


1

 
บทนำ

เอสโซสิเอทเท็ดเพรส, ๖ ตุลาคม ๑๙๙๘

เผาวอดทั้งชุมชน

ตายนับพัน

อาจเกี่ยวกับเชื้อโรคปริศนา

นวิยอรก์, น.ย. — มกีารประกาศอยา่งเปน็ทางการใหแ้รคคนูซติ,ี พ.อ., 

ชุมชนโดดเดี่ยวในภูเขากลายเป็นพื้นที่ประสบภัยเรียบร้อยแล้ว  เหล่า 

นักผจญเพลิงต่างทุ่มเทกำลังต่อสู้กับไฟซึ่งใกล้สงบ จำนวนผู้เสียชีวิตยังมี 

มากขึ้นเรื่อย  ๆ ขณะนี้ประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตกว่าเจ็ดพันรายจากเหตุระเบิด 

ซึ่งลุกลามไปทั่วแรคคูนตั้งแต่เช้ามืดของวันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม ถือเป็น 

ความสูญเสียครั้งร้ายแรงที่สุดนับจากยุคอุตสาหกรรม โดยมียอดผู้เสียชีวิต 

มากเป็นประวัติการณ์ ขณะที่องค์กรช่วยเหลือระดับชาติและผู้สื่อข่าวจาก 

ทั่วโลกต่างปักหลักชุมนุมอยู่นอกแผงกั้นซึ่งล้อมเมืองอยู่ บรรดาเพื่อนและ 

ญาติพี่น้องของชาวเมืองแรคคูนได้รวมตัวกันที่เมืองลาแธมซึ่งอยู่ในละแวก 

ใกล้ ๆ เพื่อรอฟังข่าว

เทอร์เรนซ์ ชาเวซ ผู้บัญชาการศูนย์ควบคุมภัยพิบัติแห่งชาติ ซึ่งมี 

หน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยผจญเพลิงและทีมฉุกเฉิน เปิดเผยในงาน 

แถลงข่าวเมื่อคืนนี้ว่า คาดว่าไฟจะดับสนิทก่อนกลางสัปดาห์หน้า นอกจาก 
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จะเกิดสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง แต่อาจต้องใช้เวลาหลายเดือนเพื่อสืบค้นหา 

ต้นเพลิงและตัดสินว่าเป็นการวางเพลิงหรือไม่ ชาเวซกล่าวเสริมว่า “ลำพัง 

บริเวณที่เสียหายก็กินอาณาเขตกว้างมากจนทำให้การสืบค้นเป็นไปได้ยาก  

แต่ต้องมีคำตอบแน่นอน เราจะหาต้นเหตุของเรื่องนี้ให้ได้ ไม่ว่าจะต้อง 

ทุ่มเทแค่ไหน”

เมื่อเวลา  ๖  นาฬิกา เช้าวันนี้ พบผู้รอดชีวิตแล้วทั้งสิ้น  ๗๘  คน  

แต่ชื่อและอาการยังปิดเป็นความลับ ทั้งหมดถูกนำตัวไปดูอาการและรักษา 

พยาบาลยงัสถานพกัฟืน้ของรฐัซึง่ไมเ่ปดิเผยทีต่ัง้ จากรายงานขัน้ตน้ของหนว่ย 

เก็บกู้วัตถุอันตรายบ่งชี้ว่า เชื้อโรคปริศนาชนิดหนึ่งอาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้ 

เกิดผู้เสียชีวิตจำนวนมหาศาลเช่นนี้ เหล่าผู้ติดเชื้ออาจเคลื่อนย้ายตัวเอง 

ไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถหลบหนีจากอัคคีภัยได้ นอกจากนี้ยังบอกเป็นนัยว่า 

เชื้อโรคดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอาการคลุ้มคลั่ง ในผู้ป่วยบางรายอาจต้องการ 

ใช้ความรุนแรง เจ้าหน้าที่หน่วยกักกันโรคทั้งของรัฐและเอกชนต่างเรียกร้อง 

ให้ขยายขอบเขตการกักบริเวณออกไป และถึงแม้ไม่มีการประกาศออกมา 

อย่างเป็นทางการ แต่ก็มีรายงาน “รั่วไหล” ออกมาว่าสภาพร่างกายของผู้ป่วย 

จำนวนมากมีความผิดปกติ แหล่งข่าวหนึ่งจากทีมซึ่งเข้าไปประเมินความ 

เสียหายกลา่ววา่ “บางรายไมไ่ดถ้กูเผาหรอืสดูควนัจนเสยีชีวิต ผมเหน็บางศพ 

มีแผลถูกยิงหรือแทง [หรือ] ถูกทำร้ายในลักษณะอื่น บางคนก็เห็นชัดเลยว่า 

ป่วยตายหรือใกล้ตายตั้งแต่ก่อนเกิดเพลิงไหม้ จริงแหละว่าอัคคีภัยครั้งนี้ 

มันรุนแรงมาก สาหัสเลยละ แต่มันต้องไม่ใช่โศกนาฏกรรมเดียวที่เกิดขึ้น 

ในเมืองนี้ พนันได้เลย”

แรคคูนซิตีเคยเป็นข่าวเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนื่องจากเกิดเหตุฆาตกรรม 

พิลึกพิลั่นอย่างต่อเนื่อง มีทั้งเหตุรุนแรงบานปลาย หรือการฆาตกรรมโดย 

ไม่มีสาเหตุจูงใจ หลายครั้งที่เกิดเหตุฆาตกรรมกินเนื้อมนุษย์ ข่าวท้องถิ่น 

ได้เริ่มเชื่อมโยงคดีฆาตกรรมต่อเนื่องสิบเอ็ดรายและข่าวลือเรื่องสถานการณ ์

ความรุนแรงก่อนที่จะเกิดเพลิงไหม้เข้าด้วยกันแล้ว

มิสเตอร์ชาเวซไม่ยืนยันหรือปฏิเสธข่าวลือดังกล่าว บอกเพียงแค่ว่า 

การสืบค้นความจริงในโศกนาฏกรรมครั้งนี้จะละเอียดรอบคอบแน่นอน...
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เนชั่นไวด์ทูเดย์ ฉบับเช้าวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๑๙๙๘

ยอดผู้เสียชีวิตในแรคคูนพุ่งสูง

ขณะที่ทีมช่วยชีวิต

ยังระดมกำลังกันออกค้นหา

นิวยอร์ก, น.ย.  — จากวินาศภัยซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา  

ขณะนีย้อดผูเ้สยีชวีติอยา่งเปน็ทางการอยูท่ีต่ำ่กวา่ ๔,๕๐๐ คน แตย่งัคงมกีาร 

คน้หาตามเศษซากไหมไ้ฟของเมอืงแรคคนูซติตีอ่ไปเพือ่หาผูป้ระสบภยัเพิม่เตมิ  

ในขณะที่มีการจัดพิธีไว้อาลัยกันทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ทั้งชายหญิงเกินกว่า 

หกรอ้ยคนยงัคงชว่ยกนัคน้หาสาเหตเุบือ้งหลงัการเกดิความเสยีหายขัน้รา้ยแรง 

คร้ังน้ี องค์กรช่วยเหลือส่วนท้องถ่ิน นักวิทยาศาสตร์ ทหาร เจ้าหน้าท่ี 

ส่วนกลางของรัฐ และทีมวิจัยของเอกชนต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกัน แบ่งสรร 

หน้าที่ มุ่งมั่นที่จะตามล่าหาความจริงมาให้ได้

ผูบ้ญัชาการศนูยค์วบคมุภยัพบิตัแิหง่ชาต ิ เทอรเ์รนซ ์ ชาเวซ ผูไ้ดร้บั 

แต่งตั้งให้ควบคุมทีม ได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ 

ควบคุมโรคติดต่อทั่วโลก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับชาติ ทีมนัก 

จุลชีววิทยาจากอัมเบรลลา บริษัทผลิตยา ซึ่งกำลังสืบสวนความเป็นไปได้ว่า 

มีความเชื่อมโยงระหว่างห้องปฏิบัติการเคมีของตนที่นอกเมืองกับการติดเชื้อ 

ประหลาดซึ่งเรียกกันว่าเป็น “แรคคูนซินโดรม”

การศึกษาขั้นต้นของเชื้อโรคชนิดนี้ได้ผลออกมาไม่ชัดเจนและยังไม่มี 

ข้อสรุป ดร.เอลลิส เบนจามิน หัวหน้าทีมวิจัยจากอัมเบรลลากล่าวว่า “เรา 

เชื่อว่าชาวแรคคูนติดเชื้ออะไรบางอย่าง อาจจะโดยอุบัติเหตุหรือตั้งใจก็ดี  

ทีเ่รารูแ้นข่ณะนีก้ค็อื โรคนีไ้มแ่พรก่ระจายทางอากาศ และผลสดุทา้ยจะทำให ้

เซลลเ์สือ่มสภาพอยา่งรวดเรว็และเสยีชวีติ เรายงัไมท่ราบวา่มนัเปน็แบคทเีรยี 

หรือไวรัส หรือทำให้เกิดอาการอะไรบ้าง แต่เราจะไม่หยุดค้นคว้าอย่างสุด 

ความสามารถ ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร หรือวัตถุดิบจากอัมเบรลลามีส่วน 

เกี่ยวข้องหรือไม่ เราก็มุ่งมั่นที่จะติดตามเรื่องนี้ไปจนถึงที่สุด นี่เป็นแค่สิ่ง 

เล็กน้อยที่เราทำได้เพื่อตอบแทนชาวแรคคูน” โรงงานผลิตสารเคมีและ 
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แผนกบริหารของอัมเบรลลาสาขานี้สร้างงานให้กับชาวแรคคูนซิตีกว่าหนึ่งพัน 

ตำแหน่ง

ผูร้อดชวีติทัง้ ๑๔๒ คนยงัคงถกูกกับรเิวณเพือ่ดอูาการและสอบปากคำ  

แมจ้ะปกปดิชือ่ผูป้ว่ย แตเ่อฟบไีอไดเ้ปดิเผยรายงานสภาพอาการของทัง้หมด  

มผีูบ้าดเจบ็เลก็นอ้ย ๑๗ ราย ผูป้ว่ยซึง่ยงัคงมอีาการนา่เปน็หว่งหลงัการผา่ตดั  

๗๙ ราย สว่นอกี ๔๖ รายแมไ้มไ่ดร้บับาดเจบ็ แตไ่ด้รบัผลกระทบทางจติใจ 

หรือเกิดความเครียดอย่างรุนแรง ไม่มีคำยืนยันว่าผู้รอดชีวิตเหล่านี้ติดเชื้อ 

แรคคูนซินโดรมหรือไม่ แต่จากปากคำของผู้รอดชีวิตทำให้ยืนยันได้ว่าโรคนี ้

มีอยู่จริง

นายพลมาร์ติน โกลด์แมนน์ ผู้บัญชาการทหารซึ่งปฏิบัติการอยู่ใน 

เขตเมืองดังกล่าวหวังว่าจะพบผู้ที่ยังสูญหายภายในเจ็ดวันนับจากนี้ “เรามี 

เจ้าหน้าที่กว่าสี่ร้อยคนที่ทำงานทุกวันตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเพื่อออกตามหาและ 

ยนืยนัตวัตนผูร้อดชวีติ ผมไดข้า่วมาวา่วนัจนัทรเ์ราจะมคีนมาเพิม่อกีสองรอ้ย 

คน...”

ฟอร์ตเวิร์ทบักเลอร์, ๑๘ ตุลาคม ๑๙๙๘

โศกนาฏกรรมที่แรคคูน

อาจเป็นฝีมือเจ้าหน้าที่เทศบาล

ฟอร์ตเวิร์ท,  ท.ซ.  —  หลักฐานที่เพิ่งค้นพบโดยหน่วยเก็บกู้ที่ 

แรคคูนซิตีระบุว่า “แรคคูนซินโดรม” เชื้อโรคซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิด 

ผูเ้สยีชวีติมากกวา่ ๗,๒๐๐ รายอาจจะถกูปลอ่ยใหแ้พรก่ระจายเขา้ไปในเมอืง 

โดยผู้บัญชาการตำรวจ ชีฟไบรอัน ไอรอนส์ และเหล่าอดีตเจ้าหน้าที่ของ 

สตาร์ส

เมือ่เยน็วานมงีานแถลงขา่วซึง่จดัขึน้โดยโฆษกเอฟบไีอ (แพทรกิ วคีส)์  

ผู้บัญชาการศูนย์ควบคุมภัยพิบัติแห่งชาติ (เทอร์เรนซ์ ชาเวซ) และ ดร.รอเบิร์ต  

เฮยเ์นอร์ ผูซ้ึง่ไดร้บัการเชือ้เชญิมาโดย ดร.เอลลสิ เบนจามนิ หวัหนา้ทมีวจิยั 

จากอัมเบรลลา วีคส์เปิดเผยว่ามีพยานแวดล้อมกรณีค่อนข้างแน่นหนา 
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ซึ่งระบุว่าหายนะครั้งนี้เกิดจากความผิดพลาดระหว่างการก่อการร้าย ส่วน 

เหตุการณ์ไฟไหม้ซึ่งติดตามมาและเกือบจะเผาเมืองวอดเป็นจุณนั้นอาจ 

เป็นความพยายามปกปิดหลักฐานของไอรอนส์และผู้ร่วมก่อการ  เพื่อ 

กลบเกลื่อนการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

วีคส์อ้างว่า เอกสารจำนวนมากในเศษซากของอาคารท่ีทำการกรมตำรวจ 

แรคคูนโยงใยไอรอนส์ในฐานะหัวหน้าขบวนการ ซึ่งตั้งใจจะยึดโรงงานผลิต 

สารเคมีของอัมเบรลลาเป็นตัวประกัน ตามที่อ้างนั้น ไอรอนส์ขัดแย้งกับ 

สภาเทศบาลเมืองเรื่องการพักงานหน่วยสตาร์สเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา  

เน่ืองจากสตาร์สปฏิบัติงานผิดพลาดในการสืบสวนคดีฆาตกรรมต่อเน่ือง 

และกินศพสิบเอ็ดคดี หน่วยสตาร์สของแรคคูนถูกสั่งพักงานหลังจากที่ทำ 

เฮลิคอปเตอร์ตกในป่า และทำให้สมาชิกในหน่วยเสียชีวิตทั้งสิ้นหกนาย  

สมาชิกทีมที่เหลือรอดชีวิตห้านายถูกพักงานโดยไม่ได้รับเงินเดือนหลังพบ 

หลักฐานว่าอาจมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเป็นสาเหตุที่ทำให้ 

เครือ่งตก แมไ้อรอนสจ์ะเปน็ผูเ้รยีกรอ้งใหพ้กังานหนว่ยสตารส์เอง แตเ่อกสาร 

ที่พบระบุว่าไอรอนส์ตั้งใจจะข่มขู่เพื่อเรียกร้องทรัพย์สินจากนายกเทศมนตร ี

เดฟลิน แฮร์ริส และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอีกหลายราย โดยบอกว่าจะ 

ปล่อยสารเคมีซึ่งเป็นอันตรายและขาดความเสถียรอย่างรุนแรง วีคส์กล่าว 

ต่อไปอีกว่า ไอรอนส์มีประวัติว่าสภาพอารมณ์ไม่คงท่ี และเอกสารซ่ึงเป็น 

การโต้ตอบระหว่างไอรอนส์กับผู้สมคบคิดก็เปิดเผยว่าไอรอนส์วางแผน 

จะขู่กรรโชกทรัพย์จากเมืองแรคคูน จากนั้นก็หนีออกนอกประเทศ ผู้ร่วม 

ก่อการระบุชื่อไว้แค่  “ค.ร.” แต่มีการเอ่ยถึง  “จ.ว.” “บ.บ.” และ  “ร.ช.”  

ซึ่งล้วนเป็นชื่อย่อของสมาชิกสตาร์สที่ถูกสั่งพักงาน

เทอร์เรนซ์ ชาเวซ กล่าวว่า “ถ้าเนื้อหาในเอกสารพวกนี้เป็นความจริง  

ไอรอนสก์บัพวกกห็วงัจะบกุเขา้โรงงานของอมัเบรลลาตอนปลายเดอืนกนัยายน  

ซึง่ตรงกบัชว่งเวลาซึง่ ดร.เฮยเ์นอรร์ะบไุวว้า่แรคคนูซนิโดรมจะสง่ผลเตม็ทีท่ีส่ดุ  

พวกเรากำลงัปฏบิตังิานกนัโดยอนมุานไวก้อ่นวา่เกดิการบกุยดึโรงงานจรงิ และ 

เกดิอบุตัเิหตซุึง่สง่ผลรา้ยแรงตามมา ขณะนีเ้รายงัไมท่ราบวา่มสิเตอรไ์อรอนส ์

และหนว่ยสตารส์ยงัมชีวีติอยูห่รอืไม ่ แตท่กุคนถกูหมายเรยีกเพือ่สอบปากคำ  
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เราจะตดิประกาศจบัทัว่ประเทศและตามสนามบนินานาชาตทิกุแหง่ สำนกังาน 

ตรวจคนเข้าเมืองก็ได้รับแจ้งให้เฝ้าระวังแล้ว เราใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่าน  

หากมีข้อมูลใดก็ตามที่เกี่ยวข้อง ขอให้ติดต่อเรา”

ดร.เฮยเ์นอร ์ ผูซ้ึง่เปน็นกัจลุชวีวทิยาชือ่ดงัและสมาชกิสมทบของหนว่ย 

เก็บกู้วัตถุอันตรายของอัมเบรลลากล่าวว่า อาจไม่มีวันค้นพบสูตรการผสม 

ที่ชัดเจนของสารเคมีซึ่งถูกปล่อยกระจายในแรคคูน “เห็นชัดว่าไอรอนส์ 

กับพวกไม่รู้ว่าของที่ตัวเองถือครองอยู่ร้ายแรงแค่ไหน และในเมื่ออัมเบรลลา 

วจิยัพฒันาสิง่ใหม ่ ๆ อยูเ่สมอ ไมว่า่จะเปน็เอนไซมส์งัเคราะห์ อาหารเลีย้งเชือ้  

โปรตีนกดดัน หากนำสิ่งเหล่านี้มาผสมกัน ผลออกมาจะอันตรายถึงชีวิต  

เป็นไปได้มากว่าการผสมเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุและอาจจะผสมออกมาได้เป็น 

ล้าน  ๆ  รูปแบบ โอกาสที่จะสร้างเชื้อเลียนแบบแรคคูนซินโดรมนั้นแทบจะ 

เป็นไปไม่ได้เลย”

เราไม่สามารถขอความเห็นจากผู้อำนวยการสตาร์สประจำประเทศได้  

แต่มีผู้บันทึกได้ว่าลิดา วิลลิส โฆษกประจำภูมิภาคของสตาร์ส ได้กล่าวว่า 

ทางหนว่ยงาน “รูส้กึตกใจและเสยีใจ” ทีเ่กดิเรือ่งเชน่นีข้ึน้ และจะทุม่เทกำลงัพล 

ทั้งหมดเพื่อตามหาเจ้าหน้าที่ซึ่งหายตัวไป รวมทั้งติดตามหาผู้ที่อาจได้รับการ 

ติดต่อจากพวกเขาด้วย

น่าขันที่ผู้พบเอกสารดังกล่าวคือทีมค้นหาจากอัมเบรลลา
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“ไปเลย ไป เร็ว!” เดวิดตะโกน จอห์น แอนดรูส์ จึงเหยียบ 

คันเร่ง เลี้ยวมินิแวนตีวงแคบหลบหัวมุมถนนขณะที่เสียงปืนดังสนั่นอากาศ 

ยามค่ำคืนของรัฐเมน

จอห์นเพ่ิงสังเกตเห็นรถซีดานสีดำเรียบ  ๆ สองคันน้ัน ท้ังทีมจึงไม่ค่อย 

มีเวลาให้เตรียมตัว ใครจะตามล่าพวกเขาอยู่น้ันไม่ใช่ประเด็น จะเป็นอัมเบรลลา 

หรือสตาร์ส หรือกระทั่งตำรวจก็เถอะ เพราะตัวการของแท้ก็คืออัมเบรลลา —

“สลัดให้หลุดสิจอห์น!” เดวิดตะเบ็งเสียง แต่ยังรักษาท่าทีไม่เดือดเน้ือ- 

ร้อนใจไว้ได้แม้ลูกกระสุนจะพรมเข้าใส่ท้ายรถ  ต้องเป็นเพราะสำเนียง 

นั่นแหละ เสียงเขาฟังเป็นแบบนั้นตลอดเลย แล้วไอ้ฟอลเวิร์ทห่าเหวนี่มัน 

อยู่ตรงไหนวะ

จอห์นใจคอไม่ดี ความคิดแล่นปรูดปราดแต่จับสาระไม่ได้ ถ้าให้ทำ 

ภารกิจอย่างเปิดเผยละก็ เขาจะไม่ลำบากอะไรเลย แต่ไอ้การลับ ๆ ล่อ ๆ บุก 

เข้าไปนี่ เขาไม่ถนัดจริง ๆ —

— เล้ียวขวาท่ีฟอลเวิร์ท แล้วตรงไปท่ีลานจอด แม่งเอ๊ย อีกแค่สิบนาที 

พวกเราก็เปิดหนีไปไกลแล้วแท้ ๆ —

จอหน์ไมไ่ดอ้ยูใ่นสนามรบมานานแลว้ และยงัไมเ่คยตอ้งขบัรถหนใีคร 

มาก่อน เขาขับเก่งก็จริง แต่นี่มัน  มินิแวน  นะ  —
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ปัง ปัง ปัง!

ใครสกัคนจากเบาะหลงักำลงัยงิสวนกลบัไปผา่นทางกระจกหลงัซึง่เปดิ 

อยู่ เสียงปืน ๙ มม.ระเบิดดังสนั่นในพื้นที่คับแคบของรถ ดังอย่างกับเสียง 

พระเจ้าพิโรธ กระทุ้งใส่แก้วหูของจอห์นจนตั้งสมาธิไม่ค่อยได้

อีกแค่สิบนาทีเองแท้ ๆ ไอ้ฉิบหาย

ห่างจากสนามบินแค่สิบนาที ท่ีน่ันมีเคร่ืองบินซ่ึงพวกเขาเช่าไว้จอดรอ 

อยู่ ชะตาเล่นตลกเป็นบ้า อุตส่าห์ซ่อนตัวได้มาหลายสัปดาห์ เฝ้ารอโอกาส 

ไม่เสี่ยงอะไรทั้งนั้น แล้วก็ดันมาถูกจับได้ตอนจะหนีออก  นอกประเทศ

จอห์นกำพวงมาลัยแน่นขณะรถแล่นตะบึงไปตามถนนซิกซ์ รถตู้เทอะทะ 

ทำให้หลบซีดานไม่รอด ต่อให้ไม่ได้บรรทุกคนมาห้าคนพร้อมอาวุธอีกเพียบ  

เจ้ากล่องสี่เหลี่ยมเคลื่อนที่ได้ก็แรงม้าไม่สูงนัก เดวิดซื้อมันมาเพราะมันดู 

ธรรมดาเสียจนไม่น่าจะมีใครคอยจับสังเกต แล้วตอนนี้ก็ต้องมารับเคราะห์ 

กนั ถา้สลดัพวกทีต่ามมาไดค้งตอ้งเรยีกวา่ปาฏหิารยิเ์ลก็  ๆ เลยทเีดยีว โอกาส 

รอดเดยีวของทกุคนคอืเจอรถเยอะ  ๆ แลว้หลบหลกีสกัหนอ่ย แบบนัน้อนัตราย 

ก็จริง แต่จะให้ขับออกจากถนนแล้วโดนไล่ยิงก็อันตรายเหมือนกัน

“กระสุน!” เมื่อได้ยินลีออนตะโกน จอห์นเหลือบตามองกระจกมอง 

หลังแวบหนึ่ง เห็นนายตำรวจหนุ่มนั่งชันเข่าข้างหนึ่งอยู่หน้ากระจกหลังเคียง 

ข้างเดวิด พวกเขาเลาะเบาะหลังออกเพื่อให้มีที่ว่างบรรทุกอาวุธ แต่ก็เท่ากับ 

ไม่มีเข็มขัดนิรภัยด้วย ถ้าเลี้ยวเร็วไปหน่อยคงได้เห็นคนเหาะกันบ้างละ—

ปงั! ปงั! อกีสองนดัลอยมาจากพวกสารเลวในรถเกง๋ขา้งหลงั อาจจะ 

เป็น .๓๘ จอห์นเหยียบคันเร่งให้รถซึ่งโยกคลอนทะยานเร็วขึ้นอีก พร้อม ๆ  

กับที่ลีออนยิงสวนไปที่รถเก๋งด้วยปืนบราวนิง ๙ มม. ลีออนยิงปืนแม่นที่สุด 

ในกลุ่ม เดวิดคงจะสั่งให้เขายิงล้อ  —

— ยงิแมน่รองจาก ฉนั แตฉ่นัจะสลดัไอพ้วกนีใ้หห้ลดุไดย้งัไงวะ นีม่นั 

ห้าทุ่มที่เอกเซอเทอร์ รัฐเมน นะเว้ย ไม่มี รถสักคัน —

หนึง่ในพวกสาว ๆ โยนกระสนุใหล้อีอนแมกกาซนีหนึง่ จอห์นไมทั่นได ้

มองวา่คนไหนเพราะกำลงัควงพวงมาลยัไปทางขวา มุง่หนา้เขา้ตวัเมอืง ลอ้รถ 

บดพื้นจนควันฉุย แล้วรถตู้ก็โย้หน้าไปหาฟอลเวิร์ทที่หัวมุมถนนซึ่งมุ่งไปทาง 
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ทิศตะวันออก สนามบินอยู่ทางตะวันตก แต่ตอนนี้จอห์นว่าคงไม่มีใครกลัว 

จะไปขึ้นเครื่องไม่ทันหรอก

อันดับแรกเลยคือหนีให้พ้นจากพวกที่อัมเบรลลาจ้างมา เครื่องบิน 

คงไม่มีที่พอให้พวกนั้นตามขึ้นไปด้วยหรอก  —

จากหางตาเขาเห็นแสงไฟสีฟ้าและแดงกะพริบวาบ  ๆ หนึ่งในบรรดา 

รถเก๋งที่ตามมาติดสัญญาณไฟฉุกเฉินบนหลังคาแล้ว เอาละ พวกนั้นอาจจะ 

เป็นตำรวจ  จริง  ๆ  ก็ได้  ซึ่งชวนละเหี่ยเป็นบ้า  อัมเบรลลาปั่นหัวหลอก 

ทุกคนได้ผลจริง ๆ นี่เป็นเพราะพวกมัน ตำรวจทั้งเคาน์ตีน่าจะเชื่อไปแล้วว่า 

จอห์นกับพวกเป็นต้นเหตุเรื่องวินาศสันตะโรที่เมืองแรคคูน พวกสตาร์ส 

ก็อาจจะโดนหลอกใช้เหมือนกัน พวกตัวใหญ่  ๆ  ในนั้นอาจจะโดนซื้อตัว  

แต่ลูกน้องต๊อกต๋อยคงไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยว่าองค์กรของตนได้กลายเป็น 

หุ่นเชิดให้กับบริษัทยาแห่งหนึ่งไปแล้ว  —

—  ซึ่งทำให้แทบไม่อยากยิงโต้ตอบ

ไม่มีใครในทีมซึ่งมารวมตัวกันแบบฉุกเฉินทีมนี้อยากทำร้ายผู้บริสุทธิ์ 

การถกูอมัเบรลลาหลอกเอาไมใ่ชค่วามผดิของพวกเขา แลว้ยิง่ถา้คนในรถเกง๋ 

พวกนั้นเป็นตำรวจละก็ —

“ไม่มีเสาสัญญาณ ไม่เตือนก่อนยิง ไม่ใช่ตำรวจ!” ลีออนร้องบอก  

จอห์นมีเวลาโล่งอกแค่เสี้ยววินาทีก่อนที่เขาจะเห็นเครื่องกีดขวางทอดตัวอยู่ 

เบื้องหน้า ข้าง  ๆ  มีป้ายเตือนว่ากำลังซ่อมถนน เขาเห็นใบหน้ากลมซีดขาว 

เหนอืเสือ้กัก๊สสีม้ เปน็คนถอืปา้ยให ้ “ชะลอความเรว็” ชายคนนัน้ทิง้ปา้ยโครม 

แล้วโดดผลุงไปหาที่หลบ  —

— ซึ่งมันคงจะฮาดี ถ้าจอห์นไม่ได้เหยียบมาที่ความเร็วแปดสิบไมล์ 

ต่อชั่วโมง และรถก็อยู่ห่างจากเครื่องกีดขวางไม่ถึงสามวินาที

“เกาะแนน่  ๆนะ!” ทนัททีีจ่อหน์ตะโกนบอก แคลรก์ย็กขาขึน้ยนักบักำแพงรถ  

สายตามองเห็นเดวิดคว้าตัวรีเบคกา ส่วนลีออนเกาะที่จับแน่น —

— รถเบรกเสยีงดงัเสยีดแกว้ห ู กระตกุโขยกไปขา้งหนา้แลว้กระดอนตอ่ 

เหมือนม้าหนุ่มที่กำลังคึก หมุนคว้างไปด้านข้าง —
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แคลรร์ูส้กึเหมอืนตวัเอง เกอืบ จะหลดุออกไปนอกรถ ทัง้ตวัเบยีดแนน่ 

อยู่ฝั่งซ้าย คอพับกดอยู่กับช่องล้อ

— โอ๊ย ให้ตายสิ —

เดวิดกำลังตะโกนอะไรสักอย่าง แต่เสียงเบรกดังกลบเสียงเขาเสียมิด 

แคลรย์งัไมเ่ขา้ใจจนกระทัง่เดวดิโผไปทางขวา โดยมีรเีบคกากระเสอืกกระสน 

ตามไป —

— ตูม รถตู้กระดอนลงถึงพื้นแล้วกระเด้งแรงอีกครั้ง ดูเหมือนจอห์น 

จะควบคุมรถได้แล้ว แต่เสียงเบรกล็อกยังดังมาจาก —

โครม!

เสียงปึงปังของโลหะและเสียงกระจกแตกดังสนั่นใกล้หูจนหัวใจแคลร์ 

สะดดุ หญงิสาวหนักลบัไปมองพรอ้มกบัคนอืน่ ๆ แลว้กพ็บวา่หนึง่ในรถทีไ่ล่ 

ตามมาพุ่งตรงไปหาเครื่องกีดขวาง พวกเธอหวุดหวิดจะถูกอัดก๊อปปี้เหมือน 

แบบนัน้แลว้ เธอมโีอกาสไดเ้หน็เพยีงกระโปรงรถบบุบี ้ กระจกแตก และกลุม่ 

ควนัดำลอยขึน้มา กอ่นทีร่ถเกง๋อกีคนัจะโผลข่ึน้มาจากหวัมมุถนน ยงัตดิตาม 

ไม่ลดละ

“โทษทีนะ” จอห์นร้องบอก แต่ฟังดูไม่ได้ขอโทษขอโพยเลยสักนิด  

เขาดูตื่นตัว ตื่นเต้นดีใจเหมือนเมาอะดรีนาลิน

ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่เธอกับลีออนเข้าร่วมกลุ่มกับพวกอดีตสตาร์ส 

เธอพบว่าจอห์นมองหาเรื่องขบขันได้จากทุกสิ่งอัน ซึ่งมันทำให้เขาทั้งน่ารัก 

และน่ารำคาญ

“ทุกคนปลอดภัยดีมั้ย” เดวิดถาม แคลร์พยักหน้า รีเบคกาก็เช่นกัน

“ผมชนอะไรนิดหน่อย แต่โอเค” ลีออนเบ้หน้าบอกพลางนวดแขน  

“ผมว่านะ —”

ปัง!

ไม่ว่าลีออนตั้งใจจะพูดอะไร เขาก็ถูกขัดจังหวะด้วยแรงระเบิดที่อัดใส ่

ทา้ยรถ แมจ้ะอยูห่า่งไปเกอืบชว่งถนน แตพ่วกทีอ่ยูใ่นรถเกง๋กย็งัยงิไลห่ลงัมา 

ด้วยปืนลูกซอง ถ้าวิถีกระสุนสูงกว่านี้อีกสักสองสามนิ้ว ลูกปืนคงปลิวเข้ามา 

ทางหน้าต่างแล้ว
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“จอห์น เปลี่ยนแผน” เดวิดสั่งขณะที่รถตู้เหวี่ยงไปมา น้ำเสียง 

มีอำนาจเร่งให้ดังกว่าเสียงครางของเครื่องยนต์ “พวกนั้นเล็ง  —”

เดวิดยังพูดไม่ทันจบ จอห์นก็หักเลี้ยวไปทางซ้าย รีเบคกาหงายหลัง 

ล้มเกือบทับแคลร์ ขณะนี้รถกำลังมุ่งหน้าไปตามถนนย่านชานเมืองอันเงียบ 

สงบ

“จับด ี ๆ ล่ะ” จอห์นบอกโดยไม่หันกลับมา

อากาศเย็นยามค่ำคืนกรูเข้าสู่ในรถ สองข้างทางเห็นบ้านซึ่งปิดไฟมืด 

ผ่านไปเหมือนภาพเบลอ จอห์นเร่งความเร็วขึ้นอีก ส่วนลีออนกับเดวิดกำลัง 

น่ังคุดคู้บรรจุกระสุนใหม่อยู่ข้างประตูรถ แคลร์สบตารีเบคกาซ่ึงดูท่าไม่สบายใจ 

ในสถานการณพ์อ ๆ กบัเธอ รเีบคกาคอือดตีเจา้หนา้ทีส่ตารส์ซึง่ทำงานรว่มกบั 

คริสมากอ่น เคยบกุอมัเบรลลารว่มกบัเดวดิและจอหน์ซึง่ตา่งกเ็ปน็อดตีสตารส์  

แต่สาวน้อยคนนี้เรียนชีวเคมีและถูกฝึกมาในฐานะหน่วยแพทย์ เธอไม่เก่ง 

เรื่องปืนผาหน้าไม้ ขนาดแคลร์ยังยิงเก่งกว่าเธอ แถมยังเป็นคนเดียวในรถ 

ที่ไม่เคยได้รับการฝึกจริง  ๆ  จัง  ๆ...

...เว้นว่าจะนับเรื่องที่เธอรอดมาจากแรคคูน

จอหน์สะบดัเลีย้วไปทางขวา ตวีงกวา้งออ้มรถกระบะซึง่จอดอยู ่ รถเกง๋ 

ตามเข้ามาใกล้ขึ้นทุกที แค่นึกถึงแรคคูนซิตีแคลร์ก็ขนลุก รอยช้ำและรอย 

ขีดข่วนบนตัวแคลร์ยังไม่จางหาย และลีออนก็ยังเจ็บไหล่  —

ปัง!

เสียงปืนลูกซองดังมาอีกครั้ง แต่คราวนี้พลาดเป้าไปไกล

คราวนี้น่ะนะ...

“เปลี่ยนแผน” เดวิดพูดขึ้นอีก สำเนียงแบบอังกฤษฟังดูมีเหตุมีผล 

และหนักแน่นท่ามกลางความยุ่งเหยิง ไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาเคยเป็นกัปตัน 

ทีมสตาร์ส

“ทกุคนเตรยีมรบัแรงกระแทก จอหน์ พอเลีย้วแลว้จอดเลย ชนแลว้ 

หนี โอเคมั้ย”

เดวิดชันเข่าขึ้นแล้วหยัดขากับกำแพงรถ “อยากได้ตัวพวกเรานักก็ให ้

มาเอาไปเลย”
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แคลร์กระถดสะโพกไปข้างหน้าแล้วยันเท้ากับพนักของเบาะหน้า เก็บคอ 

งอเขา่ รเีบคกาเขยบิไปใกลก้บัเดวิด สว่นลอีอนหนัขา้ง ศรีษะโนม้เข้ามาใกล้ 

กับแคลร์ ทั้งสองสบตากัน ลีออนจึงยิ้มบาง ๆ ให้

“เร่ือง จ๊ิบ  ๆ ” เขาพูด และถึงแคลร์จะกลัว แต่เธอก็ย้ิมตอบได้ หลังจาก 

ผ่านเรื่องเลวร้ายที่แรคคูนซึ่งต้องหลบอสุรกายกระหายเลือดของอัมเบรลลา  

รอดจากคนบ้า และการหนีตายจากระเบิดซึ่งทลายโรงงานลับของอัมเบรลลา  

การเอาตัวรอดจากรถชนกันกลายเป็นเรื่องขี้ปะติ๋วไปเลย

ช่าย หลอกตัวเองไปเถอะ สมองเธอกระซิบ แล้วก็หยุดคิดอะไร 

อย่างอ่ืนอีก เพราะรถกำลังหักเลี้ยวจนตัวโยนผ่านมุมถนน และจอห์นก็ 

เหยียบเบรกตัวโก่ง ทุกคนกำลังจะถูกอัดท้ายด้วยรถหนักเป็นตัน  ๆ

เดวิดสูดหายใจเข้าลึกแล้วผ่อนออก ผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้มากที่สุดเมื่อ 

เสียงเบรกดังสนั่นมาจากด้านหลัง —

— โครม รถโยกแรง สั่นสะเทือนไปหมด ช่วงวินาทีนั้นเหมือนทุกสิ่ง 

เงียบงันและยืดยาวไปไม่มีที่สิ้นสุด —

— แล้วเสียงต่าง  ๆ  ก็ประดังประเดกลับมา กระจกแตก โลหะยุบตัว 

เหมือนกระป๋องที่ถูกบีบจนบุบบี้ ตัวเดวิดกระเด้งไปข้างหน้าแล้วดีดกลับไป 

ข้างหลัง หูได้ยินเสียงรีเบคกาหอบหายใจอึกอัก —

— แลว้มนักจ็บลง เดวดิกลิง้ตวัเปลีย่นเปน็นัง่คกุเขา่ ชกัปนืเบอเรต็ตา 

ขึ้นมารอท่าไล่เลี่ยกับที่จอห์นกระทืบคันเร่ง เขาชะโงกหน้าออกไปทางหลังรถ 

และพบว่ารถเก๋งจอดนิ่งสนิท บุบบี้อยู่กลางถนนที่มืดมิด กระจังหน้ารถและ 

ไฟหน้าแหลกไม่มีช้ินดี เงาดำตะคุ่ม  ๆ เบ้ืองหลังกระจกหน้าซ่ึงร้าวเป็นใยแมงมุม 

นิ่งสนิทพอ ๆ กับรถ

แต่ใช่ว่าเราจะสภาพดีกว่ามากมาย...

รถมินิแวนสีเขียวราคาถูกซึ่งเขาซื้อมาเพื่อการหนีไปที่สนามบินบัดนี้ 

ไม่มีกันชน ไฟท้าย และป้ายทะเบียนรถด้านหลัง อันที่จริงเขาคิดว่าคง 

ไม่มีทางเปิดประตูหลังออกได้แล้ว เพราะประตูยุบตัวย่นยู่เหมือนก้อนเหล็ก 

ไร้ประโยชน์
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แต่ก็ไม่น่าเสียดายหรอก เดวิด แทรปป์  เกลียดรถมินิแวนและ 

ไม่ได้วางแผนจะพกเจ้ารถนี่ไปยุโรปด้วย สิ่งที่สำคัญก็คือทุกคนยังมีชีวิต  

อย่างน้อยตอนนี้พวกเขาก็รอดพ้นจากเงื้อมมือชั่วร้ายของอัมเบรลลามาได้

ขณะที่รถแล่นไป เดวิดหันไปมองคนอื่น ๆ มือเอื้อมไปช่วยประคอง 

รีเบคกาโดยสัญชาตญาณ เขาเอ็นดูเด็กสาวเป็นพิเศษนับจากภารกิจที่ห้อง 

ทดลองของอัมเบรลลาที่โคฟ จอห์นก็เช่นกัน คนอื่น ๆ ในทีมไม่รอดชีวิต —

เขารบีปดัความคดินัน้ทิง้ไป แลว้หนัไปบอกจอหน์วา่ควรจะยอ้นกลบัไป 

จุดหมายเดิม แต่ให้อยู่ห่างจากถนนสายหลัก ๆ เข้าไว ้ การที่ถูกจับได้ระหว่าง 

กำลังหนีถือเป็นลางไม่ดีก็จริง แต่พอมาลองคิด  ๆ  ดูมันไม่น่าแปลกใจเท่าไร  

อัมเบรลลามาคอยซุ่มจับตามองเอกเซอเทอร์ตั้งแต่สองเดือนก่อน ประเหมาะ 

กับช่วงที่ทีมกลับจากแคลิแบนโคฟพอดี ดังนั้นไม่ว่าอย่างไร สักวันพวกเขา 

ก็ต้องเผชิญหน้ากับอัมเบรลลา

“หัวคิดดีนะเดวิด” ลีออนเอ่ย “ผมต้องจำไว้ใช้วันหลังบ้างแล้ว ถ้า 

โดนสมุนอัมเบรลลาไล่กวด”

เดวดิพยกัหนา้อยา่งเคอะเขนิ เขาชอบลอีอนกบัแคลร ์ แตไ่มแ่นใ่จนกั 

ว่าตนเองควรรับมืออย่างไรที่มีคนในอาณัติเพิ่มมาอีกสองคน กับจอห์นและ 

รีเบคกานั้นเขายอมรับได้ เพราะทั้งสองคนเคยเป็นสมาชิกสตาร์สมาก่อน  

แต่ลีออนเป็นตำรวจมือใหม่จากแรคคูน ส่วนแคลร์คือนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ซึ่งบังเอิญเป็นน้องสาวของคริส เรดฟีลด์ ตอนที่เขาตัดสินใจตัดขาดกับ 

สตาร์ส หลงัจากทีไ่ด้รูว้่าสตาร์สมเีอี่ยวกบัอัมเบรลลา เขาไมไ่ด้คาดไวก้่อนวา่ 

ตัวเองจะยังต้องเป็นผู้นำใคร  —

— แต่มันไม่ใช่เรื่องที่จะตัดสินใจเอาเองได้นี่นะ...เขาไม่เคยขอให้คน 

พวกนี้มาเข้าร่วม หรือเสนอตัวไปเป็นหัวหน้าใคร แต่มันก็ไม่สำคัญ เพราะ 

ลงท้ายมันก็กลายเป็นแบบนี้เอง คนเราไม่มีตัวเลือกมากนักในยามสงคราม

เดวดิเหลอืบมองคนอืน่ ๆ กอ่นมองกลบัไปยงัภาพบา้นเรอืนและตกึราม 

ในเงามืดซึ่งเคลื่อนผ่านไปจากทางหน้าต่างด้านหลัง ทุกคนดูซึม  ๆ  เล็กน้อย  

อาจจะเป็นเพราะเพิ่งผ่านความตื่นเต้นจัดกันมาหมาด  ๆ รีเบคกากำลังบรรจุ 

กระสุนปืนใหม่ ส่วนแคลร์กับลีออนนั่งเคียงกันอยู่ตรงข้ามเธอ ไม่มีใครพูด 
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อะไรเลย ปกติแล้วหนุ่มสาวคู่นั้นตัวติดกันหนึบนับตั้งแต่ตอนที่เดวิดกับพวก 

รับข้ึนรถมาจากชายเมืองแรคคูนในสภาพมอมแมมบาดเจ็บ และยังต้ังตัวไม่ติด 

จากการประจันหน้ากับอัมเบรลลา เดวิดไม่คิดว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็น 

แบบชู้สาว อย่างน้อยตอนนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้น มันเหมือนกับทั้งคู่ผ่านฝันร้าย 

ด้วยกันมาจนเกิดเป็นความผูกพันมากกว่า การผ่านประสบการณ์เสี่ยงตาย 

มาด้วยกันช่วยให้สนิทสนมกันได้ดีทีเดียวละ

เท่าทีเ่ดวิดรู ้ ในบรรดาคนทีเ่หลือรอดจากมหันตภัยทีแ่รคคูน มีเพียง 

ลีออนกับแคลร์ที่รู้ว่าอัมเบรลลาทำอะไร เด็กหญิงที่ทั้งสองพามาด้วยนั้น 

คงจะรู้อะไรแค่นิด  ๆ  หน่อย  ๆ แต่แคลร์ก็พยายามปกป้องเด็กคนนั้นไม่ให้ 

ต้องรับรู้ความจริงมากกว่าที่ควร เชอร์รี เบอร์กิน ไม่จำเป็นต้องรู้หรอกว่า 

พ่อแม่ของเธอเป็นคนสร้างอาวุธชีวภาพที่ร้ายแรงที่สุดของอัมเบรลลา ให้เธอ 

จดจำพ่อแม่ตัวเองในฐานะคนดีจะดีกว่า...

“เดวิด เป็นอะไรไป”

เขาหยุดความคิดเลื่อนเปื้อนแล้วพยักหน้าให้แคลร์  “โทษที ผม 

ไม่เป็นไรหรอก คือผมกำลังคิดถึงเชอร์รีน่ะ เธอสบายดีหรือเปล่า”

แคลรย์ิม้ เปน็รอยยิม้สดใสจนเดวดิแปลบใจ “สบายดคีะ่ เริม่ปรบัตวั 

ได้แล้วละ โชคดีที่เคทไม่เหมือนมิสซิสเบอร์กินเลย เชอร์รีก็ชอบน้าสาวของ 

เธอคนนี้ด้วย”

เดวิดผงกศีรษะ น้าของเชอร์รีดูเป็นคนอัธยาศัยดีจริง  ๆ นั่นละ แต่ที่ 

เหนือไปกว่านั้นคือหล่อนน่าจะปกป้องหลานได้หากอัมเบรลลาคิดจะส่งคนไป 

ตามล่า เคท บอยด์ เป็นทนายคดีอาญาซึ่งเก่งกล้าสามารถระดับแนวหน้า 

ของรัฐแคลิฟอร์เนีย อัมเบรลลาคงไม่กล้าแตะต้องลูกสาวคนเดียวของ 

พวกเบอร์กิน

แย่หน่อยที่พวกเราไม่โชคดีแบบนั้น ไม่งั้นชีวิตคงง่ายขึ้นเยอะ...

รเีบคกาจดัระเบยีบคลงัแสงขนาดมโหฬารของกลุม่เสรจ็แลว้ จงึเลือ่น 

ตัวมานั่งใกล้  ๆ  กับเขาพลางปัดปอยผมที่ตกมาระหน้าผาก ดวงตาของเธอ 

เหมอืนคนทีผ่า่นโลกมามาก ไมส่มกบัดวงหนา้ทีย่งัออ่นเยาวเ์ลย เธอเพิง่อาย ุ

สิบเก้าได้หยก  ๆ แต่กลับต้องเผชิญวิกฤตอัมเบรลลามาถึงสองครั้ง พูดกัน 
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ตามหลักการแล้ว ต้องถือว่าเธอมีประสบการณ์มากกว่าคนอื่น  ๆ  เสียอีก

รีเบคกายังเงียบอยู่ครู่หน่ึง เพียงแต่เหม่อมองไปยังถนนนอกหน้าต่างรถ  

และเมื่อเอ่ยปาก เธอก็พูดด้วยเสียงแผ่วเบาและพินิจเขาอย่างตั้งอกตั้งใจ

“คุณคิดว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่มั้ย”

เขาไม่เสียเวลาหลอกให้เธอมีความหวังลม  ๆ  แล้ง  ๆ เพราะถึงแม้เธอ 

จะยังเด็กมาก แต่กลับมองคำโกหกได้ทะลุปรุโปร่ง

“ไม่รู้สิ” เขาตอบเสียงเบาเพื่อไม่ให้คนอื่นได้ยิน แคลร์อยากพบกับ 

พี่ชายของเธอเหลือเกิน “ผมว่าไม่นะ ไม่งั้นคงได้ข่าวจากพวกเขาแล้ว ถ้า 

ไม่เป็นเพราะพวกเขากลัวจะมีคนตามตัวเจอ ก็คงเป็นเพราะ...”

รเีบคกาถอนหายใจ เธอไมม่ทีทีา่วา่แปลกใจกบัคำตอบนัน้ แตก่ไ็มไ่ด ้

พอใจด้วย “ก็คงงั้นค่ะ ต่อให้ติดต่อเราไม่ได้ ที่เทกซัสก็ยังมีพวกนั้นอยู่นี่  

ใช่มั้ย”

เดวิดพยักหน้า ที่เทกซัส ออริกอน และมอนแทนายังมีช่องทางให้ 

ติดต่อกับเจ้าหน้าที่สตาร์สซึ่งเชื่อใจได้อยู่ แต่ทั้งสามแห่งกลับไม่ได้รับการ 

ติดต่อจากพวกของคริสมาเกินหนึ่งเดือนแล้ว ข้อความสุดท้ายที่ได้รับมาจาก 

จลิ ซึง่เดวดิจำไดแ้มน่ยำอยา่งยิง่ ทีจ่รงิแลว้สมองเขาเฝา้วนเวยีนคดิถงึมนัอยู่ 

เป็นสัปดาห์ ๆ

“เราปลอดภัยดีอยู่ท่ีออสเตรีย แบร์รีกับคริสตามรอยเจอสำนักงานใหญ่ 

ของอัมเบรลลา ดูมีหวังนะ เตรียมพร้อมไว้ล่ะ”

เราพร้อมอยู่แล้ว พร้อมไปเป็นกองหนุน พร้อมจะเรียกพรรคพวกที่ 

เขากับจอห์นพอจะติดต่อหามาได้ พร้อมจะบุกสำนักงานใหญ่  ที่แท้จริง  ของ 

อมัเบรลลาซึง่อยูเ่บือ้งหลงัเรือ่งทัง้หมดนี ้ พรอ้มจะลยุกบัปศีาจรา้ยใหถ้งึตน้ตอ  

จิลกับแบร์รีและคริสเดินทางไปยุโรปเพื่อหาหัวหน้าตัวจริงของอัมเบรลลา  

โดยเริ่มจากสำนักงานที่ออสเตรีย แล้วก็หายสาบสูญไปเฉย ๆ เสียอย่างนั้น

“เตรียมตัวนะเด็ก  ๆ” จอห์นร้องบอกมาจากเบาะหน้า เดวิดเบือน 

สายตาจากใบหน้าเคร่งขรึมของรีเบคกาไปยังสิ่งที่รออยู่บนลานจอดเครื่องบิน

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนพ้องของเขา เดี๋ยวก็จะได้รู้เอง
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๒  
รีเบคกานั่งประจำที่  บนเครื่องบินลำเล็กแล้วรัดเข็มขัดนิรภัย  

สายตามองออกไปนอกหนา้ตา่งพลางนกึเสยีดายทีเ่ดวดิไมไ่ดเ้ชา่เครือ่งบนิเจต็ 

มา ขอเครื่องลำใหญ่ ๆ ดูแล้วทนทานปลอดภัย ไม่น่าจะตกได้ ขอแบบนั้น  

จากตรงนี้ เธอมองไปเห็นใบพัดอันบนปีกเครื่องได้เลย ใบพัด นะ อย่างกับ 

เครื่องบินของเล่น

เจ้าเครื่องบินลำจ้อยนี่ต้องตกแน่ ๆ พอตกจากฟ้าด้วยความเร็วหลาย 

ร้อยไมล์ต่อชั่วโมง ก็จมดิ่งลงใต้มหาสมุทร...

“จะบอกให้นะ ไอ้เครื่องบินแบบนี้แหละ ที่พวกนักร้องดังนั่งแล้วตก 

มานักต่อนัก พอเครื่องบินพ้นพื้นปุ๊บ ลมก็พัดมันปลิวตกลงมาทันทีเลย”

รเีบคกาเงยหนา้มองใบหนา้ยิม้กริม่ของจอหน์ เขากำลงัยนือยูห่ลงัเบาะ 

ตรงข้ามเธอ ลำแขนใหญ่โตวางพาดซ้อนกันอยู่เหนือที่พิงศีรษะ ตัวขนาดเขา 

ซึ่งหนักสองร้อยสี่สิบปอนด ์ สูงหกฟุตหกนิ้ว คงกินพื้นที่ไปสองเบาะ เพราะ 

จอห์นไม่ใช่แค่ตัวใหญ่ธรรมดา แต่ใหญ่แบบนักเล่นกล้าม

“แค่บินขึ้นได้ก็โชคดีแล้วละ ต้องขนหมูตอนอย่างคุณขึ้นไปด้วยเนี่ย”  

รีเบคกาตอกเข้าให้ แต่อีกฝ่ายกลับมองมาด้วยแววตาหม่นหมอง ในภารกิจ 

ที่แล้วซึ่งเพิ่งผ่านไปไม่ถึงสามเดือน ซี่โครงเขาหักสองสามซี่แทงทะลุปอด  

ช่วงนี้ยังออกแรงหนัก ๆ ไม่ได้ รีเบคการู้ดีว่าที่จริงแล้วผู้ชายตัวใหญ่มาดแมน 
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อย่างเขากังวลเรื่องรูปลักษณ์ผิดคาด และการที่ไม่ได้ออกกำลังกายเลย 

ก็ทำให้เขาวิตกอยู่

รอยย้ิมของจอห์นฉีกกว้างจนผิวหน้าสีน้ำตาลเข้มยับย่น “อ้ือ ก็อาจใช่  

พอบินข้ึนจากพ้ืนได้สักสองสามร้อยฟุตก็คงตกตู้มลงมา จบเห่เอวังเท่านี้”

เธอไม่น่าบอกเขาเลยว่าน่ีเป็นการข้ึนคร้ังท่ีสองในชีวิต (คร้ังแรกคือตอนท่ี 

เธอตามเดวิดมาเอกเซอเทอร์เพื่อไปทำภารกิจที่แคลิแบนโคฟ) เพราะเข้าทาง 

จอห์นซึ่งชอบเล่นมุกประเภทนี้พอดี —

เครือ่งบนิเริม่สัน่ไปทัง้ลำ เครือ่งยนตด์งักระหึม่จนรเีบคกาตอ้งกดัฟนั  

เธอจะไม่ยอมแสดงให้จอห์นเห็นว่าตัวเองกลัวขนาดไหนหรอก หญิงสาว 

มองออกไปนอกหน้าต่างและพบว่าแคลร์กับลีออนกำลังขึ้นบันไดมา ดูท่าจะ 

ขนอาวุธขึ้นมาครบหมดแล้ว

“เดวิดอยู่ไหนน่ะ” รีเบคกาถาม แต่จอห์นแค่ยักไหล่

“คุยกับนักบินอยู่ ปรากฏว่าเรามีนักบินแค่คนเดียว เป็นเพ่ือนของเพ่ือน 

ของใครสกัคนทีอ่ารแ์คนซสั เดาวา่ไมค่อ่ยมใีครเตม็ใจลกัลอบขนคนเขา้ยโุรป 

นักหรอก...”

จอหน์ชะโงกหนา้มาใกล ้ แกลง้ทำเปน็กระซบิหนา้ขรมึ “ไดย้นิมาวา่เป็น 

ขี้เมาด้วย จ้างมาได้ถูก  ๆ เพราะเคยขับเครื่องบินชนภูเขา พานักฟุตบอล 

ไปตายยกทีมเลย”

รีเบคกาหัวเราะพลางสั่นศีรษะ “ยอมรับก็ได้ ฉันกลัวจะตายอยู่แล้ว  

โอเคมั้ย”

“โอเค พอใจละ” จอหน์พดูอยา่งอารมณด์ี เขาหนัไปพอดกีบัทีล่อีอน 

และแคลรเ์ขา้มาในเคบนิทีแ่สนคบัแคบ ทัง้สองเดนิไปนัง่ทีน่ัง่กลางลำ หา่งจาก 

ทีข่องรเีบคกาไปสองแถว เดวดิเคยบอกวา่ทีน่ัง่แถวปกีจะนิง่ทีส่ดุ แตก่ไ็มใ่ชว่า่ 

ในนี้มีตัวเลือกมากมายนัก เพราะมีแค่ยี่สิบที่นั่งเท่านั้น

“เคยบินรึเปล่าคะ” แคลร์ชะโงกหน้าถามมา ดูท่ากำลังกังวลอยู่นิด ๆ 

เช่นกัน

รีเบคกายักไหล่ “เคยครั้งนึงค่ะ คุณล่ะ”

“สองสามครั้ง แต่ขึ้นเครื่องลำใหญ่ ๆ ดีซี ๗๔๗ หรือ ๒๗ จำไม่ได้ 
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แน่ ส่วนเครื่องนี้เป็นอะไรยังไม่รู้เลย”

“ดีเอชซี ๘ เทอร์โบ” ลีออนบอก “คิดว่านะ เดวิดพูดถึงหนหนึ่ง...”

“เครื่องจักรสังหารต่างหาก” เสียงทุ้มของจอห์นลอยละล่องมา “เป็น 

หินติดปีกน่ะ”

“จอห์นคะ คนดี...หุบปากไปซะ” แคลร์พูดเสียงหวาน

จอหน์หวัเราะดงัลัน่ แสดงออกชดัเจนวา่ดใีจมากทีม่คีนใหแ้กลง้เพิม่ขึน้ 

อีกคน

เดวิดเยี่ยมหน้ามาตรงประตูทางเข้าเคบินแล้วเดินทะลุผ่านม่านกั้น 

ห้องนักบินออกมา จอห์นจึงหุบปากแล้วหันไปมอง พลอยให้ทุกคนมองตาม 

ไปด้วย

“ดูเหมือนเราจะพร้อมเดินทางแล้วละ” เดวิดว่า “กัปตันเอวานส์  

นักบินของเราบอกว่าทุกระบบพร้อมใช้งาน เดี๋ยวสักอึดใจก็ออกบินได้แล้ว  

เขาบอกใหท้กุคนนัง่ประจำทีแ่ละรดัเขม็ขดัจนกวา่จะบอกใหล้กุได ้ เออ่ แลว้ก ็

หอ้งนำ้อยูต่ดิกบัหอ้งนกับนิเลย ตรงทา้ยลำมตีูเ้ยน็เครือ่งเลก็ ใสแ่ซนดว์ชิกบั 

เครื่องดื่มไว้...”

เขาทิง้เสยีง ทา่ทางเหมือนมีอะไรอยากจะพดูอีก แตไ่มแ่นใ่จเหมอืนกนั 

วา่คอือะไร ซึง่เปน็สหีนา้แสดงความไมม่ัน่ใจแบบทีร่เีบคกาเหน็บอ่ยมากในชว่ง 

สองสามสปัดาหท์ีผ่า่นมา แตค่นอืน่กล็ว้นคงเคยทำสหีนา้แบบนีม้าแลว้สกัหน  

นับจากวันที่แรคคูนระเบิดไม่เหลือชิ้นดี...

...เพราะพวกเราไม่น่ารอดมาได้ แต่ก็รอดมาแล้ว และตอนนี้ก็เลย 

ทำอะไรไม่ถูก แต่ไม่มีใครอยากจะยอมรับ

ตอนที่มีข่าวลงหนังสือพิมพ์ พวกเขามั่นใจมากว่าคราวนี้แหละ  

อัมเบรลลาต้องปิดบังความชั่วของตัวเองไม่มิด คราวคฤหาสน์สเปนเซอร์นั้น 

เรียกว่าเรื่องเล็ก พอจะกลบเกลื่อนไปได้ โดยเฉพาะเมื่อโดนไฟเผาผลาญ 

ทำลายราบ ส่วนโรงงานที่แคลิแบนโคฟก็อยู่บนเกาะส่วนตัวซึ่งลึกลับเกินกว่า 

ใครจะรู ้ และอัมเบรลลาก็จัดการเก็บกวาดหลักฐานจนเกลี้ยง

แตท่ีแ่รคคนูซตินีีส่ ิ คนตายเปน็พนั  ๆ คน แตอ่มัเบรลลากย็งัเออ้ระเหย 

รอดตัวไปได้อย่างสวยสดงดงามหลังจากแอบปล่อยหลักฐานเท็จและสั่งให้ 
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นักวิทยาศาสตร์ในสังกัดโกหกให้ มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลย เพราะเรื่องนี้ 

จึงทำให้ทุกคนเสียกำลังใจมาก จะมีโอกาสสักเท่าไรกันที่คนกลุ่มเล็ก  ๆ  ซึ่ง 

ยังต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ อย่างพวกเขาจะเอาชนะองค์กรใหญ่ยักษ์ระดับหมื่นล้าน 

ซึ่งฆ่าคนตายทั้งเมืองได้โดยไม่ต้องรับผิด

สดุทา้ยเดวดิกไ็มไ่ดพ้ดูอะไร เพยีงแค่ผงกหวัเรว็  ๆ แลว้เดนิมารวมกลุม่ 

กับคนอื่น ๆ โดยแวะข้างที่นั่งของรีเบคกาครู่หนึ่ง

“ต้องการเพื่อนคุยมั้ย”

เธอมองออกว่าเขาพยายามช่วย และก็มองออกด้วยว่าเขาเหนื่อยมาก  

คืนก่อนเขาอยู่จนดึกด่ืนเพ่ือตรวจสอบทุกข้ันตอนของการเดินทางคร้ังน้ีอีกรอบ

“ไม่เป็นไรค่ะ” เธอบอกยิ้ม ๆ “มีจอห์นมาคุยให้ไม่เบื่อด้วย”

“แหงละคนสวย” จอห์นตะโกนบอก เดวิดจึงพยักหน้าและบีบไหล่ 

เธอเบา ๆ ก่อนเดินไปนั่งที่เบาะข้างหลัง

เขาต้องพักบ้าง ทุกคนต้องพัก คราวนี้ต้องบินนาน แต่ทำไมเราถึง 

รู้สึกว่าทุกคนจะไม่ได้พักผ่อนอย่างสงบนะ

แค่คิดมากไปเองละน่า

เสียงเครื่องยนต์ดังมากขึ้น ตัวเครื่องกระตุกแล้วจึงเคลื่อนไปข้างหน้า  

รีเบคกาขยำที่เท้าแขนพลางหลับตา ครุ่นคิดว่าถ้าเธอกล้าลองดีกับอัมเบรลลา  

ก็ควรรอดจากการบินครั้งนี้

แต่ต่อให้ไม่รอด จะเปลี่ยนใจก็ไม่ได้แล้ว ทุกคนกำลังจะเดินทาง  

ย้อนกลับไม่ได้หรอก

เพิ่งบินมาได้เพียงยี่สิบนาที แคลร์ก็เริ่มสัปหงก เอนตัวพิงลีออนอยู่หน่อย ๆ  

ลอีอนเองกเ็หนือ่ยมาก แตรู่ต้วัดวีา่คงนอนไมห่ลบังา่ย ๆ ขอ้แรกเพราะเขาหวิ  

อีกข้อก็คือเขาเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าตัวเองตัดสินใจถูกหรือเปล่า

มาคิดตอนนี้ก็สายไป นายผูกมัดตัวเองไว้แล้วละ สมองเขากระซิบ 

แดกดัน ลองขอให้พวกนั้นแวะส่งนายที่ลอนดอนหรือที่ไหนสักที่ไหมล่ะ  

แล้วนายก็ไปขลุกตัวอยู่ตามผับสักแห่ง รอจนจบเรื่อง...หรือตาย

ชายหนุม่สัง่สมองตวัเองใหห้บุปาก ทอดถอนใจเบา ๆ เขาตัง้ใจมัน่แลว้  
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สิ่งที่อัมเบรลลาทำไม่เพียงเป็นอาชญากรรมแต่ยังชั่วร้ายมาก  ร้ายเท่าที่ 

บริษัทยักษ์ใหญ่กระหายเงินจะทำได ้ พวกนั้นฆ่าคนตายเป็นพัน สร้างอาวุธ 

ชวีภาพทีอ่าจทำใหค้นตายไดเ้ปน็ ลา้น  ๆ คน ทำใหแ้ผนการชวีติของเขาลม้เหลว 

ไม่เป็นท่า แถมยังทำให้เอดา หว่อง ต้องตาย เธอเป็นผู้หญิงที่เขาชื่นชม 

หลงใหล และยังร่วมมือกับเขาจนฝ่าฟันช่วงเวลาเลวร้ายที่แรคคูนมาได้ ถ้า 

ไม่ใช่เพราะมีเธออยู่ด้วย เขาก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะรอดออกมาได้

เขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เดวิดและทีมกำลังพยายามจะทำ และเขาก็ไม่ได้ 

กลัวด้วย ไม่ได้กลัวสักนิด...

ลีออนถอนหายใจอีกรอบ เขาคิดทบทวนเรื่องนี้อยู่นาน ตั้งแต่เขากับ 

แคลร์และเชอร์รีตุปัดตุเป๋ออกมาจากแรคคูน และเหตุผลเดียวที่เขาคิดออก 

ก็งี่เง่าจนเขาแทบรับไม่ได ้ การต่อต้านอัมเบรลลาเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ปัญหา 

คือเขารู้สึกเหมือนตัวเองมีคุณสมบัติไม่พอ

ใช่แล้ว งี่เง่าจะตาย

อาจจะเปน็เหตผุลทีไ่มไ่ดเ้รือ่ง แตม่นักท็ำใหเ้ขายงัลงัเล ไมแ่นใ่จ และ 

ต้องคิดทบทวนยาว ๆ

เดวิด แทรปป์ รุ่งเรืองในการงานกับสตาร์ส แต่แล้วกลับต้องมองดู 

องค์กรของตัวเองล้มทลายลงต่อหน้าด้วยการกำกับของอัมเบรลลา เขาเสีย 

เพือ่นสองคนระหวา่งปฏบิตัภิารกจิลอบเขา้โรงงานทดสอบอาวธุชวีภาพ จอหน์  

แอนดรสู ์ กเ็ชน่กนั สว่นรเีบคกา แชมเบอรส์ เพิง่เริม่ตน้ทำงานใหส้ตารส์กจ็รงิ  

แต่ได้ยินว่าเธอเป็นอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์สักแขนง แถมยังมีความสนใจ 

ในงานของอัมเบรลลาอย่างจริงจัง นอกจากนี้ เธอยังเคยผ่านประสบการณ์ 

มามากกว่าใคร ทำให้พอเข้าใจได้ว่าทำไมเธอจึงหมกมุ่นกับอัมเบรลลานัก แคลร์ 

นั้นอยากตามหาตัวพี่ชายซึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวเพียงคนเดียวที่ยังเหลืออยู่  

พ่อแม่ของเธอเสียชีวิตไปแล้ว และสองพี่น้องก็สนิทสนมกันมาก ลีออน 

ไมเ่คยพบครสิ จลิ และแบรร์ ี แตเ่ขาเชือ่วา่สามคนนัน้กค็งมเีหตผุลเหมาะ ๆ  

เขารู้ว่าแบร์ร ี เบอร์ตัน ถูกขู่เรื่องภรรยากับลูก ๆ เพราะรีเบคกาเคยเอ่ยถึง...

แล้วนายลีออน เคนเนดี คนนี้ล่ะ เขาเงอะงะหลุดเข้ามาร่วมการต่อสู ้

โดยไม่รู้อีโหน่อีเหน่ เป็นตำรวจใหม่เอ่ียมซ่ึงเพ่ิงจบจากโรงเรียนตำรวจมาทำงาน 
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วนัแรก แลว้เผอิญว่าเปน็สถานีแรคคูน เอาละ มเีรือ่งเอดา แตเ่ขากร็ูจ้กัเธอ 

ไดไ้มถ่งึครึง่วนัดว้ยซำ้ แลว้เธอกถ็กูฆา่ตายทนัททีีย่อมรบัวา่ตวัเองเปน็สายลบั 

อะไรสักอย่างซึ่งได้รับการจ้างวานมาขโมยตัวอย่างไวรัสของอัมเบรลลา

เอาละ ฉันตกงาน แล้วก็อดสานสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ฉันแทบไม่รู้จัก 

และเชือ่ใจไมไ่ด้ แนล่ะวา่ตอ้งมคีนหยดุอมัเบรลลา…แตฉ่นัรว่มดว้ยจะเหมาะ 

หรือ เขาตัดสินใจมาเป็นตำรวจเพราะอยากช่วยเหลือผู้คน แต่ตลอดมานี้ 

เขาคิดเอาเองว่าการช่วยเหลือก็คือการรักษาความสงบ อะไรประเภทดักจับ 

พวกเมาแลว้ขบั หา้มคนทะเลาะกนัในบาร ์ จับพวกฉอ้ฉล ไมเ่คยนกึฝนัเลยวา่ 

จะต้องถูกดึงเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการสมคบคิดระดับโลกแบบนี้ ต้องลักลอบ 

บุกรุกสถานที่ เป็นอริกับบริษัทบิ๊กเบิ้มที่สร้างอาวุธสงคราม นี่เป็นคดีซึ่ง 

ใหญ่โตเกินกว่าที่เขาพร้อมจะรับ…

…จะใช่เหรอ เจ้าหน้าที่เคนเนดี หืม

ตอนนั้นเองที่แคลร์ละเมอพึมพำอะไรออกมา และหนุนศีรษะซุกแขน 

เขาก่อนที่จะนิ่งสนิทไป ทำให้เขาหวนนึกไปถึงอีกสิ่งหนึ่งซึ่งโยงใยเขาเข้ากับ 

อดตีเจา้หนา้ทีส่ตารส์ผูน้ี ้ แคลรเ์ปน็...เปน็ผูห้ญงิทีน่า่ทึง่ ในชว่งเวลาหลายวนั 

นบัจากทีห่ลบหนอีอกมาจากแรคคนูซติ ี ทัง้สองแลกเปลีย่นขอ้มลูและชว่ยกนั 

ปะติดปะต่อส่ิงท่ีอีกฝ่ายไม่รู้ เธอบอกเขาเร่ืองท่ีเจอชีฟไอรอนส์และตัวประหลาด 

ที่เธอเรียกว่ามิสเตอร์เอกซ์ ส่วนเขาก็เล่าเรื่องเอดากับสิ่งอัปลักษณ์ที่เคยเป็น 

วิลเลียม เบอร์กิน เมื่อนำสิ่งที่รู้มารวมกันก็ได้เรื่องราวที่ต่อเนื่องชัดเจน  

พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคนอื่น ๆ ในทีม

พอลองมาคิดย้อนกลับไป เขามองออกว่าบทสนทนาของเขากับแคลร์ 

สำคัญมากเพราะเหตุอื่นต่างหาก นั่นเป็นวิธีแบ่งเบาพิษร้ายของประสบการณ์ 

สยองออกจากใจ เหมอืนกบัการเลา่ฝนัรา้ยใหก้นัฟงั ถา้ตา่งคนตา่งเกบ็เอาไว้  

เขาอาจจะบ้าตายไปแล้วก็ได้

แต่อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกที่เขามีต่อเธอตอนนี้ก็ผิดเพี้ยนไปหมด  

มีทั้งความใกล้ชิด ความผูกพัน ความนับถือ หรือความยึดติด รวมทั้ง 

ความรู้สึกอื่น  ๆ  ที่เขาไม่รู้จะเรียกอย่างไร เขากลัว เพราะไม่เคยรู้สึกอะไร 

กับใครมากเท่านี้มาก่อน และเพราะไม่รู้ด้วยว่าที่รู้สึกกับเธอแบบนี้เป็นความ 
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รู้สึกจริง  ๆ  จากใจ หรือเพราะสมองเพี้ยนไปหลังเกิดเหตุสะเทือนขวัญ

อย่าหลอกตัวเองอีกเลย ยอมรับมาตรง ๆ เถอะว่านายน่ะยังติดอยู่กับ 

กลุ่มนี้ก็เพราะแคลร์ ก็เลยไม่อยากยอมรับว่าตัวเองไร้กึ๋นแค่ไหน

ลอีอนพยกัหนา้ยอมรบัในใจเพราะรูว้า่มนัเปน็ความจรงิ มนัเปน็เหตผุล 

ทีท่ำใหเ้ขายงัลงัเลไมว่าย เขาคดิมาตลอดว่าแค่ “อยากชว่ย” นัน้ไมเ่ปน็ไร แต ่ 

“จำเป็นต้องช่วย” คงไม่ถูกต้องแล้ว เขาไม่อยากคิดว่าตัวเองจะถูกชักจูงเอาง่าย ๆ  

เพราะความรู้สึกอยากอยู่ใกล้ชิดกับแคลร์ เรดฟีลด์ ไปเรื่อย  ๆ

แต่ถ้ามันไม่ได้เป็นเพราะเขาติดหนึบกับแคลร์เพราะเจอเรื่องเลวร้าย 

มาด้วยกันล่ะ ถ้านายแค่อยากช่วยคนอื่นเฉย ๆ จริง ๆ แต่ยังไม่รู้ตัวล่ะ...

ลอีอนเบห้นา้ใสต่วัเองทีพ่ยายามวเิคราะหก์ารกระทำตวัเองไดห้ว่ยแตก 

เหลือเกิน ชายหนุ่มตัดสินใจว่าจะเลิกคิดหมกมุ่นมากไปกว่านี้ ไม่ว่าเขาจะ 

เข้าร่วมขบวนการด้วยเหตุอะไร เขาก็เข้าร่วมมา แล้ว เขาเองก็สู้ได้เก่งไม่แพ้ 

คนอื่น  ๆ  ในทีม อัมเบรลลาเองก็สมควรโดนซะบ้าง โดนเยอะ  ๆ แต่ตอนนี้ 

เขาปวดฉี่ จากนั้นต้องหาอะไรกิน แล้วพยายามข่มตาหลับสักหน่อย

ลอีอนคอ่ย ๆ ขยบัแขนจากใตศ้รีษะอุน่ของแคลรโ์ดยพยายามไมใ่หเ้ธอ 

ตื่น แล้วเบี่ยงตัวออกไปตรงทางเดินพลางสอดส่ายสายตาไปรอบ ๆ รีเบคกา 

กำลังมองเหม่อออกไปนอกหน้าต่าง จอห์นกำลังพลิกหน้านิตยสารเพาะกาย  

สว่นเดวดิกำลงังบี ทกุคนเปน็คนด ี พอคดิไดอ้ยา่งนัน้แลว้ ลอีอนกร็ูส้กึดขีึน้

พวกเขาเป็นฝ่ายธรรมะ ให้ตาย ฉันเองก็ฝ่ายธรรมะ สู้เพื่อความจริง  

ความถูกต้อง และเพื่อลดการแพร่กระจายของซอมบี้ในโลกนี้...

ลอีอนออกเดนิไปทางหอ้งนำ้ซึง่อยูด่า้นหนา้ของเครือ่ง ทรงตวัดว้ยการ 

แตะพนักเก้าอี้ไปตลอดทาง เสียงกระหึ่มเป็นจังหวะสม่ำเสมอของเครื่องยนต ์

นั้นชวนให้อุ่นใจ เหมือนกับเสียงของน้ำตก —

— ม่านก้ันห้องนักบินเลิกเปิดออก ชายผู้หน่ึงก้าวออกมา เขาตัวสูง ผอม  

สวมเสื้อคลุมตัวยาวซึ่งดูน่าจะแพง ใบหน้าฉาบด้วยรอยยิ้ม และเขาก็ไม่ใช่ 

นักบิน แต่ก็ไม่ควรมีใครอื่นบนเครื่องบินลำนี้ ลำคอลีออนแห้งผากด้วย 

ความสังหรณ์ร้าย แม้ดูเหมือนอีกฝ่ายจะไม่ได้พกพาอาวุธก็ตาม

“นี่!” ลีออนตะโกนพลางถอยหลังหนึ่งก้าว “เฮ้ ทุกคน เรามีเพื่อน 
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ร่วมทางแล้วละ!”

ชายผู้นั้นยิ้มกริ่ม ดวงตาพราวระยับ “เดาว่าคุณคือลีออน เคนเนดี  

สินะ” เขาพูดเสียงนุ่ม แล้วลีออนก็แน่ใจในตอนนั้นว่า ไม่ว่าชายคนนี้ 

จะเป็นใคร ต้องเป็นตัวปัญหาระดับเบ้งแน่นอน


