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“นิโคล ขอบใจนะที่อุตส่าห์มาทั้งที่โทรไปกะทันหันแบบนี้” ออดรีย์ เบนเนตต์
เอ่ยขณะเปิดประตูบา้ นสองชัน้ สีขาวในอัปเปอร์ ลอเรล แคนยอน ย่านพักอาศัย
สุดหรูในฮอลลีวูด ฮิลส์ เมืองลอสแองเจลิส
นิโคลยิ้มสดใส “ไม่มีปัญหาค่ะ คุณนายเบนเนตต์”
นิโคล วิลสันเกิดและเติบโตในเมืองเอแวนส์วิลล์ รัฐอินดีแอนา จึงพูด
ติดส�ำเนียงแถบมิดเวสต์ เธอสูงประมาณร้อยหกสิบเซนติเมตร แม้ไม่ได้สวย
สะดุดตา แต่รอยยิ้มมีเสน่ห์นั้นท�ำเอาคนมองใจละลายได้
“เข้ามาก่อนสิ” ออดรีย์เชื้อเชิญ
“ขอโทษด้วยนะคะที่มาสาย” เธอบอกพลางก้มมองนาฬิกาข้อมือ ตอนนี้
เลยสองทุ่มครึ่งมานิดหน่อยแล้ว
ออดรีย์หัวเราะในล�ำคอ “เธอคงเป็นคนเดียวในแอลเอที่คิดว่าการมาช้า
ไม่ถึงสิบนาทีคือการมาสาย แบบนี้ยังถือว่าตรงเวลาจ้ะ”
นิโคลยิ้ม แต่ในใจกลับรู้สึกผิดอยู่ดี เพราะเธอเป็นคนตรงต่อเวลา
มาตลอด
“คืนนี้คุณแต่งตัวสวยจัง จะไปงานเลี้ยงเหรอคะ”
ออดรีย์เบ้ปาก “ฉันมีนัดกินมื้อค�่ำที่บ้านผู้พิพากษา” ก่อนจะโน้มตัว
เข้าไปใกล้อีกฝ่ายแล้วกระซิบ “คนพวกนั้นน่าเบื่อสุด ๆ เลยล่ะ”
หญิงสาวหัวเราะเบา ๆ
“ว่าไง นิโคล” สามีของออดรียท์ กั ทายขณะเดินลงบันไดโค้งมายังชัน้ หนึง่
คืนนีเ้ จมส์ เบนเนตต์สวมสูทสีน�้ำเงินเข้มกับเนกไทผ้าไหมลายทาง มีผ้าเช็ดหน้า

SA

M

PL
E

ลายเข้ากันโผล่ออกมาจากกระเป๋าเสื้อ ผมสีบลอนด์เข้มหวีเสยไปข้างหลังอย่าง
ไร้ที่ติเช่นเคย
“พร้อมหรือยัง ที่รัก” เขาถามภรรยาแล้วเหลือบมองนาฬิกาข้อมือยี่ห้อ
ปาเต็ก ฟิลิปป์ “เราต้องไปแล้ว”
“ฉันรู้ค่ะ เดี๋ยวตามไป” ออดรีย์ตอบก่อนหันไปหานิโคลอีกครั้ง “จอช
หลับแล้ว วันนี้แกวิ่งเล่นทั้งวัน แค่สองทุ่มก็หมดแรงจนนั่งสัปหงกอยู่หน้าทีวี
เราเลยพาแกเข้านอน หลับปุ๋ยตั้งแต่หัวยังไม่ถึงหมอนด้วยซ�้ำ”
“ดีจังค่ะ” นิโคลว่า
“เจ้าตัวยุง่ เล่นซนซะขนาดนัน้ ” เจมส์พดู ขณะเดินมาหาภรรยาและพีเ่ ลีย้ ง
เด็ก “คงหลับสนิทถึงเช้าแน่ คืนนี้คุณสบายแล้วล่ะ” เขาหยิบเสื้อโค้ตของ
ออดรีย์จากเก้าอี้นวมที่อยู่ด้านขวามาสวมให้ภรรยา “เราต้องไปจริง ๆ แล้วนะ
ที่รัก” เขากระซิบข้างหูเธอพร้อมกับจูบต้นคอ
“ฉันรูค้ ะ่ รูแ้ ล้ว” ออดรียพ์ ยักพเยิดไปทางประตูใกล้เตาผิงหินซึง่ อยูท่ าง
ทิศตะวันออกของห้องนั่งเล่น “อยากกินอะไรในครัวก็ตามสบายนะ เธอรู้
อยู่แล้วนี่ว่าอะไรอยู่ตรงไหน”
หญิงสาวพยักหน้า
“ถ้าจอชตื่นแล้วร้องหาเค้กช็อกโกแลตละก็ อย่าให้แกกินเชียว เดี๋ยว
พลังล้นจนลุกขึ้นมาวิ่งวุ่นกลางดึก”
“เข้าใจแล้วค่ะ” หญิงสาวยิ้มให้ผู้ว่าจ้างอีกครั้ง
“คืนนีเ้ ราอาจกลับดึกหน่อย” ออดรีย์พูดต่อ “แต่เดี๋ยวฉันจะโทรมาถาม
ความเรียบร้อยเป็นระยะ”
“ขอให้สนุกนะคะ” นิโคลเดินไปส่งทั้งสองคนที่ประตู
ขณะที่ออดรีย์เดินลงบันไดหน้าบ้านก็แอบหันกลับมาหานิโคล ขยับปาก
พูดโดยไม่มีเสียงว่า “น่าเบื่อจะตาย”
นิโคลปิดประตูบา้ น จากนัน้ ย่องไปทีห่ อ้ งนอนของจอชบนชัน้ สอง เด็กชาย
วัยสามขวบนอนหลับปุ๋ย แขนกอดตุ๊กตานุ่มนิ่มที่มีตาโตและหูกาง เธอยืนมอง
หนูน้อยตรงกรอบประตูอยู่พักใหญ่ ช่างน่ารักน่าชังเหลือเกิน ผมสีบลอนด์
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หยิกขอด แก้มสีชมพูระเรื่อ เห็นแล้วมันเขี้ยวจนอยากเข้าไปกอด แต่กลัวจะ
ท�ำแกตื่นจึงท�ำเพียงส่งจูบให้แล้วเดินกลับลงมาชั้นล่าง
หญิงสาวนั่งดูหนังตลกเก่าในห้องนั่งเล่นสักพักก็เริ่มหิว นึกขึ้นได้ว่า
ออดรีย์พดู ถึงเค้กช็อกโกแลต พอดูนาฬิกาก็คดิ ว่าได้เวลากินของว่างพอดี เค้ก
ช็อกโกแลตสักชิน้ เป็นไง เธอเดินขึน้ ไปดูจอชอีกรอบ เมือ่ เห็นว่าแกยังหลับสนิท
จึงกลับลงมาชั้นล่าง เดินข้ามห้องนั่งเล่นไปยังห้องครัว
“ว้าย!” นิโคลตกใจ
“เฮ้ย!” ชายที่นั่งกินแซนด์วิชอยู่ที่โต๊ะอาหารก็ตกใจเช่นกัน เขาปล่อย
แซนด์วิชร่วงจากมือ ยันตัวออกจากโต๊ะ แล้วลุกพรวดจนแก้วนมหกกระจาย
เก้าอี้หงายล้มไปด้านหลัง
“คุณเป็นใคร” เธอถามเสียงสั่นพลางก้าวถอยหลัง
ชายคนนั้นมองเธออย่างสับสนราวกับก� ำลังท�ำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น
“ผมชื่อมาร์ก” เขาบอกพร้อมชี้มือเข้าหาตัวเอง
ทั้งสองมองหน้ากันอีกครู่ใหญ่ จากท่าทางสงบนิ่งมาร์กรู้ทันทีว่าผู้หญิง
คนนี้ไม่รู้จักเขา
“มาร์กไง” ชายหนุม่ ย�้ำ “ลูกพีล่ กู น้องของออดรียจ์ ากเทกซัส ผมมาค้าง
ที่นี่สองสามวันเพราะมีสัมภาษณ์งาน ผมนอนในห้องบนโรงรถที่อยู่หลังบ้าน”
เขาชี้ข้ามไหล่ขวาไปด้านหลัง
สายตานิโคลฉายแววหวาดระแวงยิ่งกว่าเดิม
“ออดรีย์กับเจมส์ไม่ได้บอกคุณเรื่องผมเหรอ”
“ไม่ได้บอก” หญิงสาวส่ายหน้า
“อ้าว!” มาร์กดูสับสน “เอ่อ...ก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละ ผมชื่อมาร์ก
เป็นลูกพี่ลูกน้องของออดรีย์ ส่วนคุณคือพี่เลี้ยงเด็กที่ชื่อนิโคลใช่ไหม พวกเขา
บอกผมแล้วว่าคุณจะมา ต้องขอโทษด้วย ผมไม่ได้ตงั้ ใจจะท�ำให้คณ
ุ ตกใจ แต่
คุณก็ท�ำผมใจหายใจคว�่ำเหมือนกัน” เขายกมือขวาทาบอก เคาะนิ้วลงบน
ต�ำแหน่งหัวใจสองสามครั้ง “เกือบหัวใจวายแล้วไหมล่ะ”
เมื่อได้ยินเช่นนั้นนิโคลจึงมีท่าทีผ่อนคลายลงเล็กน้อย
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“ผมเพิ่งบินมาถึงเมื่อเช้า เพราะตอนบ่ายมีสัมภาษณ์งานส�ำคัญแถว
ใจกลางเมือง” มาร์กอธิบาย
เขารูปร่างหน้าตาดี สวมชุดสูทใหม่เอี่ยมและดูภูมิฐาน
“ผมเพิ่งกลับมาเมื่อราวสิบนาทีก่อนนี้เอง” ชายหนุ่มสาธยายต่อ “แล้ว
ท้องก็ร้องเตือนว่าวันนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลย” เขาเอียงคอมองเธอ “เวลาตื่นเต้น
ผมมักกินอะไรไม่ลง เลยเข้าครัวมาหาแซนด์วชิ กับนมกิน” เขาเหลือบมองจุดที่
ตัวเองนั่งเมื่อกี้ “แต่นมหกเลอะโต๊ะเลอะพื้นหมดแล้ว”
มาร์กยกเก้าอี้ตัวที่ล้มตั้งขึ้น ก่อนมองหาสิ่งที่จะใช้ทำ� ความสะอาด เจอ
กระดาษเช็ดมือม้วนหนึ่งวางอยู่ข้างชามผลไม้ใบใหญ่บนเคาน์เตอร์พอดี
“แปลกจังทีอ่ อดรียล์ มื บอกคุณว่าผมจะมาค้าง” มาร์กพูดพลางเช็ดคราบ
นมบนพื้น
“วันนีพ้ วกเขาค่อนข้างรีบน่ะค่ะ” นิโคลเริม่ จะเชือ่ อีกฝ่าย “ทีจ่ ริงคุณนาย
เบนเนตต์ขอให้ฉันมาที่นี่ตอนสองทุ่ม แต่ฉันมาได้เร็วสุดสองทุ่มครึ่ง”
“อ้อ เข้าใจแล้ว ว่าแต่จอชหลับหรือยัง ถ้าเป็นไปได้ผมอยากบอก
ราตรีสวัสดิ์แกหน่อย”
นิโคลส่ายศีรษะ “แกหลับแล้วค่ะ”
“จอชเป็นเด็กดี” เขาพูดขณะขยุ้มก้อนกระดาษเปียกชุ่มไปทิ้งถังขยะ
นิโคลยังมองชายแปลกหน้าไม่ละสายตา “ฉันรูส้ กึ คุน้ หน้าคุณจัง เราเคย
เจอกันที่ไหนหรือเปล่า”
“ไม่นา่ นะ” มาร์กตอบ “ผมเพิง่ มาแอลเอครัง้ แรก แต่คณ
ุ อาจจะคุน้ หน้า
ผมจากรูปถ่ายในห้องนั่งเล่นกับห้องท�ำงานของเจมส์ มีผมอยู่ในรูปด้วยสองรูป
อีกอย่างตาของออดรีย์กับผมเหมือนกันเปี๊ยบ”
“อ้อ รูปถ่ายนี่เอง น่าจะเป็นอย่างนั้น” เธอเริ่มนึกภาพออกราง ๆ
จู่ ๆ เสียงโทรศัพท์ก็ดังท�ำลายความเงียบน่าอึดอัด
“เสียงมือถือคุณหรือเปล่า” มาร์กถาม
หญิงสาวพยักหน้า
“ออดรียค์ งโทรมาเพราะนึกได้วา่ ลืมบอกคุณเรือ่ งผม” เขายักไหล่แล้วยิม้
“แต่มันสายไปแล้ว”
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เธอยิ้มตอบ “ฉันขอตัวไปรับสายก่อนนะคะ” เธอเดินไปยังห้องนั่งเล่น
หยิบมือถือออกมาจากกระเป๋า ออดรีย์โทรมาจริงด้วย
“สวัสดีค่ะ คุณนายเบนเนตต์ งานเลี้ยงเป็นยังไงบ้างคะ”
“น่าเบื่อกว่าที่คิดซะอีก นิโคล คืนนี้คงอีกยาว ฉันแค่โทรมาถามว่า
ทุกอย่างเรียบร้อยดีไหม”
“ไม่มีอะไรต้องห่วงค่ะ”
“จอชตื่นหรือเปล่า”
“ไม่เลย เมื่อกี้ฉันเพิ่งขึ้นไปดูที่ห้อง แกยังหลับสนิทค่ะ”
“ดีแล้ว”
“ฉันเจอมาร์กในครัวด้วย”
จู่ ๆ เสียงอึกทึกก็ดังขึ้นที่ฝั่งของออดรีย์
“ขอโทษที นิโคล เมื่อกี้เธอว่าไงนะ”
“ฉันเจอมาร์กค่ะ ลูกพีล่ กู น้องของคุณจากเทกซัสทีม่ าค้างในห้องบนโรงรถ
พอดีฉันเดินเข้าไปในครัวแล้วเจอเขานั่งกินแซนด์วิชอยู่ เราตกใจกันแทบแย่”
เธอหัวเราะเบา ๆ
ปลายสายเงียบไปครู่หนึ่ง
“นิโคล ตอนนี้เขาอยู่ไหน ได้ขึ้นไปที่ห้องนอนของจอชหรือเปล่า”
“เปล่าค่ะ เขาอยู่ในครัว”
“เอาละ ฟังฉันนะ” น�้ำเสียงของออดรีย์เคร่งเครียดและสั่นเล็กน้อย
“ย่องไปหาจอชเงียบ ๆ และเร็วทีส่ ดุ แล้วรีบพาแกออกจากบ้าน ฉันจะโทรแจ้ง
ต�ำรวจเดี๋ยวนี้”
“อะไรนะคะ”
“นิโคล ฉันไม่มลี กู พีล่ กู น้องชือ่ มาร์กทีม่ าจากเทกซัส เราไม่มแี ขกมาค้าง
ที่ห้องบนโรงรถ ออกจากบ้านเดี๋ยวนี้ เข้าใจ...”
ตี๊ดดด
“นิโคล”
“นิโคล”
ทว่าสายถูกตัดไปแล้ว
11
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แผนกคดีฆาตกรรมและโจรกรรมอยู่บนชั้นห้าของอาคารกรมต�ำรวจที่ทุกคนใน
ย่านใจกลางเมืองรู้จักดี นักสืบโรเบิร์ต ฮันเตอร์เปิดประตูเข้าไปในห้องท�ำงาน
เล็ก ๆ ของตัวเอง
เขากวาดตามองรอบห้องช้า ๆ ครั้งสุดท้ายที่เข้ามาคือเมื่อสองสัปดาห์
ก่อน ตอนแรกนึกว่าจะได้กลับมาพร้อมผิวสีแทนจากการอาบแดด แต่กลาย
เป็นอยู่ในสภาพเหนื่อยล้า ผิวน่าจะซีดกว่าเดิมด้วยซ�ำ้
ฮันเตอร์ควรจะได้พกั ร้อนเป็นครัง้ แรกในรอบเกือบเจ็ดปี ผูก้ องสัง่ ให้เขา
และคู่หูลาพักสองสัปดาห์หลังสืบคดีล่าสุดเสร็จเมื่อสิบหกวันก่อนหน้านี้ เขา
วางแผนไปเที่ยวฮาวายตามที่ตั้งใจมานาน แต่ในวันขึ้นเครื่องเอเดรียน เคนเนดี
ผู ้อ�ำ นวยการศูน ย์วิเ คราะห์ อาชญากรรมอุ ก ฉกรรจ์ แห่ งชาติห รือเอ็นซีเ อวีซี
กลับขอตัวเขาไปช่วยสอบสวนผูต้ อ้ งสงสัยในคดีฆาตกรรม ฮันเตอร์ปฏิเสธไม่ได้
ดังนั้นแทนที่จะบินไปฮาวายเขาจึงไปลงเอยที่เมืองควอนติโก รัฐเวอร์จิเนียแทน
การสอบสวนผู้ต้องสงสัยไม่น่าใช้เวลาเกินสองวัน แต่แล้วคดีนั้นกลับ
เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาล
เขากับเอฟบีไอเพิ่งปิดคดีส�ำเร็จเมื่อไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน หลังการ
สืบสวนจบลงเคนเนดีพยายามชักชวนฮันเตอร์ให้ทำ� งานกับเอฟบีไออีกครั้ง

ฮันเตอร์เป็นลูกคนเดียว

พ่อแม่มาจากชนชั้นแรงงานในคอมป์ตันซึ่งเป็น
ย่านคนจนทางตอนใต้ของลอสแองเจลิส แม่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตอนที่เขา
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อายุเพียงเจ็ดขวบ พ่อไม่เคยแต่งงานใหม่ และต้องท�ำงานสองอย่างเพื่อเลี้ยงดู
ลูกชาย
ฮันเตอร์แตกต่างจากเด็กคนอื่น ๆ ทักษะการแก้ปัญหาของเขาดีเยี่ยม
และรวดเร็ว การไปโรงเรียนท�ำให้เขาเบื่อหน่าย ตอนเรียนเกรด 6 เขาท�ำ
แบบฝึกหัดทั้งหมดเสร็จภายในสองเดือน จากนั้นอ่านต�ำราของชั้นสูงขึ้นไป
จนจบ แล้วขออนุญาตครูใหญ่สอบปลายปีพร้อมกับเด็กเกรด 7 และเกรด 8
ผลคือฮันเตอร์ท�ำคะแนนได้สูงสุดทุกวิชา
ครูใหญ่จงึ รีบติดต่อคณะกรรมการการศึกษาของลอสแองเจลิส หลังผ่าน
การทดสอบมากมาย โรงเรียนเมอร์แมนส�ำหรับเด็กผู้มีพรสวรรค์ก็ตอบรับให้
ฮันเตอร์เข้าเรียน
แม้อยู่ท่ามกลางเด็กที่มีพรสวรรค์ ฮันเตอร์ก็ยังโดดเด่นกว่าใคร
เมื่ออายุสิบสี่เขาสอบผ่านฉลุยทุกวิชาในระดับมัธยมปลาย และใช้เวลา
เรียนชัน้ มัธยมปลายเพียงสองปีจากทัง้ หมดสีป่ ี พออายุสบิ ห้าเขาส�ำเร็จการศึกษา
ด้วยรางวัลเกียรตินิยม จากนั้นมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดก็ตกลงรับฮันเตอร์
เข้าเรียนในฐานะนักศึกษาพิเศษ
ตอนอายุสิบเก้าฮันเตอร์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาด้วย
เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ เมือ่ อายุยสี่ บิ สามเขาก็สำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาการวิเคราะห์พฤติกรรมอาชญากรและจิตชีววิทยา นั่นเป็นครั้งแรกที่เคนเนดี
พยายามชักชวนให้เขาเข้าท�ำงานกับเอฟบีไอ
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกหัวข้อการศึกษาจิตวิทยาขั้นสูงในพฤติกรรม
อาชญากรของฮันเตอร์ถกู ส่งให้เคนเนดีซงึ่ ขณะนัน้ เป็นผูอ้ �ำนวยการเอ็นซีเอวีซอี า่ น
เขาประทับใจมาก มันกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนในศูนย์ใช้ต่างต�ำรามาจนถึงทุกวันนี้
หลังจากนั้นเคนเนดียังพยายามชวนฮันเตอร์ให้ท�ำงานกับเอฟบีไออีกหลายต่อ
หลายครัง้ ไม่เข้าใจสักนิดว่าท�ำไมฮันเตอร์อยากเป็นนักสืบของกรมต�ำรวจท้องถิน่
มากกว่าเข้าหน่วยตามล่าฆาตกรต่อเนือ่ งทีเ่ ชีย่ วชาญทีส่ ดุ ในอเมริกา หรือจะบอก
ว่าเชีย่ วชาญทีส่ ดุ ในโลกก็คงไม่ผดิ แต่ฮนั เตอร์ไม่เคยสนใจจะท�ำงานกับเอฟบีไอ
และปฏิเสธค�ำชักชวนมาตลอด
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รู้สึกแปลก ๆ ที่แม้ห้อง
ท�ำงานจะดูเหมือนเดิมทุกอย่าง แต่ขณะเดียวกันมันก็ต่างจากเดิมสุดขั้ว ที่ว่า
เหมือนเดิมเพราะไม่มอี ะไรถูกเคลือ่ นย้ายหรือถูกแตะต้อง แต่สงิ่ ทีแ่ ตกต่างออก
ไปโดยสิ้นเชิงคือมีบางอย่างขาดหายไป จริง ๆ ต้องบอกว่าใครบางคนต่างหาก
นักสืบคาร์ลอส การ์เซีย คู่หูที่ท�ำงานกับเขามาหกปีเต็ม
คดีล่าสุดที่ทั้งคู่ท�ำด้วยกันก่อนถูกบังคับให้ลาพักเป็นคดีไล่ล่าฆาตกรที่มี
พฤติกรรมโหดเหี้ยมผิดปกติ มันถ่ายทอดสดฉากฆาตกรรมบนอินเทอร์เน็ต
การสืบคดีครั้งนั้นแทบท�ำให้ทั้งคู่เป็นบ้า ฮันเตอร์เกือบเอาชีวิตไม่รอด ขณะที่
การ์เซียกับครอบครัวต้องตกอยู่ในอันตราย
ก่อนลาหยุดไม่นานการ์เซียบอกว่าหลังพักร้อนอาจจะไม่กลับมาท�ำงานใน
แผนกคดีฆาตกรรมและโจรกรรม รวมถึงหน่วยคดีฆาตกรรมพิเศษอีกแล้ว
ล�ำดับความส�ำคัญในชีวิตเขาเปลี่ยนไป ครอบครัวต้องมาก่อนเสมอไม่ว่าจะเกิด
อะไรขึ้น
ฮันเตอร์ไม่มีครอบครัว ไม่ได้แต่งงาน ไม่มีลูก แต่เข้าใจความกังวล
ของคู่หูดี และมั่นใจว่าไม่ว่าการ์เซียจะตัดสินใจยังไงก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีส�ำหรับ
ตัวเขาอย่างแน่นอน
หน่วยคดีฆาตกรรมพิเศษของกรมต�ำรวจลอสแองเจลิสถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อ
รับมือกับคดีฆาตกรรมต่อเนือ่ งสะเทือนขวัญ รวมถึงคดีฆาตกรรมทีต่ อ้ งใช้เวลา
และความเชีย่ วชาญในการสืบสวนเป็นพิเศษ ฮันเตอร์มคี วามรูเ้ รือ่ งจิตวิทยาด้าน
พฤติกรรมอาชญากรจึงได้เป็นหัวหน้านักสืบ เป็นต�ำแหน่งสูงสุดของหน่วยพิเศษ
อีกที คดีฆาตกรรมที่คนร้ายมีพฤติกรรมโหดเหี้ยมผิดปกติจะถูกจัดให้เป็นคดี
อาชญากรรมรุนแรงระดับสูงสุดหรือคดียูวี ฮันเตอร์และการ์เซียมีหน้าที่จัดการ
คดีเหล่านั้น การ์เซียถือเป็นทั้งคู่หูและเพื่อนที่ดีที่สุดของเขา
เขาโน้มตัวไปข้างหน้า เอือ้ มมือแตะปุม่ เปิดคอมพิวเตอร์ แต่ยงั ไม่ทนั จะ
กดปุ่มประตูห้องก็เปิดออก การ์เซียนั่นเอง
“อ้าว!” การ์เซียแปลกใจนิดหน่อยเมื่อมองนาฬิกาบนผนัง “คุณมาเร็ว
กว่าปกตินะ โรเบิร์ต”
14
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ฮันเตอร์เหลือบมองนาฬิกา ก่อนหันกลับมามองคู่หู ผมสีน�้ำตาลค่อน
ข้างยาวของการ์เซียถูกรวบไปข้างหลังเป็นหางม้า ดูเท่ไม่หยอก เส้นผมยังชื้น
จากการอาบน�้ำ แต่แววตาเจ้าตัวกลับดูอิดโรยและวิตกกังวล
“ก็นิดหน่อย” ฮันเตอร์ตอบ
“สีผวิ คุณไม่เหมือนคนเพิง่ กลับจากฮาวายเลย” การ์เซียชะงักแล้วขมวดคิว้
มองอีกฝ่าย “คุณไปเที่ยวมาจริง ๆ เหรอ” ฮันเตอร์เป็นพวกบ้างานที่สุดเท่าที่
เขาเคยพบ
“ก็ท�ำนองนั้น” ฮันเตอร์ตอบพลางพยักหน้า
“แปลว่าอะไร”
“ฉันไปเที่ยวจริง ๆ นั่นแหละ” เขาอธิบาย “แต่ไม่ได้ไปฮาวาย”
“งั้นคุณไปไหนมา”
“ไม่มีอะไรพิเศษหรอก แค่ไปเยี่ยมเพื่อนทางฝั่งตะวันออก”
“อ้อ เข้าใจแล้ว”
การ์เซียรู้ทันทีว่ามีเรื่องมากกว่านั้นแน่ แต่ก็รู้ดีอีกว่าถ้าฮันเตอร์ไม่อยาก
พูดก็จะไม่มีวันยอมปริปาก ไม่ว่าเขาจะตื๊อยังไงก็ตาม
การ์เซียเดินมาที่โต๊ะ ยังไม่นั่งหรือเปิดคอมพิวเตอร์ แต่เปิดลิ้นชัก
ชั้นบนสุดแล้วเริ่มรื้อข้าวของออกมาวาง
ฮันเตอร์เฝ้าสังเกตคู่หูเงียบ ๆ
ในทีส่ ดุ การ์เซียก็หนั ไปมองอีกฝ่าย “ขอโทษด้วย” เขาพูดขณะรือ้ ลิน้ ชัก
ที่สอง
ฮันเตอร์พยักหน้าหนึ่งครั้ง
“ผมคิดทบทวนหลายรอบแล้ว โรเบิร์ต” การ์เซียขยายความ “สอง
สัปดาห์ที่ผ่านมาผมคิดเรื่องนี้ตลอดเวลา พิจารณาทุกความเป็นไปได้จากทุก
แง่มุม ผมรู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้อาจท�ำให้เสียใจไปตลอดชีวิต แต่ผมไม่มีวัน
ปล่อยให้แอนนาต้องเจอกับเรือ่ งแบบนัน้ อีก เธอเป็นทุกอย่างส�ำหรับผม ผมจะ
ไม่ยกโทษให้ตัวเองเลยถ้าเธอเป็นอะไรไปเพราะงานที่ผมท�ำ”
“ฉันรู้” ฮันเตอร์ตอบ “ฉันไม่โทษนายหรอก คาร์ลอส ไม่เลยสักนิด
ถ้าเป็นฉันก็คงท�ำแบบนี้เหมือนกัน”
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ถ้อยค�ำจริงใจนั้นท�ำให้การ์เซียยิ้มแทนค�ำขอบคุณ ฮันเตอร์ดูออกว่าคู่หู
ก�ำลังละอายใจ
“นายไม่จ�ำเป็นต้องอธิบายเหตุผลกับใคร โดยเฉพาะฉัน”
“ผมติดหนี้คุณหลายเรื่อง โรเบิร์ต” การ์เซียบอก “ผมกับแอนนาเป็น
หนี้ชีวิตคุณ ที่เราสองคนยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นเพราะคุณ”
ฮันเตอร์ไม่อยากพูดถึงอดีตจึงเปลี่ยนเรื่อง
“แอนนาเป็นยังไงบ้าง”
“ส�ำหรับคนที่เพิ่งผ่านเรื่องเลวร้ายมาถือว่าอาการเธอดีขึ้นมาก” เขาตอบ
พลางรื้อของจากลิ้นชักสุดท้าย “เธอไปค้างบ้านพ่อแม่สองสามคืน”
“แอนนาเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมาก” ฮันเตอร์ยอมรับ “ทั้งร่างกายและ
จิตใจ”
“ใช่เลย”
ความเงียบน่าอึดอัดปกคลุมทั้งห้องอีกครั้ง
“นายจะย้ายไปไหน”
การ์เซียหยุดมือ สีหน้าฉายแววละอายชัดเจน
“ซานฟรานซิสโกครับ”
ฮันเตอร์ซ่อนความแปลกใจไว้ไม่มิด
“นายจะไปจากแอลเองั้นเหรอ”
“ใช่ เราตัดสินใจแล้วว่าแบบนั้นน่าจะดีกว่า”
ฮันเตอร์ไม่คาดคิดว่าจะได้รับค�ำตอบแบบนี้ แต่ก็พยักหน้าอย่างเข้าใจ
“แผนกคดีฆาตกรรมและโจรกรรมของกรมต�ำรวจซานฟรานซิสโกโชคดีมากที่ได้
คนอย่างนายไปร่วมทีม”
คราวนีก้ าร์เซียดูละอายยิง่ กว่าเดิม “ผมไม่ได้ย้ายไปแผนกคดีฆาตกรรม
และโจรกรรมหรอก”
ฮันเตอร์เปลี่ยนจากประหลาดใจเป็นงุนงง เพราะรู้มาตลอดว่าการ์เซีย
พยายามอย่างหนักเพื่อจะเป็นนักสืบแผนกคดีฆาตกรรม
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