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พวี ีบอ็กเซอร์มองส�ำรวจพื้นที่ก่อสร้ำงด้วยควำมรงัเกยีจ  หวัหน้ำคนงำน

เป็นคนกักขฬะ  พวกคนงำนก็โหลยโท่ย  แต่ที่แย่สุด ๆ คือคนคุมรถขุดตีน

ตะขำบ  เจ้ำนั่นไม่รูอ้ะไรสกัอยำ่งเกี่ยวกบัเครื่องจกัรไฮดรอลกิ  เผลอ ๆ อำจได้

งำนนี้เพรำะสหภำพแรงงำนหรอืไม่กร็ูจ้กัใครสกัคน  ไอ้งั่งนั่นก�ำลงัโยกบุง้กี๋ไปมำ

เหมอืนเดก็นกัเรยีนใหม่ไม่ประสปีระสำ  บอ็กเซอร์ยนืกอดอกมองบุง้กี๋ใหญ่ยกัษ์

ตกัเศษอฐิเศษปนูจำกตกึพกัอำศยัเก่ำแก่ที่ถกูทบุทิ้ง  มนัยกขึ้นก่อนจะหยดุชะงกั

พร้อมเสียงหวีดแหลม  จำกนั้นก็เริ่มโยกไปซ้ำยทีขวำที  ไม่รู้ไปเอำไอ้ตัวตลก

พวกนี้มำจำกไหน

เขำได้ยนิเสยีงคนเดนิมำทำงข้ำงหลงัจงึหนัไปมอง  เหน็หวัหน้ำคนงำนเดนิ

มำหำด้วยใบหน้ำเปื้อนฝุ่นและเหงื่อไคล

“พวี!ี  นำยมำยนืเซ่ออะไรอยู่ตรงนี้”

เจ้ำตวัแค่ขยบักล้ำมแขนล�่ำ ๆ ท�ำเป็นไม่ได้ยนิ  บอ็กเซอร์เป็นคนเดยีวใน

ที่นี้ที่รู้งำนจรงิ ๆ  คนอื่นจงึไม่ชอบขี้หน้ำเขำ  แต่ใครจะไปสน  เขำชอบอยู่คน

เดยีวมำกกว่ำ

เขำได้ยนิเสยีงเครื่องจกัรขุดลงไปในดนิที่อดัแน่น  ชั้นดนิใต้ตกึเปิดออก 

รับแสงแดดไม่ต่ำงจำกปำกแผลสด  ด้ำนบนเป็นยำงมะตอยและพื้นซีเมนต์   

ถดัลงไปเป็นอฐิ  เศษหนิเศษปูน  แล้วกอ็ฐิอกีชั้น  ลกึลงไปกว่ำนั้นถงึจะเจอดนิ  

ฐำนรำกของอพำร์ตเมนต์ที่เป็นอำคำรกระจกจงึต้องขุดลงไปลกึพอดู 

สำยตำเขำมองเลยเขตก่อสร้ำงไป  หมู่อำคำรหินทรำยในย่ำนโลเวอร์- 

อสีต์ไซด์ดเูด่นชดัท่ำมกลำงแสงยำมบ่ำย  บำงตกึเพิ่งจะปรบัปรงุใหม่  อกีไม่นำน
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ตึกอื่นก็คงโดนตำม ๆ กัน  สภำพแวดล้อมเปลี่ยนไปเมื่อเจำ้ของถูกเปลี่ยนมือ

จำกคนรำยได้น้อยเป็นชนชั้นกลำง

“เฮ้!  พวี!ี  หูหนวกหรอืไง”

บอ็กเซอร์ขยบักล้ำมอกีครั้ง  นกึภำพขึ้นมำแวบหนึ่งว่ำได้อดัก�ำป้ันใส่หน้ำ

แดง ๆ นั่น

“ให้ไว  ไปท�ำงำนได้แล้ว  ไม่ใช่เวลำมำยนืบื้อ”

หัวหน้ำพยักพเยิดไปทำงเหล่ำคนงำนแต่ไม่ได้เข้ำมำใกล้  นับว่ำหมอนั่น

ยังพอฉลำดอยู่บ้ำง  บ็อกเซอร์มองเพื่อนคนงำนในกะที่ก�ำลังง่วนตักเศษอิฐไป

กองไว้บนรถบรรทกุ  ต้องเอำไปขำยให้กบัพวกคนรุน่ใหม่ไฟแรงที่ใช้ชวีติอูฟู้แ่ถว

นี้แน่  พวกนั้นรบัซื้ออฐิเก่ำ ๆ ในรำคำก้อนละห้ำดอลลำร์  เขำออกเดนิช้ำ ๆ ให้

หวัหน้ำรู้ว่ำเขำไม่รบี

เกดิเสยีงตะโกนโหวกเหวกจำกอกีทำง  เสยีงเครื่องจกัรหยดุลงทนัท ี รถ

ขดุดนิทลำยก�ำแพงกนัดนิตรงฐำนรำกและเผยให้เหน็โพรงมดืสนทิ  คนขบัปีนลง

มำจำกล้อตนีตะขำบที่หยุดนิ่ง  หวัหน้ำคนงำนนิ่วหน้ำก่อนจะรบีเดนิไปดู  แล้ว

ทั้งคู่กเ็ริ่มคุยกนัอย่ำงร้อนรน

“พวี!ี”  หวัหน้ำเรยีก  “ไหน ๆ นำยกไ็ม่ท�ำงำนแล้ว  ฉนัมอีย่ำงอื่นให้ท�ำ”

บอ็กเซอร์เปลี่ยนทศิทำงให้ดูเหมอืนตั้งใจจะไปทำงนั้นอยู่แล้ว  แต่ไม่เงย

หน้ำขึ้นมองหรอืแสดงท่ำทรีบัรูเ้พื่อสื่อว่ำเขำเหยยีดหยำมเจ้ำหวัหน้ำผอมกะหร่อง  

เขำแค่ไปหยุดยนืตรงหน้ำฝ่ำยนั้นแล้วก้มลงมองรองเท้ำเปื้อนฝุ่นคู่เลก็  เท้ำเลก็

แสดงว่ำไอ้นั่นคงเลก็ตำมไปด้วยแน่ ๆ

เขำเหลอืบขึ้นมองช้ำ ๆ

“เฮอะ  ยนิดตี้อนรบักลบัโลกนะ  มำดูนี่ส”ิ  หวัหน้ำคนงำนเรยีก

บอ็กเซอร์เหลอืบมองโพรงนั้นผ่ำน ๆ

“พวี ี ขอไฟฉำยหน่อย”

เขำยื่นไฟฉำยสเีหลอืงที่เหนบ็อยู่ตรงขอบกำงเกงให้

หวัหน้ำกดปุม่เปดิ  “โอะ๊  ตดิด้วย”  เขำพดูพลำงส่ำยหน้ำเหมอืนมนัเป็น

ปำฏหิำรยิ์  ก่อนชะโงกดูในโพรง  หมอนี่ดูงี่เง่ำเป็นบ้ำตอนที่ยนืเขย่งอยู่บนกอง
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เศษอิฐ  ศีรษะและล�ำตัวหำยเข้ำไปในโพรง  เจ้ำตัวพูดเสียงอู้อี้ฟังไม่ออกก่อน

ถอยออกมำ

“น่ำจะเป็นอุโมงค์อะไรสกัอย่ำง”  หวัหน้ำยกมอืขึ้นเชด็หน้ำ  ทิ้งครำบฝุ่น

เป็นปื้นยำว  “เฮอะ  ในนั้นเหมน็ชะมดั”

“เหน็ฟำโรห์ไหม”  ใครสกัคนถำมขึ้น

ทุกคนข�ำกนัหมดยกเว้นบอ็กเซอร์  ฟาโรห์คอืใครกนัวะ

“ขอเถอะว่ะ  อย่ำให้เป็นแหล่งโบรำณคดีเลย”  หัวหน้ำหันมำทำงเขำ   

“พวี ี นำยตวัใหญ่แขง็แรง  ลงไปดูทซี”ิ

บ็อกเซอร์คว้ำไฟฉำยมำและปีนข้ำมกองซำกอิฐเข้ำไปในโพรงนั้น  ไม่ได้

ชำยตำมองพวกน่ำสมเพชที่เหลอืด้วยซ�้ำ  เขำคุกเข่ำลงบนกองอฐิก่อนใช้ไฟฉำย

ส่องน�ำทำง  อุโมงค์ทอดยำวลกึลงไปใต้ดนิ  มรีอยร้ำวจำกผนงัถงึเพดำน  เขำ

ลงัเลเมื่อสงัเกตว่ำมนัดูเหมอืนจะถล่มลงมำอยู่รอมร่อ

“ตกลงนำยจะเข้ำไปไหม”  หวัหน้ำร้องถำม

เสยีงล้อเลยีนแหลมเลก็ดงัขึ้น  “แต่มนัไม่ได้อยู่ในสญัญาของสหภาพนี่”  

ตำมด้วยเสยีงหวัเรำะลั่น

เขำตดัสนิใจเข้ำไปข้ำงใน

เศษอิฐร่วงลงบนพื้นอุโมงค์  บ็อกเซอร์ตะกำยกึ่งไถลตัวเข้ำไปพร้อมกับ

ฝุ่นฟุ้งกระจำย  ในที่สุดกย็นืขึ้นได้และส่องไฟฉำยไปข้ำงหน้ำ  แสงส่องผ่ำนฝุ่น

ไปได้ไม่ไกลนัก  พอเข้ำมำแล้วในนี้ดูจะมืดยิ่งกว่ำเดิม  ขณะรอให้สำยตำชิน 

กบัควำมมดืและฝุน่หำยฟุ้งกไ็ด้ยนิเสยีงคยุกบัเสยีงหวัเรำะจำกด้ำนบน  แต่แทบ

ไม่ได้ยนิรำวกบัเสยีงแว่วมำจำกที่ห่ำงไกล

เขำเดินไปอีกสองสำมก้ำวพร้อมส่องไฟกลับไปกลับมำ  มีหินย้อยลงมำ

จำกเพดำน  กลิ่นเหมน็เน่ำโชยเตะจมูกอย่ำงกบักลิ่นหนูตำย

ในพื้นที่ว่ำงเปล่ำมีเพียงถ่ำนหินไม่กี่ก้อน  ผนังสองข้ำงมีช่องโค้งเรียง 

เป็นแถวยำว  แต่ละช่องกว้ำงรำวหนึ่งเมตรและสูงเมตรครึ่ง  ทุกช่องก่ออิฐปิด 

ไว้ลวก ๆ  บนผนงัมนี�้ำซมึและได้ยนิเสยีงน�้ำหยดเบำ ๆ  ตอนนี้ในอุโมงค์เงยีบ

มำก  ผนงัท�ำหน้ำที่ปิดกั้นสรรพเสยีงจำกภำยนอก
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เขำเดินต่อไปอีกก้ำวพลำงส่องไฟไปตำมผนังและเพดำน  รอยร้ำวดูจะ

ขยำยตัวมำกกว่ำเดิม  เศษหินตะปุ่มตะป�่ำยื่นออกมำจำกเพดำนโค้ง  เขำถอย

หลงัอย่ำงระมดัระวงั  สำยตำไปหยุดอยู่ที่ช่องโค้งในผนงัที่ถูกก่ออฐิปิดไว้

เขำเดนิเข้ำไปดูช่องที่อยู่ใกล้สุด  อฐิก้อนหนึ่งเพิ่งหลุดออกมำ  ที่เหลอืก็

เริ่มหลวม  เขำสงสัยว่ำจะมีอะไรอยู่ในช่องนั้น  อุโมงค์อีกช่องงั้นเหรอ  จงใจ

ซ่อนบำงอย่ำงไว้หรอืเปล่ำ

บอ็กเซอร์ลองส่องไฟเข้ำไปในช่อง  แต่แสงไม่พอจะส่องฝ่ำควำมมดืด้ำน

ใน  เขำล้วงมอืเข้ำไปจบัอฐิก้อนล่ำงแล้วขยบั  เป็นอย่ำงที่คดิ  อฐิก้อนนี้กห็ลวม

เหมอืนกนั  เขำดงึมนัหลุดพร้อมฝุ่นร่วงกรำว  จำกนั้นกด็งึอกีก้อนและอกีก้อน  

ถงึตอนนี้ได้กลิ่นเหมน็เน่ำรุนแรงยิ่งกว่ำเดมิ

เมื่อฉำยไฟเข้ำไปครำวนี้เจอผนังอิฐอีก  ดูแล้วน่ำจะลึกสักเมตรหนึ่งได้  

เขำส่องไฟไปทำงด้ำนล่ำงของช่องนั้น  มบีำงอย่ำงอยูข้่ำงในดเูหมอืนชำมกระเบื้อง

เคลือบ  เขำถอยไปก้ำวหนึ่งขณะน�้ำตำรื้นเพรำะอำกำศเหม็นเน่ำ  ควำมอยำกรู้

อยำกเหน็ก�ำลงัขบัเคี่ยวกบัสญัชำตญำณที่ร้องเตอืน  ในนั้นอำจเป็นของเก่ำมคี่ำ  

ไม่งั้นท�ำไมต้องก่ออฐิปิดไว้ด้วยล่ะ

จ�ำได้ว่ำตอนทุบตกึหนิทรำยมคีนเจอเหรยีญเงนิถุงหนึ่ง  เป็นของเก่ำที่มี

ค่ำหลำยพนัดอลลำร์  แล้วเอำไปซื้อรถตดัหญ้ำคโูบต้ำใหม่เอี่ยม  ถ้ำเกดิเป็นของ

มคี่ำละกเ็ขำจะโกยเงนิเข้ำกระเป๋ำตวัเอง  ช่ำงหวัพวกข้ำงนอกส ิ

เขำปลดกระดมุคอและดงึเสื้อขึ้นมำปิดจมกู  มอืข้ำงที่ถอืไฟฉำยยื่นเข้ำไป

ก่อน  จำกนั้นศรีษะกบัไหล่กต็ำมเข้ำไปและพยำยำมมองให้ชดั ๆ

เขำตวัแขง็อยูช่ั่วขณะ  แล้วศรีษะกก็ระตกุกลบัไปฟำดกบัแผงก้อนอฐิด้ำน

บน  เขำท�ำไฟฉำยร่วงลงไปในช่องนั้น  ครำวนี้หน้ำผำกกระแทก  เขำเซถลำกลบั

มำอยู่ในควำมมดืของอุโมงค์  เท้ำสะดุดกบัอฐิล้มลงและเผลอร้องออกมำ

ชั่วขณะที่ไร้สุ้มเสยีงท่ำมกลำงฝุน่ลอยฟุ้ง  เหนอืขึ้นไปมแีสงรบิหรี่จำกโลก

ภำยนอก  กลิ่นเหมน็เน่ำห้อมล้อมอยูร่อบตวั  เขำหำยใจเฮอืกก่อนลุกขึ้นยนืและ

ผลนุผลนัตรงไปยงัแสงสว่ำง  ไต่ขึ้นไปตำมกองอฐิด้วยควำมรบีร้อนจนล้มลงหน้ำ

กระแทก  แต่รบีตะกำยลุกขึ้นโดยใช้สองมอืคล�ำทำง  แล้วฉบัพลนันั้นกอ็อกมำ

อยูใ่นที่สว่ำง  หวัคะม�ำลงมำทำงอกีฝ่ังของกองอฐิแล้วล้มหน้ำฟำดพื้น  เขำได้ยนิ
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เสยีงหวัเรำะเบำ ๆ ซึ่งหยุดทนัททีี่เขำพลกิตวัขึ้น  พวกคนงำนกรูเข้ำมำช่วยพยุง

เขำพลำงพูดกนัเซง็แซ่

“พระเจ้ำช่วย  เกดิอะไรขึ้นน่ะ”

“เขำบำดเจบ็”  เสยีงหนึ่งพูด  “มเีลอืดเตม็ไปหมดเลย”

“ถอยออกมำ”  อกีเสยีงร้องบอก

บอ็กเซอร์พยำยำมหำยใจและรอให้หวัใจเต้นช้ำลง

“อย่ำเพิ่งขยบัตวัเขำ  โทรเรยีกรถพยำบำลเรว็”

“ในนั้นเป็นโพรงใต้ดนิเหรอ”

พวกนั้นยังแย่งกนัแหกปำกไม่หยุด  ในที่สุดบ็อกเซอร์กไ็อและลุกขึ้นนั่ง  

ก่อนพมึพ�ำออกมำ

“กระดูก” 

“กระดูกงั้นเหรอ  หมำยควำมว่ำไง”

“พูดอะไรไม่เหน็รู้เรื่อง”

บอ็กเซอร์มองไปรอบ ๆ รูส้กึคล้ำยสมองว่ำงโหวง  รูต้วัว่ำมเีลอืดไหลอำบ

หน้ำ  “กะโหลก...กระดูกกองรวมกนัเป็นสบิเลย”

แล้วเขำกห็น้ำมดื  เอนกำยลงพงัพำบท่ำมกลำงแดดจ้ำ
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นอรำ เคลลีมองออกไปนอกหน้ำต่ำงห้องท�ำงำนชั้นสี่  ไล่จำกหลังคำ

ทองแดงของอำคำรพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติวิทยำนิวยอร์ก  ผ่ำนหลังคำทรงโดม   

หอสูงยอดแหลม  และหอคอยประดับรูปปั้นกำร์กอยล์  เธอเห็นพื้นที่สีเขียว 

ของสวนสำธำรณะเซ็นทรัลพำร์ก  ในที่สุดสำยตำก็หยุดลงที่หมู่อำคำรริมถนน

ฟิฟท์อเวนวิซึ่งดปูระหนึ่งก�ำแพงมหมึำทอดยำวไร้รอยต่อ  รำวกบัก�ำแพงปรำสำท

อนักว้ำงขวำงไร้ขอบเขต  เหลอืงอร่ำมท่ำมกลำงแสงแดดของฤดูใบไม้ร่วง  แต่

ภำพที่งดงำมกลบัไม่ช่วยให้รู้สกึดขีึ้นเลย

ใกล้ถึงเวลำนัดแล้ว  เธอข่มควำมโกรธที่พลุ่งพล่ำนขึ้นมำ  แต่แล้วก็

เปลี่ยนใจกักมันเอำไว้  เงินทุนวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ของเธอถูกระงับมำตลอด 

สิบแปดเดือน  สวนทำงกับจ�ำนวนรองประธำนกรรมกำรของพิพิธภัณฑ์ซึ่งเพิ่ม

จำกสำมเป็นสบิสองต�ำแหน่ง  แต่ละคนดงึงบไปคนละสองแสนดอลลำร์  ทุกวนั

นี้แผนกประชำสมัพนัธก์เ็ปลี่ยนไปมำก  จำกหอ้งท�ำงำนเลก็ ๆ ชวนง่วงของอดตี

นกัหนงัสอืพมิพ์ที่แสนอบอุน่  กลำยเป็นห้องท�ำงำนหรหูรำที่มแีต่หนุม่สำวแต่งตวั

โก้เก๋  แต่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโบรำณคดีหรือวิทยำศำสตร์สักกระผีก  ส่วนพวก 

เจ้ำหน้ำที่ระดับสูงซึ่งเดิมเป็นนักวิทยำศำสตร์และนักวิชำกำร  เดี๋ยวนี้กลับเห็น 

แต่นกักฎหมำยและพวกเจ้ำหน้ำที่ระดมทนุเข้ำมำยดึทกุมมุในพพิธิภณัฑ์เป็นห้อง

ท�ำงำน  เงนิทั้งหมดทุ่มไปกบังำนระดมทุน  และเอำเงนิที่ได้มำจดังำนระดมทุน

อกี  กลำยเป็นวงจรอุบำทว์ไม่มสีิ้นสุด

แต่อย่ำงน้อยที่นี่กย็งัเป็นพพิธิภณัฑ์ธรรมชำตวิทิยำที่ดทีี่สุดในโลก  ต้อง

เรยีกว่ำโชคดด้ีวยซ�้ำที่ได้ท�ำงำนที่นี่  หลงัจำกล้มเหลวทั้งกำรค้นคว้ำทำงโบรำณคดี
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ที่น�ำเธอไปยงัรฐัยูทำห์และงำนที่พพิธิภณัฑ์ลอยด์ซึ่งหลุดลอยไป  ครำวนี้ล่ะเธอ

จะวำงตวัสุขุมและท�ำตำมระบบ  ต้องไม่ปล่อยให้งำนนี้หลุดมอืไปอกี

เธอละสำยตำจำกหน้ำต่ำงและหนัมำมองรอบห้องท�ำงำน  แต่ต่อให้ท�ำตำม

ระบบ  ถ้ำไม่มเีงนิเสยีอย่ำงกไ็ม่มวีนัค้นคว้ำเรื่องควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงชำวอนำ- 

ซำซกีบัชำวแอซเทก็ต่อได้  เมื่อต้องอำศยัเครื่องเร่งอนภุำคเพื่อหำอำยขุองวตัถทุั้ง

หกสบิหกชิ้นที่เธอได้มำจำกกำรส�ำรวจทำงตอนใต้ของยทูำห์เมื่อหน้ำร้อนที่ผ่ำนมำ  

ค่ำใช้จ่ำยเบด็เสรจ็ปำเข้ำไปหนึ่งหมื่นแปดพนัดอลลำร์  ถ้ำอยำกสำนต่องำนวจิยั

ให้เสรจ็กต็้องขอเงนิทุนมำให้ได้  พกัเรื่องอื่นไว้ก่อน

ได้เวลำแล้ว  เธอลุกออกจำกห้อง  ขึ้นบนัไดแคบ ๆ และก้ำวไปตำมพื้น

ปพูรมนุม่บนชั้นห้ำของพพิธิภณัฑ์  กระทั่งมำหยดุที่หน้ำห้องรองประธำนกรรมกำร

คนที่หนึ่ง  แล้วจดัสทูสเีทำให้เรยีบร้อย  คนพวกนี้ให้คณุค่ำกบัเสื้อผ้ำสั่งตดัและ

ท่ำทำงภูมฐิำนเป็นอนัดบัหนึ่ง  เธอปรบัสหีน้ำให้ดูสดใสก่อนเข้ำไป

เลขำออกไปพักกลำงวัน  นอรำเดินอำด ๆ ไปหยุดอยู่หน้ำประตูห้อง

ท�ำงำนด้ำนใน  ใจเต้นไม่เป็นส�่ำ  เธอจ�าต้องขอเงินทุนมำให้ได้  จะออกไปมือ

เปล่ำไม่ได้เดด็ขำด  เธอตั้งสตใิห้มั่นและยิ้มก่อนเคำะประตู  ต้องสุภำพแต่หนกั

แน่นเข้ำไว้

“เข้ำมำ”  เสยีงห้วน ๆ ตอบรบั

แสงแดดอำบไปทั่วห้องวิวสวยตรงมุมตึก  รอเจอร์ บริสเบนที่สำมนั่ง 

อยู่หลังโต๊ะท�ำงำนเงำวับ  นอรำเคยเห็นภำพถ่ำยห้องนี้สมัยที่ดอกเตอร์ฟร็อค 

ผู้ลกึลบัเคยใช้  ตอนนั้นมนัเป็นห้องของภณัฑำรกัษ์ตวัจรงิที่ทั้งฝุ่นเขรอะและรก

ไปด้วยฟอสซลิ  ต�ำรำ  เก้ำอี้วงิแชร์ยุควกิตอเรยีน  หอกของชนเผ่ำมำไซ  และ

พะยนูสตฟัฟ์  แต่สภำพห้องตอนนี้กลบัดเูหมอืนห้องนั่งรอของทนัตแพทย์  อย่ำง

เดียวที่พอจะมีเค้ำของห้องในพิพิธภัณฑ์ก็คือกล่องแก้วมีตัวล็อกบนโต๊ะของ

บรสิเบน  ในกลอ่งมอีญัมณเีมด็งำมวำงเรยีงรำยทั้งที่เป็นกอ้นดบิและที่เจยีระไน

แล้ว  พวกมนัสะท้อนแสงวบิวบัอยู่บนผ้ำก�ำมะหยี่  เธอได้ยนิมำว่ำบรสิเบนอยำก

เป็นนกัอญัมณวีทิยำ  แต่พ่อผูม้องโลกตำมควำมเป็นจรงิบงัคบัให้เรยีนกฎหมำย

แทน  นอรำหวังว่ำข่ำวลือจะเป็นเรื่องจริง  เพรำะถ้ำเป็นแบบนั้นเขำก็น่ำจะพอ

เข้ำใจเรื่องกำรวจิยับ้ำง
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เธอปั้นยิ้มให้ดูจริงใจที่สุด  ขณะที่เจ้ำของห้องสวมมำดสุขุมและมั่นอก

มั่นใจ  ใบหน้ำนิ่งส�ำรวมดูเรยีบเนยีนอมชมพู  หนวดเครำตดัแต่งอย่ำงประณตี  

แถมยงัใส่โอเดอโคโลญหอมฟุ้งซะด้วย  ผมเงำงำมสนี�้ำตำลหยกัศกหนำค่อนข้ำง

ยำว

“ดอกเตอร์เคลล”ี  บรสิเบนทกัทำยพร้อมอวดฟันขำวเรยีงสวย  “เชญิตำม

สบำยเลย”

นอรำค่อย ๆ นั่งลงบนเก้ำอี้ซึ่งประกอบจำกโครเมยีม  หนงั  และไม้  มนั

ไม่ได้นั่งสบำยซ�้ำยงัส่งเสยีงระคำยหูทุกครั้งที่ขยบัตวั

รองประธำนหนุ่มเอนหลังพิงเก้ำอี้ซึ่งส่งเสียงน่ำร�ำคำญยิ่งกว่ำ  แล้ว

ประสำนมือไว้หลังศีรษะ  แขนเสื้อเขำพับขึ้นเรียบร้อย  มีรอยบุ๋มตรงกลำงปม

เนกไทผ้ำไหมอังกฤษที่ผูกได้รูปเหมำะเจำะ  อย่าบอกนะว่าตรงรอบตานั่นแต้ม

เครื่องส�าอางไว้  เขาตั้งใจซ่อนรอยตนีกางั้นเหรอ  ใช่จรงิด้วย  เธอเสมองไปทำง

อื่นเมื่อรู้ตวัว่ำจ้องนำนเกนิไปแล้ว

“งำนตรวจสอบผ้ำขี้ริ้วกบักระดูกเป็นยงัไงบ้ำงล่ะ”  บรสิเบนถำม

“กด็คี่ะ  มแีค่เรื่องเลก็ ๆ น้อย ๆ ที่ฉนัอยำกปรกึษำคุณ”

“ดเีลย  ผมกต็้องกำรคุยกบัคุณอยู่เหมอืนกนั”

“คุณบรสิเบน”  นอรำเข้ำเรื่อง  “ฉนั...”

แต่เขำยกมือขึ้นตัดบทเสียก่อน  “ผมรู้ว่ำคุณมำท�ำไม  คุณต้องกำรเงิน

ทุนวจิยั”

“ใช่ค่ะ”

บรสิเบนพยกัหน้ำอย่ำงเหน็อกเหน็ใจ  “งำนของคุณคงไปต่อไม่ได้ถ้ำเงนิ

ทุนถูกระงบั”

“ใช่ค่ะ”  นอรำแปลกใจและยังระแวงอยู่  “ถือว่ำเป็นควำมร่วมมือครั้ง

ส�ำคัญที่สมำคมภูมิศำสตร์เมอร์ชิสันเข้ำมำท�ำกำรส�ำรวจเกี่ยวกับชำวอนำซำซี 

ที่รฐัยูทำห์  แต่งำนนี้จะเสรจ็สมบรูณ์ไม่ได้เลยถ้ำไม่มกีำรตรวจคำร์บอน-14  กำร

ได้รู้อำยุของวตัถุจะเป็นพื้นฐำนต่อยอดไปสู่กำรค้นพบทั้งหมด”  เธอคุมเสยีงให้

ฟังดูอ่อนน้อมและไม่มเีจตนำแอบแฝง
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บรสิเบนพยกัหน้ำ  ก่อนหรี่ตำลงพลำงหมุนตวัไปมำบนเก้ำอี้  นอรำเริ่ม

มกี�ำลงัใจ  แม้ไม่คำดคดิว่ำเขำจะมท่ีำทเีหน็อกเหน็ใจกเ็ถอะ  แสดงว่ำครำวนี้อำจ

ได้ผลสนิะ

“เรำก�ำลงัพูดถงึจ�ำนวนเงนิเท่ำไหร่กนั”  เขำถำม

“หนึ่งหมื่นแปดพนัดอลลำร์  ฉนัจะตรวจหำอำยขุองวตัถทุั้งหมดหกสบิหก

ชิ้นที่มหำวทิยำลยัมชิแิกน  เพรำะที่นั่นมเีครื่องเร่งอนภุำคส�ำหรบัตรวจคำร์บอน-14 

ที่ดทีี่สุดในโลก”

“หนึ่งหมื่นแปดพนัดอลลำร์กบัวตัถุหกสบิหกชิ้น”

“แค่เงนิก้อนเดยีว  ฉนัไม่ได้ขอเพิ่มงบประมำณอย่ำงถำวร”

“หนึ่งหมื่นแปดพนั”  บรสิเบนทวนค�ำช้ำ ๆ อยำ่งครุน่คดิ  “คดิดอูกีทมีนั

กไ็ม่ได้มำกมำยอะไรจรงิไหม  ดอกเตอร์เคลล”ี

“ใช่ค่ะ”

“ที่จรงิแล้วน้อยมำกเลย”

“ไม่อำจเทยีบกบัข้อสรุปที่จะได้เลยล่ะ”

“หนึ่งหมื่นแปดพนัดอลลำร์  ช่ำงบงัเอญิอะไรอย่ำงนี้”

“บงัเอญิเหรอ”  นอรำรู้สกึห่อเหี่ยวกะทนัหนั

“เป็นจ�ำนวนเงนิที่ต้องตดัออกจำกเงนิทุนวจิยัของคุณปีหน้ำพอดเีลย”

“คุณจะตดัทุนวจิยัของฉนังั้นเหรอ”

บริสเบนพยักหน้ำ  “ทุกโครงกำรในแผนกวิทยำศำสตร์โดนตัดสิบเปอร์-

เซน็ต์เหมอืนกนัหมด”

นอรำยดึที่เท้ำแขนโครเมยีมไว้แน่นขณะเริ่มตวัสั่น  เธอเกอืบจะโพล่งออก

ไปแล้ว  แต่นกึถงึค�ำสญัญำที่ให้กบัตวัเองขึ้นมำได้จงึกลนืค�ำพูดนั้นลงไป

“ค่ำใช้จ่ำยในห้องจดัแสดงไดโนเสำร์สงูเกนิงบ  ดงันั้นผมจงึดใีจที่คณุบอก

ว่ำมนัไม่ใช่เงนิจ�ำนวนมำกอะไร”

นอรำสูดหำยใจและพดูเสยีงเบำลง  “คณุบรสิเบน  โครงกำรฉนัจะส�ำเรจ็

ไม่ได้ถ้ำถูกตดังบ”
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“คุณต้องท�ำให้ได้แล้วล่ะ  กำรค้นคว้ำวิจัยเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของ

พพิธิภณัฑ์นี้นะ  ดอกเตอร์เคลล ี เรำมหีน้ำที่จดัแสดงผลงำน  สร้ำงห้องจดัแสดง

ใหม่  และสร้ำงควำมเพลดิเพลนิให้กบัสำธำรณชน”

นอรำโต้กลับเสียงเฉียบขำด  “งำนวิจัยทำงวิทยำศำสตร์เป็นรำกฐำนของ

ทุกอย่ำงที่เรำท�ำ  ถ้ำไม่มวีทิยำศำสตร์มำรองรบักำรจดัแสดงพวกนี้กไ็ม่มค่ีำอะไร

เลย”

บรสิเบนลุกขึ้นและเดนิอ้อมโต๊ะไปที่กล่องแก้ว  เขำใส่รหสับนแป้นแล้วไข

กุญแจ  “คุณเคยเหน็มรกตเทฟ มริำบไีหม”

“อะไรนะ”

เขำเปิดฝำกล่อง  เอื้อมมอืเรยีวยำวไปที่มรกตทรงหลงัเบี้ยขนำดเท่ำไข่นก  

จำกนั้นก็หยิบมันขึ้นมำจำกแท่นก�ำมะหยี่  “มรกตเทฟ มิรำบี  น�้ำงำมไร้ต�ำหน ิ 

ในฐำนะนักอัญมณีวิทยำสมัครเล่น  ผมบอกได้เลยว่ำมรกตขนำดเท่ำนี้ไม่เคย 

ไร้ต�ำหน ิ ยกเว้นแค่เมด็นี้เท่ำนั้น”

เขำยกมันขึ้นส่อง  ตำของเขำโตขึ้นเหมือนดวงตำแมลงวันถูกขยำยใหญ่  

เขำกะพรบิตำก่อนวำงอญัมณลีง

“ลองดูส”ิ

นอรำกลนืค�ำตอบโต้ลงคอไปและหยบิสิ่งนั้นขึ้นมำ

“ระวงันะ  อย่ำท�ำหล่นล่ะ  มรกตมนัแตกง่ำย”

นอรำถอืประคองพลำงพลกิไปมำ

“ลองส่องดูส ิ โลกทั้งใบเปลี่ยนไปเมื่อมองผ่ำนมรกต”

เธอมองเข้ำไปและเห็นโลกที่บิดเบี้ยว  เห็นสิ่งมีชีวิตบวมพองหน้ำตำ

เหมอืนแมงกะพรุนสเีขยีว...บรสิเบนนั่นเอง

“น่ำสนใจมำก  แต่คุณบรสิเบน...”

“ไร้ต�ำหน”ิ

“แน่นอน  แต่เรำคุยเรื่องอื่นค้ำงอยู่”  เธอวำงมนัลง

“คุณคดิว่ำมนัมคี่ำเท่ำไหร่  หนึ่งล้ำน  ห้ำล้ำน  หรอืว่ำสบิล้ำนล่ะ  มนัมี

เอกลกัษณ์มำก ๆ  และถ้ำเรำขำยมนักค็งไม่ต้องห่วงเรื่องเงนิทองอกีต่อไป”  เขำ
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หวัเรำะห ึๆ ก่อนจะยกมรกตขึ้นจ่อตำอกีครั้ง  ดวงตำขยบัอยู่ข้ำงหลงัดูเหมอืน

บำงอย่ำงที่ด�ำ ๆ เปียก ๆ และถูกขยำยใหญ่  “แต่เรำท�ำอย่ำงนั้นไม่ได้”

“ฉนัเกรงว่ำจะไม่เข้ำใจ”

บรสิเบนยิ้มบำง ๆ  “คณุกบัเจ้ำหน้ำที่ในแผนกวทิยำศำสตร์ลมืไปอย่ำงหนึ่ง  

ทั้งหมดนี้คอืกำรแสดง  ดอูย่ำงมรกตเมด็นี้ส ิ ในทำงวทิยำศำสตร์มนักไ็ม่ได้ต่ำง

อะไรกบัมรกตที่เลก็กว่ำมนัร้อยเท่ำ  แต่คนไม่ได้อยำกเหน็มรกตเมด็ไหนกไ็ด้นี่  

พวกเขำอยำกเหน็มรกตขนาดใหญ่สุดต่ำงหำก  ดอกเตอร์เคลล ี การแสดงต่ำง

หำกคอืสิ่งที่ค�้ำชูพพิธิภณัฑ์  คุณจะท�ำงำนวจิยัอนัล�้ำค่ำไปได้นำนแค่ไหนถ้ำไม่มี

คนมำเยี่ยมชมหรอืให้ทุนเรำ  คุณต้องมผีลงำนออกแสดง  ต้องจดักำรแสดงที่

น่ำตื่นตำตื่นใจ  ไม่ว่ำจะเป็นสะเกด็อุกกำบำตขนำดมหมึำ  ไดโนเสำร์  ท้องฟ้ำ

จ�ำลอง  ทองค�ำ  นกโดโด้  แม้กระทั่งมรกตใหญ่ยักษ์  เพรำะนั่นคือสิ่งที่คน

สนใจ  ส่วนงำนของคุณจดัว่ำอยู่นอกข่ำย”

“แต่งำนของฉนัน่ำสนใจนะ”

บริสเบนกำงมือออก  “ที่รัก  ทุกคนก็คิดว่ำงำนของตัวเองน่ำสนใจที่สุด

ทั้งนั้นแหละ”

ค�ำว่ำที่รักท�ำให้ควำมอดทนขำดผึง  นอรำลุกพรวด  ปำกสั่นด้วยควำม

โกรธจัด  “ฉันไม่น่ำมำนั่งอธิบำยเลย  งำนค้นคว้ำที่ยูทำห์จะแสดงให้เห็นว่ำ

อิทธิพลของแอซเท็กเข้ำมำทำงตะวันตกเฉียงใต้และมีผลต่อวัฒนธรรมอนำซำซี

ตั้งแต่เมื่อไหร่  มนัจะบอกเรำได้ว่ำ...”

“ถ้ำคุณขุดซำกไดโนเสำร์ก็ว่ำไปอย่ำง  นั่นถึงจะดูดคนและเงินเข้ำมำ   

ดอกเตอร์เคลล ี ควำมจรงิกค็อืไม่มใีครสนใจเศษเครื่องป้ันดนิเผำพวกนั้นหรอก

นอกจำกคุณ”

“ควำมจรงิกค็อื”  นอรำแย้งอย่ำงดุเดอืด  “คุณเองกเ็ป็นนกัวทิยำศำสตร์

ที่ล้มเหลวเหมอืนกนั  คุณแค่สวมบทบำทเป็นผู้บรหิำรไปวนั ๆ  พูดตำมตรงนะ  

คุณชกัจะเล่นได้สมบทบำทเกนิไปแล้ว”

ทนัททีี่หลดุปำกเธอกร็ูต้วัว่ำพดูแรงเกนิไป  บรสิเบนท�ำหน้ำนิ่งอยูค่รูห่นึ่ง  

พอตั้งสติได้ก็ยิ้มใจเย็นให้เธอ  แล้วดึงผ้ำเช็ดหน้ำจำกกระเป๋ำเสื้อมำเช็ดมรกต 
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ช้ำ ๆ ซ�้ำไปซ�้ำมำก่อนวำงคืนลงกล่อง  ปิดล็อกและเช็ดกล่องอย่ำงตั้งอกตั้งใจ  

ในที่สุดเขำกเ็อ่ยปำก

“อย่ำเครยีดส ิ เดี๋ยวเส้นเลอืดในสมองแตกหรอก  ไม่ดตี่อสุขภำพนะ”

“ฉนัไม่ได้ตั้งใจจะพูดอย่ำงนั้น  ต้องขอโทษด้วย  แต่ฉนัยอมรบักำรตดั

งบนี้ไม่ได้จรงิ ๆ”

บริสเบนปั้นเสียงสดใส  “ผมพูดเรื่องส�ำคัญไปแล้ว  ถ้ำภัณฑำรักษ์คน

ไหนหำทำงตัดงบตัวเองไม่ได้หรือไม่อยำกท�ำละก็  ผมยินดีช่วยเอง”  ครำวนี้

ใบหน้ำเขำปรำศจำกรอยยิ้ม

นอรำออกมำยืนที่โถงทำงเดินหน้ำห้องด้วยจิตใจว้ำวุ่น  ทั้งที่ตั้งใจไว้ดิบดีว่ำจะ 

ไม่ยอมกลบัออกมำมอืเปล่ำ  แตก่ลบัตอ้งระเหจ็ออกมำ  แถมสถำนกำรณ์แยย่ิ่ง

กว่ำตอนเข้ำไปเสยีอกี  เธอควรไปคยุกบัผูอ้�ำนวยกำรดไีหม  แต่คอลโลพเีป็นคน

เข้มงวดและคุยด้วยยำก  แล้วอีกอย่ำงบริสเบนต้องไม่พอใจแน่  เธอเผลอพูด

แย ่ๆ ไปแล้ว  ขนืท�ำอะไรข้ำมหน้ำข้ำมตำเขำครำวนี้มหีวงัตกงำนแน่  ไม่ได้  ถำ้

เกดิพลำดขึ้นมำอำจต้องหำงำนอื่นท�ำ  ไม่แน่เธออำจหำเงนิด้วยวธิอีื่นได้  ลองหำ

ทุนจำกที่อื่น  รอให้ถงึกำรพจิำรณำงบอกีหกเดอืนข้ำงหน้ำ  ควำมหวงัยงัม…ี

เธอค่อย ๆ ก้ำวลงบนัไดไปชั้นสี่  พอถงึทำงเดนิกช็ะงกัฝีเท้ำ  แปลกใจที่

เหน็ประตหู้องท�ำงำนเปิดอยู่  จงึมองเข้ำไปตรงจดุที่เธอยนือยูเ่มื่อไม่ถงึสบิห้ำนำที

ก่อน  มผีู้ชำยท่ำทำงประหลำดยนือยู่ข้ำงหน้ำต่ำงก�ำลงัพลกิดูต�ำรำ  เขำสวมสูท

สีด�ำเรียบ ๆ แบบคนไว้ทุกข์  เธอไม่เคยเห็นใครผิวขำวซีดเท่ำนี้มำก่อน  ผม 

บลอนด์กส็อ่ีอนจนเกอืบจะเป็นสขีำวอยู่แล้ว  เขำพลกิเปิดต�ำรำด้วยนิ้วมอืสงีำช้ำง

ซึ่งเรยีวยำวจนน่ำทึ่ง

“ขอโทษนะ  คุณมำท�ำอะไรในห้องฉนั”  นอรำถำม

“น่ำสนใจ”  ชำยคนนั้นพมึพ�ำพลำงพลกิหน้ำกระดำษ

“อะไรนะ”
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เขำชูต�ำรำธรณีกาลวิทยาของถ�้าแซนเดียขึ้นมำ  “น่ำแปลก  มีแต่เครื่อง

มือหินแบบฟอลซัมในสภำพสมบูรณ์ที่พบในชั้นหินของถ�้ำแซนเดีย  ชวนให้คิด

จรงิ ๆ นะครบั  ว่ำไหม”  เขำพูดด้วยส�ำเนยีงนุ่มนวลรื่นหูแบบผู้ดชีำวใต้

จำกรู้สึกแปลกใจตอนนี้เธอเริ่มโกรธแล้ว  ชำยคนนี้บุกรุกเข้ำมำในห้อง

ท�ำงำนเธอ  แต่กลบัท�ำตวัตำมสบำยหน้ำตำเฉย

เขำเดนิไปที่ชั้นหนงัสอื  เกบ็ต�ำรำเข้ำที่และเริ่มมองหำเล่มอื่นโดยไล่นิ้วไป

ตำมสนัปก  “นี่ไง”  เจ้ำตวัพดูพลำงหยบิต�ำรำอกีเล่ม  “ในที่สุดกม็คีนโต้แย้งเรื่อง

ควำมเก่ำแก่ของโบรำณสถำนมอนเตแวร์เดสกัท”ี

นอรำสำวเท้ำเข้ำไปดึงต�ำรำจำกมือเขำและเก็บเข้ำชั้น  “ตอนนี้ฉันยุ่งอยู่  

ถ้ำมีธุระก็โทรมำนัดก่อน  กรุณำปิดประตูตอนคุณออกไปด้วย”  เธอหันหลัง

ระหว่ำงรอให้เขำออกไป  ตดังบสบิเปอร์เซน็ต์  เธอจะเอำปัญญำที่ไหนมำจดัสรร

งบ

แต่ชำยแปลกหน้ำไม่ยอมกลบั  เธอได้ยนิเสยีงไพเรำะน่ำฟังของเขำ  “ถ้ำ

คุณไม่ว่ำอะไร  ดอกเตอร์เคลล ี ผมขอรบกวนคุณด้วยปัญหำกวนใจเลก็น้อยนี้

ได้ไหมครบั”

เธอหนัไปเหน็ว่ำเขำยื่นมอืออกมำ  บนฝ่ำมอืคอืกะโหลกขนำดเลก็สนี�้ำตำล
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