
เขาเพ่งมองความว่างเปล่าสขีาว

เหมอืนที่ท�ามาเกอืบตลอดสามปี

ไม่มีใครเห็นเขาและเขาก็ไม่เห็นใครสักคน  ยกเว้นเมื่อประตูเปิดและ 

ไอน�้าลอยออกไปเขาจึงเห็นร่างเปลือยของชายผู้หนึ่งครู่สั้น ๆ ก่อนประตูงับปิด

แล้วทุกอย่างกถ็ูกปกคลุมด้วยม่านหมอก

สปาแห่งนี้จะปิดในไม่ช้า  เขาอยู่ตามล�าพงั

เขากระชบัเสื้อคลมุอาบน�้าสขีาวรอบตวัให้แน่นขึ้น  ลกุจากม้านั่งไม้ตวัยาว  

แล้วเดนิออกจากที่นั่น  ผ่านสระว่ายน�้าว่างเปล่าเข้าไปในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า

ไม่มเีสยีงน�้าหยด  ไม่มเีสยีงสนทนาภาษาตรุก ี ไม่มเีสยีงเท้าเปล่ากระทบ

พื้นกระเบื้อง  เขามองเงาตวัเองในกระจก  ลูบรอยแผลเป็นที่ยงัเหน็ชดัหลงัจาก

การผ่าตดัครั้งสุดท้าย  คงต้องใช้เวลาพกัใหญ่กว่าเขาจะคุ้นกบัโฉมใหม่  นิ้วมอื

เลื่อนผ่านลงไปตามคอ  หน้าอก  แล้วหยุดตรงจุดเริ่มต้นของรอยสกั

เขาปลดกุญแจสายยูออกจากล็อกเกอร์  ใส่กางเกง  ใส่เสื้อโค้ตทับบน 

เสื้อคลุมอาบน�้าที่ยังเปียกชื้น  ผูกเชือกรองเท้า  ดูจนแน่ใจว่าอยู่คนเดียว 

ก่อนเดนิไปยงัลอ็กเกอร์ซึ่งมตีวัลอ็กแบบใช้รหสั  ตวัลอ็กนี้มจีุดสนี�้าเงนิเลอะอยู่  

เขาหมนุรหสัจนได้เลข 0999 ก่อนปลดลอ็กแล้วเปิดลอ็กเกอร์  เขามองปืนลกูโม่

สวยงามกระบอกใหญ่ด้วยความชื่นชมก่อนกุมด้ามปืนสนี�้าตาลแดงแล้วหย่อนใส่

กระเป๋าเสื้อโค้ต  จากนั้นก็หยิบซองจดหมายออกมาเปิดดู  ข้างในมีกุญแจ 

หนึ่งดอกพร้อมบ้านเลขที่และข้อมูลซึ่งบอกรายละเอยีด

ในลอ็กเกอร์ยงัมขีองอกีอย่าง

บทน�ำ
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มนัท�าจากเหลก็และถูกทาทบัด้วยสดี�า

เขายกมันขึ้นส่องกับแสงไฟด้วยมือข้างหนึ่ง  และมองชิ้นงานที่ท�าจาก

เหลก็กล้าด้วยความตื่นตาตื่นใจ

คงต้องขดัถูท�าความสะอาดสกัหน่อย  แต่เขารู้สกึตื่นเต้นขึ้นมาทันทเีมื่อ

คดิว่าจะได้ใช้มนั

ผ่านมาแล้วสามปี  สามปีเต็มท่ามกลางความขาวโพลนและวันคืนแห่ง

ความว่างเปล่ากลางทะเลทรายที่แสนแห้งแล้ง

บดันี้ถงึเวลาแล้ว  เวลาที่เขาจะได้ดื่มด�่าจากบ่อน�้าที่บนัดาลชวีติอกีครั้ง

ถงึเวลาแล้วที่เขาจะกลบัมา

แฮร์รสีะดุ้งตื่น  เพ่งมองความสลวัในห้องนอน  ผู้ชายคนนั้นกลบัมาอกีแล้ว

และเขากม็าที่นี่

“ฝันร้ายเหรอ  ที่รกั”  เสยีงกระซบิข้างตวัฟังดูอบอุ่นและปลอบประโลม

เขาหันไปทางเธอ  ดวงตาสีน�้าตาลของเธอเพ่งพินิจตาเขาแล้วปีศาจใน

จนิตนาการแสนน่ากลวักเ็ลอืนหายไป

“ฉนัอยู่ตรงนี้”  ราเคลเอ่ย

“และผมกอ็ยู่ตรงนี้เช่นกนั”  เขาตอบ

“คราวนี้ฝันถงึใครกนัล่ะ”

“เปล่า”  เขาโกหกพลางลูบแก้มเธอ  “นอนต่อเถอะ”

แฮร์รหีลบัตา  รอจนแน่ใจว่าเธอหลบัตาเรยีบร้อย  เขาลมืตาขึ้นอกีครั้ง

และพิจารณาดวงหน้าเธอ  คราวนี้เขาเห็นผู้ชายคนนั้นในพื้นที่ลุ่มโอบล้อมด้วย

สายหมอกสีขาวหมุนวนกลางป่า  ชายผู้นั้นยกมือขึ้นส่องอะไรบางอย่างมาทาง

แฮร์ร ี เขาเหน็รอยสกัรูปใบหน้าปีศาจที่อกเปลอืยของชายผู้นั้นราง ๆ  แต่แล้ว

หมอกกห็นาขึ้นและผู้ชายคนนั้นกห็ายไปอกีครั้ง

“ผมอยู่ตรงนี้”  แฮร์ร ีโฮลกระซบิแผ่ว

SAMPLE



ภาคหนึ่ง

SAMPLE



เจเลสิซบีาร์แทบจะปลอดคนแต่กห็ายใจไม่ทั่วท้องเท่าไหร่

เมห์เมต คาลักมองผู้ชายกับผู้หญิงที่ยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ขณะรินไวน ์

ใส่แก้วให้ทั้งสอง  มีลูกค้าแค่สี่คน  คนที่สามเป็นผู้ชายที่นั่งละเลียดจิบเบียร์ 

อยูท่ี่โต๊ะตวัหนึ่งตามล�าพงั  ส่วนคนที่สี่เหน็แค่รองเท้าบูต๊คาวบอยโผล่ออกมาจาก

โต๊ะ  ซึ่งเป็นจุดที่แสงสว่างจากจอโทรศพัท์วาบขึ้นเป็นระยะ  ลูกค้าสี่คนในเวลา

ห้าทุ่มครึ่งของค�่าคืนเดือนกันยายนในบาร์ชื่อดังที่สุดในเขตกรือเนอเลิกกาถือว่า

แย่มาก  มนัจะเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้  บางครั้งเมห์เมตกถ็ามตวัเองว่าเพราะอะไร

ถงึลาออกจากการเป็นผูจ้ดัการบาร์ในโรงแรมทนัสมยัที่สดุของเมอืงและซื้อกจิการ

บาร์ทรุดโทรมที่มีแต่ลูกค้าขี้เมา  คงเป็นเพราะเขาคิดว่าถ้าขึ้นราคาลูกค้าเก่าจะ

หายหน้าไปและจะได้ลกูค้าร�่ารวยวยัหนุม่สาวในย่านนี้ที่ใคร ๆ กอ็ยากได้มาแทน  

หรืออาจเป็นเพราะเขาต้องการให้ตัวเองได้ท�างานเอาเป็นเอาตายหลังเลิกกับ 

แฟนสาว  ไม่ก็เป็นเพราะการที่แดเนียล แบงส์เจ้าหนี้หน้าเลือดเสนอเงินกู้ 

อัตราดอกเบี้ยสูงลิ่วหลังจากเมห์เมตโดนธนาคารปฏิเสธค�าร้องขอกู้  หรืออาจ

เพราะเขาเป็นคนเลอืกเพลงที่เจเลสิซบีาร์เอง  ไม่ใช่ผูจ้ดัการโรงแรมเฮงซวยที่รูจ้กั

แต่ท่วงท�านองของเครื่องคดิเงนิลกูเดยีว  การก�าจดัลูกค้าเก่าไม่ใช่เรื่องยากเพราะ

พวกนี้ไปปักหลกักนัที่บาร์ถูก ๆ ห่างไปสามช่วงถนนนานมาแล้ว  แต่กลายเป็น

ว่าการเรยีกลกูค้าใหม่ยากกว่านั้นเยอะ  บางทเีขาอาจจะต้องยกเครื่องเปลี่ยนแนว

ใหม่หมด  โทรทัศน์จอใหญ่ที่เปิดรายการแข่งขันฟุตบอลตุรกีเครื่องเดียวอาจ 

ไม่คูค่วรกบัการเรยีกว่าสปอร์ตบาร์เสยีแล้ว  บางทเีขาอาจจะต้องเปลี่ยนแนวเพลง

1
ค�่ำวันพุธ
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เป็นวงที่ได้รับความนิยมตลอดกาล  อย่างเช่นวงยูทูรวมทั้งสปริงส์ทีนส�าหรับ 

หนุ่ม ๆ และโคลด์เพลย์ส�าหรบัสาว ๆ

“คอืผมกไ็ม่ได้หาคูเ่ดตจากแอพทนิเดอร์มากขนาดนั้นหรอกนะ”  ไกร์พดู

ขณะวางแก้วไวน์ขาวลงบนเคาน์เตอร์  “แต่ผมรู้ว่ามีคนประหลาด ๆ อยู่เยอะ 

เลยล่ะ”

“งั้นเหรอ”  ผูห้ญงิคนนั้นตอบพลางกลั้นหาว  ผมเธอสอ่ีอนตดัสั้น  รปูร่าง

ผอมบาง  เมห์เมตคดิว่าเธอน่าจะอยู่ในวยัสามสบิกลาง ๆ  ท่าทางคล่องแคล่ว

รวดเรว็  ดูเกรง็นดิ ๆ  แววตาเหนื่อยล้า  น่าจะท�างานหนกัเกนิไป  เธอคงเข้า

ยิมเพราะหวังว่ามันจะมีประโยชน์  เมห์เมตมองไกร์กรีดนิ้วสามนิ้วจับก้านแก้ว

ยกขึ้นเช่นเดียวกับผู้หญิงคนนั้น  เวลาสานสัมพันธ์กับคู่เดตจากแอพทินเดอร์ 

เขามักจะสั่งเครื่องดื่มชนิดเดียวกันกับฝ่ายหญิง  ไม่ว่าจะเป็นวิสกี้หรือชาเขียว  

เป็นสญัญาณบอกว่าเขากบัเธอมรีสนยิมตรงกนั

ไกร์กระแอม  ผ่านมาหกนาทตีั้งแต่เธอเดนิเข้ามาในบาร์  เมห์เมตรู้ดวี่า 

นี่คอืเวลาที่ไกร์จะเปิดฉากรุก

“ตวัจรงิคุณสวยกว่ารูปโปรไฟล์เสยีอกี  เอลสี”  ไกร์ชม

“คุณกพ็ูดเกนิไป  แต่ขอบคุณนะ”

เมห์เมตเชด็แก้วแกล้งท�าเป็นไม่ได้แอบฟังการสนทนา

“เอลสี  บอกหน่อยสวิ่าคุณต้องการอะไรในชวีติ”

เธอยิ้มอย่างไม่ยนิดยีนิร้าย  “ผู้ชายที่ไม่ตดัสนิผู้หญงิจากรูปร่างหน้าตา”

“เหน็ด้วยเตม็ที่เลย  เอลสี  จติใจต่างหากที่ส�าคญั”

“นั่นเป็นมุกต่างหาก  รูปโปรไฟล์ฉนัสวยกว่าตวัจรงิเยอะเลย  บอกตาม

ตรงนะ  คุณเองกเ็หมอืนกนั  ไกร์”

“ฮ่า  ฮ่า”  ไกร์หวัเราะแล้วก้มมองแก้วไวน์  ดูสลดลงเลก็น้อย  “ผมว่า 

คนส่วนใหญ่คงเลือกรูปที่ตัวเองดูดีกันทั้งนั้น  คุณก�าลังมองหาผู้ชายแบบไหน 

เหรอ”

“คนที่ชอบอยู่บ้านกบัลูกสามคน”  เธอเหลอืบมองเวลา

“ฮ่า  ฮ่า”  เหงื่อไม่ได้แค่ผุดทะลักออกมาบนหน้าผากไกร์เท่านั้น  แต่ 

แตกพลั่กทั่วทั้งศีรษะใหญ่โตโกนเกลี้ยงเกลาเลยทีเดียว  และอีกไม่นานเหงื่อ 
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ก็จะเปียกเป็นวงใต้แขนเสื้อเชิ้ตสีด�ารัดรูปด้วย  แปลกที่ไกร์เลือกใส่เสื้อแบบนี้ 

ในเมื่อรูปร่างเขาไม่ได้ผอมเพรยีวหรอืดดูมีมีดักล้าม  เขาขยบัแก้วเล่น  “นั่นเป็น

มุกตลกที่ผมชอบมากเลย  เอลีส  เท่าที่เป็นอยู่ตอนนี้แค่สุนัขตัวเดียวก็พอจะ 

นบัเป็นครอบครวัของผมได้แล้ว  คุณชอบสตัว์หรอืเปล่า”

ให้ตายเถอะ  เมห์เมตคดิ  ท�าไมเขาไม่เลกิตื๊อเสยีทนีะ

“ถ้าเจอคนถกูใจละกผ็มจะรูส้กึตรงนี้...แล้วกต็รงนี้”  เขายิ้มกว้างหลงัจาก

ลดเสยีงลงแล้วชี้เป้ากางเกง  “แต่แน่นอน  คณุต้องพสิจูน์เองว่ามนัจรงิหรอืเปล่า  

คุณว่าไง  เอลสี”

เมห์เมตขนลุก  ไกร์รุกสุดตัวและท�าลายความนับถือในตัวเองจนป่นปี้ 

อกีครั้ง

ผู้หญิงคนนั้นผลักแก้วไวน์ออกห่างแล้วโน้มตัวมาข้างหน้านิด ๆ จน 

เมห์เมตต้องพยายามตะแคงหูฟัง  “สญัญาอะไรกบัฉนัสกัอย่างได้ไหม  ไกร์”

“แน่นอน”  ทั้งเสยีงพูดและดวงตาของเขาส่อแววกระตอืรอืร้นดุจสุนขั

“พอฉนัเดนิออกไปจากที่นี่แล้วคุณจะไม่ตดิต่อฉนัอกี”

เมห์เมตต้องชมเชยไกร์ที่รวบรวมความกล้ายิ้มออกมาจนได้  “ได้ส ิ 

แน่นอนอยู่แล้ว”

ผู้หญงิคนนั้นเอนตวักลบั  “มนัไม่ใช่ว่าคุณเหมอืนมนุษย์โรคจติชอบตาม

รงัควานผู้หญงิหรอือะไรหรอกนะ  ไกร์  แต่ฉนัเคยผ่านประสบการณ์แย่ ๆ มา 

สองสามครั้ง  ผู้ชายคนหนึ่งตามรงัควานฉนั  แถมยงัขูท่กุคนที่ไปไหนมาไหนกบั

ฉนัด้วย  หวงัว่าคุณคงเข้าใจที่ฉนัต้องระวงัตวัมากหน่อย”

“ผมเข้าใจ”  ไกร์ยกแก้วขึ้นกระดกจนเกลี้ยง  “อย่างที่บอกนั่นแหละ   

ผมรู้ว่ามีคนประหลาดอยู่เยอะเลยล่ะ  แต่ไม่ต้องห่วง  คุณต้องปลอดภัยแน่   

ว่ากนัตามสถติแิล้วโอกาสที่ผู้ชายจะถูกฆ่ามมีากกว่าผู้หญงิถงึสี่เท่า”

“ขอบคุณส�าหรบัไวน์  ไกร์”

“หากจะมใีครในพวกเราสามคน...”  ไกร์พูด

เมห์เมตรบีมองไปทางอื่นเมื่อไกร์ชี้มาที่เขา

“ถูกฆ่าตายคนืนี้  โอกาสที่จะเป็นคุณคอืหนึ่งในแปด  ไม่ใช่ส ิ เดี๋ยวนะ  

ต้องเอาจ�านวนนั้นหารด้วย...”
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เธอลุกขึ้นยนื  “หวงัว่าคุณคงคดิออกนะ  ขอให้มคีวามสุขในชวีติ”

ไกร์เพ่งมองแก้วไวน์ของเธอครู่ใหญ่หลังจากหญิงสาวเดินออกไป  เขา 

ผงกหวัเข้ากบัจงัหวะเพลงฟิกซ์ยู  ราวกบัต้องการให้เมห์เมตกบัทุกคนที่มองอยู่

เชื่อว่าเขาลืมประสบการณ์แย่ ๆ ได้  เธอไม่ได้ส�าคัญมากไปกว่าเพลงป็อป 

ยาวสามนาทีซึ่งลืมง่ายพอกัน  จากนั้นเขาลุกขึ้นยืนแล้วออกจากบาร์  เมห์เมต 

กวาดตามองรอบร้าน  ชายที่นั่งละเลยีดเบยีร์ออกจากบาร์ไปแล้ว  ลูกค้าอกีคน

ที่เขาเหน็เพยีงรองเท้าบู๊ตคาวบอยกอ็อกไปแล้วเช่นกนั  เขาจงึอยู่ตามล�าพงัและ

มีออกซิเจนให้หายใจอีกครั้ง  ก่อนจะใช้มือถือเปลี่ยนเพลงเป็นเพลงโปรดจาก

กลุ่มนักร้องแบดคอมพานี  เมื่อค�านึงถึงว่าสมาชิกในกลุ่มนี้มาจากวงฟรี  วง

มอตต์เดอะฮูเพิล  และวงคิงคริมสันก็ไม่มีทางที่เพลงของกลุ่มนี้จะแย่แน่นอน  

อกีทั้งเมื่อมพีอล รอดเจอรส์ท�าหน้าที่เปน็นกัรอ้งน�ามนักไ็ม่มทีางล้มเหลวอยูแ่ล้ว  

เมห์เมตเร่งปุ่มเสยีงจนแก้วหลงัเคาน์เตอร์เริ่มสั่นกระทบกนั

เอลสีเดนิไปตามถนนทอร์วาลด์เมเยอร์ส  ผ่านอาคารสี่ชั้นเรยีบง่ายซึ่งครั้งหนึ่ง

เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนชั้นกรรมกรในย่านอัตคัดของเมืองที่มีแต่คนยากจน  

แต่ปัจจุบันราคาที่อยู่อาศัยต่อหนึ่งตารางเมตรสูงไม่น้อยหน้าลอนดอนหรือ

สตอกโฮล์ม  มนัคอืเดอืนกนัยายนในออสโลและความมดืกก็ลบัมาเยอืนในที่สดุ  

แสงที่สาดสว่างลากยาวจนถงึค�่าคนืในฤดรู้อนตลอดทั้งความคลั่งไคล้บรรยากาศ

ฤดูร้อนผ่านพ้นไปนานแล้ว  บรรยากาศของออสโลในเดือนกันยายนกลับ

สงบเสงี่ยม  ซมึเศร้า  และดูเป็นทางการสมเป็นออสโลอกีครั้ง  เมอืงนี้ดูมั่นคง

แขง็แกร่งแต่มคีวามลบัมากมายซุกซ่อนอยู่ตามมุมมดืต่าง ๆ  มนัไม่ต่างจากตวั

เอลสีเองมากนกั  เธอเร่งฝีเท้าเรว็ขึ้น  ฝนตั้งท่าจะตก  อากาศขมุกขมวัฉ�่าไอน�้า  

คูเ่ดตคนหนึ่งซึ่งพยายามท�าตวัเป็นกวเีคยบอกไว้ว่ามนัคอืละอองจากการจามของ

พระเจ้า  นบัตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเธอจะเลกิใช้แอพทนิเดอร์  พอกนัท ี ไม่เอา

อีกแล้วพวกผู้ชายลามกที่มองเธอเหมือนโสเภณีเมื่อนัดเจอกันในบาร์  พอกันที

มนุษย์โรคจิตและพวกชอบตามรังควานที่ติดหนึบแน่นเหนียวไม่ต่างจากโคลน  
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เสยีเวลา  เสยีพลงังาน  และเอาความปลอดภยัไปเสี่ยงเปล่า ๆ  พอกนัทีไอ้พวก

ขี้แพ้น่าสมเพชที่ท�าให้เธอรู้สกึเหมอืนเป็นหนึ่งในคนประเภทนั้น

ว่ากนัว่าการหาคู่เดตทางอนิเทอร์เนต็เป็นวธิที�าความรู้จกักบัคนใหม่ ๆ ที่

เจ๋งสุด ๆ  ไม่มอีะไรน่าอายอกีต่อไป  ใคร ๆ กท็�ากนั  แต่มนัไม่จรงิเลย  มคีน

มากมายรู้จักกันในที่ท�างาน  ในชั้นเรียน  ผ่านการแนะน�าของเพื่อน  ที่โรงยิม  

ร้านกาแฟ  บนเครื่องบนิ  รถบสั  และรถไฟ  พวกเขารู้จกักนัในแบบที่ควรเป็น  

ต่างฝ่ายต่างสบายใจไร้กังวล  ไม่มีอะไรกดดัน  และหลังจากนั้นก็ยึดเหนี่ยว 

ภาพมายาแห่งสมัพนัธ์รกัด้วยความบรสิทุธิ์ใจและปล่อยให้เป็นไปตามที่ชะตาลขิติ  

ภาพมายาแบบนั้นนั่นแหละที่เธอต้องการ  เธอจะลบข้อมูลในแอพทิ้งซะให้หมด  

นั่นคอืสิ่งที่เธอเคยบอกตวัเองมาก่อน  แต่คราวนี้เธอจะลบจรงิ ๆ  คนืนี้เลย

เธอข้ามถนนโซฟีนเบร์กและล้วงกุญแจออกมาไขประตูข้างร้านขายผัก 

ผลไม้  ผลกัประตูเปิดก้าวเข้าไปในเงามดืของซุ้มโค้ง  แต่แล้วกต็้องหยุดชะงกั

มคีนสองคนอยู่ในนั้น

ต้องใช้เวลาครู่ใหญ่กว่าสายตาเธอจะปรบัเข้ากบัความมดืและเหน็สิ่งที่อยู่

ในมอืของพวกเขา  ผู้ชายสองคนนั้นปลดกางเกงงดัไอ้จ้อนออกมา

เธอผงะถอย  ไม่หนัไปมอง  ได้แต่ภาวนาขออย่าให้มใีครยนือยู่ข้างหลงั

“โทษท ี ระย�าแท้ ๆ”  เสยีงสบถกึ่งขอโทษหลุดจากปากของคนที่หนุม่กว่า  

เอลสีเดาว่าเขาน่าจะอายุราวสบิเก้าหรอืยี่สบิ  ท่าทางเหมอืนเมา

“เฮ้ย”  อกีคนพูด  “แกฉี่ใส่รองเท้าฉนั!”

“กม็นัตกใจนี่หว่า!”

เอลีสกระชับเสื้อโค้ตแน่นขึ้นแล้วเดินผ่านชายหนุ่มทั้งสองซึ่งหันเข้าหา

ก�าแพง  “นี่ไม่ใช่ส้วมสาธารณะนะ”  เธอต่อว่า

“โทษท ี มนักลั้นไม่ไหวน่ะ  เราจะไม่ท�าแบบนี้อกี”

ไกร์คิดหนักขณะเร่งเดินไปยังถนนชเล็พพ์เกรลส์  ระหว่างผู้ชายสองคนกับ 

ผู้หญงิหนึ่งคน  โอกาสที่ผู้หญงิคนนั้นจะถูกฆ่าเท่ากบัหนึ่งในแปดไม่ใช่ค�าตอบที่
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ถูกต้องแน่ ๆ  วิธีค�านวณน่าจะซับซ้อนกว่านั้นเยอะ  ทุกอย่างมักจะเป็นเรื่อง 

ซบัซ้อนกว่านั้น

เขาเพิ่งผ่านถนนรอมสดาลส์มาแต่บางอย่างท�าให้หันกลับไปมอง  ผู้ชาย

คนหนึ่งเดนิอยูข้่างหลงัห่างไปห้าสบิเมตร  ไกร์ไม่แน่ใจนกัว่าใช่ผูช้ายคนเดยีวกบั

ที่ยนืมองหน้าต่างโชว์สนิค้าบนฝ่ังตรงข้ามถนนตอนเขาโผล่ออกมาจากเจเลสิซบีาร์

หรือเปล่า  ไกร์เร่งฝีเท้ามุ่งหน้าไปทางตะวันออกสู่ลานกีฬาเดลเลเนนกาและ

โรงงานชอ็กโกแลต  บนถนนแถวนั้นไม่มใีครเลยสกัคน  นอกจากรถบสัคนัหนึ่ง

ซึ่งจอดรออยู่ที่ป้าย  ผู้ชายคนนั้นยงัอยู่ที่ระยะห่างเท่าเดมิ  ไกร์กลวัคนผวิด�ามา

ตลอด  เขาเหน็ผู้ชายคนนั้นไม่ถนดั  ทั้งคู่ก�าลงัออกจากถิ่นคนผวิขาวมุ่งไปทาง

ย่านบ้านพักการเคหะซึ่งเป็นที่พักอาศัยของผู้อพยพ  ไกร์เห็นประตูอาคาร

อพาร์ตเมนต์ของตนห่างไปหนึ่งร้อยเมตร  แต่พอเหลียวไปมองเขาเห็นผู้ชาย 

คนนั้นเริ่มวิ่ง  ไกร์นึกภาพชาวโซมาเลียที่จิตใจกระทบกระเทือนอย่างหนักจาก

เหตรุนุแรงในเมอืงโมกาดชิกู�าลงัไล่ตามมาตดิ ๆ  พอคดิแบบนี้เขากอ็อกวิ่งเช่นกนั  

ไกร์ไม่ได้วิ่งมาหลายปี  แต่ละครั้งที่ส้นเท้ากระทบพื้นยางมะตอย  แรงกระแทก

ที่สะเทือนขึ้นไปถึงหัวสมองจึงส่งผลให้สายตาพร่าเลือน  เขาวิ่งไปถึงประตูบาน

นั้น  สอดกุญแจเข้าช่องส�าเรจ็ตั้งแต่ครั้งแรก  ก่อนพุ่งเข้าไปข้างในแล้วกระแทก

ประตูไม้หนกัอึ้งปิดตามหลงั  เขาเอนตวัพงิเนื้อไม้เปียกชื้น  มองผ่านส่วนที่เป็น 

กระจกด้านบนของประตู  แต่ไม่เห็นใครทั้งสิ้นบนถนนข้างนอก  บางทีอีกฝ่าย

อาจจะไม่ใช่ชาวโซมาเลีย  ไกร์อดหัวเราะไม่ได้  มันน่าหัวเราะสิ้นดีที่อกสั่น 

ขวญัหายขนาดนี้เพราะเพิ่งพูดถงึเรื่องการฆาตกรรมมาหยก ๆ  เอลสีเล่าถงึคนที่

ตามรงัควานคนนั้นว่าไงนะ

ไกร์ยงัไม่หยุดหอบหายใจขณะไขกญุแจประตหู้องพกั  เขาหยบิเบยีร์หนึ่ง

กระป๋องจากตูเ้ยน็  พอสงัเกตว่าหน้าตา่งที่หนัเข้าหาถนนเปิดอยูจ่งึจดัการปิดมนั  

จากนั้นเข้าไปในห้องท�างานและเปิดโคมไฟ

เขากดปุม่หนึ่งบนคย์ีบอร์ดคอมพวิเตอร์ตั้งโต๊ะตรงหน้า  จอขนาดยี่สบินิ้ว

สว่างวาบ

เขาพิมพ์ค�าว่าพอร์นฮับ  ตามด้วยค�าว่าฝรั่งเศสในช่องค้นหา  แล้วมอง

ภาพตวัอย่างเลก็จ้อยจนพบผู้หญงิซึ่งทรงผมและสผีวิคล้ายเอลสี  ผนงัห้องบาง

SAMPLE



17

มากเขาจงึเสยีบหูฟังกบัคอมพวิเตอร์ก่อนคลกิภาพนั้น  ปลดซปิแล้วดนักางเกง

ลงไปกองที่ต้นขา  ผูห้ญงิคนนั้นไม่เหมอืนเอลสีเท่าไหร่ไกร์จงึหลบัตา  จดจ่อกบั

เสียงครวญครางของเธอขณะพยายามนึกภาพปากเล็ก ๆ ที่เม้มแน่น  รวมทั้ง 

แววตาดูหมิ่นเหยยีดหยามและเสื้อเรยีบรอ้ยแต่ดเูซก็ซี่ของเธอ  ไม่มทีางที่เขาจะ

ได้เธอมาครอง  ไม่มวีนั  ยกเว้นวธินีี้เท่านั้น

ไกร์หยุด  ลืมตาขึ้น  ละมือจากไอ้จ้อน  ขนบนต้นคอตั้งชันเพราะ 

ลมหนาวที่พัดมาจากประตูด้านหลังที่เขาปิดเรียบร้อยกับมือ  เขายกมือขึ้นดึง 

หูฟังออกแต่รู้ดวี่ามนัสายไปเสยีแล้ว

เอลสีคล้องโซ่บนประต ู สลดัรองเท้าออกตรงโถงทางเดนิเหมอืนที่เคยท�าประจ�า  

แล้วลูบรูปภาพของเธอกับอิงวีลด์หลานสาวที่ตั้งอยู่ข้างกระจก  เธอท�าแบบนี้

ตลอดโดยที่ไม่รู้ว่าท�าไมถึงท�า  รู้แค่ว่ามันสนองความต้องการลึก ๆ ในใจของ

มนุษย์  เหมอืนเรื่องเล่าหลงัความตายต่าง ๆ ที่เคยได้ยนิมา  เธอเดนิเข้าไปใน

ห้องนั่งเล่น  เอนตวันอนบนโซฟาในห้องเลก็ ๆ ขนาดสองห้องนอน  อย่างน้อย

ห้องนี้กเ็ป็นของเธอ  เอลสีตรวจดโูทรศพัท์  มข้ีอความส่งมาจากที่ท�างานโดยแจ้ง

ว่ายกเลิกการประชุมพรุ่งนี้เช้า  เธอไม่ได้บอกผู้ชายที่เจอตอนหัวค�่าว่าเธอเป็น

ทนายความ  เชี่ยวชาญด้านคดข่ีมขนื  และสถติทิี่เขาบอกว่าผูช้ายมโีอกาสถกูฆ่า

ตายมากกว่าผู้หญงินั้นเป็นความจรงิแค่ครึ่งเดยีว  ส�าหรบัการฆาตกรรมที่เกดิขึ้น

เพราะแรงกระตุน้ทางเพศมโีอกาสสงูกว่าสี่เท่าที่เหยื่อจะเป็นผูห้ญงิ  นั่นคอืเหตผุล

หนึ่งที่เธอจัดการเปลี่ยนกุญแจใหม่หมดพร้อมทั้งติดตั้งโซ่คล้องประตูเป็นอย่าง

แรกตอนซื้อห้องนี้  ในนอร์เวย์มไีม่กี่คนที่คดิจะท�าแบบนั้นและเธอเองกย็งัไม่วาย

เงอะ ๆ งะ ๆ ทุกครั้งที่คล้องโซ่  เธอเปิดแอพทินเดอร์  ตอนหัวค�่ามีผู้ชาย 

สามคนที่เธอปัดขวาแล้วแมตช์กนั  ใช่เลย  จุดนี้แหละที่ดมีาก  ไม่ต้องพบกนั

แต่คุณรู้ว่าพวกเขาอยู่ข้างนอกและผู้ชายพวกนี้กต็้องการคุณ  เธอควรให้โอกาส 

ตัวเองส่งข้อความว่าสนใจพวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายดีไหม  นัดเจอกันจริงทีเดียว 

สามคนกบัคนแปลกหน้าอกีสองคนก่อนลบบญัชแีละแอพพลเิคชั่นถาวรดหีรอืเปล่า
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อย่าเลย  ลบตอนนี้เลยเถอะ

เธอเปิดเมนู  คลกิเลอืกปุ่มที่ต้องการ  มขี้อความเด้งขึ้นมาถามว่าแน่ใจ

จรงิหรอืว่าต้องการลบบญัชทีิ้ง

เอลสีจ้องมองนิ้วชี้ที่สั่นเทา  ให้ตายเถอะ  นี่เธอตดิแอพนี้งั้นเหรอ  ตดิ

เพราะรู้ว่ามคีนต้องการเธอทั้งที่อกีฝา่ยไม่รูเ้ลยว่าจรงิ ๆ แล้วเธอเป็นใคร  แต่ยงั

มบีางคนต้องการเธอในแบบที่เธอเป็นงั้นเหรอ  เอาเถอะ  เรยีกว่าแบบที่เธอเป็น

ตามรูปโปรไฟล์แล้วกัน  เธอติดแอพนี้จนถอนตัวไม่ขึ้นหรือติดแค่นิดหน่อย 

กันแน่  คงได้รู้ค�าตอบชัดถ้าเธอลบบัญชีทิ้งไปแล้วสัญญากับตัวเองว่าจะไม่เล่น

แอพทินเดอร์สักหนึ่งเดือน  ในหนึ่งเดือนถ้าเธอจัดการกับชีวิตตัวเองไม่ได้ก็คง

แปลว่าเธอมบีางอย่างผดิปกตขิั้นร้ายแรงแน่ ๆ  นิ้วชี้สั่นเทาอยูใ่กล้ปุม่ลบมากขึ้น

ทุกที  แต่ถ้าเธอติดแอพนี้จริง ๆ มันจะเป็นเรื่องเลวร้ายขนาดนั้นเลยเหรอ  

มนษุย์ทกุคนชอบความรูส้กึว่าตวัเองมใีครสกัคนและใครคนนั้นกม็เีราด้วยเช่นกนั  

เธอเคยอ่านพบว่าเดก็ทารกอาจเสยีชวีติหากได้รบัสมัผสัทางกายไม่พอ  เธอสงสยั

ว่ามันจริงหรือเปล่า  แต่เธอก็สงสัยว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรถ้าต้องอยู่คนเดียว 

ตามล�าพงัและท�างานงก ๆ จนหมดเรี่ยวหมดแรง  เพื่อนกค็บหากนัเฉพาะความ

จ�าเป็นตามหน้าที่  ถ้าจะให้ยอมรับตรง ๆ เธอกลัวความเหงามากกว่าเสียง 

โอดครวญเรื่องลกูและสามทีี่แสนน่าเบื่อ  หรอืที่จรงิเธอกลวัว่าจะไม่มเีรื่องพวกนี้

ให้บ่นกนัแน่  บางทผีูช้ายที่เหมาะกบัเธออาจจะก�าลงัเล่นทนิเดอร์อยูก่ไ็ด้จรงิไหม  

เพราะงั้น  โอเค  ลองอีกสักตั้ง  รูปแรกเด้งขึ้นมา  เธอปัดซ้ายเข้ากลุ่มฉันไม่

ต้องการคุณ  คนที่สองและสามกเ็หมอืนกนั

ความคดิเริ่มเลื่อนลอย  เธอเคยเข้าฟังการบรรยายที่นกัจติวทิยาผูต้ดิต่อ 

ใกล้ชดิกบัอาชญากรใจเหี้ยมที่สดุในประเทศบอกว่าผูช้ายลงมอืฆ่าเพราะเรื่องเซก็ซ์  

เงิน  และอ�านาจ  ขณะที่การลงมือของผู้หญิงเป็นผลมาจากความหึงหวงและ

ความหวาดกลวั

เธอหยุดมือที่ก�าลังปัดซ้าย  ใบหน้าผอมตอบของผู้ชายในรูปมีบางอย่าง

คุ้น ๆ  แม้ว่ารูปนั้นจะค่อนข้างมดืและเบลอหน่อย ๆ  เรื่องแบบนี้เคยเกดิขึ้นมา

แล้วเมื่อทินเดอร์จับคู่คนที่บ้านอยู่ในละแวกเดียวกัน  ตามข้อมูลที่ระบุไว้ใน 

ทนิเดอร์ชายผูน้ี้อยูห่่างไปไม่ถงึหนึ่งกโิลเมตร  เพราะฉะนั้นเขาอาจจะอยูบ่นถนน
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ช่วงเดยีวกนักบัเธอกไ็ด้  สาเหตทุี่รปูออกมาเบลอแสดงว่าเขาไม่ได้ศกึษาค�าแนะน�า

ออนไลน์เกี่ยวกบันโยบายของทนิเดอร์  ซึ่งถอืว่าดแีล้ว  ข้อความที่เขาโพสต์คอื

ค�าว่าหวดัด ี ธรรมดา ๆ  ไม่มกีารพยายามท�าให้ตวัเองโดดเด่น  มนัอาจจะไม่ใช่

ค�าพูดที่พิเศษก็จริง  แต่อย่างน้อยมันก็แสดงถึงความมั่นใจในระดับหนึ่ง   

นั่นสินะ  เธอคงยินดีไม่น้อยหากผู้ชายสักคนแค่ทักเธอว่าหวัดด ีในงานปาร์ตี้ 

พร้อมกับมองเธอด้วยแววตาเป็นมิตร  มันน่าจะสื่อความหมายว่าเราจะสาน

สมัพนัธ์ให้คบืหน้ากว่านี้ได้ไหม  เธอปัดขวาเข้ากลุ่มฉนัสนใจอยากรู้จกัคุณ

แล้วเอลสีกไ็ด้ยนิเสยีงปิ๊งจากไอโฟนที่แจ้งว่ามคีนแมตช์กบัเธอ

ไกร์หายใจหนกัหน่วงผ่านรูจมูก

เขาดงึกางเกงขึ้นแล้วหมุนเก้าอี้หนัไปช้า ๆ

แสงจากจอคอมพิวเตอร์คือที่มาของความสว่างเพียงแห่งเดียวในห้องนั้น  

มนัสาดไปที่ล�าตวัและมอืของคนที่ยนือยู่ข้างหลงัไกร์  เขาไม่เหน็หน้าอกีฝ่าย  เหน็

แต่มอืขาว ๆ ที่ถอืบางอย่างยื่นมาข้างหน้า  มนัคอืสายหนงัสดี�ามหี่วงตรงปลาย

ร่างนั้นก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นหนึ่งก้าว  ไกร์ผงะถอยโดยอตัโนมตัิ

“รู้ไหม  อย่างเดียวที่ฉันเห็นว่าน่ารังเกียจยิ่งกว่าคุณคืออะไร”  เสียงนั้น

กระซบิเบาหววิท่ามกลางความมดืขณะที่มอืกระตุกสายหนงัเส้นนั้น

ไกร์กลนืน�้าลายเอื๊อก

“หมาตัวนั้น”  อีกฝ่ายพูด  “ไอ้หมาเฮงซวยตัวนั้นที่คุณสัญญาว่าคุณจะ

ท�าทุกอย่างเพื่อดูแลมนั  มนัขี้บนพื้นห้องครวัเพราะไม่มใีครสนใจพามนัออกไป

นอกบ้าน”

ไกร์กระแอม  “คาร ี ได้โปรดเถอะ...”

“พามนัออกไปเดี๋ยวนี้  แล้วพอคุณขึ้นเตยีงกอ็ย่าแตะตวัฉนัเดด็ขาด”

ไกร์รบัสายหนงัล่ามสุนขัแล้วประตูกก็ระแทกปิดตามหลงัเธอ

เขาได้แต่กะพรบิตาปรบิ ๆ ในความมดื

ระหว่างผู้ชายสองคนกับผู้หญิงหนึ่งคน  มีโอกาสหนึ่งในเก้าที่ผู้หญิงจะ

ตกเป็นเหยื่อฆาตกรรม  ไม่ใช่หนึ่งในแปด
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เมห์เมตขับรถบีเอ็มดับเบิลยูเก่าคร�่าคร่าจากถนนย่านกลางเมืองสู่ย่าน 

ชานเมอืงเคลซอสเข้าหาหมูบ่า้น  ทวิทศัน์ฟยอรด์  และอากาศบรสิทุธิ์  เขาเลี้ยว

เข้าถนนที่พักอันเงียบสงบและพบว่ามีรถออดี้ อาร์ 8 สีด�าคันหนึ่งจอดอยู่หน้า

โรงรถข้างบ้าน  เมห์เมตชะลอความเร็ว  มีช่วงอึดใจสั้น ๆ ที่เขาคิดจะเหยียบ 

คันเร่งขับต่อไป  แต่ก็รู้ว่าถึงจะท�าแบบนั้นก็แค่ประวิงเวลาให้ช้าลงเท่านั้น  คิด

อกีทกีารประวงิเวลาให้ช้าลงนั่นแหละที่เขาต้องการ  แต่แบงส์กต้็องหาเขาเจออยูด่ ี 

เพราะงั้นเวลานี้น่าจะเหมาะที่สุดแล้ว  ทั้งมืดมิด  เงียบสนิท  และไม่มีพยาน 

รู้เหน็  เมห์เมตหกัเลี้ยวเข้าเทยีบทางเท้า  เปิดช่องเกบ็ของ  มองสิ่งที่เขาเกบ็ไว้

ในนั้นตลอดสองสามวนัที่ผ่านมา  เผื่อไว้ในกรณทีี่เกดิสถานการณ์เช่นนี้โดยเฉพาะ  

เมห์เมตหยบิมนัใส่กระเป๋าเสื้อแจ๊คเกต็แล้วสดูหายใจลกึ  จากนั้นกก้็าวลงจากรถ

แล้วออกเดนิไปยงัตวับ้าน

ประตูรถออดี้เปิด  แดเนยีล แบงส์ก้าวออกมา  ตอนเมห์เมตพบชายคนนี้

ที่ภตัตาคารเพร์ิลออฟอนิเดยีเขารูว่้าชื่อต้นและนามสกลุภาษาองักฤษของชายคนนี้

น่าจะเป็นชื่อปลอม  เช่นเดยีวกบัลายเซน็บนสญัญาที่ต่างฝ่ายต่างลงนาม  แต่เงนิ

ในกระเป๋าเอกสารที่ถูกผลกัข้ามโต๊ะมานั้นเป็นของจรงิแน่นอน

ก้อนกรวดหน้าโรงรถส่งเสยีงกรอบแกรบใต้รองเท้าเมห์เมต

“บ้านสวยดนีี่”  แดเนยีล แบงส์ชมขณะเอนพงิรถออดี้ อาร์ 8  มอืกอดอก  

“ธนาคารไม่รบัเป็นหลกัประกนัหรอืไง”

“ผมแค่เช่าอยู่”  เมห์เมตตอบ  “ชั้นใต้ดนิน่ะ”

“นั่นถือว่าเป็นข่าวร้ายส�าหรับผม”  แบงส์พูด  เขาเตี้ยกว่าเมห์เมตมาก  

แต่ดูภายนอกไม่ได้แตกต่างขนาดนั้นเพราะภายใต้เสื้อแจ๊คเก็ตของเขานั้นมี 

มัดกล้ามซ่อนอยู่  “เพราะถึงจะเผามันซะก็คงไม่มีประโยชน์อะไรกับเราทั้งสอง

ฝ่ายถ้าคุณไม่ได้ค่าชดเชยจากบรษิทัประกนัมาจ่ายหนี้  จรงิไหม”

“ใช่  คงไม่มปีระโยชน์”

“ถอืเป็นข่าวร้ายส�าหรบัคณุด้วยเหมอืนกนั  เพราะนั่นหมายความว่าผมคง

ต้องใช้วธิกีารที่เจบ็ปวดกว่านั้นแทน  คุณรู้ไหมว่าวธิกีารที่ว่าคอือะไร”

“คุณไม่อยากรู้ก่อนเหรอว่าผมมปีัญญาจ่ายหรอืเปล่า”
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แบงส์ส่ายหน้าแล้วดึงอะไรบางอย่างออกมาจากกระเป๋า  “ค่างวดครบ

ก�าหนดตั้งแต่สามวันที่แล้ว  ผมบอกแล้วใช่ไหมว่าส�าคัญมากที่จะต้องช�าระ 

ให้ตรงเวลา  ไม่ใช่แค่คณุคนเดยีว  ลกูค้าผมทกุคนรูก้นัทั่วว่าเรื่องแบบนี้ยอมรบั

ไม่ได้  ผมไม่ยกเว้นให้ใครหน้าไหนทั้งนั้น”  เขาชูวัตถุในมือขึ้นกลางแสงสว่าง

จากโคมไฟบรเิวณโรงจอดรถ  เมห์เมตถงึกบัหายใจสะดุด

“ผมรู้ว่ามนัไม่สรา้งสรรค์เทา่ไหร”่  แบงสว่์าขณะเอยีงศรีษะมองคมี  “แต่

มนัได้ผล”

“แต่...”

“เลอืกได้ว่าจะเอานิ้วไหน  คนส่วนมากชอบนิ้วก้อยซ้าย”

เมห์เมตรูส้กึว่าความโกรธพลุง่พล่านและรูส้กึว่าอกพองออกเมื่อสูดอากาศ

เข้าไปเตม็ปอด  “ผมมทีางออกที่ดกีว่านั้น  แบงส์”

“อ้อ  เหรอ”

“ผมรู้ว่ามันไม่สร้างสรรค์เท่าไหร่”  เมห์เมตเอ่ย  มือขวาล้วงเข้าไปใน

กระเป๋าเสื้อแจ๊คเกต็  ดงึสิ่งนั้นออกมาแล้วกุมไว้ในมอืทั้งสองข้างขณะยื่นไปทาง

แบงส์  “แต่มนัได้ผล”

แบงส์จ้องเขาอย่างประหลาดใจพลางผงกหวัช้า ๆ

“ถูกของคณุ”  แบงส์ว่าพลางรบัฟ่อนธนบตัรที่เมห์เมตส่งให้แล้วดงึหนงัยาง

ออก

“พอส�าหรบัค่างวดพร้อมดอกเบี้ยครบถ้วนทกุโครน”  เมห์เมตบอก  “แต่

ถ้าอยากนบักเ็ชญิ”

ปิ๊ง
เจอคนที่แมตช์กบัเธอบนทนิเดอร์

มนัคอืเสยีงประกาศชยัชนะจากโทรศพัท์เมื่อคนที่คณุปัดขวานั้นปัดขวารปู

ของคุณด้วยเช่นกนั

เอลสีหวัหมุนติ้ว  ใจเต้นรวั
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เธอรู้ว่าเสยีงคุ้นหูของแอพทินเดอร์ท�าให้หัวใจเต้นเร็วเพราะความตื่นเต้น  

ร่างกายหลั่งสารเคมทีี่ท�าให้มคีวามสขุจนคณุตดิใจ  แต่นั่นไม่ใช่สาเหตเุพราะเสยีง

นั้นไม่ได้ดงัมาจากโทรศพัท์ของเธอ

แต่เป็นเสยีงป๊ิงที่ดงักงัวานขึ้นทนัททีี่เธอปัดขวารปูคนคนหนึ่ง  จากข้อมลู

ในทนิเดอร์อกีฝ่ายอยู่ห่างจากเธอไม่ถงึหนึ่งกโิลเมตร

เธอจ้องมองประตูห้องนอนตวัเองพร้อมกบักลนืน�้าลาย

เสยีงนั้นคงดงัมาจากห้องของเพื่อนบ้าน  ในอาคารหลงันี้มคีนโสดเยอะแยะ  

น่าจะมคีนใช้แอพทนิเดอร์ไม่น้อย  ตอนนี้ทุกอย่างเงยีบกรบิ  งานปาร์ตี้ชั้นล่าง

ที่พวกสาว ๆ จัดตอนเธอออกไปข้างนอกเมื่อหัวค�่านั้นก็เงียบเสียงลงไปแล้ว   

มวีธิเีดยีวที่จะขจดัปีศาจในจนิตนาการได้  นั่นคอืไปดูให้เหน็กบัตา

เอลสีลุกจากโซฟา  เดนิไปที่ประตหูอ้งนอนในระยะสี่กา้ว  เธอลงัเล  คดี

ที่เหยื่อโดนท�าร้ายในที่ท�างานสองสามคดปีั่นป่วนในหวั

เธอรวบรวมสตแิล้วเปิดประตู

เอลสียนือ้าปากสดูหายใจอยูต่รงประตเูพราะรูส้กึเหมอืนไม่มอีากาศเพยีงพอ

ไฟหวัเตยีงเปิดอยู่  อย่างแรกที่เธอเหน็คอืปลายรองเท้าบู๊ตคาวบอยที่ยื่น

ออกมาจากปลายเตยีง  ถดัมาคอืขายาว ๆ สองข้างที่สวมกางเกงยนีส์ไขวท้บักนั  

ผูช้ายที่นอนอยูต่รงนั้นแฝงอยู่ในเงามดืหน้าตาเหมอืนในรปูถ่ายไม่มผีดิ  เขาปลด

กระดุมเสื้อเผยให้เห็นอกเปลือยเปล่า  บนหน้าอกมีรอยสักใบหน้าที่อ้าปาก 

กรดีร้อง  ราวกบัถูกรั้งตวัไว้แน่นหนาและพยายามฉุดกระชากตวัเองให้หลุดพ้น  

นี่คอืสิ่งที่สะดุดตาเธอ  เอลสีกไ็ม่อาจเปล่งเสยีงกรดีร้องได้เช่นกนั

เมื่อชายบนเตยีงลุกขึ้นนั่งแสงสว่างจากโทรศพัท์มอืถอืกส็าดใบหน้าเขา

“พบกนัอกีครั้งแล้วสนิะ  เอลสี”  เขาพูดเสยีงเบาหววิ

เสยีงนั้นท�าให้เธอคดิได้ว่าท�าไมถงึรูส้กึคุน้ ๆ กบัรปูโปรไฟล์ของเขา  สผีม

เขาเปลี่ยนไป  ใบหน้าคงผ่านการท�าศลัยกรรมเพราะเธอเหน็แผลเป็นจากรอยเยบ็

เขายกมอืขึ้น  ยดัอะไรบางอย่างใส่ปาก

เอลีสจ้องเขาไม่วางตาขณะขยับออกห่าง  แล้วเธอก็หมุนตัวพร้อมสูด

อากาศเข้าปอดเพราะรูว่้าต้องใช้อากาศเยอะตอนออกวิ่ง  ไม่ใช่ตะเบง็เสยีงกรดีร้อง  

ประตูหน้าห้องอยู่ห่างไปห้าก้าว  อย่างมากก็แค่หกก้าวเท่านั้น  เธอได้ยินเสียง
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