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อกัแนส ตอร์เรสจอดรถฟอร์ด เอสคอร์ตสขีาวที่ลานจอดเลก็ ๆ หน้าแนว

ต้นไม้  ก่อนจะก้าวลงมาสัมผัสอากาศเย็นยามย�่ารุ่ง  แนวพุ่มไม้สูงประมาณ 

สามเมตรครึ่งดูประหนึ่งก�าแพงอิฐที่ไม่อาจทะลุเข้าไปได้  เมื่อมองจากถนนจึง 

เห็นเพียงหลังคาบ้านหลังใหญ่โผล่พ้นขึ้นมา  เธอได้ยินเสียงคลื่นซัดสาดเบา ๆ 

กบักลิ่นเคม็ของมหาสมุทรที่อยู่ห่างออกไป

แม้จะอยู่ในย่านที่พักอาศัยหรูหรามีระดับแต่ก็ยังต้องล็อกประตูรถอย่าง

แน่นหนา  เธอควานหากุญแจดอกที่ต้องการจากกุญแจพวงใหญ่แล้วไขประตูรั้ว

โลหะบานหนัก  เมื่อเปิดเข้าไปก็เห็นสนามหญ้ากว้างเขียวชอุ่มทอดยาวจรด

ชายหาด  มีสันทรายขนาบซ้ายขวา  ไฟสีแดงบนแป้นกดรหัสกะพริบ  เธอกด

รหสัด้วยมอือนัสั่นเทา  มเีวลาสามสบิวนิาทก่ีอนสญัญาณเตอืนภยัจะดงั  ครั้งหนึ่ง

เธอเคยท�ากุญแจหล่นและใส่รหัสไม่ทัน  กลายเป็นว่าสัญญาณเตือนแผดเสียง

ปลกุคนแทบทั้งเมอืง  แถมยงัมรีถสายตรวจมาที่นี่ถงึสามคนั  ตอนนั้นคณุเจเรมี

โกรธมากจนแทบจะพ่นไฟได้  มนัแย่มากจรงิ ๆ

ทนัททีี่กดรหสัตวัสดุท้ายไฟกเ็ปลี่ยนเป็นสเีขยีว  เธอถอนหายใจด้วยความ

โล่งอกก่อนลอ็กประตรูั้วและวาดมอืเปน็เครื่องหมายกางเขน  จากนั้นหยบิสร้อย

ประค�าออกมาแล้วจับเม็ดแรกเอาไว้ด้วยความเคารพศรัทธา  อักแนสถือมันไว้ 

ในขณะที่ขาสั้นหนาค่อย ๆ ก้าวไปข้างหน้าพลางสวดบทภาวนาเป็นภาษาสเปน 

เบา ๆ  ทั้งบทข้าแต่พระบิดา  บทวันทามารีอา  และบทสิริพึงมี  เธอสวด 

ภาวนาพร้อมจบัลูกประค�าไปทลีะเมด็ขณะเดนิเข้าโกรฟเอสเตต

SAMPLE



8

บ้านสเีทาหลงัใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้า  หน้าต่างทรงโค้งตรงหลงัคา

ดเูหมอืนตาที่มอียู่ดวงเดยีวของยกัษ์ไซคลอปส ์ แสงสเีหลอืงตดักบัตวับ้านสเีทา

และท้องฟ้า  เหล่านกนางแอ่นที่บนิวนอยู่ด้านบนส่งเสยีงร้องไม่หยุดหย่อน

อกัแนสแปลกใจ  เธอไม่เคยเหน็เขาเปิดไฟทิ้งไว้แบบนี้มาก่อน  คุณเจเรมี

ไปท�าอะไรในห้องใต้หลงัคาตอนเจด็โมงเช้ากนันะ  ปกตกิว่าเขาจะลุกจากเตยีงก็

เที่ยงวนัเข้าไปแล้ว

เมื่อภาวนาเสร็จเธอเก็บสร้อยประค�าและวาดมือเป็นเครื่องหมายกางเขน

อีกครั้ง  มือที่หยาบกร้านจากการท�างานบ้านมานานขยับตามความเคยชินอย่าง

คล่องแคล่ว  เธอชอบเวลาที่ไม่มใีครอยูแ่ละหวงัว่าคณุเจเรมคีงก�าลงัหลบั  เพราะ

ถ้าเขาตื่นทุกอย่างจะแย่ลง  มีขี้บุหรี่ร่วงลงบนพื้นที่ถูเสร็จแล้ว  จานชามกอง

พะเนนิเพิ่มขึ้นในอ่างหลงัจากที่เธอเพิ่งล้างไปเป็นตั้ง  เขายงัชอบบ่นและสบถเวลา

คยุโทรศพัท์หรอือ่านหนงัสอืพมิพ ์ ตามด้วยเสยีงหวัเราะลั่นเสมอ  เสยีงของเขา

เหมอืนมดีขึ้นสนมิที่ดงัแหวกความเงยีบสงบ  

คณุเจเรมเีป็นคนรา่งผอม  ใจรา้ย  ตวัเหมน็บหุรี่  ดื่มบรั่นดตีั้งแต่หวัวนั  

ทั้งยงัชอบเล่นสวาททุกวนัโดยไม่เลอืกเวลา  เขาเคยพยายามพูดภาษาสเปนด้วย

ครั้งหนึ่ง  แต่เธอรีบห้ามไว้  ไม่มีใครพูดภาษาสเปนกับเธอนอกจากคนใน

ครอบครวัและเพื่อนฝูง  อกีอย่างเธอพูดภาษาองักฤษได้ดมีากอยู่แล้ว

อกัแนสมปีระสบการณ์ท�างานกบัคนหลากหลายประเภท  คณุเจเรมไีม่เคย

ผดิพลาดเรื่องเงนิเดอืน  นอกจากให้เงนิดแีล้วยงัจ่ายตรงเวลาเสมอ  เขาไม่เคย

ขอให้เธออยู่ดกึ  ไม่เคยเปลี่ยนตารางงาน  และไม่เคยกล่าวหาว่าเธอขโมยของ  

มีครั้งหนึ่งตอนท�างานแรก ๆ เขาเคยดูหมิ่นพระบิดาต่อหน้าเธอ  แต่พอเธอ

ทกัท้วงเขากข็อโทษอย่างสุภาพและไม่เคยท�าอย่างนั้นอกี

เธอเดนิผ่านทางโค้งปหูนิตรงไปที่ประตหูลงั  จากนั้นไขกญุแจดอกที่สอง

และกดรหสับนแป้นด้วยความประหม่าอกีครั้งเพื่อปิดสญัญาณเตอืน

ตัวบ้านสีเทาดูหม่นหมอง  เมื่อมองผ่านกระจกหน้าต่างออกไปก็เห็น

ชายหาดซึ่งเตม็ไปด้วยสาหร่ายทะเล  เกลยีวคลื่นโหมซดัสาดอย่างบ้าคลั่ง  เธอ

ได้ยนิเสยีงคลื่นเป็นระยะ ๆ  ในบ้านร้อนมาก  เรยีกว่าร้อนผดิปกติ
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อกัแนสสูดหายใจ  พลนัได้กลิ่นแปลก ๆ คล้ายมคีนลมืเนื้อไว้ในเตาอบ  

เธอจึงก้าวอย่างเชื่องช้าไปที่ครัว  แต่ในเตาว่างเปล่า  ห้องครัวอยู่ในสภาพ

เลอะเทอะเช่นเคย  จานวางซ้อนกนัเป็นตั้ง  มอีาหารบดูอยูม่มุนั้นมมุนี้  แต่กลิ่น

ไม่ได้มาจากตรงนี้  ดูเหมอืนเมื่อคนืคุณเจเรมที�าอาหารเมนูปลา  ปกตเิธอไม่ได้

เข้ามาท�าความสะอาดบ้านวันอังคาร  เขาจัดงานปาร์ตี้มื้อเย็นในคืนวันจันทร์

เหมอืนอย่างเคย  เมื่อเดอืนที่แล้วมวีนัหยุดแรงงาน  แต่ปาร์ตี้ของคุณเจเรมจีะ

ลากยาวไปจนถงึเดอืนพฤศจกิายนโน่น

เธอเข้าไปในห้องนั่งเล่นแล้วสูดกลิ่น  ต้องมใีครท�าอาหารแน่ ๆ  แถมยงั

มกีลิ่นอื่นอกี  เหมอืนมใีครบางคนจดุไม้ขดีไฟ  เธอเริ่มไม่สบายใจ  ทกุอย่างอยู่

ในสภาพเดมิก่อนเธอกลบับ้านเมื่อเยน็วนัจนัทร์  ยกเว้นในที่เขี่ยมก้ีนบุหรี่อยูเ่ตม็  

ขวดไวน์เปล่า ๆ วางอยู่ที่ตู้  จานชามสกปรกกองพะเนินในอ่าง  มีชีสหกเลอะ

พรมเชด็เท้าซึ่งมคีนเหยยีบซ�้า

ใบหน้ากลมของอกัแนสเงยขึ้นสดูกลิ่นอกีครั้ง  กลิ่นที่ว่าโชยมาจากชั้นบน

เธอหยิบพวงกุญแจออกมาหาดอกที่ต้องการและไขประตูเข้าไป  มาเดร 

เด ดโีอส  พระมารดาพระเจ้า  จุดนี้กลิ่นแรงขึ้นกว่าเดมิ  เธอก้าวขึ้นบนัไดชนั 

ที่สร้างยังไม่เสร็จดี  หนึ่งขั้น  สองขั้น  สามขั้น  ต้องหยุดพักทุกขั้นเพราะ 

ข้อกระดูกขาอกัเสบ  และหยุดพกัเมื่อขึ้นมาถงึขั้นสุดท้ายพลางหายใจหอบ

ชั้นใต้หลงัคาที่ทอดยาวเบื้องหน้ามขีนาดใหญ่  ประกอบด้วยห้องนอนเดก็

หกห้องที่ไม่เคยเปิดใช้  ห้องเล่นเกม  ห้องน�้าหลายห้อง  และห้องใต้หลงัคาที่

ยังสร้างไม่เสร็จดีซึ่งตอนนี้ใช้เก็บเฟอร์นิเจอร์  กล่องบรรจุข้าวของ  และภาพ

เขยีนสมยัใหม่ที่แสนน่าเกลยีด

เธอเห็นแสงสีเหลืองสว่างลอดออกมาจากใต้ประตูห้องนอนห้องสุดท้าย

ตรงสุดโถง

อกัแนสเดนิต่ออย่างละล้าละลงั  ก่อนจะหยดุและวาดมอืเป็นเครื่องหมาย

กางเขน  แม้ใจเต้นแรงแต่เมื่อมีลูกประค�าอยู่กับตัวเธอก็มั่นใจว่าตัวเองจะ

ปลอดภยั  ยิ่งเดนิเข้าไปใกล้ประตูเท่าไหร่กลิ่นยิ่งทวคีวามรุนแรงขึ้นเท่านั้น

เธอเคาะประตเูบา ๆ  เผื่อว่าแขกของคณุเจเรมเีมาค้างหรอืไม่สบายอยูใ่น

ห้อง  แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับ  เธอจับลูกบิดประตูและต้องแปลกใจที่มันอุ่น   
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ไฟไหม้หรอืเปล่า  มคีนเผลอหลบัทั้งที่คบีบหุรี่อยู่ในมอือย่างนั้นเหรอ  เธอมั่นใจ

ว่าได้กลิ่นควนัไฟ  รวมถงึกลิ่นอื่นที่เหมน็รุนแรงยิ่งกว่า

เธอลองหมนุลกูบดิแต่พบว่ามนัลอ็ก  ท�าเอาหวนนกึถงึตอนเดก็สมยัเรยีน

โรงเรียนคอนแวนต์  ตอนนั้นซิสเตอร์อานาผู้ชราที่ออกจะเพี้ยน ๆ เสียชีวิตอยู่

ในห้องนอน  เธอและเพื่อน ๆ จงึต้องพงัประตูเข้าไป

คนในห้องอาจต้องการความช่วยเหลอื  อาจไม่สบายหรอืช่วยเหลอืตวัเอง

ไม่ได้  เธอควานหากญุแจ  แต่ไม่รูว่้าต้องใช้ดอกไหนจงึลองอยูน่บัสบิครั้งกว่าจะ

ไขออก  เธอกลั้นหายใจแล้วเปิดประตู  ทว่ามนัขยบัแค่นดิเดยีวเพราะตดิ  เธอ

พยายามดนักระทั่งได้ยนิเสยีงบางอย่างล้มลง

ซานตา มารอีา  พระแม่มารยี์  เธอคงท�าให้คุณเจเรมตีื่นแน่ ๆ  จากนั้น

รอพกัหนึ่งแต่กไ็ม่ได้ยนิเสยีงเดนิ  เสยีงปิดประตูห้องน�้า  หรอืเสยีงกดชกัโครก  

ไม่มสีญัญาณบ่งบอกว่านสิยัขี้โมโหของเขาถูกกระตุ้นแม้แต่น้อย

อักแนสแง้มประตูพอให้ชะโงกหน้าเข้าไปได้พลางกลั้นหายใจ  มีควัน

ปกคลุมไปทั่วห้อง  ข้างในร้อนราวกบัอยู่ในเตาอบ  ห้องนี้ถูกปิดไว้หลายปีแล้ว

เพราะคุณเจเรมีเกลียดเด็ก  หยากไย่สกปรกที่เกาะผนังไม้หลุดร่วง  เสียงล้ม 

เมื่อครูม่าจากตูเ้สื้อผ้าเก่าที่ขวางประตไูว้  เฟอร์นเิจอร์ทกุชิ้นในห้องถกูกองสมุไว้

หน้าประต ู ยกเว้นเตยีงนอน  เธอเหน็เตยีงอยูท่ี่อกีฟากห้อง  คณุเจเรมนีอนอยู่

บนนั้นในสภาพสวมเสื้อผ้าครบทุกชิ้น

“คุณเจเรม”ี

อกัแนสรู้ดวี่าจะไม่มเีสยีงตอบกลบัมาเพราะเขาไม่ได้หลบั  ดวงตาที่ไหม้

เกรียมจะเบิกกว้างไปตลอดกาล  ปากสีเทาอ้าค้างราวกับก�าลังกรีดร้อง  ลิ้นด�า

สนิทและ...บวมใหญ่เท่าไส้กรอกชอริโซแถมยังแข็งทื่อเหมือนเสาธง  ไม่มีใคร

นอนหลับในสภาพยกข้อศอกและก�ามือแน่นจนเลือดไหลออกมาตามนิ้วมือ  

หน้าอกของคนที่นอนหลบัคงไม่ไหม้เกรยีมยบุลงเหมอืนท่อนฟืนเช่นนี้  ตอนเดก็

สมัยอยู่ที่โคลอมเบียเธอเคยเห็นคนตายมามาก  แต่ไม่มีใครดูน่าสยดสยองเท่า

คุณเจเรมอีกีแล้ว  ศพเขาน่าสยดสยองมากจรงิ ๆ

เธอรู้สกึเหมอืนได้ยนิใครบางคนพูด  ก่อนจะตระหนกัได้ว่ามนัเป็นเสยีง

ในหวัของเธอเอง  เอน เอล นอมเบร เดล ปาเดร อ ีเดล อโีค อ ีเดล เอสปรโิต  
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ซานโต  ในพระนามของพระบิดา  พระบุตร  และพระจิต...เธอวาดมือเป็น

เครื่องหมายกางเขน  จากนั้นควานหาสร้อยประค�า  ก้าวขาไม่ออก  ทว่าไม่อาจ

ละสายตาจากภาพเบื้องหน้าได้  มรีอยไหม้อยูบ่นพื้นตรงปลายเตยีง  มนัเป็นรอย

ที่เธอรู้จกัดี

อกัแนสเข้าใจในทนัทวี่าเกดิอะไรขึ้นกบัเจเรม ีโกรฟ

เสียงร้องที่พยายามกลั้นไว้หลุดออกมา  จู่ ๆ เธอก็มีเรี่ยวแรงพาตัวเอง

ออกจากบ้านและปิดประตู  หากุญแจก่อนจะลอ็กประตู  ขณะเดยีวกนักพ็มึพ�า

ว่าเกรโอ เอน ดีโอส ปาเดร โตโดโปเดโรโซ  เกรอาดอ เดล เซลโล อี เด ลา 

เตยีร์รา  ลกูเชื่อในพระเจ้า  พระผูส้ร้างสรวงสวรรค์และผนืโลก  เธอวาดมอืเป็น

เครื่องหมายกางเขนอกีครั้ง  อกีครั้ง  และอกีครั้ง  มอืก�าสร้อยประค�ายกมาไว้

ที่อกขณะถอยกลบัไป  ทุกย่างก้าวเตม็ไปด้วยเสยีงสะอื้นปนกบัเสยีงภาวนา

รอยไหมรู้ปกบีเทา้ที่อยู่บนพื้นบอกเล่าทุกสิ่ง  ในที่สดุซาตานกม็าหาเจเรม ี

โกรฟ
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จ่าต�ารวจหยุดดึงเทปกั้นพลางกลอกตาที่สีออกเหลือง ๆ เหมือนคนเป็น

ดีซ่านมองรอบตัว  เละเทะไปหมด  อีกเดี๋ยวจะเละเทะยิ่งกว่าเดิม  ต�ารวจกั้น 

ที่เกดิเหตุช้าไป  คนที่มามุงดูพากนัเดนิไปทั่วชายหาดและสนัทราย  หลกัฐานที่

อาจหลงเหลอือยู่คงถูกกลบจนหมด  หน�าซ�้ายงัมกีารตั้งสิ่งกดีขวางผดิจุด  เมื่อ

รถเรนจ์โรเวอร์สองคันขับออกไปไม่ได้  คนขับเลยลงมาโวยวายว่ามีนัดส�าคัญ 

ซึ่งก็คือไปท�าผมกับตีเทนนิส  เจ้าตัวหยิบโทรศัพท์ออกมาและขู่ว่าจะโทรเรียก

ทนาย

เสยีงซุบซบิรอบตวัไม่ช่วยใหอ้ะไรดขีึ้น  วนันี้คอืวนัที่ 16 ตลุาคมในเมอืง

เซาแทมป์ตันบนเกาะลองไอแลนด์  คนดังประจ�าเมืองเพิ่งถูกพบเป็นศพอยู่บน

เตยีง

เสยีงผู้หมวดดงัลอยมา  “จ่า  คณุยงัไม่ได้กั้นแนวพุม่ไม้พวกนี้เลย!  ผม

ไม่ได้บอกเหรอว่าให้กั้นที่เกดิเหตุทั้งหมด”

จ่าคนนั้นไม่โต้ตอบแต่ลงมือดึงเทปสีเหลืองกั้นแนวพุ่มไม้ที่อยู่รอบ 

โกรฟเอสเตต  แนวพุ่มไม้สูงสามเมตรครึ่งกับลวดหนามยังหยุดพวกนักข่าว 

ไม่ได้  ท�าอย่างกบัเทปกั้นจะท�าได้งั้นแหละ  เขาเหน็รถของสถานขี่าวมาจอดรอ

แล้ว  เป็นรถตู้ที่ส่งคลื่นความถี่ไปยงัดาวเทยีมเพื่อรายงานสดได้  นอกจากนั้น

ยังได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์แว่ว ๆ ด้วย  พวกผู้สื่อข่าวท้องถิ่นออกันเต็มถนน 

ดูนโรดและก�าลังโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ  รถก�าลังเสริมจากแซ็กฮาร์เบอร์ใน

เมืองอีสต์แฮมป์ตันและแผนกคดีฆาตกรรมจากเซาท์ฟอร์กก็เข้ามาร่วมวงด้วย  

หมวดแบรสกกี�าลงัมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ที่มาใหม่ไปยนืคมุตามชายหาดและ
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สันทราย  ทีมตรวจสอบที่เกิดเหตุเพิ่งมาถึง  จ่าต�ารวจมองพวกเขาถือกระเป๋า

โลหะเข้าไปในบ้าน  ครั้งหนึ่งเขาเคยเดนิเข้าไปพร้อมกบัคนพวกนั้นและมอี�านาจ

สั่งงาน  แต่มนักน็านมาแล้วและเกดิขึ้นที่อื่น

เขากั้นเทปรอบแนวพุม่ไม้จนไปถงึสนัทราย  มตี�ารวจหลายนายยนืประจ�า

อยู่แล้ว  คนมงุยนืซมึกะทอืมองหลงัคาและหน้าต่างคฤหาสน์ซึ่งดปูระหลาด  บาง

คนเปิดวทิยุ  หนุม่กลา้มโตเปดิกระปอ๋งเบยีรด์ื่ม  วนันี้ร้อนผดิปกต ิ ทกุคนเลย

ใส่แค่กางเกงขาสั้นไม่ก็กางเกงว่ายน�้าราวกับไม่ยอมรับว่าฤดูร้อนสิ้นสุดลงแล้ว  

จ่าพ่นลมออกจมูก  ในอกียี่สบิปีร่างกายก�าย�าของคนพวกนั้นจะเป็นยงัไงถ้าเอาแต่

ซดัเบยีร์กบัมนัฝรั่งทอด  คงดูไม่ต่างจากเขาตอนนี้แน่

เมื่อหนักลบัไปมองตวับ้านเขากเ็หน็เจ้าหน้าที่ก�าลงัคลานอยูบ่นพื้น  หมวด

แบรสกยีนือยู่ข้างกนั  หมอนั่นไม่รูเ้รื่องอะไรเลย  เขาปวดใจที่ต้องมายนืท�าหน้าที่

กนัไม่ให้ชาวบ้านผ่านเข้ามา  เหมอืนเอาความสามารถมาทิ้งเปล่า ๆ ทั้งที่ควรไป

ท�างานต�ารวจจรงิจงั

คดิไปกไ็ม่มปีระโยชน์

ตอนนี้รถของสถานีข่าวเตรียมตัวกันเสร็จแล้ว  ช่างภาพยืนปะปนอยู่กับ

กลุ่มคนและได้มุมที่จะถ่ายให้เห็นคฤหาสน์ชัด ๆ  ผู้สื่อข่าวหนุ่มตะเบ็งเสียงใส่

ไมโครโฟน  จากนั้นเรื่องเดมิ ๆ กเ็กดิขึ้น  ผู้หมวดผละออกห่างเจ้าหน้าที่และ

รบีตรงดิ่งไปที่หน้ากล้อง  ท�าตวัไม่ต่างอะไรกบัแมลงวนัที่บนิไปตอมสิ่งปฏกิลูกอง

ใหม่

จ่าต�ารวจส่ายหน้าคล้ายไม่อยากจะเชื่อ

ทนัใดนั้นเขาเหน็ชายคนหนึ่งวิ่งลบั ๆ ล่อ ๆ ลดัเลาะไปมาอยูแ่ถวสนัทราย  

จึงวิ่งไปดักหน้าตรงสุดขอบสนามหญ้า  ช่างภาพนั่นเอง  ตอนที่เขาเดินเข้าไป

ประชิดตัวช่างภาพก็ก�าลังคุกเข่าลง  เจ้าตัวใช้เลนส์เทเลที่ต่อยาวเหยียดเหมือน

ไอ้นั่นของช้างซูมถ่ายนักสืบจากอีสต์แฮมป์ตัน  ขณะที่อีกฝ่ายก�าลังสอบปากค�า

แม่บ้านอยู่ตรงเฉลยีง

จ่าจบัเลนส์กล้องแล้วดนัเบา ๆ  “ออกไป”

“คุณต�ารวจ  ขอร้องล่ะ...”
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“คุณคงไม่อยากให้ผมยึดฟิล์มใช่ไหม”  จ่าพูดด้วยน�้าเสียงใจดี  เขา

ใจอ่อนกบัคนที่ต้องท�ามาหากนิเสมอ  แม้แต่กบัพวกสื่อ

ช่างภาพลุกขึ้นยนื  เดนิไปไม่กี่ก้าวแล้วหนักลบัมาถ่ายรูปสุดท้ายก่อนจะ

รบีออกไป  จ่าต�ารวจเดนิไปทางคฤหาสน์  เขาอยู่ใต้ลมจงึได้กลิ่นแปลก ๆ โชย

มา  เหมอืนกลิ่นพลุหรอือะไรท�านองนั้น  เขาเหน็หมวดแบรสกยีนือยู่หน้ากล้อง  

ดูเหมอืนเจ้าตวัก�าลงัมชี่วงเวลาที่ดทีี่สุดในชวีติ  แบรสกคีดิจะลงสมคัรต�าแหน่ง

ผู้ก�ากบัการสถานตี�ารวจ  แถมผู้ก�ากบัคนปัจจุบนักล็าพกัร้อนอยู่ด้วย  ฝ่ายนั้น

คงมวีนัลาพกัร้อนที่น่าอจิฉาที่สุดยกเว้นว่าจะเผลอฆ่าใครสกัคนระหว่างนี้

จ่าเดินกลับทางเก่า  อ้อมสนามหญ้าแล้วเดินตัดไปทางบ่อเลี้ยงเป็ดและ

น�้าพุ  จะได้ไม่เกะกะการท�างานของทมีตรวจสอบที่เกดิเหตุ  พอเลี้ยวผ่านแนว

ต้นไม้มาก็เห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างบ่อและก�าลังโยนขนมปังเลี้ยงเป็ด  เจ้าตัว

สวมเสื้อเชิ้ตฮาวาย  แว่นกนัแดดยี่ห้อโอ๊คลยี์  และกางเกงขาสั้นตวัหลวม  แม้

หน้าร้อนจะเพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อเดือนที่แล้ว  ทว่าวันนี้เหมือนเป็นวันแรกที่ชาย 

คนนี้ได้เจอแสงแดดหลังจากผ่านฤดูหนาวอันยาวนานมา  อาจหลายฤดูหนาว 

เลยด้วย  ถึงเขาจะเห็นใจผู้สื่อข่าวกับช่างภาพที่พยายามท�างานของตัวเอง   

แต่เขาจะไม่ทนพวกนกัท่องเที่ยว  พวกนี้เลวร้ายที่สุดแล้ว

“นี่  คุณ”

อกีฝ่ายเงยหน้าขึ้นมอง

“คดิว่าก�าลงัท�าอะไรอยู่  ไม่รู้เหรอว่าที่นี่เป็นสถานที่เกดิเหตุ”

“รู้ครบั  คุณต�ารวจ  และผมต้องขอโทษด้วยที่...”

“ออกไปเลย”

“แต่คุณต�ารวจครบั  การให้อาหารเป็ดเป็นเรื่องส�าคญันะ  พวกมนัหวิโซ  

ผมว่าคงมคีนมาเลี้ยงพวกมนัทกุเช้า  แต่เช้าวนันี้กอ็ย่างที่คณุรู.้..”  เจ้าตวัยิ้มแล้ว

ยกัไหล่

เขาไม่อยากจะเชื่อหู  มคีนถูกฆ่าแต่ไอ้บ้านี่เป็นห่วงเป็ดงั้นเหรอ

“ขอดูบตัรประชาชนหน่อย”

“ได้ครับ  ได้”  ชายคนนั้นควานหาในกระเป๋ากางเกงข้างหนึ่งแล้วค้น 

อีกข้าง  จากนั้นเงยหน้าด้วยท่าทางเคอะเขิน  “ขอโทษด้วย  คุณต�ารวจ   
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ผมรบีใส่กางเกงตวันี้ทนัททีี่ได้ข่าว  แต่กระเป๋าสตางค์ดนัอยู่ในเสื้อแจ๊คเกต็ตวัที่

ผมใส่เมื่อคนื”  ส�าเนยีงแบบชาวนวิยอร์กของหมอนี่ยิ่งท�าให้เขาอารมณ์เสยี

จา่มองประเมนิ  ปกตเิขาคงไล่ตะเพดิคนประเภทนี้ให้ออกไปจากสถานที่

เกดิเหต ุ แต่ชายคนนี้มบีางอย่างน่าสงสยั  อย่างแรกคอืเสื้อผ้าที่เจ้าตวัสวมดใูหม่

มากและยังมีกลิ่นร้านเสื้อผ้าติดอยู่  อย่างที่สองเสื้อผ้ามีสีสันกับลายน่าเกลียด

เหมอืนหยบิมามั่ว ๆ  นั่นไม่ใช่เพราะรสนยิมแย่  แต่น่าจะเป็นเพราะตั้งใจปลอม

ตวัมากกว่า

“ผมจะไป...”

“ไม่  อย่าเพิ่งไป”  จ่าหยิบสมุดจดออกมา  เปิดหาหน้าว่างและเตรียม

ดนิสอ  “บ้านคุณอยู่แถวนี้เหรอ”

“ผมจะพกัที่เมอืงแอมะแกนเซตต์หนึ่งสปัดาห์ครบั”

“พกัอยู่ที่ไหน”

“บรคิแมนเฮาส์  ถนนวนิล์มลิล์เลน”

เศรษฐอีกีแล้ว  “แล้วที่อยู่จรงิ ๆ ล่ะ”

“ตกึดาโคตา  ย่านเซน็ทรลัพาร์กเวสต์ครบั”

เขาชะงกั  นี่มนับงัเอญิเกนิไปแล้ว  “ขอทราบชื่อด้วย”

“คุณต�ารวจครบั  ถ้ามนัเป็นปัญหาละก ็ ผมจะออก...”

“ขอทราบชื่อจรงิของคุณด้วย”  เขาพูดเสยีงห้วนกว่าเดมิ

“จ�าเป็นต้องบอกใช่ไหมครบั  ชื่อผมสะกดยาก  ออกเสยีงยิ่งยากไปใหญ่  

ผมสงสยัอยู่บ่อยครั้งว่าท�าไมแม่ถงึ...”

จ่าส่งสายตาที่ท�าให้อีกฝ่ายหุบปากฉับ  ถ้าไอ้หมอนี่พูดงี่เง่าอีกครั้งเดียว

เขาจะจบัใส่กุญแจมอืเสยีเลย

“ชื่อจรงิ”

“อลอยเซยีส”

“สะกดด้วย”

เจ้าตวัสะกดให้ฟัง

“นามสกุลล่ะ”

“เพนเดอร์แกสต์”
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จ่าเริ่มเขยีนได้นดิเดยีวกต็้องชะงกั  จากนั้นเงยหน้าขึ้นช้า ๆ  พออกีฝ่าย

ถอดแว่นกันแดดออกเขาก็เพิ่งตระหนักได้ว่าก�าลังมองใบหน้าที่คุ้นเคยดี  ผม 

บลอนด์อ่อนเกอืบเป็นสขีาว  ตาสฟี้าซดีจนดูเป็นสเีทา  ใบหน้าสลกัเสลา  และ

ผวิขาวซดีราวกบัหนิอ่อนคาร์ราร่า

“เพนเดอร์แกสต์งั้นเหรอ”

“ตัวเป็น ๆ เลยล่ะ  วินเซนต์”  ส�าเนียงนิวยอร์กถูกแทนที่ด้วยการพูด

ลากยาวแบบชาวใต้ที่เขาจ�าได้ดี

“คุณมาท�าอะไรที่นี่”

“ผมกอ็ยากจะถามค�าถามเดยีวกนั”

จ่าวนิเซนต์ ดากอสตาหน้าแดงขึ้นมา  ครั้งสดุท้ายที่เจอชายคนนี้ดากอสตา

ยงัเป็นผู้หมวดแห่งกรมต�ารวจนวิยอร์กผู้ทะนงในศกัดิ์ศร ี แต่ตอนนี้เขากลบัมา

ติดแหง็กอยู่ที่เซาแทมป์ตัน  แถมยังเป็นแค่จ่ากระจอก ๆ ที่ท�าหน้าที่กั้นเทปที่

เกดิเหตุ

“ผมอยูท่ี่แอมะแกนเซตต์ตอนที่ได้ข่าวว่าเจเรม ีโกรฟจากไปก่อนวยัอนัควร  

ผมจะทนอยู่เฉยได้ยงัไงล่ะ  ขอโทษด้วยที่แต่งตวัแบบนี้  ผมพยายามมาที่นี่ให้

เรว็ที่สุดน่ะ”

“คุณท�าคดนีี้งั้นเหรอ”

“ยังหรอกจนกว่าจะได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการ  ผมท�าได้แค่ให้

อาหารเป็ด  คดีล่าสุดผมท�างานโดยไม่ได้รับอนุญาตและมันก็...จะว่ายังไงด ี  

ตึงเครียดละมั้ง  แต่เอาเถอะ  วินเซนต์  การได้มาเจอคุณที่นี่ถือเป็นเรื่อง 

น่าประหลาดใจที่น่ายนิดทีเีดยีว”

“ผมกเ็หมอืนกนั”  ดากอสตาหน้าแดงอกีครั้ง  “ขอโทษด้วยที่ผมไม่ได้อยู่

ในสภาพ...”

เพนเดอร์แกสต์จบัแขนเขา  “เรายงัมเีวลาคุยกนัอกีเยอะ  แต่ตอนนี้ผม

เหน็คนตวัใหญ่ที่ท�าท่าเหมอืนมบีางอย่างตดิคอก�าลงัเดนิมาทางนี้”

เสยีงต�่าแฝงความมาดร้ายดงัขึ้นจากด้านหลงั  “ผมไม่อยากจะขดัจงัหวะ

หรอกนะ”  ดากอสตาหนัไปเจอหมวดแบรสกี

SAMPLE



17

ผู้หมวดชะงกั  มองเพนเดอร์แกสต์ก่อนหนักลบัไปทางดากอสตา  “ผม

สบัสนนดิหน่อย  จ่า  ผูช้ายคนนี้ไม่ได้เข้ามาในที่เกดิเหตโุดยพลการหรอกเหรอ”

“คอืว่า  เอ่อ  ผู้หมวด  เรา...”  ดากอสตามองเพนเดอร์แกสต์

“ผู้ชายคนนี้คงไม่ใช่เพื่อนคุณหรอกนะ”  แบรสกวี่า

“ที่จรงิแล้ว...”

“จ่าเพิ่งบอกให้ผมออกไปจากที่นี่”  เพนเดอร์แกสต์เอ่ยอย่างลื่นไหล

“อ้อ  เขาบอกแล้วเหรอ  ถ้างั้นผมคงต้องถามว่าคุณเข้ามาในนี้ท�าไม”

“ให้อาหารเป็ดครบั”

“ให้อาหารเป็ด...”  ดากอสตาสงัเกตเหน็แบรสกหีน้าแดงก�่า  เขาได้แต่หวงั

ให้เพนเดอร์แกสต์รบีเอาตราเอฟบไีอออกมา

“อ่อ  แบบนั้นเอง”  แบรสกีว่าต่อ  “นับเป็นเรื่องที่ดี  แต่ขอดูบัตร

ประชาชนด้วย”

ดากอสตารออย่างสบายใจ  ต้องมอีะไรเดด็ ๆ ให้ดูแน่

“อย่างที่ผมบอกเจ้าหน้าที่คนนี้ไป  ผมลมืกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้าน...”

แบรสกีหันไปหาดากอสตาและเห็นว่าเขาถือสมุดจดไว้ในมือ  “ได้ข้อมูล

ของชายคนนี้แล้วหรอืยงั”

“ครบั”  ดากอสตามองเพนเดอร์แกสต์อย่างอ้อนวอน  แต่สหีน้าเจ้าหน้าที่

เอฟบไีอยงัเรยีบเฉย

“คุณได้ถามไหมว่าเขาผ่านต�ารวจเข้ามาได้ยงัไง”

“เปล่า...”

“ไม่คดิเหรอว่าควรถาม”

“ผมเข้ามาทางประตขู้างบ้านตรงถนนลติเตลิดนูโรด”  เพนเดอร์แกสต์บอก

“เป็นไปไม่ได้  มนัลอ็กอยู่  ผมตรวจดูแล้ว”

“มนัอาจจะเสยี  เพราะผมเปิดเข้ามาได้เลย”

แบรสกีหันไปหาดากอสตา  “ในที่สุดก็มีอะไรให้คุณท�า  ไปจัดการเรื่อง

ประตซูะ  จ่า  แล้วมารายงานผมตอนสบิเอด็โมงตรง  เราต้องคยุกนั  ส่วนคณุ...

ผมจะพาออกไปเอง”
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“ขอบคุณครบั  ผู้หมวด”

ดากอสตามองตามแบรสกีด้วยท่าทีไม่สบอารมณ์  เพนเดอร์แกสต์เดิน

ตามหลงัไป  มอืซกุอยู่ในกางเกงขาสั้นตวัหลวม  ศรีษะแหงนขึ้นเหมอืนก�าลงัสดู

อากาศ
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แอล. พ.ี แบรสก ีจูเนยีร์ผู้หมวดประจ�าสถานตี�ารวจเซาแทมป์ตนัยนือยู่

ใต้ซุ้มไม้ระแนงที่ใช้ปลูกองุ่นของคฤหาสน์  ใบหน้านิ่งเฉยแบบต�ารวจมืออาชีพ

มองเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกดิเหตหุาร่องรอยบนพื้นสนามหญ้า  เขานกึถงึผูก้�ากบั

การแมคเครดซีึ่งลาพกัร้อนไปตกีอล์ฟที่ไฮแลนด์ในสกอตแลนด์  เขาจนิตนาการ

ภาพสนามกอล์ฟเซนต์แอนดรูวส์ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง  ทางเดินแคบคดเคี้ยวบน

สนามหญ้าเขยีวชอุ่ม  คฤหาสน์บรรยากาศอมึครมึ  ไกลออกไปเป็นทุ่งที่มหีญ้า

แห้งแล้ง  แบรสกตีดัสนิใจว่าพรุ่งนี้จะโทรหาผู้ก�ากบั  แมคเครดอียู่ในต�าแหน่งนี้

มายี่สบิปีแล้ว  และการลาพกัร้อนครั้งนี้กเ็ป็นอกีเหตุผลว่าท�าไมเซาแทมป์ตนัถงึ

ต้องการต�ารวจรุน่ใหม่  แบรสกเีกดิและเตบิโตในเมอืงนี้  ทั้งยงัมเีพื่อนท�างานใน

อาคารที่ท�าการของเมอืงด้วย  เขาสร้างความสมัพนัธ์แน่นแฟ้นกบัเพื่อนร่วมงาน  

แค่ออกตวัช่วยเรื่องนู้นเรื่องนี้นดิ ๆ หน่อย ๆ กไ็ด้ผลลพัธ์ที่น่าทึ่ง  เขาเป็นมติร

กบัทุกฝ่าย  ถอืว่าเดนิเกมได้ดทีเีดยีว

ส่วนคดีนี้อีกไม่เกินสองสัปดาห์ก็คงจะจับคนร้ายได้  เขาต้องชนะการ 

เลอืกตั้งที่ก�าลงัจะมาถงึในเดอืนพฤศจกิายนแน่  บางทเีขาอาจจะโทรหาแมคเครดี 

วนัมะรนืแทน  เอ่อ  หวัหน้า  ผมลงัเลว่าควรขดัจงัหวะการพกัร้อนดไีหม...

การท�างานในแผนกคดฆีาตกรรมประจ�าเซาท์ฟอร์กท�าให้แบรสกเีรยีนรูว่้า

ยี่สบิสี่ชั่วโมงแรกของการสบืสวนส�าคญัที่สุด  นั่นหมายความว่าถ้าได้เบาะแสแต่

ไม่ตามต่อในทนัทลีะกเ็ตรยีมเปลี่ยนงานได้เลย  พวกเขาต้องหาค�าตอบว่าคนร้าย

เข้าออกบ้านได้ยังไง  แล้วตามด้วยเรื่องอื่นอย่างหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์  

อาวุธที่ใช้ฆ่า  พยาน  และแรงจูงใจ  ทั้งหมดนี้จะน�าไปสู่การหาตัวคนร้าย   
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แบรสกไีม่ได้มหีน้าที่ลงมอืท�าทกุอย่างด้วยตวัเองแต่ต้องจดัการให้ทุกคนท�าหน้าที่

ของตัวเองต่างหาก  และเขาก็คิดว่าจ่าดากอสตาเป็นจุดอ่อนอย่างไม่ต้องสงสัย  

ชายคนนั้นไม่ท�าตามค�าสั่งและคิดว่าตัวเองรู้ดีกว่า  ดากอสตาเคยเป็นผู้หมวด

ประจ�ากรมต�ารวจนวิยอร์ก  แถมเป็นต�ารวจที่ดเีสยีด้วย  จนกระทั่งเจ้าตวัลาออก

ไปเขยีนนยิายสบืสวน  ย้ายไปอยู่แคนาดา  แต่สุดท้ายถงัแตกเลยต้องบากหน้า

กลบัมา  พอหางานไม่ได้เลยมาลงเอยที่นี่  ถ้าแบรสกเีป็นผูก้�ากบัการต�ารวจละก็

เขาจะไม่มวีนัรบัหมอนี่เข้าท�างาน  ถงึอกีฝ่ายจะมปีระสบการณ์แต่กเ็ป็นตวัปัญหา  

ไม่รู้จกัการท�างานเป็นทมี  หน�าซ�้ายงัเจ้าคดิเจ้าแค้นเป็นที่สุด

แบรสกดีนูาฬิกาข้อมอื  ตอนนี้สบิเอด็โมงตรง  นกึถงึปุบ๊กม็าป๊ับ  เขามอง

ดากอสตาเดนิมาที่ซุ้มไม้ระแนง  ผมสดี�ายาวถงึปกเสื้อ  พงุเริ่มยื่น  ท่าทเีย่อหยิ่ง

แผ่รัศมีออกมาประหนึ่งกลิ่นตัวในทุกย่างก้าวที่เดิน  ในบรรดาเจ้าหน้าที่หมอนี่ 

ดูไม่เข้าพวกที่สุด  ไม่แปลกใจที่ภรรยาเขาตดัสนิใจอยู่ที่แคนาดาต่อกบัลูกชาย

“ผู้หมวด”  ดากอสตาเอ่ยขึ้น  เจ้าตวัท�าให้ค�าทกัทายสั้น ๆ ฟังดอูวดดขีึ้น

มาได้

แบรสกลีะสายตากลบัไปมองเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกดิเหตุตรงสนามหญ้า   

“เราเจอคดใีหญ่  จ่า”

อกีฝ่ายพยกัหน้า

แบรสกหีรี่ตามองคฤหาสน์ก่อนเลยไปที่ทะเล  “เราจะท�าพลาดไม่ได้”

“ใช่”

“ผมดีใจที่คุณเห็นด้วย  ขอบอกไว้เลยนะ  จ่า  ตั้งแต่ท�างานที่นี่คุณก็

แสดงออกชดัเจนว่าไม่อยากอยู่ที่เซาแทมป์ตนั”

อกีฝ่ายไม่พูดอะไร

ผู้หมวดถอนหายใจแล้วหันไปมองดากอสตาและเห็นสีหน้าเอาเรื่องจ้อง

กลบัมา  เหมอืนหมอนี่อยากบอกว่าเอาเลย  พูดมาเลย  “จ่าดากอสตา  จะให้

ผมพูดใช่ไหม  คุณอยู่ที่นี่ในต�าแหน่งจ่าประจ�าสถานตี�ารวจเซาแทมป์ตนั  ท�าใจ

ซะ”

“เกรงว่าผมไม่เข้าใจ”
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สิ่งที่หมอนี่พดูกวนใจแบรสกมีากกว่าเดมิ  “ดากอสตา  ผมอ่านใจคณุออก  

ผมไม่สนใจว่าเกดิเรื่องอะไรขึ้นบ้างในชวีติคณุ  สิ่งที่ผมอยากเหน็จากคณุคอืการ

ท�าหน้าที่ของตวัเอง”

ดากอสตาไม่ตอบโต้

“อย่างเมื่อเช้านี้  ผมเห็นคุณคุยกับคนที่บุกรุกเข้ามาอยู่ตั้งห้านาทีจนผม

ต้องเข้าไปแทรก  ผมไม่อยากหาเรื่อง  แต่จะรอให้จ่าเสยีเวลาอธบิายให้ไอ้งั่งฟัง

กไ็ม่ได้  ผู้ชายคนนั้นควรออกไปทนัทโีดยไม่มขี้อโต้แย้ง  คุณอาจคดิว่าท�าอะไร

ตามใจได้  แต่ผมไม่คดิอย่างนั้น”

เขาหยุดพดูและมองจ่าอย่างพนิจิพจิารณา  ดเูหมอืนอกีฝ่ายก�าลงัยิ้มเยาะ  

หมอนี่ท่าจะมปีัญหาแล้ว  แบรสกไีด้ยนิเสยีงคนเดนิเข้ามาใกล้  ไอ้งั่งคนเดมิใน

เสื้อเชิ้ตฮาวาย  กางเกงขาสั้นหลวมโพรก  และแว่นกนัแดดราคาแพง  ฝ่ายนั้น

ก�าลงัเดนิลอยหน้าลอยตามาที่ซุ้มองุ่น  หมอนั่นผ่านต�ารวจเข้ามาได้อกีแล้ว

แบรสกหีนัมาหาดากอสตาแล้วพดูอย่างใจเยน็  “จ่า  จบัผูช้ายคนนั้นแล้ว

แจ้งสทิธใิห้เขาฟัง”

“เดี๋ยวก่อน  ผู้หมวด...”

ไม่อยากจะเชื่อ  หลังจากที่เพิ่งคุยกันไปดากอสตายังจะเถียงเขาอีก   

แบรสกลีดเสยีงลง  “จ่า  ผมมสีทิธอิอกค�าสั่งกบัคุณ”  เขาหนัไปหาชายคนนั้น  

“หวงัว่าคราวนี้จะพกกระเป๋าสตางค์มาด้วยนะ”

“ที่จรงิแล้วผมเอามาครบั”  ชายแปลกหน้าล้วงกระเป๋า

“ไม่  ผมไม่ต้องการ  เกบ็ไว้ใช้ตอนไปที่โรงพกักบัจ่าเถอะ”

แต่ชายคนนั้นหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาอย่างคล่องแคล่ว  เมื่อกระเป๋า

เปิดออกหมวดแบรสกกีเ็หน็บางอย่างสทีองสะท้อนแสง

“อะไร...”  ผู้หมวดจ้อง

“เจ้าหน้าที่พเิศษเพนเดอร์แกสต์  จากส�านกังานสอบสวนกลาง”

แบรสกีรู้สึกว่าตัวเองหน้าแดง  อีกฝ่ายตั้งใจแกล้งเขา  ไม่มีเหตุผลที่ 

เอฟบีไอจะมาสืบคดีนี้  หรือว่าจริง ๆ แล้วมันมีนะ  เขากลืนน�้าลายพลาง 

คดิว่าต้องรบัมอืกบัอกีฝ่ายด้วยความระมดัระวงั  “อย่างนี้นี่เอง”

กระเป๋าสตางค์ปิดฉบั
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