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หิมะเริงระบ�ำใต้แสงไฟถนน ปลิวคว้างราวกับตัดสินใจไม่ได้ว่า
จะพเนจรต่อหรือทิง้ ตัวลงสูพ่ นื้ ดินดี จึงปล่อยตัวล่องลอยไปตาม
สายลมเย็นยะเยือกที่พัดมาจากออสโลฟยอร์ดซึ่งบัดนี้มืดสนิท
สายลมกับหิมะกอดกระหวัดกันพลางหมุนเคว้งในโกดังท่าเรือที่
สลัวและเงียบสงัด ครัน้ สายลมเบือ่ ก็สลัดคูเ่ ต้นให้กองโดดเดีย่ ว
อยู่ข้างก�ำแพง ณ ทีน่ ั้นเอง เหล่าหิมะแห้งปลิวไปกองแทบเท้า
ชายชะตาขาดผู้ถูกผมยิงที่หน้าอกและคอ
หยาดเลือดซึมไปรวมกันทีช่ ายเสือ้ ของเขาก่อนหยดลงบน
พืน้ หิมะ ผมไม่ใช่ผเู้ ชีย่ วชาญเรือ่ งหิมะ จะว่าไปผมก็ไม่เชีย่ วชาญ
เรื่องอะไรเลย แต่เคยอ่านเจอว่าผลึกหิมะที่แข็งตัวตอนอากาศ
เย็นจัดจะมีรปู ร่างแตกต่างอย่างสิน้ เชิงจากหิมะเปียก เกล็ดหิมะ
หนา และหิมะป่น รูปทรงของผลึกกับความแห้งของหิมะนี้เอง
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ที่ท�ำให้เฮโมโกลบินในเลือดเปลี่ยนเป็นแดงเข้ม หิมะอาบเลือด
ใต้ร่างชายผู้นี้ท�ำให้ผมนึกถึงเสื้อคลุมสีม่วงขลิบขนตัวเออร์มิน
ของกษัตริย์ ผมเคยเห็นมันในหนังสือนิทานพื้นบ้านนอร์เวย์ที่
แม่อ่านให้ฟัง ดูเหมือนแม่จะชอบเรื่องเกี่ยวกับพระราชาเป็น
พิเศษ อาจด้วยเหตุนี้เธอจึงตั้งชื่อผมตามกษัตริย์พระองค์หนึ่ง
หนั ง สื อ พิ ม พ์ อี ฟ นิ่ ง โพสต์ บ อกว่ า หากอุ ณ หภู มิ ยั ง เย็ น
ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี ปี 1977 จะเป็นปีที่หนาวที่สุดนับตั้งแต่
สงครามโลกสิ้นสุด และเป็นไปได้ว่าโลกของเราก�ำลังเข้าสู่ยุค
น�้ำแข็งอีกครั้งตามที่นักวิทยาศาสตร์เคยคาดการณ์ไว้ แต่คน
อย่างผมจะไปรูอ้ ะไร ผมรูแ้ ค่วา่ ชายทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหน้าใกล้จะสิน้ ลม
เต็มที สังเกตได้จากการที่ร่างกายเขาสั่นกระตุก
เขาเป็นลูกสมุนของพ่อค้ายาผู้เป็นที่รู้จักกันในนามว่า
ฟิชเชอร์แมน ผมไม่ได้มีความแค้นส่วนตัวกับเขา และได้บอก
ไปเช่นนัน้ ก่อนทีร่ า่ งอีกฝ่ายจะล้มลงสูพ่ นื้ แล้วทิง้ คราบเลือดเป็น
ทางบนก�ำแพง ถ้าถึงคราวที่ผมตกเป็นเป้ากระสุนก็อยากให้
สาเหตุมาจากเรื่องส่วนตัว ผมไม่ได้กลัววิญญาณเขาจะตาม
หลอกหลอนหรอก ผมไม่เชื่อเรื่องผีสางอยู่แล้ว เพียงแต่นึก
ไม่ออกว่าจะพูดอะไรดี อันทีจ่ ริงผมจะไม่เอ่ยอะไรเลยก็ได้ ปกติ
ผมไม่ใช่คนพูดเยอะอยู่แล้ว แต่คืนนี้ไม่รู้ท�ำไมถึงกลายเป็น
คนช่างจ้อขึ้นมา อาจเพราะอีกไม่กี่วันจะถึงวันคริสต์มาสแล้ว
ก็ได้ เคยได้ยนิ มาว่าช่วงเทศกาลคริสต์มาสผูค้ นจะเห็นอกเห็นใจ
กันมากเป็นพิเศษ แต่คนอย่างผมจะไปรู้อะไร
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ทีแรกผมคิดว่าเลือดจะแข็งตัวบนพื้นหิมะ ทว่ามันกลับ
ซึมลงไปคล้ายถูกสูบ ระหว่างเดินกลับที่พักผมจินตนาการว่า
ตุ๊กตาหิมะมีชีวิตและลุกขึ้นมา ใต้เกล็ดน�้ำแข็งสีขาวมองเห็น
เลือดที่แตกระแหงเป็นสายชัดเจน
ผมแวะใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะ โทรไปบอกแดเนียล
ฮอฟฟ์มันน์ว่าท�ำงานส�ำเร็จแล้ว
ฮอฟฟ์มนั น์ตอบสัน้ ๆ ว่าดี เขาไม่เคยถามเซ้าซี้ คงเพราะ
เชื่อใจผมซึ่งท�ำงานให้มานานถึงสี่ปี หรือไม่เขาก็แค่ไม่อยากรู้
รายละเอียด แค่รวู้ า่ งานเสร็จก็เพียงพอ คนอย่างเขาจะหาเรือ่ ง
มาใส่หัวเพิ่มท�ำไมในเมื่อใช้เงินแก้ปัญหาไปแล้ว ฮอฟฟ์มันน์
บอกให้ผมแวะไปที่ส�ำนักงานวันพรุ่งนี้ เพราะมีงานจะให้ท�ำ
“งานใหม่เหรอครับ” ผมถามพลางรู้สึกว่าใจเต้นรัว
“ใช่” ฮอฟฟ์มันน์ตอบ “เป้าหมายใหม่”
“อ้อ ได้ครับ”
ผมวางหูด้วยความโล่งใจ ผมถนัดงานรับจ้างเป็นครั้ง
คราว เพราะไม่มปี ัญญาจะท�ำอะไรเป็นชิน้ เป็นอันอย่างใครเขา
หรอก
สิ่งที่ผมไม่เอาอ่าวซะเลยมีอยู่สี่อย่าง หนึ่งในนั้นคือการ
ขับรถหลบหนี ผมขับรถเร็วได้แต่ขบั แบบไม่มพี ริ ธุ ไม่ได้ สองเรือ่ ง
ทีว่ ่าคือคุณสมบัตสิ ำ� คัญ ใครก็ตามทีข่ บั รถหลบหนีต้องขับให้ดู
กลมกลืนกับรถคันอื่นบนถนน ผมเคยขับพาพรรคพวกสองคน
หนีแต่ก็ไม่รอดและถูกจับเข้าคุก สาเหตุคือผมขับรถมีพิรุธเกิน
ไป วันนั้นผมสวมวิญญาณนักซิ่งตีนผี ขับหลอกล่อสลับไปมา
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ระหว่างทางลูกรังกับถนนใหญ่ จนทิ้งห่างจากพวกที่ไล่ตามมา
ชนิด ไม่เ ห็น ฝุ่น ผมชะลอความเร็วแค่ ไม่กี่กิโลเมตรก่อนถึง
ชายแดนนอร์เวย์-สวีเดน และปฏิบัติตามกฎจราจรเหมือน
ชายแก่ที่ออกมาขับรถกินลมชมวิวในวันอาทิตย์ แต่ก็ยังไม่วาย
โดนต�ำรวจสายตรวจเรียกให้จอด ผมรูภ้ ายหลังว่าต�ำรวจไม่ทราบ
มาก่อนว่าต้องสกัดจับรถคันทีผ่ มขับ ผมไม่ได้ขบั เร็วเกินก�ำหนด
หรือท�ำผิดกฎจราจรใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ลักษณะการขับรถของผม
มีบางอย่างผิดปกติ ผมฟังแล้วไม่เข้าใจเท่าไหร่ เอาเป็นว่าดูมี
พิรุธก็แล้วกัน
จะให้เป็นโจรผมก็สอบตกอีก ผมเคยอ่านเจอว่าบรรดา
พนักงานที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ที่มีโจรบุกเข้ามาปล้นธนาคาร
จ�ำนวนครึง่ ต่อครึง่ มีปญ
ั หาสุขภาพจิต และบางรายรักษาไม่หาย
ตลอดชีวติ พนักงานชายสูงอายุหลังเคาน์เตอร์ทที่ ำ� การไปรษณีย์
ทีผ่ มกับพรรคพวกปล้นเป็นหนึง่ ในนัน้ เขากลายเป็นคนมีปญ
ั หา
ทางจิตในชั่วข้ามคืน ชายชราผู้นั้นสติแตกเพียงเพราะปลาย
กระบอกปืนลูกซองของผมบังเอิญชี้ไปทางเขา ผมรู้เรื่องจาก
หนังสือพิมพ์ฉบับเช้าวันรุง่ ขึน้ ข่าวบอกว่าเขาได้รบั ความกระทบ
กระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรง แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเพิม่ เติม
ผมไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาล แน่นอนว่าเขาจ�ำผมไม่ได้
เพราะวันทีล่ งมือผมแต่งตัวเป็นซานตาคลอส (นับเป็นการปลอม
ตัวที่ชาญฉลาดทีเดียว แม้บริเวณนั้นจะคลาคล�่ำไปด้วยผู้คนที่
ออกมาจับจ่ายช่วงเทศกาลคริสต์มาส แต่ไม่มใี ครเอะใจเมือ่ เห็น
ชายสามคนในชุดซานตาคลอสแบกถุงกระสอบวิ่งออกมาจาก
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ที่ท�ำการไปรษณีย์) ผมยืนมองชายชราจากหน้าประตูทางเข้า
หอผู้ปว่ ย เห็นเขาก�ำลังอ่านคลาสสตรักเกิลซึง่ เป็นหนังสือพิมพ์
ของพวกคอมมิวนิสต์
โดยส่วนตัวผมไม่ได้ต่อต้านคอมมิวนิสต์ ที่จริงก็มีบ้าง
นิดหน่อย แต่ผมไม่ได้มีอคติกับพวกหัวเอียงซ้ายหรอก แค่ไม่
เห็นด้วยกับแนวคิดของคนพวกนีเ้ ท่านัน้ ผมรูส้ กึ ผิดนิดหน่อยทีน่ กึ
สมน�ำ้ หน้าชายเคราะห์รา้ ยหลังจากเห็นว่าเขาอ่านคลาสสตรักเกิล
เอาเถอะ อย่างน้อยมันก็ช่วยให้ผมรู้สึกผิดน้อยลง ไม่สิ พูด
ให้ถกู คือรูส้ กึ ดีขนึ้ เป็นกอง ถึงอย่างนัน้ ผมก็ตดั สินใจเลิกเป็นโจร
อย่างเด็ดขาด ไม่มอี ะไรรับประกันได้ว่าผู้เคราะห์รา้ ยรายต่อไป
จะสนับสนุนคอมมิวนิสต์เหมือนรายนี้
อย่างทีส่ าม ผมท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องกับยาเสพติดไม่ได้ ให้
ตายก็ทำ� ไม่ได้ ผมไม่มปี ญ
ั หากับการตามทวงหนีค้ า่ ยาให้เจ้านาย
พวกขี้ยาล้วนแล้วแต่ท�ำตัวเองทั้งนั้น ผมเชื่อว่าคนเราควรได้รับ
ผลจากการกระท�ำของตัวเอง มันเป็นหลักการที่ง่ายและตรงไป
ตรงมา ปัญหาคือผมเป็นคนอ่อนไหวและถูกชักจูงง่าย แม่ผม
เคยบอกอย่างนั้น ดูท่าผมคงได้เลือดแม่มาเยอะ ผมกับแม่
เหมือนกันตรงที่เราต่างต้องการที่พึ่งทางใจ อาจเป็นศาสนา
ลูกพี่ไม่ก็เจ้านาย หรือเหล้ายา เอาเป็นว่าคนแบบผมอยู่ห่าง
จากยาเสพติดไว้เป็นดีที่สุด อีกอย่างผมไม่เก่งคณิตศาสตร์
ให้นับหนึ่งถึงสิบรวดเดียวยังแทบจะไม่รอดเลย ถ้าขายยาหรือ
ทวงหนี้มีหวังท�ำพังไม่เป็นท่า ไม่ต้องลองก็รู้
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งานอย่างสุดท้ายที่ผมไม่ถนัดคือการเป็นแมงดาคุมซ่อง
ผมไม่มปี ญ
ั หากับหญิงทีใ่ ช้เรือนร่างของตัวเองหากิน คนคุมซ่อง
จะได้ส่วนแบ่งหนึ่งในสามเป็นค่าเหนื่อยที่ต้องคอยจัดการอะไร
ต่อมิอะไรเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้สาว ๆ การจ้างแมงดา
เก่ง ๆ ไว้เป็นอะไรที่คุ้มแสนคุ้มส�ำหรับนายจ้าง ผมคิดแบบนั้น
มาตลอด
ปัญหาคือผมตกหลุมรักง่ายมาก และมันจะท�ำให้เสีย
งาน อีกอย่างผมไม่ชอบใช้ก�ำลังข่มเหงผู้หญิง ไม่ว่าผมจะรัก
ผู้หญิงคนนั้นหรือไม่ก็ตาม แม่คงเลี้ยงผมให้เป็นแบบนี้ละมั้ง
ผมทนไม่ได้ถา้ เห็นใครตบตีผหู้ ญิง สติจะขาดผึงทันที ตัวอย่าง
คือมาเรีย เธอเป็นหญิงใบ้หูหนวก แถมขาพิการอีกต่างหาก
ผมไม่รู้ว่าจริงไหม แต่เคยได้ยินว่าเมื่อคนเราถึงคราวดวงตกจะ
เจอเคราะห์ซ�้ำกรรมซัด มาเรียมีร่างกายไม่สมประกอบแล้วยัง
มีคนรักเป็นสวะขี้ยาอีก หมอนั่นเป็นคนฝรั่งเศสชื่อมีเรียล มัน
ติดค่ายาฮอฟฟ์มันน์อยู่หนึ่งหมื่นสามพันโครน
ผมจ�ำตอนที่เจอมาเรียครั้งแรกได้ดี พีแนที่เป็นหัวหน้า
แมงดาชี้ให้ดูหญิงสาวผู้สวมเสื้อโค้ตเรียบง่ าย รวบผมเป็น
มวยบนศีรษะ แต่งตัวเรียบร้อยเหมือนเพิ่งเดินออกจากโบสถ์
ในวันอาทิตย์ มาเรียนั่งร้องไห้อยู่ บนขั้นบันไดหน้าบาร์ชื่อ
ริดเดอร์ฮัลเลน พีแนบอกว่าเธอจะท�ำงานชดใช้หนี้แทนคนรัก
ผมคิดจะให้เธอรับลูกค้าแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยเริ่มต้นจาก
ใช้มือส�ำเร็จความใคร่ แต่เธอก้าวขึ้นรถลูกค้าได้ไม่ถึงสิบวินาที
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ก็หนีกระเจิงออกมา ยืนน�ำ้ ตานองหน้าในขณะทีพ่ แี นตะคอกใส่
เขาคงคิดว่าถ้าตะโกนดัง ๆ เธออาจจะได้ยิน
เสียงตะโกนโหวกเหวกบวกกับภาพแม่ในความคิดท�ำให้
สติผมขาดผึง ระหว่างที่พีแนพยายามใช้เสียงตะโกนดังแทรก
ทะลวงเข้าไปในโสตประสาทของมาเรีย ผมก็เดินดุ่ม ๆ เข้าไป
ต่อยเขาทั้งที่อีกฝ่ายเป็นหัวหน้า จากนั้นก็พามาเรียไปหลบที่
แฟลตร้างแห่งหนึ่ง ก่อนบอกฮอฟฟ์มันน์ว่าผมคงคุมซ่องไม่ได้
ฮอฟฟ์มันน์ให้เหตุผลว่าถ้าปล่อยลูกหนี้รายหนึ่งไปโดย
ไม่ทำ� อะไร รายต่อ ๆ ไปก็จะตามมา จากนัน้ ก็จะลุกลามไปถึง
พวกลูกหนี้รายใหญ่ ซึ่งผมเห็นด้วย มาเรียเป็นคนเสนอตัว
ชดใช้หนี้แทนคนรัก พีแนกับฮอฟฟ์มันน์ไม่มีทางปล่อยเธอไป
แน่ ผมจึงตามไปถึงบ้านของไอ้หนุ่มฝรั่งเศสขี้ยานั่นในย่าน
ฟาเกอร์บอร์ก และพบมันเล่นยาจนหมดสภาพ ผมรู้ว่าต่อให้
ใช้กำ� ลังก็คงไม่ได้เงินสักโครนเดียว จึงขู่มนั ว่าถ้าเข้าใกล้มาเรีย
อีกจะเจ็บหนัก ที่จริงสภาพมันก็แทบไม่เป็นผู้เป็นคนอยู่แล้ว
จากนั้นผมก็กลับไปหาฮอฟฟ์มันน์ บอกเขาว่าคนรักของมาเรีย
ดวงดีได้เงินก้อนใหญ่มาและชดใช้หนี้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่มี
ความจ�ำเป็นที่เราจะยุ่งกับเธออีก
ผมไม่ รู ้ ว ่ า ระหว่ า งคบกั บ ชายคนนั้ น มาเรี ย ใช้ ย าด้ ว ย
หรือเปล่า เธอดูจะเป็นคนหัวอ่อนซะด้วยสิ แต่เท่าที่เห็นเธอ
ดูปกติดี หลังจากพ้นมือพวกฮอฟฟ์มันน์แล้วเธอก็ได้งานที่
ซุปเปอร์มาร์เกตเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ผมแวะเวียนไปดูอยู่เป็นระยะ
เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อย และคนรักขี้ยาจะไม่โผล่มา
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ท�ำชีวติ เธอพังอีก ผมมักระวังตัวไม่ให้เธอเห็น ยืนหลบในมุมมืด
และแอบมองเข้าไปในร้านที่เปิดไฟสว่าง มองดูเธอนั่งประจ�ำ
อยู่ตรงเครื่องคิดเงิน หยิบสินค้าใส่ถุง ชี้ที่พนักงานคนอื่นเมื่อ
มีลูกค้ามาสนทนาด้วย
ในส่วนลึกผมเชือ่ ว่าเราทุกคนต่างยึดพ่อแม่เป็นแบบอย่าง
ผมไม่รวู้ า่ พ่อผมมีอะไรให้ยดึ เป็นแบบอย่างได้บา้ ง จึงเอนไปทาง
แม่มากกว่า แม่หว่ งคนอืน่ มากกว่าตัวเองเสมอ ผมเห็นแบบนัน้
จนชินตั้งแต่เด็ก เอาเถอะ ในเมื่อผมไม่รู้ว่าจะเอาเงินค่าจ้างที่
ได้จากฮอฟฟ์มันน์ไปท�ำอะไร ก็ไม่เห็นเสียหายหากจะใช้มัน
สงเคราะห์หญิงอาภัพสักคน
สรุปอย่างนีแ้ ล้วกัน ผมไม่สามารถขับรถหลบหนีโดยไม่มี
พิรุธ มีนิสัยอ่อนไหว ตกหลุมรักง่าย พอโกรธแล้วควบคุม
ตัวเองไม่อยู่ แถมค�ำนวณไม่เก่งอีกต่างหาก ผมอ่านหนังสือ
บ้างแต่ส่วนใหญ่ไม่มีสาระนักหรอก หินย้อยยังยาวเร็วกว่า
พัฒนาการของผมซะอีก
ถึงตรงนี้คุณคงสงสัยว่าคนอย่างผมจะท�ำประโยชน์อะไร
ให้แดเนียล ฮอฟฟ์มันน์ได้บ้าง
เป็นมือปืนไงล่ะ
ผมไม่ต้องขับรถหนี คนที่โดนผมเก็บส่วนใหญ่สมควร
ตายอยู่แล้ว แถมนับจ�ำนวนง่ายเพราะจนถึงตอนนี้ผมฆ่าเหยื่อ
ไปแค่ไม่กี่ราย
สิ่งที่ต้องจ�ำใส่ใจมีเพียงสองอย่าง
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อย่างแรก เมื่อคุณรู้เรื่องของเจ้านายมากเกินไปเขาจะ
เริ่มระแวง อย่างที่สอง เมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้านายเริ่มระแวง
เขาจะอยากก�ำจัดคุณ เหมือนแมงมุมแม่ม่ายด�ำไงล่ะ ใช่ว่า
ผมรูอ้ ะไรมากมายเกีย่ วกับกีฏวิทยา ไม่รวู้ า่ เรียกชือ่ ถูกหรือเปล่า
ด้วยซ�้ำ ถ้าจ�ำไม่ผิดตัวเมียจะยอมให้ตัวผู้ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า
หลายเท่าผสมพันธุ์ด้วย หลังจากเสร็จกิจตัวผู้ก็หมดประโยชน์
และจะโดนตัวเมียเขมือบ
สารานุกรมสัตว์เล่มที่สี่ แมลงและแมงมุมในหอสมุด
ไดซ์มนั มีภาพแมงมุมแม่มา่ ยด�ำอยู่ภาพหนึง่ ตัวผู้ถกู เขมือบทัง้ ที่
อวัยวะเพศของมันยังคาอยู่ในอวัยวะเพศตัวเมีย ใต้ท้องของ
แมงมุมตัวเมียมีลายรูปนาฬิกาทรายสีแดงเลือด เปรียบเสมือน
สัญญาณเตือนว่าเวลาของแมงมุมจอมหืน่ ใกล้หมดลงแล้ว พวก
แมงมุมตัวผูค้ วรหัดรูเ้ วล�ำ่ เวลาเสียบ้าง หรือพูดให้ชดั คือพวกมัน
ควรรูว้ า่ เวลาของตัวเองจะหมดลงเมือ่ ไหร่ แล้วรีบหาทางเผ่นหนี
ก่อนจะสายเกินไป รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
ผมคิดเสมอว่ามีหน้าที่อะไรก็ท�ำไป และอย่าล�้ำเส้น
เด็ดขาด
ด้วยเหตุนผี้ มจึงรูส้ กึ หวัน่ กับงานชิน้ ต่อไปทีก่ ำ� ลังจะได้รบั
มอบหมาย
ฮอฟฟ์มันน์ต้องการให้ผมเก็บภรรยาของเขา
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“แกต้องท�ำให้ดูเหมือนมีคนบุกรุกเข้าไป โอลาฟ”
“ท�ำไมล่ะครับ” ผมถาม
“จัดฉากไง ถามได้ เมือ่ มีคนถูกฆ่าต�ำรวจก็ตอ้ งสืบสวน
ยิ่งคนตายเป็นหญิงที่คบชู้ คนแรกที่จะตกเป็นผู้ต้องสงสัยก็คือ
สามี และเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ใช่ซะด้วย”
“เจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับ นาย”
“ว่าไงนะ!”
“ผมบังเอิญอ่านเจอ”
ปกติในนอร์เวย์เราจะไม่เรียกใครว่านาย ไม่วา่ บุคคลนัน้
จะมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตเพียงใดก็ตาม เว้นแต่กษัตริย์ซึ่ง
จะถูกเรียกว่าฝ่าบาท ถ้าเป็นไปได้แดเนียล ฮอฟฟ์มนั น์คงอยาก
ให้คนอื่นเรียกเขาแบบนั้นบ้าง ฮอฟฟ์มันน์ได้ความคิดที่ให้

