
มนัวางนิ่งอยู่หลงัประตูบานนั้น

ภายในตูเ้ข้ามมุอวลกลิ่นไม้เก่า  กลิ่นดนิปืนจาง ๆ  และกลิ่นน�้ามนัชโลม

ปืน  แสงแดดส่องเข้ามาในห้องทะลุผ่านรูกุญแจเข้าไปในตู้  หากดวงอาทิตย ์

ท�ามุมเหมาะเจาะแสงจะตกกระทบลงบนปืนที่วางอยู่กลางชั้นพอดี

มนัคอืปืนโอเดสซา  ลกัษณะเหมอืนปืนสเตชคนิของรสัเซยี

ปืนอัตโนมัติหน้าตาน่าเกลียดกระบอกนี้เคยร่อนเร่ไปตามที่ต่าง ๆ  มัน

ออกเดนิทางพร้อมกบัชาวคอสแซคในลทิวัเนยีไปยงัไซบเีรยี  ถกูเปลี่ยนมอืไปมา

ในแก๊งอูร์คาซึ่งมฐีานที่มั่นอยู่ทางไซบเีรยีตอนใต้  ต่อมามนักลายเป็นสมบตัขิอง

อาทาแมนผู้น�าชาวคอสแซคคนหนึ่ง  เจ้าตัวถูกต�ารวจฆ่าขณะถือปืนโอเดสซา 

ไว้ในมือ  หลังจากนั้นมันก็ตกไปอยู่กับผู้อ�านวยการเรือนจ�านีชนี ตากิลผู้ชอบ

สะสมอาวุธ  สุดท้ายรูดอล์ฟ อาซาเยฟเจ้าพ่อค้ายาที่รู้จกักนัในชื่อ  “ดูไบ”  น�า

ปืนกระบอกนี้เข้ามาในนอร์เวย์  อาซาเยฟผูกขาดการขายไวโอลิน  ยาตัวใหม ่

ในตลาดยาเสพตดิของออสโล  ก่อนที่เขาจะหายตวัไป  

เวลานี้ปืนกระบอกนั้นอยู่ที่ออสโล  หรอืระบุให้ชดักค็อืในบ้านของราเคล 

ฟอเคอบนถนนโฮลเมนโคลเลน  แมก็กาซนีบรรจกุระสนุมาคารอฟขนาดเกา้คณู

สิบแปดมิลลิเมตรได้ยี่สิบนัด  สามารถยิงแบบรัวกระสุนด้วยการลั่นไกเพียง 

ครั้งเดยีว  และตอนนี้เหลอืกระสุนสบิสองนดั

กระสุนสามนดัแรกถูกลั่นใส่แก๊งแอลเบเนยีจากคอซอวอ  กลุ่มพ่อค้ายา

คู่ปรบั  และมหีนึ่งนดัทะลวงผ่านเนื้อ
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สองนัดต่อมาปลิดชีพกุสโต ฮันส์เซ็น  ไอ้หนุ่มหัวขโมยผู้เป็นทั้งคนขาย

และคนเสพ  เขายกัยอกเงนิและยาของอาซาเยฟ

สามนดัสุดท้ายพุ่งปะทะที่หวักบัหน้าอกของแฮร์ร ีโฮลและทิ้งกลิ่นดนิปืน

จาง ๆ ไว้  แฮร์ร ีโฮลถูกยงิระหว่างสบืคดฆีาตกรรมกุสโต ฮนัส์เซน็  ทั้งกุสโต

และแฮร์รถีูกยงิในสถานที่เดยีวกนัคอือาคารเลขที่ 92  ถนนเฮาส์มานส์กาต

ต�ารวจยังไขคดีฮันส์เซ็นไม่ส�าเร็จ  ส่วนโอเลก ฟอเคอเด็กหนุ ่ม 

วยัสบิแปดปีที่ถูกจบักมุตอนแรกได้รบัการปล่อยตวั  เนื่องจากต�ารวจไม่พบอาวธุ

สังหารและไม่สามารถหาหลักฐานมามัดตัวเขาได้  โอเลกมักสะดุ้งตื่นกลางดึก 

ทุกคืนพร้อมกับได้ยินเสียงลั่นกระสุน  ไม่ใช่นัดที่ปลิดชีพกุสโต  แต่เป็นนัดที่ 

เขายิงใส่แฮร์รี โฮล...ต�ารวจผู้เปรียบเสมือนพ่อ...คนที่เคยวาดฝันว่าจะแต่งงาน

กบัราเคลแม่ของเขา  เดก็หนุ่มมองฝ่าความมดืพลางนกึถงึปืนในตู้เข้ามุมไกล ๆ  

หวังว่าเขาจะไม่ต้องพบเห็นมันอีก  ไม่ควรมีใครได้เห็นมันอีกเลย  ขอให้มัน 

วางสงบนิ่งอยู่อย่างนั้นชั่วนรินัดร์

เขานอนนิ่งอยู่หลงัประตูบานนั้น

ในห้องพักฟื้นของโรงพยาบาลที่มีการคุ้มกันแน่นหนา  กลิ่นยาและกลิ่น

สคีละคลุ้ง  เครื่องวดัชพีจรตั้งอยู่ข้างเตยีง

อซิาเบลล์ สเกอเยน็สมาชกิสภาฝ่ายสงัคมสงเคราะห์แห่งสภาเทศบาลเมอืง

ออสโล  และมิคาเอล เบลล์แมนซึ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการต�ารวจ

คนใหม่  หวงัว่าสองคนนั้นจะไม่มวีนัพบเจอเขาอกี

หวงัว่าจะไม่มใีครพบเหน็เขาอกีเลย

เขาอยากอยู่ในนทิราอย่างนี้ชั่วนรินัดร์SAMPLE
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ช่วงวันอันยาวนานและอบอุ่นของเดือนกันยายน  ตะวันคล้อยต�่าลงหลังสันเขา

อุลเลิร์น  แสงสว่างสาดต้องออสโลฟยอร์ดมองคล้ายแผ่นโลหะหลอมละลาย   

ต�่าลงไปเบื้องล่างต้นไม้ผลัดใบเปลี่ยนเป็นสีแดงจัด  แสงสุดท้ายทอทาบเหนือ

บริเวณนอกเขตเมืองและแฟลตหลังเตี้ย  บ่งบอกถึงชีวิตอันเรียบง่ายในออสโล  

ขณะเดียวกันก็มีห้องเพนต์เฮาส์สุดหรูรวมอยู่ด้วย  นอร์เวย์กลายเป็นหนึ่งใน

ประเทศที่ร�่ารวยที่สุดในโลกจากการผลิตและส่งออกน�้ามัน  แสงสาดส่องไปถึง

ย่านเสื่อมโทรมของเมืองเล็ก ๆ บนยอดเนินสเต็นสปาร์เค็น  ที่นั่นมีผู้เสพยา 

เกนิขนาดมากกว่าเมอืงใหญ่ในยุโรปถงึแปดเท่า  แสงยามเยน็อาบไปทั่วสวนที่มี

แทรมโพลีนล้อมตาข่ายส�าหรับให้เด็ก ๆ ขึ้นไปกระโดดได้ครั้งละไม่เกินสามคน  

และผนืป่าที่โอบล้อมออสโลไว้ครึ่งหนึ่ง

ตอนเริ่มต้นวนัอากาศหนาวเยน็  ตะวนัทอแสงเจดิจ้า  ก่อนที่อณุหภมูจิะ

เพิ่มสูงขึ้น  ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีน�้าเงินเข้ม  บรรยากาศเช่นนี้ท�าให้ช่วงเดือน

กันยายนวิเศษสุดในรอบปี  ละแวกบ้านเรือนตามเนินเขาซึ่งทอดลงสู่ทะเลสาบ 

มารดิลัอบอวลด้วยกลิ่นต้นแอปเปิลและไม้สนสปรูซ

อาร์แลนด์ เวนเนชลาใกล้จะถึงยอดเนินลูกสุดท้ายแล้ว  เขารู้สึกปวด

กล้ามเนื้อเพราะกรดแล็กติก  แต่สองเท้ายังปั่นจักรยานไปข้างหน้าด้วยท่าที่ 

ถูกต้อง  นี่เป็นเรื่องส�าคัญ  โดยเฉพาะเวลาเหนื่อยมาก ๆ และสมองสั่งให ้

เปลี่ยนท่า  ตอนนี้เขารู้สึกว่าโครงแข็งแรงของจักรยานก�าลังรับแรงกระแทก  

ความเร็วเพิ่มขึ้นเมื่อเปลี่ยนเป็นเกียร์ต�่าแล้วโหย่งตัวขึ้นยืน  เขาพยายามรักษา

จงัหวะให้อยู่ที่เก้าสบิรอบตอ่นาท ี เมื่อเหลอืบดชูพีจรบนจอมอนเิตอร์พบว่าอยูท่ี่
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หนึ่งร้อยหกสบิแปดครั้งต่อนาท ี เขาหนัมองด้านข้างเลก็น้อยเพื่อให้ไฟบนหมวก

สาดส่องไปยังเครื่องจีพีเอสซึ่งติดไว้ตรงแฮนด์  มันแสดงแผนที่ออสโลและ 

รอบบริเวณโดยละเอียด  เขาทุ่มเงินกับจักรยานคันนี้และอุปกรณ์เสริมไปมาก

เหลอืเกนิ  ต�ารวจเพิ่งเกษยีณหมาด ๆ อย่างเขาไม่ควรท�าแบบนี้  แต่ในเมื่ออยาก

รกัษาสุขภาพกต็้องยอม  ทุกวนันี้ชวีติเขามเีรื่องท้าทายต่างไปจากเดมิ

ต้องยอมรบัความจรงิว่าชวีติไม่ได้โลดโผนเหมอืนเก่า

กรดแลก็ตกิร้อนผ่าวแผ่ซ่านไปตามต้นขาและน่อง  แม้เจบ็ปวดกย็อมทน  

เพราะรู้ว่าหลังปั ่นเสร็จจะได้รางวัลเป็นความหฤหรรษ์จากสารเอ็นดอร์ฟิน  

กล้ามเนื้อผ่อนคลายพร้อมกับรู้สึกอิ่มเอมใจ  และถ้าหลังตะวันตกดินอากาศ 

ไม่หนาวเยน็เกนิไปเขาคงนั่งดื่มเบยีร์กบัภรรยาบนระเบยีงบ้าน

ในที่สุดก็มาถึงยอดเนิน  ทะเลสาบมาริดัลปรากฏให้เห็นเบื้องหน้า  เขา

ออกมาพ้นตวัเมอืงแล้ว  จรงิ ๆ ไม่ต้องท�าขนาดนี้กไ็ด้  เพราะในยุโรปแค่ออก

ห่างใจกลางเมอืงหลวงสกัสบิห้านาทกีจ็ะพบว่ารอบตวัมแีต่ฟาร์ม  ท้องทุ่ง  และ

ป่าทึบมืดสลัว  เหงื่อซ่กใต้หมวกกันน็อกสีด�าจนเริ่มคันหัว  เฉพาะหมวกยี่ห้อ

เบลล์ใบนี้ก็ราคาเทียบเท่าจักรยานที่เขาซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดแก่ลีเนอ มารี

หลานสาว  เขาใส่หมวกกันน็อกตลอดเวลา  ไม่อยากเจอชะตากรรมเดียวกับ 

นกัปั่นส่วนใหญ่ที่ตายเพราะอาการบาดเจบ็ที่ศรีษะ

เขามองจอมอนเิตอร์  ชพีจรอยูท่ี่หนึ่งร้อยเจด็สบิห้า  หนึ่งร้อยเจด็สบิสอง  

ลมพัดวูบหนึ่งพร้อมกับได้ยินเสียงเชียร์ดังแว่วมาจากตัวเมือง  เสียงจากสนาม

กีฬาอึลเลโวลแน่ ๆ  เย็นนี้มีการแข่งขันระดับนานาชาติ  น่าจะเป็นสโลวะเกีย 

หรือสโลวีเนียนี่แหละ  เวนเนชลานึกภาพว่าคนพวกนั้นก�าลังปรบมือให้เขา   

ครั้งสุดท้ายที่เขาเจอเรื่องแบบนี้คือในพิธีอ�าลาที่ครีพุส หรือหน่วยสืบสวนคดี

อาชญากรรมแห่งชาติ  มิคาเอล เบลล์แมนหัวหน้าของเขากล่าวสุนทรพจน์   

ตั้งแต่นั้นเบลล์แมนกเ็ลื่อนขั้นสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนได้เป็นผู้บญัชาการต�ารวจ

เวนเนชลายืนรับเสียงปรบมือ  สบตาเพื่อนต�ารวจ  ก่อนกล่าวขอบคุณ

ด้วยถ้อยค�าเรยีบง่ายทว่าลกึซึ้ง  ตลอดช่วงชวีติการเป็นต�ารวจสบืสวนมทีั้งขาขึ้น

และขาลง  แต่เขาพยายามจะไม่ท�าผิดพลาดในเรื่องส�าคัญ  อย่างน้อยก็เท่าที่ 

พอจะรูต้วั  ไม่มใีครแน่ใจเตม็ร้อยว่าค�าตอบของตวัเองถกูต้อง  ขณะที่เทคโนโลยี
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รุดหน้าไปไกล  และพวกหวัหน้ากต็้องการให้ใช้เทคโนโลยพีวกนั้นตรวจสอบคดี

ที่ยงัปิดไม่ได้เพื่อหาค�าตอบและข้อสรุปใหม่ ๆ  เขายอมรบัได้เรื่องที่ต้องกลบัมา

จัดการกับคดีพวกนั้น  แต่ไม่เข้าใจว่าท�าไมพวกเขาต้องมาเสียเวลาสืบคดีที่เก็บ

เข้าแฟ้มไปนานแล้ว

ความมืดคืบคลานเข้ามาเรื่อย ๆ ระหว่างทาง  แม้จะมีไฟถนนเขาก็ยัง

เกอืบปั่นเลยป้าย  แต่เขาจ�าได้ว่าป้ายอยู่ตรงนั้น  เวนเนชลาเลี้ยวออกจากถนน

แล้วปั่นไปตามทางดินอ่อนยวบในป่า  ล�าแสงจากไฟติดหมวกสาดไปข้างหน้า  

ก่อนหยุดที่แนวสนสปรูซสองข้างทาง  เงาต่าง ๆ วูบไหวคล้ายคนก�าลงัตื่นตกใจ  

เขาสมมุติว่าตัวเองเป็นเธอ  มันเป็นแบบนี้เองสินะ  หลังจากถูกกักขังและถูก

ข่มขนือยู่สามวนัเธอกว็ิ่งหนอีอกมาพร้อมไฟฉาย

เมื่อเหน็แสงไฟสว่างวาบตรงหน้ากะทนัหนั  ชั่วอดึใจหนึ่งเวนเนชลาคดิว่า

มนัคอืแสงไฟฉายของเธอ  เธอวิ่งหนอีกีครั้ง  ขณะที่เขาอยู่บนมอเตอร์ไซค์และ

ไล่ตามจนทนั  แสงไฟส่ายวูบวาบก่อนส่องตรงมาที่เขา  เวนเนชลาจอดจกัรยาน

แล้วลงไปยนื  เหลอืบดูเครื่องวดัชพีจร  ต�่ากว่าร้อยแล้ว  ไม่เลว

เขาปลดสายรดัคางเพื่อถอดหมวกกนันอ็ก  ก่อนยกมอืเกาหวัแรง ๆ  ให้

ตายเถอะ  สะใจดจีรงิ ๆ  จากนั้นกป็ิดไฟบนหมวก  แขวนมนัไว้กบัแฮนด์แล้ว

จูงจกัรยานเข้าหาแสงไฟ

เวนเนชลาหยุดยืนหน้าแสงไฟฉาย  รู้สึกตาพร่า  ได้ยินเสียงตัวเอง 

หอบหายใจหนักหน่วง  น่าแปลก  ทั้งที่อัตราการเต้นของหัวใจลดลงมากแล้ว  

พลนัเหน็การเคลื่อนไหว  อะไรบางอย่างเงื้อขึ้นสูงหลงัแสงสว่างรูปวงกลมขนาด

ใหญ่  เสยีงหวดีหววิแผ่วเบาแทรกมา  ตอนนั้นเองที่ความคดิผุดขึ้นในหวั  เขา

ไม่ควรถอดหมวกกนันอ็ก  นกัปั่นส่วนใหญ่ตายเพราะ...

ความคดิหยดุชะงกั  เหมอืนว่าเวลาเลอืนหายไป  ภาพในหวัไม่ปะตดิปะต่อ

เขาเบิกตากว้างพลางจ้องมองภาพเบื้องหน้าด้วยความพิศวง  เหงื่อไหล

ลามลงมาตามหน้าผาก  เขาเปล่งเสยีง  แต่ถ้อยค�าเหล่านั้นฟังไม่ได้ศพัท์  ราวกบั

สมองและปากท�างานไม่ประสานกนั  เสยีงหวดีหววิแผ่วเบาดงัขึ้นอกีครั้ง  แล้ว

ทุกเสียงก็หายไป  เขาไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมหายใจของตัวเอง  ก่อนจะ 
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ทรดุลงคกุเข่า  จกัรยานล้มคว�่าลงในคนู�้า  แสงสเีหลอืงเต้นเร่าตรงหน้า  แต่เมื่อ

เหงื่อไหลเข้าตากม็องไม่เหน็อะไรอกี

แรงฟาดครั้งที่สาม  เวนเนชลารูส้กึเหมอืนมแีท่งน�้าแขง็ทะลวงเข้ามาในหวั  

ล�าคอ  และกลางร่าง  ทุกส่วนแขง็ทื่อ

ฉนัยงัไม่อยากตาย  เขาคดิขณะพยายามยกแขนขึ้นป้องศรีษะ  แต่กลบั

ขยบัแขนขาไม่ได้แม้แต่น้อย

เวนเนชลาไม่รู้สึกถึงแรงฟาดครั้งที่สี่  รู้แค่ว่าก�าลังนอนอยู่บนพื้นเพราะ 

ได้กลิ่นดินเปียกชื้น  หลังจากกะพริบตาถี่ ๆ ตาข้างหนึ่งก็กลับมามองเห็น  

รองเท้าบู๊ตเป้ือนโคลนคูห่นึ่งอยูข้่างใบหน้า  รองเท้าคูน่ั้นถกูยกขึ้นสงูแล้วกระทบื

ลงมาไม่ยั้งราวกับกระโดดเพิ่มแรงกระทืบ  ความคิดสุดท้ายวาบเข้ามาก่อน 

สิ้นสต.ิ..เขาต้องนกึให้ออกว่าเธอชื่ออะไร  เขาจะลมืชื่อเธอไม่ได้
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อันตอน มิตเทตหยิบแก้วพลาสติกที่มีกาแฟอยู่ครึ่งหนึ่งออกจากเครื่องชงกาแฟ  

ก่อนเอาไปวางบนพื้นเพราะไม่มีโต๊ะหรือเก้าอี้ให้วาง  จากนั้นหยิบกาแฟแคปซูล

อนัใหม่มาใส่เครื่อง  วางแก้วเปล่าไว้ข้างใต้แล้วกดปุ่ม

เขาดูนาฬิกาข้อมือขณะเครื่องชงเริ่มท�างาน  อีกไม่นานจะเที่ยงคืน  ได้

เวลาเปลี่ยนเวร  ภรรยาคอยเขาอยู่ที่บ้าน  แต่เขาอยากสอนงานเดก็ใหม่ให้รูห้น้าที่

เสียก่อน  เธอยังเป็นแค่ต�ารวจฝึกหัด...ชื่อซิลเยใช่ไหมนะ  อันตอนจ้องกาแฟ 

ที่ไหลลงแก้วพลางคิด  ถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานผู้ชายเขาจะชงกาแฟให้อีกฝ่าย 

แบบนี้หรือเปล่า  จู่ ๆ บรรยากาศก็เงียบสงัดขึ้นมาจนได้ยินเสียงกาแฟหยด

สุดท้าย  ต�ารวจสาว ๆ ที่ต้องเข้าเวรกะดกึคงรู้สกึว่าเวลายาวนานมากเป็นพเิศษ  

ไม่มีเพื่อนคุยและกิจกรรมอะไรให้ท�า  นอกจากจ้องผนังคอนกรีตโล่ง ๆ ไม่ได้

ทาสภีายในโรงพยาบาลรกิส์แห่งนี้  เขาจงึตั้งใจจะดื่มกาแฟกบัเธอก่อนกลบั

อนัตอนเดนิถอืแก้วสองใบกลบัไปยงัจดุประจ�าการ  เสยีงฝีเท้าสะท้อนก้อง

ขณะเดนิผ่านประตปิูดลอ็ก  การสร้างโรงพยาบาลรกิส์ขึ้นมาถอืว่ามองการณ์ไกล

ใช้ได้  เพราะนับวันประชากรนอร์เวย์ยิ่งเพิ่มขึ้น  คนแก่และผู้ป่วยต้องการ 

การดูแลเอาใจใส่มากกว่าเดิม  นี่เป็นการวางแผนระยะยาว  เช่นเดียวกับที่

เยอรมันสร้างทางหลวงเอาโทบานเชื่อมระหว่างเมือง  และสวีเดนให้ความ 

ส�าคญักบัสนามบนิ  แต่มนัมปีระโยชน์จรงิ ๆ เหรอ  ช่วงยุค 30 ในแถบชนบท

มคีนขบัรถผ่านทางหลวงใหญ่โตมโหฬารสกักี่คนกนัเชยีว  หรอืช่วงยุค 60 คงมี

ผูโ้ดยสารชาวสวเีดนไม่กี่คนเข้าไปใช้หอ้งรบัรองขนาดใหญ่ในสนามบนิอาร์ลนัดา
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คนพวกนั้นรู้หรือเปล่าว่าทุกที่มีผี  ถึงมันจะใหม่เอี่ยม  ไม่เคยมีประวัติ

เกดิอุบตัเิหตุทางรถยนต์หรอืเครื่องบนิตก  แต่มนัต้องมผีแีน่ ๆ  ไฟหน้ารถอาจ

ส่องให้เห็นครอบครัวหนึ่งยืนอยู่ริมทางพลางจ้องมองมาด้วยแววตาว่างเปล่า  

เลอืดไหลโกรก  ตวัซดีเผอืด  พ่อถกูแทง  แม่หวัหมนุกลบัด้าน  ลกูแขนขาขาด  

ไม่แน่อาจมีศพด�าเป็นตอตะโกโผล่ออกมาจากสายพานล�าเลียงกระเป๋าในอาคาร

ผู้โดยสารขาเข้าที่สนามบินอาร์ลันดา  ตามเนื้อตัวยังมีควันกรุ่นจนไหม้พื้นยาง  

ปากอ้าค้างเหมอืนก�าลงักรดีร้อง

ไม่มหีมอคนไหนบอกได้ว่าสดุทา้ยแลว้ปกีอาคารฝ่ังนี้จะใชท้�าอะไร  แต่ที่

แน่ ๆ หลงับานประตูเหล่านั้นต้องมคีนตาย...ร่างที่มองไม่เหน็กบัวญิญาณ

อนัตอนเลี้ยวตรงมมุแลว้ก้าวไปตามทางเดนิยาว  แสงสวา่งเพยีงน้อยนดิ

ก่อให้เกิดภาพหลอนแปลกประหลาด  หญิงสาวในชุดเครื่องแบบที่นั่งอยู่สุด 

ทางเดนิดูคล้ายภาพวาดเลก็ ๆ บนผนงัราบเรยีบ

“ผมชงกาแฟมาเผื่อ”  เขาบอกขณะเข้าไปยนืข้าง ๆ  เธออายุสกัยี่สบิได้

ไหมนะ  ไม่ส ิ น่าจะยี่สบิสอง

“ขอบคุณค่ะ  แต่ฉันเตรียมเอาไว้แล้ว”  ต�ารวจสาวหยิบกระบอกเก็บ

อุณหภูมจิากเป้ใบเลก็ขึ้นมา  ส�าเนยีงท้องถิ่นแบบคนทางเหนอืฟังค่อนข้างยาก

“ของผมอร่อยกว่าน่า  เชื่อส”ิ  อนัตอนยงัคงยื่นแก้วไปตรงหน้าเธอ

อกีฝ่ายลงัเลก่อนรบัแก้วมา

“แถมเป็นของฟรอีกีต่างหาก”  เขาเอามอืไพล่หลงั  ถปูลายนิ้วที่ถกูน�้าร้อน

ลวกกับเสื้อแจ๊คเก็ตเย็น ๆ  “มีแต่เรานี่แหละที่ใช้เครื่องชงกาแฟ  มันอยู่ที่ 

ทางเดนิตรง...”

“ตอนเดินมาฉันเห็นแล้วล่ะ”  เธอพูดแทรก  “แต่ตามหน้าที่เราต้องเฝ้า

หน้าห้องผู้ป่วยตลอดเวลา  ฉนัเลยชงกาแฟมาจากบ้าน”

อนัตอนยกแก้วกาแฟขึ้นจบิ  “รอบคอบด ี แต่ทางเดนิที่เชื่อมมาถงึห้องนี้

มีแค่เส้นเดียว  อีกอย่างเราอยู่ชั้นสาม  ประตูอื่น ๆ ระหว่างจุดนี้กับเครื่องชง

กาแฟลอ็กหมดทุกบาน  ไม่มทีางผ่านเข้ามาได้อยู่แล้ว”

“ฉันรู้ค่ะ  แต่คิดว่าท�าตามหน้าที่จะดีกว่า”  เธอยิ้มให้เขาแวบหนึ่งก่อน 

จบิกาแฟจากแก้ว  คล้ายจะชดเชยที่พูดจาต�าหนเิขา
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อนัตอนนกึขุน่เคอืง  อยากพดูอะไรสกัอย่างจากประสบการณ์เพื่อสั่งสอน

เธอเหมอืนกนั  แต่สายตาดนัเหลอืบเหน็บางอย่างตรงทางเดนิเสยีก่อน  ร่างขาว

โพลนเหมอืนก�าลงัลอยมาทางพวกเขา  ซลิเยลกุจากเก้าอี้  ร่างนั้นค่อย ๆ ชดัขึ้น  

พยาบาลนั่นเอง  เจ้าตัวรูปร่างท้วม  ผมบลอนด์  ใส่เครื่องแบบตัวโคร่ง   

อนัตอนรู้ว่าเธออยู่เวรกลางคนื  และคนืพรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าเวร

“สวัสดีค่ะ”  พยาบาลทักพลางยิ้มเจ้าเล่ห์  มือข้างหนึ่งถือเข็มฉีดยา 

สองอนั  ส่วนอกีมอืวางบนมอืจบัประตู

“เดี๋ยวก่อน”  ซลิเยท้วง  “ฉนัขอตรวจบตัรประจ�าตวัคุณก่อน  อกีอย่าง

คุณมรีหสัผ่านส�าหรบัวนันี้หรอืเปล่า”

พยาบาลมองอนัตอนอย่างแปลกใจ

“เว้นแต่เพื่อนร่วมงานของฉนัจะรบัรองให้คุณ”  ซลิเยบอก

อนัตอนพยกัหน้า  “เข้าไปเถอะ  โมนา”

พยาบาลเปิดประตู  อนัตอนมองเธอเดนิเข้าไปในห้องมดืสลวั  แต่พอจะ

มองเห็นเครื่องไม้เครื่องมือรอบเตียงรวมทั้งเท้าที่โผล่ออกมาจากผ้าห่มราง ๆ  

เนื่องจากผู้ป่วยตวัสูงมากเลยต้องขอเตยีงยาวกว่าปกต ิ 

“ดีมาก”  เขายิ้มให้ซิลเยหลังจากประตูปิดลง  เห็นชัดว่าเธอไม่ชอบใจ  

เธอคงมองว่าเขาเป็นผู้ชายชอบอวดเบ่ง  แถมเพิ่งตัดสินเธอในฐานะเพื่อน 

ร่วมงานหญงิที่อายนุ้อยกว่า  แตใ่หต้ายเถอะ  เธอเป็นต�ารวจมอืใหม่  ควรจะใช้

ช่วงเวลานี้เรยีนรู้จากต�ารวจรุ่นพี่ส ิ เขาโยกตวับนส้นเท้า  ไม่แน่ใจว่าต้องรบัมอื

กบัสถานการณ์แบบนี้ยงัไง  แล้วซลิเยกเ็ป็นฝ่ายพูดขึ้นก่อน

“ไม่ต้องห่วง  ฉันอ่านกฎระเบียบหมดแล้ว  และคุณเองก็น่าจะมี

ครอบครวัรออยู่”

อันตอนยกแก้วกาแฟมาจ่อปาก  เธอรู้เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวเขางั้นเหรอ  

เธอก�าลงัพูดบางอย่างเป็นนยั ๆ หรอืเปล่า  เช่น  เรื่องระหว่างเขากบัโมนา  เธอ

จะบอกว่าเคยเหน็เขาขบัรถไปส่งโมนาสองสามครั้งหลงัออกเวร  และมนัไม่ได้จบ

แค่นั้นใช่ไหม

“สติ๊กเกอร์เทด็ดี้แบร์บนกระเป๋าคุณไง”  ต�ารวจสาวยิ้ม
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