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พอร์เตอร์

วันที่หนึ่ง  20.23 น.

ความมดืหมุนคว้างอยู่รอบตวัเขา  กลนืกนิแสงสว่างจนหมดสิ้น  เหลอืไว้เพยีง

ความว่างเปล่าสดี�า  พอร์เตอร์รูส้กึเหมอืนมม่ีานหมอกปกคลมุในหวัขณะพยายาม

ร้อยเรยีงค�าพดูออกมาเปน็ประโยค  แตแ่ลว้ความหวาดหวั่นกลบัโถมทบัมากขึ้น

และดงึร่างของเขาลงสู่กระแสน�้าขุ่นมวั

กลิ่นความชื้น

กลิ่นเชื้อรา

พอร์เตอร์อยากลมืตา

เขาต้องลมืตา

ทว่าเปลอืกตากลบัหนกัอึ้ง

เขารู้สกึปวดหนุบ ๆ ที่ศรีษะ  ขมบั  และหลงัใบหูขวา

“อย่าฝืนดกีว่าน่า  แซม  ถ้าอ้วกออกมาละกแ็ย่แน่”

เสยีงนั้นดงัแว่วมาจากที่ไกล ๆ แต่กลบัคุ้นหู

พอร์เตอร์ก�าลงันอนราบ

แผ่นโลหะเยน็เฉยีบรองอยู่ใต้ปลายนิ้วมอื

ทนัใดนั้นกน็กึขึ้นได้ว่าถกูฉดียา  ใครบางคนปักเขม็ฉดียาลงบนต้นคอเขา  

ของเหลวเยน็ ๆ ไหลเข้าใต้ผวิหนงัแล้วแทรกซมึสู่กล้ามเนื้อ  หลงัจากนั้น...

พอร์เตอร์ฝืนลมืตาอย่างยากล�าบาก  ดวงตาแห้งผากจนแสบร้อน
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เขายกมอืขวาเตรยีมจะขยี้ตา  แต่มนัถูกตรงึไว้ด้วยโซ่

ลมหายใจตดิขดัขณะพยายามลกุขึ้นนั่ง  เลอืดที่สบูฉดีอย่างรวดเรว็ท�าให้

เขาเวยีนหวัจนเกอืบจะล้มลงไปอกีรอบ

“ใจเยน็  แซม  คุณยงัมนึเพราะฤทธิ์ยาอยู่  รอสกัพกัก่อน”

พลันโคมไฟฮาโลเจนก็กะพริบวาบสาดแสงสว่างมาที่หน้าเขา  พอร์เตอร์

หรี่ตาแต่ไม่ยอมเบอืนหน้าหน ี พร้อมกบัจ้องเงาของชายผู้อยู่หลงัหลอดไฟ

“บชิอปเหรอ”  พอร์เตอร์แทบจ�าเสยีงตวัเองไม่ได้  มนัช่างแหบแห้งเหลอื

เกนิ

“เป็นไงบ้าง  แซม”  เงานั้นขยบัไปทางขวาก้าวหนึ่ง  เขาคว�่าถงัสเีปล่าบน

พื้นแล้วนั่งลงบนถงั

“อย่าเอาไฟมาจ่อหน้าผม”

พอร์เตอร์กระตุกข้อมือและพบว่าปลายโซ่กุญแจมือล่ามติดกับท่อขนาด

ใหญ่  น่าจะเป็นท่อประปาหรอืท่อแก๊ส  “อะไรเนี่ย”

บชิอปเอื้อมปรบัหลอดไฟบนขาตั้งให้เบี่ยงไปทางซ้ายเลก็น้อย  แสงจ้าสาด

ลงบนผนังคอนกรีตด้านในเผยให้เห็นเครื่องท�าน�้าร้อน  เครื่องซักผ้า  และ 

เครื่องอบผ้าเก่า ๆ

“ดขีึ้นไหม”

พอร์เตอร์กระตุกโซ่อกีครั้ง

บชิอปยิ้มพลางยกัไหล่

ครั้งสุดท้ายที่พอร์เตอร์เห็นอีกฝ่าย  ผมของบิชอปเป็นสีน�้าตาลเข้มและ

ตัดสั้นเกรียน  แต่ตอนนี้มันยาวขึ้น  สีอ่อนกว่าเดิม  และค่อนข้างไม่เป็นทรง  

หนวดเคราเขียวครึ้มเหมือนไม่ได้โกนมาสามสี่วัน  ทั้งยังสวมเพียงเสื้อฮูดสีเทา

เข้มกบักางเกงยนีส์  ต่างจากเมื่อก่อนที่เขามกัแต่งตวัเนี้ยบ

“คุณดูโทรม ๆ นะ”  พอร์เตอร์พูด

“ช่วงนี้เหนื่อยหน่อย”

ทว่าดวงตาคู่นั้นยงัคงเยน็ชาไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เคยเปลี่ยนไปเลย
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บิชอปหยิบช้อนคันเล็กออกจากกระเป๋ากางเกงด้านหลัง  มันเป็นช้อน

ส�าหรับกินเกรปฟรุตซึ่งตรงขอบมีรอยหยักเหมือนฟันเลื่อย  เขาหมุนช้อนเล่น  

ขอบฟันเลื่อยสะท้อนแสงไฟเป็นประกาย

พอร์เตอรไ์ม่ได้สนใจช้อน  กลบัหลบุตามองพลางเคาะนิ้วบนพื้นผวิโลหะ

ที่นั่งทับอยู่  “นี่มันเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบเดียวกับที่คุณเคยล่ามเอเมอรีไว้ 

ใช่หรอืเปล่า”

“ไม่ใช่กใ็กล้เคยีง”

“เปลี่ยนเป็นเตยีงผ้าใบไม่ได้เหรอ”

“มนัหกัง่าย”

พอร์เตอร์เหน็รอยสแีดงเป้ือนเป็นแอ่งอยู่ใต้เตยีง  มนัคอืคราบเลอืดที่ฝัง

แน่นบนพื้นคอนกรีตโสโครก  แต่เขาไม่คิดจะถาม  และไม่อยากถามด้วยว่า

ของเหลวเหนยีวเหนอะตรงด้านข้างเตยีงที่ปลายนิ้วเขาสมัผสัโดนคอือะไร  ผนงั

ทางซ้ายมีชั้นวางของสองสามชั้นซึ่งเต็มไปด้วยอุปกรณ์วาดภาพ  ทั้งกระป๋องส ี 

พู่กนั  และผนืผ้าใบ  เพดานท�าจากแผ่นไม้  แต่ละแผ่นตหี่างกนัประมาณสี่สบิ

เซนตเิมตรจงึมองทะลุขึ้นไปเหน็สายไฟ  ท่อประปา  และท่อลมระบายอากาศ

“ที่นี่เป็นห้องใต้ดินในบ้าน”  พอร์เตอร์พูด  “บ้านหลังนี้ไม่ใหญ่มาก 

แต่ค่อนข้างเก่า  ท่อด้านบนนั่นน่าจะเคลือบแร่ใยหิน  ถ้าเผลอเคี้ยวเข้าไปละก็

รับรองว่าเป็นมะเร็งแน่  ผมเดาว่านี่เป็นบ้านร้าง  เพราะปลั๊กสามตาที่ใช้เสียบ 

ไฟดวงนี้ลากสายขึ้นไปชั้นบน  คงเชื่อมอยู่กับ...แบตเตอรี่อะไรสักอย่าง   

แต่ไม่ใช่เครื่องปั่นไฟเพราะไม่มีเสียง  คุณไม่เสียบปลั๊กไฟในนี้ทั้งที่มีเต้ารับอยู่

บนผนงัตั้งหลายจุด  แปลว่าห้องนี้ไม่มไีฟฟ้า  แถมอากาศหนาวเป็นบ้า  แสดง

ว่าไม่ได้เปิดเครื่องท�าความร้อน  ถ้ามีคนอยู่คงไม่ปล่อยบ้านไว้แบบนี้หรอก   

น�้าในท่อประปาได้กลายเป็นน�้าแขง็พอด”ี

บชิอปยิ้มพอใจ

พอร์เตอร์พูดต่อ  “ดูจากความกว้างของผนังแต่ละด้านบ้านหลังนี้น่าจะ

แคบพอสมควร  อาจเป็นบ้านชั้นเดยีวแบบหน้าแคบ  แน่นอนว่าคุณไม่เลอืกอยู่
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ในย่านทนัสมยัที่มรี้านสตาร์บคัส์  อนิเทอร์เนต็  หรอืเพื่อนบ้านที่พร้อมโทรแจ้ง

ต�ารวจทกุเมื่อเวลาเหน็อะไรไม่ชอบมาพากล  คณุน่าจะอยูแ่ถบเวสต์ไซด์มากกว่า  

แถว ๆ ถนนวูดสตรตี  ย่านนั้นมบี้านร้างเยอะ”

เขาใช้มอืข้างที่เป็นอสิระเอื้อมแตะซองอาวธุใต้เสื้อโค้ต  แต่พบเพยีงความ

ว่างเปล่า  มอืถอืกห็ายไปเช่นกนั

“ไม่ทิ้งนสิยัต�ารวจจรงิ ๆ”

จากอพาร์ตเมนต์ของพอร์เตอร์บนถนนวาแบชอเวนิวมาถึงถนนวูดสตรีต

ใช้เวลาขับรถประมาณสิบห้านาทีถ้าการจราจรไม่ติดขัด  จ�าได้ว่าตอนโดน 

เข็มฉีดยาปักคอเขาอยู่ห่างจากอพาร์ตเมนต์ราวหนึ่งช่วงตึก  แม้ทั้งหมดนี้จะ 

เป็นเพียงการคาดเดา  แต่เขาแค่อยากชวนบิชอปคุยเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ 

อกีฝ่ายจากช้อนคนันั้น

อาการปวดหนุบ ๆ ที่ศรีษะเริ่มลามมายงัตาข้างขวา

“จะไม่ลองกล่อมให้ผมมอบตัวหน่อยเหรอ  ท�านองว่าถ้าผมรับสารภาพ

คุณจะช่วยต่อรองไม่ให้ผมโดนโทษประหาร”

“ไม่ดกีว่า”

คราวนี้บชิอปยิ้มกว้าง  “อยากดูอะไรไหม”

พอร์เตอร์อยากตอบว่าไม่  แต่รู้ดีว่าต่อให้ตอบอะไรหมอนี่ก็วางแผนไว้

หมดแล้ว  บชิอปคงไม่ลกัพาตวัเจ้าหน้าที่ของกรมต�ารวจชคิาโกมาโดยไม่มเีหตผุล

เขารู้สกึได้ว่าพวงกุญแจยงัอยู่ในกระเป๋าหน้าข้างขวา  บชิอปไม่ได้เอามนั

ออกไปด้วยตอนยดึปืนกบัมอืถอื  พอร์เตอร์มลีูกกุญแจมอือยู่ในพวงกุญแจนั้น  

กญุแจมอืส่วนใหญ่ใช้ลกูกุญแจแบบเดยีวกนัไขได้  สมยัเป็นต�ารวจมอืใหม่มคีน

บอกเขาว่าที่เป็นแบบนั้นเพราะคนจบักมุกบัคนปลดกญุแจมอืมกัไม่ใช่คนเดยีวกนั  

แถมระหว่างคุมตัวผู้ต้องสงสัยจะโดนย้ายไปอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ 

ไม่ซ�้าหน้าอย่างต�่าสองสามรอบ  ดังนั้นพอร์เตอร์จึงถูกสอนว่าตอนค้นตัว 

ผู้ต้องสงสัยต้องยึดกุญแจไว้ทุกดอก  เพราะอาชญากรที่ประสบการณ์โชกโชน 

มักพกลูกกุญแจมือติดตัวเสมอ  เผื่อจะมีต�ารวจมือใหม่สักคนลืมตรวจยึด   

เขาต้องหาทางเอามนัออกมาจากกระเป๋ากางเกงให้ได้  จากนั้นปลดปล่อยตวัเอง

เป็นอสิระ  แล้วซดับชิอปให้หมอบก่อนที่อกีฝ่ายจะเข้ามาใกล้กว่านี้
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ดูเหมอืนบชิอปจะไม่มอีาวุธอื่นนอกจากช้อนคนันั้น

“มองตรงมาทางนี้  แซม”  เขาสั่ง

พอร์เตอร์จงึหนักลบัไปมอง

บชิอปลกุเดนิไปที่โต๊ะตวัเลก็ข้างเครื่องซกัผ้า  ครูห่นึ่งกเ็ดนิกลบัมาพร้อม

กล่องไม้ใบเล็ก  ปืนกล็อคของพอร์เตอร์วางอยู่บนฝากล่อง  บิชอปหยิบปืน 

วางลงบนพื้นข้างตวั  ปลดสลกักล่องแล้วเปิดฝา

ภายในกล่องกรุก�ามะหยี่สีแดงบรรจุลูกตาหกดวงก�าลังจ้องมองมาที่ 

พอร์เตอร์

เหยื่อรายก่อน ๆ ของบชิอป

พอร์เตอร์ก้มมองปืน

“มองมาข้างหน้า”  บชิอปสั่งอกีครั้งแล้วหวัเราะในล�าคอ

ชกัท่าไม่ด ี ก่อนหน้านี้บชิอปจดัการเหยื่อด้วยรปูแบบเดมิเสมอ  เริ่มจาก

ตัดหู  ควักลูกตา  ตัดลิ้น  แล้วน�าอวัยวะเหล่านั้นใส่กล่องสีขาวผูกเชือกสีด�า 

ส่งไปให้ครอบครวัเหยื่อ  เขาไม่เคยเกบ็อวยัวะของเหยื่อไว้กบัตวั  เพราะเชื่อว่า

สิ่งที่ตวัเองท�าคอืการลงโทษครอบครวัเหยื่อซึ่งก่ออาชญากรรมบางอย่างไว้  บชิอป

ท�าตัวเป็นศาลเตี้ยผดุงความยุติธรรมแบบวิปริต  และพอร์เตอร์มั่นใจว่าเขา 

ไม่เคยเกบ็อวยัวะของเหยื่อไว้แน่นอน

“เริ่มกนัเลยดกีว่า”  บชิอปลูบฝากล่องอย่างทะนุถนอมแล้ววางมนัลงข้าง

ปืน  จากนั้นยกช้อนส่องกบัแสงไฟ

พอร์เตอร์กลิ้งลงจากเตียง  ก่อนจะร้องลั่นเมื่อกุญแจมือที่ล่ามไว้กับท่อ

กระชากข้อมืออย่างแรง  เขาพยายามข่มความเจ็บขณะยัดมือซ้ายลงในกระเป๋า

กางเกงข้างขวาเพื่อหยบิพวงกุญแจ  พร้อมกบัถบีเตยีงไปทางบชิอป  แต่อกีฝ่าย

เอี้ยวตวัหลบทนัแล้วถบีขามาโดนหน้าแข้งพอร์เตอร์  พานให้พวงกญุแจหลดุจาก

มือเขา  พอร์เตอร์เสียหลักล้มคว�่า  ส่งผลให้ข้อมือขวาซึ่งล่ามกุญแจมือไว้โดน

กระชากเตม็เหนี่ยวจนข้อไหล่หลุด

สตเิริ่มเลอืนราง  ทว่าพอร์เตอร์พยายามบงัคบัตวัเองให้มสีต ิ จนกระทั่ง

เห็นช้อนคันนั้นยื่นมาที่ตาซ้าย  ขอบฟันเลื่อยเจาะลงบนหนังตาล่างของเขา 

ขณะที่บชิอปกดช้อนลงในเบ้าตา  จากนั้น...
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“สวยไหม”

พอร์เตอร์สะดุ้งเฮือกโดยมีเข็มขัดนิรภัยรั้งตัวไว้  เขาสูดหายใจลึกแล้ว

สะบดัศรีษะไปมา  ก่อนเหลอืบเหน็แนชนั่งอยู่บนเบาะคนขบั

“คุณพูดถงึใคร”

แนชยิ้ม  “สาวในฝันของคุณน่ะส ิ เหน็ครางลั่นเชยีว”

ลูกตาหกดวง

พอร์เตอร์ยังมึนงง  แต่รู้ตัวแล้วว่านั่งอยู่ในรถเชฟโรเลต โนวาปี 1972 

ของแนช  คู่หูเขาเพิ่งถอยรถคันนี้มาเมื่อสองเดือนก่อน  เนื่องจากรถฟอร์ด 

เฟียสต้าสดุรกัสดุหวงเครื่องยนต์สะดดุและดบัสนทิอยูบ่นถนนสายสองร้อยเก้าสบิ

ตอนตีสาม  คืนนั้นแนชต้องโทรให้เจ้าหน้าที่คนอื่นไปรับเพราะติดต่อพอร์เตอร์

ไม่ได้

พอร์เตอร์หันมองนอกหน้าต่าง  กระจกขุ่นมัวจากฝุ่นและเกล็ดน�้าแข็ง  

“เราอยู่ที่ไหน”

“ถนนเฮย์ส  ก�าลงัจะไปสวนสาธารณะ”  แนชตอบพร้อมกบัเปิดไฟเลี้ยว  

“คุณนั่งเฉย ๆ เถอะ”

พอร์เตอร์ส่ายศรีษะ  “ผมไม่เป็นไร”

แนชเลี้ยวซ้ายเข้าสู่สวนสาธารณะแจ๊คสนัพาร์ก  แล้วขบัไปตามทางที่เพิ่ง

โกยหมิะออกหมาด ๆ  แสงไฟไซเรนจากรถต�ารวจสาดกระทบแนวต้นไม้ด�าทะมนึ

ที่อยู่รอบ ๆ

“สี่เดอืนแล้วนะ  แซม  ถ้าคุณยงัมปีัญหาเรื่องการนอนกค็วรปรกึษาใคร

สกัคน  ไม่ต้องเป็นผมหรอืแคลร์กไ็ด้”

“ผมไม่เป็นไร”  พอร์เตอร์บอกอกีครั้ง

แนชขับผ่านสนามเบสบอลซึ่งถูกทิ้งร้างในฤดูหนาว  ฝ่าแนวต้นไม้ไร้ใบ

เข้าไปยงัด้านในของสวน  เบื้องหน้าสว่างจ้าด้วยแสงไฟจากรถหกคนั  แบ่งเป็น

รถต�ารวจสี่คนั  รถพยาบาลหนึ่งคนั  และรถดบัเพลงิหนึ่งคนั  โคมไฟฮาโลเจน

หลายดวงตั้งเรยีงรอบทะเลสาบ  เครื่องท�าความร้อนแบบใช้แก๊สวางกระจายอยู่

ทั่วบรเิวณที่รายล้อมด้วยเทปกั้นสเีหลอืง
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เมื่อขับเข้าไปจอดหลังรถดับเพลิงเรียบร้อยแนชก็ดับเครื่อง  รถส่งเสียง

ครืดคราดสองครั้งเหมือนท่อไอเสียจะระเบิดพร้อมพ่นประกายไฟออกมาก่อน

เงียบสนิท  ทันทีที่ลงจากรถก็ปะทะกับอากาศหนาวเยือก  เจ้าหน้าที่หลายคน 

ต่างหนัมามองพวกเขา

“ที่จรงิเอารถผมมากไ็ด้”  พอร์เตอร์บอกขณะย�่าลงบนหมิะที่เพิ่งตกใหม่

เขาเป็นเจ้าของรถดอดจ์ ชาร์จเจอร์ปี 2011

เพื่อนร่วมงานมักเรียกรถของเขาว่ารถวิกฤติวัยกลางคน  พอร์เตอร์ได้ 

รถคันนี้มาแทนโตโยต้า คัมรีคันเก่าเมื่อสองปีก่อนในวันเกิดอายุครบห้าสิบปี   

เฮเทอร์ภรรยาผู้ล่วงลับซื้อให้เป็นของขวัญหลังจากรถโตโยต้าถูกท�าลายและ 

ทิ้งซากไว้แถวทางใต้ของเมือง  ในย่านที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับต�ารวจสักเท่าไหร่   

เขายอมรบัว่ารถคนัใหม่นี้ท�าให้รู้สกึเป็นหนุ่มอกีครั้ง

เฮเทอร์อบเค้กวนัเกดิให้และซ่อนกุญแจรถไว้ข้างใน  พอร์เตอร์เกอืบกดั

โดนมนัเข้าแล้ว  คงฟันบิ่นแน่

เธอเอาผ้าผูกตาเขาแล้วเดินจูงลงบันไดมายังหน้าอพาร์ตเมนต์  ก่อนจะ

ร้องเพลงสุขสนัต์วนัเกดิด้วยเสยีงเพี้ยน ๆ

ดังนั้นทุกครั้งที่ก้าวขึ้นรถพอร์เตอร์จะนึกถึงภรรยา  แต่พักหลังนี้เหลือ

ข้าวของไม่กี่ชิ้นที่เห็นแล้วท�าให้นึกถึงเธอ  พร้อมกับที่ใบหน้าอันคุ้นเคยนั้น 

ค่อย ๆ เลอืนรางในความทรงจ�า

“รถคุณนั่นแหละตัวปัญหา  เรานั่งรถคุณไปไหนมาไหนตลอดจนคอนนี

ของผมแทบจะเน่าคาบ้าน  นี่ถ้าผมมโีอกาสเอาคอนนอีอกมาขบับ่อย ๆ กค็งนกึ

ได้ว่าต้องซ่อมมนัเสยีหน่อย  แล้ววนัหนึ่งผมอาจจะลงมอืซ่อมมนัจรงิ ๆ กไ็ด้”

“คอนนงีั้นเหรอ”

“รถกต็้องมชีื่อเหมอืนกนั”

“จะมไีปท�าบ้าอะไร  อกีอย่างคุณซ่อมรถไม่เป็นด้วย  ผมว่าตั้งแต่คุณเอา

ไอ้รถโทรม ๆ คันนี้กลับบ้านแล้วหยิบเครื่องมือตั้งท่าจะซ่อม  คุณคงรู้ตัว 

อยู่แล้วว่าไม่มีทางซ่อมมันเสร็จภายในสี่สิบสามนาทีเหมือนในซีรีส์เรียลลิตี้ 

โอเวอร์ฮอลนิ”  พอร์เตอร์พูด
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“ซีรีส์นั่นโอเวอร์จะตาย  ท�าไมไม่บอกมาเลยว่าจริง ๆ ต้องใช้เวลาซ่อม

นานแค่ไหน”

“ยงัดนีะที่คณุไม่ได้ตดิช่องเอชจทีวี ี ไม่งั้นคงนั่งฝันหวานถงึการแปลงโฉม

บ้านทั้งหลงัด้วยตวัเอง”

“ก็จริง  แต่รายการช่องนั้นตกแต่งบ้านเสร็จภายในยี่สิบสองนาทีเองนะ  

แถมเอาไปขายได้ก�าไรตั้งเยอะ”  แนชว่า  “แค่แปลงโฉมบ้านสักหลังสองหลัง 

ผมคงมเีงนิจ้างใครสกัคนมาซ่อมรถแล้วล่ะ  อ้าว  แคลร์มาถงึแล้วนี่”

พอร์เตอร์กบัแนชลอดเทปกั้นและเดนิไปที่รมิทะเลสาบ  แคลร์ยนือยูข่า้ง

เครื่องท�าความร้อนขณะคุยโทรศัพท์  เมื่อเห็นพวกเขาเธอก็พยักพเยิดไปทาง 

รมิน�้า  ก่อนจะยกมอืป้องมอืถอืพลางบอก  “เราคดิว่าเธอคอืเอลลา เรย์โนลด์ส”  

จากนั้นหนัไปพูดสายต่อ

พอร์เตอร์ใจหล่นวูบ

เอลลา เรย์โนลด์ส  เด็กสาวอายุสิบห้าที่หายตัวไปหลังเลิกเรียนแถว 

จัตุรัสโลแกนเมื่อสามสัปดาห์ก่อน  ครั้งสุดท้ายที่มีคนพบเห็นเธอก�าลังลงรถ

ประจ�าทางห่างจากบ้านสองช่วงตึก  เมื่อพ่อแม่รู้ว่าลูกหายไปก็แจ้งความทันท ี 

ระบบแจ้งเตือนเด็กหายเริ่มท�างานภายในหนึ่งชั่วโมงหลังเอลลาหายตัวไป  แต่ 

ไม่ช่วยอะไรสักเท่าไหร่เพราะต�ารวจไม่ได้รับเบาะแสที่เป็นประโยชน์เลยแม้แต่

อย่างเดยีว

แนชเดนิไปที่รมิน�้าโดยมพีอร์เตอร์ตามมาตดิ ๆ

น�้าในทะเลสาบกลายเป็นน�้าแขง็หมดแล้ว

เขาเห็นกรวยสีส้มสี่อันวางบนพื้นน�้าแข็งซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งและล้อมด้วย 

เทปกั้นสเีหลอืงเป็นรูปสี่เหลี่ยม  หมิะรอบบรเิวณถูกกวาดทิ้งเกลี้ยง

พอร์เตอร์ก้าวไปบนพื้นน�้าแขง็อย่างระมดัระวงั  พลางเงี่ยหฟัูงเผื่อจะได้ยนิ

เสยีงน�้าแขง็แตกใต้เท้า  แม้มรีอยรองเท้าบู๊ตเป็นสบิเขากย็งัไม่วางใจอยู่ดี

เมื่อเดนิเข้าไปใกล้กเ็หน็ร่างของเดก็สาวคนนั้น  พื้นน�้าแขง็ใสดุจกระจก

ดวงตาว่างเปล่าของเธอจ้องมองขึ้นมาผ่านแผ่นน�้าแขง็
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ผวิซดีเผอืดเป็นสฟ้ีาอ่อนจาง  ยกเว้นรอบดวงตาที่เป็นสม่ีวงคล�้า  รมิฝีปาก

เผยอเลก็น้อยเหมอืนจะพูดบางอย่าง  แต่ถ้อยค�านั้นไม่มโีอกาสหลุดออกมาจาก

ปากอกีแล้ว

พอร์เตอร์คุกเข่าลงเพื่อมองใกล้ ๆ

เธอสวมเสื้อโค้ตสแีดง  กางเกงยนีส์สดี�า  หมวกไหมพรมสขีาวเข้าคู่กบั

ถงุมอื  และใส่รองเท้าผ้าใบสชีมพ ู มอืสองข้างวางแนบล�าตวั  ขาบดิงออยูใ่ต้ร่าง

และจมหายไปในน�้าด�ามืด  ปกติศพจะต้องขึ้นอืดแล้ว  แต่เพราะอากาศหนาว 

ร่างของเธอจึงยังอยู่ในสภาพดี  ถึงอย่างนั้นพอร์เตอร์ยอมเห็นศพบวมอืด 

ดกีว่า  เพราะการที่ร่างดูไม่เหมอืนมนุษย์ให้ความรู้สกึสะเทอืนใจน้อยกว่า

เอลลาเป็นลกูสาวของใครสกัคน  เวลานี้เธอช่างดเูปราะบางและโดดเดี่ยว

ราวกบันอนอยู่ใต้แผ่นกระจก

แนชเพ่งมองแนวต้นไม้ริมทะเลสาบฝั่งตรงข้าม  “เมื่อปี 1893 มีการ 

จดังานนทิรรศการโลกที่นี่  ตรงโน้นจดัเป็นสวนญี่ปุน่  กนิพื้นที่ตลอดแนวต้นไม้

นั่นเลย  ตอนเด็กพ่อเคยพาผมมาดู  เขาเล่าว่ามันถูกท�าลายตอนสงครามโลก

ครั้งที่สอง  ผมเพิ่งอ่านเจอว่าสวนนั้นได้รบังบปรบัปรงุในช่วงฤดใูบไม้ผลนิี้  เหน็

สญัลกัษณ์บนต้นไม้ไหม  ต้นที่มเีครื่องหมายจะถูกตดัทิ้ง”

พอร์เตอร์มองตามคูห่ ู เกาะที่อยู่ตรงกลางแบ่งทะเลสาบเป็นฝ่ังตะวนัออก

กับฝั่งตะวันตก  ต้นไม้หลายต้นบนเกาะผูกด้วยริบบิ้นสีชมพู  ม้านั่งสองตัวม ี

น�้าแขง็เกาะบาง ๆ  “คุณว่าน�้ากลายเป็นน�้าแขง็ตั้งแต่เมื่อไหร่”

แนชครุ่นคดิครู่หนึ่ง  “ปลายเดอืนธนัวาไม่กต็้นเดอืนมกรา  ท�าไมเหรอ”

“ถ้าศพนี้คือเอลลา เรย์โนลด์สจริง  ท�าไมเธอถึงมาอยู่ใต้น�้าแข็งได้ทั้งที่

เพิ่งหายตวัไปเมื่อสามสปัดาห์ก่อน  ตอนนั้นทะเลสาบน่าจะกลายเปฺน็น�้าแขง็หมด

แล้ว”

แนชเปิดรปูถ่ายของเอลลาในมอืถอืแล้วยื่นให้พอร์เตอร์ด ู “หน้าคล้ายกนั

มาก  ไม่แน่ว่าคนที่ตกลงไปตั้งแตน่�้ายงัไม่กลายเป็นน�้าแขง็อาจจะเป็นเดก็คนอื่น

กไ็ด้”

“ผมว่าหน้าเหมอืนกนัเปี๊ยบเลยล่ะ  ไม่ใช่แค่คล้าย”
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แคลร์เดินมายืนข้างพวกเขาพร้อมกับเป่าลมหายใจลงบนฝ่ามือแล้วถูไป

มาเพื่อสร้างความอบอุ่น  “ฉนัเพิ่งคุยกบัโซฟี โรดรเิกซจากแผนกบุคคลสูญหาย  

เธอมั่นใจมากว่านี่คอืเอลลา เรย์โนลด์ส  แต่เสื้อผ้าไม่ตรงกนั  เพราะตอนอยูบ่น

รถประจ�าทางเอลลาสวมเสื้อโค้ตสดี�า  ไม่ใช่สแีดง  โซฟีโทรคยุกบัแม่เอลลาแล้ว  

ฝ่ายนั้นบอกว่าลูกสาวไม่มเีสื้อโค้ตสแีดง  รวมถงึหมวกไหมพรมหรอืถงุมอืสขีาว”

“สรุปว่าอาจเป็นคนละคน  ไม่ก็มีคนจับเธอเปลี่ยนชุด”  พอร์เตอร์เดา  

“เราอยู่ห่างจากจุดที่เอลลาหายตวัไปไม่ต�่ากว่ายี่สบิสี่กโิลนะ”

แคลร์กดัรมิฝีปากล่าง  “แพทย์นติเิวชน่าจะช่วยยนืยนัตวัตนได้”

“ใครเป็นคนพบศพ”

แคลร์ชี้ไปยังรถสายตรวจซึ่งจอดอยู่ข้างบริเวณที่ปิดล้อมไว้  “เด็กผู้ชาย

อายุสบิสองกบัพ่อของแก”  เธอเหลอืบมองบนัทกึในมอืถอื  “คนลูกชื่อสกอ็ตต์ 

วตัต์ส  คนพ่อชื่อไบรอนั  สองพ่อลูกออกมาดูว่าน�้าในทะเลสาบแขง็พอที่จะเล่น

สเกต็ได้หรอืยงั  ไบรอนักบัลกูพยายามดใูห้แน่ใจว่าใช่ศพคนหรอืเปล่า  พอมั่นใจ

ว่าใช่ก็รีบโทรแจ้งต�ารวจ  เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อน   

ไบรอนัโทรมาตอนหนึ่งทุม่ยี่สบิเก้านาท ี ฉนับอกให้พวกเขารออยูใ่นรถสายตรวจ  

เผื่อคุณอยากสอบปากค�าเพิ่มเตมิ”

พอร์เตอร์ใช้นิ้วชี้ลากผ่านพื้นน�้าแข็งแล้วกวาดตามองริมฝั่ง  เจ้าหน้าที่

พสิูจน์หลกัฐานสองคนที่ยนือยู่ทางซ้ายก�าลงัจ้องมองพวกเขา

“คุณสองคนน่ะ  ใครเป็นคนตรวจสอบที่เกดิเหตุ”  พอร์เตอร์ถาม

เจ้าหน้าที่ที่ดเูดก็กว่ายกมอื  “ฉนัค่ะ”  เธอน่าจะอายปุระมาณสามสบิ  ผม

สบีลอนด์ตดัสั้น  สวมแว่นตาและเสื้อโค้ตสชีมพู

คูห่ขูองเธอเริ่มอยูไ่ม่สขุ  ดแูล้วเขาน่าจะแก่กว่าเธอราวห้าปี  “ผมคอยคมุ

เธออกีท ี มอีะไรหรอืเปล่าครบั”

“แนช  ส่งไอ้นั่นมาให้หน่อย”  พอร์เตอร์ชี้ที่แปรงขนแข็งสีขาวบนกล่อง

อุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่พสิูจน์หลกัฐาน

พอร์เตอร์ท�าท่าเรยีกให้เจ้าหน้าที่สองคนนั้นเดนิมาหา  “ไม่ต้องกลวั  ผม

ไม่กดัหรอกน่าถ้าไม่จ�าเป็น”
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เมื่อเดือนพฤศจิกายนพอร์เตอร์กลับมาปฏิบัติหน้าที่ก่อนก�าหนด  หลัง

โดนบงัคบัให้ลาหยุดเพราะภรรยาถูกยงิเสยีชวีติจากเหตปุล้นร้านสะดวกซื้อ  เขา

อยากท�างาน  มนัช่วยให้ลมืเรื่องที่เกดิขึ้นได้

ช่วงที่รู้สึกแย่ที่สุดคือตอนขังตัวเองอยู่ในห้องหลังเฮเทอร์จากไป  ทุกสิ่ง

รอบตวัล้วนท�าให้นกึถงึเธอ

รูปถ่ายของเธอทุกรูปราวกับจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลา  กลิ่นอันคุ้นเคย

ยงัลอยอวลในอากาศ  สปัดาหแ์รกพอรเ์ตอรต์อ้งเอาเสื้อผ้าของเฮเทอร์มาวางบน

เตียงไม่งั้นนอนไม่หลับ  ในหัวคิดแต่จะแก้แค้นคนที่ฆ่าเธอ  และเขาไม่อยาก

หมกมุ่นกบัความคดินั้นนานเกนิไป

สุดท้ายคนที่ท�าให้พอร์เตอร์ต้องออกจากห้องพกักค็อืโฟร์มงักี

แล้วก็เป็นโฟร์มังกีอีกเช่นกันที่แก้แค้นแทนเขา  ทั้งยังเป็นสาเหตุให ้

คนรอบตวัมที่าทแีปลก ๆ เวลาเจอเขา  รวมถงึเจ้าหน้าที่พสิูจน์หลกัฐานสองคนนี้  

พวกเขาไม่ถึงกับหวาดกลัว  เรียกว่าหวั่น ๆ เพราะพอร์เตอร์คือคนที่น�าพา

โฟร์มังกีเข้ามาในกระบวนการสืบสวน  ตอนนั้นอีกฝ่ายปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่

พสูิจน์หลกัฐานอย่างแนบเนยีน  ไหนจะเรื่องที่พอร์เตอร์ถกูโฟร์มงักแีทงขณะอยู่

ในบ้านตวัเอง  ที่ส�าคญัเขาอุตส่าห์มโีอกาสจบัฆาตกรต่อเนื่องรายนี้ได้แล้วแท้ ๆ 

แต่ดนัปล่อยให้หลุดมอืไป

แม้เหตุการณ์จะผ่านมาสี่เดือนแล้ว  แต่ทุกคนก็ยังพูดถึงเรื่องนี้ไม่หยุด  

แค่ไม่พูดให้เขาได้ยนิเท่านั้นเอง

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานทั้งสองเดินมาหาเขา  ก่อนเจ้าหน้าที่หญิงจะ

คุกเข่าลงข้าง ๆ

พอร์เตอร์ใช้แปรงปัดหิมะซึ่งอยู่ใกล้ฝั่งและบริเวณรอบ ๆ ที่ตรวจสอบ

แล้ว  จากนั้นขยายรัศมีออกไปอีกประมาณหกสิบเซนติเมตรก่อนวางแปรงลง  

เขาลบูฝ่ามอืบนพื้นน�้าแขง็จากตรงกลางไปถงึขอบ  แล้วหยดุห่างจากกองหมิะราว

สบิเซนตเิมตร  “เอาละ  ลองจบัดูส”ิ

เจ้าหน้าที่หญงิคนนั้นถอดถุงมอืและท�าตามค�าสั่งแม้จะไม่ค่อยมั่นใจนกั

เธอหยุดห่างจากมอืเขาประมาณสามเซนตเิมตร

“รู้สกึอะไรไหม”  พอร์เตอร์ถาม
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อกีฝ่ายพยกัหน้า  “มรี่องเลก็ ๆ อยู่ข้างใต้  ถงึจะตื้นมากแต่รู้สกึได้”

“ลองคล�าไล่ไปตามร่อง  ใช้ไอ้นี่ลากเส้นไว้ด้วย”  พอร์เตอร์ยื่นปากกา

เมจกิให้

ผ่านไปครูห่นึ่งเธอกว็าดรปูสี่เหลี่ยมจตัรุสัรอบศพ  โดยมรีปูสี่เหลี่ยมจตุัรสั

เลก็ ๆ กว้างประมาณสบิเซนตเิมตรยื่นออกมาด้านข้างแต่ละด้าน

“น่าจะได้ค�าตอบแล้วนะ”  พอร์เตอร์พูด

แนชขมวดคิ้ว  “ตกลงว่ามนัคอือะไร”

พอร์เตอร์ลุกขึ้นยนืพร้อมกบัช่วยพยุงเจ้าหน้าที่หญงิให้ลุกตาม  “คุณชื่อ

อะไร”

“ลนิด์ซ ีรอล์ฟส์ค่ะ”

“คุณอธบิายได้ไหมว่ามนัหมายถงึอะไร  ลนิด์ซ”ี

เธอนิ่งคิดพลางมองพอร์เตอร์สลับกับพื้นน�้าแข็ง  ในที่สุดก็เข้าใจ  

“ทะเลสาบกลายเป็นน�้าแขง็นานแล้ว  แต่มคีนใช้เครื่องมอืบางอย่างตดัน�้าแขง็ให้

เป็นแผ่น  ฉนัเดาว่าน่าจะเป็นเลื่อยไฟฟ้าไร้สาย  จากนั้นน�าร่างของเอลลาหย่อน

ลงไปในน�้า  เพราะถ้าเธอตกลงไปเองรอยแตกรอบ ๆ ต้องมลีกัษณะคล้ายฟันปลา  

ไม่ใช่สี่เหลี่ยมจตัุรสัเรยีบตรงแบบนี้  แต่มนัไม่สมเหตุสมผลเลย...”

“ท�าไมเหรอ”  แนชถาม

ลินด์ซีขมวดคิ้ว  ก่อนหยิบสว่านไฟฟ้าไร้สายออกมาจากกล่องอุปกรณ์  

ต่อหัวสว่านขนาดหนึ่งนิ้วแล้วเจาะรูสองรู  รูแรกเจาะตรงด้านนอกบริเวณที่เธอ

ยืนอยู่  ส่วนรูที่สองเจาะใกล้กับศพ  จากนั้นวัดความลึกของทั้งสองรูลงไปถึง

ผวิน�้า  “ฉนัไม่เข้าใจว่าท�าไมศพถงึอยู่ใต้แผ่นน�้าแขง็”

“เดี๋ยวนะ  ฉนัตามไม่ทนั”  แคลร์พูด

“เขาเตมิน�้ากลบัลงไป”  พอร์เตอร์เฉลย

ลนิด์ซพียกัหน้า  “ใช่  แต่ท�าไมต้องท�าอย่างนั้นด้วย  แค่ตดัน�้าแขง็  เอา

ศพหย่อนลงไป  แล้วปล่อยให้น�้าแขง็เกาะตามธรรมชาตกิไ็ด้  น่าจะเรว็และง่าย

กว่าตั้งเยอะ  สุดท้ายร่างของเธอก็จะหายไปเอง  เผลอ ๆ หายไปตลอดกาล 

ด้วยซ�้า”
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แคลร์ถอนหายใจ  “ช่วยอธบิายให้คนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องรนู�้าแขง็เข้าใจ

ง่าย ๆ หน่อยเถอะ”

พอร์เตอร์ชี้ที่ไม้บรรทดั  ลนิด์ซส่ีงมนัให้เขา  “พื้นน�้าแขง็ในทะเลสาบหนา

อย่างน้อยสบิเซนตเิมตร  เส้นบอกระดบัน�้าอยูต่รงนี้”  เขาชี้ขดีบนไม้บรรทดั  “ถ้า

เราตดัน�้าแขง็แล้วยกออกกจ็ะเหน็ขอบความหนาจากพื้นผวิด้านบนลงไปถงึผวิน�้า  

สมมุตวิ่าเอาศพของเดก็สาวคนนี้หย่อนลงไป  พอศพจมแล้วอยากให้ช่องที่เจาะ

ไว้หายไป  มทีางเดยีวคอืต้องรอให้น�้ารอบ ๆ ศพกลายเป็นน�้าแขง็  อย่างน้อย

แค่ชั้นบาง ๆ กไ็ด้  จากนั้นเตมิน�้าเพิ่มให้ระดบัเท่ากบัพื้นด้านบน”

“กว่าน�้าจะจับตัวเป็นน�้าแข็งอาจใช้เวลาอย่างต�่าสองชั่วโมง”  ลินด์ซีบอก  

“หรอืเรว็กว่านั้นนดิหน่อยถ้าอากาศหนาวเหมอืนช่วงนี้”

พอร์เตอร์พยกัหน้าเหน็ด้วย  “คนร้ายคอยเตมิน�้าเรื่อย ๆ จนระดบัน�้าแขง็

เกิดใหม่สูงเท่าพื้นด้านบน  เขามีความอดทนสูงใช้ได้เพราะเสียเวลาไม่ใช่เล่น”  

พอร์เตอร์หนัไปหาหวัหน้าแผนกพสิจูน์หลกัฐาน  “ผมต้องการตวัอย่างน�้าแขง็  ทั้ง

ส่วนที่ปกคลุมเหนือศพและรอบช่องที่คนร้ายเจาะไว้  เขาต้องคอยเฝ้าอยู่ตรงนี้

นานพอสมควร  เป็นไปได้ว่าอาจมอีะไรสกัอย่างหล่นลงไปในน�้าระหว่างที่มนัก�าลงั

จบัตวัเป็นน�้าแขง็”

เจ้าหน้าที่คนนั้นท�าท่าเหมือนจะคัดค้าน  แต่แล้วก็พยักหน้า  เขารู้ว่า 

พอร์เตอร์พูดถูก

พอรเ์ตอรม์องไปยงัดงไม้หนาทบึบนเกาะกลางทะเลสาบ  “ผมไมเ่ข้าใจว่า

ท�าไมคนร้ายไม่เอาศพไปทิ้งตรงโน้น  แต่กลับลากมาไว้ตรงนี้ซึ่งเป็นที่โล่งแจ้ง  

แถมต้องเสยีเวลาตดัน�้าแขง็  เตมิน�้า  รอจนมนัเป็นน�้าแขง็อกีรอบ  ถ้าเขาแบก

ศพข้ามสะพานไปทิ้งบนเกาะ  กว่าจะมคีนพบศพกค็งตอนเริ่มปรบัปรุงพื้นที่ช่วง

ฤดูใบไม้ผลิ  การเอาศพมาจัดฉากไว้ตรงนี้เสี่ยงโดนจับได้เกินไป  งั้นท�าไมล่ะ  

เพื่อให้ดูเหมอืนเธอตกลงไปในน�้านานกว่าความเป็นจรงิงั้นเหรอ  แต่เขาน่าจะรู้สิ

ว่าเรื่องแบบนี้เราดูออกแน่นอน”

“ปกติกว่าศพจะลอยขึ้นมาต้องผ่านไปสองสามวัน”  แนชพูด  “แต่ดู 

ศพนี้สิ  สภาพสมบูรณ์มาก  ผมยังงงไม่หายว่าท�าไมเธอถึงลอยขึ้นมาทั้งที่ร่าง 

ไม่บวมอดื”
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พอร์เตอร์ลูบนิ้วไปตามขอบรูปสี่เหลี่ยมจตัุรสับนพื้นน�้าแขง็  แล้วชะงกัที่

รูปสี่เหลี่ยมเลก็ ๆ ช่องหนึ่งจากสองช่องซึ่งอยู่ด้านข้างของศพ  ก่อนจะก้มลงไป

พจิารณาศพจากด้านข้าง  “ให้ตายส”ิ

“มอีะไรเหรอ”  ลนิด์ซชีะโงกหน้าไปดู

พอร์เตอร์ลบูพื้นน�้าแขง็เหนอืหวัไหล่ศพ  พอเจอสิ่งที่ก�าลงัมองหาเขากจ็บั

มือเธอไปทาบตรงจุดนั้น  ลินด์ซีเบิกตาโตเมื่อปลายนิ้วสะดุดกับหลุมขนาดเล็ก  

ครั้นยื่นมอืไปคล�าอกีด้านของศพกเ็จอหลุมลกัษณะเดยีวกนั

“คนร้ายป้องกันไม่ให้ศพจมด้วยการเอาอะไรสักอย่างวางพาดช่องที่เจาะ

ไว้  ดูจากหลุมเล็ก ๆ ทั้งสองด้านน่าจะเป็นแผ่นไม้ขนาดห้าคูณสิบเซนติเมตร  

จากนั้นใช้ด้ายหรือเชือกเส้นบางพันรอบศพมาบรรจบที่ไหล่  แล้วผูกยึดกับ 

แผ่นไม้เพื่อให้ศพลอยระหว่างรอน�้ากลายเป็นน�้าแขง็  เสรจ็แล้วตดัเชอืกทิ้ง  ถ้า

คล�าดูทั้งสองด้านจะเจอปมเชือกในน�้าแข็ง  มันยังเหลือมากพอที่จะดึงรั้งไม่ให้

ศพจม  และถ้ามองถูกมุมคุณจะเหน็เชอืกเส้นบางคาอยู่ในน�้าแขง็ด้วย”

“เขาอยากให้มคีนเจอศพงั้นเหรอ”  แคลร์ถาม

“เขาอยากให้คนพบศพตกใจ”  พอร์เตอร์ตอบ  “คนร้ายยอมเสียเวลา 

จัดฉากให้ดูเหมือนเด็กสาวคนนี้ถูกแช่แข็งอยู่ในน�้าตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อน 

ทั้งที่เพิ่งเอาศพมาทิ้งได้ไม่กี่วนั  หรอืระยะเวลาอาจน้อยกว่านั้นด้วยซ�้า  เราต้อง

คดิให้ออกว่าเขาท�าแบบนี้ท�าไม”

“คนร้ายก�าลงัเลน่เกมกบัเรา”  ลนิด์ซพีดู  “เขาจงใจจดัฉากที่เกดิเหตเุพื่อ

สื่ออะไรบางอย่าง”

มนษุย์ล้วนรกัตวักลวัตายกนัทั้งนั้น  แต่พอร์เตอร์เริ่มรูส้กึว่าเขาอาจก�าลงั

เผชญิหน้ากบัฆาตกรที่ไม่มสีญัชาตญาณนี้อยู่ในตวัแม้แต่นดิเดยีว

“เอาศพขึ้นมาเถอะ”  พอร์เตอร์บอก
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พอร์เตอร์

วันที่หนึ่ง  23.24 น.

“ให้ผมขึ้นไปด้วยไหม”

แนชถามเมื่อเคลื่อนรถเข้ามาจอดหน้าตึกอพาร์ตเมนต์ของคู่หู  เขาต้อง

คอยแตะคันเร่งเป็นระยะเพื่อไม่ให้คอนนีเครื่องดับ  อากาศคืนนี้ชักหนาวเหน็บ

ขึ้นเรื่อย ๆ

พอร์เตอร์ส่ายศรีษะ  “กลบับ้านไปพกัผ่อนเถอะ  พรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากนั”

เจ้าหน้าที่พสิจูน์หลกัฐานใช้เลื่อยไฟฟ้าตดัน�้าแขง็รอบศพเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม

ขนาดใหญ่  แล้วค่อย ๆ ทุบน�้าแข็งให้เหลือชิ้นเล็กลงจะได้ขนย้ายง่ายขึ้น   

จากนั้นเก็บมันลงถังส่งให้ห้องแล็บตรวจสอบ  ส่วนร่างถูกน�าไปยังห้องเก็บศพ 

รอยนืยนัตวัตนอกีครั้ง

พอร์เตอร์โทรหาทอม ไอส์ลีย์แพทย์นิติเวช  เขารับปากว่าจะรีบเข้าไป

จดัการให้แต่เช้า  และจะตดิต่อกลบัทนัทเีมื่อยนืยนัตวัตนเหยื่อเรยีบร้อย  หลงั

พอร์เตอร์และแนชออกจากที่เกดิเหต ุ ต�ารวจสายตรวจยงัคงส�ารวจสวนสาธารณะ

ต่อ  แต่ไม่พบอะไร  แคลร์รบัอาสาตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพยีงตวัเดยีว

ที่ติดตั้งอยู่ตรงทางเข้าสวน  เธอไม่แน่ใจว่าควรมองหาอะไร  แถมพอร์เตอร์ 

ไม่ได้เจาะจงแน่ชดั  แค่บอกให้สงัเกตว่าช่วงสามสปัดาห์ที่ผ่านมามอีะไรผดิปกติ

หรอืเปล่า  โดยเฉพาะหลงัเวลาปิดให้บรกิาร  สวนปิดตอนหวัค�่า  ภายในสวนจะ

มืดสนิท  ยกเว้นบริเวณพื้นที่ส่วนกลางซึ่งยังเปิดไฟไว้บ้าง  ส่วนแถวทะเลสาบ

ไม่ได้ตดิตั้งไฟ  ถ้ามคีนเดนิเข้าออกหลงัฟ้ามดืน่าจะสงัเกตเหน็ได้ทนัที
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