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บทนำ

แรคคูนซิตี  –  เมื่อเวลาประมาณ  ๒  นาฬิกาเช้าวันพฤหัสบดี  

ผู้อยู่อาศัยในละแวกวิกตอรีเลคต่างตื่นขึ้นเพราะเสียงระเบิดดังสนั่นมาจาก 

ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของป่าแรคคูน แรงระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นจาก 

เปลวเพลิงที่กำลังลุกท่วมคฤหาสน์ร้างของตระกูลสเปนเซอร์ และไหม้ลาม 

ไปถึงสารเคมีที่ถูกจัดเก็บไว้ในชั้นใต้ดิน เจ้าหน้าที่ดับเพลิงไม่สามารถกอบกู้ 

ส่วนใดของตัวคฤหาสน์เอาไว้ได้เลย เนื่องด้วยความล่าช้าที่เกิดขึ้นจากเครื่อง 

กีดขวางของตำรวจซึ่งถูกตั้งทิ้งไว้บริเวณชายป่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรม 

ต่อเนื่องในแรคคูนซิตีก่อนหน้านี้  และหลังจากพยายามควบคุมเพลิงที่ 

โหมกระหน่ำอยู่เป็นเวลาสามชั่วโมง คฤหาสน์เก่าแก่อายุร่วมสามสิบเอ็ดปี 

และส่วนที่พักของคนรับใช้ทั้งหมดก็ได้ถูกทำลายจนไม่เหลือแม้แต่ซาก

คฤหาสน์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยลอร์ดออสเวลล์ สเปนเซอร์ ผู้ดี 

ชาวยุโรป หนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทอัมเบรลลา บริษัทเภสัชกรรมระดับโลก  

และได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกมือทอง จอร์จ เทรเวอร์ เพื่อใช้เป็น 

สถานที่ต้อนรับแขกระดับวีไอพีของอัมเบรลลา  แต่ก็ต้องถูกปิดตายลง 

หลังจากเพิ่งสร้างเสร็จใหม ่ๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ จากคำให้การของอแมนดา  

วทินยี ์ โฆษกประจำบรษิทัอมัเบรลลา คฤหาสนบ์างสว่นยงัถกูใชเ้ปน็ทีจ่ดัเกบ็ 

สารทำความสะอาดและสารทำละลายที่บริษัทนำไปใช้งานในอุตสาหกรรม 

อยู่ วิทนีย์ยังกล่าวในงานแถลงข่าวเมื่อวานนี้ว่าบริษัทอัมเบรลลาจะเป็น 

แรคคูนไทมส์, ๒๔ กรกฎาคม ๑๙๙๘

คฤหาสน์สเปนเซอร์

ระเบิดวอด
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ผู้รับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น เธอกล่าวว่าเหตุร้ายในครั้งนี้  

“เป็นความผิดพลาดอันร้ายแรงเนื่องจากความไม่รอบคอบของเรา สารเคมี 

พวกนั้นควรจะถูกนำออกจากคฤหาสน์สเปนเซอร์นานแล้ว และเราก็รู้สึก 

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้”

แม้สาเหตุของเพลิงไหม้จะยังคงไม่ได้รับการยืนยันแน่ชัดในขณะนี้  

แต่วิทนีย์ระบุว่าทางอัมเบรลลาจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและพิสูจน์หา 

สาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ด้วยตัวเอง...

แรคคูนวีคลีย์, ๒๙ กรกฎาคม ๑๙๙๘

สตาร์สถูกถอด

จากการสืบสวนคดีฆาตกรรม

แรคคูนซิตี  — ภายในงานแถลงข่าวเมื่อวานนี้ มีคำประกาศอย่างเป็น 

ทางการที่น่าประหลาดใจว่าจะมีการถอดถอนหน่วยกู้ภัยเชี่ยวชาญพิเศษ  

(สตาร์ส)  ประจำสาขาแรคคูนซิตี  ออกจากการปฏิบัติงานสืบสวนคดี 

ฆาตกรรมโหดเก้าศพและคดีคนหายอีกห้ารายที่เกิดขึ้นในช่วงสิบสัปดาห์ 

ที่ผ่านมา โดยมีเอ็ดเวิร์ด ไวสท์ สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ประกาศ เขา 

อ้างว่าสาเหตุหลักของการถอดถอนในครั้งนี้ เป็นเพราะหน่วยสตาร์ส 

ขาดประสิทธิภาพในการทำงานอย่างร้ายแรง

เป็นที่ทราบกันดีว่าหลังจากที่ได้รับมอบหมายงาน สิ่งแรกที่สตาร์ส 

เลอืกทีจ่ะทำคอืการลงพืน้ทีท่างตะวนัตกเฉยีงเหนอืของปา่เพือ่สบืหาตวัฆาตกร 

กินศพ ไวสท์กล่าวว่าเป็นเพราะ “การปฏิบัติงานที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพ 

เอาเสียเลย” ภารกิจนั้นจึงจบลงด้วยความล้มเหลว ทำให้เฮลิคอปเตอร์ตก  

และทำให้สตาร์สต้องสูญเสียสมาชิกทีมถึงหกคนจากทั้งหมดสิบเอ็ดคน  

รวมไปถึงกัปตันอัลเบิร์ต  เวสเกอร์  หัวหน้าหน่วยสตาร์สประจำสาขา 

แรคคูนซิตีด้วย

“หลังจากการทำงานที่ผิดพลาดของสตาร์สในการตรวจค้นป่าแรคคูน”  

ไวสท์กล่าว “เราจึงตัดสินใจให้กรมตำรวจรับคดีไปดำเนินการแทนจนกว่าจะ 
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เอส.ด ี .  เพอร ์ร ี

แล้วเสร็จ เราเชื่อว่าหน่วยสตาร์สอาจจะเสพยาหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

กันก่อนที่จะไปปฏิบัติงาน ด้วยเหตุนี้ เราจึงจำเป็นต้องระงับการทำงานของ 

พวกเขาเอาไว้อย่างไม่มีกำหนด”

นอกจากนี้ ซาราห์ เจคอบสัน ผู้แทนนายกเทศมนตรีแฮร์ริสและ 

อธิบดีตำรวจ เจ.ซี.วอชิงตัน ยังเข้ามาร่วมแถลงข่าวและตอบคำถามด้วย แต่ 

กลับไม่มีใครสามารถติดต่อเพื่อซักถามข้อคิดเห็นจากชีฟไบรอัน ไอรอนส์  

ผู้บัญชาการตำรวจ หรือหน่วยสตาร์สผู้รอดชีวิตได้เลย...

ซิตีไซด์, ๓ สิงหาคม ๑๙๙๘

สรุปเหตุเพลิงไหม้

เป็นเพียงอุบัติเหตุ

แรคคูนซิตี  — หลังจากที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ทำการตรวจสอบอย่าง 

ละเอียดร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบริการภาคอุตสาหกรรม (ไอเอสดี)  

จากบรษิทัอมัเบรลลา ในทีส่ดุกไ็ดข้อ้สรปุวา่เพลงิไหมท้ีไ่ดเ้ผาทำลายคฤหาสน ์

สเปนเซอร์ซึ่งตั้งอยู่ภายในป่าแรคคูนนั้นเกิดจากความประมาทของกลุ่ม 

บุคคลนิรนาม ภายในงานแถลงข่าวเมื่อวานนี้ ผู้นำทีมไอเอสดี เดวิด  

บิคอฟฟ์ ยังได้กล่าวเสริมอีกว่า “น่าจะมีใครสักคนพยายามตั้งแคมป์ไฟ 

ในห้องสักห้อง แล้วจู่  ๆ  ไฟก็ลามไปทั่ว เพราะเราไม่พบหลักฐานอะไรเลยที่ 

บ่งชี้ว่านี่เป็นการลอบวางเพลิงหรือการจงใจกระทำผิดกฎหมายอื่น  ๆ” เขายัง 

กลา่วตอ่ดว้ยวา่ แมเ้พลงิไหมจ้ะทำใหต้วัคฤหาสนแ์ละทรพัยส์นิอืน่ ๆ เสยีหาย 

ทั้งหมด แต่กลับไม่มีหลักฐานว่ามีผู้เคราะห์ร้ายคนใดได้รับผลกระทบจาก 

เหตุเพลิงไหม้และการระเบิดหลังจากนั้นเลย

ชีฟไบรอัน ไอรอนส์ ผู้บัญชาการตำรวจแรคคูนก็ได้เข้าร่วมในงาน 

แถลงข่าวในครั้งนี้เช่นกัน และเมื่อถูกถามว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้ 

เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมและคดีคนหายที่กำลังเกิดขึ้นภายในเมืองหรือไม่  

ไอรอนสต์อบเพยีงแคว่่า ไมม่ทีางแนใ่จไดเ้ลยวา่มนัเกีย่วขอ้งกนัหรอืไม ่ และ 

กลา่วตอ่วา่ “ในตอนนี้ คำตอบของผมคงเปน็เพยีงแคก่ารคาดการณ์ แตผ่ม 
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เชื่อว่าการที่เหตุฆาตกรรมทั้งหมดหยุดชะงักลงตั้งแต่คืนที่เกิดเหตุเพลิงไหม ้

นั้นชี้ให้เห็นว่าฆาตกรอาจจะหลบซ่อนตัวอยู่ที่นั่นก็ได้ เราทำได้แค่เพียง 

หวังว่าพวกเขาจะหลบหนีออกจากพื้นที่ไปแล้ว และจะถูกจับกุมตัวโดยเร็ว 

เท่านั้น”

ชีฟไอรอนส์ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นใด  ๆ  ต่อประเด็นที่สตาร์ส 

ถูกกล่าวหาว่าขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ โดยกล่าวเพียงแค่ว่า 

เขาเห็นด้วยกับการตัดสินใจของสภาเทศบาลเมือง และกำลังพิจารณา 

บทลงโทษทางวินัย...
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๑

รีเบคกา เชมเบอร์ส ปั่นจักรยานเสือภูเขาผ่านถนนมืด ๆ อันคดเคี้ยว 

ในเขตไซเดอร์ มีดวงจันทร์ช่วงปลายฤดูร้อนทอแสงอาบท้องฟ้ากระจ่างลอย 

อยู่เหนือศีรษะ แม้จะยังไม่ดึกนัก แต่ถนนในเขตชานเมืองกลับเงียบจน 

เหมือนร้าง คำสั่งห้ามมิให้ประชาชนที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีออกมานอกบ้าน 

ในยามวิกาลจนกว่าฆาตกรจะถูกจับและถูกยัดเข้าตะรางยังคงมีผลอยู่ ทำให้ 

ช่วงฤดูร้อนของแรคคูนซิตีเป็นฤดูที่ทั้งตึงเครียดและเงียบงัน แต่นั่นก็เป็น 

เพียงสิ่งที่คนภายนอกเห็นเท่านั้น...

เด็กสาวแล่นถลาผ่านแนวบ้านอันเงียบเชียบ แสงสลัวจากหน้าจอ 

โทรทัศน์ยังคงฉายลอดผ่านสนามหญ้าซึ่งถูกตัดแต่งอย่างเป็นระเบียบมาให้ 

เห็นราง  ๆ เสียงหรีดหริ่งเรไรและเสียงเห่าเป็นช่วง  ๆ  ของสุนัขเป็นเพียงไม่กี่ 

เสียงที่เธอได้ยิน ในยามนี้ ชาวเมืองแรคคูนผู้หวาดผวาต่างพากันขังตัวเอง 

เอาไวห้ลงับานประตทูีล่งกลอนหนาแนน่ เฝา้รอคอยอยา่งเปน็กงัวลวา่เมือ่ไหร ่

ฆาตกรจะถูกจับ และเมื่อไหร่เมืองของพวกเขาจะปลอดภัยเสียที

ถ้าพวกเขารู้ว่าจริง ๆ แล้ว...

ชัว่วบูหนึง่ รเีบคกานกึอจิฉาคนพวกนัน้ทีไ่มรู่เ้รือ่งอะไรเลย เธอเพิง่จะ 

ทำใจยอมรับได้เมื่อสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองว่าถึงจะรู้ความจริงทั้งหมด 

ไปก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมาเลยสักนิด โดยเฉพาะในเมื่อไม่มีใครยอมเชื่อ

ผ่านไปสิบสามวันแล้วนับตั้งแต่ฝันร้ายที่คฤหาสน์สเปนเซอร์ เป็น 
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สิบสามวันที่ทั้งโหดร้ายและยาวนาน แม้จะหนีเอาตัวรอดมาจากการทรยศ 

และความตายได้ แต่ตอนที่พวกเธอพยายามจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้คนอื่นฟัง  

สตาร์สที่รอดชีวิตทั้งหมดกลับต้องเผชิญหน้ากับสายตากังขาและดูแคลน 

จิล คริส แบร์รี และตัวเธอเองต่างถูกตราหน้าว่าเป็นแค่พวกขี้ยา แถม 

ดูเหมือนพวกหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจะใช้คำแรงกว่านั้นด้วยซ้ำ ไม่ต้องสงสัย 

เลยว่าเป็นเพราะโดนอัมเบรลลาเป่าหู ซ้ำร้าย หลังจากที่โดนสั่งพักงาน กรม 

ตำรวจยังพลอยไม่ยอมเชื่อพวกเธอไปกับเขาด้วย และตอนนี้อัมเบรลลา 

ยังได้รับสิทธิ์เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้ด้วยตัวเอง  

หลักฐานที่เหลืออยู่ก็คงถูกลบหายไปหมด...มันเหมือนกับว่าไม่ว่าสตาร์สจะ 

หันไปทางไหน อัมเบรลลาก็จะไปดักรออยู่ก่อนแล้ว คอยกลบร่องรอยต่าง ๆ  

ออกจนกระทั่งแน่ใจว่าจะไม่มีใครยอมฟังเรื่องที่พวกเธอเล่า

เอาเถอะ อยา่งกบัวา่จะมใีครยอมเชือ่งา่ย ๆ อมัเบรลลาเปน็ถงึหนึง่ใน 

สถาบันวิจัยทางการแพทย์และบริษัทเภสัชกรรมที่ใหญ่และน่าเชื่อถือที่สุด 

ในโลกเชียวนะ ไหนจะยังเป็นแหล่งรายได้หลักของชาวแรคคูนอีก แต่ดัน 

แอบวิจัยพัฒนาอาวุธชีวภาพในห้องแล็บและสร้างสัตว์ทดลองประหลาด ๆ... 

ถ้าฉันไม่ได้เจอมากับตัวก็คงคิดว่าตัวเองเป็นบ้าไปแล้วเหมือนกัน

อยา่งนอ้ยสถานการณท์ีแ่ยท่ีส่ดุกผ็า่นไปแลว้ พอหอ้งทดลองถกูทำลาย 

เหตุร้ายที่เกิดขึ้นภายในเมืองก็หยุดไปด้วย ถึงพวกที่ต้องรับผิดชอบจะยัง 

ลอยนวลอยู่ แต่เธอคิดว่าไม่ช้าก็เร็วเรื่องต้องแดงออกมา อัมเบรลลากำลัง 

ทำการทดลองกับสิ่งที่เป็นอันตรายอยู่ และคงหลบสายตาสตาร์สได้ไม่นาน 

แน ่ พวกเธอแคต่อ้งระวงัตวัใหม้ากขึน้ รอจนกว่าทางสำนกังานใหญจ่ะสง่คน 

มาช่วย

พูดถึงเรื่อง — โอ๊ย...

ซองปืนทิ่มซี่โครงของเธอเข้าให้ รีเบคกาจึงจัดมันให้เข้าที่ผ่านเสื้อ 

ผา้ฝา้ยบาง ๆ ทีส่วมอยู ่ แอบหวงัลกึ ๆ วา่เธอจะไมต่อ้งพกมนัไปไหนมาไหนอกี 

หลังจากคืนนี้ มันเป็นปืนลูกโม่ .๓๘ ชนิดลำกล้องสั้น หนึ่งในของสะสม 

ของแบร์รี เธอไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไง แต่เธอไม่เคยได้นอนหลับสนิทอีกเลย 

นับตั้งแต่หนีออกมาจากคฤหาสน์สเปนเซอร์ ทว่าการพกปืนไปไหนมาไหน 
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ด้วยตลอดก็ไม่ได้ช่วยทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยขึ้นเหมือนกัน

รีเบคกาถอนใจเงียบ  ๆ  ขณะหักเลี้ยวซ้ายตรงถนนฟอสเตอร์ ปั่น 

จักรยานผ่านเงามืดตรงไปยังบ้านของแบร์รี พยายามย้ำกับตัวเองอีกรอบว่า 

เขาอาจจะนดัรวมพลเพราะเพิง่ไดร้บัคำสัง่จากสำนกังานใหญม่า แบรร์บีอกเธอ 

เพียงแค่ว่ามีอะไร  “คืบหน้า”  ให้รีบมารวมตัวกันโดยด่วนที่สุด ดังนั้นตั้งแต่ 

ไดร้บัโทรศพัทเ์ธอจงึพยายามหา้มตวัเองไมใ่หจ้นิตนาการอะไรมากไปมาตลอด  

แต่พอเอาเข้าจริงก็อดรู้สึกตื่นเต้นไม่ได้อยู่ดี

สตาร์สอาจจะสั่งให้เราบินไปนิวยอร์กเพื่อสรุปเหตุการณ์ให้ทีมสืบสวน 

ฟัง หรือไม่ก็สั่งให้ไปยุโรปเพื่อบุกสำนักงานใหญ่อัมเบรลลา...

ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็คงดีกว่าจมปลักอยู่ที่แรคคูนนี่แน่  ๆ การที่ต้อง 

มาคอยระวังหลังตลอดเวลาทำให้เหล่าสตาร์สที่เหลืออยู่เครียดหนัก คริส 

มีความคิดว่าอัมเบรลลาอาจแค่กำลังรอให้สาธารณชนเลิกสนใจสตาร์สก่อน 

ค่อยเริ่มเคลื่อนไหว แต่มันก็เป็นเพียงแค่ทฤษฎีที่เขาเดาสุ่มขึ้นมาเองเท่านั้น  

และไม่ได้ช่วยให้ข่มตาหลับได้ง่ายขึ้นเลย ส่วนวิคเกอร์สจอมปอดแหก 

ทนความกดดันไม่ไหว เผ่นแน่บออกจากเมืองทันทีหลังเกิดเรื่องได้เพียง 

สองวัน แม้ว่าทั้งคริส จิล และแบร์รีจะเหยียดหยามความขี้ขลาดของแบรด  

แต่รีเบคกาเริ่มรู้สึกว่านักบินทีมอัลฟาคนนี้อาจคิดถูกแล้วก็ได้ที่หนีออกจาก 

เมืองไป ใช่ว่าเธอจะอยากปล่อยอัมเบรลลาไว้เฉย  ๆ  หรอกนะ เพราะไม่ว่า 

จะมองจากมุมไหน การทดลองของพวกนั้นก็เป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมและ 

ผิดกฎหมายอย่างแน่นอน แต่ตราบใดที่สตาร์สยังไม่ส่งความช่วยเหลือมา  

แรคคูนซิตีก็อันตรายจริง ๆ นั่นละ

อีกนิดเดียว ขอแค่ผ่านคืนนี้ไปเท่านั้น เดี๋ยวมันก็จะจบแล้ว ไม่ต้อง 

พกปืน ไม่ต้องเจอประตูลงกลอน ไม่ต้องมานั่งพะวงด้วยว่าอัมเบรลลาจะ 

ทำอะไรเราบ้างที่ดันไปรู้ความจริงเข้า...

ตอนท่ีพวกเธอรายงานไปยังสำนักงานใหญ่ท่ีนิวยอร์ก ในทีแรกเบ้ืองบน 

ออกคำสั่งให้พวกเธออยู่เฉย  ๆ  ไปก่อน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเคิร์ทซ์ยังเคยให้ 

สัญญาด้วยตนเองว่าจะติดต่อมาอีกทีหลังการตรวจสอบเสร็จสิ้น แต่นี่มัน 

สิบเอ็ดวันเข้าไปแล้วพวกเธอก็ยังไม่ได้ข่าวอะไรเลยสักแอะ และถึงรีเบคกา 
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	 ๑ สารเคมีหรือรังสีที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์หรือการเปลี่ยนแปลงทางดีเอ็นเอ

จะไม่ได้คิดหนีอย่างที่แบรดทำ แต่เธอเริ่มนึกเกลียดไอ้ซองปืนนี่ขึ้นมาแล้ว  

เธอเกลียดที่ต้องรู้สึกถึงมัน เกลียดน้ำหนักของเหล็กกล้าที่ห้อยแนบอยู่ 

ข้างลำตัวตลอดเวลาที่ไปไหนมาไหน เธอควรจะเป็นแค่  นักเคมี  เท่านั้นนะ  

ให้ตายสิเอ้า…

เอาเถอะ ถ้ากำลังเสริมมาถึงเมื่อไหร่ พวกเขาน่าจะให้ฉันไปอยู่ใน 

ห้องแล็บสักห้อง ปล่อยให้ค้นคว้าเกี่ยวกับไวรัสนั่น โดยหลักการแล้ว ฉัน 

ยังเป็นแค่บราโวอยู่เลยนะ พวกเขาไม่มีทางยอมให้ฉันไปอยู่แนวหน้าหรอก...

แน่ละว่าความสามารถของเธอจะเฉิดฉายที่สุดถ้าได้อยู่ในห้องแล็บ  

คนอื่น  ๆ เป็นทหารมากประสบการณ์ แต่รีเบคกาเพิ่งเข้ามาทำงานกับสตาร์ส 

ได้เพียงห้าสัปดาห์ แถมภารกิจแรกของเธอก็ดันเป็นภารกิจในป่าแรคคูน 

ที่คร่าชีวิตสมาชิกทีมไปกว่าครึ่ง และทำให้คนที่เหลือเข้าใจความลับของ 

อัมเบรลลา ตั้งแต่เกิดเรื่องครั้งนั้นเธอก็ใช้เวลาส่วนมากหมกตัวอยู่กับการ 

รื้อฟื้นความรู้เรื่องโครงสร้างโมเลกุลของไวรัส พยายามหาคำตอบว่าที-ไวรัส 

มีรูปแบบการจำลองตัวเองอย่างไร ตอนนี้หน่วยสตาร์สไม่ได้ต้องการแพทย์ 

สนาม แต่ต้องการนักวิทยาศาสตร์ต่างหาก...เธอได้เรียนรู้จากเหตุหายนะ 

ที่เกิดขึ้นในคฤหาสน์สเปนเซอร์ว่าตนเองเหมาะกับห้องแล็บที่สุด คืนนั้น 

เธอเก่งพอจะเอาตัวรอดมาได้ก็จริง แต่เด็กสาวก็รู้ด้วยว่าการวิจัยที-ไวรัส 

คือสิ่งที่เธอจะทำได้ดีที่สุดเพื่อช่วยในการต่อกรกับอัมเบรลลา

ยอมรบัเถอะ จติใจของเธอกระซบิแผว่ เธอเองกท็ึง่ เธอเองกห็ลงใหล 

โอกาสที่จะได้ศึกษาสารก่อกลายพันธุ์๑ตัวใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครบันทึกไว ้ เธอ 

อยากรู้ว่าเชื้อนั่นกลายพันธุ์ได้ยังไง และมันก็ทำให้เธอนึกสนุกจนเนื้อเต้น!

เอา้ กไ็ด ้ เธอยอมรบัวา่แอบรูส้กึสนกุไปกบัมนั เธอมาเขา้รว่มสตารส์ 

เพือ่เสาะหาโอกาสแบบนีด้ว้ยซำ้ แลว้ถา้โชคดพีอละก ็ หลงัการรวมกลุม่คนืนี ้

เธอคงจะได้แพ็คกระเป๋าเผ่นออกจากแรคคูนซิตีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะ 

นักชีวเคมีของสตาร์สอย่างเต็มตัวเสียที

รีเบคกาหยุดรถจักรยานหน้าบ้านสองช้ันขนาดใหญ่ท่ีท้ายช่วงตึก ตัวบ้าน 
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ซึ่งทาสีเหลืองซีด  ๆ  เป็นแบบวิกตอเรียที่ถูกปรับแต่งขึ้นใหม่ เด็กสาวก้าวลง 

จากจักรยานหลังจากที่มองไปรอบ ๆ จนแน่ใจแล้วว่าไม่มีอะไรน่าสงสัย บ้าน 

ของครอบครัวเบอร์ตันตั้งอยู่ถัดจากสวนสาธารณะแถบชานเมือง พื้นที่ 

กวา้งขวางถกูปกคลมุหนาแน่นด้วยตน้ไม้ ถา้เปน็ชว่งไมก่ีอ่าทติยก์อ่น รเีบคกา 

คงอยากจะมาเดินเล่นที่นี ่ มาดูดาว ดื่มด่ำกับบรรยากาศโปร่ง ๆ เงียบสบาย 

ในคืนฤดูร้อน แต่ในตอนนี้มันก็เป็นแค่สวนมืด  ๆ  ที่อาจมีใครซ่อนตัวอยู่ 

เท่านั้น อากาศอุ่นชื้นรอบ  ๆ  ทำให้รีเบคกาที่กำลังเร่งฝีเท้าไปตามทางเดินสู่ 

ประตูบ้านตัวสั่นน้อย ๆ

เด็กสาวลากจักรยานขึ้นระเบียงหน้าบ้าน ยกมือปาดเหงื่อที่หลังคอ 

ก่อนก้มดูนาฬิกาข้อมือ นับตั้งแต่วางสายแบร์รี เธอใช้เวลาเพียงแค่ยี่สิบ 

นาทีเดินทางมาจนถึงที่หมาย ถือว่าทำเวลาได้เยี่ยม เธอพิงจักรยานไว้กับ 

รั้วระเบียงพลางภาวนาให้แบร์รีมีข่าวดีมาบอก

ยังไม่ทันได้เคาะ ประตูก็เปิดออกเสียก่อน แบร์รีสวมเสื้อยืดและ 

กางเกงยนี รปูรา่งสงูใหญเ่ตม็ไปดว้ยมดักลา้มซึง่เกดิจากการยกนำ้หนกัอยา่ง 

เอาเป็นเอาตายบังกรอบประตูเสียจนแทบมิด

แบร์รียิ้มแล้วขยับหลบให้เธอเข้าไปด้านใน  เขากวาดสายตามอง 

ถนนเงียบกริบเร็ว  ๆ  ทีหนึ่งก่อนเดินตามไปที่ห้องโถง เห็นปืนโคลท์ไพทอน 

ประจำกายเสียบอยู่ในซองปืนข้างเอว ทำให้เขายิ่งดูเหมือนคาวบอยแก่  ๆ  

เข้าไปใหญ่

“เห็นใครบ้างไหม” เขาถามขึ้นเบา ๆ 

รีเบคกาส่ายหน้า “ไม่เลยค่ะ ฉันมาทางถนนด้านหลัง”

แบร์รีผงกศีรษะ รีเบคกาสังเกตเห็นว่าแม้ใบหน้านั้นจะยังฉาบด้วย 

รอยยิ้มน้อย ๆ แต่แววตาของเขายังถูกอดีตตามหลอกหลอน มันเป็นแววตา 

ที่มีมาตั้งแต่เหตุการณ์หนีตายอย่างเฉียดฉิวครั้งนั้น เธออยากจะบอกเขาว่า 

ไม่มีใครโทษเขา แต่รู้ว่าคงช่วยอะไรไม่ได้ แบร์รีเอาแต่โทษตัวเองอยู่เสมอ  

บอกว่าเขาต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคฤหาสน์ เหมือนเขาจะ 

คิดมากจนน้ำหนักลด แต่นั่นอาจเป็นเพราะเขากำลังคิดถึงภรรยาและลูก  ๆ  

อยูก่ไ็ด ้ หลงัคนืเกดิเหตุ แบรร์หีว่งวา่อาจเกดิเรือ่งรา้ยขึน้กบัครอบครวัเขาอกี 
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จึงรีบให้พวกนั้นออกไปอยู่นอกเมืองทันที

นี่ก็เป็นอีกเรื่องที่อัมเบรลลาทำร้ายเรา...

แบร์รีพาเธอเดินผ่านโถงทางเดินกว้าง ผ่านบันไดและผนังซึ่งประดับ 

ด้วยรูปวาดสีเทียนใส่กรอบฝีมือลูกสาวเขาทั้งสองคน บ้านของครอบครัว 

เบอร์ตันทั้งใหญ่และกว้าง ด้านในจัดวางเครื่องเรือนที่เห็นได้ชัดว่าผ่านการ 

ใชง้านมานบัครัง้ไมถ่ว้น ถอืเปน็บา้นตวัอยา่งสำหรบัครอบครวัทีอ่บอุน่ทเีดยีว

“เดี๋ยวคริสกับจิลก็คงมาถึงแล้ว กาแฟสักแก้วไหม”

แบร์รีถามพลางเกาหนวดสั้นกุดสีแดงด้วยท่าทางกึ่งประหม่ากึ่งวิตก

“ขอบคุณค่ะ แต่ไม่เป็นไร ขอแค่น้ำแก้วเดียวก็พอ...”

“อ้อ ได้สิ เธอเข้าไปแนะนำตัวก่อนเลย เดี๋ยวฉันตามไป” พูดจบเขา 

ก็ผละเข้าไปในครัวอย่างรวดเร็วก่อนที่รีเบคกาจะทันได้ถามว่ามีอะไรผิดปกติ 

หรือเปล่า

แนะนำตัวเหรอ ทำไมถึงต้องแนะนำตัวล่ะ

รีเบคกาเดินผ่านซุม้ประตูโค้งไปหยุดอยู่ที่ห้องนั่งเล่นที่รกรุงรังแต่กลับ 

ดูอุ่นสบาย แต่แล้วก็ต้องสะดุ้งเล็กน้อยตอนที่เห็นชายแปลกหน้าคนหนึ่ง 

นัง่อยูบ่นเกา้อีป้รบัเอนได ้ รา่งนัน้ผดุลกุขึน้พรอ้มกบัยิม้เมือ่เหน็เธอเดนิเขา้ไป 

ในห้อง แต่เธอทันเห็นว่าดวงตาของเขาหรี่ลงเล็กน้อยเหมือนกำลังวิเคราะห์ 

เธออยู่

ถ้าเป็นเมื่อก่อน สายตาแบบนี้คงจะทำให้เธอประหม่าไม่ใช่น้อย เธอ 

เป็นสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดที่สตาร์สยอมรับเข้ามาประจำการ แล้วเธอก็ดันดู 

เดก็จรงิ  ๆ เสยีดว้ย แตต่อนนีเ้ธอแทบจะเลกิใสใ่จเรือ่งไรส้าระอยา่งเรือ่งสายตา 

คนอื่นแล้ว จะบอกว่านั่นเป็นข้อดีจากเหตุการณ์ที่ห้องทดลองของอัมเบรลลา 

ก็คงไม่ผิดนัก การที่ต้องเผชิญหน้ากับคฤหาสน์ซึ่งมีสัตว์ประหลาดเพ่นพ่าน 

อยู่เต็มไปหมดทำให้เธอคิดได้ แถมเธอเองก็เริ่มชินกับการถูกมองแล้วด้วย

รีเบคกาสบตาตอบด้วยสีหน้าเรียบนิ่งพลางพินิจชายหนุ่มตรงหน้าบ้าง  

เขาสวมเสื้อเชิ้ตที่ดูดีเอาการ กางเกงยีน รองเท้าวิ่ง และมีปืนเบอเร็ตตา 

ขนาด ๙ มม. ปืนขนาดมาตรฐานของสตาร์ส เหน็บอยู่ในซองปืนข้างเอว  

ผู้ชายคนนี้ตัวสูง อาจจะสักหกฟุตสามนิ้ว สูงกว่าเธอประมาณหนึ่งฟุต แต่ 
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กลับดูผอมเพรียวเหมือนพวกนักว่ายน้ำ เขาหล่อระดับดาราภาพยนตร์ 

เลยทีเดียว คิ้วโก่งเรียบ ผมสั้นสีเข้ม นัยน์ตาคมดูฉลาดเฉลียวรับกับ 

รูปหน้าที่ราวกับถูกแกะสลักมาเป็นอย่างดี

“คุณคงเป็นรีเบคกา เชมเบอร์ส” ชายหนุ่มเอ่ยด้วยสำเนียงอังกฤษ  

คำพูดแม้จะฟังดูห้วนแต่ก็สุภาพอยู่ในที “คุณเป็นนักชีวเคมีนี่ ใช่ไหม”

รีเบคกาพยักหน้า “กำลังพยายามอยู่ค่ะ แล้วคุณ...”

อีกฝ่ายยิ้มกว้างขึ้นพลางโคลงศีรษะ “ขอโทษที่เสียมารยาท ผมแค่ 

ไม่คิดว่า...คือผม...”

แล้วเขาก็เดินอ้อมโต๊ะกาแฟตัวเตี้ยของแบร์รีมาหาเธอ  ยื่นมือ 

สง่มาใหท้ัง้ทีห่นา้ยงัขึน้สเีรือ่ ๆ “ผมเดวดิ แทรปป ์ สมาชกิสตารส์ประจำสาขา 

เอ็กเซอเทอร์ รัฐเมนครับ”

ความโล่งอกแผ่ซ่านไปทั่วร่างรีเบคกา หมายความว่าสตาร์สส่งความ 

ช่วยเหลือมาแทนที่จะเรียกตัวพวกเธอไปสินะ โอเค ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว เธอ 

จับมือทักทายเขาขณะพยายามกลั้นยิ้มอย่างสุดความสามารถ มองออกว่า 

รูปลักษณ์ของเธอทำให้เขาแปลกใจ ไม่มีใครคาดหรอกว่าจะได้เจอนักวิทยา- 

ศาสตร์ที่อายุแค่สิบแปดป ี เธอเจอกับสายตาแปลกใจแบบนี้บ่อยจนชิน แต่ก ็

อดชอบใจไม่ได้ทุกทีเวลาได้ทำให้ใครตั้งตัวไม่ติด

“หมายความว่าคุณเป็นทีมสังเกตการณ์หรืออะไรทำนองนั้นใช่ไหมคะ”  

รีเบคกาถาม

มิสเตอร์แทรปป์ขมวดคิ้ว “เป็นอะไรนะครับ”

“เรือ่งงานสบืสวนนะ่คะ่ ทมีอืน่ ๆ มาถงึแลว้เหรอคะ หรอืเขาแคส่ง่คณุ 

มาดูลาดเลาก่อน แบบว่ามาตรวจหาหลักฐานที่ชี้ว่าอัมเบรลลา...”

เสียงของเธอเบาลงเมื่อเห็นเดวิดส่ายศีรษะช้า  ๆ  ด้วยท่าทางเกือบจะ 

ซึมเซา นัยน์ตาสีเข้มของเขาสื่ออารมณ์บางอย่างที่เธอไม่เข้าใจ

แต่คำตอบฉายชัดอยู่ในน้ำเสียงของเขาซึ่งเต็มไปด้วยอารมณ์ขุ่นเคือง 

และอัดอั้นตันใจ ในขณะที่สมองของเธอพยายามประมวลคำพูดของคน 

ตรงหน้า ความกลัวและหวาดวิตกก็ทำเอาเข่าของเธอหมดเรี่ยวแรงเอาดื้อ  ๆ 

“ผมเสียใจที่ต้องแจ้งกับคุณแบบนี้นะ มิสเชมเบอร์ส แต่ผมเชื่อว่า 
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อัมเบรลลาเข้าถึงตัวพวกผู้บริหารของสตาร์สแล้ว พวกน้ันคงใช้วิธีการแบล็กเมล์ 

ไม่ก็ติดสินบน แต่ไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตาม จะไม่มีใครมาที่นี่ ไม่มีการ 

สืบสวนอะไรทั้งนั้น”

แววหวาดกลัวระคนงุนงงพาดผ่านนัยน์ตาสีน้ำตาลอ่อนของเด็กสาววูบหนึ่ง 

กอ่นทีจ่ะจางหายไปอยา่งรวดเรว็ รเีบคกาสดูลมหายใจเขา้ลกึแลว้ผอ่นออกมา 

เฮือกใหญ่

“คุณแน่ใจเหรอคะ ฉันหมายถึง...อัมเบรลลาพยายามติดต่อคุณด้วย 

รึเปล่า หรือว่า...คุณแน่ใจจริง ๆ เหรอคะ”

เดวดิสัน่ศรีษะ “ไมถ่งึขนาดนัน้หรอกครบั แตผ่มคงไมม่ายนือยูต่รงนี ้

ถ้าผมไม่...ระแคะระคายเกี่ยวกับเรื่องนี้”

แม้จะไม่ได้พูดออกไป แต่จนกระทั่งตอนนี้ เดวิดก็ยังไม่หายทึ่งกับ 

ความเยาว์วัยของรีเบคกา เขารู้สึกได้โดยสัญชาตญาณว่าไม่ควรทำให้เธอตื่น 

ไปมากกว่านี้ แบร์รีเคยบอกว่าเธอเป็นพวกเด็กอัจฉริยะหรืออะไรทำนองนั้น  

แต่เขาก็ไม่นึกว่าจะ เด็ก ขนาดนี้ นักชีวเคมีน้อยตรงหน้าสวมกางเกงยีนขาสั้น 

แค่เข่าและรองเท้าหุ้มข้อ ท่อนบนเป็นเสื้อยืดหลวม ๆ สีดำ

เลิกคิดบ้า ๆ ได้แล้วน่า เด็กนี่อาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์คนเดียวที่เรา 

เหลืออยู่ก็ได้

ความคิดนั้นยิ่งทำให้ไฟโทสะของเดวิดที่ลุกโชนมาตลอดหลายวัน 

ปะทุข้ึนหนักกว่าเดิม เร่ืองราวท่ีเขาได้รับรู้ต้ังแต่แบร์รีโทร.มามีแต่การหลอกลวง 

และการทรยศหักหลัง ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่น่าอภิรมย์เลย ยิ่งเมื่อมีหน่วยสตาร์ส  

หน่วยสตาร์สของเขา เข้าไปพัวพันด้วยแล้ว...

แบร์รีก้าวเข้ามาในห้อง ในมือถือแก้วน้ำมาด้วยแก้วหนึ่ง รีเบคกา 

รีบรับแก้วมาด้วยความซาบซึ้ง ก่อนซดน้ำหมดไปกว่าครึ่งแก้วในอึกเดียว

แบร์รีชายตามองมาทางเดวิดแวบหนึ่งแล้วจึงหันกลับไปที่รีเบคกา  

“เขาบอกเธอแล้วสินะ”

เด็กสาวผงกศีรษะรับ “คริสกับจิลรู้เรื่องนี้หรือยังคะ”

“ยังหรอก ฉันถึงได้เรียกพวกเขามาไง” แบร์รีบอก “คืองี้ ไม่มี 
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ประโยชน์ที่จะเล่าเรื่องทั้งหมดซ้ำหลาย  ๆ  รอบ เรารอจนกว่าพวกนั้นมาแล้ว 

ค่อยมานั่งแจงรายละเอียดกันอีกทีเถอะ ดีไหม”

“ฉันเห็นด้วย”  เดวิดรับคำ  โดยปกติแล้วชายหนุ่มเชื่อว่าความ 

ประทับใจแรกพบเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงตัวตนของคนคนหนึ่งได้ดีที่สุด ถ้า 

เขาจะต้องทำงานร่วมกับรีเบคกา เขาก็อยากรู้จักนิสัยใจคอของเธอให้ดีกว่านี้

ทั้งสามนั่งลงด้วยกัน ก่อนที่แบร์รีจะเป็นฝ่ายเริ่มเล่าให้รีเบคกาฟังว่า 

เขารู้จักกับเดวิดตั้งแต่ตอนที่ทั้งคู่ยังหนุ่ม  ๆ  และยังอยู่ในช่วงฝึกพื้นฐาน 

เพื่อเข้าร่วมสตาร์ส แบร์รีเล่าเรื่องฆ่าเวลาไปเรื่อยเปื่อยแต่ก็ฟังเพลินดี ส่วน 

เดวิดฟังบ้างไม่ฟังบ้าง เขาเล่าแม้กระทั่งเรื่องของครูฝึกผู้ไร้อารมณ์ขันและ 

งูยางปลอมที่พวกเขาเอามาเล่นกันในคืนจบหลักสูตร ซึ่งก็ทำให้รีเบคกา 

ผอ่นคลายลงไดอ้ยา่งไมน่า่เชือ่ เดก็สาวถงึกบัหลดุขำออกมาเมือ่ไดฟ้งัเรือ่งราว 

การเล่นพิเรนทร์แบบเด็ก ๆ ของพวกเขา —

—  สิบเจ็ดปีที่แล้วเหรอ ตอนนั้นเธอน่าจะกำลังฉลองวันเกิดครบรอบ 

หนึ่งขวบพอดี

แม้เดวิดจะมองออกว่าเด็กสาวคงกังวลไม่น้อยกับเรื่องที่เขาเพิ่งบอก 

เธอไป แต่ก็อดนึกชมไม่ได้เมื่อเธอยอมเก็บคำถามทั้งหมดเอาไว้ก่อนตามที่ 

แบร์รีขอโดยไม่อิดออด ความสามารถในการควบคุมตัวเองอย่างรวดเร็วนี้ 

นับว่าเป็นคุณสมบัติที่น่าชื่นชมทีเดียว เป็นคุณสมบัติที่แม้แต่ตัวเขาเอง 

ก็ยังทำได้ไม่ดีนัก

เดวิดแทบไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นเลยตั้งแต่ตอนที่เขาต่อสายตรงไปยัง 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสตาร์ส การที่เขาทุ่มเทและเชื่อมั่นในองค์กรแห่งนี้อย่าง 

สุดใจทำให้ความเจ็บปวดจากการทรยศหักหลังกันอย่างโจ่งแจ้งในครั้งนี้ 

ยิ่งทวีความรุนแรงกว่าเดิม เหมือนกับมีอะไรขม  ๆ  คาอยู่ในปากตลอดเวลา  

เกือบยี่สิบปีที่ผ่านมา สตาร์สเป็นเหมือนกับชีวิตของเดวิดมาโดยตลอด  

ทั้งคอยให้ในสิ่งที่เขาขาดในวัยเยาว์ ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีค่า ทำให้เขา 

ได้รู้สึกว่าชีวิตตัวเองมีเป้าหมาย มีความดีงาม

แต่แล้วจู่  ๆ  ชีวิตของคนหนุ่มสาวทั้งหมดที่อุทิศให้กับองค์กร ชีวิต 

ของฉัน งานของฉัน กลับถูกพวกนั้นโยนทิ้งไปดื้อ  ๆ  เหมือนมันไม่มีค่า 
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อะไรเลย อัมเบรลลายอมจ่ายไปเท่าไหร่กัน ต้องใช้เงินมากแค่ไหนถึงจะซื้อ 

เกียรติยศของสตาร์สมาได้แบบนี้

เดวดิดงึความสนใจกลบัมาทีร่เีบคกาอกีครัง้ พยายามสลดัความโกรธ 

ทิ้งไป ถ้าสิ่งที่เขารู้มาทั้งหมดเป็นเรื่องจริง แสดงว่าพวกเขามีเวลาไม่มากนัก  

และทรพัยากรของพวกเขากเ็หลอืนอ้ยเตม็ที ตอนนีแ้รงจงูใจของเขาไมส่ำคญั 

เท่ากับเธอหรอก

แค่เพียงมองวิธีการแสดงออกของเธอ เขาก็บอกได้แล้วว่าเด็กสาว 

ตรงหนา้ไมใ่ชค่นประเภททีข่ีอ้ายหรอืวา่งา่ยนกั เธอหวัไวเอาการ และเขากเ็หน็ 

แววฉลาดเฉลียวที่ฉายชัดอยู่ในแววตาเธอ แบร์รียังเคยบอกเขาด้วยว่าเธอ 

ทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพทีเดียวตอนที่ร่วมปฏิบัติการทลายสถานีวิจัยของ 

สเปนเซอร์ แถมแฟ้มข้อมูลก็ระบุไว้ชัดเจนว่า ความสามารถด้านเคมีไวรัส 

ของเธอนั้นสูงเกินความต้องการขั้นต้นไปมากโข ถ้าเกิดเธอเก่งอย่างที่ข้อมูล 

บอกไว้จริง ๆ —

— และถ้าเธอยอมเอาตัวเข้าไปเสี่ยงกับอันตรายอีกครั้งน่ะนะ

นั่นต่างหากล่ะที่เป็นปัญหา เธอไม่ได้อยู่กับสตาร์สมานานขนาดนั้น  

แถมพอได้รู้ว่าสตาร์สยอมขายพวกเธอทิ้งง่าย  ๆ  แบบนี้ ความมั่นใจในการ 

ทำงานของเธอคงลดฮวบไปเยอะแน่  ๆ ตอนนี้เธอคงตัดสินใจเดินออกไป 

จากเกมได้อย่างง่ายดาย อันที่จริง นั่นเป็นทางเลือกที่ฟังดูฉลาดที่สุดสำหรับ 

ทุกคนด้วยซ้ำ —

มเีสยีงเคาะประตดูงัขึน้ นา่จะเปน็สมาชกิทมีอลัฟาอกีสองคน มอืของ 

เดวิดลดต่ำลงไปแตะอยู่ที่ด้ามปืน ๙ มม.ขณะที่แบร์รีตรงดิ่งไปเปิดประตูรับ  

กว่าจะผ่อนคลายได้ก็ตอนที่แบร์รีเดินกลับเข้ามาโดยมีสมาชิกหน่วยสตาร์ส 

ทีเ่หลอืตามหลงัมาดว้ย เดวดิลกุขึน้ยนืเพือ่แนะนำตวัอยา่งเปน็ทางการอกีครัง้

“นีจ่ลิ วาเลนไทน ์ และครสิ เรดฟลีด ์ สว่นนีค่อืกปัตนัเดวดิ แทรปป ์ 

นักยุทธศาสตร์ทหารประจำสตาร์สจากรัฐเมน สาขาเอ็กเซอเทอร์”

ถ้าเดวิดจำไม่ผิด คริสเป็นนักแม่นปืน ส่วนจิลน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านการงัดแงะแบบลับ ๆ ส่วนนักบิน แบร์รีบอกเขาว่าเจ้าแบรด วิคเกอร์ส  

นั่นเปิดแน่บออกจากเมืองตั้งแต่จบเหตุการณ์ที่คฤหาสน์สเปนเซอร์แล้ว  
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ซึง่จากทีเ่ขาไดย้นิมากไ็มใ่ชเ่รือ่งนา่เสยีดายสกัเทา่ไร เจา้หนุม่นัน่ดพูึง่พาไมไ่ด ้

จริง ๆ นั่นแหละ

หลังจากจับมือทักทายกันเป็นที่เรียบร้อย ทั้งหมดก็นั่งลง แบร์รี 

พยักหน้ามาทางเขา

“เดวิดเป็นเพื่อนเก่าของฉันเอง เราเคยทำงานอยู่ทีมเดียวกันประมาณ 

สองปีได้ หลังออกจากค่ายฝึกมาหมาด  ๆ  เลย หมอนี่เพิ่งจะมาหาฉันถึงที่ 

หน้าประตูบ้านเมื่อชั่วโมงที่แล้วนี่เอง แถมรู้สึกจะคาบข่าวมาฝากด้วย นาย 

คงอยากประกาศข่าวนั่นเต็มแก่แล้วสินะพวก”

เดวิดกระแอม พยายามมุ่งเข้าสู่ประเด็นที่สำคัญที่สุด เขาเงียบไป 

ครู่หนึ่ง จากนั้นจึงเริ่มเล่าตั้งแต่ต้น

“อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้ว เมื่อหกวันก่อนแบร์รีได้โทรศัพท์ไปยัง 

สตาร์สหลายสาขา เพื่อดูว่าสำนักงานใหญ่มีคำสั่งอะไรลงมาบ้างไหมเกี่ยวกับ 

โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่นี่ ผมเองก็ได้รับสายจากเขาเหมือนกัน แล้วก็ 

เพิ่งทราบเรื่องราวทั้งหมดในตอนนั้นนั่นเอง และหลังจากนั้นผมก็พบว่า 

สำนักงานใหญ่ที่นิวยอร์กไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครเลย ไม่มีแม้แต่คำเตือน 

หรือบันทึกสักฉบับ เหมือนกับว่าไม่มีใครแจ้งเรื่องของบริษัทอัมเบรลลา 

กับสตาร์สงั้นละ”

คริสกับจิลหันหน้ามองกันอย่างเป็นกังวล

“พวกเขาอาจจะยังตรวจสอบไม่เสร็จรึเปล่าครับ” คริสเอ่ยขึ้นช้า ๆ

เดวิดสั่นศีรษะ “ผมโทร.ไปคุยกับผู้ช่วยผู้อำนวยการแล้วหลังจากวัน 

ที่ได้รับโทรศัพท์จากแบร์รี แต่ผมไม่ได้บอกเรื่องที่พวกคุณติดต่อมาหรอกนะ  

แค่บอกว่าได้ยินคนเขาลือกันว่ามีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นที่แรคคูน และต้องการ 

ทราบว่าเราต้องลงมือทำอะไรบ้างไหม...”

เดวิดลอบถอนใจพลางมองไปยังกลุ่มคนรอบตัว รู้สึกเหมือนได้พูด 

เรื่องนี้ซ้ำเป็นรอบที่หนึ่งพันแล้ว

ก็ถูกแล้วนี่ นายพยายามคิดซ้ำไปซ้ำมาอยู่นั่นละว่ามันจะเป็นอย่างอื่น 

ไปได้ไหม...แต่สุดท้ายก็หาคำตอบไม่เจอเลยสักอย่าง

“ผูช้ว่ย ผอ.ไมไ่ดบ้อกอะไรกบัผมตรง ๆ” เขาพดูตอ่ “บอกแคว่า่ใหผ้ม 
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เงียบเอาไว้จนกว่าจะมีคำสั่งอย่างเป็นทางการจากเบื้องบนอีกที  สิ่งที่เขา 

พอจะ บอกไดใ้นตอนนัน้มเีพยีงแคว่า่ เกดิเหตเุฮลคิอปเตอรต์กในแรคคนูซติี  

และพวกสตาร์สที่รอดชีวิตมาได้ก็พยายามป้ายความผิดให้อัมเบรลลาเพราะ 

เกิดผิดใจกันเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ”

“ใช่ที่ไหนกันเล่า!” จิลว่า “พวกเรากำลังสืบสวนคดีฆาตกรรมอยู่  

แล้วก็เจอเข้ากับ —”

“ผมรู้ แบร์รีบอกผมแล้วละ” เดวิดตัดบท “พวกคุณตรวจเจอว่า 

การฆาตกรรมนั้นเป็นผลพวงมาจากอุบัติเหตุในห้องทดลอง ทำให้ที-ไวรัส 

ที่อัมเบรลลากำลังวิจัยเกิดแพร่ระบาดออกมา และเปลี่ยนพวกนักทดลอง 

ให้กลายเป็นฆาตกรวิกลจริต”

“ตรงเผงเลย” คริสกล่าวขึ้นบ้าง “ผมรู้ว่านี่ฟังดูบ้า แต่พวกเรา 

อยู่ที่นั่น พวกเราได้เห็นมันกับตา”

เดวิดพยักหน้า “ผมเชื่อคุณ ต้องยอมรับนะว่าหลังจากคุยกับแบร์รี 

แรก  ๆ  ผมก็ทำใจเชื่อแทบไม่ลงเหมือนกัน มันฟังดู  บ้า จริง  ๆ  นั่นแหละ แต่ 

ผมเปลี่ยนความคิดทันทีหลังจากโทร.ไปที่นิวยอร์ก แล้วยังมีเรื่องที่เกิดขึ้น 

หลังจากนั้นอีก ผมรู้จักแบร์รีมานาน นานจนพอจะรู้ว่าเพื่อนของผมคนนี้ 

คงไม่เที่ยวป้ายความผิดให้คนอื่นสุ่มสี่สุ่มห้าเพราะอุบัติเหตุที่ช่วยไม่ได้แน่ ๆ  

เว้นแต่ว่าอัมเบรลลาจะมี ส่วน ผิดจริง ๆ เขายังบอกผมเรื่องที่ถูกบังคับให้ไป 

มีส่วนช่วยกลบเกลื่อนความผิดนั้นด้วย”

“แต่ถ้าทอม เคิร์ทซ์ บอกคุณว่าอัมเบรลลาไม่ได้วางแผนปกปิดอะไร 

เอาไว้...” คริสเอ่ย

เดวิดถอนหายใจ “ครับ เราคงต้องยอมรับว่าองค์กรของเรากำลัง 

ถูกลวงด้วยข้อมูลเท็จ หรือไม่งั้นก็มีสมาชิกสตาร์สบางคนทำงานเป็นสาย 

ให้กับอัมเบรลลาอยู่เหมือนกัปตันเวสเกอร์ของพวกคุณ”

เกิดความเงียบชั่วครู่ในขณะที่ทุกคนต่างนิ่งอึ้ง พยายามซึมซับข้อมูล 

ที่เพิ่งได้รับเข้าไปในหัว เดวิดสังเกตสีหน้าของแต่ละคนแล้วเห็นความโกรธ 

และความงุนงงที่ปรากฏขึ้น เขารู้ดีว่าคนอื่น  ๆ  รู้สึกอย่างไร สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ 

หมายความว่าพวกผู้บริหารของสตาร์สได้ถูกอัมเบรลลาซื้อตัวหรือหลอกใช้ 
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เขา้ใหเ้สยีแลว้ และไมว่า่จะเปน็อยา่งไหน มนักอ็อกมาชดัเจนแลว้วา่ทมีสตารส์ 

ประจำแรคคูนซิตีถูกปล่อยเกาะทิ้งให้เผชิญหน้ากับอัมเบรลลาอย่างโดดเดี่ยว

พระเจ้า ฉันอยากทำใจให้เชื่อได้ลงจริง  ๆ ว่าเรื่องทั้งหมดเป็นแค่ความ 

ผิดพลาด...

“เมื่อสามวันก่อนผมจับได้ว่ามีบุคคลต้องสงสัยกลุ่มหนึ่งลอบติดตาม 

ผมระหวา่งกำลงัไปทำงาน” เดวดิพดูขึน้เบา ๆ “ผมไมแ่นใ่จนกั แตเ่ดาวา่นา่จะ 

เป็นคนของอัมเบรลลา แสดงว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องที่ผมโทร.ไปที่นิวยอร์ก”

“คุณพยายามติดต่อพัลมิเอริรึยัง” จิลถามขึ้น

เดวิดผงกศีรษะ มาร์โก พัลมิเอริ ผู้บัญชาการทีมสตาร์สประจำ 

สหรัฐฯ อยู่กับสตาร์สมาตั้งแต่แรกเริ่ม เขารู้ว่าชายคนนั้นไม่มีทางยอมรับ 

สินบนแน่ “เลขาฯส่วนตัวของเขาแจ้งว่าตอนนี้เขากำลังนำทีมปฏิบัติการลับ 

อยู่ในเขตตะวันออกกลาง คงติดต่อไม่ได้อีกเป็นเดือน ๆ แถมยังลือกันด้วย 

ว่าตอนนี้ทางนั้นกำลังเตรียมการเพื่อปลดเกษียณเขาอยู่ด้วย”

“แล้วคุณคิดว่าอัมเบรลลาอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หรือเปล่า” คริสถาม

เดวดิยกัไหล่ “ตลอดหลายปทีีผ่า่นมานีอ้มัเบลลาบรจิาคเงนิสมทบทนุ 

ให้กับสตาร์สเป็นจำนวนมาก จริง ๆ ยังไงเสียพวกเขาก็ต้องมีเส้นสายบ้างละ  

ถ้าบริษัทนั้นต้องการปิดหูปิดตาสตาร์สไม่ให้สืบเรื่องพวกเขาไปมากกว่านี้   

การกำจัด ดร.พัลมิเอริก็เข้าทางพอดี”

เขาสอดส่ายสายตาไปรอบห้องเพื่อดูว่าทุกคนพร้อมจะฟังเรื่องที่เหลือ 

หรือยัง แบร์รีกำหมัดแน่น เพ่งมองคนอื่น  ๆ  ในห้องเหมือนไม่เคยรู้จักกัน 

มากอ่น จลิและรเีบคกายงัทำหนา้คดิหนกั แตด่ทูา่จะยอมรบัความจรงิไดแ้ลว้ 

ซึ่งก็คงช่วยให้เขาประหยัดเวลาไปได้เยอะ...

สว่นครสิลกุขึน้เดนิไปเดนิมาเหมอืนหนตูดิจัน่ ใบหนา้หนุม่แนน่แดงกำ่ 

เพราะความโกรธเกรี้ยว “พูดง่าย  ๆ  ก็คือไม่มีใครในเมืองเชื่อเราอีกต่อไป  

ไม่มีกองหนุน และเราก็ถูกตราหน้าโดยคนของเราเองว่าเป็นแค่ไอ้ตอแหล  

การสืบสวนเรื่องอัมเบรลลาจบลงเพียงเท่านี้ และพวกเราก็  ซวย  กันหมด  

แค่นี้รึเปล่าครับ”

เดวิดรู้ว่าอีกฝ่ายไม่ได้โกรธเขา เหมือนกับที่ เขาเอง ก็ไม่ได้โกรธคริส 
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เช่นกัน สิ่งที่อัมเบรลลาทำและการที่สตาร์สมีเอี่ยวด้วยต่างหากที่ทำให้กัปตัน 

หนุ่มโมโหจนแทบคลั่ง เขาไม่ได้รู้สึกอับจนหนทางแบบนี้มาตั้งแต่ตอนเด็ก 

แล้ว

เลิกคิดถึงแต่ตัวเองแล้วเล่าเรื่องที่เหลือซะทีสิ

เดวิดยืนขึ้น จากนั้นจึงกล่าวกับทุกคนในห้องโดยที่สายตายังจับจ้อง 

อยู่ที่คริส เขายังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใคร แม้กระทั่งแบร์รี

“เปล่าครับ ยังมีอีกเร่ือง ดูเหมือนอัมเบรลลาจะมีสถานีวิจัยอีกแห่ง 

หน่ึง ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งรัฐเมน พวกนั้นทำการทดลองกับไวรัสชนิดเดียวกัน  

และก็เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมกับที่นี่ พวกนั้นควบคุมมันไม่อยู่”

เดวิดหันไปหารีเบคกา จ้องมองนัยน์ตาแสดงความหวาดกลัวท่ีเบิกกว้าง 

ขึ้นยามที่เขาพูดจบ “ผมจะพาทีมเข้าไปโดยไม่รอคำอนุมัติจากสตาร์ส และ 

ผมอยากให้คุณไปกับเราด้วย”



19

๒

สายตาทุกคู่  ต่างจับจ้องไปที่เดวิด คริสรู้สึกเหมือนเพิ่งถูกต่อยเข้าที่ 

ท้องอย่างจัง เขายังไม่ทันหายช็อกจากเรื่องที่ถูกสตาร์สเขี่ยทิ้งเลยด้วยซ้ำ  

แล้วนี่ยังจะมีห้องแล็บอื่นอีกงั้นเหรอ

และหมอนี่ก็ต้องการตัวรีเบคกา...

เดวิดพูดต่อ นัยน์ตาสีเข้มยังคงจ้องนิ่งอยู่ที่สมาชิกทีมบราโววัยเยาว์ 

“ผมลองคยุกบัคนทีผ่มไวใ้จในทมีดแูลว้ มอีกีสามคนทีต่กลงจะไปกบัเราดว้ย  

ผมจะไมโ่กหกคุณหรอกนะ มันอันตรายมาก ยิง่ถา้ไมม่สีตารส์คอยหนนุหลงั 

ด้วยแบบนี ้ ก็ยิ่งไม่มีอะไรรับประกันเลยว่าเราจะปิดห้องแล็บนั่นได ้ เราตั้งใจ 

แค่จะเข้าไปเก็บรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับที-ไวรัส แล้วก็เผ่นออกมาก่อนที่ 

จะมีใครรู้ว่าเรา...”

คริสแทรกขึ้นมาก่อนที่เดวิดจะทันพูดจบ “ผมไปด้วย”

“ไปกันหมดนี่ละ” แบร์รีกำชับอย่างหนักแน่น จิลพยักหน้าพลาง 

ยกแขนโอบรอบรีเบคกาเอาไว้ เด็กสาวดูสับสนกระวนกระวาย แก้มท้ังสองข้าง 

ขึ้นสีเรื่อ และคริสก็อดนึกถึงแคลร์อีกครั้งไม่ได้เมื่อเห็นท่าทางแบบนั้น  

รีเบคกาไม่ได้ดูเหมือนแคลร์แค่รูปร่างภายนอก แต่เธอยังมีทั้งไหวพริบ ทั้ง 

ความกล้า และความเอื้ออาทรเหมือนน้องสาวเขาไม่มีผิด ตั้งแต่เหตุหายนะ 

ทีค่ฤหาสนส์เปนเซอร ์ ครสิกย็ิง่อยากปกปอ้งรเีบคกามากขึน้ เขาเสยีเพือ่นไป 

มากแล้ว ทั้งโจเซฟ ริชาร์ด เคนเน็ท ฟอเรสต์ และเอนริโก ไหนจะบิลลี  
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แรบบิทสัน อีก ถึงจะยังไม่มีใครพบศพบิลลี แต่คริสเชื่อว่าอัมเบรลลาคงฆ่า 

ปิดปากเขาไปเรียบร้อยแล้ว เขาไม่ได้คิดว่ารีเบคกาดูแลตัวเองไม่ได้หรอก 

นะ...

...แต่ให้ตายสิวะ เธอเป็นส่วนหนึ่งของทีมเรานะ ใครจะยอมให้เธอ 

ไปโดยไม่มีเราล่ะ

เดวิดส่ายหน้า “ฟังนะ นี่ไม่ใช่ปฏิบัติการแบบเต็มรูปแบบ แค่ห้าคน 

นี่ก็มากพอแล้ว รีเบคกามีคุณสมบัติตรงตามที่เราต้องการเพื่อมาช่วยค้นหา 

ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสนั่นพอดี เธอรู้ว่าเราต้องมองหาอะไรบ้าง”

“คุณก็มีทีมอยู่ตรงนี้แล้วไง” คริสกล่าว “พาพวกเราไปแทนดีกว่า  

แล้วให้พวกของคุณมาช่วยตรวจสอบเรื่องการปิดข่าว...”

เดวิดทิ้งตัวลงนั่งพลางจ้องมองคริสด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ “ไหนบอก 

ผมมาซิว่าใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนปกปิดงานวิจัยของอัมเบรลลา”  

เขาเอ่ย

คริสชำเลืองตามองคนอื่น  ๆ จากนั้นจึงหันมาจ้องเดวิดตามเดิม  

ตัดสินใจไม่แสดงอาการสับสนให้อีกฝ่ายเห็น “เรากำลังสงสัยคนในท้องถิ่น 

จำนวนหนึ่งอยู่ มีพวกพนักงานของอัมเบรลลาแน่  ๆ ละ แล้วก็มีชีฟไอรอนส์  

ผู้บัญชาการตำรวจกับคนของเขาอีกสองสามคน...”

เดวิดผงกศีรษะ “แล้วในเมื่อตอนนี้สตาร์สเองก็เหมือนจะมีส่วน 

เกี่ยวข้องด้วย คุณตั้งใจจะทำยังไงต่อไป”

หมอนี่ต้องการอะไรกันแน่

ครสิถอนหายใจ “ไมรู่ส้คิรบั ผมวา่...เรานา่จะลองตดิตอ่พวกเอฟบไีอ 

ดู ไม่ก็พวกจเรตำรวจให้มาตรวจสอบสตาร์สกับกรมตำรวจแรคคูน —”

เสียงของแบร์รีดังขัดขึ้นมา “— เราจะลองติดต่อสาขาอื่นดูด้วย ต้อง 

มีคนดีเหลืออยู่ในสตาร์สบ้างละน่า พวกนั้นคงไม่ชอบใจแน่ถ้ารู้ว่าสตาร์ส 

ถูกอัมเบรลลายึดแบบนี้”

เดวดิผงกศรีษะอกีครัง้ “งัน้พวกคณุเหน็ดว้ยวา่จะตอ้งหยดุอมัเบรลลา 

ให้ได ้ แม้จะรู้ว่ามันอันตรายก็ตาม”

“แหงอยู่แล้วสิ” คริสว่าพลางทำหน้าบึ้งอย่างขุ่นเคือง “จะให้พวกเรา 
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นัง่ เฉย ๆ ไมท่ำอะไรเลยหรอืไง เราไมรู่ด้ว้ยซำ้วา่อะไรจะเกดิขึน้บา้งถา้ท-ีไวรสั 

เกิดหลุดออกมา!”

“แลว้ถา้เปน็เรือ่งการจดัแบง่ประเภทไวรสัละ่ คุณ บอกอะไรผมได้บ้าง”  

เดวิดถามเบา ๆ 

ครสิกำลงัจะอา้ปากตอบ แตแ่ลว้กป็ดิปากเงยีบมองเดวดิอยา่งครุน่คดิ

ฉนักำลังจะบอกว่า “คณุควรจะถามรีเบคกา” และหมอนัน่กร็ูอ้ยูแ่ลว้

เดวิดลุกขึ้นมองไปยังทุกคน ก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่น 

เด็ดเดี่ยว “ผมเห็นด้วยว่าเราต้องหยุดอัมเบรลลาให้ได้ แต่อย่าหลอก 

ตัวเองเลยดีกว่า สิ่งที่เรากำลังจะทำคือการตีหัวออกห่างสตาร์สและต่อกรกับ 

องคก์รระดบัหลายพนัลา้นดอลลารด์ว้ยตวัเองอยูน่ะครบั ไมม่ ีทีไ่หนปลอดภยั 

หรอก โอกาสเดียวที่เราจะโค่นอัมเบรลลาได้ก็คือเราต้องทำในสิ่งที่ทำได้  

ทำในสิ่งที่เราแต่ละคน ถนัด”

นัยน์ตาเยือกเย็นจับจ้องอยู่ที่คริสราวกับรู้ว่าเขาเป็นคนเดียวที่ยัง 

ไม่เปลี่ยนใจ “คุณ จิล และแบร์รีรู้อยู่แล้วว่าต้องทำยังไงบ้าง แถมคุณ 

ก็อยู่กับสตาร์สมานานกว่ารีเบคกา เพราะงั้นคุณถึงควรจะอยู่ที่นี่ อยู่ให้ 

ห่างจากสายตาอัมเบรลลา คอยตามสืบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจ 

ท้องถิ่นกับพวกนั้น แล้วพยายามติดต่อหาสมาชิกสตาร์สที่คุณคิดว่าพอจะ 

ช่วยได้”

เดวิดหันไปทางรีเบคกาอีกครั้ง “ตามข้อมูลที่ผมมีในตอนนี้ เรื่อง 

น่าจะเลยเถิดไปเยอะแล้ว ถ้าคุณตกลง ผมว่าเราควรจะเดินทางไปเมนทันท ี

ในคืนนี้ ทีมของผมรออยู่ที่นั่นแล้ว เราจะได้บุกกันเย็นวันพรุ่งนี้เลย”

ความเงยีบเขา้ปกคลมุทัง้หอ้งอยูค่รูห่นึง่ มเีพยีงเสยีงพดัลมตดิเพดาน 

ที่กำลังหมุนวนอยู่เหนือศีรษะ คริสยังคงรู้สึกโกรธ แต่เขาก็ไม่สามารถ 

หาช่องโหว่ในเหตุผลของอีกฝ่ายได้ เดวิดพูดถูกที่ว่าพวกเขาเหลือตัวเลือก 

ไม่มากนัก และไม่ว่าคริสจะชอบใจหรือไม่ก็ตาม แต่คนที่ตัดสินใจว่าจะไป 

หรือไม่ไปเมนได้ก็คือตัวรีเบคกาเองเท่านั้น

“คณุมขีอ้มลูอะไร บา้ง คะ” จลิถามอยา่งครุน่คดิ “คณุรูเ้รือ่งหอ้งแลบ็ 

นั่นได้ยังไง”
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เดวิดก้มลงหยิบกระเป๋าเอกสารเก่าปอนซึ่งวางพิงอยู่ข้างเก้าอี้ ก่อน 

ล้วงเอาแฟ้มเอกสารออกมา “เป็นเรื่องแปลกแต่ก็น่าสนใจทีเดียว ผมกำลัง 

หวังอยู่เชียวว่าจะมีพวกคุณสักคนแปลความหมายของพวกนี้ออก...”

เขาวางกระดาษสามแผ่นซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งที่เหมือนกับสำเนาข่าว 

จากหนังสือพิมพ์และแผนภาพเรียบ  ๆ  ลงบนโต๊ะกาแฟขณะพูด “หลังจาก 

ที่ผมคุยกับสำนักงานใหญ่ไม่นาน มีคนแปลกหน้าคนหนึ่งมาหาผมถึงบ้าน  

ผู้ชายคนนั้นบอกว่าตัวเองเป็นมิตรกับสตาร์ส...ชื่อเทรนท์ และให้ของพวกนี้ 

กับผม”

“เทรนท์เหรอ!” จิลร้องขัดขึ้นอย่างตื่นเต้น เธอหันไปมองคริสด้วย 

ดวงตาเบิกกว้าง และชายหนุ่มก็รู้สึกเหมือนหัวใจเต้นผิดจังหวะ เขาเกือบจะ 

ลืมเรื่องผู้มีพระคุณปริศนาคนนี้ไปแล้ว

ผู้ชายคนที่เตือนจิลให้ระวังคนทรยศ คนที่บอกแบรดว่าให้มารับเรา 

ตรงไหน…

เดวิดเพ่งมองจิลด้วยสีหน้างุนงง “คุณรู้จักเขาเหรอ”

“กอ่นทีเ่ราจะออกไปชว่ยเหลอืทมีบราโว ผูช้ายทีช่ือ่เทรนทค์นนีเ้ปน็คน 

เตอืนฉนัเรือ่งเวสเกอรแ์ละใหข้อ้มลูเกีย่วกบัคฤหาสนส์เปนเซอรค์ะ่” จลิกลา่ว  

“เป็นคนที่รับมือด้วยยากน่าดูเลย ทำตัวน่าสงสัยสุด ๆ เขาไม่ค่อยยอมบอก 

อะไร แต่เขารู้ว่าอัมเบรลลากำลังทำอะไรอยู่ และสิ่งที่เขา  บอก ฉันก็ช่วยได้ 

เยอะเลยละ”

แบร์รีพยักหน้า “แบรด วิคเกอร์ส ก็พูดตรงกันว่าเทรนท์เป็นคนที่ 

วิทยุไปบอกพิกัดของคฤหาสน์หลังจากที่เวสเกอร์สั่งให้ระบบทำลายตัวเอง 

ทำงานแลว้ ถา้ไมไ่ดห้มอนัน่ชว่ย ปา่นนีเ้ราคงระเบดิไปพรอ้มกบัคฤหาสนน์ัน่ 

แล้วละ”

คริสรู้สึกปวดหัวหนึบขึ้นมาเฉียบพลันระหว่างที่จ้องมองกระดาษบน 

โต๊ะกาแฟของแบร์รี สตาร์สกำลังทำงานให้กับอัมเบรลลา แล้วก็มีสถานีวิจัย 

ที-ไวรัสที่เมนอีกแห่งหนึ่ง ตอนนี้ยังมีเรื่องเทรนท์ที่จู่  ๆ  ก็โผล่ออกมาเหมือน 

นางฟา้แมท่นูหวัผูล้กึลบัอกี ไมม่ใีครเดาจดุประสงคข์องผูช้ายคนนัน้ออก และ 

คริสเองก็รู้สึกราวกับว่าพวกเขากำลังตกอยู่ในเกมอะไรสักอย่างที่ต้องเดิมพัน 
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ด้วยทุกสิ่งที่มีเพื่อดิ้นรนต่อสู้กับแผนของอัมเบรลลาจนถึงที่สุด

และเราก็ทำได้แค่ต้องเล่นตามเกมไปเท่านั้น แต่นี่เป็นเกมของใครกัน  

แล้วเราต้องสูญเสียอะไรบ้างถ้าเกิดล้มเหลวขึ้นมา

คริสเบนสายตาหม่นหมองไปทางรีเบคกาพลางหวนคิดถึงน้องสาวตน 

อีกครั้ง และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชายหนุ่มนึกภาวนาให้พวกเขาไม่เคยได้ยินชื่อ 

อัมเบรลลามาก่อน

เดวิดเฝ้ามองคนอื่น  ๆ  อ่านข้อมูลที่เขาได้รับมาจากเทรนท์ เรื่องที่ชายลึกลับ 

คนนี้เคยติดต่อกับสตาร์สมาก่อนไม่ทำให้เขาแปลกใจเท่าไรนัก ผู้ชายคนนั้น 

ดทูา่ทางชำนาญเอาการ แตก่บัดา้นไหนนีส่ ิ เรือ่งนีเ้ดวดิเองกค็ดิไมอ่อกเชน่กนั

ทำไมเขาถึงอยากช่วยเราสู้กับอัมเบรลลาล่ะ เขาจะได้ประโยชน์อะไร 

จากเรื่องนี้ 

กปัตนัหนุม่นกึยอ้นไปถงึชว่งเวลาสัน้ ๆ ทีเ่ขาไดเ้จอกบัเทรนทเ์มือ่หา้วนั 

ก่อน พยายามนึกทบทวนว่าเขาพลาดเบาะแสอะไรไปบ้างไหม ตอนนั้นเขา 

เพิ่งกลับถึงบ้านหลังจากทำงานล่วงเวลามานานโข และฝนก็กำลังตกหนัก...

...เสียงของพายุฤดูร้อนที่สาดกระหน่ำเข้ากับหน้าต่างดังก้องไปทั่ว  

กลบเสียงเคาะแผ่วเบาที่หน้าประตูแทบมิด…

ก่อนหน้านี้ ทีมบราโวประจำสาขาเอ็กเซอเทอร์ได้เดินทางไปเข้าร่วม 

สัมมนาเรื่องการจัดทำเค้าโครงอาชญากรรม มันเป็นช่วงหน้าร้อนที่แสน 

สุขสบาย และเดวิดก็ชอบมันมาก เพราะได้นั่งประจำโต๊ะทำงานเอกสาร 

มากกว่าออกไปลุยข้างนอก ตอนนั้นเขากำลังคิดเล่น  ๆ  ว่าจะจัดกระเป๋า 

ไปร่วมการสัมมนาในวันท้าย  ๆ  อยู่พอดี จนกระทั่งได้รับโทรศัพท์จากแบร์รี  

และได้รับรู้ถึงเค้าลางความผิดปกติจากสำนักงานใหญ่ของสตาร์ส

พอวันถัดมา เดวิดจึงทุ่มเวลาแทบทั้งวันไล่อ่านเอกสารเกี่ยวกับ 

อัมเบรลลาและติดต่อไปยังทีมสตาร์สสาขาที่เขาพอรู้จัก พยายามสอบถาม 

ข้อมูลต่าง ๆ ให้แนบเนียนที่สุด กว่าจะได้กลับบ้านก็เกือบเที่ยงคืนเข้าไปแล้ว  

สายฝนสาดเทไล่หลังเขาเข้าบ้านซึ่งทั้งมืดและหนาว เข้ากับอารมณ์ของเขา 

ในตอนนั้นเป็นอย่างด ี เดวิดเทเหล้าสก็อตช์ใส่แก้วก่อนทิ้งตัวลงบนโซฟาทั้งที ่
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ในหวัยงัหมนุติว้ดว้ยเรือ่งทีเ่จอมาทัง้หมด ถา้แบรร์ไีมไ่ดโ้กหก กห็มายความ 

ว่าผู้ช่วยผู้อำนวยการของสตาร์ส...

พายุฝนที่ยังคงซัดกระหน่ำหลังคาอยู่เรื่อย ๆ ทำให้เดวิดไม่ได้ยินเสียง 

เคาะประตูในครั้งแรก แต่แล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นกว่าเดิม

เดวิดขมวดคิ้วมองนาฬิกาข้อมือ ก่อนลุกขึ้นเดินอาด  ๆ  ไปที่หน้า 

ประตู นึกสงสัยอยู่ในใจว่าคนบ้าที่ไหนมาเคาะประตูหาเขากลางดึกแบบนี้  

เขายังไม่มีครอบครัว แถมยังอาศัยอยู่คนเดียว ดังนั้นถ้าไม่ใช่เรื่องงานก็คง 

เป็นใครสักคนที่เกิดรถเสียกลางคัน...

ชายหนุม่แงม้ประตอูอก แลว้กเ็หน็ชายสวมเสือ้โคต้กนัฝนสดีำคนหนึง่ 

ยืนนิ่งอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้าน หยดน้ำฝนไหลลงมาตามใบหน้าที่มีริ้วรอยความ 

สูงวัย

สหีนา้ทีเ่ปน็มติรอยา่งเปดิเผยนัน้แยม้ยิม้ใหเ้ขา นยันต์าทัง้คูพ่ราวระยบั 

ด้วยอารมณ์ขัน “เดวิด แทรปป ์ ใช่ไหม”

เดวิดกวาดสายตาสำรวจอีกฝ่ายในปราดเดียว ชายตรงหน้ามีรูปร่าง 

ผอมสูง น่าจะอายุมากกว่าเขาแค่ไม่กี่ปี ประมาณสี่สิบสองหรือสี่สิบสามได้  

เส้นผมสีเข้มเปียกฝนแนบติดกับศีรษะ มือข้างหนึ่งซึ่งสวมถุงมือถือซอง 

เอกสารมะนิลาขนาดใหญ่เอาไว้

“มีอะไรครับ”

ผู้ชายคนนั้นเหยียดยิ้มกว้างขึ้น “ผมชื่อเทรนท์ ผมเอานี่มาให้”

เดวิดเหลือบมองซองเอกสารชื้น  ๆ  ที่คนตรงหน้ายื่นมาให้อย่าง 

ระมัดระวัง ไม่แน่ใจว่าควรจะรับมันมาดีหรือเปล่า มิสเตอร์เทรนท์คนนี้ 

ดูไม่มีพิษมีภัยก็จริง หรืออย่างน้อย  ๆ  ก็ไม่ได้มีท่าทีข่มขู่อะไร...แต่เขา 

ก็ยังเป็นแค่คนแปลกหน้าอยู่ดี และเดวิดก็อยากทำความรู้จักกับคนที่เขา 

กำลังจะรับของมาเสียก่อน

“ผมรู้จักคุณมาก่อนเหรอ” เดวิดถาม

เทรนท์โคลงศีรษะโดยที่ยังยิ้มอยู่เหมือนเดิม “ไม่หรอก แต่ผมรู้จัก 

คุณ มิสเตอร์แทรปป์ และผมก็รู้ด้วยว่าคุณกำลังจะต่อกรกับอะไร เชื่อผม 

เถอะ คุณจะต้องอยากได้ความช่วยเหลือทั้งหมดเท่าที่หาได้แน่”
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“ผมไม่ทราบว่าคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไร คุณอาจจะจำผมสลับกับ 

คนอื่น —”

เทรนท์หรี่นัยน์ตาสีเข้มลงเล็กน้อยขณะดันของในมือมาทางเขามาก 

กว่าเดิม รอยยิ้มบนใบหน้าค่อย ๆ จางหายไป “ฝนกำลังตกอยู่นะ มิสเตอร์ 

แทรปป ์ และผมก็อยากให้คุณรับสิ่งนี้ไว้”

แม้จะยังหงุดหงิดและสับสนอยู่ไม่น้อย แต่เดวิดก็จำใจดันประตู 

ออกไปรับซองเอกสาร ทันทีที่มือของเขาคว้าซองมาได้ เทรนท์ก็หันหลังเดิน 

จากไป

“เดี๋ยวก่อนสิ —”

เทรนทไ์มส่นใจเสยีงรอ้งเรยีกของเขา ไมน่านรา่งนัน้กจ็างหายไปภายใต ้

เงาของสายฝนด้านข้างตัวบ้าน

เดวิดยืนถือซองเอกสารชื้นแฉะค้างอยู่ที่หน้าทางเข้า สายตาจับจ้อง 

ไปยังความมืดเบื้องหน้าอย่างลังเลอีกครู่หนึ่งก่อนจะกลับเข้าไปด้านใน และ 

หลงัจากไดล้องอา่นเนือ้หาทัง้หมดดแูลว้ เขากต็ระหนกัไดว้า่นา่จะตามเทรนท์ 

ไปตั้งแต่ตอนนั้น แต่กว่ากัปตันหนุ่มจะรู้ตัวมันก็สายเกินไปเสียแล้ว

มันสายเกินไป  แล้วคำพูดของหมอนั่นก็สื่อชัดเลยว่าเขารู้ เรื่อง 

อัมเบรลลากับสตาร์สดี แต่เขาทำงานให้ใครกันล่ะ ทำไมเขาถึงต้องเลือก 

มาหาฉันด้วย

จิลกับรีเบคกากำลังดูแผนที่ ส่วนแบร์รีกับคริสก็กำลังไล่อ่านสำเนา 

บทความจากหนังสือพิมพ์ มันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่ชิ้น เนื้อหาข่าวต่างระบุ 

ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบเมืองชายฝั่งเล็ก  ๆ  แถวแคลิแบนโคฟในรัฐเมน 

เมื่อไม่นานมานี้ สามในสี่กล่าวถึงข่าวการหายตัวไปของชาวประมงท้องถิ่น 

ซึ่งคาดว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วทั้งหมด ส่วนชิ้นที่สี่เป็นเรื่อง  “ผี”  ตลก  ๆ ที่สิงอยู่ 

ตามแนวหาด กล่าวคือมีชาวบ้านหลายรายได้ยินเสียงประหลาดที่เรียกขาน 

กันว่าเป็น “เสียงเพรียกจากผู้ถูกสาป” ลอยข้ามผืนน้ำมาในยามค่ำคืน โดยมี 

คำแนะนำติดตลกจากผู้เขียนแนบไว้ด้วยว่า เหล่าผู้พบเห็นปรากฏการณ์ 

ทั้งหลายควรจะเลิกดื่มน้ำยาบ้วนปากก่อนนอนได้แล้ว

ก็คงตลกดีอยู่หรอกนะ เว้นแต่คุณจะรู้เรื่องอัมเบรลลาเหมือนเรา...
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ตัวแผนที่นั้นเป็นภาพถ่ายทางอากาศของแนวชายหาดช่วงหนึ่งทาง 

ตอนใต้ของเมือง เดวิดที่ไม่ค่อยเต็มใจอยากใช้คอมพิวเตอร์ของสตาร์สนัก 

หลังจากได้รับโทรศัพท์จากแบร์รี ก็ได้เข้าไปค้นหาข้อมูลของพื้นที่ดังกล่าว 

ในห้องสมุดเอ็กเซอเทอร์ เขาได้ข้อมูลมาว่าแนวหาดซึ่งตั้งอยู่ค่อนข้างห่างจาก 

ตัวเมืองแห่งนี้เป็นหาดส่วนบุคคล มันถูกซื้อโดยกลุ่มคนนิรนามกลุ่มหนึ่ง 

ตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อน ตรงริมหาดทางเหนือมีประภาคารซึ่งใช้การไม่ได้แล้ว 

ตั้งตระหง่านอยู่บนผา ที่ใต้หน้าผาคงมีถ้ำทะเลคดเคี้ยวอยู่เต็มไปหมด

บนแผนที่ของเทรนท์ยังมีภาพของสิ่งก่อสร้างหลายแห่งทางด้านหลัง 

และดา้นลา่งประภาคาร ทอดยาวลงมาจนถงึทา่เรอืเลก็ ๆ ซึง่อยูต่รงสว่นปลาย 

ด้านล่างของพื้นที่รูปพระจันทร์เสี้ยวพอดี ตลอดแนวหาดส่วนที่เป็นผืนดิน 

ถูกขีดล้อมไว้ด้วยเส้นขอบหยัก  ๆ  คล้ายกับแนวรั้ว ส่วนด้านบนของแผนที่ 

มีตัวอักษรหนา  ๆ  เขียนคำว่า  แคลิแบนโคฟ ข้างใต้คำนั้นมีตัวอักษรขนาด 

เล็กกว่าเขียนติดอยู่ว่า แผนกวิจัยและทดสอบ อบล.

กระดาษแผ่นที่สามที่เทรนท์ให้เขามาเต็มไปด้วยข้อความที่เดวิด 

ไม่เข้าใจเอาเสียเลย ตรงด้านบนของกระดาษมีรายชื่อสั้น ๆ ระบุเอาไว้ทั้งหมด 

เจ็ดชื่อด้วยกัน

ไลล ์ แอมมอน, อลัน คินเนสัน, ทอม เอเธนส์,

หลุยส์ เธอร์แมน, นิโคลัส กริฟฟิธ, วิลเลียม เบอร์กิน,

ทิฟฟานี ชิน

ถัดมาด้านใต้มีข้อความที่ดูเหมือนบทกวีบางอย่างพิมพ์เป็นตัวเขียน 

เล่นหาง อยู่ที่กลางหน้ากระดาษ

จิลหยิบกระดาษขึ้นมาลองอ่านดูอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนจะหันไป 

ส่งยิ้มบาง ๆ ให้เดวิด

“เราเจอเทรนท์คนเดียวกันแน่ค่ะ ท่าทางเขาชอบเล่นเกมทายปริศนา 

น่ะ”

“พอจะรู้มั้ยครับว่ามันหมายความว่ายังไง” เดวิดถาม



27

เอส.ด ี .  เพอร ์ร ี

หญิงสาวถอนหายใจเฮือก “คือว่าชื่อวิลเลียม เบอร์กิน นี่ตรงกับชื่อ 

ในรายชื่อที่เทรนท์ให้ฉันมาพอดี ส่วนคนอื่น ๆ ที่มีรายชื่ออยู่ในนั้น เรารู้มาว่า 

บางคนทำงานเป็นนักวิจัยให้กับอัมเบรลลา ดังนั้นฉันขอทายว่าคนพวกนี้ 

ก็คงทำงานให้กับอัมเบรลลาเหมือนกัน ตัวเบอร์กินเองไม่น่าจะอยู่ที่คฤหาสน์ 

ตอนที่นั่นถูกทำลาย ส่วนคนที่เหลือฉันไม่รู้จักค่ะ...”

เดวดิพยกัหนา้ “ผมลองเชก็ในฐานขอ้มลูของสตารส์ดแูลว้ แต่กไ็มไ่ด ้

อะไรเพิม่เตมิมาเหมอืนกนั แตส่ว่นทีเ่หลอืนีส่.ิ..มนัเปน็ เกมปรศินาสกัประเภท 

หรือเปล่า”

จิลขมวดคิ้วระหว่างอ่านทวนข้อความบนกระดาษอีกรอบ

ได้รับข้อความของแอมมอนแล้ว/ชุดสีน้ำเงิน/ 

กรอกคำตอบสำหรับกุญแจ/ตัวเลขและอักษรเรียงกลับหลัง/ 

กาลเวลาสายรุ้ง/อย่านับ/ปุ่มน้ำเงินเพื่อเปิดทาง

รเีบคกาฉวยกระดาษไปจากมอืจลิขณะทีเ่ธอหนักลบัไปมองเดวดิอยา่ง 

ครุ่นคิด “ตอนแรกข้อมูลที่เทรนท์ให้ฉันมาก็ดูเหมือนจะไร้ความเชื่อมโยงกัน  

แต่แล้วก็มีบางส่วนไปเกี่ยวพันกับความลับที่ซ่อนอยู่ในคฤหาสน์สเปนเซอร์ 

เสยีอยา่งนัน้ ทีน่ัน่นะ่มกีบัดกักบักลไกลอ็กแบบปรศินาเตม็ไปหมด คำกลอน 

พวกนี้ก็คงคล้าย  ๆ  กันละมั้งคะ มันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณกำลัง 

จะเจอ —”

“โอ๊ย ให้ตายเถอะ”

สายตาทกุคูต่วดัไปหยดุอยูท่ีร่เีบคกาซึง่กำลงัจอ้งรายชือ่บนหวักระดาษ 

ด้วยใบหน้าซีดเผือด เด็กสาวเงยหน้าขึ้นมองเดวิดด้วยสีหน้าหวั่นวิตก 

และสิ้นหวัง

“ในนี้มีชื่อของนิโคลัส กริฟฟิธ อยู่ด้วยค่ะ”

เดวิดพยักหน้ารับ “คุณรู้เหรอว่าเขาเป็นใคร”

รีเบคกากวาดสายตามองทุกคน ใบหน้าอ่อนวัยมีร่องรอยความกังวล 

ฉายชัด “รู้สิคะ แต่ฉันนึกว่าเขาตายไปแล้วซะอีก เขาเป็นคนที่เก่งมากเลย 
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นะคะ จะเรียกว่าเป็นหนึ่งในระดับหัวกะทิแห่งวงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

เลยก็ยังได้”

เธอหันกลับไปหาเดวิดพร้อมแววตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัว “ถ้า 

คนคนนี้ทำงานให้กับอัมเบรลลาละก็ เรามีเรื่องให้ต้องกังวลมากกว่าที-ไวรัส 

หลุดออกมาแล้วละค่ะ เขาน่ะเป็นอัจฉริยะในด้านไวรัสวิทยาระดับโมเลกุล 

ก็จริง  — แต่ถ้าเรื่องที่ฉันได้ยินมาไม่โกหก ผู้ชายคนนี้เป็นพวกเพี้ยนตกขอบ 

ด้วยเหมือนกัน”

รีเบคกาทอดสายตามองรายช่ือในมือ รู้สึกได้ว่าท้องไส้ตัวเองบิดเขม็งเป็นเกลียว 

แน่น

ดร.กริฟฟิธยังมีชีวิตอยู่...แถมยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับอัมเบรลลาด้วย  

จะมีอะไรแย่ไปกว่านี้อีกไหมเนี่ย

“คุณรู้อะไรเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้บ้างครับ” เดวิดถาม

รีเบคการู้สึกคอแห้งขึ้นมากะทันหัน เธอจึงยื่นมือไปยกแก้วน้ำขึ้นดื่ม 

จนหมดก่อนส่งสายตาไปที่เดวิด

“คุณมีความรู้เรื่องไวรัสดีแค่ไหนคะ” เธอถามกลับ

เดวิดเผยอยิ้มเล็กน้อย “ไม่ทราบเลยครับ ผมถึงต้องมาที่นี่ไง”

รีเบคกาผงกศีรษะ พยายามคิดว่าจะเริ่มอธิบายจากตรงไหนดี “คือ 

แบบนีน้ะคะ ไวรสันะ่จะถกูจดัแบง่หมวดหมูต่ามรปูแบบการจำลองตวัเองและ 

ตามชนิดของกรดนิวคลิอิกภายในวิริออน ซึ่งเป็นส่วนประกอบพิเศษที่มีอยู่ 

ในไวรัส ซึ่งจะช่วยให้ไวรัสตัวดังกล่าวสามารถถ่ายทอดจีโนมของมันไปยัง 

เซลล์อื่น  ๆ  ที่มีชีวิตอยู่ได้ จีโนมในที่นี้ก็คือชุดโครโมโซมธรรมดาหนึ่งชุด  

ตามหลักเกณฑ์การจำแนกชนิดไวรัสของบัลติมอร์ ไวรัสจะแบ่งออกเป็น 

เจ็ดชนิดซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่ละชนิดจะมีกลุ่มสิ่งมีชีวิต 

เป้าหมายและวิธีการแพร่เชื้ออย่างจำเพาะเจาะจง

“ในช่วงยุคหกศูนย์ตอนต้น มีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จากมหาลัย 

เอกชนในแคลฟิอรเ์นยีคนหนึง่ออกมาโตแ้ยง้ทฤษฎดีงักลา่ว โดยเขายนืยนัวา่ 

จริง ๆ แล้วไวรัสนั้นมีชนิดที่แปดด้วย เป็นไวรัสที่เกิดขึ้นจากการประกอบกัน 
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	 ๑ ชื่อทางเคมีของยาไอซ์ เป็นสารเสพติดที่มีผลโดยตรงต่อระบบประสาทส่วนกลาง มีรูปร่างเป็น 

ผลึกใสเหมือนน้ำแข็ง ไม่มีสีถึงมีสีขาว และไม่มีกลิ่น

อย่างหลวม  ๆ  ของดีเอ็นเอไวรัสสายเดี่ยว และ ดีเอ็นเอไวรัสสายคู่ ทำให้มัน 

สามารถแพร่เชื้อไปยัง  ทุกสิ่ง  ที่มันสัมผัสได้ นักวิทยาศาสตร์คนนั้นก็คือ 

ดร.กริฟฟิธค่ะ มีงานวิจัยของเขาตีพิมพ์ออกมาหลายชิ้นเลย และถึงผล 

จะออกมาว่าทฤษฎีของเขาผิด แต่เหตุผลของเขาน่ะเจ๋งสุด  ๆ  ไปเลย จริง  ๆ  

นะคะ ฉันเคยอ่านงานวิจัยของเขามาแล้ว พวกประชาคมวิทยาศาสตร์น่ะ 

เอาแต่เยาะเย้ยทฤษฎีของเขาอยู่นั่นแหละ ทั้งที่จริง  ๆ  แล้วงานวิจัยเรื่องการ 

รวมตัวกันอย่างเฉพาะเจาะจงของไวรัสในไซโทพลาซึมโดยปราศจากจีโนม 

สายตรง...”

เสียงของรีเบคกาค่อย ๆ เงียบลงเมื่อเห็นสีหน้าว่างเปล่าของผู้ฟังทุกคน  

“ขอโทษค่ะ สรุปก็คือสุดท้ายกริฟฟิธก็เลิกล้มความตั้งใจที่จะพิสูจน์ทฤษฎี 

ของตนไป แม้จะยังมีคนอีกมากที่สนใจรอฟังอยู่ก็ตาม”

จิลเอ่ยแทรกขึ้นขณะที่คิ้วขมวดพันกัน “เธอไปรู้เรื่องทั้งหมดนี่มาจาก 

ไหนเนี่ย”

“ที่โรงเรียนน่ะค่ะ อาจารย์ของฉันคนหนึ่งเป็นพวกคลั่งประวัติวิทยา- 

ศาสตร์ สิ่งที่เขาสนใจเป็นพิเศษคือเรื่องทฤษฎีที่ใช้การไม่ได้...กับการนินทา 

คนอื่น”

“แล้วตกลงมันเกิดอะไรขึ้นเหรอครับ” เดวิดถามต่อ

“กว่าจะมีคนได้ยินเรื่องของกริฟฟิธอีกทีก็เป็นตอนที่เขาถูกไล่ออก 

จากมหาวิทยาลัยแล้ว ดร.วาคซ์ — อาจารย์ของฉันน่ะค่ะ — บอกว่าข้อหาอย่าง 

เป็นทางการคือการใช้สารเสพติดเมแทมเฟตามีน๑ แต่มีข่าวลือว่าที่จริงแล้ว 

เป็นเพราะเขาไปทำการทดลองเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการใช้ยา 

กับนักศึกษาของเขาสองคนน่ะค่ะ ทั้งคู่ไม่มีใครยอมพูดถึงเรื่องนี้เลย แต่ 

หนึ่งในนั้นต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลบ้า ส่วนอีกคนก็ฆ่าตัวตาย ถึงมัน 

จะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครยอมจ้างกริฟฟิธอีกเลย  

นั่นคือครั้งสุดท้ายที่มีคนได้ยินชื่อนิโคลัส กริฟฟิธ ค่ะ”
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“แต่เรื่องนี้มีเงื่อนงำมากกว่าที่คิดสินะครับ” เดวิดถาม

รีเบคกาพยักหน้าช้า  ๆ “ช่วงกลางยุคแปดศูนย์ ตำรวจได้บุกเข้าไป 

ในห้องแล็บเอกชนแห่งหนึ่งที่วอชิงตัน และเจอศพผู้ชายสามคนซึ่งเสียชีวิต 

จากการติดเชื้อไวรัสในวงศ์ฟิโลไวรัส๒ มันคือไวรัสมาร์บูร์กค่ะ เป็นเชื้อไวรัส 

ที่อันตรายที่สุดตัวหนึ่ง ตำรวจพบว่าพวกนั้นเสียชีวิตมาหลายสัปดาห์แล้ว  

นานจนเพือ่นบา้นขา้งเคยีงตอ้งไปรอ้งทกุขเ์รือ่งกลิน่ไมพ่งึประสงค ์ แตป่ระเดน็ 

ก็คือ ทางตำรวจได้ค้นเจอเอกสารในห้องแล็บซึ่งระบุว่าผู้เสียชีวิตทั้งสามเป็น 

ผู้ช่วยวิจัยของ  ดร.นิโคลัส ดันน์  และพวกเขาก็ได้ยินยอมติดเชื้อไวรัสที่ 

เข้าใจไปว่าเป็นแค่ไวรัสไข้หวัดที่ไม่มีอันตรายร้ายแรงอะไร เพื่อให้  ดร.ดันน์ 

ตรวจว่าเขาจะสามารถรักษาอาการป่วยเหล่านั้นได้หรือไม่”

เด็กสาวลุกขึ้นยืนกอดอกแน่น เธอเคยเห็นภาพเหยื่อไวรัสมาร์บูร์ก 

มาแล้ว และเธอรู้ดีว่าชายทั้งสามต้องทนทุกข์ทรมานแค่ไหน

เริ่มจากอาการปวดหัวเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ ลุกลามไปสู่อาการขั้นรุนแรง 

ในแค่ไม่กี่วัน มีไข้ เลือดจับตัวเป็นก้อน ช็อก สมองได้รับความเสียหาย  

เลือดออกอย่างรุนแรงจากทุกทวาร พวกเขาคงจะตายอยู่กลางกองเลือด 

ของตัวเองแน ่ๆ...

“แล้วอาจารย์ของเธอก็คิดว่าดอกเตอร์คนนั้นคือกริฟฟิธใช่ไหม” จิล 

เอ่ยถามเสียงแผ่ว

รีเบคกาบังคับให้สมองลบภาพทั้งหมดออกก่อนหันหน้าไปทางจิล  

และเล่าเรื่องทั้งหมดให้จบแบบเดียวกับที่ ดร.วาคซ์เคยเล่าให้เธอฟัง “แม่ของ 

กริฟฟิธน่ะค่ะ...นามสกุลก่อนแต่งงานของเธอคือดันน์”

แบร์รีผิวปากเบา  ๆ ส่วนคริสและจิลสบตากันอย่างเป็นกังวล เดวิด 

กำลังพิจารณาเธออย่างตั้งใจ แววตาเยือกเย็นคู่นั้นแฝงไปด้วยร่องรอยที่อ่าน 

ไม่ออก แต่เธอก็พอจะเดาได้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่

 
	 ๒ เชื้อไวรัสในวงศ์ฟิโลไวริเดอี (Filoviridae) ตัวอย่างของเชื้อไวรัสที่เป็นที่รู้จักกันดีในวงศ์นี้คือ  

ไวรสัอโีบลา (Ebola) และไวรสัมารบ์รูก์ (Marburg) ซึง่มอีาการคลา้ยคลงึกนั ผูป้ว่ยจะมอีาการไข ้ มผีืน่ขึน้  

เลือดออก เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันซึ่งมีอัตราเสียชีวิตสูง
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เอส.ด ี .  เพอร ์ร ี

คงกำลังคิดว่าเรื่องนี้จะทำให้ฉันเปลี่ยนใจหรือเปล่า ฉันจะไปกับเขา 

ไหม ในเมื่อรู้แล้วว่าห้องวิจัยที่แคลิแบนโคฟนั่นมีคนแบบกริฟฟิธทำงานอยู่

รเีบคกาเบนหนา้หนสีายตาของเดวดิซึง่กำลงัวเิคราะหเ์ธออยา่งละเอยีด  

แลว้กเ็หน็วา่ทกุคนในหอ้งกก็ำลงัจอ้งเธอดว้ยใบหนา้ทีเ่ปีย่มไปดว้ยความกงัวล 

อยู่เหมือนกัน นับตั้งแต่ค่ำคืนสยองขวัญที่คฤหาสน์สเปนเซอร์ คนพวกนี้ 

ก็เป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวของเธอไปแล้ว เธอไม่อยากจากพวกเขา 

ไปเลย ไม่อยากเสี่ยงที่จะไม่ได้เจอพวกเขาอีก...

...แต่เดวิดพูดถูก ถ้าไม่มีสตาร์สคอยสนับสนุนแล้ว จะอยู่ที่ไหน 

ก็ไม่ปลอดภัยทั้งนั้น และนี่ก็เป็นโอกาสที่ฉันจะได้มีส่วนช่วย ได้ทำในสิ่งที่ 

ถนัดเสียที...

เดก็สาวอยากจะเชือ่วา่เหตผุลเดยีวทีเ่ธออยากควา้โอกาสนัน่เปน็เพราะ 

เธอกำลังจะได้เข้าร่วมในการต่อสู้เพื่อผดุงความยุติธรรม แต่พอคิดว่ากำลัง 

จะได้วิจัยที-ไวรัส เธอก็อดตื่นเต้นจนตัวสั่นน้อย  ๆ  ไม่ได้ นี่เป็นโอกาสทอง 

ที่เธอจะได้ศึกษาสารก่อกลายพันธุ์นั่นก่อนใคร โอกาสที่เธอจะได้จำแนกฤทธิ์ 

ของมนัและแยกสว่นประกอบของวริอิอนจนกวา่จะถงึชัน้โปรตนีหุม้ทีเ่ลก็ทีส่ดุ

รีเบคกาสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วผ่อนออกมา เธอตัดสินใจได้แล้ว

“ตกลงค่ะ” เธอกล่าว “เราจะไปกันตอนไหนคะ”


