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ที่ไม่คาดฝัน
เสียงจากปลายสายเป็นบุคคลที่เอเวอรีไม่เคยคิดว่าจะได้พูดคุยด้วย
โดยตรงเช่นนี้ โดยที่ไม่ผ่านกองทัพผู้ช่วยและทนาย และก็เหมือนกับทุกครั้ง
เขาถูกปลุกให้ตื่น และได้รับค�ำสั่งให้ออกเดินทางจากห้องทดลองขนาดเล็ก
อันแสนปลอดภัยในแอนแนโพลิส เพื่อเดินทางมายังที่นี่
ชายฝั่งแอตแลนติกของแอฟริกา
เอเวอรีใช้เวลาบินตลอดทัง้ คืนและเกือบจะทัง้ วันต่อมา จนมาถึงไลบีเรีย
จากนั้นบินต่อโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังเรือวิจัยที่เช่าโดยบิชอปอินดัสตรีส์ การ
เดินทางครั้งนี้ค่อนข้างสร้างความประหลาดใจให้เอเวอรี บุคคลผู้คิดว่าตนเอง
รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับโครงงานวิจัยของบริษัท
กัปตันเรือเป็นชาวแซมเบียผิวขาวชื่อเทรเวอร์ เท่าที่เอเวอรีรู้มาเขาไม่มี
นามสกุล เทรเวอร์สวมเครื่องแบบเขรอะ ๆ และมีหนวดเคราสีบลอนด์ชุ่มเหงื่อ
มันเยิ้มตลอดเวลา เขาไม่แสดงอาการประหลาดใจ หรือดูถูกความไร้เดียงสา
ของเอเวอรีเรื่องเรือหรือทะเล เมื่อมาถึง เอเวอรีลงไปใต้ท้องเรือเพื่ออาบน�้ำ
ช�ำระคราบการเดินทางอันแสนยาวนาน และหลับรวดเดียวสิบเอ็ดชั่วโมง เขา
ตื่นขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์สาดแสงพาดผ่านผืนทะเลเรียบเหมือนแผ่นดีบุกถูกตีแผ่
เทรเวอร์แจ้งว่า ขณะนี้พวกเขาอยู่ห่างจากชายฝั่งทางตอนใต้ของเซเนกัลมา
สิบเอ็ดกิโลเมตร ก�ำลังมุ่งหน้าไปทางปากแม่นำ�้ คาซามังส์ ก่อนได้สนทนาช่วง
เที่ยงคืนกับเคนเน็ท บิชอป เอเวอรีคงคิดว่าคาซามังส์เป็นชื่อซอสสเต๊ก
เอเวอรียืนอยู่ข้างต้นหน กวาดสายตามองความเวิ้งว้างทุกทิศรอบตัว
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หากแดนร้างว่างเปล่ามีสะดือ ที่นี่ก็น่าจะใช่เลย
ตอนนัน้ เองทีเ่ จ้าหน้าทีเ่ รดาร์พดู ขึน้ “กัปตัน เราจับสัญญาณกะพริบได้”
ท้องไส้ของเอเวอรีปน่ั ป่วนตัง้ แต่ลงเรือวิจยั มา เขาเดินออกไปยังระเบียง
นอกห้องบังคับการ และเกาะราวระเบียงเหล็กทาสี เอเวอรีมองไม่เห็นว่าทะเล
ราบเรียบนี้จะสิ้นสุดลงที่ไหน และขอบฟ้านั้นเริ่มต้นที่ใด พ่อของเขาที่เป็น
นักดาราศาสตร์คงจะอธิบายเหตุผลยืดยาวได้วา่ ท�ำไมดวงอาทิตย์เขตศูนย์สตู ร
ดูคล้ายจะมีขนาดใหญ่กว่าปกติ ตอนนั้นเองที่เอเวอรีรู้สึกดีใจที่อากาศสดชื่น
ช่วยกล่อมท้องไส้ให้สงบลงได้บา้ ง ไม่มที างทีเ่ ขาจะเมาคลืน่ พืน้ ห้องทดลองของ
เขาไม่มนั่ คงกว่านีอ้ กี แต่การกล่อมตัวเองว่าความคลืน่ เหียนปัน่ ป่วนเป็นแค่เรือ่ ง
ของจิตใจไม่ช่วยอะไร
กัปตันเดินมาสมทบที่ระเบียงและกล่าวว่า “ได้เวลาแต่งตัวแล้ว”
ค�ำแนะน�ำของเคนเน็ท บิชอปนัน้ ห้วนสัน้ ผูน้ ำ� บรรษัทบิชอปอินดัสตรีส์
ไม่แน่ใจนักว่าความกังวลของเขามีมูลหรือไม่ องค์การอนามัยโลกลดระดับ
ข่าวลือให้เป็นแค่เพียงเรือ่ งโกหกอีกเรือ่ งจากแอฟริกาตะวันตก ความกลัวเภทภัย
ต่อสุขอนามัยมักจะถูกขยายให้ใหญ่โตเสมอ เอเวอรีรดู้ ี ในยามทีเ่ คนเน็ท บิชอป
ยื่นค�ำร้องอย่างเป็นทางการ โฆษกองค์การอนามัยโลกอ้างว่าพยาบาลสนาม
อ่อนหัดเป็นผูป้ ล่อยข่าวลือเหล่านี้ จากนัน้ ก็พดู กันปากต่อปากและใหญ่โตขึน้ ทีละ
น้อย จนกระทั่งความป่วยไข้กลายเป็นอสุรกายในเงามืดที่จะปลิดชีวิตผู้คนได้
นับพันนับหมื่น
ทว่าคราวนี้ข่าวลือมาในเวลาเดียวกับรายงานลับที่เคนเน็ท บิชอปได้มา
ซีอีโอของบรรษัทปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดใด ๆ กับเอเวอรี เขาต้องการให้
เอเวอรีเข้าไปทีน่ นั่ ตรวจสอบให้แน่ใจและรายงานกลับมา การลงไปสังเกตการณ์
ครั้งนี้ไม่มีค�ำอธิบายอะไรชี้น�ำได้เลย เพราะแม้แต่ตัวบิชอปเองก็ยังยืนยันไม่ได้
เอเวอรีเดินตามกัปตันลงบันไดแคบไป “มันอยู่ที่ไหนครับ”
“สิบเก้ากิโลเมตรและใกล้เข้าไปทุกที”
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เทรเวอร์เปิดล็อกเกอร์ดาดฟ้าด้านหน้า ดึงชุดปฏิบัติงานสารเคมีสีขาว
และถังออกซิเจนในเป้หลังสีขาวเข้ากับสีชุดออกมา
“ต้องขนาดนี้เลยเหรอ”
“คุณเป็นหมอ แต่ค�ำสั่งของผมเฉพาะเจาะจง คุณเข้าไปคนเดียว
และจงหลีกเลี่ยงอันตรายจากการสัมผัสใด ๆ ผมน�ำคุณกลับออกมาอย่างครบ
สามสิบสอง” เทรเวอร์ผายมือออก “คุณเลือกเอาเอง แต่ถ้าผมเป็นคุณ ผมจะ
สวมชุด”
ความร้อนระอุขึ้นตามความสูงของดวงอาทิตย์ เอเวอรีคุ้นกับการท�ำงาน
ในห้องทดลองทีม่ รี ะบบความปลอดภัยและคุน้ ชินกับชุดสวมปฏิบตั งิ านสารเคมี
เขาพิมพ์รายงานทัง้ ทีส่ วมถุงมือหรือหยิบจับหลอดทดลองเปราะบางได้ไม่มปี ญ
ั หา
แต่การยัดตัวเองลงในชุดแคบ ๆ บนเรือโคลงเคลงนั้นเป็นอีกเรื่อง กัปตันเคย
ท�ำเรื่องแบบนี้มาก่อนหลายครั้ง เขารู้ว่าต้องเปิดที่ปรับอากาศซึ่งใช้ไฟฟ้าจาก
แบตเตอรี่และเปิดวาล์วถังออกซิเจน ก่อนจะผนึกคอชุดของเอเวอรีและใช้
เทปพันถุงมือที่ข้อมือ ตามด้วยหมวกนิรภัยเป็นอันดับท้ายสุด และในทันที
เอเวอรีก็รู้สึกสบายตัวกับความเย็นที่แล่นอยู่ในชุด และแผ่นปิดหน้าตัดแสง
ที่หมวก
เมือ่ สวมชุดเรียบร้อยดีและตรวจสอบอุปกรณ์ซำ�้ เป็นครัง้ สุดท้าย ลูกเรือ
ก็ปล่อยเรือบดเล็กลงน�้ำ กัปตันทดสอบวิทยุ จากนั้นเอเวอรีเดินตามเขาไปตาม
ราวข้างเรือย้อนกลับไปลงบันไดหลัง ที่นั่น ต้นหนเรือติดเครื่องยนต์เรือบด
และยืนรอพร้อมปล่อยเขาออกไปกับเรือบดเล็ก
เอเวอรีอยากจะท�ำตัวกล้าหาญ อยากวางมาดนิ่งเฉยเหมือนลูกเรือ แต่
ไกลออกไปจากเรือบดเล็ก จักรวาลของสิง่ ทีไ่ ม่รแู้ ผ่กว้างรออยู่ ต่างจากทุกอย่าง
ที่ในห้องทดลองเล็กสุดปลอดภัยเคยปกป้องเขาไว้ไม่ให้เผชิญ
กัปตันเรือน่าจะเคยพบอาการประสาทผวาของเหล่าอัจฉริยะสติเฟื่อง
มาแล้วหลายครั้ง เพราะเขาส่งเสียงบอกว่า “เราจะน�ำทางคุณด้วยเรดาร์ เราจะ
มฤตยูไวรัส พันธุ์ล้างโลก 9

U

N

IC

O

R

N

ติดตามความเคลื่อนไหวของคุณทุกระยะ หากมีปัญหาใด ๆ ขอให้คุณพูดขึ้น
ว่า ‘เตือนภัย’ เอาละ ทีนี้ยืนยันกับผมทีว่าคุณก�ำลังฟังอยู่ และทวนซ�ำ้ สิ่งที่คุณ
ได้ยิน”
“เตือนภัย” เอเวอรีแทบจ�ำเสียงสั่นเครือของตัวเองไม่ได้
“ดีมาก” เทรเวอร์ชี้ให้เขาดูเรือล�ำที่สองที่จอดเทียบเรือบดเล็ก บนนั้น
มีลูกเรือสองคนสวมชุดปฏิบัติงานสารเคมีเช่นกัน “แค่คุณส่งเสียงเรียก เราจะ
ไปถึงตัวคุณทันที”
เอเวอรีเกาะมือของต้นหนและหย่อนตัวลงเรือบดเล็ก เขายืนจับพวงมาลัย
มองดูลูกเรือดันเรือบดเล็กของเขาออกไปยังโลกกว้างที่ยังเป็นปริศนา ลึกลับ
และโดดเดี่ยว
“คันบังคับสีด�ำเป็นคันเร่งใช้ควบคุมเครื่องยนต์เรือ” เสียงราบเรียบของ
เทรเวอร์ดังผ่านหูฟัง “ดันไปข้างหน้า เร่งเครื่องช้า ๆ ดีมาก บังคับทิศทาง
เหมือนขับรถยนต์”
เอเวอรีเพิ่งรู้สึกตัวว่ากระหายน�้ำมากเพียงใด เขาแลบลิ้นเลียริมฝีปาก
แห้งผาก “ผมต้องไปทางไหน”
“บังคับเรือไปในทิศสองนาฬิกาของคุณ ไม่ใช่ อีกทิศหนึ่ง” เสียงของ
เขาท�ำให้ประสาทที่กระเจิงของเอเวอรีสงบลง “ดี ทีนี้ดันคันเร่งขึ้นอีกนิด
อีกนิด โอเค เร็วพอแล้ว เป้าหมายของคุณน่าจะมองเห็นได้ในอีกห้านาที
ข้างหน้า”
“แล้วคุณจะไปอยู่ที่ไหนครับ”
“เราได้รับค�ำสั่งให้ปักหลักอยู่ที่เดิม แต่เราจะมองเห็นคุณจากระเบียง
ดาดฟ้า”
ความกลัวสุดขีดเกิดขึน้ เมือ่ ทะเลเกิดความเปลีย่ นแปลง เสีย้ ววินาทีหนึง่
ผืนน�ำ้ ราบเรียบใสเหมือนแก้วเจียระไนสีฟา้ อึดใจถัดมา น�ำ้ ได้กลายเป็นสีนำ�้ ตาล
ขุ่นข้น เอเวอรีรู้ว่าเขาเพิ่งผ่านเข้ามาในบริเวณปากแม่นำ�้ คาซามังส์ แต่สมองเขา
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บอกกับตัวเองว่า เขาได้ย่างเข้ามาอยู่ในเขตอันตรายแล้ว แสงวิบวับที่ขอบฟ้า
มีแต่จะเพิ่มความหวาดหวั่น ยิ่งเข้าใกล้ชายฝั่ง สีน�้ำ ทะเลก็คล้ายจะออก
สีแดงเจือม่วง เอเวอรีพยายามบอกตัวเองว่า เป็นเพียงการสะท้อนของแสง
แต่ความปั่นป่วนในช่องท้องบอกเป็นนัยอย่างอื่น
เทรเวอร์กล่าว “เป้าหมายของคุณอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเมตรตรงไป
ข้างหน้า”
“ผมเห็นแล้ว” เรือหาปลาล�ำเล็กเห็นเป็นเงาด�ำอยู่บนผืนน�ำ้ ลี้ลับ
“โอเค ดึ ง คั น โยกกลั บ มาหนึ่ ง คลิ ก อี ก นิ ด ผมเห็ น คุ ณ ชั ด เจน
ผ่านกล้องส่องทางไกล เมื่อคุณเข้าไปใกล้ให้หักพวงมาลัยไปทางซ้าย ช้า ๆ
กราบเรือจะเบนเข้าหา...”
“รอเดี๋ยว !” เอเวอรีส่งเสียง
กระแสตึงเครียดเจือในน�้ำเสียงของเทรเวอร์เป็นครั้งแรก “มีอะไร
หรือเปล่า”
“อย่าพาเรือใหญ่เข้ามาใกล้กว่านี้ !” เอเวอรีแล่นเรือไปต่อ จากนั้นก็ดับ
เครื่องยนต์ เมื่อเรือบดอยู่ห่างจากกราบเรือประมงราวสิบเมตร เขามองเห็น
เพรียงและหอยทีเ่ กาะอยู่ รอยที่บอกระดับน�ำ้ เคยท่วมถึงของเรือ อวนยังคงผูก
ที่พุกตรงหัวเรือ
และมือ
“เอเวอรี !” เทรเวอร์เรียกชือ่ ของเขาเป็นครัง้ แรก เพียงแต่ไม่ได้พดู ธรรมดา
หากเขาตะคอกเสียงกร้าว “รายงานมาเดี๋ยวนี้ !”
“มีบางอย่างผิดปกติอย่างยิ่ง” เอเวอรีบอก น่าแปลกที่มือที่ห้อยนิ่งบน
ราวเรือทางกราบขวาท�ำให้เขาสงบเยือกเย็น หัวใจของเขาเต้นถีร่ ะรัว แต่ดคู ล้าย
จะเป็นสายน�ำ้ เย็นเยือกฉีดผ่านหลอดโลหิต “ผมคิดว่าทุกคนตายหมดแล้ว”
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เอเวอรีถ่ายรูปศพสามศพ เก็บตัวอย่างเลือดและเนื้อเยื่อเรียบร้อยแล้ว
เมื่อกัปตันในชุดป้องกันลงเรือฉุกเฉินมาพร้อมลูกเรืออีกสองคน เรือยางยาว
สิบเจ็ดฟุตติดเครื่องยนต์ท้ายเรือยี่ห้อเมอร์คิวรีขนาดมหึมา ลูกเรือดึงเรือเข้า
เทียบกันให้กปั ตันข้ามมายังเรือบดเล็กของเอเวอรี เรือยางมีอปุ กรณ์กลางล�ำเรือ
ขนาดสูงใหญ่เกือบเท่าคนนั่ง กัปตันเอ่ยถาม “คุณต้องการเก็บตัวอย่างเพิ่ม
อีกไหม”
ค�ำถามของกัปตันตอกย�้ำอาการปั่นป่วนในท้องไส้ของเอเวอรี “มีเรือ
ล�ำอื่นอีกเหรอครับ”
“สิบแปดล�ำในพิสัยเรดาร์ ไม่มีลำ� ไหนเคลื่อนที่”
“ถ้าอย่างนัน้ ครับ ผมควร...” เขาหยุดพูด เพราะกัปตันวิทยุขอค�ำแนะน�ำ
จากพนักงานเรดาร์
เทรเวอร์ขบั เรือได้เร็วกว่าเอเวอรี ซึง่ เป็นเรือ่ งดีเพราะเรือประมงแต่ละล�ำ
กระจัดกระจายอยู่บนผืนทะเลในระยะยี่สิบตารางไมล์
ทุกล�ำเป็นโลงศพลอยน�้ำ
หลังจากล�ำที่เจ็ดหรือแปด ความหวาดกลัวบรรเทาเบาบางลงเหลือเป็น
เพียงคราบเปื้อนสีนำ�้ ตาล เอเวอรีสามารถไม่ใส่ใจ และเริ่มท�ำในสิ่งที่เขาถูกส่ง
ตัวมา นั่นก็คือการหาสาเหตุ และนั่นหมายความว่า เขาจะต้องวิเคราะห์สาเหตุ
การเสียชีวิตของแต่ละศพเพื่อหาจุดร่วม
ปัญหาก็คือ เขาหาไม่พบ
ไม่มีลูกเรือประมงคนไหนมีร่องรอยบนร่างกาย ไม่มีตุ่มหนองบนผิว
ไม่มรี อ่ งรอยของโรคใดเฉพาะเจาะจง ยิง่ เขาและกัปตันเดินทางต่ออย่างเงียบงัน
เอเวอรียิ่งทุ่มสมาธิไปยังปริศนาลึกลับ
เหยือ่ ทุกรายจบชีวติ กลางคันในวันท�ำงาน อวนถูกแผ่บนเรือเกือบทุกล�ำ
ห้องเก็บปลามีปลาทีจ่ บั มาได้อยูป่ ระมาณครึง่ ห้อง เห็นได้ชดั ว่าแทบจะหรือไม่มี
สัญญาณเตือนภัยใด ๆ เลย ซึ่งหมายถึงสามสิ่ง
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อะไรก็ตามที่คร่าชีวิตพวกเขาใช้เวลาฟักตัวไม่นาน
อัตราการแพร่ระบาดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
โอกาสรอดชีวิตพูดได้ว่าเป็นศูนย์
เมื่อเก็บตัวอย่างจากเรือล�ำสุดท้ายเสร็จสิ้น ดวงอาทิตย์ก็จมลงในทะเล
สีเลือดแล้ว ปากแม่น�้ำคาซามังส์อยู่ห่างจากพวกเขาออกไปทางตะวันตกไม่ถึง
กิโลเมตร เมื่อเอเวอรีปิดฝากล่องตัวอย่างเสร็จ เขาหันไปถาม “เราไปดูที่
ปากแม่น�้ำได้ไหมครับ”
แทนค�ำตอบ เทรเวอร์ติดเครื่องยนต์พาเรือมุ่งหน้าเข้าหาฝั่ง
สิบห้านาทีตอ่ มา พวกเขาก็หยุดและลอยเรืออยูห่ า่ งจากฝัง่ ทางทิศใต้ราว
ร้อยเมตร เทรเวอร์ดับเครื่องและกล่าวว่า “เมืองที่เห็นตรงหน้าคือดีเอมเบริง
ประชากรครึ่งหนึ่งจับปลา อีกครึ่งค้าของเถื่อน ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมืองได้ขยายไป
ยังฝั่งเหนือของแม่น�้ำ มีสะพานหนึ่งแห่งที่อยู่ข้างหน้าคุณนี้เท่านั้นส�ำหรับ
เชื่อมต่อกับโลกภายนอกนอกเหนือจากทางเรือ”
ชายหาดสีนำ�้ ตาลขุ่นเช่นเดียวกับคลื่นที่ซัดมากระทบฝั่ง เลยไกลไปจาก
ตัวเมืองมีแนวไม้เขียวขึ้นหนาเป็นก�ำแพง เอเวอรีพูดขึ้นมา “ผมไม่เห็น
ความเคลื่อนไหวใด ๆ เลย”
“ที่จะบอกเราได้คือควันไฟหุงหาอาหาร” เทรเวอร์กล่าว
เอเวอรีกวาดสายตามองทั่วเมือง “แล้วนั่นควันอะไร”
“นั่นไงล่ะ” เทรเวอร์ติดเครื่อง “เราเสร็จงานที่นี่แล้ว”
ระหว่างทางกลับเอเวอรีเพิ่งเข้าใจหน้าที่ของเรือล�ำที่สอง พลบค�่ำที่มืด
สลัวลงทุกขณะถูกจุดให้สว่างโรจน์ดว้ ยเปลวไฟขนาดจิว๋ ซึง่ ส่องแสงระยิบระยับ
ราวกับเทียนไขลอยน�้ำจ�ำนวนนับสิบและทุกเล่มนั้นก�ำลังเผาไหม้อย่างรุนแรง
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ความทรงจ�ำดี ๆ
ข้าวของทัง้ หมดของทีโอถูกแพ็กลงกล่องทีว่ างเกือบเต็มห้องโถงข้างหน้า
เขาไม่ได้เก็บหม้อต้มกาแฟไว้รวมกัน แต่บรรจงห่อแก้วกาแฟพกพาไว้ใน
กล่องท้ายสุดที่เขาแพ็กเมื่อคืน กล่องใบนั้นมีรูปถ่ายใส่กรอบที่เก็บมาจาก
ทีท่ ำ� งาน ทีโอเหนือ่ ยล้าเกินกว่าจะอยากรับรูว้ า่ แต่ละภาพตรึงเรือ่ งราวใดไว้บา้ ง
ด้วยเหตุนี้เอง เขาจึงเก็บแก้วกาแฟใบสุดท้ายรวมไว้กับรูปภาพเหล่านั้น การ
ค้นหาข้าวของจากกล่องทีม่ ากมายเป็นงานยากส�ำหรับการเริม่ ต้นวันใหม่อนั แสน
ยากล�ำบาก
ด้านบนสุดเป็นรูปถ่ายบนยอดเขาเซนต์เฮเลนส์ เป็นภาพการปีนเขา
ครั้งสุดท้ายกับเพื่อนสนิทผู้ล่วงลับ พวกเขายืนอยู่ที่นั่น คล้องแขนกันกับเพื่อน
อีกเจ็ดคน ทุกคนยิ้มร่าด้วยความเชื่อมั่นของบุรุษผู้เชื่อว่าจะมีชีวิตนิรันดร์
ใต้รปู นัน้ เป็นรูปงานเลีย้ งอ�ำลาจากการเป็นสมาชิกสภาเมือง งานเลีย้ งสุดเซอร์ไพรส์
ที่จัดโดยนายกเทศมนตรีเมืองแอชวิลล์ ซึ่งนับเป็นส่วนดีของเธอหลังจากที่ทีโอ
ปฏิเสธเด็ดขาดว่าจะไม่ท�ำงานต่ออีกสมัย ถัดจากรูปนั้นเป็นรูปของพ่อแม่
ของเขาในวันครบรอบแต่งงานปีที่สี่สิบ หกเดือนก่อนพ่อของเขาจะเสียชีวิต
ทีโอถือรูปนั้นในมือในตอนที่โทรศัพท์ดังขึ้น
หมายเลขโทรศัพท์ของทนายความอีกคนปรากฏอยู่บนจอ ทีโอกับ
ฮาร์เปอร์ เพือ่ นสนิทและหุน้ ส่วนธุรกิจของเขาต้องคอยรับมือกับฝูงทนายความ
มาตลอดห้าสัปดาห์และก็คงจะอีกสักพัก เขาหยิบแก้วกาแฟใบนัน้ ออกจากกล่อง
และชั่งใจว่าจะรับสายดีหรือไม่ แต่ไหน ๆ เขาก็จะไปศาลอยู่แล้ว จึงตัดสินใจ
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ว่าคงจะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไม่รับ
เสียงจากปลายสายแนะน�ำตัว “ผมชือ่ เพรสตัน บอร์เดอรส์ เป็นตัวแทน
ของคุณเคนเน็ทพี่ชายของคุณครับ”
การแนะน�ำตัวเช่นนั้นท�ำให้มือที่ก�ำลังจะรินกาแฟลงแก้วชะงักค้าง
“เขาเป็นอะไรหรือเปล่า”
“ไม่มีอะไรครับ เท่าที่ผมทราบ”
“ผมไม่ได้คุยกับเคนนีมาสี่ปีแล้ว”
“เป็นเรื่องที่พี่ชายของคุณเสียใจยิ่ง” น�้ำเสียงของทนายความทุ้มลึก
มันเป็นเสียงของคนที่ใช้เวลาทั้งชีวิตในแวดวงอ�ำนาจและเงินทอง “คุณบิชอป
อยากคุยกับคุณ”
“บอกเขาให้โทร.มาสัปดาห์หน้า”
“ขอโทษทีครับ รอนานขนาดนั้นไม่ได้ พี่ชายของคุณมีเรื่องด่วน
ด่วนมาก...”
ทีโอตัดสาย รินกาแฟลงแก้ว และเดินวนรอบกองกล่องพร้อมกับ
ความรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในคุกของกฎหมาย ที่แยกให้เขาโดดเดี่ยวจากสิ่งที่
เขารัก แน่นอนว่าพี่ชายจะต้องโทร.มาผ่านทนายความ แน่อยู่แล้ว และต้อง
เลือกวันนี้ จากวันทั้งหมดในหนึ่งปี ต้องเป็นวันนี้ แน่นอน
เคนเน็ทโทร.มาหรือเขียนมาหาบ้างเป็นครั้งคราว จนเมื่อสี่ปีก่อน
การสนทนาครั้งนั้นกลายเป็นความอ่อนแอที่พวกเขาฝังลงไปพร้อมกับร่างของ
แม่ในหลุม ทีโอเศร้าโศกเสียใจไปกับความสูญเสีย แต่เคนนีกย็ งั พูดเหมือนกับ
ว่า ใช่วา่ โลกหลุดจากแกนเสียเมือ่ ไหร่ แต่นนั่ เป็นความรูส้ กึ ของทีโอต่อการจาก
ไปของแม่ ส่วนเคนนี เขากลับคุยโอ่เรื่องการซื้อข้าวของใหม่ เรือยอชต์ บ้าน
ความส�ำเร็จทางธุรกิจ หรืออะไรสักอย่าง แรกสุดทีโอไม่เชือ่ หูตวั เอง เคนนีกแ็ ค่
คุยโตตามนิสัย ราวผู้ชนะที่ก�ำลังโอ้อวดรางวัลชิ้นใหม่ล่าสุด แต่ครั้งนี้ทีโอ
ตัดสายทิง้ และไม่ยอมรับสายจากเคนนีอกี เลย เขาตัง้ ค่าอีเมลจากพีช่ ายให้เป็น
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สแปม ให้เป็นแบบนี้มันง่ายกว่า ผลก็คือทีโอหลับได้สนิทกว่าเดิม
ด้วยเหตุนเี้ อง ทีโอจึงไม่รบั สายทนายความของเคนนี เขาพยายามท�ำให้
ดีที่สุดเพื่อลืมการก่อกวนที่ไม่จำ� เป็นส�ำหรับเขา ยังไม่ใช่ตอนนี้
ทีโอไม่ใช่คนที่จะจมอยู่กับความเศร้าเสียใจ ปกติเขาเป็นคนที่ดื่มด�่ำ
และพึงพอใจในชีวิตกับสิ่งที่พบในแต่ละวัน แต่ขณะที่เขาก�ำลังล็อกประตูหน้า
และเดินไปทีร่ ถยนต์ เขาก็อดเสียใจไม่ได้ เขากับฮาร์เปอร์ไม่นา่ เริม่ ท�ำธุรกิจเลย
ก่อนที่เขาจะถูกแมลงธุรกิจกัดกิน เขาเคยพึงพอใจกับชีวิตการเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัย เขาท�ำงานได้ดีทีเดียว เขาท�ำให้เศรษฐศาสตร์กลายเป็นเรื่อง
น่าสนใจ นักศึกษาลงคะแนนอย่างท่วมท้น โหวตให้เขาเป็นอาจารย์ดีเด่น
ห้าปีซ้อน
แต่ก็นั่นละ ในสัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายน ช่วงนั้นเขาเพิ่งตรวจ
ข้อสอบปลายภาคเสร็จ คณบดีฝา่ ยวิชาการขูท่ โี อว่า จะต้องสูญเสียสถานะอาจารย์
เพราะเขาไม่รว่ มประชุมคณาจารย์สามครัง้ ล่าสุด เขาส่งผลงานวิชาการสองฉบับ
เข้ า สู ่ ก ระบวนการพิ ม พ์ เ ผยแพร่ ล ่ า ช้ า เขาไม่ ไ ด้ เ ดิ น ป่ า นานหลายเดื อ น
แล้วฤดูใบไม้ผลิก็ผ่านไปโดยไม่ทันได้สังเกตเห็น ชีวิตของเขายุ่งเหยิงจนยาก
จะสะสาง
ทั้งหมดก็เป็นเพราะ เขาต้องขับรถเข้าเมืองเพื่อไปขึ้นศาลประจ�ำเมือง
พบเพื่อนสนิทของเขา และนั่งรอให้ผู้พิพากษาศาลล้มละลายเรียกตัวเข้าพบ
ด้วยกันหน้าห้องพิจารณาคดี

ทีโอนั่งอยู่ที่ระเบียงทางเดินชั้นสามของศาล ม้านั่งยาวที่เป็นไม้สุดแสน
จะนัง่ ไม่สบาย แต่กด็ กี ว่าเข้าไปนัง่ ในห้องพิจารณาคดี ซึง่ มีสองสามีภรรยาก�ำลัง
ร�ำ่ ไห้หลั่งน�้ำตาไม่ขาดสาย เพราะใกล้จะสูญเสียทุกสิ่งที่มีอยู่ คนที่นั่งถัดจาก
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ทีโอคือฮาร์เปอร์ ทนายความของเขาและอดีตรองประธานของอดีตบริษัท
ฮาร์เปอร์แก่กว่าทีโอที่มีอายุสามสิบเจ็ดอยู่สิบปี
แม่ของฮาร์เปอร์มีเชื้อสายละติน ส่วนพ่อของเธอเป็นแอฟริกันอเมริกัน
ผิวของฮาร์เปอร์จงึ มีสนี ำ�้ ผึง้ ละมุน เธอถ่วงความแกร่งให้สมดุลด้วยความมีนำ�้ ใจ
แกรนต์ สามีผู้ล่วงลับของเธอ เป็นเพื่อนสนิทที่สุดบนโลกนี้ของทีโอ พวกเขา
เคยเดินทางไกล ตั้งแคมป์ ปีนเขา ไต่หน้าผา และเคยใฝ่ฝันว่าจะเดินป่าให้
ครบทั้งห้าทวีป แต่แล้ว เมื่อสี่ปีก่อนแกรนต์หัวใจวาย
ไม่มีใครรู้ว่าเขามีความบกพร่องตั้งแต่ก�ำเนิด แม้แต่หมอประจ�ำตัว
จนกระทั่งแกรนต์สิ้นลมหายใจ
“รู้ไหมว่าฉันคิดอะไรอยู่” ฮาร์เปอร์เอนศีรษะพิงผนังคอนกรีตทาสี
แสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์บนเพดานขับเค้าหน้าของเธอให้ดูเศร้าหมอง
“ลูกความเคยบอกสมัยทีฉ่ นั ยังสาวและแข็งแกร่งว่า การล้มละลายให้ความรูส้ กึ
เหมือนความตายขนาดย่อม”
ทีโอไม่รู้จะตอบเธออย่างไรดี แล้วก็มีเสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์ช่วย
ชีวิตเขาไว้ก่อนจะพูดอะไรที่ไม่ถูกต้องออกไป เขาดึงโทรศัพท์ออกจากกระเป๋า
มองหน้าจอแล้วโพล่งออกมา “เหลือเชื่อเลย”
“ข่าวร้ายอีกหรือไง”
“ก็ประมาณนัน้ ” ทีโอปฏิเสธสาย ให้มนั เข้าไปในระบบฝากข้อความเสียง
“ผู้หญิงที่ผมเคยหลงรักน่ะ เราไม่ได้คุยกันมาหลายปีแล้ว”
เห็นได้ชัดว่าฮาร์เปอร์ชอบที่จะคุยถึงเรื่องอื่นมากกว่าปัญหาที่พวกเขา
ก�ำลังเผชิญหน้าอยู่ “ท�ำไมไม่คุยล่ะ”
“พี่ชายผมแต่งงานกับเธอ”
“คุณแต่งเรื่องขึ้นมาเองแน่ ๆ”
“เขาส่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมารับเธอไป”
ฮาร์เปอร์ยิ้มกว้างขึ้นเรื่อย ๆ ประหนึ่งว่าเธอเพิ่งจ�ำวิธียิ้มได้ “ท�ำไมฉัน
มฤตยูไวรัส พันธุ์ล้างโลก 17

U

N

IC

O

R

N

เพิ่งจะเคยได้ยินเรื่องนี้”
“อะไรกัน แล้วคุณไม่เคยซ่อนความลับไว้บ้างหรือไง”
“เอาเถอะ ลืมซะว่าฉันถาม” เมื่อโทรศัพท์ของทีโอดังอีกครั้ง ฮาร์เปอร์
ถามขึ้น “เธออีกแล้ว”
“ผมไม่อยากจะเชื่อเลย”
“เปิดล�ำโพงเลย”
“ไม่เอา” ทีโอปฏิเสธสายอีกครั้ง และสอดโทรศัพท์ลงกระเป๋า “เล่น
สกปรกชัด ๆ ถึงจะเป็นเคนนีก็เถอะ”
ฮาร์เปอร์ถาม “มหาเศรษฐีพนั ล้านพีช่ ายของคุณพยายามติดต่อคุณผ่าน
ทางภรรยาของเขาเหรอ”
“เมื่อเช้าเขาก็พยายามติดต่อผ่านทนายความ นั่นก็ไม่ได้ผลเหมือนกัน”
ทีโอชอบทีเ่ ห็นฮาร์เปอร์ยมิ้ ได้ จึงเสริมว่า “ทีจ่ ริงแล้ว ทรัพย์สนิ อย่างเป็นทางการ
ของเคนนียังไม่ถึงพันล้าน นิตยสารฟอร์จูน ลงไว้ว่าแปดร้อยห้าสิบกว่าล้าน
เท่านั้น”
“ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะ”
ทีโอพยักหน้า “ผมเสียใจที่ดึงคุณลงมาตกต�ำ่ ขนาดนี้”
“บอกให้รู้เลยนะ ทั้งหมดไม่ใช่ความผิดของคุณเลย”
ถ้อยค�ำของเธอช่วยปลอบประโลม เช่นเดียวกับความห่วงใยที่จริงใจ
“คุณเป็นเพื่อนที่ดี”
“อย่าได้ลืมเสียล่ะ”
ความคิดของทั้งสองเคยเป็นความคิดที่ดี เรียกได้ว่ายอดเยี่ยมด้วยซ�้ำ
แม้ว่าเมืองแอชวิลล์จะเป็นศูนย์กลางทางการค้าด้านตะวันออกของเทือกเขา
แอปพาเลเชียนแต่ก็ยังรองรับพ่อค้าขายส่งไม่ได้มากพอ เหตุผลนั้นชัดเจนอยู่
แล้ว เพราะการเดินทางจ�ำกัดเพียงแค่ทางสายหลักไม่กี่สาย บริษัทที่อยู่นอก
เส้นทางทางหลวงระหว่างรัฐจึงยากที่จะเข้าถึง และในฤดูหนาวก็มักถูกตัดขาด
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จากโลกภายนอกหากสภาพอากาศย�่ำแย่ บริษัทท้องถิ่นส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก
และเป็นกิจการครอบครัว ความคิดของทีโอได้มาจากการสนทนาหลังการประชุม
คณาจารย์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาคนหนึ่งเล่าถึงการซื้ออุปกรณ์ทดลองจาก
แซมส์คลับว่า ได้ราคาถูกกว่าสั่งซื้อจากพ่อค้าท้องถิ่น ดังนั้น ทีโอกับฮาร์เปอร์
จึงก่อตั้งบริษัทจัดจ�ำหน่ายสินค้าระดับภูมิภาคขึ้นเพื่อจัดหาสินค้าไปยังออฟฟิศ
ของหมอ ห้องปฏิบัติการ คลินิกและโรงพยาบาลประจ�ำเขต การด�ำเนินธุรกิจ
ของพวกเขา ส่วนหนึ่งมีทุกกลุ่มที่พวกเขาจัดหาสินค้าให้เป็นเจ้าของด้วย หลัก
การคือถ้ากิจการของพวกเขามีกำ� ไร บริษัทท้องถิ่นก็มีกำ� ไรด้วย หลักการง่าย ๆ
ผลประกอบการสดใสตลอดสิบแปดเดือน จนกระทัง่ บริษทั ภูมภิ าคขนาด
ใหญ่ทสี่ ดุ สองแห่งตระหนักได้วา่ ก�ำลังสูญเสียลูกค้า ทัง้ สองแห่งจึงรุมเล่นงาน
บริษัทของทีโอพร้อมมีดแล่เนื้อคมกริบ...โดยตัดราคา เสนอบริการขนส่งสินค้า
ฟรี และท�ำทุกอย่างเพื่อที่จะบดขยี้คู่แข่งหน้าใหม่ พวกนั้นมีเงินทุนพอส�ำหรับ
ระยะยาว ในขณะที่บริษัทของทีโอขาดเงินหมุนเวียน ผลคือ สองบริษัทยักษ์
ใหญ่ชนะไป
เมือ่ โทรศัพท์ของทีโอดังเตือนว่ามีขอ้ ความเข้า รอยยิม้ กลับมาบนใบหน้า
ของฮาร์เปอร์ “อย่าบอกนะว่า...”
ยิ้มกว้างของฮาร์เปอร์พาทีโอย้อนกลับไปในวันวานอันแสนสุข “ไม่ใช่
ใครอื่น” เขาตอบพร้อมยกโทรศัพท์ให้เธออ่านข้อความบนหน้าจอ
เธออ่านออกเสียงข้อความห้วนสั้น “ได้โปรด...แค่นี้เหรอ”
ทีโอเก็บโทรศัพท์ลงกระเป๋าอีกครั้ง “เท่านั้นแหละ”
“ได้โปรดอะไร”
“ไม่รู้ ไม่สน”
ฮาร์เปอร์เอนศีรษะพิงผนังอีกครั้ง “เธอชื่ออะไร”
“เอมิเลีย”
“โอเค คุณกับเอมิเลีย เธอหักอกคุณ และฉันเพิ่งมารู้เอาป่านนี้ ตอนที่
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เรามานั่งอยู่หน้าห้องดับจิตทางธุรกิจนี่”
การได้มีโอกาสนั่งพูดคุยกันอย่างเกือบปกติกับเพื่อนสนิทในที่แห่งนี้
หลังจากได้ทนทุกข์ร่วมกันมา ท�ำให้ง่ายที่จะเล่าเรื่องอะไรก็ตาม “เราไม่เคย
จริงใจต่อกัน เราพบกัน เธอปลื้มผม เธอแต่งงานกับชายอื่น จบเรื่อง”
“คุณไม่เคยลืมเอมิเลียใช่ไหม”
“ไม่ใช่แบบนั้นเลย”
“แล้วท�ำไมไม่เคยพูดคุยกับเธอเลยจนถึงตอนนี้”
“เพราะเคนนี”
“พี่ชายที่รวยเฉียดพันล้านคนนั้น”
“นั่นละ เคนนีกับผมไม่ได้คุยกันมานานสี่ปีแล้ว”
“จนทนายความของเขาโทร.มาหาคุณเช้าวันนี้”
“ถูกต้อง”
ฮาร์เปอร์เครือ่ งติดแล้ว “เกิดอะไรขึน้ ครัง้ สุดท้ายทีค่ ณ
ุ สองคนได้คยุ กัน”
“เรื่องมันยาว มันเป็นช่วงพิธีศพของแม่”
“แล้วท�ำไมอยากมาคุยตอนนี้ล่ะ”
“คุณต้องไปถามเคนนี ผมไม่ได้อยากคุยสักหน่อย”
ฮาร์เปอร์ยกมือกอดอก ประกายตาวิบวับเจ้าเล่ห์ เธอเอ่ยออกมาเป็น
เพลง “ในที่สุดฉันก็ได้รู้สาเหตุที่คุณครองตัวเป็นโสดแล้ว...”
“ไม่ใช่อย่างนั้น อย่าพูดเพ้อเจ้อ ผมเกือบจะแต่งงานกับ...”
ฮาร์เปอร์ชอบใจเป็นที่สุดที่เห็นเขาจ�ำชื่อผู้หญิงคนที่ว่าไม่ได้ ชอบใจ
เสียจริง “กลอเรีย”
“ใช่ ๆ คนนั้นแหละ”
“ฉันไม่ชอบหน้ายายนั่นเลย”
“คุณเคยพูดมาหลายครั้งแล้ว”
“แกรนต์อยากจะฉลองตอนที่เธอถอนหมั้นคุณ และเลือกไปท�ำงานที่
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แคลิฟอร์เนีย เขาอยากจุดเตาปิ้งย่าง เปิดแชมเปญสักสองสามขวด เชิญ
เพื่อนบ้าน แล้วก็อะไรอีกเยอะแยะ”
ทีโอหวนนึกถึงทีเ่ พือ่ นรักของเขาพยายามแสดงความเห็นอกเห็นใจผูห้ ญิง
ที่เขาเกลียดชัง ทีโอยังคงคิดหาค�ำตอบที่เหมาะสมเมื่อฮาร์เปอร์พูดขึ้น “ทีโอ
บิชอป คุณเป็นคนดี คุณควรจะได้รับสิ่งที่ดีกว่านั้น” จากนั้นโทรศัพท์ของเธอ
ก็ดังขึ้น เธอหยิบออกมารับสาย “ผู้พิพากษาต้องการพบฉัน ไม่ คุณไม่ต้อง
นั่งรอที่นี่แหละ ฉันจะบอกคุณถ้าถึงเวลาที่เราสองคนต้องขึ้นเขียง”
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จะเปิดออกและฮาร์เปอร์โผล่ออกมา ด้วยโครงหน้าคมกริบราวกับกริช ครั้ง
สุดท้ายที่เขาเห็นเธอสติแตกคือในพิธีศพของแกรนต์ ทั้งความเจ็บปวดและ
ความพ่ายแพ้ทงั้ หลายทีพ่ วกเขาพยายามใช้การสนทนาผลักไสมันออกไปได้กลับ
มาอีก ทีโอบังคับตัวเองให้ลุกขึ้นยืน
ฮาร์เปอร์กล่าว “มีพัฒนาการที่ดี ฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ฟังขึ้น”
เธอสูดลมหายใจยาว “โจทก์ถอนฟ้องคดีของบริษัทเรา”
ทีโอดีใจที่มีม้านั่งยาวรองรับเขาอยู่ตรงนั้น “อะไรนะ”
“ผูพ้ พิ ากษากับฉันเพิง่ พูดคุยกับทนายความของธนาคาร เก้าโมงครึง่ ของ
เช้าวันนี้ หนี้สินทั้งหมดของเราและบริษัทได้รับการช�ำระคืนเต็มจ�ำนวน”
“เป็นไปได้ยังไง !”
“ไม่รู้สิ พวกทนายความของธนาคารโผล่มาพร้อมมีดผ่าตัดลับคมกริบ”
ฮาร์เปอร์หันไปมองเมื่อประตูห้องพิจารณาคดีเปิดออกอีกครั้ง “ระวังนะ
พวกนั้นออกมาแล้ว”
ทนายความทั้งสี่คนออกมาจากห้องพิจารณาคดี ซึ่งเป็นที่ก�ำเนิดฝันร้าย
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สุดสยองของทีโอ พวกเขาเดินเกาะกลุ่มกันแน่น ผ่านม้านั่งยาวไปโดยไม่สบตา
“คุณทนายคะ” ฮาร์เปอร์ทักแต่ไม่มีใครตอบรับ เธอมองตามหลังคน
กลุ่มนัน้ เดินไปจนสุดทางและหันมาหาทีโอ “พวกนี้เตรียมตัวจะแล่เนื้อเถือหนัง
เราให้กระจุยมานานหลายสัปดาห์ แล้วดูสิ นี่ไม่เรียกว่าน่าอายจนแทบร้องไห้
หรอกเหรอ”
ร้องไห้คือสิ่งที่ทีโออยากท�ำพอดีในตอนนี้ “ผมไม่เข้าใจ”
“ฉันก็ด้วย” เสียงของเธอสั่นสะท้านเหมือนมือของทีโอ “เราต้องใช้เวลา
สักสองสามวันคิดให้ถี่ถ้วนว่าจะท�ำยังไงต่อ พวกยักษ์ใหญ่ทางตะวันออกคงจะ
ไม่แค่หลุบหาง แล้วเดินจากไปง่าย ๆ หรอก ซึ่งหมายความว่า เราต้องคิดหา
กลเม็ดใหม่ไว้รับมือ”
ทีโอเอนหลังพิงผนัง สูดหายใจยาวแล้วระบายลมหายใจออกมา
“น่าจะเป็นฝีมือของเคนนี”
ฮาร์เปอร์จอ้ งมองเขา “ฟังจากทีค่ ณ
ุ บรรยายถึงเขา ฉันคิดว่าสถานการณ์
เดียวที่เคนนีจะข้ามถนนมาช่วย ก็ต่อเมื่อมีเงินดอลลาร์ปลิวมาตกบนทางเท้า
เท่านั้นแหละ”
“คุณนิยามเขาได้เหมาะมาก ทุ่มเงินมาปลดหนี้ให้เราด้วยเงื่อนไขอะไร
ล่ะ”
“ฉันก�ำลังจะบอกคุณเลยว่า...ไม่มีเงื่อนไขผูกมัดใด ๆ”
“ถ้าอย่างนั้น บางทีเราอาจจะยังไม่รู้สิ่งที่เราต้องจ่ายจริง ๆ” ทีโอกล่าว
“คุณจะกลับไปออฟฟิศแล้วเจอเข้ากับมีดผ่าตัดชุดใหม่”
ฮาร์เปอร์ส่ายหน้าไปมาก่อนทีโอจะพูดจบ “ไม่ใช่อย่างนั้น ไม่หรอก นี่
เป็นเงินให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัด บัญชีของเราไม่มีหนี้ใด ๆ บริษัทยังเป็นของเรา
ไม่มีเอกสารใด ๆ ให้เซ็น”
ทีโอพูดไม่ออก
ฮาร์เปอร์กล่าวต่อ “ใครก็ตามทีค่ วักกระเป๋าช�ำระหนีแ้ ทนเรา ไม่สามารถ
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ย้อนกลับมาบอกว่า ‘ไม่ เดี๋ยวก่อน เราต้องการเลือดของคุณสองไพนต์แทน
เงินที่ใช้หนี้’ เงินจ่ายเข้าบัญชีบริษัทของเรา เจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งทนายความ
ของพวกเขาและผู้พิพากษาให้ทราบว่า บริษัทของเราสามารถด�ำเนินงานต่อได้
อีกครั้ง”
เขาจ้องหน้าฮาร์เปอร์ พยายามคิดหาค�ำพูดแต่พูดไม่ออก ในหัวคิดว่า
นี่ไม่น่าจะเป็นฝีมือของพี่ชาย เป็นไปไม่ได้
โทรศัพท์ของเขาดังอีกครั้ง มีข้อความใหม่เข้ามาอีก
มือของทีโอไม่นิ่งนัก จนเกือบจะท�ำโทรศัพท์หลุดมือขณะล้วงหยิบจาก
กระเป๋า ข้อความเดียวกับคราวที่แล้ว แค่คำ� เดียว
ได้โปรด
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