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...ดั�งนกฮู้กยามที่ิวา 

มาปร์ากฏ

เชัคสเปียร์์, เฮนรีีที่่� 6 



ร์ถเมล์กำาลังจิะออก  ส่งเส่ยงดังกร์ะห่�ม แที่ร์กด�วย 

เส่ยงคร์ืดคร์าดก่กกัก  จิัตุร์ัสเงียบเชั่ยบในแสงหม่นยาม 

ฟ้้าสาง  สายหมอกโอบพัินหอร์ะฆัังขีองวิหาร์ปร์ะจิำาเม่อง 

ได�ยินแต่เส่ยงร์ถเมล์และเส่ยงพิ่อค�าขีายขีนมปังปา- 

แนลเล  “ปาแนลเลร์�อนๆ ปาแนลเล”  ซ่ึ่�งทัี่�งวิงวอนและ 

ปร์ะชัดปร์ะชััน  พินักงานเก็บค่าโดยสาร์ปิดปร์ะต้ร์ถเมล์ 

เร์ิ�มเคล่�อนตัว เส่ยงดังเหม่อนเศษัเหล็กร์่วงกร์าว  คร์ั�น 

พินักงานเก็บค่าโดยสาร์กวาดตามองจิัตุร์ัสอ่กคร์ั�งก็ 

เห็นชัายชัุดเขี�มกำาลังวิ�งมา  เขีาจิึงบอกคนขีับว่า “ร์อ 

เด่�ยว” แล�วเปิดปร์ะต้ขีณ์ะร์ถยังไม่จิอด  ได�ยินเส่ยง 

เปรี์�ยงสองครั์�ง  ชัายชุัดเขี�มซ่ึ่�งกำาลังกร์ะโดดขึี�นบันไดร์ถ 

ตัวลอยค�างอย้่หน่�งอ่ดใจิ ร์าวกับม่ม่อที่่�มองไม่เห็นด่ง 

ผู้มเขีาไว�  กร์ะเป๋าเอกสาร์หลุดจิากม่อก่อนที่่�ตัวเขีาจิะ 

ค่อยๆ ที่ร์ุดลงบนกร์ะเป๋าใบนั�น
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พินักงานเก็บค่าโดยสาร์สบถ  ตัวสั�น  หน�าเปล่�ยนส่ 

เป็นส่กำามะถัน  คนขีายขีนมปังปาแนลเลซึ่่�งอย้่ห่างจิาก 

ชัายผู้้�ล�มลงร์าวสามเมตร์ เดินเฉเป็นป้ถอยห่างออกไป 

ที่างปร์ะต้โบสถ์  บนร์ถเมล์ไม่ม่ใคร์ขียับเขีย่�อน  คนขีับ 

นิ�งเป็นหิน  ม่อขีวาจิับคันเบร์ก  ม่อซึ่�ายจิับพิวงมาลัย 

พินักงานเก็บค่าโดยสาร์มองหน�าคนเหล่านั�น ซ่ึ่�งด้คล�าย 

คนตาบอดไร์�แววตา แล�วพิ้ดว่า “เขีาโดนฆั่า” จิากนั�นก็ 

ถอดหมวก เอาม่อล้บผู้มอย่างลุกลน และสบถอ่ก

“ตำาร์วจิ1” คนขีับพิ้ด “ต�องเร์ียกตำาร์วจิ”

เขีาลุกขีึ�นไปเปิดปร์ะต้ร์ถอ่กด�าน “ฉันจิะไปเร์ียก 

ตำาร์วจิ” เขีาบอกพินักงานเก็บค่าโดยสาร์

พินักงานเก็บค่าโดยสาร์มองคนตาย แล�วหันไป 

มองผู้้�โดยสาร์  ม่ผู้้�หญิงอย้่บนร์ถเมล์ด�วย  พิวกนางเป็น 

หญิงชัร์าซึ่่�งทีุ่กเชั�าจิะขีนถุงผู้�าขีาวหนักๆ กับตะกร์�าใส ่

1  แปลจิากคำาว่า carabinieri ซึ่่�งค่อชั่�อเร์ียกที่หาร์เหล่าที่่�ที่ำาหน�าที่่� 

เด่ยวกันกับตำาร์วจิ ม่สถาน่ปร์ะจิำาอย่้ตามเม่องต่างๆ ทัี่�วอิตาล่  หัวหน�า 

สถาน่ปร์ะจิำาเม่องเล็กๆ มักเป็นที่หาร์ชัั�นปร์ะที่วน ยศ Maresciallo 

(มาเร์็ชัชััลโล) ซึ่่�งเที่่ยบกับยศขีองที่หาร์บกค่อ จิ่าสิบเอกพิิเศษั หร์ือ 

ยศตำาร์วจิค่อ ดาบตำาร์วจิ  ในฉบับแปลเล่มน่�จิะแที่นยศ Maresciallo  

ว่า ดาบตำาร์วจิ หร์ือเร์ียกง่ายๆ ว่า นายดาบ
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ไข่ีมาขึี�นร์ถ  เส่�อผู้�าท่ี่�พิวกนางสวมใส่ส่งกลิ�นอาหาร์สัตว์ 

กลิ�นปุ๋ยคอก และกลิ�นฟื้นไฟ้  ปกติแล�วหญิงชัร์าเหล่าน่� 

จิะบ่นและก่นด่า ที่ว่าตอนน่�กลับนิ�งเงียบ  หน�าตาเหม่อน 

ถ้กขีุดขีึ�นมาจิากหลุมแห่งความเงียบงันยาวนานหลาย 

ศตวร์ร์ษั 

“เขีาเป็นใคร์หร์ือ” พินักงานเก็บค่าโดยสาร์ถาม 

พิลางชั่�ไปที่่�คนตาย  

ไม่ม่ใคร์ตอบ  เขีาจิึงสบถ  ในหม้่ผู้้�โดยสาร์ร์ถเมล์ 

สายนั�นเขีาขึี�นช่ั�อเรื์�องสบถ  สบถแบบไม่เหม่อนใคร์  เขีา 

เคยโดนข่้ีไล่ออกจิากงานเพิร์าะติดนิสัยสบถจินไม่สนใจิ 

บาที่หลวงหร์ือแม่ชั่ที่่�อย้่บนร์ถด�วย  เขีาเป็นชัาวเม่อง 

ซึ่่ร์าค้ซึ่า เลยไม่ค่อยได�เห็นคนถ้กฆั่า  โง่จิร์ิงหนอ เม่อง 

ซึ่่ร์าค้ซึ่าน่�  ดังนั�นเขีาจิึงสบถอย่างเกร์ี�ยวกร์าดกว่าปกติ

ตำาร์วจิมาถ่งท่ี่�เกิดเหตุ  นายดาบเคร์าดำาอาร์มณ์์ขุ่ีน 

เพิร์าะนอนไม่เต็มอิ�ม  การ์ปร์ากฏตัวขีองตำาร์วจิเปร์ียบ 

ดั�งเส่ยงกร์ะดิ�งเต่อนภัยที่่�ดังขีึ�นในห�วงหลับใหลขีอง 

ผู้้�โดยสาร์  พิวกเขีาเดินตามพินักงานเก็บค่าโดยสาร์ลง 

ไปที่างปร์ะต้ที่่�คนขีับเปิดค�างไว�  แล�วเดินห่างออกไป 

ร์อบนอกขีองจิัตุร์ัส  ด้เผู้ินๆ เหม่อนเฉ่�อยชัา  หันกลับ 
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มาปร์ะหน่�งหาร์ะยะที่่�เหมาะสมเพิ่�อมองหอร์ะฆััง  และ 

หลังจิากมองอ่กเป็นครั์�งสุดที่�ายก็หลบแผู้ล็วไป  นายดาบ 

และตำาร์วจิคนอ่�นๆ ไม่สังเกตเห็นการ์หลบหน่เป็นร์ัศม่ 

อันเชั่�องชั�านั�น  ขีณ์ะน่�ม่คนปร์ะมาณ์ห�าสิบคนอย้่ร์อบๆ 

ผู้้�ตาย  เป็นเหล่าคนงานฝึึกหัดในโคร์งการ์ขีองร์ัฐ ซึ่่�ง 

ต่างด่ใจิที่่�ม่เร์ื�องใหญ่เชั่นน่�ให�คุยตลอดแปดชัั�วโมงที่่�อย้่ 

เฉยๆ ไม่ที่ำาอะไร์เป็นการ์เป็นงาน  นายดาบสั�งล้กน�อง 

ให�ไล่พิวกคนมุงออกไปจิากจัิตุรั์ส แล�วให�ผู้้�โดยสาร์กลับ 

ขีึ�นร์ถ  ตำาร์วจิจิึงดันคนอยากร์้�อยากเห็นเหล่านั�นไปบน 

ถนนร์อบนอกจิัตุร์ัส พิลางขีอให�ผู้้�โดยสาร์กลับไปนั�งที่่� 

คร์ั�นจิัตุร์ัสโล่ง ร์ถเมล์ก็โล่งด�วย  เหล่อเพิ่ยงคนขีับกับ 

พินักงานเก็บค่าโดยสาร์เที่่านั�น

“อะไร์กัน” นายดาบเอ่ยถามคนขีับ “วันน่�ไม่ม่ 

ผู้้�โดยสาร์สักคนเลยร์ึ” 

“ก็ม่อย้่บ�างคร์ับ” คนขีับตอบด�วยส่หน�าเหม่อน 

คนจิำาอะไร์ไม่ได�

“ม่อย่้บ�าง” นายดาบพ้ิด “หมายความว่าส่� ห�า หรื์อ 

หกคน  แต่ฉันไม่เคยเห็นร์ถเมล์คันน่�ออกถ�ายังม่ที่่�นั�ง 

ว่างแม�แต่ที่่�เด่ยว”
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“ไม่ร์้�เหม่อนกันคร์ับ” คนขีับพิ้ด เค�นความจิำา 

เต็มที่่�  “ผู้มก็ไม่ร์้�เหม่อนกัน  ที่่�บอกว่าม่บ�างก็พิ้ดไป 

อย่างนั�นเอง  แต่ไม่ใชั่ห�าหร์ือหกคนแน่ๆ  ม่มากกว่านั�น 

อาจิเต็มคันร์ถ... ผู้มไม่เคยมองคนบนร์ถเลยคร์ับ  เขี�า 

ปร์ะจิำาที่่�แล�วก็ขีับออกไป... มองแต่ถนน  เขีาจิ�างผู้มมา 

มองถนน” 

นายดาบล้บหน�าด�วยม่อท่ี่�เกร็์งด�วยความหงุดหงิด 

“เขี�าใจิ” เขีาพ้ิด “น่�มองแต่ถนน  แต่น่�ล่ะ” เขีาหันไปที่าง 

พินักงานเก็บค่าโดยสาร์ด�วยอาการ์ฉุนเฉ่ยว “แกจิ่ายตั�ว 

เก็บเงิน ที่อนเงิน นับจิำานวนคนและมองหน�าพิวกเขีา... 

ถ�าแกไม่อยากให�ฉันที่วนความจิำาให�ในห�องขีัง ก็บอก 

ฉันมาเด่�ยวน่�ว่าผู้้�โดยสาร์ม่ใคร์บ�าง  อย่างน�อยสิบชั่�อ... 

แกเป็นกร์ะเป๋าร์ถเมล์สายน่�มาสามปีแล�ว  และสามปี 

แล�วเหม่อนกันที่่�ฉันเห็นแกในร์�านกาแฟ้อิตาเล่ยทีุ่กเย็น 

แกร์้�จิักคนในเม่องน่�ด่กว่าฉันเส่ยอ่ก...”

“ไม่ม่ใคร์ร์้�จิักเม่องน่�ด่กว่านายดาบไปได�หร์อก 

คร์ับ” พินักงานเก็บค่าโดยสาร์ตอบพิร์�อมกับยิ�มแก�เขีิน 

ที่่�นายดาบชัม 

“ก็ได�ๆ” นายดาบพิ้ดพิลางแสยะยิ�ม “ที่่�หน่�งฉัน 
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ที่่�สองแก ให�เป็นอย่างนั�นก็ได�... แต่ฉันไม่ได�อย้่บนร์ถ 

ด�วย แล�วจิะจิำาได�ยังไงว่าผู้้�โดยสาร์ม่ใคร์บ�าง  ฉะนั�นก็ 

เป็นหน�าที่่�ขีองแก  ต�องบอกฉันมาอย่างน�อยสิบชั่�อ”

“ผู้มจิำาไม่ได�คร์ับ” พินักงานเก็บค่าโดยสาร์ตอบ 

“ขีอวิญญาณ์ขีองแม่จิงเป็นพิยาน ผู้มจิำาไม่ได�  ตอนน่� 

ผู้มจิำาอะไร์ไม่ได�เลย  ร์้�ส่กเหม่อนกำาลังฝัน”

“เด่�ยวฉันจิะปลุกแกให�ต่�นจิากฝันเอง” นายดาบ 

เด่อดดาล “ฉันจิะปลุกโดยให�ติดคุกสักสองปี...”  เขีา 

หยุดพิ้ดกลางคันแล�วเดินไปหาพินักงานอัยการ์ซึ่่�งมา 

ถ่งพิอด่  ร์ะหว่างร์ายงานให�พินักงานอัยการ์ที่ร์าบถ่ง 

ช่ั�อเส่ยงเรี์ยงนามขีองผู้้�ตายและการ์หน่ไปขีองผู้้�โดยสาร์ 

พิลางมองร์ถเมล์ เขีาร์้�ส่กว่าม่อะไร์บางอย่างไม่เขี�าที่่�- 

เขี�าที่างหร์ือขีาดหายไป  คล�ายเวลาที่่�จิ้่ๆ ก็ม่อะไร์หาย 

ไปจิากกิจิวัตร์ขีองเร์า  เป็นสิ�งที่่�ปร์ะที่ับอย้่ในความร์้�ส่ก 

ขีองเร์าด�วยความเคยชัินหร์ือขีนบธร์ร์มเน่ยม จินใจิไม่ 

คิดถ่งมัน  แต่คร์ั�นมันขีาดหายไป จิะเกิดความว่างเปล่า 

เคว�งคว�างขีึ�นเล็กๆ ปร์ะหน่�งดวงไฟ้ติดๆ ดับๆ ซึ่่�งที่ำา 

ให�เร์าหงุดหงิด  กร์ะที่ั�งขีองที่่�เร์าหานั�นพิลันจิับตัวกันใน 

ใจิเร์า 
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“ขีาดอะไร์ไปอย่างหน่�ง” นายดาบพ้ิดกับตำาร์วจิช่ั�อ 

สปอซึ่ิโต ซึ่่�งเป็นเสาหลักขีองสถาน่ตำาร์วจิปร์ะจิำาเม่อง 

เอส. เน่�องจิากได�ปร์ะกาศน่ยบัตร์ด�านบัญชั่  “ขีาดอะไร์ 

หร์ือใคร์บางคน”

“คนขีายปาแนลเล” สปอซึ่ิโตพิ้ด

“จิร์ิงด�วย!  คนขีายปาแนลเล” นายดาบอุที่าน 

ด�วยความด่ใจิ และคิดถ่งร์ะบบการ์ศ่กษัา  ‘ปร์ะกาศน่ย-

บัตร์ที่างด�านบัญชั่ใชั่ว่าเขีาจิะให�ใคร์ก็ได�’

ตำาร์วจิคนหน่�งได�ร์ับคำาสั�งให�ร์ีบไปตามตัวคนขีาย 

ปาแนลเล  เขีาร์้�ว่าจิะเจิอที่่�ไหน เพิร์าะปกติเม่�อร์ถเมล์ 

เที่่�ยวแร์กออกไปแล�ว พิ่อค�าเร์่ร์ายน่�จิะไปขีายปาแนลเล 

ร์�อนๆ ที่่�หน�าปร์ะต้โร์งเร์ียนปร์ะถม  ร์าวสิบนาที่่ต่อมา 

นายดาบก็ได�พิบคนขีายปาแนลเล  หน�าตาเขีาเหม่อน 

คนถ้กปลุกให�ต่�นจิากการ์หลับใหลอันแสนบร์ิสุที่ธิ�

“เขีาอย่้ท่ี่�น่�ด�วยมั�ย” นายดาบถามพินักงานเก็บค่า 

โดยสาร์พิร์�อมกับชั่�ไปที่่�คนขีายปาแนลเล 

“อย้่คร์ับ” พินักงานเก็บค่าโดยสาร์ตอบพิลางก�ม 

หน�ามองร์องเที่�า 

“เอาละ” นายดาบพิ้ดด�วยนำ�าเส่ยงนุ่มนวลแบบ 
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พิ่อพิ้ดกับล้ก “เม่�อเชั�าน่�แกมาขีายปาแนลเลที่่�น่�เหม่อน 

ทีุ่กวัน  ขีายให�ผู้้�โดยสาร์ที่่�ขีึ�นร์ถเมล์ไปเม่องปาแลร์์โม 

เที่่�ยวแร์ก เหม่อนทีุ่กวัน...” 

“ผู้มม่ใบอนุญาตนะคร์ับ”

“ฉันร์้�” นายดาบตอบพิลางแหงนหน�ามองฟ้้าด�วย 

สายตาร์�องขีอความอดที่น “ฉันร์้� และฉันก็ไม่ได�สนใจิ 

เรื์�องใบอนุญาต  ฉันต�องการ์ร้์�เพ่ิยงเรื์�องเด่ยว  แกบอกฉัน 

มา แล�วฉันจิะปล่อยแกไปขีายปาแนลเลให�เด็กๆ ที่ันที่่ 

ที่่�ฉันอยากร์้�ก็ค่อ ใคร์เป็นคนยิง”

“ฮู่” คนขีายปาแนลเลเอ่ยถามด�วยความแปลกใจิ

และสงสัยใคร์่ร์้� “ม่คนยิงเหร์อคร์ับ”

“คร์ับผู้ม เวลาหกโมงคร์ึ�ง ยิงมาจิากมุมถนนคาว้ร์์ 

สองนัด ปืนล้ปาร์า1  ขีนาดลำากล�องน่าจิะ 12 มิลลิเมตร์ 

หร์ืออาจิเป็นปืนล้กซึ่องแฝึดสั�นก็ได�...  คนบนร์ถเมล์ 

1  lupara ปืนล่าสัตว์ ใชั�กร์ะสุนปร์าย ดั�งเดิมใชั�ล่าหมาป่า (lupo 

หมายความว่า หมาป่า)  ต่อมา ตั�งแต่ที่ศวร์ร์ษั 1960 มักเป็นอาวุธ 

ในการ์ก่อเหตุฆัาตกร์ร์มโดยองค์กร์อาชัญากร์ร์ม Cosa nostra หร์ือ 

ที่่�ร์้�จิักกันที่ั�วไปว่า มาเฟ้ียซึ่ิซึ่ิล่
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ไม่ม่ใคร์เห็นอะไร์เลย  แสนยากเย็นกว่าจิะร์้�ว่าม่ใคร์อย้่ 

บนร์ถบ�าง  ตอนที่่�ผู้มไปถ่งนั�นหลบไปกันหมดแล�ว... 

คนขีายปาแนลเลน่กออกหลังจิากนั�นสองชัั�วโมงว่าเห็น 

อะไร์บางอย่างคล�ายๆ กร์ะสอบถ่านวางพิิงผู้นังหินขีอง 

โบสถ์ตร์งมุมร์ะหว่างถนนคาว้ร์์กับจิัตุร์ัสการ์ิบัลดิ  และ 

จิากกร์ะสอบถ่านนั�นก็เกิดปร์ะกายไฟ้สองคร์ั�ง  เขีาบอก 

ว่าอย่างน่�นะคร์ับ  แล�วเขีาก็สาบานต่อนักบุญฟ้าร์าว่า 

จิะถวายถั�วล้กไก่หน่�งกร์ะสอบ เพิร์าะเขีาบอกว่าเป็น 

ปาฏิหาร์ิย์ที่่�ตัวเขีาไม่โดนล้กตะกั�ว ที่ั�งๆ ที่่�อย้่ใกล�เป้า 

กร์ะสุนขีนาดนั�น... ส่วนพินักงานเก็บค่าโดยสาร์ไม่เห็น 

กร์ะสอบถ่านที่่�ว่านั�นด�วยซึ่ำ�า... ผู้้�โดยสาร์ที่่�นั�งฝั่งขีวา 

บอกว่ากร์ะจิกหน�าต่างเป็นฝึ้ามัวมาก ร์าวกับโดนขีัด 

ด�วยกร์ะดาษัที่ร์าย ซ่ึ่�งก็คงจิะจิริ์ง... ใช่ัครั์บ เป็นปร์ะธาน 

บร์ิษััที่ก่อสร์�าง  บร์ิษััที่เล็กๆ น่ะคร์ับ  เหม่อนจิะไม่เคย 

รั์บเหมาด�วยร์าคาท่ี่�ส้งกว่า 20 ล�านล่ร์์1 เลย  รั์บส่วนเล็กๆ 

ขีองการ์ก่อสร์�างบ�านในโคร์งการ์ขีองร์ัฐเพิ่�อปร์ะชัาชัน 

ผู้้�ม่ร์ายได�น�อย  วางท่ี่อร์ะบายนำ�า และตัดถนนสายเล็กๆ 

ซึ่ัลวาโตเร์ โคลัสแบร์์นา  โค-ลัส-แบร์์-นา  เป็นชั่าง- 

1  ปร์ะมาณ์ 4 แสนบาที่ 
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ก่อสร์�าง  เม่�อสิบปีก่อน เขีาก่อตั�งบริ์ษััที่ร่์วมกับน�องชัาย 

สองคนและชั่างก่อสร์�างในเม่องน่�อ่กส่�ห�าคน  เขีาเป็น 

คนบร์ิหาร์งาน แม�ว่าในตำาแหน่งผู้้�จิัดการ์จิะปร์ากฏชั่�อ 

ขีองพินักงานร์ังวัดคนหน่�งก็ตาม  เขีาด้แลบัญชั่เองด�วย 

ที่ำาเที่่าที่่�ที่ำาได�  แม�ร์ายได�จิะน�อย ที่ำางานแบบเด่ยวกับ 

ล้กจิ�าง แต่เขีากับหุ�นส่วนก็พิอใจิ...  ไม่คร์ับ ด้เหม่อนว่า 

ไม่ได�ที่ำางานปร์ะเภที่โดนฝึนที่่เด่ยวละลายหมด... ผู้ม 

เคยเห็นบ�านไร์่หลังหน่�งที่่�เพิิ�งสร์�างเสร์็จิ แต่พิังร์าวกับ 

เป็นกล่องกร์ะดาษั เพิร์าะแม่วัวเอาตัวคร์้ด... เปล่าคร์ับ 

หลังนั�นบร์ิษััที่สมิร์อลโดสร์�างคร์ับ  เป็นบร์ิษััที่ก่อสร์�าง 

ขีนาดใหญ่  สร์�างบ�านแล�วโดนวัวที่ำาพิัง... ส่วนนาย 

โคลัสแบร์์นา ม่คนบอกว่างานก่อสร์�างขีองเขีาแขี็งแร์ง 

ที่นที่าน  ความจิร์ิงแถวน่�ก็ม่ถนนสายหน่�งที่่�บร์ิษััที่เขีา

ตัด ชั่�อ มาดอนนา ดิ ฟ้าติมา  ร์ถบร์ร์ทีุ่กแล่นผู้่านไปมา 

ไม่ร์้�ก่�คันต่อก่�คัน ไม่เห็นมันยุบลงเลยสักเซึ่นติเมตร์  ม่ 

ถนนสายอ่�นๆ ท่ี่�สร์�างโดยบริ์ษััที่ใหญ่กว่า  ผู่้านไปปีเด่ยว 

ยังกะหลังอ้ฐ... ม่คร์ับ เขีาม่ปร์ะวัติอาชัญากร์ร์ม ในปี 

1940... เจิอแล�วคร์ับ ปี 1940 วันที่่� 3 พิฤศจิิกายน... 

ตอนนั�นเขีาอย้่บนร์ถเมล์  ด้ที่่าร์ถเมล์จิะพิาความซึ่วย 
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มาให�เขีานะคร์ับ  คนบนร์ถคุยกันเร์ื�องสงคร์ามที่่�เร์าที่ำา 

กับกร์ีซึ่  คนหน่�งพิ้ดว่า ‘เร์าจิะฮูุบมันได�ใน 15 วัน’ 

เขีาหมายถ่งกร์ีซึ่น่ะคร์ับ  โคลัสแบร์์นาถามว่า ‘ฮูุบอะไร์ 

เป็นปลาเหร์อ’  บนร์ถเมล์ม่ที่หาร์อย้่ด�วยคนหน่�ง จิึง 

แจิ�งความเขีา... อะไร์นะคร์ับ... ขีอโที่ษัคร์ับ ก็ผู้้�กอง 

ถามผู้มว่าเขีาม่ปร์ะวัติอาชัญากร์ร์มหร์ือเปล่า  ผู้มก็ 

ตอบตามเอกสาร์ที่่�ม่อย้่ในม่อ... คร์ับผู้ม ตามนั�นคร์ับ 

เขีาไม่ม่ปร์ะวัติอาชัญากร์ร์ม... ผู้มน่ะเหร์อคร์ับเป็น 

ฟ้าสซึ่ิสต์  แต่เวลาผู้มเห็นเคร์ื�องหมายขีองฟ้าสซึ่ิสต์ 

ผู้มสาปแชั่งมันนะคร์ับ... คร์ับผู้ม ร์ับที่ร์าบคร์ับ”

นายดาบวางห้โที่ร์ศัพิที่์อย่างแสนแผู้่วเบา  เอาผู้�า 

เชั็ดหน�าผู้าก “คนน่�เขีาเคยเป็นที่หาร์ใต�ดินต่อต�านนาซึ่่ 

ฟ้าสซึ่ิสต์” เขีาพิ้ดอย้่คนเด่ยว “เล่นกับใคร์ไม่เล่น ดัน 

ไปเล่นกับคนที่่�เคยเป็นที่หาร์ใต�ดิน”

สองพิ่�น�องโคลัสแบร์์นาและหุ�นส่วนคนอ่�นๆ ขีอง 

บริ์ษััที่ ซานตาฟารีา กำาลังร์อผู้้�กอง  พิวกเขีานั�งเรี์ยงแถว 

แต่งดำาทีุ่กคน  สองพิ่�น�องสวมผู้�าพิันคอส่ดำา เคร์ายาว 

ตาแดง นิ�งมองเป้ายิงหลากส่ท่ี่�วาดบนผู้นังและขี�อความ 


