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บทน�ำ

แถบผ้าเนื้อโปร่งสีแดงจัดไล้ผ่านเอวขาวนวลคอดกิ่วอย่าง

เอื่อยเฉื่อยยามร่างระหงสะบดัส่ายไปมาตามจงัหวะกลองรปูร่างกลมแบน 
ขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กในมือนักดนตรีผิวคล้ามแดด ทุกครั้งที่เจ้าหล่อน
เคลื่อนไหว หน้าอกอวบสล้างใต้แถบผ้าแพรผนืกระจ้อยร่อยจะกระเพื่อม
ไหว เต้นเร่า ราวกบัส่วนแน่นหนั่นชวนอดึอดันั้นต้องการขึ้นมาอวดเนื้อ
หนงัเนยีนนุม่ประดบักากเพชรส่องประกาย ต่อหน้าชายทกุผูใ้นย่านร้าน
ค้าใจกลางเมืองหลวงอาณาจักรเวเนเซีย อันเป็นศูนย์กลางความเจริญ
ในภูมภิาคนี้

อกีครั้ง อกีครั้ง และอกีครั้ง ที่นางระบ�ากรดีตาเย้ายวน เผยอปาก 
เขย่าร่าง

เจ้าหล่อนโยกย้ายเชิญชวนอย่างช�านิช�านาญ เรียกแววตาหิว
กระหายจากบรุษุเพศได้อย่างน่าพศิวง 

ไม่เพียงสายตาเท่านั้น ลีลาชวนหยุดหายใจจากแม่นักเต้นสาว
หน้าตาสะสวย เส้นผมยาวเหยียดตรงสีด�าขลับ ที่ก�าลังร่ายระบ�าเรียก
แขกบนระเบยีงสถานเรงิรมย์ที่ใหญ่ที่สดุในย่าน ยงัเรยีกเสยีงครางฮอืจาก
หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ได้เป็นระยะ สมกับที่ได้ชื่อว่าการร่ายระบ�าของ 
‘กหุลาบทะเลทราย’

“น่าฟัดเป็นบ้า...” ใครคนหนึ่งพมึพ�าอย่างลมืตวัตอนแม่นกัเต้นที่
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สบืเชื้อสายจากต่างแดนเร่งจงัหวะสะบดัส่าย ท�าเอาคนผวิขาวจดัรูปร่าง
อ้อนแอ้นในชดุคลมุมฮีดูปกปิดเรอืนผม ผูม้ดีวงตาคมกรบิ และมรีมิฝีปาก
สแีดงจดัโดยธรรมชาตคิล้ายหญงิสาวร้อนแรงบนระเบยีงนั่น เกิดอาการ
ใบหน้าร้อนฉ่าเพราะความขุ่นเคอืงผสมกระดากอายอย่างไร้สาเหต ุ

ยิ่งเหน็แววตารษิยา รงัเกยีจ คละเคล้ากบัแววตาไม่ชอบใจที่ชาว
เมอืงเพศหญงิหลายๆ คนในบรเิวณนั้นมองนางระบ�า สายเลอืด ‘ซาเมยีร์’ 
ในร่าง ก็ยิ่งท�าให้หญิงสาวผู้ยืนแทรกตัวดูการเต้นระบ�าท่ามกลางฝูงชน
ทั้งโกรธทั้งอับอาย จนอยากกรีดร้องขับไล่ตั้งแต่หญิงคณิกาเชื้อสาย 
ซาเมียร์คนนั้น นักดนตรีชราผิวคล้ามแดดที่ไม่บอกก็พอเดาออกว่าเป็น
สายเลอืดซาเมยีร์เช่นเดยีวกนั เจ้าของกจิการค้าประเวณผีู้นกึอตุรสิั่งให้
กุหลาบงามประจ�าร้านออกมาเรียกแขกแต่เช้าตรู่ ไปจนถึงฝูงชนที่ดู
เหมอืนจะมทีกุความรู้สกึต่อคนซาเมยีร์ เว้นกแ็ต่ความเหน็อกเหน็ใจและ
การให้เกยีรตใินฐานะที่เกดิเป็นมนษุย์เหมอืนๆ กนั

มนัน่าเจบ็ใจนกั...
เธอกดัฟันแน่น แล้วรบีละสายตาจากสตรเีชื้อสายเดยีวกนัก่อนจะ

ระงบัสตอิารมณ์ ไม่ไหว
หญงิสาวร่างเลก็ในชดุกระโปรงสตีุ่น สวมผ้าคลมุมฮีูดสเีขยีวเก่า

คร�่าคร่า เคลื่อนตวัฝ่าฝงูชนออกไปอย่างเป็นธรรมชาต ิภายในใจไม่มเีรื่อง
ใด นอกจากความเจ็บปวดลึกล�้าเกี่ยวกับความจริงแสนเศร้าที่ว่า สาว
งามผูม้หีน้าที่ ‘บ�ารงุบ�าเรอมนษุย์เพศชายเพื่อเสกสร้างเมด็เงนิให้เจ้าของ
อาคารผู้มีอภิสิทธิ์เหนือเธอทุกประการ’ นางนี้ เป็นหนึ่งในบรรดาผู้สืบ
เชื้อสายชาวซาเมยีร์ ที่ถกูพรากชงิมาจากดนิแดนอนัเป็นที่รูจ้กักนัในนาม
ดินแดนขอบฟ้าจดผืนทรายตั้งแต่เมื่อราวยี่สิบปีก่อน ด้วยคมหอก คม
ดาบ และวทิยาการที่ก้าวหน้ากว่า

นางเป็นทาสเชลย...เหมอืนแม่ผู้ให้ก�าเนดิเธอ
“นายท่านคะ นายท่านรปูหล่อคนนั้นน่ะ” เสยีงแหบพร่าทรงเสน่ห์

ส�าเนียงแปลกแปร่งจากบนระเบียง ดึงให้คนที่ก�าลังจะเดินจากไปอด
เหลยีวมองไปทางที่ใครหลายคนในบรเิวณนี้มองไม่ได้
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ดเูหมอืนจู่ๆ  กหุลาบทะเลทรายดอกสวยจะหยดุร่ายระบ�าและเพ่ง
ความสนใจไปยังชายคนหนึ่ง ท�าเอาชายคนที่ว่าตกเป็นเป้าสายตาของ
ผู้คนในบรเิวณนั้นโดยอตัโนมตัิ

ชั่วเสี้ยววนิาททีี่เธอเหลยีวมองตาม นยัน์ตาสนีลิกส็บเข้ากบัดวงตา
สเีทาคมกรบิที่ท�าให้รู้สกึถงึกลิ่นน�้าหอมชวนเมามาย ราตรดีบิเถื่อน ใบ
มดี และโซ่ตรวนได้อย่างน่าพศิวง

แทนที่ชายร่างสูงไว้ผมสีด�ายาวเหยียดตรงเหมือนพวกกวีราช
ส�านกั ทว่าสวมเสื้อคลมุหนงัสดี�ายาวทบักางเกงสเีดยีวกนัดรูดักมุเหมอืน
พวกนกัเผชญิโชคคนนั้นจะมองนางระบ�าบนระเบยีง เขากลบัมองตรงมา
ทางเธอ ท�าเอาคนมีเชื้อสายซาเมียร์...แม้จะเพียงครึ่ง อดสงสัยขึ้นมา
ไม่ได้ว่าเผลอท�าตวัผดิสงัเกตอะไรให้เขารูว่้าจรงิๆ แล้วเธอเป็นใครเข้าหรอื
เปล่า

ผมสดี�าขลบั... เธอร�าพงึ ถ้าไม่ใช่ว่ามเีชื้อสายซาเมยีร์ด้วยอกีราย 
กต็้องเป็นเชื้อสายตระกูลขนุนางใหญ่จาก ‘อสักนัด์’ อาณาจกัรเก่าแก่ที่
เล่าลอืกนัว่ามบีรรพบรุษุกลุ่มเดยีวกบัชาวซาเมยีร์

“นายท่านชุดด�า” แม่กุหลาบทะเลทรายดอกใหญ่บนระเบียง
สถานเรงิใจส�าหรบัพวกผูช้ายเรยีกซ�้าอย่างไม่ยอมแพ้ “มวัสนใจอะไรกนั
คะ ข้ายนืร่ายระบ�าอยู่ตรงนี้ เพื่อท่าน”

“เอาแล้วไง ‘ซามีร่า’ แม่สาวจอมทะนง” ใครคนหนึ่งในกลุ่ม
คนหนุม่ที่เธอจ�าได้ว่าสองในเจด็เป็นลกูขนุนางผูม้ั่งคั่งผวิปากหวอืเมื่อเอ่ย
ประโยคนั้น 

และใครอกีคนในกลุ่มนั้นกห็วัเราะรบั พยกัหน้าเออออ “อยากจะ
บอกว่าหมอนั่นซวยอยู่หรอกนะ แต่ดูท่าไอ้หมอนั่นจะโชคดมีากกว่า”

โชคดีที่จะได้เข้าหอนางคณิกาไปหาความส�าราญกับ ‘ซามีร่า’ 
ตั้งแต่เช้าตรู่...? คดิได้เพยีงเท่านั้น คนร่างเลก็ภายใต้เสื้อคลมุสตีุ่นแบบ
มีฮูดตัวยาวกรอมเท้าก็เผลอท�าตาเขียวใส่คนที่ท�าให้อดรู้สึกไม่ได้ว่า 
เอาแต่จ้องมองเธอมาตลอดทนัท ี‘กเ็อาส ิไปส ิหนัไปมองตามที่สาวงาม
ร้องขอ จะมวัมองมาทางนี้ท�าไม เดี๋ยวทางนี้กพ็ลอยเป็นจดุสนใจไปด้วย
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พอด!ี’
นึกได้ไม่ทันจะขาดห้วงคิด ซามีร่า หญิงงามเมืองเลื่องชื่อก็เอ่ย

ประโยคถัดไปด้วยน�้าเสียงของสตรีที่เปี่ยมด้วยความมั่นใจและชอบ
เอาชนะ

“พงึใจสภุาพสตรตีรงนั้นมากกว่าเหรอคะ” เจ้าหล่อนถาม “แหม 
สวมผ้าคลมุปิดหน้าปิดตาไว้อย่างนั้น อยากรู้นกั จะงามสกัแค่ไหน”

พอเจ้าหล่อนพูดเพียงเท่านั้น ใครสักคนในบริเวณที่คนสวมเสื้อ
คลุมมีฮูดยืนอยู่ก็ยื่นมือมาเปิดฮูด ท�าเอาคนที่ไม่ทันตั้งตัวตกใจจนแทบ
ปรบัสหีน้าไม่ทนั

เสยีงฮอืฮาบงัเกดิทนัททีี่ผ้าสตีุน่ถกูเปิดออก เผยให้เหน็ใบหน้าขาว
นวลแลดูอ่อนเยาว์ที่ประดบัด้วยนยัน์ตาสดี�า สเีดยีวกบัเรอืนผมหยกัศก
ซึ่งมองจากส่วนที่โผล่พ้นเสื้อคลุมก็พอจะเดาได้ว่า มันทั้งยาวและเรียง
ตวักนัเป็นระเบยีบเหมอืนระลอกคลื่นบนผนืน�้า แต่ละองค์ประกอบตั้งแต่
ใบหน้าเลก็เรยีวรูปหวัใจ ดวงตาเปล่งประกาย คิ้ว จมูก และรมิฝีปากสี
แดงจดัตามธรรมชาต ิล้วนดูน่ารกัน่าถนอม แต่ในขณะเดยีวกนักม็คีวาม
คมเข้ม เตม็ไปด้วยเสน่ห์แห่งสายเลอืดซาเมยีร์ชวนหลงใหล

“คุณหนูอัยน์นา!” ชายหนุ่มสองคนที่เพิ่งจะวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง
ความโชคดขีองชายชดุด�าโพล่งออกมาเป็นเสยีงเดยีวกนั เรยีกเสยีงฮอืฮา
จากคนในบรเิวณนั้นได้อกีเกอืบเท่าตวั

“ตายจรงิ...คณุหนูแกรนเทรนท์มาท�าอะไรในที่แบบนี้คะ” ซามรี่า
ถามเสยีงเครยีด นางคว้าผ้าแพรสกีหุลาบผนืใหญ่มาคลมุร่าง หมดความ
สนใจในตวัชายแปลกหน้ารูปงามทนัที

แม้แต่หญิงงามเมืองผู้น่าจะชอบดึงดูดความสนใจมากกว่าเที่ยว
แจกจ่ายความสนใจให้สตรนีางอื่นกด็ูจะตกใจ ที่จู่ๆ กเ็หน็เธอมาปรากฏ
ตวัแบบนี้

“เอ่อ...คอื...” ‘คณุหนูอยัน์นา’ คดิว่าควรจะพูดอะไรสกัอย่าง
เธอขยับริมฝีปากเอ่ยด้วยท่าทีกระอักกระอ่วน แววตาที่เคย

แขง็กร้าว มาดมั่น เปลี่ยนเป็นแววตากวางน้อยพลดัถิ่น 
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“ขอโทษค่ะ” อัยน์นารีบบอกด้วยส�าเนียงอย่างสุภาพสตรีชั้นสูง 
น�้าเสียงเธอยามเอื้อนเอ่ยฟังดูนุ่มนวลอ่อนน้อม ยากจะหาใครเหมือน 
“อย่าซกัเลยนะคะ” เธอวงิวอน ดวงตาซื่อใสดูตื่นกลวั รมิฝีปากน่าถนอม
สั่นระรกิ “ฉนั...ฉนับอกไม่ได้จรงิๆ” 

“คนเขาจะเล่าลอืในทางไม่ดนีะคะ” ซามร่ีาขมวดคิ้วคมๆ จนเป็น
ปม “ช่างเถอะค่ะ ต่อให้ไม่ต้องบอก ใครๆ เขากร็ู้กนัทั้งนั้น นี่คณุหนูโดน
ท่านหญงิพรสิซลิล่ากบัท่านหญงิแอนนาเบลแกล้งใช้ให้ออกมาท�าอะไรๆ 
ให้อีกแล้วใช่ไหมคะ” ถ้าประโยคหลังจากริมฝีปากราชินีกุหลาบเป็น
สิ่งของที่จบัต้องได้ มนัคงเคลอืบอาบหยาดละอองความขุน่เคอืงไว้จนทั่ว

นั่นท�าให้อัยน์นาพอใจเมื่อได้รู้ว่าสตรีชื่อคล้ายอาณาจักรเล็กๆ 
กลางโอเอซิสที่ล่มสลายนางนี้ เป็นคนที่รักและพร้อมจะโกรธแทนคน
สายเลอืดซาเมยีร์เหมอืนๆ กนัสมค�าเล่าลอื

ใครๆ ก็รู ้กันทั้งนั้นว่าเธอเป็นลูกนอกสมรสที่เกิดจากเจ้ากรม
การเมือง ริชาร์ด แกรนเทรนท์ กับสตรีชาวซาเมียร์ที่รับอุปการะไว้ใน
คฤหาสน์ ซามร่ีาเป็นนางคณกิาที่ได้รบัความนยิม ย่อมรูจ้กัชายได้ดมียีศ
มากหน้าหลายตา การที่นางเคยได้ยนิชื่อและเรื่องราวของคณุหนอูยัน์นา
มาก่อนจงึเป็นเรื่องที่คาดเดาได้

“พวกพี่สาวไม่ได้แกล้งค่ะ” อัยน์นาตอบค�าถามหญิงงามเมือง
อย่างสุภาพ ดวงตาสีนิลคู่นั้นช่างดูซื่อใส เหมือนไม่เข้าใจว่าการกลั่น
แกล้งที่ซามรี่าพูดถงึ หมายถงึการที่พี่สาวต่างมารดาแกล้งสั่งให้เธอซึ่งมี
สายเลือดซาเมียร์อยู่กึ่งหนึ่งออกมาเตร็ดเตร่เพียงล�าพัง ใกล้ๆ ย่านหอ
นางคณิกาชื่อดัง ที่มีจุดขายเรื่องการให้บริการโดยสาวๆ ชาวซาเมียร์ 
เพราะอยากท�าร้ายจติใจน้องสาวต่างมารดาอย่างเธอ...หรอืไม่กอ็ยากให้
เกดิผลเสยีอะไรต่อน้องสาวเลอืดผสมมากกว่านั้น

สาวน้อยเชื้อสายซาเมียร์ในย่านที่มีส�านักนางคณิกาเชื้อสาย
ซาเมียร์...ถ้าเกิดมีผู้ชายไร้สติสักคนหรืออาจจะหลายคนเข้าใจผิดขึ้นมา 
เรื่องมนัจะไม่จบลงอย่างสวยงามแน่นอน

“พวกพี่สาวแค่อยากดื่มน�้าทบัทมิน่ะค่ะ” เธออธบิายด้วยรอยยิ้ม
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ที่แม้จะดูสวย แต่กแ็ฝงไว้ด้วยความเศร้าสร้อยอย่างน่าประหลาด
ท่าทสีภุาพ แววตาสงบเสงี่ยม น�้าเสยีงอ่อนน้อม สามอย่างนี้เป็น

คณุสมบตัชิั้นดทีี่ท�าให้ ใครต่อใครนกึเอน็ดู
“อนัตรายนะคะ” ซามร่ีาเองกเ็ป็นคนหนึ่งที่รูส้กึแบบนั้น เจ้าหล่อน

ยกมอืขึ้นเท้าเอว วางท่าเหมอืนอยากตบหน้าใครสกัคน หรอือาจจะหลาย
คน

และอยัน์นากร็ูด้ว่ีาผู ้โชคร้ายที่ว่านั้นไม่ใช่เธอหรอืใครคนใดคนหนึ่ง
ในบรเิวณนี้

“เคยได้ยินว่าธิดาคนเล็กของท่านเจ้ากรมการเมืองมักโดนพี่สาว
กับแม่เลี้ยงรังแก ท่าจะจริง” เจ้าของหุ่นสะท้านใจชายเอ่ยด้วยแววตา
วาวโรจน์ “น่าชงันกั พวกช่างรษิยาอาฆาต รงัแกกระทั่งคนไร้ทางสู้ที่ไม่
เคยคดิจะสู้”

“ไม่ใช่หรอกค่ะ พวกพี่สาวแค่อยากได้น�้าทบัทมิคนละแก้วสองแก้ว 
แต่ที่คฤหาสน์ไม่ได้รับผลไม้ชนิดนี้เอาไว้ พวกพี่สาวอยากดื่มมาก แล้ว
ฉันก็อยู่ตรงนั้นพอดี พวกพี่สาวก็เลยขอให้ช่วยออกมาหาให้เพราะไม่มี
ใครว่างพอน่ะค่ะ” เธออธิบายน�้าเสียงร้อนรน ดวงตาคู่สวยเริ่มเปล่ง
ประกายมากขึ้นเพราะมหียาดน�้าใสคลอเคล้าอยู่ในนั้น

“จรงิๆ นะคะ” อยัน์นายนืยนัส�าทบั เสยีงเหมอืนจะร้องไห้ 
“โถ แม่คณุ...” หญงิวยักลางคนเจ้าของร้านขายผลไม้ในบรเิวณ

นั้นพมึพ�าออกมาเปน็คนแรก หลงัจากที่ทกุคนยนืนิ่งเงยีบกนัอยูพ่กัใหญ่ 
นางรีบหยิบทับทิมใส่ตะกร้าหวายแล้วแทรกตัวผ่านฝูงชนเข้ามา

ยื่นตะกร้าให้อยัน์นา ดวงตาฉายแววปราน ี“คณุหนู นี่ค่ะทบัทมิ เอาไป
เถอะนะคะ ท่านเจ้ากรมการเมืองคุณพ่อของคุณหนูเคยช่วยเหลือ
พวกเรามามาก ทบัทมิแค่นี้ เรื่องเลก็น้อย”

“แต่ว่า...” บตุรสาวเจ้ากรมการเมอืงค้านเสยีงสั่นเครอื
“นะคะ รบัไปเถอะ แล้วกร็บีๆ กลบัคฤหาสน์เถอะค่ะ เดี๋ยวจะโดน

ดเุอาอกี ได้ยนิว่าคราวก่อนตอนถูกใช้ให้ออกมาซื้อก�ายานกโ็ดนหาเรื่อง
ทบุต.ี..”
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คราวนี้คณุหนอูยัน์นาถงึกบับ่อน�้าตาแตก ได้แต่ก้มหน้านิ่ง เหมอืน
พยายามสั่งให้น�้าตาที่ร่วงลงมาราวเมด็แก้วหยดุไหลโดยเรว็

“ผมมรีถม้าครบั ผมจะไปส่ง”  หนึ่งในกลุ่มชายหนุ่มเจด็คน คน
ที่เธอจ�าได้ว่าเป็นลูกขนุนางมยีศไม่เบารบีขนัอาสา 

แต่อยัน์นาส่ายหน้าปฏเิสธ
“ไม่เหมาะหรอกค่ะ คณุแม่...เอ่อ ท่านผูห้ญงิเจ้ากรมการเมอืงท่าน

ไม่ชอบค่ะ คฤหาสน์อยูไ่ม่ไกล ฉนัเคยเดนิไปกลบัมาแล้ว ไม่ล�าบากหรอก
ค่ะ” 

“ไม่ล�าบากที่ไหนกนั ได้ยนิว่าคณุหนสูขุภาพไม่แขง็แรงด้วยนี่ครบั 
ดูส ิผอมจนเอวแทบจะขาด....” บตุรชายขนุนางรบีชะงกัปาก เมื่อนกึได้
ว่าเผลอเผยเรื่องที่แอบจ้องมองรูปร่าง ‘คุณหนูอัยน์นา’ อย่างใส่ใจเกิน
งาม

ทั้งอย่างนั้น พวงแก้มคนที่แน่ชัดว่าโดนลอบสังเกตเรือนร่างก็ยัง
ขึ้นสแีดงระเรื่อ ดูบรสิทุธิ์ไร้เดยีงสา น่ารกัใคร่

เธอช้อนดวงตาเศร้าสร้อยขึ้นสบตาบุตรชายขุนนางใหญ่ด้วย
แววตาต�าหนริะคนอบัอาย ท�าเอาอกีฝ่ายเผลอขยบัรมิฝีปากคล้ายจะพดู
อะไรสกัอย่าง แต่กไ็ด้แต่จ้องมองเธอด้วยแววตาที่เธอรู้จกัเป็นอย่างดี

แววตาของผู้ชายที่อยากดงึหญงิสาวเข้าสู่อ้อมกอด
“ถ้ากังวลว่าท่านผู้หญิงจะไม่ชอบใจก็เรียกรถม้ารับจ้างเถอะนะ

คะ” เจ้าของร้านขายผลไม้เสนอ “ถ้าท�าอย่างนี้กไ็ม่ต้องกงัวลเรื่องอะไร
แล้ว ดฉินัมลีูกสาวสองคน ทั้งคู่อายนุ้อยกว่าคณุหนูนดิหน่อย จะให้เธอ
นั่งไปส่ง ท�าแบบนี้ท่านผู้หญงิจะได้หาช่องรงัแกไม่ได้”

“ท่านผู้หญงิคอยใส่ใจเพราะหวงัดคี่ะ” เธอบอกทั้งๆ ที่น�้าตาไหล
ไม่หยดุ

ดเูผนิๆ เหมอืนช่วยแก้ต่าง แต่การกระท�านั้นกลบัยิ่งขบัให้ผูค้นใน
บรเิวณนั้นยิ่งเกลยีดชงัแม่เลี้ยงกบัพี่สาวทั้งสองของเธอ เท่าๆ กบัที่สงสาร
เธอกว่าใคร

ท่ามกลางกระแสความเห็นใจ อัยน์นาเหลียวมองไปทางชาย
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ต้นเหตทุี่ท�าให้ ‘คณุหนูอยัน์นา’ ต้องเผยตวัตนเลก็น้อย 
ชายแปลกหน้านั่นไม่ได้อยู่ตรงนั้นอกีแล้ว แต่สญัชาตญาณในการ

เอาตวัรอดที่บ่มเพาะมาตั้งแต่เริ่มจ�าความได้กท็�าให้อยัน์นาอดรูส้กึไมไ่ด้
ว่า สกัวนัหนึ่งคนคนนี้จะกลบัมาสร้างความวุ่นวายให้เธอ

เธอกบัเขาจะต้องได้พบกนัอกีแน่นอน...
จนถึงตอนนั้น เธอจะรับมือสถานการณ์นั้นไหวรึเปล่า ‘คุณหนู

อยัน์นา’ 
ไหวส ิหญงิสาวผูม้สีายเลอืดทาสเชลยกบัสายเลอืดชนชั้นสูงอย่าง

ละครึ่งตอบตวัเองทนัที
‘เธอท�าไดท้กุอย่าง ถ้าอยากจะท�า’ อยัน์นาได้แต่กระหยิ่มยิ้มย่อง

ในใจ วูบหนึ่งแววตาซื่อใสกลบัฉายแววท้าทาย ขบัให้ใบหน้ารปูหวัใจสวย
น่ารกัเหมอืนตุ๊กตาแกะสลกัล�้าค่าดูเจ้าเล่ห์ยิ่งนกั

ไซรสัเหลียวมองหญงิอ่อนเยาว์ ในชดุคลมุสเีขยีวเก่าคร�า่คร่า

เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะแฝงตัวเข้าในฝูงชน ค่อยๆ เดินจากไปอย่าง
เงยีบเชยีบ

ใช่ว่าเธอไม่น่าสนใจ เธอน่าสนใจ...อย่างน้อยๆ กต็รงึสายตาเขา
ไว้ได้ชนดิที่ไม่เคยมใีครท�าส�าเรจ็มานาน

แต่เพราะหญงิงามมกัเป็นศูนย์กลางความวุน่วาย...และวนันี้เขาก็
ไม่ได้มาที่นี่เพื่อเดด็กหุลาบทะเลทรายดอกไหน แต่ดั้นด้นมาถึงใจกลาง
ย่านร้านค้าแห่งนี้เพื่อส�ารวจตรวจตราความต้องการของชาวเมือง และ
เฟ้นหาสนิค้าที่จะช่วยให้ได้มาซึ่งเงนิทองและอ�านาจเจรจา การท�าตวัเป็น
นกัล่าดอกกหุลาบ จงึดูเป็นเรื่องไร้สาระเกนิกว่าจะยอมสละเวลาในการ
ลงหลักปักฐานแล้วเอาอนาคตที่เกี่ยวพันถึงใครหลายคน โดยเฉพาะ 
คนที่เขารกัเข้ามาเสี่ยง

“บตุรสาวเจ้ากรมการเมอืง...” แม้จะเลอืกเดนิจากมา แต่ รมิฝีปาก
หยักได้รูปกลับพึมพ�าราวกับต้องการสลักตัวตนสาวแรกแย้มนางนั้นลง
ในใจ
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เขาเคยเจอผู้หญงิสวยๆ มามาก หลายคนสวยระดบัหญงิงามใน
ต�านาน...งามจนถึงขั้นท�าให้อาณาจักรทั้งอาณาจักรต้องล่มสลาย งาม
ถึงขั้นที่บุรุษนับหมื่นยอมหยุดลมหายใจ แต่เขากลับไม่เคยรู้สึกว่าใครมี
เสน่ห์ดงึดูดใจเท่าสตรคีนนี้มาก่อน 

ดวงตาคูค่มเดี๋ยวอ่อนไหวเดี๋ยวแขง็แกรง่คูน่ั้นก่อให้เกดิความรูส้กึ
แปลกประหลาด ทั้งยังตรึงสายตาเขาไว้ได้ตั้งแต่ยังมีฮูดคลุมหน้า และ
นยัน์ตาสนีลิที่ชวนให้รูส้กึถงึได้ทั้งเทพธดิานกัรบ และนางฟ้าแสนดใีนบท
ขบัล�าน�าคู่เดยีวกนันั้น กท็�าให้เขาไขว้เขวจากเรื่องในความสนใจได้ง่ายๆ 
ทั้งๆ ที่เธอไม่ได้แต่งกายวาบหววิออกมาโยกย้ายส่ายสะโพกยั่วยวนอย่าง
ซามรี่าเลยสกันดิ

กหุลาบเลอืดผสม...อยัน์นา...
คนซึ่งปกติจะวางสีหน้านิ่งเฉยเผลอยกมุมปากยิ้มเมื่อนึกถึง

ใบหน้าเธอยามถูกเปิดหมวกคลมุศรีษะ 
เขาแน่ใจว่าก่อนหน้านั้นเธอจ้องมองซามีร่าด้วยแววตาของราชินี

ผู้ผ่านโลก และยิ่งจ�าได้ว่าต่อมาเจ้าของดวงตาสีนิลคู่นั้นก็จ้องมองเขา
ด้วยแววตาแขง็กร้าวดจุม้าพยศ ดูแขง็แกร่ง ท้าทาย กล้าได้กล้าเสยี ไม่
ยอมคน แต่ในชั่วเสี้ยววนิาททีี่หมวกผ้าคลมุเปิดออก ดวงตาคู่นั้นกพ็ลนั
ฉายแววอ่อนโยนดั่งคนมองโลกในแง่ดี ทั้งยังดูซื่อใส ชวนให้นึกถึง
เจ้าหญิงผู้เติบโตอย่างบริสุทธิ์สวยงามในปราสาททองค�าที่เต็มไปด้วย
ทุ่งดอกไม้และมสีายรุ้งงดงามพาดผ่าน

เธอท�าให้เขานกึถงึภาพท�านองนั้น
สตรตีาคม...ตวัตนที่แท้จรงิของเจ้าเป็นแบบไหนกนัแน่ ไซรสัขมวด

คิ้วแน่นเมื่อตระหนกัว่าตอนนี้ตวัเองเอาแต่คดิเรื่องแม่กหุลาบทะเลทราย
แรกแย้มดอกนั้น เขาหยดุความคดิค�านงึถงึเธอด้วยการล้วงมอืหยบิสมดุ
บนัทกึเล่มจ้อยกบัดนิสอแท่งสั้นออกมาจากกระเป๋าเสื้อคลมุด้านใน แล้ว
จดบันทึกรายการสินค้าล�้าค่า ที่เขาแน่ใจแล้วว่าเป็นสินค้าส�าคัญที่จะ
ช่วยให้เขาบรรลวุตัถปุระสงค์อย่างรวดเรว็

อญัมณี
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เหลก็กล้า
และ...ผู้หญงิเชื้อสายซาเมยีร์
ค้าขายผู้หญิงเป็นเรื่องของพวกท�ามาหากินบนเรือนร่างคนอื่น 

ส่วนการค้าขายเหลก็กล้าจะต้องได้รบัสมัปทานจากอาณาจกัรเพื่อขอขดุ
สินแร่อย่างถูกกฎหมาย เหลือก็แต่การค้าอัญมณีเท่านั้นที่น่าจะเหมาะ
กบัเขาที่สดุ

“ห.ึ..อญัมณ”ี เขาวงชื่อสนิค้าที่เลอืก 
ที่ที่หาของพวกนี้ได้ง่ายที่สุดในตอนนี้ ไม่ใช่อาณาจักรของพวก

มนษุย์
สิ่งที่อยู่ในห้วงคิดเขาอาจจะฟังดูสุ่มเสี่ยงและน่ากลัวในสายตา

พ่อค้านกัเผชญิโชคทั่วไป แต่ไม่ใช่เขา
แทนที่จะหวาดหวั่น ไซรสักลบัพอใจ ที่ในที่สดุ...เขากค็้นพบอะไร

บางอย่าง
เขาบรรจงเขียนเนื้อความสั้นๆ ใส่กระดาษหน้าใหม่ ก่อนฉีกมัน

ออกมาม้วนเป็นจดหมายขนาดกระจิ๋วหลิว แล้วผิวปากเรียกนกตัวจ้อย
ขนสีด�าสนิท “ฝากด้วยนะ” เขากระซิบส�าเนียงแปลกประหลาดแล้ว
ปล่อยนกตวัเดมิไปด้วยแววตามาดหมาย...

“จบัมนั!” เสยีงเข้มขงึขงัจากตรอกฝั่งซ้ายมอืดงึให้ไซรสัละความ
สนใจจากนกส่งสาร

ไซรสัรบีหลบเข้าซอกอาคารโดยสญัชาตญาณ ไม่นกึว่าหลงัจากนั้น
ไม่นานเดก็หนุม่ตวัโย่ง ประเมนิแล้วอายไุม่น่าจะเกนิสบิสามกว็ิ่งมาสะดดุ
ล้มหน้าซอกหลบืนั้น หน้าตาดูเหยเก

ทนัททีี่เหน็หน้าไซรสั เดก็หนุ่มซึ่งรู้ตวัว่าคงวิ่งต่อไปไม่ไหวรบีขยบั
เข้าซุกด้านหลังเขา แล้วร้องบอกละล�่าละลัก “นะ...นายท่าน! ช่วยข้า
ด้วย ถ้าท่านยอมช่วยข้า ต่อจากนี้ข้าจะตดิตามท่านชั่วชวีติ!”

ไซรสัเหลยีวมองเดก็หนุ่มผมทองตดัสั้น เนื้อตวัมอมแมมเลก็น้อย 
แค่เห็นกลุ่มชายฉกรรจ์หลากชาติพันธุ์ที่วิ่งตามมาราวสี่ห้าคนก็รู้แล้วว่า
เจ้าเด็กนี่ก�าลังจะน�าปัญหามาให้เขา แต่คนอย่างเขารังเกียจการแก้ไข
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ปัญหาเสยีเมื่อไหร่...
“เจ้าท�าความผดิอะไรมา” เขาถามเดก็หนุม่ด้วยน�้าเสยีงสขุมุ ทั้งๆ 

ที่กลุม่คนซึ่งใกล้จะวิ่งมาถงึต่างเงื้อง่าปังตอ ท่อนไม้ และก้อนอฐิ เหมอืน
ตั้งท่าจะเอาเรื่องเดก็คนนี้รวมถงึคนที่คดิจะขดัขวางให้ถงึตาย

“ขโมยของ” เดก็หนุ่มตอบตรงไปตรงมาผดิคาด
“ขโมยของแล้วหวงัให้ข้าช่วยงั้นร”ึ
“ข้าไม่ผดิ!” เดก็หนุม่ชี้แจง สองมอืเขากมุข้อเท้าช�้าเลอืดช�้าหนอง

ที่ไม่น่าจะบาดเจ็บเพราะสะดุดล้มเมื่อครู่เอาไว้แน่น “พวกมันสั่งให้ข้า
ขโมยหบีเงนิจากคนแก่คนนงึ ข้ากข็โมยมาให้ แต่มารูท้หีลงัว่าถ้าไม่มเีงนิ
นั่นหมอจะไม่ยอมรกัษาโรคให้ลูกสาวเขา ข้าเลยขโมยหบีนั่นกลบัไปคนื 
ของนั่นไม่ใช่ของของพวกเขาสกัหน่อย”

“เจ้าโง่ ของที่อยูใ่นมอืเรากเ็ป็นของเรา” ชายร่างใหญ่ที่สดุในกลุม่
ที่วิ่งตามเด็กหนุ่มมาตวาดสวน ทุกครั้งที่ชายคนนี้ออกท่าออกทาง มัด
กล้ามเนื้อภายใต้ผิวหนังสีเข้มดูดุดันจะเคลื่อนไหว คล้ายต้องการช่วย
เจ้าของร่างข่มขู่ทกุคนที่กล้าหอื

“คดิว่าพวกข้าอยากท�านกัร ึไอ้เดก็เนรคณุ!” ชายอกีคนตวาดเสรมิ 
“ทเุรศที่สดุ! เราก�าพร้าเหมอืนๆ กนั ช่วยเหลอืกนัมาเหมอืนพี่น้อง พี่ข้า
เลี้ยงเจ้ามาอย่างด ีเราก�าลงัจะสบาย แต่เจ้ากด็นัมาขโมยเงนินั่นไป ตอน
นี้เงนินั่นกอ็ยู่ในมอืหมอที่เป็นขนุนางใหญ่หมดแล้ว เอากลบัคนืมาไม่ได้
อกีแล้ว”

ค�าพูดค�าจาที่ชวนให้รู้สึกว่าใจจริงแล้วคนกลุ่มนี้ก็ไม่ได้อยากลัก
ขโมย กบัค�าว่า ‘ก�าพร้า’ และ ‘เราก�าลงัจะสบาย’ ตลอดจนแววตาเจบ็
ปวดผิดหวังมากกว่าชิงชังอาฆาตที่ชายฉกรรจ์กลุ่มนี้ใช้มองเด็กหนุ่ม 
ท�าให้ไซรสัสะดดุใจขึ้นมา

เขาไล่สายตาประเมินลักษณะนิสัยและขีดจ�ากัดทางร่างกายของ
ชายเหล่านี้ทลีะคน ก่อนถาม

“พวกเจ้ารู ้จักเด็กนี่มานาน รู ้ใช่ไหมว่าเขาไม่ได้อยากทรยศ 
พวกเจ้า เขาแค่พยายามช่วยชวีติเดก็อกีคนเท่านั้น”
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แววตาคนเหล่านั้นสลดลงเลก็น้อย แต่ไม่มใีครตอบ ไซรสัจงึเอ่ย
ปากถามอกีข้อ “หบีนั่นมเีงนิเท่าไหร่” 

“ท�าไมวะ จะจ่ายเงนิชดเชยที่ไอ้เดก็นี่ขโมยไปหรอืไง” ใครคนหนึ่ง
ถามขึ้นอย่างหวัเสยี

แตไ่ซรสัยงัคงพดูคยุด้วยท่าทสีงบนิ่ง “ถ้าตกลงกนัได้ ข้าอาจจ่าย
มากกว่านั้น” 

ประโยคนั้นท�าให้กลุ่มชายฉกรรจ์กวาดสายตามองเขาตั้งแต่หัว 
จดเท้า

“ผมด�าเหมอืนพวกทาสซาเมยีร์ ไว้ผมยาวแถมยงัหน้าตาผวิพรรณ
ดเีหมอืนกวรีาชส�านกั แต่ส�านวนการพูดการจาดนัเหมอืนชนชั้นล่างอย่าง
พวกข้ามากกว่าพวกชนชั้นมอีนัจะกนิ แถมรูปร่างยงัสูง ดูแขง็แรง แต่ง
เนื้อแต่งตวัเหมอืนพวกนกัแสวงโชค” หนึ่งในคนกลุม่นั้นออกปากวจิารณ์
ซึ่งๆ หน้า “เจ้าเป็นใครมาจากไหนกนัแน่วะ มเีงนิถงุเงนิถงันกัรไึง”

ไซรัสไม่ตอบ แต่กวาดสายตามองชายเหล่านั้นเรียงตัวอีกหน 
คราวนี้เขาท�าอย่างเชื่องช้า จงใจให้อีกฝ่ายรู้ตัว ก่อเกิดคลื่นความตึง 
เครยีดบางอย่าง กดดนัให้อกีฝ่ายต้องลดมอืลงโดยอตัโนมตัิ

ไซรสัรูจ้กัมนษุย์จ�าพวกนี้ด ีพวกที่ผ่านร้อนผ่านหนาวเผชญิโลกมา
มากย่อมรู้จักประเมินว่าควรหรือไม่ควรท�าอะไรโดยสัญชาตญาณ...
ปราชญ์บางกลุ่มเรยีกสิ่งนี้ว่า ‘สญัชาตญาณในการเอาตวัรอด’ ที่พบได้
ในสิ่งมชีวีติทกุชนดิ

“เป็นอนัว่าเราจะเจรจากนัก่อน” เขาสรปุจากรปูการณ์ด้วยสหีน้า
เรียบเฉยเหมือนรูปปั้น “ฟังข้อเสนอข้าให้ดี บางทีนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยน
ส�าคญัในชวีติพวกเจ้า”

ชายเหล่านั้นมองมาที่เขาเหมือนอยากถาม แต่ไม่มีใครขยับ
รมิฝีปากพูดอะไรออกมาเลยสกัค�า 

“ข้าก�าลงัจะเริ่มธรุกจิ เป็นธรุกจิที่ยงัขาดคนกล้าที่แขง็แรงพอ” เขา
เลือกละประโยคที่ว่า ‘และยังพอจะรู้จักเชื่อฟังค�าสั่ง’ เอาไว้ แล้วหยุด
สายตาลงที่ชายผิวด�าร่างสูงใหญ่ซึ่งดูเหมือนจะเป็นหัวหน้ากลุ่ม “พวก
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เจ้าคงไม่ชอบชวีติตอนนี้นกัใช่ไหม”
“ธรุกจิร?ึ” ใครคนหนึ่งในกลุม่นั้นขยบัรมิฝีปากถาม น�้าเสยีงงนุงง 
แต่ชายหัวหน้ากลุ่มกลับเอ่ยแทรกเสียงขรึม “เราจะได้อะไร

ตอบแทน” ดูเหมอืนชายผวิสจีะไม่สนใจรายละเอยีดธรุกจิเลยด้วยซ�้า  
“เงินทอง และเส้นสาย” ไซรัสบอกด้วยน�้าเสียงหนักแน่น “ถ้า

ได้รบัโอกาส พวกเจ้าจะเป็นได้มากกว่าอนัธพาลหรอืหวัขโมย”
ประโยคหลังจากริมฝีปากคนอยากเริ่มธุรกิจท�าเอาหัวหน้ากลุ่ม

ร่างใหญ่นิ่งเงยีบไปชั่วอดึใจ
“ล้อเล่นรึ? พวกชนชั้นสูงในเมืองนี้เห็นพวกก�าพร้าอย่างพวกข้า

เป็นขยะ พวกพ่อค้า พวกชนชั้นกลางเรียกพวกข้าว่าหัวขโมยตั้งแต่เริ่ม
จ�าความได้ แต่เจ้าดันบอกว่าพวกข้าจะเป็นอย่างอื่นได้” ชายร่างใหญ่
พยายามแค่นหวัเราะตอนเอ่ยเหมอืนจงใจเย้ยหยนั แต่การกระท�านั้นกลบั
ยิ่งเผยให้เหน็ความคับข้องใจในชะตาชีวติ “ถ้าจะพูดเพื่อช่วยไอ้เด็กนั่น
กห็ยดุซะ แค่ชดใช้ห้าพนัเหรยีญนั่นมา แล้วชวีติมนัจะเป็นของเจ้า” 

ไซรสัหลบัตาลงเมื่อรู้ความประสงค์ของอกีฝ่าย 
“นั่นรึ สิ่งที่พวกเจ้าต้องการ” เขาถามให้คิดมากกว่าจะต้องการ

ค�าตอบ “เงนิห้าพนัเหรยีญนั่นอาจช่วยให้พวกเจ้ามบีางสิ่งสมปรารถนา 
แต่มันจะคงอยู่นานสักเท่าไหร่” นักเจรจาลืมตาขึ้น จ้องลึกลงในตาคู่
สนทนา “เงนิตราอาจช่วยให้พวกเจ้าซื้อหาบางสิ่ง แต่เงนิตราเพยีงเท่านั้น
ไม่อาจเปลี่ยนสายตาที่คนอื่นมองพวกเจ้า”

“อยากจะพดูอะไร” แม้น�้าเสยีงที่ชายหวัหน้ากลุม่ใช้ถามยงัคงฟัง
ดูแข็งกระด้าง แต่ก็เป็นน�้าเสียงที่ฟังดูเป็นมิตรที่สุด เท่าที่เคยออกมา 
จากปากชายคนนี้

คราวนี้ไซรัสตอบค�าถามนั้นเพียงสั้นๆ “ทุกคนเป็นทุกอย่างที่เขา
อยากเป็นได้เสมอ” 

บงัเกดิความเงยีบอกีชั่วอดึใจ ก่อนจะเกดิเสยีงหวัเราะขมขื่นคล้าย
คนสมเพชชวีติตวัเองมากกว่าสขุสนัต์จากชายผวิสี

“พวกข้าไม่เคยร�่าเรียน เข้าใจค�าพูดอย่างพวกนักปรัชญาได้ไม่ดี
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นกัหรอก แต่กพ็อเข้าใจว่าเจ้าอยากจะบอกอะไร” หวัหน้ากลุ่มร่างใหญ่
เหลยีวสบตาคนในกลุ่มด้วยแววตาคล้ายมปีระกายแสงไฟบางอย่าง

บางทนีั่นอาจเป็นแสงไฟแห่งความหวงั หรอืไม่กค็วามเชื่อมั่น ที่
ไม่เคยมใีครมอบให้พวกเขามาก่อน

“ข้าสนใจแค่ผลลพัธ์เท่านั้น เจ้าให้พวกข้าได้จรงิร ึ เงนิทอง เส้น
สาย”

“นั่นเป็นสิ่งที่พวกเจ้าต้องพิสูจน์” นักเจรจาตอบง่ายๆ “ถึงพวก
เจ้าจะซ้อมเดก็นี่ให้ตาย หรอืต่อสูท้�าร้ายเรยีกร้องอะไรจากข้าตอนนี้ กไ็ม่
ได้อะไรขึ้นมาอยู่ด”ี

“งั้นร.ึ..” กลุม่ชายฉกรรจ์สบตากนัอยูพ่กัใหญ่ ในที่สดุหวัหน้ากลุม่
ก็หันกลับมาบอกเขาด้วยท่าทีของอันธพาลที่ยังไม่สิ้นพยศเสียทีเดียว 
“เดก็นั่นชื่อโทมสั ขามนัไม่หกัหรอก ดามไม้สกัพกักห็ายด”ี

ชายคนเดิมระบายลมหายใจอย่างยากล�าบากก่อนเอ่ยต่อไป 
บางทีสิ่งที่ขับไล่ออกจากร่างอาจมีกลุ่มก้อนความอวดดื้อถือดีปะปนอยู่
ในนั้น “ส่วนไอ้อ้วนที่ยนือยู่ตรงนี้ชื่อจอห์น” เขาเบนสายตาไปยงัชายผม
สนี�้าตาลอ่อน รูปร่างท้วมใหญ่ที่สดุในกลุ่มเมื่อเอ่ยประโยคเหล่านั้น

“ส่วนนี่ ลูคสั” คราวนี้เขาส่งสายตาไปยงัชายผมสนี�้าตาลตดัสั้น 
รูปร่างสูงโปร่งที่สุดในกลุ่ม แล้วชายคนนั้นก็ค้อมหัวให้ไซรัสเล็กน้อย
เหมอืนตั้งใจจะทกัทาย “ด้านซ้ายข้าชื่อทอม คนข้างขวานี่ชื่อราจฟี” เขา
หมายถึงชายหน้าหวานผมหยิกติดหนังหัว ประเมินแล้วน่าจะอายุน้อย
ที่สดุในกลุ่มคนทั้งห้า กบัชายผวิคล�้าแดดหวัโล้นเลี่ยน ที่รูปร่างสูงใหญ่
พอๆ กบัตวัคนแนะน�า

ทอมกบัราจฟีเองกค็้อมหวัให้ไซรสัเช่นกนั แม้จะยงัดูเก้ๆ กงัๆ อยู่
บ้าง แต่กพ็อมองเหน็สดัส่วนของความตั้งอกตั้งใจและความจรงิใจผสม
อยู่อย่างละครึ่ง

“ส่วนข้า” หัวหน้ากลุ่มค้อมหัวให้ไซรัสก่อนจะเอ่ยต่อไป “ข้าชื่อ
อาร ีข้ากบัพี่น้องไม่มอีะไรจะเสยีอยู่แล้ว พวกข้าจะลองเชื่อและตดิตาม
ท่านดู”
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ไซรสัมองตาคนทั้งห้าอย่างอ่านใจ ครูห่นึ่งคนเพิ่งได้ผูต้ดิตามกด็งึ
ให้โทมสัลกุขึ้นยนื แล้วพาเดก็หนุ่มเดนิตรงไปรวมกลุ่มกบัคนทั้งห้า

แม้จะมีท่าทีหวาดๆ อยู่บ้าง แต่โทมัสก็ยอมก้าวขาเดินตามแต่
โดยดี

“พร้อมเริ่มงานทนัทใีช่ไหม” เขาถาม 
อกีฝ่ายพยกัหน้าแทนการตอบ
“เราจะเริ่มงานกนัพรุ่งนี้” ไซรสัประกาศกร้าว “ภายในเวลาสาม

เดอืนเราจะมทีั้งเงนิและเส้นสาย จนถงึตอนนั้นถ้าพวกเจ้าคนไหนอยาก
แยกตวัไปค้าขายอะไร ข้ากจ็ะสนบัสนนุพวกเจ้าอย่างเตม็ที่”

“แค่สามเดอืนเท่านั้นร”ึ ราจฟีถามเสยีงขุ่น สหีน้าไม่เชื่อถอื แต่
คนก�าลงัจะเริ่มธรุกจิกก็ล้ายนืยนั

“ใช่ อีกแค่สามเดือนเท่านั้น...” เขาเว้นวรรคนิดหน่อยก่อนเอ่ย
ประโยคถดัไป “อกีแค่สามเดอืนอาณาจกัรนี้จะรู้จกัพ่อค้านกัแสวงโชคที่
ชื่อไซรสัและคนของเขา จะไม่มกีารหนัหลงักลบัเดด็ขาด”

เขาจะท�าส�าเรจ็...ไซรสัแน่ใจว่าอย่างนั้น
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เธอท�าส�าเรจ็ อยัน์นาแน่ ใจว่าอย่างนัน้ตัง้แต่วนิาททีีห่ญงิรบั

ใช้ในคฤหาสน์มาแจ้งว่าท่านเจ้ากรมการเมือง ริชาร์ด แกรนเทรนท์ 
ประกาศเรยีกตวัเธอกบัท่านผูห้ญงิเธลม่า แกรนเทรนท์ และสองศรพีี่สาว
ต่างมารดาของเธออย่างท่านหญงิพรสิซลิล่ากบัท่านหญงิแอนนาเบล ให้
ไปรวมตวักนัที่ห้องหนงัสอื เพื่อฟังนทิานที่นกัขบัล�าน�าคนหนึ่งพกพามายงั
คฤหาสน์ 

‘แม่คะ...ดอูยูใ่ช่ไหม’ เธอถามภาพหญงิสาวอ่อนเยาว์ คิ้วเรยีวเข้ม 
ตาคม ริมฝีปากรูปกระจับสีแดงระเรื่อดูอิ่มสวยเหมือนกลีบกุหลาบแรก
แย้ม ไม่เพยีงใบหน้างดงามสมบรูณ์แบบเหมอืนภาพวาด สตรใีนสายตา
เธอมีเส้นผมสีด�าสนิทยาวหยักศก ทิ้งตัวอย่างเป็นระเบียบจดบั้นท้าย 
มองแล้วชวนให้นกึถงึนางพรายผวิขาวผ่องในต�านานของนกัเดนิเรอื

อัยน์นาไม่เคยเห็นหน้าแม่ แต่เธอคิดว่าแม่ผู้ให้ก�าเนิดคงหน้าตา
ไม่ต่างจากภาพสะท้อนในกระจกเงาตรงหน้าสกัเท่าไร...

“คุณหนูจะแต่งตัวแบบนี้จริงๆ เหรอคะ” หญิงรับใช้ถามเสียง
เครียด “คุณท่านก�าชับให้ดิฉันจัดหาเสื้อผ้าที่เหมาะสมให้คุณหนูสวม
ก่อนไปพบท่านนะคะ”

“ท�าไมล่ะคะ” 
‘คุณหนู’ ลดสายตาลงมองชุดกระโปรงยาวสีขาวประดับลูกไม้

1
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ขาดๆ ด้วยแววตาเหมือนกวางน้อย ดวงตาอ่อนโยนคู่นั้นช่างดูซื่อใส 
เหมอืนไม่เข้าใจอะไรเลยสกันดิ

“ชุดนี้ก็ดีกว่าชุดปกติตั้งเยอะนะคะ” เธอไล้ปลายนิ้วสัมผัสชุด
กระโปรงด้วยรอยยิ้มภาคภมูใิจ “ชดุที่ท่านหญงิพรสิซลิล่ายกให้ชดุนี้สวย
ดอีอกค่ะ ของนี่เป็นของที่พี่สาวยกให้...เอ่อ ฉนัหมายถงึท่านหญงิน่ะค่ะ 
ชดุนี้เป็นชดุที่ท่านหญงิยกให้ แถมตอนที่ท่านหญงิสวมกด็สูวยน่ารกักว่า
ใครๆ จะไม่เหมาะสมได้ยงัไงกนัคะ”

มองแววตาหญิงรับใช้ก็รู้แล้วว่าชุดนี้ไม่เหมาะเพราะอะไร ชุดที่
ทั้งเก่าทั้งสซีดีขนาดนี้ มคีณุหนูลูกผู้ดทีี่ไหนสมควรสวมใส่บ้าง

แต่ อยัน์นา ไร้สกลุ ใช่คณุหนูลูกผู้ดเีสยีเมื่อไหร่ 
อัยน์นาคลี่ยิ้มอ่อนโยนให้หญิงรับใช้ผู้จ้องมองเธอด้วยแววตากึ่ง

เวทนา ก่อนก้าวเดนิออกจากห้องส่วนตวัด้วยท่าทสี�ารวมสมเป็นกลุสตร ี
ทั้งที่ในใจเตม็ไปด้วยเรื่องเสยีดสตีวัเองพรรค์นี้ 

‘เธอกแ็ค่ลูกนอกสมรสคนนงึเท่านั้น’

ธิดานอกสมรสของท่านเจ้ากรมการเมืองเดินยกชายกระ-

โปรงไปตามพื้นปูอิฐตัดเรียบ ซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างเรือนพักคนรับใช้
กบัตกึใหญ่อนัเป็นสถานที่พ�านกัของเหล่าเจ้าบ้าน 

จากทางเดินเล็กๆ นี้ อัยน์นาพบว่าตึกใหญ่ช่างดูคล้ายภูเขาสูง
เด่นตระหง่านที่รายรอบด้วยต้นไม้และเสาหนิ ความใหญ่โตของมนัท�าเอา
เธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆ ที่ได้แต่เฝ้ามองยอดเขาสูงชัน
จากเบื้องล่าง แล้ววาดหวงัว่าสกัวนัจะได้ขึ้นไปยนืสูดอากาศข้างบนนั้น

หญงิสาวไล่สายตามองกรอบประตูระเบยีงกว้างและขอบหน้าต่าง
คฤหาสน์หลังงาม ขอบปูนนูนสวยเหล่านั้นล้วนสลักลายตราประจ�า
ตระกูลแกรนเทรนท์อนัเก่าแก่ บ่งบอกชดัเจนว่าคฤหาสน์หลงันี้เป็นสิ่งที่
สร้างเพื่อสายเลอืดแกรนเทรนท์ มใิช่เพื่อสายเลือดอื่นใด

...
ใช้เวลาไม่นานนัก อัยน์นาก็เดินมาถึงห้องหนังสือห้องใหญ่บน 
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ชั้นสองที่เธอคุ้นชนิ 
ทีแรกเธอคิดว่าตัวเองอาจจะสาย แต่ปรากฏว่านอกจากเจ้ากรม

การเมอืงกบัชายสองคน ซึ่งสวมเสื้อกั๊กทรงสั้นอย่างที่พวกศลิปินนอกราช
ส�านกันยิมทบัเสื้อผ้าฝ้าย ภายในห้องกไ็ม่ปรากฏร่างผูถ้กูเรยีกตวัรายอื่น
เลยสกัคน

ชายทั้งสามกวาดตามองเธอตั้งแต่หวัจดเท้าด้วยแววตาต่างกนั แต่
เมื่อทั้งหมดสงัเกตเหน็ชายลูกไม้ขาดๆ เข้ากส็หีน้าสลดลง

“อยัน์นา” เจ้าบ้านเรยีกเธอด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยนยิ่ง “มานี่ มายนื
ตรงนี้”

‘มายนืข้างๆ พ่อ’ เธอแอบคาดหวงัว่าท่านเจ้ากรมการเมอืงจะพดู
ค�านั้น...แต่กไ็ม่

คนทั้งสี่รอสมาชิกอีกสามรายอยู ่ครู ่หนึ่ง ในที่สุดท่านผู้หญิง 
เจ้ากรมการเมอืงผูง้ดงาม ทว่าให้ความรู้สกึแขง็กระด้างอย่างน่าประหลาด 
กเ็ดนิน�าลูกสาวทั้งสองเข้ามาพร้อมๆ กนั

ขุนนางสูงวัยรอให้พวกนางนั่งลงอย่างเหมาะสมแล้วจึงสั่งให้
นกัขบัล�าน�าและสหายเริ่มขบักล่อมนทิานเพลง

เสยีงพณิหวานปนเศร้าดงัขึ้นในวนิาทนีั้น
เมื่อนกัดนตรบีรรเลงเพลงได้สกัพกั อยัน์นากส็งัเกตเหน็เหงื่อเมด็

โตค่อยๆ ผดุพรายบนใบหน้า เธลม่า แกรนเทรนท์ ทั้งๆ ที่ท่านผู้หญงิ
เจ้ากรมการเมืองคนนี้มักฉาบเครื่องส�าอางเอาไว้บนใบหน้าอย่างหนา
แน่น

ดูท่าท่านผู้หญงิเองกค็งเคยได้ยนินทิานเพลงเรื่องนี้มาก่อน

“ภาคกลางมที่านหญงิดอกกหุลาบทะเลทราย...
มารดานางตายจากแต่ยงัเยาว์”

“หยดุนะ” เสยีงสัง่จากภรรยาเจ้าบ้านท�าเอานกัแสดงท้ังสอง

หยดุชะงกั
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แต่กเ็พยีงครู่เดยีวเท่านั้น เพราะทนัททีี่การแสดงหยดุลง ขนุนาง
สูงวยักอ็อกค�าสั่งให้รบีแสดงต่อทนัที

“เอาใหม่ ร้องให้จบ” ท่านเจ้ากรมการเมอืงสั่งเสยีงเข้ม
 
“ภาคกลางมที่านหญงิดอกกหุลาบทะเลทราย
มารดานางชงิตายจากแต่ยงัเยาว์
บดิามากภาระฝากแม่เลี้ยงเลี้ยงดูเจ้า
เรื่องน่าเศร้าจงึเกดิขึ้นกบัโฉมตรู”

“นี่มันอะไรกันคะ ริชาร์ด คุณเรียกกวีสกปรกนี่มาท�าไม” 

ทา่นผูห้ญงิแกรนเทรนท์ก�ามอืแน่น ท่าทางโกรธจดั แต่ยงัพยายามรกัษา
สมบตัผิู้ดี

“ฟังต่อให้จบ” ขนุนางสูงวยัสั่งเสยีงเข้ม สหีน้าเครยีด ดูเคร่งขรมึ 
“นทิานเรื่องนี้ก�าลงัเป็นที่นยิมเชยีวละ” เขาจ้องลกึลงในดวงตาฉายแวว
ตื่นตระหนกของเธลม่าและลกูสาวคนโตกบัคนรอง “รูไ้หม ตอนนี้พวกกว ี
นกัขบัล�าน�า ตั้งแต่ในรั้วในวงัยนัย่านร้านค้า เขาพากนัแต่งท�านองออกมา
ขับร้องกันให้วุ่น” ท่านเจ้ากรมการเมืองแค่นหัวเราะก่อนจะเอ่ยต่อไป 
“แม้แต่เดก็ตวัเลก็ๆ ยงัร้องเพลงนี้ได้ด้วยซ�้า”

“นทิานเกี่ยวกบัอะไรหรอืคะคณุท่าน” อยัน์นาถามหน้าซื่อ ดวงตา
ใสแจว๋ดั่งทารกจ้องมองตาบดิาสลบักบัท่านผูห้ญงิเจ้ากรมการเมอืงและ
พี่สาวต่างมารดาทั้งสอง 

แล้วพริสซิลล่าก็สะบัดหน้าปรกปอยผมหยิกหยักศกสีทองส่อง
ประกาย สเีดยีวกบัมารดาและน้องสาว หนัมาแหวใส่อยัน์นาเป็นคนแรก

“นทิานโกหกพกลมน่ะส ิยยัขี้เถ้า!”
พอเหน็พี่สาวเอด็ขึ้นมา แอนนาเบลกท็�าท่าจะอ้าปากเสรมิ แต่โดน

ท่านเจ้ากรมการเมอืงขดัขึ้นเสยีก่อน
“เงยีบ แล้วฟัง” 
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“นงัขี้เถ้า นงัขี้เถ้า นงัขี้เถ้า!
นางแม่เลี้ยงย้อมกหุลาบด้วยขี้เถ้า
เช้าใช้งาน เยน็โยนเข้าห้องรูหนู
จะเจบ็ป่วยอย่างไรไม่ชายตาดู
นางรู้แต่จะรกั แต่ลูกนาง

ท่านหญงิขี้เถ้ามพีี่สาวอยู่สองศรี
มขี้อดทีี่งดงามดงัเทพสร้าง
แต่จติใจอปัลกัษณ์ทั้งสองนาง
คอยกลั่นแกล้งถากถางกหุลาบงาม”

นักขับล�าน�ายังคงเล่าเรื่องราวต่อไป แม้ดูเหมือนไม่มีผู้ฟัง

รายไหนชื่นชอบ โดยเฉพาะท่านหญงิพรสิซลิล่า นางถงึขั้นสบถบ่นอย่าง
ลมืตวับ่อยครั้ง ท�าเอาบดิาต้องเหลยีวมองตาเขยีวเป็นระยะ

กว่าเรื่องเล่าที่นกัขบัล�าน�าของเจ้ากรมการเมอืงพกพามาจะจบลง 
ภรรยา ลกูสาวคนโตและคนรองกแ็ทบจะประคองร่างให้นั่งตวัตรงไม่ไหว

“แม่ขี้เถ้า มาพัดให้ฉัน” คุณผู้หญิงของบ้านเผลอเรียกชื่อเล่นที่
นางและลกูๆ ตั้งให้อยัน์นาอย่างลมืตวั พอนกึได้ว่าเผลอพดูอะไรออกไป
ต่อหน้าสามีและคนนอก ก็รีบแก้ตัวอย่างหัวเสีย “โอ๊ย! ตาย! ขอโทษ
เถอะอยัน์นา ฉนัคงไม่สบาย เลยเบลอจนเอาชื่อเรยีกในนทิานนั่นมาเรยีก
เธอ” นางโบกพัดในมือกวาดลมใส่หน้าเสียเอง “ใช่ว่าจะอยากเป็น 
แม่เลี้ยงใจร้ายเหมอืนในเรื่องเล่าหรอกนะ ฉนัร ึออกจะรกัลูกเท่ากนั” นาง
แก้ตวัเป็นพลัวนั

“ท่านผู้หญิงอยากให้อัยน์นาไปตามท่านหมอไหมคะ” ลูกเลี้ยง
ถามด้วยสหีน้าเป็นห่วงยิ่ง ท�าเอานกัขบัล�าน�ากบันกัดนตรเีผลอยิ้มเศร้า
เหมอืนเอน็ดูปนสงสาร

“ท่านผูห้ญงิไม่เปน็อะไรนกัหรอก” ท่านเจ้ากรมการเมอืงบอกปัด 
ความขุ่นข้องหมองใจอดัแน่นในน�้าเสยีง
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ชายสูงวัยกวาดสายตามองภรรยาและลูกสาวทั้งสามแล้วทอด
ถอนใจเหนื่อยหน่าย

“ขอบใจที่มาวนันี้” เขาหนัไปบอกนกัขบัล�าน�ากบัสหายนกัดนตร ี
“ข้างนอกมทีหารรออยู่ พวกเขาจะเอารถม้าออกไปส่งให้จนถงึที่พกั” 

ขนุนางสงูวยัรอจนคนนอกครอบครวัออกไปจนหมด จงึเริ่มพดูเรื่อง
น่าหนกัใจ

“ท่านผู้หญงิ พรสิซลิล่า แอนนาเบล ได้ยนินทิานเพลงนั่นชดัแล้ว
ใช่ไหม ฟังเรื่องเล่านั่นแล้วรู้สกึยงัไงบ้าง”

แอนนาเบลส่ายหน้าสะบดัผมสทีองเหยยีดตรงไปมาอย่างไม่ยี่หระ 
แล้วโพล่งออกมาทนัควนั “กไ็ม่รู้สกึยงัไงนี่คะ แค่นทิานไร้สาระ”

“ไร้สาระหรือ...” ท่านเจ้ากรมการเมืองเอ่ยอย่างสะกดอารมณ์ 
“ลูกฟังแล้วไม่รู้สกึคุ้นหูบ้างร”ึ

“คุณพ่ออยากจะพูดอะไรกันแน่” พริสซิลล่าเชิดหน้าใส่บิดา 
เหมอืนท้าทายให้เอ่ยออกมาตรงๆ

“เลกิใจร้ายกบัอยัน์นาได้แล้ว” 
“ดฉินักบัลูกไม่เคยใจร้ายกบัเดก็นี่” เธลม่าเถยีงทนัควนั “ไอ้พวก

ชั้นต�่ามันเล่าลือกันไปเอง ทุเรศนัก เที่ยวหยิบเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปใส่สีตีไข่
กนัให้วุ่น!”

“ฉนัเหมอืนคนหหูนวกตาบอดร”ึ ท่านเจ้ากรมการเมอืงถามภรรยา
สหีน้าถมงึทงึ “ที่ผ่านมาฉนักพ็อรู้ว่าเธอกบัลูกไม่ชอบใจอยัน์นานกั แต่
ฉันก็เคยบอกแล้วไม่ใช่ รึ เด็กคนนี้ไม่ผิดที่ไม่ได้เกิดเป็นลูกท่านผู้หญิง 
มนัเป็นสิ่งที่อยัน์นาเลอืกไม่ได้”

“อ๋อ ใช่ส”ิ นางแหวใส่สามทีนัท ี“เพราะคนที่เลอืกท�าให้มนัเกดิก็
คอืคณุ คนที่เลี้ยงมนัไว้ในคฤหาสน์กค็อืคณุ คนที่มสีมัพนัธ์กบันางทาส
เชลยกค็อืคณุ!”

“เธลม่า!” ขนุนางสูงวยัเอด็เสยีงดงัอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ท�า
เอาพรสิซลิล่ากบัแอนนาเบลสะดุ้งเฮอืก

“ปกป้องมนัเหรอคะ” คนโดนเอด็ลกุขึ้นยนืท้าทาย “อย่าลมืนะคะ
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ว่าที่คุณสุขสบายอยู่ทุกวันนี้น่ะเป็นเพราะใคร! ถ้าตอนนั้นคุณไม่ได้
แต่งงานกบัดฉินั อย่าว่าแต่ต�าแหน่งขนุนางใหญ่เลย กลวัแต่ว่าคฤหาสน์
เก่าแก่ประจ�าตระกูลกร็กัษาไว้ไม่ได้!”

“ฉันพูดก็เพื่อเธอกับลูก” ท่านเจ้ากรมการเมืองตวาดเสียงดังลั่น 
“เปิดหูเปิดตาดูเสียมั่งสิ ผู้คนเขามองพวกเธอยังไงบ้าง พริสซิลล่ากับ
แอนนาเบลไม่ได้อปัลกัษณ์ อายทุั้งคู่ออกเรอืนได้นานแล้ว แต่กลบัไม่มี
ชายหนุม่ที่ไหนอยากสูข่อ ส่วนเธอ เธลม่า เธอเป็นถงึท่านผูห้ญงิเจ้ากรม
การเมอืง แต่กลบัถูกคนซบุซบินนิทาเป็นที่สนกุปาก ชอบร ึหึ! แม่เลี้ยง
ใจยกัษ์กบัพี่สาวชั่วร้าย งามหน้าไหมล่ะ!”

“ก็ใครใช้ให้แม่นี่ส�าออยนัก” นางหันมาแหวใส่อัยน์นาผู้ได้แต่ 
ยนืนิ่งอย่างไร้ปากเสยีง

นั่นท�าให้ความอดทนของท่านเจ้ากรมการเมอืงมาถงึขดีสดุ
“ยงัจะโทษคนอื่นอกีร!ึ พอมเีรื่องขึ้นมากด็แีต่โทษคนอื่น ไม่รู้จกั

ย้อนดตูวัเอง” พรสิซลิล่าจะเถยีงแทนแม่ แต่ท่านเจ้ากรมการเมอืงทบุโต๊ะ
ดังปึง ดักคอไว้ “ฟัง! นับตั้งแต่พรุ่งนี้ไป พวกเธอสามคนต้องดีต่อ
อัยน์นาให้มากกว่านี้ ที่ผ่านมาฉันอาจจะไม่เคยปรามอย่างจริงจัง เป็น
ความผดิฉนัเอง แต่นบัจากวนิาทนีี้ นบัจากตอนนี้ ถ้ามใีครปฏิบตัติวัไม่
เหมาะสม ฉนัจะเอาเรื่องให้ถงึที่สดุ!” 

“ข่มขู่กนัเหรอคะ” เธลม่าถามเสยีงสั่น ใบหน้าฉาบเครื่องส�าอาง
ขึ้นส ีไม่รู้ว่าโกรธหรอือบัอายมากกว่ากนั

“ฉนั-ท�า-เพื่อ-พวก-เธอ” ขนุนางสงูวยัเอ่ยเน้นถ้อยเน้นค�า “ต่อไปนี้
เธอต้องปฏบิตัเิหมอืนอยัน์นาเป็นลกูสาวแท้ๆ คนหนึ่ง พรสิซลิล่ากบัแอน
นาเบลต้องท�าตวัให้ดสีมกบัที่เป็นพี่สาว พวกเราจะพาเดก็คนนี้ออกงาน
สงัคม กอบกู้ชื่อเสยีงเธอกบัลูกสาวเรา”

“จะให้ยกย่องมนัออกหน้าออกตาเหรอคะ” 
“หรอืเธออยากให้ผู้คนเขาชงิชงัหยามหยนัตระกูลเราอยู่แบบนี้” 
ค�าถามนั้นท�าเอา ‘ท่านผู้หญงิเจ้ากรมการเมอืง’ เถยีงไม่ออก
“ก็ได้...” นางยอมแพ้ในที่สุด “เราจะพาเด็กนี่ไปเปิดตัวเพื่อแก้
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ข่าว” นายหญงิของคฤหาสน์กดัรมิฝีปากแน่นก่อนเอ่ย “ขอแสดงความ
ยินดีด้วย อัยน์นา นับจากนี้ เธอจะได้ไปงานเลี้ยงทุกงานที่พวกเราไป
จนกว่าเรื่องนี้จะซาลง เริ่มจากงานเลี้ยงที่คฤหาสน์ท่านเจ้ากรมการคลงั
ในอกีหนึ่งสปัดาห์ข้างหน้านี่ละ” 

“ไม่ได้นะคะ!” พรสิซลิล่ากบัแอนนาเบลแหวใส่มารดาอย่างพร้อม
เพรยีง 

“ลูกได้ข่าวว่าไซรัส พ่อค้ารูปงามจากต่างแดนอาจไปร่วมงาน” 
พรสิซลิล่าบอกเสยีงแหลม

“แล้วท่านคาร์ล ญาติผู้น้องที่เพิ่งย้ายมาจากต่างแดนของท่าน
เจ้ากรมการคลงักต็้องมาร่วมงานด้วยแน่” แอนนาเบลกล่าวเสรมิ

“รูอ้ะไรไหม พ่อของลกูพูดถูก ปัญหาของลูกทั้งคูไ่ม่ได้อยูท่ี่หน้าตา 
ในเมื่อปัญหาไม่ได้อยูท่ี่รปูลกัษณ์ ต่อให้พาแม่นี่ไปด้วยแล้วจะกลวัท�าไม”

“แต่...” พรสิซลิล่าท�าท่าจะขดั แต่กพ็ูดอะไรไม่ออก
“เอาตามนี้แหละ” เธลม่าทิ้งตวัลงนั่ง วางท่าคณุผู้หญงิ “แต่งตวั

ให้มดิชดิ ห้ามเที่ยวหว่านเสน่ห์ ไปทั่วเดด็ขาด” นางก�าชบัลูกเลี้ยงเสยีงด ุ
“จ�าไว้ให้ดเีชยีว ถงึฉนัจะยอมให้หล่อนไปออกงานสงัคมด้วยกนั กใ็ช่ว่า
ฉันจะยอมให้หล่อนเป็นแกรนเทรนท์ด้วยหรอกนะ” ท่านผู้หญิงเจ้ากรม
การเมืองตวดัหางตาคมกริบไปที่สามี “อย่าลืมเชียวล่ะ เคยลั่นวาจาไว้
แล้วนะคะว่าเดก็นี่จะไม่มวีนัเทยีมเท่าพรสิซลิล่ากบัแอนนาเบล แค่เรื่องนี้
เท่านั้น ที่ดฉินัจะไม่ยอมลดราวาศอกเดด็ขาด”

เพยีงเท่านั้นอยัน์นากพ็อใจ
หญงิสาวซ่อนความรู้สกึนั้นก่อนออกปากถามบดิา “จะดเีหรอคะ

คณุท่าน”
“ดีต่อทุกคนที่สุดแล้ว” ตอบแล้วท่านเจ้ากรมการเมืองก็ถอน

หายใจยาว แววตาเขายามจ้องมองอยัน์นา มสี่วนผสมของความเวทนา
สงสารและความรกัใคร่อยู่ในนั้น

“แต่...ดิฉันไม่มีเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม” เธอบอกอย่างเศร้า
สร้อย
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“ท่านผู้หญงิจะช่วยดูแลเธอเอง”
“เรื่องจะให้ตดัเสื้อผ้าใหม่คงไม่ทนั” นายหญงิของคฤหาสน์บอก

เสยีงเรยีบ “พรสิซลิล่ากบัแอนนาเบลมเีสื้อผ้าเหลอืใช้เป็นกรุสุ แต่ละชดุ
เคยใช้แค่ครั้งเดยีวเท่านั้น เธอใส่ชดุไหนได้กไ็ปเลอืกมาใส่กแ็ล้วกนั”

“คราวหน้าเราจะจดัหาเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมให้เธอ” ขนุนาง
สูงวยัเอ่ยคล้ายต้องการปลอบใจ

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ ดฉินัเป็นแค่ผู้ตดิตาม ได้ใช้เสื้อผ้าสวยๆ ของ
ท่านหญงิพรสิซลิล่ากบัท่านหญงิแอนนาเบลกน็บัว่าดมีากแล้ว” 

“ไม่สั่งให้จดัหาเครื่องประดบัให้แม่นี่ซะด้วยเลยล่ะคะ” พรสิซลิล่า
กระแทกเสยีงใส่อย่างหมั่นไส้ ว่าจบบตุรสาวคนโตของคฤหาสน์กด็งึมอื
แอนนาเบลให้ลกุจากที่นั่ง “ถ้าคณุพ่อไม่มธีรุะอื่นแล้ว ลูกกบัน้องสาวก็
ขอตวั” เจ้าหล่อนจกิตาใส่น้องต่างมารดาทิ้งท้าย

แม้จะรู้ดวี่าหลงัจากนี้พรสิซลิล่า แอนนาเบล และเธลม่า แกรน-
เทรนท์ อาจหาเรื่องเสียดสีกลั่นแกล้งเธอ แต่อัยน์นากลับพึงพอใจ
มากกว่าหวาดกลวัหรอืขุ่นเคอืง

คนตื้นเขินก็คิดได้แต่เรื่องตื้นเขิน อยากท�าร้ายคนอื่นแต่กลับ
ท�าลายตวัเองโดยไม่รู้ตวั... 

ต่อให้เธอไม่ท�าอะไรเลย คนทั้งสามกจ็ะท�าลายชื่อเสยีงตวัเองจน
ย่อยยบัอยู่ดี
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“ไม่น่าเชื่อว่าพวกนั้นจะยอมง่ายๆ” 

เสียงจากอารีเรียกให้ชายร่างสูงท่าทีภูมิฐานในห้องท�างานเรียบ
หรูดูกว้างขวาง ละความสนใจจากเอกสารบญัช ีเขาวางปากกาหมกึซมึ
ด้ามจบัเงางาม เงยหน้ามองชายผวิสตีรงหน้า แล้วขยบัรมิฝีปากหยกัดู
คมคายถามด้วยท่าทสีงบนิ่งดั่งรูปปั้น

“พวกพ่อค้าอญัมณรีายย่อยทั้งหมดตอบรบัแล้วใช่ไหม” 
“ทกุอย่างเป็นไปตามที่ท่านต้องการ มสีองสามรายลงัเลไม่อยาก

เซน็ชื่อในสญัญาค้าขายกบัท่าน เพราะระแวงว่าวธิกีารที่ท่านก�าหนดให้
กระจายสินค้าจะท�าให้พวกเขาเสียประโยชน์ แต่พอข้าจะขอตัวกลับ
เท่านั้น พวกเขากร็บีตอบรบั ยอมเซน็สญัญาทนัท”ี

อารตีอบพลางก้าวเข้ามายื่นปึกหนงัสอืสัญญาให้เขา
“ไม่เปิดม่านรึ” ชายผิวสีถามพลางเหลียวมองม่านสีด�าหนาทึบ

ด้วยความประหลาดใจ “ท่านนี่กแ็ปลก ฝั่งตรงข้ามมหีอนางคณกิาเลื่อง
ชื่อ มสีาวๆ สวยๆ อยู่นบัไม่ถ้วน กลบัไม่ชายตาแลสกันดิ พวกนางรอึอก
จะคอยสอดส่องมองท่านอยู่เนอืงๆ โดยเฉพาะซามรี่า ดูท่านางจะพงึใจ
ท่านไม่น้อย ลือกันว่าถ้าภายในหนึ่งเดือนหลังจากนี้ท่านไม่ชายตาแล 
นางจะงัดเอายาปลุกก�าหนัดที่ช่วงนี้ซื้อขายกันลับๆ ในตลาดมืดมา
มอมเมาท่านทเีดยีว”

2
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“ผูห้ญงิมกัมาพร้อมเรื่องยุง่ยาก” เจ้าของห้องตดับทพลางก้มหน้า
ก้มตาตรวจสอบเอกสารที่เพิ่งรับมา ตั้งแต่ลายมือชื่อไปจนถึงความ 
ถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาในหนงัสอืสญัญา ไม่มสี่วนใดเลยที่เขาจะคดิ
มองข้าม 

เมื่อเห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี คนตรวจงานก็ออกปากชื่นชมคน
มหีน้าที่ดูแลรบัผดิชอบเรื่องนี้ด้วยสหีน้าพงึพอใจ 

“ดมีาก เอกสารครบถ้วน ถูกต้องทกุอย่าง หลงัจากนี้กจิการเรา
จะเตบิโตขึ้นอกีมาก”

“ไซรสั” คนได้รบัค�าชมเรยีกชื่อเจ้าของห้องท�างานหรูหราทว่ามดื
ทบึด้วยน�้าเสยีงเคารพยิ่ง “ข้าคดิว่ากจิการท่านโตเรว็เกนิไป”

“ไม่ดรี”ึ
“ท่านจะกลายเป็นจุดสนใจ” อารีตอบเสียงเครียด “ข้าไม่ได้

ร�่าเรยีนมา อาจไม่ฉลาดนกั แต่กพ็อรู้มาบ้างว่าในโลกยคุนี้ สิ่งส�าคญัใน
การท�าธรุกจิใหญ่โตคอืสิ่งที่เรยีกว่ารากฐาน”

“เราสร้างรากฐานแล้ว อารี” ไซรัสเก็บเอกสารสัญญาระหว่าง
ตวัเองกบัพ่อค้ารายย่อยใส่ลิ้นชกั แล้วใส่กญุแจไว้แน่นหนา

“ท่านไม่ใช่คนเขลา ท่านกร็ู ้ที่ตอนนี้ทกุอย่างเป็นไปด้วยดกีเ็พราะ
เราเป็นผูค้้ารายใหญ่ พวกพ่อค้ารายย่อยกลวัเราปรบัลดราคาอญัมณโีดย
ไม่สนใจใคร แถมยงักลวัว่าเราจะไม่ยอมแบ่งขายอญัมณดีบิคณุภาพสูง
กว่าตลาดให้ กเ็ลยแข่งกนัเอาอกเอาใจท่านให้วุน่” อารเีดนิไปเปิดผ้าม่าน
ด้านหลงัคนเป็นนาย ปล่อยให้แสงสว่างลอดเข้ามา 

ชายผวิคล�้าก้มมองลงไปด้านล่างอาคารเลก็น้อย 
นอกจากด้านล่างจะมีกลุ่มคนยืนฟังนักขับล�าน�าขับกล่อมนิทาน

เพลงเรื่อง ‘ท่านหญงิกหุลาบทะเลทราย’ กลุม่ใหญ่แล้ว ที่หน้าประตทูาง
เข้าโถงด้านล่างซึ่งไซรสัเปิดเป็นร้านขายเครื่องประดบั อญัมณ ีและแพร
พรรณ ยงัมพี่อค้ารายย่อยกบัลูกค้าเงนิหนาเดนิเข้าออกกนัขวกัไขว่

“ร้านเราก�าลังรุ่งเรือง สินค้าที่มีอยู่มากมายก็ล้วนดีเยี่ยมเป็นที่
ต้องการของตลาด ในช่วงที่ทุกอย่างดูราบรื่นแบบนี้ ใครๆ อาจเข้าหา
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ท่าน คล้อยตามท่าน แต่สญัญาที่ร่างขึ้นบนผลประโยชน์และความกงัวล
เช่นนั้น จะคงทนอยูร่”ึ อารลีะสายตาจากภาพในกรอบหน้าต่าง แล้วเดนิ
ดบัตะเกยีงให้คนเป็นนายด้วยท่าทคีุ้นชนิ

“ข้ากังวล ไซรัส พี่น้องข้าโดยเฉพาะลูคัสกับราจีฟเองก็กังวล
เหมอืนกนั ตอนนี้เรากลวัว่าถ้าวนัไหนคนพวกนั้นมอี�านาจเหนอืท่าน พวก
เขาจะฉีกสัญญาทิ้ง แล้วปล้นชิงทุกอย่างที่ท่านลงทุนลงแรงสร้างมาไป
จากท่าน”

“พวกเขาจะไม่มวีนัมอี�านาจเหนอืเรา” 
“ใช่ว่าข้าไม่เชื่อใจท่านหรอกนะ ข้าแค่ไม่ไว้ใจคนอื่นเท่านั้น”
“ไม่มีอะไรต้องกังวลนักหรอก ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่มันควรจะ

เป็น” ไซรัสก้มหน้าลงตรวจบัญชีต่อ บอกให้อารีรู้กลายๆ ว่าเขาไม่
ต้องการคุยเรื่องนี้อีกต่อไป ผู้ติดตามผิวสีที่ตอนนี้เป็นดั่งแขนขาให้เขา
จงึได้แต่ทอดถอนใจอยู่อย่างนั้น

ท่ามกลางความเงียบงัน อารีเหลียวมองที่ทับกระดาษลักษณะ
คล้ายก้อนหินทรงกลมสีแดงก�่าบนโต๊ะท�างานไม้เนื้อแข็งตัวใหญ่ ซึ่ง
ตกแต่งลายแกะสลกัตามมมุโต๊ะด้วยทองค�า แสงสว่างจากกรอบหน้าต่าง
บานกว้างขับให้อัญมณีเป็นสีแดงใส เปล่งประกายงดงามราวกับวัตถุ
ล�้าค่าที่เสกสร้างจากสรวงสวรรค์

แม้แต่คนที่ไม่ว่าจะพยายามเรียนรู้วิธีตรวจสอบอย่างไรก็แยก
ระหว่างก้อนหนิไร้ราคากบัหนิอญัมณลี�้าค่าไม่ออกอย่างอารกีย็งัแน่ใจว่า 
ที่ทบักระดาษชิ้นนั้นเป็นทบัทมิทั้งแท่ง

“อญัมณจีากดนิแดนเร้นลบัหลงัแนวเขาสูงที่ครอบครองโดยพวก
อสรุกายร้ายกาจช่างวเิศษนกั” ชายผวิสอีดชื่นชมไม่ได้ “น�้างาม เนื้อใส 
สวยได้ทั้งๆ ที่ยงัไม่ผ่านการเจยีระไน”

“ในเขตแดนของพวกมนษุย์กอ็าจเคยมขีองแบบนี้” ไซรสัหยบิก้อน
ทบัทมิขึ้นโยนแล้วรบั ราวกบัอญัมณกี้อนนั้นเป็นเพยีงก้อนหนิไร้ค่าก้อน
หนึ่ง

“ฟังท่านพูดเรื่องดินแดนเร้นลับหลังแนวเขาสูงกับเขตแดนของ
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มนษุย์ทไีร กอ็ดรู้สกึแปลกๆ ไม่ได้” อารขียายความต่อให้ โดยไม่ต้องรอ
ให้คนเป็นนายถาม “ไม่เหมอืนมนษุย์พดูถงึเขตแดนของมนษุย์ ฟังเหมอืน
อสรุกายก�าลงัค่อนแคะมนษุย์มากกว่า”

“หมายถึงสิ่งมีชีวิตในดินแดนเร้นลับหลังหุบเขาสลับซับซ้อนทาง
ตอนเหนอืของอาณาจกัรนี้ ที่ว่ากนัว่าเป็นเผ่าพนัธุโ์บราณอยูม่านานเท่าๆ 
กนักบัมนษุย์อะไรนั่นใช่ไหม”

“นั่นละ” 
ใบหน้านิ่งเฉยดั่งรูปสลกัปรากฏรอยยิ้มที่มมุปากเมื่อได้ยนิ
ชาวเวเนเซยี ตลอดจนอาณาจกัรข้างเคยีงล้วนเชื่อถอืเรื่องดนิแดน

เร้นลบัหลงัแนวเขาสลบัซบัซ้อน ก่อนหน้านี้พวกเขาเชื่อกนัว่า ที่แห่งนั้น
เป็นสถานที่พ�านักของเหล่าเทพ เทวดา แต่ช่วงสองสามปีก่อนหน้านี้มี
หมู่บ้านเล็กๆ หมู่บ้านหนึ่งใกล้แนวเขาที่ว่านั่นโดนอสุรกายร้ายกาจ
คกุคาม ชายผู้รอดชวีติบงัเอญิพบทหารลาดตระเวนชายแดนอาณาจกัร 
อาเรนทร์ กเ็ลยเข้าแจ้งความร้องทกุข์ ทหารลาดตระเวนไม่อยากล่วงล�้า
อาณาเขตเวเนเซีย จึงส่งเรื่องไปยังทหารรักษาการณ์ชายแดนเวเนเซีย 
แล้วร่วมมอืกนัแกะรอยตาม ‘ตวัอะไรสกัอย่าง’ เข้าไปในดนิแดนเร้นลบั
หลังแนวเขา จนค้นพบฝูงสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดน่าหวาดหวั่น ที่ดู
เหมอืนจะอยู่ภายใต้การควบคมุของเหล่าปีศาจปีกสดี�า 

แล้วหลังจากนั้นข่าวการค้นพบความจริงชวนใจหายว่า ‘ในดิน
แดนเร้นลับไม่ได้เป็นที่พ�านักของเทพ เทวา แต่เป็นที่พักพิงของเหล่า
ปีศาจร้ายปีกด�ามะเมื่อมและอสุรกายใต้อาณัติที่มีเลือดเนื้อ’ ก็แพร่
กระจายไปทั่ว ตบหน้าเหล่านกับญุผู้ยดึมั่นในจารกึเกี่ยวกบัเทพ เทวดา 

เวลานี้พวกเขาเชื่อว่าแท้จรงิแล้วเทพ เทวดา ในบทขบัล�าน�าหรอื
จารกึโบราณ ล้วนเป็นแค่จนิตนาการฟุง้ซ่านของคนสมยัก่อนเท่านั้น และ
พวกเผ่าพนัธุน่์าขนลกุในดนิแดนลกึลบัหลงัแนวเขากฉ็ลาดพอจะใช้ความ
เชื่อเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์มานานนบัพนัปี

ยิ่งคดิเรื่องเหล่านี้ ไซรสักอ็ดข�าไม่ได้ 
ไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนหรือตอนนี้ มนุษย์ก็ล้วนคิดต่อเติมเอาเอง 
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ทั้งๆ ที่ได้รู้ได้เหน็อะไรๆ ในดนิแดนเร้นลบัหลงัแนวเขามาเพยีงเลก็น้อย
เท่านั้นไม่ใช่หรอื

“บางทข้ีาอาจเป็นเผ่าพนัธุโ์บราณน่าหวาดหวั่นอะไรนั่นจ�าแลงมา
กไ็ด้”

ประโยคสั้นๆ จากรมิฝีปากไซรสัท�าให้อารขีมวดคิ้วแน่นทนัที
“นั่นใช่เรื่องควรเอามาล้อเล่นร ึตามต�านานตามเรื่องเล่าเราอยูร่่วม

โลกกบัเผ่าพนัธุโ์บราณที่แฝงตวัอยูใ่นดนิแดนเร้นลบัมานบัแต่โบราณกาล
กจ็รงิอยู่ แต่ตอนนี้มนษุย์ทกุผูล้้วนเกลยีดชงัเผ่าพนัธุท์ี่ว่านี้ เพราะค้นพบ
ว่าพวกมนัไม่ใช่เทพ ไม่ใช่เทวดา แต่เป็นพวกปีศาจร้าย เป็นสิ่งมีชวีติที่
โหดเหี้ยม อ�ามหติ”

“งั้นร”ึ 
สีหน้าเหมือนเพิ่งรู้จากไซรัสเรียกเสียงพ่นลมหายใจจากอารีได้

เฮอืกใหญ่
“อย่าท�าหน้าอย่างนั้น ไซรสั นี่ไม่ใช่เรื่องเลก็น้อย” อารยีกมอืขึ้น

กมุเหนอืหวัเขม็ขดัตามนสิยั ก่อนเอ่ยต่อด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั “อย่าลมืว่า
ถึงท่านจะสร้างเครือข่ายค้าขายอัญมณีจนผลักดันตัวเองกับพวกข้าขึ้น
มาได้ภายในระยะเวลาแค่เดือนเดียว แต่ตัวท่านไม่ใช่ชนชั้นสูงของ
อาณาจกัรนี้ เป็นใครมาจากไหนตวัตนไม่แน่ชดั จู่ๆ กเ็ข้าเมอืงมาพร้อม
อญัมณจี�านวนมาก คนที่ตดิใจเรื่องนี้มไีม่น้อย”

“ข้าก็แค่นักแสวงโชคที่บังเอิญค้นพบช่องย่องขนสมบัติจาก
ดนิแดนที่พวกเจ้าเรยีกกนัว่า ‘ดนิแดนเร้นลบัหลงัแนวเขา’ อะไรนั่น”

“แต่คนอื่นจะไม่เชื่ออย่างนั้น” อารนีิ่งคดิก่อนกล่าวแก้ “ไม่ส ิพวก
เขาอาจเชื่อ แต่อาจมใีครใช้เรื่องนี้เค้นถามที่มาอญัมณ ีหรอืช่วงชงิแหล่ง
อญัมณกีบัผลประโยชน์ที่สั่งสมไว้ไปจากท่าน ถ้ามขีนุนางขี้ฉ้อสกัรายท�า
แบบนั้น แม้แต่ตกึแถวสี่ชั้นหลงันี้ที่ท่านเพิ่งได้มากอ็าจโดนรบิไป”

“นี่ใช่ไหมที่ท�าให้เจ้ากงัวลเรื่องที่กจิการเราเตบิโตเรว็จนน่าตกใจ” 
เขาถาม “กล่าวหาว่าข้าเป็นปีศาจจ�าแลงจากดินแดนเร้นลับ เอาตัวไป
กกัขงั ประหาร แล้วรบิทรพัย์ นั่นรสึิ่งที่เจ้ากงัวล”
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“ใช่” ชายผิวสีตอบตามตรง “ชะตาพวกข้า ขึ้นอยู่กับเรื่องนี้ 
ด้วยเหมอืนกนั...พวกข้าไม่อยากกลบัไปเป็นอย่างเดมิอกีแล้ว ไซรสั เรา
ต้องการอนาคต” อารยีงัคงกล่าวต่อไป “และข้ากข็อบงัอาจเตอืนว่าท่าน
กค็วรกงัวลเรื่องนี้เช่นกนั” ผูต้ดิตามผวิเข้มบอกสหีน้าจรงิจงั “อย่าเข้าใจ
ผดิ ท่านเกบ็พวกข้ามาจากชนชั้นล่างสดุในกลุ่มล่างสดุ เป็นทั้งนายเป็น
ทั้งครทูี่คอยชี้แนะสอนสั่งให้พวกข้าเปลี่ยนเป็นคนที่มตีวัตน มเีกยีรต ิเรื่อง
ที่ท่านช่วยดงึพวกข้าขึ้นจากร่องคูข้างถนน ข้ากบัพี่น้องซาบซึ้งและยนิดี
ตดิตามท่านไปตลอดชวีติ ต่อให้ต้องบกุน�้าลยุไฟกไ็ม่รงัเกยีจ ข้อนี้จะไม่มี
วนัเปลี่ยน แต่ถ้าเลอืกได้ พวกข้ากอ็ยากให้อะไรๆ มนัเป็นอย่างที่เป็นอยู่
ในตอนนี้ไปเรื่อยๆ”

“ข้าเข้าใจความรู้สกึพวกเจ้าด”ี 
อารคี้อมศรีษะน้อมรบัค�าพูดนั้น ก่อนเอ่ยต่อไป 
“แม้แต่ข้าที่เป็นชนชั้นล่างยงัรู้ว่านบัตั้งแต่อาณาจกัรอาเรนทร์กบั

อาณาจักรเราค้นพบความจริงเรื่องสิ่งมีชีวิตในดินแดนเร้นลับหลังแนว
ภเูขาสลบัซบัซ้อน ช่วงปีสองปีมานี้มผีูค้นโดนกลั่นแกล้งด้วยข้อหาที่เกี่ยว
พนักบัพวกอสรุกายโบราณจากดนิแดนเร้นลบัมาแล้วตั้งไม่รู้เท่าไร 

“ท่านมาจากต่างเมอืงอาจไม่เคยได้ยนิ ก่อนหน้านี้มสีตรยีากจน
แต่โฉมงามยอมตกลงหมั้นหมายกบับตุรชายขนุนางใหญ่ท่ามกลางความ
ไม่ชอบใจของใครหลายๆ คน พวกข้าเคยเห็นผู้หญิงคนนั้นลักลอบพบ
บุตรชายขุนนางใหญ่ต้นเรื่องในย่านร้านค้า มองปราดเดียวก็ดูออกว่า
หญิงโชคร้ายนั่นช่างอ่อนโยนและเคร่งครัดในศีลธรรมจรรยา ในแววตา
นางมแีต่ความรกั มแีต่ภาพบตุรชายขนุนางตรงหน้าเท่านั้น ตอนนั้นลคูสั
ประทบัใจถงึขั้นไปเที่ยวสอบถามว่านางเป็นใครมาจากไหน หลงัสอบถาม
ดู เจ้านั่นกย็ิ่งประทบัใจที่ได้รู้ว่า หญงิสาวคนนั้นน่ะ นางทั้งจติใจดแีละ
ไม่เคยท�าตวัเสื่อมเสยี 

“นางเป็นผู้หญิงที่ดีมากคนหนึ่ง...น่าเสียดายนัก ที่สุดท้ายก็โดน
กล่าวหาว่าเป็นแม่มดร้าย สมสู่กับอสุรกายจ�าแลงจากดินแดนเร้นลับ 
ท�าคุณไสยใส่บุตรชายขุนนางเพื่อล้วงความลับเกี่ยวกับการสงครามให้
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ชู้รกั”
ไซรสันกึภาพตามได้ไม่ยาก
“แล้วเรื่องนั้นมมีูลความจรงิสกักี่มากน้อย”
“ไม่มมีูลเลยสกันดิ” อารตีอบโดยไม่ต้องคดิ “หลงัรู้ข่าวว่าผู้หญงิ

คนนั้นโดนเผาทั้งเป็น คงเพราะค้างคาใจ ลคูสัถงึได้ค่อยๆ เลยีบๆ เคยีงๆ 
ถามผูค้นไปทั่ว เจ้านั่นเที่ยวสบืเสาะจนรูว่้าพยานที่มาให้การล้วนเป็นพวก
ละโมบโลภมาก ส่วนหลักฐานที่พวกเขาใช้ปรักปร�าผู้หญิงโชคร้ายนั่นก็
เป็นข้าวของที่ไม่เคยมีใครในหมู่บ้านรู้เห็นว่าเป็นของผู้หญิงคนนั้น...
พยานคนหนึ่งยงัเคยหลดุปากพดูตอนลคูสัหลอกเลี้ยงเหล้าว่า เมื่อไม่นาน
มานี้เพิ่งมลีาภลอย เพราะจู่ๆ  กม็คีนที่เขาเองกไ็มรู่ว่้าเป็นใครมาจ้างวาน
ให้ไปให้การคดีที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วย...แค่ยอมไปตอบว่า ‘ใช่ขอรับ’ 
เท่านั้น กไ็ด้ของมคี่ามากมาย” 

“ช่างหยาบช้าดีแท้” ไซรัสออกความเห็นเรียบๆ สีหน้าไม่ทุกข์
ไม่ร้อน “ตอนนี้มนุษย์ประณามว่าสิ่งมีชีวิตที่ครอบครองดินแดนเร้นลับ
หลงัแนวเขาเป็นปศีาจรา้ยกาจจอมเจ้าเล่ห์ พอได้ยนิเจ้าพดูแบบนี้แล้วก็
อดคดิไม่ได้ว่าใครกนัแน่ที่ชั่วร้ายมากเล่ห์กว่ากนั”

พูดแล้วไซรสักอ็ดนกึถงึสภาพน่าขนัของโลกนี้ไม่ได้ 
ทั้งๆ ที่โลกนี้มสีิ่งมชีวีติอื่นอกีมากมายที่ดูแตกต่างจากมนษุย์ แต่

พวกเขากลับเลือกชิงชังสิ่งมีชีวิตในดินแดนเร้นลับ แล้วอุปโลกน์ไปว่า 
สิ่งมชีวีติที่แตกต่างจากตนชนดินี้เป็นสิ่งชั่วร้าย 

ไซรัสคิดว่าที่มนุษย์ชิงชังสิ่งมีชีวิตในดินแดนเร้นลับหลังแนวเขา
อาจเป็นเพราะพวกเขาพบว่า เผ่าพนัธุ์ที่ตนไม่รู้จกัเหล่านี้มทีั้งพละก�าลงั 
มนตรา มนัสมอง และวทิยาการ เรยีกได้ว่าเป็นสิ่งมชีวีติประเภทที่ดูจะ
เหนือกว่าพวกเขาทุกด้าน และความเหนือกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้ 
กท็�าให้มนษุย์ซึ่งหลงคดิว่าตนเองเป็นผูย้นือยูบ่นจดุสงูสดุของววิฒันาการ
และห่วงโซ่อาหารรู้สกึไม่ปลอดภยั

เมื่อรู้สกึว่าอาจไม่ปลอดภยั กห็วาดกลวั
เมื่อหวาดกลวั กก็ล่าวโทษ
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ไม่เพยีงกล่าวโทษเท่านั้น ทกุวนันี้มนษุย์ยงัคดิเอาชนะความกลวั
ในใจด้วยการท�าลายล้างเผ่าพนัธุ์โบราณหลงัแนวเขาอกีด้วย

“เป็นสิ่งมชีวีติจากดนิแดนเร้นลบัอะไรนั่นมนัย�่าแย่นกัร ึ เมื่อก่อน
มนษุย์ยงัเคยนบัถอืบางพวกในดนิแดนนั้นว่าเป็นเทพ เทวดา เสยีด้วยซ�้า 
เท่าที่ฟังมา นอกจากรูปกายภายนอก ข้าไม่เหน็ว่าพวกเผ่าพนัธุ์โบราณ
จากดนิแดนเร้นลบัทั้งหลายกบัมนษุย์จะแตกต่างกนัตรงไหน”

อารีจ้องมองไซรัสด้วยแววตาไม่สบายใจ เขาท�าท่าจะพูดอะไร
สกัอย่าง แต่โดนเสยีงแปลกแปร่งตามประสาเดก็แตกเนื้อหนุม่จากโทมสั
ดงัขดัขึ้นเสยีก่อน

“นายท่าน” เดก็หนุม่ผมทองตดัสั้นเอ่ยอย่างกระหดืกระหอบ “คน
ของท่านเจ้ากรมการคลงัรอท่านอยู่ข้างล่าง พวกทหารทั้งนั้น มากนัเตม็
ไปหมด!”

เจ้าของอาคารเดินน�าผู้ติดตามผิวสีและเด็กหนุ่มผมทองลงไปยัง
โถงกว้างด้านล่าง ซึ่งเปิดเป็นร้านซื้อขายเครื่องประดบัและแพรพรรณ 

ทันทีที่ชายเจ้าของกิจการปรากฏตัว นายทหารรูปร่างท้วมก็ลุก
จากม้านั่งที่จดัไว้ให้ลกูค้า แล้วปราดเข้าหาชายหนุม่ด้วยท่าทขีงึขงั “คณุ
ร ึเจ้าของตกึหลงันี้คนใหม่”

“ถกูแล้ว” ไซรสัตอบด้วยท่าทสีงบนิ่งดั่งขนุนางใหญ่ ท�าเอาหวัคิ้ว
อกีฝ่ายขมวดมุ่นโดยอตัโนมตัิ

“คุณคงมาจากอาณาจักรอัสกันด์” นายทหารร่วงท้วมเอ่ยอย่าง
ไม่แน่ใจนกั และไซรสักพ็อใจจะปล่อยให้นายทหารตรงหน้าเลอืกเชื่อเอา
ตามที่คดิ

“คนของผมบอกว่าคณุเป็นคนของท่านเจ้ากรมการคลงั ไม่ทราบ
ว่าท่านเจ้ากรมมธีรุะอะไรกบัผม ถงึต้องส่งทหารในจวนมามากมายเพยีง
นี้” ไซรสัจงใจเลอืกใช้ส�านวนการพูดการจาอย่างชนชั้นสูง

นั่นท�าให้รอยยิ้มพงึพอใจปรากฏบนใบหน้าอารแีละลูคสั ผู้แม้จะ
เป็นชนชั้นล่างทั้งคู่ แต่กช็่วยให้ไซรสัซึ่งมขี้อเสยีเพยีงหนึ่งเดยีวคอืเรื่องที่
ดูเหมือนจะเป็นคนชนชั้นล่างจากต่างแดน เรียนรู้ วิถีแห่งชนชั้นสูงของ
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อาณาจกัรนี้ได้ในเวลาแค่ไม่ถงึเดอืน 
“หามิได้ สายข่าวเรารายงานว่ามีชาวเมืองกลุ่มนึงลักลอบสั่งสม

สนิค้าอนัตราย อาท ิดนิปืน น�้ามนัดนิ ท่านเจ้ากรมการคลงัเหน็ว่าเรื่องนี้
เป็นเรื่องสินค้าและการคลังที่ท่านดูแล ก็เลยส่งผมมาตรวจตรา” นาย
ทหารล้วงมอือวบอูมหยบิซองจดหมายสขีาวออกมายื่นให้เจ้าของอาคาร

“ท่านเจ้ากรมการคลังทราบอยู่ก่อนแล้วว่า มีพ่อค้าอัญมณีและ
แพรพรรณจากต่างแดนเพิ่งเปิดร้านรวงใหญ่โตในย่านร้านค้า  ท่านใคร่
เชญิคณุไปงานเลี้ยงระดมทนุที่คฤหาสน์ แต่ไม่ต้องการใช้บ่าวไพร่สามญั
มาเชิญคุณ ครั้นจะเดินทางมาด้วยตัวเองก็ติดเรื่องที่ช่วงนี้ภารกิจ
มากมายนกั ประเหมาะเคราะห์ดเีหน็ว่าผมต้องมาที่นี่พอด ีกเ็ลยไหว้วาน
ให้ผมถอืเทยีบมาเชญิคณุด้วยตวัเอง”

ไซรสัก้มมองตราประทบัขนุคลงับนครั่งสชีาดแล้วถาม “ไม่ทราบ
ว่าท่านเจ้ากรมการคลงัมอีญัมณทีี่พงึใจเป็นพเิศษบ้างหรอืไม่”

“ช่วงนี้ท่านเจ้ากรมการคลงัดูจะสนใจทบัทมิเป็นพเิศษ”
ค�าตอบนี้ท�าให้ไซรสัรูท้นัทว่ีาข่าวการค้นพบทมัทมิเมด็เขื่องคงแพร่

ไปถงึหูขนุคลงัรายนี้แล้ว “แล้วคณุล่ะ” 
ค�าถามถดัมาท�าเอานายทหารร่างท้วมฉกียิ้มกว้างจนเหน็ฟันแทบ

ทกุซี่
“ผมชอบอญัมณทีกุชนดิ พวกมนัสวยงามกนัคนละแบบ” 
“ลคูสั” ไซรสัเหลยีวมองไปทางชายรปูร่างสูงโปร่ง ผมสนี�้าตาลตดั

สั้น สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวกบักางเกงขายาว สวมเสื้อกั๊กอย่างพวกศลิปิน
ทบัเสื้อเชิ้ตอกีชั้น

ไม่นานนักชายร่างสูงก็ถือหีบไม้สีแดงคล�้าเหมือนเลือดแห้งออก
มาหานายทหาร 

“ในนี้มีแหวนประดับอัญมณีน�้างามส�าหรับสุภาพบุรุษอยู่หลาย
วง” ไม่ต้องรอให้ไซรสัพูดจบประโยคด ีลูคสักเ็ปิดหบีต่อหน้านายทหาร
ร่างท้วมอย่างรู้งาน “คุณเป็นทหารที่ท�างานหนักเพื่อผู้คนในอาณาจักร 
นี่เป็นสิ่งตอบแทนน�้าใจเลก็น้อยจากผม เชญิคณุเลอืกหยบิไปหนึ่งวงได้
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ตามใจ จะหยบิเผื่อภรรยาด้วยอกีวงกไ็ด้”
“คณุนี่ช่างเป็นสภุาพบรุษุที่ใจกว้างสมค�าเล่าลอื” คนได้ของก�านลั

รบีเลอืกแหวนจากในหบีด้วยท่าทกีระตอืรอืร้น คล่องแคล่ว ไม่มอีาการ
กระดากอายหรอืตะขดิตะขวงใจเลยสกันดิ

‘ทหารในจวนเจ้ากรมการคลังช่างรับของก�านัลคล่องแคล่วนัก...’ 
เขาประเมนิจากผลการทดสอบตรงหน้า

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ไซรสัพบว่าแม้แต่พ่อค้าที่ล้วนรู้ราคา
ของและมุ่งหวงัทรพัย์สนิเงนิทองกว่าสิ่งใด กย็งัรูจ้กัเกรงใจและลงัเลเมื่อ
มใีครใคร่มอบของก�านลั 

การที่นายทหารจากจวนขนุคลงัคุ้นชนิกบัการรบัของก�านลั กค็ดิ
ได้เพยีงอย่างเดยีวเท่านั้น

“ตาถึงนัก” ไซรัสเอ่ยชมแกมประชดเมื่อชายร่างท้วมสวมแหวน
เนื้อเงนิรมด�าประดบัอญัมณใีสบนนิ้วชี้ “วงที่ท่านถอือยู่ ถงึหวัแหวนจะ
ดูเลก็กว่าเพื่อน แต่วงนั้นแพงที่สดุในหบี มนัเป็นแหวนประดบัเพชร น�้า
งามมากทเีดยีว”

“เพชรร!ึ”
“มวีงที่เข้ากบัวงนี้อยู่อกีวง” เจ้าของกจิการค้าเครื่องประดบัและ

แพรพรรณหยบิแหวนเงนิเกลี้ยงเกลาประดบัเพชรเมด็สวยส่งให้นายทหาร 
“เรอืนแหวนเลก็ กะทดัรดั เหมาะกบัสภุาพสตร ีภรรยาคณุน่าจะชอบ”

นายทหารมองแหวนทั้งสองวงด้วยนยัน์ตาเป็นประกาย
“คณุช่างใจกว้างเหลอืเกนิ ท�าการค้าแบบนี้สดิ ีไม่นานนกัคณุต้อง

กลายเป็นที่รกัของคนทั้งเมอืง ทกุคนจะรกัคณุ เชื่อผมส!ิ” ว่าจบ ชาย
ร่างท้วมก็หัวเราะร่าแล้วเดินเข้ามาจับมือเจ้าของอาคารดั่งมิตรชิดใกล้ 
“ช่วงนี้ผมมธีรุะต้องออกนอกเมอืง เราอาจไม่ได้พบกนัอกีสกัพกั”

ไม่ทันที่ไซรัสจะได้ตอบอะไร ชายร่างท้วมก็ตบต้นแขนเขาเบาๆ 
เหมอืนสนทิสนมกนัมาแรมปี “พบกนัในงานเลี้ยงที่คฤหาสน์ท่านเจ้ากรม
การคลงั สหาย ไปให้ได้ อย่าให้ผมกบัท่านเจ้ากรมผดิหวงัล่ะ ผมละอยาก
แนะน�าคณุให้คนอื่นๆ รูจ้กันกั คนเมอืงนี้สมควรได้รูจ้กัพ่อค้าใหญ่ใจกว้าง
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เช่นนี้ ท่านเจ้ากรมการคลงัเองกค็งคดิไม่ต่างกนั”
ไซรสัยิ้มน้อยๆ เป็นการตอบรบั
“วนันี้ผมคงต้องขอตวัก่อน” ชายร่างท้วมเหลยีวมองลกูค้าทกุราย

ในร้านแลว้คอ้มหวัให้ทกุคนเลก็น้อย ราวกบัจะขอโทษขอโพยที่พาทหาร
มากมายเข้ามาเดนิเกะกะ ก่อนจะพาทหารชั้นผูน้้อยทั้งหมดเดนิออกจาก
อาคารไปด้วยรอยยิ้ม

รบีร้อนกลบั ท�าเหมอืนกลวัคนให้ของจะเปลี่ยนใจ
“เหอะ...หมูสกปรก” โทมัสพึมพ�าทันทีที่พวกทหารคล้อยหลัง 

“นายท่านไม่น่าให้แหวนราคาแพงสองวงนั่น” เดก็หนุม่บ่นอย่างอดไม่ได้ 
“ข้ารูจ้กัเจ้านั่น มนัเป็นลกูพี่ลกูน้องของภรรยาท่านเจ้ากรมการคลงั ไม่มี
ความสามารถอะไร ไม่เคยออกรบ ว่ากนัว่าได้เป็นทหารยศใหญ่โตเพราะ
เส้นสาย วนัๆ ไม่ท�าอะไร นอกจากคอยรดีไถ คอยท�างานสกปรกๆ ให้
เจ้ากรมการคลงั”

อารที�าท่าจะออกปากด ุแต่ไซรสัส่งสญัญาณมอืห้ามไว้
“เจ้าควรเรียนรู้ที่จะเก็บอารมณ์เสียบ้าง” เจ้าของกิจการหนุ่ม

เหลยีวมองรอบตวั เมื่อเหน็ว่าทกุคนล้วนอยู่ห่างไกล ทั้งยงัก�าลงัง่วนอยู่
กับการซื้อขาย ไม่มีใครมองมาทางนี้เลยสักคน เขาก็ย่อตัวลงในระดับ
สายตาเดก็หนุ่มแล้วสอนสั่ง “จ�าไว้ให้ด ีโทมสั การผูกมติรไม่ใช่เรื่องเสยี
หาย คนเราไม่ว่าจะท�าการค้าหรอืท�างานใด ผูกมติรไว้ก่อนเป็นด ีดูแต่
นกบนฟ้าส ิไม่ว่าจะตวัใหญ่หรอืเลก็กล้็วนแต่มขีน เพราะอะไร เจ้ารู้ไหม”

“เพราะนั่นเป็นธรรมชาตขิองมนั”
“ผิดแล้ว ที่มันต้องมีขนเป็นเพราะมันจ�าเป็นต้องมีขน” ไซรัสลุก

ขึ้นยืนแล้วจูงมือเด็กหนุ่มเดินกลับขึ้นบันได ปากก็พร�่าสอนต่อไปด้วย
เสยีงราบเรยีบ แต่กลบัฟังดูอ่อนโยนอย่างน่าประหลาด “ขนทกุส่วน โดย
เฉพาะขนปีกช่วยให้มนับนิได้” เขายงัคงกล่าวต่อไป “ไม่เพยีงเท่านั้น ขน
ยงัช่วยปกป้องมนัจากสภาพแวดล้อม นกตวัไหนไม่มขีน ยามเจอลมพายุ
กห็นาวสั่น ยามเผชญิอากาศร้อนกแ็สบเนื้อแสบตวั”

“เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างรากฐานที่ท่านเคยพูดถึงใช่ไหม”  
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เดก็หนุ่มถาม
“ใช่” เขาหยดุเดนิแล้วหนักลบัไปมองลกูค้ามากมายที่เดนิขวกัไขว่

อยู่ในโถงด้านล่าง “ลกูค้าเหล่านี้กเ็ป็นขน เครอืข่ายผูค้้ารายย่อยที่ข้าเพิ่ง
รวบรวมได้กเ็ป็นขน”

“แล้วท่านกจ็ะได้ขนปีกเส้นใหม่ๆ อกีมากจากงานเลี้ยงของ ‘ท่าน
เจ้ากรมการคลงั’”

“ถูกต้อง” ไซรสัมองตรงไปข้างหน้าด้วยแววตามาดหมาย “เพื่อ
การใหญ่ เราอาจต้องฝืนใจบ้าง อาจต้องสวมหน้ากากบ้าง...แต่เชื่อเถอะ 
ผลประโยชน์ที่ตามมาจะคุ้มค่าแน่นอน”
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ภายในห้องโดยสารบนรถม้า ไซรสัเคาะบตัรเชญิงานเลีย้งที่

คฤหาสน์เจ้ากรมการคลงัในมอืไป จนิตนาการภาพงานเลี้ยงระดมทนุไป 
ยิ่งจินตนาการมากเท่าไรก็ยิ่งสงสัยว่า คืนนี้เขากับลูคัสที่วันนี้รับบทผู้
ตดิตามจะต้องอดทนเข้าสงัคมชั้นสูงของเวเนเซยีนานแค่ไหน

พ่อค้าหนุม่เหลยีวมองผูต้ดิตามที่นั่งตวัเกรง็อยูบ่นที่นั่งฝ่ังตรงข้าม
แล้วเหยยีดยิ้ม อดคดิไม่ได้ว่าถ้าแม้แต่ลูคสัที่ดูจะมที่าทสีงบ คุ้นชนิเรื่อง
วิถีชนชั้นสูงที่สุดในบรรดาผู้ติดตามทั้งหมด แถมยังเข้ากันกับลูกค้าชั้น
สงูไดอ้ยา่งดเียี่ยม ยงัรูส้กึอดึอดักงัวลขนาดนี้ ค�าเล่าลอืที่ว่าอาณาจกัรนี้
เป็นอาณาจกัรบ้าพธิรีตีองจนน่าเบื่อคงเป็นเรื่องจรงิ

“ท�าใจให้สบายเถอะ ถ้าอึดอัดก็เดินเข้าไปในงานแค่พอเป็นพิธ ี
ทนไม่ไหวเมื่อไหร่ก็หลบออกมานั่งรอที่รถม้าก็ได้” ไซรัสบอกผู้ติดตาม
เรยีบๆ เรยีกรอยยิ้มโล่งใจให้ผดุพรายบนใบหน้าคนฟัง

ท่ามกลางความเงยีบงนั รถม้าเนื้อไม้สดี�าสนทิ แกะสลกัขอบบน
และล่างตัวห้องโดยสารด้วยลวดลายคล้ายน�้าเต้า...พืชจากแดนใต้เรียง
ซ้อนกันเป็นแถวตามแนวยาว เคลื่อนไปตามถนนปูอิฐอย่างไม่เร่งรีบ 
ส่งผลให้ผู้โดยสารได้ยนิเสยีงขบันทิานเพลงที่เป็นที่นยิมในช่วงนี้

3
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“ภาคกลางมที่านหญงิดอกกหุลาบทะเลทราย...
มารดานางตายจากแต่ยงัเยาว์ 
บดิามากภาระฝากแม่เลี้ยงเลี้ยงดูเจ้า
เรื่องน่าเศร้าจงึเกดิขึ้นกบัโฉมตรู”

“ท่านหญิงกหุลาบทะเลทราย...” ไซรสัพมึพ�าชือ่ทีไ่ด้ยนิเบาๆ

“ท่านว่าคณุหนอูยัน์นาจะเข้าร่วมงานเลี้ยงระดมทนุนี่ด้วยรเึปล่า”
ค�าถามจากลูคัสท�าเอาดวงตาสีเทาที่ปกติจะนิ่งเฉยเหมือนปลา

ตายมปีระกายวูบไหวขึ้นมา ยิ่งนกึถงึดวงตาหลากอารมณ์คู่นั้น เลอืดใน
กายกพ็ลนัฉดีพล่านอย่างน่าพศิวง

“ข่าวว่าพวกแกรนเทรนท์พยายามแก้ข่าวกันน่าดู” ลูคัสยังคง
กล่าวต่อไป “น่าทุเรศนัก กลั่นแกล้งรังแกเขาจนผู้คนเล่าลือไปทั่ว พอ
รูส้กึว่าเรื่องนี้ท�าให้ตวัเองเสื่อมเสยีกร็บีออกมาแก้ตวัด้วยการแสดงละคร
ให้ใครๆ เห็นว่าเรื่องราวไม่ได้เป็นอย่างที่คิด ข้ามีคนรู้จักท�างานใน
คฤหาสน์แกรนเทรนท์ นางเล่าว่าจนถงึเดี๋ยวนี้คณุหนอูยัน์นากย็งัต้องไปๆ 
กลับๆ ระหว่างเรือนคนรับใช้กับตึกใหญ่ เพราะโดนเรียกใช้อยู่เนืองๆ 
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายกย็งัคงได้ใช้เฉพาะของที่พี่สาวต่างมารดาอย่างท่าน
หญงิพรสิซลิล่ากบัท่านหญงิแอนนาเบลทิ้งแล้วเท่านั้น” 

“แม้แต่เจ้าก็ยังชื่นชมท่านหญิงกุหลาบทะเลทราย” ไซรัสออก
ความเห็นสั้นๆ แล้วเปิดกล่องไม้ในมือตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ของขวญั

“จะบอกว่าท่านไม่สนใจนางงั้นส”ิ ลูคสัเลกิคิ้วถาม 
“เจ้าคดิว่าท่านเจ้ากรมการคลงัเป็นคนแบบไหน”
ลูคสัหวัเราะหึๆ  “เปลี่ยนเรื่องชดัๆ ท่านนี่กแ็ปลกคน หรอืรสนยิม

ท่านจะแตกต่างจากคนอื่น ท่านไม่ชอบผู้หญงิสาวๆ สวยๆ รไึง ตั้งแต่
ตดิตามท่านมา จนถงึตอนนี้กเ็ดอืนกว่าแล้ว ข้ายงัไม่เคยเหน็ท่านชายตา
แลผู้หญงิเลยสกัครั้ง” 

“มสีมาธหิน่อย ลูคสั เรามาที่นี่กเ็พื่องาน”
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“ชายคนนั้นเป็นคนกว้างขวางทีเดียว” ลูคัสออกความเห็นเรื่อง
งานด้วยสหีน้าอาบรอยยิ้มจางๆ “ดูเผนิๆ เหมอืนขนุนางใหญ่ใจซื่อที่ท�า
หน้าที่อย่างเด็ดขาด ตรงไปตรงมา แต่เบื้องหลังดูจะไม่เป็นอย่างฉาก
หน้า”

“ยงัไง”
“คนคนนี้มกัคบหาและอ�านวยความสะดวกให้เฉพาะพวกที่ให้ผล

ประโยชน์งามน่ะส ิมนัคล้ายๆ กบัว่าคนที่ให้ผลประโยชน์จะได้สทิธพิเิศษ
หลายข้อ ครั้งนึงเจ้าของอาคารหลังที่ท่านซื้อมาก็เคยได้รับสิทธิพิเศษ
มากมาย แต่หลังจากที่เขาตกอับ สิทธิพิเศษที่เคยได้ ตั้งแต่ช่องทาง
ท�าการค้า ตลอดจนการงดเว้นภาษกีส็ญูสลายไปพร้อมๆ กบัความรุง่เรอืง
ในอดตี”

“ขนุนางพ่อค้า” ไซรสันยิาม
“ใช่ เป็นพ่อค้าที่ค้าขายผลประโยชน์เป็นหลกั”

รถม้าสีด�าสนิทเทียมม้าขาวลักษณะดีเคลื่อนผ่านประตูร้ัว

เหล็กดัดแสนกว้างขวาง มุ่งหน้าเข้าคฤหาสน์หลังเขื่อง ซึ่งซุกตัวอยู่
ท่ามกลางสวนวงกตและพนัธุไ์ม้ไร้ดอกอย่างเชื่องช้า ทนัททีี่รถม้าเคลื่อน
ถงึประตูทางเข้าคฤหาสน์ ไซรสักพ็บว่าเจ้าบ้านจดัให้คนรบัใช้และทหาร
ในสงักดัออกมายนืเรยีงแถวรอต้อนรบัแขกที่ได้รบัเชญิอย่างเป็นระเบยีบ

เมื่อรถม้าจอดสนทิ ลคูสักร็บีถอืกล่องของก�านลัลงจากรถม้า แล้ว
ยนืรอไซรสัด้วยท่าทเีคารพยิ่ง

“ไซรัส เจ้าของกิจการอัญมณีและแพรพรรณ” ไซรัสแนะน�าตัว
สั้นๆ ให้ชายเครางามที่ดูคล้ายจะเป็นหวัหน้าคณะต้อนรบัแขก 

แลว้ชายคนนั้นกข็านชื่อเขาเสยีงดงักงัวาน “ไซรสั เจ้าของกจิการ
อญัมณแีละแพรพรรณ ผู้ปราดเปรื่องและกว้างขวาง”

ประโยคนั้นดงึความสนใจจากแขกเหรื่อได้ทั้งงาน 
ไม่ทนัที่คนรบัใช้ชายจะน�าทางไซรสัเดนิเข้าข้างใน นายทหารร่าง

ท้วมที่เคยได้รับแหวนเพชรเป็นของก�านัลก็รีบปราดเข้ามาจับมือทักทาย



46   เล่ห์รักเจ้าชายอสูร

ไซรสัอย่างสนทิสนม 
“มาเสยีท”ี เขาสวมกอดไซรสัราวกบัเป็นมติรสหายที่รกัใคร่กนัมา

นาน “ไป ไปพบท่านเจ้ากรมการคลงักบัคนอื่นๆ กนั ใครๆ กอ็ยากรู้จกั
คุณทั้งนั้น” ก้าวขาไปได้สักพักชายร่างท้วมก็ดูคล้ายจะนึกอะไรขึ้นได้ 
“ผมชื่อโรเบริ์ต โรเบริ์ต เมอร์สนั คณุเรยีกผมโรเบริ์ตกไ็ด้” 

ใบหน้านิ่งเฉยดั่งหน้ากากยิ้มน้อยๆ แทนการรบัค�า 
เจ้าของกจิการ ‘ผูป้ราดเปรื่องและกว้างขวาง’ ปล่อยให้โรเบร์ิตพา

เขาไปแนะน�าตวักบัเจ้ากรมการคลงั วลิสนั วลิส์ตนั และชนชั้นสูงคนอื่นๆ 
ด้วยความเต็มใจ เขามอบกล่องของก�านัลให้เจ้าของงานในวินาทีที่ 
ทุกคนเข้ารุมล้อม ส่งผลให้เกิดเสียงฮือฮาดังก้องยามขุนคลังวัยสามสิบ
ปลายๆ เปิดกล่องไม้หยบิของข้างในออกมา

“ทบัทมินี่ยงัไม่ได้เจยีระไนร”ึ ขนุนางผูย้งัดูหนุม่แน่นถามอย่างอด
ไม่ได้ 

“ครบั ตอนผมได้ทบัทมิก้อนนี้มา มนักก็ลมสวยเนื้อใสแบบนี้อยู่
แล้ว”

“ล�้าค่าเกนิไป” ท่านเจ้ากรมการคลงัเกบ็ทบัทมิก้อนใหญ่ลงกล่อง
ไม้แล้วส่งคนืให้เจ้าของ แต่ไซรสักร็ู้วธิเีล่นเกมนี้ดี

หากจะมอบของก�านัลให้ขุนนางใหญ่ต่อหน้าธารก�านัล ก็ต้อง
ท�าให้การกระท�านั้นดูสมเหตสุมผล มเีหตอุนัควรให้ผู้รบัรบัของไว้...

“ถือเสียว่านี่เป็นสิ่งที่ผมส่งเข้าร่วมระดมทุน” ไซรัสเอ่ยด้วยท่าที
สุขุม “แม้เป็นเพียงพ่อค้า แต่ผมก็พอรู้มาว่าตอนนี้สถานการณ์แถบ
ชายแดนน่ากลัวนัก เพื่อป้องกันชายแดนและกวาดล้างพวกเผ่าพันธุ์
โบราณน่าหวาดหวั่นในดินแดนเร้นลับหลังแนวเขาต่อไปในอนาคต เรา
ต้องใช้ทนุทรพัย์ไม่น้อย”

“คุณช่างมีน�้าใจคิดถึงอาณาจักร” ท่านเจ้ากรมการคลังมองเขา
ด้วยแววตาชื่นชม 

ขนุนางใหญ่ส่งกล่องทบัทมิให้โรเบร์ิตน�าไปเกบ็ ก่อนจะรบัช่วงดแูล
แนะน�าพ่อค้าหนุ่มให้คนอื่นๆ รู้จกัในฐานะ ‘สหาย’
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ไซรัสมิได้รังเกียจพฤติกรรมสนิทสนมนี้ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็น 
ผลดี และเขาก็พอใจจะท�าความรู้จักกับทุกคนภายใต้การแนะน�าอย่าง
ยกยอจากเจ้าของงาน 

งานเลี้ยงระดมทุนด�าเนินไปโดยมีพ่อค้าหน้าใหม่เป็น

ศนูย์กลางของงานอยูน่าน จวบจนพ่อบ้านขานชื่อเจ้ากรมการเมอืงแกรน-
เทรนท์กบัภรรยา ตลอดจนบตุรสาวทั้งสอง ทกุสายตาจงึจบัจ้องไปทางนั้น 
คล้ายไม่คาดฝันว่าตระกูลเก่าแก่ที่ก�าลังตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จะมา 
ปรากฏตวั

“ประกาศสี่ แต่มหี้าไม่ใช่ร ึอย่าบอกเชยีวนะว่าเอาลูกนอกสมรส
มาออกงาน” ภรรยาขุนนางคนหนึ่งยกพัดป้องปากกระซิบกระซาบกับ
ภรรยาขนุนางอกีคน แต่ไม่เบาพอที่คนหูดอีย่างไซรสัจะไม่ได้ยนิ

‘ลูกนอกสมรส’ ค�านั้นดงึความสนใจจากเขาได้ทนัท ี 
ไม่ทนัที่ใครจะได้พูดอะไรมากไปกว่านี้ หญงิสาวอ่อนเยาว์ผวิขาว

ผ่องดั่งหิมะแรกของฤดูหนาว สวมชุดราตรีกระโปรงยาวกรอมเท้าสีขาว
สะอาดตากก้็าวเข้ามายนืท่ามกลางสมาชกิครอบครวัแกรนเทรนท์ ราวกบั
คนกลุ่มนั้นต้องการเปิดตวัเจ้าหญงิที่เฝ้าฟูมฟักมาเป็นเวลานาน

ดวงตาสีนิลเปล่งประกายซื่อใสดั่งลูกกวางของสตรีผู้ไม่ได้รับการ
ขานชื่อกวาดมองไปรอบๆ โถงกว้างอย่างเชื่องช้า เหมือนประหม่าและ
ไม่เคยคุน้ ขบัให้ใบหน้าสวยคมดอู่อนหวานน่ารกัขึ้นด้วยในคราวเดยีวกนั 

“เปิดตวัร”ึ กลุม่ภรรยาขนุนางเริ่มซบุซบินนิทา ในขณะที่ฝ่ายสามี
และบตุรชายมวัเหม่อมองจนลมืใส่ใจห้ามปราม ส่งผลให้ทั้งงานเกดิเสยีง
ซบุซบิดงัเซง็แซ่

ไซรัสไม่ชอบที่การปรากฏตัวของเธอดึงความสนใจจากบรรดา
ลูกค้าหน้าใหม่และกลุ่มคนที่ตนก�าลงัผูกไมตร ี และยิ่งไม่พอใจที่ดวงตา
ส่องประกายแวววาวเหมือนท้องฟ้าในยามนี้ดึงดูดให้เขาเผลอละความ
สนใจจากเป้าหมาย ใบหน้าซึ่งปกติถ้าไม่คลี่ยิ้มบางๆ ก็นิ่งเฉยจึงพลัน
เครยีดขรมึขึ้นทนัตา
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เจ้าของดวงตาอ่อนโยนใสซื่อดั่งเนื้อทรายเหลียวมาสบตาเขาเข้า
พอด ี

ชั่วพริบตานั้นเขาแน่ใจว่าดวงตาคู่งามดูแข็งกร้าว ฉายแววดุดั่ง
นางเสอืสาวที่พร้อมจะขย�้าคอเขาให้ขาดกระเดน็ ก่อนจะเปลี่ยนกลบัเป็น
แววตาประหม่าของคนอ่อนต่อโลก รบักนักบัใบหน้ารูปหวัใจ ดสูวยหวาน 
น่ารกั น่าถนอม

น่าสนใจ
เขาพยายามจะไม่สนใจ แต่สุดท้ายความพยายามนั้นก็ล้มเหลว

ไม่เป็นท่า
เคราะห์ดทีี่หลงัจากนั้นไม่นานพ่อบา้นกป็ระกาศชื่อขนุนางอกีคน

ที่ท�าให้เกดิเสยีงฮอืฮา ดงึให้พ่อค้าหนุ่มละสายตาจากแววตาแสนลกึล�้า
ได้ส�าเรจ็

“ท่านเลขานกุารกรมการคลงั คาร์ล วลิส์ตนั”
เสียงประกาศนั้นท�าให้ ‘ท่านเจ้ากรมการคลัง’ ข้างกายเขาหลุด

จากภวงัค์ และรบีชี้ชวนไซรสัให้ทกัทายผู้มาใหม่ทนัที
“ไซรัส รู้จักกันไว้สิ นี่คาร์ล ญาติผม คาร์ลเพิ่งย้ายมาจากต่าง

เมอืงได้ไม่นาน แต่ท�างานคล่องแคล่วนกั” แนะน�าแล้วท่านเจ้ากรมการ
คลงักห็นัไปบอกอกีฝ่ายบ้าง “นี่ไซรสั พ่อค้าหนุ่มใหม่ไฟแรงที่น่าจบัตา 
ตอนนี้ตกึสี่ชั้นหลงัใหญ่ใจกลางย่านร้านค้าเป็นของเขา”

ไซรัสมองดวงตารีเรียวสีเขียวเข้มตัดกับเส้นผมสีน�้าตาลหยักศก
ระต้นคอแล้วรู้สกึแปลกๆ สญัชาตญาณบางอย่างบอกเขาว่าชายคนนี้มี
บางอย่างไม่ชอบมาพากลและเป็นตวัอนัตราย แต่เพราะนี่เป็นงานสงัคม 
และเขาเองก็ต้องการเส้นสาย ไซรัสจึงเลือกเก็บซ่อนความรู้สึกนั้นไว้ 
แล้วทกัทายอกีฝ่ายด้วยรอยยิ้มที่ดูเป็นมติรที่สดุ

“ท่านเลขานกุารกรมการคลงั”
“ยนิดทีี่ได้พบ ไซรสั” ยิ่งฟังน�้าเสยีงชายคนนี้ตอนเอ่ยชื่อเขา ไซรสั

ก็ยิ่งรู ้สึกคุ้นหู “ผมได้ยินข่าวคุณมาไม่น้อย วันนี้ได้พบตัวจริงเสียท ี
นบัว่าโชคดนีกั” คาร์ลยงัคงเอ่ยต่อไป “ได้ข่าวว่าคณุมาจากอสักนัด์”
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“ครบั” ไซรสับอกด้วยสหีน้าอาบรอยยิ้มเช่นเคย “แต่จะพูดอย่าง
นั้นกค็งไม่ถูกเสยีทเีดยีว เพราะตลอดหลายปีมานี้ ผมเดนิทางไปนั่นมา
นี่จนทั่ว ช่วงสองปีที่ผ่านมาก็ไปขลุกอยู่ที่อาณาจักรหมู่เกาะทางใต้เสีย
นาน”

“ผมเองก็มีเพื่อนชาวอัสกันด์ไม่น้อยนะ...ก็ตระกูลพ่อค้าทั้งหลาย
ที่มอียู่น้อยนดิในอาณาจกัรสงบๆ นั้นนั่นล่ะ แปลกนะ พวกเขาไม่ยกัรูจ้กั
คนมคีวามสามารถอย่างคณุ”

“คงเพราะผมชอบผจญภัย ชอบเดินทางไปนั่นมานี่มากกว่าเข้า
สงัคม” 

“ช่างน่าเสยีดายแทนคนพวกนั้นที่ไม่มโีอกาสได้รู้จกัคนเก่งๆ อย่าง
คุณ” คาร์ลเอ่ยยิ้มๆ “แต่ก็อย่างว่าละครับ พวกอัสกันด์น่ะเก็บตัวนัก 
ขนาดเวเนเซยีเป็นอาณาจกัรข้างเคยีงแท้ๆ เรายงัไม่เคยพบหน้าค่าตาคน
ทางนั้นกนัสกัเท่าไหร ่นอกเหนอืไปจากพวกคนที่เกดิในตระกลูพ่อค้าที่มี
อยู่น้อยนิดแล้ว ดูทุกคนในอาณาจักรนั้นจะชอบท�าตัวลึกลับ ไม่พบปะ
คนแปลกหน้า...เรื่องออกจากอาณาจกัรไปนั่นมานี่ยิ่งไม่ต้องพดูถงึ ถ้าไม่
จ�าเป็นพวกเขาไม่ค่อยจะออกเดนิทางกนันกัหรอก” ถงึจะดูคล้ายค�าพูด
ชวนคุยธรรมดา แต่ค�าพูดจากปากคาร์ลก�าลังเลื้อยรัด ตีกรอบล้อมให้
ไซรสับอกเล่าถงึตวัตนที่แท้จรงิ

แต่ไซรสักไ็ม่ยอมให้จบัได้ไล่ทนัง่ายๆ อารพีูดถูก เขาจ�าเป็นต้อง
ซ่อนตวัตนที่แท้จรงิเอาไว้

“ที่คุณพูดมาไม่ผิดเลย” ไซรัสคลี่ยิ้มกว้างขึ้น เขาแสร้งกวาด
สายตาไปรอบๆ ก่อนเอ่ย “ว่าแต่คณุเถอะ ดูเหมอืนท่านหญงิหลายคน
จะอยากให้คณุชวนเต้นร�า”

“ผมเห็นพวกเธอบางคนเหลียวมองคุณกับญาติผู้พี่ของผมด้วย
เหมอืนกนั” คาร์ลหยบิเครื่องดื่มจากถาดที่คนรบัใช้ชายถอืผ่านมาให้ท่าน
เจ้ากรมการคลัง ไซรัส และตนเอง “งานสังคมก็เป็นเช่นนี้ละ มันเป็น
สถานที่ที่สตรชีั้นสงูจะได้ออกมาอวดโฉมเพื่อหว่านเสน่ห์ให้ผูค้นหลงใหล 
ถดัจากงานนี้กค็งมคีณุหนกูบัคณุชายจากตระกูลไหนสกัตระกลูประกาศ
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การหมั้นหมาย”
“แต่เหน็จะไม่ใช่ตระกูลแกรนเทรนท์” จู่ๆ ภรรยาเจ้ากรมการคลงั

กก้็าวเข้ามาร่วมวงสนทนา ตอนนี้รา่งกายเธอกรุ่นกลิ่นแอลกอฮอล์จางๆ 
บอกให้รู้ได้โดยไม่ต้องเดาว่าเหล้าหมักผลไม้ในมือเธอคงไม่ใช่เหล้าแก้ว
แรกที่เธอดื่ม 

ยังดีที่เจ้าหล่อนมีสติพอจะยกพัดป้องปากก่อนออกความเห็น
ต่อไป

“ฉันเห็นคุณหนูแกรนเทรนท์คนโตกับคนรองมองมาทางพวกคุณ
บ่อยๆ พวกคุณเพิ่งมาจากต่างถิ่น อย่าหลงกลเชียวนะคะ เห็นงามๆ 
อย่างนั้นน่ะ ไม่มีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่คนไหนในอาณาจักรนี้อยากเฉียด
ใกล้หรอกค่ะ” นางบอกคาร์ลและไซรัสอย่างไม่สงวนถ้อยค�า ไม่สนใจ
สายตาห้ามปรามจากสามแีม้แต่น้อย

แล้วคาร์ลกเ็ล่นด้วยเสยีอย่างนั้น “ท�าไมล่ะครบั” ขนุนางหนุม่ถาม
“ไม่ทราบหรือคะ แม่ลูกสาวคนโตพริสซิลล่าที่ผมสีทองยาว

หยกัศกหน้าสวยคนนั้นน่ะ ขึ้นชื่อลอืชาเรื่องเอาแต่ใจ เจ้าอารมณ์ งาน
อดเิรกที่เหมาะสมไม่ม ีงานหลกัดีๆ  ไม่ปรากฏ วนัๆ ท�าอยูอ่ย่างเดยีว คอื
หาเรื่องท�าร้ายคนรบัใช้กบัน้องสาวต่างแม่”

“นั่นใช่เรื่องควรพูดรึ” คนเป็นสามีพยายามหยุดการนินทาอย่าง
น่าเกลยีด แต่ท่านผู้หญงิวลิส์ตนักลบัไม่ใส่ใจเลยสกันดิ

“ท่านหญิงแอนนาเบลน้องสาวคนรองก็ไม่ไหวพอกัน” ภรรยา 
เจ้าบ้านยงัคงเอ่ยต่อ “รายนี้ไม่ร้ายกาจจนน่าปวดหวัเท่าคนพี่ แต่ดจูะคดิ
อะไรไม่เป็นนัก วันๆ ได้แต่เดินตามพี่สาวเหมือนเงาตามตัว พี่สาวพูด
อะไรก็คอยเป็นลูกคู่ แต่พออยู่คนเดียวเท่านั้นละกลายเป็นเบื้อเป็นใบ้ 
คดิอะไรเองไม่เป็นสกัอย่าง”

“ไซรสั” เจ้ากรมการคลงัเอ่ยแทรกอย่างสดุทน “ผมมคีนที่อยาก
แนะน�าให้คณุรูจ้กั” เจ้าภาพเหลยีวมองคาร์ลด้วยสหีน้าไม่พอใจนกั “ฝาก
ดแูลท่านผูห้ญงิสกัครู ่อย่าให้เธอดื่มมากนกั ดูท่าตอนนี้คงดื่มเข้าไปมาก
แล้ว”
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นับตั้งแต่ก้าวขาเข้างานเลี้ยงมา อัยน์นาก็ต้องเดินตาม

ท่านผู้หญิงเจ้ากรมการเมือง เพื่อที่จะกลายเป็นส่วนเกินในทุกๆ บท
สนทนา 

ดเูหมอืนว่าท่านผูห้ญงิเจ้ากรมการเมอืงกบัลกูสาวทั้งสองจะจงใจ
แก้เผ็ดท่านเจ้ากรมการเมืองด้วยการพาเธอตามติดไปทุกที่ตามค�าสั่ง
ขุนนางสูงวัย แต่ในขณะเดียวกันก็คอยพูดถึงเรื่องความน่าขันระคนน่า
หงดุหงดิของพวกทาสและชนชั้นล่าง แล้วแกล้งถามขอความเหน็จากเธอ
อยู่เนอืงๆ 

เพราะรู้ว่าทั้งสามจงใจหกัหน้า อยัน์นาจงึยอมทนอยู่ตรงนั้นด้วย
รอยยิ้มเศร้าสร้อยเหมอืนต้องคอยกลั้นน�้าตาเอาไว้

“อยัน์นาจ๊ะ หน้าซดีๆ นะ ดื่มน�้าหน่อยไหม” จู่ๆ พรสิซลิล่ากเ็กดิ
ใจดขีึ้นมา 

นั่นท�าให้อยัน์นาประหลาดใจที่สดุ “ไม่เป็นไรค่ะ ดฉินัสบายด ีท่าน
หญงิดื่มเถอะค่ะ”

“ได้ยงัไงกนั” แอนนาเบลยดัเยยีดน�้าแก้วใส่มอืเธอ “ดื่มซะ เกดิ
เป็นลมเป็นแล้งขึ้นมา คณุพ่อจะว่าเอาได้ว่าฉนั คณุพี่ แล้วกค็ณุแม่ดูแล
เธอไม่ด”ี

“แอนนาเบล อย่าเสยีงดงั” ท่านผู้หญงิเจ้ากรมการเมอืงตวดัพดั
สกัหลาดประดบัลูกไม้ในมอืตลีูกสาวคนรอง ก่อนหนัมาสั่งอยัน์นา “ดื่ม
ซะ” เจ้าหล่อนคลี่พัดป้องปาก กระซิบกระซาบให้ได้ยินกันแค่สองคน 
“หน้าหล่อนซดีอย่างกบัศพ เกดิมาเป็นลมเป็นแล้งตรงนี้ ฉนัจะเสยีหน้า”

แม้จะไม่อยากดื่ม แต่เมื่อถูกกดดันมากเข้า อัยน์นาก็จ�าต้องดื่ม
น�้าแก้วนั้นเข้าไป วูบหนึ่งหญงิสาวแน่ใจว่าเหน็พรสิซลิล่าเหยยีดยิ้ม

“ริชาร์ดหายไปไหนของเขานะ” ท่านผู้หญิงเจ้ากรมการเมือง
บ่นอุบ “นี่ อัยน์นาจ๊ะ ไปตามคุณพ่อมาทีสิ” นางโปรยยิ้มให้ทุกคน 
ในวงสนทนาเมื่อเอ่ยจบ เหมอืนตั้งใจจะอวดว่าตนญาตดิกีบัลกูนอกสมรส 
ของสามแีค่ไหน

“จะเหมาะหรอืคะ คณุท่านอาจคยุธรุะตดิพนั...”
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“เหมาะสมจ้ะ” เธลม่ายนืยนั “นี่กใ็กล้เที่ยงคนืแล้ว ไปบอกท่าน
ทเีถอะว่าเธอกบัฉนัเริ่มเหนื่อยแล้ว พวกเราจะได้กลบัคฤหาสน์กนัเสยีท.ี..
เดนิหาให้ทั่วๆ หน่อยนะ”

อยัน์นาเหลยีวมองพรสิซลิล่ากบัแอนนาเบล และทั้งคู่กพ็ยกัหน้า
สนบัสนนุว่าเหนื่อยจรงิ “ค่ะ รอสกัครูน่ะคะ” คนโดนไหว้วานรบัค�าอย่าง
ว่าง่ายเพราะเริ่มรู้สกึร้อนวูบแปลกๆ ขึ้นมา 

อัยน์นาประคองสติถอนสายบัวแสดงความเคารพทุกคนในวง
สนทนาอย่างนอบน้อม แล้วรบีปลกีตวัออกมาเพราะแน่ใจว่าน�้าแก้วนั้น
คงมอีะไรสกัอย่างเจอืปน

ไม่ว่าน�้าในแก้วนั้นจะมีอะไร อัยน์นาแน่ใจว่ามันจะไม่ส่งผลด ี
ต่อเธออย่างแน่นอน
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หลังหว่านเมลด็พนัธุเ์ส้นสายไปทัว่งานเลีย้ง ไซรสักป็ลกีตวั

ออกมาหลบมุมสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ระเบียงเล็กๆ ข้างประตูทางออกฝั่ง
สวนหย่อมที่รกครึ้ม 

ทแีรกเขาไม่เขา้ใจนกัว่าท�าไมก่อนหน้านี้ลคูสัที่ดจูะคุ้นชนิเรื่องวถิี
ชนชั้นสูงที่สดุในกลุ่มพี่ๆ  น้องๆ ต่างสายเลอืด ถงึได้พยายามเคี่ยวเขญ็
ให้เขาเต้นร�าอย่างถูกวิธี ทั้งๆ ที่เขาก็ยืนยันว่าไม่ต้องการเต้นร�ากับใคร 
แต่หลังจากโดนเจ้ากรมการคลังหิ้วไปนั่นมานี่ กระทั่งถูกขุนนางและ
พอ่คา้ใหญห่ลายรายยดัเยยีดให้เขาเชญิลกูหรอืหลานสาวไปเต้นร�าด้วย 
ผู้มั่งคั่งหน้าใหม่ของอาณาจกัรกเ็ข้าใจทนัที

น่าร�าคาญนัก ไซรัสเอนหลังพิงผนัง แหงนหน้ามองพระจันทร์ 
อดคดิไม่ได้ว่าต้องใช้เวลาอยู่ในอาณาจกัรนี้อกีนานแค่ไหน ภารกจิแสน
ส�าคญัจงึจะลลุ่วงเสยีที

ท่ามกลางความเงียบงัน สตรีชุดขาวผ่องเดินผ่านประตูระเบียง
ออกมาอย่างเชื่องช้า คล้ายก�าลงัเกบ็กลั้นความเจบ็ปวด 

ทนัททีี่ก้าวขาพ้นกรอบประตู หญงิสาวอ่อนเยาว์รายนั้นกร็บีถลนั
เข้าหาสวนกว้าง ดูราวกบัสตัว์ป่าหาที่หลบภยัยามเจบ็ไข้

ลูกสาวนอกสมรสของเจ้ากรมการเมอืง...อยัน์นา...
เขาบอกตัวเองว่าไม่ควรใส่ใจ แต่ท่าทีซวนเซ และเม็ดเหงื่อที่

 4
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ผดุพรายบนใบหน้าขาวนวล กลบัท�าให้เขากงัวลจนทนนิ่งเฉยไม่ไหว
“คณุผู้หญงิ” เขาเรยีก แต่เธอท�าเหมอืนไม่ได้ยนิ
หญิงสาวรูปร่างอ้อนแอ้นในชุดราตรีกรุยกรายตบหน้าตัวเอง

ฉาดใหญ่คล้ายจะเรยีกสต ิจากนั้นกเ็หลยีวซ้ายแลขวาเหมอืนต้องการจะ
ให้แน่ใจว่าไม่มีใครพบเห็น ก่อนจะเคลื่อนที่ต่อไป ท�าราวกับกลัวว่าถ้า
หยดุเดนิเมื่อไร โลกทั้งใบจะล่มสลายลงเมื่อนั้น

ในชั่วเสี้ยววนิาททีี่พ่อค้าหนุ่มคดิจะเบอืนหน้าหน ี นยัน์ตาสเีทาก็
สงัเกตเหน็หยดน�้าใสไหลลงอาบแก้มเธออย่างน่าตกใจ รบกวนความรู้สกึ
ให้เขาไม่อาจแกล้งท�าเป็นไม่รู้ไม่เหน็ได้อกี 

“บ้าจริง” ไซรัสปราดเข้าคว้าตัวเธอไว้ ไม่นึกว่าเพียงเท่านั้นร่าง
เลก็ๆ นั่นจะอ่อนยวบเข้าหาอ้อมกอดเขาเหมอืนคนไร้เรี่ยวแรง

“คุณ...ไปซะ” เธอบอกเสียงขาดห้วง นอกจากรอยฝ่ามือแดงๆ 
บนหน้าแล้ว พวงแก้มสองข้างยงัขึ้นสแีดงระเรื่อเหมอืนคนมไีข้

“ตวัร้อน” พ่อค้าหนุ่มพมึพ�า
เขาไม่คดิว่าเธอเจบ็ป่วย เพราะจากที่เหน็ ทกุอย่างเกดิขึ้นฉบัพลนั

เกนิไป 
ดจูากอาการแล้ว ไซรสัคดิว่าเธออาจโดนวางยาแปลกๆ บางอย่าง 

อย่าง ‘ยาปลกุก�าหนดั’ ที่อารเีคยพูดถงึ
จรงิอยูว่่าเขาไม่เคยเหน็ใครโดนยาชนดินี้ และไม่เคยเรยีนรู้มาก่อน

ว่าคนโดนวางยาชนดิที่ว่ามอีาการอย่างไร แต่เขาเชื่อว่ายาชนดินี้คงออก
ฤทธิ์คล้ายสรุาบางชนดิของเผ่าพนัธุโ์บราณในดนิแดนเร้นลบั...สรุาที่สร้าง
ขึ้นเพื่อใช้ ในวตัถปุระสงค์คล้ายๆ กนั

“ผมจะพาคณุไปพบหมอ”
“ไม่” เธอปฏเิสธทนัควนั “อย่า...อย่าให้ใครรู้”
คิ้วคมเข้มบนใบหน้านิ่งเฉยดั่งรูปสลักขมวดเข้าหากันเมื่อได้ยิน 

“ห่วงชื่อเสยีงร ึแทนที่จะห่วงเรื่องภาพลกัษณ์ ห่วงสขุภาพความปลอดภยั
ไม่ดีกว่ารึ อาการอย่างนี้ เห็นทีจะโดนวางยา ยานั่นจะมีผลข้างเคียง
แบบไหนบ้างกไ็ม่รู้”
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“น�้า...” เสียงเบาหวิวที่หลุดลอดจากริมฝีปากรูปกระจับฟังดูเย้า
ยวนน่าประหลาด “ฉันรู้...พาฉันไป” ฝ่ามือนุ่มนิ่มบีบแขนเขาไว้แน่น 
เหมอืนกลวัว่าถ้าไม่ท�าแบบนั้นจะทรดุลงไปกองบนพื้นหญ้า “กลางสวน
มีสระ...ฉันเห็น...” เธอบอกเสียงหอบ นิ้วเรียวงามเริ่มจิกเล็บลงบนต้น
แขนแขง็แกร่ง เหมอืนไม่พอใจที่เขามวัชกัช้า

เคราะห์ดีที่วันนี้เสื้อคลุมแขนยาวที่ไซรัสสวมเนื้อผ้าหนาพอ ไม่
อย่างนั้นตอนนี้ ‘ท่านหญงิกหุลาบทะเลทราย’ คงฝากรอยอารมณ์ให้เขา
เกบ็ไว้ดูต่างหน้าได้มากกว่าสบิแผล

“เร็วหน่อย” เธอเร่งเร้าเสียงแหบพร่า สองมือเริ่มเลื่อนไล้ไล่
จกิแขนจกิคอเขาแน่นขึ้นเหมอืนจงใจระบายความอดัอั้น

‘น่าหงุดหงิดนัก’ น่าหงุดหงิดที่ผู้หญิงในอ้อมแขนเขาดูจะห่วง
เกยีรตยิศและภาพลกัษณ์มากกว่าชวีติ 

และน่าหงดุหงดิที่ทั้งๆ ที่ปลายนิ้วเลก็ๆ นั่นท�าให้เขาเจบ็แสบอย่าง
ที่ไม่เคยมีใครกล้าท�า มันกลับท�าให้บริเวณที่ต้องสัมผัสเกิดอาการร้อน
วูบวาบอย่างน่าพศิวง

“อยู่นิ่งๆ” เขาดพุลางช้อนอุ้มเธอขึ้นแนบอก แล้วพาร่างอ้อนแอ้น
ในอ้อมแขนเดินผ่านกลุ่มไม้พุ่มเตี้ย มุ่งหน้าเข้าหาสวนวงกตแสนลึกลับ 
ภายในใจได้แต่หวงัว่าสวนวงกตตรงหน้าจะไม่สลบัซบัซ้อนเกนิกว่าที่เขา
จะหาสระน�้านั่นเจอ

“ทางไหน” คนไม่รู้ทางรีบถาม แต่ดูเหมือนตอนนี้สติเธอจะราง
เลอืนเกนิกว่าจะตอบได้

“อดึอดั...” หญงิสาวพมึพ�า สองมอืเริ่มออกฤทธิ์ออกเดชมากขึ้น 
วูบหนึ่งไซรัสคิดว่าเขาควรขัดใจเจ้าของร่างบอบบางในอ้อมแขน

ด้วยการอุ้มเธอไปพบหมอ แต่พอเห็นเธอกระชากผ้าคลุมไหล่ทิ้งเผย 
ให้เห็นเนินอกอิ่ม แถมยังจ้องมองเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความ
ปรารถนาและอารมณ์ คนที่แน่ใจว่าหมอรักษาโรคน่าจะเป็นชายก็สลัด
ความคดินั้นออกจากหวัทนัที

เสี่ยงเกนิไป...
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ไม่ใช่แค่เสี่ยง บางทีคนโดนวางยาอาจจะรู้ว่าถึงรีบไปหาตอนนี้ 
หมอกค็งช่วยอะไรไม่ได้อยู่ด ี

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากพบหมอ ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตาม 
สุดท้ายท่านหญิงกุหลาบทะเลทรายก็จะถูกทิ้งให้ทนทุกข์อยู่กับความ
อบัอายตลอดกาล 

“อดทนไว้” คนหน้าใหม่ของอาณาจักรบอกทั้งๆ ที่ไม่แน่ใจว่า
เจ้าของลมหายใจร้อนๆ ที่รดต้นคอเขาอยู่จะรบัรู้ 

ชายหนุ่มพยายามสงบจิตสงบใจรวบรวมสมาธิแล้วเงี่ยหูฟังเสียง
ธรรมชาต ิไม่นานนกัเจ้าของร่างสมส่วนในชดุสดี�าสนทิกไ็ด้ยนิเสยีงของ
บางอย่างร่วงลงน�้า บอกให้รู้ว่าของที่มองหาอยู่ทางทศิไหน 

“ขอให้ได้ผลทเีถอะ” พ่อค้าหนุ่มพมึพ�า จากนั้นกร็บีอุ้มหญงิสาว
อ่อนเยาว์สาวเท้าเดนิไปตามสญัชาตญาณทนัที

ไซรัสอุ้มสาวร่างอ้อนแอ้นเดินลงสระน�้าด้วยความร้อนใจ 

ภายในหวัไม่เหลอืความคดิอื่นใด นอกจากการช่วยให้คนในอ้อมแขนพ้น
จากความทรมาน

“ร้อน...” เธอบ่นร้อนทั้งๆ ที่น�้าในสระเยน็จดัจนขึ้นไอ สองมอืเกาะ
เกี่ยวเขาไว้แน่น “...ช่วยท.ี..” เธอพมึพ�าน�้าเสยีงเว้าวอน

เขาไม่รูว้า่เจ้าของใบหน้าอ่อนเยาว์นางนี้จะรูค้วามหมายของสิ่งที่
พูดออกมาหรอืเปล่า รู้เพยีงแต่ต้องพยายามประคองให้เธออยู่นิ่งๆ แต่ดู
เหมือนเจ้าของผิวนวลนิ่มจะไม่ให้ความร่วมมือสักเท่าไร...พ่อค้าอญัมณี
จงึตอ้งนั่งลงแลว้กอดไว้ เพื่อไม่ให้คนที่รา่งกายอ่อนยวบจมน�้าที่ลกึเพยีง
ระดบัต้นขา หรอืพลาดเดนิไปยงัใจกลางสระน�้าที่น่าจะลกึกว่าบรเิวณนี้

ไซรสัได้ยนิเธอพมึพ�าอะไรหลายอย่าง แต่ถ้อยค�าเหล่านั้นฟังไม่ได้
ศพัท์ จบัใจความไม่ได้ บอกให้รู้ว่าเจ้าของดวงตาสนีลิก�าลงัไร้สตเิพราะ
ยา เหน็แบบนี้แล้วพ่อค้านกัแสวงโชคกอ็ดคดิไม่ได้ว่าถ้าคนที่เธอเดนิมา
เจอไม่ใช่เขา แต่เป็นทหารยามหรอืผูช้ายเลวๆ สกัคน จะเกดิอะไรขึ้นบ้าง

ในช่วงที่ชายหนุ่มก�าลงัคดิอะไรเพลนิๆ อยู่นั้น นิ้วมอืร้อนๆ กเ็ริ่ม
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ปลดกระดุมเสื้อเขาแล้วลูบไล้ไปทั่ว จุดไฟปรารถนาแปลกประหลาด 
เผาผลาญให้ส�านกึส่วนดคี่อยๆ มอดไหม้ 

“คุณหนู” เขาพยายามเรียกสติอีกฝ่าย ไม่นึกว่าจะกลับกลาย
เป็นการกระตุ้นให้ รมิฝีปากอวบอิ่มประทบัรมิฝีปากของเขา

ไซรัสต้องพยายามอย่างยิ่งในการกดสัญชาตญาณดิบเถื่อนแล้ว
เบือนหน้าหนี แต่เจ้าของริมฝีปากสีกุหลาบไม่ให้ความร่วมมือนัก พอ
พลาดจากรมิฝีปากเขา เธอกก็ดหน้าลงซกุไซ้ร่างกายของเขาเท่าที่ท�าได้

กราม ซอกหู ต้นคอ แผงอกกว้าง ทกุอณูในสี่ส่วนนี้ไม่มตีรงไหน
เลยที่เธอมองข้าม

“บ้าจรงิ” เขาสบถไม่เป็นภาษาเมื่อร่างเลก็ๆ บดเบยีดเข้าหา แล้ว
จ้องเขาด้วยแววตาเว้าวอน “หยดุ” ชายหนุม่สั่งเสยีงแหบห้าว เจตนาทั้ง
ปรามเธอและตัวเองไม่ให้ตอบสนองความร้อนรุ่มอันเกิดจากฤทธิ์ยา 
ภายในใจได้แต่ภาวนาให้ความเย็นเยียบจากน�้าในสระ ช่วยปลุกสติ 
สัมปชัญญะของอัยน์นา ก่อนที่ท่าทียั่วยวนป่วนอารมณ์ของเธอจะพา 
ให้เขาเตลดิไปไกลจนกู่ไม่กลบั

ใครมนัช่างท�าเรื่องแบบนี้ได้... ไซรสัคดิพลางแหงนหน้าไล่สายตา
ส�ารวจตั้งแต่ระเบียงตึกปีก ระเบียงตึกหลัก บันไดหน้าประตูทางเข้า  
ไปจนถงึห้องโถงจดัเลี้ยง 

เมื่อเหน็ว่าทกุคน โดยเฉพาะพวกทหารยนืยามล้วนโดนตรงึความ
สนใจไว้ด้วยเสียงดนตรีสนุกสนานกับการเต้นร�าแบบกลุ่มแสนครื้นเครง 
พ่อค้าหนุ่มก็ถอนหายใจยาว รู้สึกโล่งใจไปเปลาะหนึ่งที่ดูเหมือนจะยัง
ไม่มใีครทนัสงัเกตว่ามคีนสองคนหายไปจากงานเลี้ยง หรอืมองเหน็ความ
เคลื่อนไหวแสนวาบหวามที่เกดิขึ้นอยู่ในขณะนี้ 


