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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

ตามมาติด ๆ  ชนิดไม่ปล่อยให้แฟน ๆ  รอนาน หลังเหตุการณ์ในเล่มก่อน  

”ซ้อนกลโจรกรรม„  ผ่านไปไมก่ีวั่น  เกเบรียล อลัลอนกต็อ้งรับภารกจิใหมอ่กีแลว้

คร้ังนี้เกเบรียลต้องจากบ้านไปสู่ดินแดนท่ีไม่คุ้นเคย  พร้อมผู้ช่วย

คนสำาคัญที่ผู้อ่านเร่ิมคุ้นหน้า  เข้าสู่เง้ือมมือของใครบางคนท่ีต้องการให้เขาตาย 

เขาต้องละทิ้งภรรยาท่ีตั้งครรภ์แก่ไว้ข้างหลัง  และก้าวออกไปเสี่ยงภัยแบบที่

ไม่สมกับตำาแหน่งว่าท่ีผู้อำานวยการองค์กรเลยสักนิด  แต่แน่นอน ถ้าไม่เสี่ยงก็

ไม่ใช่อัลลอน  แล้วปฏิบัติการเหนือชั้นของเหล่าสายลับอิสราเอลก็จะไม่เกิดขึ้น

ให้เราได้เอาใจช่วยกัน

แดเนยีล  ซิลวา สดุยอดนกัเขยีนแนวจารกรรม  จับประเดน็ใหม ่ๆ  มาเปน็

ฉากหลังของเร่ืองได้เสมอ  ในเล่มนี้เราจะได้เดินทางไปสู่ไอร์แลนด์  ดินแดน

แห่งความขัดแย้งในอดีตและเหมือนจะสงบสุขในปัจจุบัน  แม้จะดูห่างไกลและ

ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับสายลับจากตะวันออกกลาง  แต่ซิลวาจับทุกเร่ืองมาสอด

ประสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั ทำาใหภ้ารกจิของเกเบรียลในเลม่นีย้ิง่สนกุชวนตดิตาม

กว่าเล่มก่อน ๆ  ขึ้นไปอีก

สำาหรับผู้อ่านที่สงสัยใคร่รู้ว่าชีวิตของเกเบรียลจะเป็นอย่างไรหลังมี

ลูกแฝดและขึ้นเป็นผู้อำานวยการองค์กร  ต้องลองอ่านดูว่าเล่มนี้จะมีคำาตอบให้

หรือไม่  แต่ท่ีแน่ ๆ  ปฏิบัติการล้างแค้นระดับโลกรอทุกท่านอยู่แล้วใน สำยลับ 
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ทุ กอยา่งคงไมเ่กดิหากสไปเดอร์ บานสไ์มเ่มาหัวท่ิมอยูท่ีบ่าร์เอดดสี ์
 สองคืนก่อนที่เรือออโรรา จะออกเดินทางตามกำาหนด  สไปเดอร์

ไดรั้บยกยอ่งวา่เปน็พอ่ครัวบนเรือฝีมอืเยีย่มท่ีสดุตลอดนา่นนำา้แคริบเบยีน  เป็น

อัจฉริยะจอมบ้าในเสื้อแจ็กเกตและผ้ากันเป้ือนขาวลงแป้งแข็ง  แม้นิสัยจะ

โมโหร้ายแตก่ห็าใครอืน่มาแทนทีไ่มไ่ดโ้ดยสิน้เชงิ  ทัง้นีเ้พราะสไปเดอร์ผา่นการ

ฝึกฝนมาอย่างชั้นหนึ่ง  สไปเดอร์เคยทำางานช่วงสั้น ๆ  ในปารีส  สไปเดอร์เคย

ทำางานในนิวยอร์ก ซานฟรานซิสโก และเคยทนทุกข์อยู่พักหนึ่งในไมแอมี ก่อน

หันหลังให้ธุรกิจภัตตาคารตลอดกาล  แล้วหันมาใช้ชีวิตอิสระเหนือท้องทะเล 

ปัจจุบันเขาทำางานบนเรือเช่าเหมาลำาขนาดใหญ่ ประเภทท่ีพวกดาราหนัง แร็ปเปอร์ 

ผู้ทรงอิทธิพล  และจอมเสแสร้งท้ังหลายเช่าเมื่อต้องการสร้างความประทับใจ 

เมือ่ไรท่ีไมไ่ดอ้ยูห่นา้เตา สไปเดอร์มกัจะไปจ่อมอยูบ่นเกา้อีห้นา้เคานเ์ตอร์ในบาร์

ดี ๆ  สักแห่งบนบก  เอดดีส์คือหนึ่งในห้าบาร์ยอดนิยมของเขาบริเวณหมู่เกาะ

แคริบเบียน อาจเป็นหนึ่งในห้าของโลกด้วยซำ้า  คำ่านั้นเขาเร่ิมจากเบียร์สองสาม

แกว้ตอนหนึง่ทุม่ สบูบหุร่ียดัไสก้ญัชาหนึง่มวนในสวนมดืคร้ึมตอนสามทุม่ และ

1 
กุ ส ต า เ วี ย  แ ซ ง บ า ร์ เ ต เ ล อ มี
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ตรึกตรองว่าจะดืม่เหลา้รัมวานลิลาแกว้แรกตอนสีทุ่่ม  ทกุอยา่งบนโลกนีด้ดูงีาม

ไปหมด  สไปเดอร์  บานส์หัวหมุนติ้วกับความสุขสำาราญในสรวงสวรรค์

แตแ่ลว้เขากเ็หน็เวโรนกิา จากนัน้คำา่คนืกก็ลบัพลกิผันเปน็อนัตราย  เธอ

เป็นคนหน้าใหม่บนเกาะ  เป็นเด็กสาวหลงทาง  เป็นชาวยุโรปจากหลักแหล่ง

ไมแ่นช่ดั ทำาหนา้ทีเ่สร์ิฟเคร่ืองดืม่ใหน้กัทอ่งเทีย่วขาจรในบาร์รูหนตูดิ ๆ  กนั  เธอ

เป็นคนสวย...แต่สวยแบบดอกไมป้ระดบัจาน สไปเดอร์วจิารณ์กบัเพือ่นร่วมดืม่

ไร้ชื่อของตน  ไม่เกินสิบวินาทีถัดมาเขาก็ตกหลุมรักเธอ  เขาขอเธอแต่งงาน 

มันเป็นวิธีจีบผู้หญิงท่ีสไปเดอร์ชอบใช้มากที่สุด  พอเธอปฏิเสธเขาจึงเสนอจะ

หลับนอนกับเธอแทน  ปรากฏว่ามันได้ผลทีเดียว  มีคนเห็นทั้งสองเดินโซเซ 

ไปด้วยกันกลางสายฝนที่เทกระหนำ่าลงมาตอนเที่ยงคืน  นั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่มี

คนพบเห็นเขา  เมือ่เวลา  00:03 น. กลางดกึของคนืฝนตกในกสุตาเวีย  เปยีกโชก

ไปทั้งตัว  สภาพเมามายและตกอยู่ในความรักอีกครั้ง

กัปตันเรือออโรรา  เรือยอช์ตติดเคร่ืองยนต์ลำาหรูขนาดหน่ึงร้อยห้าสิบส่ีฟุต 

ทีอ่อกเดนิทางมาจากแนสซอ คอืบรุุษชือ่โอกลิวี  เรจินลัด ์ โอกลิว ีอดตีทหารเรือ 

จอมบงการใจบญุผู้เขา้นอนพร้อมคูม่อืกฎระเบยีบและคมัภร์ีไบเบลิคงิเจมสข์อง

ผู้เป็นตาบนโต๊ะข้างเตียง  เขาไม่เคยชอบหน้าสไปเดอร์เลยสักนิด และยิ่งชอบ

น้อยลงไปอีกเมื่อสไปเดอร์ไม่มาปรากฏตัวในการประชุมลูกเรือและพนักงาน

บริการตามกิจวัตรตอนเก้าโมงเช้าวันรุ่งขึ้น  มันไม่ใช่การประชุมธรรมดา ๆ 

เพราะเรือออโรรา กำาลังเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับแขกคนสำาคัญรายหนึ่ง 

โอกิลวีคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าเธอเป็นใคร  เขายังรู้ด้วยว่าคณะของเธอจะมีทีม

เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัรวมอยูด่ว้ย แถมพูดอยา่งเบาะ ๆ  กต้็องบอกวา่เธอ

เป็นพวกเรียกร้องมากเป็นพิเศษ นี่คือเหตุผลท่ีเขาตื่นตกใจเมื่อพ่อครัวคนดัง

ไม่มาปรากฏตัว

โอกิลวีรายงานสถานการณ์ดังกล่าวไปยังนายท่ากุสตาเวีย  และนายท่า

ก็แจ้งไปทางตำารวจท้องถิ่นตามหน้าท่ี  เจ้าหน้าที่ตำารวจสองนายไปเคาะประตู



10 แดเนียล ซิลวา

กระท่อมเล็กข้างเนินเขาของเวโรนิกา  แต่ไม่พบวี่แววของเธอเช่นกัน  อันดับ

ต่อมา  ตำารวจลงมือค้นหาตามจุดต่าง ๆ บนเกาะที่ร่างของพวกคนเมาและ

คนอกหกัมกัถกูซัดขึน้มาเกยหาดหลงัคำา่คนืแหง่โลกยี ์ ชายชาวสวเีดนหนา้แดง

ที่ร้านเลอเซเลกต์อ้างว่าตนซ้ือไฮเนเก้นหนึ่งขวดให้สไปเดอร์เมื่อเช้านั้นเอง 

ใครอื่นอีกคนบอกว่าเห็นเขาเดินเล่นบนชายหาดแถวโกลงบีเย และมีรายงานท่ี

ไม่ยืนยันว่าพบบุคคลผู้โศกาดูรส่งเสียงหวนไห้กับพระจันทร์ในป่าแถวตัวนี

ตำารวจติดตามทุกเบาะแสอย่างน่านับถือ  จากนั้นก็ค้นหาท่ัวท้ังเกาะจาก

เหนือจดใต้  ฝั่งซ้ายจดฝั่งขวา ทั้งหมดนั้นล้วนไร้ประโยชน์  หลังอาทิตย์ตกดิน

ไมก่ีน่าท ี เรจินลัด ์ โอกลิวกีแ็จง้ใหล้กูเรือออโรรา ทราบว่าสไปเดอร์ บานสห์ายตวั

ไปอย่างไร้ร่องรอย  และต้องเร่งหาคนท่ีเหมาะสมมาทำาหน้าที่แทน  ลูกเรือ

ต่างกระจายกันไปทั่วเกาะ  จากร้านอาหารชายฝ่ังกุสตาเวียจนถึงเพิงริมหาด 

กรองกดุซัก  สามทุ่มคนืนัน้พวกเขากพ็บคนทีใ่ชใ่นสถานทีท่ีไ่มน่า่เป็นไปไดท้ีส่ดุ

เ ขามาถึงเกาะนี้ในฤดูที่พายุเฮอร์ริเคนกระหนำ่าหนัก  เข้าพักในกระท่อม 

 ไมก้ระดานปลายหาดยา่นลอเรียง  เขาไมม่สีมบัตติิดตัวนอกจากถงุทะเลผ้าใบ

หนึ่งลูก หนังสือที่อ่านจนยับเยินหนึ่งต้ัง  วิทยุคลื่นสั้นหนึ่งเคร่ือง กับสกูตเตอร์

เคร่ืองยนต์สั่นพ่ับหนึ่งคันท่ีซ้ือมาจากกุสตาเวียด้วยธนบัตรเขรอะ ๆ  สองสามใบ

กบัรอยยิม้  หนงัสอืพวกนัน้หนาหนกัและถกูอา่นอยา่งโชกโชน  วทิยมุคีณุภาพ

แบบทีไ่มค่อ่ยไดพ้บเหน็อกีแลว้  ตอนดกึขณะนัง่อา่นหนงัสอืใตแ้สงตะเกยีงพลงั

แบตเตอร่ีบนระเบียงเอียงยุบ  เสียงเพลงจะล่องลอยกลบเสียงส่ายของใบปาล์ม 

ผนวกเสยีงคลืน่กระทบฝัง่และเสยีงนำา้ถดถอยแผ่วเบา  สว่นใหญ่เปน็เพลงแจส๊

และเพลงคลาสสิก  มีเร็กเกบ้างจากสถานีอีกฟากฝ่ังทะเล  ทุกต้นชั่วโมงเขาจะ

ลดหนงัสอืลง ตัง้ใจฟงัขา่วจากสถานบีีบซีี  จากนัน้เมือ่จบรายงานขา่ว  เขาจะหมนุ

หาคลืน่ฟงัรายการทีช่อบ แลว้ตน้ปาลม์กบัทอ้งทะเลกจ็ะยกัยา้ยเต้นรำาตามจังหวะ

เพลงของเขาอีกครั้ง
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ทแีรกยงัไมม่ใีครรู้ชดัว่าเขามาพกัผ่อน  เดนิทางผา่น กบดาน หรือมแีผน

จะอยู่เกาะนี้ถาวร  ดูเหมือนเรื่องเงินจะไม่ใช่ปัญหา  ตอนเช้า  เมื่อแวะซื้อกาแฟ

กบัขนมปังทีร้่านขนมอบ  เขาจะใหท้ปิพนกังานสาวคราวละมาก ๆ   ตอนบ่าย  เมือ่

แวะซือ้เบยีรเ์ยอรมันกับบหุรีอ่เมรกินัทีต่ลาดเลก็ ๆ  ใกลส้สุาน  เขากไ็ม่สนใจเก็บ

เศษเหรยีญทีท่อนเคร้ง ๆ  ออกมาจากเคร่ืองขายอตัโนมตั ิ ภาษาฝร่ังเศสของเขา

ดีพอใช้  แต่เจือสำาเนียงที่บอกไม่ถูกว่าเป็นชาติไหน  ภาษาสเปนท่ีเขาพูดกับ

คนโดมินิกันหน้าเคาน์เตอร์ในร้านโจโจเบอร์เกอร์ดีกว่าหน่อย  แต่ก็ยังมีสำาเนียง

นั้นเจืออยู่  พนักงานสาว ๆ  ที่ร้านขนมอบฟันธงว่าเขาเป็นคนออสเตรเลีย  แต่

พวกเด็กหนุ่มท่ีโจโจเบอร์เกอร์คิดว่าเป็นคนแอฟริกาเนอร์  มีชาวแอฟริกาเนอร์

เต็มไปหมดทั่วแคริบเบียน  ส่วนใหญ่เป็นคนดี  แต่ก็มีบ้างที่ทำาธุรกิจไม่ถูก

กฎหมายเท่าไรนัก

วถิชีวีติของเขาแมจ้ะดเูร่ือยเปือ่ยแต่กใ็ชจ่ะปราศจากเปา้หมายเสยีทีเดยีว 

เขากินอาหารเช้าท่ีร้านขนมอบ  เขาแวะแผงขายหนังสือพิมพ์ในแซงชอง  ซ้ือ

หนังสือพิมพ์อังกฤษและอเมริกันฉบับย้อนหลังหนึ่งวันหนึ่งตั้ง  เขาออกกำาลัง

อย่างเคร่งครัดบนชายหาด  เขาอ่านวรรณกรรมและประวัติศาสตร์เล่มหนา

หลายเลม่พร้อมดงึหมวกปีกกว้างตำา่เหนอืตา  คร้ังหนึง่เขาเชา่เรือลา่วาฬไปดำานำา้

ตื้นตลอดบ่ายที่เกาะเล็ก ๆ  ชื่อตอร์ตู  แต่ท่าทางเฉื่อยชาของเขาเหมือนจะฝืนใจ

ทำามากกว่าสมัครใจ  เขาดูเหมือนทหารบาดเจ็บที่อยากกลับสู่สนามรบเต็มแก่ 

เหมอืนผูอ้พยพฝนัถงึประเทศบา้นเกดิทีจ่ากมา  ไมว่่าประเทศบา้นเกดินัน้จะเปน็

ที่ไหนก็ตาม

จากปากคำาของชอง-มาร์ก ศลุการักษ์ประจำาสนามบนิ ชายผูน้ีม้าถงึพร้อม

เท่ียวบินจากกวาเดอลูป  เป็นเจ้าของหนังสือเดินทางเวเนซุเอลาอย่างถูกต้อง 

ระบุชื่อแปลก ๆ ว่าคอลิน  เอร์นันเดซ  ดูเหมือนเขาจะเป็นผลิตผลจากการ

แต่งงานระยะสั้นระหว่างมารดาเลือดผสมอังกฤษ-ไอริชกับบิดาชาวสเปน 

แม่เขาฝันอยากเป็นกวี  ส่วนพ่อทำาอะไรบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับ
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การเงิน  คอลินเกลียดพ่อ  แต่พูดถึงแม่ราวกับการเป็นนักบุญนั้นไม่จำาเป็นต้อง

ประกาศแต่งต้ังอย่างมีพิธีรีตอง  เขาพกภาพถ่ายเธอไว้ในกระเป๋าสตางค์ตลอด

เวลา  เดก็ชายผมบลอนดบ์นตกัเธอดไูมเ่หมอืนคอลนิมากนกั แตเ่วลามกัทำาให้

เป็นเช่นนั้นเสมอ

ในหนังสือเดินทางระบุว่าเขาอายุสามสิบแปด  ซ่ึงดูจะเหมาะเจาะดี  ส่วน

อาชีพบอกว่าเป็น  ”นักธุรกิจ„  ซ่ึงอาจหมายถึงอะไรก็ได้ทั้งนั้น  เด็กสาวในร้าน

ขนมอบคิดว่าเขาเป็นนักเขียนที่มาค้นหาแรงบันดาลใจ  ไม่อย่างนั้นจะอธิบาย

เร่ืองท่ีเขาพกหนงัสอืติดตัวเกอืบตลอดเวลาอยา่งไรละ่  แต่สาว ๆ  ท่ีตลาดเกดิคดิ

ทฤษฎีสุดโต่งขึ้นมาได้อย่างหนึ่ง  โดยไม่มีหลักฐานสนับสนุนอย่างสิ้นเชิง  ว่าเขา

ฆ่าคนตายทีก่วาเดอลปู  จึงหนมีากบดานทีแ่ซงบารเ์ตเลอมจีนกวา่พายจุะผ่านพน้

ไป  คนโดมินิกันท่ีร้านโจโจเบอร์เกอร์ซ่ึงอยู่ระหว่างหลบซ่อนตัวเช่นกัน  รู้สึกว่า

สมมติฐานนี้เป็นเร่ืองน่าหัวเราะ  เขาประกาศว่าคอลิน  เอร์นันเดซ  เป็นแค่

คนเฉือ่ยชาเกยีจคร้านทีใ่ชช้วีติอยูไ่ปวนั ๆ  ดว้ยเงินกองทนุของพอ่ทีเ่ขาเกลยีดชงั 

เขาคงอยู่ที่นี่จนกระท่ังเร่ิมเบื่อ  หรือจนกว่าทุนทรัพย์เร่ิมร่อยหรอ  จากนั้นเขา

กจ็ะบินไปท่ีอืน่  แลว้ภายในหนึง่หรือสองวนัหลงัจากนัน้  ทกุคนกค็งจะนกึชือ่เขา

แทบไม่ออก

ในทีส่ดุ หลงัจากมาถงึไดห้นึง่เดอืน กจิวัตรประจำาวนัของเขากเ็ปลีย่นไป

เลก็นอ้ย  หลงักนิอาหารกลางวนัทีร้่านโจโจเบอร์เกอร์เสร็จเรียบร้อยเขาไปทีร้่าน

ตัดผมในแซงชอง  พอโผล่ออกมาจากร้านผมสีดำาเป็นกระเซิงของเขาตัดสั้น 

แตง่ทรง  ใสน่ำา้มนัเงาระยบั  เชา้วันต่อมาเมือ่ไปปรากฏตัวทีร้่านขนมอบ  เขาเพิง่

โกนหนวดเคราหมาด ๆ   สวมกางเกงสีกากีกับเสื้อเชิ้ตสีขาวเรียบกริบ  เขากิน

อาหารเช้าแบบที่กินเป็นประจำา  คือกาแฟใส่ครีมถ้วยใหญ่กับขนมปังชนบท

เนือ้หยาบหนึง่แถว พร้อมออ้ยอิง่อา่นหนงัสอืพมิพ์ไทมส ์ลอนดอนฉบบัเมือ่วาน 

จากนัน้แทนทีจ่ะกลบักระทอ่ม  เขาขึน้คร่อมสกตูเตอร์ขีท่ะยานเขา้ไปในกสุตาเวยี 

เมื่อถึงเที่ยงวันนั้นก็รู้ชัดในท่ีสุดว่าเหตุใดผู้ชายชื่อคอลิน  เอร์นันเดซจึงมา
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แซงบาร์เตเลอมี

เ ขาตรงไปท่ีโรงแรมคาร์ลกุสตาฟเก่าแก่โอ่โถงก่อนเป็นอันดับแรก แต่หัวหน้า 

 พ่อครัวปฏิเสธไม่สัมภาษณ์  หลังรู้ว่าเขาไม่เคยผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็น

ทางการ  เจ้าของร้านมายาสบ์อกปัดเขาอยา่งสภุาพ  เชน่เดยีวกบัฝ่ายบริหารของ

ร้านวอลล์เฮาส์  ร้านโอเชียน  และร้านลากันตีนา  เขาลองไปท่ีร้านลาปลาช 

แต่ลาปลาชไม่สนใจ  ร้านเอเดนร็อก  กวานาฮานี  ลาเกรปรี  เลอชาร์แดง  หรือ

เลอแกรงเดอเซล  ร้านโดดเดี่ยวเหนือบึงนำ้าเค็มซาลีนก็ไม่สนใจเช่นกัน  แม้แต่

ร้านลาโกลรีแยตท่ีก่อต้ังโดยนักการเมืองลี้ภัยผู้หนึ่งก็ไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้อง

กับเขา

เขาไม่ย่อท้อ  ลองเสี่ยงดวงกับอัญมณีท่ียังไม่มีใครค้นพบของเกาะ 

อันได้แก่ร้านขายอาหารว่างในสนามบิน  ร้านประจำาของชาวครีโอลอีกฟากถนน 

ร้านขายพิซซ่าและปานนีใีนทีจ่อดรถของซูเปอร์มาร์เกตลวัซีส  ในท่ีสดุโชคชะตา

ก็ส่งยิ้มให้เขาที่ร้านนี้  เพราะเขารู้ว่าพ่อครัวท่ีร้านเลอปีมองทิ้งงานไปดื้อ ๆ  

หลังทะเลาะเร่ืองเวลาทำางานและเงินเดือนกันอยู่หลายชั่วโมง  บ่ายสี่โมงวันนั้น 

หลังแสดงความสามารถในห้องครัวคับแคบของร้านเลอปีมอง  เขาก็ได้รับการ

ว่าจ้างเข้าทำางาน  เขาเร่ิมงานกะแรกตอนคำ่าวันเดียวกันน้ันเอง  แล้วบทวิจารณ์

ก็ระบือไปทุกหนแห่ง

อนัทีจ่ริงกไ็มไ่ดใ้ชเ้วลานานนกักว่าเสยีงเลา่ลอืเร่ืองฝีมอืทำาอาหารของเขา

จะแพร่ไปท่ัวเกาะเลก็ ๆ  เกาะนี ้ ไมน่าน  เลอปมีองซ่ึงคร้ังหนึง่เคยเป็นร้านสำาหรบั

ลกูคา้ประจำาชาวท้องถิน่กล็น้หลามไปดว้ยลกูคา้หนา้ใหม ่ทกุคนพากนัสรรเสริญ

พอ่ครัวลกึลบัคนใหมท่ีม่ชีือ่องักฤษผสมสเปนอยา่งแปลกประหลาดผูน้ี ้ โรงแรม

คาร์ลกุสตาฟพยายามจีบให้เขาไปทำางานด้วย  เช่นเดียวกับร้านเอเดนร็อก 

กวานาฮานี  และลาปลาช  แต่ไม่มีร้านใดจีบสำาเร็จ  ดังนั้นคืนถัดมาหลังจากท่ี

สไปเดอร์ บานสห์ายไป  เรจินลัด ์ โอกลิวี กปัตนัเรือออโรรา  จึงทอดอาลยัเมือ่ไป
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ปรากฏตวัทีร้่านเลอปีมองโดยไมไ่ดจ้องโตะ๊ลว่งหนา้  เขาตอ้งรอในบาร์เคร่ืองดืม่

ถึงสามสิบนาทีกว่าจะได้โต๊ะในที่สุด  เขาสั่งอาหารเรียกนำ้าย่อยสามอย่างและ

อาหารจานหลักสามจาน  จากนั้น  หลังลองชิมแต่ละจาน  เขาขอคุยกับพ่อครัว

ครู่สั้น ๆ   ผ่านไปสิบนาทีกว่าเขาจะได้รับในสิ่งที่ขอ

”หิวหรือครับ„  ชายชื่อคอลิน  เอร์นันเดซถามขณะก้มมองอาหารหลาย

จาน

”ไม่เชิง„

”ถ้างั้นคุณมาทำาอะไรที่นี่„

”อยากมาดูว่าคุณเก่งเหมือนที่ใคร ๆ  เขาคิดกันหรือเปล่า„

โอกลิวยีืน่มอืออกไปพร้อมแนะนำาตวั ทัง้ตำาแหนง่และชือ่ ตามดว้ยชือ่เรือ

ของตน  ชายชื่อคอลิน  เอร์นันเดซเลิกคิ้วอย่างสงสัย

”ออโรรา นี่เป็นเรือที่สไปเดอร์  บานส์ประจำาอยู่ไม่ใช่รึ„

”คุณรู้จักสไปเดอร์ด้วยหรือ„

”คิดว่าเคยดื่มกับเขาครั้งหนึ่ง„

”ไม่ใช่คุณคนเดียวหรอกที่เคย„

โอกิลวีพิจารณารูปร่างของผู้ชายตรงหน้า  กล้ามเนื้อกระชับแน่น 

แข็งแกร่ง  ทรงพลัง  ในสายตาแหลมคมของชายชาวอังกฤษ  เขาดูเหมือนคนที่

เคยทอ่งเรือฝ่าทะเลโหดมากอ่น  คิว้ดกหนาเปน็สเีขม้  ขากรรไกรแขง็แรงบึกบึน 

โอกิลวีคิดว่ามันคือใบหน้าที่ถูกสร้างมาให้รับหมัด

”คุณเป็นชาวเวเนซุเอลาใช่ไหม„  เขาถาม

”ใครบอก„

”ทุกคนที่ปฏิเสธไม่ยอมจ้างคุณตอนคุณเที่ยวหางานทำา„

ดวงตาของโอกลิวเีลือ่นจากใบหนา้ไปจับมอืทีท่าบบนพนกัเกา้อีฝ้ัง่ตรงขา้ม 

ไม่มีร่องรอยของการสัก  เขาเห็นว่านั่นเป็นสัญญาณที่ดี  โอกิลวีมองว่า

วัฒนธรรมนำ้าหมึกยุคใหม่คือรูปแบบหนึ่งของการทำาร้ายตัวเอง
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”คุณดื่มเหล้าหรือเปล่า„  เขาถาม

”ไม่หนักเท่าสไปเดอร์„

”แต่งงานหรือยัง„

”เคยแค่ครั้งเดียว„

”มีลูกไหม„

”ให้ตายเถอะ  ไม่มีหรอก„

”มีจุดอ่อนอะไรบ้าง„

”เพลงของโคลเทรนกับมองก์„

”เคยฆ่าใครตายบ้างไหม„

”เท่าที่จำาได้ไม่มี„

เขาตอบพร้อมรอยยิ้ม  เรจินัลด์  โอกิลวียิ้มตอบ

”กำาลังสงสัยอยู่ว่าผมจะกล่อมให้คุณไปจากทุกอย่างที่นี่ได้หรือเปล่า„ 

โอกิลวีพูดพลางเหลือบมองรอบห้องอาหารเปิดโล่งขนาดกะทัดรัด  ”ผมพร้อม

จะจ่ายเงินเดอืนใหค้ณุอยา่งงาม  เมือ่ไรท่ีเราไมไ่ดอ้อกทะเล คณุมเีวลาวา่งถมถดื

ที่จะทำาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณชอบทำาตอนไม่ได้ทำาอาหาร„

”งามขนาดไหน „

”อาทิตย์ละสองพัน„

”สไปเดอร์ได้เท่าไร„

”สาม„  โอกิลวีตอบหลังอึกอักหนึ่งอึดใจ  ”แต่สไปเดอร์อยู่กับผมมา 

สองปีแล้ว„

”ตอนนี้เขาไม่ได้อยู่กับคุณแล้วไม่ใช่รึ„

โอกิลวีทำาท่าตรึกตรอง  ”สามก็สาม„  เขาบอก  ”แต่ผมต้องให้คุณ

เริ่มงานทันที„

”คุณจะออกเรือเมื่อไร„

”พรุ่งนี้เช้า„
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”แบบนี้„  ผู้ชายชื่อคอลิน  เอร์นันเดซว่า  ”ผมว่าคุณคงต้องจ่ายใหผ้มสี่„

เรจินัลด์  โอกิลวี  กัปตันเรือออโรรา พินิจพิจารณาจานอาหารก่อนลุกขึ้น

ยืนด้วยท่าทางเคร่งเครียด  ”แปดโมงเช้า„  เขาบอก  ”ห้ามสาย„

ฟ รองซัว  เจ้าของร้านเลอปีมองเลือดร้อนผู้เกิดที่มาร์แซย์รับรู้ข่าวนี้ด้วย 

 กิริยาไม่สงบนัก  ถ้อยคำาบริภาษพร่ังพรูจากปากด้วยภาษาถิ่นทางใต้

เป็นชุด พร้อมคำาสัญญาว่าจะแก้แค้น  จากนั้นขวดไวน์บอร์โดชั้นดีท่ีว่างเปล่า

กแ็ตกกระจายเป็นเศษเสีย้วสเีขยีวมรกตหลายพนัชิน้เมือ่ถกูขวา้งใสผ่นงัหอ้งครัว

เลก็จ้อย  ตอ่มาภายหลงั ฟรองซวัปฏเิสธวา่ไมไ่ดเ้ลง็เป้าพอ่ครัวทีก่ำาลงัจะจากไป 

แต่อีซาแบล พนักงานเสิร์ฟที่เห็นเหตุการณ์ทำาให้เร่ืองราวฉบับท่ีเขาเล่าน่าสงสัย 

เธอสาบานว่าฟรองซัวขว้างขวดตรงไปท่ีหัวเมอซีเยอร์เอร์นันเดซราวกับขว้างมีด 

แล้วเธอก็จำาได้ว่าเมอซีเยอร์เอร์นันเดซหลบวัตถุดังกล่าวด้วยการขยับตัวน้อย

มากแถมยงัรวดเร็วเหมอืนพริบตาเดยีว  หลงัจากนัน้เขาถลงึตาใสฟ่รองซัวอยา่ง

เยยีบเยน็อดึใจใหญ ่ ราวกบักำาลงัตดัสนิใจวา่จะหกัคออกีฝ่ายดว้ยวธีิใดจึงดท่ีีสดุ 

แล้วเขาก็ปลดผ้ากันเปื้อนสีขาวปราศจากรอยด่างพร้อยออก  ก่อนขึ้นนั่งบน

สกูตเตอร์

ตลอดเวลาท่ีเหลือในคำ่าคืนนั้นเขานั่งบนระเบียงกระท่อมที่พัก  อ่าน

หนงัสอืใตแ้สงตะเกยีงเจ้าพาย ุ ทกุต้นชัว่โมงเขาลดหนงัสอืลง ฟงัขา่วจากสถานี

บบีซีีขณะเกลยีวคลืน่สาดกระทบหาดแลว้ถอยร่น  ใบปาลม์เสยีดสา่ยเบา ๆ  กลาง

สายลมราตรี  ตอนเช้า  หลังว่ายนำ้าอย่างกระปร้ีกระเปร่าในทะเล  เขาอาบนำ้า 

แตง่ตวั  เกบ็ขา้วของใสถ่งุทะเลผ้าใบ ทัง้เสือ้ผ้า หนงัสอื และวทิย ุ นอกจากนัน้

เขายังเก็บของสองอย่างท่ีมีคนทิ้งไว้ให้บนเกาะตอร์ตูใส่กระเป๋าด้วย  มันคือ

ปืนสเตชกิน  9  มม.  พร้อมท่ีเก็บเสียงขันติดลำากล้อง  กับห่อของรูปสี่เหลี่ยม

ผืนผ้าขนาดสิบสองคูณยี่สิบนิ้ว  ของห่อนั้นหนักสิบหกปอนด์พอดี  เขาวางมัน

ไว้ตรงกลางถุงทะเล  ให้ได้สมดุลระหว่างหิ้ว
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เขาออกจากชายหาดแถบลอเรียงเป็นคร้ังสุดท้ายตอนเจ็ดโมงคร่ึง 

ข่ีสกูตเตอร์เข้าไปในกุสตาเวีย  มีถุงทะเลวางพาดเข่า  เรือออโรรา ทอประกาย

วับวาวอยู่ริมท่าเรือ  เขาขึ้นเรือเมื่อเวลาเจ็ดโมงห้าสิบ  แม่ครัวมือสองพาเขาไป

หอ้งพัก  เธอเปน็ผูห้ญงิองักฤษร่างผอมผูม้ชีือ่แปลกหวูา่อะมเีลยี  ลสิต์  เขาเกบ็

ข้าวของใส่ตู้  รวมทั้งปืนสเตชกินกับห่อของหนักสิบหกปอนด์นั่นด้วย  จากนั้นก็

สวมกางเกงกับเสื้อปล่อยชายตัวยาวแบบพ่อครัวท่ีวางอยู่บนเตียง  อะมีเลีย 

ลิสต์รออยู่ที่ระเบียงทางเดินตอนเขาโผล่ออกไป  เธอนำาเขาไปท่ีห้องครัว พาดู

ห้องเก็บอาหารแห้ง  ห้องเย็นแบบวอล์กอิน  และห้องเก็บของท่ีเต็มไปด้วยไวน์ 

ในความมืดอันเยียบเย็นนั่นเองที่เขาคิดเร่ืองการมีเซ็กซ์กับหญิงสาวอังกฤษ

ใส่เคร่ืองแบบสีขาวเรียบกริบขึ้นมาเป็นคร้ังแรก  เขาไม่ได้ทำาอะไรเพื่อขับไล่

ความคดิดงักลา่ว  เขาละเว้นความสัมพันธ์ทางเพศมานานหลายเดอืนจนจำาแทบ

ไมไ่ดแ้ลว้วา่การสมัผัสผมผู้หญิงหรือการเลา้โลมหนัน่เนือ้หนา้อกทีป่ราศจากการ

ปิดป้องให้ความรู้สึกเช่นไร

ก่อนสิบโมงสองสามนาที  มีเสียงประกาศผ่านอินเตอร์คอมในเรือ  สั่งให้

ลูกเรือทุกคนไปรายงานตัวที่ดาดฟ้าท้ายเรือ  ผู้ชายชื่อคอลิน  เอร์นันเดซตาม 

อะมีเลีย  ลิสต์ออกไปข้างนอก  เขายืนข้าง ๆ  เธอเมื่อรถเรนจ์โรเวอร์สีดำาสองคัน

เหยียบเบรกจอดตรงท้ายเรือออโรรา  หญิงสาวผิวเกรียมแดดสองคนหัวเราะ

คิกคักขณะก้าวลงมาจากรถคันแรก พร้อมผู้ชายผิวซีดหน้าแดงกำ่าวัยสี่สิบกว่า 

มอืหนึง่กมุสายกระเปา๋ชายหาดสีชมพู อกีมอืกำาคอขวดแชมเปญเปดิแลว้  ผูช้าย

ท่าทางเหมือนนักกีฬาสองคนปราดลงจากโรเวอร์คันที่สอง  ตามด้วยผู้หญิง

อกีคนในอดึใจต่อมา ลกัษณะคลา้ยจะป่วยดว้ยโรคซึมเศร้าขัน้รุนแรง  เธอสวม

กระโปรงชดุสชีมพอูมสม้ทีใ่ห้ความรู้สกึเหมอืนไมไ่ดใ้สอ่ะไรเลย  หมวกปีกกวา้ง

ทอดเงาทาบไหลแ่บบบาง แวน่ตากนัแดดทบึแสงอนัใหญ่บดบังใบหนา้นวลเนยีน

ส่วนใหญ่ไว้  ถึงกระนั้นก็ยังจำาเธอได้ทันที  โครงหน้านั้นเผยตัวตนของเธอให้รู้ 

โครงหน้าที่เหล่าช่างภาพแฟชั่นและปาปารัซซ่ีที่ติดสอยห้อยตามเธอทุกย่างก้าว
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ตา่งชืน่ชม  เชา้นัน้ไมม่ปีาปารัซซ่ีปรากฏให้เห็น  เป็นคร้ังหนึง่ทีเ่ธอหลบพวกนัน้

พ้น

เธอกา้วขึน้เรือออโรรา ราวกำาลงักา้วผ่านหลมุศพทีเ่ปดิท้ิงไว้ กอ่นเดนิผา่น

คณะลูกเรือโดยไม่ชำาเลืองมองหรือปริปากพูดเลยสักคำา  ผ่านผู้ชายชื่อคอลิน 

เอร์นันเดซในระยะใกล้มากจนเขาต้องสะกดความรู้สึกอยากเอื้อมไปสัมผัส

ตวัเธอ  ให้แนใ่จวา่เป็นเธอจริง ๆ  ไมใ่ชภ่าพสามมติิ  อกีหา้นาทีตอ่มา  เรือออโรรา 

กเ็คลือ่นออกจากทา่  พอถงึเทีย่งวนั  เกาะแซงบาร์เตเลอมอีนัทรงเสนห่ก์เ็หน็เป็น

เพียงกอ้นสเีขยีวปนนำา้ตาลตรงขอบฟา้  ผู้หญิงท่ีนอนเปลอืยทอ่นบนอยูด่าดฟา้

หัวเรือ  มือถือเคร่ืองดื่ม  ผิวพรรณไร้ที่ติผิงอยู่ใต้แสงแดด  คือสตรีชื่อเสียง

โด่งดังที่สุดของโลก  ตำ่าลงมาหนึ่งชั้น  คนที่กำาลังเตรียมทูนาทาร์ทาร์  แตงกวา 

กับสับปะรดเป็นอาหารว่างคือผู้ชายที่จะฆ่าเธอ



ทุ กคนรู้เรื่องนี้ดี  แม้แต่คนที่แกล้งทำาเป็นไม่สนใจหรือแสดงความ 
 รังเกียจเหยียดหยามกลุ่มผู้คลั่งไคล้ศรัทธาเธอท่ัวโลกก็ รู้  

รายละเอียดตำ่าช้าหมดทุกเรื่อง  เธอคือหญิงสาวชนชั้นกลางแสนสวยแสนขี้อาย

จากเคนต์ผู้กรุยทางพาตัวเองไปถึงเคมบริดจ์  ส่วนเขาคือว่าท่ีกษัตริย์อังกฤษ

รูปหลอ่ผูอ้ายมุากกว่าเล็กนอ้ย  ทัง้สองพบกนัในงานโตว้าทขีองมหาวทิยาลยัเร่ือง

สิง่แวดลอ้มอะไรสกัอยา่ง และตามท่ีเลา่ตอ่ ๆ  กนัมา วา่ทีก่ษัตริยห์ลงรักเธอทนัที 

ตามมาดว้ยการเกีย้วพาราสีอนัยาวนาน อยา่งเงียบเชยีบและระมดัระวงั  คนทาง

ฝ่ายว่าที่กษัตริย์ลงมือตรวจสอบเธอ  และคนฝ่ายเธอก็ตรวจสอบว่าที่กษัตริย์ 

ในท่ีสดุ หนงัสอืแท็บลอยดจ์อมปว่นฉบับหนึง่กห็าทางเกบ็ภาพขณะทัง้คูอ่อกจาก

งานซัมเมอร์บอลล์ของดยุกแห่งรัตแลนด์ท่ีปราสาทบีเวอร์ด้วยกันได้สำาเร็จ 

พระราชวังบักกิงแฮมออกเอกสารจืดชืดฉบับหนึ่งยืนยันสิ่งที่ปรากฏชัด  ว่าว่าที่

กษัตริยก์บัหญงิสาวชนชัน้กลางปราศจากสายเลอืดขนุนางคบหากนัอยู ่ จากนัน้ 

อีกหนึ่งเดือนต่อมา  ขณะหน้าหนังสือแท็บลอยด์ร้อนเป็นไฟไปด้วยข่าวลือและ

การคาดเดา  สำานักพระราชวังก็ประกาศว่าหญิงสาวชนชั้นกลางกับว่าที่กษัตริย์

2 
น อ ก ห มู ่เ ก า ะ ลี เ ว ิร ์ด
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วางแผนจะแต่งงานกัน

ทั้งสองเข้าพิธีวิวาห์ท่ีมหาวิหารเซนต์พอลตอนเช้าวันหนึ่งของเดือน

มถินุายน ขณะฝนเทกระหนำา่มดืมดิจากฟา้ทางทิศใตข้องอังกฤษ  ภายหลงั  เมือ่

ทุกอย่างพังพินาศ มีหนังสือพิมพ์อังกฤษบางฉบับเขียนว่าท้ังสองพบชะตาวิบัติ

ตัง้แตแ่รกแลว้  ดว้ยพืน้อารมณแ์ละสายเลอืด หญงิสาวผู้นีไ้มเ่หมาะโดยสิน้เชงิ

กับชีวิตในตู้ปลาของราชวงศ์  และด้วยเหตุผลเดียวกัน  ว่าท่ีกษัตริย์ก็ไม่เหมาะ

กบัการแตง่งานดว้ยประการทัง้ปวง  เขามคีนรักมากมาย มากเกนิกวา่จะนบัไหว 

แลว้หญงิสาวกล็งโทษเขาโดยพาองครักษ์คนหนึง่ของตนขึน้เตยีง  เมือ่รับรู้ความ

สมัพนัธ์อือ้ฉาวดงักลา่ว  ว่าทีก่ษัตริยจึ์งเนรเทศองครักษ์ไปประจำาการท่ีดา่นหนา้

โดดเดี่ยวเดียวดายในสกอตแลนด์  ด้วยความว้าวุ่นใจ  หญิงสาวจึงพยายาม

ฆ่าตวัตายโดยกนิยานอนหลบัเกนิขนาด และถกูนำาสง่หอ้งฉกุเฉนิของโรงพยาบาล

เซนต์แอนส์อย่างเร่งด่วน  พระราชวังบักกิงแฮมประกาศว่าเธอป่วยด้วยอาการ

ขาดนำ้าเนื่องจากเป็นไข้หวัดใหญ่ระยะสั้น ๆ  เมื่อขอคำาอธิบายว่าเหตุใดสามี

ของเธอจึงไม่มาเยี่ยมท่ีโรงพยาบาล สำานักพระราชวังได้แต่งึมงำาอะไรบางอย่าง

เกี่ยวกับอุปสรรคด้านกำาหนดการ  แทนที่จะตอบคำาถาม  แถลงการณ์ดังกล่าว

กลับทำาให้ข้องใจหนักขึ้น

พอเธอออกจากโรงพยาบาล บรรดานักสังเกตการณ์ราชวงศ์ก็เห็นชัดว่า

ไม่มีอะไรเป็นไปในทางที่ดีสำาหรับชายาคนงามของว่าท่ีกษัตริย์  ถึงกระนั้นเธอ

ก็ปฏิบัติหน้าท่ีภรรยาด้วยการให้กำาเนิดทายาทแก่เขาสองคน  ลูกชายหนึ่งกับ

ลูกสาวหนึ่งที่คลอดก่อนกำาหนดและคลอดยากทั้งคู่  ว่าที่กษัตริย์แสดงความ

ซาบซึ้งใจด้วยการกลับขึ้นเตียงกับผู้หญิงท่ีคร้ังหนึ่งตนเคยขอแต่งงานด้วย 

เจ้าหญิงจึงแก้แค้นด้วยการสร้างชื่อเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก  จนบดบังรัศมี

พระมารดาผูไ้ดรั้บยกยอ่งดจุนกับญุของกษัตริย ์ เธอเดนิทางท่องโลก สนบัสนนุ

งานเพือ่สงัคมอนัทรงเกยีรต ินกัขา่วและชา่งภาพกลุม่ใหญ่เง่ียหฟูงัทกุคำาพดูและ

ติดตามทุกการเคลื่อนไหวของเธอ  แต่ตลอดเวลาเหล่านั้นดูจะไม่มีใครสังเกตว่า


