
ปัจจุบันคือผลลัพธ์จากอดีตทั้งหมดทั้งมวล

— โทมัส คาร์ไลล์

ข้าอยากรู้ว่าก่อนที่เราจักกลายเป็นคนรัก
เจ้าและข้าเคยด�ารงอยู่เช่นไร

— จอห์น ดันน์
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ขณะที่พายปุลายฤดรู้อนกระหน�่าใส่หน้าต่างเพยีงบานเดยีวในห้องท�างาน  ผู้หมวด

อฟี ดลัลสันกึอยากให้มเีหตุฆาตกรรมเข้ามาเหลอืเกนิ

ส�าหรับเธอทางเดียวที่จะรอดพ้นจากเอกสารกองโตเท่าเทือกเขาแอลป์ได้

คอืต้องมคีดฆี่านองเลอืดสกัคดใีห้ออกไปตรวจสอบ  เธอผดิเองแหละ  จะโทษ

ใครได้  เป็นเพราะยุ่งกับการสืบสวนและปิดคดีนานเกินไปจึงไม่มีเวลามาด ู

งบประมาณ  รายงานค่าใช้จ่าย  รวมถงึใบประเมนิผลงานบ้า ๆ พวกนี้เลย

การบอกตัวเองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของงานไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น  ยังไง

เธอก็ต้องลงมือท�าทั้งหมดอยู่ดี  อีฟจึงติดแหง็กอยู่ในห้องท�างานกับกาแฟเป็น

เหยอืก ๆ  พลางคดิว่าท�าไมไม่มใีครลุกขึ้นมาฆ่ากันบ้าง  เธอจะได้หลุดพ้นจาก

ฝันร้ายนี้เสยีที

อันที่จริงไม่ได้หลุดพ้นเสียทีเดียวหรอก  แต่ในเมื่อมนุษย์ชอบฆ่ากันอยู่

เรื่อย  แล้วท�าไมไม่ฆ่าซะตอนนี้เลยล่ะ

ผูห้มวดสาวจ้องมองตวัเลขในจอคอมพวิเตอร์แล้วสบถ  หน้าบดูบึ้ง  ก่อน

จะจดัการท�าให้งบประมาณอันจ�ากดัจ�าเขี่ยของกรมต�ารวจพอดีกบัความต้องการ

ต่าง ๆ ในแผนกของเธอได้ส�าเรจ็

เธอเป็นต�ารวจแผนกคดีฆาตกรรม  และแผนกคดีฆาตกรรมไม่ได้ถูก 

หล่อเลี้ยงด้วยเลอืดเพยีงอย่างเดยีว

อฟีกลั้นใจท�างานแสนน่าเบื่อจนเสรจ็  แล้วหนัไปดใูบเสรจ็ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

ที่คนในทมีส่งมา
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แบ็กซ์เตอร์เชื่อจริง ๆ เหรอว่าเธอจะยอมจ่ายค่ารองเท้าราคาสามร้อย 

เจด็สบิห้าดอลลาร์  เพยีงเพราะเขาท�ามนัพงัขณะไล่ตามผูต้้องสงสยัรายหนึ่งลงไป

ในท่อระบายน�้า  แล้วท�าไมไรนกิต้ีองยอมจ่ายค่าตวัเป็นสองเท่าให้คูน่อนมทีะเบยีน

ข้างถนนแลกกบัข้อมูลด้วย

อฟีหยดุมอื  เอากาแฟมาเพิ่ม  แล้วมองดพูายหุฤโหดนอกหน้าต่างครูห่นึ่ง  

โชคดีที่อย่างน้อยเธอก็ไม่ได้อยู่ข้างนอก  ไม่ต้องเบียดแทรกเนื้อตัวเปียกโชก

เข้าไปในรถรางลอยฟ้า  หรือฟันฝ่าการจราจรบนท้องถนนที่สภาพเหมือนนรก 

จมน�้า  คิดดูสิ  ถ้าต้องทนเสื้อผ้าเปียกชื้นอยู่ในไอร้อนที่ฤดูร้อนของปี 2060  

พดัพามาถงึนวิยอร์กจะเป็นยงัไง

ห้ามอูเ้ดด็ขาด  อฟีคดิอย่างเซง็ ๆ แล้วบงัคบัตวัเองให้นั่งลงอกีครั้ง  ต้อง

ท�าทุกอย่างให้เสรจ็ก่อนเริ่มพธิตีอนบ่าย  เธอกบัคู่หูต้องขึ้นรบัเหรยีญเกยีรตยิศ  

พบีอดี้สมควรจะได้รบัมนัเพราะเป็นผู้เปิดโปงขบวนการทุจรติในกรมต�ารวจ

เมื่อมานั่งต�าแหน่งสั่งการอฟีจงึต้องท�างานเอกสารแสนจ�าเจ  ถงึอย่างนั้น

ต�าแหน่งนี้ก็พอมีประโยชน์อยู่บ้าง  มันเปิดโอกาสให้เธอได้ส่งชื่อพีบอดี้เข้ารับ

เหรียญเกียรติยศส�าหรับต�ารวจผู้มีความซื่อสัตย์  สรุปว่าเธอควรรีบจัดการงาน

ตรงหน้า  จะได้ดื่มด�่ากบัช่วงเวลาส�าคญัด้วยสมองปลอดโปร่งและไร้กงัวล

ถ้ามีขนมอยู่ในนี้ก็ดีสิ  แต่เธอยังหาที่ซ่อนใหม่ให้รอดพ้นจากสายตา 

โจรขโมยขนมไม่ได้  และถ้าเป็นไปได้ก็อยากโยนงานบ้า ๆ นี่ให้พีบอดี้ท�า 

เหมอืนตอนที่อกีฝ่ายยงัเป็นผู้ช่วย  ไม่ใช่คู่หูแบบตอนนี้

คนืวนัเหล่านั้นจบลงแล้ว

หาเรื่องอูอ้กีแล้ว  อฟียอมรบักบัตวัเอง  ก่อนยกมอืเสยผมสนี�้าตาลตดัสั้น

เธอตรวจสอบรายงานค่าใช้จ่ายและส่งให้ผู้บังคับบัญชา  มันเป็นปัญหา

ของคนอื่นแล้ว  พอคิดอย่างนั้นก็รู้สึกถึงความยุติธรรมขึ้นมาทันที  ส่วนการ

ประเมนิผลงานค่อยมาท�าทหีลงักไ็ด้

“ฉนัท�างานเสรจ็แล้ว  ปิดเครื่อง”

ไม่สามารถท�าตามค�าสั่งได้
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“ฉนัท�างานเสรจ็แล้ว”

ข้อมลูไม่ถกูต้อง  ค�าสั่งก่อนหน้านี้ระบวุ่ารายงานและการประเมนิ

ผลงานทั้งหมดต้องเสรจ็สิ้นก่อนจงึจะปิดระบบได้  ป้อนค�าสั่งโดย

ผู้หมวดอฟี ดลัลสั  ผูใ้ช้หลกั  จะยกเลกิค�าสั่งของเธอได้กต่็อเมื่อ

เกดิเพลงิไหม้  ผู้ก่อการร้ายจู่โจม  มนุษย์ต่างดาวบุกโลก  หรอื

มคีดทีี่ก�าลงัสบืสวนอยู่ต้องการให้เธอไปตรวจสอบ...

ให้ตายส ิ เธอตั้งโปรแกรมไว้แบบนี้จรงิเหรอเนี่ย  “ฉนัเปลี่ยนใจแล้ว”

ค�าสั่งก่อนหน้านี้ระบุว่าการเปลี่ยนใจ  ความเหนื่อยล้า  ความ 

เบื่อหน่าย  และข้ออ้างไร้สาระอื่น ๆ ไม่มผีลต่อการยกเลกิค�าสั่ง...

“มาต่อยกบัฉนัเลยมา”  อฟีพมึพ�า

ไม่สามารถท�าตามค�าสั่งได้...

“กไ็ด้ ๆ  เปิดใบประเมนิผลงานของเจ้าหน้าที่ทกุคนในแผนกคดฆีาตกรรม

ตามล�าดบัตวัอกัษร”

ในที่สุดกต็อ้งลยุงานตอ่  เธอปอ้นค�าสั่งเวรตะไลนั่นกเ็พื่อให้ตวัเองมวีนิยั

ไงล่ะ  อีกอย่างเจ้าหน้าที่แต่ละคนก็ควรค่าแก่การประเมินด้วยความใส่ใจและ

รอบคอบ

อฟีเริ่มที่แบก็ซ์เตอร์  ต่อด้วยคาร์ไมเคลิทั้งสองคน  ขณะก�าลงัจะประเมนิ

เจนกนิสนัเสยีงเคาะประตูกด็งัขึ้น

“มีอะไร”  ผู้หมวดท�าหน้าบูดใส่คู่หูที่เปิดประตูเข้ามา  “มนุษย์ต่างดาว 

บุกโลกหรอืไง”

“เท่าที่ฉนัรู้ไม่ใช่นะคะ  แต่มผีู้ชายคนหนึ่งอยู่ข้างนอก  ตวัสั่นเชยีว  เขา

บอกว่าต้องคุยกบัคุณเท่านั้น  มนัเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย”
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“งั้นเหรอ”  อีฟหูผึ่ง  “คอมพิวเตอร์  ยกเลิกค�าสั่งเดิมเพราะมีเรื่อง 

คอขาดบาดตายเข้ามาแล้ว  บนัทกึงานไว้แค่นี้ก่อน”

ต้องการค�ายนืยนั...

“พีบอดี้  บอกมันทีว่ามีมนุษย์คนหนึ่งต้องการคุยกับฉันในเรื่องคอขาด

บาดตาย”

“เอ่อ  คอมพวิเตอร์  ฉนั  นกัสบืดเีลยี พบีอดี้  ต้องการให้ผูห้มวดดลัลสั

ไปจดัการกบัเรื่องเร่งด่วน”

ตรวจสอบค�ายนืยนัแล้ว  บนัทกึข้อมูล...

อฟีเคาะคอมพวิเตอร์จอมเจ้ากี้เจ้าการไปหนึ่งทอีย่างหมั่นไส้  “น่าสมเพช

ไหมล่ะ  เครื่องของฉนัแท้ ๆ แต่กลบัไม่ยอมฟังค�าสั่งกนัเลย”

“คุณป้อนค�าสั่งแบบนั้นเพื่อให้ตวัเองไม่มสีทิธเิลี่ยงงานเอกสารนี่นา”

“ช่างเถอะ  ส่งเรื่องคอขาดบาดตายเข้ามาเลย”

ครู่หนึ่งชายร่างผอมบางกว็ิ่งโซเซเข้ามา  น่าจะอายุยี่สบิปลาย ๆ  ไว้ผม

ทรงเดรดลอ็กแลดยูุง่เหยงิ  สวมกางเกงขาสั้นตวัโคร่งสแีดง  ใส่รองเท้าแตะเจล  

ใส่ห่วงเงินที่ปาก  เสื้อกล้ามสีขาวขะมุกขะมอมเผยให้เห็นแขนที่มีรอยสักทั้ง 

สองข้าง  เหงื่อไหลลามลงมาตามใบหน้าตอบขาวซดี

“คุณคือผู้หมวดอีฟ ดัลลัส  สังกัดกรมต�ารวจนิวยอร์ก  แผนกคดี

ฆาตกรรม”

“ใช่  มอีะ...”

เธอยงัถามไม่ทนัจบหมอนั่นกต่็อมน�้าตาแตกพลางสะอกึสะอื้น  “เขาบอก

ว่า...บอกว่าผมพูดกับคุณได้คนเดียว  ต้องมาหาคุณเท่านั้น  เขาจับตัวเธอไว้   

เขาจับจูลีไว้  เขาจะฆ่าเธอถ้าคุณไม่ไปกับผม  ให้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมง  แต่กว่า 

ผมจะมาถงึที่นี่กป็าไปครึ่งชั่วโมงแล้ว”

อฟีลุกจากเก้าอี้  ดนัเขาให้นั่งลงบนเก้าอี้อกีตวั
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“ตั้งสต ิ ค่อย ๆ เล่า  คุณชื่ออะไร”

“เทรย์...เทรย์ ชูสเตอร์”

“แล้วเขาที่ว่านี่ใคร”

“ผมไม่รู้  อยู่ด ีๆ เขากโ็ผล่ไปที่นั่น  หมายถงึที่บ้านผม  จูลเีพิ่งย้ายเข้า 

ไปอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้เอง  ตอนตื่นมาเขาก็มัดเราไว้แล้ว  แถมนั่งกินมื้อเช้า

สบายใจเฉบิ  คุณต้องไปกบัผม  ไม่งั้นเขาฆ่าเธอแน่  อ้อ  ลมืไป  ผมต้องพูด

ด้วยว่าระฆงัยกสองเริ่มขึ้นแล้ว  ขอร้องล่ะ  เขามมีดี  เขาก�าลงัจะเฉอืนเธอเป็น

ชิ้น ๆ  เขาจะฆ่าเธอถ้าคุณไม่กลบัไปกบัผม”

“ที่ไหน”

“หมายถงึบ้านของผมเหรอ”

“บ้านคุณอยู่ไหน  เทรย์”

“เลขที่สองห้าแปด  ถนนเมอร์เรย์”

ที่อยู่นั่นสะกดิใจเธอ  พร้อมกบัเกดิอาการป่ันป่วนในท้อง  “ห้องหมายเลข

สามศูนย์สามหรอืเปล่า”

“ใช่”  เขายกมอืลูบหน้า  “คุณรู้ได้ยงัไง”

“คุณอยู่ที่นี่นะ  เทรย์”

“แต่...”

“อยู่ที่นี่  ห้ามไปไหน”

อีฟเดินจ�้าไปที่แผนก  “พีบอดี้”  เธอกวาดตามองโต๊ะท�างานและความ

เคลื่อนไหวในห้อง  “แบก็ซ์เตอร ์ ทรฮูารท์  คารไ์มเคลิ  ซานเชซ  ไม่ว่าพวกคณุ

ท�าอะไรอยู่ขอให้หยุดเดี๋ยวนี้และเตรียมตัวให้พร้อม  ผู้ต้องสงสัยคือไอแซค  

แมคควนี  เขาจบัผูห้ญงิคนหนึ่งเป็นตวัประกนัอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เลขที่สองห้าแปด  

ถนนเมอร์เรย์  ห้องสามศูนย์สาม  มีอาวุธในมือ  ฉันจะบอกข้อมูลเพิ่มเติม

ระหว่างเดนิทางเพราะเขาให้เวลาเราจ�ากดั  คาร์ไมเคลิกบัซานเชซ  พาพยานใน

ห้องท�างานฉนัไปกกัตวัไว้ในรถของพวกคุณ  พบีอดี้  มากบัฉนั  ไปกนั!”

“ไอแซค แมคควนีเหรอ”  นกัสบืสาวก้าวยาว ๆ ให้ทนัผูห้มวด  “นกัสะสม  

หมอนั่นถูกขงัอยู่ในคุกไรเกอร์สไม่ใช่เหรอคะ  จ�าคุกตลอดชวีติ”
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“ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย  เขาคงออกมาแล้วหรอืไม่กม็ใีครบางคนแอบอ้าง

เป็นเขา  ที่นั่นเคยเป็นห้องพกัของเขา  เป็นที่ที่เขาเกบ็...”

เกบ็เดก็ผู้หญงิเหล่านั้นไว้  เดก็ผู้หญงิหลายสบิคน

“แมคควนีจบัแฟนสาวที่อยู่กนิกบัผู้ชายคนเมื่อกี้เป็นตวัประกนั”  อฟีพูด

ต่อขณะแทรกตัวเข้าไปในลิฟต์  “ก่อนส่งฝ่ายชายมาหาฉันโดยเฉพาะ  ฉันเป็น

คนรวบตวัแมคควนีในห้องพกันั่น”

“ไม่มกีารแจ้งเตอืนอะไร...เอ๊ะ  เดี๋ยวนะ”  พบีอดี้กวาดตาอ่านรายละเอยีด

ในเครื่องพีซี  “มีประกาศเตือนเป็นการภายในซ่อนอยู่นี่ไง  พวกเขาไม่ได้แจ้ง 

ผู้บังคับบัญชาด้วยซ�้า  แมคควีนแหกคุกออกมาเมื่อวาน  ฆ่าบุรุษพยาบาลใน 

ห้องพยาบาลไปหนึ่งคน  แล้วเอาเครื่องแบบของฝ่ายนั้นมาสวมพร้อมติดบัตร

ประจ�าตวั  ก่อนเดนิออกมา”  เธอเงยหน้ามองอฟี  “แบบว่าเดนิลอยชายออกมา

เลย”

“เราจะลากคอเขากลบัไปเอง”  ผู้หมวดวิ่งเหยาะ ๆ ตดัที่จอดรถไปยงัรถ

ของตวัเอง  “แจ้งผู้บญัชาการวทินยี์ด้วย  เขาจะได้ไปสบัฝ่ายบรหิารงานเรอืนจ�า

ให้เละ  หมอนั่นยงัไม่ฆ่าเธอ”  อฟีพมึพ�าขณะพุ่งรถออกไป  “แมคควนีไม่ได้แหก

คุกออกมาเพื่อฆ่าผู้หญงิไปทั่ว  เขาฉลาด  คดิเป็นระบบ  มจีุดหมายแอบแฝง  

มีสิ่งที่ตัวเองต้องการ  เขาจะไม่ฆ่าพวกเธอ  เว้นแต่ว่าผู้หญิงเหล่านั้นจะสภาพ 

ยับเยินหรือท�าอะไรให้ไม่พอใจ  เขาเป็นนักสะสม  ดูก็รู้ว่าไม่ได้สนใจจูลี  เธอ

อายุเกนิเกณฑ์ของเขา”

หลังส่งข้อความถึงผู้บัญชาการเรียบร้อยพีบอดี้ก็พูดขึ้น  “เขาใช้เธอเป็น

เหยื่อล่อคุณออกไป”

“ใช่  แต่มันไม่สมเหตุสมผลเลย  เพราะสุดท้ายเขาก็จะลงเอยด้วยการ 

ตดิคุกเหมอืนในอดตี”

ไม่สมเหตุสมผลจรงิ ๆ  อฟีคดิอกีครั้ง  ก่อนสั่งให้พบีอดี้ขอก�าลงัเสรมิ

เธอเปิดเครื่องมอืสื่อสารบนนาฬิกาข้อมอืที่โร้คค์ให้ไว้  “คาร์ไมเคลิ  ฉนั

อยากให้คุณกับซานเชซไปคุมด้านหลังตึก  ต�ารวจในเครื่องแบบก�าลังมา   

แบก็ซ์เตอร์  คุณกบัทรูฮาร์ทจะเข้าไปพร้อมฉนัและพบีอดี้  สวมเสื้อกนักระสุน

ด้วย  เขารอเราอยู่”

SAMPLE
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ผู้หมวดส่ายหน้าแล้วพารถพุ่งผ่านช่องแคบ ๆ ระหว่างแท็กซี่สองคัน  

“แมคควนีคงไม่อยูท่ี่นั่น  ไม่มทีางที่เขาจะตดิกบัตวัเอง  เขารูว่้าฉนัก�าลงัไป  และ

ไม่ไปคนเดยีวแน่”

“หมอนั่นอาจจะอยากให้คุณคดิแบบนั้น  มนัเป็นกบัดกั”

“เดี๋ยวกร็ู้”

อฟีพจิารณาสิ่งปลูกสร้างเบื้องหน้า  หนึ่งในอาคารที่รอดพ้นจากสงคราม

มหานครมาได้  ก่อนจะถูกแปลงสภาพเป็นอพาร์ตเมนต์  แม้จะผ่านมาหนึ่ง

ศตวรรษแล้ว  แต่กย็งัเหน็อฐิสชีมพูซดีและหน้าต่างตดิเหลก็ดดัลวดลายวจิติร

ทางเข้าหลักติดกับทางเท้า  ระบบรักษาความปลอดภัยแทบไม่มี  และ 

ยังคงเป็นย่านพักอาศัยของชนชั้นแรงงานเช่นเดียวกับตอนที่แมคควีนก่อคด ี  

ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่จะกลับบ้านหลังสิ้นสุดวัน  นั่งเอกเขนกดื่มเบียร์  ดูทีว ี  

ต่างคนต่างอยู่  ไม่ยุ่งเกี่ยวกนั

ดังนั้นแมคควีนจึงท�าธุระของเขาได้ตามสบายมาเกือบสามปีเต็ม  เด็ก 

ผู้หญงิอายุสบิสองถงึสบิห้าจ�านวนยี่สบิหกคนต้องมีบาดแผลไปตลอดกาล

“เขาปิดฉากบังไว้”  อีฟว่า  “ถ้าเขาอยู่ข้างบนจริงก็คงรู้ว่าเรามาถึงแล้ว  

ตอนอยู่ในคกุแมคควนีน่าจะสร้างเส้นสายไว้มากโข  เขามเีสน่ห์และเจ้าเล่ห์  เป็น

ไปได้ว่าอาจมีอาวุธที่ใช้ท�าอันตรายได้ระยะไกลกว่ามีด  เพราะงั้นหมอบต�่าไว้  

เคลื่อนไหวให้เรว็”

เมื่อตรวจสอบกบัคาร์ไมเคลิแล้วเธอกส็ั่งลุย

อีฟก้าวเข้าไปในตึกพลางสลัดความทรงจ�าเลวร้ายทิ้ง  ตรงดิ่งขึ้นบันได  

ชกัอาวุธเตรยีมพร้อม  ล�าคอแห้งผาก  ร่างกายเยน็เฉยีบ

“ขอฉันสแกนประตูก่อนนะคะ”  พีบอดี้ดึงเครื่องพีซีออกมา  “เขาอาจ 

ตดิตั้งกลไกไว้”

“ประตูนี้จะเปิดเข้าไปเจอมุมนั่งเล่น  มหี้องครวัอยู่ด้านหลงั  โต๊ะอาหาร

อยู่ทางขวา  มห้ีองนอนสองหอ้ง  อยูฝ่ั่งซ้ายและฝั่งขวา  ห้องน�้าเชื่อมต่อกบัห้อง

ฝั่งขวา  ห้องน�้าส�าหรบัแขกอยู่ทางซ้ายของห้องครวั  มนัเป็นห้องชุดขนาดใหญ่  

พื้นที่ประมาณสี่สบิหกตารางเมตร”

SAMPLE
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“สแกนแล้วไม่เจออะไร”  พบีอดี้รายงาน

“แบก็ซ์เตอร์  ตรงไปด้านหลงัเลย  ทรูฮาร์ท  พบีอดี้  ไปทางซ้าย  ฉนั

จะไปทางขวา”  เธอพยกัพเยดิไปทางเครื่องกระทุง้ประตเูพื่อสั่งการทรฮูาร์ท  ก่อน

นบัถอยหลงั  สาม...สอง...หนึ่ง

ประตูถูกพังเข้าไปจนห้อยร่องแร่งคาบานพับ  กลอนหัก  อีฟหมอบต�่า

พลางปราดเข้าไปอย่างรวดเรว็  จดจอ่อยูก่บัปจัจบุนั  ไม่ใชอ่ดตี  ตามด้วยเสยีง

ฝีเท้าของคนในทมีกรูเข้ามา

เธอผลกัประตูห้องนอนเปิดออก  กวาดตามองซ้ายขวา  เหน็ร่างผู้หญงิ

คนหนึ่งอยูบ่นเตยีง  แต่ยงัส�ารวจห้องจนถ้วนทั่วทั้งตูเ้สื้อผ้าและห้องน�้า  ก่อนจะ

ได้ยนิเสยีงใครคนหนึ่งตะโกนว่า  “ไม่เจอคนร้าย!”

“ตรงนี้”  อฟีตะโกนบอกแล้วเคลื่อนไปที่เตยีง

“คุณไม่เป็นไรแล้วนะ  ไม่ต้องกลวั  เราเป็นต�ารวจ”

อีฟดึงผ้าอุดปากที่พันอยู่รอบปากบวมเป่งและช�้าเลือดออกให้  อีกฝ่าย

ร้องครวญครางพร้อมกระซบิกระซาบฟังไม่ได้ศพัท์

เขาเปลื้องผ้าเธอ  รูปแบบไม่เปลี่ยนไปสักนิด  ก่อนที่อีฟจะทันได้ออก 

ค�าสั่ง  ทรูฮาร์ทผู้มีใบหน้าหล่อเหลาและอ่อนเยาว์ก็แสดงความเห็นอกเห็นใจ 

ด้วยการหยบิผ้าคลุมเตยีงผนืบางจากพื้นไปคลุมร่างสั่นเทานั้น

“ไม่เป็นไรแล้วนะครบั”  เขาบอกเสยีงอ่อนโยน  “คุณปลอดภยัแล้ว”

“เขาท�าร้ายฉนั”

พบีอดี้เข้าไปดงึผ้าปทูี่นอนซึ่งแมคควนีใช้มดัข้อมอืทั้งสองข้างของหญงิสาว

ออกจากตะขอที่ตอกตรงึบนผนงั  “ตอนนี้เขาท�าร้ายคุณไม่ได้แล้ว”  นกัสืบสาว

นั่งลง  ดงึจูลมีาซบอกเพื่อให้เธอคร�่าครวญได้เตม็ที่

“เขาสาบานว่าจะไม่ท�าร้ายฉนัถ้าเทรย์ท�าตามที่เขาบอก  แต่เขากย็งัท�า  เขา

ข่มขนืและท�าร้ายฉนั  แล้วกท็�าแบบนี้ด้วย”

อีฟเห็นแล้ว  รอยสักสีแดงตรงหน้าอกข้างซ้ายของจูลี  ตัวเลขถูกล้อม

ด้วยรูปหวัใจอนัไร้ที่ต

SิAMPLE
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“รถพยาบาลก�าลงัมา”  แบก็ซ์เตอร์บอกอฟี  ก่อนเบอืนหน้าหนจีากผูห้ญงิ

ที่ก�าลงัสะอกึสะอื้นอยู่ในอ้อมแขนของพบีอดี้  “ผมจะเตรยีมที่ปรกึษาส�าหรบัเหยื่อ

ข่มขนืไว้  คุณอยากให้ผมเรยีกฝ่ายพสิูจน์หลกัฐานมาที่นี่หรอืเปล่า”

ไม่ส�าคญัหรอก  แมคควนีคงไม่ทิ้งอะไรไว้ถ้าไม่ได้จงใจจะทิ้งเอง  แต่อฟี 

กพ็ยกัหน้าอยู่ด ี “บอกแฟนเธอว่าเธอปลอดภยัด ี เขาไปโรงพยาบาลกบัเธอได้  

คุณกบัทรูฮาร์ทออกไปก่อน  พบีอดี้หาเสื้อผ้าให้จูลใีส่ด้วย  แต่คุณยงัสวมไม่ได้

นะ”  อีฟยืนอยู่ที่ปลายเตียง  รอจนกระทั่งจูลีกล้าสบตาเธอ  “หมอต้องตรวจ

ร่างกายคุณก่อน  และฉนัต้องถามอะไรคุณบางอย่าง  ฉนัรู้ว่ามนัยาก  แตข่อให้

รู้ไว้ว่าเทรย์ท�าทุกอย่างเพื่อพาฉนัมาที่นี่อย่างรวดเรว็ที่สุดแล้ว...พาฉนักลบัมาที่นี่”

“เทรย์ไม่อยากห่างจากฉัน  เขาอ้อนวอนไอ้บ้านั่นว่าขออยู่ที่นี่แล้วให้ฉัน

ไปแทน  เขาไม่อยากทิ้งฉนั”

“ฉนัรู้  หมอนั่นชื่อไอแซค แมคควนี  เขาบอกอะไรคณุใช่ไหม  จลู ี อะไร

สกัอย่างที่เขาอยากให้คุณบอกฉนัต่อ”

“เขาบอกว่าฉนัไม่ใช่แบบที่เขาชอบ  ฉนัไม่...สดใหม่  แต่ครั้งนี้เป็นข้อยกเว้น  

ฉันหยุดเขาไม่ได้  เขาท�าร้ายฉัน  มัดมือฉันไว้”  จูลียังคงตัวสั่นขณะยื่นแขน 

สองข้างให้อฟีดูรอยช�้าบนข้อมอื  “ฉนัหยุดเขาไม่ได้”

“ฉนัเข้าใจ  จลู ี ฉนั  หมวดอฟี ดลัลสั  แมคควนีอยากให้คณุบอกอะไร

ฉนักนัแน่”

“ดลัลสั  คุณคอืดลัลสัเหรอ”

“ใช่  เขาอยากให้คุณบอกอะไรฉนั”

“เขาบอกว่าคุณติดค้างเขาอยู่  ถึงเวลาต้องชดใช้แล้ว  ฉันอยากหาแม่”  

หญงิสาวยกมอืปิดหน้า  “ฉนัอยากหาแม่”

27

SAMPLE




