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วันเสาร์ ผมไปสวนสาธารณะกับภรรยาและลูกๆ พวกเขาอยู่บน
เนินเขียวขจีใกล้กบั สระน�ำ้ พวกเขาป้อนอาหารให้ตวั เอง ป้อนอาหารเป็ด
และตอนนีก้ ป็ อ้ นความเชือ่ ทีว่ า่ เราเป็นเพียงครอบครัวแสนสุขธรรมดาๆ
ครอบครัวหนึง่ ด้วย แต่ให้พดู ตามตรง เราก็เป็นแบบนัน้ จริงๆ ในความคิด
ของพวกเขา แต่ผมจะไม่ปล่อยให้ภาพพวกเขามาท�ำลายวันของผมหรอก
ดวงตะวันก�ำลังฉายแสงและผิวของผมก็เริม่ เข้มขึน้ เล็กน้อย ความทรงจ�ำ
จากการเยี่ยมเยือนครั้งล่าสุดยังคงสดใหม่และชื่นใจ ท�ำให้ผมยิ้มไม่หุบ
ดูคนพวกนี้สิ ทั้งมีความสุขและผ่อนคลาย ไม่มีใครรู้เลยว่าผม
ก�ำลังเฝ้าดูพวกเขาอยู่ เฝ้ามองเด็กตัวเล็กๆ เดินเตาะแตะออกห่างจาก
บรรดาแม่ๆ ทีม่ วั แต่นนิ ทาเรือ่ ยเปือ่ ยจนไม่ทนั สังเกตเห็น แต่แล้วพวกเขา
ก็จะรู้ตัวว่าลูกน้อยสุดที่รักเดินเล่นไปไกลเกินไปแล้ว และพ่อแม่ที่ชอบ
ปกป้องลูกเกินเหตุกจ็ ะหวีดร้องเสียงแหลม ตามมาด้วยตีขาเด็กดังเพียะ
และต่อว่าเสียงดังอีกหน่อย
ผมรู้สึกพอใจส�ำหรับตอนนี้ ความสุขเมื่อสัปดาห์ก่อนจะช่วยให้
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ผมชื่นมื่นต่อไปได้อีกสักพัก เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนจะปลอดภัยดี
ผมรื่นรมย์กับช่วงเวลาที่ได้อยู่กับพ่อเกย์ตัวน้อยคนนั้น ผมท�ำให้
มันดูเหมือนเป็นการทะเลาะวิวาทระหว่างคูร่ กั ได้ยนิ มาว่าเวลาคนอย่าง
พวกเขาทะเลาะกันอาจจะเกิดเหตุบานปลายได้ ผมก็เลยเล่นสนุกกับ
ความคิดนั้นนิดหน่อย
การฆ่าเขาเป็นเรือ่ งง่ายดาย คนพวกนีใ้ ช้ชวี ติ เสีย่ งอันตรายอยูแ่ ล้ว
เป็นเหยื่อที่สมบูรณ์แบบมาก ผมจึงออกล่าท่ามกลางผู้คนเหล่านี้ คอย
มองหาใครสักคน แล้วก็เจอเขา
ผมตัดสินใจไว้ก่อนแล้วว่าจะใช้เวลาค�่ำนั้นซุ่มดูบรรดาลูกค้าของ
ยูโทเปีย ไนต์คลับแห่งหนึ่งในย่านว็อกซ์ฮอลล์ ช่างเป็นชื่อที่ตลกอะไร
อย่างนี้ ฟังดูเหมือนขุมนรกมากกว่านะถ้าถามผม ผมบอกภรรยาว่าจะ
ออกไปท�ำธุระเรื่องงานนอกเมืองและจัดกระเป๋าเตรียมเสื้อผ้าส�ำรอง
อุปกรณ์อาบน�ำ้ พวกของใช้ตามปกติสำ� หรับไปค้างคืน และจองโรงแรม
ในวิกตอเรียเอาไว้ ผมคงโผล่กลับมาบ้านตอนรุ่งสางไม่ได้หรอกเพราะ
อาจท�ำให้คนสงสัย ผมเสีย่ งให้ใครสงสัยไม่ได้ ทุกอย่างทีบ่ า้ นจ�ำเป็นต้อง
ดู...ปกติดี
แล้วผมก็เตรียมชุดคลุมกระดาษที่ซื้อจากร้านโฮมเบสไว้ด้วย
พร้อมถุงมือยางแบบของแพทย์อีกหลายคู่ ทุกรูปแบบที่มีให้เลือกสรร
ในร้านค้า กับหมวกคลุมผมอาบน�้ำและถุงพลาสติกส�ำหรับสวมเท้าอีก
นิดหน่อย อาจจะส่งเสียงดังไปบ้างแต่ก็ใช้งานได้ดี และสิ่งสุดท้ายแต่
ไม่ทา้ ยสุดก็คอื กระบอกฉีดยา ทุกอย่างเรียงอย่างบรรจงอยูใ่ นเป้ใบน้อย
ผมเลี่ยงกล้องวงจรปิดซึ่งแน่นขนัดอยู่ในพื้นที่ย่านนั้นและจับตา
ดูทางเข้าคลับจากเงื้อมเงาสะพานข้ามทางรถไฟขณะที่เสียงล้อรางดัง
สะเทือนกึงกังผ่านซุ้มประตูโค้ง
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ผมแอบเห็นเหยือ่ ของผมเข้าไปในคลับตัง้ แต่ชว่ งหัวค�ำ่ แล้ว ความ
ตืน่ เต้นเล่นเอาลูกอัณฑะของผมตึงแน่น ใช่เลย เขาคุม้ ค่ากับความสนใจ
สุดพิเศษของผมทุกหยาดหยด นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมเห็นเขา ผมเฝ้ามอง
เขามาตั้งแต่สองสัปดาห์ก่อน ดูเขาเร่ขายตัวให้ใครก็ตามที่สู้ราคาไหว
อยู่ในคลับ ผมค้นหาเหยื่อที่สมบูรณ์แบบมาตลอดเพราะรู้ว่าต�ำรวจจะ
ตรวจกล้องวงจรปิดในคืนที่เขาตาย หรือถ้าพวกนั้นขยันหน่อยก็อาจจะ
ตรวจย้อนไปสักหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้า
ผมยืนอยู่ท่ามกลางฝูงมนุษย์สกปรกเหม็นหึ่งอัดแน่นเบียดเสียด
ผ่านร่างผมไป ท�ำให้ตวั ตนผมเปรอะเปือ้ นไปด้วยต�ำหนิโสมมของพวกเขา
ขณะเดียวกันก็จุดประกายประสาทสัมผัสตื่นเต้นเร้าใจซึ่งพุ่งสูงอยู่แล้ว
ของผม ผมอยากจะเอื้อมมือออกไปคว้าคอพวกเขาทีละคนแล้วขยี้
หลอดลมหลอดแล้วหลอดเล่าขณะที่ศพเริ่มกองสุมอยู่แทบเท้า ผม
พยายามควบคุมพลังที่พลุ่งพล่านขึ้นภายในอย่างหนัก แต่แล้วความ
หวาดหวัน่ อย่างทีไ่ ม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวติ ก็เข้าเกาะกุมใจ ความหวัน่
กลัวว่าผมก�ำลังเผยธาตุแท้ของตัวเอง กลัวว่าผู้คนที่อยู่รายล้อมจะเห็น
ผมเปลี่ยนไปต่อหน้าต่อตา จะเห็นว่าเส้นผมของผมเรืองแสงสีแดงก�่ำ
แสงสีขาวเจิดจ้าสาดออกมาจากดวงตาและหูทั้งสองข้าง พุ่งออกมา
จากปาก เหงือ่ เม็ดโตไหลเป็นทางลงมาตามแผ่นหลัง น�ำทางโดยกล้ามเนือ้
หลังเกร็งแน่นปูดโปน ผมขยับขาแทรกผ่านฝูงชนผู้ชอบต่อล้อต่อเถียง
กันในเรือ่ งจุกจิกไร้สาระจนกระทัง่ มาถึงบาร์และจ้องตรงเข้าไปในกระจก
บานยักษ์ซึ่งแขวนอยู่ด้านหลัง แล้วความโล่งอกก็แล่นปราดไปทั่วร่าง
ช่วยให้หวั ใจผมเต้นช้าลงและเหงือ่ เหือดแห้งเมือ่ เห็นว่าผมไม่ได้เปลีย่ น
ไปเลย ไม่ได้เปิดโปงตัวเองสักนิด
บัดนีเ้ วลาเฝ้าดูหมดลงแล้ว ถึงเวลารางวัลของผม เวลาปลดปล่อย
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เวลาปลดเปลื้องผ่อนคลายของผมเสียที ทุกอย่างลงตัวแล้ว ทุกอย่าง
เป็นอย่างที่มันต้องเป็น ในที่สุดผมก็เห็นเขาออกจากคลับ เขาก�ำลัง
ตะโกนบอกลาแต่ดูเหมือนจะไปคนเดียว เขาเดินสบายๆ ไปใต้สะพาน
ลอดทางรถไฟพลางมุ่งหน้าไปยังสะพานว็อกซ์ฮอลล์ ผมข้ามไปอีกฝั่ง
ของสะพานลอดทางรถไฟอย่างรวดเร็ว เงียบเชียบ และรอคอย เมื่อเขา
เข้ามาใกล้ ผมก็กา้ วออกไป เขาเห็นผมแต่ไม่ได้ดหู วาดกลัว และยิม้ ตอบ
ขณะที่ผมพูดด้วย
"ขอโทษนะครับ"
"ครับ" เขาตอบรับขณะยังคงยิ้มอยู่พลางก้าวเข้าหาแสงไฟถนน
เพือ่ ให้เห็นผมชัดขึน้ "มีอะไรให้ผมช่วย...คุณไหม" เขาถาม สีหน้าเหมือน
จดจ�ำได้ "เราต้องเลิกเจอกันแบบนี้จริงๆ นะเนี่ย"
ใช่ ผมเคยไปกับเขามาก่อน เสี่ยงหน่อยแต่ก็ค�ำนวณมาดีแล้ว ผม
แนะน�ำตัวกับเขาโดยไม่พูดอะไรในคลับเมื่อกว่าสัปดาห์ก่อน ผมท�ำให้
แน่ใจว่าเขาเห็นใบหน้ายิม้ แย้มของผมนานพอทีจ่ ะนึกออกได้เมือ่ พบกัน
อีกครั้ง หลังจากนั้นผมก็มาเจอเขาข้างนอก จ่ายล่วงหน้าให้เต็มจ�ำนวน
ในราคาทีเ่ ขาต้องการ แล้วเราก็กลับไปทีแ่ ฟลตของเขาทีซ่ งึ่ ผมท�ำให้ตวั เอง
แปดเปือ้ นอยูภ่ ายในตัวเขา และยอมให้เขาบุกรุกเข้ามาในตัวผมด้วยซ�ำ้
เรื่องบนเตียงนั้นไม่ส�ำคัญหรือสุขสมอะไรหรอก...นั่นไม่ใช่เป้าหมายที่
ผมอยู่กับเขา ผมอยากสัมผัสเขาขณะที่ยังมีชีวิต เพื่อจะได้เข้าใจว่าเขา
ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งของไร้จิตวิญญาณ แต่เป็นบุคคลมีลมหายใจจริง ผม
ไม่อาจอยู่กับเขาในสภาพนั้นได้ในคืนที่ผมก�ำจัดเขาเผื่อว่าผมเผลอทิ้ง
ร่องรอยอสุจิหรือน�้ำลายแม้เพียงน้อยนิดไว้บนร่างเขา การนอนกับเขา
ก่อนประมาณหนึ่งสัปดาห์จะช่วยให้หลักฐานใดๆ ก็ตามเสื่อมสลาย
หมดสภาพไป และแน่นอนว่าเราต้องปลอดภัยไว้ก่อน เขาต้องป้องกัน
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ตัวเองจากโรคเอดส์ ส่วนผมก็ต้องป้องกันตัวเองไม่ให้โดนจับได้ ผม
โกนขนส่วนนั้นเกลี้ยงและสวมหน้ากากยางซึ่งคลุมไปทั้งศีรษะไม่ให้
เส้นผมร่วงทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุ เช่นเดียวกับถุงมือยางที่มีไว้เพื่อขจัด
ความเสีย่ งว่าผมจะทิง้ รอยนิว้ มือเอาไว้ พ่อเกย์ตวั น้อยคิดว่าทัง้ หมดเป็น
แค่ส่วนหนึ่งของความสนุกเท่านั้น แต่ความสนุกความรื่นรมย์ที่แท้จริง
ยังมาไม่ถงึ และผมก็มเี วลาจินตนาการภาพเหตุการณ์ทรี่ อคอยอยูเ่ บือ้ งหน้า
อย่างเพลิดเพลินมากกว่าหนึ่งสัปดาห์
วันคืนผ่านไปอย่างเชื่องช้าทรมาน เป็นการทดสอบความอดทน
และการควบคุมของผมจนถึงขีดสุด แต่ความทรงจ�ำในค�่ำคืนที่อยู่กับ
เขาและห้วงความคิดถึงสิง่ ทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ ก็ทำ� ให้ผมรอดผ่านมาได้ และ
ก่อนที่ผมจะทันรู้ตัว เขาก็มายืนอยู่ตรงหน้า ฟันขาวซี่เล็กๆ เป็นระเบียบ
เหล่านัน้ สะท้อนวิบวับกับแสงไฟถนน ใบหน้ารูปไข่ใหญ่โตเกินไปอยูบ่ น
คอผอมแห้งซึ่งตั้งอยู่บนไหล่แคบบาง ผมของเขาเป็นสีทองเหยียดตรง
ยาวประบ่า แต่งทรงให้ดเู หมือนนักเล่นกระดานโต้คลืน่ แต่ผวิ กลับซีดเซียว
และร่างกายไร้เรี่ยวแรง งานออกแรงมากที่สุดที่เขาเคยท�ำก็คือทรุดตัว
ลงคุกเข่า เสื้อยืดของเขารัดติ้วและสั้นเกินไป เผยให้เห็นหน้าท้องแบน
ราบหายเข้าไปในกางเกงยีนมียี่ห้อสไตล์ฮิปสเตอร์ซึ่งมีไว้ยั่วยวนตัณหา
คนพวกเดียวกับเขา
ผมบอกเขาว่าอยากนอนกับเขาอีก โกหกไปว่าตัวเองก็อยู่ในคลับ
และเห็นเขาเต้นอยู่ แต่ประหม่าเกินกว่าจะเข้าหาในตอนนั้น ทว่าตอนนี้
ผมต้องการเขาจริงๆ เราพูดคุยสัพเพเหระกันต่ออีกหน่อย จากนั้นเขาก็
พูดว่า "คุณก็รวู้ า่ ผมไม่ถกู ถ้าคุณอยากนอนกับผมอีกก็ตอ้ งจ่ายแพงนะ"
เขาแนะให้ไปที่ห้องผม ผมจึงบอกเขาว่าแฟนหนุ่มของผมคงอยู่
ทีน่ นั่ แต่แล้วเขาก็เริม่ พล่ามเรือ่ งทีว่ า่ จะไม่พาลูกค้ากลับไปทีแ่ ฟลตตัวเอง
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แล้วและว่าครั้งล่าสุดนั้นถือเป็นกรณียกเว้น กระทั่งผมดึงธนบัตรห้าสิบ
ปอนด์ออกมาจากกระเป๋าสตางค์อีกสองใบและยัดใส่มือเขานั่นแหละ
เขาฉีกยิ้ม
เราไปที่รถผมซึ่งเปลี่ยนเป็นทะเบียนปลอม และขับไปยังห้อง
โกโรโกโสของเขาในลอนดอนเขตตะวันออกเฉียงใต้ ผมดูให้แน่ใจว่าไม่ได้
จอดใกล้ตึกของเขาเกินไปนัก หลังจากบอกเขาว่าผมไม่อยากเสี่ยงให้
มีคนเห็นผมเดินเข้าแฟลตไปกับเขา และก็แนะให้เขาเข้าไปก่อนแต่ไม่ตอ้ ง
ล็อกประตู
ผมรออีกสองนาที จากนั้นเมื่อถนนว่างเปล่าและไม่มีใครมอง
ออกมาจากหน้าต่าง ผมก็เดินไปที่แฟลต ตึกนั้นเก่าโทรม เย็นยะเยือก
และมีกลิ่นปัสสาวะ แต่เขาก็เป็นเด็กดีและไม่ได้ล็อกประตู ผมเข้าไป
เงียบๆ และล็อกตามหลัง เขาโผล่มาตรงมุมโถงทางเดินซึ่งผมรู้ว่าเป็น
ห้องนั่งเล่น เขาเอ่ยขึ้นว่า
"คุณล็อกประตูเหรอ"
"ใช่" ผมตอบ "สมัยนี้ระวังเท่าไหร่ก็ไม่พอ"
"กลัวว่าใครจะบุกเข้ามาท�ำลายงานเลี้ยงของเราหรือไง"
"ก็ประมาณนั้น"
ความตื่นเต้นแทบจะเกินทานทน ท้องไส้ผมบิดมวนไปด้วยความ
คาดหวังจนแทบหายใจไม่ออก สมองก�ำลังกรีดร้องอยู่ภายใน แต่ผมยัง
ประทับรอยยิ้มประหม่าเอาไว้ขณะเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่น
คุณตัวก�ำลังคุกเข่าโน้มตัวอยูต่ รงเครือ่ งเล่นซีดี ผมบอกเขาว่าอยาก
ล้างหน้าล้างตาสักหน่อยและมุ่งหน้าไปทางห้องน�้ำตรงโถงทางเดิน
ผมเอากระเป๋ามาด้วยและรีบสวมชุดคลุม หมวกอาบน�ำ้ ถุงมือยาง
และตบท้ายด้วยเอาถุงพลาสติกใส่ครอบรองเท้าอย่างรวดเร็วแม้จะ
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งกๆ เงิน่ ๆ ก่อนส่องกระจกพลางสูดหายใจเข้าลึกเต็มปอด ผมพร้อมแล้ว
เมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จ ผมก็เดินกลับเข้าไปในห้องนั่งเล่น เขา
หันมาเห็นเครือ่ งแต่งกายโดดเด่นเป็นสง่าของผม เขาถอดเสือ้ ยืดออกไป
เรียบร้อยแล้ว และเริม่ หัวเราะคิกคักพลางเอามือปิดปากราวกับพยายาม
หยุดตัวเอง
"คืนนี้เราจะสนุกกันในสภาพนี้งั้นเหรอ" เขาพูดกับผม
"ประมาณนั้น" ผมตอบ "ประมาณนั้น"
นั่นเป็นค�ำสุดท้ายที่เขาได้เอ่ยออกมา อาจจะพูดว่า 'ได้โปรด'
หลังจากนัน้ นิดหน่อย แต่ถงึ ตอนนัน้ เลือดก็ทว่ มกบปากเขาจนกลายเป็น
แค่เสียงครอกๆ แล้ว
ผมคว้ า รู ป หล่ อ อิ น เดี ย เปลื อ ยเปล่ า ท� ำ จากโลหะที่ เ ขาวางไว้
บนโต๊ ะ ตั ว เล็ ก ขึ้ น มาฟาดกะโหลกด้ ว ยมื อ ว่ อ งไวที่ ฝ ึ ก ฝนมาอย่ า งดี
ไม่ได้หวดแรงพอจะฆ่าเขาในทันที แค่ท�ำให้เขากึ่งหมดสติและเป็น
อัมพาตโดยสิ้นเชิง เขาคุกเข่าอยู่ตอนที่ผมตีเขา ซึ่งก็ดีแล้ว ยิ่งล้มจากที่
ต�่ำเท่าไหร่ เวลากระแทกพื้นก็ยิ่งส่งเสียงน้อยเท่านั้น
ผมมองดูเขาอยู่ครู่หนึ่ง ยืนค�้ำอยู่เหนือร่างเหมือนผู้ชนะการแข่ง
ชกมวย เฝ้าดูหน้าอกเขากระเพื่อมขึ้นลงไปตามจังหวะหายใจติดขัด
เจ็บปวด เลือดเริ่มพุ่งทะลักออกมาจากบาดแผลบนศีรษะเขา จากนั้น
ก็ค่อยๆ ไหลรินเป็นสายช้าๆ ขณะที่หัวใจของเขาอ่อนแรงเกินกว่าจะ
สูบฉีดได้ตามที่ร่างกายต้องการเพื่อความอยู่รอด ขาขวาของเขาจะ
กระตุกเหมือนนกใกล้ตายทุกสองสามวินาที
มันคงจะไม่เป็นเหมือนอย่างที่ผมเฝ้าฝันเอาไว้ถ้าเขาไม่ได้พอจะ
มีสติอยู่บ้างเมื่อผมเข้าหาเขาพร้อมเหล็กเจาะน�้ำแข็งที่ผมเจอในตู้เก็บ
เครื่องดื่ม ผมต้องการให้เขายังมีชีวิตอยู่ตอนผมกรีดลงไป ผมต้องการ
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เห็นเขาพยายามหยุดผมทุกครั้งที่ผมกดเหล็กเจาะน�้ำแข็งลงไปในร่าง
ใกล้สิ้นลมของเขา ผมไม่ได้แทงอย่างคลุ้มคลั่ง แต่บรรจงวางลงบนผิว
ซีดขาวของเขาอย่างตัง้ อกตัง้ ใจ ก่อนจะทิม่ ปลายแหลมทะลุลงไปพร้อม
เสียงดังสวบรื่นหูแสนไพเราะ นานๆ ทีเขาจะเอื้อมมือขึ้นมาพยายาม
ปกป้องตัวเองจากการทรมานอย่างน่าสมเพช ผมบอกเขาให้เลิกซนและ
ลงมือท�ำงานต่อไป น่าเสียดายที่สมองของเขาตกเลือดท�ำให้ดวงตา
กลายเป็นสีแดง เพราะผมอยากให้ผวิ ซีดอาบโลหิตของเขาตัดกับดวงตา
สีฟ้าคู่น้ัน ครั้งหน้าผมจะท�ำให้ดีกว่านี้
ร่างเป็นรูพรุนของเขาเกือบจะท�ำให้ผมคลื่นไส้แล้ว ผมเกือบจะ
อยากเผ่นไปจากที่นั่น แต่ผมยังหยุดไม่ได้จนกว่าทุกอย่างจะใกล้เคียง
กับที่จินตนาการไว้ในหัวตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมรู้ว่าตัวเองจะมาเยี่ยมเขา
ผมจะท�ำต่อไปแม้วา่ กลิน่ เหม็นเน่าจะลอยขึน้ มาจากรูมากมายในหน้าท้อง
และล�ำไส้ และมีปัสสาวะกับของเสียที่เริ่มรั่วไหลออกมาจากร่างกาย
บิดเบี้ยวของเขา
เขายื้ อ ชี วิ ต ต่ อ ไปอี ก สี่ สิ บ นาที ดวงตาปรื อ เปิ ด ขึ้ น มาเล็ ก น้ อ ย
สองสามนาทีในแต่ละครั้ง เมื่อเขาลืมตา ผมก็จะลงมือ และหยุดเมื่อใด
ก็ตามที่เขาหมดสติไปด้วยทนความเจ็บปวดหรือรับมือกับสถานการณ์
ตัวเองไม่ไหว ผมต้องชกหน้าเขาหลายหนเพื่อไม่ให้เขาตะโกนขอความ
ช่วยเหลือ ก็ใช่วา่ เขาจะเปล่งเสียงออกมาได้ดงั กว่าเสียงครวญครางหรอก
แต่ผมต้องดูให้แน่ใจ
เมื่อเขาตายในที่สุด เมื่ออากาศลอดผ่านริมฝีปากเขาแผ่วเบา
เนิบช้าและหน้าอกแน่นงิ่ บ่งบอกว่าความสนุกของผมจบลงแล้ว ผมสวม
ถุงมือยางสะอาดคู่ใหม่และเอาเงินสดสามร้อยปอนด์ที่ให้ไปก่อนหน้า
นี้จากกระเป๋ากางเกงของเขา ผมไม่อยากทิ้งมันไว้จริงๆ ผมท�ำลาย
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เครื่องเรือนบางชิ้นอย่างเงียบกริบและระมัดระวัง จัดฉากให้ดูเหมือนมี
การลงไม้ลงมือรุนแรง จากนั้นก็ใช้กระบอกฉีดยาสูบเลือดจากปากเขา
แล้วพ่นไปทั่วห้อง ทั้งบนผนัง บนเฟอร์นิเจอร์ พื้นพรม ให้รูปแบบการ
สาดกระจายดูเหมือนมีการต่อสูร้ นุ แรง แล้วก็ไปตรงมุมห้องทีย่ งั สะอาด
สะอ้าน ถอดเสื้อผ้าออกยัดลงถุงพลาสติกใบหนึ่ง ก่อนจะเอาถุงใบนั้น
ใส่ลงถุงอีกใบ และอีกใบ และอีกใบ ดูให้แน่ใจว่าถุงพลาสติกแต่ละใบ
มัดแน่นหนาดี แล้วก็ยัดมันลงในเป้ ผมใช้ถุงพลาสติกใบใหม่สวมเท้า
ด้วยไม่อยากเสีย่ ง เพราะผมอาจเผลอเหยียบเลือดไปสักจุดก็ได้ หลักฐาน
ประเภทนั้นคงจะอธิบายได้ยากสักหน่อย ผมสวมถุงมือยางคู่ใหม่อีกคู่
และออกจากห้องนั่งเล่น ผมจะเผาทุกอย่างในสวนของผมเองในเย็นวัน
ถัดไป ซึง่ เป็นวิธกี ำ� จัดหลักฐานก่ออาชญากรรมทีด่ ที สี่ ดุ แล้ว การเผามัน
ในที่สาธารณะเสี่ยงจะตกเป็นเป้าสนใจ แต่ขณะเดียวกัน การฝังก็จะทิ้ง
ให้มันตกอยู่ในเงื้อมมือของพวกสัตว์ขี้สงสัย
ผมเดินไปทางประตูหน้าอย่างเงียบเชียบ เอาถุงพลาสติกที่คลุม
รองเท้าอยู่ออกและมองผ่านตาแมวตรงประตู ไม่มีใครอยู่แถวนั้น แต่
เพือ่ ความแน่ใจ ผมจึงนิง่ ฟังก่อนโดยระวังไม่ให้หแู นบกับประตูและอาจ
ทิ้งร่องรอยอย่างรอยนิ้วมือเอาไว้ ผมเคยได้ยินมาว่าอาจเกิดขึ้นได้
เมื่อมั่นใจแล้ว ผมก็ลอบออกจากแฟลต ทิ้งประตูหน้าเปิดอ้าไว้
เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ส ่ ง เสี ย งมากเกิ น ความจ� ำ เป็ น ผมโยนรู ป หล่ อ อิ น เดี ย กั บ
เหล็กเจาะน�ำ้ แข็งทิง้ ลงแม่นำ�้ เทมส์ระหว่างมุง่ หน้าขึน้ เหนือกลับโรงแรม
ความคิดที่ว่าพวกต�ำรวจจะเสียเวลาเป็นชั่วโมงๆ ค้นหาอาวุธซึ่งไม่ได้
ช่วยให้คดีคืบหน้าแม้แต่นิดเดียวท�ำให้ผมมีความสุข
เมื่อไปถึงโรงแรม ผมก็แอบเข้าทางประตูข้างติดกับบาร์ซึ่งปกติ
แล้วใช้เป็นประตูหนีไฟ ผมรู้ว่ามันเปิดจากข้างนอกได้และไม่มีกล้อง
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วงจรปิดเล็งมา ผมมีคีย์การ์ดของห้องตัวเองอยู่แล้วเพราะเช็กอินไว้
ก่อนหน้าในวันนัน้ ผมอาบน�ำ้ ฝักบัวยาวนานโดยเปิดน�ำ้ ให้รอ้ นทีส่ ดุ เท่าที่
จะทนได้และขัดถูผิว เล็บ และเส้นผมอย่างรุนแรงด้วยแปรงขัดเล็บจน
กระทั่งรู้สึกเหมือนโดนไฟเผาไปทั้งตัว ผมเอาที่กรองท่อระบายน�้ำออก
เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่โดนชะล้างจากร่างกายไหลทิ้งลงสู่ระบบระบาย
น�้ำเสียของกรุงลอนดอนได้อย่างง่ายดาย หลังอาบน�้ำ ผมก็แช่น�้ำร้อน
จัดอยู่นานและขัดถูตัวอีกครั้ง พอตัวแห้งแล้ว ผมก็นอนเปลือยเปล่าอยู่
บนเตียง ดื่มน�้ำสองขวด และรู้สึกสงบแล้วในตอนนี้ เปี่ยมสุข ไม่นาน
นิทราก็มาเยือน แล้วผมก็ฝันถึงห้วงแห่งความงดงามเช่นเดิมที่เคยฝัน
ครั้งแล้วครั้งเล่า
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เช้ามืด วันพฤหัสบดี
ขณะนี้เป็นเวลาตีสาม สารวัตรสืบสวนฌอน คอร์ริแกนขับรถ
ผ่านถนนเปลีย่ วร้างในย่านนิวครอสของลอนดอนเขตตะวันออกเฉียงใต้
เขาเกิดและเติบโตใกล้เมืองดัลวิช เท่าที่จ�ำได้ ถนนแถบนี้เป็นสถานที่
อันตราย ผูค้ นกลายเป็นเหยือ่ ได้อย่างรวดเร็วไม่วา่ จะอายุเท่าไหร่ ผูช้ าย
หรือผู้หญิง หรือแม้กระทั่งผิวสีอะไร ที่นี่ชีวิตมีค่าน้อยนิด
แต่ ค วามกั ง วลเหล่ า นี้ ก็ มี ไ ว้ ส� ำ หรั บ คนอื่ น ไม่ ใ ช่ ฌ อน มั น มี ไ ว้
ส�ำหรับผูค้ นทีต่ อ้ งท�ำงานหาเช้ากินค�ำ่ อยูใ่ นร้านค้าและส�ำนักงานต่างๆ
ผูค้ นทีม่ าท�ำงานพร้อมดวงตาพร่ามัวง่วงงุนในแต่ละเช้า แล้วตาลีตาเหลือก
กลับบ้านอย่างกระวนกระวายทุกเย็นเพื่อจะได้รู้สึกปลอดภัยหลังจาก
ลั่นกลอนขังตัวเองไว้หลังประตูอีกครั้ง
ฌอนไม่กลัวถนนเหล่านี้ เขาเคยเจอเรื่องเลวร้ายที่สุดเท่าที่ถนน
สายนี้จะมอบให้ได้แล้ว เขาเป็นสารวัตรสืบสวนน�ำทีมสืบคดีฆาตกรรม
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ในเขตลอนดอนใต้ทมี หนึง่ ซึง่ มีไว้เพือ่ รับมือกับเหตุฆา่ กันตายด้วยความ
รุนแรงโดยเฉพาะ คนร้ายไล่ลา่ เหยือ่ ส่วนฌอนก็ไล่ลา่ คนร้ายอีกต่อหนึง่
เขาเปิดกระจกหน้าต่างระหว่างขับรถและไม่ได้ล็อกประตูด้วยซ�้ำ
เขาก� ำ ลั ง หลั บ อยู ่ ที่ บ ้ า นเมื่ อ จ่ า สื บ สวนเดฟ ดอนเนลลี โ ทรมา
เมือ่ ไม่ถงึ ชัว่ โมงก่อน มีเหตุฆาตกรรมหนึง่ ราย เลวร้ายเสียด้วย ชายหนุม่
คนหนึ่งโดนซ้อมและถูกแทงเสียชีวิตในแฟลตของตัวเอง หนึ่งนาทีก่อน
ฌอนก�ำลังนอนอยู่ข้างภรรยา แต่นาทีต่อมาเขากลับก�ำลังขับรถไปยัง
สถานที่ซึ่งชีวิตของชายอายุยังน้อยผู้หนึ่งโดนพรากไป
ฌอนหาที่เกิดเหตุเจออย่างไม่ยากเย็นอะไร ถนนรอบๆ เงียบจน
น่าขนลุก เขาพอใจเมือ่ เห็นว่าต�ำรวจในเครือ่ งแบบท�ำงานของตัวเองเป็น
อย่างดีและกัน้ เทปรอบช่วงตึกของแฟลตนัน้ เป็นบริเวณกว้าง เขาเคยไป
สถานที่เกิดเหตุที่เทปกั้นต�ำรวจเริ่มและสิ้นสุดลงตรงหน้าประตูเท่านั้น
แล้วหลักฐานจะติดส้นเท้าหายไปจากที่เกิดเหตุมากแค่ไหนกัน เขา
ไม่อยากจะคิด
รถต� ำ รวจสองคั น จอดอยู ่ ข ้ า งรถฟอร์ ด ไม่ ติ ด ตราต� ำ รวจของ
ดอนเนลลี เขามักจะหัวเราะใส่ทเี่ กิดเหตุทปี่ รากฏอยูใ่ นทีวซี งึ่ มีรถต�ำรวจ
หลายสิบคันจอดอยูด่ า้ นนอกพร้อมแสงไฟฉุกเฉินสีฟา้ หมุนวนอยูบ่ อ่ ยๆ
ต�ำรวจสืบสวนและหน่วยพิสจู น์หลักฐานหลายสิบนายคงจะเบียดเสียด
ล้มทับกันน่าดู แต่ความเป็นจริงนั้นต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง
สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมของจริงนั้นเงียบงันน่าสยองขวัญ
กว่ามาก...ความตายอย่างโหดเหี้ยมของเหยื่อจะทิ้งบรรยากาศสิ้นหวัง
และป่าเถือ่ นเอาไว้ ฌอนสัมผัสได้ถงึ ความเลวร้ายโอบล้อมเข้ามารอบตัว
ขณะที่เขาส�ำรวจสถานที่เกิดเหตุ งานของเขาคือการสืบหารายละเอียด
ของความตาย และเมือ่ เวลาผ่านไป เขาก็เริม่ ด้านชา แต่ไม่ได้ไม่รสู้ กึ รูส้ า
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ไปเสียทีเดียว เขารู้ว่าสถานที่เกิดเหตุคราวนี้ก็จะไม่ต่างกัน
เขาจอดรถนอกแนวเทปกั้นและออกจากรถซึ่งกันเขาจากโลก
รอบตัวเข้าสูค่ ำ�่ คืนอบอุน่ และเดียวดาย ดวงดาวบนฟ้ากระจ่าง และแสงไฟ
ถนนที่ขับไล่ภาพมายาจากความมืดมิดทั้งมวลไป หากเขาเป็นคนอื่น
ท�ำงานอืน่ เขาอาจจะสังเกตเห็นความงดงามของมัน แต่งานนีไ้ ม่มพ
ี นื้ ที่
ให้ความคิดประเภทนัน้ เขาชูตราประจ�ำตัวให้เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในเครือ่ งแบบ
ที่เดินเข้ามาดูและค�ำรามชื่อตัวเอง "สารวัตรสืบสวนฌอน คอร์ริแกน
แผนกอาชญากรรมร้ายแรงเขตใต้ แฟลตนั้นอยู่ไหน"
ต�ำรวจในเครื่องแบบนายนี้ยังหนุ่มอยู่ เขาดูกลัวฌอน ต้องเป็น
เด็กใหม่แน่ถ้าแค่สารวัตรต�ำรวจก็ยังกลัวได้ "เลขที่สิบหก ทาบาร์ดเฮ้าส์
ครับท่าน อยู่ชั้นสอง ขึ้นบันไดแล้วเลี้ยวขวา หรือจะขึ้นลิฟต์ก็ได้ครับ"
"ขอบใจ"
ฌอนเปิ ด กระโปรงท้ า ยรถและกวาดตามองข้ า วของอั ด แน่ น
ภายในอย่างรวดเร็ว ถังพลาสติกสี่เหลี่ยมจัตุรัสใบใหญ่สองใบบรรจุ
ทุกอย่างที่เขาต้องใช้ในการตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้น ทั้งชุดคลุม
กระดาษและรองเท้าสลิปเปอร์ ถุงพลาสติกเก็บหลักฐานหลากหลายขนาด
ถุงกระดาษส�ำหรับใส่เสือ้ ผ้า กล่องใส่ถงุ มือพลาสติกหกกล่อง ม้วนป้าย
เทปหลายม้วน และแน่นอน มีคอ้ นปอนด์ ชะแลง และเครือ่ งมืออืน่ ๆ ด้วย
กระโปรงท้ายของรถฌอนก็เหมือนๆ กับรถของต�ำรวจสืบสวนนายอื่น
ทั่วโลก
เขาสวมชุดกระดาษป้องกันและมุ่งหน้าไปทางบันได ตึกนั้นเป็น
แบบที่พบเห็นได้ทั่วไปในพื้นที่ย่านนี้ของลอนดอน กลุ่มอาคารที่อยู่
อาศัยเตี้ยๆ สร้างจากอิฐสีน�้ำตาลเข้มอมเทาหน้าตาหดหู่หม่นมัว ซึ่ง
จับมาโยนๆ รวมกันหลังสงครามโลกครั้งที่สองให้เป็นที่อยู่ของพวกที่
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โดนระเบิดลงในพื้นที่สลัม ในช่วงเวลารุ่งโรจน์ พวกมันมีครบทุกอย่าง
ทั้งห้องน�้ำในอาคาร น�้ำประปา ระบบท�ำความร้อน แต่บัดนี้เหลือเพียง
ผูค้ นทีต่ ดิ อยูใ่ นวงจรยากแค้นเท่านัน้ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นอาคารเหล่านี้ พวกมัน
ดูเหมือนคุก และจะว่าไปก็ถือว่าเป็นคุกจริงๆ
บันไดเหม็นกลิ่นปัสสาวะ กลิ่นเหม็นของมนุษย์ที่อาศัยทับถมกัน
ชั้นแล้วชั้นเล่านั้นไม่มีทางพลาดไปได้ นี่เป็นฤดูร้อน และท่อระบาย
อากาศของแฟลตก็พ่นเอากลิ่นต่างๆ มาพร้อมกันด้วย ฌอนแทบส�ำลัก
ทัง้ ภาพ เสียง และกลิน่ ของตึกทีพ่ กั นีย้ ำ�้ เตือนให้เขานึกถึงวัยเด็กของตัวเอง
ที่อาศัยอยู่ในอาคารสงเคราะห์ของรัฐบาลขนาดสามห้องนอนกับแม่
พี่น้องชายหญิงสี่คน และพ่อของเขาชัดเจนเกินไป พ่อผู้ที่พาเขาแยก
ออกมาจากคนอืน่ และขึน้ ไปห้องนอนชัน้ บนทีซ่ งึ่ อะไรมากมายได้เกิดขึน้
แม่ของเขากลัวเกินกว่าจะเข้ามาขวาง จินตนาการที่ว่าจะเอื้อมมือไป
คว้ามีดในลิ้นชักครัวหมุนวนอยู่ในหัวท่าน แต่ก็จางหายไปเมื่อความ
ฮึกเหิมลาจาก ค�ำสาปจากช่วงเวลาวัยเด็กของเขาได้ทิ้งความคิดเฉียบ
คมลึกซึ้งอันด�ำมืดหาได้ยากยิ่งเอาไว้ด้วย เป็นความสามารถที่จะเข้าใจ
แรงผลักดันของเหล่าคนที่เขาตามล่า
บ่อยครั้งที่ผู้โดนกระท�ำกลายเป็นฝ่ายกระท�ำเสียเองเมื่อความ
มืดมัวเข้าครอบง�ำ ปีศาจให้ก�ำเนิดปีศาจ...เป็นวัฏจักรความรุนแรงอัน
เลวร้ายทีย่ ากจะปลดแอกได้โดยสิน้ เชิง...ดังนัน้ ปีศาจจากอดีตของฌอน
จึงฝังแน่นอยู่ในตัวตนเขาลึกล�้ำเกินจะขับไล่ได้ แต่ฌอนแตกต่างตรงที่
ว่าเขาควบคุมปีศาจและความคั่งแค้นของเขาได้ วัยเด็กอันยับเยินได้
มอบปัญญาลึกซึง้ ในคดีอาชญากรรมทีเ่ ขาสืบสวนอย่างทีต่ ำ� รวจนายอืน่
ท�ำได้เพียงเฝ้าฝันถึง เขาเข้าใจฆาตกร คนร้ายข่มขืน และคนร้ายวางเพลิง...
เข้าใจว่าท�ำไมคนพวกนั้นถึงต้องท�ำในสิ่งที่ท�ำลงไป เข้าใจแรงจูงใจของ
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พวกเขา...เห็นในสิ่งที่พวกนั้นเห็น ได้กลิ่นสิ่งที่พวกนั้นสูดดม รู้สึกถึงสิ่ง
ที่พวกนั้นรู้สึก...ทั้งความตื่นเต้น พลังอ�ำนาจ ตัณหา ความขยะแขยง
ความรูส้ กึ ผิด ส�ำนึกเสียใจ ความกลัว เขาสืบคดีได้คบื หน้าพรวดพราดใน
แบบที่คนอื่นไม่อาจเข้าใจได้ด้วยการเติมจินตนาการพิเศษเฉพาะตัวลง
ในช่องว่าง สถานทีเ่ กิดเหตุลกุ ขึน้ มามีชวี ติ อยูใ่ นหัวของเขา เล่นวนราวกับ
เป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง เขาไม่ได้มีพลังจิตหรือตาทิพย์ใดๆ เขาเป็นแค่
ต�ำรวจ...แต่เป็นต�ำรวจที่มีอดีตบิดเบี้ยวและอนาคตสุดอันตราย ทักษะ
ในการอ่านใจผูค้ นทีเ่ ขาตามล่านัน้ ถือก�ำเนิดขึน้ มาจากอดีตมืดมิดทีค่ อย
หลอกหลอนของเขาเอง จะมีที่ไหนให้สาวกแห่งความชั่วร้ายอันจริงแท้
ผูล้ ม้ เหลวได้หลบซ่อนดีไปกว่าท่ามกลางต�ำรวจเล่า เขากล�ำ้ กลืนอาการ
คลื่นเหียนที่พุ่งขึ้นในล�ำคอและมุ่งหน้าไปยังที่เกิดเหตุอาชญากรรม...
ไม่สิ ที่เกิดเหตุฆาตกรรมต่างหาก
ฌอนหยุดสั้นๆ เพื่อทักทายต�ำรวจในเครื่องแบบอีกนายหนึ่งที่
ประจ�ำอยูต่ รงประตูหน้าของแฟลต พลต�ำรวจผูน้ นั้ ยกเทปกัน้ ขวางประตู
ขึ้นและมองดูเขามุดเข้าไป เขามองไปตามทางเดินของแฟลตซึ่งกว้าง
กว่าที่เห็นจากภายนอก จ่าสืบสวนดอนเนลลีรอเขาอยู่แล้ว ร่างใหญ่โต
ยืนค�ำ้ เต็มกรอบประตู หนวดกระเพือ่ มขึน้ ลงตามจังหวะริมฝีปากขณะพูด
เดฟ ดอนเนลลี อดีตทหารกว่ายีส่ บิ ปีหรือนานกว่านัน้ ประจ�ำกองบัญชาการ
ต�ำรวจนครบาลและเรียกได้ว่าเป็นมือขวาหัวเก่าของฌอน เขาเป็นที่
ยึดเหนี่ยวในด้านเหตุผลตามตรรกะและความเป็นจริงให้ฌอนในการ
สืบสวนคดี และเป็นไม้ค�้ำยันให้พึ่งพิงในบางเวลา พวกเขาทะเลาะและ
เห็นไม่ตรงกันบ้าง แต่ก็เข้าใจซึ่งกันและกันดี...พวกเขาเชื่อใจกัน
" 'รุณหวัด หัวหน้า เดินติดทางเดินด้านขวาตรงนี้นะ ผมใช้ทางนั้น
เดินเข้าออก" ดอนเนลลีคำ� รามด้วยส�ำเนียงแปลกประหลาด ผสมระหว่าง

Page Cold Killing_ 1.indd 21

2/22/2560 BE 11:25

22 Cold Killing หฤหรรษ์สังหาร

ส�ำเนียงกลาสโกว์* กับส�ำเนียงค็อกนีย*์ * หนวดเขากระตุกไปมาขณะทีพ่ ดู
"ได้อะไรบ้าง" ฌอนถามเสียงเรียบ
"ไม่มีร่องรอยงัดแงะ ระบบรักษาความปลอดภัยในแฟลตนี้ดี
เพราะงั้นเขาก็น่าจะปล่อยให้ฆาตกรเข้ามาเอง ดูเหมือนเหยื่อจะโดน
ท�ำร้ายในห้องนั่งเล่นที่เดียว ในนั้นเละเทะไม่เหลือซาก ไม่มีร่องรอย
วิวาททีไ่ หนอีก ห้องนัง่ เล่นอยูป่ ระตูสดุ ท้ายทางขวาของทางเดินนี่ นอกนัน้
ก็มีห้องครัว ห้องนอนสองห้อง ห้องน�้ำกับห้องสุขาแยกต่างหาก จากที่
ผมเห็น เหยื่อรักษาความสะอาดเก็บของเป็นระเบียบดี รสนิยมด้าน
เฟอร์นิเจอร์ใช้ได้ มีรูปเหยื่ออยู่นิดหน่อยทั่วแฟลต...หรืออย่างน้อยก็คิด
ว่านะ บาดแผลเขาท�ำให้ยนื ยันได้ยากหน่อย หลายรูปเป็นรูปเขาในอิรยิ าบถ
ที่น่าจะเรียกได้ว่าก�ำลังโอบกอดผู้ชายคนอื่นอยู่"
"เกย์เหรอ" ฌอนถาม
"ดูเหมือนงั้น ยังเร็วเกินจะสรุปไปหน่อย แต่ก็บอกได้ว่ามีพวกทีวี
กับของไฮเทคหรูๆ เต็มห้องเลย แล้วผมก็เห็นรูปหลายรูปของพ่อหนุ่ม
ของเราอยู่อีกฟากของมุมโลก คงใช้หลายตังค์ เหยื่อของเราไม่ใช่พวก
ขี้แพ้หดหู่ เขามีงานท�ำดีพอ หรือไม่ก็ทุจริตได้เจ๋งพอ ถึงผมจะไม่รู้สึกว่า
นี่เป็นบ้านของพวกขี้โกงก็เถอะ" ทั้งสองเอี้ยวคอมองไปรอบโถงทางเดิน
ราวกับยืนยันการประเมินของดอนเนลลี เขาว่าต่อ "และผมก็เจอจดหมาย
สองสามฉบับจ่าหน้าถึงแดเนียล เกรย์ดอน ไม่มีจดหมายของคนอื่นอีก"
"เอาล่ะ แดเนียล เกรย์ดอน" ฌอนถามขึ้น "เกิดบ้าอะไรขึ้นกับนาย
และท�ำไมกัน"
* Glaswegian ส�ำเนียงภาษาอังกฤษที่พูดกันในแถบเมืองกลาสโกว์ของสก็อตแลนด์
** Cockney เดิมทีหมายถึงส�ำเนียงของชาวลอนดอนชนชัน้ แรงงาน แต่ปจั จุบนั การออกเสียงหลายอย่าง
กลายเป็นส่วนหนึ่งของส�ำเนียงแถบตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ
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"เริ่มเลยดีไหม" ดอนเนลลีผายมือไปตามทางเดินชวนให้ฌอน
เดินต่อ
พวกเขาเคลือ่ นจากห้องหนึง่ ไปอีกห้องโดยทิง้ ห้องนัง่ เล่นไว้ทา้ ยสุด
พวกเขาก้าวอย่างระมัดระวังไปตามทางรอบๆ เพื่อไม่ให้ไปทับรอยเท้า
ใดๆ หรือหลักฐานเล็กจ้อยแต่ส�ำคัญอย่างยิ่งยวดที่อาจมองไม่เห็นบน
พื้นพรม เช่น เส้นผมหนึ่งเส้น หรือเลือดหยดจิ๋ว ฌอนถ่ายรูปด้วยกล้อง
ดิจิตอลของตัวเองตรงนู้นตรงนี้ เขาจะเก็บภาพเหล่านั้นไว้ใช้ส่วนตัว
เท่านั้น เพื่อย�้ำรายละเอียดปลีกย่อยที่เขาได้เห็น แต่ก็เพื่อให้เขาได้หวน
กลับมายังทีเ่ กิดเหตุทกุ ครัง้ ทีต่ อ้ งการสัมผัสถึงมัน ต้องการได้กลิน่ คาวเลือด
ลิ้มรสหวานเลี่ยนของความตาย รู้สึกถึงตัวตนของฆาตกรอีกครั้งด้วย
เขาหวังว่าจะได้อยู่ตามล�ำพังในแฟลตโดยไม่ต้องว่อกแว่กคอยคุยกับ
ใครเพื่ออธิบายว่าเขาก�ำลังเห็นอะไรหรือรู้สึกอย่างไร มันเป็นอย่างนี้มา
ตลอดตั้งแต่เขายังเป็นต�ำรวจหน้าใหม่ ความสามารถในการตามรอย
ผู้กระท�ำผิด ไม่ว่าจะเป็นหัวขโมยตามบ้านเรือนหรือเหตุฆาตกรรม ทว่า
มีเพียงที่เกิดเหตุสยดสยองหน่อยเท่านั้นที่จะกระตุ้นความรู้สึกนี้ขึ้นมา
ได้ เมื่อเดินไปรอบที่เกิดเหตุฆาตกรรมในครอบครัวหรือเหตุแทงกันตาย
ระหว่างแก๊ง เขาจะมองเห็นมากกว่าต�ำรวจสืบสวนนายอืน่ ๆ แต่ไม่ได้รสู้ กึ
มากไปกว่ากัน ทว่าที่เกิดเหตุนี้ดูแตกต่างออกไป เขาหวังจริงๆ ว่าจะได้
อยู่ตามล�ำพัง
ฌอนรู้สึกไม่สบายใจในแฟลตแห่งนี้ประหนึ่งเป็นผู้บุกรุก ราวกับ
ว่าเขาควรจะขอโทษขอโพยไม่หยุดทีม่ าอยูต่ รงนี้ เขาสะบัดไล่ความรูส้ กึ
นั้นออกไปและซึมซับทุกอย่างอยู่ในใจ ทั้งเฟอร์นิเจอร์และพื้นสะอาด
สะอ้าน จานชามล้างเก็บไปแล้วหรือเปล่า มีอาหารเหลือบ้างไหม มีอะไร
ที่ดูผิดที่ผิดทางบ้างหรือไม่ ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม ถ้าเหยื่อพับ
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เสือ้ ผ้าเก็บอย่างเรียบร้อย เสือ้ เชิต้ สักตัวบนพืน้ ก็จะปลุกความสงสัยของ
ฌอนขึ้นมาทันที ถ้าเหยื่อเป็นพวกซกมกสุดๆ แก้วที่เพิ่งล้างสะอาดข้าง
อ่างล้างจานซึง่ เต็มไปด้วยจานชามโสโครกก็จะสะดุดตาเขา ใช่เลย ฌอน
สังเกตว่ามีบางอย่างหายไปเรียบร้อยแล้ว
ฌอนกับดอนเนลลีไปถึงห้องนั่งเล่น ประตูเปิดอ้าค้างไว้อย่างที่
ต�ำรวจหนุม่ เข้ามาเจอตอนแรก ดอนเนลลีกา้ วเข้าไปด้านใน ฌอนตามไป
กลิ่นคาวเลือดฉุนรุนแรง...เลือดมากมาย เป็นกลิ่นโลหะราวกับ
ทองแดงร้อนๆ ฌอนนึกถึงช่วงเวลาที่เขาได้ลิ้มรสเลือดตัวเองหลายหน
มันมักจะท�ำให้เขาคิดว่าเลือดรสชาติก็เหมือนกลิ่นนั่นแหละ อย่างน้อย
ชายผู้นี้ก็เพิ่งโดนฆ่ามาหมาดๆ ตอนนี้เป็นฤดูร้อน...ถ้าเหยื่ออยู่ตรงนี้มา
ได้สองสามวันแล้ว ทั้งแฟลตคงจะเหม็นหึ่ง แมลงวันคงว่อนเต็มห้อง
ศพมีหนอนยุ่บยั่บ เขารู้สึกผิดขึ้นมาวูบหนึ่งที่ดีใจที่ชายผู้นี้เพิ่งถูกฆ่า
ฌอนนั่งยองๆ ลงข้างศพพลางระวังไม่เหยียบลงไปในกองเลือด
หนาสีแดงเข้มที่เจิ่งนองอยู่รอบศีรษะของเหยื่อ เขาเห็นเหยื่อฆาตกรรม
มานักต่อนัก บางรายก็ไม่มบี าดแผลใดๆ แต่หลายรายก็อยูใ่ นสภาพเลวร้าย
นี่เป็นรายสาหัสรายหนึ่งเท่าที่เขาเคยเห็นมา
"พระเจ้าช่วย เกิดบ้าอะไรขึ้นในห้องนี้กันแน่" ฌอนถาม
ดอนเนลลีมองไปรอบๆ โต๊ะกินข้าวที่พลิกหงาย เก้าอี้สองตัวโดน
ท�ำลายยับ โทรทัศน์ตกจากชัน้ วาง กรอบรูปแตกอยูบ่ นพืน้ แผ่นซีดกี ระจัด
กระจายเกลื่อนห้อง แสงจากเครื่องเล่นซีดีกะพริบเป็นสีเขียว
"คงสู้กันดุเดือดน่าดู" ดอนเนลลีว่า
ฌอนลุกขึ้นยืนโดยไม่อาจละสายตาไปจากเหยื่อได้ เขาเป็นชาย
ผิวขาว อายุประมาณยี่ิสิบ ท่อนบนเปลือยเปล่า สวมกางเกงยีนสไตล์
ฮิปสเตอร์โชกเลือด เท้าขวายังสวมถุงเท้าอยู่ ส่วนอีกข้างหายไปแล้ว
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เขานอนหงาย ขาซ้ายงออยู่ใต้ขาขวา แขนสองข้างเหยียดออกเป็นท่า
ตรึงไม้กางเขน ไม่มีร่องรอยโดนมัดแต่อย่างใด ใบหน้าและกะโหลก
ด้านซ้ายยุบ เส้นผมสีอ่อนของเหยื่อท�ำให้ฌอนเห็นบาดแผลร้ายแรงที่
ศีรษะสองแผลบ่งชีว้ า่ กะโหลกแตกดูสยดสยอง ดวงตาทัง้ สองข้างบวมเป่ง
จนเกือบปิดสนิทและจมูกก็โดนอัดเละจนเลือดแห้งกรังเป็นก้อนอยู่
รอบๆ แม้กระทัง่ ปากก็หนีไม่พน้ ริมฝีปากมีรอยแตกลึกหลายรอย กราม
หลุดตกห้อย ฌอนนึกสงสัยว่าจะมีฟันหายไปกี่ซี่ หูขวาก็หายไปเช่นกัน
เขาภาวนาต่อพระเจ้าให้ชายผูน้ ตี้ ายไปตัง้ แต่โดนฟาดศีรษะครัง้ แรก แต่
ก็เกรงว่าจะไม่เป็นเช่นนั้น
แอ่งเลือดรอบศีรษะเหยื่อเป็นจุดสีเข้มแดงฉานเพียงแห่งเดียว
นอกเหนือจากเสือ้ ผ้า ส่วนทีอ่ นื่ มีรอยเลือดสาดหลายสิบรอยกระจายอยู่
ทัง้ บนผนัง เฟอร์นเิ จอร์ และพืน้ พรม ฌอนนึกภาพศีรษะของเหยือ่ เหวีย่ ง
ด้วยแรงฟาด เลือดจากบาดแผลลอยละล่องเป็นสายงดงามผ่านอากาศ
จนตกกระทบกับจุดที่มันแห้งกรังอยู่ตอนนี้ พอตรวจสอบอย่างละเอียด
แล้ว รอยเลือดสาดเหล่านี้ก็น่าจะเป็นแผนที่บ่งบอกว่าเหตุฆาตกรรม
ครั้งนี้ด�ำเนินอย่างไรได้เป็นอย่างดี
ร่างกายของเหยื่อเองก็ไม่รอด ฌอนไม่นึกอยากนับด้วยซ�้ำ แต่
ต้องมีรอยแทงอย่างน้อยห้าสิบถึงหนึ่งร้อยแผลแน่ ทั้งขา ล�ำตัว หน้าอก
และแขนก็ล้วนแต่โดนท�ำร้ายอย่างโหดเหี้ยม ฌอนมองหาอาวุธรอบๆ
แต่ไม่เจอ เขาเบนสายตากลับมาที่ร่างยับเยินพลางพยายามท�ำหัวให้
โล่งเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับชายหนุ่มผู้ซึ่งบัดนี้นอนตายอยู่บนพื้นห้อง
ตัวเอง ในชัว่ เศษเสีย้ ววินาทีนนั้ เอง เขาก็เห็นร่างร่างหนึง่ ก้มตัวอยูเ่ หนือชาย
ทีก่ ำ� ลังจะตาย ในมือก�ำอะไรบางอย่างคล้ายไขควงมากกว่ามีด แต่ภาพ
นั้นก็หายไปอย่างรวดเร็วพอๆ กับที่โผล่มา ในที่สุดเขาก็เบือนหน้าหนี
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และพูดออกมาได้
"ใครเป็นคนพบศพ"
"พวกเรานี่แหละ" ดอนเนลลีตอบ
"ยังไง"
"ก็นะ เราเจอเพราะเพื่อนบ้านผู้เป็นห่วงเป็นใยคนหนึ่ง"
"เพื่อนบ้านคนนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยหรือเปล่า"
"เปล่า เปล่า" ดอนเนลลีปฏิเสธความคิดนั้น "แค่สาวน้อยคนนึงที่
อยู่ถัดไปสองสามห้องก�ำลังกลับบ้านพร้อมเคบับกับมันฝรั่งทอดหลัง
ค�่ำคืนเร่าร้อนเมามายอีกคืน"
"เธอเข้ามาในแฟลตหรือเปล่า"
"เปล่า เธอไม่ใช่พวกฮีโร่อะไรสักนิด เธอเห็นประตูเปิดอ้าอยูห่ น่อย
เลยตัดสินใจว่าน่าจะบอกให้เรารู้ ถ้าเธอไม่ได้เมาก็อาจจะไม่สนใจเลย
ด้วยซ�้ำ"
ฌอนพยักหน้าเห็นด้วย บางครั้งแอลกอฮอล์ก็ท�ำให้บางคนกลาย
เป็นพลเมืองดีมีศีลธรรมในแบบเดียวกับที่ท�ำให้บางคนกลายเป็นพวก
โรคจิตหัวรุนแรงขึ้นมาชั่วคราวนั่นแหละ
"ต�ำรวจในเครือ่ งแบบส่งเจ้าหน้าทีม่ าตรวจดูและเจอเหยือ่ ของเรา
ตรงนี้" ดอนเนลลีเสริม
"เขาย�่ำเข้ามาในที่เกิดเหตุหรือเปล่า"
"เปล่า เขาเป็นต�ำรวจฝึกหัดเพิ่งจบจากเฮนดอนมาหมาดๆ และ
ยังกลัวมากพอจะจ�ำได้วา่ ต้องท�ำยังไงบ้าง เดินเลียบริมห้อง ไม่แตะต้อง
อะไรทั้งสิ้น"
"ดี" ฌอนกล่าวโดยอัตโนมัติ สมองของเขาล่วงหน้าไปก่อนแล้ว
มันหนักอึ้งไปด้วยความเป็นไปได้ต่างๆ นานาที่เพิ่มสุมขึ้น "เอาล่ะ ใคร
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ก็ตามที่เป็นคนลงมือ ไม่ก�ำลังโกรธมากก็ต้องโรคจิตมาก"
"ไม่ต้องสงสัยเลย" ดอนเนลลีเห็นด้วย
พวกเขาเงียบกันไป ชายทั้งสองใช้โอกาสนี้หายใจลึกๆ และปรับ
อารมณ์ ตั้งสติ เป็นฉากโหมโรงจ�ำเป็นก่อนที่พวกเขาจะพยายามคิด
อย่างเยือกเย็นและมีตรรกะได้ การต้องเห็นความป่าเถื่อนชั่วร้ายเช่นนี้
ไม่มีทางเป็นเรื่องง่ายและไม่มีทางที่พวกเขาจะปราศจากความรู้สึกได้
"โอเค ข้อสันนิษฐานแรกก็คือคดีนี้เป็นเหตุฆาตกรรมฝีมือคน
ใกล้ชิด"
"คู่รักทะเลาะกันเรอะ" ดอนเนลลีถาม
ฌอนพยักหน้า "ใครก็ตามที่เป็นคนก่อเหตุอาจจะโดนซ้อมน่วม
เหมือนกัน" เขาเสริม "คนทีพ
่ ยายามต่อสูเ้ อาชีวติ รอดก็สร้างความเสียหาย
ได้ไม่น้อย"
"ผมจะตรวจกับทางโรงพยาบาลในพื้นที่" ดอนเนลลีอาสา "ดูซิว่า
มีใครที่ดูเหมือนเพิ่งตีกับชาวบ้านเข้ามารักษาบ้างหรือเปล่า"
"ลองตรวจเหตุท�ำนองเดียวกันกับทางสถานีต�ำรวจในพื้นที่ด้วย
แล้วก็ปลุกคนอื่นๆ ในทีมที่เหลือ ให้ทุกคนไปประชุมพร้อมกันที่สถานี
ตอนแปดโมงเช้า เราอาจจะต้องดูด้วยว่าจะหานักพยาธิวิทยามาตรวจ
ศพระหว่างที่ยังอยู่ที่นี่ได้ไหม"
"เรื่องนั้นคงไม่ง่ายนักหรอก หัวหน้า"
"ผมรู้ แต่ก็ต้องลอง ดูซิว่าหมอแคนนิ่งว่างหรือเปล่า บางครั้งเขา
ก็ยอมออกมาถ้าคดีน่าสนใจ แล้วเขาก็เป็นมือหนึ่งด้วย"
"ผมจะดูว่าท�ำอะไรได้บ้าง แต่ก็ไม่รับปากหรอกนะ"
ฌอนส�ำรวจสถานที่เกิดเหตุ คดีฆาตกรรมส่วนใหญ่ใช้เวลาไข
ไม่นานหรอก ปกติแล้วคนที่น่าสงสัยที่สุดก็มักจะเป็นคนลงมือจริง
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ความตืน่ ตระหนกในเหตุอาชญากรรมเป็นขุมทรัพย์หลักฐานทางนิตเิ วช
ชั้นดี มากพอจะตัดสินความผิดได้ ในคดีพวกนี้ ต�ำรวจสืบสวนแทบ
จะไม่ต้องท�ำอะไรเลยนอกจากรอให้ทางแล็บตรวจสอบข้าวของจากที่
เกิดเหตุและส่งค�ำตอบทั้งหมดมาให้ แต่ขณะที่ฌอนมองไปรอบๆ อะไร
บางอย่างก็สะกิดสัญชาตญาณเขาไม่หยุด
ดอนเนลลีพูดขึ้นอีกครั้ง "ดูไม่มีอะไรซับซ้อนนะ"
"ใช่ ผมค่อนข้างโอเคเลย" เขาปล่อยให้ค�ำพูดนั้นอ้อยอิ่งอยู่
"แต่?..."
"เราเกือบแน่ใจได้ว่าเหยื่อต้องรู้จักกับฆาตกร ไม่มีร่องรอยงัดแงะ
เพราะฉะนั้นเขาต้องปล่อยให้คนร้ายเข้ามา แฟนหนุ่มถือเป็นผู้ต้อง
สงสัยอันดับหนึง่ นีด่ เู หมือนคดีฆาตกรรมฝีมอื คนใกล้ชดิ ดืม่ หนักไปหน่อย
มีปากเสียงกันรุนแรง เกิดการต่อสู้และหนักข้อขึ้นเรื่อยๆ ลงเอยด้วย
ทั้งสองคนอ่วมทั้งคู่และคนหนึ่งเสียชีวิต เป็นคดีฆาตกรรมบันดาลโทสะ
ทีฆ
่ าตกรไม่มเี วลาเตรียมตัว เขาขาดสติไปชัว่ ครู่ ฆ่าเพือ่ นตัวเองหรือคนรัก
ทีนี้ ทั้งหมดที่เขาอยากจะท�ำก็คือหนีไปให้ไกลจากแฟลตนี้ ไปอยู่ที่ไหน
สักแห่งที่ปลอดภัยเพื่อคิดว่าจะท�ำยังไงต่อไป แต่มีอะไรสองสามอย่าง
ที่ขาดหายไปส�ำหรับผม"
"เช่น?"
"พวกเขาอาจจะก�ำลังดื่มกันอยู่ แต่ไม่มีแก้วอยู่ตรงไหนเลย มีเหตุ
ฆาตกรรมในครัวเรือนไหนบ้างทีค่ ณ
ุ จ�ำได้วา่ ไม่มแี อลกอฮอล์เข้ามาเกีย่ ว
ด้วย"
"เขาอาจจะท�ำความสะอาดนิดหน่อยมั้ง" ดอนเนลลีลองเสนอ
"ล้างแก้วเก็บไรงี้"
"เขาจะมัวล้างแก้วไปท�ำไมในเมื่อเลือดกับรอยนิ้วมือของเขาต้อง
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อยู่ทั่วทุกที่หลังจากดุเดือดกันขนาดนี้"
"ตกใจรึเปล่า" ดอนเนลลีเดา "เขาคิดอะไรไม่ออก เลยล้างแก้วตัวเอง
อาจจะเริ่มเก็บข้าวของอื่นๆ ด้วยก่อนจะรู้ตัวว่าก�ำลังเสียเวลาเปล่า"
"ก็อาจจะ"
ฌอนก�ำลังคิดหนัก การไม่มีร่องรอยแอลกอฮอล์เลยเป็นเพียง
จุดเล็กๆ แต่ไม่ว่าต�ำรวจสืบสวนผู้มีประสบการณ์คนไหนๆ ก็ต้องคาด
ว่าจะเจอหลักฐานการใช้แอลกอฮอล์บ้างในสถานที่เกิดเหตุแบบนี้
อาจจะเป็นขวดเหล้าผลไม้เปล่าสักขวด ขวดวิสกีเ้ หลือครึง่ หนึง่ หรือขวด
แชมเปญไว้เติมเชื้อโทสะของบรรดาคนรวย แต่ภาพที่เขาเริ่มมองเห็นนี้
ต่างหากทีจ่ ดุ ประกายความสงสัยขึน้ มา ภาพทีส่ มองเขาปะติดปะต่อเข้า
ด้วยกันโดยใช้หลักฐานที่ขาดหายไปมากพอๆ กับหลักฐานที่ปรากฏ
ภาพร่างร่างหนึง่ คุกเข่าอยูเ่ หนือเหยือ่ อย่างมุง่ มัน่ ไม่มคี วามบ้าคลัง่ ไม่มี
ความโกรธแค้น มีเพียงความชั่วร้ายในร่างมนุษย์
"มีอย่างอื่นอีก" เขาบอกดอนเนลลี "เห็นได้ชัดว่าเหตุฆาตกรรม
เกิดขึน้ ในห้องนัง่ เล่นนี้ เรารูว้ า่ เขาต้องออกไปทางประตูหน้าเพราะประตู
หน้าต่างอื่นๆ ปิดล็อกแน่นหนา แต่โถงทางเดินกลับสะอาดสะอ้าน ไม่มี
อะไรเลย พรมเป็นสีครีมอ่อน แต่กลับไม่มีรอยเท้าเปื้อนเลือดเลยสักนิด
แล้วยังลูกบิดประตูอีกล่ะ ไม่มีอะไรเลย ไม่มีเลือด ไม่มีอะไรเลย
ดังนั้นฆาตกรของเราจะต้องซ้อมและแทงเหยื่อจนเสียชีวิตขณะ
บันดาลโทสะคลุ้มคลั่ง แต่กลับหยุดล้างมือก่อนเปิดประตูบานใดก็ตาม
หลังจากฆ่าชายคนหนึ่งที่อาจจะเป็นคนรักของเขา ทันใดนั้นเขากลับ
ใจเย็นมากพอจะถอดรองเท้าแล้วย่องออกไปงัน้ เหรอ นัน่ ฟังดูไม่สมเหตุ
สมผลเท่าไหร่เลย"
ดอนเนลลีร่วมวงด้วย "และถ้าพ่อหนุ่มของเราหยุดล้างไม้ล้างมือ
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ก่อนออกไปจริง งัน้ เขาไปท�ำความสะอาดทีไ่ หนล่ะ เขามีทางเลือกสองทาง
อ่างล้างหน้าในห้องน�้ำหรืออ่างล้างจานในครัว"
ฌอนพูดต่อให้ "ซึง่ เราก็เห็นทัง้ สองทีแ่ ล้ว สะอาดเอีย่ มเหมือนใหม่
ไม่มีร่องรอยว่ามีการใช้งานเมื่อเร็วๆ นี้ ไม่มีแม้แต่รอยน�้ำสาดสักหยด"
"ช่าย" ดอนเนลลีว่า "แต่มันก็อาจไม่มีอะไรเลยก็ได้ เราคาดเดา
มากไป บางทีหน่วยนิติเวชอาจพิสูจน์ว่าเราคิดผิดและเจอเลือดตรงโถง
ทางเดินที่เรามองไม่เห็นก็ได้"
ฌอนไม่คิดเช่นนั้น แต่ก่อนจะทันได้ตอบ ต�ำรวจในเครื่องแบบ
ตรงประตูหน้าก็ร้องเรียกเข้ามาในแฟลต "ขอโทษครับ ท่าน ทีมแล็บมา
แล้วครับ"
ฌอนตะโกนตอบ "ก�ำลังออกไป"
(ติดตามอ่าต่อได้ในฉบับเต็ม)
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