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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
คงไม่เกินจริงนักหากจะกล่าวว่าอดีตตำารวจสืบสวน  ชาร์ลี  พาร์เกอร์ 

ใช้ชีวิตร่วมกับความตาย 

เขาเคยเป็นตำารวจที่มีอนาคตทางการงานรุ่งเรือง  แต่ชีวิตครอบครัวพัง

ไมเ่ปน็ทา่...ใช ่ครอบครัวของเขาพงัทลายจริง ๆ  เมือ่ลกูและภรรยาถกูสงัหารโหด 

และมันลามไปฉุดตัวเขาออกจากเส้นทางอาชีพที่สดใส  ก้าวสู่หนทางแห่งการ

ล้างแค้นด้วยการพยายามตามหาฆาตกรให้พบด้วยตนเอง

เมื่อเปิด ต่อหน้า ต่อตาย ไปทีละหน้า  คุณผู้อ่านจะพบว่าชาร์ลีไม่เพียง

ใช้ชีวิตอยู่ระหว่างความเป็นกับความตาย แต่เขายังก้าวอยู่ระหว่างสีขาวกับสีดำา 

แสงและเงา  เพื่อตามหาฆาตกร  เขาต้องดำาดิ่งสู่โลกมืดของเหล่ามาเฟียและมือ

สังหาร  บางคร้ังก็ต้องโผออกจากโลกของนิติวิทยาศาสตร์ที่เคยยึดถือและ

มุ่งสืบสวนโดยใช้เพียงลางสังหรณ์ หรือแม้แต่คำาทำานายจากร่างทรง 

แม้วิธีของชาร์ลีจะชวนสับสน แต่เราก็ยังร่วมลุ้นไปกับเขา  พยานหลักฐาน

ทั้งที่ศาลยอมรับและไม่ยอมรับช่วยกันปะติดปะต่อเร่ืองราวได้อย่างกลมกลืน 

แต่การทำาเช่นนี้จะทำาให้ชาร์ลีจับฆาตกรโหดได้ หรือกลายเป็นเหยื่อของโลกมืด

เสียเอง

ส�านักพิมพ์ไครม์แอนด์มิสทรี





ฉันสูญสิ้นแล้วซึ่งทุกสิ่ง...เหลือแต่เพียง

ความว่างเปล่า ความมืดมิด ความตาย และ...บรรดาสิ่งที่ไร้ตัวตน 

จอห์น ดอนน์ 1 

1 John Donne  (ค.ศ.  1571-1631)  นักบวชชาวอังกฤษผู้เป็นกวีแนวอภิปรัชญาและนักกฎหมาย
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บทน�ำ
อากาศในรถเย็นเยียบเหมือนป่าช้า ผมชอบเปิดเคร่ืองปรับอากาศให้
แรงสุด อุณหภูมิที่ลดลงจะได้ทำาให้ตื่นตัว เปิดวิทยุไว้เบา ๆ  แต่ยัง
ได้ยินเสียงเพลงซ่ึงดังกลบเสียงเคร่ืองยนต์เพียงเล็กน้อย เป็นเพลงของ

วง อาร์.อี.เอ็ม ในยุคแรกเก่ียวกับไหล่และฝนน่ีแหละ ผมเลยสะพานคอร์นวอลล์

มาไดป้ระมาณแปดไมล ์อกีไมน่านจะเขา้เขตเซาทเ์คนานและตวัเมอืงเคนาน แลว้

ข้ามเส้นเขตแดนเข้ารัฐแมสซาชูเซตส์ ตะวันตรงหน้าผมยอแสงทีละน้อยยาม

ใกล้ค่ำา

ในคืนที่พวกเขาเสียชีวิต  รถสายตรวจมาถึงก่อน  แสงสีแดงสาดจ้าในความมืด 

ตำารวจสายตรวจสองนายรุดเข้ามาในบ้าน  แต่ยังคุมเชิงอยู่  ต่างตระหนักว่า

พวกตนมาตามเสียงโทรศัพท์จากคนที่เป็นตำารวจเหมือนกันซ่ึงกลายเป็น

ผู้เสียหาย แทนที่จะเป็นที่พึ่งของผู้เคราะห์ร้าย

ผมนั่งกุมศีรษะในโถงทางเดิน  ขณะที่พวกเขาเข้าไปในครัวบ้านเราที่

บรุกลิน  เหลือบมองศพภรรยากับลูกของผม  ผมมองตำารวจนายหนึ่งขึ้นไป

ตรวจค้นชั้นบนสักครู่  ส่วนอีกนายตรวจสภาพห้องนั่งเล่น  ห้องกินอาหาร 
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ตลอดเวลานั้นห้องครัวคอยเชิญชวนให้พวกเขากลับเข้าไปเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์

ผมเงี่ยหูฟังเมื่อตำารวจวิทยุไปหาหน่วยตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ  แจ้งว่า

คงเป็นฆาตกรรมสองรายซ้อน ผมได้ยินน้ำาเสียงสะเทือนใจของคนพูด  แต่เขา

ตัง้ใจสือ่สารสิง่ท่ีเหน็อยา่งเยอืกเยน็ทีส่ดุอยา่งท่ีตำารวจทีด่พีงึกระทำา  แตก่ระนัน้

พวกเขายังไม่วายสงสัยผม  พวกเขาเป็นตำารวจนี่นะ คงรู้ดีกว่าใครอื่นว่าคนเรา

ทำาอะไรก็ได้  แม้จะเป็นพวกเดียวกันก็เถอะ 

แล้วทุกคนก็เงียบกันไป ตำารวจนายหนึ่งไปอยู่ข้างรถ  อีกนายอยู่ข้างผม

ในโถงทางเดิน  จนกระทั่งตำารวจสืบสวนอีกหลายนายมาถึงข้างนอก ตามด้วย

รถพยาบาล แลว้พากนัเขา้มาในบ้านของเรา  เพือ่นบ้านมายนืออบนระเบยีงและ

ตามประตูร้ัวของตนเอง  บางคนเข้ามาดูใกล้ ๆ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคู่สามีภรรยา

หนุ่มสาวที่มีลูกสาวผมบลอนด์ตัวเล็ก ๆ

”เบิร์ด„  ผมยกมือขยี้ตาเมื่อได้ยินเสียงคุ้นหูขณะสะอื้นจนตัวโยน 

วอลเตอร์  โคลเฝ้ามองผมอยู่  แมกกียืนห่างออกไปข้างหลัง  แสงไฟจากรถ

สายตรวจสาดจับใบหน้าแต่เขาก็ยังดูซีดเซียวอยู่ดี  คงสะเทือนใจในสิ่งที่เห็น 

ข้างนอกมีเสียงรถอีกหลายคันแล่นเข้ามาจอด  เจ้าหน้าที่กู้ชีพมาถึงประตูแล้ว 

โคลจึงเบนความสนใจไปจากผม  ”เจ้าหนา้ทีกู่ช้พีมาแลว้ครับ„  ตำารวจสายตรวจ

นายหนึ่งรายงานเมื่อมีชายหนุ่มหน้าซีดเผือดมายืนข้าง ๆ  โคลพยักหน้ารับ

แล้วผายมือไปทางครัว

”เบิร์ด„  โคลเรียกซำ้า  คราวนี้นำ้าเสียงร้อนรนและหนักแน่นกว่าเดิม 

”อยากเล่าหน่อยไหมว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่„

ผมจอดรถในลานจอดรถหนา้ร้านดอกไม ้ สายลมออ่นโชยมา ชายเสือ้โคต้พลิว้

ระขาคลา้ยมอืเดก็ อากาศในร้านเยน็กวา่ท่ีควรจะเป็น และหอมกรุ่นกลิน่กหุลาบ 

ดอกกุหลาบไม่เคยเสื่อมความนิยมหรือหมดฤดูกาล

ชายคนหนึ่งก้มลงพิจารณาใบไม้หนามันวาวของพืชสีเขียวต้นเล็ก ๆ 
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พอผมเข้าไป เขาก็ค่อย ๆ  ยืดตัวขึ้นด้วยท่าทางเมื่อยขบ

”สวัสดีครับ„ เขาทัก ”รับดอกไม้อะไรดีครับ„

”ผมอยากได้กุหลาบ เอาสักสิบสองดอก ไม่ใช่สิ ยี่สิบสี่ดอกดีกว่า„

”ได้เลยครับ„ ชายร่างใหญ่ หัวล้าน อายุราวหกสิบเศษ เดินทื่อ ๆ  แทบ

ไม่งอเข่า ข้อนิ้วบวมด้วยโรคข้ออักเสบ

”เคร่ืองปรับอากาศไม่ดี„ เขาพูด ขณะเดินผ่านแผงควบคุมไฟฟ้า

แบบเก่าบนผนังเขาก็ปรับสวิตช์ แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ร้านนี้เก่าแก่ มีห้องควบคุมอุณหภูมิติดกระจกด้านหน้ายาวจดผนัง

อีกฟาก เขาเปิดประตู บรรจงหยิบดอกกุหลาบขึ้นจากถังในห้อง พอนับครบ

ยี่สิบสี่ดอกก็ปิดประตูไว้อย่างเดิม วางดอกไม้ลงบนแผ่นพลาสติกที่เคาน์เตอร์

”ห่อของขวัญไหม„

”ไม่ต้องครับ แผ่นพลาสติกดีแล้ว„

เขามองผมครู่หนึ่ง และผมก็แทบจะได้ยินเสียงไขกุญแจความทรงจำา

เมื่อเขาพยายามนึกให้ออก

”ผมรู้จักคุณจากที่ไหนหรือเปล่า„

ผู้คนในเมืองน่ะลืมง่าย แต่เม่ือออกมาข้างนอกความทรงจำาก็อยู่ได้นานข้ึน

รายงานอาชญากรรมเพิ่มเติม

กองบัญชาการตำารวจ หมายเลขคดี  96-12-1806

นครบาลนิวยอร์ก

ความผิด ฆาตกรรม

ผู้ตาย ซูซาน พาร์เกอร์  ผิวขาว  เพศหญิง

 เจนนิเฟอร์ พาร์เกอร์  ผิวขาว  เพศหญิง

สถานที่เกิดเหตุ 1219 ถนนโฮบาร์ต  ในห้องครัว

วันที่เกิดเหต ุ 12  ธันวาคม 1996 

เวลา	 ประมาณ 21.30 น.
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วิธีการ  ถูกแทง

อาวุธ  มีคม คาดว่าเป็นมีด  (หาไม่พบ)

เจ้าหน้าที่ผู้รายงาน	 สิบตำารวจเอก วอลเตอร์  โคล พนักงานสอบสวน

ปรากฏรายละเอียดดังนี้

วันที่	 13	ธันวาคม	1996	 ข้าพเจ้าไปที่บ้านเลขที่	 1219	ถนนโฮบาร์ต	

ตามคำาขอของนายตำารวจเจอรัลด์	 เคิร์ช	ที่ให้ส่งตำารวจสืบสวนไปทำารายงาน

คดีฆาตกรรม

เจ้าทุกข์คือตำารวจสืบสวนระดับสอง	 ชาร์ลี	 พาร์เกอร์	 ให้การว่าเขา

ออกจากบ้านเวลา	19.00	น.	หลังจากมีปากเสียงกับซูซาน	พาร์เกอร์ผู้เป็น

ภรรยา	 เขาไปที่บาร์ทอมส์โอ๊กและอยู่ท่ีน่ันจนถึงเวลาประมาณ	01.30	น.	

ของวันที่	 13	 ธันวาคม	 เขากลับเข้าบ้านทางประตูหน้าและเห็นเครื่องเรือน

ในโถงไมเ่ป็นทีเ่ปน็ทาง	 เม่ือเข้าไปในหอ้งครัวกพ็บภรรยากบัลกูสาว	 เขาแจง้

ว่าภรรยาถูกมัดติดกับเก้าอี้ในครัว	 แต่ร่างของลูกสาวถูกย้ายจากเก้าอ้ีที่อยู่

ตดิกนัมาวางพาดร่างมารดา	 เขาโทรศพัท์แจ้งตำารวจเมือ่เวลา	01.55	น.	และ

คอยอยู่ในที่เกิดเหตุ

ชาร์ลี	พาร์เกอร์ระบุตัวเหยื่อท้ังสองรายต่อข้าพเจ้าว่าท่ีอยู่ในห้องครัว

คือซซูาน	พาร์เกอร	์(ภรรยา	อาย	ุ33	ป)ี	และเจนนิเฟอร์	พารเ์กอร	์(บตุรสาว	

อายุ	3	ป)ี	 ซซูาน	พารเ์กอร์ถกูมัดตดิกบัเกา้อีใ้นครัว	บนพืน้บรเิวณกลางหอ้ง	

โดยหนัหน้าไปทางประตู	 เกา้อีตั้วท่ีสองวางอยูข้่าง ๆ 	ยงัมเีชือกติดอยู่ทีพ่นักพงิ	

เจนนิเฟอร์	พาร์เกอร์นอนหงายพาดตักมารดา

ซูซาน	พาร์เกอร์ไม่ใส่รองเท้า	 สวมกางเกงยีนสีนำ้าเงินกับเสื้อสีขาว 

เสือ้ถกูฉกีขาดดงึลงมาถงึเอว	 เผยให้เหน็ทรวงอก	 กางเกงยนีกบักางเกงในถกู

ดึงลงมาที่น่อง	 เจนนิเฟอร์	 พาร์เกอร์ไม่ใส่รองเท้า	 สวมชุดนอนสีขาวลาย

ดอกไม้สีฟ้า

ข้าพเจ้าได้ส่ังการให้แอนนี	มิงเกลลา	เจ้าหน้าท่ีพิเศษด้านสถานท่ีเกิดเหตุ

มาตรวจสอบโดยละเอียดแล้ว	 หลังจากคลาเรนซ์	 ฮอลล์	 เจ้าหน้าที่ชันสูตร
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ยืนยันว่าเหย่ือเสียชีวิตแล้วและให้เคลื่อนย้ายศพได้	 ข้าพเจ้าไปที่โรงพยาบาล

พร้อมกับศพ	 เข้าสังเกตการณ์ขณะนายแพทย์แอนโทนี	 โลบใช้เครื่องมือ

ตรวจร่องรอยการข่มขืนและมอบให้ข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้าได้รวบรวมพยานหลักฐาน	

ดังรายการต่อไปนี้

96-12-1806-M1	 	 เสื้อสีขาวจากศพซูซาน	พาร์เกอร์	

	 (เหยื่อหมายเลข	1)

96-12-1806-M2	 	 กางเกงยีนสีนำ้าเงินจากศพ

	 เหยื่อหมายเลข	1

96-12-1806-M3	 	 กางเกงชั้นในผ้าฝ้ายสีฟ้าจากศพ

	 เหยื่อหมายเลข	1

96-12-1806-M4	 	 ขนเพชรที่ร่วงจากการหวี

	 ของเหยื่อหมายเลข	1

96-12-1806-M5	 	 คราบของเหลวจากอวัยวะเพศ

	 ของเหยื่อหมายเลข	1

96-12-1806-M6	 	 เศษเนื้อจากใต้เล็บมือขวา

	 ของเหยื่อหมายเลข	1

96-12-1806-M7	 	 เศษเนื้อจากใต้เล็บมือซ้าย

	 ของเหยื่อหมายเลข	1

96-12-1806-M8	 	 ผมที่ร่วงจากการหวีผมด้านหน้าขวา

	 ของเหยื่อหมายเลข	1

96-12-1806-M9	 	 ผมที่ร่วงจากการหวีผมด้านหน้าซ้าย

	 ของเหยื่อหมายเลข	1

96-12-1806-M10	 	 ผมที่ร่วงจากการหวีผมด้านหลังขวา

	 ของเหยื่อหมายเลข	1

96-12-1806-M11	 	 ผมที่ร่วงจากการหวีผมด้านหลังซ้าย

	 ของเหยื่อหมายเลข	1
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96-12-1806-M12	 	 ชุดนอนผ้าฝ้ายสีขาวลายฟ้า

 จากศพเจนนิเฟอร์	 พาร์เกอร์	 (เหยื่อ

หมายเลข	2)

96-12-1806-M13	 	 คราบของเหลวจากอวัยวะเพศ

	 ของเหยื่อหมายเลข	2

96-12-1806-M14	 	 เศษเนื้อจากใต้เล็บมือขวา

	 ของเหยื่อหมายเลข	2

96-12-1806-M15	 	 เศษเนื้อจากใต้เล็บมือซ้าย

	 ของเหยื่อหมายเลข	2

96-12-1806-M16	 	 ผมที่ร่วงจากการหวีผมด้านหน้าขวา

	 ของเหยื่อหมายเลข	2

96-12-1806-M17	 	 ผมที่ร่วงจากการหวีผมด้านหน้าซ้าย

	 ของเหยื่อหมายเลข	2

96-12-1806-M18	 	 ผมที่ร่วงจากการหวีผมด้านหลังขวา

	 ของเหยื่อหมายเลข	2

96-12-1806-M19	 	 ผมที่ร่วงจากการหวีผมด้านหลังซ้าย

	 ของเหยื่อหมายเลข	2

นี่เป็นการมีปากเสียงท่ีรุนแรงอีกครั้งหนึ่ง  ที่แย่ยิ่งกว่านั้นคือมันเกิดขึ้นหลังจาก

เราร่วมรักกนัแลว้  เถา้ถา่นจากการทะเลาะกนัคร้ังกอ่น ๆ  ปะทขุึน้ใหม ่ เร่ืองผม

เอาแต่ดื่มเหล้า นึกถึงแต่ความขมขื่นและสมเพชตัวเองจนไม่สนใจเจนนี  เสียง

ร้องไห้ของซูซานไล่หลังมาในค่ำาคืนเย็นเยียบขณะที่ผมปึงปังออกจากบ้าน

เดนิยีส่บินาทกีถ็งึบาร์  ร่างกายคลายความตึงเครียดลงเมือ่ไวลดเ์ทอร์กยี์

แก้วแรกตกถึงท้อง  และเมื่อผมเมาได้ท่ีก็เร่ิมโกรธ  จากนั้นก็ฟูมฟาย  โศกเศร้า 

สำานึกผิด  คับข้องใจเหมือนอย่างเคย  ตอนผมออกจากร้านก็เหลือแต่พวก
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คอทองแดง พวกขีเ้มาท่ีโกง่คอร้องเพลงแขง่กบัวงแวนแฮเลนในตู้เพลง  ผมเดนิ

โซเซไปทีป่ระตแูละตกบันไดดา้นนอก  หัวเขา่กระแทกกรวดเชงิบนัไดจนเจ็บระบม

แล้วผมก็โซซัดโซเซกลับบ้านด้วยอาการเวียนหัวและคลื่นไส้  รถยนต์

หลายคันหักหลบกันเป็นบ้าเป็นหลังเมื่อผมเซไปบนถนน พวกคนขับหน้าเหวอ

ด้วยความตกใจและโกรธ

ผมควานหาลูกกุญแจเมื่อมาถึงประตู  ลูกกุญแจครูดเป็นรอยสีขาวใต้

แมก่ญุแจตอนผมพยายามไขเขา้ไป  มรีอยขดูขดีอยูแ่ล้วหลายรอยใตแ้มก่ญุแจ

ผมรู้ว่ามีสิ่งผิดปกติทันทีที่เปิดประตูหน้าและก้าวเข้าไปในโถง  ตอนผม

ออกไปบ้านอบอุ่น  เคร่ืองทำาความร้อนเปิดเต็มที่เพราะเจนนิเฟอร์ขี้หนาว

เป็นพิเศษตอนหน้าหนาว  แกเป็นเด็กน่ารักแต่อ่อนแอ  เปราะบางเหมือนแจกัน

ลายคราม  ขณะนี้บ้านเย็นพอ ๆ กับค่ำาคืนข้างนอก  เย็นยะเยือกเหมือนป่าช้า 

ชั้นวางดอกไม้ทำาด้วยไม้มะฮอกกานีล้มอยู่บนพรม  กระถางต้นไม้แตกเป็น

สองเสี่ยงท่ามกลางกองดินจากกระถาง  รากต้นคริสต์มาสในกระถางโผล่

ออกมาดูน่าเกลียด

ผมร้องเรียกชื่อซูซานคร้ังหนึ่ง  แล้วเรียกซ้ำาดังกว่าเก่า  สร่างเมาทันที 

ผมเหยียบบันไดขั้นแรกที่ขึ้นไปยังห้องนอนแล้วตอนท่ีได้ยินเสียงประตู

หลังบ้านกระแทกอ่างล้างจานในครัว  ผมเอื้อมหยิบปืนโคลต์เดลตาเอลีต

โดยสญัชาตญาณ แตม่นัวางอยูบ่นโต๊ะทำางานของผมท่ีชัน้บน  ซ่ึงผมผละมากอ่น

มีปัญหากับซูซานและเผชิญอีกเหตุการณ์ในเร่ืองราวชีวิตคู่ที่ง่อนแง่นของเรา 

ตอนนั้นผมได้แต่ก่นด่าตัวเอง  และต่อมามันก็กลายเป็นสัญลักษณ์แทน

ความล้มเหลวทั้งหลายและความโศกสลดทั้งปวงของผม

ผมขยับไปทางห้องครัวอย่างระวังตัว  ปลายนิ้วไล้ไปตามผนังเย็นเยียบ

ดา้นซ้าย  ประตูครัวแง้มหนอ่ย ๆ  ผมเลือ่นมอืไปเปดิชา้ ๆ   ”ซูซ„ี  ผมร้องเรียก

ขณะก้าวเข้าไปในครัว  เท้าลื่นพรืดเมื่อเหยียบอะไรหนืด ๆ   ผมก้มลงมองและ

รู้สึกเหมือนตกนรกอยู่ 
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ในร้านดอกไม้ ชายชราหร่ีตามองด้วยความฉงน เขาส่ายนิ้วตรงหน้าผมอย่าง

เป็นมิตร 

”ผมแน่ใจว่าคงรู้จักคุณจากที่ไหนสักแห่ง„

”ไม่ใช่มั้ง„

”คณุมาจากแถวนีห้รือเปลา่ อาจเปน็เคนาน มอนเทอเรย ์ หรือวา่โอทสิ„

”ไม่ใช่หรอก จากที่อื่นน่ะ„ ผมมองเขาเหมือนจะบอกว่านี่เป็นแค่

การถามไถ่ที่เขาไม่ต้องต่อความยาวสาวความยืดก็ได้ แล้วก็เห็นว่าเขาถอยไป 

ผมเกือบจะใช้บัตรเครดิต แต่เปลี่ยนใจเป็นนับเงินสดในกระเป๋าเงินมาวางบน

เคาน์เตอร์

”จากที่อื่น„ เขาพูดพลางพยักหน้า เหมือนมีความนัยลึก ๆ  สำาหรับเขา 

”ต้องเป็นเมืองใหญ่แน่ ผมพบคนจากที่นั่นเยอะแยะ„

แต่ผมออกจากร้านแล้ว ตอนขับรถออกมายังเห็นเขามองตามผมจาก

ตรงกระจกหน้าร้าน นำ้าหยดเบา ๆ  จากก้านกุหลาบลงพื้นข้างหลังผมเป็นแอ่ง

รายงานอาชญากรรมเพิ่มเติม	 (ต่อ)

หมายเลขคดี	96-12-1806

ซูซาน	พาร์เกอร์น่ังอยู่บนเก้าอี้ไม้สนในห้องครัว	หันหน้าไปทิศเหนือ

ทางประตูครัว	 ห่างจากเพดานห้องครัวเหนือศีรษะสิบฟุต	ห่างจากผนังทิศ

เหนือเจ็ดน้ิว	 และห่างจากผนังด้านตะวันออกหกฟุตสามน้ิว	 สองแขนถูกมัด

ไพล่หลัง	และ...

มเีชอืกเสน้เลก็มดัติดกบัซีพ่นกัเกา้อี ้ เทา้แตล่ะขา้งถกูมดักบัสองขาเกา้อี ้

ผมคิดว่าใบหน้าเธอที่มีเส้นผมปรกอยู่เกือบท้ังหน้าดูเหมือนจะมีเลือดอาบจน

ไม่เห็นผิวหนัง  ศีรษะเธอหงาย  ลำาคอเหวอะหวะเหมือนเป็นปากท่ีสองกำาลัง

หวีดร้องไร้เสียงทั้งที่เลือดแดงก่ำากบปาก  ลูกสาวของเรานอนแผ่พาดตักเธอ 

แขนข้างหนึ่งห้อยอยู่ตรงหว่างขาแม่
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หอ้งรอบ ๆ  ทัง้สองคนแดงเถอืก  เหมอืนเปน็เวทีโศกนาฏกรรมสยองขวญั

ของผู้แก้แค้นซ่ึงใช้เลือดล้างเลือด  เลือดเป้ือนเพดานและผนังห้องราวกับบ้าน

ไดรั้บบาดเจ็บปางตาย  เลอืดนองขน้คล่ักบนพ้ืนและเหมอืนจะกลนืกนิเงาสะทอ้น

ของผมไว้ในสีแดงก่ำา

ซูซาน	พาร์เกอร์จมูกหัก	 อาการบาดเจ็บเกิดจากการกระแทกกับผนัง

หรือพื้น	 รอยเลือดท่ีผนังใกล้ประตูห้องครัวมีเศษกระดูกแตกหลายชิ้น	 ขน

จมูก	และน้ำามูก...

ซูซานพยายามจะวิ่งไปขอความช่วยเหลือให้ลูกสาวของเรากับตัวเธอเอง 

แต่ไปได้ไม่เกินประตู  มันจับตัวเธอได้  กระชากผมเธอแล้วเหวี่ยงไปกระแทก

ผนงั กอ่นจะลากตัวเธอกลบัไปท่ีเกา้อีแ้ละไปสูค่วามตายในสภาพเลอืดท่วมและ

เจ็บปวด

เจนนิเฟอร์	พาร์เกอร์นอนแผ่พาดตักมารดา	 มีเก้าอ้ีไม้สนในห้องครัว

ตัวที่สองต้ังอยู่ข้างมารดาของเธอ	 เชือกที่มัดรอบพนักเก้าอี้ตรงกับรอยท่ี

ข้อมือและข้อเท้าของเจนนิเฟอร์

รอบตวัเจนนเิฟอร์มเีลือดไมม่ากนกั แต่ชดุนอนเปือ้นเลอืดท่ีไหลจากรอย

เชือดลึกตรงลำาคอ  แกหันหน้ามาทางประตู  ผมปรกหน้า  บางปอยติดกรังกับ

เลือดตรงหน้าอก นิ้วเท้าเปล่าเปลือยห้อยอยู่เหนือพื้นกระเบื้อง  ผมมองแกได้

ครู่เดียวเนื่องจากทั้ง ๆ ที่ไร้ชีวิต  ซูซานก็ยังดึงดูดสายตาผมให้มองเธอได้ 

เช่นเดียวกับตอนยังมีชีวิต  แม้จะอยู่ท่ามกลางความหายนะของชีวิตคู่เราก็ตาม

ผมไถลตัวลงตามผนังทั้งที่ยังจับตามองเธออยู่  เสียงร้องไห้โหยหวน

เหมอืนทัง้สตัวท์ัง้เดก็ทะลกัมาจากสว่นลกึของหวัใจ  ผมจ้องมองสาวสวยทีเ่คย

เป็นภรรยา กบัเบา้ตาเธอท่ีมเีลอืดกบและกลวงโบเ๋หมอืนจะลากผมหายเขา้ไปใน

ความมืด
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ดวงตาของเหยื่อทั้งสองรายถูกควัก	 น่าจะด้วยใบมีดคมกริบคล้ายมีด

ผ่าตัด	 เนื้อบางส่วนตรงหน้าอกของซูซาน	พาร์เกอร์ถูกชำาแหละ	 ผิวหนังจาก

กระดูกไหปลาร้าถึงสะดือถูกถลกออกมาบางส่วน	และดึงมาพาดข้ามทรวงอก

ข้างขวาไปวางบนแขนขวา

แสงจันทร์สาดเข้ามาทางหน้าต่างด้านหลังทั้งสองคน  ทอดแสงเรือง ๆ  

เย็นตาลงบนพื้นเคาน์เตอร์มันปลาบ ผนังกระเบื้อง  และก๊อกน้ำาโลหะที่อ่างล้าง

จาน  แสงนั้นสาดเส้นผมของซูซาน  อาบไหล่เปลือยเป็นสีเงิน  และส่องผ่าน

ส่วนต่าง ๆ ของเนื้อเยื่อบาง ๆ ของผิวที่ถูกถลกไปพาดแขนเหมือนเสื้อคลุม 

เป็นเสื้อคลุมที่บางเบาเกินกว่าจะป้องกันความหนาวเย็นได้

มีรอยเฉือนเป็นแผลฉกรรจ์บริเวณอวัยวะเพศของเหยื่อทั้งสอง	

และมันเลาะใบหน้าของทั้งสองคนไป

ชว่งนีม้ดืเร็ว แสงไฟหนา้รถสอ่งตอ้งกิง่ไมใ้บโกร๋น ขอบสนามหญา้ทีตั่ดเรียบร้อย 

ตู้รับจดหมายสีขาวสะอาดตา และรถจักรยานเด็กท่ีวางนอนอยู่หน้าโรงรถ เวลาน้ี

ลมพดัแรงขึน้ และเมือ่ผมออกจากร่มไมก้รู้็เลยว่ามนัพดัปะทะรถ ตอนนีผ้มมุง่

หน้าไปทางเบกเกต วอชิงตัน เบิร์กเชียร์ฮิลส์ และเกือบจะถึงแล้ว

ไมม่รีอ่งรอยการบกุรุก	 มีการวัดขนาดหอ้งและสเกตช์ภาพของทัง้หอ้ง

เรียบร้อยแล้ว	 ทั้งสองร่างถูกเคลื่อนย้ายไปแล้ว

การใช้ผงฝุ่นตรวจหารอยนิ้วมือแฝงได้ผลดังนี้

ห้องครัว/โถง/ห้องน่ังเล่น	 -	 รอยน้ิวมือหลายรอยที่เป็นประโยชน์	

พสิจูนเ์อกลกัษณบ์คุคลได้ในเวลาต่อมาว่าเปน็ของซซูาน	พารเ์กอร์	 (96-12-

1806-7)	 เจนนิเฟอร์	พาร์เกอร์	 (96-12-1806-8)	และชาร์ลี	 	พาร์เกอร์	

(96-12-1806-9)
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ประตูครัวทีเ่ปิดไปหลงับา้น	-	 ไม่มีรอยน้ิวมือท่ีใชไ้ด	้ ลายน้ำาบนพืน้ผิว

ประตูบ่งบอกว่าถูกเช็ดออกจนเกลี้ยง	 ไม่มีร่องรอยโจรกรรม

ไม่พบรอยนิ้วมืออื่นใดจากการทดสอบผิวหนังของเหยื่อ

ชาร์ลี	พาร์เกอร์ถกูนำาตัวไปยงัหน่วยสืบสวนคดฆีาตกรรมและใหป้ากคำา	

(ตามแนบ)

ผมรู้อยู่แล้วว่าพวกเขาทำาอะไรเมื่อผมนั่งอยู่ในห้องสอบสวน  ผมเอง

ก็เคยทำาอย่างนี้หลายคร้ังแล้ว  พวกเขาสอบปากคำาผมเหมือนที่ผมเคยทำากับ

คนอื่นมาก่อนหน้านั้น  ใช้วิธีการพูดจาเป็นทางการแปลก ๆ  ตามแบบฉบับการ

สอบสวนของตำารวจ  ”คุณจำาได้ไหมว่าทำาอะไรต่อจากนั้น„  ”คุณจดจำาลักษณะ

นิสัยของนักดื่มคนอื่น ๆ ขณะอยู่ในร้านเหล้าได้ไหม„  ”คุณสังเกตเห็นสภาพ

กญุแจประตหูลงัหรือเปลา่„  คำาถามเหลา่นีเ้ปน็ภาษาเฉพาะวงการท่ีวกวนกำากวม 

การจงใจใช้ภาษาเฉพาะของทางการทำาให้การดำาเนินคดีอาญาคลุมเครือเหมือน

ควันบุหรี่ในบาร์

เมื่อผมให้ปากคำาแล้ว  โคลก็ตรวจสอบกับทางร้านทอมส์โอ๊กซ่ึงยืนยันว่า

ผมอยู่ที่นั่นตามคำาให้การ  จึงเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะฆ่าลูกเมียตัวเอง

แต่กระนั้นก็ยังมีเสียงซุบซิบ  ผมถูกสอบสวนคร้ังแล้วคร้ังเล่าเร่ือง

ชีวิตแต่งงาน  เร่ืองความสัมพันธ์ของผมกับซูซาน และความเคลื่อนไหวของผม

ในหลายสัปดาห์ก่อนเกิดฆาตกรรม  ผมเป็นคนที่จะได้รับเงินประกันชีวิต

ก้อนใหญ่จากซูซานจึงถูกสอบปากคำาเรื่องนี้ด้วย

เจ้าหน้าที่ชันสูตรระบุว่าซูซานกับเจนนิเฟอร์เสียชีวิตมาแล้วประมาณ

สี่ชั่วโมงเมื่อผมมาพบศพ  กล้ามเนื้อลำาคอและขากรรไกรล่างเร่ิมแข็งตัวแล้ว 

แสดงว่าทั้งสองคนสิ้นใจประมาณ 21.30 น. หรืออาจเร็วกว่านั้นเล็กน้อย

ซูซานเสียชีวิตเพราะหลอดเลือดแดงบริเวณลำาคอถูกตัดขาด แต่เจนนี...

เสียชีวิตเพราะร่างกายหลั่งฮอร์โมนอะดรีนาลินปริมาณมาก ทำาให้หัวใจห้องล่าง
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เต้นเร็วผิดจังหวะและเสียชีวิต  เจนนีเป็นเด็กที่อ่อนโยนและอ่อนไหวเสมอมา 

เป็นเด็กท่ีมีภาวะหัวใจอ่อนแอ  พูดตามจริงคือแกเสียชีวิตด้วยความกลัว

ก่อนฆาตกรจะทันปาดคอ  เจ้าหน้าที่ชันสูตรระบุว่าเจนนิเฟอร์ขาดใจตอนโดน

ถลกหนงัใบหนา้  ซ่ึงตา่งจากซูซาน  แต่บอกเหตผุลไมไ่ดว้า่เหตุใดศพเจนนเิฟอร์

จึงถูกเคลื่อนย้ายหลังสิ้นใจ

รายงานเพิ่มเติมจะตามมาภายหลัง

สิบตำารวจเอก	วอลเตอร์	 โคล	พนักงานสอบสวน

ผมมขีอ้แกต้วัวา่เมา  ตอนคนคร่าชวีติลกูเมยี ผมซดวสิกีอ้ยูใ่นบาร์เหลา้ 

แต่ทั้งสองคนยังมาหาผมในความฝัน บางคร้ังยิ้มแย้มและสวยงามเหมือนคร้ัง

ยังมีชีวิตอยู่  บางคร้ังไม่มีใบหน้าและเลือดอาบเหมือนตอนท่ีความตายมาพราก

ไป  ท้ังคู่มากวักมือเรียกผมให้ไปหาในความมืดซ่ึงไม่มีความรักสถิตอยู่  มีแต่

ความเลวร้ายซุ่มซ่อน แถมยงัประดบัประดาดว้ยดวงตาหลายพันคูท่ี่มดืบอดและ

ใบหน้าคนตายที่โดนถลกหนัง

ผมมาถึงเอาตอนมืด ประตูร้ัวปิดและคล้องกุญแจแล้ว กำาแพงเต้ีย ผมจึงปีน

เข้าไปได้สบาย ผมเดินอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เหยียบแผ่นหินเหนือหลุมศพ

หรือดอกไมจ้นมายนืต่อหนา้ทัง้สองคน แมจ้ะมดื แตผ่มรู้วา่จะหาทัง้คูไ่ดท้ีไ่หน 

พวกเธอเองก็จะหาผมเจอเช่นกัน

ทัง้สองคนมาหาผมเป็นคร้ังคราวตอนเคลิม้หลบั ตอนถนนหนทางมดืมดิ

เงียบสงัด หรือยามแสงอรุณซอกซอนผ่านช่องผ้าม่าน อาบห้องมืดสลัวให้

ค่อย ๆ เรืองรองข้ึน ภรรยากับลูกมาหาผม มาให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างใน

ความมืดมัว พวกเธอยืนอยู่ด้วยกัน มองผมเงียบ ๆ  เลือดอาบ ตายตาไม่หลับ 

ทั้งสองคนมาหาผม ลมหายใจของพวกเธอโชยมากับสายลมแผ่วยามค่ำาคืนไล้
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แกม้ผม นิว้มอืพวกเธอทีเ่ร้นอยูต่ามกิง่กา้นตน้ไมเ้คาะกระจกหนา้ตา่งบ้านเบา ๆ  

ภรรยากับลูกมาหาผมและผมก็ไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป



1
สาวเสิร์ฟวัยห้าสิบสวมกระโปรงสั้นรัดรูปสีดำา  เสื้อสีขาว  และรองเท้า
สน้สงูสดีำา  เนือ้ตัวของเธอปลิน้จากทกุสว่นของชดุทีส่วม ดรูาวกบัเธอ
บวมขึ้นอย่างน่าพิศวงตอนไหนสักตอนระหว่างแต่งตัวจนมาถึงท่ีทำางาน  เธอ

เรียกผมว่า  ”ที่รัก„  ทุกคร้ังที่เติมกาแฟให ้ นอกนั้นเธอไม่ได้พูดอะไรอีก  ซ่ึงก็ดี

สำาหรับผม

ตอนนีผ้มนัง่ข้างหน้าต่าง  จ้องมองบ้านหินสนีำา้ตาลแดงฝ่ังตรงข้ามนานกว่า

หนึ่งชั่วโมงคร่ึงแล้ว  สาวเสิร์ฟต้องอยากรู้แน่ว่าผมมีแผนจะนั่งอีกนานแค่ไหน

และเมือ่ไหร่จะจ่ายเงินเสยีท ี ข้างนอก ตามถนนหนทางย่านแอสโตเรียคลาคลำา่

ไปด้วยนักล่าของถูก  ผมอ่านนิวยอร์กไทมส์ ตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่หลับเลย

ระหว่างฆ่าเวลาคอยให้เจ้าอ้วนออลลี  วัตส์โผล่จากท่ีซ่อน  ผมใกล้จะหมด

ความอดทนแล้ว

ในช่วงเวลาท่ีอ่อนแอ บางคร้ังผมตัดสินใจจะเลิกรับนิวยอร์กไทมส์ รายวัน

และซื้อเฉพาะฉบับวันอาทิตย์  อย่างน้อยก็อธิบายได้ว่าซ้ือเพราะเล่มหนาดี 

อีกทางเลือกหนึ่งคือเริ่มอ่านเดอะโพสต์ แม้ว่าจากนั้นผมจะต้องเร่ิมตัดคูปอง

และเดินไปที่ร้านค้าโดยสวมรองเท้าใส่ในบ้าน
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ผมจำาเร่ืองเจา้พอ่สือ่ชือ่รูเพร์ิต  เมอร์ดอ็กทีเ่คยไดย้นิมาได ้ รวมถงึวธีิการ

ที่เขาเข้าหาห้างสรรพสินค้าบลูมมิงเดลส์ด้วยหวังจะให้ผู้บริหารลงโฆษณา

ในหนงัสอืพมิพเ์ดอะโพสต์ หลงัจากทีเ่ขาซ้ือกจิการในทศวรรษ 1980  นายใหญ่

ของบลูมมิงเดลส์ตอบสนองด้วยการเลิกคิ้วข้างหนึ่งและตอบว่า  ”คุณเมอร์ด็อก 

ปัญหาคือพวกผู้อ่านของคุณเป็นขี้ขโมย„  ผมไม่ใช่แฟนตัวยงของบลูมมิงเดลส์ 

แต่ข้อโต้แย้งนี้ก็จูงใจให้ไม่บอกรับเดอะโพสต์

ผมคงออกอาการกับไทมส์ ฉบับเช้านั้นมากไปหน่อยจนชักอยากฆ่า

สายข่าว  มีการแถลงว่าแฮนเซล  แมกกี  ผู้พิพากษาศาลสูงสุดของรัฐ  ซ่ึงตาม

สำานักข่าวบางแห่งบอกว่าเป็นผู้พิพากษาที่บัดซบที่สุดในนิวยอร์ก  จะเกษียณ

ในเดือนธันวาคมและอาจได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคณะกรรมการในองค์กร

เฮลท์แอนด์ฮอสพิทัลประจำาเมือง

แค่เห็นชื่อแมกกีพิมพ์อยู่ผมก็รู้สึกแย่แล้ว  ช่วงทศวรรษ  1980  เขาเป็น

ประธานการพิจารณาคดีหญิงผู้หน่ึงซ่ึงถูกข่มขืนตอนอายุเก้าขวบโดยชายอายุ 

หา้สบิสีปี่ชือ่เจมส ์จอห์นสนั ผูด้แูลสวนสาธารณะเพลมัเบยแ์ละถกูตดัสนิไปแลว้

ว่ามีความผิดในข้อหาปล้น ทำาร้ายร่างกาย และข่มขืน

แมกกีพลิกคำาตัดสินชี้ขาดของคณะลูกขุนท่ีจะชดใช้เงินสามล้านห้าแสน

ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ฝ่ายหญิง  ด้วยคำาพูดดังต่อไปนี้  ”เด็กไร้เดียงสาคนหนึ่ง

ถูกข่มขืนอย่างโหดเหี้ยมโดยไม่มีต้นสายปลายเหตุท่ีประจักษ์ชัดแม้แต่นิดเดียว 

แต่ถึงอย่างไร  น่ีก็เป็นภัยอันตรายอย่างหน่ึงของการดำารงชีวิตในสังคมสมัยใหม่„ 

คร้ังน้ันผมเห็นว่าการพิจารณาคดีของเขาดูจะใจจืดใจดำาและเป็นการอ้างเหตุผล

ไมเ่ขา้ทา่มาพลกิคำาตดัสนิ  บดันีเ้มือ่เหน็ชือ่เขาตรงหนา้อกีหลงัจากมเีร่ืองเกดิขึน้

กับครอบครัวของผม ความคิดเห็นของเขาก็ดูจะน่าชิงชังขึ้นอีกมาก  เป็นเคร่ือง

แสดงให้เห็นว่าคุณงามความดีล่มสลายเมื่อเผชิญกับความโฉดชั่ว

ขณะลบชื่อแมกกีออกไปจากความคิด ผมพับหนังสือพิมพ์อย่างประณีต 

กดหมายเลขบนโทรศัพท์มือถือและเบนสายตาไปยังหน้าต่างชั้นบนของ


