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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

”ความอมตะไม่ใช่อยู่แค่เอื้อม  แต่มันมาถึงแล้ว„  เจมส์  โรลลินส์  กล่าว

ประโยคนี้ไว้ในบทเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้

และน่ันคือความจริงอันน่าต่ืนตะลึงท่ีผู้อ่านจะได้ค้นพบใน สำยเลือดมรณะ  

อีกหนึ่งผลงานชั้นยอดของนักเขียนผู้ไม่เคยทำาให้เราผิดหวัง

หลังทิ้งปริศนาน่าตกใจไว้ให้ผู้อ่านที่ท้ายเล่มก่อน อำณำนิคมปีศำจ  ใน

เล่มนี้  แม้เพนเตอร์  โครว์  จะรู้เบาะแสว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลัง  ”เดอะกิลด์„ 

องค์กรร้ายคู่ปรับตลอดกาลของซิกมา  แต่ก็ไม่ได้ทำาให้เร่ืองง่ายขึ้น…หรือต้อง

บอกว่า  ยิ่งทำาให้เร่ืองยุ่งยากกว่าเดิมเสียอีก  เพราะอำานาจของคนกลุ่มนั้นดูจะ

ล้นเหลือจริง ๆ

นอกจากแผนการกระชากหน้ากากเดอะกิลด์แล้ว  ปฏิบัติการณ์ในเล่มนี้

ของหน่วยซิกมายังเข้มข้นเสี่ยงภัยไม่แพ้เล่มก่อน ๆ   เมื่อเกรย์ต้องนำาทีมตามหา

บุคคลสำาคัญที่ตกเป็นเหยื่อลักพาตัวของพวกโจรสลัดโซมาเลีย  แต่แน่นอนว่า

เร่ืองไม่ได้ง่ายดายอย่างที่เห็นภายนอก ยิ่งขุดลึกลงไป ทีมก็ยิ่งค้นพบความลับ

นา่สะพรึงกลวัของการทดลองทางวทิยาศาสตร์ทีเ่กีย่วขอ้งกบั  ”ชวีติอมตะ„  เกรย์

ต้องทำางานแข่งกับเวลา  ขณะที่เดอะกิลด์เตรียมลงดาบคร้ังสุดท้ายหวังถอนราก

ถอนโคนซิกมา อันตรายครั้งนี้อาจใหญ่หลวงจนเกินจะแก้ไข...

อีกคร้ังท่ีเจมส์  โรลลินส์ นำาข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์มาผนวกกับปริศนา

ในประวัติศาสตร์  กลายเป็นนวนิยายสายลับสุดระทึกที่ผู้อ่านทั่วโลกติดใจ 

ขอเชิญร่วมผจญภัยไปกับทีมซิกมาอีกคร้ังใน สำยเลือดมรณะ  เราเชื่อว่าคุณ

จะต้องชอบเช่นเดียวกับเล่มก่อน ๆ

ส�ำนักพิมพ์ไครม์แอนด์มิสทรี



สุนทรพจน ์
ของประธานาธิบด ี
ผู้ถูกลอบสังหาร

เรื่องกำรด�ำรงอยู่และอันตรำยของสมำคมลับสมัยปัจจุบัน:

กลุ่มผู้วางแผนลับขนาดใหญ่ที่โหดเห้ียมกำาลังต่อต้านเราอยู่ทั่วโลกด้วย

วิธีการซ่อนเร้น  หมายแผ่ขยายอิทธิพลออกไปในวงกว้าง...สร้างเครือข่าย

แน่นแฟ้น  เป็นกลไกประสิทธิภาพสูง  มีท้ังปฏิบัติการด้านการทหาร  การทูต 

หน่วยสืบราชการลับ  เศรษฐศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และการเมือง

-- จอห์น  เอฟ.  เคนเนดี  

จากคำาปราศรัยที่โรงแรมวอลดอร์ฟ-แอสโตเรีย  วันที่  27  เมษายน 1961

เรื่องชีวิตและควำมตำย:

แน่นอนว่าพระเป็นเจ้าคงไม่สร้างสิ่งมีชีวิตเช่นมนุษย์  ผู้สามารถไขว่คว้า

หาความรู้ได้ไม่มีท่ีสิ้นสุด  ให้มีชีวิตอยู่เพียงแค่วันเดียว!  ไม่เลย  เปล่าเลย 

มนุษย์ถูกสร้างมาให้เป็นอมตะ

-- อับราฮัม ลิงคอล์น
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แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

ครั้งหนึ่งใครต่อใครเรียกนางว่าแม่มดและหญิงคนชั่ว
แต่ไม่อีกแล้ว
นางน่ังคร่อมบนอาชาสีเทา ขณะเจ้าม้าศึกประดับเกราะดำาย่างผ่านสนามรบ

นองเลอืดอยา่งระมดัระวัง  ศพเกลือ่นทุ่งขา้งหนา้  ท้ังมสุลมิและชาวคริสต ์ ทาง

ทีน่างผา่นกอ่กวนฝูงกาและเรเวนทีก่ำาลงักนิเลีย้ง ขบัให้แตกฮอืเปน็กลุม่กอ้นสดีำา

ขนาดใหญ่เบ้ืองหลัง  นักขุดซากอื่น ๆ -- พวกที่มีสองขา -- ค้นหาสมบัติจาก

คนตาย กระชากถอดรองเท้าบู๊ต ดึงลูกธนูเก็บเอาหัวแหลมและขนนก  ใบหน้า

สองสามดวงแหงนเงยขึ้นจ้อง  แล้วกลับเบือนหลบอีกครั้งอย่างรวดเร็ว

นางรู้วา่พวกนัน้เห็นอะไร อศัวินอกีคนในหมูอ่ศัวนิทีสู่ร้บอยูท่ีน่ี ่ หนา้อก

นางซ่อนอยูใ่ตเ้สือ้เกราะบนุวมชัน้ในและเกราะโซ่ตวัยาวชัน้นอก  ผมสดีำาตดัสัน้

เสมอบ่า  สั้นกว่าบุรุษส่วนใหญ่  ทิ้งตัวใต้หมวกเหล็กยอดแหลม  เคร่ืองหน้า

งดงามถูกบดบังมิดเม้นด้วยแผ่นเหล็กคาดจมูก  ดาบใบกว้างสองคมผูกติด

ข้างอาน  แกว่งกระทบหัวเข่าซ้าย  เสียงกังวานสะท้อนจากเกราะโซ่ปิดป้องขา

บ ท น ำา



14 เจมส์ โรลลินส์

เรียวยาว

มไีมก่ีค่นทีรู้่วา่นางไมใ่ชบ่รุุษ -- และไมม่ใีคร รู้เลยวา่นางกำาความลบัดำามดื

ยิ่งกว่าเรื่องเพศที่ซ่อนเร้นของตัวเอง

เด็กรับใช้ของนางรออยู่ข้างถนนเป็นร่องลึก  หนทางคดเคี้ยวทอดสูงชัน

สู่ปราการหินห่างไกลจากชุมชน  สิ่งปลูกสร้างนั้นใหญ่เทอะทะ  ซ่อนตัวลึกใน

เทือกเขาแนฟทาไลแห่งแกลิลี  ไม่มีชื่อเรียก  และดูราวกับถูกสกัดจากภูเขา

โดยตรง  ถัดจากลานสู้รบ ดวงอาทิตย์แดงฉานลอยตำ่าเหนือขอบฟ้า  ถูกบดบัง

ด้วยควันจากกองเพลิงและท้องทุ่งไหม้เกรียม

หนุ่มน้อยคนรับใช้ทรุดลงคุกเข่าข้างหนึ่ง  ขณะนางชักม้าหยุดข้างตัว

”เขายังอยู่ที่นั่นรึ„  นางถาม

พยักหน้า  หวาดกลัว  ”ลอร์ดโกเดอฟรัวรอท่านอยู่เบื้องหน้า„

เดก็รับใชไ้มย่อมมองไปทางปราสาทยอดหนิ แต่นางหาไดล้งัเลเชน่นัน้ไม ่

นางกระดกหมวกเหล็กขึ้นมองให้ถนัด

ในที่สุด หลังจากรอคอยมาแสนนาน...

นางใชเ้วลาสบิหกปีเตม็คน้หาสิง่ทีไ่มม่วีนัหาพบ นบัแตส่มยัทีท่่านลงุของ

นางกอ่ต้ังคณะอศัวนิยากไร้แหง่พระวหิารเยรูซาเลม  แมแ้ตท่า่นลงุเองกไ็มเ่ขา้ใจ

ที่นางขอร่วมเป็นสมาชิกเทมพลาร์  แต่ครอบครัวฝ่ายนางไม่ยอมรับคำาปฏิเสธ 

ดังนั้นนางจึงได้รับเสื้อคลุมไร้แขนสีขาวประจำาคณะ และรวมอยู่ในกลุ่มเริ่มแรก

ทั้งเก้า  ซ่อนเร้น  ไม่เปิดเผยโฉมหน้าเช่นเดียวกับหมวกเหล็กที่นางสวม  ขณะที่

คณะเติบโตขึ้นรอบ ๆ  ตัว ทั้งในแง่ของจำานวนสมาชิกและความโดดเด่น

คนอื่น ๆ  ในครอบครัว  ในสายโลหิตของนาง ยังกำากับดูแลอัศวินกลุ่มนี้

ตอ่มาทัง้ภายในและภายนอก  เพือ่สัง่สมความมัง่คัง่และความรู้ คน้หาอฐัธิาตุทรง

อานุภาพจากสุสานที่สาบสูญ  และสัญลักษณ์เก่าแก่จากวันประสูติพระคริสต์

ทั่วท้ังอียิปต์และแผ่นดินศักดิ์สิทธ์ิ  แม้จะวางแผนอย่างรอบคอบท่ีสุด  แต่

แน่นอนว่าพวกนางพบแต่ความล้มเหลว  เมื่อหนึ่งปีมานี้เอง  พวกนางพลาด
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โอกาสครอบครองกระดูกเมไจ -- อัฐิธาตุของโหราจารย์ทั้งสามในพระคัมภีร์  ซ่ึง

ว่ากันว่าเป็นที่ซ่อนความลับเรื่องพลังอำานาจที่สูญหาย

วันนี้นางจะไม่ยอมปล่อยให้ล้มเหลวอีก

นางกระตุกบังเหียนกระตุ้นม้าขึ้นไปตามหนทางระเกะระกะด้วยก้อนหิน 

จำานวนศพเพิ่มขึ้นตามแต่ละก้าวที่ย่างผ่าน  เมื่อผู้พิทักษ์ปราสาทดิ้นรนต่อสู้

ต้านทานฝ่ายจู่โจมเป็นคร้ังสุดท้าย  พอถึงยอดเขา  นางพบประตูปราสาทแตก

เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ถูกเสาโลหะพุ่งกระแทกให้เปิดออก

อัศวินสองคนเฝ้าทางผ่านข้างหน้า  ทั้งสองผงกหัวให้นาง  คนหนุ่มกว่า

เพิ่งเข้าเป็นสมาชิกไม่นาน มีกางเขนสีแดงเย็บทาบหัวใจ  อัศวินเทมพลาร์อ่ืน ๆ  

เร่ิมปฏิบัติตามธรรมเนียมนี้  เป็นสัญลักษณ์ว่ายินดีหลั่งเลือดเพื่ออุดมการณ์ 

นกัรบผมหงอกหนา้ขรุขระสงูวยักว่าสวมเพยีงเสือ้คลมุสขีาวดัง้เดมิทบัเสือ้เกราะ

เช่นเดียวกับนาง  เคร่ืองประดับอย่างเดียวบนเสื้อคลุมของนางและเขาคือเลือด

แดงสดจากการฆ่าฟัน

”โกเดอฟรัวรอท่านอยู่ในสุสานใต้ดิน„  อัศวินสูงวัยเอ่ยพลางชี้ไปหลัง

ประตูป้อมปราการชั้นใน

นางชักม้าศึกผ่านซากประตู  แล้วลงจากหลังอย่างว่องไวจนเสื้อคลุมโบก

สะบัด  นางท้ิงดาบใบกว้างไว้กับม้า  รู้ว่าไม่ต้องกลัวจะมีฝ่ายคุ้มครองปราสาท

รอดชีวิตมาซุ่มโจมตีได้อีก  ลอร์ดโกเดอฟรัวทำาทุกอย่างด้วยความรอบคอบ 

เคร่ืองพิสจูนค์วามถีถ่ว้นคอืหัวของฝา่ยปอ้งกนัชดุสดุทา้ยทีเ่สยีบปลายไมแ้หลม

ปักท่ัวลานโล่ง  ซากศพปราศจากหัวกองสูงริมกำาแพงด้านหลังเหมือนไม้ฟืน

มากมายก่ายกอง

การสู้รบยุติลงแล้ว

เหลือเพียงความเสียหาย

นางเดินไปถึงประตูเปิดสู่เงามืด  บันไดแคบสกัดหยาบ ๆ  จากหินภูเขา

ทอดลงไปใต้ปราสาท  เปลวคบเพลิงสีส้มอมแดงวับแวมอยู่ที่บันไดขั้นสุดท้าย
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เบื้องล่าง  นางก้าวลงบันได  เร่งฝีเท้าขึ้นเมื่อถึงขั้นสุดท้าย

จริงหรือนี่  หลังจากผ่านมานานปี...

นางถลันเข้าไปในห้องยาวห้องหนึ่ง  สองฟากฝั่งเรียงรายด้วยโลงหิน

มากมายนับไม่ถ้วน  ขณะเดินผ่าน  นางแทบไม่สังเกตแถวตัวอักษรอียิปต์ 

สัญลักษณ์บอกใบ้ปริศนาดำามืดก่อนยุคพระคริสต์  เบ้ืองหน้า  ร่างสองร่างอาบ

แสงคบอยู่ด้านในสุดของห้อง  ร่างหนึ่งยืน  อีกร่างคุกเข่า  เหนี่ยวไม้เท้าพยุงตัว

ไม่ให้ล้ม

นางเดินเข้าไปหาคนทั้งสอง สังเกตว่าโลงหินใบสุดท้ายถูกงัดเปิด ฝาโลง

แตกอยูบ่นพืน้ใกล ้ๆ  กนั  ดเูหมอืนใครบางคนลงมอืคน้หาสมบัตท่ีิซ่อนไวใ้นหอ้ง

นีแ้ลว้  แต่ในสสุานท่ีถกูลว่งลำา้ไมม่อีะไรเลยนอกจากขีเ้ถา้กบัสิง่ทีเ่หมอืนจะเปน็

เศษใบไม้กับก้านแห้งกรอบ

สีหน้าลอร์ดโกเดอฟรัวปรากฏแววผิดหวังขณะนางเดินเข้าไปใกล้คน

ทั้งคู่  ”มาได้เสียทีนะ„  เขาเอ่ย  แสร้งทำาเสียงรื่นเริง

นางไม่สนใจอัศวินผู้นั้น  เขาสูงกว่านางหนึ่งช่วงศีรษะ แต่มีผมสีดำาและ

จมูกงองุ้มเช่นเดียวกับนาง บ่งบอกว่ามาจากบรรพบุรุษทางตอนใต้ของฝร่ังเศส

เหมือนกัน  ครอบครัวของทั้งสองมีความสัมพันธ์กันห่าง ๆ  

นางทรุดตัวคุกเข่า  จ้องมองใบหน้าเชลย  เคร่ืองหน้าเขาเป็นสีนำ้าตาลแก่

ขนาดเรียกไดว้า่เกรียมแดด  ผิวเรียบตึงราวกบัแผ่นหนงัออ่นนุม่  ดวงตาดำาสนทิ

ภายใตผ้มสดีำาปรกลุย่จอ้งตอบนาง สะทอ้นแสงคบเป็นประกายแวววาว  แมจ้ะ

คกุเขา่อยู ่ แตเ่ขากลบัไมแ่สดงท่าหว่ันกลวั มเีพยีงความเศร้าหมองลกึลำา้จนนาง

นึกอยากตบหน้า

โกเดอฟรัวย่อตัวลงเคียงข้างนาง  ตั้งใจสอดแทรก พยายามสอพลอใน

เร่ืองทีเ่ขาคงรู้สกึไดว้า่สำาคญัอยา่งยิง่  แมจ้ะเป็นหนึง่ในไมก่ีค่นท่ีรู้ตวัตนแท้จริง

ของนาง แต่เขาไม่รู้ความลับที่ลึกลำ้ากว่านั้นแม้แต่น้อย

”ท่านหญิง...„  เขาเริ่ม
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ดวงตาเชลยหร่ีลงเมือ่ไดย้นิความจริงทีถ่กูเปดิเผย  เขมน้มองนางแนว่แน่

กว่าเดิม  ร่องรอยความเศร้ามลายไป  เหลือเพียงความกลัวริบหร่ี -- แต่แล้วก็

จางไปอย่างรวดเร็ว

แปลกมาก...เขารู้เรื่องสายเลือดของเรา...รู้ความลับของเราเช่นนั้นหรือ

โกเดอฟรัวขัดห้วงคำานึงของนางด้วยการพูดต่อว่า  ”โดยคำาสั่งของท่าน 

เราสูญเสียชีวิตและเลือดเนื้อไปมากเพื่อค้นหาสถานที่ซ่อนเร้นแห่งนี้  ซึ่งเล่าลือ

กันว่ามีคำาสาปและพวกนอกรีตปกป้องคุ้มครองอยู่ -- ทั้งหมดนั่นก็เพื่อค้นหา

ชายผู้นี้และสมบัติท่ีมันปกป้อง  มันเป็นใครกันรึ  ปลายดาบของข้าควรได้รับรู้

เรื่องนี้„

นางไม่เปลืองคำาพูดกับคนโง่เขลา กลับหันไปพูดกับเชลยแทนด้วยภาษา

อาหรับโบราณ  ”เจ้าเกิดเมื่อใด„

ดวงตาคู่นั้นจ้องเข้ามาในดวงตานาง พลังจากความมุ่งมั่นของเขาถึงกับ 

ผลกัให้นางผงะ ดจุถกูลมแรงกลา้จากภายในโหมกระหนำา่  เขาทำาท่าเหมอืนชัง่ใจ

วา่จะโกหกดหีรือไม ่แต่อะไรกต็ามทีไ่ดเ้หน็จากสหีนา้นางทำาให้รู้วา่ไมม่ปีระโยชน์

เมื่อเขาเอ่ยปากพูด  ถ้อยคำานั้นแผ่วเบาแต่หนักแน่น  ”ข้าเกิด ณ  เดือน

มุฮัรร็อมในฮิจเราะห์ศักราชห้า-บวก-เก้าสิบ„

โกเดอฟรัวเข้าใจภาษาอาหรับพอจะถากถางว่า  ”ปีเก้าสิบห้ารึ  นั่นก็

เท่ากับอายุมากกว่าพันปีสินะ„

”ไมใ่ช„่  นางเอย่  เหมอืนพดูกบัตัวเองมากกว่าพดูกบัเขา ขณะคดิคำานวณ

ในหัว  ”คนของเขาใช้ระบบนับปีต่างจากเรา  เร่ิมนับปีท่ีหน่ึงต้ังแต่ศาสดามุฮัมมัด

ไปถึงเมกกะ„

”แปลว่าชายผู้นี้อายุไม่ถึงพันปีงั้นรึ„

”เปล่าเลย„  นางเอ่ย หลังจากแปลงศักราชในหัวเสร็จเรียบร้อย  ”เขามี

ชีวิตอยู่มาแค่ห้าร้อยยี่สิบปี เท่านั้น„

จากหางตา นางสังเกตเห็นโกเดอฟรัวหันขวับ สีหน้าตื่นตะลึง
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”เป็นไปไม่ได้„  เขาพูดเสียงสั่นสะท้าน  เผยความไม่เชื่อที่แทบเห็นได้ชัด

นางไมเ่บนสายตาหลบเชลยแมแ้ตน่อ้ย  ในดวงตาคูน่ัน้  นางสมัผัสไดถ้งึ

ความรู้น่ากลัวลึกสุดหยั่ง  นางพยายามนึกภาพเหตุการณ์ที่คนผู้นี้ประสบมาใน

ช่วงหลายศตวรรษ  ภาพอาณาจักรอันยิ่งใหญ่รุ่งเรืองและล่มสลาย นครต่าง ๆ 

ผุดขึ้นกลางผืนทรายเพียงเพื่อจะชำารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา  เขาจะเผย

ปริศนาโบราณและประวัติศาสตร์ที่สาบสูญให้รู้ได้มากเพียงใด

แต่นางไม่ได้มาที่นี่เพื่อตั้งคำาถามบีบคั้นเขา

และนางก็ไม่แน่ใจอยู่ดีว่าเขาจะยอมตอบ

คนผู้นี้ไม่ตอบแน่ -- หากยังเรียกได้ว่าเขาเป็นคน

ประโยคถดัมาทีเ่ขาพดูเป็นเหมอืนคำาเตอืน นิว้มอืเขากำาไมเ้ทา้แนน่  ”โลก

ยังไม่พร้อมสำาหรับสิ่งที่ท่านค้นหา  มันเป็นของต้องห้าม„

นางไม่ยอมจำานนโดยง่าย  ”นั่นไม่ใช่เร่ืองท่ีเจ้าจะเป็นผู้ตัดสินใจ  หาก

มนุษย์ผู้ใดใจเหี้ยมพอจะไขว่คว้ามัน  เขาก็ย่อมมีสิทธิ์จะได้มาครอบครอง„

เขาจ้องตอบ สายตาเลื่อนเลยลงมาจับหน้าอกนาง  จับส่วนท่ีซ่อนเร้นอยู่

ภายใต้เสือ้เกราะแขง็กระดา้ง  ”เชน่เดยีวกบัท่ีเอวาเชือ่ในสวนเอเดน  เมือ่นางฟงั

คำาอสรพิษและขโมยผลของต้นไม้แห่งความสำานึกในความดีและความชั่วสินะ„

”อา„  นางถอนหายใจ  ชะโงกเข้าไปใกล้ขึ้น  ”เจ้ามองข้าผิดไปเสียแล้ว 

ขา้ไมใ่ชเ่อวา  และขา้กไ็มไ่ดค้น้หาตน้ไมแ้ห่งความสำานกึ -- แตเ่ปน็ตน้ไมแ้ห่งชวีติ 

ต่างหาก„

นางกระชากกริชจากเข็มขัด  ผุดลุกขึ้นยืนโดยเร็วแล้วปักคมกริชเข้าไป

ใต้กรามเชลยมิดถึงด้าม กระตุกร่างเขาขึ้นจากท่าคุกเข่าเต็มแรง  ด้วยการแทง

คร้ังเดียวนั้น  การเดินทางอันยาวนานผ่านหลายศตวรรษก็จบลงพร้อมเลือด

หลั่งนอง -- รวมทั้งอันตรายที่เขาอาจก่อขึ้นด้วย

โกเดอฟรัวอ้าปากค้าง ผงะถอย  ”น่ีไม่ใช่ชายท่ีท่านเดินทางมาไกลแสนไกล

เพื่อตามหาหรอกรึ„
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นางกระชากกริชหลุดพร้อมเลือดพุ่งกระฉูด  แล้วเตะศพออกห่าง  นาง

รับไม้เท้าจากนิ้วมืออ่อนเปียกของเชลยก่อนมันจะตกถึงพื้น

”ข้าไม่ได้ตามหาคน„  นางเอ่ย  ”แต่หาสิ่งที่มันถือ„

โกเดอฟรัวจอ้งมองไมม้ะกอกทอ่นยาวในมอืนาง  เลอืดสด ๆ  ไหลรินเปน็

ทางลงมาตามผิวหน้า  เผยรอยสลักรางเลือนตลอดความยาว  เป็นลายพาดพัน

ซับซ้อนรูปอสรพิษและเถาไม้  ขดวนรอบลำาไม้รอบแล้วรอบเล่า

”อะไรรึ„  อัศวินถาม  เบิกตากว้าง

นางหันมาเผชิญหน้าเขาเต็มที่เป็นคร้ังแรก -- แล้วเสือกกริชแทงเข้าไปใน

ตาซ้าย  เขาได้เห็นมากเกินจะมีชีวิตอยู่ต่อไป  ขณะเขาทรุดฮวบลงคุกเข่า 

ร่างกายสัน่กระตกุรุนแรงสูค่วามตายทีป่ลายกริช นางตอบคำาถามสดุทา้ยของเขา 

นิ้วมือกำาแน่นรอบท่อนไม้เก่าแก่

”จงดไูว ้นีแ่หละบาคาลอซูิ„  นางกระซิบบอกชวีติอกีหลายร้อยปขีา้งหนา้  

”ไมเ้ทา้ทีโ่มเสสเคยใช ้ เดวดิเคยถอื และจอมกษัตริยเ์คยนำาตดิตวัไปทกุที ่ นีค่อื

ไม้เท้าขององค์พระเยซูคริสต์„
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4 กรกฎาคม:

ห้าวันจากปัจจุบัน

มื  อสังหารมองผ่านกล้องเล็งปืนไรเฟิล  ลดเส้นกากบาทลงทาบ 
 เสี้ยวหน้าด้านข้างของประธานาธิบดีเจมส์  ที.  แกนต์  เขา

ตรวจสอบระยะอกีคร้ัง -- เจ็ดร้อยหลา -- แลว้เลง็กลอ้งสอ่งเป้าบนปนืซุ่มยงิ  เอม็ 

40  เอ 3 ของนาวกิโยธินสหรัฐฯ  ไปทีก่ระดกูทา้ยทอยหลงัใบหซู้าย  รู้วา่จุดนัน้จะ

มผีลทำาลายมากทีส่ดุ  เสยีงดนตรีร่ืนเริงกบัเสยีงหวัเราะสนกุสนานจากงานปกินกิ

วนัหยดุแทรกเขา้มาในหฟูงั  เขาปลอ่ยใหเ้สยีงเหลา่นัน้จางลงเปน็ฉากหลงั  ขณะ

จดจ่อกับเป้าหมายและภารกิจของตน

ในประวัติศาสตร์อเมริกา ประธานาธิบดีสามคนเสียชีวิตวันเดียวกัน คือ

วันที่  4  กรกฎาคม วันเกิดของประเทศนี้  มันไม่น่าใช่ความบังเอิญ

ทอมัส  เจฟเฟอร์สัน  จอห์น แอดัมส์  และเจมส์  มอนโร

วันนี้จะเป็นวันของคนที่สี่

นาวาโท  เกรย์  เพียร์ซหายใจเป็นจังหวะสมำ่าเสมอแล้วเหนี่ยวไก



หนึ่ง ปัจจุบัน



30 มิถุนายน  11:44 น.  เวลามาตรฐานตะวันออก

ทาโกมาพาร์ก  แมริแลนด์

เ กรย์  เพียร์ซเลี้ยวรถเข้าบ้านพร้อมเสียงคำารามสำาลักจากเครื่องยนต์   วี-8  ของทันเดอร์เบิร์ดปี  1960
เขาเองรู้สึกอยากคำารามด้วยเหมือนกัน

”ตามแผนว่าจะขายบ้านไม่ใช่เหรอ„  เคนนีถาม

น้องชายเกรย์นั่งอยู่บนเบาะข้างคนขับ  โผล่หน้าออกไปนอกหน้าต่าง 

แหงนมองบา้นอเมริกนัชัน้เดยีวพร้อมระเบยีงไมล้อ้มรอบและหนา้จัว่ยืน่ลำา้  บา้น

ของครอบครัวทั้งสอง

”ไม่ขายแล้ว„  เกรย์ตอบ  ”แล้วก็อย่าพูดเร่ืองนั้นให้พ่อได้ยินเด็ดขาด 

โรคสมองเสื่อมทำาให้พ่อระแวงหนักพออยู่แล้ว„

”มนัต่างจากวนัอืน่ตรงไหนกนัละ่...„  เคนนพีมึพำาเบา ๆ   อยา่งอารมณ์บดู

เกรยถ์ลงึตาใสน่อ้งชาย  เขาเพิง่ไปรับเคนนมีาจากสนามบนิดลัเลส หลงั

อกีฝา่ยบนิขา้มประเทศมาจากตอนเหนอืของแคลฟิอร์เนยี ขอบตานอ้งชายแดงกำา่

ด้วยอาการเจ็ตแล็ก -- หรือไม่ก็อาจดื่มจินขวดเล็กในห้องผู้โดยสารชั้นหนึ่งมาก

1
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เกินไป  สภาพเคนนีตอนนี้ทำาให้เกรย์นึกถึงพ่อ  โดยเฉพาะเมื่อลมหายใจเขา

คละคลุ้งไปด้วยกลิ่นเหล้า

เกรย์เห็นเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกส่องหลัง ขณะบังคับทันเดอร์เบิร์ด 

รุ่นโบราณเข้าจอดในโรงรถของครอบครัว  แม้ผิวพรรณของสองพี่น้องจะเป็น

สีเข้มอมแดงแบบเวลส์และมีผมดำาเหมือนพ่อ  แต่เกรย์ไว้ผมสั้นมาตลอด 

ส่วนผมเคนนีรวบเป็นหางม้าสั้น ๆ   ซ่ึงดูเด็กเกินไปแม้สำาหรับคนที่ยังอยู่ในวัย

ปลายยี่สิบอย่างเขา  ที่หนักกว่านั้นก็คือ  เขายังสวมกางเกงขาสั้นกระเป๋าปะกับ

เสื้อยืดหลวมโพรกมีตราบริษัทอินเทอร์เน็ตแห่งหนึ่งอีกด้วย  เคนนีเป็นวิศวกร

ซอฟต์แวร์ที่บริษัทหนึ่งในแพโลแอลโต ชุดที่เขาใส่อยู่นั้นดูเหมือนเป็นชุดทำางาน

เกรยก์า้วลงจากรถ พยายามหกัห้ามใจไมใ่หขุ้น่เคอืงนอ้งชาย  ตลอดทาง

ที่นั่งรถมาบ้าน  เคนนีพูดโทรศัพท์มือถือตลอดเวลา  คุยงานท่ีอีกฟากหนึ่งของ

ประเทศ แทบไมไ่ดพ้ดูกบัเขาสกัคำา  เท่ากบัเกรยถ์กูลดตำาแหนง่เปน็แคค่นขบัรถ

ทำายังกับว่าฉันไม่มีงานมีการต้องทำาด้วยเหมือนกัน

ตลอดเดอืนท่ีผ่านมา  เกรยห์ยดุกจิกรรมทุกอยา่งในชวีติเพือ่จัดการเร่ือง

ที่ตามมาหลังความตายของแม่  และอาการทางสมองที่ทรุดลงอย่างต่อเนื่องของ

พ่อ  เคนนีเดินทางมาร่วมพิธีศพแม่  สัญญาว่าจะอยู่ท้ังสัปดาห์เพื่อช่วยจัดการ

ธุระต่าง ๆ   แตผ่า่นไปสองวนั  งานดว่นกท็ำาใหเ้ขาตอ้งเดนิทางขา้มประเทศกลบัไป 

ทกุอยา่งจึงตกเป็นภาระของเกรยแ์ตผู่เ้ดยีว  จะวา่ไปมนัคงง่ายกวา่มากถา้เคนนี

ไม่โผล่หน้ามาเสียเลย  เขาทิ้งเร่ืองยุ่ง ๆ  ไว้ข้างหลัง  ทั้งแบบฟอร์มเคลมประกัน

และเอกสารพิสูจน์สิทธิ์  ปล่อยให้เกรย์ต้องตามล้างตามเช็ด

วันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไป

หลังโต้เถียงกันดุเดือดทางโทรศัพท์  เคนนีตกลงจะโผล่หน้ามาในภาวะ

วกิฤตชว่งหวัเลีย้วหัวตอ่  ขณะอาการอลัไซเมอร์ทรุดลง พอ่ยิง่หดหู่หนกัขึน้เมือ่

ภรรยามาจากไปกะทันหัน  สามอาทิตย์มานี้พ่ออยู่แผนกผู้ป่วยสูญเสียความจำา 

แต่กลับมาอยู่บ้านเมื่อคืน  ในช่วงเปลี่ยนแปลงนี้เกรย์ต้องการคนช่วย  เคนนี
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สะสมวันลาไว้มากพอจะมาอยู่ด้วยสองอาทิตย์เต็ม ๆ   คราวนี้เกรย์ตั้งใจจะดึง

เขาให้อยู่ครบให้ได้

เกรย์เองลางานมาหนึ่งเดือนแล้ว  เขาต้องกลับไปกองบัญชาการซิกมา

ภายในหน่ึงอาทิตย์  ก่อนหน้าน้ัน  เขาอยากมีเวลาดูแลบ้านช่องตัวเองให้เรียบร้อย

สักสองสามวัน  เคนนีจะต้องเข้ามารับหน้าที่แทนเขาในช่วงนี้

น้องชายเขายกกระเป๋าเดินทางออกจากกระโปรงท้ายรถเปิดประทุน 

กระแทกฝากระโปรงปิด  แต่มือยังพาดค้างบนกันชนโครเมียม  ”แล้วรถของ

พ่อล่ะ  น่าจะขายเสียเลยนะ  ยังไงพ่อก็ไม่ได้ขับอยู่แล้ว„

เกรยเ์กบ็กญุแจใสก่ระเปา๋  ทนัเดอร์เบิร์ดรุ่นคลาสสกิสดีำาสนทิเบาะหนงั

สีแดงคันนี้คือความสุขและความภาคภูมิใจของพ่อ  พ่อพากเพียรซ่อมแซม

มันมา  ปรับเปลี่ยนเคร่ืองยนต์ใหม่ด้วยฮอลลีย์คาร์บูเรเตอร์  คอยล์จุดระเบิด

ประสิทธิภาพสูง  รวมทั้งโช้กไฟฟ้า

”ไม่ขาย„  เกรย์ตอบ  ”หมอประสาทบอกว่าต้องรักษาสภาพแวดล้อม

รอบตัวพ่อให้คงที่ท่ีสุดเท่าที่ทำาได้  รักษากิจวัตรที่คุ้นเคยไว้  อีกอย่าง  ถึงจะขับ

ไม่ได้อีก  แต่รถนี่ก็จะมีอะไรให้พ่อได้ทำาบ้าง„

เกรยอ์อกเดนิไปทางประตบูา้นกอ่นเคนนจีะนกึออกว่ามสีมบตัชิิน้ไหนของ

พ่อให้ขายได้อีก  เขาไม่คิดจะเสนอตัวช่วยถือกระเป๋าให้น้องชาย  หลัง ๆ  มานี้

เขาแบกภาระหนักมากพออยู่แล้ว

แต่เคนนียังพูดไม่จบ  ”ถ้าเราต้องเก็บทุกอย่างไว้ให้เหมือนเดิม -- ทำา

เหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง -- แล้วจะให้ฉันมาทำาไมเนี่ย„

เกรย์หันขวับไปทางน้องชาย  กำามือแน่น  อยากปล่อยหมัดเต็มแก่  ”ก็

เพราะนายเป็นลูกไงล่ะ -- ถึงเวลาแล้วที่นายควรทำาหน้าที่ซะที„

เคนนีจ้องหน้าเกรย์  แววตาลุกโชนด้วยความโกรธ ทำาให้เกรย์นึกถึงพ่อ

มากขึน้  เขาเคยเหน็พอ่แสดงโทสะแบบเดยีวกนับ่อยมาก  โดยเฉพาะระยะหลงั ๆ  

มานี ้ เปน็พฤติกรรมต่อตา้นจากภาวะสมองเสือ่มและความกลวั  อาการฉนุเฉยีว
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แบบนี้ไม่ใช่เร่ืองใหม่  พ่อเป็นคนอารมณ์ร้ายมาตลอด  เคยเป็นคนงานบริษัท 

นำา้มนัในเทกซัส กอ่นประสบอบุตัเิหตรุะหวา่งทำางานจนขาซ้ายขาด หมดศกัดิศ์รี 

จากคนงานขุดเจาะนำ้ามันต้องกลายมาเป็นแม่บ้าน  พ่อทำาใจยากเมื่อต้องเลี้ยง

ลกูชายสองคนขณะเมยีออกไปทำางาน  จึงชดเชยดว้ยการควบคมุบา้นเหมอืนเปน็

ค่ายทหาร  เกรย์มักแผลงฤทธ์ิสุดโต่งด้วยความท่ีดื้อมาตั้งแต่เกิด  ท้ังยังหัวร้ัน

พอกันกับพ่อ  กระท่ังในท่ีสุดเขาก็ลุกขึ้นเก็บกระเป๋าไปเป็นทหารดื้อ ๆ  เมื่ออายุ

สิบแปด

แมน่ัน่เองทีเ่ปน็เหมอืนกาวสมานความสัมพันธ์ในครอบครัว ทำาใหท้กุคน

กลับมารวมตัวกันได้อีกครั้ง

และตอนนี้แม่ก็จากไปเสียแล้ว

ทุกคนจะทำาอย่างไรเมื่อไม่มีแม่

ในท่ีสุดเคนนีก็ลากกระเป๋าเดินทางขึ้นมา  ดันไหล่ผ่านร่างเกรย์  พร้อม

พมึพำาประโยคท่ีรู้ดว่ีาจะตอ้งทิม่แทงเกรยด์จุลวดหนามขึน้สนมิ  ”อยา่งนอ้ยฉนั

ก็ไม่ได้เป็นคนทำาให้แม่ตายแล้วกัน„

ถา้เปน็เดอืนทีแ่ลว้ หมดัตุย๊ท้องหมดันีค้งทำาเกรยท์รุดฮวบลงคกุเขา่  แต่

หลงัจากเขา้พบจิตแพทยต์ามคำาสัง่ -- ซ่ึงเขาขาดนดัไปสองสามคร้ัง -- คำากลา่วหา

ของนอ้งชายเพยีงแตท่ำาใหเ้ขาตวัแขง็ท่ือ ยนืรากงอกอยูก่บัทีช่ัว่ขณะ  กบัระเบิด

ที่วางไว้หมายทำาร้ายเกรย์กลับปลิดชีวิตแม่เขาแทน  จิตแพทย์ใช้คำาว่าความ

สูญเสียที่ไม่ตั้งใจให้เกิด  เพื่อให้รู้สึกผิดน้อยลง

แต่ศพของแม่อยู่ในสภาพที่เปิดโลงให้ใครเห็นไม่ได้

แม้กระทั่งตอนนี้  เขาก็ยังเผชิญหน้าความเจ็บปวดนั้นตรง ๆ  ไม่ได้  สิ่ง

เดียวที่ทำาให้เขาก้าวต่อไปข้างหน้าคือความตั้งใจแน่วแน่ที่จะกระชากหน้ากาก

องค์กรในเงามืดที่อยู่เบื้องหลังฆาตกรรมเลือดเย็นครั้งนี้ให้ได้

นั่นคือสิ่งที่เขาทำา  เขาหันหลังกลับ ค่อย ๆ  ก้าวไปทีละก้าว

สำาหรับตอนนี้  เขาทำาได้เพียงแค่นี้
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22:58 น.  เวลามาตรฐานเซเชลส์

นอกชายฝั่งหมู่เกาะเซเชลส์

อะไรบางอย่างปลุกเธอขึ้นกลางดึก บนเรือยอช์ตที่จอดทอดสมอ

อะแมนดาเลื่อนมือกุมท้องอวบอูม  สำารวจตัวเองทันทีด้วยสัญชาตญาณ 

ใช่เจ็บท้องหรือเปล่า  เมื่อล่วงเข้าไตรมาสที่สาม นั่นมักเป็นเร่ืองแรกท่ีเธอวิตก 

เปน็ปฏกิริิยาของแมเ่พือ่ปกปอ้งลกูทีย่งัไมเ่กดิ  แตเ่ธอไมรู้่สกึเจบ็ตรงไหนทัง้สิน้

ในช่องท้อง  แค่กระเพาะปัสสาวะถูกกดทับตามปกติเท่านั้น

ถงึกระนัน้ หลงัเคยแท้งมาแล้วสองคร้ัง ความต่ืนตระหนกทีเ่ตน้เร่าในอก

จึงไม่ยอมสงบลงง่าย ๆ   เธอพยายามปลอบตัวเองว่าลูกสองท้องแรก -- ชายคน

หญิงคน -- แท้งในช่วงไตรมาสแรก

เราผ่านอาทิตย์ที่สามสิบหกมาได้แล้ว ต้องไม่เป็นไรสิ

เธอยนัศอกขึน้ขา้งหนึง่  สามเีธอกรนเบา ๆ  อยูข่า้งตัวบนเตยีงควนีไซซ์ใน

หอ้งนอนบนเรือยอชต์  ผิวสมีดืมองเห็นเดน่ชดัตัดหมอนแพรสขีาว  เธอสบายใจ

ข้ึนเมือ่ไดเ้ห็นรูปร่างกำายำาของแมก็  เห็นตอหนวดเคราสดีำาพาดแกม้และคางอยา่ง

ชายชาตรี  เขาคือรูปเดวิด ฝีมือมีเกลันเจโลของเธอ  สลักจากหินแกรนิตสีดำา 

แต่เธอก็ยังสลัดความกระสับกระส่ายที่แล่นขึ้นมาไม่ได ้ มือลอยค้างเหนือไหล่

เปลือยของแม็ก ลังเลที่จะปลุกเขา  แต่ก็อยากให้แขนแข็งแรงคู่นั้นกอดเธอไว้

พ่อแม่ของเธอมาจากตระกูลเก่าแก่สูงส่งทางใต้  จำายอมอนุญาตให้เธอ

แตง่งานเพราะเหน็แกจิ่ตสำานกึของความถกูต้องแบบสมยัใหม ่ แตส่ดุทา้ย การ

สมรสกเ็ป็นประโยชนต่์อครอบครัว  เธอเปน็สาวผมทองตาสฟีา้  เตบิโตขึน้มาใน

โลกแห่งงานเตน้รำาและอภสิทิธ์ิ  สว่นเขาเป็นหนุม่ผมดำา ผวิดำา ตาดำา  แกร่งกลา้

ด้วยชีวิตวัยเด็กท่ียากลำาบากตามถนนในเมืองแอตแลนตา  คู่รักท่ีไม่น่าลงเอย

กันได้กลายเป็นภาพสะท้อนของการยอมรับกันในครอบครัว นำาออกมาอวดได้

เมื่อถึงคราวจำาเป็น  แต่ภาพครอบครัวแสนสุขขาดองค์ประกอบสำาคัญไป
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อย่างหนึ่ง  นั่นก็คือลูก

หลังจากอยู่ด้วยกันมาหนึ่งปีโดยไม่ตั้งครรภ์ -- เนื่องจากปัญหาด้านการ

เจริญพันธ์ุฝ่ายสามี -- ทั้งสองจึงหันมาพึ่งวิธีผสมเทียมด้วยสเปิร์มบริจาค 

ในที่สุดความพยายามครั้งที่สามก็สำาเร็จ หลังจากแท้งไปสองครั้ง

เธอเลื่อนฝ่ามือทาบบนท้องอีกครั้งอย่างปกป้อง

ลูกชาย

ตอนนั้นเองท่ีปัญหาเร่ิมขึ้น  หนึ่งสัปดาห์ก่อนเธอได้รับจดหมายกำากวม

สั้น ๆ เตือนให้หนี  โดยไม่ให้บอกใครในครอบครัว  จดหมายบอกเป็นนัยว่า

เพราะอะไร แตไ่มไ่ดล้งรายละเอยีดมากนกั ถงึอยา่งนัน้มนักม็ากพอจะทำาให้เธอ

เชื่อและหลบหนี

เสียงตึงตังดังสนั่นก้องลงมาจากดาดฟ้าเหนือศีรษะ  เธอผุดลุกขึ้นนั่ง

ตัวตรง  เงี่ยหูฟัง

สามีเธอพลิกตัวหงาย  งัวเงียขยี้ตา  ”มีอะไรเหรอที่รัก„

เธอส่ายหน้า  ยกฝ่ามือข้างหนึ่งขึ้นบอกให้เขาเงียบเสียง  ทั้งสองระมัด 

ระวังมาก  ปกปิดร่องรอยทุกขั้นตอน  สองสามีภรรยาเช่าเคร่ืองบินส่วนตัว

หลายต่อหลายลำา  ใช้เอกสารและกำาหนดการปลอมหลายชุด  มาลงจอดที่อีก

ซีกโลกเมือ่หนึง่สปัดาห์กอ่น ณ ลานบนิแหง่หนึง่บนเกาะแอสซัมป์ชนัเลก็จิว๋  ซึง่

เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะเซเชลส์  หลายชั่วโมงหลังเคร่ืองบินแตะพื้น ทั้งสองก็

ออกทะเลทนัทดีว้ยเรือยอชต์สว่นตวั ลอ่งลอยทา่มกลางหมูเ่กาะท่ีกระจายตวัเป็น

รูปโค้งสีเขียวมรกตกลางท้องทะเลสีคราม  เธออยากปลีกตัวออกมา  ห่างไกล

จากสายตาสอดรู้ -- แต่ต้องไมไ่กลจากวกิตอเรียเมอืงหลวงของเซเชลสม์ากเกนิไป 

เผื่อจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์

ตั้งแต่มาถึง  มีเพียงกัปตันกับลูกเรือสองคนเท่านั้นที่เคยได้เห็นหน้า

สองสามีภรรยา  ไม่มีใครรู้จักชื่อจริงของคนทั้งคู่

ดูเป็นแผนสมบูรณ์แบบ
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เสียงอู้อี้ลอยมาเข้าหู  เธอจับความไม่ได้สักคำา  แต่ได้ยินแววกระโชก

ข่มขู่ -- ตามมาด้วยเสียงปืน ก้องกังวาน ดังสนั่น  ราวกับเสียงตีฉาบ

เสียงนั้นทำาให้ใจเธอเต้นกระหนำ่า

ไม่นะ  ไม่ใช่ตอนนี้  ตอนที่เราใกล้ความจริงแล้วแท้ ๆ  

แม็กผลุนผลันออกจากผ้าห่ม สวมกางเกงบ็อกเซอร์ตัวเดียว  ”อะแมนดา 

อยู่ตรงนี้นะ  อย่าไปไหน!„  เขาดึงลิ้นชักบนสุดของโต๊ะข้างเตียง  กระชากปืน

อัตโนมัติกระบอกใหญ่สีดำาเมื่อมออกมา  ปืนประจำากายสมัยเป็นตำารวจอยู่

ชาร์ลสตัน  เขาชี้ไปด้านหลังห้องพัก  ”เข้าไปแอบในห้องนำ้า„

อะแมนดาลุกขึ้นยืน  หน้าซีดเผือด  อ่อนปวกเปียกด้วยความกลัว 

นำ้าหนักครรภ์พาให้โงนเงนไปมา

แม็กถลันไปที่ประตู  มองสำารวจผ่านช่องตาแมว  เมื่อพอใจแล้วจึงเปิด

ประตูกว้างพอลอดออกไปได้  ก่อนปิดประตูตามหลังเงียบกริบ -- แต่ไม่ลืมร้อง

สั่งเป็นครั้งสุดท้าย  ”ล็อกซะ„

อะแมนดาปฏิบัติตาม  แล้วกวาดตามองหาอาวุธรอบห้อง  เธอตัดสินใจ

หยิบมีดเล่มเล็กสำาหรับปอกผลไม้สดที่นำามาวางไว้ให้ในห้องทุกเช้า  ด้ามมีดยัง

เปรอะนำ้ามะละกอเหนียวเหนอะ  เมื่อได้มีดมาไว้ในมือ  เธอถอยไปทางห้องนำ้า 

แต่หยุดชะงักอยู่แค่ธรณีประตู  เธอเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้  เธอไม่ยอมถูกขังอยู่

ในที่แคบ ๆ  แบบนั้นแน่  ห้องนำ้ากระจิริดในห้องนอนบนเรือไม่กว้างพอสำาหรับ

ความกลัวมากล้นของเธอ

เสยีงปนืแผดกอ้งขึน้อกีหลายครัง้ -- ทา่มกลางเสยีงตะโกนและเสยีงสบถ

เธอทรุดลงคุกเข่า  มือหนึ่งกำามีดแน่น  อีกมือประคองท้อง  ความวิตก

กังวลแล่นไปถึงลูกในท้อง  เธอรู้สึกถึงแรงเตะเบา ๆ  

”แม่จะไม่ยอมให้พวกมันทำาร้ายลูกเด็ดขาด„  เธอกระซิบบอกลูกชาย

เหนือศีรษะ  เสียงฝีเท้ายำ่ากลับไปกลับมา

เธอแหงนมอง พยายามเพ่งสายตาทะลุพื้นขึ้นไปยังดาดฟ้าใต้แสงดาว 


