
แล้วข้าพเจ้าก็แลเห็นม้าสีกะเลียวตัวหนึ่ง
ผู้ที่นั่งบนหลังม้านั้นมีชื่อว่าความตาย

และนรกก็ติดตามเขามาด้วย 

 — คัมภีร์ ไบเบิล

เอาละวา  ลั่นกลองศึกละเว้ย1

— วิลเลียม เชกสเปียร์

1 เป็นส�ำนวนกำรแปลของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  จำกพระรำชนิพนธ์แปลเรื่อง 

นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ  ซึ่งแปลมำจำกหนังสือเรื่อง  A Man Called Intrepid
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หลงัจำกสูก้บังำนหฤโหดมำทั้งวนัคงไม่มอีะไรเยยีวยำจติใจได้ดไีปกว่ำชั่วโมงแสนสขุ  

บำร์ออน เดอะ ร็อกส์แถวย่ำนโลเวอร์เวสต์ไซด์ในแมนฮัตตันเป็นแหล่งรวมตัว

ของเหล่ำมนุษย์เงินเดือนที่ต้องกำรจิบเครื่องดื่มรำคำถูกแกล้มข้ำวห่อชีสทอด  

พลำงบ่นเรื่องเจ้ำนำย  ไม่ก็จีบเพื่อนร่วมงำนสักคน  รวมถึงพวกระดับหัวหน้ำ

งำนที่มำดื่มแก้เครยีดก่อนกลบับ้ำนแถบชำนเมอืง

ตั้งแต่สี่โมงครึ่งถึงหกโมงเย็นภำยในบำร์จะเนืองแน่นไปด้วยคนท�ำงำน  

บำงคนเดนิโซเซเข้ำมำรำวกบัผูร้อดชวีติจำกเรอือบัปำง  บำงคนดกูระปรี้กระเปร่ำ  

พร้อมสนุกสนำนไปกบับรรยำกำศคกึคกั  มเีพยีงสองสำมคนที่ไม่ต้องกำรอะไรอกี

นอกจำกนั่งซุกตวัอยู่ในมุมเลก็ ๆ แล้วดื่มให้หน�ำใจ

ช่วงห้ำโมงเย็นเสียงพูดคุยดังจ้อกแจ้กทั่วทั้งบำร์  บำร์เทนเดอร์และ

พนักงำนเสิร์ฟคอยบริกำรลูกค้ำผู้เหนื่อยล้ำกันมือเป็นระวิง  หลังจำกดื่มแก้วที่

สองพวกเขำกอ็ำรมณ์ดขีึ้น  หวัเรำะเสยีงดงั  บำงคนนวัเนยีกนัอย่ำงไม่อำยสำยตำ

ใคร  ไม่ว่ำจะงำนที่คั่งค้ำง  ค�ำต�ำหน ิ หรอืข้อควำมที่ไร้กำรตอบกลบัถกูลมืเลอืน

ไปเมื่ออยู่ท่ำมกลำงแสงไฟอบอุ่น  เสียงแก้วกระทบกัน  และของกินเล่นแสน

อร่อย

ตลอดช่วงเวลำนั้นประตูร้ำนเปิดต้อนรบัลูกค้ำเป็นระยะ  ทุกครั้งที่ประตู

เปิดอำกำศฉ�่ำเย็นของฤดูใบไม้ร่วงจะพัดเข้ำมำพร้อมเสียงจอแจบนถนน  พอ

ประตูปิดจงึกลบัสู่ควำมอบอุ่นและบรรยำกำศครกึครื้นอกีครั้ง

ผ่ำนไปประมำณหนึ่งชั่วโมงครึ่งหลงับำร์เปิดกเ็ริ่มมคีนทยอยกลบั  หน้ำที่

ควำมรบัผดิชอบ  ครอบครวั  และคูเ่ดตที่รออยูฉ่ดุดงึพวกเขำออกไปยงัรถไฟใต้ดนิ  
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รถรำงลอยฟ้ำ  รถประจ�ำทำงคนัยกัษ์  ไม่กร็ถแทก็ซี่  บำงคนนั่งดื่มต่อ  สงัสรรค์

กนัอกีสกัหน่อย  แล้วค่อยออกมำหำแสงสว่ำงหรอืควำมมดืมดิภำยนอก

เมซี สไนเดอร์นั่งอยู่ที่โต๊ะกับแทรวิส  แฟนหนุ่มซึ่งคบกันได้สำมเดือน 

สิบสองวัน  ซีซีเพื่อนร่วมงำนสุดซี้  และเบรนเพื่อนของแทรวิส  เธอพยำยำม 

จบัคู่ซซีกีบัเบรนมำหลำยสปัดำห์แล้ว  ด้วยหวงัว่ำจะได้เดตพร้อมกนัสองคู่ชู้ชื่น  

คงมคีวำมสุขน่ำดู  จำกภำษำกำย  กำรที่ทั้งคู่สบตำกนับ่อย ๆ  และซซีแีอบส่ง

ข้อควำมใต้โต๊ะมำกรี๊ดกร๊ำดกบัเธอสองครั้ง  เมซมีั่นใจว่ำเพื่อนเธอกบัเบรนป๊ิงกนั

แล้วแน่นอน

หลงัจำกสั่งเครื่องดื่มรอบสองเมซกีต็ั้งใจวำงแผนให้ทั้งสองคูไ่ด้อยูด้่วยกนั

นำนขึ้นในค�่ำคนืนี้  เธอส่งสญัญำณให้ซซีแีล้วคว้ำกระเป๋ำถอื  “เดี๋ยวเรำมำนะ”

เมซีเดินลัดเลำะผ่ำนโต๊ะนับสิบพลำงบ่นพึมพ�ำเมื่อใครบำงคนลุกขึ้นยืน

กะทันหันจนไหล่กระแทกเธอ  “ขอทำงหน่อย”  เธอตะโกนบอกพร้อมกับคว้ำ 

ข้อมอืเพื่อนพำกนัก้ำวลงบนัไดแคบ ๆ เรว็รี่  โชคดคีนต่อแถวเข้ำห้องน�้ำไม่ยำว

เท่ำไหร่

“เป็นไง  ฉนับอกแล้วว่ำเบรนน่ำรกั!”  เมซพีูด

“ฉนัรู ้ เธอเอำรปูเขำให้ดกู่อนแล้ว  แต่ตวัจรงิมเีสน่ห์กว่ำมำก  แถมตลก

ด้วย!  ปกตเิวลำนดับอดน่ำเบื่อจะตำย  แตค่รั้งนี้สดุยอดไปเลย”  ซซีบีอกอย่ำง

ร่ำเรงิ

“งั้นเอำงี้ไหม  เรำช่วยกันเกลี้ยกล่อมให้พวกเขำไปร้ำนนีโนส์  พอกิน 

มื้อเย็นเสร็จก็แยกย้ำยคู่ใครคู่มัน  แบบนั้นจะเปิดโอกำสให้เบรนได้ไปส่งเธอ  

แล้วเธอกช็วนเขำเข้ำบ้ำนเลยไง”

“จะดเีหรอ”  ซซีเีม้มปำก  รูต้วัว่ำเป็นคนลงัเลเรื่องควำมรกั  เพรำะอย่ำงนี้

ถงึยงัไม่มแีฟนสกัท ี “ฉนัไม่อยำกรบี”

“ฉนัไม่ได้บอกให้เธอนอนกบัเขำสกัหน่อย”  หญงิสำวกลอกตำกลมโตสฟ้ีำ  

“แค่ชวนเขำดื่มกำแฟหรอืดื่มต่ออกีเลก็น้อย  ระหว่ำงนั้นกจ็ู๋จี๋กนันดิหน่อย”

เมื่อถึงคิวและมีคนออกจำกห้องน�้ำพอดีเมซีก็รีบพุ่งเข้ำไป  ปวดฉี่จะแย่  

“อย่ำลมืส่งข้อควำมหำฉนัด้วยหลงัจำกเขำกลบัไปแล้ว  เล่ำแบบละเอยีดเลยนะ”
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ซีซีเดินปรี่เข้ำไปในห้องติดกัน  “ขอดูก่อนแล้วกันว่ำตอนกินมื้อเย็นเป็น

ยงัไง  เบรนอำจไม่อยำกไปส่งฉนักไ็ด้”

“เชื่อสวิ่ำเขำจะอยำกไป  เบรนเป็นคนน่ำรกั  ฉนัไม่ได้จบัคู่เธอกบัผู้ชำย

หน้ำไหนสุ่มสี่สุ่มห้ำนะ  ซซี”ี  เมซอีอกจำกห้องน�้ำแล้วเดนิไปที่อ่ำงล้ำงมอื  ฟอง

โฟมสบูก่ลิ่นพชีหอมฟุง้  เธอยิ้มกว้ำงเมื่อซซีเีดนิมำสมทบ  “ถ้ำทกุอย่ำงไปได้สวย

คงน่ำสนุก  เรำจะได้เดตคู่กนัไง”

“ฉนัชอบเบรนจรงิ ๆ นะ”  ซซีบีอก  “เวลำตกหลุมรกัผู้ชำยสกัคนฉนัจะ

ค่อนข้ำงประหม่ำน่ะ”

“ฉนัคดิว่ำเบรนกช็อบเธอเหมอืนกนั”

“แน่ใจเหรอ”

“ที่สุด”  เมซียืนยัน  พร้อมกับยกมือลูบผมสั้นเป็นลอนสีบลอนด์ทอง  

ขณะที่ซีซีเติมลิปสติกแวววำวบนริมฝีปำก  ให้ตายสิ  ฉันต้องคอยให้ก�าลังใจ 

ยายนี่ทั้งคนืเลยหรอืไง  เมซชีกัหงุดหงดิ  ก่อนพดูต่อ  “เธอทั้งสวย  ฉลำด  แถม

คุยสนุก”  แหงล่ะ  เพราะถ้าเป็นฉันก็คงไม่สังสรรค์กับคนน่าร�าคาญอยู่แล้ว  

“ท�ำไมเขำจะไม่ชอบล่ะ  แค่ปล่อยใจสบำย ๆ  ซซี ี เลกิเล่นบทสำวบรสิุทธิ์จอม

ประหม่ำสกัท”ี

“ฉนัไม่ได้เสแสร้งแกล้งท�ำนะ”

“ไม่อยำกโดนอึ๊บเหรอ”  เมซีโพล่งขึ้น  ท�ำเอำอีกฝ่ำยอ้ำปำกค้ำง  “ฉัน

อุตส่ำห์ล�ำบำกล�ำบนจดัฉำกให้แทบตำย  เธอห้ำมท�ำแผนพงัเชยีว”

“ฉนัแค่...”

“โธ่เว้ย”  เมซยีกมอืนวดขมบั  “ฉนัชกัปวดหวัขึ้นมำจรงิ ๆ แล้ว”

ซีซีคิดว่ำเพื่อนคงปวดมำกเลยล่ะ  เพรำะเมซีไม่เคยพูดแรงแบบนี้  แต่

เธอเองก็คงดูเหมือนสำวบริสุทธิ์จอมประหม่ำจริง ๆ  “เวลำเบรนยิ้มแล้วหล่อ

ที่สุด”  ดวงตำสีเขียวเป็นประกำยซึ่งตัดกับผิวสีคำรำเมลสบตำเมซีในกระจก   

“ถ้ำเขำไปส่งฉนัจะชวนเขำเข้ำบ้ำน”

“ต้องอย่ำงนี้ส ิ ค่อยคุยกนัรู้เรื่องหน่อย”
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พวกเธอเดินกลับไปที่โต๊ะ  เมซีรู้สึกว่ำเสียงรอบตัวอึกทึกกว่ำเดิม  ทั้ง

เสยีงพดูคยุ  เสยีงจำนชำมกระทบกนั  เสยีงเก้ำอี้ครดูพื้น  ล้วนแต่ท�ำให้ปวดหวั

จี๊ด  คงดื่มมำกกว่ำนี้ไม่ได้แล้วถงึจะอยำกดื่มกเ็ถอะ

ใครบำงคนยนืขวำงทำงระหว่ำงที่ทั้งคู่เดนิผ่ำนเคำน์เตอร์บำร์  เมซจีงึหนั

ไปผลกัเขำอย่ำงหงดุหงดิ  แต่ผูช้ำยคนนั้นพมึพ�ำค�ำขอโทษและก้ำวไปที่ประตแูล้ว

“ไอ้เวรเอ๊ย”  หญงิสำวสบถ  และมโีอกำสได้แยกเขี้ยวใส่ตอนที่เขำเหลอืบ

กลบัมำมอง

“มอีะไรเหรอ”  ซซีถีำม

“เปล่ำ  กแ็ค่ผู้ชำยทุเรศคนหนึ่ง”

“เธอโอเคไหมเนี่ย  ฉันมียำแก้ปวดนะ  เอำสักเม็ดไหม  ฉันก็เริ่มจะ 

ปวดหวันดิ ๆ แล้วเหมอืนกนั”

“เพรำะเธอนั่นแหละ”  เมซีพึมพ�ำ  พยำยำมสูดหำยใจสงบสติอำรมณ์  

เพื่อนที่ด ี เธอเตอืนตวัเอง  นี่เป็นช่วงเวลาด ีๆ

พอเมซนีั่งลงบนเก้ำอี้แทรวสิกเ็อื้อมมำจบัมอืเธอไว้พร้อมกบัขยบิตำให้

“เรำอยำกไปร้ำนนโีนส์”  เมซบีอก

“เมื่อกี้ผมกับเบรนเพิ่งคุยกันว่ำจะไปร้ำนตอร์ติยำ แฟลตส์  แต่ถ้ำจะไป

ร้ำนนโีนส์เรำต้องจองก่อน”  แทรวสิแนะ

“ฉนัไม่อยำกไปร้ำนห่วย ๆ แบบนั้น  ฉนัอยำกนั่งกนิในร้ำนด ีๆ  แยกกนั

จ่ำยกไ็ด้ถ้ำค่ำอำหำรมนัแพงนกัละก”็

แทรวิสขมวดคิ้วเมื่อได้ยินถ้อยค�ำงี่เง่ำ  เธอเกลียดชะมัดเวลำเขำท�ำ 

แบบนี้

“ร้ำนนีโนส์อยู่ห่ำงออกไปตั้งสิบสองช่วงตึก  ส่วนร้ำนตอร์ติยำ แฟลตส์

อยู่แค่หวัมุมถนนนี่เอง”

เมซโีกรธจนมอืสั่นขณะยื่นหน้ำเข้ำไปใกล้คนรกั  “รบีมำกนกัหรอืไง  ท�ำไม

ถงึท�ำตำมควำมต้องกำรของฉนัไม่ได้”

“ผมกก็�ำลงัท�ำสิ่งที่คุณต้องกำรอยู่นี่ไง”
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เสียงของทั้งคู่ดังขึ้นเรื่อย ๆ จนกลำยเป็นตะโกน  ไหนจะเสียงอึกทึก 

รอบตัว  ซีซีเริ่มปวดหัวหนุบ ๆ พลำงเหลือบมองเบรน  เขำนั่งกัดกรำมกรอด  

สำยตำมองแก้วของตวัเองพลำงพมึพ�ำไม่ได้ศพัท์

เบรนไม่ใช่คนน่ำรกัอย่ำงที่คดิ  เหมอืนกบัแทรวสินั่นแหละ  เขำแค่อยำก

อึ๊บเธอ  อำจถงึขั้นข่มขนืถ้ำเธอปฏเิสธ  เขำจะทุบตแีละข่มขนืเธอตั้งแต่ครั้งแรก  

เมซรีู้อยู่แก่ใจและคงหวัเรำะเยำะเธอด้วย

“สำรเลว”  ซซีสีบถ  “พวกแกมนัสำรเลวทุกคน”

“หยุดมองฉนัแบบนั้นสกัท”ี  เมซตีวำด

แทรวสิก�ำหมดัทุบโต๊ะ  “หุบปำกเน่ำ ๆ ของคุณเดี๋ยวนี้”

“ฉนับอกให้หยุดมองแบบนั้นไง!”  เมซคีว้ำส้อมขึ้นมำแล้วร้องกรี๊ด  ก่อน

แทงปลำยแหลมทะลุดวงตำของแทรวสิ

ชำยหนุ่มร้องโหยหวนแล้วกระโจนใส่เมซ ี ขณะที่ซซีรีู้สกึรำวกบัว่ำสมอง

ก�ำลงัถูกฉกีทึ้ง

นั่นคอืจุดเริ่มต้นของเหตุกำรณ์นองเลอืด

ผูห้มวดสาวยนือยู่ท่ำมกลำงศพนบัไม่ถ้วน  มกีำรตำยแปลก ๆ เสมอเลย

สน่ิำ  หลำยครั้งที่มนัเลวร้ำยเกนิกว่ำต�ำรวจสกัคนจะจนิตนำกำรได้  ไม่เว้นแม้แต่

สุดยอดต�ำรวจจำกแผนกคดีฆำตกรรมอย่ำงเธอที่สืบคดีมำทั่วนิวยอร์ก  จน

กระทั่งถงึช่วงสี่เดอืนสุดท้ำยของปี 2060

ร่ำงเหล่ำนั้นนอนจมกองเลือด  เหล้ำ  และอำเจียน  บ้ำงห้อยต่องแต่ง

เหมือนตุ๊กตำผ้ำอยู่บนเคำน์เตอร์บำร์  บ้ำงนอนขดตัวอยู่ใต้โต๊ะหักพัง  น่ำ

สยดสยองสุด ๆ  เศษแก้วแตกกระจำยตำมพื้น  มบีำงส่วนเปล่งประกำยวบิวบั

อยู่บนซำกโต๊ะและเก้ำอี้  ไม่กป็ักคำที่ศพพร้อมเลอืดเกรอะกรงั  กลิ่นคำวเลอืด

คละคลุง้  พำนให้นกึถงึรปูถ่ำยในสมรภมูริบที่เธอเคยเหน็  ไม่น่ำจะมฝ่ัีงไหนอ้ำง

ชยัชนะได้เมื่อศพเกลื่อนขนำดนั้น

ดวงตำถูกควัก  ใบหน้ำโดนฉีกทึ้ง  ล�ำคอโดนปำด  ศีรษะถูกทุบจน

กะโหลกยุบเข้ำไปถึงเนื้อสมอง  นี่มันสงครำมชัด ๆ  เหยื่อสองสำมรำยอยู่ใน
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สภำพเปลือยหรือเกือบเปลือย  เนื้อหนังที่โผล่ออกมำเปรอะไปด้วยเลือดรำว

นกัรบโบรำณ

อฟียนืนิ่ง  รอจนกว่ำจะหำยชอ็ก  เธอลมืไปแล้วว่ำตวัเองกช็อ็กได้เหมอืน

กนั  เมื่อสตคินืกลบัมำจงึหนัไปหำต�ำรวจสำยตรวจซึ่งมำถงึที่เกดิเหตเุป็นคนแรก

“คุณรู้อะไรบ้ำง”

อีฟได้ยินอีกฝ่ำยสูดลมผ่ำนไรฟันเหมือนก�ำลังล�ำดับเหตุกำรณ์จึงให้เวลำ

เขำคดิ

“ผมกบัคู่หูอยู่ในช่วงพกั  เรำกนิอะไรง่ำย ๆ กนัที่ร้ำนฝั่งตรงข้ำม  ตอน

ออกจำกร้ำนผมเห็นผู้หญิงอำยุยี่สิบปลำย ๆ คนหนึ่งเดินถอยหลังออกมำจำก 

บำร์นี่  เธอกรดีร้องไม่หยุดแม้กระทั่งผมเข้ำมำถงึตวัเธอแล้ว”

“ตอนนั้นกี่โมง”

“ผมพักตอนห้ำโมงสี่สิบห้ำ  คิดว่ำน่ำจะเกิดเหตุหลังจำกผมเข้ำไปกิน

อำหำรในร้ำนไม่เกนิห้ำนำทคีรบั  ผู้หมวด”

“ว่ำต่อส”ิ

“ผู้หญงิคนนั้นพดูไม่รูเ้รื่องเลย  เอำแต่ชี้ประต ู คูหู่ผมพยำยำมปลอบเธอ  

ส่วนผมรบีเปิดประตูเข้ำไป”

เขำกระแอมนดิหนึ่ง  “ผมเป็นต�ำรวจมำยี่สบิสองปี  ยอมรบัว่ำไม่เคยเหน็

อะไรแบบนี้มำก่อน  มร่ีำงนอนเกลื่อนทกุที่  บำงคนยงัไม่ตำย  พวกเขำเริ่มคลำน

และร้องโหยหวน  ผมเรยีกก�ำลงัเสรมิกบัหน่วยพยำบำล  ยำกมำกครบัที่เรำจะ

รกัษำที่เกดิเหตุไม่ให้ปนเปื้อน  คนเป็นสบิก�ำลงัจะตำย”

“ฉนัเข้ำใจ”

“เรำพำคนเจ็บออกไปได้แปดถึงสิบคน  ขอโทษที่ผมระบุชัดเจนไม่ได้  

แต่ละคนสภำพแย่มำก  บำงคนเจำ้หน้ำที่ตอ้งรบียื้อชวีติกนัในนี้  กอ่นจะเคลื่อน

ย้ำยผู้รอดชวีติทั้งหมดไปที่โรงพยำบำลไทรเบกำ  ตอนนั้นผมปิดล้อมที่เกดิเหตุ

แล้ว  เจ้ำหน้ำที่หน่วยพยำบำลเดนิหำผู้รอดชวีติเพิ่มเตมิ  เลยไปเจออกีกลุ่มอยู่

ในห้องน�้ำและห้องครวัด้ำนหลงั”

“คุณได้คุยกบัผู้รอดชวีติบ้ำงไหม”  ผู้หมวดถำม
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“ผมได้ชื่อมำบำงคน  แต่ส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ำมีคนในบำร์

พยำยำมฆ่ำพวกเขำ”

“ใคร”

“เอ่อ  ทุกคนครบั”

“โอเค  ขอบคุณมำก  กนัคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจำกที่นี่ด้วย”  เธอสั่ง

พลำงเดนิไปที่ประตูพร้อมเขำ

อีฟเห็นพีบอดี้เดินเข้ำมำพอดีทั้งที่เพิ่งแยกกันได้ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงแท้ ๆ  

ก่อนหน้ำนี้เธออยู่สะสำงงำนต่อที่กรมต�ำรวจ  เมื่อท�ำเสรจ็กร็บีปรี่ไปที่รถ  อยำก

กลบับ้ำนจะแย่  แต่ดนัถูกเรยีกตวัด่วน  ครำวนี้เธอไม่ลมืส่งข้อควำมบอกโร้คค์

ว่ำจะกลบัช้ำ...

อกีแล้ว

ผู้หมวดก้ำวไปยนืขวำงหน้ำประตูกนัคู่หูไว้

แม้พบีอดี้จะสวมรองเท้ำบูต๊คำวบอยสชีมพหูวำนแหวว  สวมแว่นกนัแดด

สรีุ้ง  และรวบผมเป็นหำงม้ำสั้น ๆ น่ำรกั  แต่กย็งัดูแขง็แกร่งแบบต�ำรวจ  ถงึ

อย่ำงนั้นอีกฝำ่ยก็ยังไม่ควรเห็นสิ่งที่อยู่ในนี้  เพรำะขนำดเธอกับต�ำรวจที่ท�ำงำน

มำยี่สบิกว่ำปียงัขวญัผวำ

“จะถงึบ้ำนอยู่แล้วเชยีว”  พบีอดี้บอก  “ฉนัแวะซุปเปอร์มำร์เกตระหว่ำง

ทำงด้วยน่ะค่ะ  ตั้งใจจะท�ำมื้อเยน็เซอร์ไพรส์แมค็แนบ็สกัหน่อย”  เจ้ำตวัเขย่ำถงุ

ข้ำวของในมอื  “กย็งัดทีี่ไม่ใช่ตอนลงมอืท�ำแล้ว  ว่ำแต่ข้ำงในเป็นยงัไงบ้ำงคะ”

“แย่มำก”

พบีอดี้เปลี่ยนสหีน้ำเป็นจรงิจงัทนัท ี “แย่ขนำดไหน”

“ขนำดที่ว่ำฉันต้องภำวนำขออย่ำให้เจออะไรแย่ไปกว่ำนี้อีก  ศพเกลื่อน  

ทั้งโดนฟัน  โดนปำดคอ  โดนทุบหวั  เอำละ  เคลอืบมอืซะ”  อฟีโยนกระป๋อง 

สเปรย์ห่อหุ้มให้คู่หู  “วำงถุงนั่นลงแล้วเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม  ถ้ำอยำก

อ้วกขอให้ออกมำอ้วกข้ำงนอก  เพรำะในนั้นมีอ้วกเต็มพื้นไปหมดแล้ว  ฉันไม่

อยำกให้อ้วกของคุณปะปนไปด้วย  เจ้ำหน้ำที่หน่วยพยำบำลกบัพวกต�ำรวจเดนิ

ย�่ำเละเทะ  ท�ำไงได้ล่ะ  พวกเขำต้องช่วยเหลอืและพำคนเจบ็ส่งโรงพยำบำลนี่”

“ฉนัไม่เป็นไรหรอก  ไม่ต้องห่วง”
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“เริ่มบนัทกึเสยีง”  อฟีกลบัเข้ำมำในบำร์

ขณะเดนิกไ็ด้ยนิเสยีงคู่หูร้องเฮอืก  ลมหำยใจสะดุดเป็นพกั ๆ  “ให้ตำยส ิ 

นี่มนัอะไรกนัเนี่ย”

“ตั้งสตไิว้  พบีอดี้”

“เกดิบ้ำอะไรขึ้น  คนตำยเป็นเบอืขนำดนี้”

“นั่นแหละที่เรำต้องหำค�ำตอบ  มีพยำนคนหนึ่งอยู่ในรถต�ำรวจ  ไป 

สอบปำกค�ำเธอท”ี

“ฉนัรบัมอืได้  ดลัลสั”

“แน่นอน  คุณท�ำได้”  อีฟพยำยำมคุมเสียงให้เรียบนิ่งเช่นเดียวกับ 

แววตำ  “ไปสอบปำกค�ำเธอ  โทรเรยีกแบก็ซ์เตอร์  ทรูฮำร์ท  เจนกนิสนั  แล้ว

กไ็รนกิ ี ฉนัต้องกำรคนช่วยตรวจสอบที่เกดิเหตเุพิ่ม  กะคร่ำว ๆ น่ำจะมำกกวำ่

แปดสบิศพ  ผู้รอดชวีติที่อยู่โรงพยำบำลอกีประมำณแปดถงึสบิคน  อ้อ  เรยีก

มอร์ริสมำด้วย”  เธอไม่ลืมหัวหน้ำแพทย์นิติเวช  “แต่ยังไม่ต้องแจ้งฝ่ำยพิสูจน์

หลกัฐำน  รอจนกว่ำเรำจะจดักำรกบัศพทั้งหมดเรยีบร้อย  หำตวัเจ้ำของบำร์และ

พนกังำนทกุคนที่ไม่ได้ท�ำงำนในคนืนี้  เอำละ  ไปท�ำหน้ำที่ของคณุได้  เสรจ็แล้ว 

กลบัมำช่วยฉนัที่นี่”

“ถ้ำคุณคุยกบัพยำนแล้ว  ฉนัช่วยจดักำรที่เหลอืตรงนี้ได้นะคะ”  นกัสบื

สำวกวำดตำมองทั่วบรเิวณ  ไม่แน่ใจว่ำตวัเองรวบรวมควำมกล้ำมำกพอหรอืยงั  

“คุณท�ำทั้งหมดนี่คนเดยีวไม่ไหวหรอก”

“กแ็ค่จดักำรทลีะศพ  ไปเถอะ”

เมื่อพีบอดี้ผละไปแล้วอีฟจึงยืนอยู่ท่ำมกลำงควำมเงียบแสนวังเวงและ

บรรยำกำศน่ำสะอดิสะเอยีน

ร่ำงสูงเพรียวสวมเสื้อแจ๊คเก็ตหนังคุณภำพเยี่ยม  รองเท้ำบู๊ตมีรอย 

ขีดข่วนจำกกำรใช้งำน  ผมสีน�้ำตำลตัดสั้น  ตำสีวิสกี้  ริมฝีปำกเม้มแน่น 

ขณะพยำยำมสะกดกลั้นควำมเวทนำและควำมหวำดผวำ

แต่ร่ำงนับสิบที่นอนเกลื่อนอยู่ตอนนี้ต้องกำรสิ่งที่มำกกว่ำควำมเวทนำ 

และควำมหวำดผวำของเธอ
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“หมวดอีฟ ดัลลัส”  เธอเริ่ม  “ประเมินด้วยสำยตำน่ำจะมีมำกกว่ำ 

แปดสิบศพ  ทั้งชำยหญิงและหลำกหลำยเชื้อชำติ  ยังระบุอำยุที่แน่นอนไม่ได้  

พบบำดแผลหลำยแห่งบนร่ำงเหยื่อ  ที่เกดิเหตุมกีำรปนเปื้อนเนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่

หน่วยพยำบำลเขำ้มำช่วยผูร้อดชวีติ  ต�ำรวจพบศพและผูร้อดชวีติตอนประมำณ

ห้ำโมงห้ำสบินำท ี เหยื่อรำยแรกเพศชำย”  ผูห้มวดสำวยอบตวัลงแล้วเปิดกล่อง

อุปกรณ์

“ได้รับบำดเจ็บที่ใบหน้ำและศีรษะรุนแรง  มีแผลลักษณะถูกเจำะเป็นรู 

ทั้งบนใบหน้ำ  ล�ำคอ  มอื  แขน  และหน้ำท้อง”  อฟีกดนิ้วมอืของเขำลงบน

เครื่องระบุอตัลกัษณ์  “ผู้ตำยชื่อโจเซฟ แคตเทอร ี เชื้อชำตผิสม  อำยุสำมสบิ

แปดปี  แต่งงำนแล้ว  มลีกูสองคน  ชำยหนึ่งหญงิหนึ่ง  อำศยัอยูใ่นย่ำนบรกูลนิ  

ท�ำงำนต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดที่บริษัทสตีเวนสัน แอนด์ รี้ด  

ห่ำงจำกที่นี่สองช่วงตกึ  คุณแค่แวะมำดื่มใช่ไหม  โจ”

อฟีสงัเกตเหน็บำงอย่ำง  “พบเศษผวิหนงัอยูใ่ต้เลบ็เขำ”  เธอเกบ็ตวัอย่ำง

ชิ้นเลก็ ๆ ออกมำใส่ถุงหลกัฐำนแล้วปิดผนกึ  “เหยื่อสวมแหวนแต่งงำนที่ท�ำจำก

ทอง  นำฬิกำข้อมือทอง  พกกล่องเหล็กสลักชื่อใบหนึ่ง  ข้ำงในมีบัตรเครดิต  

เงนิสด  บตัรประจ�ำตวั  คยี์กำร์ด  และเทเลลงิก์”

เธอบรรจุของเหล่ำนั้นใส่ถุงหลกัฐำนเช่นกนั

จำกนั้นใช้นิ้วมือดันริมฝีปำกบนของเขำซึ่งเต็มไปด้วยรอยแผลให้เปิดขึ้น  

“ฟันหกัหลำยซี่  คงโดนต่อยหน้ำอย่ำงจงั  แต่แผลที่ศรีษะน่ำจะเป็นสำเหตุกำร

ตำย  แพทย์นติเิวชจะยนืยนัเรื่องนี้อกีท”ี  อฟีหยบิเครื่องตรวจวดัออกมำ  “เวลำ

เสยีชวีติคอืห้ำโมงสี่สบิห้ำนำท ี ห้ำนำทกี่อนที่ต�ำรวจกลุ่มแรกจะมำถงึที่เกดิเหตุ”

ห้านาทเีนี่ยนะ  ห้ำนำทก่ีอนที่ต�ำรวจสำยตรวจจะเปิดประตเูข้ำมำ  มคีวำม

เป็นไปได้แค่ไหนกนัเชยีว

อฟีเขยบิไปอกีนดิเพื่อตรวจสอบศพถดัไป  “เหยื่อรำยที่สอง”

หลงัจำกเธอระบุตวัตนเหยื่อไปได้ห้ำรำยพบีอดี้กก็ลบัเข้ำมำ

“ทมีก�ำลงัมำค่ะ”  นกัสบืสำวแจ้งด้วยน�้ำเสยีงที่นิ่งขึ้นกว่ำเดมิ  “ฉนัคยุกบั

พยำนแล้ว  เธอบอกว่ำนัดเจอเพื่อนสองคนที่นี่  แต่เพรำะท�ำงำนติดพันเลย 

มำสำย  เธอได้คุยกบัเพื่อนหนึ่งในสองคนที่ชื่อเกวน็เนท็ ทลัเบริ์ตตอนประมำณ

SAMPLE



18

ห้ำโมงครึ่ง  ยืนยันได้จำกบันทึกในเทเลลิงก์ของเธอ  ตอนนั้นทุกอย่ำงยังปกต ิ 

เธอมำถึงที่นี่หลังจำกนั้นรำว ๆ ยี่สิบนำที  พอเปิดประตูเข้ำมำก็เจอกับสภำพ

เละเทะแบบนี้  เล่นเอำเธอขวญัหนดีฝี่อ  ร้องกรี๊ดไม่หยุด  จนกระทั่งเจ้ำหน้ำที่

แฟรงก์กบัเจ้ำหน้ำที่ไรลยี์มำถงึตวัเธอนั่นแหละ”

“เกว็นเน็ท ทัลเบิร์ต  เหยื่อรำยที่สำม  แขนหักข้ำงหนึ่งเหมือนโดน 

คนเหยยีบ  ล�ำคอโดนปำด”

“ทกุอย่ำงเกดิขึ้นภำยในยี่สบินำทเีนี่ยนะ  จรงิ ๆ ไม่ถงึด้วยซ�้ำ  คนทั้งบำร์

ถูกจู่โจมและสงัหำรหมู่ภำยในเวลำไม่ถงึยี่สบินำท ี เป็นไปได้ยงัไง”

อีฟดันตัวขึ้นยืน  “ดูที่เกิดเหตุสิ  จำกกำรตรวจสอบไปห้ำศพฉันคิดว่ำ

พวกเขำถูกฆ่ำด้วยอำวุธใกล้มือที่หยิบฉวยได้  ทั้งแก้วแตก  ขวดเหล้ำ  มีด   

ไม่เว้นแม้แต่มอืเปล่ำ  ผู้ชำยคนหนึ่งตรงโน้นโดนส้อมปักคำลูกตำซ้ำย  ผู้หญิง

อีกคนก�ำขำโต๊ะหัก ๆ ที่เปื้อนเลือดเกรอะกรัง  คำดว่ำเธอใช้มันเป็นอำวุธทุบตี

ผู้ชำยที่นอนตำยอยู่ข้ำง ๆ”

“ไม่อยำกจะเชื่อเลย”

ไม่ว่ำมนัจะฟังดูเลวร้ำยแค่ไหน  แต่นั่นคอืควำมจรงิ

“กระเป๋ำเอกสำร  กระเป๋ำถือ  เครื่องประดับ  และเงินกระจำยเกลื่อน  

เหล้ำคุณภำพเยี่ยมยังวำงอยู่หลังเคำน์เตอร์บำร์  ถ้ำเป็นฝีมือพวกเมำยำที่จู่ ๆ  

กค็ลุ้มคลั่งขึ้นมำฉนัว่ำพวกเขำไม่ออกไปภำยในยี่สบินำทหีรอก  และน่ำจะกวำด

ของมีค่ำไปขำยเพื่อเอำเงินมำซื้อยำเสพอีก  หรือถ้ำบอกว่ำเป็นพวกแก๊งนักฆ่ำ 

เอำมนั  พวกนั้นกน่็ำจะลอ็กประตแูละปำรต์ี้กนัตอ่หลงัฆ่ำเสรจ็  อกีอยำ่งคงต้อง

มีสมำชิกแก๊งเยอะมำกถึงจะฆ่ำคนทีเดียวได้แปดสิบกว่ำศพ  ไหนจะบำดเจ็บ 

อกีตั้งสบิคน  แถมไม่มเีหยื่อคนไหนหนอีอกไป  ซ่อนตวั  หรอืหยบิเทเลลงิก์มำ

โทรขอควำมช่วยเหลอืได้เลย”

อฟีส่ำยหน้ำ  “ไม่ว่ำใครกต็ำมที่ก่อเหตนุองเลอืดขนำดนี้ย่อมต้องโชกเลอืด

ไปทั้งตวั  ขนำดแฟรงก์แค่เข้ำมำช่วยเหยื่อยงัมเีลอืดเป้ือนตำมตวั  รองเท้ำ  และ

มือ”  เธอมองเข้ำไปในแววตำตะลึงงันของคู่หู  “คนพวกนี้ฆ่ำกันเอง  พีบอดี้  

พวกเขำก่อสงครำม  แต่สุดท้ำยกลบัพ่ำยแพ้กนัหมด”

“มนัเกดิขึ้นได้ยงัไง”
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“ฉนัไม่รู”้  แต่เธอจะหำค�ำตอบให้ได้  “เรำต้องตรวจหำสำรพษิในร่ำงเหยื่อ

ทุกรำย  ดูว่ำพวกเขำรับอะไรเข้ำไป  ฉันอยำกให้ทีมพิสูจน์หลักฐำนตรวจสอบ 

ทุกอย่ำงโดยละเอยีด  บำงทอีำจมสีำรปนเปื้อนในอำหำรหรอืเครื่องดื่ม”

“แต่พวกเขำไม่น่ำจะกนิหรอืดื่มเหมอืนกนัทั้งบำร์”

“แค่กินหรือดื่มอะไรสักอย่ำงเหมือนกันก็มำกเกินพอ  ไม่แน่อำจมีสำร 

ปนเปื้อนอยู่ในอำหำรหรอืเครื่องดื่มมำกกว่ำหนึ่งชนดิ  เรำจะเริ่มที่เหยื่อโดยระบุ

ตวัตน  หำสำเหตุกำรตำย  เวลำตำย  ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกนั  หำที่ท�ำงำน  

ที่อยู่  พร้อมกับตรวจสอบที่เกิดเหตุและติดตำมทุกเบำะแสที่มี  ให้เจ้ำหน้ำที่ 

ขนแก้ว  ขวด  จำน  เครื่องดื่ม  เครื่องออโต้เชฟ  เตำย่ำงไปที่ห้องแล็บ   

ไม่ก็พำเจ้ำหน้ำที่ห้องแล็บมำที่นี่  อย่ำลืมตรวจดูระบบระบำยอำกำศ  ระบบน�้ำ  

และอุปกรณ์ท�ำควำมสะอำดด้วย”

“ถ้ำมันเกิดจำกอะไรแบบนั้นสำรพิษก็น่ำจะยังอยู่ในนี้  และคุณอยู่ในนี้ 

มำสกัพกัแล้ว”

“ฉันก็คิดถึงเรื่องนี้หลังตรวจสอบสองศพแรก  เลยโทรไปถำมเจ้ำหน้ำที่

หน่วยพยำบำลที่เข้ำมำช่วยผูร้อดชวีติ  พวกเขำยนืยนัว่ำไม่มอีำกำรผดิปกตอิะไร  

แปลว่ำสิ่งที่เกิดขึ้นมันรวดเร็วมำก  แค่ภำยในยี่สิบนำที  กว่ำฉันจะเข้ำมำในนี้ 

กผ็่ำนช่วงเวลำนั้นมำพอสมควรแล้ว”

อฟีพดูต่อ  “ควำมเป็นไปได้มำกที่สดุคอืพวกเขำกนิบำงอย่ำงเข้ำไป”  เธอ

ครุ่นคดิ  “ต่อให้มคีนคลุ้มคลั่งแค่ครึ่งเดยีวกเ็ล่นงำนคนที่เหลอืแบบไม่ให้ตั้งตวั

ได้”  เธอหลุบตำมองมอืเปื้อนเลอืดของตวัเองที่ฉดีสเปรย์ห่อหุ้มเคลอืบไว้  “ฉนั

ไม่ชอบควำมคดินี้เท่ำไหร่  แต่มนัเป็นข้อสนันษิฐำนอย่ำงหนึ่ง  ท�ำงำนต่อเถอะ”

ทนัใดนั้นประตูกเ็ปิดออก  อฟีสงัเกตเหน็มอร์รสิ

เขำสวมกำงเกงยนีส์กบัเสื้อยดืคอกลมสมี่วงเข้มแทนที่จะเป็นชุดสูทอยำ่ง

เคย  แสดงว่ำน่ำจะออกกะแล้ว  ผมสดี�ำขลบัรวบเป็นเปียเดี่ยวไว้ข้ำงหลงั  เผย

ใบหน้ำเหลี่ยมอันทรงเสน่ห์  ดวงตำสีเข้มกวำดมองทั่วห้อง  เธอเห็นทั้งควำม 

ตกตะลงึและสลดหดหู่ฉำยวำบออกมำแวบหนึ่ง

“หำงำนให้ผมทเีดยีวเป็นโขยงเลยนะ”  มอร์รสิว่ำ
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“ไม่ใช่ฉนั  แต่เป็นใครบำงคนต่ำงหำก”  อฟีเตรยีมเล่ำต่อ  “ฉนั...”  แต่

แล้วเสยีงกข็ำดหำยเมื่อเหน็โร้คค์เดนิตำมมอร์รสิเข้ำมำ

เขำยังสวมสูทตัวเดียวกับเมื่อเช้ำ  สูทเรียบหรูสีด�ำดูน่ำเกรงขำมและ 

เข้ำกบัเรอืนร่ำงสูงแกร่ง  ผมดกหนำสดี�ำระไหล่กว้ำง  ดูยุ่ง ๆ เลก็น้อยเหมอืน

โต้ลมมำ  ถ้ำใบหน้ำของมอร์ริสดูเย้ำยวนมีเสน่ห์  ใบหน้ำของโร้คค์ก็หล่อเหลำ

อย่ำงเหลือเชื่อรำวกับพระเจ้ำจงใจสรรค์สร้ำง  ดวงตำคมกล้ำสีฟ้ำยิ่งท�ำให้เขำดู

สมบูรณ์แบบ

ชั่วขณะหนึ่งที่ทุกอย่ำงเงียบสงัด  อีฟสังเกตเห็นอำรมณ์ควำมรู้สึกแบบ

เดยีวกบัมอร์รสิบนใบหน้ำโร้คค์  ก่อนจะแปรเปลี่ยนเป็นควำมเดอืดดำล

เขำสบตำเธอ  “ผู้หมวด”  กลิ่นอำยแห่งไอร์แลนด์เจอือยู่ในน�้ำเสยีงกรุ่น

โกรธ

อฟีตรงดิ่งเข้ำไปหำสำม ี ไม่ได้จะทกัทำยหรอืปิดกั้นเขำจำกภำพตรงหน้ำ  

เพรำะรู้ว่ำในชีวิตนี้โร้คค์พบเจอควำมสยดสยองมำนักต่อนัก  แต่เพรำะเธอเป็น

ต�ำรวจที่รบัผดิชอบคด ี ดงันั้นไม่ควรให้พลเรอืนเข้ำมำในที่เกดิเหตุ

“คุณเข้ำมำในนี้ไม่ได้นะ”

“ได้ส ิ กน็ี่มนัร้ำนผม”

ให้ตำยเถอะ  ท�ำไมเธอถงึคดิไม่ได้  โร้คค์เป็นเจ้ำของกจิกำรแทบทั้งหมด

ในโลกนี้และอกีครึ่งที่อยู่นอกโลก  เธอไม่พูดอะไร  แต่หนัไปจ้องพบีอดี้ตำดุ

“ขอโทษค่ะ  ฉนัลมืบอกอกีอย่ำงว่ำเจ้ำของบำร์คอืโร้คค์”

“ฉนัมเีรื่องต้องคุยกบัคุณ  แต่ตอนนี้ขอคุยกบัมอร์รสิก่อน  คุณออกไป

รอข้ำงนอกได้ไหม”

สหีน้ำเดอืดดำลเปลี่ยนเป็นเยน็ชำ  “ผมจะรอในนี้”

อฟีเข้ำใจด ี ขณะเดยีวกนักห็วงัใหต้วัเองไม่ตอ้งเขำ้ใจด้วย  ในชว่งสองปี

ครึ่งที่อยู่ด้วยกันมำโร้คค์ท�ำให้เธอเข้ำใจอะไรมำกขึ้น  ไม่ใช่เอำแต่สืบคดีแบบ

ต�ำรวจ  และตอนนี้เธอก็อยำกยื่นมือไปสัมผัสเขำเหลือเกิน  บ้ำฉิบ  ไม่เป็น 

มอือำชพีเอำเสยีเลย

เธอลดเสยีงลง  “ในนี้เละเทะเป็นบ้ำ”

“ผมเหน็เตม็สองตำแล้ว”  โร้คค์บอก
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“ฉนัไม่อยำกให้คุณเข้ำมำเกะกะหรอืกดีขวำงกำรท�ำงำนของเจ้ำหน้ำที่”

“ผมจะไม่ท�ำตวัเกะกะ”  เขำคว้ำมอืเธอมำบบีแน่นโดยไม่สนครำบเลอืดที่

เปรอะเปื้อน  เห็นชัดว่ำส�ำหรับโร้คค์กำรสัมผัสเนื้อตัวกันในที่เกิดเหตุไม่ใช่เรื่อง

น่ำอำย  “แล้วผมก็จะไม่รอข้ำงนอกและปล่อยให้คุณเผชิญกับฝันร้ำยในที่ที่ผม

เป็นเจ้ำของเดด็ขำด”

“แป๊บนะ”  อฟีหนัไปหำมอรร์สิ  “ศพที่ระบตุวัตนและตรวจสอบแล้วจะมี

ป้ำยตวัเลขตดิไว้  คุณเริ่มจำกเลขหนึ่งได้เลย”

“ไม่มปีัญหำ”  เขำตอบ

“อกีเดี๋ยวจะมทีมีเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำส�ำรวจที่เกดิเหตุเพิ่ม”  ผู้หมวดแจ้ง

“งั้นผมเริ่มเลยแล้วกนั”

อีฟหันกลับมำหำโร้คค์  “คุณไปกับพีบอดี้นะ  อธิบำยเรื่องระบบรักษำ

ควำมปลอดภยัให้เธอฟังพลำง ๆ ระหว่ำงรอทมีอเิลก็ทรอนกิส์มำถงึ”

“ในนี้ไม่มกีล้องวงจรปิด  ลูกค้ำจะรู้สกึอดึอดัถ้ำมกีล้องตดิไว้”

คนพวกนี้แค่ต้องกำรผ่อนคลำยหรือใช้เวลำส่วนตัวชั่วครู่ชั่วยำมกับใคร

บำงคนจงึไม่อยำกให้บนัทกึภำพไว้  ไม่มใีครคำดคดิว่ำจะต้องมำตำยแบบนี้

“แต่มรีะบบรกัษำควำมปลอดภยัตำมมำตรฐำนอยูต่รงทำงเขำ้”  ชำยหนุม่

พูดต่อ  “เปิดใช้งำนทั้งตอนร้ำนเปิดและหลังร้ำนปิด  ส่วนในนี้ไม่มีระบบอะไร 

ทั้งนั้น  คุณจะไม่เหน็ว่ำเกดิอะไรขึ้นหรอืมนัเกดิขึ้นได้ยงัไง”

อีฟคิดไว้อยู่แล้วเพรำะไม่เห็นกล้องวงจรปิดในร้ำนสักตัว  “ฉันต้องกำร

รำยชื่อพนกังำนและตำรำงงำนทั้งหมด”

“ผมเตรียมมำให้แล้ว  หลังวำงสำยก็รีบรวบรวมทันที”  โร้คค์มองไป 

รอบ ๆ อกีครั้ง  พยำยำมท�ำควำมเข้ำใจกบัภำพที่อยูเ่หนอืจนิตนำกำรและยอมรบั

มนั  “ผมเพิ่งเข้ำมำดูแลที่นี่ได้สองสำมเดอืน  ไม่ได้ปรบัเปลี่ยนอะไรมำก  เท่ำที่รู้

ก่อนหน้ำนี้กจิกำรรำบรื่นด ี แต่หวงัว่ำผมจะรู้ตื้นลกึหนำบำงมำกขึ้นก่อนปิดคด”ี

“งั้นเอำข้อมูลที่คุณมใีห้พบีอดี้เลย  ฉนัต้องไปท�ำงำนกบัมอร์รสิต่อแล้ว”

“อีฟ”  โร้คค์จับมือเธอไว้อีกหน  ครำวนี้สำยตำที่มองมำเจือแววเศร้ำ

มำกกว่ำเดอืดดำล  “สั่งงำนผมเถอะ  ให้ผมท�ำอะไรสกัอย่ำง  ผมไม่ได้รูจ้กัเหยื่อ

เหล่ำนี้หรอืแม้แต่พวกพนกังำนมำกไปกว่ำคุณ  แต่ผมต้องท�ำอะไรสกัอย่ำง”
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“งั้นฉนัให้คณุไปกบัพบีอดี้  เริ่มจำกตรวจสอบเทเลลงิก์ของเหยื่อ  ดวู่ำมี

กำรตดิต่อหำใคร  มกีำรบนัทกึคลปิหรอืเสยีงไว้ในช่วงยี่สบินำททีี่เกดิเหตุกำรณ์

หรอืเปล่ำ”

“ยี่สบินำท ี มนัเกดิขึ้นภำยในยี่สบินำทเีนี่ยนะ”  โร้คค์ไม่อยำกเชื่อ

“ที่จรงิน้อยกว่ำนั้นด้วยซ�้ำ  ยี่สบินำทนีี่เรำนบัจำกข้ำงนอก  ทมีอเิลก็ทรอนกิส์

มำถงึเมื่อไหร่ค่อยปล่อยพบีอดี้กลบัมำหำฉนั  ส่วนคุณท�ำงำนร่วมกบัพวกเขำได้

เลย  เอำละ  ฉนัต้องไปท�ำงำนบ้ำงแล้ว”

ตอนที่อีฟก�ำลังจะเดินไปหำมอร์ริส  เจนกินสันกับไรนิกีก็เข้ำมำพอด ี  

เธอจึงเปลี่ยนไปหำพวกเขำก่อน  เล่ำรำยละเอียดให้ฟัง  และท�ำแบบเดิมเมื่อ

แบ็กซ์เตอร์กับทรูฮำร์ทมำถึง  กว่ำจะได้ไปสมทบกับมอร์ริสเจ้ำตัวก็ดูถึงเหยื่อ 

รำยที่สำมแล้ว

“ผมต้องเอำร่ำงพวกเขำกลับไปตรวจดูอย่ำงละเอียด  ดัลลัส  มีทั้ง

บำดแผลจำกกำรป้องกนัตวัและบำดแผลจำกกำรท�ำร้ำยคนอื่น  ผมต้องหำสำเหตุ

กำรตำยที่แท้จรงิ  ส่วนสำมศพแรกผมยนืยนัได้ว่ำพวกเขำตำยภำยในไม่กี่นำท”ี

“ทุกอย่ำงเกิดขึ้นภำยในยี่สิบนำที  เร็วมำก  เหยื่อรำยหนึ่งโทรหำเพื่อน

ที่มำสำย  ตอนนั้นทุกอย่ำงยงัปกต ิ เพื่อนคนนั้นมำถงึรำว ๆ ยี่สบินำทใีห้หลงั  

แล้วกเ็จอฉำกชวนสยองนี่”

“เท่ำที่ผมเหน็ตอนนี้พวกเขำท�ำร้ำยและฆ่ำกนัเอง”

“ฉนักค็ดิเหมอืนคุณ  เป็นไปได้ว่ำอำจมยีำพษิ  ยำหลอนประสำท  ไม่ก็

ยำคลั่งชนิดใหม่ปนเปื้อนอยู่ในเครื่องดื่ม  อำหำร  หรือระบบระบำยอำกำศ   

มีคนตำยมำกกว่ำแปดสิบศพ  มอร์ริส  ส่วนพวกที่รอดมำได้แค่หยิบมือเดียว 

ยงัรกัษำตวัอยู่ที่โรงพยำบำล”

“พวกเขำใช้สิ่งที่อยู่ใกล้มอืเป็นอำวุธ  เช่น  แก้วแตก  ส้อม  มดี  โต๊ะ  

เก้ำอี้  ไม่เว้นแม้แต่มอืเปล่ำ”

“ยงัมศีพอยูท่ี่ชั้นล่ำงอกีนะ  แถวห้องน�้ำกบัห้องครวั  แสดงว่ำไม่ได้จ�ำกดั

พื้นที่อยู่แค่ตรงนี้  แต่ไม่มีสิ่งที่บ่งบอกว่ำมีใครหนีออกไปได้  ไม่มีวี่แววควำม

รุนแรงข้ำงนอกสกันดิ”
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