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“นโิคล  ขอบใจนะที่อุตส่าห์มาทั้งที่โทรไปกะทนัหนัแบบนี้”  ออดรยี์ เบนเนตต์

เอ่ยขณะเปิดประตบู้านสองชั้นสขีาวในอปัเปอร์ ลอเรล แคนยอน  ย่านพกัอาศยั

สุดหรูในฮอลลวีูด ฮลิส์  เมอืงลอสแองเจลสิ

นโิคลยิ้มสดใส  “ไม่มปีัญหาค่ะ  คุณนายเบนเนตต์”

นโิคล วลิสนัเกดิและเตบิโตในเมอืงเอแวนส์วลิล์  รฐัอนิดแีอนา  จงึพูด

ตดิส�าเนยีงแถบมดิเวสต์  เธอสูงประมาณร้อยหกสบิเซนตเิมตร  แม้ไม่ได้สวย

สะดุดตา  แต่รอยยิ้มมเีสน่ห์นั้นท�าเอาคนมองใจละลายได้

“เข้ามาก่อนส”ิ  ออดรยี์เชื้อเชญิ

“ขอโทษด้วยนะคะที่มาสาย”  เธอบอกพลางก้มมองนาฬิกาข้อมอื  ตอนนี้

เลยสองทุ่มครึ่งมานดิหน่อยแล้ว

ออดรีย์หัวเราะในล�าคอ  “เธอคงเป็นคนเดียวในแอลเอที่คิดว่าการมาช้า

ไม่ถงึสบินาทคีอืการมาสาย  แบบนี้ยงัถอืว่าตรงเวลาจ้ะ”

นิโคลยิ้ม  แต่ในใจกลับรู้สึกผิดอยู่ดี  เพราะเธอเป็นคนตรงต่อเวลา 

มาตลอด

“คนืนี้คุณแต่งตวัสวยจงั  จะไปงานเลี้ยงเหรอคะ”

ออดรีย์เบ้ปาก  “ฉันมีนัดกินมื้อค�่าที่บ้านผู้พิพากษา”  ก่อนจะโน้มตัว

เข้าไปใกล้อกีฝ่ายแล้วกระซบิ  “คนพวกนั้นน่าเบื่อสุด ๆ เลยล่ะ”

หญงิสาวหวัเราะเบา ๆ

“ว่าไง  นโิคล”  สามขีองออดรย์ีทกัทายขณะเดนิลงบนัไดโค้งมายงัชั้นหนึ่ง  

คนืนี้เจมส์ เบนเนตตส์วมสทูสนี�้าเงนิเข้มกบัเนกไทผ้าไหมลายทาง  มผ้ีาเชด็หน้า
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ลายเข้ากนัโผล่ออกมาจากกระเป๋าเสื้อ  ผมสบีลอนด์เข้มหวเีสยไปข้างหลงัอย่าง

ไร้ที่ตเิช่นเคย

“พร้อมหรอืยงั  ที่รกั”  เขาถามภรรยาแล้วเหลอืบมองนาฬิกาข้อมอืยี่ห้อ

ปาเตก็ ฟิลปิป์  “เราต้องไปแล้ว”

“ฉนัรู้ค่ะ  เดี๋ยวตามไป”  ออดรยี์ตอบก่อนหนัไปหานโิคลอกีครั้ง  “จอช

หลับแล้ว  วันนี้แกวิ่งเล่นทั้งวัน  แค่สองทุ่มก็หมดแรงจนนั่งสัปหงกอยู่หน้าทีว ี 

เราเลยพาแกเข้านอน  หลบัปุ๋ยตั้งแต่หวัยงัไม่ถงึหมอนด้วยซ�้า”

“ดจีงัค่ะ”  นโิคลว่า

“เจ้าตวัยุง่เล่นซนซะขนาดนั้น”  เจมส์พูดขณะเดนิมาหาภรรยาและพี่เลี้ยง

เด็ก  “คงหลับสนิทถึงเช้าแน่  คืนนี้คุณสบายแล้วล่ะ”  เขาหยิบเสื้อโค้ตของ 

ออดรยี์จากเก้าอี้นวมที่อยู่ด้านขวามาสวมให้ภรรยา  “เราต้องไปจรงิ ๆ แล้วนะ  

ที่รกั”  เขากระซบิข้างหูเธอพร้อมกบัจูบต้นคอ

“ฉนัรูค่้ะ  รู้แล้ว”  ออดรย์ีพยกัพเยดิไปทางประตใูกล้เตาผงิหนิซึ่งอยูท่าง

ทิศตะวันออกของห้องนั่งเล่น  “อยากกินอะไรในครัวก็ตามสบายนะ  เธอรู้ 

อยู่แล้วนี่ว่าอะไรอยู่ตรงไหน”

หญงิสาวพยกัหน้า

“ถ้าจอชตื่นแล้วร้องหาเค้กช็อกโกแลตละก็  อย่าให้แกกินเชียว  เดี๋ยว

พลงัล้นจนลุกขึ้นมาวิ่งวุ่นกลางดกึ”

“เข้าใจแล้วค่ะ”  หญงิสาวยิ้มให้ผู้ว่าจ้างอกีครั้ง

“คนืนี้เราอาจกลบัดกึหนอ่ย”  ออดรย์ีพูดต่อ  “แตเ่ดี๋ยวฉนัจะโทรมาถาม

ความเรยีบร้อยเป็นระยะ”

“ขอให้สนุกนะคะ”  นโิคลเดนิไปส่งทั้งสองคนที่ประตู

ขณะที่ออดรยี์เดนิลงบนัไดหน้าบ้านกแ็อบหนักลบัมาหานโิคล  ขยบัปาก

พูดโดยไม่มเีสยีงว่า  “น่าเบื่อจะตาย”

นโิคลปิดประตบู้าน  จากนั้นย่องไปที่ห้องนอนของจอชบนชั้นสอง  เดก็ชาย

วยัสามขวบนอนหลบัปุ๋ย  แขนกอดตุ๊กตานุ่มนิ่มที่มตีาโตและหูกาง  เธอยนืมอง

หนูน้อยตรงกรอบประตูอยู่พักใหญ่  ช่างน่ารักน่าชังเหลือเกิน  ผมสีบลอนด์ 
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หยกิขอด  แก้มสชีมพูระเรื่อ  เหน็แล้วมนัเขี้ยวจนอยากเข้าไปกอด  แต่กลวัจะ

ท�าแกตื่นจงึท�าเพยีงส่งจูบให้แล้วเดนิกลบัลงมาชั้นล่าง

หญิงสาวนั่งดูหนังตลกเก่าในห้องนั่งเล่นสักพักก็เริ่มหิว  นึกขึ้นได้ว่า 

ออดรย์ีพดูถงึเค้กชอ็กโกแลต  พอดนูาฬิกากค็ดิว่าได้เวลากนิของวา่งพอด ี เค้ก

ชอ็กโกแลตสกัชิ้นเป็นไง  เธอเดนิขึ้นไปดจูอชอกีรอบ  เมื่อเหน็ว่าแกยงัหลบัสนทิ

จงึกลบัลงมาชั้นล่าง  เดนิข้ามห้องนั่งเล่นไปยงัห้องครวั

“ว้าย!”  นโิคลตกใจ

“เฮ้ย!”  ชายที่นั่งกินแซนด์วิชอยู่ที่โต๊ะอาหารก็ตกใจเช่นกัน  เขาปล่อย

แซนด์วชิร่วงจากมอื  ยนัตวัออกจากโต๊ะ  แล้วลุกพรวดจนแก้วนมหกกระจาย  

เก้าอี้หงายล้มไปด้านหลงั

“คุณเป็นใคร”  เธอถามเสยีงสั่นพลางก้าวถอยหลงั

ชายคนนั้นมองเธออย่างสับสนราวกับก�าลังท�าความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น   

“ผมชื่อมาร์ก”  เขาบอกพร้อมชี้มอืเข้าหาตวัเอง

ทั้งสองมองหน้ากันอีกครู่ใหญ่  จากท่าทางสงบนิ่งมาร์กรู้ทันทีว่าผู้หญิง

คนนี้ไม่รู้จกัเขา

“มาร์กไง”  ชายหนุม่ย�้า  “ลกูพี่ลกูน้องของออดรย์ีจากเทกซสั  ผมมาค้าง

ที่นี่สองสามวันเพราะมีสัมภาษณ์งาน  ผมนอนในห้องบนโรงรถที่อยู่หลังบ้าน”  

เขาชี้ข้ามไหล่ขวาไปด้านหลงั

สายตานโิคลฉายแววหวาดระแวงยิ่งกว่าเดมิ

“ออดรยี์กบัเจมส์ไม่ได้บอกคุณเรื่องผมเหรอ”

“ไม่ได้บอก”  หญงิสาวส่ายหน้า

“อ้าว!”  มาร์กดูสบัสน  “เอ่อ...กอ็ย่างที่ผมบอกนั่นแหละ  ผมชื่อมาร์ก  

เป็นลูกพี่ลูกน้องของออดรยี์  ส่วนคุณคอืพี่เลี้ยงเดก็ที่ชื่อนโิคลใช่ไหม  พวกเขา

บอกผมแล้วว่าคณุจะมา  ต้องขอโทษด้วย  ผมไม่ได้ตั้งใจจะท�าให้คณุตกใจ  แต่

คุณก็ท�าผมใจหายใจคว�่าเหมือนกัน”  เขายกมือขวาทาบอก  เคาะนิ้วลงบน

ต�าแหน่งหวัใจสองสามครั้ง  “เกอืบหวัใจวายแล้วไหมล่ะ”

เมื่อได้ยนิเช่นนั้นนโิคลจงึมที่าทผี่อนคลายลงเลก็น้อย
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“ผมเพิ่งบินมาถึงเมื่อเช้า  เพราะตอนบ่ายมีสัมภาษณ์งานส�าคัญแถว

ใจกลางเมอืง”  มาร์กอธบิาย

เขารูปร่างหน้าตาด ี สวมชุดสูทใหม่เอี่ยมและดูภูมฐิาน

“ผมเพิ่งกลับมาเมื่อราวสิบนาทีก่อนนี้เอง”  ชายหนุ่มสาธยายต่อ  “แล้ว

ท้องกร็้องเตอืนว่าวนันี้ยงัไม่ได้กนิอะไรเลย”  เขาเอยีงคอมองเธอ  “เวลาตื่นเต้น

ผมมกักนิอะไรไม่ลง  เลยเข้าครวัมาหาแซนด์วชิกบันมกนิ”  เขาเหลอืบมองจดุที่

ตวัเองนั่งเมื่อกี้  “แต่นมหกเลอะโต๊ะเลอะพื้นหมดแล้ว”

มาร์กยกเก้าอี้ตวัที่ล้มตั้งขึ้น  ก่อนมองหาสิ่งที่จะใช้ท�าความสะอาด  เจอ

กระดาษเชด็มอืม้วนหนึ่งวางอยู่ข้างชามผลไม้ใบใหญ่บนเคาน์เตอร์พอดี

“แปลกจงัที่ออดรย์ีลมืบอกคณุว่าผมจะมาค้าง”  มาร์กพดูพลางเชด็คราบ

นมบนพื้น

“วนันี้พวกเขาค่อนข้างรบีน่ะค่ะ”  นโิคลเริ่มจะเชื่ออกีฝ่าย  “ที่จรงิคณุนาย

เบนเนตต์ขอให้ฉนัมาที่นี่ตอนสองทุ่ม  แต่ฉนัมาได้เรว็สุดสองทุ่มครึ่ง”

“อ้อ  เข้าใจแล้ว  ว่าแต่จอชหลับหรือยัง  ถ้าเป็นไปได้ผมอยากบอก 

ราตรสีวสัดิ์แกหน่อย”

นโิคลส่ายศรีษะ  “แกหลบัแล้วค่ะ”

“จอชเป็นเดก็ด”ี  เขาพูดขณะขยุ้มก้อนกระดาษเปียกชุ่มไปทิ้งถงัขยะ

นโิคลยงัมองชายแปลกหน้าไม่ละสายตา  “ฉนัรูส้กึคุน้หน้าคณุจงั  เราเคย

เจอกนัที่ไหนหรอืเปล่า”

“ไม่น่านะ”  มาร์กตอบ  “ผมเพิ่งมาแอลเอครั้งแรก  แต่คณุอาจจะคุน้หน้า

ผมจากรูปถ่ายในห้องนั่งเล่นกบัห้องท�างานของเจมส์  มผีมอยู่ในรูปด้วยสองรูป  

อกีอย่างตาของออดรยี์กบัผมเหมอืนกนัเปี๊ยบ”

“อ้อ  รูปถ่ายนี่เอง  น่าจะเป็นอย่างนั้น”  เธอเริ่มนกึภาพออกราง ๆ

จู่ ๆ เสยีงโทรศพัท์กด็งัท�าลายความเงยีบน่าอดึอดั

“เสยีงมอืถอืคุณหรอืเปล่า”  มาร์กถาม

หญงิสาวพยกัหน้า

“ออดรย์ีคงโทรมาเพราะนกึได้ว่าลมืบอกคณุเรื่องผม”  เขายกัไหล่แล้วยิ้ม  

“แต่มนัสายไปแล้ว”
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เธอยิ้มตอบ  “ฉนัขอตวัไปรบัสายก่อนนะคะ”  เธอเดนิไปยงัห้องนั่งเล่น  

หยบิมอืถอืออกมาจากกระเป๋า  ออดรยี์โทรมาจรงิด้วย

“สวสัดคี่ะ  คุณนายเบนเนตต์  งานเลี้ยงเป็นยงัไงบ้างคะ”

“น่าเบื่อกว่าที่คิดซะอีก  นิโคล  คืนนี้คงอีกยาว  ฉันแค่โทรมาถามว่า 

ทุกอย่างเรยีบร้อยดไีหม”

“ไม่มอีะไรต้องห่วงค่ะ”

“จอชตื่นหรอืเปล่า”

“ไม่เลย  เมื่อกี้ฉนัเพิ่งขึ้นไปดูที่ห้อง  แกยงัหลบัสนทิค่ะ”

“ดแีล้ว”

“ฉนัเจอมาร์กในครวัด้วย”

จู่ ๆ เสยีงอกึทกึกด็งัขึ้นที่ฝั่งของออดรยี์

“ขอโทษท ี นโิคล  เมื่อกี้เธอว่าไงนะ”

“ฉนัเจอมาร์กค่ะ  ลกูพี่ลกูน้องของคณุจากเทกซสัที่มาค้างในห้องบนโรงรถ  

พอดีฉันเดินเข้าไปในครัวแล้วเจอเขานั่งกินแซนด์วิชอยู่  เราตกใจกันแทบแย่”  

เธอหวัเราะเบา ๆ

ปลายสายเงยีบไปครู่หนึ่ง

“นโิคล  ตอนนี้เขาอยู่ไหน  ได้ขึ้นไปที่ห้องนอนของจอชหรอืเปล่า”

“เปล่าค่ะ  เขาอยู่ในครวั”

“เอาละ  ฟังฉันนะ”  น�้าเสียงของออดรีย์เคร่งเครียดและสั่นเล็กน้อย  

“ย่องไปหาจอชเงยีบ ๆ และเรว็ที่สดุ  แล้วรบีพาแกออกจากบ้าน  ฉนัจะโทรแจ้ง

ต�ารวจเดี๋ยวนี้”

“อะไรนะคะ”

“นโิคล  ฉนัไม่มลีกูพี่ลกูน้องชื่อมาร์กที่มาจากเทกซสั  เราไม่มแีขกมาค้าง

ที่ห้องบนโรงรถ  ออกจากบ้านเดี๋ยวนี้  เข้าใจ...”

ตี๊ดดด

“นโิคล”

“นโิคล”

ทว่าสายถูกตดัไปแล้ว
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แผนกคดีฆาตกรรมและโจรกรรมอยู่บนชั้นห้าของอาคารกรมต�ารวจที่ทุกคนใน

ย่านใจกลางเมืองรู้จักดี  นักสืบโรเบิร์ต ฮันเตอร์เปิดประตูเข้าไปในห้องท�างาน

เลก็ ๆ ของตวัเอง

เขากวาดตามองรอบห้องช้า ๆ  ครั้งสุดท้ายที่เข้ามาคือเมื่อสองสัปดาห์

ก่อน  ตอนแรกนึกว่าจะได้กลับมาพร้อมผิวสีแทนจากการอาบแดด  แต่กลาย

เป็นอยู่ในสภาพเหนื่อยล้า  ผวิน่าจะซดีกว่าเดมิด้วยซ�้า

ฮนัเตอร์ควรจะได้พกัร้อนเป็นครั้งแรกในรอบเกอืบเจด็ปี  ผูก้องสั่งให้เขา

และคู่หูลาพักสองสัปดาห์หลังสืบคดีล่าสุดเสร็จเมื่อสิบหกวันก่อนหน้านี้  เขา

วางแผนไปเที่ยวฮาวายตามที่ตั้งใจมานาน  แต่ในวนัขึ้นเครื่องเอเดรยีน เคนเนดี

ผู ้อ�านวยการศูนย์วิเคราะห์อาชญากรรมอุกฉกรรจ์แห่งชาติหรือเอ็นซีเอวีซ ี

กลบัขอตวัเขาไปช่วยสอบสวนผูต้้องสงสยัในคดฆีาตกรรม  ฮนัเตอร์ปฏเิสธไม่ได้  

ดงันั้นแทนที่จะบนิไปฮาวายเขาจงึไปลงเอยที่เมอืงควอนตโิก  รฐัเวอร์จเินยีแทน

การสอบสวนผู้ต้องสงสัยไม่น่าใช้เวลาเกินสองวัน  แต่แล้วคดีนั้นกลับ

เปลี่ยนชวีติเขาไปตลอดกาล

เขากับเอฟบีไอเพิ่งปิดคดีส�าเร็จเมื่อไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน  หลังการ

สบืสวนจบลงเคนเนดพียายามชกัชวนฮนัเตอร์ให้ท�างานกบัเอฟบไีออกีครั้ง

ฮันเตอร์เป็นลูกคนเดียว  พ่อแม่มาจากชนชั้นแรงงานในคอมป์ตันซึ่งเป็น

ย่านคนจนทางตอนใต้ของลอสแองเจลิส  แม่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตอนที่เขา
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อายุเพยีงเจด็ขวบ  พ่อไม่เคยแต่งงานใหม่  และต้องท�างานสองอย่างเพื่อเลี้ยงดู

ลูกชาย

ฮันเตอร์แตกต่างจากเด็กคนอื่น ๆ  ทักษะการแก้ปัญหาของเขาดีเยี่ยม

และรวดเร็ว  การไปโรงเรียนท�าให้เขาเบื่อหน่าย  ตอนเรียนเกรด 6 เขาท�า 

แบบฝึกหัดทั้งหมดเสร็จภายในสองเดือน  จากนั้นอ่านต�าราของชั้นสูงขึ้นไป 

จนจบ  แล้วขออนุญาตครูใหญ่สอบปลายปีพร้อมกับเด็กเกรด 7 และเกรด 8  

ผลคอืฮนัเตอร์ท�าคะแนนได้สูงสุดทุกวชิา

ครใูหญ่จงึรบีตดิต่อคณะกรรมการการศกึษาของลอสแองเจลสิ  หลงัผ่าน

การทดสอบมากมาย  โรงเรียนเมอร์แมนส�าหรับเด็กผู้มีพรสวรรค์ก็ตอบรับให ้

ฮนัเตอร์เข้าเรยีน

แม้อยู่ท่ามกลางเดก็ที่มพีรสวรรค์  ฮนัเตอร์กย็งัโดดเด่นกว่าใคร

เมื่ออายุสิบสี่เขาสอบผ่านฉลุยทุกวิชาในระดับมัธยมปลาย  และใช้เวลา

เรยีนชั้นมธัยมปลายเพยีงสองปีจากทั้งหมดสี่ปี  พออายสุบิห้าเขาส�าเรจ็การศกึษา

ด้วยรางวัลเกียรตินิยม  จากนั้นมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดก็ตกลงรับฮันเตอร์ 

เข้าเรยีนในฐานะนกัศกึษาพเิศษ

ตอนอายุสบิเก้าฮนัเตอร์จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขาจติวทิยาด้วย

เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึ่ง  เมื่ออายยุี่สบิสามเขากส็�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก  

สาขาการวเิคราะห์พฤตกิรรมอาชญากรและจติชวีวทิยา  นั่นเป็นครั้งแรกที่เคนเนดี

พยายามชกัชวนให้เขาเข้าท�างานกบัเอฟบไีอ

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกหัวข้อการศึกษาจิตวิทยาขั้นสูงในพฤติกรรม

อาชญากรของฮนัเตอร์ถกูส่งให้เคนเนดซีึ่งขณะนั้นเป็นผูอ้�านวยการเอน็ซเีอวซีอ่ีาน  

เขาประทับใจมาก  มันกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนในศูนย์ใช้ต่างต�ารามาจนถึงทุกวันนี้  

หลังจากนั้นเคนเนดียังพยายามชวนฮันเตอร์ให้ท�างานกับเอฟบีไออีกหลายต่อ

หลายครั้ง  ไม่เข้าใจสกันดิว่าท�าไมฮนัเตอร์อยากเป็นนกัสบืของกรมต�ารวจท้องถิ่น

มากกว่าเข้าหน่วยตามล่าฆาตกรต่อเนื่องที่เชี่ยวชาญที่สุดในอเมรกิา  หรอืจะบอก

ว่าเชี่ยวชาญที่สุดในโลกกค็งไม่ผดิ  แต่ฮนัเตอร์ไม่เคยสนใจจะท�างานกบัเอฟบไีอ  

และปฏเิสธค�าชกัชวนมาตลอด
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ฮันเตอร์นั่งลงที่โต๊ะแต่ยังไม่เปิดคอมพิวเตอร์  รู้สึกแปลก ๆ ที่แม้ห้อง

ท�างานจะดูเหมือนเดิมทุกอย่าง  แต่ขณะเดียวกันมันก็ต่างจากเดิมสุดขั้ว  ที่ว่า

เหมอืนเดมิเพราะไม่มอีะไรถูกเคลื่อนย้ายหรอืถูกแตะต้อง  แต่สิ่งที่แตกต่างออก

ไปโดยสิ้นเชงิคอืมบีางอย่างขาดหายไป  จรงิ ๆ ต้องบอกว่าใครบางคนต่างหาก  

นกัสบืคาร์ลอส การ์เซยี  คู่หูที่ท�างานกบัเขามาหกปีเตม็

คดีล่าสุดที่ทั้งคู่ท�าด้วยกันก่อนถูกบังคับให้ลาพักเป็นคดีไล่ล่าฆาตกรที่มี

พฤติกรรมโหดเหี้ยมผิดปกติ  มันถ่ายทอดสดฉากฆาตกรรมบนอินเทอร์เน็ต  

การสบืคดคีรั้งนั้นแทบท�าให้ทั้งคู่เป็นบ้า  ฮนัเตอร์เกอืบเอาชวีติไม่รอด  ขณะที่ 

การ์เซยีกบัครอบครวัต้องตกอยู่ในอนัตราย

ก่อนลาหยุดไม่นานการเ์ซยีบอกว่าหลงัพกัรอ้นอาจจะไม่กลบัมาท�างานใน

แผนกคดีฆาตกรรมและโจรกรรม  รวมถึงหน่วยคดีฆาตกรรมพิเศษอีกแล้ว  

ล�าดบัความส�าคญัในชวีติเขาเปลี่ยนไป  ครอบครวัต้องมาก่อนเสมอไม่ว่าจะเกดิ

อะไรขึ้น

ฮันเตอร์ไม่มีครอบครัว  ไม่ได้แต่งงาน  ไม่มีลูก  แต่เข้าใจความกังวล

ของคู่หูดี  และมั่นใจว่าไม่ว่าการ์เซียจะตัดสินใจยังไงก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีส�าหรับ 

ตวัเขาอย่างแน่นอน

หน่วยคดีฆาตกรรมพิเศษของกรมต�ารวจลอสแองเจลิสถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อ

รบัมอืกบัคดฆีาตกรรมต่อเนื่องสะเทอืนขวญั  รวมถงึคดฆีาตกรรมที่ต้องใช้เวลา

และความเชี่ยวชาญในการสบืสวนเป็นพเิศษ  ฮนัเตอร์มคีวามรูเ้รื่องจติวทิยาด้าน

พฤตกิรรมอาชญากรจงึได้เป็นหวัหน้านกัสบื  เป็นต�าแหน่งสูงสุดของหน่วยพเิศษ

อีกที  คดีฆาตกรรมที่คนร้ายมีพฤติกรรมโหดเหี้ยมผิดปกติจะถูกจัดให้เป็นคดี

อาชญากรรมรุนแรงระดบัสูงสุดหรอืคดยีูว ี ฮนัเตอร์และการ์เซยีมหีน้าที่จดัการ

คดเีหล่านั้น  การ์เซยีถอืเป็นทั้งคู่หูและเพื่อนที่ดทีี่สุดของเขา

เขาโน้มตวัไปข้างหน้า  เอื้อมมอืแตะปุม่เปิดคอมพวิเตอร์  แต่ยงัไม่ทนัจะ

กดปุ่มประตูห้องกเ็ปิดออก  การ์เซยีนั่นเอง

“อ้าว!”  การ์เซียแปลกใจนิดหน่อยเมื่อมองนาฬิกาบนผนัง  “คุณมาเร็ว

กว่าปกตนิะ  โรเบริ์ต”
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ฮันเตอร์เหลือบมองนาฬิกา  ก่อนหันกลับมามองคู่หู  ผมสีน�้าตาลค่อน

ข้างยาวของการ์เซยีถูกรวบไปข้างหลังเป็นหางม้า  ดูเท่ไม่หยอก  เส้นผมยังชื้น

จากการอาบน�้า  แต่แววตาเจ้าตวักลบัดูอดิโรยและวติกกงัวล

“กน็ดิหน่อย”  ฮนัเตอร์ตอบ

“สผีวิคุณไม่เหมอืนคนเพิ่งกลบัจากฮาวายเลย”  การ์เซยีชะงกัแล้วขมวดคิ้ว

มองอกีฝ่าย  “คุณไปเที่ยวมาจรงิ ๆ เหรอ”  ฮนัเตอร์เป็นพวกบ้างานที่สุดเท่าที่

เขาเคยพบ

“กท็�านองนั้น”  ฮนัเตอร์ตอบพลางพยกัหน้า

“แปลว่าอะไร”

“ฉนัไปเที่ยวจรงิ ๆ นั่นแหละ”  เขาอธบิาย  “แต่ไม่ได้ไปฮาวาย”

“งั้นคุณไปไหนมา”

“ไม่มอีะไรพเิศษหรอก  แค่ไปเยี่ยมเพื่อนทางฝั่งตะวนัออก”

“อ้อ  เข้าใจแล้ว”

การ์เซยีรู้ทนัทวี่ามเีรื่องมากกว่านั้นแน่  แต่กร็ู้ดอีกีว่าถ้าฮนัเตอร์ไม่อยาก

พูดกจ็ะไม่มวีนัยอมปรปิาก  ไม่ว่าเขาจะตื๊อยงัไงกต็าม

การ์เซียเดินมาที่โต๊ะ  ยังไม่นั่งหรือเปิดคอมพิวเตอร์  แต่เปิดลิ้นชัก 

ชั้นบนสุดแล้วเริ่มรื้อข้าวของออกมาวาง

ฮนัเตอร์เฝ้าสงัเกตคู่หูเงยีบ ๆ

ในที่สุดการเ์ซยีกห็นัไปมองอกีฝา่ย  “ขอโทษด้วย”  เขาพดูขณะรื้อลิ้นชกั

ที่สอง

ฮนัเตอร์พยกัหน้าหนึ่งครั้ง

“ผมคิดทบทวนหลายรอบแล้ว  โรเบิร์ต”  การ์เซียขยายความ  “สอง

สัปดาห์ที่ผ่านมาผมคิดเรื่องนี้ตลอดเวลา  พิจารณาทุกความเป็นไปได้จากทุก 

แง่มุม  ผมรู้ว่าการตดัสนิใจครั้งนี้อาจท�าให้เสยีใจไปตลอดชวีติ  แต่ผมไม่มวีนั

ปล่อยให้แอนนาต้องเจอกบัเรื่องแบบนั้นอกี  เธอเปน็ทกุอยา่งส�าหรบัผม  ผมจะ

ไม่ยกโทษให้ตวัเองเลยถ้าเธอเป็นอะไรไปเพราะงานที่ผมท�า”

“ฉนัรู้”  ฮนัเตอร์ตอบ  “ฉนัไม่โทษนายหรอก  คาร์ลอส  ไม่เลยสกันดิ  

ถ้าเป็นฉนักค็งท�าแบบนี้เหมอืนกนั”
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ถ้อยค�าจรงิใจนั้นท�าให้การ์เซยียิ้มแทนค�าขอบคุณ  ฮนัเตอร์ดูออกว่าคู่หู

ก�าลงัละอายใจ

“นายไม่จ�าเป็นต้องอธบิายเหตุผลกบัใคร  โดยเฉพาะฉนั”

“ผมตดิหนี้คุณหลายเรื่อง  โรเบริ์ต”  การ์เซยีบอก  “ผมกบัแอนนาเป็น

หนี้ชวีติคุณ  ที่เราสองคนยงัมชีวีติอยู่กเ็ป็นเพราะคุณ”

ฮนัเตอร์ไม่อยากพูดถงึอดตีจงึเปลี่ยนเรื่อง

“แอนนาเป็นยงัไงบ้าง”

“ส�าหรับคนที่เพิ่งผ่านเรื่องเลวร้ายมาถือว่าอาการเธอดีขึ้นมาก”  เขาตอบ

พลางรื้อของจากลิ้นชกัสุดท้าย  “เธอไปค้างบ้านพ่อแม่สองสามคนื”

“แอนนาเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมาก”  ฮันเตอร์ยอมรับ  “ทั้งร่างกายและ

จติใจ”

“ใช่เลย”

ความเงยีบน่าอดึอดัปกคลุมทั้งห้องอกีครั้ง

“นายจะย้ายไปไหน”

การ์เซยีหยุดมอื  สหีน้าฉายแววละอายชดัเจน

“ซานฟรานซสิโกครบั”

ฮนัเตอร์ซ่อนความแปลกใจไว้ไม่มดิ

“นายจะไปจากแอลเองั้นเหรอ”

“ใช่  เราตดัสนิใจแล้วว่าแบบนั้นน่าจะดกีว่า”

ฮันเตอร์ไม่คาดคิดว่าจะได้รับค�าตอบแบบนี้  แต่ก็พยักหน้าอย่างเข้าใจ  

“แผนกคดฆีาตกรรมและโจรกรรมของกรมต�ารวจซานฟรานซสิโกโชคดมีากที่ได้

คนอย่างนายไปร่วมทมี”

คราวนี้การเ์ซยีดลูะอายยิ่งกว่าเดมิ  “ผมไม่ได้ยา้ยไปแผนกคดฆีาตกรรม

และโจรกรรมหรอก”

ฮันเตอร์เปลี่ยนจากประหลาดใจเป็นงุนงง  เพราะรู้มาตลอดว่าการ์เซีย

พยายามอย่างหนกัเพื่อจะเป็นนกัสบืแผนกคดฆีาตกรรม
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