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พยานเล่าว่าจรงิ ๆ แล้วเขาไม่เหน็ว่าเกดิอะไรขึ้น  แต่มนัจะเป็นอย่างอื่นได้ยงัไง  

หลังเที่ยงคืนไม่นานชายสวมเสื้อกันหนาวสีเขียวเดินเข้าที่หลบภัยคอนกรีต 

ขนาดเลก็ผ่านทางประตูที่มเีพยีงบานเดยีว  ชายในชุดสูทสดี�าสองคนตามเข้าไป  

หลงัจากนั้นไม่นานชายสูทด�าทั้งสองคนกก็ลบัออกมา

แต่ผู้ชายเสื้อเขยีวยงัอยู่ข้างใน

ตามค�าบอกเล่าของพยาน  ชายสูทด�าสองคนนั้นเดนิอย่างเร่งรบีไปขึ้นรถ

ซึ่งจอดห่างออกไปราวเก้าเมตร  รถเก๋งสแีดงเหมอืนสรีถดบัเพลงิ  ค่อนข้างใหม่  

พยานไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นสาม  สี่  หรอืห้าประตู  แต่ไม่ใช่แบบสองประตูแน่นอน  

ยี่ห้อโตโยต้า  ฮอนด้า  ฮุนได  หรอือาจจะเป็นเกยีกไ็ด้

แล้วรถเก๋งสแีดงคนันั้นกเ็คลื่อนตวัออกไปทนัที

ไม่มวีี่แววผู้ชายเสื้อเขยีว

พยานสังเกตเห็นแอ่งเลือดไหลจากใต้ขอบล่างบานประตูที่หลบภัย  เขา

จงึโทรแจ้ง 911

นายอ�าเภอประจ�าเคาน์ตีรุดไปยังที่เกิดเหตุและได้ฟังเหตุการณ์จากปาก

พยาน  เจ้าหน้าที่คนนี้เก่งเรื่องการต้อนคนออกจากที่เกดิเหตุโดยที่ยงัรกัษาท่าที

สงบไว้ได้  นี่เป็นหนึ่งในความสามารถของเขา  ในที่สดุพยานกพ็ดูจบ  นายอ�าเภอ

ใช้เวลาคิดครู่หนึ่ง  ทุกทิศทางจากที่นี่คือแผ่นดินว่างเปล่าหลายร้อยตาราง

กโิลเมตรจนสุดขอบฟ้าอนัมดืมดิ  รวมทั้งถนนโล่ง

มแีต่ถนนกบัถนน
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สุดท้ายนายอ�าเภอตัดสินใจประสานงานกับสายตรวจทางหลวง  ขอ

เฮลิคอปเตอร์จากเมืองหลวงของรัฐ  แล้วแจ้งหน่วยงานให้จับตาดูรถเก๋งสีแดง

ผลติในต่างประเทศ  ซึ่งเป็นพาหนะของผู้ต้องสงสยัในชุดสูทสดี�าสองคน

แจ๊ค รีชเชอร์ขอโดยสารมากับรถตู้สีเทาสกปรกของหญิงคนหนึ่ง  รถวิ่งมา

นานเก้าสิบนาทีเป็นระยะทาง 145 กิโลเมตร  เริ่มเห็นแสงสว่างจากไฟบริเวณ 

ชมุทางต่างระดบัข้างหน้า  มป้ีายสเีขยีวบอกทศิทางไปทางตะวนัตกและตะวนัออก  

หญงิคนขบัลดความเรว็ก่อนจอดข้างทางและปล่อยรชีเชอร์ลง  เขาขอบคุณแล้ว

โบกมือลา  เธอขับขึ้นทางลาดแรกด้านทิศตะวันตกไปทางเมืองเดนเวอร์และ

ซอลต์เลกซติี้  ส่วนเขาเดนิลอดใต้สะพานขึ้นทางลาดไปยงัเส้นทางสูท่ศิตะวนัออก  

เขาหยดุเดนิ  ขาข้างหนึ่งอยู่บนไหล่ทาง  อกีข้างเหยยีบถนน  จากนั้นเหยยีดแขน

ข้างหนึ่งออก  ชูนิ้วหวัแม่มอืพร้อมกบัยิ้ม  พยายามท�าตวัให้ดูเป็นมติร

การโบกรถไม่ใช่เรื่องง่ายส�าหรับรีชเชอร์  เขาเป็นชายร่างใหญ่ที่สูงเกือบ

สองร้อยเซนติเมตร  โครงสร้างร่างกายแข็งแรง  แต่ผมเผ้ายุ่งเหยิง  สารรูป 

ไม่เรยีบร้อย  คนที่ขบัรถมาคนเดยีวต้องการเพื่อนร่วมเดนิทางที่เรยีบร้อยและดู

ไม่น่ากลัว  เขารู้ตัวว่าไม่ใช่เพื่อนร่วมทางแบบที่คนทั่วไปต้องการ  และไม่ใช ่

ตัวเลือกแรกที่ผู้คนยินดีรับขึ้นรถ  รูปลักษณ์ของรีชเชอร์ท�าให้คนที่พบเห็น 

หวาดกลวั  มหิน�าซ�้าจมูกที่เพิ่งหกัยงัมเีทปสเีงนิพาดข้ามสนัจมูกไปที่แก้ม  เมื่อ

โดนแสงไฟหน้ารถเทปจะเป็นประกายแวววาวยิ่งดูน่ากลัว  แต่การแปะเทปช่วย

ให้บาดแผลหายเรว็ขึ้น  เขาจงึไม่ลอกออกในชั่วโมงแรก  แต่หากไม่มรีถหยดุรบั

ในอกีหกสบินาทเีขาคงต้องดงึมนัออก

หกสบินาทผี่านไป  ไม่มใีครรบัเขาขึ้นรถ  ในฤดูหนาวของรฐัเนแบรสกา

มรีถสญัจรผ่านบางตา  ชุมทางต่างระดบัแห่งนี้เป็นสถานที่เดยีวในพื้นที่ว่างเปล่า

รศัมหีลายกโิลเมตร  บนถนนต่างระดบัการจราจรค่อนข้างสม�่าเสมอ  หลายนาที

ผ่านไปไม่มีการเคลื่อนไหวบนถนนด้านล่าง  ชั่วโมงแรกเขาเห็นรถนานาชนิด   

ต่างสี  ต่างรุ่นสี่สิบคันมุ่งหน้าไปทางตะวันออก  สามสิบคันผ่านหน้าเขาไป 
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โดยไม่ชะลอ  อีกสิบคันคนขับลดความเร็วเพื่อมองสังเกต  แต่พอคนพวกนั้น

เหน็เขากเ็มนิหน้าพร้อมเหยยีบคนัเร่ง

หลายปีมานี้การโบกรถยากขึ้นเรื่อย ๆ 

ถงึเวลาย่นระยะการรอคอยแล้ว

เขาใช้นิ้วหวัแม่มอืกบันิ้วชี้จบัปลายเทปข้างที่หลุดลุ่ยและคดิ  การดงึเทป

ออกท�าได้สองวธิ ี วธิแีรกคอืกระชากออกอย่างแรงและเรว็  วธิทีี่สองคอืดงึออก

ช้า ๆ  ไม่ว่าวธิไีหนกเ็จบ็พอกนัเขาเลยเลอืกวธิแีรก  กระชากออกเรว็ ๆ  ผวิถูก

ดงึรั้งขึ้นก่อนยุบลง  แผลที่จมูกเริ่มแห้งแล้ว

แก้มเขาไม่ได้มแีผลอะไร

เขาม้วนเทปเป็นก้อนแล้วยัดลงกระเป๋ากางเกง  จากนั้นก็ถ่มน�้าลายบน

ปลายนิ้วแล้วเอามาเช็ดหน้า  ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์เหนือศีรษะสูงขึ้นไปราว

หนึ่งพนัฟุต  ไฟฉายแรงสูงส่องฝ่าความมดืลงมาเบื้องล่าง  แสงหยุดนิ่งบางจุด

ก่อนเปลี่ยนต�าแหน่ง  รชีเชอรห์นัมาสนใจตวัเอง  เขากา้วขาขา้งหนึ่งเหยยีบถนน

เลนแรก  เหยยีดแขนพลางยกนิ้วหวัแม่มอืขึ้นเหมอืนเดมิ  เฮลคิอปเตอร์บนิวน

ครู่หนึ่งแล้วจากไป  การจราจรบนทางต่างระดบัเบาบางและสม�่าเสมอ  เส้นทาง

ขึ้นเหนือลงใต้มีรถน้อยลงเรื่อย ๆ และแทบไม่มีรถแล่นตรงมา  แต่รีชเชอร์ 

ยงัมองโลกในแง่ดี

อากาศตอนกลางคนืหนาว  แต่กช่็วยให้คลายความเจบ็ปวดเพราะใบหน้า

ชาไปแล้ว  รถกระบะตดิป้ายทะเบยีนรฐัแคนซสัโผล่จากทศิใต้  เลี้ยวเข้าเส้นทาง

สูท่ศิตะวนัออกและลดความเรว็  คนขบัเป็นชายผวิด�าร่างผอมห่อตวัด้วยเสื้อโค้ต

หนา  เครื่องท�าความร้อนในรถคงเสีย  เขาจ้องรีชเชอร์อยู่นาน  ท�าท่าจะจอด 

แต่กเ็ปลี่ยนใจหนัหน้าไปทางเดมิ  รถคนันั้นแล่นต่อไปอย่างรวดเรว็

รชีเชอร์มเีงนิอยู่ในกระเป๋า  ถ้าไปถงึเมอืงลงิคอล์นหรอืโอมาฮาเขาจะต่อ

รถบสัสูท่ี่หมายได้  แต่ต้องโบกรถจากที่นี่ถงึจะไปสองเมอืงนั้นได้  เขาซกุมอืขวา

ใต้แขนซ้ายพร้อมซอยเท้าเพื่อคลายหนาว  รถสายตรวจทางหลวงคนัหนึ่งแล่นฉวิ

ผ่านไป  เปิดไฟแต่ไม่มีเสียงไซเรน  ในรถมีต�ารวจสองนาย  ต่างก็จ้องถนน 

ข้างหน้าไม่หนัมองรชีเชอร์  น่าจะเกดิเหตุบางอย่าง
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รถเก๋งอกีสองคนัท�าท่าจะหยดุ  คนัหนึ่งโผล่จากทางทศิใต้  อกีคนัมาจาก

ทิศเหนือ  ห่างกันไม่กี่นาที  คนขับทั้งสองคันจ้องรีชเชอร์ก่อนเมินหน้าหนีแล้ว

เหยยีบคนัเร่งไปต่อ  อกีไม่นาน  รชีเชอร์บอกตวัเอง  เป็นไปได้ว่าผูค้นมกัสงสาร

คนที่โบกรถตอนกลางคนืมากกว่าตอนกลางวนั  อกีอย่างการขบัรถตอนกลางคนื

กด็ูจะพเิศษกว่า  การจอดรบัคนแปลกหน้าขึ้นรถจงึไม่ใช่เรื่องใหญ่

เขาหวงัให้เป็นแบบนั้น

รถผ่านมาอกีคนั  คนขบัจ้องเขาพกัใหญ่แล้วผ่านไปเฉย ๆ

รถอกีคนัขบัผ่านไป

รชีเชอร์ถ่มน�้าลายใส่มอืแล้วลูบผมให้เรยีบ

เขาพยายามยิ้มตลอดเวลา  ยงัมองโลกในแง่ดี

ในที่สุดหลงัยนืโบกรถอยู่เก้าสบิสามนาท ี รถคนัหนึ่งกห็ยุดใกล้ ๆ เขา
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รถคนันั้นจอดห่างตวัรชีเชอร์ 9 เมตร  ตดิป้ายทะเบยีนท้องถิ่น  รถขนาดใหญ่

พอสมควร  ผลติในอเมรกิา  เขาคดิว่าคงเป็นยี่ห้อเชฟโรเลต  สดี�า  น�้าเงนิเข้ม  

หรอืไม่กเ็ทา  ยามวกิาลแบบนี้ระบุได้ยาก

ในรถมสีามคน  ผู้ชายสองคนนั่งหน้า  ผู้หญงินั่งเบาะหลงั  ชายทั้งสอง

เอี้ยวตวัไปหาหญงิคนนั้น  เหมอืนปรกึษากนัก่อนลงมตวิา่ควรรบัชายแปลกหน้า

คนนี้ขึ้นรถหรอืเปล่า  รชีเชอร์เดาว่าทั้งสามไม่คุน้เคยกนัเท่าไหร่  เพราะปกตแิล้ว

การตดัสนิใจในหมูเ่พื่อนสนทิมกัเป็นไปตามสญัชาตญาณ  พวกเขาอาจจะเป็นแค่

เพื่อนร่วมงานซึ่งมตี�าแหน่งเท่าเทยีมกนั  รูจ้กัหรอืคุน้เคยกนัไม่นาน  ต่างเคารพ

สถานะซึ่งกนัและกนั  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานะของผู้หญงิ

รีชเชอร์เห็นผู้หญิงพยักหน้า  ริมฝีปากเธอขยับว่าได้  ชายสองคนนั้น 

หนักลบัมามองด้านหน้ารถ  ล้อหมุนก่อนจอดอกีครั้ง  ประตูฝั่งที่นั่งข้างคนขบั

ตรงกบัสะโพกรชีเชอร์  กระจกเลื่อนลง  รชีเชอร์ก้มตวัต�่า  ไออุ่นทะลกัออกมา

แสดงว่าเครื่องท�าความร้อนในรถใช้งานได้ดี

ชายที่นั่งเบาะข้างคนขบัถามขึ้นอย่างสุภาพ  “จะไปไหนครบั”

รชีเชอร์เคยเป็นสารวตัรทหารนาน 13 ปี  ส่วนใหญ่เอาชวีติรอดด้วยเชาวน์

ปัญญาบวกไหวพรบิ  ระมดัระวงัตามสถานการณ์  ตื่นตวัและใช้ประสาทสมัผสั

ทั้งห้าให้เป็นประโยชน์ตลอดเวลา  การตัดสินใจขึ้นรถที่จอดรับขึ้นอยู่กับว่าเขา 

ได้กลิ่นกญัชา  เบยีร์  ไม่กว็สิกี้หรอืเปล่า  แต่เนื่องจากจมกูหกัเขาเลยไม่ได้กลิ่น  

เลอืดจบัตวัแขง็อดุตนัโพรงจมกู  ผนงัโพรงจมกูอาจเสยีหายถาวรจนถงึขั้นไม่ได้

กลิ่นอะไรเลยกไ็ด้
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ในสถานการณ์แบบนี้การสมัผสัหรอืลิ้มรสไม่ใช่ตวัเลอืก  เขาจะไม่คล�าไป

รอบ ๆ เหมอืนคนตาบอดหรอืลองเอาลิ้นเลยี  จงึเหลอืแค่สิ่งที่มองเหน็และเสยีง

ที่ได้ยินเท่านั้น  รีชเชอร์สังเกตน�้าเสียงของชายที่นั่งคู่กับคนขับ  ไม่มีลักษณะ

เฉพาะ  ไม่ตดิส�าเนยีงเฉพาะถิ่น  ฟังดมูกีารศกึษาแฝงด้วยอ�านาจและประสบการณ์

ด้านบริหาร  มือของสามคนนี้ดูอ่อนนุ่มไม่หยาบกร้าน  ร่างกายพวกเขาไม่ได้มี

กล้ามเนื้อเป็นมัด ๆ  ทรงผมเรียบร้อย  ผิวไม่เกรียมแดดบ่งบอกว่าท�างานใน

ออฟฟิศ  ไม่ใช่ผูบ้รหิารระดบัสงู  แต่ละคนน่าจะอายสุี่สบิกว่า  อาจผ่านครึ่งทาง

ของอาชพีมาแล้ว  ยงัเหลอือกีครึ่งทาง  เปรยีบได้กบัทหารยศพนัโทในกองทพับก  

ประสบความส�าเรจ็ต่อเนื่องแต่ไม่ถงึขั้นโดดเด่น

ทุกคนสวมกางเกงขายาวสีด�า  เสื้อเชิ้ตยีนส์  ดูคล้ายเครื่องแบบ  เสื้อ

ราคาถูกและใหม่มาก  มรีอยยบัจากการบรรจหุบีห่อ  รชีเชอร์คดิว่าสามคนนี้เป็น

พนักงานบริษัทที่ถูกส่งมาท�างานนอกสถานที่  บริษัทเฮงซวยส่งทีมนักบริหาร

ระดับกลางขึ้นเครื่องบินจากส�านักงานภูมิภาคมายังพื้นที่ห่างไกล  แจกเสื้อ   

และมอบหมายภารกิจให้  งานนี้อาจท�าให้พวกเขารู้สึกตื่นเต้นคล้ายได้ผจญภัย  

นั่นคอืเหตผุลที่ทั้งสามตดัสนิใจรบัรชีเชอร์ขึ้นรถ  พวกเขาต้องการทมีเวร์ิก  และ

ทมีเวร์ิกกต้็องเหน็ชอบร่วมกนัด้วยความสมคัรใจ  ประเดน็เกี่ยวกบัเพศอ่อนไหว

เสมอ  รีชเชอร์แปลกใจนิดหน่อยที่ผู้หญิงนั่งเบาะหลังแทนที่จะนั่งหน้าหรือ 

ขบัรถ  แต่หน้าที่ขบัรถอาจท�าให้ดเูหมอืนเธอเป็นฝ่ายรบัใช้ผูช้ายอกีสองคนในทมี   

ไม่ต่างจากเสริ์ฟกาแฟ

น่าจะมบีางอย่างแอบแฝง

“ผมจะไปทางตะวนัออก”  รชีเชอร์ตอบ

“ไอโอวาเหรอ”  ชายที่นั่งเบาะข้างคนขบัถาม

“ผ่านไอโอวา  เข้าเวอร์จเินยี”  รชีเชอร์ตอบ

“ขึ้นมาเลย  เราจะไปส่งคุณเอง”

หญิงคนนั้นนั่งต�าแหน่งตรงกับชายที่นั่งข้างคนขับ  รีชเชอร์จึงเดินอ้อม

ท้ายรถ  เปิดประตูเข้าไปนั่งหลงัคนขบัแล้วปิดประตู  เธอพยกัหน้าทกั  ดูอาย

นดิ ๆ  และอาจระวงัตวัเลก็น้อยเพราะแผลที่ดั้งจมูกท�าให้เขาดูไม่น่าไว้ใจ

คนขบัเหลอืบดูกระจกมองหลงัก่อนเคลื่อนรถออกไป
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นายอ�าเภอเคาน์ตชีื่อวกิเตอร์ กูด๊แมน  ชาวบ้านมองว่าเขาเก่งและเป็นคนดสีมชื่อ  

เจ้าตัวท�างานส�าเร็จตามแผนเสมอ  ไม่ใช่เพราะชื่อ  นามสกุล  หรือเพราะเป็น 

คนดี  ความส�าเร็จมาจากมันสมองต่างหาก  เขามักตรวจสอบและทบทวนการ

ตดัสนิใจก่อนเดนิหน้าต่อ  ระบบการท�างานของเขาคอืก้าวไปข้างหน้าสองก้าวแล้ว

ถอยหลังหนึ่งก้าว  หลังประสานงานหลายหน่วยงานให้จับตาดูรถเก๋งสีแดงที่มี

ชายสูทด�านั่งมาสองคน  เขากร็บีประเมนิสถานการณ์ทนัที

ชายในเสื้อกันหนาวสีเขียวโดนเก็บ  คนร้ายเป็นมืออาชีพ  ไม่ใช่การ

ทะเลาะววิาทจนเป็นเหตุให้มคีนตาย  แต่เป็นเรื่องที่พวัพนักบัผูม้อีทิธพิล  ในชนบท

ของรัฐเนแบรสกาแทบไม่มีคดีแบบนี้เกิดขึ้น  กู๊ดแมนจึงรีบติดต่อส�านักงาน 

เอฟบีไอในโอมาฮาซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในรัฐให้เข้ามาร่วมสืบสวน  เพราะอาจ

เกี่ยวข้องกบัการแก่งแย่งอทิธพิลในพื้นที่  หรอืกจิกรรมไม่ชอบมาพากลบางอย่าง  

ส่วนเรื่องรถเก๋งสีแดงแปร๊ดตามค�าให้การของพยาน  กู๊ดแมนคิดว่า 

มอือาชพีไม่น่าใช้รถสสีะดดุตาเป็นพาหนะหลบหน ี เป็นไปได้ว่าสองคนนั้นเปลี่ยน

ไปใช้รถคนัใหม่เรยีบร้อยแล้ว

พยานไม่แน่ใจเรื่องสเีสื้อเชิ้ตของผู้ต้องสงสยัทั้งสอง  แต่คดิว่าน่าจะเป็น

สขีาวหรอืสคีรมี  อาจเป็นลายทางหรอืลายตาราง  ไม่ใส่เนกไท  หรอือาจจะมแีค่

หนึ่งคนที่ใส่

เมื่อได้ข้อสรุป  กู๊ดแมนจึงแจ้งต�ารวจทางหลวงและหน่วยเฮลิคอปเตอร์

อกีครั้งว่าให้เฝ้าจบัตาชายสูทด�าสองคนนั้นในรถทุกคนั
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ชายที่นั่งข้างคนขับหันมาคุยกับรีชเชอร์ด้วยท่าทางเป็นมิตร  “หวังว่าคุณจะ 

ไม่ถอืสานะ  หน้าคุณโดนอะไรมาเหรอ”

“ชนประตู”  รชีเชอร์ตอบ

“จรงิเหรอ”

“กไ็ม่เชงิ  ผมเดนิสะดุดเลยเซไปชน  ไม่มอีะไรน่าสนใจ”

“เมื่อไหร่”  ชายคนเดมิถาม

“เมื่อคนืวาน”

“เจบ็ไหม”

“ได้แอสไพรนิสกัเมด็กน็่าจะดขีึ้น”

ชายคนเดมิมองผูห้ญงิแล้วหนัไปทางคนขบั  “เรามแีอสไพรนิใช่ไหม  ช่วย

ให้ชายคนนี้หายปวดหน่อย”

รชีเชอร์ยิ้มและนกึในใจ  ท�างานเป็นทมี  ช่วยกนัแก้ปัญหา  “ไม่ต้องห่วง”  

เขาบอก

“ฉนัม”ี  ฝ่ายหญงิเอ่ยขึ้น  พลางหยบิกระเปา๋ถอืจากพื้นรถขึ้นมาแล้วล้วง

เข้าไป  ชายที่นั่งข้างคนขบัจบัตามองเธอด้วยความสนใจและกระตอืรอืร้น  ฝ่าย

หญงิหยบิแผงยาเบเยอร์ออกมาแกะหนึ่งเมด็

“ให้เขาสองเมด็”  ชายคนเดมิบอก  “เขากนิได้  ให้ไปสามเมด็เลย”

รชีเชอร์คดิว่านั่นเป็นค�าสั่ง  ฟังดไูม่เข้าท่าเลย  ผูห้ญงิคนนี้อาจจ�าเป็นต้อง

ใช้ยาก็ได้  การพูดเหมือนสั่งอาจท�าให้เธออึดอัดล�าบากใจ  หรือไม่ชายคนนี้ 

อาจแค่พูดเล่นเพื่อสร้างบรรยากาศเป็นกนัเอง

“เมด็เดยีวพอ”  รชีเชอร์บอก  “ขอบคุณ”

เธอหยบิยาเมด็เลก็สขีาวจากฝ่ามอืส่งให้  ชายคนเดมิส่งขวดน�้าดื่มซึ่งยงั

ไม่เปิดขวดมาให้  รชีเชอร์รบัมา  รู้สกึว่าขวดเยน็คล้ายเพิ่งออกจากตู้เยน็ไม่นาน  

เขาเปิดขวด  ส่งยาเข้าปากแล้วดื่มน�้าตามอกึใหญ่

“ขอบคุณ”  รีชเชอร์ส่งขวดคืน  ชายคนเดิมยื่นขวดไปทางคนขับ  แต ่

อีกฝ่ายส่ายหน้าเงียบ ๆ ขณะใช้สมาธิกับการมองทางข้างหน้า  รักษาความเร็ว

ระหว่าง 110-130 กโิลเมตรต่อชั่วโมง  ถอืว่าเรว็และอนัตราย
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รีชเชอร์คิดว่าคนขับสูงประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตร  ไหล่แคบ

และห่อเลก็น้อย  คอเลก็และเกลี้ยงเกลา  ไม่มเีครา  น่าจะเพิ่งตดัผม  ไม่สวม

แหวน  แขนเสื้อดูเหมือนสั้นเกินไป  นาฬิกาข้อมือของเจ้าตัวมีหน้าปัดเล็ก ๆ 

หลายวงซ้อนกนั

ส่วนชายที่นั่งข้างคนขับเตี้ยและล�่ากว่า  ไม่ถึงกับอ้วน  แต่ถ้ากิน

แฮมเบอร์เกอร์มากกว่าหนึ่งครั้งต่อสปัดาห์คงอ้วนแน่  หน้าตงึ  ผวิสชีมพู  ผม

สอ่ีอนกว่าคนขบั  น่าจะเพิ่งตดัผมไม่นานเช่นกนั  แต่งทรงผมเหมอืนเดก็นกัเรยีน  

แขนเสื้อยาวเกินไป  เสื้อเข้ารูปตรงเอว  ช่วงไหล่หลวม  ปกเสื้อเป็นรอยพับ 

รูปสามเหลี่ยมแนบไปกบัเนื้อที่ล�าคอ

พอดูใกล ้ๆ ผูห้ญงิน่าจะอายุน้อยกว่าผูช้ายนดิหนอ่ย  คงเพิ่งสี่สบิต้น ๆ  

ผมด�าสนทิมดัเป็นมวยกลางศรีษะ  หรอืไม่กข็มวดเป็นจุก  รชีเชอร์ไม่รู้ว่าเรยีก

ยังไง  สูงปานกลาง  หุ่นผอมบาง  ขนาดเสื้อเล็กกว่าของผู้ชายแต่ก็ยังหลวม 

ไปหน่อย  ใบหน้าสวย  ตาโต  หน้าซดีแม้จะแต่งหน้าจดักต็าม  เธอดูเพลยี ๆ 

และเหมอืนไม่ค่อยสบายใจ  อาจไม่มคีวามสุขกบัเพื่อนร่วมงานสองคนนี้  รชีเชอร์

ให้คะแนนเธอดสีุดในบรรดาสามคน

ชายคนเดิมเอี้ยวตัว  ส่งมือนุ่ม ๆ มาให้จับพร้อมแนะน�าตัว  “ผมชื่อ 

อลนั คงิ”

รชีเชอร์จบัมอื  “แจ๊ค รชีเชอร์”

“ยนิดทีี่ได้รู้จกั  รชีเชอร์”

“ยนิดเีช่นกนั  คงิ”

คนขบัแนะน�าตวัเองบ้างแต่ไม่จบัมอื  “ส่วนผม  ดอน แมคควนี”

“แปลกด”ี  รชีเชอร์โพล่งข้อสงัเกตออกมา  “คงิกบัแมคควนี”

“ผมรู้”  คงิยอมรบั

ผู้หญงิแนะน�าตวัพร้อมส่งมอืให้จบั  “คาเรน เดลฟูเอนโซ”

“ยนิดทีี่ได้รูจ้กั  คาเรน”  รชีเชอรจ์บัมอืเธอซึ่งเลก็และบอบบางกวา่มอืคงิ  

เธอจับมือเขานานกว่าที่ควรเป็น  ทันใดนั้นแมคควีนก็ปล่อยเท้าจากคันเร่ง
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กะทนัหนั  ทั้งสามคนเซไปข้างหน้าเลก็น้อย  ถนนเบื้องหน้ามไีฟสญัญาณเบรก 

สแีดงหลายดวงเปิดสว่าง

ไกลออกไปมแีสงไฟวบัวาบสนี�้าเงนิสลบัแดงจากรถต�ารวจหลายคนั
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