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ตอนเช้ากองทัพบกสหรัฐมอบเหรียญลิเจียน ออฟ เมอริตเหรียญที่สองแก่ 

แจ๊ค รชีเชอร์  เขาท�าภารกจิพเิศษส�าเรจ็ตามที่ได้รบัมอบหมาย  จงึเข้าหลกัเกณฑ์

ตามข้อบังคับกองทัพบกที่ 600-8-200  มันเป็นเหรียญตราเคลือบสีขาว  ห้อย

รบิบิ้นสมี่วงอมแดง  เท่ระเบดิ  

เหตุผลแท้จริงที่เขาได้รับเหรียญตรานี้ก็คงเหมือนครั้งแรก  มันคือ 

ค่าปิดปากส�าหรับภารกิจที่เพิ่งจบไป  รีชเชอร์ไม่คิดจะเปิดปากอยู่แล้วเพราะ

ภารกจิที่คาบสมทุรบอลข่านไม่มอีะไรน่าโอ้อวด  มนัเกี่ยวกบัผูร้กัษากฎหมาย  ชาย

ท้องถิ่นสองคน  และความลบัช่วงสงครามซึ่งจะเป็นความลบัตลอดไป  รชีเชอร์

ใช้เวลาไม่นานกส็ามารถระบุตวัและที่อยู่เป้าหมายได้  จากนั้นกส็งัหารเป้าหมาย

ด้วยการยงิศรีษะ  ทกุอย่างเปน็ไปอย่างเงยีบเชยีบ  และท�าให้ภมูภิาคนั้นสงบลง

เลก็น้อย  รชีเชอร์ใช้เวลาเพยีงสองสปัดาห์กบักระสุนสี่นดั  ถอืเป็นเรื่องเลก็มาก

ข้อบังคับที่ 600-8-200 ระบุสั้น ๆ เกี่ยวกับพิธีมอบเหรียญไว้ว่าให้มี

บรรยากาศของความเป็นทางการตามความเหมาะสม  นั่นหมายถึงการท�าพิธี 

ในห้องใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์สีทองและธงชาติสหรัฐอเมริกา  รีชเชอร ์

ยศพันตรี  ท�างานให้กองทัพบกมาแล้วสิบสองปี  เช้าวันนี้ผู้ได้รับเหรียญตรา 

มีนายทหารระดับสูงอีกหลายนาย  สามนายยศพันเอก  สองนายยศพลจัตวา  

ดังนั้นผู้มอบเหรียญตราจึงเป็นพลโท  รีชเชอร์รู้จักนายพลผู้นี้มาหลายปีตั้งแต่

เมื่อครั้งที่เจ้าตวัเป็นผู้บงัคบักองพนัสบืสวนและปฏบิตัภิารกจินอกฟอร์ตไมเออร์  

พลโทผู้นี้เป็นนกัคดิที่ฉลาด  ที่แน่ ๆ ฉลาดพอจะรูเ้หตผุลที่สารวตัรทหาร

ยศพนัตรไีด้รบัเหรยีญลเิจยีน ออฟ เมอรติ  เมื่อพวกเขาสบตากนั  แววตาอกีฝ่าย
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บ่งบอกความมั่นใจว่ารชีเชอร์จะเกบ็เรื่องนี้ไว้เป็นความลบั  ในอดตีคนพวกนี้กเ็คย

ท�าแบบเดียวกันกับเขามาหลายครั้ง  ที่อกเสื้อด้านซ้ายของเครื่องแบบติดแถบ

เหรยีญตราหลากส ี รวมทั้งสองแถบเหรยีญตราลเีจยีน ออฟ เมอรติ

พธิมีอบเหรยีญตราครั้งนี้จดัขึ้นที่ฟอร์ตเบลววัร์ในรฐัเวอร์จเินยี  ใกล้ตกึ

เพนตากอน  สะดวกส�าหรับพลโทนายนั้นและรีชเชอร์เพราะอยู่ใกล้ร็อกครีก   

หลังกลับจากการท�าภารกิจรีชเชอร์ก็ไม่ได้ท�าอะไรนอกจากรอ  แต่ไม่สะดวก

ส�าหรบันายทหารรายอื่นซึ่งบนิมาจากเยอรมนั

ก่อนพิธีนายทหารบางนายเดินไปมา  คุยกันเรื่องไร้สาระ  และจับมือ

ทักทายกัน  ไม่นานพิธีมอบเหรียญก็เริ่มขึ้น  ทุกคนยืนตรงท�าความเคารพ

ประธาน  เมื่อทุกอย่างเสรจ็สิ้นคนในงานกเ็ดนิไปมาอกีครั้ง  พูดคุยเรื่องไร้สาระ  

และจบัมอืแสดงความยนิดกีนัอกีรอบ

แต่บ่ายวนัเดยีวกนัรชีเชอร์กถ็ูกส่งกลบัเข้าโรงเรยีน

ขณะที่เขาก�าลงัจะออกจากห้อง  นายพลสามดาวผู้เป็นประธานในพธิกีห็ยุด

เขาไว้ก่อนถงึประต ู จบัมอืแสดงความยนิด ี แล้วแตะข้อศอกรชีเชอร์พร้อมพดูว่า  

“ผมได้ยนิว่าคุณได้รบัค�าสั่งใหม่”

“ไม่เหน็มใีครบอกผม  คุณได้ยนิมาจากไหน”  รชีเชอร์ถาม

“จ่าของผม”  นายพลสามดาวตอบ  “พวกทหารชั้นประทวนพดูคยุกนัตลอด

เวลานั่นแหละ  ผมอดทึ่งไม่ได้ที่แหล่งข่าวกองทัพบกสหรัฐมีประสิทธิภาพที่สุด

ในโลก”

“ผมต้องไปที่ไหน”

“พวกเขาไม่แน่ใจ  รู้แค่ไม่ไกล  ขบัรถไปได้”

“ผมจะได้รบัค�าสั่งเมื่อไหร่”  รชีเชอร์ถาม

“ภายในวนันี้”  อกีฝ่ายตอบ

“ขอบคุณที่บอก”  

เมื่อนายพลสามดาวผละมอืจากข้อศอกรชีเชอร์  เขาจงึเดนิต่อ  ขณะผ่าน

ประตูสู่โถงทางเดินในอาคาร  รีชเชอร์เห็นจ่าสิบโทนายหนึ่งก้าวเร็ว ๆ เข้าหา  

ก่อนจะหยุดเพื่อท�าความเคารพ  และรีบรายงาน  เจ้าตัวหอบราวกับวิ่งมาจาก

ค่ายทหารห่างไกล
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“ผู้พันครับ  นายพลการ์เบอร์เรียกคุณไปพบที่ห้องท�างานทันทีที่คุณ

สะดวก”

“ผมต้องไปที่ไหน”  รชีเชอร์ถาม

“ผมรู้แค่ว่าไม่ไกล  ขบัรถไปได้”  จ่าสบิโทตอบ

ห้องท�างานของนายพลการ์เบอร์อยู่บนชั้นสองของตึกเพนตากอน  รีชเชอร ์

จึงขอนั่งรถไปกับร้อยเอกสองนายจากฟอร์ตเบลวัวร์ซึ่งบ่ายนั้นมาปฏิบัติหน้าที่ 

ในวงแหวนบีของเพนตากอน  สิบเอกประจ�าโต๊ะหน้าห้องรีบลุกขึ้นยืนท�าความ 

เคารพรชีเชอร์แล้วพาเข้าข้างใน  รชีเชอร์รายงานตวัตามระเบยีบ  สบิเอกขยบัตวั

จะออกจากห้อง  แต่การ์เบอร์ห้ามไว้  “จ่า  ผมอยากให้คุณอยู่ด้วย”

สบิเอกจงึยนืปักหลกัอยู่ที่เดมิ

พยาน

“นั่งส ิ รชีเชอร์”  การ์เบอร์บอก

รชีเชอร์นั่งเก้าอี้หน้าโต๊ะท�างาน  ขาเก้าอี้เป็นท่อกลวง  มนัทรดุยวบเพราะ

น�้าหนกัตวัของเขาจนเอนไปด้านหลงั

“คุณได้รบัค�าสั่งใหม่”  การ์เบอร์แจ้ง

“ผมต้องไปที่ไหน”

“คุณต้องกลบัเข้าโรงเรยีน”

รชีเชอร์เงยีบ

“ผดิหวงัเหรอ”  การ์เบอร์ถาม

นี่ไม่ใช่การคุยกนัตวัต่อตวั  แต่มพียานอยู่ด้วย  รชีเชอร์จงึต้องท�าตวัให้

เหมาะสม  “เช่นทุกครั้งครบั  ท่าน  ผมพร้อมที่จะไปทุกแห่งตามค�าสั่งกองทพั”

“ฟังดูเหมือนคุณไม่มีความสุข  แต่คุณควรมีความสุขกับค�าสั่งนี้  การ

เรยีนรู้และพฒันาตนเองเป็นสิ่งพเิศษสุด”

“โรงเรยีนอะไรครบั”

“รายละเอยีดทั้งหมดถูกส่งไปยงัห้องท�างานของคุณแล้ว”
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“ผมต้องไปนานเท่าไหร่”

“ขึ้นอยู่กบัว่าคุณขยนัแค่ไหน”  การ์เบอร์ตอบ

รีชเชอร์ขึ้นรถบัสในลานจอดของเพนตากอนไปยังศูนย์บัญชาการร็อกครีก

ห่างเพยีงสองป้าย  จากนั้นเดนิขึ้นทางลาดตรงสูห้่องท�างาน  มแีฟ้มเอกสารบาง ๆ 

วางอยู่บนโต๊ะเขา  หน้าซองมชีื่อเขาพร้อมตวัเลขและชื่อหลกัสตูร  ผลกระทบของ

นวตักรรมทางกฎหมายล่าสดุต่อความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน  ข้างในมเีอกสาร

หลายแผ่น  ทั้งค�าสั่งขาดจากต้นสงักดัเดมิชั่วคราว  และค�าสั่งให้ไปรายงานตวั 

ณ สถานที่เช่าแห่งหนึ่งในกลุ่มอาคารที่ชุมชนแมคลนี  รฐัเวอร์จเินยี  ก่อนเวลา 

17.00 นาฬิกาของวนัเดยีวกนั  ในเอกสารระบุไว้ว่ารชีเชอร์ต้องแต่งชุดพลเรอืน  

ที่นั่นมหี้องพกัและรถยนต์ส่วนตวัให้ใช้  แต่ไม่มคีนขบัให้

รชีเชอร์หนบีแฟ้มไว้ใต้แขนแล้วเดนิออกจากตกึ  ไม่มคีนจบัตามองเพราะ

เขาไม่เป็นที่สนใจของใครอกีต่อไป  เขารู้สกึผดิหวงัที่จู่ ๆ กโ็ดนลดความส�าคญั  

ถูกส่งไปเรียนหลักสูตรชื่อประหลาดและไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น  มิหน�าซ�้ามันยัง 

ท�าให้เขาหลุดจากแวดวงทหารและกลายเป็นบุคคลนอกสายตา  เหมือนไม่มี 

ตัวตนอีกต่อไป  หนึ่งเดือนจากนี้อาจจะมีบางคนจ�าเขาได้บ้าง  และนึกสงสัย 

เมื่อเขากลบัมา  ก่อนจะลมืเขาอกีครั้งอย่างรวดเรว็

สบิเอกหน้าห้องมองเขาครู่เดยีวก่อนหนัไปทางอื่น

รีชเชอร์มีชุดพลเรือนน้อยมาก  บางชุดไม่เหมือนชุดของพลเรือนด้วยซ�้า  

กางเกงขายาวสีกากีที่ใส่นอกเวลางานดูคล้ายกางเกงที่พวกนาวิกโยธินใส่กัน 

เมื่อ 30 ปีก่อน  เขารู้จักทหารนายหนึ่งซึ่งรู้จักเจ้าหน้าที่คลังพัสดุ  หมอนั่น 

อ้างว่าชุดทหารเก่าหลายหีบถูกส่งมาผิดที่ตั้งแต่สมัยลินดอน บี.จอห์นสันเป็น

ประธานาธิบดี  และไม่เคยถูกน�าไปใช้งาน  หมอนั่นยังบอกด้วยว่ากางเกง 

นาวกิโยธนิรุ่นเก่าดคูลา้ยกางเกงยี่หอ้ราลฟ์ลอเรนรุน่ใหม่  รชีเชอร์ไม่สนเรื่องนั้น  
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แต่คดิว่ากางเกงสภาพด ี ไม่ขาด  ดูทนทาน  และสหีมองเลก็น้อย  ที่ส�าคญัคอื

ราคาเพยีงห้าดอลลาร์  มนัน่าจะใช้งานได้อกีอย่างน้อย 30 ปี

ส่วนเสื้อยดืคอกลมที่เขาใส่นอกเวลางานเป็นเสื้อของกองทพับก  สภาพเก่า

และซดี  ดเูหมอืนจะมเีพยีงเสื้อแจ๊คเกต็ยี่ห้อลวีายเท่านั้นที่แตกต่างจากของทหาร  

มนัท�าจากผ้าฝ้ายหยาบลายสอง  มฉีลากยี่ห้อตดิอยู่

เขาถอดเครื่องแบบแล้วเปลี่ยนไปใส่ชุดพลเรอืน  ยดัเสื้อผ้าที่เหลอืลงถุง

ทะเล  และหิ้วออกไปพรอ้มถงุใสส่ทู  เขาขึ้นรถเชฟโรเลต คาปรซิสดี�าซึ่งจอดรอ

อยูแ่ล้ว  เดมิทเีป็นรถสขีาวด�าของกองทหารสารวตัรก่อนจะปลดระวาง  สตกิเกอร์

ลอก  อุดรูที่เคยติดไฟสัญญาณและเสาอากาศด้วยปลั๊กยาง  มีกุญแจคาที่รถ  

เบาะเก่ามาก  แต่สตาร์ตเครื่องตดิ  ระบบเกยีร์ใช้ได้  เบรกไม่มปีัญหา  รชีเชอร ์

ขบัรถมุ่งหน้าสู่ชุมชนแมคลนี  ระหว่างทางหมุนกระจกลงพลางเปิดวทิยุฟังเพลง

ที่หมายเป็นหนึ่งในกลุ่มอาคารส�านกังานที่หน้าตาคล้ายกนัไปหมด  ทาสนี�้าตาล

และสนี�้าตาลอ่อน  สนามได้รบัการดูแลอย่างด ี ปลูกหญ้าเขยีวขจทีั้งปี  รชีเชอร์

พบตึกที่หมายโดยอาศัยดูจากเลขถนน  รถเลี้ยวผ่านป้ายเรียบ ๆ ที่เขียนว่า

องค์กรแก้ปัญหาในกระบวนการศกึษา

ที่นั่นเขาพบรถเชฟโรเลต คาปรซิจอดอยู่หน้าประตูสองคนั  คนัหนึ่งสดี�า  

อกีคนัสนี�้าเงนิ  ทั้งสองคนัใหม่กว่าคนัของรชีเชอร์  ไม่มปีลั๊กอุดรู  ประตูสี่บาน

ไม่ทาสีด้วยแปรง  ดูเหมือนรถพลเรือน  แต่เขารู้ว่าเป็นรถของหน่วยงานรัฐ   

ตวัรถถูกขดัสะอาดเป็นมนัวาว  แต่ละคนัมสีองเสาวทิยุ  เกนิความจ�าเป็นที่มไีว้

รับฟังการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล  ความยาวเสาวิทยุไม่เท่ากัน  คันสีน�้าเงิน 

ยาวกว่า  น่าจะเกี่ยวกบัความยาวคลื่นวทิยุที่ต่างกนัระหว่างสองหน่วยงาน

ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน

รีชเชอร์จอดข้าง ๆ รถสองคันนั้นและทิ้งสัมภาระไว้ในรถ  เขาเดินผ่าน

ประตูเข้าล็อบบี้ปูพรมหนาสีเทาลายใบเฟิร์นสีเขียว  เห็นประตูบานแรกติดป้าย

ส�านักงาน  อีกประตูติดป้ายห้องเรียน  รีชเชอร์เปิดประตูห้องเรียน  หน้าชั้น 
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มีกระดานด�า  ถัดมาเป็นโต๊ะเรียนยี่สิบตัวเรียงแถวละสี่ตัว  รวมทั้งสิ้นห้าแถว  

ขอบโต๊ะด้านขวามอืมกีระดาษและดนิสอ  

ในห้องมชีายใส่สทูสองคนนั่งอยู ่ คนหนึ่งใส่สทูสดี�า  อกีคนใส่สทูสนี�้าเงนิ

เข้มเหมือนสีรถ  ต่างมองไปด้านหน้าเหมือนไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกันดี  ทั้งสอง 

อายุใกล้เคียงกับรีชเชอร์  ชายในสูทด�าผิวขาวซีด  ผมด�ายาวเกินไปส�าหรับ 

เจ้าหน้าที่รฐั  ชายในชดุสนี�้าเงนิเข้มกผ็วิขาวซดีเช่นกนั  ผมสั้นเกรยีนคล้ายนกับนิ

อวกาศ  หุ่นกค็ล้ายนกับนิอวกาศไม่กอ็ดตีนกัยมินาสตกิที่เพิ่งเลกิเล่น

เมื่อรชีเชอร์ก้าวเข้าห้อง  ทั้งสองกห็นัมามอง

ชายผมด�าถาม  “คุณเป็นใคร”

“ขึ้นอยู่กบัว่าพวกคุณเป็นใคร”  รชีเชอร์ย้อน

“ตวัตนของคุณขึ้นอยู่กบัผมหรอืไง”

“รถสองคนัข้างนอกเป็นของพวกคุณหรอืเปล่า”

“มนัส�าคญัเหรอ”

“มนับอกบางอย่าง”

“บอกอะไร”

“รถสองคนันั้นไม่เหมอืนกนั”

“ใช่”  ชายคนเดิมตอบ  “มันเป็นรถของพวกเรา  และคุณก�าลังอยู่ใน

ห้องเรยีน  เราเป็นตวัแทนจากสองหน่วยงานรฐั  ที่นี่จะสอนเราเกี่ยวกบัวธิปีระสาน

ความร่วมมอืระหว่างต่างหน่วยงาน  อย่าบอกนะว่าคณุมาจากอกีหน่วยงานหนึ่ง”

“ผมเป็นสารวตัรทหาร”  รชีเชอร์บอก  “แต่ไม่ต้องห่วง  ผมเชื่อว่าเวลา

ประมาณห้าโมงเย็นคนอื่น ๆ จะมาอีก  คุณจะเลิกสนใจผมแล้วหันไปเข้ากลุ่ม

กบัพวกเขาแทน”

ชายผมเกรยีนพดูขึ้นเป็นครั้งแรก  “ผมคดิว่ามเีราสามคนเท่านั้น  ผมเดนิ

ดูรอบ ๆ แล้ว  พวกเขาเตรยีมห้องนอนไว้เพยีงสามห้อง”

“โรงเรยีนรฐับาลแบบไหนมนีกัเรยีนแค่สามคน”  รชีเชอร์สงสยั  “ไม่เคย

ได้ยนิมาก่อน”

“เราอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  นักศึกษาคนอื่นอาจมีที่พักแยก 

ต่างหาก”
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“เป็นไปได้”  ชายผมด�าเหน็ด้วย

รีชเชอร์ย้อนนึกถึงค�าพูดของนายพลการ์เบอร์  “ผู้บังคับบัญชาของผม

เรียกมันว่าการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  เขาเชื่อว่าผมจะผ่านไปได้หากขยัน   

ผมจึงเชื่อว่าผมรับกรรมจากการกระท�าของผู้อื่น  ดังนั้นผมจึงไม่คิดว่าตัวเอง 

เป็นผู้เชี่ยวชาญ  ค�าสั่งของพวกคุณต่างจากของผม”

“กไ็ม่เชงิ”  ชายผมเกรยีนตอบ

ชายผมด�าไม่ตอบ  แค่ยักไหล่ราวกับยอมรับการตีความค�าสั่งของเขา 

แม้ไม่น่าประทบัใจนกั

“ผม  เคซยี์ วอเทอร์แมนจากเอฟบไีอ”  ชายผมด�าแนะน�าตวัเอง

“ผม  แจ๊ค รชีเชอร์จากกองทพับกสหรฐั”

“ผม  จอห์น ไวต์จากซไีอเอ”  ชายผมเกรยีนบอก

ทั้งสามจับมือกันก่อนจะเงียบไป  ดูเหมือนพวกเขาไม่มีอะไรจะพูดอีก   

รชีเชอร์จบัจองโต๊ะด้านหลงัห้อง  วอเทอร์แมนนั่งข้างหน้าด้านซ้าย  ไวต์นั่งหน้า

ด้านขวา

วอเทอร์แมนสงบนิ่งแต่ตื่นตวั  ใช้สมาธิอยู่เงยีบ ๆ  และสงวนพลงัไว้ใช้

ยามจ�าเป็น  เขาเป็นเจ้าหน้าที่เอฟบีไอมากประสบการณ์  ไม่ใช่มือใหม่  ไวต์ก็

เช่นกนั  แต่ไวต์อยู่ไม่นิ่ง  เขาขยุกขยกิ  บดิมอืไปมา  บางครั้งหรี่ตามองที่ว่าง  

โฟกัสไกลสลับใกล้  บางครั้งหรี่ตา  หน้าตาบูดบึ้ง  มองซ้ายมองขวาคล้าย

หมกมุ่นอยู่กับการคิดอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีทางออก  น่าจะเป็นนักวิเคราะห์   

รีชเชอร์เดาว่าไวต์ใช้ชีวิตหลายปีในโลกที่เต็มไปด้วยการหลอกลวง  เจ้าตัวจึงดู

กระวนกระวาย

ไม่มใีครพูดอะไร

ห้านาทต่ีอมารชีเชอร์ท�าลายความเงยีบด้วยค�าถาม  “มปีระวตัว่ิาเราเข้ากนั

ไม่ได้หรือเปล่า  ผมหมายถึงหน่วยเอฟบีไอ  ซีไอเอ  และสารวัตรทหาร  ผม 

ไม่เคยรู้ว่าเรามปีัญหากนั  คุณล่ะ”

“อย่าเพิ่งด่วนสรปุ”  วอเทอร์แมนตอบ  “นี่เป็นเรื่องของอนาคตไม่ใช่อดตี  

พวกเขารู้ว่าเราจะร่วมมือกันด้วยดีจึงใช้เราให้เป็นประโยชน์  วิเคราะห์จากชื่อ

หลกัสตูรดกูไ็ด้  นี่เป็นนวตักรรมทางกฎหมายเช่นเดยีวกบัความร่วมมอื  นวตักรรม
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หมายถงึพวกเขาจะประหยดัค่าใช้จ่าย  ในอนาคตทกุหน่วยจะร่วมมอืกนัมากกว่า

ที่ผ่านมาโดยใช้ห้องปฏิบัติการร่วมกัน  พวกเขาจะสร้างสถานที่ใหม่เพื่อให้เรา 

ใช้มนั  ผมเชื่อว่าเรามาที่นี่เพื่อเปิดรบัวธิกีารท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ”

“บ้าชะมัด”  รีชเชอร์ส่ายหน้า  “ผมไม่เห็นรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการหรือ

เรื่องที่คุณว่าเลย  และคงเป็นคนสุดท้ายที่รู้”

“ผมก็เหมือนกัน”  วอเทอร์แมนบอก  “ด้วยความสัตย์จริง  มันไม่ใช ่

จุดแขง็ของผม”

“ไร้สาระเป็นบ้า”  ไวต์แทรก  “เราเสยีเวลามากมายโดยใช่เหต ุ มสีิ่งส�าคญั

กว่านี้ให้ท�า”

ไวต์บดิตวั  มอืกระตุก

“พวกเขาลากตวัคุณมาที่นี่ทั้ง ๆ ที่ท�างานยงัไม่เสรจ็เหรอ”  รชีเชอร์ถาม

“เปล่า  ผมถึงวาระโยกย้ายพอดี  เพิ่งเสร็จภารกิจที่ได้รับมอบหมาย   

แต่นี่คอืรางวลัที่ได้รบั”

“มองในแง่ดี  คุณจะผ่อนคลาย  ท�าตัวสบาย ๆ  ใช้เวลาเล่นกอล์ฟ   

ไม่จ�าเป็นต้องเรียนรู้วิธีท�างาน  ซีไอเอไม่ได้ท�างานในห้องปฏิบัติการ  แทบจะ 

ไม่เคยใช้งานมนัด้วยซ�้า”

“หากไม่เริ่มท�าตอนนี้  งานของผมจะเสรจ็ช้าไปสามเดอืน”  ไวต์บอก

“งานอะไร”  รชีเชอร์ถาม

“บอกไม่ได้”

“คุณให้ใครท�าแทน”

“บอกไม่ได้”  ไวต์ตอบเหมอืนเดมิ

“นกัวเิคราะห์มอืดใีช่ไหม”  รชีเชอร์เดา

“ดีไม่พอ  เขาอาจจะพลาดหลายอย่างที่ส�าคัญ  เรื่องแบบนี้คาดการณ์

ยาก”

“เรื่องอะไร”

“บอกไม่ได้”  ไวต์ตอบเหมอืนเดมิ

“ต้องเป็นเรื่องส�าคญัแน่”

“ส�าคญักว่ามาเรยีนที่นี่”
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“ภารกจิอะไรที่คุณเพิ่งท�าส�าเรจ็”  รชีเชอร์ถามอกี

“ผมไม่สามารถเปิดเผยได้”

“เป็นภารกจิในต�าแหน่งที่รบัผดิชอบเรื่องส�าคญัต่ออเมรกิา”

“อะไรนะ”

“อะไรประมาณนั้น”

“แต่นี่คอืรางวลัที่คุณได้รบั”  รชีเชอร์บอก

“ของผมก็เช่นกัน”  วอเทอร์แมนพูด  “เราอยู่ในเรือล�าเดียวกัน  ผม 

คาดหวงัจะได้รบัการเลื่อนต�าแหน่ง  ไม่ใช่ถูกส่งมาเรยีนแบบนี้”

“ท�าไมคุณถงึคดิว่าจะได้เลื่อนต�าแหน่ง”  รชีเชอร์ซกั

“ผมปิดคดสี�าคญัได้”

“คดปีระเภทไหน”

“คดีอาชญากรรม  เป็นคดีเก่าที่ปิดไม่ได้มาหลายปี  แต่ผมก็ท�าส�าเร็จ 

ในที่สุด”  วอเทอร์แมนตอบ

“บรกิารช่วยชาต”ิ

“มนัคอือะไร”

“ผมก�าลงัเปรยีบเทยีบคุณสองคน  ต่างกเ็ป็นเจ้าหน้าที่มากประสบการณ์  

ซื่อสัตย์  น่าเชื่อถือ  และไว้ใจได้  ดังนั้นพวกคุณจึงได้รับมอบหมายให้ท�า 

บางอย่างที่เป็นประโยชน์  และนี่คือรางวัลที่พวกคุณได้รับ  นั่นบอกถึงความ 

เป็นไปได้สองข้อ”  รชีเชอร์พูด

“อะไร”  ไวต์ถาม

“ข้อแรก  สิ่งที่พวกคุณท�าส่งผลให้บางหน่วยงานล�าบากใจ  จึงจ�าเป็น 

ต้องย้ายพวกคุณไปเกบ็ไว้ให้พ้นจากสายตาเพื่อให้ถูกลมื”

ไวต์ส่ายหน้า  “ไม่ใช่แน่  เพราะผมได้รับหนังสือชมเชยเป็นการส่วนตัว

จากรฐัมนตรตี่างประเทศ  อกีอย่างภารกจิที่ผมท�าเป็นความลบั  แทบไม่มใีครรู้

เรื่องนี้”

รีชเชอร์หันไปถามวอเทอร์แมน  “การตามล่าอาชญากรของคุณสร้าง 

ความล�าบากใจให้ใครบ้างไหม”

วอเทอร์แมนส่ายหน้า  “แล้วความเป็นไปได้ข้อที่สองล่ะ”
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“นี่ไม่ใช่โรงเรยีน”  รชีเชอร์ตอบ

“แล้วมนัเป็นอะไรล่ะ”

“เป็นสถานที่ที่พวกเขาส่งเจ้าหน้าที่ผูท้�าผลงานดเียี่ยมสด ๆ ร้อน ๆ มาอยู่

ด้วยกนั”

วอเทอร์แมนนิ่งไปชั่วอดึใจ  ความคดิใหม่ผดุขึ้นในหวั  “คณุกเ็หมอืนเรา

ใช่ไหม”

รีชเชอร์พยักหน้า  “ผมเพิ่งท�าภารกิจส�าคัญส�าเร็จ  และได้เหรียญตรา 

เมื่อเช้านี้  ไม่มอีะไรต้องล�าบากใจกบัสิ่งที่ผมท�า”

“งานประเภทไหน”

“เป็นความลับ  บอกได้แค่ว่าอาจเกี่ยวข้องกับการบุกเข้าบ้านหลังหนึ่ง  

แล้วยงิกบาลคนในบ้าน”

“ที่ไหน”  วอเทอร์แมนถาม

“ที่หน้าผากหนึ่งนดั  ที่กกหูอกีนดั”  รชีเชอร์ตอบ

“ผมหมายถงึบ้านหลงันั้นอยู่ที่ไหน”

“ความลบั  บอกได้แค่ว่าอยู่ในต่างประเทศ” 

“แน่นอน”  ไวต์พูด  “ภารกิจของผมคงจะต่างออกไป  มันเป็นสิ่งที่ผม

ควรท�าทนัท”ี

“ฟังดูท้าทาย”

“ท้าทายมาก”

“ซึ่งเป็นเรื่องปกต ิ เราต้องการภารกจิที่ท้าทายและความก้าวหน้า  ไม่ใช่

ภารกจิซ�้าซากจ�าเจ”

“แน่นอน”

“ที่นี่อาจมสีิ่งที่เราตอ้งการกไ็ด้”  รชีเชอรพู์ด  “ตอนที่พวกคณุได้รบัค�าสั่ง

ให้มาที่นี่  พวกคุณได้รบัแจ้งซึ่งหน้าหรอืแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร”

“ซึ่งหน้า”

“มบีุคคลที่สามอยู่ในห้องด้วยไหม”

“ม”ี  ไวต์ตอบ  “ผูช่้วยฝา่ยบรหิารยนืรอสง่เอกสารปึกหนึ่ง  เขาสั่งเธอให้

อยู่ด้วย  เธอเลยยนือยู่ที่นั่น  ตอนนั้นผมรู้สกึอบัอายมาก”
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“เหมือนผม”  วอเทอร์แมนเล่า  “เขาให้เลขาอยู่ในห้องด้วย  ทั้งที่ปกต ิ

จะให้รบีออกไป”

“ผมก็เจอเหตุการณ์เดียวกัน  สิบเอกหน้าห้องเป็นพยาน  นายทหาร 

ชั้นประทวนส่งข่าวกนัตลอดเวลา  ไม่นานทกุคนกจ็ะรูว่้าผมถกูส่งไปเรยีนหลกัสตูร

ไร้สาระ  จู่ ๆ ก็โดนสั่งย้ายไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จัก  หายเข้าสู่กลไกของรัฐ 

อันซับซ้อน  ผมจะกลายเป็นอดีตและถูกลืม  เหมือนไม่มีตัวตน  คุณสองคน 

ก็เช่นกัน  บางทีผู้ช่วยฝ่ายบริหารหรือกลุ่มเลขาเอฟบีไออาจจะมีเครือข่ายของ

พวกเขาเอง  หมายความว่าขณะนี้เราสามคนเป็นมนุษย์ล่องหน  ไม่มีใคร 

ตั้งค�าถามเกี่ยวกบัเรา  ไม่มอีะไรน่าเบื่อหน่ายมากไปกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหน”

“คณุก�าลงับอกว่าพวกเขาตั้งใจท�าให้เจ้าหน้าที่ฝีมอืดสีามคนหายไปงั้นเหรอ  

ท�าไม”

“เพื่อให้เรากลายเป็นมนุษย์ล่องหนอยู่ในห้องเรยีนที่นี่”

“ท�าไมล่ะ  ท�าไมต้องสามคน  ความเชื่อมโยงคอือะไร”

“ผมไม่รู ้ แตเ่ชื่อว่ามนัเปน็แผนการที่ทา้ทาย  อาจเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่มอืดี

มองว่าเป็นรางวลัอนัน่าพอใจส�าหรบัภารกจิที่ได้รบัมอบหมาย”  

“สถานที่แห่งนี้คอืที่ไหนกนั”

“ผมไม่รู้”  รชีเชอร์ตอบ”  แต่ไม่ใช่โรงเรยีนแน่”

เวลา 17.00 น.  รถตูส้ดี�าสองคนัเลี้ยวออกจากถนน  ผ่านป้ายสถานที่มาจอด

หลงัรถคาปรซิสามคนั  ราวกบัต้องการขวางกั้นไม่ให้ออกได้  ชายใส่สูทสองคน

ลงจากรถตูแ้ต่ละคนั  น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยสบืราชการลบัและอารกัขาบคุคล

ส�าคญัหรอืต�ารวจศาล  ทั้งสองยนืมองรอบ ๆ ชั่วครู ่ จนกระทั่งแน่ใจว่าปลอดภยั

จงึมุดกลบัเข้ารถ  และส่งสญัญาณให้บุคคลส�าคญัออกมาได้

หญงิคนหนึ่งออกจากรถตู้คนัที่สอง  มอืหนึ่งหิ้วกระเป๋าเอกสาร  อกีมอื

ถือปึกเอกสาร  เธออยู่ในชุดด�ายาวถึงเข่าที่ใช้งานได้สองโอกาส  ช่วงกลางวัน 

ใส่ชดุดงักล่าวกบัสร้อยไข่มกุอยู่ในห้องท�างานบนตกึสงู  ตกกลางคนืใส่ชดุเดมิกบั

สร้อยเพชรไปงานปาร์ตี้ค็อกเทลและงานเลี้ยงต้อนรับ  เธออายุมากกว่ารีชเชอร์
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ประมาณสบิปีหรอืมากกว่านั้น  วยัสี่สบิกลาง ๆ  หุ่นด ี ดูฉลาด  ผมบลอนด์

ยาวปานกลางตดัเป็นทรงเรยีบง่าย  ร่างสูงกว่าผู้หญงิทั่วไปโดยเฉลี่ย  แต่ไม่ใช่

คนร่างใหญ่

รีชเชอร์จ�าคนที่ลงจากรถตู้คันแรกได้ทันที  เคยเห็นหน้าอีกฝ่ายใน

หนังสือพิมพ์สัปดาห์ละครั้ง  และทางทีวีบ่อยครั้ง  เป็นภาพจากที่ประชุมห้อง 

รูปไข่ในท�าเนียบขาว  เขาคืออัลเฟร็ด แรตคลิฟฟ์ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงของ

ประธานาธบิดสีหรฐั  มบีทบาทเป็นนกัแก้ปัญหาและเป็นมอืขวาของประธานาธบิด ี 

เขามหีน้าที่จดัการประเดน็ที่อาจจะจบไม่สวย  ลอืกนัว่าอายเุกอืบเจด็สบิแล้ว  แต่

ตวัจรงิดูหนุ่มกว่านั้น  แรตคลฟิฟ์เคยท�างานให้กระทรวงการต่างประเทศ  และ

อยูร่อดตลอดมาไม่ว่าลมเปลี่ยนทศิไปทางใด  คณุสมบตัทิี่ว่านี้ท�าให้เขายดึต�าแหน่ง

ส�าคญัมาครองได้ในที่สุด

แรตคลิฟฟ์กับหญิงคนนั้นเดินมาด้วยกัน  รายล้อมด้วยชายใส่สูทสี่คน  

ผ่านประตูลอ็บบี้  รชีเชอร์ได้ยนิเสยีงประตูเปิด  ตามด้วยเสยีงเดนิย�่าพรม  

ทั้งหกคนโผล่เข้าห้องเรียน  ชายใส่สูทสองคนรอด้านหลัง  อีกสองคน 

เดินตรงเข้าหากระดานด�า  แรตคลิฟฟ์กับหญิงคนนั้นตามไป  แล้วหันกลับมา

ทางนกัเรยีนทั้งสาม  ท�าตวัเหมอืนครูที่ก�าลงัจะเริ่มสอนชั่วโมงแรก

แรตคลฟิฟ์มองหน้าไวต์  ก่อนจะมองวอเทอร์แมน  และหยุดที่รชีเชอร์

ซึ่งนั่งหลงัสุด

“ที่นี่ไม่ใช่โรงเรยีน”  แรตคลฟิฟ์บอก

SAMPLE



หญิงคนนั้นย่อเข่าอย่างระมัดระวังขณะวางกระเป๋าเอกสารและเอกสารลงพื้น  

แรตคลิฟฟ์ก้าวมาหยุดข้างหน้าแล้วเริ่มพูด  “เราส่งคุณสามคนมาที่นี่โดยอ้าง

เหตุผลเทจ็เพื่อเกบ็เรื่องนี้เป็นความลบั  เราไม่ต้องการเป็นจุดสนใจ  อย่างน้อย

กใ็นช่วงแรก”

เขาหยุดพูดให้รู้สึกประหนึ่งเชิญชวนให้ถาม  แต่ไม่มีใครถามว่าช่วงแรก

ของอะไร  รอฟังให้จบดกีว่า  วธินีี้ปลอดภยัเสมอเมื่อรบัค�าสั่งจากคนระดบัสูง

แรตคลฟิฟ์จงึถามเสยีเอง  “ใครสามารถอธบิายเรื่องนโยบายความมั่นคง

แห่งชาตขิองรฐับาลนี้ให้เข้าใจง่าย ๆ ได้บ้าง”

เงยีบ

แรตคลฟิฟ์ถามต่อ  “ท�าไมพวกคุณไม่ตอบ”

วอเทอร์แมนมองไกลไปด้านหลงัหลายร้อยเมตร  ไวต์ยกัไหล่ราวกบัสิ่งที่

เขาต้องการพูดซบัซ้อนเกนิกว่าจะอธบิายได้

“มนัเป็นค�าถามเจ้าเล่ห์”  รชีเชอร์บอก

“คณุเชื่อว่าไม่สามารถอธบิายนโยบายของเราด้วยภาษาง่าย ๆ ได้งั้นเหรอ”  

แรตคลฟิฟ์ถาม

“ผมเชื่อว่าไม่มนีโยบายต่างหาก”

“คุณคดิว่าเราไร้ความสามารถหรอืไง”

“เปล่า  ผมคดิว่าโลกก�าลงัเปลี่ยนแปลง  ดงันั้นเราควรปรบัตวัให้เข้ากบั

สถานการณ์”

“คุณเป็นสารวตัรทหารใช่ไหม”

2
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“ใช่”

แรตคลฟิฟ์เล่า  “เมื่อสามปีก่อนเกดิระเบดิในโรงรถใต้อาคารสูงแห่งหนึ่ง

ในนวิยอร์ก  โดยส่วนตวัผมรูส้กึเศร้าใจต่อผูเ้สยีชวีติและผูบ้าดเจบ็  แต่ในสายตา

โลกใบนี้กลบัมองว่ามนัไม่ใช่เรื่องใหญ่  ขณะนั้นโลกช่างไร้เหตุผล  ยิ่งมองใกล้

เราก็ยิ่งเห็นน้อยลงและเข้าใจน้อยลง  เรามีศัตรูอยู่ทุกหนทุกแห่ง  แต่ไม่รู้ว่า 

พวกมนัเป็นใคร  อยูท่ี่ไหน  ท�าไม  เกี่ยวข้องกนัอย่างไร  หรอืศตัรตู้องการอะไร  

อีกทั้งไม่รู้ว่าพวกมันมีแผนจะท�าอะไรต่อไป  เราถึงทางตัน  แต่อย่างน้อยเรา 

ก็ยอมรับความจริงทุกประเด็น  ดังนั้นเราจึงไม่เสียเวลาในการพัฒนานโยบาย

เกี่ยวกบัสิ่งที่ไม่เคยได้ยนิมาก่อน  และไม่หลอกตวัเองว่าปลอดภยั”

แรตคลิฟฟ์พูดต่อ  “ด้วยเหตุนี้ขั้นตอนปฏิบัติการมาตรฐานของเราคือ  

รบัมอืกบัสบิเหตกุารณ์พรอ้มกนัขณะที่มนัเกดิขึ้น  เราไล่ล่าทกุสิ่งทกุอยา่งเพราะ

จ�าเป็น  สามปีกว่าจากนี้จะถึงสหัสวรรษใหม่  ทุกเมืองหลวงจะเฉลิมฉลอง 

ต้อนรับรอบพันปีตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง  ซึ่งท�าให้วันนั้นวันเดียวเป็นเป้าหมาย 

การโฆษณาชวนเชื่อยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลก  ก่อนจะถึงเวลานั้น  

เราต้องรู้ว่าคนเหล่านี้เป็นใคร  หากเราเพิกเฉยต่อบางอย่างเท่ากับไม่รู้อะไร 

เกี่ยวกบัมนัเลย”

เงยีบ

แรตคลิฟฟ์เสริม  “ไม่ใช่ว่าผมต้องการพิสูจน์ตัวเองกับพวกคุณ  แต่ 

พวกคุณจ�าต้องเข้าใจทฤษฎ ี เราไม่ตั้งสมมุตฐิาน  แต่จะท�าทุกอย่างเพื่อให้รู้ว่า

พวกมนัเป็นใคร”

ยังไม่มีใครถาม  แม้กระทั่งคุณมีกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่อยากให้เราจับตาดู

หรอืไม่  ไม่พูดปลอดภยักว่าเสมอ  เหมอืนสมยัโบราณที่เดก็ต้องไม่พูดจนกว่า

ผู้ใหญ่เป็นฝ่ายพูดด้วยก่อน  ดงันั้นรอต่อไปดกีว่า

จากนั้นแรตคลฟิฟ์หนัไปหาหญงิคนนั้นและแนะน�าตวัให้ทกุคนรูจ้กั  “นี่คอื 

ดร.มาเรียน ซินแคลร์ผู้ช่วยคนส�าคัญของผม  เธอจะบรรยายสรุปต่อจนจบ   

ทกุค�าพดูของเธอได้รบัการสนบัสนนุจากผมและประธานาธบิด ี นี่อาจจะเสยีเวลา

เปล่าโดยสิ้นเชงิและไปไม่ถงึไหนกไ็ด้  แต่จนกว่าเราจะรูแ้น่ชดั  ขอให้ท�าทุกอย่าง

เท่าที่สามารถท�าได้  และคุณจะได้รบัทุกอย่างที่จ�าเป็น”  
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แรตคลิฟฟ์เดินออกจากห้องพร้อมชายใส่สูทสองคน  รีชเชอร์ได้ยิน 

เสยีงฝีเท้าก้าวออกจากลอ็บบี้  เสยีงรถตู้ตดิเครื่องและแล่นออกไป  ดร.มาเรยีน 

ซินแคลร์นั่งไขว่ห้างบนเก้าอี้แถวหน้าสุด  หันหน้าเข้าหาทุกคน  แขนสองข้าง 

เนื้อแน่น  ถุงน่องด�า  รองเท้าคุณภาพสูง  เธอบอกรชีเชอร์ให้ขยบัเข้ามาใกล้ ๆ

รีชเชอร์ลุกไปนั่งแถวที่สามเกาะกลุ่มวอเทอร์แมนและไวต์กลายเป็นรูป 

ครึ่งวงกลม  ใบหน้าซนิแคลรเ์ปดิเผยและซื่อตรง  แต่เหน็ชดัวา่ก�าลงัเครยีดและ

กงัวลกบัปัญหาใหญ่  นายพลการ์เบอร์เคยพดูเป็นนยัแล้วว่าฟังดเูหมอืนคณุไม่มี

ความสขุ  แต่คุณควรมคีวามสขุกบัค�าสั่งนี้  การมาที่นี่อาจจะไม่เสยีเปล่ากเ็ป็นได้  

รีชเชอร์คิดว่าไวต์คิดแบบเดียวกัน  เขาโน้มตัวไปข้างหน้า  นัยน์ตานิ่ง  ส่วน 

วอเทอร์แมนนั่งตวัแขง็ไม่ขยบั  ถนอมพลงัไว้ใช้ยามจ�าเป็น

ซนิแคลร์เริ่มบรรยาย  “มอีพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมอืงฮมับร์ูก  ประเทศ

เยอรมนั  อยูใ่นย่านใจกลางเมอืง  ราคาแพงพอสมควร  ชายวยัยี่สบิสี่คนเช่าอยู่

ตั้งแต่ปีที่แล้ว  พวกเขาไม่ใช่คนเยอรมัน  สามคนเป็นชาวซาอุ  ส่วนคนที่สี่ 

เป็นชาวอหิร่าน  ทั้งสี่คนโกนหนวดเคราเกลี้ยงเกลา  ผมสั้น  แต่งกายด ี ชอบ

ใส่เสื้อเชิ้ตโปโลที่มตีรารปูจระเข้บนอก  ใส่นาฬิกาโรเลก็ซ์เรอืนทอง  และรองเท้า

จากอติาล ี พวกเขามกัจะขบัรถบเีอม็ออกไปเที่ยวไนต์คลบั  แต่ไม่ท�างาน”

รีชเชอร์เห็นไวต์พยักหน้าราวกับคุ้นชินกับเรื่องแบบนี้  แต่ไม่มีปฏิกิริยา

จากวอเทอร์แมน

ซินแคลร์บรรยายต่อ  “ทั้งสี่อาจมาจากครอบครัวที่เป็นญาติห่าง ๆ กัน  

ฐานะร�่ารวยและมชีื่อเสยีง  เป็นเรื่องปกตขิองคนวยันี้ที่ชอบแสวงหาความตื่นเต้น

และความสมัพนัธ์ทางเพศ  เลยใช้ชวีติเสเพลก่อนกลบับ้าน  เหมอืนหนุ่มยุโรป

ในต่างประเทศที่วิ่งตามกระแสสงัคมและบ้าวตัถุ  แต่เรารู้ว่าจรงิ ๆ แล้วพวกเขา

ไม่ใช่คนแบบนั้น”  

เธอเล่าต่อ  “มีองค์กรใหม่แห่งหนึ่งซึ่งเรายังไม่รู ้รายละเอียดมากนัก   

รู้เพียงว่าเป็นกลุ่มจิฮัดหัวรุนแรง  เงินหนา  สมาชิกส่วนใหญ่ผ่านการฝึกให ้

เป็นนักรบกึ่งทหาร  คัดสรรจากประเทศบ้านเกิดโดยไม่สนใจชาติก�าเนิด  แล้ว

ส่งเข้าเยอรมนัผ่านทางเยเมนและอฟักานสิถาน  ตามปกตชิายซาอุกบัคนอหิร่าน

ไม่ได้ท�างานด้วยกัน  แต่พวกเขาผ่านการพิจารณามาแล้วในค่ายฝึกอบรมก่อน
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