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บทนำ

คาร์ลอส  เพิ่งอาบน้ำฝักบัวเสร็จตอนที่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ ชายหนุ่ม 

พันผ้าเช็ดตัวรอบสะโพกแล้วสาวเท้าแบบเก ้ ๆ กัง ๆ สู่ห้องนั่งเล่นที่มีของแออัด 

ยัดเยียดด้วยความรีบร้อนจึงเกือบสะดุดกล่องหนังสือซึ่งยังไม่ได้เปิด ตั้งแต่ 

ยา้ยเขา้มาทีเ่มอืงนี ้ เขายงัไมม่โีอกาสจดัการเรือ่งเครือ่งตอบรบัอตัโนมตั ิ และ 

คนที่มีเบอร์โทรศัพท์ของเขาก็มีแต่คนที่บริษัท หากไม่รับโทรศัพท์คงไม่ดีแน่  

ในเมื่อเขาต้องพึ่งอัมเบรลลาด้านค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต

เขายกหูโทรศัพท์ขึ้นมาทั้ง  ๆ  ที่มือยังเปียกน้ำ พยายามพูดโดยไม่ให้ 

ฟังกระหืดกระหอบเกินไป

“ฮัลโหล”

“คาร์ลอส นี่มิทช์ ฮิรามิ”

คาร์ลอสยืดตัวตรงขึ้นโดยอัตโนมัติ มือกำขอบผ้าเช็ดตัวชื้นน้ำแน่น  

“ครับท่าน”

ฮิรามิเป็นหัวหน้าหมู่ซึ่งเขาประจำอยู่ เพิ่งได้พบกันแค่สองครั้ง ยัง 

ไม่พอให้หยั่งนิสัยอีกฝ่ายออก แต่ท่าทางก็ดูมีความสามารถพอใช้ เช่นเดียว 

กับคนอื่น ๆ ในหมู่

มีความสามารถ แต่ไม่ใช่คนเปิดเผยเท่าไร...คาร์ลอสก็เช่นกัน ในหมู่ 

ของเขาไม่มีใครพูดถึงอดีตกันนัก แม้เขาจะรู้ดีว่าสองสามปีก่อนหน้าที่จะมา 
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ทำงานกบัอมัเบรลลา ฮริามมิเีอีย่วกบัพวกลกัลอบซือ้ขายปนืเถือ่นทัว่อเมรกิา- 

ใต้ ดูเหมือนทุกคนที่เขาพบในหน่วยบริการกอบกู้ชีวอุบัติภัยอัมเบรลลา  

หรอื บ.ก.ช.อ.จะมคีวามลบักนัทัง้นัน้ สว่นใหญจ่ะเปน็ความลบัประเภททีเ่สีย่ง 

ต่อกฎหมายเสียด้วย

“มีคำสั่งลงมาว่าเกิดสถานการณ์หนึ่งขึ้น พวกเราทั้งหมดถูกเรียกตัว 

ด่วนมาก นายมีเวลาหนึ่งชั่วโมงให้มารายงานตัว ออกเดินทางในอีกสอง 

ชั่วโมง ซึ่งก็คือตอนสิบห้าจุดศูนย์ศูนย์นาฬิกา กอมเปรนเด (เข้าใจไหม)”

“ซิ เอ้ย เข้าใจครับ” คาร์ลอสพูดภาษาอังกฤษได้คล่องมาหลายปี 

แล้ว แต่ยังไม่ชินกับการใช้ภาษาอังกฤษตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง “มีข้อมูลหรือ 

ยังครับว่าเป็นสถานการณ์แบบไหน”

“ไม่มี เดี๋ยวนายเข้ามาก็จะได้รู้พร้อม ๆ กับทุกคน”

น้ำเสียงของฮิรามิบ่งบอกว่ายังมีอะไรที่เขาปิดบังไว้อยู ่ คาร์ลอสจึงรอ  

ผิวที่ค่อย ๆ แห้งเริ่มจะทำให้เขารู้สึกหนาวขึ้นมาแล้ว

“ฟังมาว่าเป็นสารเคมีรั่วไหล” ฮิรามิบอก คาร์ลอสคิดว่าน้ำเสียง 

ของอีกฝ่ายฟังดูไม่ค่อยสบายใจ “ทำให้คน...ประพฤติตัวแปลกไป”

คาร์ลอสนิ่วหน้า “แปลกไปยังไงครับ”

ฮิรามิถอนหายใจ “โอลิเวียรา เขาไม่ได้จ่ายเงินให้เรามาเซ้าซี้ ตอนนี้ 

นายก็รู้มากเท่า ๆ กับฉันแล้ว มาซะ”

“ครับผม” คาร์ลอสตอบ แต่ฮิรามิวางสายไปแล้ว

ชายหนุ่มวางหูลงกับแคร่  ไม่แน่ใจว่าควรตื่นเต้นหรือกังวลกับ 

ปฏิบัติการแรกในฐานะสมาชิก  บ.ก.ช.อ. หน่วยบริการกอบกู้ชีวอุบัติภัย 

อัมเบรลลา เป็นชื่อหน่วยที่ฟังดูยิ่งใหญ่เมื่อเทียบกับเหล่าสมาชิกซึ่งเป็น 

ทหารรับจ้างกับทหารปลดประจำการ เกือบทุกคนมีประสบการณ์การสู้รบ 

มาก่อนและมีอดีตที่ไม่น่าเปิดเผยนัก  คนที่ชักชวนเขามาจากฮอนดูรัส 

บอกว่าเขาจะถูกเรียกตัวไป  “จัดการ”  กับสถานการณ์ที่อัมเบรลลาต้องการให้ 

สิ้นสุดโดยไวและราบคาบ...โดยถูกกฎหมาย หลังจากต้องสู้ในสงคราม 

ระหวา่งแกง๊และการปฏวิตัมิานานสามป ี ตอ้งทนอยูใ่นกระทอ่มดนิ กนิอาหาร 

สำเร็จรูปจากกระป๋อง เมื่อเห็นแววว่าจะได้งานเป็นชิ้นเป็นอันพร้อมกับ 
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เงินเดือนระดับที่ทำให้ตกใจ ข้อเสนอนั้นจึงเหมือนฝันที่เป็นจริง

ดีจนน่าสงสัย ตอนนั้นฉันคิดแบบนั้น...ถ้าเกิดว่าที่ฉันสังหรณ์ใจนั้น 

มีมูลล่ะ

คาร์ลอสส่ายหน้า มัวแต่ยืนโป๊อยู่อย่างนี้ก็ไม่มีทางรู้ แต่จะอย่างไร 

มันก็คงไม่แย่ไปกว่าการลุยป่าไล่ยิงกับ  กุ๊ย ขี้ยาจากแก๊งอื่นจนตายตกตามกัน  

และคอยนึกสงสัยว่าตอนโดนยิงเขาจะได้ยินเสียงปืนที่ฆ่าตัวเองไหม

เขามีเวลาหนึ่งชั่วโมง แต่จากที่นี่เดินไปสำนักงานใช้เวลายี่สิบนาที 

เท่านั้น คาร์ลอสเดินดุ่มกลับห้องนอน ตั้งใจจะไปให้เร็วกว่าเวลานัดเผื่อว่า 

จะไดข้อ้มลูอะไรจากฮริามเิพิม่เตมิ ตอนนีเ้ขารูส้กึรอ้นในอกดว้ยความตืน่เตน้ 

ระคนวิตก ซึ่งเป็นความรู้สึกที่คุ้นเคย มันคืออาการของคนที่ทั้งตั้งตารอ 

สถานการณ์ ทั้งตื่นเต้นและหวาดกลัวไปพร้อมกัน...

คาร์ลอสเช็ดตัวไปพลางฉีกยิ้มกว้าง นึกขันตัวเอง เขาอยู่ในป่านาน 

เกินไปแล้ว ที่นี่คือสหรัฐอเมริกา เขาทำงานให้บริษัทผลิตยาที่ถูกกฎหมาย  

มันจะมีอะไรให้ต้องกลัวกันเล่า

“มา่ย มี” เขาพดูขึน้มา ควานหาชดุเครือ่งแบบมาใสพ่รอ้มรอยยิม้กริม่

ท้องฟ้าชานเมืองช่วงปลายเดือนกันยายนเช่นนี้แจ่มใสดี แต่ระหว่างเดินทาง 

เข้าสำนักงาน คาร์ลอสก็รับรู้ได้ถึงฤดูใบไม้ร่วงที่กำลังจะมาเยือน อากาศ 

เหมือนจะเบาบางลง ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีอยู่ตามกิ่ง แต่แถวนี้ก็มีต้นไม้ไม่มาก 

นัก อพาร์ตเมนต์ของเขาอยู่ใกล้ชายขอบเขตอุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัว  

ซึ่งประกอบด้วยโรงงานของเก๊กิ๊กก๊อกสองสามแห่ง พื้นที่ว่างเปล่าล้อมรั้วที่มี 

หญ้าขึ้นรกเรื้อ โกดังเก่าเรียงรายกันเป็นพืด สำนักงานของ บ.ก.ช.อ.แท้จริง 

เป็นโกดังเก่าซึ่งนำมาปรับปรุงใหม่ ตั้งอยู่บนที่ดินของอัมเบรลลา ห้อมล้อม 

ด้วยกลุ่มบริษัทชิปปิ้งซึ่งค่อนข้างทันสมัย มีพร้อมทั้งลานจอดเฮลิคอปเตอร์ 

และท่าเรือขนถ่ายสินค้า เป็นทำเลที่ดี แต่คาร์ลอสก็นึกสงสัยไม่หายว่าทำไม 

ต้องเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัดเช่นนั้น ทั้งที่จะหาที่ดีกว่านี้ก็ทำได้แท้ ๆ

ขณะมุง่หนา้ไปตามถนนเอเวอเรต็ต ์ คอรล์อสมองนาฬกิาแลว้เรง่ฝเีท้า 

ขึ้นเล็กน้อย เขายังไม่สาย แต่อยากจะไปให้ถึงที่นั่นก่อนการประชุมเพื่อดูว่า 
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คนอื่นคิดเห็นอย่างไรบ้าง ฮิรามิบอกว่าเรียกตัวทุกคนเข้าไปหมด รวมแล้ว 

สี่หมวด แต่ละหมวดมีสามหมู่ หมู่ละสิบคน ตัวคาร์ลอสเองเป็นนายสิบ 

อยู่หมู่เอจากหมวดดี เป็นการจัดกองกำลังที่พิลึก แต่ก็คงจำเป็นเพื่อให้ 

จัดแจงทุกคนได้ทั่วถึง ในบรรดาหนึ่งร้อยยี่สิบคนนี้ต้องมีสักคนที่รู้อะไรมา...

เขาเลี้ยวขวาเมื่อถึงหัวมุมที่ถนนเอเวอเร็ตต์ตัดกับถนนสายสามเจ็ดสี่  

ปล่อยความคิดล่องลอยไป พลางนึกสงสัยขึ้นมาเลา  ๆ  ว่าจะถูกส่งตัวไป 

ที่ไหน —

— ก็พอดีคนคนหนึ่งเดินออกมาจากหลังมุมตึก ห่างไปข้างหน้าไม่กี่ 

เมตร  ชายแปลกหน้าแต่งตัวดีฉีกยิ้มกว้าง  เขาเพียงยืนยิ้มสอดมือใน 

กระเป๋าเสื้อคลุมราคาแพง ท่าทางเหมือนกำลังรอให้คาร์ลอสก้าวไปหา

คาร์ลอสตีหน้านิ่ง พินิจพิจารณาชายตรงหน้าอย่างถี่ถ้วน เขาตัวสูง 

ผอมบาง ผมสีเข้ม ตาสีเข้ม เป็นคนคอร์เคเซียนแน ่ ๆ อายุราวสี่สิบกลาง ๆ  

ยิ้มกว้างเหมือนกำลังจะเล่าเรื่องขำขันสุด ๆ ให้ฟัง

คารล์อสเตรยีมเดนิเลีย่งเขา เตอืนตวัเองในใจวา่ในเมอืงขนาดกลาง  ๆ  

มักมีคนบ้าอาศัยอยู่ ถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องยอมรับของชีวิตในเมือง

ตาแก่อาจจะอยากเล่าให้ฟังว่าเอเลี่ยนจับตัวไปตรวจคลื่นสมอง หรือ 

อาจจะเล่าเรื่องทฤษฎีสมคบคิด —

“คุณน่าจะเป็นคาร์ลอส โอลิเวียรา” เขาถาม แต่มันฟังเหมือน 

ประโยคบอกเล่ามากกว่า

คาร์ลอสชะงักเท้า เกร็งไปทั้งตัว มือขวาเลื่อนไปบริเวณที่พกปืน  

เพียงแต่ตอนนี้เขาไม่ได้พกปืน ไม่ได้พกตั้งแต่ข้ามเส้นชายแดนมา นรก 

เอ๊ย —

ราวกับรู้สึกได้ว่าทำให้คาร์ลอสไม่พอใจ ชายแปลกหน้าถอยหลังไป 

หนึ่งก้าวพร้อมกับยกมือขึ้นสูง ท่าทางขบขัน ดูไม่น่าเกรงกลัวเลย

“แกเป็นใคร” คาร์ลอสตวาด แล้วแกรู้ชื่อฉันได้ยังไง

“มสิเตอรโ์อลเิวยีรา ผมชือ่เทรนท”์ เขาบอก ดวงตาสเีขม้เปน็ประกาย 

รื่นเริง “ผมมีข้อมูลจะให้คุณ”
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  ๑ 

ในความฝันนั้น จิลวิ่งเร็วไม่พอ
มันเป็นความฝันแบบเดิม  ๆ  ที่เธอต้องทนพบเจอทุก  ๆ  สองสามวัน 

นับจากภารกิจในคืนวันนั้นที่ทั้งทีมเกือบเอาตัวไม่รอด ตอนที่ยังมีพลเมือง 

แรคคนูเพยีงไมก่ีร่ายซึง่โชครา้ยเพราะไวรสัของอมัเบรลลา ตอนทีฝ่า่ยบรหิาร 

ของสตาร์สยังไม่เน่าเฟะโดยสมบูรณ์ ตอนที่เธอยังโง่พอที่จะคิดว่าใคร  ๆ  

จะเชื่อเรื่องที่พวกเธอเล่า

ในความฝันนั้น เธอกับผู้รอดชีวิตคนอื่น  ๆ คริส แบร์รี รีเบคกา  

กำลังรอเฮลิคอปเตอร์ซึ่งกำลังจะมาช่วยอยู่บนลานจอดที่คฤหาสน์สเปนเซอร์  

ทุกคนต่างเหนื่อยล้า ได้รับบาดเจ็บ และรู้ดีว่ากำลังจะเกิดระเบิด ตอนนั้น 

เป็นเวลารุ่งสาง มีแสงสีอ่อนสาดลอดมาตามร่องระหว่างต้นไม้ใบไม้ที่ล้อม 

รอบคฤหาสน์ ทุกสิ่งอื่น  ๆ สงบงัน มีเพียงเสียงของเฮลิคอปเตอร์ที่พวกเธอ 

ตั้งตารอดังใกล้ขึ้นมาเรื่อย  ๆ สมาชิกหน่วยสตาร์สตายไปหกราย พลีชีพ 

เพราะมนุษย์และอมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในคฤหาสน์ และถ้าแบรดไม่นำเครื่อง 

ลงจอดให้ไวกว่านี้ ก็จะไม่เหลือผู้รอดชีวิตสักคน ห้องทดลองจะระเบิด ฆ่า 

ทุกคนไปพร้อม ๆ กับทำลายหลักฐานการแพร่กระจายของเชื้อที-ไวรัส

คริสกับแบร์รีกำลังโบกมือเป็นสัญญาณให้แบรดเร็วขึ้นอีก จิลมอง 

นาฬิกา ยังรู้สึกมึนงงไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น สมองยังคงพยายามเรียบเรียง 
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เหตุการณ์ทั้งหมด บริษัทผลิตยาอัมเบรลลา ผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ที่สุดของ 

แรคคูนซิตี บริษัทที่ทำให้เมืองนี้ฟูเฟื่อง เป็นขาใหญ่ในโลกธุรกิจ ที่จริงแล้ว 

แอบสร้างอสุรกายอยู่ลับ ๆ โดยอ้างว่าเพื่อการวิจัยอาวุธชีวเคมี และการเล่น 

กับไฟเช่นนั้นก็ทำให้ตัวเองถูกลวกอย่างสาหัส

แต่ตอนนี้มันไม่สำคัญ ที่สำคัญคือหนีไปให้พ้น ๆ จากที่นี่ —

— เรามีเวลาอีกสามนาที มากสุดแค่สี่ —

โครม!

จิลหมุนตัวไปเห็นคอนกรีตและยางมะตอยเป็นก้อน  ๆ ปลิวกระจายมา 

จากมุมตะวันตกเฉียงเหนือของลานจอดเฮลิคอปเตอร์ กรงเล็บขนาดยักษ์ 

ผุดขึ้นมาจากหลุม ตบลงบนปากหลุมขรุขระ —

—  แล้วร่างใหญ่โตขาวซีดของไทแรนท์ก็กระโดดขึ้นมายังลานจอด  

ลุกขึ้นอย่างสง่างามจากท่านั่งยอง ๆ...แล้วตรงมาหาพวกเขา

มันเป็นตัวประหลาด ต้องสูงอย่างน้อยแปดฟุต ครั้งหนึ่งมันอาจเคย 

เปน็มนษุย ์ แตต่อนนีไ้มใ่ชแ่ลว้ แขนขวาของมนัดปูกต ิ แตแ่ขนซา้ยกลายเปน็ 

กรงเล็บขนาดยักษ์ ใบหน้าดูพิกลพิการ ปากฉีกกว้างของมันหันตรงมาทาง 

พวกเขาเหมือนกำลังแจกยิ้ม ร่างเปลือยของมันไร้เพศ หัวใจหนาชุ่มเลือด 

ของมันเต้นตุบตับอยู่นอกอก

ครสิเลง็ไปทีก่อ้นเนือ้ปดูโปนบนอกของมนัแลว้ยงิ เหนีย่วไกเบอเรต็ตา 

ติด  ๆ  กันห้าครั้งอย่างรวดเร็วเข้าเป้า แต่สัตว์ประหลาดตัวนี้ก็ไม่ได้ช้าลง 

เลย แบร์รีตะโกนให้ทุกคนกระจายตัวกันไป จิลลากรีเบคกามาให้ห่างจาก 

อสุรกายยักษ์ให้มากที่สุด เสียงปืน  .๓๕๗ ของแบร์รีดังสนั่นอยู่เบื้องหลัง  

เฮลิคอปเตอร์ลอยวนเวียนรออยู่เหนือหัว จิลรู้สึกได้ว่าเวลางวดหมดลง 

เรื่อย ๆ เกือบจะรู้สึกได้ว่าระเบิดกำลังทำงานอยู่ใต้เท้า

เธอกบัรเีบคกาชกัปนืยงิ ยงิไม่หยดุจนกระสนุหมดรงัเพลงิ เธอไดแ้ต่ 

มองเจา้สตัวร์า้ยตบแบรร์กีลิง้ลงกบัพืน้ เธอยดักระสนุชดุใหมใ่สป่นื พรอ้ม ๆ  

กบัทีม่นัหนัไปสนใจครสิ เธอยงิ รอ้งกรีด๊ ๆ หวาดกลวัจนสดุหวัใจ ทำไมมัน 

ไม่ตาย
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เสียงดังจากด้านบน เสียงตะโกน มีอะไรบางอย่างร่วงลงมาจาก 

เฮลิคอปเตอร์ คริสวิ่งไปหาสิ่งนั้น แต่จิลมองอะไรไม่เห็นแล้วนอกจาก 

ไทแรนท์ มันหันมาสนใจเธอกับรีเบคกา ไม่สนใจว่าลูกปืนกำลังฉีกเนื้อ 

เถือหนังมัน จิลหมุนตัววิ่งเตลิด เห็นว่าเด็กสาวก็ทำเหมือนเธอ แต่จิลรู้  —  

รู้ดี  —  ว่าไทแรนท์ตามเธอมาต่างหาก ใบหน้าของจิล วาเลนไทน์ ประทับอยู่ 

ในสมองของมันอย่างแนบแน่น

จิลวิ่ง วิ่งต่อไป แล้วทันใดนั้นก็ไม่มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ไม่มี 

คฤหาสน์ซึ่งกำลังจะระเบิด มีเพียงต้นไม้เป็นล้าน  ๆ  ต้นกับเสียงเหล่านั้น  

เสียงรองเท้าบู๊ตของเธอกระทืบผืนดิน ชีพจรที่เต้นอื้ออึงอยู่ในหู ลมหายใจ 

หอบกระชั้น เจ้าปีศาจคือฝันร้ายอันน่าหวาดกลัวซึ่งตามมาอย่างเงียบงัน 

ไม่ลดละ หลีกหนีไม่ได้เหมือนกับความตาย

ทุกคนตายแล้ว ทั้งคริส แบร์รี รีเบคกา แม้แต่แบรดก็ตาย เธอรู้  

ทุกคนตายหมดนอกจากเธอ แต่ตอนที่วิ่งอยู่นั้น เงาของไทแรนท์ก็ทอดมา 

ขวางตรงหน้า ทาบทับเงาของเธอจนมิด เธอได้ยินเสียงหวีดของลมยาม 

กรงเล็บมหึมาฟาดลงมา ตัดผ่านตัวเธอเหมือนเป็นของเหลว ฆ่าเธอ ไม่เอา 

นะ —

ไม่เอา —

“ไม่เอา!”

จิลลืมตา คำว่าไม่ยังติดอยู่ที่ปาก เป็นเสียงเดียวในห้องที่เงียบสงบ 

มันไม่ใช่เสียงหวีดร้อง แต่เป็นเสียงครวญอันแหบโหยของผู้หญิงที่ชะตา 

ถึงฆาต ต้องติดอยู่ในฝันร้ายอย่างไร้ทางหลบหนี

ใช่แล้ว เพราะพวกเราต่างก็ช้ากันเกินไป

เธอนอนนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง หายใจเข้าออกลึก ๆ ขยับมือปล่อยเบอเร็ตตา 

ซึ่งซุกไว้ใต้หมอน มันกลายเป็นสัญชาตญาณไปแล้ว แต่เธอก็ไม่เสียใจ 

ที่ติดนิสัยแบบนี้มา

“แต่ใช้กับฝันร้ายไม่ได้” เธอพึมพำแล้วลุกขึ้นนั่ง จิลคุยกับตัวเอง 

มาหลายวันแล้ว บางครั้งเธอก็คิดว่าที่ตัวเองยังไม่กลายเป็นบ้าไปก็เพราะ 
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อย่างนี้ แสงสีเทาสอดลอดบานเกล็ดเข้ามา สร้างหย่อมเงาในห้องนอนเล็ก ๆ  

แห่งนี้ นาฬิกาดิจิทัลบนโต๊ะข้างเตียงยังใช้การได้อยู่ นับว่าโชคดีที่ไฟฟ้า 

ยังใช้การได้ แต่เธอตื่นสายกว่าที่ตั้งใจไว้ ตอนนี้ใกล้บ่ายสามแล้ว เธอ 

หลับไปเกือบหกชั่วโมง ซึ่งถือว่านานที่สุดในช่วงเวลาสามวันที่ผ่านมา พอ 

นึกถึงเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นข้างนอก เธอก็รู้สึกละอายใจ เธอน่าจะพยายาม 

ให้มากกว่านี้ เพื่อช่วยคนที่ยังพอช่วยได้...

หยุดเลยนะ เธอเองก็รู้ว่าทำไม่ได้ เธอช่วยคนอื่นไม่ได้หรอกถ้า 

ล้มป่วยเสียเอง ส่วนคนที่ช่วยไว้ได้ —

เธอจะไม่คิดเรื่องนั้น ห้ามก่อน ตอนที่เธอดั้นด้นไปจนถึงชานเมือง 

ได้สำเร็จเมื่อเช้า หลังจาก  “ช่วยเหลือ”  ผู้คนมาตลอดสี่สิบแปดชั่วโมงโดย 

ไม่หลับไม่นอน เธอก็เกือบจะพยุงตัวต่อไปไม่ไหว จำต้องยอมรับว่าแรคคูน 

ซิตีพ่ายแพ้ให้กับที-ไวรัส หรือเชื้ออะไรสักอย่างที่พัฒนาจากเจ้าไวรัสตัวนั้น

เหมือนกับพวกนักวิจัยในคฤหาสน์สเปนเซอร์ เหมือนกับไทแรนท์

จิลหลับตา ครุ่นคิดถึงความฝันที่เกิดขึ้นซ้ำ  ๆ และความหมายของมัน  

ในฝนันัน้ทกุอยา่งเกดิขึน้ตามความเปน็จรงิ ยกเว้นตอนจบ ในความเปน็จรงิ  

แบรด วิคเกอร์ส คนขับเฮลิคอปเตอร์ของทีมอัลฟาโยนปืนยิงจรวดลงมา 

จริง  ๆ  และคริสก็ระเบิดตัวไทแรนท์ได้ขณะที่มันกำลังไล่ตามเธอ ทุกคน 

หนีออกมาได้ทันเวลา...แต่มาคิด ๆ  ดูมันก็ไม่สำคัญเท่าไร เมื่อพิจารณาจาก 

สิ่งที่เธอกับพวกพยายามทำต่อมาจนถึงตอนนี้ รอดมาได้หรือตายไปตั้งแต่ 

ตอนนั้นก็มีค่าไม่ต่างกัน

แต่มันไม่ใช่ความผิดของพวกเรา จิลคิดเคือง  ๆ  และอยากจะเชื่อ 

ตามนั้นจริง ๆ ไม่มีใครฟังเราเลย ไม่ว่าจะเป็นศูนย์บัญชาการ ชีฟไอรอนส์  

หรือแม้กระทั่งนักข่าว ถ้าฟังเราสักหน่อย ถ้าเชื่อเราสักหน่อยละก็...

น่าแปลกเหลือเกินที่ทุกสิ่งเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อหกสัปดาห์ก่อน เพราะมัน 

รู้สึกเหมือนผ่านไปเป็นปี  ๆ  แล้ว เจ้าหน้าที่รัฐบาลกับสื่อเอาสตาร์สมาล้อ 

เหมือนเป็นตัวตลก สตาร์สตายไปหก ส่วนที่เหลือก็เพ้อเจ้อเสียใหญ่โตว่า 

มีห้องทดลองลับ มีสัตว์ประหลาด มีซอมบี้ หาว่าอัมเบรลลามีแผนการลับ  

สตาร์สต้องถูกพักงาน ถูกหัวเราะเยาะ แต่ที่แย่ที่สุดคือไม่มีใครทำอะไร 
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เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเลย เธอกับพวกได้แต่หวังว่าการที่ 

คฤหาสน์สเปนเซอร์ถูกทำลายจะหยุดการแพร่กระจายของเชื้อไว้เท่านั้น

ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเรื่องราวขึ้นมากมาย พวกเธอค้นพบ 

ความจริงว่าอัมเบรลลา  — หรือจะให้เจาะจงลงไปก็คือไวท์อัมเบรลลา  — คง 

แบล็กเมล์หรือไม่ก็ซื้อตัวผู้มีอำนาจในสตาร์สทั่วประเทศไปแล้ว เพื่อที่จะได้ 

ทำการวิจัยเรื่องอาวุธชีวภาพต่อไปโดยไม่ติดขัด พวกเธอได้รู้ด้วยว่าสมาชิก 

สภาเมืองแรคคูนหลายคนได้รับเงินจากอัมเบรลลา และอัมเบรลลาอาจจะ 

มีสถานที่วิจัยผลิตเชื้อโรคมากกว่าหนึ่งแห่ง พวกเธอไม่รู้อะไรเพิ่มเติมเช่นกัน 

เมื่อลองค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเทรนท์  ชายผู้ซึ่งติดต่อเธอก่อนภารกิจที่ 

คฤหาสน์สเปนเซอร์และยังอ้างว่าเป็นมิตรกับสตาร์ส  แต่กลับเจอข้อมูล 

น่าสนใจเกี่ยวกับไอรอนส์ ดูเหมือนเขาจะเคยเกือบเดือดร้อนเมื่อถูกกล่าวหา 

ว่าข่มขืน  อัมเบรลลาสืบรู้ เรื่องนี้  แต่กลับช่วยเหลือให้เขาได้ตำแหน่ง 

ผู้บัญชาการตำรวจอยู่ดี แต่ที่ยากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องที่คนในทีมต้องแยก 

จากกัน ต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไป ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมาก แล้ว 

ยังต้องแบกรับความจริงเอาไว้

จิลยิ้มบาง  ๆ เรื่องดีเพียงอย่างเดียวคือ อย่างน้อยเพื่อน  ๆ  ของเธอ 

ก็รอดออกมาได้ รีเบคกา เชมเบอร์ส ไปเข้าร่วมกับอดีตหน่วยสตาร์สที่ 

แยกตัวออกมา และกำลังตามสืบข่าวลือเรื่องห้องแล็บอื่น ๆ  ของอัมเบรลลา 

แบรด วคิเกอรส์ หนอีอกนอกเมอืงเพือ่หลบอมัเบรลลา สมกบัเปน็คนขีข้ลาด  

คริส เรดฟีลด์ กำลังตามหาศูนย์กลางของอัมเบรลลาอยู่ในยุโรป ระหว่างที่ 

รอแบร์รี เบอร์ตัน กับทีมของรีเบคกาไปสมทบ...ส่วนจิลเองกำลังขุดคุ้ย 

ที่ทำการของอัมเบรลลาที่นี่ แล้วค่อยไปรวมตัวกับคนอื่น ๆ

แตเ่มือ่หา้วนักอ่น แรคคนูซติเีกดิเรือ่งใหญ ่ ยงัเกดิอยูต่อนนี ้ คอ่ย ๆ  

แตกหน่อออกเหมือนไม้ที่มีพิษ ความหวังเดียวที่เหลืออยู่คือการรอให้คน 

จากข้างนอกเมืองสังเกตเห็นความผิดปกติ

ตอนที่ได้รับรายงานสองสามคดีแรก ไม่มีใครเอาคดีเหล่านั้นไป 

เชื่อมโยงกับสิ่งที่สตาร์สรายงานเรื่องคฤหาสน์สเปนเซอร์ ในช่วงปลายฤดู 

ใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อนมีคนถูกทำร้ายจำนวนมาก  ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นฝีมือ 
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ของฆาตกรโรคจิต และกรมตำรวจคงจะจับตัวคนร้ายได้ในไม่ช้า จนกระทั่ง 

เมื่อสามวันก่อน กรมตำรวจเริ่มตั้งเครื่องกีดขวางตามถนนตามคำสั่งของ 

อัมเบรลลา คนอื่น  ๆ  จึงเริ่มหันมาสนใจ จิลไม่รู้ว่าพวกเขากีดกันคนจาก 

ภายนอกด้วยวิธีไหน แต่มันได้ผลมาก ไม่มีของส่งเข้ามา ไม่มีไปรษณีย์  

โทรศัพท์ติดต่อนอกเมืองถูกตัดขาด เมื่อมีคนจากในแรคคูนพยายามจะออก 

นอกเมืองก็ถูกสั่งให้ย้อนกลับเข้ามาโดยไม่บอกเหตุผล

พอมาคิดย้อนไป ช่วงเวลาตอนที่เธอเพิ่งรู้เรื่องการบุกรุกและการตั้ง 

เครื่องกีดขวาง มันเหมือนกับฝันไป เธอไปกรมตำรวจแรคคูนเพื่อขอพบ 

ไอรอนส์ แต่เขากลับไม่ยอมให้เธอเข้าพบ จิลรู้ว่าตำรวจบางคนน่าจะยอม 

รับฟัง เพราะไม่ใช่ทุกคนที่ตาบอดตาใสหรือโดนซื้อตัวไปแบบไอรอนส์ แต่ 

ถึงจะเจอคดีประหลาดมาขนาดนั้น พวกเขาก็ยังไม่พร้อมจะรับความจริง

แต่จะโทษพวกเขาได้หรือ ใครเขาจะเชื่อถ้ามีคนไปพูดแบบนี้ใส่ “ฟัง 

นะคะคุณตำรวจ อัมเบรลลาซึ่งช่วยก่อร่างสร้างเมืองนี้ขึ้นมากำลังทำการ 

ทดลองออกแบบไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในที่ตั้งของตนเอง แถมยังเพาะพันธุ์สัตว ์

ประหลาดในห้องทดลองลับ ฉีดสารอะไรบางอย่างเข้าไปในตัวสัตว์พวกนี้  

ทำให้พวกมันแข็งแกร่งและอันตรายอย่างมาก เมื่อมนุษย์ได้รับเชื้อนี้ก็จะ 

กลายเปน็ซอมบีเ้นา่ไรส้มองทีก่นิเนือ้คน ไมรู่จ้กัความเจบ็ปวด พวกนัน้จรงิ ๆ  

ก็ยังไม่ตายหรอกนะคะ แต่ก็ใกล้ละ เพราะงั้นเรามาร่วมมือกันดีกว่าเนอะ  

พวกเรารีบออกไปจัดการประชาชนตามท้องถนนที่ไม่พกพาอาวุธ แถมยัง 

อาจจะเป็นเพื่อนหรือเพื่อนบ้านพวกเรากันเถอะ เพราะถ้าไม่ทำอย่างนั้น คุณ 

อาจจะกลายเป็นซอมบี้บ้างก็ได้”

จิลถอนหายใจ ตอนนั้นเธอพูดดีกว่านี้ แต่ไม่ว่าจะเล่าแบบไหน 

มันก็ฟังดูเป็นเรื่องที่บ้ามากอยู่ดี แหงละว่าพวกเขาต้องไม่เชื่อเธอ ตอนนั้น 

ที่ทุกอย่างยังดีอยู่ และพวกเขายังรู้สึกปลอดภัยในฐานะตำรวจ แต่พอถึง 

ตอนที่เรื่องเลวร้ายลง ตอนที่เสียงกรีดร้องเริ่มดัง...

วนันัน้คอืวนัที ่ ๒๕ กนัยายน สว่นวนันีค้อืวนัที ่ ๒๘ พวกตำรวจนา่จะ 

ตายกันไปหมดแล้ว เธอได้ยินเสียงปืนครั้งสุดท้าย...เมื่อวานหรือเปล่านะ  

หรือเมื่อคืน? แต่อาจจะเป็นเสียงปืนของพวกที่ก่อการจลาจลก็ได้ อย่างไรก็ 
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ไม่สำคัญ เพราะแรคคูนซิตีตายแล้ว เหลือแต่เพียงซอมบี้สมองตายที่ยังคง 

เดินเตร็ดเตร่ ไล่หาอาหารกิน

ด้วยความที่แทบไม่ได้นอน ผนวกกับร่างกายต้องอัดฉีดอะดรีนาลิน 

แทบตลอดเวลา ทำให้วันคืนของเธอเริ่มเลือนเข้าด้วยกัน หลังกรมตำรวจ 

ถูกทำลายจิลก็ใช้เวลาไปกับการตามหาผู้รอดชีวิต เฝ้าเดินหาตามตรอก 

ซอกซอย ไล่เคาะประตูบ้าน ตรวจตราตามอาคารต่าง  ๆ  เผื่อว่าจะยังมีใคร 

หลบซ่อนตัวอยู่ เธอพบเป็นสิบ  ๆ  คน จิลกับบางคนในกลุ่มช่วยกันพาคน 

อพยพไปยังที่ปลอดภัย เป็นโรงเรียนมัธยมปลาย พวกเธอช่วยกันสร้าง 

เครือ่งปอ้งกนัปดิลอ้มโรงเรยีนไว ้ จลิดจูนแนใ่จวา่ทกุคนจะปลอดภยั แลว้จงึ 

ค่อยกลับเข้ามาในตัวเมืองเพื่อตามหาคนอื่น ๆ ต่อไป

แต่ไม่พบใครอีก แล้วเช้านี้ ตอนที่เธอกลับไปที่โรงเรียน...

เธอไม่อยากคิด แต่ส่วนหนึ่งในใจรู้ว่าต้องคิด เธอจะยอมให้ตัวเอง 

ลืมไม่ได้ เช้านี้เธอกลับไปที่โรงเรียน แล้วก็พบว่าเครื่องป้องกันหายไปแล้ว  

อาจจะถกูซอมบีท้ำลาย หรอืไมก่เ็ปน็คนขา้งในทีท่ำลายมนัเสยีเอง คนคนนัน้ 

อาจจะมองออกมาข้างนอก แล้วก็พบว่ามีคนรู้จักอยู่ในกลุ่มซอมบี้ อาจจะ 

เป็นพี่น้อง หรือลุง หรือลูกสาว เขาอาจคิดว่าจะช่วยคนที่ตัวเองรักจาก 

ฝูงซอมบี้ โดยไม่รู้เลยว่ามันสายเกินไปแล้ว

โรงเรียนนั้นกลายเป็นเหมือนโรงฆ่าสัตว์ ในอากาศเต็มไปด้วยกลิ่น 

เหมน็เนา่ฉนุกกึของอาจมอาเจยีน กำแพงฉาบไปดว้ยเลอืดมหาศาล ตอนนัน้ 

จลิแทบจะสิน้หวงั รูส้กึเหนือ่ยลา้เกนิกวา่ทีเ่คยเปน็มา ในสมองมแีตภ่าพของ 

เหล่าคนผู้โชคดี ได้ตายก่อนที่ไวรัสจะกัดกินและเปลี่ยนให้กลายเป็นซอมบี้  

ระหว่างที่เดินไปตามทางเดินในตึก ไล่ฆ่าร่างซอมบี้ของคนที่เธอเคยช่วยไว้ 

เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน คนที่เธอพบ คนที่ร้องไห้ด้วยความดีใจเมื่อได้พบเธอ...  

ตอนนั้นความหวังใด  ๆ  ที่จิลเคยมีดับสิ้น หายลับไปเมื่อตระหนักว่าสิ่งที่เธอ 

ทำมาทั้งหมดสูญเปล่า การได้รู้ความลับของอัมเบรลลานั้นไม่ได้ช่วยชีวิต 

ใครเลย และผู้คนที่เธอคิดว่าตัวเองได้ช่วยไว้ก็ตายไปหมด ทั้งหมดมากกว่า 

เจ็ดสิบคน ทั้งชาย หญิง เด็ก ๆ ตายหมด

หญิงสาวจำไม่ได้ว่ากลับบ้านมาได้อย่างไร ตอนนั้นในหัวเธอสับสน 
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วุน่วายไปหมด ดวงตาบวมเปง่เพราะรอ้งไหจ้นแทบมองไมเ่หน็ทาง นอกจาก 

เธอจะเสียใจ คนอีกเป็น พัน ๆ ก็เสียชีวิต มันช่างเป็นโศกนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่ 

จนแทบไม่อาจรับได้

ทั้ง ๆ ที่ป้องกันได้ ทั้งหมดเป็นความผิดของอัมเบรลลา

จิลดึงเบอเร็ตตาออกจากใต้หมอน ปล่อยให้ตัวเองแสดงความรู้สึก 

เต็มที่ ก่อนหน้านี้เธอพยายามควบคุมอารมณ์ตนเอง เพราะตอนนั้นยังมี 

คนให้ต้องดูแล มีคนให้ต้องช่วยเหลือ จนเธอไม่เหลือที่ว่างให้ตัวเองยอมมี 

ความรู้สึกใด ๆ

แต่ตอนนี้...

เธอพร้อมจะหนีจากแรคคูนแล้ว พร้อมแล้วที่จะทำให้พวกสัตว์นรก 

เหลา่นัน้เขา้ใจเสยีทวีา่เธอรูส้กึอยา่งไร พวกมนัขโมยความหวงัของเธอไปแลว้  

แต่ยังปล้นชีวิตเธอไปไม่ได้

จิลบรรจุกระสุน ขบกรามแน่น ความเกลียดชังรุนแรงถ่วงหนักอยู่ใน 

ช่องท้อง ได้เวลาไปแล้ว
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  ๒

พวกเขาจะถึงแรคคูนซิตีภายในหนึ่งชั่วโมง
นิโคไล จิโนเวฟ  เตรียมตัวมาพรั่งพร้อม และเชื่อว่าทีมของเขา 

จะปฏิบัติงานได้ดี หรืออย่างน้อยก็ดีกว่าทีมอื่น เขามองออกจากแววตา 

ว่าสมาชิกอีกเก้าคนในหมู่บีเคารพเขา และถึงแม้พวกเขาจะพากันไปตาย  

แต่ฝีไม้ลายมือของพวกเขาจะต้องกลายเป็นที่จดจำ ในเมื่อแทบจะเรียกได้ว่า 

เขาเป็นคนฝึกคนกลุ่มนี้มาเองกับมือ

ไมม่ใีครพดูคยุกนัระหวา่งเดนิทางดว้ยเฮลคิอปเตอรใ์นบา่ยแก ่  ๆ วนันัน้  

แม้แต่หัวหน้าหมู่ซึ่งเป็นคนกลุ่มเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ใช้วิทยุสื่อสาร เพราะ 

ข้างในนี้เสียงดังจนคุยกันไม่ได้ยิน และนิโคไลเองก็ไม่มีอะไรจะพูดกับฮิราม ิ

หรือไครอัน...หรือกระทั่งมิคาอิล วิกเตอร์ วิกเตอร์มียศสูงกว่าทุกคน เป็น 

ผูบ้ญัชาการของทัง้หมวด ทีจ่รงิตำแหนง่นัน้ควรเปน็ของนโิคไล เพราะวกิเตอร ์

ไร้คุณสมบัติหลายอย่างซึ่งผู้นำพึงมี

แต่ฉันเหนือกว่าทุกคน ฉันได้รับเลือกเป็นวอทช์ด็อก ไม่ว่าใครจะว่า 

ยังไง แต่พอหลังจบงานนี ้ คนที่อัมเบรลลาต้องติดต่อด้วยก็คือฉัน

นิโคไลตีหน้านิ่งแต่ลอบยิ้มอยู่ในใจ เมื่อถึงเวลา  “คนพวกนั้น”  ที่กุม 

อำนาจอัมเบรลลาอยู่เบื้องหลังจะเข้าใจในที่สุดว่าประเมินเขาต่ำไป

เขานั่งพิงผนังอยู่ใกล้กับหัวหน้าหมู่เอและซี ผ่อนคลายไปกับแรง 
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สั่นสะเทือนเบา ๆ ของเฮลิคอปเตอร์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความเคร่งเครียด  

ฉนุกลิน่เหงือ่ไคลของชายฉกรรจ ์ ทัง้สองอยา่งนีเ้ปน็สิง่ทีเ่ขาคุน้เคยดจีากการที ่

เคยนำคนไปสู้รบ แต่ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผน เขาจะไม่ต้องทำแบบนั้น 

อีกแล้ว

เขากวาดสายตามองหนา้ขมงึทงึของเหลา่ทหาร นกึสงสยัวา่ในบรรดานี ้

จะมีสักกี่คนที่รอดอยู่นานกว่าสักชั่วโมงหรือสองชั่วโมง แต่มันก็ไม่น่าเกิน 

ความสามารถ อาจจะมชีายแอฟรกินัหนา้บากตรงนัน้ซึง่อยูใ่นหมูข่องไครอนั... 

หรือจอห์น เวอร์สโบวสกี จากทีมเขาเอง ที่เคยเข้าร่วมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 

เมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ แต่นิโคไลก็จำไม่ได้ว่าเผ่าพันธุ์ไหน ทั้งสองคนขี้ระแวง 

และเห็นแก่ตัวมากจนน่าจะเอาตัวรอดจากแรคคูนซิตีได้ แม้จะมีโอกาสรอด 

น้อยเท่าไรก็ตาม เพราะสิ่งที่ประชุมกันก่อนมาปฏิบัติภารกิจไม่ได้เตรียมตัว 

ทุกคนให้พร้อมรับสิ่งที่กำลังต้องเผชิญ...

แต่ในการประชุมแผนงานแบบส่วนตัวของนิโคไลเมื่อสองวันก่อน 

ไม่ใช่แบบนั้น อัมเบรลลาเรียกมันว่าปฏิบัติการวอทช์ด็อก เขาได้ดูค่าสถิติ 

ทั้งหลายแหล่ที่ประเมินกันไว้ได้รับการบอกกล่าวชัดเจนว่าควรกำจัดผู้ติดเชื้อ 

หรือพวกตัวเชื้อโรคเดินได้อย่างไร ได้รับฟังเรื่องหน่วยหมาล่าเนื้อสายพันธุ์ 

ไทแรนท์ที่จะส่งเข้าไปในเมืองภายหลัง และวิธีหลบพวกมัน เขามีข้อมูล 

มากกว่าใครทั้งหมดในเฮลิคอปเตอร์ลำนี้

แต่ฉันพร้อมพรักกว่าที่อัมเบรลลาคิดไว้เสียอีก...เพราะฉันรู้ว่ามีใคร 

อีกบ้างที่เป็น “หมาเฝ้าบ้าน” เหมือนกัน

เป็นอีกครั้งที่เขาต้องกลั้นยิ้ม เขามีข้อมูลที่อัมเบรลลาคิดว่าเขาไม่มี  

แถมยังเป็นข้อมูลที่มีค่ามหาศาล หรืออย่างน้อยก็จะมีค่าในอนาคต ถ้ามอง 

จากสายตาคนนอกและจากคำสัง่ทีม่ลีงมา บ.ก.ช.อ.ถกูสง่มาชว่ยพลเมอืง แต ่

นโิคไลเปน็แคห่นึง่ในสบิคนทีรู่เ้บือ้งลกึเบือ้งหลงั เหตผุลทีแ่ทจ้รงิซึง่ บ.ก.ช.อ. 

ถูกส่งเข้าไปในแรคคูนซิตีคือเพื่อเก็บข้อมูล  อย่างบนเฮลิคอปเตอร์ลำที่ 

บรรทุกหมู่เอก็มีพวกวอทช์ด็อกสองคนแอบแฝงอยู่ ที่แรคคูนซิตีเองก็มี 

อีกหกคนถูกส่งเข้าไปนานแล้ว เป็นนักวิทยาศาสตร์สามคน พนักงานทั่วไป 

ของอัมเบรลลาสองคน มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาล คนที่สิบ 
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เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของผู้บัญชาการตำรวจ พวกวอทช์ด็อกน่าจะรู้จักกันอยู่บ้าง 

สักคนสองคน แต่เป็นเพราะนิโคไลเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ และได้   

“ขอยืม”  พาสเวิร์ดมาสองสามรหัส เขาจึงเป็นคนเดียวในกลุ่มที่รู้ตัวตน 

ของทุกคน และรู้ด้วยว่าคนพวกนั้นจะต้องไปรายงานข้อมูลที่ไหน

คนที่รอฟังรายงานคงแปลกใจพิลึกเมื่อไร้การติดต่อ คงจะตลกดีที่ 

เหลือวอทช์ด็อกแค่คนเดียวและหมอนั่นสามารถขอต่อรองราคาข้อมูลที่เก็บ 

รวบรวมมาได้ หมอนั่นจะกลายเป็นอภิมหาเศรษฐี ขอเพียงยอมเสียเวลา 

เพื่อคิดการณ์ไกลสักนิด เสียแรงสักหน่อย และเสียลูกปืนสักสองสามนัด  

มหัศจรรย์ใช่ไหมล่ะ

เก้าคน แค่กำจัดคนเก้าคน เขาก็จะกลายเป็นคนเดียวซึ่งมีข้อมูล 

ทกุอยา่งทีอ่มัเบรลลาตอ้งการ ไม่นานพวก บ.ก.ช.อ.นา่จะตายเกลีย้ง แลว้เขา 

ก็จะว่างพอไปตามล่าพวกวอทช์ด็อกที่เหลือเพื่อชิงข้อมูลและเชือดพวกมัน 

ให้สิ้นซาก

คราวนี้เขาอดกลั้นไม่ไหวจริง  ๆ แล้ว นิโคไลยิ้มกว้าง ภารกิจที่รออยู่ 

ช่างน่าตื่นเต้นเสียนี่กระไร จะเป็นบททดสอบความสามารถอันมากล้นของ 

เขา...และเมื่อมันสิ้นสุดลง เขาจะกลายเป็นคนที่ร่ำรวยมหาศาล

แม้จะนั่งอยู่ในเฮลิคอปเตอร์ที่เบียดเสียดและมีเสียงเครื่องยนต์ครวญคราง 

เบา ๆ คาร์ลอสก็แทบไม่สนใจสิ่งรอบตัว เขาหยุดคิดถึงสิ่งที่เทรนท์บอกเมื่อ 

สองชั่วโมงก่อนไม่ได้ เขาคิดทบทวนบทสนทนาพิลึกพิลั่นนั้นตลอดเวลา  

พยายามตัดสินใจว่าข้อมูลส่วนไหนมีประโยชน์บ้างหรือเปล่า

ขอ้แรก คารล์อสไมไ่วใ้จชายคนนัน้ หมอนัน่ดรูา่เรงิเกนิไป คอืกไ็มไ่ด ้

แสดงออกมากมายอะไรนัก แต่คาร์ลอสดูออกว่าลึก  ๆ  ในใจเทรนท์กำลัง 

หวัเราะอะไรบางอยา่ง ดวงตาสเีขม้ของเขาเปน็ประกายดว้ยความขบขนัตอนที่ 

บอกว่ามีข้อมูลให้ แล้วเดินหายลับไปในซอกตึกเหมือนมั่นใจเต็มเปี่ยมว่า 

คาร์ลอสจะต้องตามไป

แตท่ีเ่ทรนทม์ัน่ใจกไ็มผ่ดิ แมส้ายงานจะทำใหค้ารล์อสเปน็คนระแวด- 

ระวังตัว แต่เขาก็เป็นคนอ่านคนเป็น ซึ่งเขาคิดว่าแม้เทรนท์จะเป็นคนแปลก 
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แต่ไม่เป็นอันตรายนัก

ระหว่างซอกตึกเย็นชื้นและมีกลิ่นฉี่อ่อน  ๆ “ข้อมูลอะไร” คาร์ลอส 

ถามไปแบบนั้น

เทรนท์แสร้งทำเป็นไม่ได้ยิน “พอถึงย่านช็อปปิ้งในเมือง คุณจะเจอ 

ร้านอาหารชื่อกริลล์๑๓ อยู่เลยถนนสายที่มีน้ำพุไปไม่ไกล ติดกับโรงหนัง  

เห็นชัดเจนมาก ถ้าคุณไปถึงที่นั่นสัก...” เขาเหลือบมองนาฬิกา “...ทุ่มตรง  

ผมจะหาทางช่วยคุณ”

คาร์ลอสถึงกับงง “เดี๋ยว ก็ไม่ได้อะไรนะ แต่คุณพูดบ้าอะไร”

เทรนท์ยิ้ม “ที่แรคคูนซิตีไงล่ะ คุณกำลังจะไปที่นั่นนี่”

คาร์ลอสมองเขาตาค้าง รอให้พูดต่อ แต่เหมือนเทรนท์จะพูดจบแล้ว

ใครจะรูว้า่หมอนัน่รูช้ือ่ฉนัมาจากไหน แตไ่อ ้ บาโต (ตาแก)่ นีส่ตไิมเ่ตม็ 

แน่นอน

“นี่ ฟังนะมิสเตอร์เทรนท์...”

“เรียกเทรนท์เฉย ๆ ก็พอ” เทรนท์เอ่ยขัดยิ้ม ๆ

คาร์ลอสชักหงุดหงิด “เถอะน่า คือคุณน่าจะจำคนผิดแล้ว...ขอบใจมาก 

ที ่ เอ่อ...เป็นห่วง แต่ผมต้องรีบไปละ”

“อ้อ จริงสินะ หน้าที่เรียกร้อง” เทรนท์รำพึง รอยยิ้มเจื่อนจางลง  

“ฟังนะ พวกเขาจะไม่บอกให้คุณรู้ทุกสิ่งหรอก สถานการณ์จะเลวร้ายกว่าที่ 

คุณคิด ช่วงเวลาต่อจากนี้คุณจะต้องลำบากมากแล้ว มิสเตอร์โอลิเวียรา  

แค่ผมเชื่อในความสามารถของคุณ จำไว้ให้แม่น...ร้านกริลล์๑๓ ทุ่มตรง  

ทางมุมตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง”

“รู้แล้ว” คาร์ลอสตอบพลางพยักหน้าไปอย่างนั้นเอง ถอยห่างออกมา 

สู่แสงสว่าง พยายามจะฝืนยิ้ม “มีประโยชน์มาก จะจำใส่ใจไว้”

เทรนท์ยิ้มให้อีกครั้งแล้วเดินตามมา “อย่าเชื่อใจใครง่าย  ๆ มิสเตอร์ 

โอลิเวียรา ขอให้โชคดี”

คาร์ลอสหมุนตัวเดินจ้ำหนี เหลือบมองย้อนหลังไปทางเทรนท์ หมอน่ัน 

ยงัยนือยูท่ีเ่ดมิ ทา่ทางผอ่นคลาย สองมอืลว้งกระเปา๋ ดเูปน็คนบา้ทีไ่มเ่หมอืน 

คนบ้าดีแท้...
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...แต่ตอนนี้ดูไม่ค่อยบ้าเท่าไหร่แล้วนี่ หืม?

คารล์อสไปถงึออฟฟศิกอ่นเวลาเลก็น้อย แตด่เูหมอืนจะไมม่ใีครรูข้า่ว 

วงในอะไรกนับา้งเลย ระหวา่งการประชมุซึง่นำโดยหวัหนา้ทมีทัง้หลาย ทกุคน 

ได้รับข้อมูลเพียงแค่ไม่กี่อย่าง ไม่กี่วันก่อนมีสารเคมีอันตรายเล็ดลอดปะปน 

เข้าไปในเขตเมืองแห่งหนึ่ง สารตัวนี้ก่อให้เกิดภาพหลอนซึ่งทำให้อยากใช้ 

ความรุนแรง สารเคมีที่ว่าเจือจางไปแล้ว แต่ประชาชนทั่วไปยังถูกรังควาน 

จากพวกที่ได้รับสารเคมี มีหลักฐานว่าอาการนี้อาจจะคงอยู่ถาวร ตำรวจใน 

ท้องที่ไม่สามารถทำให้สถานการณ์สงบลงได้ หน่วย บ.ก.ช.อ.จึงถูกส่งไปช่วย 

พาผู้ได้รับความเดือดร้อนออกจากพื้นที่ และถ้าจำเป็นก็อนุญาตให้ใช้กำลัง 

ได้ แน่นอนว่าทั้งหมดนี้เป็นความลับสุดยอด

ที่แรคคูนซิตี แปลว่าอย่างน้อยเทรนท์ก็รู้อะไรมาบ้างจริง  ๆ...ซึ่ง  จะ 

หมายความว่าไงน่ะรึ

ถ้าหมอนั่นพูดถูกเรื่องสถานที่ แล้วเรื่องอื่น ๆ ที่บอกมาล่ะ ทำไมพวก 

หัวหน้าไม่บอกเราว่าเกิดอะไรขึ้น อะไรกันแน่ที่จะแย่ไปกว่าม็อบของคน 

ประสาทที่พร้อมใช้ความรุนแรง

เขาก็ไม่รู้ และไม่ชอบใจเลยที่ไม่รู้ เขาจับปืนครั้งแรกตอนอายุ 

สิบสองปีเพื่อปกป้องครอบครัวจากผู้ก่อการร้าย พออายุสิบเจ็ดก็กลาย 

เป็นมืออาชีพ เขาเอาชีวิตเข้าเสี่ยงเพื่ออุดมการณ์ต่าง  ๆ นานามาสี่ปีแล้ว แต่ 

ตลอดเวลานั้นเขารู้ว่าเดิมพันคืออะไร รู้ว่าต้องเจอกับอะไร แต่การเข้าไปลุย 

แบบคนตาบอดไม่น่าพิสมัยเอาเสียเลย ข้อดีเดียวคือเขาจะเข้าไปพร้อมกับ 

ทหารมีประสบการณ์มากกว่าร้อยนาย ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทุกคน 

ควรช่วยกันจัดการได้

คาร์ลอสกวาดตามองไปรอบ  ๆ  พลางนึกว่าเขามีทีมที่ดี อาจจะไม่ใช่ 

คนดี แต่เป็นคนเก่ง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสู้รบ ทุกคน  ดู  เตรียมพร้อม 

แววตาเคร่งขรึมระแวดระวัง สีหน้าพร้อมลุย...

...ยกเวน้หวัหนา้หมูบ่ผีูซ้ึง่กำลงันัง่เหมอ่ฉกียิม้เจา้เลห่เ์หมอืนหมาลา่เนือ้  

คาร์ลอสรู้สึกตะครั่นตะครอขึ้นมาทันควัน เขาชื่อนิโคไล นามสกุลอะไร 

สักอย่าง ผมสีทองแดงตัดสั้นเกรียน หุ่นบึ้กแบบนักยกน้ำหนัก คาร์ลอส 
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ไม่เคยเจอใครยิ้มแบบนี้มาก่อน...

นโิคไลสบตาเขา แลว้รอยยิม้เจา้เลห่น์ัน้กฉ็กีกวา้งขึน้ชัว่แวบ มนัทำให ้

คาร์ลอสอยากดันหลังกลืนกับกำแพงแล้วถือปืนรอ...

...แต่แล้วเสี้ยววินาทีนั้นก็ผ่านไป นิโคไลผงกหัวแบบเหม่อ  ๆ  ให้เขา 

แล้วเบือนหน้าไปอีกทาง กลับเป็นสหายร่วมรบทักทายกันธรรมดา  ๆ เขา 

คิดมากไป ตั้งแต่เจอกับเทรนท์คาร์ลอสก็เหมือนอยู่ไม่สุข แถมเขายังเป็น 

คนประเภทที่จะคันไม้คันมือก่อนต่อสู้เสียด้วย...

ร้านกริลล์ ๑๓ ใกล้กับโรงหนัง

เขาจะจำให้แม่น เผื่อไว้ 


