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วันหน่ึงถ้าคนสำาคัญของใจเกิดไปพัวพันกับคดีฆาตกรรม คุณจะรู้สึกยังไง  

นี่ยังไม่รวมเง่ือนไขเข้าไปอีกว่าหลักฐานในท่ีเกิดเหตุฆาตกรรมมัดตัวเขาแน่นหนา 

จนดิน้ไม่หลดุ คราวน้ีคณุคงกลนืไม่เข้าคายไม่ออกแล้วใช่มัย้ว่าจะดำาเนนิความสมัพันธ์

กับคนคนนั้นต่อไปยังไง น่ันคือสถานการณ์ท่ี 'แดเนียล' หมอนิติเวชหนุ่มต้องเจอ  

เมือ่คนในใจเขาอย่าง 'เจย์' ตกเป็นผูต้้องสงสยัในคดฆีาตกรรมสะเทอืนขวัญ เรือ่งราว 

อนัน่าลำาบากใจเช่นน้ีเขาจะแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้อย่างไร ต้องไปลุน้พร้อมๆ กัน

ใน 'Merry Murder Theory' ค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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5NIRIN

'It's the most beautiful time of the year

Lights fill the streets spreading so much cheer

I should be playing in the winter snow

But I'mma be under the...'*

เขาเอือ้มมอืไปกดปิดเพลงท่ีดงัจากวิทยุเครือ่งโบราณซึง่หอบห้ิวมาจาก

ห้องท�างานเก่าของตวัเองด้วยความรูส้กึละเหีย่ใจตตีืน้ขึน้มาในอก ย่ิงตอนจะ 

หนักลบัมามองงานบนโต๊ะต่อ สายตาดนัสะดดุเข้ากับต้นครสิต์มาสสเีขยีวแก่ 

สูงราวหน่ึงฟุตบนเคาน์เตอร์ใต้ตู้เก็บของติดผนังใกล้ๆ สายรุ้งสีแดงและเงิน

สะท้อนแสงจากหลอดไฟดวงจิ๋วที่กะพริบเรืองๆ เป็นจังหวะช้าๆ เพ่ือที่จะ 

ไม่รบกวนสมาธิเขาตามจุดประสงค์ที่คนให้บอกเอาไว้

ใจคนมองฝ่อลงยิ่งกว่าลูกโป่งโดนปล่อยลมเสียอีก

เพลงคริสต์มาสมีแล้ว ต้นคริสต์มาสต้ังอยู่ไม่ห่าง สายรุ้งกับไฟประดับ 

ก็ใหม่แกะกล่อง แถมข้างนอกอาคารยังมีหิมะตกปรอยๆ รับกับบรรยากาศ  

ทุกอย่างดูลงตัวกับเทศกาลคริสต์มาสไปเสียหมด

ลงตัวไปหมดน่ันแหละ ติดอย่างเดียวตรงท่ีแดเนียล แคมป์เบลก�าลัง 

นั่งอยู่ตามล�าพังกับต้นคริสต์มาสน้อยๆ ของเขาในห้องแล็บพิสูจน์หลักฐาน 

Intro

* เพลง Mistletoe ศิลปิน Justin Bieber
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Merry Murder Theory6

ของกรมต�ารวจภายใต้ค�่าคืนก่อนที่จะถึงวันคริสต์มาสไม่กี่วัน

.

บ้าเอ๊ย ชาวบ้านร้านตลาดเขาขอหยุดงานกันไปหมด แม้แต่เจ้าหน้าท่ี

ในแล็บเดียวกันกับเขายังย้ิมแป้นตอนคว้ากระเป๋าสะพายข้ึนพาดบ่าแล้ว

โบกมือบ๊ายบายต้ังแต่บ่ายพร้อมบอกว่าจะลายาวและกลับมาท�างานอีกที 

ในวันอังคารเพราะมีนัดกับแฟน...

ได้! ถ้าไม่มใีครสนใจโอทีงามๆ แถมสองแรงในวันหยุด แดเนยีลจะยอม

เป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐผู้ท�างานวันละย่ีสิบสามชั่วโมง และใช้เวลาอีกหน่ึงชั่วโมง 

ในการตกแต่งต้นคริสต์มาสให้เองก็แล้วกัน

ชายหนุ่มมีท่าทางฮึดฮัดเล็กน้อยตอนพยายามลุกขึ้นจากเก้าอี้หมุน 

ที่น่ังมาตลอดหลายชั่วโมงระหว่างเขียนรายงานบันทึกผลการตรวจหลักฐาน

จากที่เกิดเหตุแล้วพบว่าชายเสื้อกาวน์ของตัวเองติดแหง็กอยู่กับล้ินชักโต๊ะ  

เขากระชากมนัออกแรงๆ อย่างไม่กลวัว่าจะขาด หัวกลมๆ เริม่ประมวลผลได้ว่า

มันคงเข้าไปติดตอนเขากระแทกลิ้นชักเข้าที่อย่างหัวเสียหลังรับโทรศัพท์จาก

ทีมสืบสวนว่าอย่าเพ่ิงปิดแล็บ เพราะมีงานร้อนชนิดที่ถ้าท�าเสร็จภายในคืนนี้

นอกจากแดเนียลจะได้โอทีมากกว่าใครๆ แล้ว จะมีคุณต�ารวจสุดฮอตอีกคน

พาเขาไปเลี้ยงข้าวมื้อใหญ่เลยทีเดียว

"นีมั่นคนืวันศุกร์นะโว้ย ใครเขาอยากได้โอทีกันวะ" เขาพึมพ�าอย่างหงุดหงดิ

ก่อนตอบตวัเองเสยีงห้วน "เออ ฉนัไง ฉนัน่ีไง!"

แดเนียลเริม่คดิว่าตวัเองเหมอืนคนบ้าเข้าไปทุกขณะ เขาจ�าไม่ได้แล้วว่า

ตวัเองต้องฉลองครสิต์มาสในห้องแลบ็กับหลกัฐานจากท่ีเกิดเหตแุละข้าวของ

ของผู้เสียชีวิตมาก่ีปีแล้ว ต่อให้สถานการณ์จะดูเรียบร้อยให้ใจชื้นเพียงใด  

แต่พอเข้าใกล้เทศกาลปุ๊บ มันก็จะฟัคก้ิงชิทไปเสียทุกที พอมีวันหยุดยาว  

มีเหล้า แอลกอฮอล์ มีความประมาท มีเรื่อง และแน่นอนว่าแปดในสิบจะม ี

ผูเ้สยีชวิีต

ถ้าเป็นอุบัติเหตุท่ัวไปก็คงเป็นห้องฉุกเฉินท่ีต้องรับกรรม แต่หาก

เหตกุารณ์รนุแรงกว่านัน้อย่างรมุท�าร้าย ใช้อาวุธจนมผีูเ้สยีชวีติและจบัมอืใคร
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7NIRIN

ดมไม่ได้ ก็ต้องเป็นเขานีแ่หละทีไ่ด้แต่ย้ิมเย็นตอนเจ้าหน้าท่ีเขน็ร่างไร้วิญญาณ

เข้ามาในห้องพร้อมกล่องใส่หลักฐานอีกจ�านวนหนึ่ง

ตัง้แต่ท�างานมาแดเนยีลเคยได้รบัของขวัญท่ีอ�ามหิตท่ีสุดจากทีมสืบสวน

เป็นร่างของชายวัยเกอืบสีส่บิปีคนหนึง่ท่ีสภาพดไูม่น่าคบหาด้วย เสยีชวิีตมาแล้ว

หลายวันโดยมกีระสนุลกูปรายกระจายอยู่เตม็ช่องอก

ถามสว่ิาเขาประทับใจจนแทบจะทุ่มโต๊ะใส่ทีมน้ันด้วยความเรว็ระดบัไหน

กระทั่งรายงานฉบับแรกของค�่าคืนน้ีเสร็จลง ชายหนุ่มจึงตัดสินใจ 

พักทุกอย่างเอาไว้ก่อนและคั่นเวลาด้วยการออกไปหากาแฟร้อนดื่ม เพียงแค่

เขาลกุข้ึนยืนเตรยีมจะถอดเสือ้กาวน์พาดไว้กับพนกัเก้าอีเ้ท่านัน้ ประตหู้องแลบ็ 

ก็ถูกเปิดออกโดยใครสักคนที่อาจจะเป็นเจ้าของสายเรียกเข้าเมื่อสักครู่

โครงหน้าหล่อคมท่ีมแีววอดิโรยโผล่เข้ามาด้วยรอยย้ิม มอืใหญ่และกร้าน

จากการถือปืนมาตลอดชีวิตการท�างานยกขึน้ทักทายเขาพร้อมกับเอ่ยว่า

"เฮ้ แล็บยังไม่ปิดใช่ไหมน่ะ"

แดเนียลถึงกับสบถค�าหยาบในใจ แต่ก็ฝืนย้ิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

แล้วตอบ

"ยังสิ รอนายอยู่นี่ไง"

รอให้มาโดนฉันเตะเนี่ย!

"สดุยอดจรงิๆ" อกีฝ่ายว่าแล้วดนัประตใูห้เปิดกว้างมากข้ึนพร้อมเสรมิด้วย

รอยยิ้มอวดฟันขาวเป็นระเบียบ แต่มันไม่น่าคบหาเอาเสียเลยส�าหรับคนมอง  

"ฉันให้เจ้าหน้าที่พาจอห์น โด* ของเราไปพักในห้องเย็นแล้ว ถ้านายว่าง 

ก็ไปเยี่ยมเขาได้เลยนะ" 

แดเนียลฟังแล้วก็ยกย้ิมเย็น มือข้างท่ีจับเส้ือกาวน์เตรียมจะถอดออก

เปลี่ยนเป้าหมายไปปัดฝุน่บนเสื้อแทน เขาสาวเท้ายาวๆ ตรงไปยังประตู 

ที่คุณต�ารวจหนุ่มจากทีมสืบสวนยืนอยู่พร้อมกล่องขนาดใหญ่ท่ีใส่หลักฐาน

จากท่ีเกิดเหตุในอ้อมแขน อีกฝ่ายมีท่าทีเป็นมิตรดังเคย หากเป็นเขาเอง 

* จอห์น โด (John Doe) หมายถึงศพเพศชายที่ไม่ทราบชื่อ หรือไม่เปิดเผยชื่อด้วยเหตุผลตามกฎหมาย  
หากเป็นศพเพศหญิงจะใช้ชื่อเจน โด (Jane Doe)
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ที่หุบยิ้มสนิท หน้าตึง และบอกด้วยเสียงลอดไรฟัน

"วันนีฉ้นัไม่มผีูช่้วยแล้ว ถ้าอยากได้งานด่วนก็ไปเอาเสือ้กาวน์มาสวมซะ"

ต�ารวจหนุ่มตัวสูงในชุดนอกเคร่ืองแบบแต่ห้อยป้ายติดรูปหน้าตรงและ

ระบุชื่อเจ้าตัวหน้ายับครางอูดทันที เสียงห้าวร้องครวญ

"ไม่เอาน่า บอกแล้วไงว่าจะพาไปเลี้ยงข้าวตอบแทน"

"ไม่กินโว ้ย นี่มันจะเท่ียงคืนแล้วไอ้เพ่ือนเลว นายจะมาเร ่งฉัน 

ตอนงานเลิกแล้วไม่ได้!"

เพ่ือนเลวของเขายืนท�าท่างอแงผิดจากตอนไล่ล่าผู้ร้ายอยู่อีกครู่หน่ึง 

แต่ก็ยอมเดินลากขาตามเข้ามาในห้องแล็บโดยดี หากก็ยังไม่วายถามเซ้าซี้

"นี่ในแล็บไม่เหลือใครเลยเหรอ"

"เออ มีฉันคนเดียว ส่วนหมาจ๋าของนายก็หนีไปเท่ียวกับแฟนแล้ว"  

แดเนียลหมายถึงเจ้าหน้าที่แล็บอีกคนท่ียกมือขอโทษขอโพยเขาเมื่อตอนเย็น

เน่ืองจากเจ้าตัวมนีดักับแฟนท่ีเพ่ิงคบกันได้ไม่นานและอยากใช้ฟรายเดย์ไนต์

ด้วยกันตามล�าพัง

เหอะ เขาเองกอ็ยากจะมโีมเมนต์แบบน้ันบ้าง โมเมนต์ทีไ่ด้สวีตกับคนเป็นๆ 

ไม่ใช่ใครก็ไม่รูท้ีพู่ดโต้ตอบไม่ได้แบบทกุวันนีส้กัหน่อย

"ให้ตายสิ ได้ยินแบบนี้ฉันล่ะหมดแรงท�างานเลย" ผู้กองลูคัส เวสต์ 

แสร้งยกมือขึ้นทาบอกด้วยสีหน้าเจ็บปวดสุดชีวิตจนเขาเหล่ตามองอย่าง 

นึกหมั่นไส้ มือขาวเอื้อมไปดึงเอกสารท่ีวางอยู่บนกล่องเก็บหลักฐานมาอ่าน

คร่าวๆ และเซ็นชื่อรับลงไปพลางว่า

"หมดแรงท�างานก็เรื่องของนาย เสร็จช้านี่ปัญหาของฉันไหมล่ะ"

"โหดแบบนี้ไงถึงได้โสดมาตั้งแต่เรียนจบ จนตอนน้ีอายุเท่าไหร่นะ  

จะสามสิบแล้วใช่ไหม"

คิ้วเขากระตุกทันทีท่ีได้ยินแบบน้ัน ดวงตาเล็กเรียวหรี่มองคนพูด 

อย่างคาดโทษ นึกอยากหันไปหยิบทีเ่ย็บกระดาษมาเย็บปากคนตงดิๆ อกีฝ่าย 

คงเข้าใจความหมายของแดเนียลดีถึงได้รบีหุบปากเสยีสนทิและท�าท่ารดูซปิปาก

เสริมทับอีกที
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9NIRIN

"มีอะไรที่ฉันควรต้องรู้ก่อนไหม"

ลูคัสกระแอมกระไอทีหนึ่งแล้วเริ่มต้นด้วยน�้าเสียงจริงจัง

"เมือ่สกัเกือบสองชัว่โมงท่ีแล้วมคีนพบศพเขาในกล่องของขวญัขนาดใหญ่

หน้าซติีฮ้อลล์ มแีผลถูกยิง แต่สิง่ท่ีฉนัคิดว่านายน่าจะสนใจท่ีสดุคอืการ์ดใบน้ี..."  

สิง่ท่ีลคูสัพูดถึงคอืการ์ดขนาดครึง่เอสีท่ี่วางนิง่อยูใ่นกล่องเก็บหลกัฐาน แดเนียล

สวมถุงมอืยางหยบิมนัขึน้มาดใูกล้ๆ พลนัดวงตาคูเ่ลก็ก็เบกิกว้างขึน้เมือ่เหน็ชือ่ 

ที่ลงท้ายชัดๆ และปฏิกิริยานั้นคงเป็นสิ่งที่ผู้กองหนุ่มคาดการณ์เอาไว้อยู่แล้ว 

เสยีงห้าวจงึถามต่อ

"นายว่าใช่หมอนั่นไหม"

"...ไม่แน่ใจ" เสียงเขาเบาลง...และสั่นไหวเมื่อภาพใบหน้าคมคายของ

ใครคนหนึ่งวาบขึ้นมาในหัว

ใครคนท่ีมักจะปรากฏตัวในพิพิธภัณฑ์งานศิลป์ชื่อดังอยู่เสมอ ผู้ชาย 

ผิวสีแทนเจ้าของรอยย้ิมมุมปาก ดวงตาคมเข้ม กลิ่นกายแบบน�้าหอมสุภาพ

แต่บาดลกึจนท�าให้เขายงัจ�าได้ดถึีงทกุวนันีแ้ม้จะไม่ได้กลิน่จากแผ่นอกกว้างน้ัน

มานานหลายเดือนแล้วก็ตาม รอยย้ิมพึงใจยามได้เสพงานศิลปะระดับโลก 

ด้วยสายตาตนเอง และความสุนทรีย์ที่ไม่ว่าใครก็คาดเดาไม่ถูกคนนั้น

ทกุอย่างล้วนแต่ป่ันป่วนความคิดเขาให้มนึตึบ้จนเหมอืนยืนประจนัหน้า

กับก�าแพงสูงตรงสุดปลายทาง

"หมอนั่น...เป็นพ่อค้านะลูคัส"

"เป็นพ่อค้าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นฆาตกรด้วยไม่ได้นี่"

"..."

เขาตอบอะไรไม่ได้นอกจากไล่สายตาไปบนการ์ดแข็งสีเขียวอ่อน 

เปื้อนเลือดแผ่นน้ันราวกับถูกมนตร์สะกด เพ่ือนพูดถูก ย่ิงหมอนั่นเป็นคนที่ 

คาดเดาอะไรไม่ได้ด้วยแล้วแดเนียลก็ยิ่งรู้สึกหวั่นใจอย่างบอกไม่ถูก

ชายหนุ่มรู ้สึกผิดไม่น้อยเมื่อรับรู ้ได้ว่าส่วนลึกของตัวเองเกิดความ 

อยุตธิรรมข้ึนมา ในใจเขาก�าลงับอกว่านีเ่ป็นตลกร้าย และผูช้ายคนน้ันไม่ได้มี

ส่วนรู้เห็นกับเร่ืองโหดร้ายในค�่าคืนช่วงเทศกาลคริสต์มาสน้ี แต่อีกใจก็รู้ดีว่า 
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ด้วยหน้าที่แล้วเขาไม่สามารถด่วนตัดสินอะไรได้ทั้งน้ันนอกจากหาความจริง

บนความถูกต้องอย่างที่สุด

"นายรูใ้ช่ไหมว่านายจะต้องจ่ายค่าอาหารมือ้นีส้าหสัมากมสิเตอร์เวสต์"

เสียงหัวเราะแกนๆ ดังขึ้นจากคู่สนทนาของเขา

"กพ็อจะเตรยีมใจมาตัง้แต่เหน็การ์ดแล้ว ขอแค่อย่ารดูจนเกินวงเงนิก็พอ 

ฉนัยังมค่ีาผ่อนรถต้องส่งอกี"

แดเนียลฟังแล้วก็ยกย้ิมเครียด แยกเขี้ยวรับ วางการ์ดแข็งลงในกล่อง

และออกปากสั่ง

"เอาหลกัฐานออกมาวางบนโต๊ะและเริม่ท�างานซะ ก่อนฉนัจะเปลีย่นใจ"

แน่นอนว่าแดเนยีลแค่ขู่ไปอย่างน้ัน และลคูสัก็อยู่กับเขามานานมากพอ

จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร ชายหนุ่มตัวสูงหันไปคว้าเสื้อกาวน์จากในตู้มาสวมใส่ 

ในขณะท่ีแดเนยีลเดนิดุม่ๆ ตรงไปยังห้องชนัสตูรศพทีอ่ยู่ข้างกัน ในหัวเขามแีต่

ข้อความบนการ์ดวนซ�้าไปมาราวกับสายตายังคงกวาดอ่านมันอยู่อย่างเดิม

'There's no Santa in Chicago – Jay Kim'
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ชายหนุ่มวัยเกือบสามสิบปีเจ้าของโครงหน้าได้รูปหากเต็มไปด้วย 

ความอิดโรยฟ้องชัดเดินหลังงุ้มน้อยๆ ลากขาไปตามทางเดินท่ีปูลาดด้วย 

หนิแบนๆ ก้อนใหญ่เนือ้หยาบ สองข้างทางยังมเีสาไฟสงูระดบัเอวเปิดไฟทิง้ไว้

ให้ความสว่างแม้เวลาจะล่วงเลยไปเจ็ดโมงกว่าแล้วก็ตาม

เรือนร่างสูงโปร่งที่ปกติก็ผอมอยู่แล้วย่ิงดูตัวเล็กลงเมื่อเขากระชับ 

สาบเสือ้โค้ตสเีบจของตวัเองให้แนบตวัมากขึน้เนือ่งจากสายลมยะเยือกหวีดหวิว

แทรกซมึเข้าไปบาดผวิ ปีนีอ้ากาศเย็นจดักว่าทกุปี หมิะทีต่กลงมาอย่างต่อเนือ่ง

ตั้งแต่หลายวันก่อนถูกคนสวนกวาดไปกองทับเอาไว้ตรงริมทางเดินเพ่ือกัน 

ไม่ให้มันละลายเกาะพื้นและท�าให้ทางเดินลื่นกว่าเก่าจนเกิดอุบัติเหตุขึ้น

ดูเหมือนว่าค่าส่วนกลางมหาโหดที่ต้องจ่ายในแต่ละปีจะมีประโยชน์ 

ก็ตรงที่ช่วยก�าจัดหิมะได้ดีนี่แหละ

แต่กระน้ันเศษหิมะท่ีทับถมก็ละลายและเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนเหมือน

แมงกะพรุนเปื้อนๆ อยู่ตรงข้างทางอยู่ดี

ดวงตาคูเ่ลก็สนี�า้ตาลเข้มท่ีบวมและคล�า้เป็นวงอย่างคนอดนอนตดิต่อกนั

เป็นเวลานานหร่ีมองไปตามร้านค้าท่ีอยู่ถัดออกไปด้านนอกรั้วท่ีพักด้วย 

อาการหิวตงิดๆ มันยังคงปิดเงียบเช่นเดิม อย่างว่านั่นแหละ อากาศหนาว 

แถมเช้าตรูแ่บบนีจ้ะมใีครบ้าออกมาท�างานกันบ้างล่ะ แดเนยีลยกนาฬิกาขึน้ดเูวลา 

หากก็ต้องชะงักเมื่อพบกับความว่างเปล่าบนข้อมือตัวเอง พลันนึกขึ้นได้ว่า 

ตอนที่ 1
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เขาถอดมันและโยนใส่ตะกร้าบนโต๊ะท�างานเมื่อตอนตีสามด้วยความร�าคาญ

ระหว่างพยายามเพ่งสมาธิไปท่ีการหาสาเหตกุารเสยีชวิีตของชายนรินามคนนัน้

เมือ่ตอนเกือบจะตีสี ่ ระหว่างท่ีแดเนยีลก�าลงัเคร่งเครยีดกับการประเมนิ

วิถีกระสุนท่ีพุ่งทะลุกล้ามเน้ือช่องอกเข้าไปตัดขั้วหัวใจท�าให้คุณจอห์น โด 

ในวัยราวห้าสิบปีเศษเสียชีวิตแทบจะทันทีอยู่น้ัน ประตูห้องชันสูตรศพก็ถูก 

ดนัเปิดเข้ามาอย่างไม่ใส่ใจจะเคาะเรยีกด้วยซ�า้ แดเนียลไม่ละสายตาออกจาก

รอยกระสุนที่ดูไม่เรียบร้อยและมีเศษเนื้อยุ่ยเล็กน้อยขณะลูคัสกล่าวด้วย

ใบหน้าตึงสนิท

'รอยน้ิวมอืบนการ์ดมสีองชดุ ชดุหน่ึงเป็นของผูเ้สยีชวีติ ส่วนอกีชดุหนึง่...'

เสยีงห้าวเงยีบไปพร้อมๆ กับท่ีแดเนยีลเผลอกล้ันหายใจ เขาเงยหน้าข้ึน

มองเพ่ือนร่วมงานท่ีอายุไล่เลี่ยกันอย่างรอคอยค�าตอบ ลูคัสไม่มีท่าทีล้อเล่น 

ขณะกล่าว

'อีกชุดหนึ่งเป็นลายนิ้วมือของผู้ชายที่ลงชื่อตรงท้ายการ์ด'

วินาทีนั้นแดเนียลไม่แน่ใจว่าตัวเองควรรู ้สึกแบบไหน โล่งใจที่งาน 

ในค�า่คนืนีเ้ริม่เป็นรปูเป็นร่าง หรอืล�าบากใจท่ีได้รูว่้าหมอน่ันอาจจะมส่ีวนส�าคญั

ในคดีฆาตกรรมโหดกลางเมืองในคืนก่อนวันคริสต์มาสแบบนี้

แต่เขาจะรูส้กึอย่างไรน้ันดเูหมอืนจะไม่ส�าคญัส�าหรบัรายงานการชนัสตูร 

เมือ่ลคูสัเริม่สนันษิฐานถึงความเป็นไปได้ของเหตกุารณ์โดยอาศัยรปูการณ์และ

หลักฐานที่มีตามประสาต�ารวจสืบสวนท่ีฝังตัวอยู่กับคดีอุกฉกรรจ์แบบน้ีมา

หลายปี น่าเสยีดายอยู่ไม่น้อยทีเ่ราไม่มพียานบคุคล มเีพียงภาพจากกล้องวงจรปิด

และค�าบอกเล่าของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่ีพบศพเท่าน้ัน จึงท�าให้รู้ 

เพียงว่ากล่องของขวัญยักษ์ทีบ่รรจรุ่างไร้วญิญาณน้ันถูกขนส่งมาด้วยรถบรรทุก

ขนาดกลาง วางทิง้เอาไว้ตรงหน้าซต้ีิฮอลล์โดยทีไ่ม่มใีครมาด ูและไม่มใีครอืน่ 

นึกสงสัย กระทั่งก้นกล่องเปียกจากหิมะที่เริ่มละลาย ย่นยู่จนกลายเป็น 

ทรงแปลกๆ เจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภัยในบรเิวณน้ันจงึเข้าไปเปิดกล่องดู 

ก่อนจะพบศพและรบีแจ้งต�ารวจ

พวกเขาไม่รู ้ด ้วยซ�้าว ่าคนร ้ายหน้าตาเป็นยังไง มี ก่ีคน กระท่ัง 
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ป้ายทะเบยีนรถยังถูกบงัด้วยประตหูลงัรถอย่างเหมาะเจาะราวกับเป็นปฏบิตักิาร

ของมืออาชีพที่รู้มุมกล้องวงจรปิดเป็นอย่างดี

แต่ท่ีแน่ๆ...หน่ึงในรายชื่อผู ้ต ้องสงสัยมีชื่อของ 'เจย์ คิม' ติดโผ 

เป็นอันดับต้นๆ

เรื่องน้ีมันบ้าเขารู ้ แต่จะให้ท�าอย่างไรได้ในเมื่อหลักฐานท่ีมีตอนน้ี 

มันชี้ไปยังหมอนั่นทุกทาง เหลือก็แค่ต้องภาวนาให้ได้หลักฐานอื่นๆ ท่ีเป็น

ประโยชน์กับรูปคดีเพิ่มเพื่อช่วยให้เจย์พ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสัยนั่นแหละ

สองขายาวใต้กางเกงสแลก็ส์เนือ้หนาพาเขามาหยุดอยู่หน้าอาคารท่ีพัก

สูงหกชั้นค่อนไปทางเก่าแถมยังมีระบบรักษาความปลอดภัยอันห่วยแตก 

ตรงข้ามกับความขยันขันแข็งของคนสวนโดยส้ินเชิง เมื่อหลายเดือนก่อน 

ห้องของเขาถูกบุกรุกโดยผู้ชายหน้าหมีคนหน่ึง หมอน่ันอ้างเพียงว่าเดินตาม 

ผูพั้กอาศยัคนอ่ืนๆ เข้ามาในตกึโดยทีไ่ม่ต้องสแกนบตัรเลยด้วยซ�า้ ไม่ก่ีวันถัดมา 

ลูคัส เวสต์ก็มายืนหน้ามุ่ยทุบประตูห้องพักเขาต้ังแต่เช้ามืดเพราะมีงานด่วน

และคุณหมอนิติเวชเพียงหนึ่งเดียวที่พอจะพ่ึงได้ก็ดันไม่รับโทรศัพท์ เมื่อเขา

เค้นถามมากๆ เข้าเพ่ือนก็บอกว่าท�าเนียนขี้เกียจสแกนบัตรและเดินตาม 

แม่บ้านของตึกเข้ามา

เจ๋งแค่ไหนถามใจดู

แดเนียลส่งค�าร้องไปยังนิติบุคคลว่าเขาโดนคนอื่นบุกรุกห้องสองครั้ง 

ในรอบเดอืน ทางนัน้รบัเรือ่งเอาไว้แต่สดุท้ายเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภัยคนเดมิ

ก็ยังนั่งกดโทรศัพท์เล่นอยู่ที่เคาน์เตอร์ชั้นล่างจนทุกวันนี้

สงสยัว่าเขาคงต้องคดิถึงเรือ่งย้ายห้องไปอยู่ท่ีดกีว่าน้ีอย่างจรงิจงัเสยีแล้ว

ถึงตัวเขาเองจะเกิดและโตในชิคาโก แต่ด้วยงานประจ�าท่ีท�าอยู่น้ัน 

เลิกไม่เป็นเวลา บางครั้งก็อยู่เวรยันเช้า ท�าให้ล�าบากคนอื่นๆ ในครอบครัว 

ทีต้่องตืน่ข้ึนมาเพราะแดเนยีลไขกุญแจเข้าบ้าน เขาจงึตดัสนิใจออกมาเช่าห้อง

อยู่คนเดียวได้เกือบสามปีแล้ว

ร่างสูงโปร่งบ่นพึมพ�าถึงอากาศที่หนาวเหน็บด้านนอกสองสามค�า 

ขณะยกมือขึ้นกดรหัสผ่านเข้าห้องตัวเอง เครื่องล็อกอัตโนมัติส่งเสียงต๊ีด 
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ตอบรบัและปลดลอ็กให้ เขาจงึรบีเปิดประตเูร้นกายเข้าไปด้านใน แต่ก็ยังไม่วาย

จดข้อเสียอันห่วยแตกของที่นี่เอาไว้อีกอย่าง

หนาวจนตัวหดอย่างน้ียังจะไม่เปิดฮีตเตอร์ตรงทางเดินอีกเหรอวะ!  

บ้าเอ๊ย!

แดเนียลถอดรองเท้าหนังท่ีสวมอยู่ออก โยนมันทิ้งไปแบบสั่วๆ แล้ว 

รบีซกุเท้าเข้าไปในสลปิเปอร์เนือ้นุ่มก่อนสาวเท้าตรงไปยังห้องนอนของตัวเองเรว็ๆ 

อย่างไม่คดิจะเปิดไฟ ด้วยรูว่้าทนัททีีหั่วถึงหมอนเขาจะให้รางวัลตวัเองด้วยการ

หลับยาวๆ สักตื่น

ทว่าเพียงเปิดประตูห้องนอนและก้าวเท้าเข้าไปเท่านั้น แดเนียลก็ต้อง

สะดุ ้งสุดตัวเมื่อสายตาไปสะดุดกับเงาร่างของใครบางคนบนเก้าอี้นวม 

รมิหน้าต่างบรเิวณทีเ่ขามกัจะใช้เป็นมมุน่ังอ่านหนงัสอือยูเ่สมอเมือ่มเีวลาว่าง 

ชายหนุ่มผูม้าเยือนยกแก้วมคัสเีหลอืงอ่อนขึน้จรดรมิฝีปาก เครือ่งดืม่ภายในนัน้

คงเพ่ิงถูกชงเมือ่ไม่ก่ีนาทก่ีอนหน้าเขาจะมาถึงเพราะควันสขีาวยังลอยกรุน่ขึน้

จากปากแก้ว แม้เสี้ยวหน้าคมคายกว่าครึ่งจะตกอยู่ในเงาสลัว แต่จากความ

รูส้กึแล้วแดเนียลก็ค่อนข้างแน่ใจว่าดวงตายาวรคีูน้ั่นจบัจ้องมายังเขาไม่วางตา

ตั้งแต่ประตูเปิดเข้ามาด้วยซ�้า

"ไสหัวออกไปจากห้องฉันเดี๋ยวนี้!"

เขาเปิดฉากโวยวายก่อน กระเป๋าสะพายที่เพ่ิงปลดลงจากบ่าถูกปาใส่

คนบนเก้าอี้นวมเต็มแรง ชายหนุ่มผู้มาใหม่เพียงยกแขนอีกข้างท่ีไม่ได้ถือ 

แก้วมัคเอาไว้ปัดป้องแรงกระแทกนั้นพลางต�าหนิ

"ก็เห็นอยู่ว่าถือของร้อน ไม่เคยมีใครบอกหรือไงว่าอย่าเล่นน่ะ"

"บอก แต่กับคนที่แอบเข้ามาในห้องคนอื่นแบบน้ีไม่จ�าเป็นต้องรักษา

มารยาทโว้ย"

ร่างสงูใหญ่วางแก้วมคัลงกับโต๊ะไม้ข้างๆ เหยียดตัวลุกข้ึนยืนเต็มความสูง

แล้วบอก

"ใครว่าแอบเข้ามา ฉันกดรหัสเข้ามาอย่างถูกต้องต่างหาก"

ฟังเสยีงทุ้มเข้มกล่าวอย่างน้ันแดเนียลก็ถึงกับฟิวส์ขาด โวยวายทนัควัน
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"นายเข้ามาในห้องฉันได้ไงวะ! ไม่ๆ รู้รหัสได้ยังไง!"

คนรู ้รหัสห้องเขาหัวเราะน้อยๆ ขณะสืบเท้าเข้ามาใกล้อย่างช้าๆ  

หากเป็นในยามปกติแดเนียลคงถอยกรูดด้วยความไม่ไว้วางใจ แต่เพราะ 

กลิ่นนั่น...กลิ่นกายที่ติดจมูกทว่าห่างหายมาหลายเดือนนั่น...

"คนอะไรตั้งรหัสเป็นวันเกิดตัวเอง"

คุณหมอนิติเวชถึงกับสะดุ้ง เขารู้สึกหน้าร้อนผ่าวกับนัยท่ีแฝงอยู่ไม่ว่า

จะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม

"คนทั่วไปไง"

ทัง้ทีต่อนแรกตัง้ใจจะเสยีงแข็งให้ตลอดรอดฝ่ังและไล่อกีฝ่ายออกไปจาก

พ้ืนทีส่่วนตวัให้ได้ ทว่าเมือ่เรอืนกายสงูใหญ่มาหยุดอยู่ต่อหน้า เสียงเขาก็พลนั

เบาลงโดยอัตโนมัติ ปลายคางหยักน้อยๆ อยู่ในระดับสายตาท�าให้แดเนียล 

รู้สึกเหมือนเป็นฝ่ายเสียเปรียบ เขาจึงเชิดใบหน้าข้ึนเล็กน้อยเพ่ือมองอีกฝ่าย 

ให้เตม็ตา และท่าทางนัน้คงตกองศาดือ้ในสายตาอกีฝ่ายไม่น้อย มอืกร้านสนี�า้ผึง้

ข้างหนึง่จงึยกข้ึนปลดเสือ้โค้ตสเีบจออกให้

"มาเหนื่อยๆ ดื่มโกโก้อุ่นๆ สักแก้วไหม"

เดี๋ยวก่อน...

"มันไม่ใช่ท็อปปิกที่นายควรจะถามเจ้าบ้านรึเปล่าวะ"

คนเป็นแขกหัวเราะเบาๆ อย่างไม่ถือสา เอื้อมมืออ้อมหลังเขาเพื่อปลด

เสื้อโค้ตออกจากสองแขนจนมันหล่นตุ้บลงกองกับพื้น น�้าหนักที่หายวับไปใน

เวลาอันรวดเร็วท�าให้แดเนียลรู้สึกไม่ปลอดภัยขึ้นมากะทันหันจนเผลอเอนตัว

เข้าชิดกับล�าแขนแกร่ง อีกฝ่ายไม่ปฏิเสธซ�้ายังล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าหลัง 

กางเกงสแล็กส์ตัวที่เขาสวมอยู่พลางว่า

"ผอมลงรึเปล่า เจอกันคราวที่แล้วก้นใหญ่กว่านี้นะ"

เพียงเท่านั้นคุณหมอนิติเวชก็ถึงกับหน้าร้อนผ่าวสะบัดตัวหนี หาก 

ชายหนุม่ตรงหน้าปฏิเสธและเพ่ิมแรงนวดตรงกระเป๋ากางเกงเขาอย่างหวังจะให้

ผ่อนคลายจากอาการตงึเครยีด

"ไอ้บ้าเอ๊ย นั่นมันค�าพูดของคนที่หายหัวไปหลายเดือนแล้วโผล่มาอีกที
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ในฐานะผู้ต้องสงสัยรึไง"

เจย์ คิมไม่ตอบค�าถามนั้น หากเอียงใบหน้ามาสูดดมกลิ่นหอมอ่อนๆ 

ตรงขมับขาวก่อนพึมพ�า

"ย้ายไปอยู่ทีอ่ืน่ดกีว่าไหม ห้องของนายไม่สวยเลย ผนังก็บางไม่เก็บเสยีง...

ถ้ารายได้น้อย ไว้ฉนัจ่ายให้ก็ได้ ค่าห้องแค่น้ี"

แดเนียลสะบดัตวัหนจีากอนัตรายน้ันส�าเรจ็ เดนิดุม่ๆ ไปคว้ากระเป๋าสะพาย

ของตวัเองขึน้จากพ้ืน บอกเสยีงเข้ม

"อย่ามาอวดรวยจะได้ไหม เงินนายมันเงินร้อนชัดๆ"

เจย์ผินตัวมาหาเขา กล่าวขึ้นขณะยังยืนอยู่ที่เดิม

"ร้อนเหรอ ฉันจับกี่ทีก็เห็นอุณหภูมิปกติ"

"โว้ย ยอกย้อน!"

แดเนยีลรูส้กึเหมอืนตวัเองเป็นสงิโตทีม่แีมลงวนัฝงูใหญ่บนิมาตอมหาง

ไม่หยุด ไม่ว่าจะสะบัดหรือค�ารามใส่ แต่เจ้าพวกแมลงวันนั่นก็ยังกวนใจเขา 

ไม่เลิกอยู่ดี ถึงตรงนี้เขาชักแน่ใจแล้วว่าตัวเองคงไม่ได้พักผ่อนแน่ๆ ถ้ายังไล่

เจย์ออกไปจากห้องไม่ได้

เจ้าของร่างสูงใหญ่ที่เขาเห็นเต็มตาแล้วว่าสวมสเว็ตเตอร์คอเต่าสีแดง

เลอืดหมกัูบกางเกงสแลก็ส์สดี�าเข้ารปูเดนิตรงเข้ามาหาด้วยความเรว็ไม่มากนัก 

ตราบจนมอืแกร่งวางลงบนเอวแล้วเสยีงห้าวจงึกล่าวขึน้

"ย้ายห้องเถอะ ไปอยู่ที่อื่นที่ปลอดภัยกว่าน้ี นายก็รู ้ว่าระบบรักษา 

ความปลอดภัยที่น่ีมันห่วยเสียย่ิงกว่าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมต�ารวจ 

เสียอีก"

"ฉันจะโทรบอกทีมไอทีให้ปล่อยไวรัสใส่คอมฯ นายเดี๋ยวน้ีเลย" เขา 

แยกเขี้ยวใส่ ทว่าอีกฝ่ายกลับไม่ตลกด้วย ใบหน้าคมคายปราศจากรอยย้ิม 

ขยับเข้ามาใกล้ก่อนแดเนียลจะสัมผัสได้ถึงความนุ่มหยุ่นแต่อุ่นชื้นตรงข้าง 

ริมฝีปาก

ตอนนั้นเขาถึงรู้ว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ล่อแหลมขนาดไหน...

"ย้ายไปอยู่ห้องของกรมต�ารวจไหม ฉันพอจะมีเส้นสายหาห้องดีๆ  
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ให้นายได้"

"ไม่ไปโว้ย แล้วนายก็ไสหัวออกไปจากห้องฉันซะเด๋ียวน้ี ฉันไม่อยาก 

โดนสอบว่ามส่ีวนเก่ียวข้องกับคดฆีาตกรรม!" เขาท้ิงระเบดิลกูใหญ่ลงกลางห้อง 

เจย์หยุดทุกการกระท�าทันท ีดวงตาสนี�า้ตาลเข้มวาววบัตวัดกลบัมาสบตาเขานิง่

ก่อนกล่าว

"นายก็รู้ว่าฉันไม่ได้ท�า"

แดเนียลเม้มปาก ปัดมอืท่ีเลือ่นขึน้มาหมายจะสมัผสัใบหน้าของตวัเอง

ออก

"ฉันไม่รู้ แต่ฉันแน่ใจว่าการ์ดบ้านั่นเป็นลายมือนาย"

สถานการณ์ไม่มีอะไรน่าตลก บทสนทนาของพวกเขายังเต็มไปด้วย 

เรื่องตึงเครียดที่เก่ียวพันกับความเป็นความตาย ทว่าเจย์ คิมกลับยกย้ิมบาง

ก่อนจะหลุดหัวเราะเบาๆ ออกมา

"ยิ้มบ้าอะไรวะ"

"ขอโทษที ดันหลุดหัวเราะในเวลาแบบนี้เอาซะได้ แต่ฉันดีใจ"

แดเนยีลก�าลงัจะอ้าปากถามว่าดใีจเรือ่งอะไร ทว่าประโยคถัดมาของเจย์ 

ก็ท�าให้เขาหบุปากฉบั

"ดใีจทียั่งจ�ากันได้ขนาดนี ้ จรงิๆ วันนีแ้ค่อยากมาชวนย้ายไปอยู่ด้วยกัน 

แต่ดูเหมือนว่าเรามาทบทวนความจ�ากันก่อนน่าจะดีกว่า"

"ทบทวนบ้าอะไรวะ ไม่เอาโว้ย!"

ดูเหมือนไม่ว่าเขาจะโวยวายอะไรก็ไม่มีประโยชน์อีกแล้วเมื่อเจย ์

ขยับเข้ามาประชดิ อาศยัแรงเพียงนดิเดยีวก็เหว่ียงเขากระแทกลงกับฟูกเตยีง 

จนได้แต่นอนมึนงงมองเพดานห้องอยู่ชั่วครู่แล้ว พลันภาพที่เห็นหลังจาก

กะพริบตาเพียงคร้ังก็เป็นใบหน้าคมคายที่บางส่วนตกอยู่ในเงาสลัวของห้อง  

ดลูกึลบัแต่กลบัมเีสน่ห์จนเสยีงจากมมุหนึง่ในหัวของเขาร้องบอกว่าอย่าละสายตา

เป็นอันขาด และจงใช้เวลาไม่กี่อึดใจนี้ให้เต็มที่

เพราะไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้เห็นเสี้ยวหน้าของอีกฝ่ายใกล้ๆ 

แบบนี้อีก

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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