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ว่ากันว่าความรักจะมาเมื่อถึงเวลาที่ใช่ของมนั แตส่�าหรับ

ผมแล้ว การมคีวามรกัมนัคอืมหนัตภยัครั้งร้ายแรงในชวีติเลยกว็่าได้

ผมไม่พร้อมจะมคีวามรู้สกึอดึอดันั้นในใจ ไม่พร้อมที่จะต้องเข้า

นอนและตื่นพร้อมกันกับผู้หญิงคนไหนมาก่อน ผมชอบใช้ชีวิตสนุกๆ 

ไปวนัๆ ไม่ชอบเดนิตามใครหรอืให้ใครตดิตามตลอดเวลา

ผมชื่อ โทนี่ วลิล์ อายสุามสบิห้าปี เป็นชายอเมรกินัที่หล่อตดิ

อนัดบัในโพลนกัธรุกจิที่รวยและทรงเสน่ห์ที่สดุของอเมรกิา ผมยังโสด 

และคดิจะโสดต่อไป หากโชคชะตาไม่กลั่นแกล้งผมเข้าเสยีก่อน

‘อรณุสวสัดิ์ค่ะ คณุสามทีี่รกั’

นั่นคอืประโยคที่เปลี่ยนชวีติผมไปตลอดกาล เป็นประโยคแรกที่

หญงิสาวนรินามคนหนึ่งเอ่ยกบัผม ในช่วงเช้าที่แสนมดืมน ราวกบัราหู

ที่บดบงัความสว่างไสวของผู้ชายรกัอสิระอย่างผม จนแทบเป็นลมล้มตงึ

เลยกว็่าได้

ครั้งนี้คงไม่ใช่แค่มหันตภัย แต่เป็นภาระยิ่งใหญ่ที่ โทนี่ วิลล ์

จะต้องแบกเอาไว้ด้วยบ่าทั้งสองข้าง!

หล่อนเป็นใคร นางไม้หรอืแม่มดจากไหน หล่อนมานอนแก้ผ้า

โชว์ความงามอนัน่าสยดสยองบนเตยีงนอนของผมได้อย่างไร

บทน�ำ
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แล้วผู้ชายที่ชอบผู้หญงิสวยๆ อย่างผม จะยอมปล่อยหล่อนไป

ง่ายๆ ไหม หรอืจะสั่งสอนหล่อนให้รู้ส�านกึ ว่าไม่ควรกระตกุหนวดเสอื

หื่นๆ อย่างผมดี

งานนี้ผมทุ่มสุดตัว ถ้าชนะผมก็จะดีดหล่อนออกไปให้พ้นจาก

ชวีติ แล้วมอีสิระอย่างชายชาตรทีั่วๆ ไป แต่ถ้าแพ้...ชวีติของผมคงตก

อยู่ในก�ามอืของหล่อนตลอดไปเช่นกนั

เอาละ...มาเริ่มต้นเกมรกัของผมกบัหล่อนกนัเถอะ

ท่าเรือแหลมบาลีฮาย

“ค่อยๆ เดนิ อย่าตกุตกิ อย่ามพีริธุ”

เสียงดุๆ ที่ดังมาจากริมฝีปากสีซีดของคนที่อยู่เบื้องหลังท�าให้ 

โทนี่ วิลล์ ผุดรอยยิ้มขึ้นที่ริมฝีปากหยักหนา ก่อนจะกระชับกระเป๋า

สัมภาระที่อยู่ในมือของตัวเองเอาไว้แน่น แล้วค่อยๆ ก้าวเดินไปข้าง

หน้าตามค�าสั่งของภรรยาคนสวยที่ได้มาโดยไม่ได้ตั้งใจ

ใช่แล้ว หล่อนคอืภรรยาของเขา หล่อนแอบเข้ามานอนกบัเขา

ทั้งคนืโดยที่เขาไม่รู้ตวั แถมพอตื่นขึ้นมา เจ้าหล่อนกโ็วยวายหาว่าเขา

ท�ามดิมีร้ิายหล่อนอย่างนั้นอย่างนี้ แถมยงัให้เขารบัผดิชอบในตวัหล่อน 

ด้วยการช่วยเหลอืให้รอดพ้นจากพวกที่ตามล่าตวัหล่อนอกีต่างหาก

“ก็เอาไอ้ปืนห่วยๆ ของคุณออกจากแผ่นหลังอันบึกบึนของผม

สทิูนหวั จี้อยู่แบบนี้ผวัจะเดนิดีๆ  ได้ยงัไง”

เจ้าของปืนห่วยๆ ขมวดคิ้วเข้าหากัน ก่อนจะมองแผ่นหลังอัน

บึกบึนที่ว่าด้วยสายตาเย็นชาตามแบบฉบับ ทว่าในใจกลับนึกอยาก

จะใช้ด้ามปืนในมอืทบุศรีษะหนุ่มชาวต่างชาตทิี่ช่างปากเสยีคนนี้นกั

“ถ้ายังกวนประสาทกันอยู่แบบนี้ ฉันจะถีบคุณให้ตกสะพาน

ภายในห้านาทนีี้จรงิๆ คอยดู” หญงิสาวผมยาวถงึกลางหลงับอกออก

มาด้วยน�้าเสียงหงุดหงิด พร้อมกับเหลียวซ้ายมองขวา ส�ารวจทุกจุด
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ของท่าเรอืที่มผีู้คนเดนิกนัพลกุพล่าน

“ก็ถ้าผมตกลงไป แล้วใครจะช่วยพาคุณหนีไอ้พวกนั้นมิทราบ

คนสวย”

“หบุปากเสยีท ีน่าร�าคาญจรงิ”

“เอาปากคณุมาปิดปากผมสคิณุภรรยา รบัรองว่าผมจะเงยีบให้

ดูแน่ ไม่หือไม่อือด้วย” โทนี่แกล้งประชด ก่อนจะเดินช้าๆ ไปตาม

สะพานจนถึงฝั่งของแผ่นดินไทย แผ่นดินที่มีมนตร์เสน่ห์ท�าให้โทนี่ 

กลบัมาเที่ยวหลายต่อหลายครั้งหากเดนิทางมาตดิต่อธรุกจิแถบนี้

“เอาก�าปั้นไปอดุก่อนไหม จะให้สกัสองหมดั” หญงิสาวในชดุ

กางเกงขาสั้นกับเสื้อกล้ามสีขาวตวาดใส่เขา ในขณะที่สายตาคอย

ส�ารวจไปบรเิวณรอบๆ ด้วยความระมดัระวงั 

“โหดจริง อย่าให้มีโอกาสนะทูนหัว ไม่อย่างนั้นผมเอาคุณคืน

สองเท่าแน่” โทนี่หนัมาขู ่ ก่อนจะเดนิน�าหน้าหล่อนไปตามทางเดนิที่มี

นกัท่องเที่ยวเดนิผ่านไปผ่านมามากมาย

“ถ้าคณุท�าได้ คณุท�าไปนานแล้ว หบุปากเสยีทเีถอะ แล้วรบีๆ 

เดินไป” หญิงสาวนิรนามบอกอย่างหัวเสีย เกิดมายังไม่เคยเจอใคร

กวนประสาทหล่อนได้เท่าผู้ชายคนนี้มาก่อน

หน้าฝรั่ง แต่ว่าพูดภาษาไทยชัดมาก หล่อนไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร

มาจากไหน และเชื้อชาติใด สิ่งเดียวที่หล่อนต้องท�าในตอนนี้ ก็คือ 

ต้องหายตวัไปจากที่นี่ให้เรว็ที่สดุ

“คณุชื่ออะไร” โทนี่ยงัมแีก่ใจเอ่ยถาม

“ไม่ใช่เรื่องของคณุ” สาวจอมดตุอบด้วยเสยีงเข้มจรงิจงั ก่อน

จะดนัตวัเขาด้วยปลายกระบอกปืนที่ตดิตวัมาตั้งแต่อยู่บนเรอืด้วยกนั

“ผมชื่อโทนี่”

“ฉนัไม่ได้ถาม และไม่ได้อยากรู้”

“เอ้า! นี่คุณไม่อยากจะรู้ชื่อผัวตัวเองสักนิดเลยเหรอ” โทนี่ท�า
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เสยีงเหมอืนผดิหวงั พร้อมกบัหวัเราะออกมาเบาๆ เมื่อเหน็เจ้าหล่อน

ท�าหน้าดรุาวกบันางพญามารอย่างนั้น

ผู้หญงิอะไรยิ่งดกุย็ิ่งสวย ขนาดไม่ได้แต่งหน้าทาปาก กย็งัสวย

กระชากใจเขาได้ นี่ยงัไม่นบันสิยัห้าวๆ ลยุๆ ของหล่อนอกี พยศแบบ

นี้ละ คนอย่างโทนี่ชอบนกั จะปราบพยศให้หมอบราบคาบอกล�่าๆ ของ

เขาเลย

“โทนี่ วลิล์ จ�าชื่อผมเอาไว้ดีๆ  นะทูนหวั” โทนี่ย�้ากบัหล่อนอกี

ครั้ง ราวกบัจงใจจะให้หล่อนจ�าชื่อเขาเอาไว้ให้แม่น

“รู้แล้วน่า คณุเคยบอกชื่อตวัเองกบัฉนัตั้งแต่อยูบ่นเรอืนั่นแล้ว”

“เหรอ อมื...คณุนี่จ�าแม่นจรงิๆ นะทูนหวั” โทนี่หวัเราะชอบใจ 

นอกจากหล่อนจะปืนไวแล้ว ความจ�าของหล่อนกเ็ป็นเลศิอกีด้วย ค่อย

ยงัชั่วหน่อย อย่างน้อยคนอย่าง โทนี่ วลิล์ กเ็ป็นที่น่าจดจ�าของสาว

สวยอย่างหล่อน

“เลิกเรียกฉันว่าทูนหัวเสียที ฟังแล้วอยากจะอ้วก!” หญิงสาว

ปรศินาตะคอก ก่อนจะท�าหน้าเครยีด เมื่อหนัไปเหน็ชายฉกรรจ์กลุ่ม

หนึ่ง ก�าลงัเดนิมุ่งหน้ามาทางที่หล่อนกบัเขาก�าลงัเดนิอยู่

“กเ็ราเป็นผวัเมยีกนัไงคณุ เรยีกทนูหวัมนัผดิตรงไหน” ชายหนุม่

ยงัยยีวนไม่เลกิ รู้สกึสนกุกบัการแกล้งหญงิสาวคนนี้ให้โกรธอย่างไรก็

ไม่รู้

“นี่คณุ ครั้งนี้ถอืว่าผมช่วยนะ ครั้งต่อไปถ้าเจอกนัอกี ผมจะจบั

คณุท�าเมยีจรงิๆ แน่”

“ถ้าคณุเก่งขนาดนั้น คงไม่ยอมให้ฉนัเอาปืนมาจี้เล่นอยู่แบบนี้

หรอก” 

โทนี่ยิ้มมมุปาก มนักจ็รงิอย่างที่หล่อนว่านั่นแหละ หากเขาไม่

ยอม มหีรอืที่ใครจะได้สมัผสัเนื้อตวั โทนี่ วลิล์ โดยที่คนผู้นั้นจะไม่เจบ็

ตวัเอาได้
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“แล้วถ้าผมท�าได้ล่ะ จะยอมเป็นผวัเมยีกนัดีๆ  หรอืจะต้องให้ใช้

ก�าลงั” โทนี่เอ่ยถามออกไปอกีครั้ง พร้อมกบัรอยยิ้มขบขนัที่ปราศจาก

ความเคร่งเครยีดใดๆ

“ว่าไงคณุ เงยีบแบบนี้ผมจะถอืว่าคณุสมยอมนะ”

เงยีบ ไม่มเีสยีงตอบรบัจากอกีฝ่าย

โทนี่หันหลังไปมองหล่อนอีกครั้ง ทว่าทุกอย่างกลับมีแค่ความ

ว่างเปล่า ไร้วี่แววของหญงิสาวที่เดนิต่อล้อต่อเถยีงกบัเขาตั้งแต่อยูบ่น

เรอืส�าราญด้วยกนัแล้ว

หายไปไหน...ชายหนุม่ตั้งค�าถามในใจ ก่อนจะมองไปรอบๆ เพื่อ

มองหาร่างปราดเปรยีวที่สะกดสายตาเขาตั้งแต่วนิาทแีรกที่พบกนั และ

เมื่อไม่มแีม้แต่เงาของหล่อน ชายหนุม่กถ็งึกบัถอนหายใจออกมาอย่าง

หงดุหงดิ

“โรเจอร์เหรอ อมื...ฉนัเอง ส่งคนมารบัฉนัท”ี 

โทนี่ตดิต่อหาคนของตนหลงัจากนั้น ก่อนจะเดนิเข้าไปนั่งในร้าน

กาแฟแห่งหนึ่ง แล้วสั่งกาแฟมานั่งจบิอย่างใจเยน็ ขณะที่หวัสมองของ

เขาในตอนนี้ มนัก�าลงันกึแค้นหญงิสาวที่เพิ่งหายตวัไปโดยไม่บอกลา

เขาสกัค�า ทั้งๆ ที่เขาเป็นคนช่วยหล่อนจากพวกที่ตดิตามไล่ล่าหล่อน

แท้ๆ

อย่าให้เจอตวัอกีล่ะคนสวย รบัรองไอ้โทนี่จะเอาคนืให้สาสมแน่!
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“ว่าไงวะโทนี่ ท�าไมท�าหน้าบูดอย่างกับตูดลิงแบบนั้น”

คาร์ล เบอร์ตนั เอ่ยทกัเพื่อนหนุ่ม เมื่อเหน็อกีฝ่ายเดนิหน้าบูด

หน้าบึ้งบอกบุญไม่รับเข้ามานั่งที่โซฟารับแขกในตอนเช้าตรู่ของวัน

เหมอืนกบัมเีรื่องไม่สบอารมณ์

โทนี่ วลิล์ ไม่ตอบ เพราะในใจยงัมบีางเรื่องให้ขบคดิด้วยความ

ขุ่นข้องหมองใจ จนกระทั่งภรรยาหมาดๆ ของคาร์ลเดนิถอืแก้วน�้าเข้า

มาเสริ์ฟให้ เขากย็งัเอาแต่นั่งนิ่งไม่ยอมพูดยอมจาใดๆ

“เป็นใครกันนะคะ ที่ท�าให้คุณโทนี่หงุดหงิดแต่เช้าแบบนี้ได้” 

กระต่ายหรอืตตญิาภา ภรรยาคนสวยของคาร์ลแกล้งเย้า เพราะมน้ีอย

คนนักที่จะท�าให้คนอารมณ์ดีอย่างโทนี่เกิดอาการเครียดจนนั่งเหม่อ

ลอยได้แบบนี้

“นั่นน่ะส ิฉนัเองกส็งสยัว่าอะไรดลใจให้นายโทร. หาทกุคน แล้ว

นดัมารวมตวักนัที่นี่” 

เสียงที่ดังแทรกเข้ามาท�าให้คาร์ลกับภรรยาหันไปมองที่ประตู

ทนัท ีก่อนจะพบว่าเป็นเคลวนิ อดตีเจ้านายของคาร์ลกบัโทนี่ รวมถงึ

พลากรกบัเอกพล ทนายหนุ่มฝีมอืดกีบันายต�ารวจมอืฉมงั ซึ่งทั้งหมด

รู้จกัและสนทิสนมกนัเป็นอย่างดเีลยทเีดยีว

1
ยายแม่มด
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“โอ แสดงว่าเจ้าพ่อเทคโนโลยีอย่างโทนี่คงมีปัญหาหนักจริงๆ 

ด้วยนะเนี่ย” พลากรหวัเราะเบาๆ มองหน้าอดตีบอดกีาร์ดของน้องเขย

แล้วรู้สกึขบขนักบัอาการหน้ามุ่ยนั้น

เคลวินแต่งงานกับจันทร์เจ้าขาน้องสาวของพลากร ในขณะที่

พลากรเองกแ็ต่งงานกบัม่านไหมญาตผิูน้้องของเคลวนิ ทั้งคูเ่ป็นเพื่อน

กัน และคอยช่วยเหลือกันและกันมาโดยตลอด เพราะเป็นครอบครัว

เดยีวกนั

สามวันก่อน คาร์ลเพิ่งเข้าประตูวิวาห์กับภรรยาอย่างกระต่าย

ไป ในขณะที่โทนี่ถูกส่งตัวขึ้นเรือส�าราญไปทั้งๆ ที่เมาหนักมาก เพื่อ

ท่องเที่ยวพกัผ่อนหย่อนใจ ทว่าวนันี้เจ้าตวักลบัโทร. นดัทกุคนให้มาที่

เรอืนหอของคาร์ล แล้วนั่งเงยีบขมวดคิ้วเข้าหากนัเหมอืนกบัคนมเีรื่อง

ทกุข์ใจอย่างไรอย่างนั้น

“ท�าหน้าอย่างกบัคนโดนทิ้งอย่างนั้นละครบั” เอกพลแกล้งเย้า 

เพราะเหน็อกีฝ่ายเอาแต่เงยีบ ทั้งๆ ที่โทร. นดัทกุคนมาเอง และหาก

ไม่ใช่วนัหยดุ นายต�ารวจอย่างเขาคงไม่ว่างเสนอหน้ามาสงัสรรค์ด้วย

แน่ แต่ดูจากหน้าตาคนโทร. นัดแล้ว น่าจะไม่ได้นัดมาเพื่อสังสรรค์

อย่างแน่นอน

“พูดอย่างกับเคยโดนทิ้งเลยนะไอ้สารวัตรใหญ่ รู้ดีไปอีกว่า

หน้าตาคนโดนทิ้งเป็นแบบไหน” พลากรหนัมาถาม เขากบัเอกพลเป็น

เพื่อนรักกัน จึงไม่แปลกที่เอกพลจะพลอยสนิทสนมกับทุกคนไปด้วย 

อกีทั้งต�ารวจหนุ่มกเ็คยช่วยเหลอืพวกเขาหลายอย่าง ท�าให้กลายเป็น

เหมอืนครอบครวัเดยีวกนัไปแล้ว

“อายุขนาดนี้แล้ว ก็ต้องมีบ้างสิวะไอ้คุณทนาย ก็มัวแต่วิ่งจับ

ผู้ร้ายไง เลยไม่มเีวลาหลอกสาวๆ มาแต่งงานด้วยเหมอืนแกกบัทกุคน” 

เอกพลประชด เพราะจนป่านนี้แล้วเขาก็ยังโสดอยู่ แถมไม่มีเวลาจะ

หาใครมาเป็นคู่ใจด้วย
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“ว่าไงวะโทนี่ สรปุแกโดนทิ้งเหมอืนสารวตัรว่าหรอืเปล่า” คาร์ล

กระเซ้าเย้าแหย่เพื่อนสนิท ก่อนจะหันไปบอกภรรยาให้เข้าครัวไปหา

กาแฟและของว่างมาให้ทกุคน

“เออ ฉนัโดนทิ้ง”

“หือ! โดนทิ้ง?” คราวนี้ทุกคนต่างก็อุทานออกมาพร้อมๆ กัน 

เพราะไม่อยากเชื่อว่าที่ตวัเองได้ยนิเมื่อครูน่ี้จะเป็นความจรงิ คนอย่าง 

โทนี่ วลิล์ โดนทิ้ง มนัจะเป็นไปได้เชยีวหรอื

“ใครกนั ใครจะกล้าทิ้งนาย” เคลวนิอดตกใจไม่ได้ อดตีบอด-ี

การ์ดของเขาคนนี้เป็นถงึเจ้าพ่อวงการซอฟต์แวร์และเทคโนโลยลี�้าสมยั 

ทั้งรวยทั้งหล่อ โพรไฟล์ดีติดอันดับในอเมริกา เขาไม่คิดว่าจะมีสาว 

คนไหนโง่เขลาถงึขนาดจะทิ้งได้

“นั่นส ิใครจะกล้า” คาร์ลพมึพ�า เหน็ด้วยกบัเคลวนิ

“จะใครล่ะครบั ถ้าไม่ใช่เมยีผม” โทนี่ตอบด้วยน�้าเสยีงหงดุหงดิ 

นกึถงึตวัต้นเหตแุล้วอยากจะลกุขึ้นมาเตะปี๊บสกัสบิรอบให้หายแค้น

“ฮะ! เมีย?” สี่หนุ่มอุทานออกมาด้วยความตกใจ โทนี่อยู่ตัว 

คนเดยีวมาตลอด และไม่เคยมสีาวคนไหนข้างกายจนได้ชื่อว่าเป็นเมยี

เลยสกัคน อยู่ดีๆ  ท�าไมถงึบอกว่าโดนเมยีทิ้งได้

“อะไร ยงัไง เล่ามาเดี๋ยวนี้” พลากรชกัสนใจ มนษุย์รกัสนกุไป

วนัๆ อย่างโทนี่ ไม่น่าจะมคีวามทกุข์เพราะผูห้ญงิได้ เขาว่ามนัน่าแปลก

ไม่ใช่น้อย

“แกขึ้นเรอืไปไม่กี่วนั กลบัมากบ็อกว่าโดนเมยีทิ้ง อะไรของแก

วะโทนี่ แกแอบไปมเีมยีตอนไหนกนั” คาร์ลงนุงง ยอมรบัว่าเขาตาม

อารมณ์เพื่อนรกัไม่ทนัจรงิๆ

“กม็ตีอนขึ้นเรอืนั่นแหละ” โทนี่ตอบอย่างไม่สบอารมณ์

“โหย มีของดีบนเรือท�าไมถึงไม่เรียกผมบ้าง” เอกพลแกล้งว่า 

ทั้งที่รู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลบนเรือที่โทนี่ขึ้นไปเมื่อวันก่อน
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อย่างแน่นอน ไม่อย่างนั้นเจ้าตวัคงไม่หงดุหงดิขนาดนี้แน่

“ของดีอะไรกันล่ะครับสารวัตร นั่นมันยายแม่มดชัดๆ” โทนี่

เจ็บใจ คิดถึงเจ้าของเรือนร่างปราดเปรียวที่เป็นตัวต้นเหตุท�าให้ทริป

ท่องเที่ยวเขาต้องล่มกลางคนั กย็ิ่งอยากจะหาตวัหล่อนมาลงโทษและ

เอาคนืให้สาสมนกั

“แม่มดที่ไหนกนั” เคลวนิยิ่งฟังยิ่งงง

“นั่นส ิสรปุเมยีหรอืแม่มดวะโทนี่” คาร์ลเองกเ็ริ่มงนุงง 

“เล่ามาอย่าชกัช้า ฉนัมธีรุะต้องท�าต่อนะโทนี่” พลากรคาดคั้น 

ชกัอยากจะรู้แล้วว่าโทนี่ไปเจอเรื่องอะไรมา และดูท่าว่าจะเป็นสาเหตุ

ที่ท�าให้โทนี่หวัเสยีเอามากๆ

“จรงิครบั รบีเล่าเลย พวกเราอยากรู้แล้ว” เอกพลรบเร้า ก่อน

จะขยับเข้ามานั่งใกล้ๆ โทนี่ ตั้งหน้าตั้งตารอให้อีกฝ่ายเล่ามาว่าเกิด

อะไรขึ้นหลงัจากขึ้นเรอืส�าราญไป

โทนี่ถอนหายใจ แต่สดุท้ายกย็อมปรปิากเล่าเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้น

บนเรือส�าราญให้ทุกคนได้ฟัง ชายหนุ่มเล่าตั้งแต่ต้นจนจบอย่างช้าๆ 

และละเอียดทุกบททุกตอน ในขณะที่สี่หนุ่มนั้นก็ตั้งใจฟังเป็นอย่างด ี

โดยไม่กล่าวแทรกแต่อย่างใด เพราะต้องการให้คนอดึอดัใจอย่างโทนี่

ได้ระบายความคบัแค้นออกมาให้หมด

จนกระทั่งถึงตอนสุดท้าย ทั้งสี่หนุ่มก็หันมาสบตากันโดยที่ 

ไม่ได้นดัหมายทนัท ีก่อนจะยิ้มด้วยความขบขนัออกมา เมื่อพอจะเดา

สาเหตทุี่แท้จรงิที่ท�าให้โทนี่หงดุหงดิจนต้องเรยีกพวกเขามาระบาย

“สรปุว่าแกคดิถงึเธอว่างั้นเถอะ” คาร์ลเอยีงคอมองเพื่อน ทั้งข�า

ทั้งสงสารคนโดนเมยีทิ้งจนต้องส่ายหวั

“สรุปว่านายติดใจเธอเข้าแล้วอย่างนั้นใช่ไหม” อดีตเจ้านาย 

อย่างเคลวนิสรปุออกมาอกีหนึ่งหวัข้อ

“สรปุว่าโกรธที่เธอทิ้งไปสนิะครบั แทนที่จะจบัตดิเหมอืนผูห้ญงิ
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คนอื่นๆ” เอกพลสมทบ พร้อมกับยิ้มขันคนถูกผู้หญิงเอาปืนจี้หัว 

เล่น

“สรปุว่านายต้องการหาตวัเธอเพื่อจบัมาลงโทษใช่ไหม” พลากร

เองก็ข�าจนแทบกลั้นเสียงหัวเราะไม่ไหว สรุปแล้วโทนี่รู้สึกอย่างไรกับ

แม่เสือสาวปริศนาบนเรือล�านั้นกันแน่ ถึงได้เล่าไปหน้างอไปแบบนี้  

น่าข�าจรงิๆ เลย

“หวัเราะอะไรกนั นี่ผมจรงิจงันะครบั” โทนี่หน้าเสยีเมื่อทกุคน

ท�าเหมือนว่าเขาเป็นตัวตลกอย่างไรอย่างนั้น ทั้งที่เขานั้นก�าลังจริงจัง

ที่สดุในชวีติกว็่าได้

“ตายแล้ว นี่เจ้าพ่อซอฟต์แวร์หมดท่าเพราะแม่สาวปริศนาคน

นั้นเพยีงคนเดยีวเหรอนี่” เคลวนิส่ายหวั ดูเหมอืนว่าโทนี่จะเจอของดี

เข้ากับตัวแล้ว ถึงได้เก็บเธอคนนั้นมาคิดมากและจริงจังจนเครียดได้

แบบนี้

“จะว่าไปก็แปลกตั้งแต่แรกแล้วละครับ อดีตบอดีการ์ดฝีมือ

ร้ายกาจอย่างคณุโทนี่ไม่น่าจะปล่อยให้ใครเอาปืนมาจี้ให้ท�าตามค�าสั่ง

ได้ง่ายๆ นอกจาก...” เอกพลตั้งข้อสงสัย ไม่บอกก็รู้ว่าโทนี่เต็มใจให้

อกีฝ่ายควบคมุตวัไปอย่างเนยีนๆ เพราะคนระดบัโทนี่นั้น ใช้เวลาเพยีง

ไม่กี่วนิาทกีฆ็่าคนได้แล้ว

“อมื...เตม็ใจช่วยเธอคนนั้นให้รอดพ้นจากการถกูตามล่า แต่เมื่อ

เธอไปโดยไม่ร�่าลา คนของเรามนักเ็ลยเกดิอาการหงดุหงดิและเสยีหน้า

อยูแ่บบนี้” คาร์ลสรปุตามความเข้าใจ เขากบัโทนี่เป็นเพื่อนกนัมานาน 

อกีทั้งเคยท�างานให้เคลวนิด้วยกนัมาหลายปี มหีรอืที่เขาจะเดาใจเพื่อน

ไม่ออก

“เกลยีดพวกรู้ทนั” โทนี่บ่นอบุที่ทกุคนเดาใจเขาออกหมด โดย

ไม่ต้องอธบิายอะไรให้มากความ

“แล้วนดัพวกฉนัมานี่ จะให้พวกฉนัช่วยอะไร” เคลวนิถามตรงๆ 
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รู้สกึสงสารคนมคีวามทกุข์เพราะผู้หญงิเป็นครั้งแรก โทนี่ไม่ใช่คนที่จะ

สนใจใคร แต่จู่ๆ กลบัมาให้ความสนใจแก่ผู้หญงิคนหนึ่ง ที่น�าความ

เดอืดร้อนมาให้ตวัเองแท้ๆ มนัย่อมไม่ธรรมดา

“ถามจริงๆ ถ้าเจอเธออีกครั้งนายจะท�ายังไง” พลากรสงสัย 

อาการแบบนี้มนัเหมอืนคนอกหกัชดัๆ 

“ไม่รู้สคิรบั ขอให้เจอตวัก่อนเถอะ ผมจะซดัไม่เลี้ยง” 

โทนี่หมายมาด นึกถึงบั้นท้ายเซ็กซี่นั้นแล้วพานให้หงุดหงิดใจ 

เขาไม่คดิว่าหล่อนจะหายไปดื้อๆ แบบนั้น ไม่อย่างนั้นคงกกัตวัเอาไว้

สอบถามความจรงิว่าเกดิเรื่องอะไรกบัหล่อนไปแล้ว

“แต่มนักไ็ม่ยากส�าหรบัคนอย่างแกนะเพื่อน ถ้าจะหาตวัใครสกั

คนบนโลกใบนี้” 

คาร์ลบอกออกมาด้วยความสงสัย ต�ารวจและองค์กรลับต่างๆ 

ยงัต้องพึ่งโทนี่เลย หากจะหาตวัอาชญากรสกัคนบนโลกนี้ เพราะ โท

นี่ วลิล์ คอืผู้กว้างขวางในระบบเทคโนโลยลี�้าสมยั มอีปุกรณ์และเครอื

ข่ายไฮเทคที่คนอื่นล้วนไม่มี และโทนี่ก็เป็นนักคิดค้นที่ฉลาดอย่างหา

ตวัจบัได้ยากมากคนหนึ่ง

ในบรรดาพวกเขา โทนี่ถือว่าเป็นผู้ชายที่ร้ายกาจที่สุด กวน

ประสาทที่สดุ ฉลาดแกมโกงที่สดุ อกีทั้งยงัเป็นผู้ชายที่หวงความโสด

มากที่สุดเลยทีเดียว โทนี่เคยบอกว่าชีวิตตัวเองแขวนอยู่บนเส้นด้าย

ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นชวีติของเขาจงึไม่อยากพาใครมาเสี่ยงไปด้วย

เดด็ขาด

“นั่นสิครับ แค่ผู้หญิงคนเดียว ผมว่ามันก็ไม่น่าจะยากส�าหรับ

คณุโทนี่” เอกพลเหน็ด้วย เก่งกว่าต�ารวจกค็อืเจ้าพ่อเทคโนโลยอีย่าง 

โทนี่ วลิล์ นี่แหละ

“ทุกคนจะตกใจไหม หากผมบอกว่าผมหาแล้ว แต่หาไม่เจอ” 

โทนี่บอกอย่างเหนื่อยใจ หากเขาหาหล่อนเจอ เขาจะต้องบากหน้ามา



18   เจ้าสาวพลิกล็อก

ขอให้ทกุคนช่วยท�าไมกนั

“หา! หาไม่เจอ” 

คราวนี้ทั้งสี่หนุ่มอุทานออกมาพร้อมๆ กัน ก่อนจะหันไปมอง

หน้ากนัด้วยอาการงงงวยสดุขดี เพราะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแค่ผูห้ญงิ

ตวัเลก็ๆ เพยีงคนเดยีว จะสามารถรอดพ้นสายตาของโทนี่ไปได้

“เออ แปลกด ี หรอืว่าเธอจะไม่ใช่ผู้หญงิธรรมดาๆ อย่างที่เรา

คดิ” ทนายหนุ่มอย่างพลากรวเิคราะห์

“แน่นอนครบัคณุกร ผู้หญงิที่สามารถท�าให้โทนี่มนัเป็นบ้าเป็น

หลงัได้นั้น ย่อมไม่มทีางธรรมดาอย่างแน่นอน” คาร์ลแกล้งเย้า พร้อม

กบัยิ้มขบขนัที่เพื่อนเอาจรงิเอาจงักบัการตามหาเธอคนนี้มาก

“พวกอาชญากรหรอืเปล่า อย่าลมืว่าพวกนี้ไม่มชีื่อหรอือะไรให้

เราตดิตามตวัได้ง่ายๆ” เคลวนิท�าท่าคดิ เพราะหากว่าเป็นคนธรรมดา 

โทนี่คงหาหล่อนเจอนานแล้ว

“นั่นละ ผมถึงอยากให้ทุกคนช่วยตามหา” โทนี่บอกเจตนา 

ยอมรบัว่าอยากรูว่้าหล่อนเป็นใคร มาจากไหน และก�าลงัท�าเรื่องอะไร

อยู่กนัแน่

“เสยีใจด้วยว่ะเพื่อน พรุ่งนี้สายๆ ฉนัต้องพากระต่ายขึ้นเครื่อง

กลับอเมริกาแล้ว มีธุระด่วนต้องรีบไปจัดการ และจะพากระต่ายไป 

ฮนันมูีนที่นั่นด้วย” คาร์ลขอตวั เพราะว่าทกุอย่างถกูก�าหนดไว้ก่อนหน้า

นี้แล้ว

“ฉันก็เหมือนกัน ต้องพาจันทร์กับลูกๆ กลับไปท�างานท�าการ

เสยีท ีเหน็ทว่ีาเรื่องนี้คงอยูช่่วยไม่ได้” เคลวนิกอ็อกตวัไปอกีคน เพราะ

เขาทิ้งงานมาหลายวนัแล้วเหมอืนกนั

“แล้วคณุกร...” โทนี่หนัไปมองพลากร ก่อนจะได้รบัรอยยิ้มจาก

อกีฝ่ายตอบกลบัมา

“ลมืบอกไป ว่าฉนักจ็ะพาเมยีไปเที่ยวพร้อมกบัคณุเคลวนิและ
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ยายจันทร์ด้วย เห็นทีว่าเรื่องของเมียนายคนนี้ นายคงต้องพึ่งตัวเอง 

หรือไม่ก็สารวัตรเอกพลเสียแล้ว” พลากรหันไปโยนให้เพื่อนแทน ซึ่ง

อีกฝ่ายถึงกับท�าหน้าเหลอหลาทันที เมื่อถูกโยนภาระนั้นมาให้เพียง

ล�าพงั

“หอื...ผมเหรอ” เอกพลชี้เข้าหาตวัเอง ท่ามกลางสายตาที่ฝาก

ความหวงัของอกีหลายคู่

“ใช่ สารวตัรนั่นแหละ ต้องช่วยไอ้โทนี่มนั” คาร์ลได้ทกีโ็ยนภาระนี้

ให้เอกพลเสยีเลย ไหนๆ ต�ารวจหนุม่คนนี้กพ็ลดัหลงเข้ามาในแก๊งแล้ว 

กต็้องช่วยๆ กนัไปมนัถงึจะถูก

“จรงิ สารวตัรหูตากว้างไกล รบัรองว่านายต้องเจอเมยีเรว็ๆ นี้

แน่ ฝากทนีะสารวตัร พวกฉนัตดิภารกจิพาเมยีฮนันมีนูจรงิๆ ว่ะ งานนี้

ต้องยกให้นายออกโรงแล้ว” พลากรแตะบ่าเพื่อนต�ารวจอย่างให้ก�าลงัใจ 

ทั้งที่ก�าลงัขบขนัหน้าตาเหลอหลาของเพื่อนหนุ่มจนต้องกลั้นยิ้ม

“อะไรวะ” 

ต�ารวจหนุม่ยกมอืขึ้นเกาหวั เมื่อจู่ๆ  กถ็กูมอบหมายภารกจิตาม

หาเมียให้แก่โทนี่เอาดื้อๆ นี่มนัชะตาชวีิตของคนไม่มีเมียอย่างเขากบั

โทนี่หรอืไร

“ใจร้าย ใจด�า” โทนี่บ่นงึมง�าออกมา หลังจากถูกทิ้งให้ต้อง 

อยู่เมืองไทยตามล�าพัง โดยมีสารวัตรหนุ่มมือดีคอยช่วยเหลือเพียง 

คนเดียวเท่านั้น ส่วนอีกสามหนุ่มกลับพาเมียหนีเที่ยวต่างประเทศ 

กนัหมด

เอาเถอะ! อย่าให้เขามีเมียบ้างก็แล้วกัน พ่อจะเหมาเกาะทั้ง

เกาะแล้วนอนกกเมียประชดเพื่อนฝูง ไม่ติดต่อโลกภายนอกสักเดือน

สองเดอืน ไม่ให้ใครมากวนเลย ออกมาทเีมยีกอ็ุ้มท้องเลยประมาณนี้ 

ห!ึ

ชายหนุ่มแอบค่อนขอดในใจ ก่อนจะพานคิดไปถึงใบหน้าดุๆ 
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ของใครบางคนที่อยู่ในความคดิของเขาแทบจะทกุนาทเีลยกว็่าได้ ให้

ตายเถอะ! เกดิมาไม่เคยต้องมานั่งเจ้าคดิเจ้าแค้นผูห้ญงิคนไหนในโลก

นี้เท่ากับยายแม่มดสาวคนนี้เลย หล่อนห้าวดุดัน หล่อนแสบสันและ

ร้ายกาจจนเขาไม่อาจละทิ้งความขุ่นมวัในใจได้

หล่อนเป็นใคร...โทนี่จะต้องหาตวัหล่อนให้เจอให้ได้ หากหาไม่

พบ กอ็ย่ามาเรยีกเขาว่าเจ้าพ่อแห่งเทคโนโลยเีลย เรยีกว่าไอ้ลูกหมา

ที่โดนผู้หญงิตวัเลก็ๆ ปั่นหวัจนบ้าคลั่งเสยียงัดกีว่า

“ภารกจิส�าเรจ็”

ข้อความสดุท้ายที่ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอมอืถอืขนาดเลก็ท�าให้

หญิงสาวเจ้าของเครื่องถึงกับยิ้มมุมปาก ก่อนจะวางมือถือลงบนโต๊ะ

เลก็ๆ รมิชายหาด แล้วนอนเอนกายบนเก้าอี้ผ้าใบอย่างสบายใจและ

อารมณ์ดี

มินตรา หญิงสาวสวยวัยยี่สิบหกปีทอดสายตามองออกไปยัง

ท้องทะเลกว้างใหญ่ เกาะแห่งนี้เงยีบสงบอย่างที่หล่อนต้องการ มีนกั

ท่องเที่ยวไม่กี่คนเดนิเล่นน�้าอยู่บนชายหาด ซึ่งส่วนมากเป็นชาวต่างชาติ

มากกว่าคนไทย

ห้าปีมาแล้ว ที่หล่อนใช้ชีวิตอยู่บนเส้นด้าย บนเส้นทางที่มีแต่

อนัตรายและพษิภยัรอบด้าน แต่ถงึกระนั้น โชคกย็งัเข้าข้างหล่อนให้

แคล้วคลาดปลอดภัยกลับมาเสมอ แม้ภารกิจบางอย่างที่ได้รับจะไม่

ส�าเรจ็ลลุ่วงกต็าม

“ค่ะ คณุอา” หญงิสาวคว้ามอืถอืมากดรบัเมื่อมนัส่งเสยีงดงัใน

ระหว่างที่หล่อนก�าลงันอนมองทะเลสคีรามอย่างสขุส�าราญใจ

“ปลอดภัยดีใช่ไหม” คนในสายถามเข้ามาด้วยความเป็นห่วง 

ท�าให้มนิตราอดที่จะยิ้มออกมาด้วยความอบอุน่ใจไม่ได้ ที่อย่างน้อยก็

มคีนเป็นห่วงหล่อนอยู่ตั้งหนึ่งคน
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“มนิปลอดภยัดค่ีะ คณุอาไม่ต้องกงัวล” มนิตราบอกให้อกีฝ่าย

โล่งใจ ภารกิจครั้งนี้ไม่ยากเย็นเท่าไร เพียงแต่เจอคนบ้าท�าให้เสีย

อารมณ์ไปบ้างเท่านั้น

“กด็ ีเพราะอามภีารกจิใหม่จะให้มนิท�า”

“ภารกจิใหม่เหรอคะ” มนิตราหน้าเคร่งขึ้นมาทนัท ีเพิ่งจบงาน

เก่าไปหมาดๆ งานใหม่กจ็่อรอควิให้หล่อนต้องออกปฏบิตักิารอกีแล้ว

หรอื ไหนบอกจะให้หล่อนพกัสกัเดอืนตามสญัญาอย่างไรล่ะ

“ใช่ ภารกจินี้ส�าคญัมาก และอากม็องไม่เหน็ใครที่จะท�างานนี้

ได้ดเีท่ามนิ”

เจอแบบนี้มนิตราเองกพ็ดูไม่ออก นอกจากก้มหน้ายอมท�าตาม

ค�าสั่งที่ได้รบัมอบหมายเท่านั้น เดอืนนี้มนิตราตั้งใจจะท่องเที่ยวไปทาง

ตอนเหนือของประเทศให้มีความสุขตามที่ผู้บังคับบัญชารับปาก แต่

เมื่อเขาออกปากอยากให้หล่อนท�างานนี้ด้วยตัวเอง หล่อนก็พร้อมจะ

รบังานนี้อย่างไม่มทีางเลี่ยง

“กไ็ด้ค่ะ คณุอาส่งรายละเอยีดมาได้เลย” 

“ขอบใจมนิมาก เสรจ็งานนี้แล้วอาจะให้มนิพกัผ่อนจรงิๆ อารู้

ว่ามินเหนื่อยและอยากถอนตัวจากองค์กร แต่อาก็มองไม่เห็นว่าใคร

จะฉลาดในการเอาตัวรอดเท่ามินเลย หากอาเสียมินไป องค์กรนี้คง 

ขาดแขนขาดขาไปไม่น้อยเลยนะ เข้าใจไหม”

“มินเข้าใจค่ะ และที่มินท�าทุกอย่างนี้ด้วยใจก็เพราะคุณอาคน

เดยีว ถ้าไม่ได้คณุอา ป่านนี้มนิอาจเป็นแค่เดก็ก�าพร้าที่ไร้อนาคตคน

หนึ่งเท่านั้น” มนิตราส�านกึในบญุคณุของผู้บงัคบับญัชา เพราะฉะนั้น

หล่อนจึงไม่ลังเลเลย ไม่ว่าเขาจะมอบภารกิจที่เสี่ยงตายให้หล่อน

มากมายแค่ไหน

“เข้าใจก็ดี อาสัญญาว่าจะให้มินหยุดพักอย่างที่มินต้องการ 

หลงัจากที่ภารกจินี้เสรจ็สิ้น”
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แล้วฝ่ายนั้นกว็างหไูป ทิ้งให้มนิตราได้แต่ถอนหายใจด้วยความ

เหนื่อยล้า นกบนท้องฟ้ายงัมอีสิระและเสรมีากกว่าหล่อนด้วยซ�้า ไม่มี

กฎ ไม่มรีะเบยีบวนิยั อยากจะบนิไปไหนกไ็ปตามใจต้องการ ในขณะ

ที่หล่อนต้องเดนิตามเส้นทางที่ผู้ชบุเลี้ยงขดีเส้นให้

มนิตราจะมโีอกาสได้ใช้ชวีติอย่างเป็นอสิระเหมอืนคนทั่วไปบ้าง

ไหม บางเวลามนิตรากอ็ยากมเีพื่อน มคีนรกั มคีรอบครวัเลก็ๆ ที่แสน

อบอุ่นเหมอืนคนอื่นบ้าง

‘โทนี่ วลิล์ จ�าชื่อผมเอาไว้ให้ดีๆ  นะทูนหวั’

ให้ตายส!ิ ท�าไมจู่ๆ ภาพไอ้ฝรั่งบ้าคนนั้นถงึโผล่เข้ามาในความ

คดิหล่อนได้นะ บ้าจรงิ! ท�าไมอยู่ดีๆ  หล่อนถงึได้นกึถงึใบหน้ากวนๆ 

ของคนช่างเย้าแหย่ที่เอาแต่มองหล่อนตั้งแต่หวัจดเท้าด้วยดวงตาวบัวาว

คู่นั้นด้วย

ไอ้ผู้ชายเฮงซวย ถึงเขาจะมีส่วนช่วยให้หล่อนรอดพ้นจากการ

ถูกตามล่าในวนันั้น แต่มนิตรากร็ู้สกึหงดุหงดิทกุครั้งที่คดิย้อนกลบัไป  

โทนี่ วลิล์ เขาคดิว่าตวัเองเป็นใครยิ่งใหญ่มาจากไหนกนั ท�าไมคนอย่าง

มนิตราจะต้องสนใจและอยากจดจ�าชื่อของเขาเอาไว้ด้วย

บ้าบอ!

มินตราบ่นอุบในใจ ความเพลิดเพลินในการชื่นชมบรรยากาศ

อันเงียบสงบของหล่อนจางหายไป เพียงเพราะภารกิจใหม่กับดวงตา

คมกรบิของใครบางคน ที่ตามหลอกหลอนทกุครั้งที่หล่อนฟุ้งซ่าน

หญิงสาวลุกขึ้นยืนแล้วเก็บของเข้าบ้านพักในทันที ในเมื่อเป็น

อย่างนี้หล่อนเกบ็กระเป๋าเข้ากรงุเทพฯ เพื่อเตรยีมรบัภารกจิใหม่ยงัจะ

ดกีว่า ขนืปล่อยให้ตวัเองว่างงาน คงมวิายหวนกลบัไปคดิถงึหน้าหล่อ

ที่เอาแต่รบกวนสมาธหิล่อนเป็นแน่
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“ลากผมมาที่นี่ท�าไมกันนะสารวัตร จะมาท�างานก็ท�าไปสิ 

ผมไม่มเีวลามาช่วยสารวตัรจบัผู้ร้ายนะ”

เสยีงโอดครวญของชายหนุม่วยัสามสบิห้าเชื้อสายอเมรกินัท�าให้

เอกพลหวัเราะเบาๆ ดูเหมอืนเขาจะคดิผดิจรงิๆ ที่ลากตวัหนุ่มรุ่นน้อง

ออกมาเปิดหูเปิดตา โดยการพาขึ้นเรือล่องแม่น�้าเจ้าพระยาในตอน 

สองทุ่มของวนั

“สาวๆ เยอะนา คณุโทนี่ลองมองไปรอบๆ สิครบั เดด็ๆ ทั้งนั้น” 

เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายท�าท่าเบื่อหน่าย เอกพลก็เลยโน้มน้าวให้ชายหนุ่ม

มองสาวๆ ที่อยู่ในชดุหรหูราระยบิระยบังามตา ในขณะที่สายตากค็อย

สอดส่องไปรอบๆ บรเิวณโต๊ะอาหาร ที่ถกูประดบัประดาด้วยเฟอร์นเิจอร์

ราคาแพง แถมยงัมนีกัดนตรมีาบรรเลงเพลงหวานให้คูร่กัได้เต้นร�าร่วม

กนัอกีด้วย

“ไม่ดงไม่เด็ดอะไรทั้งนั้นละสารวัตร ไม่มีอารมณ์ ถ้าสารวัตร

อยากจะหิ้วใครกห็ิ้วไปคนเดยีวเลยนะ ผมไม่เอาด้วยหรอก ช่วงนี้เขด็

ผูห้ญงิไทย หยาดฟ้ามาดนิแค่ไหนไอ้โทนี่กไ็ม่รู้สกึ” พดูจบกห็นัไปเรยีก

บริกร หยิบไวน์แดงแก้วหนึ่งมาดื่มด้วยใบหน้าบอกบุญไม่รับ ท�าเอา

คนพามาถงึกบัอดหวัเราะในล�าคอไม่ได้

“สนแต่เมียคนเดียวว่างั้นเถอะ เฮ้อ...จะไปคิดถึงเธอท�าไมกัน 

ป่านนี้เธอคงหนีไปไหนต่อไหนแล้วมั้งคุณโทนี่ ตัดอกตัดใจเสียเถอะ 

ไหนคณุเคยบอกความรกัมนัน่ากลวั แล้วท�าไมตอนนี้ถงึได้ท�าตวัเหมอืน

คนอกหกันกันะ”

“ผมไม่ได้อกหัก และไม่ได้หลงรักยายแม่มดนั่นอย่างที่ทุกคน

เข้าใจด้วย ให้ตายเถอะสารวตัร ผมแค้นที่เธอเหน็ผมเป็นแค่ของเล่น 

แค่ตัวช่วยในการหนีโดยไม่คิดจะขอบคุณกันสักค�าต่างหากล่ะ ไม่ใช่

อาลัยอาวรณ์เธอเพราะตกหลุมรัก” โทนี่บอกอย่างหัวเสีย ยกไวน์ที่

เหลือขึ้นดื่มจนหมดแก้ว ก่อนจะกวักมือเรียกบริกรให้มาเสิร์ฟมันอีก
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แก้วให้หายหงดุหงดิ

“ยงัจะปากแขง็อกี ใครๆ กม็องออกกนัทั้งนั้นว่าคณุน่ะตกหลมุ

รักผู้หญิงร้ายกาจคนนั้นเข้าเต็มเปา ไม่อย่างนั้นคงกลับอเมริกาไป

ท�างานท�าการตั้งนานแล้ว จะมวัมาเสยีเวลาตามหาตวัเธอท�าไมกนั”

“ก็บอกแล้วว่าแค้น แล้วก็อยากจะลงโทษเธอเป็นการเอาคืน” 

หนุ่มหล่อหนัมาอธบิายเสยีงแขง็

“โอเค ผมไม่เถียงกับคุณแล้ว” เอกพลยกมือขึ้นในท่ายอมแพ้ 

ก่อนจะส่ายหัวให้แก่ความดื้อรั้นไม่ฟังใครของโทนี่ ถ้ามั่นใจในตัวเอง

แบบนี้ ปล่อยให้เผชญิชะตากรรมเหมอืนกบัสามหนุม่ที่แต่งงานไปก่อน

ด้วยตวัเองจะดกีว่า

“เป้าหมายออกมาแล้ว ย�้า...เป้าหมายออกมาแล้ว” 

เสยีงจากอปุกรณ์สื่อสารขนาดจิ๋วที่ซ่อนอยูบ่นหลงัหขูองเอกพล

ดงัขึ้นมา ท�าให้เอกพลจ�าต้องเงยหน้าขึ้นไปมองยงัชั้นสองของเรอืด้วย

สายตาเคร่งขรมึ

“โอเค พบเป้าหมายแล้ว รอฟังค�าสั่ง พร้อมเมื่อไหร่ให้ลงมือ

ทนัท”ี เอกพลพมึพ�าเบาๆ ดวงตาจบัจ้องไปยงัชายวยัห้าสบิปลายใน

มาดนักธุรกิจที่ก�าลังเดินควงแขนมากับสตรีคนหนึ่ง ซึ่งท�าเอาเอกพล

ถึงกับแอบอึ้งอยู่ในใจ ว่าเจ้าหล่อนจะสวยหยาดฟ้ามาดินอะไรขนาด

นั้น

“คณุโทนี่” เอกพลสะกดิคนข้างๆ ทนัท ี แต่สายตาไม่ได้ละไป

จากสาวงามที่เดนิเคยีงคูม่ากบัเป้าหมายคนส�าคญัของเขาแม้แต่น้อย

เลย

“อะไรเล่าสารวตัร” คนโดนสะกดิท�าเสยีงหงดุหงดิ

“ดูโน่น” เอกพลรบเร้า

“อะไร” คนหงดุหงดิท�าเสยีงไม่พอใจ ยงัไม่ยอมหนัไปมอง

“กห็นัมามองสคิรบั ผมรบัรองเลยว่าคณุจะลมืผูห้ญงิบนเรอืวนั
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นั้นอย่างแน่นอน” เอกพลกล้ายนืยนั เขาเคยเจอคนสวยมามาก แต่ก็

ยังไม่มีใครงดงามจนท�าให้ตะลึงและตาค้างได้ตั้งแต่วินาทีแรกแบบนี้

มาก่อน

“ไม่มีทาง สารวัตรยังไม่เคยเจอยายแม่มดของผมละสิ” โทนี่

ส่ายหวั ถงึหล่อนจะร้าย แต่หล่อนกส็วยมากจนเขาต้องยอมใจ ยิ่งได้

เหน็ทั้งเรอืนร่างของหล่อนยามไม่มเีสื้อผ้า โทนี่กแ็ทบจะหมอบราบคาบ

แก้วให้แล้ว 

“เฮ้ย ผมพูดจรงิ” เอกพลยนืกราน 

“ถ้าไม่สวยจรงิ ผมจะทิ้งสารวตัรไว้ที่นี่คนเดยีวจรงิๆ ด้วย” โดน

รบเร้าบ่อยเข้า โทนี่ก็ต้องจ�าใจหันมามอง และเมื่อเอกพลพยักพเยิด

ให้มองขึ้นไปบนระเบยีงชั้นบน โทนี่กจ็�าต้องแหงนคอขึ้นมองอย่างเสยี

ไม่ได้

“เฮ้ย!” หนุ่มหล่ออุทานออกมาทันที สองตาเบิกกว้างราวกับ

เหน็ผอีย่างไรอย่างนั้น

“ไงล่ะ สวยใช่ไหม ตาค้างเชยีว บอกแล้วว่าแจ่ม” เอกพลยิ้ม

ขนั เหน็อาการรุ่นน้องแล้วอดข�าไม่ได้

“สารวตัร”

“หมื...” เอกพลตอบรบัในล�าคอ มองชายวยัห้าสบิปลายที่เป็น

เป้าหมายอย่างไม่ให้คลาดสายตา ขณะที่ฝ่ายนั้นเดินทักทายผู้คนไป

มา ราวกบัรู้จกักนัเป็นอย่างดี

“ผู้หญงิคนนี้มนั...”

“น่าฟัดใช่ไหมล่ะ” เอกพลรูส้กึอย่างนั้น เชื่อว่าโทนี่เองกค็งรูส้กึ 

เพราะเหน็ฝ่ายนั้นจ้องหล่อนตาไม่กะพรบิเลยกว็่าได้

“สารวัตรจะท�าแบบนั้นไม่ได้” หนุ่มอเมริกันที่พูดภาษาไทย

คล่องแคล่วกัดฟันกรอด มองคู่ตาแก่กับหญิงสาวในชุดราตรีสุดเซ็กซี่

ด้วยอารมณ์เดอืดปดุ
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“เอ้า! ท�าไมล่ะครบั ของสวยๆ งามๆ มนักต็้องแบ่งกนัชื่นชม”

“ไม่ได้!”

“เอ้า ท�าไมจะไม่ได้ล่ะครบั”

“กน็ั่นเมยีผม” 

“หะ หา!” เอกพลอ้าปากค้าง ก่อนจะหนัมามองคูห่หูมาดๆ ด้วย

ใบหน้าตกใจ หญิงสาวนางนั้นคือคนเดียวกันกับที่โทนี่ก�าลังตามหา

อย่างนั้นหรอื

“นะ...แน่ใจเหรอครบั” สารวตัรหนุ่มตดิอ่างขึ้นมาทนัที

“เออสคิรบั แน่เสยียิ่งกว่าแน่ เหน็แค่เส้นผมยงัจ�าได้เลย” โทนี่

บอกอย่างมั่นใจ ดวงตาวาวโรจน์จ้องมองไปยงัแม่มดน้อยของเขาด้วย

ความคบัแค้นใจจนแทบจะนั่งไม่ตดิเก้าอี้อยู่แล้ว

“เธอมากบัเป้าหมายของผม” เอกพลหนัมาบอกเสยีงขรมึ ดทู่า

งานนี้จะไม่ใช่เรื่องง่ายเสยีแล้วส ิ

“แต่เธอกค็อืเป้าหมายของผม” โทนี่บอกชดัเจน ยายแม่มดน้อย 

เขาตามหาหล่อนมาตลอดสัปดาห์ จู่ๆ หล่อนก็โผล่มาอยู่ตรงหน้า 

ในตอนนี้ จ้างให้ไอ้โทนี่ก็ไม่มีวันที่จะปล่อยให้หล่อนคลาดสายตาไป 

ได้อกีแน่

“ตาแก่นั่นเป็นผู้ต้องสงสัยคดีค้ายาเสพติด เป้าหมายของคุณ

อาจจะเป็นพวกมนั” เอกพลเตอืนสต ิแน่นอนว่าเขาไม่อยากให้โทนี่ยื่น

มอืเข้ามาแทรกในปฏบิตักิารพเิศษของเขาครั้งนี้

“เรื่องนั้นผมไม่สน สารวตัรกบัพวกจดัการตาแก่นั่นได้เลย ส่วน

ผู้หญงิ ผมขอ”

“เฮ้ย! ไม่ได้ครบั” เอกพลปฏเิสธทนัท ีถงึจะเป็นเพื่อนสนทิกนั 

แต่กใ็ช่ว่าจะละเลยหน้าที่และความรบัผดิชอบจนยอมให้โทนี่ท�างานเขา

เสยีหายได้

“สารวัตรท�าหน้าที่ของตัวเองไปครับ ส่วนผมจะท�าในสิ่งที่ผม
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ต้องท�าเอง ขออย่างเดยีว สารวตัรอย่าแตะเธอ หากเธอเป็นพวกเดยีว

กบัคนชั่วพวกนั้นจรงิ รบัรองว่าผมจะส่งตวัเธอให้สารวตัรด้วยตวัเอง”

“หา! ว่าไงนะคณุโทนี่ เดี๋ยวสคิรบั เดี๋ยว...”

เอกพลอยากจะบ้าตาย เมื่อเหน็โทนี่ลกุขึ้นจากเก้าอี้แล้วเดนิหาย

เข้าไปในฝูงชนที่ก�าลังเต้นร�าและดื่มด�่ากับเสียงดนตรีอันไพเราะ โดย

ไม่ฟังค�าทดัทานของเขาแต่อย่างใด

“ตามเป้าหมายไป และให้ระวังคุณโทนี่ด้วย ย�้า...ให้ระวังคุณ

โทนี่” เอกพลออกค�าสั่งผ่านอปุกรณ์สื่อสาร ก่อนจะรบีลกุขึ้นและตาม

เป้าหมายไปห่างๆ เพื่อไม่ให้เป็นที่สงัเกตของใคร

“ของล่ะ” 

ชายฉกรรจ์หนึ่งในห้าคนเอ่ยถามขึ้น พร้อมกับจ้องนักธุรกิจวัย

ห้าสิบปลายอย่างไพโรจน์ด้วยสายตาไม่ไว้วางใจ ก่อนมองเลยไปยัง

สาวสวยข้างกายของไพโรจน์อย่างพงึพอใจ

“เฮ้ย! เอาของให้พวกมนั” ไพโรจน์หนัมาสั่งลกูน้องของตนที่ยนื

คุ้มกันถึงหกคน ซึ่งล้วนแล้วแต่ผ่านสมรภูมิเดือดมาแล้วทั้งนั้น และ

แน่นอนว่าคนพวกนี้ท�างานให้แก่เขาด้วยความจงรกัภกัด ีเพราะเขามี

ค่าตอบแทนให้พวกมนัซึ่งมหีน้าที่ดูแลเขาอย่างคุ้มค่าเลยทเีดยีว

“ได้ของแล้วกเ็อาเงนิมา” ไพโรจน์บอกเสยีงเข้ม เบื้องหน้าเขา

คอืนกัธรุกจิผู้ใจบญุที่มกัจะบรจิาคเงนิและสิ่งของเพื่อการกศุลอยูเ่สมอ 

แต่เบื้องหลงัจรงิๆ แล้วเขาคอืหนึ่งในผู้ค้ายาเสพตดิรายใหญ่ ที่ต�ารวจ

และทางการยงัเข้าถงึไม่ได้ เนื่องจากเขาเองมอีทิธพิลทางการเงนิ และ

ได้รบัการหนนุหลงัจากนกัการเมอืงหลายคน

“เอาเงินให้พวกมันไป” ชายฉกรรจ์ที่มีใบหน้าเป็นแผลเป็นใต้

ดวงตาออกค�าสั่งกบัลกูน้องของมนั หลงัจากที่ตรวจสภาพ ‘ของ’ ที่ได้

รบัมาอย่างละเอยีดและพบว่าครบถ้วน
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“เรยีบร้อยค่ะป๋า ครบตามจ�านวนที่ตกลงกนัไว้” สาวสวยในชดุ

ราตรีสีขาวสั้นเหนือเข่าหันมาบอกกับไพโรจน์ ก่อนจะหิ้วกระเป๋าเดิน

กลบัไปยนืด้านหลงัชายวยัห้าสบิพร้อมรอยยิ้มหวานบาดใจ

“เด็กใหม่เหรอป๋า” ชายฉกรรจ์คู่ค้าอดที่จะถามไพโรจน์ไม่ได้ 

ทกุครั้งที่เขามาตดิต่องานกบัไพโรจน์ ฝ่ายนั้นจะต้องมหีญงิสาวอยูข้่าง

กายเสมอ แถมยงัสวยและไม่ซ�้าหน้าอกีด้วย แต่คนนี้ดูเซก็ซี่ถูกใจเขา

เหลอืเกนิ 

“แกสนใจงั้นเหรอ มังกร” ไพโรจน์เลิกคิ้วพร้อมกับอดหัวเราะ

ออกมาเบาๆ ไม่ได้ มงักรจ้องหน้าเดก็ใหม่ของเขาตาวาวเชยีว แทบจะ

กลนืกนิเลยกว็่าได้

“กน่็าสนใจ ว่าแต่ป๋าจะยกให้ผมลองชมิดสูกัคนืก่อนไหม ไหนๆ 

ธรุกจิของเรากไ็ปได้สวยอยู่แล้ว”

ค�าพูดของมังกรท�าให้ไพโรจน์ถึงกับหัวเราะร่วน ก่อนจะรั้งตัว

สาวสวยที่เขาเพิ่งจะได้ตวัมาจากบ่อนเมื่อสามวนัก่อนเข้ามากอดอวด

ทกุคนในห้องรบัรองแขกวไีอพขีองเรอืส�าราญสดุหรู

“คงไม่ได้หรอกมังกร เพราะว่าฉันก็ยังไม่ได้ลิ้มลองเหมือนกัน 

เอาเป็นว่าถ้าฉันเบื่อเมื่อไหร่ ฉันจะส่งหล่อนต่อไปให้แกก็แล้วกันนะ” 

ไพโรจน์บอกคู่ค้าตามตรง พลางหัวเราะเสียงใสเหมือนเป็นเรื่องสนุก

ไปเสยีอย่างนั้น ในขณะที่สาวสวยในอ้อมกอดของเขาถงึกบัยิ้มมมุปาก

ออกมาทนัท ีดวงตาหวานวาวโรจน์ขึ้นมาโดยไม่ทนัได้มใีครสงัเกต

“แหม หวงจรงินะครบัป๋า เอาเถอะ...วนันี้ผมว่าเรารบีแยกย้าย

กนัก่อนดกีว่า ผมว่ายดืเยื้อไปมนัจะไม่ปลอดภยั เดี๋ยวนี้ไอ้พวกต�ารวจ

มนัหูตาไว ไว้ใจพวกมนัไม่ค่อยได้” มงักรบอกด้วยสหีน้าวติก เพราะ

ช่วงนี้ต�ารวจแฝงตวัอยูแ่ทบทกุพื้นที่ เขาเองต้องคอยระวงัตวัตลอดหาก

ต้องมาติดต่องาน เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกจับได้ และถูกสาวไปยังผู้อยู่

เบื้องหลงัที่คอยควบคมุทกุอย่างในมอื
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“จะรบีไปไหนกนัล่ะมงักร ไม่อยูด่ื่มด้วยกนัสกัแก้วสองแก้วก่อน

เหรอ” ไพโรจน์ทกัท้วง เขาไม่ค่อยกงัวลกบัคนในเครื่องแบบเท่าไรนกั 

นั่นเพราะเรือล�านี้เป็นของเพื่อนสนิทที่คบกันมานาน แถมเขายังจ่าย

ส่วยและงบประมาณปิดปากพวกเจ้าหน้าที่หลายคนเพื่ออ�านวยความ

สะดวกให้ตวัเอง

“นั่นสคิะ จะรบีไปไหน พวกเรายงัไม่ได้สนกุกนัเลย” สาวสวย

ข้างกายไพโรจน์เอ่ยเสรมิขึ้นมาพร้อมกบัยกนาฬิกาข้อมอืขึ้นมาด ูก่อน

จะล้วงมอืเข้าไปในกระโปรงตวัสั้นของตวัเองอย่างว่องไว

มงักรขมวดคิ้วทนัทเีมื่อได้ยนิน�้าเสยีงแปลกๆ ของสาวงามข้าง

กายไพโรจน์ และเขากต็าไวพอที่จะเหน็ถงึความผดิปกตขิองหญงิสาว 

สัญชาตญาณบางอย่างเตือนให้มังกรคว้าปืนที่เหน็บเอวขึ้นมาอย่าง

ทันทีทันใด ก่อนจะหันปืนกระบอกเล็กไปที่หญิงสาวที่ยืนถือกระเป๋า

เงนิของไพโรจน์ทนัที

“อย่าขยบั ไม่อย่างนั้นฉนัระเบดิหวัตาแก่นี่แน่” สาวสวยจี้ปืนพก

ประจ�าตัวไปที่ขมับของไพโรจน์ทันที ในขณะที่ไพโรจน์และลูกน้อง 

ต่างกย็นืงงกนัเป็นไก่ตาแตก

“นี่มนัอะไรกนั” ชายวยัห้าสบิปลายเสยีงสั่น มองหน้ามงักรสลบั

กับหญิงสาวข้างกายด้วยความตกใจสุดขีด งุนงงกับสถานการณ์ตรง

หน้าจนท�าอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะ

“นังนี่มันเป็นสายให้ต�ารวจ” มังกรไขข้อข้องใจให้แก่ไพโรจน์ 

หลงัจากนั้นลกูน้องของทั้งไพโรจน์และมงักรต่างกเ็ลง็ปืนไปที่หญงิสาว

ปรศินาทนัที

“ในตัวฉันมีระเบิดชนิดพิเศษมาด้วย ถ้าพวกแกยิง นอกจาก

นายไพโรจน์จะสมองกระจุยแล้ว พวกแกทั้งหมดก็จะไม่เหลือแม้แต่

ซาก” หญิงสาวยิ้มมุมปาก พร้อมกับถลกกระโปรงสั้นให้พวกมันดู

ระเบดิชนดิพเิศษที่ตดิตั้งอยู่บนขาอ่อนของหล่อนอย่างเป็นต่อ
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“แก...” มังกรค�ารามในล�าคอ จ้องมองหญิงสาวตรงหน้าด้วย

ความโกรธแค้นจนแทบกระอกั

“ทุกคนในห้องโปรดฟังทางนี้ นี่คือเสียงจากเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

ตอนนี้พวกเราควบคุมเรือล�านี้ไว้หมดแล้ว ทุกคนปลดอาวุธแล้วยอม

มอบตวัซะ ไม่อย่างนั้นเราจะท�าการจบัตายทกุคน”

เสยีงตะโกนจากด้านนอกห้องที่ดงัแทรกขึ้นมาท�าให้ทกุคนถงึกบั

หันขวับไปมองที่ประตูห้องทันทีและท่ามกลางความสับสนและตกใจ 

ลูกน้องคนหนึ่งของมงักรกส็่งเสยีงเรยีกเจ้านายของตวัเองขึ้นมา

“ลูกพี่! ประตูหลงัครบั ไปเรว็” 

มงักรพยกัหน้า ก่อนจะเบนปลายกระบอกปืนไปยงัไพโรจน์แทน 

หลงัจากนั้นกป็ล่อยกระสนุนดัแรกเจาะกลางหน้าผากของอกีฝ่ายอย่าง

ไม่ปราน ี ท่ามกลางความตกตะลงึของลูกสมนุที่ตดิตามมาทั้งหกคน

สาวสวยปรศินาผละออกจากร่างของไพโรจน์อย่างรวดเรว็ ก่อน

จะเบี่ยงตวัหลบกระสนุนดัที่สองของมงักรไปได้อย่างหวดุหวดิ ในขณะ

ที่ลกูน้องของไพโรจน์กบัลูกน้องของมงักร ต่างกส็าดกระสนุใส่กนัอย่าง

เมามนั

เหตกุารณ์ชลุมนุเมื่อมเีจ้าหน้าที่ต�ารวจในชดุนอกเครื่องแบบพงั

ประตูเข้ามา หญงิสาวปรศินาถงึกบับ่นอบุออกมาด้วยความหงดุหงดิ

ใจ ก่อนจะเลง็ปืนไปที่หลอดไฟบนเพดานแล้วเหนี่ยวไกทนัที

พึ่บ! 

ทกุอย่างตกอยูใ่นความมดื ร่างปราดเปรยีวในชดุราตรสีั้นรบีวิ่ง

ออกไปทางประตูหลงัของห้องทนัท ีและมนักท็ะลอุอกไปยงัดาดฟ้าของ

เรอืล�าใหญ่ ซึ่งไม่มผีูค้นพลกุพล่านแต่อย่างใด นอกจากร่างสนัทดัของ

มงักรที่พยายามจะหลบหนอีอกไปให้ได้

หญงิสาวชะงกักกึ เพราะนอกจากมงักรแล้ว ยงัมชีายผู้หนึ่งยนื

ถอืปืนข่มขู่มงักรอยู่ก่อนแล้ว และเมื่อหล่อนก้าวเข้าไปอกีคน มงักรก็
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เบนปลายกระบอกปืนมาที่หล่อนทนัที

มงักรอยูต่รงกลาง ระหว่างนายต�ารวจในชดุนอกเครื่องแบบอย่าง

เอกพล กับอีกฝั่งหนึ่งคือหญิงสาวปริศนาที่ทั้งเอกพลและมังกรเอง 

กไ็ม่รู้ว่าหล่อนเป็นใคร
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“ส่งกระเป๋าน่ันมา” เอกพลออกค�าสั่งกับหญิงสาวผู้มา

ทหีลงั เมื่อเหน็เจ้าหล่อนออกมาจากห้องพร้อมของกลางในมอื ตอนนี้

ทั้งเสยีงปืนและเสยีงเอะอะโวยวายดงัขึ้นไปทั่วเรอื พร้อมกบัเสยีงกรี๊ด

ของแขกที่ตื่นตกใจกบัเหตกุารณ์บางอย่างที่เกดิขึ้น

“ท�าไมฉนัต้องให้คณุล่ะ” หญงิสาวตอบออกไปด้วยน�้าเสยีงเข้ม

ดดุนั 

“ผมเป็นต�ารวจ และในมือของคุณก็เป็นหลักฐานส�าคัญของ

ทางการ” เอกพลไขข้อข้องใจ แม้จะยงัมองไม่ออกว่าเจ้าหล่อนเป็นใคร

และอยู่ฝ่ายไหนกนัแน่ แต่เขากไ็ม่อยากท�าอะไรบุ่มบ่ามเกนิไป

“ในมือของหมอนั่นก็มีหลักฐานส�าคัญ ไปแย่งเอามาสิคะคุณ

ต�ารวจ” หญงิสาวบุย้ปากไปที่กระเป๋าสดี�าที่มงักรถอืเอาไว้แน่น ท�าเอา

มงักรถงึกบัตาลกุเป็นไฟด้วยความเคยีดแค้น

“แก...นงัตวัด!ี” มงักรผรสุวาทออกมาด้วยอารมณ์เดอืดจดั ก่อน

จะยงิเปรี้ยงใส่ร่างเลก็อย่างไม่ลงัเลทนัที

หญิงสาวเบี่ยงตัวหลบในเสี้ยววินาที แต่ถึงกระนั้นกระสุนก็ยัง

ฝังเข้าไปที่หัวไหล่ขวาของหล่อนอย่างน่าโมโห ทว่าก็ไม่ท�าให้หล่อน

หมดท่าไปเสยีทเีดยีวหรอก

2
สามีไง จ�าไม่ได้หรือทูนหัว
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“รบัไปคณุต�ารวจ” หล่อนโยนกระเป๋าให้เอกพล ก่อนจะปล่อย

ลูกกระสุนจากอาวุธในมือไปยังมังกร แต่มันก็หลบได้อย่างหวุดหวิด 

สาวปริศนากัดฟันกรอดด้วยความเคียดแค้น ก่อนจะกระโจนเข้าไป

ต่อสู้กบัมนัตวัต่อตวั ในระหว่างที่มนัก�าลงัเผลอเช่นกนั

“ระวงั!” เอกพลส่งเสยีงเตอืน เมื่อเหน็ว่าหญงิสาวปรศินาก�าลงั

จะพลาดท่าให้แก่มงักรที่เหวี่ยงหมดัเข้าไปยงัใบหน้าสวยหวาน แต่ว่า 

เจ้าหล่อนก็หลบได้ทัน แถมยังสะบัดฝ่าเท้าขึ้นไปเตะที่แขนของมังกร

จนปืนร่วงลงสู่ผนืน�้าด้านล่าง

ทั้งสองสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตาย ในขณะที่เอกพลก็ยังหา

จังหวะที่จะเข้าไปหยุดยั้งสถานการณ์นั้นไม่ได้ เขาไม่รู้ว่าใครเป็นใคร

และอยู่ฝ่ายไหน และมนักอ็นัตรายมากๆ หากเขาร่วมวงเข้าไปชุลมนุ

ด้วยอกีคน

แต่ก่อนที่เอกพลจะตดัสนิใจได้ว่าจะท�าอย่างไร ร่างสูงของใคร

บางคนกก็ระโดดเข้าไปร่วมวงด้วยอกีคน ท่ามกลางความตกใจและไม่

คาดคดิของต�ารวจหนุ่ม

“คณุโทนี่” เอกพลอ้าปากค้าง มองคู่หูของตนที่ก�าลงัพยายาม

จะเข้าไปช่วยฝ่ายหญิงออกมาให้ได้ แต่ฝ่ายนั้นก็ไม่ได้ยินยอมโทนี่

อย่างง่ายดาย เพราะคิดว่าบุคคลที่สามที่เข้ามาขวางหล่อนในตอนนี้ 

กค็อืพรรคพวกเดยีวกนักบัมงักร

“ปล่อยนะ จะมาจบัแขนฉนัไว้ท�าไม” เจ้าหล่อนตะโกนใส่หน้า

โทนี่ด้วยความโกรธแค้น เมื่อเขาถีบมังกรจนกระเด็นออกไป แล้วหัน

มาคว้าข้อมอืหล่อนเอาไว้แน่น

“ไปกบัผม” โทนี่หนัมาสั่งเสยีงเข้ม

“คณุ!” เจ้าหล่อนอทุานออกมาด้วยความตกใจ เมื่อเหน็ใบหน้า

ของคนจุ้นจ้านชดัๆ เตม็สองตา

“ผมเองทูนหวั จ�าผวัไม่ได้เหรอ” โทนี่ยิ้มให้หล่อน เวลาอย่างนี้
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เขายังจะมีหน้าท�าทะเล้นใส่หล่อนได้อีก โทนี่ละไม่อยากจะเชื่อจริงๆ 

ว่าตวัเองจะท�าไปได้

“คณุโทนี่ระวงัครบั!” เอกพลร้องเตอืน เมื่อจู่ๆ มงักรกล็กุขึ้นมา

พร้อมกับปืนในมือ และก�าลังเล็งไปที่โทนี่กับหญิงสาวปริศนาที่โทนี่

ตามหามาหลายวนัจนแทบบ้า

“หลบไป!” หญงิสาวออกแรงผลกัชายหนุม่ให้พ้นจากวถิกีระสนุ 

ก่อนที่ตัวเองจะเสียหลักไปด้านหลัง แล้วลอยละลิ่วลงไปยังแม่น�้า

เจ้าพระยาทนัท ีในขณะที่เรอืก�าลงัแล่นไปอย่างช้าๆ ท่ามกลางความ

มดืมดิยามค�่าคนื

“คณุ!” โทนี่อทุานออกมาด้วยความตกใจ ก่อนที่ความบ้าระห�่า

ในตวัจะผลกัดนัให้เขากระโดดตามเจ้าหล่อนลงไปอย่างไม่คดิชวีติ

“คณุโทนี่!”

เสียงตะโกนเรียกบนเรือไม่ท�าให้เจ้าพ่อซอฟต์แวร์สนใจได้ 

เพราะหนึ่งเดยีวที่สมองเขาสั่งการในตอนนี้คอืควานหาร่างเลก็ที่ตกลง

ไปในแม่น�้าก่อนหน้านี้ต่างหาก

‘ไม่นะยายแม่มด ผมจะไม่ยอมให้คณุตายเดด็ขาด คณุต้องรอด

มาเพื่อรบัผดิชอบในสิ่งที่คณุท�ากบัผมส ิมนัถงึจะถูก’

ชายหนุม่พมึพ�าในใจ ก่อนจะด�าผดุด�าว่ายเพื่อหาร่างของหล่อน

ให้พบ ท่ามกลางเสยีงร้องตะโกนของใครต่อใครหลายคนบนเรอื ก่อน

จะกลายเป็นความสบัสนและอลหม่านวุ่นวายในเวลาต่อมา

ร่างเลก็ทีน่อนหมดสติบนเตยีงใหญ่มาทัง้คนืกับอกีหนึง่วัน

ท�าให้ชายหนุ่มวัยสามสิบห้าเชื้อสายอเมริกันถึงกับถอนหายใจเฮือก

ใหญ่ ก่อนจะเดนิวนไปวนมารอบเตยีง สลบักบัหนัมามองหน้าคนเจบ็

ไปท�าหน้าเครียดไป ราวกับว่าตัวเองรู้สึกเจ็บไปกับเจ้าหล่อนด้วย 

อย่างนั้น
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“เธอปลอดภัยดีแล้วครับเจ้านาย เลิกเดินวนไปวนมาเสียทีได้

ไหมครบั ผมเวยีนหวัจะแย่แล้ว” โรเจอร์ท้วงผู้เป็นเจ้านาย เนื่องจาก

อกีฝ่ายนั่งไม่ตดิเก้าอี้เลย หลงัจากพาตวัหญงิสาวปรศินานางหนึ่งเข้า

มาในบ้าน

โรเจอร์ไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้ และก็ไม่รู้ด้วยว่าเจ้าหล่อนเป็นใคร 

เขารู้เพียงว่าเจ้านายของเขาให้ความสนใจและห่วงใยเจ้าหล่อนมาก 

ชนดิที่โรเจอร์เองกไ็ม่เคยเหน็มาก่อน ว่าเจ้านายจะห่วงใครจนกนิไม่ได้

นอนไม่หลบัแบบนี้

โรเจอร์ถกูเรยีกตวัมาด่วน เพื่อคอยดแูลและอ�านวยความสะดวก

ให้แก่เจ้านาย ในระหว่างที่เขาพกัผ่อนอยู่ในเมอืงไทยต่อไป ทั้งที่บอก

ว่าจะกลบัไปท�างานตั้งแต่สปัดาห์ที่แล้ว หลงัจากร่วมแสดงความยนิดี

กบังานแต่งงานของเพื่อนรกัอย่าง คาร์ล เบอร์ตนั

เจ้านายเปลี่ยนแผนการเดนิทาง ซึ่งโรเจอร์เองกไ็ด้แต่สงสยัและ

เกบ็ค�าถามนั้นเอาไว้ในใจ แต่เมื่อโทนี่ปรากฏตวัพร้อมหญงิสาวในอ้อม

แขนเมื่อคนืที่ผ่านมา โรเจอร์กพ็อจะเข้าใจอะไรได้เลาๆ

“พดูมากน่าโรเจอร์ ไปเตรยีมอาหารค�่าไป เผื่อเมยีฉนัตื่นขึ้นมา

จะได้มอีะไรรองท้อง”

“หมื เจ้านายว่าไงนะครบั เมยี...อย่างนั้นเหรอ” 

โรเจอร์เอียงคอมองเจ้านายด้วยความประหลาดใจแกมตกใจ 

ฟ้าจะถล่มดินจะทลายลงหรืออย่างไร เจ้านายของเขาถึงคิดอยากจะ

มเีมยีขึ้นมา

ก่อนหน้านี้เจ้านายของโรเจอร์ยังบอกอยู่เลยว่าอิสรภาพของ

เพื่อนรกัตวัเองก�าลงัจะหมดไป และจะไม่มวีนัได้ใช้ชวีติสนกุสนานของ

วยัหนุ่มอกีต่อไป เพราะชวีติและลมหายใจหลงัจากนั้นจะตกเป็นของ

ภรรยาทั้งหมด แล้วนี่เจ้านายของโรเจอร์คดิอย่างไรกนั ถงึได้กระโดด

ลงไปในหลมุดกัชวีติโสดของตวัเองแบบนี้
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“จะสงสยัอะไรกนันกัหนา รบีออกไปได้แล้วโรเจอร์”

“ครบัๆ จะไปเดี๋ยวนี้ละครบั” โรเจอร์รบัค�าสั่ง ก่อนจะลกุลี้ลกุลน

ออกจากห้องนอนของเจ้านายในทนัท ีเมื่อเหน็ว่าอกีฝ่ายก�าลงัหวัเสยี

ที่ถูกซกัถามเรื่องส่วนตวั

โทนี่หันมามองคนเจ็บอีกครั้ง ก่อนจะถอนหายใจออกมาเฮือก

ใหญ่อกีหน ถงึหมอจะบอกว่าหล่อนพ้นขดีอนัตรายและปลอดภยัดแีล้ว 

แต่โทนี่ก็ยังไม่วางใจไปเสียทีเดียว เพราะหล่อนมีอาการตัวร้อนและ

เป็นไข้จากแผลที่อกัเสบด้วย

‘ตวัแค่นี้ จะเก่งอะไรนกัหนานะ’

ชายหนุม่คดิในใจ ก่อนจะชะโงกหน้าเข้าไปมองใบหน้าซดีเซยีว

ใกล้ๆ แล้วเกลี่ยปอยผมที่เกะกะรกใบหน้าของหล่อนออกไปอย่างเบา 

มอื ด้วยความกลวัว่าอาจจะเป็นการรบกวนหล่อนเอาได้

เสียงมือถือบนโต๊ะที่ห่างจากเตียงนอนไปสักห้าเมตรได้ท�าให้ 

โทนี่จ�าต้องละสายตาจากใบหน้าหวานอดิโรยอย่างไม่ค่อยชอบใจ ก่อน

จะรบีเดนิไปรบัสายทนัท ีเนื่องจากกลวัว่ามนัจะส่งเสยีงดงัน่าร�าคาญ

จนรบกวนคนที่นอนเจบ็อยู่

“ครับสารวัตร” โทนี่กรอกเสียงลงไป หลังจากที่เดินเลี่ยงออก

มาทางประตูหลัง ซึ่งมีระเบียงทอดยาวออกไปยังท้องทะเลกว้างไกล 

ในขณะที่สายตายังช�าเลืองมองคนเจ็บผ่านประตูกระจกที่เพิ่งจะเปิด

ออกมา

“เมยีเป็นไง” 

ค�าถามของเอกพลท�าให้โทนี่ถึงกับหลุดหัวเราะออกมาเป็นครั้ง

แรก หลงัจากที่หน้านิ่วคิ้วขมวดมาหนึ่งวนัหนึ่งคนื เพราะความกงัวล

ว่าคนบนเตียงใหญ่นั่นจะเป็นอะไรไป โดยที่เขายังไม่ทันได้สะสางคดี

เก่ากบัเจ้าหล่อนเสยีก่อน

“ยงัไม่ฟ้ืนเลยครบั เพราะฉะนั้นผมจะยงัไม่ส่งตวัเธอให้สารวตัร
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หรือใครหน้าไหนแน่นอน” โทนี่บอกด้วยน�้าเสียงติดตลก ทว่ากลับ

จรงิจงัและเอาจรงิอย่างที่พูดแน่นอน

“ไม่จ�าเป็นหรอกครบั เพราะเธอไม่ใช่อาชญากร” เอกพลหวัเราะ

เบาๆ

“หมายความว่าไงครบัสารวตัร หรอืว่าสารวตัรหาข้อมูลส่วนตวั

ของเธอได้แล้ว” โทนี่ตาลกุวาวด้วยความตื่นเต้น เมื่อเอกพลบอกว่าไม่

ต้องส่งตวัหล่อนให้แก่ใครทั้งนั้น

เขาส่งรูปหล่อนที่ถ่ายด้วยตัวเองให้เอกพลน�าไปหาข้อมูลต่อ 

พร้อมกับขอร้องเอกพลให้เก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับ และห้าม

แพร่งพรายให้ใครรู้ว่าหล่อนอยู่กบัเขาที่นี่

“ครบั ผมกง็มหาในแฟ้มข้อมูลอาชญากรของกรมต�ารวจอยู่ตั้ง

นานสองนาน นกึไม่ถงึว่าใบหน้าของเธอจะไปตรงกบัเจ้าหน้าที่ปฏบิตัิ

การลบัของหน่วย ป.ป.ส.”

“หมื...หน่วยปฏบิตักิารลบัเหรอครบั” โทนี่อทุานในล�าคอ ก่อน

จะเหลยีวมองไปยงัร่างบางแต่แขง็แกร่งบนเตยีงของตวัเองอกีครั้งด้วย

สายตาเหลอืเชื่อ

มนิ่าล่ะ! เจ้าหล่อนถงึได้ดแุละโหดนกั ดูจากการกระโจนเข้าไป

ต่อสู้กบัพ่อค้ายาเสพตดิแบบไม่คดิชวีติบนเรอืนั่นแล้ว แน่นอนว่าหล่อน

ดูจะไม่เสยีดายชวีติเอาเสยีเลย

“ครบั พดูง่ายๆ กค็อืสายลบันั่นเอง องค์กรนี้ถกูตั้งขึ้นโดยผูใ้หญ่

ที่มีต�าแหน่งหน้าที่ระดับประเทศ แต่ว่าทุกอย่างก็เป็นความลับ ห้าม

เปิดเผย ไร้หลกัแหล่ง ไร้ตวัตน ยากที่คนทั่วไปจะรูว่้ามอีงค์กรนี้อยู่ ผม

ยงัต้องพึ่งคนในและผูใ้หญ่ระดบับิ๊กๆ หลายคน กว่าจะได้ข้อมลูนี้มา”

“อื้อหอื ขอบคณุมากเลยนะครบัสารวตัร นี่ถ้าไม่ได้สารวตัรคอย

ช่วยเหลือแล้วละก็ ผมต้องแย่แน่ๆ” โทนี่ขอบคุณจากใจ เอกพล

สามารถช่วยเหลอืเขาได้มากมายอย่างที่ทกุคนบอกเอาไว้จรงิๆ
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“ไม่ต้องขอบคุณหรอกครับ เพราะคุณเองก็เคยช่วยเหลืองาน

ราชการของประเทศเราเหมอืนกนั ผมแค่อ้างชื่อคณุกบัวงในนดิหน่อย 

คนพวกนั้นกร็บีให้เบาะแสมาแล้ว” เสยีงหวัเราะของเอกพลเข้ามาในสาย 

ท�าให้โทนี่พลอยหวัเราะด้วยความขบขนัไปด้วย

“อ้อ ผมมเีรื่องจะเตอืนคณุอย่างนะครบั” เอกพลพูดเหมอืนนกึ

ขึ้นได้

“ว่ามาครบั” โทนี่บอกอย่างใจเยน็

“ตอนนี้ทมีงานของเธอก�าลงัตามหาตวัเธออยู ่ผมว่าทางที่ดคีณุ

โทนี่รีบปล่อยตัวเธอออกมานะครับ ไม่อย่างนั้นเรื่องมันจะบานปลาย 

คนพวกนี้หตูาไว คณุโทนี่ระวงัตวัไว้หน่อยกด็ ีผมไม่อยากให้มปัีญหา” 

เอกพลเตอืนด้วยความหวงัด ีเพราะเขาไม่อยากให้โทนี่ใช้ชวีติล�าบาก

ในประเทศของตวัเอง

“ครบั ผมจะระวงั ขอบคณุสารวตัรที่เตอืน ว่าแต่พอจะบอกผม

สกันดิได้ไหมครบั ว่าคณุผูห้ญงิคนนี้เขามชีื่อเสยีงเรยีงนามว่าอะไร จะ

ให้บอกคนอื่นว่าไม่รู้แม้แต่ชื่อภรรยาของตัวเองก็ชักจะยังไงๆ อยู่นะ 

ว่าไหม” โทนี่บอกอกีฝ่ายตามตรง สารวตัรหนุม่ถงึกบัอดหวัเราะขึ้นมา

อกีครั้งไม่ได้

“มนิตราครบั เธอชื่อ มนิตรา ดาราฉตัรฉาย ซึ่งอนันี้ผมเองกไ็ม่

มั่นใจเท่าไหร่ ว่าจะใช่ชื่อจริงนามสกุลจริงของเธอไหม คงต้องยกให้

คณุโทนี่สบืต่อเองเสยีแล้ว”

“โอเคครบัสารวตัร ขอบคณุมาก” โทนี่บอกจากใจ เอกพลช่วย

เขาได้มากกว่าที่คดิเอาไว้มากเลยทเีดยีว สงสยัจะต้องมกีารเลี้ยงเหล้า

ขอบคณุกนัในอนาคตอย่างแน่นอน

“ไม่เป็นไรครบั งั้นแค่นี้ก่อนนะครบั ผมต้องเคลยีร์เรื่องคดขีอง

นายไพโรจน์ต่อ ท่าทางจะยุ่งยากพอควร”

“ครบั สวสัด”ี โทนี่กล่าวทิ้งท้าย ก่อนจะวางสายในเวลาต่อมา 
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แล้วหนัไปมองคนเจบ็ด้วยสายตาที่เตม็ไปด้วยค�าถามมากมาย

มนิตรา ดาราฉตัรฉาย

อย่างน้อยเขากร็ูว่้าหล่อนชื่ออะไร โทนี่บอกกบัตวัเองในใจ ก่อน

จะเดินกลับเข้าไปในห้องอีกครั้ง แล้วทรุดตัวลงนั่งข้างเตียงใหญ่ด้วย

ความรู้สกึหนกัหน่วงอย่างบอกไม่ถูก

ยายแม่มดน้อยเอ๋ย รีบตื่นมาคุยกับเขาสักค�าสองค�าจะได้ไหม 

หล่อนนอนนิ่งแบบนี้จนเขาชักไม่วางใจ ถึงหมอจะบอกว่าหล่อน

ปลอดภยัหายห่วงแล้ว แต่เขากย็งัวติกกงัวลอยู่เช่นเดมิ

โทนี่ยื่นปลายนิ้วใหญ่ไปแตะที่แก้มนุ่มของหล่อนอย่างแผ่วเบา 

ก่อนที่รอยยิ้มจะผดุขึ้นบนรมิฝีปากหยกัละมนุ เมื่อในที่สดุเขากห็าตวั

เจ้าหล่อนพบจนได้

ภรรยาสดุที่รกั ตื่นมาเราคงต้องคยุกนัสกัหน่อยแล้ว ไม่อย่างนั้น

สามคีนนี้คงได้หวัหมนุจนไม่มสีมาธทิ�าอะไรแน่ 

โทนี่ยิ้มกับตัวเอง ก่อนจะกระชับผ้าห่มให้หล่อนอย่างเบามือ

และนุ่มนวล ซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าท�าไมจะต้องห่วงใย

เจ้าหล่อนมากมายขนาดนี้ด้วย ทั้งที่เจ้าหล่อนถบีหวัส่งเขาอย่างไม่ไยด ี

หลงัจากที่ใช้เขาเป็นตวัช่วยในการหลบหนเีมื่อก่อนหน้านี้แท้ๆ

ร่างทีน่อนเงยีบสงบมาเกอืบสองวนัเตม็ขยบัตวัเบาๆ ก่อน

จะเผลอครางออกมาด้วยความเจ็บปวด เมื่อหัวไหล่ของตัวเองไม่

สามารถขยบัได้สะดวกอย่างที่ใจคดิ

หญงิสาวลมืตาขึ้นมาอย่างช้าๆ หลงัจากนั้น ก่อนจะกะพรบิตา

ปรบิๆ แล้วมองไปรอบๆ ตวัด้วยอาการงวยงงสงสยั หล่อนพยายาม

ทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ และหล่อนก�าลังนอนอยู่บนเตียง

ที่ไหนกนั ท�าไมห้องและข้าวของทกุอย่างดูไม่คุ้นตาหล่อนเอาเสยีเลย

“อรณุสวสัดิ์มนินี่ ฟื้นได้เสยีทนีะครบั”
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ค�าทกัทายจากผูท้ี่เดนิผ่านเข้ามาทางประตดู้านหลงัท�าให้มนิตรา

ถงึกบัหนัขวบัไปมองแทบทนัท ีก่อนที่หล่อนจะท�าตาโตด้วยความตกใจ 

เมื่อพบว่าบุรุษที่ยืนอยู่ตรงหน้าหล่อนในตอนนี้คือคนสุดท้ายที่หล่อน

เหน็หน้าก่อนจะตกลงไปในแม่น�้าเมื่อคนืก่อน

ใช่แล้ว หล่อนพลดัตกจากเรอืส�าราญลงไปในแม่น�้าเจ้าพระยา

ในระหว่างที่ก�าลงัต่อสูก้บัคนร้ายที่ค้ายาเสพตดิ และหลงัจากนั้นหล่อน

กไ็ม่รบัรู้อะไรอกีเลย จนกระทั่งตอนนี้

“คุณโทนี่” มินตราเรียกเขาเสียงเบาหวิว เพราะยังอ่อนเพลีย

จากอาการบาดเจบ็อยู่มาก

“น่ารักจัง จ�าชื่อสามีตัวเองได้ด้วย ผมคิดว่าคุณตื่นมาแล้วจะ

ตะโกนด่าผมว่าไอ้บ้าหรือไอ้เลวอะไรสักอย่างเสียอีก” โทนี่บอกข�าๆ 

ก่อนจะเดนิมาทรดุตวันั่งลงบนขอบเตยีง แล้วโน้มตวัไปช่วยพยงุหญงิ

สาวที่ก�าลงัจะดนัตวัเองลกุขึ้นนั่ง

“ปล่อย! ไม่ต้องมายุง่กบัฉนั” มนิตราท�าท่าขยะแขยง พร้อมกบั

ปัดมือเขาออกอย่างไม่ไยดี แต่หลังจากนั้นก็รีบคว้าผ้าห่มขึ้นมาคลุม

ร่างตัวเองแทบไม่ทัน เพราะเพิ่งจะรู้ตัวว่าไม่มีเสื้อผ้าติดกายแม้เพียง

สกัชิ้นเดยีว

โทนี่แอบยิ้มเพราะอาการตกใจและเขินอายนั้น อย่างน้อยแม่

เสือสาวของเขาก็ยังเหลือความเป็นผู้หญิงอยู่บ้างหรอกน่า ไม่ได้ห้าว

ไปเสียทีเดียว อย่างน้อยเจ้าหล่อนก็ยังรู ้จักเขินอายและหน้าแดง 

ต่อหน้าผู้ชายอย่างเขาบ้าง

“นี่คุณท�าอะไรกับฉัน” มินตราหันมาตวาดใส่เขาหลังจากนั้น 

ท�าเอาคนก�าลงัอารมณ์ดถีงึกบัหบุยิ้มแทบทนัที

“ผมเปล่า”

“คณุจบัฉนันอนแก้ผ้าล่อนจ้อน แล้วยงัจะมาบอกว่าเปล่าอย่าง-

นั้นเหรอ”
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เออ ดุจริง นี่ขนาดว่าหล่อนเจ็บตัวอยู่แท้ๆ แต่ก็มิวายหาเรื่อง

เขาได้ ดูลูกตาหล่อนส ิแทบจะถลนออกมานอกเบ้าเพราะความโกรธ

แค้นเขาอยู่แล้ว

“คณุบาดเจบ็และเพิ่งตกน�้ามา เสื้อผ้าคณุเปียก และคณุกไ็ม่มี

เสื้อผ้าเปลี่ยน หมอท�าแผลให้คณุเสรจ็ ผมกท็ิ้งไว้อย่างนั้น หมอสั่งห้าม

ไม่ให้ท�าอะไรให้กระทบกระเทอืนกบัแผลของคณุเดด็ขาด ผมกเ็ลยไม่

กล้าจะท�าอะไร นี่คดิว่าผมอยากจะดูของของคณุหรอืยงัไง”

“นี่คุณ!” มินตราเถียงไม่ออก อยากจะลุกขึ้นจากเตียงแล้ว

จระเข้ฟาดหางคนปากเสยีสกัท ีแต่กไ็ม่มเีรี่ยวแรงที่จะท�าอย่างนั้น

“ผมจะบอกอะไรให้นะ ของคณุน่ะ มนักง็ั้นๆ แหละ ใหญ่กว่า

ของผู้หญงิที่ผมเคยควงนดิหน่อย ไม่รู้ว่าของจรงิไหม”

“คณุโทนี่!” มนิตราตะโกนใส่หน้าเขาอย่างเหลอือด ท�าไมกนันะ 

ท�าไมหล่อนจะต้องมาพบเจอคนบ้าอย่างเขาด้วย ชาติที่แล้วมินตรา

ท�าบาปท�ากรรมอะไรกับเขาไว้หรือไร ชาตินี้หล่อนจึงต้องโคจรมาพบ

กบัเขาให้ชวีติต้องยุ่งยาก

“เรยีกจงั หายเจบ็แผลบ้างแล้วสนิะ ถงึได้เสยีงดงัแบบนี้” โทนี่

ถามด้วยความอ่อนใจ ก่อนจะถอืวสิาสะจบัแขนหล่อนให้อยู่นิ่งๆ แล้ว

ดูแผลที่หวัไหล่ของหล่อนด้วยสหีน้าจรงิจงั

“ปล่อย! อย่ามาแตะตวัฉนั” หญงิสาวพยายามบดิแขนหน ีแต่

กย็ากเยน็เหลอืเกนิ เพราะตอนนี้ร่างกายของหล่อนมนัไม่ได้เอื้ออ�านวย

ให้หล่อนท�าอะไรได้ตามใจเลยสกันดิ

“เจบ็ไหม”

น�้าเสียงที่เปลี่ยนจากการประชดประชันมาเป็นอ่อนโยนท�าให้

มนิตราหนัมามองเขาด้วยความแปลกใจ โทนี่ต้องการอะไรจากหล่อน

กนัแน่ เขาถงึได้พาตวัหล่อนมากกัขงัเอาไว้ที่นี่ เอ๊ะ! หรอืว่าเขาจะเป็น

พวกเดยีวกนักบัไอ้พวกค้ายานั่น
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ไม่ส!ิ หากเขาเป็นพวกเดยีวกนักบัคนกลุ่มนั้น เขาควรปล่อยให้

หล่อนตายไม่ใช่หรือ ท�าไมจะต้องช่วยหล่อน แล้วพาตัวมารักษาที่นี่ 

ท�าไมกนั

“ผมรู้ว่าคณุเก่งและช่วยเหลอืตวัเองได้นะมนินี่ แต่ยงัไงกข็อให้

คณุรกัษาตวัเองให้หายก่อนได้ไหม”

“ฉันไม่ได้ชื่อมินนี่!” หล่อนหันมาตวาดใส่เขาเสียงเขียว มินนี่

อะไรกนั ชื่ออย่างกบัอหีนูของพวกเสี่ยใจป�้าลามก ที่เลี้ยงสาวๆ เอาไว้

เป็นโขยงอย่างนั้น

“กค็ณุชื่อมนิตรา ผมกเ็ลยเรยีกง่ายๆ ว่ามนินี่ ฟังแล้วกด็ูดนีี่นา 

มนินี่ โทนี่ แหม...ชื่อเราสองคนผวัเมยีนี่เข้ากั๊นเข้ากนัเนอะ”

“ผวัเมยีบ้านคณุส ิเราเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่”

“อ้าวที่รัก ก็คุณเองไม่ใช่เหรอที่เป็นคนยัดเยียดต�าแหน่งนี้ให ้

ผม นี่ไม่กี่วนักล็มืแล้วเหรอ ว้า...เมยีผมนี่ดูท่าสมองจะไม่ค่อยด”ี โทนี่

แกล้งเย้า ลอบมองสหีน้าที่เริ่มจะมสีเีลอืดขึ้นมาด้วยความโล่งใจ

“บ้าบอ แล้วนี่คณุรู้ได้ยงัไงว่าฉนัชื่อมนิตรา” หญงิสาวเอ่ยถาม

ขึ้นมาอย่างนึกขึ้นได้ สายตาไม่ไว้วางใจถูกส่งมายังโทนี่ทันทีทันใด 

เพราะประวตัส่ิวนตวัของหล่อนยากนกัที่จะมคีนนอกรู ้ด้วยอาชพีและ

หน้าที่ ทกุอย่างจงึถกูเกบ็เป็นความลบัทั้งหมด ไม่มทีางที่คนนอกอย่าง

โทนี่จะรู้ได้

“ถ้าคณุสนใจสามตีวัเองสกันดิ คณุกจ็ะรูว่้าผมเป็นใคร และการ

ที่ผมจะหาประวตัขิองคณุนั้น มนักไ็ม่ได้ยากเกนิความสามารถของผม

หรอก” 

โทนี่ได้ทกีค็ยุทบั ให้หล่อนรู้ไปเลยว่าเขาไม่ได้กระจอกงอกง่อย

ให้หล่อนมาหลอกใช้และปั่นหวัได้อกี

“เลกิพูดว่าเราสองคนเป็นสามภีรรยากนัเสยีท ีฟังแล้วอยากจะ

อ้วก” มินตราท�าหน้าพะอืดพะอม จงใจแสดงให้เขารู้ว่าหล่อนไม่ได้
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ปลาบปลื้มหรอืยนิดกีบัต�าแหน่งบ้าบอที่เขาพยายามจะมอบให้หล่อน

สกันดิ

โทนี่หวัเราะในล�าคอ มองหวัไหล่เนยีนที่มผี้าพนัแผลเอาไว้แล้ว

รู้สกึไม่ชอบใจเอาเสยีเลย นอกจากแผลที่ถกูยงิแล้ว มนัยงัมรีอยฟกช�้า

ด�าเขยีวตามเนื้อตวัของหล่อนไปทั่ว ท�าให้ผวิสวยๆ ของหล่อนมวัหมอง

ไปหมด

“ขอบคุณกันสักค�าน่ะมีไหมคุณ ผมอุตส่าห์กระโดดตามลงไป

ช่วยงมคณุขึ้นมานะมนินี่” 

คนตวัโตรู้สกึน้อยใจ แต่ลกึๆ กแ็อบโล่งใจไม่น้อยที่หล่อนไม่ใช่

คนร้ายหรอืพวกอาชญากร แต่เป็นถงึสายลบัสาวที่เปรี้ยวและเผด็ที่สดุ 

เท่าที่โทนี่เคยพบเจอมาเลยทเีดยีว

“หากพวกคณุไม่เข้ามายุง่เรื่องนี้ ฉนัคงจดัการพวกมนัไปได้หมด

แล้ว!” แม่คนเก่งหนัมาตวาดใส่เขาเสยีงเขยีว

โทนี่หาได้ใส่ใจค�าพูดของหล่อนไม่ กใ็ห้มนัรู้ไป ว่าเขาจะปราบ

พยศหล่อนไม่ได้

ดุๆ  แบบนี้ละ ไอ้โทนี่ชอบนกั สกัวนัเขาจะท�าให้เชื่องเป็นลกูแมว

ตวัน้อยๆ เลย

“ผมไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นหรอกนะ แต่เพราะนี่เป็นเรื่องของคณุ 

มนินี่”

“คณุ...” มนิตราไม่อยากจะเถยีงกบัเขาเลยจรงิๆ ว่าแต่เขาจะ

อยากเข้ามายุง่เรื่องของหล่อนท�าไมกนั ในเมื่อเขากบัหล่อนไม่ได้รูจ้กักนั

เสยีหน่อยไม่ใช่หรอื

ไม่นะมนิตรา หล่อนห้ามหวั่นไหวกบัดวงตาอ่อนโยนที่ทอดมอง

มานั่นเดด็ขาด โทนี่ก�าลงัต้องการเอาคนืที่หล่อนใช้เขาเป็นเครื่องมอืใน

การหลบหนตี่างหาก เพราะฉะนั้นหล่อนจะไว้วางใจเขาไม่ได้ เขาเป็น

ใครมาจากไหนหล่อนก็ยังไม่ทันได้ตรวจสอบ จะเป็นพวกเดียวกับ
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ต�ารวจเมื่อคนืจรงิๆ หรอืเปล่า มนิตรากย็งัไม่รู้

“ถามจริง ท�าไมตอนนั้นถึงช่วยผม จนท�าให้ตัวเองพลาดท่า

ตกลงไปในน�้า” โทนี่ถามหล่อนอย่างจรงิจงั เพราะถ้าตอนนั้นหล่อนไม่

ผลกัเขาออก ไม่แน่ว่าเขาอาจจะถูกลูกกระสนุของพ่อค้ายาเจาะเข้าที่

ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายกเ็ป็นได้

เขามนับ้าเอง บ้าที่เอาแต่จะหยอกล้อหล่อนเพราะคดิว่าฝ่ายตรง

ข้ามหมดท่าไปแล้ว ใครจะคดิว่าไอ้สารเลวนั่นมนัจะมปีืนอกีกระบอก

ซุกซ่อนไว้ และพร้อมจะปลิดชีวิตเขาได้ตลอดเวลา หากว่าเขายังคง

ประมาทเช่นนี้

“ในเมื่อคณุบอกว่ารู้ประวตัฉินัด ีคณุกน็่าจะรู้นี่คะ ว่าคนอย่าง

ฉนัคงไม่ยนืมองใครตายไปต่อหน้าต่อตา ต่อให้ผู้ชายคนนั้นไม่ใช่คณุ 

ฉนักต็้องช่วยอยู่ด”ี

ให้ตายเถอะ! โทนี่รู้สกึผดิหวงันดิหน่อยอย่างไรไม่รู้

“แต่คณุอาจตายได้นะมนินี่”

“ชวีติกบัลมหายใจของฉนั มนัไม่มคีวามหมาย นบัตั้งแต่วนัที่

ก้าวเท้าเข้ามาท�าภารกิจเพื่อชาติแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นคุณโทนี่ไม่ต้อง

มาคดิแทนให้ล�าบาก”

โทนี่หน้าตึงขึ้นมาทันที ก่อนจะลุกขึ้นจากเตียงด้วยอาการ

หงุดหงิดกับค�าตอบนั้นของหล่อน จริงๆ แล้วเขาก็ไม่จ�าเป็นต้องคิด

แทนหล่อนอย่างที่ว่านั่นแหละ ในเมื่อเจ้าหล่อนยงัไม่สนใจชวีติตวัเอง 

แล้วเหตใุดเขาจงึต้องทกุข์ร้อนกบัความเป็นไปของหล่อนด้วยล่ะ

“เดี๋ยวค่ะ” มนิตราร้องเรยีกก่อนที่เขาจะเดนิหนอีอกไปจากห้อง

เอาดื้อๆ

โทนี่ชะงกัฝีเท้า ก่อนจะเอี้ยวตวัหนักลบัมามองหล่อนด้วยสายตา

เย็นชากว่าทุกครั้ง มินตราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ท�าไมหล่อนถึงรู้สึก

หวาดหวั่นนยัน์ตาคมคู่นั้นบ่อยครั้ง หากต้องประสานสายตากนัอย่าง
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จงัๆ

“ขอเสื้อผ้าให้ฉนัด้วยค่ะ ฉนัต้องการไปจากที่นี่” มนิตราขอร้อง

เขา เชื่อว่าป่านนี้ผู้บงัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานของหล่อนคงก�าลงั

ตามหาตวัหล่อนกนัให้วุ่นแน่

จริงสิ! มินตรายกข้อมือตัวเองขึ้นมาดู ก่อนจะใจหายวาบเมื่อ

นาฬิกาข้อมอืคู่ใจหายไปแล้ว 

“นาฬิกาฉนัล่ะคะ คณุเหน็มนัไหม” มนิตราถามเขาด้วยสหีน้า

กงัวลใจทนัท ีเพราะมนัเป็นสิ่งที่ส�าคญักบัชวีติของหล่อนมากมายเลย

ทเีดยีว

“ไอ้ของเล่นห่วยๆ นั่นน่ะเหรอ ผมท�าลายมนัทิ้งไปแล้วละ จะ

ไม่มใีครหาตวัคณุพบในตอนนี้ได้อย่างแน่นอน บอกเอาไว้ก่อนเลยนะ

มินนี่ ว่าคุณจะไม่มีทางหนีผมพ้นไปได้ง่ายๆ แน่ หากว่าผมไม่ยอม

ปล่อยคณุไปเอง 

“ทางที่ดีผมว่าคุณนอนนิ่งๆ แล้วรักษาตัวให้หายก่อนจะดีกว่า 

แล้วหลงัจากนั้นคณุค่อยมาหาวธิว่ีาจะไปจากผมยงัไง แต่ถ้าคณุพอใจ

ที่จะเดนิแก้ผ้าโทงๆ ทั่วบ้านในตอนนี้เพื่อหาทางไปจากผม กเ็ชญิคณุ

ท�าได้เลย ผมยนิด ีถ้าจะได้นั่งมองภรรยาสดุที่รกัในชดุเดยีวกนักบัวัน

ที่เราสองคนเจอกนัครั้งแรก”

“คณุมนัไอ้...” 

มนิตราก�าหมดัแน่นด้วยความแค้นเคอืงใจ ก่อนจะมองแผ่นหลงั

บกึบนึของคนที่เดนิออกจากห้องไปด้วยอารมณ์เดอืดจนแทบจกุอก 

โทนี่ วิลล์ เขาคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่มาจากไหนกัน ท�าไมถึงได้

กล้าท�ากบัหล่อนแบบนี้ เขาบอกว่าเขาท�าลายนาฬิกาข้อมอืของหล่อน

ทิ้งไปแล้ว หมายความว่าเขากร็ูอ้ยูแ่ล้วใช่ไหม ว่ามนัคอือปุกรณ์สื่อสาร

ชนดิพเิศษที่จะท�าให้ทมีงานของหล่อนสามารถเชื่อมโยงและจบัสญัญาณ

ได้ ว่าตอนนี้หล่อนก�าลงัอยู่ในบรเิวณไหนของประเทศนี้
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ให้ตายส!ิ มนัจะมากเกนิไปแล้ว แล้วอย่างนี้ผูบ้งัคบับญัชาของ

หล่อนจะหาตวัหล่อนเจอได้อย่างไร แล้วหล่อนจะตดิต่อพวกเขาให้มา

ช่วยเหลือได้ไหม ในเมื่อโทนี่ตัดทุกทางที่หล่อนจะสามารถติดต่อกับ

โลกภายนอกไปหมดแล้ว

นี่มนัที่ไหนกนั มนิตราถามตวัเองในใจ ก่อนจะกดัฟันก้าวลงจาก

เตยีงใหญ่ แล้วเดนิออกไปยงัประตูหลังที่เป็นกระจกใส สามารถมอง

เหน็อะไรภายนอกได้อย่างชดัเจน

ทะเลเบื้องหน้าที่ไกลสดุลกูหลูกูตาท�าให้มนิตราอ้าปากค้าง ที่นี่

เงียบสงบและไร้บ้านเรือนผู้คน น่าจะมีเพียงบ้านหลังใหญ่หลังนี้ของ

โทนี่เพยีงหลงัเดยีว เพราะนอกจากนั้นกม็แีต่ต้นไม้หนาทบึ คล้ายกบั

เป็นเกาะเกาะหนึ่งที่มเีจ้าของเพยีงคนเดยีว

โทนี่ต้องการอะไรจากหล่อนกันแน่ หญิงสาวทวนค�าถามในใจ 

หรอืเขาจะเอาคนืที่หล่อนไปกระตกุหนวดเสอือย่างเขาเมื่อสปัดาห์ก่อน

โน้นอย่างนั้นหรอื

โทนี่ วิลล์ เขาคงไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาๆ คนหนึ่งอย่างที่หล่อน

เข้าใจเสยีแล้ว

“ปล่อยนะ บอกว่าปล่อยยังไงเล่า”

โรเจอร์เอียงคอมองหนุ่มสาวที่เอาแต่ทะเลาะกันเสียงดังด้วย

ความประหลาดใจ ก่อนจะกลายเป็นรอยยิ้มขบขนั เมื่อนานๆ ครั้งจะ

ได้เหน็เจ้านายของตวัเองหงดุหงดิเพราะใครได้มากขนาดนี้

หนุม่วยัยี่สบิเก้าปีถอืโอกาสนั้นเดนิเลี่ยงออกไปอย่างรูง้าน เมื่อ

เจ้านายหนุ่มของเขาก�าลังอุ้มคนเจ็บเดินมาที่โต๊ะอาหารที่โรเจอร์จัด

เตรยีมเอาไว้ โดยที่ฝ่ายหญงินั้นกไ็ม่ได้มอีาการเตม็อกเตม็ใจ แถมยงั

คอยส่งเสียงตะโกนใส่หูเจ้านายของโรเจอร์อย่างไม่ยอมจ�านนแม้แต่

น้อยอกีด้วย
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“ดื้อจรงิโว้ย ดื้อแบบนี้เดี๋ยวพ่อกจ็บัโยนลงทะเลให้ฉลามกนิเสยี

หรอก” โทนี่ขู่หล่อนอย่างอารมณ์เสยี เขาแค่อุ้มหล่อนออกมากนิข้าว

ที่โต๊ะอาหาร เจ้าหล่อนจ�าเป็นจะต้องสะดดีสะดิ้งขนาดนี้ไหม

หนุ่มวัยสามสิบห้าถอนหายใจ ท�าไมผู้หญิงในอ้อมอกของเขา

ตอนนี้ถงึได้เอาใจยากจรงินะ นุ่มนวลด้วยกลบัไม่ชอบ หรอืว่าหล่อน

จะนยิมความรนุแรงเสยีกไ็ม่รู้

มินตรายกก�าปั้นทุบอกโทนี่รัวๆ เสื้อเชิ้ตตัวใหญ่ของเขาเพียง 

ชิ้นเดยีวบนเรอืนกายท�าให้หล่อนแผลงฤทธิ์ไม่ค่อยถนดันกั เนื่องจาก

ต้องคอยระวงัโคนขาอ่อนที่มกัจะโผล่พ้นชายเสื้อออกมาให้คนกกัขฬะ

อย่างโทนี่แทะโลมเล่น  

“ฉันเดินเองได้” หล่อนตะคอกใส่เขาเต็มเสียง แต่ว่าอีกฝ่ายก็

หาได้รู้สกึรู้สาไม่

“เดินเองเดี๋ยวก็เป็นลมไปอีก อย่าดื้อน่ามินนี่” โทนี่เอ็ดหล่อน 

เพราะก่อนหน้านี้หล่อนก็ดึงดันที่จะเดินด้วยตัวเอง ผลปรากฏว่ายัง

ไม่ทนัได้ห้าก้าว เจ้าหล่อนกเ็ซซ้ายเซขวา ประหนึ่งคนเมาเหล้าอย่างไร

อย่างนั้น ดีที่เขาเข้าไปประคองไว้ทัน ไม่อย่างนั้นคนอวดเก่งอย่าง

หล่อนคงร่วงไปนอนกองกบัพื้นห้องแล้ว

มนิตราหน้าแดง เมื่อครูท่ี่เขาวิ่งเข้ามาช่วยประคองหล่อน ท�าให้

เรือนร่างของทั้งสองสัมผัสกันอย่างไม่ได้ตั้งใจ หน้าอกทั้งสองข้างที่

ปราศจากเครื่องห่อหุ้มด้านในของหล่อนกระแทกกับหน้าอกแข็งแกร่ง

ของเขาอย่างจัง ท�าเอาทั้งคู่ต่างนิ่งงันด้วยความตกใจไปหลายวินาท ี

ก่อนที่ต่างคนต่างรบีดงึสตขิองตวัเองกลบัคนืมา

โทนี่วางหล่อนที่เก้าอี้นุ่มในเวลาต่อมา อาหารค�่าง่ายๆ ไม่กี่

อย่างถูกจัดวางเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยด้วยฝีมือของโรเจอร์ ผู้ชายที่

คอยช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่มนิตรา ระหว่างที่โทนี่ก�าลงัหวัเสยี

กบัหล่อนแล้วหลบหน้าไปหลายชั่วโมง
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“รีบกิน กินเสร็จจะได้กินยาตามที่หมอสั่ง หลังจากนั้นคุณจะ

ต้องท�าความสะอาดแผลด้วย” โทนี่ออกค�าสั่ง ก่อนจะตกัอาหารมาใส่

จานของหล่อน ใบหน้าหล่อยงับดูบึ้งไม่สบอารมณ์ เพราะต้องสู้รบกบั

หล่อนแทบทกุนาททีี่ต้องเผชญิหน้ากนัเลยกว็่าได้

“ฉนัอยากกลบับ้าน” จู่ๆ หล่อนกโ็พล่งออกมา 

มือใหญ่ที่ก�าลังจะตักอาหารให้หล่อนอีกอย่างถึงกับชะงักไป

แทบทนัที

“ก็นี่ไงบ้านของเรา คุณไม่ชอบเหรอ ผมซื้อทั้งเกาะนี้เลยนะ 

บรรยากาศไม่โดนใจคณุหรอืไง”

มินตราอยากจะเอาส้อมในมือขึ้นมาแทงที่คอหอยเขานัก ทว่า

กจ็�าต้องอดทนอดกลั้นอารมณ์ของตวัเองเอาไว้ ถงึแม้หล่อนจะไม่ชอบ

ขี้หน้ากวนประสาทของเขาเท่าไร แต่ก็ไม่ใช่คนที่จะเนรคุณคนที่ช่วย

ชวีติหล่อนเอาไว้แน่

หล่อนโกรธ หล่อนไม่พอใจ แต่หล่อนก็มีมโนธรรมพอที่จะ

แยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไร หากโทนี่คดิจะท�าร้ายหล่อน เขาคงท�าไป

นานแล้ว ไม่มาคอยจ�้าจี้จ�้าไชให้หล่อนท�านั่นท�านี่ตามใจเขาแน่

“เลกิกวนประสาทฉนัสกัทไีด้ไหมคะ แล้วกเ็ลกิพูดเหมอืนเราเป็น

อะไรกนัเสยีท”ี

“เอ้า! ก็คุณเองไม่ใช่เหรอ ที่ยกต�าแหน่งสามีให้ผมก่อน หาก 

ผู้หญงิไม่เอ่ยปาก ผู้ชายอย่างผมมเีหรอจะกล้าโมเม”

“คุณนี่มัน...ขอสักที” มินตราบอกอย่างเหลืออด ก่อนจะยก

ก�าปั้นเหวี่ยงออกไปหาคนข้างๆ อย่างรวดเรว็ แต่แล้วหล่อนกค็ว้าน�้า

เหลว เพราะคนตวัโตเบี่ยงหน้าหลบได้ทนั แถมยงัหนัมากดจมูกลงบน

แก้มสซีดีของหล่อนอย่างรวดเรว็เป็นการเอาคนื

“นี่คณุ!” สายลบัสาวท�าตาโต มอืข้างหนึ่งยกขึ้นมากมุใบหน้า

ที่ร้อนผ่าวด้วยความโมโห โทนี่ท�าบ้าอะไร นี่เขา...หอมแก้มหล่อนอย่าง
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นั้นหรอื

“ที่ยอมให้วนันั้นกเ็พราะว่าผมอยากช่วยคณุนะมนินี่ ไหนๆ คณุ

กอ็ตุส่าห์แก้ผ้าแล้วบอกว่าผมท�ามดิมีริ้าย และได้คณุเป็นเมยีทั้งท”ี

“แต่คุณก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าฉันท�าแบบนั้นก็เพื่อให้พวกที่ตามล่าฉัน

ตายใจ หากฉนัไม่อ้างไปแบบนั้น คณุกไ็ม่ยอมช่วยฉนัส”ิ มนิตราเถยีง

ทนัท ีวนันั้นที่เจอกนัครั้งแรก หล่อนแอบหนผีูร้้ายเข้าไปในห้องของเขา

แล้วอ้างว่าเขาท�ามดิมีร้ิายหล่อน เพื่อให้เขายอมร่วมมอืและช่วยเหลอื

หล่อนแต่โดยดี แล้วหลังจากนั้นหล่อนก็หนีเขาไปโดยมิได้กล่าวค�า 

อ�าลาใดๆ แม้แต่ค�าว่าขอบคณุเองกด็้วย

“นั่นสินะ ผมมันก็แค่หมากตัวหนึ่ง ที่คุณหลอกใช้เพื่อภารกิจ

ของคณุเพยีงเท่านั้น”

“คณุโกรธเรื่องนี้ ถงึได้พาฉนัมาขงัไว้ที่นี่เหรอคะ” น�้าเสยีงของ

หญงิสาวอ่อนลงทนัท ี จรงิๆ แล้วหล่อนกร็ู้สกึไม่ดเีหมอืนกนัที่ต้องทิ้ง 

เขาเอาไว้อย่างนั้น แต่ด้วยหน้าที่และภารกจิที่ได้รบั มนักไ็ม่อาจท�าให ้

หล่อนสนทิสนมหรอืเปิดเผยตวักบัใครได้ง่ายๆ

“กนิข้าวเถอะ เดี๋ยวมนัจะเยน็หมดเสยีก่อน คณุต้องกนิยาหลงั

อาหารและก่อนนอน” โทนี่ตดับท ก่อนจะตกัอาหารเข้าปากแล้วกนิไป

อย่างเงยีบๆ โดยไม่ยอมพดูอะไรอกี ท�าให้มนิตรารูส้กึอดึอดัอย่างบอก

ไม่ถูกเลยทเีดยีว

“ไม่ถนดัเหรอ” ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นถาม เมื่อเหน็เจ้าหล่อนจบั

ช้อนด้วยมอืซ้าย แล้วท�าท่าเงอะๆ งะๆ เหมอืนไม่ถนดักบัการกนิข้าว

ด้วยตวัเอง

มินตราไม่ตอบ ยังคงช่วยตัวเองต่อไปโดยไม่ยอมพูดยอมจา 

เช่นกนั 

โทนี่ถงึกบัครางฮดึฮดัในล�าคอ ก่อนจะแย่งช้อนในมอืของหล่อนมา

ถอืเอาไว้เสยีเอง
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“อวดเก่งจรงิๆ มนัน่าให้อดข้าวตายนกั” หนุ่มหล่อบ่นอบุ ก่อน

จะตกัข้าวแล้วยกขึ้นป้อนให้หล่อนด้วยสายตาคาดคั้นแกมบงัคบั

“อ้าปาก” โทนี่สั่งเสยีงเข้ม 

เจ้าหล่อนเอาแต่เม้มปากสนทิ แถมยงัท�าหน้าตาบึ้งตงึใส่เขาอกี

ด้วย

“หรือจะให้ใช้ปากง้างปาก หืม...” คราวนี้โทนี่ยื่นใบหน้าหล่อ

มาใกล้ๆ ท�าเอามินตราแทบขยบัใบหน้าออกมาไม่ทนัเลยทเีดยีว แต่

ถงึกระนั้นใบหน้าของทั้งคู่กย็งัห่างกนัไม่ถงึคบื

“ฉันกินเองได้!” หญิงสาวเค้นเสียงออกมา จ้องเขาราวกับจะ

กนิเลอืดกนิเนื้อกนัเลยทเีดยีว

“คุณกินเองไม่ได้!” โทนี่ตะคอกใส่หล่อนเสียงดังเช่นกัน รู้สึก

เหลอือดกบัผู้หญงิดื้อรั้นคนนี้เหลอืเกนิ เขาเองกช็อบของแปลกหรอืไร 

ถงึได้ชอบตอแยหล่อนแบบนี้

“คณุมนัวุ่นวาย” มนิตราต่อว่าเขา

“ช่วยไม่ได้ ตอนนี้คณุตกเป็นเชลยของผมไปแล้ว หากไม่ยอม

ท�าตามค�าสั่งละก ็คณุกจ็ะได้รู้ว่าคนอย่าง โทนี่ วลิล์ ท�าอะไรได้บ้าง 

โดยเฉพาะกบัผู้หญงิที่เป็นภรรยาของตวัเอง”

มนิตราอ้าปากจะเถยีง ว่าหล่อนไม่ใช่ภรรยาของเขาเสยีหน่อย 

แต่สายตาเอาจริงที่ทอดมองมาจากโทนี่ ท�าให้หล่อนจ�าต้องหุบปาก

สนิทเหมือนเดิมแทบทันที จะโทษใคร ในเมื่อเป็นหล่อนเองที่เริ่มต้น

เล่นเกมนั้น

“อ้าปากเรว็” โทนี่ออกค�าสั่งอกีครั้ง ก่อนจะยิ้มออกมาด้วยความ

พงึพอใจ เมื่อเจ้าหล่อนยอมอ้าปากรบัอาหารที่เขาป้อนให้อย่างว่าง่าย 

แม้หล่อนจะมองเขาด้วยสายตาอาฆาตแค้นมากกเ็ถอะ

ฝากไว้ก่อนเถอะ! 

มนิตราแอบคดิในใจ ก่อนจะยอมอ้าปากรบัอาหารที่เขาป้อนให้
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ค�าแล้วค�าเล่าด้วยความรู้สึกหิวอยู่เหมือนกัน ถึงแม้อาหารจะไม่ค่อย

ถูกปากหล่อนนกั แต่กถ็อืว่าพอท�าให้หล่อนฟื้นฟูร่างกายได้

“เอาไข่เจยีวไหม” อกีฝ่ายหนัมาถามเป็นระยะ ซึ่งมนิตรากไ็ด้

แต่พยักหน้าหงึกๆ โดยไม่ต่อล้อต่อเถียงให้เหนื่อยอีกต่อไป จะว่าไป

แล้วโทนี่ก็มีมุมอ่อนโยนอยู่บ้างเหมือนกัน ถึงเขาจะชอบเล่นบทโหด 

กบัหล่อนอยู่ตลอดเวลากต็ามเถอะ 


