
มีข่าวลือแพร่สะพัดในหมู่ชาวนอร์เวย์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยว่านักการทูต 

ของพวกเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในกรุงเทพฯ  ที่จริงเขาถูกฆ่า 

ในรูปแบบซับซ้อนซ่อนเงื่อน  เรื่องนี้ไม่ปรากฏหลักฐานยืนยัน  แต่มันจะเป็น 

เรื่องเล่าที่ยอดเยี่ยมมาก

บุคคลและเหตุการณ์ที่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

บุคคลหรอืเหตุการณ์จรงิ  เพราะความเป็นจรงิมนัแปลกกว่านั้นมาก

กรุงเทพฯ  23 กุมภาพนัธ์ 1998
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วันอังคารที่ 7 มกราคม

สัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเขียว  เสียงเครื่องยนต์ของรถบรรทุก  รถเก๋ง  

มอเตอร์ไซค์  และรถตุ๊ก ๆ ดงักระหึ่มขึ้นทุกขณะ  ติ๋มมองผ่านหน้าต่างรถและ

เหน็กระจกห้างโรบนิสนัสั่นไหว  จากนั้นยวดยานกเ็ริ่มเคลื่อนตวั  ชุดเดรสยาว

สแีดงที่โชว์อยู่ตรงหน้าต่างร้านหายไปพร้อมความมดืเบื้องหลงั

เธอนั่งแทก็ซี่  ไม่ใช่รถเมล์แน่นเอี้ยดหรอืรถตุ๊ก ๆ สนมิเขรอะ  แต่เป็น

รถแท็กซี่แอร์เย็นฉ�่าและคนขับที่หุบปากเงียบไม่พูดไม่จา  เธอเอนตัวพิงเบาะ 

รองศรีษะ  พยายามเพลดิเพลนิกบัการเดนิทาง  นั่นไม่ใช่ปัญหา  มอเตอร์ไซค์

คันเล็กทะยานผ่านไป  เด็กสาวใส่เสื้อยืดสีแดงฟิตเปรี๊ยะสวมหมวกกันน็อก 

มกีะบงัหน้ามองมาด้วยแววตาว่างเปล่า  เกาะให้แน่น ๆ ล่ะ  ติ๋มคดิ

บนถนนพระรามที่ ๔ คนขับแท็กซี่เปลี่ยนเลนไปจ่อท้ายรถบรรทุกที่พ่น 

ควนัด�าโขมงจนเธอไม่เหน็ป้ายทะเบยีน  หลงัจากผ่านระบบปรบัอากาศควนัจาก

ท่อไอเสยีกเ็ยน็และเกอืบไม่มกีลิ่น...แค่เกอืบเท่านั้น  เธอโบกมอืไล่กลิ่น  คนขบัรถ

เหลอืบมองกระจกแล้วเปลี่ยนไปแล่นอกีเลน  ไม่มปีัญหา

ชวีติของเธอเป็นเช่นนี้มาตลอด  เธอเตบิโตขึ้นมาในท้องนา  เป็นลูกสาว

หนึ่งในหกคนซึ่งถอืว่ามากเกนิไปตามค�าที่พ่อบอก  เธออายเุจด็ขวบตอนที่ทกุคน

ยนืไอกลางฝุ่นสเีหลอืง  โบกมอืลาขณะที่เกวยีนพาพี่สาวคนโตโขยกเขยกไปตาม

ถนนเลียบคลองที่น�้าเป็นสีน�้าตาล  พี่สาวได้เสื้อผ้าสะอาดพร้อมตั๋วรถไฟไป

กรุงเทพฯ  พร้อมนามบัตรที่ด้านหลังเขียนที่อยู่ในย่านพัฒน์พงศ์เอาไว้  พี่สาว

เธอร้องไห้น�้าตาไหลเหมือนเขื่อนแตก  ติ๋มโบกมือให้จนมือแทบหัก  แม่ตบหัว

เธอเบา ๆ และพูดว่ามนัไม่ใช่เรื่องง่าย  แต่มนักไ็ม่ได้เลวร้ายขนาดนั้น  อย่างน้อย
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พี่สาวกไ็ม่ต้องเป็นควายตะลอนตามท้องนาเหมอืนที่แม่เคยท�าก่อนแต่งงาน  แถม

คณุวงกส็ญัญาว่าจะดแูลพี่สาวเธออย่างด ี พ่อผงกหวั  บ้วนน�้าหมากลอดฟนัด�า

เมื่อม  แล้วบอกว่าพวกฝรั่งในบาร์จ่ายให้เดก็ใหม่งามมาก

ติ๋มไม่เข้าใจว่าแม่หมายถึงอะไรตอนพูดถึงควาย  แต่เธอไม่คิดจะถาม   

แน่ล่ะ  เธอรู้ว่าควายคอืกระบอื  พวกเธอกเ็หมอืนชาวนาคนอื่น ๆ แถวนี้ที่ไม่มี

ปัญญาซื้อควาย  เมื่อถงึฤดูไถนาจงึเช่าควายที่ใช้หมุนเวยีนอยู่แถวนี้  ต่อมาเธอ

ถึงรู้ว่าเด็กสาวที่ขี่ควายก็ถูกเรียกว่าควาย  เพราะพวกเธอถือเป็นส่วนหนึ่งของ

การไถนา  นั่นคือธรรมเนียมปฏิบัติ  เธอหวังว่าสักวันจะได้พบชาวนาที่ตกลง

ปลงใจด้วยก่อนที่เธอจะอายุมากเกนิไป

พอติ๋มอายุสิบห้า  พ่อตะโกนเรียกตอนเธอก�าลังลุยท้องนา  ในมือถือ

หมวก  ตะวนัสาดแสงอยูเ่บื้องหลงั  เธอไม่ได้ขานรบัเดี๋ยวนั้นทนัท ี แต่ยดืตวัตรง

พร้อมกับเพ่งมองแนวไม้สีเขียวรอบผืนนาแปลงเล็ก ๆ  แล้วหลับตาเงี่ยหูฟัง 

เสียงนกร้องเบื้องหลังใบไม้พลางสูดกลิ่นต้นยูคาลิปตัสกับต้นยาง  รู้ดีว่าเวลา 

ของตนมาถงึแล้ว

ปีแรกพวกเธอสี่คนอยูใ่นห้องเดยีวกนั  ใช้ทกุอย่างร่วมกนั  ทั้งเตยีงนอน  

อาหาร  และเสื้อผ้า  อย่างสดุท้ายนบัว่าส�าคญัมากเป็นพเิศษ  เพราะถ้าไม่มเีสื้อผ้า

สวย ๆ เรากจ็ะไม่ได้ลูกค้าชั้นยอด  เธอหดัเต้นร�าด้วยตวัเอง  หดัยิ้ม  และหดั

มองให้ออกว่าผู้ชายคนไหนที่อยากซื้อเครื่องดื่มให้และคนไหนที่อยากซื้อบริการ

ทางเพศ  พ่อตกลงกับคุณวงว่าต้องให้ลูกสาวส่งเงินไปให้ทางบ้าน  ดังนั้น 

ในช่วงสองสามปีแรกเธอจึงไม่ได้เห็นเงินมากนัก  แต่คุณวงพึงพอใจติ๋ม  เมื่อ

เวลาผ่านไปเธอจงึกนัส่วนของติ๋มไว้มากขึ้น

มีเหตุผลที่ท�าให้คุณวงพึงพอใจ  ติ๋มขยันท�างานและพวกลูกค้าก็พากัน 

ซื้อเครื่องดื่มให้เธอ  คุณวงควรดีใจที่เธอยังอยู่เพราะติ๋มหวุดหวิดจะจากไปถึง

สองครั้งสองครา  ผู้ชายญี่ปุ่นคนหนึ่งอยากแต่งงานกับติ๋ม  แต่เขาถอนตัวเมื่อ

เธอขอเงนิค่าตั๋วเครื่องบนิ  ขณะที่ผูช้ายชาวอเมรกินัอกีคนพาเธอไปภเูกต็  เลื่อน

การเดินทางกลับบ้านออกไปแล้วซื้อแหวนเพชรให้  เธอเอาแหวนวงนั้นไปจ�าน�า

ในวนัที่เขาตดัสนิใจจากไป
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ลกูค้าบางคนจ่ายน้อยมาก  ถ้าเธอออกปากบ่นพวกเขากจ็ะบอกให้ไสหวัไป  

หลายคนฟ้องคุณวงว่าเธอไม่โอนอ่อนผ่อนตามกับทุกเรื่องที่พวกเขาอยากให ้

เธอท�า  ลูกค้าพวกนั้นไม่เข้าใจว่าทนัททีี่ซื้อเวลาการท�างานของเธอในบาร์  เงนิก็

ตกเป็นของคณุวง  และติ๋มกเ็ป็นนายตวัเอง...เป็นนายตวัเอง  เธอนกึถงึชดุเดรส

สีแดงตรงหน้าต่างร้านตัวนั้น  แม่พูดถูก  มันไม่ใช่เรื่องง่าย  แต่มันก็ไม่ได ้

เลวร้ายขนาดนั้นเหมอืนกนั

เธอยงัรกัษารอยยิ้มซื่อบรสิุทธิ์และเสยีงหวัเราะที่มคีวามสุขไว้ได้  ลูกค้า

ชอบแบบนั้น  อาจเป็นเพราะเหตุนี้หวังหลี่จึงเสนองานที่ลงโฆษณาในไทยรัฐ 

ให้เธอ  จั่วหัวว่าต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  หวังหลี่เป็นชายชาวจีน 

ร่างเล็กผิวคล�้า  เขามีกิจการโมเต็ลแห่งหนึ่งแถวถนนสุขุมวิท  ลูกค้าส่วนใหญ่

เป็นชาวต่างชาตทิี่มคีวามต้องการพเิศษ  แต่ไม่พเิศษขนาดที่ไม่สามารถจดัให้ได้  

พูดตามตรงเธอชอบสิ่งที่ท�าอยู่มากกว่าการเต้นร�าในบาร์ครั้งละหลายชั่วโมง  

นอกจากนี้หวงัหลี่ยงัจา่ยงาม  ข้อเสยีอย่างเดยีวคอืการเดนิทางจากอพาร์ตเมนต์

แถวบางล�าพูไปที่นั่นใช้เวลานานมาก

การจราจรเฮงซวย!  รถจอดนิ่งอีกแล้ว  เธอบอกคนขับว่าจะลงตรงนี้   

นั่นหมายความวา่เธอตอ้งข้ามถนนหกเลนที่มรีถคบัคั่งเพื่อไปให้ถงึโมเตล็อกีฟาก

หนึ่ง  เมื่อก้าวลงจากแทก็ซี่อากาศโอบคลุมร่างเธอดุจผ้าขนหนูร้อนผ่าวเปียกชื้น  

เธอหาจงัหวะข้ามถนน  พร้อมทั้งยกมอืขึ้นปิดจมกูปิดปากทั้งที่รูว่้าไม่มปีระโยชน์   

ในกรงุเทพฯ ไม่มอีากาศบรสิทุธิ์ให้หายใจ  แต่อย่างน้อยท�าแบบนี้กช่็วยเรื่องกลิ่น

ได้

เธอลัดเลาะระหว่างยวดยาน  หลบปิกอัพที่เด็กหนุ่มในรถพากันส่งเสียง

ผวิปาก  รถโตโยต้าจูโ่จมเข้าใส่แทบจะท�าให้สายรดัส้นเท้าขาดผงึ  แล้วเธอกข้็าม

ไปถงึอกีฝั่ง

หวงัหลี่เงยหน้ามองเมื่อเธอก้าวเข้าไปในบรเิวณต้อนรบัปราศจากผู้คน

“ค�่านี้เงยีบมากเลยเหรอ”  เธอถาม

เขาผงกหวัแสดงความไม่สบายใจ  ตลอดปีที่ผ่านมามลีูกค้าน้อยมาก
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“กนิอะไรมาหรอืยงั” 

“เรยีบร้อยแล้ว”  เธอโกหก  เขาเจตนาดกีจ็รงิ  แต่เธอไม่มอีารมณ์อยาก

กนิบะหมี่น�้าเจิ่งที่ต้มในห้องด้านหลงั

“เธอคงต้องรอหน่อย”  เขาบอก  “ฝรั่งนั่นอยากนอนก่อน  พร้อมแล้ว 

เขาจะโทรเรยีก”

ติ๋มโอดครวญ  “หลี่  คุณกร็ู้  ฉนัต้องกลบัไปที่บาร์ก่อนเที่ยงคนื”

เขามองนาฬิกาข้อมอื  “ให้เวลาเขาสกัชั่วโมงเถอะ”

เธอยักไหล่แล้วทรุดตัวนั่ง  ถ้าเป็นปีที่แล้วเขาคงจับเธอโยนออกไปที่พูด

แบบนั้น  แต่เดี๋ยวนี้เขาจ�าเป็นต้องหารายได้จากทุกทางที่หาได้  แน่นอนเธอจะกลบั

กย็่อมได้  แต่การสู้อุตส่าห์เดนิทางมาไกลขนาดนี้คงสูญเปล่า  นอกจากนั้นเธอ

ยงัมหีนี้บุญคุณตดิค้างหลี่อยู่  เพราะเธอเคยท�างานให้แมงดาชั่วช้ากว่านี้มาแล้ว

หลงัจากขยี้ดบับหุรี่มวนที่สามเธอกลั้วปากด้วยชาจนีขม ๆ ของหลี่  ลกุขึ้น

ส�ารวจเครื่องส�าอางบนใบหน้าในกระจกเหนอืเคาน์เตอร์เป็นครั้งสุดท้าย

“ฉนัจะไปปลุกเขานะ”  เธอบอก

“รบีมากเหรอ”

เธอคว้ากระเป๋า

ส้นรองเท้าของเธอบดพื้นถนนโรยกรวดระหว่างห้องพกัเตี้ย ๆ ในโมเตล็  

ห้อง 120 อยู่ข้างหลงั  เธอไม่เหน็รถจอดอยู่หน้าห้อง  แต่มแีสงไฟลอดออกมา

จากหน้าต่าง  เขาอาจจะตื่นแล้ว  สายลมเอื่อยท�าให้ชายกระโปรงเลกิ  แต่ไม่ได้

ท�าให้รู้สึกเย็นขึ้นเลยสักนิด  เธออยากให้ถึงหน้ามรสุมเพราะฝนจะได้ตกเสียท ี 

ทว่าหลงัจากเจอน�้าท่วม  ถนนเฉอะแฉะด้วยโคลนตม  และราขึ้นผ้าที่ซกัแล้วตาก 

มานานสองสามสปัดาห์แต่ไม่ยอมแห้ง  เธอกอ็ยากให้หน้าแล้งที่ไม่มลีมพดัมาถงึ

เรว็ ๆ เช่นกนั

เธอเคาะประตูเบา ๆ ด้วยข้อนิ้ว  ยิ้มขวยเขนิ  ค�าถามว่าคุณชื่ออะไรคะ

พร้อมที่จะหลุดออกจากปาก  ไม่มเีสยีงตอบ  เธอเคาะอกีครั้งพลางมองนาฬิกา
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ข้อมือ  เธอน่าจะต่อราคาชุดนั้นได้สักสองสามร้อยบาทถึงจะอยู่ในห้างโรบินสัน 

กเ็ถอะ  เธอแปลกใจเมื่อหมุนลูกบดิและพบว่าประตูไม่ได้ลอ็ก

เขานอนคว�่าอยู่บนเตียง  ทีแรกเธอคิดว่าเขาหลับ  แล้วก็เห็นประกาย

แวววาวของวตัถุสนี�้าเงนิบนด้ามมดีโผล่ออกมาจากเสื้อนอกสเีหลอืงสด  บอกยาก

ว่าในสมองที่ความคิดพลุ่งพล่านของเธอนั้นเรื่องที่ผุดมาเป็นเรื่องแรกคืออะไร   

แต่ที่แน่ ๆ คอืเหน็ทคีงไม่ได้เดนิทางกลบับางล�าพูง่าย ๆ ซะแล้ว  ในที่สุดเธอก็

ควบคุมเส้นเสียงได้  แต่เสียงกรีดร้องถูกกลบด้วยเสียงดังสนั่นหวั่นไหวจาก 

แตรรถบรรทุกที่หกัหลบรถตุ๊ก ๆ ซึ่งขบัด้วยความประมาทบนถนนสุขุมวทิSAMPLE
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วันพุธที่ 8 มกราคม

“โรงละครแห่งชาต”ิ  เสยีงเซื่องซมึขึ้นจมกูดงัผ่านล�าโพงก่อนประตรูถรางจะดดีตวั  

เปิดทางให้ดักฟินน์ ทอรัสก้าวออกไปสู่ความมืดอันหนาวเหน็บและเปียกชื้น  

อากาศปะทะแก้มที่ผ่านการโกนหนวดหมาด ๆ  เขาเหน็ไอเยน็จากลมหายใจพ่น

ผ่านปากตวัเองกลางแสงนอีอนสลวั

ตอนนี้เป็นต้นเดือนมกราคม  เขารู้ว่าพอถึงปลายฤดูหนาวทุกอย่างจะดี

ขึ้นเพราะน�้าในฟยอร์ดกลายเป็นน�้าแขง็และอากาศแห้งกว่านี้  เขาออกเดนิตามถนน

ดรมัเมนสไวเยนไปทางกระทรวงการต่างประเทศ  แทก็ซี่ว่างแล่นผ่านไปสองคนั  

ถนนว่างเปล่า  นาฬิกาบนยอดอาคารบริษัทประกันภัยเยนซิดิจฝั่งตรงข้ามถนน 

ที่เปล่งแสงสแีดงทาบเหนอืแผ่นฟ้าด�ามดืในฤดูหนาวบอกให้รู้ว่าเพิ่งหกโมงเช้า

เขาล้วงบตัรผ่านออกมาตรงหน้าประตูทางเข้า  บนบตัรมคี�าว่าต�าแหน่ง : 

ผูอ้�านวยการเหนอืรปูถ่ายทอรสัสมยัยงัหนุม่กว่านี้ที่จ้องตรงไปยงักล้อง  คางเชดิ  

ส่งสายตามุ่งมั่นจากเบื้องหลงัแว่นกรอบโลหะ  เขารูดบตัร  กดรหสั  แล้วผลกั

ประตูกระจกหนาหนกัของอาคารวกิตอเรยีเทอร์ราสเปิดออก

เมื่อสามสิบปีที่แล้วเขามาอยู่ที่นี่ตอนอายุยี่สิบห้าปี  ประตูทุกบานไม่ได้

เปิดง่ายขนาดนี้  ตอนเรยีนอยู่ในโรงเรยีนการทตู  ซึ่งเป็นสถาบนัในกระทรวงการ 

ต่างประเทศส�าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ไขว่คว้าหาความก้าวหน้า  เขายังปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อมไม่ได้สักเท่าไหร่  เขายังพูดส�าเนียงแบบชาวออสเตอร์ดาลแบบ

ชาวชนบทตามที่เด็กหนุ่มจากเขตบารึมบอก  บรรดาผู้คนที่มาแสวงหาความ

ก้าวหน้าที่นี่คอืนกัศกึษาด้านการเมอืง  เศรษฐศาสตร์  และกฎหมาย  มพี่อแม่

เป็นนักวิชาการ  นักการเมือง  หรือสมาชิกในกลุ่มบุคคลชั้นสูงของกระทรวง 
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การต่างประเทศที่พยายามเข้าท�างานในกระทรวง  ขณะที่เขาเองเป็นลกูเกษตรกร  

จบมธัยมปลายด้านเกษตรกรรมในเขตเทศบาลออส  ปัญหานี้ไม่ได้รบกวนจติใจ

มากนกั  แต่เขารู้ว่าการมเีพื่อนแท้เป็นสิ่งส�าคญัในอาชพี  ทอรสัเรยีนรู้มารยาท

ทางสังคมไปพร้อมกับการพยายามเป็นเพื่อนกับคนอื่น  ไม่ว่าจะแตกต่างกันแค่

ไหน  เรื่องที่ทุกคนตระหนักเหมือนกันก็คือทุกคนล้วนมีจุดมุ่งหมายในชีวิตและ 

รู้ดวี่าทศิทางเดยีวที่จะประสบความส�าเรจ็ได้คอืต้องไต่ให้สูงขึ้นไป

ทอรัสถอนหายใจ  ผงกหัวให้ยามที่ดันหนังสือพิมพ์พร้อมซองเอกสาร 

ลอดใต้หน้าต่างมาให้

“มใีครมา...”

ยามส่ายหน้า

“คุณมาถึงเป็นคนแรกเหมือนเดิม  ทอรัส  ซองนี่มาจากแผนกสื่อสาร   

ส่งมาเมื่อคนื”

ทอรสัมองหมายเลขชั้นผ่านวาบไปขณะลฟิต์พาเขาเคลื่อนขึ้นไปในอาคาร  

ส�าหรบัเขาแต่ละชั้นหมายถงึการท�างานในแต่ละช่วง  เขาได้ทบทวนเรื่องนี้ทุกเช้า

ชั้นหนึ่งหมายถึงสองปีแรกบนเส้นทางการทูต  การประชุมโดยไม่ได้

ปริปากแสดงความคิดเห็นด้านการเมืองและประวัติศาสตร์  รวมทั้งบทเรียน 

ภาษาฝรั่งเศสที่ผ่านมาได้แบบรากเลอืด

ชั้นสองหมายถึงการบรรจุเข้ารับต�าแหน่ง  เขาถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ 

ที่แคนเบอร์ราสองป ี จากนั้นกไ็ปที่เมก็ซโิกซติี้อกีสามปี  สองเมอืงนั้นยอดเยี่ยม

ที่สุด  ทุกอย่างดูดี  จริงอยู่  สองตัวเลือกแรกที่เขาอาสาจะไปปฏิบัติหน้าที่คือ

ลอนดอนและนิวยอร์ก  แต่มันคือเมืองที่หลายคนฝันที่จะได้ไปประจ�าการ 

ทุกคนแห่กันสมัคร  เขาจึงเลือกมองว่าการไม่ได้ถูกส่งไปสองเมืองข้างต้นไม่ใช่

ความพ่ายแพ้

ชั้นสามหมายถึงการกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในนอร์เวย์โดยไม่ได้รับเงิน 

ช่วยเหลอืค่าที่อยูอ่าศยั  เขาได้เจอกบัเบรติ  เธอตั้งท้องตอนที่เขาสมคัรไปปฏบิตัิ

หน้าที่ในต่างประเทศครั้งที่สอง  เบริตมาจากแถบเดียวกับเขา  เธอคุยกับแม ่

ทุกวัน  เขาจึงตัดสินใจรออีกหน่อยและเลือกที่จะท�างานเหมือนม้าโทรจัน  เขา

เขยีนรายงานเกี่ยวกบัข้อตกลงทางการค้ากบัประเทศก�าลงัพฒันายาวเป็นหางว่าว  
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ร่างค�าปราศรยัให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ  และได้รบัค�าขอบคณุ

จากท่านขณะเลื่อนต�าแหน่งสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ  ไม่มีที่ไหนในระบบของรัฐที่การ

แข่งขันจะดุเดือดเท่ากระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีล�าดับชั้นที่ชัดเจน  ดักฟินน์ 

ทอรสัเข้ามาท�างานเหมอืนทหารแนวหน้าที่ได้แต่ก้มหน้าก้มตารบ  มคีนคอยคุม้กนั

ข้างหลัง  และลั่นกระสุนใส่เมื่อเห็นบางคน  เคยมีคนตบบ่าเขาสองสามครั้ง   

ทอรัสจึงรู้ว่ามีคนสังเกตเห็นการท�างานของเขา  เขาชี้แจงกับเบริตว่าน่าจะได้ไป

ประจ�าการที่ปารสีหรอืไม่กล็อนดอน  แต่นี่เป็นครั้งแรกในชวีติแต่งงานแสนน่าเบื่อ

ที่เธอยื่นค�าขาดและเขากย็อมแพ้

โอกาสที่เขาจะได้เลื่อนต�าแหน่งหายวบัไป  แล้วจู ่ๆ เช้าวนัหนึ่งในกระจก

ห้องน�้าเขากเ็หน็ผูอ้�านวยการถูกจบัโยนไปข้างทาง  เขาเป็นเจ้าหน้าที่รฐัผูม้อี�านาจ

ปานกลาง  ไม่มีวันไต่ขึ้นไปถึงชั้นห้า  ใกล้จะเกษียณในอีกราวสิบปีข้างหน้า 

ยกเว้นว่าเขาจะสร้างผลงานที่น่าตื่นเต้น  แต่งานอันตรายซึ่งอาจช่วยให้ได้เลื่อน

ต�าแหน่งกอ็าจท�าให้โดนไล่ออกง่าย ๆ ด้วยเช่นกนั

แต่เขายังท�าทุกอย่างเหมือนที่เคยท�ามา  นั่นคือพยายามน�าหน้าคนอื่น

ตลอดเวลา  เขามาถึงที่ท�างานเป็นคนแรกทุกเช้าเพื่อจะได้อ่านหนังสือพิมพ์และ

แฟกซ์อย่างสงบ  ทุกเช้าเมื่อถงึเวลาที่คนอื่นนั่งลงขยี้ตาสลดัอาการง่วงเหงา  เขา

กม็ขี้อสรุปพร้อมส�าหรบัการประชุมเรยีบร้อยแล้ว  ราวกบัว่าการพยายามดิ้นรน

อย่างหนกัซมึเข้าไปในกระแสเลอืดเขาแล้ว

ทอรัสไขประตูห้องท�างาน  ลังเลครู่หนึ่งก่อนเปิดสวิตช์ไฟ  เรื่องนี้มี 

ที่มาที่ไป  โชคร้ายที่แสงไฟลอดออกไปข้างนอก  เขารู้ว่ามันกลายเป็นเรื่องเล่า

ขานในแวดวงคณะรัฐมนตรี  เช้ามืดวันหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนทูตอเมริกาประจ�า

กรงุออสโลโทรมาหาทอรสั  ถามว่าคดิยงัไงกบัความเหน็ของประธานาธบิดคีาร์เตอร์

ในคนืที่ผ่านมา  ทอรสัเพิ่งเดนิเข้าประตหู้องท�างาน  ยงัไม่ได้อ่านหนงัสอืพมิพ์หรอื

แฟกซ์จงึไม่รูจ้ะตอบยงัไง  ไม่ต้องบอกกร็ูว่้าทตูคนนั้นโทรมาขณะกางหนงัสอืพมิพ์

อ่านและถามว่าเหตกุารณ์เมื่อคนืจะสง่ผลยงัไงกบัสถานการณ์ในตะวนัออกกลาง  

ทอรัสข้องใจสงสัยและยังไม่รู้ข้อมูลมากนักจึงตอบไปอย่างตะกุกตะกัก  เช้า 

วนัต่อมากเ็กดิเรื่องแบบเดยีวกนัอกี  

SAMPLE



19

เขาเริ่มมาถงึที่ท�างานเช้ากว่าเดมิ  แต่เหมอืนท่านทตูจะมสีมัผสัที่หกเพราะ

ทุกเช้าโทรศพัท์จะดงัขึ้นเมื่อเขาหย่อนตวันั่งบนเก้าอี้

จนเขาได้รู้ว่าท่านทูตพกัอยู่ที่โรงแรมอาเคร์เลก็ ๆ ตรงข้ามกระทรวงการ 

ต่างประเทศนี่เอง  เขาจึงเข้าใจเรื่องทั้งหมด  ทุกคนรู้ดีว่าท่านทูตคนนี้ชอบ 

ตื่นเช้า  แน่นอนว่าท่านจะต้องสังเกตเห็นแสงไฟในห้องท�างานของทอรัสสว่าง 

ก่อนคนอื่นจึงอยากจะกระเซ้าเจ้าหน้าที่การทูตไฟแรงเล่น  ทอรัสออกไปหาซื้อ

ไฟฉายรัดหน้าผาก  และเช้าวันถัดมาเขาก็อ่านหนังสือพิมพ์และแฟกซ์ทุกฉบับ

ก่อนเปิดสวติช์ไฟ  เขาท�าแบบนี้อยู่เกอืบสามสปัดาห์ก่อนที่ท่านทูตจะเลกิตอแย

แต่ตอนนี้ทอรัสไม่สนใจทูตที่ชอบหาเรื่องสนุกแล้ว  เขาเปิดซองที่ส่งมา

จากแผนกสื่อสาร  มนัเป็นส�าเนาจากแฟกซ์เข้ารหสัพร้อมประทบัตราลบัสุดยอด  

ข้อความในนั้นท�าให้เขาท�ากาแฟกระฉอกเลอะกระดาษโน้ตที่กระจายเกลื่อน 

บนโต๊ะ  ข้อความสั้น ๆ นั้นไม่มรีายละเอยีดมากนกั  แต่สาระส�าคญัสรุปได้ดงันี้  

พบศพอัตเลอ มอลเนสเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจ�าประเทศไทยถูกมีดปัก 

คาหลงัที่ซ่องโสเภณใีนกรุงเทพฯ

ทอรสัอ่านแฟกซ์ซ�้าอกีรอบก่อนวางมนัลง

อัตเลอ มอลเนสคืออดีตนักการเมืองพรรคคริสเตียนเดโมแครต  เป็น

อดีตประธานคณะกรรมาธิการการเงินซึ่งบัดนี้กลายเป็นอดีตไปแล้วเช่นกัน   

ทอรัสรู้สึกว่าเหมือนถูกบังคับให้ต้องเหลือบมองไปทางโรงแรมอาเคร์เพื่อดูว่าม ี

คนยนือยู่หลงัม่านหรอืเปล่า  ผู้ส่งคอืสถานทูตนอร์เวย์ในกรุงเทพฯ  ทอรสัสบถ   

ท�าไมมันต้องมาเกิดในกรุงเทพฯ แทนที่จะเป็นเมืองอื่นด้วยนะ  เขาควรแจ้งให้

แอสคลิด์เซน็เลขาธกิารนายกรฐัมนตรทีราบก่อนไหม  ไม่ดกีว่า  อกีไม่นานท่าน

คงรู้เอง  ทอรัสมองนาฬิกาข้อมือแล้วยกหูโทรศัพท์ขึ้นโทรหารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ

บยาร์น เมลิเลอร์เคาะประตูเบา ๆ ก่อนเปิด  เสยีงต่าง ๆ ในห้องประชุม

พลนัเงยีบกรบิพร้อมกบัที่ใบหน้าทุกดวงหนัมาทางเขา
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“นี่คือบยาร์น เมิลเลอร์หัวหน้าแผนกคดีอาชญากรรมค่ะ”  อธิบดีกรม

ต�ารวจเอ่ยพลางแสดงท่าทบีอกให้เขานั่ง  “เมลิเลอร์  นี่คอืบเยริ์น แอสคลิด์เซน็

เลขาธกิารนายกฯ จากส�านกันายกรฐัมนตร ี และนี่ดกัฟินน์ ทอรสัผู้อ�านวยการ 

ฝ่ายบุคคลจากกระทรวงการต่างประเทศ”

เมิลเลอร์ผงกหัว  ดึงเก้าอี้ตัวหนึ่งออกมาแล้วพยายามขยับขาที่ยาว 

เหลอืเชื่อเข้าไปใต้โต๊ะไม้โอ๊กตวัใหญ่ทรงวงร ี เขาคดิว่าเคยเหน็ใบหน้าอ่อนเยาว์

สะอาดสะอ้านของแอสคิลด์เซ็นในทีวี  มาจากส�านักนายกรัฐมนตรีงั้นเหรอ   

ท่าจะเจอปัญหาหนกัเสยีแล้ว

“ดจีรงิที่คณุมาได้ทั้งที่ผมแจ้งให้ทราบกะทนัหนัแบบนี้”  เลขาธกิารกระดก

ลิ้นรวัพร้อมทั้งรวันิ้วเคาะโต๊ะอย่างกระวนกระวายใจ  “ท่านอธบิด ี ช่วยส่งเอกสาร

สรุปเรื่องที่เราก�าลงัปรกึษากนัให้หน่อยเถอะ”

เมิลเลอร์ได้รับโทรศัพท์จากอธิบดีกรมต�ารวจเมื่อยี่สิบนาทีก่อน  เธอสั่ง

ให้เขาเดินทางมากระทรวงการต่างประเทศภายในสิบห้านาทีโดยไม่ชี้แจงอะไรทั้ง

สิ้น

“พบศพอัตเลอ มอลเนสในกรุงเทพฯ  น่าจะถูกฆ่าตาย”  อธิบดีกรม

ต�ารวจเริ่มชี้แจง

เมิลเลอร์เห็นทอรัสกลอกตาหลังแว่นกรอบโลหะ  หลังจากได้รับฟังเรื่อง

ราวทั้งหมดเขาจึงเข้าใจปฏิกิริยาของอีกฝ่าย  แหงล่ะ  สงสัยจะต้องเป็นต�ารวจ 

ถึงจะพูดได้ว่าศพชายที่มีมีดโผล่จากกระดูกสันหลังและแทงทะลุปอดถึงหัวใจ 

น่าจะถูกฆ่าตาย

“ผู้หญงิคนหนึ่งพบศพเขาในห้องพกัโรงแรม...”

“ในโมเตล็”  ชายสวมแว่นตากรอบโลหะขดั  “คนที่พบคอืโสเภณ”ี

“ฉันได้คุยกับเพื่อนร่วมงานในกรุงเทพฯ แล้ว”  อธิบดีกรมต�ารวจพูด  

“เขาเป็นคนยุตธิรรมและสญัญาว่าจะเกบ็เรื่องนี้เป็นความลบัสกัพกั”

สัญชาตญาณแรกของเมิลเลอร์คืออยากถามว่าท�าไมต้องรอก่อนประกาศ

ให้สาธารณชนทราบถึงเหตุฆาตกรรมครั้งนี้  บ่อยครั้งที่พอน�าเสนอข่าวออกไป 

มกัจะมคีนแจ้งเบาะแสเข้ามาทนัท ี เพราะความทรงจ�าของผูค้นยงัแจ่มชดั  อกีทั้ง

หลักฐานก็หลงเหลือ  แต่มีบางอย่างท�าให้เขารู้ว่าถ้าถามออกไปคนอื่นจะมองว่า
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เขาขาดประสบการณ์  เมิลเลอร์จึงถามว่าเรื่องแบบนี้จะปิดเป็นความลับได้นาน

ขนาดไหน

“หวังว่าจะนานพอให้เราปะติดปะต่อเหตุการณ์จนได้ข้อสรุปที่น่าพอใจ”  

เลขาธกิารตอบ  “ข้อมูลที่เรารู้ในตอนนี้ยงัเปิดเผยไม่ได้  คุณคงเข้าใจ”

ข้อมูลที่เรารู้ในตอนนี้งั้นเหรอ  เท่ากับว่ามีการพิจารณาข้อเท็จจริงและ 

มันถูกปฏิเสธสินะ  เมิลเลอร์เพิ่งได้เป็นสารวัตรใหญ่จึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับ 

นักการเมืองเท่าไหร่  แต่เขารู้ว่ายิ่งต�าแหน่งสูงขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งยากที่จะไม่ต้อง

เกี่ยวข้องกบัคนพวกนี้

“ผมเข้าใจว่าข้อมูลที่เรารู้ในตอนนี้ไม่น่าสบายใจนัก  แต่ที่คุณบอกว่า 

เปิดเผยไม่ได้น่ะหมายความว่าไง”

อธบิดกีรมต�ารวจมองเมลิเลอร์ด้วยสายตาตกัเตอืน

ท่าทางเลขาธกิารดไูม่พอใจเท่าไหร่  “เรามเีวลาไม่มาก  เมลิเลอร์  แต่ผม

จะสอนบทเรียนทางการเมืองให้สั้น ๆ  ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดตอนนี้ถือเป็น 

ความลบัสุดยอด”

แอสคิลด์เซ็นเผลอขยับปมเนกไท  เมิลเลอร์จ�าได้ว่าอีกฝ่ายท�าแบบนี้

ระหว่างการให้สมัภาษณ์ในทวี ี “นบัเป็นครั้งแรกในประวตัศิาสตร์ยคุหลงัสงคราม

ที่พรรคการเมอืงของเรามโีอกาสอยู่รอดได้  ไม่ใช่เพราะพื้นฐานรฐัสภาอะไรหรอก  

มนัเป็นเรื่องของความนยิม  แต่บงัเอญิว่านายกรฐัมนตรคีนปัจจุบนัดนัเป็นหนึ่ง

ในนกัการเมอืงที่ก�าลงัได้รบัคะแนนนยิมน้อยที่สุด”

อธบิดกีรมต�ารวจกบัผู้อ�านวยการจากกระทรวงการต่างประเทศยิ้ม

“กระแสนยิมของนายกฯ ตั้งอยูบ่นพื้นฐานแสนจะเปราะบางที่นกัการเมอืง

จ�าเป็นต้องมี  นั่นก็คือความไว้วางใจ  เรื่องส�าคัญที่สุดไม่ใช่การท�าตัวให้เป็น 

ที่ชื่นชอบหรือมีบุคลิกของผู้น�า  แต่เป็นเรื่องของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ   

เมลิเลอร์  คุณรู้หรอืเปล่าว่าเพราะอะไรโกร ฮาร์เลม็ บรนัดท์ลนัด์ถงึเป็นนายกฯ   

ที่ได้รบัคะแนนนยิมมากขนาดนั้น”

เมลิเลอร์ไม่รู้

“ไม่ใช่เพราะเธอเป็นคนมีเสน่ห์  แต่เป็นเพราะประชาชนเชื่อมั่นว่าเธอ 

เป็นคนแบบที่อ้างว่าตวัเองเป็น  ความเชื่อใจนั่นแหละที่ส�าคญั”
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คนอื่นรอบโต๊ะพากันพยักหน้า  นี่คือเนื้อหาส�าคัญของเรื่องที่เขาก�าลัง

พล่าม

“ทนีี้ท่านทตูมอลเนสกบันายกฯ คนปัจจบุนัของเรามคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิ

กนัมาก  ทั้งในแง่ความสมัพนัธ์ส่วนตวัฉนัเพื่อนและในแง่ของอาชพีนกัการเมอืง   

ทั้งสองคนเรียนหนังสือมาด้วยกัน  ไต่เต้าขึ้นมาตามล�าดับในพรรคพร้อมกัน  

ต่อสู้กับขบวนการเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนสู ่ความทันสมัยของคนหนุ่มสาว   

แม้กระทั่งอยู่ในแฟลตหลังเดียวกันสมัยที่ทั้งคู่ได้รับเลือกเข้าสภาตั้งแต่อาย ุ

ยงัน้อย  มอลเนสยอมหลกีทางโดยดเีมื่อทั้งคูม่ทีทีา่ว่าจะได้เป็นผูส้บืทอดอ�านาจ

ในพรรค  เขาสนับสนุนท่านนายกฯ เต็มที่  พวกเราจึงไม่ต้องเผชิญกับการชิง

อ�านาจที่น่าเจบ็ปวดภายในพรรค  เหน็ได้ชดัว่านายกฯ เป็นหนี้บุญคุณมอลเนส”

แอสคลิด์เซน็เลยีรมิฝีปากแล้วมองออกไปนอกหน้าต่าง

“พดูอกีอย่างคอืท่านทตูมอลเนสไม่เคยผ่านการฝึกอบรมด้านการทตูและ

ไม่มทีางได้ไปประจ�าการในกรงุเทพฯ ถ้านายกฯ ไม่ชกัใยอยูเ่บื้องหลงั  อาจจะฟัง

เหมือนเป็นการเล่นพวก  แต่มันยอมรับได้เมื่อพรรคสังคมนิยมเป็นฝ่ายเสนอ

พร้อมทั้งมอบเงนิสนบัสนุนไม่จ�ากดั  สมยัที่ไรยูล์ฟ สทนีเป็นทูตประจ�าชลิ ี เขา

กไ็ม่เคยสั่งสมประสบการณ์ในกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนเหมอืนกนั”

ดวงตาที่ซ่อนประกายล้อเลยีนไม่มดิกลบัมามองเมลิเลอร์อกีครั้ง

“คงไม่ต้องย�้าว่าเรื่องนี้จะท�าลายความไว้เนื้อเชื่อใจที่ประชาชนมีต่อท่าน 

นายกฯ ขนาดไหน  หากมขี่าวแพร่ออกไปว่าเพื่อนและสมาชกิร่วมพรรคคนหนึ่ง

ที่ท่านแต่งตั้งถูกจับได้ว่าท�าเรื่องเสื่อมเสียในซ่องโสเภณี  แถมยังถูกฆ่าตาย 

อกีด้วย”

เลขาธกิารโบกไม้โบกมอืบอกให้อธบิดกีรมต�ารวจว่าต่อ  แต่เมลิเลอร์อดใจ

ไม่ไหว

“ใครบ้างจะมเีพื่อนที่ไม่เคยเข้าซ่องเลย”  เมลิเลอร์พูด

มุมปากแอสคลิด์เซน็กระดกขึ้นเป็นรอยยิ้ม

ผู้อ�านวยการประจ�ากระทรวงการต่างประเทศสวมแว่นตากรอบโลหะ

กระแอม  “เมลิเลอร์  คุณมหีน้าที่รบัทราบในสิ่งที่จ�าเป็นต้องรู้เท่านั้น  ปล่อยให้

เรื่องออกความเห็นเป็นหน้าที่เราดีกว่า  สิ่งที่เราต้องการคือคนที่จะท�าให้การ
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สืบสวนไม่...กลายเป็นเรื่องเสื่อมเสีย  เราอยากให้ฆาตกรไม่ว่าจะคนเดียวหรือ

หลายคนถูกจับกุม  แต่รายละเอียดต่าง ๆ ควรปิดเป็นความลับจนกว่าจะมี

ประกาศแจ้งให้ทราบต่อไปเพื่อประโยชน์ของประเทศ  เข้าใจไหม”

เมลิเลอร์ก้มมองมอื  เพื่อประโยชน์ของประเทศงั้นเหรอ  แม่งเอ๊ย  คนใน

ครอบครัวของเขาไม่เคยท�าตามค�าสั่งใคร  พ่อเขาเป็นต�ารวจที่ไม่เคยได้เลื่อน

ต�าแหน่งเลยด้วยซ�้า

“ประสบการณ์ของผมบอกว่าคงยากที่เราจะปิดบังความจริง  ทอรัส”   

เมลิเลอร์บอก

“นั่นสินะ  ผมจะรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ในนามของกระทรวง

การต่างประเทศ  คณุกร็ูอ้ยูแ่ล้ว  เรื่องนี้คอ่นข้างอ่อนไหว  เราตอ้งท�างานใกล้ชดิ

กับต�ารวจไทย  เมื่อมีสถานทูตเกี่ยวข้องด้วยเราก็พอจะมีอิสระอยู่บ้าง  เช่น 

การคุ้มกนัทางการทูตอะไรพวกนั้น  แต่ตอนนี้เราต้องเจอสถานการณ์ล�าบากแน่   

เพราะฉะนั้นเราอยากจะส่งคนที่มทีกัษะในการสบืสวน  มปีระสบการณ์การท�างาน

กบัต�ารวจต่างชาต ิ และน่าจะท�างานส�าเรจ็ไปที่นั่น”

เขาหยุดมองเมิลเลอร์ซึ่งก�าลังสงสัยว่าท�าไมจึงรู ้สึกไม่เป็นมิตรกับ 

นกัการทูตที่เชดิคางคนนี้

“เราอาจจะจดัทมีงานที่...”

“ไม่มทีมีงาน  เมลิเลอร์  มนัโจ่งแจ้งเกนิไป  นอกจากนั้นอธบิดขีองคุณ

คิดว่าเป็นเรื่องยากที่คนทั้งแผนกจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับต�ารวจท้องถิ่น   

ต้องท�างานคนเดยีวเท่านั้น”

“คนเดยีวเนี่ยนะ”

“อธบิดเีสนอชื่อมาแล้วและเรากค็ดิว่าเป็นตวัเลอืกที่ดทีเีดยีว  เราอยากฟัง

ความเห็นจากคุณว่าเขาเป็นคนยังไง  ตามที่อธิบดีกรมต�ารวจได้คุยกับเพื่อน 

ร่วมงานของคนคนนี้ในซิดนีย์  ผลงานเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมอิงเงอร์ โฮลเทอร์

ของเขาน่าทึ่งมาก”

“ผมได้อ่านข่าวนี้ในหนงัสอืพมิพ์”  แอสคลิด์เซน็บอก  “น่าประทบัใจทเีดยีว  

แน่นอนว่าเขาคอืคนที่เราต้องการ  ว่าไหม”
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