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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
หลังจากผ่านพ้นมรสุมชีวิต  ชาร์ลี  พาร์เกอร์ก็ย้ายออกจากนิวยอร์ก 

โดยคาดหวังจะกลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบที่บ้านเก่าของคุณตาในรัฐเมน  แต่แล้ว

ความตายของแม่ลูกคู่หนึ่งก็ดึงเขากลับไปสู่วังวนมรณะ

บิลลี  เพอร์ดู  เป็นผู้ต้องสงสัยหลักในคดีฆาตกรรมอดีตภรรยากับ 

ลูกชายวัยสองขวบ  ชาร์ลีไม่เชื่อว่าเขาทำาจริง  แต่เมื่อบิลลีหนีหายไป  ชาร์ลีจึง

ต้องสืบหา  คดีท่ีไม่น่าซับซ้อนกลับยุ่งเหยิงเมื่อสาวปมไปจนเจอว่าบิลลีพัวพัน

กับเงินก้อนใหญ่ซ่ึงดึงดูดแก๊งอาชญากร นักฆ่ามืออาชีพ  รวมถึงเอฟบีไอเข้ามา

แข่งกันตามล่าตัว

เมอืงมรณะ พาเราไปยงัดาร์กฮอลโลว์  เมอืงอนัหนาวเหนบ็และกรุ่นกลิน่

ความตาย  ที่นี่  สายใยจากอดีตของชาร์ลีโยงเขาเข้ากับความลับในป่าทึบ  ซ่ึง

บอกใบ้ว่าบิลลีอาจพัวพันกับบางสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่า  ชาร์ลีจึงต้องเร่งหาตัวบิลลี

ให้พบก่อนผู้ล่าตัวจริงจะออกโรง! 

ส�ำนักพิมพ์ไครม์แอนด์มิสทรี





โดดเดี่ยว  เดียวดาย...ท่ามกลางดงป่าน่าพรั่นพรึง

แห่งปีศาจร้ายในจิตคำานึง

ซึ่งครอบงำามนุษย์ผู้หลงทาง

พรั่นใจไม่จางที่จะตามหา  “บิดา”  ของตน

ดับเบิลยู.เอช.  ออเดน จากบทกลอน For  the Time Being
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บทน�ำ
รถดอดจ์รุ่นอนิเทรพดิจอดอยูใ่ตแ้นวสนเฟอร์ หนัหนา้ออกสูท่อ้งทะเล 
ไฟดับมืด  กุญแจเสียบอยู่เพื่อเปิดเคร่ืองทำาความร้อนค้างไว้  หิมะ
ยงัไมต่กทางตอนใต ้ๆ  ของรัฐอยา่งนีห้รอก แตต่ามพืน้มนีำา้แขง็เกาะ  เสยีงคลืน่

ที่ซัดกระทบชายหาดเฟอร์รีบีชลอยมาไม่ไกล  เป็นเพียงเสียงเดียวท่ีรบกวน

ความเงียบสงบในคืนฤดูหนาวของรัฐเมน  โป๊ะเทียบเรือลอยเท้งเต้งอยู่ใกล้ฝั่ง 

กระชังใส่กุ้งล็อบสเตอร์กองสูงอยู่บนนั้น  เรือสี่ลำาห่ออยู่ในผ้าใบกันนำ้าจอดอยู่

หลังโรงเก็บเรือที่ทำาจากไม้สีแดง  เรือคาตามารันผูกอยู่ใกล้ทางลาดไว้ลากเรือ

ขึ้นจากนำ้า  นอกจากนั้นแล้ว  ลานจอดรถแห่งนี้ก็ว่างเปล่า

  ประตูฝ่ังผู้โดยสารเปิดออก แล้วเชสเตอร์ แนชก็ตะกายข้ึนรถอย่างรวดเร็ว 

ฟันกระทบกันกึก ๆ   เสื้อโค้ตสีนำ้าตาลตัวยาวกระชับแน่นอยู่รอบตัว  เชสเตอร์

เป็นคนร่างเล็กและผอมแต่แข็งแรง  มีผมยาวสีเข้มและไว้หนวดบาง ๆ เหนือ

ริมฝีปากบนซ่ึงเหยียดลงไปจนเลยมุมปากท้ังสองข้าง  เขาคิดว่าหนวดนั่นทำาให้

ดูดีมีเสน่ห์  คนอ่ืนคิดว่ามันทำาให้เขาดูหม่นเศร้าจึงเรียกเขาว่าเชสเตอร์หน้าช่ืนแทน 

ถ้าจะมีอะไรทำาให้เชสเตอร์  แนชมีนำ้าโหแน่ ๆ  ก็คือการท่ีชาวบ้านเรียกเขาว่า

เชสเตอร์หน้าช่ืนน่ีแหละ  เขาเคยยัดปืนเข้าปากพอลี บล็อก  โทษฐานท่ีเรียกเขาว่า
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เชสเตอร์หน้าช่ืนด้วยซำา้  พอลี บล็อกเองก็เกือบท้ึงแขนเขาหลุดเพราะทำาอย่างน้ัน 

ถึงแม้พอลีจะเข้าใจเหตุผลของเชสเตอร์  ตามที่อธิบายให้เชสเตอร์หน้าชื่นฟัง

ขณะตบหัวเชสเตอร์ป้าบแล้วป้าบเล่าด้วยมือท่ีใหญ่ราวกับพลั่ว  เหตุผลไม่ได้

ใช้แก้ต่างได้ทุกกรณีนี่นะ 

 “หวังว่านายจะลา้งมอืแล้วนะ”  พอล ีบลอ็กเอย่ขึน้จากท่ีนัง่คนขบัของรถ

ดอดจ์  เขาอาจจะสงสัยก็ได้ว่าทำาไมเชสเตอร์ถึงไม่ยอมยิงกระต่ายก่อนหน้านี้ให้

เหมือนคนท่ัวไป แทนที่จะยืนกรานว่าจะฉี่ใส่ต้นไม้ในป่าข้างชายหาดและปล่อย

ให้ความร้อนทะลักออกจากรถในขณะที่ออกไป

 “โอ๊ย  หนาวชะมัด”  เชสเตอร์กล่าว  “ที่นี่หนาวสุดเท่าที่ฉันเคยเจอมา

ในชีวิตเลย  เนื้อฉันแทบกลายเป็นนำ้าแข็งไปแล้วตอนท่ีอยู่ข้างนอกน่ะ  ถ้าเย็น

กว่านี้ละก็  ฉันคงฉี่เป็นนำ้าแข็งแน่”

  พอลี  บล็อกอัดบุหร่ีฟืดยาว ๆ   แล้วมองปลายบุหร่ีลุกวาบเป็นสีแดงอยู่

ครู่หนึ่งก่อนจะกลายเป็นขี้เถ้าสีเทา  พอลี  บล็อกเป็นชื่อที่สมตัวไม่เบา  เขาสูง

หกฟุตสามนิ้ว  หนักสองร้อยแปดสิบปอนด์  และมีใบหน้ายู่ยี่เหมือนกับเอาไป

ยันรถไฟให้เปลี่ยนรางมา  แค่เขาอยู่ในรถก็ทำาให้ภายในตัวรถดูแน่นเป็น

ปลากระปอ๋งไดแ้ลว้  จะวา่ไป พอล ีบลอ็กทา่จะทำาใหส้นามกฬีาไจแอนตสด์แูนน่

เป็นปลากระป๋องได้เลยละ

  เชสเตอร์เหลือบมองนาิกาดิจิทัลบนแผงหน้าปัด  ตัวเลขสีเขียวดูจะ

ลอยเคว้งอยู่ในความมืด

 “พวกมันมาช้า”  เขาเอ่ยขึ้น

 “เดี๋ยวก็มา”  พอลีบอก  “เดี๋ยวพวกมันก็มา”

  เขาหันกลับไปสูบบุหร่ีแล้วมองออกไปท่ีทะเล  เขาคงไม่ได้ตั้งใจมองนัก 

มันไม่มีอะไรให้มองน่ีนะ นอกจากความดำามืดและแสงไฟจากเมืองโอลด์ออร์ชาร์ด-

บีชที่อยู่เลยออกไป  ข้างตัวเขา  เชสเตอร์  แนชตั้งต้นเล่นเกมบอย

  ขา้งนอก ลมพดัวูบ คลืน่สาดซัดเป็นจังหวะกระทบชายหาด  เสยีงของมนั
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ดังไปถึงพื้นอันเย็นเยียบ  ไปถึงบริเวณที่ใครคนอื่นกำาลังเบิกตาดูและเงี่ยหูฟัง

“...รายทีส่องกลบัมาทีร่ถแลว้  โอย๊ หนาวชะมดั”  เจ้าหนา้ท่ีพเิศษเอฟบไีอ  เดล 

นัตลีย์เอ่ยขึ้น  พลางทวนถ้อยคำาท่ีเพิ่งได้ยินเชสเตอร์  แนชพูดโดยไม่รู้ตัว 

ไมโครโฟนแบบมีจานโค้งช่วยดักเสียงตัวหน่ึงต้ังอยู่ข้าง ๆ  เขา  ใกล้กับช่องแคบ ๆ  

บนผนงัโรงเกบ็เรือ  ไมห่า่งไปนกั  เคร่ืองบนัทึกเทปแบบทำางานเมือ่มเีสยีงสัง่งาน

ยีห้่อนากราสง่เสยีงหมนุแผ่ว ๆ   ในขณะท่ีกลอ้งไฟตำา่แบดเจอร์เอม็เคทูคอยบันทึก

ภาพรถดอดจ์อยู่

  นัตลีย์ใส่ถุงเท้าสองคู่  ชุดผ้ายืดกันหนาวสำาหรับใส่ชั้นใน  กางเกงยีน 

เสือ้ยดื  เสือ้เชิต้ผ้าฝา้ย สเวตเตอร์ขนแกะ แจ็กเกตสกยีีห่อ้โลว ์ถงุมอืเกบ็ความ

ร้อน  และหมวกขนแอลพากาสีเทาที่มีปีกเล็ก ๆ  สองข้างกางลงมาปิดหูฟังและ

ทำาให้หูเขาอุ่น  เจ้าหน้าท่ีพิเศษร็อบ บริสโคซ่ึงน่ังอยู่ข้าง ๆ  เขาบนเก้าอ้ีสตูลตัวสูง

คิดว่าหมวกแอลพากาใบนี้ทำาให้นัตลีย์ดูเหมือนคนเลี้ยงตัวลามา  หรือไม่ก็

นกัร้องนำาวงร็อกสปนิดอกเตอรสอ์ยา่งไรอยา่งนัน้  ไมว่า่จะเปน็แบบไหน นตัลยี์

ก็ดูเหมือนตัวตลกในหมวกแอลพากาที่มีปีกบ๊อง ๆ ให้หูอุ่นอยู่ดี  เจ้าหน้าท่ี

บริสโคซ่ึงหูเย็นเจ๊ียบอยากได้หมวกแอลพากาใบน้ันใจจะขาด  ถ้าหนาวกว่าน้ีละก็ 

เขาคิดว่าตัวเองคงต้องจัดการเดล  นัตลีย์  เพ่ือชิงหมวกมาจากหัวไร้ชีวิตของ

ฝ่ายนั้นแน่ ๆ

  โรงเกบ็เรือแหง่นีต้ัง้อยูท่างขวาของลานจอดรถในหาดเฟอร์รีบีช ทำาใหค้น

ที่มาสิงอยู่ในนั้นมองเห็นรถดอดจ์ได้อย่างชัดเจน  ข้างหลังโรงเก็บเรือมีถนน

ส่วนตัวทอดไปตามชายฝั่ง  นำาไปยังหนึ่งในบ้านพักฤดูร้อนที่อยู่บนแหลม  จาก

ลานจอดรถ  ถนนเฟอร์รีก็ลดเลี้ยวกลับไปยังถนนแบล็กพอยต์  ซ่ึงทอดไปสู่

เมืองโอ๊กฮิลล์และพอร์ตแลนด์ที่อยู่ทางตอนเหนือ  รวมถึงเมืองแบล็กพอยต์

ซ่ึงอยู่ทางตอนใต้  หน้าต่างโรงเก็บเรือเพิ่งถูกเคลือบผิวสะท้อนแสงได้ไม่ถึง

สองชัว่โมงเพ่ือไมใ่หใ้ครเหน็เจ้าหนา้ทีซ่ึ่งอยูข่า้งใน  มจัีงหวะนา่หวาดเสยีวตอนท่ี
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เชสเตอร์  แนชมองเข้ามาทางหน้าต่างและลองเขย่ากลอนประตู  ก่อนจะห้อ

กลับไปที่รถดอดจ์

  โชคไม่ดีที่โรงเก็บเรือไม่มีเคร่ืองทำาความร้อน  อย่างน้อยก็ไม่มีเคร่ืองท่ี

ใช้การได้  แล้วทางเอฟบีไอก็ไม่เห็นความจำาเป็นที่จะต้องให้เคร่ืองทำาความร้อน

แกเ่จ้าหนา้ทีพ่เิศษสองคนนี ้ ผลกค็อืนตัลยีก์บับริสโคต่างหนาวแสบทรวง  แค่

กระดานไม้ในโรงเก็บเรือก็เย็นยะเยือกจนแตะไม่ลงแล้ว

 “เราซุ่มกันมานานแค่ไหนแล้วเนี่ย”  นัตลีย์ถาม

 “สองชั่วโมง”  บริสโคตอบ

 “นายหนาวเหรอ”

 “ถามอะไรโง่ ๆ   นำ้าแข็งคลุมตัวฉันอยู่เนี่ย  แหงละ ฉันหนาวจะตายชัก”

 “แล้วทำาไมไม่เอาหมวกมาด้วย”  นัตลีย์ถาม  “ รู้ไหม  เราจะสูญเสีย

ความรอ้นในร่างกายไปทางกระหมอ่มเป็นสว่นใหญ ่ นายนา่จะเอาหมวกมาดว้ย 

นี่แหละ นายถึงได้หนาวสะท้าน  น่าจะเอาหมวกมาด้วยแท้ ๆ ”

 “รู้อะไรไหม นัตลีย์”  บริสโคเอ่ยขึ้น

 “รู้อะไรเหรอ”  นัตลีย์ถาม

 “ฉันเกลียดนาย”

  ข้างหลังพวกเขา  เคร่ืองบันทึกเทปที่สั่งการด้วยเสียงหมุนอยู่แผ่ว ๆ   เก็บ

บทสนทนาของเจ้าหน้าท่ีทั้งสองผ่านไมโครโฟนที่ติดอยู่กับเสื้อแจ็กเกตเอาไว้ 

ทุกอย่างต้องถูกบันทึกไว้หมด นั่นเป็นกฎของปฏิบัติการคร้ังนี้...ทุกอย่างเลย 

และถ้านั่นรวมถึงความเกลียดท่ีบริสโคมีต่อนัตลีย์เพราะหมวกแอลพากาของ

ฝ่ายนั้นแล้วละก็  มันก็ต้องถูกบันทึกไว้ด้วย

โอลิเวอร์  จัดด์  ยามรักษาความปลอดภัยได้ยินเสียงเธอก่อนจะเห็นตัวเสียอีก 

เท้าของเธอลากหนักมาบนพื้นปูพรม  เธอพูดกับตัวเองเบา ๆ ขณะที่เดิน 

เขาลุกจากห้องยามอย่างเซ็ง ๆ   แล้วผละจากจอโทรทัศน์กับเคร่ืองทำาความร้อน
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ซ่ึงเป่าอากาศอุ่น ๆ  ใส่นิ้วเท้า  ข้างนอก บรรยากาศสงบนิ่งในแบบที่เป็นลางว่า

หิมะจะตก  แต่ไม่มีลม  ซ่ึงน่าสนใจทีเดียว  อีกไม่นานมันคงจะเลวร้ายกว่านี้ 

เดือนธันวาคมจะยำ่าแย่เสมอ  แต่ทางเหนือขนาดนี้จะเลวร้ายเร็วกว่าที่อื่น 

บางครั้งการอยู่ทางตอนเหนือของรัฐเมนก็ห่วยได้เหมือนกัน

  เขากา้วฉบั ๆ  ไปหาเธอ  “อะ๊ คณุครับ คณุ!  ลกุจากเตยีงมาทำาอะไรครับ

เนี่ย  เดี๋ยวได้หวัดกินตาย”

  หญิงชราตกใจกับคำาสุดท้ายจึงมองไปท่ีจัดด์เป็นคร้ังแรก  เธอมีรูปร่าง

เล็กบางแต่กลับเดินได้ตรงแหน็ว  ซ่ึงทำาให้เธอมีมาดสง่างามกว่าผู้พักคนอื่น ๆ  

ในบ้านพักคนชราเซนต์มาร์ทาส์  จัดด์คิดว่าเธอไม่แก่เท่าบางรายในบ้านนี้ 

ซ่ึงหงำาเหงือกขนาดท่ีเคยขอตอดบุหร่ีจากคนที่ตายไปในสงครามโลกคร้ังท่ีหนึ่ง 

แต่หญิงชราคนนี้น่าจะอายุมากสุดสักหกสิบ  จัดด์คิดว่าถ้าเธอไม่แก่  ก็แปลว่า

เธอคงไม่ปกติ  ซ่ึงตามคำาศัพท์ของคนธรรมดาแล้ว  หมายความว่าเธอเป็นบ้า 

ไม่เต็มเต็งสุด ๆ  นั่นเอง  ผมของเธอเป็นสีเทาอมเงินปล่อยสยายเลยบ่าลงมา

เกือบถึงเอว  ดวงตาของเธอมีสีฟ้าสดใสและมองทะลุจัดด์ออกไปไกลลิบ  เธอ

สวมรองเท้าบู๊ตสีนำ้าตาลแบบผูกเชือก  ชุดนอน  ผ้าพันคอสีแดง  และเสื้อโค้ต

ตัวยาวสีฟ้าซึ่งเจ้าตัวติดกระดุมไปเดินไป

 “ฉันจะไปละ”  เธอตอบ  เธอพดูออกมาเบา ๆ   แตด่้วยความมุ่งมั่นอย่าง

ที่สุด  ราวกับการท่ีหญิงชราวัยหกสิบปีจะพยายามชิ่งออกจากบ้านพักคนชรา

ทางตอนเหนือของรัฐเมนโดยสวมแค่ชุดนอนกับเสื้อโค้ตกระจอก ๆ  ในคืนท่ี

กรมอตุุนยิมวิทยาบอกไวเ้ป็นมัน่เป็นเหมาะว่าจะมหิีมะตกเพิม่จากหกนิว้ท่ีจับเป็น

นำ้าแข็งบนพ้ืนอยู่แล้วนั้น  ไม่ได้ผิดประหลาดเอาเสียเลย  จัดด์คิดไม่ออกว่าเธอ

แอบผ่านด่านพยาบาลมาเกือบถึงประตูใหญ่ของบ้านได้อย่างไร  คนแก่บางคน

ในนี้ก็เจ้าเล่ห์ราวกับจ้ิงจอก  จัดด์ครุ่นคิด  เผลอแป๊บเดียวก็หายแวบแล้ว 

เดินดุ่ม ๆ ไปตามเนินเขา  ไปบ้านเก่าของตัวเอง  หรือไม่ก็เพื่อไปแต่งงานกับ

คนรักที่ตายไปเมื่อสามสิบปีก่อนหน้าตาเฉย
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 “คณุกรู้็นีค่รับวา่ออกไปไมไ่ด”้  จัดดก์ลา่ว  “ไมเ่อานา่ กลบัไปนอนเถอะ

ครับ  ผมจะโทรเรียกพยาบาล คุณอยู่ตรงนั้นนะครับ  เราจะให้ใครมาดูแลคุณ

ก่อนที่คุณจะรู้ตัวเสียอีก”

  หญิงชราหยุดติดกระดุมแล้วมองโอลิเวอร์  จัดด์อีกคร้ัง  ตอนนั้นเองที่

จัดด์ตระหนักได้เป็นคร้ังแรกว่าเธอหวาดกลัว...กลัวสุดชีวิตอย่างแท้จริงและ

แทบเป็นแทบตาย  เขาบอกไม่ได้ว่ารู้ได้อย่างไร  นอกจากการที่สัญชาตญาณ

แผลงฤทธ์ิตอนเธอเดินเข้ามาใกล้  ดวงตาของเธอเบิกกว้างและวิงวอน มือสั่น

ระริกเม่ือไม่ได้วุ่นวายกับกระดุมอีกต่อไป  เธอกลัวจนจัดด์พลอยรู้สึกประสาทกิน

ขึ้นมาด้วยหน่อยๆ  จากนั้นหญิงชราก็เอ่ยออกมา

 “มันกำาลังจะมา”  เธอบอก

 “อะไรจะมาครับ”  จัดด์ถาม

 “เคเล็บ  เคเล็บ  ไคล์กำาลังจะมา”

  สายตาจับจ้องของหญิงชราแทบสะกดจิตเขา  เสียงสั่นสะท้านด้วยความ

หวาดผวา  จัดด์ส่ายหน้าแล้วจับแขนเธอไว้

 “มาเถอะครับ”  เขากลา่ว พลางนำาเธอไปยงัเกา้อีไ้วนลิทีอ่ยูข่า้งบู๊ทของเขา 

“ น่ังตรงน้ีนะครับ  ผมจะโทรเรียกพยาบาล”  เคเล็บ  ไคล์น่ีใครกัน  ชื่อนั้น

เกือบคุ้นหูเชียวละ แต่เขาก็นึกไม่ออก

  ตอนทีก่ำาลงัหมนุหมายเลขของแผนกพยาบาลอยูน่ัน้  เขากไ็ดย้นิเสยีงหนึง่

ดังมาจากข้างหลัง  พอหันไปก็เห็นว่าหญิงชราคนนั้นแทบจะขึ้นมาคร่อมเขา

อยู่แล้ว  ดวงตาหรี่ลงอย่างจดจ่อ  ปากเกร็งแน่น  มือเธอยกขึ้นเหนือศีรษะ 

เขาตวัดสายตาขึ้นดูสิ่งท่ีเธอถืออยู่  หน้าแหงนขึ้นทันได้เห็นแจกันแก้วใบหนัก

หล่นโครมใส่ตัวเอง

  แล้วทุกอย่างก็ดับวูบ
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“มองไมเ่ห็นอะไรเลยว่ะ”  เชสเตอร์ แนชหนา้ชืน่เอย่ขึน้  หนา้ต่างรถมไีอนำา้เกาะ

ทำาให้เชสเตอร์เกิดความรู้สึกอึดอัดแบบกลัวท่ีแคบอย่างที่ตัวบึก ๆ  ตัน ๆ  ของ

พอลี  บล็อกไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นมาเลย  ซ่ึงเขาก็บอกเพื่อนร่วมทางไปเช่นนี้อย่าง

ชัดเจน

  พอลเีชด็หนา้ตา่งดา้นขา้งดว้ยแขนเสือ้  ไกลออกไป  ไฟหนา้รถสอ่งกราด

ไปบนฟ้า 

 “เงียบ”  เขาบอก  “พวกนั้นมากันแล้ว”

นัตลีย์กับบริสโคก็เห็นแสงไฟหน้ารถด้วยเช่นกัน  ไม่กี่นาทีหลังจากท่ีวิทยุของ 

บริสโคสง่เสยีงครืดคราดและรายงานเจา้หนา้ทีท้ั่งสองว่ารถคนันัน้กำาลงับา่ยหนา้

มาตามถนนโอลด์เคาน์ตี  มุ่งมาทางหาดเฟอร์รีบีช

 “นายว่าใช่พวกนั้นหรือเปล่า”  นัตลีย์ถาม

 “อาจจะนะ”  บริสโคตอบ พลางปดัไอนำา้ท่ีควบแนน่เปน็หยดนำา้เยน็เจีย๊บ

ออกจากเสื้อแจ็กเกตขณะที่รถฟอร์ด  ทอรัสโผล่ออกมาจากถนนเฟอร์รี  แล้ว

จอดขา้ง ๆ  รถดอดจ์  จากหูฟงั  เจ้าหนา้ทีท่ัง้สองไดย้นิพอล ีบลอ็กถามเชสเตอร์

หนา้ชืน่ว่าพร้อมจะลยุหรือยงั  พวกเขาไดย้นิแคเ่สยีงคลกิแทนคำาตอบ  บริสโค

ไม่แน่ใจ  แต่เขาคิดว่ามันคือเสียงปลดห้ามไกปืน

ที่บ้านพักคนชราเซนต์มาร์ทาส์ พยาบาลคนหนึ่งกดถุงประคบเย็นไว้ท่ีท้ายทอย

ของโอลิเวอร์  จัดด์  เรสส์เลอร์  จ่าตำารวจจากดาร์กฮอลโลว์ยืนอยู่ข้าง ๆ 

พร้อมด้วยตำารวจลาดตระเวนท่ีเป็นกองหนุนนายหน่ึง ตำารวจลาดตระเวนนายน้ัน

ยังหัวเราะกับตัวเองเบา ๆ   ริมฝีปากของเรสส์เลอร์มีร่องรอยท่ีเบาบางของรอยย้ิม

ซ่ึงกำาลังเลือนลง  ที่ยืนอยู่อีกมุมก็คือเดฟ มาร์เทล  หัวหน้าตำารวจจากกรีนวิลล์

ซ่ึงอยูค่อ่นลงไปทางใตข้องดาร์กฮอลโลว์หา้ไมล ์ ขา้ง ๆ  เขากค็อืหนึง่ในเจ้าหนา้ที่

หน่วยพิทักษ์สัตว์นำ้าและสัตว์ป่าของเมืองนี้
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  ตามหลักแล้ว  เซนต์มาร์ทาส์อยู่ในเขตอำานาจของดาร์กฮอลโลว์...เมือง

สุดท้ายติดป่าไม้เพ่ืออุตสาหกรรมอันกว้างใหญ่ไพศาลที่แผ่อาณาเขตไปถึง

ประเทศแคนาดา  กระนั้น  มาร์เทลผู้ได้ข่าวเร่ืองหญิงชราคนนี้ก็มาเสนอความ

ช่วยเหลือกับทีมค้นหา  เขาไม่ชอบขี้หน้าเรสส์เลอร์หรอก  แต่ความชอบไม่ได้

เกี่ยวกับการทำาอะไรที่จำาเป็นต้องทำา

  มาร์เทลเป็นคนเฉยีบขาด  เงียบขรึม และเปน็หวัหนา้ตำารวจรุ่นทีส่ามแหง่

กรีนวิลล์นับต้ังแต่มีการก่อตั้งหน่วยตำารวจเล็ก ๆ  ของเมืองขึ้นมา  เขาไม่เห็นว่า

จะมีอะไรชวนหัวเกี่ยวกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเลย  ถ้าพวกเขาไม่หาเธอให้พบโดยไว 

หญงิชราคนนัน้กค็งจะตาย  ไมต่อ้งใหอ้ากาศหนาวสดุขัว้กท็ำาใหห้ญงิชราสกัคน

ตายได้แล้ว  และคืนนี้ก็หนาวสะท้านทรวงเสียด้วย

  โอลิเวอร์  จัดด์ซ่ึงอยากเป็นตำารวจมาตลอด  แต่ตัวเตี้ยเกินไป  นำ้าหนัก

มากเกนิขนาด และโง่เกนิกวา่จะทำาคะแนนถงึ  รู้วา่พวกตำารวจจากดาร์กฮอลโลว์

หัวเราะเยาะเขาอยู่  เขาคิดว่าพวกน้ันก็คงมีสิทธ์ิหัวเราะน่ันแหละ  ยามรักษาการณ์

แบบไหนกันล่ะท่ีโดนหญิงชราฟาดจนสลบเหมือด  ยิ่งไปกว่านั้นก็คือเป็น

หญิงชราที่ตอนนี้มีปืนสมิทแอนด์เวสสัน  625 กระบอกใหม่ของโอลิเวอร์  จัดด์

อยู่กับตัวเสียด้วย

  ทีมค้นหาเตรียมออกปฏิบัติการ  นำาทีมโดยนายแพทย์มาร์ติน  ไรลีย์ 

ผูอ้ำานวยการของบา้นพักแหง่นี ้ ไรลยีห่์ออยูใ่นเสือ้กนัหนาวตวัพองทีม่ฮีูด้ ถงุมอื 

แลว้กร็องเท้าบู๊ตกนัความเยน็และความชืน้  เขาถอืชดุปฐมพยาบาลฉกุเฉนิไว้ใน

มือข้างหน่ึง  ถือไฟฉายแมกไลต์กระบอกใหญ่ในมืออีกข้าง  เป้ซ่ึงมีท้ังเส้ือผ้าอุ่น ๆ  

ผ้าห่ม  และกระติกใส่ซุปร้อน ๆ  วางอยู่แทบเท้า

 “เราไม่ได้ขับผ่านเธอระหว่างมาที่นี่  ฉะนั้นเธอต้องตัดทุ่งไปแน่”  จัดด์

ได้ยินใครบางคนเอ่ยขึ้น  ฟังแล้วเหมือนวิลล์  แพตเทอร์สัน  เจ้าหน้าท่ีหน่วย

พิทักษ์สัตว์  คนที่ภรรยามีร้านขายยาอยู่เมืองกิลฟอร์ดและเป็นแม่สาวที่มีก้น

เหมือนลูกพีชรอให้ฝังเขี้ยวไม่มีผิด



14  John Connolly

 “ลยุยากทัง้นัน้เลย”  ไรลียก์ลา่ว  “ทางใต้เปน็เมอืงบีเวอร์โคฟ แต่หวัหนา้

มาร์เทลไม่เห็นเธอตอนขับมาท่ีนี่  ทางตะวันตกเป็นทะเลสาบ  ท่าทางเธอจะ

แค่เตร่ไปในป่าอย่างไร้จุดหมาย”

  วิทยุของแพตเทอร์สันดังครืดคราด  เขาจึงขยับออกไปพูด  แล้วก็หัน

กลับมาแทบจะทันที  “เคร่ืองบินเห็นเธอแล้ว  อยู่ห่างจากที่นี่ไปทางตะวันออก

เฉียงเหนือประมาณสองไมล์  เดินลึกเข้าไปในป่ามากขึ้นทุกที”

  ตำารวจดาร์กฮอลโลว์สองนายและเจ้าหนา้ทีห่นว่ยพทิกัษ์สตัว ์พร้อมดว้ย

ไรลีย์และพยาบาลคนหนึ่งพากันเดินออกไป  โดยท่ีตำารวจนายหนึ่งสะพายเป้ใส่

เส้ือผ้ากับผ้าห่มไปด้วย  หัวหน้ามาร์เทลมองมาท่ีจัดด์แล้วยักไหล่  เรสส์เลอร์ไม่

ต้องการความช่วยเหลือจากเขาและมาร์เทลก็จะไม่เข้าไปเจ๋อท้ัง ๆ ที่ไม่เป็นที่

ต้องการด้วย  แต่เขารู้สึกแย่กับส่ิงท่ีเกิดขึ้น...รู้สึกแย่มาก ๆ  ขณะที่เขามอง 

กลุ่มคนทั้งห้าบ่ายหน้าไปสู่ดงไม้  หิมะรุ่นแรกที่ตกอ่อน ๆ  ก็เริ่มโปรยปรายลงมา

“โฮ  จิ  มินห์”  เชสเตอร์หน้าชื่นเอ่ยขึ้น  “พล พต  ลิ้นจี่”

  ชาวเขมรท้ังสี่มองหน้าเขาอย่างเยือกเย็น  พวกเขาสวมเสื้อโค้ตขนแกะ

สีนำ้าเงินเข้าชุดกัน  สวมชุดสูทสีนำ้าเงินกับเนกไทสีเข้ม  และถุงมือหนังสีดำา 

สามคนในนั้นยังเด็กอยู่  พอลีกะเอาว่าอาจจะไม่เกินยี่สิบห้ายี่สิบหก  คนท่ีสี่

อายุมากกว่า  มีผมหงอกกระจายทั่วเรือนผมสีดำามันวับที่เสยไปข้างหลัง  เขา

ใส่แว่นและสูบบุหรี่ไม่มีไส้กรอง  มือซ้ายถือกระเป๋าหนังสีดำา

 “วันตรุษ  ประธานเหมา  นางาซากิ”  เชสเตอร์หน้าชื่นร่ายต่อ

 “แกจะหุบปากสักทีได้ไหม”  พอลี  บล็อกว่า

 “ฉันพยายามทำาให้พวกเขารู้สึกเหมือนอยู่บ้านนะ”

  คนที่แก่กว่าเพื่อนดูดบุหรี่ฟืดสุดท้าย แล้วดีดไปทางชายหาด

 “พอเพื่อนแกเลิกทำาตัวน่าขายหน้าแล้ว  เรามาเร่ิมกันเสียทีจะดีไหม” 

เขาว่า
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 “เห็นไหม”  พอลี  บล็อกกล่าวกับเชสเตอร์หน้าชื่น  “สงครามมันเร่ิมกัน

อย่างนี้แหละ”

“ไอ้เชสเตอร์นั่นกวนบาทาจริง ๆ „  นัตลีย์กล่าว  บทสนทนาระหว่างชายทั้งหก

ลอยมาตามอากาศอันหนาวยะเยือกของยามคำ่าคืนจนถึงหูพวกเขาอย่างชัดเจน 

บริสโคพยักหน้าเห็นด้วย  ข้างตัวเขา นัตลีย์ปรับกล้องเพื่อซูมเข้าไปยังกระเป๋า

เอกสารซ่ึงอยู่ในมือของชาวเขมรคนหนึ่ง  เขาถ่ายไปภาพหนึ่ง  แล้วก็ซูมออกมา

เล็กน้อยเพื่อจับภาพของพอลี  บล็อก  ชาวเขมรคนนั้น  แล้วก็กระเป๋าเอกสารไว้

ท้ังหมด  หน้าท่ีของพวกเขาคือมอง  ฟัง และบันทึก  ห้ามเข้าไปยุ่ง  การแทรกแซง

จะเกิดขึ้นทีหลัง  ทันทีที่เร่ืองทั้งหมดนี้สาวกลับไปยังโทนี  เซลลีในบอสตันได้...

ไมว่า่  “เร่ือง„  ท่ีวา่จะเปน็อะไรกเ็ถอะ  เนือ่งจากท้ังหมดทีพ่วกเขารู้กค็อืจุดนดัพบ 

รถทีม่เีอฟบีไออกีสองนายจอดรออยูแ่ลว้เพือ่ไปสกดัรถดอดจ์ทีโ่อ๊กฮลิล ์ ในขณะ

ที่รถคันที่สองจะตามพวกชาวเขมรไป

  บริสโคหยิบกล้องส่องทางไกลไนต์ฮอว์กสำาหรับส่องกลางคืนขึ้นมา  แล้ว

เล็งไปยังเชสเตอร์  แนชหน้าชื่น

 “นายเห็นอะไรผิดปกติที่เสื้อโค้ตของเชสเตอร์บ้างหรือเปล่า”  เขาถาม

  นัตลีย์ขยับกล้องไปทางซ้ายอีกนิด

 “ไม่นี่”  เขาตอบ  “เดี๋ยว  ดูเหมือนมันจะเก่าเก็บมาสักห้าสิบปีเชียวละ 

หมอนั่นไม่ได้ซุกมือลงไปในกระเป๋า  แต่สอดลงไปในช่องท่ีอยู่ใต้หน้าอก  เป็น

วิธีอุ่นมือที่เก้ ๆ  กัง ๆ  อยู่นะ  ว่าไหม”

 “ใช่เลย”  บริสโคตอบ  “เก้ ๆ  กัง ๆ  มาก”

“เธออยู่ไหน”  ชาวเขมรที่แก่กว่าคนอื่นถามพอลี  บล็อก

  พอลบีุย้ใบ้ไปยงัทา้ยรถ  ชาวเขมรคนนัน้พยกัหนา้แลว้ยืน่กระเป๋าให้เพือ่น

คนหนึ่ง  กระเป๋าเปิดออก หนุ่มเขมรหันหน้ากระเป๋าออกมา พอลีกับเชสเตอร์
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จะได้เห็นว่าอะไรอยู่ในนั้น

  เชสเตอร์ผิวปากหวือ  “โห”  เขาร้องขึ้น

“โห”  นัตลีย์ร้องขึ้น  “ในกระเป๋านั่นมีเงินเพียบเลย”

  บริสโคเล็งกล้องส่องทางไกลไปยังธนบัตรเหล่านั้น  “โอ้โฮ  นี่เรากำาลัง

พูดถึงเงินประมาณสามล้านเชียวนะเนี่ย”

 “มากพอจะทำาให้โทนี  เซลลีรอดจากเร่ืองยุ่งยากอะไรก็ตามท่ีมันเจออยู่

ได้เลยละ”  นัตลีย์ออกปาก

 “ได้หลายเรื่องด้วย”

 “แต่ใครอยู่ท้ายรถล่ะ”  นัตลีย์ถาม

 “อืม  เพื่อนเอ๋ย  เรามาที่นี่ก็เพื่อหาคำาตอบนี้นั่นแหละ”

กลุม่คนทัง้ห้าเคล่ือนไปบนพ้ืนแขง็ ๆ  อยา่งระมดัระวงั ลมหายใจพลุง่เปน็ไอสขีาว

ขณะเดิน  รอบตัวพวกเขา ยอดไม้สีเขียวเสียดแทงผืนฟ้าและอ้าแขนรับเกล็ดหิมะ

ดว้ยกิง่กา้นทีแ่ผอ่อกไป  พืน้แถวนีม้กีอ้นหนิตะปุ่มตะปา่ หมิะท่ีเพิง่ตกใหมท่ำาให้

มันลื่นและอันตราย  ไรลีย์สะดุดไปแล้วก้อนหนึ่ง  หน้าแข้งโดนถากแสนจะเจ็บ 

บนท้องฟ้าท่ีอยู่เหนือขึ้นไป พวกเขาได้ยินเสียงเคร่ืองยนต์เซสส์นา  เคร่ืองบิน

ลำาหนึ่งของบริษัทรับจ้างบินเคอร์เรียรส์จากทะเลสาบมูสเฮด  แล้วก็เห็นได้ว่า

สปอตไลต์ของมันส่องเจออะไรบางอย่างบนพื้นข้างหน้า

 “ถ้าหิมะยังตกอยู่อย่างนี้  เครื่องบินคงต้องกลับ”  แพตเทอร์สันเอ่ยขึ้น

 “เกือบถึงแล้วละ”  ไรลีย์บอก  “อีกสิบนาทีเราก็จะถึงตัวเธอแล้ว”

  เสียงปืนล่ันเปร้ียงอยู่ในความมืดข้างหน้า  ตามด้วยนัดท่ีสอง  ไฟจาก

เครือ่งบนิเอยีงวบู และเร่ิมตวดัสงูขึน้  ถอ้ยคำาอนัเกร้ียวกราดระเบดิออกมาจาก

วิทยุของแพตเทอร์สัน 

 “ฉิบเป๋งแล้ว”  แพตเทอร์สันร้อง  สีหน้าไม่อยากจะเช่ือ  “เธอยิงใส่พวกเขา”
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ชาวเขมรคนนั้นประกบพอลี บล็อกขณะที่เขาเคลื่อนไปยังทายรถ ขางหลัง 

พวกหนุม ๆ  แหวกเสื้อโคตไปขางหลัง เผยใหเห็นปนอูซีที่คาดอยูกับสายรัดไหล 

แตละคนตะปบมือบนดาม นิ้วแตะอยูนอกโกรงไกปน

 “เปดซิ” ชายอาวุโสเอยขึ้น

 “แกเปนเจานายอยูแลวนี”่ พอลกีลาวพลางสอดกญุแจเขาไปในลอ็ก แลว

เตรียมดึงกระโปรงรถขึ้น “พอลีแคมาเพื่อเปดทายรถใหเทานั้น” ถาชายเขมร

คนนั้นตั้งใจฟงมากกวานี้ เขาจะสังเกตวาพอลี บล็อกเปลงถอยคําเหลานั้น

ออกมาดังและชัดเจนมาก

“ชองสอดปน” บริสโครองขึ้นอยางฉับพลัน “ชองนั่นเอาไวสอดปนนี่”

 “ชองสอดปน” นัตลียทวนคํา “โอ พระเจา”

พอลี บล็อกเปดกระโปรงทายรถแลวถอยไป ความรอนพุงข้ึนมาทักทายชาวเขมร

คนนัน้ในยามทีเ่ขาขยบัไปขางหนา ในนัน้มผีาหมอยูผืนหนึง่ ดอูอกเลยวาใตนัน้

คือรูปรางมนุษย ชายเขมรชะโงกตัวลงไปตลบผาหมเปดออก

 ใตนัน้คอืผูชายคนหนึง่...ผูชายคนหนึง่ พรอมดวยปนลกูซองท่ีตดัลาํกลอง

สั้น

 “อะไรกันเนี่ย” ชาวเขมรถามขึ้น

 “กค็าํอาํลายงัไงละ” พอล ี บลอ็กตอบเมือ่ลาํกลองปนแผดสนัน่ แลวราง

ของชายเขมรก็กระเด็นหวือเพราะแรงอัดจากกระสุน

“ฉิบเปง” บริสโครองขึ้น “ไปเร็ว! ไป!” เขากระชากปนซิกเซาเออรออกมา

แลววิง่ไปท่ีประตหูลงั กดสวติชบนวทิยแุจงกาํลงัเสริมจากสการเบอระใหรุกเขาไป 

พลางถอดกลอนประตู จากน้ันก็บายหนาออกสูยามค่ําคืน ปราดไปทางรถท้ังสอง

คันนั่น
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 “แล้วท่ีว่าไม่เข้าไปแทรกแซงล่ะ”  นัตลีย์ถามเมื่อตามชายผู้สูงวัยกว่าไป 

มันไม่ควรจะเป็นแบบนี้  มันไม่ควรจะลุกลามอย่างนี้เลย

เสื้อโค้ตของเชสเตอร์หน้าชื่นสะบัดเปิด  เผยให้เห็นลำากล้องสั้น ๆ  ของปืนกลเบา

วอลเทอร์  เอ็มพีเคคู่หนึ่ง  ชายเขมรสองคนยกปืนอูซีขึ้นมาแล้วตอนที่เขา

เหนี่ยวไก

 “ซาโยนาระ”  เชสเตอร์บอก  เขาแสยะยิ้ม

  กระสนุพาราเบลลมัขนาด 9 ม.ม.  เจาะร่างชายทัง้สาม ทะลวงกระเป๋าหนงั 

เสื้อโค้ตขนแกะราคาแพง  เสื้อเชิ้ตขาวจ๊ัวะ  และเนื้อหนังของพวกเขา  มันทำาให้

กระจกแตกกระจาย ทะลวงตัวถังรถ และทำาให้เบาะหุ้มไวนิลเป็นรูพรุน  ไม่ถึง

สี่วินาที  กระสุนทั้งหกสิบสี่นัดก็พุ่งใส่ชายทั้งสามจนเกลี้ยง ทิ้งให้พวกเขาล้มลง

ไปกองยับเยิน  เลือดอุ่น ๆ  ละลายผิวหน้าบาง ๆ  ของนำ้าแข็งที่ปกคลุมอยู่บนพื้น 

กระเป๋าเอกสารหล่นควำ่า  เงินที่มัดเป็นปก ๆ อย่างแน่นหนากระจายเกลื่อน

เมื่อกระเป๋าตก

  เชสเตอร์กับพอลีเห็นสิ่งที่ตัวเองทำาลงไป แล้วมันก็ดีเสียด้วย

 “เอ้า  แล้วจะรออะไรล่ะ”  พอลีบอก  “โกยเงินสิวะ  จะได้ชิ่งกันเสียที”

  ข้างหลังพวกเขา  ชายถือปืนลูกซองที่ชื่อจิมมี  ฟริบบ์ตะกายออกจาก

กระโปรงท้ายรถอันคับแคบแล้วยืดแข้งยืดขา  ข้อต่อลั่นกร๊อบ  เชสเตอร์

ใส่กระสุนซองใหม่ลงไปในเอ็มพีเคกระบอกหนึ่ง  แล้วโยนอีกกระบอกไว้ท้ายรถ

ดอดจ์  เขากม้ลงหยบิเงินทีต่กอยู ่ แตแ่ลว้กม็เีสยีงตะโกนสองเสยีงดงัมาแทบจะ

พร้อมเพรียงกัน

 “เอฟบีไอ”  เสียงแรกร้องมา  “ยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้ ”

  อีกเสียงไม่กระชับเท่า  ไม่สุภาพเท่า แต่ฟังคุ้นหูพอลี บล็อกอย่างประหลาด

 “ถอยออกจากเงิน”  เสียงนั้นดังมา  “ไม่งั้นฉันยิงแกหัวแบะแน่”
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หญงิชรายนือยูใ่นทีโ่ลง่หยอ่มหนึง่พลางมองไปยงัท้องฟา้  หมิะโปรยปรายลงมา

บนผม  ไหล่  และแขนท่ีเหยียดออก  มือขวากำาปืนแน่น  มือซ้ายกางออกและ

วา่งเปลา่  เธออา้ปากคา้ง หนา้อกกระเพือ่มขึน้ ๆ  ลง ๆ  เมือ่ร่างกายอนัเสือ่มดว้ย

วัยชราพยายามรับมือกับการออกแรง  ดูเหมือนเธอจะไม่สังเกตเห็นไรลีย์และ

คนอืน่ ๆ   จนกระทัง่พวกเขาอยูห่่างจากเธอเพยีงสามสบิฟตุ  พยาบาลอยูร้ั่งท้าย 

ไรลีย์เดินมาออกหน้าโดยไม่สนการคัดค้านของแพตเทอร์สัน

 “คุณเอมิลีครับ”   เขาเอ่ยเสียงนุ่มนวล  “คุณเอมิลีครับ  นี่ผมเอง 

หมอไรลีย์  เรามาพาคุณกลับบ้านครับ”

  หญิงชรามองมาทีเ่ขา  ไรลยีจึ์งสงสยัเปน็คร้ังแรกนบัตัง้แตอ่อกตามหาเธอ

ว่าหญิงชราคนนี้อาจไม่ได้บ้าเลยสักนิด  ดวงตาของเธอสงบนิ่งขณะมองเขา 

และแทบจะยิ้มอวดฟันมาให้เมื่อเขาเข้าไปหา

 “ฉันไม่กลับ”  เธอบอก

 “คณุเอมลิ ีมนัหนาวนะครับ  คณุตอ้งตายอยูข่า้งนอกนีแ่น ่ถา้ไมก่ลบัไป

กบัพวกเรานะ่  เราเอาผ้าหม่กบัเสือ้ผ้าอุน่ ๆ   แลว้กซุ็ปไกใ่สก่ระตกิมาใหค้ณุดว้ย

นะ  เราจะทำาให้คุณอบอุ่นและสบายตัว  แล้วจะพาคุณกลับไปอย่างปลอดภัย”

  หญิงชราแย้มยิ้ม  เป็นรอยยิ้มกว้างท่ีปราศจากอารมณ์ขัน  ไร้ซ่ึงความ

ไว้วางใจ

 “คุณทำาให้ฉันปลอดภัยไม่ได้หรอก”  เธอเอ่ยอย่างอ่อนโยน  “ไม่ใช่

ปลอดภัยจากเขา”

  ไรลยีน์ิว่หนา้  เขานกึถงึอะไรบางอยา่งเกีย่วกบัหญงิชราขึน้มาได ้ เป็นเร่ือง

ของแขกไม่ได้รับเชิญและการแจ้งเหตุในคืนก่อนหน้านี้โดยพยาบาลคนหนึ่ง 

หลังจากที่คุณเอมิลีอ้างว่าใครบางคนพยายามปีนเข้าไปทางหน้าต่างห้องเธอ 

แน่นอน  พวกเขามองเมินเร่ืองนี้ไป  ถึงแม้มันจะทำาให้จัดด์หันมาพกปืนตอน

ปฏบิตัหินา้ทีก่เ็ถอะ  คนเฒ่าคนแกเ่หลา่นีป้ระสาทกนิ กลวัท้ังความเจ็บไขไ้ดป้ว่ย 

คนแปลกหนา้ บางครัง้กร็วมถงึเพือ่นฝูงและญาต ิๆ   กลวัหกลม้ กลวัวา่ขา้วของ


