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บทนำ
วันจันทร์ที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๐๑๐

ซาแมนธา บอยด์  มุดลอดแนวกั้นที่โอนเอนไปมา 
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเหลือบตาขึ้นมองรูปปั้นเทพีแห่งความยุติธรรม  

ที่สถิตอยู่เหนือศาลโอลด์เบลีย์ของลอนดอนอันมีชื่อเสียงไม่ดีนัก รูปปั้นนี้ 

ตั้งใจให้เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเข้มแข็งและความซื่อสัตย์ แต่ตอนนี้ 

ซาแมนธามองเห็นเทพีในสิ่งที่เธอเป็นจริง ๆ นั่นคือ ผู้หญิงคนหนึ่งที่สิ้นหวัง 

และผิดหวังในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ ผู้กำลังจะทิ้งตัวลงจากหลังคาสู่ทางเท้าด้านล่าง  

เทพีแห่งความยุติธรรมของที่นี่ไม่มีผ้าปิดตาเหมือนรูปปั้นเดียวกันในที่อื่น  ๆ  

ซึ่งเหมาะสมแล้ว เพราะ  “ความยุติธรรมอันมืดบอด”๑  นั้นเป็นแนวคิดที่ช่าง 

ไรเ้ดยีงสา โดยเฉพาะเมือ่มปีระเดน็อยา่งการเหยยีดเชือ้ชาตแิละการคอรร์ปัชนั 

ในวงการตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

	 ถนนสายต่าง ๆ และสถานีรถไฟใต้ดินโดยรอบถูกปิดอีกครั้งเนื่องจาก 

ฝูงนักข่าวปักหลักอยู่ที่นั่น  และเปลี่ยนพื้นที่ที่วุ่นวายของย่านเซ็นทรัล 

ลอนดอนให้กลายเป็นชุมชนแออัดของชนชั้นกลางได้อย่างน่าประหลาดใจ  

บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารที่ว่างเปล่าปลิวจากพื้นถนนที่เต็มไปด้วยขยะขึ้นไป 

โบกสะบัดอยู่บนโลโก้ของร้านมาร์กแอนด์สเปนเซอร์และเพรตามองเชร์  

ถุงนอนลวดลายแฟชั่นหลายใบถูกพับเก็บให้พ้นทางและแทนที่ด้วยเสียง 

๑  Blind Justice คือ แนวคิดที่ว่าศาลยุติธรรมจะไม่ปล่อยให้ฐานะ  สีผิว  

หรืออิทธิพลมาส่งผลต่อการตัดสินคดี
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หึง่  ๆของทีโ่กนหนวดไฟฟา้ ชายคนหนึง่ตอ้งผดิหวงักบัเตารดีพกพาของตนเอง  

เพราะมนัไมอ่าจชว่ยปดิบงัความจรงิทีว่า่เขาหลบัไปโดยสวมเสือ้เชิต้และเนค็ไท 

ชุดเดียวที่เขามีอยู่ได้

	 ซาแมนธาระวงัตวัขณะเดนิลดัเลาะผา่นฝงูชนทีแ่นน่ขนดั เธอสายแลว้  

เหงื่อเริ่มออกขณะเดินจากถนนแชนเซอรี่เลนมาได้หกนาที เธอรวบผม 

สีบลอนด์แพลทินัมของเธอขึ้นแล้วยึดไว้ด้วยกิ๊บติดผม เป็นความพยายาม 

เปลี่ยนรูปลักษณ์ที่ไม่เป็นผลนัก พวกผู้สื่อข่าวรู้ตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ 

การพจิารณาคดตีัง้แตว่นัแรก ตอนนีล้ว่งเขา้วนัทีส่ีส่บิหก ภาพของซาแมนธา 

อาจไปโผล่บนหนังสือพิมพ์หัวใหญ่  ๆ  ทุกหัวในโลกแล้วก็ได้ เธอเคยถึงกับ 

ถูกบีบให้ต้องโทร.หาตำรวจ เมื่อนักข่าวช่างตื๊อเป็นพิเศษคนหนึ่งตามเธอ 

ไปถงึบา้นในเคนซงิตนัและไมย่อมกลบัไป เพือ่เลีย่งการตกเปน็เปา้ความสนใจ 

ที่ไม่น่าพิสมัยใด ๆ อีก เธอจึงก้มหน้าไว้แล้วก้าวยาว ๆ ต่อไป

	 มีแถวคดเคี้ยวสองแถวทอดตัวยาวข้ามสี่แยกถนนนิวเกต เป็นผล 

จากสุขาเคลื่อนที่ที่มีจำนวนไม่มากพอด้านหนึ่ง และร้านสตาร์บัคส์แบบ 

ป็อป-อัพที่ตั้งอยู่อีกด้านหนึ่ง เมื่อติดอยู่ในวังวนไม่รู้จบระหว่างสองแถวนี้  

ซาแมนธาจึงตัดแถวเพื่อมุ่งหน้าไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยืนเฝ้าทางเข้าศาล 

ฝั่งที่เงียบสงบกว่า เธอบังเอิญตัดหน้ากล้องที่กำลังถ่ายรายการอยู่ ผู้หญิง 

ตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งจึงตะคอกใส่เธออย่างโกรธเกรี้ยวเป็นภาษาญี่ปุ่น

	 “วันสุดท้ายแล้ว” ซาแมนธาเตือนตัวเอง ทิ้งคำผรุสวาทยาวเหยียด 

ที่ยากเกินเข้าใจไว้เบื้องหลัง อีกแค่แปดชั่วโมงเท่านั้น แล้วชีวิตของเธอ 

จะกลับคืนสู่ภาวะปกติ

	 ที่ประตู เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่คุ้นหน้าคนหนึ่งตรวจดูบัตรประจำตัว 

ของซาแมนธาอย่างละเอียดก่อนนำเธอสู่กิจวัตรที่เธอคุ้นเคยดี ตั้งแต่การ 

เก็บสัมภาระส่วนตัวใส่ตู้ล็อกกุญแจ การอธิบายเมื่อเครื่องตรวจจับโลหะ 

ส่งเสียงร้อง ว่าเธอถอดแหวนหมั้นออกไม่ได้ด้วยเหตุผลทางกายภาพ  

ความกังวลเรื่องคราบเหงื่ออันเปียกชื้นระหว่างถูกค้นตัว จากนั้นก็มุ่งหน้าไป 

ตามโถงทางเดินที่ไม่มีความโดดเด่นใด  ๆ  เพื่อสมทบกับลูกขุนอีกสิบเอ็ดคน 

และดื่มกาแฟสำเร็จรูปอุ่น ๆ สักแก้ว
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	 เนื่องจากสื่อมวลชนทั่วโลกให้ความสนใจคดีนี้อย่างท่วมท้น บวกกับ 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านของซาแมนธา จึงมีการตัดสินใจแบบที่ไม่เคย 

เกิดขึ้นมาก่อนเพื่อแยกตัวคณะลูกขุนออกมา ทำให้สาธารณชนไม่พอใจมาก  

เพราะต้องใช้เงินภาษีของประชาชนจ่ายใบเสร็จค่าที่พักโรงแรมซึ่งทบทวี 

ขึ้นเป็นมูลค่านับหลายหมื่นปอนด์  ผ่านไปเกือบสองเดือน  การพูดคุย 

เล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  ในตอนเช้าของคณะลูกขุนจึงมักไม่พ้นเรื่องอาการปวดหลัง 

จากการนอนบนเตียงของโรงแรม ความซ้ำซากน่าเบื่อของเมนูอาหารค่ำ  

และการโอดครวญถึงสิ่งต่าง  ๆ ที่พวกเขาคิดถึงมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นภรรยา  

ลูก ๆ หรือตอนสุดท้ายของซีรี่ส์เรื่อง  ลอสต์ (Lost) 

	 เมื่อเจ้าหน้าที่ศาลมารับตัวคณะลูกขุนในที่สุด  ความเงียบงันอัน 

ตึงเครียดซึ่งถูกกลบเกลื่อนด้วยการพูดคุยเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  ของคณะลูกขุน 

ก็ได้รับการปลดปล่อย หัวหน้าคณะลูกขุนเป็นชายสูงอายุชื่อสแตนลีย์ เขา 

ได้รับการแต่งตั้งจากลูกขุนคนอื่น  ๆ  ด้วยเหตุผลแค่ว่าเขามีความคล้ายคลึง 

กับแกนดัล์ฟ๒  อย่างน่าขนลุก เขาค่อย  ๆ  ยืนขึ้นและนำทุกคนออกจากห้อง

	 ห้องพิจารณาคดีห้องท่ีหน่ึงสงวนไว้สำหรับคดีอาญาท่ีร้ายแรงท่ีสุดเท่าน้ัน  

และขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในห้องพิจารณาคดีที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ที่นี่คือที่ที่ 

เหลา่คนดงัผูน้า่สะพรงึกลวัอยา่งครพิเพน๓ ซทัคลฟิฟ์๔ และเดนนสิ นลิเสน๕  

ได้เป็นดาวเด่นกลางเวทีเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับความผิดร้ายแรงของพวกเขา  

แสงสว่างที่ดูไม่เป็นธรรมชาติสาดส่องเข้ามาผ่านหน้าต่างกระจกฝ้าบานใหญ ่

๒ ตัวละครในเรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ แปลโดย วัลลี ชื่นยง เป็นพ่อมด 

ฝ่ายดีที่มีความน่าเชื่อถือ 
๓ ฮอวล์ีย่์ ฮารว์ยี ์ ครพิเพน หมอชาวสหรฐัอเมรกิาทีถ่กูตดัสนิแขวนคอเนือ่งจาก 

ฆาตกรรมภรรยาตัวเอง
๔ ปีเตอร์ ซัทคลิฟฟ์ ฆาตกรต่อเนื่องชาวอังกฤษที่ถูกขนานนามว่า “Yorkshire  

Ripper” ถูกตัดสินข้อหาฆ่าผู้หญิง ๑๓ คนและพยายามฆ่าอีก ๗ คน
๕ ฆาตกรต่อเนื่องชาวสกอต ที่ฆ่าชายหนุ่มอย่างน้อย ๑๒ คนโดยการแขวนคอ 

และบางครั้งก็ทำให้จมน้ำ
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เหนือศีรษะ กระทบแผ่นไม้สีเข้มที่ใช้กรุผนังกับเบาะหุ้มหนังสีเขียวในห้อง

	 ขณะที่ซาแมนธานั่งลงบนที่นั่งประจำของเธอซึ่งอยู่แถวหน้าสุดของ 

คณะลูกขุน และอยู่ใกล้กับคอกจำเลยที่สุด  เธอก็ตระหนักว่าชุดสีขาว 

ของเธอซึ่งเป็นหนึ่งในชุดที่เธอออกแบบเองนั้นอาจจะสั้นเกินไปนิด เธอ 

วางเอกสารประกอบการพิจารณาคดีสำหรับลูกขุนลงบนตัก ทำให้ตาแก่ 

ตัณหากลับต้องผิดหวัง ทั้ง  ๆ  ที่เขาอุตส่าห์รีบร้อนมานั่งติดกับเธอตั้งแต่ 

วันแรกจนเกือบเหยียบคนอื่น

	 หอ้งนีต้า่งจากหอ้งพจิารณาคดทีีคุ่น้เคยในภาพยนตรอ์เมรกินั ทีจ่ำเลย 

แต่งตัวดีจะนั่งประจำโต๊ะโดยมีทนายของตนอยู่ข้าง  ๆ แต่ผู้ถูกกล่าวหา 

ที่โอลด์เบลีย์จะนั่งเผชิญหน้ากับคนทั้งห้องเพียงลำพังด้วยความหวาดหวั่น  

มีแผงกระจกบานเล็กแต่สะดุดตากั้นอยู่รอบคอกจำเลยยกสูง ยิ่งตอกย้ำ 

ว่าคนในนั้นเป็นตัวอันตรายอย่างยิ่งสำหรับคนที่เหลือในห้อง

	 ถือว่ามีความผิดจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

	 ตรงข้ามกับคอกจำเลย ซ้ายมือของซาแมนธา คือบัลลังก์ผู้พิพากษา  

ดาบด้ามทองแขวนลงมาจากตราแผ่นดินของสหราชอาณาจักรซึ่งประดับอยู่ 

หลังเก้าอี้ตรงกลาง เป็นเก้าอี้เพียงตัวเดียวที่ว่างอยู่ตลอดการพิจารณาคดี 

ในศาลที่ผ่านมา  เสมียนศาล  ทนายจำเลย  และอัยการยึดครองพื้นที่ 

กลางห้อง ส่วนที่นั่งสำหรับผู้เข้าชมการพิจารณาคดีซึ่งเป็นพื้นยกระดับ 

ฝั่งตรงข้าม ก็อัดแน่นไปด้วยผู้ชมที่กระตือรือร้นและตาโรยด้วยความ 

เหนื่อยล้าจากการปักหลักตั้งแคมป์บนถนนเพื่อรอเข้าชมบทสรุปของการ 

พิจารณาคดีที่แสนจะผิดธรรมดานี้ ใต้ที่นั่งสำหรับผู้เข้าชมการพิจารณาคดี  

เต็มไปด้วยผู้คนที่มีความเกี่ยวพันกับการพิจารณาคดีนี้เพียงเล็กน้อย เช่น  

ผู้เชี่ยวชาญที่ทนายอยากเรียกขึ้นให้การแต่อาจไม่ได้เรียก เจ้าหน้าที่ศาล 

อีกหลายคน และแน่นอนว่าต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ทำหน้าที่จับกุมจำเลย  

และเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งทั้งหมด เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนที่มีชื่อเล่น 

ว่าวูล์ฟ๖ หรือชื่อจริงคือ วิลเลี่ยม โอลิเวอร์ เลย์ตัน-ฟอว์กส์

๖ หมาป่า
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	 วูล์ฟเข้าฟังการพิจารณาคดีทั้งสี่สิบหกวัน ใช้เวลาเป็นชั่วโมง  ๆ  

อยู่บนที่นั่งไม่สะดุดตาข้างทางออก จ้องไปที่คอกจำเลยด้วยสีหน้าเย็นชา  

ด้วยรูปร่างที่บึกบึน ใบหน้าที่ดูผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ และดวงตา 

สีน้ำเงินเข้ม ทำให้เขาดูเหมือนชายอายุสี่สิบต้น  ๆ ซาแมนธาคิดว่าเขาน่าจะ 

เคยมีเสน่ห์ไม่เบา  ถ้าไม่ได้ดูราวกับว่าอดนอนมานานหลายเดือนและ 

แบกน้ำหนักของโลกใบนี้ไว้ทั้งใบ แต่ให้พูดตรง  ๆ เขาก็กำลังแบกน้ำหนัก 

ของโลกนี้ไว้ทั้งใบจริง ๆ

	 “นักฆ่าฌาปนกิจศพ” คือชื่อที่ผู้สื่อข่าวขนานนาม ฆาตกรต่อเนื่อง 

ที่มีผลงานมากที่สุดในประวัติศาสตร์กรุงลอนดอน ผู้สังหารเหยื่อยี่สิบเจ็ด 

รายในเวลายี่สิบเจ็ดวัน แต่ละรายเป็นหญิงโสเภณีอายุระหว่างสิบสี่และ 

สิบหกปี คดีนี้ยิ่งดึงดูดความสนใจเข้าไปอีกเพราะทำให้ประชาชนผู้มืดบอด 

ได้รับรู้ความจริงอันโหดร้ายที่เกิดขึ้นตามหัวมุมถนนของพวกเขาเอง เหยื่อ 

ส่วนใหญ่ที่ถูกพบบ้างยังคงมีไฟลุกท่วมร่าง บ้างถูกมอมยาอย่างหนักแล้ว 

ถูกเผาทั้งเป็น เพลิงผลาญนั้นเผาทำลายหลักฐานสำคัญจนกลายเป็นเถ้าถ่าน  

แล้วจู่  ๆ  การฆาตกรรมก็หยุดลง ทิ้งให้พวกตำรวจไปต่อไม่ถูกเพราะไม่มี 

ผู้ต้องสงสัยที่น่าจับตา ตลอดการสืบสวนคดีนี้สำนักงานตำรวจนครบาล 

ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักที่ทำงานล้มเหลวจนทำให้หญิงสาวผู้บริสุทธิ์ 

หลายคนต้องถูกฆ่า แต่แล้วอีกสิบแปดวันหลังการฆาตกรรมครั้งสุดท้าย  

วูล์ฟก็จับกุมคนร้ายได้

	 ผู้ชายที่อยู่ในคอกจำเลยคือนากวิบ คาลิด ชายมุสลิมนิกายซุนนี 

ชาวอังกฤษเชื้อสายปากีสถาน ทำงานเป็นคนขับรถแท็กซี่ในเขตเมืองหลวง  

เขาอาศัยอยู่คนเดียวและเคยถูกจับคดีวางเพลิงเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ คดีนี้น่าจะ 

ราบรื่นดีเมื่อศาลได้รับหลักฐานเป็นดีเอ็นเอของเหยื่อสามรายที่ปรากฏ 

บนเบาะหลงัแทก็ซีข่องคาลดิ ควบคูก่บัคำใหก้ารทีม่นีำ้หนกัของวลูฟ์ แตแ่ลว้ 

เรื่องทั้งหมดกลับพังทลายลง

	 ผู้ถูกกล่าวหาอ้างหลักฐานที่อยู่ซึ่งขัดแย้งกับรายงานการสืบสวน 

ที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่สืบสวนวูล์ฟและทีมงานของเขา อีกทั้งยังมีข่าว 

เรือ่งการทำรา้ยรา่งกายและการขม่ขูค่าลดิระหวา่งถกูคมุขงัดว้ย ผลการชนัสตูร 
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ที่ขัดแย้งกันชี้ให้เห็นว่าดีเอ็นเอที่ไหม้เกรียมไม่อาจเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้  

และยงัมเีรือ่งใหท้นายจำเลยไดห้รรษาเขา้ไปอกีเมือ่หนว่ยงานมาตรฐานวชิาชพี 

ตำรวจประจำสำนกังานตำรวจนครบาลเขา้มาผสมโรงพรอ้มจดหมายทีน่า่จบัตา  

เปน็จดหมายจากผูร้ว่มงานผูไ้มป่ระสงคอ์อกนามคนหนึง่และลงวนัทีแ่คไ่มก่ีว่นั 

ก่อนการฆาตกรรมครั้งสุดท้ายจะเกิดขึ้น จดหมายนั้นแสดงออกถึงความ 

วิตกกังวลเกี่ยวกับการรับมือคดีนี้ของเจ้าหน้าที่วูล์ฟและสภาพจิตใจของเขา  

โดยกลา่ววา่เขาเริม่ “หมกมุน่” “สิน้หวงั” และแนะนำวา่ใหม้อบหมายหนา้ทีอ่ืน่ 

ให้เขาทันที

	 จู่ ๆ คดีใหญ่ที่สุดในโลกก็ยิ่งใหญ่โตขึ้นไปอีก พวกตำรวจถูกกล่าวหา 

ว่าใช้คาลิดที่อยู่ใกล้มือมาเป็นแพะรับบาปเพื่อปิดบังความล้มเหลวของตัวเอง  

ทั้งผู้บัญชาการตำรวจและผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจฝ่ายอาชญากรรมและ 

การปฏิบัติงานพิเศษถูกกดดันให้ลาออกเนื่องจากการคอร์รัปชันอันโจ่งแจ้ง 

ที่เกิดขึ้นระหว่างที่พวกเขาดำรงตำแหน่ง  ส่วนหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ 

กเ็ตม็ไปดว้ยเรือ่งอือ้ฉาวเกีย่วกบัเจา้หนา้ทีส่บืสวนวลูฟ์ผูอ้ปัยศ ทัง้ขอ้กลา่วหา 

เรื่องแอลกอฮอล์ และความเป็นไปได้ว่าชีวิตคู่ของเขาต้องพังไม่เป็นท่า 

จากการใช้ความรุนแรง ถึงขั้นที่มีครั้งหนึ่ง ทนายของคาลิดผู้กำลังลิงโลด 

กับความสำเร็จ โดนผู้พิพากษาตำหนิที่เผลอพูดออกไปว่าวูล์ฟและลูกความ 

ของเธอนั้นนั่งสลับที่กันอยู่ ตลอดเวลาทั้งหมดนั้น นากวิบ คาลิด มองดู 

ความบันเทิงเกิดขึ้นต่อหน้าเขาอย่างงุนงง ไม่เคยแสดงความรู้สึกอะไร 

แม้แต่ความพึงพอใจที่เขาได้กลายร่างจากปีศาจร้ายมาเป็นเหยื่อเลย

	 การพจิารณาคดดีำเนนิไปสูจ่ดุจบอยา่งทีค่าด ทัง้ฝา่ยจำเลยและอยัการ 

ได้กล่าวปิดคดีก่อนที่ผู้พิพากษาจะแนะแนวทางแก่คณะลูกขุน ด้วยการ 

สรุปสั้น ๆ ถึงหลักฐานที่มีอยู่อย่างจำกัดซึ่งยังถือว่าใช้ประกอบการพิจารณาได้  

และคำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายอันซับซ้อน จากนั้นคณะลูกขุนจึงขอตัวไป 

พิจารณาคำตัดสินของพวกเขา โดยถูกพาออกไปทางด้านหลังคอกให้การ 

ของพยาน เข้าไปสู่ห้องส่วนตัวที่ได้รับการตกแต่งแบบทื่อ  ๆ  ภายใต้ธีมไม้ 

และหนังสีเขียวอันคุ้นเคย เป็นเวลากว่าสี่ชั่วโมงครึ่งที่ลูกขุนสิบสองคน 

นั่งล้อมรอบโต๊ะไม้ตัวใหญ่และถกกันถึงคำตัดสินของพวกเขา
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	 ซาแมนธาคิดมาแล้วหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้ว่าเธอจะตัดสินอย่างไร  

และประหลาดใจที่พบว่าบรรดาลูกขุนที่เหลือนั้นเสียงแตกเป็นสองฝั่ง เธอ 

จะไม่มีวันปล่อยให้ความคิดของสาธารณชนมามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 

ของเธอ เธอยืนยันกับตัวเอง แม้เธอจะแอบดีใจที่การลงคะแนนของเธอ 

จะไม่ส่งผลให้ร้านค้าของเธอ ความเป็นอยู่ของเธอ และความสุขของเธอ 

วายป่วงไปมากกว่านี้แล้ว การโต้แย้งแบบเดิม  ๆ  เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า  

บางครั้งลูกขุนบางคนอาจจะยกคำให้การของเจ้าหน้าที่ตำรวจขึ้นมา ก่อนจะ 

ต้องหงุดหงิดเมื่อถูกบอกเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าคำให้การนั้นใช้ประกอบ 

การพิจารณาไม่ได้และควรเลิกสนใจมันเสีย

	 สแตนลยีจ์ะเรยีกใหม้กีารลงคะแนนเสยีงเปน็ระยะ  ๆ จากนัน้จะสง่ตอ่ 

แผ่นกระดาษลงคะแนนไปรอบ  ๆ  ก่อนไปถึงมือเจ้าหน้าที่ศาลเพื่อนำไปให้ 

ผู้พิพากษา ซึ่งได้ข้อสรุปว่าคณะลูกขุนยังคงไม่ได้คำตัดสินที่เป็นเอกฉันท์  

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้งจะต้องมีใครคนหนึ่งสติแตกจากความกดดัน 

ที่คะแนนเสียงข้างมากกลับเพิ่มขึ้น จนไม่กี่นาทีก่อนชั่วโมงที่ห้า ก็ได้ 

คะแนนเสียงข้างมากสิบต่อสองคะแนน  สแตนลีย์ส่งต่อแผ่นกระดาษ 

ให้เจ้าหน้าที่ศาลอย่างเสียไม่ได้อีกครั้งเพื่อเริ่มกระบวนการทุกอย่างใหม่  

และในอีกสิบนาทีให้หลัง เจ้าหน้าที่ศาลก็มาพาคณะลูกขุนกลับไปยังห้อง 

พิจารณาคดี 

	 ซาแมนธารู้สึกได้ว่าสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่เธอ ระหว่างกลับไป 

นั่งประจำที่ข้าง  ๆ  คอกจำเลย ทั้งห้องเงียบกริบ รองเท้าส้นสูงของเธอ 

ส่งเสียงก้องไปทั่วห้องในทุกย่างก้าว  ยิ่งทำให้เธอรู้สึกเขินอายโดยไม่มี 

เหตุผล โชคดีที่ีมีเสียงดังเอี๊ยดอ๊าดและเสียงครูดที่ไม่น่าฟังดังตามมา 

ขณะที่ลูกขุนทั้งสิบสองคนนั่งประจำที่พร้อม  ๆ  กัน เทียบกันแล้วทำให้เสียง 

รบกวนเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเธอนั้นกลายเป็นเรื่องเล็กไปทันที

	 เธอเห็นว่าผู้คนพยายามอ่านสีหน้าของเธอ ด้วยทนรออีกสักนาที 

เพื่อฟังคำตัดสินอย่างเป็นทางการของคณะลูกขุนไม่ได้  และเธอเอง 

ก็เพลิดเพลินไปกับมัน ที่ผ่านมาห้องนี้มีบุคคลผู้ “คงแก่เรียน”  เดินวางมาด 

ไปมาในวิกผมและเสื้อคลุมของพวกเขา คนพวกนี้ปฏิบัติตัวว่าเหนือกว่าเธอ 



8

ฆ่าเย็บศพ

และลูกขุนคนอื่น ๆ ด้วยความรื่นรมย์ แต่ในเวลานี้กลับพบว่าตัวเองกำลังรอ 

ความเมตตาจากคณะลูกขุน ซาแมนธาจำต้องฝืนตัวเองไม่ให้ยิ้มยิงฟัน 

ออกมา เธอรู้สึกเหมือนเป็นเด็กผู้กุมความลับที่ไม่ควรเผย

	 “จำเลยขอความกรุณายืนข้ึน” เสมียนศาลส่งเสียงข้ึนมากลางความเงียบ

	 ในคอกจำเลย นากวิบ คาลิด ยืนขึ้นอย่างลังเล

	 “หัวหน้าคณะลูกขุนขอความกรุณายืนขึ้น”

	 ที่ปลายแถวของซาแมนธา สแตนลีย์ยืนขึ้น

	 “คณุไดค้ำตดัสนิของคณะลกูขนุซึง่พวกคณุทกุคนเหน็พอ้งตอ้งกนัไหม”

	 “ไมค่รบั” เสยีงของสแตนลยีแ์ตกพรา่ ทำใหค้ำตอบของเขานัน้แทบจะ 

ไม่ได้ยิน

	 ซาแมนธากลอกตาขณะที่เขากระแอมให้ลำคอโล่งด้วยการไอติด ๆ กัน 

สามครั้ง

	 “ไม่ครับ” สแตนลีย์เกือบจะตะโกนออกไป

	 “คุณได้คำตัดสินของคณะลูกขุนซึ่งเสียงส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกัน 

ไหม”

	 “เราได้ครับ” สแตนลีย์สะดุ้งเพราะเขาพูดผิด “ขอโทษครับ...ใช่ครับ”

	 เสมียนศาลเงยหน้ามองผู้พิพากษาซึ่งพยักหน้ายอมรับการลงคะแนน 

เสียงข้างมาก

	 “คณุ คณะลกูขนุ พบวา่จำเลย นากวบิ คาลดิ มคีวามผดิจรงิหรอืไม ่

ในการฆาตกรรมยี่สิบเจ็ดศพ”

	 ซาแมนธาพบวา่ตอนนีเ้ธอกำลงักลัน้หายใจแมจ้ะทราบคำตอบดอียูแ่ลว้  

เก้าอี้หลายตัวส่งเสียงเอี๊ยดอ๊าดพร้อมกันขณะผู้ชมที่กระตือรือร้นเอนตัว 

เข้ามาใกล้ขึ้นอย่างคาดหวัง...

	 “ไม่มีความผิดครับ”

	 ซาแมนธาเหลือบมองคาลิดและรู้สึกยินดีที่ได้เห็นปฏิกิริยาของเขา  

เขาตัวสั่นระริกด้วยความโล่งอกพลางซบหน้ากับฝ่ามือ

	 แต่แล้วเสียงตะโกนแห่งความตื่นตระหนกก็ดังขึ้น

	 วูล์ฟก้าวเพียงไม่กี่ก้าวไปถึงคอกจำเลย สิ่งแรกที่ทำคือดึงศีรษะของ 
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คาลิดข้ามแผงกระจกที่กั้นคอกไว้ก่อนที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนใด 

จะมเีวลาตอบโตเ้สยีดว้ยซำ้ คาลดิตกลงมาบนพืน้อยา่งแรง เสยีงรอ้งจากการ 

หายใจไม่ออกดังอู้อี้เมื่อการทำร้ายร่างกายอย่างไร้ความปรานีเริ่มขึ้น ซี่โครง 

ของเขาหกัภายใตร้องเทา้บูต๊ของวลูฟ์ ความรนุแรงของการโจมตทีำใหผ้วิหนงั 

บริเวณข้อนิ้วของคาลิดหลุดออก

	 เสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นตรงไหนสักแห่ง

	 วูล์ฟถูกฟาดจนหน้าหันและได้ลิ้มรสเลือดขณะเขาโซเซถอยหลังไปยัง 

คณะลูกขุน ชนผู้หญิงที่อยู่ใกล้เขาที่สุดล้มลงกับพื้น ในชั่วเวลาไม่กี่วินาที 

ที่เขาพยายามทรงตัว เจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็กรูกันเข้ามาแทรกตรงพื้นที่ระหว่าง 

เขากับร่างที่สะบักสะบอมซึ่งนอนอยู่บนพื้นของคอกพยาน

	 วูล์ฟเตะเท้าออกไปขณะเซไปข้างหน้า รู้สึกได้ถึงมือแข็งแรงคู่หนึ่ง 

ทีค่วา้ตวัเขาไวข้ณะทีเ่ขากำลงัจะลม้ลง แลว้บงัคบัใหเ้ขาคกุเขา่กอ่นจะกดลงไป 

นอนกับพื้นในที่สุด เขาหายใจอย่างเหนื่อยอ่อน เอาอากาศซึ่งเจือไปด้วย 

กลิ่นเหงื่อและกลิ่นของน้ำยาชักเงาเข้าปอด พลางจ้องมองกระบองที่ถูกทิ้งไว้ 

ของหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ มันกลิ้งไปชนผนังกรุไม้ข้าง  ๆ  คาลิด 

เป็นเสียงดังตุ้บกลวง ๆ

	 ดูเหมือนคาลิดตายแล้ว แต่วูล์ฟจำเป็นต้องทำให้แน่ใจ

	 ด้วยการสูบฉีดของอะดรีนาลินรอบสุดท้าย เขาถีบตัวและคลานไปยัง 

ร่างของชายที่ดูไร้ชีวิตซึ่งมีรอยเปื้อนสีน้ำตาลเข้มอยู่บนร่าง  รอยเลือด 

ทำให้เนื้อผ้าของสูทสีน้ำเงินราคาถูกเปียกชุ่ม วูล์ฟเอื้อมมือไปยังอาวุธ 

ซึ่งมีน้ำหนักนั้นแล้วใช้นิ้วกำรอบโลหะเย็น เขายกมันขึ้นเหนือศีรษะตัวเอง 

กอ่นทีแ่รงกระแทกอนัหนกัหนว่งจะทำใหเ้ขาลม้หงายหลงั วลูฟ์สบัสนงนุงงวา่ 

เกิดอะไรขึ้น เขาทำได้เพียงเฝ้ามองเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำ 

คอกพยานซัดมาอีกครั้ง และบดขยี้ข้อมือของเขาด้วยการฟาดอย่างรุนแรง 

เป็นครั้งที่สอง

	 แทบไมถ่งึยีส่บินาทนีบัตัง้แตม่กีารประกาศคำตดัสนิวา่ “ไมม่คีวามผดิ”  

เมือ่เขาไดย้นิเสยีงคอ้นโลหะกระทบกบัไม้ วลูฟ์กร็ูว้า่มนัจบลงแลว้ เขาไดแ้ต่ 

ภาวนาว่าเขาทำมากพอแล้ว
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	 ผู้คนพากันกรีดร้องและรีบรุดไปยังทางออก แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจ 

หลายนายไลใ่หพ้วกเขากลบัเขา้มาขา้งใน ซาแมนธานัน้แคน่ัง่ลงกบัพืน้ งนุงง  

พลางจอ้งไปยงัความวา่งเปลา่ ถงึแมว้า่เหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้นัน้จะอยูห่า่งออกไป 

เพียงแค่ไม่กี่เมตรก็ตาม ในที่สุดก็มีใครสักคนคว้าแขนเธอไว้และดึงเธอ 

ลกุขึน้กอ่นจะเรง่ใหเ้ธอออกไปจากหอ้ง คนทีน่ำซาแมนธาออกไปกำลงัตะโกน 

อะไรบางอย่าง แต่คำพูดเหล่านั้นไม่เข้าหูของเธอเลยสักนิด เธอแทบจะ 

ไมไ่ดย้นิเสยีงสญัญาณเตอืนภยัเลยดว้ยซํา้ เธอลืน่บนพืน้ของเกรทฮอลลแ์ละ 

รู้สึกได้ว่าหัวเข่าใครบางคนกระแทกโดนด้านข้างศีรษะของเธอเอง เธอไม่ได้ 

รูส้กึเจบ็ แตก่ล็ม้กลบัลงไปบนพืน้หนิออ่นสดีำสลบัขาวจากซซิลิพีลางจอ้งมอง 

ขึ้นไปด้วยความสับสนบนหลังคาโดมโค้งที่ประดับประดาสูงขึ้นไปหกสิบเจ็ด 

ฟุต เธอมองขึ้นไปยังรูปปั้น หน้าต่างประดับกระจกสี และภาพจิตรกรรม 

ฝาผนัง

	 ผู้ช่วยชีวิตดึงเธอให้ลุกขึ้นอีกครั้งเมื่อฝูงชนเคลื่อนผ่านไป และนำทาง 

เธอไปไกลถึงทางเข้าหลักที่เลิกใช้มาเป็นเวลานาน ก่อนที่ใครคนนั้นจะวิ่ง 

กลับไปทางห้องพิจารณาคดีอีกครั้ง ประตูไม้บานมหึมาและประตูรั้วสีดำ 

ยังเปิดกว้างอยู่ ท้องฟ้าที่มีเมฆครึ้มด้านนอกกวักมือเรียกเธอออกไป ตอนนี้ 

เมื่ออยู่เพียงลำพัง ซาแมนธาก็เดินโซเซออกมายังถนน

	 ภาพถ่ายนี้คงไม่อาจสมบูรณ์แบบไปกว่านี้ได้แล้ว	 แม้ว่าเธอจะตั้งใจ 

โพสท่าให้กล้องหรือไม่ก็ตาม มันเป็นภาพของลูกขุนคนสวยในชุดสีขาวทั้งตัว 

ที่มีรอยเลือดสาดกระเซ็น ยืนอยู่ด้วยอาการบอบช้ำทางจิตใจใต้รูปสลักหิน 

ของเทพีแห่งความอดทน เทพีแห่งความจริง และเทพีแห่งการจดบันทึก 

ในชุดเสื้อคลุมตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า คล้ายเป็นลางบอกเหตุ เพราะดูเหมือน 

ยมทูตผู้พร้อมจะรายงานความผิดบาปอันไม่มีวันสิ้นสุดให้สวรรค์ทราบ

	 ซาแมนธาหันหลังให้กับกลุ่มผู้สื่อข่าวที่หิวโซและแสงไฟสว่างจ้า 

ของพวกเขา  วูบหนึ่งของแสงแฟลชนับพันครั้ง  เธอสังเกตเห็นคำพูด 

ที่ถูกสลักไว้ในแผ่นหินสูงขึ้นไป บนเสาหินสี่ต้นที่ตั้งอยู่แยกกัน ราวกับ 

จะรองรับคำเปรียบเปรยนี้เอาไว้
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ท่านจะสู้คดีของคนยากจนแห่งประชาชน

ให้การช่วยให้พ้นแก่ลูกหลานของคนขัดสน

 

	 ขณะที่อ่านคำพูดเหล่านั้น เธอก็ถูกครอบงำด้วยความรู้สึกว่าเธอ 

ทำบางอย่างผิดพลาดไป เธอพูดได้เต็มปากไหมว่าเธอเชื่อมั่นในความบริสุทธิ ์

ของคาลดิแบบเดยีวกบัทีเ่จา้หนา้ทีส่บืสวนคนนัน้กม็ัน่ใจวา่เขาผดิจรงิ ในทีส่ดุ 

เมื่อสายตาของเธอไปหยุดอยู่ที่เทพธิดาผู้สวมผ้าคลุมศีรษะ ซาแมนธาก็รู้ว่า 

เธอคือหนึ่งในรายการความผิดบาปของเทพีเสียแล้ว

	 เธอเพิ่งถูกพิพากษา



๔ ปีถัดมา...
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บทที ่ ๑
วันเสาร์ที ่ ๒๘ มิถุนายน ๒๐๑๔

๓.๕๐ น.

วูล์ฟมะงุมมะงาหรา  ควานหาโทรศัพท์มือถือของเขา  

มันค่อย ๆ เขยิบไปทีละน้อยข้ามพื้นลามิเนตทุกครั้งที่มันสั่น ความมืดค่อย ๆ  

เปลี่ยนเป็นรูปทรงที่ไม่คุ้นเคยของอพาร์ตเมนต์แห่งใหม่ของเขา ผ้าปูที่นอน 

ซึ่งเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อนั้นเหนียวเหนอะติดกับผิว ขณะที่เขาคลานออกจาก 

เตียงนอนเพื่อไปยังต้นเสียงที่ดังกวนใจนั้น

	 “วูล์ฟ” เขารับสาย โล่งใจที่อย่างน้อยก็รับทัน ขณะคลำหาสวิตช์ไฟ 

บนผนัง

	 “นี่ซิมมอนส์”

	 วูล์ฟเปิดสวิตช์และถอนหายใจแรงเมื่อแสงไฟสีเหลืองอ่อนเตือนให้ 

เขารู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน เขารู้สึกอยากปิดไฟอีกครั้ง ห้องนอนขนาดเล็กจิ๋วนั้น 

ประกอบไปด้วยผนังสี่ด้าน ฟูกเก่าโทรมขนาดนอนได้สองคนวางอยู่บนพื้น  

และหลอดไฟหนึ่งหลอด เจ้ากล่องสี่เหลี่ยมที่ชวนให้อยากเป็นโรคกลัว 

ที่แคบนี้ร้อนมาก ต้องขอบคุณเจ้าของห้องที่ยังตามเอากุญแจไขหน้าต่าง 

คืนมาจากผู้เช่าคนก่อนไม่ได้ ปกติแล้วนี่จะไม่เป็นปัญหาอะไรมากนัก 

ในลอนดอน แต่วูล์ฟดันย้ายบ้านในช่วงที่มีภาวะคลื่นความร้อนซึ่งปกติ 

ไม่เคยเกิดขึ้นในอังกฤษ และยังกินเวลามาเกือบสองสัปดาห์แล้ว

	 “อย่าทำเสียงดีใจอย่างนั้นสิ” ซิมมอนส์ว่า

	 “นี่กี่โมงแล้ว” วูล์ฟหาว

	 “อีกสิบนาทีตีสี่”
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	 “สุดสัปดาห์นี้ผมไม่ได้หยุดหรือ”

	 “ไม่อีกต่อไปแล้ว ฉันต้องการให้นายมาเจอฉันที่ที่เกิดเหตุ”

	 “ถดัจากโตะ๊คณุนะ่หรอื” วลูฟ์ถามกึง่แซว เพราะเขาไมไ่ดเ้หน็หวัหนา้ 

ของเขาออกจากออฟฟิศมาหลายปีแล้ว

	 “ตลกน่ะ พวกนั้นยอมให้ฉันออกมาทำคดีนี้”

	 “แย่ขนาดนั้นเลยหรือ”

	 ปลายสายหยุดชะงักไปชั่วครู่ ก่อนที่ซิมมอนส์จะตอบ “ค่อนข้างแย่  

มีปากกาไหม”

	 วูล์ฟค้นหนึ่งในกล่องที่ตั้งซ้อนกันตรงโถงทางเดินจนข้าวของกระจุย- 

กระจาย และพบปากกาลกูลืน่ดา้มหนึง่ทีพ่อใหเ้ขาจดบนหลงัมอืของตวัเองได้

	 “โอเค ว่ามาได้เลย”

	 ท่ีปลายหางตา เขาสังเกตเห็นแสงสว่างวูบข้ึนมาบนตู้เก็บของในห้องครัว

	 “แฟลตเลขที่ ๑๐๘...” ซิมมอนส์เอ่ย

	 ขณะวูล์ฟเดินเข้าไปในห้องครัวที่ยังไม่เรียบร้อยดี เขาก็ตาพร่าไปกับ 

แสงสีฟ้าที่กะพริบเป็นพัก ๆ ผ่านหน้าต่างบานเล็ก

	 “...ทรินิตี้ทาวเวอร์ส —”

	 “ถนนฮิบบาร์ด เคนทิชทาวน์ใช่ไหม” วูล์ฟขัดจังหวะขณะมองลงไป 

เห็นรถตำรวจนับโหล นักข่าว และผู้อยู่อาศัยที่ถูกอพยพออกมาจากตึก 

ฝั่งตรงข้าม ซึ่งทั้งหมดยืนรวมกันอยู่ด้านล่าง

	 “นี่นายรู้ได้ยังไงวะ”

	 “ก็ผม เป็น เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนไง”

	 “ถา้งัน้นายกเ็ปน็ผูต้อ้งสงสยัหมายเลขหนึง่ของเราไดเ้หมอืนกนั ลงมา 

ที่นี่ได้แล้ว”

	 “เดี๋ยวไป ผมแค่ต้อง...” เสียงของวูล์ฟขาดหายเมื่อเขาตระหนักว่า 

ซิมมอนส์วางหูไปแล้ว

	 ระหว่างแสงไฟที่กะพริบเป็นพัก  ๆ เขาสังเกตเห็นไฟสีส้มที่ส่องสว่าง 

อยู่ตลอดลอดออกมาจากเครื่องซักผ้า และจำได้ว่าเขาเพิ่งใส่เครื่องแบบ 

ของเขาเข้าไปก่อนนอน เขามองไปยังกล่องกระดาษแข็งแบบเดียวกันนับโหล 
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ที่ตั้งเรียงรายอยู่ตามผนัง

	 “แม่งเอ๊ย”

 

ห้านาทีหลังจากนั้น วูล์ฟก็เดินเบียดเสียดผ่านฝูงชนที่มุงดูอยู่นอกตึก 

ของเขา เขาเดินเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งและแสดงบัตรประจำตัว 

ใหด้พูลางคาดวา่จะไดเ้ดนิตรงเขา้ไปผา่นวงลอ้มของตำรวจไดท้นัที แตต่ำรวจ 

หนุ่มกลับคว้าบัตรของเขาออกจากมือและตรวจสอบมันอย่างละเอียด พลาง 

เหลือบมองร่างสูงในกางเกงว่ายน้ำขาสั้นและเสื้อยืดสีซีดสกรีนลายทัวร์ 

คอนเสิร์ต Keep the Faith ของวงบอง โจวี่ ปี ’๙๓ อย่างกังขา

	 “เจ้าหน้าที่เลย์ตัน–ฟอว์กส์รึ” พลตำรวจถามด้วยความสงสัย

	 วูล์ฟสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงเรียกชื่อที่ดูดัดจริตของตัวเอง

	 “ใช่แล้ว สิบตำรวจฝ่ายสืบสวนฟอว์กส์”

	 “คนเดียวกับ — ฟอว์กส์ นักสังหารหมู่ในศาลหรือ”

	 “มนัออกเสยีงวา่วลิเลีย่ม...ฉนัไปไดร้ยึงั” วลูฟ์ทำทา่ไปยงัอพารต์เมนต์

	 ชายหนุ่มยื่นบัตรประจำตัวของวูล์ฟคืนแล้วยกแถบกั้นขึ้นเพื่อให้เขา 

ลอดตัวเข้าไป

	 “ต้องการให้ผมพาคุณขึ้นไปไหมครับ” เขาถาม

	 วูล์ฟเหลือบมองดูกางเกงขาสั้นลายดอกไม้  หัวเข่าเปลือย และ 

รองเท้าสำหรับใส่ทำงานของตัวเอง

	 “รู้อะไรไหม ฉันว่าฉันทำอะไรเองคนเดียวได้ดีกว่านะ”

	 เจ้าหน้าที่ยิ้มเห็นฟัน

	 “ชั้นสี่” เขาบอกวูล์ฟ “และระวังตัวด้วยเวลาขึ้นไปบนนั้นคนเดียว  

มันไม่ใช่ที่ที่ดีนักน่ะครับ”

	 วูล์ฟถอนหายใจหนัก ๆ ออกมาอีกครั้ง แล้วก้าวเข้าไปในโถงทางเดิน 

ที่มีกลิ่นน้ำยาฟอกขาวก่อนเข้าไปในลิฟต์ ปุ่มกดสำหรับชั้นสองและห้า 

หายไป มีของเหลวสีน้ำตาลแห้งกรังอยู่บนส่วนที่เหลือของแผงควบคุม  

หลังจากใช้ทักษะการเป็นฝ่ายสืบสวนของตัวเองเพื่อดูให้แน่ใจว่ามันเป็น 

คราบอึ สนิม หรือไม่ก็โค้กแล้ว เขาก็ใช้ขอบเสื้อยืดด้านล่างสุดของเขา  
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ตรงใบหน้าของริชชี่ แซมโบร่า๑ กดปุ่มลิฟต์

	 เขาเคยอยู่ในลิฟต์แบบเดียวกันนี้ เป๊ะเป็นร้อย  ๆ  ครั้งตลอดชีวิต 

การทำงานของเขา มันเป็นกล่องโลหะที่ไร้รอยต่อและได้รับการติดตั้ง 

โดยสภาท้องถิ่นทั่วประเทศ พื้นลิฟต์ไม่มีอะไรปกคลุม ไม่มีกระจก และ 

ไม่มีหลอดไฟหรือส่วนประกอบใด  ๆ  ยื่นออกมา  ไม่มีอะไรให้พวกคน 

ด้อยโอกาสได้ทำลายหรือขโมยจากอุปกรณ์ที่ช่วยเติมเต็มชีวิตของพวกเขา 

ดังนั้นพวกเขาจึงเลือกพ่นคำลามกหยาบคายไว้ทั่วผนังแทน วูล์ฟมีเวลา 

แค่พอได้เรียนรู้ว่าจอห์นนี่ แรตคลิฟฟ์ เป็นทั้ง “เทย” และ “เกย์” ก่อนที่ประต ู

จะเปิดออกที่ชั้นสี่

	 มีคนมากกว่าหนึ่งโหลยืนกระจัดกระจายไปตามทางเดินที่เงียบสงัด  

ส่วนใหญ่ดูสั่นสะท้านนิด  ๆ  และมองเสื้อผ้าของวูล์ฟอย่างกังขา เว้นก็แต่ 

ผู้ชายเซอร์  ๆ  คนหนึ่งผู้ติดตรานิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งพยักหน้าและยกนิ้วโป้ง 

ให้เมื่อวูล์ฟเดินผ่าน มีกลิ่นอ่อนเจือจางที่แสนคุ้นเคยวูบขึ้นมาขณะวูล์ฟ 

เดินตรงไปยังช่องประตูที่ เปิดอยู่ตรงสุดโถงทางเดิน  มันเป็นกลิ่นของ 

ความตายแน่  ๆ  คนที่ทำงานกับเรื่องพวกนี้จะคุ้นเคยกับส่วนผสมที่มี 

เอกลักษณ์ของกลิ่นอับ  ในอากาศ อุจจาระ ปัสสาวะ และเนื้อหนังที่กำลัง 

เน่าเปื่อย

	 วูล์ฟถอยหลังจากประตูไปหนึ่งก้าวเมื่อเขาได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งมาจาก 

ด้านใน หญิงสาวคนหนึ่งพุ่งออกมาจากช่องประตูที่เปิดอยู่แล้วทรุดลงคุกเข่า 

ก่อนจะอาเจียนออกมาบนทางเดินตรงหน้าเขา เขารออย่างสุภาพเพื่อหา 

ช่วงเวลาอันเหมาะสมที่จะบอกให้เธอขยับตัวออกไป แต่กลับมีเสียงฝีเท้า 

อีกคู่ตรงเข้ามา เขาถอยหลังอีกก้าวโดยสัญชาตญาณ ก่อนที่สิบตำรวจฝ่าย 

สืบสวนเอมิลี่ แบ็กซ์เตอร์ จะถลามาตามทางเดิน

	 “วูล์ฟ! ฉันว่าฉันเห็นคุณผลุบ  ๆ  โผล่  ๆ  อยู่ตรงนี้นะ” เธอส่งเสียง 

กึกก้องข้ามโถงทางเดินที่เงียบกริบมา “พูดจริง  ๆ  นะ เรื่องนี้เจ๋งชะมัดเลย”

	 เธอเหลือบมองผู้หญิงคนที่ขย้อนอาเจียนอยู่บนพื้นระหว่างพวกเขา

๑ หนึ่งในสมาชิกของวงบอง โจวี่
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	 “คุณช่วยไปอ้วกที่อื่นได้ไหมคะ”

	 ผู้หญิงคนนั้นคลานออกไปให้พ้นทางอย่างเหนียมอาย แบ็กซ์เตอร์ 

คว้าแขนวูล์ฟไว้และนำเขาเข้าไปในอพาร์ตเมนต์อย่างตื่นเต้น ทั้ง  ๆ  ที่เป็น 

รุ่นน้องเขาเกือบสิบปี แต่แบ็กซ์เตอร์สูงเกือบจะเท่าเขาแล้ว ผมสีน้ำตาลเข้ม 

ของเธอกลายเป็นสีดำเมื่ออยู่ใต้ทางเข้าที่ไม่น่าประทับใจและดูทึม  ๆ  นั้น  

เธอแต่งหน้าเข้มอย่างที่เป็นมาเสมอ ซึ่งทำให้ดวงตาที่ดูน่าดึงดูดของเธอ 

ยิ่งดูใหญ่ผิดปกติ เธอสวมเสื้อเชิ้ตเข้ารูปกับกางเกงที่ดูทะมัดทะแมง และ 

มองเขาขึ้น ๆ ลง ๆ ด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์

	 “ไม่เห็นมีใครบอกฉันเลยว่าวันนี้เป็นวันมัฟติ๒”

	 วูล์ฟไม่ยอมหลงงับเหยื่อง่าย ๆ เพราะรู้ว่าเธอจะเลิกแหย่เร็วขึ้นถ้าเขา 

ทำตัวเงียบเข้าไว้

	 “นีแ่ชมเบอรส์จะหงดุหงดิแคไ่หนกนันะถา้รูว้า่เขาพลาดเรือ่งนี”้ เธอยิม้

	 “ส่วนตัวแล้ว เป็นผมก็เลือกล่องเรือในทะเลแคริบเบียนมากกว่า 

มายุ่งกับศพนะ” วูล์ฟพูดอย่างเบื่อ ๆ

	 ดวงตาโตของแบ็กซ์เตอร์เบิกกว้างด้วยความประหลาดใจ “ซิมมอนส ์

ไม่ได้บอกคุณหรือ”

	 “บอกผมเรื่องอะไร”

	 เธอนำเขาเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ซึ่งมีแสงไฟสลัวอันเกิดจากคบไฟ 

จำนวนโหลหนึ่งที่ติดตั้งอย่างมีชั้นเชิง  กลิ่นนั้นโชยมาชัดเจนขึ้นเรื่อย  ๆ  

ถงึแมจ้ะไมไ่ดรุ้นแรงนกั วลูฟ์บอกไดว้า่กลิน่เหมน็เนา่นัน้อยูใ่กล้ ๆ โดยดจูาก 

จำนวนแมลงวันที่บินร่อนไปมาอย่างตื่นเต้นเหนือศีรษะของเขา

	 ห้องนี้มีเพดานสูง ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ใด  ๆ และใหญ่กว่าแฟลตของ 

วูล์ฟมาก แต่ก็ไม่ได้ดูน่ารื่นรมย์ไปกว่ากัน ผนังสีเหลืองถูกเจาะเป็นรูอยู่ 

เต็มไปหมดเพื่อให้สายไฟเก่า  ๆ  และฉนวนที่มีฝุ่นเกาะลอดออกมายังพื้น 

เปลือยเปล่า ไม่ว่าห้องน้ำหรือห้องครัวก็ดูจะไม่ได้รับการปรับปรุงมาตั้งแต ่

๒  Mufti Day วันที่นักเรียนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนไม่ต้องใส่เครื่องแบบ 

ไปโรงเรียน
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ยุค ๑๙๖๐

	 “บอกผมเรื่องอะไร” เขาถามเธออีกครั้ง

	 “ครัง้นีค้อืคดทีี ่ใช ่ เลย วลูฟ์” แบก็ซเ์ตอรท์ำเปน็เมนิคำถาม “คดแีบบ 

ที่จะพบได้ครั้งเดียวในชีวิตการทำงาน”

	 วลูฟ์ถกูดงึความสนใจไปดว้ยเรือ่งอืน่ เขาประเมนิหอ้งนอนทีส่องในใจ 

และนึกสงสัยว่าเขาถูกโก่งราคาค่าเช่าแฟลตทรงกล่องเหลาเหย่ที่อยู่ตรงข้าม 

ถนนหรือเปล่า พวกเขาเดินอ้อมหัวมุมไปยังห้องหลักที่เต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่  

เขากวาดตาสำรวจพื้นที่มีอุปกรณ์หลากชนิดและขาหลายคู่เพื่อหาศพโดย 

อัตโนมัติ

	 “แบ็กซ์เตอร์!”

	 เธอหยุดและหันไปหาเขาอย่างหงุดหงิด

	 “ซิมมอนส์ไม่ได้บอกอะไรผม”

	 ดา้นหลงัเธอ คนกลุม่หนึง่ทีย่นือยูต่รงหนา้ตา่งบานใหญส่งูจรดเพดาน 

อันเป็นจุดเด่นของห้องถอยหลบไปข้าง ๆ แต่ก่อนที่เธอจะทันได้ตอบคำถาม  

วูล์ฟก็เดินโซเซออกไป สายตาของเขาตรึงอยู่ที่จุดจุดหนึ่งตรงไหนสักแห่ง 

เหนือคนกลุ่มนั้น มันเป็นแหล่งแสงสว่างเพียงแหล่งเดียวที่พวกตำรวจ 

ไม่ได้นำติดตัวมาด้วย เป็นสปอตไลต์ที่สาดแสงไปบนเวทีสีเข้ม...

	 ร่างเปลือยบิดเบี้ยวเป็นท่าทางผิดธรรมชาติและดูเหมือนจะลอยอยู่ 

หนึ่งฟุตเหนือพื้นไม้ที่ไม่เท่ากัน ร่างนั้นหันหลังให้กับห้องแล้วมองออกไป 

นอกหน้าต่างบานมหึมานั้น เส้นด้ายนับร้อย  ๆ  เส้นที่แทบมองไม่เห็นช่วย 

ตรึงร่างให้อยู่กับที่ ส่วนปลายอีกด้านถูกยึดกับตะขอโลหะอุตสาหกรรม 

สองอัน

	 ต้องใช้เวลาครู่หนึ่งกว่าวูล์ฟจะรับรู้ถึงรูปร่างสุดสะเทือนขวัญบน 

ฉากหลังที่ดูเหนือจริงตรงหน้าเขา ขาสีดำท่อนหนึ่งติดอยู่กับลำตัวสีขาว  

เมือ่ไมอ่าจเขา้ใจในสิง่ทีก่ำลงัเหน็อยูไ่ด ้ เขาจงึเดนิตรงเขา้ไปในหอ้ง ยิง่เขา้ไป 

ใกล้ ก็ยิ่งสังเกตเห็นรอยเย็บขนาดใหญ่ที่เชื่อมส่วนต่าง  ๆ  ของร่างกาย 

ที่ไม่เข้ากันเอาไว้  ผิวหนังโป่งนูนขึ้นมาตรงจุดที่มีวัสดุแทงทะลุเข้าไป  

ขาผู้ชายผิวดำข้างหนึ่ง ขาสีขาวอีกข้างหนึ่ง มือใหญ่ของผู้ชายที่ด้านหนึ่ง  
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และมอืของผูห้ญงิผวิสแีทนอกีขา้งหนึง่ ผมสดีำสนทิทีพ่นักนัยุง่หอ้ยตกลงมา 

อย่างน่ากลัวเหนือลำตัวสะโอดสะองของหญิงสาวที่มีจุดกระและผิวขาวซีด

	 แบ็กซ์เตอร์กลับมายืนข้าง ๆ  วูล์ฟ เห็นได้ชัดว่าเพลิดเพลินกับสีหน้า 

ขยะแขยงบนใบหน้าเขา

	 “เขาไมไ่ดบ้อกคณุวา่...หนึง่ศพ — เหยือ่หกคน!” เธอกระซบิอยา่งรา่เรงิ 

ใส่หูของเขา

	 สายตาของวูล์ฟลดต่ำลงบนพื้น เขากำลังยืนอยู่บนเงาที่ทอดลงมา 

ของศพวติถาร และในความเรยีบงา่ยเชน่นี ้ สดัสว่นตา่ง ๆ นัน้กลบัยิง่ดหูลอน 

ขึ้นไปอีก ช่องว่างของแสงสว่างทำให้รอยต่อระหว่างแขนขากับร่างกายนั้น 

ดูบิดเบี้ยว

	 “พวกนกัขา่วมาอยูข่า้งนอกกนัแลว้ไดไ้งวะ” วลูฟ์ไดย้นิหวัหนา้ของเขา 

ตะโกนถามแต่ไม่ได้เจาะจงไปที่ใคร “สาบานได้เลยว่าแผนกนี้แม่งมีรูรั่ว 

มากกว่าเรือ  ไททานิก  ซะอีก ถ้าฉันรู้ว่าใครหน้าไหนไปคุยกับพวกนั้นนะ  

พวกมันจะถูกพักงาน!”

	 วูล์ฟยิ้ม รู้เต็มอกว่าซิมมอนส์กำลังเล่นบทบาทของการเป็นหัวหน้า 

ในแบบที่คนทั่วไปมักคิดกันเท่านั้น พวกเขารู้จักกันมานานกว่าสิบปี และ 

วูล์ฟก็มองว่าเขาคือเพื่อนคนหนึ่งจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์คาลิดขึ้น ภายใต้ 

ความกล้าหาญที่ถูกบีบคั้นออกมานั้น จริง  ๆ  แล้วซิมมอนส์เป็นเจ้าหน้าที่ 

ตำรวจผู้เฉลียวฉลาด ใส่ใจ และมีความสามารถ

	 “ฟอว์กส์!” ซิมมอนส์เดินอาด  ๆ  ตรงมาที่พวกเขา บ่อยครั้งที่เขา 

พยายามไม่เรียกชื่อทีมงานของตัวเองด้วยชื่อเล่น เขาเตี้ยกว่าวูล์ฟเกือบ 

หนึ่งฟุต ตอนนี้อายุห้าสิบกว่าแล้ว และเริ่มมีพุงแบบที่พวกผู้บริหารมีกัน  

“ไม่เห็นมีใครบอกฉันเลยว่านี่เป็นวันมัฟติ”

	 วูล์ฟได้ยินเสียงแบ็กซ์เตอร์หัวเราะคิกคัก เขาจึงตัดสินใจใช้กลยุทธ ์

เดมิทีเ่ขาเคยใชก้บัเธอดว้ยการทำเมนิใสค่วามเหน็นัน้ หลงัจากเกดิความเงยีบ 

ที่น่าอึดอัดอยู่ชั่วครู่ ซิมมอนส์ก็หันไปทางแบ็กซ์เตอร์

	 “อดัมส์ไปไหนล่ะ” เขาถาม

	 “ใครคะ”
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	 “อดัมส์ เด็กในความอุปถัมภ์คนใหม่ของเธอไงล่ะ”

	 “เอ็ดมันส์น่ะหรือ”

	 “ใช่ เอ็ดมันส์”

	 “ฉันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะคะ”

	 “เอ็ดมันส์!” ซิมมอนส์แผดเสียงเรียกข้ามห้องที่วุ่นวาย

	 “ทำงานกับเขาเยอะหรือช่วงนี้” วูล์ฟถามเบา ๆ อย่างไม่อาจซ่อนความ 

หึงหวงในน้ำเสียงของตัวเองได้ ซึ่งนั่นทำให้แบ็กซ์เตอร์ยิ้มออก

	 “งานพี่เลี้ยงน่ะ” เธอกระซิบ “เขาคือคนที่โอนย้ายมาจากแผนก 

ฉ้อโกง เพิ่งเห็นคนตายแค่ไม่กี่ศพ เขาอาจร้องไห้หลังจากนี้ด้วยซ้ำ”

	 ชายหนุ่มที่เดินโซเซผ่านฝูงคนตรงมาที่พวกเขานั้นอายุแค่ยี่สิบห้าปี  

ผอมเป็นไม้เสียบผีและดูสะอาดเรียบร้อยมาก ตรงข้ามกับผมสีบลอนด์ 

สตรอว์เบอร์รี่ที่ยุ่งเหยิงของเขา เขาถือสมุดจดเตรียมพร้อมอยู่ในมือและ 

ยิ้มอย่างกระตือรือร้นให้กับสารวัตรฝ่ายสืบสวน

	 “พวกเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานทำงานกันไปถึงไหนแล้ว”

	 เอ็ดมันส์พลิกสมุดโน้ตกลับไปสองสามหน้า

	 “เฮเลนบอกว่า ทีมของเธอยังคงไม่พบเลือดแม้แต่หยดเดียวใน 

อพาร์ตเมนต์นี้ พวกเขายืนยันว่าชิ้นส่วนร่างกายทั้งหกชิ้นมาจากเหยื่อ 

แต่ละคนที่ต่างกันไปและถูกตัดออกอย่างหยาบ  ๆ อาจจะด้วยเลื่อยตัด 

โลหะ”

	 “แล้ว  เฮเลน  ได้บอกอะไรที่เรายังไม่รู้แล้วบ้างไหม” ซิมมอนส์ถาม 

อย่างเหยียด ๆ

	 “จรงิ  ๆแลว้กม็คีรบั เนือ่งจากไมม่เีลอืดและการหดตวัของหลอดเลอืด 

รอบ ๆ แผลที่ถูกตัดอวัยวะ...”

	 ซิมมอนส์กลอกตาและดูนาฬิกาข้อมือของเขา

	 “...จึงแน่ใจได้ว่าชิ้นส่วนนั้นถูกตัดออกมาหลังเหยื่อเสียชีวิตแล้ว”  

เอ็ดมันส์พูดจนจบและดูพออกพอใจกับตัวเอง

	 “นั่นเป็นผลงานที่ เยี่ยมมากเลย  เอ็ดมันส์”  ซิมมอนส์พูดอย่าง 

ประชดประชันก่อนจะตะโกนเสียงดัง “ใครช่วยยกเลิกโฆษณาบนกล่องนม 
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ที่ตามหาผู้ชายไม่มีสมองหน่อยได้ไหม๓ ขอบคุณ!”

	 รอยยิ้มของเอ็ดมันส์เลือนหายไป วูล์ฟสบตากับซิมมอนส์แล้วอมยิ้ม  

พวกเขาทั้งคู่ต่างก็เคยโดนดูถูกแบบเดียวกันนี้มาก่อน  ทั้งหมดนั้นเป็น 

ส่วนหนึ่งของการฝึกฝน

	 “ผมแค่หมายความว่าใครก็ตามที่เป็นเจ้าของแขนขาพวกนั้นตายแล้ว 

แน่  ๆ  น่ะครับ พวกเขาจะรู้มากกว่านี้เมื่อเอาร่างนั้นกลับไปที่ห้องแล็บ”  

เอ็ดมันส์พึมพำอย่างประหม่า

	 วูล์ฟสังเกตเห็นเงาสะท้อนของร่างนั้นในหน้าต่างมืด  ๆ  แล้วจึง 

ตระหนักว่าเขายังไม่ได้เห็นมันจากด้านหน้า เลยอ้อมไปดู

 “เธอ ล่ะได้อะไรมาบ้าง แบ็กซ์เตอร์” ซิมมอนส์ถาม

	 “ไม่มากนักค่ะ ความเสียหายเล็กน้อยที่รูกุญแจ เป็นไปได้ว่าถูก 

สะเดาะกลอน เราให้เจ้าหน้าที่สอบถามเพื่อนบ้านด้านนอกอยู่ แต่เท่าที่ 

ผ่านมา ยังไม่มีใครเห็นหรือได้ยินอะไรเลย อ้อ ไม่มีความผิดปกติกับ 

ระบบไฟฟ้าด้วย  — หลอดไฟทุกดวงถูกถอดออก ยกเว้นดวงเดียวที่อยู่เหนือ 

ร่าง...พวกเหยื่อ อย่างกับมันถูกจัดแสดงหรืออะไรสักอย่าง”

	 “แล้วนายล่ะฟอว์กส์ มีไอเดียอะไรไหม...ฟอว์กส์?”

	 วูล์ฟกำลังมองขึ้นไปที่ใบหน้าสีดำของร่างร่างนั้น

	 “โทษที นี่เราทำให้นายเบื่อหรือเปล่า”

	 “เปลา่ ขอโทษท ี รอ้นขนาดนีแ้ตไ่อส้ิง่นีเ้พิง่เริม่สง่กลิน่เอง หมายความ 

ว่าฆาตกรเพิ่งฆ่าเหยื่อทั้งหกเมื่อคืนนี้ซึ่งดูไม่น่าเป็นไปได ้ ไม่ก็เขาต้องเก็บศพ 

พวกนี้ไว้ในน้ำแข็ง”

	 “เห็นด้วย ให้ใครสักคนตรวจสอบเรื่องการงัดเข้าไปในห้องแช่แข็ง  

ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร และที่ไหนก็ตามที่มีห้องแช่แข็งอุตสาหกรรม 

ขนาดใหญ่เมื่อเร็ว ๆ นี้” ซิมมอนส์บอก

๓ ชว่งป ี ๑๙๘๐ ในสหรฐัอเมรกิาประชาสัมพนัธ์ภาพเดก็หายบนกลอ่งนมเพราะเปน็ 

ผลิตภัณฑ์ที่ทุกบ้านต้องซื้อไว้ ในที่นี้ซิมมอนส์ประชดโดยการสื่อเป็นนัยว่าเจอผู้ชาย 

ที่ไม่มีสมองแล้ว คือเอ็ดมันส์นี่เอง
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	 “แล้วดูด้วยว่ามีเพื่อนบ้านคนไหนได้ยินเสียงเจาะบ้างไหม” วูล์ฟบอก

	 “เสียงเจาะเป็นเสียงทั่วไปที่ได้ยินกันได้นะครับ” เอ็ดมันส์โพล่งขึ้นมา  

แล้วก็ต้องรู้สึกเสียใจที่ทำเช่นนั้นเมื่อเห็นสายตาโกรธเกรี้ยวสามคู่หันมา 

มองเขา

	 “ถ้านี่เป็นผลงานชิ้นเอกของฆาตกร” วูล์ฟพูดต่อ “ไม่มีทางที่เขา 

จะเสี่ยงให้มันหล่นลงมาจากเพดานและกลายเป็นแค่กองชิ้นส่วนตอนที่ 

พวกเรามาถึง ตะขอพวกนั้นถูกเจาะเข้าไปในคานโลหะรับน้ำหนัก ใคร 

สักคนน่าจะได้ยินเสียงมัน”

	 ซิมมอนส์พยักหน้า “แบ็กซ์เตอร์ ให้ใครตรวจสอบเรื่องนี้ที”

	 “สารวัตร ขอยืมตัวสักครู่ได้ไหม” วูล์ฟถามขณะที่แบ็กซ์เตอร์กับ 

เอ็ดมันส์ออกไป เขาดึงเอาถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งคู่หนึ่งออกมาแล้วยกผมสีดำ 

กำมอืหนึง่ทียุ่ง่เปน็ปมใหพ้น้ไปจากใบหนา้ทีด่นูา่ขยะแขยงนัน้ มนัเปน็ใบหนา้ 

ของผู้ชาย ดวงตาเปิดกว้าง สีหน้าสงบนิ่งจนน่าปั่นป่วนใจเมื่อพิจารณาถึง 

จุดจบอันโหดร้ายอย่างเห็นได้ชัดของเหยื่อ “ดูคุ้น ๆ ไหม”

	 ซิมมอนส์เดินอ้อมตามไปเพื่อสมทบกับวูล์ฟข้างหน้าต่างอันเย็นเยียบ  

และก้มลงเพื่อตรวจสอบใบหน้าสีเข้มนั้นให้ชัดขึ้น ผ่านไปครู่หนึ่งเขาก็ 

ยักไหล่

	 “นี่คือคาลิด” วูล์ฟพูด

	 “เป็นไปไม่ได้”

	 “งั้นหรือ”

	 ซิมมอนส์เงยหน้ามองใบหน้าที่ไร้ชีวิตนั้นอีกครั้ง สีหน้าแห่งความ 

กังขาของเขาค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีหน้าแห่งความวิตกกังวลยิ่ง

	 “แบ็กซ์เตอร์!” เขาตะโกน “ฉันอยากให้เธอกับอดัมส์ —”

	 “เอ็ดมันส์” 

	 “...ไปที่เรือนจำเบลมาร์ช ขอพัศดีให้พาเธอไปหานากวิบ คาลิด  

ให้ได้”

	 “คาลิดหรือคะ” แบ็กซ์เตอร์ถามอย่างตกใจและเหลือบมองวูล์ฟ 

โดยไม่ตั้งใจ
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	 “ใช่ คาลิด โทร.หาฉันทันทีที่เธอเห็นเขามีชีวิตอยู่ ไป!”

	 วูล์ฟมองออกไปที่ตึกของเขาซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม หน้าต่างหลายบาน 

ยงัคงปดิไฟมดื สว่นบานอืน่ ๆ มใีบหนา้ทีต่ืน่เตน้กำลงับนัทกึภาพอนันา่ตืน่ตา 

ด้านล่างด้วยโทรศัพท์มือถือของพวกเขา  คงหวังว่าจะบันทึกภาพอะไร 

บางอย่างที่น่าขนลุกขนพองเพื่อสร้างความบันเทิงให้เพื่อน  ๆ  ของพวกเขา 

ได้ในตอนเช้า เห็นได้ชัดว่าจากตรงนั้นพวกเขาไม่สามารถมองเข้ามาเห็น 

ฉากฆาตกรรมที่มีแสงไฟสลัวได้ ไม่เช่นนั้นคงได้ตีตั๋วที่นั่งแถวหน้าไปแล้ว

	 วูล์ฟมองเข้าไปในแฟลตของตัวเองซึ่งอยู่สูงขึ้นไปไม่กี่บานหน้าต่าง  

ตอนทีร่บีรอ้นออกมา เขาเปดิไฟทัง้หมดทิง้ไว ้ เขามองเหน็กลอ่งกระดาษแขง็ 

กล่องหนึ่ง และด้านล่างสุดของกองมีคำว่า “กางเกงและเสื้อเชิ้ต” เขียนหวัด ๆ  

อยู่บนนั้น

	 “อาฮ่า!”

	 ซิมมอนส์เดินกลับไปที่วูล์ฟและขยี้ตาที่เหนื่อยล้า พวกเขายืนกันอยู่ 

เงียบ  ๆ  คนละข้างของร่างที่ถูกแขวนโยงอยู่ พลางเฝ้ามองสัญญาณแรกของ 

ยามเช้าที่กำลังเจือท้องฟ้าสีเข้ม แม้ในห้องจะมีเสียงดัง แต่พวกเขาก็ยัง 

ได้ยินเสียงนกร้องเพลงอย่างสงบสุขอยู่ด้านนอก

	 “นี่คงเป็นสิ่งกวนใจที่สุดที่นายเคยเห็นมาละสิ” ซิมมอนส์ยิงมุกอย่าง 

อ่อนแรง

	 “เป็นอันดับสองน่ะ” วูล์ฟตอบโดยไม่ละสายตาไปจากรอยแต้มที่เพิ่ม 

มากขึ้นบนท้องฟ้าสีน้ำเงินเข้ม

	 “อันดับสองรึ แล้วนี่ฉันจะยังอยากรู้ว่ามีอะไรเหนือกว่าไอ้  — ไอ้สิ่งนี้ 

อีกไหมเรอะ” ซิมมอนส์หันไปมองคอลเล็กชั่นแยกอวัยวะที่ถูกแขวนไว้ 

อีกครั้งด้วยความลังเล

	 วูล์ฟเคาะแขนขวาที่เหยียดออกของร่างนั้นเบา  ๆ ฝ่ามือดูซีดขาว 

เมื่อเทียบกับผิวสีแทนส่วนที่เหลือและเรียวเล็บสีม่วงที่ผ่านการทำเล็บ 

มาสมบูรณ์แบบ เส้นด้ายที่ดูคล้ายไหมหลายโหลทำหน้าที่รับน้ำหนักแขน 

ข้างนั้น และมีเส้นด้ายอีกกว่าหนึ่งโหลยึดอยู่กับนิ้วชี้ที่เหยียดออกเช่นกัน 

ให้เข้าที่
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	 เขาตรวจดูว่าไม่มีใครกำลังฟังบทสนทนาของพวกเขาอยู่ จากนั้น 

ก็เอนตัวมาเพื่อกระซิบกับซิมมอนส์

	 “มันชี้ไปที่หน้าต่างอพาร์ตเมนต์ของผม”


