
เครื่องบินเจ็ตล�ำหนึ่งจอดอยู่บนรันเวย์ในสนำมบินมำร์ธำวินยำร์ด  บันไดขึ้นลง

ทอดยำวลงมำที่พื้น  เครื่องออสไปร 700 เอสแอลขนำดเก้ำที่นั่งล�ำนี้สร้ำงขึ้นเมื่อ

ปี 2001 ในเมอืงวชิติำ  รฐัแคนซสั  ระบุตวัเจ้ำของได้ไม่แน่ชดั  แต่มกีำรบนัทกึ

ไว้ว่ำเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทผู้ถือหุ้นแห่งหนึ่งจำกเนเธอร์แลนด์โดยใช้ที่อยู่ 

ที่สำมำรถตดิต่อได้ในหมูเ่กำะเคย์แมน  ตวัอกัษรซึ่งประทบับนตวัเครื่องอ่ำนได้ว่ำ

กลัล์วงิแอร์  กปัตนัชื่อเจมส์ เมโลดี้เป็นชำวองักฤษ  นกับนิผู้ช่วยชื่อชำร์ล ีบุช 

มำจำกโอเดสซำ  รฐัเทกซสั  ส่วนแอร์โฮสเตสสำวชื่อเอม็ม่ำ ไลต์เนอร์เกดิที่เมอืง 

มนัน์ไฮม์  ประเทศเยอรมนั  พ่อเป็นทหำรอยูใ่นกองทพัอำกำศสหรฐั  ครอบครวั

ย้ำยไปอยู่ซำนดเิอโกตอนที่เธออำยุเก้ำขวบ

ทุกคนย่อมมีเส้นทำงของตัวเอง  แต่กำรที่คนสองคนมำลงเอยอยู่ใน 

สถำนที่และเวลำเดียวกันนั้นถือเป็นเรื่องมหัศจรรย์  เช่น  กำรขึ้นลิฟต์พร้อม 

คนแปลกหน้ำเป็นโหล  กำรโดยสำรรถประจ�ำทำงร่วมกบัผูค้นมำกมำย  กำรต่อควิ

เข้ำห้องน�้ำ  สิ่งเหล่ำนี้เกดิขึ้นได้ทุกวนั  ไม่มปีระโยชน์จะมำนั่งคำดเดำว่ำสุดท้ำย

แล้วชวีติเรำจะลงเอยที่ไหนหรอืได้พบเจอใครบ้ำง

แสงไฟของหลอดฮำโลเจนส่องสว่ำงออกมำจำกช่องระบำยอำกำศบริเวณ

หวัเครื่องบนิ  เป็นแสงคนละแบบกบัหลอดฟลอูอเรสเซนต์ซึ่งพบเหน็ได้ทั่วไปตำม

เครื่องบินพำณิชย์  สองสัปดำห์หลังจำกนี้  ในนิตยสำรนิวยอร์กแม็กกาซีน  

สกอ็ตต์ เบอร์โรส์จะให้สมัภำษณ์ว่ำสิ่งที่เขำประทบัใจที่สดุในกำรโดยสำรเครื่องบนิ

ส่วนตัวครั้งแรกไม่ใช่พื้นที่วำงขำหรือบำร์เครื่องดื่มเต็มรูปแบบ  แต่เป็นกำร
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ตกแต่งที่ท�ำให้รูส้กึเป็นส่วนตวัสดุ ๆ  รำวกบัว่ำเมื่อถงึจดุที่มรีำยได้สงูระดบัหนึ่ง

แล้ว  กำรเดนิทำงทำงอำกำศกเ็หมอืนกำรอยู่บ้ำนอกีรูปแบบหนึ่งนั่นเอง

คนืนี้ที่มำรธ์ำวนิยำรด์อำกำศปลอดโปรง่  อณุหภมูสิำมสบิองศำ  กระแส

ลมอ่อนพัดมำจำกทิศตะวันตกเฉียงใต้  เครื่องจะออกตอนสี่ทุ่ม  ตลอดสำม

ชั่วโมงที่ผ่ำนมำหมอกหนำบริเวณชำยฝั่งได้ก่อตัวปกคลุมทั่วปำกอ่ำว  หมอก 

หนำแน่นสขีำวค่อย ๆ คบืคลำนผ่ำนรนัเวย์ที่มแีสงสว่ำงจ้ำ

ครอบครวัเบตแมนนั่งรถเรนจโ์รเวอรม์ำถงึเป็นกลุม่แรก  คนพอ่ชื่อเดวดิ  

คนแม่ชื่อแมกกี  พร้อมด้วยลูกสำวกับลูกชำยชื่อเรเชลและเจเจ  มันเป็นช่วง

ปลำยเดอืนสงิหำคม  แมกกกีบัลูก ๆ อยู่ที่นี่มำเป็นเดอืนแล้ว  ส่วนเดวดิต้อง

บินจำกนิวยอร์กมำหำลูกเมียช่วงสุดสัปดำห์  แม้จะอยำกมำบ่อยกว่ำนี้แต่รู้ดีว่ำ

ปลีกตัวยำก  เดวิดท�ำธุรกิจด้ำนสื่อที่คนในแวดวงเรียกว่ำรำยกำรข่ำวโทรทัศน์  

มันเปรียบเสมือนลำนกว้ำงซึ่งอัดแน่นด้วยข้อมูลข่ำวสำรและควำมเห็นจำก 

ทุกสำรทศิ

เดวดิเป็นชำยร่ำงสูงผู้มเีสยีงทุ้มต�่ำน่ำเกรงขำม  ไม่ว่ำใครที่ได้พำนพบเขำ

มกัประหลำดใจกบัขนำดมอืของชำยคนนี้  ขณะที่คนอื่น ๆ เดนิไปหำเครื่องบนิ  

เขำช้อนอุม้ลูกชำยตวัน้อยซึ่งผลอ็ยหลบัอยูบ่นคำร์ซตีอย่ำงอ่อนโยน  เดก็ชำยโอบ

แขนรอบคอพ่อพลำงสปัหงก  ลมหำยใจอุน่ ๆ ของแกท�ำให้เดวดิรูส้กึเยน็สนัหลงั

วำบ  มอืข้ำงหนึ่งที่ประคองอยูส่มัผสัได้ถงึกระดกูสะโพกเปรำะบำงและขำสองข้ำง

ที่เกี่ยวกระหวดัอยู่ข้ำงล�ำตวั

เจเจในวัยสี่ขวบโตพอที่จะรู้จักควำมตำย  แต่ยังเด็กเกินกว่ำจะรับรู้ว่ำ 

วนัหนึ่งแกต้องเผชญิหน้ำกบัมนั  เดวดิกบัแมกกเีรยีกลกูชำยว่ำเครื่องจกัรนรินัดร์  

เพรำะแกขยบัเขยื้อนเคลื่อนไหวได้ทั้งวนัไม่มหียุด  ตอนสำมขวบเจเจสื่อสำรกบั

พ่อแม่ด้วยกำรส่งเสียงค�ำรำมเหมือนไดโนเสำร์  ส่วนตอนนี้แกกลำยเป็นเครื่อง

ขัดจังหวะ  ชอบถำมแทรกในทุกเรื่องที่พวกเขำพูดคุยกัน  และถำมเซ้ำซี้อยู่ 

อย่ำงนั้นจนกว่ำจะได้ค�ำตอบหรอืพวกเขำหยุดคุยกนัไปเอง

เดวดิเตะปิดประตูรถ  น�้ำหนกัตวัของลูกชำยถ่วงให้เขำเซนดิ ๆ ขณะใช้

อกีมอืถอืโทรศพัท์แนบหู

SAMPLE



9

“บอกหมอนั่นไปว่ำถ้ำกล้ำปริปำกเรื่องนี้แม้แต่ค�ำเดียว”  เจ้ำตัวกระซิบ

เสยีงแผ่วเพรำะกลวัลูกตื่น  “ฉนัจะฟ้องร้องให้หมดตวั”

เดวิดในวัยห้ำสิบหกปีมีชั้นไขมันพอกหนำตำมล�ำตัว  ดูเผิน ๆ แล้ว 

เหมอืนเสื้อเกรำะกนักระสนุ  ปลำยคำงแกร่ง  เรอืนผมดกหนำ  ช่วงยคุเก้ำศนูย์ 

เขำสร้ำงชื่อให้ตวัเองด้วยกำรหำเสยีงเลอืกตั้งให้ผูว่้ำกำรรฐัและวฒุสิมำชกิหลำยคน  

รวมถงึประธำนำธบิดสีองสมยัอกีหนึ่งคน  ก่อนจะออกจำกแวดวงนั้นในปี 2000 

เพื่อมำดูแลบริษัทล็อบบี้ยิสต์ที่ตั้งอยู่บนถนนเค  สองปีต่อมำมหำเศรษฐีเฒ่ำ 

คนหนึ่งเข้ำมำตีสนิทกับเขำพร้อมเสนอแนวคิดสถำนีข่ำวยี่สิบสี่ชั่วโมง  ผ่ำนไป 

สบิสำมปีบวกกบัรำยได้หนึ่งหมื่นสำมพนัล้ำนดอลลำร์ที่เขำหำเข้ำองค์กรได้  ท�ำให้

เดวิดมีห้องท�ำงำนชั้นบนสุดซึ่งกรุกระจกนิรภัยและได้รับสิทธิใช้เครื่องบินเจ็ต 

ขององค์กร

เขำไม่ได้เจอลูก ๆ บ่อยนกั  แม้จะเคยตกลงเรื่องนี้กบัภรรยำแล้ว  แต่

ทั้งคู่ก็ยังทะเลำะกันอยู่เนือง ๆ  หรือพูดให้ถูกคือแมกกีชอบเปิดประเด็นก่อน  

ส่วนเขำเป็นฝ่ำยตั้งรับทั้งที่ใจจริงก็คิดแบบเดียวกัน  แต่ชีวิตแต่งงำนมันก็เป็น

แบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอ  คนสองคนต่ำงต่อสู้เพื่อสิทธิในกำรถือครองพื้นที่ 

เลก็ ๆ ผนืเดยีวกนั

ตอนนี้บนรนัเวย์ลมพดัแรง  เดวดิยงัคยุโทรศพัท์พลำงเหลอืบมองแมกกี

และส่งยิ้มให้  เป็นยิ้มที่เหมอืนจะบอกว่ำผมดใีจที่ได้อยูต่รงนี้กบัคณุ  ผมรกัคณุ  

ผมรู้ตัวว่าก�าลังคุยงานอีกแล้ว  แต่ผมอยากให้คุณยอมผ่อนปรนบ้าง  เพราะ 

ถงึยงัไงผมกอ็ยู่ที่นี่  และเราได้อยู่กนัพร้อมหน้า

มนัเป็นรอยยิ้มขอโทษขอโพยที่แฝงควำมเยน็ชำ

แมกกียิ้มตอบแบบแกน ๆ และดูหม่นหมอง  เธอตัดสินใจไม่ได้ว่ำจะ 

ยกโทษให้เขำดไีหม

ทั้งคู่แต่งงำนกันมำไม่ถึงสิบปี  แมกกีอำยุสำมสิบหกและเคยเป็นครู

อนุบำลมำก่อน  คุณครูคนสวยแบบที่เด็กผู้ชำยหลำยคนใฝ่ฝันหำ  ทั้งที่เด็ก 

เหล่ำนั้นยงัไม่เข้ำใจควำมหมำยของภำวะหลงใหลหน้ำอกซึ่งเกดิขึ้นตั้งแต่วยัเตำะแตะ

จนถงึแตกเนื้อหนุ่มด้วยซ�้ำ  ใคร ๆ ต่ำงเรยีกเธอว่ำคุณแมกก ี หญงิสำวผู้ร่ำเรงิ

และเป็นที่รกั  เธอมำถงึโรงเรยีนในยำมเช้ำตรู่เพื่อเตรยีมกำรสอน  มกัเลกิงำนช้ำ
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เพรำะอยู่เขยีนรำยงำนและท�ำแผนกำรสอน  ในตอนนั้นแมกกเีป็นสำววยัยี่สบิหก

จำกเมอืงพดีมอนต์  รฐัแคลฟิอร์เนยีผูร้กักำรสอนหนงัสอืเป็นชวีติจติใจ  ส�ำหรบั

เดก็วยัสำมขวบเธอถอืเป็นผู้ใหญ่คนแรกที่ใส่ใจพวกแกอย่ำงจรงิจงั  รบัฟังสิ่งที่

พวกแกอยำกบอก

แต่แล้วโชคชะตากน็�ำพำแมกกใีห้มำพบเดวดิ  ใช่  มนัเป็นโชคชะตำ  ถ้ำ

อยำกจะเรียกว่ำอย่ำงนั้นละก็นะ  ทั้งสองพบกันในงำนระดมทุนเพื่อกองทุนกำร

ศกึษำซึ่งจดัขึ้นที่โรงแรมวอลดอรฟ์ แอสโทเรยี  มนัเป็นคนืวนัพฤหสับดขีองชว่ง

ต้นฤดูใบไม้ผลิปี 2005  แมกกีไปร่วมงำนพร้อมเพื่อน  ส่วนเดวิดไปในฐำนะ

คณะกรรมกำร  เธอคือสำวงำมผู้ต�่ำต้อยในชุดกระโปรงลำยดอกที่มีรอยเปื้อน

หมึกสีน�้ำเงินเป็นรูปนิ้วมือ  ขณะที่เขำคือหนุ่มเจ้ำเสน่ห์ผู้ทรงอิทธิพลในชุดสูท 

สง่ำงำม

แมกกีไม่ใช่หญิงสำวที่อ่อนวัยหรือสวยที่สุดในงำน  แต่เธอเป็นคนเดียว

ที่เกบ็ชอล์กไว้ในกระเปำ๋ถอื  สำมำรถท�ำงำนประดษิฐเ์ปเปอร์มำเชเ่ป็นรปูภเูขำไฟ

ได้  และเป็นเจ้ำของหมวกผ้ำทรงสงูลำยทำงเหมอืนในกำร์ตนูเรื่องแคต อนิ เดอะ 

แฮต  เธอมักใส่มันไปท�ำงำนในวันเกิดของดอกเตอร์ซูสส์นักเขียนกำร์ตูนชื่อดัง

เป็นประจ�ำทุกปี  พูดง่ำย ๆ คอืเธอมทีุกอย่ำงที่เดวดิต้องกำรในตวัภรรยำ  เขำ

เอ่ยทกัและเข้ำหำเธอพร้อมรอยยิ้มพรำวระยบั

พอย้อนคดิดูแล้วเธอเองกย็ำกที่จะปฏเิสธเขำได้

ถึงตอนนี้ทั้งคู่มีลูกด้วยกันสองคนและบ้ำนหนึ่งหลังในย่ำนเกรซีสแควร์  

เรเชลวัยเก้ำขวบเข้ำเรียนที่โรงเรียนเบรียร์ลีย์เหมือนกับเด็กหญิงอีกนับร้อย   

แมกกีลำออกจำกอำชีพครูมำเลี้ยงเจเจ  สิ่งนี้ท�ำให้เธอดูผิดแผกไปจำกบรรดำ 

แม่ ๆ คนอื่น  เธอกลำยเป็นแม่บ้ำนผู้ไร้กงัวลของมหำเศรษฐบี้ำงำน  ตอนเขน็

รถพำลูกชำยไปเดินเล่นในสวนสำธำรณะยำมเช้ำ  กลับมีเธอคนเดียวที่ดูจะเป็น

แม่ผู้ไม่มีธุระต้องติดต่อใคร  ส่วนเด็กคนอื่นนั่งอยู่ในรถเข็นขณะที่แม่ของ 

พวกแกคุยโทรศพัท์ไม่หยุด

ตอนนี้บนรนัเวย์แมกกรีูส้กึถงึสำยลมเยน็พดัผ่ำนจงึกระชบัเสื้อคลมุผ้ำบำง

พลิ้วเข้ำหำตวั  สำยหมอกกลำยเป็นริ้วคลื่นม้วนตวัอย่ำงเชื่องช้ำ  ค่อย ๆ เคลื่อน

ข้ำมถนนรำวกบัไอเยยีบเยน็ของน�้ำแขง็
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“คณุแน่ใจนะว่ำขึ้นบนิในสภำพอำกำศแบบนี้ได้”  เธอถำมสำมทีี่เพิ่งขึ้นไป

ถึงบันไดขั้นบนสุด  เอ็มม่ำ ไลต์เนอร์ก�ำลังรอต้อนรับเขำอยู่ด้วยรอยยิ้มสดใส  

เจ้ำตวัใส่ชุดสูทกระโปรงสนี�้ำเงนิสง่ำงำม

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่”  เรเชลวัยเก้ำขวบบอกระหว่ำงเดินตำมผู้เป็นแม่  

“ถงึมองไม่เหน็เรำกบ็นิได้”

“แม่รู้จ้ะ”

“พวกเขำมอีุปกรณ์”

แมกกส่ีงยิ้มใหล้กูสำว  เรเชลสะพำยเปส้เีขยีวซึ่งบรรจนุยิำยเรื่องฮงัเกอร์ 

เกมส์  ตุ๊กตำบำร์บี้  และไอแพดเอำไว้  ขณะก้ำวเดนิเป้กก็ระแทกกบัก้นแกเป็น

จงัหวะ  เริ่มเป็นสำวแล้วสนิะ  ถงึเรเชลจะอำยุแค่เก้ำขวบแต่มสีญัญำณบ่งบอก

ว่ำแกจะเติบโตมำเป็นหญิงสำวแบบไหน  ศาสตราจารย์ผู้รอให้คนอื่นพิจารณา

ความผิดพลาดของตัวเองอย่างอดทน  หรือพูดง่ำย ๆ คือคนที่ฉลำดที่สุดใน 

ชั้นเรยีนแต่ไม่อวดอ้ำง  ไม่เคยคดิโอ้อวด  เป็นคนจติใจด ี และมเีสยีงหวัเรำะ

น่ำฟัง

ค�ำถำมคือคุณสมบัติเหล่ำนี้ติดตัวแกมำตั้งแต่เกิดหรือถูกบ่มเพำะจำก

เหตกุำรณ์ที่เกดิขึ้นกนัแน่  อำชญำกรรมจำกเรื่องจรงิในวยัเดก็ของแก  เรื่องรำว

ทั้งหมดถูกบันทึกไว้บนสื่อออนไลน์ทั้งแบบข้อควำมและรูปภำพ  คลังวิดีโอข่ำว

ในยูทูบ  กำรรำยงำนข่ำวซ�้ำ ๆ จำกนกัข่ำวหลำยร้อยชวีติ  ปีที่แล้วมนีกัเขยีนจำก

นิตยสำรนิวยอร์กเกอรต์้องกำรรวบรวมเรื่องรำวจัดท�ำเป็นหนังสือ  แต่เดวิดได้

แอบเตือนไปเงียบ ๆ  ถึงยังไงเรเชลก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่ง  บำงครั้งเมื่อแมกกี

นกึถงึเรื่องเลวร้ำยที่สุดที่อำจเกดิขึ้น  หวัใจเธอกย็งัแทบแตกสลำย

เธอเหลือบมองไปทำงรถเรนจ์โรเวอร์  เห็นกิลก�ำลังใช้วิทยุสื่อสำร  กิล

เปรยีบเสมอืนเงำที่คอยตำมตดิครอบครวัเบตแมน  เขำเป็นบอดี้กำร์ดชำวอสิรำเอล

ร่ำงใหญ่ผู้ไม่เคยถอดเสื้อแจ๊คเก็ตออก  สูงหนึ่งร้อยแปดสิบแปดเซนติเมตร  

หนกัแปดสบิหกกโิลกรมั  

กิลอยู่กับครอบครัวเบตแมนมำสี่ปีแล้ว  ก่อนหน้ำนี้มีบอดี้กำร์ดชื่อมิชำ  

และก่อนหน้ำมิชำเป็นทีมรักษำควำมปลอดภัยใส่สูทผู้ไร้อำรมณ์ขัน  กลุ่มคนที่

เก็บปืนกลไว้ในกระโปรงท้ำยรถ  ถ้ำเป็นสมัยยังสอนหนังสือแมกกีคงนึกขัน 
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เมื่อเหน็คนเหล่ำนี้เข้ำมำก้ำวก่ำยชวีติครอบครวั  อำจเรยีกว่ำควำมหลงตวัเองกไ็ด้  

เหมือนคิดไปเองว่ำกำรมีเงินท�ำให้ตกเป็นเป้ำสังหำร  แต่นั่นคงเป็นควำมคิด 

ก่อนหน้ำที่จะเกดิเหตกุำรณ์เมื่อเดอืนกรกฎำคมปี 2008  ลกูสำวของเธอถกูลกัพำ

ตวัไป  เธอต้องใช้ชวีติสำมวนัอนัแสนทรมำนกว่ำจะได้ลูกกลบัคนืมำ

ระหว่ำงยืนบนบันไดเรเชลหมุนตัวไปโบกมือให้รันเวย์ว่ำงเปล่ำ  ท�ำท่ำ

เลยีนแบบคนในรำชวงศ์  แกสวมเสื้อคลมุผ้ำขนสตัว์สนี�้ำเงนิทบัชดุกระโปรง  ผม

รวบเป็นหำงม้ำและผกูโบ  ผลกระทบที่เกดิขึ้นกบัเรเชลจำกเหตกุำรณ์ช่วงสำมวนั

นั้นส่วนใหญ่ถูกปกปิดไว้  ทั้งเรื่องกลวัที่แคบและอำกำรผวำคนแปลกหน้ำ  ถงึ

อย่ำงนั้นแกก็ยังเป็นเด็กร่ำเริงสดใสผู้มีรอยยิ้มเจ้ำเล่ห์แสนกล  เรเชลคงยัง 

ไม่เข้ำใจหรอกว่ำในทุก ๆ วันแมกกีรู้สึกขอบคุณมำกแค่ไหนที่แกยังไม่สูญเสีย

ควำมสดใสของวยัเดก็ไป

“สวัสดีค่ะ  คุณนำยเบตแมน”  เอ็มม่ำทักทำยเมื่อแมกกีขึ้นมำถึงบันได

ขั้นบนสุด

“สวสัดจ้ีะ  ขอบใจนะ”  แมกกตีอบกลบัอตัโนมตั ิ เธอยงัคงไม่คุน้ชนิกบั

ควำมมั่งคั่ง  ส�ำหรบัเธอมนัเป็นเรื่องน่ำเหลอืเชื่ออย่ำงที่สุด  ก่อนหน้ำนี้เธอเคย

เป็นครอูนบุำล  อำศยัอยูใ่นอพำรต์เมนตห์กชั้นแบบไม่มลีฟิต์กบัหญงิสำวใจร้ำย

สองคน...เหมอืนซนิเดอเรลล่ำไม่มผีดิ

“สกอ็ตต์มำถงึหรอืยงั”  แมกกถีำม

“ยังเลยค่ะ  พวกคุณมำเป็นกลุ่มแรก  ฉันเตรียมไวน์ปิโนกรีไว้ให้แล้ว  

จะรบัสกัแก้วไหมคะ”

“ยงัจ้ะ  ขอบคุณมำก”

กำรตกแต่งภำยในเครื่องบนิต้องบอกว่ำเหนอืกว่ำค�ำว่ำมรีะดบั  ผนงัโค้ง

ประดบัโครงไม้สเีทำดทูนัสมยั  เบำะหุม้หนงัสเีดยีวกนัและจดัเรยีงเป็นคู ่ คล้ำย

จะบอกว่ำผู้โดยสำรสำมำรถเพลดิเพลนิไปกบัเที่ยวบนิได้มำกยิ่งขึ้นอกีหำกมเีพื่อน

ร่วมทำง  ห้องโดยสำรหรูหรำอลังกำรไม่แพ้ห้องสมุดประธำนำธิบดี  แม้เธอจะ

เคยใช้บรกิำรเครื่องบนิแบบนี้บ่อยครั้ง  แต่กย็งัอดหลงใหลในควำมงำมของมนั

ไม่ได้  เครื่องบนิทั้งล�ำมไีว้ส�ำหรบักลุ่มของเธอเท่ำนั้น
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เดวดิวำงลกูชำยไว้บนเบำะที่นั่งแล้วห่มผ้ำให้  ก่อนจะคยุโทรศพัท์อกีสำย  

ครำวนี้ดูเคร่งเครยีดอย่ำงเหน็ได้ชดัเพรำะใบหน้ำค่อนข้ำงบึ้งตงึ  ขณะที่เดก็ชำย

ขยบัตวัหยุกหยกิอยู่บนเบำะแต่ยงัไม่ตื่น

เรเชลแวะห้องนักบินเพื่อพูดคุยกับนักบิน  ไม่ว่ำไปที่ไหนแกก็ท�ำแบบนี้  

มกัมองหำเจ้ำหน้ำที่ผู้รบัผดิชอบในพื้นที่นั้น ๆ แล้วซกัไซ้ข้อมูล  แมกกเีหน็กลิ

ยนือยู่ตรงประตูห้องนกับนิ  คอยจบัตำดูลูกสำวของเธอ  นอกจำกปืนพกเขำยงั

พกปืนชอ็ตไฟฟ้ำกบักญุแจมอืพลำสตกิด้วย  เขำเป็นคนเงยีบขรมึที่สดุเท่ำที่แมกกี

เคยเจอ

เดวดิบบีไหล่ภรรยำทั้งที่โทรศพัท์ยงัแนบหู

“ตื่นเต้นไหม  จะได้กลบับ้ำนแล้ว”  เขำถำมพลำงยกมอืขึ้นป้องปำก

“ไม่เท่ำไหร่หรอกค่ะ”  เธอตอบ  “ได้ออกมำอยู่ที่นี่กด็เีหมอืนกนั”

“คณุอยู่ต่อได้นะ  ถงึสดุสปัดำหห์น้ำเรำจะมเีรื่องที่ต้องท�ำ  แต่คณุอยูต่่อ

ได้”

“ไม่ดกีว่ำ”  เธอว่ำ  “เดก็ ๆ ต้องไปโรงเรยีน  แล้วฉนักม็งีำนที่พพิธิภณัฑ์

วนัพฤหสัด้วย”

เธอยิ้มให้เขำ

“ฉนันอนไม่ค่อยหลบัน่ะ”  แมกกบีอก  “กเ็ลยเหนื่อย ๆ”

เดวดิมองข้ำมไหล่ภรรยำพลำงขมวดคิ้ว

แมกกหีนัมองตำมและเหน็เบน็กบัซำรำห์ คปิลงิยนือยูต่รงบนัไดขั้นบนสุด  

พวกเขำเป็นคู่สำมีภรรยำมหำเศรษฐี  สนิทกับเดวิดมำกกว่ำเธอ  ถึงอย่ำงนั้น 

ซำรำห์กย็งัร้องทกัเธอด้วยเสยีงร่ำเรงิ

“ที่รกั”  เจ้ำตวัพูดพร้อมกบัอ้ำแขนกว้ำง

ซำรำห์สวมกอดแมกกีขณะที่แอร์โฮสเตสสำวยืนถือถำดเครื่องดื่มเก้ ๆ  

กงั ๆ อยู่ด้ำนหลงั

“ฉนัชอบชุดเธอจงั”  ซำรำห์ชมเปำะ

เบน็แทรกตวัผ่ำนภรรยำเข้ำไปหำเดวดิและจบัมอือกีฝ่ำยอย่ำงกระตอืรอืร้น  

เขำเป็นหุน้ส่วนของหนึ่งในสี่สถำบนักำรเงนิยกัษ์ใหญ่บนถนนวอลล์สตรตี  นกัธรุกจิ

SAMPLE



14

ตำสฟี้ำผู้นี้สวมเสื้อเชิ้ตสั่งตดัสนี�้ำเงนิแบบไม่ตดิกระดุมคอ  ท่อนลำ่งเป็นกำงเกง

ขำสั้นสขีำวและคำดเขม็ขดั

“ได้ดูเกมแข่งขันบ้ำ ๆ นั่นไหม”  เขำถำม  “หมอนั่นพลำดบอลได้ยังไง 

กไ็ม่รู้”

“ฉนัไม่อยำกพูดถงึ”  เดวดิบอก

“ถ้ำเป็นฉนัคงจบับอลได้แน่  เพรำะมอืใหญ่อย่ำงกบัไม้พำย”

ชำยทั้งสองยนืประจนัหน้ำ  ท่ำทำงเหมอืนหนุ่มล�่ำสองคนที่กระสนัจะเข้ำ

ห�้ำหั่นกนั

“เขำจบัทศิทำงของบอลไม่ถูกน่ะส”ิ  เดวดิพูด  พลนัรู้สกึว่ำโทรศพัท์สั่น  

เมื่อก้มดูกต็้องขมวดคิ้ว  ก่อนพมิพ์ตอบไป  เบน็เหลยีวมองข้ำงหลงัด้วยสหีน้ำ

เคร่งขรมึ  พอเหน็ว่ำพวกผู้หญงิยงัคุยจ้อเขำกโ็น้มตวัไปใกล้อกีฝ่ำย

“เรำมเีรื่องต้องคุยกนันะ  พรรคพวก”

เดวดิเดนิหนทีั้งที่ยงัพมิพ์ข้อควำมไม่เสรจ็

“ไม่ใช่ตอนนี้”

“ฉันคอยโทรหำนำยตลอด”  เบ็นตั้งท่ำจะพูดต่อ  แต่เอ็มม่ำเดินมำหำ

พร้อมถำดเครื่องดื่มเสยีก่อน

“เกลนลิเวตใส่น�้ำแข็งใช่ไหมคะถ้ำฉันจ�ำไม่ผิด”  เธอพูดพลำงส่งแก้วให้

เบน็

“น่ำรกัมำก”  เบน็เอ่ยชมก่อนจะกระดกเหล้ำลงคอรวดเดยีวครึ่งแก้ว

“ผมขอน�้ำเปล่ำ”  เดวดิบอกตอนที่เธอหยบิแก้ววอดก้ำขึ้นจำกถำด

“ได้ค่ะ”  เอม็ม่ำพูดยิ้ม ๆ  “เดี๋ยวมำนะคะ”

ห่ำงออกไปดูเหมอืนซำรำห์จะหมดเรื่องคุยแล้ว  เธอบบีแขนแมกกเีบำ ๆ

“เป็นอะไรหรอืเปล่ำ”  ซำรำห์ถำมจรงิจงัเป็นครั้งที่สอง

“เปล่ำ  ฉนัสบำยดคี่ะ”  แมกกตีอบ  “ฉนัแค่...เดนิทำงบ่อยน่ะ  คุณกร็ู้  

เดี๋ยวถงึบ้ำนแล้วคงดขีึ้นเอง”

“ฉนัเข้ำใจ  ฉนัเองกช็อบทะเล  แต่ให้พูดจรงิ ๆ น่ะเหรอ  ฉนัเบื่อมำก

เลยล่ะ  เรำต้องทนดูดวงอำทติย์ตกสกักี่หนกนั”
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แมกกชี�ำเลอืงมองอย่ำงกงัวลไปทำงประตเูครื่องบนิที่เปิดไว้  ซำรำห์สงัเกต

เหน็พอดี

“รอใครอยู่เหรอ”

“เอ่อ  ฉนัคดิว่ำอำจจะมคีนมำเพิ่ม  แต่...”

พลนัลูกสำวของเธอกช็่วยให้ไม่ต้องอธบิำยเพิ่มเตมิมำกกว่ำนั้น

“แม่ขำ”  เรเชลร้องเรียกมำจำกเบำะที่นั่ง  “อย่ำลืมนะคะ  พรุ่งนี้มีงำน

เลี้ยงของแทมำรำ  เรำต้องเตรยีมของขวญั”

“โอเคจ้ะ”  แมกกตีอบเหม่อ ๆ  “ไว้ตอนเช้ำเรำไปร้ำนดรำก้อนฟลำยกนั”

แมกกมีองเลยลูกสำวไปเหน็เดวดิกบัเบน็ยนืคุยกนัอยู่  สำมเีธอดูท่ำทำง

ไม่สบอำรมณ์  เดี๋ยวคงต้องถำมเอำทหีลงัว่ำเกดิอะไรขึ้น  แต่หมู่นี้เดวดิอำรมณ์

เสยีบ่อย  ถ้ำเป็นไปได้เธอกพ็ยำยำมจะไม่ทะเลำะกบัเขำ

แอร์โฮสเตสสำวเดนินวยนำดผ่ำนเธอไปแล้วส่งน�้ำเปล่ำให้เดวดิ

“รบัมะนำวด้วยไหมคะ”  หญงิสำวถำม

เดวิดส่ำยหน้ำ  เบ็นยกมือลูบศีรษะล้ำนตรงกลำงด้วยท่ำทีกังวลพลำง

เหลอืบมองห้องนกับนิ

“นี่เรำรอใครอยู่หรอืเปล่ำ”  เขำถำม  “ถ้ำพร้อมแล้วกไ็ปกนัเลยไหม”

“ยงัขำดอกีคนค่ะ”  เอม็ม่ำตรวจดูรำยชื่อ  “สกอ็ตต์ เบอร์โรส์”

เบน็หนัไปหำเดวดิ  “ใคร”

เจ้ำตวัยกัไหล่  “เพื่อนของแมกกนี่ะ”

“ไม่ใช่เพื่อนหรอกค่ะ”  แมกกีบอกเมื่อได้ยินบทสนทนำของทั้งคู่  “แต่

พวกเดก็ ๆ รู้จกัเขำ  เมื่อเช้ำนี้เรำบงัเอญิเจอกนัที่ตลำด  สกอ็ตต์บอกว่ำมธีุระ

ต้องไปนวิยอร์กพอด ี ฉนัเลยชวนให้ไปพร้อมกนั  เขำเป็นจติรกรน่ะ”  เธอมอง

หน้ำสำม ี “ที่ฉนัเคยเอำผลงำนให้คุณดูไง”

เดวดิมองนำฬิกำพลำงถำมให้แน่ใจ  “คุณบอกเขำว่ำสี่ทุ่มใช่ไหม”

แมกกพียกัหน้ำ

“เอำละ”  เขำบอกพร้อมนั่งลง  “ผมให้อีกห้ำนำที  ถ้ำยังไม่มำ  เขำคง

ต้องนั่งเรอืเฟอร์รเีหมอืนคนอื่น ๆ”

SAMPLE
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แมกกมีองผ่ำนหน้ำต่ำงออกไป  เหน็กปัตนัยนืส�ำรวจปีกเครื่องบนิอยู่บน

รันเวย์  เขำเงยหน้ำมองพื้นผิวอะลูมิเนียมรำบเรียบ  จำกนั้นก้ำวช้ำ ๆ มำที่ 

ตวัเครื่อง

เจเจนอนหลบัอ้ำปำกหวออยู่ด้ำนหลงัเธอ  ผู้เป็นแม่จดัแจงห่มผ้ำให้ใหม่

แล้วก้มจูบหน้ำผำกลูก  สหีน้ำแกดูกลดักลุ้มเสมอยำมหลบัใหล

ตอนนั้นเองที่กัปตันกลับเข้ำมำในเครื่องบิน  ก่อนตรงมำจับมือทักทำย  

เขำเป็นชำยร่ำงสูงใหญ่แบบนกักฬีำ  

“ท่ำนสุภำพสตร”ี  เขำพูด  “ท่ำนสุภำพบุรุษ  ยนิดตี้อนรบัครบั  เรำคง

ใช้เวลำบนิไม่นำน  มลีมอ่อน ๆ  แต่นอกนั้นไม่มอีะไรต้องห่วง”

“เมื่อกี้ฉนัเหน็คุณไปอยู่นอกตวัเครื่อง”  แมกกพีูด

“แค่ตรวจสอบตำมปกติครับ”  เขำอธิบำย  “ผมท�ำก่อนขึ้นบินทุกครั้ง  

และเครื่องบนิกด็ูเรยีบร้อยด”ี

“แล้วเรื่องหมอกล่ะคะ”  เธอถำม

เรเชลกลอกตำเหมอืนนกึร�ำคำญที่แม่กงัวลเกนิเหตุ

“หมอกไม่เป็นปัญหำกับเครื่องบินที่มีกลไกซับซ้อนแบบนี้หรอกครับ”  

กัปตันบอกให้สบำยใจ  “แค่บินขึ้นไปสักสองสำมร้อยฟุตเหนือระดับน�้ำทะเล 

เรำกพ็้นแล้ว”

“งั้นผมจะเพลดิเพลนิกบัชสีพวกนี้แล้วนะ”  เบน็ว่ำ  “เปิดเพลงหน่อยไหม  

หรอืทวีกีไ็ด้  ผมคดิว่ำทมีบอสตนัก�ำลงัแข่งกบัทมีไวต์ซอ็กซ์”

เอ็มม่ำเดินไปเปิดระบบควำมบันเทิงภำยในเครื่องบิน  พวกเขำใช้เวลำ 

จดัเกบ็สมัภำระครูห่นึ่งก่อนนั่งประจ�ำที่  กปัตนัตรวจสอบควำมพร้อมก่อนขึ้นบนิ

โทรศพัท์ของเดวดิสั่นอกีครั้ง  เขำก้มดูและขมวดคิ้ว

“เอำละ”  เดวดิพูด  ชกัเริ่มกระสบักระส่ำย  “ผมคดิว่ำหมดเวลำรอจติรกร

แล้ว”

เขำพยกัหน้ำให้เอม็ม่ำ  เธอเดนิไปปิดประตหู้องโดยสำรหลกั  ภำยในห้อง

นักบินกัปตันก�ำลังติดเครื่องยนต์รำวกับรู้ค�ำสั่ง  ขณะที่ประตูเครื่องบินเกือบจะ

ปิดลงพวกเขำกไ็ด้ยนิเสยีงคนร้องตะโกน  “รอเดี๋ยว!”
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