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ผู้ชายคนนั้น  ตามฉันมาอีกแล้ว ฉันรู้ได้โดยสัญชาตญาณ 

แม้จะมองไม่เห็นกับตา เขาอยู่พ้นสายตาฉันไปนี่เอง อยู่นอกขอบเขตการ 

มองเห็น ดักซุ่มซ่อนเร้นกายอยู่ในเงามืด 

แต่เขาไม่ได้แอบตามฉันอยู่ ความทรงจำของฉันอาจหายไปหลาย 

เรื่อง แต่ฉันมีกระจก จึงไม่เคยหลอกตัวเองว่ามีเสน่ห์ยั่วใจใคร ฉันเป็นคน 

หน้าตาปานกลาง สูงปานกลาง หนักปานกลาง บวกลบไม่เกินสิบปอนด์  

ผมสั้นสีน้ำตาลตุ่น  ๆ  เหมือนคนที่ย้อมผมบ่อย ส่วนนัยน์ตาของฉันก็เป็น 

สีน้ำตาลเรียบ ๆ ผิวสีมะกอกอ่อน โครงสร้างร่างกายไม่มีอะไรโดดเด่น และ 

ฉันไม่รู้เลยว่าตัวเองเคยเป็นใครหรืออะไรมาก่อน

นี่คือสิ่งที่ฉันรู้ ฉันชื่อเรเชล นามสกุลปัจจุบันคือฟิตซ์แพทริก แต่ 

ก่อนหน้านั้นฉันใช้นามสกุลบราวน์ และคราวหน้าอาจจะเป็นมอนต์กอเมอรี  

ชือ่ธรรมดาสามญัของคนซึง่สบืทอดเชือ้สายมาจากชาวแองโกล - แซกซนัทัง้นัน้  

ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกัน แต่ฉันก็แค่เลือกชื่อพวกนั้น

ฉันเป็นเรเชล ฟิตซ์แพทริก มาเกือบสองปีแล้ว และรู้สึกเหมือนว่า 

ชีวิตสุขสบายที่ฉันสร้างขึ้นมานี้จะยาวนานกว่าปกติ ฉันอาศัยอยู่ในเมือง 

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่แถบมิดเวสต์ ทำงานให้หนังสือพิมพ์ที่จวนจะเจ๊ง 

เต็มทีเหมือนกับธุรกิจแบบเดียวกันส่วนใหญ ่ ฉันมีอพาร์ตเมนต์หรูอยู่ชั้นบน 

สุดของคฤหาสน์เก่าแก่สไตล์วิกตอเรีย มีรถที่พึ่งพาได้ มีเพื่อนดี ๆ  ที่พึ่งพิง 
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ได้ในยามฉุกเฉินและสนุกสนานด้วยกันในช่วงเวลาดี ๆ ฉันเป็นแม่ทูนหัวให้ 

ลูกสาววัยแบเบาะของเพื่อนร่วมงานที่ชื่อจูลีด้วยซ้ำ และฉันก็เฝ้ารอสิ่งที่ไม่ว่า 

อย่างไรก็ต้องเกิดขึ้น

น่ีเป็นเดือนพฤศจิกายน ฉันคิดว่าตัวเองคงไม่เคยชอบเดือนพฤศจิกายน 

เลย ต้นไม้โกร๋นใบ ลมหนาวกัดผิว ความมืดห่อหุ้มเมืองราวกับผ้าห่อศพ  

แถมยังมีใครบางคนเฝ้ามองฉันอยู่ด้วย

ฉันไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นมานานแค่ไหนแล้ว ต้องใช้เวลาสักพักถึงได้ 

รู้ตัวว่าเขากลับมาอีกครั้ง ฉันไม่เคยเห็นผู้ชายคนนั้นชัด  ๆ  เลยสักที เพราะ 

ร่างสูงชะลูดซึ่งดูคุกคามอย่างโจ่งแจ้งนั้นมักจะหลบอยู่ในเงามืด ฉันเองก็ไม่ 

อยากเห็นเขาให้ชัดเจนกว่านี้หรอก

ฉันระมัดระวังตัวมาก ไม่ออกไปไหนมืด ๆ ตามลำพัง คอยหลีกเลี่ยง 

สถานที่เปลี่ยวอยู่เสมอ และมีสติระวังตัวอยู่ตลอดเวลา ฉันไม่เคยเล่าเรื่อง 

ผู้ชายคนนั้นให้พวกเพื่อน  ๆ  ฟังเลย แม้แต่จูลี ฉันบอกตัวเองว่าไม่อยากทำ 

ให้เพื่อน ๆ เป็นกังวล แต่ก็ไม่ไปแจ้งความกับตำรวจเช่นกัน ทั้ง ๆ ที่พวกนั้น 

มีหน้าที่ต้องดูแลเรื่องพวกนี้โดยตรง

ฉันพยายามขุดคุ้ยหลุมสีเทาขนาดใหญ่แห่งความทรงจำ เขาอาจเป็น 

สามทีีช่อบทำรา้ยรา่งกาย และฉนักห็นมีาจากเขา ความกระทบกระเทอืนจาก 

นิสัยป่าเถื่อนของเขาอาจลบความทรงจำของฉันจนหมดเกลี้ยง

หรือฉันอาจเข้าร่วมโครงการพิทักษ์พยานแล้วผ่านเรื่องโหดร้ายอะไร 

มาสักอย่าง และถูกพวกมาเฟียตามล่าก็ได้นะ

แตน่ัน่ไมไ่ดอ้ธบิายวา่ทำไมผูช้ายคนนัน้ถงึไมเ่ขา้มาใกลก้วา่นี้ ไมว่า่ฉนั 

จะระวังตัวแค่ไหน แต่ถ้ามีใครอยากทำร้ายฉันหรือฆ่าฉัน ก็คงไม่มีวิธีไหน 

จะหยุดยั้งเขาได้นอกเสียจากว่า...เอ่อ คงไม่มีวิธีไหนจะหยุดเขาไว้ได้หรอก  

ดังนั้นเลยขอเดาว่าคนที่เฝ้าติดตามฉันอยู่คงไม่ได้อยากให้ฉันตาย

ฉันทำงานจนดึกดื่นในคืนวันพฤหัสบดีที่เหน็บหนาว พยายามจัดหน้า 

ข่าวมรณกรรมจำนวนหนึ่ง ใช่เลย การทำข่าวมรณกรรมตอนกลางดึกไม่ใช่ 

เรือ่งสนกุสกัเทา่ไหร ่ แตใ่นขณะทีห่นงัสอืพมิพ์ คูรเิออร ์กำลงัจะเจง๊แหลไ่มเ่จง๊ 

แหล่อยู่อย่างนี้ เราต่างก็ต้องทำงานล่วงเวลาเมื่อไรก็ตามที่ได้รับการร้องขอ  
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และทำทุกอย่างเท่าที่จำเป็นต้องทำ แม้ฉันจะเอ่ยปากขอไม่ทำข่าวกีฬาก็ตาม  

โดยตำแหน่งแล้วฉันเป็นบรรณาธิการคอลัมน์บ้านและสุขภาพ  คำว่า 

บรรณาธิการ เป็นเพียงคำหรูหราเอาไว้เรียกนักข่าวคนเดียวที่ทำงานจนหัวฟู  

แต่ปกติแล้วฉันก็มีความสุขกับงานของตัวเองดี แต่กับข่าวมรณกรรมนั้น  

ไม่ค่อยจะสุขสักเท่าไหร่ ข่าวของเด็กทารกนั่นแหละที่สะเทือนใจฉันมากที่สุด  

ไม่ว่าจะตายตอนคลอด ตายในเปล หรือว่าแท้งตาย พวกเขาทำให้ฉัน 

อยากร้องไห้ แม้ว่าที่น่าแปลกก็คือฉันไม่เคยร้องไห้เลย ถ้าร้องไห้ได้ ฉัน 

ก็คงจะร้องให้กับทารกเหล่านั้น ร้องเป็นวัน เป็นสัปดาห์ และเป็นปี

ฉันไม่คิดสงสัยว่าตัวเองเคยสูญเสียลูกมาก่อนหรือเปล่า  เพราะ 

สัญชาตญาณบอกว่าไม่เคย และนอกจากนี้ การเสียใจต่อความตายของ 

เด็กทารกเป็นเรื่องสมเหตุสมผลไม่ใช่เหรอ นี่เป็นปกติวิสัยของมนุษย์ ใคร 

จะไม่รู้สึกเศร้าต่อการสูญเสียชีวิตใหม่บ้างล่ะ

ลมพัดแรงขึ้น ส่งเสียงหวีดหวิวไปทั่วทั้งเมืองและทำให้หน้าต่างของ 

ตกึใหมส่ัน่สะเทอืน คูรเิออร ์คิดผดิทีส่รา้งตึกใหม่หลังนี้ขึน้มาเมือ่เกือบสามป ี

ก่อน ฉันลงชื่อออกจากคอมพิวเตอร์ พอแล้วสำหรับค่ำคืนนี้ ฉันเหลือบ 

มองนาฬิกา นี่สี่ทุ่มกว่าแล้ว และออฟฟิศก็ร้างผู้คน ฉันจอดรถทิ้งไว้ที่ลาน 

จอดรถ ต้องมีคนอยู่ที่นั่นแน่ ๆ ฉันจะหยิบกุญแจออกมาเตรียมไว้ และพุ่ง 

ไปยังรถซูบารุคันเก่ง จากนั้นก็จะขังตัวเองไว้ในรถเผื่อว่ามีอะไรโผล่ออกมา 

จากความมืด

ฉันโทร.หาจูลีได้เสมอ เพื่อถามว่าสามีของเธอจะมารับฉันกลับบ้านได้ 

ไหม แม้ฉันจะไม่ได้เล่าให้พวกเขาฟังเรื่องคนที่ตามฉันอยู่ แต่ก็เคยอธิบาย 

ไปว่าฉันเป็นคนขี้ระแวงเกี่ยวกับความปลอดภัยส่วนบุคคล และบ็อบเอง 

ก็เคยมาช่วยเหลือฉันหลายครั้งแล้ว แต่ตอนนี้พวกเขามีทารกแรกเกิด ฉัน 

ก็เลยไม่อยากรบกวน ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรอก

ฉันคว้าเสื้อโค้ตและมุ่งหน้าไปที่ลิฟต์เมื่อโทรศัพท์ที่โต๊ะดังขึ้น ฉัน 

ลังเล และตดัสนิใจไมร่บัสาย ไมว่า่ใครโทร.มากต็าม ไมว่า่พวกเขาจะตอ้งการ 

อะไรก็ตาม ตอนนี้ฉันเหนื่อยเกินกว่าจะจัดหาให้ สิ่งเดียวที่ต้องการก็คือ 

ฝ่าลมพายุนี่กลับบ้านและนอนขดตัวอยู่บนเตียงอุ่นสบาย
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ลิฟต์มาช้ามากเมื่อคิดดูว่าทั้งตึกนี้ไม่มีใครอยู่เลย โทรศัพท์บนโต๊ะ 

ของฉันเงียบไป แต่โทรศัพท์มือถือดังขึ้นแทน ฉันสบถขณะล้วงกระเป๋าและ 

เปิดฝาโทรศัพท์มือถือตอนที่ลิฟต์มาถึงพอดี

จูลีนั่นเอง เธอกำลังทำเสียงแตกตื่น “เรเชล มาหาฉันหน่อยสิ” เธอ 

พูดเสียงสั่นเครือ

มีเรื่องร้ายเกิดขึ้น ท้องของฉันขมวดเกร็ง “มีอะไรอย่างนั้นเหรอ”  

แล้วฉันก็ก้าวเข้าไปในลิฟต์เหมือนกับคนโง่

“ลูกของฉันน่ะสิ แก —”

ประตูปิดฉับและลิฟต์ก็เริ่มเคลื่อนลง ทำให้สัญญาณโทรศัพท์หายไป

“บ้าจริง” ฉันสบถเสียงดังลั่น ออฟฟิศของฉันอยู่ที่ชั้นยี่สิบสอง ฉัน 

กดปุ่มไปชั้นสองซึ่งจอดรถเอาไว้ แต่แล้วก็รีบกดชั้นที่ต่ำลงไปหนึ่งชั้นเพื่อให้ 

ลิฟต์หยุด ประตูเลื่อนเปิดออกสู่ชั้นแปดซึ่งว่างเปล่าและมืดสนิท แล้วฉัน 

ก็กระโดดออกไป ฉันกดโทร.กลับขณะที่ประตูลิฟต์เลื่อนปิดและทิ้งให้ฉัน 

อยู่ในความมืด ฉันตัวสั่นสะท้านขึ้นมา แต่พยายามไม่สนใจ ฉันไม่ใช่คน 

ขวัญอ่อน แต่ก็ไม่ได้โง่ ไม่มีเหตุผลที่จะต้องรู้สึกไม่สบายใจเลย ฉันเคยอยู่ 

ในตึกนี้คนเดียวตั้งหลายครั้งแล้ว

แต่ไม่เคยรู้สึกแปลก ๆ อย่างนี้มาก่อน

จูลีรับสายตั้งแต่สัญญาณดังครั้งแรก “เธอหายไปไหนมา” เสียงของ 

เธอลนลานและต่อว่าต่อขาน

“สัญญาณหายน่ะ” ฉันตอบสั้น ๆ “ลูกเธอเป็นอะไรเหรอ”

“ตอนนี้ฉันอยู่ที่โรงพยาบาล แกหายใจไม่ออก ฉันก็เลยโทร.ตาม 

รถพยาบาลมารับ พวกเขาพาแกเข้าไปในห้องฉุกเฉิน แล้วก็ไล่ฉันออกมา  

และฉันอยากให้เธอมาอยู่เป็นเพื่อน ฉันกลัวจังเลย เรเชล!” เสียงของจูลี 

ฟังดูอู้อี้ไปเพราะน้ำตา

“แล้วบ็อบไปไหน” ฉันพยายามแก้ปัญหา

“ก็อยู่ด้วยกันนี่แหละ แต่เธอก็รู้ว่าพวกผู้ชายน่ะพึ่งพาได้ซะที่ไหน  

เขาเอาแต่ทำหน้าเครียดเดินกลับไปกลับมา แล้วฉันก็ต้องการคนคอยให้ 

กำลังใจ ฉันต้องการเพื่อนรักของฉัน ฉันต้องการ เธอ เธอจะมาถึงที่นี่ได้เร็ว 
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ที่สุดแค่ไหน”

น่าแปลกที่เรากลายมาเป็นเพื่อนรักกันภายในเวลาเพียงสั้น  ๆ รู้สึก 

เหมือนเป็นความผูกพันที่มีมานาน ไม่ใช่แค่มิตรภาพในที่ทำงาน แทบจะ 

เหมือนกับว่าฉันรู้จักเธอมาตั้งแต่ชาติปางก่อน แต่เธอก็ไม่รู้อดีตของฉันมาก 

ไปกว่าที่ฉันรู้ “โรงพยาบาลไหนเหรอ”

“เซนต์ยูริเอล เราอยู่ตรงพื้นที่นั่งรอหน้าห้องฉุกเฉิน รีบมาเลยนะ  

เรเชล! ขอร้องละ!”

เซนต์ยูริเอลเหรอ ฉันคิดในใจ ไม่ใช่ล่ะมั้ง ยูริเอลใช่นักบุญที่ไหน 

กัน แต่ยังไงฉันก็ทำเสียงปลอบประโลมอยู่ดี “เดี๋ยวฉันไปหาจ้ะ” ฉันกล่าว 

และรู้ว่าตัวเองพูดโกหกอยู่

ฉันปิดฝาพับโทรศัพท์ พลางนึกถึงข้าวของบนโต๊ะทำงาน ไม่มีอะไร 

มากนัก มีแค่หนังสือ เฮ้าส์บิวติฟูล หนึ่งเล่ม นิยายของลอเรล เค ฮามิลตัน  

เล่มล่าสุด แล้วก็คัมภีร์ไบเบิล ซึ่งต้องยอมรับว่าพิลึกอยู่ ฉันไม่เข้าใจว่า 

ทำไมถึงมีคัมภีร์อยู่กับตัว หรือว่าฉันเคยเป็นส่วนหนึ่งของลัทธิคลั่งศาสนา 

ครสิตแ์บบสดุโตง่กอ่นทีจ่ะหนมีาละ่ มเีพยีงพระเจา้เทา่นัน้ทีรู่ ้ สว่นตวัฉนันัน้ 

รู้เพียงแต่ว่าตัวเองจำเป็นต้องมีพระคัมภีร์ไบเบิล

ไว้ค่อยหาเล่มใหม่ก็แล้วกันตอนที่เช็กอินเข้าโรงแรมสักแห่ง ไม่ 

จำเป็นต้องย้อนกลับไปเอาหรอก ฉันชอบเดินทางแบบพกสัมภาระน้อย  ๆ  

และไมค่อ่ยทิง้อะไรไวข้า้งหลงัสกัเทา่ไหร่ ดงันัน้ตอ่ใหร้ือ้คน้โตะ๊ทำงานของฉนั 

พวกเขาก็ไม่มีทางรู้อะไรหรอก ขนาดฉันยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองเลย

อพาร์ตเมนต์ของฉันปลอดภัยน้อยกว่านี้นิดหน่อย ไม่มีจดหมาย  

ไม่มีวี่แววของชีวิตส่วนตัวเลยแม้แต่นิดเดียว ฉันมีภาพเขียนของจิตรกรยุค 

ก่อนราฟาเอลติดบนฝาผนัง แล้วก็มีโปสเตอร์ขนาดใหญ่รูปชายฝั่งตะวันตก 

เฉียงเหนือในม่านหมอกซึ่งใส่กรอบเอาไว้เพราะว่าติดใจอะไรบางอย่าง ฉัน 

ไม่อยากจะทิ้งมันไว้ที่นี่ แต่ฉันจำเป็นต้องรีบไปให้เร็วที่สุด แล้วก็จะต้องทิ้ง 

รถคันนี้ภายในวันสองวันข้างหน้าและซื้อคันใหม่มาขับแทน ต้องใช้เวลานาน 

กว่าจูลีจะรู้ว่าฉันหายตัวไป เพราะเธอมัวแต่เฝ้าหนูน้อยอแมนดา จับตาดูลม 

หายใจที่แสนทรมานแต่ละเฮือกด้วยสายตาเป็นกังวล
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แต่อแมนดาจะไม่ตายหรอก เธอจะเริ่มอาการดีขึ้น รวมทั้งทารกเกิด 

ใหม่คนอื่น ๆ ทั้งหมดซึ่งฉันรู้ว่ากำลังทยอยเข้าโรงพยาบาลถ้าฉันยังอ้อยอิ่งอยู ่

ที่นี่ต่อไป ที่ฉันต้องทำก็แค่ไปให้ไกลมากพอ แล้วพวกเขาก็จะดีขึ้นเอง ฉัน 

รู้ได้โดยสัญชาตญาณ แม้จะไม่รู้ว่าทำไม

ฉันกดปุ่มเรียกลิฟต์ จากนั้นก็เดินกลับไปกลับมาอยู่ตรงโถงทางเดิน 

มืด  ๆ  อย่างกระวนกระวาย เมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้น ฉันก็กดปุ่มอีกครั้ง แล้ว 

แนบหูที่ประตูลิฟต์เพื่อฟังสัญญาณใด  ๆ  ก็ตามที่บ่งบอกว่าลิฟต์กำลังเคลื่อน 

มารับ แต่ก็ไม่ได้ยินอะไรเลยนอกจากความเงียบ

“บ้าเอ๊ย” ฉันสบถอีกครั้ง ช่วยไม่ได้ละ ฉันต้องลงบันไดแทน

ฉันไม่ได้หยุดคิดเลยสักนิด ถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปจากที่นี่เหมือน 

เคย และคิดไปก็เท่านั้น ฉันไม่รู้ว่าตัวเองรู้เรื่องพวกนี้ได้อย่างไร ทำไมถึง 

ต้องหน ี รู้เพียงแต่ว่านั่นคือสิ่งที่ฉันต้องทำ

เมื่อประตูบานที่เปิดไปสู่บันไดปิดตามหลัง ฉันจึงนึกถึงคนที่เฝ้าตาม 

อยู่ขึ้นมาได้ และนั่นทำให้ฉันตื่นตระหนกขึ้นมาชั่วขณะ มือคว้าลูกบิดประตู  

แต่มันล็อกไปแล้ว ฉันไม่มีทางเลือก ถ้าจะออกไปจากเมืองนี้ให้ทันเวลาก็ 

ต้องรีบไปได้แล้ว ดังนั้นฉันจึงเริ่มเดินลงบันไดมา

ทันเวลาสำหรับอะไรงั้นเหรอ ฉันเองก็ไม่ค่อยเข้าใจ แต่ทารกน้อย 

อแมนดาจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานหากว่าฉันไม่รีบ 

ฉันสะดุดล้มตรงชานพักบันไดถัดไป หัวเข่ากระแทกเข้ากับราวบันได  

ฉันโซเซลุกขึ้นแล้วก็ยืนตัวแข็งทื่อ มีคนอยู่ที่บันไดกับฉัน ฉันรู้สึกได้ เขา 

เข้ามาใกล้มากกว่าครั้งไหน  ๆ แถมยังไม่มีอะไร ไม่มีใครมาขวางกั้นระหว่าง 

เขากับฉัน ไม่มีกันชน ไม่มีความปลอดภัย เวลาใกล้จะหมดลงทุกที

ฉนัไมม่อีาวุธ งีเ่งา่ชะมดัเลย เราพกอาวธุขนาดเลก็ไวก้บัตวัไดใ้นรฐันี ้ 

และปืนกระบอกเล็กก็ระเบิดร่างคนที่ตามฉันมาให้เป็นรูใหญ่ได้ หรือมีด  

ไม่ก็อะไรคม  ๆ  สักอย่าง ให้ตายสิ ฉันเคยได้ยินมาว่าเราใช้ลูกกุญแจทิ่มตา 

คนร้ายได้ไม่ใช่เหรอ

ฉันไม่รู้ว่าเขาอยู่ข้างบนหรือข้างล่าง แต่ประตูที่เปิดออกได้จากทาง 

ขึ้นลงบันไดคือประตูตรงชั้นจอดรถเท่านั้น ถ้าเดินขึ้น ฉันก็จะติดกับ
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ฉนัจงึเริม่เดนิลงบนัไดตอ่ไปโดยพยายามเคลือ่นไหวใหเ้งยีบทีส่ดุ และ 

คอยเงี่ยหูฟังเสียงฝีเท้า แต่ก็ไม่ได้ยินอะไร ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตาม เขา 

ไม่ส่งเสียงใด ๆ เลย

บางทีผู้ชายคนนั้นอาจจะเป็นเศษเสี้ยวของจินตนาการที่เกิดจากความ 

หวาดระแวงของฉันเอง ฉันไม่มีเหตุผลรองรับการกระทำของตัวเองอย่าง 

ชัดเจน ที่ทำไปก็ตามสัญชาตญาณล้วน  ๆ ฉันอาจจะเสียสติไปแล้วถึงได้ 

เพ้อเจ้อถึงพลังอำนาจทั้งหมดนี้ ทำไมยายเรเชล ฟิตซ์แพทริก ที่แสนจะไร้ 

ความสำคัญถึงจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของทารกสักคนหรือ 

หลายคนกันล่ะ ทำไมฉันต้องเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยและเปลี่ยนตัวตน แล้วถ้ามี 

ใครติดตามฉันจริง ทำไมเขาถึงยังตามไม่ทันเสียที

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันขับรถกลับบ้าน และอยู่ที่นั่นเฉย ๆ หรือว่าไปหา 

จูลีที่โรงพยาบาล

อแมนดาจะตายน่ะสิ ฉันไม่มีทางเลือก ยังไงก็ต้องไป

อาซาเซลเคลือ่นลงบนัไดตามเจา้ปศีาจตนนัน้ไปอยา่งเงยีบเชยีบแทบไมห่ายใจ  

เขารู้สึกได้ว่ามันกำลังตื่นตระหนก และรู้ว่ามันกำลังจะหนีอีกครั้ง คราวนี้ 

เขาใช้เวลานานขึ้นกว่าเดิมในการตามหามัน มันคงปลอมอัตลักษณ์ใหม่ได้ 

เก่งขึ้น ถ้าปีศาจตนนี้หายตัวไปอีกครั้ง เขาก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหน 

กว่าจะตามตัวมันเจออีก ยิ่งมันเตร็ดเตร่อยู่บนโลกนานเท่าไหร่ มันก็สร้าง 

ความเสียหายได้มากเท่านั้น

ถึงเวลาต้องลงมือเสียที อาซาเซลไม่รู้ว่าทำไมถึงยังลังเลอยู่ ทำไมถึง 

เฝา้ดมูนัเฉย  ๆโดยไมท่ำอะไร ความเกลยีดชงัทีม่ตีอ่เดรจัฉานตนนีร้นุแรงมาก 

เสียจนอาจทำให้เขากลัวได้ ถ้าเขามีความสามารถที่จะรู้สึกกลัว แต่อาซาเซล 

ไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้น นอกจากความเกลียดที่มีต่อปีศาจตนนี้ นั่นคงเป็นสิ่งที่ 

ติดค้างในใจเขา หลังจากที่สังหารมันแล้ว เขาก็จะไม่รู้สึกอะไรเลย

เจ้าปีศาจนี่จะฆ่ายากแค่ไหนกันเชียว มันดูเหมือนผู้หญิงธรรมดา 

คนหนึง่ แตอ่าซาเซลรูส้กึถงึพลงัดงึดดูทางเพศของมนัแมว้า่จะอยูไ่กลขนาดนี ้ 

มันไม่จำเป็นต้องใช้มารยาหญิงที่โจ่งแจ้งอย่างอื่นในการหลอกล่อเขา มัน 
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ไมแ่ตง่หนา้ ไมแ่ตง่ตวัอวดเรอืนรา่ง แตก่ลบัชอบใสเ่สือ้ยดืหลวม  ๆกบักางเกง 

ตัวโคร่งสีเข้ม ไม่มีอะไรที่ทำให้ผู้ชายนึกถึงเซ็กซ์ ทว่าทุกครั้งที่เขามองนาง —  

มัน — เขากลับนึกถึงแต่เรื่องโลกีย์ ดังนั้นเขาจะต้องไม่ประเมินนางต่ำไปอย่าง 

เด็ดขาด

มัน ต่างหาก พลังส่วนหนึ่งของปีศาจก็คือทำให้เขาลืมไปว่ามันเป็นแค่ 

สิ่งมีชีวิตต่ำต้อย หาใช่สตรีอ่อนแอดั่งที่เห็นไม่ ง่ายเหลือเกินที่จะเผอเรอ 

คิดไปว่ามันเป็นผู้หญิง ผู้หญิงที่เขาจำต้องฆ่าทิ้ง ร่างนี้อาจเคยเป็นสตรีเพศ 

เมื่อครั้งหนึ่ง แต่ไม่ใช่อีกต่อไปแล้ว ตอนนี้มันเป็นแค่ภาชนะบรรจุพลังแห่ง 

การดึงดูดอันยั่วยวนใจของสตรีเพศซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกถ่ายทอดให้กับนางปีศาจที่ 

ดูเหมือนหญิงสาวผู้อ่อนโยนและอ่อนแอ

อาซาเซลจับตัวนางปีศาจในลานจอดรถได้ หักคอซะ แล้วจากนั้น 

ก็บินสูงขึ้นไปเพื่อเหวี่ยงร่างของนางเข้าสู่ดวงอาทิตย์ หรือฝังนางไว้ใต้พิภพ 

ในแก่นกลางของภูเขาไฟสักลูก เขารู้สึกได้ว่าจะต้องใช้ไฟในการกำจัดนาง 

ให้สิ้นซาก นางปีศาจกับพลังชั่วร้าย นางต้องตายเท่านั้น ภัยร้ายนี้ถึงจะ 

อันตรธานไปได้

ภัยร้ายที่คุกคามทารกเกิดใหม่ ภัยต่อบุรุษผู้อ่อนไหวซึ่งฝันถึงเซ็กซ์ 

และตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองกำลังถูกปีศาจสิงร่าง

และภัยต่อตัวอาซาเซลเองด้วย สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เขาจงเกลียด- 

จงชังนางปีศาจตนนี้มาจากคำพยากรณ์ที่กล่าวถึงเขาในบรรดาคนทั้งหมด  

และหนทางเดียวที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นก็คือทำลายนางซะ

อาซาเซลยืนมองนางปีศาจอยู่ตรงมุมบันไดชั้นล่างสุด กางปีกห่อร่าง 

ตัวเองให้ล่องหน แม้ว่าจะเหลียวมองรอบตัว นางก็ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้น และ 

เคลื่อนที่ต่อไป

นี่เป็นหลักฐานอีกอย่างว่านางมีพลัง พลังที่นางพยายามปกปิดเอาไว้ 

อย่างสุดชีวิต ไม่มีใครสัมผัสถึงตัวตนของอาซาเซลได้เวลาที่กำบังกายอยู่ 

อย่างนี้ แต่นางปีศาจกลับสัมผัสได้ การรับรู้ของนางเฉียบคมพอ  ๆ  กับเขา  

ซึ่งทำให้เขาเกลียดนัก

คืนนี้แหละ อาซาเซลบอกตัวเอง เขาจะปลิดชีพนางคืนนี้แหละ แต่ 
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เขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะส่งหลักฐานไปให้ยูริเอลดูหรือไม่ เขาอาจปล่อยให้ 

ยูริเอลไม่รู้ต่อไป แล้วในที่สุดเขาก็จะได้กลับไปยังปรภพ ทวงคืนอำนาจจาก 

ราซิเอลถ้าจำเป็น และเห็นคู่ชีวิตของราซิเอลทำหน้าที่แทนซาราห์

ไม่ เขายังไม่พร้อม แน่นอนว่าในโลกนี้ต้องมีอย่างอื่นให้เขาทำก่อน 

ที่จะกลับไปสิ

นางปีศาจหนีเข้าไปในลานจอดรถ และอาซาเอลก็ตามติดไปทันที 

โดยที่ประตูปิดตามหลังอย่างเงียบกริบ ที่นี่มีแสงไฟส่องสว่าง แต่เหลือรถ 

จอดอยู่เพียงไม่กี่คัน อีกครึ่งทางนางก็จะไปถึงรถคันสีแดงเข้มซึ่งเขารู้ว่าเป็น 

รถของนางนั่นแหละ

อาซิเอลรู้ว่าจะต้องพานางไปไหน ก็ไปให้ไกลจากที่แห่งนี้เท่าที่จะเป็น 

ไปได้ไงล่ะ ไปยังอีกฝั่งหนึ่งของโลกซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่เพียงไม่กี่แห่งที่สิ่ง 

ชั่วร้ายนามเนฟิลิมยังคงรุ่งเรืองอยู่

จะมีที่ไหนเหมาะสำหรับปีศาจมากไปกว่าที่นั่นอีกล่ะ

อาซิเอลโบกมือวูบหนึ่งเพื่อทำให้ลานจอดรถตกอยู่ในความมืด ไฟ 

ทุกดวงดับหมด เขารู้สึกได้ว่านางปีศาจตื่นตระหนกขึ้นมาทันที นั่นทำให้เขา 

ประหลาดใจ เขาไม่มีทางนึกว่าปีศาจจะกลัวความมืด นางเริ่มออกวิ่ง แต่รถ 

ของนางยงัอยูห่า่งออกไปอกีครึง่ทาง เขาจงึสยายปกีออกและควา้รา่งของนางไว้

ฉันหวีดร้องขึ้นมา แต่เสียงถูกดูดกลืนหายไปในสิ่งที่ห่อหุ้มตัวอยู่ ฉันมอง 

ไม่เห็น ไม่ได้ยิน แทบขยับตัวไม่ได้ สับสนและวิงเวียนจนรู้สึกคลื่นไส้  

รู้สึกว่าพื้นใต้ฝ่าเท้าหายไป และฉันกำลังร่วงลง ร่วงลง...

มีบางสิ่งรัดฉันเอาไว้แน่น แต่ฉันไม่รู้ว่าคืออะไร รู้สึกเหมือนมีกำไล 

เหลก็รดัขอ้มอืไว ้ ยดึฉนัใหอ้ยูน่ิง่ ใบหนา้ของฉนักก็ดเบยีดอยูบ่นบางสิง่แขง็ ๆ  

บางสิง่ทีรู่ส้กึเหมอืนกบัผา้ ฉนัสดูลมหายใจเขา้ นา่แปลกทีฉ่นัไดก้ลิน่ผวิกาย 

ซึ่งอบอุ่นและทรงพลัง เป็นผิวของผู้ชายสักคน เป็นไปไม่ได้ ฉันยังได้กลิ่น 

ของมหาสมุทรอีกด้วย แต่เราอยู่ห่างจากทะเลอย่างน้อยเป็นพันไมล์

ฉันบิดตัวดิ้นเร่า แต่กำไลเหล็กนั้นรัดแน่นขึ้น ฉันหายใจไม่ออก  

หน้าอกของฉันเบียดอยู่กับสิ่งใดก็ตามที่ทำอย่างนี้ ฉันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  
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ไร้ซึ่งน้ำหนัก ถูกพันธนาการโดยเจ้าปีศาจที่คว้าตัวฉันมา ฉันพยายามดิ้นรน 

อีกครั้งหนึ่ง แต่ความเจ็บปวดนั้นสาหัสยิ่งนัก ราวกับว่าหัวใจของฉันกำลัง 

ถูกบดขยี้ ฉันคิดขณะใกล้จะหมดสติและจมลงสู่หลุมมืดที่เมตตาปรานี

ฉันได้ยินเสียงใครกำลังร้องเพลง ซึ่งถือเป็นเรื่องแปลกอยู่ นี่ฉันคงตาย 

ไปแล้ว หรือไม่ก็ถูกสัตว์ร้ายจากหนังไซไฟลักพาตัวมาด้วยการห่อหุ้มไว้ใน 

รงัไหมหรอืไมก่ร็วงผึง้เพือ่เกบ็ไวก้นิในภายหลงั ฉนัเคยดหูนงัพวกนัน้มากอ่น  

จำเรื่องราวในหนังได้ทั้ง ๆ ที่นึกเรื่องพ่อแม่ตัวเองไม่ออกด้วยซ้ำ

ฉันปวดไปหมดทั้งตัว แต่ส่วนใหญ่แล้วก็เจ็บปวดตรงหน้าอก มัน 

รู้สึกราวกับว่ามีคนล้วงมือเข้ามาข้างในตัว แล้วบีบหัวใจฉันไว้ในกำมือ หนัง 

อีกเรื่องหนึ่งสินะ ฉันคิดพลางรู้สึกมึนงง

แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันจำได้ก็คือ ชีวิตไม่เคยเป็นเหมือนในหนังหรอก ฉัน 

ไม่เคยเชื่อเรื่องภูตผีปีศาจ และสิ่งที่โผล่ออกมาตอนกลางค่ำกลางคืน ใคร 

ก็ตามที่ทำแบบนี้กับฉันต้องเป็นมนุษย์อย่างแน่นอน และดังนั้นฉันจึงตอบโต้ 

เขาได้

ฉันลืมตาขึ้นอย่างระมัดระวัง

ฉันนอนอยู่บนเตียงตะปุ่มตะป่ําในห้องที่ดูเหมือนโรงแรมโกโรโกโส  

มีเสียงวิทยุเล่นคลอแผ่วเบา เป็นดนตรีที่นุ่มนวลและน่าหดหู่ ข้าง  ๆ  กัน 

มีเตียงอีกหลังซึ่งว่างเปล่า แต่มีรอยกดบนหมอนตรงที่เคยมีคนนอน ดังนั้น 

ก็เดาได้ว่าฉันไม่ได้อยู่ตามลำพัง

ฉันพยายามขยับตัวแค่เพียงเล็กน้อย และแม้ว่าร่างกายกำลังกรีดร้อง 

ออกอาการประทว้ง แตฉ่นักไ็มถ่กูพนัธนาการอกีตอ่ไป ฉนักำลงันอนควำ่หนา้ 

อยู่บนฟูก ราวกับว่ามีใครโยนฉันไว้ตรงนั้น แล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเอง 

ไม่ได้ถูกข่มขืนหรือทำมิดีมิร้ายแต่อย่างใด ใครคนหนึ่งแค่อุ้มฉันขึ้นมา แล้ว 

ก็พาหนี

ต้องเป็นคนที่เฝ้าติดตามฉันคนนั้นแน่  ๆ ฉันพลิกตัวนอนหงายอย่าง 

ระมัดระวัง เพราะแอบกลัวว่าเขารอที่จะกระโจนเข้ามาอีกครั้ง ฉันนึกภาพ 

ผู้ชายคนนั้นไว้เหมือนค้างคาวซึ่งโฉบลงมาหาฉัน ปีกสีดำกระหน่ำตีที่ศีรษะ  
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นี่ถ้าฉันไม่ล้มหัวฟาดจนสมองกระทบกระเทือนก็แปลว่าต้องถูกมอมยามาแน่

ห้องนี้แย่กว่าที่คิดไว้เสียอีก เหมือนห้องแบ่งให้เช่ามากกว่าจะเป็น 

โรงแรม ใช่ว่าฉันเคยพักที่ห้องแบ่งเช่ามาก่อน อย่างน้อยก็คิดว่าไม่เคยนะ  

แตโ่ตะ๊ตวัเลก็กบัเกา้อีส้องตวั เตาอุน่อาหารขนาดจิว๋ กบัอา่งกระเบือ้งหมอง ๆ  

ของทั้งหมดนี้ทำให้ฉันนึกถึงมันขึ้นมา

ฉันหันหลัง แล้วก็แทบจะกรี๊ดลั่น เพราะเตียงข้าง  ๆ  ไม่ว่างเปล่าอีก 

ต่อไปแล้ว มีชายคนหนึ่งนอนอยู่บนนั้น เฝ้ามองฉันด้วยดวงตาที่หลุบลง

ฉันอ้าปากจะพูด แต่เสียงจุกอยู่ในลำคอ เขาคงมองเห็นความหวาดกลัว 

และความโกรธจากแววตาของฉัน แต่เขาไม่ขยับเขยื้อน

ในห้องมีหน้าต่างสกปรก ๆ  บานเล็กอยู่หนึ่งบาน ดูจากสีของท้องฟ้า 

ก็รู้ว่าเลยเวลาฟ้าสางมาแล้วเล็กน้อย จากนั้นฉันก็นึกถึงอแมนดากับคนอื่น ๆ  

ขึ้นมาได้ ซึ่งทำให้ฉันแตกตื่นขึ้นมาในทันที

“ต้อง...ไปจากที่นี่” ฉันเปล่งเสียงออกมาจนได้

ผู้ชายคนนั้นไม่ขยับ ไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบใด ๆ ทั้งสิ้น ฉันสงสัยว่าเขา 

ได้ยินหรือเข้าใจที่ฉันพูดไหม บางทีเขาอาจจะไม่พูดภาษาอังกฤษ

จะเสียเวลาอีกต่อไปไม่ได้แล้ว ฉันพยายามลุกขึ้นนั่งโดยไม่สนใจ 

ความเจ็บปวดที่แล่นแปลบไปทั่วร่าง “คุณต้องฟังฉันนะ” เสียงของฉัน 

บ่งบอกถึงความเจ็บปวด “ฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้ ฉันต้องไปให้ไกล  ๆ ไม่งั้นจะมี 

คนตาย”

ผู้ชายคนนั้นยังคงไม่ขยับเขยื้อน ห้องนี้ดูมืดสลัวท่ามกลางแสงยาม 

รุ่งสาง ทำให้มองเห็นเขาได้ไม่ชัดเจนนัก เท่าที่พอมองออกก็คือเขามีรูปร่าง 

ผอมสูง ไม่ใช่คนแถวนี้แน่ ๆ เพราะแถบมิดเวสต์ไม่มีคนรูปร่างแบบนี้

ฉันลุกขึ้นนั่ง เท้าสัมผัสโดนพรมเปื้อนขี้ดิน “ฉันจะไปจากที่นี่” ฉัน 

กล่าวพร้อมกับยันตัวเองให้ลุกขึ้นจากเตียง มันเจ็บเป็นบ้า แต่ฉันทำได้   

ต้อง ทำได้

“ไม่” แม้ว่าฉันจะไม่เห็นเขาขยับริมฝีปาก แต่คำพูดนั้นเฉียบขาดและ 

ชัดเจน

“ฉันบอกคุณแล้ว —”
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“คณุบอกผมว่าจะมคีนตาย” ชายแปลกหนา้พดูดว้ยนำ้เสยีงเนบิเนอืย  

“คนที่ตายจะมีแค่คุณคนเดียวเท่านั้น”

คำพูดเย็นชาของเขาควรจะทำให้ฉันหนาวสะท้าน แต่ฉันก็คิดอยู่แล้ว 

ว่าคงไม่มีทางรอด “ฟังนะ” ฉันพูดอย่างอดทน “คุณจะทำอะไรก็ได้ตามใจ 

คุณ แทงฉัน บีบคอฉัน ยิงฉัน ฉันไม่สนใจหรอก ขอแค่ไปทำให้ห่างจาก 

เมืองนี้สักหลาย ๆ ไมล์ก็พอ”

ฉนัคดิวา่นา่จะมองดเูขาใหล้ะเอยีดกวา่นีเ้ผือ่จะเจอจดุออ่นบา้ง แตฉ่นั 

มวัแตค่ดิถงึเรือ่งอแมนดา พอเสยีท ี ฉันคิดในใจ ให้ตายเถอะ อยา่ใหท้ารก 

ต้องตายอีกเลย

“เราอยู่ที่ออสเตรเลีย” เขากล่าว

ฉันเลิกพยายามที่จะลุกขึ้น และมองไปทางเขาในที่สุด “ฉันหมดสติ 

ไปนานแค่ไหน”

“ไม่นานนัก”

โอเค ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าชายแปลกหน้าผู้นี้ไม่ปกติ ใช่ว่าฉันควรจะ 

สงสัยอะไรอีก เพราะคนสติดี ๆ คงไม่โฉบลงมาลักพาตัวคุณเหมือนค้างคาว 

หรอก ฉันพยายามลุกขึ้นจากเตียงอีกครั้ง และครั้งนี้ก็สำเร็จจนได้ ราวกับ 

ว่าอะไรก็ตามที่ตรึงฉันเอาไว้ได้ปล่อยให้ฉันเป็นอิสระในที่สุด

“ไปที่หน้าต่างสิถ้ายังไม่เชื่อ”

ฉันเดินไป แม้จะไม่เห็นโคอาลาหรือจิงโจ้กระโดดเหยง  ๆ  อยู่ข้าง 

หน้าต่าง แถมทิวทัศน์ที่เห็นก็ดูเหมือนกับริมฝั่งทะเลมัวซัวทั่วไป แต่ถึง 

อยา่งนัน้เรากต็อ้งใชเ้วลานานกวา่สองชัว่โมงเพือ่เดนิทางมาใหถ้งึมหาสมทุรจาก 

สถานที่สุดท้ายที่ฉันจำได้ว่าตัวเองอยู่ ดังนั้นจึงชัดเจนว่าฉันหมดสติไปนาน 

กว่าที่ผู้ชายคนนี้บอก แต่นั่นไม่สำคัญหรอก เพราะสิ่งสำคัญเพียงอย่างเดียว 

ก็คือว่าอแมนดากับทารกเกิดใหม่คนอื่น ๆ ปลอดภัยแล้วตอนนี้

“โอเค” ฉันกล่าวและหันกลับมาเผชิญหน้ากับคนที่จับตัวฉันมา ฉัน 

เหนือ่ยกบัการหนแีลว้ เหนือ่ยกบัความหวาดกลวัและความตืน่ตระหนกซึง่ทำ 

ให้หายใจไม่ออก “เอาเลย สนองฉันหน่อยสิ”

แล้วฉันก็กางแขนเชื้อเชิญเขาให้ฆ่าฉัน
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ผู้ชายคนนั้น  จอ้งมองมาดว้ยสหีนา้เรยีบเฉยไรค้วามรูส้กึ “คณุ 

ดูหนังมากเกินไปแล้ว”

ฉันถอนหายใจ “ฟังนะ ฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นใครหรืออะไร และไม่ 

สนใจด้วย ฉันเบื่อที่จะหนี เบื่อคำถามที่ไม่มีคำตอบ ถ้าอยากยิงฉัน ก็เชิญ 

ยิงได้เลย ถ้าไม่งั้นก็ให้คำตอบกับฉันหรือไม่ก็เลิกยุ่งกับฉันเสียที”

“ผมไม่มีปืนหรอก” ฉันยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะโล่งอกดีหรือไม่เมื่อเขา 

พูดต่อ “คุณเองก็รู้ดีพอ ๆ กับผม ว่าผมไม่จำเป็นต้องมีปืนก็ฆ่าคุณได้”

ฉันนั่งลงบนเตียงตะปุ่มตะปํ่าตามเดิม “ฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละ”  

ฉันพูดเสียงเรียบ “ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นใคร อย่าว่าแต่คุณเป็นใครเลย  

ฉันมั่นใจว่าคุณใช้กำลังข่มฉันได้ถ้าต้องการ แต่ฉันยังเดาอีกด้วยว่าถ้าคุณ 

ตั้งใจจะฆ่าฉันจริง คุณก็คงลงมือไปนานแล้ว”

“คุณไม่ควรคาดเดาอะไรทั้งนั้น ผมคิดหาเหตุผลได้เป็นสิบว่าทำไม 

ผมถงึยงัไมฆ่า่คณุ บางทผีมอาจตอ้งการสถานทีเ่หมาะ ๆ เอาไวก้ำจดัศพกไ็ด”้

“อย่างออสเตรเลียเนี่ยนะ”

ใบหน้าของเขายังคงเรียบเฉย “ผมอาจจะอยากประวิงเวลา ปล่อยให้ 

คุณทรมาน หรือผมอาจตัดสินใจมอบโอกาสให้คุณเปลี่ยนใจผม หรืออาจ 

ต่อให้คุณก่อนก็ได้”

โอเค ไม่มีอะไรที่ฟังแล้วอุ่นใจเลยแม้แต่อย่างเดียว ฉันมองดูชาย 
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แปลกหน้าคนนี้ดี  ๆ สำหรับบางมาตรฐาน เขาอาจถือว่าเป็นคนมีเสน่ห์ ให้ 

ตายสิ เขาหล่อมากเลยละ ถ้านัยน์ตาสีฟ้าของเขาไม่เย็นชาขนาดนั้น เขาไว้ 

ผมยาวตรงสีดำสนิท ผิวขาวซีด รูปหน้ายาว โหนกแก้มสูงราวกับรูปสลัก 

อย่างวิจิตร ริมฝีปากบาง จมูกเป็นสันตรง ผู้ชายคนนี้ดูเย็นชาราวกับทวีป 

แอนตาร์กติกา และการพูดจาค่อนข้างเป็นทางการก็ยิ่งทำให้เขาดูเข้าใจยาก 

มากขึ้นไปอีก

“รูไ้หม ฉนัวา่คณุไมท่ำอยา่งทีว่า่มาหรอก เพราะคณุดไูมเ่หมอืนมนษุย ์

ที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาปรานีสักหน่อย”

“ผมไม่ใช่มนุษย์”

ฉันแทบไม่รู้สึกแปลกใจเลย แม้ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ก็ตาม แต่ฉัน 

ก็เริ่มจะเดาไว้อย่างนั้นเหมือนกัน เมื่อดูจากการที่เราเดินทางมาไกลหลาย 

พันไมล์ภายในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมง “งั้นคุณเป็นตัวบ้าอะไร”

“คุณรู้อยู่แล้ว”

ฉันกำลังเผชิญหน้ากับความตายด้วยความสงบสง่าพองาม แต่ผู้ชาย 

คนนี้ชักจะทำตัวน่าหงุดหงิดเกินไปแล้ว เขาทำลายภาพวีรสตรีผู้ยอมสละชีพ 

ของฉันเสียยับ “ฉันไม่รู้ ก็บอกไปแล้วไงว่าฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นใคร  

และแม้ว่าคุณจะโฉบลงมาใส่ฉันราวกับค้างคาวจากนรก ฉันก็ไม่เชื่อว่าคุณ 

จะเป็นอะไรนอกจากคนบ้าโรคจิตที่สะกดรอยตามฉันอยู่ และอาจจะหั่นร่าง 

ฉันเป็นชิ้น ๆ ก่อนเอากระดูกมาแทะเล่น”

“เราไม่กินเนื้อ นั่นคือพวกเนฟิลิมต่างหาก”

คำพูดนั้น ชื่อนั้นกระตุกต่อมบางอย่างภายในตัวซึ่งทำให้ฉันรู้สึก 

คลื่นไส้อย่างรุนแรงจนต้องใช้พลังใจทั้งหมดในการข่มกลั้นมันไว้ ทว่าคำพูด 

นั้นก็ไม่มีความหมายอะไร “ใครคือเนฟิลิม”

ชายแปลกหน้าไม่ตอบ เขาลุกขึ้นยืน และฉันก็มองตามเพื่อค้นหา 

วี่แววของจุดอ่อน เขาสวมเสื้อยืดกับกางเกงยีนสีดำ และฉันก็ยังมองไม่เห็น 

ร่องรอยของปืนสักกระบอกบนตัวเขาเลย สมมติว่าเขาไม่ได้โกหกเรื่องนั้นนะ  

ชั่วขณะหนึ่งฉันกลัวว่าเขาจะขยับเข้ามา และฉันก็เตรียมพร้อมจะต่อสู้ แต่ 

ผูช้ายคนนัน้กลบัเดนิไปทางหนา้ตา่งเพือ่เปดิมา่นใหแ้สงยามเชา้สอ่งลอดเขา้มา  
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เสียงครวญเพลงแผว่เบาจากวทิยจุบลงแลว้ และเสยีงผูป้ระกาศดงัขึน้มาแทน  

เขาเป็นชาวออสเตรเลียอย่างแน่นอนที่สุด ฉันรู้สึกสั่นสะท้านไปทั่วกายและ 

พยายามควบคุมมันไว้ อย่างน้อยอแมนดาก็ปลอดภัยแล้ว

จากนั้นชายแปลกหน้าก็ปิดวิทยุก่อนจะหันมามองฉัน “ได้เวลาไปกัน 

แล้ว”

“ไปไหน นี่คุณจะไม่อธิบายอะไรสักนิดเลยเหรอ คิดจะปล่อยให้ฉัน 

สงสัยจนบ้าตายหรือไง”

เขาไมต่อบอะไรออกมาใหช้ดัเจน แคย่นืรออยูต่รงนัน้ แลว้ฉนักล็กุขึน้ 

อย่างเชื่องช้าและปวดยอก รู้สึกเหมือนมีใครใช้ฉันแทนกระสอบทราย ซึ่ง 

ก็น่าจะเป็นชายคนนี้แหละ ชักอยากรู้ขึ้นมาแล้วสิว่าฉันจะดูบอบช้ำเหมือน 

อย่างที่รู้สึกหรือเปล่า ขณะกำลังจะก้าวตามเขาไป ฉันก็เหลือบมองตัวเอง 

ในกระจก และกรี๊ดออกมาดังลั่น

แม้แต่ก่อนที่เสียงกรีดร้องจะหลุดลอดออกมา ผู้ชายคนนั้นก็เข้ามา 

ถึงตัวและเอามือข้างหนึ่งปิดปากฉันไว้ ส่วนอีกข้างโอบเอวพันธนาการขณะที่ 

ฉันกำลังดิ้นรนด้วยความตื่นตระหนก ฉันไม่รู้จักผู้หญิงที่อยู่ในกระจกนั่น  

หญิงแปลกหน้าคนนั้นมองกลับมาด้วยดวงตาสีน้ำตาลดูอบอุ่น อันที่จริงแล้ว  

เสี้ยววินาทีแรกที่ฉันเห็นภาพสยองขวัญนั้น มีเพียงดวงตาคู่นั้นที่ดูคุ้นตาอยู่

ฉันอาจกำลังสู้กับเครื่องจักร ร่างกายของผู้ชายคนนี้ไม่สะดุ้งสะเทือน 

ต่อการขัดขืนดิ้นรนของฉันเลย ความตื่นตระหนกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แล้ว 

ก็หายไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน ปล่อยให้ฉันจ้องมองตัวเองให้กระจกโดยมีเขา 

กอดรัดอยู่ข้างหลัง

ผมของฉันเป็นสีแดง ตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันใช้ยาย้อมผมไปไม่รู้กี่ 

ขวด แต่สีหนึ่งที่ฉันไม่เคยใช้เลยก็คือสีแดง ฉันเคยมีผมสีทอง ผมสีน้ำตาล  

และทุกสีระหว่างสองเฉดนั้น แต่แค่คิดว่าจะย้อมผมให้เป็นสีแดง ฉันก็รู้สึก 

คลื่นไส้ขึ้นมาแล้ว ผิวของฉันซีดขาวจนแทบจะบางใส เส้นผมหนาเป็นลอน  

และยาวเลยไหล่ ทั้ง  ๆ  ที่ฉันชอบผมสั้นและจัดทรงง่าย มือของเขาปิดหน้า 

ฉันไว้ครึ่งหนึ่ง แต่ฉันเห็นริมฝีปากของตัวเองแล้ว มันกว้างและอวบอิ่ม 

ต่างจากปากเล็ก ๆ ที่ฉันพยายามทาลิปสติกให้ดูใหญ่ขึ้นเป็นบางครั้ง ดวงตา 
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ของฉันจ้องมองออกมาจากใบหน้าของคนแปลกหน้า ฉันอยากจะอาเจียน

ผู้ชายคนนั้นคงรู้สึกได้ว่าฉันเลิกขัดขืนแล้ว เพราะเขาค่อย ๆ คลายมือ 

อย่างช้า  ๆ ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามือแข็งปานเหล็กกล้าคู่นั้นจะหนีบแขนฉัน 

อีกครั้งเมื่อไรก็ได้ และฉันพยายามอย่างยิ่งที่จะทำร่างกายให้อ่อนปวกเปียก 

และยอมจำนน

“คุณหลอกผมไม่ได้หรอก” เขาพูดที่ข้างใบหู “ผมจะไม่หันหลังให้ 

คุณแม้แต่นาทีเดียว”

“อาจเป็นความคิดท่ีดีค่ะ” ฉันเอ่ยออกมาจากริมฝีปากของคนแปลกหน้า 

ในกระจก “เพราะฉันหนีแน่”

“คุณจะควักไส้ผมมากกว่า”

ฉันสะดุ้งพร้อมกับเงยหน้าขึ้นมอง เขายังดูไม่สะทกสะท้านเหมือน 

เดิม และฉันคิดว่าเคยได้ยินคำนี้มาก่อน แต่ก็จำไม่ได้ว่าจากที่ไหน สายตา 

ของเขาเย็นชา ใบหน้าว่างเปล่า ชายคนนั้นบอกว่าตัวเองไม่ใช่มนุษย์ แม้ว่า 

นัน่เปน็สิง่ทีไ่มอ่าจเขา้ใจได ้ แตเ่มือ่มองเขา้ไปในดวงตาทีไ่รจ้ติวญิญาณของเขา 

แล้ว ฉันก็เชื่อคำพูดเขามากขึ้นพอสมควร

“เป็นไปไม่ได้หรอก นอกเสียจากว่าคุณจะส่งมีดให้ฉัน” ฉันพอใจกับ 

น้ำเสียงจิกกัดที่เปล่งออกมา จนกระทั่งเขาเอ่ยคำพูดต่อไป

“อย่างคุณไม่จำเป็นต้องใช้มีดหรอก”

“ฉันคิดว่าจะหยุดพูดแล้ว” ฉันกล่าวขณะรู้สึกคลื่นไส้กับภาพที่คำพูด 

ของเขาสร้างขึ้นมา สองครั้งแล้วที่ผู้ชายคนนี้ทำให้ฉันจวนจะอาเจียน ซึ่ง 

อาจเป็นผลจากการเมาเวลาและความหิว สมองของฉันยังคงพยายามหา 

เหตุผลของเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ เขาบอกว่าฉันหลับไปไม่นาน แต่เราก็มาถึง 

ออสเตรเลียกัน ซึ่งแปลว่าเขาโกหก ฉันคงหมดสติไปอยู่หลายวัน ไม่ต้อง 

สงสัยเลยว่าทำไมท้องไส้ถึงได้ครวญครางขนาดนี้ ฉันหิวจะแย่อยู่แล้ว “ให้ 

ฉันกินอะไรหน่อยเถอะ” จากนั้นก็เสริมว่า “แล้วฉันสัญญาว่าจะไม่กวนใจ 

คุณเลย”

ชายแปลกหน้าจ้องมองมา ฉันรู้สึกได้ว่าสายตาของเขาจับจ้องอยู่ที่ 

ลำคอของฉัน เขายังจับข้อมือข้างหนึ่งของฉันไว้ แต่ความเจ็บจากแรงบีบ 
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ราวกบัโซต่รวนนัน้เทยีบกบัความบอบชำ้ทีส่ว่นอืน่บนรา่งกายไมไ่ดเ้ลย ดงันัน้ 

ฉันจึงแทบไม่รู้สึกอะไรสักเท่าไหร่

จากนั้นเขาก็พยักหน้า “เชิญคุณก่อน” แล้วก็ผลักฉันออกนอกประต ู

อย่างไม่ค่อยอ่อนโยนนัก

ใช่ ที่นี่คือประเทศออสเตรเลีย หรือไม่ผู้ชายคนนี้ก็พยายามอย่าง 

มากสำหรับการกลั่นแกล้งครั้งนี้ เพราะทะเบียนรถดูต่างออกไป แถม 

รถซีดานที่เขาผลักฉันเข้าไปนั้นก็มีพวงมาลัยอยู่ผิดฝั่ง เขาปิดประตูก่อนจะ 

เดนิออ้มไปยงัฝัง่คนขบัโดยไมส่นใจดวูา่ฉนัจะพยายามหนหีรอืไม ่ เขาคงดอูอก 

ว่าฉันไม่คิดจะต่อสู้แล้ว

เรานั่งรถกันอย่างเงียบ ๆ ไปสู่แสงอรุณของสิ่งที่เดาว่าเป็นวันสุดท้าย 

ในชีวิตของฉัน ฉันเอนหลังพิงเบาะและมองทิวทัศน์ที่แล่นผ่านไปด้วยสายตา 

อยากรู้อยากเห็น เราอยู่ในเมืองท่าสักแห่ง แต่เมื่อแดดออกเต็มที่ เราก็ 

ขับผ่านชานเมืองและออกไปสู่เขตชนบท ที่น่าแปลกก็คือผู้ชายคนนี้เปิดวิทยุ 

ทันทีที่เราเข้าไปนั่งในรถ แล้วเสียงเพลงเบา  ๆ  ก็เติมเต็มพื้นที่ว่างเปล่าในใจ 

ของฉัน เป็นการกระทำที่น่าประหลาดเหลือเกิน เพราะเขาเย็นชาและ 

ว่างเปล่าเกินกว่าจะสนใจเสียงดนตรี แต่ฉันเดาว่านั่นไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวล 

ที่สุดในตอนนี้ ฉันฟังเสียงร้องที่เศร้าสร้อย บางเพลงก็คุ้นหู บางเพลงก็ 

ไม่คุ้น ขณะรอคอยความตาย

ฉันคงหลับไป เมื่อลืมตาตื่นขึ้น พระอาทิตย์ก็สาดแสงแรงกล้าอยู่ 

เหนือศีรษะแล้ว เราจอดอยู่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะผุดขึ้นมา 

กลางที่รกร้างว่างเปล่า ฉันเหลือบตามองสหายร่วมทางผู้ไร้นามของฉันพลาง 

สงสัยว่านี่คือสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเองหรือเปล่า แต่มันดูเหมือนของจริงอยู่ 

พอสมควร ขณะที่ตามเขาลงจากรถ ฉันก็สังเกตเห็นป้ายประกาศว่าที่นี่มี 

เบียร์ลาเกอร์ยี่ห้อฟอสเตอร์ ในตอนนั้นเองฉันก็รู้สึกซาบซึ้งใจสำหรับสิ่ง 

เล็ก ๆ น้อย ๆ นี้

“ขอบคุณนะที่เลี้ยงอาหารฉัน” ฉันพึมพำห้วน  ๆ หลังจากที่เราขยับ 

เข้าไปนั่งที่โต๊ะและคนร้ายลักพาตัวสั่งอาหารกับพนักงานเสิร์ฟหน้าบูดอย่าง 

รวดเร็ว “คุณน่าจะให้ฉันสั่งเองนะ นักโทษหญิงควรมีสิทธิ์เลือกมื้อสุดท้าย 
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ของเธอเอง” แม้ว่าแซนด์วิชเนื้อแกะร้อน  ๆ  ราดน้ำเกรวี่และมันฝรั่งทอดจะ 

เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวสักเท่าไหร่เมื่อคิด ๆ ดูแล้ว

“อย่าบ่น” เขาสั่งเบอร์เกอร์มังสวิรัติให้ตัวเอง นี่แปลว่าเขาฆ่าคนได้  

แต่ฆ่าสัตว์ไม่ลงสินะ ยอดเลย ฉันเอนหลังพิงที่นั่งพร้อมกับแอบชำเลือง 

มองรอบตัว เขาไม่เคยเข้าห้องน้ำเลยตั้งแต่เราอยู่ด้วยกัน แต่ไม่ช้าก็เร็วเขา 

ก็ต้องเข้าบ้างแหละ จริงไหม นอกเสียจากว่าเขาไม่ใช่มนุษย์จริง ๆ ซึ่งฉัน 

ก็ยังแคลงใจอยู่

นี่ฉันจะต่อสายไฟเพื่อสตาร์ตรถได้ไหมนะ รถรุ่นใหม่  ๆ  อาจจะยาก 

หน่อย แต่ก็มีรถรุ่นเก่าจอดอยู่นอกร้านอาหารหลายคัน ดังนั้นฉันอาจมี 

โชคบ้างก็ได้ ถ้าฉันทำให้คนร้ายลักพาตัวสนใจอย่างอื่นได้สักครู่หนึ่ง

ฉันไม่รู้ชื่อของเขา แล้วก็ไม่อยากรู้ด้วย ด้วยเหตุผลบางอย่าง การ 

คิดว่าเขาเป็นสิ่งนามธรรมทำให้ฉันรับมือกับสถานการณ์นี้ได้ง่ายขึ้น ถ้าเขา 

มีชื่ออย่างโจ ทอม หรือแฮร์รี นั่นจะทำให้เรื่องนี้ดูเป็นความจริงมากขึ้น  

และตราบใดที่มันยังกึ่งจริงกึ่งฝันอยู่อย่างนี้ ฉันก็ยังรับมือไหวอยู่

เมื่อเขาไปเข้าห้องน้ำ ฉันจะชิ่งหนีทันที ฉันคิดในใจ ฉันอาจขอความ 

ช่วยเหลือจากลูกค้าที่ดูบึกบึนหน่อย พวกเขาต้องช่วยเหลือผู้หญิงที่กำลัง 

เดือดร้อนอยู่แล้ว มีชายร่างกำยำอยู่ตรงเคาน์เตอร์สองคน และอีกคนหนึ่ง 

อยู่ทางด้านหลัง

“ไม่มีใครช่วยคุณหรอก”

ไม่จำเป็นต้องใช้นักวิทยาศาสตร์สมองใสก็เดาถูกว่าฉันคิดอะไรอยู่  

“ทำไมล่ะ”

“เพราะคุณลุกจากที่นั่งไม่ได้ คุณพูดไม่ได้”

นี่คุณหมายความว่ายังไง ฉันแหวขึ้นมา แล้วก็ตระหนักว่าปากของ 

ตัวเองไม่ขยับ ไม่มีคำพูดใดเปล่งออกมา ไม่มีแม้แต่เสียงร้องประท้วงเบา ๆ  

ฉันพยายามขยับตัว แต่ก้นของฉันเหมือนจะถูกกาวทาติดอยู่กับที่นั่ง ฉัน 

พยายามส่งความโกรธและความตื่นตระหนกทั้งหมดไปที่ดวงตา แต่ผู้ชาย 

คนนัน้แคท่ำหนา้เออืมระอาและหนัไปทางอืน่ขณะทีพ่นกังานเสริฟ์หญงิคนเดมิ 

นำแก้วเบียร์มาเสิร์ฟให้ หนึ่งที ่ สำหรับเขา
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ฉนัเอือ้มมอืออกไปโดยตัง้ใจวา่จะควา้มนัมาหรอืไมก่เ็ทใสต่กัเขา แตม่อื 

ของฉันขยับผ่านกึ่งกลางโต๊ะไปไม่ได้ มันเหมือนกับว่ามีกระจกกันความร้อน 

ที่ทั้งหนา ทั้งแข็ง และโปร่งใสกั้นขวางระหว่างเราอยู่ น้ำอัดลมชนิดไดเอต 

วางอยู่ตรงหน้าและฉันเอื้อมไปหยิบมันได้ ถึงจะแย่งเบียร์จากเขาไม่ได้ก็ตาม  

แต่อันที่จริงแล้วฉันก็พอใจกับไดเอตโค้กของตัวเองมากกว่า

ฉันรอให้เขาคลายคาถา แต่เขาแค่ดื่มเบียร์ขณะทอดสายตามองออก 

ไปยังทัศนียภาพข้างนอกโดยไม่แยแสฉัน ฉันเปลี่ยนจากโกรธจัดมาเป็น 

อ้อนวอนแทนจนกระทั่งน้ำตาปริ่มขึ้นมาและวนกลับเป็นเหมือนเดิมอีกรอบ  

แต่ก็เสียเวลาเปล่า เมื่ออาหารของฉันมาถึงโต๊ะ ฉันสามารถเอื้อมมือไปหยิบ 

มันได้ แต่ความอยากอาหารหายไปจนเกลี้ยงและฉันได้แต่จ้องมันเฉย ๆ 

“ผมไม่สนใจหรอกนะว่าคุณจะกินหรือเปล่า” ผู้ชายคนนั้นพูดโดยไม่ 

มองหน้าฉัน “คุณมีเวลาอีกสิบนาที แล้วเราจะไปจากที่นี่กัน”

ฉันถลึงตามองเขาอย่างไร้ผล แล้วก็ลงมือกิน เพราะถ้ามีโอกาสหนี  

ฉันก็จำเป็นต้องมีเรี่ยวแรง

เขาต้องวางยาฉันแน่  ๆ หรือไม่ก็สะกดจิต เขาใช้วิธีการบางอย่างใน 

การป่วนจิตใจของฉัน ทำให้ฉันเชื่อว่าตัวเองขยับหรือพูดไม่ได้

อาหารมื้อสุดท้ายนี้ก็นับว่าไม่เลวนัก เขาสั่งของหวานมาด้วย และ 

เมื่อพนักงานเสิร์ฟเก็บโต๊ะและนำเค้กมะพร้าวชิ้นใหญ่มาเสิร์ฟ ท้องของฉัน 

ก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาอีกครั้ง ฉันชอบเค้กมะพร้าวมาก เขารู้ได้อย่างไรกัน

แตฉ่นักเ็อย่ปากถามเขาไม่ได้ ฉนัยิม้ขอบคณุใหพ้นกังานคนนัน้ แลว้ 

ก็กินเค้กจนเกลี้ยง ไม่เหลือแม้แต่เศษ

ชายแปลกหน้าลุกขึ้นยืน “ได้เวลาไปกันแล้ว”

เทา้ของฉนัไมถ่กูตรงึอยูก่บัพืน้อกีตอ่ไป แตย่งัคงเปลง่เสยีงไมไ่ด้ เขา 

จบัแขนฉนัอยา่งกระชากกระชัน้และพากลบัไปทีร่ถ และหลงัจากทีเ่ขาผลกัฉนั 

เข้าไปข้างใน ฉันก็พูดได้อีกครั้ง

“ฉนัปวดฉี”่ ฉนัพดูเรยีบ ๆ ไมใ่ชเ่รือ่งจรงิหรอก แตฉ่นัคดิวา่นัน่เปน็ 

โอกาสเดียวที่จะหนีไปได้

เขาเหลือบมองฉันแวบหนึ่ง “งั้นคุณก็ต้องทนอึดอัดไปอีกสองสาม 
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ชั่วโมง”

ฉันยอมจำนน ไม่พยายามจะเปิดประตูด้วยซ้ำ เพราะแม้แต่คน 

ธรรมดาก็ล็อกรถได้จากที่ไกล  ๆ เขาขับออกไปยังถนนที่เวิ้งว้าง สีหน้ายัง 

คงเหมือนเดิม ว่างเปล่า เคร่งเครียด และแน่วแน่ เขาตั้งใจจะฆ่าฉันจริง ๆ  

สินะ

“คุณชื่ออะไร” ฉันไม่ได้อยากรู้หรอก แต่ความเงียบกำลังทำให้ฉัน 

เป็นบ้า

“สำคัญด้วยเหรอ”

“โอ๊ย ใช ่ สำคัญสิ ฉันอยากรู้ว่าคุณตามฉันอยู่ทำไมตั้งหลายปี”

“นึกว่าคุณจำเรื่องราวก่อนหน้าปีที่แล้วไม่ได้เสียอีก”

“ฉันจำชื่อตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำ แต่ฉันจำคุณได้”

ชายแปลกหนา้มองหนา้ฉนั ความว่างเปลา่สดีำทะมนึในดวงตาของเขา 

ทำให้ฉันหนาวยะเยือกขึ้นมา “อาซาเซล”

อาซาเซลเพ่งความสนใจไปที่ถนนลู่แคบซึ่งร้อนระอุอยู่เบื้องหน้า ความไม่รู้ 

อะไรเลยของนางปศีาจเริม่ทำใหเ้ขาหงดุหงดิ แตถ่า้นัน่คอืวธิกีารปอ้งกนัตวัเอง 

ของนาง เขากร็บัมอืกบัมนัไดง้า่ยพอสมควร ตราบใดทีน่างไมก่ลายรา่งสูส่ภาพ 

ที่แท้จริง งานของเขาก็ง่ายนิดเดียว แต่สิ่งที่เขาไม่เข้าใจก็คือว่า ทำไมนาง 

ไม่สู้ให้ดีกว่านี้

นางมีอาวุธที่ยังไม่เอาออกมาใช้ ซึ่งก็ยังเทียบไม่ได้กับความสามารถ 

ในการเปลี่ยนร่างเป็นลิลิทูหรือปีศาจวายุผู้มีรูปร่างเหมือนนกและใช้กรงเล็บ 

ล้วงตับไตไส้พุงของผู้ชายออกมาเมื่อเขาเผลอ ลูกไม้นั้นใช้ไม่ได้ผลกับเขา 

หรอก แต่นางไม่รู้เรื่องนั้น เพราะนางไม่เคยจำได้

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อาซาเซลต่อสู้กับลิลิธ เพราะเขาถูกสาปให้มีชีวิต 

นิรันดร์ เขาจึงเผชิญหน้ากับนางในหลายร่างปีศาจ และแต่ละครั้งเขาก็ปราบ 

นางได้ เพียงแต่ไม่เคยกำจัดให้สิ้นซากเสียที

เขาเคยทำลายปีศาจและสิ่งชั่วร้ายตนอื่น  ๆ  ตลอดหลายพันปีที่อยู่บน 

โลกใบนี้ ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเนฟิลิม รวมทั้งศัตรูชนิดอื่น ๆ  ที่ยูริเอลปล่อย 
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เป็นอิสระโดยหมายจะกำจัดเหล่าเทวทูตตกสวรรค์ แต่นางปีศาจลิลิธตนนี้ 

อยู่เหนือการควบคุมของเขา และเขาก็รอคอยมานานพอแล้ว

อาซาเซลไม่อยากคิดว่านางปีศาจเป็นผู้หญิง แต่ในเมื่ออยู่ใกล้นาง 

แบบนี้ เขาก็จับนางเข้ากลุ่มไร้เพศอย่างพวกปีศาจส่วนใหญ่ไม่ได้อีกต่อไป  

พลังในการทำลายล้างของลิลิธนั้นไม่เหมือนกับผู้หญิงคนไหน และเขามัก 

พยายามมองว่านางเป็นมัน โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากคำทำนายที่เขาไม่อาจ 

ยอมรับได้และตั้งใจจะหลีกเลี่ยง นางปีศาจเป็นผู้หญิงอันตราย และแม้ 

กระทั่งตอนนี้อาซาเซลก็รู้สึกได้ถึงเสน่ห์ดึงดูดของนาง

ลิลิธไม่มีปฏิกิริยาต่อชื่อของเขา แต่นางควรรู้ว่าเขาเป็นใคร มีความ 

เป็นไปได้เสมอว่านางพูดความจริงตอนที่บอกว่าจำอะไรไม่ได้เลย เพราะ 

อาซาเซลเฝ้าตามดูนางตลอดห้าปีที่ผ่านมา ลิลิธทำตัวแปลก ๆ ซึ่งสนับสนุน 

สิ่งที่นางพูด ตอนที่เขาลักพาตัวนางมาในที่สุด นางก็เปลี่ยนชื่อมาสี่ครั้งและ 

เปลี่ยนที่อยู่มาสี่เมืองแล้ว เขาเดาว่านางพยายามหลบให้พ้นสายตาเขา แต่ก็ 

มคีวามเปน็ไปไดเ้ชน่กนัวา่ลลิธิจำอะไรไมไ่ดจ้รงิ ๆ เขาสมัผสัไดถ้งึความเครยีด 

ที่แผ่ออกมาจากตัวนาง และเขาจำเป็นต้องต่อต้านมันไว้

พวกปีศาจเชี่ยวชาญเรื่องการหลอกลวง และสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ก็จะ 

รู้สึกเครียดเมื่อพวกมันเห็นความตายรออยู่ตรงหน้า เขาจะสงสารหรือ 

เปลี่ยนใจไม่ได้อย่างเด็ดขาด

ทัศนียภาพเริ่มเปลี่ยนเป็นไม้พุ่มเตี้ยขณะที่เวลาล่วงผ่านไป พวกเขา 

ไปถึงจุดหมายปลายทางก่อนค่ำ ซึ่งทำให้อาซาเซลมีเวลามากพอที่จะจัด 

เตรียมสิ่งต่าง  ๆ เขาแอบคิดอยู่ในใจว่าจะวกกลับมาดูดีไหมว่ามีซากอะไร 

เหลืออยู่หรือเปล่า ความคิดนั้นควรจะทำให้เขารู้สึกสาสมใจ แต่ไม่รู้ทำไม 

เหมือนกัน เขาไม่ได้รู้สึกพึงพอใจอีกต่อไปแล้ว

นาง — มัน — ตบตาเก่งเกินไป

“อาซาเซลเหรอ” นางกล่าว เห็นได้ชัดว่าพยายามทำเสียงให้เป็นปกติ  

“ชื่อแปลกจัง เป็นชื่อของชาวตะวันออกกลางหรือเปล่า”

“จากพระคัมภีร์ไบเบิลต่างหาก” อาซาเซลตอบสั้น ๆ 

“ฉันชื่อเรเชล ฟิตซ์แพทริก” พอเขาทำเสียงขึ้นจมูก นางก็กลับลำ  
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“ก็ได้ ฟิตซ์แพทริกไม่ใช่นามสกุลจริงของฉัน ไหน ๆ คุณก็ดูเหมือนจะรู้เรื่อง 

ของฉันมากกว่าตัวฉันเองอยู่แล้ว ทำไมคุณไม่บอกมาล่ะว่านามสกุลจริง 

ของฉันคืออะไร”

อาซาเซลไม่พูดอะไร เพลงของริชาร์ด ทอมป์สัน แว่วมาจากวิทยุ  

แล้วเขาก็โน้มตัวไปเร่งเสียงให้ดังขึ้น เพราะต้องการฟังเสียงร้องเศร้า  ๆ  กับ 

เสียงครวญของกีตาร์ ทันทีที่เขาชักมือกลับ ลิลิธก็เอื้อมมือไปปิดวิทยุ

อาซาเซลถลึงตาใส่นาง “ถ้ายังอยากขยับตัวและพูดได้อยู่ละก็” เขา 

คำรามพร้อมกับเปิดวิทยุอีกครั้ง “อย่าแตะต้องวิทยุ”

นางปีศาจเอนหลังลงตามเดิมพร้อมกับประสานมือไว้บนตัก นั่นเป็น 

มือธรรมดา อาจจะเป็นมือที่สวยเสียด้วยซ้ำ น่าแปลกที่นางไม่สวมแหวน  

ไม่ทำเล็บ ไม่มีสิ่งประดับตกแต่งอย่างที่พวกผู้หญิงชอบใช้มาตั้งแต่สมัย 

ดกึดำบรรพ ์ แตอ่าซาเซลเกอืบจนิตนาการถงึมอืคูน่ัน้บนรา่งกายของเขาไดเ้ลย

อาซาเซลสั่นสะท้านขณะต่อสู้กับความต้องการ เขาเผลอไผลได้ง่าย 

ยิ่งนัก และเห็นว่าลิลิธเป็นหญิงสาวผู้น่าปรารถนา ทั้ง  ๆ  ที่เขาพยายามสุด 

ชีวิตที่จะสะกดกลั้นธรรมชาติทางเพศเอาไว้ เขาชำเลืองมองใบหน้าของนาง  

ผมหยักศกสีแดงยังดูเหมือนเดิม เป็นอสรพิษที่รอกัดกินบุรุษ ทำให้พวกเขา 

อยากซกุใบหนา้ลงไปในเรอืนผมทีนุ่ม่ราวกบัแพรไหม แตอ่าซาเซลมภีมูคิุม้กนั  

ทันทีที่รู้สึกว่าถูกดึงดูด เขาจะสามารถสยบความต้องการเอาไว้ได้ นาง 

ไม่มีทางเอื้อมถึงตัวเขาเหมือนอย่างที่ทำกับชายมากหน้าหลายตา เขาไม่มี 

ทางยอมให้เป็นแบบนั้น

ริชาร์ด ทอมป์สัน  กำลังร้องเพลง  “มิอาจชนะ” ราวกับจะเป็นลาง 

บอกเหตุล่วงหน้า เมื่อเพลงนี้จบลง อาซาเซลก็หรี่วิทยุลงอีกครั้งและเหลือบ 

มองไปทางนาง “นั่นไม่ใช่ชื่อของคุณหรอก”

“งั้นฉันชื่ออะไรล่ะ” นางปีศาจถามด้วยน้ำเสียงแตกพร่าเพราะความ 

หงุดหงิด “ให้ตายสิ ถ้าจะต้องตาย ฉันก็ควรได้รับคำตอบก่อนไม่ใช่เหรอ  

อย่างน้อยจะได้รู้ว่าทำไมถึงได้ถูกนักฆ่าหมายหัวเอาไว้ ฉันพยายามทำตัว 

เป็นคนดีแล้วนะ ถ้าฉันเคยทำอะไรแย่  ๆ  ไว้ในอดีต บางสิ่งที่สมควรได้รับ 

การลงโทษ ฉันก็ควรได้รู้เอาไว้นะว่ามันคืออะไร”
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“ความผดิของคณุมมีากมายมหาศาลและมรีายละเอยีดทีน่า่สยดสยอง”

หน้าผากของนางปีศาจยู่เข้าหากัน ทำให้อาซาเซลอยากช่วยลูบให้ 

รอยย่นนั้นหายไป นางกำลังใช้มารยาอยู่ ดังนั้นเขาจึงควบคุมตัวเองไม่ให้ 

เผลอตัวไปทำอย่างนั้น “ผิดแล้ว” นางกล่าว “ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าคุณจับผิด 

คน ถ้าฉันทำความผิดเลวร้ายมาจริง  ๆ ฉันก็ต้องรู้สิ ฉันไม่มีทางทำเรื่อง... 

ชั่วร้ายและจากนั้นก็ยังใช้ชีวิตเป็นปกติได้หรอก คุณจับผิดคนแล้ว คุณ 

สับสนฉันกับคนอื่น”

“ผมไม่ได้สับสน”

“งั้นฉันเป็นใครล่ะ ฉันทำอะไรลงไปงั้นเหรอ” นางร้องออกมา

เขาเบื่อกับท่าทางโวยวายของนางเต็มทีจึงตอบออกไปในที่สุด

“คุณเป็นปีศาจ เป็นซัคคิวบัส  1 และเป็นฆาตกรฆ่าทารก คุณเป็น 

ฝันร้าย เป็นความน่าสะพรึงกลัว เป็นสัตว์ประหลาด” อาซาเซลมองใบหน้า 

ที่อึ้งงันของนาง “คุณคือลิลิธ”

 1 Succubus คือ ปีศาจสาวที่ปรากฏตัวในความฝัน แปลงกายเป็นหญิงงามเพื่อหลอกล่อผู้ชาย  

ชายใดที่สมสู่กับปีศาจตนนี้อยู่เป็นนิตย์ จะถูกดูดพลังชีวิตจนสุขภาพเสื่อมถอยและอาจเสียชีวิตได้


