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ลินดา พาร์เกอร์เดินเข้าไปในบ้านขนาดสองห้องนอนของเธอที่ย่านซิลเวอร์เลก 

ในเมอืงลอสแองเจลสิ  ก่อนปิดประตูตามหลงั  แล้วถอนใจอย่างอ่อนล้า  วนันี้

เธอยุ่งและเหน็ดเหนื่อยมาตลอดวัน  หลังจากวิ่งโร่ถ่ายแบบถึงห้างานที่สตูดิโอ 

ห้าแห่ง  แต่ละแห่งกระจายอยู่คนละมุมเมือง  ตัวงานไม่ได้หนักหนานักหรอก  

ลนิดาชอบการถ่ายแบบและรูส้กึโชคดทีี่ยดึมนัเป็นอาชพีได้  แต่การขบัรถร่อนไป

ร่อนมาในเมืองใหญ่ที่รถติดอยู่ตลอดเวลาอย่างแอลเอนี่สิ  แม้แต่คนที่มีความ

อดทนสูงกค็งจะหงุดหงดิหรอือ่อนเพลยีกนับ้าง  

เมื่อเช้าลนิดาออกจากบ้านตั้งแต่เจด็โมงครึ่ง  กว่าเธอจะขบัรถโฟล์กสวาเกน

สีแดงกลับมาถึงบ้าน  นาฬิกาบนหน้าปัดรถก็บอกเวลา 22.14 น. แล้ว  เธอ 

ทั้งเหนื่อยทั้งหวิ  แต่ก่อนอื่นเธอมสีิ่งที่อยากท�ามากกว่านั้น

“ไวน์”  เธอพูดกับตัวเองขณะเปิดไฟในห้องนั่งเล่นและถอดรองเท้า   

“ขอไวน์แก้วโต ๆ ก่อนเลย”

ลินดาอยู่ในบ้านชั้นเดียวซึ่งด้านหน้าทาสีขาวร่วมกับมิสเตอร์โบอิงโก   

แมวจรสขีาวด�าที่เธอเกบ็มาเลี้ยงตั้งแต่สบิเอด็ปีก่อน  มสิเตอร์โบองิโกแก่มากแล้ว  

มันจึงแทบไม่ออกนอกบ้าน  หลายปีมานี้แมวของเธอเลิกออกไปวิ่งไล่จับนก 

ซึ่งไม่เคยจับได้สักตัว  เดี๋ยวนี้มันเอาแต่นอนทั้งวัน  หรือไม่ก็นั่งเล่นอยู่ริม

หน้าต่างและเอาแต่เหม่อมองถนนที่ว่างเปล่า

เมื่อไฟในบ้านสว่าง  มิสเตอร์โบอิงโกซึ่งหลับอยู่บนเก้าอี้ตัวโปรดมา 

สามชั่วโมงเตม็กล็ุกขึ้นเหยยีดขาหน้า  แล้วอ้าปากหาวเตม็ที่อย่างสบายใจ
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ลินดายิ้มทักทาย  “ว่าไง  มิสเตอร์โบอิงโก  วันนี้ท�าอะไรบ้าง  ยุ่ง 

หรอืเปล่า”

แมวน้อยโดดลงมาที่พื้นด้วยความดใีจที่เหน็เธอ  แล้วเดนิช้า ๆ มาหา

“หวิไหม  เจ้าแมวน้อย”  ลนิดาถามพลางก้มไปอุ้มมนัขึ้นมา

มสิเตอร์โบองิโกซุกตวัอยู่ในอ้อมกอดของเธอ

“กนิอาหารหมดหรอืเปล่า”  เธอจูบหน้าผากของมนั  

ลินดารู้ว่าวันนี้เธอจะไม่อยู่บ้านทั้งวัน  จึงเทอาหารไว้ให้มิสเตอร์โบอิงโก

เยอะเป็นพิเศษและคิดว่าน่าจะพอ  เธอขยับไปทางขวาเล็กน้อย  พลางเหลือบ

มองชามอาหารและน�้าของมนัที่วางอยู่มุมห้อง  ทั้งน�้าและอาหารยงัเตม็อยู่

“ไม่หวิหรอืไงจ๊ะ”

แมวน้อยส่งเสยีงคราง  ทั้งยงักะพรบิตาสองครั้งอย่างง่วงเหงาแทนค�าตอบ

“ไม่หิวครับ”  ลินดาแกล้งท�าเสียงแหลมเหมือนตัวการ์ตูนแทนเสียง

มสิเตอร์โบองิโก  “ผมแค่อยากกอดแม่  เพราะผมคดิถงึแม่”

เธอเกาคอและใต้คางให้มัน  ปากของมิสเตอร์โบอิงโกเหยียดออกกว้าง

เหมอืนก�าลงัยิ้มอย่างมคีวามสุข

“ชอบใช่ไหม”  เธอจูบหน้าผากมนัอกีครั้ง

ลนิดาอุ้มแมวเดนิเข้าไปในครวั  หยบิแก้วที่ล้างสะอาดแล้วมาจากเครื่อง

ล้างจาน  จากนั้นเทไวน์ลงแก้วจนเกอืบเตม็  มนัเป็นไวน์ปิโนทาจจากแอฟรกิาใต้

ที่เปิดดื่มไปบ้างแล้ว  เธอปล่อยมสิเตอร์โบองิโกลงบนพื้น  ก่อนยกไวน์ขึ้นจบิ

“อืมมม!”  เธออุทานออกมาดัง ๆ  พลันรู้สึกว่าร่างกายเริ่มผ่อนคลาย   

“นี่แหละความสุขที่ดื่มได้”

ลนิดาหยบิสลดัชามเลก็ที่เตรยีมไว้ส�าหรบัมื้อเยน็ออกมาจากตู้เยน็  ที่จรงิ

เธออยากกินชีสเบอร์เกอร์กับเฟรนช์ฟรายรสเผ็ด  ไม่ก็พิซซ่าหน้าเปปเปอโรนี 

รสเผด็จดัมากกว่า  แต่ช่วงนี้เธอตั้งใจจะกนิแต่อาหารแคลอรตี�่า  ส่วนพวกอาหาร

ที่ชอบจะกนิในโอกาสพเิศษเท่านั้น  และคนืนี้กไ็ม่ใช่โอกาสพเิศษ

เธอจบิไวน์อกีอกึ  แล้วถอืแก้วไวน์กบัชามสลดัออกจากครวั

มสิเตอร์โบองิโกเดนิตามเธอไป
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ลนิดากลบัเข้ามาในห้องนั่งเล่น  วางทุกอย่างลงบนโต๊ะอาหาร  จากนั้นก็

กดปุ่มเปิดโน้ตบุ๊ก  ระหว่างรอเครื่องท�างานเธอหยิบหลอดครีมบ�ารุงผิวออกมา

จากกระเป๋าถอื  บบีครมีลงบนฝ่ามอืเยอะพอสมควรแล้วเริ่มนวดมอื  ตามด้วย

เท้า

มสิเตอร์โบองิโกนั่งมองด้วยท่าทางเบื่อ ๆ อยู่บนพื้น  

เธอใช้เวลาครึ่งชั่วโมงตอบอีเมลและลงตารางงานในปฏิทิน  เมื่อเสร็จ

เรียบร้อยแล้วก็เปิดเฟซบุ๊ก  มีคนขอเป็นเพื่อนเพิ่มสามสิบสองคน  ข้อความ 

ส่วนตวัสามสบิเก้าข้อความ  และมกีารแจ้งเตอืนเก้าสบิหกครั้ง  เธอเหลอืบมอง

นาฬิกาบนผนังทางซ้าย  22.51 น.  ขณะที่เธอก�าลังชั่งใจว่าจะเล่นเฟซบุ๊กต่อดี

หรอืเปล่า  มสิเตอร์โบองิโกกก็ระโดดขึ้นมานั่งตกั

“ว่าไง  อยากให้กอดอกีเหรอ”  เธอท�าเสยีงแหลมเหมอืนตวัการ์ตนูอกีครั้ง  

“อยากสคิรบั  ผมอยู่คนเดยีวทั้งวนัเลยนะ  แม่ใจร้าย”

ลินดาเกาคางให้แมวของเธอ  แล้วก็นึกขึ้นได้ว่ามีเรื่องที่เธออยากท�ามา

หลายวนั

“นึกออกแล้ว”  เธอเปรยขณะมองดวงตากลมเล็กของมิสเตอร์โบอิงโก  

“เรามาเล่นสลบัหน้ากนัดกีว่าเนอะ”

สองวันก่อนมาเรียเพื่อนสนิทของลินดาใช้แอพสลับหน้าถ่ายรูปตัวเองกับ

สนุขับชิอง ฟรเิซ่แสนน่ารกั  สนุขัตวันั้นกรามล่างผดิปกตมิาแต่ก�าเนดิ  ท�าให้ลิ้น

ของมนัยื่นออกมาจากปากตลอดเวลา  มาเรยีแลบลิ้นเลยีนแบบสนุขัขณะถ่ายรปู  

คงเป็นเพราะส่วนผสมระหว่างใบหน้าของสุนัขขนฟูฟ่องกับผมบลอนด์สว่างและ

การแต่งหน้าแบบจัดเต็มของมาเรีย  ท�าให้รูปนั้นดึงดูดสายตามาก  ลินดาเลย

ตั้งใจว่าจะลองถ่ายรูปแบบนั้นกบัมสิเตอร์โบองิโกบ้าง

“ลองดูกันนะ”  เธอพยักหน้าให้แมวน้อยแล้วพูดต่อด้วยน�้าเสียงตื่นเต้น  

“ต้องสนุกแน่  รบัประกนัได้เลย”

เธออุ้มมสิเตอร์โบองิโกขึ้นมา  คว้ามอืถอืแล้วกดเปิดแอพสลบัหน้าที่เธอ

ดาวน์โหลดไว้แล้ว

“เอาละนะ”
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เธอขยับเปลี่ยนท่านั่งแล้วพิจารณาภาพบนหน้าจอมือถือเล็กจิ๋ว  เห็น 

กรอบรปูสองกรอบและโคมไฟตดิผนงัสเีงนิหนึ่งดวงอยูบ่นผนงัด้านหลงั  ด้านซ้าย

ของกรอบรูปเหน็ปากทางเดนิสั้น ๆ ทอดลกึเข้าไปในตวับ้าน

ลนิดาพจิารณาทุกอย่างโดยละเอยีดเสมอก่อนถ่ายรูป  ไม่เว้นแม้กระทั่ง

รูปถ่ายเล่น ๆ

“อมื  ไม่เอาดกีว่า”  เธอส่ายศรีษะให้แมวน้อย

เธอไม่ได้เปิดไฟทางเดนิ  แต่โคมไฟตดิผนงัสเีงนิสว่างอยู ่ ท�าให้มแีสงจ้า

ที่ด้านหลังของภาพ  เธอจึงขยับเปลี่ยนที่นั่งไปทางซ้ายเล็กน้อยเพื่อให้แสงจ้า 

หายไป

“ดขีึ้นเยอะเลยว่าไหม”  เธอถามความเหน็มสิเตอร์โบองิโก

มนักะพรบิตาช้า ๆ อย่างง่วงงุนแทนค�าตอบ

“เอาละ  รบีถ่ายก่อนแกจะหลบัปุ๋ยอกีรอบดกีว่า  เจ้าแมวขี้เซา”

แอพสลับหน้าใช้งานง่ายมาก  แค่กดถ่ายก็เป็นอันเสร็จ  แอพจะระบุ 

ทั้งสองใบหน้าทนัทด้ีวยวงกลมสแีดง  แล้วสลบัใบหน้าที่เหน็ในกล้องให้อตัโนมตัิ

ลนิดาอุ้มมสิเตอร์โบองิโกแล้วเอนพงิเก้าอี้

“เอาละนะ”  เธอพูดพร้อมชี้ไปที่หน้าจอมอืถอื  “มองตรงนี้”

มิสเตอร์โบอิงโกท�าท่าจะหลับเสียให้ได้  มันอ้าปากหาวอย่างเกียจคร้าน

อกีรอบ

“ไม่ใช่ส ิ เจ้าแมวโง่  อย่ามองฉนั  มองที่กล้องโน่น”  เธอชี้ไปที่หน้าจอ

อกีครั้ง  คราวนี้ดดีนิ้วไปด้วย  เสยีงดดีนิ้วดูจะได้ผล  ในที่สุดมสิเตอร์โบองิโก

กห็นักลบัไปมองมอืถอืของลนิดา

“ใช่เลย”

ลนิดารบีฉกียิ้มแล้วกดถ่ายรูปทนัที

วงกลมสีแดงวงแรกปรากฏขึ้นรอบใบหน้าของเธอบนจอมือถือ  แต่เมื่อ

เธอเห็นวงกลมสีแดงวงที่สองหัวใจก็แทบจะหยุดเต้น  วงกลมจากแอพไม่ได้วง

รอบใบหน้าของมิสเตอร์โบอิงโก  แต่กลับปรากฏขึ้นที่ปากทางเดินมืดมิด  ลึก

เข้าไปในบ้านของเธอ
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“สวสัดทีุกท่าน”

แม้จะมีทั้งไมโครโฟนและระบบขยายเสียงชั้นยอด  แต่เทรซี อดัมส์  

ศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยยูซีแอลเอก็ยังต้องพูด 

เสยีงดงักว่าปกตเิลก็น้อย  เธอยนือยู่หน้าห้องบรรยายขนาดหนึ่งร้อยห้าสบิที่นั่ง

ซึ่งมคีนเตม็ทุกที่นั่ง  เสยีงพดูคยุดงัจ้อกแจ้กเหมอืนอยูใ่นรงัผึ้งขนาดยกัษ์  ผูเ้ข้า

ฟังบรรยายไม่ได้มีแค่นักศึกษาภาควิชาอาชญาวิทยาและจิตวิทยาอาชญากรรม  

แต่รวมถงึอาจารย์หลายท่านซึ่งต่างกส็นอกสนใจหวัข้อบรรยายในคนืนี้

ดวงตาสเีขยีวน่าหลงใหลภายใต้แว่นกรอบด�าทรงตาแมวแบบย้อนยคุของ

เทรซ ีอดมัส์สอดส่ายไปทั่วห้องบรรยาย

“เราจะเริ่มแล้วนะ”  เธอพูดต่อ  “ใครยังไม่มีที่นั่งกรุณาหาที่นั่งด้วยค่ะ”  

เธอยนืรออย่างอดทน

ศาสตราจารย์อดัมส์เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์เหลือเชื่อ  เธอทั้งฉลาด  สวย   

มีความรู้  บุคลิกดี  สง่างาม  ซ�้ายังดูลึกลับน่ าสนใจอีกด้วย  ไม่แปลกเลย 

ที่นักศึกษาทั้งชายหญิง  รวมถึงเหล่าอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจ�าภาควิชาต่างก็ 

หลงเสน่ห์เธอ  แต่คืนนี้เทรซี อดัมส์ไม่ใช่สาเหตุที่ท�าให้ห้องบรรยายขนาดใหญ่

ทางฝั่งตะวนัตกเฉยีงเหนอืของยูซแีอลเอในย่านเวสต์วูดมผีู้ฟังแน่นขนดั

เวลาผ่านไปอกีหนึ่งนาทเีตม็กว่าทุกคนจะนั่งประจ�าที่เรยีบร้อย

“เอาละ”  ศาสตราจารย์อดัมส์พูด  “ก่อนอื่นขอขอบคุณทุกคนที่มาฟัง

บรรยาย  ถ้าคาบเรยีนของฉนัมคีนเข้าฟังเยอะอย่างนี้ทุกครั้งกด็นี่ะส.ิ..”

เสยีงหวัเราะเบา ๆ ดงัครนืทั่วห้องบรรยาย
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“เอาละ”  เธอพูดต่อ  “ฉนัขอแนะน�าผู้บรรยายพเิศษในคนืนี้ก่อนนะคะ”  

แล้วช�าเลอืงมองชายร่างสูงหุ่นล�่าที่ยนือยู่ทางซ้ายของเวที

ชายคนนั้นยิ้มเขนิ ๆ แทนค�าตอบ  มอืซุกกระเป๋ากางเกง

ศาสตราจารย์อดัมส์ก้มลงมองกระดาษข้อความตรงหน้าซึ่งวางอยู่บน 

แท่นบรรยาย  ก่อนจะเงยกลบัขึ้นมองคนฟัง

“ผู้บรรยายของเราจบจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด”  เธอเริ่มพูด  “เขา

ได้รบัปรญิญาใบแรกเมื่ออายสุบิเก้าปี”  เธอเน้นสามค�าต่อมาทลีะค�า  “เกยีรตนิยิม  

อนัดบั  หนึ่ง”

เสยีงพมึพ�าด้วยความทึ่งดงัหึ่งทั่วห้อง

“และปรญิญาใบต่อมาจากมหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ดเช่นกนั”  เธอพูดต่อ  

“เมื่ออายุเพียงยี่สิบสามปี  เขาจบปริญญาเอกสาขาการวิเคราะห์พฤติกรรม

อาชญากรและจิตชีววิทยา  วิทยานิพนธ์หัวข้อการศึกษาจิตวิทยาขั้นสูงใน

พฤตกิรรมอาชญากรของเขาถูกบรรจุเข้าหลกัสูตรของเอน็ซเีอวซี ี และเจ้าหน้าที่

ทุกคนต้องศกึษามาจนถงึทุกวนันี้”  เธอหยุดพูดครู่หนึ่ง  “ส�าหรบัใครที่ไม่ทราบ  

หรือจ�าไม่ได้ว่าเอ็นซีเอวีซีคือตัวย่อของอะไร  มันคือศูนย์วิเคราะห์อาชญากรรม

อุกฉกรรจ์แห่งชาตขิองเอฟบไีอนั่นเอง”

เธอก้มดูกระดาษแล้วเงยหน้ากลบัขึ้นมองผู้ฟัง

“แม้จะได้รบัการชกัชวนให้ร่วมงานกบัหน่วยวเิคราะห์พฤตกิรรมอาชญากร

ของเอน็ซเีอวซีหีลายตอ่หลายครั้ง  แตผู่บ้รรยายของเราไม่เคยตอบรบั  เขากลบั

เลอืกจะท�างานกบักรมต�ารวจลอสแองเจลสิ”

เสยีงพมึพ�าอย่างประหลาดใจดงัขึ้นอกีครั้ง  ทว่าดงักว่าเดมิ

ศาสตราจารย์อดมัส์รอให้เสยีงพูดคุยเงยีบลงก่อนจะพูดต่อ

“ในฐานะผู้รักษากฎหมายของกรมต�ารวจลอสแองเจลิส  เขาไต่เต้าอย่าง

รวดเรว็จนกลายเป็นนกัสบือายุน้อยที่สุดในประวตัศิาสตร์ของกรมต�ารวจ  และ

หลงัจากนั้นประวตักิารคลี่คลายคดอีาชญากรรมของเขากไ็ม่เคยเป็นสองรองใคร”

เธอหยุดอกีครั้งเพื่อรอดูปฏกิริยิาของผู้ฟัง

“ผู้บรรยายของเราคืนนี้เป็นนักสืบมือหนึ่งของหน่วยคดีฆาตกรรมพิเศษ  

ซึ่งอยู่ในแผนกคดฆีาตกรรมและโจรกรรม  รบัผดิชอบคดฆีาตกรรมต่อเนื่องหรอื
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คดีฆาตกรรมที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน  คดีอุกฉกรรจ์ประเภทนี้ต้อง

อาศยัเวลาและความเชี่ยวชาญสูงในการสบืสวน”

ศาสตราจารย์อดัมส์ยกนิ้วชี้ข้างขวาขึ้นเพื่อเน้นสิ่งที่จะพูดต่อ  “แต่ไม่ใช่

แค่นั้น  เนื่องจากเขาเป็นนักสืบที่มีความรอบรู้ด้านพฤติกรรมอาชญากร  และ

เมอืงแสนสวยของเรากด็งึดูดฆาตกรโรคจติเสยีเหลอืเกนิ...”

เสยีงหวัเราะดงัขึ้นทั่วห้องบรรยาย

“เขาจึงได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่ในหน่วยย่อยที่พิเศษยิ่งกว่านั้นของ

หน่วยคดฆีาตกรรมพเิศษ  โดยรบัผดิชอบคดฆีาตกรรมที่เข้าข่ายใช้ความรนุแรง

และโหดเหี้ยมกว่าปกต ิ และผูบ้รรยายของเรากอ็ยูใ่นหน่วยงานที่นกัสบืทั่วประเทศ

ยอมเสียแขนขวาดีกว่าต้องเข้าร่วม  เขาเป็นหัวหน้าหน่วยคดีอุกฉกรรจ์”  เธอ 

หนัไปมองชายที่ยนือยู่ข้างเวทอีกีครั้ง 

สายตาหนึ่งร้อยห้าสบิคู่มองตาม

“ฉันตั้งใจจะเชิญให้เขามาพูดที่ยูซีแอลเอจึงตื๊อเขาอยู่นานมาก  เพราะ

อยากให้พวกคุณได้ฟังหัวข้อที่น่าสนใจที่สุดของอาชญาวิทยาและจิตวิทยา

อาชญากรรมจากเขาโดยตรง  นั่นกค็อืเรื่องฆาตกรต่อเนื่องในสงัคมปัจจุบนั”

ทั้งห้องเงยีบกรบิจนน่าขนลุก

“คืนนี้ฉันยินดีอย่างยิ่งที่จะแนะน�าให้พวกคุณได้รู้จักกับนักสืบโรเบิร์ต  

ฮนัเตอร์  จากกรมต�ารวจลอสแองเจลสิ”

เสยีงปรบมอืดงัสนั่น

ศาสตราจารย์อดมัส์ท�าท่าเชื้อเชญิฮนัเตอร์ให้ขึ้นมาบนเวที

นกัสบืฮนัเตอร์เอามอืออกจากกระเป๋ากางเกงแล้วเดนิขึ้นบนัไดสามขั้นไป

บนเวท ี เมื่อสบตากบัศาสตราจารย์หญงิ  เธอกย็ิ้มให้เขาอย่างมั่นอกมั่นใจแล้ว

ขยิบตายั่วเย้าเขาเล็กน้อยจนแทบไม่สังเกตเห็น  เขาหลบตาก่อนหันไปหากลุ่ม 

ผู้ฟังที่ก�าลงัปรบมอืกกึก้อง  แล้วก้มศรีษะรบัเสยีงปรบมอือย่างเขนิอาย  ฮนัเตอร์

ไม่คุ้นกบัสถานการณ์แบบนี้เอาเสยีเลย

“โชคดนีะคะ”  ศาสตราจารย์อดมัส์กระซบิพร้อมกบัยื่นไมโครโฟนให้เขา  

แล้วลงจากเวททีางเดยีวกบัที่เขาเพิ่งเดนิขึ้นมา

ฮนัเตอร์รอจนเสยีงปรบมอืเงยีบลง
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“ก่อนอื่นผมคงต้องขอขอบคุณทุกท่านในที่นี้อีกครั้ง  บอกตรง ๆ ว่า 

ผมนกึไม่ถงึเลยว่าจะมผีู้ฟังเยอะขนาดนี้”

เขาเป็นฝ่ายช�าเลอืงมองไปทางเทรซ ีอดมัส์บ้าง

“ผมนกึว่าจะมนีกัศกึษาเข้าฟังราวยี่สบิถงึยี่สบิห้าคนเป็นอย่างมาก”

เสยีงหวัเราะดงัขึ้น

ศาสตราจารย์หญงิซึ่งยนือยู่ข้างเวทยีิ้มแล้วยกัไหล่ให้ฮนัเตอร์

“ต้องขอออกตวัก่อนว่าผมไม่ถนดัพูดต่อหน้าคนเยอะ ๆ  แล้วผมกไ็ม่ใช่

อาจารย์ด้วย  แต่ผมจะพยายามถ่ายทอดความรูท้ี่มใีห้พวกคณุ  และตอบค�าถาม

ทุกข้อของพวกคุณให้ได้มากที่สุด”

กลุ่มคนฟังปรบมอืสนั่นอกีครั้ง

ฮนัเตอร์ไม่แน่ใจว่าผู้ฟังมรีะดบัความรู้ประมาณไหน  เขาจงึเริ่มจากเรื่อง

พื้นฐานที่สดุก่อน  เช่น  ความแตกต่างระหว่างฆาตกรต่อเนื่อง  ฆาตกรที่ไล่ฆ่าคน 

ในช่วงเวลาสั้น ๆ  และมอืสงัหารหมู่  พร้อมยกตวัอย่างคดทีี่ก่อเหตุโดยฆาตกร

แต่ละประเภทในสหรฐัอเมรกิาเมื่อไม่นานนี้

จากนั้นเขาก็อธิบายต่อเรื่องพฤติกรรมเจ็ดระยะของฆาตกรต่อเนื่อง   

เริ่มจากระยะออราซึ่งเป็นระยะแรกสดุ  ในระยะนี้ฆาตกรจะเริ่มหลุดออกจากโลก

ความเป็นจรงิ  ต่อมาคอืระยะหดหู่  ซึ่งเป็นระยะที่ฆาตกรเกดิความขุ่นเคอืงใจ

อย่างรุนแรง  และมกัตามมาด้วยการลงมอืฆาตกรรม

“ก่อนจะเล่าต่อ”  ฮันเตอร์พูดเมื่ออธิบายระยะสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว   

น�้าเสียงจริงจังกว่าเดิมมาก  “ถ้าพูดถึงคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง  สิ่งส�าคัญที่สุด 

ที่ผมอยากให้พวกคุณจ�าไว้กค็อื...”

เขาถูกขดัจงัหวะด้วยเสยีงมอืถอืที่สั่นรวัอยู่ในกระเป๋าเสื้อนอก

ฮนัเตอร์หยุดพูดแล้วล้วงหยบิมอืถอื

“ขอโทษนะครับ”  เขายกมือขวาให้ผู้ฟังที่ก�าลังฟังอย่างจดจ่อ  “ขอเวลา

สกัครู”่  จากนั้นกปิ็ดไมโครโฟนแล้ววางมนัลงบนแท่นบรรยาย  “นกัสบืฮนัเตอร์”   

เขาพูดลงในโทรศพัท์  “หน่วยคดฆีาตกรรมพเิศษ”
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ขณะฟังเสียงจากปลายสายเขาสบตากับศาสตราจารย์อดัมส์  ไม่ต้อง

อธบิายให้มากความเธอกอ็่านออกจากสหีน้าของเขาแล้ว  เธอเคยอยู่กบัเขาเวลา

เขาต้องรบัสายประเภทนี้

“เอาจริงสิ”  เธองึมง�าอย่างไม่อยากเชื่อก่อนจะกลับขึ้นเวทีแล้วเดินไปหา 

ฮนัเตอร์  “ท�าไมฉนัไม่แปลกใจกไ็ม่รู้สทิี่เกดิเรื่องคนืนี้”

ฮนัเตอร์วางสายแล้วมองหน้าเธอ

“ผมขอโทษจริง ๆ  เทรซี”  เขาพูดด้วยเสียงทุ้มต�่าเคร่งเครียด  ขณะ

เดยีวกนักส็งัเกตเหน็สหีน้าผดิหวงัของเธอชดัเจน  “ผมต้องไปแล้ว”

เธอพยกัหน้าเป็นเชงิเข้าใจ  “ไม่เป็นไร  โรเบริ์ต  ไปเถอะ  ฉนัจะอธบิาย

กบัผู้ฟังเอง”

ศาสตราจารย์อดัมส์คว้าไมโครโฟนขึ้นจากแท่นบรรยายขณะฮันเตอร์ 

จ�้าลงจากเวท ี เธอถอนใจอย่างผดิหวงัและหนัไปเผชญิหน้ากบักลุ่มผู้ฟังที่ก�าลงั

งุนงง
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นาฬิกาข้อมือของฮันเตอร์บอกเวลา 21.31 น. เมื่อเขามาถึงจุดหมายที่เสียง 

ปลายสายระบุไว้  แม้วันนี้จะเป็นค�่าวันพุธ  แต่เขาก็ต้องใช้เวลาถึงสี่สิบห้านาที 

ส�าหรับระยะทางสามสิบกิโลเมตรจากย่านเวสต์วูดไปที่ซิลเวอร์เลก  ย่านที่ 

ปะปนด้วยผูค้นมากมายหลายเชื้อชาต ิ และอยู่ตดิกบัทางตะวนัออกของฮอลลวีดู  

เมื่อเลี้ยวเข้าถนนเบิร์กลีย์ไปทางทิศตะวันตก  เขาก็เห็นรถต�ารวจล้อมอยู่รอบ 

ทางเข้าถนนนอร์ทเบนตนัเวย์ทนัที

ฮันเตอร์รู้ดีว่าไม่มีอะไรดึงดูดกลุ่มคนมุงได้เร็วกว่าแสงไฟกะพริบวูบวาบ

ของรถต�ารวจและเทปสีเหลืองด�าล้อมรอบจุดเกิดเหตุ  เขาจึงไม่แปลกใจสักนิด

เมื่อเหน็ผู้คนจากบ้านเรอืนใกล้เคยีงเดนิมารวมกลุม่หนาตาขึ้นเรื่อย ๆ ในบรเิวณ

นั้น  แต่ละคนจบัมอืถอืแน่น  กระหายอยากถ่ายคลปิภาพเหตุการณ์  หรอืแค่

ภาพนิ่งสกัรูปกย็งัด ี เพื่อเอาไปโพสต์ลงโซเชยีลมเีดยี  ราวกบัก�าลงัไล่ล่าสะสม

ถ้วยรางวลัในเกมโปเกมอนยงัไงยงังั้น

พวกนกัข่าวกไ็ปถงึก่อนฮนัเตอร์เช่นกนั  รถตูท้�าข่าวใหม่เอี่ยมสองคนัจอด

อยู่ริมทางเท้าฝั่งตรงข้ามบริเวณที่ต�ารวจล้อมไว้  พร้อมติดกล้องกับขาตั้งกล้อง

ไว้บนหลงัคารถอย่างแน่นหนา  นกัข่าวสองคนก�าลงัจกิหาข้อมลูอย่างสุดชวีติจาก

ใครกต็ามที่ยอมคุยกบัพวกเขา

ในที่สดุเมื่อฝ่าฝงูชนเข้าไปได้  ฮนัเตอร์กล็ดกระจกรถลงแล้วยื่นตราต�ารวจ

ให้เจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบซึ่งยืนเฝ้าอยู ่หน้าทางเข้าถนน  เจ้าหน้าที่คนนั้น 

พยกัหน้า  ก่อนจะเปิดทางให้เขาขบัผ่านเข้าไป
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นอร์ทเบนตันเวย์เป็นถนนเงียบสงบที่มีแต่บ้านพักอาศัย  และอยู่ถัดมา

ทางใต้เพียงนิดเดียวจากอ่างเก็บน�้าซิลเวอร์เลกที่มีชื่อเสียง  ต้นมะเดื่อโตเต็มที่

ยนืต้นขนาบสองข้างทาง  ช่วยพรางแสงแดดแผดกล้าในยามกลางวนั  แต่กลบั

ท�าให้เกิดเงามืดชวนขนลุกเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า  บ้านที่ฮันเตอร์มองหาคือ

บ้านหลังที่หกทางฝั่งขวา  ถนนทางเข้าบ้านมีรถโฟล์กสวาเกนรุ่นบีเทิลหนึ่งคัน 

แล้วก็รถเทสลา เอสสีน�้าเงินจอดอยู่เต็มพื้นที่  ฮันเตอร์เห็นรถต�ารวจสีขาวด�า 

อีกสองคันจอดอยู่ริมถนนห่างจากตัวบ้านไปทางขวาเล็กน้อย  รวมทั้งรถตู้ของ

เจ้าหน้าที่ชนัสูตรประจ�าหน่วยนติเิวชของลอสแองเจลสิเคาน์ตี

ฮนัเตอร์ขบัเข้าไปจอดหน้ารถตู้คนันั้นแล้วก้าวลงจากรถ  ร่างสูงหนึ่งร้อย

แปดสบิสามเซนตเิมตรตระหง่านง�้าเหนอืหลงัคาสซีดีจางของรถบวิอคิ เลอเซเบอร์  

เขาหยุดยนือยู่พกัหนึ่งขณะกวาดตามองถนนสายนั้น  บ้านเรอืนใกล้เคยีงเปิดไฟ

สว่างโร่  ผู้อยู่อาศยัส่วนใหญ่ก�าลงัแอบมองออกมาทางหน้าต่าง  ไม่กอ็อกมายนื

หน้าบ้านด้วยสหีน้าตื่นตระหนกคล้ายไม่อยากเชื่อสิ่งที่เหน็  ขณะที่ฮนัเตอร์เหนบ็

ตราต�ารวจกบัเขม็ขดัที่เอว  รถอกีคนักผ็่านด่านเจ้าหน้าที่เข้ามา  ฮนัเตอร์จ�าได้

ทนัทว่ีามนัเป็นรถฮอนด้า ซวีคิสนี�้าเงนิเมทลัลกิของคาร์ลอส การ์เซยี  คูหู่ของเขา

จากหน่วยคดอีุกฉกรรจ์

“เพิ่งถงึเหรอครบั”  การ์เซยีถามเมื่อจอดรถถดัจากรถต�ารวจคนัหนึ่งแล้ว

โดดลงจากรถ

“เมื่อกี้”  ฮนัเตอร์บอก

ผมสีน�้าตาลค่อนข้างยาวของการ์เซียยังเปียกชื้นจากการอาบน�้าช่วงดึก  

และตอนนี้กร็วบไว้เป็นหางม้าแน่นตงึ

นกัสบืทั้งสองหนัไปมองบ้านที่ด้านหน้าทาสขีาว  เจ้าหน้าที่หน้าเครยีดขรมึ

สามคนยนือยู่บนทางเท้าฝั่งตรงข้าม  ถดัมาด้านหลงัเลก็น้อยบรเิวณสนามหญ้า

หน้าบ้านที่ตัดแต่งไว้เรียบร้อย  เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานในชุดหมีป้องกันเชื้อ 

ถอืไฟฉายแรงสงูส�ารวจสนามหญ้าอย่างละเอยีดยบิ  เตน็ท์สนี�้าเงนิของหน่วยพสิจูน์

หลักฐานซึ่งตั้งอยู่บนเฉลียงหน้าบ้านกินพื้นที่ไปครึ่งหนึ่งของเฉลียง  เจ้าหน้าที่ 

อกีคนก�าลงัโรยผงแป้งเพื่อตรวจหาลายนิ้วมอืที่มอืจบัประตูและขอบประตู
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เมื่อเห็นนักสืบทั้งสอง  เจ้าหน้าที่ที่ดูอาวุโสมากสุดในสามคนก็เดินแยก

ออกจากกลุ่มแล้วข้ามถนนมาหา

ฮันเตอร์สังเกตเห็นทันทีว่าอีกฝ่ายติดเข็มกลัดโลหะขีดเดียว  ซึ่งแปลว่า

เขาเป็นผู้หมวดของกรมต�ารวจลอสแองเจลสิ

“พวกคุณมาจากหน่วยคดีอุกฉกรรจ์ใช่ไหม”  ผู้หมวดคนนั้นถามด้วย 

น�้าเสยีงแหบพร่าเหนื่อยล้า

“ใช่ครบั”  การ์เซยีตอบ  “เราเอง”

ผู้หมวดที่ดูแล้วน่าจะอายุห้าสิบกว่า ๆ  ตัวเตี้ยกว่าฮันเตอร์ประมาณ 

แปดเซนติเมตร  และน่าจะน�้าหนักมากกว่าอย่างน้อยยี่สิบกิโลกรัมซึ่งน�้าหนัก 

ส่วนใหญ่กองอยู่ที่พุงพูดพร้อมกบัยื่นมอืให้ 

“ผม  หมวดเฟรเดอริก จาร์วิสจากกองบัญชาการกลาง  สังกัดเขต 

ตะวนัออกเฉยีงเหนอืครบั”

ฮนัเตอร์และการ์เซยีแนะน�าตวัเอง  

“คุณมาถงึจุดเกดิเหตุเป็นคนแรกหรอืเปล่า”  การ์เซยีถาม

“ไม่ใช่ครบั”  หมวดจาร์วสิตอบ  ก่อนหนัไปชี้เจ้าหน้าที่ต�ารวจอกีสองคน

บนทางเท้าที่เขาเพิ่งเดินจากมา  “เจ้าหน้าที่กราบอฟสกีและเปเรซมาถึงเป็น 

กลุม่แรก  แต่ผมเป็นคนตดัสนิใจว่าคดหีนกัแบบนี้ต้องถงึมอืพวกคณุที่หน่วยคดี

อุกฉกรรจ์”

“แปลว่าคุณยงัไม่ได้เข้าไปในบ้านเลยเหรอ”  ฮนัเตอร์ถาม

อากปักริยิาของผูห้มวดเปลี่ยนไป  เจ้าตวัถอนใจเฮอืกก่อนตอบ  “ผมเป็น

ต�ารวจมาสามสบิเอด็ปี  เจออะไรบ้า ๆ มากม็าก  แต่ถ้าก่อนตายผมเลอืกได้ว่า

อยากลืมอะไร...”  เขาพยักพเยิดไปที่บ้านหลังนั้น  “ก็คงเป็นภาพที่เห็นในนั้น 

นั่นแหละ”
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ฮันเตอร์และการ์เซียลงชื่อในเอกสารผู้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ  ต่างก็หยิบ 

ชดุหมแีบบใช้แล้วทิ้งของหน่วยพสิจูน์หลกัฐานขึ้นมาแล้วเริ่มสวมชดุ  หมวดจาร์วสิ

ไม่แม้แต่จะเอื้อมหยบิชุด  เหน็ชดัว่าเขาไม่คดิจะกลบัเข้าไปในจดุเกดิเหตอุกีแล้ว

“ตอนนี้เรารู้อะไรเกี่ยวกบัเหยื่อบ้าง”  การ์เซยีถาม

“แค่เรื่องทั่วไปครับ”  หมวดจาร์วิสตอบก่อนล้วงหยิบสมุดจด  “เธอชื่อ

ลนิดา พาร์เกอร์”  เขาเริ่มอ่าน  “อายยุี่สบิสี่  มาจากย่านฮาร์เบอร์ในแอลเอนี่เอง  

เธอมอีาชพีเป็นนางแบบ  เท่าที่เรารู้  ประวตัขิองเธอสะอาดเอี่ยม  ไม่เคยถูกจบั  

ไม่เคยโดนปรับหนัก  ไม่เคยขึ้นโรงขึ้นศาล  ส่วนรถโฟล์ก บีเทิลของเธอผ่อน 

อกีไม่กี่เดอืนกจ็ะหมดแล้ว  เธอจ่ายภาษตีรงเวลาและเตม็จ�านวนทกุครั้งซะด้วย”

“เธออยู่บ้านนี้คนเดยีวเหรอ”  การ์เซยีถามต่อ

“เท่าที่เรารูก้ใ็ช่ครบั  ไม่มชีื่อบคุคลอื่นในใบเรยีกเกบ็ค่าน�้าค่าไฟหรอืบญัชี

อะไรทั้งสิ้น”

“เธอมแีฟนหรอืคบใครอยู่หรอืเปล่า”

ผูห้มวดยกัไหล่  “เรายงัไม่มเีวลาเจาะลกึขนาดนั้นครบั  ต้องขอโทษด้วย  

พวกคุณคงต้องขุดคุ้ยต่อเองแล้วล่ะ”

ฮนัเตอร์กวาดตามองถนนหน้าบ้านอกีครั้ง

“ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากพวกเพื่อนบ้านบ้างไหม”  เขาถาม  รู้ดีว่าหมวด 

จาร์วสิน่าจะส่งคนไปสอบถามตามบ้านในละแวกนี้แล้ว

“ไม่มีเลยครับ  ดูเหมือนไม่มีใครเห็นหรือได้ยินเสียงผิดปกติเลยสักคน  

แต่ตอนนี้ลูกทมีผมยงัถามไม่ครบทุกบ้านนะครบั  ถ้าโชคเข้าข้างละก.็..”
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“โชคดูจะไม่ค่อยชอบหน้าเราเท่าไหร่หรอก”  การ์เซยีเอ่ยขึ้นด้วยน�้าเสยีง

จรงิจงัไม่ตดิตลก  “แต่เอาเข้าจรงิกไ็ม่แน่  ทุกวนัคอืวนัใหม่อยู่แล้ว”

“ดูเหมือนคนร้ายจะเข้าไปในบ้านผ่านหน้าต่างห้องนอนที่อยู่ด้านหลัง”  

หมวดจาร์วสิให้ข้อมูล  “กระจกหน้าต่างถูกทุบแตกจากด้านนอก”

“แล้วเขาเข้าไปในสวนหลงับ้านได้ยงัไงล่ะ”  การ์เซยีถาม

หมวดจาร์วสิพยกัพเยดิไปที่ประตไูม้ทางซ้ายของตวับ้าน  จดุนั้นเจ้าหน้าที่

พิสูจน์หลักฐานคนที่สามก�าลังง่วนตรวจหาลายนิ้วมือบนประตูอยู่  “ไม่มีรอย 

งดัแงะนะครบั  แต่รั้วสูงแค่นั้นปีนข้ามไม่ยากอยู่แล้ว”

“นั่นใช่คนพบศพคนแรกหรอืเปล่า”  ฮนัเตอร์ถามผูห้มวดพลางเอยีงศรีษะ

ไปทางรถต�ารวจที่จอดอยู่รมิถนน  ถดัจากบ้านไปทางขวาเพยีงเลก็น้อย

ทันทีที่ก้าวลงจากรถบิวอิค เลอเซเบอร์  ฮันเตอร์ก็สังเกตเห็นรถต�ารวจ

ซึ่งจอดอยู่ห่างจากพวกเขามากที่สุด  เจ้าหน้าที่หญงิคนหนึ่งคุกเข่าอยู่หน้าประตู

ฝ่ังข้างคนขบัที่เปิดค้างไว้  และหญงิทา่ทางโศกเศรา้อายสุี่สบิปลาย ๆ ไม่กห้็าสบิ

ต้น ๆ นั่งอยู่บนรถฝั่งข้างคนขบั

“ใช่เลยครบั”  หมวดจาร์วสิตอบ  “อย่างน้อยเรากไ็ม่ต้องกลุ้มใจแล้วล่ะ

ว่าจะหาวธิบีอกพ่อแม่ของผู้ตายยงัไง  ผู้หญงิคนนั้นเป็นแม่ของเหยื่อครบั”

ฮันเตอร์และการ์เซียชะงัก  พลางเหลือบมองผู ้หญิงที่นั่งอยู่บนรถ   

พวกเขานึกไม่ออกเลยว่าจะมีอะไรท�าร้ายจิตใจของคนเป็นแม่ได้มากไปกว่าการ

ต้องเหน็สภาพศพลูกสาวที่ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมทารุณ  

“น่าเหน็ใจนะครบั  เธอตกใจมาก”  หมวดจาร์วสิพูด  “ตอนนี้เธอยงัพูด

ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่  แต่เท่าที่เราพอจบัความได้  ตามปกตเิธอคุยกบัลูกสาวทุกวนั  

ถ้าไม่นัดเจอกันก็โทรหากัน”  เขาก้มลงอ่านสิ่งที่จดไว้อีกรอบ  “พวกเธอโทร 

คุยกันครั้งสุดท้ายเมื่อสองวันก่อน  ซึ่งก็คือวันจันทร์ช่วงบ่าย  นัดว่าจะไปกิน 

มื้อเที่ยงด้วยกนัเมื่อวาน  แต่แม่ของเธอมเีหตุจ�าเป็นต้องยกเลกินดั  เธอบอกว่า

โทรหาลูกสาวประมาณเก้าโมงเช้าแต่โทรไม่ติด  สายตัดเข้าระบบฝากข้อความ

เสยีงทนัท ี เธอฝากข้อความไว้  แต่ลกูไม่โทรกลบั  เธอลองโทรอกีครั้งประมาณ

สี่สบิห้านาทก่ีอนเวลานดัเพื่อใหแ้น่ใจ  จะได้ไม่ตอ้งเดนิทางมาเกอ้  แต่สายกต็ดั
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เข้าระบบฝากข้อความเสยีงเหมอืนเดมิ  เธอพยายามโทรอกีรอบเมื่อคนื  แล้วก็

โทรซ�้าอกีวนันี้ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย”  

หมวดจาร์วสิพยกัหน้าย�้ากบันกัสบืทั้งสองก่อนพูดต่อ  “สายตดัเข้าระบบ

ฝากข้อความเสยีงทกุครั้งครบั  แม่ของเธอกเ็ลยเริ่มกงัวล  เธอบอกว่ากลวัลกูสาว

จะโกรธที่เธอยกเลกินดัมื้อเที่ยงเมื่อวาน  ซึ่งที่จรงิไม่น่าเป็นไปได้  แต่ต่อให้โกรธ

จริง ๆ  ป่านนี้ลูกก็น่าจะโทรกลับแล้ว  แม่ของเธอเลยลองโทรอีกครั้งและทิ้ง

ข้อความไว้ว่าจะมาหาลูกคนืนี้”

“แล้วเธอมาถงึที่นี่ตั้งแต่กี่โมง”  ฮนัเตอร์ถาม

“ประมาณหนึ่งทุ่มครบั”

“เธอเข้าบ้านได้ยงัไง”  การ์เซยีถามบ้าง  “ประตูไม่ได้ลอ็กหรอืเปล่า”

“ลอ็กครบั  แต่แม่ของเธอมกีุญแจส�ารอง”

ฮนัเตอร์หนัไปถามเจ้าหน้าที่ที่ก�าลงัตรวจหาลายนิ้วมอืบนประตูหน้าบ้าน

“มรี่องรอยงดัแงะหรอืเปล่า”

“ประตบูานนี้ไม่ได้ใช้ก�าลงังดัแงะเข้าไปครบั”  เจ้าหน้าที่คนนั้นตอบพร้อม

หนัหน้ามาหาฮนัเตอร์  “ทั้งตวัลอ็กและกรอบประตไูม่มร่ีองรอยเสยีหายเลย  แต่

ตวัลอ็กบนประตเูป็นลอ็กแบบธรรมดา  ไม่ต้องเป็นผูเ้ชี่ยวชาญกส็ะเดาะได้สบาย”

ฮนัเตอร์และการเ์ซยีดงึหมวกฮดูขึ้นคลมุศรีษะแล้วรดูซปิชดุหมทีี่สวมอยู่

“เดนิทะลหุ้องนั่งเล่นเข้าไปเลยครบั”  หมวดจาร์วสิบอกพร้อมกบัชี้ทางให้  

“พอเจอทางเดนิแล้วตรงไปจนสดุจะเจอห้องนอน  ถ้าหลงกต็ามกลิ่นเลอืดไปเถอะ

ครบั”  เจ้าตวัไม่ได้พูดเล่น ๆ  “ถ้าผมเป็นคุณ  ผมจะใส่หน้ากากครอบจมูกไว้

ด้วย” 

ประตหูน้าบ้านของลนิดา พาร์เกอร์เปิดเข้าสูห้่องนั่งเล่นกว้างขวาง  ภายใน

ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยเฟอร์นเิจอร์สุดเก๋แบบเก่า  ผสมกบัเฟอร์นเิจอร์สไตล์

โบราณ  ทุกอย่างดสูวยน่ามองมากขึ้นด้วยผ้าม่านสพีาสเทล  กลมกลนืกบัสพีรม

และหมอนองิ  ไม่มอีะไรอยู่ผดิที่ผดิทาง  ไม่มรี่องรอยการต่อสู้

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอีกคนก�าลังตรวจหาลายนิ้วมือเช่นกัน  เธอ 

พยักหน้าเล็กน้อยให้นักสืบทั้งสอง  ก่อนกลับไปไล่ตรวจสอบพื้นผิวมากมาย 

ในห้องนั้นทลีะจุด 
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