
24
แขกไม่ได้รับเชิญ

“ผู้ที่ได้รางวัล MVP ประจ�าปีนี้ได้แก่ ผู้เล่น คิว ค่ะ!”

เสยีงประกาศจากพธิกีรสาวประจ�ารายการดงัขึ้นพร้อมกบัเสยีงปรบมอื

ที่ดงัสนั่นไปทั่วทั้งฮอลใหญ่ของศนูย์การประชมุแห่งชาตสิริกิติิ์ที่ยามนี้ถกูเนรมติ

เป็นเวทปีระกาศรางวลัผูเ้ล่นทรงคณุค่าประจ�าปีแห่งนี้ พร้อมกบัเหล่าผู้เล่นอกี

มากมายที่ต่างตบเทา้ขึ้นรบัรางวลักนั ไม่ว่าจะเป็นผูเ้ล่นที่มสีถติกิารเล่นดเีด่น

ในสายต่างๆ และแน่นอนว่าไฮไลต์ประจ�างานครั้งนี้กค็งไม่พ้นผู้เล่น MVP ที่

ท�าผลงานได้ดีที่สุดของเกม รวมถึงได้รับคะแนนโหวตจากผู้เล่นด้วยกัน 

มากที่สดุ

ไม่นานนัก แสงสปอตไลต์ก็สาดส่องไปยังร่างของชายหนุ่มคนหนึ่งที่

วันนี้อยู่ในชุดสูทตัวเนี้ยบราวกับมั่นใจตั้งแต่แรกแล้วว่าตัวเขาจะต้องได้รับ

รางวลัทรงคณุคา่นี้อย่างแนน่อนที่สดุ ควิซึ่งดแูปลกตาไปจากทกุๆ ครั้งเดนิขึ้น

ไปบนเวทใีนหอประชมุท่ามกลางเสยีงปรบมอืของแขกที่มาร่วมงานหลายพนัคน 

(เท่าที่พอจะเบยีดเสยีดเข้าไปในห้องประชมุนั้นได้) ยงัไม่รวมถงึเหล่าผูค้นที่ยนืดู
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พธิมีอบรางวลัตามมมุต่างๆ ที่มโีทรทศัน์จอยกัษ์เปิดให้ดูทั่วงานอกีด้วย

“สุดยอดเลยนะคะ ไม่น่าแปลกใจเลยที่คุณคิวจะได้รับรางวัลผู้เล่น 

ทรงคุณค่าในปีนี้ ด้วยความโดดเด่นของคุณคิวที่สามารถช่วยให้เหล่าผู้เล่น 

สามารถเคลียร์เควสต์เนื้อเรื่องให้ผ่านไปได้ด้วยดี ทั้งยังรวมตัวกันสร้าง 

กองก�าลงัที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้อกีด้วยค่ะ”

พธิกีรสาวยงัคงร่ายยาวถงึวรีกรรมของผู้เล่น MVP อย่างยิ่งใหญ่ ขณะ

ที่ควินั้นก้าวขึ้นเวทดี้วยรอยยิ้ม เขาโบกมอืให้เพื่อนๆ และเหล่าผู้เล่นที่คาดว่า

น่าจะอยู่ในกองทพัเดยีวกนั เรยีกเสยีงเฮได้เกรยีวกราวกนัเลยทเีดยีว กระทั่ง

ขึ้นไปบนเวท ีคนที่ยนืรออยู่กไ็ม่ใช่ใครอื่น นอกจากประธานบรษิทัไพรด์อย่าง 

วศินะ ที่ปรบมอืให้แก่ความส�าเรจ็ของผู้เล่นคนนี้

“เธอเหมาะสมกบัรางวลันี้ ขอแสดงความยนิดด้ีวยนะ ส�าหรบัต�าแหน่ง 

MVP ประจ�าปี”

วศินะพูดยิ้มๆ  พลางยื่นถ้วยรางวลัสทีองที่มรีูปมงักรสยายปีกอยู่ตรง

ด้านบนให้แก่ชายหนุ่มตรงหน้า คิวยกมือไหว้ตามมารยาท ก่อนจะรับถ้วย

รางวลันั้นและจบัมอืกบัประธานคนดงัตามล�าดบั สดุท้ายควิจงึเดนิไปหยดุอยู่

ตรงหน้าไมโครโฟนที่ถูกเตรยีมเอาไว้ให้ พลางชูถ้วยรางวลัขึ้นไปบน

“แน่นอนครบั ว่านี่ไม่ใช่รางวลัที่คู่ควรส�าหรบัผมเพยีงคนเดยีวเท่านั้น 

แต่มนัเป็นรางวลัที่พวกเพื่อนๆ และลกูทมีทกุคนมส่ีวนร่วมกบัมนัทั้งหมด ส่วน

ตัวผมก็เพียงแค่โชคดีได้มาอยู่ใจกลางคนเก่งๆ เหล่านี้ก็เท่านั้นเอง และนี่จะ

ไม่ใช่เป้าหมายของพวกเราอย่างแน่นอน เพราะมนัคอืจดุเริ่มต้นครบั...ขอบคณุ

ครบั”

สิ้นค�าปราศรัยเล็กๆ ของผู้เล่น MVP แล้วเสียงปรบมือก็ดังสนั่นขึ้น 

ทั่วฮอล ก่อนที่ควิจะเดนิโบกมอืลงไปจากเวทท่ีามกลางสายตาปลาบปลื้มของ

เหล่ากองก�าลงัพนัธมติรที่มารวมตวักนัในวนันี้เป็นจ�านวนมาก

“เอาละค่ะ และนี่กค็อืทั้งหมดของงานปีแรกของเรา เป็นความส�าเรจ็

ที่ยิ่งใหญ่ของ EO ที่สามารถเปิดตวัได้อย่างสดุยอดขนาดนี้ แล้วมนักจ็ะเป็น

อย่างที่คุณคิวพูดแน่นอนค่ะ นี่คือจุดเริ่มต้นของต�านานบทใหม่แห่งโลก
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ออนไลน์ของพวกเรา และเราสญัญาว่างานปีหน้าพวกเราจะจดัให้ยิ่งใหญ่กว่า

นี้อกีอย่างแน่นอนค่ะ ไว้พบกนัใหม่อกีครั้งส�าหรบัวนันี้ สวสัดคี่ะ!”

เมื่อสิ้นสดุพธิกีารสดุท้ายของงานแล้ว เสยีงปรบมอืชื่นชมส�าหรบังาน 

EPA ที่จดัขึ้นในปีแรกได้อย่างยอดเยี่ยมที่สดุกด็งัสนั่น แม้จะมอีปุสรรคมากมาย

เกิดขึ้นเพราะแขกเข้ามาในงานเยอะกว่าที่คาดเอาไว้มาก แต่โดยรวมแล้ว 

ทางทมีงานของไพรด์กส็ามารถรบัมอืกบัสถานการณ์เหล่านั้นได้อย่างไร้ที่ติ

“ปีหน้าจะจดัให้ใหญ่กว่านี้อกี? เฮอะ! ถ้าจะเอาใหญ่กว่านี้คงต้องไป

จดัที่สนามหลวงแล้วมั้ง”

ค�าเหนบ็แนมอย่างอดไม่ได้ของเจ้าหนุ่มขี้หงดุหงดิท�าให้คนข้างๆ ช่วย

กนัสะกดิให้ลดเสยีงลงหน่อย เนื่องด้วยรอบๆ ตวันั้นมทีมีงานของไพรด์ยนือยู่

จ�านวนมาก และคาดว่าคงได้ยนิเสยีงของเจ้าหนุ่มคนนี้ไม่ผดิแน่

“ผเีจาะปากมาพูดหรอืไงยะซมัเมอร์” 

เห็นไอ้โรคปากเปราะไม่รู้จักกาลเทศะแล้ว สปริงก็อดไม่ได้ที่จะเหน็บ

เจ้าหนุ่มคนข้างๆ ที่วนันี้สวมเสื้อยืดกบักางเกงยนีแบบง่ายๆ มา โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่อมแีม่สาวน้อยที่เป็นหลานสาวของประธานบรษิทัไพรด์ยนือยู่ข้างๆ 

เมื่อได้ยนืว่าบรษิทัของตนโดนแขวะ เธอจงึเอื้อมมอืไปตไีหล่ของซมัเมอร์อกีคน

“ตฉีนัท�าไม” ตะวนัหนัมาเบ้ปากใส่

“ข้อหาที่นายมาแขวะบรษิทัของฉนัยงัไงล่ะยะ งานเขาออกจะจดัมาได้

ดแีท้ๆ ยงัมอีะไรท�าให้นายหงดุหงดิอกีเล่า”

ได้ยนิค�ากล่าวนั้นแล้วตะวนัจงึส่งเสยีง “ห!ึ” ขึ้นจมูก ก่อนจะปรายตา

ไปมองเจ้าคนที่มีสายเลือดส่วนหนึ่งเหมือนกับเขา ซึ่งก�าลังเดินไปรวมตัว 

กับพวกเพื่อนๆ ตรงด้านหน้าเวทีรับรางวัลเมื่อครู่ ให้ตายยังไงเขาก็เกลียด 

ไอ้หมอนี่เข้าไส้จรงิๆ แม้มนัจะเพิ่งหาวธิมีารกัษาแม่ของเขาได้ส�าเรจ็แล้วกต็าม

ทเีถอะ

“หมั่นไส้ว่ะ” ตะวนัเดาะลิ้น “กะอแีค่รางวลัโง่ๆ อนัเดยีวท�าซะอย่าง

กับว่าตัวเองยิ่งใหญ่เสียเต็มประดา ทั้งๆ ที่มันเป็นฝ่ายแพ้ให้แก่พวกเราแท้ๆ  

แล้วไอ้ค�าพูดเมื่อกี้มนัอะไร เหมน็หน้าว่ะ”
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แค่ได้เห็นตะวันหัวร้อนออกมาก็พอจะเข้าใจความรู้สึกของหมอนี่อยู่

หรอก แน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้หวงัว่าเทพอสรูจะได้รบัรางวลั MVP อะไรแบบนี้

อยู่แล้วหรอกนะ ถึงต่อให้ได้จริงๆ พวกเขาสี่คนก็ไม่มีทางขึ้นไปรับรางวัลนี้ 

เด็ดขาด แล้วก็คงไม่มีผู้เล่นคนไหนมันจะบ้าโหวตคะแนนให้พวกเขาด้วย 

(นอกจากพวกเพี้ยนจรงิๆ) 

“แต่สมกับเป็นเขาดีนะครับ” เรนนี่ที่ยืนกอดอกอยู่ใกล้กันเอ่ยขึ้น 

“ลงท้ายกย็งัไม่วายพูดเพื่อมดัใจพวกลูกทมีของตนเอาไว้ได้อกี ผมกอ็ยากจะ

รู้เหมือนกัน จะมีซักกี่คนที่มองออกว่าค�าพูดที่สวยหรูพวกนั้นมันเป็นค�าพูด 

ชวนเชื่อเพื่อหาหมากมาให้ตวัเองใช้งานได้กเ็ท่านั้น”

“คงไม่มีหรอก” สปริงถอนใจอีกคน “พี่ท่านเล่นละครได้แนบเนียน 

เสยีขนาดนั้นน่ะ”

ไม่ทันไร นายคิวที่พวกเหล่าเทพอสูรจับจ้องอยู่ก็เดินไปหาหญิงสาว 

คนหนึ่งที่มาแสดงความยินดีด้วย ซึ่งเธอคนนั้นก็คือคนที่เข้ามาทักทายกันต์

ก่อนหน้านี้ที่ชื่อว่า ‘เบล’ นั่นเอง เมื่อไดเ้หน็หญงิสาวคนนั้นยิ้มกว้างดใีจพลาง

เกาะแขนของควิเอาไว้ ตะวนักถ็งึกบัออกอาการเบ้ปากเลยทเีดยีว

“มิน่าล่ะ ฉันถึงได้เกลียดไอ้หมอนี่ตั้งแต่แรกเห็น ที่แท้มันก็มีสปีชีส ์

เดยีวกบัยยันกสองหวันั่นนี่เอง”

“ผู้หญงิคนนั้นท�าไมเหรอตะวนั”

พลอยถามขึ้น เพราะเธอยังไม่รู้ว่าผู้หญิงที่ชื่อเบลคนนั้นก็คือ ‘อดีต’ 

แฟนของนายกันต์นั่นเอง ท�าให้เหมยและเรนนี่ถึงกับตาโตรีบออกตัวพูดออก

มาทนัที

“กแ็ค่คนที่เคยเจอกนัในเกมน่ะจ้ะน้องพลอย” เหมยยิ้มกว้าง

“เป็นคนที่เคยสร้างปัญหาให้พวกเรา โดยเฉพาะคุณไลต์น่ะครับ”  

เรนนี่เสรมิ

ว่าแล้วทั้งสองคนกจ้็องเขมง็ไปทางนายตะวนัราวกบัจะสะกดว่าจงอย่า

พูดอะไรไม่เข้าท่าออกมาต่อหน้าน้องพลอยซึ่งเป็นน้องสาวของแป้งจะดีที่สุด  

พอเหน็พวกเพื่อนๆ ส่งสญัญาณมาแล้ว ตะวนักไ็ด้แต่ถอนใจออกมาเท่านั้น
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“กเ็ป็นไอ้พวกนสิยัเสยีไม่น่าคบนั่นละ” ตะวนัพูดขึ้น

“ตายจรงิ! ใครที่ถกูนายด่าว่าไม่น่าคบเนี่ย ต้องเลวร้ายมากๆ เลยนะ”

ค�าเหน็บแนมนั้นส่งให้เจ้าหนุ่มขี้โมโหหันไปจ้องพลอยเขม็งเลยทีเดียว 

ซึ่งคณุเธอกย็ิ้มร่า ท�าเป็นเมนิมองไปทางอื่นแบบไม่รูเ้รื่องรูร้าวอะไร ท�าให้ตะวนั

ได้แต่ส่ายหน้าอ่อนใจก่อนจะหนัมาหาเพื่อนๆ ที่ยนือยู่ข้างกนั

“แล้วยยันั่นไปหาไลต์นิ่งท�าไม” ตะวนัถาม

“ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่เท่าที่ดูแล้วหากเธอเป็นน้องสาวของคุณคิว

จรงิๆ ละก ็นั่นหมายความว่า การที่เธอได้เจอกบัเราในช่วงเบต้าเทสต์น่ะ ไม่

น่าจะใช่เรื่องบงัเอญิแน่ๆ ละครบั”

“จรงิ ข้อนี้เหน็ด้วย” เหมยเสรมิ “ไอ้หมอนั่นจะต้องส่งนงัหมอนทอง

นั่นมาสืบข้อมูลของพวกเราตั้งแต่อยู่ในช่วงเบต้าเทสต์แล้วแน่ๆ มิน่าล่ะ 

หมอนั่นถงึได้รู้ข้อมูลของพวกเราเยอะจนผดิสงัเกตน่ะ”

ยิ่งได้ยนิข้อสนันษิฐานนี้แล้ว ซมัเมอร์ยิ่งรู้สกึหงดุหงดิอย่างบอกไม่ถูก

จรงิๆ มาตรวดัความเหมน็ขี้หน้าของเขานั้นพุ่งขึ้นจนถงึขดีสดุ ชนดิที่อยากจะ

ออกไปอาละวาดให้รู้แล้วรู้รอดไปจริงๆ เช่นเดียวกับเหมยและเรนนี่ที่ช�าเลือง

มองไปอกีด้าน จนได้เหน็นายกนัต์ยนืคยุอยู่กบั GM กลุ พี่สาวของเขาอกีด้าน

หนึ่ง คาดว่าคงจะคุยเรื่องงานอยู่ โดยมีแป้งยืนอยู่ข้างๆ ด้วยใบหน้าที่ยังคง

ยิ้มแย้มได้

“ยิ้มแบบนั้น แสดงว่าน้องแป้งยงัไม่รูเ้รื่องแน่เลย” เหมยกระซบิกบัเรนนี่

“แหงละครบั ถ้าคณุแป้งรูเ้รื่องแล้วละก ็ป่านนี้คงไม่ตวัตดิกนัเป็นตงัเม

แบบนั้นแน่ๆ” เรนนี่ถอนใจ “งานนี้ผมว่าเราอย่าไปยุง่เรื่องของเขาเลยครบั ให้

คณุไลต์เขาจดัการเองจะดทีี่สดุ”

“นายแน่ใจนะ” เหมยเบ้ปาก “นายกร็ูว่้าหมอนี่เปน็คนประเภทถ้าเปน็

เรื่องคนอื่นน่ะเก่งไปหมด แต่พอเป็นเรื่องตวัเองทไีร ตดัสนิใจได้เลวร้ายสิ้นด”ี

“มนักจ็รงิน่ะครบั...”

นายแว่นได้แต่หวัเราะแหะๆ ออกมา ก่อนจะมองไปยงัเพื่อนคนเก่งของ

เขาที่ตอนนี้ดจูะเกบ็อารมณ์ได้เป็นอย่างด ีทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ตอนเขาได้เจอหน้า
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กบัผู้หญงิที่เคยเป็นคนรกัมาก่อนนั้น มนัดูจะท�าให้กนัต์ชอ็กไปเลยเหมอืนกนั

“แล้วเดี๋ยวพวกเราจะต้องไปกินเลี้ยงกับพวกผู้เล่นพิเศษที่ได้รับเชิญ

จากทางทมีงานที่โรงแรมด้วย ฉนัว่าสองคนนั้นกต้็องถกูเชญิไปด้วยเหมอืนกนั 

หวงัว่ามนัจะไม่เกดิเรื่องอะไรขึ้นกแ็ล้วกนั”

“ผมก็หวังว่าครับ” เรนนี่พูดแล้วถอนใจ ก่อนจะยกมือขึ้นจับคิ้วขวา 

ตวัเอง “แต่คิ้วผมมนักระตกุๆ ยงัไงกไ็ม่รู้สคิรบั”

หลังงานมอบรางวัล EPA เสร็จสิ้นตอนราวๆ หนึ่งทุ่ม แขกที่มา

ร่วมงานก็เริ่มแยกย้ายกันกลับบ้าน บ้างก็ยังขอเดินเที่ยวงานกันให้คุ้มที่สุด

เพราะตวังานนั้นจะปิดตอนสามทุ่มนั่นเอง ส่วนพวกผู้เล่นระดบัพเิศษของ EO 

หลายร้อยคนกไ็ด้รบัค�าเชญิจากทางทมีงานไพรด์ให้ไปร่วมงานเลี้ยงตอนค�่าที่

โรงแรมใกล้ๆ กนั เพื่อเป็นการตอบแทนเหล่าผู้เล่นกลุ่มนี้ที่ช่วยท�าให้โลก EO 

นั้นมสีสีนัมากถงึขนาดนี้

งานเลี้ยงจัดขึ้นอย่างหรูหราตรงร้านอาหารที่ชั้นดาดฟ้าของโรงแรม  

ผู้เล่นชื่อดังมากมายนั่งรวมตัวกันอย่างที่หาไม่ได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นพวกผู้น�า

ของกองทัพทั้งสี่ รวมถึงพวกแกนน�าหลักอย่างกองทัพพันธมิตรด้วยเช่น

เดยีวกนั ยงัไม่รวมเหล่าผู้เล่นพวกสายมนิเิกมอย่างพวก MOBA หรอื PVP ที่

รวบรวมเหล่ามอืวางอนัดบัโลกชาวไทยมากนิเลี้ยงในงานด้วยเช่นเดยีวกนั

ที่น่าอดึอดัหน่อยกเ็หน็จะเป็นพวกแกนน�ากองทพัทั้งสี่ที่ดูท่าจะไม่ค่อย

ลงรอยกนัเท่าไร ต้องมาสวมหน้ากากเข้าหากนัภายใต้กฎของงานเลี้ยง แม้ว่า

ใจจรงินั้นต่างฝ่ายต่างอยากจะเปิดการโต้วาทเีลก็ๆ ภายในงานนี้ด้วยซ�้า

แน่นอนว่าพระเอกของงานกค็งหนไีม่พ้นผูเ้ล่น MVP ประจ�าปีอย่างนาย

ควิ ที่ต่างมคีนแวะเวยีนเข้ามาขอชนแก้วเพื่อแสดงความยนิดทีี่โต๊ะแทบตลอด

เวลา ซึ่งนั่นกย็ิ่งท�าให้คนกลุม่หนึ่งที่แอบนั่งกนัอยูใ่นโต๊ะเลก็ๆ ภายในห้องเรอืน

กระจกของชั้นดาดฟ้าซึ่งจะเป็นจุดที่พวกทีมงานของเกมนั่งรวมตัวกันต้องท�า

หน้าเหมน็เบื่อใส่

“ดูมนั อยู่ในงานเลี้ยงแท้ๆ ยงัจะท�าคอยื่นยาวน่าหมั่นไส้ได้อกี”
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ตะวนัซึ่งนั่งอยู่ยงัอดไม่ได้ที่จะเหนบ็แนมพี่ชายของเขาที่ดูจะท�าตวัเด่น

เสยีจนเตะสายตา

“เอาน่า อย่าไปสนใจเลย พวกเรามานั่งกนิกนัให้หายเหนื่อยเถอะ อีก

เดี๋ยวจะมีเวลาให้พวกเรามาได้นั่งสบายๆ แบบนี้อีกรึเปล่าก็ยังไม่รู้เลย จริง 

มั้ยล่ะ”

เหมยพยายามเรยีกความสนใจของอตีาตะวนักลบัมา (ด้วยการดงึคาง

ของเจ้าเดก็หนุม่ใหห้นักลบัมาแบบก�าลงัลว้นๆ) สง่ให้เรนนี่ต้องหวัเราะข�าและ

โดนเจ้าคนเดก็กว่าจ้องแบบเอาเรื่องตามระเบยีบ

“แล้วพวกน้องกานต์กบัฟ้าล่ะคะ ไม่ชวนมาจะดเีหรอ”

แป้งเอ่ยถามขึ้น บนโต๊ะอาหารที่ปะปนอยู่ในกลุ่มของพวกทมีงาน EO 

นี่เอง ดูเหมอืนมนัจะมเีพยีงแค่เทพอสูรทั้งสี่ เซราส แป้ง และ พลอย เท่านั้น

ที่มาร่วมโต๊ะนี้ด้วย

“เห็นว่าเจ้าราฟมันพาไปเลี้ยงชาบูน่ะครับ อุตส่าห์ไปช่วยงานเจ้านั่น

ทั้งวนัแบบนี้ เจ้ากานต์กค็งกะจะฟันเจ้าราฟให้หน�าใจเลยละครบังานนี้ ฟ้าเอง

กค็งอยากจะไปทางนั้นมากกว่า เพราะอยู่ทางนี้กค็งอดึอดัเปล่าๆ”

กนัต์อธบิายจนแป้งหนัไปยิ้มกบัเรนนี่ทนัที

“ดจีงัเลยนะคะคณุเรนนี่ ในที่สดุน้องฟ้ากอ็อกไปเที่ยวข้างนอกได้โดย

ไม่ต้องมคีณุไปคอยดูแลอกีแล้ว”

“ครบั” เรนนี่พยกัหน้ารบัยิ้มๆ  “งานนี้คงต้องฝากให้เจ้ากานต์คอยดแูล 

น่ะครบั”

“ฝากผดิคนรเึปล่าเพื่อน ฉนัเป็นพี่มนัแท้ๆ ยงัไม่เคยวางใจมนัเลย”

ค�าพดูของนายกนัต์นั้นท�าให้ทกุคนหวัเราะชอบใจออกมาเป็นการใหญ่ 

บรรยากาศดูผ่อนคลายลงไปมากหลังจากสิ้นสุดภาระที่แสนอ่อนล้าภายใน 

วนันี้ไปได้ด้วยด ี

“แล้วท�าไมเราถึงไม่ออกไปนั่งด้านนอกล่ะคะ ทีมงานอุตส่าห์จัดที่ให้

เราตดิกบัระเบยีง จะได้มองววิกลางคนืสวยๆ อากาศกก็�าลงัดด้ีวยนะคะ” แป้ง

เสนอขึ้น ซึ่งพวกเทพอสูรต่างพากนัส่ายหน้า
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“คงท�าแบบนั้นไม่ได้หรอกครับ พวกผมออกไปงานมันจะกร่อยเสีย

เปล่าๆ” กนัต์ยกัไหล่วดื

“จรงิครบัคณุแป้ง พวกที่นั่งอยู่ข้างนอกน่ะ กว่า 90% เป็นพวกที่เคยมี

ปัญหากบัพวกเทพอสูรมาด้วยกนัทั้งนั้น” เรนนี่ยิ้มกว้าง

“โดยเฉพาะทางเรามีพวกที่จุดติดง่ายๆ อยู่ด้วย พี่ว่าเราอยู่ตรงนี้กัน

ดแีล้วละจ้ะน้องแป้ง”

ส่วนเหมยกไ็ด้แต่หนัมาวางมอืไว้บนศรีษะของเจ้าเดก็หนุ่มคนข้างๆ ที่

ก�าลงัหน้ามุ่ยเป็นสญัลกัษณ์ของไอ้พวก ‘จดุตดิง่าย’ อย่างที่ว่านั้นออกมาให้

เหน็ เพยีงเท่านั้นเองแป้งจงึยิ้มออกมาอย่างเข้าใจในทนัที

“เอาเลยพวกเราดื่มกนัให้เตม็ที่!”

ไม่ทันขาดค�าก็มีเสียงเย้วๆ ของหญิงสาวคนหนึ่งตะโกนลั่นขึ้นมา

ภายในห้องเรอืนกระจกแหง่นี้ จนท�าใหท้กุคนบนโตะ๊ตา่งหนัไปมอง จนได้เหน็

โต๊ะของพวก GM ที่ก�าลงัเรงิร่าปล่อยผกีนัเตม็ท ีโดยหวัโจกนั้นกไ็ม่ใช่ใครอื่น

นอกจากคุณนายกุลธิดา ที่ยกแก้วเบียร์ขึ้นมากลางวงเปิดเสียงเฮลั่นให้ตาม

มาตดิๆ เรยีกกนัว่าปล่อยผเีตม็ที่เลยทเีดยีว

“พี่สาวนายเนี่ยหวัโจกเลยนะนั่น” เหมยหวัเราะข�า

“กน็ะ ปกตพิวก GM กถ็ูกเรยีกว่าเป็นตวัตุ่นที่ต้องเฝ้าเซริ์ฟเวอร์อยู่ใน

ห้องท�างานตลอดเวลาอยู่แล้ว ไม่แปลกที่มีเวลาได้ดื่มแบบนี้แล้ว คุณเธอจะ

ปล่อยผสีดุตวัขนาดนี้” กนัต์ถอนใจ “แต่ถ้าป้าฉนัมาเหน็นางเฮ้วขนาดนี้ละก ็

พี่กลุคงมหีวงัโดนบ่นหูชาแน่”

ฟังแล้วทุกคนก็ได้แต่หัวเราะข�ากันออกมา ก่อนที่กันต์จะเป็นฝ่ายยก

แก้วของเขาที่มีเครื่องดื่มแตกต่างกันออกไป พวกผู้ใหญ่ก็พอจะดื่มอะไรที่มี

แอลกอฮอล์ได้บ้าง ส่วนเดก็ๆ บนโต๊ะอย่างพลอยหรอืตะวนั (ที่โดนเหมยห้าม

เดด็ขาด) นั้นกด็ื่มได้แค่พวกน�้าผลไม้

“ถ้าอย่างนั้นก็เลี้ยงฉลองแด่ความส�าเร็จที่ผ่านมาของพวกเรา แล้วก็

ชดเชยไปถงึงานหน้าด้วยเลยแล้วกนั”

“ดื่ม!”
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ทกุคนเอาแก้วมาชนกนัก่อนจะดื่มน�้านั้นด้วยรอยยิ้มถ้วนหน้า ไม่เพยีง

แค่พวกเขาเท่านั้น แต่ดูเหมือนเหล่าทีมงานของ EO เองก็ชักจะคุ้นชินกับ 

เจ้าเดก็พวกนี้ที่มากนินอนอยู่ในบรษิทักนัเป็นเดอืนๆ เข้าไปแล้ว

“ว่าแต่...ความคบืหน้าของแพตช์ใหม่เป็นยงัไงบ้างจ๊ะน้องแป้ง” เหมย

หนัไปถาม

“ราบรื่นดีมากค่ะ พอได้ข้อมูลมหาศาลที่กันต์กับคุณสเวนช่วยกันหา

มาให้ ทางฝ่ายนกัพฒันากเ็ริ่มลงมอืกนัไปเรื่อยๆ แล้ว ตอนนี้ก�าลงัเริ่มดไีซน์

ปราสาทของทุกคนกันจวนจะเสร็จแล้วละค่ะ ถ้าพร้อมเมื่อไรเดี๋ยวแป้งจะเอา

มาอวดนะ”

“เยี่ยมไปเลย พวกเราเองตอนนี้กเ็ดนิทางไปส�ารวจหามอนสเตอร์ว่าจะ

เอาตวัไหนเข้าไปอยู่ในดนัเจี้ยนของตวัเองด ีเหนื่อยกนัแทบแย่เลยเนอะวนิ”

เหมยหนัไปถามความเหน็สาม ีซึ่งเขากย็ิ้มรบัด้วยท่าทเีจื่อนๆ ชอบกล

“แต่ฉนัว่าคงไม่เท่ากบัการโดนจตรุเทพอย่างมาร์คสัเคี่ยวให้หรอก แค่

คิดถึงบทเรียนแต่ละอย่างของเขาก็ปวดหัวกันจะแย่แล้วละ โดยเฉพาะเจ้า

กานต์นะแทบเอาตวัไม่รอด”

ทุกคนก็พอจะรู้จักความโหดของจตุรเทพพวกนี้ดี โดยเฉพาะตะวันที่

เงยีบกรบิไม่อยากจะบอกเหมอืนกนัว่าตวัเขาเองกโ็ดนตาลงุลาวี่นั้นจบัฝึกโหด

ชนดิที่แทบกระอกัเลอืด แถมดนัโวยวายอะไรออกไปไม่ได้เลยด้วย เพราะฝีมอื

เขากบัตาลงุหน้าเดก็นั้นคนละชั้นกนัจรงิๆ ซึ่งพลอยที่ตามไปด้วยนั้นแอบอมยิ้ม

เป็นท�านองว่าเธอได้เหน็ภาพดีๆ  ที่เจ้าคนขี้วนีตรงหน้านี้หมดสภาพมานบัครั้ง

ไม่ถ้วน ตะวันจึงได้แต่ถลึงตาใส่เป็นท�านองว่า “หุบปากของหล่อนไปซะ!”  

กลบัมา

“ทางผมเองก็ใช่ย่อยเสียเมื่อไรกันล่ะครับ” เรนนี่ถอนใจเฮือก “คุณ

วาเลนไทน์เองเห็นท่าทางใจดีแบบนั้นน่ะแต่พอบทจะสั่งลุยขึ้นมาเธอก็เล่น 

เอาซะผมกับฟ้าแทบเอาตัวไม่รอด แถมเธอยังเคลื่อนไหวได้สุดยอดจนผม 

ตามไม่ทนัเลย”

“กด็แีล้วนี่” กนัต์หนัไปยิ้มใส่ “ไอ้นกัเวทที่เอาแต่ปักหลกัยงิเวทโดยมี
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พวกฉนัคอยกนัศตัรใูห้ตลอดเวลาแบบนาย จะได้รู้เสยีบ้างว่าแนวหน้ามนัสาหสั

แค่ไหน เผื่อจะได้ฝึกให้การเคลื่อนไหวที่มนัฝืดๆ ของนายเข้าที่เข้าทางเสยีบ้าง”

“ผมกลวักระดูกผมจะหลดุผดิที่ผดิทางเสยีก่อนน่ะสคิรบั”

ค�าแย้งของเรนนี่ท�าให้กนัต์หวัเราะชอบใจยกใหญ่ เขาเองกพ็อจะได้ยนิ

คุณสเวนเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเพื่อนๆ ที่เป็นจตุรเทพด้วยกันนั้นมีความ

ร้ายกาจอยู่ในตัวแค่ไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสัยที่ต่างกันสุดขั้วนั่นละ เป็น

อะไรที่น่าจะท�าให้พวกเพื่อนๆ ของเขาปวดหวัได้ไม่ยาก

“แล้วนายล่ะไลต์นิ่ง นายเองกไ็ม่ค่อยจะได้เล่าให้พวกเราฟังเหมอืนกนั

ว่าวางแผนอะไรกบัตาลงุสเวนคนนั้นบ้าง”

ซัมเมอร์ถามขึ้นมา จริงอยู่ว่าพวกเขาทั้งสี่นั้นได้มากินนอนอยู่ในห้อง

เดียวกันแทบตลอดเวลา แต่ทุกคนกลับมีเวลาว่างที่ไม่ค่อยตรงกันเสียเท่าไร 

ทั้งเวลาในและนอกเกมที่ต่างมภีาระต้องรบัผดิชอบทั้งนั้น พอจะได้คยุกนันดิๆ 

หน่อยๆ ก็ช่วงเวลาอาหารเย็น แต่สุดท้ายก็ต้องแยกย้ายกันเข้าไปท�างานใน

โลก EO ทั้งนั้น 

“ฉันไม่ค่อยได้ฝึกอะไรมากนักหรอกนะ คุณสเวนเขาก็แค่สอนเรื่อง

กลยทุธ์อะไรนดิๆ หน่อยๆ ให้ เขาบอกว่าไซน์เนตกิสายฉนัน่ะ ไม่จ�าเป็นต้อง

ให้ร่างกายมันจดจ�าการเคลื่อนไหวให้มากนักหรอก แค่ในหัวมีความรู้ให้มาก

ที่สุดก็พอ ที่เหลือมันจะตัดสินใจเคลื่อนไหวเอาเองตามสถานการณ์น่ะ ส่วน

ใหญ่ฉันก็เลยท�าได้เพียงแค่ส�ารวจทวีปหลักกันเสียมากกว่า แต่แค่ทางใต้ดิน

นั่นกป็วดหวัจะแย่แล้ว เพราะมนัมขีนาดใหญ่มาก ตอนนี้กเ็ลยวางแผนกนัอยู่

ว่าตรงพื้นที่ส่วนไหนจะจัดการยังไงดี  พวกนายยังดีนะว่าดูแลแค่ดันเจี้ยน 

เดยีว ขนาดกไ็ม่ได้ใหญ่มาก แต่ฉนัน่ะดแูลปราสาทจอมมารที่มขีนาดใหญ่เท่า

ทวปีทั้งทวปีเลยนะ”

แค่ได้ยนิพวกเขากร็ูส้กึปวดหวักนัขึ้นมาตงดิๆ โดยเฉพาะตะวนัที่ถงึกบั

เบ้หน้า นกึดใีจเลก็ๆ ที่ตวัเขานั้นท�าได้เพยีงแค่ออกไปอาละวาดกบัมอนสเตอร์

เพื่อเกบ็เลเวลมากกว่า แค่รู้ว่าต้องไปอดุอู้อยู่ในอโุมงค์ใต้ดนินั้นกเ็ซง็จะแย่

“แล้วแบบนี้เราจะจัดการเรื่องดันเจี้ยนทันรึเปล่าเนี่ย” เหมยถามขึ้น 
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“อกีเดอืนนดิๆ เนี่ยเจ้าบอสไฮดร้านั่นมนักจ็ะเกดิขึ้นมาอกีครั้งแล้วนะ แล้วเชื่อ

เถอะว่าเจ้าควิมนัได้กญุแจเปิดประตสููท่วปีใหม่เมื่อไรละก ็มนัดิ่งมาเรว็ยิ่งกว่า

ตดิจรวดแน่”

“กต็้องแข่งกบัเวลาหน่อยละ” กนัต์ถอนใจ “ถ้าตามก�าหนดการที่ฉนั

วางไว้กับคุณสเวน มันก็ค่อนข้างฉิวเฉียดเลยละ พวกนายไม่ต้องกังวลมาก

หรอก จัดการส่วนของตัวเองไปอย่างสบายใจได้เลย คิดแค่ว่าจะท�ายังไงให้

พวกมนัมาเหน็เราอกีทแีล้วต้องอ้าปากค้างไปเลยดกีว่า”

ทุกคนลองนึกภาพตามตอนที่แผนทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วก็นึกสนุกจน 

หุบยิ้มไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถูกท�าให้ตัวเองกลายเป็นบอสขึ้นมาเนี่ย 

รบัประกนัเลยว่าเจ้าพวกนั้นทกุคนจะต้องอึ้งแน่ๆ

“มาสเตอร์คะ มเีบอร์แปลกหน้าตดิต่อเข้ามาค่ะ”

ไม่ทนัไร โทรศพัท์มอืถอืของนายกนัต์ที่วางอยูต่รงหน้าเขากม็เีสยีงเตอืน

จากไอดังขึ้น ส่งให้กันต์เพ่งสายตาลงมอง แลเห็นหมายเลขที่ไม่คุ้นเคยและ

คาดว่าไม่ใช่เบอร์โทร. จากลูกค้าของบริษัทออกแบบของเขาแน่ๆ ท่ามกลาง

เสียงหัวเราะของพวกเพื่อนๆ ที่ก�าลังคุยกันสนุกสนานอยู่นั่นเอง เขาจึงเอา

โทรศพัท์แนบหูทนัที

“สวสัดคีรบั?”

เกดิความเงยีบขึ้นมาครู่หนึ่ง จนกระทั่งกนัต์ต้องหรี่ตาลง

“คณุได้เบอร์โทรศพัท์ผมมายงัไงกนั”

ค�าพูดนี้เองท�าให้แป้งที่นั่งข้างๆ ต้องชะงักและหันไปมองแฟนหนุ่ม 

วูบหนึ่ง หางเสียงของกันต์ดูเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน และเรนนี่ที่นั่งอยู่อีกด้าน 

ก็สัมผัสได้ กันต์เงียบไป สีหน้าไม่แสดงออกอะไรออกมา จนกระทั่งเขาวาง

โทรศพัท์ไป

“มอีะไรรเึปล่าคะกนัต์” แป้งถามขึ้น

“อ๋อ ไม่มีอะไรหรอกครับ มีธุระนิดหน่อย  เดี๋ยวขอตัวผมออกไปคุย

โทรศพัท์ที่เงยีบๆ หน่อยละกนันะครบั”

“ให้แป้งไปเป็นเพื่อนมั้ยคะ” 
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“ไม่เป็นไรครบั ผมไปแป๊บเดยีวเท่านั้นละ เดี๋ยวจะรบีกลบัมา”

กันต์ลุกขึ้นจากโต๊ะพลางส่งสัญญาณให้แป้งนั่งกินอาหารให้สบายๆ  

ดกีว่า โดยไม่มใีครได้ทนัมอง มเีพยีงเรนนี่เท่านั้นที่ได้สบตากนัต์ ทั้งสองหนุ่ม

ต่างรู้ดีว่าปลายสายที่ติดต่อมาหากันต์นั้นเป็นใคร เรนนี่จึงท�าได้เพียงแค่ 

พยกัหน้าปล่อยให้กนัต์จดัการเรื่องพวกนี้ด้วยตวัเอง 

“กนัต์ดูเครยีดๆ นะคะ ตอนที่อยู่ในงานมอีะไรเกดิขึ้นรเึปล่า”

แป้งหันมาถามพวกเทพอสูรด้วยกัน ซึ่งทุกคนก็ได้แต่หันมาสบตากัน 

เอง จนกระทั่งเรนนี่ใช้เท้าสะกดิเหมยที่นั่งข้างๆ อกีท ีเป็นอนัรู้กนัว่าหมายถงึ

เรื่องอะไร

“อ้อ! คงจะเป็นเรื่องงานที่บ้านน่ะจ้ะน้องแป้ง” เหมยพูดด้วยน�้าเสยีง

สดใส “เห็นว่าช่วงนี้งานที่บริษัทสถาปนิกของอีตานั่นมีปัญหาอยู่นิดหน่อย 

ลูกค้ากค็งโทร. มาบ่นๆ อะไรกบัหมอนั่นตามสูตรแหละ”

“เหรอคะ...”

แป้งดูจะเป็นกังวลนิดหน่อยพลางชะเง้อคอมองตามร่างของนายกันต์

ที่เดินหลบมุมไปคุยโทรศัพท์อีกด้านหนึ่งที่น่าจะเป็นมุมเงียบๆ ไม่มีเสียงจาก

งานเลี้ยงเข้ามารบกวน  พอเหน็สาวแป้งเป็นอย่างนี้แล้ว เหมยจงึรบีขยบัเข้าไป

กระซบิกบัเรนนี่ทนัที

“น้องแป้งเซนส์แรงมากเลยอ้ะ” 

“กผ็ู้หญงินี่ครบั” เรนนี่กระซบิกลบั

“แล้วนงันั่นเอาเบอร์โทรศพัท์ไลต์นิ่งมาได้ยงัไง”

“ถามผม แล้วผมจะไปถามใครดลี่ะครบั”

ทั้งสองคนกระซบิกนัได้ไม่นาน พอเหน็ว่าแป้งมองมาทางพวกเขาพอด ี

ทั้งคู่จงึรบีกลบัลงไปกนิอาหารตรงหน้าต่ออย่างแนบเนยีนที่สดุ โดยมตีะวนัที่

เฝ้ามองอยู่ได้แต่กลอกตาแบบเออืมๆ เท่านั้นเอง

“ด...เดี๋ยวก่อนนะคะคุณลูกค้า ตอนนี้ร้านของเราถูกจองเอาไว้

หมดแล้ว คงไม่สะดวกที่จะรบัลูกค้าท่านอื่น”
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ขณะเดียวกัน ตรงล็อบบี้ด้านนอกของร้านอาหารประจ�าดาดฟ้าของ

โรงแรมนี้เอง ก็มีร่างของสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่เดินอาดๆ ตรงเข้ามาในร้าน

อาหารแห่งนี้ โดยไม่สนใจจะแจกแจงรายละเอียดใดๆ ให้แก่พนักงานสาว 

ที่เฝ้าหน้าร้านแม้แต่น้อย ที่ส�าคญัคอื ด้านหลงัของเธอนั้นมชีายหนุ่มผมทอง

อาย ุ30 กลางๆ แต่งตวัเนี้ยบด้วยชดุสทูสดี�า ดปูราดเดยีวกร็บัรูไ้ด้เลยว่าผูช้าย

คนนี้เป็นชาวต่างชาต ิ

“อ...เอ่อ คณุคะ?” 

พนกังานกพ็ยายามจะห้ามปรามไม่ให้แขกที่ไม่ได้รบัเชญิสองท่านนี้เดนิ

เข้าไปในงานได้ เพราะทางร้านได้โดนก�าชบัจากบรษิทัไพรด์อย่างชดัเจนแล้ว

ว่าห้ามไม่ให้คนนอกเข้ามาวุ่นวายในงานเดด็ขาด

“อธีาน จดัการให้หน่อยซ”ิ

“ครบั ท่านประธาน”

สุภาพสตรีที่เดินน�าหน้าอยู่เอ่ยขึ้นด้วยน�้าเสียงราบเรียบ เพียงเท่านั้น

ชายหนุม่ที่เดนิตามหลงัมากร็บัหนา้ที่คยุกบัพนกังานสาวคนนั้น ซึ่งแน่นอนว่า

แม้จะเป็นชาวต่างชาติผมทอง แต่ผู้ชายคนนี้กลับพูดภาษาไทยได้ชัดแจ๋ว 

เลยทเีดยีว 

และเมื่อไม่มใีครเข้ามาขวางทางอกีต่อไป สภุาพสตรที่านนี้จงึเดนิเข้า 

ไปในงานเลี้ยงของบรษิทัไพรด์ได้อย่างง่ายดาย เธอเป็นหญงิชราอายรุาว 60 

ปลายๆ เรอืนผมสดี�าขลบัถกูรวบเป็นมวยตงึ ขณะที่เธอนั้นสวมชดุสทูกระโปรง

สีครีมอ่อนและพันผ้าพันคอสีแดงเอาไว้ท�าให้ดูเตะตาไม่หยอก แม้กระนั้น 

ทกุย่างก้าวของเธอนั้นกลบัดสูง่างาม ชนดิมองปราดเดยีวกร็ูไ้ด้เลยว่าไม่ใช่คน

ธรรมดาเป็นแน่

กระทั่งเธอช�าเลอืงสายตาผ่านทางเดนิของร้านอาหารไปจนได้เหน็แขก

จ�านวนมากรวมตวักนัอยู่ในห้องเรอืนกระจกและโต๊ะกลางแจ้ง เท่านั้นเองเธอ

กส็่งเสยีงหขึึ้นจมูก ก่อนจะตั้งท่าก้าวเท้าเดนิต่อไป

“ถ้าจะแวะเวียนมาทักทายกันแบบนี้ ก็น่าจะแจ้งมาให้ทราบกันก่อน

นะครบัคณุเบร่า”
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ทว่าก่อนที่เธอจะได้ก้าวเท้าเดนิออกไป กม็เีสยีงทุม้เอ่ยทกัจากทางเก้าอี้

โซฟาด้านหน้าร้านอาหาร ดวงตาสฟีา้ครามของเธอช�าเลอืงกลบัมามอง จงึได้

เหน็ผู้ชายคนหนึ่งนั่งไขว่ห้างอยู่ตรงนั้นพร้อมกบัเผยรอยยิ้มมาให้

“อย่างน้อยการที่ท่านประธานแห่งซนิดเิคตอตุส่าห์มาเยอืนพวกเราถงึที่

ขนาดนี้ ผมควรจะส่งรถหรูๆ ที่นั่งสบายๆ ไปรบั หรอืไม่กน็่าจะจดัโต๊ะที่ดีๆ  ไว้

ทานมื้อค�่ากนัแบบสบายๆ ดมีั้ยครบั”

“ไม่เป็นไร ฉนัไม่อยากจะรบกวนเธอเสยีเปล่าๆ น่ะ วนิเซนต์”

หญงิชราที่ถกูเรยีกว่า ‘เบร่า’ นั้นแย้มรอยยิ้มกลบัมาให้ แต่มนัช่างไม่มี

ความเป็นมติรเอาเสยีเลย

“แล้วไม่ทราบว่า การที่ท่านประธานแห่งซินดิเคตอุตส่าห์มาเยือนถึง 

ที่นี่ มเีรื่องอะไรจะให้ผมรบัใช้งั้นเหรอครบั”

วศินะที่นั่งอยูด่นัตวัขึ้นยนืในที่สดุ รอยยิ้มแบบไม่แปลกใจนั้นดูจะท�าให้

ฝั่งตรงข้ามแปลกใจอยู่พอสมควร เนื่องด้วยการเผชิญหน้ากันระหว่างเธอกับ

เขาแบบต่อหน้าต่อตาแบบนี้ ใช่ว่าจะเป็นโอกาสที่มีกันง่ายๆ โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งในสถานะของสองประธานบริษัทออนไลน์ยักษ์ใหญ่ที่เป็นขั้วอ�านาจ

กนัทั้งคู่เช่นนี้

ถกูต้องแล้ว เธอคนนี้กค็อื เบร่า ลาธเิซยีร์ ประธานบรษิทัซนิดเิคต หนึ่ง

ในบรษิทัออนไลน์ยกัษ์ใหญ่ประจ�าประเทศองักฤษ ที่ว่ากนัว่าเธอคอืคนควบคมุ

ประเทศในแถบยุโรปเอาไว้โดยสิ้นเชิง หนึ่งในทวีปที่แม้แต่ราชาแห่งโลก

ออนไลน์อย่างวนิเซนต์ยงัไม่อาจเข้าไปแตะต้องได้

“ดูเธอไม่ตกใจเลยนะ ที่ฉันมาปรากฏตัวที่นี่ วินเซนต์?” หญิงชรา 

เอ่ยทกั

“พอดีผมเองก็พอจะทราบอยู่บ้างหรอกนะครับ ว่าคุณมาที่นี่ด้วยธุระ

อะไร” วศินะยิ้มรบั “ไม่มแีค่คณุหรอกครบั ที่มสีายข่าวหตูาฉบัไวน่ะ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งกบับรษิทัคู่แข่งที่ประมาทด้วยไม่ได้แล้วละก”็

หญิงชราเพียงยิ้มรับ เธอเอียงคอน้อยๆ จ้องมองผู้ชายตรงหน้าด้วย

ท่าทเีหมอืนผู้ใหญ่จบัผดิเดก็
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“เธอดเูปลี่ยนไปมากนะ ตั้งแต่ครั้งสดุท้ายที่เราได้เจอกนั ฉนัไม่เคยคดิ

เลยด้วยซ�้าว่าจะมใีครซกัคนสามารถมาแบกรบับรษิทัไพรด์แทนคณุพายไุด้มา

ก่อน กค็งต้องยอมรบัละว่าช่วงหลายปีมานี้เธอบรหิารงานได้ดมีากทเีดยีว”

“ขอบคณุครบั” วศินะพยกัหน้ารบั

“อย่าเข้าใจผดิละ่ ฉนัไม่ไดช้มเธอเลยแม้แต่น้อย ส�าหรบัฉนัแล้วความ

ส�าเรจ็ที่เธอได้รบัมา มนักย็งัเป็นอะไรที่น่าชงิชงัส�าหรบัฉนัอยู่ด”ี

ค�าปรามาสนี้ท�าให้วศินะนิ่งเงยีบไป เขายงัคงยิ้มอย่างวางท่า ขณะที่

หญงิชราคนนี้กท็�าในแบบเดยีวกนั 

“ถ้ายังไงฉันขอตัวก่อนก็แล้วกันนะ เพราะวันนี้ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อ

อวยพรในความส�าเรจ็ที่ยิ่งใหญ่ของเธอหรอก แต่ฉนัมธีรุะกบัหลานชายของฉนั

ต่างหาก” เธอพูดพลางถอนใจ “เธอรู้ดอียู่แล้วตั้งแต่แรก วนิเซนต์ ว่าเขาเป็น

หลานชายของฉัน แต่สุดท้ายเธอก็ยังใช้ให้เขาเป็นคนขับเคลื่อนโลกออนไลน์

ของเธอ เรื่องแบบนี้น่ะ คงท�าให้ฉนันิ่งเงยีบอยู่ที่ลอนดอนเฉยๆ ไม่ได้หรอก”

“คณุเบร่าครบั เรื่องทั้งหมดนั่นน่ะ...”

“พอเถอะ” หญิงชรายกมือขึ้นปราม “ตั้งแต่ตอนที่เกิดเรื่องขึ้นกับ

ลกูสาวของฉนัครั้งก่อน มนักพ็อกนัทสี�าหรบัค�าแก้ตวัของพวกเธอ ถ้าไม่ว่าอะไร

อย่าหาว่าเสียมารยาทเลย แต่ฉันคงต้องขอตัวหลานชายของฉันคืน ขอตัว 

ก่อน”

ว่าแล้วเธอก็สะบัดหน้าเดินจากไปโดยไม่คิดจะเหลียวกลับมามอง 

วิศนะอีก ท่าทีแสดงออกชัดเจนถึงความชิงชังต่อตัวประธานบริษัทไพรด์นั้น 

ท�าให้เขาต้องถอนใจออกมายาวเหยยีด วศินะท�าได้เพยีงแค่จอ้งมองแผ่นหลงั

เล็กๆ ของสุภาพสตรีแห่งลอนดอนที่ตรงดิ่งเข้าไปในงานเลี้ยงชนิดที่ไม่สนใจ

ต่อสิ่งใด เหน็แล้วจงึท�าได้เพยีงแค่ถอนใจ

“ทุกอย่างก�าลังจะไปได้สวยแล้วแท้ๆ ยัยป้ามหาภัยนี่ดันโผล่มาอีก 

งานเข้าแล้วไง ไอ้นะเอ๊ย!”

ไม่ช้า ท่านประธานเบร่าคนนั้นจึงตรงดิ่งเข้าไปในงานเลี้ยงท่ามกลาง

สายตาของคนจากทีมงานไพรด์และแขกคนอื่นๆ ซึ่งไม่คุ้นตากับหญิงสาวที่ดู
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จะเป็นชาวต่างชาตคินนี้เสยีเท่าไรนกั ทว่าบางคนที่ท�างานในระดบัฝ่ายบรหิาร

ทนัททีี่ได้เหน็ประธานบรษิทัคูแ่ข่งมาเดนิอยูใ่นงานเลี้ยงของตวัเองแบบนี้ พวก

เขากต็่างขยี้ตาตวัเองกนัรวัๆ คล้ายกบัไม่มั่นใจว่าใช่ตวัจรงิหรอืไม่

จนกระทั่งคณุประธานหญงิคนนี้มองไปรอบๆ เพื่อตามหา ‘หลานชาย’ 

ของเธอให้พบโดยเรว็ที่สดุ 

แน่นอนว่า ด้วยจ�านวนคนที่มาร่วมงานเลี้ยงนี้มมีากเกินกว่าจะมานั่ง

นบัหวัทลีะคนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเธอไม่อยากจะอยู่ใน ‘ถิ่นของศตัรู’ นาน

มากไปกว่านี้เสยีด้วย

“นี่ๆ  แล้วตอนนั้นน่ะนะ!”

กระทั่งมีเสียงดังขึ้นจากโต๊ะหนึ่งในงานเลี้ยงเรียกสายตาของท่าน

ประธานเบร่าให้หนัไปเจอ เท่านั้นเอง เธอกไ็ด้พบคนที่เธอก�าลงัตามหาอยู่ มี

รอยยิ้มเกดิขึ้น เช่นเดยีวกบัร่างบางที่ไม่รอช้า ก้าวตรงดิ่งไปหาคนที่เธอหาตวั

อยู่

“ฉันแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้าต้นน่ะ มันไปสร้างวีรกรรมแบบนั้น

เอาไว้ แล้วเชื่อมั้ย สาวเจ้าที่หมอนั่นไปขอเบอร์น่ะ นางเล่น...”

“ขอประทานโทษนะคะ”

ท่านประธานเบร่าเดินไปหยุดอยู่ตรงโต๊ะที่ก�าลังเสียงดังที่สุด เล่นเอา

คนที่ก�าลังฝอยอย่างสนุกสนานเป็นอันต้องชะงักไป ทุกคนที่นั่งอยู่บนโต๊ะนั้น

ต่างจ้องมองไปยังร่างของหญิงชราที่ไม่คุ้นตานัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ถูก

ขดัจงัหวะในช่วงที่ก�าลงัเริ่มจะกรึ่มๆ ดว้ยฤทธิ์เดชของเจา้น�้าที่สกดัจากร�าข้าว

สทีองสวยในมอือกีด้วย

“เป็นสาวเป็นนางแท้ๆ แต่กลบัมาเมาปลิ้นอยูใ่นที่สาธารณะแบบนี้ เหน็

ได้ชดัว่าป้าของเธอคงจะเลี้ยงดูเธอได้ดมีากๆ เลยนะ”

ค�าต�าหนินั้นส่งให้เจ้าของร่างบางที่นั่งอยู่บนโต๊ะขมวดคิ้ว ก่อนจะรีบ

หนักลบัมามองต้นเสยีงทนัที
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พรวด!!! 

แล้วกแ็ทบส�าลกัน�้าสทีองที่จบิไปเลก็ๆ นั้นทนัควนั ขณะที่ท่านประธาน

จากซินดิเคตยืนกอดอกอยู่ท่ามกลางสายตาของเหล่าหนุ่มสาวที่นั่งอยู่ตรง 

โต๊ะนี้ไปตามๆ กนั 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของร่างบางที่เกือบส�าลักเบียร์นั้นไม่ใช่ใครอื่น 

นอกจาก กลุธดิา ขวญัลกัษณ์ หรอื GM กลุ ของทกุคนนั่นเอง เธอเกดิอาการ

เบิกตาค้างเมื่อได้เห็นหญิงชราคนนี้ยืนกอดอกอยู่ด้านหลังเธอด้วยท่าทาง 

เจ้าระเบียบ ประหนึ่งสิ่งที่ปรากฏตรงหน้านั้นเป็นดวงวิญญาณที่น่ากลัวที่สุด

ในโลกไม่มผีดิ

“พี่กลุ คณุป้าคนนี้ใครอ้ะ จู่ๆ มาด่าพี่ท�าไม”

กระทั่งเกิดเสียงบ่นดังขึ้นข้างๆ ตัวจากเพื่อนร่วมงานที่ดูจะแปลกใจที่

จู่ๆ มคีนมาด่าสาวกลุถงึบพุการแีบบนี้

“อ...ไอ้บ้า! หบุปากเดี๋ยวนี้ พูดจาวอนตกงานแล้วนะแก!”

แต่แทนที่จะดใีจ สาวกลุกลบัหน้าซดีเข้าไปใหญ่ เมื่อมคีนหาญกล้ามา

เรียกท่านประธานแห่งซินดิเคตคนนี้ว่า ‘ป้า’ ได้หน้าตาเฉยเพราะฤทธิ์ของ

แอลกอฮอล์นั่นเอง เห็นดังนั้นแล้ว กุลจึงรีบลุกพรวดขึ้นจากเก้าอี้ รีบเดินไป

ยกมอืขึ้นไหว้คนแก่กว่า ซึ่งแม้แตต่อนนี้กย็งัคงกอดอกด้วยท่าทางเจา้ระเบยีบ

“มเีพื่อนน่าคบดนีี่”

“ข...ขอโทษแทนเพื่อนของหนดู้วยค่ะ คอืพอดมีนัเมาไปหน่อย” กลุธดิา

พูดเสยีงอ่อย “ล...แล้วมาอยู่ที่นี่ได้ยงัไงกนัเหรอคะ คณุยาย”

“คณุยาย?”

ทกุคนบนโต๊ะนั้นต่างประสานเสยีงกนัด้วยท่าทปีระหลาดใจ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งสรรพนามและท่าทหีงอยไปถนดัตาของสาวห้าวอย่างกลุธดิาซึ่งหาชม

ไม่ได้บ่อยนกั!

“ฉันจะแวะมาเยี่ยมหลานของฉันที่กรุงเทพฯ ทั้งที จ�าเป็นจะต้องมี

เหตผุลด้วยเหรอ” เธอค้านกลบั

“ม...ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ คือถ้าติดต่อมาบอกก่อน หนูจะได้ไปรับที่
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สนามบนิ”

“ไม่จ�าเป็น ฉนัดแูลตวัเองได้” คนถกูเรยีกคณุยายส่งเสยีงขึ้นจมกู “อกี

อย่าง ถ้าฉนัไม่แอบมาที่นี่ จะได้เหน็สภาพของเธอในวนันี้งั้นเหรอ”

“ข...ขอโทษค่ะ”

ยิ่งนาน สาวกลุกย็ิ่งตวัลบีลงไปเรื่อยๆ ท�าเอาท่านประธานแห่งซนิดเิคต

ที่จ้องดุเข้ามาต้องถอนใจออกมายาวเหยียด กระทั่งเธอมองไปรอบ ก่อนจะ

ถามต่อด้วยน�้าเสยีงเฉยีบขาด

“เจ้ากนัต์อยู่ที่นี่ด้วยใช่มั้ย”

“ใช่ค่ะ แล้วคณุยายทราบได้ยงัไงคะ”

“ตอบฉนักพ็อ ไม่ต้องถามกลบัมา”

“ค...ค่ะ”

ได้เหน็หลานสาวก้มหน้ารบัค�าแล้ว คณุยายจงึส่ายหน้าอย่างอ่อนใจ 

“ไปตามตากันต์มา แล้วกลับบ้านเดี๋ยวนี้ ฉันมีเรื่องจะต้องคุยกับ 

ตากนัต์ ด่วนที่สดุ!”



“อื้อ! ผมถึงบ้านแล้วละครับพี่ราฟ โอเคๆ ผมส่งฟ้าไปถึงมือ 

พี่คยี์โดยสวสัดภิาพแล้ว”

เสยีงระรื่นของนายกานต์ดงัแว่วขึ้นมาตอนที่เจ้าตวันั้นเดนิลงมาจากรถ

แท็กซี่ พร้อมกับมือที่แนบโทรศัพท์มือถือเอาไว้และเดินตรงดิ่งไปยังบ้าน 

ของเขา

“ยงัไงวนันี้กต้็องขอบคณุมากนะคร้าบคณุพี่ ที่อตุส่าห์เลี้ยงอาหารน้อง

เสยีเตม็คราบ แถมยงัจ่ายค่าจ้างอย่างงามอกีด้วย ยงัไงถ้ามงีานอะไรแบบนี้

อีกอย่าลืมเรียกนะ ฟ้าเองก็ดูจะชอบด้วยที่ได้ไปเจอผู้คนแบบนี้น่ะ...ครับๆ 

สวสัดคีรบั”

ไม่ช้าเด็กหนุ่มจึงวางสายโทรศัพท์ลงขณะเดินผิวปากหวืออย่างสบาย

อารมณ์ กระทั่งก่อนจะเดนิเข้าบ้านของตนนั้น เขากเ็กดิหนัไปเหน็รถคาดลิแลค

สดุหรูคนัสดี�าจอดอยู่ตรงหน้าบ้านของเขา เดก็หนุ่มเพยีงหรี่ตาลงนดิๆ ขณะ

เก็บโทรศัพท์มือถือเข้าไปในกระเป๋ากางเกง แน่นอนว่าเขาไม่เคยเห็นรถคันนี้

25
อัจฉริยะ กับ ค�าสัญญา
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มาก่อน และคาดว่าคงเป็นแขกที่มาบ้านของเขาแน่ๆ

“สงสยัรถที่บ้านของพี่แป้งละมั้ง” 

กานต์พูดแบบไม่ใส่ใจ ก่อนจะเลื่อนประตูรั้วบ้านและแทรกตัวเข้าไป 

กระทั่งได้เห็นแสงไฟตรงชั้นล่างยังคงเปิดอยู่นั้น ก็มั่นใจได้ว่าพวกเพื่อนของ 

พี่ชายคงจะมาสนุกสนานกันต่อที่บ้านแน่ๆ แม้ว่าตอนนี้มันจะปาเข้าไปเกือบ

ห้าทุ่มแล้วกต็ามท ีโชคดทีี่วนันี้เซริ์ฟเวอร์ของเกมปิดปรบัปรงุเป็นเวลาสองวนั 

จงึท�าให้พวกกนัต์ไม่ต้องไปท�างานอะไร

ไม่รอช้า กานต์จึงเปิดประตูบ้านเข้าไปด้วยรอยยิ้ม ทว่าสิ่งที่ท�าให ้

เดก็หนุม่ต้องเลกิคิ้วขึ้นอย่างประหลาดใจเหน็จะเป็นสภาพบ้านที่มนัเงยีบสงดั

แบบแปลกๆ เพราะปกตหิากพวกเพื่อนๆ ของพี่ชายแวะเวยีนมาที่บ้าน กม็กั

จะมเีสยีงดงัครกึครื้นอยู่เสมอแท้ๆ 

“ท�าไมเงยีบจงั”

กานต์พูดงงๆ ขณะที่ก�าลงัถอดรองเท้าผ้าใบของเขาอยู่ กระทั่งชะเง้อ

คอไปยงัโต๊ะอาหารจดุที่พวกพี่ๆ  เขามกัจะรวมตวักนัอยู่เสมอ ซึ่งกม็แีต่ความ

ว่างเปล่า

“กานต์กลบัมาแล้วเหรอ”

กระทั่งมเีสยีงเรยีกห้าวๆ จากลงุกมลดงัขึ้นมาอกีด้านหนึ่ง ซึ่งกค็อืตรง

ห้องรบัแขกนั่นเอง

“กลบัมาแล้วครบั” กานต์ขานรบั

“เออ...งั้นกม็าหาลงุที่ห้องรบัแขกหน่อยลูก”

“หอื?”

เด็กหนุ่มต้องเลิกคิ้วขึ้นสูง ร้อยวันพันปีคุณลุงที่รักไม่เคยพูดกับเขา 

ด้วยน�้าเสยีงละมนุขนาดนี้มาก่อนเลย ปกตจิะเรยีกเขาว่า ‘ไอ้ตูด’ เสยีด้วยซ�้า 

วนันี้มาเรยีกแบบหวานๆ แบบนี้มนัชวนให้รู้สกึตะขดิตะขวงใจแปลกๆ

“มอีะไรครบัลงุ วนันี้เสยีงอ้อนผดิปกตนิะครบัเนี่ย หรอืว่าจะล่อลวงให้

ผมท�าอะไรให้อกีกนัจ๊ะ”

เจ้าตวัแสบพูดเสยีงกวนประสาทเหมอืนทกุท ีเดนิอาดๆ ตรงเข้าไปใน



MaSaLaN  29

ห้องรับแขก กระทั่งได้เห็นสมาชิกครอบครัวทุกคนมานั่งรวมตัวกันพร้อมหน้า

พร้อมตาในเวลาแบบนี้ เท่านั้นเอง กานต์จงึเลกิคิ้วขึ้นอย่างประหลาดใจ

“เอ้า! ท�าไมมารวมกนัพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้ล่ะ ผมบอกแล้วไงว่า

วนันี้กลบัดกึนดินงึ”

กานต์พูดแบบไม่ทนัสงัเกตอะไร กระทั่งป้าจนัที่นั่งอยู่ใกล้สดุพยายาม

ส่งสัญญาณผ่านมาทางสายตาให้เจ้าตัวแสบหันไปมองให้ดีๆ เสียก่อน เจ้า

กานต์จงึท�าหน้างงๆ เบอืนสายตาผา่นลงุ พี่สาว และ พี่ชาย ไป กระทั่งไปเหน็

สภุาพสตรคีนหนึ่งนั่งหนัข้างให้บนเก้าอี้โซฟาตวัเดยีวที่ปกตมิกัจะเป็นที่ให้แขก

นั่งอยู่เสมอ โดยมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังเธออีกที แน่นอนว่าทั้งสอง 

คนนั้นดูจะไม่ใช่คนที่เจ้ากานต์คุ้นหน้าคุ้นตาเสยีเท่าไร

“อ้าว! มแีขกอยู่เหรอครบั ขอโทษทคีรบั สวสัดคีรบัคณุป้า”

เจ้าคนไม่ดูทศิทางลมยกมอืไหว้ ‘แขก’ คนดงักล่าว จนท�าเอาคนอื่นๆ 

ต่างสะดุ้งโหยงไปตามๆ กนั

“ออกจะนับญาติผิดไปหน่อยนะ ถ้านับตามจริงแล้วเธอต้องเรียกฉัน

ว่า ‘ยาย’ ถงึจะถูก”

ว่าแล้วผูห้ญงิคนนั้นกห็นักลบัมาพดูด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบ ใบหน้าของ

เธอไร้รอยยิ้ม ท�าเอาเจ้ากานต์ยิ้มแฉ่งออกอาการปะเหลาะกับคนไม่รู้จักได้

รวดเรว็เหมอืนทกุที

“แหม...อย่าพูดแบบนั้นสิครับ คุณป้าเองก็ไม่ได้ดูแก่ขนาดจะให้ผม

เรยีกว่ายายได้หรอกนะครบั”

เจ้ากานต์ยิ้มกว้าง ส่งให้ ‘คณุป้า’ คนนั้นหวัเราะหึๆ   และเบอืนสายตา

ไปหาลงุกมลทนัที

“ช่างเจรจาจรงินะ กะล่อนเหมอืนเธอไม่มผีดิเลยนี่กมล”

“อ่า...ครบั”

ลงุกมลดจูะหงอแบบแปลกๆ จนท�าให้เจ้ากานต์ยิ่งประหลาดใจเข้าไป

ใหญ่ เมื่อเหน็ท่าไม่ดกีนัต์ซึ่งนั่งอยูไ่ม่ห่าง จงึโบกมอืส่งสญัญาณและพยายาม

ท�าให้สถานการณ์ดขีึ้นก่อนที่เจ้ากานต์จะท�าให้อะไรแย่ลงไปมากกว่านี้
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“กานต์ๆ แกอาจไม่รู ้จักหรือไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนน่ะนะ เพราะ 

ตอนนั้นแกเองกเ็ดก็มากจนจ�าทา่นไม่ได ้แตท่า่นกค็อื คณุยายของพวกเราเอง 

เบร่า ลาธเิซยีร์ น่ะ”

“เบร่า? คณุยาย?”

กานต์เลกิคิ้วขึ้นนดิๆ ก่อนจะส่งยิ้มไปทางพี่ชาย

“มกุรเึปล่าเนี่ยพี่กนัต์ ท�าไมผมไม่เหน็รู้เรื่องเลยว่าพวกเราม.ี..”

พดูยงัไม่ทนัจบ นายกนัต์กส่็งสายตาเข้มป๊ัดมาให้ ท�าเอาเจ้ากานต์ต้อง

ชะงกัปากไป

“ท่านเป็นคณุยายของเราจรงิๆ มานั่งนี่ซะ มา”

กันต์กวักมือเรียกน้องชายมาคุมใกล้ๆ ก่อนที่เจ้าตัวแสบนี่จะพูดอะไร

ไม่เข้าท่าออกไปอกี ลงท้ายเจ้ากานต์กย็งัคงเดนิงงๆ มานั่งข้างพี่ชายอย่างช่วย

ไม่ได้ พลางจ้องมองผู้หญงิที่ขึ้นชื่อว่าเป็น ‘คณุยาย’ ของเขาเขมง็ แน่นอนว่า

กานต์แทบไม่เคยจะได้ยนิถงึเรื่องราวของญาตทิางฝั่งแม่เลยด้วยซ�้า อนัที่จรงิ

ตวัเขาแทบไม่มคีวามทรงจ�าเกี่ยวกบัพ่อและแม่เลย เพราะพวกท่านนั้นเสยีไป

ก่อนที่เขาจะจ�าความได้ด้วยซ�้า

“ดูท่าทางจะไม่เคยเล่าเรื่องราวของฉนัให้เดก็คนนี้ฟังเลยสทิ่า?”

เบร่าพูดด้วยน�้าเสยีงขึ้นจมูกนดิๆ พลางช�าเลอืงสายตาไปมองลงุกมล

และป้าจนัที่นั่งอยู่อกีด้าน จนท�าเอาทั้งสองสะดุ้งโหยงไปตามๆ กนั

“ค...คือมันก็ไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะคะคุณเบร่า เพียงแต่เรื่องราวมัน

ออกจะซบัซ้อนไปหน่อย”

ป้าจนัพยายามอธบิาย แต่คนแก่กว่ากแ็ค่ส่งเสยีงหขึึ้นจมูก

“ช่างเถอะ ยงัไงเสยีฉนักค็งไปต่อว่าอะไรพวกเธอไม่ได้หรอกนะ เพราะ

ฉนัเองกไ็ม่มสี่วนช่วยเลี้ยงดูพวกหลานๆ แบบพวกเธอสองคน แล้วมนักไ็ม่ใช่

นสิยัของฉนัด้วยที่จะมาน้อยใจเพราะหลานไม่รู้จกัตวัตนของฉนัแบบนี้”

ได้ยินแบบนั้นแล้ว ทั้งลุงและป้าก็ต่างหัวเราะแหะๆ ในสภาวะที่ไม่รู้ 

จะพูดอะไรด ีจนกระทั่งเจ้ากานต์ไปนั่งแทรกระหว่างนายกนัต์กบักลุ เจ้าน้อง

คนเลก็จงึเริ่มต้นกระซบิขึ้น
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“จรงิดพิี่ คนนี้คอืยายแท้ๆ ของพวกเราเลยเหรอ” กานต์ถามขึ้น

“เออ ของแท้และแน่นอน” กันต์ตอบห้วนๆ “แกน่ะอยู่นิ่งๆ ไปก่อน 

ตอนนี้ เดี๋ยวฉนัเล่าให้ฟังทหีลงัเอง”

“เฮ้ยๆ! มลีบัลมคมในแบบนี้ ไม่ใช่ตอนหลงัจะมาเรื่องพลกิลอ็กแบบ

ว่า ผมไม่ใช่น้องแท้ๆ ของพี่แล้วคณุยายคนนี้เป็นยายแท้ๆ ก�าลงัจะมารบัผม

ไปเลี้ยงอะไรแบบนั้นหรอกนะ” กานต์เบ้ปาก

“นี่ไอ้กานต์ เลกิดูละครน�้าเน่าพวกนั้นได้แล้วนะ แล้วตอนนี้กห็บุปาก

ซะ”

กุลหันไปแหวน้องชายที่ดูจะอ่านนิยายเล่มละ 10 บาทมากไปหน่อย 

ถึงได้มีความคิดอะไรพิลึกๆ แบบนั้นออกมาได้ แน่นอนว่าท่าทางกระซิบ

กระซาบของเจ้าสามพี่น้องนี้ เรยีกเสยีงกระแอมจากคณุยายให้ดงัขึ้น ท�าเอา

พวกเดก็ๆ แอบสะดุ้งนดิๆ

“แล้วพวกเราสามคนเป็นยงัไงบ้าง”

เบร่าหนัมาถามพวกหลานๆ ท�าให้ทกุคนดูเกรง็ไปถนดัตา โดยเฉพาะ

นายกานต์ที่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูก เขาเพิ่งจะเคยเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้เป็น

ครั้งแรก ซ�้ายงัเพิ่งรู้ว่าเป็นคณุยาย ประโยคค�าถามที่เปี่ยมด้วยความห่างเหนิ

นั้น ชวนให้รู้สกึอดึอดัอย่างบอกไม่ถูก

“ตอนนี้หนูท�างานอยู่ที่บรษิทัไพรด์น่ะค่ะ”

“บรษิทัคู่แข่งของฉนัสนิะ อื้อ! อนันั้นฉนัรู้”

กลุธดิาชะงกัไปนดิๆ ก่อนจะยิ้มเจื่อนๆ ออกมาให้เหน็

“ท�างานเป็น GM อ่า...โปรแกรมเมอร์พฒันาเกมของทางนั้นน่ะค่ะ”

“ฉนัรู้ว่า GM คอือะไร” เธอพูดนิ่งๆ ก่อนจะหนัไปมองนายกานต์บ้าง 

“เธอล่ะ”

“ผม?” กานต์ชะงักนิดๆ ก่อนจะยิ้มเจื่อนอีกคน “ผมก�าลังจะจบ 

ม.ปลาย ครบั ตอนนี้ก�าลงัจะเรยีนต่อ นติศิาสตร์ น่ะครบั”

“นติฯิ?” เบร่าเลกิคิ้วขึ้นพร้อมกบัมรีอยยิ้ม “ไมเ่ลวนี่ บรษิทัของฉนัเอง

ต้องการที่ปรกึษาฝ่ายกฎหมายมฝีีมอืเสมอ ถ้าสนใจ ฉนัสามารถส่งให้เธอไป
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เรยีนในมหาวทิยาลยัที่ดทีี่สดุทั่วโลก ที่ไหนกไ็ด้”

อะแฮ่ม!

พอพูดมาถงึตรงนี้ จู่ๆ นายกนัต์กส็่งเสยีงกระแอมเบาๆ จนท�าให้คณุ

ยายเบร่าคนนั้นชะงกังนัไป เธอช�าเลอืงสายตามามองหลานชายคนกลาง ก่อน

จะส่งเสยีงหขึึ้นมา แล้วเปลี่ยนประเดน็หนัไปมองลงุกมลแทน โดยไม่คดิจะฟัง

ต่อด้วยซ�้าว่ากันต์จะพูดอะไรต่อ ท�าให้กุลและกานต์แปลกใจจนต้องมอง 

หน้ากนัต์เป็นทางเดยีว

“เธอเลี้ยงหลานได้ไม่เลวนะ พวกเขามหีน้าที่การงานและอนาคตที่ด”ี 

“ค...ครบั ขอบคณุครบัคณุเบร่า”

ลุงกมลขานรับในท่าทีประหม่าอย่างที่เห็นได้ไม่บ่อยนัก จนกระทั่งใน

ที่สดุเบร่ากห็นัมามองหน้านายกนัต์อกีครั้ง

“แต่มเีจ้าหลานคนหนึ่งเนี่ยส ิที่ท�าให้ฉนัหนกัใจมาก”

“เจ้ากันต์หรือครับ” ลุงกมลเลิกคิ้วขึ้น “ม...ไม่ต้องเป็นห่วงครับ ใน

บรรดาหลานทุกคนน่ะ เจ้ากันต์เป็นคนที่วางใจได้มากที่สุดเลย เขาเรียนอยู่

คณะสถาปัตย์ที่ดทีี่สดุในประเทศ ซ�้ายงัช่วยงานของบรษิทัผมอย่างเตม็ที่มฝีีมอื

ดมีากๆ จนผมใกล้จะเกษยีณตวัเองแลว้ และคดิไว้ว่าจะให้เจา้กนัต์สานต่อให้

น่ะครบั”

เบร่ายิ้มน้อย กระทั่งจ้องตาของกันต์เขม็งราวกับมีอะไรบางอย่างที่รู้ 

กนัแค่สองคน

“ถ้าเรื่องนั้นฉันไม่ห่วงหรอก ฉันรู ้ดียิ่งกว่าใครว่าเด็กคนนี้มีความ

สามารถอะไรอยู่ในตวับ้าง เพราะฉะนั้นวนันี้ฉนัถงึได้เดนิทางมาที่นี่ยงัไงล่ะ”

พูดแบบทิ้งนัยเอาไว้เช่นนั้น แล้วทุกคนก็ต่างเหลือบไปมองหน้าของ

กนัต์เป็นทางเดยีว ราวกบัรบัรู้ได้ว่านายคนนี้คงไปก่อเรื่องอะไรเอาไว้ซกัอย่าง

แน่ๆ 

“กนัต์ ยายขอถามเลยนะ ว่าแกไปท�างานอยู่ที่นั่นนานแค่ไหนแล้ว”

ประโยคที่เบร่าใช้พูดกับกันต์ดูแตกต่างจากทุกคนมาก มีความ 

สนิทสนมราวกับคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ซึ่งคนโดนถามก็ถอนใจออกมาเบาๆ 
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กระทั่งเหลอืบไปมองชายหนุม่ผมทองที่ยนือยู่ด้านหลงัคณุยายของเขา ซึ่งทางนั้นก็

เพยีงแค่ยกัไหล่ให้เหน็

“ฝีมอืคณุสนิะครบั คณุอธีาน” กนัต์พูดขึ้น

“ขอโทษทนีะ ฉนัเพยีงแค่ท�าตามหน้าที่เลขาฯ ของท่านประธาน หาก

มอีะไรที่ควรรายงานฉนักต็้องท�า”

พ่อหนุม่ตาน�้าข้าวพดูภาษาไทยกลบัมาชดัแจ๋วเสยีจนทกุคนประหลาด

ใจ แต่การที่ชายคนนี้รู้จกักบักนัต์เป็นการส่วนตวั กลบัยิ่งท�าให้พวกเขาตกใจ

มากกว่า

กันต์ท�าได้เพียงแค่ถอนใจ ก่อนจะหันไปสบตากับคุณยายของเขา 

อกีครั้ง

“ครบั ผมไปช่วยงานที่บรษิทัไพรด์มาได้เดอืนกว่าๆ แล้ว”

“รวมถงึเข้าไปเล่นเกมของทางนั้นด้วยสนิะ” เบร่าถาม

“ถ้าหมายถงึโลก EO ละก ็ใช่ครบั”

ฟังแล้วก็ถอนใจออกมายาวเหยียด กระทั่งเธอยกมือขึ้นกอดอกและ

จ้องดกุลบัไปหา

“จริงอยู่ว่ายายไม่ได้ห้ามไม่ให้แกไปท�างานอะไรหรือไปเล่นเกมอะไร

หรอกนะ แต่แกกน็า่จะยิ่งกว่ารูด้อีกีไม่ใช่เหรอว่าไพรด์คอืบรษิทัคูแ่ข่งของยาย 

แล้วการที่หลานเข้าไปท�างานใหแ้ก่ทางนั้นนะ่ ไม่ตา่งอะไรกบัการหกัหน้ายาย

เลยนะ”

“ด...เดี๋ยวนะคะคณุยาย”

กลุธดิารบียกมอืขึ้นปรามเหมอืนพยายามจะช่วยน้องชายของเธอ

“คือกันต์ไม่ได้เข้าไปท�างานอะไรจริงจังหรอกค่ะ อันที่จริงจะเรียกว่า

เป็นการเข้าไปเล่นเกมแล้วช่วยคอมเมนต์ทีมงานเพื่อพัฒนาเกมอะไรแบบนั้น

กไ็ด้ค่ะ ถ...ถ้าจะเป็นคนที่ท�างานที่นั่นจรงิๆ กค็งเป็นหนมูากกว่า เพราะฉะนั้น”

เพียงหันมาจ้องมองด้วยสายตาเชิงต�าหนิว่า ‘อย่าสอด’ เท่านั้นเอง 

กลุธดิากเ็งยีบกรบิ ไม่กล้าพูดอะไรขึ้นมาอกีเลย จนเป็นกนัต์ด้วยซ�้าที่ต้องจบั

แขนของพี่สาวพร้อมกบัการส่ายหน้าให้อยู่เฉยๆ ดกีว่า



34  Element Online มหาเวทออนไลน์อลเวง Phase 5.2 (จบ)

“จะเรียกว่างานก็ไม่เชิงหรอกครับคุณยาย” กันต์พูดยิ้มๆ “ผมก็แค่

เข้าไปเล่นสนกุกบัพวกเพื่อนๆ ในโลก EO เท่านั้นเอง มนัไม่มอีะไรมากไปกว่า

นั้นครบั ผมสญัญา”

เบร่าจ้องมองรอยยิ้มของหลานชายเขมง็ เธอนิ่งไปพกัใหญ่ๆ ก่อนจะ

ถอนใจออกมายาวเหยยีด

“ประเดน็มนัไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกนะ”

เหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ในความคิดของเธอ กระทั่งเธอได้หันไป

สบตากับลุงกมลและป้าจันอีกครั้ง สีหน้าของเธอดูจริงจังเสียจนฝั่งตรงข้าม

รู้สกึหวั่นใจ เดมิททีั้งสองท่านไม่ค่อยจะช�านาญในการรบัมอืกบัสภุาพสตรคีน

นี้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น เจ้าแม่แห่งวงการออนไลน์ของยุโรป มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว  

ทั้งคูต่่างไม่ได้เจอกบัเบร่ามานานสบิกว่าปี พอได้มาเจออกีครั้ง ไอ้ความอดึอดั

ทั้งหลายกไ็ม่ได้จางหายไปเลย

“ยายรู้ดีว่า เราสองคนสัญญากันไว้นะกันต์ แต่แกท�าให้ยายไม่มี 

ทางเลือก” เบร่าพูดขึ้น ก่อนจะพยักหน้าให้ลุงกมล “ฉันคงต้องขอพูดตรงๆ 

เลยนะกมล”

“ครบั?” 

“เธอน่ะเลี้ยงหลานและอบรมพวกเขาได้เป็นอย่างด ีฉนัไม่ขอต�าหนเิธอ

ในส่วนนี้เลย ทั้งกุลและกานต์ต่างก็เติบโตขึ้นมีหน้าที่การงานและเป็นเด็กดี

ด้วยกนัทั้งคู่ แต่ส�าหรบักนัต์ มนัเป็นอกีเรื่องหนึ่ง...”

“คณุยายครบั”

กันต์พยายามจะปรามยายของเขา แต่ท่านก็ยกมือขึ้นเป็นเชิงห้ามให้

เขาเงยีบเสยีก่อน

“ฉันจะขอให้กันต์ไปอยู่กับฉันที่ลอนดอนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เขาจะ

ได้รบัการเลี้ยงดอูย่างดแีละถกูผลกัดนัขึ้นให้เป็นฝ่ายบรหิารของบรษิทัซนิดเิคต

โดยเรว็ที่สดุ”

“หา!?”

ทั้งลุงและป้ากมลต่างร้องออกมาเสียงหลง แม้แต่พวกหลานๆ ยังอึ้ง
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และเบกิตาโตขึ้นมา จะมกีเ็พยีงนายกนัต์เท่านั้นที่ถอนใจออกมาพร้อมกบัการ

ยกมอืขึ้นกมุขมบั

“ร...เรื่องอะไรกันคะคุณเบร่า จู่ๆ จะตัดสินใจกะทันหันแบบนั้นไม่ได้

นะคะ”

เหมอืนจู่ๆ หลานรกัก�าลงัจะโดนพาตวัไป มหีรอืป้าจนัจะยอม เธอรบี

ลกุขึ้นยนืและโต้แย้งไปทนัที

“มันไม่ใช่เรื่องที่ตัดสินใจกะทันหันเลยนะ ฉันกับกันต์ได้ตกลงเรื่องนี้

กนัเอาไว้ตั้งแต่เดก็ๆ แล้ว และเขากย็นิดจีะไปท�างานให้ฉนัด้วย ถ้าไม่เชื่อ พวก

เธอลองไปถามเขาดูส”ิ

ทุกคนต่างตวัดสายตาหันไปมองกันต์เป็นทางเดียว ในสภาวะอึดอัด

เสยีจนคนถูกจ้องต้องใช้นิ้วบี้หวัคิ้วอย่างหนกัหน่วง 

“จรงิเหรอกนัต์!?” กลุธดิาถาม

“นั่นส ิท�าไมผมไม่เหน็รู้เรื่องนี้เลย” เช่นเดยีวกบักานต์

กันต์นิ่งเงียบ ไม่ได้ตอบค�าถามกลับมาในทันที เขายังคงก้มหน้าลง

อย่างอ่อนใจ ใช้เวลาหลายวนิาทเีพื่อตั้งสต ิก่อนที่เขาจะเงยหน้าขึ้นมาจ้องมอง

คณุยายของเขาด้วยแววตาที่ไม่ค่อยพอใจเสยีจนสมัผสัได้

“แบบนี้มนัผดิสญัญานะครบัคณุยาย ยงัไม่ถงึเวลาที่ผมจะต้องไปไม่ใช่

เหรอครบั”

ค�ากล่าวนี้ท�าให้ทุกคนต้องอึ้ง กันต์ไม่ปฏิเสธ แต่เขาเลือกจะเจรจา 

นั่นท�าให้เบร่าต้องยิ้มมมุปาก

“ที่ยายต้องเร่งสญัญาของเราให้เรว็ขึ้น ส่วนหนึ่งกเ็ป็นเพราะแกนั่นละ

กันต์ จริงอยู่ว่าเราตกลงกันว่าจะให้แกย้ายไปอยู่ที่ลอนดอนกับยายก็ต่อเมื่อ

แกเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น แต่การที่จู่ๆ แกไปท�างานให้แก่บริษัท 

ไพรด์แบบนั้น ยายไม่ปลื้มหรอกนะ อย่างมากเลยด้วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เรื่องที่แกก�าลงัคบอยู่กบัหลานสาวของวนิเซนต์คนนั้น”

ได้ยินดังนั้น กันต์ก็ชะงักจนต้องเลิกคิ้วขึ้น เขาเงยหน้าขึ้นสบตากับ 

ชายหนุม่ผมทองที่ชื่อ ‘อธีาน’ อกีครั้ง ซึ่งเขากเ็พยีงแค่ยิ้มเจื่อนๆ และพยกัหน้า
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รบัว่า “ฝีมอืของเขาเอง” อกีครั้ง

“นั่นเป็นเรื่องส่วนตวัของผมไม่ใช่เหรอครบัคณุยาย ผมมสีทิธิ์จะคบกบั

ใครกไ็ด้”

“แต่ไม่ใช่คนของไพรด์แน่ๆ” เบร่าตอบอย่างใจเย็นแล้วส่ายหน้าให้ 

“เห็นได้ชัดว่าวินเซนต์ก�าลังจะใช้งานหลานท�าอะไรบางอย่างให้แก่บริษัทของ

ตัวเอง ในฐานะที่ยายเป็นบริษัทคู่แข่งโดยตรงของไพรด์ ยายย่อมไม่ยอมให ้

คู่แข่งพัฒนาตนเองไปได้มากกว่านี้แน่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรู้ว่าหลานนั้น 

มคีวามสามารถสูงแค่ไหน”

กันต์ไม่ได้เถียงอะไรออกมา เขาเพียงนิ่งเงียบและจ้องมองผู้เป็นยาย

ด้วยสายตาที่เกบ็ความโกรธไว้ไม่มดิ 

“ยงัไงผมกค็งต้องขอคดัค้านนะครบัคณุเบร่า”

จนกระทั่งเป็นลุงกมลที่ลุกขึ้นยืนอีกรายหลังจากทนฟังอยู่นาน เขา 

จ้องมองไปที่หลานชายเขมง็

“เจ้ากนัต์เป็นลกูของบ้านนี้มาตลอด และเขาก�าลงัจะมารบัหน้าที่ดูแล

บรษิทัของผมแทน จู่ๆ คณุซึ่งไม่เคยใส่ใจดูแลเขาเลยตั้งแต่เดก็ จะมาพาเขา

ไปแบบนี้ คณุไม่คดิว่ามนัแปลกไปหน่อยเหรอครบั”

ฟังแล้วกถ็อนใจ ก่อนที่เบร่าจะหนัไปสบตากบักมลโดยตรง

“เธอนี่ไม่รู้อะไรเอาเสียเลยนะกมล” ว่าแล้วก็ยิ้มกว้าง “ดูแลบริษัท

สถาปนกิงั้นเหรอ เธอเคยถามความเหน็หลานบ้างหรอืเปล่าว่าหลานชอบหรอื

อยากจะท�างานแบบนั้นมั้ย เธอเคยรู้บ้างรเึปล่าว่าความสามารถของเดก็คนนี้

มมีากแค่ไหน  ไม่ได้ดูถูกนะ แต่เดก็คนนี้มคี่ามากเกนิกว่าจะมาอยู่ในบรษิทั

สถาปนกิเลก็ๆ แบบนั้น”

“ว่าไงนะ!...”

เหมอืนโดนตบหน้ากลายๆ ลงุกมลเหมอืนจะของขึ้นเสยีจนป้าจนัต้อง

จบัแขนของสามเีอาไว้ เหน็ดงันั้นแล้วเบร่าจงึถอนใจออกมาแบบเซง็ๆ ก่อนจะ

ดดีนิ้วให้ผู้ชายที่ยนือยู่ข้างหลงัพูดเสรมิ

“ปัจจุบันคุณกันต์มีเงินเก็บอยู่ในบัญชีทั้งสิ้น 45 ล้านบาท และยังมี
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รายได้สทุธจิากในทกุๆ ทางที่เขาสามารถแปรผนัเป็นเงนิได้ทั้งสิ้นเกนิกว่า 100 

ล้านบาท ทั้งหมดนั้นเป็นเงนิที่หาได้จากการท�างานของเขาเอง ไม่ว่าจะเป็นการ

เล่นหุ้น หรือการบริหารเงินในโลกของเกมออนไลน์ที่ชื่อเอเลเมนต์ ออนไลน์ 

ครับ และหากเทียบอัตราแล้วเงินรายได้ที่เขาได้รับจากการท�างานกับบริษัท

สถาปนิกของคุณกมลนั้น เป็นเพียง 1% จากรายได้ทั้งหมดที่คุณกันต์หาได้

ครบั”

ค�าอธิบายนี้ท�าให้ทุกคนตาโต พวกเขาก็พอจะรู้อยู่หรอกว่ากันต์มีเงิน

เกบ็อยูเ่ป็นจ�านวนมาก ผา่นการท�างานและหาเงนิได้จากเกมออนไลน์ แต่ใคร

จะไปนกึว่าจะมมีหาศาลได้ขนาดนั้น

“หามาได้แม้แต่เรื่องแบบนี้งั้นเหรอครับ คุณอีธาน” กันต์พูดอย่าง

อ่อนใจ

“มนัเป็นหน้าที่ของผมครบั” พ่อหนุ่มผมทองยิ้มรบั

“คงได้ยินกันแล้วสินะ สิ่งที่เด็กคนนี้ท�าได้ มีอะไรมากกว่าการมานั่ง

ขดีๆ เขยีนๆ วาดแบบบ้านหลายเท่านกั นั่นคอืความสามารถล้วนๆ ของเดก็

คนนี้ที่ท�ามนัขึ้นมาเพยีงล�าพงั โดยไม่ต้องพึ่งใครหรอืให้ใครมาสั่งสอนเลยแม้แต่

น้อย” เบร่าเผยรอยยิ้ม “แน่นอนว่าทางเราจะไม่ขอน�าตัวของเขาไปเปล่าๆ 

หรอก เราจะจ่ายค่าเลี้ยงดใูห้แก่พวกเธอในจ�านวนที่สมน�้าสมเนื้อแน่นอน  อย่า

หาว่าฉนัใจร้ายเลยนะ แต่เดก็คนนี้ไม่คู่ควรจะมาอยู่ในสถานที่แบบนี้หรอก”

ยิ่งได้ยนิกย็ิ่งโมโห ลงุกมลถงึกบัส่ายหน้าด้วยรอยยิ้มกว้าง

“เรื่องเงินนั้นมันไม่เกี่ยวกันเลยครับคุณเบร่า แต่เจ้ากันต์เป็นลูกของ

บ้านหลงันี้ และตวัเขาจะไม่ไปไหนทั้งนั้น เกบ็เงนิของคณุไว้ไปฟาดหวัไอ้พวก

ที่พร้อมจะท�างานให้บรษิทัของคณุจะดกีว่าครบั”

“นั่นไม่เกี่ยวกันเลยแม้แต่น้อย” เบร่ายิ้มรับ “ไม่ว่ายังไงก็ตาม กันต์

ต้องตามฉันไปที่ลอนดอนอย่างแน่นอน นี่ไม่ใช่ค�าขอหรอกนะ และฉันก็ไม่

จ�าเป็นต้องออกค�าสั่งด้วย ฉันขอย�้านะว่ากันต์ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองไว้ตั้งแต่

แรกแล้วว่า ถงึเวลาเมื่อไร เขาจะไปอยู่กบัฉันที่ลอนดอน”

ทุกคนหันกลับมามองที่นายกันต์อีกครั้ง แน่นอนว่านี่เป็นอีกค�าถามที่
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ทกุคนต้องการจะได้ยนิจากปากของเจ้าตวัดซีึ่งก�าลงันั่งอย่างอ่อนใจอยูต่รงนั้น 

กนัต์จนด้วยค�าพูด แต่ในที่สดุเขากต็้องพยกัหน้ารบั

“ใช่ครบั ผมสญัญากบัคณุยายเอาไว้แล้วว่า ถงึเวลาเมื่อไร ผมจะไป

ท�างานที่ซนิดเิคตครบั”

ค�าตอบที่ท�าให้อึ้งนั้นก่อให้เกิดความเงียบงันขึ้นมา จนกระทั่งป้าจัน

เป็นคนแรกที่เอื้อมมอืไปจบัแขนของหลานชายเอาไว้

“ท�าไมป้าไม่เคยได้ยนิเรื่องนี้เลยล่ะลูก”

“คอืผม...”

กนัต์ยงัอ�้าอึ้งไม่รู้จะพูดอย่างไรด ีจนกระทั่งเป็นเบร่าต้องถอนใจขึ้นมา

อกีค�ารบ

“กเ็พราะเขาไม่กล้าบอกพวกเธอยงัไงล่ะ แต่มนัเป็นการตดัสนิใจที่เรา

สองคนสญัญากนัมานานตั้งแต่เขายงัเดก็ๆ แล้ว” เบร่าพูด “อย่าเข้าใจผดิว่า

ฉนัไม่รกัหลานๆ ของฉนันะ ฉนัไม่เพยีงแค่อยากได้ตวัของกนัต์ไปเพราะเรื่อง

ความสามารถของเขาเท่านั้น หากเป็นไปได้ ฉนักอ็ยากจะได้ตวัหลานของฉนั

ทุกคนไปอยู่ลอนดอนด้วยทั้งหมด อยากจะผลักดันให้พวกเขาได้เรียนและ

ท�างานที่ดกีว่านี้ แต่มนัเป็นข้อตกลงระหว่างฉนักบักนัต์”

“ข้อตกลง?” ลงุกมลหรี่ตาลง “ข้อตกลงอะไรเจ้ากนัต์”

คนเป็นหลานยังคงพูดอะไรไม่ออก จนผู้เป็นคุณยายอาสาอธิบายต่อ

ให้เอง

“ข้อตกลงที่ว่า ฉนัจะไม่บงัคบัและมายุง่วุน่วายกบัพวกเธอทกุคน และ

ปล่อยให้พี่สาวกบัน้องชายของเขาได้ใช้ชวีติอย่างอสิระได้ท�าอะไรในแบบที่พวก

เขาอยากจะท�าตามความฝันของตน โดยตวัเขาสญัญาและอาสาจะไปท�างาน

ให้ฉนั และพฒันาบรษิทัซนิดเิคตในข้อแม้ที่ว่าเขาจะต้องได้อยู่ดูแลพี่น้องของ

เขาที่นี่จนกว่าเขาจะไม่ต้องกงัวลอะไรอกีต่อไป และเมื่อถงึเวลาที่เขาเรยีนจบ

มหาวทิยาลยัเมื่อไร เขาจะย้ายมาอยู่กบัฉนัทนัท”ี

ทกุคนนิ่งเงยีบไปหลงัค�าอธบิายนั้น จนกลุธดิาที่ฟังอยูน่านเธอบบีแขน

น้องชายไว้และคาดคั้นด้วยน�้าเสยีงเข้มงวด
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“จรงิรเึปล่าอะกนัต์” 

กนัต์เพยีงถอนใจและพยกัหน้ารบั นั่นยิ่งท�าให้ทกุคนอึ้งเข้าไปใหญ่

“เดมิท ีสญัญาของพวกเราจะเริ่มขึ้นในอกีสองปีข้างหน้า หรอืกค็อืตอน

ที่กนัต์เรยีนจบ” เบร่าพดูอย่างอ่อนใจ “แต่ตอนนี้ฉนัคงต้องร่นระยะเวลาให้เรว็

ขึ้น เพราะการกระท�าหลังๆ ของกันต์มันอยู่ในเกณฑ์ที่ฉันรับไม่ได้ หนึ่งเลย 

ก็คือฉันต้องการให้กันต์ตัดขาดกับบริษัทไพรด์โดยสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเรื่องเกม

ออนไลน์บ้าๆ นั่น หรือเรื่องที่คบกับหลานสาวของเจ้าวินเซนต์นั้นด้วย ส่วน

เรื่องมหาวทิยาลยั ฉนัจะจดัการโอนให้ไปเรยีนต่อที่ลอนดอนเอง ตกลงมั้ย”

“แต่เรื่องนั้นมนั...”

ป้าจนัมสีหีน้าอดึอดั แน่นอนว่าเธอไม่เคยมองหลานชายในแง่มมุของ

คนเก่งอะไรเลย แต่ไม่ว่ายงัไงหลานกค็อืหลาน เดก็ตวัน้อยๆ ที่เธอเลี้ยงขึ้นมา

กบัมอื และแน่นอนว่าเธอไม่ต้องการจะเสยีหลานชายคนนี้ไป

เห็นท่าทีของสองคนนี้แล้ว เบร่าก็รู้ว่ามันไม่ง่ายเลย เธอจึงถอนใจ 

ออกมา

“ฉันก็ไม่ได้ห้ามเขามาเจอพวกเธอเสียเมื่อไร อีกอย่างสิ่งที่ฉันท�าเป็น

สิ่งที่ดีต่อตัวกันต์มากที่สุดไม่ใช่หรือไง แล้วอีกอย่างฉันจะพูดให้ตัดสินใจ 

ง่ายขึ้นเลยนะ” เธอพูดและประสานมือไว้บนตัก “ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ 

ผ่านมาเนี่ย ในทกุๆ ช่วงหยดุซมัเมอร์ของกนัต์ เขาจะบนิไปหาฉนัที่ลอนดอน

โดยไม่ได้บอกพวกเธอเลยซกัคนเดยีว”

“หา!?”

ยิ่งได้ยนิเรื่องนี้ ทกุคนกย็ิ่งอึ้งและหนัไปมองนายกนัต์ที่ยงัคงยิ้มออกมา

แบบเจื่อนสนทิ เป็นอนัชดัเจนว่าเรื่องนี้กใ็ช่

“และทกุครั้งที่เขาบนิไปองักฤษ เขาจะเข้าไปดูงานที่บรษิทัของเราอยู่

เสมอ เธออาจไม่รู้นะ แต่เดก็หนุ่มที่มอีายแุค่ 15 ปีในตอนนั้นสามารถท�าอะไร

ให้แก่บรษิทัของฉนัไดบ้้าง เขาช่วยวางแผนพฒันาในทกุๆ แผนกบรหิาร ซ�้ายงั

วางแผนระยะยาวจนท�าให้ซินดิเคตของฉันสามารถครองตลาดของทวีปยุโรป

เอาไว้ได้อย่างเบ็ดเสร็จที่สุด เด็กคนนี้แทบไม่ต้องเรียนรู้หรือรับฟังความเห็น
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จากใคร เขาเพยีงแค่ศกึษา อ่าน และส�ารวจตลาดโดยรอบ กส็ามารถตดัสนิใจ 

ทกุอย่างในแบบที่บางครั้งฉนักย็งัต้องอึ้งเลยด้วยซ�้า”

ในเรื่องนี้ กานต์คงจะเป็นคนที่ยิ่งกว่ารูด้ว่ีาพี่ชายของเขามวีสิยัทศัน์ใน

แง่การบรหิารที่เข้าขั้นปีศาจยิ่งกว่าใคร ในโลกของ EO นั้น หลายครั้งที่ทกุคน

ไม่อาจตามความคดิของกนัต์ได้ทนั ทกุๆ ครั้งที่เขาวางแผน โอกาสส�าเรจ็มนั

สูงเสยียิ่งกว่า 99% นั่นเป็นสิ่งที่กานต์นกึแปลกใจเสมอว่า ท�าไมพอออกมาใน

โลกความเป็นจรงิแล้ว พี่ชายเขากเ็หมอืนเป็นคนละคน ท�างานแบบเจยีมเนื้อ

เจยีมตวัและไม่ได้ดงึศกัยภาพของตนออกมาเหมอืนกบัที่ ‘ไลต์นิ่ง’ เป็น

แต่พอได้เหน็เลขบญัชทีี่พี่ท่านมเีงนิกว่า 100 ล้าน เขาจงึได้เข้าใจ

ไม่ว่าจะที่ไหนๆ พี่ชายของเขากค็อื ‘สตัว์ประหลาด’ เหมอืนกนัทั้งนั้น!

“กนัต์เป็นคนที่มคีวามสามารถ วสิเปอร์ อยู่”

“หา!?”

ทั้งลงุกมลและป้าจนัต่างร้องขึ้นแบบไม่เข้าใจในส่วนนี้ เบร่าจงึยิ้มอย่าง

ไม่แปลกใจ

“พวกเธอจะไม่รูจ้กักไ็ม่แปลก มนัเป็นสิ่งที่มนษุย์น้อยคนนกัจะมคีวาม

สามารถนี้ได้ และความสามารถวสิเปอร์ของกนัต์น่ะ  มากเสยียิ่งกว่าใครเท่าที่

ฉนัเคยรู้จกั” เธอพูดแล้วจงึถอนใจ “พวกเธอสองคนไม่แปลกใจเลยหรอืไงว่า 

ท�าไมฉนัถงึได้ยอมให้พวกเธอสองคนรบัเอาหลานทั้งสามมาเลี้ยงง่ายๆ โดยไม่

คดัค้านอะไรเลยแม้แต่น้อย”

ทั้งสองลงุป้านั้นได้แต่มองหน้ากนัเอง อนัที่จรงิพวกเขากต็่างนกึสงสยั

มาตลอดว่า ท�าไมเบร่าจงึไม่เคยทวงสทิธิ์ในการรบัเอาหลานไปเลี้ยงเลย ทั้งๆ 

ที่เธอออกจะมคีวามพร้อมในการเลี้ยงหลานทั้งสามคนมากกว่าพวกเขาเสยีอกี

“อย่างที่ฉนับอก ฉนัรกัหลานของฉนัทกุคน แล้วอย่าคดิว่าฉนัไม่โมโห

ที่หลานสาวของฉนัไปท�างานกบับรษิทัคู่แข่งของฉนัแบบนี้”

ว่าแล้วก็หันไปมองกุลธิดาที่สะดุ้งโหยงและท�าได้เพียงแค่ยิ้มออกมา

เจื่อนๆ ราวกบัรู้เรื่องนั้นดเีตม็อก

“แต่ในตอนนั้นมนัมเีดก็อายแุค่ 7 ขวบเดนิเข้าไปหาฉนั และพดูต่อรอง
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ให้พี่สาวและน้องชายของเขาได้ถูกเลี้ยงดูขึ้นมาเหมอืนกบัคนทั่วไปกบัลงุและ

ป้าของเขาที่ประเทศไทย เพราะเขากลัวว่าพี่น้องของตัวเองจะไม่มีความสุข 

ที่ต้องย้ายไปอยู่อังกฤษในสังคมที่แตกต่างหลังจากต้องสูญเสียพ่อและแม่ไป 

ฉันได้เห็นทั้งแววตาและความช่างต่อรองจากเด็กคนนั้น ก็นึกรู้เลยว่าเขาน่ะ 

ไม่ธรรมดา  ส�าหรบัเขาน่ะ ค�าว่า อจัฉรยิะ ยงัน้อยเกนิไปมาก”

ทุกคนต่างจ้องมองนายกันต์เป็นทางเดียว สิ่งแรกที่พวกเขาอึ้งจนพูด

ไม่ออก กเ็หน็จะเป็นเรื่องที่ได้ยนิว่ากนัต์ในอายแุค่ 7 ขวบนั้น จะเข้าไปต่อรอง

กับยายของเขาได้อย่างเกินวัยขนาดนั้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เด็ก 

คนหนึ่งสามารถท�าให้แก่บรษิทัระดบัโลกอย่าง ซนิดเิคต ได้นั้น มนัออกจะดู

เหลอืเชื่อไปหน่อย

ทว่า หากนั่นเป็นเรื่องจรงิแล้วละก ็

“พวกเธอยังคิดว่าเขาควรจะมานั่งเล่นเกมออนไลน์บ้าๆ หรือมานั่ง 

ขดีเขยีนแบบบ้านไปวนัๆ อยู่ที่ประเทศไทยอกีรเึปล่าล่ะ ฉนัถามหน่อยเถอะ”


