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เมืองเมดิซีนครีก รัฐแคนซัส ช่วงต้นเดือนสิงหาคมขณะดวงอาทิตย์
ก�ำลังตกดิน
ภายใต้ทอ้ งฟ้ามืดครึม้ ไร่ขา้ วโพดเหลืองอร่ามทอดยาวสุดลูกหูลกู ตาจาก
ขอบฟ้าฟากหนึ่งไปยังอีกฟาก ยามลมพัดผ่านล�ำต้นไหวเอนพร้อมกับส่งเสียง
กรอบแกรบราวกับมีชีวิต ครั้นลมสงบก็ทิ้งไว้เพียงความเงียบ ความเงียบสงัด
แผ่ปกคลุมเหนือทุ่ง ตอนนี้เข้าหน้าร้อนมาได้สามสัปดาห์แล้ว
ถนนสายหนึง่ ตัดผ่านไร่ขา้ วโพดจากทางทิศเหนือสูท่ ศิ ใต้ อีกสายตัดจาก
ทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก บริเวณทางแยกทีถ่ นนทัง้ สองสายมาตัดกันเป็น
ที่ตั้งของกลุ่มอาคารสีเทาทึม สิ่งปลูกสร้างที่ขนาบอยู่สองข้างทางเริ่มบางตาลง
กลายเป็นบ้านพักอาศัยและไร่นาซึง่ ตัง้ กระจัดกระจาย สุดท้ายก็เหลือเพียงความ
ว่างเปล่า สองฝัง่ ล�ำธารมีตน้ ไม้ขนึ้ รกครึม้ น�้ำไหลมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ล้อมรอบตัวเมืองไว้แล้วหายลับไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ในพื้นที่ที่เป็นแนว
เส้นตรงเช่นนี้ล�ำธารคือสิ่งเดียวที่มีรูปทรงคดโค้ง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
คือกลุ่มเนินดินซึ่งมีสุมทุมพุ่มไม้ห้อมล้อมหนาแน่น
โรงฆ่าสัตว์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองกลางไร่ข้าวโพด โลหะด้าน
ข้างอาคารสะอาดเอี่ยมเพราะโดนพายุฝุ่นครูดหลายต่อหลายปี กระแสลมน�ำพา
กลิ่นเลือดจาง ๆ ผสมกับกลิ่นน�ำ้ ยาฆ่าเชื้อจากโรงงานทางทิศใต้โชยมาเป็นระยะ
ไกลออกไปเหนือเส้นขอบฟ้าคือโรงเก็บธัญพืชขนาดมหึมาสามโรง ไม่ตา่ งกับเสา
กระโดงเรือสูงตระหง่านเคว้งอยู่กลางทะเล
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อุณหภูมิอยู่ที่สามสิบแปดองศาพอดิบพอดี ฟ้าผ่าตรงขอบฟ้าทางเหนือ
ไกลออกไป ต้นข้าวโพดสูงสองเมตร ฝักอวบอ้วนเบียดเสียดกันอยูเ่ หนือล�ำต้น
อีกสองสัปดาห์จึงจะเก็บเกี่ยวได้
พื้นที่โดยรอบทาบทอด้วยแสงยามพลบค�่ำ ท้องฟ้าสีอมส้มแปรเปลี่ยน
เป็นสีแดงฉานดั่งโลหิต ไฟถนนหลายดวงสว่างขึ้น
รถสายตรวจสีขาวด�ำวิ่งผ่านถนนสายหลักมุ่งตรงไปยังพื้นที่กว้างใหญ่ซึ่ง
แน่นขนัดไปด้วยต้นข้าวโพด ไฟหน้ารถสว่างจ้าตัดกับความมืดมิด ห่างออกไป
ราวห้ากิโลเมตรฝูงนกแร้งไก่งวงบินวนไปมาช้า ๆ โดยอาศัยอากาศร้อนทีล่ อยตัว
เหนือไร่ขา้ วโพด พวกมันโฉบลงไปก่อนบินกลับขึน้ มา แล้วบินวนไม่หยุดพร้อม
โฉบขึ้นลงเป็นจังหวะ
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นายอ�ำเภอเดนต์ เฮเซนวุ่นอยู่กับปุ่มบนแผงหน้าปัดรถพลางสบถเมื่อลมร้อนพ่น
ออกมาจากช่องแอร์ เขาเอาหลังมือไปอังแต่ไม่ได้รสู้ กึ เย็นขึน้ เลย คงเสือ่ มสภาพ
แล้ว เฮเซนสบถขณะหมุนหน้าต่างลงแล้วโยนก้นบุหรี่ออกไปนอกรถ พลัน
อากาศร้อนเหมือนอยู่ในเตาอบก็พัดเข้ามาในรถพร้อมกลิ่นเฉพาะของฤดูร้อนใน
รัฐแคนซัส...อย่างกลิ่นดินและข้าวโพด
กลุ่มนกแร้งบินโฉบขึ้นลงตัดกับล�ำแสงสุดท้ายตรงขอบฟ้า นกห่าอะไร
หน้าตาอุบาทว์ชะมัด เฮเซนเหลือบมองปืนไรเฟิลวินเชสเตอร์ ดีเฟนเดอร์ที่
วางอยู่บนเบาะข้างตัว ถ้าโชคดีเขาอาจจะช่วยสงเคราะห์ส่งพวกมันสองสามตัว
ไปโลกหน้า
เขาขับช้าลงพลางเหลือบมองกลุ่มนกแร้งที่ตอนนี้ดูเหมือนเงาทะมึน
บนขอบฟ้า ท�ำไมพวกมันไม่บินลงพื้นบ้างเลย จากนั้นเขาก็เลี้ยวรถออกจาก
ถนนหลัก เข้าสู่ถนนลูกรังที่ตัดผ่านไร่ข้าวโพดกว่าสองพันห้าร้อยเก้าสิบตาราง
กิโลเมตรรอบเมืองเมดิซีนครีก ระหว่างที่ขับไปเรื่อย ๆ ก็คอยสังเกตบนท้องฟ้า
กระทั่งเข้าไปใกล้จนกลุ่มนกแทบจะบินอยู่เหนือศีรษะ คงใกล้สุดได้แค่นี้ จาก
ตรงนี้เขาต้องเดินเท้าเข้าไป
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เฮเซนจอดรถและเปิดไฟกะพริบตามความเคยชิน ก่อนลงมายืนประจัน
หน้ากับดงต้นข้าวโพดอยู่ครู่หนึ่ง ยกมือหยาบกร้านลูบคางที่เคราเพิ่งขึ้น แนว
ต้นข้าวโพดขึน้ สะเปะสะปะ กว่าจะฝ่าเข้าไปได้คงเหนือ่ ยเอาเรือ่ งเหมือนกัน แค่
คิดก็หมดแรงแล้ว ใจหนึ่งเขาอยากกลับขึ้นรถและเผ่นออกจากที่นี่ แต่ก็ช้าไป
แล้วเพราะมีบันทึกการโทรแจ้งเอาไว้
วิลมา ลอว์รหี ญิงสูงวัยผูไ้ ม่มอี ะไรท�ำนอกจากมองออกไปนอกหน้าต่างเป็น
คนโทรมาแจ้งจุดทีม่ สี ตั ว์ตาย นีเ่ ป็นการโทรแจ้งสายสุดท้ายของวัน การท�ำงาน
ล่วงเวลาไม่กชี่ วั่ โมงในเย็นวันศุกร์เป็นเครือ่ งการันตีวา่ วันอาทิตย์เขาจะได้ตกปลา
พ่วงด้วยเมาแอ๋ที่อุทยานแฮมิลตันเลกอย่างแน่นอน
เฮเซนจุดบุหรี่สูบอีกมวน เขาไอก่อนจะเกาเนื้อตัวพลางมองแถวต้น
ข้าวโพดใบแห้งกรอบ สงสัยขึ้นมาว่าจะมีวัวของใครพลัดหลงเข้าไปนอนตายขึ้น
อืดอยูห่ รือเปล่า การตรวจสอบสัตว์ตายเป็นหน้าทีน่ ายอ�ำเภอตัง้ แต่เมือ่ ไหร่ แต่
เขารู้ค�ำตอบดีอยู่แล้ว ก็ตั้งแต่นักปศุสัตว์คนก่อนเกษียณอายุไปน่ะสิ ไม่มีคน
มารับต�ำแหน่งต่อและไม่มีการรับสมัครเพิ่มด้วย เพราะในแต่ละปีครอบครัว
ที่ท�ำไร่มีน้อยลงปศุสัตว์จึงลดจ�ำนวนตาม รวมถึงประชากรในเมืองด้วย คน
ส่วนใหญ่เก็บวัวกับม้าไว้เพื่อระลึกถึงอดีตเท่านั้น ตอนนี้ทั้งเคาน์ตีจวนเจียนจะ
ถึงคราวอวสานเต็มที
เมื่อรู้ตัวว่าประวิงเวลามามากพอแล้วเฮเซนก็ถอนหายใจ เขาดึงแผง
เข็มขัดขึน้ แล้วหยิบไฟฉายพร้อมสะพายปืนลูกซองขึน้ ไหล่ จากนัน้ ก็เดินฝ่าเข้าไป
ในไร่ข้าวโพด
แม้จะค�่ำแล้วแต่อากาศยังคงร้อนอบอ้าว แสงไฟสาดส่องไปตามแถวต้น
ข้าวโพดทีด่ คู ล้ายซีล่ กู กรงเรียงต่อกันไม่สนิ้ สุด เขาได้กลิน่ เฉพาะของต้นข้าวโพด
แห้งที่คุ้นเคยดี เท้าเหยียบลงบนก้อนดินแห้งจนฝุ่นลอยฟุ้ง ช่วงฤดูใบไม้ผลิ
ดินก็ยงั ชุม่ ฉ�ำ่ ดีอยูห่ รอก แต่พอดวงอาทิตย์ในฤดูรอ้ นเริม่ ท�ำงานนีค่ นละเรือ่ งเลย
ต้นข้าวโพดสูงเลยศีรษะไปอย่างน้อยคืบหนึ่ง น่าทึ่งที่พอไม่มีฝนแค่ช่วงหนึ่ง
พืน้ ดินสีเข้มก็เปลีย่ นเป็นฝุน่ ผงได้เร็วขนาดนี้ ตอนเป็นเด็กเขาวิง่ หนีพชี่ ายเข้ามา
ในนี้แล้วหลงทางอยู่สองชั่วโมง รู้สึกสับสนทิศทางเหมือนตอนนั้นเลย ทั้งร้อน
ทั้งเหม็น แถมยังคันยิบ ๆ อีก
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เฮเซนอัดบุหรีเ่ ข้าเต็มปอดแล้วเดินต่อ มือก็ปดั ข้าวโพดฝักอวบด้วยความ
หงุดหงิดไปด้วย บริษัทบัสเวลล์ อะกริคอน ออฟ แอตแลนตาเป็นเจ้าของไร่นี้
แต่เฮเซนไม่ได้สนใจว่าข้าวโพดจะเสียหายเพราะเขาเดินดุ่ม ๆ เข้ามาหรือเปล่า
อีกสองสัปดาห์กจ็ ะเห็นเครือ่ งเก็บเกีย่ วขนาดใหญ่เริม่ ด�ำเนินการเก็บเมล็ด
ข้าวโพด เครื่องพวกนั้นต้องสูบเมล็ดหกครั้งถึงจะได้หนึ่งถุงเต็ม จากนั้นจะถูก
ล�ำเลียงขึน้ รถบรรทุกไปไว้ในโรงเก็บธัญพืชซึง่ อยูไ่ กลออกไปตรงขอบฟ้าทางเหนือ
ต่อไปคือขนถ่ายไปยังรัฐเนแบรสกาและต่อด้วยมิสซูรี ส่งตรงถึงปากเจ้าวัวทีโ่ ดน
ตอน ซึ่งจะลงเอยด้วยการเป็นเนื้อสันนอกลายหินอ่อนก้อนโตส�ำหรับพวกคน
มีเงินที่นิวยอร์กกับโตเกียว หรือไม่พวกเขาอาจน�ำข้าวโพดพวกนี้ไปกลั่นเป็น
แก๊สโซฮอล์ใช้เป็นเชื้อเพลิงรถแทนที่จะให้คนหรือสัตว์ได้กิน บ้าดีไหมล่ะ
ขณะแทรกตัวผ่านข้าวโพดแถวแล้วแถวเล่าเฮเซนก็เริม่ น�ำ้ มูกไหล ดันโยน
บุหรีท่ งิ้ ไปทัง้ ทีไ่ ม่ได้ดบั ไฟ ช่างเถอะ ต่อให้ทนี่ ไี่ ฟไหม้บริษทั บัสเวลล์ อะกริคอน
ก็คงไม่รู้ตัวด้วยซ�้ำ พวกนั้นควรจะใส่ใจไร่และจัดการซากสัตว์ในพื้นที่ตัวเอง
แต่แน่นอนว่าตลอดชีวิตของพวกผู้บริหารคงจะไม่เคยย่างกรายมาเหยียบที่นี่
ด้วยซ�ำ้
เฮเซนก็ไม่ตา่ งจากคนอืน่ ๆ ในเมดิซนี ครีก เขามาจากครอบครัวเกษตรกร
ที่ไม่ได้ท�ำไร่เลี้ยงสัตว์อีกต่อไปแล้ว พวกเขาขายที่ดินท�ำกินให้บริษัทแบบเดียว
กับบัสเวลล์ อะกริคอน ครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาประชากรในเมืองลดลงเรื่อย ๆ
อุตสาหกรรมไร่ข้าวโพดที่เคยรุ่งโรจน์ปัจจุบันเหลือเพียงบ้านเรือนซึ่งถูกทิ้งร้าง
หน้าต่างทีว่ า่ งเปล่าไม่ตา่ งจากดวงตาของคนตายทีจ่ อ้ งมองมาจากเหนือต้นข้าวโพด
แต่เฮเซนไม่ได้ย้ายไปไหน ไม่ใช่เพราะชอบเมืองนี้ขนาดนั้น แต่เพราะ
เขาปลืม้ กับเครือ่ งแบบและชอบทีม่ คี นให้ความเคารพต่างหาก เขารูส้ กึ ดีทตี่ วั เอง
รู้จักทุกคนในเมือง รู้ทุกซอกทุกมุมที่ไม่น่าอภิรมย์ และล่วงรู้ความลับด�ำมืด
ทุกอย่างของเมืองนี้ ความจริงก็คือเขาคิดภาพตอนไปอยู่ที่อื่นไม่ออก เขาเป็น
ส่วนหนึ่งของเมดิซีนครีกเช่นเดียวกับที่มันเป็นส่วนหนึ่งของเขา
นายอ�ำเภอชะงักฝีเท้าพร้อมส่องไฟฉายไปยังต้นข้าวโพดเบื้องหน้า ตอน
นีร้ อบตัวเต็มไปด้วยฝุน่ ละอองทีน่ ำ� พากลิน่ อืน่ มาด้วย มันเป็นกลิน่ ซากเน่าเปือ่ ย
เขาเงยหน้าขึ้นมองไปยังกลุ่มนกแร้งที่ยังบินอยู่เหนือศีรษะ อีกราวสี่สิบห้าเมตร
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เขาจะเดินไปถึงจุดนั้น อากาศชวนอึดอัดภายใต้บรรยากาศเงียบสงัด เขาปลด
ปืนลูกซองลงจากบ่าแล้วเดินต่อด้วยความระมัดระวัง
ยิ่งเดินลึกเข้าไปกลิ่นเหม็นเน่ายิ่งแรงขึ้นทุกขณะ เฮเซนมองผ่านช่องว่าง
ระหว่างต้นข้าวโพดไปเห็นลานโล่ง แปลกชะมัด ตอนนีท้ อ้ งฟ้าสีแดงสดกลับมืด
ลงเสียแล้ว
นายอ�ำเภอยกปืนขึ้นปลดล็อกเซฟตี้ด้วยนิ้วหัวแม่มือ แล้วแทรกผ่าน
ต้นข้าวโพดแถวสุดท้ายออกมาถึงลาน เขามองไปรอบตัวด้วยความสับสนอยู่
พักหนึ่ง ก่อนจะตระหนักว่าก�ำลังมองดูอะไรอยู่
ทันทีที่ปืนตกถึงพื้นมันก็ลั่นกระสุนลูกปรายดับเบิลโอเฉียดหูเฮเซนไป
ทว่าเจ้าตัวไม่ทันได้รู้สึกด้วยซ�้ำ

11

2

SA

M

PL
E

สองชัว่ โมงต่อมานายอ�ำเภอเฮเซนก็กลับมายืนอยูแ่ ทบจะตรงจุดเดิม แต่
คราวนีไ้ ร่ข้าวโพดกลายเป็นสถานทีเ่ กิดเหตุขนาดใหญ่ไปแล้ว แสงจากหลอดไฟ
โซเดียมติดตั้งรอบลานสว่างจ้า เสียงเครื่องปั่นไฟดังมาจากที่ไหนสักแห่งในไร่
ต�ำรวจรัฐใช้รถไถท�ำทางจากถนนเข้ามาถึงลาน เวลานีจ้ งึ มีรถสายตรวจมาจอดอยู่
เป็นสิบคัน รวมถึงรถของทีมพิสูจน์หลักฐาน รถพยาบาล และพาหนะอื่น ๆ
ช่างภาพสองคนก�ำลังถ่ายรูป แสงแฟลชสว่างวาบในยามค�่ำคืนขณะเจ้าหน้าที่
เก็บหลักฐานคนหนึ่งนั่งยอง ๆ พลางใช้คีมคีบบางอย่างขึ้นจากพื้น
เฮเซนจ้องมองร่างเหยื่อแล้วพลันคลื่นไส้ นี่เป็นคดีฆาตกรรมแรกที่
เกิดขึน้ ในเมดิซนี ครีกตัง้ แต่เขาเกิดมา ฆาตกรรมครัง้ ล่าสุดเกิดขึน้ ในยุคทีอ่ เมริกา
มีกฎหมายห้ามขายและผลิตเหล้า ร็อกเกอร์ แมนนิงถูกยิงตอนก�ำลังซื้อเหล้า
เถื่อนจ�ำนวนมาก...เรื่องนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ น่าจะปี 1931 ปู่เขาท�ำคดีนี้และ
เป็นคนเข้าจับกุม แต่สถานการณ์ตอนนี้แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง นี่คือความ
บ้าคลั่งอย่างแท้จริง
นายอ�ำเภอละสายตาจากศพหันไปมองทางรถชัว่ คราว การตัดทางทะลุไร่
ข้าวโพดท�ำให้ไม่ต้องเสียเวลาเดินอีกสี่ร้อยเมตร แต่มีความเป็นไปได้สูงว่าการ
สร้างทางเส้นนี้อาจท�ำให้หลักฐานเสียหายไปแล้ว เขาสงสัยว่ามันเป็นขั้นตอน
มาตรฐานของต�ำรวจรัฐใช่ไหม พวกนัน้ มีมาตรการรับมือกับอะไรแบบนีห้ รือเปล่า
ดูท่าจะวัวหายล้อมคอกเอามากกว่า เหมือนพวกเขาตกใจกับอาชญากรรมครั้งนี้
เลยต้องลงมือท�ำอะไรสักอย่างไปตามเรื่องตามราว
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เฮเซนไม่ได้คิดว่าพวกต�ำรวจเก่งกาจอะไรนักหนา ถ้าได้รู้จักจริง ๆ ก็จะ
รูว้ า่ พวกนีเ้ ป็นแค่ไอ้งงั่ หน้าบึง้ ขบกรามแน่นทีใ่ ส่รองเท้ามันวับเท่านัน้ แต่นา่ เห็นใจ
อยู่เหมือนกันเพราะเรื่องนี้มันเกินกว่าใครจะคาดคิด เฮเซนดับบุหรี่ยี่ห้อคาเมล
ตัวสุดท้ายพลางเตือนตัวเองว่านี่ไม่ใช่เหตุฆาตกรรมครั้งแรกทีเ่ ขาพบเจอ และนี่
ไม่ใช่คดีของเขาด้วยซ�ำ้ ถึงจะเป็นคนพบศพ แต่มนั ก็อยูน่ อกเขตอ�ำนาจเขา คดี
จึงตกเป็นหน้าที่ของต�ำรวจรัฐ ต้องขอบคุณพระเจ้าจริง ๆ
“นายอ�ำเภอเฮเซน” ผู้กองร่างสูงโย่งจากส�ำนักงานต�ำรวจรัฐแคนซัสเรียก
เขา รองเท้าบู๊ตสีด�ำเงาวับเดินเหยียบซากข้าวโพดดังกรอบแกรบ เขายื่นมือมา
ทักทาย ปากเกร็งเหมือนพยายามจะยิ้ม เฮเซนจับมือตอบและเขม่นความสูง
ของอีกฝ่ายอยู่หน่อย ๆ นี่เป็นครั้งที่สามแล้วที่ผู้กองยื่นมือมาให้จับ เขาคิดว่า
หมอนี่ไม่ความจ�ำเสื่อมก็คงกระวนกระวายจัด น่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่า
“แพทย์นิติเวชก�ำลังเดินทางมาจากการ์เดนซิตี้” ผู้กองบอก “อีกสิบนาที
น่าจะถึง”
เฮเซนหวังว่าแท็ดจะเป็นคนรับผิดชอบงานนี้ เขายอมแลกกับการตกปลา
ในวันหยุดเลย ให้ตายเถอะ เขายอมไม่เมาก็ได้ถ้ามันช่วยให้รอดพ้นจากเรือ่ งนี้
ไปได้ แต่คิดดูอีกทีมันอาจจะหนักหนาเกินกว่าแท็ดจะรับมือไหว ยังไงไอ้หนุ่ม
นั่นก็ยังเป็นเด็ก
“ฝีมอื ระดับศิลปินเลย” ผู้กองส่ายหน้า “ศิลปินตัวจริงเสียงจริง คุณว่า
มันจะได้ลงหนังสือพิมพ์แคนซัสซิตี้สตาร์ ไหม”
เฮเซนไม่ได้ตอบ เพิง่ คิดได้วา่ ถ้ามีรปู ตัวเองไปโชว์หราอยูใ่ นหนังสือพิมพ์
ก็คงไม่ชอบใจเท่าไหร่ ขณะนัน้ เองเจ้าหน้าทีค่ นหนึง่ ก็ถอื เครือ่ งเอกซเรย์พเิ ศษมา
ชนเขาเข้า ให้ตายสิ ที่นี่มีคนพลุกพล่านยิ่งกว่างานแต่งของพวกโปรเตสแตนต์
เสียอีก
เขาอัดบุหรี่เข้าปอดแล้วฝืนหันไปมองที่เกิดเหตุอีกครั้ง ก่อนที่หลักฐาน
ทัง้ หมดจะถูกคัดแยกลงถุงแล้วส่งต่อไปทีอ่ นื่ เขากวาดตามองเพือ่ เก็บรายละเอียด
อันน่าสยดสยองไว้ในหัว
มันเหมือนการจัดฉากบนเวที ลานทรงกลมอยูก่ ลางไร่ขา้ วโพด เส้นผ่าน
ศูนย์กลางน่าจะประมาณสิบสองเมตร ส่วนกิ่งก้านหัก ๆ ถูกโกยไปไว้ด้านหนึ่ง
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อย่างเป็นระเบียบ เหลือเพียงก้อนดินและโคนต้นข้าวโพด ถึงจะอยู่ท่ามกลาง
บรรยากาศเลวร้ายสุดบรรยายเฮเซนก็อดทึ่งกับสัดส่วนวงกลมสุดเป๊ะไม่ได้ สุด
ลานฝั่งหนึ่งมีแท่งไม้ปลายแหลมสูงหนึ่งเมตรจ�ำนวนมากปักอยู่ในดิน ดูคล้าย
ป่าจ�ำลองขนาดย่อม ยอดแหลมน่ากลัวชีข้ นึ้ ฟ้า อีกายืนล้อมเป็นวงกลมอยู่ตรง
กลาง...ต้องบอกว่าพวกมันถูกเสียบอยู่บนลูกธนูโบราณของชนเผ่าพื้นเมืองต่าง
หาก ทุกดอกมีหวั แบบหยัก ตรงนัน้ มีอกี าอย่างน้อยยีส่ บิ สีต่ วั แววตาว่างเปล่า
และจะงอยปากสีเหลืองชี้ขึ้นฟ้าเช่นกัน
ตรงกลางวงล้อมของเหล่าอีกามีศพผู้หญิงทอดร่างอยู่
แม้วา่ ริมฝีปาก จมูก และหูจะหายไป แต่เฮเซนก็คดิ ว่าเหยือ่ เป็นผูห้ ญิง
ร่างไร้ชีวิตนอนหงาย ปากอ้ากว้างดูคล้ายถ�้ำสีชมพู เธอย้อมผมเป็น
สีบลอนด์ซึ่งบางส่วนถูกกระชากหายไป เสื้อผ้าถูกฉีกเป็นริ้วเล็ก ๆ ขนานกัน
ช่วงต่อระหว่างศีรษะกับไหล่ดผู ดิ ปกติ น่าจะคอหัก แต่ไม่มรี ่องรอยถูกรัดหรือ
บีบที่คอ ถ้าคอหักจริงคงเกิดจากการจับบิดอย่างแรงในครั้งเดียว
เฮเซนสรุปได้ว่าฆาตกรรมน่าจะเกิดขึ้นที่อื่นมากกว่า เพราะเห็นรอยลาก
ปรากฏบนพืน้ ดินต่อเนือ่ งไปจนเกือบจะสุดลาน เมือ่ มองตามรอยลากไปก็จะเห็น
ช่องว่างระหว่างแถวข้าวโพดเนื่องจากก้านมันหัก พวกต� ำรวจรัฐคงไม่ทันได้
สังเกต จริง ๆ ที่ร่องรอยไม่ชัดเจนก็เพราะพวกนั้นเดินเข้าเดินออกนี่แหละ
เขาหันไปจะบอกผู้กองแต่ยั้งปากไว้ได้ก่อน นี่เขาเป็นบ้าอะไรเนี่ย มัน
ไม่ใช่คดีหรือความรับผิดชอบของเขาสักหน่อย ไว้ถึงคราวซวยค่อยให้คนอื่น
รับกรรมไปแล้วกัน ขืนเขาเปิดปากตอนนี้ความซวยจะมาเยือนทันที ถ้าบอกว่า
ผูก้ อง คุณท�ำลายหลักฐาน อีกสองเดือนต่อจากนีเ้ ขาอาจได้ไปอยูใ่ นคอกพยาน
และถูกบังคับให้พูดประโยคนี้ซ�้ำ ๆ กับทนายฝ่ายจ�ำเลยไร้จรรยาบรรณสักคน
ไม่วา่ เขาจะพูดอะไรสุดท้ายทุกอย่างคงไปรวมอยูใ่ นการพิจารณาคดีของไอ้โรคจิต
ที่ท�ำเรื่องพรรค์นี้ด้วย มันต้องมีวันนั้นแน่นอน คนจิตป่วยขนาดนี้ไม่มีทาง
ลอยนวลได้นานหรอก
เฮเซนสูดควันเข้าไปเต็มปอด รูดซิปปากให้สนิท ปล่อยให้พวกนั้นท�ำ
พลาดไป ไม่ใช่คดีของนายซะหน่อย
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เขาทิ้งก้นบุหรี่แล้วใช้เท้าขยี้ดับ มีรถอีกคันขับมาตามถนน แสงไฟหน้า
สาดส่ายกระเด้งกระดอนขณะฝ่าไร่ข้าวโพดเข้ามา ก่อนจะหยุดนิ่งที่ลานจอดรถ
ชั่วคราว ชายสวมชุดขาวก้าวลงมาพร้อมกระเป๋าสีด�ำ เขาคือแมคไฮด์แพทย์
นิติเวชนั่นเอง
นายอ�ำเภอมองอีกฝ่ายเดินอย่างระวังเพราะไม่อยากให้รองเท้าเปื้อนดิน
แมคไฮด์หยุดคุยกับผู้กองก่อนจะไปดูศพ เขาเปลี่ยนมุมไปเรื่อย ๆ จากนั้นก็
คุกเข่าลงจัดการผูกถุงพลาสติกครอบมือและเท้าเหยือ่ ด้วยความระมัดระวัง แล้ว
หยิบเครื่องมือบางอย่างออกมาจากกระเป๋า เฮเซนจ� ำได้ทันทีว่ามันคือเครื่อง
ตรวจทางทวารหนัก แมคไฮด์ก�ำลังวัดอุณหภูมิศพ ให้ตายเถอะ เขาท�ำงาน
แบบนี้เหรอเนี่ย
เฮเซนเงยหน้ามองฟ้า นกแร้งไก่งวงหายไปตั้งนานแล้ว อย่างน้อยพวก
มันก็รู้ว่าเมื่อไหร่ควรไสหัวไป
แพทย์นิติเวชและหน่วยพยาบาลเตรียมเคลื่อนย้ายศพ ต�ำรวจรัฐดึงลูก
ธนูที่เสียบร่างอีกาออกมา จากนั้นติดป้ายก�ำกับ แล้วเก็บไว้ในล็อกเกอร์ใส่
หลักฐานซึ่งตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมไว้ เฮเซนรู้สึกว่าต้องไปยิงกระต่ายสักหน่อย
กาแฟท�ำพิษเสียแล้ว แถมกรดในกระเพาะดันเล่นงานด้วย เขาหวังว่าแผลใน
กระเพาะจะไม่กลับมาแผลงฤทธิ์อีก ยังไม่อยากอาเจียนต่อหน้าคนพวกนี้
เฮเซนกวาดตามองรอบ ๆ ให้แน่ใจว่าไม่มีใครมอง ก่อนจะหายเข้าไป
ในไร่ข้าวโพดมืด ๆ เขาเดินลัดเลาะไปตามแถวต้นข้าวโพดพลางสูดหายใจลึก
ตั้งใจว่าจะเดินลึกเข้าไปให้มั่นใจว่าจะไม่ทิ้งร่องรอยปัสสาวะให้พวกนั้นคิดว่าเป็น
หลักฐานในคดี แต่คงไม่ต้องไปไกลมากนักเพราะพวกต�ำรวจรัฐดูจะไม่สนใจ
สิ่งที่อยู่นอกที่เกิดเหตุเลย
นายอ�ำเภอหยุดเมื่อมาถึงจุดที่แสงไฟส่องไม่ถึง ท่ามกลางไร่ข้าวโพดเขา
ได้ยนิ เสียงพูดคุยแว่วมาคลอไปกับเสียงเครือ่ งปัน่ ไฟดังหึง่ ๆ ความโหดร้ายแฝง
ความพิศวงของสถานที่เกิดเหตุคล้ายจะอยู่ไกลออกไป มีสายลมพัดผ่านมา
เพียงแค่ลมร้อนอบอ้าวพัดวูบต้นข้าวโพดรอบกายก็ไหวเอน เขาชะงักแล้วสูด
หายใจ จากนั้นรูดซิปลงพลางส่งเสียงฮึ่มฮั่มในล�ำคอ ก่อนจะถ่ายเบาลงบนพื้น
15

SA

M

PL
E

ดินแห้ง ๆ เสียงดัง ท�ำธุระเสร็จท่ามกลางเสียงจากสารพัดอุปกรณ์บนเข็มขัด
ทัง้ ปืน กุญแจมือ ไม้กระบอง รวมถึงพวงกุญแจ เขาเก็บทุกอย่างเข้าทีเ่ ข้าทาง
จังหวะที่หันหลังกลับเขาเห็นแสงสะท้อนบางอย่างจึงหยุดชะงักแล้วส่อง
ไฟฉายผ่านแถวข้าวโพด มันอยู่นั่นไง ห่างออกไปอีกแถว พอเข้าไปมอง
ใกล้ ๆ ก็เจอเศษเสื้อผ้าติดอยู่บนเปลือกข้าวโพดแห้งที่อยู่เหนือขึ้นไป เป็น
เนื้อผ้าแบบเดียวกับที่เหยื่อใส่ เขาส่องไฟเข้าไปแต่ไม่เห็นอะไรอีก
เฮเซนยืดตัวขึ้น อีกแล้วนะ นี่ไม่ใช่คดีของเขาสักหน่อย บางทีน่าจะ
บอกกับต�ำรวจรัฐหรือไม่ก็ปล่อยให้พวกนั้นหาเจอเอง ถ้าไอ้เศษผ้าพวกนี้พอจะ
มีความหมายอะไรกับคดีบ้างละก็นะ
เมื่อเฮเซนกลับออกมาที่ลาน ผู้กองเดินเข้ามาหาอีกครั้ง “นายอ�ำเภอ
เฮเซน ผมก�ำลังตามหาคุณอยู่พอดี” เขาบอก ในมือข้างหนึ่งถือเครื่องบอก
พิกัดจีพีเอส ส่วนอีกข้างถือแผนที่ของหน่วยงานส� ำรวจทางธรณีวิทยาของ
สหรัฐอเมริกา สีหน้าเปลี่ยนไปจากเดิมมาก “ยินดีด้วย”
“เรื่องอะไร”
ผู้กองชี้เครื่องจีพีเอส “จากการอ่านพิกัดเราอยู่ในเขตพื้นที่เมืองเมดิซีนครีก ถ้าจะพูดให้ละเอียดคืออยู่ลึกเข้ามาในเขตเมืองสามเมตรกับอีกหกสิบ
เซนติเมตร แสดงว่านี่เป็นคดีของคุณแล้ว นายอ�ำเภอ แน่นอนว่าเรายินดีช่วย
แต่มันเป็นคดีของคุณ ดังนั้นผมขอแสดงความยินดีกับคุณเป็นคนแรก”
พูดเสร็จเจ้าตัวก็ยิ้มกว้างแล้วยื่นมือออกมา
เฮเซนไม่สนใจแต่กลับหยิบซองบุหรีอ่ อกมาจากกระเป๋าเสือ้ เขย่ามันออก
มาหนึง่ มวนและคาบไว้ในปากพลางจุดไฟ ก่อนจะอัดเข้าปอดแล้วพ่นควันพร้อม
กับพูด “สามเมตรกับอีกหกสิบเซ็นต์งั้นเหรอ” เขาทวนค�ำ “พับผ่าสิ”
ผู้กองทิ้งมือลงข้างตัว
เฮเซนพูดต่อ “คนร้ายฆ่าเหยื่อที่อื่นก่อนจะเอามาทิ้งที่นี่ มันเดินฝ่าต้น
ข้าวโพดมาทางนู้น ลากเธอมาในระยะประมาณหกเมตรสุดท้าย ถ้าคุณเดินต่อ
ไปจากกองกิ่งก้านข้าวโพดนั่นก็จะเจอเศษเสื้อผ้าที่ตรงกับชุดเหยื่อ มันติดอยู่
สูงเกินไปซึ่งแปลว่าเธอไม่ได้เดิน แต่มันแบกเธอขึ้นหลังต่างหาก คุณอาจเจอ
รอยเท้าของผมกับจุดที่ผมฉี่อยู่ตรงแถวข้าวโพดใกล้ ๆ กัน แต่ไม่ต้องไปสนใจ
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ให้ตายเถอะ ผู้กอง เราต้องใช้คนมากมายขนาดนี้เลยเหรอ นี่ที่เกิดเหตุนะ
ไม่ใช่ลานจอดรถห้างวอลมาร์ต ผมต้องการแค่แพทย์นิติเวช ช่างภาพ และ
เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานเท่านั้น บอกให้คนอื่นออกไปได้แล้ว”
“นายอ�ำเภอ เรามีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตาม...”
“ตอนนี้ขั้นตอนของผมก็คือขั้นตอนของคุณเหมือนกัน”
ผู้กองกลืนน�้ำลาย
“ผมอยากได้สุนัขต�ำรวจพันธุ์บลัดฮาวด์สองตัวที่มีใบรับรองการฝึกจาก
สมาคมอเมริกนั เคนเนลคลับ ขอด่วนทีส่ ดุ ผมจะได้ใช้มนั ตามรอยกลิน่ และผม
อยากให้คุณส่งทีมพิสูจน์หลักฐานจากเมืองดอดจ์มาด้วย”
“ได้”
“อีกอย่างหนึ่ง”
“อะไร”
“ผมอยากให้คนของคุณกักรถสือ่ มวลชนทีก่ �ำลังมุง่ หน้ามาตรงนี้ เน้นพวก
ที่มาจากสถานีโทรทัศน์ รั้งพวกนั้นไว้จนกว่าเราจะเคลียร์พื้นที่เสร็จ”
“จะให้กักด้วยข้อหาอะไร”
“แจกใบสั่งก็ได้ ลูกน้องคุณถนัดอยู่แล้วนี่”
ผู้กองขบกรามแน่น “แล้วถ้าพวกนักข่าวไม่ได้ขับรถเร็วล่ะ”
นายอ�ำเภอยิ้ม “พวกนั้นต้องซิ่งมาแน่ พนันได้เลย”
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ผู้ช่วยนายอ�ำเภอแท็ด แฟรงกลินนั่งเท้าโต๊ะท�ำงานกรอกเอกสารที่ไม่เคย
ท�ำมาก่อนเป็นตัง้ ๆ เขาแสร้งท�ำเหมือนว่ากลุม่ สือ่ มวลชนทีป่ กั หลักอยูอ่ กี ฝัง่ ของ
ส�ำนักงานนายอ�ำเภอเมดิซนี ครีกไม่ได้อยูต่ รงนัน้ แท็ดชอบเรือ่ งทีส่ �ำนักงานนีเ้ คย
เป็นร้านโชห่วยโบราณ เขาโบกมือทักทายคนทีเ่ ดินผ่านไปมา คุยกับเพือ่ น และ
มองเห็นคนที่เข้าออกที่นี่ได้ แต่ตอนนี้กลับรู้ซึ้งถึงข้อเสียของมันได้อย่างดี
แดดจ้าในเดือนสิงหาคมส่องกระทบพื้นถนน ขับไล่เงามืดเป็นแถวยาว
ตรงจุดที่รถสถานีข่าวจอดอยู่ พร้อมกับสาดใส่ใบหน้าอารมณ์เสียของบรรดา
นักข่าวด้วย พวกเขาอยู่ที่นี่กันทั้งคืนจนบรรยากาศเริ่มอึมครึม มีคนเข้าออก
ร้านอาหารเมซีส์ไดเนอร์ฝั่งตรงข้ามถนนเป็นระยะ แต่รายการอาหารแสนน่าเบือ่
ของที่นั่นดูจะท�ำให้คนพวกนี้หงุดหงิดกว่าเดิม
แท็ดพยายามจดจ่อกับงาน แต่ไม่อาจเพิกเฉยต่อเสียงเคาะกระจก
สารพัดค�ำถาม และเสียงตะโกนที่ทวีความดุเดือดขึ้นได้ ทุกอย่างเริ่มควบคุม
ไม่ได้แล้ว ถ้านายอ�ำเภอเฮเซนที่เพิ่งได้พักสายตาในห้องขังหลังส�ำนักงานต้อง
ตืน่ เพราะคนพวกนีล้ ะก็สถานการณ์คงยิง่ แย่ลงไปอีก เขายืนขึน้ และพยายามท�ำ
หน้านิ่งที่สุด ก่อนแง้มหน้าต่างเปิดเพื่อเผชิญหน้ากับคนพวกนั้น
“พวกคุณช่วยขยับออกจากหน้าต่างหน่อยได้ไหม”
ทันทีที่เขาพูดจบถ้อยค�ำไร้ความเคารพก็ดังประสานขึ้น ไหนจะเสียงที่
ตะโกนถามด้วยความไม่พอใจ เมือ่ ดูจากป้ายทะเบียนรถเขาถึงรูว้ า่ สือ่ พวกนีไ้ ม่ใช่
คนท้องถิน่ มีมาจากเมืองโทพีกา แคนซัสซิตี้ ทัลซา อามาริลโล และเดนเวอร์
ถ้างั้นก็ควรจะตีรถกลับ...
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แท็ดได้ยินเสียงประตูปิดตามด้วยเสียงไอจากด้านหลัง พอหันไปก็เห็น
นายอ�ำเภอหาวและถูเคราอยู่ ผมข้างหนึ่งชี้โด่เด่ เฮเซนลูบผมให้เข้าที่ก่อนจะ
หยิบหมวกมาใส่
แท็ดปิดหน้าต่าง “ขอโทษครับ นายอ�ำเภอ แต่พวกนั้นไม่ยอมไป...”
เฮเซนหาวพลางโบกมือไม่ใส่ใจแล้วหันหลังให้ฝงู ชนข้างนอก นักข่าวตรง
หางแถวตะโกนอย่างโกรธจัดว่าไอ้บ้านนอกอ่อนหัด เฮเซนเดินไปเทกาแฟจาก
หม้อต้มลงถ้วย เขาชิมแล้วท�ำหน้าเบ้ ถึงกับต้องบ้วนกลับลงไปและขากเสลด
ใส่ถ้วย ปิดท้ายด้วยการเททุกอย่างลงหม้อ
“ให้ผมต้มหม้อใหม่ให้ไหม” แท็ดถาม
“ไม่เป็นไร ขอบใจนะ แท็ด” นายอ�ำเภอตอบพร้อมตบไหล่ผู้ช่วย
เขาหันไปเผชิญหน้ากับผู้คนด้านนอก “คนพวกนี้คงอยากได้ข้อมูลไปออกข่าว
ตอนหกโมงเย็น ว่าไหม” เขาถามกลาย ๆ “ถึงเวลาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้ว”
“แถลงข่ า วงั้ น เหรอ” ในชี วิ ต นี้ แ ท็ ด ไม่ เ คยไปงานแถลงข่ า วมาก่ อ น
ไม่ต้องพูดถึงการเป็นส่วนหนึ่งของงานเลย “ต้องท�ำยังไงบ้างครับ”
นายอ�ำเภอหัวเราะเผยให้เห็นฟันเหลือง ๆ แวบหนึ่ง “เราแค่ออกไป
ข้างนอกแล้วก็ตอบค�ำถาม” เขาเดินไปปลดล็อกประตูกระจกบานเก่าแล้วยื่น
หน้าออกไป
“พวกคุณเป็นยังไงกันบ้าง”
เสียงตะโกนถามฟังไม่ได้ศัพท์ดังขึ้นทันที
เฮเซนยกมือขึ้น เขายังใส่เสื้อเครื่องแบบแขนสั้นตัวเมื่อคืน พอท�ำท่านี้
จึงเห็นรอยเหงือ่ ยาวเกือบถึงเอว เขาตัวเตีย้ ก็จริงแต่เตีย้ ล�ำ่ แบบสุนขั พันธุบ์ ลู ด็อก
มันเหมือนมีบางอย่างแผ่จากตัวเขาที่ท�ำให้คนอื่นรู้สึกย�ำเกรง แท็ดเคยเห็นนาย
อ�ำเภอสยบผู้ต้องหาที่ตัวใหญ่กว่าเกือบสองเท่าจนฟันร่วงมาแล้ว อย่ามีเรื่องกับ
ใครก็ตามทีเ่ ตีย้ กว่าหนึง่ ร้อยหกสิบแปดเซ็นต์ เขาบอกตัวเอง กลุม่ คนเงียบเสียง
ลง
นายอ�ำเภอลดแขนลง “ผมกับแท็ด แฟรงกลินผูช้ ว่ ยของผมจะแถลงข่าว
และตอบค�ำถาม เรามาท�ำตัวมีอารยธรรมกันหน่อยดีไหม”
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บรรดาสื่อยืนประจ�ำต�ำแหน่งพร้อมยื่นไมโครโฟนไปข้างหน้า เขาได้ยิน
เสียงเปิดเครื่องอัดเสียงและเสียงกดชัตเตอร์กล้อง
“แท็ด เทกาแฟที่เพิ่งต้มใหม่ให้พวกเขาซิ”
แท็ดหันไปมองเฮเซน อีกฝ่ายขยิบตาให้
เขาหยิบหม้อต้มกาแฟขึน้ มาและมองเข้าไปข้างในพลางเขย่า จากนัน้ หยิบ
แก้วโฟมมาแถวหนึ่ง ก่อนจะเดินออกมาและเริ่มเทกาแฟ บางคนลองจิบ บาง
คนดมดูก่อน
“ดื่มเลย!” เฮเซนร้องบอกอย่างยินดี “อย่าให้ใครพูดได้ว่าเราชาวเมดิซีนครีกแล้งน�้ำใจ!”
ในบรรดานักข่าวมีทั้งคนที่เริ่มจิบกาแฟ บ้างก็มองในแก้ว กาแฟดูจะ
ช่วยให้ทกุ คนสงบลงหรือไม่กส็ ติแตกไปเลย แม้ยงั เช้าตรูแ่ ต่ความร้อนชวนอึดอัด
ก็กอ่ ตัวขึน้ แล้ว ไม่มที วี่ างแก้วหรือแม้แต่ถงั ขยะให้ทงิ้ แถมยังมีปา้ ยติดทีป่ ระตู
ส�ำนักงานนายอ�ำเภอว่าทิ้งขยะปรับ 100 ดอลลาร์อีก
เฮเซนขยับหมวกก่อนจะก้าวลงบนทางเดิน เขากวาดตามองรอบ ๆ พลาง
วางท่าอกผายไหล่ผึ่งระหว่างที่กล้องก�ำลังบันทึกภาพ จากนั้นจึงเปิดการแถลง
ข่าวโดยเล่าว่าทางต�ำรวจพบศพได้ยังไงด้วยภาษากระชับและเข้าใจง่าย พร้อม
ทั้งอธิบายลักษณะลานที่เกิดเหตุ สภาพศพ รวมถึงพวกอีกาที่โดนเสียบ แม้
จะเกิดเรื่องหนักหนาขึ้นแต่เขาก็รับมือได้โดยตอบตามข้อเท็จจริงอย่างตรงไป
ตรงมา แต่ยังรักษาความเป็นกันเองไว้ได้ตลอดการแถลงข่าวซึ่งช่วยลดความ
สยดสยองของคดีลงไปบ้าง แท็ดแปลกใจที่เฮเซนดูเป็นคนง่าย ๆ และมีเสน่ห์
ในเวลาแบบนี้
ผ่านไปสองนาทีเสียงตะโกนถามโหวกเหวกก็ดังขึ้นทันทีที่เฮเซนพูดจบ
“ทีละคน ยกมือก่อน เหมือนเวลาอยู่โรงเรียนไง ใครตะโกนจะได้ถาม
เป็นคนสุดท้าย เริ่มที่คุณก่อน” เขาชี้ไปยังนักข่าวร่างใหญ่
“มีเบาะแสหรือผู้ต้องสงสัยหรือยังครับ”
“เราก�ำลังตามเบาะแสน่าสนใจหลายอย่าง ผมบอกมากกว่านี้ไม่ได้”
แท็ดเงยหน้ามองเฮเซนด้วยความแปลกใจ เบาะแสอะไรกัน ตอนนีพ้ วก
เขายังมืดแปดด้านอยู่เลย
20

SA

M

PL
E

“คุณ” เฮเซนชี้ไปที่นักข่าวอีกคน
“เหยื่อเป็นคนในท้องที่หรือเปล่าครับ”
“ไม่ใช่ เราก�ำลังพยายามระบุตวั ตนอยู่ แต่เธอไม่ใช่คนในท้องทีแ่ น่ ผม
รู้จักทุกคนในเมืองนี้ รับรองได้เลย”
“ระบุสาเหตุการตายได้หรือยังครับ”
“หวังว่าแพทย์นิติเวชจะให้ค�ำตอบเราได้ ศพถูกส่งไปที่การ์เดนซิตี้ ถ้า
เราได้ผลการชันสูตรเมื่อไหร่คุณจะได้รู้เป็นคนแรก”
ช่วงเช้าตรูร่ ถประจ�ำทางเกรย์ฮาวด์สายเหนือจากเมืองอามาริลโลแผดเสียง
ดังขณะแล่นมาตามถนนสายหลัก มันจอดพร้อมเสียงเบรกดังเอี๊ยดที่หน้าร้าน
อาหารเมซีสไ์ ดเนอร์ แท็ดประหลาดใจ รถประจ�ำทางแทบไม่เคยมาจอดตรงนัน้
จะมีใครมาทีเ่ มดิซนี ครีกในรัฐแคนซัสนีอ่ กี ล่ะ หรือเป็นพวกนักข่าวงบน้อยทีไ่ ม่มี
รถส่วนตัว
“คุณผู้หญิงตรงนั้น เชิญถามได้”
ผูห้ ญิงผมแดงท่าทางเอาเรือ่ งยืน่ ไมโครโฟนไปหาเฮเซน “มีหน่วยงานไหน
มาร่วมสืบด้วยไหม”
“ต�ำรวจรัฐช่วยได้มาก แต่ในเมื่อพบศพในท้องที่นี้คดีจึงเป็นของเรา”
“พวกเอฟบีไอล่ะ”
“เอฟบีไอจะไม่ลงมาสืบคดีฆาตกรรมในท้องถิ่น เราคิดว่าพวกเขาคงไม่
สนใจ เจ้าหน้าทีข่ องเราก�ำลังเร่งท�ำงานกันอยู่ โดยเฉพาะแล็บอาชญากรรมและ
แผนกคดีฆาตกรรมที่เมืองดอดจ์ก็ใช้เวลาตรวจสอบที่เกิดเหตุทั้งคืน พวกคุณ
ไม่ต้องกังวล ผมกับแท็ดจะพยายามไขคดีนี้เอง พวกเราถนัดเรื่องโวยวายอยู่
แล้วและจะโวยจนกว่าจะได้เบาะแสทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ คดี แน่นอนว่าต้องรวดเร็ว
ด้วย” เฮเซนยิ้มพลางขยิบตา
เสียงรถดังขึน้ พร้อมฝุน่ ควันจากท่อไอเสียลอยฟุง้ เสียงนัน้ กลบการแถลง
ข่าวไปชั่วขณะ เมื่อควันจางลงก็ปรากฏร่างผอมสูงสวมชุดสีดำ� สนิทของชายผู้
หนึ่งบนทางเท้า กระเป๋าเดินทางใบเล็กวางอยู่แทบเท้าเขา แสงแดดยามเช้าส่ง
ให้เงาทอดตัวยาวไปทางใจกลางเมืองชนบทแห่งนี้
แท็ดเหลือบมองนายอ�ำเภอ ดูเหมือนเขาจะเห็นชายคนนั้นเหมือนกัน
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ชายปริศนาก�ำลังจ้องพวกเขาจากอีกฝั่งถนน
เฮเซนปลุกตัวเองจากภวังค์ “ค�ำถามต่อไป” เขาบอกเสียงห้วน “สมิทตี”้
เขาชี้ไปยังใบหน้ากร้านริ้วรอยของสมิท ลุดวิกเจ้าของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นคราย
เคาน์ตี คอริเออร์
“มีค�ำอธิบายของ...เอ่อ การจัดฉากที่ว่าหรือเปล่า คุณรู้รายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดวางศพและส่วนประกอบพวกนั้นไหมครับ”
“ส่วนประกอบพวกนั้นงั้นเหรอ”
“ครับ หมายถึงสิ่งที่ถูกจัดวางแถว ๆ นั้น”
“ยังไม่มี”
“เป็นฝีมือพวกลัทธิบูชาซาตานหรือเปล่า”
แท็ดเผลอเหลือบมองไปยังอีกฟากถนน ชายชุดด�ำหยิบกระเป๋าขึ้นมา
แต่ยังคงยืนนิ่งไม่ขยับ
“มีความเป็นไปได้ เราจะสืบดูแน่นอน” เฮเซนตอบ “ชัดเจนว่าเราก�ำลัง
เผชิญหน้ากับคนจิตวิปริต”
ตอนนี้แท็ดเห็นชายในชุดด�ำก้าวลงเหยียบพื้นถนนและเดินมาหาพวกเขา
ช้า ๆ ใครกัน ดูไม่เหมือนนักข่าว ต�ำรวจ หรือพวกตระเวนขายของตามบ้าน
เลย แท็ดคิดว่าเขาดูคล้ายพวกฆาตกรมากกว่า เผลอ ๆ อาจจะเป็นฆาตกรที่
ก�ำลังตามหาอยู่ด้วยซ�้ำ
เขาสังเกตว่านายอ�ำเภอก็ก�ำลังมองชายคนนั้นอยู่ นักข่าวบางคนเริ่มหัน
ไปมองด้วยเหมือนกัน
เฮเซนหยิบซองบุหรี่ออกมาจากกระเป๋าเสื้อเชิ้ตก่อนพูดต่อ “ไม่ว่าจะเป็น
ฝีมือพวกลัทธิ คนโรคจิต หรือใครก็ตามแต่ ผมอยากจะเน้นย�้ำว่า...สมิทตี้
เรื่องนี้ส�ำคัญต่อคนอ่านของคุณ เราก�ำลังรับมือกับคนร้ายจากต่างเมืองหรือ
อาจจะนอกรัฐด้วยซ�้ำ”
เสียงเฮเซนเงียบไปเมื่อชายลึกลับมาหยุดยืนอยู่ตรงกลุ่มนักข่าวแถวหลัง
ตอนนีอ้ ณ
ุ หภูมสิ ามสิบแปดองศาเซลเซียสเห็นจะได้ ทว่าเขากลับสวมสูทขนสัตว์
สีด�ำทับเสื้อเชิ้ตสีขาวและผูกเนกไทผ้าไหมรัดแน่น แต่ยังดูสบาย ๆ ไม่ร้อนสัก
นิด ดวงตาสีออกเงินจ้องเขม็งมาที่เฮเซน
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เสียงอื้ออึงรอบตัวเงียบลง
ชายในชุดสูทสีดำ� พูดขึน้ แม้เสียงไม่ดงั แต่กด็ งึ ให้ทกุ คนหยุดฟังได้ “เป็น
ข้อสันนิษฐานที่ไร้หลักฐาน”
เกิดความเงียบตามมา
เฮเซนใช้เวลาเปิดซองบุหรี่ เขย่าออกมาหนึ่งมวนและเอาคาบไว้ในปาก
เขาไม่โต้ตอบ
แท็ดจ้องชายคนนัน้ เขาดูผอมมาก ผิวก็บางแทบโปร่งแสง ดวงตาสีฟ้า
เหลือบเงินอ่อนจางเสียจนสุกสว่างดูไม่ต่างจากศพเดินได้ ราวกับเป็นแวมไพร์
เพิ่งลุกขึ้นมาจากหลุม ถ้าไม่ใช่ผีดิบก็เป็นสัปเหร่อได้สบาย ไม่ว่ายังไงเขาก็ดูมี
กลิ่นอายของความตาย แท็ดรู้สึกไม่สบายใจเลย
เฮเซนจุดบุหรี่และเอ่ยขึ้นในที่สุด “ผมว่าผมไม่ได้ถามความเห็นคุณนะ”
ชายคนนัน้ เดินฝ่ากลุม่ คนเข้ามา ดูเหมือนทุกคนจะพากันหลีกทางให้เสีย
ด้วย เขาหยุดเมื่ออยู่ห่างจากนายอ�ำเภอราวสามเมตร แล้วเขาก็เริ่มเปล่งวาจา
ด้วยส�ำเนียงใต้อันน่าฟัง “ฆาตกรลงมือยามที่ฟ้ามืดที่สุดและไร้แสงจันทร์ เขา
โผล่มา จากนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย นายอ�ำเภอเฮเซน คุณแน่ใจแล้ว
เหรอว่าเขาไม่ใช่คนในเมดิซีนครีก”
เฮเซนอัดบุหรี่เข้าปอด ก่อนพ่นควันออกมาใส่หน้าชายคนนั้นและถาม
กลับ “แล้วคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญมาจากไหนเหรอ”
“ผมจะตอบค�ำถามนี้ได้ดีที่สุดในห้องท�ำงานของคุณ นายอ�ำเภอ” ชาย
ลึกลับผายมือเป็นเชิงบอกให้เฮเซนกับแท็ดเดินตามเข้ามาในส�ำนักงาน
“แกเป็นใคร มีสิทธิอะไรมาเรียกฉันเข้าไปในห้องท�ำงานตัวเอง” เฮเซน
เริ่มคุมอารมณ์ไม่อยู่
ชายคนนั้นมองเขานิ่งพลางตอบด้วยน�้ำเสียงรื่นหูเช่นเดิม “ขอแนะน�ำ
นะครับ นายอ�ำเภอเฮเซน ผมจะตอบค�ำถามนี้ได้ดีที่สุดในพื้นที่ส่วนตัว ผม
หมายถึง...เพื่อประโยชน์ของตัวคุณเอง”
ก่อนเฮเซนจะทันได้ตอบชายคนนั้นก็หันไปหานักข่าว “ผมเสียใจที่ต้อง
บอกว่าการแถลงข่าวจบลงแล้วครับ”
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แท็ดอัศจรรย์ใจเมือ่ เห็นว่าทุกคนต่างหันหลังกลับและแยกย้ายกันออกไป
โดยพร้อมเพรียง
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