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ปัจจุบันคือผลลัพธ์จากอดีตทั้งหมดทั้งมวล
— โทมัส คาร์ ไลล์
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ข้าอยากรู้ว่าก่อนที่เราจักกลายเป็นคนรัก
เจ้าและข้าเคยด�ำรงอยู่เช่นไร
— จอห์น ดันน์
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ขณะทีพ่ ายุปลายฤดูรอ้ นกระหน�ำ่ ใส่หน้าต่างเพียงบานเดียวในห้องท�ำงาน ผูห้ มวด
อีฟ ดัลลัสนึกอยากให้มีเหตุฆาตกรรมเข้ามาเหลือเกิน
ส�ำหรับเธอทางเดียวที่จะรอดพ้นจากเอกสารกองโตเท่าเทือกเขาแอลป์ได้
คือต้องมีคดีฆ่านองเลือดสักคดีให้ออกไปตรวจสอบ เธอผิดเองแหละ จะโทษ
ใครได้ เป็นเพราะยุ่งกับการสืบสวนและปิดคดีนานเกินไปจึงไม่มีเวลามาดู
งบประมาณ รายงานค่าใช้จ่าย รวมถึงใบประเมินผลงานบ้า ๆ พวกนี้เลย
การบอกตัวเองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของงานไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น ยังไง
เธอก็ต้องลงมือท�ำทั้งหมดอยู่ดี อีฟจึงติดแหง็กอยู่ในห้องท�ำงานกับกาแฟเป็น
เหยือก ๆ พลางคิดว่าท�ำไมไม่มีใครลุกขึ้นมาฆ่ากันบ้าง เธอจะได้หลุดพ้นจาก
ฝันร้ายนี้เสียที
อันที่จริงไม่ได้หลุดพ้นเสียทีเดียวหรอก แต่ในเมื่อมนุษย์ชอบฆ่ากันอยู่
เรื่อย แล้วท�ำไมไม่ฆ่าซะตอนนีเ้ ลยล่ะ
ผูห้ มวดสาวจ้องมองตัวเลขในจอคอมพิวเตอร์แล้วสบถ หน้าบูดบึง้ ก่อน
จะจัดการท�ำให้งบประมาณอันจ�ำกัดจ�ำเขี่ยของกรมต�ำรวจพอดีกับความต้องการ
ต่าง ๆ ในแผนกของเธอได้สำ� เร็จ
เธอเป็นต�ำรวจแผนกคดีฆาตกรรม และแผนกคดีฆาตกรรมไม่ได้ถูก
หล่อเลี้ยงด้วยเลือดเพียงอย่างเดียว
อีฟกลัน้ ใจท�ำงานแสนน่าเบือ่ จนเสร็จ แล้วหันไปดูใบเสร็จค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ
ที่คนในทีมส่งมา
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แบ็กซ์เตอร์เชื่อจริง ๆ เหรอว่าเธอจะยอมจ่ายค่ารองเท้าราคาสามร้อย
เจ็ดสิบห้าดอลลาร์ เพียงเพราะเขาท�ำมันพังขณะไล่ตามผูต้ อ้ งสงสัยรายหนึง่ ลงไป
ในท่อระบายน�ำ้ แล้วท�ำไมไรนิกตี อ้ งยอมจ่ายค่าตัวเป็นสองเท่าให้คนู่ อนมีทะเบียน
ข้างถนนแลกกับข้อมูลด้วย
อีฟหยุดมือ เอากาแฟมาเพิม่ แล้วมองดูพายุหฤโหดนอกหน้าต่างครูห่ นึง่
โชคดีที่อย่างน้อยเธอก็ไม่ได้อยู่ข้างนอก ไม่ต้องเบียดแทรกเนื้อตัวเปียกโชก
เข้าไปในรถรางลอยฟ้า หรือฟันฝ่าการจราจรบนท้องถนนที่สภาพเหมือนนรก
จมน�้ำ คิดดูสิ ถ้าต้องทนเสื้อผ้าเปียกชื้นอยู่ในไอร้อนที่ฤดูร้อนของปี 2060
พัดพามาถึงนิวยอร์กจะเป็นยังไง
ห้ามอูเ้ ด็ดขาด อีฟคิดอย่างเซ็ง ๆ แล้วบังคับตัวเองให้นงั่ ลงอีกครัง้ ต้อง
ท�ำทุกอย่างให้เสร็จก่อนเริ่มพิธีตอนบ่าย เธอกับคู่หูต้องขึ้นรับเหรียญเกียรติยศ
พีบอดี้สมควรจะได้รับมันเพราะเป็นผู้เปิดโปงขบวนการทุจริตในกรมต�ำรวจ
เมื่อมานั่งต�ำแหน่งสั่งการอีฟจึงต้องท�ำงานเอกสารแสนจ�ำเจ ถึงอย่างนั้น
ต�ำแหน่งนี้ก็พอมีประโยชน์อยู่บ้าง มันเปิดโอกาสให้เธอได้ส่งชื่อพีบอดี้เข้ารับ
เหรียญเกียรติยศส�ำหรับต�ำรวจผู้มีความซื่อสัตย์ สรุปว่าเธอควรรีบจัดการงาน
ตรงหน้า จะได้ดื่มด�่ำกับช่วงเวลาส�ำคัญด้วยสมองปลอดโปร่งและไร้กังวล
ถ้ามีขนมอยู่ในนี้ก็ดีสิ แต่เธอยังหาที่ซ่อนใหม่ให้รอดพ้นจากสายตา
โจรขโมยขนมไม่ได้ และถ้าเป็นไปได้ก็อยากโยนงานบ้า ๆ นี่ให้พีบอดี้ท� ำ
เหมือนตอนที่อีกฝ่ายยังเป็นผู้ช่วย ไม่ใช่คู่หูแบบตอนนี้
คืนวันเหล่านั้นจบลงแล้ว
หาเรือ่ งอูอ้ กี แล้ว อีฟยอมรับกับตัวเอง ก่อนยกมือเสยผมสีนำ�้ ตาลตัดสัน้
เธอตรวจสอบรายงานค่าใช้จ่ายและส่งให้ผู้บังคับบัญชา มันเป็นปัญหา
ของคนอื่นแล้ว พอคิดอย่างนั้นก็รู้สึกถึงความยุติธรรมขึ้นมาทันที ส่วนการ
ประเมินผลงานค่อยมาท�ำทีหลังก็ได้
“ฉันท�ำงานเสร็จแล้ว ปิดเครื่อง”
ไม่สามารถท�ำตามค�ำสั่งได้
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“ฉันท�ำงานเสร็จแล้ว”
ข้อมูลไม่ถกู ต้อง ค�ำสัง่ ก่อนหน้านีร้ ะบุวา่ รายงานและการประเมิน
ผลงานทัง้ หมดต้องเสร็จสิน้ ก่อนจึงจะปิดระบบได้ ป้อนค�ำสัง่ โดย
ผูห้ มวดอีฟ ดัลลัส ผูใ้ ช้หลัก จะยกเลิกค�ำสัง่ ของเธอได้กต็ อ่ เมือ่
เกิดเพลิงไหม้ ผู้ก่อการร้ายจู่โจม มนุษย์ต่างดาวบุกโลก หรือ
มีคดีที่ก�ำลังสืบสวนอยู่ต้องการให้เธอไปตรวจสอบ...
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ให้ตายสิ เธอตั้งโปรแกรมไว้แบบนี้จริงเหรอเนี่ย “ฉันเปลี่ยนใจแล้ว”
ค�ำสั่งก่อนหน้านี้ระบุว่าการเปลี่ยนใจ ความเหนื่อยล้า ความ
เบือ่ หน่าย และข้ออ้างไร้สาระอืน่ ๆ ไม่มผี ลต่อการยกเลิกค�ำสัง่ ...
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“มาต่อยกับฉันเลยมา” อีฟพึมพ�ำ
ไม่สามารถท�ำตามค�ำสั่งได้...
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“ก็ได้ ๆ เปิดใบประเมินผลงานของเจ้าหน้าทีท่ กุ คนในแผนกคดีฆาตกรรม
ตามล�ำดับตัวอักษร”
ในทีส่ ดุ ก็ต้องลุยงานต่อ เธอป้อนค�ำสัง่ เวรตะไลนัน่ ก็เพือ่ ให้ตวั เองมีวนิ ยั
ไงล่ะ อีกอย่างเจ้าหน้าที่แต่ละคนก็ควรค่าแก่การประเมินด้วยความใส่ใจและ
รอบคอบ
อีฟเริม่ ทีแ่ บ็กซ์เตอร์ ต่อด้วยคาร์ไมเคิลทัง้ สองคน ขณะก�ำลังจะประเมิน
เจนกินสันเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้น
“มีอะไร” ผู้หมวดท�ำหน้าบูดใส่คู่หูที่เปิดประตูเข้ามา “มนุษย์ต่างดาว
บุกโลกหรือไง”
“เท่าที่ฉันรู้ไม่ใช่นะคะ แต่มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ข้างนอก ตัวสั่นเชียว เขา
บอกว่าต้องคุยกับคุณเท่านั้น มันเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย”
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“งั้นเหรอ” อีฟหูผึ่ง “คอมพิวเตอร์ ยกเลิกค�ำสั่งเดิมเพราะมีเรื่อง
คอขาดบาดตายเข้ามาแล้ว บันทึกงานไว้แค่นี้ก่อน”
ต้องการค�ำยืนยัน...
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“พีบอดี้ บอกมันทีว่ามีมนุษย์คนหนึ่งต้องการคุยกับฉันในเรื่องคอขาด
บาดตาย”
“เอ่อ คอมพิวเตอร์ ฉัน นักสืบดีเลีย พีบอดี้ ต้องการให้ผหู้ มวดดัลลัส
ไปจัดการกับเรื่องเร่งด่วน”
ตรวจสอบค�ำยืนยันแล้ว บันทึกข้อมูล...

SA

M

อีฟเคาะคอมพิวเตอร์จอมเจ้ากี้เจ้าการไปหนึ่งทีอย่างหมั่นไส้ “น่าสมเพช
ไหมล่ะ เครื่องของฉันแท้ ๆ แต่กลับไม่ยอมฟังค�ำสั่งกันเลย”
“คุณป้อนค�ำสั่งแบบนั้นเพื่อให้ตัวเองไม่มีสิทธิเลี่ยงงานเอกสารนี่นา”
“ช่างเถอะ ส่งเรื่องคอขาดบาดตายเข้ามาเลย”
ครู่หนึ่งชายร่างผอมบางก็วิ่งโซเซเข้ามา น่าจะอายุยี่สิบปลาย ๆ ไว้ผม
ทรงเดรดล็อกแลดูย่งุ เหยิง สวมกางเกงขาสัน้ ตัวโคร่งสีแดง ใส่รองเท้าแตะเจล
ใส่ห่วงเงินที่ปาก เสื้อกล้ามสีขาวขะมุกขะมอมเผยให้เห็นแขนที่มีรอยสักทั้ง
สองข้าง เหงื่อไหลลามลงมาตามใบหน้าตอบขาวซีด
“คุณคือผู้หมวดอีฟ ดัลลัส สังกัดกรมต� ำรวจนิวยอร์ก แผนกคดี
ฆาตกรรม”
“ใช่ มีอะ...”
เธอยังถามไม่ทนั จบหมอนัน่ ก็ตอ่ มน�้ำตาแตกพลางสะอึกสะอืน้ “เขาบอก
ว่า...บอกว่าผมพูดกับคุณได้คนเดียว ต้องมาหาคุณเท่านั้น เขาจับตัวเธอไว้
เขาจับจูลีไว้ เขาจะฆ่าเธอถ้าคุณไม่ไปกับผม ให้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมง แต่กว่า
ผมจะมาถึงที่นี่ก็ปาไปครึ่งชั่วโมงแล้ว”
อีฟลุกจากเก้าอี้ ดันเขาให้นั่งลงบนเก้าอี้อีกตัว
12
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“ตั้งสติ ค่อย ๆ เล่า คุณชื่ออะไร”
“เทรย์...เทรย์ ชูสเตอร์”
“แล้วเขาที่ว่านี่ใคร”
“ผมไม่รู้ อยู่ดี ๆ เขาก็โผล่ไปที่นั่น หมายถึงที่บ้านผม จูลีเพิ่งย้ายเข้า
ไปอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้เอง ตอนตื่นมาเขาก็มัดเราไว้แล้ว แถมนั่งกินมื้อเช้า
สบายใจเฉิบ คุณต้องไปกับผม ไม่งั้นเขาฆ่าเธอแน่ อ้อ ลืมไป ผมต้องพูด
ด้วยว่าระฆังยกสองเริ่มขึ้นแล้ว ขอร้องล่ะ เขามีมีด เขาก�ำลังจะเฉือนเธอเป็น
ชิ้น ๆ เขาจะฆ่าเธอถ้าคุณไม่กลับไปกับผม”
“ที่ไหน”
“หมายถึงบ้านของผมเหรอ”
“บ้านคุณอยู่ไหน เทรย์”
“เลขที่สองห้าแปด ถนนเมอร์เรย์”
ทีอ่ ยูน่ นั่ สะกิดใจเธอ พร้อมกับเกิดอาการปัน่ ป่วนในท้อง “ห้องหมายเลข
สามศูนย์สามหรือเปล่า”
“ใช่” เขายกมือลูบหน้า “คุณรู้ได้ยังไง”
“คุณอยู่ที่นี่นะ เทรย์”
“แต่...”
“อยู่ที่นี่ ห้ามไปไหน”
อีฟเดินจ�้ำไปที่แผนก “พีบอดี้” เธอกวาดตามองโต๊ะท�ำงานและความ
เคลือ่ นไหวในห้อง “แบ็กซ์เตอร์ ทรูฮาร์ท คาร์ไมเคิล ซานเชซ ไม่ว่าพวกคุณ
ท�ำอะไรอยู่ขอให้หยุดเดี๋ยวนี้และเตรียมตัวให้พร้อม ผู้ต้องสงสัยคือไอแซค
แมคควีน เขาจับผูห้ ญิงคนหนึง่ เป็นตัวประกันอยูท่ อี่ พาร์ตเมนต์เลขทีส่ องห้าแปด
ถนนเมอร์เรย์ ห้องสามศูนย์สาม มีอาวุธในมือ ฉันจะบอกข้อมูลเพิ่มเติม
ระหว่างเดินทางเพราะเขาให้เวลาเราจ�ำกัด คาร์ไมเคิลกับซานเชซ พาพยานใน
ห้องท�ำงานฉันไปกักตัวไว้ในรถของพวกคุณ พีบอดี้ มากับฉัน ไปกัน!”
“ไอแซค แมคควีนเหรอ” นักสืบสาวก้าวยาว ๆ ให้ทนั ผูห้ มวด “นักสะสม
หมอนั่นถูกขังอยู่ในคุกไรเกอร์สไม่ใช่เหรอคะ จ�ำคุกตลอดชีวิต”
13
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“ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย เขาคงออกมาแล้วหรือไม่ก็มีใครบางคนแอบอ้าง
เป็นเขา ที่นั่นเคยเป็นห้องพักของเขา เป็นที่ที่เขาเก็บ...”
เก็บเด็กผู้หญิงเหล่านั้นไว้ เด็กผู้หญิงหลายสิบคน
“แมคควีนจับแฟนสาวที่อยู่กินกับผู้ชายคนเมื่อกี้เป็นตัวประกัน” อีฟพูด
ต่อขณะแทรกตัวเข้าไปในลิฟต์ “ก่อนส่งฝ่ายชายมาหาฉันโดยเฉพาะ ฉันเป็น
คนรวบตัวแมคควีนในห้องพักนั่น”
“ไม่มกี ารแจ้งเตือนอะไร...เอ๊ะ เดีย๋ วนะ” พีบอดีก้ วาดตาอ่านรายละเอียด
ในเครื่องพีซี “มีประกาศเตือนเป็นการภายในซ่อนอยู่นี่ไง พวกเขาไม่ได้แจ้ง
ผู้บังคับบัญชาด้วยซ�้ำ แมคควีนแหกคุกออกมาเมื่อวาน ฆ่าบุรุษพยาบาลใน
ห้องพยาบาลไปหนึ่งคน แล้วเอาเครื่องแบบของฝ่ายนั้นมาสวมพร้อมติดบัตร
ประจ�ำตัว ก่อนเดินออกมา” เธอเงยหน้ามองอีฟ “แบบว่าเดินลอยชายออกมา
เลย”
“เราจะลากคอเขากลับไปเอง” ผู้หมวดวิ่งเหยาะ ๆ ตัดที่จอดรถไปยังรถ
ของตัวเอง “แจ้งผู้บัญชาการวิทนีย์ด้วย เขาจะได้ไปสับฝ่ายบริหารงานเรือนจ�ำ
ให้เละ หมอนัน่ ยังไม่ฆา่ เธอ” อีฟพึมพ�ำขณะพุง่ รถออกไป “แมคควีนไม่ได้แหก
คุกออกมาเพื่อฆ่าผู้หญิงไปทั่ว เขาฉลาด คิดเป็นระบบ มีจุดหมายแอบแฝง
มีสิ่งที่ตัวเองต้องการ เขาจะไม่ฆ่าพวกเธอ เว้นแต่ว่าผู้หญิงเหล่านั้นจะสภาพ
ยับเยินหรือท�ำอะไรให้ไม่พอใจ เขาเป็นนักสะสม ดูก็รู้ว่าไม่ได้สนใจจูลี เธอ
อายุเกินเกณฑ์ของเขา”
หลังส่งข้อความถึงผู้บัญชาการเรียบร้อยพีบอดี้ก็พูดขึ้น “เขาใช้เธอเป็น
เหยื่อล่อคุณออกไป”
“ใช่ แต่มันไม่สมเหตุสมผลเลย เพราะสุดท้ายเขาก็จะลงเอยด้วยการ
ติดคุกเหมือนในอดีต”
ไม่สมเหตุสมผลจริง ๆ อีฟคิดอีกครั้ง ก่อนสั่งให้พีบอดี้ขอก�ำลังเสริม
เธอเปิดเครื่องมือสื่อสารบนนาฬิกาข้อมือที่โร้คค์ให้ไว้ “คาร์ไมเคิล ฉัน
อยากให้ คุ ณ กั บ ซานเชซไปคุ ม ด้ า นหลั ง ตึ ก ต� ำ รวจในเครื่ อ งแบบก� ำ ลั ง มา
แบ็กซ์เตอร์ คุณกับทรูฮาร์ทจะเข้าไปพร้อมฉันและพีบอดี้ สวมเสื้อกันกระสุน
ด้วย เขารอเราอยู่”
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ผู้หมวดส่ายหน้าแล้วพารถพุ่งผ่านช่องแคบ ๆ ระหว่างแท็กซี่สองคัน
“แมคควีนคงไม่อยูท่ นี่ นั่ ไม่มที างทีเ่ ขาจะติดกับตัวเอง เขารูว้ า่ ฉันก�ำลังไป และ
ไม่ไปคนเดียวแน่”
“หมอนั่นอาจจะอยากให้คุณคิดแบบนั้น มันเป็นกับดัก”
“เดี๋ยวก็รู้”
อีฟพิจารณาสิ่งปลูกสร้างเบื้องหน้า หนึ่งในอาคารที่รอดพ้นจากสงคราม
มหานครมาได้ ก่อนจะถูกแปลงสภาพเป็นอพาร์ตเมนต์ แม้จะผ่านมาหนึ่ง
ศตวรรษแล้ว แต่ก็ยังเห็นอิฐสีชมพูซีดและหน้าต่างติดเหล็กดัดลวดลายวิจิตร
ทางเข้าหลักติดกับทางเท้า ระบบรักษาความปลอดภัยแทบไม่มี และ
ยังคงเป็นย่านพักอาศัยของชนชั้นแรงงานเช่นเดียวกับตอนที่แมคควีนก่อคดี
ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่จะกลับบ้านหลังสิ้นสุดวัน นั่งเอกเขนกดื่มเบียร์ ดูทีวี
ต่างคนต่างอยู่ ไม่ยุ่งเกี่ยวกัน
ดังนั้นแมคควีนจึงท�ำธุระของเขาได้ตามสบายมาเกือบสามปีเต็ม เด็ก
ผู้หญิงอายุสิบสองถึงสิบห้าจ�ำนวนยี่สิบหกคนต้องมีบาดแผลไปตลอดกาล
“เขาปิดฉากบังไว้” อีฟว่า “ถ้าเขาอยู่ข้างบนจริงก็คงรู้ว่าเรามาถึงแล้ว
ตอนอยูใ่ นคุกแมคควีนน่าจะสร้างเส้นสายไว้มากโข เขามีเสน่หแ์ ละเจ้าเล่ห์ เป็น
ไปได้ว่าอาจมีอาวุธที่ใช้ท�ำอันตรายได้ระยะไกลกว่ามีด เพราะงั้นหมอบต�่ำไว้
เคลื่อนไหวให้เร็ว”
เมื่อตรวจสอบกับคาร์ไมเคิลแล้วเธอก็สั่งลุย
อีฟก้าวเข้าไปในตึกพลางสลัดความทรงจ�ำเลวร้ายทิ้ง ตรงดิ่งขึ้นบันได
ชักอาวุธเตรียมพร้อม ล�ำคอแห้งผาก ร่างกายเย็นเฉียบ
“ขอฉันสแกนประตูก่อนนะคะ” พีบอดี้ดึงเครื่องพีซีออกมา “เขาอาจ
ติดตั้งกลไกไว้”
“ประตูนี้จะเปิดเข้าไปเจอมุมนั่งเล่น มีห้องครัวอยู่ด้านหลัง โต๊ะอาหาร
อยู่ทางขวา มีห้องนอนสองห้อง อยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ห้องน�ำ้ เชือ่ มต่อกับห้อง
ฝั่งขวา ห้องน�้ำส�ำหรับแขกอยู่ทางซ้ายของห้องครัว มันเป็นห้องชุดขนาดใหญ่
พื้นที่ประมาณสี่สิบหกตารางเมตร”
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“สแกนแล้วไม่เจออะไร” พีบอดี้รายงาน
“แบ็กซ์เตอร์ ตรงไปด้านหลังเลย ทรูฮาร์ท พีบอดี้ ไปทางซ้าย ฉัน
จะไปทางขวา” เธอพยักพเยิดไปทางเครือ่ งกระทุง้ ประตูเพือ่ สัง่ การทรูฮาร์ท ก่อน
นับถอยหลัง สาม...สอง...หนึ่ง
ประตูถูกพังเข้าไปจนห้อยร่องแร่งคาบานพับ กลอนหัก อีฟหมอบต�่ำ
พลางปราดเข้าไปอย่างรวดเร็ว จดจ่ออยู่กบั ปัจจุบนั ไม่ใช่อดีต ตามด้วยเสียง
ฝีเท้าของคนในทีมกรูเข้ามา
เธอผลักประตูห้องนอนเปิดออก กวาดตามองซ้ายขวา เห็นร่างผู้หญิง
คนหนึง่ อยูบ่ นเตียง แต่ยงั ส�ำรวจห้องจนถ้วนทัว่ ทัง้ ตูเ้ สือ้ ผ้าและห้องน�ำ้ ก่อนจะ
ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งตะโกนว่า “ไม่เจอคนร้าย!”
“ตรงนี้” อีฟตะโกนบอกแล้วเคลื่อนไปที่เตียง
“คุณไม่เป็นไรแล้วนะ ไม่ต้องกลัว เราเป็นต�ำรวจ”
อีฟดึงผ้าอุดปากที่พันอยู่รอบปากบวมเป่งและช�้ำเลือดออกให้ อีกฝ่าย
ร้องครวญครางพร้อมกระซิบกระซาบฟังไม่ได้ศัพท์
เขาเปลื้องผ้าเธอ รูปแบบไม่เปลี่ยนไปสักนิด ก่อนที่อีฟจะทันได้ออก
ค�ำสั่ง ทรูฮาร์ทผู้มีใบหน้าหล่อเหลาและอ่อนเยาว์ก็แสดงความเห็นอกเห็นใจ
ด้วยการหยิบผ้าคลุมเตียงผืนบางจากพื้นไปคลุมร่างสั่นเทานั้น
“ไม่เป็นไรแล้วนะครับ” เขาบอกเสียงอ่อนโยน “คุณปลอดภัยแล้ว”
“เขาท�ำร้ายฉัน”
พีบอดีเ้ ข้าไปดึงผ้าปูทนี่ อนซึง่ แมคควีนใช้มดั ข้อมือทัง้ สองข้างของหญิงสาว
ออกจากตะขอที่ตอกตรึงบนผนัง “ตอนนี้เขาท�ำร้ายคุณไม่ได้แล้ว” นักสืบสาว
นั่งลง ดึงจูลีมาซบอกเพื่อให้เธอคร�ำ่ ครวญได้เต็มที่
“เขาสาบานว่าจะไม่ทำ� ร้ายฉันถ้าเทรย์ทำ� ตามทีเ่ ขาบอก แต่เขาก็ยงั ท�ำ เขา
ข่มขืนและท�ำร้ายฉัน แล้วก็ท�ำแบบนี้ด้วย”
อีฟเห็นแล้ว รอยสักสีแดงตรงหน้าอกข้างซ้ายของจูลี ตัวเลขถูกล้อม
ด้วยรูปหัวใจอันไร้ที่ติ
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“รถพยาบาลก�ำลังมา” แบ็กซ์เตอร์บอกอีฟ ก่อนเบือนหน้าหนีจากผูห้ ญิง
ทีก่ ำ� ลังสะอึกสะอืน้ อยูใ่ นอ้อมแขนของพีบอดี้ “ผมจะเตรียมทีป่ รึกษาส�ำหรับเหยือ่
ข่มขืนไว้ คุณอยากให้ผมเรียกฝ่ายพิสูจน์หลักฐานมาที่นี่หรือเปล่า”
ไม่สำ� คัญหรอก แมคควีนคงไม่ทงิ้ อะไรไว้ถา้ ไม่ได้จงใจจะทิง้ เอง แต่อฟี
ก็พยักหน้าอยู่ดี “บอกแฟนเธอว่าเธอปลอดภัยดี เขาไปโรงพยาบาลกับเธอได้
คุณกับทรูฮาร์ทออกไปก่อน พีบอดี้หาเสื้อผ้าให้จูลีใส่ด้วย แต่คุณยังสวมไม่ได้
นะ” อีฟยืนอยู่ที่ปลายเตียง รอจนกระทั่งจูลีกล้าสบตาเธอ “หมอต้องตรวจ
ร่างกายคุณก่อน และฉันต้องถามอะไรคุณบางอย่าง ฉันรู้ว่ามันยาก แต่ขอให้
รูไ้ ว้วา่ เทรย์ทำ� ทุกอย่างเพือ่ พาฉันมาทีน่ อี่ ย่างรวดเร็วทีส่ ดุ แล้ว...พาฉันกลับมาทีน่ ”ี่
“เทรย์ไม่อยากห่างจากฉัน เขาอ้อนวอนไอ้บ้านั่นว่าขออยู่ที่นี่แล้วให้ฉัน
ไปแทน เขาไม่อยากทิ้งฉัน”
“ฉันรู้ หมอนัน่ ชือ่ ไอแซค แมคควีน เขาบอกอะไรคุณใช่ไหม จูลี อะไร
สักอย่างที่เขาอยากให้คุณบอกฉันต่อ”
“เขาบอกว่าฉันไม่ใช่แบบทีเ่ ขาชอบ ฉันไม่...สดใหม่ แต่ครัง้ นีเ้ ป็นข้อยกเว้น
ฉันหยุดเขาไม่ได้ เขาท�ำร้ายฉัน มัดมือฉันไว้” จูลียังคงตัวสั่นขณะยื่นแขน
สองข้างให้อีฟดูรอยช�้ำบนข้อมือ “ฉันหยุดเขาไม่ได้”
“ฉันเข้าใจ จูลี ฉัน หมวดอีฟ ดัลลัส แมคควีนอยากให้คณ
ุ บอกอะไร
ฉันกันแน่”
“ดัลลัส คุณคือดัลลัสเหรอ”
“ใช่ เขาอยากให้คุณบอกอะไรฉัน”
“เขาบอกว่าคุณติดค้างเขาอยู่ ถึงเวลาต้องชดใช้แล้ว ฉันอยากหาแม่”
หญิงสาวยกมือปิดหน้า “ฉันอยากหาแม่”
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