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ครูฝึกด้านยุทธวิธี  ที่โรงเรียนตำรวจมักจะพูดจาเยาะเย้ยถากถาง 
ทุกคนระหว่างฝึกตอนเช้าตรู่ “การนอนถูกตีค่าไว้สูงเกินไป” เขาว่า “พวกเธอ 

จะได้เรียนรู้ที่จะอยู่โดยไม่มีมัน”

เขาโกหก

การนอนกเ็หมอืนกบัการมเีซก็ซ ์ ยิง่มนีอ้ย คณุกย็ิง่โหยหา และเทรซี ่ 

ครอสไวต์ มีทั้งสองอย่างไม่มากนักในระยะหลัง 

เธอยืดเส้นยืดสายบริเวณหัวไหล่และลำคอ เนื่องจากไม่มีเวลาวิ่ง 

ออกกำลังกายตอนเช้า ร่างกายจึงรู้สึกตึง  ๆ และอยู่ในภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่น  

ถึงแม้เธอจะจำไม่ค่อยได้สักเท่าไรว่าได้หลับด้วย ถ้าคิดจะจำละก็นะ หมอ 

ประจำตัวบอกว่า เธอบริโภคฟาสต์ฟู้ดกับกาเฟอีนมากเกินไป น่ันเป็นคำแนะนำ 

ที่ดี แต่การกินอาหารดี ๆ และออกกำลังกายต้องอาศัยเวลา ซึ่งเป็นสิ่งที่เทรซี่ 

ไม่มีในช่วงที่ติดพันอยู่กับการสืบสวนคดีฆาตกรรม นอกจากนั้น การงด 

กาเฟอีนยังไม่ต่างจากการหยุดเติมน้ำมันให้เครื่องยนต์รถ ขาดมันไปเธอ 

ต้องตายแน่

“ว่าไง ศาสตราจารย์ มาแต่เช้าเลย ใครตายล่ะเนี่ย”

วิก ฟาสสิโอ เอนร่างสูงใหญ่พิงผนังกั้นโต๊ะทำงานของเทรซี่ นี่คือ 

มุกตลกคร่ำครึของแผนกสืบสวนคดีฆาตกรรม แต่ไม่เคยคลายอรรถรส 

๑
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เมือ่เปลง่ออกมาดว้ยนำ้เสยีงแหบแหง้ตดิสำเนยีงนวิเจอรซ์ยีข์องฟาส ผมทรง 

ปอมปาดัวร์ที่เริ่มหงอกกับรูปร่างเจ้าเนื้อทำให้บุรุษผู้อ้างตัวเป็น “อิตาเลียน 

กุมบา”  (สหายชาวอิตาเลียน)  แห่งแผนกสืบสวนคดีฆาตกรรมผู้นี้แสดง 

เปน็บอดีก้ารด์ไรบ้ทพดูในหนงัมาเฟยีไดส้บาย ๆ ฟาสถอืหนา้ปรศินาอกัษรไขว ้

จากหนังสือพิมพ์ นิวยอร์กไทม์ส ไว้ในมือ กับหนังสือวรรณกรรมอีกหนึ่งเล่ม  

นั่นหมายความว่ากาแฟที่เขาดื่มเข้าไปเริ่มออกฤทธิ์แล้ว ขอพระเจ้าทรง 

เมตตาใครก็ตามที่ต้องใช้ห้องน้ำชายระหว่างที่ฟาสอยู่ เพราะรู้โดยทั่วกันว่า  

เขาจะอ้อยอิ่งอยู่ในนั้นนานถึงครึ่งชั่วโมงเวลาขบคิดปริศนาอักษรไขว้หรืออ่าน 

หนังสือถึงบทที่ดึงดูดความสนใจเป็นพิเศษ

เทรซี่ยื่นรูปถ่ายที่เกิดเหตุรูปหนึ่งซึ่งสั่งพิมพ์ออกมาเมื่อเช้าให้เขา  

“นักเต้นถูกฆ่าตายที่ถนนออโรรา”

“ได้ยินมาเหมือนกัน เห็นว่าตายวิปริตเลยใช่ไหม”

“ฉนัเคยเหน็ทีห่นกักวา่นีม้าแลว้ตอนทำแผนกคดอีาชญากรรมทางเพศ” 

เทรซี่ตอบ

“ฉันลืมไปแล้ว เธอยอมทิ้งเซ็กซ์มาเลือกความตายนี่” เขาบอก

“เพราะความตายงา่ยกวา่เยอะ” เธอว่า ขโมยอกีหนึง่ประโยคเดด็จาก 

ฟาสมาย้อนเจ้าตัว 

นิโคล แฮนเซน เป็นนักเต้น หล่อนถูกพบในห้องพักโมเต็ลราคาถูก 

แห่งหนึ่งบนถนนออโรราทางตอนเหนือของซีแอตเทิล ในสภาพมือเท้าถูกมัด  

รอบคอมีบ่วงคล้อง เชือกลากลงไปตามแนวกระดูกสันหลังโยงข้อมือกับ 

ข้อเท้าไว้ด้วยกัน  — การจัดฉากแสนประณีต เทรซี่ยื่นรายงานจากสำนักงาน 

แพทย์ชันสูตรให้ฟาส “หล่อนเป็นตะคริวจนกล้ามเนื้อยึดตอนถึงจุดสุดยอด  

เลยเหยียดขาบรรเทาความเจ็บปวด กลายเป็นว่ากำลังรัดคอตัวเอง แจ๋ว 

ไหมล่ะ” 

ฟาสพนิจิพเิคราะหร์ปูถา่ย “เธอไมค่ดิหรอืวา่ทัง้คูอ่าจผกูปมไวห้ลวม ๆ  

หรืออะไรทำนองนั้นเพื่อให้แก้มัดได้”

“คิดแบบนั้นมันสมเหตุสมผลหรือไง”

“ถ้าอย่างนั้นสมมติฐานของเธอคืออะไร มีบางคนอยู่ตรงนั้น แล้วก็ 
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เพลิดเพลินกับการนั่งดูผู้หญิงคนนี้ตายอย่างนั้นหรือ”

“หรือไม่ทั้งคู่ก็แค่พลาด เขาตกใจเลยหนีเตลิดไป แต่ไม่ว่าจะเป็น 

แบบไหน ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มัดตัวเองแน่นอน” 

“หล่อนอาจมัดเองก็ได้นะ อาจเหมือนฮูดินี่ก็ได้”

“ฮูดินี่แก้มัดตัวเองได้ต่างหากฟาส มันเป็นกลแบบหนึ่ง” เทรซี่ดึง 

รายงานกบัรปูถา่ยคนืแลว้วางลงบนโตะ๊ทำงาน “เปน็อนัวา่ฉนัอตุสา่หแ์หกขีต้า 

มาที่นี่แต่เช้า แล้วดันมีแค่นายกับฉันนั่งตบยุงกันสองคน”

“ฉันกับพวกยุงมาถึงตั้งแต่ตีห้าแล้ว ศาสตราจารย์ เธอก็รู้จักคำที่คน 

เขาพูดกันนี่ นกตื่นเช้าย่อมจับหนอนได้เสมอ”

“ก็ถูก แต่เอ้อ นกตื่นเช้าตัวนี้ง่วงมากจนแทบไม่รู้แล้วว่าไอ้ตัวนั้นคือ 

หนอน ต่อให้มันคลานดุ๊กดิ๊กจากพื้นดินขึ้นมากัดตูดก็เถอะ”

“คินส์ไปไหนเสียล่ะ ทำไมปล่อยให้เธอสนุกอยู่คนเดียว”

เทรซี่ดูนาฬิกา “เขาควรซื้อกาแฟมาให้ฉันสักถ้วย แต่ช้าขนาดนี้  

ถ้าต้มเองป่านนี้ฉันได้กินแล้ว” เธอพยักพเยิดไปที่หนังสือในมือฟาส “ฆ่า 

ม็อกกิ้งเบิร์ด ช่างน่าประทับใจ”

“ฉันพยายามพัฒนาตัวเองอยู่”

“เมียเลือกให้ละสิ”

“แหงอยูแ่ลว้” ฟาสดนัตวัออกจากผนงักัน้โตะ๊ทำงาน “เอาละ ไดเ้วลา 

ต้องไปลับสมองแล้ว ม็อกกิ้งเบิร์ด กำลังร้องจิ๊บ ๆ และฉันกำลังจะจู๊ด ๆ”

“ไม่ต้องบอกละเอียดขนาดนั้นก็ได้นะฟาส”

เขาเดินออกจากห้องทำงานรูหนูของทีม แต่แล้วหันกลับมาอีก ในมือ 

ถือดินสอ “นี่ ศาสตราจารย์ ช่วยหน่อยสิ ฉันต้องหาคำที่มีเก้าตัวอักษร 

คำใบ้คือ ‘ทำให้ก๊าซธรรมชาติไม่เป็นอันตราย’ ”

เทรซีเ่คยเปน็ครสูอนวชิาเคมทีีโ่รงเรยีนมธัยมแหง่หนึง่ กอ่นจะเปลีย่น 

สายงานแล้วเข้าศึกษาในโรงเรียนตำรวจ ฉายาของเธอก็ได้มาด้วยเหตุนั้นเอง  

“เมอร์แคปทัน” เธอบอกเขา 

“หืม?”

“เมอร์แคปทันเป็นสารที่ใช้เติมในก๊าซธรรมชาติเพื่อให้เราได้กลิ่นเวลา 
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มีก๊าซรั่วในบ้าน”

“ถามจริง แล้วกลิ่นมันเป็นยังไง” 

“เหมือนกำมะถัน กลิ่นไข่เน่าน่ะ นึกออกไหม” เธอสะกดให้ฟัง

ฟาสสิโอเลียปลายดินสอแล้วเขียนตัวอักษรทั้งหมดลงไป “ขอบใจ”

ระหว่างที่ฟาสออกไป คินซิงตัน โรว ก็เข้ามาในคอกทำงานรูหนูของ 

ทีมเอ แล้วยื่นถ้วยทรงสูงหนึ่งในสองใบให้เทรซี ่ “ขอโทษที” เขาว่า

“ฉันแทบจะโทร.แจ้งหน่วยค้นหาและกู้ชีพอยู่แล้ว”

ทีมเอเป็นหนึ่งในทีมสืบสวนคดีฆาตกรรมซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นสี่ทีม  

สังกัดหน่วยอาชญากรรมอุกฉกรรจ ์ แต่ละทีมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สืบสวน 

สี่นาย เทรซี่ คินส์ ฟาส และเดลโม คาสติเญียโน สมาชิกอีกคนในทีม 

คู่หูอิตาเลียนไฟแรงรวมกันเป็นทีมเอ พวกเขานั่งแยกโต๊ะกันคนละมุมของ 

คอกทำงานทีมโดยหันหลังให้กัน ซึ่งถูกใจเทรซี่มาก เพราะปกติห้องทำงาน 

แผนกสืบสวนคดีฆาตกรรมจะมีคนพลุกพล่านและหาความเป็นส่วนตัวได้ 

ยากอยู่แล้ว พวกเขาเก็บแฟ้มข้อมูลคดีของแผนกไว้กลางคอกทำงานบนชั้น 

ใต้โต๊ะทำงานตัวหนึ่ง และแต่ละคนก็เก็บแฟ้มคดีทำร้ายร่างกายอุกฉกรรจ์ 

ที่ทำอยู่ไว้บนโต๊ะทำงานส่วนตัว

เทรซี่ประคองถ้วยกาแฟไว้ในอุ้งมือ “มาหาข้าเสียดี  ๆ เจ้าน้ำทิพย์ 

หวานขมแห่งทวยเทพ” เธอจิบกาแฟอึกหนึ่งแล้วเลียฟองครีมออกจาก 

ริมฝีปากบน “ทำไมมาช้า” 

คินส์ทำหน้าเหยเกขณะนั่งลง เขาเคยเล่นเป็นตัวรันนิ่งแบ็กให้ทีม 

อเมริกันฟุตบอลของมหาวิทยาลัยสี่ปี บวกกับอีกหนึ่งปีในลีกอาชีพเอ็นเอฟ- 

แอล แตต่อ้งเลกิเลน่เมือ่หมอวนิจิฉยัอาการบาดเจบ็ผดิพลาด สง่ผลใหส้ะโพก 

ข้างหนึ่งเสื่อม สุดท้ายจึงจำเป็นต้องผ่าตัดเปลี่ยนสะโพก แต่เขาบอกว่า 

เขาเล่นตัวมาตลอด ทำให้ต้องลงเอยด้วยการผ่าอย่างเลี่ยงไม่ได้ ระหว่างนี้ 

เขารับมือความเจ็บปวดด้วยการเคี้ยวยาแก้ปวดแอดวิลแก้ขัด

“สะโพกนายอาการหนักขนาดนั้นเลยหรือ” เทรซี่ถาม

“เมื่อก่อนยังเป็นเฉพาะเวลาอากาศหนาวนะ”

“ถ้าอย่างนั้นก็จัดการซ่อมซะให้เรียบร้อย มัวรออะไรอยู่ล่ะ ได้ยินว่า 
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สมัยนี้คนเปลี่ยนสะโพกกันเป็นเรื่องปกติ”

“ไม่มีอะไรปกติทั้งนั้นแหละ เวลาหมอเลื่อนหน้ากากลงมาครอบหน้า 

เธอแล้วบอกว่า ราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะ”

คนิสเ์สมองทางอืน่ ยงัคงทำหน้าเหยเก เปน็สญัญาณวา่มเีรือ่งรบกวน 

จิตใจนอกจากเรื่องสะโพกอยู่อีก หลังจากทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาถึง 

หกปี เทรซี่อ่านเขาออก เธอเข้าใจอารมณ์และสีหน้าของเขาดี สิ่งแรกที่ 

เธอบอกไดใ้นทกุ  ๆ เชา้คอื เมือ่คนืเขามชีว่งเวลายำ่แยห่รอืวา่ไดแ้อม้สาว คนิส ์

เป็นคู่หูคนที่สามของเทรซี่ในแผนกสืบสวนคดีฆาตกรรม ฟลอยด์ แฮตตี้  

คนแรกที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานคู่กันประกาศกร้าวว่ายอมเกษียณดีกว่า 

จะต้องทำงานกับผู้หญิง และในเวลาต่อมาก็ทำอย่างนั้นจริง ๆ คู่หูคนที่สอง 

ทำงานด้วยกันได้หกเดือน จนกระทั่งภรรยา  ของเขา  พบเทรซี่ในงานเลี้ยง 

บาร์บีคิวงานหนึ่ง และทนไม่ได้ที่สามีต้องอยู่ในที่รโหฐานกับผู้หญิงผมทอง 

สูงห้าฟุตสิบนิ้ว ซึ่งเวลานั้นอายุสามสิบหกและยังโสด

ตอนที่คินส์อาสามาจับคู่ด้วย เทรซี่อาจอยู่ในภาวะอ่อนไหวเล็กน้อย

ก็ได้ แต่เมียนายล่ะ เธอถามเขา หล่อนจะมีปัญหาบ้าบอคอแตก 

อีกไหม

หวังว่าจะไม่ คินส์ตอบ เรามีลูกอายุต่ำกว่าแปดขวบถึงสามคน การ 

มานั่งหาเรื่องกันแทบจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายเวลาเราต้องการแสวงหาความ 

สำราญ

เทรซี่รู้ทันทีว่าเขาคือคนที่ทำงานด้วยได้ ทั้งคู่ทำข้อตกลงว่าจะซื่อสัตย์ 

ต่อกันเต็มร้อย ไม่แบกความรู้สึกไม่ดีเอาไว้ และมันก็ได้ผลมาหกปีแล้ว

“ยังมีอะไรกวนใจอีกหรือคินส์”

คินส์เป่าปากฟู่แล้วหันมาสบตา “บิลลี่เรียกฉันไว้ที่ล็อบบี้” เขาอ้างถึง 

จ่าตำรวจประจำทีมเอ 

“หวงัวา่เขาจะมเีหตผุลดพีอจะขดัขวางไมใ่หก้าแฟมาถงึฉนันะ ฉนัเคย 

ฆ่าคนตายด้วยเหตุผลเบากว่านี้อีก” 

คินส์ไม่ยิ้ม เสียงพิธีกรรายการข่าวภาคเช้าจากเครื่องรับโทรทัศน์ที่ 

แขวนอยู่เหนือคอกทำงานทีมบีดังลอดเข้ามา โทรศัพท์บนโต๊ะทำงานบางคน 
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ส่งเสียงดังโดยไม่มีคนรับสาย

“เกี่ยวกับคดีแฮนเซนหรือเปล่า เบื้องบนไล่บี้คดีนี้มาหรือ” 

คินส์ส่ายศีรษะ “บิลลี่ได้รับโทรศัพท์จากสำนักงานแพทย์ชันสูตรน่ะ 

เทรซี่” เขาสบตาเธอ “นักล่าสัตว์สองคนพบซากมนุษย์ในหุบเขาเหนือเมือง 

ซีดาร์โกรฟ”
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นิ้วมือของเทรซี่กระตุกเร่า  ด้วยใจจดจ่อคาดหวัง ลมอ่อน 

ที่โชยเป็นระยะตลอดทั้งวันพัดกระพือ ตีปีกหลังของเสื้อกันลมที่สวมอยู่ 

เลิกขึ้น เธอรอให้ลมสงบ หลังจากแข่งขันมาสองวัน ขณะนี้เหลือเพียงการ 

ยิงในด่านสุดท้ายซึ่งจะตัดสินตำแหน่งผู้ชนะรายการวอชิงตันสเตตคาวบอย 

แอ๊คชั่นชูตติ้งแชมเปี้ยน เทรซี่ในวัย ๒๒ ปีเคยคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้ว 

สามสมัยรวด แต่เมื่อปีกลายเธอเสียตำแหน่งให้แซราห์ น้องสาวซึ่งอ่อนวัย 

กว่าสี่ปี ปีนี้พี่น้องสองสาวเข้ารอบสุดท้ายแบบตีคู่สูสีกันมา

ประธานการแข่งขันยกนาฬิกาจับเวลาเข้าใกล้หูเทรซี่ “ตาเธอแล้วนะ  

ครอสดรอว์” เขากระซิบ ชื่อคาวบอยของเทรซี่แผลงมาจากนามสกุล และ 

ยังเป็นชื่อซองปืนแบบที่เธอกับแซราห์ชอบใช้ด้วย

เทรซี่กดปีกหมวกคาวบอยสเตตสันลงเล็กน้อย สูดหายใจเข้าลึก  ๆ 

 เฮือกหนึ่ง แล้วเอ่ยคำพูดแสดงคารวะหนังคาวบอยที่ดีที่สุดเท่าที่เคยสร้าง 

กันมา “ชักปืนของพวกแกออกมา ไอ้ลูกหมา!” ๑

นาฬิกาจับเวลาส่งเสียงบี๊ป

 ๑ “Fill your hands, you son of a bitch!” จากภาพยนตรเ์รือ่ง True Grit (ค.ศ. ๑๙๖๙)  

รับบทนำโดยจอห์น เวย์น

๒
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มือขวาของเทรซี่ชักปืนโคลต์จากซองบนสะโพกซ้าย ง้างนก และยิง 

เปรี้ยงออกไป ส่วนมือซ้ายก็ชักปืนอีกกระบอกแล้วง้างนกไว้รอท่า ก่อนจะ 

จดัการเปา้ทีส่อง เทรซีจ่บัจงัหวะตวัเองแลว้เรง่ความเรว็ขึน้ เธอยงิเรว็เสยีจน 

แทบไม่ได้ยินเสียงกระสุนปะทะแผ่นตะกั่วเนื่องจากเสียงปืนกลบ

ขวา ง้างนก เปรี้ยง

ซ้าย ง้างนก เปรี้ยง

ขวา ง้างนก เปรี้ยง

เธอเล็งเป้าแถวล่าง

ขวา เปรี้ยง

ซ้าย เปรี้ยง 

สามนัดสุดท้ายตามกันมาติด ๆ เปรี้ยง เปรี้ยง เปรี้ยง เทรซี่ควงปืน 

ทั้งสองกระบอกแล้วตบทั้งคู่ลงกับโต๊ะไม ้

“หยุดเวลา!”

คนดูซึ่งมีอยู่ไม่กี่คนปรบมือ แต่เสียงปรบมือก็เงียบลงเมื่อหลายคน 

เริ่มตระหนักสิ่งที่เทรซี่รู้อยู่ก่อนแล้ว

เธอยิงออกไปสิบนัด แต่มีเสียงกระสุนเข้าเป้าแค่เก้าครั้ง

เป้าที่ห้าในแถวล่างยังตั้งตรงแหน็ว

เทรซี่ยิงพลาด

ผู้สังเกตการณ์สามคนซึ่งยืนอยู่ใกล ้ๆ ต่างชูหนึ่งนิ้วยืนยัน นัดที่พลาด 

ไปสร้างความเสียหายมาก บทลงโทษคือการถูกบวกเวลาเพิ่มเข้าไปห้าวินาที 

จากเวลาที่ทำได้จริง เทรซี่เพ่งมองเป้าหมายเลขห้าอย่างไม่เชื่อสายตา แต่ 

การจ้องมองไม่ได้ช่วยให้มันล้ม เธอหยิบปืนลูกโม่ทั้งสองกระบอกขึ้นจาก 

โต๊ะอย่างไม่เต็มใจ เก็บเข้าซอง และก้าวหลบไปด้านข้าง

สายตาทุกคู่หันไปจับที่แซราห์ “เดอะคิด”

รถลากของสองพี่น้องที่พ่อประกอบให้ไว้ใส่ปืนกับลูกกระสุนส่ายและส่งเสียง 

กึงกังขณะที่ทั้งคู่ลากมันเดินตัดลานจอดรถซึ่งเป็นพื้นดินโรยกรวด ท้องฟ้า 

เบือ้งบนมดืครึม้ลงอยา่งรวดเรว็ พายฝุนจะมาถงึเรว็กวา่ทีน่กัพยากรณอ์ากาศ 
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คาดการณ์ไว้

เทรซีไ่ขกญุแจฝาทา้ยของรถกระบะฟอรด์สนีำ้เงนิแลว้เปดิออก จากนัน้ 

หนัไปทางแซราห ์ “นัน่มนับา้อะไร” เธอพยายามจะพดูเบา ๆ แตไ่มค่อ่ยสำเรจ็

แซราห์โยนหมวกเข้าไปในกระบะ เรือนผมทองสลวยร่วงลงปรกไหล ่

“อะไร” 

เทรซี่ชูหัวเข็มขัดเงินประจำตำแหน่งแชมป์ขึ้น “เธอไม่เคยยิงพลาด 

ทีเดียวสองนัดมาเป็นปี ๆ แล้วนะ คิดว่าฉันโง่หรือยังไง”

“ลมมันพัดพอดี”

“เธอเป็นคนโกหกที่ไม่ได้เรื่องเลยนะ รู้ตัวไหม”

“พี่ก็เป็นผู้ชนะที่ไม่ได้เรื่องเหมือนกัน” 

“เพราะฉันไม่ได้ชนะไง เธอยอมให้ฉันชนะ” เทรซี่เงียบเสียงลงเมื่อ 

คนดูสองคนเร่งฝีเท้าเดินผ่านไป ฝนเม็ดแรกเริ่มตกลงมา “เธอโชคดีที่พ่อ 

ไม่ได้มาด้วย” เทรซี่บอกน้องสาว ๒๑ สิงหาคมคือวันครบรอบแต่งงานปีที่ 

ยี่สิบห้าของพ่อกับแม่ และเจมส์ “ด็อก” ครอสไวต์ ไม่มีทางบอกภรรยา 

แน่นอนว่า เธอต้องสละการเดินทางไปฮาวายเพื่อฉลองที่สนามแข่งยิงปืน 

ฝุ่นตลบในเมืองหลวงของรัฐแทน  เทรซี่มีท่าทีอ่อนลง  แต่ยังคงรุกเร้า  

“เราเคยคุยกันแล้วไง ฉันบอกเธอแล้ว เราสองคนต้องพยายามสุดฝีมือ  

ไม่อย่างนั้นคนอื่น ๆ จะคิดว่าทั้งหมดคือการเตี๊ยมกัน” 

ยังไม่ทันที่แซราห์จะตอบก็มีเสียงล้อรถบดลงบนพื้นกรวด เทรซี่หัน 

ไปตามต้นเสียง เบนเลี้ยวรถกระบะสีขาวอ้อมรถฟอร์ดของเธอมา พร้อมทั้ง 

ส่งยิ้มให้สองพี่น้องจากห้องโดยสาร ถึงแม้เบนกับเทรซี่จะคบหาดูใจกันมา 

ได้ปีกว่าแล้ว เขาก็ยังคงยิ้มทุกครั้งที่เจอหน้าเธอ 

“พรุ่งนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันต่อตอนฉันกลับถึงบ้าน” เทรซี่บอกแซราห์ 

แล้วปลีกตัวไปทักทายเบน ขณะเขาก้าวลงจากรถพลางสวมแจ็กเก็ตหนัง 

ที่เธอให้เป็นของขวัญคริสต์มาสปีก่อน ทั้งคู่จูบกัน “ขอโทษด้วยที่มาช้า  

ถ้าใครดื่มเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดแล้วยังฝืนขับรถละก็ ไม่ขอแนะนำให้ 

เข้ามาลุยการจราจรในทาโคมาเลยจริง ๆ ถ้าผมได้ดื่มเบียร์สักขวดตอนนี้จะ 

ดีมาก” เมื่อเทรซี่ยื่นมือไปจัดปกเสื้อแจ็กเก็ตให้ เบนเหลือบเห็นหัวเข็มขัด 
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ในมือเธอ “เฮ ้ คุณชนะนี่”

“ช่าย ฉันชนะ” เทรซี่เลื่อนสายตาไปจับที่แซราห์

“สวัสด ี แซราห์” เบนทักทาย สีหน้าและน้ำเสียงดูงง ๆ 

“สวัสด ี เบน”

“คุณพร้อมหรือยัง” เขาถามเทรซี่ 

“ขอเวลาเดี๋ยว” 

เทรซีถ่อดเสือ้กนัลมกบัผา้ผกูคอสแีดงออกแลว้โยนทัง้คูเ่ขา้ไปในกระบะ  

จากนัน้นัง่ลงบนขอบฝาทา้ยกระบะ ยืน่ขาขา้งหนึง่ใหแ้ซราหช์ว่ยดงึรองเทา้บูต๊ 

ออก เวลานัน้ทอ้งฟา้มดืสนทิแลว้ “ฉนัไมอ่ยากใหเ้ธอขบัรถคนเดยีวในสภาพ 

อากาศแบบนี้เลยจริง ๆ”

แซราห์โยนรองเท้าบู๊ตของพี่สาวลงในกระบะรถ เทรซี่ยกขาอีกข้างให้  

แซราห์จับส้นรองเท้าของพี่สาว “ฉันอายุสิบแปดแล้วนะ ฉันคิดว่าฉันขับรถ 

กลับบ้านคนเดียวได้ ใช่ว่าแถวนี้ฝนไม่เคยตกเสียเมื่อไหร่”

เทรซี่มองไปที่เบน “หรือแซราห์ควรไปกับเราคะ”

“เธอไม่อยากไปนี่ แซราห ์ เธอไม่อยากไปใช่ไหม”

“ค่ะ ฉันไม่อยากไปแน่นอน” แซราห์พูด

เทรซี่หยิบรองเท้าส้นแบนมาสวม “ดูท่าจะมีพายุฝนนะ” 

“เทรซี ่ ไม่เอาน่า พี่ทำเหมือนฉันเป็นเด็กสิบขวบอย่างนั้นแหละ” 

“เพราะเธอทำตัวเหมือนเด็กสิบขวบไง”

“ก็เพราะพี่ทำกับฉันเหมือนฉันยังแค่สิบขวบ”

เบนดูนาฬิกาข้อมือ “ไม่อยากขัดจังหวะวิวาทะประเทืองปัญญาของ 

พวกคุณหรอกนะสาว ๆ แต่ว่า เทรซี่ เราต้องไปกันจริง ๆ แล้ว ถ้าจะให้ทัน 

โต๊ะที่จองไว้ละก็”

เทรซี่ส่งกระเป๋าเสื้อผ้าให้เบน เขาหิ้วมันขึ้นรถ ขณะที่เทรซี่หันไป 

กำชับแซราห ์ “ขับตามไฮเวย์ไปเรื่อย ๆ นะ” เธอว่า “อย่าลงมาวิ่งถนนเคานต์ ี 

มันมืด แล้วฝนจะยิ่งทำให้มองทางไม่เห็น”

“แต่ถนนเคาน์ตีเร็วกว่านะ”

“ไม่ต้องมาเถียง ใช้ถนนไฮเวย์ พอลงจากไฮเวย์แล้วค่อยวิ่งย้อน 
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กลับมา” 

แซราห์ยื่นมือขอกุญแจรถกระบะ 

“สญัญากอ่น” เทรซีว่า่ ยงัไมย่อมสง่กญุแจใหถ้า้นอ้งสาวยงัไมร่บัปาก

“ก็ได ้ ฉันสัญญา” แซราห์รับปาก

เทรซีย่ดักญุแจรถใสม่อืแซราหแ์ละงอนิว้มอืนอ้งสาวใหก้มุมนัไว้ “แลว้ 

คราวหน้าก็ยิงไอ้เป้าเวรพวกนั้นด้วยล่ะ” พูดจบเธอหมุนตัวตั้งท่าจะออก 

เดิน

“หมวกพี่ล่ะ” แซราห์พูด

เทรซี่ถอดหมวกสเตตสันสีดำออกสวมแหมะลงบนศีรษะ น้องสาว 

แลบลิ้นให้ เทรซี่อยากโกรธ แต่แซราห์เป็นคนที่เราไม่มีทางโกรธได้นาน  

และเทรซี่รู้สึกได้ว่ารอยยิ้มเริ่มผุดขึ้นบนใบหน้าตัวเองบ้างแล้ว “เธอนี่มัน 

ยายตัวแสบจริง ๆ”

แซราห์ฉีกยิ้มกว้างให้พี่สาว “ใช่เลย แต่เพราะอย่างนี้ไงพี่ถึงรักฉัน”

“ใช ่ เพราะอย่างนี้ฉันถึงรักเธอ”

“และผมก็รักคุณด้วย” เบนแทรกขึ้น เขาผลักประตูรถฝั่งผู้โดยสาร 

เปิดออกแล้วชะโงกตัวข้ามมา “แต่ผมจะรักคุณมากขึ้นอีกถ้าเราไปทันโต๊ะ 

ที่จองไว้” 

“จะไปเดี๋ยวนี้ละค่ะ” เทรซี่ตอบ

เธอกระโดดขึ้นรถแล้วปิดประตู เบนโบกมือให้แซราห์แล้วรีบกลับรถ 

ขับมุ่งตรงไปยังขบวนแถวรถราตรงประตูทางออก สายฝนที่ตกโปรยลงมา 

ดูคล้ายหยาดทองคำเมื่อต้องแสงไฟหน้า เทรซี่ขยับตัวมองออกไปนอก 

หน้าต่างรถ แซราห์ยังคงยืนกลางสายฝนเฝ้ามองรถของเธอกับเบนแล่น 

จากมา ทนัใดนัน้เอง จู ่  ๆ เทรซีรู่ส้กึถงึแรงกระตุน้ใหก้ลบัไป ราวกบัวา่หลงลมื 

อะไรบางอย่าง

“ทุกอย่างเรียบร้อยดีไหม” เบนถามขึ้น

“คะ่” เทรซีต่อบ แมว้า่แรงกระตุน้ดงักลา่วยงัไมห่ายไปไหน เธอจบัตา 

มองขณะแซราห์แบมือออกและรู้ในที่สุดว่าพี่สาวทำอะไรลงไป เด็กสาวรีบ 

เงยหน้ามองรถกระบะอีกครั้ง
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เทรซี่ยัดหัวเข็มขัดเงินประจำตำแหน่งแชมป์ใส่มือน้องสาวพร้อม 

กุญแจรถ 

และเธอจะไม่ได้เห็นทั้งสองอย่างนั้นอีกเลยเป็นเวลายี่สิบปี
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รอย แคลโลเวย์ เชอริฟฟ์ แห่งเมืองซีดาร์โกรฟยังคงสวมเสื้อกั๊ก 

ตกปลากบัหมวกแกป๊นำโชคอยู ่ แตค่วามรูส้กึนกึคดิลอ่งลอยจากเรอืทอ้งแบน 

ทีก่ำลงัโคลงเบา ๆ ไปเรยีบรอ้ยแลว้ แคลโลเวยข์บัรถจากสนามบนิตรงสูส่ถานี 

ทันที โดยมีภรรยานั่งเงียบอยู่บนเบาะนั่งฝั่งผู้โดยสาร ไม่สบอารมณ์เท่าไร 

ท่ีการเดินทางไปพักผ่อนตกปลาต้องส้ินสุดเร็วเกินคาด ท้ังท่ีน่ีคือวันหยุดแท้จริง 

ครั้งแรกของทั้งคู่ในรอบสี่ปี เธอไม่พยายามแม้แต่จะฝืนจูบเขาตอนส่งลงที่ 

สถาน ี สว่นเขาเองกต็ดัสนิใจวา่อยา่เซา้ซีจ้ะดทีีส่ดุ ชว่งมือ้เยน็จะไดฟ้งัเธอพดู 

จนหชูาแนน่อน และเขาจะบอกวา่ “คราวนีม้นัเลีย่งไมไ่ดจ้รงิ ๆ” สว่นเธอกจ็ะ 

ตอบกลับมา “ฉันฟังประโยคนี้มาสามสิบสี่ปีแล้วนะ”

แคลโลเวย์ก้าวเข้าห้องประชุมแล้วปิดประตู ฟินเลย์ อาร์มสตรอง  

ผูช้ว่ยของเขายนือยูท่ีห่วัโตะ๊ไมข้ดัหยาบในเครือ่งแบบสกีากี ฟนิเลยด์ซูดีเซยีว 

กลางแสงไฟนอีอน แตผ่วิพรรณกย็งัจดัวา่เปลง่ปลัง่เมือ่เทยีบกบัผวิไรส้เีลอืด 

ของแวนซ์ คลาร์ก อัยการแห่งคาสเคดเคาน์ตีผู้นี้นั่งอยู่ด้านในสุดของห้อง  

สภาพดูป่วยไข้ เสื้อนอกตาหมากรุกของเขาพาดอยู่บนเก้าอี้ ปมเน็คไทรูดลง  

และกระดุมเสื้อเชิ้ตเม็ดบนสุดปลดออก คลาร์กไม่แม้แต่จะลุกขึ้น เพียง 

ผงกศีรษะเบา ๆ ให้แคลโลเวย์

“ขอโทษด้วยครับ ชีฟ ที่คุณต้องกลับมาเพราะเรื่องนี้” อาร์มสตรอง 

๓
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ยืนอยู่หน้าผนังกรุแผ่นไม้เป็นตารางซึ่งแขวนรูปถ่ายเชอริฟฟ์แห่งเมืองซีดาร์- 

โกรฟเอาไว้ รูปแคลโลเวย์แขวนอยู่ลำดับสุดท้ายทางขวามาสามสิบสี่ปีแล้ว  

เขาสงู ๖ ฟตุ ๕ นิว้ และยงัรกัษาแผงอกกวา้งกำยำของชายในรปูถา่ยนัน้ไวไ้ด ้ 

แต่ขณะเดียวกัน ทุก  ๆ  เช้าที่ส่องกระจกก็อดสังเกตเห็นไม่ได้ว่า ริ้วรอยบน 

ใบหน้าซ่ึงเม่ือก่อนเป็นร่องคมเสริมเคร่ืองหน้าท่ีคมชัด ทุกวันน้ีกลายเป็นรอยย่น 

หย่อนยาน ส่วนผมก็บางลงอย่างสังเกตได้ หนำซ้ำยังเปลี่ยนเป็นสีดอกเลา

“ไม่ต้องห่วง ฟินเลย์” แคลโลเวย์โยนหมวกแก๊ปลงบนโต๊ะ จากนั้น 

ลากเก้าอี้มานั่ง “บอกซิว่านายได้อะไรมา”

อาร์มสตรองในวัยสามสิบกลาง  ๆ  มีรูปร่างผอมสูง เขาทำงานกับ 

แคลโลเวย์มานานกว่าทศวรรษ และเป็นคนต่อไปที่จะมีรูปถ่ายแขวนบน 

ผนังห้องประชุม “มีสายจากทอดด์ แยร์โรว เข้ามาเมื่อเช้าครับ เขากับบิลลี่  

ริชมอนด์ กำลังเดินตัดที่ดินรีสอร์ตคาสคาเดียเก่าไปยังที่ซุ่มยิงเป็ดอยู่ตอนที่ 

เจ้าเฮอร์คิวลิสได้กล่ินแปลก ๆ แยร์โรวเล่าว่า กว่าจะเรียกมันกลับมาได้เลือดตา 

แทบกระเด็น แล้วพอเจ้าเฮอร์คิวลิสยอมกลับมาก็คาบบางอย่างติดมาด้วย  

แยร์โรวแย่งมา ใจนึกว่าคงเป็นกิ่งไม้ ปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ในมือคือวัตถุสีขาว 

มีเมือกลื่น  ๆ  ชิ้นนี้ บิลลี่โพล่งขึ้นว่า ‘นั่นกระดูกนี่’ แต่ทั้งคู่ไม่ได้คิดอะไร  

พวกเขาเดาว่าเฮอร์คิวลิสคงไปขุดเจอซากกวางเข้า แต่แล้วมันกลับวิ่งเตลิด 

ออกไปอีก หนำซ้ำยังส่งเสียงเห่าโวยวายเป็นการใหญ่ คราวนี้พวกเขาวิ่งตาม 

ไปและพบว่าเจ้าหมาขุดดินอยู่ แยร์โรวสั่งยังไงก็ไม่ยอมหยุด จนท้ายที่สุด 

ต้องคว้าปลอกคอลากมันออกมา และตอนนั้นเองที่เขาเห็นสิ่งนั้น”

“เห็นสิ่งนั้นรึ” แคลโลเวย์ถาม 

อาร์มสตรองกดปุ่มต่าง  ๆ  บนหน้าจอไอโฟนขณะเดินอ้อมโต๊ะมาหา 

แคลโลเวย์หยิบแว่นอ่านหนังสือแบบครึ่งเลนส์จากกระเป๋าเสื้อกั๊กตกปลา — 

เขาเกี่ยวแมลงเข้าเบ็ดโดยไม่พึ่งมันไม่ได้อีกแล้ว  — เขาสวมแว่นก่อนรับไอโฟน 

แล้วเหยียดแขนให้อยู่ในระยะที่เห็นชัด อาร์มสตรองชะโงกข้ามไหล่มาใช้นิ้ว 

ขยายรูป “เส้นขาว ๆ ตรงนั้นน่ะครับ พวกนั้นคือกระดูก เป็นเท้าข้างหนึ่ง”

กระดูกเหล่านั้นซุกอยู่ในดินเหมือนฟอสซิลที่ถูกขุดพบ อาร์มสตรอง 

เลื่อนรูปถ่ายเท้าข้างนั้นกับรูปหลุมฝังศพให้ดูอีกหลายรูป ซึ่งถ่ายจากระยะ 
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และมุมต่างกัน “ผมบอกทั้งสองคนให้ทำเครื่องหมายตรงจุดนั้นไว้และมา 

เจอผมที่รถของพวกเขา ทั้งคู่เก็บกระดูกชิ้นแรกไว้ท้ายรถจี๊ปของทอดด์”  

อาร์มสตรองใช้น้ิวเล่ือนหน้าจอจนเจอรูปกระดูกช้ินหน่ึงวางอยู่ข้างกระบอกไฟฉาย  

“นักมานุษยวิทยาในซีแอตเทิลอยากได้รูปเทียบขนาด เธอว่ามันดูเหมือน 

กระดูกต้นขา”

แคลโลเวย์เหลือบมองด้านในสุดของห้อง แต่แวนซ์ คลาร์ก ยังคงมอง 

พ้ืนโต๊ะแน่วน่ิง แคลโลเวย์จึงถามอาร์มสตรองโดยตรง “โทร.หาแพทย์ชันสูตร 

หรือยัง”

อาร์มสตรองรับไอโฟนคืนแล้วยืดตัวกลับ  “ทางนั้นให้ผมคุยกับ 

นักนิติมานุษยวิทยาครับ” เขาดูข้อมูลที่จดไว้ “เคลลี่ โรซ่า เธอว่าพวกเขา 

จะส่งทีมมา แต่จะถึงอย่างเร็วสุดเช้าวันพรุ่งนี้ ผมส่งโทนี่ไปเฝ้าจุดนั้นไว้ 

ไม่ให้สิงสาราสัตว์เข้าไปยุ่มย่าม เราต้องส่งคนไปสลับเวรกับเขา”

“เธอคิดว่าเป็นกระดูกมนุษย์หรือ” 

“ยังไม่รู้แน่ครับ แต่เธอว่าความยาวตรงกับกระดูกต้นขาผู้หญิง แล้ว 

ก ็ เหน็อะไรขาว ๆ นัน่ไหมครบั ไอเ้มอืกลืน่ ๆ ทีแ่ยรโ์รวจบัโดนนัน่นะ่” อารม์- 

สตรองตรวจดขูอ้มลูอกีครัง้ “เธอเรยีกมนัว่า อดโิพเซยีร ์ เป็นไขมนัในรา่งกาย 

ที่เกิดภาวะแข็งตัว มีกลิ่นเหม็นเหมือนเนื้อเน่า ศพต้องอยู่ตรงนั้นมาสัก 

ระยะหนึ่งแล้ว” 

แคลโลเวย์พับแว่นตาเก็บลงกระเป๋าเสื้อกั๊กตามเดิม “พอคนพวกนั้น 

มาถึง นายพาเดินเข้าไปที่นั่นได้ไหม”

“แนน่อนครบั ไมม่ปีญัหา” อารม์สตรองตอบ “คณุจะยงัอยูท่ีน่ีใ่ชไ่หม 

ครับ ชีฟ”

แคลโลเวย์ลุกขึ้นยืน “ฉันจะอยู่ที่นี่แหละ” เขาเปิดประตูห้อง ตั้งใจ 

จะไปหากาแฟดื่ม แต่คำถามถัดไปของอาร์มสตรองหยุดไว้ 

“คุณคิดว่าอาจเป็นเธอหรือครับ ชีฟ คุณคิดว่าอาจเป็นหญิงสาวที่ 

หายตัวไปตั้งแต่ทศวรรษที่เก้าสิบคนนั้นหรือ”

แคลโลเวย์มองเลยอาร์มสตรองไปยังจุดที่คลาร์กยังคงนั่งนิ่งอยู ่ “ฉัน 

คิดว่าเดี๋ยวเราคงได้รู้กัน”
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