสเตอร์แผ่นใหญ่บนผนงัด้านหลงัของคาเรนได้  วดิโีอคอลล์สายนี้โทรจาก

ห้องนั่งเล่นในห้องพกัของคาเรนไม่ผดิแน่

ทนัย่าพจิารณาสถานการณ์อยูพ่กัหนึ่ง  จากนั้นกเ็อยีงคออย่างระแวงสงสยั  

นี่ต้องเป็นเรื่องแกล้งกนัเล่นแน่ ๆ  เธอสรุป  แล้วพลนันกึอะไรขึ้นมาได้

“พีต  นายกลับมาแล้วเหรอ  นายใช่ไหมที่แกล้งท�าเสียงปีศาจบ้า ๆ  

นั่นน่ะ”  น�้าเสยีงของทนัย่ามั่นคงขึ้นเลก็น้อย  “พวกเธอคดิว่าข�านกัเหรอ”  เธอ

ปลดผ้าโพกศรีษะออก  ปล่อยให้เส้นผมชื้น ๆ จากการสระผมทิ้งลงประบ่า

ไม่มคี�าตอบ  

“ไม่เอาน่า  พอได้แล้ว  ไม่งั้นฉนัวางสายนะ” 

“ถ้าฉันเป็นเธอ  ฉันคงไม่ท�าอย่างนั้น”  คราวนี้เสียงปีศาจเอ่ยตอบ   

น�้าเสยีงยงัราบเรยีบเหมอืนก่อนหน้านี้  “ฉนัไม่รู้หรอกนะว่าพตีเป็นใคร  สงสยั

ต้องหาค�าตอบซะแล้ว  ใครจะรู้  ฉนัอาจจะจดชื่อเขาเป็นรายต่อไปกไ็ด้”

ทนัย่ายงัคงไม่เหน็ใครบนหน้าจอนอกเสยีจากคาเรน  ถงึจะไม่รูว่้าเจ้าของ

เสยีงเป็นใคร  แต่เธอหรอืเขาน่าจะเป็นคนถ่ายวดิโีอ  และคงวางโทรศพัท์มอืถอื

กบัขาตั้งเพราะภาพที่เหน็นิ่งมาก

บ้าชดั ๆ  ทนัย่าคดิขณะเพ่งมองไปที่ดวงตาของเพื่อนซี้

ภาพคาเรนบนหน้าจอก�าลังสูดหายใจลึก  แต่ดูเหมือนอากาศจะผ่านเข้า

จมูกได้ไม่สะดวก  ทันย่าสังเกตได้ว่าศีรษะของเพื่อนสั่นระริกขณะพยายามสูด

อากาศเข้าปอด  น�้าตาคลอเตม็เบา้และไหลพรากไม่หยดุท�าให้คราบเครื่องส�าอาง

บนใบหน้ายิ่งดูเป็นสเีข้มขึ้น

ทันย่ารู้จักคาเรนดีพอที่จะรู้ว่าเธอไม่ได้แกล้งท�า  ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ 

คาเรนกต็าม  แต่ดูท่าจะไม่ใช่เรื่องล้อเล่น

“ฉนัอยากชวนคยุต่ออยู่หรอก”  เสยีงปีศาจพูด  “แต่ตอนนี้เวลามค่ีามาก  

ทนัย่า  โดยเฉพาะส�าหรบัคาเรนเพื่อนของเธอ  มาฟังกนัเลยดกีว่าว่าเธอต้องท�า

อะไรบ้าง”

ทนัย่าตวัเกรง็

“ฉนัพนนัเอาไว้”  เสยีงนั้นพูดต่อ

เธอไม่แน่ใจว่าได้ยนิถูกหรอืเปล่า  “อะไรนะ  พนนัเหรอ”
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“ใช่แล้ว”  ปีศาจยนืยนั  “ฉนัพนนัไว้กบัคาเรนนี่แหละ  ถ้าฉนัแพ้  คาเรน

จะถูกปล่อยเป็นอสิระ  แล้วฉนัจะไม่ตดิต่อเธอทั้งสองคนอกีเลย  ฉนัสญัญา”

ปีศาจเว้นช่วงอยู่พกัใหญ่ก่อนเอ่ยต่อ

“แต่ถ้าฉนัชนะ...”  

เสยีงปลายสายปล่อยให้ค�าพูดนั้นค้างเติ่งชวนให้หวาดหวั่น

ทนัย่าส่ายศรีษะพร้อมกบัถอนหายใจ  “ฉนั...ฉนัไม่เข้าใจ”

“เกมนี้ง่ายมาก  ทนัย่า  ฉนัเรยีกมนัว่าเกมค�าถามสองข้อ”

“ว่าไงนะ”

“เธอแค่ต้องตอบค�าถามสองข้อของฉนัให้ถูกต้องเท่านั้นเอง”  เสยีงปีศาจ

อธิบาย  “ฉันจะถามเธอทีละข้อ  เธอจะตอบกี่ครั้งก็ได้  แต่ทันทีที่เวลาหมด 

เธอกต้็องไปต่อที่ค�าถามข้อสอง  เราจะเล่นจนจบในค�าถามข้อที่สอง  เกมจบเมื่อ

เธอตอบถูก  ทันย่า  ถ้าเธอใช้เวลาเกินห้าวินาทีในการตอบค�าถามแต่ละข้อ   

ฉันจะถือว่าเธอตอบผิด  ฉันต้องการค�าตอบที่ถูกต้องแค่สองครั้ง  เพียงเท่านี้ 

คาเรนเพื่อนเธอกจ็ะเป็นอสิระ”  เจ้าตวัเงยีบไปครู่หนึ่ง  “ฉนัรู้  ฉนัเข้าใจ  ฟังดู

ไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะ  แต่ลองเล่นดูก่อนกแ็ล้วกนั”

“ค�าถามเหรอ  ค�าถามประเภทไหน”  ทนัย่าถาม

“อ๋อ  ไม่ต้องห่วงหรอก  ค�าถามทั้งสองข้อเกี่ยวข้องกบัเธอโดยตรงอยูแ่ล้ว  

เดี๋ยวกร็ู้”

ทันย่าสูดหายใจลึกก่อนจะพูดต่อได้  “แล้วทุกครั้งที่ฉันตอบผิดจะเกิด

อะไรขึ้น”

เมื่อได้ยนิค�าถามคาเรนกส่็ายศรีษะเลก็น้อย  ดวงตาเบกิกว้างขึ้น  แววตา

หวาดกลวัสุดขดี

“ถามได้ดมีาก  ทนัย่า”  เสยีงปีศาจตอบ  “ฉนัรูส้กึได้ว่าเธอเป็นคนฉลาด  

ถอืเป็นสญัญาณที่ด”ี

เกดิความเงยีบขึ้นพกัหนึ่งเหมอืนสายถกูตดัไป  อาจจะเกดิจากปลายสาย

ใช้โปรแกรมดดัแปลงเสยีงซึ่งท�างานแบบหน่วงเวลา

“ขอให้เธอตอบไม่ผดิเพื่อเหน็แก่คาเรนกแ็ล้วกนั”  เสยีงปีศาจบอก
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ทันย่ารู้สึกได้ว่าลมหายใจถี่เร็วขึ้นทันที  เธอไม่อยากเล่นเกมนี้  แล้วก ็

ไม่จ�าเป็นต้องเล่นด้วย  แค่วางสายกจ็บเรื่อง

ปลายสายเอ่ยขึ้นราวกบัอ่านใจเธอออก  “ถ้าเธอวางสาย...คาเรนเพื่อนเธอ

ต้องตาย  แล้วฉันจะไปจัดการเธอเป็นรายต่อไป  ทันย่า  ถ้าเธอหายไปจาก 

หน้าจอและฉันมองไม่เห็นเธอผ่านกล้องมือถือ...คาเรนต้องตาย  แล้วฉันจะไป

จดัการเธอเป็นรายต่อไป  ถ้าเธอโทรหาต�ารวจ  คาเรนต้องตาย  แล้วฉนัจะไป

จัดการเธอเป็นรายต่อไป  แต่บอกไว้ก่อนเลยว่าต่อให้เธอแจ้งต�ารวจก็ไม่มี

ประโยชน์  ทันย่า  เพราะกว่าต�ารวจจะมาถึงที่นี่ต้องใช้เวลาเกือบสิบนาที  แต่

ภายในหนึ่งนาทีหัวใจของเพื่อนเธอก็ถูกควักออกจากอก  วางแผ่ไว้บนโต๊ะ 

รอต้อนรบัต�ารวจเรยีบร้อยแล้ว  เลอืดในร่างยงัไม่ทนัเยน็ต�ารวจกค็งมาถงึ”

ค�าพูดนั้นกระตุ้นให้ความหวาดกลัวแล่นปราดไปตามกระดูกสันหลังของ

หญงิสาวทั้งสองคน  คาเรนเริ่มกรดีร้องทั้งที่มแีผ่นหนงัมดัปาก  พร้อมกบัดิ้นรน

ไปมาอย่างบ้าคลั่งเพื่อให้หลุดจากพนัธนาการ  ทว่าไร้ผล

“แกเป็นใคร”  ทนัย่าถาม  เสยีงเริ่มสั่น  “ท�าไมแกถงึท�าอย่างนี้กบัคาเรน”

“เธอควรจดจ่อกบัปัญหาตรงหน้าก่อนดกีว่า  ทนัย่า  คดิถงึคาเรนเข้าไว้”

ทันใดนั้นทันย่าสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวอีกอย่างบนหน้าจอโทรศัพท์   

ร่างคนในชุดสีด�าเดินไปหยุดยืนหลังเก้าอี้ที่คาเรนถูกมัดไว้  แต่มีแค่ส่วนล�าตัว

เท่านั้นที่ปรากฏให้เหน็

“ให้ตายส ิ แกเล่นตลกอะไรเนี่ย”  ทนัย่าตะโกนใส่โทรศพัท์  พยายาม

กล�้ากลนืน�้าตาที่ไหลออกมาอย่างห้ามไม่อยู่

“เปล่า”  ปีศาจตอบ  “ไม่เกี่ยวกับการเล่นตลกเลยสักนิด  แต่ฉันก�าลัง 

เอาจรงิสุด ๆ  เริ่มเกมกนัเลยดกีว่าไหม”

“อย่าเพิ่ง...”  ทนัย่าอ้อนวอน  หวัใจเต้นเรว็กว่าเดมิเป็นสองเท่า

แต่เจ้าของเสยีงปีศาจไม่สนใจฟัง  “ค�าถามแรกนะ  ทนัย่า  เธอมเีพื่อน 

บนเฟซบุ๊กกี่คน”

“อะไรนะ”  สหีน้าของทนัย่าแสดงความสบัสน

“เธอมีเพื่อนบนเฟซบุ๊กกี่คน”  เสียงปีศาจถามซ�้า  คราวนี้พูดช้ากว่าเดิม

เลก็น้อย
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ต้องอ�ากันเล่นแน่ ๆ  ค�าถามบ้าบออะไรเนี่ย  มันชักจะไปกันใหญ่แล้ว  

ทนัย่าคดิ 

“ห้าวนิาท ี ทนัย่า”

เธอเพ่งมองใบหน้าเพื่อนอย่างงุนงง  สหีน้าของคาเรนฟ้องความหวาดกลวั

เสยีงปีศาจนบัถอยหลงั  “สี่...สาม...สอง...”

ทันย่าแทบไม่ต้องคิดเลย  เธอเพิ่งเปิดดูโปรไฟล์ของตัวเองก่อนเข้าไป 

อาบน�้า  “หนึ่งพนัหนึ่งร้อยสามสบิสามคน”  เธอโพล่งค�าตอบออกมา

เงยีบ

ราวกับมีม่านหมอกหนาทึบท�าให้บรรยากาศหนักอึ้งขึ้นภายในห้องของ 

ทนัย่า

ในที่สุดคนสวมชุดด�าหลงัเก้าอี้ของคาเรนกป็รบมอื

“ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์  ทันย่า  เธอความจ�าดีนี่นา  ช่วยให้เพื่อนเธอ 

เข้าใกล้อสิรภาพมากขึ้นอกีก้าว  แค่เธอตอบค�าถามอกีข้อให้ถูก  เกมจบทนัท”ี

ปลายสายจงใจเงยีบไปอกีพกัใหญ่

ทนัย่ากลั้นหายใจโดยไม่รู้ตวั

“คาเรนเป็นเพื่อนซี้ของเธอ  ค�าถามต่อไปนี้น่าจะเรื่องหมู ๆ เชยีวล่ะ”

ทนัย่าเฝ้ารอ  จนกระทั่งได้ยนิค�าถามข้อสอง

“มอืถอืของคาเรนคอืเบอร์อะไร”  

ทนัย่าขมวดคิ้วเพราะไม่มั่นใจ  “เบอร์มอืถอืของคาเรนเหรอ”

คราวนี้ปีศาจไม่ทวนค�าถาม  แต่เริ่มนบัถอยหลงัทนัท ี “ห้า...สี่...สาม...”

“ฉนัจ�าไม่ได้นี่”

“สอง...”

ทนัย่ารู้สกึเหมอืนมกี้อนอะไรสกัอย่างจุกล�าคอ

“หนึ่ง”

“งี่เง่าสิ้นด”ี  ทนัย่าหวัเราะเสยีงเครยีด  “ขอเวลาแค่อดึใจเดยีว  ฉนัจะ

หาเบอร์มาให้”

“ฉนัให้เวลาเธอแล้วห้าอดึใจ  และเวลากห็มดไปแล้ว  เธอยงัไม่ได้ตอบ

ค�าถาม”
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คราวนี้เสียงปลายสายเจือน�้าเสียงที่แปลกไป  ทันย่าบอกไม่ถูกว่าแปลก

ยงัไง  รู้แค่ว่ามนัท�าให้เธอกลวัจนขนหวัลุก

“เธออยากรู้ไม่ใช่เหรอว่าถ้าตอบผดิจะเกดิอะไรขึ้น  จงดูให้ด”ี
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โรเบิร์ต ฮันเตอร์นักสืบประจ�ากรมต�ารวจลอสแองเจลิสสังเกตเห็นผู ้หญิง 

ผมสีแดงคนนั้นทันทีที่เขาก้าวเข้าไปในห้องอ่านหนังสือ  ที่นี่เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมง   

ตั้งอยูบ่นชั้นหนึ่งของอาคารห้องสมดุเพาเวลล์อนัเก่าแก่ในบรเิวณรั้วมหาวทิยาลยั

แคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส  หรือยูซีแอลเอในย่านเวสต์วูดของเมือง  เธอ 

นั่งอยู่ตามล�าพงั  ก�าลงัพมิพ์อะไรบางอย่างลงบนโน้ตบุ๊ก  หนงัสอืปกหนงัตั้งสูง

และแก้วกาแฟที่วางอยู่บนโต๊ะบดบงัใบหน้าบางส่วนของเธอ  

ขณะที่ฮนัเตอร์เดนิผ่านโต๊ะเธอเพื่อตรงไปยงัโต๊ะอกีตวัตรงมมุห้องที่กว้าง

ขวาง  เธอก็สบตาเขาเข้าพอดี  สายตาเธอไร้แววตื่นเต้น  ไม่ได้ดูเชื้อเชิญหรือ

หว่านเสน่ห์  แค่มองผ่าน ๆ แบบไม่ใส่ใจ  เพยีงแวบเดยีวเธอกห็นักลบัไปมอง

จอโน้ตบุ๊ก  เวลาชั่วขณะสั้น ๆ จงึจบสิ้นลงแค่นั้น

เขาเหน็หญงิผมแดงในห้องสมุดแห่งนี้เป็นครั้งที่สามแล้ว  ทุกครั้งเธอจะ

นั่งอยู่หลงัหนงัสอืกองโตโดยมแีก้วกาแฟวางตรงหน้า  และอยู่ตามล�าพงัเสมอ

ฮนัเตอร์ชอบอ่าน  เขาจงึรกัห้องอ่านหนงัสอืที่เปิดยี่สบิสี่ชั่วโมงในห้องสมดุ

เพาเวลล์มาก  โดยเฉพาะตอนกลางดึกเมื่อเขาถูกจู่โจมจากอาการนอนไม่หลับ

อย่างที่เป็นอยู่บ่อย ๆ

ผู้คนหนึ่งในห้าคนที่อาศัยในอเมริกามีอาการนอนไม่หลับเรื้อรัง  สาเหตุ

หลกัเป็นเพราะความเครยีดเกี่ยวกบัการเงนิ  ครอบครวั  หรอืเรื่องงาน  แต่มนั

เกิดขึ้นกับฮันเตอร์ก่อนเขาจะได้เผชิญความกดดันจากการงานที่เคร่งเครียด 

ด้วยซ�้า

SAMPLE



16

ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเมื่อแม่ของเขาพ่ายแพ้ให้กับโรคมะเร็ง  ตอนนั้น 

ฮันเตอร์อายุเพียงเจ็ดขวบ  ตอนกลางคืนเขาจะนั่งคิดถึงแม่อยู่ในห้องคนเดียว  

ทั้งเศร้าและกลวัจนข่มตาหลบัไม่ลง  แต่กห็ยิ่งเกนิกว่าจะร้องไห้  ฝันร้ายที่ตาม

มาหลงัการตายของแม่โหดร้ายมากเสยีจนสมองสั่งให้เดก็ชายโรเบร์ิต ฮนัเตอร์ตื่น

ตลอดคนื  การนอนกลายเป็นทั้งความสุขและความทุกข์ทรมานในเวลาเดยีวกนั  

ฮนัเตอร์จ�าต้องหาวธิที�าให้สมองมงีานท�าตลอดช่วงเวลาที่นอนไม่หลบั  เขาจงึเริ่ม

อ่านหนังสืออย่างเอาเป็นเอาตาย  อ่านเหมือนหิวกระหายและหนังสือให้พลังแก่

เขาได้  หนงัสอืกลายเป็นที่พึ่ง  เป็นป้อมปราการ  และเรยีกได้ว่าเป็นที่หลบภยั

ซึ่งฝันร้ายไม่สามารถย่างกรายเข้ามาแตะต้องเขาได้

ผ่านไปหลายปีอาการนอนไม่หลบัและฝันร้ายของฮนัเตอร์ลดน้อยลงไปมาก  

แต่เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังได้ปริญญาเอกสาขาการวิเคราะห์พฤติกรรมอาชญากร

และจติชวีวทิยาจากมหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด  โลกของฮนัเตอร์กพ็งัทลายลงเป็น

ครั้งที่สอง  เมื่อพ่อของเขาผูไ้ม่ได้แต่งงานใหม่และท�างานเป็นเจ้าหน้าที่รกัษาความ

ปลอดภยัถกูยงิที่ธนาคารแห่งอเมรกิาสาขาดาวน์ทาวน์ลอสแองเจลสิ  มนัเป็นการ

ปล้นที่สถานการณ์เลยเถิด  ฮันเตอร์เฝ้าข้างเตียงตลอดสิบสองสัปดาห์ที่พ่ออยู่

ในภาวะโคม่า  เขาอ่านหนงัสอื  ไม่กเ็ล่าเรื่องข�าขนัให้พ่อฟัง  พร้อมกมุมอืพ่อเป็น

ชั่วโมง ๆ  ทว่าสุดท้ายมนักเ็ป็นอกีหนึ่งบทพสิจูน์ว่าความรกัและความหวงัไม่เคย

เพียงพอ  ในที่สุดเมื่อพ่อเสียชีวิต  อาการนอนไม่หลับและฝันร้ายระลอกใหม่ 

ก็กลับมาเยือน  คราวนี้รุนแรงยิ่งกว่าเดิมและไม่เคยลดน้อยถอยลง  คืนไหน 

โชคดหีน่อยฮนัเตอร์อาจจะนอนได้สกัสี่ชั่วโมง  แต่ไม่ใช่คนืนี้

ฮนัเตอร์เดนิไปถงึโต๊ะสุดท้ายที่สุดทางเดนิ  ก่อนก้มดูนาฬิกา  00.48 น.  

ดึกแล้วแต่ที่นี่ยังจอแจเช่นเคย  มีนักศึกษาหลั่งไหลเข้ามาในห้องอ่านหนังสือ

ตลอดทั้งคนื

เขานั่งหนัหน้าไปที่กลางห้องแล้วเปิดหนงัสอืที่พกมาด้วย  เมื่ออ่านไปได้

สิบห้านาทีก็ตัดสินใจว่าเขาต้องการกาแฟสักแก้ว  ตู้ขายเครื่องดื่มที่ใกล้ที่สุด 

อยู่หน้าห้องใกล้กบัลฟิต์  เมื่อผ่านทางเดนิกลางห้องเขากเ็หลอืบเหน็สาวผมแดง

คนนั้นอีกครั้ง  เธอรีบหันกลับไปมองโน้ตบุ๊กแต่ไม่เร็วพอ  ฮันเตอร์เห็นเธอ 
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แอบมองเขาเป็นครั้งที่สองแล้ว  แต่ถึงจะถูกจับได้เธอกลับไม่มีท่าทางเขินอาย 

สกันดิ  ตรงกนัข้ามอากปักริยิาของเธอกลบัแสดงถงึความมั่นอกมั่นใจ

ตูข้ายกาแฟอตัโนมตัใิหม่เอี่ยมที่ตั้งอยูห่น้าห้องมกีาแฟสบิห้าชนดิให้เลอืก  

เก้าชนดิแต่งรสชาตแิตกต่างกนั  ชนดิที่ราคาแพงสุดเสริ์ฟพร้อมวปิครมีกบัซอส

คาราเมล  โรยหน้าด้วยผงชอ็กโกแลต  และมาในแก้วไซส์ยกัษ์ขนาดยี่สบิออนซ์  

ราคาแก้วละ 9.95 ดอลลาร์  ฮันเตอร์ถึงกับหัวเราะเบา ๆ  ราคาและปริมาณ

ส�าหรบันกัศกึษาสมยันี้ต่างจากสมยัที่เขาเรยีนลบิลบั

“ถ้าคุณไม่อยากได้กาแฟรสหวานแสบลิ้นละก ็ อย่าเลอืกชนดินั้นดกีว่า”

เขาตกใจเมื่อได้ยินค�าแนะน�าดังมาจากคนที่ยืนอยู่ข้างหลังห่างไปเกือบ

เมตร  เมื่อหนักลบัไปกเ็หน็ผู้หญงิผมแดงคนนั้น

เธอเป็นคนสวยมากและดูแปลกตาในขณะเดยีวกนั  ผมสแีดงจดัจ้ายาว

ประบ่าและเป็นคลื่นตามธรรมชาต ิ ผมม้าม้วนเป็นลอนปัดเป๋ไปทางขวาเลก็น้อย

สไตล์สาวบนโปสเตอร์ย้อนยุค  เธอใส่แว่นทรงตาแมวแบบสมยัเก่าดูเหมาะเจาะ

กบัใบหน้ารูปหวัใจ  แถมยงัดงึดูดสายตาไปที่ดวงตาสเีขยีวของเธออย่างนุ่มนวล  

เธอมีรอยเจาะที่กึ่งกลางริมฝีปากล่างพร้อมใส่หมุดหินเล็ก ๆ สีด�า  อีกทั้ง 

เจาะจมูกใส่ห่วงเงนิบาง ๆ ไว้  เธอสวมชุดกระโปรงสดี�าแดงสไตล์ยุค 50 พ่วง 

กลิ่นอายดนตรรีอ็กอะบลิล ี แขนทั้งสองข้างมรีอยสกัสสีดใสปกคลุมอยูท่ั่วตั้งแต่

หวัไหล่จนถงึข้อมอื  นอกจากนี้ยงัสวมรองเท้าทรงนกัเรยีนมสีายคาดสเีข้ากนักบั

ชุดกระโปรงอกีด้วย

“กาแฟแบบที่คณุดอูยูน่่ะ”  เธอขยายความเมื่อเหน็ฮนัเตอร์ดงูง ๆ  พลาง

ยกแก้วว่างเปล่าในมือชี้ไปทางเครื่องขายกาแฟ  “คาราเมล ฟรัปปูชิโนนั่นหวาน

มากเลยนะ  เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ใช่คนตดิหวาน  ฉนัว่าอย่าสั่งจะดกีว่าค่ะ”

ฮนัเตอร์ไม่รู้ตวัเลยว่าเขาพนิจิพจิารณากาแฟชนดินั้นจรงิจงัขนาดไหน

“ผมว่าคงไม่ใช่แค่หวานเกินไปหรอกครับ”  เขาพูดก่อนเหลือบมองข้าม

ไหล่ตวัเองเรว็ ๆ  “แต่กาแฟแก้วละสบิดอลลาร์กแ็พงเกนิไปด้วย”

รมิฝีปากของเธอคลี่ออกเป็นรอยยิ้มเชงิเหน็ด้วย  รอยยิ้มช่างมเีสน่ห์และ

ดูเขนิอายนดิ ๆ  
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“ฉนัเคยเหน็คุณมาที่ห้องสมุด”  เธอเปลี่ยนหวัข้อการสนทนาไปจากเรื่อง

กาแฟรสหวานราคาแพง  “คุณเป็นนกัศกึษาของยูซแีอลเอหรอืเปล่าคะ”

ฮนัเตอร์มองผู้หญงิที่ยนือยู่ตรงหน้าพกัหนึ่ง  หากพดูถงึอาย ุ เขาดไูม่ออก

ว่าเธออายเุท่าไหร่กนัแน่  ท่าทางของเธอหยิ่งทะนงและทรงพลงัราวกบัผู้น�าประเทศ  

แต่รูปร่างหน้าตาอย่างกับนักศึกษาปีสุดท้าย  ฟังจากเสียงก็บอกได้ยากเช่นกัน  

น�้าเสียงของเธอนุ่มนวลอ่อนหวานเหมือนเด็กสาว  แต่ผสมความมั่นใจจนท�าให้

เดาอายุไม่ออกเลย

“เปล่าครับ”  ฮันเตอร์ตอบ  นึกข�าค�าถามของเธอ  เขารู้ตัวดีว่าเขาดูไม่

เหมอืนนกัศกึษามหาวทิยาลยัเลยสกันดิ  “ผมเรยีนจบมานานโขแล้ว  ผมแค่...”  

เขามองผ่านเธอไปที่ห้องอ่านหนงัสอื  “ผมชอบมาที่นี่ตอนกลางคนืน่ะ  บรรยากาศ

เงยีบสงบด”ี

ค�าตอบนั้นเรยีกรอยยิ้มบนรมิฝีปากของเธออกีครั้ง

“ฉันว่าฉันเข้าใจนะ”  เธอพูด  หันมองตามสายตาฮันเตอร์เข้าไปใน 

ห้องอ่านหนังสือขนาดใหญ่  ก่อนไล่สายตาไปตามพื้นไม้ลายตารางจนถึงโต๊ะไม้

มะฮอกกานีสีเข้ม  และสุดท้ายจบลงที่หน้าต่างสไตล์โกธิคบานโต  เธอเสริม   

“อกีอย่างฉนัชอบกลิ่นของที่นี่”

ฮนัเตอร์ขมวดคิ้วมองหญงิผมแดง

เธอเอยีงศรีษะเลก็น้อยพร้อมกบัอธบิาย  “ฉนัคดิมานานแล้วว่าถ้าความรู้

มกีลิ่นจะต้องเป็นกลิ่นแบบนี้แน่ ๆ  คณุว่าไหมละ่  กลิ่นกระดาษทั้งเกา่และใหม่

ผสมกลิ่นหนงั  กลิ่นไม้มะฮอกกาน.ี..”  เธอชะงกัไปครูห่นึ่งก่อนยกัไหล่  “รวมถงึ

กลิ่นกาแฟราคาแพงเกนิเหตุ  แล้วกก็ลิ่นเหงื่อเหมน็อบัของพวกนกัศกึษา”

คราวนี้ฮนัเตอร์ยิ้มตอบ  เขาชอบอารมณ์ขนัของเธอ

“ฉนัชื่อเทรซคี่ะ”  เธอแนะน�าตวัพลางยื่นมอืให้  “เทรซ ีอดมัส์”

“โรเบริ์ต ฮนัเตอร์  ยนิดทีี่ได้รู้จกัครบั”

มอืเธอบอบบางกจ็รงิ  แต่จบัมอืกบัเขาอย่างมั่นคงแขง็แรง

“เชญิครบั”  ฮนัเตอร์ก้าวหลบไปทางขวาหนึ่งก้าว  พลางพยกัพเยดิไปที่

แก้วของเธอและเครื่องขายกาแฟ  “เชญิก่อนเลย”

“โอ๊ย  ไม่เป็นไรหรอก  คุณมาก่อนนี่คะ”  เทรซตีอบ  “ฉนัไม่ได้รบี”
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“ผมยงัเลอืกไม่ได้เลย”  ฮนัเตอร์โกหก  เขาดื่มแต่กาแฟด�าไม่ใส่น�้าตาล

เท่านั้น

“อ๋อ  งั้นกไ็ด้  ขอบคุณนะคะ”  เทรซกี้าวเข้าไปที่เครื่องขายกาแฟ  วาง

แก้วตรงที่เตมิเครื่องดื่ม  หยอดเหรยีญลงไปแล้วกดเลอืกกาแฟด�าไม่ใส่น�้าตาล

“ว่าแต่ชั้นเรยีนของคุณไปถงึไหนแล้วครบั”  ฮนัเตอร์ถาม

“อุ๊ย  ไม่ใช่ค่ะ”  เทรซตีอบขณะหยบิแก้วออกจากเครื่องขายกาแฟ  แล้ว

หนักลบัมาหาเขา  “ฉนักไ็ม่ใช่นกัศกึษาของที่นี่เหมอืนกนั”

ฮนัเตอร์พยกัหน้า  “ผมรู้ครบั  คุณเป็นอาจารย์ใช่ไหม”

เทรซีมองเขาอย่างสงสัยผ่านสายตาค้นหา  แต่สีหน้านิ่งสนิทของเขายิ่ง

ท�าให้เธอสนใจมากขึ้นไปอกี

“ถูกแล้ว  ฉนัเป็นอาจารย์  แต่คุณรู้ได้ยงัไงคะ”

ฮนัเตอร์ยกัไหล่  เลี่ยงที่จะตอบค�าถาม  “อ๋อ  กแ็ค่เดาเอาน่ะครบั”

“ไม่มทีาง”  

เทรซีไม่เชื่อ  เธอนึกถึงตั้งหนังสือปกหนังบนโต๊ะทันที  ไม่มีชื่อหนังสือ

เล่มไหนบอกใบ้ให้รู้ได้เลยว่าเธอท�าอาชพีอะไร  และต่อให้มนับอกอะไรได้  การ

จะอ่านชื่อหนงัสอืพวกนั้นจากโต๊ะของเขา  แม้แต่อ่านตอนที่เขาเดนิผ่านโต๊ะของ

เธอได้  นั่นหมายถงึฮนัเตอร์ต้องมสีายตาเฉยีบคมเหนอืมนุษย์

“มั่นใจขนาดนี้ไม่ใช่แค่เดาแน่ ๆ  คุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะ  รู้ได้ยงัไงกนั”  

แววตาเธอฟ้องความสงสยัใคร่รู้

“ก็แค่การสังเกตง่าย ๆ น่ะครับ”  ฮันเตอร์ตอบ  แต่ไม่ทันจะอธิบาย 

เขากร็ูส้กึว่าโทรศพัท์มอืถอืในกระเป๋าเสื้อแจ๊คเกต็ก�าลงัสั่นรวั  จงึหยบิมนัออกมา

แล้วดูหน้าจอ

“ขอโทษนะครับ”  เขาพูดพร้อมยกโทรศัพท์ขึ้นแนบหู  “นักสืบฮันเตอร์  

หน่วยคดฆีาตกรรมพเิศษ”

เทรซีเลิกคิ้วสูงเพราะคาดไม่ถึง  แล้วครู่ต่อมาเธอก็เห็นสีหน้าของเขา

เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชงิ
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“ได้”  ฮันเตอร์พูดกับคนในสาย  พลางมองนาฬิกาข้อมือ  01.14 น.   

“ผมก�าลงัไป”  เขาวางสายแล้วหนักลบัมามองเทรซ ีอดมัส์  “ยนิดทีี่ได้รู้จกัคุณ

นะครบั  ดื่มกาแฟให้อร่อยนะ”

เทรซลีงัเลอยู่แวบหนึ่ง

“คุณลืมหนังสือค่ะ”  เธอตะโกนตามหลังเขา  แต่ฮันเตอร์ลงบันไดไป 

ครึ่งทางแล้ว
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หน่วยคดีฆาตกรรมพิเศษเป็นหน่วยงานส�าคัญที่แยกออกมาจากแผนกคดี

ฆาตกรรมและโจรกรรม  กรมต�ารวจลอสแองเจลสิ  ถูกตั้งขึ้นเพื่อรบัมอืกบัคดี

ฆาตกรรมต่อเนื่องที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน  คดีอุกฉกรรจ์ประเภทนี้

ต้องอาศยัเวลาและความเชี่ยวชาญสงูในการสบืสวน  เนื่องจากฮนัเตอร์เป็นนกัสบื

ที่มคีวามรู้ด้านพฤตกิรรมอาชญากร  อกีอย่างลอสแองเจลสิกเ็ป็นแหล่งที่ดงึดูด

พวกฆาตกรโรคจติ  เขาจงึได้รบัมอบหมายให้ท�าคดอีลัตราไวโอเลนต์หรอืคดยีวู ี 

ต้องตามล่าคนร้ายที่ก่อเหตสุะเทอืนขวญั  รวมถงึฆาตกรที่มพีฤตกิรรมโหดเหี้ยม

ผิดปกติ  โรเบิร์ต ฮันเตอร์และคาร์ลอส การ์เซียเป็นคู่หูนักสืบที่รับผิดชอบ 

คดยีูวโีดยเฉพาะ

ฮนัเตอร์ได้รบัแจง้ที่อยูท่ี่เมอืงลองบชี  ลอสแองเจลสิเคาน์ต ี จดุเกดิเหตุ

คอือาคารกรกุระเบื้องสามชั้น  ขนาบด้วยร้านขายยาและบ้านตรงหวัมมุถนน  แม้

เป็นเวลาดึกแล้ว  และฮันเตอร์เลือกเส้นทางที่เร็วที่สุด  แต่เขายังต้องเสียเวลา

ขบัรถเกอืบชั่วโมงส�าหรบัระยะทางห้าสบิหกกโิลเมตรจากย่านเวสต์วดูไปถงึละแวก

ฮาร์เบอร์

เมื่อขับพ้นถนนรีดอนโดแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าอีสต์บรอดเวย์  เขาก็เห็นรถ

ต�ารวจสีขาวด�าจอดอยู่เป็นกลุ่ม  ต�ารวจลองบีชปิดกั้นการจราจรส่วนหนึ่งของ

ถนนเส้นนี้เรยีบร้อยแล้ว  ส่วนฝั่งตรงข้ามกบัอาคารสามชั้นหลงันั้น  รถฮอนด้า 

ซวีคิสนี�้าเงนิเมทลัลกิของการ์เซยีกจ็อดอยู่ข้าง ๆ รถตู้ของแผนกนติเิวช

ฮนัเตอร์ลดความเรว็ลงขณะเคลื่อนรถช้า ๆ เข้าไปใกล้จดุที่มกีารปิดถนน  

เนื่องจากเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับใหลจึงไม่แปลกเลยที่จะมีกลุ่มคนมุงเล็ก ๆ มา

SAMPLE



22

รวมตวักนัอยูข้่างเทปกั้นของต�ารวจเรยีบร้อยแล้ว  คนส่วนใหญ่ยกโทรศพัท์หรอื

แท็บเล็ตขึ้นเหนือศีรษะระหว่างบันทึกเหตุการณ์ราวกับอยู่ในงานคอนเสิร์ต   

ต่างหวังว่าจะได้เห็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างน้อยก็สักแวบหนึ่ง  หากยิ่งสยดสยอง 

เท่าไหร่กย็ิ่งดี

ในที่สุดเมื่อขับฝ่ากลุ่มคนมุงมาได้  ฮันเตอร์ก็แสดงบัตรประจ�าตัวกับ

ต�ารวจในเครื่องแบบสองนายที่ยืนเฝ้าเทปกั้นจุดเกิดเหตุ  แล้วจอดรถข้างรถ 

ของคู่หู  ฮนัเตอร์ก้าวลงจากรถบวิอคิ เลอเซเบอร์เก่าโทรม  ก่อนยดืร่างสูงกว่า 

หนึ่งร้อยแปดสบิเซนตเิมตรสู้ลมหนาวยามดกึสงดั  เมฆหนาทบึปกคลุมท้องฟ้า

อย่างน่าหวาดหวั่นจนบดบังแสงดาว  ค�่าคืนนี้จึงยิ่งมืดมิด  ฮันเตอร์เหน็บ 

ตราต�ารวจไว้ที่เขม็ขดัแล้วมองไปรอบตวัช้า ๆ  ต�ารวจปิดกั้นการจราจรจากสี่แยก

บรเิวณถนนนวิพอร์ตไปจนถงึถนนโลมาเป็นระยะทางประมาณเก้าสบิเมตร 

ความคิดแรกผุดขึ้นในหัวฮันเตอร์ทันที  บริเวณนี้เป็นจุดที่มีเส้นทาง 

หลบหนีหลายทาง  ถนนมอเตอร์เวย์สายหลักอยู่ห่างออกไปไม่ถึงสองกิโลเมตร

ครึ่ง  แต่คนร้ายจะขบัรถหรอืไม่กไ็ม่ใช่ประเดน็ส�าคญั  เพราะไม่ว่าใครกห็นไีป

ตามถนนที่มอียู่หลายสายได้อย่างไม่ยากเยน็

การ์เซยีก�าลงัยนืคยุกบัเจ้าหน้าที่อยู่ข้างรถต�ารวจ  เขาเหน็รถของฮนัเตอร์

ตั้งแต่ขบัผ่านเทปกั้นเข้ามาแล้ว

“โรเบริ์ต”  เจ้าตวัร้องเรยีกพร้อมกบัเดนิข้ามถนนมาหา

ฮนัเตอร์หนัไปหาคู่หู

ผมยาวสอีอกน�้าตาลของการ์เซยีรวบเป็นหางม้าเรยีบแปล้  คนืนี้การ์เซยี

สวมแจ๊คเก็ตสีด�าทับเสื้อเชิ้ตรีดเรียบสีฟ้าอ่อนกับกางเกงสีด�า  ถึงเขาจะตื่นตัว 

เต็มที่และเสื้อผ้าก็เรียบกริบเหมือนเพิ่งออกจากร้านซักแห้ง  แต่ดวงตากลับดู

เหนื่อยล้าและแดงก�่า  ตามปกติการ์เซียนอนหลับสนิทตลอดคืนไม่เหมือน 

ฮนัเตอร์  แต่คนืนี้เขาเพิ่งนอนไปได้แค่สองชั่วโมงก่อนจะถกูลากลงจากเตยีงด้วย

เสยีงโทรศพัท์

“คาร์ลอส”  ฮันเตอร์พยักพเยิดทักคู ่หู  “ขอโทษที่โทรไปดึกดื่นนะ   

ไอ้เพื่อนยาก  ตกลงเจออะไรบ้างล่ะ”
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