
บทน�ำ

โคมไฟสีเหลืองนวลซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่ดวงส่องแสงริบหรี่ ท�ำให ้
ถนนสำยเล็กที่ทั้งมืดและเหม็นฉุนจำกกลิ่นปัสสำวะแทบจะร้ำงผู้คนในยำม 

ค�่ำคืน เหล่ำแมลงตัวเล็กๆ นับร้อยตัวบินวนเวียนอยู่รอบโคมไฟเหล่ำนั้น 

ท�ำรำวกับก�ำลังสนุกสนำนกับกำรเต้นร�ำ บำงตัวยังคงบินวนต่อไป ทว่ำ 

บำงตัวต้องร่วงหล่นสู่พื้นอิฐเปียกแฉะเพรำะปีกบำงๆ โดนเข้ำกับหลอดไฟ

ร้อน

เงำด�ำสงูโปร่งของใครสกัคนค่อยๆ เคลื่อนกำยช้ำๆ อย่ำงระมดัระวงั 

และมั่นคงไปตำมทำงเดนิซึ่งปูด้วยอฐิตะปุ่มตะป�่ำ

เสื้อโคตตัวยำวสีเข้มแบบเรียบๆ ของใครคนนั้นมีม้วนกระดำษ 

ควำมยำวรำวหนึ่งเมตรสอดอยู่ด้ำนใน

งำนที่ได้รบัมอบหมำยส�ำเรจ็ไปอกีหนึ่งชิ้นแล้ว

และอกีไม่นำนทุกอย่ำงกค็งเรยีบร้อย

มือเรียวซึ่งสวมถุงมือหนังสีด�ำสนิทสอดเข้ำในกระเป๋ำ ขณะที่ร่ำง
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สงูเพรยีวแนบตวัเข้ำกบัก�ำแพงชื้นทำงด้ำนหลงั พยำยำมไม่ย่ำงเท้ำซึ่งสวม

รองเท้ำบูตหนงัสดี�ำลงไปในแอ่งน�้ำตรงหน้ำ

เขำอำจจะได้พักสักระยะ เก็บตัวให้พ้นจำกควำมเสี่ยง แต่เชื่อว่ำ 

อย่ำงช้ำคงไม่เกนิหนึ่งเดอืน ไม่ส ิอำจจะเรว็กว่ำนั้นกเ็ป็นได้

หลงัจำกนั้นจงึค่อยลงมอือกีครั้ง

อกีครั้ง...

และอกีครั้ง...

เมื่อถงึวนันั้น...เรำคงจะได้พบกนัเสยีท ี

เสยีงไซเรนของรถต�ำรวจดงัมำจำกอกีฟำกฝ่ังถนนซึ่งมแีสงไฟส่อง

สว่ำงไสว รถต�ำรวจนบัสบิคนัก�ำลงัมุง่หน้ำมำยงัถนนสำยหลกัอนัเป็นที่ตั้ง

ของพพิธิภณัฑ์

เขำยกข้อมอืขึ้นดนูำฬิกำซึ่งสำยท�ำจำกพลำสตกิสดี�ำเรยีบไร้ลวดลำย

สบินำทหีลงัจำกที่สญัญำณเตอืนภยัดงั นบัว่ำต�ำรวจที่นี่ท�ำงำนได้ 

ไม่น่ำภูมิใจเท่ำใดนัก ถ้ำเทียบกับพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่เขำได้ไป ‘เยี่ยม

เยอืน’ เพรำะต�ำรวจที่นั่นใช้เวลำเพยีงเจด็นำทเีท่ำนั้น

แต่นั่นกย็งัถอืว่ำไม่ดพีอ

ร่ำงสูงเพรียวเดินทอดน่องไปตำมทำงเท้ำเก่ำๆ สวนกับขบวนรถ

ต�ำรวจหลำยสบิคนัที่แล่นด้วยควำมเรว็ไม่ต�่ำกว่ำหกสบิไมล์ต่อชั่วโมงเพื่อ

แย่งกนัไปถงึที่เกดิเหตใุห้เรว็ที่สดุ หลำยคนอำจจะฝันไปไกลถงึกำรเลื่อน

ขั้น รำงวลัน�ำจบั และโบนสัปลำยปี

ทุกคนต่ำงมุ ่งหน้ำไปยังพิพิธภัณฑ์ด้วยควำมคำดหวังที่จะจับ

คนร้ำยให้ได้

แต่ไม่มีใครสนใจมองคนเดินเท้ำในรัศมีหนึ่งร้อยเมตรจำกที่เกิด

เหตุเลยสกัคน

ชำยหนุ่มห่อไหล่ ขยับเชือกหนังซึ่งห้อยเขี้ยวสัตว์สีขำวที่เลื่อนไป
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ผิดต�ำแหน่งให้กลับเข้ำที่ ถอดแว่นตำส�ำหรับมองเวลำกลำงคืนออก  

ก่อนจะเกบ็ผมสอ่ีอนจนเกอืบเป็นสเีงนิยวงเข้ำไว้ในหมวกไหมพรม จำกนั้น 

จงึเดนิข้ำมสะพำนไปสู่อกีฝั่ง แล้วเร้นกำยผ่ำนประตูเหลก็เก่ำๆ บำนหนึ่ง

เข้ำไป

ทิ้งเพยีงเสยีงกรดีร้องจำกสญัญำณเตอืนภยัไว้เบื้องหลงั



“ท่ำนผู้โดยสำรคะ ขณะนี้ประตูเครื่องปิดแล้วนะคะ ขอให้ท่ำน 
ผู้โดยสำรนั่งอยู่กบัที่ เกบ็กระเป๋ำสมัภำระเข้ำที่ และรดัเขม็ขดันริภยัค่ะ”

เสียงประกำศจำกหัวหน้ำลูกเรือดังขึ้นเป็นสัญญำณว่ำเที่ยวบิน

พร้อมออกเดินทำงแล้ว ลลนำเดินไปยังประตูเครื่องในต�ำแหน่งที่ตน 

รบัผดิชอบทนัทเีมื่อได้ยนิค�ำสั่งให้เปลี่ยนโหมดประตูเครื่องบนิ

มอืเรยีวเปิดฝำพลำสตกิที่ครอบขึ้น ก่อนจะดนัแท่งเหลก็สแีดงไป

ทำงซ้ำยเพื่อเปลี่ยนโหมดประตูจำกแมนวลให้เป็นออโตเมตกิ แล้วจงึหนั

ไปชูนิ้วหวัแม่มอืให้เพื่อนที่ประจ�ำอยู่ที่ประตูฝั่งตรงข้ำม เป็นสญัญำณว่ำ

เปลี่ยนโหมดประตูเรยีบร้อยแล้ว 

หลงัจำกรอรบัโทรศพัท์จำกหวัหน้ำลกูเรอืซึ่งเรยีกกนัว่ำ ‘ออลคอล’ 

เป็นกำรยืนยันขั้นสุดท้ำยว่ำประตูที่ตนรับผิดชอบอยู่เปลี่ยนโหมดจริง 

ลลนำจึงเดินไปด้ำนหลังตัวเครื่องซึ่งมีเพื่อนลูกเรืออีกสำมคนยืนคุยกัน 

อยู่ใน ‘แกลล’ี หรอืที่ภำษำปำกเรยีกกนัว่ำครวั 

1
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หนังสือพิมพ์หัวต่ำงประเทศฉบับหนึ่งเปิดหรำอยู่บนเคำน์เตอร ์

สเีงนิ มวีณีำหรอืพี่ดำวซึ่งเป็นหวัหน้ำลกูเรอืชั้นประหยดัก�ำลงัคยุถงึหวัข้อ

ข่ำวอย่ำงออกรส

“พี่ว่ำงำนนี้คงจบัคนร้ำยไม่ได้อกีตำมเคย แปลกจงัเลยนะ เข้ำไป

ขโมยได้ยังไง ทั้งๆ ที่ระบบรักษำควำมปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์ต่ำงๆ  

ในเยอรมนัออกจะเข้มงวดซะขนำดนั้น”

“แล้วพี่ดำวจ�ำข่ำวเดือนที่แล้วได้รึเปล่ำ ภำพเขียนหำยไปคล้ำยๆ  

แบบนี้เลย แต่เกิดเรื่องที่เนเธอร์แลนด์ ปินเห็นข่ำวตอนก�ำลังชอปปิง  

เป็นข่ำวใหญ่ของที่นั่นเลยนะ”

ปนิตำบอกพร้อมกับหยิบลิปกลอสสีชมพูของบ็อบบีบรำวน์ที่เพิ่ง 

ซื้อมำใหม่จำกร้ำนสนิค้ำปลอดภำษกี่อนขึ้นเครื่องมำเตมิปำก

“พี่คิดว่ำอำจเป็นคนร้ำยคนเดียวกันรึเปล่ำ เพรำะไม่ทิ้งร่องรอย

อะไรไว้ให้ตดิตำมเหมอืนรำยแรกเลย”

วีณำตั้งข้อสังเกตพลำงเขียนรำยชื่อผู้โดยสำรที่สั่งอำหำรพิเศษ 

ลงไปบนถำดอำหำรซึ่งสอดเรยีงอยู่ในรถเขน็ เพื่อป้องกนักำรสบัสนเวลำ

ให้บรกิำร

“ใช่ๆ ปินกค็ดิว่ำต้องเป็นคนเดยีวกนัแน่ๆ”

หญงิสำวผมบ๊อบยำวประบ่ำพยกัหน้ำรบั เกบ็ลปิกลอสลงในกระเป๋ำ 

เครื่องส�ำอำงพรำด้ำสีชมพูสดใสที่เพิ่งถอยมำจำกอังกฤษตอนไปท�ำงำน

ไฟลต์ที่แล้ว

“แล้วปินกค็ดิว่ำต�ำรวจคงท�ำอะไรไม่ได้เหมอืนเคย”

“แต่คดขีโมยภำพเขยีนข้ำมชำตแิบบนี้ต้องตกอยูใ่นมอือนิเตอร์โปล 

รเึปล่ำ เขำว่ำกนัว่ำท�ำงำนมปีระสทิธภิำพไม่ใช่เหรอ”

อนิเตอร์โปลที่กล่ำวถงึคอืหน่วยงำนต�ำรวจสำกล ซึ่งเป็นหน่วยงำน 

ที่ให้ควำมช่วยเหลอืในกำรประสำนงำนเกี่ยวกบัคดอีำชญำกรรมระหว่ำง
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ประเทศ

ปนติำส่ำยหน้ำยิ้มๆ

“ปินกไ็ม่รู้เหมอืนกนัพี่ดำว ไม่เคยเจอกบัตวัสกัท”ี

“จะเจอได้ยังไงล่ะปิน คดีขโมยภำพเขียนล�้ำค่ำจำกพิพิธภัณฑ์นะ 

ไม่ใช่ขโมยลิปกลอส คนธรรมดำอย่ำงพวกเรำไม่มีวันเข้ำไปพัวพันกับ 

คดีลึกลับซับซ้อนขนำดนั้นหรอก เป็นคดีผู้โดยสำรขโมยเบียร์กับไวน์ 

ขวดใหญ่กลบับ้ำนกว็่ำไปอย่ำง”

“ผู้โดยสำรไม่ค่อยขโมยหรอก ปินว่ำพวกเรำนั่นแหละที่เอำใส่

กระเป๋ำกลบับ้ำนต่ำงหำก” เมื่อพูดจบปนติำกห็วัเรำะคกิคกั

“พูดอย่ำงนี้ได้ยงัไง เดี๋ยวเถอะ เครื่องแบบพนกังำนกบัปีกบนอก

เสื้อยังเด่นหรำอยู่นะ ยังไงก็รักษำภำพลักษณ์ของบริษัทด้วย” วีณำด ุ

ไม่จรงิจงันกั ส่วนคนโดนดุกท็�ำเพยีงยิ้มอ่อนๆ ไม่ถอืสำอะไร

ลลนำฟังเพื่อนร่วมงำนทั้งสองคนคุยกันแล้วก็ได้แต่มอง พลำง 

หยิบถุงใส่รองเท้ำส้นเตี้ยขึ้นมำเปลี่ยนโดยไม่ได้ออกควำมเห็นอะไรเพิ่ม

เตมิอกี เพรำะเธอไม่เคยสนใจข่ำวพวกนี้อยู่แล้ว ทั้งเรื่องขโมยภำพเขยีน

และขโมยไวน์

ขนำดเรื่องรำวรอบตัวเธอยังไม่ค่อยจะสนใจ นับประสำอะไรกับ

ข่ำวไกลตวัขนำดนี้

ส�ำหรับลลนำ...ชีวิตที่ผ่ำนไปวันๆ ของเธอแสนจะเรียบง่ำย ไม่ 

หวอืหวำ และห่ำงไกลค�ำว่ำตื่นเต้นอยูม่ำกมำยหลำยขมุ จนเพื่อนร่วมงำน

บำงคนเคยเอำไปพูดลบัหลงัเสยีด้วยซ�้ำว่ำเธอเป็นคน...เฉื่อย

แต่หญงิสำวกไ็ม่สนใจอกีนั่นแหละ อยำกพดูอะไรกพ็ดูไป ไม่เกี่ยว

กบัเธอสกัหน่อย

ลลนำค่อยๆ เก็บถุงรองเท้ำส้นสูงลงในกระเป๋ำเดินทำงสีด�ำทรง

สี่เหลี่ยมซึ่งวำงสอดอยูด้่ำนหลงัเก้ำอี้ผูโ้ดยสำรแถวสดุท้ำย ก่อนจะลกุขึ้น
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เตรยีมตวัปฏบิตัหิน้ำที่ของตนต่อไป

กำรเป็นคนท�ำอะไรเชื่องช้ำ เนิบนำบ อำจจะถูกมองว่ำเฉื่อยได้  

ตรงจุดนี้เธอไม่เถียง เพียงแต่ลลนำไม่เข้ำใจว่ำกำรไม่ชอบแก่งแย่งชิงด ี

ชงิเด่น หรอืไม่เต้นไปตำมค�ำพดูของใครๆ นั้นผดิตรงไหน อำจเป็นเพรำะ

อย่ำงนี้กระมงั ท�ำให้วณีำถงึกบัฟันธงด้วยควำมมั่นใจวำ่เธอเกดิมำผดิยคุ 

และควรจะย้อนเวลำกลบัไปเกดิในช่วงที่บ้ำนเมอืงสงบสขุ ไร้กำรแก่งแย่ง

แข่งขนัน่ำจะดกีว่ำ 

โชคดีที่ไฟลต์นี้ลลนำได้บินกับเพื่อนสนิทที่ร่วมฝึกบินมำด้วยกัน

ตั้งแต่เริ่มท�ำงำน และทุกคนกร็ู้จกันสิยัของเธอดวี่ำเป็นคนอย่ำงไร ท�ำให้

หญงิสำวผ่อนคลำยและเป็นตวัของตวัเองได้เตม็ที่

เพื่อนสนทิของลลนำในสำยกำรบนินี้มด้ีวยกนัสำมคน หรอืที่ใครๆ 

ชอบเรียกพวกเธอว่ำ แก๊งนำงฟ้ำชำร์ลี เพรำะในคลำสที่ฝึกกำรเป็น

พนกังำนต้อนรบับนเครื่องบนิเมื่อห้ำปีที่แล้ว มคีนไทยทั้งหมดสี่คน เป็น

ผู้หญิงสำมคนคือ ลลนำ ปนิตำ และวีณำ จึงคล้ำยกับสำมสำวนำงฟ้ำ 

ของหนงัฮอลลวีูดเรื่อง ชาร์ลสี์แองเจลิส์ หรอื นางฟ้าชาร์ล ี ในชื่อภำษำ

ไทย ส่วนผู้ชำยมแีค่คนเดยีวคอื เชี่ยวชำญ ท�ำให้ผู้ชำยหนึ่งเดยีวนั้นถูก

เรยีกว่ำชำร์ลแทนที่จะเป็นชำญโดยอตัโนมตั ิ

นำนแล้วที่แก๊งนำงฟ้ำชำร์ลีไม่ได้ออกปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงพร้อม-

เพรียงในเที่ยวบินเดียวกัน มิหน�ำซ�้ำครำวนี้พวกเธอยังได้พักค้ำงคืนถึง

สองคนืแบบนี้ ไม่สนุกวนันี้กไ็ม่รู้จะไปสนุกวนัไหน

หลงัจำกเครื่องแตะรนัเวย์ที่ฝรั่งเศสแล้วพวกเธอคงฉลองกนัยำว

ลลนำลมืตำขึ้นเมื่อเวลำบำ่ยโมงกว่ำ หลงัจำกกำรสงัสรรค์กบัเพื่อนๆ 

ผ่ำนพ้นไป ศีรษะปวดหนึบด้วยฤทธิ์ของไวน์แดงเกรดต�่ำที่ซื้อมำจำก 

ซูเปอร์มำร์เกตใกล้โรงแรม
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ในห้องพักของเธอยังมืดมิด เพรำะม่ำนหนำหนักของโรงแรม 

ห้ำดำวแห่งนี้ท�ำหน้ำที่บังแสงได้เป็นอย่ำงดี เหลือบตำเห็นแสงไฟสีส้ม 

กะพรบิถี่ๆ  อยู่ที่โทรศพัท์ เป็นสญัญำณว่ำมคีนฝำกข้อควำมไว้

หญิงสำวยกหูขึ้น กดเลขตัวเดียวที่จะพำเธอไปยังกล่องข้อควำม  

แล้วก็ต้องตกใจเมื่อพบว่ำมีถึงหกข้อควำม และมำจำกบรรดำเพื่อนแก๊ง 

นำงฟ้ำชำร์ลขีองเธอทั้งสิ้น

ดูเหมอืนไวน์แดงขวดนั้นจะเล่นงำนเธอเพยีงคนเดยีวสนิะ

“ตื่นได้แล้วนำน่ำ เรำก�ำลงัจะออกไปชอปปิงกนัแล้วนะ ห้ำงจวนจะ 

เปิดอยู่แล้ว เดี๋ยวไม่ทนั”

นั่นเป็นข้อควำมแรกจำกปนติำ ขำชอปมอืวำงอนัดบัหนึ่งตลอดกำล

“นำน่ำ จะนอนไปถึงไหน พี่หิวแล้วนะ พวกเรำตกลงกันว่ำจะ 

ออกไปทำนข้ำวเที่ยงกนัก่อนแล้วค่อยเดนิเล่น รบีๆ ด้วย ให้คนอื่นรอมนั

ไม่ด ีแล้วพี่กไ็ม่อยำกทำนข้ำวผดิเวลำด้วย รูม้ั้ยว่ำกำรทำนข้ำวไม่ตรงเวลำ

เป็นอนัตรำยต่อสุขภำพอย่ำงร้ำยแรงเลยละ...”

ข้อควำมจำกวณีำถกูตดัไปก่อนที่อกีฝ่ำยจะพดูจบเพรำะเกนิก�ำหนด

เวลำ

“เฮ้ย เรว็ๆ สวิะ ให้ไวเลยนะ รออยู่”

และนั่นเป็นอกีหนึ่งข้อควำมจำกเชี่ยวชำญ

ลลนำไล่ฟังมำจนถงึข้อควำมสดุท้ำยที่เพื่อนๆ เลกิตำมปลกุเธอแล้ว 

แต่ทิ้งชื่อร้ำนอำหำรจีนแบบติ่มซ�ำยอดนิยมของบรรดำลูกเรือในย่ำน 

ชอปปิงเอำไว้ให้เธอแทน

“ตำมมำนะ” ปนิตำทิ้งท้ำยสั้นๆ คล้ำยไม่อยำกเสียเวลำชอปปิง 

เพื่อรอเธออกีต่อไป

หญิงสำวรีบแต่งตัวให้เร็วที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้ แต่กว่ำจะอำบน�้ำ  

สระผม และแต่งหน้ำ กย็งักนิเวลำไปเกอืบหนึ่งชั่วโมง
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ลลนำขึ้นรถไฟใต้ดนิมุง่สูถ่นนสำยแฟชั่นที่ใครๆ ต้องมำเยี่ยมเยอืน

หำกมำถงึฝรั่งเศส หญงิสำวเลอืกตู้รถไฟที่มแีต่หญงิชรำกบักลุ่มแม่บ้ำน

วัยกลำงคน อย่ำงน้อยก็รู้สึกปลอดภัย เพรำะปัจจุบันนี้อำชญำกรรมจี้ 

ปล้น กระชำกกระเป๋ำในฝรั่งเศสเกิดขึ้นบ่อยจนเป็นเรื่องเคยชินส�ำหรับ

คนที่นี่ไปเสยีแล้ว

แต่ส�ำหรบันกัท่องเที่ยวอย่ำงลลนำซึ่งนำนๆ มำท ี ให้ท�ำอย่ำงไรก็

ไม่คุ้นชนิ

ลลนำพิงประตูรถด้ำนหนึ่ง หันกระเป๋ำสะพำยมำไว้ด้ำนหน้ำเพื่อ

ไม่ให้ล่อตำล่อใจนกัล้วงกระเป๋ำที่อำจแฝงมำในครำบเดก็วยัรุ่น

ระหว่ำงที่รถไฟก�ำลังแล่นอยู่นั้น ชำยหนุ่มคนหนึ่งก็เดินมำหยุด

ใกล้ๆ เธอ เขำน่ำจะมำจำกตูร้ถอื่น หญงิสำวไม่รู้ว่ำเขำเดนิมำจำกหวัขบวน

หรอืท้ำยขบวน รู้ตวัอกีทรี่ำงสูงใหญ่กม็ำยนืประจนัหน้ำเสยีแล้ว

ลลนำขยบัตวัอย่ำงอดึอดั เหลอืบมองเขำด้วยดวงตำฉำยแววคมดุ

ปรำมอยู่ในท ีเพื่อไม่ให้อกีฝ่ำยขยบัเข้ำมำใกล้มำกไปกว่ำนี้

แต่ดูเหมอืนเขำจะไม่สนใจสิ่งที่เธอก�ำลงัสื่อสำรสกันดิ

ชำยหนุ่มในเสื้อโคตตัวยำวสีด�ำส่งยิ้มน้อยๆ มำให้อย่ำงเป็นมิตร 

ท�ำคล้ำยว่ำรู้จกัเธอมำก่อน จนลลนำต้องพยำยำมนกึทบทวน 

เอ...หรอืเขำอำจจะเป็นผู้โดยสำรของเธอบนเที่ยวบนิเมื่อวำนนี้

ร่ำงสงูใหญ่กว่ำหนึ่งร้อยแปดสบิห้ำเซนตเิมตรสบืเท้ำเข้ำมำใกล้เธอ

อีกนิด ยิ้มกว้ำงขึ้นอีกหน่อย ส่งให้ใบหน้ำคมเข้มดูน่ำสนใจขึ้นเล็กน้อย 

ชั่วอดึใจที่ลลนำเผลอมองส�ำรวจชำยหนุ่มตรงหน้ำ คนถกูส�ำรวจยิ้มกว้ำง

ขึ้นทนัททีี่ดวงตำสำนสบ 

เขำต้องเป็นผู้โดยสำรของเธอมำก่อนแน่ๆ

ถงึจะอย่ำงนั้นกเ็ถอะ กำรบรกิำรจบบนเที่ยวบนิแล้ว ไม่มนีอกรอบ

หลำยครั้งที่พนกังำนต้อนรบับนเครื่องบนิต้องตอบค�ำถำมผูโ้ดยสำร 
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หลงัจำกปฏบิตัหิน้ำที่เสรจ็แล้ว บำงครั้งกเ็ป็นค�ำถำมยบิย่อยเกี่ยวกบัจุด

จอดรถแท็กซี่ของสนำมบิน สถำนที่เที่ยวกลำงคืนที่มีผู้หญิงสวยที่สุด  

หรอืแม้กระทั่งจะหำซื้อตั๋วรถไฟเข้ำเมอืงได้ที่ไหน และอกีสำรพนัปัญหำ

จำกผูโ้ดยสำรเกี่ยวกบัประเทศปลำยทำง ทั้งที่ตวัเองเพิ่งจะบนิไปประเทศ

นั้นๆ เป็นครั้งแรกเช่นกนั

ลลนำรบีลงจำกรถไฟใต้ดนิ แกล้งท�ำไม่สนใจเสยีงเรยีก พยำยำม

เดนิหน ีทว่ำชำยหนุ่มร่ำงสูงในโคตสดี�ำกย็งัก้ำวตำมมำตดิๆ และยิ่งใกล้

เข้ำมำเรื่อยๆ จนเกอืบจะเรยีกได้ว่ำประชดิตวั

จะว่ำเธอสวยจนอีกฝ่ำยอดใจไม่ไหว ต้องเข้ำมำท�ำควำมรู้จัก ก็ 

ไม่น่ำจะเป็นไปได้ เพรำะรูปร่ำงหน้ำตำของอกีฝ่ำยจดัได้ว่ำคมเข้มบำดใจ

ไร้ที่ต ิหล่อแบบงำนดมีคีุณภำพ เส้นผมสนี�้ำตำลเข้มกด็ูเงำงำมนุ่มสลวย 

แถมยงัรูปร่ำงสูงใหญ่บกึบนึรำวกบัหลุดมำจำกโฆษณำกำงเกงชั้นใน 

ผูช้ำยครบเครื่องแบบนี้น่ำจะหำสำวๆ สวยๆ ได้มำกมำย ไม่จ�ำเป็น

ต้องวิ่งไล่ตำมผู้หญิงเอเชียหน้ำตำธรรมดำ แถมยังตัวเล็กรำวกับหมำ 

กระเป๋ำอย่ำงเธอเลยสกันดิ

ท่ำจะไม่ดแีน่ๆ

หญิงสำวสำวเท้ำเร็วๆ จนเกือบจะเป็นวิ่งเพื่อไปหำพนักงำนรักษำ

ควำมปลอดภัยที่อยู่ใกล้ที่สุด แต่ยังไม่ทันได้อ้ำปำกพูด มือหนำซึ่งสวม

ถงุมอืหนงักเ็อื้อมมำคว้ำต้นแขนเธอไว้แน่น กระชำกกลบัไม่เบำนกัจนเธอ

เซไปปะทะกบัอกแกร่งของเขำ

“โอ๊ะ!”

“ผมขอโทษ สำวน้อย”

ขอโทษ...เขำขอโทษท�ำไม...แถมยงัมำเรยีกเธอว่ำสำวน้อยอกี 

หรือเขำจะเป็นพวกชอบเด็ก...เขำตั้งใจจะท�ำมิดีมิร้ำยเธอเพรำะ

เข้ำใจผดิว่ำเป็นเดก็ใช่ไหม...
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หญิงสำวพยำยำมคิดหำทำงเอำตัวรอด แต่สมองยังตื้อจำกฤทธิ์

ไวน์แดงเมื่อคนื นอกจำกนั้นสญัชำตญำณกำรเอำตวัรอดของลลนำแทบ

จะติดลบ ทั้งหมดที่หญิงสำวรู้มีเพียงวิธีเอำตัวรอดจำกเครื่องบินใน

สถำนกำรณ์ฉุกเฉนิเท่ำนั้น

เธอรู้ดีว่ำท�ำอย่ำงไรถึงจะปลอดภัยที่สุดหำกเครื่องบินจ�ำต้องลง

จอดฉุกเฉนิบนบก ประตูโดยสำรใดบ้ำงที่ห้ำมเปิดใช้หำกลงจอดฉุกเฉนิ

ในมหำสมุทร และเธอควรนั่งท่ำไหนเพื่อลดแรงกระแทกที่อำจเกดิขึ้น

แต่วิธีเอำตัวรอดจำกผู้ชำยรูปหล่อตัวโตๆ ที่ก�ำลังจะท�ำร้ำยเธอ 

ในระยะประชดิแบบนี้ ลลนำไม่เคยรู้มำก่อน

เดี๋ยวนะ...

จ�ำได้ว่ำเธอเคยอบรมวิธีป้องกันตัวเมื่อถูกจู่โจมระยะประชิดจำก 

ผูก่้อกำรร้ำยมำก่อนไม่ใช่หรอื เริ่มจำกตรงไหนนะ สอดมอืเข้ำไประหว่ำง

แขนของเธอกบัเขำใช่ไหม จำกนั้นค่อยออกแรงบดิ

แต่เอ...แล้วต้องสอดมอืซ้ำยหรอืขวำกนัแน ่แลว้เธอควรจะบดิมอื

เขำไปทำงไหน ตำมเขม็นำฬิกำหรอืทวนเขม็ เธอเองกจ็�ำไม่ได้เสยีแล้ว

เป็นครั้งแรกที่ลลนำหงุดหงิดที่ตัวเองเอำแต่นั่งเหม่อในวันฝึก 

จนไม่สำมำรถปฏบิตัอิย่ำงถูกต้อง

ในที่สุดหญิงสำวก็ตัดสินใจใช้มือขวำกระชำกข้อมือใหญ่ให้หลุด

ออก หวังให้คนตัวโตเจ็บจนต้องยอมจ�ำนน แต่อีกฝ่ำยกลับไวกว่ำ เขำ 

บดิแขนเพยีงนดิเดยีว มอืเรยีวของเธอกถ็ูกกุมไว้ทั้งสองข้ำง

“ไม่มีประโยชน์หรอกสำวน้อย วิธีที่เธอก�ำลังจะใช้มันพื้นฐำนเกิน

ไปหน่อย เขำใช้ส�ำหรบัพวกฝึกหดัเท่ำนั้นแหละ เอำมำใช้จรงิๆ ไม่ค่อยได้

ผลหรอก เธอคดิหรอืว่ำคนอื่นเขำไม่เคยฝึกภำคปฏบิตัสิ�ำหรบัรบัมอืกบั

คนร้ำยแบบนี้มำเหมอืนกนั โดยเฉพำะพวกผูก่้อกำรร้ำย” ชำยหนุม่กระซบิ 

ข�ำๆ ข้ำงหู
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แล้วจะให้ท�ำยงัไงเล่ำ

หญิงสำวเริ่มกลัวขึ้นมำจริงๆ สุดท้ำยเธอก็ใช้วิธีเอำตัวรอดขั้น

สุดท้ำยที่พอจะคดิออก

“ช่วยด้วยค่ะ ช่วยฉนัด้วย ใครกไ็ด้...”

เธอร้องได้แค่นั้น ก่อนที่บรุษุแปลกหน้ำจะเอื้อมมอืมำปิดปำก แล้ว

พดูภำษำฝรั่งเศสรวัเรว็จนจบัควำมไม่ได้กบัพนกังำนรกัษำควำมปลอดภยั

ร่ำงท้วมที่ยนือยู่

พนักงำนรักษำควำมปลอดภัยคนนั้นมองเธอยิ้มๆ แล้วปล่อยให้

ชำยหนุม่ปรศินำอุม้เธอลอยขึ้นจำกพื้นรำวกบัเธอเป็นตุก๊ตำยดันุน่ตวัหนึ่ง

เท่ำนั้น

ไม่ว่ำหญงิสำวจะร้องให้ใครช่วย กไ็ม่มใีครน�ำพำเลย

อำกำศสดชื่นด้ำนนอกสถำนีรถไฟใต้ดินลอยมำปะทะใบหน้ำของ

ลลนำได้เพียงอึดใจ รถยนต์สีด�ำสนิทก็จอดพรืดที่ทำงเท้ำทันทีที่เธอถูก

อุ้มขึ้นมำถึงริมถนน แม้ลลนำจะดิ้นจนสุดแรงแต่ก็ไม่เป็นผล ชำยหนุ่ม

ร่ำงบกึบนึดนัเธอเข้ำไปด้ำนในอย่ำงรวดเรว็ แล้วกระโจนขึ้นรถตำมหลงั

เธอด้วยควำมว่องไว

“ขอโทษที่ต้องท�ำอย่ำงนี้กบัเธอนะสำวน้อย”

เสียงห้ำวส�ำเนียงแบบคนอเมริกันดังขึ้นข้ำงหูอีกครั้ง พร้อมกับ 

ที่มือใหญ่คำดผ้ำปิดตำสีด�ำลงมำ แล้วรถยนต์ก็แล่นออกไปด้วยควำม

รวดเรว็

พร้อมกบัที่โลกของเธอมดืลงทนัที

“คณุจะพำฉนัไปไหน ฉนัเป็นนกัท่องเที่ยว จะมำลกัพำตวักนัแบบนี้ 

ไม่ได้นะ”

ครำวนี้หญงิสำวไม่ได้ยนิเจ้ำของเสยีงห้ำวเอ่ยอะไรอกี มเีพยีงเสยีง

รถแล่นกบัควำมมดืมดิ



ลั ล ล ำ บ ำ ย  l  17   

ลลนำกลัวขึ้นมำจับใจ มือเล็กควำนเปะปะไปตำมประตูรถและ 

ขอบกระจก พลนัหญงิสำวกส็มัผสัได้ถงึปุ่มเลก็ๆ ตรงมอืจบั

เพียงแค่เปิดล็อกตรงนี้และเปิดประตูออกไป เธอก็จะเป็นอิสระ

สนิะ

ว่ำแต่...

นี่เธอคดิจะกระโดดลงไปจำกรถยนต์ที่ก�ำลงัแล่น ทั้งที่ถกูปิดตำอยู่

อย่ำงนี้จรงิๆ หรอื

“ไม่มีประโยชน์หรอกสำวน้อย นั่นไม่ใช่ควำมคิดที่ดีเลย คุณจะ 

เอำชีวิตมำทิ้งที่นี่เสียเปล่ำๆ” เสียงห้ำวดังยั่วเย้ำอยู่ไม่ห่ำง พร้อมกับที่ 

มือหนำภำยใต้ถุงมือเลื่อนมำกระตุกมือเธอออกจำกประตูรถ “และผม 

จะไม่มวีนัยอมให้คุณท�ำอย่ำงนั้นแน่ๆ”

“คุณจะพำฉันไปไหน” ลลนำถำมซ�้ำ ยอมวำงมือไว้บนตักโดย 

ไม่หวนกลบัไปวุ่นวำยกบัประตูรถอกีต่อไป

“ผมยังให้ค�ำตอบคุณตอนนี้ไม่ได้ แต่ผมรับประกันได้ว่ำคุณจะ

ปลอดภยัตลอดกำรเดนิทำง”

“แต่ฉนัไม่อยำกเดนิทำงไปไหนนี่ ฉนัแค่อยำกไปพบเพื่อน ตอนนี้

เพื่อนๆ รอฉนัอยู่และคงเป็นห่วงฉนัมำกแน่ๆ”

“คุณมทีำงเลอืกไม่มำกนกัหรอก”

“ก็จริงของคุณ คงไม่มีโจรลักพำตัวที่ไหนเสนอทำงเลือกสวยหรู 

ให้เหยื่อที่ถูกจบัหรอก”

“ผมไม่ใช่โจรลกัพำตวั ไม่ได้เรยีกค่ำไถ่แน่ๆ คุณสบำยใจได้ แล้ว

อีกอย่ำง ครอบครัวของคุณก็ไม่ได้มีเงินมำกมำยอะไรไม่ใช่เหรอ แล้ว 

ผมจะเรยีกค่ำไถ่คุณเพื่ออะไร”

“ถ้ำไม่ได้ต้องกำรเงนิ แล้วคุณต้องกำรอะไร อย่ำบอกนะว่ำ...คุณ

ต้องกำรแค่ร่ำงกำยของฉนั ไม่นะ”



18  l  ร หั ส น ำ ง ฟ้ ำ

ลลนำเริ่มแตกตื่นอกีครั้ง แม้ชำยหนุ่มจะหล่อเหลำน่ำกนิ แต่เรื่อง

แบบนี้มันต้องเริ่มจำกควำมรักไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่แค่ถูกใจก็สำนสัมพันธ ์

ในแนวรำบกันได้โดยไม่เลือกหน้ำเสียหน่อย เธอไม่ใช่ผู้หญิงสมัยใหม่

ขนำดนั้นนะ 

“นั่นยิ่งห่ำงไกลควำมจริงหนักเข้ำไปอีก” ชำยหนุ่มบอกเสียงกลั้ว

หวัเรำะ ขดัขวำงจนิตนำกำรสบิแปดบวกของเธออย่ำงไม่ไว้หน้ำกนัสกันดิ

“แล้วตกลงมันเรื่องอะไรกัน แล้วท�ำไมต้องเป็นฉันด้วย ท�ำไมถึง 

ไม่เป็นคนอื่น”

“เพรำะงำนนี้เป็นคนอื่นไม่ได้ไง ต้องเป็น ‘คุณ’ เท่ำนั้น” อกีฝ่ำยเน้น 

“งำนอะไร”

“เดี๋ยวกร็ู้ คุณแค่เลกิถำมแล้วนั่งเฉยๆ กพ็อ”

ลลนำนั่งอึดอัดอยู่เพียงไม่นำน ในที่สุดรถยนต์ก็จอดสนิท หญิง

สำวถูกพำลงจำกรถทั้งที่ยงัสวมผ้ำปิดตำ โดยมชีำยหนุ่มที่นั่งข้ำงๆ คอย

ลำกกึ่งจูงให้เดนิไปตำมทำง

จำกควำมรูส้กึ ลลนำเหมอืนถกูพำเข้ำไปในอำคำรแห่งหนึ่ง อำจจะ

ต้องผ่ำนจุดตรวจสอบอำวุธสองหรือสำมครั้ง ก่อนจะพำเธอเดินไปตำม

ทำงที่ทอดยำวแล้วหยดุยนืรอ เธอได้ยนิเสยีงสญัญำณคล้ำยลฟิต์ จำกนั้น

ชำยหนุ่มกด็นัหลงัให้เธอก้ำวไปด้ำนหน้ำ

ใช่แล้ว เขำก�ำลังพำเธอลงลิฟต์ ค�ำนวณจำกเวลำน่ำจะหลำยชั้น 

เสยีด้วย อย่ำบอกนะว่ำเธอก�ำลงัจะถูกขงัอยู่ในห้องใต้ดนิอนัแสนมดืมดิ

“ผมไม่ได้พำคุณมำขังในห้องใต้ดินหรอกนะ” เขำพูดเสียงกลั้ว

หวัเรำะคล้ำยกบัอ่ำนควำมคดิเธอออก

“ไม่ใช่ก็คงใกล้เคียงละน่ำ” เธอเถียง นึกโมโหเล็กน้อยที่อีกฝ่ำย 

จบัสงัเกตได้

“เดี๋ยวดูเอำเองกแ็ล้วกนั” 
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เขำบอกพร้อมกบัดงึเธอให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำอกีครั้ง และครำวนี้ลลนำ

กถ็กูพำเดนิไปตำมทำงที่สลบัซบัซ้อนอย่ำงกบัเขำวงกต จนหญงิสำวคร้ำน

ที่จะสนใจอีกต่อไปว่ำต้องเลี้ยวขวำ เลี้ยวซ้ำยอีกกี่ครั้ง และปลำยทำง 

จะไปสิ้นสุดที่ใด

“ถงึแล้ว” เมื่อสิ้นเสยีง ผ้ำปิดตำกถ็ูกเปิดออก

แสงสว่ำง...เป็นอย่ำงแรกที่ลลนำสมัผสัได้ จำกนั้นภำพห้องประชมุ

สขีำวกว้ำงขวำงกค็่อยๆ ปรำกฏแก่สำยตำ ภำยในห้องมคีนอยู่เพยีงสี่คน 

ซึ่งถ้ำเทยีบปรมิำณคนกบัขนำดห้องแล้ว เรยีกได้ว่ำห้องนี้ใหญ่เกนิไปจรงิๆ 

ทุกคนนั่งล้อมโต๊ะรูปครึ่งวงกลม ด้ำนหลงัห้องเตม็ไปด้วยกระดำนใสซึ่ง

จดข้อมูลสำรพดัอย่ำงไว้เตม็พรดื 

ลลนำกวำดตำมองจำกทำงซ้ำย คนแรกที่นั่งอยูเ่ป็นเดก็สำวหน้ำตำ

น่ำรกั ดวงตำกลมโตรำวกบัตำกวำง ผมด�ำขลบั คะเนอำยุน่ำจะอยู่รำวๆ 

สิบหกสิบเจ็ดปี เมื่อสบตำกัน อีกฝ่ำยก็ยิ้มกว้ำงพร้อมโบกมือให้อย่ำง 

เป็นมติร

ถัดมำเป็นเด็กหนุ่มดวงตำเรียวเล็ก ผิวขำวจัด อำยุน่ำจะไม่ห่ำง 

จำกเดก็สำวที่นั่งอยู่ข้ำงๆ มำกนกั เดก็หนุ่มส่งยิ้มอำยๆ มำให้เมื่อเหน็ว่ำ

เธอมอง ก่อนจะก้มหน้ำเขยีนอะไรในสมุดโน้ตต่อไป

และเมื่อหญิงสำวมองเห็นชำยหนุ่มอีกคนที่นั่งอยู ่ถัดไปก็ต้อง

ประหลำดใจ เพรำะเขำมีรูปร่ำงหน้ำตำเหมือนผู้ชำยที่พำตัวเธอมำยัง 

สถำนที่แห่งนี้รำวกบัเป็นคนคนเดยีวกนั จะต่ำงกนักเ็พยีงคนที่นั่งอยูไ่ม่ได้

สวมเสื้อโคตเท่ำนั้น เขำมองเธอด้วยสหีน้ำบูดบึ้ง รมิฝีปำกเม้มแน่น และ

สำยตำว่ำงเปล่ำ

ไม่ส ิดวงตำคู่นั้นฉำยแววดูแคลนอยู่ในทตี่ำงหำก

ลลนำพจิำรณำเขำจนพอใจ ก่อนจะหนัไปมองผูช้ำยหน้ำเหมอืนกนั 

อกีคนที่ยนืประกบอยู่ด้ำนหลงั คนถูกมองยิ้มขนัและขยบิตำล้อเลยีนให้ 
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ก่อนกระซบิบอกเบำๆ

“ฝำแฝดไง ไม่เหน็ต้องตกใจอะไรขนำดนั้น เดนิเข้ำไปสสิำวน้อย”

ผู้ชำยคนที่นั่งอยู่ลุกขึ้นยืนเพื่อขยับเก้ำอี้ให้พวกเธอซึ่งมำใหม่นั่ง  

แม้กิริยำจะเหมือนมีน�้ำใจ แต่น�้ำเสียงกลับตรงกันข้ำม เพรำะเขำเอ่ย 

เสยีงขุ่นไม่เบำนกั 

“นำยมำช้ำนะแอลวนั” 

“ก็เธอตื่นสำย” ชำยหนุ่มด้ำนหลังซึ่งอีกฝ่ำยเรียกว่ำ ‘แอลวัน’  

บุ้ยใบ้มำทำงลลนำ “กว่ำเธอจะออกจำกโรงแรมกบ็่ำยสองกว่ำ ควำมผดิ

เธอล้วนๆ”

หญงิสำวอ้ำปำกค้ำงกบัข้อหำที่เพิ่งถูกยดัเยยีดให้

นี่คนที่ถูกลักพำตัวมำสมควรถูกต�ำหนิว่ำตื่นสำยแบบนี้หรือ รู ้

อย่ำงนี้ตื่นสกับ่ำยสำมน่ำจะดี

ยังไม่ทันได้โต้ตอบอะไร เธอก็ถูกแอลวันดันไปนั่งตรงที่ว่ำงข้ำง

ฝำแฝดของเขำแบบงงๆ แล้วเขำกท็รุดนั่งขนำบเธอไว้อกีทหีนึ่ง

รอเพียงชั่วอึดใจ ประตูห้องประชุมก็เปิดออกอีกครั้งพร้อมกับ 

ชำยสูงวัยที่ก้ำวเข้ำมำในห้อง ลลนำมองคนมำใหม่ด้วยอำกำรตกตะลึง 

เพรำะเขำดูคล้ำยใครบำงคนที่เธอรู้จกัมำกเหลอืเกนิ

ใครบำงคนที่เธอเคยพบเจอมำก่อนในวยัเดก็

ใครบำงคนที่ล่วงรู้ควำมลบัเกี่ยวกบัควำมสำมำรถพเิศษของเธอ

และเมื่อได้สบสำยตำ...ควำมทรงจ�ำในอดตีกย็้อนกลบัมำ

‘แม่จ๋ำ ท�ำไมหนูต้องมำที่นี่ด้วยล่ะจ๊ะ’

เดก็หญงิอำยุห้ำขวบเอ่ยถำมมำรดำอย่ำงกล้ำๆ กลวัๆ

มำรดำยิ้ม ‘มำเรยีนพเิศษไงนำน่ำ’

‘แต่หนูไม่อยำกเรยีนพเิศษ หนูอยำกอยู่บ้ำน เล่นตุ๊กตำ ดูกำร์ตูน
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มำกกว่ำ หนูไม่อยำกมำที่นี่’

‘ไม่เอำน่ำ อย่ำดื้อส ิ เรำน่ะไม่เหมอืนเดก็คนอื่นนะรู้มั้ย จะเอำแต่

เล่นตุ๊กตำ ดูกำร์ตูนได้ยงัไง’ มำรดำบอกเสยีงแขง็ขึ้นเลก็น้อย แต่แววตำ

ยังคงควำมอ่อนโยนและภำคภูมิใจ ก่อนย�้ำชัด ‘นำน่ำของแม่ไม่เหมือน 

เดก็ธรรมดำพวกนั้น จ�ำเอำไว้’

‘ไม่เหมอืนเดก็อื่น? ไม่เหมอืนยงัไงจ๊ะแม่’

ลลนำจ�ำได้ว่ำมำรดำยังไม่ทันได้ตอบ ชำวต่ำงชำติผมทองท่ำทำง

ใจดีที่นั่งอยู่ในห้องก็ลุกขึ้นยืน ท�ำให้เด็กน้อยอย่ำงเธอต้องแหงนหน้ำ 

มองจนคอตั้งบ่ำ เขำค่อยๆ ก้ำวมำหำเธอช้ำๆ มองเธอด้วยสำยตำเปี่ยม

เมตตำ แล้วคลี่ยิ้มอ่อนโยน

‘ให้ลงุอธบิำยให้หนูฟังดไีหม ว่ำเพรำะอะไรแม่ของหนถูงึต้องพำหนู

มำเรยีนพเิศษที่นี่’

เดก็น้อยครุ่นคดิ แล้วตอบเสยีงเบำ

‘เพรำะหนูไม่เหมอืนคนอื่นเหรอคะ เพรำะหนูแตกต่ำง อย่ำงที่แม่

เพิ่งบอกใช่มั้ย’

ลงุฝรั่งยื่นมอืมำลบูศรีษะเธอเบำๆ แล้วจงึทรุดตวัลงนั่งอยูใ่นระดบั

เดยีวกบัเธอ 

‘หนูไม่ได้แตกต่ำงจำกเด็กคนอื่นหรอกสำวน้อย หนูแค่พิเศษกว่ำ

เท่ำนั้น’

‘พเิศษเหรอคะ’

‘ใช่จ้ะ ควำมสำมำรถของหนู...พเิศษกว่ำทุกคน’

และตอนนี้...ลุงฝรั่งคนนั้นก�ำลังก้ำวเข้ำมำในห้องประชุมด้วยท่วงท่ำ

สง่ำงำม ใบหน้ำเป้ือนยิ้มดอูบอุน่และมเีมตตำไม่ต่ำงจำกครั้งสดุท้ำยที่เธอ

เหน็
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เขำสวมสูทล�ำลองสีน�้ำเงินเข้ม ติดเข็มกลัดรูปเครื่องบินล�ำเล็กที่ 

อกเสื้อ ผมสทีองอ่อนเริ่มมสีขีำวแซมประปรำย โดยเฉพำะตรงจอนผม 

ริ้วรอยรอบดวงตำมีมำกขึ้นเล็กน้อย แต่กระนั้นรูปร่ำงของเขำก็ยังดู

บกึบนึแขง็แรงอย่ำงคนที่ดูแลตวัเองสม�่ำเสมอ

ควำมตื่นกลัวในครำแรกที่เข้ำมำยังสถำนที่แห่งนี้มลำยหำยไป 

จนแทบหมดสิ้นเมื่อลลนำได้สบตำเขำ มันเป็นควำมรู้สึกปลอดภัยและ

อบอุ่นเหมอืนทุกครั้งที่ได้พบคนคนนี้ 

คนที่ครั้งหนึ่งลลนำเคยเรยีกว่ำ...ครู

เขำยืนเด่นตรงหน้ำโต๊ะรูปครึ่งวงกลมและเอ่ยทักทำยอย่ำงเป็น

กนัเอง

“สวัสดีเด็กๆ สวัสดีสองหนุ่มฝำแฝด พวกเธอคงได้พบเพื่อน 

ร่วมงำนคนใหม่ของเรำแล้วสนิะ” ชำยสูงวยัผำยมอืมำที่เธอ

เด็กๆ และฝำแฝดคนหนึ่งหันมำมองลลนำแล้วยิ้มให้ มีเพียง

ฝำแฝดหนุ่มหน้ำบึ้งคนที่เหลอืเท่ำนั้นที่ท�ำเพยีงมอง แต่ไร้รอยยิ้ม

“แนะน�ำตวักนัหรอืยงัล่ะ”

“ยงัค่ะ” เดก็สำวตอบ

“ถ้ำอย่ำงนั้นเริ่มจำกกำรแนะน�ำตวัก่อนกแ็ล้วกนันะ สำวน้อยหน้ำตำ 

น่ำรักที่นั่งอยู่ริมสุดคือเจ เธอเป็นคนไทย อำยุสิบเจ็ดปี นั่นคือข้อมูล

ทั้งหมดที่เรำเปิดเผยได้เกี่ยวกับเธอ ส่วนหนุ่มน้อยคนต่อมำคือบี เพิ่ง 

อำยุครบสบิเจด็ปีเมื่อไม่นำนนี้ เป็นหนุ่มเกำหล”ี 

“เจกบับ”ี ลลนำทวน

ชำยสูงวัยพยักหน้ำ “ใช่ ไม่ต้องแปลกใจ ที่นี่เรำจะเรยีกกันด้วย 

ตวัย่อเท่ำนั้น ไม่มกีำรเรยีกชื่อจรงิกนั”

“หรือจะเรียกว่ำเรำไม่รู้ชื่อจริงของกันและกันนั่นแหละค่ะ รู้แค่

อกัษรย่อ” สำวน้อยที่ใช้ตวัย่อว่ำเจบอกมำจำกบรเิวณที่นั่งอยู่
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“ส่วนฝำแฝดสองคนนั่นชื่อแอล เวลำอยู่ที่นี่เรำจะเรียกแอลวัน 

กับแอลทูเพื่อป้องกันกำรสับสน แต่ถ้ำออกไปปฏิบัติภำรกิจข้ำงนอก 

จะเรยีกแค่แอลเฉยๆ”

“ปฏบิตัภิำรกจิเหรอคะ ไม่ดมีั้งคะ”

ลลนำถำมพลำงลอบกลนืน�้ำลำย กผ็ูห้ญงิตวัเลก็ ผอมบำง อ่อนแอ 

ปวกเปียก แถมยังจัดได้ว่ำเป็นคนเฉื่อยอย่ำงเธอ จะออกปฏิบัติภำรกิจ

อะไรกบัเขำได้ 

แอลวนัหนัมำยิ้มให้ก�ำลงัใจ “ไม่ต้องกงัวลไปนะ งำนของคณุอยูแ่ต่

ในตกึนี้แหละ ไม่ต้องออกไปผจญภยัอะไรที่ไหนหรอก เรื่องเสี่ยงอนัตรำย

ข้ำงนอกเป็นหน้ำที่ของผมกบัคู่แฝดเท่ำนั้น” 

“ใช่แล้ว ไม่มีอะไรต้องกลัว” ชำยสูงวัยกล่ำวพร้อมขยิบตำให้  

แล้วแนะน�ำตวับ้ำง “ฉนัชื่อ แวน เชอร์ชลิ เธอจะเรยีกฉนัว่ำวกีไ็ด้ ฉนัเอง

ก็อยำกมีชื่อย่อแบบพวกเธอเหมือนกัน แต่พวกนี้ไม่มีใครเรียกฉันว่ำวี 

สกัคน มแีต่เรยีกว่ำแวนกนัทั้งนั้น”

ลลนำมั่นใจว่ำเขำไม่ได้ชื่อ แวน เชอร์ชลิ อย่ำงที่เพิ่งบอกแน่ๆ

อย่ำงน้อยเมื่อยี่สบิปีที่แล้ว เขำกไ็ม่ได้ใช้ชื่อนี้

“ส่วนเธอ...จะใช้ชื่อว่ำ...เอน็”

ชำยหนุ่มหน้ำบึ้งไร้รอยยิ้มที่นั่งข้ำงเธอขยับตัวอย่ำงอึดอัด ก่อน 

จะโยนค�ำถำมใส่เชอร์ชลิตรงๆ

“แล้วตกลงคณุจะบอกพวกเรำได้หรอืยงั ว่ำท�ำไมแอลวนัถงึต้องไป

เชิญตัวผู้หญิงคนนี้มำที่นี่ด้วย ไหนคุณบอกว่ำภำรกิจนี้ส�ำคัญมำกและ 

เป็นควำมลบัสุดยอด” 

ด้วยค�ำพูด น�้ำเสยีง และท่ำทำงยกไหล่ขึ้นน้อยๆ เวลำพูด ลลนำ

สำมำรถเชื่อมโยงได้ทันทีว่ำ ผู้ชำยหน้ำบึ้งที่ใช้ชื่อว่ำแอลทูเขี่ยเธอออกไป

จำกค�ำว่ำส�ำคญัและลบัสุดยอดตั้งแต่แรก พูดให้ง่ำยขึ้นกค็อื เขำเหน็ว่ำ
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เธอไม่มคีวำมสำมำรถพอที่จะปฏบิตัภิำรกจิที่ ‘ส�ำคญั’ และ ‘ลบัสุดยอด’ 

ได้

ลลนำยังจ�ำสำยตำที่เขำมองเธอครั้งแรกที่เหยียบย่ำงเข้ำมำในห้อง

ประชุมแห่งนี้เมื่อสิบห้ำนำทีก่อนได้แม่นย�ำ สำยตำที่ฉำยแววประเมิน 

อย่ำงปิดไม่มดิ เขำกวำดตำมองเธออย่ำงส�ำรวจตรวจตรำ

ไม่มีปฏิกิริยำอะไรเมื่อเห็นเสื้อสเวตเตอร์สีขำวนวลที่เธอสวม  

หลังจำกนั้นจึงขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อเห็นกระโปรงสั้นสีน�้ำตำล ก่อนจะ 

อ้ำปำกเล็กน้อยเมื่อเห็นถุงน่องตำข่ำยสีด�ำและรองเท้ำบูตยำวเลยเข่ำของ

เธอ จบลงด้วยกำรถอนใจหนกัๆ สั้นๆ แล้วเบนสำยตำไปทำงอื่น

และตอนนี้เขำก�ำลงัใช้กำรประเมนิครั้งแรกนั้นตดัสนิควำมสำมำรถ

ของเธอจำกรูปลกัษณ์ภำยนอก

เชอร์ชิลยิ้มอ่อนโยน “อย่ำเพิ่งดูถูกเธอสิแอลทู ฉันรับรองว่ำเธอ 

มดีกีว่ำที่คดิ”

“ผมก�ำลงัภำวนำให้เป็นเช่นนั้น”

ลลนำหันไปขึงตำใส่คนช่ำงภำวนำ แล้วจึงลุกขึ้นยืน พูดเสียงดัง 

ฟังชดั

“ขอโทษนะคะ ก่อนที่พวกคุณจะประเมินว่ำฉันสำมำรถเข้ำร่วม

ปฏิบัติภำรกิจส�ำคัญและลับสุดยอดครั้งนี้ได้หรือไม่ ฉันขอบอกข้อเท็จ

จรงิบำงอย่ำงที่พวกคุณควรรู้ก่อนค่ะ”

เชอร์ชลิยิ้มกว้ำง ดวงตำพรำวระยบั เอ่ยอนุญำตง่ำยๆ

“ว่ำมำส”ิ

“ข้อหนึ่ง ฉันยังไม่รู้ว่ำภำรกิจนี้คืออะไร ข้อสอง ที่นี่คือที่ไหน  

พวกคณุลกัพำตวัฉนัมำนะคะ ลมืแล้วหรอื อย่ำท�ำเหมอืนฉนัเป็นส่วนหนึ่ง

ในผู้เข้ำร่วมประชุมสคิะ ฉนัเป็นผู้เสยีหำยนะ ข้อสำม ฉนัยงัไม่ได้ตกลง

ว่ำจะเข้ำร่วมภำรกิจด้วยสักหน่อย กรุณำอย่ำตีขลุม คิดเองเออเองกัน
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แบบนี้” 

เชอร์ชิลมองเธอด้วยสำยตำที่ลลนำเคยคุ้น เหมือนเขำยังคงเป็น

คุณครูใจดีของเธอเมื่อยี่สิบปีก่อน และก�ำลังสอนหนังสือให้ลูกศิษย์ 

ตวัน้อย

“ฉนัขอตอบเธอทลีะข้อกแ็ล้วกนั ข้อแรก ภำรกจินี้คอืภำรกจิลบั

จำกอินเตอร์โปล ซึ่งขอร้องให้เรำขัดขวำงกำรโจรกรรมภำพเขียนจำก

พพิธิภณัฑ์ชื่อดงัที่ก�ำลงัเป็นข่ำว”

ลลนำตกใจไม่น้อยเมื่อได้ยินภำรกิจจำกเชอร์ชิล เพรำะมันคือ 

ข่ำวที่เพื่อนๆ แก๊งนำงฟ้ำชำร์ลีของเธอเพิ่งคุยเมื่อวำนนี้เอง หญิงสำว

พยำยำมสูดลมหำยใจแล้วฟังต่อ

“ข้อสอง ที่นี่คอืศูนย์บญัชำกำรลบัขององค์กรสำยลบัอสิระที่ไม่ขึ้น

กับใคร เรำท�ำงำนของเรำเพื่อสนับสนุนงำนของอินเตอร์โปลเป็นหลัก  

แต่หำกมหีน่วยงำนรฐัของประเทศอื่นๆ ร้องขอ เรำกพ็ร้อมจะร่วมมอื”

หญงิสำวกะพรบิตำปรบิๆ ในหวัมแีต่เสยีงวิ้งๆ ตั้งแต่ได้ยนิค�ำว่ำ

สำยลบัแล้ว ส่วนค�ำว่ำอนิเตอร์โปลกท็�ำเอำเธอหูดบัไปเสยีเฉยๆ

ก็คนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ำยแถมยังติดจะเชื่องช้ำไม่ทันโลกอย่ำงเธอ  

จะก้ำวไปสู่โลกของสำยลบัได้อย่ำงไร เชื่อเถอะว่ำเธอต้องโดนจบัได้ และ

อำจจะถูกยงิตำยตั้งแต่ยงัไม่ทนัเริ่มท�ำภำรกจิอะไรแน่ๆ 

“ข้อสำม เธอไม่จ�ำเป็นต้องรบัปำกหรอืตกลงว่ำจะร่วมท�ำภำรกจินี้

กบัพวกเรำกไ็ด้ ฉนัเองกไ็ม่ได้บงัคบัอะไร”

ลลนำก�ำลังจะปฏิเสธโดยไม่ลังเลสักนิด แต่ประโยคถัดมำของ 

เชอร์ชลิกท็�ำเอำหญงิสำวเยน็เยยีบไปทั้งตวั

“แต่เธอจะได้รบักำรปล่อยตวักลบัไปกต็่อเมื่อ ‘งำน’ ของเธอเสรจ็

แล้วเท่ำนั้น”

หญิงสำวอ้ำปำกค้ำง มองหน้ำชำยสูงวัยซึ่งเคยเป็นครูของเธอ 



26  l  ร หั ส น ำ ง ฟ้ ำ

อย่ำงไม่เชื่อสำยตำ นึกไม่ถึงว่ำคุณครูใจดีในอดีตจะมีวิธีหลอกล่อให้

ท�ำงำนได้น่ำเกลยีดถงึเพยีงนี้

“อะไรกนัคะ นี่มนัเหมอืนบงัคบักนัชดัๆ”

“จรงิเหรอ” เชอร์ชลิยิ้มข�ำๆ ขยบิตำล้อเลยีน “นี่ฉนัก�ำลงับงัคบัเธอ

อยู่หรือ ไม่เห็นรู้เลยนะ ว่ำยังไงล่ะ เธอตกลงจะร่วมมือกับพวกเรำ 

เพื่อท�ำภำรกจินี้ไหม”



“ว่ำยงัไงล่ะ เธอตกลงจะร่วมมอืกบัพวกเรำเพื่อท�ำภำรกจินี้ไหม”
ประโยคค�ำถำมของเชอร์ชิลดังก้องไปทั่วห้องประชุม ท่ำมกลำง

ควำมเงยีบ ทกุคนรอให้ลลนำตดัสนิใจ หญงิสำวกวำดตำมองก่อนส่ำยหน้ำ

“ฉันท�ำไม่ได้หรอกค่ะ คนธรรมดำอย่ำงฉันจะไปเข้ำร่วมภำรกิจ

สำยลบัอะไรได้ยงัไง”

แม้เธอจะปฏเิสธ แต่เชอร์ชลิกไ็ม่ยอมแพ้ง่ำยๆ

“อย่ำงที่ฉันเพิ่งบอกไป ฉันไม่ได้ขอให้เธอออกไปเสี่ยงอันตรำย

ที่ไหนหรอกนะ แค่ท�ำงำนแปลเอกสำรง่ำยๆ อยู่ในตึกนี้เท่ำนั้นแหละ  

งำนด้ำนภำษำน่ะ”

ลลนำเห็นว่ำดวงตำของเชอร์ชิลเต้นระยับตอนที่เอ่ยค�ำว่ำงำน 

ด้ำนภำษำ ถ้ำงำนนี้ง่ำยจริงอย่ำงที่พูด เขำคงไม่เจำะจงลักพำตัวเธอมำ 

แบบนี้หรอก คงใช้คนอื่นไปนำนแล้ว

“แต่ฉนัมงีำนประจ�ำต้องท�ำนะคะ จะมำทิ้งแล้วหำยมำเฉยๆ แบบนี้ 

2



28  l  ร หั ส น ำ ง ฟ้ ำ

ไม่ได้หรอกค่ะ”

“ฉนัสญัญำจะจ่ำยค่ำเหนื่อยให้เธออย่ำงเหมำะสม”

เชอร์ชิลเอ่ยตัวเลขที่ท�ำเอำหญิงสำวอึ้งไปเล็กน้อย เพรำะมัน

มำกกว่ำรำยได้จำกกำรเป็นพนกังำนต้อนรบับนเครื่องบนิห้ำปีรวมกนัเสยี

อกี แต่เธอกย็งัลงัเล

“แต่ว่ำ...”

“เรำจ�ำเป็นต้องง้อผู้หญงิคนนี้ด้วยเหรอแวน”

แอลทูหรือผู ้ชำยหน้ำบึ้งซึ่งนั่งข้ำงเธอทะลุขึ้นกลำงปล้อง เขำ 

ปรำยตำมองเหยยีดๆ บอกเสยีงเยยีบเยน็

“ผมว่ำเสยีเวลำเปล่ำนะ ดูเหมอืนเธอไม่ได้มคีวำมสำมำรถมำกมำย

ขนำดต้องเสียเงินค่ำจ้ำงมำกขนำดนั้นหรอก ผมว่ำคุณมองคนผิดแล้ว 

เก็บเงินมำกมำยที่คุณเสนอให้เธอเอำไปจ้ำงแม่ครัว คนท�ำควำมสะอำด 

แล้วกค็นชงกำแฟตอนกลำงคนืให้พวกเรำทกุคนยงัจะมปีระโยชน์มำกกว่ำ

อกี อ้อ เพิ่มคนท�ำเจลลเีข้ำไปด้วยกด็นีะ เพรำะผมชอบกนิเจลล”ี 

ลลนำแทบจะควันออกหูเมื่อได้ยินแอลทูพูดจบ นี่เขำคิดว่ำกำร 

จ้ำงเธอท�ำงำนมปีระโยชน์น้อยกว่ำกำรจ้ำงคนมำท�ำเจลลใีห้เขำกนิอกีหรอื

เชอร์ชิลหันไปมองแอลทูที่หยิบปำกกำมำหมุนเล่นเหมือนไม่มี 

อะไรท�ำ แล้วบอกยิ้มๆ

“ฉนับอกเธอไปหรอืยงัแอลท ูว่ำผูห้ญงิคนนี้เป็นอจัฉรยิะด้ำนภำษำ 

เอ็นสำมำรถเรียนรู้ภำษำที่ไม่เคยรู้จักทุกภำษำในโลกนี้จนอ่ำนออกเขียน

ได้คล่องภำยในเวลำไม่ถงึสองสปัดำห์ ไม่ว่ำภำษำนั้นจะยำกแค่ไหนกต็ำม 

แม้แต่อกัขระโบรำณบนแผ่นจำรกึ เอน็กอ็่ำนได้”

แอลทูวำงปำกกำลง แววตำดูถูกของเขำแปรเปลี่ยนเป็นฉงนแกม

ทึ่งในทันที ท�ำเอำลลนำรู้สึกสะใจอยู่ไม่น้อย ก่อนที่อีกฝ่ำยจะยักไหล่ 

ไม่แยแส หยบิปำกกำมำหมุนต่อ แล้วโยนค�ำถำมใส่เชอร์ชลิ
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“คุณเคยเจอเธอมำก่อนสนิะ”

“ใช่ ฉันเคยเป็นครูสอนเธอมำก่อนที่ศูนย์พัฒนำศักยภำพเด็ก

อจัฉรยิะ”

“เธออำจจะเก่งแค่ตอนเด็กๆ ก็ได้นะแวน พอโตขึ้นมำก็เหมือน 

เดก็ปกต ิ ไม่ได้ฉลำดปรำดเปรื่องอะไร” แอลทูเอ่ยประโยคนั้นคล้ำยกบั

ก�ำลงัพูดกบัเชอร์ชลิ แต่ดวงตำสเีทำควนับุหรี่จบัจ้องมำที่เธอ

มนัน่ำควกัลูกตำออกมำขยี้เล่นนกั

ลลนำกดัฟันกรอด ตอบเขำไปตรงๆ

“ฉนัยงัมคีวำมสำมำรถพวกนั้นอยู่นะ”

“มคีวำมสำมำรถกบัเป็นอจัฉรยิะมนัต่ำงกนันะคุณ”

“ฉนัเป็นอจัฉรยิะ!”

“ลองทดสอบดูหน่อยมั้ยล่ะ” 

“ไม่จ�ำเป็นต้องทดสอบ จะบอกให้นะ เมื่อไม่กี่วันก่อนฉันยังเอำ

หนังสือภำษำเผ่ำอำรยันมำลองอ่ำน แล้วก็อ่ำนได้ภำยในหนึ่งอำทิตย์อยู่

เลย แสดงว่ำควำมเป็นอจัฉรยิะทำงภำษำของฉนัยงัอยู่”

แอลทูท�ำเสยีงจึ๊กจั๊กในปำกก่อนจะส่ำยหน้ำไม่เชื่อ

“ไม่จรงิหรอก ผมไม่เชื่อ ถ้ำคุณเป็นอจัฉรยิะด้ำนภำษำจรงิอย่ำงที่ 

แวนบอกและคุณก�ำลังอวดอ้ำง คุณคงกล้ำรับงำนนี้โดยไม่ลังเลแล้วละ 

ไม่ใช่บ่ำยเบี่ยงเล่นตวัแบบนี้ ผมว่ำสมองคณุน่ำจะพฒันำสงูสดุตอนที่แวน

เจอคุณสมยัเดก็แน่นอน แล้วจำกนั้นกค็่อยๆ เสื่อมถอยลงเรื่อยๆ ไม่แน่

นะ ตอนนี้เส้นกรำฟสตปัิญญำของคณุอำจอยูร่ะดบัเดยีวกบัเดก็แปดขวบ

กไ็ด้”

“แปดขวบอย่ำงนั้นเหรอ อย่ำมำดูถูกฉนันะ”

แอลทูเชดิหน้ำหยิ่งๆ

“อำจจะต�่ำกว่ำนั้นด้วยซ�้ำ”
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“ปำกหรอืที่พูดน่ะ” 

“ผมก็แค่พยำยำมอธิบำยควำมจริงตำมหลักควำมน่ำจะเป็นให ้

ทกุคนฟงั คุณอำจรบัควำมจรงิที่ผมพูดไปไมไ่ด้ แต่นั่นไมใ่ช่เรื่องของผม 

เพรำะผมไม่จ�ำเป็นต้องรกัษำน�้ำใจใครอยูแ่ล้ว โดยเฉพำะคนไร้ประโยชน์”

แอลทูชะโงกหน้ำผ่ำนลลนำไปเหมือนเธอเป็นอำกำศธำตุไร้ควำม

ส�ำคญั แล้วจงึบอกแอลวนัซึ่งเป็นฝำแฝดด้วยน�้ำเสยีงดูแคลน

“ฉันว่ำนำยพำเธอกลับไปส่งที่เดิมเถอะ ผู้หญิงคนนี้เก็บเอำไว้ก็ 

ไร้ประโยชน์กบัทมีเรำ”

แอลวันยิ้มเจื่อน “แต่แวนเพิ่งบอกว่ำเธอมีควำมสำมำรถและมี

ประโยชน์กบัเรำนะ”

“ไม่มหีรอก เชื่อฉนัส”ิ แอลทูยนืยนั

“ดูเหมอืนนำยจะอยำกไล่เธอกลบัไปมำกนะ”

“ฉนัไม่ได้อยำกไล่ เธออยำกกลบัเองต่ำงหำก คงรู้ตวัไงว่ำอยู่ไปก็

ไร้ประโยชน์”

ค�ำกไ็ร้ประโยชน์ สองค�ำกไ็ร้ประโยชน์ คนอย่ำงลลนำแม้จะเฉื่อย 

ไม่ทันโลก แต่ก็ไม่ยอมให้ใครมำดูถูกหรอกน่ำ อีตำหน้ำบูดแอลทูรู้จัก

อจัฉรยิะทำงภำษำอย่ำงเธอน้อยไปเสยีแล้ว 

“ใครบอกว่ำฉันจะกลับ” ลลนำโพล่งเสียงดัง ท�ำเอำเงียบกันทั้ง 

ห้องประชุม “ฉันจะเข้ำร่วมภำรกิจนี้ ฉันจะพิสูจน์ให้คนบำงคนดูว่ำฉัน 

ไม่ได้ไร้ประโยชน์อย่ำงที่ถูกกล่ำวหำ”

“เฮอะ แรงฮดึของผู้หญงิไร้ประโยชน์นี่ช่ำงน่ำกลวัจรงิๆ”

“แล้วเรำจะได้เหน็ดกีนั”

แอลทูกลอกตำขึ้นฟ้ำ “ผมบอกให้กลบัไปยงัไงเล่ำ น่ำร�ำคำญจรงิ 

จะอยู่ท�ำไม”

“อยู่ให้คนแถวนี้อกแตกตำยละมั้ง” ลลนำสวน
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เชอร์ชิลหัวเรำะเบำๆ ก่อนจะทิ้งสะโพกลงพิงโต๊ะรูปครึ่งวงกลม 

แล้วเอ่ยถำม

“อย่ำไปฟังที่แอลทูพูดเลย หมอนี่เป็นคนขวำงๆ พูดจำไม่เข้ำหู 

อย่ำงนี้มำตั้งแต่ไหนแต่ไร ตกลงว่ำเธอรับปำกจะช่วยฉันท�ำภำรกิจลับ 

ครั้งนี้แล้วใช่มั้ยเอน็”

ยงัไม่ทนัที่ลลนำจะตอบ คู่กรณขีองเธอกก็่อกวนอย่ำงต่อเนื่อง

“คดิใหม่เถอะแวน ผมขอร้อง”

ลลนำขึงตำใส่แอลทูให้เขำหยุดพูด แล้วตอบรับเชอร์ชิลเสียง 

หนกัแน่น

“ใช่ค่ะ ฉนัตกลงรบัท�ำงำนนี้”

เชอร์ชลิดดีนิ้วด้วยควำมยนิดี

“ขอบใจมำกเอน็ ฉนัคดิอยูแ่ล้วว่ำเธอเป็นคนกล้ำหำญและเหมำะสม 

กับภำรกิจนี้ที่สุด แฟ้มภำรกิจจะส่งไปที่ห้องพักของเธอ พักผ่อนก่อน 

ก็ได้นะ จำกนั้นค่อยใช้เวลำว่ำงอ่ำนและศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับคดี

โจรกรรมภำพเขียนในครั้งนี้ แล้วเธอจะเข้ำใจเองว่ำงำนนี้ท�ำไมถึงต้อง 

เป็นเธอ”

“ได้ค่ะ ไม่มปีัญหำ”

“ถ้ำอย่ำงนั้นฉนัจะให้แอลวนัพำเธอไปดูห้องพกั รบัรองว่ำสะดวก

สบำยไม่ต่ำงจำกโรงแรมห้ำดำวที่เธอพกัแน่นอน”

“อย่ำกังวลเรื่องนั้นเลยค่ะ ฉันเป็นคนกินง่ำยอยู่ง่ำย ไม่อย่ำงนั้น 

คงไม่เลอืกอำชพีพนกังำนต้อนรบับนเครื่องบนิหรอก”

“ยนิดตี้อนรบัสู่ทมีของเรำ” เชอร์ชลิยิ้ม

ลลนำส่งสำยตำเยำะเย้ยไปให้แอลทูที่นั่งหน้ำบูดบึ้งอยู่ข้ำงๆ ก่อน

จะลุกขึ้นยืนพร้อมกระเป๋ำถือ แล้วเดินตำมแอลวันที่ดูสุภำพและใจด ี

ออกไปจำกห้องประชุม
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ไม่ทนัได้เหน็รอยยิ้มขนัที่มุมปำกของเดก็สำวและเดก็หนุ่มที่อยู่ใน

ห้อง และไม่ทันได้เห็นแววตำขอบคุณอย่ำงคนรู้กันของเชอร์ชิลที่ส่งไป 

ให้แอลทู

หลงัจำกที่แอลวนัพำลลนำออกมำจำกห้องประชุม ชำยหนุ่มกพ็ำเธอ

เดินไปตำมทำงเดินสีเงินหรูหรำและผนังสีขำวซึ่งเต็มไปด้วยไฟสีขำว 

ส่องสว่ำงไสว โดยไม่ได้ใช้ผ้ำปิดตำเธอเอำไว้อกีต่อไป อกีฝ่ำยให้เหตุผล

ว่ำที่ต้องปิดตำในตอนแรกเป็นเพรำะองค์กรนี้เป็นองค์กรลบั หำกลลนำ

ไม่ตกลงร่วมมอื จะได้กลบัออกไปโดยไม่รูจ้กัที่นี่ แต่ตอนนี้เปิดเผยได้แล้ว

เพรำะหญงิสำวเป็นส่วนหนึ่งของทมีแล้ว

แอลวันพำเธอมำหยุดหน้ำประตูห้อง เขำกดรหัสหน้ำห้อง แล้ว 

เปิดประตูเผยให้เหน็ห้องพกักว้ำงขวำง ด้ำนในเตม็ไปด้วยเครื่องอ�ำนวย

ควำมสะดวกทนัสมยัครบครนั

“นี่คือห้องพักของคุณนะเอ็น รหัสเปิดปิดคือเลขสี่ตัวที่ผมเพิ่งกด

ให้ดู พกัผ่อนให้สบำยนะ แฟ้มภำรกจิและของใช้ส่วนตวัของคุณจะมำถงึ

ในไม่ช้ำ แล้วค่อยเริ่มงำนกนัพรุ่งนี้”

“เอ่อ...แล้วงำนประจ�ำของฉันล่ะคะแอลวัน พรุ่งนี้ตอนบ่ำยฉัน 

ต้องบนิกลบัเมอืงไทยแล้ว อย่ำลมืว่ำฉนัเป็นแอร์นะคะ ไม่ใช่สำยลบั”

แอลวันยิ้ม “แวนจะจัดกำรเรื่องไฟลต์บินทุกอย่ำงของคุณให้

เรยีบร้อย รวมทั้งดรอปตำรำงบนิในอกีสองเดอืนข้ำงหน้ำของคุณด้วย”

ลลนำเบกิตำกว้ำง “โอ...เขำจะท�ำได้ขนำดนั้นเลยเหรอคะ”

แอลวันอมยิ้ม “เขำคงไม่ได้ท�ำเองหรอก แต่คงอำศัยอ�ำนำจจำก 

อนิเตอร์โปล กแ็ค่ส่งเอกสำรลบัๆ ไปหำสำยกำรบนิของคณุว่ำอนิเตอร์โปล 

ต้องกำรตัวคุณมำช่วยงำนคดีดัง สำยกำรบินไม่มีทำงปฏิเสธได้อยู่แล้ว 

คณุอยำกส่งข้อควำมหำครอบครวัหรอืเพื่อนบ้ำงไหม เดี๋ยวผมจดักำรให้”
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“ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวฉนัโทร. หำพวกเขำเองได้ ฉนัเอำโทรศพัท์มำ

ด้วย”

“ผมเสยีใจที่ต้องบอกว่ำ คณุใช้โทรศพัท์ส่วนตวัที่นี่ไม่ได้ สญัญำณ

โทรศพัท์ลงมำไม่ถงึ เพรำะเรำจ�ำเป็นต้องเลอืกที่ตั้งซึ่งอยูใ่นจุดที่ปลอดภยั

จำกกำรติดตำม กำรดักฟัง และกำรสอดแนมจำกทุกแห่ง เพื่อควำม

ปลอดภยัของทุกคนในทมี หวงัว่ำคุณคงจะเข้ำใจ”

ลลนำพยกัหน้ำช้ำๆ จรงิสนิะ หญงิสำวจ�ำได้ว่ำเธอต้องลงลฟิต์มำ

หลำยชั้น แสดงว่ำที่นี่ต้องอยู่ใต้ดินที่ลึกพอสมควรเลยทีเดียว ขนำด

สญัญำณโทรศพัท์ยงัลงมำไม่ถงึ

“แต่ไม่ต้องห่วงนะ คุณจะไม่เหงำเวลำอยู่ที่นี่ เพรำะเรำมีเรื่องให ้

ตื่นเต้นตลอดเวลำ”

“ค่ะ ฉนัหวงัว่ำงำนของฉนัจะไม่ยำกเกนิไปนกั และฉนัจะกลบัไป

ใช้ชวีติแบบเดมิได้โดยเรว็ที่สุด”

แอลวันส่งกระดำษโน้ตมำให้ ลลนำจึงฝำกข้อควำมไปหำวีณำซึ่ง

เป็นหัวหน้ำกับครอบครัวที่กรุงเทพฯ โดยเลือกใช้ภำษำอังกฤษตำมที่ 

แอลวนัขอร้อง เธอฝำกข้อควำมกลำงๆ ว่ำไม่ต้องเป็นห่วง สบำยด ีและ

จะตดิต่อกลบัไปเรื่อยๆ

ชำยหนุ่มรบักระดำษโน้ตมำ ก้มลงอ่ำนแล้วถำม

“มแีค่นี้เหรอครบั”

“ค่ะ มเีท่ำนี้”

“แฟนล่ะ ไม่ฝำกอะไรถงึเหรอ” 

ลลนำหลุดข�ำท่ำทำงประหลำดใจที่ดูเกนิจรงิของอกีฝ่ำย

“มีเสียที่ไหนกันคะ ฉันไม่มีแฟนหรอกค่ะ ยิ่งบินไปบินมำตลอด

แบบนี้ หำแฟนยำก ไม่มใีครเอำ”

แอลวันยิ้มขัน “ผมบอกได้เลยว่ำผู้ชำยพวกนั้นพลำดอะไรดีๆ  
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ในชวีติไปเสยีแล้ว”

“ไม่ถงึขนำดนั้นหรอกค่ะ”

“ผมจะส่งข้อควำมของคุณให้เรว็ที่สดุ เพรำะพรุง่นี้ผมตอ้งออกไป

ปฏบิตัภิำรกจิข้ำงนอก อำจไม่ได้กลบัมำอกีเป็นอำทติย ์แตไ่มต่อ้งหว่งนะ 

แอลจะเป็นคนดูแลคุณเอง”

ลลนำกลอกตำขึ้นฟ้ำเมื่อได้ยนิอกีฝ่ำยกล่ำวถงึฝำแฝดของเขำ แต่

เอ...เขำเรยีกอตีำหน้ำบูดว่ำแอลเฉยๆ เท่ำนั้นหรอื แปลกนะที่คนสองคน 

ใช้ชื่อเดยีวกนัแบบนี้

“คุณเรียกฝำแฝดของคุณว่ำแอลเหมือนกันหรือคะ ท�ำไมคุณกับ

ฝำแฝดต้องใช้ชื่อเดยีวกนัด้วย”

“เพรำะผมกบัเขำเป็นคนคนเดยีวกนัไง”

“ฝำแฝดกนักไ็ม่จ�ำเป็นต้องเป็นคนคนเดยีวกนัสกัหน่อยนี่คะ”

“ผมกับแอลทูเป็นคนคนเดียวกัน ผมหมำยควำมตำมนั้นจริงๆ  

ทุกตวัอกัษร”

ลลนำเลกิคิ้ว “คุณหมำยควำมว่ำยงัไง ฉนัไม่เข้ำใจ”

“พวกเรำมสีองคนกจ็รงิ แต่ใช้ชวีติเป็นคนคนเดยีวมำตลอด สลบั

กนัไปโรงเรยีน สลบักนัไปสอบ ไม่มใีครรู้ว่ำเรำเป็นฝำแฝด”

ลลนำนิ่งไปเลก็น้อย ก่อนจะเอ่ยถำมอย่ำงระมดัระวงั

“ท�ำไมต้องท�ำขนำดนั้นด้วยคะ”

“เพรำะชีวิตของพวกเรำถูกก�ำหนดให้เป็นสำยลับไงครับ เรำสอง

คนถูกเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นมำเพื่อเป็นสำยลับ ไม่มีอย่ำงอื่นนอกจำกนี้  

ไม่ต้องตั้งค�ำถำม แค่ด�ำเนนิชวีติไปอย่ำงที่ควรเป็นกพ็อ”

“ฉนัไม่เข้ำใจเลยค่ะวำ่คุณพ่อคุณแม่ของคุณคิดอะไรอยู่ ท�ำไมถงึ

ได้เลอืกทำงเดนิที่เสี่ยงอนัตรำยแบบนี้ให้พวกคุณ”

แอลวนัคลี่ยิ้ม ดวงตำสคีวนับหุรี่ทอประกำยเจดิจ้ำ ไม่ได้มร่ีองรอย 
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ของควำมน้อยใจเลยสกันดิยำมเอ่ย

“ผมกบัแอลทเูป็นเดก็ก�ำพร้ำ เพรำะฉะนั้นเรำไม่มทีำงเลอืกมำกนกั

หรอก”

“เดก็ก�ำพร้ำ?”

“ใช่ พวกเรำถกูฝึกจำกองค์กรลบัของรฐับำลเพื่อท�ำหน้ำที่เป็นสำยลบั 

มำตั้งแต่เดก็”

“ซไีอเอหรอืคะ” ลลนำหมำยถงึหน่วยข่ำวกรองของสหรฐัอเมรกิำ

ซึ่งท�ำหน้ำที่รวบรวมข่ำวสำรต่ำงๆ ทั่วโลกเพื่อส่งไปยงัประเทศแม่

“ไม่ใช่หรอก” แอลวนัส่ำยหน้ำ “สหรฐัฯ มอีงค์กรสำยลบัอยูม่ำกมำย 

นบัไม่ถ้วน ทั้งที่ท�ำงำนอย่ำงถกูกฎหมำย เรยีกว่ำเปน็องคก์รสขีำวสะอำด 

ไปจนถงึสเีทำๆ หรอืแม้กระทั่งสดี�ำสนทิ ซึ่งพร้อมจะท�ำทุกทำงเพื่อให้ได้

ขำ่ว โดยไม่สนใจว่ำวธิกีำรที่ได้ข่ำวสำรมำนั้นจะสกปรกสกัแคไ่หนกต็ำม”

ลลนำยิ้มเจื่อน “แสดงว่ำคุณน่ำจะอยู่ในองค์กรสำยลับประเภท 

สดี�ำใช่ไหมคะ”

แอลวนัไม่ตอบค�ำถำมของเธอ แต่อธบิำยต่อง่ำยๆ

“องค์กรของเรำเป็นศูนย์รวมเด็กก�ำพร้ำที่ถูกฝึกมำตั้งแต่เด็ก 

เพื่อเป็นสำยลบั พวกเรำท�ำงำนเหมอืนเครื่องจกัร ไม่มคีวำมรกั ไม่มคีวำม

ปรำนี ไม่มีควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดี และพร้อมจะตำยได้ทุกเมื่อ เพรำะ

พวกเรำไร้ค่ำ จนกระทั่งแวนมำเจอ และพบว่ำเรำสองคนมีค่ำมำกกว่ำ 

กำรใช้ชวีติแบบไม่มตีวัตนอย่ำงแต่ก่อน”

“แสดงว่ำเขำช่วยพวกคุณออกมำจำกองค์กรสำยลบัแห่งนั้น”

ลลนำเอ่ยประโยคนี้ด้วยควำมรู้สกึท่วมท้นในหวัใจ เพรำะเธอเอง

กเ็ป็นอกีหนึ่งคนที่เคยได้รบักำร ‘ช่วยเหลอื’ จำกเชอร์ชลิเช่นกนั 

“ใช่ ด้วยควำมที่แวนเคยเป็นซีไอเอ เขำจึงมีเส้นสำยอยู่ในหลำย

องค์กร”



36  l  ร หั ส น ำ ง ฟ้ ำ

“แวนน่ะเหรอคะ เป็นซไีอเอ”

“อดีตซีไอเอเท่ำนั้น ตอนนี้เขำไม่ได้ท�ำงำนให้ซีไอเอแล้ว” แอลวัน

แก้ “เขำค่อยๆ ดึงตัวเรำออกมำจำกองค์กรลับแห่งนั้น เยียวยำจิตใจ  

พวกเรำถงึได้กลบัมำใช้ชวีติเหมอืนคนปกตอิกีครั้ง”

ลลนำไม่รู้ตวัเลยว่ำก�ำมอืแน่นตอนถำม

“แต่พวกคุณกย็งัเป็นสำยลบั”

“อำจเพรำะเรำท�ำอย่ำงอื่นไม่เป็นละมั้ง” แอลวนัหวัเรำะร่ำเรงิ “แต่

งำนของผมกับแอลหลังจำกที่พบแวนก็ต่ำงจำกเดิมมำกนะ อย่ำงน้อย 

ผมกม็ั่นใจว่ำก�ำลงัช่วยทำงรำชกำรก�ำจดัอำชญำกร ไม่ใช่ท�ำงำนเสี่ยงตำย  

หำข่ำวสำรเพื่อใครกไ็ม่รู้”

“ฉนัเสยีใจนะคะที่ถำม” ลลนำรู้สกึผดิจรงิๆ

“ไม่ต้องเสยีใจหรอกสำวน้อย ดเูหมอืนผมจะพดูมำกเกนิไปซะแล้ว 

มันอำจจะรบกวนจิตใจคุณสินะ อย่ำกังวลที่จะอยู่ร่วมกับพวกเรำเลย  

ถงึเรำจะเป็นสำยลบัแต่กเ็ป็นมนุษย์เหมอืนๆ กบัทุกคนนั่นแหละ เจบ็ได้

ร้องไห้เป็น ไม่แตกต่ำงกนัหรอกน่ำ”

“ฉนัไม่ได้หมำยควำมว่ำคณุแตกต่ำงหรอกค่ะ ไม่ใช่ควำมหมำยนั้น

แน่ๆ”

ก็คนที่ ‘แตกต่ำง’ จำกคนอื่นมำตลอดชีวิตอย่ำงเธอ จะไปหำว่ำ 

คนอื่นแตกต่ำงได้อย่ำงไร

แอลวันยิ้มอย่ำงเป็นมิตร “เอำเป็นว่ำคุณพักผ่อนเถอะนะ พรุ่งนี้

ค่อยเริ่มงำน ผมเชื่อว่ำแวนต้องมอีะไรดีๆ  รอคุณอยู่แน่”

ชำยหนุม่วยัสำมสบิห้ำปีจ�ำต้องเงยหน้ำขึ้นจำกโต๊ะท�ำงำนซึ่งเตม็ไปด้วย

กองเอกสำร เมื่อชำยศรีษะล้ำนวยักลำงคนสวมแจก็เกตผ้ำร่มสเีทำตุ่นๆ 

เปิดประตูเข้ำมำในห้อง ดูจำกสีหน้ำปริวิตกของผู้มำใหม่แล้ว ‘ข่ำว’ ที่ 
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อกีฝ่ำยน�ำมำให้เขำน่ำจะไม่ใช่ข่ำวดเีป็นแน่

“เรยีบร้อยไหม”

เขำถำม...ทั้งๆ ที่รู้ว่ำไม่มอีะไรเรยีบร้อยสกัอย่ำงเป็นแน่

กุสตำฟค่อยๆ ทิ้งตัวลงนั่งที่เก้ำอี้ซึ่งอยู่ตรงข้ำมโต๊ะท�ำงำน ยก 

มอืหนำขึ้นลูบศรีษะล้ำนเลี่ยนของตน แล้วส่ำยหน้ำเรว็ๆ 

“ไม่ครบั อำห์เรน ผมยงัไม่ได้ตวัเธอ”

“คลำดกนั หรอืมเีหตุผลอื่น”

“คอื...มคีนมำดกัชงิตวัเธอไปก่อนครบั”

“อะไรนะ มีคนมำชิงตัวเธอไปก่อนอย่ำงนั้นเหรอ” อำห์เรนทวน

ประโยคของลูกน้องด้วยควำมคำดไม่ถงึ

“ใช่ครบั” กุสตำฟตอบเบำๆ

เขำสูดลมหำยใจเข้ำปอดลึกยำวก่อนจะผ่อนออกอย่ำงแรง มือ 

ก�ำแน่นอย่ำงคนที่พยำยำมระงบัโทสะ กว่ำทมีของเขำจะสบืรู้เรื่องผู้หญงิ

ไทยที่มคีวำมสำมำรถระดบัอจัฉรยิะด้ำนภำษำกใ็ช้เวลำไปไม่น้อย ไม่อยำก

เชื่อเลยว่ำจะมีคนอื่นล่วงรู้อีก มิหน�ำซ�้ำพวกมันยังตัดหน้ำขโมยแม่สำว

อจัฉรยิะชำวไทยของเขำไปอย่ำงหน้ำด้ำนๆ

ใช่...เธอควรจะเป็น ‘ของเขำ’ ถงึจะถูก

“มนัเป็นใคร ท�ำงำนให้ฝ่ำยไหน”

“ยงัสบืไม่ได้ครบั”

“มนัพำตวัเธอไปที่ไหน”

“ยงัสบืไม่ได้ครบั” กสุตำฟเอ่ยประโยคเดมิรำวกบัแผ่นเสยีงตกร่อง

“บ้ำฉบิ ท�ำไมถงึไม่รูอ้ะไรสกัอย่ำง แล้วนำยปลอ่ยใหม้นัตดัหนำ้ไป

ได้ยงัไง”

“ผมขอโทษครบั ผมไม่คดิว่ำจะมใีครสบืรู้เรื่องสำวไทยคนนี้ และ

รู้ลกึไปถงึควำมสำมำรถทำงภำษำของเธอ”
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อำห์เรนหยบิรปูหญงิสำวชำวไทยในแฟ้มออกมำพจิำรณำ อ่ำนทวน

ชื่อ ลลนำ พำณชิย์ทรพัย์ ของเธอซึ่งเขยีนเป็นภำษำองักฤษอกีครั้งทั้งที่

จ�ำได้ขึ้นใจ ก่อนจะทิ้งรูปนั้นลงบนโต๊ะอย่ำงหมดแรง

“ทำงเรำยงัสบืรู้มำได้ นบัประสำอะไรกบัคนอื่น ป่ำนนี้เธอจะเป็น

อย่ำงไรบ้ำงกไ็ม่รู้”

“ผมดักฟังทำงโทรศัพท์ ได้ควำมว่ำคุณลลนำก�ำลังจะไปหำเพื่อน

ย่ำนใจกลำงเมอืง กเ็ลยไปรอที่นั่น แต่ไม่คดิว่ำจะมคีนลงมอืก่อน”

“แล้วค้นหำจำกสญัญำณโทรศพัท์มอืถอืของเธอหรอืยงั”

“ค้นแล้วไม่พบครับ คำดว่ำเธอน่ำจะอยู่ในจุดที่สัญญำณมือถือ 

เข้ำไม่ถงึ”

“คว้ำน�้ำเหลวอกีแล้วสนิะ”

“แต่ทนัททีี่เธอเปิดมอืถอื เรำจะระบุต�ำแหน่งของเธอได้ทนัทคีรบั”

อำห์เรนถอนใจ กระแทกตวัลงกบัเก้ำอี้หนงัลูกววัสนี�้ำตำลเข้ม

“เอำเถอะ เรำคงต้องพยำยำมหำวธิถีอดรหสัใหม่ ขอแค่พวกที่ได้

ตัวเธอไปอย่ำเป็นพวกเดียวกับอินเตอร์โปลก็แล้วกัน ไม่อย่ำงนั้นคดีนี้ 

จะหลุดจำกมอืของเรำไป ได้ซวยกนัหมดแน่”

ชำยหนุ่มหยิบเอกสำรแผ่นหนึ่งออกมำจำกแฟ้มซึ่งเป็นแฟ้มเดียว

กับที่เขำเพิ่งหยิบรูปของลลนำออกมำ เขำจ้องมองเอกสำรซึ่งเต็มไปด้วย

อกัขระแปลกตำยำวเตม็หน้ำกระดำษแล้วสบถ

“โว้ย! นี่มนัรหสับ้ำบออะไรกนั ท�ำไมมนัไม่เขยีนรหสัให้อ่ำนง่ำยๆ 

แบบที่ใช้ค�ำแรกในประโยคมำเรียงต่อกันเป็นข้อควำมใหม่ หรือใช้แค่ 

ตัวอักษรที่สองของแต่ละค�ำมำประกอบเป็นข้อควำมวะ อย่ำงน้อยเรำ 

จะได้ถอดควำมได้ง่ำยกว่ำนี้”

“แบบนั้นเขำใช้กนัมำตั้งแต่สงครำมโลกครั้งที่หนึ่งแล้วครบั ปัจจุบนั 

ไม่มีใครใช้กันอีกแล้ว เพรำะมันง่ำยเกินไป” กุสตำฟอธิบำยอย่ำงกล้ำๆ 



ลั ล ล ำ บ ำ ย  l  39   

กลวัๆ

“งั้นข้อควำมแบบที่ต้องอ่ำนบรรทดัเว้นบรรทดัล่ะ”

“แบบนั้นยิ่งแล้วใหญ่ครบั หำในกูเกลิยงัมเีลย”

อำห์เรนถอนหำยใจเหยยีดยำว พลำงเคำะนิ้วลงบนเอกสำรหนึ่งแผ่น

ตรงหน้ำ พยำยำมบงัคบัอำรมณ์ให้เยน็ลง

“แล้วเรำพอจะหำใครที่มคีวำมสำมำรถใกล้เคยีงกบัสำวไทยคนนั้น

มำถอดรหสับ้ำบอพวกนี้ได้ไหม ไม่ต้องใช้อจัฉรยิะทำงภำษำแบบเธอกไ็ด้ 

เอำแค่นกัวชิำกำรด้ำนอกัขระโบรำณกพ็อ”

ชำยวยักลำงคนศรีษะล้ำนส่ำยหน้ำ

“นักวิชำกำรส่วนมำกจะเชี่ยวชำญเพียงภำษำเดียวครับ อย่ำลืม 

นะครับว่ำแค่ศึกษำเพียงภำษำเดียวก็แทบจะใช้เวลำเกือบครึ่งชีวิตแล้ว 

รหัสเหล่ำนี้ได้รับกำรยืนยันแล้วว่ำเป็นกำรผสมผสำนจำกอักขระโบรำณ

ของหลำยชำต ิยำกมำกครบัที่จะถอดควำมได้”

“มนัเอำอกัขระโบรำณของชนชำตติ่ำงๆ มำรวมกนัได้ เรำกน็่ำจะ

ขนนักวิชำกำรหลำยๆ คนมำร่วมกันแปลได้นี่หว่ำ ฉันออกค่ำใช้จ่ำยให้

เอง เงินส่วนตัวด้วย ไม่ต้องใช้งบอันน้อยนิดของหน่วยงำน” อำห์เรน 

บอกอย่ำงใจป�้ำ

“กเ็พรำะนกัวชิำกำรเหล่ำนั้นไม่สำมำรถอ่ำนอกัขระพวกนี้ได้ทั้งหมด 

ภำยในเวลำอันสั้นไงครับ พูดง่ำยๆ ก็คือมันท�ำภำยในไม่กี่สัปดำห์ไม่ได้

แน่ๆ นี่ก็ผ่ำนมำเกือบสี่สิบแปดชั่วโมงแล้วนับจำกวันที่ภำพเขียนภำพ 

ที่สองหำยไป แสดงว่ำเรำเหลอืเวลำอกีไม่ถงึหนึ่งเดอืนด้วยซ�้ำที่จะไขรหสั 

เมื่อรหัสเขียนขึ้นโดยคนที่เป็นอัจฉริยะทำงภำษำ คนที่ถอดได้ก็น่ำจะ 

มเีพยีงคนที่เป็นอจัฉรยิะทำงภำษำเหมอืนกนัเท่ำนั้น”

ท�ำไมอำห์เรนจะไม่รู้ควำมจริงที่ลูกน้องเพิ่งบอกมำ รหัสยึกยือ 

พวกนี้สันนิษฐำนว่ำเขียนขึ้นโดย มีเรียม ลุสคอฟ อัจฉริยะทำงภำษำ 
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ชำวรัสเซียที่หำยตัวไปเมื่อหนึ่งปีก่อน มีรำยงำนยืนยันว่ำเธอถูกจับและ

กกัตวัไว้โดยอำชญำกรกลุ่มหนึ่งซึ่งยงัไม่เปิดเผยตวั

ในตอนนั้นอำห์เรนไม่เข้ำใจว่ำคนร้ำยจะกกัตวัมเีรยีมไว้เพื่อประโยชน์ 

อะไร จนกระทั่งมคีดโีจรกรรมภำพเขยีน และมกีำรวำงแผนกำรโจรกรรม

โดยใช้รหสัซึ่งไม่เคยมใีครถอดได้ เขำจงึเริ่มเข้ำใจควำมส�ำคญัของอจัฉรยิะ 

พวกนี้

และเขำก็เริ่มหำข้อมูลเกี่ยวกับพวกเด็กอัจฉริยะทำงภำษำที่น่ำจะ

พอช่วยเหลือในกำรถอดรหัสได้ จนกระทั่งได้พบข้อมูลของลลนำ... 

หญงิสำวชำวไทยที่อ่ำนอกัขระโบรำณได้

แต่เธอกถ็ูกชงิตวัไปแล้ว

อำห์เรนเงยีบไปสกัพกัก่อนจะสรุปกบัลูกน้อง

“เรำจะรอให้ภำพเขยีนภำพที่สำมหำยไปไม่ได้ เร่งมอืหำตวัผู้หญงิ

ไทยที่ชื่อลลนำมำให้ได้ แล้วสืบให้รู้ด้วยว่ำใครหรือหน่วยงำนไหนได้ตัว

เธอไป”

กุสตำฟลุกขึ้นยนืบอกด้วยน�้ำเสยีงจรงิจงัเคร่งขรมึ

“แต่อย่ำงน้อยเรำก็ตัดไปได้หนึ่งหน่วยงำนนะครับ ที่ไม่ได้ตัวเธอ

ไปแน่นอน”

“หน่วยงำนไหน”

“บเีอน็ดไีงครบั”

อำห์เรนปำกยื่น ตำแทบถลนออกมำนอกเบ้ำเมื่อได้ยนิลูกน้องเอ่ย

ถงึบเีอน็ด ีซึ่งเป็นหน่วยงำนข่ำวกรองของประเทศเยอรมน ีก่อนจะตะโกน

ลั่น

“เออสวิะ กน็ั่นมนัหน่วยงำนของเรำนี่ และฉนัเป็นคนรบัผดิชอบ

งำนนี้โดยตรง ถ้ำเรำไม่ได้ตวัเธอ แล้วบเีอน็ดจีะได้ตวัเธอได้ยงัไงวะ”

“แหะๆ ใช่ครบั ใช่ ผมกลวัว่ำคุณจะลมื”
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“ไปเลยนะ ออกไปสบืมำให้ได้ว่ำใครเป็นคนชงิตวัผู้หญงิที่ชื่อลลนำ

ไป แล้วสบืมำให้รูด้้วยว่ำเธอถกูซ่อนตวัไว้ที่ไหน เรำจะยอมให้มภีำพเขยีน

ถูกขโมยอกีไม่ได้ เรำต้องถอดรหสัพวกนั้นให้ได้ เข้ำใจไหม”

“เข้ำใจครบั” กสุตำฟรบัค�ำอย่ำงลนลำน แล้วรบีรดุออกไปจำกห้อง


