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แล้วข้าพเจ้าก็แลเห็นม้าสีกะเลียวตัวหนึ่ง
ผู้ที่นั่งบนหลังม้านั้นมีชื่อว่าความตาย
และนรกก็ติดตามเขามาด้วย
— คัมภีร์ ไบเบิล
เอาละวา ลั่นกลองศึกละเว้ย1
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— วิลเลียม เชกสเปียร์
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เป็นส�ำนวนการแปลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากพระราชนิพนธ์แปลเรื่อง
นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ ซึ่งแปลมาจากหนังสือเรื่อง A Man Called Intrepid
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หลังจากสูก้ บั งานหฤโหดมาทัง้ วันคงไม่มอี ะไรเยียวยาจิตใจได้ดไี ปกว่าชัว่ โมงแสนสุข
บาร์ออน เดอะ ร็อกส์แถวย่านโลเวอร์เวสต์ไซด์ในแมนฮัตตันเป็นแหล่งรวมตัว
ของเหล่ามนุษย์เงินเดือนที่ต้องการจิบเครื่องดื่มราคาถูกแกล้มข้าวห่อชีสทอด
พลางบ่นเรื่องเจ้านาย ไม่ก็จีบเพื่อนร่วมงานสักคน รวมถึงพวกระดับหัวหน้า
งานที่มาดื่มแก้เครียดก่อนกลับบ้านแถบชานเมือง
ตั้งแต่สี่โมงครึ่งถึงหกโมงเย็นภายในบาร์จะเนืองแน่นไปด้วยคนท�ำงาน
บางคนเดินโซเซเข้ามาราวกับผูร้ อดชีวติ จากเรืออับปาง บางคนดูกระปรีก้ ระเปร่า
พร้อมสนุกสนานไปกับบรรยากาศคึกคัก มีเพียงสองสามคนทีไ่ ม่ตอ้ งการอะไรอีก
นอกจากนั่งซุกตัวอยู่ในมุมเล็ก ๆ แล้วดื่มให้หน�ำใจ
ช่วงห้าโมงเย็นเสียงพูดคุยดังจ้อกแจ้กทั่วทั้งบาร์ บาร์เทนเดอร์และ
พนักงานเสิร์ฟคอยบริการลูกค้าผู้เหนื่อยล้ากันมือเป็นระวิง หลังจากดื่มแก้วที่
สองพวกเขาก็อารมณ์ดขี นึ้ หัวเราะเสียงดัง บางคนนัวเนียกันอย่างไม่อายสายตา
ใคร ไม่วา่ จะงานทีค่ งั่ ค้าง ค�ำต�ำหนิ หรือข้อความทีไ่ ร้การตอบกลับถูกลืมเลือน
ไปเมื่ออยู่ท่ามกลางแสงไฟอบอุ่น เสียงแก้วกระทบกัน และของกินเล่นแสน
อร่อย
ตลอดช่วงเวลานั้นประตูร้านเปิดต้อนรับลูกค้าเป็นระยะ ทุกครั้งที่ประตู
เปิดอากาศฉ�่ำเย็นของฤดูใบไม้ร่วงจะพัดเข้ามาพร้อมเสียงจอแจบนถนน พอ
ประตูปิดจึงกลับสู่ความอบอุ่นและบรรยากาศครึกครื้นอีกครั้ง
ผ่านไปประมาณหนึง่ ชัว่ โมงครึง่ หลังบาร์เปิดก็เริม่ มีคนทยอยกลับ หน้าที่
ความรับผิดชอบ ครอบครัว และคูเ่ ดตทีร่ ออยูฉ่ ดุ ดึงพวกเขาออกไปยังรถไฟใต้ดนิ
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รถรางลอยฟ้า รถประจ�ำทางคันยักษ์ ไม่กร็ ถแท็กซี่ บางคนนัง่ ดืม่ ต่อ สังสรรค์
กันอีกสักหน่อย แล้วค่อยออกมาหาแสงสว่างหรือความมืดมิดภายนอก
เมซี สไนเดอร์นั่งอยู่ที่โต๊ะกับแทรวิส แฟนหนุ่มซึ่งคบกันได้สามเดือน
สิบสองวัน ซีซีเพื่อนร่วมงานสุดซี้ และเบรนเพื่อนของแทรวิส เธอพยายาม
จับคู่ซีซีกับเบรนมาหลายสัปดาห์แล้ว ด้วยหวังว่าจะได้เดตพร้อมกันสองคู่ชู้ชื่น
คงมีความสุขน่าดู จากภาษากาย การที่ทั้งคู่สบตากันบ่อย ๆ และซีซีแอบส่ง
ข้อความใต้โต๊ะมากรีด๊ กร๊าดกับเธอสองครัง้ เมซีมนั่ ใจว่าเพือ่ นเธอกับเบรนปิง๊ กัน
แล้วแน่นอน
หลังจากสัง่ เครือ่ งดืม่ รอบสองเมซีกต็ งั้ ใจวางแผนให้ทงั้ สองคูไ่ ด้อยูด่ ว้ ยกัน
นานขึ้นในค�่ำคืนนี้ เธอส่งสัญญาณให้ซีซีแล้วคว้ากระเป๋าถือ “เดี๋ยวเรามานะ”
เมซีเดินลัดเลาะผ่านโต๊ะนับสิบพลางบ่นพึมพ�ำเมื่อใครบางคนลุกขึ้นยืน
กะทันหันจนไหล่กระแทกเธอ “ขอทางหน่อย” เธอตะโกนบอกพร้อมกับคว้า
ข้อมือเพื่อนพากันก้าวลงบันไดแคบ ๆ เร็วรี่ โชคดีคนต่อแถวเข้าห้องน�้ำไม่ยาว
เท่าไหร่
“เป็นไง ฉันบอกแล้วว่าเบรนน่ารัก!” เมซีพูด
“ฉันรู้ เธอเอารูปเขาให้ดกู อ่ นแล้ว แต่ตวั จริงมีเสน่หก์ ว่ามาก แถมตลก
ด้วย! ปกติเวลานัดบอดน่าเบือ่ จะตาย แต่ครัง้ นีส้ ดุ ยอดไปเลย” ซีซบี อกอย่าง
ร่าเริง
“งั้นเอางี้ไหม เราช่วยกันเกลี้ยกล่อมให้พวกเขาไปร้านนีโนส์ พอกิน
มื้อเย็นเสร็จก็แยกย้ายคู่ใครคู่มัน แบบนั้นจะเปิดโอกาสให้เบรนได้ไปส่งเธอ
แล้วเธอก็ชวนเขาเข้าบ้านเลยไง”
“จะดีเหรอ” ซีซเี ม้มปาก รู้ตวั ว่าเป็นคนลังเลเรือ่ งความรัก เพราะอย่างนี้
ถึงยังไม่มีแฟนสักที “ฉันไม่อยากรีบ”
“ฉันไม่ได้บอกให้เธอนอนกับเขาสักหน่อย” หญิงสาวกลอกตากลมโตสีฟา้
“แค่ชวนเขาดื่มกาแฟหรือดื่มต่ออีกเล็กน้อย ระหว่างนั้นก็จู๋จี๋กันนิดหน่อย”
เมื่อถึงคิวและมีคนออกจากห้องน�้ำพอดีเมซีก็รีบพุ่งเข้าไป ปวดฉี่จะแย่
“อย่าลืมส่งข้อความหาฉันด้วยหลังจากเขากลับไปแล้ว เล่าแบบละเอียดเลยนะ”
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ซีซีเดินปรี่เข้าไปในห้องติดกัน “ขอดูก่อนแล้วกันว่าตอนกินมื้อเย็นเป็น
ยังไง เบรนอาจไม่อยากไปส่งฉันก็ได้”
“เชื่อสิว่าเขาจะอยากไป เบรนเป็นคนน่ารัก ฉันไม่ได้จับคู่เธอกับผู้ชาย
หน้าไหนสุ่มสี่สุ่มห้านะ ซีซี” เมซีออกจากห้องน�้ำแล้วเดินไปที่อ่างล้างมือ ฟอง
โฟมสบูก่ ลิน่ พีชหอมฟุง้ เธอยิม้ กว้างเมือ่ ซีซเี ดินมาสมทบ “ถ้าทุกอย่างไปได้สวย
คงน่าสนุก เราจะได้เดตคู่กันไง”
“ฉันชอบเบรนจริง ๆ นะ” ซีซีบอก “เวลาตกหลุมรักผู้ชายสักคนฉันจะ
ค่อนข้างประหม่าน่ะ”
“ฉันคิดว่าเบรนก็ชอบเธอเหมือนกัน”
“แน่ใจเหรอ”
“ที่สุด” เมซียืนยัน พร้อมกับยกมือลูบผมสั้นเป็นลอนสีบลอนด์ทอง
ขณะที่ซีซีเติมลิปสติกแวววาวบนริมฝีปาก ให้ตายสิ ฉันต้องคอยให้ก�ำลังใจ
ยายนีท่ งั้ คืนเลยหรือไง เมซีชกั หงุดหงิด ก่อนพูดต่อ “เธอทัง้ สวย ฉลาด แถม
คุยสนุก” แหงล่ะ เพราะถ้าเป็นฉันก็คงไม่สังสรรค์กับคนน่าร�ำคาญอยู่แล้ว
“ท�ำไมเขาจะไม่ชอบล่ะ แค่ปล่อยใจสบาย ๆ ซีซี เลิกเล่นบทสาวบริสุทธิ์จอม
ประหม่าสักที”
“ฉันไม่ได้เสแสร้งแกล้งท�ำนะ”
“ไม่อยากโดนอึ๊บเหรอ” เมซีโพล่งขึ้น ท�ำเอาอีกฝ่ายอ้าปากค้าง “ฉัน
อุตส่าห์ล�ำบากล�ำบนจัดฉากให้แทบตาย เธอห้ามท�ำแผนพังเชียว”
“ฉันแค่...”
“โธ่เว้ย” เมซียกมือนวดขมับ “ฉันชักปวดหัวขึ้นมาจริง ๆ แล้ว”
ซีซีคิดว่าเพื่อนคงปวดมากเลยล่ะ เพราะเมซีไม่เคยพูดแรงแบบนี้ แต่
เธอเองก็คงดูเหมือนสาวบริสุทธิ์จอมประหม่าจริง ๆ “เวลาเบรนยิ้มแล้วหล่อ
ที่สุด” ดวงตาสีเขียวเป็นประกายซึ่งตัดกับผิวสีคาราเมลสบตาเมซีในกระจก
“ถ้าเขาไปส่งฉันจะชวนเขาเข้าบ้าน”
“ต้องอย่างนี้สิ ค่อยคุยกันรู้เรื่องหน่อย”
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พวกเธอเดินกลับไปที่โต๊ะ เมซีรู้สึกว่าเสียงรอบตัวอึกทึกกว่าเดิม ทั้ง
เสียงพูดคุย เสียงจานชามกระทบกัน เสียงเก้าอีค้ รูดพืน้ ล้วนแต่ทำ� ให้ปวดหัว
จี๊ด คงดื่มมากกว่านี้ไม่ได้แล้วถึงจะอยากดื่มก็เถอะ
ใครบางคนยืนขวางทางระหว่างที่ทั้งคู่เดินผ่านเคาน์เตอร์บาร์ เมซีจึงหัน
ไปผลักเขาอย่างหงุดหงิด แต่ผชู้ ายคนนัน้ พึมพ�ำค�ำขอโทษและก้าวไปทีป่ ระตูแล้ว
“ไอ้เวรเอ๊ย” หญิงสาวสบถ และมีโอกาสได้แยกเขีย้ วใส่ตอนทีเ่ ขาเหลือบ
กลับมามอง
“มีอะไรเหรอ” ซีซีถาม
“เปล่า ก็แค่ผู้ชายทุเรศคนหนึ่ง”
“เธอโอเคไหมเนี่ย ฉันมียาแก้ปวดนะ เอาสักเม็ดไหม ฉันก็เริ่มจะ
ปวดหัวนิด ๆ แล้วเหมือนกัน”
“เพราะเธอนั่นแหละ” เมซีพึมพ�ำ พยายามสูดหายใจสงบสติอารมณ์
เพื่อนที่ดี เธอเตือนตัวเอง นี่เป็นช่วงเวลาดี ๆ
พอเมซีนั่งลงบนเก้าอี้แทรวิสก็เอื้อมมาจับมือเธอไว้พร้อมกับขยิบตาให้
“เราอยากไปร้านนีโนส์” เมซีบอก
“เมื่อกี้ผมกับเบรนเพิ่งคุยกันว่าจะไปร้านตอร์ติยา แฟลตส์ แต่ถ้าจะไป
ร้านนีโนส์เราต้องจองก่อน” แทรวิสแนะ
“ฉันไม่อยากไปร้านห่วย ๆ แบบนัน้ ฉันอยากนัง่ กินในร้านดี ๆ แยกกัน
จ่ายก็ได้ถ้าค่าอาหารมันแพงนักละก็”
แทรวิสขมวดคิ้วเมื่อได้ยินถ้อยค�ำงี่เง่า เธอเกลียดชะมัดเวลาเขาท�ำ
แบบนี้
“ร้านนีโนส์อยู่ห่างออกไปตั้งสิบสองช่วงตึก ส่วนร้านตอร์ติยา แฟลตส์
อยู่แค่หัวมุมถนนนี่เอง”
เมซีโกรธจนมือสัน่ ขณะยืน่ หน้าเข้าไปใกล้คนรัก “รีบมากนักหรือไง ท�ำไม
ถึงท�ำตามความต้องการของฉันไม่ได้”
“ผมก็ก�ำลังท�ำสิ่งที่คุณต้องการอยู่นี่ไง”
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เสียงของทั้งคู่ดังขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นตะโกน ไหนจะเสียงอึกทึก
รอบตัว ซีซีเริ่มปวดหัวหนุบ ๆ พลางเหลือบมองเบรน เขานั่งกัดกรามกรอด
สายตามองแก้วของตัวเองพลางพึมพ�ำไม่ได้ศัพท์
เบรนไม่ใช่คนน่ารักอย่างทีค่ ดิ เหมือนกับแทรวิสนัน่ แหละ เขาแค่อยาก
อึ๊บเธอ อาจถึงขั้นข่มขืนถ้าเธอปฏิเสธ เขาจะทุบตีและข่มขืนเธอตั้งแต่ครั้งแรก
เมซีรู้อยู่แก่ใจและคงหัวเราะเยาะเธอด้วย
“สารเลว” ซีซีสบถ “พวกแกมันสารเลวทุกคน”
“หยุดมองฉันแบบนั้นสักที” เมซีตวาด
แทรวิสก�ำหมัดทุบโต๊ะ “หุบปากเน่า ๆ ของคุณเดี๋ยวนี้”
“ฉันบอกให้หยุดมองแบบนัน้ ไง!” เมซีคว้าส้อมขึน้ มาแล้วร้องกรีด๊ ก่อน
แทงปลายแหลมทะลุดวงตาของแทรวิส
ชายหนุ่มร้องโหยหวนแล้วกระโจนใส่เมซี ขณะที่ซีซีรู้สึกราวกับว่าสมอง
ก�ำลังถูกฉีกทึ้ง
นั่นคือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นองเลือด
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ผูห้ มวดสาวยืนอยูท่ า่ มกลางศพนับไม่ถว้ น มีการตายแปลก ๆ เสมอเลย
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สินา่ หลายครัง้ ทีม่ นั เลวร้ายเกินกว่าต�ำรวจสักคนจะจินตนาการได้ ไม่เว้นแม้แต่
สุดยอดต�ำรวจจากแผนกคดีฆาตกรรมอย่างเธอที่สืบคดีมาทั่วนิวยอร์ก จน
กระทั่งถึงช่วงสี่เดือนสุดท้ายของปี 2060
ร่างเหล่านั้นนอนจมกองเลือด เหล้า และอาเจียน บ้างห้อยต่องแต่ง
เหมือนตุ๊กตาผ้าอยู่บนเคาน์เตอร์บาร์ บ้างนอนขดตัวอยู่ใต้โต๊ะหักพัง น่า
สยดสยองสุด ๆ เศษแก้วแตกกระจายตามพื้น มีบางส่วนเปล่งประกายวิบวับ
อยู่บนซากโต๊ะและเก้าอี้ ไม่ก็ปักคาที่ศพพร้อมเลือดเกรอะกรัง กลิ่นคาวเลือด
คละคลุง้ พานให้นกึ ถึงรูปถ่ายในสมรภูมริ บทีเ่ ธอเคยเห็น ไม่นา่ จะมีฝง่ั ไหนอ้าง
ชัยชนะได้เมื่อศพเกลื่อนขนาดนั้น
ดวงตาถูกควัก ใบหน้าโดนฉีกทึ้ง ล�ำคอโดนปาด ศีรษะถูกทุบจน
กะโหลกยุบเข้าไปถึงเนื้อสมอง นี่มันสงครามชัด ๆ เหยื่อสองสามรายอยู่ใน
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สภาพเปลือยหรือเกือบเปลือย เนื้อหนังที่โผล่ออกมาเปรอะไปด้วยเลือดราว
นักรบโบราณ
อีฟยืนนิง่ รอจนกว่าจะหายช็อก เธอลืมไปแล้วว่าตัวเองก็ชอ็ กได้เหมือน
กัน เมือ่ สติคนื กลับมาจึงหันไปหาต�ำรวจสายตรวจซึง่ มาถึงทีเ่ กิดเหตุเป็นคนแรก
“คุณรู้อะไรบ้าง”
อีฟได้ยินอีกฝ่ายสูดลมผ่านไรฟันเหมือนก�ำลังล�ำดับเหตุการณ์จึงให้เวลา
เขาคิด
“ผมกับคู่หูอยู่ในช่วงพัก เรากินอะไรง่าย ๆ กันที่ร้านฝั่งตรงข้าม ตอน
ออกจากร้านผมเห็นผู้หญิงอายุยี่สิบปลาย ๆ คนหนึ่งเดินถอยหลังออกมาจาก
บาร์นี่ เธอกรีดร้องไม่หยุดแม้กระทั่งผมเข้ามาถึงตัวเธอแล้ว”
“ตอนนั้นกี่โมง”
“ผมพักตอนห้าโมงสี่สิบห้า คิดว่าน่าจะเกิดเหตุหลังจากผมเข้าไปกิน
อาหารในร้านไม่เกินห้านาทีครับ ผู้หมวด”
“ว่าต่อสิ”
“ผูห้ ญิงคนนัน้ พูดไม่รเู้ รือ่ งเลย เอาแต่ชปี้ ระตู คูห่ ผู มพยายามปลอบเธอ
ส่วนผมรีบเปิดประตูเข้าไป”
เขากระแอมนิดหนึง่ “ผมเป็นต�ำรวจมายีส่ บิ สองปี ยอมรับว่าไม่เคยเห็น
อะไรแบบนีม้ าก่อน มีรา่ งนอนเกลือ่ นทุกที่ บางคนยังไม่ตาย พวกเขาเริม่ คลาน
และร้องโหยหวน ผมเรียกก�ำลังเสริมกับหน่วยพยาบาล ยากมากครับที่เราจะ
รักษาที่เกิดเหตุไม่ให้ปนเปื้อน คนเป็นสิบก�ำลังจะตาย”
“ฉันเข้าใจ”
“เราพาคนเจ็บออกไปได้แปดถึงสิบคน ขอโทษที่ผมระบุชัดเจนไม่ได้
แต่ละคนสภาพแย่มาก บางคนเจ้าหน้าทีต่ ้องรีบยือ้ ชีวติ กันในนี้ ก่อนจะเคลือ่ น
ย้ายผู้รอดชีวิตทั้งหมดไปที่โรงพยาบาลไทรเบกา ตอนนั้นผมปิดล้อมที่เกิดเหตุ
แล้ว เจ้าหน้าที่หน่วยพยาบาลเดินหาผู้รอดชีวิตเพิ่มเติม เลยไปเจออีกกลุ่มอยู่
ในห้องน�้ำและห้องครัวด้านหลัง”
“คุณได้คุยกับผู้รอดชีวิตบ้างไหม” ผู้หมวดถาม
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“ผมได้ชื่อมาบางคน แต่ส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีคนในบาร์
พยายามฆ่าพวกเขา”
“ใคร”
“เอ่อ ทุกคนครับ”
“โอเค ขอบคุณมาก กันคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจากที่นี่ด้วย” เธอสั่ง
พลางเดินไปที่ประตูพร้อมเขา
อีฟเห็นพีบอดี้เดินเข้ามาพอดีทั้งที่เพิ่งแยกกันได้ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงแท้ ๆ
ก่อนหน้านี้เธออยู่สะสางงานต่อที่กรมต�ำรวจ เมื่อท�ำเสร็จก็รีบปรี่ไปที่รถ อยาก
กลับบ้านจะแย่ แต่ดันถูกเรียกตัวด่วน คราวนี้เธอไม่ลืมส่งข้อความบอกโร้คค์
ว่าจะกลับช้า...
อีกแล้ว
ผู้หมวดก้าวไปยืนขวางหน้าประตูกันคู่หูไว้
แม้พบี อดีจ้ ะสวมรองเท้าบูต๊ คาวบอยสีชมพูหวานแหวว สวมแว่นกันแดด
สีรุ้ง และรวบผมเป็นหางม้าสั้น ๆ น่ารัก แต่ก็ยังดูแข็งแกร่งแบบต�ำรวจ ถึง
อย่างนั้นอีกฝ่ายก็ยังไม่ควรเห็นสิ่งที่อยู่ในนี้ เพราะขนาดเธอกับต�ำรวจที่ท�ำงาน
มายี่สิบกว่าปียังขวัญผวา
“จะถึงบ้านอยู่แล้วเชียว” พีบอดี้บอก “ฉันแวะซุปเปอร์มาร์เกตระหว่าง
ทางด้วยน่ะค่ะ ตัง้ ใจจะท�ำมือ้ เย็นเซอร์ไพรส์แม็คแน็บสักหน่อย” เจ้าตัวเขย่าถุง
ข้าวของในมือ “ก็ยังดีที่ไม่ใช่ตอนลงมือท�ำแล้ว ว่าแต่ข้างในเป็นยังไงบ้างคะ”
“แย่มาก”
พีบอดี้เปลี่ยนสีหน้าเป็นจริงจังทันที “แย่ขนาดไหน”
“ขนาดที่ว่าฉันต้องภาวนาขออย่าให้เจออะไรแย่ไปกว่านี้อีก ศพเกลื่อน
ทั้งโดนฟัน โดนปาดคอ โดนทุบหัว เอาละ เคลือบมือซะ” อีฟโยนกระป๋อง
สเปรย์ห่อหุ้มให้คู่หู “วางถุงนั่นลงแล้วเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม ถ้าอยาก
อ้วกขอให้ออกมาอ้วกข้างนอก เพราะในนั้นมีอ้วกเต็มพื้นไปหมดแล้ว ฉันไม่
อยากให้อ้วกของคุณปะปนไปด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยพยาบาลกับพวกต�ำรวจเดิน
ย�่ำเละเทะ ท�ำไงได้ล่ะ พวกเขาต้องช่วยเหลือและพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนี่”
“ฉันไม่เป็นไรหรอก ไม่ต้องห่วง”
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“เริ่มบันทึกเสียง” อีฟกลับเข้ามาในบาร์
ขณะเดินก็ได้ยินเสียงคู่หูร้องเฮือก ลมหายใจสะดุดเป็นพัก ๆ “ให้ตายสิ
นี่มันอะไรกันเนี่ย”
“ตั้งสติไว้ พีบอดี้”
“เกิดบ้าอะไรขึ้น คนตายเป็นเบือขนาดนี้”
“นั่นแหละที่เราต้องหาค�ำตอบ มีพยานคนหนึ่งอยู่ในรถต�ำรวจ ไป
สอบปากค�ำเธอที”
“ฉันรับมือได้ ดัลลัส”
“แน่นอน คุณท�ำได้” อีฟพยายามคุมเสียงให้เรียบนิ่งเช่นเดียวกับ
แววตา “ไปสอบปากค�ำเธอ โทรเรียกแบ็กซ์เตอร์ ทรูฮาร์ท เจนกินสัน แล้ว
ก็ไรนิกี ฉันต้องการคนช่วยตรวจสอบทีเ่ กิดเหตุเพิม่ กะคร่าว ๆ น่าจะมากกว่า
แปดสิบศพ ผู้รอดชีวิตที่อยู่โรงพยาบาลอีกประมาณแปดถึงสิบคน อ้อ เรียก
มอร์ริสมาด้วย” เธอไม่ลืมหัวหน้าแพทย์นิติเวช “แต่ยังไม่ต้องแจ้งฝ่ายพิสูจน์
หลักฐาน รอจนกว่าเราจะจัดการกับศพทัง้ หมดเรียบร้อย หาตัวเจ้าของบาร์และ
พนักงานทุกคนทีไ่ ม่ได้ทำ� งานในคืนนี้ เอาละ ไปท�ำหน้าทีข่ องคุณได้ เสร็จแล้ว
กลับมาช่วยฉันที่นี่”
“ถ้าคุณคุยกับพยานแล้ว ฉันช่วยจัดการที่เหลือตรงนี้ได้นะคะ” นักสืบ
สาวกวาดตามองทั่วบริเวณ ไม่แน่ใจว่าตัวเองรวบรวมความกล้ามากพอหรือยัง
“คุณท�ำทั้งหมดนี่คนเดียวไม่ไหวหรอก”
“ก็แค่จัดการทีละศพ ไปเถอะ”
เมื่อพีบอดี้ผละไปแล้วอีฟจึงยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบแสนวังเวงและ
บรรยากาศน่าสะอิดสะเอียน
ร่างสูงเพรียวสวมเสื้อแจ๊คเก็ตหนังคุณภาพเยี่ยม รองเท้าบู๊ตมีรอย
ขีดข่วนจากการใช้งาน ผมสีน�้ำตาลตัดสั้น ตาสีวิสกี้ ริมฝีปากเม้มแน่น
ขณะพยายามสะกดกลั้นความเวทนาและความหวาดผวา
แต่ร่างนับสิบที่นอนเกลื่อนอยู่ตอนนี้ต้องการสิ่งที่มากกว่าความเวทนา
และความหวาดผวาของเธอ
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“หมวดอีฟ ดัลลัส” เธอเริ่ม “ประเมินด้วยสายตาน่าจะมีมากกว่า
แปดสิบศพ ทั้งชายหญิงและหลากหลายเชื้อชาติ ยังระบุอายุที่แน่นอนไม่ได้
พบบาดแผลหลายแห่งบนร่างเหยื่อ ที่เกิดเหตุมีการปนเปื้อนเนื่องจากเจ้าหน้าที่
หน่วยพยาบาลเข้ามาช่วยผู้รอดชีวติ ต�ำรวจพบศพและผู้รอดชีวติ ตอนประมาณ
ห้าโมงห้าสิบนาที เหยือ่ รายแรกเพศชาย” ผู้หมวดสาวยอบตัวลงแล้วเปิดกล่อง
อุปกรณ์
“ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าและศีรษะรุนแรง มีแผลลักษณะถูกเจาะเป็นรู
ทั้งบนใบหน้า ล�ำคอ มือ แขน และหน้าท้อง” อีฟกดนิ้วมือของเขาลงบน
เครื่องระบุอัตลักษณ์ “ผู้ตายชื่อโจเซฟ แคตเทอรี เชื้อชาติผสม อายุสามสิบ
แปดปี แต่งงานแล้ว มีลกู สองคน ชายหนึง่ หญิงหนึง่ อาศัยอยูใ่ นย่านบรูกลิน
ท�ำงานต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาดที่บริษัทสตีเวนสัน แอนด์ รี้ด
ห่างจากที่นสี่ องช่วงตึก คุณแค่แวะมาดื่มใช่ไหม โจ”
อีฟสังเกตเห็นบางอย่าง “พบเศษผิวหนังอยูใ่ ต้เล็บเขา” เธอเก็บตัวอย่าง
ชิน้ เล็ก ๆ ออกมาใส่ถงุ หลักฐานแล้วปิดผนึก “เหยือ่ สวมแหวนแต่งงานทีท่ ำ� จาก
ทอง นาฬิกาข้อมือทอง พกกล่องเหล็กสลักชื่อใบหนึ่ง ข้างในมีบัตรเครดิต
เงินสด บัตรประจ�ำตัว คีย์การ์ด และเทเลลิงก์”
เธอบรรจุของเหล่านั้นใส่ถุงหลักฐานเช่นกัน
จากนั้นใช้นิ้วมือดันริมฝีปากบนของเขาซึ่งเต็มไปด้วยรอยแผลให้เปิดขึ้น
“ฟันหักหลายซี่ คงโดนต่อยหน้าอย่างจัง แต่แผลที่ศีรษะน่าจะเป็นสาเหตุการ
ตาย แพทย์นติ เิ วชจะยืนยันเรือ่ งนีอ้ กี ที” อีฟหยิบเครือ่ งตรวจวัดออกมา “เวลา
เสียชีวิตคือห้าโมงสี่สิบห้านาที ห้านาทีก่อนที่ต�ำรวจกลุ่มแรกจะมาถึงที่เกิดเหตุ”
ห้านาทีเนีย่ นะ ห้านาทีกอ่ นทีต่ ำ� รวจสายตรวจจะเปิดประตูเข้ามา มีความ
เป็นไปได้แค่ไหนกันเชียว
อีฟเขยิบไปอีกนิดเพื่อตรวจสอบศพถัดไป “เหยื่อรายที่สอง”
หลังจากเธอระบุตัวตนเหยื่อไปได้ห้ารายพีบอดี้ก็กลับเข้ามา
“ทีมก�ำลังมาค่ะ” นักสืบสาวแจ้งด้วยน�ำ้ เสียงทีน่ งิ่ ขึน้ กว่าเดิม “ฉันคุยกับ
พยานแล้ว เธอบอกว่านัดเจอเพื่อนสองคนที่นี่ แต่เพราะท�ำงานติดพันเลย
มาสาย เธอได้คุยกับเพื่อนหนึ่งในสองคนที่ชื่อเกว็นเน็ท ทัลเบิร์ตตอนประมาณ
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ห้าโมงครึ่ง ยืนยันได้จากบันทึกในเทเลลิงก์ของเธอ ตอนนั้นทุกอย่างยังปกติ
เธอมาถึงที่นี่หลังจากนั้นราว ๆ ยี่สิบนาที พอเปิดประตูเข้ามาก็เจอกับสภาพ
เละเทะแบบนี้ เล่นเอาเธอขวัญหนีดีฝ่อ ร้องกรี๊ดไม่หยุด จนกระทั่งเจ้าหน้าที่
แฟรงก์กับเจ้าหน้าที่ไรลีย์มาถึงตัวเธอนั่นแหละ”
“เกว็นเน็ท ทัลเบิร์ต เหยื่อรายที่สาม แขนหักข้างหนึ่งเหมือนโดน
คนเหยียบ ล�ำคอโดนปาด”
“ทุกอย่างเกิดขึน้ ภายในยีส่ บิ นาทีเนีย่ นะ จริง ๆ ไม่ถงึ ด้วยซ�ำ้ คนทัง้ บาร์
ถูกจู่โจมและสังหารหมู่ภายในเวลาไม่ถึงยี่สิบนาที เป็นไปได้ยังไง”
อีฟดันตัวขึ้นยืน “ดูที่เกิดเหตุสิ จากการตรวจสอบไปห้าศพฉันคิดว่า
พวกเขาถูกฆ่าด้วยอาวุธใกล้มือที่หยิบฉวยได้ ทั้งแก้วแตก ขวดเหล้า มีด
ไม่เว้นแม้แต่มือเปล่า ผู้ชายคนหนึ่งตรงโน้นโดนส้อมปักคาลูกตาซ้าย ผู้หญิง
อีกคนก�ำขาโต๊ะหัก ๆ ที่เปื้อนเลือดเกรอะกรัง คาดว่าเธอใช้มันเป็นอาวุธทุบตี
ผู้ชายที่นอนตายอยู่ข้าง ๆ”
“ไม่อยากจะเชื่อเลย”
ไม่ว่ามันจะฟังดูเลวร้ายแค่ไหน แต่นั่นคือความจริง
“กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าถือ เครื่องประดับ และเงินกระจายเกลื่อน
เหล้าคุณภาพเยี่ยมยังวางอยู่หลังเคาน์เตอร์บาร์ ถ้าเป็นฝีมือพวกเมายาที่จู่ ๆ
ก็คลุ้มคลั่งขึ้นมาฉันว่าพวกเขาไม่ออกไปภายในยี่สิบนาทีหรอก และน่าจะกวาด
ของมีค่าไปขายเพื่อเอาเงินมาซื้อยาเสพอีก หรือถ้าบอกว่าเป็นพวกแก๊งนักฆ่า
เอามัน พวกนัน้ ก็นา่ จะล็อกประตูและปาร์ตกี้ นั ต่อหลังฆ่าเสร็จ อีกอย่างคงต้อง
มีสมาชิกแก๊งเยอะมากถึงจะฆ่าคนทีเดียวได้แปดสิบกว่าศพ ไหนจะบาดเจ็บ
อีกตั้งสิบคน แถมไม่มีเหยื่อคนไหนหนีออกไป ซ่อนตัว หรือหยิบเทเลลิงก์มา
โทรขอความช่วยเหลือได้เลย”
อีฟส่ายหน้า “ไม่วา่ ใครก็ตามทีก่ อ่ เหตุนองเลือดขนาดนีย้ อ่ มต้องโชกเลือด
ไปทัง้ ตัว ขนาดแฟรงก์แค่เข้ามาช่วยเหยือ่ ยังมีเลือดเปือ้ นตามตัว รองเท้า และ
มือ” เธอมองเข้าไปในแววตาตะลึงงันของคู่หู “คนพวกนี้ฆ่ากันเอง พีบอดี้
พวกเขาก่อสงคราม แต่สุดท้ายกลับพ่ายแพ้กันหมด”
“มันเกิดขึ้นได้ยังไง”
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“ฉันไม่ร”ู้ แต่เธอจะหาค�ำตอบให้ได้ “เราต้องตรวจหาสารพิษในร่างเหยือ่
ทุกราย ดูว่าพวกเขารับอะไรเข้าไป ฉันอยากให้ทีมพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ
ทุกอย่างโดยละเอียด บางทีอาจมีสารปนเปื้อนในอาหารหรือเครื่องดื่ม”
“แต่พวกเขาไม่น่าจะกินหรือดื่มเหมือนกันทั้งบาร์”
“แค่กินหรือดื่มอะไรสักอย่างเหมือนกันก็มากเกินพอ ไม่แน่อาจมีสาร
ปนเปื้อนอยู่ในอาหารหรือเครื่องดื่มมากกว่าหนึ่งชนิด เราจะเริ่มที่เหยื่อโดยระบุ
ตัวตน หาสาเหตุการตาย เวลาตาย ความเชื่อมโยงระหว่างกัน หาที่ท�ำงาน
ที่อยู่ พร้อมกับตรวจสอบที่เกิดเหตุและติดตามทุกเบาะแสที่มี ให้เจ้าหน้าที่
ขนแก้ว ขวด จาน เครื่องดื่ม เครื่องออโต้เชฟ เตาย่างไปที่ห้องแล็บ
ไม่ก็พาเจ้าหน้าที่ห้องแล็บมาที่นี่ อย่าลืมตรวจดูระบบระบายอากาศ ระบบน�้ำ
และอุปกรณ์ท�ำความสะอาดด้วย”
“ถ้ามันเกิดจากอะไรแบบนั้นสารพิษก็น่าจะยังอยู่ในนี้ และคุณอยู่ในนี้
มาสักพักแล้ว”
“ฉันก็คิดถึงเรื่องนี้หลังตรวจสอบสองศพแรก เลยโทรไปถามเจ้าหน้าที่
หน่วยพยาบาลทีเ่ ข้ามาช่วยผูร้ อดชีวติ พวกเขายืนยันว่าไม่มอี าการผิดปกติอะไร
แปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันรวดเร็วมาก แค่ภายในยี่สิบนาที กว่าฉันจะเข้ามาในนี้
ก็ผ่านช่วงเวลานั้นมาพอสมควรแล้ว”
อีฟพูดต่อ “ความเป็นไปได้มากทีส่ ดุ คือพวกเขากินบางอย่างเข้าไป” เธอ
ครุ่นคิด “ต่อให้มีคนคลุ้มคลั่งแค่ครึ่งเดียวก็เล่นงานคนที่เหลือแบบไม่ให้ตั้งตัว
ได้” เธอหลุบตามองมือเปื้อนเลือดของตัวเองที่ฉีดสเปรย์ห่อหุ้มเคลือบไว้ “ฉัน
ไม่ชอบความคิดนี้เท่าไหร่ แต่มันเป็นข้อสันนิษฐานอย่างหนึ่ง ท�ำงานต่อเถอะ”
ทันใดนั้นประตูก็เปิดออก อีฟสังเกตเห็นมอร์ริส
เขาสวมกางเกงยีนส์กับเสื้อยืดคอกลมสีม่วงเข้มแทนที่จะเป็นชุดสูทอย่าง
เคย แสดงว่าน่าจะออกกะแล้ว ผมสีด�ำขลับรวบเป็นเปียเดี่ยวไว้ข้างหลัง เผย
ใบหน้าเหลี่ยมอันทรงเสน่ห์ ดวงตาสีเข้มกวาดมองทั่วห้อง เธอเห็นทั้งความ
ตกตะลึงและสลดหดหู่ฉายวาบออกมาแวบหนึ่ง
“หางานให้ผมทีเดียวเป็นโขยงเลยนะ” มอร์ริสว่า
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“ไม่ใช่ฉัน แต่เป็นใครบางคนต่างหาก” อีฟเตรียมเล่าต่อ “ฉัน...” แต่
แล้วเสียงก็ขาดหายเมื่อเห็นโร้คค์เดินตามมอร์ริสเข้ามา
เขายังสวมสูทตัวเดียวกับเมื่อเช้า สูทเรียบหรูสีด�ำดูน่าเกรงขามและ
เข้ากับเรือนร่างสูงแกร่ง ผมดกหนาสีด�ำระไหล่กว้าง ดูยุ่ง ๆ เล็กน้อยเหมือน
โต้ลมมา ถ้าใบหน้าของมอร์ริสดูเย้ายวนมีเสน่ห์ ใบหน้าของโร้คค์ก็หล่อเหลา
อย่างเหลือเชื่อราวกับพระเจ้าจงใจสรรค์สร้าง ดวงตาคมกล้าสีฟ้ายิ่งท�ำให้เขาดู
สมบูรณ์แบบ
ชั่วขณะหนึ่งที่ทุกอย่างเงียบสงัด อีฟสังเกตเห็นอารมณ์ความรู้สึกแบบ
เดียวกับมอร์ริสบนใบหน้าโร้คค์ ก่อนจะแปรเปลี่ยนเป็นความเดือดดาล
เขาสบตาเธอ “ผู้หมวด” กลิ่นอายแห่งไอร์แลนด์เจืออยู่ในน�้ำเสียงกรุ่น
โกรธ
อีฟตรงดิ่งเข้าไปหาสามี ไม่ได้จะทักทายหรือปิดกั้นเขาจากภาพตรงหน้า
เพราะรู้ว่าในชีวิตนี้โร้คค์พบเจอความสยดสยองมานักต่อนัก แต่เพราะเธอเป็น
ต�ำรวจที่รับผิดชอบคดี ดังนั้นไม่ควรให้พลเรือนเข้ามาในที่เกิดเหตุ
“คุณเข้ามาในนี้ไม่ได้นะ”
“ได้สิ ก็นี่มันร้านผม”
ให้ตายเถอะ ท�ำไมเธอถึงคิดไม่ได้ โร้คค์เป็นเจ้าของกิจการแทบทัง้ หมด
ในโลกนี้และอีกครึ่งที่อยู่นอกโลก เธอไม่พูดอะไร แต่หันไปจ้องพีบอดี้ตาดุ
“ขอโทษค่ะ ฉันลืมบอกอีกอย่างว่าเจ้าของบาร์คือโร้คค์”
“ฉันมีเรื่องต้องคุยกับคุณ แต่ตอนนี้ขอคุยกับมอร์ริสก่อน คุณออกไป
รอข้างนอกได้ไหม”
สีหน้าเดือดดาลเปลี่ยนเป็นเย็นชา “ผมจะรอในนี้”
อีฟเข้าใจดี ขณะเดียวกันก็หวังให้ตวั เองไม่ต้องเข้าใจด้วย ในช่วงสองปี
ครึ่งที่อยู่ด้วยกันมาโร้คค์ท�ำให้เธอเข้าใจอะไรมากขึ้น ไม่ใช่เอาแต่สืบคดีแบบ
ต�ำรวจ และตอนนี้เธอก็อยากยื่นมือไปสัมผัสเขาเหลือเกิน บ้าฉิบ ไม่เป็น
มืออาชีพเอาเสียเลย
เธอลดเสียงลง “ในนี้เละเทะเป็นบ้า”
“ผมเห็นเต็มสองตาแล้ว” โร้คค์บอก
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“ฉันไม่อยากให้คุณเข้ามาเกะกะหรือกีดขวางการท�ำงานของเจ้าหน้าที่”
“ผมจะไม่ท�ำตัวเกะกะ” เขาคว้ามือเธอมาบีบแน่นโดยไม่สนคราบเลือดที่
เปรอะเปื้อน เห็นชัดว่าส�ำหรับโร้คค์การสัมผัสเนื้อตัวกันในที่เกิดเหตุไม่ใช่เรื่อง
น่าอาย “แล้วผมก็จะไม่รอข้างนอกและปล่อยให้คุณเผชิญกับฝันร้ายในที่ที่ผม
เป็นเจ้าของเด็ดขาด”
“แป๊บนะ” อีฟหันไปหามอร์รสิ “ศพทีร่ ะบุตวั ตนและตรวจสอบแล้วจะมี
ป้ายตัวเลขติดไว้ คุณเริ่มจากเลขหนึ่งได้เลย”
“ไม่มีปัญหา” เขาตอบ
“อีกเดี๋ยวจะมีทีมเจ้าหน้าที่เข้ามาส�ำรวจที่เกิดเหตุเพิ่ม” ผู้หมวดแจ้ง
“งั้นผมเริ่มเลยแล้วกัน”
อีฟหันกลับมาหาโร้คค์ “คุณไปกับพีบอดี้นะ อธิบายเรื่องระบบรักษา
ความปลอดภัยให้เธอฟังพลาง ๆ ระหว่างรอทีมอิเล็กทรอนิกส์มาถึง”
“ในนี้ไม่มีกล้องวงจรปิด ลูกค้าจะรู้สึกอึดอัดถ้ามีกล้องติดไว้”
คนพวกนี้แค่ต้องการผ่อนคลายหรือใช้เวลาส่วนตัวชั่วครู่ชั่วยามกับใคร
บางคนจึงไม่อยากให้บันทึกภาพไว้ ไม่มีใครคาดคิดว่าจะต้องมาตายแบบนี้
“แต่มรี ะบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานอยู่ตรงทางเข้า” ชายหนุ่ม
พูดต่อ “เปิดใช้งานทั้งตอนร้านเปิดและหลังร้านปิด ส่วนในนี้ไม่มีระบบอะไร
ทั้งนั้น คุณจะไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นหรือมันเกิดขึ้นได้ยังไง”
อีฟคิดไว้อยู่แล้วเพราะไม่เห็นกล้องวงจรปิดในร้านสักตัว “ฉันต้องการ
รายชื่อพนักงานและตารางงานทั้งหมด”
“ผมเตรียมมาให้แล้ว หลังวางสายก็รีบรวบรวมทันที” โร้คค์มองไป
รอบ ๆ อีกครัง้ พยายามท�ำความเข้าใจกับภาพทีอ่ ยูเ่ หนือจินตนาการและยอมรับ
มัน “ผมเพิ่งเข้ามาดูแลที่นี่ได้สองสามเดือน ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมาก เท่าที่รู้
ก่อนหน้านี้กิจการราบรื่นดี แต่หวังว่าผมจะรู้ตื้นลึกหนาบางมากขึ้นก่อนปิดคดี”
“งั้นเอาข้อมูลที่คุณมีให้พีบอดี้เลย ฉันต้องไปท�ำงานกับมอร์ริสต่อแล้ว”
“อีฟ” โร้คค์จับมือเธอไว้อีกหน คราวนี้สายตาที่มองมาเจือแววเศร้า
มากกว่าเดือดดาล “สัง่ งานผมเถอะ ให้ผมท�ำอะไรสักอย่าง ผมไม่ได้รจู้ กั เหยือ่
เหล่านี้หรือแม้แต่พวกพนักงานมากไปกว่าคุณ แต่ผมต้องท�ำอะไรสักอย่าง”
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“งัน้ ฉันให้คณ
ุ ไปกับพีบอดี้ เริม่ จากตรวจสอบเทเลลิงก์ของเหยือ่ ดูว่ามี
การติดต่อหาใคร มีการบันทึกคลิปหรือเสียงไว้ในช่วงยี่สิบนาทีที่เกิดเหตุการณ์
หรือเปล่า”
“ยี่สิบนาที มันเกิดขึ้นภายในยี่สิบนาทีเนี่ยนะ” โร้คค์ไม่อยากเชื่อ
“ทีจ่ ริงน้อยกว่านัน้ ด้วยซ�ำ้ ยีส่ บิ นาทีนเี่ รานับจากข้างนอก ทีมอิเล็กทรอนิกส์
มาถึงเมื่อไหร่ค่อยปล่อยพีบอดี้กลับมาหาฉัน ส่วนคุณท�ำงานร่วมกับพวกเขาได้
เลย เอาละ ฉันต้องไปท�ำงานบ้างแล้ว”
ตอนที่อีฟก�ำลังจะเดินไปหามอร์ริส เจนกินสันกับไรนิกีก็เข้ามาพอดี
เธอจึงเปลี่ยนไปหาพวกเขาก่อน เล่ารายละเอียดให้ฟัง และท�ำแบบเดิมเมื่อ
แบ็กซ์เตอร์กับทรูฮาร์ทมาถึง กว่าจะได้ไปสมทบกับมอร์ริสเจ้าตัวก็ดูถึงเหยื่อ
รายที่สามแล้ว
“ผมต้องเอาร่างพวกเขากลับไปตรวจดูอย่างละเอียด ดัลลัส มีทั้ง
บาดแผลจากการป้องกันตัวและบาดแผลจากการท�ำร้ายคนอืน่ ผมต้องหาสาเหตุ
การตายที่แท้จริง ส่วนสามศพแรกผมยืนยันได้ว่าพวกเขาตายภายในไม่กี่นาที”
“ทุกอย่างเกิดขึ้นภายในยี่สิบนาที เร็วมาก เหยื่อรายหนึ่งโทรหาเพื่อน
ที่มาสาย ตอนนั้นทุกอย่างยังปกติ เพื่อนคนนั้นมาถึงราว ๆ ยี่สิบนาทีให้หลัง
แล้วก็เจอฉากชวนสยองนี่”
“เท่าที่ผมเห็นตอนนี้พวกเขาท�ำร้ายและฆ่ากันเอง”
“ฉันก็คิดเหมือนคุณ เป็นไปได้ว่าอาจมียาพิษ ยาหลอนประสาท ไม่ก็
ยาคลั่งชนิดใหม่ปนเปื้อนอยู่ในเครื่องดื่ม อาหาร หรือระบบระบายอากาศ
มีคนตายมากกว่าแปดสิบศพ มอร์ริส ส่วนพวกที่รอดมาได้แค่หยิบมือเดียว
ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล”
“พวกเขาใช้สิ่งที่อยู่ใกล้มือเป็นอาวุธ เช่น แก้วแตก ส้อม มีด โต๊ะ
เก้าอี้ ไม่เว้นแม้แต่มือเปล่า”
“ยังมีศพอยูท่ ชี่ นั้ ล่างอีกนะ แถวห้องน�ำ้ กับห้องครัว แสดงว่าไม่ได้จำ� กัด
พื้นที่อยู่แค่ตรงนี้ แต่ไม่มีสิ่งที่บ่งบอกว่ามีใครหนีออกไปได้ ไม่มีวี่แววความ
รุนแรงข้างนอกสักนิด”
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