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บทที ่ 1

วิล แกรม พาครอว์เฟิร์ดมานั่งที่โต๊ะปิกนิกซึ่งอยู่ระหว่างตัวบ้าน 

กับมหาสมุทร เขายื่นแก้วใส่ชาเย็นให้

แจ็ก ครอว์เฟิร์ด มองไปยังบ้านไม้หลังเก่าอันน่าอยู่ ซึ่งขึ้นคราบ 

เกลือทะเลสีเงินล้อแสงสว่าง “ผมน่าจะคุยกับคุณตั้งแต่ตอนที่คุณย้ายมา 

ทำงานในเมืองมาราธอน หลังคุณออกจากเอฟบีไอ” เขาพูด “เพราะคุณ 

ไม่อยากคุยเรื่องนี้ที่นี่หรอก”

“ผมไม่อยากคุยเรื่องนี้ที่ไหนทั้งนั้น แจ็ก แต่ถ้าคุณจะพูด ก็พูดมา 

เลย แค่อย่าเอาพวกรูปถ่ายออกมา ถ้าคุณเอารูปมา ทิ้งไว้ในกระเป๋าเอกสาร 

นั่นแหละ เดี๋ยวมอลลีกับวิลลีก็เดินมาหาเราแล้ว” 

“คุณรู้มากแค่ไหน”

“แค่เท่าที่อ่านจากในหนังสือพิมพ์  ไมอามีเฮรัลด์  กับ  เดอะไทมส์  ”  

แกรมตอบ “ครอบครัวสองครอบครัวถูกฆ่าตายในบ้านของตัวเอง ห่างกัน 

คนละเดือน ที่เบอร์มิงแฮมกับแอตแลนตา สภาพการณ์คล้าย ๆ กัน”

“ไม่ใช่คล้าย แต่เหมือนเลย”

“มีคนมาอ้างตัวเป็นฆาตกรกี่คนแล้ว”

“ผมโทร.ไปเมื่อตอนบ่าย ได้แปดสิบหกคนแล้ว” ครอว์เฟิร์ดตอบ  

“มีแต่พวกบ้า ไม่มีใครรู้รายละเอียดเลย คนร้ายทุบกระจกแล้วใช้เศษ 

กระจกลงมือ ไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลย”

“มีเรื่องไหนอีกที่คุณปิดไม่ให้นักข่าวรู้”
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“คนร้ายผมบลอนด์ ถนัดขวา และแข็งแรงมาก สวมรองเท้าขนาด 

สิบเอ็ด ผูกหูกระต่ายเป็นด้วย ร่องรอยจากที่เกิดเหตุบอกว่าคนร้ายสวม 

ถุงมือยางแบบผิวเรียบ”

“คุณให้ข่าวไปแบบนั้นนี่”

“คนร้ายไม่ถนัดเรื่องสะเดาะกลอนหรือปลดล็อก” ครอว์เฟิร์ดว่า  

“ครั้งที่ผ่านมามันใช้มีดตัดกระจกกับถ้วยสุญญากาศลอบเข้าไปในบ้าน อ้อ  

แล้วก็กรุ๊ปเลือดคือเอบีบวก”

“มีใครทำให้มันบาดเจ็บรึ”

“เท่าที่รู้คือไม่มี แต่เราหากรุ๊ปเลือดได้จากอสุจิและน้ำลาย มันเป็น 

คนกลุ่มที่มีแอนติเจนเอ บ ี และเอช1”

ครอว์เฟิร์ดมองไปยังท้องทะเลอันเรียบสงบ “วิล ผมอยากถามคุณ 

เรื่องหนึ่ง คุณรู้เรื่องพวกนี้จากหนังสือพิมพ์ คุณเห็นข่าวครอบครัวที่สอง 

ในทีวีแทบทุกช่อง คุณเคยคิดจะโทร.หาผมบ้างไหม”

“ไม่”

“ทำไมล่ะ”

“คดีที่เบอร์มิงแฮมไม่ได้มีรายละเอียดมากนัก อาจเป็นอะไรก็ได้  

ตั้งแต่การแก้แค้น ปัญหาในครอบครัว”

“แต่พอมีคดีที่สอง คุณก็รู้เลยว่ามันคืออะไร”

“ใช่ ฆาตกรโรคจิต ผมไม่ได้โทร.หาคุณเพราะผมไม่อยากโทร. ผม 

รู้ว่าลูกมือคุณมีใครบ้างที่ดูคดีนี้ คุณมีห้องแล็บชั้นเลิศ  คุณมีไฮม์ลิค 

ที่ฮาร์เวิร์ด มีบลูมที่มหาวิทยาลัยชิคาโก”

“และผมมีคุณอยู่ที่นี่ ซ่อมเครื่องยนต์เรือบ้านี่อยู่”

“ผมไม่ได้มีประโยชน์กับคุณขนาดนั้นหรอก แจ็ก ผมไม่ได้คิดเรื่อง 

พวกนี้แล้ว”

“จริงรึ คุณจับคนร้ายได้สองคนนะ สองคนสุดท้ายที่เราจับได้นั่น 

1 คนทั่วไปประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์มักมีแอนติเจนเหล่านี้ในสารคัดหลั่งของร่างกาย ส่วน 

ที่เหลือมักไม่มี
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ผลงานคุณนะ”

“ยังไง ก็แค่ทำอย่างที่คุณกับทีมของคุณก็ทำกันอยู่”

“ที่พูดมาก็ใช่ว่าจะจริงทั้งหมดนะ วิล วิธีคิดของคุณต่างหาก”

“ผมคิดว่าวิธีคิดของผมเป็นเรื่องแหกตาเล่นเสียอีก”

“บางทีคุณก็ข้ามรายละเอียดไปโดยไม่ได้อธิบายให้เราเข้าใจน่ะ”

“หลักฐานมันก็อยู่ตรงนั้นไง” แกรมว่า

“ใช่ มันมีหลักฐานให้เห็นนั่นแหละ เยอะไปหมด แต่แค่เจอทีหลัง  

แต่กว่าจะจับคนร้ายได้ ก็หาแรงจูงใจไปเหอะ”

“คุณมีคนที่คุณต้องการแล้ว แจ็ก ผมไม่คิดว่าผมจะเป็นกำลังเสริม 

ให้คุณได้หรอก ผมอุตส่าห์หนีมาอยู่นี่เพื่อให้พ้นจากเรื่องพวกนั้น”

“ผมรู ้ ครั้งล่าสุดคุณโดนหนัก แต่ตอนนี้คุณดูโอเคแล้วนี่”

“ผมโอเค มันไม่เกี่ยวกับการที่ผมโดนหนักหรอก นั่นมันก็แค่การ 

ถูกทำร้ายเฉย ๆ”

“ผมก็เคยโดนนะ แต่ไม่ใช่แบบคุณ”

“มันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ผมโดนกะซวกท้อง ผมแค่ตัดสินใจว่าจะหยุด 

ผมว่าผมคงอธิบายให้คุณเข้าใจไม่ได้”

“ตัวผมเองคงไม่มีทางเข้าใจหรอก ถ้าคุณไม่อยากเห็นอะไรแบบนั้น 

อีกต่อไปแล้ว”

“ไม่ คืองี้...ยังไงผมก็ต้องเห็นพวกนั้น มันทำให้รู้สึกแย่เสมอแหละ  

แต่ผมต้องเห็นเพื่อใช้ชีวิตต่อไป ตราบใดที่สิ่งที่ผมเห็นมันตายไปแล้วนะ  

แต่ที่โรงพยาบาล ที่ต้องคุยกับหมอ พวกนี้ต่างหากที่แย่กว่าอีก คุณต้อง 

สลัดมันออกไปจากในหัวแล้วคิดต่อ ผมไม่คิดว่าตอนนี้ตัวเองจะทำได้อีก  

ผมอาจจะบังคับให้ตัวเองเห็นอะไรแบบนั้นได ้ แต่สมองผมจะหยุดคิดทันที”

“คนพวกนีต้ายไปแลว้ วิล” ครอวเ์ฟริด์พดูดว้ยนำ้เสยีงออ่นโยนทีส่ดุ 

เท่าที่จะทำได้

แจ็ก ครอว์เฟิร์ด จับได้ว่าแกรมใช้คำพูดแบบเดียวกับเขา ลงจังหวะ 

แบบเดียวกับเขา เขาเคยได้ยินแกรมพูดแบบนี้มาก่อน แต่กับคนอื่น เวลา 

อยูใ่นสถานการณต์งึเครยีด แกรมจะเลยีนแบบนำ้เสยีงและคำพดูของอกีฝา่ย 
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อยู่เสมอ ทีแรกครอว์เฟิร์ดคิดว่าเขาตั้งใจทำเพื่อให้จังหวะการสนทนานั้น 

สอดคล้องกัน

แต่ครอว์เฟิร์ดตระหนักได้ในภายหลังว่าแกรมไม่ได้ตั้งใจ บางครั้งเขา 

ถึงกับพยายามหยุดพฤติกรรมนี้ แต่ก็ไม่สำเร็จ

ครอวเ์ฟริด์ใชส้องนิว้แหยล่งในกระเปา๋เสือ้แจก็เกต็ แลว้หยบิภาพถา่ย 

สองใบเหวี่ยงข้ามโต๊ะมาโดยปล่อยให้ภาพหงายขึ้น

“ตายหมดแล้ว” เขากล่าว

แกรมจ้องหน้าอีกฝ่ายชั่วขณะก่อนจะหยิบภาพถ่ายขึ้นมา

มันเป็นภาพถ่ายของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีลูก  ๆ  สามคนและเป็ดอีกหนึ่ง 

ตัวตามหลัง เธอกำลังถืออุปกรณ์สำหรับปิกนิกอยู่ข้างหนองน้ำ อีกภาพเป็น 

ภาพครอบครัวยืนอยู่หลังเค้กปอนด์ ผ่านไปได้ครึ่งนาทีเขาก็วางภาพถ่าย 

ทั้งสองลง เขาใช้นิ้วดันภาพทั้งสองให้วางซ้อนกัน แล้วมองลงไปยังชายหาด 

ที่เด็กชายกำลังนั่งยอง  ๆ  มองอะไรบางอย่างบนพื้นทราย ส่วนผู้หญิงนั้น 

กำลังยืนเท้าเอวมองเด็กชายอีกที เกลียวคลื่นแตกเป็นฟองอยู่บริเวณข้อเท้า 

ของเธอ เธอเอนตัวมาด้านหลังเพื่อสะบัดเส้นผมเปียกชุ่มไปให้พ้นไหล่

แกรมทำเป็นไม่สนใจแขกของเขาขณะมองมอลลีกับเด็กชายให้นาน 

เท่ากับที่เขามองภาพถ่ายพวกนั้น

ครอว์เฟิร์ดยินดีที่เป็นอย่างนั้น เขาเก็บความพึงพอใจไม่ให้แสดงออก 

ทางสหีนา้ แบบเดยีวกบัทีเ่ขาระมดัระวงัในการเลอืกสถานทีส่ำหรบับทสนทนา 

ครั้งนี้ เขาเชื่อว่าเขาตกแกรมได้แล้ว แค่ต้องรอเวลาอีกหน่อย

สุนัขหน้าตาน่าเกลียดสามตัวเพ่นพ่านอยู่รอบโต๊ะและหมอบลงกับพื้น

“พระเจ้า” ครอว์เฟิร์ดอุทาน

“เป็นพวกหมาจรจัดน่ะ” แกรมอธิบาย “คนชอบเอาลูกหมามาทิ้งที่นี่  

ผมจะยกตัวน่ารัก ๆ ให้คนอื่นเก็บไปเลี้ยง ส่วนพวกที่เหลือก็โตแถวนี้แหละ”

“อ้วนดีนะ”

“มอลลีชอบเลี้ยงหมาจรจัดน่ะ”

“อยู่นี่ชีวิตคุณดีขึ้นนะ วิล ทั้งมอลลี ทั้งเด็กคนนั้น อายุเท่าไหร่แล้ว 

นะ”



โธมัส แฮร์ริส

5

“สิบเอ็ด”

“เด็กคนนั้นหน้าตาดีนะ โตขึ้นต้องสูงกว่าคุณแน่”

แกรมพยักหน้า “พ่อเขาสูงน่ะ ผมรู้ว่าผมโชคดีแล้วที่อยู่ที่นี่”

“ผมอยากพาฟิลลิสมาอยู่นี่ ที่ฟลอริดา หาสักที่ตอนเกษียณ แล้วก็ 

เลิกอยู่เหมือนปลาในถ้ำเสียที เธอบอกว่าเพื่อนเธออยู่อาร์ลิงตันหมดเลย”

“ผมยังไม่ได้ขอบคุณเธอเลยเรื่องหนังสือที่เธอขนมาให้ตอนผมอยู่ 

โรงพยาบาล ฝากขอบคุณเธอด้วย”

“ได้”

นกน้อยสีสดสองตัวโผลงมาบนโต๊ะ มองหาลูกเกรปเยลลีกิน ครอว์- 

เฟิร์ดมองพวกมันกระโดดไปมาจนกระทั่งบินจากไป

“วลิ ไอบ้า้นีน่า่จะฆา่คนตามการโคจรของดวงจนัทร ์ มนัฆา่ครอบครวั 

จาโคบีในเบอร์มิงแฮมคืนวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน คืนพระจันทร์เต็มดวง  

มนัฆา่ครอบครวัลดีสใ์นแอตแลนตาสองคนืกอ่น วนัที ่ 26 กรกฎาคม หนึง่วนั 

กอ่นดวงจนัทรโ์คจรครบเดอืน เพราะงัน้ถา้เราโชคดอีาจมเีวลาอกีสามอาทติย์ 

กว่า ๆ ก่อนที่มันจะลงมืออีกครั้ง

“ผมไม่คิดว่าคุณจะอยากรออยู่ที่หมู่เกาะคีส์นี่ แล้วอ่านข่าวเหยื่อราย 

ต่อไปจาก ไมอามีเฮรัลด์ หรอก ให้ตาย ผมไม่ใช่พระสันตะปาปา ผมไม่ได้ 

จะมาบอกวา่คณุตอ้งทำอะไร แตผ่มอยากถามคณุ คณุเคารพในการตดัสนิใจ 

ของผมไหม วิล”

“เคารพสิ”

“ผมว่าเราจะมีโอกาสจับตัวมันได้มากกว่าถ้าได้คุณมาช่วย ให้ตาย 

เหอะ วิล เก็บของแล้วก็มาช่วยเราเถอะ ไปแอตแลนตากับเบอร์มิงแฮม  

ไปดู แล้วมาที่วอชิงตัน แค่งานชั่วคราวน่ะ”

แกรมไม่ตอบ

ครอว์เฟิร์ดรออยู่อย่างนั้น ขณะคลื่นซัดสาดเข้าชายหาดห้าครั้ง  

จากนัน้เขาจงึลกุขึน้ยนื พาดเสือ้โคต้ไวบ้นไหล ่ “ไวค้ยุหลงัอาหารเยน็แลว้กนั”

“อยู่กินกับเราสิ”

ครอว์เฟิร์ดส่ายหน้า “เดี๋ยวผมกลับมา คงมีคนทิ้งข้อความไว้ให้ผม 
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ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ และผมก็ต้องใช้โทรศัพท์ด้วย ฝากบอกขอบคุณ 

มอลลีให้หน่อยแล้วกัน”

เมื่อรถเช่าของครอว์เฟิร์ดวิ่งผ่านถนนที่โรยด้วยเปลือกหอย ฝุ่นจาง ๆ 

ซึ่งเกาะอยู่ตามพุ่มไม้ข้างทางก็ฟุ้งกระจายขึ้นมา 

แกรมเดินกลับไปที่โต๊ะ เขากลัวเหลือเกินว่านี่จะเป็นภาพจำสุดท้าย 

บนเกาะชูการ์โลฟคีย์ของเขา ภาพก้อนน้ำแข็งกำลังละลายในแก้วชาเย็นสอง 

แก้ว กระดาษเช็ดปากปลิวสะบัดไปจากโต๊ะไม้เรดวูดตามแรงลม และมอลลี 

กับวิลลีอยู่ห่างออกไปตรงชายหาด

ตะวันเริ่มคล้อยบนเกาะชูการ์โลฟ นกกระสายืนนิ่งโดยมีพระอาทิตย์สีแดง 

ดวงใหญ่เป็นฉากหลัง

วิล แกรม กับมอลลี ฟอสเตอร์ แกรม นั่งอยู่บนขอนไม้เกยหาด 

ที่ถูกฟอกจนเป็นสีขาว ใบหน้าของทั้งคู่เป็นสีส้มเมื่อต้องแสงอาทิตย์ ส่วน 

แผ่นหลังเกิดเป็นเงาสีม่วง เธอจับมือเขาขึ้นมา

“ครอว์เฟิร์ดแวะมาหาฉันที่ร้านก่อนมาหาคุณที่นี่” เธอพูด

“เขาถามทางมาบ้านเรา ฉันพยายามโทร.หาคุณแล้ว คุณควรจะรับ 

โทรศัพท์บ้างนะ เราเห็นรถเขาจอดอยู่หน้าบ้านแล้วตอนที่เรามาถึง เลยพา 

กันเดินมาที่หาด”

“เขาถามอะไรคุณอีก”

“ถามว่าคุณเป็นยังไงบ้าง”

“แล้วคุณตอบว่าไง”

“ฉันบอกว่าคุณสบายดีและเขาควรเลิกยุ่งกับคุณได้แล้ว เขาอยากให้ 

คุณทำอะไรหรือคะ”

“ให้ดูหลักฐาน ผมเป็นผู้ชำนาญการด้านนิติเวชศาสตร์นะ มอลลี  

คุณก็เห็นปริญญาของผม”

“ฉันเห็นอยู่หรอกว่าคุณเอาใบปริญญาไปแปะทับรอยแตกบนฝ้า 

เพดาน” เธอเปลี่ยนมานั่งคร่อมขอนไม้เพื่อให้หันมาเผชิญหน้ากับเขา “ถ้า 

คุณคิดถึงชีวิตอีกด้านหนึ่งของคุณ อะไรที่คุณเคยทำ ฉันว่าคุณคงเอ่ยปาก 



โธมัส แฮร์ริส

7

ออกมานานแลว้ แตค่ณุไมเ่คยเลย คณุเปดิใจมากขึน้ สงบขึน้ และอยูด่ว้ย 

ได้ง่ายขึ้น...ฉันชอบแบบนี้”

“เรามีเวลาดี ๆ ด้วยกันนี่ ใช่ไหม”

อาการกะพริบตาจนแน่นสนิทของเธอทำให้เขารู้สึกว่าเขาน่าจะพูด 

อะไรได้ดีกว่านี้ แต่ก่อนที่จะทันแก้ตัว เธอก็พูดต่อ

“ที่คุณทำให้ครอว์เฟิร์ด ทำให้คุณแย่ลง เขามีคนในมือตั้งมากมาย — 

เผลอ ๆ จะทั้งคณะรัฐบาลเลยด้วยซ้ำ — ทำไมเขาไม่เลิกยุ่งกับเราสักที”

“ครอว์เฟิร์ดไม่ได้บอกคุณเรื่องนี้เหรอ เขาเป็นหัวหน้าผมตอนที่ผม 

ออกจากสถาบันเอฟบีไอไปปฏิบัติงานภาคสนามทั้งสองครั้ง สองคดีนั้นเป็น 

อะไรที่เขาไม่เคยเจอมาก่อน ขนาดเขาทำงานนี้มานานมากแล้ว และตอนนี้ 

เขาก็ได้คดีใหม่ ฆาตกรโรคจิตแบบนี้ไม่ได้มีบ่อย ๆ เขารู้ว่าผม...มีประสบ- 

การณ์”

“ใช่ คุณเคยเจอมาแล้ว” มอลลีกล่าว เขาไม่ได้กลัดกระดุมเสื้อเชิ้ต 

ทำให้เธอเห็นรอยแผลเป็นพาดผ่านหน้าท้องของเขา แผลเป็นนูนและกว้าง 

เท่านิ้วมือ ซึ่งไม่เคยกลายเป็นสีเดียวกับผิวเลย มันลากยาวเป็นรอยบาก 

จากกระดูกเชิงกรานด้านซ้ายไปถึงกระดูกซี่โครงอีกด้านหนึ่ง 

ดอกเตอร์ฮันนิบาล เลกเตอร์ เป็นคนสร้างรอยแผลเป็นนั้นด้วยมีด 

ตัดเสื่อน้ำมัน2 เรื่องนี้เกิดขึ้นหนึ่งปีก่อนที่มอลลีจะได้พบแกรม เขาเกือบตาย 

มาแล้ว ดอกเตอร์เลกเตอร์เป็นที่รู้จักตามหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ในชื่อ  

“ฮันนิบาลกินคน” เขาคือฆาตกรโรคจิตคนที่สองที่แกรมจับได้

เมื่อเขาออกจากโรงพยาบาล แกรมลาออกจากสำนักงานสอบสวน 

กลางหรือเอฟบีไอ ย้ายออกจากวอชิงตัน และได้งานเป็นช่างเครื่องยนต์ 

ดีเซลประจำโรงเก็บเรือที่เมืองมาราธอนในหมู่เกาะฟลอริดาคีส ์ ซึ่งเขาโตมา 

กับงานนี้ เขานอนในรถเทรลเลอร์ที่โรงเก็บเรือจนกระทั่งได้เจอมอลลีและ 

บ้านอันง่อนแง่นของเธอบนเกาะชูการ์โลฟคีย์

เขาหนัมานัง่ครอ่มขอนไมบ้า้ง แลว้กมุมอืทัง้สองของเธอไว ้ เท้าของเธอ 

2 Linoleum knife มีดสั้นโค้งปลายแหลมใช้สำหรับงานช่างเพื่อตัดผ้าใบหรือเสื่อน้ำมัน
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ซุกอยู่ใต้เท้าของเขา

“ก็ได้ มอลลี ครอว์เฟิร์ดคิดว่าผมมีเซนส์กับพวกฆาตกรโรคจิตน่ะ 

เหมือนเป็นพลังงานบางอย่างสำหรับเขา”

“แล้วคุณคิดแบบนั้นหรือคะ”

แกรมมองนกกระทุงสามตัวบินตัดผ่านชายหาดที่น้ำเริ่มลดระดับลง  

“มอลล ี ฆาตกรโรคจติทีเ่ปน็อจัฉรยิะ — โดยเฉพาะพวกทีช่อบใชค้วามรนุแรง —  

ตามจับตัวได้ยากด้วยเหตุผลหลายอย่าง ประการแรก มันไม่มีเหตุจูงใจให้ 

เชื่อมโยงได้เลย เพราะงั้นเราจะหาตัวคนร้ายจากจุดนี้ไม่ได้ และส่วนใหญ่ 

แล้วพยานต่าง  ๆ  ก็ไม่ได้ช่วยอะไร ในขณะที่กรณีอื่นมันมีอะไรให้ค้นหา 

มากมายไปหมด แต่กรณีแบบนี้เราจะหาพยาน  ไม่ได้  เลย เขา  อาจจะไม่ 

รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังทำอะไรอยู่ คุณถึงต้องเอาหลักฐานใดก็ตามที่เก็บได้ 

มาคาดการณ์ ต้องพยายามประกอบร่างความคิดของเขาใหม่ ต้องพยายาม 

หารูปแบบของเขา”

“แล้วตามรอยเขาและหาเขา” มอลลีพูด “ฉันกลัวว่าถ้าคุณตามล่า 

ไอ้ฆาตกรโรคจิตหรืออะไรนี่...ฉันกลัวว่าเขาจะทำกับคุณเหมือนที่คนล่าสุด 

นั่นทำ นั่นแหละ นั่นแหละที่ฉันกลัว”

“เขาจะไม่มีทางเห็นผมหรือรู้ชื่อผมหรอก มอลลี พวกตำรวจต่างหาก 

พวกนั้นต้องเป็นคนจับกุมเขาเมื่อหาเขาเจอ ไม่ใช่ผม ครอว์เฟิร์ดแค่อยาก 

ได้ความเห็นเพิ่ม”

เธอมองดวงอาทิตย์สีแดงที่สาดแสงไปทั่วท้องทะเล ชั้นเมฆที่อยู่สูง 

ขึ้นไปส่องสว่างเหนือดวงอาทิตย์

แกรมหลงใหลวิธีการที่เธอหันหน้า ทำให้เขาได้เห็นรูปหน้าด้านข้าง 

ของเธอแบบไม่ได้ตั้งใจ ให้เขาได้เห็นชีพจรที่เต้นอยู่ตรงลำคอของเธอ ให้ 

เขานึกถึงรสชาติของเกลือบนผิวเธอได้ทันที เขากลืนน้ำลายแล้วกล่าวต่อ  

“แล้วจะให้ผมทำยังไง”

“ทำในสิ่งที่คุณได้ตัดสินใจไปแล้วนั่นแหละ ถ้าคุณอยู่ที่นี่และปล่อย 

ให้มีการฆ่ากันตายเกิดขึ้นอีก บางทีคุณอาจจะไม่ชอบที่นี่อีกต่อไปแล้ว  

เส้นทางอาชีพอัน  โชติช่วง  บ้าบออะไรของคุณนั่น ถ้าเป็นงั้น คุณก็ไม่ได้ 
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ต้องการคำตอบจากฉันจริง ๆ หรอก”

“แล้วถ้าผม ถาม จริง ๆ ล่ะ คุณจะว่าไง”

“อยู่กับฉันที่นี่ ฉัน ฉัน ฉัน กับวิลลี ฉันจะให้เขามาพูดด้วยถ้ามัน 

จะช่วยได้นะ ฉันควรจะซับน้ำตาแล้วก็โบกผ้าเช็ดหน้า ถ้าอะไร ๆ ไม่เป็นไป 

อย่างที่ฉันต้องการ อย่างน้อยฉันก็จะรู้ว่าคุณทำสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ทั้งหมดนั่น 

น่าจะกินเวลาแค่ชั่ววิฯเองมั้ง แล้วฉันก็จะกลับบ้านไปพลิกผ้านวมซะ”

“ผมจะไม่เปิดเผยตัว”

“ไม่มีทางซะหรอก ฉันมันคนเห็นแก่ตัวใช่ไหมล่ะ”

“ผมไม่สนใจเรื่องนั้นหรอก”

“ฉนักเ็หมอืนกนัแหละ ทีน่ีท่ำใหค้ณุไดส้งบสตแิละดขีึน้ เรือ่งทัง้หมด 

ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าทำให้คุณรู้จักสิ่งเหล่านี้ ฉันหมายถึง...เห็นคุณค่าสิ่งเหล่านี้ 

น่ะ”

เขาพยักหน้า

“ไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหน ฉันก็ไม่อยากเสียมันไปหรอก” เธอพูด

“ไม่หรอก เราจะไม่เสียอะไรไป ไม่ว่าผมจะเลือกทางไหนก็ตาม”

ความมืดเริ่มปกคลุมอย่างรวดเร็ว ดาวพฤหัสฯปรากฏให้เห็นบน 

ฟากฟ้า ต่ำลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทั้งสองเดินเคียงข้างกันกลับบ้านโดยมีดวงจันทร์กลมโตเป็นฉากหลัง 

ไกลออกไปบนเนินดินที่น้ำลดระดับลง บรรดาปลาตัวน้อยดิ้นพล่านไปมา 

เพื่อเอาชีวิตรอด

ครอว์เฟิร์ดกลับมาอีกครั้งหลังมื้อค่ำ เขาถอดเสื้อโค้ต เนกไท และม้วน 

แขนเสื้อขึ้นเพื่อให้ดูผ่อนคลาย แต่มอลลีกลับรู้สึกว่าท่อนแขนหนาและ 

ซดีเซยีวของครอวเ์ฟริด์ชา่งไมน่า่มองเสยีมากกวา่ สำหรบัเธอแลว้เขาดเูหมอืน 

ลิงเอพที่ฉลาดเฉลียวแต่น่ารังเกียจ เธอวางถ้วยกาแฟให้เขาแล้วนั่งรออยู่ 

ใต้พัดลมบริเวณเฉลียงหน้าบ้าน ระหว่างรอแกรมกับวิลลีออกไปให้อาหาร 

สุนัข เธอไม่พูดอะไรเลย ผีเสื้อกลางคืนกระพือปีกเบา  ๆ  ขณะเกาะอยู่กับ 

บานมุ้งลวด
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“เขาดูดีนะ มอลลี” ครอว์เฟิร์ดกล่าว “คุณทั้งคู่เลย ดูเพรียวและ 

ผิวแทนขึ้น”

“ไม่ว่าฉันจะพูดอะไร คุณก็จะพาเขาไปอยู่ดีใช่ไหม”

“ใช ่ ผมตอ้งทำ ผมตอ้งพาเขาไป แตข่อสาบานตอ่พระเจา้เลย มอลล ี 

ผมจะให้เขาทำงานอย่างสบายใจที่สุดเท่าที่จะทำได้ เขาเปลี่ยนไปแล้ว ดีมาก 

เลยที่พวกคุณแต่งงานกัน”

“เขาดีขึ้นเรื่อย  ๆ ไม่ได้ฝันบ่อยแล้ว เขาหมกมุ่นกับพวกหมาจรจัด 

อยู่พักหนึ่ง แต่ตอนนี้เขาแค่คอยดูแลพวกมัน ไม่ได้พูดถึงมันตลอดเวลา 

แบบแต่ก่อน คุณเป็นเพื่อนเขาไม่ใช่หรือ แจ็ก ทำไมไม่ปล่อยเขาไป”

“เพราะเขาโชคร้ายที่ดันเป็นมือดีที่สุดน่ะสิ เพราะเขาไม่ได้คิดเหมือน 

คนอื่น เหมือนกับเขาไม่เคยยึดติดกับอะไร”

“เขาคิดว่าคุณอยากให้เขาดูหลักฐานบางอย่าง”

“ผมอยากให้เขาดูหลักฐานให้จริง  ๆ ไม่มีใครเชี่ยวชาญเรื่องนี้อีกแล้ว 

แต่เขามีอย่างอื่นอีก จินตนาการของเขา การคาดการณ์ของเขา อะไรก็ตาม 

แต ่ เขาไม่ได้ชอบกระบวนการพวกนี้เลย”

“คุณเองก็คงไม่ชอบเหมือนกันถ้าคุณมีความสามารถแบบนั้น สัญญา 

กบัฉนัส ิ แจก็ สญัญาสวิา่คณุจะระวงัไมใ่หเ้ขาถลำลกึเกนิไป ฉนักลวัวา่ถา้เขา 

ต้องไปต่อกรกับผู้ร้ายพวกนั้นเขาต้องแย่แน่ ๆ”

“เขาจะไม่ต้องต่อกรกับใคร ผมสัญญา”

เมื่อแกรมให้อาหารบรรดาสุนัขเรียบร้อยแล้ว มอลลีก็มาช่วยเขาเก็บ 

ข้าวของที่จำเป็น
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บทที ่ 2

วิล แกรม  ขับรถช้า  ๆ  ผ่านบ้านหลังหนึ่ง บ้านที่ครอบครัวของ 

ชาร์ลส์ ลีดส์  เคยอาศัยและถูกฆ่าตาย หน้าต่างแต่ละบานนั้นมืดสนิท  

มีเพียงไฟในสวนดวงหนึ่งส่องสว่าง เขาจอดรถห่างออกไปสองช่วงตึกแล้ว 

เดินย้อนกลับมาท่ามกลางค่ำคืนอันแสนอบอุ่นโดยมีกล่องกระดาษใส่รายงาน 

ของกรมตำรวจเมืองแอตแลนตาอยู่ในอ้อมแขน

แกรมยืนกรานว่าขอมาคนเดียว โดยให้เหตุผลกับครอว์เฟิร์ดว่าเขา 

จะเสียสมาธิหากมีคนอื่นอยู่ในบ้านด้วย แต่อีกเหตุผลหนึ่ง — เหตุผลส่วนตัว 

ของเขาคือ เขาไม่แน่ใจว่าตัวเองจะแสดงอาการอะไรออกมา ไม่อยากให้มี 

ใบหน้ามาคอยจับจ้องเขาอยู่ตลอด ขนาดในห้องดับจิตเขายังขออยู่คนเดียว 

ด้วยซ้ำ

บ้านก่ออิฐสองชั้นตั้งอยู่ห่างจากถนนโดยมีแนวต้นไม้ล้อมรอบ แกรม 

ใช้เวลาพักใหญ่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้เพื่อมองตัวบ้าน เขาพยายามทำใจให้ 

สงบ ภายในหัวของเขาเป็นลูกตุ้มสีเงินแกว่งไกวไปมาอยู่ในความมืด เขารอ 

จนกระทั่งลูกตุ้มนั้นหยุดนิ่ง

เพื่อนบ้านสองสามรายขับรถผ่าน เหลือบมองไปยังบ้านหลังนั้นแล้วก็ 

รบีหนัหนอียา่งรวดเรว็ บา้นทีเ่คยเกดิเหตฆุาตกรรมเปน็ภาพไมน่า่มองสำหรบั 

เพื่อนบ้านเหล่านี้ เหมือนมองใบหน้าของคนที่หักหลังพวกเขา มีแต่คนนอก 

พื้นที่หรือพวกเด็ก ๆ เท่านั้นถึงจะจ้องบ้านหลังนี้ตรง ๆ

แกรมดใีจทีมู่ล่ีเ่ปดิอยู ่ แปลวา่ไมม่ญีาตคินใดอยูใ่นบา้นหลงันัน้ เพราะ 
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บรรดาญาติพี่น้องมักจะลดมู่ลี่ลงเสมอ

เขาอ้อมไปด้านข้างตัวบ้าน เดินอย่างระมัดระวังโดยไม่ใช้ไฟฉาย เขา 

หยุดสองครั้งเพื่อเงี่ยหูฟัง ตำรวจแอตแลนตารู้ว่าเขามาที่นี่ แต่เพื่อนบ้าน 

ไม่รู ้ เพื่อนบ้านขี้ตกใจพวกนี้อาจจะยิงเขาได้

เขามองหน้าต่างหลังบ้าน มองผ่านเงาดำของเครื่องเรือนจนทะลุไปถึง 

ไฟตรงสวนหน้าบ้าน  กลิ่นดอกมะลิลอยอบอวลอยู่ในอากาศ  เฉลียง 

ไมร้ะแนงลอ้มรอบไปเกอืบสดุความยาวของดา้นหลงัตวับา้น บนประตเูฉลยีง 

มีเทปกั้นของกรมตำรวจแอตแลนตาพาดอยู่ แกรมแกะเทปออกแล้วเข้าไป 

ด้านใน

ช่องกระจกของประตูเฉลียงที่เชื่อมกับห้องครัวนั้นถูกตำรวจเอาออก 

แล้วแทนที่ด้วยแผ่นไม้อัด เขาส่องไฟฉายแล้วใช้กุญแจที่ตำรวจให้มาปลด 

ล็อกประตู เขาอยากเปิดไฟในบ้าน อยากกลัดตราตำรวจเงาวับและทำ 

เสียงดังสักหน่อยเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาเข้ามาอย่างถูกต้อง เข้ามาในบ้าน 

อันเงียบเชียบที่มีคนตายถึงห้าคนนี้ แต่เขาไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเลย เขา 

เข้าไปในห้องครัวอันมืดสลัวแล้วนั่งลงตรงโต๊ะสำหรับกินอาหารเช้า

แสงสีน้ำเงินจากเตาแก๊สวูบวาบอยู่ในความมืด เขาได้กลิ่นเฟอร์นิ- 

เจอร์ที่ถูกขัดจนขึ้นเงาและกลิ่นแอปเปิ้ล

มีเสียงกริ๊กดังมาจากเครื่องควบคุมอุณหภูมิในห้อง แล้วเครื่องปรับ 

อากาศก็ทำงาน แกรมเริ่มจากเสียงนั้น สัมผัสความกลัวที่เข้ามาทีละนิด  

เขาคุ้นเคยกับความกลัวดี เลยรับมือได้ เขาแค่กลัวแต่ยังไงก็ต้องไปต่ออยู่ดี

เขาเริ่มเห็นและได้ยินความกลัวที่ยิ่งกว่านั้น ไม่รู้จะบรรยายออกมา 

ยังไง และบางครั้งความกลัวก็ทำให้เขากลายเป็นคนหยาบกระด้าง  ที่นี่  

ไม่มีใครให้คุยด้วย ไม่มีใครอยู่ฟังเขาพูดอะไรที่ทำให้ขุ่นเคืองอีกต่อไปแล้ว

ความบ้าคลั่งเข้ามาในบ้านหลังนี้ผ่านทางประตูเฉลียงที่เปิดสู่ห้องครัว 

ย่างก้าวด้วยเท้าที่สวมรองเท้าขนาดสิบเอ็ด ขณะนั่งอยู่กลางความมืด เขา 

รู้สึกได้ว่าความบ้าคลั่งนี้เหมือนสุนัขล่าเหยื่อที่กำลังดมกลิ่นเสื้ออยู่

แกรมใชเ้วลาเกอืบทัง้หมดของชว่งเชา้และหวัคำ่อา่นรายงานการสบืสวน 

ของหน่วยฆาตกรรมประจำกรมตำรวจแอตแลนตา เขาจำได้ว่าไฟตรงเครื่อง 
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ดูดควันเหนือเตาแก๊สนั้นเปิดอยู่ตอนที่ตำรวจเข้ามา เขาเปิดมันบ้าง

มีกรอบรูปสองใบแขวนอยู่บนผนังข้างเตาแก๊ส ใบหนึ่งเขียนว่า “จูบ 

หรือคือมายา อาหารสิยั่งยืน” ส่วนอีกใบเขียนว่า “ครัวคือสถานที่ที่เพื่อน 

ชอบมาที่สุด มาฟังเสียงจังหวะหัวใจของบ้านเรา มากล่อมเกลาด้วยเสียงฮัม 

ให้สบายใจ”

แกรมดนูาฬกิาขอ้มอื หา้ทุม่ครึง่ ถา้เอาตามทีน่กัพยาธวิทิยาวเิคราะห ์

มา เหยื่อเสียชีวิตช่วงเวลาห้าทุ่มถึงตีหนึ่ง

ก่อนอื่นเลยคือทางเข้า เขาคิด...

ชายวิกลจริตปลดตะขอเกี่ยวประตูมุ้งลวดด้านนอก  เขายืนอยู่ 

ท่ามกลางความมืดของเฉลียงและหยิบบางสิ่งออกจากกระเป๋ากางเกง เป็น 

จุกสุญญากาศ อาจแกะออกมาจากฐานของเครื่องเหลาดินสอที่ออกแบบมา 

ให้ยึดติดกับโต๊ะทำงาน

เขายอ่ตวัลงระดบัเดยีวกบัประตคูรวัสว่นลา่งทีท่ำดว้ยไม้ ชายวิกลจรติ 

ยืดหัวขึ้นเพื่อมองผ่านกระจกด้านบน เขาแลบลิ้นเลียจุกสุญญากาศแล้ว 

กดมันลงบนกระจก หมุนจุกเล็กน้อยให้มันยึดติดกับพื้นผิว มีดตัดกระจก 

ใบเล็กถูกผูกติดกับจุกด้วยเชือกเพื่อให้สามารถตัดกระจกเป็นวงกลมได้ 

เพียงเสียงเอี๊ยดขณะมีดกรีดลงบนกระจกกับการดันหนึ่งครั้งก็ทำให้ 

กระจกหลุดออกจากกัน มือหนึ่งกด มือหนึ่งจับจุกสุญญากาศไว้ กระจก 

ต้องไม่หล่นแตก ตัวกระจกที่ตัดได้เป็นรูปไข่เล็กน้อยเพราะเชือกที่ผูกรอบ 

จุกสุญญากาศ มีเสียงเสียดสีเบา  ๆ  ขณะที่เขาดึงกระจกออกมาด้านนอก  

เขาไม่สนว่าตัวเองทิ้งคราบน้ำลายที่บอกกรุ๊ปเลือดเอบีของตนไว้บนแผ่น 

กระจก 

มือที่สวมถุงมือเข้ารูปสอดเข้าไปในช่องว่างนั้นเพื่อหาตัวล็อก ประตู 

เปิดออกเงียบ  ๆ เขาเข้ามาด้านใน แสงจากเครื่องดูดควันทำให้เขาเห็นร่าง 

ของตัวเองในห้องครัวอันน่าประหลาดนี้ ในบ้านช่างเย็นจนรู้สึกสบายใจ

วิล แกรม  กินยาไดเจลส์เพื่อช่วยลดกรดในกระเพาะ เขายัดยา 

ลงกระเป๋ากางเกง เสียงกรอบแกรบของแผงยาทำให้เขาหงุดหงิด เขาเดิน 

ผ่านห้องนั่งเล่นโดยถือไฟฉายห่างจากตัวเขาด้วยความเคยชิน  ถึงแม้เขา 
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จะจำผังบ้านหลังนี้มาแล้ว แต่ก็ยังเลี้ยวผิดไปหนึ่งครั้งก่อนจะเจอบันได มัน 

ไม่ได้ส่งเสียงเอี๊ยดอ๊าด

เขาหยุดยืนอยู่หน้าทางเข้าห้องนอนใหญ่ เห็นภายในราง ๆ เมื่อไม่ใช้ 

ไฟฉายส่อง นาฬิกาดิจิทัลบนโต๊ะหัวเตียงฉายเวลาขึ้นไปบนเพดานห้อง  

ไฟสีส้มสำหรับตอนกลางคืนที่ติดอยู่ตรงบัวเชิงผนังใกล้ห้องน้ำส่องสว่าง 

ในความมืด กลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งรุนแรง

ดวงตาคู่นี้ที่เริ่มชินกับความมืดมองเห็นได้เป็นอย่างดี ชายวิกลจริต 

แยกออกว่ามิสเตอร์ลีดส์อยู่ตรงไหน ภรรยาของเขาอยู่ตรงไหน มีแสงใน 

หอ้งมากพอใหเ้ขาเดนิขา้มหอ้งไปควา้ผมมสิเตอรล์ดีสแ์ลว้เชอืดคอ จากนัน้ละ่  

กลับมาที่สวิตช์ไฟ ทักทายมิสซิสลีดส์เสียหน่อยแล้วค่อยลั่นไกเพื่อสกัด 

ไม่ให้เธอเคลื่อนไหวได้งั้นหรือ

แกรมเปิดไฟในห้อง รอยเลือดเป็นทางทั้งบนผนัง บนที่นอน และ 

บนพื้นพากันกรีดร้องใส่หน้าเขา แม้แต่ในอากาศยังสัมผัสได้ถึงเสียงกรีดร้อง 

ที่แทรกซึมอยู่ในนั้น เขาสะดุ้งเพราะเสียงอันดังก้องในห้องที่เงียบสงัดห้องนี้ 

ห้องที่เต็มไปด้วยรอยเปื้อนสีเข้มซึ่งกำลังแข็งตัว

แกรมนัง่ลงกบัพืน้ รอจนกระทัง่เสยีงในหวัของเขาเงยีบลง นิง่...นิง่... 

นิ่งเสีย

หน่วยสืบสวนกรมตำรวจเมืองแอตแลนตาพยายามวิเคราะห์เหตุ 

ฆาตกรรมที่เกิดขึ้น แต่ทั้งปริมาณและรูปแบบอันหลากหลายของรอยเลือด 

สาดนั้นทำให้พวกเขาสับสนไปตาม ๆ กัน เหยื่อทุกรายอยู่ในสภาพถูกสังหาร 

บนเตียงตัวเอง แต่สภาพการณ์นี้กลับไม่ตรงกับรอยเลือดที่กระจายอยู่ทั่วไป 

หมด

ตอนแรกพวกเขาเชื่อว่าชาร์ลส์ ลีดส์ ถูกทำร้ายในห้องนอนลูกสาว 

ของเขา แล้วคนร้ายก็ลากศพเขาไปยังห้องนอนใหญ่ แต่การตรวจสอบรอย 

เลือดอย่างละเอียดทำให้พวกเขาต้องวิเคราะห์ใหม่

พวกเขายังสรุปไม่ได้ว่าคนร้ายทำอะไรก่อนหลังในแต่ละห้อง

แต่ตอนนี้ หลังจากได้เห็นผลการชันสูตรศพและรายงานจากห้องแล็บ 

วิล แกรม พอจะนึกภาพออกแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง



โธมัส แฮร์ริส

15

ผูบ้กุรกุเชอืดคอชารล์ส ์ ลดีส ์ ขณะทีเ่ขานอนหลบัอยูข่า้งภรรยาของเขา 

ถอยกลับไปที่สวิตช์แล้วเปิดไฟ เส้นผมและความมันจากศีรษะของมิสเตอร์ 

ลีดส์ทิ้งร่องรอยไว้บนสวิตช์ไฟที่ถูกสัมผัสโดยถุงมือผิวเรียบ เขายิงมิสซิส 

ลีดส์เมื่อเธอยันตัวขึ้นมา แล้วตรงไปยังห้องนอนของเด็ก ๆ

แม้ลำคอจะถูกปาด แต่ลีดส์ก็ลุกขึ้นจากเตียงและพยายามปกป้อง 

เดก็  ๆของเขา ทำใหเ้ลอืดทีค่อทะลกัออกมาจำนวนมาก เลอืดจากหลอดเลอืด 

แดงของเขาสาดกระเซ็นไปทั่วขณะต่อสู้ ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจผิด เขาถูก 

ผลักออก ล้มลงกับพื้น และเสียชีวิตอยู่กับลูกสาวในห้องนอนของเธอ

ลูกชายหนึ่งในสองคนถูกยิงบนเตียง เด็กชายอีกคนถูกพบเป็นศพ 

บนเตียงเช่นกัน แต่ในเส้นผมมีฝุ่นปะปนอยู่ ตำรวจเชื่อว่าเด็กชายถูกลาก 

ออกจากใต้เตียงแล้วค่อยถูกยิง

เมือ่ทัง้หมดตายแลว้ อาจจะยกเวน้มสิซสิลดีสไ์วห้นึง่คน กระบวนการ 

ทุบกระจกก็เริ่มขึ้น คนร้ายเลือกเศษกระจกขึ้นมา หันไปสนใจมิสซิสลีดส์ 

อีกครั้ง

แกรมมีสำเนาผลการชันสูตรศพทั้งหมดอยู่ในกล่องเอกสารของเขา  

นี่เป็นผลการชันสูตรศพมิสซิสลีดส์ กระสุนพุ่งเข้าไปในสะดือของเธอเยื้อง 

มาทางขวา และฝังอยู่ในกระดูกสันหลังตรงช่วงเอว แต่เธอเสียชีวิตเนื่องจาก 

ถูกรัดคอจนขาดอากาศหายใจ

ระดับเซโรโทนินและฮิสตามีนที่หลั่งออกมาในแผลกระสุนปืนบ่งชี้ว่า 

เธอมีชีวิตอยู่ต่ออีกอย่างน้อยห้านาทีหลังจากถูกยิง  สารฮิสตามีนสูงกว่า 

เซโรโทนินมาก  แปลว่าเธออยู่ต่ออีกไม่เกินสิบห้านาที  บาดแผลอื่น  ๆ  

นอกเหนือจากนี้ไม่ได้ฟันธง แต่คาดว่าเกิดขึ้นหลังจากที่เธอเสียชีวิตไปแล้ว

ถ้าบาดแผลอื่น  ๆ  เกิดขึ้นหลังจากที่เธอเสียชีวิต แล้วฆาตกรทำอะไร 

ขณะที่มิสซิสลีดส์กำลังรอความตาย  แกรมสงสัย  โรมรันกับลีดส์และ 

ฆ่าพวกเด็ก ๆ ที่เหลืองั้นหรือ ก็อาจใช่ แต่อะไรพวกนี้น่าจะกินเวลาน้อยกว่า 

หนึ่งนาทีด้วยซ้ำ ทุบกระจกก็มีส่วน แต่ทำอะไรอีกล่ะ

เจ้าหน้าที่สืบสวนของแอตแลนตาทำงานละเอียด พวกเขาอุตสาหะ 

วัดระยะ ถ่ายภาพ ดูดฝุ่น ค้นหาหลักฐานด้วยการตรวจไขว้เป็นแนวตั้ง 
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และแนวนอนเพื่อไม่ให้มีอะไรหลุดลอดไปได้ ดึงท่อดักสิ่งสกปรกของอ่าง 

ล้างมือออกมา กระนั้นแกรมยังคงมองหาอย่างอื่นต่อไป

แกรมดูจากภาพถ่ายของตำรวจและเทปกาวที่ระบุตำแหน่งศพบน 

ที่นอน ทำให้รู้ว่าแต่ละศพถูกพบในสภาพใด จากร่องรอยผงไนเตรตบน 

ผ้าปูที่นอน เหยื่อที่ถูกยิงนั้นถูกพบในสภาพเดียวกับตอนที่เสียชีวิต

แต่ปริมาณเลือดมหาศาลและรอยเลือดเป็นทางยาวที่แห้งสนิทบน 

พรมในห้องโถงนั้นยังคงหาคำตอบไม่ได้ว่าเกิดขึ้นอย่างไร เจ้าหน้าที่สืบสวน 

คนหนึ่งเสนอทฤษฎีที่ว่าเหยื่อบางคนอาจพยายามคลานหนีให้ห่างจากคนร้าย 

ก็ได้ แต่แกรมไม่คิดแบบนั้น เห็นได้ชัดว่าฆาตกรลากร่างของเหยื่อพวกนี้ 

หลังจากที่พวกเขาเสียชีวิตแล้ว และเอากลับมาไว้ที่เดิมที่พวกเขาตาย

สิ่งที่ฆาตกรทำกับมิสซิสลีดส์นั้นชัดเจนแล้ว แต่กับคนอื่นล่ะ เขา 

ไม่ได้ชำแหละศพเหยื่อรายอื่น  ๆ  แบบที่ทำกับมิสซิสลีดส์ เด็กแต่ละคนแค่ 

ถูกยิงที่ศีรษะนัดเดียวเท่านั้น ชาร์ลส์ ลีดส์ ถูกทิ้งให้เลือดออกจนตายจาก 

การพยายามหายใจ ร่องรอยอื่นเพียงร่องรอยเดียวบนตัวเขาคือรอยถูกรัด 

ตื้น  ๆ  รอบอกซึ่งเชื่อว่าเกิดขึ้นหลังจากที่เขาตายแล้ว ฆาตกรทำอะไรกันแน่ 

หลังจากที่เหยื่อพวกนี้สิ้นลมหายใจ

จากในกล่องที่เขาถือมา แกรมหยิบภาพถ่ายของเจ้าหน้าที่ตำรวจออก 

มาดู ตามด้วยรายงานผลตรวจเลือดของเหยื่อแต่ละรายและคราบที่เป็นสาร 

อินทรีย์จากห้องแล็บ และแผ่นข้อมูลเปรียบเทียบทิศทางการกระจายตัวของ 

หยดเลือดที่ต้องเก็บข้อมูลไว้ตามกระบวนการ

เขาตรวจสอบห้องบนชั้นสองอย่างละเอียด พยายามจับคู่บาดแผลกับ 

คราบเลือดที่มีอยู่ พยายามย้อนรอยเหตุการณ์ เขาจุดตำแหน่งคราบเลือด 

แต่ละจุดบนแผนผังย่อส่วนของห้องนอนใหญ่ที่เขาร่างขึ้นมา และใช้แผ่น 

ข้อมูลเปรียบเทียบในการคะเนทิศทางและอัตราเร็วของเลือดแต่ละหยด  

เขาหวังว่าวิธีนี้จะช่วยให้เขารู้ท่าทางการเคลื่อนย้ายของแต่ละศพในแต่ละช่วง 

เวลา

ตรงนี้คือรอยเลือดที่สาดเป็นแนวขึ้นไปสามแถวบนผนังตรงมุม 

ห้องนอน ตรงนี้คือรอยเลือดจาง ๆ อีกสามรอยบนพรมข้างใต ้ บนผนังเหนือ 
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หัวเตียงฝั่งที่ชาร์ลส์ ลีดส์ นอนก็มีคราบเลือด ส่วนบัวเชิงผนังก็มีรอยเลือด 

ป้ายอยู่ด้วย ภาพวาดคร่าว  ๆ  ของแกรมเริ่มจะดูเหมือนเกมลากเส้นต่อจุด 

เพื่อให้เกิดเป็นภาพ แต่ไม่มีตัวเลขมาให้ เขาจ้องมัน เงยมองห้อง แล้วก็ 

กลับมามองเค้าโครงภาพนั้นอีกจนเริ่มปวดศีรษะ

เขาเดินเข้าไปในห้องอาบน้ำแล้วกินยาแก้ปวดบัฟเฟอรินสองเม็ด 

สุดท้าย ดื่มน้ำจากก๊อกในห้องน้ำตามเข้าไปอีกที เขาวักน้ำล้างหน้าแล้วเช็ด 

ด้วยชายเสื้อ น้ำเสียไหลลงมาบนพื้น เขาลืมไปเลยว่าเจ้าหน้าที่ถอดท่อดัก 

สิง่สกปรกออกไปแลว้ ถา้ไมน่บัเรือ่งนี ้ หอ้งอาบนำ้กอ็ยูใ่นสภาพปกตทิกุอยา่ง  

ยกเวน้กระจกทีแ่ตกกบัรอยนิว้มอืทีเ่กดิจากผงเกบ็หลกัฐานสแีดงชือ่ดรากอนส์ 

บลัด แปรงสีฟันเอย ครีมทาหน้าเอย มีดโกนหนวดเอย ทุกอย่างอยู่ที่เดิม 

ของมัน

ห้องอาบน้ำนี้ดูเหมือนกับยังมีครอบครัวหนึ่งใช้มันอยู่ ถุงน่องของ 

มิสซิสลีดส์ยังแขวนอยู่บนราวแขวนผ้าเช็ดตัวเพื่อรอให้แห้ง เขาสังเกตว่า 

เธอตัดขาถุงน่องที่เริ่มร่นออก เพื่อจะได้เอาไปใส่กับถุงน่องอีกตัวที่เหลือขา 

ข้างเดียวเช่นกัน เป็นการประหยัดเงินไปในตัว ความเป็นแม่บ้านผู้มัธยัสถ์ 

เล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  ของมิสซิสลีดส์นี้ทำให้เขาเจ็บปวดใจ  มอลลีก็ทำแบบนี้ 

เหมือนกัน

แกรมปีนออกทางหน้าต่างห้องแล้วนั่งลงบนแผ่นกระเบื้องมุงหลังคา 

บนเฉลียงบ้าน เขากอดเข่า เสื้อที่เปียกชื้นจนเย็นฉ่ำแนบชิดกับแผ่นหลัง  

เขาพ่นจมูกฟึดฟัดเพื่อไล่กลิ่นการฆ่าแกงออกไปจากจมูก

แสงของเมืองแอตแลนตาทำให้ท้องฟ้ายามค่ำเป็นสีแดงอมน้ำเงินและ 

ทำให้มองเห็นดวงดาวได้ยากขึ้นด้วย ที่คีส์คงจะเห็นท้องฟ้ายามค่ำคืนได้ 

ชัดกว่านี้ เขาคงได้มองดาวตกกับมอลลีและวิลลี ฟังเสียงฟิ้วที่พวกเขา 

เห็นตรงกันเงียบ ๆ ว่าดาวตกควรมีเสียงแบบนั้น ฝนดาวตกเดลต้าอะควาริด 

คงจะกำลังพุ่งผ่านท้องฟ้าและวิลลีก็คงจะนั่งดูมันอยู่

เขาตวัสัน่เทาและพน่ลมออกจากจมกูอกีครัง้ เขาไมอ่ยากคดิถงึมอลลี 

ตอนนี้ เพราะมันช่างว่างเปล่าและเบี่ยงเบนความสนใจของเขา 

แกรมมีปัญหาเรื่องความคิด บ่อยครั้งที่ความคิดของเขาไม่น่าพิสมัย 
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นัก ไม่มีส่วนใดในสมองของเขาที่ช่วยให้เรื่องนี้ดีขึ้นเลย สิ่งที่เขาเห็นและ 

รับรู้เข้ามากลับไปแตะโดนสิ่งอื่น  ๆ  ที่เขามีอยู่ การผสมผสานของสิ่งที่เขา 

รับรู้มากับสิ่งที่มีอยู่บางครั้งก็ทำให้เขาใช้ชีวิตลำบาก แต่เขาเตรียมการ 

รับมือมันไม่ได้ ป้องกันมันไม่ได้ ปิดกั้นมันไว้ก็ไม่ได้ ความเชื่อในความ 

ถูกทำนองคลองธรรมและความเหมาะสมของเขานั้น จะต้องช็อกเมื่อได้เห็น 

สิ่งที่เขาต้องเข้าไปพัวพันด้วย จะต้องหวาดกลัวความฝันของเขา น่าเสียดาย 

ที่สังเวียนต่อสู้ในหัวของเขานั้นไม่ได้มีป้อมปราการเอาไว้ปกป้องสิ่งที่เขารัก 

เลย การเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ของเขามาไวดุจความเร็วแสง ในขณะ 

ที่การตัดสินผิดถูกของเขานั้นมีความเร็วเท่ากับการอ่านตามคำบอก ไม่เคย 

ตามทันและไม่เคยช่วยชักนำความคิดของเขาได้เลย

เขามองว่าสภาพจิตใจของเขาเป็นเรื่องประหลาด แต่มีประโยชน์  

เหมือนเก้าอี้ที่ทำจากเขากวาง และเขาไม่อาจทำอะไรกับเรื่องนี้ได้

แกรมปิดไฟในบ้านของครอบครัวลีดส์ แล้วออกไปทางห้องครัว  

ปลายสุดของเฉลียงหลังบ้าน แสงไฟฉายช่วยให้เขาเห็นจักรยานคันหนึ่ง 

และเปลสานสำหรับสุนัข มีบ้านสุนัขอยู่ในสวนหลังบ้าน และมีชามข้าว 

สำหรับสุนัขวางอยู่ข้างบันไดทางขึ้นเฉลียง

หลักฐานบ่งชี้ว่าครอบครัวลีดส์หลับใหลไม่รู้เรื่องจนกระทั่งถูกปลุก 

ให้ตื่น เขาหนีบไฟฉายไว้ระหว่างคางกับอกแล้วเขียนโน้ตว่า แจ็ก  — หมา 

ไปไหน

แกรมขับรถกลับไปที่โรงแรม เขาตั้งสมาธิกับการขับรถอย่างหนัก 

แม้ว่าการจราจรช่วงตีสี่ครึ่งจะมีรถน้อยมากก็ตาม ศีรษะของเขายังเต้นตุบ ๆ  

เขาจึงมองหาร้านขายยาที่เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมง

เขาเจอร้านหนึ่งบนถนนพีชทร ี ยามท่าทางไม่เอาไหนคนหนึ่งนั่งงีบอยู ่

ข้างประตูร้าน แกรมซื้อยาแก้ปวดบัฟเฟอรินจากเภสัชกรที่สวมแจ็กเก็ตสีเข้ม 

เสียจนทำให้เห็นรังแคบนตัวเสื้อชัดขึ้นไปอีก แสงไฟในร้านยิ่งทำให้แกรม 

ปวดหัวหนักขึ้น แกรมไม่ชอบเภสัชกรที่ยังหนุ่มเลย คนพวกนี้มีความเป็น 

ลูกคนกลาง ที่ดูภูมิใจในตัวเองจนเกินไปและเดาว่าน่าจะทำตัวไม่น่ารักเวลา 

อยู่บ้านด้วย
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“เอาอะไรอีกไหม” เภสัชกรถาม นิ้วปล่อยค้างอยู่เหนือกุญแจเครื่อง 

คิดเงิน “เอาอะไรอีกไหม”

สำนกังานเอฟบไีอประจำเมอืงแอตแลนตาจองหอ้งพกัใหเ้ขาในโรงแรม 

แปลก ๆ ใกลก้บัพชีทรเีซน็เตอรท์ีเ่พิง่สรา้งใหม่ โรงแรมนีม้ลีฟิตก์ระจกรปูรา่ง 

เหมือนฝักถั่วที่ย้ำให้เขารู้ว่าเขาอยู่ในตัวเมืองแล้วจริง ๆ

แกรมขึ้นลิฟต์ไปยังห้องพักของเขาโดยมีผู้ร่วมทางเป็นผู้มาร่วมงาน 

สัมมนาสองคน แต่ละคนติดป้ายที่มีข้อความว่า  “สวัสดี!” พวกเขาจับราว 

ลิฟต์และมองไปยังล็อบบี้ด้านล่างขณะที่ลิฟต์เคลื่อนตัวขึ้นไป

“เห็นที่ยืนอยู่ตรงโต๊ะนั่นไหม นั่นวิลม่าและก็พวกที่เพิ่งเข้ามา” คนที่ 

ตัวใหญ่กว่าพูด “แม่งเอ๊ย โคตรอยากฟาดหล่อนเลยว่ะ”

“เอาให้เลือดกำเดาไหลเลยใช่ไหม” อีกคนกล่าว

ความกลัวและความคุ้นเคย และความโกรธที่มีต่อความกลัวนั้น

“เฮ้ย รู้ไหมทำไมผู้หญิงถึงมีขา”

“ทำไมอะ”

“ก็จะได้ไม่ทิ้งรอยน้ำเมือกไว้เหมือนหอยทากไงวะ”

ประตูลิฟต์เปิดออก

“ชั้นนี้เปล่าวะ เออ ชั้นนี้แหละ” ชายร่างใหญ่กว่าพูด เขาเดินโซเซ 

ออกไปจนเกือบชนผนังทางเดิน

“และนี่คือคนตาบอด นำทางคนตาบอดนะคร้าบ” อีกคนกล่าว

แกรมวางลังกระดาษลงบนลิ้นชักเก็บเสื้อผ้าในห้องของเขา ก่อนจะใส่ 

ในลิ้นชักแถวหนึ่งเพื่อไม่ต้องเห็นมันอีก เขาพอแล้วกับการต้องมองดวงตา 

เบิกโพลงของคนตาย เขาอยากโทร.หามอลลี แต่ตอนนี้เช้าเกินไป

เขามีนัดตอนแปดโมงเช้าที่กรมตำรวจเมืองแอตแลนตา คงมีเพียง 

เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้บอกพวกนั้น

เขาพยายามจะหลับให้ได้ แต่สมองเขาเหมือนบ้านที่เปิดเป็นห้องเช่า  

เต็มไปด้วยเสียงถกเถียงอื้ออึงอยู่รอบ ๆ ไม่ก็เสียงคนทะเลาะกันในโถงกลาง 

ของบ้าน แกรมรู้สึกด้านชาและว่างเปล่า เขารินวิสกี้ใส่ลงในแก้วน้ำบ้วนปาก 

แล้วกระดกเข้าไปสองช็อตก่อนทิ้งตัวลงนอน ความมืดขยับเข้ามาใกล้ชิดจน 
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เกินไป เขาจึงเดินไปเปิดไฟห้องอาบน้ำแล้วกลับมานอนบนเตียง เขาแกล้ง 

ทำเป็นว่ามอลลีกำลังหวีผมอยู่ในห้องอาบน้ำ 

ขอ้ความจากในรายงานชนัสตูรศพดงัขึน้ในหวัและเปน็เสยีงของเขาเอง  

แม้ว่าเขาจะไม่เคยอ่านออกเสียงเลยก็ตาม “...เศษอาหารที่ก่อตัวเป็นรูปร่าง... 

มีร่องรอยของแป้งฝุ่นบนปลายขาขวา รอยแตกบนกระดูกเบ้าตาที่เกิดจาก 

การใช้เศษกระจกแทงเข้าไป...”

แกรมพยายามนึกถึงชายหาดที่ชูการ์โลฟคีย์ พยายามเงี่ยหูฟังเสียง 

คลื่น เขานึกภาพโต๊ะช่างของเขาไว้ในหัว และเลี่ยงไปคิดถึงนาฬิกาน้ำที่เขา 

กับวิลลีประกอบขึ้นมาด้วยกัน  เขาร้องงึมงำเพลง  “วิสกี้ริ เวอร์”  และ 

พยายามร้องเพลง “แบล็กเมาน์เทนแร็ก”  ตั้งแต่ต้นจนจบในหัว มันคือเพลง 

ของมอลลี เขานึกช่วงที่โด วัตสัน เล่นกีตาร์ได้ แต่มาหลุดตรงช่วงบรรเลง 

กีตาร์ระหว่างท่อนร้อง มอลลีเคยพยายามสอนให้เขาเต้นระบำคล็อกในสวน 

หลังบ้าน เธอจะกระโดดไปมา...ในที่สุดเขาก็ค่อย ๆ หลับใหล

เขาลืมตาตื่นในอีกชั่วโมงต่อมา ตัวแข็งทื่อและเหงื่อแตกพลั่ก หางตา 

เห็นเงาหมอนอีกใบสะท้อนเป็นเงาดำตัดกับไฟห้องอาบน้ำ และที่นอนข้างเขา 

ตอนนี้คือมิสซิสลีดส์ผู้ถูกกัดและฉีกทึ้ง ดวงตาเป็นเงาสะท้อน มีรอยเลือด 

เหมือนรอยขาแว่นพาดอยู่บนขมับและหูของเธอ เขาไม่อาจหันศีรษะไป 

เผชิญหน้ากับเธอตรง  ๆ  ได้ สมองของเขากรีดร้องเหมือนเสียงสัญญาณ 

เตือนภัย เขาเอื้อมมือไปสัมผัสบริเวณที่เธอนอนแต่คว้าได้เพียงผ้าแห้ง ๆ

พอได้เคลื่อนไหว เขาก็รู้สึกโล่งใจ เขาลุกจากเตียงทั้งที่หัวใจยัง 

เต้นรัวเร็ว จัดแจงสวมเสื้อยืดตัวใหม่แล้วโยนเสื้อตัวที่เปียกเหงื่อลงไปใน 

อ่างอาบน้ำ เขาไม่ได้ย้ายไปนอนอีกฝั่งของเตียงที่ยังแห้ง แต่เลือกที่จะปู 

ผ้าเช็ดตัวบนฝั่งเดิมที่เขานอนจนชุ่มเหงื่อ  เขานั่งทับผ้าเช็ดตัว เอนหลัง 

พิงหัวเตียงโดยมีแก้วเครื่องดื่มในมือ ก่อนจะกระดกเข้าไปหนึ่งในสาม

เขาพยายามไขว่คว้าหาอะไรมาให้ตัวเองคิด อะไรก็ได้ เลยเลือก 

นึกถึงร้านขายยาที่เขาซื้อบัฟเฟอริน บางทีอาจเพราะมันคือประสบการณ์ 

เดียวของเขาในวันนี้ที่ไม่เกี่ยวกับความตาย

เขาจำร้านขายยาร้านเก่าที่มีตู้กดน้ำอัดลมได้ ตอนเด็กเขาคิดว่า 
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ร้านขายยาเก่า  ๆ  จะมีกลิ่นลึกลับบางอย่าง เมื่อคุณไปในร้าน คุณจะรู้สึก 

อยากซื้ออะไรที่ทำจากยางไม่ว่าคุณจะต้องการมันหรือไม่ก็ตาม และมีของ 

บางอย่างบนชั้นที่คุณไม่ควรมองมันนานเกินไป

ร้านขายยาที่เขาซื้อบัฟเฟอรินนั้นมีห่อถุงยางลวดลายต่าง  ๆ ใส่ในตู้ใส 

ติดผนังหลังเครื่องคิดเงินราวกับเป็นงานศิลปะ

เขาชอบร้านขายยาและร้านของชำในวัยเด็กมากกว่า แกรมอายุ 

ย่างเข้าเลขสี่และเริ่มรู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดจากความทรงจำสมัยเก่า ดั่งสมอ 

ลอยกลางกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากในช่วงฤดูมรสุม

เขานึกถึงสมูท ตาเฒ่าสมูทจอมเซ่อประจำเครื่องกดน้ำอัดลม และ 

ควบตำแหน่งผู้จัดการร้านให้เภสัชกรที่เป็นเจ้าของร้านขายยาสมัยที่แกรม 

ยังเด็ก สมูทผู้ดื่มเหล้าในเวลางาน ลืมปล่อยมู่ลี่ลงจนขนมสนีกเกอร์ละลาย 

อยู่หลังบานกระจก สมูทผู้ลืมถอดปลั๊กกาต้มน้ำร้อนจนต้องเรียกรถดับเพลิง 

มา สมูทผู้ยอมขายไอศกรีมโคนโดยให้เด็กติดสตางค์ไว้

จุดหักเหเริ่มจากการที่เขาสั่งซื้อตุ๊กตาเด็กคิวปีห้าสิบตัวจากดีเทลยา 

ตอนที่เจ้าของร้านไปพักร้อน พอกลับมาเขาเลยโดนพักงานไปหนึ่งอาทิตย์ 

เจ้าของร้านขายตุ๊กตาคิวปีโดยจัดให้ตุ๊กตาทั้งห้าสิบตัวเรียงแถวกันเป็นรูป 

ครึ่งวงกลมตรงตู้กระจกหน้าร้าน พวกมันจะได้คอยจ้องใครก็ตามที่พยายาม 

จะมองเข้ามาข้างใน

ตุ๊กตาพวกนี้มีดวงตาสีฟ้าอมน้ำเงิน เป็นการจัดแสดงสินค้าที่น่าทึ่ง 

เสียจนแกรมยืนมองมันนานทีเดียว เขารู้ว่ามันเป็นแค่ตุ๊กตาคิวปี แต่เขารู้สึก 

ได้ถึงศูนย์รวมความสนใจจากตุ๊กตาจำนวนมากที่กำลังมองอยู่ มีคนไม่น้อย 

ทีเดียวที่หยุดมองพวกมันเช่นกัน  เจ้าตุ๊กตาพลาสติกที่มีจะงอยผมโง่  ๆ  

เหมือนกัน แต่ดวงตาที่จ้องตรงมานั้นกลับทำให้เขารู้สึกคันยิบ ๆ ที่หน้า

แกรมเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นขณะนั่งอยู่บนเตียง สายตาที่จ้องมองมา 

ของตุ๊กตาคิวปี เขาเริ่มดื่มอีกครั้งก่อนจะสำลักน้ำใส่อกตัวเอง เขางุ่มง่าม 

ควานหาสวิตช์โคมไฟข้างเตียง แล้วตรงไปหยิบกล่องเอกสารจากลิ้นชักเก็บ 

เสื้อผ้า เขาหยิบรายงานผลการชันสูตรศพของเด็ก ๆ ตระกูลลีดส์ทั้งสามคน 

ออกมา รวมถึงภาพร่างวัดระยะที่เกิดเหตุในห้องนอนใหญ่ของเขาเองด้วย  
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เขาแผ่เอกสารทั้งหมดลงบนเตียง

นี่คือรอยเลือดเฉียงขึ้นสามรอยตรงมุมห้อง และนี่คือรอยเปื้อนที่ 

ตรงกนับนพรม นีแ่หละคอืขนาดของเดก็ทัง้สามคน นอ้งชาย นอ้งสาว และ 

พี่ชายคนโต ตรง ตรง ตรง

พวกเขาถกูจดัใหน้ัง่เรยีงเปน็แถวชดิกบัผนงั หนัหนา้เขา้หาเตยีง เปน็ 

ผู้ชม ผู้ชมที่ตายแล้ว ส่วนลีดส์ถูกมัดบริเวณอกเข้ากับหัวเตียง คล้ายกับ 

กำลังนั่งอยู่บนเตียง ทำให้เกิดรอยบาดและรอยเปื้อนบนผนังเหนือหัวเตียง

พวกเขาดูอะไรอยู่ ไม่เลย พวกเขาตายหมดแล้ว แต่ดวงตาเปิดอยู่  

พวกเขาดูโชว์ที่นำแสดงโดยชายวิกลจริตและมิสซิสลีดส์ซึ่งอยู่ข้างมิสเตอร์ 

ลีดส์นี่เอง พวกเขาเป็นผู้ชม ไอ้บ้านั่นจะได้เห็นหน้าพวกเขาทั้งหมด

แกรมสงสัยว่าฆาตกรจุดเทียนด้วยหรือเปล่า แสงวูบวาบของเทียนจะ 

ช่วยกระตุ้นให้ใบหน้าของเหยื่อพวกนี้ดูมีชีวิตขึ้นมา แต่ไม่เห็นเทียนสักเล่ม  

บางทีเขาอาจจะทำแบบนั้นในครั้งต่อไป...

ความผูกพันเล็ก ๆ ที่เพิ่งมีต่อฆาตกรนี้ช่างน่ารำคาญเหมือนปลิงที่เกาะ 

ติดผิวหนัง แกรมกัดกระดาษขณะครุ่นคิด

ทำไมแกถึงย้ายพวกเขาอีกครั้ง ทำไมไม่ปล่อยไว้แบบนั้น แกรมตั้ง 

คำถาม มีบางอย่างที่แกไม่อยากให้ฉันรู้เกี่ยวกับตัวแก ทำไมรึ มีอะไร 

ที่แกละอายใจร ึ หรือมีอะไรที่แกให้ฉันรู้ไม่ได้เด็ดขาด 

แกเปิดตาพวกเขาหรือเปล่า

มิสซิสลีดส์ดูดีใช้ได้เลยใช่ไหมล่ะ แกเปิดไฟในห้องหลังจากเชือดคอ 

เขาเพื่อให้มิสซิสลีดส์เห็นเขาล้มลงไปใช่ไหม น่ารำคาญใจเป็นบ้าใช่หรือเปล่า 

ที่ต้องสวมถุงมือขณะถูกเนื้อต้องตัวเธอ

มีแป้งฝุ่นบนขาของเธอ

แต่ไม่มีแป้งในห้องอาบน้ำเลย

ใครบางคนดูจะเอ่ยข้อเท็จจริงสองข้อนี้ออกมาด้วยเสียงเรียบ

แกถอดถุงมือใช่ไหม ผงแป้งหลุดออกมาจากถุงมือตอนที่แกถอดมัน 

ออกเพื่อสัมผัสเธอ ใช่ไหมไอ้สารเลว แกสัมผัสเธอด้วยมือเปล่าแล้วก็สวม 

ถุงมืออีกครั้งก่อนจะจัดการเธอให้แน่นิ่งไป แต่ตอนที่แกไม่ได้สวมถุงมือ  
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แกเปิดตาพวกเขาหรือเปล่า

แจ็ก ครอว์เฟิร์ด รับโทรศัพท์ตอนที่สัญญาณดังเป็นครั้งที่ห้า เขารับ 

โทรศัพท์ตอนดึกอยู่บ่อยครั้งเลยไม่ได้ตกใจอะไร

“แจ็ก นี่วิลนะ”

“ไง วิล”

“ไพรซ์ยังทำงานอยู่ในหน่วยลายนิ้วมือแฝงอยู่หรือเปล่า”

“ใช่ แต่เขาไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกเท่าไหร ่ ตอนนี้เขากำลังทำดัชนี 

ซิงเกิล-ปรินต์อยู่”

“ผมว่าเขาควรมาที่แอตแลนตา”

“ทำไม คุณบอกเองไม่ใช่หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่ใช้งานได้”

“คนที่นี่ ใช้งาน ได้ แต่ไม่ดีเท่าไพรซ์”

“คุณอยากให้เขาทำอะไร ให้เขาดูส่วนไหน”

“เล็บมือและเล็บเท้าของมิสซิสลีดส์ เธอทาเล็บไว้ ผิวมัน และ 

กระจกตาของเหยื่อทุกรายด้วย ผมคิดว่าฆาตกรถอดถุงมือออก แจ็ก”

“พระเจ้า ไพรซ์จะต้องหาให้เจอให้ได้” ครอว์เฟิร์ดว่า “เพราะงานศพ 

จัดเย็นนี้แล้ว”


