
บทนำ�

มวลเมฆด�ำทะมนึลอยต�่ำเหนอืท้องทะเลไอรชิในยำมเช้ำอนัชุม่ชื้น  เคลื่อนตวัเป็น

ผืนใหญ่ไปช้ำ ๆ เหนือหัวนักฆ่ำขณะที่เขำยืนอยู่บนพื้นไม้ของหัวเรือประมง   

นกนำงนวลเฮอร์รงิไม่กี่ตวัส่งเสยีงร้องบนิวนรอบเรอืห่ำงจำกฝ่ังออกมำหลำยกโิล  

ขณะนี้เรือแล่นเข้ำช่องแคบมุ่งสู่ท่ำเรือแล้ว  มีพวกมันอยู่ฝูงหนึ่งรำวสิบกว่ำตัว 

ที่ยงับนิโบกปีกขำววนเวยีนฝ่ำม่ำนหมอก

นกทะเลกลุ่มนี้ส่งเสียงร้องอยู่เหนือเรือ  รำวกับเตือนชำยฝั่งไอร์แลนด ์

ให้รู้ถงึกำรมำของนกัฆ่ำ

แต่เสยีงร้องเตอืนนี้กลบัถูกสำยลมหวดีหววิกลนืสนทิ

เรอืเข้ำเทยีบท่ำใกล้แปดโมงเช้ำ  เขำก้ำวจำกเรอืขึ้นไปบนท่ำโดยไม่สนใจ

ลูกเรอือกีสองคน  ไม่พดูคยุกบัใครเลยสกัค�ำตลอดสำมชั่วโมง  นบัแต่เรอืโลชนิ

ยำวสิบสองเมตรรับผู้โดยสำรคนนี้จำกเรือสินค้ำลิทัวเนียในน่ำนน�้ำสำกล  เขำก็

เอำแต่เดินไปมำระหว่ำงหัวและท้ำยเรือบนดำดฟ้ำเรือ  พลำงกวำดตำไปยัง 

เกลียวคลื่นรอบตัวอย่ำงใจเย็น  เสื้อกันฝนมีฮูดสีด�ำที่เขำสวมป้องกันละอองน�้ำ

ทะเลและฝนที่ตกนำน ๆ ครั้ง  รวมทั้งปิดบังจำกสำยตำของสองพ่อลูกเจ้ำของ

เรือซึ่งอยู่แต่ในเก๋งเรือตลอดกำรเดินทำง  ทั้งคู่ได้รับค่ำจ้ำงพร้อมค�ำสั่งให้รับ 

ผู้โดยสำรมำหนึ่งคนโดยอย่ำไปข้องแวะกับเขำ  แล้วส่งให้ถึงท่ำเรือโฮธ์ห่ำงจำก

กรุงดับลินมำทำงใต้  หลังจำกส่งปลำที่หำแทบไม่ได้ในวันนั้นแล้ว  ทั้งคู่ก็จะ 

เปรมปรดีิ์ไปกบัค่ำจ้ำงงำม ๆ แล้วหุบปำกให้สนทิ

SAMPLE



8

นกัฆ่ำเดนิผ่ำนหมูบ้่ำนรมิทะเลสูส่ถำนรีถไฟเลก็ ๆ ไม่ไกลจำกท่ำเรอื  แล้ว

ซื้อตั๋วไปสถำนคีอนนอลลใีจกลำงกรงุดบัลนิ  ระหว่ำงครึ่งชั่วโมงที่รอขบวนรถไฟ

เขำเดนิลงบนัไดสถำนไีปยงัร้ำนเหล้ำชื่อบลดัด ีสกรมีที่ชั้นล่ำงสดุ  ที่นั่นขำยอำหำร

เช้ำแบบไอรชิดั้งเดมิส�ำหรบัพวกชำวประมง  ในร้ำนแคบ ๆ และยำวนี้มลีกูค้ำอยู่

ครึ่งหนึ่งก�ำลังกินไข่ดำวที่เสิร์ฟพร้อมไส้กรอกกับถั่วอบ  ตบท้ำยด้วยเบียร์ด�ำ 

กินเนสส์ สเตำต์  เขำรู้วิธีท�ำตัวให้กลมกลืนกับสภำพแวดล้อม  ก็แค่กระแอม

และชี้บอกเมนูเพื่อไม่ให้ใครรู ้ส�ำเนียงต่ำงถิ่น  สั่งอำหำรแบบคนที่นี่มำกิน 

จนเกลี้ยงจำน  แล้วตบท้ำยด้วยเบยีร์ก่อนออกจำกบลดัด ีสกรมีไปขึ้นรถไฟ

อกีครึ่งชั่วโมงให้หลงันกัฆ่ำกม็ำเดนิอยู่ในกรุงดบัลนิ  เขำสวมหมวกแก๊ป

สนี�้ำเงนิปิดกกหูกบัหน้ำผำกทั้งยงัอ�ำพรำงใบหน้ำมเีครำครึ้มสนี�้ำตำล  พนัผ้ำพนัคอ  

สวมเสื้อโค้ตสนี�้ำเงนิเข้ม  ล้วงมอืทั้งคูล่งกระเป๋ำเสื้อหลบอำกำศหนำวเหนบ็  บน

ไหล่สะพำยกระเป๋ำผ้ำใบใบเล็กที่แกว่งไปมำตำมจังหวะก้ำวเดิน  มุ่งลงใต้จำก

สถำนีรถไฟ  เลี้ยวขวำที่ท่ำเรือริมแม่น�้ำลิฟฟีย์แล้วเดินไปตำมทำงเท้ำท่ำมกลำง

ฝนเยน็เฉยีบที่เริ่มลงเมด็

เขำเดนิไป

ตำมองตรงโดยไม่น�ำพำต่อควำมเคลื่อนไหวเบื้องหลงั  ไม่ได้รูส้กึสบำยตวันกั

ทั้งในทะเลและกับฝูงชนรอบตัวที่เพิ่มจ�ำนวนขึ้นในเช้ำนี้เมื่อเดินใกล้ถึงถนน 

โอคอนเนลล์

แต่ผูม้ทีั้งเงนิและอ�ำนำจได้ตดัสนิแล้วว่ำชำยคนหนึ่งในดบัลนิต้องถกูก�ำจดั

และคอร์ต เจน็ทรกี�ำลงัจะลงมอืSAMPLE
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ที่ร้ำนขำยยำเจ็นทรีซื้อยำพำรำเซตำมอลมำหนึ่งแผงกับน�้ำดื่มอีกขวด  เมื่อ 

ไม่กี่เดือนก่อนเขำบำดเจ็บจำกกำรถูกยิงทะลุต้นขำหนึ่งนัดกับถูกแทงที่ท้อง  

ควำมเจ็บปวดทำงกำยบรรเทำลงภำยในหนึ่งสัปดำห์  ร่ำงกำยดูจะมีพลังฟื้นฟู

แขง็แกร่งยิ่งกว่ำจติใจ  ท�ำใหเ้ขำตอ้งพึ่งพำทั้งยำเมด็และยำฉดีมำกขึ้น  ไวโคดนิ  

ออกซคิอนตนิ  ดเีมอรอล  รวมทั้งไดลอดดิ  หมอในเมอืงนซีส่งยำเหล่ำนี้ให้เขำ

อย่ำงต่อเนื่องนบัตั้งแตก่ำรผำ่ตดัเพื่อลำ้งและปดิปำกแผลที่ล�ำตวั  เจน็ทรจีงึต้อง

กนิยำทกุวนันบัแต่นั้นมำ  แต่จ�ำต้องทิ้งมนัไปทั้งหมดเมื่อจะขึ้นเรอืสนิค้ำ  จำกนั้น

ก็อยู่มำได้ตลอดสัปดำห์ถึงเดี๋ยวนี้โดยไม่มียำ  และกำรต้องทนอยู่กับบำดแผล

ฉกรรจ์นี้กท็�ำเอำเขำรู้สกึแย่บรม

ยำพำรำเซตำมอลไม่ถึงกับช่วยให้เขำหยุดทรมำน  ทว่ำจิตใจของเขำก ็

สงบลงเมื่อได้กนิมนัเข้ำไป

หลงัขึ้นจำกเรอืมำแล้วสำมชั่วโมง  เขำเข้ำพกัในโรงแรมเลก็ ๆ รำคำถูกที่

เจ้ำของเป็นคนจีน  ซึ่งตั้งอยู่ในซอยแคบ ๆ ของถนนพำร์เนลล์ห่ำงจำกแม่น�้ำ 

มำทำงเหนือแปดร้อยเมตร  ห้องพักทั้งมืดและอับชื้น  มีกลิ่นเชื้อรำกับน�้ำมัน 

ทอดอำหำรโชยมำ  ร้ำนอำหำรซึ่งอยู่ต�่ำลงไปสองชั้นส่งกลิ่นเหม็นหืนโชยจำก 

ช่องระบำยอำกำศ  ฝนที่สำดแทบจะเป็นแนวนอนยังซัดกระหน�่ำบำนหน้ำต่ำง 

เลอะครำบน�้ำมนัที่ไม่มใีครท�ำควำมสะอำด  
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เจน็ทรนีอนลงบนที่นอนยบุ ๆ  ตำจอ้งเพดำนคดิอะไรไปเรื่อยเป่ือย  เขำ

อยูบ่นเรอืมำเกนิหนึ่งสปัดำห์แล้วจงึรูส้กึแปลก ๆ ที่ห้องนี้ไม่ได้โอนเอนไปมำหรอื

กระเพื่อมขึ้นลง

ผ่ำนไปหลำยชั่วโมงกว่ำจะหลับได้  ท่ำมกลำงฝนฉ�่ำเย็นที่ตกไม่ขำดสำย

นอกหน้ำต่ำง

ช่วงบ่ำยเขำนั่งอยู่ในร้ำนอำหำรจนีของโรงแรมแห่งนั้น  กนิบะหมี่หมูและ

ใช้โทรศัพท์ที่ซื้อมำเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  ดูในกระดำนสนทนำบนเว็บไซต์ที่ขำย

ทวัร์ผจญภยัแถบเทอืกเขำยรูลั  กรอกรหสัผ่ำนเพื่อเข้ำสู่ระบบแชตส�ำหรบัพนกังำน  

เขำใช้รหสัที่ซบัซ้อนยิ่งขึ้นเพื่อเข้ำดูกำรถำมและตอบของคนอื่น ๆ

เจน็ทรพีมิพ์ข้อควำมในโทรศพัท์ด้วยนิ้วโป้งนิ้วเดยีวไปพลำงดื่มน�้ำส้มคั้น

ฉนัอยู่ที่นี่

เพียงอึดใจเดียวกรอบเล็ก ๆ ในโทรศัพท์ก็ปรำกฏข้อควำมตอบรับจำก

กระดำนนั้น

ในกรงุเทพฯ หรอืเปล่า  มนัเป็นข้อควำมลบัที่ใช้ยนืยนัตวัตนของคูส่นทนำ  

ขณะเดยีวกนัตวัตนของเจน็ทรจีะปรำกฏเมื่อเขำตอบ

ไม่  อยู่สงิคโิปร์  ต้องพมิพ์ให้ผดิจงึจะรู้ว่ำตวัจรงิ

การเดนิทางราบรื่นดไีหมเพื่อน  อกีฝ่ำยถำม  

เจ็นทรีอ่ำนพลำงกัดแผ่นเกี๊ยวที่มันเยิ้มพอกับหน้ำต่ำงห้องพักของเขำที่ 

ชั้นบน  พยำยำมไม่กลอกตำอย่ำงระอำ  มนัไม่ได้รำบรื่นเลย  อกีอย่ำงเกรกอร์ 

อิวำโนวิช ซิโดเรนโกก็ไม่ใช่เพื่อนของเขำ  เจ็นทรีไม่มีเพื่อน  และซิโดเรนโก   

หรือซิดตำมที่พวกตะวันตกชอบเรียกก็คงไร้มิตรเช่นกัน  หมอนี่เป็นอำชญำกร

ชำวรัสเซียระดับเจ้ำพ่อในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  และเป็นเจ้ำของเครือข่ำย

อำชญำกรรมทั้งกำรพนนั  ยำเสพตดิ  กำรค้ำประเวณ ี พ่วงธุรกจิมอืปืนรบัจ้ำง  

ซิโดเรนโกจ�ำต้องใช้บริกำรของนักฆ่ำชำวอเมริกันอย่ำงเสียไม่ได้  และครั้งนี้ 

เขำเลอืกใช้คอร์ต เจน็ทร ี เกรย์แมน

ถงึจะอยูใ่นสำยงำนเดยีวกนั  เกรกอร์ ซโิดเรนโกกไ็ม่ได้อยูใ่นสถำนะเดยีว

กับฟิตซ์รอยหรือเซอร์โดนัลด์  ซึ่งเป็นนำยจ้ำงเจ็นทรีมำนำนปี  นับแต่ซีไอเอ

เนรเทศเจน็ทรอีอกนอกประเทศพร้อมประกำศจบัตำยได้ทนัททีี่พบตวั  ฟิตซ์รอย
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อ้ำแขนรับแล้วเสนองำนให้เขำเป็นมือสังหำรพร้อมจ่ำยให้อย่ำงยุติธรรม  และ 

ครั้งหนึ่งยังเคยไหว้วำนให้เขำช่วยปกป้องครอบครัวฟิตซ์รอยเองด้วย  ทว่ำ 

ฟิตซ์รอยกลบัถูกกดดนัให้จนมุมและหกัหลงัเจน็ทร ี แม้ว่ำอดตีนำยจ้ำงของเขำ

เคยขอโทษอย่ำงจริงใจ  ทั้งยังรับปำกจะชดใช้ควำมผิดด้วยชีวิต  เจ็นทรีก็รู้ว่ำ

เขำไว้วำงใจฟิตซ์รอยไม่ได้อกีแล้ว

และไม่มวีนัไว้วำงใจใครได้อกี

ซิดเป็นไอ้สำรเลวตัวจริง  แต่ก็เป็นไอ้สำรเลวที่คำดเดำได้  หำกต้อง 

ร่วมงำนกนั  เจน็ทรรีูอ้ยูแ่ล้วว่ำเขำจะไว้ใจไอ้รสัเซยีลิ้นสองแฉกนั่นไม่ได้เดด็ขำด  

แต่ซิดก็เป็นใบเบิกทำงสู่กำรท�ำเงินก้อนโตในแวดวงนี้  อีกอย่ำงพวกเขำยัง 

เหน็พ้องกนัว่ำเขำจะเกบ็เป้ำหมำยที่สมควรตำยเท่ำนั้น  หรอือย่ำงน้อยกใ็กล้เคยีง

สิ่งนี้เองที่น�ำเจน็ทรมีำยงัดบัลนิ  

นี่คืองำนแรกที่ซิดว่ำจ้ำงเขำ  หลังอ่ำนข้อมูลเกี่ยวกับเป้ำหมำยเจ็นทรี 

กส็อบถำมเรื่องค่ำจ้ำง  แล้วจงึตกลงรบังำนอย่ำงไม่เตม็ใจนกั

เขำต้องลงมอืปฏบิตังิำนเสยีท ี ทั้งกำรพกัฟ้ืน  บำดแผล  และยำพวกนั้น

มแีต่จะท�ำให้เขำปวกเปียกลงเรื่อย ๆ  เขำจะไม่ปล่อยให้ตวัเองปวกเปียกเดด็ขำด

เจ็นทรีทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมจดจ�ำขั้นตอนปฏิบัติงำนก่อนจะ

ลงมอื  เป้ำหมำยชื่อดูกลั สแลตเทอร ี อำยุห้ำสบิสี่ปี  สญัชำตไิอรชิ  ร่ำงใหญ่

ค่อนข้ำงท้วม  เคยเป็นนักมวยเมื่อยังหนุ่มแต่ก็ไปได้ไม่ไกลกว่ำนักมวยฝีมือดี

ระดบัท้องถิ่น  จำกนั้นท�ำงำนเป็นคนคมุไนต์คลบัในดบัลนิอกีหลำยแหง่  รวมถงึ

รบังำนอกีหลำยอย่ำง  ท�ำงำนสกปรกใหก้บัแก๊งทอ้งถิ่น  อยำ่งกำรซ้อมพวกอตีวั   

และอัดพวกนักค้ำยำชำวตุรกีที่ท�ำเงินได้ไม่ถึงเป้ำ  สแลตเทอรีฝึกฝนกำรฆ่ำ 

ระดบัพื้นฐำนจำกในหมูแ่ก๊งอนัธพำล  ก่อนจะถกูส่งมำรบังำนในยุโรปแผ่นดนิใหญ่  

เขำไปได้รุ่งในอมัสเตอร์ดมั  เคยฆ่ำคู่แข่งของนำยด้วยกระสุนหลำยนดัหลงัจำก

ใช้ก�ำปั้นลุ่น ๆ กระแทกหน้ำบอดี้กำร์ดสองคนของเหยื่อ

นับแต่นั้นสแลตเทอรีก็ไต่ขึ้นมำอยู่ในระดับรองท็อปของวงกำรนักฆ่ำ

รับจ้ำง  รับงำนฆ่ำทั้งในอังกำรำ  ซำร์ดิเนีย  กัลกัตตำ  ทำจิกิสถำน  เท่ำที่ 

เจ็นทรีเห็นในแฟ้มประวัติ  สแลตเทอรีไม่เคยท�ำงำนเพียงล�ำพังและไม่ใช่นักฆ่ำ

ประเภทที่มีกึ๋นอะไรนัก  แต่หมอนั่นมีฝีมือพอตัว  แล้วก็ไม่สนเรื่องคุณธรรม 
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ใด ๆ ทั้งสิ้น  มรีำยงำนว่ำหมอนั่นเคยฆ่ำต�ำรวจกบันกัธรุกจิผูบ้รสิทุธิ์และนกัข่ำว

อีกหนึ่งหรือสองคนด้วย  รวม ๆ แล้วปฏิบัติกำรของสแลตเทอรีอำจไม่ถึงกับ

ประสบควำมส�ำเรจ็อย่ำงงดงำมแต่กด็�ำเนนิกำรได้แนบเนยีนทุกครั้ง

ทว่ำกำรลงมือฆ่ำครั้งล่ำสุดของสแลตเทอรีคือเมื่อหกปีก่อน  เจ็นทร ี

ตั้งข้อสังเกตว่ำข้อมูลในแฟ้มที่ได้จำกซิดบำงลงมำกหลังเหตุกำรณ์ครั้งนั้น  ถ้ำ 

ไม่นบัเรื่องข้อสรปุที่เป็นกำรคำดเดำละก ็ เรื่องรำวทั้งหมดเกี่ยวกบัสแลตเทอรคีอื 

หมอนั่นผนัตวัเป็นมอืกลองในวงดนตรพีื้นเมอืงของชำวไอรชิ  และเล่นสปัดำห์ละ

ห้ำวนัในเทมเปิลบำร์ซึ่งเป็นย่ำนท่องเที่ยวของกรุงดบัลนิ

เจ็นทรีสรุปว่ำปฏิบัติกำรครั้งนี้มีควำมชอบธรรม  สแลตเทอรีเป็นนักฆ่ำ

เช่นเดยีวกบัเจน็ทร ี ต่ำงกนักต็รงที่เจน็ทรมีกัจะตรวจสอบเป้ำหมำยให้แน่ใจก่อน

ว่ำคนพวกนี้สมควรถูกฆ่ำแน่ ๆ  ชดัเจนว่ำดกูลั สแลตเทอรไีม่ได้ท�ำแบบเดยีวกนั  

ซดิให้ข้อมูลว่ำขณะนี้สแลตเทอรยีงัท�ำงำนรบัใช้แก๊งข้ำมชำตชิำวอติำลอียู่  เหยื่อ

รำยต่อไปของหมอนั่นอำจเป็นได้ทั้งโสเภณทีี่ดื้อรั้นหรอืเจ้ำของร้ำนอำหำรที่ไม่ยอม

จ่ำยค่ำคุ้มครองให้พวกอติำลี

กำรฆ่ำดกูลั สแลตเทอรไีม่ได้ท�ำให้โลกน่ำอยู่ขึ้น  แต่มนักไ็ม่ได้ท�ำร้ำยใคร

ใช่  มนัไม่ได้ท�ำร้ำยใครนอกจำกดูกลั สแลตเทอรี

ฮลัโหล  ยงัฟังอยู่หรอืเปล่า  ข้อควำมล่ำสุดของซดิถูกส่งมำเมื่อสำมนำที

ที่แล้ว  เจ็นทรีเสียสมำธิไปครู่หนึ่ง  จึงบังคับตัวเองให้กลับมำจดจ่ออยู่กับ 

จอโทรศพัท์อกีครั้ง

ยงัอยู่  ไม่มปีัญหา

จะใช้เวลานานแค่ไหน

ไม่รู้  คนืนี้ต้องประเมนิสถานการณ์ก่อน  แล้วค่อยลงมอืเมื่อพร้อม

ฉนัเข้าใจว่ะเพื่อน  แต่อย่าให้นานนกันะ  ฉนัมงีานอื่นต้องท�าอกีมาก

เจน็ทรรีู้ว่ำมงีานอื่น ๆ เสมอล่ะ  แต่งำนส่วนใหญ่มขี้อตกลงอยู่หลำยข้อ

ที่เขำจะไม่รบั  เขำจะตดัสนิเองหำกมงีานอื่น ๆ รออยู่  แต่สดุท้ำยเขำกไ็ม่โต้แย้ง

ในประเดน็นี้กบัซโิดเรนโก  แค่ตอบไปว่ำโอเค

ฉนัจะรอฟังข่าวด ี ขอให้โชคดนีะเพื่อน  ซดิกล่ำว
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เจ็นทรีล็อกเอำต์  ปิดโทรศัพท์แล้วหย่อนมันลงกระเป๋ำเสื้อโค้ต  กิน

อำหำรมื้อนั้นจนหมด  จำกนั้นจ่ำยเงนิและจำกโรงแรมแห่งนั้นมำ

ช่วงบ่ำยคล้อยเจ็นทรีเดินเตร็ดเตร่ไปมำในย่ำนที่พักอำศัยบนถนนกรำฟตัน   

ใช้เวลำไปเป็นชั่วโมงเพื่อสังเกตกำรแต่งกำยและกิริยำท่ำทำงของคนท้องถิ่น  

พยำยำมจะท�ำตัวให้กลมกลืนซึ่งไม่ใช่เรื่องยำกส�ำหรับมืออำชีพที่ฝึกมำแล้ว  

ดบัลนิเป็นเมอืงหลำกเชื้อชำต ิ มทีั้งชำวโปแลนด์  รสัเซยี  เตร์ิก  จนี  อเมรกิำใต้  

แม้แต่พวกไอรชิกระจำยตวัอยูท่ั่วไป  นั่นหมำยควำมวำ่ไม่มรีปูแบบกำรแต่งกำย  

กำรเดนิเหนิหรอืท่ำทำงเฉพำะอื่น ๆ ให้เลยีนแบบได้  เจน็ทรจีงึก้ำวเข้ำร้ำนเสื้อผ้ำ

มือสองบนถนนดอว์สันเลนแล้วกลับออกมำพร้อมเสื้อผ้ำเต็มถุง  เขำเข้ำห้องน�้ำ

ในห้ำงแห่งหนึ่ง  ไปเปลี่ยนชดุเปน็กำงเกงยนีสเ์ก่ำ ๆ กบัเสื้อสเวตเตอร์มฮีดูและ

เสื้อแจ๊คเก็ตผ้ำเดนิม  สวมรองเท้ำกีฬำสีด�ำกับหมวกแก๊ปสีน�้ำเงินเข้ม  จบ

กระบวนกำร 

เมื่อค�่ำลงเขำก็กลำยเป็นหนึ่งในคนท้องถิ่นที่เคลื่อนไหวไปกับฝูงชน   

เจน็ทรกีวำดตำไปมำพลำงเดนิย้อนเส้นทำง  ขึ้นและลงจำกรถไฟอกีสองสำมขบวน

ของระบบขนส่งมวลชนของดับลินเพื่อให้แน่ใจว่ำไม่ถูกแกะรอย  มีคนอีกมำก 

ในโลกนี้ที่อยำกให้คอร์ต เจ็นทรีตำย  ส่วนคนอย่ำงดูกัล สแลตเทอรีจะเป็น 

ยงัไงกช่็ำง  และเจน็ทรกีย็�้ำเรื่องนี้กบัตวัเองเพื่อให้มสีมำธแิน่วแน่อยูก่บัปฏบิตักิำร  

เป้ำหมำยรองของเขำคอืฆ่ำคนไอรชินั่น  ส่วนเป้ำหมำยหลกักเ็ช่นเคยคอืต้องรอด

ไปให้ได้อกีวนั  ควำมปลอดภยัของตวัเองส�ำคญัเหนอืสิ่งอื่นใด 

เมื่อมั่นใจว่ำไม่มีใครตำมรอย  เขำจึงมุ่งไปยังย่ำนเทมเปิลบำร์ทำงฝั่งใต้

ของแม่น�้ำลฟิฟีย์

ในเวลำสี่ทุม่ตรงเจน็ทรกีม็ำนั่งอยูใ่นบำร์ชื่อโอลเิวอร์ เซนต์จอห์น โกกำร์ตี  

แม้จะเป็นคืนวันพุธร้ำนเหล้ำส�ำหรับนักท่องเที่ยวแห่งนี้กลับมีลูกค้ำจับจองเต็ม  

ทั้งชำวอเมรกินั  ชำวยุโรปแผ่นดนิใหญ่  และชำวเอเชยี  พวกไอรชิในร้ำนน่ำจะ

มแีค่บรกิร  บำร์เทนเดอร์  และสมำชกิวงดนตรเีท่ำนั้น
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เขำไม่ได้นั่งสบำยอำรมณ์อยู่ในบำร์แบบนี้มำสองสำมเดือนแล้ว  เพรำะ

ต้องกบดำนอยูท่ำงตอนใต้ของฝรั่งเศสที่ห้องพกัใต้เพดำนของบ้ำนหลงัเลก็ ๆ ใน

หมู่บ้ำนเชงิเขำ  แทบจะออกไปได้ไม่ไกลกว่ำตลำดมมุถนนเพื่อซื้ออำหำรกระป๋อง

และน�้ำดื่ม  มอียู่สองสำมครั้งที่เขำไปหำหมอในเมอืงนซี  เวลำนั้นเป็นฤดูหนำว  

ทั้งไนต์คลับและร้ำนรวงต่ำง ๆ บนถนนโพรเมอนำดเดซ็องแกลที่มีลูกค้ำแน่น 

ในฤดูกำลท่องเที่ยวแทบจะร้ำงผู้คน  เจ็นทรีชอบบรรยำกำศแบบนั้น  แต ่

บำร์โอลิเวอร์ เซนต์จอห์น โกกำร์ตีเป็นอีกแบบ  บำร์เทนเดอร์สำวถำมชื่อเขำ   

สำวอังกฤษอีกสองคนที่นั่งข้ำง ๆ ก็พยำยำมชวนคุย  เจ็นทรีไม่ตอบสนองกำร

เชิญชวน  เขำแค่จิบเบียร์กินเนสส์พลำงกวำดตำไปทั่วห้อง  นึกอยำกได้ยำ 

ไดลอดดิสกัสี่มลิลกิรมัมำช่วยให้ผ่อนคลำยบ้ำง  แต่ครู่ต่อมำกด็่ำตวัเองให้หยุด

ฟุ้งซ่ำนแล้วกลบัมำจดจ่ออยู่กบังำน

มคีนอยู่สองประเภทในโลก  สองประเภทเท่ำนั้น  ถ้ำคุณไม่ใช่แกะกเ็ป็น

หมำป่ำ  เจ็นทรีคือหมำป่ำ  และเขำรู้จักตัวตนนั้นดี  รำวสองเดือนที่ผ่ำนมำ 

เขำอ่อนแอลง  แต่หมำป่ำกย็งัคงเป็นหมำป่ำ  และเหน็ได้ชดัว่ำขณะนี้เจน็ทรอียู่

ท่ำมกลำงฝูงแกะนบัร้อยตวั  ไม่มใีครในร้ำนพนิจิพจิำรณำทำงออกกบัพวกผูช้ำย

ร่ำงก�ำย�ำและประเภทของกระจกหน้ำต่ำงหน้ำร้ำน  ไม่มใีครมองหำต�ำรวจบนถนน

หรอืมองไฟส่องสว่ำงที่ซอยหลงัร้ำน  ไม่มใีครนั่งหนัหน้ำมองเงำสะท้อนบนกระจก

ที่ฉำยให้เหน็ภำพทั่วทั้งร้ำน

ไม่มใีครในร้ำนเตรยีมเผ่นหนหีำกเกดิเรื่อง

และกไ็ม่มใีครอกีเช่นกนัที่พร้อมจะฆ่ำทุกคนในร้ำนได้หำกจ�ำเป็น

ใช่  เขำอยู่ท่ำมกลำงฝูงแกะ  แต่จรงิ ๆ แล้วยงัมหีมำป่ำอกีตวัที่นี่  จำก

ข้อมูลที่ซิดให้มำ  มือกลองบนเวทีดูท่ำทำงแกร่งไม่ใช่ย่อย  มีนักดนตรีอยู่ 

ห้ำคนในวงดนตรีพื้นเมืองที่เรียกว่ำวงแทรด  ถึงแม้ว่ำเจ็นทรีจะไม่สันทัดกับ 

เรื่องพวกนี้นัก  แต่ดูจำกปฏิกิริยำของลูกค้ำก็พอจะรู้ว่ำพวกเขำเป็นวงที่เล่นด ี 

ชำยร่ำงใหญ่ผมขำวที่นั่งอยู่บนม้ำนั่งข้ำงเวทีเล่นโบแดรนหรือกลองเล็กของ 

ชำวไอริช  เจ้ำตัวก้มหน้ำตีรำวจะจับใจควำมของดนตรีให้ได้  ในสำยตำเจ็นทร ี 

รูปโฉมของชำยคนนี้ดูคล้ำยกบันกัดนตรวียักลำงคนมำกกว่ำจะเป็นนกัฆ่ำ  เป็น

ไปได้ว่ำนี่คอืงำนเสรมิตอนกลำงคนืหลงัเสรจ็จำกงานหลกัตอนกลำงวนั  ชำยหนุม่
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ร่ำงผอมที่นั่งเคียงกันก�ำลังเป่ำขลุ่ยไอริชใส่ไมโครโฟน  แล้วก็มีมือกีตำร์ดีดไป

พร้อมร้องเสยีงประสำนกบัฝงูแกะที่ก�ำลงัครกึครื้น  เจน็ทรจีบัใจควำมในเนื้อเพลง

ไม่ถนดั  แต่มนัน่ำจะเกี่ยวกบัสำวสวยกบักำรเกบ็เกี่ยวมนัฝรั่งที่ล้มเหลวและสำมี

ของเธอที่ดื่มหนกัจนตำย

เจน็ทรซีดเบยีร์รวดเดยีวเกลี้ยง  แล้วเดนิผ่ำนประตูร้ำนออกไป
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ดูกลั สแลตเทอรกีล่ำวอ�ำลำเพื่อนนกัดนตรตีอนห้ำทุ่มครึ่ง  สวมหมวกกนัหนำว

ปิดผมขำว  และออกจำกบำร์โอลเิวอร์ เซนต์จอห์น โกกำร์ตมีำพร้อมกบักลองเลก็

ในกระเป๋ำหนังสะพำยไหล่  คืนนี้อำกำศเย็นแต่ท้องฟ้ำแจ่มใส  คล้ำยกับคืน 

ก่อน ๆ ที่เขำเล่นดนตรใีนบำร์  และคล้ำยกบัคนืก่อน ๆ เช่นกนัที่เขำคดิอยำก

จะดื่มสกัเป๊กก่อนกลบั  เดนิต่อไปไม่กี่นำทกีเ็จอร้ำนเหล้ำอกีเป็นสบิ ๆ ร้ำน  แต่

ห้องพักของเขำก็อยู่ห่ำงออกไปกว่ำหนึ่งกิโลบนฝั่งตรงข้ำมสถำนีเพียร์ส  เขำจึง

ท�ำอย่ำงเคยคอืไปหำเหล้ำดื่มแถวนั้นก่อนกลบัไปพกัผ่อน

สแลตเทอรเีดนิกะเผลกเพรำะเข่ำข้ำงหนึ่งเจบ็กบัอกีข้ำงที่ปวดสุด ๆ  แต่

กำรเดนิกะเผลกทั้งสองขำไม่ใช่ปัญหำ  เขำทิ้งน�้ำหนกัลงบนขำข้ำงที่เจบ็น้อยกว่ำ  

พำร่ำงอนัใหญ่โตเคลื่อนที่ไปช้ำ ๆ ในคนือนัหนำวเหนบ็

ชำยไอรชิร่ำงใหญ่ต้องใช้เวลำเดนิเกอืบครึ่งชั่วโมงจงึมำถงึแพเดรค เพยีร์ส  

สถำนที่ที่ตั้งชื่อตำมผูน้�ำชำวไอรชิคำทอลกิที่ถกูองักฤษส�ำเรจ็โทษเมื่อปี 1916 จำก

เหตุกำรณ์กบฏวนัอสีเตอร์  มนัคอืร้ำนเหล้ำสไตล์คำทอลกิที่อยู่มำนำน  มภีำพ

และของที่ระลกึจำกกำรก่อกบฏครั้งนั้นประดบัประดำไว้ที่บำนหน้ำต่ำง

สแลตเทอรีเดินเข้ำไปในร้ำน  ฝำกเสื้อโค้ตกับกลองโบแดรนไว้ที่บูธ 

มุมห้อง  ก่อนเดนิตรงไปที่บำร์เพื่อดื่มเบยีร์กนิเนสส์ที่ถูกรนิใส่แก้วไว้พร้อมแล้ว
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คอร์ต เจ็นทรีมำถึงทำงเข้ำที่มีแสงสลัวแล้วนั่งบนม้ำเตี้ย  วันนี้เขำเดินมำกกว่ำ 

ที่เคยเดนิมำเป็นเดอืน ๆ  และประหลำดใจที่รู้สกึปวดต้นขำกบัน่อง  พลนัรู้สกึ

ปวดแปลบ ๆ ตรงจุดที่กระสุนพุ่งทะลุขำขวำเมื่อปลำยปีที่ผ่ำนมำ  อยำกได้ 

ยำไวโคดินแต่ก็รู้ว่ำจะใช้ยำขณะท�ำงำนไม่ได้  เขำจึงนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วจ้องมอง 

ประตูหน้ำของร้ำนเหล้ำฝั่งตรงข้ำมถนน  คืนนี้แค่ดูลำดเลำเท่ำนั้น  เขำจะตำม

เป้ำหมำยไปถงึบ้ำนก่อน  แล้วค่อยมำประเมนิว่ำจะลงมอืที่ไหนและเมื่อไหร่

แพเดรค เพยีร์สตำมที่ใคร ๆ เรยีกกนัเป็นร้ำนเหล้ำเลก็ ๆ เมื่อมองจำก

ด้ำนนอก  มันน่ำจะเป็นที่ที่สแลตเทอรีมำสิงอยู่ประจ�ำ  เจ็นทรีนึกภำพอีกฝ่ำย

ตรงดิ่งมำที่นี่เพื่อนั่งดื่มออกเลย  มบีำร์เหล้ำแทบจะเท่ำจ�ำนวนประชำกรในดบัลนิ

ซึ่งมำกกว่ำเมอืงไหน ๆ ในโลก  พวกไอรชิชอบดื่ม  และเจน็ทรไีม่แปลกใจเลย

ที่ต้องใช้เวลำตลอดค�่ำวนันั้นเฝ้ำมองประตหูน้ำร้ำน  รอให้เป้ำหมำยได้ดื่มสกัแก้ว 

สองแก้วก่อน

เจน็ทรลีุกขึ้นด้วยควำมอยำกจะยดืเส้นยดืสำย  เขำหนำวและปวดเมื่อย  

อยำกเข้ำส้วมไม่กไ็ปแอ่นฉี่ในซอยหลงัร้ำน  เขำรู้ว่ำพวกคนหนุ่มในท้องที่รุ่นรำว

ครำวเดยีวกนัจะไปฉี่ที่ทำงเดนิแคบ ๆ เลยีบก�ำแพงร้ำนเหล้ำ  จงึข้ำมถนนมุ่งสู่

บรเิวณที่มดื  เดนิตำมกลิ่นไปจนถงึด้ำนหลงัอำคำรใกล้กบัถงัขยะจงึปลดเขม็ขดั  

แต่ก็ต้องรีบดึงมันกลับ  มีเสียงบำงอย่ำงไกลออกไปในซอยนั้นเรียกร้องควำม

สนใจ  เป็นเสียงชำยสองคนที่ก�ำลังเดินออกจำกประตูหลังร้ำนเหล้ำมำพร้อม

ไฟฉำย  ล�ำแสงจำกไฟฉำยส่องไกลสิบห้ำเมตร  แล้วก็มีเสียงคนอีกกลุ่มก�ำลัง

พูดคุยกันอยู่ในอำคำร  สองคนนั้นเดินไปที่ก�ำแพงหลังร้ำนแล้วฉี่ก่อนกลับ 

เข้ำร้ำน  โดยไม่รู้ว่ำมคีนแปลกหน้ำเร้นกำยอยู่ในเงำมดื

ตรงที่สองคนนั้นเดนิออกมำคอืประตหูลงัของแพเดรค เพยีร์ส  ถ้ำอย่ำงนั้น

ร้ำนเหล้ำแห่งนี้ก็ต้องใหญ่กว่ำที่เจ็นทรีคิดไว้แต่แรก  เขำท�ำธุระข้ำงก�ำแพงปูน

เสร็จแล้วเดินไปที่ประตูหลังร้ำน  มีเสียงลูกพูลถูกกระแทกและเสียงแหบ ๆ  

ของผู้ชำยหลำยคนดงัลอดออกมำ  แต่จบัใจควำมไม่ได้  เจน็ทรมีองไปข้ำงหน้ำ

จึงเห็นว่ำซอยหลังร้ำนเป็นทำงออกไปยังถนนด้ำนข้ำง  เลยสงสัยว่ำสแลตเทอรี 

อำจหลบออกจำกบำร์ไปตำมเส้นทำงนี้แล้ว  หรือหมอนั่นจะรู้ทันว่ำโดนตำมอยู่  

แต่เจน็ทรกีไ็ม่เหน็วี่แววผดิปกตใิด ๆ เลยระหว่ำงเดนิครึ่งชั่วโมงจำกเทมเปิลบำร์
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เวร  ถ้ำเขำไม่ล้มเลิกปฏิบัติกำรตอนนี้แล้วไปวัดดวงพรุ่งนี้  ก็คงต้อง

เข้ำไปดใูห้แน่ว่ำเป้ำหมำยยงัอยู่ในบำร์หรอืเปล่ำ  หำกเป็นร้ำนใหญ่กย็ิ่งเสี่ยงน้อย

ว่ำจะถูกเผยตวั  ในนั้นน่ำจะมคีนเป็นสบิ ๆ คนได้  และเกรย์แมนรู้วธิที�ำตวัให้

กลมกลืนไปกับสภำพแวดล้อมในอำคำรพอกับกลำงแจ้ง  เขำเดินกลับมำที่ 

ประตหูน้ำ  ห่อไหล่ให้เสื้อแจ๊คเกต็คลมุคอจนดเูหมอืนตวัเตี้ยลงสกัสำมเซนตเิมตร  

แล้วเปิดประตูหน้ำของบำร์แพเดรค เพยีร์ส

เจ็นทรีเดินเข้ำร้ำนไปแล้วรู้ทันทีว่ำเขำพลำดมหันต์  ในร้ำนเล็กเหลือเชื่อ  

บริเวณเล่นพูลถูกแบ่งไว้เป็นสัดส่วนด้วยประตูด้ำนหลังที่ติดป้ำยไว้ว่ำเฉพาะ

สมาชิก  ห้องที่เขำเดินเข้ำมำมีแค่บำร์เล็ก ๆ กับโต๊ะอีกสำมตัวและเก้ำอี้อีก 

ไม่กี่ตัวเรียงตำมผนัง  เขำเดินเข้ำไปนั่งเก้ำอี้สตูลหน้ำเคำน์เตอร์บำร์โดยไม่ได้

เหลยีวซ้ำยขวำ  แค่ล้วงกระเป๋ำสตำงค์ออกมำแล้วจ้องมองตรงไปยงักลุม่ขวดเหล้ำ

หลงับำร์  รูส้กึได้ว่ำนกัดื่มอกีเปน็สบิจอ้งตรงมำ  แตไ่ม่รูเ้ลยว่ำสแลตเทอรอียูใ่น

ห้องเดยีวกนัหรอืเปล่ำ

เจน็ทรรีูส้กึได้ทนัทว่ีำมบีรรยำกำศของควำมคลำงแคลงสงสยัในหมูล่กูค้ำ  

บรรยำกำศไม่เป็นมติรคลุ้งไปทั่วร้ำน

นี่คงไม่ใช่ที่ส�ำหรบัคนแปลกหน้ำสนิะ

เขำเงยหน้ำมองกระจกเงำหลังบำร์ในที่สุด  ทุกคนในร้ำนรวมทั้งดูกัล  

สแลตเทอรกีบัชำยหนุ่มสองคนที่นั่งร่วมโต๊ะจ้องตอบผ่ำนกระจก

ขาโหดทั้งนั้น  เจน็ทรคีดิ

มปี้ำยแปะตดิกระจกเงำเหน็ชดั  ห้ามร้องเพลง

ร้ำนกเ็ถื่อน

แม่ง

บำร์เทนเดอร์เงยหน้ำจำกหนงัสอืพมิพ์มำจ้องมองเขำอยูค่รูใ่หญ่  แล้ววำง

หนงัสอืพมิพ์ลงพลำงเลกิคิ้วนดิ ๆ

“เบยีร์กนิเนสส์แก้วหนึ่ง”  เจน็ทรสีั่ง

SAMPLE



19

สแลตเทอรีจิบเบียร์  ฟังสองหนุ่มร่วมโต๊ะบ่นเรื่องกำรเล่นรักบี้ที่ไม่ได้อย่ำงใจ

ระหว่ำงทีมคลอนทำร์ฟกับโทมอนด์  เขำเป็นแฟนทีมวันเดอร์เรอร์สเลยไม่ได ้

สนใจเรื่องที่ทีมคลอนทำร์ฟถูกกรรมกำรตัดสินอย่ำงห่วยแตก  แต่ก็ยังสนุก 

กับกำรพูดคุย  สแลตเทอรีเงยหน้ำมองเมื่อได้ยินเสียงประตูร้ำนเปิด  มันดึก 

เกนิกว่ำที่ใครจะมำหำเหล้ำกนิ  แต่กใ็ช่ว่ำจะไม่เคยม ี เขำผงกหวัขึ้นพลำงหนัไป

จ้องชำยแปลกหน้ำที่เดนิตรงไปยงับำร์

ดูกลั สแลตเทอรลีะควำมสนใจจำกเพื่อนร่วมโต๊ะทนัททีนัใด

สัญญำณแจ้งเตือนดังขึ้นในร่ำงใหญ่ของสแลตเทอรี  คล้ำยกับเสียงลั่น

ระฆังใบใหญ่ของอำสนวิหำรไครสต์เชิร์ชซึ่งอยู่ห่ำงไปทำงตะวันตกกว่ำหนึ่งกิโล  

คนแปลกหน้ำในแพเดรค เพียร์สเป็นเรื่องแปลก  อีกอย่ำงชำยคนนี้ก็แวะไปที่

บำร์โอลเิวอร์มำแล้วเมื่อหวัค�่ำ  ยิ่งกว่ำนั้นหมอนี่ยงัหนุ่มแน่นและก�ำย�ำในแบบที่ 

สแลตเทอรไีม่ควรปล่อยผ่ำน

ไม่ใช่คนท้องถิ่น  กำรแต่งตัวอำจดูคล้ำยกับคนแถวนี้  แต่สแลตเทอรี

มองออกว่ำไม่ใช่  เมื่อชำยแปลกหน้ำนั่งลงที่หน้ำบำร์  สแลตเทอรีก็เริ่มมองหำ

ร่องรอยของอำวุธที่ซ่อนในร่มผ้ำ  รอยโป่งของปืนพกตรงเอวหรืออะไรก็ตำม 

ที่คนพกอำวุธมักจัดให้เข้ำที่ขณะนั่งลง  แต่ก็ไม่เห็น  สีข้ำงด้ำนขวำของชำย 

แปลกหน้ำถูกบดบงัไว้ใต้เสื้อแจ๊คเกต็

เขำได้ยนิชำยคนนั้นสั่ง  “เบยีร์กนิเนสส์แก้วหนึ่ง”  ไม่ได้แปลกหรอืมพีริธุ  

แม้แต่ส�ำเนยีงยงัเป็นแบบไอรชิด้วยซ�้ำ  เพยีงแต่น�้ำเสยีงค่อนข้ำงทุ้มและนุ่ม

มันเป็นต�ำรวจ  หรือมำจำกองค์กำรต�ำรวจสำกลหรือเปล่ำ  สแลตเทอรี 

รู้ว่ำต�ำรวจในอีกหลำยประเทศอยำกจะจับเขำใส่กุญแจมือแล้วลำกออกไปจำก 

เกำะที่พ�ำนักแห่งนี้...ไม่  หมอนี่ไม่น่ำจะเป็นต�ำรวจ  เจ้ำตัวดูมีท่ำทีผ่อนคลำย 

เกนิกว่ำจะท�ำงำนในสำยนี้

หมอนี่รูว้ธิสีั่งเบยีรก์นิเนสส ์ ตรงนี้แหละที่ส�ำคญั  คนต่ำงถิ่นจะเอื้อมมอื

คว้ำแก้วทันทีที่มันถูกวำงไว้ตรงหน้ำ  ซึ่งผิดมหันต์  เบียร์ด�ำชนิดนี้ต้องริน 

สองครั้ง  บำร์เทนเดอร์จะปล่อยให้ฟองเบียร์ยุบลงก่อนสักสองนำทีจึงรินเพิ่ม  

รำวกบัเชื้อเชญิให้นกัดื่มเผลอตวัคว้ำแก้วเบยีร์มำซด
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แต่ชำยแปลกหน้ำคนนี้รู้วธิดีื่ม

สแลตเทอรสีบตำชำยแปลกหน้ำผ่ำนกระจกเงำ  เป็นแววตำแบบไม่คกุคำม

เพยีงแวบเดยีว  คนอื่น ๆ ในร้ำนต่ำงจ้องมองไปที่ชำยคนนั้นเป็นตำเดยีว  เจ้ำตวั

มองทุกคนผ่ำน ๆ ก่อนจะหนัมำสนใจบำร์เทนเดอร์  จอร์จเองกไ็ม่ได้ดใีจพอ ๆ 

กับสแลตเทอรี  ต่อให้มีคนแปลกหน้ำมำเที่ยวบำร์ของเขำก็เถอะ  เขำรินเบียร์  

รบัเงนิ  และก้มหน้ำอ่ำนหนงัสอืพมิพ์ต่อ

ดูกัล สแลตเทอรีโน้มตัวเข้ำหำเพื่อนร่วมโต๊ะทั้งสองแล้วกระซิบกระซำบ  

ท�ำท่ำเหมอืนคุยเรื่องข�ำ ๆ กนั  แต่ถ้อยค�ำกลบัไม่ข�ำสกันดิ

“ฟังนะ  ไอ้หนู  คืนนี้อยำกอัดใครสักคนก่อนแม่จะอุ้มพวกแกเข้ำนอน

ไหม”

เจ็นทรีถูกหมำยหัวและเขำรู้ตัวแล้ว  แต่ยังนั่งอยู่ที่บำร์  ตำจ้องแก้วเบียร์ด้วย

ท่ำทผ่ีอนคลำยแต่ใจพร้อม  เขำก�ำลงัวำงแผนจดักำรกบัชำยเป็นสบิ ๆ คนในห้อง

ที่ไม่ได้ใหญ่ไปกว่ำรถบสัรบัส่งนกัเรยีน  ในนี้ต้องมคีนพกมดีแน่  และมโีอกำส

สงูว่ำต้องพกสนบัมอืทองเหลอืงด้วย  อำจจะมแีมก้ระทั่งปนืลูกซองสั้นล�ำกลอ้งคู่

อยู่หลงับำร์  

ตัวเขำพกปืนในซองเหน็บเอวแต่คงช่วยอะไรไม่ได้มำก  และในกระเป๋ำ

เสื้อแจ๊คเกต็ของเขำยงัมปืีนพกมำคำรอฟตดิท่อลดเสยีงอกีกระบอกที่ใช้ลอบสงัหำร

ได้ดีเยี่ยม  แต่กระสุน .38 คงไม่มีอ�ำนำจหยุดยั้งมำกพอ  แม็กกำซีนบรรจุ 

แปดนดัดูเหมอืนจะด้อยค่ำไปเลยเมื่อต้องรบัมอืกบัพวกพี่ล�่ำในร้ำน  ซ�้ำปุ่มปลด

แม็กกำซีนก็วำงต�ำแหน่งไว้ไม่ดีนัก  แถมปลดยำกด้วย  เจ็นทรีรู้ว่ำเขำเจำะ

กะโหลกพวกขำโหดแถวนี้ได้สองสำมคนถ้ำต้องใช้ปืน  แต่ถ้ำพวกมนัรุมกนิโต๊ะ

เขำอย่ำงมวีตัถุประสงค์  ตวัเขำเองคงไม่เหลอืซำก  

เจ็นทรียกเบียร์กินเนสส์ขึ้นจิบ  ไม่เคยจิบเบียร์อะไรแก้วใหญ่ขนำดนี้   

คดิว่ำคงดื่มได้ไม่หมดกต็้องออกไปปลดทุกข์ในซอยเปลี่ยวหลงัร้ำน  ข้ำงหลงัมี

เสยีงสแลตเทอรกีระซบิบอกเจ้ำหนุม่สองคนนั้น  เจน็ทรไีม่ได้เงยหน้ำมองกระจก  

SAMPLE



21

เพรำะชดัเจนว่ำสแลตเทอรสีงัเกตเหน็เขำแล้วเมื่อตอนค�่ำที่โอลเิวอร์ เซนต์จอห์น 

โกกำร์ต ี และตอนนี้มนัก�ำลงัจะให้เพื่อนเข้ำมำร่วมวงด้วย  ถ้ำโชคดสีแลตเทอรี

อำจจะส่งลูกน้องออกไปซ่อนตวัในเงำมดื  แลว้ตวัเองกด็อดตำมไปเพื่อดกัโจมตี

อยู่ข้ำงถนน  แต่ถ้ำโชคร้ำยพวกมันคงลงมือกันตรงนี้และเดี๋ยวนี้  สแลตเทอรี

คงจะยนืขึ้นประกำศกบัลกูค้ำในร้ำนว่ำคนที่จบัชำยแปลกหน้ำโยนออกทำงหน้ำต่ำง

หน้ำร้ำนได้จะได้ดื่มเบยีร์กนิเนสส์ฟรตีลอดปี

แม่งเอ๊ย  ระหว่ำงพกัฟ้ืนในฝรั่งเศสเขำอยำกออกมำลยุใจจะขำด  แต่พอ

เจอแบบนี้มนักม็ำกไป

เจน็ทรลุีกขึ้นยนื  เบยีร์เหลอืแค่ครึ่งแก้ว  แต่ถ้ำคดิว่ำจะเดนิออกจำกร้ำน

ด้วยขำตัวเอง  ก็คงต้องเป็นเดี๋ยวนี้ก่อนสแลตเทอรีจะลงมือ  ทว่ำไม่ทันจะ 

ลุกจำกเก้ำอี้บำร์เทนเดอร์กล็ดหนงัสอืพมิพ์ลงพลำงเอ่ยถำม

“ไม่ดื่มอกีแก้วเหรอครบั”

บำร์เทนเดอร์ผมแดงอกกว้ำงวยัหกสบิคงรู้สกึได้ว่ำท่ำจะเกดิเรื่องแน่

เจ็นทรีขยับบนเก้ำอี้สตูลท�ำท่ำเหมือนจัดท่ำทำง  ก่อนยกแก้วให ้

บำร์เทนเดอร์แล้วซดเบยีร์อกีอกึ  “มนัเยี่ยมมำก”  เขำบอกด้วยส�ำเนยีงแบบไอรชิ

ที่ตวัเองกไ็ม่แน่ใจนกัว่ำเหมอืนไหม

ทำงซ้ำยมอืชำยสองคนที่นั่งคยุกบัสแลตเทอรลีกุขึ้นเดนิออกประตหูน้ำร้ำน

ไป  อีกสองคนที่โต๊ะด้ำนหลังลุกตำม  เจ็นทรีมองตำมเงำสะท้อนในกระจก 

ขณะที่ทั้งคู่เดนิเข้ำมำนั่งขนำบข้ำงเขำอย่ำงมุ่งร้ำย

“มำจำกไหน”  คนซ้ำยพูด  พ่นลมหำยใจอุ่นอบอวลกลิ่นไอริชวิสกี้กับ

ยำสูบ

เจน็ทรมีองตรงไปข้ำงหน้ำแล้วตอบด้วยส�ำเนยีงแบบไอรชิ  “ฉนัท�ำงำนให้

เรอืสนิค้ำของเมอส์กที่เข้ำท่ำมำเมื่อบ่ำย  พรุ่งนี้เช้ำออกท่ำ”

“มำจำกไหนวะ”  อกีคนถำมซ�้ำค�ำถำมของเพื่อน

“กบ็อกแล้วไง”

“แกเกดิบนเรอืหรอืไง  ฉนัหมำยถงึมำจำกประเทศไหน”
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