
ปี 1986

ในห้องขงัแห่งนี้มผ้ีาห่มอยู่ผนืหนึ่ง  จากกลิ่นเธอเดาว่ามนัไม่เคยถกูซกัเลย  แม้ว่า

ตั้งแต่แรกที่ถูกน�าตัวมาที่นี่เจดจะม้วนผ้าห่มผืนนั้นซุกไว้ตรงมุมห้อง  เพราะ

อากาศในนี้ค่อนข้างร้อนอบอ้าว  แต่กลิ่นปัสสาวะหมกัหมมและกลิ่นตวัเหมน็สาบ

ที่โชยมาก็ยังสุดจะทานทน  เจ้าหน้าที่มากิลล์หยิบผ้าห่มแล้วยื่นให้  “รับไปสิ”  

เจ้าตวับอก  “คลุมหวัซะ  ห้ามเปิดเผยใบหน้าเดด็ขาด”

มันจ�าเป็นด้วยเหรอในเมื่อใบหน้าของเธอเด่นหราอยู่บนหนังสือพิมพ ์

แทบทุกฉบับตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อน  และพรุ่งนี้ก็คงถูกประโคมข่าวอีกครั้ง  

เจดมองผ้าห่มอย่างขยะแขยง  มากลิล์หรี่ตามอง

“เจด”  มากลิล์พูด  “เธอจะออกไปโดยไม่ปิดหน้ากไ็ด้  เชื่อเถอะว่าพวก

เขาอยากเหน็หน้าเธอใจจะขาด  อกีอย่างฉนัไม่เดอืดร้อนอยู่แล้ว”

ใช่ส ิ ใครต่อใครได้เหน็หน้าเธอแล้วนี่  ไม่ว่าจะในหนงัสอืพมิพ์หรอืข่าว

ทีวี  หลายส�านักพาดหัวข่าวท�านองว่าผู้คนทั่วโลกต่างภาวนาขอให้เจอนางฟ้า 

ตวัน้อย  แต่ในความคดิฉนัน่าจะเป็นมารในคราบนางฟ้ามากกว่า

เจดได้ยินเสียงดังออกมาจากประตูที่เปิดอยู่  เบลกรีดร้องไม่หยุดนับ

ตั้งแต่ได้ฟังค�าตัดสินของคณะลูกขุน  ปกติจะไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดผ่านผนัง

หนา ๆ ของห้องขงัเข้ามาเลย  ไม่ว่าเสยีงด่าทอหรอืเสยีงฝีเท้าเจ้าหน้าที่  มเีพยีง

เสยีงเลื่อนปิดช่องมองและเสยีงปิดประตบูานหนาหนกั  เธอได้ยนิแค่เสยีงหายใจ

และเสียงหัวใจเต้นรัวของตัวเอง  ดังนั้นพอมากิลล์เปิดประตูเสียงต่าง ๆ จึง 

บทน�ำ
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ดงัแทรกเข้ามาในชั้นใต้ดนิแห่งนี้  รวมทั้งเสยีงร้องขอความเป็นธรรมที่ดงัประสาน

กนัอย่างดุดนั  คนเหล่านั้นต้องการตวัเธอ...เธอและเบล  เจดรู้แค่นี้

มากลิล์ยื่นผ้าห่มให้อกีครั้ง  คราวนี้เจดรบัไว้  ต่อให้ไม่เตม็ใจ  แต่สดุท้าย

ก็คงถูกบังคับให้คลุมหัวไว้อยู่ดี  ทันทีที่มากิลล์แตะโดนมือเด็กหญิง  เธอก็รีบ

ชกัมอืกลบั

เสยีงเบลฟังดูเหมอืนเสยีงร้องโหยหวนของสตัว์บาดเจบ็

แม้ว่าต้องกัดแขนตัวเองจนขาดเพื่อให้หลุดพ้นจากที่นี่เบลก็คงไม่ลังเล  

เรื่องนี้โหดร้ายกับเบลมากกว่าเธอ  เพราะเบลไม่เคยเจอประสบการณ์เลวร้าย 

แบบที่เธอเจอมาก่อน

มากลิล์ชกัสหีน้าพลางถาม  “รู้สกึยงัไงบ้าง  เจด”

ชั่วขณะหนึ่งที่เจดคดิว่าอกีฝ่ายถามด้วยความห่วงใย  แต่พอเหลอืบมอง

หน้าก็รู้ทันทีว่าไม่ใช่  เจดจ้องมากิลล์เขม็งพลางตอบค�าถามนั้นในใจ  ฉันรู้สึก

เหมือนตัวหดเหลือนิดเดียว  ทั้งเดียวดาย  หวาดกลัว  และสับสน  ฉันรู้ว่า 

พวกเขาตะโกนด่าฉนั  แต่ไม่เข้าใจว่าท�าไมถงึเกลยีดกนัขนาดนี้  เราไม่ได้ตั้งใจ  

เราไม่เคยตั้งใจให้มนัเกดิขึ้น

“ไม่ดเีลยใช่ไหม”  มากลิล์ถามอกีครั้งแต่ไม่ได้ต้องการค�าตอบ  “รู้สกึแย่

ใช่ไหมล่ะ”

เจดได้ยินเสียงเบลดิ้นรนขัดขืนอยู่ตรงโถงทางเดิน  “ไม่  ไม่  ไม่  ไม่  

ไม่!  ขอร้องล่ะ!  ได้โปรด!  หนูจะหาแม่!  แม่จ๋า!  อย่านะ  อย่าพาหนูออกไป

ข้างนอกนั่น  อย่า!”

เจดหนักลบัมามองต�ารวจหญงิ  ใบหน้าอกีฝ่ายดูราวกบัหน้ากากฮาโลวนี

สุดสยอง  มากลิล์ถลงึตามองเธอด้วยความเกลยีดชงัไม่ต่างกนั  เจดท�าผดิจรงิ  

ไม่จ�าเป็นต้องเสแสร้งเหมอืนพวกเธอเป็นผู้บรสิุทธิ์อกีแล้ว

นั่นแหละสิ่งที่เจดและเบลเป็น  พวกเธอไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยหรือเยาวชนที่

ถูกคุมขังระหว่างรอพิจารณาคดี  แต่เป็นเด็กผู้หญิงสองคนที่ร่วมกันฆ่าโคลอี้   

ทั้งคู่กลายเป็นปีศาจไปแล้ว
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มากลิล์เหลยีวมองด้านหลงั  เมื่อไม่เหน็ผูบ้งัคบับญัชาอยูแ่ถวนี้จงึลดเสยีง

ลง

“สมน�้าหน้า  นงัเดก็เวร”  เธอพูดเสยีงลอดไรฟัน  “ถ้าฉนัเป็นคนตดัสนิ

ความผดิครั้งนี้ละก ็ ฉนัจะให้เอาโทษประหารกลบัมาใช้กบัพวกแกแน่”
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ปี 2011

มาร์ตนิดูนาฬิกาข้อมอื  ตอนนี้เกอืบสี่ทุ่ม  อกีไม่นานกจ็ะถงึเวลาท�างานของเธอ  

แสงไฟนีออนบนรถไฟเหาะในสวนสนุกฟันน์แลนด์ดับลง  พร้อมกับแสงไฟ 

ฮาโลเจนสว่างพึ่บเป็นสญัญาณบอกว่าสวนสนกุปิดแล้ว  เหมอืนไล่ลูกค้าที่ยงัเล่น

ไม่เลกิกลาย ๆ  ทั้งยงัช่วยใหพ้นกังานท�าความสะอาดเหน็หมากฝรั่งที่ถกูคายทิ้ง  

คราบน�้าอดัลม  และคราบซอสมะเขอืเทศ  อกีเดี๋ยวเธอจะเข้าไปเปลี่ยนชดุ  เธอ

เคร่งครดัเรื่องเวลาเข้างานไม่ต่างจากพนกังานคนอื่น ๆ  แต่จะเอื่อยเฉื่อยเลก็น้อย

ตอนเริ่มงาน  เธอต้องถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกแล้วสวมชุดพนักงานท�าความ

สะอาด

หลังจากโดนหญิงสาวตัดขาดเขาก็รู ้สึกเดือดดาลขึ้นเรื่อย ๆ  เธอ 

ไม่ยอมรบัสายและไม่โทรกลบั  ในแต่ละวนัที่ผ่านไปมเีพยีงความว่างเปล่า  เธอ

จะคดิถงึเขาบ้างไหม  มาร์ตนิไม่ได้แตะโทรศพัท์มาสามชั่วโมงแล้ว  สุดท้ายทน

ไม่ไหวจงึหยบิมนัมาส่งข้อความหาเธอ

รบัสายหน่อยเถอะ  อย่าเมนิใส่ผมแบบนี้

เขามองหน้าจอขณะข้อความก�าลงัถูกส่งไป
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ระหว่างนั้นมสีาว ๆ กลุ่มหนึ่งที่มาฉลองสละโสดหยดุยนืตรงถนนเบื้องล่าง  

เขารู้เพราะพวกเธอตะโกนสุดเสียงว่าเข้าสู่ประตูวิวาห์  ท่อนหนึ่งในเพลงโกอิ้ง  

ทู เดอะ ชาเพล  ไม่ก็ร้องว่าวนัด ีๆ ส�าหรบัการแต่งงานซึ่งมาจากเพลงไวต์ เวดดิ้ง

เสียงกรี๊ดกร๊าดดังประสานกับเสียงหัวเราะคิกคัก  ดูเหมือนจะมีใคร 

บางคนหกล้ม  มาร์ตินลุกจากเตียง  เดินไปที่หน้าต่าง  แง้มผ้าม่านแล้วมอง 

ออกไป  เห็นหญิงสาวแปดคนท่าทางเมามาย  ว่าที่เจ้าสาวซึ่งสวมผ้าคลุมหน้า 

ผนืสั้นพร้อมแปะสติ๊กเกอร์มอืใหม่หดัขบัลงไปนอนแอ้งแม้งบนพื้น  เธอคงล้มคะม�า

เพราะรองเท้าส้นสูงหกนิ้วและบั้นท้ายอวบอัด  กระโปรงสั้นทรงสอบเลิกขึ้นมา  

หน้าท้องกระเพื่อมอยู่เหนอืขอบกระโปรง  หน้าอกล้นทะลกัจากคอเสื้อคว้านลกึ  

เพื่อนสองคนช่วยกันฉุดแขน  ส่วนคนอื่น ๆ ยืนเซไปเซมาพลางชี้ไม้ชี้มือและ

หัวเราะลั่น  ผู้หญิงหนึ่งในนั้นสวมเสื้อเกาะอกลายทางกับกางเกงขาสั้นรัดติ้ว   

ใส่ต่างหูห่วงยกัษ์  ก�าลงัตื๊อขอไฟแชก็จากหนุ่ม ๆ ที่เดนิผ่าน

แม่สาวเสื้อเกาะอกดูจะโชคดี  เพราะในเมืองเล็ก ๆ แห่งนี้มักมีพวก 

หนุ่ม ๆ งบน้อยมาฉลองสละโสดกันทุกสุดสัปดาห์  ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่มี

พาสปอร์ต  หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ลางานไปดื่มแซงเกรียจนเมาหัวทิ่มที่สเปน  

พวกเขาหยุดเดิน  ชายคนหนึ่งยื่นไฟแช็กจุดบุหรี่ให้เธอแล้วร่วมวงสนทนาด้วย  

ไม่ส ิ เรยีกว่าตะโกนคุยกนัน่าจะเหมาะกว่า  คนพวกนี้คงหูพงัไปแล้ว  ประสาท

การรบัรูก้น่็าจะถกูท�าลายเพราะเหล้า  ยาอ ี และโคเคนที่เดี๋ยวนี้ราคาถกูกว่าบหุรี่

เสยีอกี

ว่าที่เจ้าสาวเริ่มทรงตวัยนืได้อกีครั้ง  เธอเดนิโซเซหรอืไม่กเ็สแสร้งแกล้งท�า  

ก่อนเข้าไปซบไหล่ผู้ชายคนหนึ่งในก๊วนหนุ่ม ๆ  มาร์ตนิเหน็มอืชายคนนั้นลูบไล้

ลงไปถงึกระโปรงตวัสั้นแล้วหายไปทางด้านหลงั  หญงิสาวหวัเราะคกิคกั  ท�าเป็น

ปัดมือเขาออกไม่จริงจังนักพลางท�าตาเจ้าชู้ใส่  เขาจึงยอมชักมือกลับ  จากนั้น

กลุ่มหนุ่มสาวกพ็ากนัมุ่งหน้าสู่ย่านไนต์คลบั

แม่สาวเสื้อเกาะอกเดินรั้งท้าย  เธอเอนตัวพิงหน้าต่างโชว์สินค้าของร้าน

หนึ่งและคยุกบัผูช้ายที่จดุไฟแชก็ให้  โดยไม่ได้สงัเกตว่าเพื่อน ๆ เดนิลบัมมุถนน

ไปหมดแล้ว  เธอดึงเสื้อลงเผยให้เห็นหน้าอกอะร้าอร่าม  ปัดผมที่ปรกตาออก  
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พร้อมกับส่งยิ้มยั่วยวนและแตะแขนเขาเบา ๆ  นี่แหละวิธีหาคู่นอนของผู้ชาย 

ยุคนี้  ไม่จ�าเป็นต้องเลี้ยงเหล้าสาวอกีต่อไป  แค่ให้ยมืไฟแชก็เธอกย็อมให้แอ้ม

มาร์ตินดึงผ้าม่านปิด  หันกลับสู่ความมืดสลัวภายในห้อง  รู้สึกหดหู่

ชอบกล  เขาไม่เข้าใจโลกใบนี้เลย  บางครั้งกเ็หมอืนคนพวกนั้นจงใจเดนิมายนื

อยู่บนถนนหน้าห้องพักเขา  ตอกย�้าว่าเขาไม่มีวันได้ใช้ชีวิตแบบนี้  และถ้าเขา

พยายามจะเข้าไปร่วมวงด้วย  สาว ๆ เหล่านั้นกค็งพากนัวิ่งหนไีปยงัถนนอกีฟาก  

ส�าหรับเขาเมืองวิตเมาท์ช่างไม่น่าอยู่เอาเสียเลย  ตอนที่แม่จากโลกนี้ไปและ 

มาร์ตนิก�าหนดชะตาชวีติตวัเองได้  เขาคดิว่าชวีติต่อจากนี้คงเป็นไปตามที่ใจฝัน  

แต่แล้วกลบัพบว่าต้องมานั่งมองชวีติแสนสุขของคนอื่นแทนเสยีนี่

นกึว่าที่นี่จะเป็นแดนสวรรค์ซะอกี  มาร์ตนิคดิขณะเปิดไฟบนเพดาน  เขา

นึกย้อนไปถึงวัยเด็ก  ตอนที่ครอบครัวยกโขยงกันมาเที่ยวจากเมืองบรอมมิช  

เขาได้กินของว่างยามบ่ายแสนอร่อย  ได้เห็นเครื่องเล่นหอคอยกระดานลื่น 

ตั้งตระหง่านอยู่บนสะพานทา่เรอื  มนัเปน็สิ่งปลกูสร้างที่สงูที่สดุเท่าที่เขาเคยเหน็  

นั่นแหละเหตุผลที่เขากลับมาที่นี่  มันมีทั้งความทรงจ�าดี ๆ และความหวัง

มากมาย  แต่ตอนนี้เขาแทบไม่กล้ามองทางเข้าร้านค้าต่าง ๆ เวลาเดนิผ่านด้วยซ�้า  

กลัวจะเห็นภาพไคเฟอร์ก�าลังกระแทกกระทั้นใส่ตรงหว่างขาของลินซีดอว์น   

ขณะที่เขาท�าได้เพยีงยนืดูอยู่ห่าง ๆ เพราะไม่เคยเป็นที่ต้องการ

เธอยงัไม่ตอบข้อความ  มาร์ตนิรูส้กึเจบ็แปลบราวกบัมเีขม็นบัพนัทิ่มแทง

บนผวิหนงั  เธอคดิว่าตวัเองเป็นใครกนั

เขาโยนโทรศัพท์ลงบนเตียงแล้วเปิดทีวีดูข่าวช่องบีบีซี  ในใจก็คิดอย่าง

เดอืดดาล  แจ๊คกี้  คณุไม่มสีทิธทิ�ากบัผมแบบนี้  ถา้สดุท้ายคณุกเ็หมอืนผูห้ญงิ

คนอื่น ๆ  แล้วท�าไมต้องแกล้งท�าตวัวเิศษเลศิเลอด้วย

เสยีงกรี๊ดกร๊าดดงัมาจากถนนเบื้องล่างอกีครั้ง  มาร์ตนิรบีเร่งเสยีงทวีใีห้

ดงัสดุ  แม้มองไม่เหน็ด้วยตาหรอืไม่อาจจบัต้องได้  แต่รูด้ว่ีาความขุน่เคอืงก�าลงั

ก่อตัวอยู่ภายใน  เขาไม่อยากออกไปข้างนอก  แต่ถ้าแจ๊คกี้ยังไม่ตอบข้อความ 

กค็งไม่มทีางเลอืก  เหมอืนที่แม่พร�่าสอนเสมอมา  สิ่งส�าคญัที่สุดในชวีติคนเรา

คือการพยายามอย่างไม่ลดละ  และมาร์ตินรู้ตัวว่าเขาเป็นคนมีความพยายาม

มากกว่าใครทั้งหมด
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แอมเบอร์ กอร์ดอนต้องเก็บกวาดตู้เก็บของหายสัปดาห์ละครั้ง  เธอชอบงานนี้

มาก  ชอบที่ได้จัดการเรื่องค้างคา  แม้จะแค่ตัดสินใจว่าถ้าไม่มีใครกลับมาเอา

ของที่ท�าหายภายในเก้าเดอืน  แสดงว่าพวกเขาจะไม่กลบัมาเอาแล้ว  แต่นั่นล่ะ

ความน่าตื่นเต้น  เธอสนุกเมื่อได้สงสัยใคร่รู้หรือตามติดชีวิตคนอื่นเงียบ ๆ   

ขณะเดยีวกนักร็ู้สกึประหลาดใจกบัข้าวของเหล่านั้น  ทั้งฟันปลอม  ต่างหูเพชร  

และไดอารี่  เจ้าของคงไม่ทนัสงัเกตว่ามนัหายไป  ไม่กค็ดิว่ามนัไม่มค่ีาพอจะกลบั

มาเอาคนื  และสิ่งที่ท�าให้เธอรู้สกึดทีี่สุดคอืการแจกของขวญั  ส�าหรบัพนกังาน

ท�าความสะอาดของฟนัน์แลนด์  ดเูหมอืนคนืวนัอาทติยจ์ะกลายเป็นคนืแจกจ่าย

ข้าวของราวกบัได้ฉลองครสิต์มาสก่อนใคร

คนืนี้มแีต่ของด ีๆ ซะด้วย  ทั้งร่มหลายคนั  ก้อนหนิที่ท�าเป็นของที่ระลกึ  

พวงกุญแจที่เขียนว่าของฝากจากวิตเมาท์  สร้อยข้อมือหรูหราประดับจี้ห้อยรูป

หัวใจกับกามเทพจิ๋ว  เครื่องเล่นเพลงเอ็มพีสามรุ่นเก่าแต่ยังใช้งานได้  แถมมี

เพลงให้ฟังเพยีบ  ขนมเยลลี่ยี่หอ้ฮารโิบหนึ่งหอ่ใหญ่  และบตัรโทรศพัท์ระหวา่ง

ประเทศที่ยงัไม่ถูกแกะใช้อกีหนึ่งใบ  แอมเบอร์ยิ้มกริ่มเมื่อเหน็บตัรนั่น  รู้ทนัที

ว่าใครจะได้ใช้ประโยชน์จากมัน  เธอนึกขอบคุณเจ้าของบัตรที่ไม่มีทางรู้ตัวว่า 

คนืนี้จะท�าให้ชาวเซนต์ลูเซยีคนหนึ่งมคีวามสุขมากแค่ไหน

แอมเบอร์ดนูาฬิกา  เมื่อเหน็ว่าถงึเวลาพกัเบรกเธอกล็อ็กตู้เกบ็ของหายไว้

ตามเดมิ  ก่อนหย่อนสิ่งของที่ได้ลงในกระเป๋าสะพาย  แล้วเดนิตดัลานสว่างจ้า

ไปยงัร้านขายขนมและเครื่องดื่ม
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โมเสสสบูบหุรี่อกีแล้ว  และเจ้าตวักร็ูด้ว่ีาเธอรูเ้รื่องที่เขาสบู  ตอนนี้ไม่ว่าจดุไหน

ในฟันน์แลนด์ต่างก็มีป้ายห้ามสูบบุหรี่  เพราะงั้นแค่ได้กลิ่นนิดเดียวก็รู้ทันท ี  

ถงึอย่างนั้นโมเสสกย็งัชอบแหกกฎแล้วรอดูว่าจะเกดิอะไรขึ้น  แต่ทั้งเขาและเธอ

อยู่ในขั้นที่สงบศกึกนัได้โดยไม่ต้องทุ่มเถยีง  ในความคดิแอมเบอร์บางครั้งการ

โต้เถยีงกค็ุ้มค่า  แต่บางครั้งกเ็ปลอืงน�้าลายเปล่า  กรณโีมเสสถอืเป็นอย่างหลงั

ถึงยังไงเขาก็เป็นพนักงานที่ดีคนหนึ่ง  พอเริ่มเช้าวันใหม่ภายในร้านจะ

สะอาดสะอ้านพร้อมด้วยกลิ่นเลมอนหอมสดชื่นอบอวลไปทั่ว

แอมเบอรผ์ลกัประตเูข้าไปในหอ้งพกัเบรก  อกีฝ่ายสะดุง้  รบีทิ้งกน้บหุรี่

ลงในกระป๋องโค้กตรงหน้าทันที  เธอกลั้นยิ้มเมื่อเห็นเขาท�าหน้าไม่รู้ไม่ชี้  ขณะ

เดียวกันก็ท�าเป็นไม่เห็นเธอ  แอมเบอร์จ้องเขาด้วยสายตาดุ ๆ พลางยิ้มอย่าง

รูท้นัเหมอืนทกุครั้ง  ชวีติคนเรากแ็บบนี้แหละ  สมรูร่้วมคดิกนับ้างเลก็ ๆ น้อย ๆ  

และเธอเพิ่งตระหนักว่าการเป็นหัวหน้าท�าให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นมากกว่าเดิม

เสยีอกี

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในฟันน์แลนด์แทบไม่เคยรอดพ้นสายตาแอมเบอร์ไปได้  

แม้จะมีคนไม่ปฏิบัติตามกฎบ้าง  แต่ถือเป็นเรื่องหยุมหยิมที่ไม่น่ากังวล  เช่น  

แจ๊คกี้ เจคอบส์ผู้มกัอู้งานทกุครั้งที่โทรศพัท์ดงั  แต่เป็นคนมอีารมณ์ขนัและช่วย

ให้บรรยากาศในที่ท�างานครึกครื้น  หรือเบลสซิด ออนกอมที่มาถึงร้านคนแรก

และกลบัคนสุดท้ายทุกวนั  แต่ในเวลางานชอบกนิแรงเพื่อนตลอด  ส่วนอกีคน 

ไม่พดูถงึไม่ได้  โมเสสไงล่ะ  รายนี้เหมอืนมกีระเพาะเหลก็  กนิทกุอย่างที่ขวางหน้า  

แต่วางใจได้ว่าเขาจะขจดัคราบสกปรกที่ลูกค้าทิ้งไว้ให้สะอาดเอี่ยม  บางครั้งเป็น

สิ่งที่เกนิทนและไม่มเีพื่อนร่วมงานคนไหนกล้าท�าด้วยซ�้า

ตอนนี้ภายในห้องค่อนข้างแออดั  พนกังานกะกลางคนืต่างมารวมตวักนั

ในช่วงพัก  มีทั้งพวกหน้าใหม่และพวกที่พูดภาษาอังกฤษกระท่อนกระแท่นจน

ต้องสื่อสารด้วยภาษามือ  แอมเบอร์รู้ดีว่าการปัดกวาดเช็ดถูร่องรอยสกปรก 

ที่ลูกค้าท�าไว้เป็นเรื่องน่าเบื่อ  เพราะงั้นถ้าการได้นั่งพักและกินโดนัทเหลือ ๆ  

จะช่วยให้พวกเขารู้สกึหายเหนื่อยขึ้นบ้าง  เธอกไ็ม่อยากจู้จี้จุกจกิเกนิไป

ตราบใดที่งานเสร็จก่อนหมดกะ  เธอจะไม่จ�้าจี้จ�้าไชพวกเขาเรื่องจัดสรร

เวลาท�างาน  ใช่ว่าซซูานน์ ออดดี้หรอืผูบ้รหิารคนไหนจะสลดัผ้าห่มราคาแพงแล้ว
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ลงจากเตยีงมานั่งเฝ้าคนเหล่านี้เสยีเมื่อไหร่  นี่แหละข้อดขีองการท�างานกะกลางคนื  

ขอแค่งานเสรจ็กไ็ม่มใีครสนหรอกว่าพนกังานคนไหนท�าหรอืท�ายงัไง

โมเสสหน้าเจื่อน  ตาสีเข้มฉายแววสงสัยเมื่อเห็นแอมเบอร์เดินเข้ามาหา 

ที่โต๊ะ  คงคิดว่ายังไงก็โดนดุแน่  ถึงจะรู้จักกันมาหลายปี  แต่พอเธอได้เลื่อน

ต�าแหน่ง  ทั้งเขาและคนอื่น ๆ ก็มองเธอด้วยความหวาดระแวง  ยิ่งแอมเบอร ์

ส่งยิ้มให้พวกเขายิ่งระแวงกว่าเดิม  เธอแค่นหัวเราะทั้งที่รู้สึกเสียใจนิดหน่อย  

“อย่าคดิมากน่า  โมเสส  ฉนัมขีองมาให้แน่ะ”

แอมเบอร์หยบิบตัรโทรศพัท์ออกมาจากกระเป๋าแล้วยื่นให้  “คนืนี้ฉนัต้อง

โละของในตู้เกบ็ของหาย”  เธอบอก  “รู้สกึจะมเีงนิอยู่ในนี้ราว ๆ ยี่สบิปอนด์ได้  

ฉนัคดิว่านายอาจจะอยากโทรหายาย”

จากความหวาดระแวงเปลี่ยนเป็นความซาบซึ้งใจ  ยายของโมเสสอยู่ที่

เมอืงแคสตรส์ี  ประเทศเซนต์ลเูซยี  ช่วงหลงัมานี้เธอล้มป่วยและคงมชีวีติอยูไ่ด้

อกีไม่นาน  แอมเบอร์รูว่้าโมเสสไม่มเีงนิพอจะซื้อตั๋วเครื่องบนิกลบัไปร่วมงานศพ  

เพราะงั้นอย่างน้อยการคุยโทรศัพท์กันเป็นครั้งสุดท้ายอาจช่วยบรรเทาความ 

เจบ็ปวดจากการสูญเสยีได้บ้าง

“ขอบคุณนะ  แอมเบอร์”  เขาฉกียิ้มกว้าง  “ขอบคุณมาก  ฉนัซึ้งใจเธอ

จรงิ ๆ”

แอมเบอร์พูดพลางสะบัดผม  “เรื่องเล็กน้อยน่า  ฉันไม่ได้ล�าบากอะไร

เลย”  เธอเดินต่อ  ถึงอย่างนั้นทั้งเธอและคนอื่น ๆ ต่างรู้ว่านั่นไม่ใช่ความจริง

เสียทีเดียว  หัวหน้าคนก่อนท�าราวกับว่าของหายเป็นรางวัลพิเศษส่วนตัว  แต่

แอมเบอร์ท�าแบบนั้นไม่ได้  ตั้งแต่ท�างานมาเธอไม่เคยได้ค่าจ้างสงูขนาดนี้มาก่อน  

และคงรูส้กึผดิมากถ้าจะฮบุสิ่งของเหล่านั้นไว้กบัตวั  ขณะที่ลูกน้องต้องด�ารงชวีติ

ด้วยค่าแรงขั้นต�่า  พวกเขาไม่ใช่แค่พนักงาน  แต่เป็นเพื่อนพ้อง  ถ้าเธอเริ่ม 

แบ่งชนชั้นในที่ท�างาน  อีกไม่นานคนพวกนี้ก็คงเมินใส่เธอเวลาเจอกันข้างนอก  

แอมเบอร์ให้สร้อยข้อมอืกบัจลู ีเคร์ิกลส์ี  เดก็สาวร่างบางวยัสบิแปดปีที่ชอบเขยีน

ขอบตาด�าปี๋  เธอคดิมาตลอดว่าอกีฝ่ายน่าจะต้องการปกปิดดวงตาช�้า ๆ  ก่อน

เดนิต่อไปยงัเคาน์เตอร์
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เธอรนิชาใส่ถ้วยแล้วเตมิน�้าตาลสองช้อน  พลางมองจานมฝีาครอบที่อยู่

ในตู้กระจกส�าหรับโชว์สินค้า  งานนี้มีสิ่งตอบแทนพิเศษอยู่บ้าง  หนึ่งในนั้นคือ

อาหารที่ขายไม่หมด  แอมเบอร์คดิว่าพนกังานบางคนอาจประทงัชวีติด้วยการกนิ

ขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ที่เกือบจะเหม็นหืน  ไส้กรอกรสชาติแย่  พายไส้กรอก  

และมนัฝรั่งทอดเยน็ชดื  บางทผีกัผลไม้เพยีงอย่างเดยีวที่ร่างกายได้รบัอาจมแีค่

ซุปมะเขอืเทศกระป๋องกบัพายแอปเปิล

แอมเบอร์ไม่รู้สึกหิว  แค่อยากยืดเวลาพักระหว่างท�าบัญชี  ก่อนเริ่ม

ท�าความสะอาดสถานที่หนึ่งซึ่งตั้งใจจะท�าเอง  เพราะไม่ไว้ใจให้ใครท�า  เธอ

กวาดตามองจานใส่สโคนและคุกกี้ช็อกโกแลตชิปที่นิ่มแล้ว  เบลสซิดบ่นพึมพ�า

อยู่ข้างหลงัด้วยภาษาองักฤษส�าเนยีงแอฟรกิา

“ฉนัไม่เข้าใจ”  เบลสซดิพูด  “พวกเขาเป็นบ้าอะไรกนั  ท�าตวัเหมอืนเป็น

สตัว์งั้นแหละ”

แอมเบอร์เลอืกแซนด์วชิสลดัแฮมซึ่งขายเหลอืจากเมื่อวาน  ไส้แฉะ  แถม

ขนมปังกแ็ขง็อย่างกบัไม้กระดาน  แต่ตรงนี้ไม่มตีวัเลอืกของคาวมากนกั  และ

เธอยงัไม่มอีารมณ์จะกนิของหวานด้วย

“มอีะไรเหรอ  เบลสซดิ”  แอมเบอร์ถามพลางหนัไปมองสองสาว

แจ๊คกี้ซดกาแฟหมดถ้วยก่อนตอบ  “เบลสซดิเจอออึกีกองน่ะส”ิ

“อะไรนะ”  แอมเบอร์นั่งลงแล้วแกะห่อแซนด์วชิ  “บนรถหมุนน่ะเหรอ”

เจ้าตวัพยกัหน้าอย่างไม่สบอารมณ์  “บนเบาะเลย  ฉนัไม่เข้าใจจรงิ ๆ ว่า

ท�าไปได้ยงัไง  พวกเขาต้องถลกกางเกงแล้วนั่งยอง ๆ นะ”

แจ๊คกี้พูดเสยีงเรยีบ  “พวกเขาอาจจะท�าตอนที่รถก�าลงัหมุนกไ็ด้”

“นั่นมนัแย่มากจรงิ ๆ”  แอมเบอร์บอก  “เธอจดัการได้ใช่ไหม  เบลสซดิ  

หรอือยากให้ฉนั...”

“ไม่ต้องหรอก”  เจ้าตัวตอบ  “โมเสสจัดการให้เรียบร้อยแล้ว  แต่ก็

ขอบคุณนะที่เธออยากช่วย”

“ดจีรงิ ๆ ที่เรามโีมเสสอยู่ด้วย”  แจ๊คกี้ี้พูด  พลนัมอืถอืที่วางอยู่ข้างกาย

กส็่งเสยีง
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“ให้ตายเถอะ”  ทาเดอุซดึงตัวเองออกจากภวังค์เมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์  

“โทรมาตอนตสีองครึ่งเนี่ยนะ  ใครเขาโทรหาคนอื่นตอนตสีองครึ่งกนับ้าง  เธอ

นี่ผู้ชายเยอะจรงิ ๆ”

แจ๊คกี้ท�าเสียงจิ๊จ๊ะ  “ใช่ซะที่ไหนล่ะ”  ว่าแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาดูก่อน 

นิ่วหน้า  “บ้าเอ๊ย”

แอมเบอร์กดัแซนด์วชิ  แม้มนัจะทั้งเยน็ชดืและแฉะ  แต่พอกนิแล้วกลบั

รู้สกึดอีย่างประหลาด  “มอีะไรเหรอ”

แจ๊คกี้เลื่อนโทรศพัท์ให้ดู  ทาเดอุซชะโงกหน้าอ่านข้อความบนจอ

คุณอยู่ไหน  อย่าท�าแบบนี้นะ  โทรหาผมเดี๋ยวนี้!

“ดูเขาหมกมุ่นกบัเธอมาก”  ทาเดอุซออกปาก

“โรคจติล่ะสไิม่ว่า”  แจ๊คกี้บอก

ทาเดอุซมองอกีฝ่าย  ไม่มแีววต�าหนใินสายตา  “มคีนตามตื๊อเธอเหรอ”

หญงิสาวเงยหน้ามาตอบ  “ถ้าเป็นแบบนั้นฉนัจะดูมคี่าขึ้นมาหรอืเปล่าล่ะ  

แทด็”

ทาเดอุซยักไหล่  ใบหน้าตอบคล้ายหมาป่าของเขาทั้งชวนมองและไม่น่า

เข้าใกล้ในเวลาเดยีวกนั

เบลสซดิถามอย่างกงัวล  “เขาเป็นใครเหรอ”

“กแ็ค่...ไอ้ทุเรศงี่เง่าคนหนึ่ง  ฉนัเคยเดตกบัเขาสองครั้ง”

และคงมีอะไรกันด้วย  แอมเบอร์คิดแต่ไม่ได้พูดออกไปขณะเลื่อน

โทรศพัท์คนื  เธอเรยีนรูม้านานแลว้ว่าอย่าด่วนตดัสนิคนอื่น  โดยเฉพาะการพดู

ออกมาดงั ๆ

“เธอไม่ได้ตอบกลับไปใช่ไหม”  เบลสซิดถาม  “เธอไม่ควรตอบนะ   

แจ๊คกี้”

เจ้าตวัส่ายหน้า  “ไม่ล่ะ  ฉนัจะไม่ตอบเดด็ขาด  ฉนัโง่เองที่ยอมตามใจ

เขาในตอนแรก  แต่ตอนนี้ขอลาขาด  ฉนัยอมเดตด้วยครั้งที่สองกเ็พราะสงสาร

ที่ครั้งแรกหมอนั่นนกเขาไม่ขนัน่ะ”
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“แจ๊คกี้!”  เบลสซดิร้องเสยีงหลงเพราะไม่ชอบฟังอะไรแบบนี้  ถงึอย่างนั้น

กไ็ม่ได้ลุกหน ี “เธอไม่ควรตอบข้อความเขา  แล้วกร็ะวงัตวัให้มาก ๆ ด้วย  มี

ผู้หญงิโดนฆ่าตายไปแล้ว  เธอกร็ู้นี่”

“ไม่ต้องห่วงน่า”  แจ๊คกี้ว่า  “เขาไม่ใช่ฆาตกรต่อเนื่องสติแตกซะหน่อย  

อย่างมากกแ็ค่ไอ้ทึ่มน่าร�าคาญ”

“อย่าท�าพดูเล่นไป”  เบลสซดิเตอืน  “ปีนี้ในวติเมาท์มเีดก็สาวตกเป็นเหยื่อ

สองรายแล้ว  ทั้งที่พวกเธอแค่ออกไปใช้ชวีติปกต ิ อกีอย่างเธอไม่รูอ้ะไรเกี่ยวกบั

หมอนี่เลย  แจ๊คกี้”

“ฉนัไม่ได้พูดเล่น  เบลสซดิ”

อกีฝ่ายส่ายหน้า  “กด็แีล้ว  ฉนัไม่เข้าใจจรงิ ๆ ว่าท�าไมใครต่อใครถงึดู

ไม่สะทกสะท้านกบัเรื่องนี้”

“เพราะเด็กสาวสองคนนั้นไม่ใช่คนแถวนี้ไงล่ะ  แค่นั้นแหละ”  ทาเดอุซ

แสดงความเหน็

“ถ้านายคดิแบบนั้นกแ็ย่มากนะ”  เบลสซดิว่า

“แต่มันเป็นความจริง”  ทาเดอุซโต้  “คนแถวนี้ไม่มีใครรู้จักพวกเธอ  

เพราะงั้นไม่ถอืว่าเกดิเรื่องกบัชาวเมอืงของเรา”

“แต่พวกเธอเป็นคนเหมอืนกบัเรา”  เบลสซดิโต้กลบั

“ใช่  เป็นคน”  แจ๊คกี้พูดแทรก  “แต่ไม่ใช่คนของเรา  เพราะถ้าเป็นใคร

สักคนในเมืองนี้ละก็เราคงกลัวจนไม่กล้าออกจากบ้านแน่  โชคดีที่พวกเธอเป็น

คนนอก  ฉนัคดิอย่างนี้นะ”

เบลสซดิส่ายหน้า  ไม่อยากเชื่อว่าจะได้ยนิอะไรแบบนี้  “เธอนี่ใจด�าชะมดั  

แจ๊คกี้”

“ฉนัคดิตามหลกัเหตุผลต่างหากล่ะ”  แจ๊คกี้หาถ้อยค�ามาแก้ตวั

“ว่าแต่ว่าเรื่องเธอกับเขาคาราคาซังมานานแค่ไหนแล้ว”  เบลสซิดถาม  

“กบัผู้ชายคนนั้นน่ะ”

หญิงสาวถอนหายใจแล้ววางโทรศัพท์  “ก็นานอยู่  นานแค่ไหนนะ   

แอมเบอร์  ราว ๆ หกเดอืนได้ไหม”

“ไม่รู้ส”ิ  แอมเบอร์ตอบ  “ฉนัจะไปรู้ได้ยงัไง”
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แจ๊คกี้ท�าปากยื่น  “งั้นเหรอ  แต่เขาเป็นเพื่อนเธอนะ”

นี่ถอืเป็นข่าวใหม่ส�าหรบัแอมเบอร์  “ว่าไงนะ”

“มาร์ตนิ แบก็ชอว์”

แอมเบอร์รูส้กึคุน้ ๆ ชื่อแต่นกึไม่ออกจงึส่ายหน้า  รูส้กึเลยว่าตวัเองก�าลงั

ท�าหน้านิ่วคิ้วขมวด  “ใครกนั”

“วนัเกดิวคิ”

“วนัเกดิวคิเหรอ  นั่นมนัหลายเดอืนแล้วนะ”

“กใ็ช่น่ะส”ิ

แอมเบอร์ส่ายหน้าอกีรอบ  ยอมรบัว่าจ�าเหตกุารณ์ในวนัเกดิวคิไม่ค่อยได้  

โดยเฉพาะใครท�าอะไรบ้าง

“ให้ตายเถอะ”  แจ๊คกี้ี้พูด  “เมื่อไหร่ฉนัจะสลดัไอ้ทึ่มนั่นได้สกัท ี วคิไป

เอาคนบ้า ๆ แบบนั้นมาเป็นเพื่อนได้ยงัไง”

แอมเบอร์นกึย้อนกลบัไป  คนืวนัเสาร์ที่ผบั  ไม่เชงิว่าเป็นงานปาร์ตี้  แค่

กลุม่เพื่อนออกมาสงัสรรค์กนัมากกว่า  วคิอารมณ์ด ี นั่งโอบไหล่เธอทั้งคนืพลาง

ดื่มเหล้าผสมโค้ก  และไม่ว่าอะไรสกัค�าเมื่อเธอดื่มไวน์ขาวแบบไม่หวานเป็นแกว้

ที่สาม  คืนนั้นทุกคนสนุกกันมาก  จากความทรงจ�าเลือนรางแอมเบอร์จ�าได้ว่า

ช่วงหวัค�่าแจ๊คกี้ตระกองกอดกบัหนุ่มคนหนึ่ง  ผู้ชายร่างเลก็  สวมเสื้อกนัหนาว

ตัวหนามีฮูด  ให้ตายสิ  เขาแต่งตัวแบบนั้นมาเที่ยวผับในคืนวันเสาร์เนี่ยนะ   

แจ๊คกี้คงซดเบยีร์จนตาพร่ามวัแน่ ๆ ถงึได้ไปนวัเนยีกบัผู้ชายคนนั้น

“อย่าโทษวคิเลย  แจ๊คส์  เราไล่ใครออกจากผบัได้ซะที่ไหนล่ะ  เขากแ็ค่

ผู้ชายคนหนึ่งที่มาเที่ยว”

“ไม่ใช่”  แจ๊คกี้แย้ง  “เขาบอกว่าวคิ...”

แอมเบอร์เกอืบจะยิ้มหยนั  “แล้วเธอไม่คดิจะเดนิไปถามวคิเลยเหรอ”

“กถ็้าใครสกัคนเตอืนฉนัละก.็..”

“ถ้าเธอถามฉนัคงเตอืนอยู่หรอก  วคิไม่น่าจะรู้ด้วยซ�้าว่าหมอนั่นชื่ออะไร  

เขาเป็นแค่ผู้ชายตวัเลก็ท่าทางแปลก ๆ ที่มาเที่ยวผบัและเธอกส็ลดัไม่หลุด”

“นั่นแหละที่ฉนัอยากบอก”  เบลสซดิพูดขึ้น  “เธอต้องระวงัตวั  แจ๊คกี้  

จะเที่ยวหิ้วผู้ชายตามผบัตามบาร์กลบับ้านไม่ได้”

SAMPLE



21

แจ๊คกี้มองเพื่อนด้วยสายตาขุ่นเคือง  “ใช่สิ  คนอย่างฉันคงไม่เหมาะ 

จะไปโบสถ์  ขอบใจมากนะ  แต่ฉนักเ็ป็นของฉนัแบบนี้แหละ  ตอนนั้นฉนัคุย

กบัเขาเพราะสงสาร  ไม่ได้คดิอย่างอื่นเลย”

“ช่างจติใจดซีะจรงิ ๆ”  ทาเดอุซประชด

“กฉ็นัไม่ได้ส้มหล่นเหมอืนแอมเบอร์นี่”  เธอพูด  “ใช่ว่าเราทุกคนจะเจอ

ผู้ชายน่ารกัและอบอุ่นแบบวคิเสยีเมื่อไหร่”

“เธอควรแจ้งต�ารวจ”  เบลสซดิแนะน�า  “ฉนัพูดจรงินะ  ถ้าผู้ชายคนนั้น

ยงัรงัควานไม่เลกิเธอควรท�าอะไรสกัอย่าง”

แจ๊คกี้หวัเราะ  “นั่นส ิ เขาน่าร�าคาญเป็นบ้า”

“ถ้ามนัท�าให้เธอกงัวลกร็บีแจ้งต�ารวจซะ  อย่าปล่อยไว้”

แอมเบอร์รู้สึกทึ่งอยู่บ่อยครั้ง  ในบรรดาพนักงานทั้งหมด  คนที่ดูจะ

ศรทัธาต�ารวจอย่างแรงกล้าคงมแีต่เบลสซดิเท่านั้น  หญงิผูม้าจากประเทศยกูนัดา

ซึ่งอยู ่ทางตอนใต้ของทะเลทรายสะฮารา  ทั้งยังยึดมั่นในศีลธรรมเสมอมา   

แอมเบอร์นกึถงึของขวญัชิ้นสุดท้ายขึ้นมาได้จงึล้วงหยบิในกระเป๋า  ก่อนโน้มตวั

ไปหาเบลสซดิพลางลดเสยีงลง  “ฉนัเจอไอ้นี่ในตูเ้กบ็ของหาย”  เธอยื่นเครื่องเล่น

เพลงเอม็พสีามให้

“มนัคอือะไรเหรอ”  เจ้าตวัถาม  “ไม่น่าจะใช่ของที่ฉนัท�าหายนะ”

“เครื่องเล่นเพลงเอม็พสีาม”  แอมเบอร์บอก  “เบเนดกิน่าจะชอบ  ถงึจะ

ไม่ใช่ไอพอด  แต่กใ็ช้ฟังเพลงได้เหมอืนกนั”

“จรงิเหรอ”  เบลสซดิดูตื่นเต้นมาก  “ถ้าเอาไปขายคงได้หลายปอนด์แน่”

แอมเบอร์รูส้กึว่าความมนี�้าใจของเธอกลายเป็นเรื่องเลก็น้อยไปในพรบิตา  

เธอรู้ว่าเบลสซิดใช้ชีวิตยากล�าบากแค่ไหนในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยว  ลูกชายของ 

เบลสซดิไม่มขีองเล่นมากมายนกั  แถมบางชิ้นอาจดูไร้ค่าในสายตาเดก็คนอื่น ๆ 

ด้วยซ�้า  “ไม่มั้ง  ไม่รูส้ ิ ฉนักไ็ม่แน่ใจเหมอืนกนั  แต่ในนี้มเีพลงแล้วนะ  ลูกเธอ

น่าจะชอบ”

“ฉนั...”  เบลสซดิเงยหน้ามอง  น�้าตาคลอ  “ฉนัไม่รู้จะพูดยงัไงด”ี

“งั้นกไ็ม่ต้องพูด  แค่รบัไปกพ็อ”
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“ท�าไมเธอไม่ซื้อโทรศพัท์ใหม่ล่ะ”  ทาเดอซุหยบิมอืถอืของแจ๊คกี้ขึ้นมาแล้ว

กดดูเมนูบนจอ

“เพราะฉนัไม่มเีงนิไง”

“นั่นสิ”  ทาเดอุซพูด  ทุกคนล้วนเข้าใจดี  คงไม่มีใครมาเป็นพนักงาน

ท�าความสะอาดกะกลางคืนหรอกถ้ามีทางเลือกอื่น  เขาตัดสินใจพิมพ์ข้อความ

ตอบกลบัแทนแจ๊คกี้

“ท�าอะไรของนาย”  เบลสซดิดตูกใจกว่าใคร  “หยดุเดี๋ยวนี้นะ  ทาเดอซุ!”

เขายงัคงพมิพ์ต่อ

“ฉันบอกว่าอย่าตอบไง  ถ้าตอบไปก็เท่ากับแจ๊คกี้ยังให้ความหวังเขา   

ตอนนี้วธิเีดยีวที่จะสลดัหมอนั่นทิ้งได้คอือย่าให้ความสนใจเขา”

“ไม่เป็นไรหรอกน่า”  ทาเดอุซเหลอืบมองเธอพลางยิ้มนดิ ๆ

“เอามานี่  ทาเดอุซ”  แจ๊คกี้สั่ง

เขากดปุ่มส่งข้อความแล้วยื่นโทรศพัท์คนื

“บ้าฉบิ”  แจ๊คกี้สบถ  “รู้ไหมว่าท�าอะไรลงไป”

เธอรบีเปิดดูข้อความที่เขาส่งไป  ก่อนจะหวัเราะออกมา

“อะไร  ทาเดอุซพมิพ์ว่ายงัไง”  เบลสซดิถามอย่างอยากรู้

“ระบบไม่สามารถส่งข้อความของท่านได้  เนื่องจากหมายเลขนี้ระงบัการ

ใช้บรกิารแล้ว  ฉลาดมาก  นายนี่เจ๋งจรงิ ๆ”

ทาเดอุซดนัตวัออกจากโต๊ะแล้วยกมอืกอดอกด้วยท่าทางโอ้อวด

ครู่หนึ่งโทรศัพท์ก็สั่นครืด ๆ  แจ๊คกี้อ่านข้อความเสียงดัง  “ลองใจผม 

เหรอ”  เธอตั้งท่าจะพมิพ์

แอมเบอร์มองนาฬิกาข้อมือ  ตีสามพอดี  ยังมีงานอีกหลายอย่างที่ต้อง

สะสางให้เสรจ็ก่อนรุ่งเช้า  “เอาละ  ทุกคน”  เธอลุกขึ้นยนื  “เราพกัเหนื่อยกนั

มากพอแล้ว  ถงึเวลาต้องกลบัไปท�างานซะท ี ไม่งั้นได้นั่งเรื่อยเป่ือยจนถงึเช้าแน่”

ทุกคนเริ่มขยับตัวตามค�าสั่งของเธอ  โมเสสดึงบุหรี่ออกมาอย่างไม ่

เกรงกลวัต่อกฎและตั้งใจจะเอาไปสบูนอกอาคาร  คนืนี้ทาเดอซุรบัหน้าที่เกบ็กวาด

ร้าน  เขาจงึหยบิถ้วยและจานเลอะ ๆ เข้าไปในห้องครวั

“โอเค”  แจ๊คกี้พูด  “ได้เวลาชดใช้กรรมต่อสนิะ”
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