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บทน�ำ

ตึก ตึก ตึก

เสยีงรองเท้าดงัสะท้อนในตรอกซอยแคบๆ ตามจงัหวะการก้าว

เดนิที่ไม่เร่งรบีมากนกั เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ใช้เป็นประจ�า เจ้าของ

ร่างเพรยีวบางบนส้นสูงสามนิ้วครึ่งจงึเดนิทอดน่องอย่างสบายใจ ผม

ยาวเป็นลอนคลื่นกัดสีซิลเวอร์ปล่อยสยายปลิวไปตามแรงลมโดยที่ 

เจ้าตวัไม่สนใจจะรวบเกบ็

ดวงตาเรียวเฉี่ยวราวกับตาแมวฉายแววเกียจคร้านยามก้มลง

มองหน้าจอโทรศพัท์มอืถอืรุน่ใหม่ แถบเตอืนข้อความที่เด้งขึ้นมาบอก

ให้รู้ว่าก�าลงัจะมงีานเข้าท�าให้เธอกลอกตามองบนอย่างเซง็ๆ มอืบาง

หย่อนโทรศพัท์ลงกระเป๋าอย่างไม่ใส่ใจจะกดเข้าไปดู

ว่างทั้งวนัไม่สั่งงาน พอกลบับ้านบอกงานเร่ง...

รอพรุ่งนี้กแ็ล้วกนั!

งานของเธอเรียกได้ว่าเป็นด่านหน้าของบริษัท ที่นอกจากต้อง

สื่อสารภาพลักษณ์ด้านบวกให้คนภายนอกรับรู้แล้ว ยังจ�าเป็นต้องมี

ความสามารถในการรับมือกับเรื่องยุ่งยากและแก้ปัญหาได้เป็นอย่าง

ด ี เพื่อไม่ให้กระทบกบัชื่อเสยีงที่สะสมมาอย่างยากล�าบากของบรษิทั 

หรอืให้กระทบกบัภาพลกัษณ์น้อยที่สดุ ซึ่งตามจรงิแล้วมนัคงไม่ยุง่ยาก
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เท่าไรหากไม่ใช่งานที่พวัพนักบัคน 

น่าเสยีดายที่ดนัใช่... 

...และคงไม่ต้องให้บอกว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่รับมือได้ยาก

ที่สดุ

ในฐานะพีอาร์ เธอต้องใส่หน้ากากยิ้มแย้มรับมือกับคนแต่ละ

ประเภท ใช้เสยีงสอง สาม สี่ตามแต่สถานการณ์จะพาไป หลงัจบงาน

แต่ละวนัจงึอยากจะเททกุสิ่งอย่างกลบัมาเป็นร่างเดมิของตวัเอง แม้ว่า

มนัจะยากเพราะบางงานไม่อนญุาตให้เธอช้าแม้เพยีงเสี้ยววนิาท ี แต่

บางงานกจ็�าเป็นต้องรอช่วงจงัหวะดีๆ  จะรบีไม่ได้

และงานที่เด้งขึ้นบนหน้าจอโทรศพัท์เมื่อครู่ดูจะเป็นอย่างหลงั

ไอรนีปิดเปลอืกตาแหงนหน้าขึ้นรบัสายลมที่พดัมา ปล่อยสมอง

ให้ว่างเปล่า สองขายงัคงเดนิต่อไปเรื่อยๆ อย่างไม่กลวัว่าจะชนใครเข้า

เพราะยามนี้ตรอกซอยที่เธอเดนิอยูป่ราศจากผูค้น เธอใช้เส้นทางนี้เป็น

ทางลดัในการเดนิกลบัคอนโดเป็นประจ�า แทนที่จะเดนิถนนสายหลกั

ที่คนเยอะ และมลพษิเยอะกว่า

เสียงพูดคุยกันเบาๆ และเสียงร้องโอดโอยดังขึ้นในซอยข้างๆ 

ท�าให้เปลือกตาที่ปิดอยู่เมื่อครู่เปิดฉับ สองขาที่ก�าลังจะก้าวต่อหยุด

ชะงกั สญัชาตญาณในการระวงัภยัท�าให้ดวงตาเรยีวกวาดมองรอบตวั 

อย่างระแวดระวงั

รอบด้านเธอตอนนี้ไม่มีใคร แต่เสียงที่ได้ยินก็ดังไม่ใกล้ไม่ไกล

จากตรงนี้ ดูท่าว่าจะออกมาจากด้านหน้าที่มีซอยแยกออกไปอย่าง

แน่นอน เพราะทางที่เธอเดนิผ่านมานั้นร้างผู้คน

แม้สญัญาณเตอืนภยัจะร้องเตอืนในใจ ทว่ากไ็ม่อาจห้ามความ

อยากรู้และสงสยัได้

ไอรีนย่างเท้าเบาที่สุดเข้าไปใกล้จุดเกิดเสียง เพราะเธอได้ยิน

เสยีงร้องโอดโอยเหมอืนมคีนเจบ็จงึอยากไปดใูห้สบายใจสกันดิ สญัญา
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กับตัวเองในใจว่าถ้าเจอคนบาดเจ็บรอความช่วยเหลือจะเรียกรถ

พยาบาลให้ แต่ถ้าเป็นคนมเีรื่องกนั เธอจะท�าตวัให้เงยีบที่สดุ

ไม่ได้ใจร้ายอะไร...แต่ขอปลอดภยัไว้ก่อน

เธอไม่ได้เป็นคนด ีไม่ได้เป็นวรีสตรทีี่จะยอมเสี่ยงชวีติน้อยๆ ของ

ตวัเองเข้าไปช่วยเหลอืคนแปลกหน้า

ยิ่งเข้าใกล้ซอยด้านหน้าเท่าไร เสียงที่ได้ยินก็เริ่มชัดขึ้นตาม

ล�าดบั เสยีงที่ลอยมาไม่ใช่เสยีงการทะเลาะววิาทต่อยตกีนั ท�าให้ไอรนี

ใจชื้นขึ้นมา อย่างน้อยเธอก็ไม่ได้พาตัวเองเข้าไปกลางดงสหบาทา

ที่ไหน แต่ถงึอย่างนั้นกใ็ช่ว่าเธอจะต้องเสนอหน้าพรวดพราดเข้าไปให้

พวกเขาตกใจ

ร่างบางย่องมาหยุดอยู่มุมซอย ใช้ก�าแพงบังตัวเอง โผล่แต่

ใบหน้าเรยีวเลก็ออกไปสงัเกตการณ์ 

ภายในซอยนั้นค่อนข้างมืดท�าให้เธอเห็นใบหน้าของแต่ละคน 

ไม่ชัดเจน ทว่ารูปการณ์ตรงหน้าก็ท�าให้หญิงสาวสูดหายใจเข้าลึก 

พยายามท�าตวัให้กลนืไปกบัอากาศรอบด้านมากที่สดุ 

ให้ได้ยนิเสยีงคนต่อสู้กนัยงัน่าดใีจกว่านี้!

กลุ่มชายสามคนยืนเบื้องหน้าชายร่างเล็กที่นอนส่งเสียงคราง

อยู่บนพื้น ชายหนุ่มในชดุสูทสดี�าหนึ่งคนยนืนิ่ง เธอไม่เหน็ว่าหน้าตา

หรือแววตาของเขาเป็นอย่างไรเพราะเขายืนอยู่ในความมืด แต่จาก 

ออร่าที่แผ่ออกมา ท่าทนีบนอบของชายชดุด�าอกีสองคน และท่าทาง

ลนลานร้องขอชวีติด้วยเสยีงแหบเครอืของชายที่อยู่บนพื้น กพ็อท�าให้

เดาได้ว่าคนคนนี้คงไม่พ้นเป็นเจ้านาย 

ชายชุดด�าสองคนยืนห่างจากคนเป็นนายมาเล็กน้อยอยู่ตรงที่

ไฟตกพอดี ท�าให้เธอเห็นว่าทั้งคู่ถือปืนเล็งไปยังชายบนพื้นที่ตอนนี้

เปลี่ยนมาเป็นคกุเข่า สองมอืยกขึ้นไหว้ท่วมหวัวอนขอชวีติ ใบหน้าของ 

คนที่คุกเข่าอยู่ฟกช�้า มีรอยเลือดที่มุมปาก และจากท่านั่งที่ไม่ปกต ิ 
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มอืกมุท้อง หน้าตาซดีเซยีว กไ็ม่รู้ว่าภายในบอบช�้าขนาดไหน

ไอรนีกดัรมิฝีปากอย่างใช้ความคดิกบัสถานการณ์ตรงหน้า 

อ่า... 

ถึงเธอจะอยากมีน�้าใจพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล แต่สถาน-

การณ์ช่างไม่เอื้ออ�านวย นี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีต่อสวัสดิภาพความ

ปลอดภยัแม้แต่น้อย

ไม่ดีๆ ...รบีไปให้พ้นจากที่นี่ก่อนงานเข้าดทีี่สดุ!

ขอโทษนะพี่ชาย...แล้วไอรีนคนนี้จะท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้

แน่นอน

หญิงสาวขอโทษขอโพยชายหนุ่มโชคร้ายในใจ เตรียมจะหมุน

ตวักลบั ทว่าความคดิกบัการกระท�าช้าไปเสี้ยววนิาท ี

ไม่ทันให้ใครได้เตรียมตัวเตรียมใจ ทันทีที่ชายหนุ่มชุดสูท 

พยกัหน้าน้อยๆ มจัจรุาชสดี�ากล็ั่นขึ้น กระสนุวิ่งตรงเข้าใส่ชายร่างเลก็ 

ส่งผลให้เขาฟุบลงทันที เลือดซึมออกมาเป็นวงกว้าง กลิ่นคาวเลือด

โชยอ่อนๆ มาตามลม

เฮอืก...

ไอรีนที่ก�าลังจะชักเท้ากลับไปยังทางเดิมแล้วสะกดจิตตัวเอง 

ท�าเป็นไม่รู้ไม่เห็นเหตุการณ์เบื้องหน้าสะดุ้งเฮือก สองตาก็เบิกกว้าง 

รีบยกมือตะครุบปากตัวเองกลั้นเสียงร้องเอาไว้ เหงื่อเย็นๆ ซึมตาม

กรอบหน้า 

ภาพที่เกดิตรงหน้าท�าเอาแข้งขาเธอหมดแรง

“นั่นใคร!”

หายนะ!

ไอรีนไม่คิดแนะน�าตัวเองในสถานการณ์เช่นนี้ ทันทีที่เสียง

ตะโกนถามดงัขึ้น หวัใจเธอกห็ล่นไปอยูท่ี่ตาตุม่ และยิ่งเมื่อเผลอสบตา

เข้ากับตาคมกริบที่ตวัดมอง แม้จะเป็นเพียงชั่วครู่ แต่ก็ท�าเอา 
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ขนท้ายทอยลกุพึ่บพั่บ กริ่งเตอืนภยัในสมองดงัวิ้งๆ

ยังไม่ทันจะได้รู้ตัวว่าท�าอะไรพลาดไป สมองก็สั่งให้หันหลัง 

สบัขาวิ่งออกไปจากตรงนี้อย่างเรว็จี๋ 

“ไปตามจบัมา!”

เสียงเข้มส่อแววอันตรายที่ดังไล่หลังมาท�าให้ร่างบางเพิ่มสปีด

ความเรว็มากขึ้น ส้นสงูสามนิ้วครึ่งถกูมอืเรยีวกระชากออกอย่างไม่ไยด ี

ขาสองข้างสบัอย่างรวดเรว็ราวกบันกักฬีาทมีชาตลิงแข่งโอลมิปิก 

วิ่งหนหีวัซกุหวัซนุเป็นอย่างไร เพิ่งเข้าใจถ่องแท้กว็นันี้!
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1
จุดเริ่มต้น

เปลอืกตาบางปรอืขึน้รบัแสงยามเช้าของวนัใหม่ หญงิสาว

ร่างบางงวัเงยีลกุขึ้นนั่งเมาขี้ตาพกัหนึ่ง  สองแขนยกบดิซ้ายขวาก�าจดั

ตวัขี้เกยีจออกไป ตาเรยีวมองนาฬิกาที่หวัเตยีง

เจด็โมงเช้า...

เหน็เวลาแล้วร่างบางกถ็อนหายใจเฮอืกใหญ่ นกึอยากทิ้งตวัลง

ไปเกลอืกกลิ้งกบัที่นอนนุ่มๆ อกีครั้ง นี่ไม่ใช่เวลาตื่นปกตขิองเธอ และ

ถ้าไม่ติดว่าวันนี้มีหลายสิ่งให้ต้องไปจัดการ ไม่มีทางเสียหรอกที่จะ 

ขดุเธอออกจากที่นอนตอนเจด็โมงเช้าวนัเสาร์ได้

เจอกนับ่ายๆ โน่น!

ทว่าสิ่งที่คิดก็คือสิ่งที่คิด เพราะความเป็นจริงคือร่างบางรีบ

กระโดดลุกจากที่นอน เดินตรงดิ่งไปยังตู้เสื้อผ้า คว้าเดรสสีขาวลาย

ดอกเดซี่และสทูสคีรมีที่เข้าชดุกนัออกมาวางแหมะไว้บนเตยีง ก่อนจะ

เดนิเข้าห้องน�้าไปจดัการธรุะส่วนตวั 

ไม่นานหญงิสาวในชดุคลมุอาบน�้ามหียดน�้าเกาะพราวที่ใบหน้า

ก็เดินออกมาหน้าตาแจ่มใส หยิบชุดที่วางเตรียมไว้แล้วหายเข้าไป 

อกีครั้งในห้องแต่งตวั ก่อนจะเดนิออกมาหยดุอยู่หน้ากระจกบานยาว

ภาพในกระจกเผยให้เหน็หญงิสาวในเดรสสขีาว ดอกเดซี่เลก็ๆ 
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กระจายเป็นลายบนชดุขบัให้เจ้าของร่างดูอ่อนหวาน สูทสคีรมีที่สวม

ทบัลงมาเป็นขั้นตอนสดุท้ายเพิ่มความเป็นทางการดูน่าเชื่อถอื

ไอรนีหมนุซ้ายหมนุขวาเชก็ความเรยีบร้อยเป็นรอบสดุท้าย รอย

ยิ้มมืออาชีพแต่งแต้มเรียวปากฉ�่าวาวในมุมองศาที่จะท�าให้เจ้าของ

ใบหน้าดูดทีี่สดุ ก่อนจะพยกัหน้าน้อยๆ อย่างพอใจ 

ร่างบางเดนิไปยงัตูร้องเท้า คว้าส้นสงูสามนิ้วครึ่งมาใส่ก่อนเดนิ

ออกจากห้องไป เป็นอนัว่าพร้อมส�าหรบัการไปท�างาน

การจราจรทีค่บัคัง่ไม่ใช่ปัญหา เพราะการท�างานในจดุทีม่ี

รถไฟฟ้าเข้าถงึช่วยตดัปัญหาน่าเบื่อหน่ายให้หมดไป หากวนัไหนเปิด

แอปพลิเคชันดูการจราจรแล้วรถไม่ติด เธอก็จะขับรถไป แต่หาก 

วันไหนเปิดมาแล้วเส้นทางแดงเถือก แม้จะเลือกทางด่วนก็มีโอกาส 

จะได้เหยยีบเบรกแทนคนัเร่ง วนันั้นกโ็บกมอืลารถส่วนตวัไปได้เลย

แดงเถอืก...

ไอรีนถอนหายใจฉุนๆ มองหน้าจอที่ขึ้นเส้นทางเป็นสีแดงเข้ม 

ไม่ว่าจะเลื่อนนิ้วหาเส้นทางเลี่ยงไปทางไหน กม็แีต่แดง แดง แดง

วนัเสาร์กย็งัตดิเหรอ 

ไปรถไฟฟ้ากแ็ล้วกนั

แม้ว่าคอนโดที่พักอาศัยจะไม่ได้ใกล้สถานีรถไฟฟ้าขนาดเดิน

สามก้าวถงึ แต่กไ็ม่ได้ไกลมากขนาดเดนิไม่ได้ หากเป็นช่วงเช้าไอรนี

จะเลอืกใช้บรกิารพี่วนิยี่สบิบาทแทนการเดนิให้เหงื่อซมึรกัแร้เปียก แต่

หากเป็นช่วงเย็นละก็...เธอเดินชิลชิล รับลมเย็นๆ จากสถานีบีทีเอส 

กลบัมาคอนโดได้สบาย

“ไปบทีเีอสค่ะ” 

เอ่ยบอกปลายทางเสียงใสเมื่อโบกมือเรียกพี่วินเสื้อส้มให้มา

จอดรบั ใช้เวลาไม่นานพี่วนิกว็ิ่งซอกแซกพาเธอมายงัจดุหมาย
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ขึ้นมาบนชานชาลาได้เธอกก็้มลงมองนาฬิกาข้อมอื

แปดโมงครึ่ง

รอยยิ้มแต้มรมิฝีปากบางอย่างพอใจ เธอจะใช้เวลาเดนิทางอกี

สามสบินาทเีพื่อเข้าบรษิทั หลงัจากนั้นจะมเีวลาให้พอหาอะไรรองท้อง

อกีสกัสบิยี่สบินาท ีก่อนจะเริ่มไปบรฟีครั้งสดุท้ายให้เหล่าผูบ้รหิาร เพื่อ

ที่จะได้ให้ข้อมูลและตอบค�าถามสื่อส�าหรับการเปิดตัวสินค้าใหม่ใน 

วนันี้ไปในทศิทางเดยีวกนั

ทว่ารอยยิ้มที่มชีกัเริ่มจะฝืดเฝ่ือนเมื่อผ่านไปห้านาท ีขบวนรถก็

ยงัไม่วิ่งมาสกัท ี ไม่รอให้เกดิข้อสงสยันานนกั เสยีงประกาศตามสาย

กด็งัมาให้รอยยิ้มเปลี่ยนเป็นแยกเขี้ยว

“รถไฟฟ้าขดัข้องที่สถาน.ี..ก�าลงัท�าการแก้ไข ขบวนรถจะล่าช้า 

สิบห้านาที ผู้โดยสารโปรดเผื่อเวลาการเดินทาง ขออภัยในความไม่

สะดวก” 

ช่างสมกบัค�ากล่าว...กรงุเทพฯ ชวีติดีๆ  ที่ลงตวั

ดจีงัไร! 

เอ๊ยย... 

...ดจีงัเลย!

โชคดีที่แม้จะช้าไปสิบห้านาทีก็ไม่ท�าให้ล่าช้าแต่อย่างใด 

เพยีงแค่ไม่ได้ซดกาแฟกบักนิมื้อเช้าเท่านั้น 

แต่นั่นไม่ใช่ปัญหา...

“คณุภาสไปไหน” ตาเรยีวเฉี่ยวมองเลขาฯ เจ้าของชื่อ เสยีงที่

ถามห้วนสั้นอย่างที่คนได้ยนิรูว่้าอารมณ์คนถามไม่ได้ดเีหมอืนหน้าตา 

ไอรนีมองท่าทางอ�้าอึ้งของอกีฝ่ายกบัอาการเลี่ยงไม่สบตากน็กึ

รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติ มือเรียวเสยผมสีเงินขึ้น ถอนหายใจอย่าง

เหนื่อยอ่อน ไม่รู้จะท�าอย่างไร
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คุณภาส หรือภาสกร ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณหญิง

เกศรนิ ภรรยาของคณุวส ุผูบ้รหิารสงูสดุของ KR Group กลุม่ธรุกจิสกนิ-

แคร์ชั้นน�าที่ครอบครองส่วนแบ่งอนัดบัหนึ่งของตลาด และอนัดบัหนึ่ง

ในดวงใจของใครหลายๆ คน

เชื่อเถอะว่าบนโต๊ะเครื่องแป้งของสาวๆ อย่างน้อยต้องมสีนิค้า

ของ KR Group สกัชิ้น 

ภาสกรเป็นผูบ้รหิารที่ไม่ถอืตวัและดเูฟรนด์ลเีข้าถงึง่าย เธอไม่มี

ปัญหากบัรอยยิ้มหว่านเสน่ห์ที่เขาโปรยแจก เพราะมนัไม่ได้ถกูแจกให้

เธอคนเดียว แต่เป็นสาวๆ ทั้งบริษัท เธอไม่มีปัญหากับการควงสาว

สวยมากหน้าหลายตาและการมาท�างานผลบุๆ โผล่ๆ ของเขา 

เธอจะไม่มปีัญหาเลยถ้ามนัไม่ใช่วนันี้!

วันที่เป็นวันเปิดตัวแบรนด์สกินแคร์ส�าหรับผู้ชายที่มีเขาเป็น 

ผู้บรหิารหลกัและแบรนด์แอมบาสซาเดอร์!

ความจริงแล้วไอรีนไม่ใช่พีอาร์ที่ดูแลรับผิดชอบแบรนด์นี้ ทว่า

คุณหญิงเกศรินกลับเจาะจงส่งมอบโพรเจกต์งานเปิดตัวมาให้ช่วยดู 

ในฐานะพีอาร์มือหนึ่งของบริษัท และเธอจะไม่ยอมให้ใครมาท�าให้ 

ชื่อเสยีงที่สะสมมานานพนิาศแน่นอน

“เข้ามาแล้วแต่ไม่รู้ไปไหน หรอืยงัไม่เข้า” 

ไอรีนเปลี่ยนค�าถามใหม่เมื่อดูจะไม่ได้ค�าตอบอะไรจากค�าถาม

ก่อนหน้า รอยยิ้มแหยๆ กับท่าทางส่ายหัวที่ตอบกลับมาของเลขาฯ 

ท�าให้หญงิสาวอยากจะพ่นลมหายใจพรดือย่างหมดความอดทน

มนัใช่เวลามาเล่นใบ้ค�าตอนนี้ไหม

“ยงัไม่เข้า?”

“ยงัไม่ได้ออกไปตั้งแต่เมื่อคนืค่ะ”

มอืเรยีวยกขึ้นมายหีวัตวัเองอย่างไม่ห่วงภาพลกัษณ์ ก่อนจะรบี

จดัทรงเมื่อนกึได้ว่ายงัมตีาอกีหลายคู่จ้องมอง 
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ไอ้บ้านี่... 

ตาเรียวเฉี่ยวตวัดมองขึ้นไปยังด้านบนของอาคาร ริมฝีปาก

พมึพ�าแช่งชกัหกักระดกูลกูชายหวัแก้วหวัแหวนของเจ้านาย รูน้สิยัและ

กิตติศัพท์แคซาโนวาตัวพ่อของอีกฝ่ายดี การอยู่ยาวบนห้องท�างาน

ตั้งแต่เมื่อคนืของภาสกรคงเป็นการท�างานที่หนกัหน่วงน่าดูเชยีวละ  

กถ็อืว่ายงัด ีดกีว่าไม่รู้จะไปตามตวัที่ไหน

หลังจากแช่งชักอีกฝ่ายจนพอใจ สองมือก็โยนเอกสารที่ถืออยู่

ให้ผู้ช่วยข้างตวั ฝากฝังงานส่วนที่ต้องเตรยีมก่อนเริ่มเปิดตวัเรยีบร้อย

กต็วดัสายตามองเลขาฯ ของชายหนุ่มที่ยนืหน้าเจื่อนส่งยิ้มแหยมาให้ 

“น�าไปเดี๋ยวนี้เลย!”

เจ้านายกเ็จ้านายเถอะ...ถ้ามงีานที่ต้องรบัผดิชอบ เธอกต้็องไป

ลากมารบัผดิชอบให้ได้ ไม่ว่าชายหนุ่มจะก�าลงักกใครอยู่กต็าม!

โชคดีที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้ เพราะเมื่อข้อมือเรียวกระชาก

ประตูห้องเปิดออกหลงัจากเคาะห้องสองสามครั้งพอเป็นพธิ ีเธอกพ็บ

ตวัคนที่ต้องการยนืกระดกิขาจบิกาแฟชลิชลิ ตาทอดมองผ่านกระจก

ใสออกไปด้านนอก ดื่มด�่ากับวิวยามเช้า ก่อนที่จะค่อยๆ หันมาเอ่ย

ทกัทายผู้บกุรกุ

“อรณุสวสัดิ์”

ไอรีนถลึงตาใส่ตาพราวระยับแกมขบขันที่มองมา กัดฟันบอก

ให้รบีตามลงไปข้างล่างโดยเรว็ ทั้งๆ ที่อยากจะตรงเข้าไปบดิหอูกีฝ่าย

สกัทสีองที

มนัใช่เวลามาเอ้อระเหยไหม!

เป็นที่แน่นอนว่าไอ้บ้านี่ตั้งใจกวนโทสะเธอตั้งแต่เช้าเลยทเีดยีว

กว่าจะจบงานเปิดตัวสินค้าก็เรียกได้ว่าพลังงานของหญิง

สาวถกูสูบออกไปแทบจะหมดร่าง แต่ถงึจะเป็นอย่างนั้น รมิฝีปากบาง
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กย็งัคงยิ้มแย้มพดูคยุ หยอดค�าหวานเลก็น้อยพร้อมส่งมอบของที่ระลกึ

และเซตทดลองใช้ให้เหล่าสื่อมวลชนตดิไม้ตดิมอืก่อนออกจากงาน 

ทันทีที่แขกคนสุดท้ายเดินลับสายตาไป ร่างบางก็นั่งแปะลง 

กบัพื้นอย่างหมดแรง

“ไม่เคยท�าให้ผดิหวงัเลยนะ” 

น�้าเสียงอบอุ่นเจือแววเอ็นดูดังขึ้นเรียกให้คนที่นั่งอยู่หันมอง 

ทันทีที่เห็นว่าเป็นใคร ร่างบางก็รีบกุลีกุจอลุกขึ้นมายืนยิ้มหวาน รับ 

ค�าชมอย่างหน้าชื่นตาบาน เรียกแววตาเอ็นดูจากหญิงสูงวัย และ 

แววตาหมั่นไส้จากชายหนุ่มที่ยนืไม่ห่างกนันกั

“กง็ั้นๆ แหละ” 

เสยีงทุม้มาพร้อมกบัอาการเบะปากจากชายหนุม่หน้าใส แบรนด์

แอมบาสซาเดอร์ของสินค้าที่เพิ่งเสร็จสิ้นการเปิดตัวไปเมื่อครู่ ท�าให้ 

คนเป็นแม่ส่ายหน้าอย่างระอา

“คงจะดกีว่านี้ค่ะถ้าไม่มเีรื่องน่าตื่นเต้นตั้งแต่งานยงัไม่เริ่ม” 

ไอรนีไม่ถอืสาท่าทางยยีวนของชายหนุม่ตรงหน้า เสยีงใสพร้อม

ใบหน้าเชดิๆ ตอบกลบัอย่างจกิกดัเลก็น้อย เรยีกให้ชายหนุ่มถลงึตา

เขยีวปั้ดใส่ ร�่าร�่าจะตรงเข้ามาขย�้าคอเธอ

ใช่สิ...เพราะคุณหญิงเกศรินไม่รู ้วีรกรรมของลูกชายเมื่อเช้า 

สกันดิ 

“พอๆ ทะเลาะอะไรกันเป็นเด็กไปเรื่อย” หญิงสูงวัยปรายตา 

มองลูกชายอย่างปรามๆ ก่อนจะหนัมาส่ายหน้าอย่างอ่อนใจกบัหญงิ

สาวที่เธอเอน็ดูเหมอืนลูกสาว

ไอรีนเป็นลูกของเพื่อนรักที่เสียชีวิตไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์

เมื่อหลายปีก่อน ยามนั้นเด็กสาวเหลือตัวคนเดียวแถมยังเรียนอยู่

มหาวิทยาลัย เธอจึงได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ รับมาอยู่ด้วยกันที่บ้าน 

เอน็ดูประหนึ่งลูกสาวอกีหนึ่งคน การมเีดก็สาวมาอยู่ด้วยท�าให้บ้านมี
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สสีนัขึ้นเยอะ

ไม่ใช่อะไร...ลูกชายเธอดูท่าจะไม่กินเส้นกับลูกสาวคนใหม ่

สักเท่าไร เจอหน้ากันทีไรเป็นต้องมีเรื่องให้ปะทะกันอยู่เรื่อย แรกๆ  

ไอรีนก็ยอมให้ภาสกรอยู่หรอก แต่พอโดนข่มมากๆ เข้า หญิงสาวก็ 

กางกรงเลบ็ตวดัข่วนลกูชายเธอเข้าให้ พ่อตวัดถีงึได้ส�านกึ ยอมท�าตวัดี

เป็นพี่ชายที่คอยดแูลน้องสาว แต่กใ็ช่ว่าจะดไีด้นานนกั สองพี่น้องขยนั

หาเรื่องกนัจนกลายเป็นเรื่องที่ทกุคนเริ่มจะชนิชา  

กระทั่งหลังจากเรียนจบ ไอรีนขอแยกออกไปอยู่ข้างนอกด้วย

ความเกรงใจ หญงิสาวขอไปอยู่คอนโดของตวัเอง ซึ่งเธอกไ็ม่ว่าอะไร 

เพียงแต่ขอให้มาช่วยงานที่บริษัทในต�าแหน่งที่เจ้าตัวจะได้ใช้ความรู ้

ที่เรียนมา และไอรีนก็ไม่ท�าให้ผิดหวัง เพราะเธอเป็นคนมีไหวพริบ 

ตั้งใจท�างานจนกลายเป็นมอืหนึ่งของบรษิทั

“วนันี้กลบัไปทานข้าวที่บ้านนะ ฉลองให้พี่เขาหน่อย” คณุหญงิ

เกศรนิเอ่ยชวนแกมบงัคบั ถงึแม้ไอรนีจะท�างานที่บรษิทั แต่กใ็ช่ว่าจะ 

ได้เจอตวับ่อย ยิ่งพกัหลงัๆ มานี้เจ้าตวัไม่ค่อยได้ไปหาที่บ้านท�าให้เธอ

ชักเหงา พ่อลูกชายตัวดีก็คงเหงาอยู่หรอก วันนี้ถึงได้แผลงฤทธิ์ใส่ 

แต่เช้า

เหอะ...อย่าคดิว่าเธอไม่รู้!   

“ค่า” 

ไอรีนตอบรับหญิงสูงวัยเสียงใส เดินเข้าไปกอดแขนอย่างออด

อ้อน ไม่นึกกลัวว่าจะเป็นเป้าสายตาของใคร คนที่นี่ต่างรู้ดีทั้งนั้นว่า

เธอมคีวามสมัพนัธ์เช่นไรกบัผู้บรหิาร KR Group แต่ในเมื่อเธอไม่เคย

วางก้าม แถมความสามารถกเ็ป็นของจรงิ จงึไม่ค่อยมปัีญหาด้านความ

สมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานเท่าไร

“มากนิข้าวฟรลีะส”ิ 

เสียงบ่นพึมพ�าที่ลอยมาอย่างตั้งใจให้ได้ยินท�าให้หญิงสาวผม 
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สเีงนิเลกิคิ้วมอง เสยีงสองที่เจ้าตวัใช้กบัหญงิสูงวยัถูกเปลี่ยนกลบัไป

เป็นน�้าเสยีงปกตทิี่ตดิจะหาเรื่องเลก็น้อย

“กใ็ช่น่ะส ิรู้แล้วยงัจะถาม”

 

วันเวลาของไอรีนผ่านไปอย่างที่เรียกว่าวนลูปเดิมก็ไม่

ผดินกั

เปล่า...ไม่ใช่การวิ่งหน้าตั้งเข้างานเก้าโมงเช้าเพื่อตอกบตัร แล้ว

ฝ่าฝูงชนกลบับ้านยามหกโมงเยน็

ทว่าเป็นการที่มีเรื่องวิ่งเข้ามา หัวหมุนแก้ปัญหา จบเรื่องหนึ่ง

ไป เรื่องใหม่กเ็ข้ามา วนลูปแบบนี้มาเกอืบจะหนึ่งเดอืนได้แล้ว 

เรอืนผมสเีงนิพนักนัยุง่เหยงิเพราะเจ้าของยกมอืเสยไปมาอย่าง

หงดุหงดิกบัปัญหาใหม่ที่เข้ามาในวนันี้

พ่อยอดชายนายภาสกรพาคู่ควงไปเลือกซื้อของ มันจะไม่เกิด

เรื่องเลยถ้าแม่คู่ควงนั่นจะไม่ได้ไปเลือกสกินแคร์ในเครืออื่น แถม

แบรนด์นั้นยงัเป็นแบรนด์คูแ่ข่งที่ต่อสูแ้ย่งชงิส่วนแบ่งการตลาดกบั KR 

Group อย่างดเุดอืด

มนัจะไม่เป็นเรื่องเลยถ้าแม่นั่นไม่ได้ก�าลงัควงแขนอยูก่บัภาสกร

มนัจะไม่เป็นเรื่องเลยถ้าไม่มนีกัข่าวตาไวไปเกบ็ภาพไว้ได้ แล้ว

เอามาเล่นข่าวแซวกนัสนกุสนานแบบนี้

นึกถึงต้นเหตุแล้วไอรีนก็ร�่าร�่าอยากจะวิ่งไปซัดพี่ชายตัวดีสักที

สองท ีเหน็เธองานน้อยหรอือย่างไรถงึได้ขยนัสร้างเรื่องได้ตลอด ถ้าไม่

ตดิว่าเรื่องนี้กระทบมาถงึแบรนด์ที่เธอดูแลแล้วละก ็ไม่มทีางซะหรอก

ที่จะมานั่งเชด็ล้างให้แบบนี้

หรอืว่าจะลองไปท�าพอีาร์บรษิทัอื่นเปลี่ยนบรรยากาศดู?

“ไม่คดิแล้ว!” 

ไอรีนปิดฝาโน้ตบุ๊กฉับ ตั้งใจพักเรื่องนี้ไว้ก่อน คิดไปคิดมาว่า



20  PR กับ มาเฟีย

หากปล่อยให้เรื่องเงยีบไปเองท่าจะดกีว่าออกไปแก้ข่าวให้คนยิ่งฟุง้กนั

ไปใหญ่ หลกัฐานคารูปขนาดนั้น ปฏเิสธไม่ได้อยู่แล้วว่าไม่ได้ซื้อ แต่

ถงึซื้อกไ็ม่แปลกอะไร เพราะผูห้ญงิคนนั้นไม่ใช่พรเีซนเตอร์ของแบรนด์ 

KR Group ที่ต้องเตรยีมมแีค่บทพดูดีๆ  ให้ภาสกรยามที่มสีื่อถามเท่านั้น 

หากเธอหาประโยคตอบกลบัดีๆ  ได้ นอกจากจะเปลี่ยนกระแส

แล้ว ยงัท�าให้คนพูดถงึเพิ่มขึ้นได้อกีด้วย เรยีกว่ายงิปืนนดัเดยีวได้นก

สองตวั!

ทางแก้ที่วาบเข้ามาท�าให้สีหน้าคนคิดไม่ตกเริ่มดีขึ้น ถึงขั้น 

ฮัมเพลงออกจากบริษัทไปท่ามกลางสีหน้าพิกลของเพื่อนร่วมงาน  

ทว่าเจ้าตวัไม่สนใจนกั เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรก และเธอเดาว่าคนอื่นน่า

จะชนิแล้ว

ไอรีนอารมณ์ดีมากพอที่แม้จะเริ่มมืดแล้ว เธอก็ยังเดินชิลชิล 

จากบทีเีอสกลบัไปยงัคอนโด

ตกึ ตกึ ตกึ

เสยีงรองเท้าดงัสะท้อนตรอกซอยแคบๆ ตามจงัหวะการก้าวเดนิ

ที่ไม่รบมากนกั เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ใช้เป็นประจ�า เจ้าของร่างเพรยีว

บางบนส้นสูงสามนิ้วครึ่งจึงเดินทอดน่องอย่างสบายใจ ผมยาวเป็น

ลอนคลื่นกัดสีซิลเวอร์ปล่อยสยายปลิวไปตามแรงลมอย่างที่เจ้าตัว 

ไม่สนใจจะรวบเกบ็

ดวงตาเรียวเฉี่ยวราวกับตาแมวฉายแววเกียจคร้านยามก้มลง

มองหน้าจอโทรศพัท์มอืถอืรุน่ใหม่ในมอื แถบเตอืนข้อความจากหวัหน้า

แผนกที่เด้งขึ้นบอกให้รู้ว่าก�าลงัจะมงีานเข้าอกีครั้ง ท�าให้เธอกลอกตา 

มองบนอย่างเซ็งๆ มือบางหย่อนโทรศัพท์ลงกระเป๋าอย่างไม่ใส่ใจจะ

กดเข้าไปดู

ว่างทั้งวนัไม่สั่งงาน พอกลบับ้านบอกงานเร่ง...

รอพรุ่งนี้กแ็ล้วกนั!

ี
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งานของเธอเรียกได้ว่าเป็นด่านหน้าของบริษัท ที่นอกจากต้อง

สื่อสารภาพลักษณ์ด้านบวกให้คนภายนอกรับรู้แล้ว ยังจ�าเป็นต้องมี

ความสามารถในการรับมือกับเรื่องยุ่งยากและแก้ปัญหาได้เป็นอย่าง

ด ี เพื่อไม่ให้กระทบกบัชื่อเสยีงที่สะสมมาอย่างยากล�าบากของบรษิทั 

หรอืให้กระทบกบัภาพลกัษณ์น้อยที่สดุ ซึ่งตามจรงิแล้วมนัคงไม่ยุง่ยาก

เท่าไรหากไม่ใช่งานที่พวัพนักบัคน... 

น่าเสยีดายที่ดนัใช่... 

...และคงไม่ต้องให้บอกว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่รับมือได้ยาก

ที่สดุ

ในฐานะพีอาร์ เธอต้องใส่หน้ากากยิ้มแย้มรับมือกับคนแต่ละ

ประเภท ใช้เสยีงสอง สาม สี่ตามแต่สถานการณ์จะพาไป หลงัจบงาน

แต่ละวนัจงึอยากจะเททกุสิ่งอย่างกลบัมาเป็นร่างเดมิของตวัเอง แม้ว่า

มนัจะยากเพราะบางงานไม่อนญุาตให้เธอช้าแม้เพยีงเสี้ยววนิาท ี แต่

บางงานกจ็�าเป็นต้องรอช่วงจงัหวะดีๆ  จะรบีไม่ได้

และงานที่เด้งขึ้นบนหน้าจอโทรศพัท์เมื่อครู่ดูจะเป็นอย่างหลงั

ไอรนีปิดเปลอืกตาแหงนหน้าขึ้นรบัสายลมที่พดัมา ปล่อยสมอง

ให้ว่างเปล่า สองขายงัคงเดนิต่อไปเรื่อยๆ อย่างไม่กลวัว่าจะชนใครเข้า

เพราะยามนี้ตรอกซอยที่เธอเดนิอยูป่ราศจากผูค้น เธอใช้เส้นทางนี้เป็น

ทางลดัในการเดนิกลบัคอนโดเป็นประจ�า แทนที่จะเดนิถนนสายหลกั

ที่คนเยอะ และมลพษิเยอะกว่า

เสียงพูดคุยกันเบาๆ และเสียงร้องโอดโอยดังขึ้นในซอยข้างๆ 

ท�าให้เปลือกตาที่ปิดอยู่เมื่อครู่เปิดฉับ สองขาที่ก�าลังจะก้าวต่อหยุด

ชะงัก สัญชาตญาณในการระวังภัยท�าให้ดวงตาเรียวกวาดมองรอบ

ตวัอย่างระแวดระวงั

รอบด้านเธอตอนนี้ไม่มีใคร แต่เสียงที่ได้ยินก็ดังไม่ใกล้ไม่ไกล

จากตรงนี้ ดูท่าว่าจะออกมาจากด้านหน้าที่มีซอยแยกออกไปอย่าง
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แน่นอน เพราะทางที่เธอเดนิผ่านมานั้นร้างผู้คน 

แม้สญัญาณเตอืนภยัจะร้องเตอืนในใจ ทว่ากไ็ม่อาจห้ามความ

อยากรู้และสงสยัได้

ไอรีนย่างเท้าเบาที่สุดเข้าไปใกล้จุดเกิดเสียง เพราะเธอได้ยิน

เสียงร้องโอดโอยเหมือนมีคนเจ็บจึงอยากไปดูให้สบายใจสักนิด 

สญัญากบัตวัเองในใจว่าถ้าเจอคนบาดเจบ็รอความช่วยเหลอืจะเรยีก

รถพยาบาลให้ แต่ถ้าเป็นคนมเีรื่องกนั เธอจะท�าตวัให้เงยีบที่สดุ

ไม่ได้ใจร้ายอะไร...แต่ขอปลอดภยัไว้ก่อน

เธอไม่ได้เป็นคนด ีไม่ได้เป็นวรีสตรทีี่จะยอมเสี่ยงชวีติน้อยๆ ของ

ตวัเองเข้าไปช่วยเหลอืคนแปลกหน้า

ยิ่งเข้าใกล้ซอยด้านหน้าเท่าไร เสียงที่ได้ยินก็เริ่มชัดขึ้นตาม

ล�าดบั เสยีงที่ลอยมาไม่ใช่เสยีงการทะเลาะววิาทต่อยตกีนั ท�าให้ไอรนี

ใจชื้นขึ้นมา อย่างน้อยเธอก็ไม่ได้พาตัวเองเข้าไปกลางดงสหบาทา

ที่ไหน แต่ถงึอย่างนั้นกใ็ช่ว่าเธอจะต้องเสนอหน้าพรวดพราดเข้าไปให้

พวกเขาตกใจ

ร่างบางย่องมาหยุดอยู่มุมซอย ใช้ก�าแพงบังตัวเอง โผล่แต่

ใบหน้าเรยีวเลก็ออกไปสงัเกตการณ์ 

ภายในซอยนั้นค่อนข้างมืดท�าให้เธอเห็นใบหน้าของแต่ละคน 

ไม่ชัดเจน ทว่ารูปการณ์ตรงหน้าก็ท�าให้หญิงสาวสูดหายใจเข้าลึก 

พยายามท�าตวัให้กลนืไปกบัอากาศรอบด้านมากที่สดุ 

ให้ได้ยนิเสยีงคนต่อสู้กนัยงัน่าดใีจกว่านี้!

กลุ่มชายสามคนยืนเบื้องหน้าชายร่างเล็กที่นอนส่งเสียงคราง

อยู่บนพื้น ชายหนุ่มในชดุสูทสดี�าหนึ่งคนยนืนิ่ง เธอไม่เหน็ว่าหน้าตา

หรือสายตาของเขาเป็นอย่างไรเพราะเขายืนอยู่ในความมืด แต่จาก 

ออร่าที่แผ่ออกมา ท่าทนีบนอบของชายชดุด�าอกีสองคน และท่าทาง

ลนลานร้องขอชวีติด้วยเสยีงแหบเครอืของชายที่อยู่บนพื้น กพ็อท�าให้
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เดาได้ว่าคนคนนี้คงไม่พ้นเป็นเจ้านาย 

ชายชุดด�าสองคนยืนห่างจากคนเป็นนายมาเล็กน้อยอยู่ตรงที่

ไฟตกพอดี ท�าให้เธอเห็นว่าทั้งคู่ถือปืนเล็งไปยังชายบนพื้นที่ตอนนี้

เปลี่ยนมาเป็นคกุเข่า สองมอืยกขึ้นไหว้ท่วมหวัวอนขอชวีติ ใบหน้าของ

คนที่คุกเข่าอยู่ฟกช�้า มีรอยเลือดที่มุมปาก และจากท่านั่งที่ไม่ปกต ิ 

มอืกมุท้อง หน้าตาซดีเซยีว กไ็ม่รู้ว่าภายในบอบช�้าขนาดไหน

ไอรนีกดัรมิฝีปากอย่างใช้ความคดิกบัสถานการณ์ตรงหน้า 

อ่า... 

ถึงเธอจะอยากมีน�้าใจพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล แต่สถาน-

การณ์ช่างไม่เอื้ออ�านวย นี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีต่อสวัสดิภาพความ

ปลอดภยัแม้แต่น้อย

ไม่ดีๆ ...รบีไปให้พ้นจากที่นี่ก่อนงานเข้าดทีี่สดุ!

ขอโทษนะพี่ชาย...แล้วไอรีนคนนี้จะท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้

แน่นอน

หญิงสาวขอโทษขอโพยชายหนุ่มโชคร้ายในใจ เตรียมจะหมุน

ตวักลบั ทว่าความคดิกบัการกระท�าช้าไปเสี้ยววนิาท ี

ไม่ทันให้ใครได้เตรียมตัวเตรียมใจ ทันทีที่ชายหนุ่มชุดสูท 

พยกัหน้าน้อยๆ มจัจรุาชสดี�ากล็ั่นขึ้น กระสนุวิ่งตรงเข้าใส่ชายร่างเลก็ 

ส่งผลให้เขาฟุบลงทันที เลือดซึมออกมาเป็นวงกว้าง กลิ่นคาวเลือด

โชยอ่อนๆ มาตามลม

เฮอืก...

ไอรีนที่ก�าลังจะชักเท้ากลับไปยังทางเดิมแล้วสะกดจิตตัวเอง 

ท�าเป็นไม่รู้ไม่เห็นเหตุการณ์เบื้องหน้าสะดุ้งเฮือก สองตาก็เบิกกว้าง 

รีบยกมือตะครุบปากตัวเองกลั้นเสียงร้องเอาไว้ เหงื่อเย็นๆ ซึมตาม

กรอบหน้า 

ภาพที่เกดิตรงหน้าท�าเอาแข้งขาเธอหมดแรง
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“นั่นใคร!”

หายนะ!

ไอรีนไม่คิดแนะน�าตัวเองในสถานการณ์เช่นนี้ ทันทีที่เสียง

ตะโกนถามดงัขึ้น หวัใจเธอกห็ล่นไปอยูท่ี่ตาตุม่ และยิ่งเมื่อเผลอสบตา

เข้ากับตาคมกริบที่ตวัดมอง แม้จะเป็นเพียงชั่วครู่ แต่ก็ท�าเอา 

ขนท้ายทอยลกุพึ่บพั่บ กริ่งเตอืนภยัในสมองดงัวิ้งๆ

ยังไม่ทันจะได้รู้ตัวว่าท�าอะไรพลาดไป สมองก็สั่งให้หันหลัง 

สบัขาวิ่งออกไปจากตรงนี้อย่างเรว็จี๋ 

“ไปตามจบัมา!”

เสียงเข้มส่อแววอันตรายที่ดังไล่หลังมาท�าให้ร่างบางเพิ่มสปีด

ความเรว็มากขึ้น ส้นสงูสามนิ้วครึ่งถกูมอืเรยีวกระชากออกอย่างไม่ไยด ี

ขาสองข้างสบัอย่างรวดเรว็ราวกบันกักฬีาทมีชาตลิงแข่งโอลมิปิก 

วิ่งหนหีวัซกุหวัซนุเป็นอย่างไร เพิ่งเข้าใจถ่องแท้กว็นันี้!

แฮกๆๆ 

วิ่งมาได้ระยะหนึ่งหญงิสาวกเ็ริ่มหอบแฮก ความที่ไม่ค่อยได้ออก

ก�าลังกายท�าให้ความอึดมีไม่มาก เท่าที่วิ่งจนพอสลัดชายชุดด�าหลุด

มาได้นี่ก็แทบอยากจุดพลุฉลองแล้ว ไอรีนหยุดพักชั่วครู่ตรงซอยร้าง 

ในซอกที่เป็นมมุอบัสายตา มอืบางกดชายซี่โครง หายใจหอบถี่ 

ความเงียบที่รายล้อมท�าให้เธออุ่นใจว่าไม่มีใครตามมา แต่ก ็

อุ่นใจได้ไม่นานนักเพราะเสียงฝีเท้าหลายคู่ดังก้องทั่วตรอกซอยใน

ความมดื และเสยีงนั้นก�าลงัตรงมาทางที่เธอซ่อนตวัอยู่

จมูกไวอะไรขนาดนี้!

สาวร่างบางนึกค่อนขอดเหล่าชายชุดด�าในใจ ก่อนจะอาศัย

ความช�านาญเส้นทางวิ่งเข้าซอยนั้น ออกซอยนี้ พยายามลัดเลาะ 

หาทางออกไปให้ถงึถนนใหญ่แทนที่จะเป็นคอนโดที่อยู่ลกึเข้าไปอกี 
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ไปถงึนั่นเธอจะปลอดภยั

เธอย�้าประโยคนี้เพื่อเป็นแรงฮึดให้แก่ตัวเอง รองเท้าที่ถอดถือ 

ไว้ในมอืตอนแรกถูกโยนทิ้งไปไหนแล้วกไ็ม่รู้ด้วยความเกะกะ สองเท้า

เปลือยเปล่าที่วิ่งมาก็เริ่มจะระบม เธอไม่มีเวลาส�ารวจความบอบช�้า

ของเท้าน้อยๆ จ�าต้องวิ่งต่อไปแม้จะอ่อนแรงมากกต็าม 

ทว่าไอรนีคงจะลมืไปว่า...ไม่ได้มเีธอคนเดยีวที่ช�านาญเส้นทาง

“กรี๊ดดด!” 

เสยีงหวดีร้องดงัขึ้นทนัททีี่วิ่งเลี้ยวหกัมมุ ไอรนีรบีเบรกเอี๊ยดก่อน

ที่เธอจะพุ่งเข้าใส่ด้ามปืนมนัวบั

“จบัได้แล้ว”
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2
เดินทางผิด ชีวิตเปลี่ยน

เรมงิตนัมองหญงิสาวท่ียืนสงบเสงีย่มอยูต่รงหน้าเขาด้วย

แววตาส�ารวจ ดวงตาเรียวเฉี่ยวฉายแววตื่นตระหนกชั่วครู่ ก่อนจะ

เปลี่ยนเป็นฉงนสงสยั ใบหน้ารปูไข่แดงระเรื่อ มเีหงื่อซมึตามกรอบหน้า 

การหายใจหอบแรงบอกให้รูว่้าเจ้าตวัคงเหนื่อยจากการวิ่งหนก่ีอนหน้า

ไม่น้อยทเีดยีว ผมสเีงนิพนักนัยุ่งเหยงิ ทว่ากลบัขบัให้เธอดูราวกบัภูต

ที่หลดุมาจากโลกแฟนตาซี

คนตรงหน้าดูน่ารกัมเีสน่ห์ไม่น้อย 

น่าเสยีดายที่อายสุั้น!

เมื่อเหน็ว่าการหายใจของหญงิสาวกลบัมาเป็นปกต ิเรมงิตนัจงึ

พยกัหน้าสั่งให้คนของเขาเอ่ยถามอย่างเป็นมติร

“ใครส่งเธอมา!” 

ไอรนีหนัมองหนึ่งในชายชดุด�าที่ถามขึ้น น�้าเสยีงห้วนจดักบัแวว

ตาแขง็กร้าวที่มองมาท�าเอาเธอลอบกลนืน�้าลายเอื๊อก ในขณะที่ก�าลงั

คดิหาค�าตอบให้รอดไปจากสถานการณ์สุม่เสี่ยงเช่นนี้ น�้าเสยีงขี้เล่นก็

ดงัมาจากชายชดุด�าอกีหนึ่งคน 

“เหน็อะไรบ้างหมื...สาวน้อย” 

ใบหน้าหวานๆ ท่าทางยิ้มๆ ของชายหนุ่มคนนี้ไม่ได้ท�าให้
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บรรยากาศผ่อนคลายลงสักนิด เพราะแม้น�้าเสียงจะไม่ดุดันเหมือน 

คนแรก แต่แววตาเยน็ๆ ที่มองมาอย่างคกุคามกท็�าให้เธอใจสั่น 

ไอรนียอมรบัว่ากลวั 

สถานการณ์แบบนี้ไม่ดต่ีอใจแม้แต่น้อย แต่ถงึอย่างนั้นกจ็�าต้อง

วางท่านิ่ง ประสบการณ์ในสายอาชีพท�าให้เธอถนัดในการเก็บสีหน้า 

ทั้งที่ในใจก่นด่าบรรพบรุษุไปร้อยแปด

คดิซะว่านี่เป็นหนึ่งในปัญหาฝ่าวกิฤตกิแ็ล้วกนั

“เห็นอะไรหรือคะ” หญิงสาวตีหน้าซื่อถามกลับ กะพริบตา

ปรบิๆ สบตาอย่างไม่รู้เรื่อง ทั้งๆ ที่เหน็เตม็ตาว่ากลุ่มคนตรงหน้าเพิ่ง

ยงิคนทิ้งหมาดๆ

ไม่น่าเลย...เธอไม่น่ามาเดินทอดน่องชิลชิลในตรอกซอยมืดๆ 

แบบนี้เลยให้ตาย 

เป็นไงล่ะ...ชลิจนขนหวัลกุ!

ชายชุดด�าหน้าหวานเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อย เปลี่ยนมาเป็นเดินวน

รอบเธอแทน ต่างจากชายชดุด�าอกีคนที่คิ้วเข้มขมวดเป็นปม ตาแขง็-

กร้าวจ้องมองอย่างจบัผดิ ไอรนีบงัคบัตวัเองให้สบตากลบัด้วยท่าทาง

ราวกบัไม่เข้าใจว่าคนทั้งคู่ก�าลงัพูดถงึเรื่องอะไร  

นิ่งไว้ๆ อย่าไปกลวั... 

“แล้ววิ่งหนที�าไม”

คราวนี้ค�าถามถูกส่งมาจากชายหนุ่มในชุดสูทสีด�า แม้จะเป็น

สูทสเีดยีวกนักบัสองคนข้างๆ ทว่าตาเฉยีบคมของพอีาร์อย่างเธอกบ็อก

ได้ว่ามันต่างออกไป แน่นอนว่าออร่าความมีอ�านาจที่แผ่ออกมาจาก

ชายหนุ่มคนนี้บอกให้เธอรู้ว่าเขาไม่ธรรมดา

เรมงิตนัสบืเท้าขยบัเข้าใกล้หญงิสาวอกีเลก็น้อย นยัน์ตาที่ยาม

ปกตมิกัจะฉายแววขี้เล่นหรี่มองอย่างกดดนั 

ไอรนีใจเต้นตึ้กตั้กเมื่อลาสต์บอสออกโรง... 
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...เขาเป็นชายหนุ่มร่างสูงโปร่งสมส่วน ใบหน้าเนียนใสอย่าง 

คนดูแลตัวเอง ผิวขาวสุขภาพดีอย่างที่ว่าเป็นนายแบบปกนิตยสาร 

ได้สบายๆ 

เดี๋ยวนะ... 

ค�าว่านายแบบปกนิตยสารที่วาบขึ้นมาราวกับคีย ์เวิร ์ดที่ 

ปลดลอ็กให้ความจรงิกระแทกเข้าใส่หน้าอย่างจงั 

เรมงิตนั อคริาห์ สมทิธ์!

เธอก็คิดอยู่ว่าหน้าตาของชายหนุ่มตรงหน้าดูคุ้นๆ แต่ก็ได้แต่

ปัดทิ้งไป ใครจะไปคดิว่าความคุ้นนั้นจะเป็นของจรงิ สิ่งที่เธอเหน็อยู่

ตอนนี้ราวกบัพลกิโฉมหน้าของอกีฝ่ายชนดิกลบัหน้ามอืเป็นหลงัเท้า!

เขาเป็นเซเลบชื่อดงัลกูครึ่งไทย-อเมรกินัที่สื่อต่างให้ความสนใจ 

เจ้าของเครอืโรงแรมหรแูละธรุกจิอกีหลากหลาย ด้วยความที่ชายหนุม่

ท�าตัวโลว์โพรไฟล์ ท�าให้ทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวกลายเป็นแรร์ไอเท็ม 

กวาดชงิพื้นที่สื่อไปมากมายจนเรื่องอื่นแทบจะตกกระป๋อง

หน้าตายิ้มแย้มสภุาพ แววตาขี้เล่นยามปรากฏอยูห่น้าสื่อ บอก

ทสีวิ่าใช่คนเดยีวกนักบัที่ยนือยู่ตรงหน้าเธอตอนนี้? 

ความจริงที่รับรู้ไม่ได้ท�าให้ไอรีนอุ่นใจแม้แต่น้อย เพราะนั่น

หมายความว่าเธอล่วงรู้ความลับของเขาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเรื่อง และ

นั่นไม่ใช่เรื่องดสีกันดิ 

ยามนี้แม้จะรู้จกั กต็้องท�าเป็นไม่รู้จกั

“ว่ายงัไง ถ้าไม่รู้ไม่เหน็แล้วจะวิ่งหนที�าไม” 

เสียงทุ้มที่เอ่ยถามขึ้นอีกครั้งดึงสติเธอกลับมา หญิงสาวเผยอ

รมิฝีปากแล้วเบะออกเลก็น้อย กลอกตาไปด้านข้างท�าเนยีนขมบุขมบิ

บ่นแบบตั้งใจให้ได้ยนิ

“ดึกดื่นขนาดนี้มีคนวิ่งตามมาเป็นฝูง ไม่ให้วิ่งหนีได้ไงล่ะ  

บ้าบอ!”
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ถึงค�าว่าฝูงจะดูเกินจริงไปนิดส�าหรับคนสามคน ทว่าจุดนี้ไม่มี

ใครสนใจลักษณนามเรียกขานนั้น ถ้อยค�าพึมพ�าเบาๆ ไม่ได้เบาเกิน

กว่าจะได้ยนิในยามที่สรรพสิ่งรอบด้านเงยีบกรบิ 

หัวคิ้วเรมิงตันกระตุก ในขณะที่เหล่าลูกน้องมองหน้ากันเก้อๆ 

ตาสองคู่สบกนัก่อนหนัมองเจ้านายอย่างขอความคดิเหน็

อาการชะงักไปของอีกฝ่ายท�าให้ไอรีนรู้ว่าเธอมาถูกทาง คน 

พวกนี้อาจจะไม่ได้โหดร้ายอย่างที่คิด หากเธอยืนกระต่ายขาเดียวว่า

ไม่รู้ไม่เหน็ เขาคงจะปล่อยเธอไป...มั้ง

หลังจากเรมิงตันหายอึ้งเพราะค�าตอบที่ไม่คาดคิด ชายหนุ่มก็

หรี่ตามองอย่างคาดคั้น รู้อยู่เต็มอกว่าหญิงสาวคงเห็นอะไรไม่มากก็

น้อย เพราะแววตายามเผลอสบกันนั้นบอกได้เป็นอย่างดีว่าเจ้าตัว

ตระหนกแค่ไหน แต่ตอนนี้กลบัมาท�าหน้าซื่อตาใส

เขากอ็ยากรู้นกัว่าจะปากแขง็ไปอกีนานไหม

“ไม่เห็นอะไรแน่นะ ให้โอกาสพูดความจริง” น�้าเสียงติดจะ

เกยีจคร้านต่างจากการกระท�าที่ดดุนั 

ลมหายใจไอรีนสะดุดเมื่อมัจจุราชสีด�าถูกยกขึ้นจ่อในระยะ

ประชดิ ฝ่ามอืเปียกชื้นไปด้วยเหงื่อที่ซมึออกมา หวัใจเต้นระรวัราวกบั

จะเด้งออกจากอก ถงึจะบอกตวัเองให้นิ่งไว้ อย่าไปกลวั แต่ในยามที่

ความตายดิลิเวอรีมาแบบไม่ทันตั้งตัว เธอก็รู้สึกหวิวๆ ในช่องท้อง

เหมอืนกนั

คนพวกนี้ไม่ได้โหดร้ายอย่างที่คดิหรอก... 

...แต่โหดร้ายกว่าที่คดิ!

“ฉันพูดความจริง” หญิงสาวเชิดหน้าขึ้นยืนยันค�าเดิม ตาไม่ 

ล่อกแล่กแม้จะมีปืนจ่อกลางหน้าผากก็ตาม มันเป็นวินาทีวัดใจที่เธอ

ต้องท�าให้ทั้งตวัเองและอกีฝ่ายเชื่อแบบนั้น

เธอแค่เดนิผ่านไป ไม่รู้ไม่เหน็อะไรทั้งสิ้น!
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เรมิงตันกระตุกยิ้มมุมปากอย่างนึกชอบใจกับแววตาแน่วแน่ที่

มองมา หากเขาไม่ได้สบตาหญิงสาวตอนนั้นก็คงหลงเชื่อไปแล้ว ถึง

จะนกึชอบใจ แต่ชายหนุ่มกย็งัไม่ยอมลดปืนลง ในขณะที่ก�าลงัคดิว่า

จะจดัการอย่างไรต่อไปด ีเสยีงใสที่ดงัขึ้นกส็ร้างความประหลาดใจให้

อกีครั้ง

“ถ้าคดิจะเชื่อกเ็ชื่อ...แล้วปล่อยฉนัไป ถ้าไม่เชื่อ ต่อให้พูดยงัไง

คณุกอ็ยากเกบ็ฉนัอยู่ด ีเอาเป็นว่าจะฆ่ากร็บฆ่า”

ไอรนีเสี่ยงวดัดวงอกีครั้ง ถามว่าเธออยากตายไหม

ไม่หรอก... 

...เธอก�าลังวางเดิมพันครั้งใหญ่อยู่ต่างหาก จากท่าทีที่เขาไม่

ก�าจัดเธอทิ้งทันทีที่จับตัวได้ แถมยังอารมณ์สุนทรีย์พอที่จะมายืน 

คาดคั้นเอาค�าตอบ แววตาแขง็กร้าว แต่ไม่เหี้ยมโหด ท�าให้รู้สกึว่าน่า

จะพอมทีางรอดอยู่บ้าง

แต่ถ้ามนัไม่เป็นอย่างที่คดิ...

...อย่างมากกแ็ค่ตาย...กลวัอะไร

“มอีะไรจะสั่งเสยีไหม”

เสยีงทุม้ที่ถามกลบัมาอย่างไม่ยี่หระราวกบัน�้าเยน็สาดเข้าที่หน้า 

เสยีง ‘กริ๊ก’ ขึ้นนกของมจัจรุาชสดี�าดบัแสงแห่งความหวงัให้มดืสนทิ

ไอรีนมองสบตาเทาอมฟ้าคู่นั้นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนค่อยๆ ปิด

เปลอืกตาลงอย่างยอมจ�านน รมิฝีปากบางสั่นเลก็น้อยยามเอ่ยประโยค 

“ไม่ ท�าให้ไวกพ็อ” 

สรรพเสียงรอบด้านราวกับถูกหยุดเวลาไว้ ไอรีนกลั้นใจ

รอรับความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้น ความคิดโลดแล่นไปยังคนที่รักเธอ

ราวกับลูกแท้ๆ อย่างคุณหญิงเกศริน พี่ชายอย่างภาสกรที่แม้จะ

ทะเลาะกนับ่อยๆ แต่เธอรู้ว่าชายหนุม่กเ็อน็ดเูธอไม่น้อย แววตาอบอุน่

ี
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ของคณุวส ุ

ขอโทษนะคะที่จากไปโดยที่ไม่ได้ล�่าลา

ทว่ารออยู่นาน ความรู้สกึนั้นกย็งัไม่มาถงึ ที่มากลบักลายเป็น

ค�าถามสั้นๆ จากเสยีงที่เริ่มคุ้นเคย

“ท�าไม” 

เปลอืกตาบางที่ปิดอยู่เปิดพึ่บ ดวงตาวาวโรจน์ถลงึจ้องมองตา

ที่มองถามมาอย่างสงสัย เป็นครั้งแรกที่เธอนึกอยากกระโจนเข้าไป

ตะกุยหน้าหล่อๆ นั่นโดยไม่สนใจว่าปืนในมือเขาจะลั่นเปรี้ยงปร้าง 

หรอืไม่ 

คนบ้า! 

คนเขาอตุส่าห์ท�าใจแล้วกร็บๆ จดัการให้มนัจบๆ ไปได้ไหม ถาม

อยู่นั่นแหละ 

จะฆ่ากฆ็่าส ิชกัช้าอยู่นั่น

ดวงตาเรียวเฉี่ยวมองสบดวงตาสีเทาอมฟ้าที่มองมาอย่างฉงน 

ดทู่าว่าจะสงสยัมากจรงิๆ ไอรนีสูดหายใจฟืดฟาด ตอบเสยีงห้วนกลบั

ไปอย่างไม่สบอารมณ์

“ฉนักลวัเจบ็!”

ตอบเสร็จก็ปิดตาฉับกลับไปท�าใจอย่างเดิม จึงไม่ทันเห็น

ประกายข�าขนัวาบขึ้นในดวงตาชายหนุม่ยามได้ยนิค�าตอบ เป็นอกีครั้ง

แล้วที่ค�าตอบของเธอสร้างความพอใจให้เขา 

หญงิสาวพูดถูก เรมงิตนัชกัอยากจะเกบ็เธอ 

ไม่ได้หมายถงึฆ่าทิ้ง แต่เกบ็เอาไว้ให้อยู่ในสายตา ท่าทางกลวั

จนตัวสั่น แต่แววตาดื้อดึงอย่างไม่ยอมแพ้ของหญิงสาวร่างบาง 

ตรงหน้าท�าให้เขานกึสนใจ

“พาตวัไป” ออกค�าสั่งเสยีงเข้ม

ค�าสั่งนี้ไม่ได้ท�าให้อกีสองคนที่เหลอืแปลกใจแม้แต่น้อย เพราะ

ี
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พวกเขาทั้งคู่ก็เสียดายเช่นกันหากต้องลงมือเก็บเธอ น้อยครั้งที่จะได้

เจอคนใจเดด็แบบนี้ 

“อ้อ...และผมจะจ�าไว้ว่าคณุกลวัเจบ็”

การรอดจากความตายแบบงงๆ ท�าให้ไอรีนถอนหายใจ

อย่างโล่งอกแม้จะไม่รู้ว่าเธอก�าลงัถูกพาตวัไปที่ไหนกต็าม ทว่าความ

โล่งใจนั้นกอ็ยูเ่พยีงแค่ชั่วครูเ่ท่านั้น เธอไม่ได้โลกสวย แปลความหมาย

ของการพาตวัไปว่าคอืการปล่อย

ความคดิในแง่ร้ายเรยีงควิเข้ามากนัให้วุน่ ฉากหลงัของ เรมงิตนั  

อคิราห์ สมิทธ์ ที่พลิกกลับด้านท�าให้เธอคาดเดาไม่ได้ว่าชายหนุ่ม

ต้องการอะไร แม้ตอนนี้เขาจะกลับมามีสีหน้ายิ้มแย้ม แววตาขี้เล่น

เหมอืนอย่างที่เคยเหน็ผ่านตามสื่อ แต่วนิาทขีองความเป็นความตาย

ที่ผ่านมาหมาดๆ ก็เตือนตลอดเวลาว่าผู้ชายคนนี้ลั่นไกฆ่าคนได้ทั้งที่

ยงัยิ้มอยู่

คนคนนี้อนัตราย!

ไอรีนสัญญากับตัวเองในใจว่าหากเธอรอดจากสถานการณ์นี้ 

ไปได้ เธอจะอยู่ห่างจากผู้ชายคนนี้ให้มากที่สดุ

หญงิสาวปัดความคดิฟุง้ซ่านออกไป ยกมอืตบหน้าตวัเองเบาๆ 

เรยีกสติ

ช่างเถอะ... 

...อย่างน้อยการที่ยงัมชีวีติอยู่กน็บัว่าเป็นเรื่องดี

ไม่มีการมัดมือไพล่หลังหรือคาดผ้าด�าปิดตาเหยื่ออย่างที่

มักจะเกิดขึ้นในซีรีส์สืบสวนที่เคยดู ไอรีนจึงเห็นว่าสถานที่ที่เธอถูก 

พาตวัมาคอืหนึ่งในเครอืโรงแรมที่เรมงิตนัเป็นเจ้าของ

แน่สิ...ถ้าจะพาเธอมาโรงแรมในเครือตัวเองแบบนี้ ถึงคาดผ้า



Asslyasfox  33   

ปิดตากร็ู้อยู่ดนีั่นละ

รถสีด�ามันปลาบจอดสนิทยังช่องจอดรถวีไอพี ชายชุดด�าสอง

คนเดนิมาเปิดประตใูห้เรมงิตนั จากนั้นกเ็ดนิมาคมุด้านหลงัอย่างกลวั

เธอจะตุกติก แล้วทั้งหมดก็ตรงเข้าไปยังลิฟต์เฉพาะที่ไม่ได้เปิดให้คน

ทั่วไปใช้

ติ๊ง...

สญัญาณลฟิต์ดงัขึ้นเมื่อมาถงึชั้นที่เป็นจดุหมาย และเมื่อประตู

ลฟิต์เปิดออก ไอรนีกเ็ลกิคิ้วน้อยๆ อย่างนกึทึ่งในความโอ่อ่าของห้อง

เพนต์เฮาส์ชั้นบนสดุของโรงแรมระดบัห้าดาวนี้กนิอาณาบรเิวณทั้งชั้น 

และประตูลฟิต์กเ็ปรยีบเสมอืนประตูห้องไปโดยปรยิาย 

ถ้าเธอไม่ได้อยู่ในสถานะอิหลักอิเหลื่อแบบนี้ ก็อยากจะขอ

เจ้าของห้องเดนิชมรอบๆ อยู่หรอก

“นั่งส”ิ

ไอรนีหย่อนก้นนั่งลงบนเก้าอี้อย่างว่าง่ายเมื่อได้ยนิเสยีงทุม้ออก

ค�าสั่ง นั่งเสรจ็กเ็กบ็ไม้เกบ็มอืเรยีบร้อย ยดืหลงัตรง ตามองสบตาชาย

หนุ่มที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม มีชายชุดด�าอีกสองยืนแบ็กอัปอยู่ด้านหลัง

เสรมิความน่าเกรงขาม

ท่าทางการนั่งและความส�ารวมประหนึ่งมาสัมภาษณ์งานของ

หญงิสาวท�าให้เรมงิตนันกึข�า 

“ชื่ออะไร” ชายหนุ่มถามขึ้นอย่างอยากรู้

“ไอรนีค่ะ” 

“แสงสว่าง?” 

“ค่ะ” ไอรนีเลกิคิ้วอย่างแปลกใจ ไม่คดิว่าเขาจะรู้ความหมาย

ของชื่อเธอ

เรมิงตันไม่สนใจท่าทางแปลกใจของหญิงสาว เขาแค่บอก 

ตวัเองในใจว่าชื่อเธอเหมาะด ีก่อนจะถามค�าถามต่อไป
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“บ้านอยู่ไหน”

“ไม่มบี้านค่ะ”

คราวนี้เป็นฝ่ายเขาที่แปลกใจ ชายหนุม่เลกิคิ้วเป็นค�าถามส่งไป 

แววตาอ่อนลงอย่างไม่รู้ตวั 

“อยู่คอนโดค่ะ” 

“...”

ค�าตอบที่ได้ยินท�าให้เขานึกเข่นเขี้ยว และเมื่อเสียงอึกอักกลั้น

หวัเราะแว่วมาจากเบื้องหลงั เรมงิตนักน็กึอยากบบีคอหญงิสาวที่ตอบ

ค�าถามอย่างหน้าซื่อตาใสขึ้นมาตงดิๆ เสยีงที่ถามค�าถามถดัไปจงึเข้ม

ขึ้นอย่างข่มกลั้นอารมณ์

“อยู่กบัใคร”

“คนเดยีวค่ะ”

“ท�างานอะไร”

แม้ไอรนีจะอยากถามคนตรงหน้าว่าถามค�าถามพวกนี้ไปท�าไม 

แต่เมื่อคดิว่าเขาถามเพิ่มอกีนดิ เธอกม็ชีวีติอยูน่านเพิ่มอกีหน่อย หญงิ

สาวจงึยนิดตีอบไปอย่างไม่คดิอะไรมาก 

“พอีาร์ค่ะ”

อ้อ...เรมิงตันได้ยินว่าหญิงสาวท�างานอะไรแล้วก็ร้องอ้อในใจ  

ดูท่าว่าการนั่งของเธอจะถอดแบบมาโดยอัตโนมัติตามบุคลิกพีอาร์ 

ที่ต้องดดู ียงัไม่รวมถงึการตอบค�าถามที่ตอบไปยิ้มไปของเจ้าหล่อนอกี

น่าสนใจ

“ท�ามานานแค่ไหนแล้ว”

“ตั้งแต่เรยีนจบค่ะ”

“ท�าอะไรบ้าง”

“กด็ูแลเรื่อง...” 

ไอรีนอธิบายขอบเขตงานและสิ่งที่เธอท�าให้ชายหนุ่มฟัง นึก
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แปลกใจที่อกีฝ่ายดสูนใจและตั้งใจฟังเป็นพเิศษ เหน็แบบนั้นหญงิสาว

กย็ิ้มกว้าง สาธยายงานแบบละเอยีดยบิอย่างใจด ี

ฟังแล้วกช็่วยลมืๆ เรื่องที่จะเกบ็เธอก่อนหน้านี้ไปด้วยจะดมีาก

สาธ.ุ..

“ด ีผมตกลงรบัคณุเข้าท�างาน”

“ขอบคณุค่ะ...” ประโยคขอบคณุที่คล้อยตามบรรยากาศดงัขึ้น

ไม่นาน แต่เมื่อสตกิลบัมา ไอรนีกร็้องเสยีงหลง

“หา!”

งาน...งานอะไร

“ไม่ต้องตกใจ คุณมาท�าพีอาร์เหมือนเดิม แค่เปลี่ยนสินค้า 

นดิหน่อยเท่านั้น” 

เขาอธบิายอย่างใจด ีท่าทางของชายหนุม่เปลี่ยนมาเป็นยิ้มแย้ม

ต่างจากก่อนหน้าอย่างสิ้นเชงิ

แต่นั่นไม่ใช่ประเดน็...ประเดน็คอืเขาเข้าใจอะไรผดิไปหรอืเปล่า

เธอไม่ได้มาสมัภาษณ์งาน! 

“ไม่ต้องท�าท่าดใีจขนาดนั้น”

“มะ..” ไม่ทนัที่จะได้เอ่ยปากปฏเิสธว่าไม่ดใีจ และไม่ได้อยาก

จะร่วมงานกบัเขา ประโยคต่อมากท็�าเอารบีหบุปากฉบักลนืค�าปฏเิสธ

ลงท้องไป 

“ท�างานหรอืท�าศพ” 

มมุปากไอรนีกระตกุขึ้นเพราะค�าถามที่ได้ยนิ 

แล้วเธอเลอืกอะไรได้ไหม 

ถ้าจะถามแบบนี้อย่าถามเลยจะดีกว่า หญิงสาวเม้มปากแน่น 

ในใจนบัหนึ่งถงึสบิ ท่องไว้ว่าชวีติน้อยๆ ของเธออยู่ในก�ามอืเขา

ใช่...ตอนนี้เธอยกให้ เรมงิตนั อคริาห์ สมทิธ์ คอืเจ้าชวีติ!

“ท�างานค่ะ” 
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“ด!ี” เรมงิตนัยิ้มอย่างพอใจที่ภตูน้อยตรงหน้าเข้าใจอะไรได้ง่าย 

ท�าตวัไหลไปตามสถานการณ์ได้ด ี แม้ว่าหน้าเจ้าหล่อนจะซดีจนแทบ

จะกลนืไปกบัสผีมแล้วกต็าม

ตอนแรกก็แค่จะพามาตกลงให้แน่ใจว่าเธอจะไม่เอาเรื่องที่เห็น

ไปพูดต่อที่ไหน เสรจ็แล้วกจ็ะปล่อยไป ไม่ได้ใจดอีะไร แต่เขามวีธิทีี่จะ

ท�าให้เธอไม่กล้าพูดเรื่องที่เหน็ต่ออย่างแน่นอน 

ฟังที่เจ้าหล่อนเจื้อยแจ้วเรื่องงานตัวเองแล้วความคิดหนึ่งก็ผุด

วาบขึ้นมา ในเมื่อหญงิสาวรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้ไปเรื่องหนึ่งแล้ว จะรู้เพิ่ม

อกีสกัเรื่องสองเรื่องคงไม่ใช่ปัญหา 

นิ้วเรยีวยาวเคาะโต๊ะอย่างครุน่คดิถงึอกีหนึ่งธรุกจิที่มกัจะมเีรื่อง

เกดิขึ้น  ถงึจะไม่บ่อย แต่กส่็งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถอืเช่นกนั การ

มพีอีาร์เก่งๆ สกัคนน่าจะช่วยได้

หญงิสาวตรงหน้ากเ็หมาะ

ที่ส�าคญั...ปิดปากโดยการดงึเธอเข้ามามสี่วนร่วมดทีี่สดุ!

“มคี�าถามอะไรไหม” เรมงิตนัเปิดโอกาสให้ถาม  

ไอรีนเกือบจะส่ายหน้าไปแล้ว แต่ก็นึกได้ว่าเธอยังไม่รู้ว่าชาย

หนุ่มจะส่งไปท�างานที่บริษัทไหน นอกจากเครือโรงแรมแล้วเรมิงตัน 

กย็งัมธีรุกจิอกีหลายอย่าง คนที่อยากร่วมงานด้วยมเีป็นร้อยเป็นพนั 

ไม่เข้าใจจรงิๆ ว่าจะจ้างเธอไปท�าไม

“ท�างานที่ไหนคะ”

“ถงึเวลากร็ู้เอง...แค่ไปเตรยีมเกบ็ของกพ็อ อกีสามวนัจะให้คน

ไปรบั”

ไอรนีชะงกัไปอดึใจ นอกจากย้ายที่ท�างานแล้วยงัต้องย้ายที่อยู่

ด้วย?

“ไม่ย้ายไม่ได้เหรอคะ” เธอถามขึ้นอย่างมคีวามหวงั 

“ไม่ได้”
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ค�าตอบปฏิเสธทันควันท�าให้ไอรีนนึกอยากตวัดค้อนใส่ เพราะ

อกีฝ่ายช่างใจร้าย ไม่ให้แม้แต่โอกาสในการฝันลมๆ แล้งๆ

อย่างน้อยบอกว่าขอคดิดูก่อนกย็งัดี

ทว่าฮดึฮดัไม่พอใจไปกเ็ท่านั้น เพราะสถานะเจ้าชวีติที่ค�้าคออยู่

ตอนนี้ท�าให้เธอพูดได้แค่...ได้ครบัพี่ ดคีรบัผม เหมาะสมครบัท่าน

“บรษิทัไหนคะ” รูด้ว่ีาไม่มอี�านาจเปลี่ยนการตดัสนิใจของเรมงิ-

ตัน ไอรีนท�าได้แค่ถามข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติม เธอจะได้เตรียมตัว

เตรยีมใจ วางแผนการท�างานถูก

“กไ็ม่เชงิบรษิทัหรอก เป็นแค่ธรุกจิสนิค้าเฉพาะทางเท่านั้น”

หมื...คนอย่างเรมงิตนัท�าธรุกจิที่ไม่ใหญ่ขนาดเป็นบรษิทั?

ไอรนีเลกิคิ้วอย่างประหลาดใจ เสยีงใสถามขึ้นอย่างอดไว้ไม่อยู่ 

“สนิค้าอะไรคะ”

แววตายิ้มๆ กบัท่าทางสบายอารมณ์ของคนตรงหน้าไม่ได้ท�าให้

เธอวางใจสกันดิ กลบักนัยิ่งเพิ่มความระแวงมากขึ้นไปอกี

“อาวธุสงคราม”

“...” ทนัททีี่ค�าตอบดงัออกมาจากรมิฝีปากหยกั หญงิสาวกรู้็สกึ

อยากได้แอมโมเนยี...เธอจะเป็นลม!

ล้อเล่นใช่ไหม

เธอส่งสายตาถามกลับไปอย่างหวังว่าจะได้ยินเสียงทุ้มเอ่ยขึ้น

ว่าล้อเล่น สาบานได้ว่าเธอจะไม่โกรธเขาจรงิๆ ที่มาล้อเลน่อะไรที่ชวน

ขนหวัลกุแบบนี้ ทว่าอาการส่ายหน้าเบาๆ กต็อกย�้าความเป็นจรงิ

รอยยิ้มอตัโนมตัขิองพอีาร์สาวเริ่มจะสั่นคลอนเลก็น้อย รมิฝีปาก

บางเผยออ้าแล้วหบุ เสยีงที่ลอดไรฟันออกไปเบาหววิ

“ปืน ระเบดิ?” 

“ท�านองนั้น” 

ท�านองนั้นแสดงว่ามอีกี?
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ขายอาวธุสงครามแล้วจะเอาพอีาร์ไปท�าบ้าอะไร

ไอรนีนกึอยากจะร้องไห้ เธอเพยีงแค่คดิว่าอยากจะลองเปลี่ยน

บริษัทเท่านั้น ใครจะไปรู้ว่าพระเจ้าจะเล่นตลก ประทานพรให้เธอ 

ปุ๊บปั๊บรบัโชคแบบนี้

สนิค้าใหม่มนักด็งัอยู่หรอก... 

...ดงับึ้ม! แถมมแีสงสว่างวาบเป็นสกลิตดิตวัด้วย
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3
งานใหม่

เหตุการณ์ในวันนั้นราวกับฝันไปตื่นหนึ่ง หากจะไม่ตื่นมา

พบกับความจริงที่ด้านล่างคอนโดในวันรุ่งขึ้นว่า มีชายชุดด�าหนึ่งใน

สองคนที่เคยเจอคราวนั้นสลบักนัจบัตาเฝ้ามองเธอ ยงัดทีี่อตุส่าห์เว้น

ระยะไว้ ไม่ได้ตามตดิเป็นเหาฉลาม แต่นั่นกเ็ป็นสญัญาณว่าเธอต้อง

จดัการชวีติให้เรยีบร้อยภายในสามวนั

สิ่งที่ท�าให้ไอรีนหนักใจมากที่สุดไม่ใช่การย้ายออกจากคอนโด 

แต่คอืการเดนิเข้าไปบอกคณุหญงิเกศรนิว่าต้องไปท�างานที่อื่น 

แน่นอนว่าเธอไม่อาจบอกถงึเหตผุลที่แท้จรงิได้

โชคดผีู้มพีระคณุของเธอไม่ได้ว่าอะไร นอกจากส่งยิ้มอบอุ่นให้

เมื่อเธอบอกว่าอยากลองไปสัมผัสบรรยากาศในการท�างานที่อื่นดูว่า

เป็นอย่างไร เผื่อจะได้ไอเดยีใหม่ๆ เอามาปรบัใช้ หญงิสูงวยัพยกัหน้า

อย่างเข้าใจ พร้อมกบัอวยพรให้เธอได้เพื่อนร่วมงานที่ดเีป็นกลัยาณมติร 

ตั้งใจเกบ็เกี่ยวประสบการณ์จากที่อื่นดูบ้างกเ็ป็นสิ่งที่ดี

สาธ ุ

ไอรีนแทบจะยกมือขึ้นรับพรทั้งน�้าตา...มิตรกับวงการค้าอาวุธ

สงครามฟังดูไม่ค่อยเข้ากนัเท่าไร 

เปลี่ยนจากมติรเป็นมจิฉาชพีน่าจะเข้าข่ายมากกว่า
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ภาสกรกไ็ม่ได้ว่าอะไร นอกจากแค่นเสยีงเฮอะ บดิปากมองบน 

พมึพ�าว่าไม่มเีธอกอ็ยู่ได้ 

ถงึจะเป็นอย่างนั้นไอรนีกร็ูด้ว่ีาชายหนุม่แสดงออกเพื่อไม่ให้เธอ

ล�าบากใจ สายตาขอบคณุจงึถกูส่งให้คนปากแขง็อย่างไม่หวง สดุท้าย

พ่อแคซาโนวาขี้เก๊กก็อดใจวางท่าทีไม่สนใจต่อไปไม่ไหว มือหนาวาง

ลงบนหวัทยุๆ ของเธอก่อนจะขยี้เล่นอย่างมนัเขี้ยว

ไอรีนยอมอยู่เฉยๆ อย่างว่าง่ายต่างจากทุกทีที่เธอเป็นต้อง 

คว้ามอือกีฝ่ายมากดัหมบั ฝากรอยเขี้ยวเอาไว้

เอาเถอะ...ไม่รู้ว่าเจอกันครั้งหน้าเธอจะยังมีหัวให้พี่ชายนอก 

สายเลอืดคนนี้ยเีล่นอยู่หรอืเปล่า!

ตอนนี้ยงัเล่นได้อยู่กร็บีเล่นซะ

สถานที่ท�างานและที่อยู่ใหม่ของไอรีนเป็นอะไรที่เหนือ

ความคาดหมายไปมาก หลงัจากที่รูว่้าต้องท�าหน้าที่พอีาร์สนิค้าพเิศษ 

เธอกน็กึสภาพตวัเองท�างานอย่างหวาดระแวงในโกดงัเกบ็สนิค้า หรอื

ไม่กห็้องท�างานลบัใต้ดนิที่ไหนสกัแห่ง มชีายฉกรรจ์ร่างบึ้กหมนุเวยีน

เดนิเข้าเดนิออกเคลื่อนย้ายสนิค้า 

ไม่ใช่มานั่งสวยๆ ตากแอร์เยน็ๆ อยู่ที่นี่...

...เพนต์เฮาส์ชั้นบนสดุของโรงแรมห้าดาวไม่ใช่สิ่งที่คาดไว้จรงิๆ!

สามวนัหลงัจากวนัที่ตกลงเงื่อนไขกนัได้ เรมงิตนักใ็ห้หนึ่งในสอง

ชายชุดด�าที่เธอคุ้นหน้าคุ้นตาดีมารับถึงหน้าคอนโด ชายหนุ่มหน้า

หวานแนะน�าตวัเองว่าชื่อวนิ ท่าทางขี้เล่นเป็นกนัเองมากกว่าอกีคนที่

เจ้าตวัอตุส่าห์เผื่อแผ่แนะน�าว่าชื่อเอม็ นั่นท�าให้ไอรนีพออุ่นใจว่ามคีน

ที่พอคยุด้วยได้อยู่บ้าง

“ห้องท�างานอยู่ด้านนั้น” 

วินชี้นิ้วไปยังปีกขวาของเพนต์เฮาส์ ไอรีนมองตามไปก็พบว่า
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เป็นทางเดนิยาวตรงไปสดุทางยงัห้องที่เคยต้อนรบัเธอเมื่อไม่นานมานี้

“ส่วนห้องพักอยู่ด้านนี้” นิ้วชี้ย้ายมาทางปีกซ้าย จากสายตา

พอเห็นประตูห้องสี่บาน หนึ่งในนั้นคงเป็นของเจ้าของโรงแรมอย่าง 

เรมงิตนั 

ส่วนอกีสอง...แน่นอนว่าต้องเป็นของผู้ช่วยของเขาอกีสองคน

นี่เธอไม่ได้มาแย่งที่ใครใช่ไหม

ดูท่าเควสชันมาร์กตัวเบ้อเริ่มจะแปะอยู่บนหน้าเธอ อีกฝ่าย 

ถงึได้ยิ้มข�าก่อนจะอธบิายเพิ่มเตมิ

“สองห้องฝั่งติดระเบียงเป็นของนาย ส่วนอีกสองห้องที่เหลือ

เลอืกได้ตามสะดวก ห้องของพวกผมอยู่ลงไปอกีชั้น”

แล้วท�าไมให้เธออยู่ชั้นนี้?

ไอรนีอยากจะถาม...แต่คดิไปคดิมา ไม่ดกีว่า

ถามมากไปเดี๋ยวบอสเปลี่ยนใจจะซวย...ให้เธออยูข้่างบนนี้แลดู

ปลอดภัยกับชีวิตมากกว่าลงไปอยู่ชั้นล่างที่มีแต่ชายชุดด�าถือปืน 

เดนิไปเดนิมาให้อกสั่นขวญัแขวน ถงึจะแอบคดิว่าคนพวกนั้นหน้าตา

ดพีอเป็นอาหารตาได้กเ็ถอะ

ดตี่อตา แต่ไม่ดตี่อใจ! 

“ขอบคุณค่ะพี่วิน” ไอรีนเอ่ยขอบคุณชายหนุ่มที่ท�าหน้าที่เป็น

เนวเิกเตอร์น�าทาง แถมยงัช่วยขนของพร้อมแนะน�าสถานที่เรยีบร้อย

วนิอายมุากกว่าเธอสี่ปี ไอรนีจงึเรยีกเขาว่าพี่วนิ ซึ่งชายหนุ่มก็

ไม่ได้หวงสรรพนามพี่แต่อย่างใด ยอมให้เธอเรยีกได้ตามถนดั

แต่ไม่ใช่กบัเรมงิตนั...

...ทันทีที่บอสหมาดๆ เดินมาได้ยินเธอเรียกผู้ช่วยเขาว่าพี่วิน 

ชายหนุ่มกเ็ลกิคิ้วถามน�้าเสยีงยยีวน

“เพิ่งรู้ว่านายมนี้องหน้าตาแบบนี้?”

“ดูคนละสปีชสี์กนัไปหน่อยไหม”
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สองค�าถามที่ดังมาติดๆ อย่างไม่รอให้ใครเปิดปากแย้งท�าให้

หนึ่งชายหนุ่มที่โดนพาดพิงมีสีหน้ากลืนไม่เข้าคายไม่ออก ส่วนหญิง

สาวที่ถกูมองว่าเป็นคนละสปีชส์ีกบัวนิขดัใจ แต่ท�าอะไรไม่ได้ นอกจาก

ฉกียิ้มให้...แล้วด่าในใจแทน

เป็นอนัรูก้นัว่าเธอจะเรยีกเขาว่า คณุวนิ...เพราะเราคนละสปีชส์ี 

กนั!

หลงัจากอยู่ด้วยกันมาสองสามวัน ไอรนีถงึได้รูว่้าจรงิๆ แล้ว 

เรมิงตันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด เขาเป็นเจ้านายที่ไม่ได้ถือตัวหรือ

วางมาดใหญ่โต โชว์บารมใีห้ลูกน้องกลวัเกรง 

เธอเห็นแววตาที่เหล่าชายชุดด�ามองเขา...มันเต็มไปด้วยความ

เคารพ

หากเธอไม่ได้เห็น ‘เหตุการณ์นั้น’ กับตา เธอไม่มีทางเชื่อ 

เดด็ขาดว่าเขามธีรุกจิในโลกใต้ดนิ 

“เตรียมตัวให้พร้อม วันนี้เราจะไปโกดังเก็บของกัน” เรมิงตัน

เอ่ยบอกลกูน้องคนใหม่ มมุปากยกยิ้มเมื่อเหน็สหีน้าเปลี่ยนไปเปลี่ยน

มาของหญงิสาว

ไอรนีกึ่งตื่นเต้นกึ่งหวาดหวั่น โลกของธรุกจิใต้ดนิไม่ใช่โลกที่ใคร

นกึอยากเข้ากเ็ข้าได้ ในขณะเดยีวกนักไ็ม่ใช่โลกที่หากเหยยีบย่างเข้าไป

แล้วจะออกมาได้ง่ายๆ เช่นกนั

เธอตื่นเต้นที่จะได้เหน็สิ่งที่ไม่เคยคดิว่าจะได้เหน็ และหวาดหวั่น

กบัอนาคตข้างหน้าที่มองไม่เหน็ 

เอสยูวสีดี�าถกูเลอืกใช้เป็นยานพาหนะในการเดนิทางครั้งนี้แทน

รถหรูที่เรมงิตนัใช้ประจ�า อาจจะเป็นเพราะมนัไม่สะดดุตาเท่าบรรดา

ซูเปอร์คาร์ลูกรกัที่ชายหนุ่มชอบใช้ แต่กไ็ม่ได้ธรรมดาสามญัจนท�าให้

บั้นท้ายระคายเคอืง
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จะว่าไปแล้วชั้นใต้ดนิของโรงแรมเรยีกได้ว่าเป็นที่จอดรถเฉพาะ 

และเปิดเป็นโชว์รูมรถได้สบายๆ 

ไอรีนกวาดตามองบรรดา ‘ลูกๆ’ ของเรมิงตันที่จอดเรียงไว้

ละลานตา ไม่ว่าจะเป็นมาเซราต ิควอทโทรปอร์เต้ เจเนอเรชนั 6 ที่เพิ่ง

เปิดตวัไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ลมัโบร์กนิ ีอเวนทาดอร์ แอสตนั มาร์ตนิ 

แวนควชิ แอสตนั มาร์ตนิ ดบีเีอส ซูเปอร์เลจเจราตวัใหม่ แมคลาเรน 

600 แอลท ีคูเป้ ลาเฟอร์รารี่ไฮบรดิ ปอร์เช่ 918 สไปเดอร์...

หรือกระทั่ง ไลแคน ไฮเปอร์สปอร์ต ที่ผลิตออกมาแค่เจ็ดคัน 

ในโลกกจ็อดให้ยลโฉมอยู่ในลานใต้ดนิแห่งนี้

อื้อหอื...วถิคีนรวย

พอคิดค�านวณเป็นตัวเงินแล้วก็แทบจะลมจับ นึกสงสัยตงิดๆ 

ว่านอกจากค้าอาวธุสงครามแล้วเขาผลติแบงก์ด้วยรเึปล่า

แต่เรื่องนี้ถงึจะสงสยัแค่ไหน เธอกส็าบานในใจว่าจะไม่ถามออก

ไปเด็ดขาด แค่ที่รู้เห็นอยู่นี่ก็ถือว่ามากเกินพอแล้ว ขืนรู้มากไปกว่านี้

ไม่รู้ว่าต้องมอีกีกี่ชวีติถงึจะพอใช้

เรื่องบางเรื่องไม่รู้จะปลอดภยักว่า!

แต่เรื่องเงินก็ส่วนเรื่องเงิน...อีกหนึ่งสิ่งที่สงสัยไม่แพ้กันและ 

คดิว่าน่าจะถามออกไปได้คอื

“เอาไปขบัที่ไหนเหรอคะ รถพวกนี้”

การจราจรทุกวันนี้ท�าให้แทบจะเหยียบเบรกแทนคันเร่ง รถ

สมรรถภาพสูง ดกีรแีรง เร่งความเรว็สูงสดุได้ในไม่กี่วนิาทพีวกนี้...มนั

น่าสงสยัจรงิๆ นะ 

เอาพื้นที่ส่วนไหนบนถนนใช้งาน

“...”

ดูท่าว่านี่คงเป็นอกีหนึ่งค�าถามที่ไม่รู้ 

เอ้อ...ไม่ถามน่าจะปลอดภยักว่า
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ใช้เวลากว่าสองชั่วโมงเอ็มก็ขับเอสยูวีสีด�าพาคนทั้งหมด

ออกต่างจงัหวดั ลดัผ่านตามทางลูกรงัอกีเลก็น้อยมาจอดหน้าอาคาร

เก่าๆ แห่งหนึ่ง 

อาคารแห่งนี้อยูห่่างจากตวัเมอืงไม่มากนกั แต่กไ็ม่เชงิจะเรยีกว่า

โดดเดี่ยวท่ามกลางป่าเขา ทว่าก็ไม่ได้อยู่ในย่านชุมชนขนาดมีเซเว่น

หน้าปากซอย 

แหม่...ถ้าโกดังอาวุธสงครามจะอยู่ใกล้เซเว่นขนาดนั้น เธอจะ

ลองเสนอให้เรมงิตนัหาโพรดกัต์สกัตวัไปวางบนเชลฟ์...

รบัรองจากที่ดงัอยู่แล้วต้องดงัเปรี้ยงปร้างไปอกี!

กลุ่มคนทั้งหมดคุ้นเคยกับสถานที่เป็นอย่างดี เพราะทันทีที่รถ

จอดเสรจ็ ต่างคนต่างกก็ระโดดลง ไม่เว้นแม้แต่เรมงิตนัที่เปิดประตลูง

ไปเอง ต่างจากยามปกตทิี่มกัจะรอให้ผู้ช่วยเขาเปิดให้

ไอรนีไม่รอช้าให้ถูกทิ้งไว้ เธอรบีลงจากรถ กึ่งวิ่งกึ่งเดนิตามคน

ทั้งสามเข้าไปในอาคารเช่นกนั

สภาพที่เห็นด้านนอกเทียบอะไรไม่ได้กับภายในตัวอาคารเลย

สกันดิ

ภายนอกของอาคารเป็นอฐิปูนเก่าๆ โทรมๆ ดูเหมอืนบ้านผสีงิ 

ไม่ชวนให้เข้าใกล้ ข้างในกลบัดูประหนึ่งองค์กรลบัที่มกัจะเหน็ในหนงั

ไซ-ไฟบ่อยๆ 

ประตบูานเก่าที่เธอค่อนขอดในใจว่าดจูะพงัแหล่ไม่พงัแหล่กลบั

ล�้าสมัยอย่างน่าเหลือเชื่อด้วยระบบสแกนม่านตา พร้อมบานเลื่อน

อตัโนมตัหิลงัจากระบตุวัตนเสรจ็เรยีบร้อย 

ทันทีที่เดินเข้าไปด้านใน ความเย็นยะเยือกของเครื่องปรับ

อากาศกพ็ุ่งปะทะใบหน้า ท�าเอาลมืไปเลยว่าด้านนอกร้อนตบัแลบ 

แต่...ต้องเยน็เบอร์นี้? 

ไม่รู้ว่าขนแขนที่ลุกชันมาจากความหนาวเย็นของเครื่องปรับ



Asslyasfox  45   

อากาศ หรอืดวงตาหลายสบิคู่ที่มองมากนัแน่ 

ทั้งที่ก่อนหน้าคนพวกนี้กเ็พยีงแค่หนัมาท�าความเคารพยามเหน็

เรมงิตนัและผูช่้วย ก่อนจะหนักลบัไปท�างานที่ค้างอยู ่แต่ไม่รูท้�าไมพอ

เหลอืบตาเหน็สิ่งแปลกปลอมเดนิตามมาเท่านั้น การท�างานถงึกบัหยดุ

ชะงกั และพวกเขาหนัมามองเธออย่างพจิารณาเตม็รูปแบบ

และเมื่อมคีนที่หนึ่งหนัมอง คนที่สอง สาม สี่ ห้ากต็ามมาตดิๆ 

จนตอนนี้ไอรีนได้แต่ยืนตัวลีบ เขยิบเข้าใกล้เรมิงตันอย่างหาความ

ปลอดภยัโดยไม่รู้ตวั

เรมิงตันเหล่มองหญิงสาวที่ยืนเยื้องไปทางด้านหลัง ใช้ตัวเขา

เป็นโล่บงัสายตาอย่างข�าๆ เสยีงทุ้มเอ่ยขึ้นอย่างเย้าแหย่

“ไม่คดิจะท�าความรู้จกัเพื่อนร่วมงานหน่อยเหรอ” 

ไอรนีหนัขวบัตาโต เลกิคิ้วเป็นค�าถาม อกีฝ่ายกพ็ยกัหน้าหงกึๆ 

ผายมือไปทางด้านหน้าที่มีชายหนุ่มนับสิบชีวิตยืนอยู่ ดวงตาสิบกว่า

คู่ที่ฉายแววสงสัยในทีแรกเปลี่ยนเป็นแปลกใจ หญิงสาวหันมองอีก 

สองคนที่เริ่มจะคุ้นเคยอย่างหาตวัช่วย 

แต่คนทั้งคู่กแ็ค่ไหวไหล่ส่งรอยยิ้มข�าขนัตอบมา

“ไอรีนค่ะ เพิ่งมาท�างานได้เดือนแรก ยินดีที่ได้รู้จักแล้วก็ฝาก

ตะ...เอ่อ...รบกวนด้วยนะคะ”

เสยีงใสแนะน�าตวัอย่างกล้าๆ กลวัๆ แทบกดัลิ้นตวัเองเปลี่ยน

ประโยคไม่ทัน...ถึงมันจะเป็นประโยคแนะน�าตัวเบสิกก็เถอะ แต่เธอ

ไม่มีทางพูดให้เป็นลางเด็ดขาด อนาคตดูจะไม่สวยเท่าไรถ้าฝากตัว 

กบัคนพวกนี้

แค่บรรยากาศที่นี่กท็�าเอาสงสยัแล้วว่าเกบ็อาวธุหรอืเกบ็ศพ...

...หรอืไม่กท็ั้งคู่!

“ฮ่าๆๆ” 

เรมิงตันข�าก๊ากเมื่อเจ้าหล่อนบ้าจี้ท�าตามที่เขาบอก และชาย
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หนุ่มก็ไม่เก็บอาการแม้แต่น้อย หญิงสาวคงไม่รู้ว่าท่าทางยามเอ่ยค�า

ว่า ‘ยนิดทีี่ได้รู้จกั’ นั้นตรงข้ามกบัสหีน้าแหยงๆ ราวกบัแปะป้ายหรา

ว่า ‘อย่ามายุ่งกบัฉนั’ ขนาดไหน 

เสยีงหวัเราะอย่างชอบใจของบอสใหญ่ดงัขึ้นขณะที่ตาเขยีวป้ัด

ของหญงิสาวถลงึมองอย่างดดุนั จนไม่ทนัเหน็ว่าตาสบิกว่าคู่เหล่านั้น

เปลี่ยนเป็นมองเธออย่างเหน็อกเหน็ใจ

เจ้านายดูท่าจะได้ของเล่นใหม่

ไอรีนเดินไปตามทาง หันซ้ายหันขวามองห้องเก็บสินค้า

แต่ละชนดิ เท่าที่เธอเหน็ อาวธุแต่ละอย่างถูกจดัเกบ็ในห้องอย่างด ี

นี่เป็นอีกอย่างที่นึกทึ่ง...ประตูห้องแต่ละบานนั้นไม่มีอะไร 

บ่งบอกว่าเป็นห้องสกันดิ มนัดูกลมกลนืไปกบัผนงัราวกบัเป็นชิ้นส่วน

เดยีวกนั เธอรู้ว่าเป็นบานประตหู้องกต็อนที่อกีฝ่ายสแกนม่านตา และ

บานประตูเปิดออกให้เหน็อาวธุเรยีงกนัเป็นตบัด้านใน 

ไม่แปลกใจหากมกีารบกุจบัแล้วต�ารวจจะไม่เจออะไร...

แต่ไอรนีภาวนาอย่าให้ใครบกุมาดทีี่สดุ เพราะสถานะเธอตอนนี้

กผ็ู้สมรู้ร่วมคดิดีๆ  นี่เอง!

และสมกบัที่เรมงิตนัเป็นนกัธรุกจิ เขาเอาระบบจดัการโลจสิตกิส์ 

มาใช้จัดวางสินค้าเพื่อให้สะดวกและรวดเร็วต่อการขนย้ายได้อย่าง 

น่าชื่นชม 

อาวุธตัวไหนขายไวขายดี ห้องก็อยู่ใกล้ประตูทางออกไปยังรถ

ขนส่ง ของลอตไหนมาก่อนมาหลังก็แบ่งแยกไว้ชัดเจน จัดส่งลอตที่ 

เก่ากว่าออกไปก่อน  

ไอรนีเดนิดไูป ฟังเรมงิตนัอธบิายควบคูไ่ปกบัการฉกียิ้มทกัทาย

พร้อมจดจ�าเหล่าคนที่ชายหนุ ่มแนะน�าให้รู ้จักราวกับปฐมนิเทศ

พนกังานใหม่ เธอพยายามไม่สนใจแววตาประหลาดใจปนสงสยัยาม
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ที่ชายหนุ่มบอกว่าเธอท�าหน้าที่พีอาร์ จะมาคอยช่วยแก้ปัญหาและ 

กู้หน้าตายามสนิค้ามปีัญหา

นั่นละ...ไม่แปลกที่บางคนจะมที่าทางเหวอๆ หรอืมองมาอย่าง

ไม่อยากเชื่อสายตา สหีน้าบางคนกแ็ปะค�าถามว่า สตดิไีหม...

...ก็ไม่รู้ว่าอยากจะถามใครมากกว่ากันระหว่างเธอกับเจ้านาย

ตวัเอง

“เป็นยงัไงบ้าง พอคุ้นเคยขึ้นมารยึงั” 

เรมงิตนัมองหญงิสาวที่เดนิอยูด้่านข้าง เขายอมสละเวลาพาเธอ

เดนิทั่วโกดงัด้วยตวัเอง แนะน�าเธอให้รู้จกัคนคมุหลกัๆ เพื่อให้ทกุคน

รบัรู้และรู้จกัหญงิสาวกนัให้ครบเพื่อความปลอดภยัของเธอ 

แม้เขาจะไม่ได้ให้เธอนั่งท�างานที่นี่ แต่การที่ได้เห็นหน้าค่าตา

กนัไว้ย่อมดกีว่า เผื่ออนาคตข้างหน้ามอีะไรฉกุเฉนิ อย่างน้อยพวกนี้ก็

จะได้รู้ว่าผู้หญงิที่หน้าตาแบบนี้...เป็นพวกเดยีวกนั

ไอรีนฉีกยิ้มแทนการตอบค�าถาม เพราะถ้าให้เธอเปิดปากพูด

ออกไปละก ็ค�าตอบคงเป็น...

...ไม่คุ้น! เธอไม่มทีางคุ้นเคยกบัที่นี่แน่นอน!

“นายครบั มเีรื่องเลก็น้อย” 

บุคคลที่เดินมาใหม่ค้อมตัวท�าความเคารพก่อนจะเปิดประเด็น

ขึ้นมา 

เรมิงตนัไม่ได้ดูเดอืดเนื้อร้อนใจอะไรแม้จะได้ยนิว่ามเีรื่อง ชาย

หนุ่มยังคงสีหน้าผ่อนคลาย รอยยิ้มติดมุมปาก พยักหน้าให้อีกฝ่าย 

เอ่ยต่อ

ชายหนุ่มที่มาใหม่หันมองหญิงสาวหนึ่งเดียวในนั้นอย่างลังเล 

แต่เมื่อได้รบัสญัญาณจากคนเป็นนาย เขากร็ายงานอย่างไม่ลงัเล

“สายของเราส่งข่าวมาว่าสองสามวนันี้ต�ารวจกวดขนัเข้ม และ

มีการวางก�าลังใกล้กับบริเวณที่เรานัดส่งของครับ” รายงานจบก็นิ่ง 
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รอฟังผล

ไอรนีฟังเรื่องตรงหน้าอย่างสนใจ เธออยากรู้เช่นกนัว่าเรมงิตนั

จะรบัมอือย่างไร 

ท�างานในวงการนี้แน่นอนว่าต้องมเีส้นสาย คนที่เป็นแบก็อปัให้

คนอย่างเรมิงตันคงไม่ได้เป็นแค่เส้นหมี่ เส้นเล็ก เรียกว่าเส้นกวยจั๊บ

อาจจะเลก็ไปด้วยซ�้า และสายที่ส่งข่าวมานี้คงเป็นหนึ่งในต�ารวจที่เป็น

คนของเขา

ทว่า...ดแูล้วต�ารวจที่วางก�าลงักวดขนันี้คงเป็นคนละสายกบัเขา 

มนัถงึได้เป็นปัญหา

ในขณะที่ก�าลงัคดิอะไรเพลนิๆ เรมงิตนักห็นัมาพดูกบัเธอราวกบั

อกีฝ่ายทุ่มก้อนหนิใส่เท้าให้สะดุ้งโหยง

“ได้เวลาท�างานแล้ว”

พูดจบก็เดินน�าหน้าไปยังห้องประชุม ทิ้งให้ไอรีนยืนวิญญาณ

หลดุออกจากร่าง รู้สกึตวัอกีท ีกลุ่มคนที่ว่ากเ็ดนิน�าเธอไปไกลโข 

ฮลัโหล...เรื่องพวกนี้รวมอยูใ่นขอบเขตงานที่เธอต้องดดู้วยเหรอ

ไอรนีลากเท้าเดนิตามเข้าห้องประชมุไปอย่างช้าๆ ที่นั่งเดยีวที่

เหลอืว่างตอนนี้คอืด้านขวามอืของเรมงิตนัที่ก�าลงัส่งประกายตาข�าขนั

มองสภาพล่องลอยของเธออย่างชอบอกชอบใจ

มนัน่าควกัออกมาดดีเล่นเป็นลูกแก้วนกั!

“นี่คิลล์ หัวหน้าคุมฝ่ายส่งของ” เมื่อทุกคนเข้าที่นั่งเรียบร้อย  

เรมงิตนักแ็นะน�าชายหนุ่มที่มาใหม่ให้แก่หญงิสาว 

แม้คลิล์จะมสีหีน้าแปลกใจ แต่เขากย็ิ้มนดิๆ ตอบกลบัรอยยิ้ม

ที่ส่งมาจากหญงิสาวที่นั่งตรงข้าม

รอยยิ้มอตัโนมตัยิามพบเจอผูค้นของไอรนีบดิเบี้ยวเลก็น้อยยาม

ได้ยนิชื่อของชายหนุ่ม 

คลิล์...แค่ชื่อกท็�าเอาขนลกุ
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“นี่ไอรนี พอีาร์ของเรา” 

ชายหนุม่ชื่อคลิล์เลกิคิ้ว มองหญงิสาวผมสเีงนิตรงหน้าด้วยแวว

ตาประหลาดใจ เขาเพิ่งกลบัจากส�ารวจสถานที่ข้างนอก มาถงึกต็รง

ดิ่งเข้ามารายงานสิ่งที่ได้รบัรูม้าทนัท ีเลยท�าให้ไม่รูว่้าเรื่องของหญงิสาว

คนนี้เป็นที่รบัรู้กนัไปทั่วแล้ว เรยีกได้ว่าเป็นทอล์ก ออฟ เดอะ บลิดงิ 

กว็่าได้

พีอาร์...หัวคิ้วคิลล์ชนกัน อยากจะยกนิ้วขึ้นแคะขี้หูดูว่าได้ยิน

อะไรผดิไปหรอืเปล่า...พอีาร์เนี่ยนะ?

งานใต้ดินขายอาวุธสงครามมาถึงจุดที่ต้องใช้พีอาร์แล้วเหรอ 

ไม่ใช่ว่ามเีรื่องกย็งิทิ้งให้จบเรื่องจบราวไป แบบนั้นไม่ง่ายกว่า?

แววตาขอความยืนยันส่งตรงไปยังหญิงสาวที่รั้งต�าแหน่งพีอาร์

หนึ่งเดียวในที่แห่งนี้ และเดาว่าเป็นพีอาร์หนึ่งเดียวในวงการใต้ดิน 

เช่นกนั

กเ็ผื่อว่าคนเป็นนายจะล้อเล่นอย่างนกึสนกุ

ไอรนีพยกัหน้าน้อยๆ ยนืยนักลบั ท�าให้อกีฝ่ายห่อปากเป็นรูป

ตวัโอ หนัมองไปยงับคุคลที่มอี�านาจหนึ่งเดยีวในที่แห่งนี้ 

เอาจรงิ?

“ลองวธิใีหม่ๆ บ้าง” เรมงิตนัเหน็แววตาที่มองมากร็ู้ว่าคนของ

เขาสงสยัอะไร และชายหนุ่มกไ็ม่หวงค�าอธบิาย

“เอะอะก็ยิงมันทิ้ง...” ท่าทางถอนใจกับการส่ายหัวน้อยๆ 

ราวกับสงสารเห็นใจคนที่ถูกยิงเกือบจะท�าให้ภาพลักษณ์เทพบุตรลง

ประทบัร่าง แล้วแถมมงกฎุให้อกีสองสามมง

“...เปลอืงกระสนุ”

ซาตาน!

เรมงิตนั อคริาห์ สมทิธ์ คอืซาตานชดัๆ
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เมื่อการแนะน�าตัวที่ค่อนข้างอิหลักอิเหลื่อผ่านไป ปัญหา

ของการส่งสนิค้าจงึถูกน�าขึ้นมาปรกึษาอกีครั้ง 

“เปลี่ยนที่ส่งใหม่ส”ิ เสยีงใสเสนอขึ้นเมื่อตาสี่คู่จบัจ้องอย่างรอ

ค�าตอบ และค�าตอบที่ได้ยนิกท็�าเอาคนสี่คนหนัมองกนัเองตาปรบิๆ

ทางแก้ที่ค่อนข้างละมนุละม่อมอาจท�าให้ชายหนุม่ในห้องไม่ชนิ

นกั ซึ่งไอรนีกเ็ข้าใจ แต่บอกตรงๆ ว่าเธอไม่ถนดัวถิคีนเถื่อน เพราะงั้น

ถ้าหวงัค�าตอบแนวฮาร์ดคอร์น่ะ ลมืไปได้เลย!

“เกรงว่าจะไม่ได้ครบั เพราะของบางส่วนขนไปเตรยีมไว้ล่วงหน้า

แล้ว ถ้าเคลื่อนย้ายเดี๋ยวพวกต�ารวจไหวตวั” หลงัจากปรบัตวัได้ คลิล์

กใ็ห้ข้อมูลเพิ่มเตมิแก่หญงิสาว 

ทางออกของเธอเป็นอะไรที่ชวนให้คนัยบุยบิในใจ รูส้กึว่าศกัดิ์ศรี

ความเป็นคนในวงการใต้ดนิถกูก่อกวน ที่ผ่านมาเคยเลี่ยงแบบนี้ที่ไหน 

มแีต่เกบ็กวาดให้สิ้นซากไปเท่านั้น ตามจรงิคราวนี้เขามาหานายกห็วงั

เพื่อขอค�าอนมุตัเิท่านั้น ไม่คาดว่าจะเจอทางแก้ปัญหาแบบใหม่

“งั้นของพวกนั้นกเ็กบ็ไว้ที่เดมิก่อน เอาของใหม่ไปส่งแทน” 

ไอรีนครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็พูดขึ้น เธอเชื่อว่าสถานที่เก็บของคง

ไม่ใช่ที่ที่ใครจะเจอได้ง่าย ดงันั้นเกบ็ไว้นานอกีสกัหน่อยคงไม่เป็นไร

“อาวุธรอบนี้สั่งท�าพิเศษครับ เราผลิตออกมาตามจ�านวนที่สั่ง

เท่านั้น เกนิมาเลก็น้อย แต่กไ็ม่มากพอจะทดแทน” 

ค�าตอบที่ได้ยนิท�าเอาพอีาร์คนเก่งกลอกตามองบน ถอนหายใจ

พรดื 

ฮึ่ย...เมดทูออร์เดอร์เข้าไปอกี 

เรมงิตนัมองท่าทางเข่นเขี้ยวของหญงิสาวอย่างสนกุสนาน ถ้า

มีปีกติดอยู่ที่กลางหลัง เธอคงเหมือนภูตตัวน้อยที่สะบัดปีกพึ่บพั่บ 

อย่างขดัอกขดัใจ

ถูกขัดไปสองรอบ ไอรีนจึงดีดตัวเองออกมาจากวงสนทนา  



Asslyasfox  51   

นั่งเท้าคางครุ่นคดิ ปล่อยให้คลิล์รายงานเรื่องอื่นแทนระหว่างรอ และ

ด้วยประสบการณ์ดลีงานกบัคนหลายประเภทที่สั่งสมมากไ็ม่ท�าให้เธอ

ผดิหวงั พอเอามาประยกุต์ใช้ได้อยู่

ไอรนีดดีนิ้วขึ้นเมื่อนกึได้ว่า...

“ถ้าฝั่งเราย้ายไม่ได้ ให้ฝั่งต�ารวจย้ายกห็มดเรื่อง”  

“น่าสนใจ... วธิลี่ะ” เรมงิตนัถามขึ้นอย่างสนใจ 

การพูดมันง่าย แต่การจะล่อต�ารวจออกไปมันไม่ง่ายหรอกนะ

สาวน้อย เขากอ็ยากรู้ว่าภูตน้อยตวันี้จะเจ้าเล่ห์แสนกลได้เหมอืนยาม

ที่เจอกนัครั้งแรกหรอืไม่

ไอรนีบดิรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ รมิฝีปากบางขยบัเอ่ยถงึแผนการที่เพิ่ง

คดิได้หมาดๆ 

หากจะท�าให้ต�ารวจเคลื่อนย้าย แน่นอนว่าเหตจุงูใจต้องมากพอ 

และเรื่องอะไรจะท�าให้ต�ารวจสนใจได้ ถ้าไม่ใช่...ยาเสพตดิ

“คนของเรามีเยอะแยะ ถ้าจะหาพวกที่หน้าตาพอดูเป็นคนด ี

สักหน่อยคงไม่ใช่ปัญหา ได้มาแล้วก็ให้พวกนั้นซักซ้อมเตรียมตัวเป็น

คนส่งยา ส่วนฉนัจะหาทางส่งข่าวให้นกัข่าว วนันดัส่งเมื่อไหร่นะ” 

เรมิงตันกับวินหลุดข�าตั้งแต่ต้นประโยค ในขณะที่เอ็มกับคิลล์

ท�าหน้าพลิกึ ถงึเนื้อหาส่วนหลงัจะดูเป็นการเป็นงาน แต่พวกเขากถ็ูก

ประโยคแดกดนัรบกวนจนไม่ทนัได้ยนิค�าถามตอนท้าย

แหม...แซะเก่ง!

ว่าแต่...พวกที่หน้าตาดูเป็นคนดเีหรอ?

ไม่น่าจะมนีะ

“นี่! นดัส่งของเมื่อไหร่” ไอรนีแยกเขี้ยวถาม 

“อกีสามวนัครบั” คลิลรบดงึสตกิลบัมาตอบเมื่อเหน็ตาเขยีวป้ัด

ของหญงิสาว

“นั่นละ... ฉนัจะส่งข่าวให้นกัข่าวว่าอกีสามวนัจะมกีารขนส่งยา 

์ ี
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จะได้เบนความสนใจของต�ารวจ” 

ไอรนีเลอืกส่งข่าวให้สายข่าวมากกว่าจะเป็นคนส่งให้ทางต�ารวจ

เอง โชคดทีี่เธอมเีพื่อนสมยัเรยีนที่เลอืกไปท�างานในสายนั้นเลยน่าจะ

พอช่วยได้อยู่บ้าง ไม่อย่างนั้นอย่าหวงัเลยว่าพอีาร์สายบวิตี้ก�้ากึ่งการ

ตลาดอย่างเธอจะไปรู้จักใครในสายอาชญากรรมนั่น และแน่นอนว่า

ข่าวที่ได้รบัจากนกัข่าววงในฟังดูน่าเชื่อถอืมากกว่าแหล่งข่าวไม่รู้ที่มา 

“ให้ข่าวแบบนั้นจะไม่ยิ่งท�าให้ต�ารวจเพิ่มก�าลังเหรอครับ” คน

ฟังยกมอืเกาหวัแกรกๆ อย่างไม่เข้าใจ

“มนักต้็องให้ข่าวว่าจะส่งจดุที่ไม่ใช่จดุนดัหมายของเราส ิต�ารวจ

จะได้ระดมก�าลงัไปจดุนั้นแทน ฝั่งเราจะได้ส่งของได้สะดวกขึ้น”

คลิล์อ้าปากงบัลมเมื่อเจอแววตาอ่อนอกอ่อนใจของหญงิสาวที่

มองมา

กบ็อกแล้วว่าเขาไม่ถนดัวธิลีะมนุละม่อม

“เราขายอาวุธอย่างเดียว ไม่ส่งยาเสพติด” เรมิงตันเอ่ยเสียง

ขรมึ ถงึขายอาวธุจะไม่ได้ฟังดูด ีแต่ขายยาเสพตดิ...นั่นเรยีกว่าเลว

ความรู้ใหม่ท�าให้ไอรีนเลิกคิ้วมองคนตรงหน้าดีขึ้นมานิดหนึ่ง 

อย่างน้อยเธอก็รู้สึกว่าอาวุธสงครามไม่ได้น่ารังเกียจขนาดยาเสพติด

ละนะ

“ใครจะบ้าจี้ส่งยาจรงิล่ะ...” 

ตาสี่คู ่มองหญิงสาวที่กดรอยยิ้มลึกที่มุมปาก ก่อนจะร่าย

รายการยาที่ท�าเอาพวกเขาหน้าเหวอ

“เอาเป็นยาแก้ไอสกัสองลงั พาราอกีสองลงั แล้วก.็..ยาดมอกี

สองลงักแ็ล้วกนั เผื่อจบงานพวกต�ารวจจะได้ใช้” 

“...”

“อ้อ...แล้วขอชื่อกลุ่มที่ขายยาด้วย จะได้ดูน่าเชื่อถอื”

ความเงยีบปกคลมุห้อง ไม่นาน เรมงิตนักไ็ด้ข้อสรปุ 
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“ตกลง เอาตามนี้!”

ไอเดียการแก้ปัญหาของภูตน้อยตรงหน้าดูเข้าท่าแถมแสบ 

ไม่เบา อย่างมากต�ารวจกเ็ข้าใจว่าพวกนั้นไหวตวัทนั เลยสบัเปลี่ยนไส้

ในหวงัให้ขายหน้า และสดุท้ายเมื่อไม่มหีลกัฐานให้เอาผดิกจ็�าเป็นต้อง

ปล่อยคน

เจ้าหล่อนยังหวังดีเผื่อพาราแก้ปวดหัวกับยาดมให้คนพวกนั้น

ยามที่รู้ว่าจบัผดิ...อะไรจะมนี�้าใจขนาดนั้น

เรมิงตันปิดการประชุมแล้วลุกเดินน�าออกไปเป็นคนแรก  

รมิฝีปากยกยิ้มอย่างพอใจวธิกีารใหม่

คดิไม่ผดิจรงิๆ ที่ให้เธอมาท�าหน้าที่นี้

ที่ส�าคญัเขาชอบที่เธอใช้ค�าว่า ‘เรา’


