
ร่างสูงใหญ่ในชุดเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวปล่อยชายรุ่ยร่ายออกมา 
กองนอกกางเกงสแล็กส์สีด�าเนื้อดีค่อยๆ เดินทอดน่องไปตามทางเดินใน 

โรงพยาบาลอย่างสบายอารมณ์ บนท่อนแขนข้างซ้ายมีเสื้อสูทสีเดียวกับ

กางเกงพาดเอาไว้ลวกๆ บ่งบอกถึงนิสัยไร้ระเบียบและไม่ยึดถือกฎเกณฑ์

ใดๆ ของเจ้าตัวได้เป็นอย่างดี เท้าหนาในรองเท้าหนังสีด�ามันวับชะงักไป 

นดิหนึ่ง ก่อนจะเดนิผ่านกระจกตดิผนงับานโตที่อยู่ทางซ้ายมอื เขาหนักลบั

ไปส�ารวจตนเองครู่หนึ่งแล้วเสยเรือนผมด�าขลับค่อนข้างยุ่งไม่เป็นทรง

เหมือนเพิ่งตื่นนอนให้เข้าที่เข้าทางอย่างลวกๆ ริมฝีปากหยักลึกสีสดล้อม

กรอบด้วยไรหนวดสีเขียวอ่อนจางโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มขบขันเมื่อเห็นสภาพ 

ที่ดูมอมแมม ‘สมบทบาท’ อย่างที่อยากให้เป็น

“แกจะต้องไม่พลาดเดด็ขาด หวงัหย่งเต๋อ...”

ชายหนุ่มพึมพ�าเสียงต�่าอยู่ในล�าคอ นัยน์ตาคมกริบใต้ปีกคิ้วเข้ม 

วูบไหวขณะมองเงาสะท้อนของผู้ชายในกระจกเบื้องหน้าซึ่งเขารู้สึกว่าไม่ใช่

ตนเองในแบบที่เคยรู้จักเอาเสียเลย จริงอยู่ว่าใบหน้าขาวจัดที่เคยอิ่มเต็ม 

๑
แรกพบ
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ยงัคงโดดเด่นชวนมองด้วยเครื่องหน้าสมบูรณ์แบบเช่นเคย ทั้งจมูกโด่งคม

เป็นสันตรงรับกับโหนกแก้มและแนวกรามได้รูปราวสลักเสลาซึ่งได้รับมา

จากบดิา ประกอบกบัเรยีวปากหยกัโค้งสแีดงปลั่งสวยเกนิชายถอดแบบมา

จากมารดา ทว่าแววตาของเทพบุตรหน้าหวานที่มองตอบกลบัมานั้นวาววบั

ไปด้วยเปลวเพลิงสนีิลอย่างที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันสถิตอยู่ในกายตั้งแต่

เมื่อใด เขารูแ้ต่เพยีงว่า...เปลวไฟนี้จะไม่มวีนัดบัหากไม่ได้ช�าระแค้นให้สาสม!

“พี่มาช้าไปครึ่งชั่วโมง”

เสียงห้าวต�่าดังขึ้นเรียบๆ พร้อมกับร่างที่สูงเทียมกันก้าวเข้ามา

ประชดิทางด้านหลงั หย่งเต๋อหนัหน้ากลบัมาหาเจ้าของเสยีงแล้วตหีน้าซื่อ

“โทษทีอากุ้ย ฉันย้อมผมนานไปหน่อย” ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นโดย

อตัโนมตัเิมื่ออกีฝ่ายเอื้อมมอืมาตดิกระดุมคอเสื้อให้อย่างคุ้นชนิ 

“ใบป่าน” เฉนิกุย้เน้นเสยีงหนกั นยัน์ตายาวเรยีวชั้นเดยีวนิ่งสนทิพอๆ 

กับใบหน้าที่เรียบเฉยจนดูติดจะเย็นชาอยู่สักหน่อย เรียวคิ้วเข้มพาดเฉียง

ขมวดเข้าหากนันดิๆ อย่างที่เจ้าตวัชอบท�าเป็นประจ�า “ตอนนี้ผมชื่อใบป่าน 

เรยีกเอาไว้ให้ชนิด้วย จะได้ไม่หลุดต่อหน้าคนอื่น”

“รูแ้ล้วน่า” หย่งเต๋อยิ้มขนั ขณะไล่สายตามองซี้รุ่นน้องที่แต่งตวัเนี้ยบ

ตั้งแต่ศรีษะจดปลายเท้า ผมเส้นเลก็ที่ตดัสั้นเรยีบร้อยนั้นเซตจนเรยีบกรบิ

พอๆ กบัเสื้อเชิ้ตและชุดสูทสดี�าเนื้อดทีี่เจ้าตวัสวมใส่อยู่ 

เขาคาดไม่ถงึจรงิๆ ว่าไอ้หนุ่มน้อยช่างจ้อเมื่อเจด็ปีก่อนจะกลายเป็น

ผู้ชายมาดขรึมที่พูดน้อยต่อยหนักแถมเจ้าระเบียบแบบนี้ไปได้ ไม่เคยคิด

เลยด้วยซ�้าว่าความสญูเสยี ‘ในครั้งนั้น’ จะทิ้งรอยแผลบาดลกึเอาไว้ในหวัใจ

ของเฉินกุ้ยถึงเพียงนี้...บาดแผลที่ลบเลือนทั้งรอยยิ้มและความอ่อนโยนไป

จากใบหน้าหล่อเหลาของหนุม่น้อยวยัสบิแปดปี จนเหลอืเพยีงความหม่นเศร้า

และเงยีบขรมึเกนิวยั 

หย่งเต๋อเคยคดิว่าความเจบ็ปวดที่เฉนิกุ้ยเผชญิคงจะคอ่ยๆ จางหาย

ไปตามกาลเวลาที่ผนัผ่าน แต่กลบักลายเป็นว่ายิ่งนานวนั แม่พมิพ์แห่งความ
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ทุกข์ที่เกาะกินลึกเข้าไปถึงจิตวิญญาณได้หล่อหลอมให้เขากลายเป็นคน 

ในแบบที่เป็นอยู่นี้...เลอืดเยน็และสูญสิ้นศรทัธาในความรกัไปโดยปรยิาย

“ไม่ได้เห็นพี่ย้อมผมด�ามานานแล้ว ดูดีเหมือนกันนี่” เฉินกุ้ยดึง 

เนกไทสีเงินที่หย่งเต๋อขยุ้มเอาไว้ในกระเป๋ากางเกงออกมาสะบัด แล้วตวัด

พนัรอบคอของอกีฝ่ายก่อนจะขยบัปลายนิ้วเรยีวยาวผูกอย่างคล่องแคล่ว 

เท่าที่จ�าได้...หวงัหย่งเต๋อที่เขารูจ้กัมกัจะเปลี่ยนทรงผมและสสีนัของ

มนัอยู่ตลอดเวลาจนเขาแทบจ�าไม่ได้ เผลอๆ เกดินกึเบื่อขึ้นมา พ่อคุณกล็ุก

ขึ้นมาโกนศีรษะเอาดื้อๆ แถมยังดูดีเหลือเชื่อเพราะมีทรงศีรษะทุยสวย 

ได้รูป ที่น่าหมั่นไส้คอืหย่งเต๋อรู้ตวัว่ารูปโฉมของตนชวนมองเพยีงใด และ

ไม่เคยรอช้าที่จะอวดอ้างสรรพคุณข้อนี้เสยีด้วย

“ฉันดูดีตลอดอยู่แล้วโว้ย” หย่งเต๋อยักไหล่ ปล่อยให้เฉินกุ้ยรูด 

เนกไทให้เข้าที่ “แล้ว...ไอ้แก่นั่นมนัฟ้ืนหรอืยงั หรอืว่าม่องเท่งลงนรกไปแล้ว”

“ยงัไม่ตาย ตอนนี้พ้นขดีอนัตรายแล้ว นอนอยู่ในห้องไอซยีู ได้ยนิ

ว่าถ้าคืนนี้ไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไร พรุ่งนี้คงจะย้ายขึ้นไปห้องพิเศษบน

ชั้นสิบสี่” เฉินกุ้ยนิ่งไปชั่วอึดใจ นัยน์ตาเล็กเรียวจ้องใบหน้าคมคายที่ดู

อิดโรยจากการอดนอนเบื้องหน้านิ่งราวกับจะค้นหาค�าตอบ “พี่แน่ใจนะว่า

อยากท�าแบบนี้จรงิๆ”

“แน่ยิ่งกว่าแน่” เปลวเพลงิหลงัดวงตาสนีลิลกุวาบขึ้นอย่างนา่สะพรงึ 

“แกคิดว่าฉันจะปล่อยให้คนที่ท�าให้แม่ฉันต้องนอนเจ็บหนักลอยนวลไปได้

ง่ายๆ หรอืไง”

หย่งเต๋อยิ้มหวานราวกับไม่มีความโกรธเคืองใดๆ สถิตอยู่ในหัวใจ 

ทั้งที่แทบจะส�ารอกความแค้นที่ทะลกัทะเล้นจนแน่นอกออกมาอยูแ่ล้วแท้ๆ...

ภาพฟ้าใสผูเ้ป็นมารดาซึ่งนอนไร้สตอิยู่ในห้องไอซยีโูดยมเีครื่องช่วยหายใจ

และสายน�้าเกลือห้อยระโยงระยางอยู่รอบตัวยังคงตามมาหลอกหลอน 

จนไม่อาจข่มตานอนหลบัได้มาเกอืบอาทติย์

“อย่าเพิ่งด่วนสรุป เรายังไม่มีหลักฐานเลยนะพี่ว่าไอ้แก่ภามอยู ่
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เบื้องหลงัการลอบวางระเบดิเมื่ออาทติย์ก่อนจรงิๆ หรอืเปล่า” เสยีงห้าวต�่า

ของเฉนิกุย้เบาลงนดิหนึ่งเมื่อนกึถงึสถานการณ์ที่อกีฝ่ายก�าลงัเผชญิอยู ่เขา

เองกโ็กรธแค้นไม่น้อยที่เหน็ฟ้าใสที่ตนรกัดจุมารดาแท้ๆ ต้องมารบัเคราะห์

เรื่องความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในเมืองไทยกับแก๊งฮวงหลง 

เช่นนี้ แต่การด่วนตดัสนิใจลงมอืแก้แค้นโดยใช้อารมณ์น�าหน้าสมองเช่นนั้น

อาจน�ามาซึ่งความเสียหายใหญ่หลวงได้ และเขาจะไม่มีวันยอมพลาดพลั้ง

จนต้องเป็นฝ่ายสูญเสียอีกเป็นอันขาด “อีกอย่างสภาพของไอ้ภามตอนนี้ก ็

ดูไม่จดืนกัหรอก ถูกยงิเจาะกะโหลกแบบนั้น ถ้าไม่พกิารกเ็ลี้ยงไม่โต รอด

มาได้กถ็อืว่าปาฏหิารยิ์มากแล้ว”

เมื่อวานนี้ข่าว ภาม พมิพ์สุรยิา อดตีเจ้าพ่อคนดงัของภาคกลางถูก

ลอบสังหารนั้นเป็นข่าวครึกโครมระดับประเทศที่ผู้คนต่างก็ให้ความสนใจ 

เพราะเป็นที่รู้กันดีว่าเขาเคยพัวพันกับคดีค้ายาเสพติดในแถบสามเหลี่ยม-

ทองค�าที่มีคนใหญ่คนโตในแวดวงการเมืองรวมไปถึงคนมีสีทั้งหลายร่วม 

มีเอี่ยวด้วย ทางต�ารวจเชื่อว่าปมการลอบสังหารนั้นเกิดจากความขัดแย้ง

เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนกับกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลหลายกลุ่มที่เจ้าตัวตั้งป้อม

เป็นศตัรดู้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แก๊งฮวงหลง มาเฟียข้ามชาตทิี่ถอืเป็นศตัรู

ตัวฉกาจและมักจะปะทะกันอยู่เนืองๆ มีข่าวลือด้วยว่าเหตุระเบิดที่ห้าง 

โกลเด้นมอลล์ ธุรกจิหน้าฉากของแก๊งฮวงหลงเมื่ออาทติย์ก่อนจนมผีู้ได้รบั

บาดเจ็บจ�านวนมากเป็นฝีมือของเจ้าพ่อคนดังคนนี้ ต�ารวจจึงคาดเดาว่านี่

อาจจะเป็นหนึ่งในประเดน็ที่ท�าให้เขาถกูลอบยงิจนอาการสาหสัด้วยกเ็ป็นได้

“ไอ้คนยิงมันไม่มีฝีมือ ถ้าเป็นฉันละก็ มันได้สมองไหลตายโหงไป

ตั้งแต่เมื่อวาน ไม่อยูร่อดนอนเป็นผกัแบบนี้หรอก” หย่งเต๋อเหยยีดปากออก

เป็นรอยยิ้มหยัน “แกอยากจะหาหลักฐานปัญญาอ่อนอะไรก็หาไปเถอะ 

อากุย้ แต่ส�าหรบัฉนั การที่ไอ้ภามตั้งตวัเป็นศตัรกูบัฮวงหลงอย่างออกนอก

หน้ามาตลอด ก็ถือว่ามีเหตุผลเพียงพอที่ฉันจะเป่ากบาลมันแล้ว และฉัน 

จะไม่ยอมให้แกมาขวางฉนัเป็นอนัขาด!” 
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“กเ็พราะพี่ใจร้อนแบบนี้นี่ละ บอสกบัพ่อถงึก�าชบัให้ผมต้องคอยดพูี่

ให้ดี เดือนก่อนพี่ก็ก่อเรื่องยุ่งไปครั้งหนึ่งแล้ว กว่าจะเคลียร์ได้บอสแทบ 

จะหกัคอพี่ตาย พี่จ�าไม่ได้หรอืไง”

เฉินกุ้ยถอนใจเมื่อนึกถึงสีหน้าถมึงทึงของแดเนียล หรือหวังเสี้ยว-

เทยีนผู้ยิ่งใหญ่แห่งแก๊งฮวงหลง แต่จะยิ่งใหญ่เพยีงใดกย็งัปราบพยศลกูชาย

คนโตไม่อยู ่แม้แท้ที่จรงิแล้วสองพ่อลกูจะรกักนัสุดหวัใจชนดิยอมตายแทน

กนัได้ แต่ด้วยเป็นคนที่มทีฐิแิรงกล้าไม่เคยยอมลงให้ใครทั้งคูจ่งึท�าให้มปีาก

เสยีงและทุ่มเถยีงกนัอยู่บ่อยครั้งจนดูเหมอืนไม่ค่อยลงรอยกนัเท่าใดนกั

“แกนี่...ขี้บ่นเหมอืนพ่อไม่มผีดิ”

หย่งเต๋อขมวดคิ้วอย่างหงดุหงดิใจ เขาไม่ชอบที่บดิามกัจะคอยก�ากบั

ชวีติทกุย่างก้าวราวกบัเขาเป็นเดก็อมมอือยูเ่สมอ ประหนึ่งว่าไม่เคยไว้ใจเขา

เลย เขารู้ดีว่าบิดาตั้งมาตรฐานของการเป็นผู้สืบทอดแก๊งฮวงหลงเอาไว้ 

สูงลิ่วเพยีงใด และเขา...กย็งัไม่เคยดพีอในสายตาของคนเป็นพ่อเสยีที

“พี่กเ็ลกิท�าตวัไร้สาระเสยีทสี ิผมจะได้เลกิบ่น” 

เฉนิกุย้จดัปกเสื้อของคนที่ใครๆ เรยีกกนัว่าคณุชายน้อยแห่งตระกลู

หวงัให้เข้าที่ เป็นการจบพธิแีต่งตวัที่เขามกัท�าให้อยูเ่สมอตั้งแต่สมยัไปเรยีน

อยู่ที่อังกฤษด้วยกันจนมักถูกเพื่อนฝูงล้อเลียนสนุกปากว่าเหมือนคู่เกย์ที่ 

อยู่กินกันมานาน และที่ร้ายที่สุดก็คือ นอกจากคุณชายน้อยจะไม่ปฏิเสธ

แลว้ ยงัแกลง้รบัลูกหน้าตาเฉย ท�าเอาสาวๆ หลายต่อหลายรายเข้าใจผดิไป

ว่าเฉินกุ้ยมีรสนิยมเบี่ยงเบนไปเสียนี่ แถมพอเขาหันมาควงสาวสวยไม่ซ�้า

หน้าเอาอย่างลูกพี่ใหญ่บ้าง ก็หาว่าเขาแสร้งท�าเป็นชอบเพศตรงข้ามเพื่อ

ปกปิดตัวตนที่แท้จริงบ้างละ เป็นไบเซ็กชวลบ้างละ สุดท้ายเฉินกุ้ยจึงเลิก

ใส่ใจเสยีงลอยลมไร้สาระพวกนั้นโดยสิ้นเชงิ ไม่ใช่เพราะชนิชา แต่เพราะเขา

รู้ดวี่าตนเองไม่ได้เป็นดงัที่ใครๆ กล่าวหา ผู้หญงิหน้าไหนจะเข้าใจผดิคดิว่า

เขานยิมชมชอบไม้ป่าเดยีวกนักช่็าง ในเมื่อทกุตารางนิ้วของหวัใจเขาอทุศิให้

นางฟ้าผู้แสนอ่อนหวานมาเนิ่นนานกว่าสบิปีแล้ว แม้ว่าเธอจะไม่เคยเหน็ค่า
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ของมนัเลยกต็าม

“งานของเราในครั้งนี้คือ แฝงตัวเข้ามาสืบหาความจริงว่าภามอยู ่

เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดหรือเปล่า แล้วคอยรายงานความเคลื่อนไหวให้บอส

รู้เป็นระยะๆ ไม่ใช่เด็ดหัวพวกมัน ฉะนั้นพี่ห้ามลงมือโดยพลการเด็ดขาด 

ไม่อย่างนั้นผมจะซวยไปด้วย”

คุณชายน้อยยักไหล่อย่างไม่ยี่หระต่อค�าประกาศที่บ่งชัดว่าถ้าเขา

จดัการงานนอกสั่งละก ็คงต้องรบัโทษสถานหนกัจากท่านหวัหน้าแก๊งฮวงหลง

ผู้ยิ่งใหญ่เป็นแน่ ค�าถามก็คือ...เขาต้องสนใจด้วยหรือว่าจะถูกลงโทษขั้น

รนุแรงเพยีงใด ในเมื่อคดิจะเอาชวีติของตนมาทิ้งในถิ่นศตัรูเพื่อล้างแค้นให้

มารดาอยู่แล้ว เขาแอบได้ยนิแดเนยีลคุยกบัแพทย์เจ้าของไข้ของนายหญงิ

แห่งฮวงหลงเมื่อสองสามวันก่อนว่าแม้อาการโดยรวมจะดีขึ้นมากแล้ว แต่

การท�างานของสมองยังไม่ค่อยเป็นปกติเท่าใดนัก และจะต้องนอนเป็น 

เจ้าหญงินทิราเช่นนี้ไปอกีนานเท่าใดกไ็ม่อาจทราบได้ อาจจะอกีหนึ่งสปัดาห์ 

สองเดอืน สามปีหรอืตลอดไปกล็้วนเป็นไปได้ทั้งสิ้น

นั่นหมายความว่าหย่งเต๋ออาจจะไม่ได้เหน็ดวงตาที่ทอดมองมายงัเขา

อย่างอ่อนโยน ไม่ได้เห็นรอยยิ้มอ่อนหวานที่เติมเต็มหัวใจอันอ่อนล้าให้ 

ชุ่มฉ�่า และ...อาจจะไม่มีมือเล็กบางที่คอยลูบศีรษะของเขาทุกครั้งที่ทิ้งตัว

ลงนอนหนุนตกัแสนนุ่มนั้นอกีแล้ว 

คดิได้เท่านั้น ความหวาดกลวัระคนเคอืงแค้นกแ็ล่นปราดเข้าจบัหวัใจ 

และผลกัดนัให้เขามายนือยู่ ณ จุดนี้...

จดุที่เขารูด้ว่ีาจะไม่มวีนัหนัหลงักลบัจนกว่าจะได้ช�าระแค้นให้สาสม!

หย่งเต๋อรู้ดีว่าแดเนียลเองก็คงเจ็บปวดไม่น้อยไปกว่าเขา แต่ด้วย

ภาระรบัผดิชอบอนัใหญ่หลวงที่มต่ีอแก๊งฮวงหลงค�้าคออยูท่�าให้ไม่สามารถ

พุง่เข้าไปหกัคอไอ้คนที่คาดว่าเป็นตวัการได้ดงัใจคดิ อกีทั้งยงัมอีนิเตอร์โพล 

องค์กรปราบปรามอาชญากรรมระดับโลกคอยจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่า 

ฮวงหลงจะอาละวาดจนเกนิขอบเขตที่เคยตกลงกนัไว้หรอืไม่ 
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บ่อยครั้งที่แก๊งฮวงหลงหรือแก๊งมังกรทองต้องทนฝืนกล�้ากลืน  

รบัหน้าที่ต�ารวจในคราบโจรออกปะทะกบัแก๊งอทิธพิลต่างๆ ตามค�าสั่งของ

อนิเตอร์โพล เพื่อแลกกบัการลบล้างความผดิร้ายแรงหลายกรณทีี่เคยก่อ

ไวใ้นสมยัที่หวงัเฟย ผูเ้ป็นบดิาของแดเนยีลยงัด�ารงต�าแหน่งหวัหนา้แก๊งอยู่ 

แน่นอนว่าฮวงหลงยังคงอิทธิพลและความยิ่งใหญ่แทบทุกประการภายใต้

การสนับสนุนของอินเตอร์โพลที่มักจะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่กับธุรกิจใน 

ด้านมืดของแก๊งอยู่เสมอ แต่ก็ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมปลอกคอ

และโซ่ล่ามแน่นหนาเพื่อใช้ควบคมุอยูเ่บื้องหลงัไม่ต่างอะไรกบั...สนุขัรบัใช้!

เฉินกุ้ยเดินน�าหน้าหย่งเต๋อไปยังชั้นสามที่มีการคุ ้มกันค่อนข้าง 

เข้มงวด ลูกมังกรหนุ่มเหลือบตามองไปรอบด้านแล้วรู้สึกประหลาดใจ 

ไม่น้อยที่มเีจ้าหน้าที่ต�ารวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบนบัสบินาย

ยนืประจ�าอยู่ตามจดุต่างๆ ไล่มาตั้งแต่ทางเดนิด้านหน้าลฟิต์ เคาน์เตอร์ของ

แพทย์และพยาบาล ไปจนถึงห้องรับรองส�าหรับญาติที่มาเฝ้าอาการคนไข้ 

แต่กลบัไม่มวีี่แววของเพื่อนฝงูร่วมวงการเดยีวกนักบัเจ้าพ่อคนดงัเลยแม้แต่

คนเดียว กระทั่งเหล่าลูกน้องที่น่าจะมาห้อมล้อมหน้าหลังคอยเฝ้าเจ้านาย 

กย็งัไม่เหน็แม้แต่เงา

แปลก...

“สวสัดคีรบั พวกเรามาจากหน่วยพเิศษของอนิเตอร์โพล เมอสเิออร์ 

ฌอง-ปอล กุสโต บอกให้มาพบคุณภทัรพลก่อนเริ่มงาน”

เฉนิกุย้เอ่ยทกัทายกลุม่ชายในชดุสูทกลุม่ใหญท่ี่นั่งหน้าเครยีดอยู่ใน

ห้องรบัรองข้างๆ ห้องไอซยี ูชายหนุม่หน้าตาหล่อคมที่นั่งอยู่กลางวงสนทนา

รบีขยบัตวัลุกขึ้นยนื เขาดูจะสูงพอๆ กบัหย่งเต๋อที่มคีวามสูงเกอืบๆ ๑๙๐ 

เซนติเมตรและมีผิวสีแทนสวยชนิดที่ฝรั่งผิวขาวซีดแถบยุโรปต้องเหลียว

มองด้วยความอจิฉา ดวงตาหวานฉ�่าที่อยู่ใต้เรยีวคิ้วคมเข้มนั้นดูทรงเสน่ห์

เหลอืร้าย ยิ่งเข้าคู่กบัจมูกโด่งที่ปลายงุ้มนดิๆ และเรยีวปากหยกัโค้งสเีข้ม

ดจุคนัศรด้วยแล้ว ผูช้ายคนนี้เรยีกได้ว่ารปูหล่อราวกบัเพิ่งหลดุออกมาจาก
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นิตยสารแฟชั่นทีเดียว แม้ผมเผ้ายุ่งเหยิงและสวมเพียงเสื้อเชิ้ตสีครีมกับ 

กางเกงสแลก็ส์สดี�ายบัๆ กย็งัดูดเีหลอืเชื่อ

“ผมเอง...ภทัรพล...” เสยีงห้าวที่ตดิจะแหบนดิๆ จากความเหนื่อย

ล้าและการอดนอนแทบจะกลืนหายลงไปในล�าคอทันทีที่เขากวาดตามอง

ใบหน้าของชายหนุ่มที่ยืนยิ้มอยู่ข้างๆ เฉินกุ้ย ภัทรพลเบิกตากว้างอย่าง 

ตกตะลงึ “มะ...ไม่จรงิ...ปะ...เปี้ยนเหลี่ยน๑หวงั...”

หย่งเต๋อยิ้มหวานรบัฉายาที่คุ้นหูตนเองเป็นอย่างดมีาตลอดช่วงห้าปี

ที่ผ่านมานี้ ฉายาที่น้อยคนนกัที่เอ่ยมนัต่อหน้าเขาแล้วจะมโีอกาสเดนิจากไป

แบบมลีมหายใจ!

“ขอตวัเดี๋ยวนะ”

ภัทรพลหันไปบอกกลุ่มชายฉกรรจ์ที่หย่งเต๋อและเฉินกุ้ยมองปราด

๑ เปี้ยนเหลี่ยน คือการแสดงส่วนหนึ่งของอุปรากรจีนหรือที่เราเรียกว่างิ้วของเสฉวน  

(บางครั้งกเ็รยีกว่างิ้วเปลี่ยนหน้า การเปลี่ยนหน้าม ี๓ วธิ ีคอื ลบูหน้า เป่าหน้าและการดงึ

ผังหน้า การลูบหน้าคือ นักแสดงใช้สีน�้ามันทาไว้ในต�าแหน่งใดต�าแหน่งหนึ่งบนใบหน้า 

ที่ก�าหนดไว้ เวลาแสดงใช้มอืลูบกจ็ะเปลี่ยนเป็นอกีสหีนึ่ง ส่วนการเป่าหน้านั้นเหมาะส�าหรบั 

เครื่องแต่งหน้าที่เป็นแป้งผง เวลาแสดงจะเอากล่องเล็กๆ ที่บรรจุแป้งผงวางไว้บนเวที 

ในต�าแหน่งที่ผู ้ชมมองไม่เห็น นักแสดงจะท�าท่าร�าฟุบตัวลงกับพื้น แล้วถือโอกาส 

ก้มหน้าลงใกล้กล่องที่วางซ่อนไว้ และเป่าแป้งในกล่อง ให้ฟุง้ขึ้นมาปะหน้า หน้าของนกัแสดง

กจ็ะเปลี่ยนเป็นสอีื่นไป ส่วนการดงึหน้ากากหรอืเรยีกอกีอย่างว่าผงัหน้าเป็นวธิกีารเปลี่ยน

หน้าที่ใช้บ่อยที่สดุบนเวท ีคอืเอาผงัหน้าที่ท�าด้วยผ้าแพร แต่ละรปูผกูด้วยเส้นไหมเส้นหนึ่ง 

แล้วเอาผงัหน้าแต่ละรูปตดิกาวปิดซ้อนลงไปบนหน้า ส่วนเส้นไหมนั้นกผ็กูตดิไวท้ี่เสื้อของ

ผู้แสดงตรงที่เขารู้สกึว่าสะดวกมอืและไม่เป็นที่สงัเกตของผู้ชม ว่ากนัว่านกัแสดงสามารถ

เปลี่ยนหน้าได้ถงึ ๓ หน้าต่อวนิาททีเีดยีว ปัจจุบนัการแสดงประเภทนี้ถอืวา่เปน็มรดกของ

ชาตจินีที่จะไม่แพร่งพรายให้คนต่างชาตริูเ้ดด็ขาด แม้แต่ลูกสาวที่เกดิในตระกูลที่แสดงงิ้ว

เปลี่ยนหน้าก็จะไม่มีโอกาสฝึกฝนเพราะถือว่าลูกสาวจะต้องแต่งงานออกเรือนไปและอาจ

น�าความลบัของการแสดงไปเผยแพร่ให้คนอื่นทราบได้
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เดยีวกร็ูว่้าเป็นต�ารวจนอกเครื่องแบบที่ถกูส่งมาอารกัขาภาม แล้วส่งสายตา

ให้สองหนุ่มที่เพิ่งมาใหม่เดินตามออกมาด้านนอก เมื่อเดินมาจนถึงมุมตึก

ทางด้านหน้าห้องน�้าซึ่งค่อนข้างลบัตาคนแล้วจงึหนักลบัไปเผชญิหน้ากบัผู้มา

เยอืนอกีครั้ง นยัน์ตาจบัจ้องไปยงัใบหน้าขาวจดัที่แต่งแต้มด้วยรอยยิ้มหวาน

นั้นเต้นระรกิอย่างหวาดหวั่น...ใครบ้างจะไม่รูส้กึเช่นเดยีวกบัเขาหากได้เหน็

มจัจุราชมายนืฉกียิ้มอยู่เบื้องหน้าเช่นนี้!

“นี่มนัเรื่องบ้าอะไรกนั...” ภทัรพลกดเสยีงลงต�่าพอให้ได้ยนิกนัสาม

คน “อินเตอร์โพลบอกว่าจะส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยอารักขาคุณภามกับลูกสาว 

แล้วท�าไมถงึเป็นพวกแกไปได้ ในเมื่อแก๊งฮวงหลง...”

“ก�าลงัมเีรื่องกบัไอ้แก่นั่นอยู่ใช่ไหมล่ะ” หย่งเต๋อต่อประโยคให้เสรจ็

สรรพ “ไม่เจอกันนาน ยังชอบท�าหน้าเครียดเหมือนเดิมไม่มีผิดเลยนะ  

รู้ไหม ท�าหน้าย่นแบบนี้น่ะแก่เรว็นะพี่”

ไม่พูดเปล่า ลูกมังกรหนุ่มยังจิ้มปลายนิ้วไปที่กึ่งกลางระหว่างเรียว

คิ้วที่ขมวดของภัทรพลอย่างยั่วเย้า อีกฝ่ายรีบปัดมือของเขาทิ้งราวเป็น 

ของร้อน ดวงตาทอประกายกร้าวขึ้นมาในทนัที

“นี่ไม่ใช่เวลามาล้อเล่นกันนะ พวกแกก�าลังวางแผนอะไรอยู่กันแน่ 

นะโม”

“แหม น้อยใจจงั รู้จกักนัมาตั้งนานไม่น่ามองกนัในแง่ร้ายแบบนี้เลย 

ผมแค่มาท�าหน้าที่ตามที่อินเตอร์โพลมอบหมายให้ ประสาสุนัขรับใช้ที่ด ี

กเ็ท่านั้นเอง” 

“แล้วแกมแีง่อื่นให้ฉนัมองด้วยหรอืไง” ภทัรพลขบกรามแน่น รอยยิ้ม

หวานปานเทพบตุรของคนที่ยนือยูเ่บื้องหน้าท�าให้เขารูส้กึร้อนรนยิ่งนกั...ใช่ 

เขารู้จักหวังหย่งเต๋อมานาน...นานพอที่จะรู้ดีว่าคนที่ยืนยิ้มหวานปานเทพ-

บตุรจากสวรรค์คนนี้แท้ที่จรงิแล้วคอืปิศาจบ้าเลอืดจากนรกอเวจดีีๆ  นี่เอง 

ครั้งแรกที่พบหน้ากนัที่องักฤษ สมยัที่ภทัรพลก�าลงัเรยีนปรญิญาโท

ด้านรัฐศาสตร์อยู่นั้น เขารู้เพียงว่าหนุ่มน้อยรูปงามที่อาศัยอยู่ที่อะพาร์ต-
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เมนต์หรูข้างหอพักของเขาชื่อ ‘นะโม ทิพยศาสตร์’ เป็นนักศึกษาของ 

ออกซ์ฟอร์ดที่มผีลการเรยีนค่อนข้างโดดเด่นขดักบัพฤตกิรรมเสเพลอย่าง

เหลือเชื่อ แม้ติดจะห่ามๆ และชอบกบฏต่อระเบียบกฎเกณฑ์อยู่บ้าง แต่

นิสัยดีและถือว่าเป็นคนน่าคบหาคนหนึ่ง ชายหนุ่มสนิทสนมกับเพื่อนบ้าน

หน้าหยกอยู่เป็นแรมปี กว่าจะรูซ้ึ้งถงึตวัตนอนัน่าสะพรงึที่ซ่อนอยูเ่บื้องหลงั

รอยยิ้มนุ่มนวลและแววตาขี้เล่นคู่นั้น

ใครจะไปคาดคิดว่าคนที่ดูเหมือนคุณชายผู้อ่อนต่อโลกอย่างนาย 

นะโมจะยิงแสกหน้าคนได้อย่างไม่สะทกสะท้านสักนิด หากไม่เห็นกับตา  

ภทัรพลคงไม่มวีนัเชื่อเป็นแน่ว่าผูช้ายเบื้องหน้าจะสามารถฆ่าคนได้ทั้งรอยยิ้ม

แบบนั้น 

“ฉนัขอร้องละนะโม ไม่ว่าแกคดิจะท�าอะไรกต็าม ฉนัอยากให้ล้มเลกิ

เสยีตั้งแต่ตอนนี้ ถอืว่า...เหน็แก่มติรภาพในอดตีของเรากไ็ด้”

“มติรภาพในอดตีของเราอย่างนั้นหรอื ฟังสวยหรูสมกบัเป็นลูกชาย

ของอดตีอธบิดกีรมต�ารวจจรงิจริ๊ง” 

รอยยิ้มหยันที่ผุดพรายขึ้นบนริมฝีปากคู่สวยท�าเอาภัทรพลหน้าชา

วาบด้วยความละอาย...เขาไม่รู้ด้วยซ�้าว่าระหว่างเขากับผู้ชายตรงหน้านี้จะ

ยงัหลงเหลอืมติรภาพที่ว่านั่นต่อกนัอกีหรอืไม่ ในเมื่อเขาเป็นฝ่ายเลอืกที่จะ

ตีตัวออกหากจากเพื่อนรุ่นน้องหลังจากรู้ว่าเป็นทายาทของแก๊งฮวงหลง  

กลุ่มอทิธพิลมดืที่ทรงอ�านาจที่สุดในแถบเอเชยี เขาเองกร็ู้สกึผดิอยู่ไม่น้อย

ที่ต้องท�าตัวเหินห่างกับเพื่อนซี้ที่เข้ากันได้แทบจะทุกเรื่อง แต่ในขณะนั้น  

ภทัรชยั บดิาของเขาเพิ่งรบัต�าแหน่งอธบิดกีรมต�ารวจหมาดๆ และก�าลงัเป็น 

ที่จับตามองของคนทั้งประเทศ คงไม่ดีนักที่ลูกชายเพียงคนเดียวอย่างเขา 

จะพวัพนักบัแก๊งอทิธพิลซึ่งอยูบ่นถนนสายที่เป็นเส้นขนานกบับดิาของตนเอง

“คุณเป็นแค่ลิเอซอง๒ของหน่วยอินเตอร์โพลที่ไทย หน้าที่ของคุณ 

คือประสานงานและอ�านวยความสะดวกในภารกิจของเรา คุณไม่มีสิทธิ์

ก้าวก่ายไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผมเชื่อว่าส�านักงานใหญ่ที่ฝรั่งเศสน่าจะ 
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แจ้งให้คุณทราบแล้วไม่ใช่หรอืครบัคุณภทัรพล” 

เฉนิกุ้ยเอ่ยขึ้นด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบหลงัจากยนืเงยีบอยู่นาน ร่างสูง

ก้าวออกมายนืขวางกลางระหว่างลูกมงักรหนุ่มกบัอดตีคนคุ้นเคย นยัน์ตา

ยาวเรยีวชั้นเดยีวจบัจ้องวงหน้าคมคายของภทัรพลอย่างเยน็ชา ผดิจากหนุม่

น้อยที่เขาเคยรู้จักในอดีต เด็กหนุ่มคนนั้น...เงียบขรึมก็จริง แต่แววตา 

ยงัพอฉายชดัถงึความเป็นมนุษย์ที่มหีวัจติหวัใจอยู่บ้าง ไม่ใช่กร้าวกระด้าง

และชดืชาราวไร้วญิญาณเช่นนี้

“พี่หย่งเต๋อ ผมว่าเราแจ้งไปทางคุณฌอง-ปอล ขอเปลี่ยนตัว 

ผู้ประสานงานดกีว่า เพราะดูแล้วท่าทางจะไว้ใจไม่ได้ คงต้องเร่งตรวจสอบ

ด้วยว่ารบัสนิบนมาหรอืเปล่า ถงึได้ห่วงไอ้ภามจนออกนอกหน้าขนาดนี้”

“คนอย่างฉนัไม่เคยขายศกัดิ์ศรแีลกเงนิ!” ภทัรพลค�ารามเสยีงต�่าอยู่

ในล�าคอ เขาพยายามข่มอารมณ์โกรธเกรี้ยวที่เริ่มพลุ่งพล่านกลับลงไปใน

อกอย่างยากเยน็ ลเิอซองมอืทองของหน่วยอนิเตอร์โพลประจ�าประเทศไทย

ผูแ้สนเยอืกเยน็ผ่อนลมหายใจยาวขณะสงบสตอิารมณ์ หากไม่เพราะภารกจิ

ในครั้งนี้ ‘ส�าคญั’ ส�าหรบัเขามาก เขาคงขอถอนตวัไปตั้งแต่เหน็หน้าไอ้สอง

คนนี้แล้ว “ฉนัยอมรบัว่ารูจ้กักบั ภาม พมิพ์สรุยิา และเป็นห่วงเรื่องคดขีอง

เขามาก แต่ไม่เคยมีเรื่องสินบนสกปรกมาเกี่ยวข้องทั้งนั้น ที่จริงฉันก็ 

ไม่อยากจะเข้ามาขวางกลางเรื่องบาดหมางครั้งนี้หรอกนะ แต่ฉันมีเหตุผล

ส่วนตวัที่ต้อง...”

ประโยคที่เหลือกลืนหายลงไปในล�าคอทันทีที่เห็นเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

ที่สวมเครื่องแบบเต็มยศก�าลังเดินตรงมาหาเขาด้วยท่าทางเหนื่อยอ่อน 

ไม่ต่างจากเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ที่ต้องอยู่เฝ้าหน้าห้องไอซยีูกนัมาทั้งคนื และ

๒ ลเิอซอง (Liaison) คอืฝ่ายที่คอยประสานอ�านวยความสะดวกระหว่างหน่วยงานหรอื

ในการจัดงานประชุมใหญ่ๆ โดยมากจะเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณและมีความสามารถ

ในการสื่อสารได้หลายภาษา ตดัสนิใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างฉบัไว
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ก�าลงัรอเจ้าหน้าที่ผลดัต่อไปมาเปลี่ยนเวร

“คุณภัทรพลครับ คุณลูกแก้วอยากจะกลับบ้านไปเก็บเสื้อผ้าและ

ของใช้ส่วนตัว แต่ผมเห็นว่ามันยังไม่ปลอดภัยนักก็เลยขอมาปรึกษาคุณ 

ที่เป็นตวัแทนของอนิเตอร์โพลก่อนว่าสมควรจะอนุญาตไหม”

“ผมว่าอย่าเพิ่งให้กลบัไปที่บ้านจะดกีว่า มนัอนัตราย เดี๋ยวผมจะไป

อธบิายให้น้องลูกแก้วฟังเอง” ภทัรพลระบายลมหายใจยาว สองขาที่ขยบั

ก้าวเดินหนักอึ้งด้วยน�้าหนักของความกังวลระคนหวาดกลัวที่อัดแน่นอยู่ 

ในหวัใจ ชายหนุ่มรอให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจเดนิน�าหน้าไปจนอยู่ในระยะที่ไกล 

เกินกว่าจะได้ยินบทสนทนา แล้วเอื้อมมือไปแตะท่อนแขนของอดีตเพื่อน 

รุน่น้องด้วยกริยิาที่คล้ายจะวงิวอนอยูใ่นท ี“ฉนัขอร้องละนะ นะโม อย่าเพิ่ง

ลงมอือะไรจนกว่าจะได้หลกัฐานแน่ชดัเสยีก่อน ถ้าถงึตอนนั้นแล้วมหีลกัฐาน

ว่าภามมสีว่นในเรื่องการวางระเบดิที่ห้างโกลเด้นมอลลจ์รงิๆ ไมว่า่แกจะท�า

อะไรฉนักจ็ะไม่ห้ามเลย”

“แหม...ท่าทาง ‘เหตผุลส่วนตวั’ ของพี่คงจะสวยไม่หยอก พี่ถงึลงทุน

ขอร้องผมถงึขนาดนี้”

หย่งเต๋อแบะปาก พอจะเดาถึงเหตุผลส่วนตัวที่ภัทรพลต้องยื่นมือ 

เข้ามายุ่งได้ไม่ยาก เท่าที่รู้...ภามมลีูกสาวอยู่หนึ่งคนชื่อ ไอศกิา พมิพ์สุรยิา 

เขาไม่เคยเห็นหรอกว่าแม่นั่นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร แต่เดาจากท่าทาง

ร้อนรนกระวนกระวายของเพื่อนรุ่นพี่แล้ว คงจะเป็นสาวสวยที่เจนจดัน่าดู

ชม ถงึได้ปั่นหวัให้หนุ่มเจ้าเสน่ห์ที่มแีต่ผู้หญงิพร�่าเพ้อหาอย่างภทัรพลยอม

กลนืน�้าลายตนเอง เอาตวัเข้าไปพวัพนักบัลูกสาวของผู้มอีทิธพิลทั้งๆ ที่เคย

ประกาศก้องว่าจะไม่คบค้าสมาคมกบัคนประเภทนี้เป็นอนัขาด

ร้ายไม่ใช่เล่นนะแม่คุณ...

“ลกูแก้วเป็นคนส�าคญัของฉนั” ภทัรพลจ้องใบหน้าคมคายของหย่งเต๋อ

เขม็ง “เขาเป็นเด็กดี แล้วก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับความบาดหมางของ 

พวกแกด้วย อย่าดึงเขาเข้าไปเกี่ยวเป็นอันขาด แต่ถ้าแกคิดจะท�าร้ายเขา  
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กข็อให้รู้ไว้เลยว่าฉนัจะไม่ยอมอยู่เฉยๆ แน่!”

“อูย๊...น่ากลวัจงั” ทายาทแก๊งฮวงหลงแสร้งสดูปากแล้วห่อไหล่ ท�าตวั

สั่น “ผมไม่แตะคนส�าคญัของพี่หรอก ถ้าไม่มาแตะผมก่อน ไอ้ผมมนัเป็น

คนใจบญุเสยีด้วย สาวไหนเสนอ ผมต้องสนอง ท�าให้สาวๆ ผดิหวงัมนับาป”

“นะโม!” 

ลิเอซองหนุ่มหน้าเครียดขึ้นมาทันตา เขารู้ดีว่าพ่อเทพบุตรจ�าแลง

เบื้องหน้าเป็นนักรักตัวฉกาจผิดกับหน้าตาท่าทางใสซื่อมากมายนัก ผู้หญิง

คนไหนอยู่ใกล้เป็นได้ตกบ่วงลวงรักของเขาทุกรายไป ก่อนจะต้องน�้าตา 

เชด็หวัเข่าเมื่อถูกเขาสลดัทิ้งอย่างไม่ไยดเีพื่อไปหาของเล่นชิ้นใหม่ที่น่าสนใจ

กว่า นอกจากจะเป็นผู้ชายอนัตรายที่ตดิแบลก็ลสิต์อนัดบัต้นๆ ในรายชื่อ

ของอาชญากรรุ่นใหม่แล้ว เขายงัเป็นแคซาโนวาตวัพ่อและเป็นผูช้ายคนสดุท้าย

ในโลกที่ภทัรพลจะปล่อยให้มโีอกาสใกล้ชดิกบัไอศกิาอกีด้วย

“สบายใจเถอะ ผมจะไม่แตะต้องลูกศัตรูเด็ดขาด ต่อให้มาแก้ผ้า 

ตรงหน้าผมกไ็ม่สน!”

“ลูกแก้ว”
ภัทรพลทอดเสียงเรียกเจ้าของร่างบางที่นั่งรอเขาอยู่ในห้องรับรอง

อย่างอ่อนโยนเสยีจนหย่งเต๋อที่เดนิตามหลงัมาต้องลอบแบะปากด้วยความ

หมั่นไส้ หลายปีที่เคยคบหาสนิทสนมกันฉันมิตรกับหนุ่มรุ่นพี่มา ไม่เคย

ได้ยนิเขาท�าเสยีงอ่อนเสยีงหวานเช่นนี้กบัผูห้ญงิคนใดมาก่อน ถงึจะมรีปูร่าง

หน้าตาชวนฝันส�าหรบัสาวๆ แต่ภทัรพลกลบัไม่เคยสนใจเรื่องเพศตรงข้าม

เท่าใดนัก วันๆ เอาแต่มุ่งมั่นเรื่องการศึกษาเล่าเรียนจนเขาเคยกระเซ้าเอา

ด้วยซ�้าว่าจะถือพรหมจรรย์เป็นฤๅษีชีไพรหรืออย่างไรถึงได้ไม่เคยชายตา

แลสาวสวยรอบกายสักนิด ส่วนตัวเขาน่ะหรือไอ้พรหมจรรย์ที่ว่าน่ะทิ้งไป

ตั้งแต่รคิวงสาวรุ่นพี่ครั้งแรกเมื่ออายุสบิห้าโน่นแล้ว

“พี่ภทัรคะ ลูกแก้วอยากกลบับ้าน”
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เสยีงหวานที่ตดิจะอ่อนระโหยโรยแรงอยูน่ดิๆ ดงัแว่วมาจากร่างน้อย

ที่ค่อยๆ ขยบักายขึ้นยนื หย่งเต๋อมองข้ามไหล่กว้างของภทัรพลไปยงัเจ้าของ

เสยีง แต่ดเูหมอืนเธอจะค่อนข้างตวัเลก็จงึถกูร่างหนาหนั่นของลเิอซองหนุ่ม

บงัจนมดิเม้น เขาจงึก้าวขาขยบัไปด้านข้างอย่างเงยีบเชยีบเพื่อมองหน้าของ

คนที่ท�าให้ฤๅษจี�าศลีอย่างภทัรพลตบะแตกให้ชดัๆ ถนดัตา ทนัททีี่เสี้ยวหน้า

กระจ่างใสปรากฏชัดต่อสายตา หย่งเต๋อก็รู้สึกราวกับว่าลมหายใจสะดุด 

ขาดช่วงไปเสียเฉยๆ รอยยิ้มเยาะหยันที่ประดับบนริมฝีปากสีสดค่อยๆ  

จางหายไปโดยที่เขาเองกไ็ม่รู้ตวั

ว้าว...นี่มนัคนหรอืตุ๊กตากนัล่ะเนี่ย

ถ้ายอมกลนืน�้าลาย...ถอนค�าพูดตวัเองเสยีตอนนี้จะยงัทนัไหมนะ

ผู้หญงิตรงหน้าเขา...ขาวจดั และตวัเลก็บอบบางราวตุ๊กตากระเบื้อง

เคลือบ เธอสูงไม่ถึงหัวไหล่เขาด้วยซ�้า ดวงหน้าเล็กเรียวที่ล้อมกรอบด้วย

เรอืนผมด�าขลบัยาวจดกึ่งกลางหลงันั้นสวยจบัตาจนหย่งเต๋อแทบลมืหายใจ 

แม้ดวงตากลมโตที่ประดับด้วยแพขนตายาวงอนจะแดงช�้าจากการร้องไห้

และอดนอนมาแทบจะตลอดทั้งคืน แต่กลับไม่อาจลดทอนความงามของ

ใบหน้านั้นไปได้เลย ชายหนุม่ไล่สายตาไปยงัเรยีวคิ้วโก่งตามธรรมชาตแิละ

จมกูเลก็โด่งที่ตดิจะรั้นนดิๆ จนมาหยดุอยูท่ี่เรยีวปากบางเฉยีบสชีมพหูวาน

ที่เขาอยากพิสูจน์ใจจะขาดว่ามันจะฉ�่าหวานชวนลิ้มลองเหมือนอย่างที่เห็น

หรอืเปล่า...แล้ว...เธอจะหวานไปทั้งตวัไหม

ไอศกิา พมิพ์สุรยิา...

“อะแฮ่ม!”

เฉนิกุ้ยแกล้งกระแอมเสยีงดงัเมื่อเหน็ลกูพี่ใหญ่จ้องสาวน้อยตรงหน้า

ชนดิตาไม่กะพรบิ...กน็่าอยู่หรอก ตวัเลก็บอบบางแถมจิ้มลิ้มประเภทปาก

นดิจมกูหน่อยแบบนี้ เรยีกว่าตรงสเปกของทายาทฮวงหลงทกุกระเบยีดนิ้ว

ทีเดียว หวังหย่งเต๋ออาจจะควงสาวสวยมากหน้าหลายตา แต่น้อยคนนัก 

ที่จะรูว่้าเขาโปรดปรานสาวร่างเลก็แบบเดยีวกบัมารดาของตนเองเป็นพเิศษ 
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ยิ่งสวยจดัแบบนี้ด้วยแล้วคงยิ่งถูกใจเข้าไปใหญ่

เอาแล้วไหมล่ะ...

“ไหนว่าต่อให้แก้ผ้าตรงหน้าก็ไม่สนไง นี่ขนาดยังไม่แก้ผ้าให้ทัศนา 

พี่ยงัมองซะลิ้นห้อยเชยีว” เฉนิกุ้ยกดเสยีงต�่าพอให้ได้ยนิกนัแค่สองคน 

หย่งเต๋อปรายตามองคนหน้าตายที่ขยับตัวเข้ามายืนใกล้เขาแล้วท�า

เป็นขยบัเนกไทแก้เก้อ ก่อนจะปรบัสหีน้าของตนเองให้เป็นปกต ิ

เกลยีดนกัคนรู้ทนั!

“พี่ว่าอย่าเพิ่งกลบัดกีว่านะจ๊ะ มนัยงัไม่ค่อยปลอดภยัเท่าไหร่ ลกูแก้ว

อยากได้อะไรกจ็ดลสิต์มากแ็ล้วกนั เดี๋ยวพี่จะให้ลูกน้องไปเอามาให้”

“ของบางอย่าง เอ่อ...มนัเป็นของใช้ส่วนตวัของผู้หญงิค่ะพี่ภทัร คง

ไม่สะดวกที่จะให้ลกูน้องของพี่ภทัรไปจดัการให้ ลกูแก้วขอกลบัไปที่บ้านเอง

จะดกีว่าค่ะ” หญงิสาวพดูเสยีงเบา เธอกวาดตามองลกูน้องของภทัรพลที่นั่ง

กนัหน้าสลอนอย่างอดึอดัใจ 

ชายหนุ่มยิ้มแห้งๆ เข้าใจความนัยที่เธอพูดในทันที...นั่นสิ ของใช ้

ผู้หญงิจะให้ลูกน้องผู้ชายไปจดัการให้กค็งไม่เหมาะนกั

“เอาอย่างนี้ดีไหม พี่จะให้ต�ารวจหญิงไปจัดการให้ก็แล้วกัน รอให้

เหตกุารณ์สงบกว่านี้หน่อยดกีว่านะจ๊ะ อกีอย่างคณุลงุยงัไม่ฟ้ืนเลย ลกูแก้ว

ไม่ห่วงท่านเหรอ”

หย่งเต๋อมองตามมือหนาของภัทรพลที่ลูบเรือนผมยาวสลวยอย่าง

อ่อนโยนแล้วเลิกคิ้วซ้ายขึ้นสูง พร้อมกับหรี่ตาลงนิดๆ อันเป็นกิริยาที่ 

เฉนิกุ้ยรู้ดวี่าเจ้าตวัมกัท�าเสมอยามรู้สกึขดัใจ

“ก็เพราะห่วงนี่ละค่ะถึงต้องไป...” ไอศิกาหลุบตาลงมองพื้นครู่หนึ่ง

แลว้ฝืนยิ้มเจื่อนๆ “คอื...ลูกแก้วหมายถงึ...ลูกแก้วไมรู่ว้า่จะต้องเฝ้าคณุพอ่

ที่โรงพยาบาลอีกนานเท่าไหร่ ก็เลยอยากจะเตรียมข้าวของให้พร้อมจะได้

ไม่ต้องกงัวลน่ะค่ะ”

ท่าทางอกึอกัอย่างมพีริธุของหญงิสาวสะดดุใจหย่งเต๋อกบัเฉนิกุย้อยู่



22  l  ก า ล ค รั้ ง นั้ น . . . ใ น อ้ อ ม ก อ ด เ เ ห่ ง รั ก

ไม่น้อย ในขณะที่ภัทรพลกลับมองข้ามไปเพราะมัวแต่มองดวงหน้าใส

กระจ่างของเธออย่างหลงใหล

“นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ นะครบัคุณหนู ตอนนี้เจ้านายมศีตัรูรอบด้านไป

หมด เราจะประมาทไม่ได้ ถ้าไอ้พวกที่ยงิเจ้านายมนัคดิฉดุคณุหนไูปปู้ยี่ปู้ย�า

แก้แค้นเจ้านายขึ้นมาจะท�ายงัไง”

ชายวยักลางคนที่นั่งอยู่บนโซฟาไม่ห่างออกไปนกัลุกขึ้นยนื หย่งเต๋อ

เพิ่งสังเกตว่าเขานั่งอยู่ในห้องนี้ด้วยในวินาทีนั้นเอง เขาเป็นชายร่างเล็ก 

เจ้าของใบหน้าเล็กแหลมและดวงตาแดงก�่าที่ฉายแววเคร่งเครียดระคน 

อ่อนล้า เสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่ก็ค่อนข้างยับย่นบ่งชัดว่าคงนั่งเฝ้ายามมาตั้งแต่

เมื่อคืน ลูกมังกรหนุ่มอ่านจากสีหน้าและท่าทางของเขาออกในทันทีว่าเป็น

คนจาก ‘โลกมดื’ เช่นเดยีวกบัเขาและเฉนิกุ้ย และดูจะเป็นนกัเลงคนเดยีว

ที่มาเฝ้าเจ้านายที่ได้รบับาดเจบ็สาหสั

แปลก...เจ้าพ่อผู้ยิ่งใหญ่คบัประเทศระดบัภาม ท�าไมถงึไม่มลีูกน้อง

คอยจัดเวรยามอารักขาความปลอดภัยแม้แต่คนเดียว เท่าที่เห็น...มีแต ่

เจ้าหน้าที่ของทางการทั้งนั้น

“ลุงองอาจคะ พูดอะไรอย่างนั้น...”

“แล้วไหนจะไอ้พวกฮวงหลงอกีล่ะครบั คณุหนูคงไม่รู้หรอกพวกนั้น

ร้ายแค่ไหน” เขาพดูสวนขึ้นมาโดยไม่รอให้ไอศกิาพดูจบประโยค “โดยเฉพาะ

ไอ้เปี้ยนเหลี่ยนหวงั ไอ้เลวนั่นน่ะร้ายที่สุด”

ภัทรพลหน้าซีด เขาเหลือบตามองชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ที่ยืนระบาย

ยิ้มขนัอยูท่างด้านหลงัตนเองแล้วเสยีวสนัหลงัวบู...ลงุองอาจคงไม่รูต้วัหรอก

ว่าก�าลงันนิทาแกมด่าทอเจ้าตวัชนดิ ‘เผาขน’ เชยีวละ

“เปี้ยน...เหลี่ยนอะไรนะคะ...” ไอศิกากะพริบดวงตากลมโตปริบๆ 

อย่างไม่เข้าใจ “ใครเหรอคะ”

“เปี้ยนเหลี่ยนหวังครับคุณหนู ลูกชายของหัวหน้าแก๊งฮวงหลงที่มี

เรื่องใหญ่โตกบัเจ้านายนี่ละ ใครๆ กเ็รยีกเขาว่าเปี้ยนเหลี่ยนหวงั ไม่เคยมี
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ใครรูว่้าตวัจรงิของมนัมหีน้าตาแบบไหน เพราะชอบปลอมตวัอยูต่ลอดเวลา 

เขาเล่ากันว่าหน้าตามันอัปลักษณ์นักถึงต้องคอยปกปิดรูปโฉมเอาไว้ นิสัย

ใจคอกเ็หี้ยมโหดผดิมนุษย์มนามาตั้งแต่เกดิ เท่าที่รู้ ไอ้หวงัเสี้ยวเทยีนพ่อ

ของมนัเริ่มฝึกให้มนัฆ่าคนตั้งแต่อายุยงัไม่ครบสบิขวบด้วยซ�้า”

“เว่อร์ฉบิ ฉนัยงิคนครั้งแรกตอนยี่สบิต่างหาก” หย่งเต๋อกระซบิกบั

เฉินกุ้ย แล้วอมยิ้มกับกิตติศัพท์ที่องอาจพยายามเล่าด้วยสุ้มเสียงเหมือน

ละครวทิยุ ประหนึ่งเขาเป็นสตัว์ประหลาดในเทพนยิายกไ็ม่ปาน “แล้วฉนั 

กโ็คตรหล่อเลยด้วย”

เฉินกุ้ยกลอกตาขึ้นฟ้าอย่างระอาใจต่อความหลงตัวเองของลูกพี่  

นิสัยที่ชอบคิดว่าตนเองหล่อระดับมรดกโลกนี่แก้อย่างไรก็ไม่หายเสียท ี 

แถมยงัเป็นมรดกโลกที่มไีว้ให้สาวๆ ทุกคนมสีทิธิ์เชยชมเท่าๆ กนัเสยีด้วย 

ใครได้แคซาโนวาตวัพ่อคนนี้เป็นสามคีงปวดหวัพลิกึละ

“เปี้ยนเหลี่ยนหวังเป็นภาษาจีน แปลว่าราชาเปลี่ยนหน้าจ้ะลูกแก้ว” 

ภัทรพลอธิบายเมื่อเห็นเรียวคิ้วสวยขมวดเข้าหากันจนแทบจะเป็นปมด้วย

ความงนุงง “เป้ียนเหลี่ยน กค็อืงิ้วเปลี่ยนหน้าของจนีไงจ๊ะ ที่น้องลกูแก้วเคย

ไปดูกบัคุณลุงกบัพี่ที่จนีไง จ�าได้ไหม ที่เปลี่ยนหน้าเสยีเรว็จนเราดูไม่ออก

ว่าเขาท�าได้ยังไงนั่นละ แล้วหวังก็แปลว่าราชา ที่ไปพ้องกับนามสกุลของ

ตระกูลหวงัของเขาพอด”ี

ภทัรพลยิ้มเจื่อน ฉายาเปี้ยนเหลี่ยนหวงันั้นไม่ได้เรยีกขานกนัเพราะ

หวงัหย่งเต๋อปลอมตวัเก่งเพยีงอย่างเดยีว แต่เพราะเขาซ่อนสหีน้าของตวัเอง

เก่งจนไม่เคยมีใครจับโกหกเขาได้ ผู้ชายที่เก็บซ่อนความอ�ามหิตไว้ใต้ 

รูปลกัษณ์ของเทพบุตรผู้แสนอ่อนหวาน ก่อนจะเลกิคบหากนั เขาเคยเหน็

กับตามาแล้วว่าเจ้าของฉายายิงแสกหน้าคนทั้งๆ ที่ยังยิ้มอยู่ด้วยซ�้า แม้ว่า

เหตุในครั้งนั้นจะเกิดขึ้นเพราะหย่งเต๋อต้องการช่วยเพื่อนอย่างเขาจาก 

พงัก์อนัธพาลกเ็ถอะ

“เมื่อเดอืนที่แล้วไอ้หมอนี่กบ็กุเข้าไปฆ่าแก๊งมาเฟียที่มเีรื่องกบัฮวงหลง



24  l  ก า ล ค รั้ ง นั้ น . . . ใ น อ้ อ ม ก อ ด เ เ ห่ ง รั ก

ที่ฮ่องกงตายยกแก๊ง เป็นข่าวใหญ่ทกุช่องเลยนะครบั คณุหนจู�าได้หรอืเปล่า”

ไอศิกาเม้มริมฝีปากแน่น ท�าไมเธอจะจ�าข่าวนั้นไม่ได้ ในเมื่อทั้ง

หนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ทั้งไทยและเทศประโคมข่าวการสังหารหมู่แก๊ง

มาเฟียที่ฮ่องกงจนกระฉ่อนไปค่อนโลก แม้จะสงสัยว่าเจ้าของฉายาพิลึก 

เป็นผู้ลงมอื ทว่ากลบัไม่มหีลกัฐานใดที่จะเอาผดิเขาได้เลย ไม่มรีอยนิ้วมอื

ของคนร้าย ไร้พยานรูเ้หน็ ภาพในกล้องวงจรปิดกถ็กูลบทิ้งหายไป ถ้าบอก

ว่าคนร้ายเป็นปิศาจล่องหนเธอก็เชื่อ...แต่ถึงจะน่ากลัวอย่างไร เธอก็ต้อง

กลบัไปที่บ้านให้ได้อยู่ดี

“ลูกแก้วรู้ว่าลุงเป็นห่วง แต่...แต่ลูกแก้วไม่กลัวหรอกค่ะ ก็พี่ภัทร

บอกว่าทางอนิเตอร์โพลส่งบอดกีาร์ดมอืดมีาช่วยดแูลลกูแก้วกบัคณุพ่อด้วย

ไม่ใช่เหรอคะ”

“เรื่องนั้น เอ่อ...”

ค�าพูดของหญิงสาวท�าเอาภัทรพลท�าหน้าปั้นยาก อยากจะบอกอยู่

เหมือนกันนั่นละว่าอินเตอร์โพลไม่ได้ส่งบอดีการ์ดมาอย่างที่ไอศิกาเข้าใจ  

แต่ส่งมจัจรุาชมาให้ต่างหาก แถมยงัเป็นมจัจรุาชระดบัมอืพระกาฬเสยีด้วย 

กิตติศัพท์ของเปี้ยนเหลี่ยนหวังนั้นใครๆ ก็รู้ดีทั้งนั้นว่าเป็นอย่างไร แถม 

อีกหนึ่งหนุ่มที่คอยติดตามอารักขาราวเงาตามตัวนั้นก็ใช่ย่อยเสียเมื่อไหร่ 

เป็นถึงลูกชายคนเดียวของรองหัวหน้าแก๊งไป๋หู ่ แก๊งมาเฟียข้ามชาติที่ 

ครอบครองพื้นที่ในยโุรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสและองักฤษ คงไม่ต้องสาธยาย

ถงึความร้ายกาจและเหี้ยมโหดที่ฝังลกึอยู่ในสายเลอืดให้เสยีเวลา 

ชายหนุ่มรู้สึกเหมือนน�้าท่วมปาก จะขับไสไล่ส่งสองคนนี้ให้กลับไป

และเปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่ตวัจรงิมาอารกัขาไอศกิา เขากไ็ม่มอี�านาจจะสั่งการ 

แต่จะเปิดเผยสถานะและตวัตนอนัแท้จรงิของสองทายาทมาเฟียกผ็ดิกฎของ

อนิเตอร์โพลที่ระบชุดัว่า ห้ามแพร่งพรายสถานะทางครอบครวัหรอืชื่อจรงิ

ของเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติภารกิจลับที่มีความเสี่ยงอันตรายสูงเช่นนี้เป็น 

อันขาด เพื่อป้องกันการตามล่าแก้แค้นของฝ่ายตรงข้าม และเพื่อความ
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ปลอดภยัของครอบครวัและคนใกล้ชดิของเจ้าหน้าที่นายนั้นๆ ด้วย ฉะนั้น

ไม่ว่าทางส�านักงานใหญ่จะส่งใครมาก็ตาม เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะปริปากแม้แต่ 

ค�าเดียว อีกประการหนึ่ง ถ้าเขาพลั้งปากแพร่งพรายให้ไอศิการู้ ย่อม

หมายความว่าองอาจที่เป็นคนสนิทและจงรักภักดีต่อภามเป็นที่สุดก็ต้อง 

รู้ด้วย และนั่นอาจก่อให้เกดิการเสยีเลอืดเสยีเนื้อกนัขึ้นมาได้ 

งานนี้ถ้าจะโทษกค็งต้องโทษ ฌอง-ปอล กุสโต นั่นละที่ส่งสองหนุ่ม

มาเฟียคู่นี้มา ทั้งๆ ที่รู้อยู่แก่ใจว่าฮวงหลงก�าลงัมเีรื่องกบัภามอยู่แท้ๆ ไม่รู้

ว่าคิดอะไรอยู่กันแน่ เคยได้ยินข่าวลือมาบ้างเหมือนกันว่าแก๊งฮวงหลงม ี

สายสัมพันธ์อันแนบแน่นกับเจ้าหน้าที่อินเตอร์โพลระดับสูงผู้นี้มายาวนาน 

จึงท�าให้ได้รับอภิสิทธิ์ต่างๆ มากมาย ซึ่งบางครั้งก็ถูกมองว่าเกินพอดี ที่ 

หวังหย่งเต๋อและเฉินกุ้ยแทรกซึมเข้ามาได้อย่างง่ายดายเช่นนี้ก็คงเพราะ 

จ่ายเงนิเบกิทางแก่เมอสเิออร์กุสโตคนนั้นเป็นแน่

“ถ้าเป็นเรื่องการรกัษาความปลอดภยัของคณุไอศกิาละกส็บายใจได้ 

พวกผมจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่” เฉินกุ้ยเอ่ยแทรกขึ้นมาทันควันเมื่อเห็น

สีหน้ากระอักกระอ่วนของภัทรพล เขารู้ดีว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า ลิเอซอง

หนุ่มจะต้องหาเรื่องบ่ายเบี่ยงไม่ให้ไอศิกาตกอยู่ในความดูแลของเขากับ 

หย่งเต๋ออย่างที่ควรจะเป็น และนั่นจะท�าให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายใน 

ครั้งนี้พงัไม่เป็นท่า “และถ้าคณุอยากจะกลบับ้านละกพ็วกผมจะพาคณุไปเอง”

“พี่ภทัรคะ คนนี้...” ไอศกิามองชายหนุม่แปลกหน้า เจ้าของเรอืนกาย

สูงใหญ่ผดิจากคนไทยทั่วไป แล้วหนักลบัไปหาภทัรพลด้วยสายตาที่เตม็ไป

ด้วยค�าถาม 

“พี่ขอโทษที่ไม่ได้แนะน�าให้รู้จักกัน เอ่อ...นี่...คือบอดีการ์ดที่ทาง 

อินเตอร์โพลส่งมาดูแลลูกแก้วกับคุณลุงจ้ะ” ภัทรพลยิ้มเจื่อน ขณะจ�าใจ 

เอ่ยแนะน�าสองหนุ่ม “คนนี้ชื่อใบป่าน ส่วนคนนั้น...”

“ผมชื่อนะโม” หย่งเต๋อพาร่างสูงใหญ่ของตนเองมายืนเบื้องหน้า 

หญงิสาว นยัน์ตาวบิวบัแพรวพราวรบักบัรอยยิ้มหวานที่ฉาบบนเรยีวปาก
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หยกัโค้งสวยได้รูป “นะโม ทพิยศาสตร์ จะมาเป็นบอดกีาร์ดของคุณ”

ไอศิกาเงยหน้าขึ้นมองคนตัวโตราวยักษ์ปักหลั่นช้าๆ...วูบหนึ่ง เธอ

รู้สกึคล้ายกบัเหน็ปีกสดี�าทะมนึกางอยู่ทางด้านหลงัของผู้ชายตรงหน้า

ปีก...ของพญามจัจุราช!



นี่น่ะหรอื...คฤหาสน์ของ ภาม พมิพ์สุรยิา ผู้เลื่องชื่อ
บอกได้ค�าเดยีวว่าโทรมฉบิ...

หย่งเต๋อลอบกวาดตามองสภาพรอบกายอย่างประหลาดใจ ชายหนุ่ม

ไม่นึกเลยว่าระดับเจ้าพ่อพันล้านผู้ทรงอิทธิพลจะอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ 

ที่รกร้างเหมอืนขาดการดูแลมาเป็นเวลานานเช่นนี้ ทั้งตวัอาคารทรงยุโรปที่

สีภายนอกกะเทาะลอกล่อนจนกระด�ากระด่าง ทั้งต้นไม้ต้นไร่รกเรื้อไม่ได้

รับการตัดแต่งอย่างที่ควร แถมยังไม่มีแม้แต่เงาของคนรับใช้หรือลูกน้อง

สกัคน

แปลก...

ความสงสัยของชายหนุ่มยิ่งเพิ่มมากขึ้นไปอีกเมื่อเดินเข้ามาในห้อง

รบัแขกที่ควรจะโอ่อ่าสมฐานะ แต่กลบัพบเพยีงเครื่องเรอืนไม่กี่ชิ้นซึ่งคลุม

ผ้าสีขาวกันฝุ่นเอาไว้วางเรียงกันอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องโล่งๆ ไม่มีเครื่อง

ประดับตกแต่งใดๆ ทั้งสิ้น จะว่าเจ้าของบ้านมีรสนิยมเรียบง่ายก็ไม่น่าใช่ 

เพราะผ้าม่านสีทองที่แขวนอยู่ด้านในนั้นดูหรูหรา บ่งชัดว่าครั้งหนึ่งห้อง

๒
คุณหนูตกยาก
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รบัแขกห้องนี้คงจะเคยได้รบัการตกแต่งอย่างงดงามไม่น้อย 

แล้วท�าไมจงึมสีภาพเช่นนี้ไปได้?

หรอืที่ลอืกนัว่า ภาม พมิพ์สุรยิา ก�าลงัจะล้มละลายนั้นเป็นเรื่องจรงิ

“คุณไม่มีสิทธิ์มาเดินเพ่นพ่านในบ้านของคนอื่นตามใจชอบแบบนี้ 

กรุณาไปรอด้านนอกด้วย”

น�้าเสียงห้วนที่ดังขึ้นจากเบื้องหลังเรียกรอยยิ้มขบขันให้ผุดพราย 

ขึ้นบนเรยีวปากหยกัสวย หย่งเต๋อหนักลบัไปหาเจ้าของเสยีงหน้าหวานแล้ว

ฉกียิ้มกว้าง

“เหน็จะไม่ได้หรอกครบัคณุลูกแก้ว เพราะหน้าที่ผมคอืดแูลอารกัขา

คุณอย่าง ‘ใกล้ชิด’ สถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจแบบนี้ เราควรจะระวังตัว 

เป็นพเิศษไม่ใช่เหรอครบั”

ไม่รู้ว่าเป็นเพราะน�้าเสียงหรือแววตาแปลกๆ ของเขากันแน่ ค�าว่า 

‘ใกล้ชิด’ ที่หลุดพ้นออกมาจากปากของชายหนุ่มถึงได้ท�าให้หญิงสาวหน้า

ร้อนวูบขึ้นมาเสยีเฉยๆ

“ฉนัว่าคุณนั่นละที่ไม่น่าไว้ใจ เที่ยวมาด้อมๆ มองๆ ข้าวของคนอื่น

แบบนี้ คิดจะขโมยอะไรหรือเปล่า” ไอศิกาตวัดตามองเจ้าของร่างสูงด้วย

สายตาหวาดระแวง เหตุการณ์ที่เผชญิในช่วงหลายเดอืนที่ผ่านมา สอนให้

เธอรู้ว่าคนรอบกายก็ไม่ต่างอะไรจากฝูงแร้งกาที่พร้อมจะรุมทึ้งจิกกินซาก

แห่งความรุ่งเรอืงของตระกูลพมิพ์สุรยิาอย่างเหี้ยมโหดที่สุด!

“เอ...” หย่งเต๋อมองไปรอบกายแล้วหนักลบัมาส่งยิ้มใสซื่อให้หญงิสาว 

“ไม่ทราบว่ามีอะไรให้ผมขโมยด้วยเหรอครับคุณหนู เท่าที่ผมดู...ไม่เห็น 

มอีะไรมคี่าสกัชิ้น บ้านโทรมๆ แบบนี้โจรยงัเมนิเลยคู้น”

“คุณ!” ดวงหน้าเล็กขึ้นสีแดงจัดด้วยความโกรธ “คนไร้มารยาท  

ฉนัจะบอกให้พี่ภทัรเปลี่ยนตวัเจ้าหน้าที่คนอื่นมาแทนคุณ!”

“แหม หยอกนิดหยอกหน่อยแค่นี้ก็ต้องโกรธกันด้วย” ชายหนุ่ม 

ยักไหล่อย่างไม่ยี่หระ “เท่าที่ผมรู้ ถึงแฟนคุณจะเป็นลิเอซอง ก็ไม่ได้
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หมายความว่าคุณจะได้สิทธิพิเศษจากอินเตอร์โพลหรอกนะครับคุณหน ู

ลกูแก้ว แล้วพี่ภทัรของคณุกไ็ม่มอี�านาจสั่งการอะไรด้วย คนที่ส่งผมมาดแูล

คุณ ‘ใหญ่’ กว่าเขาเยอะ”

“อย่ามาลามปามพี่ภทัรนะ พี่ภทัรไม่ใช่แฟนฉนั เขาเป็นผู้มพีระคุณ

ของฉันกับคุณพ่อต่างหาก ฉันไม่รู้หรอกนะว่าอินเตอร์โพลอย่างคุณเจ๋ง 

มาจากไหน แต่ที่นี่ยงัเป็นเขตบ้านของพมิพ์สุรยิาอยู่ อย่าซ่าให้มนัมากนกั!”

“อูย๊...ผมกลวัจนตวัสั่นไปหมดแล้วครบัคณุหน ูผมลมืไปได้ยงัไงเนี่ย

ว่าคุณเป็นลูกสาวของ ‘อดีต’ ผู้มีอิทธิพลคับประเทศ...ไม่สิ คับจักรวาล  

ข้าน้อยสมควรตายจรงิจริ๊ง”

หย่งเต๋อแสร้งกอดอกแล้วท�าตัวสั่น ในใจลิงโลดที่แหย่ให้สาวน้อย

ร่างเล็กตรงหน้าหลุดพูดเรื่องความสัมพันธ์ของตนกับภัทรพลออกมาได้  

เธอบอกเสยีงดงัฟังชดัเตม็สองรูหูว่าไม่ได้เป็นแฟนของไอ้หมอนั่น...บงิโก!

อย่างนี้กห็วานคอแร้งละ...

“นาย-นะ-โม!”

ไอศกิาโกรธจนหน้าด�าหน้าแดง แทบอยากจะกระโจนเข้าไปข่วนหน้า

หล่อๆ ของเขาให้ยบัเสยีเดี๋ยวนั้น ถ้าชายหนุ่มร่างสูงอกีคนไม่ก้าวเข้ามายนื

ขวางกลางเสยีก่อน ใบหน้าขาวจดัตามแบบฉบบัคนมเีชื้อสายจนีของเขานิ่ง

สนทิ ทวา่แววตากลบัเยน็ชาเสยีจนหญงิสาวต้องผงะถอยหลงั เพราะสมัผสั

ได้ถึงกลิ่นอายอันตรายบางอย่าง...กลิ่นอายแบบเดียวกับบรรดาลูกน้อง 

ของพ่อ เพยีงแต่รุนแรงกว่ามาก!

“ขอโทษที่ขดัจงัหวะนะครบั เมื่อครู่คุณภทัรพลโทรศพัท์มา บอกว่า

อยากให้คุณลูกแก้วเก็บของใช้ส่วนตัวให้เสร็จภายในหนึ่งชั่วโมง ถ้านาน 

กว่านั้นจะเสี่ยงตกเป็นเป้าของคนที่ลอบท�าร้ายคณุพ่อของคณุได้ คนจ้องกบั

คนระวังมันต่างกันนะครับ ต่อให้คุณระวังตัวแค่ไหน ไอ้คนที่จ้องท�าร้าย

คณุกบัคณุพ่อมนักห็าจงัหวะได้อยู่ด”ี น�้าเสยีงของเฉนิกุย้ราบเรยีบไร้อารมณ์ 

ทว่าหนักแน่นและน่าเชื่อถือผิดกับคนที่ยืนท�าเสียงจึ๊กจั๊กอยู่ในล�าคออย่าง
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ขดัใจด้านหลงัเขาชนดิคนละขั้ว 

ไอศิกาอดประหลาดใจไม่ได้ที่อินเตอร์โพลส่งชายหนุ่มทั้งสองมา

ท�างานร่วมกัน คนหนึ่งสุภาพเรียบร้อยและเป็นทางการจนเหมือนหลุด 

ออกมาจากต�าราวิชาการ ส่วนอีกคนกลับไร้มารยาทจนแทบจะเรียกได้ว่า

เป็นพวกต่อต้านสงัคมเสยีด้วยซ�้า

สองคนนี้เป็นคู่หูกนัได้ยงัไงนะ...

“ข้อนั้นฉันทราบดีค่ะ ไม่ต้องอธิบายยืดยาวก็ได้ ขอเวลาฉันสัก 

สิบนาทีก็แล้วกัน” ไอศิกาสูดลมหายใจเข้าออกสองสามครั้งเพื่อสงบสติ

อารมณ์ หากเป็นเมื่อปีสองปีก่อน เธอคงตอกหน้าเขากลบัอย่างเจบ็แสบที่สดุ 

แต่ในสถานการณ์ยามนี้เธอแทบไม่มทีางเลอืกใด นอกจากสงบปากสงบค�า

เอาไว้เพื่อ...บดิา “ถ้ายงัไงคณุกรณุาตกัเตอืนคูห่ขูองคณุด้วยนะคะว่าให้รกัษา

มารยาทด้วย”

“ผมต้องขอโทษคุณลูกแก้วด้วยนะครับ ที่เจ้าหน้าที่ของเราสร้าง 

ความไม่พอใจให้คุณ ผมจะตักเตือนเขาและรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชา 

รบัทราบทนัทคีรบั วางใจได้”

“ให้มนัวางใจได้จรงิๆ เถอะค่ะ” ไอศกิาตวดัตามองหน้าเฉนิกุ้ยด้วย

สายตาขุ่นเคอืง ก่อนจะสะบดัหน้าไปอกีทางอย่างพยายามข่มอารมณ์เตม็ที่ 

ดวงตากลมโตปรายมองไปทางตัวต้นเรื่องที่ยืนอมยิ้มอยู่ด้านหลังคู่หูแล้ว

เอย่ด้วยน�้าเสยีงสั่นนดิๆ “ช่วยบอกเพื่อนคณุด้วยนะคะวา่ถ้าไมจ่�าเป็นกอ็ย่า

มาพูดคุยหรอืเข้าใกล้ฉนัอกี จะขอบคุณมาก”

พูดจบเจ้าของร่างเล็กก็เดินกระแทกเท้าปึงปังออกจากห้องรับแขก 

ไปทันที ทิ้งให้หย่งเต๋อยืนหัวเราะคิกคักเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นช่างน่าขันเสีย

เตม็ประดา

“ยังจะมีหน้ามาหัวเราะอีก พี่รู้ไหมว่าถ้าเมื่อกี้ผมไม่ขวางเอาไว้ แม่ 

เจ้าประคุณคงแปลงร่างเป็นนางแมวป่า กระโจนข่วนหน้าพี่ยบัไปแล้ว”

เฉนิกุ้ยส่ายหน้าอย่างระอาใจ ในขณะที่หย่งเต๋อยกัไหล่อย่างไม่ยี่หระ
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“นางแมวตัวเดียวที่ท�าให้ฉันกับแกขนหัวลุกได้ก็มีแต่เฉินเพ่ยเพ่ย

เท่านั้นละน่า แม่ลูกคุณหนูนี่โหดไม่ได้ครึ่งหนึ่งของยายแสบนั่นหรอก  

ไม่เหน็จะน่ากลวัตรงไหน”

เมื่อนกึถงึวรีกรรมวรีเวรที่เคยก่อร่วมกนักบัลกูสาวของชายที่ขึ้นชื่อ

ว่าอนัตรายที่สุดในปารสีแล้ว เรยีวปากหยกัลกึกย็กขึ้นเป็นรอยยิ้มจางๆ...

จ�าได้ว่าครั้งสุดท้ายที่คุยกนัเมื่อสองเดอืนก่อน แม่ลูกแมวแสบยงัซ่าเหมอืน

เคย ยงัส่งเสยีงโวยวายข้ามประเทศมาจากฝรั่งเศสว่าเบื่อ ไม่มใีครพาออก

ไปเกเรแก้เซง็เหมอืนตอนเรยีนด้วยกนัที่ลอนดอนเลย

แน่ละ...ใครจะกล้ากันเล่า ในเมื่อเหอจวิ้นเจี๋ย สามีของแม่คุณ 

โหดนรกแตกขนาดนั้น หวงเมยีเป็นที่หนึ่ง ใครคดิเสี่ยงพายายแสบออกไป

เกเรกเ็ท่ากบัเอาคอไปพาดบนคมมดีของพยคัฆ์นยัน์ตาเดยีวชดัๆ...

“อย่าประมาท ถึงจะไม่ร้ายกาจเท่าเพ่ยเพ่ย แต่เธอก็เป็นลูกสาว 

ของ ภาม พมิพ์สุรยิา นะพี่ ต้องมเีขี้ยวเลบ็อยู่บ้างนั่นละ ลูกเสอืยงัไงกเ็ป็น 

ลูกเสอือยู่ด”ี

เฉินกุ้ยถอนใจ เขาเห็นแววตาวิบวับของหย่งเต๋อยามมองดวงหน้า

หวานหยดของไอศิกาแล้วสังหรณ์ใจชอบกล แน่ละว่ารูปลักษณ์ของเธอ 

เป็นแบบที่ลูกชายหัวหน้าแก๊งฮวงหลงโปรดปรานเป็นที่สุด ยิ่งพยศใส่เขา

แบบนี้ เขายิ่งชอบ และถ้าเขาชอบมากจนถงึขนาดตามวอแวเจ้าหล่อนขึ้นมา

เมื่อใดละก.็..เป็นปัญหาใหญ่แน่

“เท่าที่ดู ฉนัยงัไม่เหน็ลูกเสอืเลยสกัตวั เหน็กแ็ต่แมวที่พยายามพอง

ขนเลียนแบบเสือเท่านั้นเอง” หย่งเต๋อเหยียดยิ้มหยัน “อีกอย่าง พ่อเสือ 

กเ็ขี้ยวเลบ็หกัหมดแล้วไม่ใช่เหรอ แกกเ็หน็”

“เหน็ แต่ไม่ได้หมายความว่ามนัจะสิ้นพษิสงจรงิๆ หรอกนะพี่ ระวงั

ไว้บ้างกด็”ี เฉนิกุ้ยกวาดตามองสภาพของบ้านพมิพ์สรุยิาแล้วถอนใจอกีครา 

“ไอ้ภามมปัีญหาการเงนิอย่างที่พี่คดิจรงิๆ นั่นละ แต่ดูเหมอืนจะมปัีญหาอื่น

พ่วงมาด้วย”
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“ปัญหาอื่นที่ว่าคือเรื่องที่ถูกลูกกระจ๊อกทรยศ ทิ้งให้มันนอนรอ 

ความตายคนเดียวใช่ไหม” หย่งเต๋อเดินไปยังเคาน์เตอร์บาร์หินอ่อนที่ครั้ง

หนึ่งน่าจะเคยมีขวดเหล้าราคาแพงวางเรียงรายอยู่เต็มไปหมด เขาปาด 

ปลายนิ้วลงไปบนผงฝุ่นที่เกาะพื้นผิวของหินอ่อนจนหนาเตอะ “ตอนอยู่ที่ 

โรงพยาบาล นอกจากไอ้คนที่ชื่อองอาจกับต�ารวจแล้ว ฉันไม่เห็นมือปืน 

คนอื่นๆ เลยสกัคน พอมาที่นี่กเ็หน็มแีค่ลงุคนสวนแก่ๆ เฝ้าบ้านอยูค่นเดยีว 

กระทั่งคนรับใช้ก็ไม่มี มันแปลกไหมเล่า ฉันว่าไอ้ภามก�าลังมีปัญหาใหญ่

แน่ๆ”

“พี่ดูออกแต่แรกแล้วสินะ” เฉินกุ้ยพยักหน้า หย่งเต๋ออาจไม่สุขุม 

นุ่มลึกเท่าหวังเสี้ยวเทียนผู้เป็นบิดา แต่สิ่งหนึ่งที่เขาได้รับสืบทอดมาจาก 

คนเป็นพ่อเต็มร้อยคือนัยน์ตาคมกริบดุจพญาเหยี่ยวสามารถวิเคราะห์

สถานการณ์ผ่านสายตาได้อย่างรวดเร็วและเฉียบคม “ผมก็คิดว่าไอ้ภาม

ก�าลงัผจญปัญหาใหญ่เกนิตวั ไม่อย่างนั้นถูกลอบยงิปางตายขนาดนี้จะไม่มี

ลูกน้องมาคอยอารกัขาเลยสกัคนได้ยงัไง แถมอนิเตอร์โพลยงัยื่นมอืเข้ามา

ให้ความช่วยเหลอืมนั ทั้งๆ ที่คดนีี้ไม่เกี่ยวข้องกบัผูร้้ายข้ามชาตเิลยสกันดิ”

“แกกไ็ด้กลิ่นตุๆ  เหมอืนกนัใช่ไหมเล่า” หย่งเต๋อเคาะนิ้วชี้บนเคาน์เตอร์

หนิอ่อนดงัก๊อกๆ คล้ายก�าลงัประมวลความคดิ “ฉนัว่า...ไอ้ภามคงมอีะไร

บางอย่างที่อนิเตอร์โพลต้องการ และมนัจะต้องมคี่าพอที่พวกมนัจะยื่นมอื

เข้ามาสอดเสยีด้วย”

“ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น ไม่งั้นอินเตอร์โพลคงไม่โดดลงมาร่วมวงด้วย

หรอก กร็ู้กนัอยู่ว่าพวกนั้นมอง ‘คนจ�าพวกเรา’ แบบไหน ถ้าไม่มเีหตุต้อง

ใช้งาน ไม่มวีนัลดตวัลงมาพวัพนัด้วยแน่”

นั่นคอืความจรงิอนัขมขื่น ‘คนจ�าพวกเรา’ หรอื ‘คนในโลกมดื’ คอื

เป้าหมายหลักที่ทางอินเตอร์โพลปรารถนาก�าจัดให้สิ้นซาก แต่ไม่ใช่เรื่องที่

จะท�าได้ในระยะเวลาอันสั้น จึงจ�าเป็นต้องใช้ยุทธการ ‘สุนัขกัดสุนัข’ คือ 

ใช้แก๊งมาเฟียทรงอิทธิพลคานอ�านาจกันเอง ใครที่ยอมสวามิภักดิ์กับทาง 



ช ญ า น์ พิ ม พ์  l  33

อนิเตอร์โพลจะได้ ‘อภสิทิธิ์’ อาท ิลบล้างความผดิครั้งเก่าในบญัชหีนงัหมา

หรือต่อให้เป็นความผิดร้ายแรงในปัจจุบัน อินเตอร์โพลก็พร้อมจะเอาหู 

ไปนา เอาตาไปไร่ ตราบใดที่ยงัยอมท�างานในฐานะสนุขัรบัใช้ที่คอยสอดส่อง

ดูแล ท�างานเปื้อนเลอืดแทนพวกตนดงัที่ฮวงหลงและไป๋หู่ยอมท�า 

“ลุงฌอง-ปอลน่าจะรู้ด ีแต่ไม่บอกรายละเอยีดพวกเรา”

“แค่ยอมให้พวกเราแฝงตัวเข้ามาก็ถือว่าคุณลุงฌอง-ปอลเสี่ยงมาก

แล้ว พี่อย่าลืมสิว่าคุณลุงถูกใครต่อใครมองว่าได้รับเงินใต้โต๊ะจากทั้ง 

ฮวงหลงและไป๋หู่มาตลอดก็เพราะเข้าข้างพวกเรานี่ละ” เฉินกุ้ยนึกสงสาร 

ฌอง-ปอล กุสโต ไม่น้อย เพียงเพราะเขาประกาศตัวว่าถือหางแดเนียล 

กบัเฉนิหมงิครั้งที่หย่งเต๋อและพดุพชิญาถกูลกัพาตวัไปเมื่อเจด็ปีก่อน ท�าให้

ทกุคนมองว่าเขาได้ถกูแก๊งมงักรทองและพยคัฆ์เผอืกซื้อตวัไปแล้ว แต่ด้วย

มีผลงานดีเด่น ร่วมมือกับทั้งสองแก๊งปราบปรามแก๊งค้ายาและค้ามนุษย์ 

ลงได้ โดยเฉพาะการล้างบางแก๊งของอาร์มองด์และ วลาดิมีร์ เกลโบฟ  

ในแถบบองลเิยอจนสิ้น ความดคีวามชอบจงึช่วยประคองให้เจ้าหน้าที่กสุโต

อยู่รอดมาได้และกลายเป็นใหญ่เป็นโตจนทุกวนันี้ “ถ้าอยากรู้มากนกักล็อง

ให้เฟลอร์ไปสืบให้สิ เมื่อก่อนออกจะ ‘สนิ้ทสนิทแนบแน่น’ กันดีไม่ใช ่

เหรอพี่”

“หุบปากไปเลย ไอ้เวร” 

หย่งเต๋อแยกเขี้ยวทนัควนัท�าเอาเฉนิกุ้ยต้องอมยิ้ม 

เฟลอร์ กุสโต ลูกสาวคนเดยีวของฌอง-ปอลกบัธูปหอมคอืจุดด่าง

จุดเดยีวในชวีติของคนที่คดิว่าตนเป็นมรดกโลกอย่างเขา เพราะหลงัจากเธอ

เชยชม ‘มรดกโลก’ จนสมใจ กเ็ป็นฝ่ายทิ้งเขาประหนึ่งเป็นซากปรกัหกัพงั

เก่าๆ จากอารยธรรมยุคเฮลเลนสิตกิที่ชมเพยีงครั้งเดยีวกเ็บื่อ แล้วหนัไป

สนใจตึกรามบ้านช่องธรรมดาที่ไม่ได้พะยี่ห้อการันตีว่าเลอค่าจากยูเนสโก

แทน แปลเป็นภาษาบ้านๆ ตามประสาเฉนิกุ้ยกค็อื เฟลอร์หกัอกหย่งเต๋อ

และหันไปควงหนุ่มฝรั่งเศสที่ด้อยกว่าอดีตคู่กิ๊กแทบทุกด้าน ทั้งหน้าตา 
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ฐานะ รวมไปถึงชาติตระกูล สิ่งเดียวที่ดีกว่าลูกพี่ของเขาก็คือ ‘นิสัย’ ซึ่ง 

เฉนิกุย้ลงความเหน็อย่างเงยีบๆ ในใจว่า แค่ข้อนี้ข้อเดยีวกช็นะหวงัหย่งเต๋อ

ขาดลอยแล้ว

ระหว่างเป็นเจ้าของมรดกโลกที่พร้อมเปิดให้ทุกคนเชยชมไม่เลือก

หน้า กบัเป็นเจ้าของบ้านหลงัน้อยๆ แสนสุขคนเดยีวไม่ต้องแบ่งปันกบัใคร 

ผู้หญงิจติปกตกิต็้องเลอืกอย่างหลงัทั้งนั้น!

“เอาเป็นว่าผมจะลองสืบเรื่องความสัมพันธ์ของไอ้ภามกับอินเตอร์-

โพลโดยเรว็ที่สุดกแ็ล้วกนั ได้เรื่องเมื่อไหร่จะรบีรายงานพี่ทนัท ีโอเคไหม”

“ยิ่งเร็วยิ่งดี ฉันไม่อยากยืดเยื้อ” หย่งเต๋อตวัดตามองหน้าขาวจัด 

ของคูส่นทนาแลว้กระตกุมมุปากซ้ายขึ้นเป็นรอยยิ้มยยีวน “แบบแกกบัคณุ

เหม่ยองิของแกไง จะเอายงัไงกไ็ม่เอาเสยีท ีง้างไกคาไว้แต่ไม่ยอมยงิแบบนี้

มนัเสยีเชงิชายนะโว้ย อากุ้ย”

คราวนี้เป็นเฉินกุ้ยที่ต้องหน้าตึงบ้าง ดวงตายาวรีหรี่ลงนิดๆ อย่าง

ไม่สบอารมณ์นัก หากเฟลอร์เป็นจุดด่างในประวัติเพลย์บอยของหย่งเต๋อ

แล้ว เหอเหม่ยอิงคือจุดด�าจุดเดียวที่ประทับอยู่ในชีวิตของเฉินกุ้ยชนิดที่ 

ไม่มสีิ่งใดลบเลอืนได้ 

หญงิเดยีวที่เขาปรารถนา แต่ไม่มวีนัได้ครอบครอง...

“ผมไม่ได้ง้างไก ฉะนั้นไม่จ�าเป็นต้องยงิ”

“อย่างนั้นเหรอ...” หย่งเต๋อลากเสียงยานคาง “แล้วที่แกส่งดอก

กุหลาบขาวให้เจ้าหล่อนทุกวันมาตลอดเจ็ดปี แถมยังซื้อหมาพูเดิลให้เลี้ยง

แก้เหงานี่มันหมายความว่ายังไง อย่าบอกนะว่าท�าไปแค่เพราะลืมรักแรก 

ไม่ลง”

อาจฟังเหลือเชื่อและโรแมนติกเป็นบ้าที่เฉินกุ้ยปักใจอยู่กับผู้หญิง 

คนเดยีวเป็นเวลายาวนานถงึเพยีงนี้ แต่ลกึๆ แล้วหย่งเต๋อกลบัคดิว่าเขาอาจ

จะยัง...รู้สึกผิดเรื่องที่เป็นต้นเหตุท�าให้คนรักของเธอต้องเสียชีวิตไปในคืน

นองเลอืดคนืนั้นกเ็ป็นได้
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“มนัไม่ใช่อย่างนั้นน่าพี่”

เรยีวคิ้วบางทว่าเข้มชดัขมวดเข้าหากนัอย่างยุ่งยากใจ เหม่ยองิไม่ใช่

เป็นเพยีงรกัแรกเมื่อครั้งเขาแตกเนื้อหนุ่ม แต่เธอยงัเป็นรกัเดยีวของเขามา

จนถงึทุกวนันี้ 

“ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเป็นอย่างไหนวะ” หย่งเต๋อหัวเราะเสียงต�่าอยู่

ในล�าคอ “ฉนัว่าจรงิๆ แล้วแม่นางฟ้านางสวรรค์ของแกกอ็าจจะสนใจแกอยู่

บ้างนั่นละ ไม่อย่างนั้นจะยอมรบัดอกไม้เหี่ยวๆ ของแกเป็นปีๆ อย่างนี้ท�าไม 

แล้วอย่ามาเถยีงนะว่าที่หล่อนไม่พูดอะไรเพราะหล่อนเป็นใบ้ มนัฟังไม่ขึ้น”

“พี่อย่าพูดถงึคุณเหม่ยองิแบบนั้นได้ไหม ผมไม่ชอบ ให้เกยีรตเิธอ

บ้าง เธออายุมากกว่าพวกเรา แถมยงัเป็นน้องสาวของพี่เจี๋ยด้วย”

เฉนิกุย้จ้องหน้าหย่งเต๋อเขมง็ แต่เจ้าตวักลบัฉกียิ้มกว้างอย่างอารมณ์

ดเีมื่อจี้ใจด�าคู่ซี้ได้ส�าเรจ็ นอกจากเขากบัเฉนิเพ่ยเพ่ยแล้ว ไม่มใีครในโลกนี้

รู้หรอกว่าจุดอ่อนอันใหญ่หลวงของคนที่ชอบตีหน้าตายไร้ความรู้สึกอย่าง

เฉนิกุ้ยคอืหญงิสาวที่ชื่อเหอเหม่ยองิ แตะปุ๊บ พโิรธปั๊บ

“แหม...ดเีลศิประเสรฐิศรขีนาดนั้น ทหีลงักเ็อาขึ้นหิ้งแล้วจุดธูปบูชา

สามเวลาหลงัอาหารไปเลยกแ็ล้วกนั” หย่งเต๋อยกัไหล่ ถงึชื่อ ‘เหอจวิ้นเจี๋ย’ 

จะท�าให้รู้สึกเสียวสันหลังวาบอยู่หน่อยๆ แต่ในเมื่อเจ้าตัวไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็

ไม่เหน็มอีะไรต้องกลวั! “เป็นฉนัหน่อยไม่ได้ ลากขึ้นเตยีงปิดบญัชไีปตั้งนาน

แล้ว ไม่มานั่งคร�่าครวญร้องหงงิๆ เป็นลูกหมาไม่หย่านมอย่างแกหรอก”

“มนัเรื่องของผม”

เฉินกุ้ยขึงตาใส่ ภาพดวงหน้างดงามที่อาบไปด้วยหยาดน�้าตายังคง

ประทบัอยู่ในหวัใจ ประทบัแนบแน่นและย�้าเตอืนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวนัว่าความ

ผิดพลาดของเขาในครั้งนั้นได้พรากคนส�าคัญไปจากเธอตลอดกาล สิ่งที่ 

เขาท�าได้มเีพยีงดูแลเธอในส่วนของเหวนิฟงอย่างเตม็ก�าลงั

หากพี่ฟงยงัอยู่...คงซื้อลูกพูเดลิที่เธออยากได้มาให้

หากพี่ฟงยงัอยู่...คงปลูกกุหลาบแสนงามในสวนไว้เอาใจเธอ
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หากทั้งคู่แต่งงานกนั...คงได้เปิดร้านเบเกอรดีงัที่เคยวาดฝันไว้

และอยูด้่วยกนัอย่างมคีวามสขุตลอดไปเหมอืนตอนจบในเทพนยิาย...

แต่เป็นเพราะความโง่เขลาของไอ้เฉนิกุ้ยคนนี้คนเดยีวที่ท�าลายวมิาน

ของคู่รักให้สลายวับไปในพริบตา เป็นความผิดที่ชดใช้ไปตลอดชีวิตก็ยัง 

ไม่สาสม!

“อย่าลมืสวิ่าเรื่องของแกกค็อืเรื่องของฉนั ส่วน...”

“เรื่องของพี่ก็คือเรื่องของพี่ ผมห้ามยุ่ง ตรรกะโคตรเฮงซวยของ 

พี่ ผมท่องจนขึ้นใจแล้ว” เฉนิกุ้ยระบายลมหายใจยาวแทบหมดปอด เถยีง

กบัลกูพี่ทไีร รูส้กึเหมอืนใช้พลงังานชวีติมหาศาลจนอายขุยัหดสั้นลงไปเกอืบ

ครึ่งทุกที

“รู้ใจพี่เชื้อขนาดนี้ แกนี่มนัน่าจบัท�าเมยีจรงิจริ๊ง” ชายหนุ่มโถมร่าง

สงูใหญ่เข้ากอดเฉนิกุย้ แล้วแกล้งกดจบูลงบนกระหม่อมอกีฝ่ายอย่างที่เคย

หยอกกนัเป็นประจ�าตั้งแต่สมยัเรยีนอยู่องักฤษ

“เมยีพี่น่าจะมทีั่วราชอาณาจกัรแล้ว เว้นผมไว้คนเถอะ”

เฉินกุ้ยพูดเนือยๆ อย่างไม่สะทกสะท้านด้วยชินชาเสียแล้ว สีหน้า 

ของเขาเรยีบเฉยจนคนช่างแกล้งแทบหมดสนุกไปในพรบิตา

“แกนี่มนัเยน็ชาฉบิ”

“เอ่อ...ขอโทษนะคะ”

เสียงหวานที่ดังขึ้นจากด้านหลังท�าให้บทสนทนาของสองหนุ่มต้อง 

ยตุลิงแต่เพยีงเท่านั้น หย่งเต๋อหนัไปมองสาวน้อยที่ผลดัเสื้อผ้าที่สวมมาจาก

โรงพยาบาลเป็นชุดกระโปรงตดิกนัเรยีบๆ สชีมพูที่มคีวามยาวระดบัคลุม

เข่าแล้วนิ่งอึ้งไปชั่วขณะ ดวงหน้าที่แต่งแต้มด้วยเครื่องส�าอางอ่อนๆ ของเธอ

ดูสวยหวานเสียจนเขาแทบไม่อยากละสายตา ยิ่งรวบผมยาวเป็นหางม้าสูง

ด้วยเช่นนี้แล้ว ยิ่งเหน็ชดัว่าโครงหน้าของเธอสมบูรณ์แบบเพยีงใด

“ฉนั...ฉนัไม่ได้คดิจะมาขดัจงัหวะพวกคณุ แต่...เอ่อ...เหน็ว่าพวกเรา

ต้องรีบกลับไปภายในหนึ่งชั่วโมง...” ไอศิกาพูดตะกุกตะกัก ภาพผู้ชาย 
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ตัวโตสองคนกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันที่เห็นตรงหน้าพาให้จินตนาการของเธอ

เลยเถดิไปไกล “พวกคุณไม่ต้องคดิมากนะคะ ฉนั...ฉนัเข้าใจ...”

“เดี๋ยว มนั...ไม่ใช่อย่างนั้น...”

หย่งเต๋อเพิ่งรูต้วัว่าหญงิสาวก�าลงัคดิเลยเถดิ จงึรบีคลายวงแขนจาก

คู่หูแล้วผละออกห่างทนัที

“ขอบคุณที่เข้าใจครบั” ค�าตอบของเฉนิกุ้ยท�าเอาลูกพี่ตาเหลอืก “ถ้า

คุณเกบ็ของเรยีบร้อยแล้ว เรากร็บีไปกนัเถอะครบั”

“ก่อนจะกลับไปที่โรงพยาบาล ฉันขอแวะไปที่หนึ่งก่อนได้ไหมคะ”  

มอืบางกระชบัสายสะพายกระเป๋าแน่นเข้า ดวงตาฉายแววอดึอดัใจ “ฉนัต้อง

ท�าธุระ มนั...ส�าคญัมากๆ ด้วย คดิว่าน่าจะไม่เกนิครึ่งชั่วโมง...”

“ได้ครบั” เฉนิกุ้ยตอบตกลงง่ายเสยีจนไอศกิาต้องเลกิคิ้วด้วยความ

ประหลาดใจ “ก.็..คุณอุตส่าห์ ‘เข้าใจ’ พวกเรานี่ครบั ผมกค็วรจะเข้าใจคุณ

บ้าง”

ชายหนุม่ผายมอืให้หญงิสาวออกเดนิน�าไปก่อน หย่งเต๋อรบีควา้แขน

ลูกไล่ประจ�าตวัเอาไว้ทนัควนั

“ไอ้เวร! แกพดูอะไรของแก! เดี๋ยวยายคณุหนนูั่นกเ็ข้าใจผดิหรอก!” 

หย่งเต๋อค�ารามเสยีงต�่าเป็นภาษาจนี 

เฉนิกุย้เหยยีดยิ้มยยีวนเลยีนแบบลกูพี่ “เข้าใจผดิสดิ ีจะได้รอดปาก

เหยี่ยวปากมังกร ไม่ต้องเป็นหนึ่งในคอลเล็กชันไร้สาระของพี่ พี่บอกเอง

ไม่ใช่เหรอว่าไม่ชอบอะไรยืดเยื้อ ผมก็ช่วยตัดไฟแต่ต้นลมให้แล้วไง ไม่ดี 

เหรอ”

“ไอ้เฉนิกุ้ย!”

เจ้าของชื่อตีหน้าเฉยเมยแล้วเดินดุ่มๆ น�าหน้าตามไอศิกาไป โดย 

ไม่สนใจเสยีงสบถที่ดงัไล่หลงัมาแม้แต่นดิเดยีว
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รถโฟร์วลีสดี�าเลี้ยวเข้าไปในซอยแคบๆ แลว้จอดด้านหน้ารั้วอลัลอย
ของบ้านหลงัใหญ่ที่อยู่สุดซอย 

“พวกคุณรออยู่ในรถกไ็ด้ ไม่ต้องลงไปหรอก ฉนัท�าธุระเดี๋ยวเดยีว” 

ไอศกิาที่นั่งอยูเ่บาะหลงัเอ่ยพลางพยายามเปิดประตรูถ แต่เปิดไม่ออกเพราะ

เฉินกุ้ยที่รับหน้าที่สารถีไม่ยอมกดสวิตช์ปลดเซ็นทรัลล็อกให้ “ปลดล็อก 

สคิะ คุณใบป่าน”

“บอกให้เจ้าของบ้านเปิดรั้วให้เราเข้าไปจอดข้างในดีกว่าคุณหนู  

ในซอยแคบๆ หาที่กลบัรถล�าบากแบบนี้ ถ้ามใีครคดิปิดประตูตแีมวยงิถล่ม

เราขึ้นมา เราได้ตายหมู่แน่”

หย่งเต๋อพูดโดยไม่เหลียวกลับไปมองหญิงสาวที่นั่งนิ่วหน้าอยู่ด้าน

หลัง ดวงตาคมกริบกวาดมองไปรอบๆ อย่างส�ารวจตรวจตรา บ้านหลัง

ใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง แถมยังอยู่ในย่านคนรวยแบบนี้ คงเป็นหนึ่งใน 

พวกเพื่อนรวยทรัพย์ของแม่ลูกสาวเจ้าพ่อคนนี้กระมัง แต่ดูจากลักษณะ 

ที่ตั้งแล้ว มมีมุที่สไนเปอร์น่าจะลอบยงิได้หลายมมุเพราะรายล้อมด้วยตกึสงู

เสยีดฟ้าหลายแห่ง แถมรั้วบ้านกส็ูงไม่เกนิสองเมตร ทั้งยงัออกแบบมาให้

โปร่ง มองเหน็สวนด้านในอยู่ร�าไร บ่งชดัว่าเจ้าของบ้านเป็นเศรษฐธีรรมดา 

ไม่ใช่ ‘คนจ�าพวกเดยีวกบัเขา’ ที่ต้องระวงัภยัมดือยู่แทบตลอดเวลา

“ตายกต็าย แต่ฉนัต้องท�าธุระให้เสรจ็ก่อน”

ไอศกิาเม้มรมิฝีปากแน่น เธอไม่ชอบผูช้ายที่ชื่อนะโมคนนี้เอาเสยีเลย 

ตั้งแต่เจอหน้ากนัเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน เขากเ็อาแต่พูดจายยีวนกวนประสาท 

แถมยงัท�าท่ายโสโอหงัอวดดใีส่เธอแทบจะตลอดเวลา แต่เมื่อหบุปากเมื่อใด

กจ็้องเธอตาไม่กะพรบิจนเธอรู้สกึอดึอดัไปหมด

“ธรุะส�าคญัขนาดนั้นเชยีว” หย่งเต๋อสะดดุใจกบัค�าตอบที่ได้ยนิจงึหนั

ไปสบตากบัเฉนิกุ้ยครู่หนึ่ง แล้วชี้นิ้วไปที่พวงมาลยัรถ “ได้ยนิที่คุณหนูสั่ง

แล้วนี่ สนองราชโองการหน่อยใบป่าน”

สารถีพยักหน้ารับค�าสั่ง แล้วกระแทกฝ่ามือบีบแตรเสียงดังสนั่น 



ช ญ า น์ พิ ม พ์  l  39

หวั่นไหว

“นี่พวกคุณจะบ้าเหรอ! หยุดเดี๋ยวนี้นะ!” ไอศกิาร้องเสยีงหลง เธอ

โผเข้าไปเกาะเบาะฝ่ังคนขบัอย่างร้อนรน “ฉนับอกให้หยดุ ไม่ได้ยนิหรอืไง!”

“หน้าที่ของพวกผมคือดูแลอารักขาคุณให้รอดชีวิตแบบครบ 

สามสบิสอง ไม่ใช่สนองค�าสั่งของคณุ ฉะนั้นอะไรกต็ามที่จะท�าให้คุณตกอยู่

ในอันตราย พวกผมคงท�าตามไม่ได้หรอกครับ” หย่งเต๋อผินหน้ากลับมา

มองคนที่ก�าลงัโกรธจดัจนหน้าแดงก�่าแล้วฉกียิ้มกว้าง “ท�าหน้าดีๆ  หน่อย 

สคิุณ เหน็ไหม เจ้าของบ้านเขาเปิดประตูรั้วต้อนรบัเราแล้ว”

ประตูรั้วอลัลอยค่อยๆ เคลื่อนตวัเปิดออกช้าๆ ตามแบบฉบบัประตู

ที่ถูกติดตั้งระบบรีโมตเอาไว้ เฉินกุ้ยหยุดบีบแตรแล้วเหลือบมองกล้อง

วงจรปิดที่ตดิอยู่ในมุมอบัข้างประตูแล้วส่งสญัญาณให้หย่งเต๋อรู้ สองหนุ่ม

รบีหยบิแว่นตากนัแดดขึ้นสวมปิดบงัใบหน้าอย่างรวดเรว็ แม้รถจะตดิฟิล์ม

ด�าทั้งคนัจนกล้องไม่อาจบนัทกึภาพด้านในได้ แต่พวกเขากไ็ม่อยากเสี่ยงโดย

ไม่จ�าเป็น

“อวดด!ี ไร้มารยาท! คอยดูนะ ฉนัจะฟ้องพี่ภทัร!”

“อู๊ย...ตามสบาย ผมให้ฟ้องยาวไปถงึศาลโลกได้เลยครบัคุณหนู”

หย่งเต๋อลอยหน้าลอยตาพูดเลยีนเสยีงเลก็แหลมของไอศกิา จนเธอ

อยากจะร้องกรี๊ดแล้วกระโดดข่วนหน้าเขานกั...คนบ้าอะไรกวนประสาทเป็น

ที่สุด!

“อย่าท้านะ ถ้าฟ้องได้ฉนัฟ้องแน่!”

ข้อหาหมั่นไส้!

เมื่อรถเคลื่อนเข้ามาจอดด้านในรั้วเรียบร้อยแล้ว เฉินกุ้ยก็ปลด

เซ็นทรัลล็อก แต่ยังไม่ทันก้าวลงจากรถไอศิกาก็ชิงเปิดประตูแล้วกระโดด

แผลว็ลงไปเสยีก่อน

“บีบแตรเสียงดังแสบแก้วหูอะไรขนาดนั้นจ๊ะหนูลูกแก้ว ป้าตกอก

ตกใจหมด”
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หญงิสงูวยัเดนิจ�้าเท้าตรงมาที่รถด้วยสหีน้าถมงึทงึ แม้จะอายมุากแล้ว 

แต่เจ้าตวัยงัคงประทนิโฉมด้วยเครื่องส�าอางตามสมยันยิมจนดสูาวกว่าอายุ

จริงเกือบสิบปี ประกอบกับเสื้อผ้าสีสันสดใสที่ขับให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง 

เหมอืนคนอายุสี่สบิปลายๆ 

“สวสัดค่ีะคณุป้าพไิล” ไอศกิากระพุม่มอืไหว้เจ้าของบ้านอย่างนอบน้อม  

“ลูกแก้วต้องขอโทษด้วยนะคะที่ส่งเสียงดังรบกวน เผอิญ...ช่วงนี้สถาน- 

การณ์ไม่ค่อยดนี่ะค่ะ กเ็ลย...ต้องขออนุญาตเอารถเข้ามาจอดข้างใน”

หญิงสาวพูดอึกอัก เฉินกุ้ยหันไปสบตากับหย่งเต๋อที่เพิ่งก้าวลงมา 

จากรถ พวกเขาประทบัใจนดิๆ ที่ไอศกิาไม่รบีโยนลูกว่าเป็นความผดิของ

พวกตน แต่กล่าวขอโทษและยดือกรบัผดิไว้แต่เพยีงผู้เดยีว

“ช่างเถอะจ้ะ ป้า...เข้าใจ...” พิไลรับไหว้แกนๆ ก่อนจะเหลือบมอง

ชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ที่ก้าวมายืนคุมเชิงอยู่ด้านหลังหญิงสาวด้วยสายตา

หวาดๆ “ตอนแรกป้ากน็กึว่าหนูจะมาแทก็ซี่เสยีอกี ไม่นกึว่าจะยงัม ีเอ่อ...

ป้าหมายถงึมผีู้ตดิตามด้วย”

“ทางต�ารวจช่วยเป็นธรุะจดัหามาให้น่ะค่ะ” ไอศกิาตอบเลี่ยงๆ ดวงตา

คู่งามหลุบลงอย่างครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง “ลูกแก้วว่าเราไปคุยธุระกันข้างใน 

ดกีว่าไหมคะ ตรงนี้คงไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่”

“โอ๊ย...ป้าต่างหากที่ไม่สะดวก พอดปี้ามแีขก ก�าลงัคุยงานตดิพนักนั

อยู่ คุยกนัให้เสรจ็ๆ กนัตรงนี้เถอะจ้ะ ไม่ต้องเข้าไปข้างในหรอก”

ค�าพูดของพิไลแสดงชัดว่าไม่ต้อนรับผู้มาเยือน ไอศิกามองไปยัง

โรงรถก็เห็นเพียงรถของพิไลและลูกสาวจอดอยู่เท่านั้น ไม่มีรถของแขก 

คนอื่นที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด

“ถ้าคุณป้ามแีขก ลูกแก้วคงไม่กล้ารบกวนนาน” 

เสยีงของหญงิสาวสั่นนดิๆ ขณะเปิดกระเป๋าถอื หยบิถุงผ้าก�ามะหยี่

ขนาดเท่าฝ่ามือออกมาแล้วยื่นส่งให้พิไลอย่างลังเล หากเป็นเมื่อครั้งที่บิดา

ยงัทรงอ�านาจอยู่ พไิลคงไม่กล้าพูดจาตดัรอนกบัเธอซึ่งหน้า คงกุลกีุจอไป
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หาเธอถงึที่ ไม่ต้องเดนิทางมาทั้งที่ก�าลงัตกอยู่ในสถานการณ์ล�าบากเช่นนี้

“ก็ไม่ได้รบกวนอะไรมากนักหรอกจ้ะ เผอิญหนูมาตอนที่ป้าก�าลัง 

ตดิธุระอยู่พอด”ี

พิไลเหยียดยิ้มอย่างคนมีชัยเหนือกว่า พลางรับถุงก�ามะหยี่มาเปิด

ออก แล้วหยบิก�าไลทองค�าขาวฝังเพชรเมด็เลก็ๆ เรยีงซ้อนกนัหกแถวขึ้น

ส่องกบัแสงแดด พลกิไปพลกิมาคล้ายก�าลงัหารอยต�าหน ิ

ไอศกิาหน้าเสยี เธอเหลอืบมองบอดกีาร์ดที่ยนือยูด้่านหลงัด้วยสหีน้า

กระอกักระอ่วน ด้วยไม่อยากให้พวกเขารู้ว่าเธอก�าลงัท�าอะไรอยู่

“คุณป้าคะ...”

“น�้ายงังามอยูน่ะ” พไิลกวกัมอืเรยีกเดก็รบัใช้ที่ยนืหลบมมุอยูด้่านหลงั

ให้น�าซองกระดาษสีน�้าตาลขนาดเอสี่มาให้ “ปกติป้าไม่รับของที่ซื้อไปนาน

หลายปีแบบนี้คนืหรอกนะจ๊ะ ยิ่งเป็นงานสั่งท�าแบบนี้ด้วยแล้ว มนัขายต่อยาก

เพราะไซซ์มันพอดีกับข้อมือหนูคนเดียว แต่นี่เห็นว่าที่บ้านหนูก�าลังล�าบาก 

ป้าเหน็ใจกเ็ลยจะรบัซื้อชิ้นนี้ไว้กแ็ล้วกนั ชิ้นอื่นป้าไม่รบัแล้วนะ”

“ลกูแก้วกราบขอบพระคณุคณุป้านะคะ” ไอศกิาหน้าแดงก�่า ทั้งโกรธ

ทั้งอายที่ถูกพิไลหักหน้าด้วยการพูดเรื่องส่วนตัวของเธอต่อหน้าเจ้าหน้าที่

ของอนิเตอร์โพล แต่ต้องพยายามข่มอารมณ์เอาไว้ “หนคูงไม่มชีิ้นอื่นมาขาย

แล้วละค่ะ แล้วชิ้นนี้กเ็ป็นของขวญัชิ้นเดยีวที่คุณแม่สั่งร้านของคุณป้าท�าให้

ตอนหนูสอบเข้ามหาวทิยาลยัได้ ถ้าหนูมทีางเลอืก หนูกค็ง...ไม่ขาย”

“โถ แม่คุณ” แม้น�้าเสียงจะลากยาวคล้ายเห็นใจ ทว่าดวงตากลับ 

ฉายแววดูแคลนอย่างชัดแจ้ง “ตอนสั่งท�าราคามันอยู่ที่สองแสนเก้า แต ่

ป้าให้ได้เตม็ที่กแ็สนสอง หนูไม่ว่าอะไรใช่ไหม”

“เอ๊ะ...แต่เมื่อวานที่หนูโทรศพัท์มา คุณป้าบอกว่า...”

“แสนห้า ใช่ ป้าบอกว่าให้หนูแสนห้า แต่หนูต้องเข้าใจนะจ๊ะว่าป้าคง

ไปขายต่อใครไม่ได้หรอก นอกจากแกะเพชรไปท�าเครื่องประดับอื่นแทน 

ต้องเสยีค่าช่าง ค่าขึ้นแบบอกีสารพดั นี่กถ็อืว่าป้าช่วยเหลอืหนเูตม็ที่แล้วนะ”
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หย่งเต๋อรู้สกึหงุดหงดินดิๆ เมื่อได้ยนิอกีฝ่ายทวงบุญคุณพร้อมกด

ราคาไปในตวั เท่าที่เขาประเมนิผ่านๆ ด้วยสายตา ก�าไลเพชรวงนั้นน่าจะมี

สนนราคาไม่ต�่ากว่าห้าแสนบาทด้วยซ�้าไป ถึงจะวงเล็กไปสักนิดตามขนาด

ข้อมือบอบบางของไอศิกา แต่เพชรน�้างามมาก แสดงว่าผ่านการคัดเม็ด

อญัมณมีาอย่างพถิพีถินั อกีทั้งเจ้าของยงัดูแลรกัษาเป็นอย่างด ี ถ้าไม่ร้อน

เงนินกั กน็่าจะไปขายคนอื่นที่เตม็ใจให้ราคาดกีว่านี้มากกว่า

“ลูกแก้วเข้าใจค่ะ” หญงิสาวเม้มรมิฝีปากแน่นจนเป็นเส้นตรง ขณะ

มองซองเงินที่อีกฝ่ายยื่นมาให้ตรงหน้าก่อนจะรับมันมาด้วยสีหน้าที่ปรับ 

ให้เรียบเฉย แต่ดวงตาแดงก�่าเหมือนน�้าตาจะหยดเสียเดี๋ยวนั้น “กราบ 

ขอบพระคุณคุณป้าอกีครั้งนะคะที่กรุณาช่วยเหลอื”

“ไม่เป็นไรหรอกจ้ะ คนกนัเอง ยงัไงกข็อให้คณุพ่อหนูหายไวๆ กแ็ล้ว

กันนะจ๊ะ ค่ารักษา ค่าผ่าตัดสมัยนี้มันแพงมาก ป้าเข้าใจว่าหนูคงล�าบาก

พอดู”

น�้าเสียงเยาะหยันและแววตาเหยียดหยามนั้นไม่อาจท�าให้ไอศิกา 

สะเทอืนใจไปได้มากกว่าที่เป็นอยูอ่กีแล้ว เธอรูว่้านี่คอืสจัธรรมของโลก ยาม

ยิ่งใหญ่คบัฟ้า เปี่ยมอ�านาจบารม ีมั่งมเีงนิตรา ผู้คนกพ็ากนันบัหน้าถอืตา 

พร้อมมอบของก�านลัให้เพราะหวงัผลประโยชน์ แต่เมื่อเสื่อมอ�านาจ หมด

ทรพัย์ คนเหล่านี้กพ็ร้อมตตีวัจากโดยไม่เหลยีวกลบัมามองความหลงัครั้ง

ยงัหวานชื่นเลยแม้แต่นดิ

“ถ้าอย่างนั้นหนูลาเลยนะคะ คุณป้าจะได้คุยธุระกบัแขกต่อ”

หญงิสาวพนมมอืไหว้พไิลเป็นครั้งสุดท้าย ดวงหน้าเลก็เรยีวเชดิขึ้น

อย่างทะนงตนแล้วหนัหลงักลบัเดนิไปที่รถ เฉนิกุ้ยรบีสาวเท้ายาวๆ ตามไป

เปิดประตูรถให้หญงิสาว เธอหนัมามองเขานดิหนึ่งแล้วยิ้มเจื่อนด้วยความ

รู้สกึหลากหลายสบัสนปนเปกนั ทั้งอบัอาย ทั้งเสยีใจ และ...รู้สกึขอบคุณ 

ที่เขาให้เกยีรตเิธอต่อหน้าพไิล

“เฉนิกุย้” หย่งเต๋อส่งเสยีงเรยีกเมื่อเหน็ว่าเฉนิกุย้ปิดประตรูถเรยีบร้อย
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แล้ว ดวงตาคมกริบมองตามแผ่นหลังของหญิงสูงวัยที่เดินนวยนาดกลับ

เข้าไปในบ้านแล้วเอ่ยต่อด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบยากจะเดาถงึความรู้สกึที่ซ่อน

อยู่ “ส่งคนไปซื้อก�าไลวงเมื่อกี้ให้ฉนัด้วย ถ้าจ�าไม่ผดิ ร้านนี้น่าจะเป็นร้าน

เดยีวกบัที่อาหลงิหลงิสั่งท�าของขวญัให้แม่ฉนันั่นละ”

“พี่จะซื้อไปท�าไม”

เฉนิกุย้ขมวดคิ้ว รูส้กึสงัหรณ์ใจชอบกล แต่อกีฝ่ายกลบัฉกียิ้มกวา้ง

แล้วใช้นิ้วชี้ดนัแว่นตาขึ้นให้เหน็แววตายยีวนอย่างชดัเจน

“เรื่องของแกก็คือเรื่องของฉัน แต่เรื่องของฉันก็เป็นเรื่องของฉัน  

ถ้าไม่อยากโดนเตะกท็�าตามที่ฉนัสั่งเถอะน่า!”


