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  สำ�นักพิมพ์ยูนิคอร์น

โลกของนวนิยายกว้างใหญ่ไร้ขอบเขต เร่ิมต้นจากการเป็นโลกแห่งจนิตนาการ
ของผู้เขียน และเมื่อได้อ่านก็จะกลายเป็นโลกแห่งจินตนาการที่แตกต่างกันไปของ 
ผู้อ่านแต่ละคน สำานักพิมพ์ยูนิคอร์นภาคภูมิใจอย่างย่ิงท่ีได้เป็นสื่อกลางมอบ 
ความบนัเทงิและความอิม่อกอิม่ใจ ให้ผูอ่้านได้เสพผลงานนวนิยายชัน้เลศิซึง่ผ่านการ
คดัสรรมาอย่างด ีการนัตด้ีวยเสยีงวจิารณ์และรางวลัต่าง ๆ  มากมาย ดแูลการถ่ายทอด
เป็นภาษาไทยให้ถูกต้องและใกล้เคียงต้นฉบับมากที่สุด เพื่อไม่ให้สูญเสียอรรถรส
และความดีงามของต้นฉบับ

Stillhouse Lake ทะเลสาบเร้นลวง เป็นนวนยิายแนวระทกึขวญัตดิอนัดบั
เรื่องดังบน Amazon Chart และ USA Today จากปลายปากกาของ Rachel 
Caine นักเขียนเจ้าของผลงานนวนิยายติดอันดับขายดีกว่า 50 เรื่อง ในหนังสือ
เล่มนี้ คุณผู้อ่านจะได้ลุ้นระทึกไปกับเกว็น พร็อกเตอร์ หรือชื่อเดิมของเธอคือ จีน่า 
รอยัล คุณแม่ลูกสองผู้ติดกับคำาลวงหลอกอันร้ายกาจของอดีตสามีแสนดีจอมปลอม 
จนกลายเป็นปมปัญหาใหญ่ทำาให้ชวีติไม่มีคำาว่าปกตสิขุอกีเลย ชวีติทีเ่หลอืมแีต่คำาว่า
หนีกับหนี แต่ไม่ว่าเธอและลูก ๆ  จะพยายามซ่อนเร้นตัวตนขนาดไหน อดีตอัน 
เลวร้ายนี้ไม่เคยปล่อยพวกเขาให้พ้นเง้ือมมือไป ยังคงตามหลอกหลอนมาจนถึง 
ทกุวนันี ้ไม่ใช่แค่การตามรงัควานทางจติใจ แต่นัน่รวมถงึการไล่ล่าเพือ่ปลดิลมหายใจ
ของเธอและลูก ๆ  อีกด้วย

สำานกัพมิพ์ยนิูคอร์นหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า ผูอ่้านจะเพลดิเพลนิกบั Stillhouse 
Lake ทะเลสาบเร้นลวง และช่วยสนับสนุนยูนิคอร์นตัวนี้ให้โบยบินโลดแล่น 
เคียงคู่ไปกับโลกจินตนาการของผู้อ่านตลอดไป สำานักพิมพ์ฯ ยินดีน้อมรับฟังทุก 
คำาแนะนำาหรือติชม เพื่อปรับปรุงแก้ไขผลงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นต่อไป

 กองบรรณาธิการสำานักพิมพ์ยูนิคอร์น
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แด่ลูซีนน์ คนที่เชื่อมั่นฉันอย่างสุดหัวใจ
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ทะเลสาบเร้นลวง  5

บทน�ำ

จีน่า รอยัล
เมืองวิชิทอ รัฐแคนซัส

จีน่าไม่เคยถามเขาเรื่องโรงรถเลย 
ความคิดนี้จะตามรังควานไม่ให้เธอหลับตาลงได้แม้แต่คืนเดียวไป 

อีกนานนับจากนี้ เพียงแค่คิดพลันเปลือกตาก็ร้อนผ่าว ฉันน่าจะถามเขา  

ฉันน่าจะรู ้ แต่เพราะเธอไม่เคยถาม เธอจึงไม่เคยรู้ และมันก็เป็นสิ่งที่กลับมา

ทำาลายเธอในท้ายที่สุด

ตามปกติแล้วเธอควรจะกลับถึงบ้านตั้งแต่บ่ายสามโมง แต่วันนั้นสามี

ของเธอโทร.มาบอกว่าเขามีงานด่วนและเธอต้องไปรับเบรดี้กับลิลลี่กลับจาก

โรงเรียนแทนเขา ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากลำาบากอะไร เธอยังมีเวลาอีกเหลือเฟือเพื่อ

เกบ็กวาดบ้านให้เรยีบร้อยก่อนเวลาอาหารคำา่ เขาพดูจาน่ารกัและขอโทษขอโพย

เสยียกใหญ่ทีม่ารบกวนกจิวตัรของเธอ เมลช่างเป็นผูช้ายแสนดแีละมเีสน่ห์ทีส่ดุ 

และวันนี้เธอจะตอบแทนเขาบ้าง 

เธอคิดไว้แล้วว่าจะเตรียมตับทอดกับหัวหอม อาหารจานโปรดของเขา

ไว้เป็นม้ือคำา่ เสิร์ฟคูก่บัไวน์ปิโนต์นวัร์อย่างดท่ีีเธอเอามาวางเตรยีมไว้บนเคาน์เตอร์ 

หลังจากนั้นก็เป็นเวลาของครอบครัว พวกเขาจะนั่งดูหนังบนโซฟากับลูก ๆ  

สำาหรับคืนนี้คงเป็นหนังยอดมนุษย์เรื่องใหม่ที่เด็ก ๆ  ร้องอยากดูกัน ถึงแม้เมล

จะระมัดระวังเนื้อหาที่ลูกดูแล้วก็ตาม ลิลลี่จะมาขดตัวกลมซุกหาไออุ่นอยู่กับ 

จน่ีา ส่วนเบรดีก้ค็งนอนเหยยีดเอาขาพาดอยูบ่นตกัพ่อ พงิหวักบัทีว่างแขนของ

โซฟา มีแต่เด็ก ๆ  ที่ตัวอ่อนเท่านั้นที่จะนอนท่าแบบนี้แล้วรู้สึกสบาย ช่วงเวลา
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6  STILLHOUSE LAKE

ครอบครัวแบบนี้คือสิ่งที่เมลชอบที่สุดในโลก ไม่สิ อันที่จริงคือ ชอบที่สุดเป็น

อันดับสองรองจากการทำางานช่างไม้ของเขา จีน่าหวังว่าคืนนี้เขาจะไม่หาข้ออ้าง

เพื่อออกไปขลุกตัวอยู่ในห้องทำางานอีก 

ชวีติทีแ่สนเรยีบง่ายและสขุสบาย ถงึแม้จะไม่สมบรูณ์แบบกต็าม แน่ละ 

ไม่มใีครมชีีวติแต่งงานทีส่มบูรณ์แบบหรอกจรงิไหม แต่รวม ๆ  แล้วจน่ีากพ็อใจ

ในชีวิตคู่ของเธอเอง 

เธอออกจากบ้านไปเพียงครึ่งชั่วโมง นานพอให้ขับรถไปถึงโรงเรียน  

รับเด็ก ๆ  แล้วรีบกลับบ้านเท่านั้น สิ่งแรกที่เธอคิดเมื่อเลี้ยวรถผ่านหัวมุมถนน

ทางเข้าบ้านแล้วมองเห็นแสงไฟฉุกเฉินสว่างวาบอยู่ทั่วบริเวณก็คือ ตายแล้ว  

มีบ้านไหนไฟไหม้หรือเปล่า แค่คิดเธอก็รู้สึกผวาขึ้นมา แต่ทันใดนั้นกลับมี 

ความคดิที่เห็นแก่ตัวแทรกขึ้นมาในใจของเธอ อาหารค�า่วันนี้ต้องดึกมากแน่ ๆ  

ถึงจะเป็นแค่อุบัติเหตุหยุมหยิม แต่มันก็น่าหงุดหงิดไม่น้อย

ถนนทั้งสายถูกปิด เธอนับรถตำารวจที่จอดอยู่หลังด่านกั้นได้สามคัน  

ไฟฉุกเฉินบนรถตำารวจสาดแสงสีนำ้าเงินสลับแดง อาบย้อมไปทั่วละแวกบ้าน

แบบชนบทที่เรียงรายหน้าตาเหมือนกันไปหมด มีรถพยาบาลและรถดับเพลิง

จอดอยู่ลึกเข้าไป 

“แม่ฮะ” เบรดีว้ยัเจ็ดขวบท่ีนัง่อยู่ตรงเบาะหลงัถาม “แม่ฮะ เกดิอะไรขึน้ 

นั่นใช่บ้านเราหรือเปล่า” เสียงของเบรดี้ฟังดูตื่นตระหนก “บ้านเราไฟไหม้ 

เหรอฮะ” 

จีน่าชะลอรถและพยายามทำาความเข้าใจสถานการณ์ตรงหน้า สนาม 

หน้าบ้านมรีอยขดุเละเทะ แปลงดอกไอรสิถกูยำา่จนแบนราบ พุม่ไม้กระจดักระจาย 

เศษซากตู้จดหมายกองระเนระนาดอยู่ตรงรางระบายนำ้า 

ตู้จดหมายของพวกเขา สวนหน้าบ้านของพวกเขา บ้านของพวกเขา

เมื่อไล่สายตาพ้นจากร่องรอยความเสียหายทั้งหมดไปก็จะเห็นรถ 

เอสยวูสีนีำา้ตาลแดงทีย่งัมไีอนำา้พวยพุง่ออกมาจากเครือ่งยนต์ ตวัรถกว่าครึง่คัน
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ทะลุผ่านกำาแพงโรงรถซึ่งหันหน้าออกถนนของพวกเขา ห้องท�างานช่างของเมล 

รถคันนั้นเอียงกระเท่เร่อยู่บนกองเศษอิฐเศษปูนท่ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของบ้าน 

อันแข็งแรงของพวกเขา เธอมักคิดเสมอว่าบ้านของพวกเขาเป็นบ้านที่แข็งแรง 

มั่นคงและเหมือนทั่ว ๆ   ไป แต่ภาพซากปรักหักพังของกองอิฐและแผ่นปูผนัง 

ช่างดูอุจาดตาและเปราะบางหลือเกินในสายตาของเธอ

เธอจินตนาการภาพรถเอสยูวีพุ่งทะยานขึ้นไปบนทางเท้า ชนเข้ากับ

ตู้จดหมายแล้วแล่นถลาข้ามสนามหญ้าจนมาอัดกับโรงรถเข้าอย่างจัง ระหว่าง

ที่คิดอยู่นั้นเอง เธอรีบเหยียบเบรกรถได้ทันพอดี แรงเบรกมากเสียจนเธอเอง

ก็รู้สึกได้ถึงแรงกระชากที่สะเทือนไปถึงกระดูก 

“แม่ฮะ !” เบรดี้แทบจะตะโกนกรอกหู เธอยกมือห้ามไม่ให้เขาส่งเสียง

ดังด้วยความเคยชิน ลิลลี่วัยสิบขวบที่นั่งอยู่ตรงเบาะข้างคนขับถอดหูฟังออก

แล้วโน้มตัวไปข้างหน้า เธออ้าปากค้างเมื่อเห็นภาพความเสียหายของบ้าน แต่ก็ 

ไม่ได้พูดอะไรออกมาสักคำา ดวงตาของเธอเบิกกว้างด้วยความตกใจ 

“ขอโทษจ้ะ” จีน่าเอ่ยปากขอโทษ ทั้งที่จริงสติของเธอแทบไม่อยู่กับตัว 

“เป็นอะไรลิลลี่ ลูกโอเคไหม”

“เกิดอะไรขึ้นคะ” ลิลลี่ถาม

“ลูกโอเคหรือเปล่า”

“หนูไม่ได้เป็นอะไร ! เกิดอะไรขึ้นคะ !”

จีน่าไม่ได้ตอบ ความสนใจของเธอกลับไปอยู่ที่ตัวบ้าน เธอรู้สึกอ่อนแอ

และสิ้นหวังอย่างประหลาดเมื่อมองเห็นเศษซากความเสียหายนั่น ตลอดเวลาที่

ผ่านมาเธอคิดว่าบ้านเป็นสถานท่ีท่ีปลอดภัยสำาหรับเธอเสมอ มันเป็นดั่งป้อม

ปราการอันแข็งแกร่ง ตอนนี้ป้อมปราการของเธอถูกรุกลำ้า ความรู้สึกอบอุ่น

ปลอดภัยน้ันเป็นแค่เรื่องจอมปลอม มันไม่ได้มีอะไรแข็งแกร่งมากไปกว่าแค่

กองอิฐ ไม้ และฝ้าบุผนัง

บรรดาเพือ่นบ้านแห่ออกมามงุดแูล้วจบักลุม่ซุบซิบกนัยิง่ทำาให้สถานการณ์
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แย่ลงกว่าเดิม แม้แต่คุณนายมิลล์สัน อดีตคุณครูวัยเกษียณที่ปกติไม่ค่อยจะ 

ย่างกรายออกจากบ้านก็มาร่วมวงด้วย เธอเป็นขาเม้าท์ประจำาหมู่บ้านและ 

นักปั้นนำ้าเป็นตัวที่ชอบตีไข่ใส่สีเรื่องส่วนตัวของทุกคนที่อยู่ในรัศมีของเธอ  

เธอสวมเสื้อคลุมอยู่บ้านสีซีด ยืนพยุงตัวด้วยอุปกรณ์ช่วยเดิน โดยมีพยาบาล

ผลัดกลางวันของเธอยืนอยู่ข้าง ๆ  ทั้งคู่ดูตื่นตะลึงกับเหตุการณ์ตรงหน้า 

ตำารวจนายหนึ่งเดินมุ่งหน้ามาทางรถของจีน่า เธอรีบลดกระจกลง 

และยิ้มอย่างเกรงใจให้ตำารวจนายนั้น 

“คุณตำารวจคะ” เธอกล่าว “นั่นบ้านฉันเองค่ะ หลังที่โดนรถเอสยูวีชน 

ฉันขอจอดรถตรงน้ีได้ไหมคะ ฉันอยากดูว่าบ้านเสียหายขนาดไหนจะได้โทร.

บอกสามี นี่มันน่ากลัวมาก หวังว่าคนขับจะไม่เป็นอะไรมากนะคะ เขาเมาแล้ว

ขับหรือเปล่า โค้งนี้ยิ่งอันตรายอยู่แล้วด้วย”

สีหน้าเรียบเฉยของนายตำารวจกลับตึงเครียดขึ้นมาทันทีที่ได้ยินคำาพูด

ของเธอ เธอไม่เข้าใจเลยสักนิดว่าทำาไม แต่รู้ว่าไม่ใช่เรื่องดีแน่ “นี่บ้านคุณ 

เหรอครับ”

“ใช่ค่ะ บ้านฉันเอง”

“คุณชื่ออะไรครับ”

“รอยัลค่ะ จีน่า รอยัล คุณตำารวจคะ...”

ตำารวจนายนั้นถอยหลังไปหนึ่งก้าวพลางลดมือไปทาบกับปืนพกที่เอว

“ช่วยดับเครือ่งด้วยครบัคณุผูห้ญงิ” เขาพดูพลางส่งสญัญาณเรียกตำารวจ

อีกนายที่รีบวิ่งเหยาะ ๆ  เข้ามาหา “ไปตามสารวัตรมา เร็วเข้า !”

จีน่าเลียริมฝีปากที่แห้งผาก “คุณตำารวจคะ บางทีคุณคงเข้าใจ...”

“คุณผู้หญิงครับ ดับเครื่องเดี๋ยวนี้ !” คราวนี้เขาออกคำาสั่งกร้าว 

เธอเข้าเกียร์จอดรถแล้วบดิกญุแจเพือ่ดบัเครือ่ง เครือ่งยนต์ค่อย ๆ  สงบ

ลงจนเงยีบสนทิ กระทัง่ได้ยินเสียงพูดคุยจากบรรดาฝงูชนทีม่ามงุกนัอยูร่มิถนน 

“วางมือไว้บนพวงมาลัยรถ อย่าขยับ ในรถมีอาวุธอะไรหรือเปล่า”
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“ไม่มีค่ะ มันจะไปมีได้ยังไง คุณตำารวจคะ ลูก ๆ  ฉันอยู่ในรถนะคะ !”

ตำารวจนายนัน้ยงัไม่ยอมละมอืออกจากปืนของเขา ในตอนน้ันเองท่ีความ

โกรธแล่นริ้วขึ้นมาทันที น่ีมันไร้สาระส้ินดี  ต�ารวจพวกนี้ต้องจ�าเราสลับกับ 

คนอื่นแน่ ๆ  ฉันไม่ได้ท�าอะไรผิดสักหน่อย !

“คุณผู้หญิงครับ ผมขอถามอีกครั้ง ในรถคุณมีอาวุธไหม” นำ้าเสียง 

แขง็กระด้างของเขาทำาให้ความโกรธของเธอมลายหายไปแล้วแปรเป็นความรูส้กึ

ตื่นตระหนกเย็นวาบเข้ามาแทนที่ เธอพูดไม่ออกอยู่ชั่วอึดใจ

ในทีส่ดุเธอกร็วบรวมคำาพดูได้ “ไม่มค่ีะ ! ฉนัไม่ได้พกอาวุธอะไรท้ังน้ัน”

“แม่ฮะ มีอะไรกันเหรอ” เบรดี้ถามด้วยนำ้าเสียงตื่นตกใจ

“ทำาไมคุณตำารวจถึงโกรธพวกเรา”

“ไม่มีอะไรหรอกจ้ะลูกรัก ทุกอย่างจะเรียบร้อย” มือยังคงอยู่บน 

พวงมาลัยรถ...มืออยู่บนพวงมาลัยรถ...  เธออยากกอดลูกชายใจจะขาด แต่ก็

ไม่กล้าแม้แต่จะกระดิกตัว เธอรู้ดีว่าเบรดี้ไม่เชื่อคำาปลอบของเธอ เธอเองก็ไม่

เชื่อเหมือนกัน “นั่งอยู่กับที่ อย่าขยับ ทั้งสองคนอย่าขยับเด็ดขาด”

ลิลลี่จ้องไปทางเจ้าหน้าที่ตำารวจนอกรถ “เขาจะยิงเราไหมคะแม่ เขาจะ

ยิงหรือเปล่า” อาจเป็นเพราะพวกเขาเคยเห็นคลิปวิดีโอพวกนั้นสินะ คลิปคน

ถูกยิงตาย พวกคนบริสุทธิ์ที่บังเอิญทำาหรือพูดอะไรผิดไปหรืออยู่ผิดที่ผิดทาง  

จีน่าจินตนาการเห็นภาพเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นกับตัวเธอเองได้อย่างชัดเจน  

ลูก ๆ  ของเธอกำาลังจะตาย โดยที่เธอไม่อาจขัดขวางอะไรได้เลย ประกายแสง

เพียงชั่ววูบเท่านั้น ตามด้วยเสียงกรีดร้อง แล้วจบลงด้วยความมืดมิด

“คุณตำารวจเขาไม่ยิงลูกแน่นอนจ้ะ ! อย่าขยับนะลูกรัก !”

เธอหันกลับไปยังเจ้าหน้าที่ตำารวจ “คุณตำารวจคะ ได้โปรด คุณกำาลัง

ทำาให้เด็ก ๆ  กลัวนะคะ ฉันไม่รู้ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้น !”

ผูห้ญงิทีมี่ตราตำารวจสทีองห้อยคอเดินออกมาจากแถบกัน้ ผ่านเจ้าหน้าที่

ตำารวจนายนั้นและตรงมาที่หน้าต่างรถของจีน่า เธอมีสีหน้าเหนื่อยล้า ดวงตา 
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สีเข้มคู ่นั้นดูเยือกเย็น เธอกวาดตาประเมินสถานการณ์เพียงแวบเดียว  

“คุณรอยัลใช่ไหมคะ จีน่า รอยัล”

“ใช่ค่ะ”

“คุณเป็นภรรยาของนายเมลวิน รอยัลใช่ไหมคะ” เมลเกลียดเวลาคน

เรียกเขาว่าเมลวิน เรียกแค่เมลก็พอแล้ว แต่นี่คงไม่ใช่เวลาเหมาะสมที่จะบอก

ผู้หญิงคนนี้ จีน่าจึงทำาได้แค่พยักหน้าตอบรับ “ฉันสารวัตรซาลาซาร์ ขอให้คุณ

ลงจากรถและชูมือไว้ให้เห็นได้ชัดด้วยค่ะ”

“แล้วลูก ๆ  ของฉัน...”

“พวกเขารออยู่ที่นี่ได้ค่ะ เราจะดูแลให้เอง กรุณาลงจากรถด้วยค่ะ”

“นี่มันเรื่องบ้าบออะไรกัน นี่บ้านของพวกเราเอง เสียสติกันไปใหญ่แล้ว 

พวกเราเป็นผู้เสียหายนะ !” ทั้งความหวาดกลัวและเป็นห่วงลูกทำาให้เธอเริ่ม

ทำาตัวไร้เหตุผล แล้วเธอก็ได้ยินสำาเนียงที่เปลี่ยนไปของตัวเอง เสียงของเธอฟัง

ดูเสียสติเหมือนพวกคนที่เธอเคยเห็นตามข่าว ทั้งน่าสมเพชและน่ารังเกียจ  

ถ้ามีเหตุร้ายเกิดขึ้น  ฉันจะไม่โวยวายไร้สติแบบนั้นแน่ เธอเคยคิดแบบนั้น 

บ่อยแค่ไหนกันนะ แต่แล้วเธอก็ทำาเสียเอง โวยวายไร้สติเหมือนกับคนพวกนั้น 

ความหวัน่วติกแผ่ลามไปทัว่เหมอืนมผีเีสือ้กลางคนืบนิอยูใ่นอก และเธอควบคมุ

จังหวะการหายใจให้เป็นปกติไม่ได้ เรื่องราวทั้งหมดมันถาโถมเข้ามากะทันหัน

เกินจะรับไหว

“ผู้เสียหายเหรอ แน่ละ” สารวัตรเปิดประตูรถฝั่งของเธอ “ลงจากรถ” 

รอบนี้ไม่มีคำาว่ากรุณา เจ้าหน้าที่ตำารวจคนที่เรียกสารวัตรมาถอยหลบออกไป  

มือยังคงแนบอยู่ที่ปืนพก แล้วท�าไม เพราะอะไรพวกเขาถึงต้องทำาราวกับเธอ

เป็นอาชญากร นี่มันเรื่องเข้าใจผิด  เป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรง ! เธอ 

เอือ้มมอืไปคว้ากระเป๋าตามสัญชาตญาณ แต่ซาลาซาร์กลับคว้ากระเป๋าใบนัน้ไป

แล้วส่งให้สายตรวจทันที “วางมือไว้ที่กระโปรงรถค่ะ คุณรอยัล”

“ทำาไมคะ ฉันไม่เข้าใจ เกิดอะไร...”
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สารวตัรซาลาซาร์ไม่เปิดโอกาสให้พูดจนจบประโยค เธอหมนุตัวจน่ีาแล้ว

ผลกัลงไปแนบกบัรถยนต์ จน่ีากางมอืออกเพือ่ยนัตวักบัเหลก็ร้อนของกระโปรง

หน้ารถ เธอเหมอืนกำาลงัเอามอืไปนาบกบัหวัเตาร้อน ๆ  แต่กไ็ม่กล้าแม้แต่จะชกั

มือออก เธอจบัต้นชนปลายไม่ถูก นี่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดแน่ ๆ  เข้าใจผิดอย่าง

มหนัต์ อกีเดีย๋วพวกเขาจะต้องกล่าวขอโทษ และเธอกจ็ะสวมบทแม่พระยกโทษ

ให้พวกเขาท่ีทำาตัวหยาบคายใส่ จากนั้นเราก็จะหัวเราะขำาขันกัน แล้วเธอก็จะ

เชิญพวกเขาเข้าไปจบิชาเยน็ ๆ  ในบ้าน... อาจมคีกุกีม้ะนาวเหลอือยูก่ไ็ด้ ถ้าเมล

ไม่กินหมดเสียก่อน เขาชอบคุกกี้มะนาวนั่นมาก...

เธอสะดุ้งเฮือกเมื่อซาลาซาร์กวาดมืออย่างไม่รู้สึกรู้สาไปยังบริเวณที ่

ไม่มีสิทธิ์จะสัมผัส จีน่าพยายามขัดขืน แต่สารวัตรดันตัวเธอให้ยืนแบบเดิม 

อย่างเต็มแรง “คุณรอยัล ! อย่าทำาให้อะไรมันแย่ไปกว่านี้เลย ! ฟังให้ดี คุณถูก

จับกุมแล้ว คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด...”

“คุณว่าอะไรนะ นั่นบ้านฉัน ! รถคันนั้นมาชนบ้านฉัน !” ลูกชายและ

ลูกสาวของเธอมองเห็นเหตุการณ์อันน่าอัปยศนี้ต่อหน้าต่อตา เพื่อนบ้านทุกคน

ต่างจ้องมองอย่างไม่วางตา บางคนยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพไม่ก็วิดีโอ

แล้วอปัโหลดคลปิการล่วงละเมดิอนัเลวร้ายนีข้ึน้บนอินเทอร์เน็ต เพือ่ให้ผูค้นท่ี

กำาลังเบื่อ ๆ  ได้ดูและล้อเลียนเธอ ต่อให้ภายหลังมารู้ว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันก็

ไม่สำาคัญแล้ว อะไรที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตจะคงอยู่ตลอดไป เธอเคยเตือนลิลลี่

เรื่องนี้อยู่บ่อยครั้ง

ซาลาซาร์ยังคงสาธยายเรื่องสิทธิ์ต่าง ๆ  ที่เธอฟังอย่างไรก็ไม่เข้าหัวใน

ตอนนั้น และจีน่าไม่ได้ขัดขืนเมื่อสารวัตรจับเอามือเธอไพล่หลัง เธอไม่รู้จะทำา

อย่างไรต่อไป 

สัมผัสเย็น ๆ  ของกุญแจมือเหล็กตวัดลงมาที่ข้อมือชุ่มเหงื่อของเธอ  

จีน่าพยายามฝืนความรู้สึกสับสนในหัว เธอรู้สึกได้ถึงเม็ดเหงื่อที่ไหลลงมาตาม

ใบหน้าและลำาคอ แต่ทุกอย่างกลับเหมือนตัดขาดจากตัวเธอ ไกลจากตัวเธอ  
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นี่ไม่ใช่เรื่องจริง  เป็นไปไม่ได้  ฉันจะโทร.หาเมล เมลจะจัดการเรื่องน้ีได ้ 

แล้วเราก็จะหัวเราะกับเรื่องนี้ภายหลัง เธอไม่อาจเข้าใจได้เลยว่าแค่เวลานาที 

สองนาที ชีวิตแสนธรรมดาของเธอจะกลับกลายเป็น...แบบนี้ได้อย่างไร

เบรดี้ร้องตะโกนและพยายามจะลงจากรถ แต่ตำารวจนายหนึ่งกัน 

ไม่ให้เขาออกมา ส่วนลิลลี่นิ่งอ้ึงและกลัวเกินกว่าจะขยับตัว จีน่าหันไปหา 

เด็ก ๆ  แล้วพูดด้วยนำ้าเสียงที่ฟังดูมีสติอย่างน่าประหลาด “เบรดี้ ลิลลี่  

ไม่เป็นไร... ไม่ต้องกลัวนะ เดี๋ยวก็เรียบร้อยจ้ะ ทำาตามที่เขาบอกนะลูก แม่ไม่

เป็นไร นี่มันแค่เรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยเข้าใจไหม เดี๋ยวก็เรียบร้อยจ้ะ” มือ

ของซาลาซาร์จับหมับเข้าที่ต้นแขนของเธอเสียแน่น จีน่าหันมาพูดกับสารวัตร 

“ได้โปรดเถอะค่ะ ไม่ว่าคุณคิดว่าฉันไปทำาอะไรมา ฉันไม่ได้ท�า ! คุณช่วยดูแล

พวกเด็ก ๆ  ด้วยนะคะ !”

“ได้ค่ะ” ซาลาซาร์กล่าวตอบอย่างเมตตาผิดคาด “แต่คุณต้องมากับฉัน 

คุณจีน่า”

“หรือว่า...นี่คุณคิดว่าฉันทำาเหรอ ขับไอ้รถบ้านี่ชนบ้านตัวเอง ฉันไม่ได้

ทำา ! ฉันไม่ได้เมา ถ้าคุณคิดว่า...” เธอชะงัก เพราะเหลือบไปเห็นชายคนหนึ่ง

นั่งสูดออกซิเจนอยู่บนเตียงเคลื่อนย้ายคนไข้ข้างรถพยาบาล เจ้าหน้าที่ทางการ

แพทย์กำาลงัรักษาอาการบาดเจบ็ทีศ่รีษะของเขา โดยมเีจ้าหน้าทีต่ำารวจเฝ้าอยูไ่ม่

ห่าง “นั่นใช่คนขับหรือเปล่า เขาเมาหรือเปล่าคะ”

“ใช่ค่ะ” ซาลาซาร์กล่าว “อบุตัเิหตขุองแท้ ถ้าคณุจะนบัว่าเมาแล้วขบัเป็น

อบุตัเิหตนุะคะ เขาดืม่ตัง้แต่หวัวนัแล้วกเ็ลีย้วผดิแยก... เหน็เขาบอกว่าพยายาม

จะวกกลบัไปเข้าทางหลักแล้ว... แต่หกัโค้งไวไปหน่อย เลยจบลงทีห่วัรถพุง่ทะลุ

โรงรถของคุณ”

“แต่...” จีน่าสับสนไปหมดจนไม่รู้จะเริ่มตรงไหน “ในเมื่อคุณได้ตัวเขา

แล้ว ทำาไมคุณยัง... ”

“คุณเคยเข้าไปในโรงรถบ้างไหมคะ คุณนายรอยัล”

inspiration starts here
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“ฉัน...ไม่ค่ะ ไม่เคยเข้าไป สามีของฉันดัดแปลงมันเป็นห้องทำางานช่าง 

เราติดตั้งตู้เก็บของปิดทับประตูโรงรถที่เชื่อมกับห้องครัว เขาเข้าโรงรถผ่านทาง

ประตูข้าง”

“งั้นประตูด้านหลังก็เปิดไม่ได้สินะ คุณไม่ได้จอดรถที่นั่นแล้วเหรอคะ”

“ไม่ค่ะ เขาถอดมอเตอร์ออก เลยเข้าได้จากประตูข้างเท่านั้น แล้วเราก็

มีที่จอดที่มีหลังคาอยู่แล้ว... ฉันเลยไม่ต้อง... นี่มันอะไรกัน เกิดอะไรขึ้น 

กันแน่”

ซาลาซาร์มองเธอด้วยสีหน้าที่ไม่ได้แฝงด้วยความโกรธเคืองแล้ว กลับ

เป็นสีหน้าคล้ายรู้สึกผิดอยู่ในที แต่ก็แค่คล้ายเท่านั้น “ฉันจะให้คุณดูอะไร 

บางอย่าง และฉันต้องการให้คุณอธิบายให้ฉันฟัง ตกลงไหมคะ”

เธอพาจีน่าเดินอ้อมด่านกั้นไปตามทางเดินที่มีร่องรอยยางรถส่ายไปมา

บนพืน้โคลนทัว่ทัง้สนามหญ้าเรือ่ยไปจนถงึบรเิวณทีม่ท้ีายรถเอสยวูโีผล่ออกมา

จากกองอิฐสแีดงและซากหนิดนิทราย ผนงัฝ่ังนีค้งเป็นทีส่ำาหรบัแขวนเครือ่งมอื

ของเมล เธอเห็นเลื่อยโค้งงอปื้นหนึ่งปนอยู่ในกองฝุ่นขาวเหมือนผงชอล์กจาก

ผนงั แวบหนึง่เธอฉกุคดิขึน้มา เขาจะต้องอารมณ์เสยีมากแน่ ๆ  ฉนัไม่รูจ้ะบอก

เขายังไงดี เมลรักห้องทำางานของเขามาก ที่นี่เป็นเหมือนที่พักใจของเขา 

แล้วซาลาซาร์ก็พูดขึ้นว่า “ฉันอยากให้คุณช่วยอธิบายเรื่องของเธอคนนี้

หน่อย”

เธอยกมือชี้

จีน่ามองตาม เลยกระโปรงรถเอสยูวีไปเผยให้เห็นตุ๊กตาเปลือยขนาด

เท่าคนจรงิห้อยอยูก่บัตะขอยกของทีแ่ขวนอยูก่ลางโรงรถ ช่ัวอดึใจหน่ึงเธอแทบ

จะหลุดขำาออกมากับความผิดที่ผิดทางของมัน ตุ๊กตานั่นห้อยโตงเตงโดยมีบ่วง

สายไฟรัดตรึงอยู่ที่คอ แขนขาห้อยต่องแต่ง ไม่มีแม้แต่สัดส่วนสมบูรณ์แบบ

อย่างที่ตุ๊กตาควรจะมี เป็นของมีตำาหนิแถมสียังผิดเพี้ยน... แล้วใครกันที่อุตริ

ไปลงสใีบหน้าตุก๊ตาให้เป็นสม่ีวงชำา้น่าเกลยีดแบบนัน้ ผวิด้านนอกหลดุลอกเป็น 
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แผ่น ๆ  ซำ้ายังทำาให้ดวงตาแดงกำ่าปูดโปนและจ้องเขม็ง ลิ้นจุกริมฝีปากที ่

บวมเป่ง...

ตอนนั้นเองที่เธอตระหนักได้ถึงความจริงอันน่าสยดสยอง

มันไม่ใช่ตุ๊กตา

แม้จะห้ามปรามตัวเองแค่ไหน สุดท้ายแล้วเธอก็กรีดร้องออกมา...และ

หยุดไม่ได้อีกเลย
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1

เกว็น พร็อกเตอร์
สี่ปีต่อมา
ทะเลสาบสติลเฮาส์ รัฐเทนเนสซี

“เริ่ม”
ฉนัสดูลมหายใจเข้าลกึ กลิน่เขม่าดนิปืนและเหงือ่ไคลคลุ้งอยูใ่นอากาศ 

ปรับท่ายืนของตัวเอง ทำาใจให้นิ่งแล้วเหนี่ยวไก ฉันฝืนร่างกายให้คงสมดุล 

รับแรงถีบ มีบางคนเผลอกะพริบตาทุกครั้งที่ยิง แต่ฉันรู้ว่าตัวเองไม่เป็น 

อย่างนั้น ไม่ใช่เพราะการฝึกฝน มันเป็นไปเองโดยธรรมชาติ มันทำาให้ฉันนิ่ง

ขึ้นและรู้สึกดีที่มีแต้มต่อ

ปืน .357 ที่ทั้งหนักและทรงพลังคำารามก่อนจะสะบัดส่งแรงถีบ 

เป็นจังหวะท่ีคุ้นเคยไปทั่วร่าง แต่ฉันไม่ใส่ใจเสียงกึกก้องหรือแรงกระทบนัก 

สิ่งเดียวที่ฉนัสนใจคอืเป้าทีท้่ายสนามเท่านัน้ ถ้าเร่ืองแค่นีท้ำาให้ฉนัเสยีสมาธไิด้ 

ละก ็เสยีงอึกทึกวุ่นวายของบรรดานักยิงปืนคนอื่นทั้งชายและหญิง หรือแม้แต่

เด็กวัยรุ่นจำานวนหยิบมือที่กำาลังจับจองช่องยิงอยู่คงทำาให้ฉันยิงพลาดไปแล้ว 

เสียงปืนดังเป็นระลอกฟังดูคล้ายพายุที่โหมกระหนำ่าแม้จะได้ยินผ่านที่ครอบหู

ชั้นหนาแล้วก็ตาม

ฉันหยุดยิง ปลดลูกโม่แล้วเอาปลอกกระสุนที่ค้างอยู่ออกจนหมด วาง

ปืนบนแท่นวางโดยปล่อยช่องกระสุนเปิดอ้าไว้ กดปากกระบอกปืนลงให้หันไป

ทางสนาม จากนั้นก็ถอดแว่นนิรภัยออก “เรียบร้อยค่ะ”

“ถอยออกมาครับ” ครูฝึกประจำาสนามยิงปืนตะโกนจากข้างหลัง ฉัน

inspiration starts here
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ถอยออกมาตามคำาสัง่ เขาเข้ามาหยบิปืนและสำารวจอาวธุของฉนั ก่อนทีจ่ะพยัก

หน้าอย่างพงึพอใจแล้วกดปุม่ให้เป้าเคลือ่นเข้ามา “คณุรกัษากฎความปลอดภยั

ได้ดีมาก” เขาพูดเสียงให้ดังพอที่จะได้ยินทะลุที่ครอบหูของเราทั้งคู่ท่ามกลาง

เสียงรบกวน เสียงของเขาแหบแห้งเพราะต้องตะโกนตลอดทั้งวัน

“หวังว่าจะแม่นด้วยนะ” ฉันตะโกนตอบ

แต่ฉนัรูอ้ยูแ่ล้วว่าแม่น ฉนัเหน็รอยรกูระสนุกระจดักระจายอยูใ่นวงกลม

สีแดงตรงกลางตั้งแต่เป้ากระดาษนั่นเลื่อนกลับมาได้ครึ่งทาง

“กลางเป้าล้วน ๆ ” ครูฝึกพูดพลางยกนิ้วให้ “ผ่านฉลุยเลยครับ เยี่ยม

มากคุณพร็อกเตอร์” 

“ขอบคุณมากที่ช่วยให้ทุกอย่างราบรื่นค่ะ” ฉันตอบ เขาถอยออกไปให้

ฉันมีที่จัดการของ ฉันดันลูกโม่กลับเข้าที่แล้วเก็บปืนใส่กระเป๋ารูดซิป เท่านี้ก็

ปลอดภัยแล้ว

“เราจะส่งผลคะแนนของคณุไปให้ทีว่่าการรฐั คณุน่าจะได้รบัใบอนญุาต

เร็ว ๆ  นี้” ครูฝึกเป็นชายหนุ่มผมสั้นอย่างคนเคยเป็นทหาร สำาเนียงของเขานุ่ม 

ไม่ดุดันคล้ายคนทางใต้ แต่กลับไม่มีจังหวะจะโคนแบบคนเทนเนสซีเลย... มา

จากจอร์เจียละมั้ง ฉันคิด เขาเป็นชายหนุ่มนิสัยดี เด็กเกินกว่าที่ฉันจะสนใจ

คบหาไปสบิปี ถ้าฉนัยังคดิจะคบใครอกีละกน็ะ แถมเขายงัเรยีกฉนัอย่างสภุาพ

เสมอต้นเสมอปลายว่าคุณพร็อกเตอร์ทุกคำา

เขาจับมอืฉันและฉนัคลีย่ิม้ให้เขา “เจอกนัคราวหน้านะฮาวี”่ ด้วยอภสิทิธิ์

ของวัยวุฒิและเพศสภาพ ฉันเลยเรียกเขาด้วยชื่อต้นได้ ฉันเรียกเขาว่า คุณ 

เอสปาร์ซา อยู่หนึ่งเดือนเต็ม ๆ  ก่อนเขาจะแก้ชื่อให้ฉันอย่างสุภาพ

“คราวหน้า...” มีบางอย่างดึงความสนใจของเขา ท่าทางเรื่อย ๆ  สบาย ๆ   

แปรเปลี่ยนเป็นตื่นตัวฉับพลัน เขาเพ่งไปทางช่องยิงที่เรียงรายแล้วตะโกนลั่น 

“หยุดยิง ! หยุดยิง !”

ฉันรู้สึกได้ถึงกระแสอะดรีนาลีนที่สูบฉีดไปทั่วทุกเส้นประสาท ฉัน 
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หยุดนิ่ง ประเมินสถานการณ์ แต่นี่ไม่ใช่เรื่องของฉัน บรรดาเสียงปืนที่สะท้อน

ก้องค่อย ๆ  ซาและเงียบลง ผู้คนในสนามยิงต่างลดอาวุธแล้วเก็บแขนลง ฮาวี่

เดินเลยจากช่องยิงของฉันไปอีกสี่ช่อง ที่ตรงนั้นมีชายร่างกำายำาคนหนึ่งยืนอยู่ 

พร้อมปืนพกกึ่งอัตโนมัติในมือ ฮาวี่สั่งให้ชายคนนั้นวางอาวุธและถอยไป

“ฉันทำาอะไรผิด” ชายคนนั้นถามด้วยนำ้าเสียงหาเรื่อง ฉันคว้ากระเป๋า 

มุ่งหน้าไปยังทางออกทั้งที่เส้นประสาทยังคงตื่นตัวอยู่ แม้จะค่อย ๆ  เดินก็ตาม 

ฉนัเหน็ว่าชายคนนัน้ไม่ทำาตามทีฮ่าว่ีบอก เขาเลือกทีจ่ะแก้ตวั ซึง่ไม่ใช่ความคดิ

ที่ดีนัก สีหน้าของฮาวี่เคร่งเครียดและท่าทีของเขาก็เปลี่ยนตาม

“ปลดกระสุนออกจากปืนแล้ววางบนแท่นด้วยครับ เดี๋ยวนี้เลย”

“ไม่เหน็ต้องทำาขนาดนัน้เลย ฉนัยงิมาตัง้หลายปีแล้ว รู้ดว่ีาทำาอะไรอยู ่!”

“คุณครับ ผมเห็นคุณหันอาวุธที่ยังบรรจุกระสุนไปทางคนอื่น คุณก็รู้

กฎอยูแ่ล้ว ต้องหนัปากกระบอกไปทางท้ายสนามเสมอ ปลดกระสนุแล้ววางปืน 

ลงซะ ถ้าคุณไม่ทำาตาม ผมจะเชิญคุณออกจากสนามและเรียกตำารวจมา  

เข้าใจไหมครับ”

ฮาเวยีร์ เอสปาร์ซา คนทีย่ิม้แย้มและสขุมุกลายเป็นคนละคนโดยสิน้เชงิ 

เสียงสั่งการของเขาดังกึกก้องไปทั่วทั้งสนามราวกับเสียงระเบิดมือ นักยิงปืน 

แหกกฎคนนัน้ลกุลีล้กุลนดงึสายกระสนุออกแล้วโยนทิง้ไป จากนัน้กว็างปืนบน

เคาน์เตอร์ ฉันสังเกตเห็นว่าปากกระบอกยังไม่หันไปทางท้ายสนาม

ฮาวีล่ดเสยีงลงให้นุม่นวลขึน้ “คณุครบั ผมบอกให้คณุปลดกระสนุออก

ให้หมด”

“ก็เอาออกหมดแล้วไง !”

“ถอยออกมาครับ”

ระหว่างท่ีชายคนน้ันจ้องเขม็ง ฮาวี่เอื้อมมือไปหยิบปืนกระบอกนั้นมา 

ดนักระสนุนดัสดุท้ายทีค้่างอยูอ่อกจากเลือ่นปืนแล้ววางลกูกระสนุไว้บนเคาน์เตอร์ 

ข้างสายกระสุน “ทำาอย่างนี้ตายกันมาเยอะแล้ว ถ้าไม่รู้จักจำาวิธีทำาให้ปืนตัวเอง
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ปลอดกระสุนก็ไปหาสนามยิงใหม่ซะ” เขาพูด “ถ้าทำาตามคำาสั่งครูฝึกประจำา

สนามไม่ได้ก็ไปหาสนามยิงใหม่ด้วยเหมือนกัน อันที่จริงคุณอาจต้องหาสนาม

ยิงใหม่ไว้เลย เพราะคุณทำาให้ตัวเองและทุกคนที่นี่ต้องเสี่ยงอันตรายทุกครั้งที่

คุณแหกกฎความปลอดภัย เข้าใจไหมครับ”

ใบหน้าของชายคนนั้นแดงกำ่า เขากำามือแน่น 

ฮาวี่วางปืนลงในลักษณะเดิมเหมือนตอนที่เขาหยิบขึ้นมา หมุนให้ 

ปลายกระบอกหันไปทางท้ายสนามแล้วพลิกปืนวางลงให้เห็นชัด ๆ  “หันช่อง 

คัดปลอกขึ้นด้วยครับ” เขาถอยออกมาและจ้องตาชายคนน้ัน ถึงแม้ฮาวี่จะ 

สวมกางเกงยีนและเสื้อโปโลสีฟ้า ส่วนชายคนนั้นสวมเสื้อลายพรางกับกางเกง

เครื่องแบบสนาม แต่ดูอย่างไรก็มองออกว่าใครกันแน่ที่เป็นทหาร “ผมว่าวันนี้

คุณควรพอก่อนคุณเก็ตส์ ห้ามยิงปืนเวลาโกรธครับ”

ฉนัไม่เคยเหน็ใครแสดงอาการชัดเจนว่าต้องการก่อเหตรุ้ายแรงหรอืเรือ่ง

ทีช่วนให้หวัใจวายขนาดนีม้าก่อน มือของเกต็ส์กระตุก ฉนัมองออกว่าเขากำาลงั

ชั่งใจว่าจะพุ่งไปคว้าปืนมาบรรจุกระสุนแล้วเริ่มยิงได้ไวแค่ไหน บรรยากาศทั่ว

ทัง้บรเิวณหนกัอึง้และอดึอดัไปหมด รูต้วัอกีทมีอืของฉันกก็ำาลงัรดูซปิกระเป๋าที่ 

ถืออยู่ คิดคำานวณทีละข้ันตอนเหมือนอย่างที่เขาทำาเพื่อเตรียมปืนให้พร้อม 

ใช้งาน แน่ละว่าฉันเร็ว และเร็วกว่าเขามาก

แต่ฮาเวียร์ไม่มีอาวุธ

และแล้วความตึงเครียดก็สลายไปทันทีเม่ือชายคนหนึ่งก้าวออกมาจาก

กลุ่มคนทั้งสนามยิงที่กำาลังยืนอึ้ง เขาอยู่ห่างออกไปตรงกลางระหว่างฉันกับ 

ชายหัวร้อนคนนั้น ตัวเขาเล็กกว่าทั้งฮาว่ีและชายที่กำาลังโกรธจนเลือดขึ้นหน้า 

ชายคนนั้นมีผมสีบลอนด์แซมนำ้าตาลที่น่าจะเคยตัดสั้นมาก่อนแต่เริ่มยาวจน

ระใบหูแล้ว เขาดูปราดเปรียว ไม่บึกบึน ฉันเห็นเขาที่นี่บ่อยครั้งแต่ไม่รู้จักชื่อ

“นี่คุณใจเย็น ๆ  กันหน่อย” เขาพูดด้วยสำาเนียงที่ฉันฟังแล้วไม่เหมือน

คนเทนเนสซแีตอ่อกไปทางมดิเวสตม์ากกว่า สำาเนยีงออกบ้าน ๆ  แบบทีฟั่งแลว้
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พาให้ใจสงบ เย้ายวนน่าเชื่อถือ “เจ้าหน้าที่คุมสนามเขาแค่ทำาตามหน้าที่  

ถูกต้องไหม อีกอย่างเขาก็พูดถูก ยิงปืนตอนโกรธ ๆ  นี่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น” 

น่ามหัศจรรย์เหลือเกินที่ได้เห็นความโกรธของเก็ตส์มลายหายไปทันที 

ราวกับมีคนเปิดจุกก๊อกออก เขาสูดหายใจเข้าลึกสองสามครั้ง สีหน้าแทบจะ

กลบัไปเป็นปกตพิลางพยกัหน้าฝืน ๆ  “เวรเอ๊ย” เขาพูด “ฉนัคงหัวเสยีไปหน่อย 

มันจะไม่เกิดขึ้นอีก”

ชายคนนั้นพยักหน้าให้แล้วกลับไปที่ช่องยิงของตัวเอง เพื่อหลบสายตา

อยากรู้อยากเห็นของทุกคน เขาเริ่มตรวจสอบปืนพกตัวเอง ซึ่งวางหันปาก

กระบอกปืนไปท้ายสนามไว้ถูกทางแล้ว

“คุณเก็ตส์ เราไปคุยกันข้างนอกดีกว่า” ฮาเวียร์กล่าวอย่างสุภาพและ

เหมาะสม แต่พอได้ยนิเช่นนัน้คาร์ลกท็ำาหน้าบึง้ตงึข้ึนมาอกีหน ฉนัเหน็เส้นเลอืด

เต้นตบุ ๆ  บนหน้าผากของเขา เขาเริม่ออกอาการประท้วง แต่คงรูส้กึได้ถงึสายตา

ที่จับจ้องตัวเองอยู่ นักยิงปืนคนอื่นกำาลังเฝ้ารออย่างเงียบ ๆ  มีเพียงสายตาที ่

มองมา เขาก้าวเท้ากลับเข้าไปที่ช่องยิงของตัวเอง กระแทกข้าวของลงกระเป๋า 

“ไอ้เม็กซิกันบ้าอำานาจ” เขาพึมพำาแล้วเดินออกประตูไป ฉันถอนหายใจ ฮาวี่

วางมอืลงบนไหล่ของฉนัอย่างเป็นมติร จงัหวะเดยีวกบัทีป่ระตปิูดโครมตามหลงั

ชายคนนั้น

“แปลกดีที่ไอ้เวรน่ันเลือกฟังคนขาวมากกว่าคนคุมสนาม” ฉันพูด 

พวกเราในนี้ทั้งหมดเป็นคนผิวขาวยกเว้นฮาเวียร์ ในเทนเนสซีมีคนผิวสีอยู่

มากมายก็จริง แต่ถ้าดูแค่ผู้คนในสนามยิงปืนแห่งนี้ละก็ คุณคงไม่มีวัน 

เดาได้ถูก

“คาร์ลมันเฮงซวย ผมก็ไม่อยากให้เขามาที่นี่อยู่แล้ว” ฮาวี่กล่าว

“นั่นไม่ใช่ประเด็น คุณจะยอมให้เขาพูดกับคุณแบบนั้นไม่ได้” ฉันพูด

เพราะอยากอัดกำาป้ันใส่หน้าคาร์ลให้ฟันร่วง รูท้ัง้รูว่้าคงจบไม่สวย แต่กย็งัอยาก

ทำาอยู่ดี 
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“เขาจะพูดยังไงก็ได้ ข้อดีของประเทศเสรีไง” ฮาวี่ยังมีนำ้าเสียงร่าเริง  

“แต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ต้องรับผลที่ตามมา เขาจะได้รับหนังสือแจ้งห้ามเข้า

สนามยงิปืนแห่งนีอ้กี ไม่ใช่เพราะคำาพดูของเขา แต่เพราะผมไม่วางใจให้เขาอยู่

ท่ามกลางนกัยงิปืนคนอืน่ เราไม่ได้แค่มสีทิธิห้์ามไม่ให้คนทำาพฤตกิรรมทีอ่นัตราย

และรุนแรงพวกนั้นเข้ามา แต่เป็นหน้าที่ที่เราต้องลงมือกระทำาด้วย” เขายิ้ม 

เล็กน้อย เป็นรอยยิ้มบาง ๆ  ที่น่ากลัวและเลือดเย็น “แล้วถ้าเขาอยากจะคุยกับ

ผมตัวต่อตัวในลานจอดรถทีหลังก็มาเลย”

“เขาอาจจะพาแก๊งขี้เมามาด้วยก็ได้”

“ก็คงสนุกดี”

“แล้วคนทีอ่อกมาพดูนัน่ใครคะ” ฉนัพยกัพเยดิไปทางชายคนนัน้ทีส่วม 

หฟัูงกนัเสยีงกลบัเข้าช่องยงิของตัวเองไปแล้ว ฉันนึกสงสยัขึน้มาเพราะเขาไม่ใช่

ขาประจำา อย่างน้อยเขาก็ไม่ได้มาในช่วงที่ฉันมายิงเป็นประจำา

“แซม เคด” ฮาวี่ยักไหล่ “เขาก็โอเค เป็นหน้าใหม่ แปลกดีที่เขาทำา 

อย่างน้ัน คนทัว่ไปคงไม่สนใจหรอก” ฉนัยืน่มอืให้ เขาจบัมือฉนัตอบ “ขอบคุณ

มากค่ะ คุณดูแลสนามได้เคร่งครัดมาก”

“ผมต้องรับผิดชอบทุกคนที่มาที่นี่ เดินทางปลอดภัยนะครับ” เขากล่าว

แล้วหันกลับไปที่นักยิงปืนซึ่งรออยู่ เขากลับไปใช้นำ้าเสียงเหมือนจ่าออกคำาสั่ง 

อีกครั้ง “สนามโล่งแล้ว ! ยิงต่อได้ !”

ฉันรีบรุดออกมาทันทีที่เสียงปืนยิงกระหนำ่าดังสน่ันขึ้นมาอีก เหต ุ

เผชิญหน้าระหว่างฮาวีก่บัชายอกีคนทำาให้อารมณ์ด ีๆ  ของฉนักร่อยไปนดิหน่อย 

แต่ก็ยังรู ้สึกลิงโลดอยู่ขณะที่ถอดหูฟังกันเสียงวางไว้บนราวที่อยู่ด้านนอก  

ได้รับใบอนุญาตแล้ว ฉันครุ่นคิดเรื่องนี้มานานแล้ว และไม่แน่ใจว่าควรจะ 

หาญกล้าเอาชื่อตัวเองไปจดทะเบียนทางการดีไหม ฉันพกปืนมาตลอด แต่ก็มี

ความเสี่ยงเพราะมันเป็นการพกพาโดยไม่มีใบอนุญาต ในที่สุดตอนนี้ฉันรู้สึก

เข้าที่เข้าทางมากพอที่จะลองเสี่ยงดู

inspiration starts here



ทะเลสาบเร้นลวง  21

โทรศัพท์ของฉันส่ันข้ึนระหว่างที่กำาลังปลดล็อกรถจี๊ป ฉันควานหามัน

จนเกือบทำาตกระหว่างที่เปิดท้ายรถเพื่อวางอุปกรณ์ทั้งหมด “ฮัลโหล”

“คุณนายพร็อกเตอร์”

“คุณพร็อกเตอร์ค่ะ” ฉันแก้อย่างทันควัน หลังจากชำาเลืองมองชื่อคน

โทร.แล้วฉันก็ต้องรีบสะกดตัวเองไม่ให้คำารามออกมา มันเป็นหมายเลขของ

สำานักงานธุรการโรงเรียนที่ฉันคุ้นเคยอย่างน่าเศร้าใจ

“ขอโทษด้วยนะคะ แต่ทางเราขอแจ้งให้ทราบว่าลูกสาวของคุณ 

แอตแลนตา...”

“มปัีญหา” ฉนัต่อประโยคให้ผูห้ญงิท่ีปลายสาย “แสดงว่าวนันีว้นัองัคาร

สินะ” ฉันยกแผ่นปูพื้นรถขึ้น ข้างใต้นั้นมีกล่องนิรภัยขนาดใหญ่พอสำาหรับใส่

กระเป๋าเก็บปืน ฉันวางกระเป๋าลงแล้วตบฝากล่องให้ปิด จากนั้นก็ดึงพรมมา

คลุมทับเพื่ออำาพรางไว้

ผูห้ญงิทีป่ลายสายทำาเสยีงตเิตยีนในลำาคอ เธอขึน้เสยีงเลก็น้อย “นีไ่ม่ใช่

เรื่องตลกนะคะคุณนายพร็อกเตอร์ ครูใหญ่ต้องการพบคุณเพื่อปรึกษาเรื่องนี้

อย่างจรงิจงั เกดิเหตแุบบน้ีสีค่รัง้แล้วในสามเดอืน และนีไ่ม่ใช่พฤติกรรมท่ัวไป

ที่ยอมรับได้สำาหรับเด็กในวัยของแลนนี่ !”

แลนนี่อายุสิบสี่ เป็นวัยที่คาดเดาไม่ยากเลยว่าจะทำาตัวมีปัญหา แต่ฉัน

ไม่ได้พูดออกไป “เกิดอะไรขึ้นคะ” ฉันเอ่ยถามระหว่างที่เดินไปเปิดประตูฝั่ง 

คนขับแล้วปีนขึน้ไป ฉนัต้องเปิดประตอู้าไว้พกัหนึง่ให้ไอร้อนทีแ่ทบทำาให้หายใจ

ไม่ออกได้ระบายออกนอกรถ เพราะวันนี้ดันพลาดที่จอดรถใต้เงาไม้ซึ่งมีพอ

สำาหรับไม่กี่คันในลานจอดของสนามยิงปืนแคบ ๆ  นี้ 

“ครใูหญ่ต้องการคยุต่อหน้ามากกว่าค่ะ คณุต้องมารบัลกูสาวทีส่ำานกังาน 

เธอถูกพักการเรียนหนึ่งสัปดาห์”

“หนึ่งสัปดาห์ เลยเหรอ เธอทำาอะไรคะ”

“อย่างที่ดิฉันเรียนให้ทราบแล้ว ครูใหญ่ต้องการคุยต่อหน้ามากกว่า  
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อีกสักครึ่งชั่วโมงสะดวกไหมคะ”

เวลาแค่คร่ึงช่ัวโมงไม่พอให้ฉันอาบนำ้าชำาระล้างกลิ่นจากสนามยิงปืน 

ออกได้ แต่จริง ๆ  ก็อาจจะเป็นการดีก็ได้ การใส่นำ้าหอมกลิ่นเขม่าดินปืนคง 

ไม่ได้ส่งผลร้ายกับฉันในสถานการณ์นี้ “ก็ได้ค่ะ” ฉันพูด “เดี๋ยวฉันไป”

ฉันพูดด้วยนำ้าเสียงราบเรียบ เวลาเกิดเหตุแบบนี้ พวกบรรดาแม่ ๆ   

ส่วนใหญ่คงต้องโมโหเป็นฟืนเป็นไฟเสียยกใหญ่ แต่ในประวตัศิาสตร์แห่งความ

เลวร้ายในชวีติของฉนั เร่ืองแบบน้ีไม่แม้แต่จะทำาให้ฉันรู้สกึประหลาดใจด้วยซำา้ 

ทันทีที่วางสาย โทรศัพท์ก็สั่นเตือนว่ามีข้อความเข้า ฉันคิดว่าคงเป็น 

แลนนี่ที่พยายามมาเล่าเรื่องจากปากตัวเองก่อนท่ีจะมีฉบับทางการซึ่งคงไม่เป็น

ผลดีกับเธอนัก

แต่กลับไม่ใช่แลนนี่ ฉันติดเครื่องยนต์รถจี๊ปและเห็นชื่อลูกชายปรากฏ

ขึ้นบนหน้าจอ คอนเนอร์ ฉันปัดหน้าจอเพื่อเปิดอ่านข้อความท่ีท้ังห้วนท้ัง 

ตรงประเดน็ แลนนี่มเีรือ่ง 1 ฉนัใช้เวลาอึดใจหนึง่ในการแปลข้อความสว่นทา้ย 

ท่ีแน่ ๆ  หมายเลขหนึง่แปลว่า ชนะ ฉนัตดัสนิใจไม่ถกูว่าเขากำาลงัพดูอย่างภมูใิจ

ที่พี่สาวปกป้องตัวเองได้หรือตื่นตระหนกว่าเหตุการณ์นี้จะทำาให้พวกเขาถูกไล่

ออกจากโรงเรียนอีกครั้งกันแน่ ซึ่งก็เป็นความกลัวที่สมเหตุสมผล ปีที่ผ่านมา

เป็นช่วงเวลาแห่งความสงบสั้น ๆ  ที่แสนเปราะบางของพวกเขา คั่นด้วยการจัด

ข้าวของย้ายเข้าบ้านและการเก็บทุกอย่างเพื่อย้ายออกอีกครั้ง ฉันเองก็ไม่อยาก

ให้เวลาแบบนี้สิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วเหมือนกัน เด็ก ๆ  สมควรจะได้สัมผัส 

ความสงบ มั่นคง และปลอดภัย คอนเนอร์มีปัญหาอาการหวาดระแวงอยู่แล้ว 

ส่วนแลนนี่ก็สร้างเรื่องเป็นปกติ 

ไม่มีใครเหมือนเดิมอีกต่อไป ฉันพยายามไม่โทษตัวเอง แต่ก็ทำาได้ยาก

เหลือเกิน

แต่เรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของพวกเด็ก ๆ

ฉันส่งข้อความตอบกลับสั้น ๆ  แล้วเข้าเกียร์ถอยรถ ฉันเปลี่ยนรถบ่อย
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ครั้งในช่วงหลายปีให้หลังมานี้ด้วยความจำาเป็น แต่สำาหรับคันนี้ เรียกได้ว่าฉัน

รักมันเลย ฉันซื้อมันมาในราคาถูกจากเว็บเครกลิสต์ด้วยเงินสด เป็นการซื้อ

อย่างรวดเรว็และนิรนาม มนัเหมาะเจาะพอดกีบัภมูปิระเทศท่ีราบสงูเต็มไปด้วย

ป่าล้อมรอบทะเลสาบและเนนิเขาเรยีงรายทอดยาวไปยงัเทอืกเขาสนีำา้เงนิทีป่กคลมุ

ไปด้วยหมอกเมฆ

รถจี๊ปคันน้ีเป็นรถนักสู้ที่ผจญความลำาบากมามาก ทั้งซ่อมระบบเกียร์ 

และปรับพวงมาลัย แต่ไม่ว่าจะซ่อมมากี่แผล มันก็รอดมาได้ทุกครั้งและยังคง

วิ่งต่อไปได้

ฉันเองก็รับรู้ได้ถึงความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่รถคันนี้พยายามจะสื่อ

รถกระตกุนดิ ๆ  ขณะท่ีแล่นลงเนนิเขาสูงชนั ผ่านใต้ร่มเงาเยน็สบายของ

ทิวสน ก่อนจะกลับเข้าสู่แดดเที่ยงวันอันร้อนระอุอีกครั้ง เมื่อเลี้ยวเข้าถนนที่

ทอดยาวลงเนนิ กเ็หน็สนามยงิปืนตัง้ตระหง่านอยูไ่กลออกไป ภาพทวิทศัน์ของ

ทะเลสาบกค่็อย ๆ  ปรากฏชดัในสายตา แสงอาทติย์ส่องประกายระยบิระยบัอยู่

บนริ้วระลอกคลื่นสีนำ้าเงินแกมเขียว ทะเลสาบสติลเฮาส์เป็นหนึ่งในสถานที ่

ที่สวยงามแต่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก ที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านหรูมีรั้วรอบขอบชิด แต่พอ

เจอวิกฤตเศรษฐกิจ เงินกองทุนหมู่บ้านก็หมดตามไปด้วย ตอนนี้รั้วหมู่บ้าน 

เปิดอ้าตลอดเวลา ป้อมยามหน้าทางเข้าว่างเปล่าแปรสภาพเป็นทีอ่ยูข่องแมงมมุ

และแร็กคูนในบางครั้ง ถึงอย่างไรกลิ่นอายของความมีอันจะกินยังคงมีให้เห็น

ตามบ้านหลังใหญ่อลังการซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่ประปราย ถึงแม้ว่าตอนนี้บ้าน

หลายหลังจะเข้าข่ายไปทางบ้านไม้ทรงกระท่อมขนาดเล็กเสียมากกว่า มีคน 

ล่องเรืออยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้ดูหนาตาอะไร แม้ว่าวันนี้จะอากาศดีมากก็ตาม ตอน

ที่ฉนัเร่งความเร็วผ่านแนวต้นสนทึบเสียดฟ้าบนถนนสายแคบนัน้ ความรู้สึกว่า

ในที่สุดสถานที่แห่งนี้ก็ใช่ผุดวาบขึ้นมาอีกครั้ง

หลายปีมาน้ีฉันยังไม่เคยเจอท่ีไหนท่ีทำาให้รู้สึกปลอดภัยแม้แต่น้อย  

และแน่นอนว่าไม่มีที่ไหนเลยที่ทำาให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้าน แต่ที่นี่...ทั้งทะเลสาบ 
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ทิวสน ธรรมชาติที่ไม่ห่างไกลเมืองมากนัก ช่วยปลอบประโลมจิตใจที่สับสน

วุ่นวายให้สงบลงอีกครั้ง ครั้งแรกที่ฉันเห็นที่นี่ ฉันก็คิดในใจว่า ที่นี่ละ ฉันไม่

ได้เชื่อเรื่องภพชาติที่แล้ว แต่ที่นี่ให้ความรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเป็นสิ่งที่โชคชะตา

ลิขิตมา

ให้ตายเถอะแลนนี่  แม่ยังไม่อยากไปจากที่นี่เร็วขนาดนี้เพียงเพราะแค่

ลูกไม่รู้จักเรียนรู้การเข้าสังคมนะ อย่าท�าอย่างนี้กับเราเลย

เกว็น พร็อกเตอร์ เป็นตัวตนที่สี่ที่ฉันใช้ตั้งแต่ออกมาจากวิชิทอ จีน่า 

รอยัลตายไปแล้ว ฉันไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นอีกต่อไป อันที่จริงตอนนี้ฉันแทบนึก

ภาพเธอไม่ออกแล้ว สิ่งมีชีวิตแสนอ่อนแอที่ยอมอ่อนข้อและเสแสร้งทำาเป็น 

ไม่รู้สึกรู้สากับคลื่นปัญหาใด ๆ  ที่ถาโถมเข้ามา

เธอคนที่ให้ความช่วยเหลือและรู้เห็นเป็นใจกับฆาตกรโรคจิต ถึงแม้จะ

ทำาไปโดยไม่รู้ตัวก็ตาม

จีน่าจากโลกนี้ไปนานแล้ว และฉันไม่อาลัยอาวรณ์เธอแม้แต่น้อย ฉัน

กลับรู้สึกห่างเหินมากเสียจนต่อให้เดินสวนกับตัวเองคนเก่าบนถนนก็คงจำา 

ไม่ได้ ในทีส่ดุฉนักห็ลดุพ้นจากเหวนรกทีใ่นเวลานัน้ฉนัไม่รูด้้วยซำา้ว่ากำาลงัโดน

แผดเผาอยู่ และฉันดีใจที่ดึงเอาลูก ๆ  ออกมาด้วย

ส่วนเด็ก ๆ  ก็สร้างตัวตนขึ้นมาใหม่เหมือนกัน ถึงจะเพราะถูกบังคับก็

เถอะ ฉันอนุญาตให้พวกเขาตั้งชื่อเองทุกครั้งที่เราต้องย้ายบ้าน แม้ฉันจะต้อง

คอยห้ามปรามไม่ให้ใช้ชื่อที่แหวกแนวมากเกินไปอยู่บางครั้ง รอบนี้พวกเขาคือ 

คอนเนอร์และแอตแลนตา หรอืเรยีกสัน้ ๆ  ว่า แลนนี ่เราแทบไม่หลดุปากเรยีก

ชื่อจริงของเราอีกแล้ว ชื่อของนักโทษ แลนนี่เรียกอย่างนั้น เธอก็ไม่ได้พูดผิด 

แม้ฉันจะเกลยีดทีต่อนนีล้กูต้องมานกึถงึชวีติวยัเดก็ในแง่นัน้ การทีพ่วกเขาต้อง

มาเกลยีดพ่อตวัเอง เมลน่ะสมควรถูกเกลยีดแน่อยู่แล้ว แต่พวกเดก็ ๆ  ไม่ควร

จะต้องมารู้สึกเช่นนี้

การเลือกชือ่ตวัเองเป็นสิง่เดียวทีฉ่นัมอบให้เด็ก ๆ  ควบคมุเองได้ ระหว่าง
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ทีฉ่นัลากพวกเขาจากเมอืงหนึง่ไปอีกเมอืงหนึง่ จากโรงเรยีนหนึง่ไปอกีโรงเรยีน

หนึง่ คอยสร้างระยะห่างและเวลาระหว่างพวกเรากบัเร่ืองราวอันโหดร้ายในอดตี 

แตก่็ยงัไม่พอและคงไม่มีทางพอ พวกเด็ก ๆ  ตอ้งการความปลอดภยัและความ

มั่นคง ซึ่งที่ผ่านมาฉันไม่เคยมอบสิ่งเหล่านี้ให้พวกเขาได้เลย ไม่รู้ด้วยซำ้าว่าจะ

มีวันทำาได้หรือเปล่า

แต่อย่างน้อยฉนักค็อยปกป้องพวกเขาให้ปลอดภยัจากฝูงหมาป่า หน้าที่

พื้นฐานและสำาคัญที่สุดของพ่อแม่ก็คือ ปกป้องสายเลือดตัวเองจากเหล่านักล่า

แม้กระทั่งนักล่าที่ฉันมองไม่เห็นก็ตาม

ฉันขับเลาะไปตามถนนรอบทะเลสาบ ผ่านทางลัดเข้าบ้านของเรา ไม่ใช่

บ้านหลังน้ันที่ฉันมักนึกถึงแต่เป็นบ้านของเราจริง ๆ  ฉันเริ่มรู้สึกผูกพันขึ้นมา

เสยีแล้ว ซึง่ไม่ใช่เรือ่งฉลาดเลยในระยะยาว แต่มนัช่วยไม่ได้จรงิ ๆ  ฉนัเหนือ่ย

กับการต้องคอยหลบหนี เบื่อบ้านเช่าชั่วคราวและชื่อปลอมทั้งหลาย แล้วไหน

จะคำาโกหกที่มีแต่ช่องโหว่ ฉันได้รับโอกาส มีคนบอกฉันเรื่องบ้านหลังนี้ แล้ว

ฉนักจ่็ายเงนิสดซือ้มนัมาระหว่างการประมลูทรพัย์สนิขายทอดตลาดทีไ่ม่ค่อยมี

คนเข้าร่วมเมื่อปีที่แล้ว ครอบครัวหนึ่งที่จำานองบ้านเต็มมูลค่าปลูกบ้านนี้ไว้เพื่อ

เป็นบ้านพกัตากอากาศในฝัน แต่แล้วกท็ิง้ร้างให้คนบกุรกุเข้ามาอาศัยจนเละเทะ 

ฉันและลูก ๆ  ช่วยกันทำาความสะอาด ซ่อมแซมบ้านให้เป็นบ้านของเราเอง เรา

ทาสีผนังเป็นสีที่เราเลือกเอง อย่างน้อยในห้องนอนของคอนเนอร์ก็ใช้สีสดใส  

นัน่ละ ฉนัคดิ สญัญาณทีบ่่งบอกว่าเราก�าลงัท�าให้มนัเป็นบ้านของเราจรงิ ๆ  ไม่มี

ก�าแพงสเีบจและพรมสจีดืชดืของบ้านเช่าอกีต่อไปแล้ว เราอยู่ทีน่ี ่และเราจะอยู่

ต่อไป

ส่วนที่ดีที่สุดคือบ้านของเรามีห้องนิรภัยติดต้ังอยู่ ซึ่งเห็นแก่ความ 

ตื่นเต้นของคอนเนอร์ ฉันเรียกมันว่าห้องกบดานวันซอมบี้บุกโลก เราติดตั้ง 

ทั้งอุปกรณ์ต่อสู้ซอมบี้และแผ่นป้ายที่เขียนว่า ซอมบี้ห้ามเข้า ผู้บุกรุกจะถูกหั่น

เป็นชิ้น ๆ  
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ฉนัสะดุง้และพยายามไม่คิดมากไปกว่านัน้ ฉนัได้แต่หวงั...แม้จะรูว่้าเป็น 

ความหวังลม ๆ  แล้ง ๆ ...ว่าคอนเนอร์เรียนรู้เกี่ยวกับความตายและการหั่นศพ

จากรายการโทรทศัน์และภาพยนตร์ เขาบอกว่าจำาเรือ่งราวสมัยทีย่งัเป็นเบรดีไ้ด้

ไม่มากนัก เขาตอบอย่างนั้นเวลาฉันถาม เขาไม่เคยกลับไปเรียนที่โรงเรียนใน

วชิทิออกีเลยนบัจากวนัน้ัน ดังน้ันพวกเด็กหัวโจกในโรงเรยีนจงึไม่เคยมโีอกาส

ตะโกนเรื่องราวพวกนั้นใส่หูเขา คอนเนอร์กับแลนนี่ไปอยู่ในความดูแลของแม่

ของฉันที่รัฐเมน สถานที่ห่างไกลและสงบสุข แม่เก็บคอมพิวเตอร์ล็อกไว้ในตู้

และนำาออกมาใช้ไม่บ่อยนัก เดก็ ๆ  ไม่ได้รบัรูเ้รือ่งราวอะไรตลอดเวลาปีครึง่นัน้ 

พวกเขาไม่ได้แตะนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์เลย ส่วนโทรทัศน์เคร่ืองเดียวใน

บ้านก็อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดจากแม่ของฉัน

ถึงอย่างไรฉันก็รู ้ว่าพวกเด็ก ๆ  คงหาทางขุดคุ้ยกันเอาเองได้อยู่ดี  

อย่างน้อยก็รายละเอียดบางส่วนที่พ่อของพวกเขาทำาลงไป ถ้าฉันเป็นพวกเขาก็

คงทำาอย่างนั้นเหมือนกัน

เป็นไปได้ว่าการท่ีคอนเนอร์หมกมุ่นกับเร่ืองซอมบี้บุกโลกแบบนี้คงเป็น

เป็นวิธีที่สื่อถึงการจัดการตัวเองของเขา

แลนน่ีต่างหากทีน่่าเป็นห่วง ตอนนัน้เธอโตพอทีจ่ะจำาเหตกุารณ์ได้หลาย

อย่าง ทัง้อบุตัเิหต ุการดำาเนนิคด ีและบทสนทนาทางโทรศพัท์ทีแ่ม่ของฉนัต้อง

คอยกระซิบและตัดบทกับบรรดามิตรสหาย ศัตรู และคนแปลกหน้า 

แลนนี่ต้องจำากองจดหมายขู่ฆ่าที่ล้นตู้ไปรษณีย์บ้านแม่ของฉันได้แน่

แต่ที่ฉันห่วงที่สุดในตอนนี้คือความทรงจำาที่เธอมีต่อพ่อ เพราะไม่ว่าจะ

ชอบใจหรือไม่ จะเชื่อหรือไม่ เขาทำาตัวเป็นพ่อที่ดีกับลูก ๆ  และเด็กทั้งสองก็

รักเขาหมดหัวใจ

แต่แท้จริงแล้วเมลไม่เคยเป็นชายคนนั้นจริง ๆ  สักครั้ง การเป็นพ่อที่ดี

เปน็เพียงหน้ากากทีเ่ขาสวมเพื่อซ่อนเร้นอสุรกายเอาไว้ แตน่ัน่ไม่ได้หมายความ

ว่าเด็ก ๆ  จะลืมความรู้สึกของการได้รับความรักจากเมลวิน รอยัล ถึงจะไม่ได้
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ต้ังใจ ฉันก็ยังจำาได้ว่าเขาดูอบอุ่นและปลอดภัยได้ขนาดไหน เวลาที่เขาสนใจ

อะไรเขาก็ทุ่มสุดตัว เขาเคยรักเด็ก ๆ  และรักฉัน ความรู้สึกนั้นเหมือนจริงมาก

แต่มันไม่อาจเป็นความจริงไปได้ ถ้าไม่รู้มาก่อนว่าเขาเป็นคนอย่างไร  

ฉันคงมองไม่เห็นความแตกต่างนี้ และฉันอยากจะอาเจียนทุกครั้งที่สำานึกได้ว่า

ฉันมองพลาดไป

ฉนัชะลอความเร็วเม่ือเหน็รถคันใหญ่อกีคันเลีย้วผ่านโค้งหกัศอกมาด้าน

หน้า ครอบครัวโจแฮนเซนนั่นเอง พวกเขาเป็นพวกรักรถ ดูได้จากรถ 

เอสยวูสีดีำาเงาวบัไม่มฝีุน่ละอองจบั ไม่สมกบัเป็นรถรุ่นสมบกุสมบนัเอาเสียเลย 

ฉันโบกมือทักทายพวกเขา คู่สามีภรรยาที่แก่กว่าฉันโบกมือตอบ

ฉันจัดแจงให้ตัวเองได้พบปะเพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงตั้งแต่สัปดาห์

แรกทีย้่ายเข้ามา เพราะรูสึ้กว่าน่าจะรอบคอบทีเดยีวหากต้องการประเมินไว้ก่อน

ว่า พวกเขาจะเป็นภยัหรอืเป็นทรพัยากรทีพ่ึง่พาได้ในยามคบัขนั ฉนัไม่นบัพวก

โจแฮนเซนเป็นพวกไหนเลย พวกเขาก็แค่...อยู่ตรงนั้น คนส่วนใหญ่ก็หายใจ

ทิ้งไปวัน ๆ  อยู่แล้ว เสียงกระซิบนี้ดังขึ้นแล้วหายไปในหัวของฉัน มันทำาให้ฉัน

รู้สึกผวาขึ้นมา เพราะฉันเกลียดที่ยังจำาเสียงเมลวิน รอยัลได้ นั่นไม่ใช่คำาพูด

แบบที่เขาเคยพูดตอนอยู่บ้าน ไม่มีวันพูดกับฉัน แต่ฉันเคยเห็นวิดีโอที่เขาพูด

คำานี้ตอนขึ้นศาล ขณะที่พูดถึงพวกผู้หญิงที่เขาจับแยกส่วนเป็นชิ้น ๆ  อย่างไม่

ไยดี

เมลแพร่เชื้อให้ฉันประหนึ่งว่าเขาเป็นโรคร้าย ลึก ๆ  แล้วฉันเองก็มี 

ความมั่นใจซึ่งไม่ค่อยเป็นผลดีกับตัวเองเท่าไหร่นักว่า ฉันคงไม่มีทางหายเป็น

ปกติได้อีก

ฉันใช้เวลาถึงสิบห้านาทีเต็มกว่าจะขับรถผ่านเส้นทางลาดชันลงไปถึง 

ถนนสายหลักท่ีเลาะเลี้ยวไปตามดงไม้ ทิวทัศน์ของป่าค่อย ๆ  รกทึบน้อยลง 

แนวไม้เตีย้และบางตาลงเรือ่ย ๆ  จนในทีส่ดุรถจีป๊กพ็าฉนัแล่นผ่านป้ายบอกทาง

สนิมเขรอะสีซีดเพราะกรำาแดดที่มีตัวหนังสือเขียนว่า นอร์ตัน แถมด้วย 
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รอยพรนุจากรกูระสุนปืนลกูซองตรงมมุบนขวาของป้าย กแ็หงละ ทีน่ีค่งไม่เรยีก

ว่าชนบทแน่ ถ้าไม่มีคนเมามายิงป้ายพวกนี้เล่น

นอร์ตนัเป็นเมอืงตามแบบฉบับเมืองเลก็ ๆ  ทางใต้ทัว่ไป กจิการทีด่ซูบเซา

ของครอบครัวหน่ึงตั้งติดกับร้านขายของโบราณที่ดัดแปลงใหม่ วิถีชีวิตของ 

ทุกคนต่างแขวนอยู่บนสายใยเศรษฐกิจอันเปราะบางนี้ ห้างร้านสาขาย่อยของ

แบรนด์ดังค่อย ๆ  คืบคลานเข้ามาแทนที่ ไม่ว่าจะเป็นโอลด์เนวี สตาร์บัคส์  

หรือโลโก้สีเหลืองของแมคโดนัลด์

โรงเรียนแห่งนี้ประกอบด้วยอาคารสามหลังเรียงต่อกันอยู่ในพื้นที่ 

รูปสามเหลี่ยมเล็ก ๆ  มีพื้นที่ใช้สอยร่วมกันสำาหรับเล่นกีฬาและเรียนศิลปะอยู่

ตรงกลาง ฉันลงชื่อที่ป้อมยามเล็ก ๆ  ซึ่งมีรปภ.อยู่คนเดียวแต่พร้อมด้วยอาวุธ

ปืนพกอย่างที่แถวนี้เขาทำากัน แล้วฉันก็ได้บัตรผ่านสีซีดสำาหรับผู้มาติดต่อ

เสียงออดพักเที่ยงดังแล้ว ทั้งสนามเต็มไปด้วยเด็กนักเรียนกำาลังนั่งกิน

อาหาร บ้างหัวเราะ บ้างจีบกัน บ้างก็สุมหัวแกล้งกัน ชีวิตแสนธรรมดาที่ดูแล้ว

แลนนี่คงไม่อยู่ในกลุ่มเด็กพวกนี้ และฉันรู้จักลูกชายดีพอจะรู้ว่าคอนเนอร์เอง

ก็คงไม่อยู่ตรงนี้เช่นกัน ฉันกดอินเตอร์คอมเพื่อแจ้งชื่อและเหตุผลที่ขอเข้าพบ

ก่อนที่เลขาฯ ครูใหญ่จะกดเปิดประตูให้เข้าไปข้างใน เมื่อก้าวเท้าเข้าไป กลิ่น

รองเท้าผ้าใบเก่า ๆ  นำา้ยาทำาความสะอาด และกลิน่อาหารจากโรงอาหารฟุง้ปะทะ

ใบหน้าชวนให้รู้สึกคุ้นเคย

ประหลาดดีท่ีทุกโรงเรียนมีกลิ่นเหมือนกัน จู่ ๆ  ฉันก็กลับไปเป็นเด็ก

อายุสิบสามที่เพิ่งทำาอะไรผิดมาสักอย่าง

ระหว่างทีเ่ดนิเข้าสำานกังานธรุการฝ่ายมัธยมต้น ฉนัเจอคอนเนอร์นัง่จ๋อง

อยู่บนเก้าอี้พลาสติกแข็ง ๆ  ก้มหน้างุดมองรองเท้าของตัวเอง

ว่าแล้วไม่มีผิด

เขาเงยหน้าขึน้เมือ่ได้ยนิเสยีงเปิดประต ูใบหน้าคลำา้แดดของเขาดโูล่งใจ

อย่างเห็นได้ชัด “แลนนี่ไม่ผิดนะ” เขาชิงพูดตัดหน้าก่อนที่ฉันจะทันได้ทักทาย
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ด้วยซำ้า “พี่ไม่ผิดนะแม่ ” เขาอายุสิบเอ็ดปีเต็มแล้ว ส่วนพี่สาวของเขาก็สิบสี่ 

เป็นช่วงวัยที่ดีที่สุดแต่ก็ยากลำาบากที่สุดเช่นกัน ใบหน้าซีดขาว ตัวสั่นเทิ้มและ

เป็นกังวล อาการเหล่านี้ของคอนเนอร์ทำาให้ฉันรู้สึกเป็นห่วง ฉันสังเกตเห็นว่า

เขากลับไปกัดเล็บอีกแล้ว นิ้วชี้ของเขามีเลือดซึม ถึงดวงตาจะดูสดใสเป็นปกติ 

แต่เสียงกลับแหบแห้งเหมือนเพิ่งร้องไห้มาอย่างหนัก เขาต้องได้รับการบ�าบัด

เพิ่ม นี่คือสิ่งที่ฉันคิด แต่การบำาบัดหมายถึงการสืบประวัติเชิงลึก ซึ่งประวัติ

พวกนี้เป็นเรื่องวุ่นวายที่เราทำาไม่ได้ ยังไม่ได้ในตอนนี้ แต่ถ้ามันจำาเป็นและถ้า

ฉนัเหน็สญัญาณใด ๆ  ทีบ่่งช้ีว่าเขากำาลงัแย่ลงอย่างทีเ่คยเป็นแบบเมือ่สามปีก่อน

ละก็...ฉันจะยอมเสี่ยง ถึงแม้นั่นอาจทำาให้มีคนหาเราเจอ และวงจรการตั้งชื่อ

และหาที่อยู่ใหม่จะต้องเริ่มขึ้นอีกครั้งก็ตาม

“ทุกอย่างจะเรียบร้อยจ้ะ” ฉันพูดแล้วดึงตัวลูกชายเข้ามากอด ซึ่ง 

น่าแปลกที่เขายอมแต่โดยดี ถึงอย่างนั้นเขาก็ดูเกร็งมากในอ้อมกอดฉัน ฉันจึง

ปล่อยเขาไวกว่าที่ตั้งใจไว้ “ลูกไปกินข้าวกลางวันเถอะ แม่จะจัดการเรื่องพี่ 

เขาเอง”

“เดี๋ยวผมไป” เขากล่าว “แต่ผม...” ไม่ต้องรอให้เขาพูดจบฉันก็เข้าใจดี 

คอนเนอร์คงอยากบอกว่า ผมทิ้งพี่เขาไว้คนเดียวไม่ได ้สิ่งหนึ่งที่ลูก ๆ  ของฉัน

มีคือ พวกเขาไม่ทิ้งกันแม้ในเวลาที่ทะเลาะกัน พวกเขาไม่เคยทำาให้ใครคนใด

คนหนึ่งเสียใจนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์นั้น ฉันพยายามคิดถึงมันเป็นคำาที่

ถูกทำาตัวเอียงไว้ เหตุการณ์นั้น เหมือนการเน้นยำ้าถึงความผิดปกติ เป็นสิ่งที่ไม่

เกี่ยวข้องกับชีวิตเราโดยสิ้นเชิง สิ่งที่เราสามารถจะลืมมันไป ให้มันเป็นแค่เรื่อง

สมมติที่แสนห่างไกลจากตัวเรา

บางครั้งมันก็ช่วยได้

“ไปเถอะจ้ะ” ฉันบอกเขาอย่างอ่อนโยน “ไว้เรามาคุยกันคืนนี้นะ”

คอนเนอร์ออกไปแต่ยังไม่วายหันมาชำาเลืองมอง ฉันอาจเข้าข้างลูก 

ตัวเองก็ได้ แต่ฉันคิดว่าเขาเป็นเด็กที่หล่อพอตัว นัยน์ตาสีอำาพันเป็นประกาย 
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ผมสีนำ้าตาลยาวน่าจะได้เวลาเล็มออกแล้ว โครงหน้าชัดดูฉลาดเฉลียว เขามี

เพื่อนที่โรงเรียนมัธยมต้นนอร์ตันอยู่หลายคน โล่งอกไปที พวกเขาต่างก็ม ี

ความสนใจในเรื่องที่เด็กวัยสิบเอ็ดปีทั่วไปชอบกัน ทั้งวิดีโอเกม ภาพยนตร์ 

รายการโทรทัศน์ และหนังสือ แล้วถ้าพวกเขาจะเป็นเด็กเนิร์ด ๆ  หน่อยก็เป็น

เด็กเนร์ิดแบบทีด่ ีแบบพวกทีม่คีวามกระตอืรอืร้นและจนิตนาการในสิง่ทีส่นใจ

ส่วนแลนนี่มีปัญหาใหญ่กว่านั้น

ใหญ่กว่ามาก

ฉันสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วผ่อนออก ก่อนจะเคาะประตูห้องครูใหญ่

แอนน์ วิลสัน เมื่อเข้าไปฉันก็เห็นแลนนี่นั่งอยู่บนเก้าอี้ติดผนัง ฉันจำาท่าทาง

กอดอกคอตกนั่นได้ดี มันคือการขัดขืนด้วยวิธีนิ่งเงียบ

ลูกสาวของฉันสวมกางเกงทรงหลวมสีดำาห้อยโซ่และสายรัดกับเส้ือยืด

ขาด ๆ  สีซดีของวงพงัก์รอ็กราโมนสท์ีเ่ธอขโมยมาจากตูเ้สือ้ผ้าฉนั เธอปลอ่ยให้

ผมที่เพิ่งย้อมดำายาวระกรอบหน้า กำาไลหนังปักหมุดและปลอกคอสุนัขของเธอ

ดูมันวาว เครื่องประดับทั้งหมดเป็นของใหม่เช่นเดียวกับกางเกงของเธอ

“คุณพร็อกเตอร์” ครูใหญ่กล่าวขณะมองฉันหย่อนตัวลงนั่งบนเก้าอี้

รับแขกบุนวมตรงข้ามโต๊ะทำางานของเธอ แลนนี่นั่งบนเก้าอี้พลาสติกแข็ง ๆ  อยู ่

ริมห้อง...เก้าอีแ้ห่งความอปัยศ ซ่ึงผ่านการใช้งานโดยบัน้ท้ายกบฏตวัจิว๋มาหลาย

สิบหรือหลายร้อยรายจนเงาวับ “ฉันว่าคุณคงเห็นปัญหาส่วนหนึ่งแล้ว ดิฉัน

เข้าใจว่าเราตกลงกันแล้วว่าแอตแลนตาจะไม่ใส่เสื้อผ้าแบบนั้นมาโรงเรียนอีก 

เรามีกฎการแต่งกายที่ต้องบังคับใช้ แต่เชื่อเถอะว่าดิฉันก็ไม่ได้ชอบมันมากไป

กว่าคุณหรอก”

ครใูหญ่วิลสนัเป็นสตรเีชือ้สายแอฟรกินัอเมรกินัวยักลางคนทีไ่ว้ผมตาม

ธรรมชาติและมีไขมันอบอุ่นหลายชั้น เธอไม่ใช่คนเลวร้ายและไม่ได้พยายาม

ทำาให้เรื่องนี้กลายเป็นการทำาสงครามทางศีลธรรมอะไร เธอแค่มีกฎที่ต้อง 

ปฏิบัติตาม ส่วนแลนนี่น่ะเหรอ เอาเป็นว่าลูกสาวของฉันเข้ากับกฎเกณฑ์ของ 
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ที่นี่ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่

“เด็กกอธไม่ใช่พวกเฮงซวยหัวรุนแรงสักหน่อย” แลนนี่พึมพำา “รู้ไหม  

นี่มันเรื่องเหลวไหลตอแหลทั้งเพ”

“แอตแลนตา !” ครูใหญ่วิลสันพูดด้วยนำ้าเสียงกร้าว “ระวังคำาพูดด้วย ! 

ครูพูดกับคุณแม่ของเธออยู่” 

แลนนี่ไม่ได้เงยหน้า แต่ฉันก็นึกออกว่าใต้ม่านผมสีดำานั้นเธอจะกลอก

ตาแรงแค่ไหน

ฉันฝืนยิ้มออกมา “เธอไม่ได้แต่งตัวแบบน้ีตอนออกจากบ้านเมื่อเช้า  

ฉันเสียใจจริง ๆ  ค่ะ”

“แต่หนไูม่เสยีใจ” แลนนีพ่ดู “มนัไร้สาระมากท่ีพวกเขาจะมาบอกให้หนู

แต่งตัวยังไง ! ที่นี่เป็นโรงเรียนคาทอลิกเหรอ”

สีหน้าของครูใหญ่วิลสันยังคงนิ่งเรียบ “แล้วก็อย่างที่เห็น เธอมีปัญหา

เรื่องทัศนคติ”

“คุณพูดเหมือนหนูไม่ได้อยู่ตรงนี้ด้วยซำ้า ! เหมือนหนูไม่ใช่คน !”  

แลนนี่พูดพร้อมเชิดหน้าขึ้น “อยากรู้ไหมล่ะว่าหนูมีทัศนคติ ยังไง”

ใบหน้าของเธอทำาให้ฉันตกใจจนเผลอสะดุ้งก่อนจะเก็บอาการไว้ได้ทัน 

การแต่งหน้าสีซีด กรีดขอบตาหนา ลิปสติกสีเหมือนริมฝีปากศพ ต่างหูรูป 

หัวกะโหลก

ฉันหายใจไม่ออกไปชั่วขณะ เพราะใบหน้าของเธอค่อย ๆ  เปลี่ยนจาก

หน้าลูกสาวของฉันเป็นคนอื่น...คนที่ห้อยต่องแต่งอยู่กับสายไฟเส้นหนา  

ผมลีบกรังทั้งหัว ดวงตาปูดโปน ผิวหนังส่วนที่เหลืออยู่กลายเป็นสีเดียวกับ...

เก็บมันใส่กล่องแล้วปิดตายมันซะ อย่าไปรื้อฟื้น ฉันรู้ดีว่าแลนนี่จงใจ

ทำาทั้งหมดนี้ เพราะเมื่อเราสบตากัน ฉันก็เห็นการท้าทายและหย่ังเชิงสะท้อน

ผ่านดวงตาคูน่ัน้ แลนนีม่คีวามสามารถอนัน่าสะพรึงกลวัในการหาวธิมีากระตุน้ 

อารมณ์ของฉัน ซ่ึงเธอได้มาจากพ่อของเธอ ฉันเห็นเขาในดวงตาและท่า 

inspiration starts here
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เอียงคอของแลนนี่

และนั่นทำาให้ฉันกลัว

“แล้วก็” ครูใหญ่วิลสันพูดต่อ “เรื่องการใช้กำาลัง”

ฉันไม่ละสายตาไปจากลูกสาว “ลูกบาดเจ็บหรือเปล่า”

แลนนี่ยกหมัดขวาและข้อนิ้วที่ถลอกปอกเปิกให้ฉันดู อูย เธอยิ้มเยาะ

จาง ๆ  ด้วยริมฝีปากสีซีด “แม่น่าจะเห็นเด็กผู้หญิงอีกคน”

“เด็กผู้หญิงอีกคน” ครูใหญ่วิลสันกล่าว “มีอาการตาชำ้า และเธอมี 

พ่อแม่ประเภทที่บันทึกเบอร์ทนายไว้เป็นเบอร์โทร.ฉุกเฉิน”

เราสองคนไม่ได้สนใจเธอ ฉนัพยักหน้าให้แลนนีพ่ดูต่อ “ยายนัน่ตบหนู

ก่อน” แลนนี่พูด “ตบแรงด้วยหลังจากที่ผลักหนู ยายนั่นบอกว่าหนูแอบมอง

แฟนงี่เง่าของเธอ แต่หนูไม่ได้ทำา หมอนั่นน่าขยะแขยงจะตาย อีกอย่างเขา 

ต่างหากที่มองหนู หนูไม่ผิด”

“เด็กอีกคนอยู่ที่ไหนคะ” ฉันมองไปท่ีครูใหญ่วิลสัน “ทำาไมถึงไม่อยู่ 

ที่นี่”

“พ่อแม่มารับเธอกลับบ้านไปเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อน ดาห์เลีย บราวน์เป็น

นักเรียนหัวกะทิ เธอยืนกรานว่าไม่ใช่คนหาเรื่องก่อน และเธอมีพยานยืนยัน”

โรงเรียนมัธยมต้นมีพยานตลอดอยู่แล้ว และพยานจะพูดอะไรก็ตามที่

เพื่อนตัวเองอยากให้พูด แน่นอนว่าครูใหญ่วิลสันรู้เรื่องนี้ดี และเธอรู้ว่าแลนนี่

เป็นเดก็ใหม่ทีเ่ข้ากบัคนอืน่ไม่ได้ นัน่เพราะลกูสาวของฉนัเลอืกใช้ชวีติแบบกอธ 

ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นกลไกการป้องกันตัว นั่นคือการผลักไสคนอื่นออกไปก่อนจะ

โดนกระทำาเสียเอง มันเป็นวิธีการแปลก ๆ  ที่แลนนี่ใช้จัดการกับความลับอัน 

น่าสะพรึงขวัญที่เรียกว่าวัยเด็กของเธอ

“หนูไม่ได้เริ่มก่อน” แลนนี่เอ่ยท้วง ฉันเชื่อเธอ และฉันอาจจะเป็นเพียง 

คนเดียวด้วยซำ้า “หนูเกลียดโรงเรียนเฮงซวยนี่”

เรื่องนี้ฉันก็เชื่อเธอ
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