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บทนำ

รถไฟโอนเอน  ขณะที่มันแล่นผ่านป่าแรคคูน เสียงล้อดังกระหึ่ม 

สะท้อนก้องไปพร้อมกับเสียงฟ้าร้องที่ดังครืนครั่นในท้องฟ้ายามสนธยา

บิล ไนเบิร์ก พลิกอ่านแฟ้มคดีฮาร์ดี กระเป๋าเอกสารวางอยู่แทบเท้า 

บนพื้น วันนี้ช่างยาวนาน และรถไฟที่เขย่าเบา  ๆ  ก็ช่วยทำให้เขาสงบขึ้น  

ตอนนี้ดึกแล้ว เป็นเวลาหลังสองทุ่ม แต่รถไฟสายอีคลิปติกเอกซ์เพรส 

ก็มีคนเกือบเต็ม เหมือนที่มักเป็นอยู่บ่อย  ๆ  ในเวลาช่วงมื้อค่ำ นี่เป็นรถไฟ 

ของบริษัท และนับตั้งแต่การบูรณะที่อัมเบรลลาทุ่มเงินจำนวนมากเพื่อ 

ทำให้รถไฟดูคลาสสิกและย้อนยุคไปเสียทั้งหมดตั้งแต่เบาะกำมะหยี่ไป 

จนถึงโคมระย้าในตู้รถที่ใช้เป็นห้องอาหาร พนักงานจำนวนมากก็พา 

ครอบครัวหรือเพื่อนฝูงมาสัมผัสบรรยากาศนี้ด้วยกัน โดยปกติแล้วมักมี 

คนต่างเมืองอยู่บนรถไฟด้วยจำนวนหนึ่ง โดยพวกเขาจะต่อรถไฟขบวนนี ้

ออกจากเมืองลาแธม แต่ไนเบิร์กค่อนข้างมั่นใจว่าเก้าในสิบคนทำงานให้ 

กับอัมเบรลลาด้วย  ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากยักษ์ใหญ่แห่งวงการ 

เภสัชกรรม แรคคูนซิตีคงไม่นับเป็นจุดสำคัญบนเส้นทางด้วยซ้ำ

หนึ่งในพนักงานต้อนรับบนรถไฟเดินผ่านมา  เขาพยักหน้าให้ 

ไนเบิร์กเมื่อเห็นเข็มกลัดอัมเบรลลาบนปกเสื้อ  เข็มกลัดเล็ก  ๆ  นี้ เป็น 

สัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเขาเป็นผู้เดินทางขาประจำ ไนเบิร์กพยักหน้าตอบ  
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สายฟ้าสว่างวาบขึ้นด้านนอกและติดตามมาอย่างรวดเร็วด้วยเสียงฟ้าร้อง 

ดังกระหึ่มขึ้นมาอีกระลอก ดูเหมือนว่าพายุฤดูร้อนจะกำลังตั้งเค้า แม้แต่ 

ในอณุหภมูเิยน็สบายบนรถไฟ อากาศกเ็หมอืนจะมปีระจไุฟฟา้ มนัหนาแนน่ 

ด้วยความตึงเครียดของฝนที่กำลังจะตก

แล้วเสื้อโค้ตของเราก็อยู่...ท้ายรถสินะ วิเศษเลย แถมรถของเขา 

ยังจอดอยู่สุดเขตลานจอดรถในสถานีด้วย เขาคงเปียกโชกก่อนจะข้ามไปได ้

ครึ่งทาง

ไนเบิร์กถอนใจและเบนความสนใจกลับไปยังแฟ้ม พลางนั่งเอนหลัง 

บนเบาะ เขาทบทวนข้อมูลหลายรอบแล้ว แต่ก็อยากจดจำรายละเอียด 

ทุกอย่างให้ได้ เด็กหญิงอายุสิบขวบชื่อเทเรซ่า ฮาร์ดี เข้าไปพัวพันกับ 

การทดลองยารักษาโรคหัวใจที่มีชื่อว่าวาลิฟิน ผลปรากฏว่ายานั่นทำในสิ่ง 

ที่มันควรทำทุกประการ แต่ก็ส่งผลให้ไตล้มเหลวด้วย และในกรณีของ 

เทเรซ่า ฮาร์ดี ความเสียหายนั้นรุนแรง เธอรอดตาย แต่น่าจะต้องกรอง 

ของเสียจากเลือดไปตลอดชีวิต และทนายประจำครอบครัวก็กำลังประเมิน 

ความเสียหาย คดีนี้ต้องได้รับการคลี่คลายโดยเร็วและครอบครัวฮาร์ดี 

กเ็กบ็เรือ่งเงยีบไวก้อ่นทีพ่วกเขาจะลากหนนูอ้ยแกม้ยุย้ผูล้ม้ปว่ยไปปรากฏตวั 

หนา้หอ้งพจิารณาคดทีีอ่ดัแนน่ไปดว้ยสือ่ ซึง่เปน็จดุทีไ่นเบริน์และทมีของเขา 

เข้ามามีบทบาท  เคล็ดลับก็คือยื่นข้อเสนอมากพอให้ครอบครัวพอใจ 

แต่ไม่มากขนาดที่สนับสนุนให้ทนายของพวกเขาเรียกร้องมากกว่านั้น  

เหมือนพนักงานตามลานสรรพสินค้าที่ชอบพูดว่า “เราจะไม่ได้ค่าจ้าง  

ถ้าคุณไม่ได้ค่าจ้าง” ไนเบิร์กมีความสามารถพิเศษในการรับมือกับทนาย 

ผู้เชี่ยวชาญการเรียกร้องความเสียหายให้เหยื่อ เขาจะคลี่คลายคดีก่อนที่ 

เทเรซ่าน้อยจะกลับจากการรักษาครั้งแรกของเธอ นี่เป็นสิ่งที่อัมเบรลลา 

จ้างให้เขาทำ

ฝนสาดกระเซ็นกระทบหน้าต่างเสียงดัง ราวกับใครบางคนสาดน้ำ 

เต็มถังใส่บานกระจก ไนเบิร์กสะดุ้งและหันไปมองที่ด้านนอก แถมยังมี 

เสียงดังตุ้บอยู่หลายครั้งบนหลังคารถไฟอีก เยี่ยม น่าจะเป็นพายุลูกเห็บ 

หรืออะไรสักอย่าง...
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ฟ้าผ่าดังเปรี้ยงทำให้เกิดแสงสว่างวาบตัดความมืดอันหนาทึบ ปรากฏ 

ภาพเนินเขาลูกเล็กแต่สูงชันซึ่งเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงส่วนที่ลึกที่สุด 

ของป่า ไนเบิร์กมองขึ้นไปและเห็นเงาของคนร่างสูงยืนอยู่ท่ามกลางแมกไม ้

บนยอดเนิน ใครบางคนในเสื้อโค้ตหรือเสื้อคลุมยาว เนื้อผ้าสีเข้มพลิ้วไหว 

ในสายลม ร่างนั้นยกแขนยาวขึ้นสู่ท้องฟ้าอันเดือดดาล...

...และฟ้าแลบแปลบปลาบก็ผ่านพ้นไป ส่งภาพระทึกขวัญอันแปลก 

ประหลาดเมื่อครู่กลับสู่ความมืดมิด

“อะไรว...” ไนเบิร์กเริ่มพูด และน้ำก็สาดกระเซ็นใส่กระจกมากกว่า 

เดิม เว้นแต่ว่ามันไม่ใช่น้ำ เพราะน้ำไม่เหนียวหนืดเป็นก้อนใหญ่สีเข้ม น้ำ 

ไม่ไหลเยิ้มและแยกออกจากกันจนเผยให้เห็นฟันแหลมคมวาววับหลาย 

สิบซี่ด้านใน ไนเบิร์กกะพริบตา ไม่แน่ใจว่าเขามองเห็นอะไรกันแน่ขณะที่ 

ใครบางคนเริ่มกรีดร้องที่อีกฟากของตู้รถ เสียงร้องแหลมยาวดังขึ้นเรื่อย ๆ  

เมื่อสิ่งมีชีวิตสีเข้มที่ดูเหมือนทาก ซึ่งแต่ละตัวมีขนาดเท่ากำปั้นมนุษย์  

กระแทกใส่หน้าต่างมามากกว่าเดิม เสียงลูกเห็บบนหลังคาเปลี่ยนจากตก 

เปาะแปะเป็นพายุ เสียงกราดเกรี้ยวของมันดังกลบเสียงกรีดร้องของคน  

ซึ่งมีหลายคนแล้วตอนนี้

ไม่ใช่ลูกเห็บ นั่นไม่ใช่ลูกเห็บ!

อาการตื่นตระหนกที่ร้อนวูบวาบแล่นไปทั่วร่างไนเบิร์ก ส่งเขาให้ลุก 

ขึ้นยืน เขาเดินไปถึงทางเดินก่อนที่กระจกด้านหลังจะแตก และก่อนที่ 

กระจกทุกบานในรถไฟจะแตกเป็นเสี่ยง ๆ เสียงเพล้งที่แหลมสูงหลอมรวม 

กับเสียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัว ซึ่งทั้งหมดนั้นแทบจะถูกกลบด้วย 

การจู่โจมอย่างต่อเนื่อง เมื่อไฟดับ บางอย่างที่เย็นและเปียกและเรียกได้ว่า 

มีชีวิตก็ร่อนลงบนท้ายทอยและเริ่มดื่มกินจากร่างของเขา
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๑

เฮลิคอปเตอร์หมุนวน  ผ่านความมืดเหนือป่าแรคคูน

รีเบคกา เชมเบอร์ส นั่งตัวตรง บังคับตัวเองให้ดูสงบนิ่งเหมือนพวก 

ผู้ชายรอบตัวเธอ บรรยากาศช่างเคร่งขรึม หม่นหมองและมืดครึ้มเหมือน 

ท้องฟ้าที่ผ่านตาไป ทุกคนทิ้งการพูดเล่นเย้าแหย่กันเอาไว้ตอนกล่าวสรุป 

ภารกิจ นี่ไม่ใช่การฝึก มีคนอีกสามคน พวกนักไต่เขา หายตัวไปในป่า 

ที่ใหญ่พอ  ๆ  กับป่าซึ่งล้อมรอบเมืองแรคคูน ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร แต่เมื่อ 

การระบาดของการฆาตกรรมอันป่าเถื่อนข่มขวัญเมืองเล็ก  ๆ  แห่งนี้ในช่วง 

หลายสปัดาหท์ีผ่า่นมา การทีม่คีน “หายตวัไป” กไ็ดร้บัความหมายใหมท่ีร่นุแรง 

กว่าเดิม เพียงไม่กี่วันก่อนหน้านี้ มีคนพบเหยื่อรายที่เก้า เหยื่อรายนี้ 

ถูกทารุณและฉีกกระชากเป็นชิ้น  ๆ  ราวกับถูกโยนใส่เครื่องบดเนื้อ ผู้คน 

ถูกเข่นฆ่าถูกโจมตีอย่างโหดร้ายโดยฝีมือของใครบางคนหรืออะไรบางอย่าง 

ในบรเิวณรอบนอกของเมอืง และตำรวจเมอืงแรคคนูกย็งัสบือะไรไดไ้มถ่งึไหน  

หน่วยสตาร์ส๑ สาขาท้องถิ่นถูกเรียกเข้ามาทำการสืบสวนในท้ายที่สุด

รเีบคกาเชดิคางขึน้เลก็นอ้ย รูส้กึถงึความภมูใิจทีเ่ตน้เปน็จงัหวะแทรก 

อาการประหมา่ของตนเองเขา้มาวบูหนึง่ แมเ้ธอจะจบปรญิญาดา้นชวีเคม ี เธอ 

 ๑ S.T.A.R.S. (Special Tactics and Rescue Service) หน่วยกู้ภัยเชี่ยวชาญพิเศษ
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กไ็ดร้บัการทาบทามใหม้าเปน็แพทยภ์าคสนามประจำหนว่ยบราโว โดยเขา้รว่ม 

ทีมได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้

ภารกจิแรกของเรา ซึง่หมายความวา่เราไมค่วรทำพงั เธอสดูหายใจลกึ 

ระบายมันออกอย่างเชื่องช้า พยายามคุมสีหน้าให้ผ่อนคลาย

เอ็ดเวิร์ดฉีกยิ้มให้กำลังใจเธอ และซัลลีก็โน้มตัวข้ามห้องโดยสารที่ 

แน่นขนัดมาตบขาเธอเบา  ๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ อุตส่าห์ทำเป็นนิ่งแล้วเชียว  

แต่ต่อให้เธอฉลาดแค่ไหน พร้อมแค่ไหนที่จะเริ่มงาน เธอก็ทำอะไรกับเรื่อง 

อายุไม่ได้ แล้วยังความจริงที่ว่าเธอดูอ่อนกว่าวัยนั่นอีก ด้วยวัยสิบแปดปี  

เธอเป็นบุคคลอายุน้อยที่สุดที่หน่วยสตาร์สรับเข้าทำงานนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้น 

ในปี ๑๙๗๖...และในฐานะผู้หญิงเพียงคนเดียวในทีมบีของเมืองแรคคูน  

ทุกคนจึงปฏิบัติกับเธอเหมือนน้องสาว

เธอถอนหายใจ ยิ้มตอบเอ็ดเวิร์ด พยักหน้าให้ซัลลี มันไม่แย่นักที่มี 

พี่ชายขาโหดจำนวนหนึ่งคอยระแวดระวังแทนเธอ ตราบใดที่พวกเขาเข้าใจว่า 

เธอดูแลตัวเองได้เมื่อถึงคราวจำเป็น

คิดว่างั้นนะ เธอแก้ไขคำพูดในใจ ถึงอย่างไรนี่ก็เป็นภารกิจแรกของ 

เธอ และถึงแม้เธอจะมีสภาพร่างกายแข็งแรง ประสบการณ์การต่อสู้ของเธอ 

ก็จำกัดอยู่ที่เพียงการฝึกกับวิดีโอจำลองเหตุการณ์และภารกิจสุดสัปดาห์  

ท้ายที่สุดแล้วหน่วยกู้ภัยเชี่ยวชาญพิเศษต้องการให้เธออยู่ในห้องทดลอง  

แตก่ารใชเ้วลาภาคสนามเปน็สิง่จำเปน็ และเธอกต็อ้งการประสบการณ์ ไมว่า่ 

จะอย่างไร พวกเขาจะกวาดล้างป่าด้วยกันเป็นทีม ถ้าพวกเขาบังเอิญเจอคน 

หรือสัตว์ที่จู่โจมพลเมืองของเมืองแรคคูนเข้าจริง ๆ เธอก็จะมีกำลังเสริม

ฟ้าแลบสว่างวาบขึ้นทางทิศเหนือ ในระยะใกล้ เสียงหึ่ง  ๆ  ที่ทุ้มต่ำ 

ของเฮลิคอปเตอร์ดังจนกลบเสียงฟ้าร้องที่ตามมา รีเบคกาโน้มตัวไปข้างหน้า 

เล็กน้อย มองสำรวจในความมืด ท้องฟ้าสดใสมาทั้งวัน เมฆฝนเคลื่อนตัว 

เข้ามาก่อนพระอาทิตย์ตกเล็กน้อย ดูเหมือนพวกเขาจะกลับบ้านในสภาพ 

เปียกโชกอย่างแน่นอน อย่างน้อยก็เป็นน้ำฝนอุ่น  ๆ เธอเดาว่ามันอาจแย่ 

กว่า...

บึ้ม!
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เธอมัวจดจ่ออยู่กับพายุที่กำลังตั้งเค้าจนในชั่วเสี้ยววินาทีอันบ้าบิ่นนั่น  

เธอคิดว่าได้ยินเสียงฟ้าร้อง แม้แต่ขณะที่เฮลิคอปเตอร์เอียงอย่างบ้าคลั่ง 

และรว่งลง แมแ้ตเ่มือ่เสยีงหวดีอนัเลวรา้ยดงักอ้งขึน้เรือ่ย  ๆไปทัว่หอ้งโดยสาร 

หรือกระทั่งเมื่อพื้นสั่นสะเทือนอยู่ใต้รองเท้าบู๊ตเธอก็ตาม กลิ่นโลหะและ 

โอโซนเผาไหม้อันร้อนระอุทำให้จมูกของเธอไหม้

ฟ้าผ่าเหรอ

“เกิดอะไรขึ้น” ใครบางคนตะโกนขึ้นมา เอนริโกที่นั่งข้างคนขับที่ 

เบาะหน้านั่นเอง

“เครือ่งยนตข์ดัขอ้ง!” เควิน ดลูยี ์ ทีเ่ปน็นกับนิตะโกนตอบ “ลงจอด 

ฉุกเฉิน!”

รีเบคกาจับเสาในห้องโดยสารและเกาะเอาไว้ เธอมองหน้าคนอื่น  ๆ  

เพื่อจะได้ไม่ต้องมองต้นไม้ที่กำลังพุ่งใส่พวกเขา เธอเห็นกรามของซัลลีเกร็ง 

อย่างเคร่งเครียด ฟันที่ขบแน่นของเอ็ดเวิร์ด การสบตากันอย่างวิตกกังวล 

ระหว่างริชาร์ดกับฟอเรสต์ขณะที่พวกเขาคว้าเสาหรือมือจับบนผนังของห้อง 

โดยสารที่กำลังสั่นคลอน ที่ด้านหน้า เอนริโกกำลังตะโกนพูดอะไรอย่างอื่น 

ออกมาอีก บางอย่างที่เธอไม่ได้ยินเพราะมันถูกกลบด้วยเสียงกรีดร้องของ 

เครื่องยนต์ที่กำลังจะดับ รีเบคกาหลับตาลงชั่วอึดใจ คิดถึงพ่อแม่ของเธอ  

แตแ่ลว้การเคลือ่นไหวของเฮลคิอปเตอรก์บ็า้คลัง่เกนิกวา่ทีเ่ธอจะใชค้วามคดิได ้

เสียงแตกหักของกิ่งไม้ที่กระทบตัวเครื่องดังสั่นประสาทเธอเกินไปจนทำอะไร 

ไมไ่ดน้อกจากตัง้ความหวงั เฮลคิอปเตอรส์ญูเสยีการควบคมุ เหวีย่งไปรอบ ๆ 

เป็นวงกลมที่แกว่งไกว ลาดเอียง และโยนตัวเป็นคลื่น

หน่ึงวินาทีให้หลัง เกิดความเงียบข้ึนฉับพลันจนเธอคิดว่าตัวเองหูหนวก 

ไปแล้ว ความเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดชะงัก แล้วเธอก็ได้ยินเสียงดังติ๊ก 

ของโลหะ เสียงหอบหายใจเฮือกสุดท้ายอันบบีเค้นของเครื่องยนต ์ และเสียง 

หัวใจเต้นดังลั่นของเธอเอง และตระหนักว่าพวกเขาลงถึงพื้นแล้ว เควิน 

ทำสำเร็จ เขานำเครื่องลงโดยไม่กระเด้งกระดอนแม้แต่ครั้งเดียว

“ทุกคนโอเคมั้ย” เอนริโก มารินี หัวหน้าทีมชะเง้อมองไปรอบ  ๆ  

บนที่นั่ง



7

เอส.ดี.เพอร์รี

รีเบคกาพยักหน้าอย่างสั่นเทา ยืนยันไปพร้อมกับเสียงของคนอื่น ๆ

“บินได้ดีนะ เคฟ” ฟอเรสต์กล่าว แล้วทุกคนก็ประสานเสียงตอบรับ 

กันอีกครั้ง รีเบคกาเห็นด้วยเป็นที่สุด

“วิทยุพังรึเปล่า” เอนริโกถามนักบิน ที่กำลังเคาะแผงควบคุมและ 

กดปุ่มต่าง ๆ

“ดูเหมือนทุกอย่างที่เป็นไฟฟ้าจะช็อร์ต” เควินกล่าว “คงเป็นเพราะ 

ฟ้าผ่า เราไม่โดนผ่าตรง ๆ แต่ก็ใกล้พอ เครื่องบอกตำแหน่งก็พังด้วย”

“ซ่อมได้มั้ย”

เอนรโิกพดูเปน็คำถามปลายเปดิพลางมองหนา้รชิารด์ เจา้หนา้ทีส่ือ่สาร 

ของพวกเขา ริชาร์ดหันไปมองเอ็ดเวิร์ดแทน ซึ่งเขายักไหล่ เอ็ดเวิร์ด 

เป็นช่างเครื่องประจำหน่วยบราโว

“ผมจะดูให้” เอ็ดเวิร์ดกล่าว “แต่ถ้าเคฟบอกว่าเคร่ืองส่งสัญญาณช็อร์ต 

มันก็คงช็อร์ตจริง ๆ”

หัวหน้าทีมพยักหน้าช้า  ๆ พลางลูบหนวดอย่างเหม่อลอยด้วยมือ 

ขา้งหนึง่ขณะครุน่คดิถงึทางเลอืกของพวกเขา หลงัจากไมก่ีว่นิาท ี เขากถ็อนใจ  

“ฉันโทร.เข้าไปตอนเราถูกโจมตี แต่ไม่รู้ว่าติดรึเปล่า” เขากล่าว “แต่พวกเขา 

จะมีพิกัดสุดท้ายของเรา ถ้าเราไม่รายงานเข้าไปเร็ว  ๆ  นี้ พวกเขาจะออก 

ตามหา”

“พวกเขา” คือทีมอัลฟาของหน่วยสตาร์ส รีเบคกาพยักหน้าพร้อมกับ 

คนอื่น ๆ ไม่แน่ใจว่าเธอควรผิดหวังหรือไม่ ภารกิจแรกของเธอจบลงก่อนที่ 

มันจะเริ่มต้นเสียอีก

เอนริโกลูบหนวดอีกครั้ง ใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือจัดมันให้เรียบลง 

ตรงมุมปากทั้งสองข้าง “ทุกคนลงจากเครื่อง มาดูกันดีกว่าว่าเราอยู่ที่ไหน”

พวกเขาเรียงแถวออกจากห้องโดยสาร รีเบคการู้สึกถึงความเป็นจริง 

ของสถานการณ์อย่างจังขณะที่ทุกคนรวมตัวกันในความมืด พวกเขาโชคดี 

อย่างเหลือเชื่อที่ยังมีชีวิตอยู่

โดนฟ้าผ่า ขณะกำลังออกตามหาฆาตกรสติเฟื่อง เหลือเชื่อเลย เธอ 

คิด รู้สึกทึ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้น ถึงแม้ภารกิจจะจบลงแล้ว ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่า 
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นี่เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับเธอ

อากาศอุ่นและหนักอึ้งจากฝนที่กำลังตั้งเค้า เงามืดเป็นสีเข้มจัด สัตว์ 

ตัวเล็กวิ่งฉิวผ่านพุ่มไม้เสียงดังกรอบแกรบ ไฟฉายสองดวงส่งเสียงกริ๊กติด 

ขึ้น ลำแสงตัดผ่านความมืดขณะที่เอนริโกและเอ็ดเวิร์ดเคลื่อนไปรอบ  ๆ  

เฮลิคอปเตอร์เพื่อสำรวจความเสียหาย รีเบคกาล้วงหยิบไฟฉายของตัวเอง 

ออกมาจากกระเป๋า รู้สึกโล่งอกที่ไม่ได้ลืมพกมันมาด้วย

“เป็นไงบ้าง”

รีเบคกาหันไปเจอเคน “ซัลลี” ซัลลิแวน ที่กำลังก้มลงฉีกยิ้มให้เธอ  

เขาหยิบอาวุธออกมา ปากกระบอกปืนเก้ามิลลิเมตรชี้ไปยังท้องฟ้ามืดครึ้ม  

ซึ่งเป็นเครื่องย้ำเตือนอันน่าหดหู่ว่าทำไมพวกเขาถึงไปที่นั่นในทีแรก

“พวกคุณรู้วิธีเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่จริง ๆ สินะ” เธอกล่าวพลางยิ้มตอบ 

เขา

ชายร่างสูงหัวเราะ ฟันของเขาขาวจัดตัดกับความเข้มของสีผิว “ที่จริง 

แล้วเราทำแบบนี้ให้เด็กใหม่อยู่เสมอ เปลืองเฮลิคอปเตอร์ แต่เราก็มีชื่อเสียง 

ต้องรักษา”

เธอยังใหม่ในย่านนี้ แต่ก็ได้ยินว่าชีฟไอรอนส์ขึ้นชื่อเรื่องขี้เหนียว  

เธอกำลังจะถามว่าหัวหน้ารู้สึกยังไงเรื่องค่าใช้จ่ายตอนที่เอนริโกเดินกลับมา 

สมทบกับพวกเขา พลางชักอาวุธออกมาและขึ้นเสียงเพื่อให้ทุกคนได้ยิน

“เอาละ ทุกคน เราจะกระจายกันออกไปตรวจสอบบริเวณโดยรอบ  

เคฟ อยู่กับคอปเตอร์ ส่วนพวกที่เหลือ เกาะกลุ่มกันไว้ ฉันแค่อยากให้ 

บริเวณนี้ปลอดภัย อัลฟาอาจมาถึงที่นี่ภายในอีกชั่วโมงก็ได้”

เขาไม่ได้พูดอย่างที่คิดออกไปทั้งหมด ว่ามันอาจใช้เวลานานกว่านั้น 

มาก แต่เขาไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น อย่างน้อยในตอนนี้ พวกเขาต้องช่วย 

ตัวเอง

รีเบคกาชักปืนเก้ามิลลิเมตรออกจากซอง ตรวจสอบซองกระสุนและ 

รังเพลิงอย่างรอบคอบตามที่เรียนมา โดยชี้ปากกระบอกปืนขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยง 

ไม่ให้เล็งใส่ใครโดยไม่เจตนา คนอื่น  ๆ  เคลื่อนตัวออกไปทั้งสองฝั่งพลาง 

ตรวจสอบอาวุธและเปิดไฟฉาย เธอสูดหายใจลึกและเริ่มเดินตรงไปข้างหน้า  
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เหวี่ยงลำแสงไฟฉายไปมาตรงหน้าเธอ เอนริโกอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตร 

โดยเคลื่อนที่ขนานกับตำแหน่งของเธอ หมอกลอยต่ำโผล่ขึ้นจากผิวดิน  

มันล่องลอยผ่านพุ่มไม้เหมือนกระแสวิญญาณ ต้นไม้แหวกออกในอีก 

ประมาณสิบสองเมตรเบื้องหน้า เป็นทางเดินที่ใหญ่พอจะเป็นถนนสายแคบ  

แต่ก็บอกได้ยากเพราะหมอก ทุกอย่างเงียบกริบเว้นเพียงเสียงฟ้าร้องดัง 

กระหึ่ม เสียงนั้นอยู่ใกล้กว่าที่คิด พายุเกือบไล่ตามพวกเขาทันแล้ว เธอ 

กวาดลำแสงผ่านต้นไม้และความมืดแล้วก็มาที่ต้นไม้อีกครั้ง จากนั้นก็เห็น 

แสงวาบของสิ่งที่ดูเหมือน...

“หัวหน้า ดูสิ!”

เอนริโกก้าวมาอยู่ข้างเธอ และภายในไม่กี่วินาที ลำแสงอีกห้าลำ 

กก็ระตกุวบูมายงัทางทีเ่ธอเหน็โลหะเปน็เงาวาบ ไฟฉายใหค้วามสวา่งกบัสิง่ซึง่ 

ทีจ่รงิแลว้เปน็ถนนดนิสายแคบ กบัรถจีป๊ทีพ่ลกิควำ่อยู ่ รเีบคกาเหน็อกัษรยอ่ 

ส.ห. สลักอยู่ข้างตัวรถขณะที่ทีมเคลื่อนเข้ามาใกล้ขึ้น สารวัตรทหารเหรอ  

เธอนิ่วหน้าเมื่อเห็นกองเสื้อผ้าทะลักออกจากใต้กระจกหน้าที่แตกละเอียด  

ก่อนจะก้าวเข้าไปเพื่อมองให้ชัดขึ้น จากนั้นก็เก็บอาวุธเข้าซองและคลำหาชุด 

อุปกรณ์แพทย์ รีบวิ่งไปคุกเข่าข้างรถจี๊ปที่พลิกคว่ำ รู้ดีตั้งแต่ก่อนเธอจะนั่ง 

ลงบนส้นเท้าด้วยซ้ำว่าทำอะไรไม่ได้แล้ว มีเลือดเยอะเกินไป

ชายสองคน คนหนึ่งกระเด็นออกมานอกรถและล้มพับอยู่ห่างออกไป 

ไม่กี่เมตร ส่วนอีกคน ชายผมสีอ่อนตรงหน้าเธอ ครึ่งตัวของเขายังอยู่ใต้ 

รถจีป๊ ทัง้คูส่วมชดุทหาร ใบหนา้และรา่งกายทอ่นบนถกูทำใหเ้สยีโฉมยบัเยนิ  

มรีอยบาดขนาดใหญบ่นผวิหนงัและกลา้มเนือ้ รอยกรดียาวลกึพาดบนคอหอย 

ไม่มีทางที่อุบัติเหตุรถชนจะทำให้เกิดร่องรอยทั้งหมดนั้น

รีเบคกาเอื้อมลงไปจับชีพจรโดยอัตโนมัติ รู้สึกว่าเนื้อหนังของเขา 

เย็นเยียบ เธอยืนขึ้นและย้ายไปยังอีกศพ ตรวจหาวี่แววแห่งชีวิตอีกครั้ง  

แต่ผู้ชายคนนั้นก็ตัวเย็นเยียบพอ ๆ กับคนแรก

“คณุวา่พวกเขามาจากแรกธิอนรเึปลา่” ใครบางคนถาม รชิารด์นัน่เอง 

รเีบคกาเหน็กระเปา๋เอกสารใกลก้บัแขนอนัซดีเซยีวทีเ่หยยีดออกของศพทีส่อง 

และเดินย่อตัวไปที่นั่น หูข้างหนึ่งฟังคำตอบของเอนริโกขณะพลิกเปิดฝา 



10

ก่อนวิกฤติมรณะ

กระเป๋าออก

“มันเป็นฐานทัพที่ใกล้ที่สุด แต่ดูเครื่องยศสิ พวกเขาเป็นนาวิกโยธิน  

อาจมาจากดอนเนล” เอนริโกกล่าว

มีคลิปบอร์ดวางอยู่บนแฟ้มจำนวนหนึ่ง โดยมีเอกสารหน้าตาเป็น 

ทางการเหน็บอยู่บนนั้น มีภาพถ่ายหน้าตรงขนาดเล็กอยู่ที่มุมบนซ้าย เป็น 

ภาพของชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาผู้มีดวงตาสีเข้มในชุดพลเรือน ไม่มีศพ 

ไหนหน้าตาเหมือนเขา รีเบคกาหยิบมันออกจากกระเป๋าและอ่านเอกสารในใจ  

แล้วปากของเธอก็แห้งผาก

“หัวหน้า!” เธอพูดออกมาจนได้และลุกยืนขึ้น

เอนรโิกเงยหนา้ขึน้จากจดุทีเ่ขายอ่ตวัอยูข่า้งรถจีป๊ “หมื เกดิอะไรขึน้”

เธออ่านส่วนที่มุ่งเข้าประเด็นเสียงดัง “ ‘คำสั่งศาลเรื่องการส่งตัว...  

นักโทษวิลเลียม โคเอน อดีตเรือโท อายุยี่สิบหกปี ขึ้นศาลทหารและ 

ถกูตดัสนิประหารชวีติ วนัที ่ ๒๒ กรกฎาคม นกัโทษจะถกูสง่ตวัไปยงัฐานทพั 

แรกิธอนเพื่อประหารชีวิต’  ” เรือโทถูกตัดสินว่ามีความผิดข้อหาฆาตกรรม 

โดยเจตนา

เอด็เวร์ิดดงึคลปิบอรด์ไปจากมอืเธอ พรอ้มกบับอกเรือ่งราวทีร่เีบคกา 

ปะตดิปะตอ่ขึน้มาในหวัเรยีบรอ้ยแลว้ นำ้เสยีงของเขาหนกัอึง้ดว้ยความโกรธ 

“ทหารที่น่าสงสารพวกนั้น พวกเขาแค่ทำตามหน้าที่ แล้วไอ้สวะนั่นก็ฆ่า 

พวกเขาและหนีไป”

เอนริโกดึงคลิปบอร์ดไปจากเขาพลางกวาดตาดูอย่างรวดเร็ว “เอาละ  

ทุกคน เปลี่ยนแผน เราอาจกำลังรับมือกับฆาตกรหลบหนี เรามาแยกกัน 

สำรวจบริเวณโดยรอบดีกว่า ดูว่าจะหาตัวเรือโทบิลลี่เจอมั้ย ระวังตัวด้วย  

และรายงานกลับมาในอีกสิบห้านาที ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น”

ทกุคนตา่งพยกัหนา้ รเีบคกาสดูหายใจลกึขณะทีค่นอืน่  ๆ เริม่เคลือ่นตวั 

ออกไป เธอมองนาฬกิา ตัง้ใจวา่จะเปน็มอือาชพีใหเ้ทา่กบัคนอืน่ในทมี สบิหา้ 

นาทีตามลำพัง ไม่ใช่เรื่องใหญ่ จะเกิดอะไรขึ้นได้ภายในสิบห้านาทีที่ต้องอยู ่

ตามลำพังในป่าที่มืดเหลือเกินนี่กันล่ะ

“พกวิทยุมาด้วยรึเปล่า”
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รีเบคกาสะดุ้งและหันไปเมื่อได้ยินเสียงเอ็ดเวิร์ด ชายร่างใหญ่ที่ยืนอยู่ 

หลังเธอพอดี ช่างเครื่องตบไหล่เธอเบา ๆ พร้อมรอยยิ้ม

“ใจเย็น สาวน้อย”

รีเบคกายิ้มตอบเขา แต่เธอเกลียดเมื่อมีใครเรียกเธอว่า  “สาวน้อย”  

เอ็ดเวิร์ดอายุแค่ยี่สิบหกเอง ให้ตายเถอะ เธอตบเครื่องวิทยุบนเข็มขัดเบา ๆ 

“เอามา”

เอ็ดเวิร์ดพยักหน้าพลางก้าวออกไป ข้อความของเขาชัดเจน และ 

ช่วยให้อุ่นใจ เธอไม่ได้อยู่ตามลำพังเสียทีเดียว ตราบใดที่เธอมีวิทยุ เธอ 

มองไปรอบ  ๆ  และเห็นว่าคนอื่น  ๆ  หลายคนหายลับไปแล้ว เควินที่ยังคง 

นั่งบนเก้าอี้นักบินกำลังค้นกระเป๋าเอกสารที่เธอพบ เขาเห็นเธอและตวัดมือ 

ทำวันทยหัตถ์ รีเบคกายกน้ิวหัวแม่มือให้เขาและยืดไหล่ข้ึน ก่อนจะชักอาวุธ 

ออกมาอีกครั้งและมุ่งหน้าออกไปสู่ยามค่ำคืน เสียงฟ้าร้องดังกระหึ่มขึ้นที่ 

เบื้องบน

อัลเบิร์ต เวสเกอร์ น่ังในห้องควบคุมบี ๑ ของโรงบำบัด ห้องน้ันมืดมิดมีเพียง 

แสงกะพรบิจากจอสงัเกตการณท์ีเ่รยีงกนัอยูเ่ปน็แถว มทีัง้หมดหกจอดว้ยกนั 

แต่ละจอเปลี่ยนมุมมองหมุนเวียนไปทุก  ๆ  ห้าวินาที มีภาพจากทุกชั้นของ 

ศูนย์ฝึก ชั้นบนและชั้นล่างของโรงงานกับโรงบำบัดน้ำ และอุโมงค์ที่เชื่อม 

อาคารทัง้สองหลงัเขา้ดว้ยกนั เขามองจอภาพขาวดำไรสุ้ม้เสยีงนัน่โดยไมต่ัง้ใจ 

นกั ความสนใจสว่นใหญมุ่ง่ไปยงัสญัญาณวทิยทุีส่ง่เขา้มาจากหนว่ยเกบ็กวาด 

ทีมที่มีสมาชิกสามคน ซึ่งที่จริงก็มีแค่สองคนและนักบินอีกหนึ่ง ทั้งหมด 

อยู่ระหว่างการเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์และอยู่กันเงียบ  ๆ  เป็นส่วนใหญ่  

ถึงอย่างไรพวกเขาก็เป็นมืออาชีพ ไม่มีการคุยเบ่งหรือเล่นมุกปัญญาอ่อน 

ซึ่งหมายความว่าสิ่งที่เวสเกอร์ได้ยินคือเสียงคลื่นแทรกเสียมากกว่า แต่ก็ 

ไม่เป็นไร เสียงที่ฟังไม่ได้ศัพท์นั่นดูเข้ากับใบหน้าที่จ้องมองมาอย่างว่างเปล่า 

บนจอภาพเป็นอย่างดี ศพที่โดนทำร้ายทรุดอยู่ตามมุมต่าง  ๆ ชายผู้ติดเชื้อ 

เดินงุ่มง่ามอย่างไร้จุดหมายไปตามทางเดินอันว่างเปล่า ศูนย์ฝึกส่วนตัวและ 

ส่ิงก่อสร้างท่ีเช่ือมถึงกันของไวท์อัมเบรลลาถูกไวรัสโจมตี เช่นเดียวกับคฤหาสน์ 
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และห้องทดลองอาร์เคลย์ที่อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ไมล์

“จะไปถึงในอีกสามสิบนาที เปลี่ยน” นักบินกล่าว เสียงแตกซ่าดังไป 

ทั่วห้องอันมืดสลัว

เวสเกอร์โน้มตัวเข้าไป “รับทราบ”

เงียบอีกครั้ง ไม่จำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาไปถึง 

รถไฟ...แต่ถึงแม้จะมีช่องสัญญาณ การไม่พูดเกินความจำเป็นก็นับว่าดีที่สุด 

อยูด่ ี อมัเบรลลาถกูสรา้งขึน้บนพืน้ฐานแหง่ความลบั ซึง่เปน็คณุสมบตัเิฉพาะ 

ของยักษ์ใหญ่วงการเภสัชกรรมที่ทุกคนในตำแหน่งบริหารระดับสูงยังคงให้ 

ความเคารพ แม้แต่ในเวลาที่บริษัทดำเนินการอันชอบด้วยกฎหมายก็ตาม  

ยิ่งพูดน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดี

ทุกอย่างกำลังจะจบสิ้น เวสเกอร์คิดอย่างนิ่งเฉยขณะเฝ้ามองจอภาพ  

คฤหาสน์ของสเปนเซอร์และห้องทดลองโดยรอบถูกทำลายเมื่อกลางเดือน 

พฤษภาคม ไวท์อัมเบรลลาอธิบายว่ามันเป็น  “อุบัติเหตุ” ห้องทดลองถูก 

ปิดตายจนกระทั่งนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อเปลี่ยนสถานะเป็นคน  “ไร้ 

ความสามารถ” ถึงอย่างไรความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมล่ะ แต่ฝันร้าย 

ของศูนย์ฝึกยังคงดำเนินต่อไปในอีกไม่ถึงหนึ่งเดือนให้หลังอย่างที่ปรากฏอยู่ 

ตรงหน้าเขานี่...และเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ วิศวกรประจำรถไฟเอกชน 

ของอัมเบรลลาหรืออีคลิปติกเอกซ์เพรส ก็ได้กดปุ่มฉุกเฉินเพื่อแจ้งถึงการ 

แพร่เชื้อ

แปลว่าการปิดตายศูนย์ฝึกไม่ได้ผล ไวรัสรั่วไหลและแพร่กระจาย 

ออกไป ง่าย ๆ แค่นั้น...ใช่มั้ยล่ะ

มีเสียงฮึดฮัดของผู้ติดเชื้อจำนวนหนึ่งดังออกมาจากห้องอาหารของ 

ศูนย์ฝึก หนึ่งในนั้นเดินวนเป็นวงกลมรอบโต๊ะซึ่งครั้งหนึ่งมันเคยดูดี มี 

ของเหลวหนืดข้นไหลออกจากบาดแผลบนศีรษะอันน่าขยะแขยงขณะที่เขา 

เดินโซเซไปเรื่อย ๆ ไม่ตระหนักถึงที่อยู่ของตน ถึงความเจ็บปวด ถึงทุกสิ่ง  

เวสเกอรก์ดแผงควบคมุใตจ้อภาพ หยดุไมใ่หก้ลอ้งวงจรปดิเปลีย่นไปยงัภาพ 

ถัดไป เขาเอนหลังพิงเก้าอี้ เฝ้าดูผีดิบผู้เคราะห์ร้ายขณะที่มันเดินวนรอบโต๊ะ 

อีกครั้ง
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“อาจเป็นการบ่อนทำลาย” เขาพูดเสียงแผ่ว เขาไม่แน่ใจเรื่องนี้นัก 

หรอก แต่ทุกเร่ืองถูกจัดฉากให้มีท่ีมาท่ีไป...ท้ังการร่ัวไหลท่ีห้องทดลองอาร์เคลย์ 

ทั้งการปิดตายห้องทดลองที่ไม่สมบูรณ์ และไม่กี่สัปดาห์ให้หลัง นักไต่เขา 

สองคนก็หายตัวไปอีก ซึ่งเป็นไปได้ว่าเป็นฝีมือของหนูทดลองหนึ่งหรือ 

สองคนที่หลบหนีออกไปจากห้องทดลอง และภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ การ 

ติดเชื้อที่หน่วยงานแห่งที่สองของไวท์อัมเบรลลาก็เกิดขึ้น มันไม่สมเหตุ- 

สมผลเลยที่หนึ่งในพาหะเชื้อไวรัสจะแค่บังเอิญเดินงุ่มง่ามไปยังห้องทดลอง 

แห่งอื่นในเมืองแรคคูน แต่ก็เป็นไปได้...เว้นแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องรถไฟเกิดขึ้น 

มาอีก และมันก็ดูไม่เหมือนเป็นอุบัติเหตุ มันให้ความรู้สึกเหมือน...มีการ 

วางแผนไว้แล้ว

ใหต้ายสวิะ เปน็เรากอ็าจทำเหมอืนกนั ถา้ลองคดิ ๆ ด ู เขาหาทางออก 

มาสักพักแล้ว ด้วยเบื่อการทำงานให้คนที่เห็น  ๆ อยู่ว่ามีตำแหน่งต่ำกว่าเขา... 

และรู้ดีว่าการเป็นลูกจ้างของไวท์อัมเบรลลานานเกินไปนั้นไม่ดีต่อสุขภาพ 

ตอนนี้พวกนั้นอยากให้เขานำหน่วยสตาร์สเข้าไปในคฤหาสน์และห้องทดลอง 

อาร์เคลย์ เพื่อดูว่าสัตว์สงครามของอัมเบรลลาจัดการกับทหารติดอาวุธได้ดี 

แค่ไหน พวกนั้นจะสนหรือเปล่าถ้าเขาตายระหว่างขั้นตอนดังกล่าว คง 

ไม่หรอกตราบใดที่เขาบันทึกข้อมูลเสร็จก่อน เขามั่นใจ

นกัวจิยั แพทย ์ เจา้หนา้ทีเ่ทคนคิ ใครกต็ามทีท่ำงานใหไ้วทอ์มัเบรลลา 

นานกว่าสิบหรือยี่สิบปีมักลงเอยด้วยการหายตัวไปหรือเสียชีวิตในที่สุด  

จอร์จ เทรเวอร์ และครอบครัว, ดร.มาร์คัส, ดีส์, ดร.แดเรียส, อะเล็ก- 

ซานเดอร์ แอชฟอร์ด...ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของคนที่ดังหน่อย พระเจ้า 

เท่านั้นที่รู้ว่ามีคนธรรมดา  ๆ  สักกี่คนลงเอยในหลุมศพตื้น  ๆ  ที่ไหนสักแห่ง... 

หรือกลับกลายเป็นหนูทดลองเอ บ ี และซี

มุมปากของเวสเกอร์กระตุก เมื่อลองคิดดูแล้ว เขา  รู้ดีเลยแหละว่า 

กี่คน เขาทำงานให้ไวท์อัมเบรลลามาตั้งแต่ปลายทศวรรษเจ็ดศูนย ์ ส่วนใหญ ่

แล้วในบริเวณเมืองแรคคูน และได้เฝ้าดูแพทย์ทั้งหลายใช้หนูทดลองจำนวน 

มาก ซึ่งหลายคนเขาเป็นคนช่วยจัดหามาให้ มันสายเกินไปมากที่เขาจะ 

ถอนตัว...และถ้าเขาได้ข้อมูลที่พวกผู้ใหญ่ต้องการ เขาก็อาจจัดสงคราม 



14

ก่อนวิกฤติมรณะ

ประกวดราคาเล็ก  ๆ  เพื่อหาทุนให้กับตัวเองได้ เป็นของขวัญก่อนจากเพื่อ 

สมทบทุนให้วัยเกษียณอายุของเขา ไวท์อัมเบรลลาไม่ใช่กลุ่มเดียวที่สนใจ 

การวิจัยอาวุธชีวภาพ

แต่ก่อนอื่นต้องเก็บกวาดรถไฟนั่น แล้วก็ที่นี่ เขาคิดขณะเฝ้าดูทหาร 

ผู้มีบาดแผลบนศีรษะสะดุดขาเก้าอี้และล้มลงอย่างแรง ศูนย์ฝึกเชื่อมต่อกับ 

โรงบำบัดน้ำ “เอกชน” ทางอุโมงค์ใต้ดิน ทั้งหมดต้องได้รับการเก็บกวาด

สองสามวินาทีผ่านไป และทหารบนจอภาพก็โงนเงนลุกขึ้นยืนอีกครั้ง 

เดินสำรวจต่ออย่างไร้เหตุผลและไร้จุดหมาย...และตอนนี้ก็ดูเหมือนจะมีส้อม 

สำหรับรับประทานอาหารเสียบอยู่บนไหล่ขวาของเขา เป็นของที่ระลึกเล็ก ๆ  

น้อย  ๆ  จากการล้มคว่ำไปเมื่อครู่ แน่นอนว่าทหารผู้นั้นไม่สังเกตเห็น เจ้า 

โรคร้ายน้อยผู้น่ารักเอ๋ย นี่เป็นภาพเหตุการณ์เดิม  ๆ  ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ในห้องทดลองอาร์เคลย์ เวสเกอร์มั่นใจ ตัดสินจากบทสนทนาทางโทรศัพท์ 

อันสิ้นหวังไม่กี่สายสุดท้ายที่โทร.มาจากห้องทดลองที่ถูกกักกันนั่น เขาเห็น 

ภาพอย่างแจ่มชัดว่าที-ไวรัสมีประสิทธิภาพจริง  ๆ เรื่องนั้นต้องได้รับการ 

เก็บกวาดเช่นกัน...แต่ต้องหลังจากที่เขาพาหน่วยสตาร์สไปที่นั่นเพื่อการ 

ฝึกฝนเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อน

มันคงเป็นการต่อสู้ที่น่าสนใจ หน่วยสตาร์สมีฝีมือ เขาเลือกสมาชิก 

ครึ่งหนึ่งของหน่วยด้วยตัวเอง แต่พวกเขาไม่เคยเห็นอะไรเหมือนที-ไวรัส 

มาก่อน ทหารที่กำลังตายบนจอภาพเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด เขาร้อนรุ่มจาก 

ไวรัสที่ผลิตด้วยวิธีทางพันธุวิศวกรรม และเดินหน้าชมห้องอาหารต่ออย่าง 

ไร้ที่สิ้นสุด เชื่องช้าและไร้สมองเป็นส่วนใหญ่ เขายังไม่รู้สึกเจ็บปวดอีกด้วย  

และเขาก็จะจู่โจมใครหรืออะไรก็ตามที่บังเอิญโผล่มาขวางเส้นทางของเขา 

โดยไมล่งัเล ไวรสัมองหาพาหะใหมใ่หแ้พรเ่ชือ้อยา่งตอ่เนือ่ง ถงึแมก้ารรัว่ไหล 

ครัง้แรกจะถกูสรปุวา่เกดิขึน้ทางอากาศ แตห่ลงัจากผา่นมานานขนาดนี ้ ไวรสั 

แพร่กระจายผ่านของเหลวทางร่างกายได้เพียงทางเดียวเท่านั้น คือทางเลือด  

หรือไม่ก็การกัด...ถึงอย่างไรทหารผู้นั้นก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งเท่านั้น และ 

ที-ไวรัสก็มีผลกับเนื้อเยื่อมีชีวิตทุกรูปแบบ ยังมีพวกอื่นอีกที่ติดเชื้อ...พวก 

สัตว์...มันเป็นความสำเร็จของห้องทดลองและตอนนี้ก็กลายเป็นสัตว์ป่า 
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ในท้องถิ่น

เอนรโิกควรสง่ทมีบราโวออกไปเพือ่คน้หานกัไตเ่ขากลุม่ลา่สดุทีห่ายตวั 

ไปได้แล้ว แต่พวกเขาไม่น่าเจออะไรในจุดที่เขาวางแผนจะค้นหา อีกไม่นาน 

เวสเกอรจ์ะเริม่จดัการใหท้มีอลัฟา - บราโวพกัทีค่ฤหาสนส์เปนเซอรอ์นั “รกรา้ง”  

จากนั้นเขาก็จะเก็บกวาดหลักฐานและออกเดินทางบนเส้นทางอันรื่นเริง 

และมั่งคั่ง ช่างหัวไวท์อัมเบรลลา ช่างหัวชีวิตในฐานะนกสองหัวของเขา 

ที่หยอกล้อกับชีวิตอันไร้ค่าของชายหญิงที่เขาไม่ใส่ใจ

ชายที่กำลังตายบนจอภาพล้มลงอีกครั้ง ยันตัวเองลุกขึ้นยืน และ 

เดินหน้าต่อเยี่ยงทหาร

“สูต้อ่ไป ทีร่กั” เวสเกอรก์ลา่วและหวัเราะห ึ เสยีงกอ้งอยูใ่นความมดื 

อันว่างเปล่า

มีบางอย่างเคลื่อนไหวขยับในพุ่มไม้ บางอย่างที่ใหญ่กว่ากระรอก

รีเบคกาหันขวับไปยังเสียงนั้น เล็งไฟฉายและปืนเก้ามิลลิเมตรไปยัง 

พุม่ไม ้ แสงสอ่งโดนปลายความเคลือ่นไหว ใบไมย้งัคงสัน่ ลำแสงจากไฟฉาย 

ของเธอสั่นไหวไปพร้อมกับมัน เธอก้าวเข้าไปใกล้ขึ้น กลืนน้ำลายลงคอ 

ทีแ่หง้ผาก นบัถอยหลงัจากสบิ ไมว่า่มนัจะคอือะไรกต็าม มนักไ็มอ่ยูต่รงนัน้ 

แล้ว

แรคคูน ก็แค่นั้นเอง หรือไม่ก็หมาของใครสักคนที่หลุดออกมา

เธอดูนาฬิกา แน่ใจว่าได้เวลามุ่งหน้ากลับแล้ว แต่เห็นว่าเธออยู่ 

ตามลำพังมาได้เพียงห้านาทีกว่า  ๆ  เท่านั้น เธอไม่เห็นหรือได้ยินเสียงคนอื่น 

นับตั้งแต่เดินห่างออกมาจากเฮลิคอปเตอร์ ราวกับว่าคนอื่น  ๆ  หายไปจาก 

พื้นผิวโลก

หรือไม่ก็เป็นเราเองที่หายไป เธอคิดด้วยจิตใจหม่นหมอง พลางลด 

ปืนพกลงเล็กน้อยและหันไปเช็กตำแหน่งของตัวเอง เธอมุ่งหน้าอย่างคร่าว ๆ  

มาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จากจุดลงจอด เธอเดินหน้าต่ออีกสองสามนาที  

จากนั้น...

รีเบคกากะพรบิตา ประหลาดใจทีเ่หน็กำแพงโลหะภายใตล้ำแสงไฟฉาย 
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ห่างออกไปไม่ถึงสิบเมตร เธอฉายไฟไปทั่วพื้นผิว เห็นหน้าต่าง ประตู...

“รถไฟ” เธอกระซิบ นิ่วหน้าเล็กน้อย เธอเหมือนจะจำอะไรบางอย่าง 

ได้เกี่ยวกับทางรถไฟบนเขานี้...อัมเบรลลา บริษัทเภสัชกรรมมีทางรถไฟ 

ส่วนตัวที่แล่นจากลาแธมไปแรคคูนซิตีใช่ไหมนะ เธอไม่แน่ใจนักเรื่องประวัติ 

ความเปน็มา เธอไมใ่ชค่นทอ้งถิน่ แตเ่ธอคอ่นขา้งมัน่ใจวา่บรษิทันัน่กอ่ตัง้ขึน้ 

ในเมืองแรคคูน สำนักงานใหญ่ของอัมเบรลลาย้ายไปยุโรปเมื่อนานมาแล้ว  

แต่พวกเขายังเรียกได้ว่าเป็นเจ้าของเมืองทั้งเมืองอยู่

แล้วทำไมมันถึงมาอยู่บนนี้ล่ะ จอดตายอยู่ในป่าช่วงนี้ของคืน เธอ 

ส่องไฟไปมาตามแนวรถไฟ เห็นว่ามีตู้รถสูงห้าตู้ แต่ละตู้สูงสองชั้น คำว่า  

อีคลิปติกเอกซ์เพรส  เขียนอยู่ต่ำกว่าหลังคาเล็กน้อยบนตู้รถตรงหน้าเธอ มี 

ไฟติดอยู่สองสามดวง แต่มันก็ทำงานไม่เต็มที่ ฉายแสงอย่างสลัว  ๆ  ผ่าน 

หน้าต่างออกมา...ซ่ึงมันแตกอยู่หลายบาน เธอคิดว่าเห็นโครงเงาของคนใกล้  ๆกับ 

หนา้ตา่งทีแ่ตกบานหนึง่ แตม่นัไมข่ยบัเขยือ้น อาจเปน็ใครสกัคนนอนหลบัอยู่

หรือบาดเจ็บ หรือตาย เจ้ารถไฟนี่อาจหยุดเดินเพราะบิลลี่ โคเอน  

มาเจอทางรถไฟเข้า

พระเจ้า น่าคิด ตอนนี้เขาอาจอยู่ข้างในกับตัวประกัน เธอควรเรียก 

กำลังเสริมเป็นที่สุด เธอเริ่มเอื้อมไปยังวิทยุ จากนั้นก็หยุดชะงัก

หรือรถไฟอาจเสียเมื่อสองสัปดาห์ก่อนและจอดอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่นั้น 

และสิง่เดยีวทีเ่ราจะเจอขา้งในกค็อืนคิมหนยูกัษ์ ทมีจะไมห่วัเราะกนัสนกุปาก 

ไปเลยหรอืไง พวกเขาคงไมว่า่อะไรหรอก แตเ่ธอคงตอ้งอดทนกบัการเยา้แหย ่

เบา  ๆ  เป็นเวลาหลายสัปดาห์...หรืออาจหลายเดือน เพราะเรื่องที่เธอเรียก 

กำลังเสริมมาเพราะรถไฟที่ถูกทิ้งร้างขบวนหนึ่งนี่เท่านั้น

เธอดูนาฬิกาอีกครั้ง เห็นว่าผ่านไปสองนาทีแล้วนับตั้งแต่เธอดูเวลา 

ครั้งสุดท้าย...และรู้สึกได้ว่ามีของเหลวเย็น  ๆ  กระเด็นมาโดนจมูกของเธอ  

จากนั้นมันก็หยดลงบนแขน และเธอก็ได้ยินเสียงเปาะแปะเบา  ๆ  เหมือน 

ดนตรีของน้ำอีกนับร้อยหยดที่กระทบบนใบไม้และผืนดิน จากนั้นเม็ดฝน 

เป็นพันก็โปรยปรายลงมาเมื่อฟ้าเปิด พายุมาถึงแล้วในที่สุด

ฝนตดัสนิใจแทนเธอ เธอจะสำรวจขา้งในไว  ๆกอ่นมุง่หนา้กลบั แคใ่ห ้
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แนใ่จวา่ทกุอยา่งเปน็อยา่งทีม่นัควรจะเปน็ ถา้บลิลีไ่มอ่ยูแ่ถวนี ้ อยา่งนอ้ยเธอ 

ก็รายงานกลับไปได้ว่าในรถไฟไม่มีอะไร และถ้าเขาอยู่...

“แกก็ต้องรับมือกับฉัน” เธอพึมพำ เสียงนั้นถูกเสียงพายุที่หนักขึ้น 

เรื่อย ๆ ดังกลบขณะที่เธอเดินเข้าไปยังรถไฟอันเงียบสงัด
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บิลลี่นั่งบนพื้น  ระหว่างที่นั่งสองแถว กำลังจัดการกุญแจมือด้วย 

คลิปหนีบกระดาษที่เขาเจอบนพื้น กุญแจมือข้างหนึ่งหลุดออกไปก่อนหน้านี ้

แล้ว อันที่ข้อมือข้างขวาถูกกระแทกหลุดออกตอนรถจี๊ปพลิกคว่ำ แต่เขา 

ต้องถอดอีกข้างออกด้วย เว้นแต่ว่าเขาอยากสวมกำไลมือที่ส่งเสียงกรุ๊งกริ๊ง 

และบอกคนทั้งโลกว่าเขาเป็นอาชญากร

ถอดมันออกแล้วรีบเผ่นไปจากที่นี่ เขาคิด พลางไขตัวล็อกด้วยโลหะ 

ชิ้นบาง เขาไม่เงยหน้าขึ้น ไม่จำเป็นต้องย้ำเตือนตัวเองว่าอยู่ที่ไหน เขา 

ไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้น อากาศอบอวลไปด้วยกลิ่นเลือด มันสาดกระเซ็น 

ไปทัว่ และถงึแมตู้ร้ถไฟทีเ่ขาเจอจะไมม่ศีพ เขากแ็นใ่จวา่ตูอ้ืน่คงมศีพอยูเ่ตม็

หมา ต้องเป็นหมาพวกนั้นแน่...แต่ใครปล่อยพวกมันออกมา

คนเดียวกับที่พวกเขาเห็นในป่าสินะ ต้องใช่แน่ คนที่ก้าวมาขวางหน้า 

รถจี๊ป ทำให้มันเสียการควบคุมและพลิกคว่ำ บิลลี่กระเด็นออกนอกรถและ 

มีแผลฟกช้ำนิดหน่อย โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้รับบาดเจ็บ สารวัตรทหารท้ังสอง 

ที่เป็นผู้คุมเขา ดิกสันและเอลเดอร์ ติดอยู่ในยานพาหนะที่พลิกคว่ำ แต่ 

พวกเขายังมีชีวิตอยู่ ส่วนมนุษย์ที่ขวางถนนนั่น ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร ก็หาย 

ไปแล้ว

มันเป็นช่วงเวลาหนึ่งหรือสองนาทีอันน่าลำบากใจ เขายืนอยู่ตรงนั้น 
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ในความมืดที่ค่อย  ๆ คืบคลานเข้ามา ได้กลิ่นน้ำมันร้อน  ๆ และมันเยิ้มที่ลอย 

อยู่ตรงหน้า ร่างกายเขาปวดร้าวขณะพยายามตัดสินใจว่าจะวิ่งหนีหรือวิทยุ 

ขอความช่วยเหลือดี เขาไม่อยากตาย ไม่ สมควร ตาย เว้นแต่ว่าความไว้ใจ 

และความโง่เขลาที่เขามีจะเป็นความผิดมหันต์ที่ทำให้เขาสมควรตายนะ  

แต่เขาทิ้งผู้คุมไปไม่ได้เช่นกัน ชายทั้งสองถูกตรึงอยู่ใต้โลหะบิดเบี้ยวหนัก 

หนึ่งตัน บาดเจ็บและใกล้หมดสติ การที่พวกเขาเลือกใช้เส้นทางรกชัฏ 

ท่ีไม่ผ่านการปูทางไปยังฐานทัพหมายความว่าอาจเป็นเวลานานกว่าใครจะบังเอิญ 

มาเจอเข้า ใช่ ทั้งคู่กำลังพาเขาไปยังแดนประหาร แต่พวกเขาทำตามคำสั่ง  

นี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว และทั้งคู่ก็ไม่สมควรตายไปมากกว่าเขา

เขาตัดสินใจเจอกันครึ่งทาง นั่นคือวิทยุขอความช่วยเหลือ แล้วค่อย 

วิ่งป่าราบ...แต่แล้วหมาพวกนั้นก็โผล่ออกมา มันคือสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่  

เปียก และท่าทางประหลาด มีสามตัวด้วยกัน แล้วเขาก็วิ่งอย่างไม่คิดชีวิต  

เพราะพวกมันดูผิดปกติเอามาก  ๆ เขาดูออกก่อนที่มันจะจู่โจมดิกสันและ 

ฉีกกระชากคอหอยเขาขณะที่ลากเขาออกมาจากใต้รถจี๊ปนั่นด้วยซ้ำ

บลิลีค่ดิวา่เขาไดย้นิเสยีง กริก๊ และลองขยบักญุแจมือ กอ่นจะสง่เสยีง 

อย่างไม่พอใจเมื่อสลักโลหะไม่ยอมขยับ ไอ้กุญแจบ้า เขาโชคดีที่เจอคลิป 

หนบีกระดาษ แตก่ม็ขีา้วของเกลือ่นทัว่ไปหมด ทัง้กระดาษ กระเปา๋ เสือ้โคต้ 

ข้าวของส่วนตัว...และเลือดที่เปื้อนบนของแทบจะทุกชิ้น เขาอาจเจออะไร 

ที่มีประโยชน์กว่าก็ได้ ถ้าเขาพยายามหาให้หนักกว่านี้ แต่นั่นหมายความว่า 

เขาจะตอ้งอยูบ่นรถไฟตอ่ไป และนัน่กฟ็งัดไูมน่า่สนกุเทา่ไหร ่ เทา่ทีเ่ขารู ้ หมา 

พวกนั้นอาศัยอยู่ที่นี่ ซ่อนตัวอยู่ที่นี่กับไอ้เวรบ้านั่นที่ชอบเดินตัดหน้ารถ 

ที่กำลังแล่น เขาแค่ขึ้นมาบนรถไฟเพื่อหลบหมาพวกนั้น เพื่อรวบรวมสติ  

พยายามคิดว่าจะทำยังไงต่อไป

แต่ปรากฏว่ารถไฟนี่กลับกลายเป็นโรงเชือดฉบับพิเศษไปเสียอย่างนั้น  

เขาคิดพลางส่ายหน้า หนีเสือปะจระเข้ชัด  ๆ ไม่ว่าจะเกิดบ้าอะไรขึ้นในป่า 

ข้างนอกนี่ เขาก็ไม่อยากมีส่วนร่วม เขาจะถอดกุญแจมือ หาอาวุธสักชิ้น 

ให้ตัวเอง อาจหยิบกระเป๋าสตางค์สักใบสองใบจากกระเป๋าเดินทางทั้งหมด 

ที่มีเลือดสาดกระเซ็นอยู่นั่น ซึ่งเขาแน่ใจว่าเจ้าของกระเป๋าพวกนั้นคงพ้นจุดที่ 
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จะสนใจไปนานแลว้ และเขากจ็ะรบีเผน่กลบัสูค่วามศวิไิลซ์ จากนัน้กแ็คนาดา  

หรืออาจจะเม็กซิโก เขาไม่เคยขโมยของมาก่อน ไม่เคยคิดจะออกนอก 

ประเทศ แต่ตอนนี้เขาต้องคิดเหมือนอาชญากร ถ้าเขาอยากมีชีวิตรอด

เขาได้ยินเสียงฟ้าร้อง จากนั้นก็เสียงฝนตกดังเปาะแปะเบา  ๆ กระทบ 

หน้าต่างบานที่ไม่แตก เสียงเปาะแปะนั่นกลายเป็นเสียงฝนตกหนัก  ๆ เหมือน 

ลงรอยสัก อากาศที่อบอวลไปด้วยกลิ่นเลือดเบาบางลงเมื่อลมกระโชกพัด 

ผ่านบานกระจกที่แตกเข้ามา เยี่ยมเลย ดูเหมือนเขาจะต้องเดินออกจากป่า 

ท่ามกลางพายุฝน

“เอาเถอะ” เขาพึมพำ แล้วโยนคลิปหนีบกระดาษอันไร้ประโยชน์ 

ใส่เบาะเก้าอี้ตรงหน้า สถานการณ์ตอนนี้ฉิบหายจนกู่ไม่กลับแล้วจริง ๆ เขา 

เดาว่ามันคงไม่เลวร้ายไปกว่านี้...

บลิลีต่วัแขง็ กลัน้หายใจ ประตดู้านนอกของรถไฟกำลงัเปดิออก เขา 

ไดย้นิเสยีงเลือ่นของโลหะ เสยีงฝนดงัขึน้ จากนัน้กเ็บาลงอกีครัง้ ใครบางคน 

ขึ้นมาบนนี้

เวรละ! ถ้าเกิดเป็นไอ้บ้ากับหมาพวกนั้นล่ะ

หรือถ้าเกิดใครสักคนเจอรถจี๊ปเข้า

เขารู้สึกว่าท้องไส้บีบรัดเป็นปม อาจเป็นได้ ใครสักคนจากฐานทัพ 

อาจตัดสินใจใช้ถนนที่ยังไม่ได้ปูทางในคืนนี้ อาจโทร.เข้าไปรายงานต้นสังกัด 

แล้วตอนพวกเขาเห็นรถที่พลิกคว่ำและรู้ว่าควรจะมีผู้โดยสารคนที่สาม  

ซึ่งเป็นนักโทษที่กำลังเดินทางไปสู่ลานประหาร

เขาอาจกำลังโดนตามล่าแล้วก็ได้

เขาไม่ขยับเขยื้อน ตัวเกร็งเมื่อได้ยินการเคลื่อนไหวของใครก็ตาม 

ท่ีเข้ามาตอนฝนตก ในช่วงสองสามวินาทีน้ัน ไม่มีอะไรเกิดข้ึน แล้วเขาก็ได้ยิน 

การก้าวเดินอย่างแผ่วเบา หนึ่งก้าว จากนั้นก็อีกก้าว เคลื่อนห่างจากเขาไป 

ยังด้านหน้าตู้รถ

บิลลี่โน้มตัวไปข้างหน้า ค่อย  ๆ  เก็บป้ายชื่อที่แขวนคออยู่เข้าไปใต้ 

ปกเสื้ออย่างเบามือเพื่อไม่ให้มันส่งเสียงกรุ๊งกริ๊ง เขาขยับตัวอย่างเชื่องช้า  

แคใ่หพ้อมองเหน็พน้ขอบทีน่ัง่ทีต่ดิทางเดนิเลก็นอ้ย ใครบางคนกำลงักา้วผา่น 
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ประตเูชือ่มเขา้มา ผอม เตีย้ ผูห้ญงิ หรอือาจเปน็ชายหนุม่ สวมเสือ้เคฟลาร ์

กันกระสุนและชุดทหารสีเขียว เขามองเห็นตัวอักษรสองสามตัวที่ด้านหลัง 

เสื้อกั๊ก เอส ท ี แล้วก็ เอ แล้วเขาหรือเธอก็หายไป

สตาร์ส พวกนั้นส่งทีมออกมาตามหาเขาหรือเปล่า ไม่น่าเป็นไปได้  

ไม่น่าเร็วขนาดนี้ รถจี๊ปพลิกคว่ำราว  ๆ  หนึ่งชั่วโมงก่อน และหน่วยสตาร์ส 

ก็ไม่เกี่ยวข้องกับกองทัพ พวกเขาเป็นหน่วยงานย่อยของกรมตำรวจ ไม่น่า 

มีใครเรียกพวกเขามา มันอาจเกี่ยวกับหมาพวกนั้นที่เขาเจอก็ได้ ซึ่งเห็นได้ 

ชัดว่ามันกลายพันธุ์กลายเป็นตัวดุร้ายอะไรสักอย่าง เพราะปกติแล้วหน่วย 

สตาร์สรับมือกับเรื่องประหลาดที่ตำรวจท้องถิ่นรับมือไม่ได้หรือไม่ยอมรับมือ 

หรือพวกเขาอาจมาเพื่อตรวจสอบอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นบนรถไฟขบวนนี้

ไม่สำคัญว่าเพราะอะไร ใช่มั้ยล่ะ พวกเขาจะมีปืน และถ้าพวกเขา 

รู้ว่าแกเป็นใคร นี่ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่แกได้ลิ้มรสอิสรภาพ ออกไปจาก 

ที่นี่ เดี๋ยวนี้

เมื่อมีหมากินคนวิ่งพล่านไปทั่วป่าเนี่ยนะ ไม่ไปไหนโดยไม่มีอาวุธแน่  

ไม่มีทาง ต้องมีหน่วยรักษาความปลอดภัยอะไรสักอย่างบนรถไฟสิ คนใน 

เครื่องแบบรับจ้างที่มีปืน เขาแค่ต้องลองหาดู การทำแบบนั้นคงเสี่ยงเมื่อมี 

คนจากหน่วยสตาร์สอยู่บนนี้ แต่ถึงอย่างไรก็มีแค่คนเดียว ถ้าเขาจำต้องฆ่า 

ละก็...

บิลลี่ส่ายหัว เขาเห็นความตายมานักต่อนักสมัยอยู่กองกำลังพิเศษ  

ถา้ถงึคราวคบัขนัจรงิ ๆ ทีน่ีแ่ละตอนนี ้ เขากจ็ะสู ้ หรอืไมก่ห็น ี แต่เขาจะไมฆ่า่ 

ใคร ไม่อีกต่อไป อย่างน้อยก็ไม่ฆ่าคนดี

บิลลี่คลานลุกขึ้นยืน ก้มต่ำไว้ กุญแจมือห้อยจากข้อมือ เขาจะค้น 

ของในตู้รถคันนี้ก่อน จากนั้นค่อยเคลื่อนห่างจากผู้บุกรุกหน่วยสตาร์ส ดูว่า 

จะเจออะไรบ้าง ไม่มีประโยชน์ที่จะเผชิญหน้าถ้าหลีกเลี่ยงได้ เขาแค่จะ...

ปัง! ปัง! ปัง!

สามนดั จากตูร้ถขา้งหนา้ เงยีบ จากนัน้กอ็กีสาม สีน่ดั...แลว้กเ็งยีบ

ดเูหมอืนตูร้ถไฟจะไมไ่ดว้า่งเปลา่ทกุตู ้ ปมในชอ่งทอ้งเขาบบีรดั แตเ่ขา 

ไม่ปล่อยให้มันทำให้เขาช้าลงขณะหยิบกระเป๋าเอกสารใบแรกที่เห็นและเริ่ม 
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คุ้ยดูด้านใน

ตู้รถไฟตู้แรกไร้ชีวิต แต่เกิดเรื่องเลวร้ายอย่างมากขึ้นที่นั่น ไม่ต้องสงสัยเลย

รถไฟชนเหรอ ไม่ ไม่มีความเสียหายด้านโครงสร้าง...แต่เลือดเยอะ 

เหลือเกิน!

รีเบคกาปิดประตูตามหลัง เพื่อกั้นม่านฝนที่ตกหนักขึ้นเรื่อย  ๆ  และ 

จ้องมองความอลหม่านรอบตัว นี่เคยเป็นห้องโดยสารที่สวยงาม ทั้งไม้สีเข้ม 

และพรมราคาแพง โคมไฟดูเปน็ของโบราณ กระดาษบผุนงัมพีืน้ผวิสกัหลาด 

แต่ตอนนี้มีแต่หนังสือพิมพ์ กระเป๋าเอกสาร เสื้อโค้ต กระเป๋าที่เปิดอ้าและ 

ข้าวของที่หกกระจายเต็มพื้น มัน  ดู  เหมือนเกิดเหตุรถไฟชนกัน และคราบ 

กับหยดเลือดที่ เปื้อนอยู่ เต็มผนังและที่นั่งของห้องโดยสารก็สนับสนุน 

ข้อสมมุติฐานดังกล่าว เว้นแต่ว่าผู้โดยสารหายไปไหนหมด

เธอก้าวลึกเข้าไปในตู้รถไฟ เล็งปืนพกขึ้นลงตามทางเดิน มีไฟสลัว ๆ  

ติดอยู่สองสามดวง สว่างพอให้มองเห็น แต่เงาที่เกิดขึ้นจากแสงนั้นมืดทึบ  

ไม่มีอะไรขยับเขยื้อน

พนักเก้าอี้ทางซ้ายมือของเธอเปื้อนเลือด เธอเอื้อมไปแตะรอยเปื้อน 

ขนาดใหญ่ จากนั้นก็เช็ดมือบนกางเกงพลางทำหน้าเบ้ มันเปียก

ไฟตดิอยู ่ เลอืดยงัสด ไมว่า่จะเกดิอะไรขึน้ มนักเ็พิง่เกดิขึน้ไมน่านนี ้

หรือจะเป็นเรือโทบิลลี่ เขาโดนจับข้อหาฆาตกรรม...แต่ก็ไม่น่าเป็นไปได้ 

เวน้แตว่า่เขาจะมแีกง๊อยูด่ว้ย ความเสยีหายกระจายเปน็วงกวา้งเกนิไป รนุแรง 

เกินไป เหมือนภัยธรรมชาติมากกว่าจะเป็นสถานการณ์ตัวประกันสักอย่าง

หรือเหมือนการฆาตกรรมในป่าพวกนั้นมากกว่า

เธอพยักหน้าในใจ สูดหายใจลึก ฆาตกรคงจู่โจมอีกครั้ง ศพที่พบ 

ก่อนหน้านี้ถูกฉีกกระชาก แขนขาหลุด และที่เกิดเหตุก็อาจดูเหมือนสภาพ 

ในตูร้ถไฟทีม่เีลอืดสาดกระจายนีไ่มม่ผีดิ เธอควรลงไปไดแ้ลว้ วทิยถุงึหวัหนา้ 

เรียกคนที่เหลือในทีมมา เธอเริ่มหันกลับไปยังประต ู แต่แล้วก็ลังเล

เราน่าจะตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าในรถไฟไม่มีอะไรแล้ว

ไร้สาระ การอยู่ที่นี่ตามลำพังคงบ้ามาก โง่แล้วก็อันตรายด้วย คง 
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ไม่มีใครคาดหวังให้เธอตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรมคนเดียว จาก 

ข้อสันนิษฐานว่ามีใครถูกฆ่าในนี ้จริง ๆ นะ แต่เท่าที่เธอเข้าใจ เกิดเหตุยิงกัน 

หรืออะไรสักอย่าง แล้วคนในรถไฟก็ถูกอพยพออกไปหมด

ไม ่ นัน่มนังีเ่งา่ ไมง่ัน้คงมตีำรวจอยูเ่ตม็ไปหมดแลว้ ทัง้หนว่ยแพทย ์

ฉุกเฉิน เฮลิคอปเตอร์ นักข่าว ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่ เราเป็นคนแรก 

ที่มาถึงที่เกิดเหตุ...และการตรวจสอบที่เกิดเหตุก็เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น

เธออดนกึสงสยัไมไ่ดว้า่พวกหนุม่ ๆ จะพดูวา่อะไรเมือ่เหน็วา่เธอจดัการ 

สิง่ตา่ง  ๆดว้ยตวัเอง อยา่งหนึง่กค็อืพวกเขาคงเลกิเรยีกเธอวา่ “สาวนอ้ย” เสยีท ี

และอย่างน้อยที่สุด สถานะมือใหม่ของเธอคงกลายเป็นอดีตเร็วขึ้น เธอจะ 

สำรวจในนี้ด้วยความรวดเร็ว ไม่ใช่เรื่องใหญ่ และถ้ามีอะไรที่ดูเป็นอันตราย 

แม้แต่นิดเดียว เธอจะเรียกทีมมาทันที

เธอพยักหน้ากับตัวเอง ใช่แล้ว แค่สำรวจแค่นี้เธอทำได้ ไม่มีปัญหา 

เธอสูดหายใจลึกหนึ่งเฮือก แล้วเริ่มเดินไปยังด้านหน้าของตู้รถ ก้าวอย่าง 

ระมัดระวังผ่านกระเป๋าเดินทางที่กระจัดกระจาย เมื่อไปถึงประตูเชื่อม เธอก็ 

เตรียมตัวให้พร้อมและก้าวผ่านไปอย่างรวดเร็ว เปิดประตูบานที่สองออก 

ก่อนที่จะสูญเสียความกล้า

โอ ไม่

ตู้แรกว่าแย่แล้ว แต่ตู้นี้เลวร้ายกว่า เธอมองเห็นคนอยู่ สาม สี่...ห้า 

คนจากจุดที่ยืนอยู่  และก็เห็นได้ชัดว่าพวกเขาตายหมดแล้ว  ใบหน้า 

ถูกทำร้ายโดยกรงเล็บที่ระบุที่มาไม่ได้ ศพชุ่มโชกด้วยของเหลวสีเข้ม มีศพ 

สองสามศพทรดุตวัอยูบ่นทีน่ัง่ ราวกบัพวกเขาถกูฆา่อยา่งโหดรา้ยในขณะกำลงั 

นั่งอยู่ กลิ่นของความตายนั้นชัดเจน เหมือนทองแดงกับอุจจาระ เหมือน 

ผลไม้เน่าในวันอากาศร้อน

ประตปูดิตามหลงัเธอโดยอตัโนมตัแิลว้เธอกส็ะดุง้ หวัใจเตน้เรว็ รูต้วั 

อยูร่าง ๆ วา่เธอทำอะไรเกนิตวั เธอตอ้งขอความชว่ยเหลอื แตแ่ลว้เธอกไ็ดย้นิ 

เสียงกระซิบ และตระหนักว่าเธอไม่ได้อยู่ตามลำพัง

เธอเล็งอาวุธไปยังทางเดินอันว่างเปล่าเบื้องหน้า ไม่แน่ใจว่ามันดังมา 

จากไหน หัวใจเธอเต้นเร็วขึ้นเป็นสองเท่า
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“ระบุตัวเอง!” เธอกล่าว น้ำเสียงหนักแน่นและวางอำนาจกว่าที่เธอ 

คาดหวัง เสียงกระซิบดังต่อ มันบีบเค้นและห่างไกล เบาอย่างประหลาดใน 

รถที่เงียบกริบมากพออยู่แล้ว เสียงนั่นเหมือนเสียงฆาตกรที่เธอจินตนาการ 

เอาไว้ มันกำลังนั่งกระซิบกับตัวเองหลังจากก่อเหตุฆาตกรรมอย่างไม่ยั้งมือ

เธอกำลงัจะพดูประโยคนัน้ซำ้ตอนทีม่องเหน็แหลง่ทีม่าของเสยีงกระซบิ 

ซึ่งดังมาจากพื้นตรงจุดครึ่งทางของทางเดิน มันเป็นวิทยุทรานซิสเตอร์ 

ขนาดเล็ก ดูเหมือนจะปรับไปยังสถานีข่าวช่วงเช้า เธอเดินไปหามัน มึนงง 

จากระลอกแห่งความโล่งอกที่แล่นไปทั่วร่างในฉับพลัน สุดท้ายแล้วเธอ 

ก็อยู่ตามลำพัง

เธอหยุดตรงหน้าวิทยุ ลดปืนกึ่งอัตโนมัติลง มีศพอยู่บนที่นั่งติด 

หน้าต่างทางซ้ายมือของเธอ และหลังจากเหลือบมองผ่าน ๆ แล้ว เธอก็เลี่ยง 

ที่จะจ้องดูตรง  ๆ  อีก คอของชายผู้นั้นถูกปาด และตาของเขาก็กลอกกลับ 

เข้าไปในกะโหลก ใบหน้าซีดเผือดและเสื้อผ้าที่ขาดวิ่นมันวาวจากของเหลว 

หนืดข้น ทำให้เขาดูเหมือนผีดิบจากภาพยนตร์เขย่าขวัญห่วย ๆ

เธอก้มลงหยิบวิทยุขึ้นมา ยิ้มเยาะตัวเองทั้งที่ความกลัวยังคงแล่นไป 

ทั่วร่าง “ฆาตกรสติแตก”  ของเธอคือผู้หญิงที่อ่านรายงานข่าว สัญญาณไม่ดี 

นัก วิทยุเครื่องเล็กจิ๋วมีเสียงคลื่นซ่า ๆ ดังแทรกในทุกประโยคเว้นประโยค

เอาละ เธองี่เง่าไปเอง ไม่ว่าจะอย่างไร ก็ได้เวลาเรียกเอนริโกแล้ว  

และรีเบคกาก็หมุนตัว คิดว่าสัญญาณน่าจะดีกว่าถ้าเธอกลับออกไปข้างนอก  

ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นบริเวณที่นั่งติดหน้าต่างในตอนนั้นเชื่องช้าและ 

เล็กน้อยมากจนในชั่วขณะนั้นเธอคิดว่าสิ่งที่เธอเห็นเป็นเพียงสายฝน แล้ว 

สิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่นั่นก็คราง เป็นเสียงทุ้มต่ำแห่งความทุกข์ทรมาน และ 

เธอก็เข้าใจทันทีว่ามันไม่ใช่ฝนแม้แต่นิดเดียว

ศพลกุจากทีน่ัง่และกำลงัเคลือ่นมาทางเธอ ศรีษะผดิรปูของเขาหอ้ยไป 

ดา้นหลงัและดา้นขา้ง เผยใหเ้หน็เนือ้ตรงคอหอยทีถ่กูขยำ้อยา่งโหดรา้ย และ 

เสียงครางก็ทุ้มต่ำข้ึนเร่ือย ๆ โหยหาข้ึนเร่ือย ๆ เม่ือเขาเหยียดแขนออกตรงหน้า 

มีเลือดและเมือกหยดลงมาจากใบหน้าที่ถูกทำลายของเขา

เธอทิง้วทิยแุละกา้วถอยออกมาอยา่งทลุกัทเุล หวาดผวา เธอเข้าใจผดิ 
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เขายังไม่ตาย แต่เห็นได้ชัดว่าคลุ้มคลั่งเพราะความเจ็บปวด เธอต้องช่วยเขา  

มีของไม่มากในชุดอุปกรณ์แพทย์ แต่ก็มีมอร์ฟีน ต้องให้เขานอนลง โอ  

พระเจ้า เกิด อะไรขึ้นที่นี่...

ชายผู้นั้นเดินลากเท้าใกล้เข้ามา เอื้อมหาเธอ ดวงตาเต็มเบ้าตากลาย 

เป็นสีขาว น้ำลายสีดำไหลยืดจากปากที่ฉีกขาด และแม้เธอจะรู้ว่าหน้าที่ 

ของเธอคืออะไร รู้ว่าเธอต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมาน 

ของเขา แต่เธอก็ก้าวถอยออกมาอีกก้าวโดยอัตโนมัติ หน้าที่ก็เป็นเรื่องหนึ่ง  

สัญชาตญาณกำลังบอกให้เธอวิ่ง ให้หนีไป มันบอกเธอว่าเขาตั้งใจจะทำร้าย 

เธอ

เธอหมนุตวั ไม่แน่ใจว่าควรทำยงัไงดี มคีนอกีสองคนยนือยูใ่นทางเดนิ 

ด้านหลังเธอ ทั้งคู่มีใบหน้าเฉยชาและถูกทำลายเหมือนชายตาขาว และกำลัง 

เคลื่อนตัวมาทางเธอด้วยท่าทางโงนเงนแต่ไม่หยุดยั้งเหมือนสัตว์ประหลาด 

ในภาพยนตร์เขย่าขวัญ ชายตรงหน้าเธอสวมเครื่องแบบ เขาเป็นพนักงาน 

รถไฟอะไรสักอย่าง ใบหน้าผอมเกร็งเหมือนกะโหลกและซีดเผือด คนที่อยู่ 

ด้านหลังเขาคือชายผู้ซึ่งใบหน้าถูกฉีกกระชากออก เผยให้เห็นฟันมากเกินไป 

ที่ฝั่งขวาของปาก

รีเบคกาส่ายหน้าพลางยกอาวุธขึ้น โรคร้ายบางอย่าง สารเคมีรั่วไหล  

หรอือะไรสกัอยา่ง พวกเขาปว่ย พวกเขาตอ้งปว่ยแน.่..เวน้แตว่า่เธอรูด้กีวา่นัน้ 

แม้แต่ขณะที่ชายทั้งสามเคลื่อนเข้ามาใกล้ ยกนิ้วอันซีดเผือดมีแต่กระดูก 

และร้องครางด้วยความหิวโหยก็ตาม พวกเขาอาจป่วย  จริง  ๆ  ก็ได้ แต่ถึง 

อย่างนั้นพวกเขาก็กำลังจะจู่โจมเธอ เธอแน่ใจพอ ๆ กับที่รู้จักชื่อตัวเอง

ยิงสิ! เอาเลย!

“หยุด!” เธอตะโกน พลางหันกลับไปหาชายตาขาว เขาเข้ามาใกล้ขึ้น 

แล้ว ใกล้เกินไป และถ้าเขารู้ตัวว่าเธอกำลังเล็งปืนพกใส่เขา เขาก็ไม่แสดง 

ท่าทีใด ๆ “ฉันยิงจริง ๆ นะ!”

“อาาาหห”์ สตัวป์ระหลาดเปลง่เสยีงแหบหา้ว เอือ้มจบัเธอพลางยงิฟนั 

สีเข้ม แล้วรีเบคกาก็ยิง

สองนัด สามนัด กระสุนฝังเข้าไปในเนื้อที่เปลี่ยนสี สองนัดแรกโดน 
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หนา้อกเขา นดัทีส่ามเจาะเปน็รเูหนอืตาขวาเลก็นอ้ย สตัวป์ระหลาดเปลง่เสยีง 

ร้องแหลมอย่างไร้สติเมื่อเธอยิงปืนนัดที่สาม เป็นเสียงแห่งความไม่พอใจ 

มากกว่าความเจ็บปวด แล้วมันก็ล้มลงกับพื้น

เธอหันกลับไปอีกครั้ง ภาวนาให้เสียงกระสุนปืนหยุดสองคนนั่น แต่ 

กลับเห็นว่าพวกเขาแทบจะถึงตัวเธอแล้ว ดวงตาทั้งคู่เคลือบเงา เสียงคราง 

กระเหี้ยนกระหือรือ กระสุนนัดแรกยิงโดนชายในเครื่องแบบที่คอหอย และ 

ขณะที่เขาเซถอยหลัง เธอก็เล็งขาชายคนที่สอง เราทำให้เขาบาดเจ็บก็พอ  

ให้เขาล้มลง...

ชายในเครื่องแบบเริ่มเดินมาข้างหน้าอีกครั้ง เลือดทะลักออกจากคอ

“พระเจ้า” เธอเอ่ย เสียงเล็กแหลมด้วยความตกตะลึง แต่พวกเขา 

ยังคงเดินเข้ามา เธอไม่มีเวลาสงสัย ไม่มีเวลาคิด เธอเล็งปืนและยิงอีก 

สองสามนัด ทั้งหมดเล็งที่ศีรษะ กระสุนทำให้เลือดและเนื้อหนังกระจุย  

ฉีกขาด และชายทั้งสองก็ล้มลง

เกิดความเงียบขึ้นอย่างฉับพลันและทุกอย่างก็นิ่งไม่ไหวติง แววตา 

เบิกกว้างของรีเบคกามองสำรวจตู้รถ ร่างกายเต้นตุบเป็นจังหวะเพราะอะดรี- 

นาลิน เธอเห็น “ศพ” อีกสองศพ สามศพ แต่ไม่มีศพไหนขยับเขยื้อน

เมื่อกี้เพิ่งเกิดอะไรขึ้นกันแน่ นึกว่าพวกเขาตายแล้วเสียอีก

พวกเขาตายแล้ว พวกเขาเป็นผีดิบ

ไม่ ไม่มีอะไรแบบนั้น รีเบคกาดูให้แน่ใจว่ามีกระสุนอีกนัดในรังเพลิง 

เธอทำแบบนั้นโดยอัตโนมัติขณะที่พยายามทำความเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นอย่าง 

ยากลำบาก พวกเขาไม่ใช่ผีดิบ ไม่เหมือนในภาพยนตร์ ถ้าพวกเขาตายแล้ว 

จริง ๆ กระสุนคงไม่ทำให้พวกเขาเลือดออก เลือดไม่สูบฉีดถ้าหัวใจไม่เต้น

แต่พวกเขาแน่นิ่งหลังจากโดนยิงที่หัวเท่านั้น จริงด้วย แต่นั่นยังอาจ 

หมายความว่าเขาเป็นโรคร้ายบางอย่าง อาจเป็นโรคอะไรก็ตามที่หยุดการ 

ทำงานของหน่วยในสมองที่รับความรู้สึกเจ็บ...

การฆาตกรรมในป่าน่ัน รีเบคการู้สึกว่าตาเธอเบิกกว้างย่ิงกว่าเดิม ขณะ 

ปะติดปะต่อเรื่องราวเข้าด้วยกัน ถ้ามีสารเคมีรั่วไหลหรือโรคอะไรสักอย่าง 

จริง ๆ มันก็อาจส่งผลกระทบกับคนจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ในป่านี่ ทำให้พวกเขา 
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จู่โจมผู้อื่น ยังมีรายงานเมื่อไม่นานมานี้เกี่ยวกับสุนัขจรจัดบ้าคลั่งอีกด้วย  

เป็นไปได้หรือเปล่าว่าโรคนั้นติดต่อข้ามสายพันธุ์ เหยื่อบางรายถูกกินไป 

บางส่วน มีรอยกัดที่เกิดจากกรามของทั้งมนุษย์  และ  สัตว์บนศพอย่างน้อย 

สองศพ

เธอไดย้นิเสยีงทีเ่กดิจากความเคลือ่นไหวเบา  ๆและหยดุหายใจ บรเิวณ 

ประตูด้านหลังที่เธอเดินเข้ามา ศพที่นั่งอยู่ดูเหมือนจะฟุบต่ำลงบนที่นั่ง เธอ 

เฝ้าดูมันอยู่นานเหมือนชั่วนิรันดร แต่มันไม่ขยับเขยื้อนอีก เสียงเดียวที่ดัง 

คือเสียงฝนด้านนอก นี่คือซากศพ หรือเหยื่อของเหตุการณ์น่าสลดใจ 

บางอย่างกันแน่ เธอไม่อยากหาคำตอบ

รีเบคกาถอยหลัง ก้าวข้ามชายผู้มีตาสีขาวซึ่งตายไปแล้วแน่นอน เธอ 

ตัดสินใจว่าจะลองประตูด้านหน้าตู้รถ เธอต้องลงจากรถไฟ บอกคนอื่นว่า 

เธอเจออะไร หัวเธอหมุนติ้วด้วยความคิดว่าต้องทำอะไรต่อ ต้องเตือน 

ชุมชน ต้องมีการจัดเขตกักกัน โดยทันที รัฐบาลกลางควรเข้ามาเกี่ยวข้อง  

ซดีซีี๒ หรอืยแูซมรดิ๓ หรอือาจเปน็อีพเีอ๔ หนว่ยงานทีม่อีำนาจในการปดิกัน้ 

ทุกอย่าง หาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้น มันคงเป็นภาระหน้าที่อันใหญ่หลวง  

แต่เธอมีส่วนช่วยได้จริง ๆ เธอต้องสร้างความ...

ศพที่ท้ายตู้รถขยับอีกครั้ง คอพับลงมาบนหน้าอก และความคิด 

ทั้งหมดเกี่ยวกับการช่วยเหลือเมืองแรคคูนก็หนีหายไปจากสมองที่กำลัง 

ตกตะลึงของเธอ รีเบคกาหมุนตัวและวิ่งไปยังประตูเชื่อม คลื่นเหียนเพราะ 

ความกลัว สิ่งที่เธอต้องการในตอนนี้คือการออกไปจากที่นี่เท่านั้น

บิลลี่ใช้เวลาไม่นานในการหาอาวุธ และปรากฏว่าเขาคุ้นเคยกับปืนพกเอ็มพี 

แบบมาตรฐานที่เจอในกระเป๋าสะพายซึ่งซุกอยู่ใต้ที่นั่งเป็นอย่างดี มันเป็นปืน 

แบบเดียวกับที่ผู้คุมของเขาพก มีซองกระสุนสำรองกับกระสุนพาราเบลลัม 

 ๒ Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

 ๓ United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRID)

 ๔ Environmental Protection Agency (EPA)
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ขนาด ๙  Ö ๑๙ มม.อีกครึ่งกล่องด้วย แถมยังมีไฟแช็กแบบฝาดีด ซึ่งเป็น 

อุปกรณ์มีประโยชน์อีกชิ้นที่ควรพกติดตัวไว้ เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าอาจ 

จำเป็นต้องใช้ไฟตอนไหน

เขาขึ้นกระสุน เหน็บซองกระสุนไว้ที่เข็มขัดและยัดกระสุนสำรองใส่ 

กระเป๋าหน้า นึกหวังว่าเขาสวมชุดทหารอยู่แทนท่ีจะเป็นชุดพลเรือน กางเกงยีน 

ไมเ่หมาะในการใชข้นขา้วของไปไหนมาไหนเทา่ไหร่ เขาเริม่มองหาเสือ้แจก็เกต็ 

แลว้กเ็ปลีย่นใจ ถงึฝนจะตก อากาศคนืนีก้อ็บอุน่ และการลากสงัขารไปไหน 

มาไหนในกางเกงยีนเปียกโชกก็น่าจะแย่พออยู่แล้ว คงต้องใช้กระเป๋ากางเกง 

ขนาดเล็กนี่แก้ขัดไปก่อน

เขายนือยูต่รงประตทูีน่ำกลบัเขา้ปา่ ในมอืถอือาวธุ บอกตวัเองวา่ตอ้ง 

ไปได้แล้ว แต่เขาก็ยังไม่ไปไหน บิลลี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรจากเด็กสตาร์ส 

นัน่อกีนบัตัง้แตไ่ดย้นิเสยีงยงิปนืเจด็นดั แตเ่พิง่ผา่นไปแคส่องสามนาทเีทา่นัน้ 

ถ้าเด็กนั่นกำลังลำบาก ก็ยังไม่สายที่เขาจะก้าวเข้าไปและ...

จะบ้าหรือไง สมองตะโกนใส่เขา ไป! วิ่งส ิ ไอ้โง่!

ใช่ แน่นอน เขาต้องไป แต่เขากำจัดเสียงกังวานของกระสุนปืนเหล่าน้ัน 

ออกจากหวัไมไ่ด ้ และเขากเ็ปน็คนดมีานานเกนิกวา่จะหนัหลงัใหพ้วกเดยีวกนั 

ถ้าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือ อีกอย่าง ถ้าเด็กนั่นตายแล้ว จริง ๆ เขาก็ 

จะมีอาวุธอีกกระบอก

“ใช ่ เอาอย่างนั้นแหละ” เขาพึมพำ รู้ดีเป็นอย่างยิ่งว่ากำลังหาเหตุผล 

แบบเดียวกับที่อาชญากรคิดเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของตัวเอง ช่วยไม่ได้  

เขาต้องไปดูให้เห็น

บิลลี่หันหนีจากประตู จากอิสรภาพ เคลื่อนไปด้านหน้าตู้รถแทน 

พร้อมเสียงครางในใจ เขาก้าวผ่านประตูบานแรก ลังเลชั่วอึดใจในทางเชื่อม 

ก่อนจะกุมมือจับที่เปิดไปยังประตูบานที่สอง เข้าไปในตู้รถถัดไป เสียงที่ดัง 

อยู่ตอนนี้คือเสียงฝนที่ตกอยู่ด้านนอกเท่านั้น ซึ่งมันกำลังก่อตัวเป็นพายุเข้า 

จริง  ๆ  แล้ว เขาเลื่อนประตูบานที่สองเปิดออกอย่างเงียบเชียบที่สุดเท่าที่จะ 

ทำได้และก้าวผ่านเข้าไปในตู้รถไฟ

กลิ่นที่ไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้ปะทะจมูกเขาเป็นอย่างแรก กราม 
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เขาขบแน่นขณะมองสำรวจตู้รถและนับศีรษะของศพ มีสามศพในทางเดิน  

สองศพข้างหน้าทางขวามือ และหนึ่งศพทางซ้ายมือเขาพอดี ทรุดตัวอยู่บน 

ที่นั่ง ทั้งหมดตายแล้ว

ชายที่ขวางถนนนั่นหรือ...

บิลลี่นิ่วหน้า ตระหนักว่าศพที่อยู่รอบตัวเขาศพไหนก็ได้อาจเป็นศพ 

ของไอบ้า้ทีก่า้วมาขวางรถจีป๊ ทำใหร้ถพลกิควำ่ เขาเหน็หมอนัน่แคแ่วบเดยีว  

แต่จำได้ว่าตอนนั้นคิดว่าเขาดูป่วย อาจเป็นหนึ่งในคนเหล่านี้ แต่ไม่หรอก  

พวกเขาตายมาหลายวันแล้ว

แล้วเด็กนั่นยิงอะไรล่ะ

บิลลี่เคลื่อนเข้าไปหาศพที่อยู่ใกล้ที่สุดมากขึ้น ย่อตัวลงข้าง  ๆ ศพนั้น 

สำรวจบาดแผลดว้ยตาทีผ่า่นการฝกึฝนพลางหายใจหว้งสัน้ ๆ ทางปาก หมอนี ่

ตายมาสักพักแล้ว ส่วนหนึ่งของแก้มขวาหายไป ทำให้เขาดูเหมือนกำลัง 

ฉีกยิ้มกว้างให้บิลลี่ และขอบของเนื้อเยื่อที่ฉีกขาดก็เน่าเปื่อย เป็นสีดำจาก 

การเสือ่มสลาย แตถ่งึอยา่งนัน้กม็รีกูระสนุรสูองรบูนหนา้ผาก และแอง่เลอืด 

ที่ยังสดมากนองอยู่รอบศีรษะกับร่างกายท่อนบนเหมือนเงาสีแดง บิลลี่แตะ 

แอ่งเลือดด้วยสันมือ ขมวดคิ้วหนักกว่าเดิม มันอุ่น ส่วนศพที่อยู่ใกล้ที่สุด 

ศพถัดไปคือพนักงานรถไฟ สภาพศพดูคล้ายกันมาก เว้นแต่ว่าเขามีแผล 

จากการถูกยิงครั้งหนึ่งที่คอหอย

บิลลี่ไม่ใช่ไอน์สไตน์ แต่เขาก็ไม่ได้ไร้ความสามารถในการคิดอย่าง 

มีเหตุผลเช่นกัน เลือดที่หลั่งออกมาสด  ๆ  มีความหมายได้เพียงอย่างเดียว  

คือคนเหล่านี้  ดูเหมือน  ตายแล้วเท่านั้น และความจริงที่ว่าตอนนี้พวกเขา 

มีรูบนร่างเต็มไปหมดบ่งบอกว่าพวกเขาพยายามจู่โจมสมาชิกหน่วยสตาร์ส 

ผู้โดดเดี่ยว

ซึ่งหมายความว่าเราควรระวังตัวสุด  ๆ เขาคิดพลางลุกขึ้นยืน เขาหัน 

กลับไปมองศพบนที่นั่งซึ่งตอนนี้อยู่ด้านหลังเขา ตาหรี่ลง ชายคนนั้นขยับ  

หรือแสงหลอกตากันแน่ ไม่ว่าจะอย่างไร เขาก็จะไปอยู่ที่อื่นในไม่ช้านี้

เขารีบเดนิไปตามทางเดนิ กา้วขา้มศพ พยายามจบัตาดพูวกเขาทกุคน 

พร้อม ๆ กันและสบถว่าเขาจำเป็นต้องหาตัวเด็กสตาร์สนั่นให้เจอ ถ้าเพียงแต่ 
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เขาไม่มี สามัญสำนึก งี่เง่านี ่ เขาคงเผ่นไปไกลแล้ว

เขาผลุบผ่านประตูสองบาน อาวุธพร้อมยิงขณะที่เข้าไปในตู้รถถัดไป  

มันไม่ใช่ตู้รถโดยสาร ไม่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามเช่นนั้น จากทางเข้า 

เขามองเห็นเพียงทางเดินสั้น  ๆ  ที่หักเลี้ยวทางเบื้องหน้าและประตูที่ปิดอยู่ 

สองบานทางขวามือ ฝั่งตรงข้ามมีหน้าต่างสองสามบาน เขาคิดจะเช็กทุกห้อง  

รู้ว่านั่นจะเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดที่สุด การเดินต่อไปโดยหันหลังให้บริเวณ 

ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบเป็นการตัดสินใจที่ย่ำแย่ แต่เขาเริ่มคิดว่าช่าง 

สามัญสำนึกปะไร เขาไม่อยากตรวจสอบรถไฟทั้งขบวนเพื่อให้แน่ใจ เขา 

แค่อยากเห็นว่าเด็กนั่นปลอดภัยดีแล้วก็จะเผ่นออกไปจากที่นี่

แล้วถ้าเด็กนั่นไม่โผล่มาให้เห็นในอีกสองสามนาทีข้างหน้า เราก็จะ 

ลงจากรถไฟอยู่ดี แผนนี่เห่ยชะมัด

“เห่ย” ไม่ใช่คำที่เหมาะ มันไม่สามารถบรรยายความหวาดกลัวเล็ก ๆ  

ที่เขาเริ่มรู้สึกในช่องท้องได้ด้วยซ้ำ แต่เขาเคยเห็นความกลัวทำลายคนที่ 

แข็งแกร่งที่สุดมาแล้ว และรู้ดีเกินกว่าจะจมปลักอยู่กับความคิดเรื่องสัตว์ 

ประหลาดและความมืด หัวเราะและคิดเสียว่ามันเป็นฝันร้ายยังดีกว่าแล้ว 

เดินหน้าต่อ

เขาขยับไปตามทางเดิน เคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบ ไถลไปตามผนัง 

เมื่อทางเดินหักขวาแล้วทอดยาวต่อไปและผ่านประตูที่เปิดอยู่  ตรงนั้น 

มกีลอ่งกระดาษแขง็ทะลกัออกมาขวางทาง นีอ่าจเปน็หอ้งเกบ็ของ อยา่งนอ้ย 

ก็ไม่มีศพ แต่ก็ยังได้กลิ่นเน่าเหม็นอบอวลอยู่ในอากาศ หน้าต่างแตก 

สองสามบานที่เขาเดินผ่านสะท้อนเงาจาง  ๆ ของตัวเขาเอง มีเพียงความมืดดำ 

และสายฝนที่ด้านนอก เขาสังเกตเห็นด้วยความท้อใจว่ากระจกบางส่วน 

ของบานหน้าต่างแตกเป็นชิ้น  ๆ  อยู่ด้านในตู้รถ กระจายอยู่ทั่วพื้นไม้สีเข้ม  

ซึ่งบ่งบอกว่าใครบางคนพยายาม เข้า มา ไม่ใช่ออกไป น่าขนลุกสิ้นดี

ดูเหมือนว่าทางเดินจะหักซ้ายอีกครั้งที่เบื้องหน้า หลังจากผ่านประตู 

ที่ปิดอยู่อีกบานซึ่งติดป้ายเอาไว้ว่า  ห้องควบคุม เขาต้องใกล้ถึงขบวนหน้า  ๆ  

ของรถไฟแล้วตอนนี้...

และนอกจากเงาตนเอง เขาก็เห็นเงาจาง ๆ เงาที่สองตรงเบื้องหน้า มัน 
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สะท้อนอยู่บนหน้าต่าง ตรงทางเดินท่ีหัวมุมพอดี เขาหยุดเดิน ยืนน่ิงไม่ไหวติง 

เฝ้าดูร่างนั้นย่อลง หลังของเขาหรือเธอหันให้ทางเดิน ไม่ตระหนักถึงภัย 

คุกคามใด  ๆ  จากด้านหลัง ถ้านั่นเป็นคนของหน่วยสตาร์สจริง  ๆ เขาหรือ 

เธอก็ต้องฝึกเพิ่ม

บิลลี่เดินสองสามก้าวสุดท้ายและยกอาวุธขึ้นขณะเคลื่อนไปอยู่หลัง 

ร่างที่ย่อตัวลง เขารู้ว่าเขาควรหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า เห็นได้ชัดว่าเด็กนั่น 

ยังหายใจและดูสบายดี และเขาก็ต้องไปที่อื่น แต่เขายังอยากรู้อีกด้วยว่า 

เกิดอะไรขึ้น และนี่ก็อาจเป็นโอกาสเดียวที่เขาจะได้ข้อมูล

สมาชิกหน่วยสตาร์สหันมา เห็นบิลลี่ และค่อย ๆ ยืนขึ้นอย่างเชื่องช้า  

ประจันหน้าเขา

“เดก็” ไมห่า่งไกลความจรงิมากนกั เขาคดิพลางจอ้งมองไปยงัดวงตา 

บริสุทธิ์ที่เบิกกว้างของเด็กวัยรุ่น เด็กสาวนี่นา พระเจ้า ทุกวันนี้พวกเขาจ้าง 

เด็กจบใหม่จากโรงเรียนมัธยมปลายแล้วหรือไง เธอตัวเล็ก เตี้ยกว่าเขา 

อย่างน้อยครึ่งฟุต แล้วก็สวย เธอมีผมสีน้ำตาลแดง รูปร่างผอมบาง แต่ 

โครงสร้างแข็งแรงมีกล้ามเนื้อ เครื่องหน้าบอบบางและสมมาตร เขาคง 

ประหลาดใจถ้าเธอหนักเกินร้อยปอนด์

เธอย่อตัวลงตรงหน้าชายที่ตายแล้ว ร่างที่ถูกทำร้ายอย่างป่าเถื่อน 

ทรุดอยู่ตรงมุมติดกับทางออกของตู้รถ และถ้าเธอประหลาดใจที่เห็นเขา  

เธอก็ซ่อนเก่งมาก

“บิลลี่” เธอเอ่ย น้ำเสียงอ่อนเยาว์ กระจ่างชัดและไพเราะ คำพูด 

ของเธอทำให้เขากัดฟัน “เรือโทโคเอน”

ให้ตายสิ สุดท้ายก็มีคนเจอรถจี๊ปจนได้

เขายังคงยกปืนอยู่ เล็งตรงไปที่ตาขวาของเธอ รักษาท่าทีสงบนิ่ง  

“แล้วไง ดูเหมือนเธอจะรู้จักฉัน จินตนาการถึงฉันหรือไง”

“คุณเป็นนักโทษที่ถูกส่งตัวมาประหารชีวิต”  เธอกล่าว น้ำเสียง 

แข็งกร้าวขึ้น “คุณมากับพวกทหารข้างนอกนั่น”

เธอคิดว่าเราเป็นคนทำ ว่า  เรา  ฆ่าพวกเขา เขาคิด มันเขียนอยู่บน 

ใบหน้าที่เหมือนภูตจิ๋วของเธอ เขาตระหนักในตอนนั้นว่าเธออาจไม่รู้เลยว่า 
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เกิดอะไรขึ้น เพราะเธอไม่เชื่อมโยงเรื่องศพเดินได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับรถจี๊ป  

และเขากไ็มเ่หน็เหตผุลทีจ่ะไขความกระจา่งใหก้บัเธอ เธอพยายามแสดงออก 

ว่าแกร่ง แต่เขาดูออกว่าเขาทำให้เธอประหม่า เขาอาจใช้เรื่องนั้นหาทางออก 

จากเรื่องนี้

“อือฮึ เข้าใจละ” เขากล่าว “เธออยู่หน่วยสตาร์ส อืม อย่าถือสา 

เลยนะ ที่รัก แต่ดูเหมือนพวกของเธอจะไม่อยากให้ฉันอยู่ในโลกนี้แล้ว ฉัน 

เลยเกรงว่าเวลาคุยสัพเพเหระเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเราคงหมดแล้ว”

เขาลดปืนลง จากนั้นก็หันและเดินจากไป ปล่อยตัวเดินสบาย  ๆ  

ไม่รีบร้อน ราวกับไม่กังวลแม้แต่น้อยที่เธออยู่ตรงนั้น เขาเชื่อว่าความไร้ 

ประสบการณ์อย่างเห็นได้ชัดและความกลัวที่เธอรู้สึกต่อเขาจะทำให้เธอ 

ไม่ลงมือ มันเป็นความเสี่ยงที่ผ่านการคิดคำนวณแล้ว แต่เขาคิดว่ามันน่าจะ 

ได้ผล

เขาเหน็บอาวุธท่ีเข็มขัดตรงบ้ันเอวและเดินกลับไปตามทางเดินได้ 

คร่ึงทางตอนที่เขาได้ยินเสียงเธอวิ่งเหยาะ ๆ ตามมา เวร เวรละ

“รอเดี๋ยว! คุณถูกจับแล้ว!” เธอกล่าวอย่างหนักแน่น

เขาหันไปประจันหน้าเธอ และเห็นว่าเธอไม่ได้ชักอาวุธออกมาด้วยซ้ำ 

เธอพยายามสุดความสามารถที่จะดูโหดเหี้ยม แต่ก็ทำไม่สำเร็จ

ถ้าสถานการณ์จริงจังน้อยกว่านี้ ประหลาดน้อยกว่านี้ เขาคงจะยิ้ม 

ออกมาแล้ว

“ไม่ละ ขอบคุณ สุดสวย ฉันใส่กุญแจมืออยู่แล้ว” เขากล่าวพลาง 

ยกมอืซา้ยขึน้และเขยา่กญุแจมอืทีห่อ้ยอยู ่ เขาหนัตวัและเริม่เดนิจากไปอกีครัง้

“ฉันยิงได้นะ รู้มั้ย!” เธอร้องตามหลังเขา แต่ตอนนี้มีแววแห่งความ 

สิ้นหวังในน้ำเสียงเธอ เขายังคงเดินต่อ เธอไม่ตามมา และสองสามอึดใจ 

ให้หลัง เขาก็เดินผ่านประตูเชื่อมบานแรกกลับไป

เขาเปิดประตูไปสู่ตู้รถที่มีผู้โดยสารเสียชีวิต ฉีกยิ้มออกมาอย่างสั่น ๆ  

โล่งอก ตัวใครตัวมันแบบนี้ดีกว่า และเท่าที่...

แล้วเขาก็เห็นชายที่ตายไปแล้วซึ่งทรุดตัวอยู่บนที่นั่งด้านหลังตู้รถไฟ 

ยืนอยู่ในตอนนี้ ร่างของเขาโยกไปมา ตาที่เหลืออยู่ข้างหนึ่งจับจ้องตำแหน่ง 
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ของบลิพรอ้มครางออกมาดว้ยความหวิโหย สิง่มชีวีตินัน่เดนิลากขามาขา้งหนา้ 

นิ้วที่ขาดวิ่นยื่นออกมาราวกับกำลังคลำทางมายังจุดที่บิลลี่ยืนอยู่


