
บทน�ำ

แอฟรกิากลางฝั่งตะวนัตก

สี่ปีก่อน

เขาคงตายอยู่ที่นี่

ขณะนอนคว�่าหน้า  สองมอืแนบพื้น  ต่อสูก้บัอาการกระหายน�้าและความ

อยากดื่มน�้าในแอ่งโคลน  เลอืดชุ่มโชกศรีษะและเสื้อผ้า  ทั้งยงัอาบทั่วใบหน้าที่

เปรอะเปื้อนขี้ดินและคราบสกปรก  แม้ไม่ใช่เลือดเขา  แต่ยังรับรู้ได้ถึงรสชาติ

ของมนั

บางทีคนพวกนั้นอาจตามหาเขาจนพบแล้วฆ่า  ก่อนหั่นศพเป็นชิ้น ๆ 

เหมอืนที่ท�ากบัเมล  หรอืไม่กเ็อมลิดี้วย  เขาอยากรู้ให้แน่ชดัว่าเธอยงัมชีวีติอยู่  

ตอนนี้ได้ยนิเพยีงเสยีงมดีสปาร์ตาฟันใบไม้ท�าลายความเงยีบสงดัของป่าลกึ

แสงสว่างที่ลอดผ่านกิ่งก้านต้นไม้ในป่าดบิชื้นสาดส่องหยอกล้อกบัเงามดื  

เสยีงใบมดีสะท้อนก้องท�าให้จบัทศิทางเสยีงได้ยาก

แม้จะหลบหนีจากกลุ่มผู้ไล่ล่ามาได้ก็คงมีชีวิตรอดในป่าได้ไม่ทันข้ามคืน  

เขาต้องวิ่งหนต่ีอไปทางทศิตะวนัออกจนกระทั่งข้ามเขตชายแดน  แต่กบ็อกไม่ได้

แล้วว่ามันอยู่ตรงไหน  เขายันตัวคุกเข่า  ตะเกียกตะกายลุกขึ้นแล้วหมุนคว้าง

ขณะหาทางออกด้วยความมนึงง
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เสยีงใบมดีฟันฉบัลงบนกิ่งไม้ดงัใกล้เข้ามา  ตามด้วยเสยีงตะโกนไล่หลงั  

เขาขยบัตวัไปข้างหน้าพลางรูส้กึว่าปอดทั้งสองข้างแสบร้อนแทบลกุเป็นไฟ  ดวงตา

ร้อนผ่าว  เวลาไม่มคีวามส�าคญัอกีต่อไป  ท่ามกลางความมดืสลวัแนวต้นไม้ปรากฏ

ให้เหน็ราง ๆ เหมอืนเป็นลางร้าย  หรอืนี่คอือาการประสาทหลอน

เสยีงตะโกนดงัขึ้นอกีครั้งและใกล้กว่าเดมิ  ขาสองข้างอ่อนแรงพานล้มลง

กบัพื้น  เขานกึต�าหนติวัเองที่ท�าเสยีงดงั  จากนั้นพยายามปล�้าถอดเป้สะพายหลงั

ออก  มนัไม่มคี่าอะไรเลยเมื่อเทยีบกบัชวีติเขา

ความหวังเริ่มเรืองรองเมื่อได้ยินเสียงค�ารามต�่าของรถจี๊ปบุโรทั่งดังผ่าน 

ดงไม้มา  ถ้ามถีนนแปลว่าต้องมทีางหลบหน ี และตอนนี้มนัคงอยูอ่กีไม่ไกล  เขา

ก้มมองใบไม้เกลื่อนกลาดที่ปกคลมุทางเดนิพลางอ้อนวอนต่อโชคชะตาว่าขออย่า

ให้มีงูซ่อนอยู่เลย  ก่อนรีบวิ่งตามเสียงนั้นไป  พอไร้สัมภาระรุงรังก็สามารถ

เคลื่อนไหวได้เรว็ขึ้น  ให้ตายส ิ น่าจะคดิได้ตั้งนานแล้ว

พลันเกิดเสียงดังประสานกันทางด้านหลังห่างไปร้อยเมตร  พวกนั้นคง

เจอเป้ของเขา  เอาตัวให้รอดก่อน  อย่าลืมว่าคนเรามีได้แค่ชีวิตเดียว  นั่นคือ 

ค�าแนะน�าอันชาญฉลาดจากลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในถิ่นทุรกันดาร

แห่งนี้  แค่ยอมสละเป้นั่นท�าให้เขาซื้อเวลาได้หลายนาท ี หรอืบางทอีาจหมายถงึ

ต่อลมหายใจเลยด้วยซ�้า

เมื่อเห็นล�าแสงส่องลอดมาจากเบื้องหน้าห่างออกไปยี่สิบเมตรจึงเดินตรง

ไปหาตามสญัชาตญาณ  มนัไม่ใช่ถนนแต่เป็นหมู่บ้านเลก็ ๆ อนัเงยีบสงดั  เขา

กวาดตามองพื้นที่รกร้างหาสิ่งที่ต้องการ  จนกระทั่งพบสิ่งนั้นในถังน�้ามันผุพัง  

แมลงน�้าสารพดัชนดิเกาะกลุม่อยู่บนผวิน�้า  ลกูน�้าเคลื่อนไหวไปมาอยูก้่นถงัดรูาว

นางเงือกย่อส่วน  เขาดื่มน�้าอย่างกระหายแม้รู้ว่าอาจเสี่ยงติดเชื้อโรคร้าย  ถ้า 

โชคดกีค็งรกัษาหาย

รถจี๊ปแล่นใกลเ้ข้ามาเรื่อย ๆ  เขารบีหลบเข้าสูเ่งามดืแล้วซ่อนตวัในดงไม้  

พวกทหารกรูกันลงจากรถและกระจายตัวไปตามบ้านดิน  ทุบท�าลายประตู

หน้าต่างจนพงัย่อยยบัก่อนลา่ถอยไป  ตอนนี้เขาเข้าใจแล้ววา่ท�าไมหมูบ้่านถงึถกู

ทิ้งร้าง
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สบิห้านาทตี่อมารอบตวัมดืสนทิ  เขาลดัเลาะตามรมิทางเดนิของหมู่บ้าน

เพื่อออกสูถ่นนพลางเงี่ยหฟัูง  ขบวนรถจี๊ปจากไปแล้ว  กลุม่ผูไ้ล่ล่าเงยีบเสยีงลง

ชั่วขณะ  เมื่อก้าวออกจากที่ก�าบงัไปยงัถนนใหญ่กไ็ด้ยนิเอมลิตีะโกนเรยีก  เธอ

อยู่ตรงปลายสุดของถนนอีกด้านขณะวิ่งโซเซหนีกลุ่มทหารที่ตามหลังมาติด ๆ  

พวกเขาทุบตเีธอ  ร่างเอมลิอี่อนปวกเปียกไม่ต่างจากตุ๊กตาผ้าขาดรุ่งริ่ง

เขายืนตัวสั่นเมื่อเห็นคมมีดสปาร์ตาสะท้อนแสงจันทร์ท่ามกลางความมืด  

แม้ใจอยากกรดีร้อง  อยากฆ่าคนพวกนั้นเพื่อปกป้องเธอ  แตเ่ขากลบัหนัไปทาง

ทศิตะวนัออกตรงจุดที่มดี่านตรวจอยู่ห่างไปไม่ถงึยี่สบิเมตรแล้วออกวิ่ง
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องัการา  ตุรกี

วาเนสซา ไมเคิล มันโรสูดหายใจช้า ๆ เป็นจังหวะขณะจดจ่ออยู่ที่ขอบถนนฝั่ง

ตรงข้าม

เธอจบัเวลากลุม่รถยนต์น�าขบวนที่แล่นจากย่านบลัแกตมายงัรอบนอกของ

จตัรุสัคซิลิาย  ก่อนลกุขึ้นยนืท่ามกลางเงามดื  สายตาจบัจ้องกลุ่มเป้าหมายที่ก้าว

ลงจากรถแล้วเดนิลงบนัไดกว้างไม่ชนัมาก  เป็นชายสอง  หญงิห้า  บอดี้การ์ดสี่  

อกีไม่กี่นาทบีุคคลส�าคญัคงมาถงึ

แสงไฟจากอาคารกระจกสงูหลายชั้นสะท้อนลงบนถนนที่ยงัคงมผีูค้นเดนิ

ขวกัไขว่ไปมาในยามค�่าคนื  หลายคนเดนิผ่านและดูเหมอืนจะไม่เหน็เธอที่ก�าลงั

เฝ้าดูความเคลื่อนไหวอยู่ในความมดื

มนัโรเหลอืบดูนาฬิกาข้อมอื

รถเมอร์เซเดส-เบนซ์คนัหนึ่งจอดเทยีบที่อกีฟากถนน  เธอยดืตวัตรงเมื่อ

เหน็ใครคนหนึ่งก้าวลงมาจากที่นั่งตอนหลงัแล้วเดนิสบาย ๆ ไปยงัทางเข้า  พอ

ร่างนั้นลบัตาเธอจงึเดนิลงบนัไดตามไปที่อนาโตเลยี  คลบัอนัเป็นส่วนตวัยิ่งกว่า

คลบัส่วนตวัแห่งไหน  นี่คอืสถานที่สดุพเิศษในเมอืงองัการา  ที่ที่ความมั่งคั่งและ

อทิธพิลคอยหล่อเลี้ยงบุคคลผู้เป็นฟันเฟืองในการขบัเคลื่อนประชาธปิไตย
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มันโรแสดงนามบัตรตรงหน้าประตูทางเข้า  เธอต้องใช้เวลาสองสัปดาห์

เที่ยวตดิสนิบนและประชุมลบัหลายครั้งกว่าจะได้มนัมา

คนเฝ้าประตูพยกัหน้าพลางบอก  “เชญิ”

เธอพยักหน้าตอบแล้วยัดธนบัตรปึกหนึ่งใส่มือเขา  ก่อนกลืนหายไปใน

ม่านควนับหุรี่และเสยีงเพลงอกึทกึ  เธอเดนิเลยโซนโต๊ะส่วนตวั  ผ่านบาร์ที่มคีน

นั่งจบัจองอยู่ครึ่งแถว  ทะลุทางเดนิยาวไปยงัห้องน�้า  และเจอประตูที่มปี้ายตดิ

ไว้ว่าเฉพาะพนกังาน

ภายในเป็นห้องขนาดเลก็ที่เธอใช้ปลดเปลื้องชดุสทูอาร์มาน ี รองเท้าหนงั

อติาล ี และเครื่องประดบัที่แสดงถงึความเป็นบุรุษ

ผูท้ี่ตดิต่อช่วยเหลอืให้มนัโรเข้ามาในนี้รูจ้กัเธอในฐานะผูช้าย  แต่คนืนี้เธอ

ต้องการเป็นผูห้ญงิ  และนั่นไม่ใช่ปัญหา  เพราะเธอเป็นจิ้งจอกพนัหน้าที่สามารถ

เปลี่ยนโฉมหน้าได้ไม่ซ�้า  มนัโรดงึชุดลงจากหน้าอกให้กลายเป็นเดรสรดัรปู  แล้ว

เลื่อนรองเท้ารดัส้นแบบบางเฉยีบที่ซ่อนไว้ตรงกระเป๋าด้านในเสื้อสทูออกมาสวมใส่  

จากนั้นดงึกระเป๋าคลตัช์ใบจิ๋วมาถอืไว้ก่อนชะโงกหน้าไปส�ารวจโถงทางเดนิ  เมื่อ

ไม่เห็นใครจึงก้าวเข้าไปในห้องน�้าแล้วแต่งหน้าท�าผม  ในที่สุดการแปลงโฉม 

กเ็สรจ็สมบูรณ์

เหล่าบอดี้การ์ดที่มากับกลุ่มรถน�าขบวนยืนกระจายตัวเป็นจุด ๆ อยู่ใน

ห้องรบัรองหลกั  มนัโรค่อย ๆ เยื้องย่างตรงเข้าไป  เพยีงสี่วนิาท.ี..สี่วนิาททีี่เธอ

ได้สบตากับเป้าหมายโดยตรงพร้อมแย้มยิ้มเล็กน้อย  ก่อนท�าเป็นหลบตาแล้ว

เดนิผ่านไป

เธอเลือกนั่งโดดเดี่ยวอยู่ที่ฝั่งริมสุดของบาร์ในลักษณะหันตัวเข้าหาเขา 

แต่เบอืนหน้าไปทางอื่น  หลงัจากสั่งเครื่องดื่มกเ็ขี่ยจี้ทรงกลมที่ห้อยคอเล่นอยา่ง 

รอคอย

ถงึขั้นตอนสุดท้ายแล้ว  อกีไม่กี่อดึใจภารกจิกจ็ะเสรจ็สิ้น

จรงิ ๆ กะเวลาไว้สบินาท ี แต่ไม่น่าเชื่อว่าจะได้รบัเชญิให้เข้าร่วมงานปาร์ตี้

หลงัผ่านไปแค่สามนาทเีท่านั้น  บอดี้การ์ดพาเธอมาส่งถงึโต๊ะ  หลงัจากแนะน�า

ตัวแบบสั้นกระชับ  ส่งยิ้มเอียงอายเล็กน้อย  และแอบชม้ายตามอง  มันโรก็ 
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เข้าสู่บทบาทของค�่าคืนนี้ได้อย่างลื่นไหล  กิริยาท่าทางเหล่านั้นเธอล้วนเสแสร้ง

แกล้งท�าให้ดูเหมอืนสาวสวยไร้สมอง

การแสดงละครตบตาล่วงเลยมาถงึเช้าวนัใหม่  พอได้ในสิ่งที่ต้องการแล้ว

เธอจงึอ้างว่าเหนื่อยและขอตวัออกจากงานปาร์ตี้

เป้าหมายเดินตามออกมาถึงถนน  ท่ามกลางแสงไฟเขาเสนอตัวขอไปส่ง

เธอ  แต่มนัโรปฏเิสธพร้อมรอยยิ้ม

เขาโทรเรยีกรถ  เมื่อเหน็หญงิสาวเริ่มเดนิหนกีร็บีเข้าไปคว้าแขนไว้

มนัโรดงึแขนออก  พอเขาจบัแน่นขึ้นอกีเธอจงึสดูหายใจลกึและแกล้งยอม

จ�านน  สายตาที่เริ่มพร่ามวัละจากใบหน้าเขาไปยงัเส้นเลอืดตรงล�าคอ  เป็นเรื่อง

ง่ายมากถ้าเธอจะปาดคอหรือบีบคออีกฝ่าย  เธอเบนสายตากลับมามองหน้าเขา  

พลนัรู้สกึว่าเส้นเลอืดเต้นตุบ ๆ อยู่ในหู  และถงึกบัต้องข่มใจไม่ให้ลงมอืฆ่า

เธอส่งยิ้มที่ขัดแย้งกับสัญชาตญาณในตัวพร้อมพูดเสียงอ่อนเสียงหวาน  

“เราไปดื่มกนัต่อเถอะ”

ครู่หนึ่งรถเมอร์เซเดส-เบนซ์ก็มาจอดเทียบริมถนน  เขาเปิดประตูที่นั่ง

ตอนหลังและดันร่างเธอเข้าไปก่อนที่คนขับจะทันก้าวลงมา  จากนั้นตามเธอขึ้น

ไปแล้วปิดประต ู เมื่อรถเคลื่อนตวัเขากช็ี้นิ้วไปยงัมนิบิาร์  “เลอืกดื่มได้ตามสบาย

เลย”

มันโรปรายตามองอีกฝ่ายพลางยิ้มยั่วเย้า  ทว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็น  

เพราะแท้จรงิมนัคอืรอยยิ้มแห่งความตายและการท�าลายล้าง  ซ่อนเร้นเปลวเพลงิ

กระหายเลอืดที่แล่นพล่านไปทั่วร่าง  เธอควบคุมสต ิ ระหว่างนั้นกเ็อื้อมมอืหนึ่ง

คว้าขวดเหล้าแจ๊คแดเนียลส์โดยมีกระเป๋าคลัตช์อยู่ในมืออีกข้าง  “ดื่มกับฉันสิ”  

เธอชวน

เมื่อชายหนุม่เหน็ท่าทขีองหญงิสาวกบัสญัญาณว่าจะได้แอ้มเธอ  เขากเ็ริ่ม

ผ่อนคลายและตอบรบัค�าเชญิชวน  มนัโรจุม่นิ้วลงในแก้วเหล้าแล้วเอามากดแนบ

บนริมฝีปากเขา  และท�าอย่างนั้นซ�้า ๆ ด้วยกิริยาหยอกเย้า  ค่อย ๆ ป้อน 

โรฮิปนอลเข้าสู่ร่างกายจนกระทั่งแก้วว่างเปล่า  พร้อมกับคอยหลบเลี่ยงสัมผัส

จากมอืปลาหมกึไปด้วย  เมื่อยานอนหลบัออกฤทธิ์เธอกบ็อกคนขบัให้พาเขากลบั

บ้าน  ก่อนก้าวลงจากรถอย่างไม่ลงัเล
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ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นก่อนรุ่งสางมันโรสูดหายใจจนสุดปอดเพื่อให้

สมองปลอดโปร่ง  แล้วเริ่มออกเดนิโดยไม่สนใจเวลา  รู้แค่ว่าท้องฟ้าใกล้สว่าง

เตม็ท ี ไม่นานเสยีงเรยีกสวดมนต์ยามเช้าจากหอคอยสุเหร่ากด็งัก้องเมอืง

ตอนเธอมาถึงอพาร์ตเมนต์ซึ่งอาศัยอยู่ตลอดเก้าเดือนจนเหมือนบ้าน  

ท้องฟ้ากใ็สกระจ่างเตม็ที่

ภายในห้องปิดทบึมดืสนทิ  มนัโรกดเปิดสวติช์  แสงจากหลอดไฟก�าลงั

วัตต์ต�่าไร้โคมครอบที่ห้อยลงมาจากเพดานเผยให้เห็นห้องพักรก ๆ  พื้นที่ส่วน

ใหญ่ระเกะระกะด้วยกองหนังสือและแฟ้มเอกสาร  รวมทั้งคอมพิวเตอร์หลาย

เครื่องที่ต่อเข้ากับสายไฟและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ส่วนที่เหลือใช้วางโต๊ะท�างานไม่ก็

โซฟาเบด  นอกนั้นไม่มอีะไรอกี

เธอถอดจี้ห้อยคอออกและชะงกัเมื่อเหน็แสงสแีดงกะพรบิวาบอยูข้่างโซฟา  

ก่อนบิดเปิดจี้กลมแบนในฝ่ามือ  หยิบการ์ดบันทึกข้อมูลขนาดจิ๋วออกมาจาก 

ช่องว่างครึ่งหนึ่งของจี้  จากนั้นเดนิมานั่งลงหน้าคอมพวิเตอร์เครื่องหนึ่งแล้วสอด

การ์ดเข้าไป  ระหว่างรอข้อมูลดาวน์โหลดก็เอื้อมไปกดฟังข้อความจากเครื่อง 

ตอบรบัอตัโนมตัิ

น�้าเสยีงของเคท บรเีดนฟังดูตื่นเต้นสุด ๆ  “ไมเคลิ  ที่รกั  ฉนัรู้ว่าเธอ

ก�าลังสะสางงานอยู่และคงคิดว่าจะไม่ได้งานเพิ่มไปอีกสักพัก  แต่ฉันเพิ่งได้รับ 

ค�าขอพเิศษมา  โทรกลบัด้วย”

มนัโรนั่งลงบนโซฟาแล้วกดฟังข้อความอกีครั้ง  ก่อนโน้มตวัซบหน้าผาก

กับท่อนแขนทั้งสองข้างพลางหลับตา  ความเหนื่อยล้าจากงานที่ท�ามาทั้งวันช่าง

หนกัหนาสาหสั  เธอยดืตวัตรงแล้วหนัไปมองหน้าจอ  ข้อมูลยงัดาวน์โหลดอยู่  

จากนั้นเหลือบมองนาฬิกาข้อมือ  ที่ดัลลัสน่าจะเพิ่งสิบโมงเศษ ๆ  เธอตั้งสติ 

ชั่วครู่ให้พร้อมรับมือกับอะไรก็ตามที่ก�าลังจะเจอ  แล้วยกหูโทรศัพท์ขึ้นพร้อม 

กดหมายเลขโทรออก

น�้าเสยีงตื่นเต้นของปลายสายเรยีกรอยยิ้มกว้างจากเธอได้  มนัโรรบีบอก  

“ฉนัเพิ่งได้ฟังข้อความ”

“ฉันรู้ว่าเธอยังไม่อยากท�างานใหม่ในช่วงสองสามเดือนนี้”  บรีเดนเกริ่น  

“แต่งานนี้เป็นข้อยกเว้น  เพราะลูกค้าคอืรชิาร์ด เบอร์แบงก์”
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มนัโรชะงกั  รู้สกึคุ้นชื่อนี้มาก  “เจ้าของฮูสตนัออยล์เหรอ”

“ใช่  นั่นแหละ”

หญงิสาวถอนหายใจ  “โอเค  แฟกซ์รายละเอยีดมาเลย  ฉนัจะลองอ่านด”ู

พลนัเกดิความเงยีบชวนอดึอดัครู่หนึ่ง  ก่อนบรเีดนจะพูดขึ้น  “แลกกบั

เงนิหนึ่งแสนดอลลาร์  เธอจะไปพบเขาเลยได้ไหม”

“ที่องัการานี่เหรอ”

“ที่ฮูสตนั  เทกซสั”

มนัโรไม่ตอบอะไร  ปล่อยให้ความเงยีบงนัเข้าปกคลุมอกีครั้ง

บรเีดนจงึเป็นฝ่ายพูด  “สองปีแล้วนะ  ไมเคลิ  คดิซะว่านี่เป็นสญัญาณ

ที่ด ี กลบับ้านเถอะ”

“มนัจะคุ้มไหม”

“เธอถอนตวัได้ทุกเมื่อ”

หญงิสาวพยกัหน้าให้กบัความว่างเปล่า  รวมทั้งสิ่งที่เธอพยายามถ่วงเวลา

และหลกีหนมีาโดยตลอด  ก่อนบอกออกไป  “ขอเวลาฉนัสะสางงานสกัสปัดาห์

หนึ่งก็แล้วกัน”  หลังวางสายเธอเอนหลังลงบนโซฟา  ยกแขนข้างหนึ่งปิดทับ

ดวงตาพร้อมสูดหายใจลกึเนิ่นนาน

ดูท่าว่าวนันี้คงไม่ได้นอน

มนัโรดูเวลาจากนาฬิกาข้อมอืและมองความยาวของแถวเบื้องหน้าเป็นรอบที่สี่

ทั้งตราประทับที่ปั๊มลงบนพาสปอร์ตและเสียงเคาะไม่สม�่าเสมอช่างน่า

ร�าคาญเสยีจรงิ

เธอก�าลงัเดนิทางกลบับ้าน  

บ้าน  ไม่ว่ามนัจะมคีวามหมายแบบไหนกต็าม

เธอก�าลังกลับไปที่นั่น  หลังจากที่ต้องเปลี่ยนนาฬิกาชีวิต  ย้ายไปอยู่

ประเทศโลกที่สามนานถึงสองปี  ใช้ชีวิตอย่างคนต่างด้าวและต้องคอยระวังตัว 

ในสงัคมที่มคีวามขดัแย้งทางวฒันธรรมอยูเ่นอืง ๆ  แต่น่าแปลก  เธอกลบัสมัผสั

และเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้...ต่างจากที่บ้าน
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มันโรขบกรามแน่น  หลับตาแล้วระบายลมหายใจออกมาเบา ๆ  ก่อน

แหงนหน้าสูดอากาศเฮอืกใหญ่

เมื่อมคีนผ่านด่านตรวจคนเข้าเมอืงไปอกีหนึ่งแถวกข็ยบัเลก็น้อย  เธอสูด

หายใจอกีเฮอืก  พยายามสงบสตอิารมณ์และลดความวติกกงัวลที่ก่อตวัขึ้นตลอด

สองสามชั่วโมงที่ผ่านมา  ทว่ามนักลบักระตุ้นสมองให้คดิหนกักว่าเดมิ

แผ่นดนินั้นจะถูกทิ้งร้างอย่างสิ้นเชงิ  และถูกปล้นหมดสิ้น...

การเดนิทางข้ามประเทศครั้งนี้ท�าให้ต้องเจอดวงอาทติย์ขึ้นสองครั้งและตก

หนึ่งครั้ง  สภาพร่างกายยงัรูส้กึว่าตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามของเมื่อวาน  แต่นาฬิกา

บนผนงักลบับอกเวลาหกโมงสี่สบิแปดนาทขีองยามเช้าตรู่

...คนสูงศกัดิ์อ่อนระทวยไป...

เธอเหลอืบดเูวลาอกีครั้งพลางสดูหายใจอกีหน  แถวขยบัเพิ่มแค่ไม่กี่ก้าว  

ความวติกกงัวลเริ่มหวนมาจนต้องตั้งสตแิละควบคุมลมหายใจ

บ้าน

...โลกนี้มรีาคเีพราะผู้อาศยัในนั้น...

ผ่านไปหลายนาทีแถวยังคงหยุดนิ่ง  เธอหันมาสนใจเหตุการณ์ตรงหน้า  

ชายคนหนึ่งพูดภาษาอังกฤษตะกุกตะกักกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและไม่

สามารถตอบค�าถามพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเองได้  เขาสูงราวหนึ่งร้อยแปดสิบสาม

เซนตเิมตร  ท่าทางผึ่งผาย  ผมสดี�าสนทิ  สวมเสื้อโค้ตตวัยาวแบบเทรนช์โค้ต 

สแีดงเข้ม  ในมอืถอืกระเป๋าเอกสารที่ดูแน่นหนาแขง็แรง

ผ่านไปอกีสามนาทแีต่มนัโรรู้สกึเหมอืนสามสบินาททีี่แสนทรมาน  เจ้าหน้าที่

ส่งตวัชายคนนั้นไปยงัห้องที่กั้นแยกไว้ตรงสุดโถงทางเดนิ

...เพราะเขาทั้งหลายได้ฝ่าฝืนกฎ  ละเมดิต่อพระราชบญัญตั.ิ..

เธอขยบัเดนิตามแถวพลางใช้เท้าดนักระเป๋าไปข้างหน้า

...เพราะฉะนั้นค�าสาปจงึกลนืโลก...

แต่ละย่างก้าวชวนให้นกึถงึความรู้สกึเลวร้ายตอนเดนิทางเข้าอเมรกิาเป็น

ครั้งแรก  ทั้งประตูและประสบการณ์คล้ายกนั  เวลาเก้าปีอะไร ๆ จะเปลี่ยนไป

สกัแค่ไหนเชยีว

...และผู้ที่อาศยัในนั้นกโ็ดดเดี่ยว...
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ตอนนี้ภาพชายหนุม่คนนั้นกลายเป็นเงาราง ๆ อยูห่ลงับานหน้าต่างโปร่งแสง  

เธอดูนาฬิกาข้อมอื  มคีนมาต่อแถวเพิ่มอกีหนึ่ง  เวลาผ่านพ้นไปอกีหนึ่งนาที

...เสยีงสนุกสนานของร�ามะนาเงยีบลง...

มันโรยืนอยู่หน้าคอกพร้อมถือพาสปอร์ตและเอกสาร  เสียงความคิดที่ 

ตกีนัยุง่เหยงิในหวัเหลอืเพยีงเสยีงกระซบิจากส่วนลกึภายในจติใจ  หลงัจากถาม

ตอบกนัอยู่ไม่กี่ค�าเจ้าหน้าที่กป็ระทบัตราพาสปอร์ตแล้วส่งคนืให้

...เสยีงของผู้เบกิบานกห็ยุดเสยี...

เธอไม่มีกระเป๋าล้อลากหรือของต้องส�าแดง  ก่อนจะช�าเลืองมองเงาของ

หนุม่เทรนช์โค้ตแวบหนึ่ง  แล้วเดนิผ่านประตกูระจกบานเลื่อนพ้นจากบรเิวณนั้น

สู่พื้นที่ที่มฝูีงชนรออยู ่ เธอกวาดตามองใบหน้าผูค้นที่ต่างส่งสายตาคาดหวงัและ

มองมาอย่างสนอกสนใจ  พลางนกึสงสยัว่าคนไหนนะที่มายนืรอเขา

...เมรยัจะเป็นของขมแก่ผู้ที่ดื่ม...

เมื่อเหน็โทรศพัท์สาธารณะบนผนงัฝั่งตรงข้ามเธอกป็รี่เข้าไปหา

...เมอืงที่เกดิจลาจลแตกเสยีแล้ว...

มนัโรกดหมายเลขและหนัไปยงัทศิทางที่มองเหน็ประตกูระจกบานเลื่อนได้

...ความชื่นบานทั้งสิ้นเยอืกเยน็ลง  ความยนิดขีองแผ่นดนิสูญหายไป...

ผู้โดยสารทยอยเดนิออกมาเรื่อย ๆ และยิ้มแยม้เมื่อได้พบหน้าบคุคลอนั

เป็นที่รกั  ใช่  การกลบับ้านควรให้ความรูส้กึแบบนั้น  ไม่ใช่แค่ส่งสมัภาระพร้อม

ของขวัญล่วงหน้ามาให้ครอบครัวที่ห่างเหินและคนแปลกหน้าที่เรียกว่าเพื่อน  

แถมยงัหวาดกลวัที่จะต้องกลบัไปเชื่อมสมัพนัธ์กนัอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้

เครื่องตอบรบัอตัโนมตัขิองเคทท�างาน  มนัโรเลอืกตดัสายทิ้งโดยไม่ฝาก

ข้อความไว้  แล้วเธอกเ็หน็หนุม่เทรนช์โค้ตเดนิผ่านประตกูระจกบานเลื่อนออกมา

...เมอืงถูกทิ้งให้รกร้างว่างเปล่า  ประตูเมอืงกถ็ูกทุบท�าลายเสยี...

เขาเดินอย่างโดดเดี่ยว  ไม่มีแฟนสาวพร้อมช่อดอกไม้หรือคนรู้จักมารอ

คอยด้วยใบหน้าเป่ียมสขุ  ไม่มแีม้กระทั่งคนสวมชดุสูทสทีมึ ๆ ยนืถอืป้ายชื่อเขา  

ชายคนนั้นเฉียดผ่านจุดที่มันโรยืน  เธอมองตาม  ก่อนหยิบกระเป๋าขึ้นมาแบบ

ปุบปับแล้วตามเขาไปที่ชั้นหนึ่ง  เว้นระยะห่างพอประมาณ  แค่ไม่ให้คลาดกัน 

ท่ามกลางฝูงชน
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ชายหนุ่มใช้บริการรถรับส่งของโรงแรมแมร์ริออตต์  เธอก้าวขึ้นรถตาม

หลังไป  เขาพยักพเยิดมาครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรอีก  การ 

แต่งกายของเธอพบเหน็ได้ทั่วไป  ทรงผมตดัสั้น  สวมกางเกงตวัโคร่งมกีระเป๋า

หลายช่องแบบที่พวกผู้ชายชอบใส่  เสื้อเชิ้ตผ้าลินินที่เคยเป็นสีขาวกับรองเท้า 

บู๊ตหนงัพื้นหนา  ถ้าไม่สงัเกตด ีๆ เธอกด็ูเป็นผู้ชายเหมอืนเขาทุกอย่าง

พอถงึโรงแรมมนัโรเดนิตามไปต่อแถวตรงบรเิวณแผนกต้อนรบั  โนอาห์  

จอห์นสนั  ห้องสามหนึ่งเก้า  ชื่อเสยีงเรยีงนามช่างฟังดอูเมรกินัจ๋า  แต่เขายงัพดู

ภาษาองักฤษอย่างตะกกุตะกกัเหมอืนเคย  เธอรูจ้กัส�าเนยีงนี้ด ี ส�าเนยีงแบบคน

ฝรั่งเศสชั้นสูงในโมรอ็กโก

หลังจากชายหนุ่มเช็กอินเรียบร้อย  เธอก็จองห้องพักแล้วพยายามโทร 

ตดิต่อเคท บรเีดนอยู่หลายหน  สุดท้ายจงึฝากข้อความเสยีงไว้ว่านดักนิมื้อเยน็

ที่ห้องอาหารของโรงแรม

มนัโรเรยีกแทก็ซี่หน้าโรงแรม  ยี่สบินาทต่ีอมาเธอกย็นือยูใ่นลานจอดรถของย่าน

อตุสาหกรรมสภาพรกร้าง  สองข้างทางตรงสดุถนนทั้งฝ่ังซ้ายและขวามอีาคารปูน

ทรงเตี้ยตั้งเรยีงราย  แต่ละหลงัมหีน้าต่างแคบ ๆ และคั่นจากอาคารหลงัอื่นด้วย

ช่องจอดรถบรรทุก

เธอรอให้แทก็ซี่แลน่หา่งออกไปจนลบัสายตาถงึค่อย ๆ ไต่บนัไดขึ้นไปยงั

ประตบูานที่อยูใ่กล้ที่สดุ  ป้ายชื่อด้านหน้าเป็นตวัอกัษรพมิพ์ใหญ่อ่านได้ว่าโลแกน

ประตูหน้าลอ็ก  มนัโรแนบหน้ากบับานกระจก  เมื่อไม่เหน็แสงไฟจงึลอง

เคาะดู  เพียงสองสามนาทีไฟดวงหนึ่งทางด้านหลังก็สว่างวาบ  โลแกนเดิน 

เท้าเปล่าเข้ามาในชดุวอร์มพร้อมยิ้มเหนยีมอาย  ก่อนปลดลอ็กประตใูห้  เขามอง

เธอตั้งแต่ศรีษะจรดเท้าพลางพูด  “สภาพดูไม่จดืจรงิ ๆ”

หญิงสาววางกระเป๋าทรงกระบอกแนวนอนลงบนพื้นแล้วปล่อยให้ประตู

งบัปิดเอง  “ดใีจที่ได้เจอคุณนะ”
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โลแกนคลี่ยิ้มกว้าง  ก่อนทั้งคูจ่ะหวัเราะออกมาพร้อมกนั  เขาอ้าแขนโอบ

กอดเธอ  “ยนิดตี้อนรบักลบับ้าน  ให้ตายส ิ ดจีงัที่ได้เจอคุณอกี  เดนิทางเป็น

ยงัไงบ้าง”

“นานมากแล้วกน็่าเบื่อ”

“ถ้าอยากสลบเหมอืดกเ็ชญิบนโซฟาได้นะ”

“ขอบใจ  แต่ไม่เอาดกีว่า”  มนัโรบอก  “ฉนัก�าลงัต่อสูก้บัอาการเจต็แลก็”

“งั้นเอากาแฟไหม”  เขาหนัไปทางห้องครวัขนาดเลก็  “ผมเพิ่งตั้งหม้อต้ม

น�้า”

“ใช่เลย  คาเฟอนีนี่แหละที่ต้องการ  ขอเข้ม ๆ หน่อยนะ”

โลแกนไม่สามารถเสกสิ่งที่มีในห้องครัวให้ออกมาใกล้เคียงกับกาแฟตุรกี

ได้  อกีเดี๋ยวมนัโรคงจะมอีาการลงแดงกาแฟ  ตามด้วยอาการใจสั่นและเจต็แลก็  

เรยีกว่าต้องรบัมอืกบัความปั่นป่วนในร่างกายพร้อมกนัในคราวเดยีว

ส่วนส�านักงานในตัวอาคารมีทั้งหมดสี่ห้อง  โลแกนใช้ห้องหนึ่งแทนห้อง

ท�างาน  อกีห้องเป็นห้องประชุม  และอกีสองห้องเอาไว้อยู่อาศยั  ขณะที่โกดงั

สนิค้าด้านหลงักลายเป็นอู่ซ่อมรถและห้องเกบ็ของ  จรงิ ๆ เขาไม่ได้คาดคดิว่า

จะอยู่ที่นี่  แต่โลแกนจ่ายค่าเช่าตรงเวลาและจนป่านนี้ยงัไม่มใีครไปร้องเรยีนกบั

พวกผู้บรหิารจดัการอาคาร  ข้อตกลงด�าเนนิมาเช่นนี้ตั้งแต่มนัโรเริ่มรูจ้กัเขา  ใน

คนืหนึ่งของช่วงฤดูร้อนที่แสนอบอ้าวเมื่อเจด็ปีก่อน  ตอนที่พวกสงิห์นกับดิมอง

ว่าแค่เหมน็ขี้หน้ากนักก็ลายเป็นปัญหารุนแรงได้  และเธอดนัร่วมก๊วนกบัฝ่ายที่

เสียเปรียบ  หลังจากเรื่องจบโลแกนกับเธอก็มานั่งหัวเราะกันอยู่ริมถนนภายใต้

ท้องฟ้ามดืมดิ  พร้อมแนะน�าตวัราวกบัเป็นคู่หูดวงตก

มันโรก้าวช้า ๆ ไปตามโถงทางเดิน  พลางหยุดดูรูปขนาดเท่าโปสเตอร์ 

ที่ใส่กรอบเรียงรายอยู่บนผนังทีละรูป  ส่วนใหญ่เป็นรูปมอเตอร์ไซค์บนลู่แข่ง   

รปูโลแกนในการแข่งขนัต่าง ๆ ที่ไปเข้าร่วม  รวมถงึรปูที่บนัทกึความเป็นมอือาชพี

ของเขาในแวดวงนี้

ปัจจุบนัโลแกนอายุสามสบิสาม  ผมสบีลอนด์หม่น  ตาสเีขยีว  ทว่ารอย

ยิ้มไร้เดียงสากลับท�าให้เขาดูเหมือนหนุ่มวัยยี่สิบห้า  หลายปีมานี้ความใสซื่อ
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ดึงดูดหนุ่ม ๆ เข้ามาหาเขาไม่หยุด  จนกระทั่งคนพวกนั้นค้นพบความหยาบ

กระด้างและแขง็กร้าวภายในจติใจเขา

โลแกนยนืด้วยล�าแข้งตวัเองตั้งแต่อายสุบิห้า  โดยเริ่มจากซ่อมรถเลี้ยงชพี

และรับงานซ่อมมอเตอร์ไซค์จากอู่ของเพื่อนสนิทพ่อเป็นอาชีพเสริม  เขาทุ่มเท

ท�างานวนัแล้ววนัเล่า  หาทุกอย่างมาด้วยน�้าพกัน�้าแรงของเขาเอง  มนัโรกล้าพูด

ว่าตลอดเก้าปีนับตั้งแต่เธอมาเหยียบแผ่นดินอเมริกา  เขาเป็นเพียงคนเดียวที่ 

ใกล้ชดิกบัเธอที่สุดและเข้ากบัเธอได้ทุกเรื่อง

ชายหนุ่มเดนิมาสมทบที่รูปสุดท้ายพร้อมยื่นแก้วกาแฟควนัฉุยให้  มนัโร

พยกัหน้าขอบคณุ  ทั้งคูย่นืนิ่ง ๆ กนัอยู่พกัหนึ่ง  “สองปีนี่นานนะ”  เขาเอ่ยออก

มาในที่สุด  “มีเรื่องให้คุยเยอะแยะไปหมด  ไมเคิล”  เขาหันไปทางประตูด้าน

หลงั  “พร้อมหรอืยงั”

หญิงสาวไม่ขยับขณะพูดด้วยน�้าเสียงคล้ายสารภาพ  “ฉันอาจจะรับงาน

เพิ่มอกีงาน”

อกีฝ่ายชะงกั

“ฉนัเลยกลบัมาที่นี่”

โลแกนมองเธออย่างพจิารณา  “ผมแปลกใจที่คณุตดัสนิใจแบบนี้  นกึว่า

บอกเคทไปแล้วซะอกีว่าจะปฏเิสธทุกค�าขอ”

มนัโรพยกัหน้า

“คุณรู้อยู่แล้วนี่ว่าผมคิดยังไง”  ถึงแม้จะโกรธแต่เขาก็ยังเก็บอาการได้ด ี 

“ถ้าคุณตดัสนิใจรบังาน  ผมกจ็ะคอยหนุนหลงัให้เอง”

เธอยิ้ม  ก่อนยื่นมอืออกไปแล้ววางจี้ห้อยคอไว้ในมอืเขา  “ดจีงั  ขอบคณุ

นะ”

โลแกนพยักหน้าพลางพูดยิ้ม ๆ  “ผมจะเก็บรวมไว้กับของสะสม”  เขา

โอบไหล่เธอ  “มาเถอะ  ไปดูกนั”

ทั้งสองออกจากส่วนส�านกังานและที่พกัอาศยั  ผ่านประตดู้านหลงัซึ่งเปิด

ออกสูโ่กดงัสนิค้าที่กลายเป็นอู่ซ่อมรถและห้องเกบ็ของ  ทั้งคู่หยุดกลางทาง  มนัโร

เอื้อมไปเปิดลิ้นชักพลาสติกแล้วดึงเป้ออกมาหนึ่งใบกับของใช้ส่วนตัวสองสาม

อย่าง  ขณะที่โลแกนปล่อยทางลาดลงบนพื้นแล้วเขน็รถดูคาตอิอกมา
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มอเตอร์ไซค์คนันั้นมสีดี�าขลบั  ช่างดูงดงามไร้ที่ต ิ มนัโรคลี่ยิ้มพลางไล้

ปลายนิ้วไปทั่วรถแต่งแข่งซิ่งที่ประกอบขึ้นตามสั่ง  “ผมดแูลเธออย่างด”ี  โลแกน

บอก  “เพิ่งพาออกไปซิ่งเมื่อสปัดาห์ก่อนนี่เอง  อยากทดสอบดวู่ามนัยงับดิได้สดุ

หรอืเปล่าน่ะ”

ถ้าคนเราหลงรักเครื่องยนต์ได้  เธอก็ตกหลุมรักมอเตอร์ไซค์คันนี้เข้า 

อย่างจัง  มันแสดงถึงพลังอ�านาจ  จริงอยู่ว่ามันอาจท�าให้ชีวิตเธอดับสูญได้ใน 

ชั่วพรบิตา  แต่เป็นความเสี่ยงที่คุ้มค่า  มอียู่ไม่กี่อย่างที่ท�าให้อะดรนีาลนิในตวั

เธอฉดีพล่านได้แบบเดยีวกบัตอนขี่ม้า  และนี่คอืหนึ่งในนั้น  การได้พารถคนันี้

แล่นฉวิไปบนถนนด้วยความเรว็สองร้อยสี่สบิกโิลเมตรต่อชั่วโมง  ความเรว็แรง

ถอืเป็นการเยยีวยาตวัเองแบบหนึ่ง  เปรยีบเสมอืนสารเสพตดิที่หอมหวานกว่ายา

หรอืสิ่งมนึเมา  แต่สามารถตดิงอมแงมและเป็นอนัตรายได้พอ ๆ กนั

เมื่อสามปีก่อนมันโรท�ามอเตอร์ไซค์คันก่อนหน้านี้พังยับ  เธอต้องนอน 

โรงพยาบาลหลายเดือนเนื่องจากกระดูกหักและมีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะ  พอ 

หายดกีร็บีนั่งแทก็ซี่ตรงไปหาตวัแทนจ�าหน่ายแล้วเลอืกซื้อรถคนัใหม่ทนัที

มันโรขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์  สวมหมวกกันน็อก  ถอนหายใจแล้ว 

ตดิเครื่อง  เมื่อรู้สกึถงึอะดรนีาลนิที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกย็ิ้มออก  การได้พาตวัเอง

ออกไปเสี่ยงอนัตรายและคดิถงึความตายที่อาจเกดิขึ้น  นี่แหละที่เธอเรยีกว่าบ้าน

การท�างานคอืช่วงเวลาผ่อนคลายส�าหรบัเธอ  ตลอดเวลาที่ต้องท�างานไกล

บ้าน  แม้จะยินดีท�าทุกอย่างเพื่อให้งานส�าเร็จ  แต่เธอยังคงมีสติและค�านึงถึง 

เป้าหมายเสมอ  เปรยีบเหมอืนช่วงเวลาชาร์จพลงัก่อนที่จะกระโจนเข้าหาอนัตราย

อกีครั้ง

มันโรผงกศีรษะบอกลาโลแกน  ก่อนพารถพุ่งทะยานออกไปพร้อมเสียง

ค�ารามของเครื่องยนต์  ในอนาคตเธออาจกลับบ้าน  แต่ถ้ายังคิดจะมีชีวิตอยู่ 

ต่อไป  บางทนีั่นอาจไม่ใช่เรื่องฉลาดเท่าไหร่นกั
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เมื่อกลับถึงโรงแรมตอนเย็นมันโรก็ใช้เวลาที่เหลือขลุกอยู่ในสปา  ทั้งขัดสี

ฉววีรรณและพอกตวัจนรู้สกึกลบัมาเป็นผู้หญงิอกีครั้ง  เธอหลงรกัทุกชั่วขณะที่

ได้ท�าอย่างนั้น

หญงิสาวเลอืกสวมชดุที่แนบกระชบัเรอืนร่าง  ช่วยขบัเน้นท่อนขาเรยีวยาว

และหุ่นสูงเพรยีวราวนางแบบ  รปูร่างแบบเธอจะดเูป็นผูห้ญงิกไ็ด้ผูช้ายกด็ ี มอง

เผนิ ๆ ไม่ต่างจากเดก็หนุ่มท่าทางคล่องแคล่วที่มชี่วงไหล่กว้าง  เธอก้าวยาว ๆ 

ผ่านลอ็บบี้ด้วยท่วงท่าเย้ายวนแฝงเสน่ห์เหลอืร้าย  และรูด้ว่ีามสีายตาของบรรดา

แขกผู้ชายลอบมองมา

...เมื่อข้าพเจ้าจะปลอบโยนตัวเองเนื่องด้วยความเศร้าโศก  จิตใจของ

ข้าพเจ้ากอ็่อนเปลี้ยอยู่ภายใน...

มนัโรนกึขนัเมื่อรู้ว่าพวกเขาต่างสนใจในตวัเธอจงึยิ่งแสดงกริยิายั่วยวน

...หัวใจข้าพเจ้าจึงเป็นแผล  ข้าพเจ้าเศร้าหมอง  และความสยดสยองก็

ยดึข้าพเจ้าไว้มั่น...

เธอกลบัมาเยอืนอเมรกิาครั้งนี้เป็นครั้งที่แปด  แต่ละครั้งไม่มอีะไรแตกต่าง  

คลื่นความวติกกงัวลยงัคงถาโถมเข้าใส่ระลอกแล้วระลอกเล่า  ถงึเวลาแล้วที่จะ

ต้องออกตามหาเรื่องน่าตื่นเต้นเร้าใจ  ความท้าทาย  และการแข่งขนั

ชายคนนั้นพกัอยู่ห้องสามหนึ่งเก้า  แต่เธอมอีย่างอื่นต้องไปท�าก่อน  มนัโร

เหลอืบมองนาฬิกา  บรเีดนน่าจะก�าลงัรออยู่ที่ห้องอาหาร

หกปีก่อนเคท บรีเดนประสบความส�าเร็จในอาชีพด้านกฎหมายและท�างานอยู่

ย่านใจกลางเมืองออสติน  รัฐเทกซัส  เธอแต่งงานมีลูกสาวหนึ่งคนซึ่งเรียนอยู่

ชั้นมัธยมปลาย  เพียบพร้อมด้วยบ้านราคาแปดแสนดอลลาร์หนึ่งหลัง  รถหรู

สามคนั  และโปรแกรมเที่ยวต่างประเทศทกุปี  ก่อนหย่าขาดกบัสามแีบบไม่สวย

เท่าไหร่นกั

บ้าน  รถ  และอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนต่าง ๆ ถูกขายทิ้งทั้งหมด  

กฎหมายแบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสของรัฐเทกซัสจัดแจงแบ่งครึ่งสินสมรสที่

ร่วมสร้างด้วยกันมาตลอดยี่สิบปี  ลูกสาวเลือกจะอยู่กับพ่อ  บรีเดนจึงรับเงิน

SAMPLE




