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แดดยามเช้าตรู่สาดแสงสีทองฉาบพื้นหินบนถนนทางเข้าของพนักงาน  

ณ พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยานวิยอร์ก  พาให้ป้อมกระจกหน้าช่องโค้งที่ท�าด้วย

หินแกรนิตสว่างไสว  ร่างหนึ่งนั่งคุดคู้อยู่บนเก้าอี้ในป้อม  เขาคือชายชราที่

พนกังานทกุคนของพพิธิภณัฑ์คุน้หน้าคุน้ตาด ี เจ้าตวัสบูกล้องก้านเรยีวโค้งอย่าง

สบายอกสบายใจกลางแสงแดดอบอุ่น  ซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนฤดูใบไม้ผลิที่ยัง

มาไม่ถงึ  อากาศแบบนี้มกัเจอในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ์ในนวิยอร์ก  หลอกล่อให้

ดอกแดฟโฟดิล  โครคัส  และไม้ผลิดอกอื่น ๆ ผลิบานก่อนเวลา  และท�าให้

ตายเพราะความหนาวเยน็ในเดอืนเดยีวกนั

“อรุณสวัสดิ์ครับ  ดอกเตอร์”  เคอร์ลีเอ่ยปากทักทายทุกคนที่เดินผ่าน  

ไม่ว่าจะเป็นเสมียนในห้องจดหมายหรือหัวหน้าแผนกวิทยาศาสตร์  บรรดา 

ภัณฑารักษ์ที่ขึ้นมาเรืองอ�านาจแล้วพ้นไปจากต�าแหน่ง  ผู้อ�านวยการที่เลื่อนขั้น

ขึ้นมาครองต�าแหน่งสูงขึ้นก่อนจะหมดอ�านาจลงอย่างน่าอัปยศ  ทุกอย่างล้วน

เปลี่ยนแปลง  แต่เหมอืนเคอร์ลจีะไม่เคยโยกย้ายไปจากป้อมยามที่ประจ�า  เขา

ไม่ต่างอะไรจากรปูปั้นไดโนเสารข์นาดยกัษ์ในพพิธิภณัฑ์ที่คอยต้อนรบัผูม้าเยอืน

อยู่ในอาคารหลงัคาโดมของพพิธิภณัฑ์

“เอ้า  เอาไป  ลุง!”

เคอร์ลขีมวดคิ้วเมื่อได้ยนิเสยีงคุน้หทูี่ปลกุให้ตื่นขึ้น  ทนัได้เหน็เดก็ส่งของ

ดันพัสดุเข้ามาทางหน้าต่างป้อม  แรงเฉื่อยส่งให้พัสดุห่อนั้นตกลงบนชั้นเล็ก ๆ 

ซึ่งเจ้าตวัใช้เป็นที่วางยาเส้นและถุงมอื
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“เดี๋ยว  ไอ้หนุ่ม!”  เคอร์ลรี้อง  ตื่นตวัเตม็ที่  กวกัมอืไหว ๆ ออกไปทาง

หน้าต่าง  “เฮ้ย!”  แต่ไอ้หนุ่มส่งของสะพายเป้สีด�าโป่งนูนด้วยหีบห่อเร่งปั่น

จกัรยานภูเขาล้อใหญ่เทอะทะจากไปเสยีแล้ว

“ให้ตายเถอะ”  เคอร์ลบ่ีนพมึพ�า  ตาจบัจ้องอยูท่ี่ห่อพสัดขุนาดสบิสองนิ้ว

คูณแปดนิ้ว  ห่อกระดาษไขสีน�้าตาลผูกเชือกแบบโบราณหลายทบ  สภาพ 

ห่อพสัดยุบัเยนิสุด ๆ จนเคอรล์สีงสยัว่าไอ้หนุม่สง่ของคงท�าพสัดตุกระหวา่งทาง

จนมันโดนรถบรรทุกแล่นทับ  พัสดุจ่าหน้าด้วยลายมือโย้เย้เหมือนเด็ก  ถึง 

ภณัฑารกัษ์แผนกแร่วทิยา  พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยานวิยอร์ก

เคอร์ลแีคะเศษยาสูบจากก้นกระเปาะ  เพ่งมองพสัดุห่อนั้นอย่างครุ่นคดิ  

ทางพพิธิภณัฑ์ได้รบัพสัดุบรรจุของบรจิาค  ซึ่งเป็นของสะสมจากเดก็ ๆ หลาย

ร้อยกล่องทุกสปัดาห์  มทีุกรูปแบบตั้งแต่ซากแมลงบี้แบน  หนิไร้ค่า  หวัลูกศร  

ไปจนถึงซากสัตว์แห้งกรังที่โดนรถทับตาย  เขาถอนหายใจเฮือกแล้วขยับ 

ลุกขึ้นจากเก้าอี้แสนสบายก่อนเอาห่อพสัดุหนบีไว้ใต้แขน  เขาวางกล้องยาสูบไว้

ด้านหนึ่ง  เลื่อนประตูป้อมยามเปิดออก  ก้าวออกไปสู่แสงแดด  กะพริบตา 

สองครั้ง  ก่อนหันไปทางช่องรับสิ่งของบริเวณห้องจดหมายที่ห่างไปไม่มากนัก 

บนฝั่งตรงข้ามถนนสายแคบ ๆ

“อะไรน่ะ  คุณทตัเทลิ”  เสยีงหนึ่งดงัขึ้น

เคอร์ลเีหลอืบมองไปทางเสยีงนั้น  ดกิบ ีกรนีลอว์ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่าย

บริหารคนใหม่นั่นเอง  เขาเพิ่งโผล่ออกมาจากอุโมงค์ทางเชื่อมลานจอดรถของ

พนกังาน

เคอร์ลีไม่ปริปาก  เขาไม่ชอบกรีนลอว์และไม่ชอบน�้าเสียงดูแคลนเมื่อ 

อีกฝ่ายเรียกเขาว่าคุณทัตเทิล  ก่อนหน้านี้สองสามสัปดาห์กรีนลอว์ไม่เห็นด้วย

กับวิธีการตรวจบัตรประจ�าตัวของเคอร์ลี  แถมกล่าวหาว่าเขาไม่ได้ตรวจดูบัตร

อย่างจรงิจงั  บ้าเอ๊ย  เคอร์ลไีม่จ�าเป็นต้องตรวจบตัรพวกนั้นเลย  แค่เหน็หน้าก็

รู้แล้วว่าใครเป็นเจ้าหน้าที่ของพพิธิภณัฑ์

“พสัดุครบั”  เขาค�ารามตอบ

เสยีงกรนีลอว์วางอ�านาจขึ้นมาทนัท ี “พสัดคุวรถกูส่งตรงไปที่ห้องจดหมาย  

และคุณไม่ควรทิ้งป้อมไปไหนทั้งนั้น”
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เคอร์ลีเดินต่อไป  เขาถึงวัยที่รู้ว่าวิธีที่จะท�าให้คนไม่พอใจได้ดีที่สุดคือ

แกล้งท�าเหมอืนอกีฝ่ายไม่มตีวัตน

เขาได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเร่งฝีเท้าตามมาข้างหลัง  เสียงชาย 

คนนั้นดังขึ้นอีกสองสามระดับ  อาจจะเข้าใจว่าเคอร์ลีหูตึง  “คุณทัตเทิล  ผม

บอกว่าคุณไม่ควรทิ้งป้อมไปไหนไงล่ะ”

เคอร์ลีหยุด  หันกลับไป  “ขอบคุณที่อาสาครับ  ดอกเตอร์”  จากนั้น 

กย็ื่นพสัดุให้อกีฝ่าย

กรนีลอว์มองห่อพสัดุ  หรี่ตา  “ผมไม่ได้บอกว่าผมจะเอาไปส่งให้”

เคอร์ลยีนือยู่ที่เดมิ  มอืยงัคงยื่นห่อพสัดุออกไป

“โธ่โว้ย  ให้ตายเถอะ”  กรนีลอว์ก�าลงัเอื้อมมอืไปรบัห่อพสัดอุย่างฉนุเฉยีว  

แต่แล้วกช็ะงกัมอืกลางคนั  “ดูแปลก ๆ นะ  มนัคอือะไรเหรอ”

“ไม่ทราบครบั  ดอกเตอร์  เดก็ส่งของเอามาให้”

“เหมอืนจะไม่ระวงัเท่าไหร่เลยนี่”

เคอร์ลยีกัไหล่

แต่กรีนลอว์ก็ยังไม่รับพัสดุห่อนั้น  เขาก้มลงหรี่ตามอง  “มันมีรอยขาด  

มรีูด้วย...ดูส ิ มบีางอย่างไหลออกมา”

เคอร์ลีก้มมอง  มุมหนึ่งของห่อพัสดุเป็นรูและมีผงสีน�้าตาลไหลออกมา

เป็นสายบาง ๆ

“นี่มนับ้าอะไรกนัเนี่ย”  เคอร์ลอีุทาน

กรีนลอว์ขยับห่างหนึ่งก้าว  “มีผงบางอย่างรั่วออกมาจากห่อ”  เสียงเขา

ดงัขึ้นหนึ่งระดบั  “ให้ตาย  มนัคอือะไรเนี่ย”

เคอร์ลยีนืปักหลกัอยู่ที่เดมิ

“พบัผ่า  เคอร์ล ี ทิ้งไปซะ!  มนัคอืเชื้อแอนแทรก็ซ์!”

กรนีลอว์ซวนเซถอยกรูด  หน้าตาบดิเบี้ยวด้วยความตื่นกลวั  “ผู้ก่อการ

ร้ายเล่นงานเราเข้าแล้ว  ใครช่วยโทรแจ้งต�ารวจที!  ผมรับเชื้อเข้าไปเต็ม ๆ!   

บ้าฉบิ  ผมโดนเชื้อโรคเข้าให้แล้ว!”

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรหิารเซสะดุดและล้มหงายหลงับนพื้นหนิ  เขาตะกายพื้น  

ดีดตัวขึ้นยืน  วิ่งแจ้นไปจากตรงนั้น  ยามสองคนพรวดพราดออกมาจากป้อม 
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ฝั่งตรงข้ามแทบจะทนัททีนัใด  คนหนึ่งเข้าตะครุบตวักรนีลอว์  อกีคนปรี่เข้าหา

เคอร์ลี

“ไอ้บ้า  ท�าอะไรของแกฮะ”  กรนีลอว์ร้องเสยีงหลง  “ถอยไปห่าง ๆ!  โทร

เรยีก 911 เดี๋ยวนี้!”

เคอร์ลียังยืนถือห่อพัสดุในมือตรงจุดเดิม  เขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้ 

มาก่อนจนเหมอืนสมองหยุดท�างานไปโดยสิ้นเชงิ

ยามทั้งสองขยบัออก  กรนีลอว์ขยบัตามไปตดิ ๆ  อดึใจหนึ่งลานเลก็ ๆ 

แห่งนั้นเงยีบกรบิอย่างน่าประหลาด  และแล้วเสยีงแหลมแสบแก้วหขูองสญัญาณ

เตือนภัยก็ดังขึ้น  ไม่ถึงห้านาทีเสียงไซเรนก็ดังขึ้นกลางอากาศ  บริเวณนั้น 

มแีต่ความชุลมุนวุ่นวาย  มทีั้งรถต�ารวจ  แสงไฟกะพรบิวูบวาบ  และเสยีงฟัง 

ไม่ได้ศัพท์ของวิทยุสื่อสาร  แล้วกลุ่มชายในเครื่องแบบก็รุดเข้ามา  กางเทป 

สเีหลอืงกั้นเขตอนัตรายจากเชื้อโรค  พร้อมส่งเสยีงตะโกนผ่านโทรโข่งให้กลุ่มคน

ที่เพิ่มจ�านวนมากขึ้นทุกขณะถอยไป  และร้องบอกเคอร์ลีว่า  ทิ้งห่อพัสดุซะ 

แล้วถอยไปห่าง ๆ...ทิ้งห่อพสัดุซะแล้วถอยไปห่าง ๆ

แต่เคอร์ลีไม่ได้ทิ้งห่อพัสดุและไม่ได้ถอยไปห่าง ๆ  เขายังยืนตัวแข็งทื่อ  

งงไปหมด  ขณะจ้องมองผงสีน�้าตาลที่ไหลออกมาเป็นสายจากรอยขาดบนห่อ

พสัดุ  มนัรวมตวักนัเป็นกองเลก็ ๆ บนพื้นหนิข้างเท้า

ตอนนี้ชายสองคนใส่ชุดขาวพองฟูพร้อมหมวกคลุมหัวและหน้ากาก

พลาสติกเดินใกล้เข้ามา  พวกเขายื่นมือมาเหมือนที่เคอร์ลีเคยเห็นในหนัง

วทิยาศาสตร์สมยัก่อนไม่มผีดิ  คนหนึ่งจบัไหล่เคอร์ลเีบา ๆ  อกีคนปลดห่อพสัดุ

จากนิ้วมอืเขาไปวางในกล่องพลาสตกิสฟ้ีาด้วยความระมดัระวงัที่สดุ  ชายคนแรก

พาเคอร์ลีไปด้านหนึ่งแล้วดูดฝุ่นบนร่างเขาด้วยเครื่องมือหน้าตาพิลึกพิลั่น   

จากนั้นก็เริ่มเอาชุดพลาสติกประหลาดมาใส่ให้เขาด้วย  คนพวกนั้นบอกเบา ๆ 

ด้วยเสยีงก้องกลวงเหมอืนผวี่าเขาจะไม่เป็นอะไร  และจะพาเขาไปตรวจร่างกาย

สองสามอย่างที่โรงพยาบาล  ทุกอย่างจะเรียบร้อย  พอคนพวกนั้นเอาหมวก 

มาครอบหัว  เคอร์ลีก็รู้สึกว่าสมองเริ่มกลับมาท�างานเป็นปกติ  ร่างกายขยับ

เคลื่อนไหวได้อกีครั้ง
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“โทษที”  เขาพูดกับผู้ชายคนหนึ่งที่พาเขาไปทางรถตู้  ผ่านเทปกั้นของ

ต�ารวจ  ประตูรถทุกบานเปิดกว้าง

“มอีะไรเหรอ”

“กล้องยาสูบของผม”  เจ้าตัวพยักพเยิดไปทางป้อมยาม  “อย่าลืมเอา

กล้องยาสูบของผมมาด้วย”
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ดร.ลอเรน วิลเดนสตีนจับตามองเมื่อหน่วยตอบสนองหน่วยแรกถือลัง

พลาสติกสีฟ้าซึ่งบรรจุวัตถุอันตรายเข้ามาวางใต้ตู้ดูดละอองพิษในห้องแล็บ  มี

โทรศพัท์ตดิต่อมายี่สบินาทกี่อน  เธอกบัผู้ช่วยชื่อรชิชี่จงึเตรยีมพร้อมรออยู่แล้ว  

ตอนแรกเหมอืนจะเป็นเรื่องใหญ่  เป็นการจูโ่จมด้วยสารชวีภาพ  พสัดทุี่ส่งมายงั

พิพิธภัณฑ์ชื่อดังของนิวยอร์กมีผงสีน�้าตาลไหลออกมา  แต่ผลการตรวจสอบ 

ในที่เกดิเหตุออกมาเป็นลบ  วลิเดนสตนีรู้และมั่นใจเกอืบร้อยเปอร์เซน็ต์ว่านี่คอื

การสร้างสถานการณ์เพื่อท�าให้ผู้คนตื่นกลัว  ตลอดสองปีของการปฏิบัติหน้าที่

หวัหน้าห้องแลบ็เซน็ทเินลในแผนกสขุภาพและบรกิารด้านการแพทยใ์นนวิยอร์ก  

เธอได้วิเคราะห์ผงน่าสงสัยมากกว่าสี่ร้อยครั้ง  คงต้องขอบคุณพระเจ้า  เพราะ

ตราบจนทุกวันนี้ไม่มีเลยสักครั้งที่มันคืออาวุธชีวภาพ  เธอช�าเลืองมองรายงาน

การตรวจที่ติดอยู่บนผนัง  รายงานนั้นเรียงล�าดับสิ่งที่ตรวจจากมากที่สุดไปยัง

น้อยที่สุด  ได้แก่  น�้าตาล  เกลือ  แป้ง  เบกกิ้งโซดา  เฮโรอีน  โคเคน   

พริกไทย  และดิน  มันเป็นสิ่งที่แสดงถึงความหวาดระแวงและการแจ้งเตือนที่

อาจน�าไปสู่การก่อการร้ายที่บ่อยครั้งเกนิไป

หน่วยน�าส่งกลับไปแล้ว  เธอใช้เวลาครู่ใหญ่เพ่งมองลังที่ผนึกมิดชิด   

ไม่น่าเชื่อว่าห่อพัสดุที่บรรจุผงบางอย่างจะสร้างความหวาดกลัวได้ถึงขนาดนี้   

มันมาถึงพิพิธภัณฑ์เมื่อครึ่งชั่วโมงก่อน  และตอนนี้ยามคนหนึ่งกับเจ้าหน้าที่ 

ฝ่ายบริหารของพิพิธภัณฑ์ก็ถูกกักบริเวณ  สองคนนั้นได้รับยาปฏิชีวนะและได้

รบัการเยยีวยาทางจติใจ  ดูเหมอืนเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรหิารคนนั้นจะสตแิตก
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เธอส่ายหน้า

“คุณคดิว่าไง”  เสยีงหนึ่งดงัขึ้น  “ใช่คอ็กเทลสูตรไม่ซ�้าของผู้ก่อการร้าย

หรอืเปล่า”

วิลเดนสตีนไม่สนใจ  งานของริชชี่ยอดเยี่ยม  แม้ว่าพัฒนาการด้าน

อารมณ์ของเขาจะหยุดที่ระดบันกัเรยีนประถมกต็าม

“เอกซเรย์ดูกนัเถอะ”  เธอบอก

“ได้เลย”

ภาพที่ปรากฏบนจอแสดงให้เหน็ห่อพสัดทุี่เตม็ไปด้วยสสารที่ไม่มลีกัษณะ

เป็นผลกึ  ไม่มจีดหมายหรอืวตัถุอื่น

“ไม่มตีวัจุดชนวน”  รชิชี่ว่า  “แย่จงั”

“ฉนัจะเปิดลงัแล้วนะ”  วลิเดนสตนีตดัเทปออกแล้วค่อย ๆ ยกห่อพสัดุ

ออกมา  เธอสงัเกตลายมอืแบบเดก็ ๆ  ไม่มทีี่อยู่ของผู้ส่ง  เหน็เชอืกหลายเส้น

ที่ผูกไว้อย่างลวก ๆ เหมือนตั้งใจให้คนเกิดความสงสัย  มุมหนึ่งมีรูขาดเพราะ

การจดัส่งไม่ด ี ผงสนี�้าตาลอ่อนคล้ายทรายไหลออกมาจากรูนั้น  มนัไม่เหมอืน

อาวุธชีวภาพที่เธอเคยศึกษา  ถุงมือที่ใส่อยู่หนามากเธอเลยตัดเชือกได้งุ่มง่าม  

จากนั้นกเ็ปิดห่อพสัดุแล้วหยบิถุงพลาสตกิออกมา

“เราโดนแหกตาซะแล้ว”  รชิชี่วจิารณ์เสยีงหยนั

“เราจะท�ากบัไอ้ถงุนี่เหมอืนเป็นวตัถอุนัตรายจนกว่าจะพสิจูน์ได้ว่ามนัไม่มี

อะไรน่ากลวั”  วลิเดนสตนีบอก  ที่จรงิเธอเหน็ตรงกบัผูช้ว่ย  แต่ระวงัไวก้อ่นจะ

ดกีว่า

“น�้าหนกัเท่าไหร่”  เธอถาม

“หนึ่งจุดสองกโิล  ลงบนัทกึอย่างเป็นทางการ  แต่ผมสงัเกตว่าค่าที่อ่าน

ได้จากสญัญาณแจ้งใต้ปล่องดูดสารพษิเป็นศูนย์”

เธอใช้ช้อนตวงตกัวตัถุเมด็หยาบ ๆ ราวสี่สบิเกลด็  กระจายใส่ในหลอด

ทดลองหกหลอด  ก่อนปิดผนึกและเสียบไว้บนแท่น  จากนั้นก็ยกลงมาส่งให ้

รชิชี่  เขาใช้สารเคมทีี่เป็นตวัท�าปฏกิริยิาตามขั้นตอนโดยที่เธอไม่จ�าเป็นต้องบอก
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“ดจีงัที่มตีวัอย่างบานตะไทให้ท�า”  เขาพดูพร้อมกบัหวัเราะเบา ๆ  “จะเอา

มาเผา  อบ  หรอืละลายยงัไงกไ็ด้  แถมยงัมเีหลอืพอให้สร้างปราสาททรายได้ 

อกีด้วยมั้งเนี่ย”

วลิเดนสตนีรอระหว่างที่อกีฝ่ายตรวจจนครบถ้วน

“ผลเป็นลบทั้งหมด”  ในที่สุดเขากร็ายงาน  “ให้ตายเถอะ  ไอ้วตัถุนี่มนั

อะไรกนัแน่”

วลิเดนสตนีหยบิตวัอย่างจากแท่นที่สอง  “ทดสอบด้วยความร้อนในสภาพ

ที่มอีอกซเิจนปนอยู่  แล้วถ่ายเทก๊าซไปที่เครื่องวเิคราะห์ก๊าซ”

“ได้เลย”  ริชชี่หยิบหลอดทดลองอีกหลอดไปถ่ายใส่หลอดแก้วเปิดฝา

เชื่อมกับเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ  แล้วลนหลอดแก้วให้ร้อนด้วยตะเกียงบุนเซ็น   

วลิเดนสตนีจบัตามอง  แปลกใจมากที่ตวัอย่างทดลองลกุไหม้อยา่งรวดเรว็  มนั

ลุกไหม้อยู่ครู่หนึ่งก่อนอนัตรธานไป  ไม่เหลอืเถ้าหรอืเศษซาก

“ไหม้เลย  ลูกพ่อ  ไหม้ไปเลย”

“ได้เรื่องว่าไง  รชิชี่”

ชายหนุ่มเพ่งมองค่าที่อ่านได้  “มีแต่คาร์บอนไดออกไซด์บริสุทธิ์กับ 

โมโนออกไซด์  และร่องรอยจากไอระเหยของน�้านดิหน่อย”

“ตวัอย่างน่าจะเป็นคาร์บอนบรสิุทธิ์”

“เดี๋ยวนะ  หวัหน้า  คาร์บอนมนัมาในรปูของทรายสนี�้าตาลตั้งแต่เมื่อไหร่

เหรอ”

วิลเดนสตีนมองก้อนกรวดก้นหลอดตัวอย่างหลอดหนึ่ง  “ฉันจะตรวจ

วตัถุพวกนี้ด้วยกล้องสเตอรโิอซูม”

เธอโปรยวตัถสุบิสองเกลด็บนแผ่นสไลด์  สอดเข้าไปใต้แท่นวาง  เปิดไฟ  

แล้วมองผ่านเลนส์แนบตา

“เหน็อะไรบ้าง  หวัหน้า”  รชิชี่ถาม

แต่วิลเดนสตีนไม่ตอบ  ได้แต่มองด้วยความพิศวงอยู่อย่างนั้น  วัตถุ

แต่ละเกลด็ใต้กล้องจลุทรรศน์ไม่ได้เป็นสนี�้าตาลเลยสกันดิ  แต่เป็นสสารชิ้นเลก็

ใสราวกับแก้วสารพัดสี  ทั้งสีฟ้า  สีแดง  สีเหลือง  สีเขียว  สีน�้าตาล  สีด�า   
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สมี่วง  และสชีมพู  เธอใช้ช้อนตวงโลหะกดเกลด็หนึ่ง  ดุนมนันดิ ๆ โดยที่ตา 

ยงัคงมองผ่านเลนส์  ได้ยนิเสยีงครดูเบา ๆ เหมอืนเกลด็วตัถคุรดูบนแผ่นกระจก

“หวัหน้าท�าอะไรน่ะ”  รชิชี่ถาม

วิลเดนสตีนลุกขึ้นยืน  “เรามีรีแฟร็กโตมิเตอร์ส�าหรับวัดดัชนีหักเหอยู่ 

แถวนี้ใช่ไหม”

“ใช่  เครื่องมอืราคาถูกที่มตีั้งแต่สมยัยุคกลางโน่น”  รชิชี่ค้นทั่วตู้แล้วดงึ

เครื่องมือสนิมเขรอะในห่อพลาสติกเก่าเหลืองออกมา  เขาเสียบปลั๊ก  เตรียม 

ใช้งาน  “คุณรู้จกัวธิใีช้ไอ้หนูนี่ใช่ไหม”

“คดิว่ารู้นะ”

เธอใช้เครื่องสเตอริโอซูมช่วยส่อง  คีบวัตถุเกล็ดหนึ่งแล้วหย่อนให้มัน 

จมลงไปในน�้ามนัแร่บนแผ่นสไลด์  หลงัการเริ่มต้นได้ไม่ดนีกัสองสามครั้ง  เธอ

กพ็บวธิหีมุนหน้าปัดและอ่านค่าได้

เธอเงยหน้าพร้อมรอยยิ้ม

“เป็นอย่างที่ฉนัสงสยัจรงิ ๆ  อ่านค่าดชันหีกัเหได้สองจุดสี่”

“เหรอ  แล้วไงล่ะ  หวัหน้า”

“เราได้ค�าตอบแล้วไง  ชดัเลยล่ะ”

“อะไรชดั  หวัหน้า”

เธอช�าเลอืงมองเขา  “รชิชี่  อะไรที่ท�าจากคาร์บอนบรสิุทธิ์  มคี่าดชันเีกนิ

สอง  และแขง็พอที่จะตดักระจกได้”

“เพชรเหรอ”

“บราโว”

“หมายความว่าวัตถุในมือเราคือฝุ่นจากหัวตัดเพชรในงานอุตสาหกรรม 

ใช่ไหม”

“ดู ๆ แล้วกน็่าจะเป็นอย่างนั้น”

ริชชี่ถอดหมวกคลุมหัวป้องกันวัตถุอันตรายออกแล้วปาดหน้าผาก  

“แปลกจรงิ ๆ”  เขาพมึพ�าพลางเอื้อมมอืไปหยบิโทรศพัท์  “ผมว่าจะโทรไปบอก

ที่โรงพยาบาลเสียหน่อย  ให้พวกนั้นรู้ว่าควรยกเลิกประกาศแจ้งเตือนอันตราย
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จากเชื้อโรคได้แล้ว  จากที่ผมได้ยินเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของพิพิธภัณฑ์คนนั้น 

ถงึขั้นอรึาดกางเกงในเลยล่ะ”
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เฟรเดอริค วัตสัน คอลโลพีผู ้อ�านวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

นวิยอร์กแปลบปลาบแถวต้นคอด้วยความขุน่เคอืงใจขณะก้าวออกจากลฟิต์เข้าไป

ในชั้นใต้ดนิของพพิธิภณัฑ์  เขาไม่ได้ลงมายงัชั้นใต้ดนิหลายเดอืนแล้วและก�าลงั

สงสัยว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน  ท�าไมวิลเฟรด เชอร์แมนประธานแผนกแร่วิทยา

จึงยืนกรานให้เขาถ่อลงมาที่ห้องแล็บแร่วิทยา  แทนที่อีกฝ่ายจะขึ้นไปพบเขาใน

ห้องท�างานบนชั้นห้า

คอลโลพสีาวเทา้เรว็ ๆ เลี้ยวออ้มมมุ  รองเท้าเสยีดสบีนทางเดนิที่เตม็ไป

ด้วยกรวดทราย  เขาเดนิมาถงึประตหู้องแลบ็แร่วทิยาซึ่งปิดอยู ่ ลองขยบัลกูบดิ

แต่มนัลอ็กอยู่จงึเคาะแรง ๆ ด้วยอารมณ์หงุดหงดิที่พลุ่งพล่านขึ้นมาอกีระลอก

เชอร์แมนเปิดประตูบานนั้นทันทีแล้วปิดตามหลังอย่างรวดเร็วพอกัน   

เขาดูกระเซอะกระเซงิ  พูดตรง ๆ คอืสารรูปดูไม่ได้  กค็วรอยู่หรอก  คอลโลพี

คิดและกวาดตามองรอบห้องแล็บแล้วจับจ้องแน่วแน่ที่ห่อพัสดุเจ้าปัญหา  มัน

สกปรกเปรอะเปื้อนยับยู่ยี่อยู่ในถุงซิปล็อกสองชั้นบนโต๊ะตัวอย่างทดลองข้าง

กล้องจุลทรรศน์สเตอรโิอซูม  ถดัไปมซีองจดหมายสขีาววางอยู่หกซอง

“ดอกเตอร์เชอร์แมน”  คอลโลพเีปล่งเสยีง  “การที่ของชิ้นนี้ถกูส่งมาอย่าง

ทุเรศทุรงัสร้างความอบัอายขายหน้าให้เรามาก  จะเรยีกว่าเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุด

ก็ไม่ผิด  ผมต้องการชื่อคนส่ง  อยากรู้ว่าท�าไมเราถึงไม่จัดการเรื่องนี้ให้ถูกต้อง  

อีกอย่างผมอยากรู้ว่าท�าไมถึงจัดการกับวัตถุล�้าค่าอย่างส่งเดช  น�าส่งผิดที่จน 

ตื่นตกใจกันถ้วนหน้า  ตามที่ผมเข้าใจผงจากหัวตัดเพชรเกรดอุตสาหกรรม 

มมีูลค่าหลายพนัดอลลาร์ต่อปอนด์ทเีดยีว”
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เชอร์แมนไม่ตอบ  ได้แต่เหงื่อแตกพลั่ก

“ผมนึกภาพพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับพรุ่งนี้ได้ชัดเชียวล่ะ  เกิดเหตุ

ตื่นกลัวอาวุธชีวภาพที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยานิวยอร์ก  ผมไม่คิดจะรออ่าน

มนัหรอกนะ  ผมเพิ่งได้รบัโทรศพัท์จากนกัข่าวจากนวิยอร์กไทมส์  ชื่อแฮร์รแิมน

หรอือะไรสกัอย่างนี่แหละ  แล้วผมกต็้องโทรกลบัไปหาหมอนั่นพร้อมค�าอธบิาย

ในครึ่งชั่วโมงนี้”

เชอร์แมนกลนืน�้าลาย  ยงัไม่ปรปิากพูดอะไรทั้งสิ้น  เหงื่อหยดหนึ่งไหล

ลงมาตามหน้าผาก  เขารบีใช้ผ้าเชด็หน้าซบัอย่างรวดเรว็

“ว่าไง  คุณมีค�าอธิบายหรือเปล่า  มีเหตุผลชี้แจงไหมว่าเพราะอะไร 

คุณถงึยนืกรานให้ผมลงมาที่แลบ็ของคุณ”

“มคีรบั”  เชอรแ์มนขยบัปากพดูออกมาจนได้  เขาพยกัหน้าไปทางเครื่อง

สเตอรโิอซูม  “ผมอยากให้คุณดู...ดูไอ้นั่น”

คอลโลพีลุกขึ้นเดินไปที่กล้อง  ถอดแว่นตาออก  แล้วแนบตาบนเลนส์  

กลุ่มก้อนยุ่งเหยงิเหน็เป็นภาพเบลอปรากฏขึ้น  “ผมไม่เหน็บ้าอะไรเลย”

“ต้องปรบัปุ่มโฟกสัหน่อย  ตรงนั้น”

คอลโลพคีล�าปุม่เงอะ ๆ งะ ๆ  เหน็ตวัอย่างทดลองชดับ้างไม่ชดับ้างขณะ

พยายามหาจดุที่ชดัที่สดุ  ในที่สดุเขากเ็หน็ว่าตวัเองก�าลงัเพ่งมองเศษเลก็เศษน้อย

ของก้อนผลกึที่เปล่งประกายชวนพศิวง  พวกมนัสว่างไสวใต้แสงไฟที่ส่องมาจาก

ด้านตรงข้าม  ประหนึ่งบานหน้าต่างประดบักระจกสี

“อะไรเนี่ย”

“ตวัอย่างผงที่ส่งมาในห่อพสัดุ”

คอลโลพขียบัตาออกห่าง  “งั้นเหรอ  คุณหรอืใครในแผนกของคุณสั่งมา

เหรอไง”

เชอร์แมนอกึอกั  “เปล่าครบั  เราไม่ได้สั่ง”

“งั้นกบ็อกมาหน่อยส ิ ดอกเตอร์เชอร์แมน  ผงจากหวัตดัเพชรมลูค่าหลาย

พนัดอลลาร์ถูกจ่าหน้าและน�าส่งมาที่แผนกของคุณได้ยงัไง”

“ผมมคี�าอธบิาย...”  เชอรแ์มนหยดุพดูขณะหยบิซองสขีาวซองหนึ่งขึ้นมา

ด้วยมอืสั่นเทา  คอลโลพรีอ  แต่ดูเหมอืนอกีฝ่ายจะตวัแขง็ทื่อไปเสยีแล้ว
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“ดอกเตอร์เชอร์แมน”

เชอร์แมนไม่โต้ตอบ  เขาหยบิผ้าเชด็หน้าออกมาซบัหน้าเป็นครั้งที่สอง

“ดอกเตอร์เชอร์แมน  คุณไม่สบายหรอืเปล่า”

เชอร์แมนกลนืน�้าลาย  “ผมไม่รู้จะบอกคุณยงัไงด”ี

คอลโลพสีวนทนัท ี “นี่คณุ  เราก�าลงัเจอปัญหาอยูน่ะ  และผมกม็เีวลา...”  

เขามองนาฬิกาข้อมอื  “แค่ยี่สบินาททีี่จะโทรกลบัไปหาแฮร์รแิมน  เพราะฉะนั้น

อธบิายมาเดี๋ยวนี้เลย”

เชอร์แมนผงกหัวเซื่อง ๆ และซับหน้าอีกครั้ง  แม้จะรู้สึกร�าคาญแต่ 

คอลโลพกีอ็ดสงสารชายคนนี้ไม่ได้  ที่จรงิหมอนี่กไ็ม่ต่างจากผู้ใหญ่วยักลางคน

ที่ข้างในยังเป็นเด็กที่ชอบเก็บสะสมก้อนหินเสมอ...จู่ ๆ คอลโลพีก็เพิ่งคิดได ้

ว่าอกีฝ่ายไม่ได้แค่ซบัเหงื่อ  แต่มนี�้าตาไหลออกมาจากดวงตาของเขาด้วย

“มนัไม่ใช่ผงจากหวัตดัเพชรในงานอตุสาหกรรม”  ในที่สดุเชอร์แมนกพ็ดู

ออกมา

คอลโลพขีมวดคิ้ว  “ว่าไงนะ”

เชอร์แมนสูดหายใจลกึ ๆ เหมอืนพยายามจะตั้งสต ิ “ผงจากหวัตดัเพชร

ในงานอุตสาหกรรมมาจากเพชรสีด�าหรือสีน�้าตาลที่ไม่มีคุณสมบัติด้านความงาม  

ถ้าส่องดดู้วยกล้องจลุทรรศน์มนัจะเหมอืนอนภุาคของผลกึสดี�า  แต่เมื่อมองวตัถุ

พวกนี้ผ่านกล้องจุลทรรศน์คุณจะเหน็ว่ามนัมสี”ี  เสยีงเขาสั่น

“ใช่  นั่นแหละที่ผมเหน็”

เชอร์แมนผงกหัว  “เศษเล็ก ๆ ของผลึกที่มีสี  ทุกสีที่ปรากฏในสายรุ้ง  

ผมยนืยนัได้ว่ามนัคอืเพชรจรงิ ๆ  และผมกถ็ามตวัเองว่า...”  เสยีงเขาขาดหาย

“ว่าอะไร  ดอกเตอร์เชอร์แมน”

“ผมถามตวัเองว่าเป็นไปได้ยงัไงที่ผงจากหวัตดัเพชรหนึ่งถงุจะมเีศษเสี้ยว

ของเพชรสสีนังดงามน�้าหนกัหนึ่งกโิลกว่าแบบนั้น”

ห้องแล็บตกอยู่ในความเงียบสุดล�้าลึก  คอลโลพีรู้สึกหนาวเยือกขึ้นมา

ทนัท ี “ผมไม่เข้าใจ”

“นี่ไม่ใช่ผงจากหัวตัดเพชร”  เชอร์แมนรีบบอก  “นี่คือเพชรสะสมของ

พพิธิภณัฑ์”
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“คุณพูดเรื่องบ้าอะไรเนี่ย”

“คนที่ขโมยเพชรของเราไปเมื่อเดือนที่แล้วคงบดท�าลายมันจนเป็นผุยผง  

หมดทุกเม็ดเลยทีเดียว”  ถึงตอนนี้น�้าตาไหลออกมาไม่หยุด  แต่เชอร์แมน 

ไม่สนใจที่จะซบัมนัอกีแล้ว

“บดเป็นผงเนี่ยนะ”  คอลโลพีลุกลนมองรอบห้อง  “คุณจะบดเพชรให้

เป็นผงได้ยงัไง”

“ด้วยค้อนขนาดใหญ่มาก”

“แต่เพชรน่าจะแขง็ที่สุดในโลกไม่ใช่เหรอ”

“แขง็น่ะใช่  แต่ไม่ได้หมายความว่ามนัจะไม่เปราะ ”

“คุณแน่ใจได้ยงัไง”

“เพชรหลายเม็ดของเรามีสีพิเศษเฉพาะตัว  ยกตัวอย่างเช่นราชินีแห่ง 

นาร์เนีย  ไม่มีเพชรอื่นที่จะเป็นสีฟ้าแกมม่วงและเขียวแบบนั้น  ผมบอกชื่อ 

ของเพชรได้จากเศษเสี้ยวเลก็ ๆ แต่ละชิ้น  นั่นแหละสิ่งที่ผมท�า  ผมแยกความ

แตกต่างของเพชรพวกนั้นได้”

เขาเทซองสีขาวในมือบนแผ่นกระดาษที่วางอยู่บนโต๊ะตัวอย่าง  ผงสีฟ้า

ไหลออกมากองรวมกนั  เขาชี้ไปที่กองนั้น

“ราชนิแีห่งนาร์เนยี” 

เขาหยบิอกีซองมาเท  “ฮาร์ตออฟอเีทอนติี้”

เชอร์แมนเทสิ่งที่อยู่ในซองเล็ก ๆ เหล่านั้นทีละซอง  “อินดิโกโกสต์   

อลัตมิาทูเล  โฟร์ทออฟจูลาย  แซนซบิาร์กรนี”

มนัไม่ต่างจากเสยีงกลองที่ตกีระหน�่าด้วยจงัหวะสม�่าเสมอ  หนึ่งครั้งแล้ว

ตามด้วยอีกครั้ง  คอลโลพีจ้องเม็ดทรายระยิบระยับกองเล็ก ๆ เหล่านั้นอย่าง 

อกสั่นขวญัแขวน

“นี่มนัเรื่องตลกที่ไม่ข�าเลยจรงิ ๆ”  เขาพูดขึ้นในที่สดุ  “ของพวกนั้นไม่ใช่

เพชรของพพิธิภณัฑ์แน่”

“สีที่ตรงกันกับเพชรชื่อเสียงโด่งดังเหล่านี้เป็นเครื่องชี้วัดได้”  เชอร์แมน

ตอบ  “ผมมีข้อมูลชัดเจนทุกเม็ด  ผมท�าการทดสอบเศษวัสดุพวกนี้แล้ว  มัน

คอืเพชรที่มเีฉดสถีูกต้องตรงกนัไม่ผดิแน่  ไม่มอีะไรที่จะผดิพลาดไปได้”
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“แต่แน่นอนว่าคงไม่ใช่หมดทุกเม็ด”  คอลโลพีแย้ง  “เขาจะท�าลายมัน

ทั้งหมดได้ยงัไง”

“พสัดหุ่อนั้นมผีงเพชรบรรจอุยูห่นึ่งกโิลกว่า  เท่ากบัน�้าหนกัเพชรประมาณ 

ห้าพันกะรัตรวมส่วนที่รั่วไหลออกจากห่อ  สิ่งที่ส่งมากับพัสดุแต่แรกน่าจะอยู่ที่ 

หกพันกะรัต  ผมลองบวกน�้าหนักของเพชรที่ถูกขโมยไปแล้ว...”  เสียงเขาขาด

หาย

“แล้วยงัไง”  ในที่สุดคอลโลพกีถ็าม  ไม่สามารถเกบ็อาการได้อกีต่อไป

“น�้าหนกัรวมคอื 6,042 กะรตั”  เชอร์แมนตอบเสยีงเบาหววิ

ความเงยีบเข้าปกคลมุห้องแลบ็เนิ่นนาน  เสยีงเดยีวที่ได้ยนิคอืเสยีงหึ่ง ๆ 

ของหลอดนอีอน  สุดท้ายคอลโลพกีเ็งยหน้าขึ้นมองตาเชอร์แมน

“ดอกเตอร์เชอร์แมน”  เขาเริ่มพูดแต่เสยีงแหบพร่าจนจ�าเป็นต้องเริ่มพูด

ใหม่  “ดอกเตอร์เชอร์แมน  ข้อมูลนี้จะต้องไม่รั่วออกไปจากห้องนี้เดด็ขาด”

ผิวซึ่งซีดขาวของเชอร์แมนยิ่งซีดหนักเหมือนผี  เมื่อผ่านไปครู่หนึ่งเขาก็

พยกัหน้าเงยีบ ๆ
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