
ว่ากันว่าแก๊งฟอลโค่ แก๊งมาเฟียใหญ่ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากอิตาลี 
และฝรั่งเศสเป็นศูนย์รวมต�านานของบุคคลระดับหัวกะทิในวงการสีเทา 

ทั้งสิ้น ตั้งแต่ ‘หมาป่าร้อยเขี้ยว’ ผูเ้ป็นหวัหน้าแก๊งซึ่งร้อยเล่ห์และฉลาดเป็น 

กรด ชื่อของเขาโด่งดงัในวงการสเีทามาหลายสบิปีแล้ว เรื่อยมาจนถงึ ‘นางฟ้า

ไร้ใจ’ บุตรสาวคนโตของเขา ความใจเดด็ของเธอกท็�าให้ผู้คนเขด็ขยาดไป

ทั่วทุกหวัระแหงเช่นกนั และแน่นอนว่าจะลมือกีหนึ่งต�านานไปไม่ได้... 

‘พชพัชร’ บุตรชายคนโตของหมาป่าร้อยเขี้ยว พี่ชายใหญ่ของสาม

แฝด เจ้าของกระสนุสั่งตายที่ทกุคนกลวัเกรงจนได้รบัสมญานามว่า ‘บลดัดี้

บูลเลต็’ เขาก�าลงัจะขดีเขยีนเรื่องราวซึ่งสั่นสะเทอืนวงการสเีทาอกีครั้ง

‘เป้าหมาย’ ของภารกิจในคืนนี้ คือหญิงสาวในชุดราตรีสีแดงเพลิง 
เปิดเผยเนื้อหนังมังสาซึ่งก�าลังเยื้องย่างไปตามทางเดินปูด้วยพรมใน

คอนโดมเินยีมชั้นที่สามสบิ

ชายชดุด�าสวมหมวกไหมพรมอ�าพรางใบหน้าซึ่งซุม่อยูบ่นดาดฟ้าของ

บทน�ำ
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อาคารติดกันสอดนิ้วเข้าโกร่งไกปืนอย่างเตรียมพร้อม นัยน์ตาเข้มหรี่มอง

ร่างอรชรของเป้าหมายผ่านกล้องไรเฟิลสโคป แน่ใจว่าระยะนี้ไม่มทีางพลาด 

แต่ยงัไม่ทนัได้เหนี่ยวไกกช็ะงกักะทนัหนั เมื่อได้ยนิเสยีงขึ้นนกดงักริ๊กทาง

ด้านหลงั

“ซุ่มอยูต่รงนี้เองสนิะ น่าเสยีดายที่ครั้งนี้แกช้ากว่าพวกเรา เอาละ วาง

ปืนลง แล้วค่อยๆ ถอยออกมาจากตรงนั้น อย่าท�าอะไรตุกตกิเดด็ขาด!”

คนถูกจบัได้ผ่อนลมหายใจ ยกมอืขึ้นเทยีมศรีษะ ก่อนจะถอยออก

มาจากจดุซุ่มยงิอย่างว่าง่าย แต่นั่นกเ็ป็นเพยีงกลลวงให้ตายใจเท่านั้น เพราะ

เมื่อกลุม่ศตัรทูั้งสี่คนสั่งให้เขาหมนุตวักลบัมาช้าๆ เขากฉ็วยจงัหวะนั้นจูโ่จม

ทนัท ีเทคนคิและชั้นเชงิการต่อสูด้้วยมอืเปล่าของเขาไม่พ่ายแพ้ต่อใครกจ็รงิ 

แต่ด้วยจ�านวนที่น้อยกว่าหลายเท่าตวัท�าให้เขาตกเป็นรอง โดนจบักมุตวัและ

ลอ็กข้อมอืไว้ด้วยกุญแจมอืในที่สุด

“อ่อนหดันกั ฮ่าๆๆ” พวกมนัหวัเราะเย้ยหยนั ใช้ฝ่าเท้าหนกัๆ กด 

ย�้าลงที่บ่าคนเพลี่ยงพล�้าอย่างคุมเชิง “ที่จริงแล้วแกก็ไม่ได้เก่งเท่าไรนี่หว่า 

เพราะในที่สุดกพ็ลาดท่าจนได้!”

แม้จะมอีาวธุปืนจ่ออยูบ่นท้ายทอย แต่ชายในชุดด�าหาได้เกรงกลวัไม่ 

มหิน�าซ�้ายงัหวัเราะอย่างสะใจอกี 

“โง่จรงิๆ พวกแกนั่นละที่อ่อนหดั พลาดท่าแล้วยงัไม่รู้ตวั”

ตอนแรกก็คิดว่าคนตกเป็นรองแค่ปากดีไปตามประสา แต่เมื่อเห็น

ท่าทางมั่นอกมั่นใจแล้วกท็�าให้คดิได้ว่า ครั้งนี้พวกมนัอาจจะพลาดท่าจรงิๆ 

กไ็ด้ จงึต้องรบีตรวจสอบให้แน่ใจด้วยการกระชากหมวกไหมพรมซึ่งอ�าพราง

ใบหน้ามอืปืนออก เมื่อเหน็ใบหน้าของอกีฝ่ายกต็ระหนกัว่าตนตกหลมุพราง

เข้าเตม็เปาเสยีแล้ว 

แย่แล้ว ตวัปลอมหรอืนี่!

“เข้าใจแล้วสนิะ พวกแกต่างหากที่ก้าวช้ากว่านายน้อยของฉนั...ไม่ใช่

แค่ก้าวเดยีว แต่ห่างชนดิไม่เหน็ฝุ่น!”
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หากไอ้หมอนี่ไม่ใช่บลัดดี้บูลเล็ต ถ้าเช่นนั้นบลัดดี้บูลเล็ตตัวจริงอยู่

ที่ไหน หรอืว่า...!

กลุม่ศตัรมูองหน้ากนัอย่างตื่นตระหนก และเจ้าหวัหน้าทมีกด็จูะเป็น

คนแรกที่คิดได้ว่าเกิดอะไรขึ้น มันรีบหันขวับกลับไปที่คอนโดมิเนียมฝั่ง 

ตรงข้าม ที่ซึ่งหญงิสาวชุดแดงหนึ่งในสมาชกิแก๊งของพวกมนัหายตวัเข้าไป

สกัพกั และแล้วความเข้าใจบางอย่างพลนัปรากฏ 

“เสรจ็กนั เราถกูสบัขาหลอก ไอ้คนที่อยูก่บันาตาชาคอืบลดัดี้บลูเลต็

ตวัจรงิ!” 

“ว่าไงนะครบั ถ้าอย่างนั้นเราต้องรบีตดิต่อนาตาชา!”

“ดูท่าจะไม่ทันแล้ว เราต้องรีบถอยออกจากพื้นที่เปิดโล่งก่อน ไปๆ 

ออกไปจากตรงนี้ให้หมดเดี๋ยวนี้!” หัวหน้าทีมคว้าปืนไรเฟิลของศัตรูซึ่งถูก

วางทิ้งไว้บนขอบตกึมาถอืไว้ ก่อนจะหนัไปสั่งการลูกน้องอย่างเร่งร้อน แต่

ยงัไม่ทนัที่คนในทมีจะลงจากดาดฟ้า สิ่งที่ก�าลงักลวักเ็กดิขึ้น 

เปรี้ยง! เปรี้ยง! เปรี้ยง!

กระสุนวาววบัจากคอนโดมเินยีมฝั่งตรงข้ามพุ่งทะยานเจาะเข้ากลาง

หน้าผากลกูน้องของมนัสามคนรวด จนล้มหงายสิ้นใจไปต่อหน้าต่อตา ทั้งๆ 

ที่นยัน์ตายงัเบกิโพลง งุนงงว่าเกดิอะไรขึ้นอยู่เลยด้วยซ�้า

แม่นย�าและรวดเรว็ดั่งลมพาย ุนี่ต้องเป็นฝีมอืของบลดัดี้บลูเลต็อย่าง

ไม่ต้องสงสยั!

“นายน้อยของฉนัออกโรงแล้ว ถงึแกคดิจะหนตีอนนี้กค็งไม่ทนัแล้ว

ละ”

“หบุปาก ไอ้ลิ่วล้อ! ใครว่าข้าคดิจะหนกีนัเล่า ถ้าศกึนี้มนัเริ่มต้นแล้ว

ละก ็ คนอย่างข้าไม่เคยหนใีห้เสยีศกัดิ์ศร ี ถ้าข้าจะต้องกลบัไป...” หวัหน้า

ทมีแสยะยิ้มอย่างมาดร้าย หามุมหลบดีๆ  ได้กไ็ม่รอช้ารบียกปืนไรเฟิลขึ้น

มาเตรยีมเลง็ยงิตอบโต้ “ข้าต้องได้หวันายน้อยของแกกลบัไปเป็นของก�านลั

ด้วย!” ว่าแล้วกร็บีส่องกล้องสโคปตดิไรเฟิลเพื่อมองหาเป้าหมายจากทศิทาง
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ของกระสุนเมื่อครู่ และเพียงไม่นานก็พบ ดูเหมือนอีกฝ่ายจะไม่ได้สนใจ

แอบซุม่หรอืพยายามหลบเข้าที่ก�าบงัเลยด้วยซ�้า ร่างสงูก�าย�าของมาเฟียหนุม่

ภายใต้เสื้อผ้าปิดมดิชดิสขีนกายนืโดดเด่นท้าทาย และก�าลงัหนัปากกระบอก

ปืนมาทางนี้เช่นกนั

ใจกล้าดนีี่หว่า กด็.ี..จะได้วดักนัไปเลยว่าใครแน่กว่ากนั!

เจ้าหวัหน้าทมีลั่นกระสนุออกไปทนัท ีมั่นใจว่าการเปิดฉากยงิจะต้อง

ไม่พลาดแน่ แต่มนัประมาทฝีมอืของอกีฝ่ายเกนิไป เพราะในช่วงจงัหวะที่

กระสุนของมันพุ่งผ่านอากาศ กระสุนจากปลายกระบอกปืนของพชพัชรก็

ถูกปล่อยสวนออกมาเช่นกัน นัดนี้ไม่ได้จงใจสังหาร แต่เพื่อท�าให้กระสุน

ของมนัเปลี่ยนทศิจนพลาดเป้าไปถูกขอบปูนของอาคารแทน

“บ้าฉบิ!”

มนัสบถอย่างหวัเสยี ตั้งท่าจะเลง็ยงิใหม่อกีครั้ง แต่สายไปแล้ว 

“โอเรอวร์ัค” พชพชัรกระซบิบอกลาเป้าหมายเป็นภาษาฝรั่งเศส ก่อน

จะลั่นไกออกไป กระสุนพุ่งทะยานด้วยความเรว็ตรงเข้ากลางแสกหน้าของ

ศตัรูอย่างแม่นย�า ปิดเกมวดัใจนี้ในเวลาเพยีงเสี้ยววนิาท!ี 

นี่ละฝีมืออันเหนือชั้นของบลัดดี้บูลเล็ต...มือสังหารมือหนึ่งของแก๊ง

ฟอลโค่!

“จบได้เป๊ะตามแผนที่วางไว้เช่นเคยนะครบั” แดนไทย ลูกน้องของ

พชพชัรอมยิ้ม หยดักายลกุขึ้นก้าวข้ามศพของศตัรูอย่างไม่รู้สกึรู้สา ก่อนจะ

ชูข้อมือซึ่งถูกล็อกด้วยกุญแจมือขึ้นเหนือศีรษะโบกไปมาอย่างร่าเริง “คุณ

พช รบกวนช่วยถอดไอ้นี่ให้ผมหน่อยครบั”

“ท�าตวัเป็นภาระ”

แม้จะต�าหนผ่ิานเครื่องมอืสื่อสารแบบอนิเอยีร์ แต่นายน้อยแห่งแก๊ง

ฟอลโค่กย็อมลั่นไกอกีครั้งเพื่อปลดพนัธนาการให้ลกูน้องจนเป็นอสิระแบบ

ไม่ยากเยน็ พอเป็นอสิระ ฝ่ายนั้นกแ็ซวเขาทนัที

“ขอบคุณครบั เล่นกบันาตาชาสนุกไหมครบั”
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“แล้วฉนัควรสนกุไหม แกกร็ูว่้าฉนัไม่ถกูโฉลกกบัผูห้ญงิ ถ้าไม่จ�าเป็น

กค็งไม่มา”

“โธ่ ที่จริงยกหน้าที่นี้ให้ผมแทนก็ได้ ผมละชอบเล่นกับของสวยๆ 

งามๆ อย่างนี้อยู่แล้ว”

“แล้วแกจดัการศตัรจูากระยะนี้แบบที่ฉนัท�าได้หรอืเปล่า ถ้าท�าได้ ฉนั

จะยอมเล่นบทถูกซ้อมแทนแก”

แดนไทยยิ้มแห้ง รู้ดีแก่ใจว่าตนเองไม่มีความสามารถพอถึงขั้นนั้น

อยู่แล้ว

“ท�าไม่ได้ครบั ไม่อาจเอื้อมเทยีบชั้นบลดัดี้บลูเลต็จรงิๆ” แซวพอหอม

ปากหอมคอแล้วจงึเข้าประเดน็ส�าคญั “ว่าแต่ท่านได้ข้อมูลอะไรจากนาตาชา

บ้าง”

“อย่างน้อยกไ็ด้รูว่้ารอยสกับนตวัเธอไม่ใช่สญัลกัษณ์ของแก๊งเอเดน็”

“อ้าว ไม่ใช่อกีแล้วหรอืครบั ถ้าอย่างนั้นแก๊งที่เราเพิ่งล้างบางไปกเ็ป็น

แค่แก๊งเครอืข่ายของแก๊งเอเดน็อกีทนี่ะส”ิ

“ถกูต้อง มนัเป็นแค่หนึ่งในหุน่เชดิเท่านั้น แก๊งเอเดน็ซ่อนตวัเก่งกว่า

ที่คดิ ถ้าจะกระชากหน้ากากมนัให้ได้ ฉนัยงัต้องไปอกีไกล ก่อนอื่นคงต้อง

กลบัไปสนใจกบัแผนสอง” 

“แผนสอง...ท่านหมายถงึจสัมนิน่ะหรอืครบั”

“ใช่ จสัมนิ เธอแทรกซมึพวกมนัมาสกัพกัแลว้ ป่านนี้น่าจะไดข้้อมลู

อะไรที่เป็นประโยชน์บ้าง” มัจจุราชหนุ่มผู้สง่างามสรุปภารกิจ ถอนสายตา

คมกรบิสอี�าพนัจากกล้องสโคปตดิไรเฟิล ก่อนลดปืนในมอืลง 

“ส่งคนเข้ามาเกบ็กวาดพื้นที่ แล้วลงไปเจอกนัที่รถ ฉนัต้องเข้าไปที่

คฤหาสน์รณเดโช คุณพ่อส่งข้อความมาบอกเมื่อครู่ว่าค�่านี้ท่านมีเรื่องจะ

ประกาศให้ทุกคนทราบ”

“หืม นายท่านมีเรื่องจะประกาศหรือครับ เรื่องอะไรกันนะ หรือว่า

นายท่านจะหาคูห่มั้นให้คณุพช” แดนไทยแกล้งเย้า เพราะนายหญงิกร็บเร้า
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ตลอดว่าอยากให้มีหญิงสาวสักคนมาช่วยขัดเกลาความกร้าวแข็งของบุตร

ชายคนโตให้ลดลงบ้าง แต่เจ้านายของเขากป็ฏเิสธมาตลอด ครั้งนี้กเ็ช่นกนั 

นอกจากจะไม่ข�ากับค�าเย้าแหย่แล้ว นายน้อยยังส่งเสียงเหี้ยมเกรียมตอบ

กลบัมาอกีด้วย

“อย่าเพ้อเจ้อ ไอ้แดน การแต่งงานไม่ใช่สิ่งที่จะท�าให้ฉนัมชีวีติรอดใน

วงการนี้ เมื่อไม่ใช่ ฉนักไ็ม่จ�าเป็นต้องหาผู้หญงิคนไหนมาสร้างภาระเพิ่ม”

“ครบั ขออภยัครบั” ลูกน้องหนุ่มรบีกล่าวค�าขอโทษ ก่อนที่เจ้านาย

จะอารมณ์เสยีและพาลยงิกระสนุพุง่ข้ามตกึมาเจาะปากเขาเสยีเดี๋ยวนี้ เพราะ

มนัคอืงานถนดัของมอืสงัหาร “ถ้าไม่ใช่เรื่องนี้ ถ้าอย่างนั้นคณุพชคดิว่านาย

ท่านจะประกาศเรื่องอะไรหรอืครบั”

“ฉันไม่รู้ แต่ดูจากที่เรียกลูกๆ ทุกคนมารวมตัวกัน คงเป็นเรื่อง

ส�าคญัมาก”

พชพัชรไม่รู ้หรอกว่าเรื่องที่บิดาจะประกาศให้ทราบคือเรื่องอะไร 

เพราะไม่มใีครเดาใจหมาป่าร้อยเขี้ยวออกมาแต่ไหนแต่ไร จะเป็นข่าวดหีรอื

ข่าวร้าย เรื่องนี้ยากจะคาดการณ์!

แม้จะขาดสมาชกิไปบางคนอนัได้แก่คณุปูแ่ละคณุอาซึ่งมกัจะใช้เวลา
ส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอยู่ทั่วทุกมุมโลก ห้องประชุม

บนปีกด้านตะวันตกของคฤหาสน์รณเดโชที่เคยกว้างขวางก็ยังดูคับแคบลง

ไปอยู่ด ี เมื่อเหล่าทายาททั้งห้าคนของผู้น�าแก๊งฟอลโค่คนปัจจุบนัถูกนดัมา

รวมตวักนัอย่างพร้อมเพรยีง 

เพราะมัวแต่ท�าภารกิจ พชพัชรจึงเดินทางมาถึงเป็นคนสุดท้าย เขา

พยกัหน้าเลก็น้อยเพื่อเป็นการทกัทายทุกคน ก่อนจะนั่งลงบนเก้าอี้ตวัหนึ่ง 

ไม่ใกล้ไม่ไกลกบัสมาชกิในครอบครวัคนใดเป็นพเิศษ เช่นเดยีวกบัน้องชาย

ฝาแฝดของเขาอกีสองคนที่ท�าแบบเดยีวกนั แต่ละคนกน็ั่งห่างกนัไปคนละ

มุม ราวกับว่าหากเข้าใกล้กันมากเกินไปก็อาจจะเกิดการวิวาทกันได้แบบที่
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เคยเป็นมา แตกต่างจากพี่สาวคนโตของบ้านที่ไม่ว่าจะท�าอะไรกม็กัจะนั่งใกล้

กับน้องสาวคนเล็กเสมอราวกับจะคอยคุ้มกันภัยให้เธอ และเมื่อเห็นเขา 

เข้ามา พี่สาวกย็งัมแีก่ใจสอบถามเขาเป็นคนแรก

“ท�าภารกจิมาหรอื พช”

“ครบั”

“เป็นยงัไงบ้างล่ะ ผ่านไปด้วยดไีหม”

“ดี...แต่ยังไม่ดีที่สุดครับ” พชพัชรตอบแบ่งรับแบ่งสู้ เรียกรอยยิ้ม

จากพี่สาวได้เป็นอย่างด ี แต่ยงัไม่ทนัได้พูดคุยกนัต่อมากกว่านี้ บานประตู

กถ็ูกเปิดออก พชัรดนยัและลลนิ บดิามารดาของพวกเขาก้าวเข้ามาด้านใน

พร้อมกบัผู้ตดิตาม

เหลา่ทายาททั้งห้าลุกขึ้นยนืและค้อมศรีษะให้บพุการ ีต้อนรบัการมา

ถงึของท่านทั้งสองอย่างเคารพ

ประมขุแห่งฟอลโค่ในชดุสูทสดี�าสนทิเดนิมาหยดุที่เก้าอี้ก�ามะหยี่ ณ 

หวัโต๊ะ เหลอืบมองใบหน้าของลูกๆ ด้วยดวงตาคมปลาบ ก่อนจะผายมอื

เป็นเชงิให้ทุกคนนั่งลง 

หมาป่าร้อยเขี้ยว...คอืบคุคลผูอ้ยูเ่หนอืกาลเวลาโดยแท้จรงิ เพราะไม่

ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน เขากย็งัสง่างามและสมบรูณ์แบบไม่เคยเปลี่ยน 

ไม่วา่จะในแง่รปูลกัษณ์ ความสามารถ หรอืสตปัิญญากต็ามท ีชื่อเสยีงของ

เขาจงึได้รบัการเลื่องลอืและถูกกล่าวขานตั้งแต่อดตีจนถงึปัจจุบนั

“ขอบใจที่ทุกคนมารวมตัวกันวันนี้ ที่พ่อนัดลูกๆ มา เพราะมีเรื่อง

ส�าคญัอยากจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั”

“พี่พชัร...” นายหญงิแห่งฟอลโค่พมึพ�า เธอหนัมองสามซีึ่งนั่งอยูข้่างๆ 

อย่างกบัจะถามเขาอกีครั้งว่าแน่ใจแล้วหรอืไม่ ซึ่งกไ็ด้รบัการยนืยนัเป็นการ

พยกัหน้า 

“พี่แน่ใจ”

มอืของคู่ชวีติซึ่งวางทาบลงบนมอืของเธอท�าให้ลลนินิ่งงนัไป ก่อนที่
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เธอจะพยักหน้าตอบรับ หากสามียืนยันเช่นนั้น เธอก็เคารพการตัดสินใจ

ของเขา

พชัรดนยัหนักลบัมามองเบื้องหน้าอกีครั้ง ลูกๆ ทั้งห้าคนก�าลงัจ้อง

มองมายงัเขาอย่างรอคอย เงยีบกนัไปอดึใจ ในที่สดุหวัหน้าแก๊งฟอลโค่กท็�า

ในสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถงึด้วยการถอดแหวนทองค�าประดบัหวัทบัทมิ แหวน

ประจ�าตระกูลและสญัลกัษณ์ของแก๊งฟอลโค่บนมอืขวาของตนเองออก แล้ว

บรรจงวางมนัลงบนโต๊ะ

พชพชัรใจหายวาบ มองแหวนตรงหนา้ดว้ยความสบัสน บดิาไม่เคย

ถอดแหวนวงนี้ออกเลยนับตั้งแต่เขาจ�าความได้ การที่จู่ๆ ท่านถอดแหวน 

วงส�าคัญออกเช่นนี้ชวนให้คิดว่าสถานการณ์ไม่ปกติแล้ว จนอดไม่ได้ต้อง

ถามอย่างระมดัระวงั 

“คุณพ่อท�าอะไรหรอืครบั”

“ท�าในสิ่งที่จ�าเป็นต้องท�า เพื่อรกัษาแก๊งฟอลโค่ให้อยูร่อดต่อไป” พชัร-

ดนยัตอบบตุรชายด้วยท่าทเีคร่งขรมึ ก่อนจะหนัมาทางสมาชกิในครอบครวั 

“จงฟังให้ด ีพ่อมเีรื่องส�าคญัจะประกาศให้ทราบ นบัจากนี้...” เขาหลบัตาลง

ไปชั่ววนิาทหีนึ่งอย่างกบัจะจดัเรยีงความคดิ และเมื่อค�าตอบที่ไดย้งัคงเดมิ 

เขาจงึลมืตาขึ้นมาพร้อมเปล่งวาจาฉะฉาน ท�าเอาผู้ฟังทุกคนถงึกบัตะลงึงนั 

ลมหายใจขาดห้วงไปชั่วขณะ

“นบัจากนี้พ่อจะลงจากต�าแหน่งประมุขแก๊งฟอลโค่”

“คุณพ่อ!”

หมาป่าร้อยเขี้ยวจะลงจากบลัลงัก์งั้นหรอื นี่มนัหมายความว่าอย่างไร

กนั!



๑
ขัง

‘ในโลกของธรุกจิ หากคณุไม่เป็นผูซ้ื้อหรอืผูข้าย ในที่สุดแล้วคณุ
จะกลายเป็นสนิค้าเสยีเอง!’

มกุอนัดาไม่เคยเชื่อในค�ากล่าวพลิกึพลิั่นนี้ กระทั่งถงึวนัที่เธอประสบ

ด้วยตวัเองจงึตระหนกัว่า ค�ากล่าวนี้จรงิยิ่งกว่าจรงิเสยีอกี โดยเฉพาะในโลก

ของ ‘ธุรกจิมดื’ ที่สุดท้ายเธอกก็ลายเป็นส่วนหนึ่งของมนัในที่สุด ไม่ว่าจะ

โดยเตม็ใจหรอืไม่กต็าม

‘พี่มีเรื่องส�ำคัญอยำกคุยกับน้องมุก มำพบพี่เวลำสองทุ่มที่ร้ำนเดิม

ของเรำนะ’

การนัดหมายจากชลธิศท�าให้มุกอันดายอมยกเลิกทุกภารกิจ แต่ง

องค์ทรงเครื่องด้วยชดุสวยที่สดุเท่าที่ตนเองจะมปัีญญาหามาได้ แล้วตรงไป

ยงัสถานที่นดัพบก่อนเวลา 

หญิงสาวในชุดเดรสทรงปล่อยสีครีมผลักบานประตูเข้าไปในร้าน

คอฟฟีชอปแห่งหนึ่งย่านชานเมือง หย่อนตัวลงนั่งที่โต๊ะมุมโปรดด้วยใจที่

เต้นตึกตัก แม้เวลาจะเคลื่อนผ่านไปนานเพียงใดก็ไม่ได้ช่วยให้เธอรู้สึก
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ประหม่าน้อยลงเลย อาจเพราะมองเหน็เค้าลางของค�าตอบที่เธอรอคอยมา

นานแสนนาน บางทคีราวนี้พี่ชลอาจจะมองเหน็ความรู้สกึของเธอเสยีที

‘พี่ชล’ หรอื ‘ชลธศิ’ เป็นรุ่นพี่ในที่ท�างานของเธอ หนุ่มไทยเชื้อสาย

จนีผู้มดีวงตาเรยีวเลก็มเีสน่ห์ ตั้งแต่สมยัที่เธอเข้ามาท�างานในบรษิทัน�าเที่ยว

แห่งนี้ใหม่ๆ รุ่นพี่หนุ่มก็คอยดูแลและสอนงานเธออย่างดีเสมอ ทั้งยัง

อุตส่าห์ช่วยเป็นธุระในการตามหาบดิาของเธออกีด้วย จากความสนทิสนม

จงึพฒันากลายเป็นความรูส้กึดีๆ  ชายคนนี้เข้าไปนั่งในใจของเธอในที่สดุ แต่

สถานะของเธอและเขากไ็ม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าการ ‘แอบรกัข้างเดยีว’ เธอ

เขินอายเกินกว่าจะสารภาพความรู้สึก ได้แต่ท�าสิ่งดีๆ ให้เขาเงียบๆ รู้ว่า 

ตวัเองไม่ควรโลภหวงัอะไรเกนิตวั แต่เธอกย็งัแอบหวงัลกึๆ อยูด่ว่ีา ชลธศิ

เข้าใจความรู้สกึเธอเสยีท ีไม่แน่ว่าคราวนี้สิ่งที่เธอหวงัอาจเป็นจรงิแล้วกไ็ด้

มกุอนัดาหยบิกระจกพบับานเลก็จากกระเป๋าออกมาส่องส�ารวจความ

เรยีบร้อยของตวัเอง อย่างน้อยเธอกอ็ยากจะดูสวยที่สุดเมื่ออยู่ต่อหน้าชาย

ที่ตนพงึใจ ทว่ารอจนเครื่องดื่มเกอืบหมดแก้วกแ็ล้ว ชะเง้อชะแง้มองออก

ไปนอกร้านจนคอเกอืบเคลด็กแ็ล้ว ชายในฝันกย็งัไม่ปรากฏตวัเสยีท ี เมื่อ

ผ่านไปครู่ใหญ่ยงัไม่เหน็วี่แววของคู่นดั เธอจงึตดัสนิใจโทรศพัท์หาเขาเพื่อ

ถามว่าเขาใกล้มาถงึร้านแล้วหรอืยัง แต่กลับตดิต่อไม่ได้ เธอจงึเปลี่ยนมา

ส่งข้อความหาเขาแทน

‘พี่ชลอยู่ไหนแล้วคะ มุกลงจำกรถไฟฟ้ำและมำถงึร้ำนแล้วนะคะ’

เงยีบ...ยงัไม่มสีญัญาณใดๆ จากชลธศิอยูด่ ียิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าใด 

กย็ิ่งใจคอไม่ดี

เกดิอะไรขึ้นกบัเขาหรอืเปล่า ค�าถามด้านร้ายผุดขึ้นมา ถงึกระนั้นเธอ

กพ็ยายามคมุสตไิม่ให้คดิในด้านร้ายจนเกนิไป เฝ้าแต่ข่มใจและนั่งรอต่อไป

“เตมิน�้าหน่อยไหมครบั”

คงจะเหน็เธอนั่งรออยูน่านแล้ว บรกิรจงึเดนิเข้ามาถามไถ่ เมื่อลกูค้า

สาวพยกัหน้า เขาจงึรนิน�้าผลไม้จากเหยอืกลงในแก้วตรงหน้าเพิ่มอกี
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“ขอบคุณค่ะ รอยสกัสวยดนีะคะ”

หญิงสาวเอ่ยทักอย่างเป็นมิตร เมื่อดวงตาเหลือบไปเห็นรอยสักรูป

ต้นไม้มงีูพนับนข้อมอืด้านในของบรกิร

บรกิรหนุ่มยิ้มสุภาพตอบรบัค�าชม ก่อนจะโค้งค�านบัและจากไป ทิ้ง

ให้ลูกค้าสาวนั่งรออยู่ที่โต๊ะตัวเดิม แต่คราวนี้แปลกเพราะหลังจากที่จิบ

เครื่องดื่มได้สกัพกั เธอกร็ูส้กึมนึงงและง่วงงนุเป็นอย่างมาก ดวงตาเริ่มพร่า

เลอืน 

เกดิอะไรขึ้น หรอืว่าเครื่องดื่มแก้วนั้น...!

เธอรู้สกึตื่นกลัวมาก คล้ายกับรู้ว่าตวัเองก�าลังตกอยู่ในสถานการณ์

อนัตราย ร่างบอบบางจงึรบีลุกขึ้นหมายจะโทรศพัท์ขอความช่วยเหลอืและ

เดนิออกไปข้างนอก แต่เดนิไปได้ไม่กี่ก้าวกห็มดแรงล้มลงไปเสยีก่อน แขน

กวาดเอาเครื่องแก้วที่อยู่บนโต๊ะไถลหล่นลงพื้นแตกดงัเพล้ง

มุกอนัดาสะลมึสะลอืราวกบัตกอยู่ในห้วงฝัน แต่หากนี่คอืความฝัน 

มันคงเป็นฝันร้ายที่สุดในชีวิต เธอลงไปนอนกองที่พื้นท่ามกลางเศษแก้วที่

เกลื่อนกระจาย โทรศัพท์หล่นลงบนพื้นไกลเกินกว่าที่มือจะเอื้อมถึง สิ่ง

สุดท้ายที่เห็นก่อนสติจะดับวูบคือรองเท้าผ้าใบสีเทาขลิบน�้าเงินอันคุ้นตาซึ่ง

เดนิน�ากลุ่มชายชุดด�าที่เธอมองเหน็เพยีงช่วงขามาหยุดอยู่ตรงหน้า

‘ช่วยด้วย ช่วยฉนัด้วย!’

เธออยากตะโกนออกไปอย่างนี้ แต่รมิฝีปากกลบัหนกัอึ้ง ผูม้าซึ่งเธอ

มองไม่เหน็หน้าเฝ้าแต่ยนืนิ่งโดยไม่พยายามช่วยอะไรด้วยซ�้า ราวกบันี่เป็น

หนึ่งในแผนการของพวกเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

“สินค้าจรงิดูดีกว่าในรูปเสยีอีก จะขายจรงิๆ หรอื เธออุตส่าห์เห็น

คุณเป็นคนส�าคัญเชียวนะ เปลี่ยนใจไหมครับ” เสียงแหบห้าวของหนึ่งใน

ชายชุดด�าถามขึ้น คู่สนทนาคงจะส่ายหน้าปฏเิสธ เพราะในวนิาทถีดัมาชาย

คนเดมิกก็ล่าวสรุปอย่างพอใจ

“ไม่เปลี่ยนใจสนิะ หึๆ  ใจแขง็ด ี ถ้าอย่างนั้นกด็ลี ขอบคุณส�าหรบั
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สนิค้าที่สมบูรณ์แบบอย่างนี้ เดี๋ยวจะโอนเงนิให้ตามที่ตกลง”

สนิค้า? ขาย? ดลี? นี่มนัหมายความว่าอย่างไร!

การสนทนาอันแปลกประหลาดจบลงเพียงเท่านั้น แม้เธอจะมองไม่

เหน็หน้าผู้มา แต่เธอกต็ระหนกัได้ถงึความจรงิบางอย่าง ความจรงิที่ท�าให้

หวัใจของคนแอบรกัเจบ็แปลบนกัจนไม่อาจห้ามน�้าตาได ้ชายในดวงใจของ

เธอมาแล้ว แต่มาด้วยจุดประสงค์อื่นที่ต่างออกไป

รองเท้าผ้าใบสีเทาขลิบน�้าเงินคู่นั้น...มันเป็นรองเท้าซึ่งเธอมอบให้

ชลธศิเป็นของขวญัอย่างแน่นอน!

ท�าไม...ท�าไมกันล่ะ เหตุใดเขาถึงท�าเช่นนี้กับเธอได้ แค่เพราะเธอ

ต้องการมคีวามรกักบัใครสกัคน มนัเป็นเรื่องผดิขนาดนั้นเชยีวหรอื!

หยาดน�้าตาหลั่งรนิจากนยัน์ตาคู่สวยที่ก�าลงัจะปิดลงรอมร่อ 

“ได้รบัสนิค้าแล้วครบันาย สภาพงดงามสมบูรณ์ ก�าลงัน�ากลบัไปที่

คลงัเกบ็สนิค้า”

เสยีงการรายงานทางโทรศพัท์ดงัแว่วเหนอืศรีษะ ในขณะที่สนิค้าที่ว่า

ถกูยกลอยขึ้นจากพื้น ใบหน้ายงัเปรอะเป้ือนด้วยหยดน�้าตา พร้อมกบัสตทิี่

ค่อยๆ ดบัหายไปในที่สุด

ยามดึกสงัดที่บริวารเกือบทุกคนก�าลังพักผ่อนอย่างแสนสบาย ใน 
โรงฝึกของคฤหาสน์รณเดโชกลบัมแีสงไฟลอดออกมา 

ร่างสงูสง่าของมาเฟียหนุม่ในชดุเสื้อไหมพรมทบัด้วยแจก็เกตตวัยาว

สีขนกายืนสงบนิ่งอยู่ในส่วนปีกขวาของโรงฝึกที่จัดให้เป็นสนามยิงปืน แม้

จะมีเพียงแสงสลัวจากหลอดไฟดวงเล็กที่เจ้าตัวจงใจเปิดไว้เพียงดวงเดียว

เพื่อให้พอเหน็เป้าหมายได้อย่างร�าไรเท่านั้น แต่กไ็ม่ได้ท�าให้ใบหน้าคมคาย

ราวสวรรค์สร้างของผู้ฝึกซ้อมฝีมอืงดงามน้อยลงแต่อย่างใด 

นัยน์ตาสีอ�าพันภายใต้เรือนผมสั้นเสยเปิดหูเนี้ยบกริบจ้องนิ่งไปยัง

เป้ากระดาษรูปคนที่อยู่เบื้องหน้าอย่างมีสมาธิ แม้เป้าจะห่างออกไปหลาย
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เมตรและก�าลงัเคลื่อนไหวผลุบๆ โผล่ๆ ตามแรงชกัรอกของเครื่องจกัรกล

ก็ตาม แต่ก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาอันว่องไวของนายน้อยคนโตแห่งแก๊ง 

ฟอลโค่อยู่ด ี

นิ้วเรียวยาวสอดเข้าโกร่งไกปืน นับเลขเป็นสัญญาณในใจ ก่อนจะ

ลั่นไกออกไปอย่างมั่นใจ 

ปัง! ปัง! ปัง!

กระสุนพุ่งจากปากกระบอกปืนเข้าเป้ากระดาษทุกเป้าอย่างแม่นย�า 

เข้าจุดตายครบถ้วน ไม่พลาดแม้แต่นดัเดยีว!

“ฝีมอืสดุยอดเหมอืนเคยนะครบั สมแล้วที่ถกูยกย่องให้เป็นนกัแม่น

ปืนมอืหนึ่งของแก๊งฟอลโค่ ใจถงึ พึ่งได้จรงิๆ”

ค�ากล่าวชมเชยที่มาพร้อมกบัเสยีงปรบมอืดงัๆ ท�าให้พชพชัรลดปืน

ลง หนัมองตามเสยีง 

พิชพัชรกับพลพัชร น้องชายฝาแฝดของเขาพร้อมด้วยผู้ติดตาม 

ก�าลงัเดนิเข้ามาในสนามยงิปืน 

ใช่...พวกเขาเป็นแฝดสาม แต่ทุกครั้งที่มองกนัทไีร พวกเขากลบัไม่

เคยรู้สึกว่าก�าลังมองเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกเลยสักครั้ง เพราะ

นอกจากเรื่องที่มหีน้าตาเหมอืนกนัแล้ว พวกเขาไม่มอีะไรเหมอืนกนัสกัอย่าง 

ไม่ว่าจะเป็นบคุลกิ นสิยั ความคดิ ความชอบ กระทั่งความถนดัในการต่อสู้ 

และเพราะความแตกต่างนี้เองท�าให้พวกเขาไม่ค่อยลงรอยกนัเท่าไรนกั คดิ

ว่าเมื่อโตเป็นผูใ้หญ่ความบาดหมางนี้จะลดลงเอง แต่กลบัตรงกนัข้ามเพราะ

ยิ่งเตบิโตขึ้น ตวัตนของแต่ละคนกลบัยิ่งกล้าแกร่งตาม โดยเฉพาะหลงัจาก

ที่บิดาเพิ่งประกาศว่าจะวางมือจากวงการ และคัดเลือกผู้สืบทอดต�าแหน่ง

ประมุขแก๊งฟอลโค่คนถดัไป ‘สงครามเยน็’ ระหว่างพี่น้องกบ็งัเกดิขึ้น 

จนป่านนี้พชพัชรก็ยังไม่อยากจะเชื่อค�าประกาศของบิดาวันนั้นเลย 

ในความเหน็ของเขาท่านยงัแขง็แรงดแีละสามารถปกครองแก๊งฟอลโค่ไปได้

อีกนาน ไม่จ�าเป็นต้องท�าเช่นนี้ด้วยซ�้า การที่จู่ๆ ท่านตัดสินใจลงจาก
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ต�าแหน่งโดยให้เหตุผลสั้นๆ ว่าถึงเวลาอันสมควร ท�าให้เขาเกิดความ

คลางแคลงว่าลกึๆ แล้วท่านมเีหตผุลอื่นในใจอกีหรอืไม่ แต่ต่อให้มหีรอืไม่มี

ในเมื่อท่านยนืยนัความประสงค์เช่นนั้น กไ็ม่มใีครกล้าทดัทาน 

จรงิอยู่ที่ท่านไม่ได้เกษยีณตวัเองแบบปัจจุบนัทนัด่วน แต่การที่ท่าน

ประกาศต่อมาว่าจะเฟ้นหามอืขวาและมอืซ้ายคนใหม่แทนต�าแหน่งคนเก่าที่

ว่างลงด้วย เป็นสญัญาณบ่งบอกเป็นนยัแล้วว่า มอืซ้ายและมอืขวาคนใหม่

ของท่านจะเป็น ‘ตัวเต็ง’ ผู้เข้ารอบท้าชิงสองคนสุดท้ายเพื่อที่จะได้ก้าวสู่

ต�าแหน่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคอื ต�าแหน่งประมุขของแก๊งฟอลโค่ 

พอรู้อย่างนี้มีหรือที่เหล่าบุตรชายจะไม่กระตือรือร้นเข้าร่วมสมัคร

ด้วย เพราะนี่คือโอกาสดีในการท�างานใกล้ชิดบิดายิ่งกว่าที่ผ่านมา เมื่อ

ต�าแหน่งที่ว่างมแีค่สองที่เท่านั้น จงึเกดิศกึพสิจูน์ความสามารถให้เข้าตาอย่าง

เลี่ยงไม่ได้ 

“อย่าเข้าใจผิดไปเลย เจ้าพิช พี่ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นมือหนึ่งของ

แก๊งฟอลโค่เลยสกัครั้ง คณุพ่อต่างหากที่เป็นมอืหนึ่งของแก๊งเสมอมา ฝีมอื

พี่ยงัห่างชั้นท่านอกีมาก”

พิชพัชรยิ้ม เป็นรอยยิ้มเฉิดฉายสมฉายาหนุ่มเจ้าเสน่ห์ของบ้านที่ 

ไม่ว่าสาวๆ คนไหนกต็้องยอมสยบ

“น่าเอน็ดู พี่ชายใหญ่ของเราถ่อมตวัอกีแล้ว”

“พี่พชเขาฉลาด การถ่อมเนื้อถ่อมตวัเป็นคุณสมบตัทิี่ดขีองผู้น�าแก๊ง 

เป็นแบบนี้น่าจะได้ใจคณุพ่อท่านไปหลายแต้มอยูน่ะ” พลพชัร แฝดคนเลก็

หวัเราะร่วนตามสไตล์หนุม่อารมณ์ด ีแต่กต้็องเงยีบไป เมื่อพี่ใหญ่ส่งสายตา

ดุดนัมาให้

“ถ้าจะเอาเวลามาเสยีดสกีนัไปมาเหมอืนเดก็อมมอืละก ็สูเ้อาเวลาไป

พัฒนาตัวเองจะดีกว่า เพราะคุณพ่อเลือกมือซ้ายและมือขวาของท่านจาก

ฝีมอื ไม่ใช่จาก…ฝีปาก ถ้าฝีปากคมแต่ฝีมอืไม่คมกเ็ปล่าประโยชน์”

เพราะศึกคราวนี้ไม่ใช่เพียงการชิงต�าแหน่งคนสนิทของบิดา แต่
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เป็นการขยบัต�าแหน่งตวัเองให้สงูขึ้นกลายๆ จากนายน้อยเป็น ‘ว่าที่หวัหน้า

แก๊งฟอลโค่’ ทกุคนจงึขบัเคี่ยวกนัอย่างไม่มใีครยอมใคร เนื่องจากเมื่อหลาย

สบิปีก่อนบดิาเปลี่ยนกฎเก่าแก่ของตระกูล จากเดมิที่ว่าบุตรชายคนโตของ

ผู้น�าเท่านั้นที่มสีทิธิ์ครองต�าแหน่งประมขุคนถดัไป เปลี่ยนเป็นให้บตุรทกุคน

มีสิทธิ์ครองต�าแหน่งประมุขได้อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นบุตรคนที่เท่าไร

หรอืว่าเพศไหน ทุกคนล้วนได้รบัสทิธิ์อย่างเสมอภาค เพยีงแต่ต้องพสิูจน์

ตวัเองว่ามคีวามสามารถพอจะรบัต�าแหน่งนี้ไว้

พชพัชรเองก็ไม่ปฏิเสธหรอกว่าอยากร่วมพิสูจน์ตัวเองด้วย แต่การ

ต่อล้อต่อเถยีงระหว่างพี่น้องกนัเช่นนี้ไม่ใช่วสิยัของเขา สูเ้อาเวลาไปฝึกปรอื

ฝีมือยังมีประโยชน์กว่า เพราะเหตุนี้เองที่ผ่านมาเขาจึงพยายามไม่ตอบโต้

ใครหากไม่จ�าเป็น และมุ่งแต่ฝึกฝนตวัเองเท่านั้น

“เอ...ต้องคมทั้งฝีปากและฝีมือเหมือนพี่พชใช่ไหมครับ ถึงจะได้ใจ

คณุพ่อ” พลพชัรแสร้งพดูลอยๆ แต่พอเหน็ดวงตาพี่ชายซึ่งไม่ข�าไปด้วย เขา

กก็ลบเกลื่อนด้วยการหวัเราะ “โธ่ อย่าท�าหน้าถมงึทงึแบบนั้นสคิรบั พวก

เราแค่ล้อเล่นนิดหน่อยเอง ถ้าขืนพี่พชยังวางท่าโหดแบบนี้ เดี๋ยวสาวๆ ก ็

พากนักลวัจนเตลดิหนไีปหมดไม่รู้ด้วย คราวนี้แม้แต่หน้าหล่อๆ ถอดแบบ

จากผมมาเปี๊ยบกอ็าจช่วยอะไรไม่ได้นะครบั”

“พี่ไม่สน ผูห้ญงิไม่ใช่ปัจจยัส�าคญัในชวีติของพี่ พวกเธอไม่ได้ท�าให้

ชวีติของพี่เจรญิขึ้นหรอืเลวลง”

“อื้อหอื ปณธิานชดัเจน ต่างกบัคนกเิลสหนาแถวนี้ลบิลบัเลยนะครบั 

คนบางคนหายใจเข้าออก อะไรๆ ก็เป็นเลดีไปเสียหมด น่าสงสารผู้หญิง

พวกนั้นจรงิๆ พวกเธอไม่รู้หรอกว่าก�าลงัเล่นอยู่กบัอะไร”

พอถูกว่ากระทบกนัอย่างนี้มหีรอืที่พชิพชัรจะไม่โต้กลบั

“หึ ก่อนยื่นหูยื่นตามาสอดเรื่องชาวบ้าน หัดเอาตัวเองให้รอดก่อน 

เพราะคนบางคนน่ะ...” พชิพชัรยิ้มมุมปาก เสยเส้นผมยาวถงึกลางหลงัให้

พ้นจากนยัน์ตาทรงเสน่ห์ “ยิ่งพดูกย็ิ่งดโูง่ เพราะฉะนั้นหบุปากไปเสยีดกีว่า”
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“พี่พชิ!”

“ท�าไม โวยวายอะไร รบัความจรงิไม่ได้หรอื”

“กัดกันมาตั้งแต่เล็กจนโตไม่เบื่อบ้างเลยหรือไง พอได้แล้วทั้งสอง

คน!”

พี่ใหญ่เอ็ด แฝดรองและแฝดเล็กคงจะมีความเกรงใจเขาอยู่บ้างจึง

ยอมสงบศกึ เมื่อเงยีบกนัได้แล้ว ชายหนุ่มจงึมโีอกาสได้ตั้งค�าถามต่อ

“แล้วมาท�าอะไรกนัที่นี่ ดกึแล้วไม่พกัผ่อนอกี หรอืว่ามาฝึกซ้อม?”

“ใช่ครบั พวกเรามาซ้อมฝีมอื ไม่อย่างนั้นกต็ามพี่พชไม่ทนัน่ะส ิเรา

ปล่อยให้บลดัดี้บูลเลต็ท�าคะแนนอยู่ฝ่ายเดยีวไม่ได้นี่”

“อย่าหาเรื่อง”

เมื่อเหน็สายตาดุดนัของพี่ใหญ่ น้องชายคนเลก็กห็วัเราะ

“น่าเบื่อจรงิ พี่พชนี่แขง็ทื่อตลอด ไม่มอีารมณ์ขนัเลย” 

“ขอโทษ แต่ถ้ามแีล้วต้องดคูล้ายคนสตไิม่เตม็เตง็เหมอืนอย่างเรา พี่

ขอไม่มเีสยีดกีว่า”

“เรยีกวา่ ‘ประสาท’ จะกระชบัและได้ใจความมากกวา่ครบั” พชิพชัร

ไม่รีรอที่จะเอ่ยเสริมเพื่อเหน็บแนมคู่ปรับ แต่คราวนี้พลพัชรไม่ใส่ใจ ไม่รู้

เพราะขี้เกียจต่อปากต่อค�าหรือเพราะเกรงอ�านาจของพี่ใหญ่ซึ่งอยู่ร่วมวง

สนทนาด้วย เขาไหวไหล่ ทั้งๆ ที่รมิฝีปากยงัฉกียิ้มกวน 

“เอ้า ผมยอมบอกให้กไ็ด้ จรงิๆ แล้วนอกจากมาซ้อม พวกผมมา

ตามพี่พชด้วยครบั มคีนอยากพบพี่น่ะ”

“ใคร”

“พี่พราวครบั ตอนนี้พี่เขารออยู่ในห้องนั่งเล่น”

คิ้วเข้มของคนถูกเรียกพบเลิกขึ้นเล็กน้อย พราวไพลิน...พี่สาวของ

พวกเขากลบัมาแล้วงั้นหรอื

“พี่พราวกลบัมาจากฮนันมีูนแล้วหรอื”

“ครบั กลบัมาถงึกถ็ามหาพี่พชเลย เหน็ว่ามเีรื่องส�าคญัอยากจะคุย
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ด้วย”

พชพัชรกล่าวขอบคุณน้องที่มาตาม แล้วจึงรีบกลับไปยังคฤหาสน์ 

เมื่อไปถงึกพ็บว่าพราวไพลนินั่งรออยู่แล้ว ครั้นเหน็น้องชายเดนิเข้ามา เธอ

จงึพยกัหน้าให้เป็นการทกัทาย ดูจากรอยยิ้มเปี่ยมสุขแล้ว เขาแทบไม่ต้อง

ถามเลยละว่าฮันนีมูนรอบสองนี้เป็นอย่างไรบ้าง เพราะค�าตอบมันอยู่บน

ใบหน้าของพี่สาวหมดแล้ว คุณพี่เขยท�าหน้าที่ได้ดอีกีเช่นเคย

เมื่อถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกันพอหอมปากหอมคอแล้ว เขาจึงเข้า

ประเดน็ที่อยากรู้

“ว่าแต่พี่พราวมเีรื่องอะไรจะคยุกบัผมหรอืครบั ผมเดาว่าคงไม่ใช่แค่

เรื่องของฝาก” 

เมื่อถูกตั้งค�าถาม ใบหน้าสวยเฉียบของมาเฟียสาวก็เปลี่ยนเป็น

เคร่งขรมึ 

“หลกัแหลมสมเป็นลกูชายคนโตของคณุพ่อ ใช่ พี่มเีรื่องอยากจะถาม 

พชก�าลงัท�าภารกจินั้นอยู่ใช่ไหม”

“ภารกจินั้น?”

“แก๊งเอเดน็ ก�าลงัไล่ล่ามนัอยู่ใช่ไหมล่ะ” 

พชพัชรชะงัก คงคาดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะทราบเรื่องนี้ด้วย แม้จะ

ประหลาดใจ แต่เขากย็อมรบั

“ครบั”

“อย่าเข้าใจผดิ พี่ไม่ได้จะมาล้วงลูกอะไร พี่แค่อยากจะช่วย” หญงิ

สาวขยายความให้น้องสบายใจ 

เธอรูด้ว่ีาน้องชายฝาแฝดทั้งสามก�าลงัขบัเคี่ยวกนัอย่างเข้มข้นเพื่อชงิ

ต�าแหน่งมือขวาและมือซ้ายของบิดา ลึกๆ แล้วเธอเองก็อยากแข่งขันด้วย 

แต่ปัญหาคือ หากไม่นับเรื่องกบฏคราวก่อน จนป่านนี้เธอก็ยังไม่มีเวลา

แสดง ‘ผลงานเด่น’ ให้เป็นที่ประจกัษ์แก่บดิาเลย เนื่องจากตั้งแต่แต่งงาน 

คุณสามกีเ็พิ่มดกีรคีวามหวงความห่วงเป็นเท่าตวั ตามคุมแจไม่ยอมปล่อย
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ให้ภรรยาบู๊ระห�่าเสี่ยงตายมากเท่าแต่ก่อน เขาไม่ได้บีบบังคับ แต่มักจะใช้ 

‘ลูกอ้อน ลูกอ่อย’ ที่ท�าให้เธอใจอ่อนเสยีทุกท ี

ตอนนี้เธอเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่า ตนควรจะเข้าชิงต�าแหน่งนั้นหรือไม่ 

หรอืควรจะปล่อยให้น้องชายได้ห�้าหั่นกนัไปตามประสาชายโสดด ีถงึกระนั้น

ในระหว่างที่คดิหาค�าตอบให้ตวัเอง เธอกม็นี�้าใจนกักฬีาพอจะสนบัสนุนน้อง

ทกุคนโดยไม่แบ่งแยก ส�าหรบัพชพชัร ผูม้ปีณธิานเดยีวกบัเธอ และเกลยีด

ขบวนการค้าเนื้อสดเหมือนกัน เบาะแสเกี่ยวกับเครือข่ายแก๊งเอเด็นที่เธอ

เกบ็รกัษาไว้นานหลายปีน่าจะช่วยให้เขาท�างานง่ายขึ้น

พราวไพลินล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อ ก่อนจะยื่นอุปกรณ์บันทึก

ข้อมูลแบบพกพาใส่มอืของน้องชาย 

“รับไป นี่เป็นข้อมูลที่พี่ขโมยมาจากหนึ่งในเครือข่ายของแก๊งเอเด็น 

พี่ได้มนัมาในช่วงก่อนที่จะเสยีความทรงจ�าน่ะ ถงึพี่จะกวาดล้างพวกมนัไป

มากโขแล้ว แต่จนถงึตอนนี้กย็งัสาวไปไม่ถงึตวัตนจรงิของแก๊งเอเดน็เสยีท ี

แต่พี่เชื่อว่าคราวนี้พชต้องท�าได้ ถ้าน�าเบาะแสของพี่รวมเข้ากบัข้อมูลที่พชม ี

การกระชากหน้ากากแก๊งเอเดน็คงไม่ยากเกนิความสามารถ ถ้าพชท�าได้ นี่

จะกลายเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่เข้าตาคุณพ่อแน่นอน”

ค�าว่า ‘ผลงานชิ้นโบแดง’ เป็นสิ่งที่เขาปรารถนาอยู่เช่นกนั แต่เขายงั

ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าพราวไพลินท�าอย่างนี้เพื่ออะไร เธอสามารถเก็บข้อมูลนี้ไว้

กบัตวัและสานต่อให้เป็นผลงานของตวัเองกไ็ด้ แต่นอกจากไม่ท�าแล้ว เธอ

ยงัเลอืกที่จะส่งไม้ต่อให้เขา ทั้งๆ ที่รูอ้ยูแ่ล้วว่าเขาเป็นหนึ่งในผูท้้าชงิต�าแหน่ง

“ผมไม่เข้าใจ ท�าไมพี่ถงึเลอืกช่วยผม” 

“หมอเคยบอกกับพี่ว่า คนเราไม่จ�าเป็นต้องคิดอะไรซับซ้อนตลอด

เวลา ช่วยเพราะอยากช่วย คดิแค่นั้นกพ็อแล้ว พี่เหน็ด้วยในค�ากล่าวนี้นะ”

“พี่พราว”

“ในฐานะพี่สาวคนโต พี่อยากช่วยน้องๆ ทุกคน อยากเหน็พวกเรา

เตบิโตและประสบความส�าเรจ็ เพราะนั่นคอืความส�าเรจ็ของพี่เหมอืนกนั”
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ริมฝีปากสวยของพราวไพลินแต้มรอยยิ้ม เอื้อมมือมาตบไหล่หนา

ของพชพชัร

“ไม่ต้องกงัวลเรื่องพี่หรอก แค่ท�างานของตวัเองให้ดกีพ็อ พี่เชื่อมั่น

ในตวัพช แสดงฝีมอืให้เตม็ที่”

วิเศษยิ่งกว่าก�าลังใจก็คือความรู้สึกเต็มตื้นจากสายสัมพันธ์พี่น้องที่

คอยช่วยเหลอืกนัและกนัเสมอ 

พชพชัรนิ่งขงึไปครู่หนึ่ง ในที่สุดเขากย็นิยอมรบัน�้าใจนี้ไว้ 

“ขอบคุณครบั ผมจะไม่ท�าให้ผดิหวงั”

แก๊งเอเดน็...เป็นแก๊งใหญ่ที่เตบิโตมาจากการท�าธรุกจิค้ามนษุย์ เป็น

ธรุกจิชั้นต�่าซึ่งแม้แต่คนในวงการมาเฟียด้วยกนัเองกย็งัดแูคลน มนัซ่อนตวั

หลบหลงัเงามดื อาศยัแก๊งเครอืข่ายเป็นหุน่เชดิให้ที่ก�าบงัมาหลายสบิปี ไม่มี

ใครก�าจดัมนัได้เพราะไม่มใีครรู้ตวัจรงิของหวัหน้าแก๊งเอเดน็สกัท ี แต่เวลา

ของมันใกล้จะหมดลงแล้ว เพราะเขานี่ละจะเป็นผู้กระชากหน้ากากตัวจริง

และท�าลายมนัให้สิ้นซาก นั่นคอืเป้าหมายของเขา 

พชพัชรในชุดทักซิโดสีด�ายืนอยู่หน้ากระจกบานใหญ่ในห้องส่วนตัว 
รอยสกัสดี�าบนต้นคอถูกอ�าพรางด้วยเมกอปัแบบพเิศษจนไม่เหน็ร่องรอย 

“ผมเพิ่งได้รบัรายงานมาเมื่อครู่ ทางนั้นจดัเตรยีมสนิค้าส�าหรบัคนืนี้

เรยีบร้อยแล้วครบั” แดนไทยเข้ามารายงาน

มาเฟียหนุม่พยกัหน้า จดัหกูระต่ายให้เข้าที่เสรจ็แล้วจงึหยบิหน้ากาก

ครึ่งหน้าสแีดงจากในกล่องก�ามะหยี่มาสวม ซ่อนเร้นความงามแห่งตวัตนไว้

ข้างใน เหลอืไว้เพยีงเสน่ห์ของความลกึลบัและน่าค้นหา ซึ่งแสดงต่อสายตา

คนภายนอก

นาทีนี้เขาพร้อมแล้วที่จะโค่นล้มศัตรูที่เขาชิงชังมานับสิบปีแบบถอน

รากถอนโคน!

พชพัชรเดินออกมาหน้าคฤหาสน์ ท่ามกลางลูกน้องที่ยืนค้อมศีรษะ
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ค�านบัเพื่อส่งนายน้อยคนโตของพวกเขาไปท�าภารกจิส�าคญั

“คุณพชจะไปด้วยตัวเองจริงๆ หรือครับ” แดนไทยซึ่งก้าวมาเปิด

ประตรูถให้ถามย�้าอกีครั้ง คงจะเป็นกงัวล เพราะรู้ว่าเจ้านายไม่ถกูโฉลกกบั

สถานที่แบบนี้ แต่เขากลบัได้รบัรอยยิ้มเหี้ยมเกรยีมจากเจ้านายแทนค�าตอบ 

บ่งบอกว่างานนี้ไม่ต้องกงัวล

“แน่นอน ส�าหรับผลงานชิ้นโบแดง ฉันไม่อยากให้มีอะไรผิดพลาด 

คนืนี้ฉนัจะไปรบั ‘เธอ’ สนิค้าชิ้นนี้ด้วยตวัเอง”

สตสิมัปชญัญะของมุกอนัดากลบัมาทลีะน้อย เธอเริ่มรบัรูไ้ด้ถงึสมัผสั
จากแปรงขนนุ่มๆ ที่ลากไล้ไปตามพวงแก้มและกรอบหน้า รวมถงึลปิสตกิ

ที่บรรจงทาบนรมิฝีปากรูปกระจบัของเธอเป็นอย่างสุดท้าย

“เธอเป็นสนิค้าเกรดเอ ท�าให้เธอสวยที่สุด เข้าใจไหม”

“ทราบแล้วค่ะ”

ที่นี่ที่ไหน...เธอมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร

เสยีงสนทนาแว่วๆ เหนอืศรีษะท�าให้ ‘สนิค้าเกรดเอ’ มนึงงหนกักวา่

เดมิ เมื่อหญงิสาวค่อยๆ ลมืตาขึ้นกพ็บว่าตวัเองถูกจบัเปลี่ยนเสื้อผ้าตั้งแต่

เมื่อไรไม่ทราบ ตอนนี้เธออยูใ่นชดุราตรเีกาะอกสม่ีวงจบัเดรปผ่าหน้าถงึโคน

ขา แต่นั่นยงัไม่ใช่ส่วนที่ร้ายที่สุด เพราะเธอเพิ่งรู้ตวัว่าตนเองอยู่ในสถานที่

ที่ไม่คุ้นเคย ดูคล้ายจะเป็นห้องแต่งตัว เพราะทั้งห้องเต็มไปด้วยกระจก  

มอีุปกรณ์แต่งหน้าและราวแขวนซึ่งอดัแน่นด้วยเสื้อผ้าสวยหรูครบครนั 

มคัคุเทศก์สาวพยายามขยบัตวั แต่ไม่สามารถท�าได้ เพราะทั้งล�าคอ 

แขน และขาถูกล่ามตรวนตดิกบัเก้าอี้เหลก็ และที่น่ากลวัยิ่งกว่านั้นคอื ไม่ใช่

เธอเพียงคนเดียวที่ตกอยู่ในสภาพนี้ เพราะในห้องยังมีชายหญิงอีกหลาย

รายที่ถูกตตีรวนไว้ราวกบันกัโทษเช่นเดยีวกนั แต่ไม่มใีครที่มอีาการต่อต้าน

เลยสกัราย หากไม่มสีหีน้าเฉยเมย ล่องลอย กล้็วนแต่นั่งคอตกซมึเซาอย่าง

คนยอมรบัชะตากรรม
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“รู้สกึตวัแล้วหรอื”

ค�าถามนั้นมาจากหญงิคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ตวัเธอที่สดุ หลอ่นคงจะเป็น

ช่างแต่งหน้าที่ประทนิโฉมเธอเมื่อครูน่ั่นเอง แต่มุกอนัดาไม่สามารถมองเหน็

หน้าอกีฝ่ายได้ เพราะหล่อนสวมหน้ากากครึ่งหน้าปิดใบหน้าไว้ เช่นเดยีวกบั

ชายชุดด�าคนอื่นในห้องที่ยืนคุมเชิงกระจัดกระจายอยู่ ทุกคนล้วนสวม

หน้ากากอ�าพราง

“ที่นี่ที่ไหน!”

“สวรรค์”

สวรรค์หรอื...สวรรค์อะไรจะมสีภาพน่ากลวัแบบนี้ นรกละสไิม่ว่า!

“พวกคุณเป็นใคร จบัฉนัมาท�าไม ปล่อยฉนันะ!”

ทนัททีี่สตเิริ่มหลั่งไหลกลบัมา หญงิสาวจงึดิ้นรนขดัขนืสุดแรง ปาก

กก็รดีร้องตะโกนขอความช่วยเหลอืไปด้วย ชายชุดด�าพยายามเข้ามาปิดปาก

เธอ คงหวงัให้เธอเงยีบเสยีง แต่ทุลกัทุเลเตม็ท ีเพราะเธอส่ายหน้าเร่า กดั

มอืเจ้าพวกนั้นจนเลอืดซบิ 

แต่คนฤทธิ์เยอะกจ็�าต้องสิ้นฤทธิ์ เมื่อหนึ่งในพวกมนัแทงเขม็ฉดียา

ใส่เธอ สารบางอย่างในนั้นท�าให้เธออ่อนแรงและสงบลง

ความง่วงงุนสะลึมสะลือราวตกอยู่ในห้วงความฝันกลับเข้ามาโจมตี

เธออกีแล้ว

“พยศแบบนี้ถ้าเป็นรายอื่นคงโดนสั่งสอนไปแล้ว แต่โชคดทีี่เธอเป็น

สนิค้าเกรดเอเลยรอดตวัไป นายของเรามนีโยบายว่า จนกว่าจะถงึมอืลกูค้า 

สนิค้าเกรดเอจะมรีอยขดีข่วนไม่ได้” ช่างแต่งหน้าคนนั้นกล่าว 

หล่อนเอื้อมมอืไปหยบิแท่งลปิสตกิมาแต้มที่ปากของมกุอนัดาอกีรอบ 

คงหวังจะเติมสีสันที่หายไปจากการแผลงฤทธิ์เมื่อครู่ มือที่ยื่นเข้ามาใกล้ 

ท�าให้มุกอนัดาสงัเกตเหน็ว่าบนแขนขวาของหญงิคนนี้มรีอยสกัรูปต้นไม้มงีู

พัน เป็นรอยสักเดียวกับที่เธอเคยเห็นบนร่างกายของบริกรในร้านคอฟฟี-

ชอป ไม่เพยีงแต่สองคนนี้ที่มรีอยสกัดงักล่าว หากสงัเกตให้ดจีะพบว่ากลุม่
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คนสวมหน้ากากคนอื่นๆ ในห้องนี้ล้วนแต่มีรอยสักแบบเดียวกันทั้งสิ้น 

เพยีงแต่อยู่บนต�าแหน่งที่แตกต่างกนัเท่านั้น

คนกลุ่มนี้คือพวกเดียวกันอย่างไม่ต้องสงสัย ที่แท้มันวางแผนแบ่ง

หน้าที่กนัท�ามาตั้งแต่ต้น! 

“โถๆ ดสูายตาคูน่ั้นส ิช่างน่าสงสาร ไม่ต้องกลวัไปหรอกนะ สาวน้อย 

พวกเราไม่ใช่ผู้ร้าย พวกเราเป็นเพยีงพ่อค้าธรรมดาๆ เท่านั้น นี่คอืชะตา-

กรรมของเธอ เพราะงั้นไม่จ�าเป็นต้องวิ่งหนหีรอืดิ้นรนให้เหนื่อยหรอก พงึ

สังวรไว้ ถ้าโลกข้างนอกต้องการเธอ เธอคงไม่ต้องมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรก” 

หล่อนกล่าวอกี เป็นค�ากล่าวที่มุกอนัดาไม่เข้าใจความหมาย 

เมื่อสวยสมใจแล้วช่างแต่งหน้าคนนั้นจงึหนัไปพยกัหน้าให้ชายชุดด�า

ที่รออยู่รบัหน้าที่ต่อ

“เรยีบร้อยแล้ว พาเธอไปสแตนด์บายได้”

ไปไหน...คนพวกนี้จะพาเธอไปที่ไหนอกี

คนพวกนั้นพาเธอออกจากห้อง ลากจงูเธอไปตามระเบยีงทางเดนิ ทิ้ง

เสยีงครดืคราดจากตรวนที่พนัธนาการข้อมอืข้อเท้าก้องสะท้อนไปทั่ว ยิ่งกว่า

นกัโทษอุกฉกรรจ์เสยีอกี ตอนนี้เธอกลายเป็นสตัว์ตวัหนึ่งที่ถกูลากจงูไปทั่ว

โดยไม่อาจต่อต้าน ในระหว่างที่เธอก�าลงัจมอยู่ในความสิ้นหวงันั้นเอง ใคร

เล่าจะคดิว่าเชอืกแห่งโอกาสกลบัถูกหย่อนลงมาตรงหน้า 

“จบัตวัเธอไว้!”

ความโกลาหลที่เบื้องหน้าท�าให้มุกอันดาต้องถูกบังคับให้หยุดเดิน

กะทนัหนั หญงิสาวได้ยนิเสยีงเอะอะโวยวาย เสยีงปืน และเสยีงฝีเท้ารวัเรว็

คล้ายกลุ่มคนก�าลงัวิ่งไล่ตามกนัใกล้เข้ามา

“ผู้หญงิคนนั้นเป็นสปาย อย่าปล่อยให้เธอหนรีอดไปได้เดด็ขาด!”

พอได้ยนิว่า ‘สปาย’ เจ้าคนที่คมุตวัมกุอนัดาไว้กส็ตหิลดุ รบีผลกัเธอ

เข้าไปขงัในห้องหนึ่งใกล้ๆ แล้วกรูกนัไปจบัตวัสปายที่ว่าทนัที

แม้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่หญิงสาวตระหนักดีว่า ไม่มีเวลาจะมัว
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ครุ่นคดิ ตอนนี้ต้องหนอีอกไปจากที่นี่ให้ได้ก่อน เพราะโอกาสที่จะอยู่ตาม

ล�าพังโดยไร้สายตาของผู้คุมคงไม่มีอีกแล้ว นี่อาจเป็นโอกาสครั้งแรกและ

ครั้งเดยีว พอคดิได้อย่างนั้นเธอจงึสอดส่ายสายตาหาทางหนทีไีล่ เป็นอย่าง

ที่คาดไว้ ประตถููกลอ็กจากด้านนอก เธอแนบใบหน้ากบัช่องกระจกบนประตู

เพื่อลอบสงัเกตการณ์ กลุ่มชายชุดด�าพากนัวิ่งหายไปจากสายตาแล้ว

ฤทธิ์ยาและโซ่ตรวนท�าให้คดิและท�าอะไรได้เชื่องช้าลงมาก ถงึกระนั้น

มนักไ็ม่อาจลบปณธิานอนัแรงกล้า เธออาจจะล้มเหลวกไ็ด้ ใครจะรู้ แต่เธอ

ก็ต้องพยายามให้ถึงที่สุดก่อน เป็นความพยายามที่ต้องแข่งกับเวลาด้วย 

เพราะไม่อาจรู้ได้เลยว่าสตจิะดบัหายไปอกีเมื่อไร

อิสรภาพ...เป็นสิทธิพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมี มันเป็นของเธอมา

ตั้งแต่เกดิและจะมไีปตลอดชวีติ ต่อให้ต้องตาย เธอกจ็ะไม่ยอมให้ใครหน้า

ไหนมาพรากมนัไปเดด็ขาด!

มกุอนัดาถอยออกมาตั้งหลกั รวบรวมพละก�าลงัเท่าที่มเีหลอื ก�าหมดั

แน่นแล้วเหวี่ยงตัวสุดแรง ฟาดตรวนบนข้อมือกระแทกกับช่องกระจกบน

ประตูหลายครั้ง ได้ผล...เหลี่ยมมุมของเหลก็กล้าท�าให้กระจกแตกในที่สุด 

แม้เศษกระจกจะบาดมอืเธอ สร้างรอยแผลที่มเีลอืดซบิๆ กต็ามท ีแต่เธอก็

หาได้สนใจไม่

มอืบางลอดผ่านช่องว่างของกระจกที่แตกเอื้อมออกไปปลดลอ็กด้าน

นอกได้ส�าเรจ็ อย่างไรกต็าม ยงัไม่ทนัได้ออกไปไหน ใครบางคนกว็ิ่งสวน

เข้ามาชนกระแทกร่างบอบบางหงายกลบัเข้าไปในห้อง ตามด้วยประตูที่ปิด

ฉบัตามหลงั

ใครกนั!

ผู้มาเป็นหญงิสาวผมยาวประบ่าแต่งหน้าจดัจ้าน หน้าตาไม่สวยมาก

แต่มีเอกลักษณ์ ดูปราดเปรียวและแข็งแรง ทว่าความแข็งแรงนั้นกลับถูก

ลดทอนลงไปด้วยเหตุผลบางประการ

“คุณเป็นอะไรหรอืเปล่า!”
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มกุอนัดาตกใจมากที่จู่ๆ  หญงิคนนั้นกเ็ซและล้มลงไป เธอตรงเข้าไป

ช่วยพยุงหล่อนไว้ ท�าให้เพิ่งสงัเกตตอนนั้นเองว่าอกีฝ่ายได้รบับาดเจบ็ 

“คุณพระช่วย คุณถูกยงินี่คะ!”

คนบาดเจบ็กดัฟันกรอด เหงื่อแตกซกิ เลอืดสแีดงฉานไหลซมึจาก

บาดแผลบรเิวณช่องท้อง ครั้นพอเหน็อย่างนั้นหญงิสาวกน็กึอะไรขึ้นมาได้ 

เหตุการณ์ชุลมุนเมื่อครู่อาจจะเกี่ยวข้องกบัผู้หญงิคนนี้กไ็ด้ 

สปาย?

ไม่ว่าหล่อนจะเป็นสปายจริงหรือไม่ มันก็ไม่ใช่ธุระของเธอ ตอนนี้ 

เธอไม่ควรโอ้เอ้ ควรทิ้งคนเจบ็ไว้ตรงนี้ แล้วรบีหนอีอกไป เนื่องจากไม่รู้ว่า

ศัตรูจะย้อนกลับมาเมื่อไร แต่สุดท้ายก็ใจด�าทิ้งอีกฝ่ายไม่ลง มันไม่เข้าท่า

เลย เพราะเธอไม่รู้ด้วยซ�้าว่าผู้หญงิคนนี้เป็นใคร แต่ด้วยมนุษยธรรมท�าให้

เธอตดัสนิใจที่จะพาสหายแปลกหน้าออกไปด้วยกนั อย่างน้อยในนรกแห่งนี้

คงไม่มมีนุษย์คนไหนเตม็ใจอยู่เป็นแน่

“ไหวหรือเปล่าคะ อดทนอีกนิด ฉันจะพาคุณออกไปเอง เอาแขน 

โอบรอบคอฉนัไว้ค่ะ”

ความมีน�้าใจของมุกอันดาคงจะท�าให้หล่อนแปลกใจ แต่หล่อนก ็

ยอมท�าตามที่บอก ใช้มอืกดบาดแผลบนท้องไว้ ส่วนอกีมอืกโ็อบรอบคอของ 

ผู้ขันอาสา ปล่อยให้คนใจดีพยุงออกไป แต่เดินได้ไม่ถึงไหน คนเจ็บก็ 

แข้งขาอ่อนลม้ทรดุลงไปอกี เป็นจงัหวะเดยีวกบัที่ได้ยนิเสยีงฝีเท้าของกลุม่

ชายชุดด�าวิ่งกลบัมา 

ไม่นะ เสรจ็กนั!

มกุอนัดาพยายามพยงุร่างคนอ่อนแรงขึ้นแต่ท�าไม่ส�าเรจ็ เพราะตอนนี้

พละก�าลังของผู้ช่วยเหลือก็ถดถอยลงจากฤทธิ์ยาเช่นกัน ภาพในสายตา 

เริ่มพร่าเลอืน พอมอีาการเช่นนั้นกน็ิ่งไปคล้ายปลงว่าตนคงหมดโอกาสรอด

แล้ว หญงิปรศินาจงึสลดัตวัเองออกจากการยื้อยั้ง คว้าไหล่มุกอนัดามาเขย่า

พลางร้องถาม 
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“เธออยากหนไีปหรอืเปล่า!”

“ค...คะ?”

“ฉนัถามว่าเธออยากหนไีปจากที่นี่หรอืเปล่า!”

คราวนี้มือของอีกฝ่ายขยุ้มไหล่เปลือยเปล่าของเธอแน่นขึ้น ดวงตา

วาววาบ ราวกบัต้องการค�าตอบที่ชดัเจนเดี๋ยวนี้

ท�าไมจะไม่อยากหนไีปกนัล่ะ ในเมื่อเธอไม่เตม็ใจมาตั้งแต่แรก แต่

ถูกลกัพาตวัมาด้วยการสมรู้ร่วมคดิจากชายที่เธอไว้ใจต่างหาก!

“แน่นอนค่ะ ฉนัอยากหน”ี

“ถ้าอยากกจ็งตามหาสภุาพบรุษุที่ใช้โคดเนมว่า ‘บลดัดี้บูลเลต็’ คนืนี้

เขาจะสวมชุดทกัซโิดสดี�าและหน้ากากสแีดง จงไปหาเขา มแีต่เขาคนเดยีว

เท่านั้นที่จะช่วยเธอได้!”

“บลดัดี้บูลเลต็หรอืคะ”

ยงัไม่ทนัถามด้วยซ�้าว่าสุภาพบุรุษบลดัดี้บูลเลต็ที่ว่าเป็นใคร และจะ

ช่วยเธอได้อย่างไร หญงิคนนั้นกโ็น้มตวัมาประทบัจุมพติที่ซอกคอของเธอ

เร็วๆ สร้างความตกตะลึงให้เธอมาก เพราะไม่เข้าใจว่าหล่อนท�าอย่างนั้น

ท�าไม แต่กน็ั่นละ ไม่ทนัได้ถาม ฝ่ายนั้นกโ็พล่งต่ออย่างเร่งร้อน

“โคดเรด 9-3!”

“อะไรนะคะ”

“โคดเรด 9-3!” หญงิคนนั้นย�้าอกี เอื้อมมอืมากดปลอกตรวนบนคอ

เธอให้แนบสนทิ หากหล่อนไม่รอด หล่อนกต้็องส่งต่อลมหายใจของภารกจิ

นี้ให้คนอื่น “จ�าเอาไว้ให้ด ีนอกจากบลดัดี้บูลเลต็แล้ว อย่าให้ใครอื่นได้ตวั

เธอไปเด็ดขาด!” เมื่อกล่าวเสร็จ หญิงคนนั้นก็รวบรวมเรี่ยวแรงที่เหลือวิ่ง

จากไป มกุอนัดาเองกเ็ตรยีมจะหนเีช่นกนั แต่ไม่ทนักาล กลุม่ศตัรูวิ่งมาถงึ

ก่อน พวกมันล็อกตัวเธอไว้ ส่วนคนที่เหลือก็วิ่งไล่ล่าตามหญิงคนนั้นไป 

และเพยีงไม่กี่นาทเีธอกไ็ด้ยนิเสยีงปืนดงัขึ้นหลายนดั

มกุอนัดาสะท้านเยอืก รูส้กึหวาดกลวัจนถงึขั้วหวัใจ บางทเีธออาจจะ
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เป็นรายต่อไป

ไม่ไหว...เธอคงหนไีม่รอดแล้วจรงิๆ

“แม้แต่ยากเ็อาไม่ค่อยจะอยู ่พยศนกัใช่ไหม!” หนึ่งในผู้คุมเงื้อมอืขึ้น

หมายจะตบสั่งสอนเธอด้วยความโมโห แต่ยงัไม่ทนัได้ท�าอย่างนั้น มนักลบั

เป็นฝ่ายถูกตบสั่งสอนจนหน้าหนัเสยีเองด้วยฝีมอืของหวัหน้ากลุ่ม 

“อย่าท�าอะไรโง่ๆ ขนืท�าสนิค้าเกรดเอเป็นรอย คอพวกเรามหีวงัขาด

กระเดน็!”

“แต่มนัพยายามจะหนนีะครบั”

“กฎต้องเป็นกฎ เธอไม่มโีอกาสจะท�าแบบนั้นซ�้าสองแล้วละ” ชายคน

นั้นกลา่ว ปรายตามองมอืขาวซึ่งบดันี้มรีอยแผลจากการถกูกระจกบาด แม้

ไม่หนักหนาอะไร แต่หากไม่ท�าอะไรเลยคงไม่ดีเพราะอาจส่งผลให้ราคา

สนิค้าตกลงได้ 

“โชคดทีี่ไม่เป็นต�าหนมิาก ไม่งั้นเสยีของ ราคาตกกนัพอด”ี ฝ่ายนั้น

เอ่ยอย่างโล่งใจ ก่อนจะหนัไปพยกัพเยดิให้ลูกน้องพาเธอออกไป “จวนจะ

ถงึควิแล้ว รบีพาเธอไปปฐมพยาบาลแล้วไปสแตนด์บายหลงัเวทไีด้เลย”

“ครบั”

มุกอันดาไม่ทราบหรอกว่า ‘สแตนด์บาย’ ที่ชายคนนั้นพูดหมายถึง

อะไร และไม่นกึอยากจะเข้าใจด้วย ในระหว่างที่ถูกพาตวัไปท�าแผลบนมอื 

ฤทธิ์ยากเ็ริ่มท�างาน สตขิองเธอดบัหายไป กว่าจะเริ่มรู้ตวัอกีทกีเ็มื่อถูกจบั

ใส่กรงขึ้นมาบนเวท ีท่ามกลางสายตานบัร้อยๆ คู่ที่ก�าลงัจ้องมองมายงัเธอ

เป็นตาเดยีว!

ในกรงเหลก็แขง็แรง มคัคเุทศก์สาวกวาดตามองลอดผ่านซี่กรงอย่าง

ตื่นตระหนก ในห้องประชมุโอ่โถงที่ถกูประดบัประดาด้วยผ้าม่านสขีาว โคม

ไฟสทีองระย้าซึ่งให้แสงสลวัๆ และพรรณไม้สเีขยีวสดซึ่งทิ้งตวัห้อยยาวลง

มาจากเพดานราวกบัสวนสวรรค์จ�าลอง กลุ่มคนสวมหน้ากากซึ่งชมุนมุหน้า

เวททีั้งชายและหญงิในชดุราตรกี�าลงัพดูคยุซบุซบิกนัอย่างออกรส และชี้มา
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ที่เธออยูเ่นอืงๆ ทนัททีี่ได้รบัสญัญาณจากพธิกีร จอภาพขนาดใหญ่ตามมุม

ต่างๆ ในห้องกฉ็ายเป็นรายละเอยีดประวตัขิองเธอทั้งหมด

“เอาละครบั ท่านแขกผูม้เีกยีรตทิกุท่าน มาถงึสนิค้าเกรดเอของคนืนี้ 

นางสาวมุกอนัดา เพศหญงิ เชื้อชาตไิทย สญัชาตไิทย อายุ ๒๔ ปี เราจะ

ขอเริ่มเปิดประมูล ณ บดันี้!” 

มกุอนัดาเบกิตาโพลง ชาไปทั้งร่าง เมื่อได้ยนิเสยีงพธิกีรประกาศผ่าน

ไมโครโฟน ค�าประกาศเชญิชวนนั้นอื้อองึไปทั้งโสตประสาท 

ประมูลเธองั้นหรอื...นี่มนัเรื่องบ้าบออะไรกนั!



๒
ตลาดมืด

หากทั้งหมดนี้เป็นเพียงความฝันก็คงดี เพราะถึงแม้จะเลวร้าย 
สกัเพยีงใด แต่เธอกจ็ะตื่นขึ้นมาในที่สดุ แต่โชคร้ายที่มนัไม่เป็นอย่างนั้น สิ่ง

ที่เธอเผชญิอยู่ไม่ใช่ความฝัน แต่เป็นความจรงิ ความจรงิที่ไม่ว่าจะกรดีร้อง

กี่ร้อยกี่พนัครั้ง เธอกไ็ม่มวีนัตื่นขึ้นมาอยู่ด ี

หญิงสาวขยุ้มซี่กรงเหล็กด้วยมือที่เปียกชื้นจากเหงื่อ เกลียดทุก

สายตาที่พากันจ้องมองมายังเธอราวกับว่าเธอเป็นสัตว์ตัวหนึ่งที่ถูกน�าออก

ขาย ไม่รู้ด้วยฤทธิ์ยาที่ยังคงค้างอยู่หรือเพราะความหวาดกลัวกันแน่ แต่

ตอนนี้เธอขยบัตวัและส่งเสยีงแทบไม่ออกเลย ยงัไม่นบัรวมชายร่างบกึบนึ

ซึ่งคอยถอือาวธุยนืคมุเชงิอยูใ่กล้ๆ อกีด้วย หากแม้นเธอแผลงฤทธิ์อกีครั้ง 

ต่อให้เป็นสนิค้าเกรดเออย่างที่พวกมนัว่า กค็งถูกก�าจดัเสยีตรงนี้

ใจเยน็ไว้ มุกอนัดา เธอต้องไม่ตายอยู่ที่นี่! 

‘จงตามหาบลดัดี้บูลเลต็’ เธอนกึถงึค�าแนะน�าของหญงิปรศินาขึ้นมา 

ป่านนี้หล่อนจะเป็นตายร้ายดอีย่างไรบ้างกไ็ม่ทราบ ทว่าสิ่งที่หล่อนพดูยงัคง

ตดิอยู่ในความคดิ
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เธอไม่รู้หรอกว่าบลัดดี้บูลเล็ตที่ว่าเป็นใครและเธอจะไปตามหาเขา

ได้ที่ไหนในเมื่อเธอถูกขงัอยู่ที่นี่ แต่ในสถานการณ์เช่นนี้ ความคดิที่ว่าอาจ

มใีครสกัคนช่วยเธอออกไปได้ แม้จะมโีอกาสเพยีงรบิหรี่กต็าม แต่มนักช่็วย

เยียวยาหัวใจอันสิ้นหวังของเธอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิธีกรบรรยาย

ประวตัเิธอเจื้อยแจ้วราวกบัก�าลงับรรยายสรรพคุณสนิค้าชิ้นหนึ่ง ความคดิ

เรื่องบลดัดี้บูลเลต็นี่ละที่ช่วยท�าให้เธอไม่เสยีสตไิปเสยีก่อน

“สินค้าไฮไลต์ของเราคืนนี้เป็นเด็กก�าพร้าผู้น่าสงสาร เธอเรียนจบ

ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการท่องเที่ยว เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึ่ง ท�างาน

ในบริษัทท่องเที่ยวชั้นน�าในต�าแหน่งมัคคุเทศก์ สื่อสารได้ถึงสี่ภาษา ไทย 

องักฤษ เยอรมนั และฝรั่งเศส งานอดเิรกว่ายน�้า สดัส่วน...”

เมื่อกล่าวถงึสดัส่วน ผูช้มุนมุสวมหน้ากากหน้าเวทกีย็กกล้องส่องทาง

ไกลมาส่องสรรีะเธอกนัใหญ่

หญงิสาวกดัฟันกรอด ยกแขนที่ถูกตตีรวนของตนขึ้นบงัร่างกายตน

อย่างปกป้อง เธอพยายามบอกตวัเองให้อดทนไว้ แต่มนักย็ากมากเหลอืเกนิ 

ยิ่งเมื่อพธิกีรบรรยายถงึประวตัชิวีติรกัอนัไม่เคยสมหวงั อย่างดทีี่สดุคอืการ

แอบรกัผู้ชายข้างเดยีวกช็วนให้เจ้าของประวตัอิดสูนกั 

คนพวกนี้ทราบเรื่องส่วนตัวของเธอจากที่ใด ทั้งน่ากลัวและน่า

รงัเกยีจที่สุด!

“กล่าวโดยสรุปเธอโสด ไม่เคยมีคนรักมาก่อนทั้งในแง่นิตินัยและ

พฤตินัย ใช่แล้วครับ เราตรวจร่างกายเธอมาแล้วตามใบรับรองแพทย์ที่

ปรากฏอยู่บนหน้าจอ เธอเป็นสาวพรหมจรรย์!”

พอได้ยินว่า ‘สาวพรหมจรรย์’ ก็เกิดเสียงฮือฮา เหล่าบุรุษเพศทั้ง

หนุ่มและแก่ผู้ตีค่าผู้หญิงที่ความบริสุทธิ์เป็นความดีสูงสุดก็โห่ฮาและเลีย 

รมิฝีปากอย่างไม่ปกปิดความหื่นกระหายในตวัแม้สกันดิ

ใบหน้านวลเปลี่ยนเป็นสแีดงจดั ดวงตาคูส่วยร้อนผ่าว อารมณ์โกรธ 

เกลยีด และขยะแขยงพลุ่งขึ้นมาจนแทบอยากอาเจยีน...มากเกนิไป นี่มนั
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มากเกนิไปแล้วจรงิๆ!

“เพราะอย่างนี้สินค้าชิ้นนี้จึงเป็นสินค้าคัดเกรดพิเศษเพื่อลูกค้าคน

ส�าคัญโดยเฉพาะ ยังสาวยังสวยแถมบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เคยผ่านมือชายมา

ก่อน เอาละครบั ท่านใดสนใจอยากเป็น ‘ชายคนแรก’ ของเธอบ้าง เพื่อไม่

ให้เป็นการเสยีเวลา เรามาเริ่มเปิดประมูลสนิค้าชิ้นนี้กนัเลยดกีว่า ราคาเริ่ม

ต้นอยู่ที่...” 

ตวัเลขบนหน้าจอหมนุคว้างสลบัสบัเปลี่ยนอยูช่ั่ววนิาทก่ีอนจะปรากฏ

เป็นเลขจ�านวนเจด็หลกั

“ห้าล้านบาทครบั มท่ีานใดประสงค์ให้มากกว่านี้ไหม” พธิกีรประกาศ

ชดัถ้อยชดัค�า ดจูะไม่รูส้กึรูส้าอะไรเลยกบัการตั้งราคามนษุย์คนหนึ่งราวกบั

สิ่งของ กลุม่คนสวมหน้ากากเหล่านั้นกเ็ช่นกนั ไม่มใีครรู้สกึรู้สาเลยในขณะ

ที่แย่งกนัเสนอราคาซื้อเธออย่างเมามนั 

พฤติการณ์ที่ใช้เงินฟาดกันไปมาแบบไม่เสียดายท�าให้คิดได้ว่าคน

เหล่านี้ล้วนแต่เป็นเศรษฐใีหญ่ทั้งนั้น แต่ทั้งๆ ที่มเีงนิมากมายกลบัไม่มใีน

สิ่งที่มนุษย์ควรจะม ีนั่นคอืสามญัส�านกึ 

น่าสะอดิสะเอยีนที่สุด!

“หกล้านบาท!” ชายหวัล้านคนหนึ่งตะโกนมาจากฝูงชน

“หกล้านบาท มใีครให้มากกว่านี้ไหมครบั”

“หกล้านห้าแสนบาท!” ชายอกีฟากตะโกนสู้บ้าง

“แปดล้าน!” คราวนี้ชายหวัล้านคนเดมิกดรโีมตในมอืสู้ราคาอกีครั้ง

อย่างไม่ยอมแพ้ 

ตวัเลขบนหน้าจอพุง่ทะยานขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่มทีท่ีาว่าจะหยุด อย่างไร

ก็ตาม ศึกนี้ดูท่าจะจบลงที่ตรงนี้เสียแล้ว เมื่อใครบางคนเสนอราคาสูงลิ่ว

แตะเพดานด้วยเสยีงดุดนัทรงพลงั

“สบิล้านบาท”

เกิดเสียงครางฮือไปทั้งห้องประมูล ผู้เสนอราคาใหม่เป็นชายร่างสูง



น ว ต า  l  37

สง่าคนหนึ่ง เขายนืกอดอกหลบอยูใ่นมมุมดืราวกบัตั้งใจไม่ให้ตนเป็นจดุเด่น

จนเกนิไป สิ่งที่เธอพอจะมองเหน็ตอนนี้กค็อืเสื้อผ้าที่ชายคนนั้นสวมใส่

ทักซิโดสีด�าและหน้ากากสีแดง หรือว่าเขาคือบลัดดี้บูลเล็ต! จู่ๆ 

ความคดิกพ็ลนัผดุวาบ ท�าให้ความเยน็เยอืกถูกแทนที่ด้วยความอบอุน่เลก็ๆ 

จากความหวงัร�าไร

“สบิล้านบาทนะครบั มใีครให้มากกว่านี้หรอืเปล่า ถ้าไม่มผีมจะนบั

สามครั้ง สบิล้านบาทครั้งที่หนึ่ง สบิล้านบาทครั้งที่สอง สบิล้านบาทครั้งที่...”

“ห้าสบิล้าน!”

มกุอนัดาหนัมองตามเสยีง เจ้าของเสยีงเสนอราคาอนันุม่นวลนั้นเป็น

ของชายปรศินาอกีคนที่นั่งอยูอ่กีด้าน เขานั่งไขว่ห้างอย่างมมีาด สวมทกัซโิด

สีด�าและหน้ากากสีแดงแบบเดียวกันกับชายคนเมื่อครู่เปี๊ยบ แตกต่างกัน

หน่อยกต็รงที่รมิฝีปากซึ่งโผล่พ้นหน้ากากออกมานั้นก�าลงัแต้มรอยยิ้มหยนั 

ซึ่งดูคล้ายจะเป็นการท้าทายผู้เสนอราคาคนก่อน

สองคนงั้นหรือ หากบลัดดี้บูลเล็ตสวมชุดทักซิโดสีด�าและหน้ากาก 

สแีดงตามค�าบอกเล่า ถ้าอย่างนั้นใครกนัล่ะคอืบลดัดี้บูลเลต็ตวัจรงิ!

“โอ้โห ไม่น่าเชื่อเลย ราคาพุง่ทะยานขึ้นถงึห้าเท่าแล้วละครบั ชกัสนุก

แล้วส”ิ

เธอมองเห็นว่าชายชุดด�าผู้เสนอราคาคนแรกหันมองชายคนที่สอง

อย่างไม่พอใจ ถงึอย่างนั้นเขากย็งัคงนิ่ง ไม่ได้มที่าทวี่าจะสู้ราคาต่ออกี คง 

จะยอมแพ้เพยีงเท่านี้

“ห้าสบิล้านบาทครั้งที่หนึ่ง ห้าสบิล้านบาทครั้งที่สอง...”

หญงิสาวขบรมิฝีปาก ใจจรงิไม่อยากจะร่วมลุน้ไปกบัชะตากรรมของ

ตวัเองอกีแล้ว หากชายคนนี้เป็นบลดัดี้บลูเลต็จรงิ เธอกย็นิด ีเพราะนั่นอาจ

หมายถึงทางรอดของเธอ แต่หากว่าไม่ใช่ล่ะ ชีวิตของเธอในฐานะมนุษย์ 

คนหนึ่งคงจบสิ้นลงแล้วใช่ไหม 

พิธีกรนับเป็นสัญญาณมาจนถึงช่วงสุดท้าย คงจะไม่มีใครสู้ราคา 
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ไปมากกว่านี้แล้ว

“ห้าสิบล้านบาทครั้งที่สามครับ” พิธีกรประกาศ ง้างค้อนในมือขึ้น

หมายจะเคาะประกาศการขาย แต่ยงัไม่ทนัได้ท�าเช่นนั้น มอืที่ถอืค้อนกช็ะงกั

ค้างกลางอากาศ เมื่อเลขบนหน้าจอซึ่งควรจะหยุดนิ่งไปแล้ว พุ่งทะยานไป

อกีจนทะลุเพดาน

“ห้าร้อยล้าน” 

แทบทั้งห้องเหลยีวมองตามเสยีง ผู้เสนอราคาอนับ้าบิ่นนั้นคอื ชาย

ชุดด�าคนแรกที่เธอเคยคิดว่าเขาจะยอมแพ้ไปแล้ว แม้จะถอนหายใจอย่าง

เสียไม่ได้ แต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจที่จะสู้ราคาต่ออยู่ดี คงมุ่งหมายจะเป็น 

ผู้ชนะให้ได้

แม้จะตกใจเพราะราคาพุง่สงูลิ่วไปถงึสบิเท่า ทว่าพธิกีรกร็วบรวมสติ

แล้วรบีประกาศราคาใหม่

“โอ้โห ตอนนี้ราคาพุ่งไปอกีสบิเท่าแล้วละครบั ถ้าอย่างนั้นผมจะนบั

ใหม่ ห้าร้อยล้านบาทครั้งที่หนึ่ง ห้าร้อยล้านบาทครั้งที่สอง...”

มกุอนัดาเหน็ชายชดุด�าคนที่สองขยบัตวัอย่างกระสบักระส่ายบนเก้าอี้ 

สุดท้ายกเ็ลอืกที่จะไม่สู้ราคาต่อ เหน็ได้จากการไหวไหล่ คงไม่ไหวกบัราคา

ที่กระโดดมาไกลถงึจุดนี้

“ห้าร้อยล้านบาทครั้งที่สาม!” 

พธิกีรประกาศก่อนจะใช้ค้อนทุบเป็นสญัญาณเสรจ็สิ้นการขาย

“สนิค้าเกรดเอของเราคนืนี้ นางสาวมกุอนัดา...ขายแล้วที่ราคาห้าร้อย

ล้านบาท ขอเสยีงปรบมอืเพื่อแสดงความยนิดกีบัแขกผู้มเีกยีรตทิ่านนี้ด้วย

ครบั”

ท่ามกลางเสยีงปรบมอืแสดงความยนิด ีผูช้นะการประมลูกลบัก�าลงั

จบัจ้องมองเธอด้วยสายตาอนัหยั่งไม่ถงึ ไม่ยนิดยีนิร้ายใดๆ ทั้งสิ้น

ชายคนนี้คือสุภาพบุรุษบลัดดี้บูลเล็ต...คนที่เธอตามหาอยู่หรือเปล่า

นะ
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หลงัลงจากเวทแีล้ว มุกอนัดากถ็ูกพาตวัมาคุกเข่าต่อหน้า ‘ท่านแขก
ผู้มีเกียรติ’ ผู้ซึ่งชนะการประมูลมาหมาดๆ เขานั่งรออยู่บนเก้าอี้หลุยส์ใน

ห้องรบัรองพร้อมกบัผู้ตดิตามที่ยนืประกบทั้งซ้ายและขวา ดูๆ ไปแล้วชาย

ฉกรรจ์ในชุดด�าเหล่านั้นก็ไม่ได้ต่างอะไรกับพวกวายร้ายที่จับตัวเธอมา 

เพราะมีรัศมีความลึกลับและน่ากลัวคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ

แขกผูม้เีกยีรตท่ิานนั้น แม้เขาจะหนุม่แน่นกว่าที่คดิไว้ และคงจะมใีบหน้าที่

หล่อเหลามากเอาการ เพราะแม้แต่เค้าโครงหน้าที่โผล่ออกมานอกหน้ากาก

กย็งัดดูลีงตวัไปเสยีหมด ทั้งยงัมรีปูร่างที่สง่าผ่าเผยกว่าชายใดที่เธอเคยเหน็

อีกด้วย ทว่านัยน์ตาด�าขลับภายใต้หน้ากากสีแดงกลับท�าให้ลมหายใจของ 

ผู้เฝ้ามองสะดุด รู้สึกแปลกๆ ราวกับเธอมองภาพมายาอยู่ มายาที่จงใจ

แสดงออกมาเพื่อปกปิดตวัตนอนัแท้จรงิ

“ให้เธอลุกขึ้นยนื เธอไม่ใช่ทาสหรอืสนิค้า ไม่จ�าเป็นต้องคุกเข่า”

มุกอนัดาลุกขึ้น เริ่มรู้สกึใจชื้น ชายคนนี้อาจไม่ได้น่ากลวัอย่างที่คดิ 

อย่างน้อยเขากเ็ป็นคนแรกในที่นี้ที่เหน็ค่าความเป็นมนุษย์

“ปลดตรวนเธอออกด้วย” 

ลกูน้องเข้ามาปลดตรวนให้มคัคเุทศก์สาวตามสั่ง ช่างดเีหลอืเกนิ แต่

ยังไม่ทันขอความช่วยเหลือ หรือแม้แต่ถามด้วยซ�้าว่าเขาคือบลัดดี้บูลเล็ต

หรือเปล่า จู ่ๆ ชายหนุ่มก็ยกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้ลูกน้องหยุดปลด

พนัธนาการเธอเสยีอย่างนั้น

“พอแค่นี้ ที่ข้อมอืไม่ต้อง”

มกุอนัดาหน้าเสยี ไม่กี่วนิาทก่ีอนเธอยงัรู้สกึว่าเขาอาจจะเป็นคนดอียู่

เลย ตอนนี้เธอเริ่มไม่แน่ใจเสยีแล้ว 

“คุณบอกเองว่าฉนัไม่ใช่ทาสหรอืสนิค้า ถ้าอย่างนั้นคงไม่จ�าเป็นต้อง

ล่ามมอืฉนัไว้แบบนี้ไม่ใช่หรอื ฉนัถกูคนพวกนั้นลกัพาตวัมา ไม่ได้เตม็ใจจะ

อยู่ที่นี่เลย ได้โปรดปล่อยฉนัไปเถอะ” เธอเว้าวอน ยื่นมอืมาข้างหน้าหวงัให้

เขาเปลี่ยนใจ แต่ดูท่าจะไม่ได้ผล
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“อย่าเข้าใจผดิ ตรวนนี้ไม่ได้เป็นเครื่องหมายว่าคุณเป็นทาส แต่…” 

ร่างสูงสง่าย่างสามขุมตรงเข้ามาหา โน้มใบหน้าเข้าใกล้ ก่อนจะเอื้อมมอืมา

สมัผสัผวิแก้มนวลเนยีน ไล้ลงมาถงึล�าคอระหงซึ่งบดันี้ไม่มตีรวนคอยปิดบงั 

‘ร่องรอย’ ไว้อีกแล้ว “แต่เป็นเครื่องหมายของความไม่ประมาท ผมต้อง

ตรวจสอบบางอย่างให้แน่ใจก่อนถงึจะปล่อยคุณได้” 

วา่แลว้ปลายนิ้วเรยีวยาวของชายหนุม่กป้็ายรอยลปิสตกิสชีมพเูพชร

ซึ่งประทบัอยู่บนช่วงคอของหญงิสาวมาพจิารณา สิ่งที่เขาเหน็ผ่านแสงสลวั

และกล้องส่องทางไกลในงานประมูลเมื่อครู่ เขามองไม่ผดิจรงิๆ 

ลิปสติกเรืองแสง ‘สารส�าคัญ’ ซึ่งบ่งบอกว่าภารกิจนี้ไม่เป็นไปตาม

แผนที่วางไว้เสยีแล้ว! 

ดวงตาเข้มหรี่มองหญิงสาวผู้กุมสารอย่างเคลือบแคลง พร้อมกับ 

อารมณ์กรุ่นๆ ที่อวลขึ้นมาในอก

“จสัมนิอยู่ที่ไหน”

“อะไรนะคะ”

“เจ้าของรอยลปิสตกินี้ จสัมนิ เธออยู่ที่ไหน”

หญงิปรศินาคนนั้นชื่อจสัมนิสนิะ

“ถ้าหมายถงึผูห้ญงิที่ฉนับงัเอญิพบก่อนหน้านี้ละก ็ฉนัไม่ทราบหรอก

ว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหน ฉนัคลาดกบัเธอตั้งแต่ตอนที่พยายามหนอีอกมาด้วย

กนั เธอถูกยงิบาดเจบ็และแยกตวัไปก่อน ภาพสุดท้ายที่ฉนัเหน็กค็อื คน

พวกนั้นไล่ตามเธอไป”

“แล้วหลงัจากนั้นเธอเป็นยงัไง”

“ฉนัไม่ทราบค่ะ กต็วัฉนัไม่ได้ตดิกบัเธอนี่คะ” หญงิสาวประชด กเ็ธอ

เพิ่งจะบอกอยู่หยกๆ ว่าคลาดกบัหญงิคนนั้นไปแล้ว เขายงัจะเค้นค�าตอบ

จากเธอเพื่ออะไรอกี “ฉนัได้ยนิเสยีงปืนดงัตามหลงัหลายนดั นอกจากนั้น

ฉนักไ็ม่ทราบรายละเอยีดแล้วว่าจสัมนิของคณุจะเป็นตายร้ายดยีงัไง เพราะ

คนพวกนั้นจบัฉนัขึ้นเวทบี้าๆ นั่นเสยีก่อน คุณจะเชื่อหรอืไม่กต็ามใจ แต่
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ฉนับอกสิ่งที่รู้ไปหมดแล้ว ทนีี้คุณจะปล่อยฉนัได้หรอืยงัคะ”

แทนที่จะปล่อย ชายหนุม่กลบัท�าในสิ่งตรงกนัข้าม มอืใหญ่คว้าหมบั

เข้าที่ล�าคอสาวช่างจ้อ กลายเป็นคมีเหลก็ที่น่ากลวักว่าตรวนใดๆ แม้เขาจะ

ยังใจดีไม่ออกแรงบีบ แต่ก็ไม่ได้ท�าให้เธอหวั่นใจน้อยลงสักนิด ราวกับว่า

หากเธอท�าให้เขาไม่พอใจ เขาอาจจะหกัคอเธออย่างสบายๆ ตอนไหนกไ็ด้

“ฟังให้ดีนะ คุณผู้หญิง” เขาเปล่งเสียงอย่างดุดัน ทุกค�าที่เขาพูด 

ออกมาล้วนเป็นค�าสุภาพ แต่ท่าทางและน�้าเสยีงช่างไม่ปรานกีนับ้างเลย “ผม

ไม่ชอบต่อปากต่อค�ากบัใคร ไม่มเีวลาพอจะท�าแบบนั้นด้วย ถ้าอยากให้ผม

ปล่อยคุณไป คุณต้องให้ในสิ่งที่ผมต้องการก่อน ต่อให้จวนตัวยังไงแต่ 

จสัมนิไม่มทีางหนไีปเฉยๆ โดยไม่ทิ้งข้อมลูหรอืเบาะแสอะไรไว้ ไม่ว่ามนัจะ

เป็นอะไร คุณต้องมอบมนัมาให้ผมเดี๋ยวนี้!”

คนบ้าอะไรไม่รูจ้กัค�าว่าอ่อนโยนเลย ดกุด็แุถมบ้าพลงัอกีต่างหาก จะ

ใช่สุภาพบุรุษบลดัดี้บูลเลต็จรงิๆ น่ะหรอื หากใช่ กค็งต้องเปลี่ยนโคดเนม

ใหม่เป็นสุภาพบุรุษคนป่าเถื่อน ดูท่าจะเหมาะสมกว่า!

แม้จะตกใจ แต่มุกอนัดากร็วบรวมสตถิามกลบัไป เขาอาจจะยงัไม่

ได้ออกแรงบบีคอเธอเลยกจ็รงิ แต่การที่เขาจบัคอเธอไว้เช่นนั้นท�าให้เธอรูส้กึ

อดึอดัจนเปล่งเสยีงได้ยากล�าบากกว่าเดมิ

“แคก็ๆ ฉนัไม่รูว่้าคณุพดูเรื่องอะไร แต่ผู้หญงิคนนั้นไม่ได้ทิ้งอะไรไว้

ที่ฉนั”

“ผมไม่เชื่อ!”

“จรงิๆ นะคะ เธอไม่ได้ทิ้งของอะไรไว้ที่ฉนั เธอเพยีงแต่พูดกบัฉนั

ว่า...” หญงิสาวเงยีบไป เมื่อพลนันกึถงึค�ากล่าวแปลกๆ ของหญงิคนนั้นขึ้น

มาได้

‘โคดเรด 9-3...จ�าเอาไว้ให้ด ีนอกจากบลดัดี้บูลเลต็แล้ว อย่าให้ใคร

อื่นได้ตวัเธอไปเดด็ขาด’

ใช่...ก่อนที่หล่อนจะผลุนผลนัจากไป หล่อนพูดทิ้งท้ายเกี่ยวกบัโคด
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เรด 9-3 และบลดัดี้บลูเลต็ หากนั่นไม่ใช่เพยีงค�ากล่าวลอยๆ ไร้ความหมาย 

แต่คอืสิ่งที่หล่อนตั้งใจทิ้งไว้ให้ล่ะ นี่อาจจะเป็นสิ่งที่ชายคนนี้ตามหากไ็ด้ 

“เธอพูดกบัคุณว่าอะไร”

คราวนี้น�้าเสยีงเริ่มแสดงความสนใจขึ้นมา แปลว่าเธอมาถูกทาง ไม่

ว่าเขาจะใช่บลัดดี้บูลเล็ตหรือไม่ แต่ในเมื่อเธอมีสิ่งที่เขาอยากได้ที่สุดไว้ใน

ก�ามอืเช่นนี้ เธอจะส่งต่อให้เขาโดยไม่มขี้อแลกเปลี่ยนเลยได้อย่างไร

“พาฉันออกไปจากที่นี่ก่อน แล้วฉันจะบอกทุกอย่างที่คุณอยากรู้”  

มุกอนัดาต่อรอง พลางยื่นมอืมาข้างหน้าเพื่อขอให้เขาปลดพนัธนาการ แต่ก็

ไม่รูว่้าจะเป็นการต่อรองที่ล้มเหลวหรอืเปล่า เพราะเขายงัคงจ้องมองเธอด้วย

สายตาที่ยากจะคาดเดา

มุกอันดาเป็นผู้หญิงคนแรกที่กล้าต่อรองกับเขาอย่างตรงไปตรงมา 

ตวักเ็ลก็นดิเดยีว อ�านาจต่อกรอะไรกไ็ม่มสีกัอย่างแต่กลบักล้านกั แต่กน็ั่น

ละ เขากย็งันกึชื่นชมในความฉลาดเฉลยีวบนความไม่รู้จกัที่ต�่าที่สูงนี้อยู่ดี

มมุปากของชายหนุม่ยกขึ้นเลก็น้อย เป็นรอยยิ้มบางๆ ที่น่ากลวัแต่ก็ 

มเีสน่ห์จนยากจะถอนสายตา 

“ตกลง ผมจะพาคุณออกไป”

ที่ตกลงไม่ใช่เพราะเธอถือไพ่เหนือกว่า แต่เพราะเขาตระหนักว่าไม่

ควรเสยีเวลานานกว่านี้ เพราะฝ่ายนั้นอาจจะรู้ตวัเมื่อใดกไ็ด้

นยัน์ตาคมเหลอืบมองกล้องวงจรปิดที่ตดิอยูใ่นห้อง นอกจากในห้อง

รบัรองนี้กย็งัมกีล้องอกีหลายตวัถกูตดิตั้งไว้ตามจดุต่างๆ ทั่วอาคาร ชวนให้

รูส้กึสุม่เสี่ยงมาก หากสิ่งที่มกุอนัดาเล่าเป็นความจรงิ อกีไม่นานศตัรูกค็งจะ

รูต้วัแน่วา่ สารส�าคญันั้นอยู่กบัสนิค้าซึ่งเขาเพิ่งจะประมลูได้มาหมาดๆ ทาง

ที่ดีเขาควรจะพาเธอออกไปจากที่นี่ก่อน ส่วนเรื่องอื่นค่อยเค้นถามกันภาย

หลงักย็งัไม่สาย เพราะหากถูกจบัได้ขึ้นมา กค็งยากที่จะหลกีเลี่ยงการสู้รบ

กนั เขาไม่อยากเสยีเวลากบัเรื่องไม่จ�าเป็น

พอคดิได้อย่างนั้นชายหนุ่มจงึคลายมอืออกจากล�าคอระหง แล้วหนั
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ไปสั่งให้ลูกน้องพาตวัสาวเจ้าออกไป

“เอาตวัเธอไป”

หญงิสาวหน้าเหลอหลา 

“เดี๋ยวสคิะ ปลดตรวนให้ฉนัก่อนส!ิ”

“ผมตกลงว่าจะพาคุณออกไป ไม่ได้บอกว่าจะปลดตรวนออกให้”

“อะไรกนั ใจคอคุณจะพาฉนัออกไปในสภาพนี้น่ะหรอื!”

“กค็งต้องเป็นอย่างนั้น จนกว่าผมจะได้เบาะแสครบ ผมปล่อยให้คณุ

ไปจากผมไม่ได้ โลกธุรกจิมนักเ็ป็นอย่างนี้ละ มุกอนัดา ไม่ใช่คุณคนเดยีว

ที่ฉลาดพอจะต่อรองเป็น!”

หญงิสาวอ้าปากค้าง ยงัไม่ทนัได้ต่อปากต่อค�าอะไรต่อ คนต่อรองเก่ง

กว่ากเ็ดนิลิ่วน�าออกไปจากห้องเสยีแล้ว 

คนอะไร น่าโมโหเสยีจรงิ!



๓
ค�าสั่ง

มุกอันดาถูกชายฉกรรจ์สองคนกึ่งลากกึ่งจูงให้เดินตามมาด้วย 
โดยไม่ทิ้งระยะห่างจากเจ้านายมากนกั อย่างไรกต็าม การเดนิทางของพวก

เธอกต็้องสะดุด เมื่อกลุ่มชายสวมหน้ากากดกัพวกเธอไว้ได้ก่อนออกประตู

ใหญ่ แม้ไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ชัดเจน เพราะพวกเขายังอุตส่าห์ค้อมศีรษะให้

ลูกค้าอย่างนอบน้อม แต่ท่าทีเคร่งเครียดนั้นชวนให้คิดได้ว่าเหตุการณ์ผิด

ปกติ

รู้ตวักนัแล้วสนิะ

“พอดีทางเราเพิ่งเช็กกล้องวงจรปิดมาและพบว่าสินค้าที่ท่านประมูล

ได้ไปมขี้อผดิพลาด ขออภยัเป็นอย่างสูงครบั แต่ทางเราขอเรยีกคนืสนิค้า”

“เรยีกคนืสนิค้า?” ผูช้นะการประมลูทวนค�า ไม่ได้มท่ีาทแีปลกใจ แต่

กแ็สดงออกชดัว่าไม่ยอมง่ายๆ “เพิ่งเคยได้ยนิอย่างนี้เป็นครั้งแรก นกึว่าแก๊ง

เอเดน็จะเป็นมอือาชพีมากกว่านี้เสยีอกี”

แก๊งอะไรนะ มกุอนัดาฟังค�าเรยีกแล้วกข็นหวัลกุ เดี๋ยวก่อนส ินี่เธอ

อยู่ในภาพยนตร์แนวเจ้าพ่อหรอือย่างไร!
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“ต้องขออภัยจริงๆ ครับ เป็นความผิดพลาดของเราเองที่ไม่ตรวจ-

สอบให้ถี่ถ้วนก่อน ท่านจะดสูนิค้าชิ้นอื่นไปแทนกไ็ด้นะครบั ในคลงัมสีนิค้า

อกีหลายชิ้นที่มคีุณสมบตัใิกล้เคยีงกนั น่าจะพอทดแทนกนัได้”

“ผมต้องการผู้หญงิคนนี้คนเดยีว ไม่ต้องการใครอื่น” 

“เข้าใจแล้วครับ ถ้าอย่างนั้นทางเรายินดีคืนเงินให้ทั้งหมด และจะ

ชดเชยค่าเสยีเวลาให้ท่านด้วย แต่เราขอเรยีกสนิค้าคนื แบบนี้พอจะได้ไหม

ครบั” 

ว่าแล้วฝ่ายนั้นกเ็ตรยีมจะบกุมาลากมกุอนัดากลบั แต่ชายหนุม่ขวาง

ไว้ เขายกแขนข้างหนึ่งขึ้นกั้นหญงิสาวไว้อย่างไม่ยอมให้ใครหน้าไหนพาตวั

เธอไป 

“ผมขอปฏเิสธ ในเมื่อมนัเป็นความผดิพลาดของผู้ขายเอง ท�าไมต้อง

ให้ผู้ซื้อมาร่วมรับผิดชอบในความสะเพร่านั้นด้วย ไม่คิดว่ามันเป็นการ 

เอาเปรยีบกนัเกนิไปหน่อยหรอื”

“มิบังอาจครับ ทางเราก็เรียนท่านไปแล้วนี่ครับว่ายินดีเยียวยาให ้

ทุกอย่าง”

“ในฐานะพ่อค้า พวกคุณควรเรียนรู้ไว้ด้วยว่า สิ่งที่ลูกค้าต้องการ

ไม่ใช่การเยียวยา แต่เป็นการแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะมีข้อ 

ผดิพลาดหรอืไม่ แต่ผมพอใจในตวัผูห้ญงิคนนี้อยูแ่ล้ว ไม่ขอส่งคนื” ยนืยนั

เสียงแข็งแล้วชายหนุ่มจึงพยักหน้าให้ลูกน้องพามุกอันดาออกมาทันท ี

ราวกบัเมื่อครู่ไม่มใีครมาขดัจงัหวะ 

เธอคิดว่าคนพวกนั้นจะเข้ามาหยุดพวกเธอไว้อีกรอบ แต่ไม่เลย 

เพราะท้ายที่สุดศัตรูก็ยอมปล่อยให้เธอผ่านออกไปได้ กระนั้นก็ยังไม่วาย

พูดไล่หลงั 

“ดทู่าท่านจะชอบสนิค้าชิ้นนี้ กไ็ม่แปลกเพราะเธอทั้งสาวทั้งสวยแถม

มีความสามารถ คงเป็นของเล่นที่สร้างความบันเทิงบนเตียงได้ดีเชียว อ้อ 

แต่ท่านอย่าลืมความจริงข้อหนึ่งไปเสียล่ะครับ ท่านไม่ใช่ลูกค้ารายเดียวที่
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ชื่นชอบและอยากได้สนิค้าชิ้นนี้ ขอให้โชคดคีรบั”

ชายหนุ่มชะงัก ภายใต้หน้ากากอ�าพราง เธอมองสีหน้าเขาไม่ออก

จรงิๆ ว่าก�าลงัคดิอะไรอยู่ เพยีงไม่กี่วนิาทเีขากก็้าวเรว็ๆ จากมาพร้อมกบั

พวกเธอ ราวกบัเมื่อครู่ไม่ได้ยนิอะไรทั้งสิ้น

ทันทีที่ออกมาข้างนอกอาคาร มุกอันดาก็มีโอกาสสูดกลิ่นอายของ

อสิรภาพเลก็น้อย ภายใต้ท้องฟ้าสดี�าสนทิ อาคารแห่งนี้ตั้งตระหง่านอย่าง

โดดเดี่ยว แทบไม่มผีูค้นหรอืสิ่งปลูกสร้างในบรเิวณอนัใกลเ้ลย ดภูายนอก

กค็ล้ายเป็นโรงเกบ็สนิค้าเก่าที่ถกูดดัแปลงต่อเตมิให้ทนัสมยัและงดงาม แต่

เธอกร็ู้ดวี่ามนัเป็นความงามจอมปลอม เพราะข้างในนั้นมขีบวนการประมูล

สนิค้าในตลาดมดืซึ่งเน่าเฟะยิ่งกว่านรก

“ปลอดภยัแล้วหรอืยงัคะ” หญงิสาวเอ่ยถามระหว่างที่ถกูพาตวัมายงั

รถลีมูซีนที่จอดรออยู่ในอาคารฝั่งตรงข้าม อย่างน้อยการได้ออกมาจาก

ขมุนรกกท็�าให้หายใจหายคอคล่องขึ้น แต่คงแค่ชั่วคราว เพราะในแวดวงนี้

อาจไม่เคยมคี�าว่า ‘ปลอดภยั’ อย่างแท้จรงิมาแต่ไหนแต่ไร เหน็ได้จากการ

ที่ชายหนุ่มหนัไปสั่งผู้ตดิตาม

“สถานการณ์เปลี่ยน ใช้แผนส�ารอง”

“อ้าว แต่ทางนั้นยงัไม่เปิดศกึกบัเราเลยนะครบั”

“พวกมนัท�าแน่ ในไม่ช้านี่ละ”

“อย่าบอกนะครบัว่าค�าเตอืนเมื่อครู่นั่น...”

นายหนุ่มพยกัหน้า ค�าเตอืนเมื่อครู่เป็นการบอกเป็นนยัแล้วว่า แก๊ง

เอเดน็จะเปิดศกึกบัเขาเพื่อชงิตวัมกุอนัดาเรว็ๆ นี้ ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เมื่อ

เขายืนยันว่าจะไม่ส่งเธอกลับย่อมเกิดความบาดหมางขึ้นเป็นธรรมดา ยิ่ง 

ทางฝั่งนั้นร้อนรนที่จะได้ตัวเธอ ย่อมชี้ชัดว่าเธอคนนี้กุมเบาะแสส�าคัญซึ่ง

อาจชี้เป็นชี้ตายแก๊งเอเดน็เลยกไ็ด้

“ตอนนี้ไม่มีใครที่อยากได้ตัวมุกอันดามากไปกว่าแก๊งเอเด็นหรอก 

พวกมนัจะเปิดศกึกบัเราเพื่อชงิตวัเธอ”
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“เข้าใจแล้วครบั ถ้าอย่างนั้นจะให้ท�ายงัไงกบัเธอหรอืครบั” 

ดวงตาคมไล่ส�ารวจมุกอนัดาตั้งแต่หวัจดเท้า

“หาหุ่นมา” 

หุน่หรอื หุน่อะไรกนัล่ะ ไม่มใีครยอมให้ความกระจ่างเลย จนกระทั่ง

เธอเข้าใจความหมายเองก็ตอนที่ถูกผลักให้เข้าไปในรถลีมูซีนติดฟิล์มทึบ

มดิชดิ เพยีงไม่กี่นาท ี‘หุ่น’ ที่ถูกกล่าวถงึกเ็ดนิทางมาถงึ หญงิสาวคนหนึ่ง

ซึ่งมีรูปร่างหน้าตาใกล้เคียงกับเธอเปิดประตูเข้ามานั่งในรถด้วย หล่อนส่ง

ยิ้มเป็นมติรให้ แต่มนัไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดขีึ้น เพราะมุกอนัดาเพิ่งได้

รบัค�าสั่งสุดพลิกึพลิั่นจากชายคนเดมิ

“อย่ามวัโอ้เอ้ รบีสลบัชุดกบัผู้หญงิคนนี้ เรามเีวลาไม่มาก”

“สลบัชุด? ท�าไมต้องท�าด้วยล่ะคะ”

“ลดความเสี่ยงในการถูกจบัได้ คุณคงไม่อยากกลบัไปที่นั่นใช่ไหม”

หญงิสาวส่ายหน้าพลัวนั

ไม่อยู่แล้ว ใครจะอยากกลับไปอยู่ในที่บ้าๆ แบบนั้นกันล่ะ แม้จะ

เข้าใจเหตผุล แต่เธอปล่อยให้โอกาสนี้หลดุลอยไปไม่ได้ เพราะจนป่านนี้เธอ

ยงัไม่ได้รบัอสิรภาพเตม็ที่เลย

“แต่ฉนัจะเปลี่ยนชุดตามค�าสั่งคุณได้ยงัไงล่ะคะ ในเมื่อคุณยงัไม่ได้

ปลดตรวนที่มือฉันเลย ปลดตรวนออกให้ฉันก่อนสิ” เธอยื่นข้อเสนออีก 

พยายามท�าหน้าสลดๆ ให้ดูน่าสงสาร แต่การแสดงของเธอมนัแย่ หรอืว่า

อกีฝ่ายไร้หวัใจกไ็ม่ทราบ เพราะเขาปฏเิสธที่จะปลดพนัธนาการและยนืยนั

ว่าคนที่มาเป็นตวัตายตวัแทนนั้นสามารถช่วยเธอจดัการเรื่องนี้ได้

“ไม่ต้องห่วง ผู้หญงิคนนี้จะช่วยคุณเปลี่ยนชุด”

“ในสภาพที่ถูกมดัอย่างนี้น่ะหรอืคะ” 

“ใช่ ท�าไม่ได้หรอืไง” เขาย้อนถามนิ่งๆ เป็นความนิ่งที่ตดิแววปรามาส

นดิๆ ซึ่งเธอไม่ชอบใจเอาเสยีเลย

“ไม่ได้ค่ะ”
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“ถ้าท�าไม่ได้ คุณกจ็ะเหลอืทางเลอืกอกีแค่ทางเดยีว”

ทางเลือกอีกทางหนึ่งหรือ บ้าน่า อย่าบอกนะว่า เขาจะมาช่วยเธอ

เปลี่ยนชุดเอง! 

“น่าเกลยีดที่สุด อย่าแม้แต่จะคดิเอาเปรยีบฉนัเชยีว!”

แต่ทั้งหมดก็คงเป็นเพียงมโนความคิดของเธอเท่านั้น เพราะเธออยู่

ในโลกความจรงิที่ไม่มคี�าพดูชวนขวยเขนิใดๆ แบบในนยิายหรอืละครที่เคย

ดูสกันดิ ที่มใีห้คงมแีต่สายตานิ่งตดิร�าคาญในความช่างจนิตนาการของเธอ 

พร้อมค�าพูดเยยีบเยน็ชวนขนท้ายทอยลุกซู่กเ็ท่านั้น

“ทางเลอืกอกีอย่างคอื คุณถูกพวกมนัยงิพรุนจนตาย กลายเป็นศพ

ไร้ญาตอิยู่ที่นี่!”

คนที่อาจจะกลายเป็นศพไร้ญาตนิิ่งอึ้ง กลนืน�้าลายฝืดฝืน

“นั่นไม่เรยีกว่าทางเลอืกนี่คะ!”

“มนัก�าลงัจะกลายเป็นทางเลอืกของคุณ พวกมนัไม่มทีางปล่อยคุณ

ไวอ้ยูแ่ลว้ เพราะคณุกุมข้อมลูส�าคญัของพวกมนัไว ้ถ้าไมต่ายที่นี่ คณุกจ็ะ

ถูกพาตวัไปทรมานจนตายแบบสตัว์ตวัหนึ่งในกรง ความเป็นไปได้มนัมอียู่

แค่สองอย่าง อยากตายแบบไหนกเ็ลอืกเอาแล้วกนั!”

ข้อมูลส�าคญังั้นหรอื พูดเรื่องอะไรกนั หรอืค�าพูดที่หญงิสาวนามว่า

จสัมนิทิ้งไว้ให้เธอจะเป็นข้อมูลลบัของคนพวกนี้ แล้วเรื่องตายกด็้วย เหตุ

ใดเขาจงึได้พูดค�าว่า ‘ตาย’ ได้อย่างชนิชา ทั้งๆ ที่มนัเป็นค�าที่โหดร้ายมาก

แท้ๆ 

มุกอนัดาขบรมิฝีปากอย่างตงึเครยีด สรุปกบัตวัเองได้เสยีที

“ไม่ว่าจะที่นี่หรอืที่ไหน ฉนักย็งัไม่อยากตายก่อนวยัอนัควรหรอกค่ะ 

ฉันอยากมีชีวิตยืนยาว อยู่จนแก่จนเฒ่า เป็นคุณย่าคุณยายคอยเลี้ยงลูก

เลี้ยงหลานอย่างมคีวามสุข เพราะฉะนั้นฉนัจะท�าตามที่คุณแนะน�า” 

“ผมไม่ได้แนะน�า แต่ผมก�าลงัสั่งการ รบีเปลี่ยนชุด ผมไม่ชอบพูด

ซ�้า”
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มุกอันดากลอกตาให้แก่ความช่างสั่งของเขา แต่ว่ายังไงก็ว่าตามกัน 

ในเมื่อตอนนี้เธอมทีางเลอืกอื่นเสยีที่ไหน 

หญงิสาวผลดัเปลี่ยนชุดกบัคนที่เขาจดัหามาให้ แม้จะทุลกัทุเล แต่

พวกเธอก็สามารถสลับชุดกันได้ในที่สุด ตอนนี้มุกอันดาอยู่ในชุดเสื้อเชิ้ต 

สขีาวกบักางเกงขายาวผ้าลนินิสเีปลอืกลกูสนแลดทูะมดัทะแมง ส่วนผูห้ญงิ

คนนั้นก็สวมชุดราตรีชุดเดิมของเธอนั่นเอง พอผ่านการแต่งตัวและท�าผม

ใหม่ ดผู่านๆ แล้วกค็ล้ายตวัเธออยู่ไม่น้อย จนเหลา่ลกูนอ้งของชายคนนั้น

ยงัชมเปาะ

“ดูคล้ายกนัมากเลยครบั ทนีี้พวกมนัดูออกยากแน่” 

“ไม่เหน็แนบเนยีนเลย” เธอกล่าวลอยๆ ตั้งใจกระทบกระเทยีบคน

ใจร้าย “ถ้าอยากให้ดคูล้ายกนัมากที่สุด นอกจากสลบัชดุแลว้กค็วรจะสลบั

ตรวนที่มอืฉนัออกไปด้วยสคิะ”

“ปากที่พูดไม่หยุดไม่ได้ช่วยให้เปอร์เซ็นต์ในการรอดชีวิตเพิ่มขึ้น”  

เขาว่าเสยีงเข้มแล้วคว้าข้อแขนเลก็หมบั ดงึเธอออกจากรถลมีูซนีทนัท ี ไม่

เปิดโอกาสให้เธอประท้วงอีก ดูท่ารถคันนี้จะเป็นเพียงห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า

เฉพาะกจิ แต่ไม่ใช่พาหนะเดนิทางในคราวนี้เป็นแน่

“ฝากทางนี้ด้วย” ชายหนุ่มหนัไปสั่งการลูกน้อง เมื่อฝ่ายนั้นรบัปาก

เป็นมั่นเหมาะแล้ว เขาจงึลากมุกอนัดาเดนิจ�้าอ้าวห่างออกมา ลดัเลาะมายงั

ที่ดนิรกร้างซึ่งมต้ีนไม้และหญ้ารกๆ ขึ้นสูงเกอืบท่วมศรีษะ บรรยากาศโดย

รอบเปลี่ยวจนระแวงว่าเขาจะหลอกเธอมาฆ่าทิ้งหรือไม่ แต่สุดท้ายก็เปล่า 

เขาเพยีงแต่พาเธอมาขึ้นรถยนต์สคีวนับหุรี่ซึ่งจอดแอบอยูใ่นแมกไม้บรเิวณ

นั้นเท่านั้น นี่คงจะเป็นแผนการของเขาโดยใช้ผู้หญงิในรถลมีูซนีเป็นตวัล่อ 

ส่วนเขาพาเธอแอบออกมาโดยรถอกีคนั

“โอ๊ย อย่าดงึแขนฉนัอย่างนั้นส ิแขนฉนัระบมไปหมดแล้ว แล้วนี่จะ

พาฉนัไปที่ไหน” เธอโอด เพราะตอนนี้แขนขาวๆ ของเธอเป็นรอยแดงเถอืก

เตม็ไปหมด จากแรงกระชากอย่างไม่ปรานปีราศรยั



50  l  ม ุก ล า ย เ พ ช ร

“ไปในที่ที่ผมจะสามารถเค้นข้อมลูจากคณุได้ โดยไม่มพีวกแมลงหวี่

แมลงวนัมาก่อกวน” 

พวกแมลงหวี่แมลงวนัที่เขาว่าคงหมายถงึพวกคนร้ายที่จบัตวัเธอมา

ขาย แต่ไอ้สถานที่ซึ่งจะสามารถเค้นข้อมูลจากเธอได้มนัคอืที่ใดกนัล่ะ ยงั

ไม่ทนัถามกถ็ูกชายหนุ่มดกัคอเสยีแล้ว

“อย่าเพิ่งถาม รบีเข้าไปนั่งในรถ!”

“พูดดีๆ  กไ็ด้ ไม่เหน็ต้องท�าเป็นเข้ม” หญงิสาวค่อนขอดอย่างหมั่นไส้ 

ก่อนจะก้าวขึ้นรถยนต์ แม้ไม่ได้ใหญ่โตอย่างรถลมีซูนีคนัเมื่อครู่ แต่กถ็อืว่า

รถคนันี้หรใูช่เล่น ราคาน่าจะราวๆ แปดหลกัเป็นอย่างต�่า พอนกึถงึราคาแล้ว

ก็ท�าให้คนที่ใช้ชีวิตธรรมดาๆ มาตลอดอย่างเธอรู้สึกเกร็ง ด้วยความที่ 

คราวนี้ไม่ได้ถูกผลักเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวอย่างตอนที่ต้องขึ้นไปเปลี่ยน

เสื้อผ้าบนรถลมีูซนี เธอจงึก้าวขึ้นรถเองอย่างระมดัระวงั ราวกบักลวัว่ามนั

จะเป็นรอยหรอืเสยีหายได้หากเธอท�าอะไรพลาดไปเพยีงนดิ อากปักริยิาเก้ๆ 

กังๆ ของเธอคงขัดตาเขามากจนต้องโน้มตัวมากระชากข้อแขนเล็กเพื่อรีบ

ดงึเธอเข้ามานั่งข้างคนขบัเสยีท ี

“นี่คุณ ท�าไมชอบท�ารุนแรงกบัผู้หญงินกันะ เดี๋ยวกเ็ค้นคอ เดี๋ยวก็

กระชากแขน รู้จกัไหมค�าว่า ‘อ่อนโยน’ กบัสุภาพสตรนี่ะ ท�าอย่างนี้ฉนัเจบ็

นะ!”

“ก่อนกลายเป็นศพ คุณจะเจบ็กว่านี้อกีหลายเท่า รู้เอาไว้ด้วย คุณ 

ผู้หญงิ” 

คณุผูห้ญงิค้อนตาเขยีว ในขณะที่ชายหนุ่มเคลื่อนรถจากจดุหลบซ่อน

อย่างเร่งร้อน โดยไม่ทิ้งสายตาระวังระไว เพราะไม่อาจทราบได้เลยว่า

แผนการสลบัตวัหลอกจะส�าเรจ็หรอืไม่ หากไม่ ศตัรกูจ็ะตามมาโจมตเีขาได้

ทุกเมื่อ 

เหลอืเชื่อเลย คนอะไรกไ็ม่รู ้ท่าทางภายนอกกดู็ด ีแต่แท้จรงิแล้วป่า

เถื่อนที่สดุ ตายบ้างละ กลายเป็นศพบ้างละ มนัเป็นค�าพดูที่สภุาพบุรุษควร
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พดูกบัสภุาพสตรหีรอือย่างไร คนพรรค์นี้ต้องไม่ใช่สภุาพบรุุษบลดัดี้บลูเลต็

แน่ๆ เธอเอาหวัเป็นประกนัเลย!

“ถ้าฉันตาย คุณก็จะไม่ได้รับข้อมูลที่อยากรู้เหมือนกัน คุณควรจะ

ปกป้องฉัน ไม่ใช่เอาแต่ขู่ฟ่อๆ ให้ฉันกลัวอย่างนี้ ว้าย!” พูดยังไม่ทันจบ

ประโยคดนีกั หญงิสาวกร้็องเสยีงหลงเมื่อจู่ๆ  ชายหนุ่มกก็ดศรีษะเธอพรวด

ให้หมอบลงจนคอแทบเคลด็ แต่ไม่มเีวลาโอดโอยด้วยซ�้า เพราะวนิาทต่ีอมา

ห่ากระสุนจากรถยนต์สีด�าคันหลังก็พุ่งตรงมาที่รถพวกเธอ หวุดหวิดเจาะ

เข้ากลางกะโหลกเธอไปแบบเส้นยาแดงผ่าแปด  

เรื่องที่ก�าลงัเกดิขึ้นขณะนี้ ทั้งเสยีงและฉากไล่ล่าเป็นเหมอืนความฝัน

น่ากลวัหรอืไม่กฉ็ากในภาพยนตร์สกัเรื่องที่เธอไม่เคยคดิฝันว่า ชวีตินี้ต้อง

มาประสบพบเจอเลยสกันดิ

“ยงิ...คนพวกนั้นก�าลงัยงิเราหรอืคะ!”

“ใช่ เราช้าไป พวกมนัรู้ตวัแล้ว”

มุกอันดาสะอึก แม้จะไม่ได้ต�าหนิตรงๆ แต่เธอก็อดรู้สึกผิดไม่ได้ 

แผนการของเขาล้มเหลวเพราะเธอหรอืเปล่านะ หากเธอไม่มวัเล่นแง่และรบี

ท�าตามที่เขาบอก สถานการณ์อาจไม่เลวร้ายขนาดนี้กไ็ด้

“พวกเราจะตายกนัแล้วจรงิๆ หรอืคะ”

“กค็งเป็นอย่างนั้น ถ้าคุณไม่ได้มากบัผม” 

เธอไม่รูว่้านั่นเรยีกว่าค�าปลอบใจหรอืเปล่า หากใช่ กค็งเป็นค�าปลอบ

ใจที่แปลกพิลึก แต่ก็ต้องยอมรับว่าค�ากล่าวของเขาท�าให้เธอรู้สึกดีขึ้น  

เพราะมนัท�าให้เธอมคีวามหวงัที่จะมชีวีติรอดอยู่บ้าง

“ฉนัจะช่วยอะไรคุณได้บ้างไหมคะ”

เสยีงที่อ่อนลงของเธอท�าให้ชายหนุ่มแปลกใจ คงไม่นกึว่าสาวเจ้าจะ

มมีุมนี้ด้วย มุมน่าเอน็ดูอย่างสาวน้อยผู้ส�านกึผดิ 

“หลงัจากผ่านเรื่องนี้ไปได้ ผมต้องให้คณุช่วยแน่ แต่ส�าหรบัตอนนี้...” 

เขาช�าเลอืงมองกระจกส่องหลงัเพื่อประเมนิระยะตดิตาม ดแูล้วคงเหลอืทาง
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นี้ทางเดยีว “ผมยงัรบัมอืคนเดยีวไหว”

“แต่พวกเขามปีืน คุณจะรบัมอืยงัไง หรอืว่า...”

และก็เป็นอย่างที่คาดสารถีหนุ่มชักปืนสั้นออกจากใต้ที่นั่งมาถือไว้

ด้วยมอืข้างหนึ่ง

“ส�าหรบัอาวุธปืน ไม่ใช่แค่ม ี แต่ต้องใช้ให้ ‘เป็น’ ด้วย” พูดแล้วก็

กระชากล�ากล้องปืนอย่างเตรียมพร้อม ท่าทางมั่นใจกับสิ่งที่จะท�าต่อจากนี้

มาก “หมอบลงไป อย่าเงยหน้าขึ้นมาจนกว่าผมจะบอก”

คราวนี้มุกอนัดาพยกัหน้าว่าง่ายกบัค�าสั่ง

“ค่ะ ว่าแต่คุณจะท�าอะไรหรอืคะ”

“ท�าตามที่คุณร้องขอ”

“เอ๊ะ?”

“คุณอยากให้ผมปกป้องคุณไม่ใช่หรือ” ชายหนุ่มตอบเสียงขรึม 

เหยยีบคนัเร่งเสยีมดิ คงหมายจะสลดัศตัรูให้พ้นด้วยความเรว็ 

มุกอันดาเคยคิดว่านั่นคงจะเป็นแผนการของเขา จนกระทั่งเขาหัก

พวงมาลัยเลี้ยวกลับแบบหักศอกกะทันหัน จนรถหมุนติ้วแทบควงสว่าน 

นั่นละ เธอจงึเริ่มเหน็เค้าลางชวนผวา ท่ามกลางเสยีงกรดีร้องลั่นของตวัเอง 

เธอไม่รู้ว่าเขาก�าลงัจะท�าอะไร แต่มนัไม่ใช่เรื่องน่ายนิดแีน่ เพราะทนัททีี่รถ

กลับมาทรงตัวได้ เขาก็กระแทกคันเร่งอีกครั้งเพื่อจะทะยานรถกลับไปยัง

ทศิทางเดมิ ทศิทางที่ฝ่ายศตัรูรออยู่แล้ว! 

นี่น่ะหรือแผนการของเขา พุ่งทะยานไปหาความตายเนี่ยนะ บ้าไป

แล้ว!

มุกอันดายกมือขึ้นป้องศีรษะตัวเองด้วยความหวาดกลัว แหกปาก

กรดีร้องดงัลั่นรถ แต่กน็ั่นละ เธอไม่ตาย เพราะในเสี้ยววนิาททีี่รถยนต์แล่น

สวนกลบัไปนั้น ชายหนุ่มกล็ั่นไกสวนออกไปเช่นกนั 

ปัง! ปัง! ปัง!

กระสนุพุง่ออกจากรงัเพลงิ ตรงเข้าจดุตายศตัรูอย่างแม่นย�า รวดเรว็ 
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นดัต่อนดั คนต่อคน โดยไม่เสยีเปล่าสกันดั

สารถีหนุ่มปรายตามองรถยนต์ที่เสียหลักตกไหล่ทางไปแล้วอย่าง 

เวทนาลกึๆ เป็นอย่างที่คดิไว้ พวกที่ถกูส่งมาคราวนี้ไม่ใช่มอืดทีี่สดุของแก๊ง 

เป็นพวกสกัแต่ว่ามปีืน แต่ไม่รู้จกัและใช้มนั ‘เป็น’ จรงิๆ ด้วยซ�้า แต่กถ็อื

เป็นโชคดขีองเขาแล้ว เพราะเขาจะได้ไม่ต้องเสยีเวลารบนานกว่านี้

คนใช้ปืนเป็นหดมอืกลบัเข้ามาในรถ ก่อนจะหนัมาบอกกบัคนข้างๆ 

ที่คงจะกรดีร้องจนหมดเสยีงไปแล้ว

“เรยีบร้อยแล้ว เงยหน้าขึ้นได้”

ทว่าต่อให้ได้รับค�าสั่งแล้วมุกอันดาก็ยังไม่ยอมเงยหน้าขึ้น เธอฟุบ

หน้ากบัเข่าตวัเองอยูอ่ย่างนั้น นิ่งจนผดิสงัเกต จนชายหนุม่ต้องเอื้อมมอืไป

เขย่า แต่เธอกไ็ม่มปีฏกิริยิาตอบสนอง มอืที่เคยป้องศรีษะตกลงข้างตวัอย่าง

ไร้การควบคุม 

ตายแล้วหรอื

แต่เขาก็โล่งใจเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเธอยังมีลมหายใจ และไม่มี

บาดแผลใดๆ เขาจงึสนันษิฐานว่าที่เธอนิ่งไป คงเพราะตกใจกลวัจนหมดสติ

เท่านั้น แต่เขายังวางใจไม่ได้ เพราะเธอเป็นผู้กุมกุญแจส�าคัญของภารกิจ 

คงต้องเช็กดูให้แน่ใจอีกหน่อยว่าเธอไม่เป็นอะไรจริงๆ พอคิดได้อย่างนั้น 

หลงัจากประสานงานกบัลูกน้องที่เหลอืจนทราบว่าพวกเขาสามารถเอาตวัรอด

มาได้เช่นกัน ชายหนุ่มจึงรีบต่อสายหา ‘ชาริศ’ ผู้ซึ่งเป็นทั้งพี่เขยและนาย

แพทย์ประจ�าครอบครวั

“ว่าไง พช”

“พี่รศิ อยู่เวรหรอืเปล่าครบัวนันี้”

“ออกเวรแล้ว ก�าลงัจะกลบับ้าน มอีะไรหรอืเปล่า”

“ผมมคีนไข้มาให้ครบั” พดูพลางช�าเลอืงมองหญงิสาวซึ่งบดันี้คอพบั

คออ่อนสิ้นสตไิปแล้ว “อกีประมาณหนึ่งชั่วโมง รบกวนพี่แวะเข้ามาดูเคสที่

คฤหาสน์รณเดโชได้ไหมครบั ขอความกรุณาด้วย” 
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“ได้ เดี๋ยวพี่เข้าไป”

แม้จะไม่เข้าใจสถานการณ์ แต่พี่เขยกต็กปากรบัค�า ครั้นวางสายแล้ว 

สารถีหนุ่มจึงผ่อนลมหายใจหนัก มือใหญ่เอื้อมปลดหน้ากากที่อ�าพราง

ใบหน้าออก เผยให้เห็นตัวตนและใบหน้าอันงดงามสมบูรณ์แบบ ไม่ใช่ใน

ฐานะนกัประมูลมอืทองในตลาดมดื แต่ในฐานะทายาทหนุ่มคนโตแห่งแก๊ง

ฟอลโค่...พชพชัร

จบสิ้นเสยีทกีบัภารกจิคนืนี้ แม้จะจบไม่สวย เพราะทุกอย่างไม่เป็น

ไปตามแผนการที่วางไว้ แต่ว่าอกีไม่นานเขาจะกอบกูส้ถานการณ์ให้กลบัมา

เข้าที่เข้าทางให้ได้

ส�าหรบัหญงิสาวคนนี้...มุกอนัดา

พชพัชรเอื้อมมือไปประคองร่างบอบบางให้เอนพิงพนักเบาะด้วย

ท่าทางที่สบายมากขึ้น

มาดกูนัหน่อยสว่ิา กุญแจที่เธอรบัต่อมาจากจสัมนิจะสามารถไขความ

ลบัอะไรเกี่ยวกบัแก๊งเอเดน็ได้บ้าง 

การหนีไปของพชพัชรและมุกอันดาไม่ใช่ข่าวดีส�าหรับทุกคน เพราะ
ส�าหรบัแก๊งเอเดน็แล้ว นี่ถอืเป็นข่าวร้ายระดบัเป็นภยัจนสมาชกิในแก๊งต้อง

วิ่งวุ่นอลหม่าน 

ภายในห้องซึ่งตกแต่งอย่างหรูหราแต่ว่าปิดทึบ ชายสวมหน้ากาก 

คนหนึ่งนั่งอยู่หลังโต๊ะท�างานในมุมมืด ภาพบนหน้าจอแอลซีดีขนาดใหญ ่

บนผนงัเพิ่งจะฉายการถ่ายทอดสดการประมลูสนิค้าจบลงไปได้ไม่ทนัไร ทมี

ลูกน้องกเ็ข้ามาในห้องเพื่อรายงานสถานการณ์อย่างร้อนใจ

“นายครบั พวกมนัหนรีอดไปได้ คนของเราที่ส่งไปถูกมนัจดัการรวด

เดยีวหมด ไม่เหลอืสกัคน”

หนรีอดไปได้งั้นหรอื...นี่เขาคงจะประเมนิฝีมอืพวกมนัต�่าเกนิไปสนิะ

“ปล่อยให้พวกมนัหนไีปได้ยงัไง แกกเ็หน็จากกล้องวงจรปิดแล้วไม่ใช่
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หรอื สปายนั่นตดิต่อกบัมกุอนัดาเป็นคนสดุท้าย มคีวามเป็นไปได้ว่ามนัอาจ

จะเป็นพวกเดยีวกนัมาตั้งแต่แรก รวมถงึไอ้คนชนะการประมูลนั่นด้วย”

“ถ้ามนัเป็นพวกเดยีวกนัตั้งแต่แรก ถ้าอย่างนั้นคนที่ขายมุกอนัดามา

กอ็าจจะรู้เรื่องนี้ด้วยหรอืเปล่าครบั”

“แกจะพูดว่าเกลอืเป็นหนอนหรอื”

“ใช่ครบั กค็นที่ขายมกุอนัดามาคอืเซนเดอร์แก๊งเครอืข่ายเรานี่เอง ถ้า

พวกมนัรวมหวักนัมาตั้งแต่แรกล่ะ”

“กเ็ป็นไปได้ แต่ฉนัยงัไม่อยากสรปุอย่างนั้น เซนเดอร์คนนี้ท�างานกบั

ฉนัมานาน พสิูจน์ความภกัดมีากห็ลายครั้ง แถมเหตุผลที่มนัตดัสนิใจขาย

มกุอนัดากฟั็งขึ้นด ีฉนัเลยยงัไม่ปักใจเชื่อว่ามนัทรยศ จบัตาดูไปก่อนดกีว่า 

ถ้ามนัทรยศจรงิ มนัต้องโผล่หางออกมาแน่”

“ครบั”

“ยังไงก็ตามตอนนี้สิ่งที่น่าห่วงก็คือ เราไม่รู้ว่าคนที่แฝงตัวเข้ามาได้

ข้อมลูไปมากน้อยแค่ไหน เราจะปล่อยให้พวกมนัส่งต่อข้อมลูลบัภายในแก๊ง

ของเราไม่ได้ เพราะถ้าข้อมูลรั่วไหลออกไป ตัวตนจริงของแก๊งเราจะถูก

เปิดโปง ฉนัจะไม่ยอมเสี่ยงกบัเรื่องนี้เดด็ขาด”

ปลายนิ้วเรยีวยาวดบับหุรี่ที่ตนสูบในจานรอง ไม่ใช่เพยีงบุหรี่ แต่ชวีติ

ของคนที่คดิจะต่อกรกบัเขาด้วย

“ถ้าคนที่ได้ตัวมุกอันดาไปมันมีฝีมือขนาดจัดการลูกน้องที่ฉันส่งไป

ได้ทั้งหมดในคราวเดยีว มนัต้องไม่ใช่มอืสมคัรเล่นแน่...” ชายสวมหน้ากาก

หรี่ตามองคลปิจากกล้องหน้ารถของลกูน้องอย่างครุ่นคดิ กระสนุเข้าจดุตาย

แบบแม่นย�าราวจบัวาง ไม่แม้แต่จะใช้เทคนคิการยงิแบบดบัเบลิแทบ็๑ อย่าง

ที่คนในวงการชอบใช้เลยด้วยซ�้า ราวกบัว่าฝ่ายนั้นมั่นใจมากว่ากระสนุที่ลั่น

๑ การยิงปืนสองนัดซ้อนกันภายในเวลาไม่กี่วินาที ในทางต่อสู้เป็นการเพิ่มโอกาสการยิง
พลาด แต่ช่วยหยุดยั้งเป้าหมายได้มากขึ้น หากอยู่ในระยะที่เหมาะสม
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ออกไปทุกนัดจะไม่มีวันพลาดเป้า จึงไม่จ�าเป็นต้องยิงเผื่อ สิ่งเหล่านี้เอง

ท�าให้พอจะคาดคะเนความเป็นไปได้ออก “ฉนัแน่ใจว่ามนัต้องเป็นนกัแม่น

ปืนมอืเซยีนที่มทีกัษะสูงมากๆ น่าจะมาจากแก๊งมาเฟียใหญ่สกัแก๊ง”

“นกัแม่นปืนหรอืครบั หรอืว่าจะเป็นฝีมอืของบลดัดี้บลูเลต็!” ลกูน้อง

เหลอืบตามองเจ้านายอย่างตกใจ “แต่จะเป็นไปได้ยงัไง เพราะว่าพวกเราก็

คัดกรองลูกค้าแล้ว ในงานประมูลที่ผ่านมาไม่มีลูกค้าที่มีรอยสักบนต้นคอ

แบบบลดัดี้บูลเลต็สกัคน”

พอได้ยนิชื่อนี้ ชายคนนั้นกเ็ลยีรมิฝีปากอย่างกระหาย จนเผยให้เหน็

รอยสกัสดี�ารปูงูพนัต้นไม้เลก็ๆ บนลิ้น มนัเป็นสญัลกัษณ์ของแก๊งเอเดน็ซึ่ง

สมาชิกทุกคนต้องมี และส�าหรับผู้น�าเช่นเขายิ่งต้องมีเป็นพิเศษ เพราะมัน

บ่งบอกสถานะและอ�านาจอนัยิ่งใหญ่

เขารู้ว่าบลัดดี้บูลเล็ตตามจองล้างจองผลาญเขามาสักพักใหญ่แล้ว 

ล่าสุดกท็�าลายแก๊งเครอืข่ายซึ่งเขาใช้เป็นแก๊งก�าบงัไปได้อกีแก๊ง เขารู้ว่ามนั

ร้อนใจอยากจะท�าลายแก๊งเอเด็นเต็มที แต่เขาจะไม่ปล่อยให้มันท�าส�าเร็จ

หรอก

“พวกแกนี่โง่เง่าเสยีจรงิ บลดัดี้บลูเลต็เป็นลกูชายของใคร ตวัมนัเอง

กเ็จ้าแผนการไม่ต่างจากพ่อมนัหรอก แค่ซ่อนรอยสกัเป็นเรื่องง่ายแสนง่าย

ส�าหรบัมนั แต่กน็ั่นละเบาะแสแค่นี้ยงัสรปุอะไรไม่ได ้นี่มนัอาจใช่หรอืไม่ใช่

ฝีมอืของบลดัดี้บลูเลต็กไ็ด้ เพราะศตัรขูองเรากม็อียู่รอบด้าน ไม่ได้มแีค่มนั

คนเดยีวเสยีด้วย ดงันั้นไปสบืมาให้ได้ก่อนว่าคนที่ประมูลมุกอนัดาออกไป

เป็นใครกันแน่ เอาเทปจากกล้องวงจรปิดทุกตัวมาย้อนดูใหม่ให้ละเอียด  

ฉนัว่ามนัต้องพลาดทิ้งเบาะแสตวัตนจรงิของมนัไว้บ้างไม่มากกน็้อย”

“ได้ครบั แล้วมุกอนัดาล่ะครบั เราต้องตามรอยเธอด้วยไหม”

“ยงัไม่ต้อง โอกาสมนัน้อยมากจนย้อนรอยตามไปกเ็สยีเวลา ฉนัคดิ

ว่าคนที่ประมลูเธอออกไปคงไม่เสี่ยงปล่อยเธอกลบัไปเพ่นพ่านที่เดมิอกี และ

คงต้องเก็บตัวเธอไว้ใช้ประโยชน์ข้างตัวที่ไหนสักแห่งมากกว่า ดังนั้นตาม
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รอยไอ้หนุ่มนี่ก่อน ฉนัอยากรู้ว่ามนัคอืใคร”

“ครบั แล้วถ้าพวกเราพบตวัมนั จะให้จดัการยงัไง”

“ถ้ามนัไม่ใช่บลดัดี้บูลเลต็ น�าตวัมนัมาให้ฉนั ฉนัจะเกลี้ยกล่อมมนั

เอง เพราะคนเก่งอย่างนี้เหมอืนเพชรเมด็งาม ฆ่าทิ้งกเ็สยีดาย สู้เกบ็ไว้ให้

เข้าพวกกบัเราน่าจะมปีระโยชน์มากกว่า”

“แล้วถ้ามนัเป็นบลดัดี้บูลเลต็...”

“ถ้าเป็นบลดัดี้บูลเลต็ ฆ่ามนัทิ้งพร้อมกบัมุกอนัดา ฉนัรู้จกัมนั คน

อย่างมนัเกลี้ยกล่อมให้เข้าพวกไม่ได้อยู่แล้ว โอกาสส�าเรจ็เป็นศูนย์ ฉะนั้น

เกบ็มนัเสยี เพื่อไม่ให้เสยีเวลาและเป็นภยักบัเรา”

“ครบันาย ตามค�าบญัชาครบั”

เขาเองกไ็ด้แต่หวงัลกึๆ ว่าศตัรคูราวนี้จะไม่ใช่บลดัดี้บลูเลต็ แต่หาก

ใช่ เขากไ็ม่มทีางอื่นนอกเสยีจากการก�าจดั

“นายครบั งานปาร์ตใีกล้จะเริ่มแล้วนะครบั”

เมื่อลกูน้องอกีกลุม่เดนิเข้ามาเรยีก ผูเ้ป็นนายจงึลกุขึ้นจากเก้าอี้ ถอด

เสื้อเชิ้ตของตนออก เพื่อผลดัเปลี่ยนเป็นชุดทกัซโิดเตรยีมไปงานเลี้ยง เขา

กเ็หมอืนกบัคนอื่นๆ ในวงการ หน้าฉากเขายงัต้องแบกรบัธรรมเนยีมสงัคม

เหล่านี้ ต่อให้เกลียดกันเพียงใดแต่ก็ต้องฝืนยิ้มให้ศัตรูในคราบมิตรเช่นนี้

ร�่าไป อย่างน้อยกจ็นกว่าจะถงึจุดแตกหกั

ใครๆ ต่างกอ็ยากรูว่้าตวัตนของหวัหน้าแก๊งอย่างเขาเป็นใคร แต่การ

เปิดเผยตวัจรงิมรีาคาที่ต้องจ่ายสูงเกนิไป ทั้งยงัไม่บนัเทงิเท่าที่ควรอกีด้วย 

เขาจงึพอใจที่จะเร้นกายไว้ใต้เงามดืเช่นนี้ต่อไปมากกว่า

มอืใหญ่เอื้อมไปปลดหน้ากากออก เผยให้เหน็ใบหน้าแท้จรงิซึ่งเป่ียม

ไปด้วยพลงัแห่งการสงัหาร 

หลายๆ คนกระหายที่จะกระชากหน้ากากและโค่นล้มแก๊งเอเด็นให้

ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัเจ้าบลดัดี้บลูเลต็นั่น โง่งมเหลอืเกนิ เพราะมนัไม่มี

วนัท�าส�าเรจ็หรอก…บอกเลยว่าไม่มวีนั!



๔
คนใจด�า

‘น้องมกุคนสวยจ๊ะ ว่างอยูห่รอืเปล่า ไปถ่ายเอกสารให้พี่หนอ่ยส’ิ
‘เม้ง’ มคัคุเทศก์รุ่นพี่ร่างยกัษ์ฉายา ‘ไอ้เม้งปากหมา’ เกาพุงกลมๆ 

ไปพลางซดกาแฟไปพลาง แล้วตะโกนไหว้วานมกุอนัดาจากอกีฟากหนึ่งของ

ห้องท�างาน และกเ็ป็นอกีครั้งที่น้องเลก็ในแผนกอย่างเธอปฏเิสธไม่ได้ อนั

ที่จริงแล้วเธอก็ไม่คิดจะปฏิเสธตั้งแต่แรกอยู่แล้ว เพราะถือว่าหากไม่เหลือ

บ่ากว่าแรงอะไร มสีิ่งใดที่เธอสามารถช่วยพี่ร่วมแผนกได้ เธอกเ็ตม็ใจช่วย 

ต่อให้งานตวัเองล้นมอือยู่แล้ว แต่เพื่อให้งานของบรษิทัน�าเที่ยว ‘ทอ็ปทวัร์’ 

แห่งนี้ขบัเคลื่อนไปได้ เธอต้องท�าทกุอย่างให้ดทีี่สุด ต่อให้มนัจะใช่หรอืไม่ใช่

หน้าที่มคัคุเทศก์อย่างเธอกต็าม 

จรงิอยู่ปณธิานช่วยเหลอือาจจะแรงกล้า แต่เครื่องถ่ายเอกสารกลบั

ท�างานไม่เต็มประสิทธิภาพเสียอย่างนั้น ถ่ายไปได้ไม่เท่าไรก็ขัดข้องขึ้นมา 

พ่นกระดาษที่พมิพ์แล้วออกมาไม่หยดุจนมนัหล่นกระจายบนพื้นจ�านวนมาก

บ้าจรงิ ท�าไมซวยอย่างนี้เนี่ย!

มคัคเุทศก์สาวบ่นในใจ นอกจากวธิถีอดปลั๊กแล้ว จะหยดุเครื่องด้วย
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วิธีอื่นก็คงไม่มีปัญญาเพราะมันไม่ฟังค�าสั่งเลย สิ่งที่ท�าได้จึงเหลือเพียง

วุ่นวายกบัการเกบ็กระดาษที่เกลื่อนอยู่บนพื้น คดิว่าจะไม่มใีครมาช่วยหรอื

แสดงความเหน็ใจเธอเสยีแล้ว แต่วนันี้เธอคงมโีชคอยูบ้่าง เพราะชลธศิเสรจ็

จากงานน�าเที่ยวลกูทวัร์ชาวฝรั่งเศสที่เชยีงใหม่และแวะเข้ามาเคลยีร์เอกสาร

ที่ออฟฟิศพอด ีครั้นเหน็สาวรุน่น้องตกที่นั่งล�าบาก เขากไ็ม่รรีอที่จะช่วยเหลอื 

ด้วยการเข้าไปหยดุเครื่องถ่ายเอกสารอย่างคนเป็นงาน เพราะคงเคยประสบ

ปัญหาและซ่อมแซมด้วยตวัเองมาแล้วหลายครั้ง พอหยดุเครื่องได้ เขากร็บี

มาช่วยมุกอนัดาเกบ็กระดาษที่หล่นเกลื่อนบนพื้นอกีแรง

‘เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องนี้มนัไม่ค่อยด ีรวนมาสกัพกัแล้ว ช่างที่ตาม

ไปกย็งัไม่มาซ่อมสกัท ีระหว่างนี้ถ้าเลี่ยงได้กเ็ลี่ยงไปใช้เครื่องอื่นก่อนเนอะ’

‘ค่ะ ขอบคุณพี่ชลมากนะคะที่มาช่วยมุก’ 

กไ็ม่รูว่้าหน้าของเธอแดงจนอกีฝ่ายสงัเกตเหน็หรอืเปล่า นยัน์ตาของ

ชายหนุ่มจงึไม่เลื่อนไปจากใบหน้าเธอเสยีท ีแต่จะให้ท�าอย่างไรได้ล่ะ กเ็ธอ

อยู่ต่อหน้าผู้ชายที่เธอแอบชอบนี่นา 

‘มอีะไรตดิหน้ามุกหรอืเปล่าคะ’

เธอถามทั้งๆ ที่ใจเต้นไม่เป็นจงัหวะ จนกระทั่งเขาใช้ผ้าเชด็หน้าเชด็

แก้มให้เธอนั่นละ จงึตระหนกัว่าหน้าของเธอเปื้อนอยู่จรงิด้วย

‘แก้มน้องมุกเปื้อนหมกึพมิพ์’

แก้มนวลใสเปลี่ยนเป็นสีเรื่อจากความเขินอาย รีบกล่าวค�าขอบคุณ

แล้วก้มหน้างุด เกบ็เอกสารต่อ 

‘ว่าแต่ใครใช้ให้มาถ่ายเอกสารกันหรือครับ’ เขาถามต่อ อ่านราย-

ละเอยีดโปรแกรมทวัร์บนเอกสารซึ่งช่วยเกบ็ขึ้นมา ‘Datiri Beach Resort 

นี่งานของไอ้เม้งอกีแล้วใช่ไหม’ หนุม่รุน่พี่ทายได้อย่างตรงเผง นี่เป็นงานของ

เพื่อนคนหนึ่งซึ่งนั่งโต๊ะตดิกบัเขานั่นเอง นายมงคลหรอืเม้งมกัจะท�าตวัเป็น

หวัโจกคอยกดขี่รุ่นน้องในแผนกเป็นประจ�า ซึ่งเขาไม่ชอบใจกบัพฤตกิรรม

นี้จนเคยปรามไปหลายครั้งแล้ว แต่อกีฝ่ายกร็บัปากส่งๆ แต่ไม่เคยท�าอย่าง
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ที่รบัปาก 

‘ทหีลงัน้องมกุไม่ต้องไปช่วยมนัท�าอกีนะ ครั้งนี้ครั้งสดุท้าย ต่อไปให้

มนัท�าเองเสยีบ้าง นสิยัเสยี’

‘ไม่เป็นไรหรอกค่ะ ไม่ได้เหลือบ่ากว่าแรงอะไร อะไรที่ช่วยได้มุกก็

อยากช่วย’

‘ไม่ได้ๆ ไอ้นี่มนัขี้เกยีจตวัเป็นขน พอช่วยแล้วกเ็คยตวั งานน้องมุก

กม็เียอะอยู่แล้ว ถ้ามวัแต่ช่วยคนอื่นท�างาน แล้วงานตวัเองจะเสรจ็ทนัเวลา

ไหม เดี๋ยวบอสจะว่าเอาได้นะ เจ๊ยิ่งด่าเก่งๆ อยู่นา’ พอแซวหวัหน้าแผนก

แล้วหนุ่มตี๋กฉ็กียิ้มกว้างจนตาหย ีท�าให้มุกอนัดาต้องหวัเราะตามไปด้วย 

ก็จริงที่ว่า ‘เจ๊มินนี่’ หัวหน้าแผนกสุดเปรี้ยวที่คอยคุมบังเหียน

มัคคุเทศก์ของบริษัทท็อปทัวร์เป็นผู้มีฝีปากคมยิ่งกว่ากรรไกร หากได้ด่า

แล้ว รับรองว่าด่าไฟแลบแบบน็อนสต็อปชนิดที่ว่าคนถูกด่าอาจต้องขอ

อนุญาตยื่นใบลาตายแทนที่จะเป็นลาออก 

‘เอาอย่างนี้ดีกว่า ถ้าน้องมุกล�าบากใจที่จะปฏิเสธ พี่จะไปคุยกับไอ้

เม้งให้เอง คราวนี้พี่จะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรยีบน้องมกุอกีเดด็ขาด ไม่ต้อง

เป็นห่วงนะ’

นี่ละเหตุผลที่เธอปลื้มเขา ตั้งแต่วนัแรกที่เธอเข้ามาท�างานชลธศิเป็น

ยงัไง ตอนนี้เขากย็งัเป็นอย่างนั้น ใจดแีละคอยช่วยเหลอืเธอมาตลอด กไ็ด้

แต่หวังว่าสักวันเขาจะเปิดโอกาสให้เธอเป็นมากกว่ารุ่นน้อง เพราะคนแทบ

ทั้งบรษิทัรูเ้รื่องที่เธอชอบชลธศิกนัหมดแล้ว เหลอืกแ็ต่เจ้าตวันี่ละที่ยงัรกัษา

ท่าท ีมองไม่ออกว่าเขารู้สกึกบัเธออย่างไรกนัแน่

‘แล้วเรื่องของพ่อน้องมุกล่ะ คบืหน้าไปถงึไหนแล้ว’

ชายหนุ่มเอ่ยถามต่อ เพราะความสนทิชดิเชื้อ เขาจงึเป็นคนเดยีวใน

บรษิทัที่ทราบว่า นอกจากงานมคัคุเทศก์แล้ว เธอยงัมงีานส�าคญัอกีอย่างที่

ตอ้งท�านั่นคอืการตามหาบดิา มารดาเธอเสยีชวีติไปตั้งแต่คลอดเธอออกมา 

แม้จะเตบิโตมาด้วยการเลี้ยงดจูากครอบครวัคณุอา แต่เธอกย็งัปรารถนาที่
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จะได้พบผู้ให้ก�าเนดิจรงิๆ อยูด่ ีเป็นความฝันตั้งแต่จ�าความได้ พอโตขึ้นมา

และมคีวามสามารถพอจะเลี้ยงดตูนเองได้แล้วจงึเริ่มปฏบิตักิารตามหาบดิา 

ภาพของบดิาในความทรงจ�าเลอืนรางเหลอืเกนิ มเีพยีงรปูถ่ายเก่าเกบ็

ใบเดยีวที่เธอใช้เป็นเบาะแสในการตามหา เธออยากรูว่้าเหตใุดบดิาจงึทิ้งเธอ

ไว้โดยไม่เคยหวนกลับมาอีก ท่านยังมีชีวิตอยู่ไหม สบายดีหรือเปล่า มี

ครอบครวัใหม่แล้วหรอืยงั ค�าตอบจะเป็นแบบใดเธอกร็บัได้ทั้งนั้น ขอแค่

ได้มโีอกาสรู้ความจรงิที่คาใจมาตลอด

‘ยงัไม่มอีะไรคบืหน้าเลยค่ะ’ 

‘งั้นหรือ ทางพี่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเหมือนกัน แต่ถ้าพี่มีข่าวอะไร

เพิ่มเตมิ พี่จะรบีบอกทนัทนีะ’

‘ขอบคุณพี่ชลมากนะคะที่อุตส่าห์ช่วยเป็นธุระเรื่องตามหาพ่อให้มุก

อกีแรง รบกวนพี่แท้ๆ เลย’

‘รบกวนอะไรกนั พี่ยนิดชี่วยเธอ มอีะไรขาดเหลอืกบ็อกพี่ได้’

มกุอนัดายิ้มปลื้ม หากจะมอีะไรให้เขาช่วยอกีสกัอย่าง กค็งเป็นเรื่อง

ที่อยากให้เขารบัความรูส้กึของเธอไว้เสยีทนีั่นละ แต่เธอไม่กล้าพอจะร้องขอ 

ได้แต่หวงัลมๆ แล้งๆ ไปเรื่อย ทว่าวนัหนึ่งชลธศิกเ็ตมิเตม็ความฝันของเธอ

ด้วยการส่งข้อความมานดัพบ ปกตแิล้วชลธศิจะไม่นดัเธอก่อน ครั้งนี้เธอ

จงึอดคดิเข้าข้างตวัเองไม่ได้ว่ารุน่พี่คงยอมรบัความรู้สกึเธอแล้ว แต่สดุท้าย

ก็พบว่าเธอเพียงแค่คิดไปเอง เพราะนอกจากจะไม่ยอมรับความรู้สึกแล้ว 

ชลธศิยงัเหยยีบย�่าน�้าใจเธอด้วยการหลอกเธอมาขายให้คนชั่วพวกนั้นอกี ท�า

ราวกบัว่าเธอเป็นสนิค้าซึ่งจะเกบ็ไว้หรอืขายต่อกไ็ด้หากไม่ต้องการ เขาเป็น

เจ้าของชวีติเธอหรอือย่างไรกนั เหตใุดจงึกล้าท�าเรื่องเลวทรามเสยีสตพิรรค์

นี้ได้!

คงด้วยความโศกเศร้าระคนคับแค้นใจนี้เอง แม้ในยามไม่ได้สต ิ

จิตใต้ส�านึกจึงกลั่นออกมาในรูปแบบของความฝัน แต่ในความฝันไม่ได้มี

เพียงชลธิศให้เธอระบายอารมณ์ใส่เท่านั้น แต่ยังมีชายหนุ่มอีกคนที่จู่ๆ ก็
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บุกรุกเข้ามาถึงในฝันเธอด้วย ในระหว่างที่เธอก�าลังตัดพ้อต่อว่าชลธิศอยู่ 

ชายสวมหน้ากากในชุดทกัซโิดกพ็ุ่งพรวดเข้ามาบบีคอเธอ

‘จสัมนิอยู่ที่ไหน เธอบอกข้อมูลอะไรกบัคุณ บอกผมมาเดี๋ยวนี้!’

มุกอันดากรี๊ด พยายามปัดป้องตัวเองสุดฤทธิ์จากการท�าร้ายของ

สุภาพบุรุษมาดเถื่อนจนกระทั่งสะดุ้งตื่นขึ้นมา แต่ก็ไม่รู้ว่าควรจะโล่งใจดี

หรอืไม่ เพราะทนัททีี่ลมืตาขึ้นเธอกพ็บว่าตวัเองอยู่ในห้องนอนซึ่งไม่ใช่ห้อง

ของตวัเอง

ที่นี่คอืที่ไหนกนั

ดวงตาคู่สวยเหลอืบมองส�ารวจสถานที่อนัไม่คุ้นเคย ภายในห้องถูก

ตกแต่งอย่างหรูหราคุมโทนสีขาวและน�้าตาลทอง แม้จะมีผ้าม่านท�าจาก

ก�ามะหยี่เนื้อดรีดูปิดรอบห้อง แต่กไ็ด้แสงนวลๆ จากโคมไฟครสิทลัระย้าที่

แขวนอยู่กลางเพดานเล่นระดับคอยส่องแสง ท�าให้เธอพอจะสังเกตเห็น

ความมีราคาของบรรดาเฟอร์นิเจอร์และข้าวของต่างๆ ได้ ของทุกชิ้นในนี้

ล้วนเป็นของราคาแพงชนิดคนไม่ประสาในวงการตกแต่งอย่างเธอยังทราบ

ได้เลยว่า นอกจากเจ้าของบ้านจะมรีสนยิมดแีล้ว ยงัต้องร�่ารวยมหาศาลเป็น

แน่ ไม่เช่นนั้นคงไม่สามารถเนรมติห้องนอนให้ดูคล้ายสวรรค์บนดนิได้ 

ทว่านั่นก็เป็นค�าชื่นชมก่อนที่เธอจะตระหนักว่าข้อมือของตนถูก

พนัธนาการด้วยกญุแจมอืล่ามโยงตดิกบัโซ่เส้นยาวคล้องโครงหวัเตยีงอย่าง

แน่นหนา ที่เคยชมเชยไปก่อนหน้านี้เธอขอถอนคนืเลยละกนั เพราะที่แห่งนี้

ไม่ใช่สวรรค์ มนัคอือเวจสีหีวานดีๆ  นี่เอง!

มุกอันดาพยายามบิดข้อมือซึ่งถูกมัดติดกับหัวเตียงเหนือศีรษะเพื่อ

หวงัจะหลดุจากพนัธนาการนั้นให้ได้แต่กไ็ม่ส�าเรจ็ เพราะไม่ว่าจะท�าอย่างไร 

เธอก็ไม่อาจปลดกุญแจมือหรือโซ่นั่นออกได้อยู่ดี ยิ่งพยายามก็รังแต่จะ

ท�าให้ข้อมอืบาดเจบ็จากการถูกเหลี่ยมมุมของโลหะบาดกเ็ท่านั้น

“ดนัทรุงั...ถ้าเป็นผม ผมจะไม่ท�าอย่างนั้น เพราะมนัเปล่าประโยชน์”

เสียงทุ้มกังวานของใครคนหนึ่งที่ดังขึ้นท�าให้หญิงสาวซึ่งง่วนกับการ
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ปลดกุญแจมือสะดุ้ง คงเพราะก่อนหน้านี้มัวแต่ตื่นตระหนกอยู่จึงไม่ทัน

สงัเกตเหน็วา่บนเก้าอี้หลุยส์สคีรมีซึ่งตั้งอยู่มมุหอ้ง มชีายหนุม่ในชดุเสื้อคอ

เต่าแขนยาวสีด�าเนี้ยบกริบคนหนึ่งนั่งไขว่ห้าง ประสานมือวางท่าอยู่บนนั้น

ด้วย 

“คุณเป็นใครกนัคะ”

“ไม่นกึว่าแค่ข้ามคนื คุณกล็มืผมไปแล้ว”

มกุอนัดาขมวดคิ้ว เมื่อลองทบทวนน�้าเสยีงของอกีฝ่ายให้ดอีกีครั้งก็

พบว่ามนัคุน้หมูาก อย่าบอกนะว่า...เขาคอืชายสวมหน้ากากคนเมื่อคนืนี้ แต่

มนัจะเป็นไปได้หรอื!

หญงิสาวมองใบหน้าของชายหนุม่ แม้สหีน้าของเขาจะตดิแววนิ่งขรมึ

ไม่เป็นมติร แต่ต้องยอมรบัว่าเครื่องหน้าของเขาสมบูรณ์แบบอย่างร้ายกาจ 

เพราะเป็นการผสมผสานความคมสนัของตะวนัตกกบัความละมนุละไมของ

ตะวนัออกได้อย่างลงตวั ไม่ว่าจะเป็นแนวกรามคมชดัสมชายชาตร ีจมูกโด่ง 

แนวคิ้วเข้มพอเหมาะ และรมิฝีปากที่หยกัก�าลงัด ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนยัน์ตา

คมปลาบสีอ�าพันคู่นั้นที่ท�าให้เธอนิ่งค้าง ตกอยู่ในภวังค์ไปชั่วขณะ เพราะ

มนัเป็นนยัน์ตาที่เธอไม่เคยพานพบมาก่อนเลย ดูดุร้ายแต่ในขณะเดยีวกนั

กม็เีสน่ห์ดงึดูดจนยากจะถอนสายตา

“หยุดมองผมแบบนั้นได้แล้ว เพราะผมไม่ใช่สัตว์ในกรงให้คุณมา

คอยจ้องมอง”

เอากบัเขาส ิแค่นี้กต็้องดุใส่!

ค�าต�าหนจิากชายหนุม่ท�าให้ผูต้กอยู่ในภวงัค์ได้สต ิเธอสะบดัหน้าไป

มาก่อนถามต่อ

“คุณคอืคนที่ประมูลฉนัออกมาหรอืคะ” 

สังเกตจากน�้าเสียง การใช้ค�าพูด และแววตาก็เหมือนจะเป็นคน

เดียวกัน แต่นัยน์ตาของเขานี่สิที่ท�าให้เธอเริ่มไม่มั่นใจ เพราะจ�าได้ว่าชาย 

คนเมื่อคนืไม่ได้มดีวงตาสนีี้ หรอืเธอจะมองผดิไปเพราะความมดืกนัแน่นะ 
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“ที่ฉนัถามเพราะไม่แน่ใจ เมื่อคนืดวงตาของคณุ...” ยงัไมท่นัได้ถาม

อะไรเพิ่ม อกีฝ่ายกต็ดับทแล้วเดนิดุ่มๆ มายนืข้างเตยีงเธอ ดูท่าคงร�าคาญ

ในความช่างถามของเธอนดิๆ ด้วย

“ดวงตาของผมจะเป็นยังไงไม่ใช่ประเด็น ประเด็นคือคุณพร้อมจะ

ตอบค�าถามผมได้หรอืยงั”

“ค�าถามหรอืคะ”

“ใช่ เพราะผมพาคุณออกมาแล้วตามที่รบัปาก ตอนนี้ถงึตาคุณแลก

เปลี่ยน คณุต้องตอบผมมาว่าจสัมนิพดูอะไรกบัคณุ ผมแน่ใจว่ามนัต้องเป็น

ข้อมูลสุดท้ายที่เธอทิ้งไว้ให้ผม รีบส่งมันมา เพราะคุณไม่มีสิทธิ์ยึดครอง

ข้อมูลไว้นานกว่านี้”

พอได้ฟังค�ากล่าวแล้วมุกอันดาก็ถึงบางอ้อ เขาคือชายสวมหน้ากาก

คนเมื่อคนืจรงิๆ นั่นละ เพราะมแีต่เขาคนเดยีวที่หมกมุ่นอยู่กบัจสัมนิและ

ข้อมูลอะไรนั่น แต่เขามสีทิธิ์อะไรมามดัเธอไว้กบัเตยีงเช่นนี้ ป่าเถื่อนที่สุด!

“คณุพาฉนัออกมาจากที่นั่นกจ็รงิ แต่คณุไม่มสีทิธิ์กกัตวัฉนัไว้ ปลด

กญุแจมอืให้ฉนัก่อน แล้วเราจะได้แลกเปลี่ยนกนั ฉนัจะบอกทุกอย่างที่คณุ

อยากรู้”

“เกรงวา่คณุไม่อยู่ในสภาพที่จะต่อรองได้” เขาวา่เสยีงขรมึ ก่อนจะชู

กุญแจดอกเลก็ในมอืขึ้นให้เธอเหน็ชดัๆ

“กุญแจนั่น อย่าบอกนะว่า…”

“ถกูแลว้ มนัคอืกุญแจที่จะช่วยไขอสิรภาพของคณุไง อยากไดไ้หม” 

“อยากได้ค่ะ” คนตดิอยู่ในพนัธนาการพยกัหน้า แต่กเ็หมอืนแกล้ง

เพราะเขาตั้งท่ายื่นมนัมาตรงหน้าเธอชั่ววนิาทคีล้ายอยากจะให้เธอคว้าไว้ แต่

สดุท้ายกด็งึกญุแจกลบัไปต่อหน้าต่อตาอย่างผูถ้อืไพ่เหนอืกว่า ปล่อยให้เธอ

มองตามตาละห้อย

“ถ้าอยากได้กเ็ลกิท่ามาก ผมให้เวลาคณุสองนาท ีคณุต้องบอกข้อมลู

ที่จสัมนิทิ้งไว้มาให้หมด ไม่อย่างนั้นกอ็ย่าหวงัจะได้กุญแจดอกนี้ไป!” ชาย
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หนุ่มปิดท้ายประโยคอย่างดุดัน ท�าเอาคนถูกหาว่าท่ามากถึงกับนิ่งอึ้ง ยัง

ไม่ทนัได้ตอบอะไรสกัค�า ชายอกีคนกโ็ผล่เข้ามาในห้องเสยีก่อน 

“อย่าเพิ่งคาดคั้นเธอมากนกัส ิพช เธอเพิ่งจะฟื้นขึ้นมาแท้ๆ”

เจ้าของเสยีงนุม่น่าฟังเป็นชายหนุม่รปูร่างหนา้ตาด ีมมีาดเป็นผูใ้หญ่ 

เขาสวมแว่นตาทรงสี่เหลี่ยมสีน�้าตาลเข้มเข้ากับสีตาของเขา แม้จะดูอายุ

มากกว่าคนที่ขู่เธอฟ่อๆ อยู่ตอนนี้หลายปี และเธอก็เพิ่งจะเคยพบเขาเป็น

ครั้งแรก แต่เธอกลับรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่าสนทนาด้วยมากกว่าเป็นไหนๆ 

เพราะอย่างน้อยเขากร็ูจ้กัยิ้มแย้มและมสีายตาที่มเีมตตามากกว่า ไม่เหมอืน

ใครบางคนที่ชอบท�าหน้าขรมึแถมยงัมองเธอด้วยสายตาโหดๆ ตลอดเวลา 

ว่าแต่ที่นี่มนัที่ไหนกนั เหตใุดจงึมแีต่คนหล่อโผล่มากนัไม่หยดุหย่อน

ล่ะเนี่ย!

“ผมนกึว่าพี่รศิกลบัไปแล้วเสยีอกี”

คนถูกเรยีกว่า ‘พี่รศิ’ ชูกระเป๋ายาให้อกีฝ่ายดู 

“ยงัไม่กลบั พี่รอตรวจตดิตามผู้หญงิของพชก่อนไง”

“เธอไม่ใช่ผู้หญงิ ‘ของ’ ผมครบั” 

เมื่อเห็นคนถูกแซวระบายลมหายใจออกมา ผู้มาใหม่ก็หัวเราะแล้ว

เดินไปลากเก้าอี้มานั่งลงข้างเตียง ก่อนจะหยิบสเต็ตโทสโคปหรือที่ภาษา 

ชาวบ้านเรยีกว่าหูฟังแพทย์จากในกล่องยามาเสยีบหูตนอย่างเตรยีมพร้อม

“พี่ขอเวลาตรวจคนไข้หน่อย” เขาบอกหนุม่รุ่นน้อง ก่อนจะหนัมายิ้ม

ละไมให้คนที่อยู่บนเตียง “ผมชื่อชารศิครับ เป็นหมอ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณ 

ไม่เป็นไรแล้วจรงิๆ ผมขออนุญาตตรวจอาการคุณได้หรอืเปล่า”

มกุอนัดาเองกจ็บัต้นชนปลายเรื่องราวไม่ถกู แต่ในเมื่อเขาไม่ได้ดูเป็น

พิษเป็นภัยอะไร เธอจึงพยักหน้า เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว แพทย์หนุ่มจึง

ลงมอืปฏบิตัหิน้าที่ เขาใช้สเตต็โทสโคปวางทาบจุดต่างๆ บนอกคนไข้อย่าง

ช�านชิ�านาญ 

“หัวใจเต้นปกติดีนะครับ ตอนนี้คุณรู้สึกแน่นบริเวณหน้าอกหรือ
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หายใจล�าบากบ้างไหม”

“ไม่ค่ะ แค่รูส้กึเพลยีๆ” เธอตอบตามตรง นกึถงึเหตกุารณ์ที่วายร้าย

พวกนั้นฉดียาอะไรสกัอย่างท�าให้เธอหมดสตแิล้วกย็งัสงสยัไม่หาย จงึต้อง

สอบถามออกไป ซึ่งกไ็ด้รบัค�าตอบกลบัมา

“เท่าที่สงัเกตอาการและฟังจากค�าบอกเล่าแล้ว ผมคดิว่ายาที่คนพวก

นั้นใช้กบัคุณน่าจะเป็นมดิาโซแลม็”

“มนัคอือะไรหรอืคะ”

“เป็นกลุม่ยาระงบัประสาทและยานอนหลบัประเภทหนึ่ง ปกตมินัเป็น

ยาควบคุมที่ต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งจ่าย แต่ส�าหรับตลาดมืดที่ซื้อขายกันได้

แม้กระทั่งชวีติมนษุย์ แค่ยาตวัเดยีวไม่ใช่เรื่องยากส�าหรบัพวกเขาที่จะหาซื้อ

มาใช้เหมอืนกนั เอาละ รบกวนอ้าปากหน่อยครบั” แพทย์หนุ่มอธบิายเสรจ็

กห็ยบิไฟฉายอนัเลก็จากในกล่องมาตรวจต่อ “โอเค คอไม่บวม ลิ้นไม่บวม 

โชคดทีี่ไม่พบอาการข้างเคยีงที่รุนแรงจากยา พกัอกีสกัหน่อยกไ็ม่เป็นอะไร

แล้ว ส่วนแผลบนมอืของคุณ ผมท�าแผลให้เรยีบร้อยแล้วนะ”

“ขอบคุณนะคะ”

ชาริศพยักหน้ายิ้มๆ เมื่อเสร็จภารกิจแล้วเขาจึงเก็บอุปกรณ์เข้า

กระเป๋า แล้วเตรยีมจะออกไปจากห้อง พอเหน็ว่าโอกาสในการออกไปจาก

ที่นี่ก�าลงัจะหายวบัไป มกุอนัดาจงึร้องเรยีกนายแพทย์ไว้ โดยรวมแล้วเขาก็

ดูเป็นคนดีและคงจะสนิทสนมกับคุณสุภาพบุรุษมาดเถื่อนนั่น คงจะไม่

เป็นไรหรอก หากเธอจะขอความช่วยเหลอืจากเขา

“เดี๋ยวก่อนค่ะ คุณหมอ ก่อนจะไปรบกวนช่วยเกลี้ยกล่อมให้ผู้ชาย

ใจด�าคนนั้นปล่อยฉนัก่อนได้ไหม”

พอได้ยนิค�าว่า ‘ผู้ชายใจด�า’ ชารศิกห็ลุดหัวเราะ ก่อนจะหนัไปเย้า 

ผู้มศีกัดิ์เป็นน้องชายของภรรยา

“อะไรกนั อยูด้่วยกนัสองต่อสองมาทั้งคนืแท้ๆ นี่ยงัไม่ได้แนะน�าตวั

ให้เธอรู้จกัอย่างเป็นทางการอกีหรอื พช”
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คนที่ถูกเรียกว่า ‘พช’ ไม่ยอมตอบอะไร เขาปรายตามองเธอด้วย

สายตาเรียบนิ่ง คงก�าลังคิดว่าเขาไม่มีความจ�าเป็นอะไรที่ต้องแนะน�าตัวให้

เธอรู้จกั พอเหน็ท่าทอีย่างนั้นแพทย์หนุ่มจงึส่ายหน้า รบีท�าหน้าที่คนกลาง

ช่วยแนะน�าตัวให้แทน คงหวังให้บรรยากาศน่าอึดอัดระหว่างคู่หนุ่มสาว

สลายไป

“ผู้ชายใจด�าคนนี้ชื่อพชพชัรครบั เรยีกสั้นๆ ว่าพชกไ็ด้”

“พชหรอืคะ”

“ใช่ครบั เขาเป็นคนพาคุณมาที่นี่และอยู่เฝ้าคุณทั้งคนื ไม่รู้ว่าเพราะ

ใจร้อนอยากได้ข้อมูล กลวัคนถอืข้อมูลจะเตลดิหาย หรอืที่จรงิแล้วเพราะ

เป็นห่วงคุณกไ็ม่ทราบ”

“แค่เพราะสองอย่างแรกเท่านั้นครบั พี่รศิ” พชพชัรโพลง่ขดัขึ้นทนัท ี

ท�าเอาชารศิหวัเราะหึๆ  ก่อนจะหนัมาสนทนากบัหญงิสาวอกีครั้ง

“ต้องขอโทษแทนพชด้วยครับ ถึงจะปากแข็งไปบ้าง แต่สุภาพบุรุษ

แห่งแก๊งฟอลโค่คนนี้ไม่ใช่คนใจด�าอย่างที่คณุคดิ  เพราะอย่างน้อยเขากเ็ป็น

คนที่อยากให้คุณฟื้นขึ้นมาที่สุด ดังนั้นไม่ต้องกลัวไปหรอกนะ คุณแค่ให้

ข้อมลูที่เขาต้องการ และเมื่อทกุอย่างเรยีบร้อย ผมแน่ใจว่าเขาจะปล่อยคณุ

ไปแน่นอน”

มุกอันดานิ่งค้างเมื่อได้ฟัง นั่นคือค�าปฏิเสธที่จะช่วยเหลือเธอแบบ

สุภาพใช่ไหม และกใ็ช่จรงิเสยีด้วยเมื่อแพทย์หนุ่มขอตวัออกไปจากห้องใน

เวลาต่อมา ท�าให้เธอต้องเผชญิหน้ากบัสุภาพบุรุษแห่งแก๊งฟอลโค่อะไรนั่น

โดยล�าพงัอกีครั้ง

“ทนีี้เรามาต่อเรื่องของเราที่ค้างอยู่กนัดไีหม”

เชื่อได้เลยว่าหากใครผ่านมาและบังเอิญได้ยินประโยคนี้เข้าคงต้อง

เข้าใจผดิเป็นแน่ เพราะคงมเีพยีงพวกเธอสองคนเท่านั้นที่รู้ว่า ‘เรื่องของเรา’ 

มนัคอือะไร มนัไม่ใช่ประโยคหวานชวนกรี๊ด แต่เป็นประโยคข่มขูด่ีๆ  นี่เอง

ให้ตายส.ิ..เธอไม่มทีางเลอืกอื่นแล้วใช่ไหม 
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“สญัญานะคะว่าถ้าฉนับอกคุณทุกอย่างแล้ว คุณจะปล่อยฉนัไป”

ชายหนุม่มองเธอด้วยสายตาอนัตราย ราวกบัก�าลงัคดิว่าเธอช่างหาญ

กล้ามขี้อแม้กบัเขา ถงึอย่างนั้นเขากพ็ยกัหน้าตกลง

“ผมรกัษาสจัจะเสมอ คุณไม่ต้องกงัวล”

พอได้รบัการยนืยนั มกุอนัดาจงึเล่าเรื่องที่เกดิขึ้นให้เขาฟัง เริ่มตั้งแต่

เธอถกูคนพวกนั้นลกัพาตวัมา เธอพยายามหนจีากที่คมุขงัจนมาเจอกบัหญงิ

ปริศนาที่ชื่อจัสมินซึ่งแนะน�าให้เธอไปหาสุภาพบุรุษที่ใช้โคดเนมว่า ‘บลัดดี้

บูลเลต็’ 

“เธอบอกกบัฉนัว่าถ้าอยากหนใีห้ไปตามหาบลดัดี้บลูเลต็ จากนั้นเธอ

กพ็ูดอะไรแปลกๆ ออกมา เป็นประโยคที่คล้ายๆ รหสั”

“รหสัหรอื”

“ค่ะ เธอพูดว่าโคดเรด คุณเข้าใจความหมายไหม”

เมื่อได้ยนิค�าว่า ‘โคดเรด’ นยัน์ตาของชายหนุ่มพลนักระตุกวูบ คดิ

อยูแ่ลว้เชยีววา่ครั้งนี้แผนการไม่เป็นไปตามที่วางไว ้แต่กไ็มค่ดิวา่มนัจะเลว

ร้ายถงึขั้นจะต้องใช้โคดฉุกเฉนิสุดท้ายนี้ได้ แปลความได้ว่าจสัมนิคงเข้าตา

จนแล้วจรงิๆ ตอนนี้ความหวงัที่เธอจะรอดชวีติแทบเป็นศูนย์

“เข้าใจ แต่ต่อจากค�าว่าโคดเรดมนัมรีหสัตวัเลขต่อจากนั้น ท�าไมคณุ

ถงึไม่บอกผมมาให้หมด ต้องการอะไร”

ผูช้ายคนนี้ฉลาดหลกัแหลมกว่าที่เธอคดิไว้เสยีอกี หากจะถามว่าเธอ

ต้องการอะไร ก็คงเป็นเรื่องที่เธอยังไม่รู้เลยว่าเขาคือบลัดดี้บูลเล็ตตัวจริง

หรอืไม่ แล้วอย่างนี้เธอจะไว้ใจเขาได้มากน้อยแค่ไหน

“ผู้หญิงที่ชื่อจัสมินย�้านักหนาว่าอย่าให้คนอื่นนอกจากบลัดดี้บูลเล็ต

ได้ตวัฉนัไปเดด็ขาด ถ้าเธอพดูขนาดนี้แสดงว่าข้อมลูที่ฉนัได้รบัมามนัส�าคญั

มาก ฉะนั้นมันคงจะไม่ดีแน่ถ้าฉันมอบข้อมูลนี้ให้คนอื่นสุ่มสี่สุ่มห้าโดยที่ 

ไม่ตรวจสอบก่อน ใครจะรู้ล่ะว่าจะเกดิผลเสยีอะไรตามมาบ้าง”

“แล้วยงัไง คุณจะบอกว่าผมไม่ใช่บลดัดี้บูลเลต็ตวัจรงิงั้นหรอื”
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“ฉันไม่ได้บอกว่าคุณไม่ใช่ แต่ฉันแค่ไม่แน่ใจ ฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะว่า

คุณคือตัวจริงหรือเปล่า ในเมื่อคุณไม่ใช่คนเดียวที่สวมทักซิโดสีด�ากับ

หน้ากากสแีดงเสยีหน่อย ยงัมผีู้ชายอกีคนที่สวมชุดแบบเดยีวกบัคณุเปี๊ยบ

เลย”

พชพชัรหลบัตาลง ผ่อนลมหายใจอย่างเออืมระอา นี่เขาต้องเสยีเวลา

กบัเรื่องนี้ไปอกีนานแค่ไหนกนั 

“อย่าไปสนใจเจ้าหมอนั่น ผมคอืบลดัดี้บูลเลต็ ทุกคนเรยีกผมแบบ

นั้น”

แต่ต่อให้ย�้าแล้ว หญงิสาวกย็งัสงสยัไม่เลกิอยู่ดี

“แค่ลมปากใครๆ กพ็ูดได้ ไหนล่ะข้อพสิูจน์ว่าคุณคอืบลดัดี้บูลเลต็

ตวัจรงิ”

มกุอนัดานกึอยากจะถอนค�าพดูตวัเองเสยีเดี๋ยวนี้ แต่ไม่ทนักาลแล้ว 

เพราะทนัททีี่ถามหาข้อพสิจูน์ ชายหนุม่กย็กปืนพกซึ่งเหนบ็อยู่ที่ขอบกางเกง

ด้านหลงัเลง็มายงัเธอแบบไม่ลงัเล

“แบบนี้ถอืเป็นข้อพสิูจน์ได้ไหม”

มุกอันดาเบิกตาโพลงอย่างตกใจสุดขีด มันเกิดขึ้นเร็วมากจนตั้งตัว

ไม่ติด ไม่ทันส่งเสียงร้องด้วยซ�้า แค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นกระสุนจากปลาย

กระบอกปืนเกบ็เสยีงกพ็ุง่ตรงมาหารวัเรว็หลายนดั มนัเฉยีดผ่านร่างของเธอ

ไปแบบเส้นยาแดงผ่าแปด ก่อนเจาะเข้าที่หวัเตยีงบุก�ามะหยี่อย่างดทีางด้าน

หลังของเธอแบบจังๆ จนไส้ด้านในทะลักออกมาเป็นรูปเป็นร่างตามแนว

สรรีะของหญงิสาวอย่างถอดแบบมาเป๊ะ

“นี่คณุ...!” หญงิสาวเหลยีวมองรอยกระสนุทางด้านหลงัแล้วพดูปาก

คอสั่น รู้สกึคล้ายจะเป็นลมเสยีให้ได้ “คุณท�าอะไร จะฆ่ากนัหรอืไง!”

“คณุอยากได้ข้อพสูิจน์ไม่ใช่หรอื ผมกท็�าให้ดูแล้ว” เขากล่าวหน้าตาย 

ก่อนจะเหนบ็ปืนเกบ็เข้าที่อย่างคล่องแคล่ว “อกีอย่างอย่าเข้าใจผดิว่าผมคดิ

จะฆ่าคุณ เพราะถ้าผมคดิจะท�าจรงิ คุณตายตั้งแต่นดัแรก ตั้งแต่ลงมอืมา
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ผมยังไม่เคยพลาดเป้า และนั่นละเหตุผลที่คนในวงการเรียกผมว่าบลัดดี้

บูลเลต็ ผมสามารถดบัลมหายใจเป้าหมายได้ด้วยกระสุนเพยีงนดัเดยีว”

มกุอนัดาอ้าปากค้าง แทบพดูอะไรไม่ออก นี่เธอก�าลงัพวัพนักบัอะไร

อยู่กันแน่ หรือเขาก็เป็นเหมือนกับคนพวกนั้นด้วย เป็นส่วนหนึ่งของแก๊ง

อะไรสกัอย่าง เร้นกายอยู่ในโลกมดือกีใบซึ่งทุกคนเรยีกขานกนัว่า ‘มาเฟีย’ 

คงใช่แน่ ดจูากวธิซีึ่งเขาใช้รบัมอืตอนถกูไล่กราดยงินั่นส ิยงัไม่นบัรวมเรื่อง

โหดร้ายต่างๆ นานาที่เขาสามารถพูดและท�ามันได้โดยไม่รู้สึกรู้สาอีกด้วย 

ทุกสิ่งชี้ชัดว่าเขาต้องเป็นพวกมาเฟียอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ถึงจะรู้แล้วเธอ

จะท�าอะไรเขาได้ล่ะ ยิ่งรู้กย็ิ่งผวาจนปรารถนาที่จะไปให้พ้นๆ โดยเรว็ที่สุด

เสยีมากกว่า 

“โอเค ฉนัยอมเชื่อแล้วว่าคณุคอืบลดัดี้บลูเลต็ตวัจรงิ” หญงิสาวยอม

แพ้ หากเธอยังไม่ยอมเชื่ออีก มีหวังคราวนี้เธอคงได้โดนยิงพรุนไปทั้งร่าง

แน่ “ฉนัจะบอกทุกอย่างที่จสัมนิบอกกบัฉนั พอใจหรอืยงัคะ”

“พอใจหรอืไม่ ผมต้องฟังข้อมูลที่คุณจะให้ก่อน”

มุกอนัดาถอนหายใจ ก่อนจะสบตาเขานิ่งและจรงิจงั 

“9-3 ค่ะ”

“9-3?”

“ใช่ค่ะ มนัคอืเลขรหสัตวัสดุท้ายที่จสัมนิบอกกบัฉนั ฉนัจ�าได้แม่นย�า

เลยละ เธอพูดว่าโคดเรด 9-3”

พอได้ฟังอย่างนั้นพชพัชรก็นิ่งไป คงจะก�าลังครุ่นคิดเรื่องรหัสอยู่ 

และเพยีงไม่กี่วนิาทเีขากพ็ยกัหน้า

“เข้าใจแล้ว เธอพูดกบัคุณแค่นี้ใช่ไหม”

“แค่นี้ค่ะ” ก็ว่าจะไม่สอดรู้แล้ว แต่รหัสที่ว่าก็ท�าให้เธอนึกสงสัยจน

พลั้งปากถามออกไป “มันแปลว่าอะไรหรือ แล้วรหัสนี้มันเกี่ยวข้องกับ

คนร้ายที่ลกัพาตวัฉนัมาขายหรอืเปล่า พวกมนัเป็นใคร ต้องการอะไร”

“คนที่จับตัวคุณมาคือแก๊งเอเด็น เป็นแก๊งค้ามนุษย์ที่ขายมนุษย์ไป
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เป็นทาสหรอืเป็นอะไหล่อวยัวะให้กบัพวกเศรษฐ ีส่วนเรื่องรหสัมนัไม่ใช่เรื่อง

ที่คณุต้องรู ้ตอนนี้หมดหน้าที่ของคุณแล้ว คณุไปจากที่นี่ได้ ขอบคุณส�าหรบั

ความร่วมมอื” มาเฟียหนุ่มตดับท ก่อนจะล้วงปืนออกมาอกีครั้ง คราวนี้ใช้

มันยิงโซ่ที่ล่ามกับโครงหัวเตียงจนมันขาดกระเด็น ช่วยปลดปล่อยผู้ถูก

พนัธนาการให้เป็นอสิระ แต่จะเรยีกว่าอสิระกค็งเรยีกได้ไม่เตม็ปาก เพราะ

แม้จะหลุดจากหัวเตียงแล้ว แต่ข้อมือทั้งสองข้างของเธอก็ยังถูกมัดติดกับ

กุญแจมอือยู่ด ีเธอต้องการกุญแจที่จะไขมนั พอคดิได้อย่างนั้นก่อนที่ชาย

หนุ่มจะก้าวออกจากห้อง หญิงสาวจึงปีนลงจากเตียงอย่างทุลักทุเลและวิ่ง

ไปขวางเขาไว้

“มอืฉนัยงัตดิกุญแจมอือยู่เลย ถ้าไม่ช่วยยงิให้มนัขาด กข็อกุญแจ

ดอกนั้นให้ฉนัเถอะ” พูดแล้วกย็ื่นมอืมาตรงหน้าอย่างรอคอย 

“กุญแจดอกนี้น่ะหรอื” พชพชัรชกูญุแจดอกเลก็ขึ้นมา ในขณะที่สาว

เจ้าพยกัหน้าเรว็ๆ

“ใช่ค่ะ ขอกญุแจให้ฉนัตามที่รบัปากด้วย เพราะฉนับอกทุกอย่างกบั

คุณไปหมดแล้ว”

แต่แทนที่เขาจะให้กญุแจเธอตามที่รบัปาก เขากลบัท�าให้เธอตะลงึงนั

ด้วยการเดินดุ่มๆ ไปเปิดหน้าต่างและขว้างกุญแจดอกนั้นออกไปข้างนอก

หน้าตาเฉย! 

มุกอันดาหวีดร้องลั่น ตะเกียกตะกายไปเกาะขอบหน้าต่าง เพราะ

ความหวงัในการปลดพนัธนาการหายวบัไปต่อหน้าต่อตา ครั้นพอเธอหนัขวบั

มาถามว่าเขาท�าเช่นนี้ท�าไม เขากต็อบกลบัมาหน้านิ่งว่าก�าลงัรกัษาสจัจะที่เคย

ให้ไว้

“ก่อนหน้านี้ผมบอกกบัคณุไว้ว่ายงัไง ผมให้เวลาคณุสองนาทใีนการ

ตอบค�าถามของผม น่าเสยีดายที่ตอนนี้มนัเลยสองนาทมีานานโขแล้ว ฉะนั้น

กุญแจดอกนั้นจงึไม่ใช่ของคุณอกีต่อไป”

“เดี๋ยวส ิคุณท�าอย่างนี้ไม่ได้นะ!”
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“ตอนนี้ผมได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้ว ดังนั้นเชิญคุณออกไปจากที่นี่

ได้...ถ้ามีปัญญามากพอ” พชพัชรกล่าวทิ้งท้ายเป็นเชิงไล่และปรามาสคน

หมดประโยชน์กลายๆ ก่อนจะก้าวฉบัออกไปจากห้องโดยไม่แม้แต่จะเหลยีว

มองเธอเป็นครั้งที่สอง ทิ้งให้สาวเจ้ายืนเหวอพร้อมกับพันธนาการที่ข้อมือ

อยู่อย่างนั้น ความรู้สกึกรุ่นๆ พลุ่งขึ้นมาในอก

บ้าที่สุด! คนอะไร้ หน้าตายงักบัเทพบุตร แต่ใจนี่อสูรชดัๆ ภาวนา

ให้นี่เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่เธอจะได้เจอคนใจด�าอย่างเขากแ็ล้วกนั!


