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แจ๊ค รชีเชอรก์บัมเิชลล ์จางใช้เวลาอยู่ด้วยกนัในเมอืงมลิวอกสีามวนั  พอถงึเช้า

วนัที่สี่เขากลบัขึ้นห้องพกัพร้อมกาแฟและพบว่าเธอหายไปแล้ว  ทิ้งกระดาษโน้ต

ไว้บนหมอน  รีชเชอร์เคยเจอโน้ตแบบนี้มาก่อน  เนื้อความด้านในก็ไม่ต่างกัน 

เท่าไหร่  มนับอกความรู้สกึไม่ทางตรงกท็างอ้อม  จางไม่ได้พูดตรง ๆ  แต่กนิใจ

ที่สุด  ไม่ใช่เพราะวิธีการน�าเสนอ  แต่เป็นในแง่ของการเปรียบเทียบ  เธอใช้

ปากกาลูกลื่นเขียนบนกระดาษโน้ตชื้น ๆ และไม่เรียบ  เธออธิบาย  ชื่นชม   

และขอโทษ  “คุณเหมือนนิวยอร์กซิตี้  เมืองที่ฉันชอบไปเที่ยว  แต่ไม่เคยคิด 

จะไปใช้ชวีติอยู่ที่นั่น”

รชีเชอร์ท�าอย่างที่เคยท�า  นั่นคอืปล่อยจางไปตามทางของเธอ  เขาเข้าใจด ี 

ไม่จ�าเป็นต้องขอโทษ  เพราะเขาเองก็อยู่ที่ไหนไม่ได้นาน  ตลอดชีวิตที่ผ่านมา 

มีแต่การเดินทาง  ไปโผล่ที่โน่น  เยือนที่นั่น  ใครจะทนได้  เขาดื่มกาแฟ   

ตามด้วยกาแฟอกีถ้วยที่น�าขึ้นมาให้เธอ  เข้าไปหยบิแปรงสฟัีนจากแก้วในห้องน�้า  

ออกจากโรงแรม  เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปตามถนนมากมายหลายสาย  มุ่งหน้าไป

ยังสถานีรถบัส  เดาว่าตอนนี้จางคงอยู่ในแท็กซี่ที่มุ่งหน้าไปสนามบิน  เธอมี 

บตัรทองและมอืถอื

ที่สถานรีถบสัรชีเชอรท์�าอย่างที่เคยท�า  นั่นคอืซื้อตั๋วรถบสัคนัแรกที่ก�าลงั

จะออกเดินทางโดยไม่สนว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหน  ปรากฏว่าสุดสายรถ 

อยู่ที่แถบเหนือใกล้ชายฝั่งทะเลสาบสุพีเรีย  ผิดทิศผิดทางไปหมด  แทนที่จะ 

ไปหาอากาศที่อุน่ขึ้น  เขากลบัมุง่หน้าไปพื้นที่ที่หนาวกว่าเดมิ  แต่เขาเล่นตามกฎ
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จงึไม่เปลี่ยนใจ  รชีเชอร์ขึ้นรถ  นั่งมองทวิทศัน์นอกหน้าต่าง  ผ่านรฐัวสิคอนซนิ  

กองฟาง  ทุง่หญ้าเลี้ยงสตัว์ที่ดทูรดุโทรม  ต้นไม้ดหูงอย  นี่เป็นช่วงปลายฤดรู้อน

หลายสิ่งหลายอย่างก็จบไปพร้อมกับฤดูกาล  จางถามค�าถามมากมาย   

ซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นประโยคบอกเล่ามากกว่า  ถ้าเป็นแค่หนึ่งปีเธอคงเข้าใจได้   

เด็กชายคนหนึ่งเติบโตมาในฐานทัพหลายแห่งในต่างประเทศแล้วถูกส่งไป 

ประจ�าการตามฐานทพัหลายแหง่ที่ตา่งประเทศ  เขาเข้าเรยีนในโรงเรยีนนายร้อย

ทหารเวสต์ปอยต์อยู่สี่ปีซึ่งไม่ใช่สถาบนัที่สบายอะไรเท่าไหร่นกั  ต่อมาคนคนนั้น

ใช้เวลาหนึ่งถึงสองปีไปกับการเดินทางเยือนสถานที่ต่าง ๆ ก่อนลงหลักปักฐาน  

แต่กไ็ม่ถาวรอยู่ด ี ต้องยอมรบัว่ามนัเป็นนสิยัที่ควบคุมไม่ได้

จางพูดทุกอย่างด้วยความห่วงใย  ไม่มีการประเมิน  ไม่ใช่เรื่องใหญ่   

แค่คุยกันสองนาทีแต่สื่อความหมายได้ชัดเจนว่าไม่เห็นด้วย  เขาถามเธอว่า 

ไม่เหน็ด้วยเรื่องอะไร  เพราะเขาไม่คดิว่าชวีติตวัเองมปีัญหา

เธอย้อนทนัทวี่านั่นแหละหลกัฐานชั้นดี

รชีเชอร์ขึ้นรถบสั  ไม่คดิจะลงกลางทางเพราะมนัเป็นนสิยัของเขา  แต่ตอน

รถแวะจุดพกัรถแห่งที่สอง  เขาลงไปเดนิเล่น  มองผ่านกระจกหน้าโรงรบัจ�าน�า  

แล้วเหน็แหวนวงหนึ่ง

จุดพกัรถแห่งที่สองอยู่ตรงฝั่งเสื่อมโทรมของเมอืงเลก็ ๆ  น่าจะเป็นศูนย์บรหิาร

เขตของรฐัหรอืเป็นที่ตั้งส�านกังานย่อย  อย่างน้อยที่นี่กน็่าจะมกีรมต�ารวจประจ�า 

เคาน์ตี  เรือนจ�าคงอยู่ในเมือง  รีชเชอร์เห็นส�านักงานประกันตัวผู้ต้องหาและ 

โรงรบัจ�าน�าครบวงจรตั้งอยู่เคยีงข้างกนับนถนนสายเก่าถดัจากห้องน�้า

เขาตัวแข็งทื่อไปหมดเพราะนั่งรถนาน  กวาดตามองถนนซึ่งอยู ่ห่าง 

จากห้องน�้า  แล้วเริ่มเดินไปทางนั้นโดยไม่มีจุดประสงค์นอกจากเดินเล่นเพื่อ 

ยืดเส้นยืดสาย  เมื่อถึงโรงรับจ�าน�าเขาก็เริ่มนับจ�านวนกีตาร์ในตู้โชว์  มีเจ็ดตัว  

ทุกตวัให้ความรู้สกึเศร้าใจ  คล้ายหลายเพลงที่ได้ยนิทางวทิยุ  มนัคอืความฝัน

ที่ไม่เป็นจรงิ  ชั้นถดัลงมามถีาดใส่ของชิ้นเลก็ชิ้นน้อย  เพชรพลอยแทบทุกชนดิ  
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รวมทั้งแหวนรุ่นมธัยมปลายหลากหลายรูปแบบ  ยกเว้นวงเดยีวที่เป็นแหวนรุ่น

นกัเรยีนโรงเรยีนนายร้อยทหารเวสต์ปอยต์ปี 2005

แหวนรุ ่นวงนี้เท่มาก  รูปทรงและสไตล์เป็นแบบที่เวสต์ปอยต์นิยม  

ลวดลายเป็นเส้นสีทองซับซ้อน  ประดับพลอยสีด�าหรือไม่ก็แก้ว  มีค�าว่า 

เวสต์ปอยต์ด้านบนและ 2005 ด้านล่าง  ตวัอกัษรโบราณ  ไอเดยีสุดคลาสสกิ 

ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะต้องการสร้างอารมณ์นึกถึงวันวานหรือขาดจินตนาการ

กต็าม  นกัเรยีนเวสต์ปอยต์ออกแบบแหวนรุน่เอง  เป็นสดุยอดของแหวนทั้งหมด

แต่แหวนรุ่นวงนี้เลก็มาก

รีชเชอร์สวมไม่ได้แน่ไม่ว่าจะนิ้วไหน  แม้กระทั่งนิ้วก้อยซ้ายก็คงสอด 

ไม่ผ่านเลบ็ด้วยซ�้า  มนัไม่มทีางผ่านข้อนิ้วแรกไปได้  ดูจากขนาดแล้วน่าจะเป็น 

แหวนของผู้หญิง  อาจจะท�าเลียนแบบให้คู่หมั้นหรือแฟนเพื่อเป็นของขวัญ 

หรอืของที่ระลกึ

แต่ไม่น่าเป็นไปได้

รชีเชอร์เปิดประตูโรงรบัจ�าน�า  ก้าวเข้าไปข้างใน  ชายร่างใหญ่ดูแขง็แรง 

หลงัเครื่องคดิเงนิเงยหน้ามอง  เขาดูสกปรก  ผมยุ่งรุงรงั  อายุสามสบิกลาง ๆ  

ผิวคล�้า  เนื้อตัวเต็มไปด้วยไขมัน  นัยน์ตาเจ้าเล่ห์  พอที่จะตอบโต้ร่างสูง 

หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าเซนติเมตรและหนักหนึ่งร้อยสิบสามกิโลกรัมของรีชเชอร์ได้  

หมอนั่นไม่ออกอาการกลัว  คงมีปืนบรรจุกระสุนพร้อมใช้งานอยู่ใต้เคาน์เตอร์  

หรือไม่ก็โง่  แต่เขาดูจะไม่ได้เป็นอย่างนั้น  ไม่อยากเสี่ยงถูกมองว่าก้าวร้าว   

แต่ก็ไม่อยากให้ใครมองว่าท�าตัวหงอ  นี่เป็นเรื่องศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจ 

ของตวัเอง

“ไง”  หมอนั่นทกัทายแบบกนัเอง

ด้วยความสตัย์จรงิไม่ดเีท่าไหร่  รชีเชอร์คดิ  จางน่าจะถงึซแีอตเทลิและ

กลบัไปใช้ชวีติตามทางของเธอแล้ว

“พอไหว”  เขาตอบสั้น ๆ

“มอีะไรให้ช่วยไหม”

“ขอดูแหวนรุ่นหน่อย”
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เจ้าของโรงรบัจ�าน�าดงึถาดออกมาวางบนเคาน์เตอร์  แหวนรุ่นวงนั้นกลิ้ง

ราวกบัลูกกอล์ฟจิ๋ว  รชีเชอรห์ยบิขึ้นมาพจิารณาลวดลาย  แน่ใจวา่ไม่ใชแ่หวนที่

ท�าเลยีนแบบมอบให้แฟนหรอืคูห่มั้น  แต่เป็นแหวนรุน่ของแท้  แหวนเลยีนแบบ

ไม่มีตัวอักษรสลักแบบนี้  มันต้องเป็นของนักเรียนเวสต์ปอยต์สักคน  เจ้าตัว 

คงสวมใส่ด้วยความภูมิใจหลังจากสี่ปีที่เรียนอยู่ที่นั่น  หากไม่ภูมิใจในสถาบัน 

การศกึษากค็งไม่ซื้อมนั  ไม่มใีครบงัคบั

มนัสลกัว่าเอส.อาร์.เอส.  2005

คนขบัรถบสักดแตรเรยีกผูโ้ดยสารกลบัขึ้นรถเพื่อเดนิทางต่อ  ผูโ้ดยสาร

หายไปคนหนึ่ง  รชีเชอร์วางแหวนลงที่เดมิพร้อมกล่าว  “ขอบคณุ”  เขาเดนิออก

จากโรงรบัจ�าน�า  ผ่านห้องน�้า  เมื่อถงึประตรูถบสักบ็อกคนขบั  “ผมจะไม่ไปต่อ”

“ไม่คนืเงนินะ”

“ไม่หวงัอยู่แล้ว”

“มกีระเป๋าเดนิทางในช่องเกบ็สมัภาระหรอืเปล่า”  คนขบัถาม

“ไม่ม”ี

“ขอให้มคีวามสุข”

คนขบัปิดประตูรถ  เครื่องยนต์ค�าราม  ล้อหมุนโดยไม่มรีชีเชอร์บนรถ

เขาเบอืนหน้าหนคีวนัจากเครื่องยนต์ดเีซล  เดนิกลบัไปยงัโรงรบัจ�าน�า
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ชายในโรงรับจ�าน�าท�าท่าทางร�าคาญที่ต้องลากถาดแหวนออกมาอีกครั้งหลังเพิ่ง 

เก็บไปหยก ๆ  แต่ก็ไม่มีทางเลือก  เขาน�ามันออกมาวางที่เดิมบนเคาน์เตอร์   

แหวนรุ่นเวสต์ปอยต์กลิ้งไปมาบนถาดก่อนรชีเชอร์จะหยบิขึ้นมา

“จ�าผู้หญงิที่เอามาจ�าน�าได้ไหม”  รชีเชอร์ถาม

“ผมจะจ�าได้ยงัไง”  หมอนั่นย้อน  “ที่นี่มขีองเป็นล้านชิ้น”

“คุณบนัทกึไว้หรอืเปล่า”

“คุณเป็นต�ารวจเหรอ”

“เปล่า”  รชีเชอร์ตอบ

“ทุกอย่างที่นี่ถูกกฎหมาย”

“ผมไม่สน  แค่อยากได้ชื่อของผู้หญงิที่เอามาจ�าน�าเท่านั้น”

“ท�าไม”

“เราจบจากโรงเรยีนเดยีวกนั”

“ที่ไหน  ทางเหนอืเหรอ”

“ตะวนัออกของที่นี่”  รชีเชอร์บอก

“คุณไม่ใช่เพื่อนร่วมชั้นเรยีนของเธอหรอก  ไม่ใช่รุ่น 2005 แน่  ไม่ได้ว่า

นะ”

“ผมมนัรุ่นก่อนหน้า  แต่โรงเรยีนกไ็ม่ได้เปลี่ยนมากนกั  นั่นหมายถงึว่า

ผมรู้ว่าเธอต้องผ่านงานหนักแค่ไหนเพื่อให้ได้มันมา  เลยสงสัยว่าเธออยู่ใน

สถานการณ์เลวร้ายขนาดไหนถงึกบัต้องสละมนั”

“โรงเรยีนประเภทไหน”  เจ้าของร้านถาม

2
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“ประเภทที่สอนเชงิปฏบิตั”ิ

“คล้ายโรงเรยีนสารพดัช่างงั้นส”ิ

“ประมาณนั้น”

“เธออาจเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุกไ็ด้”

“เป็นไปได้”  รีชเชอร์ตอบ  แต่ลึก ๆ เชื่อว่าไม่ใช่แน่  ปี 2005 ถือว่า 

เป็นช่วงยากล�าบากของคนที่เพิ่งเรียนจบเพราะช่วงนั้นมีสงครามในอิรักและ

อฟักานสิถาน  “แค่อยากรู้ให้แน่ใจ”

“ท�าไม”

“บอกไม่ได้”

“เรื่องเกยีรตยิศเหรอไง”

“กอ็าจจะ”

“โรงเรยีนช่างมเีรื่องเกี่ยวกบัเกยีรตยิศด้วยเหรอ”

“บางแห่งม”ี

“คนเอามาจ�าน�าไม่ใช่ผู้หญงิ  ผมรบัซื้อแหวนวงนี้พร้อมกบัของอื่น ๆ”

“เมื่อไหร่”

“เมื่อเดอืนก่อน”

“จากใคร”

“ผมไม่บอก  นี่เป็นธุรกิจของผม  ท�าไมต้องบอกด้วยล่ะ  ทุกอย่างถูก

กฎหมายร้อยเปอร์เซน็ต์  รฐัว่าอย่างนั้น  ผมมใีบอนญุาตและผ่านการตรวจสอบ

มาแล้วทุกรูปแบบ”

“แล้วท�าไมไม่กล้าบอก”

“มนัเป็นข้อมูลส่วนตวั”

“แล้วถ้าผมซื้อแหวนวงนี้ล่ะ”  รชีเชอร์หยั่งท่าที

“ห้าสบิดอลลาร์”

“สามสบิ”

“สี่สบิ”

“ตกลง”  รชีเชอร์ตอบ  “ทนีี้ผมกม็สีทิธทิี่จะรู้ที่มาของมนั”

“ที่นี่ไม่ใช่ซทัเทบสี์ซึ่งเปิดประมูลของสะสมราคาแพงแน่นอน”

SAMPLE



13

“แล้วไงล่ะ”

หมอนั่นคดิอดึใจแล้วบอก

“มนัมาจากชายคนหนึ่งซึ่งช่วยการกศุลน่ะ  ผูค้นบรจิาคสิ่งต่าง ๆ เพื่อน�า

ไปหักภาษี  เป็นค่าลดหย่อนได้  ส่วนใหญ่เป็นรถเก่าและเรือเก่า  แต่ก็มีของ

อย่างอื่นด้วย  เขาออกใบเสร็จรับเงินที่สูงเกินจริงเพื่อขอคืนภาษีแล้วขายต่อ 

สิ่งที่ได้มา  จากนั้นก็จ่ายเช็คให้องค์กรการกุศล  ผมซื้อของชิ้นเล็ก ๆ จากเขา

เพื่อขายเอาก�าไร”

“คุณคดิว่ามคีนบรจิาคแหวนวงนี้ให้การกุศลเพื่อหกัภาษเีหรอ”

“ฟังเข้าท่าออก  ถ้าเจ้าของเดมิตายน่ะนะ  มนักจ็ะเป็นส่วนหนึ่งของมรดก”

“ไม่น่าใช่”  รชีเชอร์บอก  “ผมคดิว่าญาตนิ่าจะเกบ็ไว้มากกว่า”

“ขึ้นอยู่กบัว่าญาตกินิดอียู่ดหีรอืเปล่า”

“คุณอยู่ที่นี่ล�าบากไหม”

“ไม่  ผมเป็นเจ้าของโรงรบัจ�าน�านี้”

“แต่ชาวบ้านกย็งับรจิาคเพื่อการกุศลน่ะเหรอ”

“แลกกบัใบเสรจ็รบัเงนิปลอม  รฐับาลยกเว้นภาษรีายได้บางส่วน”

“ผู้ชายใจกุศลคนนั้นเป็นใคร”

“ผมจะไม่บอกคุณ”

“ท�าไม”

“คุณเป็นใคร  มนัไม่ใช่ธุระกงการอะไรของคุณ”

“ผมเป็นคนที่พบเจอกบัวนัแย่ ๆ  แน่นอนว่าไม่ใช่ความผดิของคุณ  แต่

ถ้าจะแนะน�า  คงตอ้งบอกว่ามนัอาจโง่เง่าที่คดิจะท�าให้วนัของผมเลวร้ายกวา่เดมิ  

คุณอาจเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ท�าให้ผมทนไม่ไหวอกีต่อไป”

“คุณขู่ผมเหรอ”

“ผมว่ามันเหมือนพยากรณ์อากาศมากกว่า  เหมือนเตือนว่าจะมีพายุ

ทอร์นาโดเข้า  รบีหาที่ก�าบงั  เป็นบรกิารสาธารณะ”

“ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้”

“โชคดทีี่ผมไม่ปวดหวัแล้ว  เพิ่งโดนฟาดกบาลมา  แต่หมอบอกว่าทกุอย่าง

จะดขีึ้น  เพื่อนบงัคบัให้ผมไปหาหมอ  สองหนเชยีวนะ  เธอเป็นห่วงผม”

SAMPLE
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เจ้าของโรงรบัจ�าน�าเงยีบอกีครั้งก่อนถาม

“แหวนวงนี้มาจากโรงเรยีนประเภทไหนกนัแน่”

“โรงเรยีนนายร้อยทหาร”  รชีเชอร์ตอบ

“โทษท ี ไม่ได้ว่านะ  เป็นโรงเรยีนส�าหรบัเดก็มปัีญหาหรอืมอีาการทางจติ

หรอืเปล่า”

“อย่าโทษเดก็”  รชีเชอร์เตอืน  “ให้ดทูี่ครอบครวั  พ่อแม่ของนกัเรยีนที่นั่น

เคยฆ่าคนมาแล้ว”

“จรงิเหรอ”

“มากกว่าค่าเฉลี่ยกแ็ล้วกนั”

“พวกคุณเลยไม่มวีนัทิ้งกนังั้นส”ิ

“เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลงั”

“คนที่ขายแหวนให้ผมจะไม่พูดกบัคนแปลกหน้า”

“เขามใีบอนุญาตและผ่านการตรวจสอบจากรฐัหรอืเปล่า”

“สิ่งที่ผมท�านั้นถูกกฎหมาย  ทนายความว่าอย่างนั้น  ตราบใดที่เชื่อ 

แบบนั้นผมก็จะท�าต่อไป  มันมาจากองค์กรการกุศล  ผมได้เห็นเอกสารแล้ว   

ทุกคนท�าแบบนี้  มีโฆษณาทางทีวีด้วยซ�้า  ส่วนมากเป็นรถยนต์  มีเรือเป็น 

บางครั้ง”

“ผู้ชายคนนี้จะไม่ยอมคุยกบัผมงั้นเหรอ”  รชีเชอร์ถาม

“ผมคงแปลกใจมากหากเขายอมคุยด้วย”

“เขาไม่มมีารยาททางสงัคมเหรอไง”

“เอาเป็นว่าผมจะไม่เชญิเขาไปปิกนกิเดด็ขาด”

“เขาชื่ออะไร”

“จมิมี่ แรต็”

“ชื่อจรงิเหรอ”

“ทุกคนรู้จกัเขาในชื่อนั้น”

“จะเจอจมิมี่ แรต็ได้ที่ไหน”

“ให้สังเกตรถฮาร์ลีย์-เดวิดสัน 6 คัน  เจอ 6 คันนั้นจอดหน้าบาร์ไหน  

จมิมี่ แรต็อยู่ที่นั่น”

SAMPLE



เมืองนี้ค่อนข้างเล็ก  ถัดจากย่านที่ดูเหงาหงอยเศร้าสร้อยเป็นย่านที่อาจจะ

เงียบเหงามาแล้วห้าหรือสิบปีแต่ยังมีความหวัง  สถานประกอบการหลายแห่ง 

ใช้แผ่นไม้ปิดหน้าต่างและตอกตะปูแน่นหนาเนื่องจากปิดกิจการ  ยังมีบางร้าน 

ที่เปิดท�าธุรกิจ  บรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงาวังเวงแบบชนบท  รถปิกอัพ

ขนาดใหญ่แล่นผ่านไปช้า ๆ  มทีี่เล่นบลิเลยีดแห่งหนึ่ง  ไฟตามถนนมไีม่มากนกั  

ตอนนี้เริ่มมดื  ดูจากสิ่งก่อสร้างแล้วที่นี่เหมอืนเป็นฟาร์มโคนม  บรรดาร้านรวง

ดูคล้ายโรงรดีนมสมยัโบราณ  มนัคงฝังรากลกึอยู่ในเมอืงนี้

บาร์แห่งหนึ่งเป็นอาคารไม้ตั้งอยู่โดดเดี่ยว  วัชพืชแทรกผ่านก้อนกรวด 

ในลานจอดรถ  ซึ่งมมีอเตอร์ไซค์ฮาร์ลย์ี-เดวดิสนั 7 คนัจอดเป็นแถว  ไม่ใช่แก๊ง

มอเตอร์ไซค์เฮลส์แองเจลิแน่นอน  นี่อาจเป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์โหดและเถื่อนที่สุด

ในสายตาชาวบ้าน  บรรดานักบิดประเภทนี้หลายสิบกลุ่มแม้จะดูคล้ายกันแต่ก ็

มีจุดแตกต่าง  พวกนี้ชอบห้อยพู่หนังสีด�าและโลหะชุบทองหรือเงิน  ขี่ในท่า

เอนตวัไปด้านหลงั  เหยยีดขาทั้งสองไปข้างหน้า  คงรู้สกึเยน็และคดิว่าเจ๋งมาก  

พวกเขาสวมเสื้อกั๊กหนงัสดี�า  กางเกงขายาวสดี�า  และรองเท้าบู๊ตสดี�า  ทุกอย่าง

ด�าล้วน  ช่วงปลายฤดูร้อนแบบนี้จงึรู้สกึร้อนมาก

รถมอเตอร์ไซค์ทกุคนัเป็นสดี�ามนัวาว  สี่คนัมลีายเปลวไฟสส้ีม  อกีสามคนั

มลีายอกัษรรนูสเีงนิ  บาร์ดเูก่า  วสัดมุงุหลงัคาบางจดุหลดุออก  เหน็แอร์อยูต่รง

หน้าต่าง  มนัก�าลงัท�างานหนกัเพื่อสู้กบัอากาศร้อน  น�้าแอร์หยดลงจนเป็นแอ่ง

ด้านล่าง

3
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รถสายตรวจในท้องที่คนัหนึ่งวิ่งผ่านช้า ๆ  อาจใช้เวลาครึ่งวนัแรกหารายได้

เพิ่มให้เทศบาลด้วยเครื่องตรวจจับความเร็วบนทางหลวง  ครึ่งวันหลังก็ไป 

ตรวจตราตามถนนสายต่าง ๆ ในเมืองซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบ  ให้ชาวบ้านเห็น

การท�างานของต�ารวจโดยสนใจย่านที่มีปัญหาเป็นพิเศษ  ต�ารวจคนเดียวในรถ

จ้องรชีเชอร์  อกีฝ่ายดูสะอาดสะอ้าน  เรยีบร้อย  ไม่เหมอืนเจ้าของโรงรบัจ�าน�า  

ร่างกายไร้ไขมัน  ใบหน้าผอม  ตาฉายแววฉลาด  นั่งตัวตรงหลังพวงมาลัย   

ดูแล้วน่าจะเพิ่งตัดผมใหม่  เพราะผมด้านข้างและด้านหลังสั้นจนติดหนังหัว   

อาจจะตดัเมื่อวานหรอืไม่เกนิสองวนั

รีชเชอร์ยืนนิ่ง  มองตามขณะรถสายตรวจขับผ่าน  ทันใดนั้นเสียง 

รถมอเตอร์ไซค์ก็ดังมาแต่ไกล  ยิ่งใกล้เข้ามายิ่งเสียงดัง  เขาหันไปเห็นฮาร์ลีย ์

คนัที่แปดเลี้ยวตรงมมุถนน  เครื่องยนต์ใหญ่มาก  รถเริ่มชะลอความเรว็  คนขบั

ซึ่งสวมเสื้อกั๊กด�าทบัเสื้อยดืด�าแทบจะนอนหงายหลงับนเบาะ  เท้าสองข้างเหยยีด

ไปข้างหน้า  บงัคบัรถเลี้ยวเข้าลานและจอดในแถวเป็นคนัสุดท้าย  เครื่องยนต์

ดงัเหมอืนช่างก�าลงัตเีหลก็บนทั่งก่อนดบัลง  คนขบัดนัขาตั้งลง  บรเิวณนั้นกลบั

มาเงยีบอกีครั้ง

“ผมมาหาจมิมี่ แรต็”  รชีเชอร์บอก

ชายคนนั้นมองไปที่มอเตอร์ไซค์คนัหนึ่งในแถว  เหมอืนอดที่จะเหลอืบมอง

ไม่ได้เมื่อได้ยนิค�าถาม  เขาตอบกลบัว่า  “ไม่รูจ้กั”  จากนั้นกเ็ดนิตวัแขง็ทื่อขาโก่ง

ไปทางประตูบาร์  หุ่นเหมือนลูกแพร์ที่ด้านบนเล็กแต่ช่วงล่างใหญ่  อายุน่าจะ

ประมาณสี่สิบ  สูงราวหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเซนติเมตร  ผิวสีน�้าตาลอ่อนคล้าย 

อาบผวิด้วยน�้ามนัเครื่อง  เจ้าตวัดงึประตูเปิดแล้วเดนิเข้าไป

รีชเชอร์ยืนอยู่ที่เดิม  รถมอเตอร์ไซค์คันที่ชายขาโก่งมองคือคันที่ม ี

ตวัอกัษรรนูสเีงนิ  คนัใหญ่เหมอืนคนัอื่น  แตท่ี่พกัเทา้และแฮนด์รถอยูใ่กล้เบาะ

มากกว่าคันอื่นเล็กน้อย  จิมมี่ แร็ตน่าจะสูงราวหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเซนติเมตร  

ผอม  พกมดีหรอืปืน  และอาจเป็นคนโหดเหี้ยม

รชีเชอร์เดนิเข้าหาประตูบาร์  เปิดออก  และก้าวเข้าข้างใน  มนัเป็นห้อง

ทรงสี่เหลี่ยมผนืผ้า  บรรยากาศสลวั  ร้อน  กลิ่นเบยีร์หกอบอวล  เคาน์เตอร์

บาร์อยู่ทางซ้าย  โต๊ะอยู่ด้านขวา  ผนงัด้านหลงัโค้ง  ถดัไปเป็นทางเดนิแคบ ๆ  

SAMPLE
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ห้องน�้า  โทรศพัท์สาธารณะ  และประตูหนไีฟ  มหีน้าต่างสี่บาน  รวมทางออก

เบด็เสรจ็หกทาง  นั่นคอืสิ่งแรกที่อดตีสารวตัรทหารนบั

นกับดิแปดคนรวมตวัที่โต๊ะส�าหรบัสี่คนสองตวัใกล้หน้าต่าง  ก�าลงัดื่มเบยีร์

ในแก้วที่หนกัและชื้น  คนที่มาหลงัสดุแทรกตวัเข้านั่งเก้าอี้ว่างพร้อมเบยีร์เตม็แก้ว  

มีหกคนที่หุ ่นใกล้เคียงกัน  คนที่ดูแย่ที่สุดคือคนที่สูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสอง

เซนตเิมตร  ผอมแห้ง  ใบหน้าแคบ  สายตาไม่เคยอยู่นิ่ง

รชีเชอร์ตรงไปที่เคาน์เตอร์บาร์และสั่งกาแฟ

“โทษท ี ที่นี่ไม่มกีาแฟ”  บาร์เทนเดอร์ตอบ

“นั่นจมิมี่ แรต็ใช่ไหม  คนที่ตวัเลก็หน่อยน่ะ”

“หากคุณมปีัญหากบัเขา  ไปจดัการข้างนอก  ตกลงไหม”

บาร์เทนเดอร์ตอบแล้วไม่สนใจเขาอกี  รชีเชอร์รอ  นกับดิคนหนึ่งดื่มจน

หมดแก้ว  ลุกจากเก้าอี้  และเดนิไปห้องน�้า  รชีเชอร์ฉวยโอกาสไปนั่งแทน  รูส้กึ

ได้ว่าเบาะร้อน  ชายคนที่แปดจ้องหน้ารชีเชอร์แล้วหนัไปทางจมิมี่ แรต็

“นี่เป็นปาร์ตี้ส่วนตวั  นายไม่ได้รบัเชญิ”  จมิมี่ แรต็ออกอาการทนัที

“ฉนัอยากได้ข้อมูลบางอย่าง”  รชีเชอร์บอก

“เกี่ยวกบัอะไร”

“การบรจิาคเพื่อการกุศล”

จมิมี่ แรต็มองด้วยสายตาว่างเปล่าแล้วนกึบางอยา่งขึ้นมาได้  เขาช�าเลอืง

มองประตู  นกึถงึโรงรบัจ�าน�า  แล้วออกปากไล่

“ไปให้พ้น”

รีชเชอร์ก�าหมัดซ้ายบนโต๊ะ  ก�าปั้นมีขนาดพอ ๆ กับเนื้อไก่ที่ขายใน 

ซุปเปอร์มาร์เกต  นิ้วยาวหนา  ข้อนิ้วใหญ่ราวกับถั่ววอลนัต  แผลเป็นและ 

รอยแผลเก่าสขีาวตดักบัผวิในฤดูร้อน

“ฉันไม่สนว่านายโกงเงินใคร  ขโมยมาจากใคร  หรือก�าลังปกป้องใคร   

ที่ฉนัอยากรู้คอืนายได้แหวนวงนี้มาจากไหน”  เขาคลายหมดั  เผยให้เหน็แหวน

ในอุง้มอื  แหวนเวสต์ปอยต์ปี 2005 ขนาดเลก็  ลวดลายสทีองซบัซ้อน  ประดบั

พลอยสดี�า

จมิมี่ แรต็เงยีบ
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แต่มบีางอย่างในแววตาที่ท�าให้รชีเชอร์เชื่อว่าอกีฝ่ายจ�าได้

“เวสต์ปอยต์เป็นชื่อโรงเรียนนายร้อยทหารสหรัฐ  หลักฐานปรากฏชัดที่

แหวน  ตรงสองค�าแรกที่สลกัไว้  นี่เป็นคดขีองรฐับาลกลาง”

“นายเป็นต�ารวจงั้นเหรอ”  จมิมี่ แรต็ถาม

“ไม่  แต่มเีหรยีญยี่สบิห้าเซนต์ที่จะใช้โทรศพัท์แจ้งต�ารวจได้”

ผู้ชายที่ไปเข้าห้องน�้ากลับมาและยืนอยู่หลังรีชเชอร์  กางแขนสองข้าง

เหมอืนไม่เข้าใจ  ราวกบัจะถามว่าเกดิอะไรขึ้นและหมอนี่เป็นใคร  หางตาข้างหนึ่ง

ของรชีเชอร์จ้องจมิมี่ แรต็  อกีข้างเหลอืบมองกระจกหน้าต่างข้าง ๆ  เหน็ภาพ

สะท้อนสิ่งที่ก�าลงัจะเกดิขึ้นด้านหลงั

“เก้าอี้มเีจ้าของ”  จมิมี่ แรต็บอก

“ใช่  ของฉนัไง”  รชีเชอร์สวน

“นายมเีวลาห้าวนิาท”ี

“ฉนัจะนั่งจนกว่านายจะตอบค�าถาม”

“คดิว่าคนืนี้จะโชคดเีหรอไง”

“ฉันไม่ต้องอาศัยโชค”  รีชเชอร์วางมือขวาบนโต๊ะ  มันใหญ่กว่ามือซ้าย

เล็กน้อยซึ่งเป็นธรรมชาติของคนถนัดขวา  มีแผลเป็นและรอยแผลเก่ามากกว่า 

มอืซ้าย  รวมทั้งต�าหนริูปตวัวคีล้ายแผลงูกดั  แต่จรงิ ๆ แล้วโดนเลบ็ข่วน

จมิมี่ แรต็ยกัไหล่  ราวกบับทสนทนาทั้งหมดเป็นเรื่องเลก็มาก

“ฉนัเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อปุทาน”  จมิมี่ แรต็ตอบ  “ฉนัได้แหวนวงนั้น

มาจากคนอื่น  คนคนนั้นกไ็ด้มาจากคนอื่นอกีท ี มนัถกูบรจิาค  ขาย  หรอืจ�าน�า

แล้วไม่ไปไถ่ถอน  ฉนัไม่รู้อะไรมากกว่านั้นอกี”

“นายได้มาจากใคร”

จิมมี่ แร็ตไม่ตอบ  รีชเชอร์ยังคงใช้หางตามองเหมือนเดิม  ตาขวามอง

จมิมี่ แรต็  ตาซ้ายมองภาพสะท้อนบนกระจก  เหน็ผูช้ายข้างหลงัเหวี่ยงหมดัขวา  

เป้าหมายคือกกหูรีชเชอร์เพื่อส่งร่างสูงใหญ่ร่วงจากเก้าอี้  ได้รับบาดเจ็บ  หรือ

มนึงงระดบัหนึ่ง

แต่ไม่ได้ผล
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รีชเชอร์เลือกวิธีรับมือที่ง่ายที่สุด  นั่นคือก้มหัวหลบ  ปล่อยให้หมัดวืด

ข้ามหัว  พร้อมกับโต้กลับด้วยการบิดตัว  ศอกเข้าไตอีกฝ่ายอย่างถนัดถนี่   

ร่างมนัล้มตงึกบัพื้น  รชีเชอร์หมุนตวัอกีครึ่งรอบ  นั่งเก้าอี้ตวัเดมิ  ราวกบัไม่มี

อะไรเกดิขึ้น

จมิมี่ แรต็ได้แต่มอง

บาร์เทนเดอร์ตะโกน  “พามนัออกไปข้างนอก”  เขาหมายความอย่างที่พดู

จรงิ ๆ

“ตอนนี้นายมปีัญหาแน่”  จมิมี่ แรต็ขู่

เวลาเดยีวกนันี้จางคงก�าลงัเลอืกซื้อวตัถดุบิเพื่อท�าอาหารค�่า  อาจมร้ีานช�า

เลก็ ๆ ใกล้บ้าน  เธออาจเลอืกซื้อส่วนผสมที่ดต่ีอสขุภาพและท�าได้ง่าย ๆ เพราะ

รู้สกึเหนื่อยและเพลยีกเ็ป็นได้

วนัอนัแสนเลวร้าย

“เหลอืคนอ้วนอกีหก  คนแคระอกีหนึ่ง  ง่ายมาก”  รชีเชอร์ส�าทบั

เขาลุกขึ้นยนื  เอี้ยวตวั  ขาข้างหนึ่งเหยยีบร่างชายที่พื้น  อกีข้างก้าวข้าม  

เดนิตรงไปยงัประต ู ผ่านออกไปที่ทางเดนิโรยกรวด  ตรงเข้าหาแถวมอเตอร์ไซค์

ที่จอดอยู่  เขาหันมองหลัง  เห็นเจ็ดคนที่ไม่แน่จริงตามมา  แต่ละคนตัวแข็ง   

ขาโก่ง  หุ่นไม่เหลอืเค้าเดมิเนื่องจากดื่มเบยีร์จนพุงโต  น�้าหนกัตวัเยอะ  กริยิา

ท่าทางดูไม่ได้  รวมกนัแล้วมสีบิสี่หมดัและสบิสี่เท้าในรองเท้าบู๊ต

อาจเป็นรองเท้าบู๊ตหุ้มหวัเหลก็กไ็ด้

น่าจะเป็นวนัที่แย่มาก ๆ

แต่ไม่ส�าคญัหรอก  จรงิไหม

เจ็ดคนยืนกระจายเป็นครึ่งวงกลม  ด้านซ้ายของจิมมี่ แร็ตสามคน   

ด้านขวาอีกสาม  รีชเชอร์เคลื่อนไหวตลอดเวลาเพื่อให้พวกมันหมุนไปตามทาง 

ที่เขาต้องการ  ต้องหนัหลงัให้ถนน  หลกีเลี่ยงด้านที่ตดิรั้วด้านหลงัหรอืทางที่จะ

ท�าให้จนมุม  ไม่มแีผนหนใีนใจ  แต่คดิทางเลอืกที่ดไีว้ก่อนเสมอ

พวกมนักระชบัครึ่งวงกลมให้แคบลง  แต่ยงัไม่แคบพอ  ยงัห่างรชีเชอร์

ราวสามเมตร  ระยะห่างระหว่างพวกมันอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตร  สองคนแรก 

น่าจะลงมือก่อนเพราะทั้งคู่เริ่มลากเท้าเข้ามาช้า ๆ พร้อมเสียงฮึดฮัดไม่พอใจ   
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ตาจ้องเขม็งพร้อมตะครุบเหยื่อ  รีชเชอร์วางแผนวิ่งเข้าใส่พร้อมเสือกก�าปั้น 

เข้าใบหน้าคนหนึ่งในแถว  แล้ววิ่งผ่านไปด้านหลังของกลุ่มคนครึ่งวงกลมนั้น  

พวกมันต้องปรับขบวนใหม่เป็นครึ่งวงกลมกลับด้าน  แต่คว�่าไปคนหนึ่งแล้ว  

เหลือหกต่อหนึ่ง  จากนั้นเขาจะท�าซ�้าวิธีเดิม  เก็บได้อีกคน  เหลือห้าต่อหนึ่ง   

ถึงจุดนี้พวกมันจะไม่ยอมให้โดนหลอกเป็นครั้งที่สาม  แต่จะรวมกลุ่มกระชับ 

ยิ่งขึ้น  ยกเว้นจมิมี่ แรต็  รชีเชอร์เชื่อว่าอกีฝ่ายจะไม่ร่วมวงด้วยแน่  มนัฉลาด

เกนิกว่าจะยอมเจบ็ตวั  สุดท้ายจะเหลอืสี่ต่อหนึ่ง

วนัแสนเลวร้าย

ส�าหรบับางคน

“โอกาสสุดท้าย”  รีชเชอร์เตือน  “บอกคนแคระให้ตอบค�าถาม  แล้ว 

พวกนายจะได้กลบัไปซดเบยีร์ต่อ”

ไม่มีใครพูดอะไร  แต่กระชับวงแคบลง  ทั้งหมดย่อตัวจนแทบหมอบ  

กางแขน  รุกคืบมาข้างหน้า  รีชเชอร์เลือกเป้าหมายแรกไว้ในใจ  แล้วรอเวลา

จนกว่าเป้าหมายจะอยูห่่างไปหนึ่งเมตรครึ่ง  กระโดดแค่ก้าวเดยีวถงึเพื่อเกบ็พลงั 

ไว้ใช้ภายหลงั

ทันใดนั้นเสียงยางรถยนต์บดถนนก็ดังขึ้นอีกครั้งจากด้านหลังเขา  ซึ่ง

เท่ากบัเป็นด้านหน้าพวกมนั  เจด็คนนั้นยดืตวัขึ้นทนัท ี มองหน้ากนั  ตาเบกิกว้าง  

ท�าสหีน้าเหมอืนไร้เดยีงสา  รชีเชอร์หนัหลงัมอง  เหน็รถต�ารวจสายตรวจคนัเดมิ  

คนขบัหน้าเดมิ  รถชะลอแล้วหยุด  ต�ารวจลดกระจกฝั่งผู้โดยสารลง  เอยีงตวั

มองออกมาสบตารชีเชอร์  แล้วพูดอย่างสุภาพ  “ช่วยขยบัเข้ามาใกล้ ๆ หน่อย

ครบั”

รชีเชอร์ท�าตาม  แต่ไม่ได้ไปฝั่งผู้โดยสาร  เขาไม่อยากหนัหลงัให้จงึเดนิ

อ้อมไปทางฝ่ังคนขบั  ระหว่างที่ลดกระจกฝ่ังคนขบัลงต�ารวจกก็ดปุม่เลื่อนกระจก

ฝั่งผู้โดยสารขึ้น  ในมอืต�ารวจมปีืน  เขาวางไว้บนตกั  ท่าทผี่อนคลาย

“อยากบอกไหมว่าก�าลงัจะเกดิอะไรขึ้น”  ต�ารวจถาม

“คุณเคยเป็นทหารบกหรอืนาวกิโยธนิหรอืเปล่า”  รชีเชอร์ถาม

“ท�าไมผมต้องเคยเป็นทหารด้วย”  ต�ารวจย้อน
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“ต�ารวจส่วนใหญ่ในสถานที่แบบนี้เคยเป็น  โดยเฉพาะคนที่เดินทางไกล

ไปร้านสวสัดกิารทหารเพื่อตดัผม”

“ใช่  ผมเคยเป็นทหารบก”

“เหมอืนผมเลย  ไม่มอีะไรเกดิขึ้น”

“ผมต้องรูเ้รื่องราวทั้งหมด”  ต�ารวจบอก  “คนจ�านวนมากเคยเป็นทหารบก  

แต่ผมไม่รู้จกัคุณ”

“แจ๊ค รีชเชอร์  หน่วยทหารสารวัตรที่ 110  ปลดประจ�าการยศพันตร ี 

ยนิดทีี่ได้รู้จกั”

“ผมเคยได้ยนิชื่อหน่วยทหารสารวตัรที่ 110”

“หวงัว่าจะเป็นในทางที่ด”ี

“ส�านกังานใหญ่อยู่ในกระทรวงกลาโหม  ถูกต้องไหม”

“ไม่ใช่  อยู่ในรอ็กครกี  รฐัเวอร์จเินยี  ค่อนไปทางตะวนัตกเฉยีงเหนอื

ของตึกเพนตากอน  ผมมีออฟฟิศที่ยอดเยี่ยมอยู่ที่นั่นสองสามปี  คุณทดสอบ

ผมด้วยค�าถามนั้น  ถูกต้องไหม”

“คุณผ่านการทดสอบ  ใช่  อยู่ที่ร็อกครีก  เอาละ  บอกได้ไหมว่าเกิด

อะไรขึ้น  ดูเหมอืนคุณก�าลงัซดักบัคนพวกนี้”

“ตอนนี้แค่คุยกัน”  รีชเชอร์ตอบ  “ผมถามพวกเขาเกี่ยวกับบางอย่าง   

แต่กลับได้รับค�าตอบว่าอยากตอบในที่โล่งแจ้งมากกว่า  ซึ่งก็ไม่รู้ว่าท�าไม  อาจ

กลวัมคีนแอบฟังกไ็ด้”

“คุณถามอะไร”

“ถามว่าได้แหวนวงนี้มาจากไหน”  รีชเชอร์วางข้อมือบนขอบหน้าต่าง  

แบมอืให้เหน็แหวน

“เวสต์ปอยต์”  ต�ารวจระบุได้ทนัที

“คนพวกนี้ขายให้โรงรบัจ�าน�า  ผมอยากรู้ว่าได้มาจากใคร”

“ท�าไม”

“ไม่รู้ส ิ แค่อยากรู้ความเป็นมาของมนั”

“พวกเขาจะไม่บอกคุณหรอก”

“คุณรู้จกัพวกเขาเหรอ”  รชีเชอร์ถาม
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“ไม่มอีะไรที่เราพสิูจน์ได้”

“แล้วไงต่อ”

“พวกเขาน�าข้าวของมาจากเซาท์ดาโคตา  ผ่านมนินโิซตาซึ่งห่างไปสองรฐั  

แต่ก็ไม่ได้ท�าให้เอฟบีไอสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐ  ไม่ส�าคัญมากพอที่จะส่ง

นกัสบืจากกรมต�ารวจเซาท์ดาโคตาขึ้นเครื่องบนิมา  คนพวกนี้จงึเสี่ยงน้อยมาก”

“จากที่ไหนในเซาท์ดาโคตา”

“ไม่รู้”

รชีเชอร์คดิ

ต�ารวจเตอืน  “คุณควรเข้ามาในรถ  พวกนั้นมเีจด็คน”

“ผมจะไม่เป็นไร”  รชีเชอร์ตอบ

“ถ้าไม่ว่าอะไร  ผมจะท�าเปน็จบักมุคณุเพื่อท�าให้ทกุอยา่งราบรื่น  แต่คณุ

ต้องไปจากที่นี่เพราะผมไม่มทีางเฝ้าอยู่ตรงนี้ได้ทั้งวนั”

“ไม่ต้องห่วงผม”

“ผมควรจบักุมคุณ”

“ข้อหาอะไรล่ะ  เหตุการณ์ที่ยงัไม่เกดิขึ้นงั้นเหรอ”

“เพื่อความปลอดภยัของคุณเอง”

“ผมคิดว่าค�าพูดของคุณเป็นการสบประมาทผม  ดูเหมือนคุณไม่ห่วง 

ความปลอดภยัของพวกเขาเลย  คุณพูดราวกบัแน่ใจว่าสุดท้ายผมต้องเจบ็ตวั”

“ขึ้นรถเถอะ  เรยีกว่าถอยทางยุทธวธิกีแ็ล้วกนั  คณุหาที่มาของแหวนด้วย

วธิอีื่นกไ็ด้”

“ยงัไงล่ะ”

“ลมืเรื่องทั้งหมดดกีว่า  พนนัได้เลยว่าไม่มเีรื่องราวน่าสนใจ  บางทชีาย

คนนั้นกลบัมาพร้อมความเศรา้และขมขื่น  เลยคดิจะขายแหวนวงนั้นให้เรว็ที่สดุ

เพื่อจ่ายค่าเช่ารถพ่วง”

“แถวนี้มนัเป็นอย่างนั้นเหรอ”

“บ่อยพอสมควร”

“คุณท�าได้ดทีเีดยีว”  รชีเชอร์ชม

“มนัเป็นไปได้หลากหลายทาง”
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“ไม่ใช่ของผู้ชาย  แหวนวงเลก็เกนิไป  ต้องเป็นของผู้หญงิ”

“มผีู้หญงิมากมายที่อาศยัในรถพ่วง”

รชีเชอร์พยกัหน้า  “อาจไม่มอีะไรเลยกไ็ด้  แต่ผมอยากรู้ให้แน่ใจ”

อีกฝ่ายเงียบไปอึดใจ  มีเพียงเสียงเครื่องยนต์และสายลมเย็นพัดผ่าน 

สายโทรศพัท์

“โอกาสสุดท้าย”  ต�ารวจเตอืน  “ฉลาดหน่อย  ขึ้นรถเถอะ”

“ผมจะไม่เป็นไร”  รชีเชอร์ยนืกราน  ถอยกลบั  ยดืตวัตรง

ต�ารวจส่ายหน้าด้วยความผดิหวงั  รออยูส่กัพกัก่อนยอมจ�านนต่อความรั้น

ของรชีเชอร์  เขาเคลื่อนรถช้า ๆ  พ่นควนัออกทางปลายท่อไอเสยี

รชีเชอร์มองตามรถสายตรวจจนลบัมุมถนน  เดนิกลบัไปยงัจุดที่ซึ่งกลุ่ม

บิ๊กไบค์ในชุดด�าปรบัรูปขบวนเป็นครึ่งวงกลมอกีครั้ง
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