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หิมะเริงระบ�ำใต้แสงไฟถนน  ปลิวคว้ำงรำวกับตัดสินใจไม่ได้ว่ำ

จะพเนจรต่อหรอืทิ้งตวัลงสูพ่ื้นดนิด ี จงึปล่อยตวัล่องลอยไปตำม

สำยลมเย็นยะเยือกที่พัดมำจำกออสโลฟยอร์ดซึ่งบัดนี้มืดสนิท  

สำยลมกบัหมิะกอดกระหวดักนัพลำงหมนุเคว้งในโกดงัท่ำเรอืที่

สลวัและเงยีบสงดั  ครั้นสำยลมเบื่อกส็ลดัคูเ่ต้นให้กองโดดเดี่ยว

อยูข่้ำงก�ำแพง  ณ ที่นั้นเอง  เหล่ำหมิะแหง้ปลวิไปกองแทบเท้ำ

ชำยชะตำขำดผู้ถูกผมยงิที่หน้ำอกและคอ

หยำดเลอืดซมึไปรวมกนัที่ชำยเสื้อของเขำก่อนหยดลงบน

พื้นหมิะ  ผมไม่ใช่ผูเ้ชี่ยวชำญเรื่องหมิะ  จะว่ำไปผมกไ็ม่เชี่ยวชำญ

เรื่องอะไรเลย  แต่เคยอ่ำนเจอว่ำผลกึหมิะที่แขง็ตวัตอนอำกำศ

เยน็จดัจะมรีปูร่ำงแตกต่ำงอย่ำงสิ้นเชงิจำกหมิะเปียก  เกลด็หมิะ

หนำ  และหมิะป่น  รูปทรงของผลกึกบัควำมแห้งของหมิะนี้เอง
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ที่ท�ำให้เฮโมโกลบนิในเลอืดเปลี่ยนเป็นแดงเข้ม  หมิะอำบเลอืด

ใต้ร่ำงชำยผู้นี้ท�ำให้ผมนึกถึงเสื้อคลุมสีม่วงขลิบขนตัวเออร์มิน 

ของกษัตริย์  ผมเคยเห็นมันในหนังสือนิทำนพื้นบ้ำนนอร์เวย์ที่

แม่อ่ำนให้ฟัง  ดูเหมือนแม่จะชอบเรื่องเกี่ยวกับพระรำชำเป็น

พเิศษ  อำจด้วยเหตนุี้เธอจงึตั้งชื่อผมตำมกษตัรยิ์พระองค์หนึ่ง

หนังสือพิมพ์อีฟนิ่งโพสต์บอกว่ำหำกอุณหภูมิยังเย็น 

ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี  ปี 1977 จะเป็นปีที่หนำวที่สุดนับตั้งแต่

สงครำมโลกสิ้นสุด  และเป็นไปได้ว่ำโลกของเรำก�ำลังเข้ำสู่ยุค

น�้ำแข็งอีกครั้งตำมที่นักวิทยำศำสตร์เคยคำดกำรณ์ไว้  แต่คน

อย่ำงผมจะไปรูอ้ะไร  ผมรูแ้ค่ว่ำชำยที่อยูเ่บื้องหน้ำใกล้จะสิ้นลม

เตม็ท ี สงัเกตได้จำกกำรที่ร่ำงกำยเขำสั่นกระตกุ  

เขำเป็นลูกสมุนของพ่อค้ำยำผู้เป็นที่รู้จักกันในนำมว่ำ 

ฟิชเชอร์แมน  ผมไม่ได้มคีวำมแค้นส่วนตวักบัเขำ  และได้บอก

ไปเช่นนั้นก่อนที่ร่ำงอกีฝ่ำยจะล้มลงสูพ่ื้น  แล้วทิ้งครำบเลอืดเป็น

ทำงบนก�ำแพง  ถ้ำถึงครำวที่ผมตกเป็นเป้ำกระสุนก็อยำกให้

สำเหตุมำจำกเรื่องส่วนตัว  ผมไม่ได้กลัววิญญำณเขำจะตำม

หลอกหลอนหรอก  ผมไม่เชื่อเรื่องผีสำงอยู่แล้ว  เพียงแต่นึก 

ไม่ออกว่ำจะพดูอะไรด ี อนัที่จรงิผมจะไม่เอ่ยอะไรเลยกไ็ด้  ปกติ

ผมไม่ใช่คนพูดเยอะอยู่แล้ว  แต่คืนนี้ไม่รู ้ท�ำไมถึงกลำยเป็น 

คนช่ำงจ้อขึ้นมำ  อำจเพรำะอีกไม่กี่วันจะถึงวันคริสต์มำสแล้ว

กไ็ด้  เคยได้ยนิมำว่ำช่วงเทศกำลครสิต์มำสผูค้นจะเหน็อกเหน็ใจ

กนัมำกเป็นพเิศษ  แต่คนอย่ำงผมจะไปรู้อะไร
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ทีแรกผมคิดว่ำเลือดจะแข็งตัวบนพื้นหิมะ  ทว่ำมันกลับ

ซึมลงไปคล้ำยถูกสูบ  ระหว่ำงเดินกลับที่พักผมจินตนำกำรว่ำ

ตุ๊กตำหิมะมีชีวิตและลุกขึ้นมำ  ใต้เกล็ดน�้ำแข็งสีขำวมองเห็น

เลอืดที่แตกระแหงเป็นสำยชดัเจน

ผมแวะใช้ตู ้โทรศัพท์สำธำรณะ  โทรไปบอกแดเนียล 

ฮอฟฟ์มนัน์ว่ำท�ำงำนส�ำเรจ็แล้ว

ฮอฟฟ์มนัน์ตอบสั้น ๆ ว่ำด ี เขำไม่เคยถำมเซ้ำซี้  คงเพรำะ

เชื่อใจผมซึ่งท�ำงำนให้มำนำนถึงสี่ปี  หรือไม่เขำก็แค่ไม่อยำกรู้

รำยละเอยีด  แค่รูว่้ำงำนเสรจ็กเ็พยีงพอ  คนอย่ำงเขำจะหำเรื่อง

มำใส่หัวเพิ่มท�ำไมในเมื่อใช้เงินแก้ปัญหำไปแล้ว  ฮอฟฟ์มันน์

บอกให้ผมแวะไปที่ส�ำนกังำนวนัพรุ่งนี้  เพรำะมงีำนจะให้ท�ำ

“งำนใหม่เหรอครบั”  ผมถำมพลำงรู้สกึว่ำใจเต้นรวั

“ใช่”  ฮอฟฟ์มนัน์ตอบ  “เป้ำหมำยใหม่”

“อ้อ  ได้ครบั”

ผมวำงหูด้วยควำมโล่งใจ  ผมถนัดงำนรับจ้ำงเป็นครั้ง

ครำว  เพรำะไม่มปัีญญำจะท�ำอะไรเป็นชิ้นเป็นอนัอย่ำงใครเขำ

หรอก

สิ่งที่ผมไม่เอำอ่ำวซะเลยมอียู่สี่อย่ำง  หนึ่งในนั้นคอืกำร

ขบัรถหลบหน ี ผมขบัรถเรว็ได้แต่ขบัแบบไม่มพีริธุไม่ได้  สองเรื่อง

ที่ว่ำคอืคณุสมบตัสิ�ำคญั  ใครกต็ำมที่ขบัรถหลบหนต้ีองขบัใหดู้

กลมกลืนกับรถคันอื่นบนถนน  ผมเคยขับพำพรรคพวกสองคน

หนีแต่ก็ไม่รอดและถูกจับเข้ำคุก  สำเหตุคือผมขับรถมีพิรุธเกิน

ไป  วนันั้นผมสวมวญิญำณนกัซิ่งตนีผ ี ขบัหลอกล่อสลบัไปมำ 
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ระหว่ำงทำงลูกรงักบัถนนใหญ่  จนทิ้งห่ำงจำกพวกที่ไล่ตำมมำ

ชนิดไม่เห็นฝุ่น  ผมชะลอควำมเร็วแค่ไม่กี่กิโลเมตรก่อนถึง

ชำยแดนนอร์เวย์-สวีเดน  และปฏิบัติตำมกฎจรำจรเหมือน 

ชำยแก่ที่ออกมำขบัรถกนิลมชมววิในวนัอำทติย์  แต่กย็งัไม่วำย

โดนต�ำรวจสำยตรวจเรยีกให้จอด  ผมรูภ้ำยหลงัว่ำต�ำรวจไม่ทรำบ

มำก่อนว่ำต้องสกดัจบัรถคนัที่ผมขบั  ผมไม่ได้ขบัเรว็เกนิก�ำหนด

หรอืท�ำผดิกฎจรำจรใด ๆ ทั้งสิ้น  แต่ลกัษณะกำรขบัรถของผม 

มบีำงอย่ำงผดิปกต ิ ผมฟังแล้วไม่เข้ำใจเท่ำไหร่  เอำเป็นว่ำดูมี

พริธุกแ็ล้วกนั

จะให้เป็นโจรผมก็สอบตกอีก  ผมเคยอ่ำนเจอว่ำบรรดำ

พนักงำนที่เคยอยู่ในเหตุกำรณ์ที่มีโจรบุกเข้ำมำปล้นธนำคำร  

จ�ำนวนครึ่งต่อครึ่งมปัีญหำสขุภำพจติ  และบำงรำยรกัษำไม่หำย

ตลอดชวีติ  พนกังำนชำยสงูอำยหุลงัเคำน์เตอร์ที่ท�ำกำรไปรษณย์ี

ที่ผมกบัพรรคพวกปล้นเป็นหนึ่งในนั้น  เขำกลำยเป็นคนมปัีญหำ

ทำงจิตในชั่วข้ำมคืน  ชำยชรำผู้นั้นสติแตกเพียงเพรำะปลำย

กระบอกปืนลูกซองของผมบังเอิญชี้ไปทำงเขำ  ผมรู้เรื่องจำก

หนงัสอืพมิพ์ฉบบัเช้ำวนัรุง่ขึ้น  ข่ำวบอกว่ำเขำได้รบัควำมกระทบ

กระเทอืนทำงจติใจอย่ำงรนุแรง  แต่ไม่ได้ลงรำยละเอยีดเพิ่มเตมิ  

ผมไปเยี่ยมเขำที่โรงพยำบำล  แน่นอนว่ำเขำจ�ำผมไม่ได้

เพรำะวนัที่ลงมอืผมแต่งตวัเป็นซำนตำคลอส  (นบัเป็นกำรปลอม

ตวัที่ชำญฉลำดทเีดยีว  แม้บรเิวณนั้นจะคลำคล�่ำไปด้วยผู้คนที่

ออกมำจบัจ่ำยช่วงเทศกำลครสิต์มำส  แต่ไม่มใีครเอะใจเมื่อเหน็

ชำยสำมคนในชุดซำนตำคลอสแบกถุงกระสอบวิ่งออกมำจำก
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ที่ท�ำกำรไปรษณีย์)  ผมยืนมองชำยชรำจำกหน้ำประตูทำงเข้ำ 

หอผูป่้วย  เหน็เขำก�ำลงัอ่ำนคลาสสตรกัเกลิซึ่งเปน็หนงัสอืพมิพ์

ของพวกคอมมวินสิต์  

โดยส่วนตัวผมไม่ได้ต่อต้ำนคอมมิวนิสต์  ที่จริงก็มีบ้ำง

นดิหน่อย  แต่ผมไม่ได้มอีคตกิบัพวกหวัเอยีงซ้ำยหรอก  แค่ไม่

เหน็ด้วยกบัแนวคดิของคนพวกนี้เท่ำนั้น  ผมรูส้กึผดินดิหน่อยที่นกึ

สมน�้ำหน้ำชำยเครำะห์ร้ำยหลงัจำกเหน็ว่ำเขำอ่ำนคลาสสตรกัเกลิ  

เอำเถอะ  อย่ำงน้อยมนักช็่วยให้ผมรู้สกึผดิน้อยลง  ไม่ส ิ พูด

ให้ถกูคอืรูส้กึดขีึ้นเป็นกอง  ถงึอย่ำงนั้นผมกต็ดัสนิใจเลกิเป็นโจร

อย่ำงเดด็ขำด  ไม่มอีะไรรบัประกนัได้ว่ำผูเ้ครำะหร้์ำยรำยต่อไป

จะสนบัสนนุคอมมวินสิต์เหมอืนรำยนี้

อย่ำงที่สำม  ผมท�ำงำนที่เกี่ยวข้องกบัยำเสพตดิไม่ได้  ให้

ตำยกท็�ำไม่ได้  ผมไม่มปัีญหำกบักำรตำมทวงหนี้ค่ำยำให้เจ้ำนำย  

พวกขี้ยำล้วนแล้วแต่ท�ำตวัเองทั้งนั้น  ผมเชื่อวำ่คนเรำควรได้รบั 

ผลจำกกำรกระท�ำของตัวเอง  มันเป็นหลักกำรที่ง่ำยและตรงไป 

ตรงมำ  ปัญหำคอืผมเป็นคนอ่อนไหวและถูกชกัจูงง่ำย  แม่ผม

เคยบอกอย่ำงนั้น  ดูท่ำผมคงได้เลือดแม่มำเยอะ  ผมกับแม่

เหมือนกันตรงที่เรำต่ำงต้องกำรที่พึ่งทำงใจ  อำจเป็นศำสนำ  

ลูกพี่ไม่ก็เจ้ำนำย  หรือเหล้ำยำ  เอำเป็นว่ำคนแบบผมอยู่ห่ำง

จำกยำเสพติดไว้เป็นดีที่สุด  อีกอย่ำงผมไม่เก่งคณิตศำสตร์   

ให้นบัหนึ่งถงึสบิรวดเดยีวยงัแทบจะไม่รอดเลย  ถ้ำขำยยำหรอื 

ทวงหนี้มหีวงัท�ำพงัไม่เป็นท่ำ  ไม่ต้องลองกร็ู้

SAMPLE



12

งำนอย่ำงสุดท้ำยที่ผมไม่ถนัดคือกำรเป็นแมงดำคุมซ่อง  

ผมไม่มปัีญหำกบัหญงิที่ใช้เรอืนร่ำงของตวัเองหำกนิ  คนคมุซ่อง

จะได้ส่วนแบ่งหนึ่งในสำมเป็นค่ำเหนื่อยที่ต้องคอยจัดกำรอะไร 

ต่อมิอะไรเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้สำว ๆ  กำรจ้ำงแมงดำ 

เก่ง ๆ ไว้เป็นอะไรที่คุ้มแสนคุ้มส�ำหรบันำยจ้ำง  ผมคดิแบบนั้น

มำตลอด  

ปัญหำคือผมตกหลุมรักง่ำยมำก  และมันจะท�ำให้เสีย

งำน  อกีอย่ำงผมไม่ชอบใช้ก�ำลงัข่มเหงผู้หญงิ  ไม่ว่ำผมจะรกั 

ผู้หญิงคนนั้นหรือไม่ก็ตำม  แม่คงเลี้ยงผมให้เป็นแบบนี้ละมั้ง  

ผมทนไม่ได้ถ้ำเหน็ใครตบตผีูห้ญงิ  สตจิะขำดผงึทนัท ี ตวัอย่ำง

คือมำเรีย  เธอเป็นหญิงใบ้หูหนวก  แถมขำพิกำรอีกต่ำงหำก  

ผมไม่รู้ว่ำจรงิไหม  แต่เคยได้ยนิว่ำเมื่อคนเรำถงึครำวดวงตกจะ

เจอเครำะห์ซ�้ำกรรมซัด  มำเรียมีร่ำงกำยไม่สมประกอบแล้วยัง

มคีนรกัเป็นสวะขี้ยำอกี  หมอนั่นเป็นคนฝรั่งเศสชื่อมเีรยีล  มนั

ตดิค่ำยำฮอฟฟ์มนัน์อยู่หนึ่งหมื่นสำมพนัโครน  

ผมจ�ำตอนที่เจอมำเรียครั้งแรกได้ดี  พีแนที่เป็นหัวหน้ำ

แมงดำชี้ให้ดูหญิงสำวผู้สวมเสื้อโค้ตเรียบง่ำย  รวบผมเป็น 

มวยบนศีรษะ  แต่งตัวเรียบร้อยเหมือนเพิ่งเดินออกจำกโบสถ ์

ในวันอำทิตย์  มำเรียนั่งร้องไห้อยู่บนขั้นบันไดหน้ำบำร์ชื่อ 

ริดเดอร์ฮัลเลน  พีแนบอกว่ำเธอจะท�ำงำนชดใช้หนี้แทนคนรัก  

ผมคิดจะให้เธอรับลูกค้ำแบบค่อยเป็นค่อยไป  โดยเริ่มต้นจำก

ใช้มอืส�ำเรจ็ควำมใคร่  แต่เธอก้ำวขึ้นรถลูกค้ำได้ไม่ถงึสบิวนิำที
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กห็นกีระเจงิออกมำ  ยนืน�้ำตำนองหน้ำในขณะที่พแีนตะคอกใส่  

เขำคงคดิว่ำถ้ำตะโกนดงั ๆ เธออำจจะได้ยนิ  

เสียงตะโกนโหวกเหวกบวกกับภำพแม่ในควำมคิดท�ำให้

สติผมขำดผึง  ระหว่ำงที่พีแนพยำยำมใช้เสียงตะโกนดังแทรก

ทะลวงเข้ำไปในโสตประสำทของมำเรยี  ผมกเ็ดนิดุ่ม ๆ เข้ำไป

ต่อยเขำทั้งที่อีกฝ่ำยเป็นหัวหน้ำ  จำกนั้นก็พำมำเรียไปหลบที่

แฟลตร้ำงแห่งหนึ่ง  ก่อนบอกฮอฟฟ์มนัน์ว่ำผมคงคมุซ่องไม่ได้

ฮอฟฟ์มันน์ให้เหตุผลว่ำถ้ำปล่อยลูกหนี้รำยหนึ่งไปโดย 

ไม่ท�ำอะไร  รำยต่อ ๆ ไปกจ็ะตำมมำ  จำกนั้นกจ็ะลกุลำมไปถงึ

พวกลูกหนี้รำยใหญ่  ซึ่งผมเห็นด้วย  มำเรียเป็นคนเสนอตัว

ชดใช้หนี้แทนคนรัก  พีแนกับฮอฟฟ์มันน์ไม่มีทำงปล่อยเธอไป

แน่  ผมจึงตำมไปถึงบ้ำนของไอ้หนุ่มฝรั่งเศสขี้ยำนั่นในย่ำน 

ฟำเกอร์บอร์ก  และพบมนัเล่นยำจนหมดสภำพ  ผมรู้ว่ำต่อให้

ใช้ก�ำลงักค็งไม่ได้เงนิสกัโครนเดยีว  จงึขูม่นัว่ำถ้ำเข้ำใกล้มำเรยี 

อีกจะเจ็บหนัก  ที่จริงสภำพมันก็แทบไม่เป็นผู้เป็นคนอยู่แล้ว  

จำกนั้นผมกก็ลบัไปหำฮอฟฟ์มนัน์  บอกเขำว่ำคนรกัของมำเรยี 

ดวงดีได้เงินก้อนใหญ่มำและชดใช้หนี้ครบถ้วนแล้ว  จึงไม่มี

ควำมจ�ำเป็นที่เรำจะยุ่งกบัเธออกี

ผมไม่รู ้ว ่ำระหว่ำงคบกับชำยคนนั้นมำเรียใช้ยำด้วย 

หรือเปล่ำ  เธอดูจะเป็นคนหัวอ่อนซะด้วยสิ  แต่เท่ำที่เห็นเธอ 

ดูปกติดี  หลังจำกพ้นมือพวกฮอฟฟ์มันน์แล้วเธอก็ได้งำนที่ 

ซปุเปอร์มำร์เกตเลก็ ๆ แห่งหนึ่ง  ผมแวะเวยีนไปดูอยู่เป็นระยะ

เพื่อให้แน่ใจว่ำทุกอย่ำงเรียบร้อย  และคนรักขี้ยำจะไม่โผล่มำ
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ท�ำชวีติเธอพงัอกี  ผมมกัระวงัตวัไม่ให้เธอเหน็  ยนืหลบในมมุมดื

และแอบมองเข้ำไปในร้ำนที่เปิดไฟสว่ำง  มองดูเธอนั่งประจ�ำ 

อยู่ตรงเครื่องคดิเงนิ  หยบิสนิค้ำใส่ถงุ  ชี้ที่พนกังำนคนอื่นเมื่อ

มลีูกค้ำมำสนทนำด้วย  

ในส่วนลกึผมเชื่อว่ำเรำทกุคนต่ำงยดึพ่อแม่เป็นแบบอย่ำง  

ผมไม่รูว่้ำพ่อผมมอีะไรให้ยดึเป็นแบบอย่ำงได้บ้ำง  จงึเอนไปทำง

แม่มำกกว่ำ  แม่ห่วงคนอื่นมำกกว่ำตวัเองเสมอ  ผมเหน็แบบนั้น

จนชนิตั้งแต่เดก็  เอำเถอะ  ในเมื่อผมไม่รู้ว่ำจะเอำเงนิค่ำจ้ำงที่

ได้จำกฮอฟฟ์มันน์ไปท�ำอะไร  ก็ไม่เห็นเสียหำยหำกจะใช้มัน

สงเครำะห์หญงิอำภพัสกัคน

สรปุอย่ำงนี้แล้วกนั  ผมไม่สำมำรถขบัรถหลบหนโีดยไม่มี

พิรุธ  มีนิสัยอ่อนไหว  ตกหลุมรักง่ำย  พอโกรธแล้วควบคุม 

ตัวเองไม่อยู่  แถมค�ำนวณไม่เก่งอีกต่ำงหำก  ผมอ่ำนหนังสือ

บ้ำงแต่ส่วนใหญ่ไม่มีสำระนักหรอก  หินย้อยยังยำวเร็วกว่ำ

พฒันำกำรของผมซะอกี

ถึงตรงนี้คุณคงสงสัยว่ำคนอย่ำงผมจะท�ำประโยชน์อะไร

ให้แดเนยีล ฮอฟฟ์มนัน์ได้บ้ำง

เป็นมอืปืนไงล่ะ

ผมไม่ต้องขับรถหนี  คนที่โดนผมเก็บส่วนใหญ่สมควร

ตำยอยู่แล้ว  แถมนบัจ�ำนวนง่ำยเพรำะจนถงึตอนนี้ผมฆ่ำเหยื่อ

ไปแค่ไม่กี่รำย

สิ่งที่ต้องจ�ำใส่ใจมเีพยีงสองอย่ำง
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อย่ำงแรก  เมื่อคุณรู้เรื่องของเจ้ำนำยมำกเกินไปเขำจะ

เริ่มระแวง  อย่ำงที่สอง  เมื่อไหร่ก็ตำมที่เจ้ำนำยเริ่มระแวง 

เขำจะอยำกก�ำจัดคุณ  เหมือนแมงมุมแม่ม่ำยด�ำไงล่ะ  ใช่ว่ำ 

ผมรูอ้ะไรมำกมำยเกี่ยวกบักฏีวทิยำ  ไม่รูว่้ำเรยีกชื่อถกูหรอืเปล่ำ

ด้วยซ�้ำ  ถ้ำจ�ำไม่ผิดตัวเมียจะยอมให้ตัวผู้ซึ่งมีขนำดเล็กกว่ำ

หลำยเท่ำผสมพันธุ์ด้วย  หลังจำกเสร็จกิจตัวผู้ก็หมดประโยชน์  

และจะโดนตวัเมยีเขมอืบ

สารานุกรมสัตว์เล่มที่สี่  แมลงและแมงมุมในหอสมุด 

ไดซ์มนัมภีำพแมงมมุแม่ม่ำยด�ำอยู่ภำพหนึ่ง  ตวัผูถ้กูเขมอืบทั้งที่

อวัยวะเพศของมันยังคำอยู่ในอวัยวะเพศตัวเมีย  ใต้ท้องของ

แมงมมุตวัเมยีมลีำยรูปนำฬิกำทรำยสแีดงเลอืด  เปรยีบเสมอืน

สญัญำณเตอืนว่ำเวลำของแมงมมุจอมหื่นใกล้หมดลงแล้ว  พวก

แมงมมุตวัผูค้วรหดัรูเ้วล�่ำเวลำเสยีบ้ำง  หรอืพูดให้ชดัคอืพวกมนั

ควรรูว่้ำเวลำของตวัเองจะหมดลงเมื่อไหร่  แล้วรบีหำทำงเผ่นหนี

ก่อนจะสำยเกนิไป  รู้รกัษำตวัรอดเป็นยอดดี

ผมคิดเสมอว่ำมีหน้ำที่อะไรก็ท�ำไป  และอย่ำล�้ำเส้น 

เดด็ขำด

ด้วยเหตนุี้ผมจงึรูส้กึหวั่นกบังำนชิ้นต่อไปที่ก�ำลงัจะได้รบั

มอบหมำย

ฮอฟฟ์มนัน์ต้องกำรให้ผมเกบ็ภรรยำของเขำ
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“แกต้องท�ำให้ดูเหมอืนมคีนบกุรกุเข้ำไป  โอลำฟ”

“ท�ำไมล่ะครบั”  ผมถำม

“จดัฉำกไง  ถำมได้  เมื่อมคีนถกูฆ่ำต�ำรวจกต้็องสบืสวน  

ยิ่งคนตำยเป็นหญงิที่คบชู้  คนแรกที่จะตกเป็นผู้ต้องสงสยักค็อื

สำม ี และเก้ำสบิเปอร์เซน็ต์กใ็ช่ซะด้วย”

“เจด็สบิสี่เปอร์เซน็ต์ครบั  นำย”

“ว่ำไงนะ!”

“ผมบงัเอญิอ่ำนเจอ”

ปกตใินนอร์เวย์เรำจะไม่เรยีกใครว่ำนาย  ไม่ว่ำบคุคลนั้น

จะมียศถำบรรดำศักดิ์ใหญ่โตเพียงใดก็ตำม  เว้นแต่กษัตริย์ซึ่ง

จะถกูเรยีกว่ำฝ่าบาท  ถ้ำเป็นไปได้แดเนยีล ฮอฟฟ์มนัน์คงอยำก

ให้คนอื่นเรียกเขำแบบนั้นบ้ำง  ฮอฟฟ์มันน์ได้ควำมคิดที่ให้ 
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