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เขาเพ่งมองความว่างเปล่าสีขาว
เหมือนที่ท�ำมาเกือบตลอดสามปี
ไม่มีใครเห็นเขาและเขาก็ไม่เห็นใครสักคน ยกเว้นเมื่อประตูเปิดและ
ไอน�้ำลอยออกไปเขาจึงเห็นร่างเปลือยของชายผู้หนึ่งครู่สั้น ๆ ก่อนประตูงับปิด
แล้วทุกอย่างก็ถูกปกคลุมด้วยม่านหมอก
สปาแห่งนี้จะปิดในไม่ช้า เขาอยู่ตามล�ำพัง
เขากระชับเสือ้ คลุมอาบน�้ำสีขาวรอบตัวให้แน่นขึน้ ลุกจากม้านัง่ ไม้ตวั ยาว
แล้วเดินออกจากที่นั่น ผ่านสระว่ายน�้ำว่างเปล่าเข้าไปในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
ไม่มเี สียงน�ำ้ หยด ไม่มเี สียงสนทนาภาษาตุรกี ไม่มเี สียงเท้าเปล่ากระทบ
พื้นกระเบื้อง เขามองเงาตัวเองในกระจก ลูบรอยแผลเป็นที่ยังเห็นชัดหลังจาก
การผ่าตัดครั้งสุดท้าย คงต้องใช้เวลาพักใหญ่กว่าเขาจะคุ้นกับโฉมใหม่ นิ้วมือ
เลื่อนผ่านลงไปตามคอ หน้าอก แล้วหยุดตรงจุดเริ่มต้นของรอยสัก
เขาปลดกุญแจสายยูออกจากล็อกเกอร์ ใส่กางเกง ใส่เสื้อโค้ตทับบน
เสื้อคลุมอาบน�้ำที่ยังเปียกชื้น ผูกเชือกรองเท้า ดูจนแน่ใจว่าอยู่คนเดียว
ก่อนเดินไปยังล็อกเกอร์ซึ่งมีตัวล็อกแบบใช้รหัส ตัวล็อกนี้มีจุดสีน�้ำเงินเลอะอยู่
เขาหมุนรหัสจนได้เลข 0999 ก่อนปลดล็อกแล้วเปิดล็อกเกอร์ เขามองปืนลูกโม่
สวยงามกระบอกใหญ่ดว้ ยความชืน่ ชมก่อนกุมด้ามปืนสีน�้ำตาลแดงแล้วหย่อนใส่
กระเป๋าเสื้อโค้ต จากนั้นก็หยิบซองจดหมายออกมาเปิดดู ข้างในมีกุญแจ
หนึ่งดอกพร้อมบ้านเลขที่และข้อมูลซึ่งบอกรายละเอียด
ในล็อกเกอร์ยังมีของอีกอย่าง

PL

แฮร์รสี ะดุ้งตื่น

E

มันท�ำจากเหล็กและถูกทาทับด้วยสีด�ำ
เขายกมันขึ้นส่องกับแสงไฟด้วยมือข้างหนึ่ง และมองชิ้นงานที่ท�ำจาก
เหล็กกล้าด้วยความตื่นตาตื่นใจ
คงต้องขัดถูท�ำความสะอาดสักหน่อย แต่เขารู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีเมื่อ
คิดว่าจะได้ใช้มัน
ผ่านมาแล้วสามปี สามปีเต็มท่ามกลางความขาวโพลนและวันคืนแห่ง
ความว่างเปล่ากลางทะเลทรายที่แสนแห้งแล้ง
บัดนี้ถึงเวลาแล้ว เวลาที่เขาจะได้ดื่มด�่ำจากบ่อน�้ำที่บันดาลชีวิตอีกครั้ง
ถึงเวลาแล้วที่เขาจะกลับมา
เพ่งมองความสลัวในห้องนอน ผู้ชายคนนั้นกลับมาอีกแล้ว

SA
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และเขาก็มาที่นี่
“ฝันร้ายเหรอ ที่รัก” เสียงกระซิบข้างตัวฟังดูอบอุ่นและปลอบประโลม
เขาหันไปทางเธอ ดวงตาสีน�้ำตาลของเธอเพ่งพินิจตาเขาแล้วปีศาจใน
จินตนาการแสนน่ากลัวก็เลือนหายไป
“ฉันอยู่ตรงนี้” ราเคลเอ่ย
“และผมก็อยู่ตรงนี้เช่นกัน” เขาตอบ
“คราวนี้ฝันถึงใครกันล่ะ”
“เปล่า” เขาโกหกพลางลูบแก้มเธอ “นอนต่อเถอะ”
แฮร์รีหลับตา รอจนแน่ใจว่าเธอหลับตาเรียบร้อย เขาลืมตาขึ้นอีกครั้ง
และพิจารณาดวงหน้าเธอ คราวนี้เขาเห็นผู้ชายคนนั้นในพื้นที่ลุ่มโอบล้อมด้วย
สายหมอกสีขาวหมุนวนกลางป่า ชายผู้นั้นยกมือขึ้นส่องอะไรบางอย่างมาทาง
แฮร์รี เขาเห็นรอยสักรูปใบหน้าปีศาจที่อกเปลือยของชายผู้นั้นราง ๆ แต่แล้ว
หมอกก็หนาขึ้นและผู้ชายคนนั้นก็หายไปอีกครั้ง
“ผมอยู่ตรงนี้” แฮร์รี โฮลกระซิบแผ่ว
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เจเลิสซีบาร์แทบจะปลอดคนแต่ก็หายใจไม่ทั่วท้องเท่าไหร่
เมห์เมต คาลักมองผู้ชายกับผู้หญิงที่ยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ขณะรินไวน์
ใส่แก้วให้ทั้งสอง มีลูกค้าแค่สี่คน คนที่สามเป็นผู้ชายที่นั่งละเลียดจิบเบียร์
อยูท่ โี่ ต๊ะตัวหนึง่ ตามล�ำพัง ส่วนคนทีส่ เี่ ห็นแค่รองเท้าบูต๊ คาวบอยโผล่ออกมาจาก
โต๊ะ ซึ่งเป็นจุดที่แสงสว่างจากจอโทรศัพท์วาบขึ้นเป็นระยะ ลูกค้าสี่คนในเวลา
ห้าทุ่มครึ่งของค�่ำคืนเดือนกันยายนในบาร์ชื่อดังที่สุดในเขตกรือเนอเลิกกาถือว่า
แย่มาก มันจะเป็นแบบนีต้ อ่ ไปไม่ได้ บางครัง้ เมห์เมตก็ถามตัวเองว่าเพราะอะไร
ถึงลาออกจากการเป็นผูจ้ ดั การบาร์ในโรงแรมทันสมัยทีส่ ดุ ของเมืองและซือ้ กิจการ
บาร์ทรุดโทรมที่มีแต่ลูกค้าขี้เมา คงเป็นเพราะเขาคิดว่าถ้าขึ้นราคาลูกค้าเก่าจะ
หายหน้าไปและจะได้ลกู ค้าร�ำ่ รวยวัยหนุม่ สาวในย่านนีท้ ใี่ คร ๆ ก็อยากได้มาแทน
หรืออาจเป็นเพราะเขาต้องการให้ตัวเองได้ท�ำงานเอาเป็นเอาตายหลังเลิกกับ
แฟนสาว ไม่ก็เป็นเพราะการที่แดเนียล แบงส์เจ้าหนี้หน้าเลือดเสนอเงินกู้
อัตราดอกเบี้ยสูงลิ่วหลังจากเมห์เมตโดนธนาคารปฏิเสธค�ำร้องขอกู้ หรืออาจ
เพราะเขาเป็นคนเลือกเพลงทีเ่ จเลิสซีบาร์เอง ไม่ใช่ผจู้ ดั การโรงแรมเฮงซวยทีร่ จู้ กั
แต่ทว่ งท�ำนองของเครือ่ งคิดเงินลูกเดียว การก�ำจัดลูกค้าเก่าไม่ใช่เรือ่ งยากเพราะ
พวกนี้ไปปักหลักกันที่บาร์ถูก ๆ ห่างไปสามช่วงถนนนานมาแล้ว แต่กลายเป็น
ว่าการเรียกลูกค้าใหม่ยากกว่านัน้ เยอะ บางทีเขาอาจจะต้องยกเครือ่ งเปลีย่ นแนว
ใหม่หมด โทรทัศน์จอใหญ่ที่เปิดรายการแข่งขันฟุตบอลตุรกีเครื่องเดียวอาจ
ไม่คคู่ วรกับการเรียกว่าสปอร์ตบาร์เสียแล้ว บางทีเขาอาจจะต้องเปลีย่ นแนวเพลง
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เป็นวงที่ได้รับความนิยมตลอดกาล อย่างเช่นวงยูทูรวมทั้งสปริงส์ทีนส�ำหรับ
หนุ่ม ๆ และโคลด์เพลย์ส�ำหรับสาว ๆ
“คือผมก็ไม่ได้หาคูเ่ ดตจากแอพทินเดอร์มากขนาดนัน้ หรอกนะ” ไกร์พดู
ขณะวางแก้วไวน์ขาวลงบนเคาน์เตอร์ “แต่ผมรู้ว่ามีคนประหลาด ๆ อยู่เยอะ
เลยล่ะ”
“งัน้ เหรอ” ผูห้ ญิงคนนัน้ ตอบพลางกลัน้ หาว ผมเธอสีออ่ นตัดสัน้ รูปร่าง
ผอมบาง เมห์เมตคิดว่าเธอน่าจะอยู่ในวัยสามสิบกลาง ๆ ท่าทางคล่องแคล่ว
รวดเร็ว ดูเกร็งนิด ๆ แววตาเหนื่อยล้า น่าจะท�ำงานหนักเกินไป เธอคงเข้า
ยิมเพราะหวังว่ามันจะมีประโยชน์ เมห์เมตมองไกร์กรีดนิ้วสามนิ้วจับก้านแก้ว
ยกขึ้นเช่นเดียวกับผู้หญิงคนนั้น เวลาสานสัมพันธ์กับคู่เดตจากแอพทินเดอร์
เขามักจะสั่งเครื่องดื่มชนิดเดียวกันกับฝ่ายหญิง ไม่ว่าจะเป็นวิสกี้หรือชาเขียว
เป็นสัญญาณบอกว่าเขากับเธอมีรสนิยมตรงกัน
ไกร์กระแอม ผ่านมาหกนาทีตั้งแต่เธอเดินเข้ามาในบาร์ เมห์เมตรู้ดีว่า
นี่คือเวลาที่ไกร์จะเปิดฉากรุก
“ตัวจริงคุณสวยกว่ารูปโปรไฟล์เสียอีก เอลีส” ไกร์ชม
“คุณก็พูดเกินไป แต่ขอบคุณนะ”
เมห์เมตเช็ดแก้วแกล้งท�ำเป็นไม่ได้แอบฟังการสนทนา
“เอลีส บอกหน่อยสิว่าคุณต้องการอะไรในชีวิต”
เธอยิ้มอย่างไม่ยินดียินร้าย “ผู้ชายที่ไม่ตัดสินผู้หญิงจากรูปร่างหน้าตา”
“เห็นด้วยเต็มที่เลย เอลีส จิตใจต่างหากที่ส�ำคัญ”
“นั่นเป็นมุกต่างหาก รูปโปรไฟล์ฉันสวยกว่าตัวจริงเยอะเลย บอกตาม
ตรงนะ คุณเองก็เหมือนกัน ไกร์”
“ฮ่า ฮ่า” ไกร์หัวเราะแล้วก้มมองแก้วไวน์ ดูสลดลงเล็กน้อย “ผมว่า
คนส่วนใหญ่คงเลือกรูปที่ตัวเองดูดีกันทั้งนั้น คุณก�ำลังมองหาผู้ชายแบบไหน
เหรอ”
“คนที่ชอบอยู่บ้านกับลูกสามคน” เธอเหลือบมองเวลา
“ฮ่า ฮ่า” เหงื่อไม่ได้แค่ผุดทะลักออกมาบนหน้าผากไกร์เท่านั้น แต่
แตกพลั่กทั่วทั้งศีรษะใหญ่โตโกนเกลี้ยงเกลาเลยทีเดียว และอีกไม่นานเหงื่อ
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ก็จะเปียกเป็นวงใต้แขนเสื้อเชิ้ตสีด�ำรัดรูปด้วย แปลกที่ไกร์เลือกใส่เสื้อแบบนี้
ในเมือ่ รูปร่างเขาไม่ได้ผอมเพรียวหรือดูดมี มี ดั กล้าม เขาขยับแก้วเล่น “นัน่ เป็น
มุกตลกที่ผมชอบมากเลย เอลีส เท่าที่เป็นอยู่ตอนนี้แค่สุนัขตัวเดียวก็พอจะ
นับเป็นครอบครัวของผมได้แล้ว คุณชอบสัตว์หรือเปล่า”
ให้ตายเถอะ เมห์เมตคิด ท�ำไมเขาไม่เลิกตื๊อเสียทีนะ
“ถ้าเจอคนถูกใจละก็ผมจะรูส้ กึ ตรงนี.้ ..แล้วก็ตรงนี”้ เขายิม้ กว้างหลังจาก
ลดเสียงลงแล้วชีเ้ ป้ากางเกง “แต่แน่นอน คุณต้องพิสจู น์เองว่ามันจริงหรือเปล่า
คุณว่าไง เอลีส”
เมห์เมตขนลุก ไกร์รุกสุดตัวและท�ำลายความนับถือในตัวเองจนป่นปี้
อีกครั้ง
ผู้หญิงคนนั้นผลักแก้วไวน์ออกห่างแล้วโน้มตัวมาข้างหน้านิด ๆ จน
เมห์เมตต้องพยายามตะแคงหูฟัง “สัญญาอะไรกับฉันสักอย่างได้ไหม ไกร์”
“แน่นอน” ทั้งเสียงพูดและดวงตาของเขาส่อแววกระตือรือร้นดุจสุนัข
“พอฉันเดินออกไปจากที่นี่แล้วคุณจะไม่ติดต่อฉันอีก”
เมห์เมตต้องชมเชยไกร์ที่รวบรวมความกล้ายิ้มออกมาจนได้ “ได้สิ
แน่นอนอยู่แล้ว”
ผู้หญิงคนนั้นเอนตัวกลับ “มันไม่ใช่ว่าคุณเหมือนมนุษย์โรคจิตชอบตาม
รังควานผู้หญิงหรืออะไรหรอกนะ ไกร์ แต่ฉันเคยผ่านประสบการณ์แย่ ๆ มา
สองสามครัง้ ผูช้ ายคนหนึง่ ตามรังควานฉัน แถมยังขูท่ กุ คนทีไ่ ปไหนมาไหนกับ
ฉันด้วย หวังว่าคุณคงเข้าใจที่ฉันต้องระวังตัวมากหน่อย”
“ผมเข้าใจ” ไกร์ยกแก้วขึ้นกระดกจนเกลี้ยง “อย่างที่บอกนั่นแหละ
ผมรู้ว่ามีคนประหลาดอยู่เยอะเลยล่ะ แต่ไม่ต้องห่วง คุณต้องปลอดภัยแน่
ว่ากันตามสถิติแล้วโอกาสที่ผู้ชายจะถูกฆ่ามีมากกว่าผู้หญิงถึงสี่เท่า”
“ขอบคุณส�ำหรับไวน์ ไกร์”
“หากจะมีใครในพวกเราสามคน...” ไกร์พูด
เมห์เมตรีบมองไปทางอื่นเมื่อไกร์ชี้มาที่เขา
“ถูกฆ่าตายคืนนี้ โอกาสที่จะเป็นคุณคือหนึ่งในแปด ไม่ใช่สิ เดี๋ยวนะ
ต้องเอาจ�ำนวนนั้นหารด้วย...”
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เธอลุกขึ้นยืน “หวังว่าคุณคงคิดออกนะ ขอให้มีความสุขในชีวิต”
ไกร์เพ่งมองแก้วไวน์ของเธอครู่ใหญ่หลังจากหญิงสาวเดินออกไป เขา
ผงกหัวเข้ากับจังหวะเพลงฟิกซ์ยู ราวกับต้องการให้เมห์เมตกับทุกคนที่มองอยู่
เชื่อว่าเขาลืมประสบการณ์แย่ ๆ ได้ เธอไม่ได้ส�ำคัญมากไปกว่าเพลงป็อป
ยาวสามนาทีซึ่งลืมง่ายพอกัน จากนั้นเขาลุกขึ้นยืนแล้วออกจากบาร์ เมห์เมต
กวาดตามองรอบร้าน ชายที่นั่งละเลียดเบียร์ออกจากบาร์ไปแล้ว ลูกค้าอีกคน
ที่เขาเห็นเพียงรองเท้าบู๊ตคาวบอยก็ออกไปแล้วเช่นกัน เขาจึงอยู่ตามล�ำพังและ
มีออกซิเจนให้หายใจอีกครั้ง ก่อนจะใช้มือถือเปลี่ยนเพลงเป็นเพลงโปรดจาก
กลุ่มนักร้องแบดคอมพานี เมื่อค�ำนึงถึงว่าสมาชิกในกลุ่มนี้มาจากวงฟรี วง
มอตต์เดอะฮูเพิล และวงคิงคริมสันก็ไม่มีทางที่เพลงของกลุ่มนี้จะแย่แน่นอน
อีกทัง้ เมือ่ มีพอล รอดเจอร์สท�ำหน้าทีเ่ ป็นนักร้องน�ำมันก็ไม่มที างล้มเหลวอยู่แล้ว
เมห์เมตเร่งปุ่มเสียงจนแก้วหลังเคาน์เตอร์เริ่มสั่นกระทบกัน

M

เอลีสเดินไปตามถนนทอร์วาลด์เมเยอร์ส ผ่านอาคารสีช่ นั้ เรียบง่ายซึง่ ครัง้ หนึง่

SA

เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนชั้นกรรมกรในย่านอัตคัดของเมืองที่มีแต่คนยากจน
แต่ปัจจุบันราคาที่อยู่อาศัยต่อหนึ่งตารางเมตรสูงไม่น้อยหน้าลอนดอนหรือ
สตอกโฮล์ม มันคือเดือนกันยายนในออสโลและความมืดก็กลับมาเยือนในทีส่ ดุ
แสงทีส่ าดสว่างลากยาวจนถึงค�ำ่ คืนในฤดูรอ้ นตลอดทัง้ ความคลัง่ ไคล้บรรยากาศ
ฤดูร้อนผ่านพ้นไปนานแล้ว บรรยากาศของออสโลในเดือนกันยายนกลับ
สงบเสงี่ยม ซึมเศร้า และดูเป็นทางการสมเป็นออสโลอีกครั้ง เมืองนี้ดูมั่นคง
แข็งแกร่งแต่มีความลับมากมายซุกซ่อนอยู่ตามมุมมืดต่าง ๆ มันไม่ต่างจากตัว
เอลีสเองมากนัก เธอเร่งฝีเท้าเร็วขึ้น ฝนตั้งท่าจะตก อากาศขมุกขมัวฉ�ำ่ ไอน�้ำ
คูเ่ ดตคนหนึง่ ซึง่ พยายามท�ำตัวเป็นกวีเคยบอกไว้วา่ มันคือละอองจากการจามของ
พระเจ้า นับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเธอจะเลิกใช้แอพทินเดอร์ พอกันที ไม่เอา
อีกแล้วพวกผู้ชายลามกที่มองเธอเหมือนโสเภณีเมื่อนัดเจอกันในบาร์ พอกันที
มนุษย์โรคจิตและพวกชอบตามรังควานที่ติดหนึบแน่นเหนียวไม่ต่างจากโคลน
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เสียเวลา เสียพลังงาน และเอาความปลอดภัยไปเสี่ยงเปล่า ๆ พอกันทีไอ้พวก
ขี้แพ้น่าสมเพชที่ท�ำให้เธอรู้สึกเหมือนเป็นหนึ่งในคนประเภทนั้น
ว่ากันว่าการหาคู่เดตทางอินเทอร์เน็ตเป็นวิธีท�ำความรู้จักกับคนใหม่ ๆ ที่
เจ๋งสุด ๆ ไม่มีอะไรน่าอายอีกต่อไป ใคร ๆ ก็ทำ� กัน แต่มันไม่จริงเลย มีคน
มากมายรู้จักกันในที่ท�ำงาน ในชั้นเรียน ผ่านการแนะน�ำของเพื่อน ที่โรงยิม
ร้านกาแฟ บนเครื่องบิน รถบัส และรถไฟ พวกเขารู้จักกันในแบบที่ควรเป็น
ต่างฝ่ายต่างสบายใจไร้กังวล ไม่มีอะไรกดดัน และหลังจากนั้นก็ยึดเหนี่ยว
ภาพมายาแห่งสัมพันธ์รกั ด้วยความบริสทุ ธิใ์ จและปล่อยให้เป็นไปตามทีช่ ะตาลิขติ
ภาพมายาแบบนั้นนั่นแหละที่เธอต้องการ เธอจะลบข้อมูลในแอพทิ้งซะให้หมด
นั่นคือสิ่งที่เธอเคยบอกตัวเองมาก่อน แต่คราวนี้เธอจะลบจริง ๆ คืนนี้เลย
เธอข้ามถนนโซฟีนเบร์กและล้วงกุญแจออกมาไขประตูข้างร้านขายผัก
ผลไม้ ผลักประตูเปิดก้าวเข้าไปในเงามืดของซุ้มโค้ง แต่แล้วก็ต้องหยุดชะงัก
มีคนสองคนอยู่ในนั้น
ต้องใช้เวลาครู่ใหญ่กว่าสายตาเธอจะปรับเข้ากับความมืดและเห็นสิ่งที่อยู่
ในมือของพวกเขา ผู้ชายสองคนนั้นปลดกางเกงงัดไอ้จ้อนออกมา
เธอผงะถอย ไม่หันไปมอง ได้แต่ภาวนาขออย่าให้มีใครยืนอยู่ข้างหลัง
“โทษที ระย�ำแท้ ๆ” เสียงสบถกึง่ ขอโทษหลุดจากปากของคนทีห่ นุม่ กว่า
เอลีสเดาว่าเขาน่าจะอายุราวสิบเก้าหรือยี่สิบ ท่าทางเหมือนเมา
“เฮ้ย” อีกคนพูด “แกฉี่ใส่รองเท้าฉัน!”
“ก็มันตกใจนี่หว่า!”
เอลีสกระชับเสื้อโค้ตแน่นขึ้นแล้วเดินผ่านชายหนุ่มทั้งสองซึ่งหันเข้าหา
ก�ำแพง “นี่ไม่ใช่ส้วมสาธารณะนะ” เธอต่อว่า
“โทษที มันกลั้นไม่ไหวน่ะ เราจะไม่ท�ำแบบนี้อีก”

ไกร์คิดหนักขณะเร่งเดินไปยังถนนชเล็พพ์เกรลส์

ระหว่างผู้ชายสองคนกับ
ผู้หญิงหนึ่งคน โอกาสที่ผู้หญิงคนนั้นจะถูกฆ่าเท่ากับหนึ่งในแปดไม่ใช่คำ� ตอบที่
15

SA

M

PL

E

ถูกต้องแน่ ๆ วิธีค�ำนวณน่าจะซับซ้อนกว่านั้นเยอะ ทุกอย่างมักจะเป็นเรื่อง
ซับซ้อนกว่านั้น
เขาเพิ่งผ่านถนนรอมสดาลส์มาแต่บางอย่างท�ำให้หันกลับไปมอง ผู้ชาย
คนหนึง่ เดินอยูข่ า้ งหลังห่างไปห้าสิบเมตร ไกร์ไม่แน่ใจนักว่าใช่ผชู้ ายคนเดียวกับ
ทีย่ นื มองหน้าต่างโชว์สนิ ค้าบนฝัง่ ตรงข้ามถนนตอนเขาโผล่ออกมาจากเจเลิสซีบาร์
หรือเปล่า ไกร์เร่งฝีเท้ามุ่งหน้าไปทางตะวันออกสู่ลานกีฬาเดลเลเนนกาและ
โรงงานช็อกโกแลต บนถนนแถวนัน้ ไม่มใี ครเลยสักคน นอกจากรถบัสคันหนึง่
ซึ่งจอดรออยู่ที่ป้าย ผู้ชายคนนั้นยังอยู่ที่ระยะห่างเท่าเดิม ไกร์กลัวคนผิวด�ำมา
ตลอด เขาเห็นผู้ชายคนนั้นไม่ถนัด ทั้งคู่ก�ำลังออกจากถิ่นคนผิวขาวมุ่งไปทาง
ย่านบ้านพักการเคหะซึ่งเป็นที่พักอาศัยของผู้อพยพ ไกร์เห็นประตูอาคาร
อพาร์ตเมนต์ของตนห่างไปหนึ่งร้อยเมตร แต่พอเหลียวไปมองเขาเห็นผู้ชาย
คนนั้นเริ่มวิ่ง ไกร์นึกภาพชาวโซมาเลียที่จิตใจกระทบกระเทือนอย่างหนักจาก
เหตุรนุ แรงในเมืองโมกาดิชกู �ำลังไล่ตามมาติด ๆ พอคิดแบบนีเ้ ขาก็ออกวิง่ เช่นกัน
ไกร์ไม่ได้วิ่งมาหลายปี แต่ละครั้งที่ส้นเท้ากระทบพื้นยางมะตอย แรงกระแทก
ที่สะเทือนขึ้นไปถึงหัวสมองจึงส่งผลให้สายตาพร่าเลือน เขาวิ่งไปถึงประตูบาน
นั้น สอดกุญแจเข้าช่องส�ำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก ก่อนพุ่งเข้าไปข้างในแล้วกระแทก
ประตูไม้หนักอึ้งปิดตามหลัง เขาเอนตัวพิงเนื้อไม้เปียกชื้น มองผ่านส่วนที่เป็น
กระจกด้านบนของประตู แต่ไม่เห็นใครทั้งสิ้นบนถนนข้างนอก บางทีอีกฝ่าย
อาจจะไม่ใช่ชาวโซมาเลีย ไกร์อดหัวเราะไม่ได้ มันน่าหัวเราะสิ้นดีที่อกสั่น
ขวัญหายขนาดนีเ้ พราะเพิง่ พูดถึงเรือ่ งการฆาตกรรมมาหยก ๆ เอลีสเล่าถึงคนที่
ตามรังควานคนนั้นว่าไงนะ
ไกร์ยงั ไม่หยุดหอบหายใจขณะไขกุญแจประตูหอ้ งพัก เขาหยิบเบียร์หนึง่
กระป๋องจากตู้เย็น พอสังเกตว่าหน้าต่างทีห่ นั เข้าหาถนนเปิดอยู่จงึ จัดการปิดมัน
จากนั้นเข้าไปในห้องท�ำงานและเปิดโคมไฟ
เขากดปุม่ หนึง่ บนคียบ์ อร์ดคอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะตรงหน้า จอขนาดยีส่ บิ นิว้
สว่างวาบ
เขาพิมพ์ค�ำว่าพอร์นฮับ ตามด้วยค�ำว่าฝรั่งเศสในช่องค้นหา แล้วมอง
ภาพตัวอย่างเล็กจ้อยจนพบผู้หญิงซึ่งทรงผมและสีผิวคล้ายเอลีส ผนังห้องบาง
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มากเขาจึงเสียบหูฟังกับคอมพิวเตอร์ก่อนคลิกภาพนั้น ปลดซิปแล้วดันกางเกง
ลงไปกองทีต่ น้ ขา ผูห้ ญิงคนนัน้ ไม่เหมือนเอลีสเท่าไหร่ไกร์จงึ หลับตา จดจ่อกับ
เสียงครวญครางของเธอขณะพยายามนึกภาพปากเล็ก ๆ ที่เม้มแน่น รวมทั้ง
แววตาดูหมิ่นเหยียดหยามและเสื้อเรียบร้อยแต่ดเู ซ็กซี่ของเธอ ไม่มที างที่เขาจะ
ได้เธอมาครอง ไม่มีวัน ยกเว้นวิธีนี้เท่านั้น
ไกร์หยุด ลืมตาขึ้น ละมือจากไอ้จ้อน ขนบนต้นคอตั้งชันเพราะ
ลมหนาวที่พัดมาจากประตูด้านหลังที่เขาปิดเรียบร้อยกับมือ เขายกมือขึ้นดึง
หูฟังออกแต่รู้ดีว่ามันสายไปเสียแล้ว
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แล้วลูบรูปภาพของเธอกับอิงวีลด์หลานสาวที่ตั้งอยู่ข้างกระจก เธอท� ำแบบนี้
ตลอดโดยที่ไม่รู้ว่าท�ำไมถึงท�ำ รู้แค่ว่ามันสนองความต้องการลึก ๆ ในใจของ
มนุษย์ เหมือนเรื่องเล่าหลังความตายต่าง ๆ ที่เคยได้ยินมา เธอเดินเข้าไปใน
ห้องนั่งเล่น เอนตัวนอนบนโซฟาในห้องเล็ก ๆ ขนาดสองห้องนอน อย่างน้อย
ห้องนีก้ เ็ ป็นของเธอ เอลีสตรวจดูโทรศัพท์ มีขอ้ ความส่งมาจากทีท่ ำ� งานโดยแจ้ง
ว่ายกเลิกการประชุมพรุ่งนี้เช้า เธอไม่ได้บอกผู้ชายที่เจอตอนหัวค�่ำว่าเธอเป็น
ทนายความ เชีย่ วชาญด้านคดีขม่ ขืน และสถิตทิ เี่ ขาบอกว่าผูช้ ายมีโอกาสถูกฆ่า
ตายมากกว่าผูห้ ญิงนัน้ เป็นความจริงแค่ครึง่ เดียว ส�ำหรับการฆาตกรรมทีเ่ กิดขึน้
เพราะแรงกระตุน้ ทางเพศมีโอกาสสูงกว่าสีเ่ ท่าทีเ่ หยือ่ จะเป็นผูห้ ญิง นัน่ คือเหตุผล
หนึ่งที่เธอจัดการเปลี่ยนกุญแจใหม่หมดพร้อมทั้งติดตั้งโซ่คล้องประตูเป็นอย่าง
แรกตอนซือ้ ห้องนี้ ในนอร์เวย์มไี ม่กคี่ นทีค่ ดิ จะท�ำแบบนัน้ และเธอเองก็ยงั ไม่วาย
เงอะ ๆ งะ ๆ ทุกครั้งที่คล้องโซ่ เธอเปิดแอพทินเดอร์ ตอนหัวค�่ำมีผู้ชาย
สามคนที่เธอปัดขวาแล้วแมตช์กัน ใช่เลย จุดนี้แหละที่ดีมาก ไม่ต้องพบกัน
แต่คุณรู้ว่าพวกเขาอยู่ข้างนอกและผู้ชายพวกนี้ก็ต้องการคุณ เธอควรให้โอกาส
ตัวเองส่งข้อความว่าสนใจพวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายดีไหม นัดเจอกันจริงทีเดียว
สามคนกับคนแปลกหน้าอีกสองคนก่อนลบบัญชีและแอพพลิเคชัน่ ถาวรดีหรือเปล่า
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อย่าเลย ลบตอนนี้เลยเถอะ
เธอเปิดเมนู คลิกเลือกปุ่มที่ต้องการ มีข้อความเด้งขึ้นมาถามว่าแน่ใจ
จริงหรือว่าต้องการลบบัญชีทิ้ง
เอลีสจ้องมองนิ้วชี้ที่สั่นเทา ให้ตายเถอะ นี่เธอติดแอพนี้งั้นเหรอ ติด
เพราะรู้ว่ามีคนต้องการเธอทัง้ ทีอ่ กี ฝ่ายไม่ร้เู ลยว่าจริง ๆ แล้วเธอเป็นใคร แต่ยงั
มีบางคนต้องการเธอในแบบที่เธอเป็นงั้นเหรอ เอาเถอะ เรียกว่าแบบที่เธอเป็น
ตามรูปโปรไฟล์แล้วกัน เธอติดแอพนี้จนถอนตัวไม่ขึ้นหรือติดแค่นิดหน่อย
กันแน่ คงได้รู้ค�ำตอบชัดถ้าเธอลบบัญชีทิ้งไปแล้วสัญญากับตัวเองว่าจะไม่เล่น
แอพทินเดอร์สักหนึ่งเดือน ในหนึ่งเดือนถ้าเธอจัดการกับชีวิตตัวเองไม่ได้ก็คง
แปลว่าเธอมีบางอย่างผิดปกติขนั้ ร้ายแรงแน่ ๆ นิว้ ชีส้ นั่ เทาอยูใ่ กล้ปมุ่ ลบมากขึน้
ทุกที แต่ถ้าเธอติดแอพนี้จริง ๆ มันจะเป็นเรื่องเลวร้ายขนาดนั้นเลยเหรอ
มนุษย์ทกุ คนชอบความรูส้ กึ ว่าตัวเองมีใครสักคนและใครคนนัน้ ก็มเี ราด้วยเช่นกัน
เธอเคยอ่านพบว่าเด็กทารกอาจเสียชีวติ หากได้รบั สัมผัสทางกายไม่พอ เธอสงสัย
ว่ามันจริงหรือเปล่า แต่เธอก็สงสัยว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรถ้าต้องอยู่คนเดียว
ตามล�ำพังและท�ำงานงก ๆ จนหมดเรีย่ วหมดแรง เพือ่ นก็คบหากันเฉพาะความ
จ�ำเป็นตามหน้าที่ ถ้าจะให้ยอมรับตรง ๆ เธอกลัวความเหงามากกว่าเสียง
โอดครวญเรือ่ งลูกและสามีทแี่ สนน่าเบือ่ หรือทีจ่ ริงเธอกลัวว่าจะไม่มเี รือ่ งพวกนี้
ให้บน่ กันแน่ บางทีผชู้ ายทีเ่ หมาะกับเธออาจจะก�ำลังเล่นทินเดอร์อยูก่ ไ็ ด้จริงไหม
เพราะงั้น โอเค ลองอีกสักตั้ง รูปแรกเด้งขึ้นมา เธอปัดซ้ายเข้ากลุ่มฉันไม่
ต้องการคุณ คนที่สองและสามก็เหมือนกัน
ความคิดเริม่ เลือ่ นลอย เธอเคยเข้าฟังการบรรยายทีน่ กั จิตวิทยาผู้ตดิ ต่อ
ใกล้ชดิ กับอาชญากรใจเหีย้ มทีส่ ดุ ในประเทศบอกว่าผูช้ ายลงมือฆ่าเพราะเรือ่ งเซ็กซ์
เงิน และอ�ำนาจ ขณะที่การลงมือของผู้หญิงเป็นผลมาจากความหึงหวงและ
ความหวาดกลัว
เธอหยุดมือที่ก�ำลังปัดซ้าย ใบหน้าผอมตอบของผู้ชายในรูปมีบางอย่าง
คุ้น ๆ แม้ว่ารูปนั้นจะค่อนข้างมืดและเบลอหน่อย ๆ เรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นมา
แล้วเมื่อทินเดอร์จับคู่คนที่บ้านอยู่ในละแวกเดียวกัน ตามข้อมูลที่ระบุไว้ใน
ทินเดอร์ชายผูน้ อี้ ยูห่ า่ งไปไม่ถงึ หนึง่ กิโลเมตร เพราะฉะนัน้ เขาอาจจะอยูบ่ นถนน
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ช่วงเดียวกันกับเธอก็ได้ สาเหตุทรี่ ปู ออกมาเบลอแสดงว่าเขาไม่ได้ศกึ ษาค�ำแนะน�ำ
ออนไลน์เกี่ยวกับนโยบายของทินเดอร์ ซึ่งถือว่าดีแล้ว ข้อความที่เขาโพสต์คือ
ค�ำว่าหวัดดี ธรรมดา ๆ ไม่มกี ารพยายามท�ำให้ตวั เองโดดเด่น มันอาจจะไม่ใช่
ค� ำ พู ด ที่ พิ เ ศษก็ จ ริ ง แต่ อ ย่ า งน้ อ ยมั น ก็ แ สดงถึ ง ความมั่ น ใจในระดั บ หนึ่ ง
นั่นสินะ เธอคงยินดีไม่น้อยหากผู้ชายสักคนแค่ทักเธอว่าหวัดดี ในงานปาร์ตี้
พร้อมกับมองเธอด้วยแววตาเป็นมิตร มันน่าจะสื่อความหมายว่าเราจะสาน
สัมพันธ์ให้คืบหน้ากว่านี้ได้ไหม เธอปัดขวาเข้ากลุ่มฉันสนใจอยากรู้จักคุณ
แล้วเอลีสก็ได้ยินเสียงปิ๊งจากไอโฟนที่แจ้งว่ามีคนแมตช์กับเธอ
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เขาดึงกางเกงขึ้นแล้วหมุนเก้าอี้หันไปช้า ๆ
แสงจากจอคอมพิวเตอร์คือที่มาของความสว่างเพียงแห่งเดียวในห้องนั้น
มันสาดไปทีล่ ำ� ตัวและมือของคนทีย่ นื อยูข่ า้ งหลังไกร์ เขาไม่เห็นหน้าอีกฝ่าย เห็น
แต่มือขาว ๆ ที่ถือบางอย่างยื่นมาข้างหน้า มันคือสายหนังสีดำ� มีห่วงตรงปลาย
ร่างนั้นก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นหนึ่งก้าว ไกร์ผงะถอยโดยอัตโนมัติ
“รู้ไหม อย่างเดียวที่ฉันเห็นว่าน่ารังเกียจยิ่งกว่าคุณคืออะไร” เสียงนั้น
กระซิบเบาหวิวท่ามกลางความมืดขณะที่มือกระตุกสายหนังเส้นนั้น
ไกร์กลืนน�้ำลายเอื๊อก
“หมาตัวนั้น” อีกฝ่ายพูด “ไอ้หมาเฮงซวยตัวนั้นที่คุณสัญญาว่าคุณจะ
ท�ำทุกอย่างเพื่อดูแลมัน มันขี้บนพื้นห้องครัวเพราะไม่มีใครสนใจพามันออกไป
นอกบ้าน”
ไกร์กระแอม “คารี ได้โปรดเถอะ...”
“พามันออกไปเดี๋ยวนี้ แล้วพอคุณขึ้นเตียงก็อย่าแตะตัวฉันเด็ดขาด”
ไกร์รับสายหนังล่ามสุนัขแล้วประตูก็กระแทกปิดตามหลังเธอ
เขาได้แต่กะพริบตาปริบ ๆ ในความมืด
ระหว่างผู้ชายสองคนกับผู้หญิงหนึ่งคน มีโอกาสหนึ่งในเก้าที่ผู้หญิงจะ
ตกเป็นเหยื่อฆาตกรรม ไม่ใช่หนึ่งในแปด
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ชานเมืองเคลซอสเข้าหาหมู่บ้าน ทิวทัศน์ฟยอร์ด และอากาศบริสทุ ธิ์ เขาเลีย้ ว
เข้าถนนที่พักอันเงียบสงบและพบว่ามีรถออดี้ อาร์ 8 สีดำ� คันหนึ่งจอดอยู่หน้า
โรงรถข้างบ้าน เมห์เมตชะลอความเร็ว มีช่วงอึดใจสั้น ๆ ที่เขาคิดจะเหยียบ
คันเร่งขับต่อไป แต่ก็รู้ว่าถึงจะท�ำแบบนั้นก็แค่ประวิงเวลาให้ช้าลงเท่านั้น คิด
อีกทีการประวิงเวลาให้ชา้ ลงนัน่ แหละทีเ่ ขาต้องการ แต่แบงส์กต็ อ้ งหาเขาเจออยูด่ ี
เพราะงั้นเวลานี้น่าจะเหมาะที่สุดแล้ว ทั้งมืดมิด เงียบสนิท และไม่มีพยาน
รู้เห็น เมห์เมตหักเลี้ยวเข้าเทียบทางเท้า เปิดช่องเก็บของ มองสิ่งที่เขาเก็บไว้
ในนัน้ ตลอดสองสามวันทีผ่ า่ นมา เผือ่ ไว้ในกรณีทเี่ กิดสถานการณ์เช่นนีโ้ ดยเฉพาะ
เมห์เมตหยิบมันใส่กระเป๋าเสือ้ แจ๊คเก็ตแล้วสูดหายใจลึก จากนัน้ ก็กา้ วลงจากรถ
แล้วออกเดินไปยังตัวบ้าน
ประตูรถออดี้เปิด แดเนียล แบงส์ก้าวออกมา ตอนเมห์เมตพบชายคนนี้
ทีภ่ ตั ตาคารเพิร์ลออฟอินเดียเขารู้ว่าชือ่ ต้นและนามสกุลภาษาอังกฤษของชายคนนี้
น่าจะเป็นชือ่ ปลอม เช่นเดียวกับลายเซ็นบนสัญญาทีต่ า่ งฝ่ายต่างลงนาม แต่เงิน
ในกระเป๋าเอกสารที่ถูกผลักข้ามโต๊ะมานั้นเป็นของจริงแน่นอน
ก้อนกรวดหน้าโรงรถส่งเสียงกรอบแกรบใต้รองเท้าเมห์เมต
“บ้านสวยดีน”ี่ แดเนียล แบงส์ชมขณะเอนพิงรถออดี้ อาร์ 8 มือกอดอก
“ธนาคารไม่รับเป็นหลักประกันหรือไง”
“ผมแค่เช่าอยู่” เมห์เมตตอบ “ชั้นใต้ดินน่ะ”
“นั่นถือว่าเป็นข่าวร้ายส�ำหรับผม” แบงส์พูด เขาเตี้ยกว่าเมห์เมตมาก
แต่ดูภายนอกไม่ได้แตกต่างขนาดนั้นเพราะภายใต้เสื้อแจ๊คเก็ตของเขานั้นมี
มัดกล้ามซ่อนอยู่ “เพราะถึงจะเผามันซะก็คงไม่มีประโยชน์อะไรกับเราทั้งสอง
ฝ่ายถ้าคุณไม่ได้ค่าชดเชยจากบริษัทประกันมาจ่ายหนี้ จริงไหม”
“ใช่ คงไม่มีประโยชน์”
“ถือเป็นข่าวร้ายส�ำหรับคุณด้วยเหมือนกัน เพราะนัน่ หมายความว่าผมคง
ต้องใช้วิธีการที่เจ็บปวดกว่านั้นแทน คุณรู้ไหมว่าวิธีการที่ว่าคืออะไร”
“คุณไม่อยากรู้ก่อนเหรอว่าผมมีปัญญาจ่ายหรือเปล่า”
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แบงส์ส่ายหน้าแล้วดึงอะไรบางอย่างออกมาจากกระเป๋า “ค่างวดครบ
ก�ำหนดตั้งแต่สามวันที่แล้ว ผมบอกแล้วใช่ไหมว่าส� ำคัญมากที่จะต้องช�ำระ
ให้ตรงเวลา ไม่ใช่แค่คณ
ุ คนเดียว ลูกค้าผมทุกคนรูก้ นั ทัว่ ว่าเรือ่ งแบบนีย้ อมรับ
ไม่ได้ ผมไม่ยกเว้นให้ใครหน้าไหนทั้งนั้น” เขาชูวัตถุในมือขึ้นกลางแสงสว่าง
จากโคมไฟบริเวณโรงจอดรถ เมห์เมตถึงกับหายใจสะดุด
“ผมรู้ว่ามันไม่สร้างสรรค์เท่าไหร่” แบงส์ว่าขณะเอียงศีรษะมองคีม “แต่
มันได้ผล”
“แต่...”
“เลือกได้ว่าจะเอานิ้วไหน คนส่วนมากชอบนิ้วก้อยซ้าย”
เมห์เมตรูส้ กึ ว่าความโกรธพลุง่ พล่านและรูส้ กึ ว่าอกพองออกเมือ่ สูดอากาศ
เข้าไปเต็มปอด “ผมมีทางออกที่ดีกว่านั้น แบงส์”
“อ้อ เหรอ”
“ผมรู้ว่ามันไม่สร้างสรรค์เท่าไหร่” เมห์เมตเอ่ย มือขวาล้วงเข้าไปใน
กระเป๋าเสื้อแจ๊คเก็ต ดึงสิ่งนั้นออกมาแล้วกุมไว้ในมือทั้งสองข้างขณะยื่นไปทาง
แบงส์ “แต่มันได้ผล”
แบงส์จ้องเขาอย่างประหลาดใจพลางผงกหัวช้า ๆ
“ถูกของคุณ” แบงส์วา่ พลางรับฟ่อนธนบัตรทีเ่ มห์เมตส่งให้แล้วดึงหนังยาง
ออก
“พอส�ำหรับค่างวดพร้อมดอกเบีย้ ครบถ้วนทุกโครน” เมห์เมตบอก “แต่
ถ้าอยากนับก็เชิญ”

ปิ๊ง

เจอคนที่แมตช์กับเธอบนทินเดอร์
มันคือเสียงประกาศชัยชนะจากโทรศัพท์เมือ่ คนทีค่ ณ
ุ ปัดขวานัน้ ปัดขวารูป
ของคุณด้วยเช่นกัน
เอลีสหัวหมุนติ้ว ใจเต้นรัว
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เธอรู้ว่าเสียงคุ้นหูของแอพทินเดอร์ทำ� ให้หัวใจเต้นเร็วเพราะความตื่นเต้น
ร่างกายหลัง่ สารเคมีทที่ ำ� ให้มคี วามสุขจนคุณติดใจ แต่นนั่ ไม่ใช่สาเหตุเพราะเสียง
นั้นไม่ได้ดังมาจากโทรศัพท์ของเธอ
แต่เป็นเสียงปิง๊ ทีด่ งั กังวานขึน้ ทันทีทเี่ ธอปัดขวารูปคนคนหนึง่ จากข้อมูล
ในทินเดอร์อีกฝ่ายอยู่ห่างจากเธอไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตร
เธอจ้องมองประตูห้องนอนตัวเองพร้อมกับกลืนน�้ำลาย
เสียงนัน้ คงดังมาจากห้องของเพือ่ นบ้าน ในอาคารหลังนีม้ คี นโสดเยอะแยะ
น่าจะมีคนใช้แอพทินเดอร์ไม่น้อย ตอนนี้ทุกอย่างเงียบกริบ งานปาร์ตี้ชั้นล่าง
ที่พวกสาว ๆ จัดตอนเธอออกไปข้างนอกเมื่อหัวค�่ำนั้นก็เงียบเสียงลงไปแล้ว
มีวิธีเดียวที่จะขจัดปีศาจในจินตนาการได้ นั่นคือไปดูให้เห็นกับตา
เอลีสลุกจากโซฟา เดินไปทีป่ ระตูห้องนอนในระยะสีก่ ้าว เธอลังเล คดี
ที่เหยื่อโดนท�ำร้ายในที่ท�ำงานสองสามคดีปั่นป่วนในหัว
เธอรวบรวมสติแล้วเปิดประตู
เอลีสยืนอ้าปากสูดหายใจอยูต่ รงประตูเพราะรูส้ กึ เหมือนไม่มอี ากาศเพียงพอ
ไฟหัวเตียงเปิดอยู่ อย่างแรกที่เธอเห็นคือปลายรองเท้าบู๊ตคาวบอยที่ยื่น
ออกมาจากปลายเตียง ถัดมาคือขายาว ๆ สองข้างทีส่ วมกางเกงยีนส์ไขว้ทบั กัน
ผูช้ ายทีน่ อนอยูต่ รงนัน้ แฝงอยูใ่ นเงามืดหน้าตาเหมือนในรูปถ่ายไม่มผี ดิ เขาปลด
กระดุมเสื้อเผยให้เห็นอกเปลือยเปล่า บนหน้าอกมีรอยสักใบหน้าที่อ้าปาก
กรีดร้อง ราวกับถูกรั้งตัวไว้แน่นหนาและพยายามฉุดกระชากตัวเองให้หลุดพ้น
นี่คือสิ่งที่สะดุดตาเธอ เอลีสก็ไม่อาจเปล่งเสียงกรีดร้องได้เช่นกัน
เมื่อชายบนเตียงลุกขึ้นนั่งแสงสว่างจากโทรศัพท์มือถือก็สาดใบหน้าเขา
“พบกันอีกครั้งแล้วสินะ เอลีส” เขาพูดเสียงเบาหวิว
เสียงนัน้ ท�ำให้เธอคิดได้วา่ ท�ำไมถึงรูส้ กึ คุน้ ๆ กับรูปโปรไฟล์ของเขา สีผม
เขาเปลีย่ นไป ใบหน้าคงผ่านการท�ำศัลยกรรมเพราะเธอเห็นแผลเป็นจากรอยเย็บ
เขายกมือขึ้น ยัดอะไรบางอย่างใส่ปาก
เอลีสจ้องเขาไม่วางตาขณะขยับออกห่าง แล้วเธอก็หมุนตัวพร้อมสูด
อากาศเข้าปอดเพราะรูว้ า่ ต้องใช้อากาศเยอะตอนออกวิง่ ไม่ใช่ตะเบ็งเสียงกรีดร้อง
ประตูหน้าห้องอยู่ห่างไปห้าก้าว อย่างมากก็แค่หกก้าวเท่านั้น เธอได้ยินเสียง
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