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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์
หลังจากไขคดีแรกใน เสียงเพรียกจากคักคู ได้สำ�เร็จแล้ว นักสืบเอกชน
คอร์โมรัน สไตรก์ และคู่หูผู้มุ่งมั่น โรบิน เอลลาคอตต์ ก็กลับมาโลดแล่น
อีกครั้งกับคดีใหม่ที่น่าตื่นเต้นและเร้าใจยิ่งกว่าเดิม ใน หนอนไหม เล่มนี้
เราคงไม่ต้องพูดอะไรมาก เพราะด้วยชื่อ รอเบิร์ต กัลเบรท ก็การันตี
คุณภาพว่า หนอนไหม ในมือผูอ้ า่ น ต้องเป็นนวนิยายสืบสวนสอบสวนชัน้ เยีย่ ม
อย่างแน่นอนอยู่แล้ว ดังนั้น ขอเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมไขคดีใหม่ไปพร้อมกับ
สไตรก์และโรบินในหน้าถัดไปได้เลย
สำ�นักพิมพ์ไครม์แอนด์มิสทรี

แด่เจนกินส์
หากปราศจากคนผู้นี้...
ที่เหลือเขารู้ดี

...เลือดและการล้างแค้นคือฉาก ความตายคือเนื้อหา ดาบชุ่มเลือด
ปากกาที่เขียน และนักประพันธ์คือบุรุษชะตาเศร้าสวมรองเท้าบู๊ตยาวถึงน่อง
มาลารอบศีรษะประดับไม้ขีดติดไฟแทนไม้หอม
The Noble Spanish Soldier
ทอมัส เดกเกอร์
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คำ�ถาม
เจ้ายังชีพด้วยสิ่งใด
คำ�ตอบ
ด้วยนิทราอันแหว่งวิ่น
ทอมัส เดกเกอร์ The Noble Spanish Soldier

”ขอให้มคี นดังทีไ่ หนสักคน...„ เสียงแหบห้าวปลายสายพูด ”ตายเถอะ
นะสไตรก์„
ชายร่างใหญ่หนวดเคราไม่ได้โกนฉีกยิ้ม ขณะยํ่าเท้าฝ่าความมืดก่อน
รุ่งสาง กระชับโทรศัพท์แนบหู
”ก็ประมาณนั้นแหละ„
”นี่มันหกโมงเช้าเองนะ ระยำ�แท้!„
”หกครึ่งแล้ว และถ้าคุณอยากรู้เรื่องที่ผมรู้มา ก็ต้องออกมาฟังเอง„
คอร์โมรัน สไตรก์บอก ”ผมอยู่ไม่ห่างจากที่พักคุณเท่าไหร่ มี -- „
”รู้ได้ยังไงว่าผมพักอยู่ที่ไหน„ เสียงนั้นถาม
”ก็คุณบอกผมเอง„ สไตรก์ตอบ กลั้นหาว ”คุณกำ�ลังบอกขายแฟลต„
”อ้อ„ อีกฝ่ายว่า อารมณ์สงบลงหน่อย ”ความจำ�ดีนี่„
”มีร้านกาแฟเปิดยี่สิบสี่ชั่ว -- „
”ช่างหัวมันเถอะ เข้ามาที่สำ�นักงานทีหลัง -- „
”คัลเปปเปอร์ เช้านี้ผมยังมีลูกค้าอีกรายนะ เขาจ่ายงามกว่าคุณอีก แล้ว
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ผมก็ไม่ได้หลับได้นอนมาทั้งคืน คุณต้องออกมาฟังเดี๋ยวนี้ถ้าจะเอาไปใช้„
เสียงคราง สไตรก์ได้ยินเสียงผ้าปูที่นอนเสียดสี
”ให้มันเป็นข่าวร้อนฉ่าจริง ๆ เถอะ„
”เจอกันที่สมิทฟีลด์คาเฟ ถนนลองเลน„ สไตรก์บอกก่อนวางสาย
ท่าเดินกะเผลกเล็กน้อยยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อเขาก้าวลงเนินมุ่งสู่สมิทฟีลด์
มาร์เกต ตลาดค้าเนื้อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่มหึมาสมัยวิกตอเรียผงาดใน
ความมืดกลางฤดูหนาว เนือ้ สัตว์จะถูกขนลงจากรถตัง้ แต่ตสี ที่ กุ วันจันทร์ถงึ ศุกร์
เหมือนที่เป็นมานานหลายร้อยปี ก่อนชำ�แหละ บรรจุหีบห่อ ขายให้พ่อค้าเนื้อ
และร้านอาหารทั่วลอนดอน สไตรก์ได้ยินเสียงต่าง ๆ ในความมืดสลัว เสียง
ตะโกนออกคำ�สั่ง เสียงขู่คำ�ราม เสียงบี๊บ ๆ ของรถบรรทุกที่ถอยหลังเพื่อขน
ซากสัตว์ลง พอถึงถนนลองเลน เขาก็เป็นแค่ผู้ชายสวมเสื้อหนาเตอะอีกคนใน
หมู่คนอื่นที่เคลื่อนไหวทำ�กิจธุระตอนเช้าวันจันทร์
คนส่งเอกสารสวมเสื้อแจ็กเกตสีสะท้อนแสง มือสวมถุงมือกุมแก้วชา
เกาะกลุม่ กันใต้สตั ว์ประหลาดหินทีย่ นื ยามเฝ้ามุมอาคารตลาด ฝัง่ ตรงข้ามถนน
คือสมิทฟีลด์คาเฟที่เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมง เรืองรองทาบความมืดประหนึ่งเตาผิงเปิด
โล่ง ร้านเล็ก ๆ ที่ซ่อนขุมทรัพย์แห่งความอบอุ่นและอาหารมันย่อง
ในคาเฟไม่มีห้องนํ้า แต่ตกลงให้ไปใช้ที่ร้านรับพนันถัดไปสองสามห้อง
อีกสามชัว่ โมงร้านรับพนันถึงจะเปิด สไตรก์จงึ เลีย้ วเข้าตรอกข้างทาง ปลดปล่อย
กระเพาะปัสสาวะซึ่งบวมเป่งด้วยกาแฟอ่อนจางที่ดื่มเข้าไประหว่างทำ�งานคืนนั้น
สไตรก์ทั้งเหนื่อยและหิว ในที่สุดเขาก็ก้าวเข้าสู่บรรยากาศอุดมไขมันของไข่ดาว
และเบคอน ด้วยความปรีดาชนิดที่มีแต่คนใช้กำ�ลังเกินตัวเท่านั้นจึงจะสัมผัสได้
ผูช้ ายสองคนใส่เสือ้ ผ้าสำ�ลีและเสือ้ กันลมเพิง่ ลุกจากโต๊ะพอดี สไตรก์พา
ร่างใหญ่โตยักย้ายเข้าไปในพื้นที่คับแคบ แล้วทรุดนั่งบนเก้าอี้ไม้เสริมเหล็ก
แข็งโป๊ก พร้อมเปล่งเสียงครางอย่างโล่งอกในลำ�คอ เขาแทบจะไม่ต้องสั่ง
เจ้าของร้านชาวอิตาลีกเ็ สือกนํา้ ชาในถ้วยสีขาวใบสูงมาตรงหน้า พร้อมขนมปังขาว

11
ทาเนยรูปสามเหลี่ยม จากนั้นอาหารเช้าสไตล์อังกฤษบนจานรูปไข่ใบใหญ่ก็มา
วางตรงหน้าเขาภายในห้านาที
สไตรก์ดูกลมกลืนกับผู้ชายแข็งแรงที่ผลุนผลันเข้าออกคาเฟร้านนี้ เขา
เป็นคนตัวใหญ่ ผิวเข้ม ผมดก สัน้ หยิกขอด ตีนผมร่นขึน้ เล็กน้อยจากหน้าผาก
โหนก เหนือจมูกบานกว้างแบบนักมวยและคิว้ ดกหนาขมวดมุน่ กรามเขารกไป
ด้วยตอเครา รอยเขียวคลํ้าส่งให้ดวงตาสีดำ�ดูโตขึ้น เขาทอดตามองอาคาร
ตลาดฝั่งตรงข้ามอย่างเหม่อลอยระหว่างกิน ประตูโค้งใกล้สุด ซึ่งกำ�กับด้วย
หมายเลขสอง เริม่ ปรากฏรูปร่างเมือ่ ความมืดจางลง ใบหน้าหินเก่าแก่ดดุ นั จ้อง
ตอบเขามาจากเหนือช่องประตู เทพเจ้าพิทักษ์ซากสัตว์นี่มีไหมนะ
ตอนดอมินิก คัลเปปเปอร์มาถึง เขาเพิ่งจะลงมือกินไส้กรอก นักข่าว
ผูน้ สี้ งู เกือบพอกันกับสไตรก์ แต่ผอม หน้าตาเหมือนเด็กร้องเพลงในโบสถ์ เป็น
ลักษณะที่ขัดกันอย่างประหลาด ราวกับใครจับเขาไขลานย้อนเวลา หยุดความ
หล่อแบบผู้หญิงไว้บนใบหน้า
”หวังว่าข่าวของคุณคงเข้าท่า„ คัลเปปเปอร์เอ่ยขณะลงนัง่ ดึงถุงมือออก
พร้อมชำ�เลืองมองรอบร้านราวกับหวาดระแวง
”กินอะไรหน่อยไหม„ สไตรก์ถามทั้งที่เคี้ยวไส้กรอกเต็มปาก
”ไม่ดีกว่า„ คัลเปปเปอร์ตอบ
”อยากรอจนกว่าจะได้ครัวซองต์สักชิ้นรึไง„ สไตรก์ถาม ฉีกยิ้มกว้าง
”เลิกพูดบ้า ๆ ซะที สไตรก์„
มันง่ายจนเกือบน่าสมเพชที่จะแหย่อดีตนักเรียนโรงเรียนเอกชนให้โกรธ
เขาสั่งชาด้วยทีท่าไม่เป็นมิตร เรียกบริกรหน้าตาไม่ยินดียินร้าย (ตามที่สไตรก์
สังเกตพร้อมกับนึกขำ�) ว่า ”ไอ้เพื่อนยาก„
”ว่าไงล่ะ„ คัลเปปเปอร์ถาม กุมถ้วยชาในมือเรียวยาวซีดขาว
สไตรก์ล้วงกระเป๋าเสื้อโค้ต หยิบซองจดหมายออกมาเลื่อนข้ามโต๊ะ
คัลเปปเปอร์ดึงสิ่งที่บรรจุในซองออกมาแล้วเริ่มต้นอ่าน
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”ระยำ�น่ะ„ เขาอุทานเสียงเบาหลังผ่านไปพักหนึง่ ก่อนลุกลนพลิกกระดาษ
แผ่นเล็ก ๆ พวกนั้น บางแผ่นเต็มไปด้วยลายมือสไตรก์เอง ”คุณไปเอาข้อมูล
พวกนี้มาจากไหน„
ปากสไตรก์ เ ต็ ม ไปด้ ว ยไส้ ก รอก จึ ง ใช้ นิ้ ว จิ้ ม กระดาษซึ่ ง เขี ย นที่ อ ยู่
สำ�นักงานแห่งหนึ่งไว้
”แม่เลขาตัวดีของหมอนั่นน่ะสิ„ สไตรก์ตอบหลังกลืนไส้กรอกในที่สุด
”เขาเล่นจํา้ จีก้ บั หล่อน รวมทัง้ อีกสองคนทีค่ ณ
ุ รูด้ ว้ ย หล่อนเพิง่ รูต้ วั ว่าคงไม่มวี นั
ได้เป็นเลดี้พาร์เกอร์คนต่อไปแน่ ๆ„
”คุณไปรู้เรื่องนั้น เข้าได้ยังไง„ คัลเปปเปอร์ถาม เงยขึ้นจ้องหน้าสไตรก์
ข้ามขอบกระดาษสั่นระริกด้วยความตื่นเต้นในมือ
”งานนั ก สื บ น่ ะ สิ „ สไตรก์ ต อบเสี ย งเข้ ม ขณะเคี้ ย วไส้ ก รอกอี ก ชิ้ น
”พวกคุณก็เคยทำ�แบบนีไ้ ม่ใช่รึ ก่อนจะหันมาจ้างคนนอกแบบผมน่ะ แต่หล่อน
ก็ตอ้ งคิดถึงอาชีพการงานในอนาคต คัลเปปเปอร์ เพราะฉะนัน้ จึงไม่อยากปรากฏ
ในข่าว เข้าใจไหม„
คัลเปปเปอร์พ่นลมหายใจพรืด
”หล่อนควรคิดเรื่องนั้นก่อนจะแอบ -- „
สไตรก์ขยับตัวอย่างว่องไว กระตุกกระดาษทุกแผ่นจากมือนักข่าว
”หล่อนไม่ได้แอบฉกมา เขาใช้ให้หล่อนพรินต์เอกสารพวกนี้ตอนบ่าย
เรือ่ งเดียวทีห่ ล่อนทำ�ผิดคือเอามาให้ผมดู แต่ถา้ คุณคิดจะตีแผ่ชวี ติ ส่วนตัวของ
หล่อนในหน้าหนังสือพิมพ์ละก็นะ คัลเปปเปอร์ ผมขอคืนดีกว่า„
”บ้าน่ะ„ คัลเปปเปอร์ว่า ไล่คว้าหลักฐานการหลบเลี่ยงภาษีที่สไตรก์
กำ�แน่นในมือรกขน ”ก็ได้ เราจะไม่ดึงหล่อนเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่หมอนั่นต้อง
รู้อยู่ดีว่าเราเอาหลักฐานมาจากไหน เขาไม่ได้โง่ซะทีเดียวหรอก„
”ก็แล้วเขาจะทำ�ยังไง ลากหล่อนขึ้นศาล เสี่ยงให้หล่อนแฉเรื่องชั่วอื่น ๆ
ที่รเู้ ห็นมาตลอดห้าปีงั้นรึ„

13
”ก็จริง ถูกของคุณ„ คัลเปปเปอร์ถอนหายใจหลังจากตรึกตรองครู่หนึ่ง
”คืนให้ผมเถอะ ผมจะไม่พาดพิงถึงหล่อนก็ได้ แต่ผมจำ�เป็นต้องคุยกับหล่อน
ก่อน ถูกไหมล่ะ จะได้ดูว่าพูดจริงหรือเปล่า„
”เรื่ อ งพวกนั้ น จริ ง แน่ น อน คุ ณ ไม่ จำ�เป็ น ต้ อ งคุ ย กั บ หล่ อ นหรอก„
สไตรก์บอกหนักแน่น
ผู้หญิงที่เขาเพิ่งจากมาตัวสั่นโง่งมและขมขื่นเพราะถูกทรยศ คงไม่
ปลอดภัยแน่ถ้าปล่อยให้เธออยู่ตามลำ�พังกับคัลเปปเปอร์ ด้วยแรงปรารถนา
อยากแก้แค้นผู้ชายคนที่สัญญาว่าจะแต่งงานมีลูกด้วยกัน เธอคงต้องทำ�ลาย
ตัวเองและความหวังในอนาคตจนเกินจะแก้ไข สไตรก์ใช้เวลาไม่นานก็ทำ�ให้เธอ
ไว้วางใจสำ�เร็จ เธออายุเกือบสีส่ บิ สองแล้ว และคิดว่าจะมีลกู กับลอร์ดพาร์เกอร์
ตอนนี้จึงตกอยู่ใต้อำ�นาจความกระหายเลือดประเภทหนึ่ง สไตรก์นั่งอยู่กับเธอ
หลายชัว่ โมง ฟังเธอเล่าเรือ่ งความรักโง่เขลา มองเธอเดินวนเวียนนํา้ ตาไหลพราก
ในห้องนัง่ เล่น นัง่ โยกตัวบนโซฟา มือกำ�แน่นแนบหน้าผาก สุดท้ายเธอก็ตกลง
ทำ�เรื่องทรยศ ซึ่งเท่ากับทำ�พิธีศพให้ความหวังของตัวเอง
”คุณจะไม่ดงึ หล่อนเข้ามาเกีย่ วด้วย„ สไตรก์พดู กำ�เอกสารแน่นในอุง้ มือ
ใหญ่กว่าคัลเปปเปอร์เกือบสองเท่า ”ใช่ไหม ถึงไม่มีหล่อนมันก็ต้องดังเป็น
พลุแตกอยู่แล้ว„
หลังจากขมวดคิ้วนิ่วหน้าทำ�ท่าลังเลชั่วอึดใจ คัลเปปเปอร์ก็ยอมแพ้
”ก็ได้ ตกลงตามนั้น ส่งมาให้ผมสิ„
นักหนังสือพิมพ์ยัดคำ�ให้การใส่กระเป๋าด้านในเสื้อแล้วซดชาอึกใหญ่
จากนั้นอารมณ์ขุ่นเคืองสไตรก์ก็ดูจะจางหายไปกับโอกาสสุดวิเศษในการทำ�ลาย
ชื่อเสียงขุนนางอังกฤษ
”ลอร์ดพาร์เกอร์แห่งเพนนีเวลล์„ เขาพูดเบา ๆ นํ้าเสียงเบิกบาน ”นาย
เละไม่เหลือชิ้นดีแน่ ๆ เพื่อนเอ๋ย„
”เข้าใจว่าทางเจ้าของหนังสือพิมพ์คงยินดีรบั ผิดชอบมือ้ นีใ้ ช่ไหม„ สไตรก์
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ถาม เมื่อบิลถูกนำ�มาวางระหว่างคนทั้งสอง
”ใช่ ได้เลย...„
คัลเปปเปอร์โยนธนบัตรสิบปอนด์ไว้บนโต๊ะ แล้วชายทั้งสองก็ออกจาก
ร้านไปด้วยกัน สไตรก์จุดบุหรี่ทันทีที่ประตูแกว่งตัวปิดตามหลัง
”คุณทำ�อีท่าไหนหล่อนถึงได้ยอมเปิดปาก„ คัลเปปเปอร์ถามเมื่อออก
เดินฝ่าอากาศหนาว ผ่านมอเตอร์ไซค์และรถบรรทุกทีย่ งั แล่นเข้าออกตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง
”ผมก็แค่ฟังเฉย ๆ„ สไตรก์ตอบ
คัลเปปเปอร์ชำ�เลืองมองเขาทางหางตา
”นักเสือกเอกชนอื่น ๆ ที่ผมเคยใช้เน้นดักฟังโทรศัพท์„
”ผิดกฎหมาย„ สไตรก์พ่นควันบุหรี่ในความมืดที่จางลงทุกขณะ
”งั้นคุณทำ�ยังไง -- „
”คุณปกป้องแหล่งข่าวของคุณ ผมก็ปกป้องแหล่งข่าวของผมเหมือนกัน„
ทัง้ สองเดินไปเงียบ ๆ อีกห้าสิบหลา อาการกะเผลกของสไตรก์เห็นชัดขึน้
ทุกก้าว
”ข่าวนี้ต้องดังระเบิด ระเบิดแน่ ๆ„ คัลเปปเปอร์ปลื้มปริ่ม ”เจ้าแก่
หน้าซื่อใจคดนั่นโอดครวญแต่เรื่องผลกำ�ไรของบริษัท ทั้งที่กลับเอาเงินตั้งยี่สิบ
ล้านไปซุกไว้ที่หมู่เกาะเคย์แมน...„
”ยินดีที่ทำ�ให้คุณพอใจ„ สไตรก์เอ่ย ”แล้วผมจะส่งใบเรียกเก็บเงินไป
ทางอีเมล„
คัลเปปเปอร์ชำ�เลืองมองอีกครั้ง ”เมื่ออาทิตย์ก่อนได้อ่านข่าวลูกชาย
ทอม โจนส์ในหนังสือพิมพ์รึเปล่า„ เขาถาม
”ทอม โจนส์ไหน„
”นักร้องเวลส์ไง„ คัลเปปเปอร์ตอบ
”อ๋อ คนนัน้ เอง„ สไตรก์พดู ปราศจากความกระตือรือร้น ”ผมรูจ้ กั ทอม
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โจนส์คนหนึ่งตอนเป็นทหาร„
”เห็นข่าวรึเปล่า„
”ไม่เห็น„
”ให้สัมภาษณ์ยาวดีเชียวละ เขาบอกว่าไม่เคยเจอ ไม่เคยได้ข่าวจากพ่อ
เลย พนันว่าหมอนี่ต้องทำ�เงินได้มากกว่าบิลที่คุณจะส่งมาเรียกเก็บแน่นอน„
”คุณยังไม่เห็นใบเรียกเก็บเงินของผมสักหน่อย„ สไตรก์ติง
”ก็แค่บอกให้ฟัง ให้สัมภาษณ์เด็ด ๆ นิด ๆ หน่อย ๆ ครั้งเดียว คุณอาจ
พักสัมภาษณ์พวกเลขาได้สองสามคืนเชียวนะ„
”เลิกแนะนำ�อะไรแบบนีท้ เี ถอะ„ สไตรก์ขดั ”ไม่งนั้ ผมคงต้องเลิกทำ�งาน
กับคุณ คัลเปปเปอร์„
”นั่นสินะ„ คัลเปปเปอร์เอ่ย ”ยังไงผมก็เสนอข่าวได้อยู่แล้ว ลูกชาย
ดาราเพลงร็อกทีต่ ดั ขาดจากพ่อเป็นวีรบุรษุ สงคราม ไม่เคยรูจ้ กั พ่อตัวเอง ทำ�งาน
เป็นนักสืบเอ -- „
”ได้ยินมาว่าสั่งให้คนอื่นดักฟังโทรศัพท์ก็ผิดกฎหมายเหมือนกันนี่„
เมื่อเดินมาสุดถนนลองเลน ทั้งสองชะลอฝีเท้าแล้วหันมาเผชิญหน้ากัน
คัลเปปเปอร์หัวเราะเฝื่อนอย่างไม่สบายใจนัก
”เอาเป็นว่าผมจะรอใบเรียกเก็บเงินจากคุณแล้วกัน„
”ก็ดี„
ชายสองคนแยกกันไปคนละทิศ สไตรก์มงุ่ หน้าไปทางสถานีรถไฟใต้ดนิ
”สไตรก์!„ เสียงคัลเปปเปอร์ดังก้องผ่านความมืดข้างหลัง ”คุณอึ๊บ
หล่อนรึเปล่า„
”ผมจะรออ่านนะ คัลเปปเปอร์„ สไตรก์ร้องตอบอย่างเหนื่อยล้าโดย
ไม่หันหน้าไป
เขากะเผลกผ่านเงามืดครึม้ ของประตูทางเข้าสถานี ลับหายไปจากสายตา
คัลเปปเปอร์
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เราต้องสู้อีกนานเท่าใด ข้าไม่อาจบอกได้
และข้าก็จะไม่อยู่! ข้ามีธุระต้องทำ�
ฟรานซิส โบมอนต์และฟิลิป แมสซินเจอร์
The Little French Lawyer

รถไฟใต้ดินเต็ม สีหน้าทุกคนเป็นแบบเช้าวันจันทร์ ละห้อยละเหี่ย
แห้งแล้ง เตรียมใจ และรับสภาพ สไตรก์พบที่นั่งตรงข้ามเด็กสาวผมบลอนด์
ตาบวมที่เอาแต่หลับศีรษะเอียง เธอกระตุกตัวกลับขึ้นตั้งตรงครั้งแล้วครั้งเล่า
ลนลานกวาดตามองป้ายสถานีพร่าเลือน กลัวจะพลาดจุดที่ต้องลง
รถไฟแล่นกึงกังดังรัว พุ่งทะยานพาสไตรก์กลับไปยังที่พักคับแคบขนาด
สองห้องครึง่ ใต้หลังคาบุฉนวนไร้ประสิทธิภาพทีเ่ ขาเรียกว่าบ้าน ขณะจมอยูใ่ น
ห้วงลึกของความเหนื่อยล้า ห้อมล้อมด้วยใบหน้าว่างเปล่าเหมือนฝูงแกะ เขา
ครุน่ คิดถึงเหตุบงั เอิญทีท่ ำ�ให้ทกุ คนเกิดมาเป็นตัวตนได้แบบนี้ หากพิจารณากัน
อย่างละเอียด ชีวิตล้วนถือกำ�เนิดจากความบังเอิญ ในเมื่อสเปิร์มที่แหวกว่าย
ฝ่าความมืดมีเป็นร้อยล้าน โอกาสที่ใครสักคนจะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้จึง
น้อยมาก ขณะมึนงงด้วยความเหนื่อยอ่อน เขาสงสัยว่าจะมีสักกี่คนในรถไฟ
แน่นเอีย้ ดขบวนนีท้ เี่ กิดจากการวางแผน และกีค่ นทีเ่ กิดจากความบังเอิญเหมือน
ตัวเขาเอง
สมัยเรียนอยู่ชั้นประถม เด็กหญิงเล็ก ๆ คนหนึ่งมีปานแดงประทับบน
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ใบหน้า สไตรก์แอบรู้สึกว่าเธอเป็นพวกเดียวกับเขา เพราะต่างฝ่ายต่างมีสิ่ง
ผิดปกติที่ลบเลือนไม่ได้ติดตัวมาตั้งแต่เกิด เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ความผิดของทั้งคู่
สิง่ ทีท่ งั้ คูม่ องไม่เห็น แต่ทกุ คนเห็น และมารยาททรามพอจะพูดถึงมันตลอดเวลา
บางครั้งคนแปลกหน้าแสดงอาการทึ่ง ซึ่งตอนห้าขวบเขาคิดว่าเป็นเพราะตัวเอง
โดดเด่นไม่เหมือนใคร แต่ในที่สุดเขาก็ตระหนักว่าเป็นเพราะคนพวกนั้นเห็น
เขาเป็นผลิตผลจากอสุจิของนักร้องชื่อดัง เป็นหลักฐานแสดงความเหลวไหล
ไม่ซื่อสัตย์ของคนดัง สไตรก์เคยพบพ่อผู้ให้กำ�เนิดแค่สองครั้ง จอนนี โรกบี
ยอมรับความเป็นพ่อก็ต่อเมื่อตรวจดีเอ็นเอแล้วเท่านั้น
ดอมินิก คัลเปปเปอร์คือตัวอย่างของพวกชอบทึกทักและอยากรู้เรื่อง
ส่วนตัวคนอื่น สไตรก์พบแบบนี้เวลามีใครโยงอดีตทหารหน้าตาบึ้งตึงอย่างเขา
เข้ากับดาราเพลงร็อกวัยชรา ซึง่ ทุกวันนีม้ นี อ้ ยมาก ความคิดของคนเหล่านัน้ จะ
โลดแล่นไปที่กองทุนมรดก สมบัติได้เปล่า เครื่องบินส่วนตัวกับห้องรับรอง
วีไอพี และเงินทองสำ�หรับแจกจ่ายตลอดเวลาตามแบบมหาเศรษฐี ทุกคน
ตืน่ เต้นเมือ่ เห็นสไตรก์มคี วามเป็นอยูอ่ ตั คัดและทำ�งานหนัก พวกเขาถามตัวเอง
ว่าสไตรก์ทำ�ผิดอะไรจึงบาดหมางกับพ่อ เขาเสแสร้งทำ�ตัวยากจนเพื่อหลอก
เอาเงินจากโรกบีมากขึ้นใช่ไหม เขาเอาเงินที่แม่น่าจะรีดจากเศรษฐีชู้รักมา
หลายล้านไปทำ�อะไรหมด
ในช่วงเวลาแบบนี้สไตรก์จะหวนคิดถึงชีวิตทหาร คิดถึงอาชีพที่ไม่มีใคร
รู้จักใคร ภูมิหลังและพ่อแม่แทบไม่มีความหมายเมื่อเทียบกับความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ สมัยทำ�งานในหน่วยสืบสวนพิเศษ เวลาแนะนำ�ตัว เขาเจอ
คำ�ถามส่วนตัวมากทีส่ ดุ ก็แค่ให้ทวนชือ่ พิลกึ สองชือ่ ซึง่ แม่นสิ ยั ประหลาดตัง้ ให้เขา
รถราบนถนนแชริงครอสส์เริ่มคับคั่งเมื่อสไตรก์โผล่ออกมาจากรถใต้ดิน
รุง่ อรุณของเดือนพฤศจิกายนเริม่ ปรากฏเป็นสีเทาอย่างเชือ่ งช้า เต็มไปด้วยเงาดำ�
อ้อยอิง่ เขาเลีย้ วเข้าถนนเดนมาร์กด้วยความรูส้ กึ ปวดเมือ่ ยหมดเรีย่ วแรง ตัง้ ใจ
ว่าน่าจะหาเวลานอนได้ช่วงสั้น ๆ ก่อนลูกค้าอีกรายจะมาถึงตอนเก้าโมงครึ่ง
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สไตรก์โบกมือทักทายเด็กสาวในร้านขายกีตาร์ ซึง่ เขามักออกมาพักสูบบุหรีด่ ว้ ย
ข้างถนน ก่อนเดินเข้าประตูสีดำ�หน้าอาคารข้าง 12 บาร์คาเฟ แล้วเริ่มไต่บันได
เหล็กวนรอบลิฟต์กรงนกที่ใช้การไม่ได้ เขาเดินผ่านสำ�นักงานนักออกแบบ
กราฟิกบนชั้นสอง ผ่านสำ�นักงานของตัวเองที่มีประตูกระจกสลักชื่อบนชั้นสาม
ขึ้นไปถึงชานพักแคบที่สุดชั้นสี่ ซึ่งตอนนี้คือบ้านของเขาเอง
ผู้จัดการบาร์ข้างล่างที่เคยพักอยู่ก่อนหน้านี้ย้ายไปอยู่ในย่านที่ดีกว่า
สไตรก์ผู้อาศัยนอนในที่ทำ�งานอยู่สองสามเดือนจึงตะครุบโอกาสเช่าห้องนี้ไว้
ยินดีที่พบวิธีสะดวกแก้ปัญหาไร้ที่อยู่อาศัยของตนได้ พื้นที่ใต้ชายคาออกจะ
คับแคบเมือ่ เทียบกับมาตรฐานทัว่ ไป โดยเฉพาะสำ�หรับผูช้ ายตัวสูงหกฟุตสามนิว้
ในห้องนํา้ แทบไม่มที วี่ า่ งให้เขาหมุนตัว ครัวและส่วนนัง่ เล่นรวมอยูด่ ว้ ยกันอย่าง
อึดอัด ห้องนอนก็แทบไม่เหลือพืน้ ทีเ่ มือ่ ตัง้ เตียงคูห่ นึง่ เตียง ข้าวของบางอย่าง
ของสไตรก์ยังอยู่ในลังตรงชานพักบันได ทั้งที่เจ้าของบ้านมีคำ�สั่งห้าม
หน้าต่างเล็ก ๆ ในห้องมองออกไปเป็นหลังคา เห็นถนนเดนมาร์กไกลลิบ
ข้างล่าง เสียงเบสตึง ๆ จากบาร์ชนั้ ล่างแผ่วลงจนเสียงเพลงของสไตรก์เองมักจะ
กลบมิด
นิสยั เจ้าระเบียบในตัวสไตรก์แสดงให้เห็นทัว่ ไป เตียงจัดเรียบร้อย ถ้วย
ชามสะอาดสะอ้าน ทุกอย่างอยู่ในที่ทางของมัน เขาต้องโกนหนวดและอาบนํ้า
แต่รอก่อนได้ หลังจากถอดเสื้อโค้ตออกแขวน เขาตั้งนาฬิกาปลุกเวลาเก้าโมง
ยี่สิบนาที แล้วลงนอนเหยียดยาวบนเตียงทั้งเสื้อผ้าชุดเดิม
เขาผล็อยหลับไปในไม่กี่วินาที และอีกไม่กี่วินาทีต่อมา -- รู้สึกเหมือน
ประมาณนั้น -- เขาก็ตื่นขึ้นอีกครั้ง ใครบางคนกำ�ลังเคาะประตูห้อง
”ขอโทษค่ะ คอร์โมรัน ขอโทษจริง ๆ -- „
หญิงสาวร่างสูงผมยาวสีบลอนด์แกมแดงผูช้ ว่ ยเขาแสดงท่าขอโทษขอโพย
เมือ่ เขาเดินไปเปิดประตู แต่เมือ่ เห็นสภาพเขา สีหน้าเธอก็เปลีย่ นเป็นตกอกตกใจ
”เป็นอะไรหรือเปล่าคะ„
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”หลับอยู่น่ะ ไม่ได้นอนทั้งคืน -- สองคืนติด ๆ„
”ขอโทษด้วยจริง ๆ ค่ะ„ โรบินยาํ้ ”แต่ตอนนีเ้ ก้าโมงสีส่ บิ แล้ว วิลเลียม
เบเกอร์ก็มาถึงแล้วด้วย กำ�ลัง -- „
”ซวยแล้ว„ สไตรก์พมึ พำ�  ”สงสัยตัง้ นาฬิกาปลุกผิด -- ขอเวลาห้านา -- „
”ยังไม่หมดค่ะ„ โรบินบอก ”มีผู้หญิงคนหนึ่งมาที่นี่ ไม่ได้นัดไว้ ฉัน
บอกว่าคุณไม่มีเวลาพบลูกค้าอีกรายแน่นอน แต่เธอไม่ยอมกลับค่ะ„
สไตรก์อ้าปากหาว ขยี้ตา
”ขอห้านาที หานํ้าชาหรืออะไรให้ดื่มไปก่อน„
หกนาทีให้หลัง สไตรก์เดินเข้าห้องทำ�งานด้านนอกที่โรบินนั่งอยู่หน้า
คอมพิวเตอร์ ใส่เสื้อเชิ้ตสะอาดเอี่ยม กลิ่นยาสีฟันและนํ้ายาดับกลิ่นตัวฟุ้ง แต่
ยังไม่โกนหนวดโกนเครา
”อ้อ มาสายดีกว่าไม่มานะคุณ„ วิลเลียม เบเกอร์ทักพร้อมรอยยิ้ม
กระด้าง ”โชคดีที่คุณมีเลขาหน้าตาดีขนาดนี้ ไม่งั้นผมคงเบื่อกลับไปซะก่อน„
สไตรก์เห็นโรบินหน้าแดงอย่างโกรธจัดขณะหันไปอีกทาง ทำ�เป็นยุง่ เรียง
จดหมาย คำ�ว่า ”เลขา„ ที่เบเกอร์พูดส่อนัยน่ารังเกียจ ผู้อำ�นวยการบริษัท
คนนี้สวมสูทลายทางเรียบกริบ เขาจ้างให้สไตรก์สืบเรื่องกรรมการสองคนใน
บริษัทของตน
”อรุณสวัสดิ์ วิลเลียม„ สไตรก์ทักทาย
”ไม่คิดจะขอโทษกันเลยรึ„ เบเกอร์พึมพำ� กลอกตามองเพดาน
”สวัสดี คุณเป็นใครครับ„ สไตรก์ไม่ใส่ใจกับเบเกอร์ กลับหันไปถามสตรี
วัยกลางคนร่างเล็ก สวมโอเวอร์โค้ตเก่า ๆ สีนํ้าตาลที่นั่งอยู่บนโซฟา
”เลโอนอรา ไควน์คะ่ „ เธอตอบ หูทชี่ าํ่ ชองของสไตรก์ฟงั ออกว่าสำ�เนียง
เหมือนคนแถบเวสต์คันทรี
”เช้านี้ผมมีงานยุ่งรออยู่นะ สไตรก์„ เบเกอร์บอก
เขาเดินเข้าห้องทำ�งานด้านในโดยไม่มใี ครเชือ้ เชิญ เมือ่ เห็นสไตรก์ไม่เดิน
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ตาม ท่าทีสุภาพที่มีอยู่น้อยนิดก็หมดลง
”นิสัยไม่รักษาเวลาแบบนี้ไม่น่ารอดจากกองทัพมาได้เลยนะ คุณสไตรก์
กรุณาตามผมเข้ามาด้วย„
สไตรก์ทำ�ท่าเหมือนไม่ได้ยินคำ�พูดของเบเกอร์
”มีอะไรต้องการให้ผมรับใช้หรือครับ คุณนายไควน์„ สไตรก์ถามผูห้ ญิง
ท่าทางปอน ๆ บนโซฟา
”คือ เรื่องสามีฉันน่ะ -- „
”คุณสไตรก์ ผมมีนดั ในหนึง่ ชัว่ โมงนีน้ ะ„ วิลเลียม เบเกอร์พดู เสียงดัง
กว่าเก่า
” -- เลขาคุณบอกว่าคุณไม่รับลูกค้าถ้าไม่ได้นัด แต่ฉันบอกเธอว่าจะรอ„
”สไตรก์!„ วิลเลียม เบเกอร์ตวาด เหมือนเรียกสุนัขให้ตามไป
”โรบิน„ สไตรก์ผอู้ อ่ นระโหยตะคอก ลุแก่โทสะในทีส่ ดุ ”ทำ�บิลเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายจากคุณเบเกอร์ แล้วเอาแฟ้มให้เขาไป ข้อมูลในนั้นล่าสุด„
”ว่าไงนะ„ วิลเลียม เบเกอร์ร้อง ตกตะลึง ออกมาปรากฏตัวในห้อง
ทำ�งานด้านนอกอีกครั้ง
”เขาไม่ทำ�งานให้คุณแล้วน่ะสิ„ เลโอนอรา ไควน์บอกอย่างสะใจ
”คุณยังทำ�งานไม่เสร็จ„ เบเกอร์บอกสไตรก์ ”ไหนบอกว่ายังมี -- „
”ให้คนอื่นทำ�ให้คุณจนเสร็จแล้วกัน ใครก็ได้ที่ยินดีรับคนถ่อย ๆ เป็น
ลูกค้า„
บรรยากาศในห้องทำ�งานดูจะนิ่งงัน โรบินหยิบแฟ้มของเบเกอร์จาก
ตู้เอกสารข้างนอกส่งให้สไตรก์ สีหน้าเรียบเฉย
”คุณกล้าดี -- „
”ในแฟ้มมีข้อมูลดี ๆ เยอะแยะที่ใช้โต้แย้งในศาลได้„ สไตรก์เอ่ยขณะ
ยื่นแฟ้มให้ผู้อำ�นวยการ ”คุ้มค่าเงินที่ต้องจ่าย„
”คุณยังทำ�ไม่จบ -- „
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”เขาจบกับคุณ แล้วไงล่ะ„ เลโอนอรา ไควน์สอด
”หุบปากซะ นังโง่ -- „ วิลเลียม เบเกอร์ขยับจะพูดต่อ แต่แล้วกลับผงะ
ถอยกะทันหันเมือ่ สไตรก์ถลันมาข้างหน้าครึง่ ก้าว ไม่มใี ครพูดอะไรทัง้ สิน้ จู่ ๆ
อดีตทหารก็ดูจะตัวใหญ่กว่าเมื่อครู่ก่อนเป็นสองเท่า
”เชิญเข้าไปนั่งในห้องทำ�งานผมได้เลยครับ คุณนายไควน์„ สไตรก์พูด
เรียบ ๆ
เธอทำ�ตามที่เขาบอก
”คิดว่ายายนัน่ จะมีปญ
ั ญาจ้างคุณรึ„ วิลเลียม เบเกอร์เย้ยหยันขณะถอย
ออกไป มือวางบนลูกบิดประตูแล้วตอนนี้
”ถ้าผมชอบลูกค้าคนไหน„ สไตรก์โต้ ”ค่าบริการก็ต่อรองกันได้เสมอ„
เขาเดินตามเลโอนอรา ไควน์เข้าไปในห้องทำ�งานพร้อมกับปิดประตูตาม
หลังปัง
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...ถูกทิ้งให้แบกรับความชั่วร้ายทั้งปวงเพียงลำ�พัง...
ทอมัส เดกเกอร์ The Noble Spanish Soldier

”หมอนีป่ ญ
ั ญาอ่อนแท้ ๆ ว่าไหม„ เลโอนอรา ไควน์วจิ ารณ์ขณะนัง่ บน
เก้าอี้ตรงข้ามโต๊ะทำ�งานสไตรก์
”นั่นสิครับ„ สไตรก์เห็นด้วย ทิ้งตัวนั่งผลุบตรงข้ามเธอ ”ใช่เลย„
ทั้งที่มีผิวหน้าขาวอมชมพูแทบปราศจากริ้วรอย บวกสีขาวกระจ่างรอบ
ดวงตาสีฟา้ อ่อนจาง เธอก็ยงั ดูอายุราวห้าสิบ ผมเส้นละเอียดลีบลูเ่ ริม่ หงอกเป็น
สีเทา เสยพ้นจากใบหน้าด้วยหวีสบั พลาสติกสองเล่ม เธอกะพริบตามองเขาผ่าน
แว่นกรอบพลาสติกล้าสมัยใหญ่เกินขนาด เสือ้ โค้ตทีเ่ ธอสวม แม้จะสะอาด แต่
ก็นา่ จะซือ้ มาตัง้ แต่ยคุ แปดศูนย์ ตัวเสือ้ มีฟองนํา้ หนุนไหล่และกระดุมพลาสติก
เม็ดเป้ง
”คุณบอกว่าที่มานี่เป็นเรื่องสามีคุณหรือครับ คุณนายไควน์„
”ค่ะ„ เลโอนอราตอบ ”เขาหายตัวไป„
”หายไปนานเท่าไหร่แล้วครับ„ สไตรก์ถาม เอื้อมหยิบสมุดจดโดย
อัตโนมัติ
”สิบวัน„ เลโอนอราบอก
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”คุณได้ไปแจ้งตำ�รวจหรือเปล่า„
”ฉันไม่อยากยุ่งกับตำ�รวจ„ เธอตอบเสียงหงุดหงิด ราวกับเบื่อที่ต้อง
อธิบายเรือ่ งนีก้ บั ใคร ๆ ”ก่อนหน้านีฉ้ นั เคยโทรหาตำ�รวจครัง้ หนึง่ แล้วทุกคนก็
พากันโกรธฉัน เพราะเขาแค่ไปอยู่กับเพื่อน บางครั้งโอเวนก็หายหน้าไปแบบนี้
แหละ เขาเป็นนักเขียนน่ะ„ เธอบอก เหมือนสิ่งนี้อธิบายได้ทุกอย่าง
”เขาเคยหายตัวไปก่อนแล้วหรือครับ„
”เขาเป็นคนอ่อนไหว„ เธอตอบ หน้าตาหม่นหมอง ”ชอบอารมณ์เสียอยู่
เรื่อย แต่นี่มันสิบวันเข้าไปแล้ว ฉันรู้ว่าเขาอารมณ์ไม่ดีจริง ๆ แต่ตอนนี้ฉัน
อยากให้เขากลับบ้าน ไหนจะออร์แลนโดอีก ฉันมีอะไรต่อมิอะไรต้องทำ� แล้ว
ก็ยังมี -- „
”ออร์แลนโดไหนครับ„ สไตรก์ทวนชื่อนั้น สมองอ่อนเปลี้ยของเขาแล่น
ไปที่เมืองในฟลอริดา เขาไม่มีเวลาไปถึงอเมริกา และดูจากเสื้อโค้ตโบราณที่ใส่
เลโอนอรา ไควน์ก็ไม่มีทีท่าว่าจะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้เขาได้แน่
”ออร์แลนโด ลูกสาวเรา„ เลโอนอราชี้แจง ”แกต้องมีคนดูแลตลอด
ฉันขอให้เพื่อนบ้านคนหนึ่งอยู่ด้วยระหว่างมานี่„
มีเสียงเคาะประตู แล้วศีรษะทองอร่ามของโรบินก็ปรากฏให้เห็น
”รับกาแฟไหมคะ คุณสไตรก์ คุณนายไควน์ด้วยค่ะ„
เมือ่ ทัง้ สองบอกความต้องการกับโรบิน และเธอออกจากห้องไปเรียบร้อย
เลโอนอราจึงพูดว่า
”คงเสียเวลาคุณไม่นานหรอก เพราะฉันคิดว่ารู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน เพียงแต่
ฉันไม่มปี ญ
ั ญาหาทีอ่ ยู่ แล้วก็ไม่มใี ครยอมรับโทรศัพท์ฉนั ด้วย นีม่ นั สิบวันแล้ว
นะ„ เธอยํ้า ”เราต้องการให้เขากลับบ้านเสียที„
สไตรก์รู้สึกเหมือนเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยไปหน่อยที่จะพึ่งนักสืบเอกชนใน
สถานการณ์เช่นนี้ โดยเฉพาะเมื่อรูปลักษณ์ของเธอประกาศชัดถึงความยากจน
”ถ้าเป็นเรื่องง่าย ๆ แค่โทรศัพท์„ เขาพูดเสียงอ่อนโยน ”คุณไม่มีเพื่อน

