
บทน�ำ

ความลบัด�ามดืมกัจะซุกซ่อนอยู่ในยามราตรเีสมอ...
ชายหนุ่มร่างสูงใหญ่สวมสูทสีด�าวางโทรศัพท์ลงหลังจากจบการ

สนทนานัดแนะสถานที่นัดหมายกับคนของเพื่อนที่ฝาก ‘ของส�าคัญ’ บาง

อย่างมาให้

“เตรยีมรถด้วยเผงิ” เจ้าของเสยีงเข้มสั่งคนเก่าแก่ของพ่อ ที่ดูแลเขา

มาได้ร่วมสบิปีแล้ว นบัตั้งแต่มาลงทุนเปิดกาสโินที่นี่

“ครบั” ชายวยักลางคนรบัปากและล่าถอยออกไป

จนกระทั่งใกล้ถึงเวลานัดหมาย เผิงกลับเข้ามาอีกครั้ง ใบหน้าของ

คนเก่าแก่ไม่สู้ด ีจนเจ้านายต้องออกปากถาม

“มอีะไร”

“มผีูห้ญงิคนหนึ่งฝากของไว้ให้คณุหลางที่ท่าเรอืครบั แลว้เธอกก็ลบั

ไปเลย ตอนนี้ยงัหาตวัไม่เจอ” เผงิส่งซองเอกสารให้ เป็นซองว่างๆ ที่ไม่จ่า

หน้าซอง

ดวงตาคมดุเป็นประกายวาววบัขึ้นมาทนัท ี เขาไล่สายตาไปยงั ‘ราย
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ชื่อ’ ที่เอาออกมาจากในซองและเกบ็ไว้อย่างมดิชดิ พอดกีบัที่เพื่อนๆ ตดิต่อ

ผ่านโปรแกรมวิดีโอคอลเข้ามา แล้วก็ต้องขมวดคิ้วทันทีที่ได้ยินสิ่งที่เพื่อน

พูด

คนที่ อลัเบอร์โต อะลอนโซ เจ้าพ่อนกัค้าอาวุธสงครามแห่งยุคส่งมา

หาเขาคอื เปมกิา รามเิรซ พี่สาวของ ราม รามเิรซ เพื่อนอกีคนในกลุ่ม

มาเฟียหนุ่มปิดโปรแกรมทนัททีี่คุยเสรจ็ แล้วจงึเรยีกเผงิเข้ามาถาม

ด้วยน�้าเสยีงเคร่งเครยีด “ผู้หญงิที่เอาซองนี่มาให้ฉนัหน้าตาเป็นยงัไง”

เผงิตดิต่อไปที่ท่าเรอื ไม่นานภาพของผู้หญงิคนนั้นกถ็ูกส่งมาที่เกาะ

ไม่ใช่ เปมกิา รามเิรซ!

“ตามล่าตวัผูห้ญงิคนนี้มาให้ได้!” เจ้าของเสยีงเข้มออกค�าสั่งทนัท ีรอ

ให้เผิงออกไปแล้วจึงก้มลงมองรายชื่ออินเตอร์โพล หรือต�ารวจสากลผู้รับ

ผดิชอบคดอีาชญากรในความมดื เดอะดาร์กแฟนทอม ที่อยู่ในมอื

คนส่งเอกสารไม่ใช่คนเดมิ รายชื่อพวกนี้ถกูสบัเปลี่ยนหรอืเปล่ากไ็ม่รู้ 

และอกีสิ่งที่เขาสงสยัคอื...ฝีมอืใคร!



๑
แดนบาป

คนมากมายหลั่งไหลเข้ามาในฮ่องกง เพื่ออะไร...
บ้างกม็าไหว้พระเสรมิสริมิงคล ขอพรสิ่งศกัดิ์สทิธิ์ทั้งหลายในสากล-

โลก ขอให้งานดขีึ้น ต�าแหน่งก้าวหน้า มเีพื่อนด ีมคู่ีครองด ีโดยเฉพาะอย่าง

หลงันี่หนกัเลย ใจคอไม่มใีครคดิจะหาเอง หวงัอาศยัสิ่งศกัดิ์สทิธิ์ล้วนๆ

แต่ขอโทษ...นางสาวปุณนมิาคนนี้ไม่ใช่คนงมงาย

เธอกแ็ค่...ท้อแท้หมดศรทัธาในตวัเอง

แล้วก็...คนที่แอบชอบมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยหนีไปเรียน

ไกลถงึต่างประเทศ

เธอกแ็ค่...เหนื่อยกบัชวีติ

แล้วก.็..

สิ่งศกัดิ์สทิธิ์เจ้าขา...ส่งอศัวนิขี่ม้าขาวมาให้นมิาที

หญิงสาวก้มหัวไหว้พระปลกๆ ขอพรพระใหญ่เทียนถานบนเกาะ

ลนัเตา ยอมนั่งกระเช้าแสนน่าหวาดเสยีว เพราะจะขึ้นรถมาบนเขากเ็วยีนหวั

จนอาเจยีนแล้วอาเจยีนอกี ที่ท�าทั้งหมดกเ็พยีงเพราะต้องการมาขอพรในที่
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ที่ได้ชื่อว่าศกัดิ์สทิธิ์ที่สุด ใกล้ชดิสรวงสวรรค์ที่สุด ไหว้เสรจ็ไม่พอ ต้องแบมอื

ขอแล้วลูบหวั ไม่อย่างนั้นถอืว่าขอไม่ส�าเรจ็

เหน็ไหม...ปุณนมิาไม่ใช่คนงมงายเลยสกันดิ

หลังจากไหว้พระที่ลานวงกลมล้อมรอบด้วยธงหลากสีสัน ปลิวไสว

ไปตามแรงลมด้านล่างเสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาใกล้ชิดสวรรค์เสียที หญิงสาว 

ฉายเดี่ยวเดนิขึ้นบนัไดเกอืบสามร้อยขั้นไปเรื่อยๆ ไม่รบีร้อน สายลมแรงท�า

ผมเผ้าที่ปลอ่ยยาวสลวยปลวิกระจาย ความชื้นในอากาศท�าให้ผมเริ่มเปียก 

สภาพคนสวยละม้ายคล้ายลูกแพะแรกคลอดเข้าไปทุกที

แล้วเพิ่งจะขอพรหาเนื้อคู่มาช่วยเยียวยาจิตใจ...สารรูปแบบนี้คงหา

ได้หรอก

ปุณนิมาถอนหายใจ ในที่สุดก็ลากสังขารอวบระยะสุดท้ายในวัย 

ยี่สบิห้าปีขึ้นมาจนถงึบนัไดขั้นสุดท้าย หญงิสาวหอบหายใจแรง หน้ามดืจน

แทบจะหัวทิ่ม ดีที่มีมือหนาแข็งแรงของใครบางคนรั้งต้นแขนไว้เสียก่อน 

ปุณนมิาหนัไปมองทนัทตีามสญัชาตญาณ

ผู้ชาย...หล่อด้วย!

หนุม่ร่างสงูใหญ่ ใบหน้ามเีค้าผสมผสานระหว่างเอเชยีกบัยโุรป จมกู

โด่งเป็นสัน เธอไม่รู ้ว่าดวงตาของเขาเป็นอย่างไรเพราะซ่อนอยู่ใต้แว่น

กนัแดดแบรนด์ดงั เขาพูดกบัเธอด้วยเสยีงสุภาพ

“ระวงัด้วย”

หวัใจดวงน้อยของปณุนมิาเต้นแทบไม่เป็นจงัหวะ เขาเดนิจากไปแล้ว 

แต่หญงิสาวยงัยนืยิ้มเคลบิเคลิ้มอยู่ตามล�าพงั เขาหล่อมาก...อยากไดเ้หลอื

เกนิ ถ้าท�าได้คงเข้าไปสงิร่างเขาแล้วละ

หรือว่า...นี่คือคนที่พระท่านประทานมาให้เพื่อให้ลืมคนที่เคยแอบ

ชอบ หน้าตาของเขาคนนั้นเป็นอย่างไร เธอจ�าไม่ได้แล้ว

หญงิสาวลอบยิ้ม ไหว้พระใหญ่แล้วกเ็ดนิไหว้พระขอพรสิ่งศกัดิ์สทิธิ์

และถ่ายภาพบรรดารปูป้ันเทพธดิาถวายดอกบวัสกัการะพระพทุธบนสวรรค์
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รอบๆ บรเิวณไปพลางแอบดู ‘เขาคนนั้น’ ไปพลาง จนกระทั่งเขาเดนิลงจาก

เขาไปพร้อมกบัผู้ชายหน้าเหี้ยมอกีสองคน

คงไม่ใช่เนื้อคู่เธอแล้วละ!

หญิงสาวคิดอย่างปลงๆ เดินเล่นรับลมอยู่รอบองค์พระอีกสักพัก 

แล้วเดนิลงไปกนิอาหารฟรทีี่โรงเจตรงวดัโปหลนิที่อยู่ด้านล่าง ตรงข้ามกบั

องค์พระ ซึ่งเมื่อลงมาถงึ เธอกไ็ม่เจออศัวนิขี่ม้าขาวของเธอแล้ว จงึได้แต่

ส่ายหน้าเบาๆ ลมืเรื่องหนุ่มหล่อไปเสยี แล้วหาอะไรกนิดกีว่า

บริเวณด้านล่างองค์พระยังมีสายลมแรงพัดอย่างต่อเนื่อง ปุณนิมา
เดินออกจากโรงเจที่วัดโปหลินมาไหว้พระ แล้วเดินเล่นไปเรื่อยๆ เจอนัก

ท่องเที่ยวมากมาย รวมทั้งทวัร์จากประเทศไทยด้วย แต่เธอแสร้งพูดภาษา

จนีใส่แล้วเดนิออกมา หญงิสาวยกกล้องดเีอสแอลอาร์ของตวัเองขึ้นบนัทกึ

ภาพองค์พระใหญ่และบรรยากาศบนลานวงกลมหน้าองค์พระอกีครั้ง ก่อน

จะอ�าลาสถานที่ขอพรที่ดทีี่สุดในโลกไป

หญงิสาวเดนิมาที่หมูบ้่านนองปิงอกีครั้ง แล้วเดนิเข้าร้านกาแฟชื่อดงั

ที่มสีาขาอยู่ทุกซอกทุกมุมของโลกใบนี้ สั่งชาเชยีวนมเพิ่มวปิครมีฟูฟ่องมา

นั่งมองผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมา ละเลียดชาเขียวและวิปครีมแบบไม่แคร์

แคลอร ีน�้าตาล ไขมนั และคอเลสเตอรอลที่จะตามมาแม้แต่น้อย จนกระทั่ง

เหลอืบไปเหน็หนุม่ลูกครึ่งคนเดมิและผูช้ายอกีสองคนก�าลงัเดนิผ่านไปอย่าง

เร่งรบี ท่าทางเหมอืนก�าลงัตามหาใครอยู ่แต่เธอกบ็นัทกึภาพพวกเขาได้อย่าง

รวดเรว็เช่นกนั

‘มากบัผู้ชาย...น่าคดิ’ 

คดิแล้วกห็วัเราะอยู่คนเดยีว รู้ดวี่าเป็นไปไม่ได้แน่ พวกเขาไปแล้ว 

ปุณนิมาจึงนั่งเช็กรูปในกล้องแล้วเก็บของ เดินกลับไปขึ้นกระเช้าแล้วกลับ

ไปที่พกัที่อยู่ในย่านมงก๊ก ฝ่ังเกาลนู กว่าจะถงึกม็ดืแล้ว ออกจากสถานรีถไฟ

ใต้ดนิมาได้ ที่แรกที่ตรงเข้าไปคอืร้านอาหารที่อยู่ใกล้โรงแรมที่สุด แล้วสั่ง
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อาหารขึ้นไปนั่งกนิบนห้อง 

การมาเที่ยวคนเดยีวไม่เคยอยูใ่นหวัของปณุนมิาเลยสกันดิ แต่จะท�า

อย่างไรได้ ช่วงนี้เธอรู้สกึว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกจรงิๆ มแีต่เรื่องไม่

หยุด ทั้งที่ท�างานและเรื่องส่วนตวั พอสบโอกาสกล็ดัฟ้ามาไหว้พระที่นี่เลย 

ไม่ได้ปรึกษาใครก่อนทั้งสิ้น จนเพื่อนที่ท�างานพาร์ตไทม์ด้วยกันบางคนยัง

ไม่รูด้้วยซ�้าว่าตอนนี้เธออยูท่ี่ไหน เพราะเธอไม่ชอบเล่นโซเชยีล ไม่ชอบบอก

ใครต่อใครว่าไปไหน อยากบอกกบ็อกเองนั่นละ

หญงิสาวสะบดัรองเท้าผ้าใบคู่เก่งกระเดน็ไปคนละมุมห้อง ล้างหน้า

ล้างตาแล้วก็เปิดโทรทัศน์ดูข่าวไปเรื่อยๆ พร้อมกินอาหาร เห็นภาพข่าว

อาชญากรหน้ากากด�าหรอื เดอะดาร์กแฟนทอม  อาชญากรสงครามที่ค้าขาย

อาวุธให้ผู ้ก่อความไม่สงบในบางประเทศแถบยุโรปตะวันออกและใน

ตะวนัออกกลางถกูจบัได้ที่สเปน แต่เธอไม่ใคร่ปักใจเชื่อนกั จะง่ายขนาดนั้น

เลยหรอื ในเมื่อตามจบัมาตั้งหลายปี

ปุณนิมากดเปลี่ยนช่องไปดูซีรีส์จีนย้อนยุค แต่ก็ไม่ได้สนใจดูเท่าที่

ควร เพราะยงัยุง่กบัการเชก็ภาพในกล้องแล้วโอนถ่ายลงแมคบุ๊กที่น�ามาด้วย 

แล้วค่อยๆ เลื่อนดูทลีะภาพ

ภาพที่หญิงสาวบันทึกเริ่มตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบลงสนามบิน ภาพ

คุณลุงคนขบัแทก็ซี่ที่หนัมาหวัเราะกบัเธอทั้งๆ ที่คุยกนัแทบไม่รู้เรื่องเพราะ

เธอฟังไม่ทัน ภาพเรือมากมายที่จอดอยู่ระหว่างที่เธอขึ้นสะพานข้ามมาฝั่ง

เกาลูน ภาพพนกังานต้อนรบัที่ยิ้มให้ ภาพคุณป้าร้านอาหารข้างๆ โรงแรมที่

ก�าลงัยกอาหารมื้อแรกในฮ่องกงมาให้ แต่ละภาพล้วนท�าหน้าที่บนัทกึความ

ทรงจ�าไว้ แต่แน่นอนว่าไม่มีภาพไหนชัดเจนเท่าภาพที่อยู่ในสมองของเธอ

แน่นอน

พอนั่งไปนานๆ กเ็ริ่มหวิอกีจนได้ หญงิสาวปิดแมคบุ๊ก คว้ากระเป๋า

สะพายแล้วสวมรองเท้าแตะง่ายๆ เดินออกจากห้องไปร้านสะดวกซื้อที่อยู่

เลยร้านอาหารไปตรงโค้งถนนเลก็น้อย บรเิวณหน้าโรงแรมมดืไปหน่อย แต่
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ก็มีคนเดินผ่านไปผ่านมา คนแรกที่เธอเห็นคือหญิงสาวชาวตะวันตกร่าง

บอบบางคนหนึ่งที่สวมเสื้อโคตสคีรมี เอาสองมอืซุกไว้ในเสื้อแล้วเดนิอย่าง

เร่งรบีราวกบัก�าลงัหนอีะไรบางอย่าง

หญงิสาวขมวดคิ้ว เพราะจ�าได้ว่าผูห้ญงิคนนี้พกัโรงแรมเดยีวกบัเธอ 

วันแรกที่เข้ามาเช็กอินผู้หญิงคนนี้ก็ออกมาจากห้องที่อยู่ตรงข้ามห้องเธอ

พอด ีปุณนมิาไม่รอช้า รบีเดนิเข้าไปหาเพราะเหน็ท่าทางฝ่ายนั้นไม่ดเีลย

“มปีัญหาอะไรหรอืเปล่าคะ” ปุณนมิาถามด้วยความเป็นห่วง 

คนถกูถามอึ้งนดิๆ จบัมอืเธอแน่นแล้วท�าเหมอืนจะพดูอะไรบางอย่าง 

แต่จนแล้วจนรอดกไ็ม่พูดอะไรออกมา ทั้งยงัน�้าตาไหลออกมาอกี

“คุณคะ”

“ไม่มีอะไรค่ะ” สาวชาวตะวันตกคนนั้นบอกแล้วเช็ดน�้าตาออกจาก

ใบหน้า “ฉนัต้องไปแล้ว รบีกลบัที่พกัแล้วกนันะคะ ข้างนอกมนัอนัตราย”

“คุณจะกลบัแล้วใช่ไหมคะ”

“ฉนัจะไปหาอะไรกนินดิหน่อย”

“ไปด้วยกนัไหมคะ” ท่าทางของผู้หญงิชาวตะวนัตกคนนั้นดูไม่ดเีลย 

ปณุนมิาเลยอดถามไม่ได้ อย่างน้อยเธอกอ็ยูเ่ป็นเพื่อนได้ แต่เหมอืนฝ่ายนั้น

จะไม่ต้องการ

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ ฉนัอาจจะไม่สบายนดิหน่อย” พูดจบแล้วหญงิ

สาวคนนั้นกเ็ดนิแยกออกไปทนัที

ท่าทางของสาวชาวตะวนัตกคนนั้นท�าให้ปณุนมิาไม่อาจจะสลดัความ

สงสัยไปได้ เธอเดินตามไปช้าๆ ควักโทรศัพท์มือถือออกมาเตรียมพร้อม 

แสร้งท�าเป็นกดเล่นไปเรื่อย ทว่าความจรงิแล้วเธอเปิดกล้องไว้ต่างหาก

ปุณนมิาเดนิตามไปเงยีบๆ จนกระทั่งเหน็ว่าผู้หญงิคนนั้นเดนิเข้าไป

ในร้านอาหารแล้วจรงิๆ กโ็ล่งใจ เมื่อไม่มอีะไรแล้วเธอจงึเดนิย้อนกลบัไปที่

ร้านสะดวกซื้อ ได้ขนมปังและน�้าอดัลมสมใจอยากแล้วจงึตรงกลบัโรงแรม 

แต่ตอนนี้เองที่สงัเกตได้ถงึความผดิปกตบิางอย่าง
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อยู่ๆ ไฟฟ้ากด็บัพรึ่บไปราวๆ สามช่วงตกึ หญงิสาวตวัแขง็พร้อมๆ 

กบัความโกลาหลที่บงัเกดิ ดทีี่มแีสงไฟจากหน้ารถที่ผ่านไปผ่านมาท�าให้มอง

เหน็ทางได้ ปุณนมิาไม่รอช้า รบีเดนิกลบัที่พกัทนัท ีกระนั้นกย็งัมแีก่ใจนกึถงึ

สาวชาวตะวันตกคนนั้น ปุณนิมาจึงรีบสาวเท้าไปยังร้านอาหารที่เลยจาก

โรงแรมไป

หน้าร้านอาหารแห่งนั้นกเ็งยีบราวกบัไม่มคีนอยู ่ปณุนมิาถามถงึผูห้ญงิ

ชาวตะวันตกคนนั้นก็ได้ความว่าออกไปแล้ว จึงลองเดินหา ไม่รู้ว่าไปอยู่

ที่ไหน หญิงสาวเดินต่อไปเรื่อยๆ อาศัยแสงไฟจากตามหน้ารถมองเข้าไป

ตามตรอกซอกซอยเลก็ๆ เผื่อว่าจะเจอ 

แต่แล้วเธอกก็ลบัพบเหน็อะไรที่ไม่ควรเหน็แทน

แสงไฟจากหน้ารถคนัหนึ่งส่องผ่านมาพอดที�าให้มองเหน็ร่างของผูห้ญงิ

คนหนึ่งนอนจมกองเลอืดอยู่บนพื้นท้ายตรอก ปุณนมิาตวัแขง็ทื่อ ยงัชอ็ก

กบัภาพที่เหน็ จนกระทั่งแสงไฟจากรถที่ผ่านมาอกีคนัท�าให้เธอเหน็วา่เหนอื

ร่างของผู้หญิงคนนั้นมีชายร่างสูงใหญ่คนหนึ่งยืนค�้าตระหง่าน และเขา 

คนนั้นกเ็งยหน้าขึ้นมาสบตากบัเธอ!

ผู้ชายที่เจอที่วดัพระใหญ่บนเกาะลนัเตา...

ไม่ต้องรอให้ไฟฟ้ากลบัมาสว่างไสวเหมอืนเดมิหรอืรอให้เขามาประชดิ

ถงึตวัเธอ ปณุนมิารบีหนัหลงัแล้วโกยอ้าวกลบัโรงแรมไปทนัท ีหวัใจเต้นแรง

จนแทบจะกระดอนออกมานอกซี่โครงอยู่แล้ว เพราะภาพการฆาตกรรมที่

ยงัตดิตา

ไฟฟ้ากลบัมาสว่างไสวเหมอืนเดมิแล้ว หญงิสาวนั่งกอดเข่าอยูบ่นเตยีง

ภายในห้องพัก เปิดแมคบุ๊กมองภาพถ่ายผู้ชายคนนั้นที่เธอจงใจถ่ายมา 

จากหมู่บ้านนองปิงแล้วก็ชั่งใจ เธอควรจะน�าภาพนี้ไปแจ้งความดีหรือไม่ 

หรอืจะท�าเฉย ปิดหูปิดตาไม่รบัรู้สิ่งใดต่อไป...เธอควรจะท�าอย่างไรต่อไปดี
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เช้าวนัถดัมา ปณุนมิาตื่นสายกว่าที่ตั้งใจไว้ วนันี้เธอหมดแรงเที่ยวแล้ว 
แต่เพราะจองโรงแรมที่มาเก๊าไว้แล้ว ทั้งยงัเสยีเงนิแล้วอกีต่างหาก ไม่อยาก

ไปก็ต้องไป แต่ใจยังห่วงผู้หญิงชาวต่างชาติคนนั้น ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีชีวิต

อยู่หรอืไม ่จะเปน็ตายร้ายดอียา่งไรบ้าง เธอได้แต่ภาวนาใหส้ิ่งที่เหน็เป็นแค่

การเข้าใจผดิไปเท่านั้น อย่างไรกช็วีติคนทั้งคน จะฆ่าแกงกนัง่ายๆ ได้อย่างไร 

หญิงสาวสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวกับกางเกงยีนสีเข้ม สะพายเป้ใบโตเดิน

ออกจากที่พัก สิ่งแรกที่เห็นคือสีหน้าเคร่งเครียดของพนักงานโรงแรมที่ 

ก�าลังให้ปากค�ากับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ แค่นี้เธอก็พอจะเข้าใจอะไรรางๆ แล้ว 

บางทผีูห้ญงิคนนั้นอาจจะไม่มชีวีติอยูแ่ล้วกไ็ด้ คดิอย่างนั้นกข็นลกุ ปณุนมิา

เชก็เอาต์แล้วรบีเดนิออกจากโรงแรมไปทนัที

สายลมเย็นพัดมาปะทะร่างท�าเอาเซไปนิดๆ ไม่ใช่เพราะหนาวเหน็บ

มากมาย แต่เพราะเธอก�าลงัเดนิผ่านตรอกเลก็ๆ ที่เดนิผ่านเมื่อคนืต่างหาก 

ท�าเอาหญิงสาวใจสั่นด้วยความหวาดกลัว นึกถึงแววตาของผู้ชายคนนั้นก็

ท�าเอาขนลุกขนชนั ทุกอย่างยงัตดิตายิ่งกว่าภาพยนตร์สยองขวญัเสยีอกี

ปุณนิมาคิดไปเรื่อยเปื่อยระหว่างเดินจากโรงแรมไปยังสถานีรถไฟ 

ใต้ดินมงก๊ก ระหว่างทางก็อดคิดไม่ได้ว่ามีคนเดินตามมา ทว่าเมื่อหัน 

กลบัไปกไ็ม่พบเหน็สิ่งผดิปกตใิดๆ บางทอีาจจะเป็นเพราะเธอระแวงไปเอง 

ในเมื่อต่างคนกต็่างอยู่ ต่างเร่งรบีใช้ชวีติกนัไป ไม่มใีครสนใจเธอสกันดิ

หญิงสาวขึ้นรถไฟใต้ดินแล้วมาลงที่สถานีจิมซาจุ่ย จากนั้นจึงเดิน

เข้าไปยังท่าเรือเฟอร์รีข้ามฟากไปมาเก๊า ระหว่างนั้นก็ยกกล้องขึ้นถ่ายภาพ

ท่าเรอื ผู้คน นกัท่องเที่ยวมากมายหลายเชื้อชาตไิปด้วย ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง

นดิๆ กข็้ามมาถงึฝั่งมาเก๊า

หลงัจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมอืงไปแล้ว ปณุนมิากเ็ดนิมาขึ้นรถบสั

ฟรีของกาสิโน แล้วเดินต่อไปยังที่พักที่จองไว้ซึ่งอยู่ใกล้กับเซนาโดสแควร์ 

กว่าจะเชก็อนิแล้วหาอะไรรองท้องเสรจ็กป็าเข้าไปเกอืบเที่ยงแล้ว จงึนอนพกั

เอาแรงยาวไปเลย กะว่าคนืนี้จะตระเวนหาลกูชิ้นต้มและทาร์ตไข่หอมๆ เตมิ
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กระเพาะเสยีหน่อย

ปณุนมิาตื่นอกีครั้งในตอนบ่ายสามโมง เธอลกุขึ้นล้างหน้าล้างตาแล้ว

เปิดแมคบุ๊กเช็กอีเมล มีเพื่อนและเจ้านายส่งมาถามว่าอยู่ที่ไหน โพสต์ 

เฟซบุก๊ตามหาตวัเธอกนัให้จ้าละหวั่น ขูอ่กีว่าถ้าไม่ยอมตอบจะไปแจ้งความ

คนหาย เธอเลยทิ้งข้อความไว้ว่ามาเที่ยวที่ฮ่องกง เสรจ็แล้วจะกลบัเอง

หญิงสาวปิดแมคบุ๊ก คว้าเป้ใบเก่งขึ้นมาสะพายแล้วออกจากที่พัก 

คนืนี้เธอมโีปรแกรมที่วางไว้อยู่แล้ว คอืกนิ กนิ กนิ แล้วกก็นิ!

ถ้าจะขีดเส้นชะตาชีวิตของตัวเองในตอนนี้ ปุณนิมาคิดว่ากราฟชีวิต
ของเธอคงก�าลงัดิ่งลงเหวอย่างแท้จรงิ ใครจะคดิว่าเรยีนยงัไม่ทนัจบกม็เีหตุ

ต้องดรอปไว้เมื่อปีก่อน ต้องท�างานพาร์ตไทม์ตามร้านอาหารและร้านขนม

ต่างๆ เริ่มท�างานใหม่ๆ ก็มีเพื่อนร่วมงานที่ดี แต่สุดท้ายนานไปก็เริ่มมี 

คนนั้นคนนี้เอาไปนนิทา เดี๋ยวคนนี้ใส่ไคล้ว่าเธอเป็นเดก็ผูจ้ดัการร้านบางละ 

ใช้เต้าไต่บ้างละ

สารรูปอย่างเธอเนี่ยนะ...

ผู้หญิงตัวสูง...กว่าหลักกิโลนิดหน่อย เทียบเคียงกับฮอบบิทแล้วก็

เผ่าพนัธุ์เดยีวกนัทเีดยีว หน้าตาผวิพรรณธรรมดา ไม่มจีุดเด่นตรงไหนทั้ง

สิ้น ผูช้ายร้อยทั้งร้อยมองผ่าน แม้แต่แมลงวนัตวัผูย้งัไมเ่คยบนิมาเกาะเลย

กว็่าได้ จะเอาเต้าตรงไหนไปไต่ได้

ใครว่าการนิ่งสงบจะสยบทุกความเคลื่อนไหว ปุณนมิาขอค้านสุดใจ

ขาดดิ้น แต่ยิ่งเธอเงยีบกเ็หมอืนยอมรบั จนสุดท้ายเมยีผู้จดัการร้านบุกมา

ถงึที่ร้าน ทว่าพอเหน็สารรูปเธอเข้าไปกห็วัเราะเบาๆ แล้วเรยีกเธอว่าลูกสาว

เสยีอย่างนั้น

คนอย่างเธอน่าอจิฉาตรงไหนกนั

บางครั้งปุณนมิากอ็ยากจะอาละวาดใส่พวกช่างนนิทาสกัครั้ง เอาให้

รู้ว่าเธอบ้าได้แค่ไหนจะได้เลกิยุ่งกบัเธอเสยีท ีแต่คดิดีๆ  หมากดัไม่ควรกดั
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ตอบ ไม่อย่างนั้นเรากอ็าจจะเป็นหมาได้

คดิแลว้กป็ลดปล่อยความไม่สบายใจทั้งหมดผ่านสายลมทิ้งลงทะเล

ไป ตอนนี้เธอมาเที่ยว อะไรที่ทุกข์ใจก็ลืมมันไปให้หมด ทิ้งลงทะเลที่เขา

ก�าลงัถมท�าเกาะกนัตรงนี้ละ

เดี๋ยวนะ...ตรงนี้เคยเป็นทะเลนี่นา

ปณุนมิาชะโงกหน้าออกจากรถบสัที่ข้ามมายงัฝ่ังไทปา เคยมาที่นี่เมื่อ

สี่ห้าปีก่อน ตอนนั้นยังถมทะเลอยู่เลย แต่วันนี้มีกาสิโนใหญ่โตผุดขึ้นเสีย

แล้ว ทั้งยงัชื่อแปลกพลิกึสุดๆ

‘แมดอิุส...’

หญิงสาวขมวดคิ้วด้วยความสงสัย เธอมองกาสิโนแห่งนั้นที่อยู ่

อีกเกาะหนึ่งไม่ไกลด้วยความสนใจ ก่อนจะก้มหน้าก้มตาหาข้อมูลใน

อนิเทอร์เนต็จากสมาร์ตโฟน และพบว่าตอนนี้แมดอิสุคอืกาสโินที่ใหญ่อนัดบั

ต้นๆ ในมาเก๊า และตั้งอยู่บนเกาะชื่อเดยีวกนั 

ต่อมความอยากรูอ้ยากเหน็ของปณุนมิาท�างานหนกัขึ้นมาทนัทจีนลมื

ไปสนิทว่าตอนนี้เวลาเท่าไรแล้ว และตอนนี้แผนการเที่ยวของเธอก็เปลี่ยน

ไปด้วย จากเดมิว่าจะไปเดอะเวเนเชยีน มาเก๊า กบักาแลก็ซี่ มาเก๊า สอง

กาสโินใหญ่ที่ตั้งตรงข้ามกนั ทั้งยงัสร้างฮวงจุ้ยประชนักนัเตม็ที่ แต่ตอนนี้

เธอเปลี่ยนใจแล้ว เธอจะไปที่แมดอิุสแทน อยากรู้เหมอืนกนัว่าที่นั่นจะเจ๋ง

สกัแค่ไหนเชยีว

ปุณนมิาลงจากรถ แล้วขึ้นรถต่อไปยงัท่าเรอืของแมดอิุสโดยเฉพาะ 

แค่มาถึงตรงนี้เธอก็ทึ่งมากแล้ว เจ้าของแมดิอุสคงจะรวยน่าดู เรือที่ใช้รับ

ส่งนกัท่องเที่ยวและขาพนนัทกุคนเป็นเรอืไม้ตกแต่งแบบกรกีโบราณ ฝีพาย

แต่งตวัเหมอืน เอ่อ...ยมทูต

สาบานไหมว่าที่นี่คอืกาสโิน...

สาวร่างเล็กอวบชะงัก เธอเข้าใจว่าที่นี่คือทวีปเอเชีย แต่พนักงาน

ยมทูตทุกคนของแมดิอุสกลับเป็นชาวตะวันตกเสียหมด สวมชุดสีด�าขลิบ
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แดงเลอืดนก ชดุคลมุมฮีดูสดี�าขนาดใหญ่ ส่วนปลายของไม้พายยงัท�าคล้าย

เคียวยมทูตอีกต่างหาก จะว่าความคิดสร้างสรรค์ก็ใช่ แต่เห็นแล้วก็ท�าให้

พรั่นพรงึเช่นกนั

แต่ไหนๆ กม็าถงึแล้ว และคนอย่างปณุนมิากไ็ม่ชอบหนัหลงัให้อะไร

เสียด้วย สุดท้ายหญิงสาวก็เดินไปที่ท่าเรือ ให้นายท่าเรือตรวจพาสปอร์ต 

ระหว่างที่รอนั้น แวบหนึ่งเธอเหน็ดวงตาที่เตม็ไปด้วยประกายวาวโรจน์ของ

เขา ท่าทางถูกใจราวกบัได้เจอเหยื่ออนัโอชะ

ถอยหลังกลับตอนนี้ทันไหมนะ...แต่ก็แค่คิดในใจเท่านั้น สุดท้าย 

ปุณนมิากเ็ดนิเข้าไปต่อแถว ทว่ากลบัมหีนุ่มหล่อชุดยมทูตคลุมฮูดปิดหน้า

ปิดตาเดนิเข้ามาหา แล้วดงึเธอไปลงเรอือกีล�าหน้าตาเฉย

“ตดัแถวใหม่ครบั” เขาบอกสั้นๆ 

ปุณนิมาหันไปมองด้านหลัง เห็นคนที่ต่อหลังเธอก็เดินตามมาเลย 

โล่งใจ เดนิลงเรอืแล้วหยบิกล้องมาถ่ายรปู ทว่าอยู่ๆ  ฝีพายยมทูตกอ็อกเรอื

ทนัท ีท�าเอาหญงิสาวผวา

“ไม่รอคนอื่นหรอืคะ”

“ไม่ครบั ล�านี้นั่งได้คนเดยีว” 

ค�าตอบของเขาท�าให้เธอพูดไม่ออก มัวแต่สนใจจะถ่ายรูปจนลืมไป

เสยีสนทิว่าเรอืล�าที่ตวัเองนั่งน่ะเป็นแค่เรอืล�าเลก็ นั่งได้ไม่เกนิห้าคนเท่านั้น

“ที่นี่เปิดมานานหรอืยงัคะ ฉนัไม่เคยเหน็ในสื่อท่องเที่ยวที่ไหนเลย” 

เธอเริ่มชวนคุย หนัไปมองเขาแวบหนึ่ง แล้วหนัไปสนใจถ่ายภาพต่อ

“เปิดมาสกัพกัแล้วครบั คุณวูล์ฟไม่ชอบให้ใครมาท�าข่าว”

“อ้อ” ปุณนมิาท�าเสยีงงมึง�าในล�าคอ เธอเริ่มกลวัแล้วว่าถ่ายภาพแมด-ิ

อุสไปนี่จะโดนปรบัหรอืเปล่า แต่ช่วยไม่ได้ กาสโินที่แสนโดดเดี่ยวบนเกาะ

นี้มนัสวยงามเกนิกว่าจะอดใจไหว

เกาะแมดอิสุอยูไ่กลจากเกาะไทปาพอสมควร กาสโินที่นี่กข็นาดใหญ่

โตพอๆ กับกาสิโนหรูๆ ระดับโลก สร้างในรูปแบบปราสาทโบราณของ
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ฝรั่งเศส ยิ่งมองไปที่ปราสาทยามโพล้เพล้ แสงตะวนัก�าลงัเลอืนหาย ภายใน

ตวัปราสาทเปิดไฟสลวัๆ และมแีสงไฟของเรอืแต่ละล�าที่มุง่หน้าไปยงัเกาะที่

ตั้งปราสาทกาสโินแห่งนั้น ท�าเอาปณุนมิาอดนกึถงึในภาพยนตร์ไม่ได้ อกีทั้ง

ปราสาทกส็วยงามราวกบัในเทพนยิาย สร้างสูงขึ้นไปบนเนนิเขา ด้านล่างเปิด

ไฟสว่างเรืองรอง น่าจะเป็นร้านรวงในหมู่บ้านเล็กๆ ก่อนทางขึ้นปราสาท

อย่างที่เธอเจอข้อมลูในอนิเทอร์เนต็ ยิ่งเพิ่มความสวยงามและความน่าสนใจ

ขึ้นไปอีก มองไปมองมาก็คล้ายกับปราสาทมงแซงมิเชลในฝรั่งเศสไม่ม ี

ผดิเพี้ยน

“ที่นี่จ�าลองแบบมาครบั ทั้งรปูแบบและการตกแต่ง” ฝีพายยมทูตบอก 

ปุณนิมาเห็นด้วยทุกอย่าง ปราสาทกาสิโนแห่งนี้สวยงามมากก็จริง 

แต่กแ็ฝงไปด้วยมนตร์ขลงัแปลกๆ ที่ชวนให้หลงใหลและตื่นกลวัไปพร้อม

กนั

“ฉนัถ่ายรูปได้ใช่ไหมคะ”

“ตามสบายครบั” 

“ฉนัไม่เคยได้ยนิชื่อกาสโินแห่งนี้เลยจรงิๆ นะคะ”

“เราเปิดเป็นเวลาครบั เปิดสามเดอืนแล้วกป็ิดเกาะไว้ จะเปิดอกีครั้ง

กเ็มื่อถงึเวลาหรอืตอนรบัแขกของคุณวูล์ฟ เจ้าของที่นี่”

“แล้วใกล้ปิดเกาะหรอืยงัคะ”

“ใกล้มากแล้วครับ” ฝีพายยมทูตตอบพร้อมทั้งยิ้มแปลกๆ ท�าเอา 

ปุณนมิาแทบจะกระโดดน�้าว่ายกลบัไปที่ฝั่งทนัที

ความเงียบเข้าปกคลุมหลังจากที่ฝีพายพูดจบ และปุณนิมาก็ไม่ได้

ถามอะไรอีกเพราะมัวแต่ถ่ายรูป ฟ้าเริ่มมืดลงเรื่อยๆ ท�าให้หญิงสาว

ส�าเหนยีกได้ทนัทวี่ามาไกลมาก แล้วอย่างนี้ฝีพายยมทูตของเธอไม่เหนื่อย

แย่หรอื

“ไม่เหนื่อยหรอืคะ”

“ผมไม่ได้พายจรงิๆ หรอกครบั” ยมทูตยิ้มเก๋ พอเขายิ้มแล้วกห็ล่อ
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ขึ้นเป็นกอง ค่อยยงัชั่วที่ไม่น่ากลวัเหมอืนตอนแรกแล้ว

“แต่มนัไกลมากเลยนะคะ”

“พวกเราไม่ได้พายจรงิๆ หรอกครบั มนัมเีครื่องยนต์ แต่เป็นเครื่อง

เล็กและท�าให้เหมือนก�าลังพาย เพื่อให้ทุกคนชมความงามของปราสาทได้

ชดัๆ ไงครบั”

“สดุยอดเลย” ปณุนมิายกกล้องขึ้นจะถ่ายภาพเขา แต่ถกูห้ามไว้ก่อน

“ถ้าผมเป็นคุณ ผมจะไม่ถ่ายภาพพนกังานของแมดอิุสนะครบั”

“ขอโทษค่ะ” หญิงสาวยิ้มแหย แล้วหันไปถ่ายภาพบรรยากาศโดย

รอบแทน

ที่หวัเรอืแต่ละล�ามไีฟสเีหลอืงห้อยอยู ่พอหนัไปมองรอบๆ กเ็หน็เป็น

จุดสีเหลืองๆ ที่ล้วนแต่มุ่งหน้าไปที่ปราสาทกาสิโนแมดิอุสราวกับถูกดูด 

เข้าไป ปุณนมิาบนัทกึภาพไว้ แล้วยิ้มจางๆ ให้แก่ความสวยงามเบื้องหน้า

“คณุจะพกัที่นี่ด้วยหรอืเปล่าครบั” ฝีพายยมทูตชวนคุยหลงัจากเงยีบ

ไปนาน

“ไม่ค่ะ ฉนัพกัแถวๆ เซนาโดสแควร์”

“ตั้งใจจะมาเล่นทั้งคนืเลยหรอืครบั”

“ดกึๆ กก็ลบัค่ะ” ความจรงิตอนนี้เธอไม่มแีผนอะไรเลย การมาเที่ยว

เกาะแมดิอุสไม่อยู่ในแผนด้วยซ�้า เดิมทีเธอตั้งใจว่าจะเดินดูนั่นดูนี่อยู่ที่ 

เดอะเวเนเชยีนสกัสองสามชั่วโมง แต่เมื่อเปลี่ยนแผน จงึไม่แน่ใจอะไรทั้งนั้น 

ถ้าตดิใจแมดอิุส บางทอีาจจะอยู่ทั้งคนืแล้วค่อยกลบัตอนเช้ากไ็ด้

เรือล�าน้อยชะลอความเร็วลง ปราสาทที่เคยมองเห็นจากไกลๆ ตั้ง

ตระหง่านอยู่ตรงหน้า ทั้งสวยงาม วจิติร อลงัการราวกบัหลุดมาในอกีโลก

หนึ่งที่ไม่คุ้นเคย ปุณนิมาห่อปากท�าตาโตทึ่งไปกับความใหญ่โตของกาสิโน

แห่งนี้ แสงไฟสเีหลอืงสลบัเขยีวอ่อนที่ประดบัประดาอยูต่ามต้นไม้ และแสง

จากคบเพลิงบนชายหาดยิ่งสร้างมนตร์ขลังให้สถานที่แห่งนี้ราวกับว่าเป็น

ปราสาทโบราณจรงิๆ
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“ฉันลืมถามเลยว่าท�าไมที่นี่ถึงชื่อแมดิอุสล่ะคะ มันหมายถึงอะไร” 

ปุณนิมาถามขณะวางมือลงบนมือหนาของฝีพายยมทูตหน้าหล่อ ปล่อยให้

เขาประคองเธอขึ้นไปบนท่า

“คุณเคยได้ยนิชื่อบาปทั้งเจด็ประการไหมครบั”

“เคยได้ยนิค่ะ” เธอเป็นพุทธศาสนกิชนกจ็รงิ แต่กส็นใจต�านานฝรั่ง

บ้างเหมอืนกนั

“รู้จกัแมมมอนกบัแอสโมดอีุส ไหมครบั”

ปุณนมิาส่ายหน้า

“แมมมอนคอืปีศาจแห่งความโลภ ชอบสะสมเพชรพลอยของมค่ีาจน

ลมืแม้กระทั่งพ่อแม่พี่น้องตวัเอง ส่วนแอสโมดอีสุคอืปีศาจแห่งราคะ อธบิาย

แค่นี้คงเข้าใจนะครบั”

“แมดิอุสคือทั้งความโลภและราคะสินะ...ดูน่ากลัวนะคะ” หญิงสาว

หวัเราะแห้งๆ 

“โชคดีกับแมดิอุสนะครับ” ฝีพายยมทูตบอกเมื่อส่งหญิงสาวขึ้นถึง

ฝั่งเรยีบร้อย แล้วมอบเขม็กลดัสญัลกัษณ์ของแมดอิุสให้เธอไว้ด้วย

ตราสญัลกัษณ์รูปมงักรเฝ้าสมบตัอิยู่หน้าปราสาทแมดอิุส...

ปุณนิมาถอนหายใจ เชื่อแล้วว่าที่นี่เป็นดินแดนแห่งความโลภจริงๆ 

ดจูากการสร้างปราสาทเยาะเย้ยพระเจ้าแล้ว เธอมั่นใจวา่เจ้าของที่นี่คงไมใ่ช่

คนฝักใฝ่ศาสนาและความดแีน่นอน 

ท่าเรือทั้งขาเข้าและขาออกสร้างจากไม้ยื่นยาวออกไปในทะเล ทาง 
ฝั่งขาออกไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจ แต่ฝั่งขาเข้ามีพนักงานนั่งรอเป็นจุดๆ  

นกัท่องเที่ยวและนกัแสวงโชคทกุคนที่เข้ามาที่นี่ต้องไปต่อควิตรงจดุนี้ แรก

ทเีดยีวปณุนมิาคดิว่าเป็นจดุจ่ายค่าเข้าชมเพราะที่นี่เป็นเกาะ ทั้งยงัสร้างเสยี

สวยงาม ทว่าเมื่อเข้าไปต่อแถวบ้างจงึทราบว่าเป็นจดุแลกชปิ ทกุสิ่งทกุอย่าง

บนเกาะนี้ต้องใช้ชปิแลกทั้งนั้น ไม่ใช่แค่ใช้ในการพนนัอย่างเดยีวอย่างที่คดิ
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ปุณนมิาเข้าแถว แลกเงนิเป็นชปิไปหนึ่งพนัดอลลาร์ฮ่องกง และได้

ชิปกลับมาจ�านวนหนึ่ง นับมูลค่าแล้วก็เท่ากับเงินที่เธอแลกไปนั่นละ และ

พนกังานกม็อบบตัรเครื่องดื่มในกาสโินให้เธอเป็นพเิศษด้วย

“ฉนัไม่ได้จะซื้อบตัรเครื่องดื่มในกาสโินด้วยนะคะ” เสยีงเลก็ๆ ของ

หญิงสาวท้วงออกมา เธอมองซ้ายมองขวาเพราะบางคนซื้อ บางคนไม่ซื้อ

บตัรเครื่องดื่ม ทว่ายงัไม่ทนัที่พนกังานจะอ้าปากตอบ เสยีงหมาหอนกด็งัขึ้น 

ท�าเอาปุณนิมาสะดุ้ง เพราะเสียงของมันเหมือนเสียงหมาป่าตามที่เคยดูใน

สารคดมีากทเีดยีว

“นั่นเสยีงวูล์ฟ หมาของคุณวูล์ฟ เจ้าของแมดอิุสครบั”

“มนัหอนดงัขนาดนี้เลยหรอืคะ”

“สงสัยจะอยู่แถวนี้ พวกเรารู้จักมันครับ วูล์ฟเป็นหมาป่าหิมะพันธุ์

ผสมไซบเีรยีนฮสักตีวัใหญ่ที่คุณวูล์ฟเลี้ยงไว้ พวกเราคุ้นเคยกบัมนัดคีรบั”

“ค่ะ” เธอไม่รู้จะคุยอะไรต่อ จงึยื่นบตัรส�าหรบัเครื่องดื่มคนืไป แต่

พนกังานส่ายหน้าแล้วยดัใส่มอืเธอ

“พเิศษส�าหรบัคุณครบั” 

สดุท้ายปุณนมิากต้็องรบัมาอย่างเสยีมไิด้ เธอขี้เกยีจต่อความยาวสาว

ความยดืกบัพนกังานของแมดอิุสอกี เลยเดนิออกจากท่าขึ้นมาบนชายหาด

หน้าทางขึ้นปราสาท

หญงิสาวมองสิ่งที่อยู่รอบตวัอย่างอึ้งๆ เกาะไทปาอยู่ไกลจากสายตา 

ราวกบัวา่เกาะและปราสาทแมดอุิสคอือกีโลก คนพายเรอืแต่งตวัเป็นยมทตู

ว่าประหลาดแล้ว แต่มาเจอพนักงานชาวตะวันตกคนอื่นๆ แต่งตัวสไตล์ 

เจ้าหญงิเจ้าชายนี่แปลกกว่า เหมอืนที่นี่ไม่ใช่มาเก๊า แต่เป็นฝ่ังยุโรป ปุณนมิา

รู้สึกเหมือนหลุดมาอยู่ในโลกนิทานที่มีแต่เจ้าชายเจ้าหญิง และเธอก็เป็น

เพยีงชาวบ้านตวัเลก็ๆ ที่หลงเข้ามาเท่านั้น

กล้องในมอืถกูใช้ในการบนัทกึภาพความประทบัใจไว้อกีครั้ง และอกี

ครั้ง คนที่มาพร้อมๆ กบัเธอเดนิเข้าไปในแมดอิุสกนัหมดแล้ว แต่หญงิสาว
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ยังเดินเตร็ดเตร่อยู่บนหาด สัมผัสคลื่นลมทะเล ในยามโพล้เพล้ แสงไฟ

สลัวๆ ของเรือแต่ละล�าที่มุ่งหน้ามาที่นี่อย่างต่อเนื่องก่อเกิดเป็นภาพความ

สวยงาม ราวกับแสงหมู่ดาวประดับฟ้าสะท้อนลงบนผืนน�้า ปุณนิมารัว

ชตัเตอร์ แล้วแหงนหน้าขึ้นมองปราสาทที่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้า

ปุณนิมากลืนน�้าลายฝืดคอ มองหอคอยที่สูงที่สุดแล้วก็ได้แต่

จนิตนาการว่าบนนั้นมอีะไรบ้าง เที่ยวแค่สองสามชั่วโมงจะพอหรอืไม่ ดไีม่

ดีเธออาจจะอยู่ที่นี่นานกว่าที่คิดไว้ก็ได้ เพราะยิ่งเข้ามาใกล้ เธอก็ยิ่งรู้สึก

ราวกบัปราสาทที่ตกแต่งให้ดูโบราณแห่งนี้มอีะไรซ่อนอยู่มากมายเหลอืเกนิ

หญงิสาวก้มหน้าลงมองนาฬิกาข้อมอื เสยีเวลาที่หาดนานพอสมควร 

จงึรบีเดนิออกจากหาดไปที่ปราสาท แต่ละก้าวช่างหน้าตื่นตาตื่นใจยิ่งนกั ไม่

น่าเชื่อว่าที่ตรงนี้เคยเป็นแค่ผนืน�้ามาก่อน และเกาะเกาะนี้กเ็ป็นเพยีงเกาะที่

สร้างขึ้นจากน�้ามือมนุษย์เท่านั้น เธอคงไม่เชื่อและไม่มีวันเชื่อถ้าครั้งหนึ่ง 

ไม่เคยเหน็กบัตาตวัเอง และตอนนี้เธอกก็�าลงัยนือยู่ตรงนี้ด้วย

ตลอดสองข้างทางก่อนถงึตวัปราสาทเตม็ไปด้วยร้านรวงมากมาย ทั้ง

ยังแยกเป็นตรอกเล็กตรอกน้อย อาคารส่วนมากสร้างจากอิฐตกแต่งให้ดู

โบราณเท่ากนัหมด ปณุนมิาแวะที่ร้านแรกซึ่งเป็นร้านขายเครื่องรางมากมาย 

และเธอกไ็ด้ดรมีแคตเชอร์หรอืตาข่ายดกัฝันสดี�ามาหนึ่งอนั

หญิงสาวเดินต่อไปเรื่อยๆ ผ่านร้านขายเสื้อผ้าที่เห็นราคาแล้วแทบ

เป็นลม ไม่มทีางได้กนิเงนิเธอแน่ เสื้อผ้าแนวคุณนายจ๋าแบบนั้นไม่ใช่แนว

เธอ ปุณนมิาถ่ายภาพไว้แล้วเดนิไปดูร้านขายชา กลิ่นชาหอมๆ ลอยมาเตะ

จมูกจนแทบจะพุ่งตวัเข้าไปชมิให้ได้เดี๋ยวนั้น แต่ต้องตดัใจเพราะทั้งลูกชิ้น

ต้มและทาร์ตไข่ยงันอนนิ่งสงบอยูใ่นห้อง เธอเดนิต่อไปเรื่อยๆ ผ่านร้านขนม

จากนานาชาตมิากมาย ตดิอยู่ที่เธอซดัของกนิมาจนแน่นแล้ว จงึได้แต่ถ่าย

ภาพไว้ 

พนกังานแม่ค้าแม่ขายทกุคนล้วนแต่งตวัด้วยชุดเจ้าหญงิเจ้าชายสสีนั

สดใส ยิ่งต้องแสงไฟสส้ีมสลวัรางกย็ิ่งสวย จนเธออดไมไ่ดท้ี่จะยกกลอ้งขึ้น
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มาบนัทกึภาพความทรงจ�าดีๆ  อกีครั้ง

“ฉนัให้คุณค่ะ” แม่ค้าที่นี่น่ารกัเหลอืเชื่อ คนสวยในชุดกระโปรงบาน

รดัคอร์เซตเสยีจนอกอิ่มล้นทะลกัทิ่มสายตา ส่วนเอวกค็อดกิ่วจนน่าอจิฉา 

ยื่นอมยิ้มน่ารกัๆ มาให้ 

ปณุนมิาพยายามจะจ่ายด้วยชปิที่แลกมา แต่อกีฝ่ายไม่รบั เธอได้แต่

ขอบคุณแล้วรบีเดนิออกจากร้านนั้นก่อนที่จะได้อย่างอื่นแถมมาอกี

กลิ่นหอมของขนมปังอบลอยมาเตะจมกู ท�าเอาต่อมน�้าลายใต้ลิ้นและ

ต่อมน�้าลายที่ข้างกกหูของเธอท�างานหนักหน่วงกว่าเดิม จนสมองเธอพร่า

เลอืนเพราะกลิ่นแป้งและกลิ่นมะเขอืเทศของพซิซาอบ แทบจะตรงเข้าไปใน

ร้านราวกับถูกสะกดจิต เดิมทีเธอคิดว่าควรจะอบขนมปังในตอนเช้าอย่าง

เดยีวเท่านั้น ทว่าเมื่อได้กลิ่นแป้งและกลิ่นเครื่องเทศยามค�่าคนืที่ท้องฟ้าด�า

สนิทตัดกับแสงไฟที่รายล้อม ท�าเอาใจอุ่นวาบ น�้าลายแทบฟูมปากเพราะ

ความอยาก แต่กระเพาะไม่ไหวแล้ว ปณุนมิายกกล้องขึ้นถ่ายภาพแล้วรบีจ�า

ไว้ในใจว่าร้านไหนน่ากนิบ้าง ก่อนกลบัเธอจะมาเหมาไปให้หมด!

หญิงสาวออกจากหมู่บ้านแล้วเดินบนทางที่ปูอิฐสู่ปราสาทแมดิอุส 

ที่อยู่สูงขึ้นไป ทางขึ้นไม่ชนัมาก สองข้างทางมสีวนเลก็ๆ และดอกไม้นานา

ชนิดดูร่มรื่น กลางสวนมีรูปปั้นตราสัญลักษณ์ของแมดิอุสอยู่ด้วย มังกร 

ตวัร้ายนอนกอดสมบตัอิยูห่น้าปราสาทและพ่นไฟใส่ทุกคนที่พร้อมจะเข้ามา

แย่งชงิของรกัของมนั ปณุนมิาถ่ายภาพมนัไว้แล้วเดนิขึ้นบนัไดไปเรื่อยๆ จน

กระทั่งถงึหน้าปราสาท

มสีิ่งก่อสร้างคล้ายๆ กบัโบสถ์อยู่ตรงหน้าตวัปราสาท ปุณนมิามอง

ด้วยความสนใจ ตามปกติแล้วโบสถ์ควรจะตกแต่งด้วยรูปปั้นอัครเทวทูต

ทั้งหลาย ที่นี่มรีปูป้ันอคัรเทวทตูอยูก่จ็รงิ แต่อยูใ่นสภาพที่ถกูบรรดาซาตาน

และปีศาจต่างๆ รุมท�าร้ายจนเลอืดอาบ...และก�าลงัจะสิ้นชวีติ

โบสถ์ชนดิไหนกนั

ปณุนมิาเหน็คนมงุหน้าโบสถ์เยอะ เธอกเ็ลยไปมงุบ้าง แลว้กก็ระจ่าง
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แก่ใจตอนนี้เอง ที่นี่ไม่ใช่โบสถ์ แต่เป็นฟรอนต์ไว้ส�าหรบัให้ตดิต่อห้องพกั

ของแมดอิุส แต่เดด็สุดนี่คอืบรรดาพนกังานของที่นี่ต่างหาก บ้างกแ็ต่งตวั

เป็นยมทูตเหมอืนพวกฝีพาย บ้างกแ็ต่งกายเป็นปีศาจเดนิกนัเกลื่อน

นี่มันดินแดนแห่งบาปชัดๆ ปุณนิมาถ่ายภาพไว้แล้วเดินออกจาก 

ฟรอนต์พิลึกพิลั่นของแมดิอุส มุ่งหน้าสู่ปราสาทตรงหน้าทั้งที่หัวใจยังเต้น

ไม่เป็นจงัหวะ

มรีปูป้ันมงักรขนาดมหมึาเฝ้าอยูต่รงทางเข้าอกีแล้ว ทั้งยงัขูด้่วยสหีน้า

ท่าทางอ�ามหติ มคีวนัไฟกรุน่ออกมาจากจมกูมงักรตลอดเวลา ปณุนมิาเบอืน

หน้าหนมีงักรปีศาจแล้วรบีเดนิตามผู้คนมากมายเข้าไปในโถงกลางทนัที

คุณพระ!...

แค่ก้าวแรกที่เข้ามาในโถงและได้เห็นความใหญ่โตก็ท�าเอาหญิงสาว

อ้าปากค้าง เสาขนาดใหญ่สามคนโอบไม่มดิเรยีงรายทั้งซ้ายขวาหลายสบิต้น 

เพดานโค้งเป็นปูนเปลอืยโล่งกจ็รงิ ทว่าตรงสดุปลายประดบัด้วยกระจกสสีนั

ต่างๆ เป็นรูปปีศาจแห่งบาปทั้งเจด็ประการ และนั่นกท็�าเอาหญงิสาวขนลุก

เกรยีว รบีละสายตาจากปีศาจพวกนั้นแล้วเดนิส�ารวจโถงขนาดใหญ่ต่อไป

แมดอิุสแห่งนี้ยงัคงคอนเซปต์เมอืงแห่งบาปไม่ผดิเพี้ยน...
ถ้าเปรยีบหมูบ้่านแมดอิสุที่อยูด้่านล่างคอืดนิแดนแห่งเทพนยิาย บน

ปราสาทแห่งนี้กค็งจะเป็นนรกหรอืไม่กด็นิแดนแห่งปีศาจอย่างแท้จรงิ เพราะ

พนักงานที่ท�างานอยู่ในปราสาทแต่ละคนล้วนแต่งตัวเป็นผีปีศาจ ชุด

กระโปรงของเจ้าหญิงที่ควรจะสวยงามก็เปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดปลอม 

แต่...เหมอืนจรงิเหลอืเกนิ

ที่พีกที่สุดของที่นี่ในความรู้สึกของปุณนิมาคือตุ๊กตาหมีไส้แตกที่ 

ผีตัวหนึ่งเดินกอดอยู่นี่ละ...สยองกว่านี้มีอีกไหม ดินแดนคนบาปหรือ

ปราสาทผสีงิกนัแน่ เธอกย็งัไม่แน่ใจ

หญงิสาวค่อยๆ เดนิตามฝงูชนไปทลีะน้อยๆ แต่ละก้าวเชื่องช้าเหลอื
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เกินเพราะแต่ละคนก็มัวแต่ดูนั่นดูนี่ บ้างก็แหงนหน้ามองเพดานโถงที่ดู

ธรรมดา ราวกบัมมีนตร์ขลงับางอย่างที่มองไม่เหน็ แต่กลบัดงึดูดให้ทุกคน

เข้ามาในปราสาทแมดอิุสแห่งนี้

“เอาละ” ดวงตากลมโตเริ่มมองหาห้องน�้า การเดนิทางนานและมวัแต่

ตื่นตาตื่นใจกบัดนิแดนใหม่แห่งนี้ท�าเอาปณุนมิาปวดท้องเบาจนขนลกุซู ่เธอ

เดินตามผู้คนไปเรื่อยๆ สายตาก็พยายามมองหาป้ายห้องน�้าว่าอยู่ตรงไหน 

แต่กห็าไม่เจอเลย จนทนไม่ไหว ต้องเดนิไปหาเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยั

ในชุดสูทสดี�าที่เหมอืนคนปกตทิี่สุดแล้ว

“ห้องน�้าอยู่ทางไหนคะ”

“ต้องเดนิผ่านกาสโินเข้าไปครบั” เจ้าหน้าที่บอก

ปณุนมิามองผ่านประตดู้านข้างบานหนึ่งของโถงใหญ่ กเ็หน็โต๊ะพนนั

มากมาย รวมทั้งเครื่องเล่นพนันแบบต่างๆ ทั้งสลอต รูเรต และอื่นๆ 

พนกังานในชุดปีศาจของแมดอิุสนั่งแจกไพ่ ผู้คนที่นั่งรอบๆ บ้างกม็สีหีน้า

ยินดี บ้างก็ก�าลังกุมขมับหน้าด�าคร�่าเคร่งแบบคนที่พร้อมจะฆ่าตัวตายได ้

ทุกเมื่อ

“พาสปอร์ต” เจ้าหน้าที่ที่แต่งชุดยมทูตยืนเฝ้าทางเข้าออกส่วนที่เป็น

กาสโินยื่นมอืมาขอตรวจพาสปอร์ต ปุณนมิาจงึยื่นให้แต่โดยดี

“มสิปุณนมิา จากไทยแลนด์”

“ค่ะ”

“คณุดเูดก็กว่าอายมุาก” เขาว่าอย่างนั้นแล้วส่งพาสปอร์ตคนืให้ ก่อน

จะอวยพรเบาๆ “ขอให้โชคดกีบัแมดอิุสนะครบั”

ปุณนมิารบัพาสปอร์ตของตวัเองคนืมาพลางคดิในใจว่า อยู่ในแหล่ง

อบายมุขครบวงจรแบบนี้จะโชคดไีด้แค่ไหนกนัเชยีว

หญิงสาวเดินเข้าไปในส่วนของโต๊ะพนันมากมาย แต่ก็มองไม่เห็น

ห้องน�้าเสยีท ีจงึเดนิไปถามเจ้าหน้าที่หญงิในชดุปีศาจเมดูซา แล้วเดนิไปตาม

ทศิทางที่พนกังานคนนั้นบอก ในที่สุดกเ็จอเสยีที
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“แม่เจ้า!” ห้องน�้ายังอลังการดาวล้านดวงขนาดนี้ ตกแต่งสไตล์

พระราชวงัเลยทเีดยีว ไหนจะแอร์เยน็ฉ�่านี่กอ็กี ขอเสื่อผนื หมอนสกัใบ กบั

ผ้าห่มอกีสกัผนื ถ้าได้จรงิเธอกจ็ะปูเสื่อนอนมนัในนี้นี่ละ!

“นี่คอืสถานแห่งบ้านทรายทองที่ฉนัปองมาสู.่..” ปณุนมิาฮมัเพลงเบาๆ 

แล้วหัวเราะคิกๆ อยู่คนเดียวขณะเดินเข้าไปในห้องน�้าแล้วปลดทุกข์โศก 

โรคภยัให้หมดไป จากนั้นจงึออกมาล้างมอืและส�ารวจตวัเองที่หน้ากระจก

ภาพที่สะท้อนกลบัมาคอืผูห้ญงิร่างเลก็อวบอดัคนหนึ่งที่มใีบหน้าออก

ทรงร ีทว่าสองแก้มที่ป่องเหมอืนเดก็อมข้าวตลอดเวลากท็�าให้เธอกลายเป็น

คนหน้ากลมไปโดยปรยิาย ดวงตากลมโต ปลายหางตาชี้ขึ้นนดิๆ จมูกเลก็

ไม่โด่งมาก แต่กพ็อถูๆ  ไถๆ หายใจได้สะดวกด ีไม่ต้องไปเสรมิเพิ่มแต่อย่าง

ใด เอาเป็นว่าพอมาอยู่รวมกันแล้วหน้าเธอก็เหมือนลูกโป่งพองๆ สวมวิก

ผมบ๊อบประบ่าสดี�าเท่านั้นละ ยิ่งมาอยูบ่นส่วนสงูระดบัเดก็มธัยมบางคนยงั

สูงกว่าแบบเธอ...

พวกชอบนนิทาเธอที่ท�างานเรยีกเธอลบัหลงัว่า ‘อเีตี้ย’ แต่กลบัอกีคน

ที่สงูเท่าเธอ ตวักเ็ท่าๆ เธอ แค่หน้าอกหน้าใจใหญ่กว่า แต่งตวัสวยกว่า กลบั

ถูกเรยีกว่า ‘ตวัเลก็’ จนบางทปีุณนมิากค็ดินะ ค�าว่าสาวตวัเลก็กบัอเีตี้ยมนั

ต่างกนัตรงไหน หรอืต่างกนัแค่นม!

ว่าแล้วกใ็ช้สองมอืโกยมนัขึ้นมาเสยีเลย แล้วกห็วัเราะอยูค่นเดยีว จน

กระทั่งมคีนเดนิเข้ามาในห้องน�้า เธอจงึรบีเกบ็ของแล้วเดนิออกไป

“อุย๊!” ‘สาวตวัเลก็’ สะดุ้งเมื่อออกจากห้องน�้ามาแล้วเหน็เจ้าหน้าที่สวม
สูทด�าสองคนยนืท�าหน้าถมงึทงึอยู่ด้านนอก เธอเดนิตวัลบีแนบไปตามผนงั

ทันทีเพราะคิดว่าสองคนนี้ไม่น่ามีธุระกับเธอ แต่กลับกลายเป็นว่าพวกเขา

มองตามตาไม่กะพรบิ ทั้งยงัคว้าแขนเธอไว้อกีด้วย

“อะไรคะ!” จะไม่ให้เธอผวาได้อย่างไร ฝรั่งร่างใหญ่ยกัษ์สองคนก�าลงั

คุกคามชวีติเธออยู่ ตวักเ็ท่านี้จะไปสู้อะไรได้
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“ตามผมมาด้วยครบั”

“มปีัญหาอะไรหรอืเปล่าคะ”

“ได้โปรดตามพวกผมมา เชื่อเถอะว่าผมไม่อยากใช้ก�าลงักบัคณุหรอก

ครบั” สองคนนั้นส�าทบัเสยีงเครยีด ใบหน้าเคร่งขรมึดุดนั

ปุณนิมากลืนน�้าลายเอื๊อก ใจเต้นไม่เป็นส�่า เธอพยายามมองซ้าย 

มองขวาหวงัหาตวัช่วย แต่ไม่มเีลย จะถอยหลงักลบัเข้าไปในห้องน�้ากไ็ม่ต่าง

จากเข้าไปสู่ทางตนั อย่างไรเสยีพวกนี้กต็้องจบัเธอออกมาแน่ ยิ่งสองคนนี้

หน้าตาดุโหดแถมยงัอาวุธครบมอืเสยีขนาดนี้...ยงัไงกไ็ม่รอด

ร้องกไ็ม่รอด หนกีไ็ม่รอด ขอความเมตตา...กไ็ม่น่าเป็นไปได้ และ

เธอกไ็ม่โง่พอที่จะโวยวายราวกบัสาวน้อยใสๆ ไร้เดยีงสาให้คนพวกนี้ไปตาม

พรรคพวกมาเพิ่มแล้วหามเธอออกไปเหมือนหมูตัวหนึ่ง ถ้าท�าแบบนั้นก็โง่

เตม็ท ี ดไีม่ดถีูกฆ่าตายอกีต่างหาก สู้ตามๆ ไปแล้วขอเจรจาดีๆ  ไม่ดกีว่า

หรอื ไหนๆ กว็ญิญชูนด้วยกนัทั้งนั้น หวงัว่าพวกนี้จะเข้าใจและคุยภาษาคน

รู้เรื่องกแ็ล้วกนั

สุดท้ายปุณนมิากถ็ูกสองคนนั้น ‘คุม’ ตวัไปจนได้ แต่ละย่างก้าวที่

เดนิไปช่างหนกัอึ้งราวกบัถูกก้อนหนิขนาดมหมึาถ่วงไว้ เธอไม่รู้ว่าตวัเองท�า

อะไรผดิไป แค่ร้องเพลงในห้องน�้ากาสโินนี่ผดิมากเลยหรอือย่างไร หรอืว่า

มนัก่อมลพษิทางเสยีงจนมใีครไปแจ้งพวกรกัษาความปลอดภยัให้มาจบัเธอ 

แต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดกต็าม เธอคดิว่าคนพวกนี้ช่างใจร้ายเสยีจรงิๆ

ชายหน้าโหดสองคนพาปุณนมิาเดนิออกจากห้องน�้า แล้วเลี่ยงส่วนที่
เป็นกาสิโนออกจากห้องโถงสู่ทางเดินทอดยาวที่อยู่ด้านนอก ระเบียงทอด

ยาวจากโถงแห่งนี้เชื่อมต่อสี่อาคาร และหนึ่งในนั้นกเ็ป็นหอคอยสงูที่ด้านบน

มแีสงไฟสว่างไสวตลอดเวลา ตรงกลางเป็นลานโล่งถูกจดัเป็นสวนขนาดใหญ่ 

ปลูกหญ้าเขียวขจี มีดอกไม้หลากสีสัน และที่ส�าคัญที่ขาดไม่ได้คือรูปปั้น

มังกรหวงสมบัติที่เปรียบเป็นสัญลักษณ์ของแมดิอุส เธอมองสวนสวยแต่ 
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น่ากลวัพร้อมๆ กบัที่ได้ยนิเสยีงหมาป่าหอนมาอกี หญงิสาวสะดุง้ เผลอเดนิ

เข้าไปชิดชายร่างสูง จนกระทั่งเขาชะงักแล้วหยุดเดินนั่นละ ปุณนิมาจึง

ส�าเหนยีกตวัเองได้แล้วผละถอยออกมา

“ไม่กลวัพวกผมเลยหรอื” คนที่ปณุนมิาเดนิชนแผ่นหลงัพดูขึ้นพร้อม

กบัเลกิคิ้วด้วยความสงสยั 

คนถูกถามยังนิ่ง ถามว่ากลัวไหม...ก็ไม่กลัวเท่าไร เพราะกลัวหมา

หอนมากกว่า หมาหอนเขาว่าเหน็ผ ีแต่จะว่าไปคนเดี๋ยวนี้น่ากลวักว่าผเีสยี

อกี และ...อ่า ใช่แล้ว เธอต้องกลวัเขาไม่ใช่หรอื

“กลวั” หญงิสาวตอบหน้าซื่อ พยายามท�าตวัสั่น แต่สองคนนั้นส่าย

หน้าแล้วถอนหายใจเบาๆ

“ไม่เนียน” พูดแล้วก็เดินต่ออย่างรวดเร็ว ช่วงขายาวก้าวพรวดๆ 

ราวกบัจะรบีไปตามลูกชายที่ไหน แต่คนขาสั้นๆ อย่างเธอจะไปตามทนัได้

อย่างไร

ปุณนมิาถูกพาเดนิมาจนสุดปลายระเบยีงที่ตดิกบัอาคารอกีฝั่ง มอง

เห็นยอดหอคอยที่ตระหง่านอยู่ตรงหน้า พวกเขาส่งเธอแค่ที่หน้าบันได 

ซึ่งไม่รู้กี่สบิกี่ร้อยขั้นกว่าจะถงึยอดหอคอย

“ผมส่งคุณแค่นี้” หนึ่งในสองชายหน้าโหดพูดขึ้น

“ฉนัหนไีม่ได้ใช่ไหม”

“คุณไม่ท�าหรอก รบีขึ้นไปเถอะ เจ้านายผมรออยู่”

“ไม่มลีฟิต์หรอื” สาวร่างอวบถามเสยีงอ่อย เอาจรงิๆ เธอเหนื่อยกบั

การตะลอนเที่ยวมาสองวันเต็มแล้ว ให้เดินขึ้นก็เดินไหวแต่คงจะหมดแรง 

ถ้าพวกข้างบนจะฆ่าเธอ...เธอกส็ู้ไม่ได้สิ

หนึ่งในสองชายหน้าโหดมองหุ่นอวบอัดน่าฟัดเหมือนลูกหมูของเธอ

ด้วยแววตาสมเพช ถอนหายใจแล้วส่ายหน้าเบาๆ ก่อนจะพาเธอเดนิไปอกี

มุมที่มลีฟิต์

“ขอบคุณค่ะ” เอาจรงิๆ แล้วปุณนมิากไ็ม่โกรธหรอก เรื่องความอวบ
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อั๋นที่มีมาตั้งแต่แรกเกิด และไม่สามารถสลัดให้หลุดไปได้แม้ว่าอายุจะเข้า

เบญจเพสแล้วกต็าม แต่นั่นไม่ได้ท�าให้เธอมปีมด้อยแต่อย่างใด ใครอยากพดู

อยากว่าอย่างไรกเ็รื่องของพวกนั้นเถอะ เธอมคีวามสุขกบัการกนิและสะใจ

เวลาเฝ้ามองพวกผอมแห้งแรงน้อยลดหุ่นมองอาหารตาละห้อยด้วยความ

กระหายหวิ แต่กนิไม่ได้...สะใจชะมดั!

ลิฟต์เคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆ ในขณะที่หญิงสาวฮัมเพลงไปพลางๆ 

ไม่ใช่ไม่กลัว แต่พยายามลดความตื่นเต้นเพื่อให้ตัวเองมีสติรับมือกับสิ่งที่

รอคอยอยู่ตรงหน้า และเมื่อลฟิต์เปิดออก สิ่งแรกที่เจอคอืทางเดนิและประตู

ห้องห้องหนึ่งที่มีเพียงสุนัขพันธุ์ผสมระหว่างหมาป่าหิมะกับไซบีเรียนฮัสก ี

ตวัสขีาว-เทาตวัใหญ่ราวกบัหมาป่ายกัษ์เฝ้าอยู ่ปณุนมิาเดาได้ทนัทว่ีาจะต้อง

เป็นตัวเดียวกับที่หอนข่มขวัญเธอแน่ และน่าจะเป็นตัวเดียวกับที่ได้ยินมา

แน่นอน

หนึ่งคนกบัหนึ่งตวัจ้องกนัตาไม่กะพรบิ ปุณนมิาไม่มปีัญหาอะไรกบั

สตัว์เลี้ยง ตอนเดก็ๆ เธอกเ็คยเลี้ยงหมา แต่เป็นชวิาวาตวัน้อยน่ารกั ไม่ใช่

หมาที่สูงจะเท่าเธออยู่แล้วอย่างนี้

“ไงเดก็ด.ี..” คนตวัสงูกว่าหมานดิเดยีวพยายามยิ้มใจดสีูห้มาป่าพนัธุ์

ผสม แต่สงสยัว่ามนัคงคดิว่าเธอก�าลงัแยกเขี้ยวใส่ และผลคอื

โบร๋ววว...

ไอ้หมานรก!

ปณุนมิาอยากถอยหลงัหน ีแต่ช้าไปแล้ว เพราะแค่ไอ้หมาปา่ตวัใหญ่

นี่แหกปากร้อง ประตูบานใหญ่กเ็ปิดออกพร้อมการปรากฏตวัของชายหนุ่ม

ร่างสงูใหญ่ ลกูครึ่งตะวนัตก-เอเชยีคนหนึ่งที่คุน้ตา เขาคอืคนเดยีวกบัที่เธอ

เจอในวดัพระใหญ่เทยีนถานบนเกาะลนัเตา คนเดยีวกบัที่คร่อมอยู่บนร่าง

ชุ่มโชกไปด้วยเลอืดของผู้หญงิคนหนึ่งในตรอกเลก็ๆ ไม่ไกลจากโรงแรมที่

เธอพกั และที่ส�าคญั...เธอมรีูปถ่ายของเขาอยู่ในคอมพวิเตอร์ด้วย!

ชายร่างสูงใหญ่ก้าวเข้ามาเรื่อยๆ ไม่รีบร้อน แต่ตาคมสะกดเหยื่อ
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อย่างเธอจนแน่นิ่งกบัที่ ได้แต่มองเขาด้วยแววตาพรั่นพรงึ แค่เขาเดนิผ่าน

เจ้าหมาตวัใหญ่และวางมอืลงบนหวัมนัเบาๆ แค่นั้นมนักห็ยดุหอนทนัท ีก่อน

ที่เขาจะเงยหน้าขึ้นมาสบตากบัเธอช้าๆ

ดวงตาคมกรบิของเขาไม่ต่างจากคมมดีที่กรดีลกึลงบนเกราะป้องกนั

ตวัของเธอ และท�าลายลงอย่างสิ้นซาก ปุณนมิารู้สกึว่าตวัเองก�าลงัหน้าซดี 

เธอพยายามแล้วที่จะไม่แสดงความรูส้กึจากก้นบึ้งของจติใจในยามนี้ออกไป 

แต่กต็้องยอมรบัว่าความจรงิแล้วเธอ...กลวัเขา

“เจอกนัเสยีท.ี..พยานปากส�าคญัของฉนั” ชายหนุ่มยิ้มเหี้ยม กวาดตา

มองเธอตั้งแต่หวัจดเท้าแล้วส่ายหน้าท�าตาสมเพชใส่ จากนั้นจงึเอ่ยถ้อยค�า

ที่ท�าร้ายจติใจคนฟังเป็นที่สุด

“รูปร่างหน้าตาแบบนี้เก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์ ฆ่าทิ้งไปซะจะได้ไม่

เปลอืงข้าวเปลอืงน�้า!”



๒
เชลยมาเฟีย

เฮ้ย!
เดี๋ยวนะ...แค่ไม่สวยนี่จะฆ่าทิ้งเลยหรอืไง

ปณุนมิามองผูช้ายตรงหน้าและหมาของเขา สลบักบัลกูน้องชาวตะวนั-

ตกหน้าเหี้ยมสวมสูทสดี�าสองคนที่ก�าลงัก้าวเข้ามาหา ไม่ใช่ว่าไม่คดิหน ีแต่

เพราะกลวัจนขาตายไปแล้ว หนไีม่ได้และไม่รู้ว่าควรจะหนใีครก่อนด ีจงึได้

แต่นิ่งทั้งที่ก�าลงัน�้าตาตกใน เครยีดจนแทบหายใจไม่ออกแล้ว

“ไม่กลัวหรือ” สองครั้งในช่วงเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงที่มีคนถามเธอ

อย่างนี้ และคราวนี้เธอพยกัหน้าเบาๆ 

“ไม่กลวักบ็้าแล้ว”

“ท�าไมไม่หน”ี

“ยงัไงกต็้องตายไม่ใช่หรอื”

“เธอรู้ไหมว่าท�าไมต้องตาย” ชายที่เป็นเจ้าของหมา ซึ่งปุณนมิาคดิว่า

เขาน่าจะเป็นเจ้าของแมดอุิสถามพร้อมยกมอืกอดอก ตอนนี้เขาอยูต่รงหน้า

เธอแล้ว และสูงกว่าเธอมากกว่าหนึ่งฟุตแน่ๆ หญิงสาวรู้สึกเหมือนตัวเอง
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เป็นคนแคระที่ก�าลงัจ้องมองยกัษ์กไ็ม่ปาน ดวงตาของเขาคมมาก เป็นสดี�า

ล�้าลกึวาววบั ทั้งยงัดุดนัไม่ต่างจากหมาของเขาเลย

“ฉนัถาม” เสยีงเข้มส�าทบัมาอกี

ปุณนมิาจงึได้สตแิล้วตอบไปตามความจรงิ “ฉนัเหน็คุณฆ่าคน”

“พร้อมแล้วใช่ไหม”

“พร้อมอะไร” หญงิสาวขมวดคิ้ว

“พร้อมที่จะตายไง” เจ้าของกาสโินบาปพดูพร้อมกบัยิ้มมุมปาก ส่งผล

ให้ใบหน้าของเขาดชูั่วร้ายขึ้นอกีเท่าตวั “อยากสั่งเสยีหรอือยากไดอ้ะไรก่อน

ตายไหม”

“ท�าให้ได้หรอืเปล่า”

“เธอจะขออะไร”

“รบัปากมาก่อนส”ิ ปุณนมิายงัดื้อดงึ แม้ว่าตอนนี้ชายหนุ่มตรงหน้า

จะหุบยิ้มแล้วมองเธอด้วยแววตาอ�ามหติกต็าม

“ขึ้นอยู่กบัสิ่งที่เธอขอ”

“ฉนัจะขอแค่ของกนิมื้อสุดท้ายเอง ของหายากนดิหน่อย อยากกนิ

มาตั้งนานแล้ว” 

“อะไรล่ะ”

“บวัหมิะพนัปี”

หนุ่มโหดหน้าตงึทนัท ีและนั่นยิ่งท�าให้เขาดูน่ากลวักว่าเดมิขึ้นไปอกี

เท่าตวั

ปุณนมิาชกัหงอ ยิ้มแห้งๆ ส่งไปก่อนแล้วขยบัถอยหลงัทลีะนดิๆ

“ฉนัไม่ใช่เพื่อนเล่นเธอ”

“ฉนัรู้...แต่ฆ่าฉนัไม่มปีระโยชน์หรอก”

“จะให้ฉนัเลี้ยงเธอไว้ดเูล่นหรอืไง” ดเูขาพดูเข้า...ท�าราวกบัว่าเธอเป็น

พนัธุ์เดยีวกบัไอ้ตวัโตนั่นไปได้

ปุณนิมาพยายามคิดหาทางรอด เธอไม่ถนัดสายบู๊เพราะไม่ค่อยได้
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ออกก�าลงักาย แค่เดนิขึ้นบนัไดที่หอพกัยงัเหนื่อย ประสาอะไรกบัจะต่อกร

กบัมอืปืนพวกนี้ อกีทั้งพวกเขากม็อีาวุธ แต่เธอไม่ม ีไม่มอีะไรเลยนอกจาก

ตวัล้วนๆ ที่คดิว่ากค็งขายไม่ได้เช่นกนั

“ฆ่าฉนัอาจจะท�าให้คุณสบายใจแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นแหละ แต่...”

“แต่อะไร” หนุ่มลูกครึ่งหน้าคมค�าราม จนปุณนมิาหวัหด อ่า...เพราะ

เป็นเจ้าของหมาป่าหมิะพนัธุ์ผสมตวัใหญ่สนิะเลยค�ารามแบบหมาได้ด้วย

“คุณไม่คดิบ้างหรอืว่าฉนัมภีาพถ่ายคุณด้วย”

“เธอ!”

“แล้วคุณไม่คิดบ้างหรือว่าบางทีฉันจะอาจจะส่งต่อข้อมูลไปไว้ที่อื่น

แล้วด้วย” เขาก�าลงัหลงกล ดงันั้นจงึต้องค่อยๆ หยอดเมลด็พนัธุแ์ห่งความ

หวาดระแวงลงไปให้เขาค่อยๆ ตดิกบัทลีะน้อย และผลคอืถกูร่างสงูก้าวเข้า

มาประชดิ แล้วก�ารอบคอเธอไว้ได้ในก�ามอืเดยีวของเขา

จะฆ่าเธอจรงิๆ ด้วย!

นี่ไม่ตลกแล้ว ผูช้ายคนนี้บบีคอเธอให้ตายหรอืไม่กห็กัคอเธอได้แน่...

ปุณนิมาคิดอย่างหวาดๆ มองสบตาเย็นชาอ�ามหิตของเขาแล้วกลืนน�้าลาย

ลงคอ แต่กย็งัไม่หลบสายตาเขา

“เธอมเีวลาแค่หนึ่งนาท ีพดูมนัออกมา แล้วฉนัจะให้เธอตายอย่างไม่

ทรมาน” น�้าเสยีงของเขากเ็หี้ยมไม่แพ้แววตาเช่นกนั

ปณุนมิารูว่้าเขาท�าจรงิแน่ เธอไม่มปีระโยชน์อะไรกบัเขา กเ็ป็นแค่คน

ที่เหน็ว่าเขาก�าลงัฆ่าผูห้ญงิคนหนึ่ง มองอย่างไรการฆ่าเธอให้ตายไปกเ็หมอืน

ปิดปากพยานแล้ว

แต่ปุณนมิาไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้น เธอไม่ชอบเป็นฝ่ายไร้ประโยชน์

“พ.ี..” เพยีงแค่ค�าตอบแรกจากเธอ เขากข็มวดคิ้วเสยีแล้ว และยงั

เพิ่มน�้าหนกัมอืยิ่งขึ้นจนปุณนมิาหน้าเขยีวเพราะขาดอากาศหายใจจรงิๆ

“จะเล่นลิ้นก็ได้” ใบหน้าหนุ่มลูกครึ่งที่เธอเคยว่าหล่อนักหล่อหนา

ตอนนี้ช่างเย็นชาราวกับปีศาจไร้หัวใจ เขาไม่สงสารเธอสักนิด ทั้งยังเพิ่ม 
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น�้าหนกัมอืขึ้นไปอกี

“แต่ถ้าฉนัตาย ภาพการฆาตกรรมของคณุกจ็ะถกูเผยแพร่ออกไปแน่” 

วินาทีแห่งความเป็นความตายท�าให้สัญชาตญาณการเอาตัวรอดของเธอ

ท�างานอย่างหนกั ต้องรบีหาข้ออ้างก่อนที่จะหมดลมหายใจจรงิๆ ตอนนี้ไม่

สนแล้วว่าเขาจะจบัได้เมื่อไรว่าเธอโกหกเขา เอาแค่ให้รอดตายไปได้กพ็อ

ชายหนุม่ปล่อยมอืจากเธอทนัท ีท�าเอาปณุนมิาส�าลกัเพราะรบีหายใจ

มากเกนิไป

“เธอจะบอกอะไรฉนักนัแน่” เขาถามเสยีงเหี้ยมเช่นเดยีวกบัสหีน้าและ

แววตา

“ฉนัส่งไปในอเีมลแล้ว นอกจากฉนัแล้วยงัมคีนรู้รหสัอกีแค่คนเดยีว

คอืเพื่อนฉนั ถ้าฉนัหายไปนานๆ แล้วละก.็..เขาคงเริ่มตามหาฉนั แล้วเขาก็

จะต้องเปิดดูทุกอย่างเกี่ยวกบัตวัฉนั”

“ถ้าอย่างนั้น...วธิแีก้กไ็ม่ยาก กแ็ค่ตามไปฆ่าเพื่อนเธอด้วย”

ค�าขูข่องเขาท�าเอาใบหน้าอ่อนใสซดีเผอืดทนัท ีเธอพลาดแล้วที่สมอง

ประมวลผลช้าไป จนกลายเป็นลากเพื่อนเข้ามาเดอืดร้อนด้วย

ปุณนมิาสูดลมหายใจเข้าลกึๆ ในเมื่อรจิะโกหกแล้ว เธอกต็้องโกหก

ต่อไป เพื่อเอาตวัรอดและหาทางรอดให้คนที่เพิ่งพาดพงิถงึสดๆ ร้อนๆ ด้วย 

“เขาไม่อยู ่เขาจะไม่มเีวลาสงสยัว่าฉนัหายไปไหน อย่างน้อยกช่็วงระยะหนึ่ง”

“ท�าไม” 

“เขาเพิ่งไปบวชและยงัไม่สกึออกมา อย่างน้อยก.็..หนึ่งเดอืน” ดวงตา

สุกใสของหญิงสาวหม่นแสงไปวูบหนึ่ง แต่ก็เงยหน้าขึ้นสบตากับชายหนุ่ม

อย่างเดมิ

“ฉนัจะรู้ได้ยงัไงว่าเธอพูดจรงิ”

“คง ต้อง...ปะ...เปิดอเีมล...ขะ...ของ...ฉนัดู แต่...แน่นอนว่าฉนัไม่

ให้รหัสคุณแน่ๆ ดังนั้นคุณต้องเสี่ยงเชื่อฉัน” ปุณนิมาเค้นค�าพูดแต่ละค�า

อย่างยากเยน็เพราะถูกมอืหนาก�ารอบล�าคอไว้ เธออาจจะโกหกได้หน้าตาย
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ก็จริง แต่ไม่ใช่กับในสถานการณ์หมิ่นเหม่ระหว่างความเป็นกับความตาย

แบบนี้แน่ๆ

“แมคบุ๊กของเธออยู่กบัฉนั” เขายิ้มชั่วร้ายอย่างที่คนมองเดาได้ทนัที

ว่าเขาจะท�าทุกอย่างเพื่อให้ได้รูปพวกนั้นมา และไม่เลอืกวธิดี้วย

ไม่ใช่ว่าปณุนมิาไม่กลวั แต่ในเมื่อเลอืกที่จะโกหกแล้วกต้็องโกหกต่อ 

ตอนนี้กไ็ม่ต่างอะไรกบัการขี่หลงัเสอืแล้ว ในเมื่อลงไม่ได้...กต็้องไปต่อ

“ฉนัลอ็กเอาต์ทุกครั้ง เชื่อเถอะว่าคุณไม่มทีางได้อะไรจากฉนั ถ้าฉนั

ไม่พูด อกีไม่นานคุณได้กลายเป็นฆาตกรชื่อก้องโลกแน่”

“เธอ!” สีหน้าเคร่งเครียดของเขาท�าให้ปุณนิมายิ้มออก อย่างน้อย 

เขาก็เชื่อในสิ่งที่เธอพูด ท�าให้เธอมีเวลาต่อชีวิตไปอีกนิดแล้วคิดหาทางหนี 

ทไีล่ต่อ

“อย่างไรคณุกไ็ม่มทีางเลอืกมากนกัหรอก ฉนัจะบอกยสูเซอร์เนมกบั

พาสเวริ์ดให้คุณไปลบไฟล์นั้นเอง แต่กต็้องแลกเปลี่ยน”

“เธอจะแลกเปลี่ยนกบัอะไร” 

“ชวีติฉนั” ความเงยีบเข้าปกคลุมไปทั่วทั้งห้องทนัททีี่เธอพูดจบ 

ชายหนุม่มองเธอดว้ยสายตาเยอืกเยน็กอ่นจะหวัเราะเสยีงก้องไปทั้ง

ห้อง แต่ดูแล้วไม่มีความขบขันเลยสักนิด เขาก�าลังโกรธมากเลยต่างหาก 

สงัเกตจากแววตาที่พร้อมจะฆ่าคนได้ทุกเมื่อนั่นปะไร 

“ฉันไม่เคยเลี้ยงคนไม่มีประโยชน์” เจ้าของกาสิโนบอกเสียงเหี้ยม 

จ้องเธอเขมง็ราวกบันกัล่าที่พร้อมจะกระโจนเข้าใส่เหยื่อ

“ฉันก็ไม่ได้บอกเสียหน่อยว่าจะเป็นแขกในกาสิโนคุณน่ะ” ปุณนิมา

ส่ายหน้าไปมา แต่แล้วเธอกต้็องรบีละล�่าละลกัอธบิายก่อนที่เขาจะโกรธแล้ว

เล่นงานเธอต่อ “ฉนัจะบอกตวัอกัษรถดัไปในอาทติย์หน้า”

“ฉนัจะลองเล่นตามเกมของเธอกไ็ด้ แต่เอาชื่อนามสกุลมาเดี๋ยวนี้ ฉนั

จะส่งคนไปตรวจสอบว่าเพื่อนเธอบวชพระอยู่จรงิหรอืเปล่า”

“เหมวชิ จนัท์ภกัดิ์” ตอบแล้วกห็นัมองลกูน้องของชายหนุม่ที่แยกตวั



ก ร รั ม ภ า  l  37

ออกไปทนัท ีไม่บอกกร็ู้ว่าไปสบืหาข้อมูลของเพื่อนเธอแน่นอน

“ส่วนเธอ...” มาเฟียหน้าดุสบตากับเธออีกครั้ง แต่ครั้งนี้ปุณนิมา

เตรยีมตวัไว้อยู่แล้ว ถ้าเขาจะฆ่าเธออกี เธอกพ็ร้อมรบัมอื

“ห้ามเธอออกไปจากเกาะนี้เดด็ขาด แต่ฉนัจะไม่เลี้ยงคนไร้ประโยชน์ 

และถ้าเธอท�าตัวขวางหูขวางตาฉันอีกแม้แต่นิดเดียวแล้วละก็...” เขาลาก

เสียงเล็กน้อยท�าเอาคนฟังตัวสั่นไปด้วยความหวาดกลัว แต่ก็พยายามฝืน

ไว้ รอคอยว่าเขาจะพูดอะไรต่อ

“ฉนัฆา่เธอแน่” เขาบอกเสยีงเหี้ยม ดวงตาวาววบับ่งบอกวา่ ‘เอาจรงิ’ 

แน่

ปุณนมิามองผู้ชายตรงหน้าตาปริบๆ เอะอะกขู็่ ไม่คิดบ้างหรือไงว่า

ต่อให้ไม่ขู ่เธอก็กลัวจนขาสั่น หัวแทบจะมุดกลับเข้าไปในกระดองแล้ว  

ไม่ต้องมาท�าตาดุหน้าโหดเสยีงเหี้ยมใส่เธอสกันดิ

“เอาผูห้ญงิคนนี้ไปไกลๆ ฉนั” มาเฟียหน้าโหดหนักลบัไปสั่งกบัลกูน้อง

ด้วยน�้าเสยีงเหี้ยมเกรยีมชวนให้ขนหวัลกุเสยีเหลอืเกนิ จนปุณนมิาต้องลอบ

กลนืน�้าลายด้วยความหวาดหวั่น

“แล้วจะให้พกัที่ไหนครบัคุณวูล์ฟ” ลูกน้องของเขาถาม

ปณุนมิาเพิ่งจะแน่ใจกต็อนนี้เองว่าผูช้ายเจ้าของแมดอิสุมชีื่อว่า ‘วล์ูฟ’ 

ซึ่งกเ็หมาะสมด ีตวัใหญ่ ปากหมา ค�ารามกระโชกโฮกฮาก พดูจาดีๆ  ไม่เป็น 

แล้วกช็อบแยกเขี้ยวเหมอืนหมาจรงิๆ อกีด้วย

“แล้วจะจ้องหน้าฉนัอกีนานไหม” วูล์ฟหนัมาตะคอกใส่หน้าปุณนมิา

อกี จนหญงิสาวผงะ...นี่เขาพูดธรรมดาไม่เป็นหรอือย่างไร ยงัข่มขวญัเธอ

ไม่พอสนิะ

ปุณนิมามองเขาตาปริบๆ แต่ก็ไม่พยายามท�าตัวให้ดูบอบบางน่า

สงสาร เพราะมนัไม่เข้ากบัสารรปูอย่างเธอเลยแม้แต่น้อย และอกีอย่างวล์ูฟ 

ก็คงไม่ใจดีมีเมตตาขนาดนั้นด้วย ถึงเขาจะใจดีจริง แต่ก็ไม่ใช่กับผู้หญิง 

อวบอั๋นปานโอ่งมังกรอย่างเธอแน่ สังเกตจากแววตาครุ่นคิดของเขาปะไร 
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ต่อให้ไม่บอกกร็ู้ว่าเขาก�าลงัคดิจะเล่นงานเธอไม่ทางใดกท็างหนึ่ง

“ให้นอนที่ห้องเลก็ข้างห้องฉนัแล้วกนั แต่จ�าไว้...อย่าให้ฉนัเหน็หน้า

เธอบ่อยนกั”

หญงิสาวขมวดคิ้วรบัค�าสั่งบ้าๆ ของเขา ไม่อยากเหน็หน้าเธอ แต่ให้

เธอไปนอนข้างห้องเขา...นี่ยงัสตดิอียู่หรอืเปล่า

“พาตวัออกไป” วล์ูฟสั่งลกูน้องสองคนแล้วกเ็ดนิกลบัเข้าห้องของเขา

ไป ส่วนหมาป่าหมิะพนัธุ์ผสมสเีทาตวัใหญ่กเ็ดนิตาม คอย ‘คุม’ ปุณนมิา

อย่างรู้งาน หญิงสาวได้แต่ส่ายหน้าอย่างปลงตกพลางคิดในใจ...แสนรู้ทั้ง 

เจ้านายทั้งหมาจรงิๆ

ปุณนิมาเดินตามลูกน้องชาวต่างชาติร่างใหญ่ของวูล์ฟไปตามโถง 
ทางเดินที่อยู่ด้านขวา จนกระทั่งมาหยุดหน้าห้องห้องหนึ่ง ดวงตากลมโต 

กวาดมองไปรอบๆ สงัเกตว่าตรงนี้อยูม่มุสดุ บนหอคอยนี่น่าจะแบ่งเป็นสอง

ห้อง เพยีงแต่ห้องที่อยู่ตรงหน้าเธอนี่ทั้งเลก็ทั้งแคบ สว่นห้องของวลูฟ์นา่จะ

เป็นห้องใหญ่

“ห้องใครหรอืคะ”

“ห้องวูล์ฟครบั”

“คุณวูล์ฟเขากน็อนที่นี่หรอืคะ”

“ผมหมายถงึวูล์ฟนั้น” ชายหนุ่มชี้ไปยงัด้านหลงัของปุณนมิา ตรงที่

หมาเวรมนันั่งอยู่นั่นละ!

หญงิสาวสะดุ้ง อตีาวูล์ฟนี่อ�ามหติไม่ธรรมดาเลย บ้าเข้าขั้นอกีด้วย 

กลวัเธอจะหนมีากจนถงึกบัให้มานอนห้องเดยีวกบัหมาเนี่ยนะ

“แต่เจ้าวูล์ฟมนัไปนอนกบัคุณวูล์ฟตลอด”

ปุณนิมาถอนหายใจโล่งอก “ฉันไม่มีเสื้อผ้ามาเปลี่ยนเลย อยู่ที่

โรงแรมทั้งหมด”

“เอามาแล้ว”
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หญงิสาวมองชายตรงหน้าเขมง็ แล้วจงึค่อยๆ นกึออก เธอเคยบอก

ฝีพายยมทูตว่าพกัตรงไหน พวกนั้นคงเตรยีมการตั้งแต่ก้าวแรกที่เธอเหยยีบ

ท่าเรอืเลยสนิะ

“ถ้าฉนัเข้าไปแล้วคุณจะลอ็กหน้าห้องไหมคะ”

“ไม่หรอกครบั แค่มวีูล์ฟ...คุณกห็นไีปไหนไม่ได้แล้ว” ผู้ชายคนนั้น

หันไปยิ้มให้หมาป่าหิมะพันธุ์ผสมตัวใหญ่ที่ยืนตัวสูงจะเท่ากับปุณนิมาแล้ว

พยักหน้าเบาๆ ราวกับตกลงอะไรกันสักอย่าง แล้วก็เดินออกไป ทิ้งให้ 

หญงิสาวได้แต่ยนืเอ๋อ มองแผ่นหลงัไวๆ ของชายคนนั้นสลบักบัหมาป่าหมิะ

พนัธุ์ผสมแบบงงๆ

“แกฟังภาษาคนรูเ้รื่องด้วยเหรอวูล์ฟ” ปณุนมิาพดูเป็นภาษาไทย คน

ที่นี่พูดกนัแต่ภาษาองักฤษจนเจ้าวูล์ฟชนิแล้ว มาเจอภาษาไทยหน่อยเป็นไร 

ดูซจิะรู้เรื่องไหม

ผลคือหมาป่าหิมะพันธุ์ผสมตัวใหญ่ยกขาหน้าขึ้นมาเกาปลายจมูก

แล้วก้มลงนดิๆ ท�าเหมอืนพยกัหน้ากไ็ม่ปาน ท�าเอาปุณนมิาสะดุ้ง

“เจอหมาผเีข้าแล้วไง” ในเมื่อหนไีปไม่ได้กต้็องจ�าใจรบัสภาพ มอืน้อย

ผลกับานประตูห้องเลก็ๆ ออกและพบว่าข้างในไม่ได้เลก็อย่างที่คดิ กพ็อๆ 

กบัหอพกัของเธอที่กรุงเทพฯ มหีน้าต่างที่มองลงไปเหน็ชายหาดอยู่อกีด้าน 

ทั้งเงยีบสงบ สวยงาม ไม่พลุกพล่านเหมอืนที่ท่าเรอื

เหน็แล้วมนัน่าหนจีรงิๆ ตดิอยูท่ี่เธอคงไม่บ้าพอที่จะกระโดดหอคอย

สูงมากกวา่สามสบิฟุต ทั้งยงัตั้งอยู่บนเนนิสูงกว่าพื้นปกตอิย่างนี้แน่ ถ้าโดน

ขังจริงก็ยังมีอีกวิธีที่จะหนีไปได้ คือไว้ผมยาวๆ แบบราพันเซลแล้วปล่อย

ผมลงไปรอใครสกัคนมาช่วย...

แต่กค็งถูกวูล์ฟเชอืดคอตายก่อนผมจะยาวแบบราพนัเซลพอด!ี

ใบหน้ากลมป่องส่ายไปมานดิๆ อย่างระอาความคดิบ้าๆ บอๆ ของ

ตวัเอง แลว้เริ่มส�ารวจห้องต่อ ไม่มเีตยีง มแีค่เบาะนอนที่ไมรู่ว้า่ของคนหรอื

ของหมากนัแน่ แต่ที่แน่ๆ เจ้าวล์ูฟมนักไ็ม่ได้เข้ามาแสดงตวัเป็นเจ้าของห้อง 
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เอาแต่นอนไขว้ขาหน้าสุภาพเรียบร้อยเฝ้าอยู่ตรงประตูพลางจ้องเธอเขม็ง 

ปุณนมิาเลยยดึเบาะนอนกบัผ้าห่มนั่นเป็นของตวัเองเสยีเลย

ได้ที่นอนแล้ว...ต่อไปกเ็สื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ ดวงตากลมโตเหลอืบ

ไปเหน็กระเป๋าเดนิทางและกระเป๋าสะพายของตวัเองจงึรื้อดทูนัท ีเสื้อผ้าและ

ข้าวของทกุอย่างอยูค่รบ แต่แมคบุก๊ โทรศพัท์ และกล้องถ่ายรปูหายไป เธอ

ไม่แปลกใจเลยสกันดิ ถ้ามนัยงัอยู่สนิ่าแปลก

ปุณนิมายิ้มเครียด เธอไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะยังมีลมหายใจอยู่หรือไม่ ดู

จากสายตา ‘เอน็ดู’ จนอยากจะ ‘ฆ่า’ เธอให้ตายของวูล์ฟแล้ว บอกตรงๆ ว่า

เธอไม่หวังความเมตตาจากเขาเลย ที่ยังอยู่ได้ก็เพราะเธอขู่เรื่องส่งไฟล์เข้า

อเีมลไปแล้วเท่านั้นเอง และเธอกเ็ชื่อว่าอกีไม่นานวูล์ฟจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร 

เขาจะต้องสบืหามนัแน่...และเมื่อนั้นเธอกจ็ะตายจรงิๆ

คิดแล้วก็ได้แต่เครียด ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เธอจะไม่มองวูล์ฟว่า

หล่อกระแทกใจเธอแน่ จะไม่แอบถ่ายรูปเขาไว้ จะไม่เดนิไปช่วยผู้หญงิชาว

ตะวันตกคนนั้นจะได้ไม่ต้องเห็นอะไรบ้าๆ และต้องมาตกอยู่ในเงื้อมมือ

มาเฟียอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ แต่เธอย้อนเวลากลบัไปแก้ไขอะไรไมไ่ด ้กต้็อง

ยอมรบัมนั

สาวร่างเล็กทว่าอวบอิ่มถอนหายใจเบาๆ หยิบชุดนอนออกมาจาก

กระเป๋าแล้วลุกเดนิไปหาว่าห้องน�้าอยู่ที่ไหน แต่...ไม่มี

แล้วเธอจะอาบน�้าที่ไหนล่ะ!

ปุณนมิาหนัไปมองวูล์ฟกเ็หน็มนัมองเธอตาใส เอาจรงิๆ หน้าตามนั

โหดมาก แต่ไม่รู้ท�าไมเธอคดิว่ามนัเป็นหมาป่าท่าทางหน่อมแน้มพกิล หรอื

เพราะท่านอนเรยีบร้อยยิ่งกว่ากุลสตรศีรสียามนั่น

“แกรู้ไหมว่าห้องน�้าอยู่ไหน” ลองถามดูกค็งไม่เป็นไร แต่...

เจ้าวูล์ฟไม่ตอบ มนัมองเธอแล้วซบหวัลงบนขาหน้าที่ไขว้บนพื้นเสยี

อย่างนั้น ขนาดท่านอนยงัเรยีบร้อย...หมาตุ๊ดหรอืเปล่า

“ออกไปถามคนข้างนอกกไ็ด้” เป็นหมาที่ไม่มปีระโยชน์จรงิๆ ปณุนมิา
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คดิในใจ ส่ายหน้าเบาๆ แล้วเปิดประตูห้อง ลองเยี่ยมหน้าออกไปดูว่ามคีน

เฝ้าเธอไว้หรอืไม่ แล้วกม็จีรงิๆ...

หญงิสาวสะดุง้เมื่อเหน็ว่าคนที่ยนือยูห่น้าห้องไม่ใช่ลกูน้องคนใดของ

วล์ูฟ แต่กลบัเป็นเจ้าตวัต่างหากที่ก�าลงัยนืจ้องเธอด้วยสายตาอ�ามหติจนหด

หวักลบัมาแทบไม่ทนั ปณุนมิาคดิว่าตวัเองตาฝาดจงึตั้งสตใิหม่แลว้ยื่นหนา้

ออกไปอกีครั้ง คราวนี้เขามาอยู่ตรงหน้าในระยะประชดิราวกบัภูตผ ีทั้งยงั

ใกล้จนได้กลิ่นอายแบบผู้ชายเตม็ตวัของเขา

“ฉนั...”

“ลืมบอกว่าบนนี้ไม่มีห้องน�้า เธอต้องลงไปอาบน�้าข้างล่างแล้วขึ้นมา

เอง” เขาบอกเสยีงเยน็แล้วหนัหลงัเดนิออกไป

“ห้องคุณไม่มหีรอืคะ”

“ม”ี วูล์ฟตอบ หยุดเดนิ แต่ไม่ยอมหนัมาหา

“ขอใช้ในห้องคณุได้ไหม คอืว่าบนนี้มนัสงู แถมลฟิต์กต้็องมรีหสัเปิด

เข้าออก แต่ฉนัไม่รู้รหสั”

“กเ็ดนิส”ิ

“มันเหนื่อย” หญิงสาวบอกเสียงอ่อน ถ้าเธอขยันเดินขึ้นบันไดสูง

ขนาดนั้นป่านนี้ผอมไปนานแล้ว

“นั่นมนัเรื่องของเธอ” ชายหนุม่ร่างสงูเดนิออกไปทนัท ีทิ้งให้หญงิสาว

ได้แต่ยนืงง ไม่รู้จะท�าอย่างไรต่อไป เหน็ได้ชดัว่าเขาเอน็ดูเธอจรงิๆ เอน็ดู

จนอยากจะฆ่าให้ตายและไม่สนใจชวีติความเป็นอยู่ด้วย

สดุท้ายปณุนมิากต้็องเดนิลงไปด้านล่างแล้วมองหาห้องน�้า มคีนของ

วูล์ฟกระจายเป็นจุดๆ นับตั้งแต่ก้าวแรกที่ลงบันไดไป เธออาบน�้าเปลี่ยน

เสื้อผ้าแล้วเดินขึ้นบันไดมาเองเพราะไม่มีใครสนใจจะเปิดลิฟต์ให้สักนิด 

น�้าใจคนที่นี่หายากยิ่งกว่างมเขม็ในมหาสมุทรเสยีอกี

“โอย...เดินแบบนี้ทุกวันผอมแน่ พวกนางฟ้าวิคตอเรียได้ตกงาน

เพราะฉนัชวัร์” เจ้าของเสยีงเลก็บ่นกบัตวัเองโดยมหีมาวูล์ฟเดนิตามตลอด
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ทางจนกระทั่งถึงห้องพัก เธอหอบหายใจแล้วทิ้งตัวลงบนเบาะนอน วูล์ฟ

ประจ�าที่นอนของมนัตรงหน้าประตูแล้ว แต่เธอนี่สหิลงัเปียกชุ่มทเีดยีว

อาบเหงื่อต่างน�้าแบบนี้ แล้วจะอาบน�้าไปเพื่ออะไร...

เดี๋ยวนะ ห้องน�้าไม่มี อย่างนี้ถ้าปวดท้องเบาเธอก็ต้องวิ่งลงจาก

หอคอยไปข้างล่างแล้วขึ้นบนัไดกลบัมานอนบนนี้หรอื สวรรค์โปรด...หาห้อง

ให้เธอใหม่เถอะ

ปุณนิมาอยากโอดครวญ แต่รู้ดีว่าท�าไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร ที่นี่

มนันรกชดัๆ ดงันั้นอย่าอยู่นานเลย มโีอกาสกร็บีหนกี่อนที่วูล์ฟจะสบืเรื่อง

ของเหมวิชเจอ คิดแล้วก็เครียด เธอหลับตาลงอย่างเหนื่อยล้าและผล็อย

หลบัไปในที่สุด

เพราะเหนื่อยล้ามาทั้งวนัแล้ว แม้ยามฝัน...เธอกย็งัฝันถงึความทรงจ�า
บางอย่างที่ยงัค้างคาอยู่ในใจ ความทรงจ�าสวยงามและเตม็ไปด้วยความสุข 

ก่อนจะจบลงด้วยความทุกข์อย่างที่เป็นอยู่ทุกวนันี้

ภาพที่เคยเลอืนรางค่อยๆ กลบัมากระจ่างชดั...

‘เหม...ถ้าฉนัท�าผดิมากๆ แกจะให้อภยัฉนัไหม’ ปุณนมิาซึ่งสวมชุด

นสิตินั่งอยูบ่นม้านั่งในโรงอาหารโรงพยาบาลมหาวทิยาลยั เอ่ยถามชายหนุม่

ข้างตวั 

เขาเป็นผู้ชายตัวสูง รูปร่างก�าลังดี ไม่อ้วนไม่ผอมจนเกินไป สวม

แว่นตากรอบสแีดงด�าตดักบัผวิขาวจดั จมูกโด่ง ดวงตายาวร ีเขามองมาที่

เธอด้วยความสงสยั ‘แกไปท�าอะไรมาล่ะ’

‘ไม่ได้ท�า แค่ถามเผื่ออนาคตไง’

‘ไม่หรอกมั้ง ฉนัสนทิกบัแกที่สุด ฉนัรูว่้าแกเปน็คนยงัไง เวลามอีะไร

แกมกัจะบอกฉนัเสมอ ที่ส�าคญัแกเป็นคนดนีะนมิา’

‘ใครบอกแก’

‘ใจฉนัสมัผสัได้’ เหมวชิพูดตดิตลกแล้วสนใจชตีเรยีนในมอืต่อ เขา
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ก้มหน้าก้มตาอ่านชีตไปตักข้าวกินไปด้วย จนไม่ได้สังเกตผู้หญิงที่นั่งตรง

ข้ามเลย

ปุณนมิายิ้มบางๆ กบัค�าพูดนั้น แม้ว่าเหมวชิจะไม่รู้สกึอะไร แต่เธอ

ก็อบอุ่นไปทั้งใจ ไม่เสียใจเลยที่แอบรู้สึกไปเองฝ่ายเดียว เหมวิชดีต่อเธอ

เสมอ และเขากด็กีบัทุกคน

ความฝันนั้นท�าให้ปณุนมิาสะดุง้ตื่น คราบน�้าตาเตม็สองตา ความเจบ็

ปวดยังกัดกินอยู่ในใจ ภาพนั้นไม่ใช่แค่ความฝัน แต่มันคืออดีต...อดีตที่

ไม่มีวันย้อนคืนมาได้ เหมือนกับที่เธอคงไม่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจาก 

เหมวชิกลบัคนืมาตลอดกาล

หญงิสาวมองไปรอบตวั ห้องยงัมดืเหมอืนเดมิ จงึพยายามข่มตาหลบั

ต่อ แต่ยากเยน็เหลอืเกนิเมื่อใบหน้าของใครบางคนยงัคงกระจ่างชดัในความ

ทรงจ�า ทั้งโหยหา หลอกหลอน ตราตรงึดงัตรวนเหลก็หนกัอึ้งพนัธนาการ

ตอกย�้าความผดิเพราะความเหน็แก่ตวัของเธอเอง

แม้ยามฝันยังเจ็บปวดถึงเพียงนี้ เธอไม่อยากลืมตาขึ้นมารับรู้ความ

จรงิเลย

ไม่มอีกีแล้ว...

ปุณนมิารู้สกึว่ามอีะไรบางอย่างก�าลงัเลยีใบหน้า...
หญิงสาวเบี่ยงหน้าหนีแต่ก็ไปชนกับอะไรนุ่มๆ ทว่าแข็งแรงแทน  

พอหนัหน้าไปอกีทางกช็นอกี ทั้งยงัถกูเลยีหน้าไม่ลดละ และท�าให้ต้องลมืตา

ในที่สุด และนั่นกไ็ม่ใช่ใครเลย...

ไอ้หมานรก!

“ออกไปห่างๆ นะวูล์ฟ” หมาป่าหมิะพนัธุ์ผสมนี่ตวัใหญ่จรงิๆ เธอว่า

ไซบเีรยีนฮสักธีรรมดากใ็หญ่แล้ว ยงัจะผสมหมาป่าหมิะเข้าไปอกี ตวักใ็หญ่ 

แรงกเ็ยอะ กว่าจะดนัมนัออกไปได้กท็�าเอาเหนื่อย

แถมต้องเสยีจูบแรกให้หมาอกี...
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“ทหีลงัแปรงฟันก่อนมาจบูฉนันะ” ปณุนมิาบ่นกระปอดกระแปด ลกุ

ขึ้นแล้วเดินไปคุ้ยชุดล�าลองมาได้ จากนั้นจึงลงไปเข้าห้องน�้าข้างล่างโดยมี 

วูล์ฟเดนิตามเหมอืนเคย

“อ้าว” พอเดนิออกไปกเ็หน็ผูช้ายสวมสทูสดี�าเดนิมาหาพอด ีปณุนมิา

หรี่ตาลงนดิๆ เพราะไม่เคยเหน็เขามาก่อน เมื่อวานกไ็ม่เหน็ จงึถามไปว่า

“มอีะไร”

“ก�าลงัจะเข้าไปปลุกพอด ีเธอต้องไปท�างานนะ”

“งานอะไร” ปณุนมิาหรี่ตาถามอย่างไม่ไว้ใจ ที่นี่จะมอีะไรให้เธอท�าล่ะ

“คดิว่ามาพกัหรอืไง เธอน่ะเป็นเชลยของคุณวูล์ฟนะ”

“เชลย?” หญิงสาวทวนค�า ใช้ค�าได้เชยมาก พานให้นึกไปถึงละคร

แนวตบจบูที่บ้านขึ้นมาตดิหมดั เสยีแต่ตรงที่เธอไม่สวยพอ อตีามาเฟียใจด�า

นั่นเลยไม่เหลียวแล แต่ก็ดีแล้ว...เธอก็ไม่ได้ประสาทพอจะเป็นนางเอกใน

นยิายเหมอืนกนั

“ใช่ อาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าไวๆ เข้าล่ะ” พดูจบแล้วเขากเ็ดนิออกไปเลย 

ไม่ขยายความให้เธอเข้าใจอะไรไปมากกว่านั้น

ปุณนิมาได้แต่ยืนงงแล้วก้มลงมองเจ้าวูล์ฟที่อ้าปากท�าลิ้นห้อยแล้ว

มองเธอตาดุ สุดท้ายกต็้องรบีเข้าไปอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วออกมารออยู่

ที่หน้าลฟิต์เหมอืนเดมิ

“อาบไวดนีี่” ชายคนเดมิพูดขึ้น ตาคมกวาดมองหญงิสาวร่างอวบใน

ชุดเสื้อเชิ้ตกบักางเกงยนีตั้งแต่หวัจดเท้า แล้วถามด้วยน�้าเสยีงเยาะๆ “แต่ง

สวยกว่านี้ไม่ได้หรอืไง”

“สวยได้แค่นี้ มอีะไรไหม”

“นี่สวยแล้วเหรอ” คิ้วเข้มเลกิขึ้นเชงิถาม

“กวนตีนได้อีก” ปุณนิมาบ่นกับตัวเองเป็นภาษาไทย ท�าเอาหนุ่ม 

คนฟังขมวดคิ้ว

“พูดอะไร”
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“ไม่มอีะไร” หญงิสาวส่ายหน้าจนผมกระจาย “ว่าแต่นายชื่ออะไร จะ

ได้เรยีกถูก”

“ชื่อแซค”

“แซคอะไร”

“แซคคาร”ี หนุม่หน้าคมเข่นเขี้ยวใส่ “แล้วเธอน่ะมชีื่อเรยีกสั้นๆ ไหม”

“นมิา” เจ้าของร่างเลก็อวบอิ่มบอกเสยีงเรยีบ ตดิจะเบื่อๆ นดิๆ ด้วย

ซ�้า จนแซคคารเีลกิคิ้วด้วยความสงสยั

“มอีะไรหรอืเปล่า”

“ฉนัอยากรูว่้าต้องท�าอะไรบ้าง” อย่างน้อยกจ็ะได้รู้ว่าเธอจะมเีวลาว่าง

ตอนไหนบ้าง ถ้าเป็นตอนกลางคนืกด็ไีป จะได้มองหาหนทางหนไีปจากที่นี่ 

ก่อนที่วูล์ฟจะจบัได้เรื่องเหมวชิ แล้วเขาจะปาดคอเธอกลายเป็นผเีฝ้าเกาะ

“มาส ิจะพาไปดูว่าเธอต้องท�าอะไรบ้าง”

“เจ้าวูล์ฟนี่ต้องไปด้วยเหรอ” ดวงตากลมโตมองไปยังหมาป่าหิมะ

พนัธุ์ผสมตวัใหญ่ที่ยนืไม่ต่างจากองครกัษ์อยู่ข้างๆ 

“นี่น่ะงานส�าคญัของเธอเลยละนมิา”

“งานอะไร” ในเมื่อแซคคารที�าราวกบัเธอเป็นเพื่อนเก่าแก่ที่พลดัพราก

เพิ่งกลบัมาเจอกนั มากกว่าเป็นแขกที่มาพกัที่นี่ ปุณนมิากจ็ะท�าแบบนั้นบ้าง 

เธอถนดัอยู่แล้วเรื่องปรบัตวัให้เข้ากบัสถานการณ์แวดล้อมรอบตวั

“เลี้ยงหมาไง” แซคคารเีฉลยพร้อมกบัท�าสหีน้ากวนประสาท

“ท�าอะไรนะ” ปุณนิมาทวนค�าแล้วปรายตามองหมาตัวใหญ่ที่ก�าลัง

จ้องเธออยู่เช่นกนั

“เลี้ยงวูล์ฟ”

“ทั้งวนัเลยเหรอ”

“พามนัวิ่งทุกเช้าทุกเยน็” แซคคารเีริ่มแจกแจง “เช้าเยน็วนัละชั่วโมง 

นอกเหนอืจากนั้นมนัจะอยู่กบัคุณวูล์ฟ ตอนนั้นเธอกจ็ะว่าง”

“ว่างแล้วต้องท�าอะไรบ้าง” มาถึงตรงนี้แล้วปุณนิมาไม่ไว้ใจใครเลย
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จรงิๆ ไม่รูว่้ามาเฟียเจ้าของกาสโินโรคจตินี่คดิอะไรอยู่ถงึได้ส่งให้เธอไปเลี้ยง

หมา เป็นงานที่พลิกึดแีท้ แล้วต่อจากนั้นล่ะ...เขาจะล่อลวงให้เธอไปเกี่ยวข้อง

กบับาปพวกนี้ของเขาหรอืเปล่า

“งานในกาสิโนไง” ชายหนุ่มแทบกลั้นหัวเราะไม่ไหวเมื่อเห็นสีหน้า 

แววตาเคลอืบแคลงของหญงิสาว แล้วอธบิายให้ฟังเป็นส่วนๆ ไป “เธอต้อง

ท�างานในกาสโิน ช่วงเช้ากเ็สร์ิฟเครื่องดื่มไปก่อน แล้วตอนบ่ายค่อยไปประจ�า

เครื่องพนนัแต่ละเครื่อง หรอืไม่กไ็ปนั่งประจ�าโต๊ะแจกไพ่”

“ฉนัท�าไม่เป็นสกัอย่าง”

“เราสอนได้”

“ฉนัไม่เข้าใจเลยจรงิๆ ว่าเจ้านายของนายจะใช้งานฉนัหนกัแบบนี้ไป

เพื่ออะไร” 

“เจ้านายไม่เคยเลี้ยงคนไร้ประโยชน์ ปกตถ้ิาเป็นผูห้ญงิเจ้านายจะสง่

ขายไปซะ หรอืไม่กใ็ห้โชว์วาบหววิบนเวท ีแต่เธอ...” ชายหนุ่มมองปุณนมิา

ตั้งแต่หวัจดเท้าอกีครั้ง แล้วยกัไหล่เบาๆ “ขายไม่ได้แน่ โชว์กไ็ม่ได้ ไม่มี

อะไรให้โชว์เล้ย”

“ไม่ต้องย�้าบ่อย”

“มาส ิ จะพาไปดูที่วิ่งเล่นของเจ้าวูล์ฟ” แซคคารเีดนิน�าปุณนมิาผ่าน

โถงทางเดนิจากหอคอยไปทางด้านหลงัปราสาท

ทางเดินปูด้วยอิฐทอดยาวออกจากปราสาทลงจากเนินเขา ด้านล่าง

เป็นชายหาดกว้างกว่าบรเิวณท่าเรอืหน้าปราสาทแมดอิุสเสยีอกี

“โอ้โห...สวยมาก” หญิงสาวอุทานเสียงใสเมื่อเห็นชายหาดแสนสงบ 

หาดทรายสีขาวเป็นประกายระยิบระยับหยอกล้อแสงตะวัน เสียงคลื่นลม

กระทบฝั่งมาพร้อมกบักลิ่นไอทะเล 

“ฉนัไม่อยากเชื่อเลยว่าเกาะที่สร้างจากน�้ามอืมนษุย์จะสวยได้แบบนี้” 

ปุณนมิาถอดรองเท้าแล้วเดนิเท้าเปล่าไปยงัหาดเบื้องหน้า มเีจ้าวูล์ฟวิ่งตาม

หลงั



ก ร รั ม ภ า  l  47

“ใครบอกเธอว่าเกาะนี้สร้างจากมนุษย์ทั้งหมดล่ะ”

“หมายความว่ายงัไง”

“มนัเป็นเกาะของคุณวูล์ฟ ที่เหน็ถมทะเลเมื่อหลายปีก่อนน่ะกเ็พราะ

จะสร้างปราสาทด้วยต่างหาก”

“อ้าว...” ก็เธอเห็นถมดินลงกลางทะเล เธอก็ต้องคิดว่าเกาะนี้สร้าง

จากมนุษย์จรงิๆ น่ะสิ

“ช่างเถอะ เอาเป็นว่าที่นี่ปลอดภยัและไม่มทีางถลม่แน่นอน สบายใจ

แล้วกไ็ปเลี้ยงวล์ูฟซะ” แซคคารบีอกแล้วท�าท่าจะเดนิออกไป แต่กช็ะงกัเมื่อ

คดิอะไรได้ “ลมืบอกว่าวูล์ฟมอีาหารของมนันะ ถงึเวลาจะมาเรยีก”

“กนิยี่ห้ออะไรล่ะ”

“เนื้อย่างไม่สุก แบบมเีลอืดตดิละใช่เลย” ชายหนุ่มขยบิตาเมื่อเหน็

ใบหน้าซดีเผอืดของหญงิสาว

ปณุนมิาหนัมาสบตากบัหมาป่าหมิะพนัธุผ์สมดว้ยสายตาหวาดๆ ตวั

ใหญ่ กนิเนื้อไม่สุก ตดิเลอืดด้วย...เธอว่าเจ้าของหมาโรคจติแล้วนะ ที่ไหน

ได้หมากโ็หดพอๆ กบัเจ้านายนั่นละ คดิแล้วกไ็ด้แต่ถอนหายใจ ในเมื่อยงั

ไปไหนไม่ได้ก็ต้องท�าตามที่เจ้าของแมดิอุสบัญชาไปก่อน ไว้หาทางหนีทีไล่

ได้เมื่อไรค่อยว่ากนั

นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ปุณนิมาก็ต้องตื่นแต่เช้าพาเจ้าวูล์ฟไปวิ่ง
เลน่ที่ชายหาดด้านหลงัปราสาท หาเนื้อย่างไม่สุกให้มนักนิจนเริ่มคุน้เคยกนั 

พอเจ้าวูล์ฟไปอยู่กับนายของมัน เธอก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดกระโปรง

เปื้อนเลอืด เครื่องแบบพนกังานโรคจติของแมดอิุสไปเสริ์ฟไวน์และเครื่อง

ดื่มอื่นๆ ใช้เวลาช่วงนั้นสงัเกตนกัพนนัแต่ละคนที่เข้ามาเล่นในแมดอิุส พอ

ตกบ่ายกไ็ปเรยีนรูก้ารแจกไพ่ต่างๆ ด้วย ‘วธิเีฉพาะ’ ของกาสโินและวธิ ี‘โกง’ 

อย่างไรให้แนบเนียนและสร้างก�าไรให้สถานที่แห่งนี้ได้มากที่สุด เธอจะมี

เวลาส่วนตัวก็ต่อเมื่อหลังห้าทุ่มไปแล้วเท่านั้น ซึ่งก็ท�าเอาหลับเป็นตาย  
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พอเช้ากต้็องเริ่มกจิวตัรประจ�าวนัใหม่เหมอืนเดมิซ�้าๆ กนัทกุวนั จนแทบลมื

ไปเลยว่าเวลาผ่านไปเท่าไรแล้ว 

และที่ส�าคญัคอื...หาทางหนอีอกไปจากที่นี่ไม่ได้เลย เพราะนอกจาก

ไม่มีเวลา ออกจากเกาะไม่ได้แล้ว เธอยังมีผู้คุมเป็นหมาป่าหิมะพันธุ์ผสม 

ตวัใหญ่ที่ชอบกนิเนื้อย่างไม่สุกอกีด้วย แล้วอย่างนี้เมื่อไรกนัที่เธอจะหลบลี้

จากสายตาของเจ้าวูล์ฟและหาทางออกไปจากเกาะได้ เธอไม่อยากยื้อเวลา

รอวนัตายอยู่ที่นี่อกีแล้ว



๓
เด็กเลี้ยงแกะ

เสยีงหวัเราะเรงิร่าของผู้หญงิคนหนึ่งดงัสลบักบัเสยีงเห่าของเจ้าวูล์ฟ
ที่คุน้เคยด ีท�าให้ชายหนุม่ร่างสงูใหญ่ยอมละจากงานตรงหน้าแล้วเบนสายตา

มองออกไปนอกหน้าต่างห้องท�างานบนหอคอยสูง เห็นหมาป่าหิมะผสม

ไซบีเรียนฮัสกีตัวใหญ่ของตัวเองก�าลังวิ่งไล่หญิงสาวร่างอวบคนหนึ่งไปทั่ว

หาด ทั้งยงัเล่นกบัเธออย่างที่ไม่เคยเล่นกบัใคร

ชายหนุ่มขมวดคิ้วเมื่อรู้สึกไม่คุ้นหน้าผู้หญิงคนนั้น ก่อนจะค่อยๆ 

นกึขึ้นได้ว่าเธอเป็น ‘เชลย’ ของเขานี่เอง

“เผงิ...เข้ามาพบฉนัด้วย” วูล์ฟ ยงั หรอื ‘หย่งหลาง’ เรยีกหาคนเก่า

แก่ของพ่อ

ไม่นานชายชาวเอเชียวัยกลางคนคนหนึ่งก็เดินเข้ามาโค้งให้เขาด้วย

ความเคารพ

“เรื่องที่ให้ไปหามาเป็นอย่างไรบ้าง” เวลาผ่านไปหนึ่งสปัดาห์แล้ว แต่

เพราะเขามวัแต่ ‘ยุ่ง’ กบัเรื่องที่จะช่วย ราม รามเิรซ เพื่อนสนทิของตวัเอง 

จงึลมืสิ่งที่สั่งให้ลูกน้องไปสบืหามา
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“ได้ความแล้วครบั”

“ว่ามาส”ิ ปากกส็ั่งลูกน้อง ทว่าสายตากลบัจบัจ้องไปยงัสาวร่างอวบ

ที่ดูเหมือนจะผอมลงเล็กน้อย นิดเดียวจริงๆ แต่อย่างน้อยก็เห็นส่วนเว้า

ส่วนโค้งบนร่างกายบ้างแล้ว แต่หน้าตากย็งัธรรมดาๆ เหมอืนเดมิ

“นายเหมวชิมตีวัตนจรงิๆ ครบั แต่ว่าไม่ได้บวชเป็นพระอย่างที่เธอ

คนนั้นบอก”

“แล้วอยู่ที่ไหน” ใบหน้าคมเคร่งเครียดขึ้นอีกเท่าตัว ไม่ได้บวชเป็น

พระจรงิกม็โีอกาสสงูที่จะเปิดอเีมลแล้วเจอภาพของเขาอย่างที่ผู้หญงิคนนั้น

กล่าวอ้าง

“ไปเรยีนต่อต่างประเทศครบั”

“สองคนนั้นมคีวามสมัพนัธ์กนัแบบไหน” มาเฟียหนุ่มเริ่มตั้งข้อสงัเกต 

ถ้าจะบอกว่าแค่เพื่อน แต่ท�าไมมีรหัสอีเมลของอีกฝ่ายได้ หรือว่าผู้หญิง 

คนนั้นจะโกหกเขา

“เท่าที่สืบมา...สองคนนั้นเคยคบกันสมัยเรียนครับ” ชายชาวจีนส่ง

ภาพถ่ายที่หามาได้ให้วูล์ฟดู เป็นภาพนิสิตชายหญิงคู่หนึ่งนั่งรอรถอยู่หน้า

โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัแห่งหนึ่ง ในสภาพที่ฝ่ายหญงิมผ้ีาพนัข้อเท้านั่งหน้า

ยู่กอดหนงัสอืเตม็อ้อมแขน

“เสรจ็งานแล้วเรยีกผูห้ญงิคนนั้นขึ้นมาพบฉนัด้วย” เจ้านายสั่งขรมึๆ 

ใบหน้าไม่บ่งบอกอารมณ์ใดๆ

“ครบั” เผงิรบัค�าสั่งแล้วถอยออกไป

วูล์ฟกอดอก มือหนึ่งยกขึ้นลูบปลายคางพลางจับจ้องที่ร่างเล็กทว่า

อวบอิ่ม เหน็ว่าเธอยงัหวัเราะเสยีงใส วิ่งหนเีจ้าวูล์ฟไปด้วยจนกระทั่งเงยหน้า

ขึ้นมายงัจุดที่เขามองอยู่ 

เธอยิ้มให้เขา...

ชายหนุ่มตะลงึไปนดิๆ ไม่คดิว่าคนที่อยู่ในฐานะ ‘เชลย’ จะเงยหน้า

ขึ้นมาสบตาทั้งยงัยิ้มให้เขาหน้าตาเฉย ทั้งที่รู้ว่าเขาอาจจะฆ่าเธอได้ทุกเมื่อ
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ผู้หญงิคนนี้แปลก...

วล์ูฟละสายตาจากผูห้ญงิคนนั้นแล้วกลบัมานั่งท�างานต่อ เสยีงตดิต่อ

จากโปรแกรมวดิโีอคอลดงัขึ้นและเหน็เพื่อนๆ ทั้งสามคนออนไลน์รออยูแ่ล้ว

หนึ่งคอื เจ้าหน้าที่วเิคราะห์ข้อมลูซไีอเอ ราม รามเิรซ...เส้นสายส�าคญั

ของเขา

สองคอื อลัเบอร์โต อะลอนโซ เจ้าพ่อนกัค้าอาวุธสงครามรายใหญ่

ชาวสเปนที่เป็นทั้งเพื่อนและ...ลูกค้าคนส�าคญั

และสามคอื เชสก์ อะลอนโซ น้องชายของอลัเบอร์โต เจ้าพ่อวงการ

อเิลก็ทรอนกิส์รายใหญ่ที่เปรยีบดงัแขนขาของพี่ชาย แน่นอนว่ากเ็ป็นลูกค้า

รายใหญ่ของเขาด้วย

“ว่าไง” หนุ่มเจ้าของกาสโินถามด้วยสุ้มเสยีงบ่งบอกถงึความเบื่อจดั

“ทกัเพื่อนแบบนี้หรอืวะ” คนที่ทะเล้นที่สุดหวัเราะลั่น ส�าหรบัรามแล้ว 

ต่อให้เกิดเรื่องใหญ่แค่ไหน หรือโลกจะแตกวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่อาจสั่นคลอน

ผู้ชายคนนี้ได้ มแีค่เรื่องเดยีวเท่านั้นที่รามจะสนใจคอืเรื่อง...เงนิ

“สัปดาห์หน้าพวกฉันจะไปหานายก่อนที่นายจะปิดเกาะ” เชสก์บอก 

และอลัเบอร์โตกแ็ค่พยกัหน้าเป็นเชงิให้รู้ว่าจะไปกบัน้องชาย

“ไอ้รามล่ะ”

“มงีานว่ะ หางานมาให้ด้วย”

“เรื่องที่ให้หาให้ล่ะ” วูล์ฟทวงถาม

“นายจะให้หาไปท�าไม ไม่ใช่ว่าผู้หญงิคนนั้นตายไปแล้วเหรอ”

“รู้ได้ไง” วูล์ฟขมวดคิ้ว

“พวกนายอย่าลมืสวิะว่าฉนัต้องตามตดิชวีติพวกนายไม่ต่างจากเหบ็

บนตัวหมา...เอ่อ ขอโทษที ฉันหมายถึงไม่ต่างจากเงาตามตัว ไม่ว่าอะไร

ก็ตามที่สุ่มเสี่ยงจะท�าให้พวกนายเดือดร้อนและสาวมาถึงตัวฉัน ฉันก็ต้อง

เก็บไว้ก่อน จริงไหม มันเป็นเรื่องบังเอิญเหลือเกินว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้ว

ระหว่างฉนัก�าลงัตกีบัเปมกิาเรื่องฉนัพาผูห้ญงิมานอน แล้วยายพี่ตวัแสบเกดิ
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อาการรบัไม่ได้ ด่ายนัพ่อฉนัโน่น แต่ฉนัว่าบางทเีปมกิากล็มืไปว่าพ่อเดยีว

กบัฉนันะ พี่สาวคนนี้มนั...”

“เลกิพล่ามเป็นหมาบ้าน�้าลายได้แล้วไอ้ราม...ขอเนื้อๆ”

“มคีนพยายามเผยแพร่ภาพของนายออกไปน่ะส ิภาพนายก�าลงัคร่อม

อยู่บนศพผู้หญงิคนนั้นเลยละ”

“เวร!” วูล์ฟสบถหวัเสยี แต่อลัเบอร์โตขดัขึ้นมาเสยีก่อน

“ไอ้รามมนัจดัการได้ แต่ตอนนี้ที่นายต้องท�าคอืพยายามหาให้เจอว่า

ใครกนัแน่ที่ท�าร้ายเปมกิา”

“ไม่ใช่คนจากทางนายหรอกหรือ” วูล์ฟย้อนถาม เพราะอัลเบอร์โต

เป็นคนส่งเปมกิาให้น�า ‘ของส�าคญั’ มาให้เขา ทว่าเธอกลบัถูกท�าร้ายกลาง

ทาง จนเธอต้องฝากคนที่เหน็เหตกุารณ์และช่วยตวัเองไว้มาส่งให้แทน ไม่มี

ใครรู้เรื่องคนเดินเอกสารนี้นอกจากพวกเขาทั้งสี่คน ถ้าไม่ใช่คนจากทาง 

อลัเบอร์โตแล้วจะเป็นใครไปได้

“ถามเปมกิาแล้ว พี่สาวฉนัมั่นใจว่าไม่มใีครรู้เรื่องนี้ เปมกิาแค่ลาไป

เที่ยว แม้แต่ตวัเธอยงัไม่รูด้้วยซ�้าว่าอลัให้เอาอะไรไปส่งให้นาย เธอคดิว่ามนั

เป็นแค่งานบางอย่างที่อลัส่งให้นายเท่านั้น แต่เธอถกูท�าร้ายกลางทางระหว่าง

จะไปหานายที่มาเก๊า” รามบอก

“ดงันั้นศตัรูของนายแน่นอน” อลัย�้า

“ฉันว่าฉันมีวิธีสาวหาตัวนายของผู้หญิงคนนั้นเจอแน่ พวกนายไม่

ต้องห่วง...แต่ของจรงิอยู่ที่นายใช่ไหมไอ้ราม”

“ใช่” ราม รามเิรซ พยกัหน้า บทจะเอาจรงิเอาจงัขึ้นมากท็�าได้ แต่ไม่

ค่อยท�า

“เอามาส่งให้ฉนัด้วยตวัของนายเอง”

“ฉนัไม่ว่างแล้วละ แต่อลัสกัชื่อพวกนั้นลงบนหลงัแล้วไม่ใช่หรอื” ราม

ถามอลัเบอร์โต หนุ่มจากแดนกระทงิดุที่ท�าหน้าไม่สบอารมณ์ตลอดเวลา

“ใช่” อลัเบอร์โตตอบ “เดอืนหน้าเจอกนั ฉนัจะพาเมยีกบัลูกไปเที่ยว
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ด้วย”

“กด็ ีแล้วเจอกนั”

“จัดการเรื่องนั้นให้เร็วที่สุด นายไม่อยากมีศัตรูเพิ่มมากกว่าที่มีอยู่

หรอกใช่ไหม ไอ้วูล์ฟ” รามย�้า

“เออ รู้แล้ว” วูล์ฟปิดหน้าจอสนทนากับเพื่อนๆ แล้วมองไปยัง

ชายหาดส่วนตัวด้านหลังปราสาทอย่างครุ่นคิด จะเป็นใครกันที่รู้ทุกความ

เคลื่อนไหวของเขา

เสยีงดนตรจีากเครื่องเล่นพนนัต่างๆ ดงัเข้ามาทกุครั้งที่มคีนเปิดประตู
เข้าออก

ปณุนมิาเงยหน้าขึ้นมองแล้วก้มลงมองนกัพนนัหลายคนที่นั่งล้อมเธอ

เป็นครึ่งวงกลมตามทรงของโต๊ะพนนั บางคนกระหยิ่มยิ้ม สหีน้าพออกพอใจ

เมื่อเปิดไพ่ในมอืของตน บางคนสิ้นหวงัถงึขั้นเทหน้าตกัเป็นครั้งสดุท้าย เธอ

เหน็ภาพพวกนี้มานบัครั้งไม่ถ้วนตั้งแต่วนัแรกที่ท�างานที่นี่ จนถงึตอนนี้กเ็ริ่ม

ชินกับภาพพวกนี้เสียแล้ว คนแล้วคนเล่าที่ก้าวเข้ามาเล่นในกาสิโน ถ้าไม่

ออกไปอย่างสมหวงักม็กัจะออกไปแบบคนหมดอาลยัตายอยากและสญูสิ้น

ทุกอย่างในชวีติ และส่วนมากกจ็ะเป็นอย่างหลงัเสยีด้วย

บางครั้งเธอก็อยากจะลุกขึ้นแล้วล้มโต๊ะไล่ทุกคนให้กลับบ้านไปหา 

ลกูเมยีเสยี ดกีว่ามานั่งเสี่ยงดวงอยูท่ี่นี่ทั้งที่รูด้ว่ีามแีต่เสยีกบัเสยี แต่กไ็ม่ได้

ท�าอย่างที่ตั้งใจ ถ้าท�ากเ็ท่ากบัเรยีกให้วูล์ฟมาฆ่าเธอให้ตายเรว็ขึ้นเท่านั้น

หญิงสาวนั่งท�าตามหน้าที่ของตัวเองไปเรื่อยๆ จนกระทั่งทั้งโต๊ะไม่

เหลอืใครอยู่แล้ว ทุกคนกลบัไปในสภาพคนสิ้นหวงั และเป็นเวลาเลกิงาน

ของเธอพอด ี

สาวร่างเล็กอวบอัดลุกขึ้นแล้วเดินออกจากส่วนที่เป็นกาสิโน ผ่าน

ระเบียงกว้างและสวนกลางปราสาทตรงไปยังห้องเล็กๆ บนหอคอยที่เป็น

ที่พกัของตวัเอง อยากจะซุกหวัลงหมอนแล้วนอนเหมอืนอย่างทุกวนั แต่ก็
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พบว่าแซคคารยีนืรออยู่

“คุณวูล์ฟเรยีกหาเธอน่ะนมิา”

“มอีะไรหรอืเปล่า...หรอืถงึเวลาจะฆ่าฉนัแล้ว”

“ใครจะรู้” แซคคารียักไหล่แล้วเดินน�าปุณนิมาไปขึ้นลิฟต์บนยอด

หอคอย ทั้งที่ปกติแล้วเธอต้องวิ่งขึ้นลงเองตลอดจนน�้าหนักลดไปตั้งสอง

กโิลเชยีว เรยีกว่าน�้าหนกัลดลงในรอบสบิปีเลยกว็่าได้

“อยากสั่งเสยีอะไรไหม” ชายหนุ่มถามพร้อมชกัสหีน้ากวนๆ 

“ขอให้นายตายอย่างสงบแล้วกนัแซค” ปณุนมิาขงึตาใส่แล้วเดนิเข้าไป 

เธอแน่ใจว่าได้ยนิเสยีงหวัเราะของแซคคารดีงัไล่หลงัมา

หอ้งใหญ่ในเพนต์เฮาส์หรูบนหอคอยนี้กไ็ม่ตา่งจากวนัแรกที่ปุณนมิา
มาถงึมากนกั ท�าด้วยอฐิ แต่งให้เหมอืนของเก่าเหมอืนกนัทั้งปราสาท ด้วย

เครื่องเรอืนแบบง่ายๆ ทว่าเรยีบหรรูาคาแพง ทั้งยงัอบอวลไปดว้ยกลิ่นไทม์

และกลิ่นมินต์ตลอดเวลาราวกับอยู่ในป่า ปุณนิมาขมวดคิ้วนิดๆ เมื่อเห็น

วูล์ฟยนืกอดอกพงิสะโพกกบัขอบโต๊ะท�างานรอเธออยู่แล้ว

เขายงัเหมอืนเดมิไม่ต่างจากวนัแรกที่เหน็ ร่างสูงใหญ่ก�าย�า ใบหน้า

หล่อเหลาคมคายที่มสี่วนผสมของตะวนัออกกบัตะวนัตกอย่างลงตวั จมูก

โด่ง รมิฝีปากบาง แนวกรามแกร่งที่แม้จะไม่ไว้หนวดเคราให้ดูน่ากลวั ทว่า

สายตาเยือกเย็นเชือดเฉือนของเขาข่มขวัญให้คนมองหวาดกลัวได้เพียงแค่

สบตากนั และเธอเองกเ็ป็นหนึ่งในนั้น ไม่เข้าใจตวัเองเหมอืนกนัว่าตอนแรก

ไปมองว่าเขาหล่อได้อย่างไร ในเมื่อแววตาท่าทางไม่ต่างจากฆาตกรโรคจติ

แบบนี้

“แซคบอกว่าคุณอยากพบฉันใช่ไหมคะ” ปุณนิมาหลับหูหลับตาพูด

ไปก่อน เพราะไม่อาจทนสบตาคมกรบิราวกบัก�าลงัจะเฉอืนเธอออกเป็นชิ้นๆ 

ได้ ผู้ชายแบบไหนกนัที่มองผู้หญงิแบบนี้ ท�าเอาอยากรู้เสยีแล้วว่าเวลาเขา

เดตกบัผู้หญงิสวยๆ แล้วจะเป็นอย่างไร
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“ไม่ได้หรอื” เขาถามเสยีงเรยีบ คลายมอืที่กอดอกแล้วเดนิอ้อมโต๊ะ

ไปยงักองเอกสารต่างๆ “รหสัตวัที่สองล่ะ”

คนถูกถามมุ่นคิ้ว “อะไรนะคะ”

“รหสั” วูล์ฟย�้าเสยีงเยน็ “คดิว่าที่มชีวีติอยู่ได้ทุกวนันี้เพราะอะไร”

“อ้อ” ปุณนิมางึมง�าในล�าคอ ทั้งที่สงสัยว่าเขาจะหลงเชื่อเธอจริงๆ 

อย่างนี้หรอื มาเฟียยิ่งใหญ่สั่งชี้เป็นชี้ตายคนได้ท�าไมหลงเชื่อผู้หญงิหน้าตา

เซ่อๆ อย่างเธอ ทั้งที่ป่านนี้ควรจะลองแฮก็อเีมลเธอไม่ใช่หรอื ความสามารถ

ระดบันี้ต้องท�าได้อยู่แล้ว แค่เข้าไปในอเีมลเธอแคน่ั้นกล็บไฟลภ์าพทิ้งไปได้

แล้ว ไม่จ�าเป็นต้องมาขู่อาฆาตเธอเลยสกันดิ แต่ท�าไมไม่ท�า...

ช่างเถอะ...นั่นไม่ใช่เรื่องของเธอ ดเีสยีอกี เพราะอย่างน้อยกย็งัมลีม

หายใจต่อไป จงึต้องรบีบอกเขาไปแต่โดยด ี“ตวัอคี่ะ”

“ออกไปได้แล้ว” แล้วเจ้าของแมดอิสุกไ็ล่เธออย่างโหดร้ายเหมอืนวนั

แรกที่ก้าวเข้ามา แต่ตอนนี้ปุณนมิารู้แล้วว่าเขาไม่ชอบหน้าเธอเท่าไร จงึไม่

แปลกใจนกัที่เขาจะเรยีกเธอมาเพื่อถามแค่ไม่กี่ค�าเท่านั้น หมดธรุะแลว้กไ็ล่

ออกมา

“อ้าว...ยังไม่ตายเหรอ” แซคคารีมองหญิงสาวตรงหน้าด้วยแววตา

เหลอืเชื่อว่าเข้าไปแล้วจะมชีวีติรอดออกมาได้ ทั้งที่เป็นเชลยคนส�าคญัของ

วูล์ฟ

“กเ็หน็แล้วนี่”

“ท�าไมเธอรอดล่ะ”

“แล้วท�าไมฉนัต้องตายด้วยล่ะ”

“ก็เธอ...” ชายหนุ่มยั้งปากได้ทันก่อนที่จะหลุดพูดออกไปว่าสาวเจ้า

ท�าอะไรไว้บ้าง ตอนที่ได้ยนิจากหวัหน้าเผงิ คนสนทิของวล์ูฟว่าปณุนมิาโกหก 

แซคคารคีดิว่าเธอจะไม่รอดแล้วเสยีอกี กล้าลบเหลี่ยมมาเฟียแต่กลบัมชีวีติ

รอดต่อได้ ไม่รู้วูล์ฟต้องการอะไรจากผู้หญงิคนนี้ ที่แน่ๆ ไม่ใช่เพราะความ

พศิวาสแน่นอน
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“อะไรของนาย”

“ไม่มีๆ  รอดกด็แีล้ว ไปพกัเถอะ พรุ่งนี้อย่าตื่นสายนะ”

“ฉนัเคยตื่นสายหรอืไงกนั” ปุณนมิาบ่นเบาๆ แล้วเดนิผ่านแซคคาร ี

ตรงไปยงัห้องนอนเลก็ๆ ของเธอ 

หญงิสาวค้นชดุนอนในตูเ้สื้อผ้าเลก็ๆ กลิ่นกหุลาบบนเนื้อผ้าคอือย่าง

เดียวที่คิดว่าวูล์ฟยังใจดีมีเมตตากับเธอ ดีเท่าไรแล้วที่เขาไม่ให้เธอซักเอง 

แต่มแีม่บ้านท�าให้เหมอืนพนกังานคนอื่นๆ ของแมดอิุส

เมื่อได้ชุดนอนที่ต้องการแล้ว ปุณนิมาจึงลงบันไดจากหอคอยมาที่

ห้องน�้าด้านล่าง รีบอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกลับขึ้นไป หมาป่าหิมะพันธุ์

ผสมตวัใหญ่รออยูแ่ล้ว มนัเดนิออกจากห้องของเจ้านายตามมาเฝ้าเธอชนดิ

ไม่ให้คลาดสายตาเหมอืนอย่างทกุวนั เธอจงึเดนิไปปิดไฟแล้วล้มตวัลงนอน

บนฟูกเก่าๆ มุมห้อง

แม้ว่าจะดกึมากแล้วแต่ปุณนมิากย็งันอนไม่หลบัอยู่ด ีเมื่อครู่เธอไม่

ได้พูดอะไรออกไปมากก็จริง แต่สังเกตสีหน้าแววตาทั้งวูล์ฟและแซคคารี 

ตลอดเวลา โดยเฉพาะรายหลงัที่มั่นใจว่าอย่างไรเธอกต้็องตายแน่นอน...มนั

เพราะอะไรกนัแน่

หรือว่าวูล์ฟจะรู้เรื่องของเหมวิชแล้ว...แต่ถ้ารู้จริงๆ ท�าไมยังไว้ชีวิต

เธอ ท�าไมไม่ฆ่าเธอทิ้งเสยี ในเมื่อเธอคอืคนเดยีวที่เหน็เขาฆ่าคน ถ้าเธอตาย

ไปสักคนความลับก็ยังเป็นความลับ แต่เขากลับไม่ท�า หรือว่าจะมีเหตุผล

อะไรมากกว่านั้น

สาวร่างเลก็อวบอดัพลกิกายไปมาหลายครั้งจนเจ้าวล์ูฟส่งเสยีงหงงิๆ 

แสดงออกว่าร�าคาญ เธอตวัดสายตามองหมาป่าหิมะพันธุ์ผสมตัวใหญ่ใน

ความมดืกเ็หน็ว่ามนัยงันอนหลบัอุตุเหมอืนเดมิ

เกดิเป็นหมากด็เีหมอืนกนั...

ปุณนมิาเป็นห่วงทางบ้านเหลอืเกนิ เธอหายมาเป็นสปัดาห์แล้ว แม้

เธอจะดรอปเรยีนและออกมาใช้ชวีติตามล�าพงัโดยไม่คดิปรกึษาพ่อแม่ ท�าให้
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พวกท่านเสยีใจและผดิหวงัในตวัเธอ เธอกย็งันกึสงสยัว่าท่านทั้งสองจะยงั

คดิถงึลูกคนนี้อยู่หรอืไม่ หรอืว่ายงัคงถอืทฐิจินไม่สนใจไยดเีธอ พวกท่าน

จะรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เธอตกที่นั่งล�าบากแค่ไหน และอาจจะไม่มีชีวิตกลับ

ไปกราบท่านทั้งสองอกีแล้วกไ็ด้

ไหนจะเหมวชิอกีคน...เธอไม่รู้ว่าเขาจะเป็นห่วงเธอหรอืไม่ จะรู้หรอื

เปล่าว่าเพื่อนคนนี้ก�าลังล�าบาก ถ้าเป็นเมื่อก่อนเหมวิชคงจะทิ้งทุกอย่างมา

ดูแลและช่วยเหลอืเธอ แต่หลงัจาก ‘เกดิเรื่อง’ เมื่อหลายปีก่อน เขาคงไม่ให้

อภยัเธออกีแล้ว

ไม่มีครอบครัว ไม่มีเพื่อน...ปุณนิมาใช้ชีวิตคนเดียวมานานเกินไป

แล้ว บางครั้งเธอกเ็คยคดิว่าให้วูล์ฟฆ่าเธอให้ตายไปเสยีกด็เีหมอืนกนั เธอ

ไม่มอีะไรให้ห่วงอกีแล้ว ไม่มใีครเลยสกัคน...

เพราะคิดมากตลอดทั้งคืนเป็นสาเหตุให้ปุณนิมาตื่นสายกว่าปกต ิ 
ผลคอืถูกหมาป่าหมิะพนัธุ์ผสมตวัใหญ่เลยีหน้าจนเปียกน�้าลายหมาเหมอืน

ทุกวนั ใครจะไปคดิว่าอยู่ด้วยกนัแค่สปัดาห์เดยีวเจ้าวูล์ฟจะรกัใคร่ไยดเีธอ

ขนาดนี้ ผิดกับเจ้าของมันเหลือเกินที่ไม่ได้ไม่ดีก็ขู่ฆ่ากันด้วยสายตาตลอด

เวลา

“รู้แล้วๆ” มอืน้อยพยายามดนัหมาออก แต่หมาป่าหมิะพนัธุ์ผสมนี่ก็

ตัวใหญ่เหลือเชื่อ ขนาดเป็นแค่พันธุ์ผสมยังขนาดนี้ ถ้าอีตาเจ้าของกาสิโน

โรคจติเกดิเพี้ยนเลี้ยงหมาป่าหมิะจรงิๆ เธอได้ถูกหมากนิแทนอาหารไม่มื้อ

ใดกม็ื้อหนึ่งแน่

สายมากแล้วและคดิว่าอาบน�้าไม่ทนัแน่นอน ปุณนมิาจงึลงไปวิ่งเล่น

เป็นเพื่อนเจ้าวูล์ฟทั้งชุดนอนลายการ์ตูนปัญญาอ่อนของเธอนี่ละ อย่างไร

เสยีอยู่หลงัเกาะกไ็ม่มใีครเหน็อยู่แล้ว ถงึต่อให้มคีนเหน็จรงิกเ็ชื่อได้เลยว่า

ไม่มใีครเกดิอารมณ์แน่นอน เธอมนัเป็นประเภทดบัต่อมราคะผู้ชายมานาน

แล้ว หายห่วงเรื่องชู้สาวไปได้เลย



58  l  กั บ ดั ก รั ก ล้ อ ม ใ จ

“นกึยงัไงใสช่ดุนอนมาวิ่งกบัหมา” แซคคารถีาม เขาเดนิมาสมทบกบั

ปณุนมิาตอนที่เธอออกจากปราสาทมุง่หน้าไปที่ชายหาด เจ้าวล์ูฟกระโจนไป

ข้างหน้าแล้ววิ่งเล่นรบัสายลมทะเลอย่างอารมณ์ดี

“ตื่นสาย เปลี่ยนไม่ทนัแล้วน่ะส”ิ

“ไม่ได้พยายามจะยั่วฉนันะ” หนุม่หน้าคมพดูแล้วยิ้มมมุปาก เข้าข้าง

ตวัเองเตม็ที่

ปุณนิมาเงยหน้ามองคนพูดแล้วถอนหายใจเหนื่อยหน่าย ไม่สนใจ

หน้าตงึๆ ของเขาเลยสกันดิ แล้วส่ายหน้าปฏเิสธ “ปากอย่างนายน่ะ...เหลอื

คนสุดท้ายในโลกกไ็ม่เอา”

“เธอสวยตายละยายเตี้ย”

“สวยหรอืไม่สวยกแ็ล้วแต่คนจะมอง แต่ตายไปมนักเ็หลอืแต่กระดกู

เหมือนกันนั่นแหละ” ปุณนิมาบอกอย่างไม่แยแส เธอชินเสียแล้วเวลาถูก

มองข้าม กจ็ะท�าอย่างไรได้ ในเมื่อตวัเองกห็น้าตาธรรมดาๆ หุ่นกไ็ม่ด ีใคร

อยากมองอยากคดิอะไรกช็่างเขา ไม่เอามาคดิให้หนกัสมองกจ็บ

“หรอืเธอจะยั่วคุณวูล์ฟ”

“อะไรนะ!” หญงิสาวแทบส�าลกัลมหายใจ เรื่องพูดว่าเธอไม่สวยไม่

ดงึดูด หรอืจะว่าเธออ้วนตนัเป็นช้างอย่างไรกไ็ด้ เธอชนิแล้ว แต่มากล่าวหา

ว่าเธอพยายามยั่วผู้ชายที่คดิแต่จะฆ่าเธอตลอดเวลานี่รบัไม่ได้จรงิๆ

“เธอคดิจะยั่วคุณวูล์ฟละส”ิ

“เอาอะไรมาคดิ!”

“ใครจะรู ้เผื่อเธออยากจะเลื่อนขั้นจากเชลยมาเป็นเมยี เอาความสาว

เข้าแลกเพราะไม่อยากตาย” ดวงตาคมเข้มของชายหนุ่มกวาดมองปุณนมิา

ตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้า แล้ววิจารณ์ตรงๆ ไม่ไว้หน้ากันเลยสักนิด “เอา

จรงิๆ เธอกน็่าจะมดีอียู่แค่ความบรสิุทธิ์นี่แหละ ไม่แน่นะคุณวูล์ฟอาจจะ...

โอ๊ย!”

พดูยงัไม่ทนัขาดค�า แซคคารกีต้็องร้องเสยีงหลงเพราะถกูสาวเจ้าตบ
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บ้องหูพร้อมกนัทั้งสองข้าง

“ยายบ้านี่”

“ปากนายนี่ไม่น่ามชีวีติอยู่มาได้ถงึตอนนี้นะ”

“กห็รอืไม่จรงิ”

“ฉนัไม่ไร้สมองขนาดนั้นหรอกย่ะ”

“ให้มนัจรงิเถอะ ถ้าเธอไม่ได้สนใจฉนั ไม่ได้สนใจเจ้านายฉนั...แล้ว

เธอมแีฟนหรอืยงั”

“จ�าเป็นต้องตอบค�าถามนี้ไหม” คิ้วเรยีวเลกิขึ้นนดิๆ สง่ผลให้ใบหน้า

กลมแป้นดนู่ามองขึ้นอกีเท่าตวั อย่างน้อยเธอกแ็สดงอารมณ์อื่นออกมาบ้าง 

ไม่ใช่เอาแต่มองตาใสแล้วไม่พูดอะไรเลย

“กอ็ยากรู้”

“ไม่ม”ี ปุณนมิาตอบ ไม่ขยายความไปมากกว่านั้นเพราะเธอไม่ใช่คน

ช่างพดูอยูแ่ล้ว และอกีอย่างเธอกไ็ม่ได้สนทิสนมกบัแซคคารมีากพอที่จะเล่า

เรื่องส่วนตวัให้ฟัง

“ไม่บอกกร็ู้ มาไหว้พระที่ฮ่องกงก่อนมามาเก๊านี่คงไม่ได้หมายความ

ว่ามาขอเนื้อคู่หรอกนะ”

“หุบปากไปเลย” ถึงเธอจะมาขอเล่นๆ เพ้อฝันไปวันๆ ตามประสา 

คนโสดแล้วยงัไง จ�าเป็นหรอืที่จะต้องบอกให้เขาเอามาล้อเล่น

“เขนิ...แสดงว่าจรงิ”

ปณุนมิาไม่เสยีเวลาฟังที่แซคคารพีล่าม แม้จะรูจ้กักนัแค่สปัดาห์เดยีว 

แต่เธอกม็องออกว่าแซคคารยีงัเป็นแค่ชายหนุม่ที่คะนองปากไปวนัๆ ดไีมด่ี

อาจจะอายนุ้อยกว่าเธอด้วยซ�้า แต่พวกชาตติะวนัตกมกัจะดูแก่กว่าอายจุรงิ

เสมอ และเขากค็งจะเป็นหนึ่งในนั้น

“เธออายุยี่สบิห้าจรงิๆ เหรอ”

“ท�าไม” สาวร่างเล็กอวบอัดหันไปถามขณะปล่อยเจ้าวูล์ฟออกไปวิ่ง

เล่น แต่เธอยงัยนืตรงหน้าแซคคารเีหมอืนเดมิ
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“เธอดูเดก็กว่าฉนัอกี ฉนัอายุยี่สบิสามแล้วนะ”

“ฉนัไม่ได้อยากรู้”

“กวนว่ะ” แซคคารีหัวเราะเบาๆ แล้วเดินลงไปบนหาด วิ่งเล่นกับ

หมาป่าหิมะพันธุ์ผสมตัวใหญ่เป็นเพื่อนปุณนิมา “เธอขึ้นไปอาบน�้าเถอะ  

วนันี้แค่เสริ์ฟเครื่องดื่มอย่างเดยีวกพ็อ ที่เหลอืเธอกว็่างทั้งวนั”

“ท�าไมล่ะ”

“ไม่รู้ส”ิ ชายหนุ่มยกัไหล่ “เขาให้ฉนัมาบอกเธอแบบนี้”

“เขาน่ะใคร” หญงิสาวขมวดคิ้ว ความคดิอนัชาญฉลาดบอกว่าต้อง

ไม่ใช่ วล์ูฟ ยงั เจ้าของแมดอิสุแน่ รายนั้นมแีต่จะพยายามใช้งานกดขี่ข่มเหง

เธอต่างๆ นานา เขาไม่เลี้ยงคนไร้ประโยชน์ นั่นจงึไม่ใช่เขาแน่ที่ให้เธอหยุด

งาน

“อย่ารู้เลยน่า”

“ก็มันสงสัย” ปุณนิมายักไหล่ “แต่คงไม่ใช่คุณวูล์ฟเจ้าของแมดิอุส 

หรอกใช่ไหม”

“เธอนี่อยากรู้อยากเหน็จรงิๆ” แซคคารสี่ายหน้าระอา

“กค็งงั้น ถ้าไม่ใช่เพราะความอยากรู้อยากเหน็...ฉนัคงไม่ต้องมายนื

อยู่ตรงนี้หรอก” ดวงตากลมโตมองเหม่อไปไกล ผนืทะเลทอดยาวไกลสุด

สายตา แต่ถ้าเป็นอกีฟากของเกาะ เธอจะได้เหน็ผนืดนิที่ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้

กลบัไปอกีครั้ง

“อยากกลบับ้านเหรอ”

“ใครจะไม่อยากกลบัล่ะ”

“ฉนันี่แหละคนนงึ” แซคยิ้มเศร้าๆ เป็นครั้งแรกที่เขาเปิดใจเช่นกนั

“นายมาท�างานที่นี่ได้ไง”

“ไว้เยน็นี้จะบอก เราไปหาอะไรกนิที่หมู่บ้านแมดอิุสกนั”

“เอาสิ” จะว่าไปตั้งแต่ถูกวูล์ฟกักตัวไว้ที่นี่ เธอก็ไม่มีโอกาสไปที่

หมู่บ้านอกีเลย ทั้งที่ตอนเข้ามาเธอเลง็ของกนิไว้เยอะมาก แต่สุดท้ายกต็้อง
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พึ่งแม่ครวัในกาสโินอยู่ดี

ปณุนมิาเข้าท�างานในกาสโินตามปกตอิย่างที่ท�าทุกวนั เวลาหนึ่งสปัดาห์
ที่ผ่านไปท�าให้เธอเริ่มรู้จักคนในกาสิโนเพิ่มมากขึ้น นอกจากแซคคารีที่ท�า

หน้าที่ทั้งผู้คุมและคู่หูไปพร้อมกนัแล้ว เธอยงัรู้จกั เฉนิเลี่ยงหวง หลานชาย

ของเผิงที่เป็นผู้ช่วยคนส�าคัญของวูล์ฟ เฉินเลี่ยงหวงเป็นชายหนุ่มลูกครึ่ง

อเมรกินั-ฮ่องกง ชื่อเรยีกง่ายๆ คอื เลโอ ชาน อายุสามสบิปี  ปุณนมิาเคย

คุยกบัเขาแค่ไม่กี่ครั้งตอนที่เขาสอนวธิกีารเรยีงไพ่และแจกไพ่ให้

“วนันี้ไม่ต้องเข้ามาในกาสโินนะนมิา” เขาบอก

“มแีขกส�าคญัหรอืคะคุณเฉนิ”

“เรยีกฉนัว่าเลโอดกีว่า” เขาบอก และปณุนมิากพ็ยกัหน้าอย่างวา่ง่าย

“ค่ะ”

“ถอืว่าพกัสองวนั เพราะเธอกท็�างานดมีาตลอด”

“ค่ะ” นาทนีี้เธอจะท�าอะไรได้ นอกจากพยกัหน้าตอบรบัเหมอืนเดมิ

ปุณนิมาเดินเข้าไปเปลี่ยนชุดฟอร์มพนักงานแมดิอุสออกเป็นเสื้อผ้า

ชุดเดมิ แล้วเดนิกลบัขึ้นห้องพกัที่อยู่บนหอคอยเดยีวกบัวูล์ฟ ระหว่างที่จะ

เดนิผ่านห้องของวูล์ฟ จู่ๆ หมาป่าหมิะพนัธุ์ผสมตวัใหญ่กโ็ผล่ออกมาจาก

หน้าประตูแล้วขวางเธอไว้

“อะไรของแกอกีล่ะไอ้หมาหน้าขน” มอืน้อยเอื้อมออกไปเขกหวัหมา

ตวัใหญ่หนึ่งโป๊ก ผลคอืถูกมนังบัแขนเบาๆ แล้วเลยีมอืเธอหน้าตาเฉย

“ไอ้หมาตัวใหญ่หัวใจมุ้งมิ้ง” บ่นเสียงใส มือก็ขยี้หัวหูของเจ้าวูล์ฟ

อย่างเอ็นดูอยู่ตรงหน้าห้องพักสุดหรูของเจ้าของมันนั่นละ เพราะไม่คิดว่า

เขาจะออกจากห้องไปไหน วันๆ หมกตัวท�างานและพักผ่อนอยู่แต่ในนั้น  

จนบางทีก็อดคิดไม่ได้ว่าเขาเป็นคนหรือผีดิบกันแน่ ใจคอไม่คิดจะออกไป

สูดอากาศภายนอกเลยหรอื

ปุณนิมามองประตูสีน�้าตาลแก่สลักลวดลายโบราณไปพลางระหว่าง
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นนิทาเจ้าของหมาอยู่ในใจ ทว่าอยู่ๆ ประตูกเ็ปิดพรวดออกมาพร้อมๆ กบั

ร่างสูงใหญ่ของหนุ่มลูกครึ่ง เขามองเธอด้วยสายตาอ�ามหติไม่เปลี่ยนแปลง 

ท�าเอาหญงิสาวสะดุ้งแล้วรบีเดนิหนทีนัที

“หยุดอยู่ตรงนั้นก่อน” วูล์ฟสั่งเสยีงเข้ม

ปุณนิมาหยุดเดิน ตัวแข็งเกร็ง แม้จะไม่หันไปมอง แต่ก็พอจะเดา

ออกว่าเขามองเธอด้วยสายตาแบบไหน เขาคงจะมองเธอด้วยสายตา ‘เอน็ดู’ 

จนอยากจะ ‘ฆ่าให้ตาย’ เหมอืนเคย

“หนัมานี่” เขาส�าทบัเสยีงดุดนั จนเธอต้องหนัไปอย่างเสยีไม่ได้

“คะ?”

“รหสัตวัที่สามล่ะ”

“ยงัไม่ครบก�าหนดเลย” หญงิสาวบอกเสยีงซื่อตาใส ตามข้อตกลงที่

ท�าให้เธอยงัมชีวีติอยู่ได้กค็อืเธอจะบอกรหสัเปิดอเีมลเก่าสปัดาห์ละหนึ่งตวั 

เพื่อยื้อเวลามชีวีติของเธอ และเขากต็กลง แล้วจะมาเร่งอะไรตอนนี้

“อย่าให้จบัได้ว่าเธอตุกตกิ”

“ใครจะกล้าลูบคมเจ้าพ่ออย่างคุณล่ะ”

“แล้วเราจะรู้กนั” วูล์ฟยกยิ้มมุมปาก ท�าให้ใบหน้าคมคายดูเจ้าเล่ห์ 

ดุดนั น่ากลวัชวนให้ขนลุกขนชนั

ปุณนิมาเริ่มกลัวเสียแล้วว่าเขาจะ ‘จับได้’ และเมื่อนั้นเขาฆ่าเธอทิ้ง

จรงิๆ แน่

“ฉนัไม่มเีงนิตดิตวัเลย คณุจะคนืให้ฉนัสกัหน่อยได้ไหมคะ” ปณุนมิา

เอ่ยท้วงได้ทนัก่อนที่เขาจะกลบัเข้าไป ส่งผลให้ชายหนุ่มหนักลบัมาหาพร้อม

ด้วยสายตาดุๆ เหมอืนเคย

“ที่ฉนัให้เธอมชีวีติต่อไปได้นี่ยงัไม่เมตตาพออกีหรอื”

เล่นไม้นี้เธอกไ็ปต่อไม่ได้ส ิหญงิสาวเม้มปากแน่นแล้วถอยหลงัไปที

ละก้าว ในขณะที่ชายร่างสูงรุกคบืเข้ามาทลีะน้อย

“ไหนจะที่ฉนัช่วยชวีติเธอบนบนัไดพระใหญ่นองปิง...ลมืไปแล้วหรอื” 
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เขาพูดเสยีงเรยีบเรื่อย ไม่มที่าทคีุกคามอย่างใด แต่แค่นั้นกม็ากพอที่จะท�า

ให้ปุณนิมาแทบหายใจไม่ออกแล้ว เธอไม่ชอบเลยเวลาที่เขาแสดงอ�านาจ

เหนอืเธอ ไม่รูว่้าทแีรกมองผูช้ายอ�ามหติบ้าเลอืดโรคจติคนนี้ว่าหล่อได้ยงัไง 

นี่มนัปีศาจชดัๆ

“เธอเป็นหนี้ชวีติฉนั” 

“แล้วจะให้ฉนัท�ายงัไง”

“บอกพาสเวริ์ดที่เหลอืมาส”ิ

“คุณกฆ็่าฉนัน่ะส”ิ 

ชายหนุ่มร่างสูงไล่ต้อนสาวร่างเล็กอวบอัดถอยหลังไปจนชิดบาน

ประตแูกะลวดลายเทวาถกูซาตานแทงตายของเขา ดวงตาคมกรบิจ้องลกึลง

ไปในดวงตากลมโตของคนตรงหน้า คนที่แสดงตวัว่ากลวัหนกัหนา ทว่าแวว

ตากลบัดูมอีะไรมากกว่านั้น

“ฉนัยงัไม่ฆ่าเธอหรอก เกบ็ไว้ทรมานเล่นแบบนี้สนุกกว่าเยอะ” วูล์ฟ

ยิ้มมุมปากแล้วก้าวถอยหลงัไป

เท่านั้นปณุนมิากถ็อนหายใจโล่งอก เธอมองเขาอย่างหวาดระแวง เอา

ให้แน่ใจว่าเขาจะไม่เข้ามาใกล้แน่แล้วจงึรบีวิ่งกลบัเข้าห้องไป

“อย่าลมืว่าเธอเป็นหนี้ชวีติฉนั” มาเฟียหนุ่มบอกไล่หลงั

ปุณนิมาไม่คิดหันหลังกลับไปมอง เธอเข้าห้อง ปิดประตูเงียบกริบ

แม้จะได้ยนิเสยีงหมาป่าหมิะพนัธุผ์สมตะกุยหน้าห้อง อย่างไรกไ็ม่ยอมเปิด

ให้มนัเข้ามา เพราะตอนนี้เธอเกลยีดเจ้าของมนัมากเหลอืเกนิ

วูล์ฟ ยัง มองตามสาวร่างอวบที่วิ่งหนีเข้าไปในห้องด้วยแววตาอ่าน
ยาก แล้วก็ต้องแปลกใจที่เห็นเจ้าวูล์ฟดูสนิทสนมกับผู้หญิงตัวอวบคนนั้น

เหลอืเกนิ มนัตะกายประตอูยูต่ั้งนาน แต่ผูห้ญงิคนนั้นกไ็ม่ยอมมาเปิดประตู

ให้ สดุท้ายมนักย็อมเดนิคอตกกลบัมาหาเขา แล้วเข้ามาในห้องท�างานพร้อม

กนั
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สีหน้าของชายหนุ่มผ่อนคลายลงเล็กน้อย เผิงยืนรอรับค�าสั่งอยู่ใน

ห้องแล้ว แต่กต็้องแปลกใจเมื่อเหน็ท่าทางของเจ้านายหนุ่ม

“ให้เกบ็ผูห้ญงิคนนั้นเลยดไีหมครบั” ไหนๆ กรู้็แล้วว่าเจ้าหล่อนโกหก 

เก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์ ถ้าหน้าตาสะสวยเสียหน่อยก็พอจะเป็นของเล่น 

บนเตยีงให้เจ้านายได้บ้าง แต่นี่ไม่เลย...เหมอืนเดก็ยงัไม่โตด้วยซ�้า จะขาย

หรอืให้แสดงโชว์บนเวทใีนกาสโินกค็งท�าไม่ได้ ขายไม่ออก ดูอย่างไรกไ็ม่มี

ประโยชน์

“ยงัก่อน ปล่อยให้ผู้หญงิคนนั้นมเีวลาว่างบ้าง แล้วจบัตาดูไว้ แซค

คนเดยีวไม่พอ ให้เลโอเข้าไปคลุกคลกีบัเธอด้วย”

“ที่จริงเราไม่ต้องเก็บเธอไว้ก็ได้นะครับ ในเมื่อเราแฮ็กเข้าอีเมลเธอ

แล้ว ไม่มอีะไรทั้งนั้น ลบรูปภาพทิ้ง และคุณรามกจ็ดัการเรื่องไฟล์รูปและ

ทุกอย่างแบบไม่มทีางกู้คนืให้แล้ว” เผงิเสนอความคดิ 

“ฉนัอยากรู้มากกว่าว่าผู้หญงิคนนั้นเป็นใครมาจากไหนกนัแน่” มไีม่

กี่คนหรอกที่เข้าถงึตวัเขาได้ และปณุนมิากเ็ป็นหนึ่งในนั้น เธอดเูหมอืนกลวั

เขากจ็รงิ แต่กลบัดื้อด้านและต่อต้านตลอดเวลา แล้วอย่างนี้จะไม่ให้สงสยั

ได้อย่างไร

“ได้ประวตัเิธอมาแล้วครบั” 

เผงิส่งซองเอกสารที่ด้านในบรรจุข้อมูลทั้งหมดของปุณนมิา ชื่อจรงิ 

นามสกุล การศกึษา อาชพี ที่ท�างาน อเีมล กจิวตัรประจ�าวนั นสิยัใจคอ

และเพื่อนสนทิ หนึ่งในนั้นคอืเหมวชิอย่างไม่ต้องสงสยั แต่ที่น่าแปลกใจคอื

ในข้อมูลระบุว่าเลิกคบกันนานแล้ว ตอนนี้เหมวิชได้ทุนไปศึกษาต่อที่ต่าง

ประเทศ

วูล์ฟมองประวัติของปุณนิมา เขาทึ่งกับการศึกษาของเธอเล็กน้อย 

แม้ว่าเจ้าตวัจะเรยีนไม่ทนัจบกต็าม แต่อะไรไม่สะดดุตาเขาเท่ากบัรูปถ่ายใน

วัยเด็กของเธอ เด็กหญิงตัวน้อยที่อายุไม่น่าเกินสี่ขวบก�าลังนั่งอยู่หน้าร้าน

อาหารแห่งหนึ่งในนวิยอร์ก...
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ดวงตาคมดุไหววูบอ่อนแสงลงเล็กน้อยเมื่อนึกถึงความทรงจ�าบาง

อย่าง ความดีงามหนึ่งเดียวในชีวิตเขา ความหวังเดียวในชีวิตเขาเริ่มจาก 

วนันั้น และกบั...คนนั้น 

ชายหนุ่มขมวดคิ้ว ตั้งสตแิละสลดัความรู้สกึนั้นทิ้งไป ดวงตาคู่คม

กลับมาแข็งกร้าวดังเดิม เขาเก็บประวัติของปุณนิมาใส่ในลิ้นชักโต๊ะท�างาน

แล้วเงยหน้าขึ้นสบตากบัเผงิ

“พักเรื่องของปุณนิมาไว้ก่อน ไม่ต้องสนใจเธอมาก ฉันจะจัดการ 

ผู้หญงิคนนี้เอง” เขาเปลี่ยนค�าสั่ง ไม่ให้ใครเข้ามายุ่มย่ามกบัปุณนมิาอกี

“ครบัคุณวูล์ฟ”

“พวกนั้นยงัมใีครพยายามเข้ามาวุ่นวายในนี้อกีไหม”

“ไม่แล้วครบั”

“จดัการให้ด ีอย่าให้ใครเข้ามาวุน่วายบนเกาะนี้ ไม่อย่างนั้นฉนัไม่เอา

ไว้แน่”

“ครบั” คนเก่าแก่ของพ่อเขาค�านบัแล้วล่าถอยออกไปด้วยท่าทสีภุาพ 

ส่วนเจ้าหมาทรยศนั่นก็ตามเผิงออกนอกประตูไปทันที เขาไม่สงสัยเลย 

สกันดิว่าหมาป่าหมิะพนัธุ์ผสมของเขาจะไปไหน

มทีี่เดยีวที่มนัจะไป...

เมื่อคนสนทิออกไปแล้ว ชายหนุ่มจงึเบนสายตาออกไปนอกหน้าต่าง

แล้วผ่อนลมหายใจยาวเหยียด มองทะเลผืนงามกว้างใหญ่ทอดยาวสุด

สายตา ก่อนจะหลับตาลงอย่างช้าๆ ลืมเรื่องทุกอย่างไป แล้วลืมตาขึ้นมา

ท�างานเหมอืนเดมิ

หมาป่าหิมะพันธุ์ผสมตัวใหญ่แต่ใจเสาะครางหงิงๆ ตะกุยประต ู
หน้าห้องปุณนมิามาชั่วโมงกว่าแล้ว แต่หญงิสาวกไ็ม่ยอมเปิดประตูให้ เธอ

เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชดุเสื้อยดืกบักางเกงยนีง่ายๆ แล้วมานั่งเท้าคางลงบนขอบ

หน้าต่างมองไปยังผืนน�้าตรงหน้าอย่างโหยหา เธออยากกลับบ้านแล้ว แต่
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ติดที่มีหมาบ้านี่ตามติดเป็นเงาตามตัว โดนเจ้าของหมาขู่อาฆาตหลายครั้ง 

ทั้งยงัต้องท�างานงกๆ แต่ไม่ได้เงนิสกัแดงเดยีว

หญงิสาวถอนหายใจแล้วลกุขึ้น ตะวนัจะตกดนิแล้ว ถงึเวลาที่นดักบั

แซคคารวี่าจะลงไปหาอะไรกนิที่หมู่บ้านแมดอิุสเสยีท ี เธอนกึถงึพซิซาหน้า

กุ้งตวัโตๆ ขนมหวานมากมายหลากหลายเชื้อชาต ิแค่นกึถงึนดิเดยีวกท็้อง

ร้องทนัที

สาวร่างเลก็อวบอดัวิ่งลงบนัไดเวยีนบนหอคอยอย่างรบีเร่ง แซคคาร ี

รออยู่แล้ว เขาไม่ได้มาคนเดยีว แต่พาชายหนุ่มชาวตะวนัตกอกีสองคนมา

ด้วย

“ไงเตี้ย” แซคคารีทักก่อนชี้ไปทางหนุ่มหน้าตาคมเข้ม “หมอนั่นชื่อ 

ฆวนฟราน” แลว้กช็ี้ไปทางหนุม่ผมทอง ผวิขาวจดั ท่าทางนา่จะมาจากยโุรป

เหนอื “นั่นพอล”

ปุณนิมาพยักหน้า เธอไม่แนะน�าตัวเพราะคิดว่าทุกคนรู้จักเธอหมด

แล้ว ในฐานะ ‘ขี้ข้า’ และ ‘เชลย’ ของวูล์ฟ

“ท�าไมที่นี่มคีนหลายเชื้อชาตมิาก แต่ไม่ค่อยมคีนจนีเลย” หญงิสาว

เพียงหนึ่งเดียวในกลุ่มเปิดฉากถามทันทีที่แซคคารีพาเดินเข้ามาในหมู่บ้าน

แมดอิุส

“กม็เีผงิกบัเลโอไง”

“กเ็หน็มแีค่สองคน ไม่ส.ิ..ไม่นบัเลโอเพราะเขาเป็นลูกครึ่ง”

“เธอนี่ช่างสงัเกตนะ”

ปุณนิมายักไหล่ ไม่ตอบแซคคารี แต่แอบเถียงในใจว่าถ้าไม่ช่าง

สงัเกตแล้วจะมาอยู่ตรงนี้หรอื

“คุณวูล์ฟเกดิและโตที่อเมรกิา แต่มเีรื่องนดิหน่อย พอมาอยู่ที่นี่ คน

ส่วนมากที่มาท�างานก็รู้จักคุณวูล์ฟมาก่อนทั้งนั้น คุณวูล์ฟเปิดโอกาสให้

ชกัชวนญาตพิี่น้องมาท�างานได้ ภายใต้เงื่อนไขเดยีว”

“อะไร”
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“ซื่อสตัย์” แซคคารตีอบขณะพาหญงิสาวเข้ามาในร้านพซิซาในตรอก

เลก็ๆ ตรอกหนึ่งในหมู่บ้าน

ปณุนมิาจ�าได้ทนัทเีพราะเธอแทบน�้าลายฟมูปากเพราะอยากกนิตอน

ที่มาเดนิเที่ยวครั้งแรก…ตอนที่ยงัมอีสิระเตม็ที่

หญิงสาวร่างเล็กเดินน�าหนุ่มๆ เข้าไปในร้านที่ประดับด้วยแสงไฟ 

สีส้มสลัวๆ กลิ่นซอสมะเขือเทศและกลิ่นขนมปังอบอวลชวนน�้าลายสอ  

ปณุนมิาบอกคนอื่นๆ ว่าเธอไม่มเีงนิเลยสกัดอลลาร์เดยีว แต่พวกนั้นไมถ่อื 

บอกว่ามเีจ้ามอืแล้ว และเจ้ามอืกต็้องการเลี้ยงต้อนรบัสมาชกิใหม่

“ใครคอืเจ้ามอื” 

“นั่นไง มาพอด”ี ฆวนฟรานบอก ส�าเนยีงภาษาองักฤษของเขารวัเรว็

แล้วกเ็ป็นเสยีงโทนเดยีวตลอด ฟังคล้ายคนบ่นมากกว่า ปุณนมิาต้องเงี่ยหู

ฟังอย่างตั้งใจ จนกระทั่งแซคคารบีอกว่าฆวนฟรานเป็นคนสเปน เวลาพูดก็

เลยตดิส�าเนยีงสเปนมานดิๆ

ดวงตากลมโตมองไปที่ประตหูน้าร้าน พนกังานสาวในชดุเจ้าหญงิสดุ

สวยก�าลงัก้มศรีษะให้ผู้มาใหม่ ชายหนุ่มร่างสูงโปร่งผู้มใีบหน้าคมคายส่วน

ผสมของตะวนัออกกบัตะวนัตก เลโอ ชาน หรอื เฉนิเลี่ยงหวง นั่นเอง

“เขาไม่ต้องไปคอยคุมในกาสิโนหรือ” ปกติแล้วเลโอจะอยู่แต่ใน

กาสโิน ไม่ค่อยออกมาข้างนอกเลย แต่ท�าไมวนันี้ออกมาเป็นเจ้ามอืให้บรรดา

เดก็กะโปโลอย่างพวกเธอได้ ปุณนมิาชกัเริ่มสงสยัจรงิๆ

“เขาแค่คุม ถ้ามเีรื่องจรงิ ลูกน้องคนอื่นกค็ุมได้น่า อย่าลมืสวิ่านี่มนั

บนเกาะ หนอีอกมาจากกาสโินได้กห็นไีปไหนไม่ได้อยู่ด”ี

คนฟังพยักหน้าหงึกๆ จริงอย่างที่แซคคารีบอกทุกอย่าง ต่อให้หนี

ออกมาได้แล้วไง ในเมื่อที่นี่เป็นเกาะ ถ้าเจ้าของเกาะไม่อนุญาตเสยีอย่าง ก็

คงต้องรอให้ปีกงอกออกมาเท่านั้นละถงึจะบนิหนไีปได้

“ไง” คนคุมกาสิโนเอ่ยทัก เขานั่งลงพร้อมกับปลดเนกไท ถอดสูท 

ตวันอกออกแล้วพบัแขนเสื้อเชิ้ตด้วยอริยิาบถสบายๆ
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“เฮ้แม่หนู อย่ามองผู้ชายตาเป็นมันขนาดนั้นสิ” ฆวนฟรานหัวเราะ

แล้วตบบ่าปุณนมิาเบาๆ ราวกบัสนทิสนมกนัมาแต่ชาตปิางไหน 

หญงิสาวสะดุ้ง ขมวดคิ้วเพราะฟังฆวนฟรานพูดไม่ทนั จนแซคคารี

ต้องทวนให้อีกที เสียงหัวเราะดังขึ้นรอบโต๊ะ แม้แต่ตัวปุณนิมาเองก็เถอะ 

เธอหวัเราะเบาๆ แล้วส่ายหน้า

“ไม่เคยคดิว่าตวัเองจะมวีนันี้”

“วนัที่ใกล้ตายน่ะหรอื” เลโอหวัเราะหึๆ

“ก็คุ้มอยู่นะ...มีผู้ชายหน้าตาดีล้อมรอบ” ปุณนิมายักไหล่ ก้มหน้า 

ก้มตาดดูโคล่าจากหลอดจนหมดแก้ว กอ็ยากจะเรอแถมให้อกีสกัหน่อย แต่

ยั้งตัวเองไว้ได้ทัน เพราะยังไม่สนิทกันถึงขั้นนั้น ลงเป็นเพื่อนเก่าแก่เธอส ิ

แม่จะเรอใส่หน้าให้ดู

“เธอนี่ขี้เหร่จนเป็นนสิยันะ” แซคคารมีวิายกดั

“นายนี่กป็ากไม่ดจีนเป็นนสิยัเหมอืนกนั”

หนุ่มสาวแขวะกันไปมา แต่ก็เรียกเสียงหัวเราะจากทุกคนในโต๊ะ 

แม้แต่เจ้ามอืมาดขรมึอย่างเลโอ

“ท�างานเป็นอย่างไรบ้าง” หัวหน้าคุมกาสิโนถามด้วยน�้าเสียงสบายๆ 

ไม่เข้มงวดเหมอืนตอนฝึกงานให้เธอ ท�าให้ปณุนมิาคลายกงัวลไปได้มาก จงึ

ตอบเขาด้วยน�้าเสยีงสบายๆ เช่นกนั

“อยากฟังความจรงิจากใจ หรอือยากฟังในสิ่งที่อยากได้ยนิล่ะคะ”

“เธอนี่ร้ายกาจจรงิๆ” แซคคารดีงึบ่าเลก็ของเธอเข้ามากอด ปุณนมิา

กไ็ม่ได้ขนืตวั เพราะคดิว่าไม่มใีครในโต๊ะนี้พศิวาสเธอแน่นอน เอาจรงิๆ คอื

เธอไม่ใช่สเปกของผู้ชายทั้งโลกนั่นละ

“เอาความจรงิสนิมิา”

“ไม่อยากท�างานเลยสกันดิ บาปกรรมล้วนๆ อยากกลบับ้านใจจะขาด”

“แล้วถ้าอกีค�าตอบล่ะ” เลโอ ชาน เลกิคิ้วถาม

“กด็มีากเลยค่ะหวัหน้า สนกุสนาน บรกิารทกุระดบัประทบัใจมากค่ะ 
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นี่ถ้ามบีุญได้กลบัไปแบบมชีวีติ ฉนัจะเขยีนหนงัสอืรวีวิความประทบัใจที่มี

ต่อแมดอิุสวางขายเลยนะคะ รบัรองเรยีกแขกได้ตรมึ” หญงิสาวหนึ่งเดยีว

ในโต๊ะฉกียิ้มหวาน ที่ดูอย่างไรกเ็หมอืนแยกเขี้ยวมากกว่า

“ไปพูดให้คุณวูล์ฟได้ยนิส”ิ พอลบอกยิ้มๆ และกท็�าให้ปุณนมิาหุบ

ยิ้มทนัควนั

“ถามจรงินะเลโอ ยายนี่รอดตายจากคุณวูล์ฟได้ไง” แซคคารหีนัไป

ถามเลโอ เพราะเป็นหลานชายของเผงิ ย่อมต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกบัเจ้านาย

“คุณหลางอาจจะชอบของแปลก” หวัหน้าคุมกาสโินยกัไหล่ 

สรรพนามแทนตวั วูล์ฟ ยงั ของเขาท�าเอาปุณนมิาขมวดคิ้ว เธอรู้ว่า 

วูล์ฟมชีื่อจนีว่า ‘หย่งหลาง’ แต่ไม่ค่อยมคีนเรยีก ส่วนมากจะเรยีกว่าวูล์ฟ

ทั้งนั้น

“คนเก่าแก่ของคณุวูล์ฟจะเรยีกชื่อจนีของท่านเสมอ” เลโออธบิายเมื่อ

เหน็คิ้วที่ขมวดเป็นปมของปุณนมิา

หญงิสาวพยกัหน้า เธอไม่ได้สนใจเรื่องของวูล์ฟ แต่สนใจตรงที่เผงิ 

กบัเลโอเป็นคนเก่าคนแก่ของวล์ูฟนี่ละ เลโอน่ะไม่เท่าไรเพราะดอูายุน้อยกว่า

วูล์ฟ แต่เผิงนี่สิ แก่กว่าอย่างเห็นได้ชัด น่าจะเป็นคนเก่าแก่มาจากรุ่นพ่อ

มากกว่า กเ็ท่ากบัว่า วูล์ฟ ยงั หรอื หย่งหลาง คนนี้มอีทิธพิลพอตวั โอกาส

หนขีองเธอยิ่งเท่ากบัศูนย์

“คดิอะไรน่ะนมิา ท�าหน้าเสยีชั่วเชยีว” แซคคารถีามพลางเขย่าบ่าเลก็

เบาๆ 

“ก�าลงัวางแผนฆ่านายแล้วหนไีปละมั้ง” คนตวัเลก็กว่าประชดเข้าให้ 

นอกจากแซคคารีจะไม่กลัวแล้วเขายังหัวเราะเสียงดังลั่น จนนัก 

ท่องเที่ยวและพนกังานในร้านหนัมามองด้วยความสนใจ

“บ้าไปแล้วเหรอวะ” ฆวนฟรานรบีปิดปากเพื่อน แล้วยิ้มขอลุแก่โทษ

ให้ทุกคนในร้าน แน่นอนว่าหนุ่มหล่อหน้าคมในชุดสูทสุดสมาร์ตยิ้มเท่านั้น

เอง คนอื่นๆ กพ็ลอยยิ้มตอบ ให้อภยัในความบ้าของแซคหน้าตาเฉย
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“หน้าตาดเีท่านั้นที่ครองโลก” คนไม่สวยส่ายหน้าเบาๆ 

“ศัลยกรรมไหมล่ะนิมา เสริมจมูก ท�าตา เฉือนแก้มทิ้ง เสริมคาง 

เพิ่มส่วนสูง ดูดไขมนั...”

“ให้ฉนัตายแล้วเกดิใหม่ง่ายกว่านะแซค” ปุณนมิาท�าหน้าบูด ถ้าจะ

ร่ายยาวมาขนาดนั้นละก็สู้ฆ่าเธอให้ตายไปเลยดีกว่า คนอะไรมันจะขี้เหร่

ขนาดนั้น

เสยีงหวัเราะเบาๆ ดงัขึ้น แต่ปณุนมิาดอูอกว่าพวกนี้ไม่ได้หวัเราะเยาะ

เธอเหมอืนคนที่ท�างานเก่าแน่นอน

“เธอนี่เป็นคนแปลกจรงิๆ” พอลยงัพลอยหวัเราะไปด้วย ผู้หญงิส่วน

มากชอบเรื่องความสวยความงาม ใครมาว่าขี้เหร่นี่โกรธถึงชาติหน้า แต่ 

ปณุนมิามาแปลก นอกจากไม่โกรธแล้วยงัไม่สนใจเลยสกันดิวา่ใครจะวา่ยงั

ไง ยิ้มรบัไว้หมด

“เถยีงแล้วไง เถยีงไปกใ็ช่ว่าจะสวยขึ้นนี่”

พซิซาถาดแรกมาเสร์ิฟแล้ว ซอสมะเขอืเทศเข้มข้นละเลงอยูบ่นตวักุง้

ที่ประดบัในถาด มหี้าคน แต่กุ้งมสีี่ตวั...สงสยัต้องมผีู้เสยีสละเสยีแล้ว

สี่หนุ่มกบัหนึ่งสาวสบตากนัไปมา แล้วศกึแย่งชงิกุ้งตวัอวบๆ กอ็ุบตัิ

ขึ้น ปุณนมิามอืไวได้มาคนเดยีวถงึสองตวั ส่วนพอลกบัฆวนฟรานได้แต่มอง

หน้ากนัเพราะอดทั้งคู่

“เธอนี่ร้ายจรงิๆ” เลโอหวัเราะชอบใจ ท�าเอาปุณนมิาอึ้งไปนดิ ไม่คดิ

ว่านอกเวลางานคนคุมกาสิโนจอมโหดจะดูผ่อนคลายได้ถึงขนาดนี้ราวกับ

คนละคน

“ก็พูดเกินไปนะเลโอ ถ้าฉันร้ายจริงน่ะฉันฆ่าเจ้านายคุณแล้วหนีไป

นานแล้ว ไม่ปล่อยให้เขาเป็นฝ่ายขู่ฆ่าฉนัทุกวนัอย่างนี้หรอก”

“เขาขูฆ่่าเธอหรอืนมิา” พอลท�าตาเหลอืกลานอย่างไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยนิ

“กใ็ช่น่ะส ิเจอหน้ากนักข็ูเ่อาชวีติ ทวงหนี้ชวีติอยูน่ั่นแหละ” หญงิสาว

ยักไหล่ ไม่แยแสท่าทางตกใจราวกับเห็นผีสัมผัสวิญญาณได้ของบรรดา
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หนุ่มๆ ร่วมโต๊ะ แล้วส่งพิซซาเข้าปากเคี้ยวกร้วมๆ ลิ้มรสซอสมะเขือเทศ

หมกัเองข้นๆ หอมๆ ชนดิว่าแค่ค�าเดยีวไม่พอ ต้องกนิใหม่อกีครั้ง กนิเรื่อยๆ 

ให้ท้องแตกตายไปเลย

อาการไม่ทุกข์ร้อนแม้จะโดนขู่ฆ่าแทบสามเวลาหลังอาหารของหญิง

สาวท�าเอาสี่หนุ่มตาค้างไปเลย จนกระทั่งปุณนิมาที่ก�าลังเพลิดเพลินกับ

ของกนิเริ่มรู้สกึตวั วางพซิซาชิ้นนั้นลงแล้วเงยหน้าขึ้นสบตากบัแต่ละคน

“ท�าไมมองฉนัแบบนั้นล่ะ”

“เธอว่าไงนะนมิา” เลโอยงัไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยนิ

“อะไร”

“คุณหลางขู่ฆ่าเธอทุกวนัอย่างนั้นหรอื”

“ก็ใช่ไง” ตอนนี้เธอเริ่มงงเสียแล้วว่าคนพวกนี้จะตกใจอะไรกัน

นกัหนา ท�าเหมอืนมาเฟียหน้าโหดนั่นจะไม่เคยขู่ฆ่าใครเลยอย่างนั้นละ

“ยนิดด้ีวยนมิา” ฆวนฟรานตบบ่าเธออย่างแรงจนแทบทรดุลงกบัโต๊ะ

“ยนิดอีะไร”

“คุณวูล์ฟไม่เคยขู่หรอก เขาไม่พูดด้วยซ�้า” เเซคคารีกระซิบเสียง

หวาดๆ

“หมายความว่ายงัไง” จนถงึนาทนีี้เธอกย็งัไม่หายสงสยัว่าท�าไมต้อง

ตกใจกนัขนาดนี้ด้วย

“คุณวูล์ฟไม่เคยขู่ฆ่าใครหรอก” พอลเฉลย

“เวลาคณุหลางจะฆ่าใครสกัคน เขาไม่พดูเลยสกัค�า...แต่เชอืดเลยต่าง

หาก” เลโอบอกเสยีงเยน็ ดวงตาวาวโรจน์ดดุนัเหมอืนวนัแรกที่เจอกนัท�าเอา

ปุณนมิาเผลอท�าพซิซาตกพื้นดงัแปะ

“เธอจะไม่มโีอกาสแม้จะอ้าปากร้องด้วย” แซคคารเีสรมิให้ดูน่ากลวั

กว่าเดมิเข้าไปอกี

“แต่ถ้าเอาแต่ขู่เธอทุกวัน แต่ไม่ลงมือท�าอะไรเลยแบบนี้ ฉันว่า

แปลกๆ อยูน่ะ” หนุม่หล่อฆวนฟรานว่า และแล้วสายตาของทุกคนกจ็บัจ้อง
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มาที่ปุณนมิาเป็นจุดเดยีว

“ท�าไมมองฉนัแบบนั้นล่ะ” สายตาแต่ละคนช่างไมน่่าไวใ้จเอาเสยีเลย 

ฆวนฟรานท�าหน้าไม่เชื่อ เลโอท�าหน้าเรียบเฉยอ่านไม่ออก พอลท�าหน้า

สยดสยอง ส่วนแซคคารกี�าลงัยิ้มเจ้าเล่ห์

“อย่าบอกนะว่าคุณวูล์ฟจะเลี้ยงเธอไว้เป็นนางบ�าเรอ” หนุ่มเชื้อสาย

สเปนคดิหนกั จบัแก้มสาวตรงหน้าแล้วพลกิไปพลกิมาอย่างพจิารณา “หน้า

กลมยิ่งกว่าลกูชิ้นแบบนี้เนี่ยนะ ให้ฟรีๆ  ฉนัยงัไม่เอาเลย...ฉนัว่าคุณวล์ูฟยงั

ไม่น่าเปลี่ยนรสนยิมนะ”

“แต่ยายนี่ผิวสวยนะ” พอลบอกตามตรง แล้วเอานิ้วกร้านๆ ของ 

ตวัเองมาจิ้มไปทั่วหน้าเธออย่างไม่เบามอื ไม่คดิทะนุถนอมกนับ้างเลย

“เหมือนจะเป็นข้อดีอย่างเดียวของเธอนะนิมา” แซคคารีพลอย

ผสมโรงไปด้วยอกีคน เขาขยี้ผมเธอเล่นคล้ายจะเอน็ดู ทว่าแววตาฉายแวว

สนุกสนานของเจ้าตัวท�าให้ปุณนิมาแน่ใจว่าแซคคารีก�าลังแกล้งเธออยู่ต่าง

หาก

“พอแล้วน่า” เจ้าของเสยีงใสบ่นเบาๆ แต่ไม่ปัดป้อง ปล่อยให้พวกนี้

แกล้งไปอย่างที่ต้องการ เบื่อกห็ยุดไปเองนั่นละ

“เธอนี่แปลกจรงิๆ ด้วย” เลโอส่ายหน้าแล้วเริ่มกนิพซิซาบ้าง

“พวกนายก็แปลก แปลกกันทุกคนนั่นแหละ” ปุณนิมายักไหล่แล้ว

ชวนเปลี่ยนเรื่อง “ว่าแต่ฉนัไม่ต้องไปท�างานแล้วหรอื”

“ไม่ต้อง...อาทติย์หน้ากจ็ะปิดเกาะแล้ว”

“ถ้าปิดเกาะแล้วพวกนายไปอยู่ที่ไหนล่ะ”

“กบ็นฝั่งไง” ฆวนฟรานตอบเสยีเอง “บางคนกก็ลบับ้าน บางคนกไ็ป

ท�างานบนฝั่ง”

“แล้วฉนัล่ะ” ปุณนมิาชี้หน้าตวัเอง ถ้าสปัดาห์หน้าปิดเกาะจรงิๆ คน

อื่นกก็ระจดักระจายไปที่อื่นกนัหมด แล้วเธอล่ะ...ไม่ต้องตายอยู่บนเกาะนี้

หรอื
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หญงิสาววางพซิซาชิ้นในมอืลงแล้วนั่งเลยีคราบซอสที่ตดิบนนิ้วอย่าง

ครุ่นคิด ท�าอย่างไรดีจะยื้อเวลาให้มีชีวิตมีลมหายใจอยู่บนโลกนี้ต่อไปได้ 

ตอ่ให้พวกนี้จะปลอบใจเธออย่างไรกเ็ถอะ แต่คนอย่างวลูฟ์ไม่มทีางใจดกีบั

เธอแน่นอน

“เธอกอ็ยู่กบัคุณวูล์ฟสองคนไงนมิา”

“เขาจะไม่ออกไปไหนหรอื”

“อาจจะมีบ้างเวลาต้องไปหาพวกผู้อาวุโส” เลโอตอบพร้อมกับยิ้ม 

เหยยีดๆ ดวงตาคู่คมมองออกไปข้างนอกตลอดเวลา

“ผู้อาวุโสนี่คอืใคร พ่อแม่เขาหรอื” แม้จะไม่รู้ซึ้งในสิ่งที่คนพวกนี้พูด 

แต่เธอกช็่างสงัเกตพอจะมองเหน็ความเกลยีดชงัในแววตาของ เลโอ ชาน

ท่าทางไม่ธรรมดาเสียแล้ว บอกว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ของวูล์ฟ แต่คน

เก่าแก่อย่างเลโอกลบัแสดงท่าทรีงัเกยีจและเกลยีดชงัได้ขนาดนี้ ชกัเริ่มอยาก

รู้เสยีแล้วว่าเพราะเหตุใดกนัแน่

“ไม่ใช่พ่อแม่หรอก พวกญาตทิางพ่อ ตระกลูเก่าแก่ผูท้รงอทิธพิลจอม

ปลอม” รอยยิ้มเย้ยหยนัยงัฉายชดัอยูบ่นใบหน้าหล่อเหลาของเลโอเสมอยาม

เอ่ยถึงผู้อาวุโสของวูล์ฟ คนที่เขาเคารพเทิดทูนและจงรักภักดีเหนือชีวิต 

ตวัเอง

ปณุนมิาเฝ้าสงัเกตท่าทขีองเลโอและคนอื่นๆ ในโต๊ะแล้วเกบ็ปากสงบ

ค�าไว้ แสร้งท�าว่าไม่สนใจ เมื่อไม่มใีครพูดอะไรเธอกไ็ม่ถาม นั่งกนิพซิซาที่

เลโอเป็นเจ้ามอือย่างเงยีบๆ

จบจากกินพิซซาแล้วปุณนิมาไปเดินเล่นกับแซคและฆวนฟรานต่อที่

ชายหาดด้านหลงั น่าแปลกที่วนันี้เจ้าวูล์ฟเอาแต่ขลกุอยูก่บัเจ้านายหน้าโหด 

ไม่มาวิ่งเล่นเหมอืนอย่างทุกวนั

“ถ้าฉนัตายจรงิๆ ฉนัขอสั่งเสยีได้ไหม” อยู่ๆ หญงิสาวกโ็พล่งขึ้นมา

จนสองหนุ่มที่เดินตามหลังสะดุ้ง แล้วส่ายหน้าเบาๆ กับความคิดเพี้ยนๆ 

ของหญงิสาวตรงหน้า
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“เธอไม่ตายหรอกนมิา” แซคคารถีอนหายใจ อย่างที่รู้ๆ กนัอยู่ ถ้า

จะฆ่าจรงิๆ แล้วละก ็ปุณนมิาไม่ได้ยนือยู่ตรงนี้แน่ น่าจะตายตั้งแต่วนัแรก

แล้ว

“กไ็ม่แน่” 

“จะสั่งเสยีอะไรล่ะ” ฆวนฟรานถาม

“ถ้าฉันตายแล้วก็ช่วยตามหาพ่อแม่ของฉันกับเพื่อนที่ชื่อเหมวิชให้

หน่อย บอกพวกเขาด้วยว่าฉนัขอโทษ”

“แค่นั้นหรอื” แซคคารถีาม

“ออื” ที่จรงิกอ็ยากพูดอะไรมากกว่านั้น อยากแก้ไขอดตี แต่มนัเป็น

ไปไม่ได้ ไว้ชาตหิน้าค่อยขอโทษกไ็ด้

แซคคารีสบตากับฆวนฟรานแล้วหันไปมองหญิงสาวที่เอาแต่เหม่อ

มองผืนน�้าและท้องทะเลเบื้องหน้า เธอช่างไม่รู้อะไรเอาเสียเลยว่าตัวเองได้

รบัความปรานจีากผู้ชายชื่อ วูล์ฟ ยงั มากแค่ไหน เพราะถ้าไม่มปีระโยชน์

อย่างที่พูดไว้จริง ป่านนี้ปุณนิมาถูกฝังกลบไว้ใต้ปราสาทไปนานแล้ว ไม่มี

ทางได้มายนืหายใจถงึตอนนี้แน่


