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พอร์เตอร์

วันที่หนึ่ง  06.14 น.

เอาอกีแล้ว  เสยีงปิ๊งเริ่มดงัไม่หยุดอกีแล้ว

เขาปิดเสยีงแล้วนี่  ท�าไมยงัได้ยนิเสยีงเตอืนข้อความเข้าอกีล่ะ

แซม พอร์เตอร์พลกิตวัไปทางขวาพลางควานหามอืถอืที่โต๊ะข้างเตยีง  แต่

ดันปัดโดนนาฬิกาปลุกหล่นลงพื้น  จากเสียงกระแทกฟังดูก็รู้ว่าเป็นอุปกรณ์

อเิลก็ทรอนกิส์ราคาถูกที่ผลติในประเทศจนี

“บ้าเอ๊ย”

เมื่อคล�าเจอมอืถอืเขากก็ระชากสายชาร์จออก  แล้วเพ่งมองหน้าจอสว่าง

จ้า

โทรหาผมด้วย — 911

ข้อความจากแนช

พอร์เตอร์หันมองเตียงฝั่งภรรยา  แต่พบเพียงกระดาษข้อความหนึ่ง

แผ่น...

ฉนัออกไปซื้อนม  เดี๋ยวมา

รกัคุณ

เฮเทอร์
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เขาค�ารามในล�าคอ  ก่อนเหลอืบมองมอืถอื

ตอนนี้ 06.15 น.

หมดกนั  ยามเช้าอนัแสนสงบ

พอร์เตอร์ลกุขึ้นนั่งแล้วโทรหาคูห่ ู อกีฝ่ายรบัสายหลงัจากสญัญาณดงัอยู่

สองครั้ง

“แซม”

“ว่าไง  แนช”

ปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนบอก  “ขอโทษนะ  ผมชั่งใจอยู่นานว่าจะ

ตดิต่อคณุดหีรอืเปล่า  ผมกดเบอร์คณุเป็นสบิรอบแต่ไม่กล้าโทร  เลยส่งข้อความ

แทน  เผื่อคุณไม่สะดวกจะได้ไม่ต้องตอบกลบั”

“ไม่เป็นไร  มอีะไรงั้นเหรอ”

แนชเงยีบไปอกีครั้ง  “คุณมาดูเองดกีว่า”

“ดูอะไร”

“อุบตัเิหตุ”

พอร์เตอร์ยกมอืนวดขมบั  “อบุตัเิหตเุหรอ  แต่เราอยูแ่ผนกคดฆีาตกรรม  

มนัไม่น่าจะเกี่ยวกบัเรา”

“เชื่อผมเถอะ  คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเอง”  แนชบอกด้วยเสียง

กระวนกระวาย

พอร์เตอร์ถอนหายใจ  “ที่ไหน”

“ใกล้ ๆ กบัย่านไฮด์พาร์ก  ฝั่งถนนสายห้าสบิห้า  ผมเพิ่งส่งที่อยู่ไปให้

ทางข้อความ”

เสยีงปิ๊งดงัแทรกเข้ามาในหูจนพอร์เตอร์ต้องดงึมอืถอืออกห่างทนัที

โทรศพัท์เฮงซวย

เขาอ่านข้อความ  จากนั้นคุยต่อ  “ผมน่าจะไปถึงภายในสามสิบนาท ี  

ไม่ช้าไปใช่ไหม”

“ไม่หรอก”  แนชตอบ  “เราคงต้องอยู่ในที่เกดิเหตุอกีนาน”

พอร์เตอร์วางสาย  ตวดัขาลงจากเตยีง  รา่งกายในวยัห้าสบิสองส่งผลให้

กระดูกกระเดี้ยวลั่นดงักร๊อบราวกบัจะประท้วง
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ดวงอาทติย์เริ่มลอยสงู  แดดสอ่งผา่นมูล่ี่หน้าต่างเขา้มาในห้องนอน  พอ

เฮเทอร์ไม่อยู่ห้องนี้กช็่างดูเงยีบเหงาและหม่นหมอง

เธอออกไปซื้อนม

นาฬิกาปลุกหน้าปัดแตกร้าวที่กองอยู่บนพื้นไม้สว่างวาบ  แต่มันพังเกิน

กว่าจะอ่านตวัเลขได้

วนันี้คงเป็นอกีวนัที่ต้องเจอเรื่องน่าปวดหวั

พกันี้ชวีติเขามแีต่เรื่อง

สิบนาทีต่อมาพอร์เตอร์เดินออกจากห้องในชุดที่คิดว่าดูดีที่สุด  นั่นคือ 

ชดุสทูยบัย่นสนี�้าเงนิเข้มที่ซื้อมาจากร้านเมนส์ แวร์เฮาส์ตั้งแต่เมื่อเกอืบสบิปีก่อน  

เขาเดินลงบันไดสี่ชั้นไปยังล็อบบี้คับแคบ  แวะดูตู้จดหมายของอพาร์ตเมนต์  

แล้วหยบิมอืถอืมาโทรหาภรรยา

“เฮเทอร์ พอร์เตอร์ค่ะ  นี่เป็นบรกิารฝากข้อความเสยีง  ฉนัคงจะเหน็ชื่อ

คุณบนจอตอนมันโชว์สายเรียกเข้า  แล้วก็ตัดสินใจได้ว่าฉันไม่อยากคุยกับคุณ  

ถ้าคุณคิดจะส่งเค้กช็อกโกแลตหรืออาหารอร่อย ๆ มาให้เป็นของก�านัล  พิมพ์

ข้อความบอกฉนัได้เลย  ฉนัจะพจิารณาเลื่อนขั้นคุณและอาจโทรกลบั  แต่ถ้าคณุ

เป็นพนกังานขายจากบรษิทัมอืถอืที่พยายามจะโน้มน้าวให้ฉนัย้ายค่ายกร็บีวางสาย

เถอะ  เพราะฉนัตอ้งตกเปน็ทาสของเอทแีอนด์ทไีปอกีอยา่งน้อยหนึ่งปี  ส่วนคน

ที่โทรมาด้วยเรื่องอื่นกรุณาฝากข้อความเสียงไว้นะคะ  และโปรดอย่าลืมว่าสามี

ของฉนัเป็นต�ารวจที่ควบคุมอารมณ์โกรธไม่ค่อยอยู่  แถมพกปืนอกีต่างหาก”

พอร์เตอร์ยิ้ม  เสยีงของเธอท�าให้เขายิ้มได้เสมอ  “ที่รกั  ผมเอง  พอดี

แนชโทรมาบอกว่าเกดิอุบตัเิหตุแถวไฮด์พาร์ก  ผมต้องไปดูหน่อย  แล้วจะโทร

บอกอกีทวี่าจะกลบักี่โมง”  เขาเสรมิ  “อ้อ  นาฬิกาปลุกในห้องนอนเราพงันะ”

เขาเก็บมือถือใส่กระเป๋ากางเกงแล้วเปิดประตู  อากาศเย็นเป็นสัญญาณ

เตอืนว่าฤดูใบไม้ร่วงก�าลงัโบกมอืลาชคิาโกและใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวเตม็ตวั
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พอร์เตอร์

วันที่หนึ่ง  06.45 น.

พอร์เตอร์ขับรถไปตามถนนเลกพาร์กอเวนิวและท�าเวลาได้ดีพอสมควร  เขามา

ถึงจุดเกิดเหตุตอนหกโมงสี่สิบห้านาที  เจ้าหน้าที่ปิดล้อมย่านวูดลอว์นบนถนน

สายห้าสิบห้าไว้หมดแล้ว  พอร์เตอร์เห็นไฟกะพริบวาบห่างออกไปหลายช่วงตึก  

รถต�ารวจไม่ต�่ากว่าสบิคนั  รถดบัเพลงิสองคนั  รถพยาบาล  ต�ารวจยี่สบินาย

หรอือาจมากกว่านั้น  และกลุ่มนกัข่าว

เขาชะลอรถดอดจ์ ชาร์จเจอร์รุ่นเก่าขณะขับเข้าสู่ศูนย์กลางความวุ่นวาย  

เลื่อนหน้าต่างลงแล้วแสดงตรา  ตอนนั้นเองที่ต�ารวจหนุม่คนหนึ่งมดุลอดเทปกั้น

สเีหลอืงวิ่งมาหาเขา

“นักสืบพอร์เตอร์ใช่ไหมครับ  แนชบอกให้ผมมารับคุณ  จอดตรงไหน

กไ็ด้  เราปิดล้อมพื้นที่บรเิวณนี้หมดแล้ว”

พอร์เตอร์พยกัหน้า  ขบัไปจอดข้างรถดบัเพลงิแล้วก้าวลงจากรถ  “แนช

อยู่ไหน”

ต�ารวจหนุม่ยื่นถ้วยกาแฟใหพ้ลางบอก  “ตรงโน้นครบั  ใกล้รถพยาบาล”

เขาเห็นคู่หูก�าลังคุยอยู่กับแพทย์นิติเวชที่ชื่อทอม ไอส์ลีย์  แนชสูงเกือบ

หนึ่งร้อยเก้าสบิเซนตเิมตร  จงึยนืค�้าร่างอกีฝ่ายที่ตวัเลก็กว่ามาก  ดูเหมอืนแนช

จะอ้วนขึ้นด้วยหลงัจากไม่เจอกนัหลายสปัดาห์  พุงห้อยย้อยเหนอืเขม็ขดั

แนชโบกมอืเรยีกให้เขาเดนิไปหา
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ไอส์ลีย์พยักหน้าทักทายพอร์เตอร์  แล้วดันแว่นกลับขึ้นไปบนดั้ง   

“เป็นไงบ้าง  แซม”  เขาถอืกระดานหนบีกระดาษซึ่งหนบีเอกสารไว้ปึกหนึ่ง  แม้ว่า

เดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็ใช้สมาร์ตโฟนกับแท็บเล็ต  แต่ยกเว้นชายคนนี้  ไอส์ลีย์พลิก

เอกสารอย่างรบีร้อน

“ผมว่าเขาคงเบื่อเตม็ททีี่ใครเจอกเ็อาแต่ถามว่าไหวไหม  เป็นไงบ้าง  หรอื

อะไรกต็ามที่เกี่ยวกบัความเป็นอยู่”  แนชพมึพ�า

“ไม่เป็นไรหรอก  ผมสบายด”ี  พอร์เตอร์ฝืนยิ้ม  “ขอบคณุที่ถาม  ทอม”

“ต้องการให้ผมช่วยอะไรกบ็อกได้”  ไอส์ลย์ีช�าเลอืงมองแนชอย่างเคอืง ๆ

“ขอบคุณมาก”  พอร์เตอร์หนักลบัไปหาคู่หู  “ตกลงว่ามอีุบตัเิหตุอะไร”

อกีฝ่ายพยกัพเยดิไปยงัรถประจ�าทางที่จอดอยูร่มิถนนห่างออกไปประมาณ

สบิห้าเมตร  “เนื้อเจอเหลก็เข้าน่ะส ิ มาดูนี่”

พอร์เตอร์ตามแนชไปโดยมไีอส์ลยี์เดนิตามมาห่าง ๆ

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก�าลังถ่ายรูปด้านหน้ารถ  กระจังหน้าบุบ  มี 

รอยสีหลุดล่อนเหนือไฟหน้าฝั่งขวา  ส่วนเจ้าหน้าที่อีกคนก�าลังแคะสิ่งที่ติดอยู ่

ในร่องของยางล้อหน้าข้างขวา

เมื่อเดินเข้าไปใกล้พอร์เตอร์ก็เห็นร่างที่ถูกคลุมไว้อยู่กลางวงล้อมของ

ต�ารวจ  พวกเขายนืประจนัหน้ากบักลุ่มคนมุงที่ดูจะหนาแน่นขึ้นเรื่อย ๆ

“รถวิ่งมาค่อนข้างเรว็ทั้งที่ป้ายหน้าอยู่ห่างออกไปเป็นกโิล”  แนชบอก

“ผมไม่ได้ขบัรถเรว็เกนิก�าหนดนะ  บ้าฉบิ!  ไม่เชื่อตรวจสอบจพีเีอสดูได้  

อย่ามากล่าวหากนัมั่ว ๆ!”

พอร์เตอรห์นัไปทางซ้ายและเหน็คนขบัรถ  เขาเป็นชายร่างใหญ ่ น�้าหนกั

ไม่ต�่ากว่าหนึ่งร้อยสามสบิหกกโิลกรมั  สวมเสื้อแจ๊คเกต็คบัติ้วสดี�าขององค์การ

ขนส่งชิคาโก  ผมหยาบกระด้างหงอกขาวด้านซ้ายพันกันเป็นสังกะตัง  ส่วน 

ด้านขวาชี้โด่เด่  แววตาตื่นตระหนกจ้องมองพวกเขา  ไล่จากพอร์เตอร์  แนช  

และสิ้นสุดที่ไอส์ลยี์  แล้วมองย้อนกลบัมาอกีรอบ

“ไอ้บ้านั่นกระโดดตดัหน้ารถผม  นี่ไม่ใช่อุบตัเิหตุ  เขาตั้งใจให้รถชน”

“ยงัไม่มใีครว่าอะไรคุณสกัค�า”  แนชพูด
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มอืถอืของไอส์ลย์ีร้องดงั  เจ้าตวัเหลอืบมองหน้าจอ  ก่อนจะขยบัห่างออก

ไปสองสามก้าวแล้วรบัสาย

คนขบัรถยงัโวยวายไม่เลกิ  “คุณพูดว่าผมขบัรถเรว็  แบบนี้ผมกต็กงานส ิ 

เงินบ�านาญอะไรไม่ต้องหวังกันแล้ว  แก่ปูนนี้ผมจะหางานใหม่ยังไง  แถม

เศรษฐกจิกแ็ย่”

พอร์เตอร์เหลือบมองป้ายชื่อบนอกเสื้อของเขา  “เนลสัน  หายใจลึก ๆ  

ใจเยน็ก่อน”

เหงื่อไหลย้อยลงมาตามใบหน้าแดงก�่าของเจ้าตัว  “ผมคงต้องไปเป็น 

คนกวาดขยะเพราะไอ้บ้านั่นดันกระโดดตัดหน้ารถ  ผมขับรถมาสามสิบเอ็ดปี 

ไม่เคยเกดิอุบตัเิหตุ  แต่จู่ ๆ ดนัเจอเรื่องเฮงซวยแบบนี้”

พอร์เตอร์จบัไหล่อกีฝ่าย  “เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเกดิอะไรขึ้น”

“ผมต้องหุบปากไว้จนกว่าตวัแทนสหภาพแรงงานจะมาถงึ”

“ผมคงช่วยอะไรไม่ได้ถ้าคุณไม่เล่าให้ผมฟัง”

เนลสนัขมวดคิ้ว  “คุณจะช่วยอะไรผมได้”

“ผมคุยกับแมนนี โปลันสกีที่เป็นต�ารวจขนส่งให้ได้ก็แล้วกัน  ถ้าคุณ 

ไม่ได้ท�าอะไรผดิและให้ความร่วมมอืกบัเรากไ็ม่น่าจะโดนไล่ออก”

“เวรเอ๊ย  ผมต้องตกงานเพราะเรื่องนี้เนี่ยนะ”  เขาปาดเหงื่อที่คิ้ว  “ผม

รบัไม่ได้จรงิ ๆ”

“พวกเขาคงไม่ท�าแบบนั้นถ้ารู้ว่าคุณให้ความร่วมมือกับต�ารวจ  เผลอ ๆ 

อาจไม่ต้องขึ้นศาลด้วยซ�้า”  พอร์เตอร์พูดให้อกีฝ่ายสบายใจ

“ขึ้นศาลเหรอ”

“เล่าให้ผมฟังว่าเกิดอะไรขึ้น  แล้วผมจะคุยกับแมนนีให้  คุณจะได้ไม่

ต้องยุ่งยาก”

“คุณรู้จกัแมนนเีหรอ”

“ตอนเข้ามาท�างานใหม่ ๆ ผมเป็นต�ารวจขนส่งอยูส่องปี  รบัรองว่าเขาต้อง

เชื่อผม  ถ้าคุณให้ความร่วมมอืผมสญัญาว่าจะช่วยคุณ”

เนลสนัชั่งใจครูห่นึ่ง  ก่อนจะสดูหายใจเข้าลกึ ๆ แล้วพยกัหน้า  “กเ็หมอืน

ที่ผมเล่าให้เพื่อนคุณฟัง  ผมขบัรถมาจอดที่ป้ายเอลลสิตรงเวลาเป๊ะ  ผู้โดยสาร
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ขึ้นใหม่สองคน  ลงไปหนึ่งคน  ผมขบัต่อไปตามถนนสายห้าสบิห้าจนถงึหวัมุม

ถนน  สัญญาณไฟตรงแยกวูดลอว์นเป็นสีเขียวผมเลยไม่ได้ชะลอรถ  แต่ผม 

ไม่ได้ขบัเรว็อยู่แล้ว  ตรวจสอบจพีเีอสดูได้”

“ผมเชื่อคุณ”  พอร์เตอร์ว่า

“ผมแค่ขบัไหลตามไปเรื่อย ๆ  อาจมช่ีวงระยะไม่กี่ร้อยเมตรที่เร่งความเรว็

บ้าง  แต่ผมยนืยนัว่าไม่ได้ขบัเรว็เกนิก�าหนด”  เนลสนับอก

พอร์เตอร์โบกมืออย่างไม่ใส่ใจ  “สรุปว่าคุณขับไปทางทิศตะวันออกบน

ถนนสายห้าสบิห้า  ว่าต่อส.ิ..”

คนขบัรถพยกัหน้า  “ผมเหน็คนยนืรออยู่ตรงหวัมุมถนนสามสี่คน  พอ

ขบัเข้าไปใกล้ไอ้หมอนั่นกก็ระโดดมาขวางหน้ารถ  ไม่มสีญัญาณเตอืนอะไรทั้งนั้น  

ทีแรกเขายืนอยู่ดี ๆ  พอได้จังหวะก็กระโดดลงมาบนถนน  ผมเหยียบเบรก 

ตวัโก่ง  แต่ระยะกระชั้นชดิขนาดนั้นยงัไงกเ็บรกไม่ทนั  ชนเขาอย่างจงั  ร่างเขา

กระเดน็ไปเกอืบสบิเมตร”

“ตอนนั้นสญัญาณไฟเป็นสอีะไร”  พอร์เตอร์ถาม

“เขยีว”

“เหลอืงหรอืเปล่า”

เนลสนัส่ายหน้า  “เขยีวแน่นอน  ผมมั่นใจ  เพราะผมเหน็สญัญาณไฟ

เปลี่ยนกับตา  ผ่านไปตั้งยี่สิบวินาทีกว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง  ตอนที่

สัญญาณไฟเปลี่ยนสีผมลงจากรถแล้ว”  เขาชี้ไปที่สัญญาณไฟจราจร  “ลองดู

ภาพกล้องวงจรปิดกไ็ด้”

พอร์เตอร์เงยหน้ามอง  ตลอดสิบปีที่ผ่านมาบริเวณสี่แยกในเมืองติดตั้ง

กล้องวงจรปิดเกอืบครบทกุจดุ  เมื่อกลบัถงึกรมต�ารวจเขาจะเตอืนแนชให้ขอภาพ

มาดู  แต่บางทคีู่หูเขาอาจจดัการเรยีบร้อยแล้วกไ็ด้

“หมอนั่นไม่ได้จะข้ามถนน  เขาตั้งใจกระโดดให้รถชน  เดี๋ยวคุณจะเหน็

ในกล้องวงจรปิดเอง”

พอร์เตอร์ยื่นนามบตัรให้อกีฝ่าย  “อย่าเพิ่งไปไหน  รออยูแ่ถวนี้ก่อน  เผื่อ

ผมจะถามอะไรเพิ่มเตมิ”

คนขบัรถยกัไหล่  “สรุปว่าคุณจะคุยกบัแมนนใีห้ผมใช่ไหม”

SAMPLE
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พอร์เตอร์พยักหน้า  “ขอตัวเดี๋ยวนะ”  เขาลากแนชออกมาคุยพลาง 

ลดเสียงลง  “หมอนี่ไม่ได้ตั้งใจขับชนคนตาย  หรือต่อให้เป็นการฆ่าตัวตาย 

กไ็ม่เกี่ยวกบัเราอยู่ด ี แล้วคุณเรยีกผมมาท�าไม”

แนชจบัไหล่คู่หู  “แน่ใจนะว่าคุณจะจดัการคดนีี้ได้  ถ้าคุณต้องการเวลา

เพิ่มผมกเ็ข้าใจ”

“ผมไม่เป็นไรแล้ว  บอกมาสวิ่าเกดิอะไรขึ้น”

“ถ้าคุณอยากคุยกบั...”

“แนช  ผมไม่ใช่เดก็  เลกิท�าเหมอืนผมเป็นเดก็สกัท”ี

“ตกลง”  ในที่สดุแนชกย็อมแพ้  “แต่ถ้าฟังแล้วรูส้กึว่ามนัหนกัเกนิไปต้อง

บอกผมนะ  ทุกคนเข้าใจ  ไม่มใีครว่าอะไรคุณหรอก”

“การท�างานต่างหากที่จะช่วยผมได้  ขนืนอนอยู่บ้านเฉย ๆ คงได้เป็นบ้า

กนัพอด”ี

“คดนีี้ใหญ่มาก  แซม”  แนชพูดเสยีงทุ้มต�่า  “คุณควรมาเหน็เอง”

“ให้ตายเถอะ  แนช  เลกิอ้อมค้อมสกัท”ี

“มีความเป็นไปได้ว่าเหยื่อก�าลังเดินไปที่ตู ้ไปรษณีย์ตรงนั้น”  แนช

พยกัพเยดิไปทางตู้ไปรษณยี์สนี�้าเงนิที่อยู่หน้าตกึอพาร์ตเมนต์ก่ออฐิ

“คุณรู้ได้ยงัไง”

อกีฝ่ายยิ้ม  “เพราะเขาถอืกล่องสขีาวใบเลก็ผูกเชอืกสดี�าไว้ในมอื”

พอร์เตอร์เบกิตากว้าง  “จรงิเหรอ”

“จรงิ” SAMPLE



3
พอร์เตอร์

วันที่หนึ่ง  06.53 น.

พอร์เตอร์ก้มมองร่างที่ถูกคลุมอยู่บนพื้น  พูดอะไรไม่ออก

แนชขอให้ต�ารวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานคนอื่น ๆ ถอยไปก่อน   

พอร์เตอร์จะได้ดูศพอย่างสะดวก  ทุกคนจงึมุดลอดเทปกั้นออกไป  พูดคุยกนั

เสยีงเบาพลางจบัตามองความเคลื่อนไหว  พอร์เตอร์ไม่สนใจใครทั้งนั้น  เอาแต่

จับจ้องร่างผู้ตายและกล่องใบเล็กที่วางอยู่ด้านข้าง  บนกล่องติดป้ายก�ากับ   

เจา้หน้าที่คงถ่ายรูปเกบ็ไว้ทุกมุมแลว้  แต่พวกเขารูด้ว่ีาไม่ควรเปดิกล่อง  ปลอ่ย

ให้เป็นหน้าที่ของพอร์เตอร์

จนถงึตอนนี้มกีล่องกี่ใบแล้วนะ

หนึ่งโหลได้ไหม  ไม่ส ิ น่าจะเกอืบสองโหล

เขาลองค�านวณในใจ

เหยื่อเจด็ราย  แต่ละรายมาพร้อมกล่องสามใบ

รวมทั้งหมดยี่สบิเอด็ใบ

กล่องยี่สบิเอด็ใบภายในเวลาห้าปี

คนร้ายจงใจป่ันหวัต�ารวจ  ไมเ่คยมเีบาะแสอย่างอื่นนอกจากกล่องเหล่านี้  

คดิดูแล้วเหมอืนพวกเขาก�าลงัไล่ล่าวญิญาณไม่มผีดิ

ตลอดเวลาที่ผ่านมาพอร์เตอร์เห็นต�ารวจเข้าร่วมทีมสืบสวนและออกจาก

ทีมไปคนแล้วคนเล่า  ทุกครั้งที่มีเหยื่อรายใหม่ทีมจะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ   

นักข่าวรุมทึ้งอย่างกับแร้งลง  คนทั้งเมืองร่วมใจกันตามล่าฆาตกร  แต่สุดท้าย

SAMPLE
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กล่องใบใหม่ก็โผล่มา  เหยื่ออีกรายถูกพบเป็นศพ  คนร้ายหายเข้ากลีบเมฆ 

อีกครั้ง  หลายเดือนผ่านไปข่าวเงียบหายจากหน้าหนังสือพิมพ์  ต�ารวจในทีม

ทยอยออกไปทลีะคนด้วยเหตุผลว่ามคีดอีื่นเร่งด่วนกว่าต้องท�า

พอร์เตอร์เป็นคนเดียวที่เกาะติดคดีนี้ตั้งแต่แรก  เขาอยู่ในทีมสืบสวน

ตั้งแต่พบกล่องใบแรก  และรู้ทนัทวี่านั่นคอืจุดเริ่มต้นในการล่าเหยื่อของฆาตกร

ต่อเนื่อง  เมื่อเจอกล่องใบที่สอง  ตามด้วยใบที่สาม  เจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ กเ็ริ่ม

เดาทางออกเช่นกนั

มนัคอืจุดเริ่มต้นของเรื่องราวชวนสยองที่มกีารวางแผนล่วงหน้า

จุดเริ่มต้นของความเลวร้าย

เมื่อถึงตอนนี้พอร์เตอร์จึงอดถามตัวเองไม่ได้ว่าสิ่งที่เขาเห็นคือจุดสิ้นสุด

หรอืเปล่า

“มอีะไรอยู่ในกล่อง”

“เรายงัไม่ได้เปิดดู”  แนชตอบ  “แต่ผมว่าคุณน่าจะเดาออก”

กล่องใบนี้มีขนาดสี่คูณสามนิ้วเหมือนกับกล่องที่ผ่าน ๆ มา  ห่อด้วย

กระดาษสีขาว  ผูกเชือกสีด�า  ชื่อและที่อยู่เขียนด้วยลายมือบรรจง  ไม่ใช่การ

พมิพ์แล้วปริ๊นต์ออกมา  ไม่เคยมอีะไรแบบนั้น  ส่วนแสตมป์เป็นแบบสติ๊กเกอร์

ที่แปะติดได้เลยโดยไม่ต้องใช้น�้า  หมายความว่าพวกเขาจะไม่มีทางพบคราบ

น�้าลายบนแสตมป์

พอร์เตอร์ช�าเลืองมองศพ  “คุณแน่ใจเหรอว่าเป็นเขา  ระบุตัวตนได ้

หรอืยงั”

แนชส่ายศีรษะ  “เราไม่เจอกระเป๋าสตางค์หรือบัตรประจ�าตัวของเขา  

ใบหน้าบางส่วนเละติดทางเท้ากับกระจังหน้ารถ  ผมตรวจสอบลายนิ้วมือแล้ว  

แต่ไม่พบประวตัใินฐานข้อมูล  คงไม่ใช่คนส�าคญัอะไรหรอก”

“ทุกคนเป็นคนส�าคญั”  พอร์เตอร์พูด  “มถีุงมอืตดิมาบ้างไหม”

แนชหยบิถุงมอืยางคูห่นึ่งออกจากกระเป๋ากางเกงส่งให้คูห่ ู พอร์เตอร์สวม

ถุงมอืแล้วพยกัพเยดิไปที่กล่อง  “ผมเปิดล่ะนะ”

“เรารอคุณมาเปิดนี่แหละ”  แนชบอก  “มันเป็นคดีของคุณมาตั้งแต่ต้น  

แซม”

SAMPLE
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ขณะที่พอร์เตอร์ย่อตวัลงและเอื้อมมอืไปหากล่อง  เจ้าหน้าที่พสูิจน์หลกัฐาน

คนหนึ่งกเ็ดนิจ�้าเข้ามา  ในมอืถอืกล้องวดิโีออย่างเก้ ๆ กงั ๆ

“ขอโทษครบั  พอดผีมได้รบัค�าสั่งให้ถ่ายวดิโีอไว้ด้วย”

“ไม่มปีัญหา  ผมอนุญาตแค่คุณเท่านั้น  พร้อมไหม”

ไฟสแีดงบนกล้องกะพรบิวาบ  ก่อนเจ้าหน้าที่คนนั้นจะพยกัหน้า  “เชญิ

เลยครบั”

พอร์เตอร์พลิกกล่องเพื่ออ่านชื่อและที่อยู ่  พยายามไม่สัมผัสโดน 

หยดเลือดที่เปรอะเป้ือน  “อาเธอร์ ทัลบอต  เลขที่หนึ่งห้าสี่เจ็ด  ถนน 

เดยีร์บอร์นพาร์กเวย์”

แนชผวิปาก  “ย่านหรูซะด้วย  มแีต่พวกเศรษฐเีก่า  แต่ผมไม่เคยได้ยนิ

ชื่อเขา”

“ทลับอตเป็นที่ปรกึษาทางการเงนิ”  เจ้าหน้าที่พสิจูน์หลกัฐานบอก  “ชอบ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  เมื่อไม่นานนี้เขาเพิ่งดัดแปลงโกดังสินค้าแถว 

ริมทะเลสาบหลายแห่งให้เป็นอพาร์ตเมนต์สไตล์ลอฟต์  แล้วบีบครอบครัวที่ม ี

รายได้ต�่าให้ย้ายออกจากพื้นที่  เปิดทางให้พวกคนรวยเข้ามาอยู่แทน”

พอร์เตอร์รู ้จักอาเธอร์ ทัลบอตดี  เขาเงยหน้ามองเจ้าหน้าที่พิสูจน์ 

หลกัฐาน  “คุณชื่ออะไร”

“พอล วตัสนัครบั”

พอร์เตอร์ยิ้ม  “คุณจะกลายเป็นนักสืบมือดีในสักวันหนึ่งแน่นอน  

ดอกเตอร์วตัสนั”

“ผมไม่ใช่ดอกเตอร์หรอก  ก�าลังท�าวิทยานิพนธ์อยู่  กว่าจะจบก็อีก 

สองปีเป็นอย่างต�่า”

พอร์เตอร์หวัเราะเบา ๆ  “เดี๋ยวนี้ไม่มใีครขยนัอ่านหนงัสอืกนัแล้วหรอืไง”

“แซม  สนใจกล่องเถอะ”  แนชเตอืน

“อ้อ  ใช่  เกอืบคุยเพลนิแล้วไหมล่ะ”

เขาดงึปลายเชอืกคลายออก  กระดาษสขีาวห่อมาอย่างเรยีบร้อย  เหมอืน

คนร้ายตั้งใจห่อกล่องของขวญั

SAMPLE
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เมื่อแกะกระดาษออกก็เห็นกล่องสีด�าข้างใน  พอร์เตอร์ดึงเชือกกับ

กระดาษออกจนเหลือแต่กล่อง  เหลือบมองแนชและวัตสันแวบหนึ่ง  จากนั้น

เปิดฝากล่องช้า ๆ

ใบหทูี่ท�าความสะอาดอย่างดจีนไม่มคีราบเลอืดตดิวางอยูบ่นผนืผ้าสะอาด

สะอ้าน

เช่นเดยีวกบักล่องอื่น ๆ ที่ผ่านมา

SAMPLE
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พอร์เตอร์

วันที่หนึ่ง  07.05 น.

“ผมต้องดูศพด้วย”

แนชช�าเลอืงมองกลุ่มคนมุงที่เริ่มหนาตาขึ้นเรื่อย ๆ อย่างนกึหวั่น  “จะดู

ตรงนี้เลยเหรอ  คนมุงเยอะนะ”

“ตั้งเตน็ท์ส”ิ

แนชส่งสญัญาณให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่ง

สิบห้านาทีต่อมาเต็นท์ขนาดใหญ่ก็ตั้งตระหง่านอยู่บนถนนสายห้าสิบห้า  

กดีขวางเส้นทางจราจรที่มุง่หน้าไปทางทศิตะวนัออกหนึ่งเลน  สร้างความไม่พอใจ

ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างมาก  แนชกบัพอร์เตอร์เข้าไปในเตน็ท์  ตามด้วยไอส์ลยี์

และวัตสัน  ต�ารวจในเครื่องแบบยืนเฝ้าอยู่ด้านหน้าเพื่อกันคนนอกแอบลอด 

เทปกั้นเข้าไป

โคมไฟฮาโลเจนขนาดหนึ่งพนัสองร้อยวตัต์จ�านวนหกดวงตั้งเรยีงรอบศพ

เป็นรูปครึ่งวงกลม  สาดแสงจ้าลงบนพื้นที่เลก็ ๆ ภายในเตน็ท์

ไอส์ลยี์เปิดผ้าคลุมศพ

พอร์เตอร์คุกเข่าลง  “มใีครเคลื่อนย้ายศพหรอืเปล่า”

แพทย์นติเิวชส่ายศรีษะ  “พอถ่ายรปูเสรจ็ผมกร็บีคลมุศพทนัท ี เขานอน

อยู่ท่าเดมิเป๊ะ”

ผู้ตายนอนคว�่า  เลอืดแอ่งเลก็ ๆ นองอยู่ข้างศรีษะ  รอยเลอืดลากเป็น

ทางยาวไปถงึขอบเตน็ท์  ผมสเีข้มแซมผมหงอกประปรายตดัสั้นกุด
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พอร์เตอร์หยิบถุงมือยางที่อยู่ในกล่องทางซ้ายมาสวม  จากนั้นยกศีรษะ

ของศพขึ้นอย่างเบามอื  มนัหลุดจากพื้นยางมะตอยเยน็เยยีบพร้อมกบัเกดิเสยีง

คล้ายดงึขนมเหนยีวหนบึออกจากพลาสตกิ  พอร์เตอร์ท้องร้องโครกคราก  เขา

จงึเพิ่งตระหนกัว่ายงัไม่ได้กนิอะไรเลย  ดแีล้วล่ะ

“ช่วยผมพลกิศพหน่อย”  พอร์เตอร์บอก

ไอส์ลยี์จบัไหล่ศพ  ขณะที่แนชจบัปลายเท้า

“นบัหนึ่งถงึสามนะ  หนึ่ง...สอง...”

เนื่องจากศพยังไม่ทันแข็งตัวจึงขยับได้ง่าย  ดูเหมือนที่ขาขวาจะกระดูก

หกัอย่างน้อยสามจุด  รวมทั้งแขนซ้ายด้วย  หรอือาจมมีากกว่านั้น

“ให้ตายส ิ สภาพดไูม่ได้เลย”  แนชเพ่งมองใบหน้าศพ  หรอืเรยีกว่าส่วน

ที่เคยเป็นใบหน้าจะเหมาะกว่า  แก้มสองข้างหายไป  เหลือเพียงเศษเนื้อรุ่งริ่ง  

เห็นขากรรไกรที่แตกหักชัดเจน  ปากอ้าค้างเหมือนถูกจับง้าง  ดวงตาข้างหนึ่ง 

ฉกีขาดและมขีองเหลวใส ๆ ไหลซมึออกมา  ส่วนดวงตาสเีขยีวอกีข้างเบกิโพลง

ราวกบัจ้องมาที่พวกเขา

พอร์เตอร์โน้มตวัเข้าไปใกล้กว่าเดมิ  “คุณจะซ่อมแซมใบหน้าเขาไหวไหม

เนี่ย”

ไอส์ลยี์พยกัหน้า  “ผมจะรบีให้คนของผมจดัการทนัททีี่ขนศพไปถงึห้อง

ชนัสูตร”

“ดูจากรูปร่างและผมหงอกประปรายผมเดาว่าเขาน่าจะอายุสี่สิบปลาย ๆ 

ถงึห้าสบิต้น ๆ”

“ผมคิดว่าจะระบุอายุให้คุณได้ชัดเจนกว่านี้”  ไอส์ลีย์บอก  ก่อนจะใช้

ปากกาไฟฉายส่องดูดวงตาศพ  “กระจกตายงัสมบูรณ์ด”ี

พอร์เตอร์รู้ว่าพวกเขาประเมินอายุของผู้ตายได้ด้วยการหาอายุคาร์บอน 

ในเลนส์แก้วตา  มันเป็นวิธีที่ระบุได้ค่อนข้างใกล้เคียงอายุจริง  บวกลบไม่เกิน 

สองปี

ผูต้ายสวมสทูลายทางสนี�้าเงนิเข้ม  แขนเสื้อซ้ายขาดวิ่น  กระดกูที่แตกหกั

โผล่ออกมาบรเิวณข้อศอก
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“มใีครเจอรองเท้าอกีข้างของเขาไหม”  พอร์เตอร์ถามเมื่อเหน็รองเท้าข้าง

ขวาหลุดหายไป  เหลอืแต่ถุงเท้าสเีข้มชุ่มเลอืด

“คนของเราหาเจอแล้ว  อยู่บนโต๊ะตรงโน้น”  แนชชี้ไปทางขวา  “เขาสวม

หมวกทรงเฟโดราด้วย”

“เฟโดราเหรอ  มนักลบัมาฮติอกีครั้งหรอืไง”

“ผมว่าน่าจะฮติแค่ในหนงั”

“มีบางอย่างอยู่ในนั้น”  วัตสันชี้ที่กระเป๋าอกเสื้อด้านขวาของศพ  “ทรง

สี่เหลี่ยม  กล่องอกีใบหรอืเปล่า”

“ไม่ใช่หรอก  มันบางไป”  พอร์เตอร์ปลดกระดุมสูทของศพอย่าง

ระมัดระวัง  แล้วล้วงเข้าไปหยิบสมุดปกอ่อนเล่มเล็กสีขาวด�าซึ่งอยู่ใต้กระเป๋า 

อกเสื้อออกมา  กระดาษข้างในเป็นแบบมีเส้น  เขียนข้อความด้วยลายมือเป็น

ระเบยีบจนเตม็เกอืบทกุหน้า  “ผมว่าน่าจะมปีระโยชน์กบัเรา  เหมอืนไดอารี่  คณุ

ช่างสงัเกตมาก  ดอกเตอร์วตัสนั”

“ผมไม่ใช่...”

พอร์เตอร์โบกมอืไม่ใส่ใจ  “ช่างเถอะ”  เขาหนัไปหาแนช  “ไหนคุณบอก

ว่าตรวจสอบเรยีบร้อยแล้วไง”

“ผมค้นแค่กระเป๋ากางเกงเพื่อหากระเป๋าสตางค์  ไม่ได้ค้นตรงอื่นเพราะ

อยากให้คุณมาดูก่อน”

“งั้นมาค้นให้ทั่วกนัเถอะ”

พอร์เตอร์ตรวจดูกระเป๋ากางเกงด้านหน้าทางขวาซ�้าอีกครั้ง  เผื่อมีอะไร

หลุดรอดสายตาไป  จากนั้นส�ารวจส่วนอื่นต่อ  เมื่อเจอสิ่งของกเ็อาออกมาวางไว้

ข้างตวั  แนชเป็นคนตดิป้ายก�ากบั  ส่วนวตัสนัถ่ายรูป

“หมดแล้ว  ไม่มชีิ้นไหนน่าสนใจเป็นพเิศษ”

พอร์เตอร์พจิารณาสิ่งของที่พบ  ทั้งใบเสรจ็ร้านซกัแห้ง  นาฬิกาพก  และ

เศษเหรยีญรวมแล้วเป็นเงนิเจด็สบิห้าเซนต์  ใบเสรจ็เป็นแบบทั่วไป  ไม่มขี้อมูล

ที่ช่วยระบุตัวตน  มีเพียงเลขที่ใบเสร็จ 54873  ไม่มีแม้กระทั่งที่อยู่หรือเบอร์

โทรศพัท์ของร้าน

“เอาไปตรวจหาลายนิ้วมอืทุกชิ้น”  พอร์เตอร์สั่ง
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