
บทน�ำ

ฤดูใบไม้ผลิที่หนึ่ง

เ หล่านักข่าวมาถึงก่อนหน้าโลงศพ พวกเขาออกันอยู่หน้าประตูใหญ่  
 ตลอดคืน พอรุ่งเช้าก็เร่ิมหนาตา กระทั่งเก้าโมงจึงเบียดเสียดกัน 

เป็นฝูง
เป็นเวลาเกือบเที่ยงวันเม่ือคอร์วัส โครว์เดินลากเท้าออกจากประตูบ้าน

มายังรั้วเหล็กสูงที่กั้นพวกเขาไว้

“ท่านนายกรัฐมนตรีโครว์ เร่ืองนี้จะกระทบต่อแผนลงสมัครเลือกตั้ง 

อีกครั้งของท่านหรือไม่ครับ”

“ท่านนายกจะจัดพิธีฝังศพเมื่อไรครับ”

“ท่านประธานาธิบดีได้แสดงความเสียใจกับท่านหรือยังคะ”

“เช้านี้ท่านรู้สึกโล่งใจแค่ไหนครับ ท่านนายก”

“ได้โปรด”  คอร์วัสกล่าวแทรก เขายกมือซ่ึงสวมถุงมือหนังข้ึนปราม 

“ได้โปรด ผมขออ่านค�าแถลงในนามของครอบครัวก่อน”

เขาดึงกระดาษแผ่นหนึ่งจากกระเป๋าเสื้อสูททรงเนี้ยบสีด�า

“เราขอขอบคุณท่านทั้งหลาย พลเมืองแห่งสาธารณรัฐอันย่ิงใหญ่ของเรา 
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ที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาตลอดสิบเอ็ดปี”  เขาอ่านอย่างชัดถ้อยชัดค�า 

น้�าเสียงเปี่ยมอ�านาจสั่งสมมาจากประสบการณ์การออกค�าสั่งในส�านักนายกฯ 

มานานปี  “นี่เป็นช่วงเวลาที่ยากล�าบากส�าหรับครอบครัวของเรา ไม่ต้องสงสัย

เลยว่าความทุกข์ในครั้งนี้จะคงอยู่ไปอีกนาน”

เขากระแอม พลางเงยหน้ามองผู้ฟังที่เงียบเสียงลง ทะเลแห่งเลนส์กล้อง

และดวงตาอยากรู้อยากเห็นฉายประกายกลับมาที่เขา  แสงแฟลชและเสียง

กดชัตเตอร์จู่โจมต่อเนื่องอย่างไม่รู้จักจบสิ้น

“การสูญเสียลูกเป็นเร่ืองที่ท�าใจยาก”  เขาก้มลงอ่านต่อ  “ไม่ใช่แค่กับ

ครอบครัวเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชาวเมืองแจ็กคัลแฟกซ์ด้วย เราทราบดีว่า 

ทุกท่านต่างโศกเศร้าเช่นเดียวกับครอบครัวของเรา”  คิ้วอย่างน้อยห้าสิบคู่เลิกสูง 

เสียงกระแอมไอแก้เก้อหลายเสียงแทรกข้ึนในชั่วขณะของความเงียบ  “แต่เช้านี้

เราได้ต้อนรับยุคที่เก้าของสาธารณรัฐวินเทอร์ซีโดยตระหนักว่าความเลวร้ายที่สุด

ได้ผ่านพ้นไปแล้ว”

นกกาพลันแผดร้องขึ้นเหนือศีรษะ หลายคนสะดุ้งห่อไหล่ หน้านิ่ว แต่ไม่มี

ใครแหงนมอง  เหล่านกบินวนเวียนมาตั้งแต่เช้า

“ยุคที่แปดช่วงชิงภรรยาแสนรักคนแรกของผมไป ตอนนี้ยังช่วงชิงเอา

ลูกสาวคนเดียวของผมไปด้วย”

เสียงการ้องดังเสียดหูข้ึนอีกคร้ัง นักข่าวรายหนึ่งท�าไมโครโฟนที่ ย่ืน 

จ่อหน้านายกฯ ร่วงหลุดมือ เขาตะครุบเก็บเสียงกุกกัก ใบหน้าแดงระเร่ือ 

ขณะเจ้าตัวงึมง�าค�าขอโทษ แต่คอร์วัสไม่สนใจ

“อย่างไรก็ตาม”  เขากล่าวต่อ  “ยุคที่แปดยังน�าเอาสิ่งอ่ืนไปด้วย นั่นคือ

ภยันตราย ความสงสัย และความส้ินหวังซ่ึงรังควานชีวิตแสนส้ันของเธอ มอร์ริแกน  

ลูกสาว...ที่รักของผม”  ใบหน้าเขาเหยเก  “เธอได้หลับอย่างสงบในที่สุด 

เช่นเดียวกับที่พวกเราทุกคนจะได้ประสบในอนาคต  เมืองแจ็กคัลแฟกซ์ 

และแน่นอน...ทั่วทั้งรัฐเกรตวูล์ฟเอเคอร์จะกลับมาปลอดภัยอีกคร้ัง ไม่มีสิ่งใด

ต้องหวาดกลัว”
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เสียงซุบซิบสงสัยดังพึมพ�าในฝูงชน แฟลชจากกล้องถ่ายรูปคล้ายจะ

จู่โจมช้าลง  นายกฯ เงยหน้าข้ึนกะพริบตามองพวกเขา กระดาษในมือส่ันไหว 

ในสายลมโชยอ่อน หรือบางทีอาจเป็นมือของเขาเองที่สั่น

“ขอบคุณทุกท่าน ผมขอไม่ตอบค�าถามใดๆ ทั้งสิ้น”



บทที่ 1

กำต้องสำป
ฤดูหนาวที่สิบเอ็ด
(สามวันก่อนหน้า) 

แ มวในครัวตายแล้ว มอร์ริแกนถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุ
  เธอไม่รู้ว่าเกิดข้ึนได้อย่างไรหรือเมื่อไร เธอคิดว่าเจ้าแมวอาจกิน

ของมีพิษเข้าไปเม่ือคืน  ไม่มีรอยแผลบ่งบอกว่าเป็นฝีมือของสุนัขหรือหมาจ้ิงจอก 

นอกจากคราบเลือดแห้งกรังตรงมุมปากแล้ว เจ้าเหมียวก็ดูเหมือนหลับไป แต่ตัว

กลับเย็นชืดและแข็งทื่อ

ตอนที่มอร์ริแกนพบร่างของมันในแสงอาทิตย์ยามเช้าต้นฤดูหนาว เธอ

คุกเข่าลงบนพ้ืนข้างๆ มัน ค้ิวขมวด มือเล่ือนลูบขนสีด�าจากหัวไปจนปลายพวงหาง

“ขอโทษนะ เจ้าเหมียวประจ�าครัว”  เธอพึมพ�า

มอร์ริแกนคิดหาที่ที่ดีที่สุดส�าหรับฝังร่างเจ้าแมว และลังเลว่าควรจะขอ 

ผ้าลินินดีๆ จากคุณย่ามาห่อร่างมันสักหน่อยไหม แต่แล้วก็ตัดสินใจว่าไม่ขอน่าจะ

ดีที่สุด เธอจะใช้เสื้อนอนตัวยาวของตัวเองแทน

แม่ครัวเปิดประตูหลังออกมาเทเศษอาหารของเมื่อวานให้พวกสุนัข 

เธอสะดุ้งโหยงจนถังอาหารแทบหลุดมือเม่ือเห็นมอร์ริแกน หญิงสูงวัยจ้อง

ซากศพแมวเขม็ง ปากเม้มจนเป็นเส้นตรง
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“ดีแล้วท่ีไม่เกิดข้ึนกับฉัน ขอพระเป็นเจ้าจงได้รับการสรรเสริญ”  เธอกล่าว

งึมง�าขณะเคาะกรอบประตูและจุมพิตจี้ห้อยคอ ก่อนช�าเลืองมองมอร์ริแกน

“ฉันชอบแมวตัวนั้นนะ”

“ฉันก็ชอบค่ะ”  มอร์ริแกนบอก

“อ๋อจ้ะ ฉันก็ว่างั้น”  น้�าเสียงนั้นแฝงความขมข่ืน  มอร์ริแกนสังเกตเห็นว่า

เธอค่อยๆ ถอยห่างออกไปทีละนิด  “เข้าไปข้างในเถอะ พวกเขารอหนูอยู่ใน

ห้องท�างาน”

มอร์ริแกนรีบเข้าบ้าน รีรออยู่ครู่หนึ่งตรงประตูครัวที่ต่อกับโถงทางเดิน 

เฝ้ามองแม่ครัวหยิบเศษชอล์กข้ึนมาเขียนบนกระดานด�าว่า แมวในครัว-ตาย 

ตรงบรรทัดสุดท้ายของรายการยาวเหยียดที่เพิ่งเพิ่มลงไปไม่นานนี้ ปลาตาย 

ตาเฒาทอมหัวใจวาย นำ้าทวมที่ทางเหนือของรัฐพรอสเปอร์ และ คราบ

นำ้าเกรวีบนผ้าเช็ดคลุมโต๊ะผืนที่สวยที่สุด

“ดิฉันแนะน�านักจิตวิทยาเด็กเก่งๆ แถบเกรตเตอร์แจ็กคัลแฟกซ์ให้ได้
นะคะ”

นักสังคมสงเคราะห์คนใหม่ไม่แตะชากับบิสกิตของตัวเองเลย เช้านั้น

หล่อนโดยสารรถไฟสองชั่วโมงคร่ึงจากเมืองหลวงและเดินจากสถานีรถไฟมายัง

คฤหาสน์โครว์ท่ามกลางฝนปรอยในสภาพผมลีบติดศีรษะ เสื้อโค้ตเปียกโชก 

มอร์ริแกนพยายามคิดหาสิ่งที่จะเยียวยาจิตใจมากกว่าชากับบิสกิต แต่ผู้หญิง

คนนั้นดูจะไม่สนใจ

“ฉันไม่ได้ชงชาเองหรอกค่ะ”  มอร์ริแกนบอก  “ถ้านั่นท�าให้คุณกังวล”

ผู้หญิงคนนั้นเมินเธอ  “หมอฟีลดิงโด่งดังจากผลงานเก่ียวกับเด็กต้อง

ค�าสาป ดิฉันม่ันใจว่าท่านต้องเคยได้ยินช่ือเขา  หมอลูร์เอลลินก็มีคนพูดถึงไม่น้อย 

เผื่อว่าท่านชอบคนที่นุ่มนวลและมีความเป็นแม่มากกว่า”
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พ่อของมอร์ริแกนกระแอม ท่าทางอึดอัด  “นั่นไม่จ�าเป็นหรอก”

คอร์วัสเร่ิมมีอาการตาซ้ายกระตุก ซ่ึงมักก�าเริบเฉพาะเวลาเข้าร่วมประชุม 

รายเดือนเท่านั้น อาการนี้ส่งสัญญาณแก่มอร์ริแกนว่าเขาเกลียดมันพอๆ  กับ

ท่ีเธอเกลียด  นอกจากเส้นผมด�าขลับกับจมูกงองุ้มแล้ว น่ีเป็นส่ิงเดียวท่ีพ่อลูก 

มีเหมือนกัน

“มอร์ริแกนไม่ต้องการที่ปรึกษา”  เขาพูดต่อ  “เธอเป็นเด็กมีเหตุผลและ

ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดี”

นักสังคมสงเคราะห์ลอบมองมอร์ริแกนแวบหนึ่ง  เด็กหญิงนั่งอยู่ข้าง

หล่อนบนโซฟาและก�าลังพยายามจะไม่หงุดหงิด การเย่ียมเยียนมักยืดเย้ือเสมอ 

“ท่านนายกคะ ดิฉันไม่อยากจะเสียมารยาท...แต่เวลาของเรามีน้อย ผู้เช่ียวชาญ 

ต่างเห็นพ้องกันว่าเราก�าลังเข้าสู่ปีสุดท้ายของยุคนี้ ปีสุดท้ายก่อนจะถึงช่วง

อีเวนไทด์ ”  มอร์ริแกนเสมองไปนอกหน้าต่าง เธอมักหาอะไรเบนความสนใจ

เม่ือได้ยินใครสักคนเอ่ยถึงค�าที่ข้ึนต้นด้วย อ  “ท่านต้องเข้าใจว่าเวลานี้เป็นช่วง

เปลี่ยนผ่านที่ส�าคัญยิ่งต่อ...”

“คุณเอารายการมาไหม”  คอร์วัสถาม ท่าทีหงุดหงิด เขามองปราดยัง

นาฬิกาบนผนังห้องท�างาน

“น...แน่นอนค่ะ”  หล่อนดึงกระดาษแผ่นหน่ึงออกมาจากแฟ้ม มือส่ันเทา

นิดๆ  มอร์ริแกนคิดว่าผู้หญิงคนนี้ท�าได้ค่อนข้างดีเม่ือนึกถึงว่านี่เป็นการมาเย่ียม

คร้ังที่สอง นักสังคมสังเคราะห์คนก่อนพูดดังกว่ากระซิบแค่นิดเดียว และคงคิด

ว่าการนั่งโซฟาร่วมกับมอร์ริแกนคือบัตรเชิญสู่หายนะ  “ดิฉันอ่านให้ฟังดีไหมคะ 

เดือนนี้ค่อนข้างสั้น ทำาได้ดีมากค่ะ คุณหนูโครว์ ”  หล่อนกล่าวเสียงเคร่ง

มอร์ริแกนไม่รู้จะพูดอะไรต่อ เธอไม่อาจรับเอาความดีความชอบในเร่ืองที่

ตนเองควบคุมไม่ได้

“เร่ิมจากเหตุการณ์ท่ีต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก่อนนะคะ  สภาเทศบาล

เมืองแจ็กคัลแฟกซ์เรียกร้องเงินเจ็ดร้อยเคร็ดส�าหรับซุ้มนั่งพักที่เสียหายระหว่าง

เกิดพายุลูกเห็บ”
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“ผมนึกว่าเราเห็นพ้องกันแล้วเสียอีกว่าสภาพอากาศเลวร้ายไม่ได้เกี่ยว

กับลูกสาวของผม”  คอร์วัสพูด  “หลังจากที่เราพบว่าเหตุไฟป่าในอัลฟ์คร้ังนั้น

เป็นการวางเพลิง คุณจ�าได้ไหม”

“จ�าได้ค่ะท่าน  อย่างไรก็ตาม มีพยานคนหนึ่งชี้ว่ามอร์ริแกนมีส่วนผิด 

ในคดีนี้”

“ใคร”  คอร์วัสถาม

“ชายที่ท�างานที่ไปรษณีย์แอบได้ยินคุณหนูโครว์พูดกับคุณย่าว่าช่วงนี้ 

แจ็กคัลแฟกซ์อากาศดี”  นักสังคมสงเคราะห์หญิงก้มอ่านบันทึก  “ลูกเห็บเร่ิมตก

หลังจากนั้นสี่ชั่วโมง”

คอร์วัสถอนใจแรง เขาเอนหลังพิงพนักเก้าอ้ีและมองมอร์ริแกนอย่าง

ระอา  “เยี่ยม ว่าต่อได้”

มอร์ริแกนขมวดคิ้ว  เธอไม่เคยพูดว่าแจ็กคัลแฟกซ์อากาศดีมาก่อนเลย

ในชีวิต เธอจำา ได้ว่าหันไปหาคุณย่าแล้วพูดว่า “ร้อนจังนะคะ”  มันคนละเร่ืองกันเลย

“ชายในพ้ืนท่ีคนหน่ึงช่ือทอมัส แบรตเชตต์ เขาเสียชีวิตเม่ือไม่นานน้ีจาก

อาการหัวใจวาย เขาเป็น...”

“คนสวนของเรา ฉันรู้”  คอร์วัสแทรก  “น่าเศร้าจริงๆ ดอกไฮเดรนเยีย

เลยพลอยแย่ไปด้วย  มอร์ริแกน ลูกท�าอะไรลุงเขา”

“เปล่าค่ะ”

คอร์วัสดูกังขา  “เปล่าเหรอ  ไม่ได้ท�าอะไรเลยงั้นเหรอ”

เธอนิ่งคิดครู่หนึ่ง  “หนูบอกเขาว่าแปลงดอกไม้สวยดี”

“เมื่อไร”

“ประมาณปีที่แล้วค่ะ”

คอร์วัสกับนักสังคมสงเคราะห์สบตากัน หญิงสาวถอนใจ  “ครอบครัว 

ของเขาเข้าอกเข้าใจเป็นอย่างดีค่ะ พวกเขาขอแค่ให้คุณช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ในงานศพ ส่งเสียหลานๆ ของเขาจนเรียนจบมหาวิทยาลัย และช่วยบริจาคเงิน

แก่องค์กรการกุศลที่เขาชอบ”
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“หลานกี่คน”

“ห้าคนค่ะ”

“บอกพวกเขาว่าฉันจะส่งเสียสองคน  ว่าต่อได้”

“อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน...อ๊ะ! ”  หญิงสาวสะดุ้งเมื่อมอร์ริแกนเอ้ือมมา

หยิบบิสกิต แต่ก็เบาใจลงเม่ือเห็นว่าเธอไม่มีเจตนาจะแตะตัว  “เอ่อ...ต่อนะคะ 

อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนเตรียมแจ็กคัลแฟกซ์ส่งบิลค่าเสียหายจากเหตุไฟไหม้

มาให้แล้วค่ะ สองพันเคร็ดน่าจะเพียงพอ”

“ในหนังสือพิมพ์บอกว่าแม่ครัวคนน้ันเปิดเตาแก๊สท้ิงไว้ข้ามคืนน่ี”  มอร์ริแกน

บอก

“ใช่ค่ะ”  นักสังคมสงเคราะห์กล่าว ดวงตาจ้องกระดาษเบื้องหน้าเขม็ง 

“และเธอยังบอกด้วยว่า เธอเดินทางผ่านคฤหาสน์โครว์และเห็นคุณอยู่ในสวน

ก่อนหน้านั้นหนึ่งวัน”

“แล้วไงคะ”

“เธอบอกว่าคุณสบตาเธอ”

“ฉันเปล่า”  มอร์ริแกนรู้สึกว่าเลือดเร่ิมพลุ่งพล่าน  ไฟไหม้คร้ังนั้นไม่ใช่

ความผิดเธอ  เธอไม่เคยสบตาใคร เธอรู้กฎดี แม่ครัวคนน้ันแค่โกหกเพ่ือเอาตัวรอด

“ทั้งหมดอยู่ในบันทึกของต�ารวจค่ะ”

“เธอโกหก”  มอร์ริแกนหันไปหาพ่อ แต่เขากลับไม่ยอมสบตา  พ่อเชื่อว่า

เธอเป็นต้นเหตุจริงๆ หรือ ผู้หญิงคนนั้นสารภาพว่าเธอเปิดเตาแก๊สทิ้งไว้ข้ามคืน ! 

ความอยุติธรรมท�าให้มอร์ริแกนปวดมวนในท้อง  “เธอโกหก หนูไม่เคย...”

“พอได้แล้ว”  คอร์วัสตวาด มอร์ริแกนทรุดลงบนเก้าอ้ีและกอดอกแน่น 

พ่อของเธอกระแอมอีกคร้ังก่อนหันไปพยักหน้ากับผู้หญิงคนนั้น  “ส่งบิลมาให้ผม

ได้เลย และช่วยไล่เรียงรายการให้จบสักที ผมยังมีการประชุมรออยู่อีกทั้งวัน”

“จ...จบเร่ืองที่เกี่ยวกับการเงินแล้วค่ะ”  เธอกล่าวขณะไล้นิ้วสั่นเทาไปตาม

ขอบกระดาษ  “เดือนน้ีคุณหนูโครว์ต้องเขียนจดหมายขอโทษแค่สามฉบับ ฉบับหน่ึง

เขียนถึงผู้หญิงในพ้ืนท่ีช่ือคุณคัลเพอร์เนีย มาลูฟ เร่ืองท่ีกระดูกสะโพกของเธอหัก...”
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“เธอแก่เกินจะเล่นสเก็ตน้�าแข็งแล้วแท้ๆ”  มอร์ริแกนบ่นอุบ

“...อีกฉบับหนึ่งเขียนถึงสมาคมแยมแห่งแจ็กคัลแฟกซ์ โทษฐานที่ท�า 

แยมเปลือกส้มล็อตหนึ่งเสียหาย และอีกฉบับเขียนถึงเด็กชายชื่อพิป กิลเครสต์ 

เขาแพ้การแข่งขันสะกดค�าประจ�ารัฐเกรตวูล์ฟเอเคอร์เมื่อสัปดาห์ก่อน”

มอร์ริแกนตาโตเป็นไข่ห่าน  “ฉันแค่อวยพรให้เขาโชคดี!”

“น่ันแหละค่ะ คุณหนูโครว์”  นักสังคมสงเคราะห์พูดขณะย่ืนบันทึกรายการ

แก่คอร์วัส  “คุณหนูน่าจะรู้ดีกว่าดิฉัน  ท่านนายกคะ ดิฉันเข้าใจว่าท่านก�าลังมอง

หาครูสอนพิเศษคนใหม่”

คอร์วัสพ่นลมหายใจ  “ผู้ช่วยของผมคุยกับทุกตัวแทนจัดหาในแจ็กคัลแฟกซ์

แล้ว รวมถึงเจ้าที่อยู่ไกลถึงเมืองหลวงด้วย แต่ดูเหมือนรัฐอันย่ิงใหญ่ของเรา 

จะประสบปัญหาขาดแคลนครูสอนพิเศษตามบ้านขั้นรุนแรง”  เขาเลิกคิ้วข้างหนึ่ง

“ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับคุณ...”  นักสังคมสงเคราะห์เหลือบมองบันทึก  “คุณ

ลินฟอร์ดใช่ไหมคะ  ครั้งก่อนที่เราคุยกันท่านบอกว่าเธอท�างานได้ดี”

“ผู้หญิงเหยาะแหยะ”  คอร์วัสกล่าวเยาะ  “หล่อนอยู่ไม่ถึงสัปดาห์ด้วยซ้�า 

บ่ายวันหนึ่งก็ออกไปแล้วไม่กลับมาอีก ไม่มีใครรู้ว่าท�าไม”

นั่นไม่จริง มอร์ริแกนรู้ว่าท�าไม

ความกลัวค�าสาปของคุณลินฟอร์ดท�าให้หล่อนไม่กล้าอยู่ร่วมห้องกับ

ลูกศิษย์ตัวเอง  การถูกใครสักคนตะโกนสอนวิธีผันค�ากริยาภาษากรอมมิชใส่จาก 

อีกฟากประตูช่างเป็นเร่ืองแปลกและน่าเหยียดหยันเสียจริง มอร์ริแกนรู้สึกเช่นน้ัน 

เธอหงุดหงิดมากข้ึนเร่ือยๆ จนวันหนึ่งเธอจึงเสียบปากกาหัวแตกเข้าในรูกุญแจ 

จดริมฝีปากตรงปลายปากกา แล้วก็เป่าหมึกกระเซ็นเต็มหน้าคุณลินฟอร์ด 

เธอยอมรับว่านั่นไม่ใช่ช่วงเวลาที่เธอมีความอดกลั้นมากนัก

“ส�านักงานทะเบียนมีรายช่ือคุณครูจ�านวนหน่ึงท่ียินดีจะท�างานกับเด็กต้อง

ค�าสาป แม้จะน้อยมาก ”  นักสังคมสงเคราะห์ยักไหล่  “แต่อาจมีใครสักคนที่...”

คอร์วัสยกมือขึ้นปราม  “ผมไม่เห็นว่าจ�าเป็น”

“อะไรนะคะ”
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“คุณพูดเองว่าอีกไม่นานจะถึงช่วงอีเวนไทด์”

“ค่ะ แต่...มันยังอีกตั้งปีนึง ”

“ถึงอย่างนั้น ตอนนี้ก็ถือว่าสิ้นเปลืองทั้งเวลาและเงินไม่ใช่เหรอ”

มอร์ริแกนเงยหน้ามอง เธอรู้สึกไม่ค่อยพอใจค�าพูดของพ่อ ขนาดนัก-

สังคมสงเคราะห์คนน้ันยังประหลาดใจ  “ด้วยความเคารพนะคะท่านนายก 

ส�านักทะเบียนเด็กต้องค�าสาปไม่เห็นว่าเร่ืองนี้เป็นการสิ้นเปลือง เราเชื่อว่า 

การศึกษาเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับเด็กทุกคนค่ะ”

คอร์วัสหร่ีตา  “แต่การจ่ายเงิน เพื่อการศึกษาดูจะไร้ความหมายในเมื่อ

เด็กคนนั้นมีอายุสั้น โดยส่วนตัวผมคิดว่าเราไม่ควรกังวลเร่ืองนี้ตั้งแต่แรก ส่งสุนัข

ล่าสัตว์ไปโรงเรียนยังจะดีเสียกว่า พวกมันมีอายุยืนยาวและยังมีประโยชน์ต่อผม

มากกว่าด้วย”

มอร์ริแกนแค่นเสียงข้ึนจมูกดังเฮอะ ราวกับพ่อปาอิฐก้อนใหญ่เข้าใส่ท้อง

ของเธอ

นั่นยังไงล่ะ ความจริงที่เธออุตส่าห์ข่มซ่อนไว้ บางสิ่งที่เธอมองข้ามแต่ไม่

อาจลืม ความจริงที่เธอกับเด็กต้องค�าสาปทุกคนรู้ซ้ึงถึงกระดูกและสักไว้ที่หัวใจ 

ฉันจะต้องตายในคืนอีเวนไทด์

“ผมม่ันใจว่าเพื่อนๆ ในพรรควินเทอร์ซีจะเห็นด้วยกับผม”  คอร์วัสว่าต่อ 

เขาถลึงตามองนักสังคมสงเคราะห์ ไม่สนใจท่าทีอึดอัดของมอร์ริแกน  “โดยเฉพาะ

คนที่คุมงบประมาณของหน่วยงานเล็กๆ ของคุณ”

เกิดความเงียบยาวนาน นักสังคมสงเคราะห์ปรายตามองมอร์ริแกน 

แล้วเร่ิมเก็บข้าวของ มอร์ริแกนสัมผัสได้ถึงความเวทนาที่วาบผ่านใบหน้าของ 

ผู้หญิงคนนั้น และพาลเกลียดเจ้าหล่อนด้วยเหตุนี้

“เย่ียมค่ะ ดิฉันจะรายงานการตัดสินใจของคุณให้ทาง สทดส. ทราบนะคะ 

สวัสดีค่ะท่านนายก คุณหนูโครว์”  นักสังคมสงเคราะห์รีบออกจากห้องท�างาน

โดยไม่เหลียวหลังมอง คอร์วัสกดปุ่มเรียกผู้ช่วยบนโต๊ะ

มอร์ริแกนลุกจากเก้าอ้ี  เธออยากตะโกนใส่พ่อ แต่เสียงกลับสั่นอย่าง




