
๑

“ ทํํ า ตั ว ดี ๆ  ห น่ อ ย น ะ ”  
 “ผมน่ะหรือ”  ไมรอนถาม  “ใครอยู่ด้วยมีแต่จะสุขใจ” 

 ไมรอน  โบลิทาร์  กำลังเดินตามแคลวิน  จอห์นสัน  ผู้จัดการทั่วไปคนใหม ่

ของทีมนิวเจอร์ซีย์ดราก้อนส์ไปตามโถงทางเดินของสนามกีฬาเมโดว์แลนด์ส  ซึ่ง 

ขณะนี้มืดลงแล้ว  รองเท้าหนังที่ทั้งคู่สวมใส่ยามกระทบพื้นกระเบื้องส่งเสียงดัง 

กึกก้องไปทั่วบริเวณแผงอาหารอันว่างเปล่าของแฮร์รี ่  เอ็ม.  สตีเวนส์  รถขาย 

ไอศกรีมของคาร์เวลไอซ์ครีม  ร้านขายเพรตเซล  และร้านขายของที่ระลึก  มีกลิ่น 

ฮ็อตด็อกที่ขายกันตามสถานที่แข่งขันกีฬาโชยมาตามกำแพง  เป็นกลิ่นแหยะ   ๆ 

คล้ายสารเคมี  แต่ก็หอมเตะจมูกชวนให้นึกถึงความหลัง  ความเงียบสงัดของสถานท่ี 

แห่งนี้เข้ามาครอบงำความรู้สึกของทั้งสอง  ไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะวังเวงใจไร้ชีวิตชีวา 

เท่ากับสนามกีฬาอันว่างเปล่า

 แคลวิน  จอห์นสัน  หยุดอยู่หน้าประตูซึ่งเปิดไปสู่คอกที่นั่งอันหรูหราแห่ง 

หนึ่ง  “ทั้งหมดนี้อาจจะดูพิลึก  ๆ  อยู่สักหน่อย”  เขาว่า  “เอาเป็นว่าทำตัวตามน้ำไป 

ก็แล้วกันนะ  โอเคไหม”

 “โอเค”

 แคลวินเอื้อมมือไปแตะลูกบิดประตู  สูดลมหายใจเข้าลึก  ๆ  “คลิป  อาร์น- 

สไตน์  เจ้าของทีมดราก้อนส์  กำลังรอเราอยู่ในนั้น”

 “ได้ยินแล้วผมยังไม่สั่นสะท้านเลยนะ”  ไมรอนบอก 

 แคลวิน  จอห์นสัน  ส่ายศีรษะ  “อย่าทำตัวงี่เง่าก็แล้วกัน”
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 ไมรอนชี้หน้าอกตัวเอง  “ผมลงทุนผูกเน็คไทแต่งตัวเต็มยศเชียวนะ”

 แคลวิน  จอห์นสัน  เปิดประตู  คอกที่นั่งอันหรูหราหันหน้าสู่กลางสนาม 

พอดี  คนงานหลายคนกำลังปูพื้นบาสเกตบอลทับไปบนสนามฮอกกี้น้ำแข็ง  ทีม 

เดวิลส์แข่งไปแล้วเมื่อคืนก่อน  คืนนี้เป็นคราวของทีมดราก้อนส์  คอกที่นั่งแลดู 

น่าสบาย  มีที่นั่งรองเบาะยี่สิบสี่ที่  จอโทรทัศน์สองจอ  ด้านขวามือเป็นเคาน์เตอร์ 

ปูไม้แผ่น   ๆ สำหรับต้ังอาหาร  ซ่ึงปกติจะเป็นไก่ทอด  ฮ็อตด็อก  แป้งห่อไส้ชนิดต่าง  ๆ 

แซนด์วิชไส้กรอกและพริกหยวก  เป็นต้น  ทางด้านซ้ายมือมีรถเข็นทองเหลือง 

วางเครื่องดื่มนานาชนิดและตู้เย็นขนาดจิ๋ว  คอกแห่งนี้ยังมีห้องน้ำส่วนตัว  เพื่อที ่

บรรดาผู้บริหารระดับสูงจะได้ไม่ต้องเข้าห้องน้ำปะปนกับพวกที่ไม่ได้อาบน้ำ

 คลิป  อาร์นสไตน์   ยืนหันหน้ามาทางเขาทั ้งสอง  สวมชุดสูทสีกรมท่า 

ผูกเน็คไทสีแดง  ศีรษะล้าน  มีผมสีดอกเลาเป็นหย่อมอยู่เหนือหูทั้งสองข้าง  เขา 

มีรูปร่างบึกบึน  แผ่นอกยังดูกำยำ  แม้จะมีอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วก็ตาม  มืออันใหญ่โต 

มีรอยตกกระสีน้ำตาล  เส้นเลือดสีเขียวโปนขนาดใหญ่พอ   ๆ   กับท่อน้ำรดต้นไม้ 

ไม่มีใครปริปากหรือขยับเขยื้อน  คลิปจ้องมองไมรอนเขม็งอยู่หลายวินาที  สำรวจ 

ตรวจตราตั้งแต่หัวจรดเท้า

 “ชอบเน็คไทผมไหมครับ”  ไมรอนถาม

 แคลวิน  จอห์นสัน  หันขวับมามองเป็นเชิงปราม

 ชายชราไม่มีทีท่าจะเดินตรงมาหาทั้งสองคน  “คุณอายุเท่าไรแล้วไมรอน”

 เป็นคำถามเปิดฉากที่น่าสนใจ  “สามสิบสองครับ”

 “ยังเล่นบาสอยู่บ้างไหม”

 “ก็เล่นอยู่บ้าง”  ไมรอนตอบ

 “ดูแลรักษารูปร่างหรือเปล่า”

 “ให้ผมเบ่งกล้ามให้ดูไหมครับ”

 “ไม่ต้องหรอก  ไม่จำเป็น”

 ไม่มีใครเชิญให้ไมรอนนั่ง  และไม่มีใครนั่ง  แม้ว่าในนี้จะมีแต่ที่นั่งคนด ู

แต่ก็ยังรู้สึกแปลก  ๆ  ที่ต้องยืนพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจ  ทั้งที่น่าจะนั่งเจรจากันมากกว่า 

การยืนจึงกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาอย่างฉับพลัน  ไมรอนรู้สึกอึดอัดใจ  ไม่รู ้จะ 

เอามือไปวางไว้ตรงไหน  เขาหยิบปากกาออกมาถือ  แต่ก็รู้สึกไม่เหมาะ  ดูเหมือน 

บ็อบ  โดล๑  มากไปหน่อย  เขายัดมือใส่กระเป๋าและยืนในท่าแปลก   ๆ  แบบชายหนุ่ม 

๑  Bob  Dole  :  อดีตผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับอดีตประธานาธิบดีบิล  คลินตัน
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ท่าทางลำลองในใบปลิวโฆษณาของห้างเซียร์ส 

 “ไมรอน  เรามีข้อเสนอที่น่าสนใจให้คุณ”  คลิป  อาร์นสไตน์  กล่าว

 “ข้อเสนอหรือ”  ต้องถามคำถามแบบล้วงลึกเสมอ 

 “ใช ่ ตอนนั้นผมเป็นคนคัดตัวคุณเข้าทีม  คุณก็รู้ใช่ไหม” 

 “รู้ครับ”

 “เมื่อสักสิบหรือสิบเอ็ดปีที่แล้ว  ตอนที่ผมยังอยู่กับทีมเซลติกส์”

 “ผมรู้ครับ”

 “คัดตัวเข้ามาในรอบแรก”

 “เรื่องพวกนี้ผมรู้แล้วครับ  คุณอาร์นสไตน์”

 “คุณเป็นคนท่ีมีอนาคตไกลมากไมรอน  ฉลาดเฉลียว  สไตล์การเล่นสุดยอด 

มีความสามารถรอบด้าน”

 “ผมน่าจะเป็นผู้เล่นคนสำคัญได้”  ไมรอนพูดลากเสียง 

 อาร์นสไตน์ขมวดค้ิวอย่างไม่สบอารมณ์  เป็นสีหน้าขมวดค้ิวท่ีใคร  ๆ  รู้จักกันดี 

อันเกิดจากการเล่นบาสเกตบอลอาชีพมาเป็นเวลากว่าห้าสิบปี  ปรากฏให้เห็นเป็น 

ครั้งแรกในช่วงทศวรรษ  ๑๙๔๐  เมื่อคลิปเล่นให้ทีมโรเชสเตอร ์ รอแยลส ์ ซึ่งบัดนี ้

สลายตัวไปแล้ว  ท่าทางการขมวดคิ้วยิ่งขึ้นชื่อลือชาเมื่อเขาเป็นโค้ชนำทีมบอสตัน 

เซลติกส์สู่ตำแหน่งชนะเลิศหลายต่อหลายครั้ง  และกลายเป็นเครื่องหมายการค้าที ่

เรียกได้ว่าเป็นตำนาน  เมื่อเขาซื้อขายผู้เล่นจนเป็นที่เลื่องลือ  (“เฉือน”   คู่ต่อสู้จน 

กลายเป็นสมญานามของเขา)  ขณะดำรงตำแหน่งประธานของทีม  เมื่อสามปีก่อน 

คลิปเข้ามาเป็นเจ้าของและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทีมนิวเจอร์ซีย์ดราก้อนส์  และบัดนี้ 

รอยขมวดคิ้วของเขาก็ได้เข้ามาสิงสถิตอยู่ในอีสต์รัธเธอร์ฟอร์ด  ตรงทางออก 

หมายเลข  ๑๖  ของทางด่วนนิวเจอร์ซีย์  เขาพูดเสียงกระชาก  “นี่คุณลากเสียง 

เลียนแบบแบรนโดใช่ไหม”

 “น่าขนลุกนะครับ  เหมือนมาร์ลอนเข้ามาอยู่ในห้องนี้ด้วย” 

 คลิป  อาร์นสไตน์  มีสีหน้าอ่อนลงทันที  เขาพยักหน้าช้า   ๆ  มองดูไมรอน 

ด้วยสายตาอ่อนโยนเหมือนพ่อผู้ใจดี  “คุณชอบพูดตลกเพื่อปิดบังความเจ็บปวด” 

เขาพูดอย่างเคร่งขรึม  “ผมเข้าใจความรู้สึกนี้ดี”

 คุณจิตแพทย์คนเก่ง

 “มีอะไรให้ผมรับใช้ครับ  คุณอาร์นสไตน์”

 “คุณไม่เคยเล่นบาสอาชีพเลยสักนัดเดียวใช่ไหม  ไมรอน”

 “คุณก็รู้ดีว่าผมไม่เคย”
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 คลิปพยักหน้า  “คุณลงเล่นนัดอุ่นเคร่ืองก่อนเร่ิมฤดูการแข่งขัน  ในควอร์เตอร์ 

ที่สาม  ตอนนั้นคุณทำไปแล้วสิบแปดแต้ม  ไม่เลวสำหรับน้องใหม่ที่เพิ่งลงสนาม 

เป็นครั้งแรก  แล้วชะตากรรมของคุณก็เกิดพลิกผัน”

 ชะตากรรมท่ีว่าน้ีมาในรูปของเบิร์ต  เวสสัน  นักกีฬาร่างใหญ่แห่งทีมวอชิงตัน 

บุลเล็ตส์  เกิดการปะทะ  ความรู้สึกปวดแปลบ  ก่อนจะหมดสติไป

 “แย่จังนะ”  คลิปบอก

 “อือฮึ”

 “ผมรู้สึกหดหู่ใจเสมอกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณ  น่าเสียดาย”

 ไมรอนเหลือบมองแคลวิน  จอห์นสัน  แคลวินมีสีหน้าเหม่อลอย  เขากอดอก 

ใบหน้าสีดำเนียนดูสงบเหมือนน้ำในสระ  “อือฮึ”  ไมรอนพูดซ้ำ

 “ผมถึงได้อยากให้โอกาสคุณอีกครั้งหนึ่ง”

 ไมรอนคิดว่าตัวเองหูฝาดไป  “อะไรนะครับ”

 “ทีมของเรามีตำแหน่งว่างหนึ่งตำแหน่ง  ผมอยากจะเซ็นสัญญากับคุณ”

 ไมรอนไม่ตอบว่าอะไร  เขาหันไปมองหน้าคลิป  แล้วก็มองหน้าแคลวิน 

จอห์นสัน  ทั้งสองคนไม่มีใครหัวเราะ  “อยู่ที่ไหน”  ไมรอนถาม

 “อะไร”

 “กล้องไง  นี่เป็นรายการโทรทัศน์แบบแอบถ่ายใช่ไหม  ใช่รายการที่เอ็ด 

แมคมาห์น  จัดหรือเปล่า  ผมเป็นแฟนตัวยงของเขาเลยนะ”

 “นี่ไม่ใช่เรื่องตลก  ไมรอน”

 “ต้องเป็นเรื่องตลกแน่  คุณอาร์นสไตน์  ผมไม่ได้เล่นบาสเพื่อการแข่งขัน 

มาตั้งสิบปีแล้ว  กระดูกเข่าผมแตกละเอียดเลย  จำไม่ได้หรือ”

 “จำได้สิ  แต่ก็อย่างที่คุณบอกนั่นแหละ  เวลาผ่านมาตั้งสิบปีแล้ว  ผมรู้ว่า 

คุณเองก็เข้าศูนย์บำบัดเพื่อรักษาให้เข่ากลับมาใช้การได้เป็นปกติ”

 “แล้วคุณก็รู้ด้วยว่า  ผมเคยคิดจะกลับมาเล่นเมื่อเจ็ดปีที่แล้ว  แต่เข่าไป 

ไม่ไหว”

 “ตอนนั้นมันยังเร็วเกินไป”  คลิปพูด  “คุณเพิ่งบอกผมเมื่อกี้นี้ว่าคุณกลับมา 

เล่นอีก”

 “ผมแคเ่ล่นสนุก  ๆ  ในชว่งสุดสปัดาห์เท่านัน้เอง  ไม่เหมอืนการเลน่ในเอน็บีเอ 

หรอกครับ”

 คลิปโบกมือเป็นการตัดบทไม่ให้ไมรอนโต้แย้งต่อไป  “สภาพร่างกายคุณก็ยัง 

ดีอยู่นี่  ถึงขนาดอาสาจะเบ่งกล้ามให้ผมดูด้วยซ้ำ”
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 ไมรอนหรี่ตา  เบนสายตาจากคลิปไปยังแคลวิน  จอห์นสัน  แล้วกลับไป 

ที่คลิปอีก  แต่สองคนมีสีหน้าเฉยเมย  “ทำไมผมมีความรู้สึกตงิด  ๆ”  ไมรอนถาม  

“ว่าผมพลาดอะไรไปสักอย่าง”

 คลิปยิ้มออกมาในที่สุด  เขาหันไปมองหน้าแคลวิน  จอห์นสัน  แคลวิน 

จอห์นสัน  ฝืนยิ้มตอบ

 “ที่จริงผมน่าจะลด”  คลิปหยุดหาคำพูดที่เหมาะ   ๆ  “การใช้คำพูดกำกวม 

ลงหน่อย” 

 “ถ้าได้ก็จะดี”

 “ผมอยากให้คุณมาร่วมทีม  และไม่สนใจนักหรอกว่าคุณเล่นได้หรือไม่ได้”

 ไมรอนรอฟัง  เมื่อไม่มีใครพูดต่อ  เขาจึงกล่าวว่า  “ก็ยังฟังดูกำกวมอยู่ดี”

 คลิปถอนหายใจยาว  เดินตรงไปท่ีบาร์  เปิดตู้เย็นเล็ก  ๆ  แบบท่ีใช้ตามโรงแรม 

ออกมา  หยิบยูฮูออกมากระป๋องหนึ่ง  มียูฮูแช่เย็นให้ดื่มเสียด้วย  อืม  คลิปนี ่

เตรียมพร้อมมาอย่างดีเลย  “คุณยังดื่มน้ำโสโครกนี้อยู่หรือเปล่า”

 “ดื่มครับ”  ไมรอนตอบ

 เขาโยนกระป๋องเครื่องดื่มให้ไมรอน  ส่วนตัวเองรินน้ำบางอย่างจากขวดแก้ว 

เจียระไนใส่แก้วสองใบ  ยื่นให้แคลวิน  จอห์นสัน  แก้วหนึ่ง  ชี้ไม้ชี้มือไปยังที่นั่ง 

ข้าง   ๆ   หน้าต่างกระจกซึ่งมองไปเห็นกึ่งกลางสนามพอดี  เป็นที่นั่งที่ดีมาก  มีที่ให้ 

ยืดขาอย่างสบาย  ขนาดแคลวินสูงหกฟุตแปดน้ิวก็ยังพอจะยืดขาได้อีก  ชายท้ังสาม 

ลงนั่งเคียงข้างกัน  ต่างหันหน้าไปทางเดียวกัน  ซึ่งออกจะดูแปลกประหลาดสำหรับ 

การเจรจาธุรกิจ  จริง  ๆ  แล้วคู่เจรจาจะต้องนั่งตรงข้ามกัน  และน่าจะต้องมีโต๊ะหรือ 

โต๊ะทำงานคั่น  แต่ทั้งสามคนกลับนั่งเคียงข้างกัน  จับตาดูคนงานทุบพื้นให้เข้าที่

 “ดื่ม”  คลิปพูดขึ้น 

 คลิปจิบวิสก้ี  แคลวิน  จอห์นสัน  ยังคงถือแก้วไว้เฉย  ๆ  ส่วนไมรอนทำตาม 

คำแนะนำที่ติดอยู่ที่กระป๋อง  คือเขย่ากระป๋องยูฮูในมือ

 “ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด”  คลิปพูดต่อ  “ตอนนี้คุณเป็นทนายความแล้วใช่ไหม”

 “ผมเป็นเนติบัณฑิต”  ไมรอนบอก  “แต่ไม่ได้ว่าความเท่าไร”

 “คุณเป็นตัวแทนนักกีฬา”

 “ใช่ครับ”

 “ผมไม่ไว้ใจพวกตัวแทนเท่าไร”  คลิปพูด

 “ผมก็เหมือนกัน”

 “ตัวแทนส่วนมากก็ไม่ต่างอะไรจากปลิงดูดเลือด”
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 “เราชอบให้เรียกว่า  ‘พวกปรสิต’  มากกว่า”  ไมรอนบอก  “ค่อยน่าฟังหน่อย”

 คลิป  อาร์นสไตน์  โน้มตัวไปข้างหน้า  นัยน์ตาจับจ้องไมรอนเขม็ง  “ผมจะ 

รู้ได้ยังไงว่าผมไว้ใจคุณได้”

 ไมรอนชี้มาที่ตัวเอง  “ใบหน้าของผม”  เขาพูด  “บ่งบอกความน่าเชื่อถือ 

อย่างชัดเจน”

 คลิปไม่ยิ้ม  เขาโน้มตัวเข้าไปใกล้ยิ่งขึ้น  “เรื่องที่ผมกำลังจะบอกคุณต่อไปนี้ 

ขอให้ถือเป็นความลับ”

 “ได้ครับ”

 “คุณรับปากกับผมได้ไหมว่า  เรื่องที่เล่าให้ฟังจะไม่หลุดไปจากห้องนี้”

 “ได้ครับ”

 คลิปลังเล  เหลือบมองแคลวิน  จอห์นสัน  แวบหนึ่ง  และขยับตัวในเก้าอี้ 

ไปมา  “ผมแน่ใจว่าคุณต้องรู้จักเกร็ก  ดาวนิ่ง” 

 แน่นอน  ไมรอนโตขึ้นมาพร้อมกับเกร็ก  ดาวนิ่ง  ตั้งแต่ที ่ทั ้งคู ่เรียนอยู ่

เกรดหกและเริ ่มลงแข่งขันชิงแชมป์ในลีกประจำเมือง  ซึ่งอยู่ห่างจากสถานที่ที ่ 

ไมรอนนั่งอยู่ขณะนี้ไม่ถึงยี่สิบไมล์  ทั้งสองเป็นคู่แข่งกันมาโดยตลอด  พอถึงชั้น 

ไฮสกูล  ครอบครัวของเกร็กย้ายไปยังเมืองเอสเส็กส์เฟลส์ซึ่งอยู่ติดกัน  เพราะบิดา 

ของเกร็กไม่ต้องการให้บุตรชายต้องมาแข่งความดังในด้านบาสเกตบอลกับไมรอน 

จากน้ันท้ังสองคนก็ย่ิงเป็นคู่แข่งกันอย่างจริงจังมากข้ึน  โดยต้องพบกันในการแข่งขัน 

ถึงแปดครั้งระหว่างเรียนไฮสกูล  ต่างชนะแพ้กันคนละสี่ครั้ง  ไมรอนและเกร็ก 

กลายเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่มาแรงที่สุดของนิวเจอร์ซีย์  ต่างเข้ามหาวิทยาลัยที่มี 

ชื่อเสียงด้านบาสเกตบอล  ซึ่งมีประวัติเป็นคู่แข่งกันอยู ่ ไมรอนเรียนต่อที่ดุ๊ค  ส่วน 

เกร็กเรียนต่อที่นอร์ทแคโรไลนา

 การแข่งขันของคนทั้งคู่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

 ระหว่างเล่นบาสเกตบอลในมหาวิทยาลัย  ทั้งคู่เคยขึ้นปกนิตยสาร  สปอร์ตส์ 

อิลลัสเตรทเต็ด   ร่วมกันสองครั้ง  ทั้งสองทีมได้แชมป์เอซีซีสองครั้งเท่ากัน  แต่ 

ไมรอนได้ครองแชมป์ประเทศด้วย  ทั้งไมรอนและเกร็กต่างได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่น 

ตัวจริงในทีมออลอเมริกัน  เล่นในตำแหน่งการ์ดทั้งคู่  กว่าทั้งสองจะเรียนจบ  ดุ๊ค 

และนอร์ทแคโรไลนาก็แข่งขันกันไปทั้งหมดสิบสองครั้ง  ทีมดุ๊คซึ่งมีไมรอนเป็น 

กัปตันชนะแปดครั้ง  และเมื่อถึงเวลาที่เอ็นบีเอคัดตัวผู้เล่น  ทั้งสองต่างได้รับการ 

คัดตัวในรอบแรก

 การแข่งขันชิงดีชิงเด่นระหว่างคนทั้งสองเลวร้ายลงอย่างรวดเร็ว
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 อาชีพนักบาสของไมรอนจบลงเมื่อเขาปะทะเข้ากับเจ้าเบิ้มเบิร์ต  เวสสัน 

ส่วนเกร็ก  ดาวนิ่ง  สามารถหลีกเลี่ยงเคราะห์กรรม  ไต่เต้าจนเป็นผู้เล่นตำแหน่ง 

การ์ดฝีมือเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งของเอ็นบีเอ  ในช่วงระยะเวลาสิบปีที่เขาเล่นให้ทีม 

นิวเจอร์ซีย์ดราก้อนส์  เขาได้รับเลือกร่วมทีมรวมดาราถึงแปดครั้ง  เป็นผู้ชู้ตลูก 

สามคะแนนได้สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งถึงสองครั้ง  ชู้ตลูกโทษลงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูง 

ที่สุดในเอ็นบีเอถึงสี่ครั้ง  และเป็นผู้ส่งลูกให้เพื่อนร่วมทีมชู้ตมากที่สุดหนึ่งครั้ง  เขา 

ได้ขึ้นปก สปอร์ตส์อิลลัสเตรทเต็ด  สามครั้ง  และครองแชมป์เอ็นบีเอหนึ่งครั้ง

 “รู้จัก”  ไมรอนบอก   

 “ได้คุยกันบ่อยไหม”  คลิป  อาร์นสไตน์  ถาม

 “ไม่บ่อย”

 “คุยกันครั้งสุดท้ายเมื่อไร”

 “ผมจำไม่ได้”

 “ช่วงสองสามวันมานี่ได้คุยกันหรือเปล่า”

 “ผมเข้าใจว่าเราไม่ได้คุยกันมานานสิบปีแล้ว”  ไมรอนบอก

 “งั้นหรือ”  คลิปพูดขณะจิบเหล้าอีกอึกหนึ่ง  ส่วนแคลวินยังไม่แตะต้อง 

เครื่องดื่มของตน  “เอาละ  ผมว่าคุณคงจะได้ยินข่าวเรื่องที่เขาบาดเจ็บแล้ว”

 “เรื่องข้อเท้าของเขาใช่ไหม”  ไมรอนถาม  “ก็เรื่องปกตินี่  เขาอยู่ระหว่าง 

เก็บตัวเพื่อรักษาข้อเท้า”   

 คลิปพยักหน้า  “น่ีคือข่าวท่ีเราบอกกับส่ือมวลชน  แต่ความจริงไม่ใช่แบบน้ัน”

 “อ้าว”

 “เกร็กไม่ได้บาดเจ็บอะไรหรอก”  คลิปบอก  “เขาหายตัวไป”

 “หายไปหรือ”  เป็นคำถามแบบเจาะลึกอีกตามเคย

 “ใช่”  คลิปจิบเครื่องดื่มอีกครั้ง  ไมรอนก็จิบบ้าง  แต่ออกจะลำบากอยู่ที่จะ 

จิบเครื่องดื่มอย่างยูฮู

 “ตั้งแต่เมื่อไร”  ไมรอนถาม

 “ห้าวันแล้ว”

 ไมรอนหันไปมองแคลวิน  แคลวินยังดูสงบน่ิง  แต่สีหน้าของเขาเป็นอย่างน้ัน 

เอง  สมัยที่ยังเล่นกีฬาอยู่  เขาเคยได้รับสมญานามว่า  ฟรอสตี้  (น้ำแข็ง)  เพราะ 

ไม่เคยแสดงอารมณ์ให้ปรากฏ  นี่เขาก็ทำตัวได้สมชื่อจริง  ๆ 

 ไมรอนพยายามอีกรอบ  “ตอนที่คุณบอกว่าเกร็กหาย  --”

 “หายตัวไป”  คลิปพูดอย่างหงุดหงิด  “หายสาบสูญ  จู่  ๆ  ก็หายไป  หายไป 
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อย่างไร้ร่องรอย  หรือจะเรียกยังไงก็เชิญ”

 “คุณแจ้งความกับตำรวจหรือเปล่า”

 “เปล่า”

 “ทำไมล่ะครับ”

 คลิปโบกมือเป็นทำนองตัดบทอีก  “คุณก็รู้จักเกร็กนี่  เขาไม่เหมือนใคร”

 คำว่าไม่เหมือนใครดูจะเป็นคำบรรยายที่ห่างไกลความจริงไปมาก

 “เขาชอบทำอะไรแผลง   ๆ   ”  คลิปพูด  “ไม่ชอบชื่อเสียง  ชอบอยู่คนเดียว 

เมื่อก่อนนี้เขาก็เคยหายตัวไป  แต่ไม่เคยหายไประหว่างการแข่งขันรอบเพลย์ออฟ  

แบบนี้”

 “แล้วไง”

 “ดังนั้นจึงเป็นไปได้มากว่า  นี่เขากำลังทำตัวลมเพลมพัดตามเคย”  คลิป 

พูดต่อ  “เกร็กชู้ตลูกได้สวยงามมาก  แต่เราต้องยอมรับว่าหมอนี่ไม่ค่อยเต็มเต็ง 

เท่าไร  คุณรู้หรือเปล่าว่าดาวนิ่งทำอะไรหลังการแข่งขัน”

 ไมรอนสั่นศีรษะ

 “เขาขับแท็กซี่ในเมือง  ใช่แล้ว  แท็กซี่สีเหลืองในเมืองนิวยอร์กนี่แหละ  เขา 

บอกว่าทำแบบนี้แล้วเขารู้สึกใกล้ชิดกับคนทั่วไปมากขึ้น  เกร็กไม่ยอมรับจ้างไป 

ปรากฏตัวหรือโฆษณาสินค้า  ไม่ยอมให้สัมภาษณ์  ไม่ยอมทำอะไรเพื ่อการ 

กุศลด้วยซ้ำ  แต่งตัวก็อย่างกับหลุดมาจากซิตคอมยุคทศวรรษหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ 

เจ้าหมอนี่สติไม่ค่อยจะดี”

 “ซ่ึงท้ังหมดน้ีทำให้แฟน  ๆ  ช่ืนชอบเขามาก”  ไมรอนกล่าว  “และน่ันก็ทำให้ต๋ัว 

ขายดี”

 “ผมเห็นด้วย”  คลิปพูด  “แต่ก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละ  ขืนเราแจ้งตำรวจ 

ก็อาจจะสร้างความเสียหายให้แก่ชื่อเสียงของเขาและของทีม  คุณนึกภาพออกไหม 

ว่าสื่อมวลชนจะวิ่งวุ่นกันขนาดไหนถ้าข่าวนี้รั่วไหลออกไป” 

 “เป็นแบบนั้นคงแย่”  ไมรอนยอมรับ

 “ถูกต้อง  แล้วถ้าสมมติว่าตอนนี้เกร็กกำลังพักผ่อนอยู่ที่เฟรนช์ลิค  หรือ 

เมืองบ้านนอกที่ไหนสักแห่งที่เขาชอบไปช่วงนอกฤดูการแข่งขัน  ไปตกปลา  หรือ 

ทำอะไรของเขาอยู่ล่ะ  โอย  เร่ืองต้องไปกันใหญ่  ไม่จบไม่ส้ินแน่  ๆ  แต่คิดอีกที  ถ้า 

เกิดตอนนี้เขากำลังทำอะไรไม่ชอบมาพากลอยู่ล่ะ”

 “ไม่ชอบมาพากลหรือ”  ไมรอนทวนคำ

 “ไม่รู ้สิ  ผมก็แค่พูดไปอย่างนั ้นเอง  แต่ผมไม่ต้องการให้มีข่าวอื ้อฉาว 



F A D E  A W A Y

�

เ ล่ ห์

โดยเฉพาะในช่วงที่กำลังจะเพลย์ออฟอย่างนี้  คุณเข้าใจใช่ไหมว่าผมหมายถึงอะไร”

 ที่จริงไม่เข้าใจหรอก  แต่ไมรอนคิดว่าคงต้องปล่อยให้เลยตามเลยไปก่อน 

“มีใครอีกบ้างที่รู้เรื่องนี้”

 “มีเราแค่สามคน”

 คนงานเข็นเสาติดตั้งแป้นและตะกร้าห่วงเข้ามา  มีเก็บสำรองไว้อีกสองเสา 

ในกรณีที่มีใครชู้ตลูกรุนแรงจนแป้นพัง  จากนั้นคนงานก็นำที่นั่งเข้ามาเสริม  สนาม 

เมโดว์แลนด์สก็เหมือนสนามกีฬาส่วนใหญ่ทั่วไป  ที่จุผู้ชมบาสเกตบอลได้มากกว่า 

ผู้ชมฮอกกี้น้ำแข็ง  ในกรณีนี้มีที่นั่งเพิ่มขึ้นมาราว  ๆ  หนึ่งพันที่นั่ง  ไมรอนจิบยูฮูอีก  

ปล่อยให้น้ำกล้ิงอยู่บนล้ิน  แล้วรอให้น้ำไหลลงคอไปก่อนท่ีจะถามคำถามคาใจ  “แล้ว 

จะให้ผมเข้ามาทำอะไร”     

 คลิปลังเล  เขาหายใจลึกมาก  จนดูเหมือนหายใจไม่ออก  “ผมพอรู้เรื ่อง 

ที่คุณเคยทำงานให้เอฟบีไอมาบ้าง”  เขากล่าวในที่สุด  “แต่ไม่รู้รายละเอียดหรอก 

ไม่รู้ด้วยว่าทำไมจู ่ ๆ  ถึงเลิกทำ  แต่รู้ว่าคุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องทำนองนี ้ เรา 

อยากให้คุณช่วยหาตัวเกร็กอย่างเงียบ  ๆ”

 ไมรอนไม่พูดอะไร  เรื่องที่เขาไปทำงาน  “ราชการลับ”  ให้ทางเอฟบีไอดูเหมือน 

จะเป็นความลับท่ีใคร   ๆ รู้กันไปท่ัวท้ังทวีปอเมริกา  คลิปจิบเคร่ืองด่ืม  เหลือบมองเหล้า 

ที่ยังเต็มแก้วของแคลวิน  แล้วก็มองหน้าแคลวิน  แคลวินจิบเหล้าในที่สุด  คลิป 

หันไปให้ความสนใจกับไมรอนตามเดิม  “เกร็กหย่าแล้ว”  คลิปพูดต่อ  “เขาเป็น 

คนสันโดษ  เพื่อน   ๆ   ของเขา  อ้อ  ไม่ใช่สิ  คนรู้จักของเขาล้วนแล้วแต่เป็นเพื่อน 

ร่วมทีมทั้งนั้น  อาจจะเรียกได้ว่าพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่ให้คำปรึกษาแก่เขา  เป็น 

ครอบครัวของเขา  ถ้าจะมีใครที่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน  ถ้าจะมีใครช่วยให้เขาหลบซ่อนตัว 

ก็ต้องเป็นคนใดคนหนึ่งในทีมดราก้อนส์นี่แหละ  ผมขอพูดตรง   ๆ   กับคุณเลยนะ 

เจ้าพวกนี้น่ะตัวแสบทั้งนั้น  พวกเรื่องมาก  ทำอะไรตามอารมณ์  คอยให้คนมา 

เอาใจ  คิดว่าพวกเรามีหน้าที่สนองความต้องการของพวกมันเพียงอย่างเดียว  แต ่

เจ้าพวกนี้เหมือนกันอยู่อย่างนะ  คือเห็นว่าฝ่ายบริหารเป็นศัตรู  แบ่งเขาแบ่งเรา 

พวกนี้ก็ไม่พูดความจริงกับเราด้วย  ไม่พูดความจริงกับผู้สื่อข่าว  ถ้าคุณเข้าไปหา 

เจ้าพวกนี้ในฐานะ  เอ่อ  ‘พวกปรสิต’   ละก็  พวกนี้จะไม่ยอมพูดกับคุณเหมือนกัน  

คุณต้องเข้าไปในฐานะผู้เล่น  นี่เป็นวิธีเดียวที่จะเข้าไปสืบเรื่องจากข้างในได้” 

 “งั้นคุณก็อยากให้ผมเข้าร่วมทีมเพื่อช่วยสืบหาตัวเกร็ก”

 ไมรอนจับน้ำเสียงที่ส่อถึงความร้าวรานใจของตัวเองได้  เขาไม่ได้ตั้งใจให ้

เป็นอย่างนั้น  แต่เห็นว่าชายทั้งคู่ก็จับน้ำเสียงนี้ได้เช่นกัน  ใบหน้าเขาร้อนผ่าวด้วย 
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ความอับอาย

 คลิปแตะบ่าไมรอน  “ผมพูดจริง   ๆ   นะไมรอน  คุณน่าจะไปได้ไกล  น่าจะ 

เป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้คนหนึ่ง”

 ไมรอนดื่มยูฮูอึกใหญ่  ไม่มีการจิบอีกต่อไปแล้ว  “เสียใจด้วยครับคุณ 

อาร์นสไตน์  ผมช่วยคุณไม่ได้”

 คิ้วกลับมาขมวดตามเดิม  “อะไรนะ”

 “ผมก็มีชีวิตของผม  เป็นตัวแทนนักกีฬา  มีลูกค้าต้องดูแล  จู่  ๆ   จะให้ผม 

ทิ้งงานไปไม่ได้หรอก”

 “คุณจะได้ค่าจ้างขั ้นต่ำตามสัดส่วนที่ผู ้เล่นจะได้  คือสองแสนดอลลาร ์

ก่อนหักค่าอะไรต่อมิอะไร  เหลืออีกแค่สองสัปดาห์ก็จะเริ่มเพลย์ออฟแล้ว  ยังไงเรา 

ก็จะให้คุณอยู่ในทีมจนถึงช่วงนั้น”

 “ไม่ละครับ  ผมเลิกเล่นบาสแล้ว  แล้วผมก็ไม่ใช่นักสืบเอกชนด้วย”

 “แต่เราต้องหาตัวเขาให้เจอ  เขาอาจจะตกอยู่ในอันตรายก็ได้”

 “ผมเสียใจครับ  แต่คำตอบคือไม่”

 คลิปยิ้ม  “สมมติว่าผมให้สินน้ำใจอีกหน่อยล่ะ”

 “ไม่ละครับ”

 “ห้าหมื่นดอลลาร์เป็นโบนัสตอนเซ็นสัญญา” 

 “ไม่ละครับ”

 “ต่อให้เกร็กโผล่หน้ามาพรุ่งนี้  คุณก็ยังได้เงินอยู่ดี  ห้าหมื่นเชียวนะ  แถม 

ส่วนแบ่งจากการแข่งรอบเพลย์ออฟอีก”

 “ไม่ละครับ”

 คลิปเอนหลังพิงพนัก  เขาจ้องมองเครื่องดื่มของตน  จุ่มนิ้วลงไปในแก้ว 

คนเหล้าและพูดด้วยน้ำเสียงสบาย  ๆ  “คุณว่าคุณเป็นตัวแทนนักกีฬาใช่ไหม”

 “ใช่ครับ”

 “ผมสนิทสนมกับพ่อแม่ของผู้เล่นสามคนที่เราจะเอาเข้าทีมในการคัดเลือก 

รอบแรกมาก  คุณรู้ไหม”

 “ไม่รู้ครับ”

 “สมมติว่า”  คลิปพูดช้า  ๆ  “ผมรับประกันว่าผู้เล่นคนหนึ่งจะเซ็นสัญญากับ 

คุณล่ะ”

 ไมรอนหูผึ่ง  ลูกค้าที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกหรือ  เขาพยายามตีหน้าตาย 

ให้เหมือนฟรอสตี้  แต่หัวใจเขากำลังเต้นโครมคราม  “คุณจะทำแบบนั้นได้ยังไง”
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 “เรื่องนั้นไม่ต้องไปคิดมันหรอก” 

 “ฟังดูผิดจรรยาบรรณนะ”

 คลิปแค่นหัวเราะ  “ไมรอน  อย่ามาทำไร้เดียงสากับผมหน่อยเลย  ครั้งนี้ 

คุณยอมช่วยผม  เอ็มบีสปอร์ตส์เร็ปส์ก็จะได้ลูกค้าที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 

ไม่ว่าเรื่องของเกร็กจะออกมายังไงก็ตาม”

 เอ็มบีสปอร์ตส์เร็ปส์เป็นบริษัทของไมรอน  เอ็มบีมาจากไมรอน  โบลิทาร์ 

สปอร์ตส์เร็ปส์คือตัวแทนนักกีฬา  รวมกันเป็นเอ็มบีสปอร์ตส์เร็ปส์  ไมรอนเป็นคน 

ตั้งชื่อบริษัทเอง  แต่ตอนนี้ยังไม่มีบริษัทโฆษณารายใหญ ่ ๆ  มาขอใช้บริการของเขา

 “ขอโบนัสตอนเซ็นสัญญาเป็นหนึ่งแสนดอลลาร์ก็แล้วกัน”  ไมรอนบอก

 คลิปยิ้ม  “เรียนรู้ได้เร็วดีนะไมรอน”

 ไมรอนยักไหล่

 “เจ็ดหม่ืนห้าพัน”  คลิปกล่าว  “รับไว้ซะ  แล้วก็อย่ามาทำง่ีเง่ากับคนอย่างฉัน” 

ทั้งสองจับมือเขย่า

 “ผมยังมีคำถามอีกนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องที่เขาหายตัวไป”  ไมรอนว่า

 คลิปเกาะเท้าแขนทั้งสองข้าง  พยุงตัวขึ้นมายืนคร่อมร่างไมรอน  “แคลวิน 

จะตอบคำถามทุกข้อของคุณ”  เขากล่าวขณะพยักพเยิดไปยังผู้จัดการทั่วไปของเขา 

“ตอนนี้ผมต้องไปแล้ว”

 “แล้วคุณอยากให้ผมเริ่มต้นฝึกซ้อมเมื่อไร”

 คลิปมีสีหน้าประหลาดใจ  “ฝึกซ้อมหรือ”

 “ใช่ครับ  จะให้ผมเริ่มซ้อมเมื่อไร”

 “เรามีการแข่งขันในคืนนี้”

 “คืนนี้หรือ”

 “ใช่แล้ว”  คลิปบอก

 “คุณอยากให้ผมแต่งชุดทีมลงมาเล่นคืนนี้หรือ”

 “เราจะเล่นกับเซลติกส์  ทีมเก่าของคุณ  ยังไงแคลวินก็จะหาเครื่องแบบให้ 

ใส่ก่อนลงสนามแน่  เราจะแถลงข่าวการเซ็นสัญญากับคุณตอนหกโมงเย็น  อย่ามา 

สายล่ะ”  คลิปเดินบ่ายหน้าไปยังประตู  “แล้วผูกเน็คไทเส้นนี้แหละ  ผมชอบ” 

 “คืนนี้หรือ”  ไมรอนย้ำ  แต่คลิปเดินลับไปแล้ว



๒

ห ลั ง จ า ก ที่ ค ลิ ป เ ดิ น อ อ ก ไ ป จากคอกที่นั่ง  แคลวิน  จอห์นสัน  ก็ฝืนยิ้ม 

“ผมเตือนคุณแล้วไงว่าเรื่องนี้มันแปลก  ๆ”

 “แปลกมากทีเดียว”  ไมรอนเห็นด้วย

 “ดื่มเครื่องดื่มช็อกโกแลตเพื่อสุขภาพของคุณเสร็จหรือยัง”

 ไมรอนวางกระป๋องลง  “เสร็จแล้ว”

 “งั้นมากัน  เราจะต้องเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการลงสนามรอบปฐมฤกษ์”

 แคลวิน  จอห์นสัน  เดินตัวตรงอย่างสง่างาม  เขาเป็นคนผิวดำ  สูงหกฟุต 

แปดนิ้ว  รูปร่างผอม  แต่ไม่เก้งก้างหรือผิดส่วน  เขาสวมสูทสีเขียวมะกอกยี่ห้อ 

บรุ๊คส์บราเดอร์สซึ่งตัดเย็บอย่างประณีต  เน็คไทผูกเรียบร้อย  รองเท้าขัดมันปลาบ 

ผมที่หยิกเป็นขด   ๆ   ของเขาเริ่มบาง  เผยให้เห็นหน้าผากโหนกใหญ่ดำขลับ  เมื่อ 

ไมรอนเข้าศึกษาต่อที่ดุ๊ค  แคลวินเป็นนักศึกษาปีสามอยู่ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโร- 

ไลนา  ซึ่งเท่ากับว่าตอนนี้เขาอายุราว   ๆ   สามสิบห้าปี  แต่ดูแก่กว่าวัย  แคลวินเล่น 

กีฬาอาชีพอย่างม่ันคงอยู่ถึงสิบเอ็ดฤดูแข่ง  ตอนเขาเกษียณอายุสามปีท่ีแล้ว  ทุกคน 

รู้ว่าเขาจะต้องจับงานบริหารอย่างแน่นอน  เขาเร่ิมต้นด้วยตำแหน่งผู้ช่วยโค้ช  ย้ายไป 

เป็นผู้คัดตัวผู้เล่น  และเมื่อเร็ว  ๆ  นี้เองเขาเพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองประธานและ 

ผู้จัดการทั่วไปของทีมนิวเจอร์ซีย์ดราก้อนส์  แต่ตำแหน่งเหล่านี้เป็นเพียงตำแหน่ง 

ในนาม  ผู้กุมอำนาจที่แท้จริงคือคลิป  ผู้จัดการทั่วไป  รองประธาน  ผู้คัดตัวผู้เล่น 

เทรนเนอร์  แม้กระทั่งโค้ช  ล้วนแล้วแต่ต้องสนองเจตนารมณ์ของเขาทั้งสิ้น

 “หวังว่าคุณคงไม่ถือสากับเรื่องนี้นะ”  แคลวินพูดขึ้น



F A D E  A W A Y

1�

เ ล่ ห์

 “ทำไมผมจะต้องถือด้วยล่ะ”

 แคลวินยักไหล่  “ก็ผมเคยเล่นแข่งกับคุณ”  เขาบอก

 “แล้วไง”

 “คุณเป็นผู้เล่นท่ีชอบเอาชนะท่ีสุดเท่าท่ีผมเคยเล่นด้วย”  แคลวินว่า  “คุณจะ 

เหยียบหัวคนเพื่อเอาชนะ  แต่ตอนนี้กลับต้องมานั่งเป็นผู้เล่นตัวสำรอง  แล้วคุณจะ 

รู้สึกยังไง”

 “ผมทำใจได้”  ไมรอนบอก

 “อือฮึ”

 “เดี๋ยวนี้ผมใจเย็นขึ้นกว่าแต่ก่อน”

 แคลวินสั่นศีรษะ  “ผมว่าไม่หรอก”

 “ไม่หรือ”

 “คุณอาจจะคิดว่าตัวเองใจเย็นขึ้น  หรือแม้กระทั่งคิดว่าตัวเองเลิกสนใจ 

บาสเกตบอลแล้วด้วยซ้ำ”

 “ก็ผมเลิกแล้วจริง   ๆ”

 แคลวินชะงัก  ยิ้มขณะที่ผายมือออกกว้าง  “ใช่สิ  ดูตัวคุณเองซะก่อน  คุณ 

น่าจะเป็นดาราโฆษณาชีวิตใหม่หลังเลิกเล่นกีฬา  เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเพื่อน 

นักกีฬาด้วยกัน  อาชีพการงานของคุณพังครืนลงต่อหน้าต่อตา  แต่คุณก็สามารถ 

ผ่านพ้นวิกฤตินั้นมาได้อย่างงดงาม  ถึงขนาดกลับไปเรียนกฎหมายที่ฮาร์วาร์ด  ตั้ง 

บริษัทของตัวเองซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนนักกีฬาที่เติบโตขึ้นเรื่อย   ๆ  นี่คุณยังคบกับ 

นักเขียนคนนั้นอยู่หรือเปล่า”

 เขาหมายถึงเจสสิก้า  ความสัมพันธ์ของคู่นี้เป็นสิ่งที่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได ้

แต่ไมรอนก็ตอบว่า  “ยังคบกันอยู่”

 “งั้นคุณก็มีทั้งการศึกษา  มีงาน  และมีแฟนสวย  ดูจากภายนอก  คุณเป็น 

คนที่มีความสุข  ชีวิตดูลงตัว”

 “ภายในผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน”

 แคลวินสั่นศีรษะ  “ผมไม่คิดอย่างนั้น”

 พวกนี้เป็นจิตแพทย์กันทั้งนั้น  “อ้าว  ผมไม่ได้เป็นคนขอร่วมทีมนะ”

 “คุณไม่ได้ขอก็จริง  แต่ก็ไม่เห็นขัดข้องอะไรน่ี  ยกเว้นแต่จะข้ึนค่าตัวเท่าน้ัน”

 “ก็ผมเป็นตัวแทนนักกีฬา  นั่นมันหน้าที่ผม  ผมต้องขอขึ้นค่าตัว”

 แคลวินชะงักนิดหนึ่ง  มองหน้าไมรอน  “คุณคิดว่าการจะตามหาตัวเกร็กให ้

เจอได้  คุณจำเป็นต้องเข้ามาร่วมทีมด้วยหรือ”
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 “คลิปดูเหมือนจะคิดอย่างนั้น”

 “คลิปเป็นคนเก่ง”  แคลวินพูด  “แต่บางครั้งเขาจะทำอะไรโดยมีเหตุผล 

แอบแฝงอยู่”

 “เช่นอะไรบ้าง”

 แคลวินไม่ตอบ  เขาเริ่มออกเดินอีก

 ทั้งคู่เดินไปถึงลิฟต์  เมื่อแคลวินกดปุ่ม  ประตูก็เปิดออกทันที  ทั้งสองคน 

ก้าวเข้าไป  และลิฟต์ก็เริ่มเคลื่อนลงไปข้างล่าง  “มองตาผมหน่อยซิ”  แคลวินกล่าว 

“มองตาผมแล้วบอกว่า  คุณไม่เคยคิดจะกลับมาเล่นอีก”

 “ใครบ้างล่ะที่ไม่เคย คิด  เรื่องนี้”  ไมรอนย้อน

 “ใช่สิ  แต่บอกผมหน่อยว่าคุณไม่เคยคิดไปไกลอีกขั้นหนึ่ง  บอกหน่อยซิว่า 

คุณไม่เคยหลับแล้วฝันว่าได้กลับมาเล่นอีกครั้ง  แม้กระทั่งทุกวันนี้  เวลาดูการ 

แข่งขันทางโทรทัศน์  บอกผมซิว่าตอนที่นั ่งดูอยู่คุณไม่รู ้สึกเดือดดาลอะไรเลย 

บอกผมซิว่าตอนที่ดูเกร็กแข่งคุณไม่เคยนึกถึงชื่อเสียงเกียรติยศต่าง  ๆ  นานา  บอก 

ผมซิว่าคุณไม่เคยบอกกับตัวเองว่า  ‘ฉันฝีมือดีกว่ามัน’  เพราะนี่คือความจริง  เกร็ก 

เป็นผู้เล่นที่เก่งมาก  ๆ  เป็นหนึ่งในสิบของนักบาสเกตบอลที่ฝีมือดีที่สุดในลีก  แต่ 

คุณเก่งกว่าเขาอีกนะไมรอน  เราสองคนต่างก็รู้ดี”

     “นั่นมันนานมาแล้ว”  ไมรอนพูด

 แคลวินยิ้ม  “อ๋อ”  เขากล่าว  “งั้นหรือ”

 “คุณกำลังจะบอกอะไรผมหรือ”

 “หน้าที่ของคุณก็คือหาเกร็กให้เจอ  พอเจอเขาแล้วคุณก็ต้องไปซะ  ความ 

ตื่นเต้นแปลกใหม่นี้ก็จะจบสิ้นลง  คลิปจะสามารถพูดได้เต็มปากว่าเขาให้โอกาสคุณ 

แล้ว  แต่คุณฝีมือไม่ถึงเอง  เขาก็ยังเป็นคนดี  ยังมีข่าวดี  ๆ  ลงหนังสือพิมพ์อยู่”

 “ข่าวดี   ๆ”  ไมรอนย้ำ  นึกขึ้นได้ถึงการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่จะมีขึ ้น 

เร็ว   ๆ   นี้  “เป็นเหตุผลแอบแฝงอย่างหนึ่งหรือเปล่า”

 แคลวินยักไหล่  “ไม่สำคัญหรอก  ที่สำคัญก็คือ  คุณต้องเข้าใจว่าคุณไม่ม ี

โอกาสอะไรเลย  คุณจะได้เล่นในช่วงท้าย  ๆ   ของการแข่งขันที่ไม่ได้มีความสำคัญ 

อะไรนัก  แต่เราก็ไม่ค่อยเล่นแพ้หรือชนะแต้มเยอะ   ๆ  เพราะฉะนั้นยังไงคุณก็จะ 

ไม่ได้ลงสนาม  หรือต่อให้คุณได้ลงเล่น  แม้ว่าคุณจะเล่นได้อย่างดีเย่ียม  เราต่างก็รู้ 

ว่าช่วงท้าย   ๆ น่ันมันไม่มีความหมาย  และคุณไม่มีวันเล่นได้ดี  เพราะคุณชอบเอาชนะ 

เป็นที่หนึ่ง  คุณอยากให้คะแนนของคุณมีความหมายต่อผลการแข่งขัน  ไม่งั้นคุณ 

ก็จะเล่นได้ไม่เต็มที่”   
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 “ผมเข้าใจดี”  ไมรอนพูด

   “ผมก็หวังว่าคุณจะเข้าใจ  เพื่อนเอ๋ย”  แคลวินเงยหน้าขึ้นมองดูตัวเลขที่ 

ติดไฟเอาไว้  แสงไฟระยิบระยับอยู่ในนัยน์ตาสีน้ำตาลของเขา  “ความฝันไม่มีวันตาย 

บางคร้ังคุณอาจจะคิดว่าความฝันสูญสลายไปแล้ว  แต่ท่ีจริงมันแอบฝังตัวอยู่เงียบ  ๆ 

เหมือนหมีที่จำศีลอยู่ในช่วงหน้าหนาว  ถ้าหากว่าความฝันฝังตัวอยู่เป็นเวลานาน 

เจ้าหมีตัวนั้นก็จะตื่นขึ้นมาด้วยอารมณ์ที่ขุ่นมัวและหิวโหย”

 “คุณน่าจะยึดอาชีพแต่งเพลงลูกทุ่งนะ”  ไมรอนแนะ

 แคลวินสั่นศีรษะ  “ผมแค่เตือนคุณดี   ๆ   ในฐานะเพื่อนเท่านั้น”

 “ผมซาบซึ้งใจมาก  ไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าเกร็กหายตัวไปยังไง”

 ลิฟต์หยุดลงและประตูก็เปิดออก  แคลวินเดินนำทาง  “ไม่มีอะไรมาก”  เขา 

บอก  “ตอนนั้นเราเล่นกับทีมซิกส์เซอร์สอยู่ที ่ฟิลาเดลเฟีย  หลังจากแข่งเสร็จ 

เกร็กก็ข้ึนมาบนรถบัสเหมือนคนอ่ืน  ๆ  พอมาถึงท่ีน่ีเขาก็ลงจากรถบัสเหมือนคนอ่ืน  ๆ 

ครั้งสุดท้ายที่มีคนเห็นคือตอนที่เขาขึ้นรถตัวเองไปก็เท่านั้น”

 “คืนนั้นเกร็กมีท่าทางเป็นยังไง”

 “ก็ดูสบายดี  เขาเล่นได้ดีตอนแข่งกับทีมฟิลาเดลเฟีย  ทำไปได้ย่ีสิบเจ็ดแต้ม”

 “แล้วอารมณ์เขาเป็นยังไง”

 แคลวินหยุดคิดนิดหนึ่ง  “ผมไม่รู้สึกผิดสังเกตอะไร”  เขาบอก

 “มีอะไรใหม ่ ๆ  เข้ามาในชีวิตของเขาบ้างหรือเปล่า” 

 “อะไรใหม ่ ๆ  หรือ”

 “ความเปลี่ยนแปลง  อะไรทำนองนั้น”

 “อ๋อ  มีเรื่องหย่า”  แคลวินตอบ  “วุ่นวายเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน  ผมเข้าใจว่า 

บางทีเอมิลีก็ทำตัวยุ่งยากพอดู”  เขาหยุดเดินอีกครั้ง  และยิ้มกับไมรอน  ยิงฟันขาว 

เหมือนแมวเชสเชียร์  ไมรอนหยุดเดิน  แต่ไม่ยิ้มตอบ

 “มีอะไรอยู่ในใจหรือฟรอสตี้”

 ยิ้มกว้างขึ้น  “ก็คุณกับเอมิลีไม่ได้เป็นแฟนกันอยู่พักหนึ่งหรอกหรือ”

 “ชาติหนึ่งมาแล้วละ”

 “เป็นแฟนสมัยมหาวิทยาลัย  เท่าที่ผมจำได้”

 “อย่างที่บอกน่ะว่า  ชาติหนึ่งมาแล้ว”

 “งั้น”  แคลวินกล่าวขณะเริ่มออกเดินอีก  “ก็แสดงว่าคุณเป็นที่ชื่นชอบของ 

ผู้หญิงมากกว่าเกร็ก”

 ไมรอนไม่ใส่ใจกับคำเปรียบเปรยนั้น  “คลิปรู้เรื ่องอดีตของผมกับเอมิล ี



F A
 D
 E 

 A
 W

 A
 Y

1�

เ ล
่ ห

์

หรือเปล่า” 

 “เขาเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนมาก”

 “เพราะอย่างนี้น่ะสิพวกคุณถึงเลือกผม”  ไมรอนว่า

 “เรื่องนั้นก็มีส่วนอยู่บ้าง  แต่ผมไม่คิดว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญนัก”

 “งั้นหรือ”

 “เกร็กเกลียดเอมิลี  ไม่เคยเล่าอะไรให้เธอฟังเลย  แต่พอเกิดเรื่องแย่งสิทธิ ์

ในการเลี้ยงดูลูกขึ้นมา  เกร็กก็เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด”

 “เปลี่ยนยังไง”

 “เป็นต้นว่า  เขาเซ็นสัญญาโฆษณากับรองเท้าฟอร์เต้” 

 ไมรอนประหลาดใจมาก  “เกร็กน่ะหรือ  ทำสัญญาโฆษณาสินค้าเนี่ยนะ”

 “เรื่องนี้ยังปิดเป็นความลับอยู่”  แคลวินกล่าว  “เขากะจะแถลงข่าวตอน 

ปลายเดือนก่อนหน้าเพลย์ออฟ” 

 ไมรอนผิวปาก  “งานนี้เกร็กคงได้เงินเป็นฟ่อน”

 “ฟ่อนครึ่งนะ  เท่าที่ได้ยิน  ปีละสิบล้านเป็นอย่างน้อย”

 “ก็สมควรอยู่”  ไมรอนว่า  “ผู้เล่นยอดนิยมซึ่งไม่เคยรับโฆษณาสินค้าเลย 

เป็นเวลาสิบกว่าปีย่อมจะดึงดูดใจได้มาก  ฟอร์เต้ไปได้ดีกับรองเท้าวิ่งและรองเท้า 

เทนนสิ  แต่แทบไมเ่ป็นท่ีรู้จักในวงการบาสเกตบอล  เกร็กจะช่วยสร้างช่ือเสยีงให้ได้ 

ในทันที”

 “เขาทำได้”  แคลวินเห็นด้วย

 “รู้ไหมว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนใจ  ทั้ง  ๆ  ที่อุตส่าห์ยืนกรานปฏิเสธมาตั้งหลายปี” 

 แคลวินยักไหล่  “เกร็กอาจจะรู้ตัวว่าอายุมากขึ้นทุกปี  เลยอยากตักตวงสิ่ง 

ที่ควรได้  อาจจะเป็นเพราะการหย่าร้างครั้งนี้  หรือเขาอาจจะถูกตีหัว  พอฟื้นขึ้นมา 

ก็เพี้ยนไปเลย”

 “เขาอยู่ที่ไหนตั้งแต่หย่า” 

 “อยู่บ้านที่ริดจ์วู้ดในเบอร์เก็นเคาน์ตี้”

 ไมรอนรู้จักสถานที่แห่งนี้ดี  เขาขอที่อยู่  ซึ่งแคลวินก็ให้มา  “แล้วเอมิลีล่ะ”  

ไมรอนถาม  “เธออาศัยอยู่ที่ไหน”

 “เอมิลีและลูก   ๆ   อยู่กับแม่ของเธอ  ผมคิดว่าพวกเขาอยู่ที่แฟรงกลินเลคส์ 

หรือแถว  ๆ  นั้น”

 “คุณได้ตรวจสอบอะไรไปบ้างหรือยัง  เช่นบ้านของเกร็ก  บัตรเครดิต  บัญชี 

ธนาคาร”
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 แคลวินสั ่นศีรษะ  “คลิปมองว่าเรื ่องนี ้เป็นเรื ่องใหญ่เกินกว่าจะไว้ใจให้ 

หน่วยงานไหนจัดการ  เราถึงได้ตามตัวคุณมาไงล่ะ  ผมเคยขับรถผ่านบ้านของ 

เกร็กหลายครั้ง  เคาะประตูบ้านเขาครั้งหนึ่ง  ที่ถนนเข้าบ้านและในโรงรถไม่มี 

รถจอด  ไฟก็ปิดอยู่”

 “แต่ไม่มีใครเข้าไปตรวจสอบข้างในบ้านเลยหรือ”

 “ไม่มี”

 “เพราะงั้นเขาก็อาจจะลื่นหกล้มหัวฟาดในอ่างน้ำก็ได้  ใครจะไปรู้”

 แคลวินมองหน้าเขา  “ผมบอกว่าไฟปิดอยู่  คุณคิดว่าเขาอาบน้ำในความมืด 

หรือ”

 “จริงสินะ”  ไมรอนว่า

 “ไหนบอกว่าเป็นนักสืบมือดี”

 “ผมใช้เวลาติดเครื่องนาน”

 ทั้งสองคนเดินมาถึงห้องรวมทีม  “รออยู่นี่นะ”  แคลวินบอก

 ไมรอนหยิบโทรศัพท์มือถือออกมา  “ผมขอโทรศัพท์หน่อยได้ไหม”

 “ตามสบาย”

 แคลวินหายไปหลังประตู  ไมรอนเปิดเครื่องและกดหมายเลข  เจสสิก้า 

รับสายหลังจากโทรศัพท์ดังเป็นกริ่งที่สอง  “ฮัลโหล”

 “เย็นนี้ผมไปกินอาหารเย็นด้วยไม่ได้”  ไมรอนบอก

 “ต้องมีข้อแก้ตัวที่ฟังขึ้นหน่อยนะ”  เจสสิก้าว่า

 “เป็นข้อแก้ตัวที่ดีเยี่ยมเลยละ  ผมกำลังจะเล่นบาสเกตบอลอาชีพให้ทีม 

นิวเจอร์ซีย์ดราก้อนส์”

 “ดีนี่  ขอให้เล่นให้สนุกนะที่รัก”

 “นี่ผมพูดจริง  ๆ  นะ  ผมกำลังจะเล่นให้กับทีมดราก้อนส ์ ที่จริง  ‘เล่น’  อาจจะ 

เป็นคำที่ไม่เหมาะนัก  น่าจะบอกว่าผมกำลังจะหาเรื่องเจ็บก้นเพื่อทีมเดอะดราก้อนส์ 

มากกว่า”

 “นี่พูดจริงหรือ”

 “เรื่องมันยาว  แต่ใช่แล้ว  ตอนนี้ผมเป็นนักบาสเกตบอลอาชีพอย่างเป็น 

ทางการแล้ว”

 เงียบ

 “ฉันยังไม่เคยนอนกับนักบาสอาชีพมาก่อนเลย”  เจสสิก้ากล่าว  “คราวนี้ 

ฉันจะได้เป็นเหมือนมาดอนน่าเลยนะ”
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 “ไลค์อะเวอร์จิน๑”  ไมรอนว่า

 “โอ้โห  พูดอะไรเชยชะมัด”

 “ใช่  อ้าว  จะให้ผมพูดยังไงล่ะ  ผมมันเป็นคนยุคทศวรรษหน่ึงเก้าแปดศูนย์ 

นี่นา” 

 “งั้น  คุณแปดศูนย์  เล่าให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น”

 “ตอนนี้ไม่มีเวลาแล้ว  ไว้คืนนี้หลังการแข่งขัน  ผมจะฝากตั๋วให้คุณที่ช่อง 

ขายตั๋วใบหนึ่ง”

 แคลวินโผล่ศีรษะกลับเข้ามา  “เอวคุณเท่าไร  สามสิบสี่หรือเปล่า”

 “สามสิบหก  หรืออาจจะสามสิบเจ็ด”

 แคลวินพยักหน้า  ถอยกลับไป  ไมรอนกดเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของวินด์เซอร์ 

ฮอร์น  ล็อควู้ด  ท่ีสาม  ประธานบริษัทล็อค-ฮอร์น  ซิเคียวริต้ีส์  บริษัทด้านการลงทุน 

อันมีชื่อเสียงตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองแมนฮัตตัน  วินรับหลังจากดังอยู่สามกริ่ง

 “พูดชัด  ๆ”  วินกล่าว

 ไมรอนส่ายศีรษะ  “พูดชัด  ๆ  หรือ”

 “ฉันบอกให้พูดชัด  ๆ  ไม่ใช่ให้พูดตาม”

 “เรามีคดีให้สืบว่ะ”  ไมรอนบอก

 “โอ้  ดีจัง”  เขาพูดยานคางด้วยสำเนียงผู้ดีฟิลาเดลเฟียตามแบบฉบับ  “ฉัน 

แสนปลื้ม  ฉันปีติยินดี  แต่ก่อนที่ฉันจะฉี่ราด  ขอถามคำถามเดียว”

 “ว่ามาเลย”

 “คดีของนายนี่เป็นเรื่องการกุศลแบบเดิม  ๆ  หรือเปล่าวะ”

 “ขอเชิญฉี่ราดตามสบาย”  ไมรอนว่า  “คำตอบคือไม่ใช่”

 “อะไรกัน  ไมรอนผู้กล้าหาญไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อศีลธรรมแล้วหรือ”

 “คราวนี้ไม่”

 “สวรรค์ทรงโปรด  ไหนเล่ามาซิ”

 “เกร็ก  ดาวนิ่ง  หายตัวไป  งานของเราคือตามหาตัวเขาให้เจอ”

 “แล้วเราจะได้อะไรจากงานนี้”

 “อย่างน้อยเจ็ดหม่ืนห้าพันดอลลาร์  และลูกค้าท่ีผ่านการคัดเลือกตัวรอบแรก” 

ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะบอกวินเรื่องที่เขาจะเปลี่ยนอาชีพเป็นการชั่วคราว

 “โอ้โฮ”  วินอุทานอย่างปลาบปลื้ม  “ได้โปรดบอกฉันทีว่า  สิ่งแรกที่เรา 

๑  Like  a  Virgin  —  เหมือนสาวพรหมจารี  ชื่อเพลงของมาดอนน่า
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จะต้องทำคืออะไร”

 ไมรอนให้ที่อยู่ของเกร็กในริดจ์วู้ดแก่วิน  “ไปเจอฉันที่นั่นภายในสองชั่วโมง”

 “ฉันจะบึ่งยานมนุษย์ค้างคาวไป”  วินกล่าวก่อนจะวางหู

 แคลวินกลับเข้ามาพร้อมด้วยเคร่ืองแบบสีม่วงและฟ้าน้ำทะเลของทีมดราก้อนส์ 

ในมือ  “ไหนลองสวมดูซิ”

 ไมรอนยังไม่เอื้อมมือไปรับทันที  เขาจ้องมองชุด  ท้องไส้ปั่นป่วนไปหมด   

พูดเสียงแผ่ว  ๆ  “หมายเลขสามสิบสี่หรือ”

 “ใช่”  แคลวินว่า  “หมายเลขเดิมของคุณที่ดุ๊ค  ผมจำได้”

 เงียบ

 แคลวินพูดทำลายความเงียบในที่สุด  “เอาสิ  ลองใส่ดู”

 ไมรอนรู้สึกว่านัยน์ตามีอะไรหล่อร้ืนข้ึนมา  เขาส่ันศีรษะ  “ไม่ต้องลองหรอก” 

เขากล่าว  “ผมว่าผมใส่ได้พอดี”



๓

ริ ด จ์ วู้ ด เ ป็ น ช า น เ มื อ ง ที่ น่ า อ ยู่  เป็นหนึ่งในบรรดาเมืองเก่าที่ยังเรียก 

ตัวเองว่าหมู่บ้าน  ซ่ึงนักเรียนร้อยละเก้าสิบห้าเข้าศึกษาต่อข้ันมหาวิทยาลัย  และไม่มี 

ใครยอมให้ลูก   ๆ   ของตนสมาคมกับเด็กอีกร้อยละห้า  มีบ้านหน้าตาแบบเดียวกัน 

ปลูกสร้างเป็นแนวยาวสองสามแถว  แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของย่านชานเมือง 

ในช่วงกลางทศวรรษที่หกสิบ  แต่บ้านสวย  ๆ  ส่วนใหญ่ในริดจ์วู้ดมีอายุเก่าแก่  และ 

สร้างในยุคที่ผู้คนยังถือว่ามีจิตใจสะอาดอยู่  ถ้าจะว่ากันตามทฤษฎี

 ไมรอนหาบ้านของดาวนิ่งเจอโดยไม่ยาก  เป็นบ้านเก่าสมัยวิกตอเรียน 

หลังใหญ่มาก  แต่ก็ไม่ได้ใหญ่เกินไป  เป็นบ้านสามชั้นตีไม้ซีดาร์ซึ่งสีจางลงตาม 

อายุของบ้าน  ทางด้านซ้ายมือจะเห็นหอคอยกลม  ๆ  ยอดแหลม  ส่วนบริเวณหน้ามุข 

กลางแจ้งมีเนื้อที่กว้างขวาง  เต็มไปด้วยบรรยากาศบ้านอเมริกันยุคก่อนตามที่เห็น 

ในรูปภาพของร็อคเวลล์  แบบที่จะมีชิงช้าคู่  ซึ่งแอตติคัสและสเกาต์๑  จะนั่งดื่มน้ำ 

เลมอนเนดด้วยกันในยามราตรีท่ีร้อนรุ่มในแอละแบมา  รถจักรยานของเด็กวางเอียง 

อยู่กับพ้ืน  มีเล่ือนสำหรับเล่นหิมะ  ถึงแม้ว่าไม่มีหิมะตกมานานหกสัปดาห์แล้วก็ตาม 

มีห่วงบาสเกตบอลสนิมเขรอะเล็กน้อยติดอยู่บนทางหน้าบ้าน  มีสติ๊กเกอร์  “บ้านนี ้

มีเด็ก”   ของหน่วยดับเพลิงติดอยู่ที่หน้าต่างชั้นบนสองบาน  ต้นโอ๊กเก่าแก่ขึ้นอยู ่

สองข้างทางเดินราวกับทหารยามที่กรำแดดกรำฝน

 วินยังมาไม่ถึง  ไมรอนจอดรถและไขกระจกหน้าต่างลง  อากาศในช่วงกลาง 

๑  ตัวละครในเรื่อง  To  Kill  a  Mockingbird
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เดือนมีนาคมดีมาก  ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าใสเหมือนไข่นกโรบิน  มีเสียงนกร้องจ๊ิบ   ๆ เช่นเคย 

เขาพยายามนึกภาพเอมิลีอยู่บ้านหลังนี้  แต่นึกไม่ค่อยออก  เธอเหมาะที่จะอยู่ใน 

ตึกระฟ้าในนิวยอร์กมากกว่า  หรือว่าในคฤหาสน์แบบเศรษฐีใหม่สีขาวล้วน  ประดับ- 

ประดาด้วยประติมากรรมของเออร์เต้  ไข่มุกสีเงิน  และบรรดากระจกอันวิจิตร- 

พิสดารที่มีจำนวนมากมายเกินควร  แต่จะว่าไปเขาก็ไม่ได้พูดคุยกับเอมิลีมาถึงสิบป ี

เธออาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้  หรือมิฉะนั้น  เมื่อก่อนเขาก็อาจจะดูเธอผิดไป  ซึ่ง 

ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาดูคนผิด 

 การกลับมาที่ริดจ์วู้ดทำให้เขารู้สึกแปลก  ๆ  เจสสิก้าเติบโตที่นี่  เดี๋ยวนี้เธอ 

ไม่ค่อยกลับมาเยี่ยมบ้านแล้ว  แต่กลายเป็นว่า  คนรักของเขาสองคน  คือเจสสิก้า 

และเอมิลีมีอีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน  คือต่างก็มาจากริดจ์วู้ด  ซึ่งต้องเพิ่มเข้าไปใน 

รายการสิ่งที่หญิงสาวทั้งคู่มีเหมือน  ๆ  กัน  เช่น  การได้เจอกับไมรอน  การที่ไมรอน 

เข้าไปจีบ  การตกหลุมรักกับไมรอน  และบดขยี้หัวใจของไมรอนเหมือนมะเขือเทศ 

ที่ถูกรองเท้าส้นสูงเหยียบ  อะไรพวกนั้น

 เอมิลีเป็นรักแรกของเขา  การสูญเสียพรหมจรรย์ขณะเรียนปีหนึ่งในมหา- 

วิทยาลัยถือว่าช้า  ถ้าเขาเชื่อตามคำคุยโม้โอ้อวดของเพื่อน   ๆ  และหากมีการปฏิวัติ 

ทางเพศในหมู่วัยรุ่นอเมริกันในช่วงปลายยุคทศวรรษหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์หรือต้นยุค 

ทศวรรษหน่ึงเก้าแปดศูนย์จริง  ไมรอนก็คงจะพลาดการปฏิวัติช่วงน้ันไป  หรือไม่เขา 

ก็อาจจะอยู่ผิดที่ผิดทาง  สาว   ๆ   ต่างก็ชอบไมรอน  เพราะฉะนั้นนั่นจึงไม่ใช่ปัญหา  

แต่ในขณะท่ีเพ่ือน  ๆ  ของเขาจาระไนถึงรายละเอียดของประสบการณ์ทางเพศ  ไมรอน 

ดูเหมือนจะดึงดูดผู้หญิงอีกแบบ  เป็นผู้หญิงดี  ๆ  ที่ยังไม่ยอมมีอะไรกับผู้ชาย  หรือ 

อาจจะยอมถ้าไมรอนกล้า  (และมองการณ์ไกล)  พอที่จะลอง

 แต่ทั้งหมดนี้เปลี่ยนไปเมื่อเขาพบเอมิลีในมหาวิทยาลัย

 ความลุ่มหลงเป็นคำท่ีใช้กันบ่อยก็จริง  แต่ไมรอนคิดว่าน่าจะนำมาใช้ในกรณีน้ี 

หรืออย่างน้อยที่สุดก็น่าจะเรียกว่าตัณหาที่ไร้ขอบเขต  เอมิลีเป็นสาวประเภทที่ผู้ชาย 

เรียกว่า  “ร้อนแรง”  มากกว่าจะเรียกว่า   “สวย”  เวลาเจอผู้หญิง   “สวย”  คุณอยากจะ 

วาดรูปหรือแต่งกลอน  แต่เวลาเจอเอมิลี  คุณอยากจะกระโดดเข้าไปท้ึงเส้ือผ้าของเธอ 

ให้กระจุย  เธอเซ็กซี่แบบดิบ   ๆ  อาจจะมีน้ำหนักเกินไปสักสิบปอนด์  แต่น้ำหนัก 

ส่วนเกินก็อยู่ในที่เหมาะเจาะเหลือเกิน  ทั้งสองคนเป็นส่วนผสมที่เผ็ดร้อน  ต่างอายุ 

ไม่ถึงยี่สิบ  จากบ้านมาเป็นครั้งแรกกันทั้งคู่  และต่างก็มีความคิดสร้างสรรค์

 พูดได้คำเดียวว่า มัน 

 โทรศัพท์ในรถดังขึ้น  ไมรอนรับสาย
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 “ให้ฉันเดา”  วินพูด  “นายคงวางแผนจะให้เราสองคนพังเข้าไปในบ้านของ 

ดาวนิ่งใช่ไหม”

 “ใช่”

 “ง้ันการจอดรถหน้าบ้านหลังท่ีว่าก็เป็นความคิดท่ีไม่เข้าท่าเท่าไรนะ  จริงไหม”

 ไมรอนเหลียวมองไปรอบตัว  “นายอยู่ที่ไหนวะ”

 “ขับรถไปที่สุดบล็อก  เลี้ยวซ้าย  แล้วเลี้ยวขวาแยกที่สอง  ฉันจอดอยู่หลัง 

อาคารสำนักงาน”

 ไมรอนวางห ู สตาร์ตรถอีกคร้ังแล้วขับไปตามทางที่วินบอก  เลี้ยวเข้าไปในที ่

จอดรถ  วินกำลังยืนกอดอกพิงรถจากัวร์ของตน  ดูราวกับกำลังตั้งท่าถ่ายรูปขึ้นปก 

นิตยสาร วาส์ป  ควอร์เตอร์ลี  เช่นเคย  ผมสีบลอนด์เรียบไม่กระดิก  ผิวดูมีเลือดฝาด 

เครื่องหน้าเรียบเนียนราวเครื่องกระเบื้อง  คมสัน  และดูหล่อเหลาจนเกินไป  เขา 

สวมกางเกงสีกากี  เสื้อแจ๊คเก็ตสีฟ้า  รองเท้ายี่ห้อท็อปไซเดอร์  ไม่ใส่ถุงเท้า  และ 

เน็คไทสีฉูดฉาดย่ีห้อลิล่ีพูลิตเซอร์  วินหน้าตาเหมือนภาพท่ีคุณจะนึกถึงเม่ือได้ยินช่ือ 

วินด์เซอร์  ฮอร์น  ล็อควู้ด  ที่สาม  พวกอภิสิทธิ์ชน  หลงตัวเอง  และเหยาะแหยะ

 เอาเถอะ  ถูกสองในสามข้อก็ไม่เลวนักหรอก

 อาคารสำนักงานแห่งน้ีมีกิจการร้านค้าประเภทต่าง  ๆ  คละกันไป  นรีเวชคลินิก 

การวิเคราะห์สารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า  บริการจัดส่งหมายเรียกจากศาล  นัก 

โภชนาการ  สโมสรสุขภาพสำหรับผู้หญิง  ไม่น่าประหลาดใจอะไรที่วินยืนอยู่ใกล้ 

กับทางเข้าสโมสรสุขภาพสำหรับผู้หญิง  ไมรอนเดินเข้าไปหา

 “นายรู้ได้ยังไงว่าฉันจอดรถอยู่หน้าบ้านหลังนั้น”

 วินยังไม่ละสายตาจากทางเข้า  ขณะพยักพเยิดศีรษะ  “ถ้าอยู่บนภูเขาลูกนั้น 

ใช้กล้องส่องทางไกลดูก็มองเห็นทุกอย่างนั่นแหละ”

 หญิงสาวในวัยยี่สิบต้น   ๆ   ผู้สวมชุดไลคราแนบเนื้อสีดำสำหรับเล่นแอโรบิก  

เดินอุ้มลูกน้อยออกมา  เธอใช้เวลาไม่นานเลยในการฟิตรูปร่างให้กลับมาเป็นดังเดิม 

วินยิ้มให้เธอ  เธอยิ้มตอบ

 “ฉันชอบคุณแม่ยังสาว”  วินว่า

 “นายชอบผู้หญิงสวมชุดไลครามากกว่า”  ไมรอนแก้ให้

 วินพยักหน้า  “น่ันแหละ”  เขาคว้าแว่นกันแดดข้ึนมาสวม  “จะเร่ิมกันหรือยัง”

 “นายคิดว่าการพังเข้าไปในบ้านหลังนี้จะมีปัญหาอะไรไหม”

 วินแสดงสีหน้าว่า  ฉันจะทำเป็นไม่ได้ยินคำถามน้ี  หญิงสาวอีกคนเดินออกมา 

จากสโมสรสุขภาพ  แต่น่าเสียดายท่ีเธอไม่ได้รอยย้ิมจากวิน  “เล่ามาซิ”  เขาว่า  “แล้ว 
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ถอยห่างไปหน่อย  ฉันอยากให้สาว  ๆ  เห็นรถจากัวร์ของฉันถนัด  ๆ”

 ไมรอนเล่าทุกอย่างที่เขารู ้มาให้วินฟัง  ระหว่างที่เล่าอยู่เป็นเวลาห้านาท ี

มีหญิงสาวแปดคนเดินออกมา  มีเพียงสองคนที่วินส่งยิ ้มให้  คนหนึ่งสวมชุด 

แนบเน้ือลายเสือ  วินส่งย้ิมให้เธออย่างเต็มท่ี  เป็นรอยย้ิมท่ีเกือบจะเลยไปถึงนัยน์ตา 

ของวินด้วย

 วินมีสีหน้าเหมือนไม่รับรู้เรื่องราวใด   ๆ  ที่ไมรอนเล่าให้ฟัง  แม้ตอนที่เขาเล่า 

ให้ฟังว่าตนจะเข้าไปเล่นแทนเกร็กในทีมดราก้อนส์เป็นการชั่วคราว  วินก็ยังจ้องมอง 

ทางเข้าสโมสรอย่างมีความหวังอยู่นั่นเอง  นี่เป็นพฤติกรรมปกติสำหรับวิน  ไมรอน 

ตบท้ายด้วยการถามว่า  “มีคำถามอะไรไหม”

 วินใช้น้ิวดีดริมฝีปากตัวเองข้ึนลง  “นายคิดว่ายายคนท่ีใส่ชุดแนบเน้ือลายเสือ 

สวมชุดชั้นในหรือเปล่าวะ”

 “ไม่รู้สิ”  ไมรอนตอบ  “แต่ที่แน ่ ๆ  หล่อนสวมแหวนแต่งงาน”

 วินยักไหล่  เรื่องนั้นไม่สำคัญสำหรับเขา  วินไม่เชื่อในความรักหรือความ 

สัมพันธ์ใด  ๆ  กับเพศตรงข้าม  บางคนอาจจะถือว่าน่ีเป็นเร่ืองเหยียดเพศ  ซ่ึงผิดถนัด 

วินไม่ถือว่าผู้หญิงเป็นวัตถุ  สำหรับวิน  วัตถุบางครั้งยังมีค่ามากกว่าผู้หญิงด้วยซ้ำ

 “ตามฉันมา”  วินว่า

 ท้ังคู่อยู่ห่างจากบ้านของดาวน่ิงไม่ถึงคร่ึงไมล์  วินไปสำรวจทางหนีทีไล่มาแล้ว 

เรียบร้อย  และเจอทางเดินซึ่งแทบจะไม่เสี่ยงต่อการตกเป็นเป้าสายตา  หรือกระตุ้น 

ความระแวงสงสัยใด   ๆ  ทั้งสองคนเดินกันไปเงียบ   ๆ   สบาย   ๆ  ตามประสาผู้ชาย 

สองคนซึ่งรู้จักกันดีมาเป็นเวลานาน

 “เรื่องนี้มีของแถมน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่ง”  ไมรอนเอ่ยขึ้น

 วินไม่พูดอะไร

 “นายจำเอมิลี  เชฟเฟอร์  ได้ไหม”  ไมรอนถาม

 “ชื่อฟังดูคุ้น  ๆ  หู”

 “ฉันคบกับเธออยู่สองปีที่ดุ๊ค”  วินและไมรอนพบกันที่ดุ๊ค  และเป็นรูมเมท 

กันตลอดสี่ปีที่อยู่ที่นั่น  วินเป็นคนแนะนำไมรอนให้รู้จักศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 

และทำให้เขาเข้าไปพัวพันกับเอฟบีไอ  ทุกวันน้ีวินเป็นโบรกเกอร์ผู้ทำรายได้อันดับหน่ึง 

ของบริษัทล็อค-ฮอร์น  ซิเคียวริตี้ส์บนปาร์คอเวนิว  บริษัทหลักทรัพย์ที่ดำเนินงาน 

โดยครอบครัวของวินมาต้ังแต่ตลาดหลักทรัพย์เพ่ิงเปิดใหม่   ๆ   ไมรอนเช่าพ้ืนท่ีจากวิน 

และวินยังดูแลกิจการด้านการเงินทั้งหมดให้แก่ลูกค้าของเอ็มบีสปอร์ตส์เร็ปส์ด้วย

 วินคิดอยู่นิดหนึ่ง  “คนที่ชอบทำเสียงเหมือนลูกลิงหรือเปล่า” 
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 “ไม่ใช่”  ไมรอนตอบ

 วินมีสีหน้าประหลาดใจ  “แล้วใครล่ะที่ชอบส่งเสียงเหมือนลูกลิง”

 “ไม่รู้สิ”

 “อาจจะเป็นผู้หญิงที่ฉันควงอยู่ตอนนั้นก็ได้”

 “อาจจะใช่”

 วินคิดอยู่นิดหนึ่งแล้วก็ยักไหล่  “แล้วไงหรือ”

 “เธอเคยแต่งงานกับเกร็ก  ดาวนิ่ง”

 “หย่าแล้วหรือ”

 “ใช่”

 “ตอนนี้ฉันจำได้แล้ว”  วินพูด  “เอมิลี  เชฟเฟอร์  บึ้บบั้บ”

 ไมรอนพยักหน้า

 “ฉันไม่ชอบผู้หญิงคนนี้เลย”  วินบอก  “นอกจากตรงที่ชอบทำเสียงเหมือน 

ลูกลิง  ซึ่งฉันคิดว่าน่าสนใจดี”

 “เธอไม่ใช่คนที่ชอบทำเสียงลิงนะ”

 วินยิ้มอย่างอ่อนโยน  “ฝาห้องมันบาง”  เขาบอก

 “แล้วนายเคยแอบฟังอย่างนั้นหรือ”

 “เฉพาะเวลาที่นายดึงม่านลงมาปิด  ทำให้มองอะไรไม่เห็น”

 ไมรอนส่ายศีรษะ  “นายนี่มันหมูชัด  ๆ”  เขาว่า

 “ถึงยังไงก็ดีกว่าลิงละว้า”

 ทั้งคู่เดินไปถึงสนามหน้าบ้าน  ตรงไปยังหน้าประตู  เคล็ดลับอยู่ตรงที่ว่าให ้

ทำตัวเหมือนเป็นคนรู้จักเข้าไว้  ถ้าคุณทำเป็นลุกล้ีลุกลนไปด้อม  ๆ  มอง  ๆ  อยู่หลังบ้าน 

ชาวบ้านอาจเห็นผิดสังเกต  การที่ผู้ชายสองคนแต่งตัวดีผูกเน็คไทเดินตรงไปยัง 

ประต ู คนที่มาเห็นเข้าย่อมไม่คิดว่าเป็นโจรอยู่แล้ว

 มีผังโลหะสำหรับกดปุ่ม  ติดไฟสีแดงดวงเล็ก  ๆ  ไฟสว่างอยู่

 “ระบบเตือนภัย”  ไมรอนพูดขึ้น

 วินสั่นศีรษะ  “ของปลอม  เป็นแค่ไฟเฉย   ๆ  อาจจะซื้อที่ร้านชาร์ปเปอร์ส 

อิเมจ”  วินมองดูกุญแจแล้วทำเสียงจุ๊ย์จุ๊ย์  “ขนาดเงินเดือนนักบาสเกตบอลอาชีพ 

ยังใช้กุญแจยี่ห้อควิกไทต์”  เขาพูดด้วยน้ำเสียงเหยียดหยาม  “ทำไมไม่ใช้ดินน้ำมัน 

เสียให้รู้แล้วรู้รอด”

 “แล้วกลอนประตูล่ะ”  ไมรอนถาม   

 “ไม่ได้ล็อก”
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 วินหยิบแผ่นเซลลูลอยด์ออกมาเตรียมไว้แล้ว  บัตรเครดิตแข็งเกินไป 

เซลลูลอยด์ใช้งานได้ดีกว่า  หลังจากใช้เวลาพอ   ๆ   กับการไขกุญแจด้วยกุญแจ 

ประตูก็เปิดออก  ทั้งสองเข้าไปอยู ่ในบริเวณห้องโถงด้านหน้า  ที่ประตูมีช่อง 

ไปรษณีย์และก็มีจดหมายหล่นเกลื่อนกลาดเต็มพื้น  ไมรอนตรวจดูตราประทับ 

ไปรษณีย์อย่างรวดเร็ว  ไม่มีใครอยู่บ้านมาเป็นเวลาอย่างน้อยห้าวัน

 ในบ้านตกแต่งอย่างสวยงามเลียนแบบชนบทตามสไตล์มาร์ธา  สจ๊วร์ต 

เครื่องเรือนเป็นแบบ  “ชนบทเรียบ   ๆ”  ซึ่งแลดูเรียบสมชื่อและมีราคาแพงเหลือรับ 

ในนี้เต็มไปด้วยเครื่องเรือนที่ทำด้วยไม้สน  เครื่องหวาย  ของเก่า  และดอกไม้แห้ง  

กลิ่นดอกไม้แห้งอบหอมอบอวลไปทั้งบ้าน

 ทั้งคู่แยกย้ายกัน  วินเดินขึ้นข้างบนตรงไปยังห้องทำงานในบ้าน  เปิดคอม- 

พิวเตอร์และดาวน์โหลดทุกสิ่งทุกอย่างลงบนแผ่นดิสก์  ไมรอนพบเครื่องตอบรับ 

โทรศัพท์ในห้องซึ่งเคยเรียกกันว่า  “ห้องนั่งเล่น”  แต่ตอนนี้มีชื่อเรียกเสียหรูว่า 

“ห้องแคลิฟอร์เนีย”   หรือ   “ห้องใหญ่”  เครื่องตอบรับโทรศัพท์บอกเวลาและวันที่ที่ 

แต่ละข้อความถูกฝากไว้  ช่างสะดวกดีเหลือเกิน  ไมรอนกดปุ่ม  เทปกรอกลับไปและ 

เร่ิมเล่น  เพียงข้อความแรก  ซ่ึงระบุเวลาตามเสียงดิจิทัลในเคร่ืองว่าเป็นเวลา  ๒๑:๑๙ 

นาฬิกา  ในคืนวันที่เกร็กหายไป  ไมรอนก็เจอข้อความที่น่าสนใจพอดี

 ผู้หญิงคนหนึ่งพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเทา  “นี่คาร์ลาพูด  ฉันจะอยู่ที่โต๊ะโซฟาสูง 

ด้านหลังจนถึงเที่ยงคืน”  แล้วก็มีเสียงวางหู 

 ไมรอนกรอเทปและฟังซ้ำ  มีเสียงต่าง  ๆ  อยู่เบื้องหลังมากมาย  เช่นเสียงคน 

คุยกัน  เสียงดนตรี  แก้วกระทบกันดังกรุ๊งกริ๊ง  โทรศัพท์นี้น่าจะโทร.มาจากบาร ์

หรือร้านอาหาร  ย่ิงเม่ือมีการพูดพาดพิงถึงโต๊ะโซฟาสูงด้วยแล้ว  ง้ันคาร์ลาผู้น้ีคือใคร 

เป็นแฟนสาวหรือ  อาจจะใช่  ใครเล่าจะโทร.มาดึกดื่นขนาดนั้นเพื่อนัดพบในเวลา 

ท่ีดึกกว่าน้ันในคืนเดียวกัน  แต่คืนน้ันไม่ใช่ค่ำคืนปกติท่ัวไป  เกร็ก  ดาวน่ิง  หายตัว 

ไประหว่างช่วงเวลาที่โทรศัพท์นี้เข้ามาจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้น

 เป็นเรื่องที่บังเอิญอย่างแปลกประหลาด

 ถ้าเช่นนั้น  ทั้งสองคนนี้พบกันที่ไหน  ถ้าหากว่าเกร็กเป็นคนนัดพบเธอที่โต๊ะ 

โซฟาสูงด้านหลังจริง   ๆ  แล้วทำไมคาร์ลาคนนี้จึงมีน้ำเสียงสั่นเทา  หรือว่าไมรอน 

นึกไปเอง

 ไมรอนฟังเทปจนจบ  ไม่มีข้อความอื่นใดจากคาร์ลาอีก  ถ้าเกร็กไม่ไปที ่

โต๊ะโซฟาสูงด้านหลังที่ว่านั่น  คาร์ลาจะโทร.มาอีกหรือไม่  เป็นไปได้  ดังนั้นไมรอน 

จึงสันนิษฐานเอาว่า  เกร็ก  ดาวนิ่ง  พบกับคาร์ลาก่อนหายตัวไป
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 เป็นเบาะแสอย่างหนึ่ง

 นอกนั้นยังมีโทรศัพท์อีกสี่ครั้งจากมาร์ติน  เฟลเดอร์  ตัวแทนของเกร็ก 

เขามีน้ำเสียงร้อนรนข้ึนเร่ือย   ๆ ในแต่ละข้อความ  ข้อความสุดท้ายคือ  “ให้ตายสิเกร็ก  

ทำไมคุณไม่โทร.หาผมซะที  ข้อเท้าเจ็บมากหรือยังไง  อย่าทำเงียบหายไปเฉย  ๆ  นะ  

โดยเฉพาะในช่วงที่เรากำลังจะสรุปเรื ่องข้อตกลงกับฟอร์เต้  แล้วโทร.หาผมนะ 

อย่าลืม”  นอกนั้นยังมีโทรศัพท์อีกสามครั้งจากคนชื่อคริส  ดาร์บี้  ซึ่งดูเหมือนจะ 

ทำงานให้กับฟอร์เต้  สปอร์ตส์  อินคอร์เปอเรตเต็ด  เขามีน้ำเสียงร้อนรนเช่นกัน 

“มาร์ตี้ไม่ยอมบอกผมว่าคุณอยู่ที่ไหน  ผมคิดว่าเขากำลังเล่นเกมกับเราอยู่นะเกร็ก  

พยายามจะขึ้นค่าตัวหรืออะไรสักอย่าง  แต่เราทำข้อตกลงกันแล้วนี่  ใช่ไหม  ผมจะ 

ให้เบอร์บ้านผมกับคุณนะเกร็ก  แล้วอาการคุณเป็นไงบ้าง  บาดเจ็บมากไหม”

 ไมรอนยิ้ม  ลูกค้าของมาร์ติน  เฟลเดอร์  หายตัวไป  แต่เขาก็พยายามอย่าง 

สุดความสามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสตามประสาตัวแทน  เขากดปุ่ ม 

ต่าง   ๆ   ในเครื่องรับโทรศัพท์หลายครั้ง  ในที่สุดจอแอลซีดีก็ปรากฏให้เห็นเลขรหัส 

ที่เกร็กตั้งไว้สำหรับใช้โทร.เข้ามาเช็คข้อความ  ได้แก่  ๓๑๗  นี่คือกลเม็ดใหม่  ทีนี้ 

ไมรอนจะสามารถโทร.เข้ามาได้ทุกเวลา  กดปุ่ม  ๓๑๗  เพื่อฟังข้อความที่คนโทร. 

เข้ามาทิ้งไว้ในเครื่อง  เขากดปุ่มโทร.ซ้ำในเครื่อง  ซึ่งก็เป็นกลเม็ดใหม่อีกอย่างหนึ่ง 

เพื่อตรวจว่าเกร็กโทร.หาใครเป็นครั้งสุดท้าย  โทรศัพท์ดังสองครั้งจึงมีเสียงผู้หญิง 

รับสายพูดว่า  “คิมเม็ลบราเดอร์ส”  ซึ่งก็ไม่รู้เป็นใคร  ไมรอนวางหู 

 ไมรอนไปสมทบกับวินยังห้องทำงานข้างบน  วินยังคงถ่ายข้อมูลจากคอม- 

พิวเตอร์ลงในแผ่นดิสก์  ในขณะท่ีไมรอนเปิดล้ินชักต่าง  ๆ  ดู  แต่ไม่เจออะไรท่ีจะเป็น 

ประโยชน์เท่าไร

 ทั้งคู่ย้ายไปห้องนอนใหญ่  เตียงขนาดคิงไซส์ปูผ้าไว้อย่างเรียบร้อย  โต๊ะ 

ข้างเตียงทั้งสองตัวเต็มไปด้วยปากกา  กุญแจ  และกระดาษ

 ทั้งสองตัว

 ออกจะแปลกสำหรับชายที่อาศัยอยู่ตามลำพัง

 ไมรอนกวาดสายตามองไปรอบห้อง  และไปหยุดมองที่เก้าอี้นั่งอ่านหนังสือ 

ตัวหน่ึงซ่ึงทำหน้าท่ีเป็นหุ่นแขวนเส้ือผ้าไปในตัว  เส้ือผ้าของเกร็กพาดอยู่กับท่ีเท้าแขน 

และพนักหลังเก้าอี้  ไมรอนนึกในใจว่านี่คงเป็นเรื่องปกติ  ถือว่าประณีตกว่าตัวเขา 

แต่ใคร  ๆ  ก็ประณีตกว่าเขาท้ังน้ัน  แต่เม่ือดูดี  ๆ  เขาก็สังเกตเห็นว่าเท้าแขนอีกด้านหน่ึง 

มีบางอย่างผิดปกติ  เพราะมีเสื้อผ้าอยู่สองชิ้น  เสื้อสั้นสีขาวและกระโปรงสีเทา

 ไมรอนหันไปมองหน้าวิน
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 “อาจจะเป็นของคุณเสียงลิงก็ได้”  วินว่า

 ไมรอนสั่นศีรษะ  “เอมิลีไม่ได้อยู่บ้านนี้มานานหลายเดือนแล้ว  ทำไมถึงม ี

เสื้อผ้าของเธอบนเก้าอี้ล่ะ”

 ห้องน้ำก็น่าสนใจเช่นกัน  ด้านขวามือมีอ่างอาบน้ำจากุซซี่  มีฝักบัวแบบม ี

ไอน้ำขนาดใหญ่พร้อมกับซาวน่า  และอ่างล้างหน้าพร้อมตู้เก็บของสองใบ  ทั้งคู่ 

ตรวจดูตู้เก็บของใต้อ่างก่อน  ใบหนึ่งมีครีมโกนหนวดผู้ชายหนึ่งกระป๋อง  โรลออน 

หน่ึงแท่ง  ขวดน้ำยาหลังโกนหนวดย่ีห้อโปโลหน่ึงขวด  มีดโกนหนวดจิลเล็ตต์แอตรา 

หน่ึงอัน  ส่วนตู้อีกใบน้ันมีกล่องเคร่ืองสำอางชนิดเปิดฝาอยู่หน่ึงกล่อง  น้ำหอมแคลวิน 

ไคลน์  แป้งเด็ก  และโรลออนย่ีห้อซีเคร็ต  บนพ้ืนใกล้  ๆ  ตู้มีแป้งเด็กโรยอยู่เล็กน้อย 

นอกนั้นยังมีมีดโกนเลดี้ชิคชนิดใช้แล้วทิ้งในจานสบู่ติดกับจากุซซี่

 “เขามีแฟนว่ะ”  ไมรอนพูด

 “นักบาสอาชีพมีอะไรกุ๊กก๊ิกกับสาวน้อย”  วินว่า  “แปลกมาก  เราน่าจะตะโกน 

‘ไชโย’  สักหน่อยดีไหม”

 “ใช่  แต่นั่นก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจ”  ไมรอนบอก  “ถ้าแฟนของตัวเอง 

จู ่ ๆ  ก็หายตัวไป  ผู้หญิงคนนี้ก็น่าจะไปแจ้งความไม่ใช่หรอกหรือ”

 “ไม่หรอก”  วินบอก  “ถ้าเธออยู่กับเขาด้วย”

 ไมรอนพยักหน้า  เขาเล่าให้วินฟังถึงข้อความอันเป็นปริศนาจากคาร์ลา

 วินสั่นศีรษะ  “ถ้าสองคนนี้วางแผนจะหนีไปด้วยกัน”  เขาว่า  “ทำไมเธอถึง 

ต้องระบุสถานที่นัดพบด้วยล่ะ”

 “เธอไม่ได้บอกว่าท่ีไหน  เพียงแต่บอกว่าโต๊ะโซฟาสูงด้านหลัง  เวลาเท่ียงคืน”

 “ถึงอย่างนั้นก็เถอะ”  วินพูด  “นี่ไม่ใช่สิ่งที่คนเราจะทำก่อนจะหายตัวไปนี่ 

สมมติว่าจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตาม  คาร์ลาและเกร็กตัดสินใจหายตัวไปด้วยกันสักพัก 

หนึ่ง  เกร็กจะไม่รู้เชียวหรือว่าจะเจอเธอได้ที่ไหนและเมื่อไร”

 ไมรอนยักไหล่  “เธออาจจะเปลี่ยนที่นัดพบก็ได้”

 “จากที่ไหน  จากโต๊ะโซฟาสูงด้านหน้าไปด้านหลังหรือ”

 “ใครจะไปรู้วะ”

 ทั้งคู่สำรวจดูห้องอื่น   ๆ  ที่อยู่ชั้นบน  แต่ก็ไม่พบอะไร  ห้องนอนของลูกชาย 

เกร็กติดกระดาษปิดฝาผนังลายรถแข่ง  และโปสเตอร์รูปเกร็กเลี้ยงลูกผ่านเพนนี 

ฮาร์ดอะเวย ์ นักบาสอาชีพชื่อดัง  ไปหยอดลงห่วง  ห้องนอนลูกสาวตกแต่งด้วยตัว 

การ์ตูนบาร์นี่ในแบบอเมริกายุคแรก   ๆ  มีแต่ไดโนเสาร์และสีม่วง  ไม่มีเบาะแสใด  ๆ   

จริง  ๆ  ก็ไม่มีเบาะแสอื่นใดให้เห็นอีกจนกระทั่งลงไปห้องใต้ถุน
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 เมื่อเปิดไฟ  ไมรอนก็เห็นทันที

 ห้องใต้ถุนตกแต่งอย่างเรียบร้อย  เป็นห้องสำหรับเด็กเล่น  สีสันสดใส  ม ี

รถลิตเติลไทค์สและเลโก้ชิ ้นใหญ่   ๆ   มากมาย  ตลอดจนบ้านพลาสติกมีแผ่นให้ 

ไถลตัวลงมา  มีฉากจากภาพยนตร์ดิสนีย์  เช่น  อาละดิน   และ   เดอะไลอ้อนคิง 

ติดบนฝาผนัง  มีโทรทัศน์และเครื่องเล่นวิดีโอเทป  มีของเล่นสำหรับเด็กโต  เช่น  

เครื่องเล่นพินบอลและตู้เพลง  มีเก้าอี้โยกตัวเล็ก  ๆ  ฟูกและเก้าอี้ยาวสำหรับนั่งเล่น 

นอนเล่น 

 นอกจากนั้นยังมีเลือด  มีเลือดหยดอยู่ที่พื้นเป็นจำนวนพอสมควร  และม ี

คราบเลือดเปรอะเปื้อนฝาผนังอีกเป็นจำนวนพอสมควร

 ไมรอนรู้สึกว่าน้ำดีแล่นขึ้นมาจุกคอหอย  ในชีวิตของเขาเห็นเลือดมาแล้ว 

หลายครั้ง  แต่ก็ยังทำให้เขารู้สึกคลื่นไส้อยู่ดี  หากวินไม่รู้สึกเช่นนั้นเลย  วินก้าว 

เข้าไปใกล้คราบสีแดงฉานด้วยสีหน้าคล้าย  ๆ  กับจะรู้สึกสนุก  เขาก้มตัวลงไปสำรวจ 

อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น  แล้วก็กลับลุกขึ้นยืนตามเดิม

 “มองในแง่ดี”  วินกล่าว  “ตำแหน่งชั่วคราวของนายในทีมเดอะดราก้อนส์ 

อาจจะเป็นตำแหน่งถาวรแล้วก็ได้”




