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อักแนส ตอร์เรสจอดรถฟอร์ด เอสคอร์ตสีขาวทีล่ านจอดเล็ก ๆ หน้าแนว
ต้นไม้ ก่อนจะก้าวลงมาสัมผัสอากาศเย็นยามย�่ำรุ่ง แนวพุ่มไม้สูงประมาณ
สามเมตรครึ่งดูประหนึ่งก�ำแพงอิฐที่ไม่อาจทะลุเข้าไปได้ เมื่อมองจากถนนจึง
เห็นเพียงหลังคาบ้านหลังใหญ่โผล่พ้นขึ้นมา เธอได้ยินเสียงคลื่นซัดสาดเบา ๆ
กับกลิ่นเค็มของมหาสมุทรที่อยู่ห่างออกไป
แม้จะอยู่ในย่านที่พักอาศัยหรูหรามีระดับแต่ก็ยังต้องล็อกประตูรถอย่าง
แน่นหนา เธอควานหากุญแจดอกที่ต้องการจากกุญแจพวงใหญ่แล้วไขประตูรั้ว
โลหะบานหนัก เมื่อเปิดเข้าไปก็เห็นสนามหญ้ากว้างเขียวชอุ่มทอดยาวจรด
ชายหาด มีสันทรายขนาบซ้ายขวา ไฟสีแดงบนแป้นกดรหัสกะพริบ เธอกด
รหัสด้วยมืออันสัน่ เทา มีเวลาสามสิบวินาทีกอ่ นสัญญาณเตือนภัยจะดัง ครัง้ หนึง่
เธอเคยท�ำกุญแจหล่นและใส่รหัสไม่ทัน กลายเป็นว่าสัญญาณเตือนแผดเสียง
ปลุกคนแทบทัง้ เมือง แถมยังมีรถสายตรวจมาทีน่ ถี่ งึ สามคัน ตอนนัน้ คุณเจเรมี
โกรธมากจนแทบจะพ่นไฟได้ มันแย่มากจริง ๆ
ทันทีทกี่ ดรหัสตัวสุดท้ายไฟก็เปลีย่ นเป็นสีเขียว เธอถอนหายใจด้วยความ
โล่งอกก่อนล็อกประตูรวั้ และวาดมือเป็นเครือ่ งหมายกางเขน จากนัน้ หยิบสร้อย
ประค�ำออกมาแล้วจับเม็ดแรกเอาไว้ด้วยความเคารพศรัทธา อักแนสถือมันไว้
ในขณะที่ขาสั้นหนาค่อย ๆ ก้าวไปข้างหน้าพลางสวดบทภาวนาเป็นภาษาสเปน
เบา ๆ ทั้งบทข้าแต่พระบิดา บทวันทามารีอา และบทสิริพึงมี เธอสวด
ภาวนาพร้อมจับลูกประค�ำไปทีละเม็ดขณะเดินเข้าโกรฟเอสเตต
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บ้านสีเทาหลังใหญ่ตงั้ ตระหง่านอยูเ่ บือ้ งหน้า หน้าต่างทรงโค้งตรงหลังคา
ดูเหมือนตาทีม่ อี ยู่ดวงเดียวของยักษ์ไซคลอปส์ แสงสีเหลืองตัดกับตัวบ้านสีเทา
และท้องฟ้า เหล่านกนางแอ่นที่บินวนอยู่ด้านบนส่งเสียงร้องไม่หยุดหย่อน
อักแนสแปลกใจ เธอไม่เคยเห็นเขาเปิดไฟทิ้งไว้แบบนี้มาก่อน คุณเจเรมี
ไปท�ำอะไรในห้องใต้หลังคาตอนเจ็ดโมงเช้ากันนะ ปกติกว่าเขาจะลุกจากเตียงก็
เที่ยงวันเข้าไปแล้ว
เมื่อภาวนาเสร็จเธอเก็บสร้อยประค�ำและวาดมือเป็นเครื่องหมายกางเขน
อีกครั้ง มือที่หยาบกร้านจากการท�ำงานบ้านมานานขยับตามความเคยชินอย่าง
คล่องแคล่ว เธอชอบเวลาทีไ่ ม่มใี ครอยูแ่ ละหวังว่าคุณเจเรมีคงก�ำลังหลับ เพราะ
ถ้าเขาตื่นทุกอย่างจะแย่ลง มีขี้บุหรี่ร่วงลงบนพื้นที่ถูเสร็จแล้ว จานชามกอง
พะเนินเพิม่ ขึน้ ในอ่างหลังจากทีเ่ ธอเพิง่ ล้างไปเป็นตัง้ เขายังชอบบ่นและสบถเวลา
คุยโทรศัพท์หรืออ่านหนังสือพิมพ์ ตามด้วยเสียงหัวเราะลั่นเสมอ เสียงของเขา
เหมือนมีดขึ้นสนิมที่ดังแหวกความเงียบสงบ
คุณเจเรมีเป็นคนร่างผอม ใจร้าย ตัวเหม็นบุหรี่ ดืม่ บรัน่ ดีตงั้ แต่หวั วัน
ทั้งยังชอบเล่นสวาททุกวันโดยไม่เลือกเวลา เขาเคยพยายามพูดภาษาสเปนด้วย
ครั้งหนึ่ง แต่เธอรีบห้ามไว้ ไม่มีใครพูดภาษาสเปนกับเธอนอกจากคนใน
ครอบครัวและเพื่อนฝูง อีกอย่างเธอพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากอยู่แล้ว
อักแนสมีประสบการณ์ทำ� งานกับคนหลากหลายประเภท คุณเจเรมีไม่เคย
ผิดพลาดเรื่องเงินเดือน นอกจากให้เงินดีแล้วยังจ่ายตรงเวลาเสมอ เขาไม่เคย
ขอให้เธออยู่ดึก ไม่เคยเปลี่ยนตารางงาน และไม่เคยกล่าวหาว่าเธอขโมยของ
มีครั้งหนึ่งตอนท�ำงานแรก ๆ เขาเคยดูหมิ่นพระบิดาต่อหน้าเธอ แต่พอเธอ
ทักท้วงเขาก็ขอโทษอย่างสุภาพและไม่เคยท�ำอย่างนั้นอีก
เธอเดินผ่านทางโค้งปูหนิ ตรงไปทีป่ ระตูหลัง จากนัน้ ไขกุญแจดอกทีส่ อง
และกดรหัสบนแป้นด้วยความประหม่าอีกครั้งเพื่อปิดสัญญาณเตือน
ตัวบ้านสีเทาดูหม่นหมอง เมื่อมองผ่านกระจกหน้าต่างออกไปก็เห็น
ชายหาดซึ่งเต็มไปด้วยสาหร่ายทะเล เกลียวคลื่นโหมซัดสาดอย่างบ้าคลั่ง เธอ
ได้ยินเสียงคลื่นเป็นระยะ ๆ ในบ้านร้อนมาก เรียกว่าร้อนผิดปกติ
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อักแนสสูดหายใจ พลันได้กลิ่นแปลก ๆ คล้ายมีคนลืมเนื้อไว้ในเตาอบ
เธอจึงก้าวอย่างเชื่องช้าไปที่ครัว แต่ในเตาว่างเปล่า ห้องครัวอยู่ในสภาพ
เลอะเทอะเช่นเคย จานวางซ้อนกันเป็นตัง้ มีอาหารบูดอยูม่ มุ นัน้ มุมนี้ แต่กลิน่
ไม่ได้มาจากตรงนี้ ดูเหมือนเมื่อคืนคุณเจเรมีทำ� อาหารเมนูปลา ปกติเธอไม่ได้
เข้ามาท�ำความสะอาดบ้านวันอังคาร เขาจัดงานปาร์ตี้มื้อเย็นในคืนวันจันทร์
เหมือนอย่างเคย เมื่อเดือนที่แล้วมีวันหยุดแรงงาน แต่ปาร์ตี้ของคุณเจเรมีจะ
ลากยาวไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนโน่น
เธอเข้าไปในห้องนั่งเล่นแล้วสูดกลิ่น ต้องมีใครท�ำอาหารแน่ ๆ แถมยัง
มีกลิน่ อืน่ อีก เหมือนมีใครบางคนจุดไม้ขดี ไฟ เธอเริม่ ไม่สบายใจ ทุกอย่างอยู่
ในสภาพเดิมก่อนเธอกลับบ้านเมือ่ เย็นวันจันทร์ ยกเว้นในทีเ่ ขีย่ มีกน้ บุหรีอ่ ยูเ่ ต็ม
ขวดไวน์เปล่า ๆ วางอยู่ที่ตู้ จานชามสกปรกกองพะเนินในอ่าง มีชีสหกเลอะ
พรมเช็ดเท้าซึ่งมีคนเหยียบซ�้ำ
ใบหน้ากลมของอักแนสเงยขึน้ สูดกลิน่ อีกครัง้ กลิน่ ทีว่ า่ โชยมาจากชัน้ บน
เธอหยิบพวงกุญแจออกมาหาดอกที่ต้องการและไขประตูเข้าไป มาเดร
เด ดีโอส พระมารดาพระเจ้า จุดนี้กลิ่นแรงขึ้นกว่าเดิม เธอก้าวขึ้นบันไดชัน
ที่สร้างยังไม่เสร็จดี หนึ่งขั้น สองขั้น สามขั้น ต้องหยุดพักทุกขั้นเพราะ
ข้อกระดูกขาอักเสบ และหยุดพักเมื่อขึ้นมาถึงขั้นสุดท้ายพลางหายใจหอบ
ชัน้ ใต้หลังคาทีท่ อดยาวเบือ้ งหน้ามีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยห้องนอนเด็ก
หกห้องที่ไม่เคยเปิดใช้ ห้องเล่นเกม ห้องน�้ำหลายห้อง และห้องใต้หลังคาที่
ยังสร้างไม่เสร็จดีซึ่งตอนนี้ใช้เก็บเฟอร์นิเจอร์ กล่องบรรจุข้าวของ และภาพ
เขียนสมัยใหม่ที่แสนน่าเกลียด
เธอเห็นแสงสีเหลืองสว่างลอดออกมาจากใต้ประตูห้องนอนห้องสุดท้าย
ตรงสุดโถง
อักแนสเดินต่ออย่างละล้าละลัง ก่อนจะหยุดและวาดมือเป็นเครือ่ งหมาย
กางเขน แม้ใจเต้นแรงแต่เมื่อมีลูกประค�ำอยู่กับตัวเธอก็มั่นใจว่าตัวเองจะ
ปลอดภัย ยิ่งเดินเข้าไปใกล้ประตูเท่าไหร่กลิ่นยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเท่านั้น
เธอเคาะประตูเบา ๆ เผือ่ ว่าแขกของคุณเจเรมีเมาค้างหรือไม่สบายอยูใ่ น
ห้อง แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับ เธอจับลูกบิดประตูและต้องแปลกใจที่มันอุ่น
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ไฟไหม้หรือเปล่า มีคนเผลอหลับทัง้ ทีค่ บี บุหรีอ่ ยูใ่ นมืออย่างนัน้ เหรอ เธอมัน่ ใจ
ว่าได้กลิ่นควันไฟ รวมถึงกลิ่นอื่นที่เหม็นรุนแรงยิ่งกว่า
เธอลองหมุนลูกบิดแต่พบว่ามันล็อก ท�ำเอาหวนนึกถึงตอนเด็กสมัยเรียน
โรงเรียนคอนแวนต์ ตอนนั้นซิสเตอร์อานาผู้ชราที่ออกจะเพี้ยน ๆ เสียชีวิตอยู่
ในห้องนอน เธอและเพื่อน ๆ จึงต้องพังประตูเข้าไป
คนในห้องอาจต้องการความช่วยเหลือ อาจไม่สบายหรือช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้ เธอควานหากุญแจ แต่ไม่รวู้ า่ ต้องใช้ดอกไหนจึงลองอยูน่ บั สิบครัง้ กว่าจะ
ไขออก เธอกลั้นหายใจแล้วเปิดประตู ทว่ามันขยับแค่นิดเดียวเพราะติด เธอ
พยายามดันกระทั่งได้ยินเสียงบางอย่างล้มลง
ซานตา มารีอา พระแม่มารีย์ เธอคงท�ำให้คุณเจเรมีตื่นแน่ ๆ จากนั้น
รอพักหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงเดิน เสียงปิดประตูห้องน�ำ้ หรือเสียงกดชักโครก
ไม่มีสัญญาณบ่งบอกว่านิสัยขี้โมโหของเขาถูกกระตุ้นแม้แต่น้อย
อักแนสแง้มประตูพอให้ชะโงกหน้าเข้าไปได้พลางกลั้นหายใจ มีควัน
ปกคลุมไปทั่วห้อง ข้างในร้อนราวกับอยู่ในเตาอบ ห้องนี้ถูกปิดไว้หลายปีแล้ว
เพราะคุณเจเรมีเกลียดเด็ก หยากไย่สกปรกที่เกาะผนังไม้หลุดร่วง เสียงล้ม
เมือ่ ครูม่ าจากตูเ้ สือ้ ผ้าเก่าทีข่ วางประตูไว้ เฟอร์นเิ จอร์ทกุ ชิน้ ในห้องถูกกองสุมไว้
หน้าประตู ยกเว้นเตียงนอน เธอเห็นเตียงอยู่ทอี่ กี ฟากห้อง คุณเจเรมีนอนอยู่
บนนั้นในสภาพสวมเสื้อผ้าครบทุกชิ้น
“คุณเจเรมี”
อักแนสรู้ดีว่าจะไม่มีเสียงตอบกลับมาเพราะเขาไม่ได้หลับ ดวงตาที่ไหม้
เกรียมจะเบิกกว้างไปตลอดกาล ปากสีเทาอ้าค้างราวกับก�ำลังกรีดร้อง ลิ้นด�ำ
สนิทและ...บวมใหญ่เท่าไส้กรอกชอริโซแถมยังแข็งทื่อเหมือนเสาธง ไม่มีใคร
นอนหลับในสภาพยกข้อศอกและก�ำมือแน่นจนเลือดไหลออกมาตามนิ้วมือ
หน้าอกของคนทีน่ อนหลับคงไม่ไหม้เกรียมยุบลงเหมือนท่อนฟืนเช่นนี้ ตอนเด็ก
สมัยอยู่ที่โคลอมเบียเธอเคยเห็นคนตายมามาก แต่ไม่มีใครดูน่าสยดสยองเท่า
คุณเจเรมีอีกแล้ว ศพเขาน่าสยดสยองมากจริง ๆ
เธอรู้สึกเหมือนได้ยินใครบางคนพูด ก่อนจะตระหนักได้ว่ามันเป็นเสียง
ในหัวของเธอเอง เอน เอล นอมเบร เดล ปาเดร อี เดล อีโค อี เดล เอสปริโต
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ซานโต ในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต...เธอวาดมือเป็น
เครื่องหมายกางเขน จากนั้นควานหาสร้อยประค�ำ ก้าวขาไม่ออก ทว่าไม่อาจ
ละสายตาจากภาพเบือ้ งหน้าได้ มีรอยไหม้อยูบ่ นพืน้ ตรงปลายเตียง มันเป็นรอย
ที่เธอรู้จักดี
อักแนสเข้าใจในทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจเรมี โกรฟ
เสียงร้องที่พยายามกลั้นไว้หลุดออกมา จู่ ๆ เธอก็มีเรี่ยวแรงพาตัวเอง
ออกจากบ้านและปิดประตู หากุญแจก่อนจะล็อกประตู ขณะเดียวกันก็พึมพ�ำ
ว่าเกรโอ เอน ดีโอส ปาเดร โตโดโปเดโรโซ เกรอาดอ เดล เซลโล อี เด ลา
เตียร์รา ลูกเชือ่ ในพระเจ้า พระผูส้ ร้างสรวงสวรรค์และผืนโลก เธอวาดมือเป็น
เครื่องหมายกางเขนอีกครั้ง อีกครั้ง และอีกครั้ง มือก�ำสร้อยประค�ำยกมาไว้
ที่อกขณะถอยกลับไป ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยเสียงสะอื้นปนกับเสียงภาวนา
รอยไหม้รูปกีบเท้าทีอ่ ยู่บนพื้นบอกเล่าทุกสิง่ ในที่สดุ ซาตานก็มาหาเจเรมี
โกรฟ
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จ่าต�ำรวจหยุดดึงเทปกั้นพลางกลอกตาที่สีออกเหลือง ๆ เหมือนคนเป็น
ดีซ่านมองรอบตัว เละเทะไปหมด อีกเดี๋ยวจะเละเทะยิ่งกว่าเดิม ต�ำรวจกั้น
ที่เกิดเหตุช้าไป คนที่มามุงดูพากันเดินไปทั่วชายหาดและสันทราย หลักฐานที่
อาจหลงเหลืออยู่คงถูกกลบจนหมด หน�ำซ�ำ้ ยังมีการตั้งสิ่งกีดขวางผิดจุด เมื่อ
รถเรนจ์โรเวอร์สองคันขับออกไปไม่ได้ คนขับเลยลงมาโวยวายว่ามีนัดส�ำคัญ
ซึ่งก็คือไปท�ำผมกับตีเทนนิส เจ้าตัวหยิบโทรศัพท์ออกมาและขู่ว่าจะโทรเรียก
ทนาย
เสียงซุบซิบรอบตัวไม่ช่วยให้อะไรดีขนึ้ วันนีค้ อื วันที่ 16 ตุลาคมในเมือง
เซาแทมป์ตันบนเกาะลองไอแลนด์ คนดังประจ�ำเมืองเพิ่งถูกพบเป็นศพอยู่บน
เตียง
เสียงผูห้ มวดดังลอยมา “จ่า คุณยังไม่ได้กนั้ แนวพุม่ ไม้พวกนีเ้ ลย! ผม
ไม่ได้บอกเหรอว่าให้กั้นที่เกิดเหตุทั้งหมด”
จ่ า คนนั้ น ไม่โ ต้ ต อบแต่ ล งมื อ ดึ ง เทปสี เ หลื อ งกั้ น แนวพุ่ม ไม้ ที่ อ ยู่ร อบ
โกรฟเอสเตต แนวพุ่มไม้สูงสามเมตรครึ่งกับลวดหนามยังหยุดพวกนักข่าว
ไม่ได้ ท�ำอย่างกับเทปกั้นจะท�ำได้งั้นแหละ เขาเห็นรถของสถานีข่าวมาจอดรอ
แล้ว เป็นรถตู้ที่ส่งคลื่นความถี่ไปยังดาวเทียมเพื่อรายงานสดได้ นอกจากนั้น
ยังได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์แว่ว ๆ ด้วย พวกผู้สื่อข่าวท้องถิ่นออกันเต็มถนน
ดูนโรดและก�ำลังโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ รถก�ำลังเสริมจากแซ็กฮาร์เบอร์ใน
เมืองอีสต์แฮมป์ตันและแผนกคดีฆาตกรรมจากเซาท์ฟอร์กก็เข้ามาร่วมวงด้วย
หมวดแบรสกีกำ� ลังมอบหมายงานให้เจ้าหน้าทีท่ มี่ าใหม่ไปยืนคุมตามชายหาดและ
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สันทราย ทีมตรวจสอบที่เกิดเหตุเพิ่งมาถึง จ่าต�ำรวจมองพวกเขาถือกระเป๋า
โลหะเข้าไปในบ้าน ครั้งหนึ่งเขาเคยเดินเข้าไปพร้อมกับคนพวกนั้นและมีอำ� นาจ
สั่งงาน แต่มันก็นานมาแล้วและเกิดขึ้นที่อื่น
เขากัน้ เทปรอบแนวพุม่ ไม้จนไปถึงสันทราย มีตำ� รวจหลายนายยืนประจ�ำ
อยูแ่ ล้ว คนมุงยืนซึมกะทือมองหลังคาและหน้าต่างคฤหาสน์ซงึ่ ดูประหลาด บาง
คนเปิดวิทยุ หนุ่มกล้ามโตเปิดกระป๋องเบียร์ดมื่ วันนีร้ ้อนผิดปกติ ทุกคนเลย
ใส่แค่กางเกงขาสั้นไม่ก็กางเกงว่ายน�้ำราวกับไม่ยอมรับว่าฤดูร้อนสิ้นสุดลงแล้ว
จ่าพ่นลมออกจมูก ในอีกยีส่ บิ ปีรา่ งกายก�ำย�ำของคนพวกนัน้ จะเป็นยังไงถ้าเอาแต่
ซัดเบียร์กับมันฝรั่งทอด คงดูไม่ต่างจากเขาตอนนี้แน่
เมือ่ หันกลับไปมองตัวบ้านเขาก็เห็นเจ้าหน้าทีก่ ำ� ลังคลานอยูบ่ นพืน้ หมวด
แบรสกียนื อยูข่ า้ งกัน หมอนัน่ ไม่รเู้ รือ่ งอะไรเลย เขาปวดใจทีต่ อ้ งมายืนท�ำหน้าที่
กันไม่ให้ชาวบ้านผ่านเข้ามา เหมือนเอาความสามารถมาทิ้งเปล่า ๆ ทั้งที่ควรไป
ท�ำงานต�ำรวจจริงจัง
คิดไปก็ไม่มีประโยชน์
ตอนนี้รถของสถานีข่าวเตรียมตัวกันเสร็จแล้ว ช่างภาพยืนปะปนอยู่กับ
กลุ่มคนและได้มุมที่จะถ่ายให้เห็นคฤหาสน์ชัด ๆ ผู้สื่อข่าวหนุ่มตะเบ็งเสียงใส่
ไมโครโฟน จากนั้นเรื่องเดิม ๆ ก็เกิดขึ้น ผู้หมวดผละออกห่างเจ้าหน้าที่และ
รีบตรงดิง่ ไปทีห่ น้ากล้อง ท�ำตัวไม่ตา่ งอะไรกับแมลงวันทีบ่ นิ ไปตอมสิง่ ปฏิกลู กอง
ใหม่
จ่าต�ำรวจส่ายหน้าคล้ายไม่อยากจะเชื่อ
ทันใดนัน้ เขาเห็นชายคนหนึง่ วิง่ ลับ ๆ ล่อ ๆ ลัดเลาะไปมาอยูแ่ ถวสันทราย
จึงวิ่งไปดักหน้าตรงสุดขอบสนามหญ้า ช่างภาพนั่นเอง ตอนที่เขาเดินเข้าไป
ประชิดตัวช่างภาพก็ก�ำลังคุกเข่าลง เจ้าตัวใช้เลนส์เทเลที่ต่อยาวเหยียดเหมือน
ไอ้นั่นของช้างซูมถ่ายนักสืบจากอีสต์แฮมป์ตัน ขณะที่อีกฝ่ายก�ำลังสอบปากค�ำ
แม่บ้านอยู่ตรงเฉลียง
จ่าจับเลนส์กล้องแล้วดันเบา ๆ “ออกไป”
“คุณต�ำรวจ ขอร้องล่ะ...”
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“คุณคงไม่อยากให้ผมยึดฟิล์มใช่ไหม” จ่าพูดด้วยน�้ำเสียงใจดี เขา
ใจอ่อนกับคนที่ต้องท�ำมาหากินเสมอ แม้แต่กับพวกสื่อ
ช่างภาพลุกขึ้นยืน เดินไปไม่กี่ก้าวแล้วหันกลับมาถ่ายรูปสุดท้ายก่อนจะ
รีบออกไป จ่าต�ำรวจเดินไปทางคฤหาสน์ เขาอยู่ใต้ลมจึงได้กลิ่นแปลก ๆ โชย
มา เหมือนกลิ่นพลุหรืออะไรท�ำนองนั้น เขาเห็นหมวดแบรสกียืนอยู่หน้ากล้อง
ดูเหมือนเจ้าตัวก�ำลังมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต แบรสกีคิดจะลงสมัครต�ำแหน่ง
ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจ แถมผู้กำ� กับคนปัจจุบันก็ลาพักร้อนอยู่ด้วย ฝ่ายนั้น
คงมีวันลาพักร้อนที่น่าอิจฉาที่สุดยกเว้นว่าจะเผลอฆ่าใครสักคนระหว่างนี้
จ่าเดินกลับทางเก่า อ้อมสนามหญ้าแล้วเดินตัดไปทางบ่อเลี้ยงเป็ดและ
น�ำ้ พุ จะได้ไม่เกะกะการท�ำงานของทีมตรวจสอบที่เกิดเหตุ พอเลี้ยวผ่านแนว
ต้นไม้มาก็เห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างบ่อและก�ำลังโยนขนมปังเลี้ยงเป็ด เจ้าตัว
สวมเสื้อเชิ้ตฮาวาย แว่นกันแดดยี่ห้อโอ๊คลีย์ และกางเกงขาสั้นตัวหลวม แม้
หน้าร้อนจะเพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อเดือนที่แล้ว ทว่าวันนี้เหมือนเป็นวันแรกที่ชาย
คนนี้ได้เจอแสงแดดหลังจากผ่านฤดูหนาวอันยาวนานมา อาจหลายฤดูหนาว
เลยด้วย ถึงเขาจะเห็นใจผู้สื่อข่าวกับช่างภาพที่พยายามท�ำงานของตัวเอง
แต่เขาจะไม่ทนพวกนักท่องเที่ยว พวกนี้เลวร้ายที่สุดแล้ว
“นี่ คุณ”
อีกฝ่ายเงยหน้าขึ้นมอง
“คิดว่าก�ำลังท�ำอะไรอยู่ ไม่รู้เหรอว่าที่นี่เป็นสถานที่เกิดเหตุ”
“รู้ครับ คุณต�ำรวจ และผมต้องขอโทษด้วยที่...”
“ออกไปเลย”
“แต่คุณต�ำรวจครับ การให้อาหารเป็ดเป็นเรื่องส�ำคัญนะ พวกมันหิวโซ
ผมว่าคงมีคนมาเลีย้ งพวกมันทุกเช้า แต่เช้าวันนีก้ อ็ ย่างทีค่ ณ
ุ รู.้ ..” เจ้าตัวยิม้ แล้ว
ยักไหล่
เขาไม่อยากจะเชื่อหู มีคนถูกฆ่าแต่ไอ้บ้านี่เป็นห่วงเป็ดงั้นเหรอ
“ขอดูบัตรประชาชนหน่อย”
“ได้ครับ ได้” ชายคนนั้นควานหาในกระเป๋ากางเกงข้างหนึ่งแล้วค้น
อีกข้าง จากนั้นเงยหน้าด้วยท่าทางเคอะเขิน “ขอโทษด้วย คุณต�ำรวจ
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ผมรีบใส่กางเกงตัวนี้ทันทีที่ได้ข่าว แต่กระเป๋าสตางค์ดันอยู่ในเสื้อแจ๊คเก็ตตัวที่
ผมใส่เมื่อคืน” ส�ำเนียงแบบชาวนิวยอร์กของหมอนี่ยิ่งท�ำให้เขาอารมณ์เสีย
จ่ามองประเมิน ปกติเขาคงไล่ตะเพิดคนประเภทนีใ้ ห้ออกไปจากสถานที่
เกิดเหตุ แต่ชายคนนีม้ บี างอย่างน่าสงสัย อย่างแรกคือเสือ้ ผ้าทีเ่ จ้าตัวสวมดูใหม่
มากและยังมีกลิ่นร้านเสื้อผ้าติดอยู่ อย่างที่สองเสื้อผ้ามีสีสันกับลายน่าเกลียด
เหมือนหยิบมามัว่ ๆ นัน่ ไม่ใช่เพราะรสนิยมแย่ แต่นา่ จะเป็นเพราะตัง้ ใจปลอม
ตัวมากกว่า
“ผมจะไป...”
“ไม่ อย่าเพิ่งไป” จ่าหยิบสมุดจดออกมา เปิดหาหน้าว่างและเตรียม
ดินสอ “บ้านคุณอยู่แถวนี้เหรอ”
“ผมจะพักที่เมืองแอมะแกนเซตต์หนึ่งสัปดาห์ครับ”
“พักอยู่ที่ไหน”
“บริคแมนเฮาส์ ถนนวินล์มิลล์เลน”
เศรษฐีอีกแล้ว “แล้วที่อยู่จริง ๆ ล่ะ”
“ตึกดาโคตา ย่านเซ็นทรัลพาร์กเวสต์ครับ”
เขาชะงัก นี่มันบังเอิญเกินไปแล้ว “ขอทราบชื่อด้วย”
“คุณต�ำรวจครับ ถ้ามันเป็นปัญหาละก็ ผมจะออก...”
“ขอทราบชื่อจริงของคุณด้วย” เขาพูดเสียงห้วนกว่าเดิม
“จ�ำเป็นต้องบอกใช่ไหมครับ ชือ่ ผมสะกดยาก ออกเสียงยิง่ ยากไปใหญ่
ผมสงสัยอยู่บ่อยครั้งว่าท�ำไมแม่ถึง...”
จ่าส่งสายตาที่ท�ำให้อีกฝ่ายหุบปากฉับ ถ้าไอ้หมอนี่พูดงี่เง่าอีกครั้งเดียว
เขาจะจับใส่กุญแจมือเสียเลย
“ชื่อจริง”
“อลอยเซียส”
“สะกดด้วย”
เจ้าตัวสะกดให้ฟัง
“นามสกุลล่ะ”
“เพนเดอร์แกสต์”
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จ่าเริ่มเขียนได้นิดเดียวก็ต้องชะงัก จากนั้นเงยหน้าขึ้นช้า ๆ พออีกฝ่าย
ถอดแว่นกันแดดออกเขาก็เพิ่งตระหนักได้ว่าก�ำลังมองใบหน้าที่คุ้นเคยดี ผม
บลอนด์อ่อนเกือบเป็นสีขาว ตาสีฟ้าซีดจนดูเป็นสีเทา ใบหน้าสลักเสลา และ
ผิวขาวซีดราวกับหินอ่อนคาร์ราร่า
“เพนเดอร์แกสต์งั้นเหรอ”
“ตัวเป็น ๆ เลยล่ะ วินเซนต์” ส�ำเนียงนิวยอร์กถูกแทนที่ด้วยการพูด
ลากยาวแบบชาวใต้ที่เขาจ�ำได้ดี
“คุณมาท�ำอะไรที่นี่”
“ผมก็อยากจะถามค�ำถามเดียวกัน”
จ่าวินเซนต์ ดากอสตาหน้าแดงขึน้ มา ครัง้ สุดท้ายทีเ่ จอชายคนนีด้ ากอสตา
ยังเป็นผู้หมวดแห่งกรมต�ำรวจนิวยอร์กผู้ทะนงในศักดิ์ศรี แต่ตอนนี้เขากลับมา
ติดแหง็กอยู่ที่เซาแทมป์ตัน แถมยังเป็นแค่จ่ากระจอก ๆ ที่ท�ำหน้าที่กั้นเทปที่
เกิดเหตุ
“ผมอยูท่ แี่ อมะแกนเซตต์ตอนทีไ่ ด้ขา่ วว่าเจเรมี โกรฟจากไปก่อนวัยอันควร
ผมจะทนอยู่เฉยได้ยังไงล่ะ ขอโทษด้วยที่แต่งตัวแบบนี้ ผมพยายามมาที่นี่ให้
เร็วที่สุดน่ะ”
“คุณท�ำคดีนี้งั้นเหรอ”
“ยังหรอกจนกว่าจะได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการ ผมท�ำได้แค่ให้
อาหารเป็ด คดีล่าสุดผมท�ำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและมันก็...จะว่ายังไงดี
ตึงเครียดละมั้ง แต่เอาเถอะ วินเซนต์ การได้มาเจอคุณที่นี่ถือเป็นเรื่อง
น่าประหลาดใจที่น่ายินดีทีเดียว”
“ผมก็เหมือนกัน” ดากอสตาหน้าแดงอีกครัง้ “ขอโทษด้วยทีผ่ มไม่ได้อยู่
ในสภาพ...”
เพนเดอร์แกสต์จับแขนเขา “เรายังมีเวลาคุยกันอีกเยอะ แต่ตอนนี้ผม
เห็นคนตัวใหญ่ที่ทำ� ท่าเหมือนมีบางอย่างติดคอก�ำลังเดินมาทางนี้”
เสียงต�่ำแฝงความมาดร้ายดังขึ้นจากด้านหลัง “ผมไม่อยากจะขัดจังหวะ
หรอกนะ” ดากอสตาหันไปเจอหมวดแบรสกี
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ผู้หมวดชะงัก มองเพนเดอร์แกสต์ก่อนหันกลับไปทางดากอสตา “ผม
สับสนนิดหน่อย จ่า ผูช้ ายคนนีไ้ ม่ได้เข้ามาในทีเ่ กิดเหตุโดยพลการหรอกเหรอ”
“คือว่า เอ่อ ผู้หมวด เรา...” ดากอสตามองเพนเดอร์แกสต์
“ผู้ชายคนนี้คงไม่ใช่เพื่อนคุณหรอกนะ” แบรสกีว่า
“ที่จริงแล้ว...”
“จ่าเพิ่งบอกให้ผมออกไปจากที่นี่” เพนเดอร์แกสต์เอ่ยอย่างลื่นไหล
“อ้อ เขาบอกแล้วเหรอ ถ้างั้นผมคงต้องถามว่าคุณเข้ามาในนี้ทำ� ไม”
“ให้อาหารเป็ดครับ”
“ให้อาหารเป็ด...” ดากอสตาสังเกตเห็นแบรสกีหน้าแดงก�่ำ เขาได้แต่หวัง
ให้เพนเดอร์แกสต์รีบเอาตราเอฟบีไอออกมา
“อ่อ แบบนั้นเอง” แบรสกีว่าต่อ “นับเป็นเรื่องที่ดี แต่ขอดูบัตร
ประชาชนด้วย”
ดากอสตารออย่างสบายใจ ต้องมีอะไรเด็ด ๆ ให้ดูแน่
“อย่างที่ผมบอกเจ้าหน้าที่คนนี้ไป ผมลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้าน...”
แบรสกีหันไปหาดากอสตาและเห็นว่าเขาถือสมุดจดไว้ในมือ “ได้ข้อมูล
ของชายคนนี้แล้วหรือยัง”
“ครับ” ดากอสตามองเพนเดอร์แกสต์อย่างอ้อนวอน แต่สีหน้าเจ้าหน้าที่
เอฟบีไอยังเรียบเฉย
“คุณได้ถามไหมว่าเขาผ่านต�ำรวจเข้ามาได้ยังไง”
“เปล่า...”
“ไม่คิดเหรอว่าควรถาม”
“ผมเข้ามาทางประตูขา้ งบ้านตรงถนนลิตเติลดูนโรด” เพนเดอร์แกสต์บอก
“เป็นไปไม่ได้ มันล็อกอยู่ ผมตรวจดูแล้ว”
“มันอาจจะเสีย เพราะผมเปิดเข้ามาได้เลย”
แบรสกีหันไปหาดากอสตา “ในที่สุดก็มีอะไรให้คุณท�ำ ไปจัดการเรื่อง
ประตูซะ จ่า แล้วมารายงานผมตอนสิบเอ็ดโมงตรง เราต้องคุยกัน ส่วนคุณ...
ผมจะพาออกไปเอง”
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“ขอบคุณครับ ผู้หมวด”
ดากอสตามองตามแบรสกีด้วยท่าทีไม่สบอารมณ์ เพนเดอร์แกสต์เดิน
ตามหลังไป มือซุกอยูใ่ นกางเกงขาสัน้ ตัวหลวม ศีรษะแหงนขึน้ เหมือนก�ำลังสูด
อากาศ
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แอล. พี. แบรสกี จูเนียร์ผู้หมวดประจ�ำสถานีต�ำรวจเซาแทมป์ตันยืนอยู่
ใต้ซุ้มไม้ระแนงที่ใช้ปลูกองุ่นของคฤหาสน์ ใบหน้านิ่งเฉยแบบต�ำรวจมืออาชีพ
มองเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบทีเ่ กิดเหตุหาร่องรอยบนพืน้ สนามหญ้า เขานึกถึงผูก้ �ำกับ
การแมคเครดีซงึ่ ลาพักร้อนไปตีกอล์ฟทีไ่ ฮแลนด์ในสกอตแลนด์ เขาจินตนาการ
ภาพสนามกอล์ฟเซนต์แอนดรูวส์ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ทางเดินแคบคดเคี้ยวบน
สนามหญ้าเขียวชอุ่ม คฤหาสน์บรรยากาศอึมครึม ไกลออกไปเป็นทุ่งที่มีหญ้า
แห้งแล้ง แบรสกีตัดสินใจว่าพรุ่งนี้จะโทรหาผู้กำ� กับ แมคเครดีอยู่ในต�ำแหน่งนี้
มายี่สิบปีแล้ว และการลาพักร้อนครั้งนี้ก็เป็นอีกเหตุผลว่าท�ำไมเซาแทมป์ตันถึง
ต้องการต�ำรวจรุน่ ใหม่ แบรสกีเกิดและเติบโตในเมืองนี้ ทัง้ ยังมีเพือ่ นท�ำงานใน
อาคารที่ท�ำการของเมืองด้วย เขาสร้างความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับเพื่อนร่วมงาน
แค่ออกตัวช่วยเรื่องนู้นเรื่องนี้นิด ๆ หน่อย ๆ ก็ได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง เขาเป็นมิตร
กับทุกฝ่าย ถือว่าเดินเกมได้ดีทีเดียว
ส่วนคดีนี้อีกไม่เกินสองสัปดาห์ก็คงจะจับคนร้ายได้ เขาต้องชนะการ
เลือกตัง้ ทีก่ ำ� ลังจะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนแน่ บางทีเขาอาจจะโทรหาแมคเครดี
วันมะรืนแทน เอ่อ หัวหน้า ผมลังเลว่าควรขัดจังหวะการพักร้อนดีไหม...
การท�ำงานในแผนกคดีฆาตกรรมประจ�ำเซาท์ฟอร์กท�ำให้แบรสกีเรียนรูว้ า่
ยี่สิบสี่ชั่วโมงแรกของการสืบสวนส�ำคัญที่สุด นั่นหมายความว่าถ้าได้เบาะแสแต่
ไม่ตามต่อในทันทีละก็เตรียมเปลีย่ นงานได้เลย พวกเขาต้องหาค�ำตอบว่าคนร้าย
เข้าออกบ้านได้ยังไง แล้วตามด้วยเรื่องอื่นอย่างหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
อาวุธที่ใช้ฆ่า พยาน และแรงจูงใจ ทั้งหมดนี้จะน�ำไปสู่การหาตัวคนร้าย
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แบรสกีไม่ได้มหี น้าทีล่ งมือท�ำทุกอย่างด้วยตัวเองแต่ตอ้ งจัดการให้ทกุ คนท�ำหน้าที่
ของตัวเองต่างหาก และเขาก็คิดว่าจ่าดากอสตาเป็นจุดอ่อนอย่างไม่ต้องสงสัย
ชายคนนั้นไม่ท�ำตามค�ำสั่งและคิดว่าตัวเองรู้ดีกว่า ดากอสตาเคยเป็นผู้หมวด
ประจ�ำกรมต�ำรวจนิวยอร์ก แถมเป็นต�ำรวจทีด่ เี สียด้วย จนกระทัง่ เจ้าตัวลาออก
ไปเขียนนิยายสืบสวน ย้ายไปอยู่แคนาดา แต่สุดท้ายถังแตกเลยต้องบากหน้า
กลับมา พอหางานไม่ได้เลยมาลงเอยทีน่ ี่ ถ้าแบรสกีเป็นผู้ก�ำกับการต�ำรวจละก็
เขาจะไม่มวี นั รับหมอนีเ่ ข้าท�ำงาน ถึงอีกฝ่ายจะมีประสบการณ์แต่กเ็ ป็นตัวปัญหา
ไม่รู้จักการท�ำงานเป็นทีม หน�ำซ�้ำยังเจ้าคิดเจ้าแค้นเป็นที่สุด
แบรสกีดนู าฬิกาข้อมือ ตอนนีส้ บิ เอ็ดโมงตรง นึกถึงปุบ๊ ก็มาปับ๊ เขามอง
ดากอสตาเดินมาทีซ่ มุ้ ไม้ระแนง ผมสีดำ� ยาวถึงปกเสือ้ พุงเริม่ ยืน่ ท่าทีเย่อหยิง่
แผ่รัศมีออกมาประหนึ่งกลิ่นตัวในทุกย่างก้าวที่เดิน ในบรรดาเจ้าหน้าที่หมอนี่
ดูไม่เข้าพวกที่สุด ไม่แปลกใจที่ภรรยาเขาตัดสินใจอยู่ที่แคนาดาต่อกับลูกชาย
“ผูห้ มวด” ดากอสตาเอ่ยขึน้ เจ้าตัวท�ำให้คำ� ทักทายสัน้ ๆ ฟังดูอวดดีขนึ้
มาได้
แบรสกีละสายตากลับไปมองเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบทีเ่ กิดเหตุตรงสนามหญ้า
“เราเจอคดีใหญ่ จ่า”
อีกฝ่ายพยักหน้า
แบรสกีหรี่ตามองคฤหาสน์ก่อนเลยไปที่ทะเล “เราจะท�ำพลาดไม่ได้”
“ใช่”
“ผมดีใจที่คุณเห็นด้วย ขอบอกไว้เลยนะ จ่า ตั้งแต่ท�ำงานที่นี่คุณก็
แสดงออกชัดเจนว่าไม่อยากอยู่ที่เซาแทมป์ตัน”
อีกฝ่ายไม่พูดอะไร
ผู้หมวดถอนหายใจแล้วหันไปมองดากอสตาและเห็นสีหน้าเอาเรื่องจ้อง
กลับมา เหมือนหมอนี่อยากบอกว่าเอาเลย พูดมาเลย “จ่าดากอสตา จะให้
ผมพูดใช่ไหม คุณอยู่ที่นี่ในต�ำแหน่งจ่าประจ�ำสถานีตำ� รวจเซาแทมป์ตัน ท�ำใจ
ซะ”
“เกรงว่าผมไม่เข้าใจ”
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สิง่ ทีห่ มอนีพ่ ดู กวนใจแบรสกีมากกว่าเดิม “ดากอสตา ผมอ่านใจคุณออก
ผมไม่สนใจว่าเกิดเรือ่ งอะไรขึน้ บ้างในชีวติ คุณ สิง่ ทีผ่ มอยากเห็นจากคุณคือการ
ท�ำหน้าที่ของตัวเอง”
ดากอสตาไม่ตอบโต้
“อย่างเมื่อเช้านี้ ผมเห็นคุณคุยกับคนที่บุกรุกเข้ามาอยู่ตั้งห้านาทีจนผม
ต้องเข้าไปแทรก ผมไม่อยากหาเรื่อง แต่จะรอให้จ่าเสียเวลาอธิบายให้ไอ้งั่งฟัง
ก็ไม่ได้ ผู้ชายคนนั้นควรออกไปทันทีโดยไม่มีข้อโต้แย้ง คุณอาจคิดว่าท�ำอะไร
ตามใจได้ แต่ผมไม่คิดอย่างนั้น”
เขาหยุดพูดและมองจ่าอย่างพินจิ พิจารณา ดูเหมือนอีกฝ่ายก�ำลังยิม้ เยาะ
หมอนี่ท่าจะมีปัญหาแล้ว แบรสกีได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาใกล้ ไอ้งั่งคนเดิมใน
เสื้อเชิ้ตฮาวาย กางเกงขาสั้นหลวมโพรก และแว่นกันแดดราคาแพง ฝ่ายนั้น
ก�ำลังเดินลอยหน้าลอยตามาที่ซุ้มองุ่น หมอนั่นผ่านต�ำรวจเข้ามาได้อีกแล้ว
แบรสกีหนั มาหาดากอสตาแล้วพูดอย่างใจเย็น “จ่า จับผูช้ ายคนนัน้ แล้ว
แจ้งสิทธิให้เขาฟัง”
“เดี๋ยวก่อน ผู้หมวด...”
ไม่อยากจะเชื่อ หลังจากที่เพิ่งคุยกันไปดากอสตายังจะเถียงเขาอีก
แบรสกีลดเสียงลง “จ่า ผมมีสิทธิออกค�ำสั่งกับคุณ” เขาหันไปหาชายคนนั้น
“หวังว่าคราวนี้จะพกกระเป๋าสตางค์มาด้วยนะ”
“ที่จริงแล้วผมเอามาครับ” ชายแปลกหน้าล้วงกระเป๋า
“ไม่ ผมไม่ต้องการ เก็บไว้ใช้ตอนไปที่โรงพักกับจ่าเถอะ”
แต่ชายคนนั้นหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาอย่างคล่องแคล่ว เมื่อกระเป๋า
เปิดออกหมวดแบรสกีก็เห็นบางอย่างสีทองสะท้อนแสง
“อะไร...” ผู้หมวดจ้อง
“เจ้าหน้าที่พิเศษเพนเดอร์แกสต์ จากส�ำนักงานสอบสวนกลาง”
แบรสกีรู้สึกว่าตัวเองหน้าแดง อีกฝ่ายตั้งใจแกล้งเขา ไม่มีเหตุผลที่
เอฟบีไอจะมาสืบคดีนี้ หรือว่าจริง ๆ แล้วมันมีนะ เขากลืนน�้ำลายพลาง
คิดว่าต้องรับมือกับอีกฝ่ายด้วยความระมัดระวัง “อย่างนี้นี่เอง”
กระเป๋าสตางค์ปิดฉับ
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