
”ขอให้มคีนดงัท่ีไหนสกัคน...„  เสยีงแหบห้าวปลายสายพดู  ”ตายเถอะ
นะสไตรก์„

ชายร่างใหญ่หนวดเคราไม่ได้โกนฉีกยิ้ม  ขณะย�่าเท้าฝ่าความมืดก่อน

รุ่งสาง กระชับโทรศัพท์แนบหู

”ก็ประมาณนั้นแหละ„

”นี่มันหกโมงเช้าเองนะ  ระย�าแท้!„

”หกคร่ึงแล้ว  และถ้าคุณอยากรู้เร่ืองที่ผมรู้มา  ก็ต้องออกมาฟังเอง„ 

คอร์โมรัน สไตรก์บอก  ”ผมอยู่ไม่ห่างจากที่พักคุณเท่าไหร่  มี -- „

”รู้ได้ยังไงว่าผมพักอยู่ที่ไหน„  เสียงนั้นถาม

”ก็คุณบอกผมเอง„  สไตรก์ตอบ กลั้นหาว  ”คุณก�าลังบอกขายแฟลต„

”อ้อ„  อีกฝ่ายว่า  อารมณ์สงบลงหน่อย  ”ความจ�าดีนี่„

”มีร้านกาแฟเปิดยี่สิบสี่ชั่ว -- „

”ช่างหัวมันเถอะ  เข้ามาที่ส�านักงานทีหลัง -- „

”คัลเปปเปอร์  เช้านี้ผมยังมีลูกค้าอีกรายนะ  เขาจ่ายงามกว่าคุณอีก  แล้ว

1
คำ�ถ�ม

เจ้ายังชีพด้วยสิ่งใด

คำ�ตอบ

ด้วยนิทราอันแหว่งวิ่น

ทอมัส เดกเกอร์  The Noble Spanish Soldier
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ผมก็ไม่ได้หลับได้นอนมาทั้งคืน  คุณต้องออกมาฟังเดี๋ยวนี้ถ้าจะเอาไปใช้„

เสียงคราง  สไตรก์ได้ยินเสียงผ้าปูที่นอนเสียดสี

”ให้มันเป็นข่าวร้อนฉ่าจริง ๆ  เถอะ„

”เจอกันที่สมิทฟีลด์คาเฟ ถนนลองเลน„  สไตรก์บอกก่อนวางสาย

ท่าเดินกะเผลกเล็กน้อยยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อเขาก้าวลงเนินมุ่งสู่สมิทฟีลด์

มาร์เกต  ตลาดค้าเนื้อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่มหึมาสมัยวิกตอเรียผงาดใน

ความมดืกลางฤดหูนาว  เนือ้สตัว์จะถกูขนลงจากรถต้ังแตต่สีีท่กุวนัจันทร์ถงึศกุร์ 

เหมือนที่เป็นมานานหลายร้อยปี  ก่อนช�าแหละ บรรจุหีบห่อ  ขายให้พ่อค้าเนื้อ

และร้านอาหารทั่วลอนดอน  สไตรก์ได้ยินเสียงต่าง ๆ  ในความมืดสลัว  เสียง

ตะโกนออกค�าสั่ง  เสียงขู่ค�าราม  เสียงบี๊บ ๆ ของรถบรรทุกที่ถอยหลังเพื่อขน

ซากสัตว์ลง  พอถึงถนนลองเลน  เขาก็เป็นแค่ผู้ชายสวมเสื้อหนาเตอะอีกคนใน

หมู่คนอื่นที่เคลื่อนไหวท�ากิจธุระตอนเช้าวันจันทร์

คนส่งเอกสารสวมเสื้อแจ็กเกตสีสะท้อนแสง  มือสวมถุงมือกุมแก้วชา 

เกาะกลุม่กนัใต้สตัวป์ระหลาดหนิทีย่นืยามเฝา้มมุอาคารตลาด  ฝัง่ตรงขา้มถนน

คือสมิทฟีลด์คาเฟที่เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมง  เรืองรองทาบความมืดประหนึ่งเตาผิงเปิด

โล่ง  ร้านเล็ก ๆ  ที่ซ่อนขุมทรัพย์แห่งความอบอุ่นและอาหารมันย่อง

ในคาเฟไม่มีห้องน�้า  แต่ตกลงให้ไปใช้ท่ีร้านรับพนันถัดไปสองสามห้อง 

อกีสามชัว่โมงร้านรับพนนัถงึจะเปดิ สไตรกจึ์งเลีย้วเขา้ตรอกขา้งทาง ปลดปลอ่ย

กระเพาะปัสสาวะซึ่งบวมเป่งด้วยกาแฟอ่อนจางที่ดื่มเข้าไประหว่างท�างานคืนนั้น 

สไตรก์ท้ังเหนื่อยและหิว  ในที่สุดเขาก็ก้าวเข้าสู่บรรยากาศอุดมไขมันของไข่ดาว

และเบคอน ด้วยความปรีดาชนิดที่มีแต่คนใช้ก�าลังเกินตัวเท่านั้นจึงจะสัมผัสได้

ผูช้ายสองคนใสเ่สือ้ผา้ส�าลแีละเสือ้กนัลมเพิง่ลกุจากโตะ๊พอด ี สไตรกพ์า

ร่างใหญ่โตยักย้ายเข้าไปในพื้นท่ีคับแคบ  แล้วทรุดนั่งบนเก้าอี้ไม้เสริมเหล็ก

แข็งโป๊ก  พร้อมเปล่งเสียงครางอย่างโล่งอกในล�าคอ  เขาแทบจะไม่ต้องสั่ง 

เจา้ของร้านชาวอติาลกีเ็สอืกน�า้ชาในถว้ยสขีาวใบสงูมาตรงหนา้ พร้อมขนมปงัขาว
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ทาเนยรูปสามเหลี่ยม  จากนั้นอาหารเช้าสไตล์อังกฤษบนจานรูปไข่ใบใหญ่ก็มา

วางตรงหน้าเขาภายในห้านาที

สไตรก์ดูกลมกลืนกับผู้ชายแข็งแรงที่ผลุนผลันเข้าออกคาเฟร้านนี้  เขา

เปน็คนตวัใหญ ่ผวิเขม้ ผมดก สัน้ หยกิขอด ตนีผมร่นขึน้เลก็นอ้ยจากหนา้ผาก

โหนก  เหนอืจมกูบานกว้างแบบนกัมวยและคิว้ดกหนาขมวดมุน่  กรามเขารกไป

ด้วยตอเครา  รอยเขียวคล�้าส่งให้ดวงตาสีด�าดูโตขึ้น  เขาทอดตามองอาคาร

ตลาดฝั่งตรงข้ามอย่างเหม่อลอยระหว่างกิน  ประตูโค้งใกล้สุด  ซ่ึงก�ากับด้วย

หมายเลขสอง  เร่ิมปรากฏรูปร่างเมือ่ความมดืจางลง  ใบหนา้หินเกา่แกด่ดุนัจอ้ง

ตอบเขามาจากเหนือช่องประตู  เทพเจ้าพิทักษ์ซากสัตว์นี่มีไหมนะ

ตอนดอมินิก  คัลเปปเปอร์มาถึง  เขาเพิ่งจะลงมือกินไส้กรอก  นักข่าว

ผูน้ีส้งูเกอืบพอกนักบัสไตรก ์แตผ่อม หนา้ตาเหมอืนเดก็ร้องเพลงในโบสถ ์ เป็น

ลักษณะที่ขัดกันอย่างประหลาด  ราวกับใครจับเขาไขลานย้อนเวลา หยุดความ

หล่อแบบผู้หญิงไว้บนใบหน้า

”หวงัวา่ขา่วของคณุคงเขา้ทา่„  คลัเปปเปอร์เอย่ขณะลงนัง่  ดงึถงุมอืออก 

พร้อมช�าเลืองมองรอบร้านราวกับหวาดระแวง

”กินอะไรหน่อยไหม„  สไตรก์ถามทั้งที่เคี้ยวไส้กรอกเต็มปาก

”ไม่ดีกว่า„  คัลเปปเปอร์ตอบ

”อยากรอจนกว่าจะได้ครัวซองต์สักชิ้นรึไง„  สไตรก์ถาม ฉีกยิ้มกว้าง

”เลิกพูดบ้า ๆ  ซะที  สไตรก์„

มันง่ายจนเกือบน่าสมเพชท่ีจะแหย่อดีตนักเรียนโรงเรียนเอกชนให้โกรธ 

เขาสั่งชาด้วยทีท่าไม่เป็นมิตร  เรียกบริกรหน้าตาไม่ยินดียินร้าย  (ตามที่สไตรก์

สังเกตพร้อมกับนึกข�า)  ว่า  ”ไอ้เพื่อนยาก„

”ว่าไงล่ะ„  คัลเปปเปอร์ถาม กุมถ้วยชาในมือเรียวยาวซีดขาว

สไตรก์ล้วงกระเป๋าเสื้อโค้ต  หยิบซองจดหมายออกมาเลื่อนข้ามโต๊ะ 

คัลเปปเปอร์ดึงสิ่งที่บรรจุในซองออกมาแล้วเริ่มต้นอ่าน
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”ระย�าน่ะ„  เขาอุทานเสียงเบาหลังผ่านไปพักหน่ึง  ก่อนลุกลนพลิกกระดาษ

แผ่นเล็ก ๆ  พวกนั้น  บางแผ่นเต็มไปด้วยลายมือสไตรก์เอง  ”คุณไปเอาข้อมูล

พวกนี้มาจากไหน„

ปากสไตรก์เต็มไปด้วยไส้กรอก  จึงใช้นิ้วจ้ิมกระดาษซ่ึงเขียนที่อยู่

ส�านักงานแห่งหนึ่งไว้

”แม่เลขาตัวดีของหมอนั่นน่ะสิ„  สไตรก์ตอบหลังกลืนไส้กรอกในที่สุด  

”เขาเลน่จ�า้จ้ีกบัหลอ่น  รวมทัง้อกีสองคนทีค่ณุรู้ดว้ย หลอ่นเพิง่รูตั้ววา่คงไมม่วีนั

ได้เป็นเลดี้พาร์เกอร์คนต่อไปแน่ ๆ „

”คุณไปรู้เร่ืองนั้น เข้าได้ยังไง„  คัลเปปเปอร์ถาม  เงยขึ้นจ้องหน้าสไตรก์

ข้ามขอบกระดาษสั่นระริกด้วยความตื่นเต้นในมือ

”งานนักสืบน่ะสิ„  สไตรก์ตอบเสียงเข้มขณะเคี้ยวไส้กรอกอีกชิ้น  

”พวกคณุกเ็คยท�าแบบนีไ้มใ่ชรึ่  กอ่นจะหนัมาจา้งคนนอกแบบผมนะ่  แตห่ลอ่น

กต้็องคดิถงึอาชพีการงานในอนาคต คลัเปปเปอร์  เพราะฉะนัน้จึงไมอ่ยากปรากฏ

ในข่าว  เข้าใจไหม„

คัลเปปเปอร์พ่นลมหายใจพรืด

”หล่อนควรคิดเรื่องนั้นก่อนจะแอบ -- „

สไตรก์ขยับตัวอย่างว่องไว กระตุกกระดาษทุกแผ่นจากมือนักข่าว

”หล่อนไม่ได้แอบฉกมา  เขาใช้ให้หล่อนพรินต์เอกสารพวกนี้ตอนบ่าย 

เร่ืองเดยีวท่ีหลอ่นท�าผดิคอืเอามาให้ผมด ู แต่ถา้คณุคดิจะตแีผ่ชวิีตสว่นตัวของ

หล่อนในหน้าหนังสือพิมพ์ละก็นะ คัลเปปเปอร์  ผมขอคืนดีกว่า„

”บ้าน่ะ„  คัลเปปเปอร์ว่า  ไล่คว้าหลักฐานการหลบเลี่ยงภาษีที่สไตรก์

ก�าแน่นในมือรกขน  ”ก็ได้  เราจะไม่ดึงหล่อนเข้ามาเกี่ยวข้อง  แต่หมอนั่นต้อง

รู้อยู่ดีว่าเราเอาหลักฐานมาจากไหน  เขาไม่ได้โง่ซะทีเดียวหรอก„

”ก็แล้วเขาจะท�ายังไง  ลากหล่อนขึ้นศาล  เสี่ยงให้หล่อนแฉเร่ืองชั่วอื่น ๆ 

ที่รูเ้ห็นมาตลอดห้าปีงั้นรึ„
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”ก็จริง  ถูกของคุณ„  คัลเปปเปอร์ถอนหายใจหลังจากตรึกตรองครู่หนึ่ง  

”คืนให้ผมเถอะ  ผมจะไม่พาดพิงถึงหล่อนก็ได้  แต่ผมจ�าเป็นต้องคุยกับหล่อน

ก่อน ถูกไหมล่ะ  จะได้ดูว่าพูดจริงหรือเปล่า„

”เร่ืองพวกนั้น จริงแน่นอน  คุณไม่จ�าเป็นต้องคุยกับหล่อนหรอก„ 

สไตรก์บอกหนักแน่น

ผู้หญิงที่เขาเพ่ิงจากมาตัวสั่นโง่งมและขมขื่นเพราะถูกทรยศ  คงไม่

ปลอดภัยแน่ถ้าปล่อยให้เธออยู่ตามล�าพังกับคัลเปปเปอร์  ด้วยแรงปรารถนา

อยากแก้แค้นผู้ชายคนที่สัญญาว่าจะแต่งงานมีลูกด้วยกัน  เธอคงต้องท�าลาย

ตวัเองและความหวังในอนาคตจนเกนิจะแกไ้ข  สไตรกใ์ชเ้วลาไมน่านกท็�าให้เธอ

ไวว้างใจส�าเร็จ  เธออายเุกอืบสีส่บิสองแลว้ และคดิว่าจะมลีกูกบัลอร์ดพาร์เกอร์ 

ตอนนี้จึงตกอยู่ใต้อ�านาจความกระหายเลือดประเภทหนึ่ง  สไตรก์นั่งอยู่กับเธอ

หลายชัว่โมง  ฟังเธอเลา่เร่ืองความรักโง่เขลา มองเธอเดนิวนเวยีนน�า้ตาไหลพราก

ในหอ้งนัง่เลน่ นัง่โยกตวับนโซฟา มอืก�าแนน่แนบหนา้ผาก  สดุท้ายเธอกต็กลง

ท�าเรื่องทรยศ ซึ่งเท่ากับท�าพิธีศพให้ความหวังของตัวเอง

”คณุจะไมด่งึหลอ่นเขา้มาเกีย่วดว้ย„  สไตรกพ์ดู ก�าเอกสารแนน่ในอุง้มอื

ใหญ่กว่าคัลเปปเปอร์เกือบสองเท่า  ”ใช่ไหม  ถึงไม่มีหล่อนมันก็ต้องดังเป็น

พลุแตกอยู่แล้ว„

หลังจากขมวดคิ้วนิ่วหน้าท�าท่าลังเลชั่วอึดใจ คัลเปปเปอร์ก็ยอมแพ้

”ก็ได้  ตกลงตามนั้น  ส่งมาให้ผมสิ„

นักหนังสือพิมพ์ยัดค�าให้การใส่กระเป๋าด้านในเสื้อแล้วซดชาอึกใหญ่ 

จากนั้นอารมณ์ขุ่นเคืองสไตรก์ก็ดูจะจางหายไปกับโอกาสสุดวิเศษในการท�าลาย

ชื่อเสียงขุนนางอังกฤษ

”ลอร์ดพาร์เกอร์แห่งเพนนีเวลล์„  เขาพูดเบา ๆ   น�้าเสียงเบิกบาน  ”นาย

เละไม่เหลือชิ้นดีแน่ ๆ  เพื่อนเอ๋ย„

”เขา้ใจวา่ทางเจ้าของหนงัสอืพิมพ์คงยนิดรัีบผดิชอบมือ้นีใ้ชไ่หม„  สไตรก์
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ถาม  เมื่อบิลถูกน�ามาวางระหว่างคนทั้งสอง

”ใช่  ได้เลย...„

คัลเปปเปอร์โยนธนบัตรสิบปอนด์ไว้บนโต๊ะ  แล้วชายท้ังสองก็ออกจาก

ร้านไปด้วยกัน  สไตรก์จุดบุหรี่ทันทีที่ประตูแกว่งตัวปิดตามหลัง

”คุณท�าอีท่าไหนหล่อนถึงได้ยอมเปิดปาก„  คัลเปปเปอร์ถามเมื่อออก

เดนิฝา่อากาศหนาว ผา่นมอเตอร์ไซคแ์ละรถบรรทุกทีย่งัแลน่เขา้ออกตลาดอยา่ง

ต่อเนื่อง

”ผมก็แค่ฟังเฉย ๆ „  สไตรก์ตอบ

คัลเปปเปอร์ช�าเลืองมองเขาทางหางตา

”นักเสือกเอกชนอื่น ๆ  ที่ผมเคยใช้เน้นดักฟังโทรศัพท์„

”ผิดกฎหมาย„  สไตรก์พ่นควันบุหรี่ในความมืดที่จางลงทุกขณะ

”งั้นคุณท�ายังไง -- „

”คณุปกปอ้งแหลง่ขา่วของคณุ ผมกป็กป้องแหลง่ขา่วของผมเหมอืนกนั„

ทัง้สองเดนิไปเงียบ ๆ  อกีห้าสบิหลา อาการกะเผลกของสไตรกเ์ห็นชดัขึน้

ทุกก้าว

”ข่าวนี้ต้องดังระเบิด  ระเบิดแน่ ๆ„  คัลเปปเปอร์ปลื้มปร่ิม  ”เจ้าแก่

หน้าซ่ือใจคดนั่นโอดครวญแต่เร่ืองผลก�าไรของบริษัท  ท้ังที่กลับเอาเงินตั้งยี่สิบ

ล้านไปซุกไว้ที่หมู่เกาะเคย์แมน...„

”ยินดีที่ท�าให้คุณพอใจ„  สไตรก์เอ่ย  ”แล้วผมจะส่งใบเรียกเก็บเงินไป

ทางอีเมล„

คัลเปปเปอร์ช�าเลืองมองอีกครั้ง  ”เมื่ออาทิตย์ก่อนได้อ่านข่าวลูกชาย

ทอม  โจนส์ในหนังสือพิมพ์รึเปล่า„  เขาถาม

”ทอม  โจนส์ไหน„

”นักร้องเวลส์ไง„  คัลเปปเปอร์ตอบ

”ออ๋ คนนัน้เอง„  สไตรกพ์ดู ปราศจากความกระตอืรอืร้น  ”ผมรู้จกัทอม 
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โจนส์คนหนึ่งตอนเป็นทหาร„

”เห็นข่าวรึเปล่า„

”ไม่เห็น„

”ให้สัมภาษณ์ยาวดีเชียวละ  เขาบอกว่าไม่เคยเจอ  ไม่เคยได้ข่าวจากพ่อ

เลย  พนันว่าหมอนี่ต้องท�าเงินได้มากกว่าบิลที่คุณจะส่งมาเรียกเก็บแน่นอน„

”คุณยังไม่เห็นใบเรียกเก็บเงินของผมสักหน่อย„  สไตรก์ติง

”ก็แค่บอกให้ฟัง  ให้สัมภาษณ์เด็ด ๆ  นิด ๆ  หน่อย ๆ  คร้ังเดียว คุณอาจ

พักสัมภาษณ์พวกเลขาได้สองสามคืนเชียวนะ„

”เลกิแนะน�าอะไรแบบนีท้เีถอะ„  สไตรกข์ดั  ”ไมง้ั่นผมคงต้องเลกิท�างาน

กับคุณ คัลเปปเปอร์„

”นั่นสินะ„  คัลเปปเปอร์เอ่ย  ”ยังไงผมก็เสนอข่าวได้อยู่แล้ว  ลูกชาย

ดาราเพลงร็อกท่ีตดัขาดจากพอ่เปน็วรีบรุุษสงคราม  ไมเ่คยรู้จักพอ่ตวัเอง ท�างาน

เป็นนักสืบเอ -- „

”ได้ยินมาว่าสั่งให้คนอื่นดักฟังโทรศัพท์ก็ผิดกฎหมายเหมือนกันนี่„

เมื่อเดินมาสุดถนนลองเลน ทั้งสองชะลอฝีเท้าแล้วหันมาเผชิญหน้ากัน 

คัลเปปเปอร์หัวเราะเฝื่อนอย่างไม่สบายใจนัก

”เอาเป็นว่าผมจะรอใบเรียกเก็บเงินจากคุณแล้วกัน„

”ก็ดี„

ชายสองคนแยกกนัไปคนละทศิ  สไตรกม์ุง่หนา้ไปทางสถานรีถไฟใตด้นิ

”สไตรก์!„  เสียงคัลเปปเปอร์ดังก้องผ่านความมืดข้างหลัง  ”คุณอึ๊บ

หล่อนรึเปล่า„

”ผมจะรออ่านนะ  คัลเปปเปอร์„  สไตรก์ร้องตอบอย่างเหนื่อยล้าโดย

ไม่หันหน้าไป

เขากะเผลกผ่านเงามดืคร้ึมของประตทูางเขา้สถาน ีลบัหายไปจากสายตา

คัลเปปเปอร์



รถไฟใต้ดินเต็ม  สีหน้าทุกคนเป็นแบบเช้าวันจันทร์  ละห้อยละเหี่ย 
แห้งแล้ง  เตรียมใจ  และรับสภาพ  สไตรก์พบที่นั่งตรงข้ามเด็กสาวผมบลอนด์

ตาบวมท่ีเอาแต่หลับศีรษะเอียง  เธอกระตุกตัวกลับขึ้นตั้งตรงคร้ังแล้วคร้ังเล่า 

ลนลานกวาดตามองป้ายสถานีพร่าเลือน กลัวจะพลาดจุดที่ต้องลง

รถไฟแล่นกึงกังดังรัว พุ่งทะยานพาสไตรก์กลับไปยังที่พักคับแคบขนาด

สองห้องคร่ึง  ใตห้ลงัคาบฉุนวนไร้ประสทิธภิาพทีเ่ขาเรียกว่าบา้น  ขณะจมอยูใ่น

ห้วงลึกของความเหนื่อยล้า  ห้อมล้อมด้วยใบหน้าว่างเปล่าเหมือนฝูงแกะ  เขา

ครุ่นคดิถงึเหตบัุงเอญิท่ีท�าใหทุ้กคนเกดิมาเป็นตวัตนไดแ้บบนี ้ หากพิจารณากนั

อย่างละเอียด  ชีวิตล้วนถือก�าเนิดจากความบังเอิญ  ในเมื่อสเปิร์มที่แหวกว่าย

ฝ่าความมืดมีเป็นร้อยล้าน  โอกาสที่ใครสักคนจะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้จึง

น้อยมาก  ขณะมึนงงด้วยความเหนื่อยอ่อน  เขาสงสัยว่าจะมีสักกี่คนในรถไฟ

แนน่เอีย้ดขบวนนีท้ีเ่กดิจากการวางแผน  และกีค่นท่ีเกดิจากความบังเอญิเหมอืน

ตัวเขาเอง

สมัยเรียนอยู่ชั้นประถม  เด็กหญิงเล็ก ๆ  คนหนึ่งมีปานแดงประทับบน

2
เราต้องสู้อีกนานเท่าใด ข้าไม่อาจบอกได้

และข้าก็จะไม่อยู่!  ข้ามีธุระต้องทำา

ฟรานซิส โบมอนต์และฟิลิป แมสซินเจอร์ 

The Little French Lawyer
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ใบหน้า  สไตรก์แอบรู้สึกว่าเธอเป็นพวกเดียวกับเขา  เพราะต่างฝ่ายต่างมีสิ่ง

ผิดปกติที่ลบเลือนไม่ได้ติดตัวมาต้ังแต่เกิด  เป็นสิ่งท่ีไม่ใช่ความผิดของทั้งคู่ 

สิง่ทีท่ัง้คูม่องไมเ่ห็น แต่ทกุคนเห็น และมารยาททรามพอจะพดูถงึมนัตลอดเวลา 

บางคร้ังคนแปลกหน้าแสดงอาการทึ่ง  ซ่ึงตอนห้าขวบเขาคิดว่าเป็นเพราะตัวเอง

โดดเด่นไม่เหมือนใคร  แต่ในที่สุดเขาก็ตระหนักว่าเป็นเพราะคนพวกนั้นเห็น

เขาเป็นผลิตผลจากอสุจิของนักร้องชื่อดัง  เป็นหลักฐานแสดงความเหลวไหล

ไม่ซื่อสัตย์ของคนดัง  สไตรก์เคยพบพ่อผู้ให้ก�าเนิดแค่สองคร้ัง  จอนนี  โรกบี

ยอมรับความเป็นพ่อก็ต่อเมื่อตรวจดีเอ็นเอแล้วเท่านั้น

ดอมินิก  คัลเปปเปอร์คือตัวอย่างของพวกชอบทึกทักและอยากรู้เร่ือง

ส่วนตัวคนอื่น  สไตรก์พบแบบนี้เวลามีใครโยงอดีตทหารหน้าตาบึ้งตึงอย่างเขา

เขา้กบัดาราเพลงร็อกวยัชรา  ซ่ึงทุกวนันีม้นีอ้ยมาก  ความคดิของคนเหลา่นัน้จะ

โลดแล่นไปที่กองทุนมรดก  สมบัติได้เปล่า  เคร่ืองบินส่วนตัวกับห้องรับรอง 

วีไอพี  และเงินทองส�าหรับแจกจ่ายตลอดเวลาตามแบบมหาเศรษฐี  ทุกคน

ตืน่เต้นเมือ่เหน็สไตรกม์คีวามเปน็อยูอ่ตัคดัและท�างานหนกั  พวกเขาถามตวัเอง

ว่าสไตรก์ท�าผิดอะไรจึงบาดหมางกับพ่อ  เขาเสแสร้งท�าตัวยากจนเพื่อหลอก

เอาเงินจากโรกบีมากขึ้นใช่ไหม  เขาเอาเงินที่แม่น่าจะรีดจากเศรษฐีชู้รักมา

หลายล้านไปท�าอะไรหมด

ในช่วงเวลาแบบนี้สไตรก์จะหวนคิดถึงชีวิตทหาร คิดถึงอาชีพท่ีไม่มีใคร

รู้จักใคร ภูมิหลังและพ่อแม่แทบไม่มีความหมายเมื่อเทียบกับความสามารถใน

การปฏิบัติหน้าที่  สมัยท�างานในหน่วยสืบสวนพิเศษ  เวลาแนะน�าตัว  เขาเจอ

ค�าถามสว่นตวัมากทีส่ดุกแ็คใ่หท้วนชือ่พลิกึสองชือ่ซ่ึงแมน่สิยัประหลาดตัง้ให้เขา

รถราบนถนนแชริงครอสส์เร่ิมคับคั่งเมื่อสไตรก์โผล่ออกมาจากรถใต้ดิน 

รุ่งอรุณของเดอืนพฤศจิกายนเร่ิมปรากฏเปน็สเีทาอยา่งเชือ่งชา้  เตม็ไปดว้ยเงาด�า

ออ้ยอิง่  เขาเลีย้วเขา้ถนนเดนมาร์กดว้ยความรู้สกึปวดเมือ่ยหมดเร่ียวแรง ตัง้ใจ

ว่าน่าจะหาเวลานอนได้ช่วงสั้น ๆ  ก่อนลูกค้าอีกรายจะมาถึงตอนเก้าโมงคร่ึง 
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สไตรกโ์บกมอืทักทายเดก็สาวในร้านขายกตีาร์  ซ่ึงเขามกัออกมาพกัสบูบหุร่ีดว้ย

ข้างถนน ก่อนเดินเข้าประตูสีด�าหน้าอาคารข้าง  12 บาร์คาเฟ แล้วเริ่มไต่บันได

เหล็กวนรอบลิฟต์กรงนกที่ใช้การไม่ได้  เขาเดินผ่านส�านักงานนักออกแบบ

กราฟิกบนชั้นสอง ผ่านส�านักงานของตัวเองท่ีมีประตูกระจกสลักชื่อบนชั้นสาม 

ขึ้นไปถึงชานพักแคบที่สุดชั้นสี่  ซึ่งตอนนี้คือบ้านของเขาเอง

ผู้จัดการบาร์ข้างล่างท่ีเคยพักอยู่ก่อนหน้านี้ย้ายไปอยู่ในย่านที่ดีกว่า 

สไตรก์ผู้อาศัยนอนในที่ท�างานอยู่สองสามเดือนจึงตะครุบโอกาสเช่าห้องนี้ไว้ 

ยินดีที่พบวิธีสะดวกแก้ปัญหาไร้ที่อยู่อาศัยของตนได้  พื้นท่ีใต้ชายคาออกจะ

คบัแคบเมือ่เทยีบกบัมาตรฐานท่ัวไป  โดยเฉพาะส�าหรับผูช้ายตวัสงูหกฟตุสามนิว้ 

ในห้องน�า้แทบไมม่ทีีว่า่งให้เขาหมนุตวั ครัวและสว่นนัง่เลน่รวมอยูด่ว้ยกนัอยา่ง

อดึอดั  หอ้งนอนกแ็ทบไมเ่หลอืพืน้ทีเ่มือ่ตัง้เตียงคูห่นึง่เตยีง  ขา้วของบางอยา่ง

ของสไตรก์ยังอยู่ในลังตรงชานพักบันได ทั้งที่เจ้าของบ้านมีค�าสั่งห้าม

หน้าต่างเล็ก ๆ  ในห้องมองออกไปเป็นหลังคา  เห็นถนนเดนมาร์กไกลลิบ

ขา้งลา่ง  เสยีงเบสตึง ๆ  จากบาร์ชัน้ล่างแผ่วลงจนเสยีงเพลงของสไตรกเ์องมกัจะ

กลบมิด

นสิยัเจ้าระเบียบในตัวสไตรกแ์สดงใหเ้ห็นท่ัวไป  เตยีงจดัเรียบร้อย ถว้ย

ชามสะอาดสะอ้าน ทุกอย่างอยู่ในที่ทางของมัน  เขาต้องโกนหนวดและอาบน�้า 

แต่รอก่อนได้  หลังจากถอดเสื้อโค้ตออกแขวน  เขาต้ังนาฬิกาปลุกเวลาเก้าโมง

ยี่สิบนาที  แล้วลงนอนเหยียดยาวบนเตียงทั้งเสื้อผ้าชุดเดิม

เขาผล็อยหลับไปในไม่กี่วินาที  และอีกไม่กี่วินาทีต่อมา -- รู้สึกเหมือน

ประมาณนั้น -- เขาก็ตื่นขึ้นอีกครั้ง  ใครบางคนก�าลังเคาะประตูห้อง

”ขอโทษค่ะ คอร์โมรัน  ขอโทษจริง ๆ  -- „

หญิงสาวร่างสงูผมยาวสีบลอนดแ์กมแดงผู้ชว่ยเขาแสดงทา่ขอโทษขอโพย

เมือ่เขาเดนิไปเปิดประตู แต่เมือ่เหน็สภาพเขา สหีนา้เธอกเ็ปลีย่นเปน็ตกอกตกใจ

”เป็นอะไรหรือเปล่าคะ„



 19

”หลับอยู่น่ะ  ไม่ได้นอนทั้งคืน -- สองคืนติด ๆ „

”ขอโทษดว้ยจริง ๆ  คะ่„  โรบนิย�า้  ”แตต่อนนีเ้กา้โมงสีส่บิแลว้  วลิเลยีม 

เบเกอร์ก็มาถึงแล้วด้วย ก�าลัง -- „

”ซวยแลว้„  สไตรกพ์มึพ�า  ”สงสยัตัง้นาฬิกาปลกุผิด -- ขอเวลาห้านา -- „

”ยังไม่หมดค่ะ„  โรบินบอก  ”มีผู้หญิงคนหนึ่งมาที่นี่  ไม่ได้นัดไว้  ฉัน

บอกว่าคุณไม่มีเวลาพบลูกค้าอีกรายแน่นอน แต่เธอไม่ยอมกลับค่ะ„

สไตรก์อ้าปากหาว  ขยี้ตา

”ขอห้านาที  หาน�้าชาหรืออะไรให้ดื่มไปก่อน„

หกนาทีให้หลัง  สไตรก์เดินเข้าห้องท�างานด้านนอกที่โรบินนั่งอยู่หน้า

คอมพิวเตอร์  ใส่เสื้อเชิ้ตสะอาดเอี่ยม กลิ่นยาสีฟันและน�้ายาดับกลิ่นตัวฟุ้ง  แต่

ยังไม่โกนหนวดโกนเครา

”อ้อ  มาสายดีกว่าไม่มานะคุณ„  วิลเลียม  เบเกอร์ทักพร้อมรอยยิ้ม

กระด้าง  ”โชคดีที่คุณมีเลขาหน้าตาดีขนาดนี้  ไม่งั้นผมคงเบื่อกลับไปซะก่อน„

สไตรกเ์หน็โรบนิหนา้แดงอยา่งโกรธจัดขณะหนัไปอกีทาง ท�าเปน็ยุง่เรียง

จดหมาย  ค�าว่า  ”เลขา„  ที่เบเกอร์พูดส่อนัยน่ารังเกียจ  ผู้อ�านวยการบริษัท

คนนี้สวมสูทลายทางเรียบกริบ  เขาจ้างให้สไตรก์สืบเร่ืองกรรมการสองคนใน

บริษัทของตน

”อรุณสวัสดิ์  วิลเลียม„  สไตรก์ทักทาย

”ไม่คิดจะขอโทษกันเลยรึ„  เบเกอร์พึมพ�า  กลอกตามองเพดาน

”สวสัด ีคณุเปน็ใครครับ„  สไตรกไ์มใ่สใ่จกบัเบเกอร์ กลบัหนัไปถามสตรี

วัยกลางคนร่างเล็ก สวมโอเวอร์โค้ตเก่า ๆ  สีน�้าตาลที่นั่งอยู่บนโซฟา

”เลโอนอรา  ไควนค์ะ่„  เธอตอบ หทูีช่�า่ชองของสไตรกฟ์งัออกวา่ส�าเนยีง

เหมือนคนแถบเวสต์คันทรี

”เช้านี้ผมมีงานยุ่งรออยู่นะ สไตรก์„  เบเกอร์บอก

เขาเดนิเขา้หอ้งท�างานดา้นในโดยไมม่ใีครเชือ้เชญิ  เมือ่เหน็สไตรกไ์มเ่ดนิ
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ตาม ท่าทีสุภาพที่มีอยู่น้อยนิดก็หมดลง

”นิสัยไม่รักษาเวลาแบบนี้ไม่น่ารอดจากกองทัพมาได้เลยนะ คุณสไตรก์ 

กรุณาตามผมเข้ามาด้วย„

สไตรก์ท�าท่าเหมือนไม่ได้ยินค�าพูดของเบเกอร์

”มอีะไรต้องการใหผ้มรับใชห้รือครับ คณุนายไควน„์  สไตรกถ์ามผู้หญิง

ท่าทางปอน ๆ  บนโซฟา

”คือ  เรื่องสามีฉันน่ะ -- „

”คณุสไตรก ์ผมมนีดัในหนึง่ชัว่โมงนีน้ะ„  วิลเลยีม  เบเกอร์พดู  เสยีงดงั

กว่าเก่า

” -- เลขาคุณบอกว่าคุณไม่รับลูกค้าถ้าไม่ได้นัด  แต่ฉันบอกเธอว่าจะรอ„

”สไตรก์!„  วิลเลียม  เบเกอร์ตวาด  เหมือนเรียกสุนัขให้ตามไป

”โรบนิ„  สไตรกผู้์ออ่นระโหยตะคอก ลแุกโ่ทสะในทีส่ดุ  ”ท�าบลิเรียกเกบ็

ค่าใช้จ่ายจากคุณเบเกอร์  แล้วเอาแฟ้มให้เขาไป  ข้อมูลในนั้นล่าสุด„

”ว่าไงนะ„  วิลเลียม  เบเกอร์ร้อง  ตกตะลึง  ออกมาปรากฏตัวในห้อง

ท�างานด้านนอกอีกครั้ง

”เขาไม่ท�างานให้คุณแล้วน่ะสิ„  เลโอนอรา  ไควน์บอกอย่างสะใจ

”คุณยังท�างานไม่เสร็จ„  เบเกอร์บอกสไตรก์  ”ไหนบอกว่ายังมี -- „

”ให้คนอื่นท�าให้คุณจนเสร็จแล้วกัน  ใครก็ได้ท่ียินดีรับคนถ่อย ๆ  เป็น

ลูกค้า„

บรรยากาศในห้องท�างานดูจะนิ่งงัน  โรบินหยิบแฟ้มของเบเกอร์จาก

ตู้เอกสารข้างนอกส่งให้สไตรก์  สีหน้าเรียบเฉย

”คุณกล้าดี -- „

”ในแฟ้มมีข้อมูลดี ๆ  เยอะแยะที่ใช้โต้แย้งในศาลได้„  สไตรก์เอ่ยขณะ

ยื่นแฟ้มให้ผู้อ�านวยการ  ”คุ้มค่าเงินที่ต้องจ่าย„

”คุณยังท�าไม่จบ -- „
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”เขาจบกับคุณ แล้วไงล่ะ„  เลโอนอรา  ไควน์สอด

”หุบปากซะ นังโง่ -- „  วิลเลียม  เบเกอร์ขยับจะพูดต่อ  แต่แล้วกลับผงะ

ถอยกะทนัหนัเมือ่สไตรกถ์ลนัมาขา้งหนา้คร่ึงกา้ว  ไมม่ใีครพดูอะไรทัง้สิน้  จู่ ๆ  

อดีตทหารก็ดูจะตัวใหญ่กว่าเมื่อครู่ก่อนเป็นสองเท่า

”เชิญเข้าไปนั่งในห้องท�างานผมได้เลยครับ คุณนายไควน์„  สไตรก์พูด

เรียบ ๆ  

เธอท�าตามที่เขาบอก

”คดิวา่ยายนัน่จะมปีญัญาจา้งคณุรึ„  วลิเลยีม  เบเกอร์เยย้หยนัขณะถอย

ออกไป มือวางบนลูกบิดประตูแล้วตอนนี้

”ถ้าผมชอบลูกค้าคนไหน„  สไตรก์โต้  ”ค่าบริการก็ต่อรองกันได้เสมอ„

เขาเดินตามเลโอนอรา  ไควน์เข้าไปในห้องท�างานพร้อมกับปิดประตูตาม

หลังปัง


