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A Dangerous Recipe
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Gee Svasti
Interviewer: Emma Larkin
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Gee Svasti, born in the UK to a Thai mother and 
English father, has worked in television, design and 
technology. Founder of several successful companies 
in publishing and new media, he currently lives 
between London and Bangkok. A Dangerous Recipe 
is his first novel.

“He stared down at the dish in front of him, now 
wiped spotlessly clean. His face was smeared. At 
some point he must have pressed the plate close 
to his face and like some grubby alley cat licked 
the last residue from its surface. But despite such 
demeaning behaviour, he remained baffled. Hidden 
and obscured within the deceptively simple food he 
had just eaten, something pure, unadulterated, still 
escaped him. And behind that secret there had to be 
some craft, there had to be a cook.”

Corran Brooks, celebrity chef and globe-trotting 
gastronaut, combs the darkest corners of the world 
for the rarest recipes and foods. But when travelling 
through Asia and chancing on a meal he cannot 
decipher, his struggle to unravel its secrets, draws 
him deeper into a mystery of intrigue and corruption 
from which he can barely extricate himself.

Thriller, adventure and satire, A Dangerous Recipe 
casts a wry eye over contemporary food culture, with 
its almost fetishistic pursuit of the rare and obscure.

ก้ี กอสวัสด์ิ สวัสดิวัตน์เกิดท่ีอังกฤษ เคยทำางานกับ
บริษัทหลายแห่ง ต้ังแต่รายการทีวี บริษัทออกแบบ
และเทคโนโลยี นอกจากน้ียังเป็นผู้ก่อต้ังบริษัทเก่ียว
กับการพิมพ์และมีเดียใหม่ท่ีประสบความสำาเร็จ
มากมาย ปัจจุบัน เขาอาศัยท้ังท่ีลอนดอนและ
กรุงเทพฯ หนังสือ A Dangerous Recipe คือนวนิยาย
เร่ืองแรกของเขา 

“เขาจ้องมองจานอาหารตรงหน้า เช็ดเสียจนสะอาด
เอ่ียม หน้าตาเลอะเทอะ เพราะคงยกจานอาหาร 
ใกล้เหลือเกิน เหมือนแมวจรจัดเลียจานอย่างน้ัน  
ถึงเเม้เป็นกิริยาไม่น่าดู แต่ก็คิดไม่ออก เพราะอาหาร
ท่ีเพ่ิงกิน มีบางส่ิงซ่อนเร้นอยู่ และไม่มีส่ิงแปลกปลอม
เจือปน อธิบายไม่ได้ แต่เบ้ืองหลังต้องมีรสมือ ซ่ึงต้อง
เป็นฝีมือของพ่อครัวอย่างแน่นอน”

คอร์เเรน บรู๊คส์ เป็นเชฟเเละนักชิมช่ือดัง เดินทาง
ไปในท่ีล้ีลับท่ีสุดในโลก เพ่ือค้นหาสูตรอาหาร เเต่เม่ือ
เขาเดินทางมาเอเชีย ได้ล้ิมลองอาหารท่ีเดาส่วนผสม
ไม่ได้ จึงจมจ่อมอยู่กับปัญหาท่ีแก้ไม่ตก

ช่ือเร่ือง สูตรอันตราย น้ีเป็นท้ังเร่ืองต่ืนเต้น ผจญ
ภัย กระแนะกระเเหนศิลปะการกินอาหารร่วมสมัย


