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วันนั้นท้องฟ้าเป็นสีเทาอ่อน  ยัน ฟาเบิลนึกขึ้นได้ภายหลังว่าทุกสิ่งทุกอย่างใน 

วนันั้นไร้สสีนัไปหมด  แต่เขาในตอนนั้นไม่ได้สงัเกตเรื่องนี้สกันดิ

มนัเป็นวนัที่ไม่สมกบัเป็นฤดูหนาวสกัเท่าไหร่

“ท�าไมเราถงึควรคยุกบัคนคนนี้มากกว่าเพื่อนบ้านรายอื่น”  อนันา วอล์ฟ

เอ่ยถามขณะเธอกบัเขาลงจากรถยี่ห้อบเีอม็ดบัเบลิยูที่ไม่มตีราต�ารวจ  “ชลัทอฟ

ไม่มีประวัติอาชญากรรม  และไม่เคยเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีไหน  เราไม่พบ 

หลกัฐานว่าเขาเกี่ยวข้องกบัเรื่องไม่ชอบมาพากลเลย  ฉนัไม่เข้าใจว่าท�าไมคุณถงึ

สงสยัเขา  เหตุผลคอือะไร  ลางสงัหรณ์งั้นเหรอ”

“โลกนี้ไม่มสีิ่งที่เรยีกว่าลางสงัหรณ์หรอก  อนันา”  ฟาเบลิบอก  “บางครั้ง

จิตใต้ส�านึกของคนเราวิเคราะห์ข้อมูลได้ก่อนสมองต่างหาก  ผมรู้บางอย่าง 

เกี่ยวกบัผู้ชายคนนี้...แค่ไม่รู้ว่ามนัคอือะไรกเ็ท่านั้น  ยงัไม่รู้”

“กไ็ด้...”  อนันาลากเสยีง  “ฟังแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งเลยล่ะ...”

“ทนผมหน่อยเถอะ”

ทั้งสองเดินข้ามถนนบรุนเนิน  แล้วตรงไปยังอาคารอพาร์ตเมนต์ของ

ยอสท์ ชลัทอฟ  ใบไม้เปียกชื้นตามทางเดนิและใบปลวิซึ่งตดิอยูบ่นต้นไม้ใบโกร๋น

รมิถนนถูกสายลมกระชากอย่างไร้ความปรานี

รูปบนใบปลวิเหล่านั้นคอืใบหน้าที่ฟาเบลิจ�าได้ด ี ตาคู่โต  ผมสบีลอนด์

ยุ่งเหยงิ  และรอยยิ้มกว้างไร้มารยา  ความไร้เดยีงสาในรอยยิ้มนั้นเองที่กระตุ้น

ให้คนเกือบทั้งเขตอัลโทนาช่วยกันออกตามหาเด็กชายผู้หายไป  ทั่วทั้งละแวก 

เตม็ไปด้วยใบปลวิและป้ายประกาศตามหาทโีม วอส  ผูค้นต่างคาดหวงัว่าจะเจอ
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เดก็ชายตวัน้อยที่ยงัมชีวีติและแขง็แรงสมบูรณ์  แต่ไม่ใช่ฟาเบลิ  หน้าที่ของเขา

คอืตามหาศพและผู้กระท�าผดิ  ไม่ใช่คนที่ยงัมชีวีติและผูบ้รสุิทธิ์  มนัเป็นเช่นนั้น

มาตลอด  ฟาเบลิรู้ดวี่าเดก็ชายไม่อยู่ในโลกนี้แล้ว

“คุณวางแผนอะไรไว้”  อนันาถาม

“เราจะเล่นไปตามน�้า  คราวที่แล้วเขาตอบค�าถามเหมือนเตรียมตัวมา 

อย่างด ี ผมอยากรู้ว่าคราวนี้เราจะกดดนัเขาได้ไหม”

ตอนที่ทั้งสองถึงจุดหมาย  ผู ้หญิงร่างเล็กในเสื้อโค้ตกับผ้าพันคอก ็

ออกมาจากทางเข้าหลักของอาคารพอดี  อันนาคว้าประตูไว้ได้ก่อนที่มันจะปิด  

พวกเขาจงึไม่ต้องกดกริ่งหน้าอาคาร

“เขาคงตกใจน่าดู”  เธอยิ้ม

“ชั้นสอง”  ฟาเบิลบอก  ก่อนจะเดินน�าอีกฝ่ายขึ้นบันไดซึ่งมีกลิ่นน�้ายา 

ฆ่าเชื้อจาง ๆ  เมื่อถึงห้องของเป้าหมายเขาก็สังเกตเห็นว่าโถงด้านหน้าเพิ่งผ่าน

การท�าความสะอาดมาหมาด ๆ เช่นเดยีวกบับนัได  เสยีงเบสในเพลงป๊อปซึ่งดงั

มาจากชั้นใดชั้นหนึ่งข้างบนสะท้อนก้องปล่องบนัได

เมื่อเขากดกริ่งหน้าห้อง  กริ่งก็ส่งเสียงโกรธเกรี้ยวเหมือนผึ้งที่ถูกขังใน

ขวดโหล  เขารออยู่ชั่วอดึใจ  ก่อนจะเคาะประตูพลางร้องเรยีก  “คุณชลัทอฟ”

“เขาอาจจะออกไปข้างนอก”  อนันาออกความเหน็  “หรอืไม่กอ็ยูท่ี่ท�างาน”

ฟาเบลิแนบศรีษะกบัประตูแล้วเงี่ยหูฟัง

“ผมได้ยนิเสยีงความเคลื่อนไหว”  ฟาเบลิกระซบิบอกคู่หู  และตั้งท่าจะ

เคาะประตอูกีครั้ง  แต่ประตเูหวี่ยงเปิดออกเสยีก่อน  เผยให้เหน็ยอสท์ ชลัทอฟ

ในชุดท�างาน  ชายวยัสามสบิปลาย ๆ ผูน้ี้ท�างานให้สภาเทศบาลเมอืงฮมับร์ูกตั้งแต่

ออกจากโรงเรยีน  ชลัทอฟสงูปานกลาง  ยิ้มเก่ง  ท่าทางจรงิใจ  อธัยาศยัด ี เป็น

คนประเภทที่เราจะไม่รู้สกึหวาดระแวงเวลาพบ

ฝีมอืแกนั่นแหละ  ไอ้ฆาตกรโรคจติ

ความคดินั้นผดุขึ้นในหวัฟาเบลิทนัททีี่ชลัทอฟเปิดประต ู ทโีม วอสคงจะ

หลงไว้ใจแก  แต่แกเห็นเด็กคนนั้นเป็นเพียงสิ่งของที่ใช้แล้วทิ้ง  แกลักพาตัว 

ทีโมมาจากถนน  ท�าสิ่งที่แกต้องการ  จากนั้นก็ฆ่าเขา  วินาทีนั้นฟาเบิลรู้ทันที 

ว่าถ้าก่อนหน้านี้พวกเขาค้นห้องพกัของชลัทอฟจะต้องเจอเดก็ชายตวัน้อยแน่
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สีหน้าของชัลทอฟแปลกไปจากครั้งก่อน  ฟาเบิลบอกไม่ได้ว่าคืออะไร   

แต่มันช่วยยืนยันข้อสันนิษฐานของเขา  ชัลทอฟคิดว่าตัวเองพ้นจากการเป็น 

ผู้ต้องสงสัยแล้ว  พอเห็นต�ารวจมาหาถึงห้องจึงเผลอแสดงบางอย่างทางสีหน้า

แวบหนึ่ง  บางอย่างที่ไม่ใช่ความรู้สกึผดิ

“เราก�าลังสืบสวนคดีทีโม วอสเพิ่มเติม  คุณชัลทอฟ  ถ้าไม่รบกวน 

เกนิไป  เราอยากถามอะไรคณุสกัหน่อย”  ฟาเบลิแสดงบตัรประจ�าตวัต�ารวจแล้ว

ยิ้มให้อีกฝ่าย  เขาใช้น�้าเสียงเรียบ ๆ เพื่อไม่ให้ฟังดูดุดันจนเกินไป  ชัลทอฟ 

เอยีงศรีษะเลก็น้อยพลางท�าหน้าจรงิจงัอย่างรูห้น้าที่  ฟาเบลิรูว่้าชลัทอฟคอืฆาตกร  

อกีฝ่ายกร็ู้ว่าเขารู้เรื่องนี้

“แน่นอนครบั”  ชลัทอฟเปิดประตูค้างไว้  ปล่อยให้ต�ารวจจากแผนกคดี

ฆาตกรรมทั้งสองเดินเข้าไป  “ผมยินดีช่วยเต็มที่  มันเป็นเรื่องที่เลวร้ายมาก...

มากจรงิ ๆ”

ประตูห้องค่อย ๆ ปิดตามหลงั  เสยีงดนตรจีากชั้นบนเบาลงจนแทบไม่

ได้ยิน  ชัลทอฟเดินน�าต�ารวจทั้งสองผ่านโถงทางเดินสั้น ๆ ไปยังห้องนั่งเล่น  

ฟาเบลิกวาดตามองรอบ ๆ  มปีระตูสามบาน  สองในสามเปิดอยู่  ห้องหนึ่งคอื

ห้องน�้าเลก็ ๆ  อกีหอ้งคอืหอ้งนอนเลก็ซึ่งถกูใช้เกบ็ของ  ส่วนประตบูานที่ปิดอยู่

เขาเดาว่าเป็นห้องนอนใหญ่  ขณะเดินผ่านห้องน�้าฟาเบิลก็ได้กลิ่นน�้ายาฆ่าเชื้อ 

จาง ๆ เหมอืนที่ปล่องบนัไดและโถงหน้าห้อง

ประตูเปิดสองบาน  ปิดหนึ่งบาน

ห้องนั่งเล่นซึ่งสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบทอดตัวสู่ห้องครัวที่เปิดโล่ง  

ฟาเบิลสะดุดตากับภาพที่ดูราคาแพงบนผนังโถงทางเดิน  มันเป็นภาพกึ่ง

นามธรรมซึ่งใช้สดี�า  สนี�้าเงนิเข้ม  และสแีดงเป็นหลกั  ฉากหน้าคอืแม่น�้าด�ามดื

ที่สะท้อนภาพคนในชุดคลมุยาวยนือยู่รมิตลิ่ง  โดยมเีมอืงซึ่งจมอยูใ่นทะเลเพลงิ

เป็นฉากหลงั  บนภาพมชีื่อเซน็ก�ากบัไว้ว่าแครอน

มนัเป็นภาพที่ดูไม่เข้ากบัที่นี่เอาเสยีเลย  เฟอร์นเิจอร์ทุกชิ้นในห้องล้วนดู

ทันสมัยและมีรสนิยมแม้จะไม่ใช่ของราคาแพง  ไม่ว ่าจะเป็นชั้นหนังสือ 

ริมหน้าต่าง  โต๊ะกาแฟ  โซฟา  หรือเก้าอี้นวมสองตัว  เคาน์เตอร์ในห้องครัว 

ก็เป็นระเบียบ  มีเพียงกาต้มน�้า  เครื่องปิ้งขนมปัง  และไมโครเวฟ  ทั้งหมด 
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ล้วนเป็นสิ่งจ�าเป็นและอยู่เป็นที่เป็นทาง  ยกเว้นภาพที่ดูน่าหดหู่ภาพนั้น  ทุกสิ่ง

ในห้องบ่งบอกว่าชลัทอฟเป็นคนที่ควบคมุตวัเองได้  ชอบความเป็นระเบยีบ  และ

มเีหตุผล

แต่ยัน ฟาเบิลเป็นหัวหน้าแผนกคดีฆาตกรรมของกรมต�ารวจฮัมบูร์ก 

มาสิบห้าปี  อีกทั้งยังเป็นผู้น�าการสืบสวนคดีฆาตกรรมต่อเนื่องระดับประเทศ

หลายคด ี จงึดูออกว่ามนัคอืการตบตา  ตวัตนที่แท้จรงิของยอสท์ ชลัทอฟคอื

อสุรกายชั่วร้าย

ประตูบานหนึ่งปิดอยู่

“ดื่มกาแฟหรืออะไรหน่อยไหมครับ”  ชัลทอฟถามตามมารยาทเจ้าบ้าน 

ที่ดี

“ไม่เป็นไรค่ะ...”  อนันาปฏเิสธ

“ถ้าคุณไม่ล�าบาก  ผมอยากได้ชาสกัถ้วย”  ฟาเบลิตอบ  “ข้างนอกหนาว

มาก”  ก่อนจะเหลอืบมองชั้นหนงัสอืซึ่งเตม็ไปด้วยนยิายเขย่าขวญั  นยิายแนว

เหนอืธรรมชาต ิ และวรรณกรรมโกธคิ  บนหลงัชั้นมแีผ่นพบัของสุสานยวิแห่ง 

อลัโทนาวางอยู่

“ไม่ล�าบากเลยครบั”  ชลัทอฟบอกพลางยิ้ม  “ชาใช่ไหมครบั”

“ถ้าคุณมีนะครับ”  ทันทีที่ชัลทอฟตั้งท่าจะเดินไปยังห้องครัว  ฟาเบิล 

กห็นัไปหาคู่หู  เธอมองตอบ  แล้วพยกัหน้าเป็นเชงิรู้ว่าฟาเบลิคดิจะท�าอะไร

ประตูบานหนึ่งปิดอยู่

ประตูบานที่ปิดไม่ได้ล็อก  แค่เดินไปเปิดก็จะรู้ทันทีว่ามีอะไรอยู่ข้างใน  

แต่ฟาเบลิไม่มหีมายค้น  นอกจากสญัชาตญาณของเขากบัรสนยิมด้านศลิปะและ

วรรณกรรมของชัลทอฟ  ซึ่งขัดแย้งกับการตกแต่งห้องแล้ว  เขากับอันนาก็ 

ไม่มีเหตุผลอื่นให้สงสัยชายคนนี้  ด้วยเหตุนี้ประตูบาง ๆ บานนั้นจึงไม่ต่างกับ

ป้อมปราการที่ไม่อาจบุกเข้าไปได้

ฟาเบลิมองชลัทอฟผู้ก�าลงัยุ่งอยู่ในครวั  อกีฝ่ายเชด็ฝ่ามอืสองข้างกบัชุด  

ก่อนจะหยบิกาน�้าชาสฟี้าอ่อนออกมาจากตู้เกบ็ของ  แล้วล้างมนัด้วยน�้าร้อนจาก

ก๊อก  จากนั้นเอื้อมขึ้นไปเปิดตู้ติดผนังเพื่อหยิบถ้วยชา  ฟาเบิลสังเกตเห็นว่า 

ชลัทอฟแสดงท่าทางลงัเลเลก็น้อยเมื่อมอืเคลื่อนผ่านตู้ลิ้นชกั
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มอีะไรอยู่ในลิ้นชกันั่นเหรอ  ยอสท์  ฟาเบลิคดิ  อะไรกนัที่แกไม่อยาก

ให้เราเหน็  เขานกึหงุดหงดิที่ไม่มหีมายค้น

“หวงัว่าเราคงไมไ่ดม้าตอนคุณก�าลงัจะออกจากบ้านนะคะ”  อนันาก้าวไป

ยืนตรงจุดที่ห้องนั่งเล่นกับห้องครัวบรรจบกัน  เพื่อขวางไม่ให้ชัลทอฟเห็นโถง 

ทางเดนิได้สะดวก

“เปล่าครบั  ผม...”

“คุณจะรังเกียจไหมถ้าผมจะขอใช้ห้องน�้า”  ฟาเบิลพูดแทรก  ชัลทอฟ

เผลอนิ่วหน้า  ก่อนจะรบีกลบเกลื่อนด้วยรอยยิ้มแสนสุภาพในวนิาทตี่อมา  แม้

จะแค่หนึ่งวนิาทแีต่กบ็อกอะไรเขาได้มากมาย

“ไม่ครบั...เชญิเลย”  ชลัทอฟตอบ  “ห้องน�้าอยูต่รงสุดโถงทางเดนิ  ประตู

บานแรกทางขวามอื”

ฟาเบิลพยักหน้าแล้วเดินกลับสู่โถงทางเดิน  หัวใจที่เคยเต้นตามจังหวะ

เสียงดนตรีจากชั้นบนหยุดชั่วขณะ  ก่อนจะเริ่มเต้นอีกครั้งในจังหวะที่ต่างจาก

เดมิ  เขาได้ยนิเสยีงอนันาชวนชลัทอฟคุยลอยมาจากด้านหลงั

“เรามเีรื่องจะถามคุณไม่มากหรอกค่ะ”  เธอบอก  “ฉนัเชื่อว่าคุณคงรู้จกั

ทโีม วอส”

“ไม่ครบั...ใครบอกคณุแบบนั้น”  ชลัทอฟพดูเสยีงเรยีบ  “ผมไม่เคยได้ยนิ

ชื่อเดก็คนนี้จนกระทั่งเขาหายไป  มนัน่าเศร้าจรงิ ๆ เมื่อคดิว่าบ้านเขาอยูห่่างออก

ไปนิดเดียว  แค่หัวมุมถนนนี่เอง  ชีวิตในเมืองใหญ่ก็เป็นแบบนี้แหละครับ   

ไม่ค่อยมใีครรู้จกักนัหรอก”

ฟาเบิลรู้ว่าคู่หูคงถ่วงเวลาชัลทอฟได้ไม่นาน  หลังจากเดินผ่านห้องน�้า 

เขากเ็หลยีวกลบัไปดใูหแ้น่ใจว่าชลัทอฟยงัอยูใ่นครวัและมองไม่เหน็เขา  จากนั้น

จงึเดนิต่อจนถงึห้องนอนใหญ่

เขายืนอยู่หน้าประตูที่ปิดสนิท  ถ้าเขาพบศพของทีโม วอสมันจะกลาย

เป็นการตรวจค้นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทนัท ี นอกเสยีจากเขาจะโกหกว่าได้ยนิ

เสยีงซึ่งท�าให้เชื่อว่าเดก็ชายตวัน้อยถูกขงัไว้หลงัประตูบานนี้  แต่ฟาเบลิรู้ดวี่าเขา

จะไม่โกหก
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ถ้าสัญชาตญาณเกี่ยวกับชัลทอฟของเขาถูกต้อง  การกลับไปโดยไม่ค้น

ห้องนี้ก็ไม่ต่างกับการปล่อยให้เด็กชายซึ่งอาจจะยังมีชีวิตอยู่เผชิญชะตากรรม 

ตามล�าพัง  เขาเงี่ยหูฟัง  แต่ไม่ได้ยินเสียงใดนอกจากเสียงอันนากับชัลทอฟ 

คุยกนัเรื่องสพัเพเหระ  น�้าเสยีงของฝ่ายหลงัมคีวามหงุดหงดิเจอือยู่เลก็น้อย

ฟาเบลิแตะมอืจบัประตู

ขอให้ฉนัคดิผดิด้วยเถอะ  อย่าให้ฉนัเป็นคนพบศพเลย

เขาเปิดประตู

ไม่มวีี่แววของสิ่งผดิปกต ิ ไม่มเีดก็ถกูขงั  ไม่มศีพ  ห้องนอนของชลัทอฟ

เหมือนห้องอื่น ๆ  สะอาด  เป็นระเบียบ  มีข้าวของไม่มากและเน้นประโยชน์

ใช้สอย  ตกแต่งเรยีบง่าย  ไม่มอีะไรสะดุดตา

แต่มีสิ่งหนึ่งที่ดูแปลกแยก  เช่นเดียวกับภาพในโถงทางเดินและหนังสือ

บนชั้น  นั่นคอืตู้เสื้อผ้าซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ในมุมอบัแสง  ราวกบัเจ้าของต้องการ

ซ่อนมนัไว้ในเงามดื  ตูใ้หญ่เกนิไปส�าหรบัห้องนี้  มนัท�าจากไม้ที่เคลอืบเงาจนเป็น

สีเข้ม  เป็นเฟอร์นิเจอร์แบบที่คนแถบชนบทของเยอรมนีชอบใช้  เมื่อมาตั้งอยู่

ในห้องพักซึ่งตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สีอ่อนดูทันสมัยจึงดูผิดที่ผิดทางเต็มท ี 

เหมือนสัตว์ประหลาดจากนิทานพื้นบ้านที่พยายามซ่อนตัวในโลกสมัยใหม่ยังไง

ยงังั้น

ฟาเบิลเงี่ยหูฟังอีกครั้ง  สองคนนั้นยังคุยกันอยู่โดยที่อันนาเป็นฝ่ายคุม

บทสนทนา  เสยีงของชลัทอฟต�่าและเบาจนกลนืหายไปกบัเสยีงดนตรจีากข้างบน

ห้องเล็กแบบนี้ค้นไม่นานก็เสร็จ  ฟาเบิลตั้งใจจะค้นตู้เสื้อผ้าเป็นล�าดับ

สุดท้าย

เขาคุกเข่าลงเงยีบ ๆ แล้วก้มมองใต้เตยีง  ไม่มอีะไร  ในห้องนี้ไม่มทีี่อื่น

ให้ซ่อนศพอกีแล้วนอกจากตู้เสื้อผ้าหลงันั้น

ขอร้องล่ะ  ขอให้ฉนัคดิผดิด้วยเถอะ  อย่าให้ฉนัเป็นคนพบศพเลย

เพียงสามก้าวเขาก็เดินถึงตู้เสื้อผ้า  ฟาเบิลคิดว่าชัลทอฟซ่อนศพของ 

ทโีม วอสเอาไว้ในนี้

เขาวางมอืบนคนัจบัทองเหลอืงของประตูฝั่งขวาแล้วบดิ
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ประตูตู้ส่งเสยีงเอี๊ยดอ๊าดขณะแง้มเปิด  เขายนืนิ่งแล้วเงี่ยหูฟัง  มเีพยีง

เสียงดนตรีแว่วมาจากข้างบน  และเสียงอันนาที่ก�าลังถ่วงเวลาชัลทอฟอยู่ใน 

ห้องนั่งเล่น  ไม่มเีสยีงคนย�่าเท้ามาทางนี้ด้วยความเกรี้ยวโกรธ

เขาค่อย ๆ เปิดประตูตู้ออกจนสุด

อย่าให้ฉนัเป็นคนพบศพเลย

ฟาเบิลถอนหายใจ  ไม่แน่ใจว่าเพราะโล่งอกหรือผิดหวังกันแน่  ใน 

ตู้เสื้อผ้ามีเพียงเสื้อสูทสองตัว  เสื้อโค้ตกันหนาวหนึ่งตัว  และเสื้อแจ๊คเก็ต 

แบบล�าลองสามตัวแขวนเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ  เขาแหวกเสื้อผ้าออกเพื่อ

ส�ารวจก้นตู้  เหน็รองเท้าสามคู่  และรองเท้าบู๊ตส�าหรบัใส่ท�างานหนึ่งคู่

คราวนี้เขาเปิดประตูตู้ฝั่งซ้าย  และพบกางเกงยีนส์สองตัวแขวนอยู่กับ 

ไม้แขวนอย่างเรยีบร้อย  เมื่อมองต�่าลงกพ็บรองเท้าบูต๊คูท่ี่สอง  ไม่มอีย่างอื่นอกี  

ไม่มคีวามวุ่นวาย  ไม่มสีิ่งน่าสยดสยอง  ไม่มทีโีม วอส

ขณะปิดประตูฟาเบลิกส็งัเกตเหน็ลงักระดาษแขง็

มันวางอยู่ระหว่างตู้เสื้อผ้ากับมุมผนังห้อง  เขาโน้มตัวลงไปเปิดฝาลัง 

ฝั่งหนึ่ง  ก่อนจะล้วงเข้าไป

โอ้  ไม่นะ  ไม่...

ฟาเบลิยดืตวัขึ้นทนัควนัจนเซไปข้างหลงั  น่องชนเข้ากบัมมุเตยีงส่งผลให้

ล้มลงบนพื้นอย่างแรง

ไอ้สารเลว  ไอ้ฆาตกรโรคจติ

เสยีงตะโกนดงัมาจากห้องนั่งเล่น  ฟาเบลิเดาว่าสองคนนั้นคงได้ยนิเสยีง

เขาล้ม  อนันาจงึรั้งชลัทอฟไว้ไม่ได้อกีต่อไป  ความขยะแขยง  ความเดอืดดาล  

และความสะอดิสะเอยีนถาโถมใส่ฟาเบลิ  เขาไม่สนอกีแล้ว  ชั่วขณะนั้นเขาไม่ใช่

ต�ารวจ  แต่เป็นพ่อคนหนึ่ง  เขาอยากปรี่เข้าไปกระชากคอเสื้อของไอ้โรคจตินั่น  

แล้วตะบนัหน้ามนัให้เละ

ฟาเบิลรุดไปยังโถงทางเดินด้วยใจที่เต้นรัว  ความรู้สึกตอนสัมผัสผม

หยกัศกของเดก็ชายแผดเผามอืเขาราวกบัเปลวเพลงิ

อนันาไม่ได้โต้เถยีงกบัอกีฝ่าย  เธอตะโกน  ชลัทอฟกต็ะโกนเหมอืนกนั
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เมื่อถงึสุดโถงทางเดนิฟาเบลิกป็ลดกระดมุเสื้อแจ๊คเกต็  แล้วเอื้อมไปแตะ

ปืนพกซึ่งเหนบ็อยู่ที่สะโพก

ทุกอย่างเกิดขึ้นภายในเวลาเพียงสองวินาที  แต่ส�าหรับฟาเบิลมันกลับดู

ยาวนานกว่านั้นมาก  และมเีพยีงเรื่องเดยีวที่วาบเข้ามาในหวั  หมอนั่นเอาปืนมา

จากไหน  แล้วเขากค็ดิออก  ตูล้ิ้นชกันั่นเอง  สิ่งที่อยู่ข้างในไม่ใช่ของที่ระลกึจาก

เหยื่อ  ไม่ใช่หลกัฐานมดัตวัที่ถูกซ่อนไว้อย่างเร่งรบีแต่เป็นปืน

ขณะนี้ชัลทอฟยืนเผชิญหน้ากับอันนาโดยหันหลังเป็นมุมทแยงให้ฟาเบิล  

แขนทั้งสองข้างของฆาตกรโรคจิตเหยียดไปข้างหน้า  มือถือปืนลูกโม่ไว้แน่น  

ใบหน้าด้านข้างของหมอนั่นซดีเซยีว  เครื่องหน้าบดิเบี้ยวด้วยความหวาดกลวัและ

ความเดอืดดาล  อนันายกมอืข้างหนึ่งขึ้นราวกบัก�าลงัห้ามรถสกัคนั  ขณะเดยีวกนั

มอือกีข้างกค็้างอยู่ในท่าเตรยีมตะปบอาวุธข้างล�าตวั

ทั้งสองตะโกนใส่กนั  ชลัทอฟตะโกนด้วยความโกรธ  ส่วนอนันาตะโกน

สั่งอกีฝ่ายในฐานะผู้รกัษากฎหมาย  ฟาเบลิดงึปืนออกมาจากซองเงยีบ ๆ

ตอนนั้นเองที่อนันาเหน็ฟาเบลิ

ชลัทอฟมองตามสายตาเธอ

จากนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นสามครั้ง  ส่งผลให้หูของฟาเบิลอื้อจนไม่ได้ยิน

เสยีงอื่น  สองครั้งแรกดงัตดิกนั  แต่ครั้งสุดท้ายฟังดูแตกต่างออกไป

โลกทั้งใบพลนัพลกิและสั่นไหว

ฟาเบลิล้มหงายหลงั

สิ่งที่เขาเหน็มเีพยีงผนงักบัเพดานปนู  จากนั้นเสยีงกรดีร้องกด็งัขึ้น  ตาม

ด้วยเสียงปืนอีกนัด  เขาไม่รู้สึกเจ็บปวด  แค่รู้สึกเหมือนมีบางอย่างที่หนักอึ้ง

ทะลวงเข้ามาในอก  และขวางไม่ให้อากาศเข้าไปในปอด  ฟาเบลิกลวั  กลวัมาก  

เขากลวัเพราะหายใจไม่ออก  กลวัเพราะไม่รู้สกึถงึความเจบ็ปวดใด ๆ  เขากลวั

ความเจบ็ปวดที่ก�าลงัจะมาถงึในไม่ช้า

มนัยงิฉนัตาย  ความคดินั้นก่อไฟแห่งความโกรธขึ้นในใจเขา  มนัรนุแรง

ยิ่งกว่าความกลวัเสยีอกี  ฉนัท�าให้ทุกคนผดิหวงัเพราะปล่อยให้ไอ้สารเลวนั่นยงิ

ฉนัตาย
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ไม่มีเสียงตะโกนอีกแล้ว  แม้แต่เสียงดนตรีจากข้างบนก็พลันหยุดลง   

คนอื่น ๆ ในอาคารต้องได้ยนิเสยีงปืนแน่

จากจุดที่เขานอนอยู ่มองเห็นภาพบนผนังโถงทางเดิน  จู ่ ๆ ความ 

ตระหนักรู้ก็ผุดขึ้นท่ามกลางความโกรธและความกลัว  แครอนไม่ใช่ชื่อจิตรกร  

แต่เป็นชื่อคนที่อยู่ในภาพต่างหาก

ครู่ต่อมาอนันากบ็งัเพดานและผนงัจนมดิ  ใบหน้าซึ่งมองลงมาที่เขาฉาย

แววหวาดกลวัและตื่นตระหนก  นั่นท�าให้ฟาเบลิรู้สกึเศร้า

เขาจ�าตอนอนันาเข้าร่วมแผนกคดฆีาตกรรมช่วงแรก ๆ ได้  เธอใจร้อน  

ดื้อรั้น  และรบัมอืยาก  ตอนนั้นเธอยงัเดก็เหลอืเกนิ  เขาจ�าได้ว่าเธอมปีฏกิริยิา

ยงัไงตอนเพาล์ ลนิเดอมนัน์ตายขณะปฏบิตัหินา้ที่เมื่อหลายปีก่อน  ฟาเบลิโกรธ

ตวัเองและเสยีใจอย่างสุดซึ้งที่เธอต้องมารบัมอืกบัการตายของเขา

อนันาตะโกนพูดกบัเขาอย่างร้อนรน  เธอฉกีเสื้อเขา  ก่อนจะกดหน้าอก

เพื่อห้ามเลอืด

เธอก�าลงัร้องไห้  เขาไม่เคยเหน็อนันา วอล์ฟร้องไห้มาก่อน

ฟาเบลินกึถงึกาบผีูเ้ป็นลกูสาวและซซูนัเนอ  เขาน่าจะแต่งงานกบัซซูนัเนอ  

เขาน่าจะขอเธอแต่งงาน

เขาพยายามพูด  พยายามบอกว่าทโีมอยู่ในห้องนอน  อย่าลมืเดก็คนนั้น  

แต่ไม่มถี้อยค�าใดหรอืลมหายใจเลด็ลอดออกมา

แล้วความเจ็บปวดที่ฟาเบิลกลัวก็มาถึง  มันกลืนกินเขา  แทรกซึมสู ่

เส้นประสาททกุเส้นในร่างกายเหมอืนกระแสไฟฟ้า  เขามองคูห่อูย่างวงิวอน  แต่

ไม่สามารถพูดออกมาได้  อวัยวะส่วนเดียวของเขาที่ยังเคลื่อนไหวได้คือลูกตา  

อนันาโทรแจ้งเหตุฉุกเฉนิด้วยท่าทางร้อนรนระคนสิ้นหวงั  ความเศร้าและความ

หวาดกลวัจกุอกจนแทบส�าลกัออกมา  ฟาเบลิไม่ได้ยนิสิ่งที่อกีฝ่ายพดูเพราะความ

เจบ็ปวดดงักงัวานอยู่ในหู  มนัเผาไหม้ทุกอณูในร่างกายของเขา  สายไปแล้ว

ยนั ฟาเบลิก�าลงัจะตาย
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ขณะฟาเบิลนอนหายใจรวยรินอยู่บนพื้น  โลกของเขาก็ถูกความเจ็บปวดและ

ความหวาดกลวัยดึครอง  ความเจบ็ปวดคอืเครื่องยนืยนัว่าเขายงัมชีวีติอยู ่ ส่วน

ความหวาดกลวัย�้าเตอืนว่าความตายก�าลงัใกล้เข้ามา

เมื่อความเจ็บปวดเริ่มจางหาย  ร่างของฟาเบิลก็สั่นสะท้านเพราะความ

หนาวเหน็บ  ชั่วขณะหนึ่งเขารู้สึกเหมือนหน้าต่างและประตูทุกบานในห้องเปิด

ออก  แล้วลมหนาวกก็รูเข้ามาจบัจองพื้นที่ทุกตารางเมตร  ก่อนจะพากนัจากไป

โดยไม่ร�่าลา

แม้ไม่รู้สกึเจบ็ปวดอกีแล้ว  แต่ฟาเบลิรูว่้าบาดแผลยงัอยูแ่ละเส้นประสาท

ทกุเส้นในร่างกายก�าลงัครวญคราง  อาการบาดเจบ็ไม่ได้หายไปไหน  เพยีงแค่เขา

ไม่รูส้กึถงึมนัเท่านั้น  ความรูส้กึเดยีวที่ยงัหลงเหลอือยูค่อืความกลวั  แต่ไม่นาน

มนักจ็ากเขาไปเช่นกนั  เมื่อไม่รูส้กึกลวัหรอืเจบ็อกีตอ่ไปฟาเบลิจงึตระหนกัได้วา่

ความรู้สึกเหล่านั้นอยู่ในร่างกาย  ไม่ใช่ในจิตใจของเขา  ร่างกายและจิตใจของ

เขาค่อย ๆ แยกออกจากกนัจนกระทั่งไม่เกี่ยวข้องกนัอกีต่อไป

ฉันก�าลังจะตาย  ความคิดนั้นไม่ได้ท�าให้เขากลัว  เศร้า  โกรธ  หรือ

แม้แต่กงัวล  ตอนนั้นเองที่เขารู้สกึว่าโลกใต้ร่างหมุนอย่างเชื่องช้า

เขาก�าลงัจะไปจากที่นี่

ใบหน้าเศร้าหมองของอนันาเริ่มเลอืนราง  ผนงัและเพดานปนูถกูกลนืหาย

ไปในเงามืด  ทุกอย่างมืดลง  แต่ไม่ใช่ความมืดที่เขาเคยรู้จัก  ไม่ใช่ความมืด

แบบไร้ส ี สสีนัต่าง ๆ ก�าลงัเต้นระรกิ  ชดัเจนแต่เป็นประกายอ่อนละมนุในเวลา

เดยีวกนั
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โลกหายไปแล้ว  ฟาเบิลตระหนักว่าโลกที่เขารู้จักไม่เคยมีอยู่จริง  สิ่งนี้

ต่างหากที่เป็นความจริง  ไม่ว่ามันจะคืออะไรก็ตาม  ทุกอย่างที่เขาเคยประสบ 

พบเจอพร่ามวัในขณะที่ภาพเบื้องหน้าคมชดั  กระจ่าง  และสุกสว่าง  ตอนนี้เขา

ไม่มีกายหยาบและไร้รูปร่าง  สีสันรอบตัวเข้มและหลากหลายขึ้นเรื่อย ๆ  เขา

เหน็สสีนัมากมายที่ไม่เคยรู้ว่ามอียู่มาก่อน

ฟาเบลิเหน็สิ่งที่อยู่ภายในตวัเอง  มนัคอืเกลยีวแสงและพลงังานที่ก่อร่าง

สร้างชวีติขึ้นมา  ขณะที่ฟาเบลิจมลงไปในมหาสมทุรแห่งจติส�านกึอนัลกึเกนิหยั่ง  

ความทรงจ�ามากมายกห็ลั่งไหลเข้ามาในตวัเขา  ตอนนั้นเองที่เขาได้รู้ค�าตอบของ

หลายสิ่งซึ่งไม่เคยรู้มาก่อน

เหตุการณ์  ความคิด  และภาพที่เคยเห็นปรากฏขึ้นพร้อมกันโดยไม่มี

การเรยีงล�าดบั  แต่ฟาเบลิไม่รู้สกึสบัสน  เพราะเขาในตอนนี้อยู่เหนอืกาลเวลา

ทั้ง ๆ ที่ไม่มีร่างกายอีกแล้ว  แต่เขากลับรู้สึกว่าร่างกายเริ่มเคลื่อนไหว

ด้วยความเรว็อนัยิ่งยวด  ส่งผลให้แสงและสสีนัรอบตวับดิเบี้ยวและเหยยีดขยาย  

เขาก�าลังเดินทางผ่านอุโมงค์อันไร้มวลสาร  แสงรอบตัวสว่างจ้าเหลือเกิน  แต่

แทนที่ตาจะพร่ามวั  ยนั ฟาเบลิกลบัรูส้กึเคลบิเคลิ้มอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน  

มนัเป็นความสุขที่ท่วมท้นและลกึซึ้งเกนิกว่าจะพรรณนาได้

ชั่วขณะเดียวกันเขาพบว่าตัวเองลอยอยู่เหนือถนนบรุนเนิน  เมื่อมอง 

ลงไปก็เห็นถนนซึ่งชื้นแฉะเพราะฝนกับแสงวูบวาบจากรถต�ารวจและรถพยาบาล

ที่จอดอยู่หน้าอาคารอพาร์ตเมนต์ของชัลทอฟ  หน่วยกู้ชีพและต�ารวจกลุ่มหนึ่ง

พรวดพราดออกมาจากทางเข้าหลัก  พวกเขาเข็นเปลไปยังประตูหลังของรถ

พยาบาลโดยมหีมอคนหนึ่งวิ่งเหยาะ ๆ ตคีูม่าด้วย  พร้อมกบัโน้มตวัอยูเ่หนอืร่าง

ของชายผมบลอนด์วยัสี่สบิปลาย ๆ ที่ใบหน้าถกูหน้ากากออกซเิจนบดบงั  เสื้อเชิ้ต

ของชายบนเปลถูกฉกี  บนอกมผี้าผนัแผลที่ซบัเลอืดจนกลายเป็นสแีดงเข้ม

ฟาเบลิมองดเูหตกุารณ์นั้นอย่างเฉยเมย  ร่างบนเปลเคยเป็นของเขากจ็รงิ  

แต่เขาไม่เกี่ยวข้องกบัมนัอกีแล้ว  นบัจากนี้มนัไม่ใช่สิ่งจ�าเป็นส�าหรบัเขา  เขามอง

ดูคนเหล่านั้นยกเปลขึ้นรถพยาบาล  จากนั้นอันนา วอล์ฟซึ่งวิ่งตามมาก็ตะกาย

ขึ้นรถไปด้วย
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เขาเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุคดีฆาตกรรมนับครั้งไม่ถ้วน  จึงสงสัยว่า 

มีดวงวิญญาณมากมายแค่ไหนที่เคยมองเขายืนเหนือร่างไร้ลมหายใจของตัวเอง

แบบนี้

ฟาเบลิลอยสูงกว่าเดมิ  เขาอดประหลาดใจไม่ได้เมื่อเหน็ว่าอพาร์ตเมนต์

ของชัลทอฟอยู่ใกล้กับที่พักของเขาในแขวงออทเทนเซินขนาดไหน  เขาลอยสูง

ขึ้นอกีจนมองเหน็ทั่วทั้งเขตอลัโทนาและบรเิวณรอบ ๆ  ภาพคมชดัและกว้างไกล

กว่าที่เขาเคยเห็นมาทั้งชีวิต  สายตาของเขาเห็นทุกอย่างจากทุกทิศทางในเวลา

เดยีวกนั

ขณะนี้เขาอยู่เหนือถนนพัลไมล์เลอ  และมองเห็นเมืองฮัมบูร์กทั้งเมือง  

ฮัมบูร์กมีแหล่งน�้ามากมายซึ่งสะท้อนแสงระยิบระยับยามค�่าคืน  ไม่ว่าจะเป็น 

ทะเลสาบบินเนน  ทะเลสาบอัสเซนอัลสเตอร์  แม่น�้าเอลเบออันคดเคี้ยวซึ่ง 

ดูเหมอืนงูที่เลื้อยผ่านเมอืง  หรอืท่าเรอืน�้าลกึในย่านฟีนเคนแวร์เดอร์ซึ่งเคยเป็น

หมู่บ้านชาวประมง

เขามองดูแสงไฟบนถนนเรเพอร์บาห์นซึ่งทอดผ่านย่านซังค์เพาลีไป 

พร้อม ๆ กับส่วนอื่นของเมืองที่มืดสนิท  ไม่ว่าจะมีแสงไฟหรือไม่เขาก็เห็น 

ทุกอย่างชดัเจน

ฟาเบิลรู้ว่าท�าไมวิญญาณของเขาถึงมาที่นี่  เขารักเมืองนี้มากเหลือเกิน 

จงึกลบัมาเพื่อบอกลา

จู่ ๆ ทัศนวิสัยของเขาก็กว้างไกลกว่าเดิมจนมองเห็นที่ราบต�่ามืดมิดซึ่ง 

อยู่เลยฮมับูร์กออกไป  รวมถงึเมอืงเลก็ ๆ และหมู่บ้านที่เปิดไฟสว่างไสว  เมื่อ

มองจากข้างบนนี้พวกมนัช่างดูเหมอืนกลุ่มดาวบนท้องฟ้า

และแล้วฟาเบิลก็รู้สึกเหมือนเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วอีกครั้ง  รอบตัว 

เต็มไปด้วยแสงและสีสัน  เขาไม่ได้ลอยอยู่เหนือเมืองฮัมบูร์กอีกแล้ว  แต่เป็น

โลกที่ไร้รูปร่างและอยู ่เหนือกฎฟิสิกส์ทั้งปวง  เวลาทั้งเร่งรีบและหยุดนิ่ง   

ทุกอย่างผ่านไปรวดเรว็ในพรบิตาแต่ยาวนานชั่วนรินัดร์

เขาก�าลังเร่งความเร็วสู่แสงสีขาวพิสุทธิ์  ขณะเคลื่อนที่รวดเร็วกว่าครั้ง 

ไหน ๆ ฟาเบิลก็เห็นชีวิตของตัวเอง  ทุกสิ่งที่เคยเห็น  ทุกเสียงที่เคยได้ยิน   

ทุกกลิ่นที่เคยสูดดม  ทุกสมัผสัที่เคยรบัรู้  ทุกอย่างที่เคยท�า  ทุกคนที่เคยรู้จกั

SAMPLE



21

ขณะแสงนั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้ยนั ฟาเบลิกร็ู้สกึปีตยินิด ี มนัแผ่กระจาย

ไปทั่วทกุอณ ู และเตมิเตม็ตวัตนของเขา  ความตายเป็นสิ่งงดงาม  เขาตระหนกั

ได้ว่าตอนจบคอืช่วงเวลาที่งดงามที่สุดของชวีติ

พ่อ  ปู่  ย่า  ตา  ยาย  ทุกคนรอเขาอยู่

เพาล์ ลินเดอมันน์ต�ารวจหนุ่มที่เสียชีวิตเพราะถูกคนร้ายยิงก็ด้วย   

ลินเดอมันน์ซึ่งอยู่ที่นี่แตกต่างจากลินเดอมันน์ที่ฟาเบิลเห็นในฝันบ่อย ๆ   

หน้าผากของอีกฝ่ายเกลี้ยงเกลาไร้รอยกระสุนเจาะ  ฟาเบิลเห็นทีโม วอสด้วย  

รอยยิ้มของเด็กชายตัวน้อยท�าให้เขารู้ว่าตัวเองต่างหากที่เป็นเด็ก  ไม่ใช่อีกฝ่าย  

นอกจากนั้นยังมีผู้คนมากมาย  เขาจ�าบางคนไม่ได้  แต่บางคนคือเหยื่อคดี

ฆาตกรรมที่เขาเคยสบืสวน  ทุกคนมารอรบัเขา

ฟาเบิลแสดงให้คนเหล่านั้นรู้ว่าเขามีความสุขขนาดไหนที่จะได้อยู่กับ 

ทุกคน  โดยไม่จ�าเป็นต้องเอื้อนเอ่ยค�าใดออกมา  ยิ่งแสงสว่างไสวมากเท่าไหร่  

ความอบอุ่นและความสุขกย็ิ่งท่วมท้นใจเขา

จู่ ๆ บางสิ่งที่อยู่ในร่างกายของเขากร็ะเบดิ  มนัทั้งรุนแรงและร้อนระอุ  จากนั้น

เขากเ็หน็เงามดืสะบดัวบูผา่นแสงสว่าง  ดคูลา้ยปกีสดี�าขนาดใหญ่ที่ก�าลงักระพอื

“เกดิอะไรขึ้น”  ฟาเบลิถามพ่อ

“มนัยงัไม่ถงึเวลา  อย่ากงัวลไปเลย  ลูกรกั  มนัยงัไม่ถงึเวลาของลูก...”

สิ่งที่อยู่ในร่างกายของเขาระเบดิอกีครั้ง  คราวนี้มนัมาพร้อมความเจบ็ปวด

แสนสาหสั  แสงรอบตวัเขามวัลง  ผู้คนที่รอเขาอยู่กลายเป็นเงาด�ามดื

ความเจบ็ปวดโหมกระหน�่าใส่เขาอกีระลอก

ทุกอย่างหายวบั  และถูกแทนที่ด้วยความมดืมดิ  เขากลบัสู่โลกใบเดิม

แล้ว

เขากลบัมาฮมับูร์ก

ฟาเบิลมองร่างกายของตัวเอง  เขารู้ว่าที่นี่คือที่ไหน  ห้องฉุกเฉินของ 

โรงพยาบาลอัสเคลพิโอสในเขตอัลโทนา  ฟาเบิลก�าลังมองหมอสี่คนรักษาเขา  

หมอสามคนถอยออกไปยนืห่างจากหมอผูก้�าลงัแนบเครื่องป๊ัมหวัใจบนหน้าอกเขา
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ความเจ็บปวดระลอกใหม่ก่อตัวขึ้นเมื่อกระแสไฟฟ้าพุ่งเข้าร่างกาย  ร่าง

กบัวญิญาณของเขาถูกเชื่อมเข้าด้วยกนัอกีครั้ง

สายตาของเขาพร่ามัว  ความสงบและความสุขที่เขารู้สึกเมื่อครู่ค่อย ๆ 

เลอืนหายไป

ยนั ฟาเบลิจมดิ่งสู่ความมดืมดิ
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