
บทน�ำ

...ความลบัด�ามดืมกัจะซุกซ่อนอยู่ในยามราตรเีสมอ...
หญงิสาวคนหนึ่งเดนิออกจากอาคารส�านกังานสถาบนัจติวทิยาในเวลา

เกอืบเที่ยงคนื ทั้งที่เป็นช่วงวนัหยุดปีใหม่ แต่เพราะการจบัตวัเดอะดาร์ก-

แฟนทอม อาชญากรที่ทกุฝ่ายตามคดมีากว่าห้าปีได้เมื่อเกอืบหนึ่งเดอืนก่อน

จากเหตุการณ์ไล่ยิงกันกลางโฮโนลูลูกลายเป็นข่าวดังที่ได้รับความสนใจ 

ไปทั่ว จนเธอต้องท�างานอย่างหนกัจนไม่ได้พกัเหมอืนอย่างคนอื่น

เสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นระหว่างที่ก�าลังเปิดประตูรถ อนินทิตา  

โรซาเลส รีบรับสายทันทีเพราะคิดว่าเป็นอดีตเพื่อนที่เคยท�างานด้วยกัน  

และเธอกพ็ยายามตดิต่อเขามาหลายต่อหลายครั้ง 

หญิงสาวถอนใจเล็กน้อย เพราะคนที่โทร. มาไม่ใช่คนที่เธอรอ แต่ 

เป็นเมลสิสา พี่สาวของเธอนี่เอง “ไงเม”

“เธอไม่ได้หยุดปีใหม่จริงหรือ” ปลายสายถามด้วยน�้าเสียงตัดพ้อ 

เลก็น้อย เหตเุพราะเมลสิสาเพิ่งรบัแมวตวัที่สี่มาเลี้ยง และอยากให้นอ้งสาว

ไปงานปาร์ตตี้อนรบัลูกแมวสุดที่รกั
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“ไม่ได้หยุดจรงิๆ เม ฉนัไม่ว่างเลย เธอกน็่าจะรู้” เมลสิสาคอือดตี

แอร์โฮสเตสสายการบินหนึ่งในตะวันออกกลาง และพบรักกับอดีตทหาร

หน่วยรบพเิศษที่ปัจจบุนัมาเปิดบรษิทัรกัษาความปลอดภยัเสยีเอง จงึรูเ้รื่อง

ลบัลวงพรางพวกนี้อย่างดเีช่นกนั

“ปีใหม่ทั้งทนีะ”

“ฉนัอยากหยุดจะแย่” แต่แค่นกึไปถงึใบหน้าดุๆ ของ มาเรยี บชิอป 

สาวใหญ่หวัหน้าแผนกของเธอแล้ว อนนิทติากน็กึขยาด

“สปัดาห์หน้าเธอว่างหรอืเปล่า”

“น่าจะว่างนะ แต่อาจไปไหนไกลไม่ได้” คนเป็นน้องสาวรีบออกตัว 

กลัวเหลือเกินว่าพี่สาวจะบอกให้ไปค้างที่บ้านซึ่งเต็มไปด้วยบรรดาลูกๆ  

หน้าขนของเมลิสสา เธอไม่ชอบแมว ยิ่งแมวของพี่สาวยิ่งไม่ชอบเพราะ 

เลี้ยงดยีิ่งกว่าเทวดาเสยีอกี

“โอเคๆ ฉนัไม่กวนเธอกไ็ด้ แต่ถ้าว่างต้องรบีตดิต่อฉนันะอนนิ”

“ได้” เธอรบัค�าสั้นๆ แล้วรบีวางสายทนัทกี่อนที่เมลสิสาจะเปลี่ยนใจ

เจ้าหน้าที่สาวเก็บโทรศัพท์ใส่กระเป๋าสะพายและเปิดประตูรถ ทว่า

ตาเจ้ากรรมกลับมองเห็นเงาร่างสูงโปร่งของใครบางคนที่หลบฉากออกไป

อย่างรวดเรว็

ใคร!

คิ้วเข้มสวยเหนอืดวงตาคมหวานขมวดมุน่ แต่เพยีงเสี้ยววนิาทเีท่านั้น

เธอกเ็ปิดประตูรถแล้วก้าวขึ้นไป ท�าเหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึ้น

จากส�านักงานมุ่งหน้าสู่บ้านพักของเธอใช้เวลาไม่นาน ไม่เกินครึ่ง

ชั่วโมงกไ็ปถงึ ทว่าช่วงเวลาเฉลมิฉลองวนัส่งท้ายปีและก�าลงัจะนบัถอยหลงั

เพื่อก้าวสูปี่ใหม่อย่างนี้ ผูค้นจงึพลกุพล่าน รถรายงัคงเตม็ท้องถนน ข้างทาง

ล้วนประดบัประดาไปด้วยแสงไฟ อกีไม่กี่นาทเีท่านั้นเธอกจ็ะหลุดจากช่วง

ที่รถตดิที่สุดแล้ว และเป็นเวลาเดยีวกบัที่จะเริ่มเคานต์ดาวน์เช่นกนั

อนินทิตาเคาะปลายนิ้วกับพวงมาลัยรถ ร้องเพลงคลอตามจังหวะ
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ท�านองปีใหม่ ตรงหน้าคอืครอบครวัเลก็ๆ ครอบครวัหนึ่งที่ก�าลงัเดนิข้าม

ถนนอย่างเร่งรีบเพราะก�าลังจะสิ้นสัญญาณไฟ เธอยิ้มเล็กน้อย นึกไปถึง

เมื่อคราวยังเด็กที่แม่มักจะพากลับไปหายายที่เมืองไทย แม่ก็จะจูงมือเธอ

และพี่สาวไว้อย่างนี้ พอไปถงึบ้านยายกจ็ะได้กนิอาหารรสจดัจ้านถงึใจและ

ขนมหวานแสบไส้ แต่อร่อยจนหยุดกนิไม่ได้

คดิไปถงึเรื่องในอดตีทไีรเธอกไ็ด้แต่ยิ้ม ยิ่งเมื่อเมลิสสา พี่สาวและ

ญาตคินเดยีวที่เหลอือยูแ่ต่งงานแยกไปมคีรอบครวัแล้ว เธอกเ็ริ่มเหงานดิๆ 

แต่กช็นิเสยีแล้วที่ต้องอยู่ตามล�าพงั 

ในวนัที่รถเยอะ ผู้คนมากมายเช่นนี้ หญงิสาวขบัรถไปเรื่อยๆ ไม่รบี

ร้อน จนกระทั่งเข้าเขตย่านที่พกัอาศยั กว่าจะถงึบ้านกใ็กล้เริ่มเคานต์ดาวน์

เต็มที เธอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่ควรมืดสนิทก็กลับเริ่มมีการจุดพลุและ 

เริ่มนบัถอยหลงัเข้าสู่ปีใหม่ และ...

ปัง!

เสยีงหนึ่งดงัปะปนกบัเสยีงแห่งการเฉลมิฉลอง แสงสว่างวาบจากพลุ

สีสดบนฟ้าเผยให้เห็นผู้ชายคนหนึ่งวิ่งโซเซหนีจากอะไรบางอย่างผ่านหน้า

เธอไป

คนอื่นอาจไม่ทันเอะใจว่าเสียงกัมปนาทเมื่อครู่ไม่ใช่เสียงพลุ แต่ 

เป็นเสยีงปืนต่างหาก เธอมองซ้ายมองขวาหาผู้ชายคนนั้น ดูว่าเขาหนอีะไร

และเป็นอะไรมากหรอืไม่ จะได้ช่วยแจ้งเก้าหนึ่งหนึ่งให้ แต่กไ็มเ่หน็ใครเลย 

ผู้ชายคนนั้นหายไปราวกบัเป็นแค่ ‘เงา’ ผ่านหน้าไปเท่านั้น

คงไม่มอีะไร...

อนินทิตาตัดใจขับรถต่อไปเพราะอีกแค่บล็อกเดียวก็ถึงบ้านของเธอ

แล้ว เหตุการณ์ยงัด�าเนนิไปอย่างเป็นปกต ิจนกระทั่งมาถงึในย่านพกัอาศยั 

หญงิสาวจอดรถไว้ด้านหน้าทาวน์เฮาส์หลงัหนึ่งที่เป็นบ้านของเธอเอง

น่าแปลก...เธอรู้สกึเหมอืนก�าลงัถูกมองอกีแล้ว

ดวงตาคูก่ลมโตกวาดมองไปรอบๆ ตวั แต่กม็แีต่ความมดื เพื่อนบ้าน
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ส่วนใหญ่กฉ็ลองกนัในครอบครวั แล้วใครกนัที่มองเธอ

หญงิสาวส่ายหน้าเบาๆ เธอถอนหายใจเลก็น้อยเมื่อแน่ใจว่าไม่มใีคร

แน่แล้วจงึเดนิเข้าบ้าน แต่พลนัดวงตากเ็หน็ความผดิปกติ

มอีะไรบางอย่างนอนกองอยู่ที่หน้าบ้านของเธอ...

ดวงตาคูก่ลมโตหรี่ลงเลก็น้อย เพ่งมองฝ่าความมดืสลบักบัแสงสว่าง

วาบเป็นบางครั้งเมื่อได้ยินเสียงพลุ เสียงผู้คนมากมายที่ก�าลังเฉลิมฉลอง 

ไม่มใีครสงัเกตเลยว่าตรงนี้ไม่ปกติ

แม้ในใจยังหวั่นๆ ระคนสงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่ แต่อนินทิตาก็

ขยับเข้าไปใกล้ ‘กอง’ นั้นอีกนิด กลิ่นคาวเลือดท�าเอาเย็นสันหลังวาบ  

จะพลกิตวัหนัหลงักลบักช็้าไปเสยีแล้ว เมื่อ ‘กองประหลาด’ ที่ว่ายื่นมอืมา 

กระตุกมอืเธอทเีดยีวล้มโครมลงไปทบักองประหลาดนั้นเตม็แรง

คนหรอกหรอื...และเขาก�าลงับาดเจบ็ด้วย!

“ช่วย...อื๊อ!” อนนิทติาร้องขอความช่วยเหลอื ทวา่กลบัถกูฝ่ามอืหนา

กร้านเตม็ไปด้วยเลอืดตะปบไว้อย่างแรงจนปากชาเห่อ ความเจบ็ท�าให้โทสะ

พุ่งขึ้นสูงทนัท ีโกรธจนลมืกลวัไปแล้ว

อนินทิตาขึงตาใส่ผู้ชายตรงหน้า แล้วก็ต้องตกใจมากขึ้นอีกเท่าตัว 

เมื่อเหน็ว่าเขาเป็นใคร เธอพยายามเรยีกชื่อเขา แต่ท�าไม่ได้เพราะยิ่งพยายาม

ร้อง เขาก็ยิ่งกดน�้าหนักมือลงมาจนเธอแทบหายใจไม่ออก ทั้งยังพลิกตัว 

เป็นฝ่ายคร่อมเธอไว้อกีด้วย

ถ้าอยู่อย่างนี้ต่อไปต้องตายแน่ๆ!

สาวร่างเล็กดิ้นขลุกขลัก แต่แรงผู้หญิงหรือจะสู้แรงผู้ชาย เธอ

พยายามจะกดัมอืเขา แต่เขารู้ทนั แทนที่จะสู้ได้ กย็ิ่งถูกแรงมหาศาลกดไว้

จนเจบ็หลงัไปหมดแล้ว

“มนัไม่น่าหนไีปได้ไกล” เสยีงผู้ชายคนหนึ่งดงัขึ้นในระยะใกล้

แม้จะเป็นยามที่เสยีงแห่งการเฉลมิฉลองดงัไปทั่ว ทว่าคนที่ท�างานกบั

อาชญากรอย่างอนินทิตากลับได้ยินเสียงนั้นชัดเจน และคนที่ก�าลังคร่อม
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ร่างเธอไว้ก็คงได้ยินเช่นกัน ดวงตาคมของเขาเป็นประกายกร้าว แล้วส่ง

สายตาเป็นเชิงบอกให้เธอเงียบ และหันไปมองผู้ชายสองคนที่ก�าลังจะข้าม

ถนนจากฝ่ังโน้นตรงมายงัหน้าทาวน์เฮาส์ ถ้ายงัอยูต่รงนี้ต่อไปต้องถกูจบัได้

แน่นอน 

“นี่...” เธอก�าลังจะบอกให้เขาไปซ่อนในบ้าน แต่คงช้าเกินไปเพราะ

ผู้ชายพวกนั้นก�าลังมองมาทางนี้พอดี พร้อมๆ กับที่ริมฝีปากเข้มได้รูป 

ของคนตรงหน้าประกบลงมาที่ปากเธอ

ช่วงเวลาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแทนที่จะหนี แต่เขากลับจูบเธอแทน... 

บ้าหรอืเปล่า!

อนินทิตาขืนตัวไว้สุดแรง พยายามยกขาขึ้นจะเล่นงานคนบ้าที่อยู่ๆ 

กก็ระท�าจาบจ้วง ไม่คดิหน้าคดิหลงั แต่เหมอืนเขาจะรู้ทนั จงึพลกิตวัเป็น

ฝ่ายนอนราบแล้วให้เธอคร่อมเขาไว้เสยีเอง

บ้ากว่านี้ได้อกีไหม...

ถ้าเป็นเวลาอื่นคงโรแมนตกิน่าด ูจบูกนัหน้าบ้านท่ามกลางบรรยากาศ

แห่งการเฉลมิฉลองเคล้าด้วยเสยีงพลุและดอกไม้ไฟหลากส ีภาพที่คนนอก

มองมากค็งจะรู้สกึอย่างนี้เช่นกนั แต่ความจรงิแล้วมนัไม่ใช่เลย หญงิสาว

พยายามส่งเสียงประท้วงและเกร็งตัวจะลุกขึ้น แต่มือหนากร้านยังคง 

กดท้ายทอยเธอแน่น บงัคบัให้เธอจูบเขาอกีต่างหาก

“เป็นบ้าอะไรของคุณ!” เจ้าของเสยีงหวานแหวลั่น ก�าหมดัแน่นและ

ชกเขาทนัททีี่เขายอมปล่อย แต่พลาดเป้าไปนดิเดยีวเพราะเขาหลบทนั

“ผมไม่ได้ตั้งใจจะจูบ กเ็หน็อยู่ว่าพวกนั้นมนัก�าลงัมองมา”

“ไม่มวีธิอีื่นที่ดกีว่านี้หรอืไง” อนนิทติาถามกรุ่นๆ อกีแค่ไม่กี่ก้าวกถ็งึ

บ้านเธอแล้ว วิ่งเข้าบ้านไปเลยก็ได้ ไม่เห็นต้องเบี่ยงความสนใจด้วยวิธีนี้ 

เลยสกันดิ

คนถูกต่อว่าท�าหน้าเครยีดแล้วตอบสั้นๆ “ดทีี่สุดในวนิาทนีี้แล้วละ”

สาวร่างเล็กลุกขึ้นทันทีแล้วมองไปทางถนนก็ไม่พบเงาของผู้ชาย 
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สองคนนั้นแล้ว แต่กลิ่นคาวเลือดที่เปรอะเปื้อนเสื้อผ้านี่สิที่ท�าให้เธอคิดได้

ว่าเขาก�าลงัเจบ็!

“คุณต้องไปหาหมอ”

“ผมไม่หาหมอ” เขาบอกปัดทนัทแีบบไม่เสยีเวลาคดิเลยสกันดิ ทั้งยงั

มที่าทลีุกลี้ลุกลนชดัเจน

“แต่แผลคุณ...”

“ใช่ แผลผมเอง” เขาย้อนหน้าตาย

“ฉนัรู้ว่าแผลคุณ แต่ฉนัหมายถงึคุณต้องท�าแผล”

“ใช่ ต้องท�าแผล...แต่ไม่จ�าเป็นต้องหาหมอ” ตอบพลางมองไปรอบตวั 

อย่างระแวดระวงัอกีครั้ง

ท่าทางหวาดระแวงของเขาท�าให้อนนิทติายิ่งสงสยัว่าเขาก�าลงัหนอีะไร

กนัแน่ เพราะเท่าที่เจอกนัครั้งสุดท้ายเขากด็ูปกตดิ ีหรอืว่าไปท�าเรื่องที่ไหน

มาอีก แล้วท�าไมมาโผล่ที่นี่ มีค�าถามมากมายที่เธออยากได้ค�าตอบ แต่ 

ไม่ทนัได้ถามเพราะรู้สกึถงึอะไรบางอย่างที่จ่อที่เอวของเธอ

ให้ตายเถอะ...เขามปีืนด้วยหรอืนี่!

“และคนที่ต้องท�าแผลให้ผม...กค็ุณไง อนนิทติา โรซาเลส!”

อนินทิตาถึงกับชะงัก ไม่คิดว่าเขาจะรู้ทั้งชื่อและนามสกุลของเธอ  
แต่คงเพราะมัวตะลึงนานไปหน่อย เธอจึงไม่รู้ตัวเลยด้วยซ�้าว่าถูกเขาลาก 

ถูลู่ถูกังเข้ามาในบ้านตั้งแต่เมื่อไร กว่าจะรู้ตัว...ทั่วทั้งห้องก็ตกอยู่ในความ

เงียบ มีเพียงเสียงลมหายใจหนักๆ ของคนที่ก�าลังขบฟันอดทนต่อความ 

เจ็บปวดที่บาดแผลเท่านั้น ทั้งที่เป็นช่วงปีใหม่ที่อากาศค่อนข้างเย็น ทว่า 

หนุม่สาวที่นั่งอยู่ด้วยกนับนเดย์เบดในห้องนั่งเล่นกลบัมอีาการเหงื่อตกด้วย

กนัทั้งคู่

หนุม่สาวนั่งเผชญิหน้ากนัท่ามกลางบรรยากาศตงึเครยีดภายในห้อง 

อนินทิตาจ้องมองผู้ชายตรงหน้าอย่างเอาเป็นเอาตาย เธอสงสัยตั้งแต่ 
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ครั้งแรกที่เจอกนัแล้ว เขาดปูระหลาดหลดุโลกมากๆ แต่พอเจอกนัครั้งที่สอง 

เขากม็าพร้อมกบัเลอืด กระสุน คนตามล่า ทั้งยงัชกัปืนขู่เธออกี

ราม รามเิรซ...เขาเป็นใครกนัแน่

สายตาเต็มไปด้วยความหวาดระแวงของสาวตรงหน้ายิ่งท�าให้ราม

โมโห เขาเจบ็จะตาย เลอืดไหลจะหมดตวัอยู่แล้ว แต่แม่คุณยงัเอาแต่จ้อง

อยู่ได้

“ท�าแผลให้ผมส”ิ หนุ่มมาดเข้มออกค�าสั่ง

“คุณหนีอะไรมากันแน่ราม” เจ้าของบ้านถามเสียงเครียด ดวงตา 

กลมโตหรี่แคบลง มองเขาราวกบัจะพจิารณาไปให้ถงึสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจ

ชายแปลกหน้ายิ้มเล็กน้อย เขาไม่ตอบ แต่กลับยกปืนขู่เธอเสีย 

อย่างนั้น จนอนินทิตาชะงัก ถ้าเป็นเวลาอื่นเธอคงไม่กลัว แต่นี่ดึกแล้ว  

ทั้งบ้านเหลอืแค่เธอกบัเขา ทั้งยงัปิดประตหูน้าต่างเสยีมดิชดิ สูไ้ปกต็ายเปล่า 

จงึจ�าต้องท�าตามที่เขาสั่งแต่โดยดี

“หนัหลงัส ิฉนัจะถอดเสื้อให้” หญงิสาวบอกเสยีงดุ ถ้าคดิหาทางหนี

ทไีล่ กต็้องก�าจดัสายตาที่จ้องมองมานี่เสยีก่อน

“ไม่ละ ผมกลวัถูก ‘แทงข้างหลงั’” เขาบอกยิ้มๆ แต่เป็นรอยยิ้มกวน

ประสาทที่ดแูล้วน่าซ�้ามากกว่าน่าให้ความช่วยเหลอืเสยีเหลอืเกนิในความคดิ

ของอนนิทติา

หญงิสาวถอนหายใจ แต่กข็ยบัเข้าไปใกล้คนเจบ็ที่กข็ยบัเข้ามาเช่นกนั 

เธอก้มลงมองเสื้อสีทึมๆ ที่เขาสวมแล้วเงยหน้าขึ้นสบตากับเขาเล็กน้อย  

จากนั้นจงึถอดเสื้อเขาออกส�ารวจบาดแผลที่ต้นแขนของชายหนุม่ แผลถกูยงิ

ถากเนื้อไปเลก็น้อย แม้ไม่ลกึมากจนเป็นอนัตราย แต่ถ้าไปโรงพยาบาลกค็ง

ต้องเยบ็

อนนิทติานกึถงึตอนที่ตดิไฟแดงและได้ยนิเสยีงปืน พอกลบัมาบ้าน

เจอรามนอนเจบ็อยูห่น้าบ้านของเธอ เขาคอืผูช้ายคนเดยีวกบัที่วิ่งตดัหน้ารถ

เธอไม่ผดิแน่ แต่ท�าไมกลบัยงัท�าตวัตามสบายเหมอืนแค่เป็นแผลเลก็ๆ น้อยๆ 
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เท่านั้น

“อยู่นิ่งๆ” เธอบอกเสยีงดุ

“นิ่งได้ยงัไง มนัเจบ็นะ” 

นกัจติวทิยาสาวเงยหน้ามองเขา กพ็บว่ารามก�าลงัจ้องเธอเช่นกนั

“โดนยิงนะคุณ ไม่ใช่แค่มดกัด ถึงจะนั่งเฉยๆ ได้” เขาตอบด้วย 

น�้าเสียงเรียบเรื่อย ไม่ทุกข์ร้อนเลยสักนิด ทั้งที่เพิ่งบอกว่าตัวเองโดนยิง 

เนี่ยนะ

อนนิทติาก�าลงัจะอ้าปากเถยีง แต่พอเหน็ตาวาววบัของเขา ไหนจะปืน

ในมือนั่นอีก เอาเถอะ...โดนยิงก็โดนยิง เธอขี้เกียจเถียงกับคนเพี้ยนๆ  

อย่างเขาแล้ว

“แผลลกึคงต้องเยบ็” เธอบอกเสยีงหวาน 

“คุณกท็�าส”ิ

“ฉนัไม่ใช่หมอ ฉนัท�าไม่ได้” อนนิทติาบอกปัด ไม่ใช่ว่าเธอท�าไม่ได้ 

แต่เธอจะไว้ใจให้คนที่วิ่งหนลีูกปืนมาอยู่ในบ้านของเธอได้อย่างไร

“คณุท�าได้” เขายิ้มเจ้าเล่ห์ ท�าเหมอืนจะใจด ีแต่กลบัจ่อปืนมาทางเธอ

อกีแล้ว

สาวเจ้าของบ้านถอนหายใจแล้วบอกเสียงเรียบ “ถ้าเจ็บมากๆ อย่า

บ่นกแ็ล้วกนั”

“ไม่บ่นหรอก”

ค�าตอบของเขาท�าให้เธอต้องเงยหน้าแล้วเลิกคิ้วมองเขาด้วยสายตา 

ที่เตม็ไปด้วยความกงัขา

“ยงิทิ้งเลยง่ายกว่า” รามตอบเสยีงนุ่มทั้งยงัยิ้มหวาน ทว่ายกปืนขึ้น 

ชี้หน้าเธอเสยีอย่างนั้น

รอยยิ้มเจ้าเล่ห์บนใบหน้าคมเข้มชื้นเหงื่อดูแล้วเหมือนคนบ้าโรคจิต

ที่อาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้ในชั่วเวลาเสี้ยววินาที และไม่ว่าจะเป็นแค่ค�าขู่

หรอืไม่ แต่ลกูปืนตดัสนิใจเองไม่ได้ เธอไม่เสี่ยงให้รามคลุม้คลั่งแล้วพลั้งมอื
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ลั่นไก เกดิหนเดยีวตายหนเดยีว ถ้าจะตายจรงิๆ ขอตายแบบสภาพดดูหีน่อย 

อย่างเช่นการได้สวมชดุของเวอร์ซาเชคอลเลก็ชนัใหม่ล่าสดุพร้อมนั่งจบิไวน์

สวยๆ ก่อนตายดกีว่า

อนนิทติาถอนหายใจเลก็น้อยแล้วบอกห้วนๆ “ไม่มยีาชาหรอกนะ” 

“ตามสบายเลยครับคุณผู้หญิง” คนเจ็บยังมีอารมณ์กวนประสาท 

ทั้งที่ก�าลงัขบฟันกลั้นความเจบ็ปวดจากบาดแผล

สาวเจ้าของบ้านหนัไปหยบิกล่องปฐมพยาบาล เธอสบตาเขาเลก็น้อย

เผื่อว่าเขาจะเปลี่ยนใจ แต่รามกลับเบนหน้าไปอีกทางทั้งที่ยังถือปืนจ่อเธอ

เนี่ยนะ เกดิเขาทนเจบ็ไม่ไหวแล้วลั่นไกใส่เธอล่ะ ตายทั้งเลอืดเปื้อนเปรอะ

เสื้อผ้าไปทั่ว...ไม่สวยเลย!

“วางปืนก่อนได้ไหมคุณ”

รามลงัเลเลก็น้อย แต่กข็ึ้นเซฟแล้ววางลงบนโต๊ะเตี้ยตรงหน้า

“ฉนัจะท�าแผลแล้วนะ อดทนหน่อยแล้วกนั”

อนินทิตารอให้คนเจ็บพยักหน้าแล้วจึงเริ่มลงมือ แม้ไม่ใช่หมอหรือ

พยาบาล แต่เพราะท�างานเกี่ยวกบัอาชญากรมาตลอดท�าให้เธอพอท�าแผลได้ 

เยบ็แผลได้ เธอไม่กลวัเลอืด แต่กลวัคนมากกว่า ดูอย่างรามนี่ปะไร อยู่ๆ 

ก็หนีความตายมานอนแบ็บอยู่หน้าบ้านเธอ แล้วตอนนี้ยังมายกปืนขู่เธอ 

อกีด้วย

“คุณดูช�านาญมากเลยนะ ท�างานอะไรล่ะ” เจ้าของเสยีงเข้มถาม

พยาบาลจ�าเป็นชะงักมือที่ก�าลังท�าความสะอาดรอบปากแผลแล้ว 

เงยหน้าขึ้นสบตาเขา เธอไม่ตอบ แล้วก้มหน้าลงไปท�าแผลต่อ

“เป็นหมอ หรอืพยาบาลล่ะ”

“นกัจติวทิยา” เธอตอบสั้นๆ 

“นกัจติวทิยาหรอื...น่าสน งั้นบอกได้ไหมว่าดูแล้วผมเป็นคนยงัไง”

“นกัจติวทิยาไม่ใช่หมอดู” เธอตดับท ทั้งที่รู้ดวี่าควรจะคุยเป็นเพื่อน

เขา รามก�าลังพยายามชวนคุยเบี่ยงเบนความเจ็บ แต่...ก็สมน�้าหน้าแล้ว 
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เจบ็ต่อไปเถอะ

อนนิทติาลอบยิ้ม ยิ่งเหน็รามก�าลงักดัฟันแน่นแล้วเบนหน้าไปอกีทาง

เหมอืนก�าลงักลวัเลอืดตวัเองกย็ิ่งสะใจนดิๆ จงึไม่เบามอืเลยสกันดิ ท�าเอา

คนเจบ็เกรง็จนสั่นไปทั้งตวั

“เสรจ็แล้ว” พยาบาลจ�าเป็นบอกหลงัจากท�าแผลเสรจ็เรยีบร้อย

รามถอนหายใจยาว ทิ้งตัวนอนพิงเดย์เบดแล้วหลับตาลง ใบหน้า 

ของหนุ่มลูกครึ่งอเมรกินั-อนิเดยีซดีขาวบ่งบอกถงึความเหนื่อยอ่อน

“คุณควรออกไปจากบ้านฉันได้แล้ว” เจ้าของบ้านออกปากไล่ คน

อนัตรายอย่างนี้สมควรให้อยู่ที่บ้านเสยีที่ไหน

“คุณใจด�าขนาดนั้นเชยีว”

“เราไม่รู้จกักนัเสยีหน่อย”

“ก่อนหน้านี้คุณกเ็รยีกชื่อผมถูกนี่” เขาย้อนทั้งที่ยงันอนหลบัตา

อนนิทติาชะงกัไปเลก็น้อย ไม่คดิว่าเขาจะทนัสงัเกตที่เธอเรยีกชื่อเขา 

และที่ส�าคญัเขากเ็รยีกชื่อเธอเตม็ปากเตม็ค�าด้วย เธอไม่แปลกใจที่เขารู้จกั

เธอ ถ้าเคยเจอกนัจงัๆ แบบนั้นแต่ท�าเป็นไม่รู้จกั...แบบนี้สแิปลก

สาวเจ้าของบ้านมองผู้ชายแปลกประหลาดตรงหน้าอย่างพิจารณา 

รามนอนนิ่ง แผงอกกว้างก�าย�าผิดจากที่คิดก�าลังสะท้อนขึ้นลงเป็นจังหวะ

สม�่าเสมอ ราวกบัว่าเขาหลบัไปแล้ว เธอจงึขยบัเข้าไปใกล้ๆ แล้วชะโงกหน้า

ไปมองอย่างระมดัระวงั

ตั้งแต่วนัที่เดนิสวนกนัที่ลฟิต์บนชั้นผู้บรหิารที่อะลอนโซ ทาวเวอร์ก็

ผ่านไปหลายเดอืนแล้ว แต่รามกย็งัเหมอืนเดมิทกุอย่าง ใบหน้าคมเข้มแบบ

ลูกครึ่ง ผมหยกัศกยาวที่เคยไว้ยาวอย่างไรกอ็ย่างนั้น ไหนจะหนวดเครานี่

ก็อีก ปกติแล้วอนินทิตาไม่ใช่คนประเภทตัดสินใครที่รูปลักษณ์ภายนอก  

แต่กบัรามนี่ท�าให้เธอหวาดระแวงได้ตลอดเวลาจรงิๆ

“มปีัญหาอะไรหรอืเปล่าคุณโรซาเลส” 

จู่ๆ คนที่นอนหลับตาก็พูดขึ้น ท�าเอาคนที่แอบมองอยู่นานถึงกับ
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สะดุ้ง...เขารู้ได้อย่างไร

“ฉนัแค่...” เจ้าของเสยีงหวานอกึอกัเลก็น้อย “ฉนัแค่จะดูว่าคุณเป็น

ยงัไงบ้าง”

“ยงัไม่ตาย”

“แต่คุณจะมาตายในบ้านฉนัไม่ได้”

“ผมยงัไม่มแีผนจะตายตอนนี้” คนเจบ็ตอบกวนๆ และ...นอนต่อ

เจ้าของบ้านขงึตามองผูบ้กุรกุด้วยสายตาเหลอืเชื่อ คนอะไรหน้าด้าน

ระดับสิบ รู้จักกันแค่ผิวเผิน แต่มาหนีตายอยู่ในบ้านเธอเนี่ยนะ ใครจะ 

ใจเยน็กใ็จเยน็ไปเถอะ แต่เธอจะไม่ประมาทแน่

อนนิทติาเอามอืคล�าไปยงักระเป๋ากางเกงด้านหลงัทนัท ีแต่กลบัไม่พบ

โทรศพัท์มอืถอืที่เธอเกบ็ไว้...มนัหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่!

“หานี่อยู่หรอืเปล่า”

อนินทิตาหันขวับ แล้วก็พบว่าของที่หาอยู่นานบัดนี้อยู่ในมือราม 

เสยีแล้ว...เขาเอาไปตั้งแต่ตอนไหนกนั

“นี่คณุ” เธอพยายามคว้ามนัคนืมา แต่รามเอาหลบไปได้อย่างรวดเรว็

แล้วยดัมนัใส่กระเป๋ากางเกงยนีของตวัเอง 

“ถ้าอยากได้กม็าเชด็ตวัเอาคราบเลอืดพวกนี้ออกให้หน่อย ผมเหนื่อย 

อาบน�้าไม่ไหวหรอก” 

“ว่าไงนะ!”

“จะให้พดูซ�้าไหม” เขาถามทั้งที่ยงันอนอยูอ่ย่างนั้น ท�าราวกบัมองเหน็

ทั้งที่กน็อนหลบัตาอยู่แท้ๆ

นักจิตวิทยาอาชญากรสาวหรี่ตามองผู้ชายที่นอนอยู่ตรงหน้าด้วย

สายตาไม่ไว้ใจ เธอท�างานมาก็เยอะ เจอคนมาก็มาก แต่ไม่เคยเจอใคร

ประหลาดและรู้ทนัเธอเท่ารามมาก่อน

“คุณไม่เข้าใจอะไรเลยใช่ไหม ฉันไม่รู้จักคุณมากไปกว่ารู้ว่าคุณชื่อ

ราม เราไม่ใช่คนรูจ้กักนัด้วยซ�้า คณุจะมาท�าตวัเอาแต่ใจที่บ้านของฉนัไม่ได้”
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“ผมชื่อราม” 

“แต่...”

“นามสกุลผมคอืรามเิรซ” เขาตอบกวนๆ และ...นอนต่อ

ความหน้าด้านระดับสิบเต็มสิบของเขาท�าให้อนินทิตาทนไม่ไหว 

อีกต่อไป เธอลุกขึ้นแล้วเดินตรงไปยังโทรศัพท์บ้านที่อยู่ห่างจากเดย์เบด 

แค่เอื้อมมอืเท่านั้น ทว่า...

“คิดให้ดีคนสวย” เสียงรามขู่มาอีกแล้ว และไม่ได้มีแค่ค�าพูดอย่าง

เดยีวเท่านั้น แต่ยงัเลง็ปืนมาที่เธออกีด้วย

คนที่ห่วงตายศพไม่สวยยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดได้แต่กลนืน�้าลาย ใจหนึ่ง

นกึอย่างลองกล่อมเขา ลองเล่นเกมจติวทิยากนัสกัรอบ แต่หลงัจากพูดคุย

กนัมาสกัระยะ เธอคดิว่าคนอย่างรามรู้ทนัเธอแน่นอน ดงันั้นสิ่งเดยีวที่ท�า 

ได้กค็อืท�าตามที่เขาบอกไปก่อนแล้วกนั

ทั้งที่เป็นวันหยุดสิ้นปี แต่กลับมีงานล้นมือเสียจนไม่ได้หยุดอย่าง 
คนอื่นเขา ต้องขับรถกลับบ้านท่ามกลางการเฉลิมฉลองขึ้นปีใหม่ของผู้คน

รอบข้างแค่นี้ก็หนักหนาสาหัสพอแล้วส�าหรับอนินทิตา แต่วันนี้ไม่ใช่วัน 

ของเธอ เพราะนอกจากจะต้องเผชญิกบังานที่หนกัหน่วงมาตลอดทั้งวนัแล้ว 

เธอยังต้องมาเผชิญคนบ้าที่รู้ทันเธอทุกอย่าง ท�าเอาเธอแทบประสาทเสีย 

ทั้งที่เพิ่งเจอกนัไม่ถงึชั่วโมง

อนนิทติาเป็นผูห้ญงิแปลกคนหนึ่ง เธอมกัท�าอะไรไมค่ดิหน้าคดิหลงั 

อย่างเช่นเคยเห็นผู้ชายถูกยิงบาดเจ็บจนเกือบตายถูกทิ้งไว้กลางทะเลทราย

เนวาดา เธอกช็่วยชวีติมาแล้ว จนตอนหลงั สเปนเซอร์ ไวลด์ มาช่วยเธอ

ท�างาน ฝีมือเขาใช้ได้ ท่าทางผ่านงานบอดีการ์ดหรือไม่ก็งานลับมาอย่าง

โชกโชน เธอเสียดายฝีมือเขา พยายามเสนอให้เขามาทดสอบที่ส�านักงาน 

ของเธอ แต่เขากลบัปฏเิสธแล้วกห็ายไปราวกบัไม่มตีวัตน

ดงันั้นตดัเรื่องกลวัคนแปลกหน้าไปได้เลย เธอไม่เคยมปัีญหากบัการ
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รบัมอืคนแปลกหน้า แต่กบัรามนั้นต่างไป เขาไม่ได้มที่าทางลกึลบัอนัตราย

อย่างสเปนเซอร์ แต่กลบักวนโทสะ ยั่วให้หมดความอดทนและเผยตวัตน

ออกมาทลีะนดิ ไม่แสดงท่าทเีอาแต่ใจ ไม่ขงึตาวางอ�านาจแบบที่พวกผู้ชาย

ทั่วไปชอบท�ากัน แต่น�้าเสียงเรียบเรื่อย รอยยิ้มหวานขัดกับดวงตาวาววับ 

คู่นั้นต่างหากที่ท�าให้คนถูกมองหายใจไม่ทั่วท้อง ราวกับว่าภายใต้ท่าทาง

สบายๆ เหมอืนสายลมเยน็ๆ พดัผ่านนั้นซ่อนอะไรไว้มากมายเสยีจนเธอเอง

ยงัมองไม่ออก แล้วจะไม่ให้กลวัได้อย่างไร

สาวเจ้าของบ้านเดนิออกมาจากห้องน�้า ในมอืถอืภาชนะใสน่�้าอุน่และ

ผ้าขนหนูสะอาด ทว่าดวงตากลบัลอบมองเขาอย่างระแวดระวงัตลอดเวลา 

กระทั่งเดนิมาใกล้ๆ แต่รามกย็งัไม่ขยบั เขาท�าเหมอืนหลบัจรงิๆ แต่กลบั

ท�าให้คนมองคดิระแวงไปได้ต่างๆ นานา

จะมคีนประหลาดสกักี่คนกนัที่มบีุคลกิแบบนี้...

ขณะค่อยๆ เช็ดตัวให้เขา นักจิตวิทยาอาชญากรสาวก็ลอบส�ารวจ

ผู้ชายตรงหน้าด้วยความสนใจ เท่าที่จ�าได้...ตอนเจอกันครั้งแรก ราม  

รามเิรซ มบีุคลกิหลุกหลกิ ทั้งยงัดูผอมเก้งก้าง แต่งกายด้วยเสื้อผ้ามอซอ

ต่างกบั เชสก์ อะลอนโซ ซอีโีอบรษิทัข้ามชาตทิี่หล่อรวย แต่งกายเนี้ยบไป

ทุกกระเบยีด 

สาบานได้เลยว่าเธอไม่มีเจตนา ‘ลวนลาม’ คนเจ็บด้วยสายตาเลย 

สกันดิ แต่การมผีู้ชายมานอนเปลอืยอกอยู่ในบ้าน จะไม่ดูกก็ระไรอยู่

ดวงตากลมโตไล่มองตั้งแต่ใบหน้าคมเข้มที่ยังมีรอยเลือดเปื้อนอยู่

เลก็น้อย ถอืโอกาสมองขนตาดกหนายาวงอนเสยีจนผูห้ญงิอย่างเธอยงัอาย 

นึกสงสัยว่าแอบติดขนตาปัดมาสคารามาหรือเปล่า จนมีความคิดอยาก

กระชากขนตาเขาออกแรงๆ ด้วยความหมั่นไส้ แต่คดิไปคดิมา...อย่าดกีว่า 

เธอยงัไม่อยากตายทั้งที่ตวัยงัมกีลิ่นคาวเลอืดอย่างนี้

“ราม” เธอลองกระซิบเบาๆ ทดสอบว่าเขาหลับจริงหรือไม่ แต่เขา 

กย็งัเงยีบ ไร้สญัญาณตอบรบัใดๆ
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แต่เธอไม่เชื่อ...

ไม่กี่ชั่วโมงที่เจอกัน แต่เขาดักทางเธอได้ทุกอย่างล้วนเป็นประสบ- 

การณ์ไม่ให้เธอเชื่อคนมากเล่ห์ตรงหน้า จึงลองโบกมือตรงหน้าเขา ยิ่งเขา

เงยีบ เธอกย็ิ่งชะโงกเข้าไปใกล้ๆ แล้วลองเรยีกอกีครั้ง

“ราม คุณหลบัจรงิๆ หรอื...ว้าย!” อนนิทติาร้องเสยีงหลง ยงัถาม

ไม่ทนัจบกถ็กูคนมอืไวกดท้ายทอยให้ก้มลงไปหาแล้วจบูเธอ ท�าเอาหญงิสาว

ลืมตาโพลง ตกใจจนท�าอะไรไม่ถูก ปล่อยให้คนบ้าฉวยโอกาสกดจูบ 

แนบแน่นยิ่งขึ้น มอือกีข้างของเขาเลื่อนไล้ไปตามสข้ีางเบาๆ พอเธอตั้งสตไิด้

กผ็ลกัอกเขาเตม็แรงจนพ้นมอืเขาได้ในที่สุด

“ท�าบ้าอะไรน่ะ!” เจ้าของบ้านลุกพรวดขึ้นอย่างรวดเรว็ แลว้ขงึตาใส่

คนที่ยงันอนหนุนแขนตวัเองด้วยท่าทางสบายๆ แถมยิ้มเจ้าเล่ห์

“กค็ุณแอบมองผมตั้งนาน แถมยื่นหน้ามาใกล้ๆ อกี กค็ดิว่าอยาก 

จูบน่ะส”ิ

“ฉนัแค่อยากรู้ว่าคุณหลบัไปแล้วหรอืยงั”

“จะขโมยโทรศัพท์หรือ” คิ้วเข้มเหนือดวงตาคมดุเลิกขึ้นเล็กน้อย 

ด้วยท่าทางกวนประสาท

ตาเป็นประกายแพรวพราวของเขาท�าเอาอนินทิตาเย็นสันหลังวาบ 

เธอไม่ตอบ แต่เดนิเลี่ยงออกไปอกีทาง

“จะไปไหนล่ะ ยงัไม่เชด็ตวัให้ผมเลยนะ”

“ออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้” เจ้าของบ้านท�าเสียงดุ พอกันที...เธอ 

ทนให้เขาอยู่ในบ้านไม่ไหวอกีต่อไปแล้ว

ทั้งที่ถูกไล่แทบจะทกุห้านาท ีแต่รามกย็งัคงความหน้าหนาไว้ได้อย่าง

เหนยีวแน่น เขาท�าไม่รู้ไม่ชี้ นอนผวิปากสบายๆ แต่กลบัเอื้อมมอืไปคว้าปืน

มาถอืไว้เสยีอย่างนั้น

“ขอนอนที่นี่สกัคนืแล้วกนั”

“ฉนัจะแจ้งความ”
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“คดิว่าท�าได้หรอื” 

สาวเจ้าของบ้านลอบมองอาวุธในมอืรามแล้วกก็ลนืน�้าลายฝืดคอ

รามหัวเราะหึๆ ก่อนจะผิวปากเป็นท�านองกวนประสาท และยังคง

ยดึเดย์เบดภายในห้องนั่งเล่นของเธอเป็นของตวัเอง

อนินทิตาไม่ทนอีกแล้ว ในเมื่ออยากยึดโทรศัพท์เธอก็ยึดไป แต่

กุญแจรถยงัอยู่ เธอมองผู้บุกรุกหน้าหนาด้วยสายตาอาฆาต แล้วเดนิผ่าน

หน้าเขาไปหยบิกญุแจรถ น่าแปลกที่คราวนี้เขาไม่ห้ามเธอ ทั้งยงัยิ้มให้อกีด้วย

นี่สรุปใครเป็นเจ้าของบ้านกนัแน่

สาวเจ้าของบ้านตัวจริงคิดอย่างกรุ่นๆ เดินกระแทกเท้าไปที่ประตู

แล้วชะงกัเลก็น้อย รอฟังว่ารามจะห้ามเธอหรอืไม่ แต่เขากย็งัเงยีบ ทั้งๆ ที่

ยดึมอืถอืเธอไป แต่กลบัปล่อยเธอเดนิออกนอกบ้านเนี่ยนะ ไม่กลวัเธอไป

แจ้งความให้ต�ารวจลากคอเขาเข้าคุกหรอื

อนนิทติาขมวดคิ้ว หนักลบัมามองรามกพ็บว่าเขาปลดลอ็กสมาร์ต-

โฟนของเธอได้ ทั้งยงันอนเล่นเกมหน้าตาเฉย

นี่มนัจะเกนิไปแล้ว! 

หญงิสาวเปิดประตูบ้านแล้วก้าวออกไปด้วยอารมณ์กรุ่นๆ แต่กลบั

ต้องชะงักเมื่อเห็นว่าหน้าบ้านยังมีผู้ชายชุดด�าท่าทางไม่น่าไว้ใจสองคนเดิน

ป้วนเปี้ยนอยู่ไม่ห่างจากบ้านของเธอ และที่ส�าคญั...ก�าลงัจะหนัมาอกีด้วย

ไม่ต้องรอให้ใครบอก อนนิทติากร็บีถอยหลงักลบัเข้าบ้าน ปิดประตู

อย่างรวดเรว็แล้วหนักลบัมามองคนเจบ็ด้วยสายตาคาดคั้น

“คนพวกนั้นใคร”

“คนที่มเีรื่องกบัผมไง”

“ถ้าอย่างนั้นคุณกอ็อกไป”

“ผมเจ็บอยู่” เขาตอบสั้นๆ สายตาจดจ่อกับเกมในโทรศัพท์มือถือ 

ของเธอ

น�้าเสยีงสบายๆ ของหนุ่มมาดเข้มยั่วยุให้อนนิทติาหมดความอดทน 
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เธอก้าวพรวดเข้าไปหารามหมายจะเอาโทรศัพท์คืน แต่เขาก็เอาหลบไป 

อย่างรวดเรว็ ทั้งยงัจบัมอืเธอไว้อกีด้วย

“ผมจะอยู่ที่นี่” ไม่ใช่ค�าขออนุญาต แต่มนัคอืค�าบอกเล่าด้วยสายตา

มุ่งมั่น บ่งบอกว่าเขาจะไม่ไปไหน

ปกตแิล้วอนนิทติาไม่ใช่คนใจร้อน การท�างานกบัผู้ป่วยที่เป็นอาชญากร

ท�าให้เธอเป็นคนใจเย็นและมีสติเสมอ แต่รามเป็นคนเดียวที่ท�าให้ความ

อดทนของเธอขาดสะบั้นลงทุกครั้งที่คุยกนั

มอืเลก็ก�าแน่น พยายามควบคมุตวัเองไม่ให้ลงมอืกบัเขา อย่างไรเสยี

เธอกเ็ป็นผู้หญงิ ส่วนเขาเป็นผู้ชายตวัสูงที่มอีาวุธในมอื สู้ไปมแีต่แพ้ ดไีม่ดี

อาจตายศพไม่สวยอย่างที่กลวัมาตลอด แต่รามกลบัไม่ให้ความร่วมมอืเลย 

ยิ่งเธอพยายามข่มใจ เขาก็ยิ่งยิ้มกวนตะกอนอารมณ์ของเธอให้ขุ่นเพิ่มขึ้น

จนเธอทนไม่ไหวอกีแล้ว

อนินทิตาหันไปมองปืนที่เขาวางไว้ข้างตัวแล้วพุ่งตัวไปคว้ามันด้วย

ความเร็วที่มั่นใจว่ารามขัดขวางเธอไม่ทันแน่ๆ แต่เขาก็ไวเหลือเชื่อ ทั้งที่ 

นอนเจบ็ ทั้งยงัเล่นโทรศพัท์อยู่แท้ๆ แต่กลบัคว้ามอืเธอไว้ได้อย่างรวดเรว็ 

แล้วออกแรงบบีเสยีจนอนนิทติาร้องเสยีงหลง

“โอ๊ย!” เธอทิ้งปืนในมอืทนัทเีพราะทนความเจบ็ไม่ไหว ผูช้ายบ้าอะไร

ใจร้ายกบัผู้หญงิสวยอย่างเธอได้ลงคอ

“เจบ็หรอืคนด”ี หนุ่มมาดเข้มยงัฉกียิ้มกวนประสาท สุ้มเสยีงดูใจดี

มเีมตตา แต่ดวงตาวาววบัเอาเรื่อง “ผู้หญงิไม่ควรแตะอาวุธนะจ๊ะ”

“ปล่อยฉนั”

“เราคงคุยกันดีๆ ไม่ได้แล้วละ” รามบอกเสียงเหี้ยม แล้วหยิบ

กุญแจมือจากกระเป๋ากางเกงยีนด้านหลังมาคล้องข้อมืออนินทิตา อีกข้าง

คล้องมอืตวัเองไว้

“นี่!” หญิงสาวท�าตาโต มองกุญแจมือบนข้อมือสลับกับตัวต้นเรื่อง

แล้วกอ็ยากจะกรี๊ดใส่หน้าเขาเหลอืเกนิ “ท�าบ้าอะไรของคุณ!”
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“เดี๋ยวคุณลอบท�าร้ายตอนผมหลบั”

“ฉนัไม่ได้พูดสกัค�าว่าจะให้อยู่ คุณต้องออกไปเดี๋ยว...”

“กผ็มจะอยู่” รามท�าเสยีงร�าคาญ ขยี้หูตวัเองแรงๆ ปิดโสตประสาท

ไม่ยอมฟังสิ่งที่เธอพูด 

อนนิทติาเดอืดจดั เงื้อมอืจะตผีู้ชายบ้าตรงหน้า แต่กท็�าไม่ได้ ลมืไป

เสียสนิทว่ามือเธอก็ถูกพันธนาการไว้กับมือของเขา เท่ากับว่าตอนนี้อย่าว่า

แต่จะไล่เขาออกไปเลย เธอเองกถ็ูกผูกตดิกบัเขาเป็นที่เรยีบร้อย

“คุณเป็นบ้าหรอื”

“ผมไม่ได้บ้า” หลงัจากจดัการสาวแสบเรยีบร้อย รามกท็ิ้งตวัลงนอน

หลบัตาสบายใจ และไม่สนใจเธออกี

สาวเจ้าของบ้านเม้มปากแน่น ดูจากความกวนประสาทของรามแล้ว 

ใช้ไม้แขง็คงมแีต่แตกหกักนัไป สู้ใช้ไม้อ่อนน่าจะดกีว่า

อนินทิตาหลับตาแล้วสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ข่มอารมณ์ให้เย็นลง  

แล้วถามด้วยน�้าเสยีงอ่อนลง “กญุแจอยูไ่หน ไหนว่าจะให้ฉนัเชด็ตวัให้ไงล่ะ”

“อยู่ในกางเกง”

“ข้างไหน ฉนัเอาออกให้ จะได้เชด็ตวัให้คุณไง”

“ในกางเกงใน”

ค�าตอบสั้นๆ ง่ายๆ แต่ท�าเอาคนฟังสะดุง้ ดวงตาเบกิกว้าง มองผูช้าย

มาดเข้มจอมกวนอย่างเหลือเชื่อ เธอไม่รู้ว่าเขาเป็นคนประเภทไหนกันแน่  

แต่ถ้าเขาเป็นคนชอบเอาชนะแล้วละก ็เธอกจ็ะบอกเขาไปตามตรงเลยว่าเขา

ชนะแล้ว เธอยอมแพ้ เจออย่างนี้เข้าไปเธอสู้ไม่ไหวแล้ว

อนินทิตาทิ้งตัวนั่งบนพื้นหน้าเดย์เบดที่รามนอนอยู่แล้วถอนหายใจ

แรงๆ ในเมื่อไปไหนไม่ได้ก็คงต้องยอมรับสภาพ เพราะกุญแจมือบ้าๆ นี่

แท้ๆ ที่ท�าให้เธอไม่เหลอืทางเลอืกใดๆ เลยนอกจากทิ้งตวัลงนอนโดยวางมอื

ไว้บนมอืหนากร้านของเขา เธอตั้งใจจะไม่หลบั แต่เพราะความเหนื่อยล้าจาก

งานหนกัมาหลายวนัตดิต่อกนั กอปรกบัทั้งห้องตกอยู่ในความเงยีบ จากที่
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ฝืนลมืตาอยู่นานกค็่อยๆ หรี่ปรอืทลีะน้อยและหลบัลงในที่สุด

ท่ามกลางความมดืมดิและความเงยีบที่ปกคลุม คนที่อนนิทติาคดิว่า
หลบัไปก่อนกลบัลมืตาขึ้น

หนุ่มร่างสูงลุกนั่งแล้วก้มลงมองสาวร่างเล็กที่นอนขดอยู่บนพื้น 

ท่าทางเธอนอนไม่สบายเพราะกุญแจมือที่ติดอยู่กับเขา ถ้าเป็นผู้ชายที่เป็น

สุภาพบุรุษก็คงจะแสดงน�้าใจกับสาวสวยด้วยการอุ้มเธอขึ้นมานอนบน 

เดย์เบด แล้วตวัเองลงไปนอนข้างล่างเสยีเอง

แต่ขอโทษด้วย...เขาไม่ใช่คนดี

รามยิ้มเจ้าเล่ห์ หยิบกุญแจออกมาจากกระเป๋ากางเกงยีน ไม่ใช่ 

กางเกงในอย่างที่บอก ปลดกุญแจมือออกให้ แล้วลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่าง 

มองลอดใต้ผ้าม่านผนืหนา ไม่พบผู้ชายสองคนที่ไล่ตามเขามาแล้ว

อดตีนกัวเิคราะห์ข้อมลูหยบิพดีเีอออกมาจากกระเป๋ากางเกงยนีแล้ว

เข้าโปรแกรมแฮก็กล้องวงจรปิดในย่านนี้ทั้งหมด ไม่นานกไ็ด้ภาพมาทั้งหมด 

ผู้ชายสองคนที่ไล่ตามเขามายงัอยู่ไม่ไกลจากย่านที่พกัของอนนิทติา

เมื่อได้ค�าตอบสิ่งที่สงสัยแล้ว รามก็เก็บพีดีเอไว้ที่เดิมแล้วเดินกลับ

มาที่เดย์เบด แวบแรกก็นึกอยากลองเป็นสุภาพบุรุษดูบ้าง อยากรู้ว่าถ้า 

ท�าตวัหล่อๆ มนี�้าใจงามๆ ต่อเดก็ สตร ีและคนชราแล้วจะรู้สกึอย่างไร แต่

คิดไปคิดมา...ไม่ดีกว่า เพราะอนินทิตาก็ใช่ธรรมดาที่ไหน ภายใต้ใบหน้า

อ่อนหวานที่มสี่วนผสมระหว่างชาตติะวนัออกกบัตะวนัตกอย่างลงตวั และ

ดวงตาคมหวานกลมโตเป็นประกายสกุใสนั้น แท้จรงิแล้วเธอร้ายกาจเพยีงใด 

เขาจ�าได้ไม่ลมืว่าเธอเคยชนูิ้วกลางใส่หน้าเขา แต่นั่นกไ็ม่ใช่เหตุผลที่ท�าให้เขา

มาอยู่ตรงนี้

รามนอนบนเดย์เบดตวัเดมิแล้วนกึไปถงึเหตกุารณ์ที่โฮโนลลู ูหลงัจาก

ที่เปิดตวัทั้งอลัเบอร์โต วูล์ฟ และเชสก์ออกสู่ที่สว่าง พ้นข้อกล่าวหาการเป็น

เดอะดาร์กแฟนทอมไปแล้ว ทั้งยังถือโอกาสโยนทุกอย่างกลับสู่จุดเริ่มต้น 

ให้ผูท้ี่ก่อตั้งตวัจรงิรบักรรมในสิ่งที่พวกเขาท�า แรกทเีดยีวรามหลบไปกบดาน
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ที่อื่นแล้ว ไม่คาดคดิว่าจะม ี‘ใครบางคน’ ที่รูท้นัเขาทกุอย่าง ทั้งยงัรูจ้กัปีศาจ

ที่ซุกซ่อนอยู่ในใจของเขาดกีว่าตวัเขาเองเสยีอกี

‘ใครคนนั้น’ เข้ามาพร้อมยื่นภารกิจบางอย่างแลกกับการปกปิด  

‘ตวัตน’ ของรามให้เป็นความลบัดงัเดมิ รามไม่แปลกใจที่ใครคนนั้นรู้ว่าเขา

เป็นใครและท�าอะไรมาบ้าง แต่ที่แปลกใจคือท�าไมเมื่อรู้กลับปล่อยให้เขา

ลอยนวลมาจนถงึตอนนี้ 

และเมื่อรามเริ่มงานจริงๆ จังๆ ก็กลับได้พบคนที่คิดว่าตายจาก 

โลกนี้ไปแล้วเสยีอกี และผูช้ายคนนี้กร็ูจ้กัเขาดไีม่น้อยกว่า ‘ใครคนนั้น’ เลย

สองงานถกูเสนอมาในลกัษณะต่างขั้ว รามได้แต่ครุ่นคดิ ต้องมอีะไร

สกัอย่างเกี่ยวกบัเดอะดาร์กแฟนทอมที่พวกเขายงัไม่รู ้บางอย่าง...ที่อาจไม่ใช่

แค่กลุ่มอาชญากรซื้อขายอาวุธกับผู้ก่อการร้าย หรือแค่สอดแนมพลเมือง

อกีต่อไป

แม้จะเป็นแฮกเกอร์คนหนึ่ง เขากใ็ช่จะสามารถท�าทุกได้อย่าง ภารกจิ

ที่ได้รับยากเกินไปและไม่มีจุดหมายชัดเจน เขาอยู่ในที่ท�างานต่อไปไม่ได้ 

อีกแล้ว และไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน จนกระทั่งนึกถึงสเปนเซอร์ หรือ  

Mr. S ที่เคยเจาะเข้าถงึระบบความปลอดภยัของอะลอนโซ เอน็เตอร์ไพรส์

ได้ สเปนเซอร์ฝีมือไม่ธรรมดา เสียดายที่รักสุคนธวา ภรรยาของเชสก ์

มากไป พออกหกัเข้าหน่อยกเ็สยีศนูย์ และสูญหายไปราวกบัไม่เคยมตีวัตน 

เหน็ได้ชดัว่าความรกัคอืหายนะ ดทีี่ในชวีตินี้เขายงัไม่เคยรกัใครและไม่คดิ

รกัใครนอกจากตวัเอง

รามไม่สนใจสเปนเซอร์ แต่คนที่เคยอยู่กับสเปนเซอร์นี่ต่างหากเล่า 

ที่น่าสนใจ...

ดวงตาคมหวานเบนมามองสาวที่ยงันอนบนพื้น อนนิทติาผอมลงจาก

ตอนที่เจอกนั ส่งผลให้ดูตวัเลก็บอบบางกว่าเดมิมากขึ้นไปอกี แต่จากที่ได้

สัมผัส เห็นตัวเล็กๆ แบบนี้แต่ฝีมือน้อยที่ไหน ทั้งยังพยายามเล่นเกม

จติวทิยากบัเขาหลายครั้ง แต่ถ้าเทยีบกนัแล้ว...ยงัห่างชั้นกบัเขาอยู่มาก
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ถ้าจะเริ่มต้นจากใครสกัคนที่ให้ความสนใจคดขีองเดอะดาร์กแฟนทอม 

กน็่าจะเป็นอนนิทติาคนนี้นี่ละ

หนุ่มเจ้าเล่ห์ยิ้มในความมดื...นี่เพิ่งเริ่มต้น ‘เกม’ ที่แท้จรงิเท่านั้น!



ความคิดที่ว่าในช่วงวันหยุดจะใช้เวลานอนเต็มที่ต้องพังทลายลง 
อนินทิตารู้สึกเมื่อยขบไปทั้งเนื้อทั้งตัว ทั้งที่เธอก็ใช้เตียงนอนเพื่อสุขภาพ

อย่างดไีม่ใช่หรอื หญงิสาวลมืตาขึ้นมาช้าๆ น่าแปลกที่เธอไม่ได้อยู่ในห้อง

นอนรกๆ ของเธออย่างที่ควรจะเป็น แต่กลบัมานอนบนพื้นพรมภายในห้อง

เพลย์รูมเสยีอย่างนั้น

อนนิทติาหรี่ตาลง นกึไปถงึสาเหตทุี่ท�าให้เธอมาอยู่ตรงนี้แล้วกด็ดีตวั

ลกุขึ้นทนัทรีาวกบัตดิสปรงิ ก้มลงมองข้อมอืที่เคยถกูพนัธนาการ แต่ตอนนี้

ไม่มีกุญแจมืออยู่แล้ว จึงโล่งใจไปได้เปลาะหนึ่งว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆ 

อย่างน้อยเธอก็จะป้องกันตัวได้ จากนั้นมองซ้ายมองขวาพยายามหาตัว 

ต้นเรื่องว่ายงัอยู่ที่นี่หรอืไม่ แต่กไ็ม่พบใคร ในห้องเพลย์รมูมแีค่เธอคนเดยีว

เท่านั้น 

ไปแล้วใช่ไหม...

สาวเจ้าของบ้านก้มลงส�ารวจตัวเองว่ามีอะไรบุบสลายหรือไม่ เสื้อ

๑
ผู้ชายจากข้างทาง
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กางเกง และชั้นใน ทุกอย่างยงัอยู่ครบ อย่างน้อยกร็อดจากการถูกข่มขนื

ไปแล้ว มแีค่รอยเลอืดจากเมื่อคนืเท่านั้น แต่ซกักน็่าจะออก

เจอเรื่องหนกัๆ มาทั้งวนัทั้งคนืกท็�าเอาล้าไปทั้งตวัเช่นกนั อนนิทติา 

ลุกขึ้นเดนิไปเปิดม่านที่หน้าต่างรอบๆ ทาวน์เฮาส์ บ้านข้างๆ พาลูกออกมา

ปั่นจักรยานยามเช้า บ้านถัดไปพาหมาออกมาเดินเล่น ส่วนอีกหลังก็พา 

คุณยายออกมาเดินออกก�าลังกายเช่นกัน ทุกอย่างยังด�าเนินไปตามปกต ิ

ราวกบัไม่เคยมอีะไรเกดิขึ้น

หญงิสาวถอนหายใจโล่งอกที่อย่างน้อยเธอกย็งัไม่ตาย จากนั้นจงึปิด

ลอ็กทั้งประตูและหน้าต่างให้แน่นหนา แล้วเดนิโผเผไปเข้าห้องน�้า ผ่านมา

ทั้งคืนเธอก็อยากล้างคราบเลือดออกไปใจจะขาด ทว่าภาพที่สะท้อนผ่าน

กระจกเงาท�าเอาเจ้าตวัถงึกบัสะดุง้ แล้วได้แต่ถามตวัเองว่าเมื่อคนืไปกนิเลอืด

ใครมา ถงึได้เลอะไปทั้งปากทั้งหน้าขนาดนี้ แต่พอคดิได้ว่าเพราะใครและ

เพราะอะไร ใบหน้าสวยหวานกแ็ดงจดั ซึ่งไม่ใช่เพราะความสะท้านอาย แต่

เป็นเพราะโทสะต่างหาก

ยิ่งคิดไปถึงผู ้ชายมาดเข้มท่าทางกวนประสาทคนนั้นก็ยิ่งโมโห  

อนินทิตาล้างหน้าล้างตาเอาคราบเลือดออกให้หมด จากนั้นจึงถอดเสื้อผ้า

ออก ตั้งใจจะเข้าไปแช่น�้าอุ่นให้สบายตวัเสยีหน่อย ทว่าเมื่อเดนิไปเปิดม่าน

พลาสติกที่กั้นระหว่างอ่างอาบน�้า หายนะก็บังเกิด เพราะอ่างอาบน�้าถูก 

ยดึครองโดยคนที่เธอคดิว่าไปแล้ว และที่ส�าคญั...เธอไม่สวมอะไรเลยแม้แต่ 

ชิ้นเดยีว

“เฮ้ย!” 

“กรี๊ด!” 

สาวเจา้ของบา้นร้องลั่น สองมอืยกขึ้นปิดบงัร่างกายแลว้รบีวิ่งหนไีป

จากตรงนั้นให้เรว็ที่สดุ ตาคมที่มองมาท�าเอาอนนิทติาตวัสั่น นกึอยากมดุดนิ

หนีไปเหลือเกิน ไม่คิดว่าเขาจะยังอยู่ในเมื่อทั้งบ้านก็ไม่หลงเหลือร่องรอย

ของเขาแล้ว ทั้งยงัอยู่ในบ้านเธอได้เงยีบเชยีบเหลอืเชื่อ ท�าเหมอืนเป็นแค่เงา
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ที่ไม่มตีวัตน แต่นกึอยากโผล่ตรงไหนกโ็ผล่ขึ้นมาอย่างนั้นละ

เขากช่็างกระไรเลย เธอล้างหน้าอยูข้่างนอกทั้งยงับ่นเสยีงดงัขนาดนั้น 

เขากน็่าจะได้ยนิหรอืส่งเสยีงบ้าง ไม่ใช่ปล่อยให้เธอเดนิแก้ผ้าเข้าไปหา แล้ว

นี่จะมองหน้ากนัอย่างไร

อนินทิตาสวมเสื้อคลุมเรียบร้อย เมื่อความอับอายแปรเปลี่ยนเป็น

โทสะ เธอจงึเดนิออกไปหยบิไม้เบสบอลแล้วเดนิกลบัเข้ามาหารามด้วยท่าทาง

เอาเรื่อง

“ออกไปจากบ้านฉนัได้แล้ว...” คนตั้งใจมาหาเรื่องชะงกัทนัทเีมื่อเหน็

ว่าเป้าหมายก�าลังจะลุกขึ้นจากอ่าง ดวงตากลมโตเบิกกว้าง อ้าปากค้าง  

เช่นเดยีวกบัที่ไม้เบสบอลหลุดจากมอืตกพื้นเสยีงดงั

รามไม่มที่าทตีกใจ สายตาตกตะลงึของเธอไม่มผีลกบัเขาเลยแม้แต่

น้อย เขาก�าลงัจะลุกขึ้น แต่อนนิทติาห้ามไว้เสยีก่อน

“อย่าเพิ่ง!”

“อะไร” หนุ่มหน้าเข้มท�าเสยีงร�าคาญ “กไ็หนว่าจะให้ผมออกไปไง”

“ไหนเสื้อผ้าคุณ”

“เอาไปซกั อยู่ในเครื่องซกัผ้าคุณน่ะ”

“อะไรนะ” เจ้าของบ้านท�าหน้าเหลอืเชื่อ นี่เขาเพ่นพ่านไปทั่วบ้านเธอ

เลยอย่างนั้นหรอื

“ต้องให้พูดซ�้าไหม”

“ไม่ใช่ฉนัไม่ได้ยนิ ฉนัแค่สงสยัว่าคุณรู้จกัค�าว่ากาลเทศะบ้างไหม”

“คืออะไรหรือ” รามตีหน้าซื่อ “ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย มันสะกด 

ยงัไงล่ะ”

เจอค�าตอบแบบนี้เข้าไปอนนิทติากแ็ทบล้มทั้งยนื ถ้าตอนนี้ใครสกัคน

สมควรบ�าบัดจิต คนคนนั้นคงจะเป็นเธอแล้วละ อย่างรามนี่จิตแข็งเกิน

เยยีวยาแล้ว ถ้าเขาไม่ปกตจิรงิ ต่อให้หมอไหนกเ็อาไม่อยู่หรอก

“แล้วนั่นจะไปไหน” เจ้าของเสยีงเข้มถามเมื่อเหน็คนตั้งใจจะมาหาเรื่อง
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เดนิคอตกกลบัไปอย่างท้อแท้

“ไปหาเสื้อผ้ามาให้ไง”

“คุณมเีสื้อผ้าผู้ชายด้วยหรอื” 

คนถูกถามไม่ยอมตอบ จรงิๆ แล้วเธอมเีสื้อผ้าผู้ชายตดิบ้านอยู่บ้าง 

เพราะทั้งพี่สาวและพี่เขยกเ็คยมาค้างที่นี่บ่อยๆ เวลามงีาน จงึมเีสื้อผ้าของ

สองคนนี้ติดบ้านไว้เสมอ แต่สีหน้ากระอักกระอ่วนของเขาท�าให้เธอนึก 

อยากเอาคนืบ้าง

อนนิทติายิ้มเจ้าเล่ห์ ไหนๆ กห็น้าเข้มมาดโจรทั้งยงัไว้ผมยาวประบ่า

อย่างนี้ลองแต่งหญงิสกัหน่อยไหม...ราม รามเิรซ

ในทุกๆ สงครามย่อมต้องมผีู้แพ้และผู้ชนะ
อนินทิตาเดินฮัมเพลงกลับเข้ามาในห้องน�้าแล้วส่งผ้าเช็ดตัวให้เขา 

บอกว่าเตรยีมชดุวางบนเดย์เบดไว้ให้แล้ว รอจนรามออกไปแล้วเธอจงึเข้าไป

ล้างห้องน�้ายกใหญ่ ทั้งที่ปกติแล้วจะจ้างบริษัทท�าความสะอาดตลอด แต่ 

เธอจะท�าใจใช้ห้องน�้าต่อจากรามได้อย่างไร ต่อให้เป็นผู้หญงิสกปรกซกมก

เพียงไร แต่เรื่องสุขอนามัยนั้นต้องเป็นที่หนึ่งเสมอ เธอท�าความสะอาด 

จนมั่นใจวา่สะอาดเอี่ยมไร้คราบไคลของรามแล้ว จงึอาบน�้าช้าๆ ไมร่บีร้อน 

เพราะมั่นใจว่าเธอชนะสงครามนี้แน่

หลังจากอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อย เจ้าของบ้านคนสวยก็เดิน

ผวิปากออกจากห้องน�้าด้วยความสดชื่น ความรูส้กึแบบผูช้นะก�าลงัเบ่งบาน 

นกึอยากเหน็สภาพรามสวมเสื้อผ้าของเธอเตม็แก่ ดสูว่ิาเขาจะท�าหน้าอย่างไร 

เก่งนกัใช่ไหม เธอกอ็ยากรู้เหมอืนกนัว่าเขาจะเอาตวัรอดจากสถานการณ์นี้

ได้อย่างไร 

อนินทิตาเดินมาถึงห้องนั่งเล่น แต่แล้วก็ต้องชะงักเมื่อเห็นว่าชุด

กระโปรงตัวโคร่งที่เก็บไว้ตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นตัวอวบยังอยู่ที่เดิม ราม 

ไม่ได้เอาไปสวม แล้ว...เขาหายไปไหน
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กลิ่นหอมที่ลอยมาเตะจมกูยิ่งส่งผลให้สาวเจ้าของบ้านชะงกั แล้วเดนิ

ตามเข้าไปในครวัทนัท ีเตรยีมใจเหน็ภาพอุจาดตา แต่กไ็ม่ แรกทเีดยีวเธอ

กลัวใจรามจะท�าแผลงด้วยการแก้ผ้าประชดไปเลย คนหน้าหนาอย่างเขา

ท�าได้ไม่อายใครอยู่แล้ว แต่ดีที่เขายังสวมกางเกงตัวเดิม ส่วนท่อนบน 

เปลือยเปล่า ผ้าพันแผลยังอยู่ครบเพราะเมื่อครู่ที่เขาใช้อ่างอาบน�้า เขาแค่

นั่งเอาขาแช่น�้าเท่านั้น ไม่ท�าให้แผลโดนน�้าแต่อย่างใด

“ท่าทางผิดหวังน่าดูนะ” เจ้าของเสียงเข้มเปรย เขาไม่หันกลับมา 

กจ็รงิ แต่คนฟังจบัความเย้ยหยนัในน�้าเสยีงนั้นได้

อนินทิตาขึงตาใส่แผ่นหลังเปลือยเปล่าเต็มไปด้วยมัดกล้ามและ

บาดแผลต่างๆ นานาของชายหนุ่ม เมื่อตัดอคติที่มีต่อเขาออกไป ก็ท�าให้ 

อดสงสยัไม่ได้ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้าง ท�าไมถงึมแีต่รอยแผลเตม็หลงัขนาดนี้ 

และที่ส�าคญั...เขาเป็นใครกนัแน่

“คุณอาบน�้านานมากจนผมซกัอบกางเกงได้”

“ก.็..เมื่อคนืไม่ได้อาบนี่”

“ผมท�าอาหารเผื่อ” รามหนักลบัมาในที่สุด 

ดวงตากลมโตหรี่แคบลงด้วยความสงสยั เมื่อเหน็ว่าด้านหน้าของเขา

กเ็ตม็ไปด้วยรอยแผลเป็นจางๆ ไม่แพ้กนั

“คุณจ้องผมนานไปแล้วนะอนนิ”

“ไปโดนอะไรมา”

“อย่าได้คิดจะรักษาผมเชียว” หนุ่มหน้าเข้มหัวเราะหึๆ เขาเดินน�า 

ไก่อบและซซีาร์สลดัฝีมอืตวัเองมาเสริ์ฟให้อนนิทติาถงึโต๊ะอาหาร

“ฉนัไม่คดิจะรกัษา แค่สงสยั”

“ผมไม่เป็นไร” รามตดับทแล้วนั่งลงตรงข้ามหญงิสาว

รอยยิ้มกวนๆ บนใบหน้าคมคายท�าให้อนินทิตาเริ่มสนใจ จาก

ประสบการณ์กบัคนไข้ที่เป็นอาชญากรที่ผ่านๆ มา พวกที่มรีอยแผลเตม็ตวั

แบบนี้มักเกิดจากการถูกท�าร้ายร่างกาย ถูกคุกคามทางเพศ ถูกกักขังหรือ 



32  l  เ ล่ ห์ ห ว า น รั ก

ทรมาน จนมีอาการ PTSD๑ หรืออาการผิดปกติทางจิตใจ หวาดกลัว 

หวาดระแวงวติกจรติ บางคนถงึขั้นซมึเศร้าและน�าไปสูก่ารฆ่าตวัตายด้วยซ�้า

แต่รามต่างออกไป เขาดูปกติมาก ทั้งยังพูดไปยิ้มไปราวกับว่า

บาดแผลแค่ส่งผลกบัร่างกาย แต่ไม่เคยมผีลกบัจติใจของเขาเลย

“กนิส”ิ เจ้าของเสยีงเข้มกระตุ้นแล้วดนัจานไก่อบมาตรงหน้า

อนินทิตาสะดุ้งเล็กน้อย เธอมองใบหน้าคมคายของรามอย่างสนใจ 

ทั้งที่ถามถึงบาดแผลเต็มตัวขนาดนี้ เขายังยิ้มได้ ดวงตาคมหวานยังเป็น

ประกายแพรวพราว ไม่ทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดจากอดีตให้เห็นเลย ซึ่ง 

ถ้าไม่จติแขง็จรงิๆ กค็งบ้าขั้นสุดชนดิว่าอะไรกห็ยุดไม่อยู่ไปแล้ว

“คุณจะบอกฉันได้หรือยังว่าคุณหนีใครมา” ถึงซีซาร์สลัดฝีมือเขา 

จะรสชาตดิกีเ็ถอะ แต่เธอจะไม่ให้มนัมาเบี่ยงความสนใจของเธอแน่

คนถูกถามไม่ตอบในทันที เขาเคี้ยวไก่อบค�าใหญ่แล้วค่อยตอบ  

“อย่ารู้เลย”

เจ้าของบ้านถงึกบัขมวดคิ้ว...นี่มนัค�าตอบประเภทไหน

“ยิ่งรู้น้อยเท่าไหร่ยิ่งด”ี

“ขอโทษเถอะค่ะ นี่ไม่ใช่ในหนงัแอกชนั” เจ้าของเสยีงหวานเอ่ยประชด 

ดวงตากลมโตจ้องมองเขาอย่างเอาเป็นเอาตาย เป็นไปไม่ไดเ้ลยที่คนไม่รูจ้กั

กนัจะตามล่ากนัเอาถงึตาย...นอกเสยีจากว่าขดัผลประโยชน์

“กนิก่อนได้ไหมแล้วจะเล่าให้ฟัง”

“กไ็ด้” เธอรบัค�าอย่างว่าง่าย จะว่าไปแล้วกห็วิมาตั้งแต่เมื่อคนื และ

ถ้าจะซกัไซ้กนัจรงิๆ กค็งจะยาวแน่นอน

๑ Post-traumatic Stress Disorder (PTSD) อาการผดิปกตทิางจติใจที่เกดิการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงหลังจากผ่านเหตุการณ์ร้ายแรง เช่น ทหาร 

ที่ผ่านสงคราม ภยัทางธรรมชาต ิหรอืจากการทารุณทางกายและทางเพศ
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มื้อเที่ยงจบลงอย่างรวดเรว็ หนึ่งคอืเพราะทั้งคูต่่างกห็วิมาก และสอง 
...ถงึเวลาต้องคุยกนัเสยีทแีล้ว

หนุ่มสาวนั่งจ้องกนัที่โต๊ะอาหาร รามยงันั่งสบายๆ ท�าตวัราวกบัเป็น

เจ้าของบ้าน ในขณะที่เจ้าของบ้านตัวจริงกลับเอาแต่นั่งเล็งมีดท�าครัวที่อยู่

ด้านหลังของราม ถ้าเกิดว่าเขาตุกติกแล้วละก็...เธอจะพุ่งตัวไปหยิบมันมา

เล่นงานเขา

“เคยมีคนบอกคุณไหมว่าถ้าคิดจะท�าหรือวางแผนอะไร...ไม่ควร

ทุ่มเทสายตาไปที่มนั” 

“อะไรของคุณ” อนนิทติาแสร้งท�าซื่อกลบเกลื่อน

“ไม่ยอมรับเสียด้วย” หนุ่มมาดเข้มหัวเราะหึๆ “คุณเล่นจ้องมัน 

ตาไม่กะพรบิแบบนี้ ผมกร็ู้สวิ่าคุณคดิจะท�าอะไร”

“ก็คุณท�าตัวน่าสงสัย” เธอบอกไปตามตรง “ผู ้ชายที่ตามคุณมา 

สองคนนั้นกน็่าสงสยั เขาตามคุณท�าไม ต้องการอะไรจากคุณกนัแน่ แล้ว

คุณมาบ้านฉนัท�าไม”

“ใจเยน็อนนิทติา” รามยกมอืขึ้นทั้งสองข้างเป็นสญัญาณบอกให้เธอ

หยุดก่อนที่เขาจะตอบไม่ครบทุกค�าถาม

“ตอบ!”

“อย่างแรก...ผมไม่รู้จรงิๆ ว่าสองคนนั้นเป็นใคร”

“แล้ว...”

“เดี๋ยวส”ิ เขาดเุสยีงเข้ม “บอกว่าไม่รู ้แต่กไ็ม่ใช่ว่าจะไม่มข้ีอสนันษิฐาน

เสยีหน่อย”

“ไหน...ว่ามา” สาวเจ้าของบ้านยกมือขึ้นเท้าคางมองเขาตาใส รอว่า 

เขาจะพูดอะไรต่อ

“ท�าไมคุณถงึออกจากอะลอนโซ เอน็เตอร์ไพรส์”

“ฉันถามคุณก่อนนะ ไม่ใช่ให้คุณมาย้อนถามฉัน” คนถูกถามท�า 

หน้านิ่ง ทั้งที่ในใจเริ่มคดิไปต่างๆ นานาว่าเขาไปรู้อะไรมากนัแน่
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“ที่ต้องถามเพราะมนัจะเกี่ยวโยงกนัต่างหาก”

อนนิทติามองเขาอย่างไม่ไว้ใจ รามถามด้วยน�้าเสยีงเรยีบเรื่อยกจ็รงิ 

ทว่าดวงตาคมกริบยามที่จ้องมองมานั่นต่างหากที่ท�าเอาเธอเริ่มไม่แน่ใจ 

เสยีแล้วว่าจะตอบอย่างไรด ีแน่นอนว่าเธอตอบตามความจรงิไม่ได้ แต่ถ้า

โกหก...รามอาจจะรู้ความจรงิอยู่แล้วกไ็ด้

“ว่าไง”

“แม่ฉันเสียไง” ความจริงแม่เธอเสียนานแล้ว แต่เธอก็เลือกตอบ 

ตามที่ให้เหตผุลแก่คนส่วนใหญ่ในที่ท�างาน ระดบัอะลอนโซ เอน็เตอร์ไพรส์

ใช่ว่าจะรบัคนเข้าท�างานได้ง่ายๆ ที่นั่นเป็นออฟฟิศในฝันของคนที่รกัเทคโน- 

โลยแีละสารสนเทศ แต่เธอกลบัลาออกในเวลาแค่หนึ่งเดอืนกจ็ะดูน่าสงสยั

เกนิไป จงึต้องหาเหตุใหญ่ๆ ไว้ก่อน

“อย่างนั้นหรอื” คนฟังเลกิคิ้วขึ้นข้างเดยีวพร้อมกบัยิ้มนดิๆ ดวงตา

เป็นประกายพราวระยบั

“ใช่”

“คุณได้เอาอะไรออกมาหรอืเปล่า”

“นี่” นกัจติวทิยาอาชญากรสาวกอดอกฉบั สีหน้าไม่พอใจ “ฉนัไม่ได้

เอาอะไรออกมาทั้งนั้น แค่ลาออก”

ทกุครั้งที่คยุกบัรามกไ็ม่ต่างกบัการส่องกระจก ที่ไม่ว่าเธอจะพยายาม

ป้ันหน้าปรงุแต่งอารมณ์ตวัเองอย่างไร แต่ความจรงิกย็งัสะท้อนออกมาอยูด่ี

ว่าเธอหน้าตาเป็นอย่างไร เช่นเดียวกับที่ไม่ว่าจะโกหกเขาสักกี่ครั้ง รามก็มี

ท่าทรีาวกบัรู้ทนัเธอเสมอมา ครั้งนี้กเ็ช่นกนั 

“ได้งานใหม่ไวขนาดนั้นเชยีว” รามหวัเราะหึๆ  สายตาที่มองมาอ่อนลง 

เลก็น้อย คล้ายก�าลงัหลอกล่อเดก็ท�าผดิให้ยอมบอกความจรงิออกมา

“พี่สาวหาให้น่ะ”

“อ้อ” เขาพยกัหน้ารบัรู้ แต่กลบัหวัเราะออกมาเสยีอย่างนั้น ท�าเอา 

อนนิทติาหน้าร้อนวาบ แต่ยงัฝืนท�าไม่รู้ไม่ชี้
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“หวัเราะอะไรของคุณ”

“ไม่ๆ ผมแค่นกึถงึนทิานเดก็เลี้ยงแกะน่ะ”

“ไม่ได้หมายถงึฉนัใช่ไหม” เธอถามเสยีงหวาน ทว่ารอยยิ้มอ�ามหติ

“เปล่าเลย”

“ฉนัตอบไปแล้ว ไหนล่ะ...ฉนัออกจากอะลอนโซ เอน็เตอร์ไพรส์แล้ว

เกี่ยวอะไรกบัที่คุณมาอยู่ที่นี่”

รอยยิ้มเยาะเย้ยหายไปจากใบหน้าคมเข้มทันที รามกระแอมเบาๆ 

นั่งยืดตัวตรง แล้วจ้องมองเธอด้วยสายตาคมกริบ “คุณรู้เรื่องที่ เชสก์  

อะลอนโซ ถูก สตเีวน เรแกน อดตีนกัการเมอืงเล่นงาน เพราะต้องการ 

ไฟล์งานเป็นเครื่องมือเข้าถึงเครือข่ายโซเชียลของพลเมืองเพื่อโพรเจกต์ 

เดอะดาร์กแฟนทอมใช่ไหม”

“กเ็คยได้ยนิมาบ้าง” ความจรงิแล้วไม่ใช่แค่ได้ยนิ แต่เธอนี่ละที่รบั

เคสนี้ด้วยตวัเอง!

“ในข่าวบอกว่า...”

“ในข่าวหรือ” อนินทิตาถามยิ้มๆ พอใจที่อย่างน้อยเธอก็ ‘ดักทาง’  

เขาได้เช่นกนั

“ใช่” หนุ่มมาดเซอร์พยกัหน้า สหีน้าแววตายงัมั่นคง ไม่แสดงพริุธ

เลยแม้แต่น้อย 

อนนิทติาเริ่มไม่แน่ใจเสยีแล้ว ที่คดิว่าตวัเองกร็ู้ทนัเขา...ยงัจะมั่นใจ

ได้อยู่หรอืไม่ แต่กย็งัตเีนยีนถามต่อ “แล้ว...”

“ผมบอกรายละเอยีดมากไม่ได้” รามมองซ้ายมองขวาแล้วจงึยื่นหน้า

ไปใกล้ๆ อนนิทติาโน้มตวัลงมาหาเขาราวกบัถูกสะกด

“พูดมาสกัทเีถอะ”

“เรื่องของเชสก์มนัมอีะไรมากกว่านั้น ผมบอกได้แค่นี้แหละ”

“เล่นงานเชสก์แล้วเกี่ยวอะไรกบัคุณล่ะ” ดวงตากลมโตไล่มองผู้ชาย

ตรงหน้าอย่างพจิารณา แล้วถอนหายใจ…ดูท่าเขาจะพล่ามแต่น�้า ไม่มเีนื้อ 
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ไร้ซึ่งสาระใดๆ เสยีแล้ว

“ตรงๆ เลยแล้วกนันะ ผมเป็นผูช่้วยพเิศษของเชสก์” เขาบอกน�้าเสยีง

โอ่ๆ ยิ่งท�าให้ดูไม่น่าเชื่อถอืมากกว่าเดมิเสยีอกี

อนนิทติาส่ายหน้าทนัท ีเธอไม่เชื่อที่เขาพูดเลยสกันดิ 

“จะไม่พูดอะไรหน่อยหรือ” ‘คนประหลาด’ ถามเมื่อเห็นสีหน้า 

เรยีบเฉยของสาวเจ้าของบ้าน

“ออกไปจากบ้านฉนัได้แล้ว” 

“ผมไม่ไป” รามตอบหน้าด้านๆ “ผมจะไม่ไปไหนจนกว่าแผลผมจะ

หาย”

“ไม่เป็นสปัดาห์เลยหรอื!” เรื่องอะไรจะต้องทนให้เขามานั่งลอยหน้า

ลอยตาอยู่ในบ้านของเธอ...ไม่มทีาง

“ผมจะอยู”่ หนุม่มาดเซอร์ยิ้มมมุปาก แล้วหยบิปืนที่เหนบ็ไว้ด้านหลงั

มาวางต่อหน้าอนนิทติา

เจออย่างนี้เข้าไปเธอจะท�าอย่างไรได้ หญิงสาวได้แต่กลืนน�้าลาย

หวาดๆ สุดท้ายก็ต้องยอมให้เขาอาศัยอยู่ในบ้าน ทั้งที่ใจจริงอยากไล่เขา 

ออกไปใจจะขาด

ทุกอย่างยงัคงด�าเนนิไปอย่าง (ไม่) เป็นปกต.ิ..
มันจะปกติไปได้อย่างไรในเมื่อมีผู ้ชายอย่างรามอยู่ในบ้าน เธอ

พยายามท�าเหมือนเขาไม่มีตัวตนแล้ว แต่รามก็ถนัดเรื่องกวนประสาทเธอ

เหลือเกิน ทางเดียวที่เลี่ยงได้คือขังตัวเองอยู่ในห้องนอนชั้นบน ท�างานไป

เรื่อยๆ จนกระทั่งถงึเวลามื้อเยน็จงึเดนิลงมา

“ผมหิว สั่งอะไรมากินสิ” คนที่นอนเหยียดตัวเสียเต็มเดย์เบดออก 

ค�าสั่งอกีแล้ว

สาวเจ้าของบ้านขมวดคิ้ว เขาหวิแล้วไง เกี่ยวอะไรกบัเธอด้วย

“อนนิ...”
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อนนิทติากลอกตา เหนื่อยหน่ายกบัน�้าเสยีงข่มขู่ของเขาเสยีเหลอืเกนิ 

เมื่อไม่มทีางเลอืก เธอจงึโทร. ไปสั่งอาหารร้านที่ใกล้ที่สุดมา น่าเสยีดายที่

ร้านคงไม่ยอมหากเธอขอให้ใส่ยาพิษลงไปด้วย รามจะได้ไปๆ ให้พ้นหน้า

เธอเสยีที

“คุณเข้าไปท�าอะไรในห้องตั้งนาน”

“ท�างาน” เธอตอบ ไม่ยอมมองหน้าเขา แต่มองไปรอบๆ แทน

“งานอะไร ให้ผมช่วยไหม”

“ถ้าอยากช่วยกไ็ม่ยากหรอก แค่...”

“อย่าให้ผมช่วยออกจากบ้านเชยีว ผมไม่ไปหรอก” รามตดับทแล้ว

ยิ้มอย่างผู้ชนะ “เสรจ็แล้วท�าแผลให้ด้วยส”ิ

“ไม่ท�า!” เธอตอบกลบัทนัที

สาวเจ้าของบ้านมองหนุ่มแปลกหน้าด้วยสายตาอาฆาต นึกอยาก 

จะบีบคอเขาแรงๆ จะได้เลิกกวนประสาทเธอสักที แต่พอเห็นอาวุธที่เขา 

พกตดิตวัไว้ตลอดทไีรกใ็จฝ่อ สุดท้ายแล้วกเ็ป็นฝ่ายพ่ายแพ้เขาทุกครั้งไป

 

ปกติแล้วอนินทิตาเป็นมนุษย์ออฟฟิศที่รักวันหยุดมากกว่าสิ่งใด  
การนอนพกัผ่อนอยู่บ้านคอืปรารถนาสูงสุดในชวีติการท�างาน แต่เมื่อไม่ได้

อยู่ตามล�าพังแล้ว บ้านไม่ใช่บ้านอีกต่อไป เธอก็ได้แต่ภาวนาขอให้ถึง 

วนัท�างานไวๆ เธอจะได้ออกจากบ้าน

และในที่สุดวันท�างานแรกของปีก็มาถึง อนินทิตาแต่งกายด้วยชุด 

เสื้อเชิ้ตและกางเกงคล่องตวัเดนิออกจากห้องนอน กเ็หน็ว่ารามยงัเหยยีดตวั

สบายอยู่บนเดย์เบดของเธอ

“คุณจะยังอยู่ที่นี่หรือ” เจ้าของบ้านถามด้วยน�้าเสียงต�าหนิ ซึ่งถ้า 

เป็นคนอื่นคงเริ่มรู้สกึเกรงใจบ้างแล้ว แต่พอเป็นราม ค�าตอบที่ได้คอื...

“ใช่”

“โอเค ฉันจะไปท�างาน” อนินทิตาตั้งใจแล้วว่าจะแวะแจ้งความให้
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ต�ารวจมาลากคอเขาเข้าคุกเสยีให้เขด็

“แล้วเจอกันตอนเย็น หวังว่าจะไม่แจ้งต�ารวจแล้วกัน เพราะถ้าผม

หนีรอดและกลับมาได้เมื่อไหร่...” เสียงเข้มทอดจังหวะเล็กน้อย รามยิ้ม  

แต่ดวงตาไม่ยิ้มยามกล่าวส�าทบั “คุณแย่แน่”

คนถกูขูเ่ชื่อว่าเขาท�าได้จรงิแน่นอน แล้วเธอจะท�าอย่างไรได้ นอกจาก

เออออตามเขาไปก่อน และอกีอย่างตอนนี้เธอกเ็ริ่มสงสยัแล้วว่าเขามาอยูก่บั

เธอท�าไม และต้องการอะไรกนัแน่ มนัต้องมเีบื้องลกึมากกว่าแค่เพราะถูก

ท�าร้ายและมานอนกองที่หน้าบ้านของเธอ...เรื่องบงัเอญิมจีรงิที่ไหนกนั

“กไ็ด้” 

อนนิทติาเดนิไปหาเขาแล้วแบมอืทวงโทรศพัท์คนื แต่รามกลบัเลกิคิ้ว

เลก็น้อยแล้วลุกขึ้น เธอคงเชื่อไปแล้วว่าเขาไม่เข้าใจจรงิๆ ถ้าไม่เหน็ดวงตา

ทอประกายความเจ้าเล่ห์ออกมาอย่างเหน็ได้ชดัของเขา

สาวเจ้าของบ้านก้าวถอยหลังไปทันที แต่กว่าจะรู้ตัวก็ช้าไปเสียแล้ว 

รามยิ้มเจ้าเล่ห์แล้วก้าวเข้ามาประชดิ สองมอืหนากร้านคว้าต้นคอหญงิสาว

ไว้แล้วดงึเธอเข้ามาจูบอย่างรวดเรว็

“อื๊อ!” อนนิทติาร้องลั่นแล้วผลกัอกกว้างเตม็แรง

“ท�าบ้าอะไรของคุณ!” เธอมองเขาด้วยสายตาเอาเรื่อง

“จูบลาไง” คนหน้าด้านยิ้มไม่ทุกข์ร้อน แล้วถอยกลบัไปนอนที่เดมิ

“คุณ!” อนินทิตาหมดค�าพูดใดๆ จะด่าเขาแล้ว จึงได้แต่กระฟัด- 

กระเฟียดออกไป นาทนีี้ขอตั้งสตดิีๆ  แล้วค่อยหาทางไล่เขาออกจากบ้านไป

ให้เรว็ที่สุด

หลงัจากเจ้าของบ้านคนสวยออกไปแล้ว รามกย็งันอนอยูท่ี่เดมิพร้อม
กบัยิ้มเลก็น้อยเมื่อนกึถงึตอนที่จบูกนั หนึ่งคอืเพราะหมั่นไส้ท่าทางหยิ่งยโส

ของเธอ และสอง...เพื่อเบี่ยงความสนใจจนเขาแอบหย่อนเครื่องติดตาม

ขนาดจิ๋วไว้ในกระเป๋าเสื้อโคตของเธอได้ส�าเรจ็
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รามรอจนแน่ใจว่าเจ้าของบ้านจะไม่ย้อนกลับมาแล้ว เขาจึงเดินทาง 

ออกจากบ้านอนนิทติามาที่ร้านเจนเซน ร้านอาหารเมก็ซกินัที่อยู่ห่างจากบ้าน

พกัของเธอราวๆ สามบลอ็ก

“อรณุสวสัดิ์” หนุม่ลกูครึ่งฉกียิ้มให้เจนเซน หญงิวยักลางคนที่นั่งอยู่

ตรงบาร์

“ร้านเปิดเที่ยงตรง” เจนเซนตอบอย่างไม่แยแส ไม่แม้แต่จะเงยหน้า

ขึ้นมองผู้มาใหม่ด้วยซ�้า

“ผมมา ‘เตรียมงาน’ นี่ไง” รามขยิบตาแล้วเดินผ่านเข้าไปในร้าน 

หน้าตาเฉย

เจนเซนส่ายหน้าเบาๆ ก่อนจะเดินไปที่หน้าร้าน มองซ้ายมองขวา 

เลก็น้อยแล้วกดลอ็กประตูเป็นอนัเสรจ็งานของเธอ

...

ชายหนุ่มร่างสูงโปร่งเดินผิวปากเข้ามาในห้องครัวที่แม้จะมีเสียง

เอะอะของพ่อครัวที่ก�าลังเตรียมอาหาร กลิ่นเนื้อ และเครื่องเทศมากมาย 

ที่รบกวน ‘การท�างาน’ ของเขา แต่ช่างส ิเขาสนที่ไหน

รามนั่งลงบนเก้าอี้สตูลตรงบาร์ที่อยู่มุมสุดในครัว มีแลปทอปและ

โทรศัพท์อย่างละหนึ่งเครื่องวางไว้รอท่าอยู่แล้ว จากนั้นจึงหยิบซิมการ์ด

โทรศพัท์ออกมาจากกระเป๋ากางเกง ต่อเข้าไปในเครื่อง แล้วตดิต่อหาใคร

บางคนทนัท ีมอืกเ็ปิดเครื่องแล้วหาต�าแหน่งของอนนิทติา กพ็บว่าเธอก�าลงั

ขบัรถเข้าไปในสถาบนัจติวทิยา หลงัจากนั้นอกีไม่นานกเ็ดนิทางไปยงัต�าแหน่ง

ที่ระบุในแผนที่ว่าเป็นที่รกร้าง แต่รามรู้ดวี่าที่นั่นคอือะไร

เรอืนจ�าที่มรีะบบความปลอดภยัสูงสุดอย่างไรล่ะ... 

มนัต้องอย่างนี้ส!ิ

หนุ่มลูกครึ่งยิ้มเจ้าเล่ห์เมื่อพบว่าตวัเองเข้าใกล้ ‘เป้าหมาย’ เข้าไปอกี

ก้าวแล้ว

แม้ตอนนี้จะยังไม่รู้ว่าเธอก�าลังท�างานเคสไหน เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขา
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ต้องการหรือไม่ แต่อีกไม่นานรามจะได้รู้ และภารกิจที่แท้จริงก�าลังจะ 

เริ่มขึ้น!

เช้าวันแรกของการท�างาน สิ่งแรกที่อนินทิตาต้องท�าคือหาประวัติ
ทั้งหมดของผู้ชายท่าทางประหลาด พฤติกรรมน่าสงสัยที่เข้าถึงตัวเธอได้

ราวกบัเรื่องบงัเอญิ หญงิสาวตรงไปยงัโต๊ะท�างานของเธอแล้วเปิดคอมพวิเตอร์ 

และฐานข้อมูล แล้วเซริ์ชชื่อ ราม รามเิรซ

จริงอยู่ว่าเธอเคยลองหาประวัติของเขาจากฐานข้อมูลอาชญากรรม

ทั้งในและนอกประเทศ แต่ก็ไม่พบ รามไม่มีประวัติอาชญากรรมใดๆ 

สถานภาพระบุว่า ‘ตกงาน’ แต่เธอไม่เชื่อ ไม่มีประวัติเคยท�าผิดใดๆ แต่ 

กไ็ม่แน่...เขาอาจจะมปีระวตัทิางจติกไ็ด้ ในเมื่อเหมอืนคนบ้าเสยีขนาดนั้น

หลังจากคีย์ข้อมูลของรามลงไปแล้ว อนินทิตาก็หันไปสนใจกาแฟ 

ที่แวะซื้อมาก่อนเข้าส�านักงาน เพื่อนร่วมงานบางส่วนเริ่มทยอยเข้ามาแล้ว 

และเมื่อนาฬิกาบอกเวลาเริ่มงาน มาเรีย หัวหน้าของเธอก็เดินเข้ามาอย่าง

ตรงเวลาเสมอ

“บ่ายนี้ออกไปข้างนอกกบัฉนั”

อนินทิตาพยักหน้า คงไม่แคล้วคดีเดอะดาร์กแฟนทอมที่เหมือนว่า

ตอนนี้ตวัละครต่างๆ ให้การไม่ตรงกนัเลย บ้างสารภาพ บ้างเริ่มมอีาการ

วิตกจริต บ้างก็ยังยืนกรานว่ามีแฟนทอมอีกคนอยู่ข้างนอก แต่ตัวละคร 

บางตวัไม่ให้ความร่วมมอืเลย นั่นกค็อืมโิรสลาฟและ เวส สไนเดอร์ หนึ่ง

คอืหวัหน้าเดอะชาโดว์ องค์กรนกัฆ่ารบัจ้างที่ตามหาตวัมานาน อกีหนึ่งคอื

อดีตเจ้าหน้าที่ต�ารวจสากลที่เคยฆ่าผู้ต้องหาและอยู่ในหมายจับ สองคนนี้

ไม่พูดสักค�า นอกจากบอกว่าแค่รับงานตามที่ สตีเวน เรแกน สั่งเท่านั้น  

ส่วนเรื่องอื่น พวกเขาบอกว่าไม่รู.้..แต่เธอไม่เชื่อ ดจูากตาวาววบัและรอยยิ้ม

เหี้ยมของเวสแล้ว เธอเชื่อว่าต้องมอีะไรมากกว่านั้นแน่นอน

นกัจติวทิยาอาชญากรสาวค้นแฟ้มข้อมลูทั้งหมดของคดเีดอะดาร์ก- 
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แฟนทอมขึ้นมาเตรียมตัว แล้วจึงหันไปมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ยังรัน

โปรแกรมตรวจสอบประวตัทิางจติเวชในฐานข้อมลูทั้งหมด แต่กย็งัไมม่ชีื่อ

ของรามปรากฏ ไม่มทีั้งประวตักิารรกัษาใดๆ มแีค่ประวตัทิ�าฟันเมื่อตอน

อายุสบิสอง แล้วกไ็ม่มอีะไรอกี

บ้าจรงิ!

สาวร่างเลก็ลกุขึ้นแล้วตรงไปยงัแผนกคอมพวิเตอร์ มองซ้ายมองขวา

หาชายหนุม่ร่างสงู สวมแว่นสายตาหนาเตอะที่คุน้ตา แล้วตรงเข้าไปหาทนัที

“เจฟฟ์ ช่วยอะไรหน่อยสิ” น้อยคนนักที่อนินทิตาจะจ�าชื่อได้ แต่

ยกเว้นหนุ่มน้อยที่เพิ่งจบมหาวทิยาลยัเดยีวกบัเธอทั้งที่เพิ่งอายุยี่สบิเท่านั้น

เจฟฟ์สะดุ้ง หันมามองสาวสวยแต่มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าเธอ 

ประหลาดสุดๆ แล้วกย็ิ้มเจื่อน “มอีะไรหรอืครบั”

“หาประวตัคินให้หน่อย”

“คุณกท็�าได้ไม่ใช่หรอือนนิ”

“ท�าแล้ว แต่หาไม่เจอ”

“ถ้าคุณยังหาไม่เจอ ผมก็คงช่วยอะไรไม่ได้หรอก” หนุ่มเนิร์ดส่าย

หน้าทนัที

อนินทิตายังไม่ยอมแพ้ เธอมองไปรอบตัว ไม่เห็นว่ามีใครสนใจ 

ทั้งเขาและเธอกจ็รงิ แต่กอ็ยู่ในวถิกีล้องวงจรปิด จงึขยบัเข้าไปใกล้ๆ เจฟฟ์ 

เบี่ยงตวัเลก็น้อยให้บงักล้องพอดี

“นายกใ็ช้วธินีอกกฎหมายสเิจฟฟ์” นกัจติวทิยาอาชญากรสาวกระซบิ

ด้วยน�้าเสยีงเข้มงวด บ่งบอกว่านี่คอื ‘ค�าสั่ง’ ไม่ใช่ ‘ค�าขอร้อง’

“แต่...”

“ขอไวที่สุดด้วยนะ” เธอตดับทแล้วเดนิหน ีแต่ก่อนออกไปสาวสวย

กย็งัมวิายฉกียิ้มหวานและโบกมอืให้อกีด้วย
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อนินทิตาตามมาเรียไปยังสถานที่คุมขัง สตีเวน เรแกน อดีต 
นกัการเมอืงขวาจดัที่เคยรุ่งเรอืงในอดตี และเป็นหวัหน้า ‘ภาค’ี ที่หลกัฐาน

ทุกอย่างมัดตัวแน่นหนาว่าคือเดอะดาร์กแฟนทอม ส่วนมาเรียแยกไปดู 

มโิรสลาฟและ เวส สไนเดอร์ ที่ถูกแยกขงัไว้

วันนี้อนินทิตาไม่ได้คุยกับสตีเวนโดยตรง แต่เฝ้ามองการสอบสวน

ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเธอไม่เห็นด้วยกับวิธีการรุนแรงพวกนี้เลยสักนิด ความ

หวาดกลัว จนตรอกอาจท�าให้คนยอมคายความลับทั้งหมดออกมาก็จริง  

แต่จะไม่มีวันได้รับความไว้วางใจจากคนพวกนี้เลยสักนิด แล้วถ้ามีอะไร 

อยู่เบื้องหลงัอาชญากรหน้ากากด�าพวกนี้เล่า...

นักจิตวิทยาอาชญากรสาวนั่งจิบอเมริกาโนพร้อมกับเฝ้ามองการ

สอบสวนผ่านกระจกวนัเวย์ในห้องสอบสวนทั้งวนัโดยไม่ได้ความคบืหน้าเลย 

สตเีวนสารภาพว่าเป็นคนก่อตั้งเดอะดาร์กแฟนทอมขึ้นมากจ็รงิ แต่พวกเขา

ไม่ใช่อาชญากรหน้ากากด�าที่เจรจาซื้อขายอาวุธสงครามกบัผูก่้อการร้ายแต่

อย่างใด จนสดุท้ายพวกเจ้าหน้าที่กต้็องยตุกิารสอบสวนของวนันี้ลงแต่เพยีง

เท่านั้น

“ได้อะไรบ้างไหม” แมก็ซ์ เจ้าหน้าที่หนุม่หล่อล�่าคนที่สอบสวนสตเีวน 

เดนิออกมาจากห้องแล้วถามเธอเป็นค�าแรก แม้จะท�างานด้วยกนัมาหลายคด ี

แต่เธอก็ไม่เคยคิดจะสนิทสนมด้วย สาเหตุเพราะเธอไม่ชอบพวกท�างาน

อนัตราย กลวัจะเป็นม่ายสามตีายก่อนวยัอนัควร

“คุณสอบสวนเขาเองไม่ใช่หรอื มาถามฉนัท�าไม” 

“ก.็..เผื่อว่าคุณจะมองเขาออก”

“คุณเชื่อเขาไหม” เธอเป็นฝ่ายถามกลับ โยนแก้วกาแฟลงถังขยะ 

แล้วเดนิตคีู่กบัเขาออกมาจากห้องสอบสวน

“ไม่”

“แต่ฉนัเชื่อ” เธอสวนกลบัทนัควนั

“ที่ว่ามีแฟนทอมอีกคนอยู่ข้างนอกนั่นน่ะหรือ” ชายหนุ่มชะงัก เขา
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เท้าสะเอวแล้วหวัเราะเบาๆ “มนัแค่อยากเอาตวัรอด”

“ถ้าคณุเชื่ออย่างนั้นแล้วจะถามฉนัท�าไม” นกัจติวทิยาอาชญากรสาว

ย้อนถาม ท�างานมาหลายเคสกจ็รงิ แต่พวกเจ้าหน้าที่หนุ่มหล่อฝีมอืดมีกัมี

ความมั่นใจในตัวเองแบบผิดๆ และไม่ค่อยยอมรับฝีมือผู้หญิงเท่าไร ซึ่ง 

เธอเองกไ็ม่ชอบหน้าเขาด้วย

“คุณเชื่อเขาหรอื”

“ฉนักไ็ม่รู ้การจะได้ความจรงิคอืท�าให้เขาไว้ใจเราให้ได้ ความรุนแรง

ไม่ใช่ค�าตอบทั้งหมดหรอกน่าแมก็ซ์ คุณจะไม่ได้อะไรเลย สิ่งที่คุณท�าอาจ

ท�าให้เขารูส้กึหวาดกลวัและจนตรอกจนอาจยอมคายความลบับอกคณุกจ็รงิ 

แต่คุณจะเชื่อได้ยงัไงว่าสิ่งที่เขาบอกมามนัคอืความจรงิ”

“มองเข้าไปในตาเขาส”ิ เจ้าหน้าที่หนุ่มหล่อล�่ากล้ามโตตอบ 

อนนิทติาส่ายหน้าทนัท ี“คุณท�าได้ดกีว่านั้น”

“คุณมวีธิหีรอื”

“ไม่” เธอไม่ใช่เจ้าหน้าที่สอบสวนอย่างพวกเขาเสยีหน่อย 

“แล้วคุณจะพูดท�าไม”

“ฉนัแค่อยากแนะน�า ความหวาดกลวัถงึขดีสุดไม่ได้ท�าให้คนไว้ใจได้

มากกว่าความเข้าใจ คุณเข้าใจที่ฉนัพูดไหม”

แมก็ซ์ส่ายหน้า “ไม่เลยสกัอย่าง”

ตาทึ่มเอ๊ย!

นกัจติวทิยาอาชญากรสาวส่ายหน้าจนใจ เดนิหนไีปทนัท ีแต่ถูกเขา

รั้งไว้เสยีก่อน

“อะไร” อนนิทติาย้อนถาม

“คุณยงัไม่ตอบผมเลยนะอนนิ” แมก็ซ์พูดเสยีงเรยีบ ยอมปล่อยมอื

จากเธอแล้วล้วงกระเป๋ากางเกงยนีด้วยท่าทางที่คดิว่า ‘เท่’ ที่สุดแล้ว “แล้ว

ผมควรจะเชื่อคุณอย่างนั้นหรอื”

“แล้วถ้าฉันหาได้ว่าแฟนทอมตัวจริงยังอยู่ข้างนอกอย่างที่เขาบอก
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จรงิๆ ล่ะ” อนนิทติายิ้มมมุปาก ส่งสายตาท้าทาย เพราะมั่นใจว่าพวกเจ้าหน้าที่ 

อีโก้สูงเสียจนถ้ากระโดดลงมาสู่ความจริงก็คอหักตายได้เลยแบบแม็กซ ์

คนนี้...ทนถูกผู้หญงิท้าไม่ได้แน่

แล้วก็จริงดังคาด แค่ถูกผู้หญิงอย่างเธอ ‘ท้าทาย’ เข้าหน่อย... 

เจ้าหน้าที่หนุ่มหล่อฝีมือฉกาจก็หน้าตึงขึ้นมาทันที แล้วพยักหน้าแบบ 

ไม่ต้องคดิ “กไ็ด้ ผมจะรายงานเลยว่าทั้งหมดฝีมอืคุณ”

“ก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้ว” สาวคนเก่งหัวเราะเบาๆ แล้วเดินน�าเขา 

ออกไป

“คุณโรซาเลส” เจ้าของเสยีงเข้มรั้งไว้

“อะไร” เธอยอมหนักลบัมาในที่สุด

“ได้เวลาเลิกงานแล้ว” แม็กซ์เคาะไปบนนาฬิกาข้อมือสองสามครั้ง 

แล้วยิ้มบาดใจอย่างที่สาวไหนเหน็กต็้องใจอ่อนกนับ้าง

“ไม่ละ” อนนิทติาปฏเิสธทนัทแีบบไม่ต้องเสยีเวลาคดิเลยแม้แต่น้อย 

ต่อให้ไม่ใช่เพื่อนร่วมงาน เธอกไ็ม่ชอบผู้ชายอย่างแมก็ซ์อยู่ดี

“ท�าไมล่ะ”

“ฉนัมนีดัแล้ว...”...กบัซรีสี์ที่บ้าน

“คุณยงัไม่เดตกบัใครไม่ใช่หรอื”

“ใช่ ฉันยังไม่เดตกับใครก็จริง แต่ฉันไม่ค่อยอยากเดตกับคนที่ 

สุ่มเสี่ยงจะเป็นเอน็พดี๒ี น่ะ ว่างๆ ไปท�าแบบทดสอบที่สถาบนัฉนัได้นะ...

๒Narcissistic Personality Disorder หรอื นาร์ซซิตีสิ (Narcisisitic) เรยีกย่อๆ 

ว่า NPD หรือภาวะ Narcissism คอืโรคหลงตวัเอง มตี้นก�าเนิดมาจากต�านาน 

เทพนาร์ซิสซัสของกรีกที่หลงรูปตัวเอง จนถูกสาปให้ตกหลุมรักตัวเอง ในทาง

จติวทิยา โรคหลงตวัเองคอือาการผดิปกตทิางจติที่มากไปกว่าแค่หลงใหลในรปูโฉม

ของตวัเอง มเีรื่องของความเหน็แก่ตวั ความรูส้กึอยากเป็นที่หนึ่ง อยากเป็นจดุสนใจ 

หรอืความคดิที่ว่าตวัเองท�าอะไรกไ็ม่ผดิรวมอยู่ด้วย
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แล้วเจอกนัแมก็ซ์” นกัจติวทิยาอาชญากรสาวยิ้มหวานทั้งที่เพิ่งปล่อยค�าพดู

เชอืดเฉอืน เธอโบกมอืให้เขาเลก็น้อย แล้วเดนิไปขึ้นเฮลคิอปเตอร์ที่รออยู่

ตรงลานจอดบนอาคารพร้อมกบัมาเรยี โดยไม่หนักลบัมามองเลยสกันดิวา่

แมก็ซ์ตะลงึจนตาค้างไปแล้ว

“พรุ่งนี้ขอรายการแบบประเมินด้วยนะ” มาเรีย บิชอป สั่งทันทีที่ 
มาถงึสถาบนัจติวทิยา

“ค่ะ”

เธอกลับเข้าไปเก็บของและเดินไปที่แผนกคอมพิวเตอร์ แต่ไม่เจอ

เจฟฟ์ เพื่อนร่วมงานบอกว่าเขาเผ่นแน่บออกไปทันทีที่ถึงเวลาเลิกงาน  

ท�าเหมอืนหนผีกีไ็ม่ปาน

อนนิทติาอยากสวนกลบัไปเหลอืเกนิว่าเจฟฟ์ไม่ได้หนผีทีี่ไหนหรอก...

แต่หนเีธอนี่ละ

สาวคนเก่งถอนหายใจเล็กน้อย แล้วเดินกลับไปยังโรงจอดรถแต่ 

โดยด ีดกึมากแล้ว เธอควรกลบับ้านพกั เคลยีร์รายงานแบบประเมนิสขุภาพ

จติของ สตเีวน เรแกน แล้วน�ามาส่งมาเรยีให้ตรงตามก�าหนด

แต่แค่มาถึงรถเท่านั้นเธอก็รู ้สึกเหมือนมีสายตาของใครเฝ้ามอง 

จากทางด้านหลงั...

อนนิทติาหนัขวบั กวาดตามองไปทั่วบรเิวณอาคารจอดรถ แต่ไม่มี

ใครเลย นอกจากเธอแล้วกไ็ม่มใีครอยู่ในนี้ทั้งนั้น

‘สงสัยจะระแวงไปเอง’ นักจิตวิทยาอาชญากรสาวส่ายหน้าเบาๆ  

แล้วออกรถไปโดยที่สายตายงัมองกระจกหลงัตลอดเวลา แต่กไ็ม่พบอะไร


