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พยานเล่าว่าจริง ๆ แล้วเขาไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้น แต่มันจะเป็นอย่างอื่นได้ยังไง
หลังเที่ยงคืนไม่นานชายสวมเสื้อกันหนาวสีเขียวเดินเข้าที่หลบภัยคอนกรีต
ขนาดเล็กผ่านทางประตูที่มีเพียงบานเดียว ชายในชุดสูทสีด�ำสองคนตามเข้าไป
หลังจากนั้นไม่นานชายสูทด�ำทั้งสองคนก็กลับออกมา
แต่ผู้ชายเสื้อเขียวยังอยู่ข้างใน
ตามค�ำบอกเล่าของพยาน ชายสูทด�ำสองคนนั้นเดินอย่างเร่งรีบไปขึ้นรถ
ซึง่ จอดห่างออกไปราวเก้าเมตร รถเก๋งสีแดงเหมือนสีรถดับเพลิง ค่อนข้างใหม่
พยานไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นสาม สี่ หรือห้าประตู แต่ไม่ใช่แบบสองประตูแน่นอน
ยี่ห้อโตโยต้า ฮอนด้า ฮุนได หรืออาจจะเป็นเกียก็ได้
แล้วรถเก๋งสีแดงคันนั้นก็เคลื่อนตัวออกไปทันที
ไม่มีวี่แววผู้ชายเสื้อเขียว
พยานสังเกตเห็นแอ่งเลือดไหลจากใต้ขอบล่างบานประตูที่หลบภัย เขา
จึงโทรแจ้ง 911
นายอ�ำเภอประจ�ำเคาน์ตีรุดไปยังที่เกิดเหตุและได้ฟังเหตุการณ์จากปาก
พยาน เจ้าหน้าที่คนนี้เก่งเรื่องการต้อนคนออกจากที่เกิดเหตุโดยที่ยังรักษาท่าที
สงบไว้ได้ นีเ่ ป็นหนึง่ ในความสามารถของเขา ในทีส่ ดุ พยานก็พดู จบ นายอ�ำเภอ
ใช้เวลาคิดครู่หนึ่ง ทุกทิศทางจากที่นี่คือแผ่นดินว่างเปล่าหลายร้อยตาราง
กิโลเมตรจนสุดขอบฟ้าอันมืดมิด รวมทั้งถนนโล่ง
มีแต่ถนนกับถนน

สุดท้ายนายอ�ำเภอตัดสินใจประสานงานกับสายตรวจทางหลวง ขอ
เฮลิคอปเตอร์จากเมืองหลวงของรัฐ แล้วแจ้งหน่วยงานให้จับตาดูรถเก๋งสีแดง
ผลิตในต่างประเทศ ซึ่งเป็นพาหนะของผู้ต้องสงสัยในชุดสูทสีด�ำสองคน

แจ๊ค รีชเชอร์ขอโดยสารมากับรถตู้สีเทาสกปรกของหญิงคนหนึ่ง
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รถวิ่งมา
นานเก้าสิบนาทีเป็นระยะทาง 145 กิโลเมตร เริ่มเห็นแสงสว่างจากไฟบริเวณ
ชุมทางต่างระดับข้างหน้า มีปา้ ยสีเขียวบอกทิศทางไปทางตะวันตกและตะวันออก
หญิงคนขับลดความเร็วก่อนจอดข้างทางและปล่อยรีชเชอร์ลง เขาขอบคุณแล้ว
โบกมือลา เธอขับขึ้นทางลาดแรกด้านทิศตะวันตกไปทางเมืองเดนเวอร์และ
ซอลต์เลกซิตี้ ส่วนเขาเดินลอดใต้สะพานขึน้ ทางลาดไปยังเส้นทางสูท่ ศิ ตะวันออก
เขาหยุดเดิน ขาข้างหนึง่ อยูบ่ นไหล่ทาง อีกข้างเหยียบถนน จากนัน้ เหยียดแขน
ข้างหนึ่งออก ชูนิ้วหัวแม่มือพร้อมกับยิ้ม พยายามท�ำตัวให้ดูเป็นมิตร
การโบกรถไม่ใช่เรื่องง่ายส�ำหรับรีชเชอร์ เขาเป็นชายร่างใหญ่ที่สูงเกือบ
สองร้อยเซนติเมตร โครงสร้างร่างกายแข็งแรง แต่ผมเผ้ายุ่งเหยิง สารรูป
ไม่เรียบร้อย คนที่ขับรถมาคนเดียวต้องการเพื่อนร่วมเดินทางที่เรียบร้อยและดู
ไม่น่ากลัว เขารู้ตัวว่าไม่ใช่เพื่อนร่วมทางแบบที่คนทั่วไปต้องการ และไม่ใช่
ตัวเลือกแรกที่ผู้คนยินดีรับขึ้นรถ รูปลักษณ์ของรีชเชอร์ท�ำให้คนที่พบเห็น
หวาดกลัว มิหน�ำซ�้ำจมูกที่เพิ่งหักยังมีเทปสีเงินพาดข้ามสันจมูกไปที่แก้ม เมื่อ
โดนแสงไฟหน้ารถเทปจะเป็นประกายแวววาวยิ่งดูน่ากลัว แต่การแปะเทปช่วย
ให้บาดแผลหายเร็วขึน้ เขาจึงไม่ลอกออกในชัว่ โมงแรก แต่หากไม่มรี ถหยุดรับ
ในอีกหกสิบนาทีเขาคงต้องดึงมันออก
หกสิบนาทีผ่านไป ไม่มีใครรับเขาขึ้นรถ ในฤดูหนาวของรัฐเนแบรสกา
มีรถสัญจรผ่านบางตา ชุมทางต่างระดับแห่งนี้เป็นสถานที่เดียวในพื้นที่ว่างเปล่า
รัศมีหลายกิโลเมตร บนถนนต่างระดับการจราจรค่อนข้างสม�ำ่ เสมอ หลายนาที
ผ่านไปไม่มีการเคลื่อนไหวบนถนนด้านล่าง ชั่วโมงแรกเขาเห็นรถนานาชนิด
ต่างสี ต่างรุ่นสี่สิบคันมุ่งหน้าไปทางตะวันออก สามสิบคันผ่านหน้าเขาไป
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โดยไม่ชะลอ อีกสิบคันคนขับลดความเร็วเพื่อมองสังเกต แต่พอคนพวกนั้น
เห็นเขาก็เมินหน้าพร้อมเหยียบคันเร่ง
หลายปีมานี้การโบกรถยากขึ้นเรื่อย ๆ
ถึงเวลาย่นระยะการรอคอยแล้ว
เขาใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้จับปลายเทปข้างที่หลุดลุ่ยและคิด การดึงเทป
ออกท�ำได้สองวิธี วิธีแรกคือกระชากออกอย่างแรงและเร็ว วิธีที่สองคือดึงออก
ช้า ๆ ไม่ว่าวิธีไหนก็เจ็บพอกันเขาเลยเลือกวิธีแรก กระชากออกเร็ว ๆ ผิวถูก
ดึงรั้งขึ้นก่อนยุบลง แผลที่จมูกเริ่มแห้งแล้ว
แก้มเขาไม่ได้มีแผลอะไร
เขาม้วนเทปเป็นก้อนแล้วยัดลงกระเป๋ากางเกง จากนั้นก็ถ่มน�ำ้ ลายบน
ปลายนิ้วแล้วเอามาเช็ดหน้า ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์เหนือศีรษะสูงขึ้นไปราว
หนึ่งพันฟุต ไฟฉายแรงสูงส่องฝ่าความมืดลงมาเบื้องล่าง แสงหยุดนิ่งบางจุด
ก่อนเปลีย่ นต�ำแหน่ง รีชเชอร์หนั มาสนใจตัวเอง เขาก้าวขาข้างหนึง่ เหยียบถนน
เลนแรก เหยียดแขนพลางยกนิ้วหัวแม่มือขึ้นเหมือนเดิม เฮลิคอปเตอร์บินวน
ครู่หนึ่งแล้วจากไป การจราจรบนทางต่างระดับเบาบางและสม�่ำเสมอ เส้นทาง
ขึ้นเหนือลงใต้มีรถน้อยลงเรื่อย ๆ และแทบไม่มีรถแล่นตรงมา แต่รีชเชอร์
ยังมองโลกในแง่ดี
อากาศตอนกลางคืนหนาว แต่กช็ ว่ ยให้คลายความเจ็บปวดเพราะใบหน้า
ชาไปแล้ว รถกระบะติดป้ายทะเบียนรัฐแคนซัสโผล่จากทิศใต้ เลีย้ วเข้าเส้นทาง
สูท่ ศิ ตะวันออกและลดความเร็ว คนขับเป็นชายผิวด�ำร่างผอมห่อตัวด้วยเสือ้ โค้ต
หนา เครื่องท�ำความร้อนในรถคงเสีย เขาจ้องรีชเชอร์อยู่นาน ท�ำท่าจะจอด
แต่ก็เปลี่ยนใจหันหน้าไปทางเดิม รถคันนั้นแล่นต่อไปอย่างรวดเร็ว
รีชเชอร์มีเงินอยู่ในกระเป๋า ถ้าไปถึงเมืองลิงคอล์นหรือโอมาฮาเขาจะต่อ
รถบัสสูท่ หี่ มายได้ แต่ตอ้ งโบกรถจากทีน่ ถี่ งึ จะไปสองเมืองนัน้ ได้ เขาซุกมือขวา
ใต้แขนซ้ายพร้อมซอยเท้าเพือ่ คลายหนาว รถสายตรวจทางหลวงคันหนึง่ แล่นฉิว
ผ่านไป เปิดไฟแต่ไม่มีเสียงไซเรน ในรถมีตำ� รวจสองนาย ต่างก็จ้องถนน
ข้างหน้าไม่หันมองรีชเชอร์ น่าจะเกิดเหตุบางอย่าง
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รถเก๋งอีกสองคันท�ำท่าจะหยุด คันหนึง่ โผล่จากทางทิศใต้ อีกคันมาจาก
ทิศเหนือ ห่างกันไม่กี่นาที คนขับทั้งสองคันจ้องรีชเชอร์ก่อนเมินหน้าหนีแล้ว
เหยียบคันเร่งไปต่อ อีกไม่นาน รีชเชอร์บอกตัวเอง เป็นไปได้วา่ ผูค้ นมักสงสาร
คนทีโ่ บกรถตอนกลางคืนมากกว่าตอนกลางวัน อีกอย่างการขับรถตอนกลางคืน
ก็ดูจะพิเศษกว่า การจอดรับคนแปลกหน้าขึ้นรถจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่
เขาหวังให้เป็นแบบนั้น
รถผ่านมาอีกคัน คนขับจ้องเขาพักใหญ่แล้วผ่านไปเฉย ๆ
รถอีกคันขับผ่านไป
รีชเชอร์ถ่มน�้ำลายใส่มือแล้วลูบผมให้เรียบ
เขาพยายามยิ้มตลอดเวลา ยังมองโลกในแง่ดี
ในที่สุดหลังยืนโบกรถอยู่เก้าสิบสามนาที รถคันหนึ่งก็หยุดใกล้ ๆ เขา
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รถคันนั้นจอดห่างตัวรีชเชอร์ 9 เมตร ติดป้ายทะเบียนท้องถิ่น รถขนาดใหญ่
พอสมควร ผลิตในอเมริกา เขาคิดว่าคงเป็นยี่ห้อเชฟโรเลต สีด�ำ น�้ำเงินเข้ม
หรือไม่ก็เทา ยามวิกาลแบบนี้ระบุได้ยาก
ในรถมีสามคน ผู้ชายสองคนนั่งหน้า ผู้หญิงนั่งเบาะหลัง ชายทั้งสอง
เอีย้ วตัวไปหาหญิงคนนัน้ เหมือนปรึกษากันก่อนลงมติว่าควรรับชายแปลกหน้า
คนนีข้ นึ้ รถหรือเปล่า รีชเชอร์เดาว่าทัง้ สามไม่คนุ้ เคยกันเท่าไหร่ เพราะปกติแล้ว
การตัดสินใจในหมูเ่ พือ่ นสนิทมักเป็นไปตามสัญชาตญาณ พวกเขาอาจจะเป็นแค่
เพือ่ นร่วมงานซึง่ มีต�ำแหน่งเท่าเทียมกัน รู้จกั หรือคุ้นเคยกันไม่นาน ต่างเคารพ
สถานะซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานะของผู้หญิง
รีชเชอร์เห็นผู้หญิงพยักหน้า ริมฝีปากเธอขยับว่าได้ ชายสองคนนั้น
หันกลับมามองด้านหน้ารถ ล้อหมุนก่อนจอดอีกครั้ง ประตูฝั่งที่นั่งข้างคนขับ
ตรงกับสะโพกรีชเชอร์ กระจกเลื่อนลง รีชเชอร์ก้มตัวต�ำ่ ไออุ่นทะลักออกมา
แสดงว่าเครื่องท�ำความร้อนในรถใช้งานได้ดี
ชายที่นั่งเบาะข้างคนขับถามขึ้นอย่างสุภาพ “จะไปไหนครับ”
รีชเชอร์เคยเป็นสารวัตรทหารนาน 13 ปี ส่วนใหญ่เอาชีวติ รอดด้วยเชาวน์
ปัญญาบวกไหวพริบ ระมัดระวังตามสถานการณ์ ตื่นตัวและใช้ประสาทสัมผัส
ทั้งห้าให้เป็นประโยชน์ตลอดเวลา การตัดสินใจขึ้นรถที่จอดรับขึ้นอยู่กับว่าเขา
ได้กลิน่ กัญชา เบียร์ ไม่กว็ สิ กีห้ รือเปล่า แต่เนือ่ งจากจมูกหักเขาเลยไม่ได้กลิน่
เลือดจับตัวแข็งอุดตันโพรงจมูก ผนังโพรงจมูกอาจเสียหายถาวรจนถึงขัน้ ไม่ได้
กลิ่นอะไรเลยก็ได้
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ในสถานการณ์แบบนีก้ ารสัมผัสหรือลิม้ รสไม่ใช่ตวั เลือก เขาจะไม่คล�ำไป
รอบ ๆ เหมือนคนตาบอดหรือลองเอาลิน้ เลีย จึงเหลือแค่สงิ่ ทีม่ องเห็นและเสียง
ที่ได้ยินเท่านั้น รีชเชอร์สังเกตน�้ำเสียงของชายที่นั่งคู่กับคนขับ ไม่มีลักษณะ
เฉพาะ ไม่ตดิ ส�ำเนียงเฉพาะถิน่ ฟังดูมกี ารศึกษาแฝงด้วยอ�ำนาจและประสบการณ์
ด้านบริหาร มือของสามคนนี้ดูอ่อนนุ่มไม่หยาบกร้าน ร่างกายพวกเขาไม่ได้มี
กล้ามเนื้อเป็นมัด ๆ ทรงผมเรียบร้อย ผิวไม่เกรียมแดดบ่งบอกว่าท�ำงานใน
ออฟฟิศ ไม่ใช่ผบู้ ริหารระดับสูง แต่ละคนน่าจะอายุสสี่ บิ กว่า อาจผ่านครึง่ ทาง
ของอาชีพมาแล้ว ยังเหลืออีกครึง่ ทาง เปรียบได้กบั ทหารยศพันโทในกองทัพบก
ประสบความส�ำเร็จต่อเนื่องแต่ไม่ถึงขั้นโดดเด่น
ทุกคนสวมกางเกงขายาวสีด�ำ เสื้อเชิ้ตยีนส์ ดูคล้ายเครื่องแบบ เสื้อ
ราคาถูกและใหม่มาก มีรอยยับจากการบรรจุหบี ห่อ รีชเชอร์คดิ ว่าสามคนนีเ้ ป็น
พนักงานบริษัทที่ถูกส่งมาท�ำงานนอกสถานที่ บริษัทเฮงซวยส่งทีมนักบริหาร
ระดับกลางขึ้นเครื่องบินจากส�ำนักงานภูมิภาคมายังพื้นที่ห่างไกล แจกเสื้อ
และมอบหมายภารกิจให้ งานนี้อาจท�ำให้พวกเขารู้สึกตื่นเต้นคล้ายได้ผจญภัย
นัน่ คือเหตุผลทีท่ งั้ สามตัดสินใจรับรีชเชอร์ขนึ้ รถ พวกเขาต้องการทีมเวิรก์ และ
ทีมเวิรก์ ก็ตอ้ งเห็นชอบร่วมกันด้วยความสมัครใจ ประเด็นเกีย่ วกับเพศอ่อนไหว
เสมอ รีชเชอร์แปลกใจนิดหน่อยที่ผู้หญิงนั่งเบาะหลังแทนที่จะนั่งหน้าหรือ
ขับรถ แต่หน้าทีข่ บั รถอาจท�ำให้ดเู หมือนเธอเป็นฝ่ายรับใช้ผชู้ ายอีกสองคนในทีม
ไม่ต่างจากเสิร์ฟกาแฟ
น่าจะมีบางอย่างแอบแฝง
“ผมจะไปทางตะวันออก” รีชเชอร์ตอบ
“ไอโอวาเหรอ” ชายที่นั่งเบาะข้างคนขับถาม
“ผ่านไอโอวา เข้าเวอร์จิเนีย” รีชเชอร์ตอบ
“ขึ้นมาเลย เราจะไปส่งคุณเอง”
หญิงคนนั้นนั่งต�ำแหน่งตรงกับชายที่นั่งข้างคนขับ รีชเชอร์จึงเดินอ้อม
ท้ายรถ เปิดประตูเข้าไปนั่งหลังคนขับแล้วปิดประตู เธอพยักหน้าทัก ดูอาย
นิด ๆ และอาจระวังตัวเล็กน้อยเพราะแผลที่ดั้งจมูกท�ำให้เขาดูไม่น่าไว้ใจ
คนขับเหลือบดูกระจกมองหลังก่อนเคลื่อนรถออกไป
12
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นายอ�ำเภอเคาน์ตชี อื่ วิกเตอร์ กูด๊ แมน ชาวบ้านมองว่าเขาเก่งและเป็นคนดีสมชือ่
เจ้าตัวท�ำงานส�ำเร็จตามแผนเสมอ ไม่ใช่เพราะชื่อ นามสกุล หรือเพราะเป็น
คนดี ความส�ำเร็จมาจากมันสมองต่างหาก เขามักตรวจสอบและทบทวนการ
ตัดสินใจก่อนเดินหน้าต่อ ระบบการท�ำงานของเขาคือก้าวไปข้างหน้าสองก้าวแล้ว
ถอยหลังหนึ่งก้าว หลังประสานงานหลายหน่วยงานให้จับตาดูรถเก๋งสีแดงที่มี
ชายสูทด�ำนั่งมาสองคน เขาก็รีบประเมินสถานการณ์ทันที
ชายในเสื้อกันหนาวสีเขียวโดนเก็บ คนร้ายเป็นมืออาชีพ ไม่ใช่การ
ทะเลาะวิวาทจนเป็นเหตุให้มคี นตาย แต่เป็นเรือ่ งทีพ่ วั พันกับผูม้ อี ทิ ธิพล ในชนบท
ของรัฐเนแบรสกาแทบไม่มีคดีแบบนี้เกิดขึ้น กู๊ดแมนจึงรีบติดต่อส�ำนักงาน
เอฟบีไอในโอมาฮาซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในรัฐให้เข้ามาร่วมสืบสวน เพราะอาจ
เกีย่ วข้องกับการแก่งแย่งอิทธิพลในพืน้ ที่ หรือกิจกรรมไม่ชอบมาพากลบางอย่าง
ส่วนเรื่องรถเก๋งสีแดงแปร๊ดตามค�ำให้การของพยาน กู๊ดแมนคิดว่า
มืออาชีพไม่นา่ ใช้รถสีสะดุดตาเป็นพาหนะหลบหนี เป็นไปได้วา่ สองคนนัน้ เปลีย่ น
ไปใช้รถคันใหม่เรียบร้อยแล้ว
พยานไม่แน่ใจเรื่องสีเสื้อเชิ้ตของผู้ต้องสงสัยทั้งสอง แต่คิดว่าน่าจะเป็น
สีขาวหรือสีครีม อาจเป็นลายทางหรือลายตาราง ไม่ใส่เนกไท หรืออาจจะมีแค่
หนึ่งคนที่ใส่
เมื่อได้ข้อสรุป กู๊ดแมนจึงแจ้งต�ำรวจทางหลวงและหน่วยเฮลิคอปเตอร์
อีกครั้งว่าให้เฝ้าจับตาชายสูทด�ำสองคนนั้นในรถทุกคัน

ชายที่นั่งข้างคนขับหันมาคุยกับรีชเชอร์ด้วยท่าทางเป็นมิตร
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ไม่ถือสานะ หน้าคุณโดนอะไรมาเหรอ”
“ชนประตู” รีชเชอร์ตอบ
“จริงเหรอ”
“ก็ไม่เชิง ผมเดินสะดุดเลยเซไปชน ไม่มีอะไรน่าสนใจ”
“เมื่อไหร่” ชายคนเดิมถาม
“เมื่อคืนวาน”
“เจ็บไหม”
“ได้แอสไพรินสักเม็ดก็น่าจะดีขึ้น”
ชายคนเดิมมองผูห้ ญิงแล้วหันไปทางคนขับ “เรามีแอสไพรินใช่ไหม ช่วย
ให้ชายคนนี้หายปวดหน่อย”
รีชเชอร์ยมิ้ และนึกในใจ ท�ำงานเป็นทีม ช่วยกันแก้ปญ
ั หา “ไม่ตอ้ งห่วง”
เขาบอก
“ฉันมี” ฝ่ายหญิงเอ่ยขึน้ พลางหยิบกระเป๋าถือจากพืน้ รถขึน้ มาแล้วล้วง
เข้าไป ชายที่นั่งข้างคนขับจับตามองเธอด้วยความสนใจและกระตือรือร้น ฝ่าย
หญิงหยิบแผงยาเบเยอร์ออกมาแกะหนึ่งเม็ด
“ให้เขาสองเม็ด” ชายคนเดิมบอก “เขากินได้ ให้ไปสามเม็ดเลย”
รีชเชอร์คดิ ว่านัน่ เป็นค�ำสัง่ ฟังดูไม่เข้าท่าเลย ผูห้ ญิงคนนีอ้ าจจ�ำเป็นต้อง
ใช้ยาก็ได้ การพูดเหมือนสั่งอาจท�ำให้เธออึดอัดล�ำบากใจ หรือไม่ชายคนนี้
อาจแค่พูดเล่นเพื่อสร้างบรรยากาศเป็นกันเอง
“เม็ดเดียวพอ” รีชเชอร์บอก “ขอบคุณ”
เธอหยิบยาเม็ดเล็กสีขาวจากฝ่ามือส่งให้ ชายคนเดิมส่งขวดน�ำ้ ดื่มซึ่งยัง
ไม่เปิดขวดมาให้ รีชเชอร์รับมา รู้สึกว่าขวดเย็นคล้ายเพิ่งออกจากตู้เย็นไม่นาน
เขาเปิดขวด ส่งยาเข้าปากแล้วดื่มน�้ำตามอึกใหญ่
“ขอบคุณ” รีชเชอร์ส่งขวดคืน ชายคนเดิมยื่นขวดไปทางคนขับ แต่
อีกฝ่ายส่ายหน้าเงียบ ๆ ขณะใช้สมาธิกับการมองทางข้างหน้า รักษาความเร็ว
ระหว่าง 110-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถือว่าเร็วและอันตราย
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รีชเชอร์คิดว่าคนขับสูงประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตร ไหล่แคบ
และห่อเล็กน้อย คอเล็กและเกลี้ยงเกลา ไม่มีเครา น่าจะเพิ่งตัดผม ไม่สวม
แหวน แขนเสื้อดูเหมือนสั้นเกินไป นาฬิกาข้อมือของเจ้าตัวมีหน้าปัดเล็ก ๆ
หลายวงซ้อนกัน
ส่ ว นชายที่ นั่ ง ข้ า งคนขั บ เตี้ ย และล�่ ำ กว่ า ไม่ ถึ ง กั บ อ้ ว น แต่ ถ ้ า กิ น
แฮมเบอร์เกอร์มากกว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์คงอ้วนแน่ หน้าตึง ผิวสีชมพู ผม
สีออ่ นกว่าคนขับ น่าจะเพิง่ ตัดผมไม่นานเช่นกัน แต่งทรงผมเหมือนเด็กนักเรียน
แขนเสื้อยาวเกินไป เสื้อเข้ารูปตรงเอว ช่วงไหล่หลวม ปกเสื้อเป็นรอยพับ
รูปสามเหลี่ยมแนบไปกับเนื้อที่ล�ำคอ
พอดูใกล้ ๆ ผู้หญิงน่าจะอายุน้อยกว่าผู้ชายนิดหน่อย คงเพิ่งสีส่ บิ ต้น ๆ
ผมด�ำสนิทมัดเป็นมวยกลางศีรษะ หรือไม่ก็ขมวดเป็นจุก รีชเชอร์ไม่รู้ว่าเรียก
ยังไง สูงปานกลาง หุ่นผอมบาง ขนาดเสื้อเล็กกว่าของผู้ชายแต่ก็ยังหลวม
ไปหน่อย ใบหน้าสวย ตาโต หน้าซีดแม้จะแต่งหน้าจัดก็ตาม เธอดูเพลีย ๆ
และเหมือนไม่ค่อยสบายใจ อาจไม่มีความสุขกับเพื่อนร่วมงานสองคนนี้ รีชเชอร์
ให้คะแนนเธอดีสุดในบรรดาสามคน
ชายคนเดิมเอี้ยวตัว ส่งมือนุ่ม ๆ มาให้จับพร้อมแนะน�ำตัว “ผมชื่อ
อลัน คิง”
รีชเชอร์จับมือ “แจ๊ค รีชเชอร์”
“ยินดีที่ได้รู้จัก รีชเชอร์”
“ยินดีเช่นกัน คิง”
คนขับแนะน�ำตัวเองบ้างแต่ไม่จับมือ “ส่วนผม ดอน แมคควีน”
“แปลกดี” รีชเชอร์โพล่งข้อสังเกตออกมา “คิงกับแมคควีน”
“ผมรู้” คิงยอมรับ
ผู้หญิงแนะน�ำตัวพร้อมส่งมือให้จับ “คาเรน เดลฟูเอนโซ”
“ยินดีทไี่ ด้ร้จู กั คาเรน” รีชเชอร์จบั มือเธอซึง่ เล็กและบอบบางกว่ามือคิง
เธอจับมือเขานานกว่าที่ควรเป็น ทันใดนั้นแมคควีนก็ปล่อยเท้าจากคันเร่ง
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กะทันหัน ทั้งสามคนเซไปข้างหน้าเล็กน้อย ถนนเบื้องหน้ามีไฟสัญญาณเบรก
สีแดงหลายดวงเปิดสว่าง
ไกลออกไปมีแสงไฟวับวาบสีน�้ำเงินสลับแดงจากรถต�ำรวจหลายคัน
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