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แดดยามเช้าตรู่สาดแสงสีทองฉาบพื้นหินบนถนนทางเข้าของพนักงาน
ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยานิวยอร์ก พาให้ป้อมกระจกหน้าช่องโค้งที่ทำ� ด้วย
หินแกรนิตสว่างไสว ร่างหนึ่งนั่งคุดคู้อยู่บนเก้าอี้ในป้อม เขาคือชายชราที่
พนักงานทุกคนของพิพธิ ภัณฑ์คนุ้ หน้าคุน้ ตาดี เจ้าตัวสูบกล้องก้านเรียวโค้งอย่าง
สบายอกสบายใจกลางแสงแดดอบอุ่น ซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนฤดูใบไม้ผลิที่ยัง
มาไม่ถึง อากาศแบบนี้มักเจอในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในนิวยอร์ก หลอกล่อให้
ดอกแดฟโฟดิล โครคัส และไม้ผลิดอกอื่น ๆ ผลิบานก่อนเวลา และท�ำให้
ตายเพราะความหนาวเย็นในเดือนเดียวกัน
“อรุณสวัสดิ์ครับ ดอกเตอร์” เคอร์ลีเอ่ยปากทักทายทุกคนที่เดินผ่าน
ไม่ว่าจะเป็นเสมียนในห้องจดหมายหรือหัวหน้าแผนกวิทยาศาสตร์ บรรดา
ภัณฑารักษ์ที่ขึ้นมาเรืองอ�ำนาจแล้วพ้นไปจากต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการที่เลื่อนขั้น
ขึ้นมาครองต�ำแหน่งสูงขึ้นก่อนจะหมดอ�ำนาจลงอย่างน่าอัปยศ ทุกอย่างล้วน
เปลี่ยนแปลง แต่เหมือนเคอร์ลีจะไม่เคยโยกย้ายไปจากป้อมยามที่ประจ�ำ เขา
ไม่ต่างอะไรจากรูปปั้นไดโนเสาร์ขนาดยักษ์ในพิพธิ ภัณฑ์ทคี่ อยต้อนรับผู้มาเยือน
อยู่ในอาคารหลังคาโดมของพิพิธภัณฑ์
“เอ้า เอาไป ลุง!”
เคอร์ลขี มวดคิว้ เมือ่ ได้ยนิ เสียงคุน้ หูทปี่ ลุกให้ตนื่ ขึน้ ทันได้เห็นเด็กส่งของ
ดันพัสดุเข้ามาทางหน้าต่างป้อม แรงเฉื่อยส่งให้พัสดุห่อนั้นตกลงบนชั้นเล็ก ๆ
ซึ่งเจ้าตัวใช้เป็นที่วางยาเส้นและถุงมือ
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“เดี๋ยว ไอ้หนุ่ม!” เคอร์ลีร้อง ตื่นตัวเต็มที่ กวักมือไหว ๆ ออกไปทาง
หน้าต่าง “เฮ้ย!” แต่ไอ้หนุ่มส่งของสะพายเป้สีด�ำโป่งนูนด้วยหีบห่อเร่งปั่น
จักรยานภูเขาล้อใหญ่เทอะทะจากไปเสียแล้ว
“ให้ตายเถอะ” เคอร์ลบี น่ พึมพ�ำ ตาจับจ้องอยูท่ หี่ อ่ พัสดุขนาดสิบสองนิว้
คูณแปดนิ้ว ห่อกระดาษไขสีน�้ำตาลผูกเชือกแบบโบราณหลายทบ สภาพ
ห่อพัสดุยบั เยินสุด ๆ จนเคอร์ลสี งสัยว่าไอ้หนุ่มส่งของคงท�ำพัสดุตกระหว่างทาง
จนมันโดนรถบรรทุกแล่นทับ พัสดุจ่าหน้าด้วยลายมือโย้เย้เหมือนเด็ก ถึง
ภัณฑารักษ์แผนกแร่วิทยา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยานิวยอร์ก
เคอร์ลีแคะเศษยาสูบจากก้นกระเปาะ เพ่งมองพัสดุห่อนั้นอย่างครุ่นคิด
ทางพิพิธภัณฑ์ได้รับพัสดุบรรจุของบริจาค ซึ่งเป็นของสะสมจากเด็ก ๆ หลาย
ร้อยกล่องทุกสัปดาห์ มีทุกรูปแบบตั้งแต่ซากแมลงบี้แบน หินไร้ค่า หัวลูกศร
ไปจนถึงซากสัตว์แห้งกรังที่โดนรถทับตาย เขาถอนหายใจเฮือกแล้วขยับ
ลุกขึ้นจากเก้าอี้แสนสบายก่อนเอาห่อพัสดุหนีบไว้ใต้แขน เขาวางกล้องยาสูบไว้
ด้านหนึ่ง เลื่อนประตูป้อมยามเปิดออก ก้าวออกไปสู่แสงแดด กะพริบตา
สองครั้ง ก่อนหันไปทางช่องรับสิ่งของบริเวณห้องจดหมายที่ห่างไปไม่มากนัก
บนฝั่งตรงข้ามถนนสายแคบ ๆ
“อะไรน่ะ คุณทัตเทิล” เสียงหนึ่งดังขึ้น
เคอร์ลเี หลือบมองไปทางเสียงนัน้ ดิกบี กรีนลอว์ผชู้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย
บริหารคนใหม่นั่นเอง เขาเพิ่งโผล่ออกมาจากอุโมงค์ทางเชื่อมลานจอดรถของ
พนักงาน
เคอร์ลีไม่ปริปาก เขาไม่ชอบกรีนลอว์และไม่ชอบน�้ำเสียงดูแคลนเมื่อ
อีกฝ่ายเรียกเขาว่าคุณทัตเทิล ก่อนหน้านี้สองสามสัปดาห์กรีนลอว์ไม่เห็นด้วย
กับวิธีการตรวจบัตรประจ�ำตัวของเคอร์ลี แถมกล่าวหาว่าเขาไม่ได้ตรวจดูบัตร
อย่างจริงจัง บ้าเอ๊ย เคอร์ลีไม่จำ� เป็นต้องตรวจบัตรพวกนั้นเลย แค่เห็นหน้าก็
รู้แล้วว่าใครเป็นเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์
“พัสดุครับ” เขาค�ำรามตอบ
เสียงกรีนลอว์วางอ�ำนาจขึน้ มาทันที “พัสดุควรถูกส่งตรงไปทีห่ อ้ งจดหมาย
และคุณไม่ควรทิ้งป้อมไปไหนทั้งนั้น”
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เคอร์ลีเดินต่อไป เขาถึงวัยที่รู้ว่าวิธีที่จะท�ำให้คนไม่พอใจได้ดีที่สุดคือ
แกล้งท�ำเหมือนอีกฝ่ายไม่มีตัวตน
เขาได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเร่งฝีเท้าตามมาข้างหลัง เสียงชาย
คนนั้นดังขึ้นอีกสองสามระดับ อาจจะเข้าใจว่าเคอร์ลีหูตึง “คุณทัตเทิล ผม
บอกว่าคุณไม่ควรทิ้งป้อมไปไหนไงล่ะ”
เคอร์ลีหยุด หันกลับไป “ขอบคุณที่อาสาครับ ดอกเตอร์” จากนั้น
ก็ยื่นพัสดุให้อีกฝ่าย
กรีนลอว์มองห่อพัสดุ หรี่ตา “ผมไม่ได้บอกว่าผมจะเอาไปส่งให้”
เคอร์ลียืนอยู่ที่เดิม มือยังคงยื่นห่อพัสดุออกไป
“โธ่โว้ย ให้ตายเถอะ” กรีนลอว์กำ� ลังเอือ้ มมือไปรับห่อพัสดุอย่างฉุนเฉียว
แต่แล้วก็ชะงักมือกลางคัน “ดูแปลก ๆ นะ มันคืออะไรเหรอ”
“ไม่ทราบครับ ดอกเตอร์ เด็กส่งของเอามาให้”
“เหมือนจะไม่ระวังเท่าไหร่เลยนี่”
เคอร์ลียักไหล่
แต่กรีนลอว์ก็ยังไม่รับพัสดุห่อนั้น เขาก้มลงหรี่ตามอง “มันมีรอยขาด
มีรูด้วย...ดูสิ มีบางอย่างไหลออกมา”
เคอร์ลีก้มมอง มุมหนึ่งของห่อพัสดุเป็นรูและมีผงสีน�้ำตาลไหลออกมา
เป็นสายบาง ๆ
“นี่มันบ้าอะไรกันเนี่ย” เคอร์ลีอุทาน
กรีนลอว์ขยับห่างหนึ่งก้าว “มีผงบางอย่างรั่วออกมาจากห่อ” เสียงเขา
ดังขึ้นหนึ่งระดับ “ให้ตาย มันคืออะไรเนี่ย”
เคอร์ลียืนปักหลักอยู่ที่เดิม
“พับผ่า เคอร์ลี ทิ้งไปซะ! มันคือเชื้อแอนแทร็กซ์!”
กรีนลอว์ซวนเซถอยกรูด หน้าตาบิดเบี้ยวด้วยความตื่นกลัว “ผู้ก่อการ
ร้ายเล่นงานเราเข้าแล้ว ใครช่วยโทรแจ้งต�ำรวจที! ผมรับเชื้อเข้าไปเต็ม ๆ!
บ้าฉิบ ผมโดนเชื้อโรคเข้าให้แล้ว!”
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเซสะดุดและล้มหงายหลังบนพื้นหิน เขาตะกายพื้น
ดีดตัวขึ้นยืน วิ่งแจ้นไปจากตรงนั้น ยามสองคนพรวดพราดออกมาจากป้อม
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ฝั่งตรงข้ามแทบจะทันทีทันใด คนหนึ่งเข้าตะครุบตัวกรีนลอว์ อีกคนปรี่เข้าหา
เคอร์ลี
“ไอ้บา้ ท�ำอะไรของแกฮะ” กรีนลอว์รอ้ งเสียงหลง “ถอยไปห่าง ๆ! โทร
เรียก 911 เดี๋ยวนี้!”
เคอร์ลียังยืนถือห่อพัสดุในมือตรงจุดเดิม เขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้
มาก่อนจนเหมือนสมองหยุดท�ำงานไปโดยสิ้นเชิง
ยามทั้งสองขยับออก กรีนลอว์ขยับตามไปติด ๆ อึดใจหนึ่งลานเล็ก ๆ
แห่งนัน้ เงียบกริบอย่างน่าประหลาด และแล้วเสียงแหลมแสบแก้วหูของสัญญาณ
เตือนภัยก็ดังขึ้น ไม่ถึงห้านาทีเสียงไซเรนก็ดังขึ้นกลางอากาศ บริเวณนั้น
มีแต่ความชุลมุนวุ่นวาย มีทั้งรถต�ำรวจ แสงไฟกะพริบวูบวาบ และเสียงฟัง
ไม่ได้ศัพท์ของวิทยุสื่อสาร แล้วกลุ่มชายในเครื่องแบบก็รุดเข้ามา กางเทป
สีเหลืองกัน้ เขตอันตรายจากเชือ้ โรค พร้อมส่งเสียงตะโกนผ่านโทรโข่งให้กลุม่ คน
ที่เพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นทุกขณะถอยไป และร้องบอกเคอร์ลีว่า ทิ้งห่อพัสดุซะ
แล้วถอยไปห่าง ๆ...ทิ้งห่อพัสดุซะแล้วถอยไปห่าง ๆ
แต่เคอร์ลีไม่ได้ทิ้งห่อพัสดุและไม่ได้ถอยไปห่าง ๆ เขายังยืนตัวแข็งทื่อ
งงไปหมด ขณะจ้องมองผงสีน�้ำตาลที่ไหลออกมาเป็นสายจากรอยขาดบนห่อ
พัสดุ มันรวมตัวกันเป็นกองเล็ก ๆ บนพื้นหินข้างเท้า
ตอนนี้ชายสองคนใส่ชุดขาวพองฟูพร้อมหมวกคลุมหัวและหน้ากาก
พลาสติกเดินใกล้เข้ามา พวกเขายื่นมือมาเหมือนที่เคอร์ลีเคยเห็นในหนัง
วิทยาศาสตร์สมัยก่อนไม่มผี ดิ คนหนึง่ จับไหล่เคอร์ลเี บา ๆ อีกคนปลดห่อพัสดุ
จากนิว้ มือเขาไปวางในกล่องพลาสติกสีฟา้ ด้วยความระมัดระวังทีส่ ดุ ชายคนแรก
พาเคอร์ลีไปด้านหนึ่งแล้วดูดฝุ่นบนร่างเขาด้วยเครื่องมือหน้าตาพิลึกพิลั่น
จากนั้นก็เริ่มเอาชุดพลาสติกประหลาดมาใส่ให้เขาด้วย คนพวกนั้นบอกเบา ๆ
ด้วยเสียงก้องกลวงเหมือนผีว่าเขาจะไม่เป็นอะไร และจะพาเขาไปตรวจร่างกาย
สองสามอย่างที่โรงพยาบาล ทุกอย่างจะเรียบร้อย พอคนพวกนั้นเอาหมวก
มาครอบหัว เคอร์ลีก็รู้สึกว่าสมองเริ่มกลับมาท�ำงานเป็นปกติ ร่างกายขยับ
เคลื่อนไหวได้อีกครั้ง
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“โทษที” เขาพูดกับผู้ชายคนหนึ่งที่พาเขาไปทางรถตู้ ผ่านเทปกั้นของ
ต�ำรวจ ประตูรถทุกบานเปิดกว้าง
“มีอะไรเหรอ”
“กล้องยาสูบของผม” เจ้าตัวพยักพเยิดไปทางป้อมยาม “อย่าลืมเอา
กล้องยาสูบของผมมาด้วย”
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ดร.ลอเรน วิลเดนสตีนจับตามองเมื่อหน่วยตอบสนองหน่วยแรกถือลัง
พลาสติกสีฟ้าซึ่งบรรจุวัตถุอันตรายเข้ามาวางใต้ตู้ดูดละอองพิษในห้องแล็บ มี
โทรศัพท์ติดต่อมายี่สิบนาทีก่อน เธอกับผู้ช่วยชื่อริชชี่จึงเตรียมพร้อมรออยู่แล้ว
ตอนแรกเหมือนจะเป็นเรือ่ งใหญ่ เป็นการจูโ่ จมด้วยสารชีวภาพ พัสดุทสี่ ง่ มายัง
พิพิธภัณฑ์ชื่อดังของนิวยอร์กมีผงสีน�้ำตาลไหลออกมา แต่ผลการตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุออกมาเป็นลบ วิลเดนสตีนรู้และมั่นใจเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่านี่คือ
การสร้างสถานการณ์เพื่อท�ำให้ผู้คนตื่นกลัว ตลอดสองปีของการปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าห้องแล็บเซ็นทิเนลในแผนกสุขภาพและบริการด้านการแพทย์ในนิวยอร์ก
เธอได้วิเคราะห์ผงน่าสงสัยมากกว่าสี่ร้อยครั้ง คงต้องขอบคุณพระเจ้า เพราะ
ตราบจนทุกวันนี้ไม่มีเลยสักครั้งที่มันคืออาวุธชีวภาพ เธอช�ำเลืองมองรายงาน
การตรวจที่ติดอยู่บนผนัง รายงานนั้นเรียงล�ำดับสิ่งที่ตรวจจากมากที่สุดไปยัง
น้อยที่สุด ได้แก่ น�้ำตาล เกลือ แป้ง เบกกิ้งโซดา เฮโรอีน โคเคน
พริกไทย และดิน มันเป็นสิ่งที่แสดงถึงความหวาดระแวงและการแจ้งเตือนที่
อาจน�ำไปสู่การก่อการร้ายที่บ่อยครั้งเกินไป
หน่วยน�ำส่งกลับไปแล้ว เธอใช้เวลาครู่ใหญ่เพ่งมองลังที่ผนึกมิดชิด
ไม่น่าเชื่อว่าห่อพัสดุที่บรรจุผงบางอย่างจะสร้างความหวาดกลัวได้ถึงขนาดนี้
มันมาถึงพิพิธภัณฑ์เมื่อครึ่งชั่วโมงก่อน และตอนนี้ยามคนหนึ่งกับเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารของพิพิธภัณฑ์ก็ถูกกักบริเวณ สองคนนั้นได้รับยาปฏิชีวนะและได้
รับการเยียวยาทางจิตใจ ดูเหมือนเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารคนนั้นจะสติแตก
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เธอส่ายหน้า
“คุณคิดว่าไง” เสียงหนึ่งดังขึ้น “ใช่ค็อกเทลสูตรไม่ซำ�้ ของผู้ก่อการร้าย
หรือเปล่า”
วิลเดนสตีนไม่สนใจ งานของริชชี่ยอดเยี่ยม แม้ว่าพัฒนาการด้าน
อารมณ์ของเขาจะหยุดที่ระดับนักเรียนประถมก็ตาม
“เอกซเรย์ดูกันเถอะ” เธอบอก
“ได้เลย”
ภาพทีป่ รากฏบนจอแสดงให้เห็นห่อพัสดุทเี่ ต็มไปด้วยสสารทีไ่ ม่มลี กั ษณะ
เป็นผลึก ไม่มีจดหมายหรือวัตถุอื่น
“ไม่มีตัวจุดชนวน” ริชชี่ว่า “แย่จัง”
“ฉันจะเปิดลังแล้วนะ” วิลเดนสตีนตัดเทปออกแล้วค่อย ๆ ยกห่อพัสดุ
ออกมา เธอสังเกตลายมือแบบเด็ก ๆ ไม่มีที่อยู่ของผู้ส่ง เห็นเชือกหลายเส้น
ที่ผูกไว้อย่างลวก ๆ เหมือนตั้งใจให้คนเกิดความสงสัย มุมหนึ่งมีรูขาดเพราะ
การจัดส่งไม่ดี ผงสีน�้ำตาลอ่อนคล้ายทรายไหลออกมาจากรูนั้น มันไม่เหมือน
อาวุธชีวภาพที่เธอเคยศึกษา ถุงมือที่ใส่อยู่หนามากเธอเลยตัดเชือกได้งุ่มง่าม
จากนั้นก็เปิดห่อพัสดุแล้วหยิบถุงพลาสติกออกมา
“เราโดนแหกตาซะแล้ว” ริชชี่วิจารณ์เสียงหยัน
“เราจะท�ำกับไอ้ถงุ นีเ่ หมือนเป็นวัตถุอนั ตรายจนกว่าจะพิสจู น์ได้วา่ มันไม่มี
อะไรน่ากลัว” วิลเดนสตีนบอก ทีจ่ ริงเธอเห็นตรงกับผู้ช่วย แต่ระวังไว้ก่อนจะ
ดีกว่า
“น�้ำหนักเท่าไหร่” เธอถาม
“หนึ่งจุดสองกิโล ลงบันทึกอย่างเป็นทางการ แต่ผมสังเกตว่าค่าที่อ่าน
ได้จากสัญญาณแจ้งใต้ปล่องดูดสารพิษเป็นศูนย์”
เธอใช้ช้อนตวงตักวัตถุเม็ดหยาบ ๆ ราวสี่สิบเกล็ด กระจายใส่ในหลอด
ทดลองหกหลอด ก่อนปิดผนึกและเสียบไว้บนแท่น จากนั้นก็ยกลงมาส่งให้
ริชชี่ เขาใช้สารเคมีที่เป็นตัวท�ำปฏิกิริยาตามขั้นตอนโดยที่เธอไม่จำ� เป็นต้องบอก
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“ดีจงั ทีม่ ตี วั อย่างบานตะไทให้ทำ� ” เขาพูดพร้อมกับหัวเราะเบา ๆ “จะเอา
มาเผา อบ หรือละลายยังไงก็ได้ แถมยังมีเหลือพอให้สร้างปราสาททรายได้
อีกด้วยมั้งเนี่ย”
วิลเดนสตีนรอระหว่างที่อีกฝ่ายตรวจจนครบถ้วน
“ผลเป็นลบทั้งหมด” ในที่สุดเขาก็รายงาน “ให้ตายเถอะ ไอ้วัตถุนี่มัน
อะไรกันแน่”
วิลเดนสตีนหยิบตัวอย่างจากแท่นทีส่ อง “ทดสอบด้วยความร้อนในสภาพ
ที่มีออกซิเจนปนอยู่ แล้วถ่ายเทก๊าซไปที่เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ”
“ได้เลย” ริชชี่หยิบหลอดทดลองอีกหลอดไปถ่ายใส่หลอดแก้วเปิดฝา
เชื่อมกับเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ แล้วลนหลอดแก้วให้ร้อนด้วยตะเกียงบุนเซ็น
วิลเดนสตีนจับตามอง แปลกใจมากทีต่ วั อย่างทดลองลุกไหม้อย่างรวดเร็ว มัน
ลุกไหม้อยู่ครู่หนึ่งก่อนอันตรธานไป ไม่เหลือเถ้าหรือเศษซาก
“ไหม้เลย ลูกพ่อ ไหม้ไปเลย”
“ได้เรื่องว่าไง ริชชี่”
ชายหนุ่มเพ่งมองค่าที่อ่านได้ “มีแต่คาร์บอนไดออกไซด์บริสุทธิ์กับ
โมโนออกไซด์ และร่องรอยจากไอระเหยของน�้ำนิดหน่อย”
“ตัวอย่างน่าจะเป็นคาร์บอนบริสุทธิ์”
“เดีย๋ วนะ หัวหน้า คาร์บอนมันมาในรูปของทรายสีนำ�้ ตาลตัง้ แต่เมือ่ ไหร่
เหรอ”
วิลเดนสตีนมองก้อนกรวดก้นหลอดตัวอย่างหลอดหนึ่ง “ฉันจะตรวจ
วัตถุพวกนี้ด้วยกล้องสเตอริโอซูม”
เธอโปรยวัตถุสบิ สองเกล็ดบนแผ่นสไลด์ สอดเข้าไปใต้แท่นวาง เปิดไฟ
แล้วมองผ่านเลนส์แนบตา
“เห็นอะไรบ้าง หัวหน้า” ริชชี่ถาม
แต่วิลเดนสตีนไม่ตอบ ได้แต่มองด้วยความพิศวงอยู่อย่างนั้น วัตถุ
แต่ละเกล็ดใต้กล้องจุลทรรศน์ไม่ได้เป็นสีน�้ำตาลเลยสักนิด แต่เป็นสสารชิน้ เล็ก
ใสราวกับแก้วสารพัดสี ทั้งสีฟ้า สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีนำ�้ ตาล สีด�ำ
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สีม่วง และสีชมพู เธอใช้ช้อนตวงโลหะกดเกล็ดหนึ่ง ดุนมันนิด ๆ โดยที่ตา
ยังคงมองผ่านเลนส์ ได้ยนิ เสียงครูดเบา ๆ เหมือนเกล็ดวัตถุครูดบนแผ่นกระจก
“หัวหน้าท�ำอะไรน่ะ” ริชชี่ถาม
วิลเดนสตีนลุกขึ้นยืน “เรามีรีแฟร็กโตมิเตอร์ส�ำหรับวัดดัชนีหักเหอยู่
แถวนี้ใช่ไหม”
“ใช่ เครื่องมือราคาถูกที่มีตั้งแต่สมัยยุคกลางโน่น” ริชชี่ค้นทั่วตู้แล้วดึง
เครื่องมือสนิมเขรอะในห่อพลาสติกเก่าเหลืองออกมา เขาเสียบปลั๊ก เตรียม
ใช้งาน “คุณรู้จักวิธีใช้ไอ้หนูนี่ใช่ไหม”
“คิดว่ารู้นะ”
เธอใช้เครื่องสเตอริโอซูมช่วยส่อง คีบวัตถุเกล็ดหนึ่งแล้วหย่อนให้มัน
จมลงไปในน�้ำมันแร่บนแผ่นสไลด์ หลังการเริ่มต้นได้ไม่ดีนักสองสามครั้ง เธอ
ก็พบวิธีหมุนหน้าปัดและอ่านค่าได้
เธอเงยหน้าพร้อมรอยยิ้ม
“เป็นอย่างที่ฉันสงสัยจริง ๆ อ่านค่าดัชนีหักเหได้สองจุดสี่”
“เหรอ แล้วไงล่ะ หัวหน้า”
“เราได้ค�ำตอบแล้วไง ชัดเลยล่ะ”
“อะไรชัด หัวหน้า”
เธอช�ำเลืองมองเขา “ริชชี่ อะไรที่ทำ� จากคาร์บอนบริสุทธิ์ มีค่าดัชนีเกิน
สอง และแข็งพอที่จะตัดกระจกได้”
“เพชรเหรอ”
“บราโว”
“หมายความว่าวัตถุในมือเราคือฝุ่นจากหัวตัดเพชรในงานอุตสาหกรรม
ใช่ไหม”
“ดู ๆ แล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้น”
ริ ช ชี่ ถ อดหมวกคลุ ม หั ว ป้ อ งกั น วั ต ถุ อั น ตรายออกแล้ ว ปาดหน้ า ผาก
“แปลกจริง ๆ” เขาพึมพ�ำพลางเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์ “ผมว่าจะโทรไปบอก
ที่โรงพยาบาลเสียหน่อย ให้พวกนั้นรู้ว่าควรยกเลิกประกาศแจ้งเตือนอันตราย
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จากเชื้อโรคได้แล้ว จากที่ผมได้ยินเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของพิพิธภัณฑ์คนนั้น
ถึงขั้นอึราดกางเกงในเลยล่ะ”
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เฟรเดอริค วัตสัน คอลโลพีผู้อ�ำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
นิวยอร์กแปลบปลาบแถวต้นคอด้วยความขุน่ เคืองใจขณะก้าวออกจากลิฟต์เข้าไป
ในชัน้ ใต้ดนิ ของพิพธิ ภัณฑ์ เขาไม่ได้ลงมายังชัน้ ใต้ดนิ หลายเดือนแล้วและก�ำลัง
สงสัยว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน ท�ำไมวิลเฟรด เชอร์แมนประธานแผนกแร่วิทยา
จึงยืนกรานให้เขาถ่อลงมาที่ห้องแล็บแร่วิทยา แทนที่อีกฝ่ายจะขึ้นไปพบเขาใน
ห้องท�ำงานบนชั้นห้า
คอลโลพีสาวเท้าเร็ว ๆ เลีย้ วอ้อมมุม รองเท้าเสียดสีบนทางเดินทีเ่ ต็มไป
ด้วยกรวดทราย เขาเดินมาถึงประตูหอ้ งแล็บแร่วทิ ยาซึง่ ปิดอยู่ ลองขยับลูกบิด
แต่มันล็อกอยู่จึงเคาะแรง ๆ ด้วยอารมณ์หงุดหงิดที่พลุ่งพล่านขึ้นมาอีกระลอก
เชอร์แมนเปิดประตูบานนั้นทันทีแล้วปิดตามหลังอย่างรวดเร็วพอกัน
เขาดูกระเซอะกระเซิง พูดตรง ๆ คือสารรูปดูไม่ได้ ก็ควรอยู่หรอก คอลโลพี
คิดและกวาดตามองรอบห้องแล็บแล้วจับจ้องแน่วแน่ที่ห่อพัสดุเจ้าปัญหา มัน
สกปรกเปรอะเปื้อนยับยู่ยี่อยู่ในถุงซิปล็อกสองชั้นบนโต๊ะตัวอย่างทดลองข้าง
กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอซูม ถัดไปมีซองจดหมายสีขาววางอยู่หกซอง
“ดอกเตอร์เชอร์แมน” คอลโลพีเปล่งเสียง “การทีข่ องชิน้ นีถ้ กู ส่งมาอย่าง
ทุเรศทุรังสร้างความอับอายขายหน้าให้เรามาก จะเรียกว่าเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุด
ก็ไม่ผิด ผมต้องการชื่อคนส่ง อยากรู้ว่าท�ำไมเราถึงไม่จัดการเรื่องนี้ให้ถูกต้อง
อีกอย่างผมอยากรู้ว่าท�ำไมถึงจัดการกับวัตถุล�้ำค่าอย่างส่งเดช น�ำส่งผิดที่จน
ตื่นตกใจกันถ้วนหน้า ตามที่ผมเข้าใจผงจากหัวตัดเพชรเกรดอุตสาหกรรม
มีมูลค่าหลายพันดอลลาร์ต่อปอนด์ทีเดียว”
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เชอร์แมนไม่ตอบ ได้แต่เหงื่อแตกพลั่ก
“ผมนึกภาพพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับพรุ่งนี้ได้ชัดเชียวล่ะ เกิดเหตุ
ตื่นกลัวอาวุธชีวภาพที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยานิวยอร์ก ผมไม่คิดจะรออ่าน
มันหรอกนะ ผมเพิง่ ได้รบั โทรศัพท์จากนักข่าวจากนิวยอร์กไทมส์ ชือ่ แฮร์รแิ มน
หรืออะไรสักอย่างนี่แหละ แล้วผมก็ต้องโทรกลับไปหาหมอนั่นพร้อมค�ำอธิบาย
ในครึ่งชั่วโมงนี้”
เชอร์แมนกลืนน�้ำลาย ยังไม่ปริปากพูดอะไรทั้งสิ้น เหงื่อหยดหนึ่งไหล
ลงมาตามหน้าผาก เขารีบใช้ผ้าเช็ดหน้าซับอย่างรวดเร็ว
“ว่าไง คุณมีค�ำอธิบายหรือเปล่า มีเหตุผลชี้แจงไหมว่าเพราะอะไร
คุณถึงยืนกรานให้ผมลงมาที่แล็บของคุณ”
“มีครับ” เชอร์แมนขยับปากพูดออกมาจนได้ เขาพยักหน้าไปทางเครือ่ ง
สเตอริโอซูม “ผมอยากให้คุณดู...ดูไอ้นั่น”
คอลโลพีลุกขึ้นเดินไปที่กล้อง ถอดแว่นตาออก แล้วแนบตาบนเลนส์
กลุ่มก้อนยุ่งเหยิงเห็นเป็นภาพเบลอปรากฏขึ้น “ผมไม่เห็นบ้าอะไรเลย”
“ต้องปรับปุ่มโฟกัสหน่อย ตรงนั้น”
คอลโลพีคล�ำปุม่ เงอะ ๆ งะ ๆ เห็นตัวอย่างทดลองชัดบ้างไม่ชดั บ้างขณะ
พยายามหาจุดทีช่ ดั ทีส่ ดุ ในทีส่ ดุ เขาก็เห็นว่าตัวเองก�ำลังเพ่งมองเศษเล็กเศษน้อย
ของก้อนผลึกทีเ่ ปล่งประกายชวนพิศวง พวกมันสว่างไสวใต้แสงไฟทีส่ อ่ งมาจาก
ด้านตรงข้าม ประหนึ่งบานหน้าต่างประดับกระจกสี
“อะไรเนี่ย”
“ตัวอย่างผงที่ส่งมาในห่อพัสดุ”
คอลโลพีขยับตาออกห่าง “งั้นเหรอ คุณหรือใครในแผนกของคุณสั่งมา
เหรอไง”
เชอร์แมนอึกอัก “เปล่าครับ เราไม่ได้สั่ง”
“งัน้ ก็บอกมาหน่อยสิ ดอกเตอร์เชอร์แมน ผงจากหัวตัดเพชรมูลค่าหลาย
พันดอลลาร์ถูกจ่าหน้าและน�ำส่งมาที่แผนกของคุณได้ยังไง”
“ผมมีค�ำอธิบาย...” เชอร์แมนหยุดพูดขณะหยิบซองสีขาวซองหนึง่ ขึน้ มา
ด้วยมือสั่นเทา คอลโลพีรอ แต่ดูเหมือนอีกฝ่ายจะตัวแข็งทื่อไปเสียแล้ว
18

SA

M

PL

E

“ดอกเตอร์เชอร์แมน”
เชอร์แมนไม่โต้ตอบ เขาหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาซับหน้าเป็นครั้งที่สอง
“ดอกเตอร์เชอร์แมน คุณไม่สบายหรือเปล่า”
เชอร์แมนกลืนน�้ำลาย “ผมไม่รู้จะบอกคุณยังไงดี”
คอลโลพีสวนทันที “นีค่ ณ
ุ เราก�ำลังเจอปัญหาอยูน่ ะ และผมก็มเี วลา...”
เขามองนาฬิกาข้อมือ “แค่ยี่สิบนาทีที่จะโทรกลับไปหาแฮร์ริแมน เพราะฉะนั้น
อธิบายมาเดี๋ยวนี้เลย”
เชอร์แมนผงกหัวเซื่อง ๆ และซับหน้าอีกครั้ง แม้จะรู้สึกร�ำคาญแต่
คอลโลพีก็อดสงสารชายคนนี้ไม่ได้ ที่จริงหมอนี่ก็ไม่ต่างจากผู้ใหญ่วัยกลางคน
ที่ข้างในยังเป็นเด็กที่ชอบเก็บสะสมก้อนหินเสมอ...จู่ ๆ คอลโลพีก็เพิ่งคิดได้
ว่าอีกฝ่ายไม่ได้แค่ซับเหงื่อ แต่มีน�้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของเขาด้วย
“มันไม่ใช่ผงจากหัวตัดเพชรในงานอุตสาหกรรม” ในทีส่ ดุ เชอร์แมนก็พดู
ออกมา
คอลโลพีขมวดคิ้ว “ว่าไงนะ”
เชอร์แมนสูดหายใจลึก ๆ เหมือนพยายามจะตั้งสติ “ผงจากหัวตัดเพชร
ในงานอุตสาหกรรมมาจากเพชรสีดำ� หรือสีน�้ำตาลที่ไม่มีคุณสมบัติด้านความงาม
ถ้าส่องดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์มนั จะเหมือนอนุภาคของผลึกสีด�ำ แต่เมือ่ มองวัตถุ
พวกนี้ผ่านกล้องจุลทรรศน์คุณจะเห็นว่ามันมีสี” เสียงเขาสั่น
“ใช่ นั่นแหละที่ผมเห็น”
เชอร์แมนผงกหัว “เศษเล็ก ๆ ของผลึกที่มีสี ทุกสีที่ปรากฏในสายรุ้ง
ผมยืนยันได้ว่ามันคือเพชรจริง ๆ และผมก็ถามตัวเองว่า...” เสียงเขาขาดหาย
“ว่าอะไร ดอกเตอร์เชอร์แมน”
“ผมถามตัวเองว่าเป็นไปได้ยงั ไงทีผ่ งจากหัวตัดเพชรหนึง่ ถุงจะมีเศษเสีย้ ว
ของเพชรสีสันงดงามน�้ำหนักหนึ่งกิโลกว่าแบบนั้น”
ห้องแล็บตกอยู่ในความเงียบสุดล�้ำลึก คอลโลพีรู้สึกหนาวเยือกขึ้นมา
ทันที “ผมไม่เข้าใจ”
“นี่ไม่ใช่ผงจากหัวตัดเพชร” เชอร์แมนรีบบอก “นี่คือเพชรสะสมของ
พิพิธภัณฑ์”
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“คุณพูดเรื่องบ้าอะไรเนี่ย”
“คนที่ขโมยเพชรของเราไปเมื่อเดือนที่แล้วคงบดท�ำลายมันจนเป็นผุยผง
หมดทุกเม็ดเลยทีเดียว” ถึงตอนนี้น�้ำตาไหลออกมาไม่หยุด แต่เชอร์แมน
ไม่สนใจที่จะซับมันอีกแล้ว
“บดเป็นผงเนี่ยนะ” คอลโลพีลุกลนมองรอบห้อง “คุณจะบดเพชรให้
เป็นผงได้ยังไง”
“ด้วยค้อนขนาดใหญ่มาก”
“แต่เพชรน่าจะแข็งที่สุดในโลกไม่ใช่เหรอ”
“แข็งน่ะใช่ แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เปราะ ”
“คุณแน่ใจได้ยังไง”
“เพชรหลายเม็ดของเรามีสีพิเศษเฉพาะตัว ยกตัวอย่างเช่นราชินีแห่ง
นาร์เนีย ไม่มีเพชรอื่นที่จะเป็นสีฟ้าแกมม่วงและเขียวแบบนั้น ผมบอกชื่อ
ของเพชรได้จากเศษเสี้ยวเล็ก ๆ แต่ละชิ้น นั่นแหละสิ่งที่ผมท�ำ ผมแยกความ
แตกต่างของเพชรพวกนั้นได้”
เขาเทซองสีขาวในมือบนแผ่นกระดาษที่วางอยู่บนโต๊ะตัวอย่าง ผงสีฟ้า
ไหลออกมากองรวมกัน เขาชี้ไปที่กองนั้น
“ราชินีแห่งนาร์เนีย”
เขาหยิบอีกซองมาเท “ฮาร์ตออฟอีเทอนิตี้”
เชอร์แมนเทสิ่งที่อยู่ในซองเล็ก ๆ เหล่านั้นทีละซอง “อินดิโกโกสต์
อัลติมาทูเล โฟร์ทออฟจูลาย แซนซิบาร์กรีน”
มันไม่ต่างจากเสียงกลองทีต่ กี ระหน�ำ่ ด้วยจังหวะสม�ำ่ เสมอ หนึง่ ครัง้ แล้ว
ตามด้วยอีกครั้ง คอลโลพีจ้องเม็ดทรายระยิบระยับกองเล็ก ๆ เหล่านั้นอย่าง
อกสั่นขวัญแขวน
“นีม่ นั เรือ่ งตลกทีไ่ ม่ข�ำเลยจริง ๆ” เขาพูดขึน้ ในทีส่ ดุ “ของพวกนัน้ ไม่ใช่
เพชรของพิพิธภัณฑ์แน่”
“สีที่ตรงกันกับเพชรชื่อเสียงโด่งดังเหล่านี้เป็นเครื่องชี้วัดได้” เชอร์แมน
ตอบ “ผมมีข้อมูลชัดเจนทุกเม็ด ผมท�ำการทดสอบเศษวัสดุพวกนี้แล้ว มัน
คือเพชรที่มีเฉดสีถูกต้องตรงกันไม่ผิดแน่ ไม่มีอะไรที่จะผิดพลาดไปได้”
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“แต่แน่นอนว่าคงไม่ใช่หมดทุกเม็ด” คอลโลพีแย้ง “เขาจะท�ำลายมัน
ทั้งหมดได้ยังไง”
“พัสดุหอ่ นัน้ มีผงเพชรบรรจุอยูห่ นึง่ กิโลกว่า เท่ากับน�ำ้ หนักเพชรประมาณ
ห้าพันกะรัตรวมส่วนที่รั่วไหลออกจากห่อ สิ่งที่ส่งมากับพัสดุแต่แรกน่าจะอยู่ที่
หกพันกะรัต ผมลองบวกน�้ำหนักของเพชรที่ถูกขโมยไปแล้ว...” เสียงเขาขาด
หาย
“แล้วยังไง” ในที่สุดคอลโลพีก็ถาม ไม่สามารถเก็บอาการได้อีกต่อไป
“น�้ำหนักรวมคือ 6,042 กะรัต” เชอร์แมนตอบเสียงเบาหวิว
ความเงียบเข้าปกคลุมห้องแล็บเนิน่ นาน เสียงเดียวทีไ่ ด้ยนิ คือเสียงหึง่ ๆ
ของหลอดนีออน สุดท้ายคอลโลพีก็เงยหน้าขึ้นมองตาเชอร์แมน
“ดอกเตอร์เชอร์แมน” เขาเริ่มพูดแต่เสียงแหบพร่าจนจ�ำเป็นต้องเริ่มพูด
ใหม่ “ดอกเตอร์เชอร์แมน ข้อมูลนี้จะต้องไม่รั่วออกไปจากห้องนี้เด็ดขาด”
ผิวซึ่งซีดขาวของเชอร์แมนยิ่งซีดหนักเหมือนผี เมื่อผ่านไปครู่หนึ่งเขาก็
พยักหน้าเงียบ ๆ
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