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  สำ�นักพิมพ์ยูนิคอร์น

Sherlock Holmes: The Will of the Dead ยอดนักสืบเชอร์ล็อก 
โฮล์มส์ ตอน ปรศินาพนิยักรรมอ�าพราง	เป็นผลงานของ	George	Mann	ร้อยเรยีง
เร่ืองราวความแค้น	ความโลภ	และปมฆาตกรรมซับซ้อนซ่อนเงือ่น	เมือ่เซอร์ทโีอบอลด์	
มอห์ม	ชายชราผู้รำ่ารวยเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนา	ซำ้าร้ายพินัยกรรมฉบับสำาคัญที่จะชี้
ชะตาผูสื้บทอดมรดกกลบัหายไปอย่างไร้ร่องรอย	ในขณะเดยีวกนั	กรงุลอนดอนต้อง
ตกอยู่ในความหวาดผวาจากการโจรกรรมอันแสนอุกอาจของกลุ่ม	 “มนุษย์เหล็ก”	 
เชอร์ลอ็ก	โฮล์มส์	และคณุหมอจอห์น	วตัสนั	จำาต้องรบัศกึหนกัสองทางอย่างหลกีเลีย่ง
ไม่ได้	 โดยนิยายเล่มนี้ได้รับคำาชมจากหนังสือพิมพ์ต่าง	ๆ 	 มากมาย	 อาทิ	 The 
Guardian	และ	Los Angeles Times	ถึงการผูกปมปริศนาอันน่าติดตามและ
การรังสรรค์ตัวละครอย่างชาญฉลาด

สำานักพิมพ์ยูนิคอร์นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	ผู้อ่านจะเพลิดเพลินกับ	Sherlock 
Holmes: The Will of the Dead ยอดนักสืบเชอร์ล็อก โฮล์มส์ ตอน ปริศนา
พินยักรรมอ�าพราง	และช่วยสนบัสนนุยนูคิอร์นตวันีใ้หโ้บยบนิโลดแลน่เคยีงคูไ่ปกบั
โลกจินตนาการของผู้อ่านตลอดไป	สำานักพิมพ์	ฯ	ยินดีน้อมรับฟังทุกคำาแนะนำาหรือ 
ติชม	เพื่อปรับปรุงแก้ไขผลงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นต่อไป
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ค�ำน�ำ
โดย นายแพทย์จอห์น เอช. วัตสัน

เรือ่งราวทีผ่มได้เรยีบเรยีงเอาไว้ในหนงัสอืเลม่นี้	พร้อมด้วยบนัทกึคดี
ที่ผมจัดทำาขึ้นเองเพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์	ซึ่งคัดมาจากคำาให้การของหมาก

ตัวสำาคัญในคดีปริศนาสุดแสนพิสดารนี้	 ผมได้สรุปเหตุการณ์ที่ตัวผมมีส่วน

เกี่ยวข้องด้วย	ดังนั้น	ผมจึงไม่อาจรับประกันความถูกต้องของบันทึกดังกล่าว	

(และขอเตอืนให้ระวงัว่าพวกเขาบางคนนัน้เชือ่ถอืไม่ได้อย่างทีสุ่ด)	แม้มบีางส่วน

ที่พวกเขาให้ปากคำาสอดคล้องกับความเข้าใจของผมต่อการคลี่คลายเหตุการณ์

ต่าง	ๆ 	และช่วยเพิ่มความกระจ่างให้แก่คดีอันซับซ้อนก็ตาม	

อย่างไรก็ดี	 ผมเชื่อมั่นในคำาให้การของสารวัตรชาร์ลส์	 เบนบริดจ์แห่ง

สกอตแลนด์ยาร์ดอย่างเต็มที่	 และเชื่อว่าบันทึกการสืบสวนโดยเฉพาะในคดี	

‘มนุษย์เหล็ก’	ได้แสดงให้เห็นถึงความจริงและภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้น	ความ

มัน่ใจน้ีอาจมาจากการทีส่ารวตัรเบนบรดิจ์อนญุาตให้ผม	นายแพทย์จอห์น	วตัสนั 

ตีความและบันทึกคำาอธิบายของเขาที่มีต่อเหตุการณ์เหล่าน้ี	 และตีพิมพ์คู่กับ

นิยายอันตำ่าต้อยของผมเอง

สิง่สดุท้ายทีผ่มอยากกล่าวก็คือ	แม้คำาให้การเหล่านีด้นู่าตกตะลงึ	และมี

บางเหตุการณ์น่าขวัญผวาชวนสับสน	แต่เรื่องทั้งหมดนี้เป็นความจริง
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1
ค�ำให้กำรของ

นำยออสวอลด์ มอห์ม

ผมต่ืนขึ้นมาเพราะเสียงแก้วแตกและตกใจผุดนั่งบนเตียง	 หัวใจเต้น

ระรัวในความมืด	นี่คงจะเลยเที่ยงคืนมาแล้ว	ความคิดแรกของผมคือคงมีคน

ทุบกระจกหน้าต่างและพยายามบุกรุกเข้ามาในบ้าน

ผมกะพริบตาไล่ความง่วง	 รอสายตาชินกับความมืดสลัว	 บ้านทั้งหลัง

เงียบกริบ	 ยกเว้นเสียงต๊ิกตอกดังแว่วมาจากนาฬิกาเจ้าคุณปู่ที่อยู่ตรงโถงทาง

เดินข้างล่าง	 ผมกลั้นหายใจรอฟังเสียงการเคลื่อนไหวอย่างใจจดใจจ่อแต่ก็ไม่

ได้ยินอะไรเลย	

เวลาผ่านไปครู่ใหญ่

สมองของผมยงัคงซมึเซา	ไม่ว่าจะเป็นเพราะถกูฉดุกระชากให้ตืน่ข้ึนจาก

การหลบัใหล	หรือเหล้าองุน่ปรมิาณมากทีผ่มดืม่ต่างนำา้ในงานเลีย้งตอนเยน็กไ็ม่

อาจทราบได้	ผมหลับตาลง	รู้สึกเหมือนถูกดึงกลับเข้าสู่ห้วงนิทรา	พร้อมบอก

ตวัเองว่าเสยีงเหล่านัน้คอืสิง่ทีผ่มจนิตนาการขึน้มาเอง	ผมไม่จำาเป็นต้องหาเรือ่ง

ใส่ตัวด้วยการลุกจากที่นอนหรอก	มันก็แค่ความฝันเท่านั้น...
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ผมเกอืบผลอ็ยหลบัไปอกีครัง้ตอนทีไ่ด้ยนิเสยีงอะไรบางอย่างเคลือ่นไหว

ตรงโถงทางเดิน...เสียงฝีเท้าดังควบคู่ไปกับเสียงพึมพำา	ผมลุกขึ้นนั่ง	รู้ตัวแล้ว

ว่าความหวาดระแวงเมื่อครู่นั้นไม่ใช่ความคิดเหลวไหลแต่อย่างใด

โดยนสิยัแล้วผมไม่ใช่คนกล้าหาญอะไร	แต่ผมไม่กอ็าจนิง่เฉยปล่อยให้

มีผู้บุกรุกเข้ามาในบ้านได้โดยไม่ทักท้วง	 ผมเล่ือนตัวออกจากผ้านวมและต้อง

สะดุง้เมือ่จู	่ๆ 	เท้าเปล่าก็สมัผสักบัความเยน็ของพืน้ไม้กระดาน	ผมเดนิย่องอย่าง

ระมัดระวังไปที่ประตู	เสียงพึมพำาที่ดังขึ้นกว่าเดิมลอยแว่วมาตามโถงทางเดิน

ผมไขกุญแจแลว้แง้มประตูออก	แตก่็ต้องชะงักเพราะเสยีงลั่นเอี๊ยดของ

บานพบัสมยัพระเจ้าเหา	ผมลอบมองออกไปเหน็เงาดำาร่างหน่ึงยืนอยู่ทีห่วับนัได

ท่ามกลางแสงไฟจากตะเกียง	เงานั้นหันขวับเมื่อได้ยินเสียงผมเคลื่อนไหว	ผม

ถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อรู้ว่าเงานั้นก็คือลุงทีโอบอลด์นั่นเอง

“โอ้	 ขอบคุณพระเจ้า”	 เขาร้องด้วยนำ้าเสียงสั่นเครือ	 “นั่นหลานใช่ไหม	 

ออสวอลด์	มาช่วยลุงหน่อยได้ไหม	ไม่รู้ว่าคืนนี้ผีตัวไหนมันเข้าสิงลุง”

ผมผลกัประตูอ้าออก	แล้วดึงเส้ือคลุมขึน้มาคลมุไหล่ก่อนผกูเชอืกทีเ่อว	

ผมเดินไปตามพื้นเย็นเฉียบก็เห็นเจมิมา	 แมวสีดำาสลับขาวของลุงทีโอบอลด์

กำาลังเดินป้วนเปี้ยนอยู่ตรงเท้าของชายชรา	 มันร้องเหมียว	ๆ 	 น่าหนวกหูขณะ

ถูตัวกับหน้าแข้งของเขา

“เจมิมา	รออีกนิดนะ	ออสวอลด์มาช่วยแล้ว”

ผมก้าวไปตามทางเดิน	 พื้นไม้กระดานส่งเสียงลั่นเอี๊ยดอ๊าด	 “ลุงครับ”	

ผมถามอย่างกังวล	“ลุงตื่นมาทำาอะไรดึกดื่นป่านนี้”	เขาดูซูบเซียว	ใต้ตาดำาคลำ้า	

“ท่าทางลุงดูไม่ดีเลย	มานี่ครับ	ให้ผมช่วยนะ”	ผมสอดมือใต้แขนของเขาอย่าง

มั่นคงแล้วช่วยพยุงตัวไว้

ลงุทโีอบอลด์เป็นชายชราคนหนึง่	อาการป่วยกระเสาะกระแสะของเขาช่วง

เดือนหลัง	ๆ 	มานี้สร้างความกังวลใจอย่างยิ่งแก่ผมและญาติ	ๆ 	 อย่างไรก็ตาม	

คืนนี้เขาค่อนข้างแปลกไปจากปกติ	ผมหยิบตะเกียงมาจากมือเขาแล้วชูขึ้นเพื่อ
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มองได้ชดั	ๆ 	ใบหน้าเขาดซูดีเผอืดและยบัย่น	ริว้รอยมากมายปรากฏขึน้ชดัเจน	

เขาหรี่ตาลงเพราะแสงแยงตา	ผมจึงลดมือถือตะเกียงให้ตำ่าลง

“ขอบใจนะหลาน	ขอบใจ	ลงุเวยีนหวันดิหน่อย	ลงุทำานำา้หกด้วย...ลงุ...”	

เขาพดูอำา้	ๆ 	อ้ึง	ๆ 	ไหล่ลูต่ก	ก่อนจะถอนหายใจยาวเหยียด	“ลุงแก่แล้วออสวอลด์ 

ทัง้แก่ทัง้อ่อนแอ”	นำา้เสยีงเขาฟังดขูมขืน่ราวกบักำาลงัแบกภาระใหญ่หลวงเอาไว้	

และคบัข้องใจทีจ่ดัการภาระเหล่านัน้ด้วยตนเองไม่ได้	ท้ังทีไ่ม่กีเ่ดอืนก่อนเขายงั

ดูเหมือนทำาอะไรได้อย่างปกติ

“ลงุครบั	ข้ันบนัไดไม่ปลอดภยัเลย	ลุงขึน้ลงเองไม่ไหวแน่ถ้าไม่มีคนช่วย	

ลุงน่าจะรู้ตัวดีกว่านี้สิครับ”	 ผมพูดปรามเขาอย่างอ่อนโยน	 พยายามทำาให้ไม่

เหมอืนกำาลงัสัง่สอนเขาอยู	่“เอาอย่างน้ี	เดีย๋วผมไปเอานำา้มาให้ลุงอีกแก้วดกีว่า”

ลุงทีโอบอลด์ยิ้มเศร้า	ๆ 	“หลานเป็นเด็กที่คิดอะไรถ่ีถ้วนเสมอเลย 

ออสวอลด์”	เขาตอบพลางตแีขนผมเบา	ๆ 	“ลงุสญัญากบัเจมิมาว่าจะเอาไก่ให้มัน

กินด้วย	ไหน	ๆ 	ก็จะลงไปข้างล่างอยู่แล้ว	หลานช่วยจัดการให้หน่อยได้ไหม”

“ไก่เหรอครับ”	ผมถามพลางขยี้ตาอย่างงัวเงียและอยากกลับไปหาเตียง

นอนเตม็แก่แล้ว	แต่ผมก็ปล่อยให้ลงุทโีอบอลด์เดินไปมาทัว่บ้านในความมดืไม่ได้

“ใช่	ไก่ทีเ่หลือจากงานเลีย้งน่ะ	ลุงให้แอกเนสแบ่งบางส่วนใส่จานเกบ็ไว้

ในตู้อาหาร”	เขายิ้มกว้าง	“หลานก็รู้ว่าลุงไม่อยากให้เจมิมาอดกิน”

ผมก้มหน้ามองแมวที่ยังคงร้องเหมียว	ๆ 	 อยู่แทบเท้าเขา	 “เขาทำาให้แก

เสียนิสัยใหญ่แล้วเจมิมา”	 ผมพูดพลางหัวเราะเบา	ๆ 	 ขณะก้มลงเกาหลังใบหู

ของมัน	 “เดี๋ยวผมดูให้ครับลุง”	ผมยืดตัวขึ้นแล้วจับแขนเขาไว้	 “แต่ให้ผมพา

ลุงกลับไปที่เตียงก่อนนะครับ”	

“กไ็ด้”	เขาตอบอย่างซาบซึง้ใจ	ยอมให้ผมพยุงนำา้หนกับางส่วน	พวกเรา 

เดินอย่างงุ่มง่ามผ่านทางเดินไปยังห้องของเขา	ผมพาเขาไปที่เตียง	พลางหลบ

เศษแก้วแตกบนพื้น	 ตรงท่ีแก้วแตกยังเปียกชื้น	 แต่นำ้าส่วนใหญ่แห้งไปแล้ว	

เหลือไว้เพียงเศษแก้วกระจัดกระจายที่วาววับเมื่อต้องแสงไฟ
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เจมิมาตามพวกเรามาด้วย	 มันกระโดดขึ้นเตียงทันทีที่ลุงทีโอบอลด์ดึง

ผ้าห่มผืนหนาคลุมขาแล้วเอนตัวลงบนหมอน	เจ้าแมวเหมียวร้องดังลั่น

“ขอโทษทีเจมิมา”	 ลุงทีโอบอลด์พูดเหมือนเข้าอกเข้าใจมัน	 “แกได้ยิน

เขาพูดแล้วนี่	 ฉันต้องทำาตามที่เขาสั่ง	 แต่ถ้าแกไปกับออสวอลด์	 เขาจะเอาไก่

ให้แกกิน	ฉันสัญญา”

ผมลังเลนิดหนึ่งราวกับคนโง่ที่รอดูว่าเจ้าแมวจะเข้าใจสิ่งที่ลุงทีโอบอลด์

พดูแล้วเดนิตามผมมาไหม	แต่ดูมนัมุง่มัน่ทีจ่ะตามรงัควานชายแก่ผูน่้าสงสารทัง้

คนืเสียมากกว่า	เหมอืนไม่อยากห่างจากข้างกายเขาเลย	ผมรูว่้าฟังดไูร้สาระ	แต่

คล้ายว่าเจ้าแมวตัวนี้กำาลังแสดงสัมผัสที่หก	เป็นลางบอกเหตุถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น

แน่นอนว่าในตอนน้ันผมไม่รูเ้รือ่งน้ี	คิดว่ามนัเป็นเพยีงพฤตกิรรมแปลก	ๆ  

ของสัตว์ที่ตัวติดกับลุงทีโอบอลด์ตลอดเวลาและไม่เคยอ้อนใครคนอื่นเลย	 

มนัชอบเดนิตามเขาไปทัว่บ้าน	จากห้องหนึง่ไปยงัอกีห้องหนึง่	หอบเอาฝุน่ผงและ

ความทรงจำาในบ้านหลงัเก่านีใ้ห้ฟุง้ขึน้มาอกีครัง้	บางครัง้กด็เูหมอืนว่าลงุทโีอบอลด์ 

เสียเองท่ีเป็นซากปรักหักพังของอดีต	 และเจมิมาเป็นเหตุผลเดียวที่ทำาให้ลุง 

มีชีวิตอยู่ต่อ

“เอาละครับ	ลุงพักผ่อนตามสบายนะ	เดี๋ยวผมจะเอานำ้ามาให้”	ผมบอก

ผมออกจากห้องตรงไปยงับนัได	จับราวไว้มัน่คงขณะเดนิลงไปสูค่วามมดื

สลวัของห้องโถง	ผมจะไปเพียงครูเ่ดยีวจงึไม่คดิจะจดุโคมไฟติดผนงั	ดังนัน้ผม

จงึจดุไฟตะเกยีงนำา้มนั	แล้วเดนิผ่านพืน้หนิอ่อนเยน็เยียบไปยังห้องครวัมดืสนทิ

ชวนขนลกุ	ขณะท่ีผมรีบเดนิผ่านครัวไปยงัตูเ้กบ็อาหาร	มีเพยีงเสยีงสวบสาบของ

เสื้อคลุมที่ผมสวมอยู่	เสียงฝีเท้าเปล่า	และเสียงลมหายใจหอบสั่นของผมเอง

ผมเจอจานใส่ไก่แล้วจึงวางมันลงบนพื้นข้างถ้วยใส่นำ้าของเจมิมา	 หลัง

จากวางตะเกียงลงบนโต๊ะ	ผมก็เปิดนำ้าก๊อกใส่แก้วแล้วดื่มรวดเดียวหมด	จาก

นัน้กเ็ตมินำา้อกีครัง้ให้ลงุทโีอบอลด์	ผมหยิบตะเกยีงแล้วรบีเดนิกลับไปท่ีบันได	

ผมอยากกลับไปนอนเต็มทีแล้ว
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“ฉันรู้	ฉันรู้	ฉันก็ผิดหวังเหมือนกันสาวน้อย	แค่หานำ้าดื่มแก้วเดียวยัง

ทำาเองไม่ได้”	 ลุงทีโอบอลด์กำาลังพูดกับเจมิมาตอนที่ผมเคาะประตูห้องของเขา

เบา	ๆ 	ลุงเงยหน้าขึ้นก่อนพยักหน้าให้ผมเข้าไป	“อา	ขอบใจ	ออสวอลด	์หลาน

เป็นเด็กใจดีจริง	ๆ ”

“ผมเลิกเป็นเด็กมาหลายปีแล้วครับลุง”	ผมพูดท้วงเขาพร้อมยิ้มกว้าง

“นั่นสินะ	ใช่แล้ว”	เขาตอบกลับแล้วหัวเราะเสียงเบา

“นี่ครับ”	ผมบอกพลางวางแก้วนำ้าไว้บนโต๊ะข้างเตียง	“เดี๋ยวเราค่อยให้

แอกเนสมาเกบ็กวาดเศษพวกนีต้อนเช้ากแ็ล้วกนันะครบั”	ผมชีไ้ปทีเ่ศษแก้วแตก	

“ลุงพักผ่อนเถอะครับ	ตอนตื่นนอนก็ระวังอย่าไปเหยียบเข้าละ”

ลุงทีโอบอลด์ถอนหายใจ	 เขาเอื้อมมือไปหยิบแก้วนำ้าขึ้นจิบ	 “ตกลง”	 

ลุงวางแก้วบนโต๊ะตามเดิมก่อนซุกตัวลงกับหมอน	 เปลือกตาของเขาค่อย	ๆ 	 

ปรือลง	“ราตรีสวัสดิ์	ออสวอลด์”

“ราตรีสวัสดิ์ครับลุง”	 ผมพูดพลางหร่ีไฟตะเกียง	 “ราตรีสวัสดิ์แกด้วย 

เจมมิา”	ผมย่องออกจากห้อง	ผ่านโถงทางเดนิกลบัมายงัห้องของตวัเองแล้วตรง

ดิ่งไปที่เตียง	ไม่นานนักก็หลับสนิทอย่างเป็นสุข

ผมตืน่ขึน้อกีคร้ังเพราะเสยีงคนเดนิไปมา	เสยีงประตเูปิดปิด	เสียงนำา้ไหล 

เสยีงฝีเท้าตรงโถงทางเดนิ	ตอนนีย้งัเช้าตรูอ่ยูเ่ลย...น่าจะสกัหกโมง	ผมได้แต่คดิ 

แล้วครางอย่างเหนื่อยล้า	 ขณะท่ีใช้ศอกข้างหนึ่งยันตัวขึ้นพลางกะพริบตาไล่

ความง่วงที่เหลือออกไป	 แต่ก็ต้องสะดุ้งเมื่ออะไรบางอย่างหล่นตุบบนหน้าอก

ของผม	พอก้มลงมองก็เห็นเจ้าเจมิมากำาลังจ้องมาที่ผมด้วยดวงตาเศร้าสร้อย

“อ้าว	ไงเจมิมา	แกมาทำาอะไรที่นี	่นี่เช้าแล้วใช่ไหม	ฉันคงปิดประตูไม่

สนิทสินะ”	ผมลูบหัวเจ้าแมว	มันร้องเหมียวอย่างมีความสุข	“ลุงทีโอบอลด์ล่ะ	

ฉนัเดาว่าใกล้มือ้เช้าของแกแล้วส	ิแกจัดการไก่เกลีย้งเลยหรอืเปล่า”	มนัเอยีงหวั

มองผมอย่างสงสยั	ผมถอนหายใจ	“ดสู	ิแกทำาให้ฉนัเป็นแบบนีเ้สยีแล้ว	คยุกบั

แมว...”	ผมชะงักทันทีเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องบาดแก้วหูอันน่าสะพรึงกลัว	มัน
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เป็นเสยีงเลวร้ายท่ีสดุท่ีผมเคยได้ยนิมา	เสยีงกรดีร้องของผู้หญงิทีก่ำาลังหวาดกลัว

“แอกเนส	!”	 ผมร้องเรียกขณะตวัดผ้าห่มออกจากตัวจนทำาให้เจมิมา 

หงายหลังลงบนเตียง	ก่อนจะวิ่งออกไปที่โถงทางเดิน	“แอกเนสงั้นหรือ”

ผมได้ยนิเสียงเธอสะอืน้มาจากห้องโถงเบือ้งล่างจงึรบีวิง่ไปทีช่านพกับนัได	

หญิงสูงวัยนั่งห่อตัวหันหลังอยู่ข้างล่าง	เธอกอดเข่าสะอื้นจนตัวโยกตัวโยน	ผม

เห็นว่าตัวของเธอโน้มบังอะไรบางอย่างที่ใหญ่เทอะทะ

“แอกเนสเป็นอะไร	เกดิอะไรขึน้	!”	ผมถามอย่างตืน่ตระหนก	พลางเดนิ 

ลงบนัไดไปหาเธอ	ผมได้ยินเสยีงประตเูหวีย่งเปิดจากด้านหลังเมือ่คนทีเ่หลือตืน่

ขึ้นมาเพราะเสียงกรีดร้องของสาวใช้และรีบรุดมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น

“โอ้	คุณออสวอลด์คะ”	แอกเนสสูดหายใจพลางสะอื้น	 “เกิดอุบัติเหตุ

ร้ายแรงค่ะ	เซอร์ทีโอบอลด์...”	เธอสูดหายใจลึก	พลางขยับไปด้านข้างเพื่อให้

ผมมองเห็น	บนพื้นหินอ่อนตรงนั้นคือร่างที่บิดงอของคุณลุง	ศีรษะของเขาทำา

มมุผดิธรรมชาต	ิมีเลอืดไหลออกจมกูและขงัตวัเป็นแอ่งข้างตัวเขา	เหมอืนแขน

ของเขาจะหักข้างหนึ่ง	ดวงตาเบิกโพลงและจ้องค้างอยู่อย่างนั้น	ผมรู้สึกได้ถึง

ความน่าสยดสยองที่กำาลังคืบคลานอยู่ในช่องท้อง

“พระเจ้า	!”	 ผมตะโกนลั่น	 กระโจนลงบันไดขั้นที่เหลือไปอยู่ข้างตัวเขา	

“ลงุคงพลดัตกลงมาตอนกลางคนืแน่	!”	ผมคุกเข่าลงหมายจะตรวจหาชีพจร	แต่

กลบัไม่อาจบงัคบัตวัเองใหเ้ข้าไปสัมผสัเขาได้	ร่างของชายชราซดีขาว	และผมก็ 

เห็นว่าเขาไม่หายใจแล้ว	“นี่เขา...”	ผมละลำ่าละลักถามทั้งที่รู้คำาตอบอยู่แล้ว

“ค่ะ”	แอกเนสสะอื้น	เธอไม่อาจกลั้นนำ้าตาเอาไว้ได้	“เขา...เขา...”	หญิง

สูงวัยเอ่ยอย่างแผ่วเบา	“เซอร์ทีโอบอลด์ตายแล้วค่ะ”

inspiration starts here



inspiration starts here




