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ภายในลิฟต์เงียบกริบ

อนัองค์ยนืหมดอาลยัตายอยากอยูใ่นห้องโดยสารสี่เหลี่ยมที่พุง่

ขึ้นๆ ไม่หยดุ บานประตูโลหะสเีงนิสะท้อนภาพหญงิสาวร่างผอมบาง

ซึ่งมีชายร่างใหญ่สี่คนยืนประกบอยู่รอบด้านด้วยท่าทางคุกคามสุดๆ 

เธอยังไม่ได้กินอะไรหลังจากนอนหลับๆ ตื่นๆ บนเครื่องบินมาสิบสี่

ชั่วโมงและลงสู่พื้นโลกอย่างมนึงงด้วยอาการเจต็แลก็

หากย้อนกลบัไปเมื่อราวเกอืบหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้อนัองค์เพิ่ง

ลงจากเครื่องบิน (อย่างปลอดภัย มีกระทบกระเทือนนิดหน่อยตอน

แลนดงิ) หลงัจากผ่านขั้นตอนอนัยดืยาดน่าร�าคาญของด่านตรวจคน

เข้าเมอืงในสนามบนิหญงิสาวกเ็ดนิตวัปลวิเข้ามา สมัภาระของเธอมี

เพยีงกระเป๋าเป้ใบย่อมที่มเีสื้อผ้าหนึ่งชดุและของใช้จ�าเป็นส�าหรบัการ

มชีวีติอยู่หนึ่งวนัที่ไหนกไ็ด้ในโลก (ที่โคตรจะไม่น่าอยู่) ใบนี้

ย้อนกลับไปอีกทีสิบกว่าชั่วโมงก่อนหน้านั้น เธอไม่มีความคิด

จะกลบัมาที่นี่เลย

...ถ้าไม่เพราะ

‘คณุอคัราต้องการพบ’

ค�าสั่งสั้นๆ นั้นมาพร้อมพาสปอร์ตและตั๋วเครื่องบินเที่ยวที่เร็ว

บทน�ำ
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ที่สดุ ท�าให้เธอจ�าต้องกลบัมาที่นี่อกีครั้ง

ย้อนไปก่อนหน้านี้อกี...

พอแล้ว!

หลงัจากสบิกว่าชั่วโมงอนัแสนทรมานบนเครื่องบวกอาการเมา

บก หญงิสาวที่สภาพไม่พร้อมส�าหรบัอะไรสกัสิ่งเดนิโซเซอย่างใจลอย

ออกจากสนามบนิ เธอถูกผู้ชายตวัใหญ่ฝูงหนึ่งประกบตวัแล้วลากขึ้น

รถพามาที่นี่ โทรศัพท์มือถือที่เธอเพิ่งนึกได้ว่าลืมกดออกจากโหมด

เครื่องบนิกเ็ด้งข้อความเตอืนที่ช้าไปเกอืบหนึ่งชั่วโมงอย่างน่าโมโห

เวย์ : อย่าขึ้นรถ!

‘ไม่ทนัแล้วโว้ย!’

หญิงสาวกัดฟัน พิมพ์ตอบรัวๆ ขณะคนที่ประกบซ้ายขวาบีบ

แขนเธอไว้แน่น เท่านั้นไม่พอที่เอวเธอยงัมโีลหะเยน็ๆ จ่ออยู่อกี...แม่ง

เอ๊ย!...โดนยงิที่พงุนอกจากไม่ตายในทนัทยีงัเจบ็มากๆ อกีด้วย!

คนคดิกลวัเจบ็จนต้องยนืนิ่ง ยอมถูกคมุตวัไว้ดกีว่าต้องเจบ็ตวั 

ชายฉกรรจ์ทั้งหมดเป็นลูกน้องของอรรถ พี่ชายเธอเอง ลูกชายคุณ 

อคัราหรอืเจ้าสวัอคัรา

ซึ่งกใ็ช่...พ่อเธอเองอกีนั่นแหละ

เพยีงแต่ช่วงหลงัๆ ความสมัพนัธ์ในครอบครวันั้นเกนิกว่าค�าว่า

ร้าวฉานไปมากนกั เรยีกว่าดิ่งลงนรกเลยดกีว่า

อันองค์ไม่แน่ใจว่าคุณอัคราต้องการพบเธอท�าไม และเหตุใด 

ลูกน้องของอรรถถงึพาตวัเธอมาที่นี่... 

โรงแรมอรรณพเป็นโรงแรมหรรูะดบัต�านานแห่งแรกๆ ที่ชจูดุขาย

เรื่องววิแม่น�้าสายส�าคญัว่ามองเหน็ววิแม่น�้าแบบรอ้ยแปดสบิองศาได้

จากห้องพกัโซนพเิศษ แม้จะค่อนข้างเก่า แต่ด้วยการตกแต่งที่หรูหรา

และท�าเลใจกลางเมืองในเขตราคาที่ดินต่อตารางวาสูงเกินเจ็ดหลัก 

ท�าให้โรงแรมกลางเมอืงแห่งนี้มค่ีาเช่าแพงระยบั แขกวไีอพนีั้นมตีั้งแต่
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มหาเศรษฐี นักการเมืองไปจนถึงเชื้อพระวงศ์ หรือไม่อย่างนั้นก็เป็น

ใครกไ็ด้ที่มปีัญญาจ่ายค่าที่พกัคนืละหลายแสน

โรงแรมแห่งนี้อยู่ในความครอบครองของอรรถ...พี่ชายคนที่สี่ที่

รบัสบืทอดมาอกีทจีากอรรณพ...อดตีเจ้าของชื่อโรงแรม และเป็นพี่ชาย

คนที่สามของเธอ แต่ตอนนี้มหีลกัฐานน่าเชื่อถอืได้หลายอย่างว่า ร่าง

ของเขาน่าจะจมอยู่ก้นอ่าวไทยที่ไหนสักแห่ง...ด้วยฝีมืออรรถนั่นละ  

ที่จัดการลูกเมียของพี่ชายให้ตามไปอยู่ด้วยกันยกครัว ก่อนจะเข้ามา 

ครอบครองทรพัย์สนิของพี่ชายคนที่สามหน้าตาเฉย

ไม่ต้องกงัวลไป...กบัพี่หรอืน้องคนอื่นๆ อรรถกท็�าอย่างเดยีวกนั 

ยกเว้นเธอเท่านั้นที่มนัยงัฆ่าไม่ตาย!

ติ๊ง! เสยีงกริ่งเตอืนดงัขึ้นเมื่อมาถงึชั้นที่ต้องการ หลงัจากบาน

ประตูโลหะเปิดออก  หญงิสาวกถ็ูกผลกัออกมายงัโถงทางเดนิหรูหรา

ของห้องพกัวไีอพซีึ่งกนิพื้นที่ทั้งชั้น เมื่อประตูลฟิต์ปิดลงอนัองค์จงึรู้ว่า

พวกที่มาด้วยทั้งหมดไม่ได้ออกมาจากลฟิต์พร้อมกนั...เธอถกูพามาทิ้ง

ไว้ที่นี่เพยีงคนเดยีว

เบื้องหน้าคอืกลุ่มชายชาวต่างชาตอิย่างน้อยแปดคน แต่ละคน

สูงไม่ต�่ากว่าหกฟตุสองนิ้ว ทกุคนสวมสูทราคาแพงที่เนี้ยบสดุๆ ดูจาก

ท่าทางถ้าไม่เป็นบอดกีาร์ดมอือาชพีกอ็าจเป็นทหารรบัจ้าง ดูอย่างไร

กไ็ม่ใช่คนของคณุอคัราหรอือรรถ น่าจะเป็นคนคุ้มกนัของบรรดาแขก

วไีอพทีี่เข้ามาพกัเสยีมากกว่า

ชายฉกรรจ์หน้าดุเดินเข้ามาหาหญิงสาวที่ไม่รู้ว่าตัวเองมาท�า

อะไรที่นี่เท่าๆ กบัที่พวกเขาไม่รู้ว่าเธอมาท�าไมเช่นกนั พวกเขาตรวจ-

สอบระบบรักษาความปลอดภัยส่วนตัวของแขกวีไอพีและถามไถ่

กนัเองอยู่ชั่วพกั ก่อนจะเข้ามาขอค้นตวัเธอ อนัองค์ส่งกระเป๋าให้เอา

ไปตรวจดีๆ  ไม่ดื้อ ไม่ขดัขนื ระหว่างที่ถูกค้นตวัเธอกส็่งพกิดัใส่มอืถอื

ให้ปลายสายของเธอรบัรู้ พร้อมส�าทบัไปว่าถ้าไม่มาในสบินาทนีี้...ถ้า
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เธอไม่ตาย ‘มนั’ แหละตาย!

เวย์ : ก�าลงัไป

อนั : เกดิไรขึ้นวะ?

คู่สนทนาทางโทรศัพท์มือถือยังไม่ทันตอบ หญิงสาวก็เหลือบ

เห็นใครคนหนึ่งที่ท�าให้ประกายหวั่นไหววูบขึ้นในดวงตาเธอเมื่อจ�าได้

ว่าเขาเป็นใคร 

อเลก็ซ์ วลิสนั

ชายชาวอเมรกินัผมทอง นยัน์ตาสนี�้าตาล ผวิขาว ร่างสูงใหญ่

คนนั้นเป็นบอดกีาร์ดฝีมอืดทีี่สดุคนหนึ่งและเป็นมอืขวาของมหาเศรษฐี

ชาวอเมรกินั หากเขาอยู่ที่นี่ย่อมหมายความว่าเจ้านายของเขาอยู่ที่นี่

ด้วยแหงๆ และหมอนั่นเป็นคนเกอืบๆ สดุท้ายในโลกที่เธออยากจะเจอ

หรอืตอแยด้วย 

อันองค์ร้อนรนอยู่ในใจขณะที่ข้อความตอบกลับจากเวย์เด้งดึ๋ง

ขึ้นมา ซึ่งไม่ทนัอกีแล้ว

เวย์ : กรซิล!ี

หญงิสาวสบถในใจ ขณะอเลก็ซ์เดนิตรงมาเพื่อตรวจสอบความ

ผดิปกตขิองแขกไม่ได้รบัเชญิอย่างเธอ

‘ไอ้อรรถ! ไหนว่าพ่ออยากเจอฉนัไง ไอ้สารเลวเอ๊ย!’

“คณุเป็นใคร” อเลก็ซ์ถามพร้อมกบัส�ารวจพาสปอร์ตของเธอซึ่ง

ถกูค้นออกมาจากเป้ที่โดนยดึไว้ ชายหนุม่ชาวอเมรกินัขมวดคิ้ว สหีน้า

เตม็ไปด้วยความสงสยัเมื่อมองเธอหวัจดเท้า หญงิสาวชาวไทยผวิขาว

ซีดที่สวมเพียงเสื้อยืดแขนยาวสีขาวไร้ยี่ห้อกับกางเกงยีนซีดๆ เก่าๆ 

และรองเท้าผ้าใบซึ่งดูจากสภาพไม่น่าจะผ่านขึ้นมาถงึชั้นวไีอพไีด้ 

ถงึแววตาเขาเหมอืนสื่อว่ามนัต้องมคีวามผดิปกตอิะไรสกัอย่าง 

แต่อนัองค์พบว่าไม่มรี่องรอยจดจ�าได้ในสหีน้านั้น อมื...อย่างน้อยเขา

น่าจะจ�าเธอไม่ได้...นั่นเป็นข่าวด ีแต่...ปัญหาคอื...เธอลมืไปแล้วว่าเวย์
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มนัใส่ชื่อ-นามสกลุอะไรมาให้ในพาสปอร์ต!

ตอนผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองมาก็เบลอๆ ไม่ทันจ�าเสียด้วย 

หญงิสาวจงึตดัสนิใจ...มั่ว เนยีน แถให้ถงึที่สดุ!

“ฉนัมาหาคณุอคัรา คณุอคัราอยู่ที่นี่หรอืเปล่าคะ”

เขาว่าการโกหกที่ดคีอืให้มคีวามจรงิอยูบ้่าง แถม...อนัองค์โคตร

มั่นใจเลยว่าคนพวกนี้ไม่มทีางรูจ้กัอตีาคณุอคัราแน่ๆ หญงิสาวเลยเอ่ย

ได้ไม่ละอายปาก ไม่กลวัด้วยว่าคนพวกนี้จะเอาชื่อคณุอคัราไปเสาะหา

อะไรได้

เพราะหากเธอรอดจากที่นี่ไปได้ เธอก็จะล่องหนไป และอย่า

หวงัว่าชาตนิี้จะได้เจอกนัอกีเลย

“ที่นี่ไม่มคีณุอคัรา” อเลก็ซ์ตดับทอย่างไม่เหลอืเยื่อใย...ซึ่งดมีาก

“โอเค...งั้นฉันคงมาผิดที่ ขอตัวก่อนละ” อันองค์รีบจบบท

สนทนา โล่งใจขึ้นมานดิหนึ่งที่หลกีเลี่ยงการเผชญิหน้ากบัเจ้านายของ

เขาได้แล้ว

หญงิสาวหมนุตวัฟึ่บ คดิจะจ�้าอ้าวออกไปให้เรว็ที่สดุ ถ้าประตู

บานใกล้ๆ ไม่เปิดผาง 

ชายหนุม่ร่างสงูใหญ่ที่ยนืหน้าตาถมงึทงึอยูต่รงกรอบประตหู่าง

ออกไปไม่ถงึเมตรนั่นมนั...

จงัหวะนรกแท้ๆ เลย! 
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กาเบรียล เฮย์เดน เป็นนักธุรกิจหนุ่มชาวอเมริกัน มีผมสี 

น�้าตาลเข้มจนเกอืบด�า ร่างสงูเกนิหกฟตุไปมาก ตวัใหญ่ ไหล่กว้าง ผวิ

ขาวของเขากลายเป็นสีแทนจากการเล่นกีฬากลางแจ้ง รวมถึงศิลปะ

การต่อสู้ทุกชนิด เนื้อตัวเขายังแน่นปึ้กด้วยมัดกล้ามจากการเล่นเวต

และยิม จนความฟิตแอนด์เฟิร์มของกล้ามเนื้อนั้นแทบจะทะลุเนื้อผ้า

ของสูทสดุเนี้ยบที่สั่งตดัพเิศษจากห้องเสื้อแบรนด์เนมราคาแพง

บางทีอันองค์ก็แอบสงสัยว่าหมอนี่...เอาเวลาที่ไหนไปท�าธุรกิจ

จนรวยเป็นแสนล้านกนันะ

โชคยงัดทีี่ดวงตาสเีขยีวที่ทั้งดดุนั เยน็ชา และชอบจบัผดิคู่นั้น

ซ่อนอยู่ใต้แว่นกันแดดสีเข้มที่บดบังดวงหน้าหล่อเหลาเกินอภัย เขา

หล่อกระชากใจขนาดขึ้นปกนติยสารแฟชั่นได้สบาย แต่มกัมรีปูเขาอยู่

บนปกนติยสารเกี่ยวกบัเศรษฐกจิการเงนิเสยีมากกว่า หรอืไม่อย่างนั้น

ก็ขึ้นปกหนึ่งในสิบบุคคลที่มีอิทธิพลหรือทรัพย์สินมากที่สุดในโลก 

อะไรเทอืกนั้น

พร้อมกบัที่อนัองค์โล่งใจนดิๆ กาเบรยีลกม็องเธออย่างประเมนิ 

หญิงสาวชาวไทยตรงหน้าเขานั้นสูงราวห้าฟุตครึ่ง ผิวขาวซีดๆ ดวง

หน้ารูปไข่ไม่ได้ลงแม้แต่รองพื้น ดวงตากลมโตสดี�าจดั จมูกโด่ง และ

1
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รมิฝีปากบางเฉยีบสชีมพูซดีๆ ท�าให้เธอดูจดืสนทิ ยิ่งรวบผมยาวเป็น

หางม้าง่ายๆ จนรุย่ร่ายเหมอืนคนเพิ่งตื่นนอน หญงิสาวกด็รูาวเดก็สาว

อายสุกัสบิเก้าหรอืยี่สบิปี

ดวงหน้าของเธอไม่ได้สวยบาดใจอะไร ดกูลมกลนืกบัผูค้นทั่วไป

ด้วยซ�้า และหากเห็นอีกทีก็อาจไม่มีใครจ�าได้ แถมเสื้อยืดสีขาวแขน

ยาวตวัหลวมยิ่งท�าให้ร่างผอมบางราวกบัคนเป็นโรคขาดสารอาหารนั้น

ยิ่งซูบเข้าไปใหญ่ เธอสวมกางเกงยนีซดีๆ กบัรองเท้าผ้าใบ ดูอย่างไร

กไ็ม่เหมอืนผู้หญงิที่ถูกส่งขึ้นมาเพื่อเอาใจแขกต่างชาติ

“คุณเป็นใคร?” น�้าเสียงเย็นชาและห้วนดังออกมาจากปากที่ 

ซ่อน ‘คมเขี้ยว’ เอาไว้

หญงิสาวกะพรบิตานดิหนึ่ง พยายามซ่อนความโล่งอกที่เขาจ�า

ไม่ได้เอาไว้...นกึภูมใิจอยู่ไม่น้อย...

การไม่ถูกใครจดจ�าได้เป็นความปรารถนาสูงสดุของเธอ

“ฉนัมาพบกบัคณุอคัรา แต่ดูเหมอืนคนที่พาฉนัมาคงส่งฉนัผดิ

ที่” หญงิสาวย�้า เธออธบิายได้อย่างใจเยน็ขึ้น สูดลมหายใจลกึๆ ตั้งสติ

เพื่อจะเอาตวัรอดให้ได้

ถ้าอรรถคดิจะยมืมอืคนอื่นมาฆ่าเธอ การส่งเธอมาให้กาเบรยีล

นั้นนบัว่าเป็นแผนการที่โคตรร้ายกาจเลย...ว่าแต่หมอนั่นรูไ้ด้ยงัไงว่าเธอ

ม ี‘เรื่อง’ อยู่กบัผู้ชายคนนี้วะ 

แม่งเอ๊ย...

“ใครเป็นคนส่งคณุมา” กาเบรยีลซกัด้วยน�้าเสยีงไร้อารมณ์

จะอยากรู้ไปท�าไมนกัหนา หา!

“คนของอรรถพาฉนัมาที่นี่” อนัองค์ตอบสั้นๆ ไม่ขยายความว่า

โดนอุม้มา แค่นี้กม็พีริธุมากเกนิไปแล้ว...ส่วนชื่อที่เธอเอ่ยมาเขาจะรู้จกั

หรอืไม่รู้จกักเ็รื่องของเขาส ิอยากถามเองนี่นา

“อรรถไม่ได้บอกว่าจะส่งผู้หญิงขึ้นมา” ค�าตอบของกาเบรียล
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ท�าให้หญงิสาวสะดุ้ง ซ่อนความแตกตื่นในสหีน้าเกอืบไม่มดิ

ท�าไมหมอนี่รู้จักพี่ชายเธอ แถมชื่อคุณอัคราก็ไม่ได้ท�าให้เขา

ประหลาดใจด้วย...สมองหญงิสาวหมนุเรว็จี๋ ไตร่ตรองอย่างตื่นตระหนก

เมื่อพบว่าเรื่องราวชกัผดิที่ผดิทาง...

‘เดี๋ยวก่อนนะ!’

หลายวนิาทอีนัองค์ถงึเพิ่งเข้าใจในสิ่งที่เขาพูด ใบหน้าขาวแดง

วูบขึ้นด้วยความโกรธ เธอขงึตาใส่คนตรงหน้าอย่างหวัเสยี

“ฉัน...ไม่ใช่ผู ้หญิง...อย่างนั้น!” หญิงสาวกัดฟันตอบโต้ไป 

ทั้งๆ ที่ไม่ค่อยมทีกัษะทุ่มเถยีงอะไรกบัใคร 

แต่...คดิอกีท ีอย่างน้อยการถูกมองว่าเป็น ‘ผู้หญงิอย่างนั้น’ ก็

ยงัดกีว่าถูกเขาจบัได้...ละมั้ง

หญิงสาวสูดลมหายใจลึกๆ ข่มอารมณ์หลากหลายได้ในวูบ

เดยีว ท�าให้ดวงตาสเีขยีวที่จบัจ้องอยู่มปีระกายสนใจยิ่งขึ้น

“คุณเป็นใครกันแน่” กาเบรียลถามซ�้าพร้อมรับพาสปอร์ตเล่ม

เลก็ที่อเลก็ซ์ส่งให้มาอ่านดู 

อนัองค์ไม่ยอมตอบ หญงิสาวแค่ยกัไหล่ ถอนใจ

“แค่คนซวยๆ ที่บงัเอญิผ่านมาน่ะ ฉนัถูกส่งมาผดิที่ แถมยงัเสยี

เวลาไปมากแล้ว ขอตวัก่อนนะคะมสิเตอร์เฮย์เดน” ว่าจบกห็มนุตวั จ�้า

พรวดไปทางลฟิต์ พลางยกโทรศพัท์มอืถอืขึ้นเตรยีมกดเบอร์โทร. ด่วน

...แต่ไม่ทนั 

“เดี๋ยว!”

คนถูกห้ามชะงกักกึ เกอืบชนบอดกีาร์ดของเขาที่ยกมอืขึ้นขวาง

ทางเมื่อเจ้านายรั้งตวัเธอไว้ หญงิสาวเยน็สนัหลงัวาบเมื่อสมัผสัได้ว่า

หมียักษ์ตามมายืนคุกคามใกล้ๆ เมื่อตัดสินใจหันหลังกลับไปก็เจอ

กระดมุเมด็ที่สามของอกเสื้ออยู่ในระดบัสายตาพอดี

หมอนี่จะตวัใหญ่ไปไหนนะ สงสยัตอนเดก็ๆ แม่ต้องเลี้ยงด้วย
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หมกีรซิลแีหงๆ 

“ว่าไงคะ” ถามพลางถอยหลังไปสองก้าวเพื่อเงยหน้าเอียงคอ 

มองเขา พยายามท�าสหีน้าซื่อบรสิทุธิ์สดุๆ

“คณุรู้จกัชื่อผมได้ยงัไง” คนยงัไม่ได้แนะน�าตวัถามอย่างคกุคาม

“ถามว่าใครไม่รูจ้กัคณุดกีว่าไหม หน้าคณุขึ้นปก Forbes ถี่ขนาด

นี้ ในอเมรกิาหาคนไม่รู้จกัคณุหรอื โดนลัด์ ทรมัป์ น่าจะยากนะ คณุ

ว่ามั้ย...บัย” คนตอบสีหน้าไม่เปลี่ยนสักนิด ทั้งๆ ที่ในใจด่าตัวเองที่

หลดุ เธอลมืไปได้ยงัไงว่าหมอนี่ไม่เคยมมีารยาทพอจะแนะน�าตวั

หญงิสาวหนัหลงักลบัอกีท ีพยายามจะเผ่นให้เรว็ที่สดุ

“เดี๋ยว!”

ค�าห้ามอีกรอบท�าให้คนที่ใกล้หมดความอดทนอยากลงไปกรี๊ด

ชกัดิ้นชกังอที่พื้นตงดิๆ แต่ที่อนัองค์ท�าคอืหมนุตวักลบัมาอกีรอบ มอง

ตรงๆ ใส่คนที่เธอไม่ชอบหน้า พยายามไม่แสดงความขุ่นเคืองให้ 

อีกฝ่ายจับได้...ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอคุ้นชินจากการฝึกมาหลายปี ดวงหน้า

นั้นจึงสดใสบริสุทธิ์แบบใส่หน้ากากขณะยิงค�าถามทางสายตาว่ามี

อะไร

“พาสปอร์ตของคณุ” กาเบรยีลถอดแว่นกนัแดดช้าๆ เผยดวงตา

สเีขยีวเข้มคมดเุหมอืนตาปีศาจ ชายหนุม่จ้องมาด้วยสายตาชวนเสยีว

สนัหลงั

เขามเีอกสารของเธออยู่ในมอื แต่อนัองค์ไม่อยากเอาคนืสกันดิ

เดยีว

ถ้าอยากได้มากนกักเ็กบ็เอาไว้เถอะ เพราะเธอมสี�ารองอกีเป็น

โหล เวย์หาให้ได้ไม่ซ�้าชื่อ ไม่ซ�้าสี ไม่ซ�้าประเทศเลยด้วยซ�้า เธอแค่

อยากรบีไปจากที่นี่

แต่...ชวีติกอ็ย่างนี้ละ คนเรามกัต่อบทสนทนากบัคนที่ไม่อยาก

คยุด้วยเสมอ



18  The Broken Wings ปีกปรปักษ์

“โอ้ ขอบคณุค่ะ” ดวงหน้าหญงิสาวประดบัด้วยรอยยิ้มปลอมๆ 

พร้อมยกมอืขึ้นรบัของ แต่เขากลบัยกมนัขึ้นชูสูงพร้อมถาม

“คณุมาพบคณุอคัราท�าไม มสิเอวาโลแกน”

คนฟังสะดุ้ง โคตรไม่คุ้นนามสกุลที่อีกฝ่ายเอ่ยถึง ได้แต่คิดว่า

เวย์ใส่นามสกลุอะไรไว้ให้เธอวะ!?

หญิงสาวกลอกตา ฉับพลันก็คิดขึ้นได้ว่าชายตรงหน้าเจ้าเล่ห์

และขึ้นชื่อเรื่องการสอบปากค�าแค่ไหน เขาอาจลักไก่เรื่องชื่อกับเธอ

กไ็ด้ เพราะถ้าเธอสะกดชื่อ-นามสกลุตวัเองผดินะ งานเข้าแน่

อนัองค์หนกัใจขณะสงัเกตว่ากาเบรยีลท�าสหีน้าประหลาดพลาง

มองหน้าเธอสลบักบัพาสปอร์ตเล่มน้อย ท่าทางเหมอืนคดิหนกั

หรอืหมอนี่คดิจะใช้ลูกน้องซ้อมเธอให้สารภาพกนันะ

หญงิสาวชกัเริ่มเสยีวสนัหลงั แต่ยงัยิ้มบางพลางพูดไปเรื่อย

“ชื่อฉนั...คณุคงไม่รู้จกัภาษาไทย อาจอ่านเพี้ยนไป”

“คณุชื่ออะไรกนัแน่” กาเบรยีลไม่สนใจรอยยิ้มนั้น เสยีงเขาเริ่ม

เข้มขึ้นขณะเพ่งดูภาพผู้หญิงผิวซีดๆ ในสมุดสีแดงเข้มเล่มเล็กนั้น  

รูปนั้นคือเธอไม่ผิดกับนามสกุลประหลาดที่ไม่คุ้น แต่ที่ท�าให้เขาต้อง

มองซ�้าคืออายุที่ปรากฏ กาเบรียลมองเอกสารในมือและค�านวณอยู่

หลายท ีสลบักบัมองหน้าเธอ เพราะเขามองอย่างไรเธอกไ็ม่น่าจะอายุ

ถงึยี่สบิเจด็ปีอย่างที่ปรากฏในเอกสาร

อันองค์ตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้เขาหนึ่งก้าว ไม่สนใจสีหน้า

เครยีดๆ นั้น เธอส่งยิ้มหวานสะกดใจใส่ลกูตาสเีขยีวขี้โมโหคูน่ั้น อาศยั

จังหวะที่อีกฝ่ายยังไม่ทันไหวตัวจับบ่าหมียักษ์แล้วยืดตัวขึ้นกระโดด

เบาๆ ตะปบเอาพาสปอร์ตเล่มเลก็จากมอืใหญ่มาได้อย่างง่ายดาย รบี

กางกวาดตาเรว็ๆ รอบหนึ่งก่อนจิ้มตวัสะกดให้เขาดูด้วยสหีน้าใสซื่อ

“อนัองค์ อวโลกนัตร์ ค่ะ สะกดแปลกหน่อยนะคะ เพราะค�ามา

จากภาษาสนัสกฤต” อนัองค์ยิ้มอย่างกดัฟันหน่อยๆ ให้เขา เคอืงเวย์
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ไม่หายที่มันดันใส่ชื่อจริงเข้าไปในเอกสารปลอม!...แถมนามสกุลห่า

อะไรกไ็ม่รู้นั่นอกี...เวรเอ๊ย!

กาเบรยีลแปลกใจไม่น้อยที่อยู่ๆ เธอกย็กแขนขึ้น ท�าท่าเหมอืน

จะโอบคอเขาไว้ แต่พรบิตาเดยีวยายตวัแสบกก็ระโจนขึ้นฉกสมดุเล่ม

เลก็ไปจากมอืเขา หลงัจากที่ยิ้มกว้างใส่จนเขาตาพร่าไปชั่วขณะ

มันเป็นรอยยิ้มที่เขาคิดว่าเริ่มคุ้นขึ้นมาบ้างแล้ว คนที่เคยยิ้ม

แบบนี้ให้เขาเท่าที่จ�าได้...

มแีค่คนเดยีว!

ดวงตาสีเขียวหรี่ลงมองอีกฝ่ายซึ่งท�าหน้าใสซื่อสุดๆ แต่ก่อนที่

เขาจะได้ช�าระความอะไร อเล็กซ์ก็เดินเข้ามารายงานอะไรบางอย่าง

เสยีงเบาด้วยสหีน้าเคร่งเครยีด ท�าให้ชายหนุม่ต้องหนัไปสนใจทางนั้น

จนละความสนใจจากเธอไปชั่วคราว

“ไม่มอีะไรแล้ว ฉนัไปก่อนนะ...รบี” อนัองค์ฉวยจงัหวะนั้นหมนุ

ตวั จ�้าอ้าวไปกดลฟิต์ราวมวีญิญาณร้ายไล่ล่า แล้วถอยออกมาเพื่อดู

ไฟแสดงเลขชั้น ก่อนพบว่าลฟิต์หยดุท�างาน ไฟสญัญาณทกุอย่างดบั

หมด

“ฉิบหายแล้วไง!” หญิงสาวสบถพร้อมหันมองบอดีการ์ดที่อยู่

ใกล้ๆ 

บอดีการ์ดของกาเบรียลก็เพิ่งเห็นความผิดปกตินี้เหมือนกัน  

บอดีการ์ดอีกคนรีบยกหูโทรศัพท์ภายในขึ้นโทร. ลงไปที่ฟรอนต์ ซึ่ง 

ไม่น่าจะมคีนรบัสาย

อนัองค์ไม่รอแล้ว หญงิสาวถลนัพรวดไปที่ทางหนไีฟเพื่อพบว่า

มนัถูกลอ็กไว้แน่นหนา

“บ้าฉบิ ลฟิต์ปิด It’s locked!” ให้มนัได้อย่างนี้ส!ิ

อนัองค์สบถพลางทบุประตูเหลก็หนาๆ นั้นอย่างหวัเสยี ลมืตวั 

ลมืกลวั ลมืเจบ็ แล้วหญงิสาวกต็้องสะดุ้งสดุตวัเมื่ออยู่ๆ แขนในเสื้อ
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สูทเนี้ยบเรียบกริบข้างหนึ่งก็ยื่นผ่านข้างตัวเธอมาลองเปิดประตูนั้นดู

บ้าง คฟัลงิก์ตรงข้อมอืเชิ้ตนั้นท�าด้วยอญัมณสีเีขยีว บ่งบอกให้รูว่้าผูท้ี่

เธออยากหลกีเลี่ยงที่สดุก�าลงัยนืประกบอยูด้่านหลงั...ใกล้มากๆ ด้วย!

ใกล้...จนได้กลิ่นโคโลญผู้ชายราคาแพง

ใกล้...จนแทบรู้สกึได้ถงึลมหายใจที่เป่ารดอยู่เหนอืหวั

หลงัจากตวัแขง็ค้างอยู่ชั่วพกั อนัองค์กค็่อยคดิได้ว่าเอาไงดลี่ะ

คนเรา...คงไม่สามารถยืนหันหน้าเข้ามุมอยู่อย่างนี้ไปชั่วชีวิต 

อย่างไรกค็งต้องหนักลบัไปใช่ไหม

หญิงสาวกัดฟัน ค่อยๆ หันกลับไปเพื่อพบว่าตัวเองถูกกักไว้

ระหว่างร่างสูงใหญ่กับบานประตูหนีไฟใกล้มุมห้อง สิ่งที่อยู่ระดับ

สายตาของเธอคอื กระดมุเชิ้ตเมด็ที่สามของชดุสทูราคาแพงเนี้ยบเรยีบ

กรบิซึ่งต้องสั่งตดัเป็นพเิศษเพราะเจ้าของร่างนั้นตวัใหญ่เกนิมาตรฐาน

ชาวบ้านไปเยอะ ชายหนุ่มเท้าแขนค้างไว้ที่บานประตูหนีไฟ เท่ากับ

ลอ็กเธอไว้อกีชั้นกนัหนอีย่างโคตรคกุคามเลย!

อนัองค์กลั้นใจ เงยหน้าขึ้นสบนยัน์ตาสเีขยีว

ดวงตาสีเขียวล�้าลึกเหมือนบึงน�้าลึกลับไร้ก้นบึ้งนั้นสะท้อนเงา

ตวัเธอ ขณะทอประกายคกุคามแปลกๆ น่าขนลกุ เธอไม่ชอบประกาย

ตาแบบนี้ เธอเคยเหน็คนที่มปีระกายตาคมกรบิในผูต้ดิตามของพี่ชาย

หรอืบอดกีาร์ดของพ่อ แววตาแบบนี้อยู่ในพวกมอืปืน ทหาร ต�ารวจ หรอื

ไม่งั้นกพ็วกฆาตกร!

แววตาอ�ามหติกระหายเลอืด

แววตาที่พร้อมจะฆ่าคนอย่างไม่ลงัเล

การถูกปองร้ายมาทั้งชวีติท�าให้หญงิสาวหวาดผวากบัประกาย

ตาแบบนี้ที่สดุ และกาเบรยีลกบัลูกน้องเขาทั้งฝูงกม็ปีระกายตาแบบนี้ 

ยิ่งมนัอยู่บนดวงหน้าหล่อเหลาที่มไีรเคราเข้มๆ เตม็ปากและคาง ยิ่ง...

เหมอืนหมกีรซิลไีม่มผีดิ!
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หมกีรซิลทีี่พร้อมจะตะปบเหยื่อ!

“คณุลมืของ” มอืใหญ่ยื่นกระเป๋าเป้ใบน้อยมาให้ตรงหน้า แต่

พออนัองค์ยื่นมอืไปรบั เขากลบัยื้อไว้

เป้ใบนี้ถูกตรวจค้นทุกซอกทุกมุม ซึ่งมันมีแค่เสื้อผ้าหนึ่งชุด 

แทบ็เลต็หนึ่งเครื่อง ของจกุจกิพร้อมค้างคนืส�าหรบันกัเดนิทางอกีเลก็

น้อย และเอกสารเดนิทางที่ประทบัตราว่าเธอเพิ่งลงเครื่องที่มาจากต่าง

ประเทศเมื่อไม่ถงึหนึ่งชั่วโมง นอกนั้นกไ็ม่มอีะไรอกีจนน่าโมโห

คอื...มนัเป็นการ ‘ไม่มอีะไร’ อย่างจงใจ ‘ไม่มอีะไร’ จนเหมอืน

จดัฉาก

ซึ่งคนอย่างกาเบรยีลไม่ยอมปล่อยให้ความสงสยันี้ผ่านไปง่ายๆ

“เอกสารในนี้บอกว่าคณุเพิ่งบนิข้ามทวปีมา ท�าไมคณุถงึมขีอง

มาแค่นี้”

อนัองค์กะพรบิตาปรบิๆ สงสยัตงดิๆ ว่าคนบนิข้ามทวปีมามขีอง

แค่นี้ไม่ได้รึไง เธอก็มีของอยู่แค่นี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว อย่างอื่นนอก

เหนือจากนี้เวย์จะเป็นคนจัดการให้ทั้งหมด หญิงสาวจึงคุ้นชินจนลืม

เลอืนไปแล้วว่ามนษุย์ทั่วไปเขาเดนิทางกนัอย่างไร

“แล้ว...คนบนิข้ามทวปีเขาต้องมอีะไรกนับ้างล่ะ” คนถามดงูนุงง

จรงิๆ ท�าให้อกีฝ่ายอึ้งไปเหมอืนกนั เพราะเขากไ็ม่เคยต้องตระเตรยีม

ของอะไรด้วยตวัเองเหมอืนกนั เขารู้แค่ว่าเมื่อเขาต้องการ ของทกุสิ่ง

ทกุอย่างต้องพร้อม

ดวงตาสเีขยีวหรี่ลงเมื่อจบัสงัเกตได้ว่าหญงิสาวตรงหน้าชกัไม่ใช่

เดก็กะโปโลหน้าจดืๆ ซดีๆ อย่างที่เธออยากให้เหน็ อย่างน้อยเธอต้อง

มคีนจดัการเรื่องพวกนี้พอๆ กบัเขาจงึจะเดนิทางข้ามทวปีมาได้ด้วยเป้

เพยีงใบเดยีว และโดยไม่มหีลกัฐานใดๆ ทิ้งไว้ให้ตดิตามเสยีด้วย

พาสปอร์ตที่มชีื่อ-นามสกลุประหลาดนั่นไม่นบั เพราะปลอมแน่ๆ

“คณุยงัไม่ตอบค�าถามผมเลย คณุบนิข้ามทวปีมาตวัเปล่า มเีป้
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ใบเดยีวเพื่อพบคณุอคัราท�าไม”

“ธุระในครอบครัวค่ะ...ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท�าไมเขาต้องการ

พบฉนัด่วนมาก ฉนัเลยต้องรบีมา”

เอาวะ ไหนๆ กพ็ดูไปแล้ว และเขาดนัรูจ้กัคนที่เธอเอ่ยถงึ อนัองค์

เลยบอกความจรงิไปซะเลย หวงัว่าการใช้ค�าว่า ‘เรื่องในครอบครวั’ จะ

มผีลต่อมารยาทหมอนี่บ้างนะ

ความเข้าใจบางอย่างวาบขึ้นในดวงตาสเีขยีวคู่นั้น คนถูกมอง

จงึหนาวๆ ร้อนๆ อดถามตวัเองไม่ได้ว่าเธอท�าอะไรผดิไปหรอืเปล่านะ 

สญัชาตญาณเตอืนว่าชายตรงหน้ามอีะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆ แต่ไม่รู้

ว่าอะไรเนี่ยส.ิ..

“คุณคือลูกสาวคุณอัครา” ชายหนุ่มสรุปออกมาได้ไงไม่รู้ แต่

ท�าเอาคนฟังสะดุ้ง

“ใครบอกคุณว่าคุณอัครายังมีลูกสาว” อันองค์ตอบโต้อย่าง

ลมืตวัแล้วผงะ แต่ถอยหลงัไปได้แค่ครึ่งก้าวหลงักต็ดิผนงัจนหมดทาง

หนแีล้ว

“ถ้าไม่ใช่ลูกสาวแล้วคุณจะเป็นอะไรได้...มองยังไงคุณก็ไม่

เหมอืน...” 

เจ้าของดวงตาสเีขยีวกวาดตาสแกนหญงิสาวตรงหน้า รมิฝีปาก 

บางๆ บดินดิๆ เผยเขี้ยวคมเหมอืนสตัว์ดรุ้าย เขาเหยยีดยิ้มเยาะจนคน 

ถูกมองชกัหวัร้อน ต้องกระชากเสยีงถาม

“ไม่เหมอืนอะไร”

“ไม่เหมือนผู้หญิงราคาแพงที่เข้าพบเขาได้ด้วยเหตุผลส่วนตัว 

ที่ไม่ใช่ญาติน่ะสิ” กาเบรียลต่อค�ายิ้มๆ ด้วยดวงตาพราวระยิบรอย

ร้ายๆ 

โหย...เจบ็!

ไอ้หมอนี่มันหาว่าเธอเป็นผู้หญิงราคาถูกยิ่งกว่าสาวไซด์ไลน์ 
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งั้นส!ิ

แม่งเอ๊ย...เกิดมาไม่เคยโดนใครดูถูกซ�้าซากว่าเป็นผู้หญิงอย่าง

ว่า...ไม่ส.ิ..ราคาถูกกว่าผู้หญงิอย่างว่าเสยีอกี!

คนคิดขุ่นแค้น แทบอยากเอาบัญชีธนาคารที่เกาะเคย์แมนมา

กางให้ดูเลยว่าปีที่แล้วเธอท�าเงนิได้ขนาดไหนน่ะ
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น่าโมโหเป็นบ้า แต่อันองค์ก็ระงับอารมณ์ไว้ได้อย่างรวดเรว็ 

ความโกรธไม่เป็นปัญหาของเธอมานานแล้ว หญิงสาวเลือดเย็นกับ 

ตวัเองมากพอที่จะจดัการความโกรธได้ทกุระดบั

ความกลวัต่างหากที่เป็นปัญหาของเธอ

ดวงตาสีเขียวจ้องสีหน้าเคืองขุ่นนั้นอย่างไม่ให้พลาดสักการ

เปลี่ยนแปลง ใบหน้าหญิงสาวมีรอยครุ่นคิดก่อนดวงตาสีด�าจะหรี่ลง

นดิๆ แล้วค่อยเงยขึ้นสบตาเขานิ่งๆ เพื่อท�าลายทฤษฎกีารโกหกขณะ

บอกว่า

“คณุอคัราอาจเคยมลีูกสาว แต่ตอนนี้ไม่มแีล้ว หลกี!” คนพูด

พยายามดนัคนตวัโตซึ่งยนืขวางทางมาพกัใหญ่แล้วให้พ้นทาง

แต่นอกจากไม่เป็นผลแล้ว ยงัให้ผลตรงกนัข้ามเพราะกาเบรยีล

ตอบสนองการต่อต้านนั้นด้วยการก้าวเข้ามาชดิตวัยิ่งกว่าเดมิ เขาดนั

เธอจนตดิผนงัข้างประตูทางหนไีฟพร้อมกบัถาม

“ท�าไมตอนนี้ถงึไม่มแีล้ว”

“...ตายหมดแล้ว...ไม่มเีหลอืสกัคน...” อนัองค์พดูเสยีงต�่า หลบุ

ตาลงอย่างใช้ความคิดว่าจะหาวิธีไหนให้ไอ้หมียักษ์ตรงหน้าหลีกทาง

ให้เธอ

2
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“งั้นท�าไมเขาถงึยนืยนัว่ามลีูกสาวล่ะ”

หญงิสาวกะพรบิตาปรบิๆ เงยมองหน้าเขาอย่างพยายามจะจบั

อารมณ์ให้ได้ แต่หมอนี่กห็น้าตายชะมดั จะโกหก ล้อเล่น หรอืไล่ต้อน 

อนัองค์กไ็ม่เคยอ่านสหีน้าเขาออกเลย...

อ้อ ยกเว้นตอนที่เขาคกุคามนะ อนันั้นอารมณ์อย่างฆาตกรออก

มาชดัแจ๋ว ไม่ต้องอ่านอารมณ์อะไรเลย

“งั้นคุณก็คงต้องไปถามเขาเองแล้วละ” ค�าตอบแบบกัดฟัน

อย่างคนหมดความอดทนท�าให้ดวงตาสเีขยีวเป็นประกายวูบ 

กาเบรียลยิ้มเหี้ยมเกรียมใส่ดวงตาด�าจัดที่เริ่มตื่นตระหนกของ

หญงิสาว

“ผิด!” คนพูดจับไหล่เธอ หมุนร่างบางให้หันหน้าเข้าหาผนัง 

แล้วเตะขาหญงิสาวให้แยกออก กดเธออดัผนงัในท่าเดยีวกบัที่ต�ารวจ

ใช้ตรวจค้นผู้ต้องสงสยั

อนัองค์สบถขณะเจ้าของมอืใหญ่ๆ ลงมอืค้นตวัเธอ

“หลงัจากที่คณุขึ้นมา ลฟิต์กถ็กูปิด ทางหนไีฟโดนลอ็ก โทรศพัท์

ของโรงแรมใช้การไม่ได้ แถมทมีบอดกีาร์ดของผมยงัขาดการตดิต่อไป

อกี มเีหตผุลดีๆ  บอกผมไหมว่าท�าไม” กาเบรยีลเป่าลมหายใจพร้อม

เอ่ยค�าถามอยู่เหนือหัว มือใหญ่ตะปบแรงๆ ไปทั่วตัวเธอซ�้าๆ อย่าง

หยาบคายที่สดุ

ชายหนุ่มพบว่าร่างบอบบางของหญงิสาวนั้นผอมกว่าที่คดิเสยี

อกี...แต่กไ็ม่ทั้งหมด จากสมัผสัที่เขาลบูผ่านแรงๆ อย่างจงใจเสยีหลาย

รอบบอกให้รู้ว่านอกจากเอวคอดเลก็นดิเดยีวแล้ว...ร่างบอบบางยงัซ่อน

เนื้อหนังในสัดส่วนที่ทรยศต่อความผอมบางของเจ้าของร่างไปหลาย

นิ้ว

ทั้งเนื้อทั้งตัวเธอมีเพียงเสื้อผ้าหลวมๆ ไม่ได้ซ่อนอาวุธหรือ

อปุกรณ์ที่เป็นพริธุอื่นใดไว้เลย
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แต่มนัเป็นการไม่มพีริธุที่มพีริธุที่สดุ นอกจากโทรศพัท์มอืถอืรุน่

ล่าสดุใหม่เอี่ยมเพยีงเครื่องเดยีว หญงิสาวไม่มเีครื่องประดบัใดๆ สกั

ชิ้น ไม่ว่าสร้อย แหวน ต่างหู นาฬิกา ไม่มแีม้แต่กระเป๋าเงนิ

คอื...จะไม่ยอมให้ใครระบตุวัตนเธอได้เดด็ขาดงั้นสนิะ!?

“คณุเป็น เจน โด1 หรอืไง” เสยีงถามดงัอยู่เหนอืหวัหญงิสาว

ขณะเขาจบัดกูระทั่งในกลุม่ผมที่รวบเป็นทรงหางม้าจนหลดุลุย่ไปหมด

“โอ๊ย!” เสยีงร้องอย่างเจบ็ปวดดงัขึ้นเมื่อเขาจบัต้นแขนเธอหมนุ

ตวักลบัมา

กาเบรยีลมองคนถกูจบัที่ส่งเสยีงร้องด้วยสหีน้าเหยเกเหมอืนเขา

ไปบบีโดนแผลเธอหรอือะไรสกัอย่าง ชายหนุม่คลายมอืออก แต่ไม่ยอม

ปล่อยตัวเธอ เขารูดมือลงมายึดข้อมือเล็กไว้ สีหน้าเธอค่อยดีขึ้นนิด

หนึ่งและยอมให้เขาพาเดนิกลบัมาทางห้องโถงรบัรอง

อันองค์บ่นงึมง�าขณะเดินตามชายหนุ่มร่างยักษ์ไป พยายาม

รวบผมไปด้วยขณะที่ข้อมอืยงัโดนลอ็กไว้

กาเบรยีลดงึมอืเธอมาแล้วใช้ลายนิ้วมอืเธอปลดลอ็กโทรศพัท์ที่

ยดึเอาไว้ ก่อนจะสไลด์ดโูทรศพัท์ซึ่งกว่็างเปล่าพอๆ กบัทกุสิ่งทกุอย่าง

ของเธอ มนัไม่มเีบอร์โทร. เข้าออก ไม่มรีูปถ่าย เพลง คลปิ ไฟล์ ไม่มี 

เฟซบุก๊ ทวติเตอร์ ไอจ ีหรอือะไรทั้งนั้น ไม่มอีะไรเลยนอกจากข้อความ

เพยีงไม่กี่ประโยค ซึ่งตดิต่อหาผู้ตดิต่อที่มแีค่คนเดยีว ราวกบัเธอเพิ่ง

ได้โทรศพัท์เครื่องนี้มาเดี๋ยวนี้เอง

“เจออะไรมั้ย” 

ค�าถามขุน่เคอืงกบันยัน์ตาด�าจดัดดุนันั้นท�าให้กาเบรยีลจ�าต้อง

คนืเครื่องมอืสื่อสารให้เธอที่ยงัไม่วายท�าปากเบ้ บ่นงมึง�าในคอ

เมื่อเดนิกลบัมาถงึบรเิวณโถงกลาง อเลก็ซ์กเ็ข้ามารายงานด้วย

1 เจน โด (Jane Doe) ชื่อในการสบืสวนที่ตั้งให้สาวนรินามและไม่สามารถระบตุวัตน
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สหีน้าไม่ดนีกั

“ทีมอื่นติดต่อไม่ได้เลย มีทีมเดลแจ้งมาว่าพบความผิดปกติ

รอบๆ โรงแรมครับ เหมือนมีการตรึงก�าลังคน แต่เราไม่ทราบฝ่าย”  

อเลก็ซ์รบีรายงานเมื่อรู้ว่าเจ้านายอารมณ์บูด

“อรรถ?” กาเบรยีลสั่งกึ่งถามเสยีงห้วน ท�าให้อเลก็ซ์รู้ว่าผู้เป็น

นายอารมณ์ไม่ดอีย่างยิ่งยวดแล้ว

“ติดต่อไม่ได้เลยครับ” ค�าตอบนั้นยิ่งเรียกประกายขุ่นมัวใน

ดวงตา และสหีน้าเหมอืนจะฆ่าคนบนดวงหน้าหล่อเหลาของผูเ้ป็นนาย

“ท�าไมคุณถึงรู้จักอรรถกับคุณอัครา?” อันองค์ถามสิ่งที่สงสัย

มาสกัพกั

ส�าหรับคนรวยระดับนี้ คุณอัคราซึ่งเป็นมหาเศรษฐีระดับต้นๆ 

ของเอเชยีกค็ล้ายแค่เศรษฐบ้ีานนอกเท่านั้นมั้ง ไม่มเีหตผุลใดเลยที่เขา

จะมาติดต่อพบปะด้วยตัวเอง ในเมื่อเขามีผู้บริหารส่วนตัว...เฉพาะ

ธรุกจิสขีาวและสเีทา...เท่าที่รู้กเ็ป็นร้อยได้มั้ง ยิ่งในพื้นที่ที่มคีนบรหิาร

แทนอย่างเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ยิ่งไม่น่าที่จะให้คนอย่างเขาถงึกบั

เดนิทางมาตดิต่อเองได้

กาเบรยีลตวดัตาขุ่นมองเธอ แต่ก่อนจะได้ระเบดิอารมณ์ใส่กนั 

โทรศัพท์ของอันองค์ก็สั่นระรัวขึ้นเสียก่อน หญิงสาวก้มหน้าก้มตา

พมึพ�าขอตวัรบัโทรศพัท์ เปลี่ยนโหมดไปพดูภาษาไทยโดยไม่สนใจเรื่อง

มารยาท ท่ามกลางสายตาจบัจ้องอย่างจะหาพริธุของหมยีกัษ์

“ว่ามา” อันองค์พูดสายสั้นๆ ฟังอีกฝ่ายรายงานสถานการณ์

อะไรบางอย่างมาได้แค่สองสามประโยคเมื่อโทรศพัท์มอืถอืถูกดงึจาก

มอืเธอไปกดเปิดล�าโพงอย่างถอืวสิาสะที่สดุ

“เฮ้!” อนัองค์อทุานอย่างโมโหที่ถูกแย่งของไปซึ่งหน้า

“เจอรายงานไดนาไมต์หายไปจากคลงัเหมอืง A ของคณุอคัรา 

...นั่นเสยีงอะไร” เวย์หรอืชื่อจรงิของมนัคอื เวนไตย ผูท้ี่ยงัไม่รูช้ะตากรรม
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เจ้านายรายงานต่อเนื่อง เสียงดังออกล�าโพงได้ยินกันชัดแจ๋ว แม ้

ส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย แต่ชื่อระเบดินั้นคงไม่มใีครไม่รู้จกั

อนัองค์สูดลมหายใจลกึ สบดวงตาสเีขยีวเหมอืนดวงตาปีศาจ

เหมอืนจะถามประชดว่า...

ฟังภาษาไทยออกหรอืไงยะ

ถ้างั้น...กด็ั้ย!

อนัองค์มองเขาอย่างท้าทายขณะบอกคนของตวัเอง

“ไม่มีไรแค่โดนแย่งโทรศัพท์ไป ว่าต่อ ของหายไปปริมาณแค่

ไหน”

“...น่าจะสกัยี่สบิกโิลมั้ง กบัอกีเรื่องหนึ่ง คนของอรรถล้อมที่นั่น

ไว้หมดแล้ว...อนั”

เยี่ยม! ไดนาไมต์ยี่สบิกโิลมนัมกี�าลงัระเบิดได้แค่ไหนนะ

“ไอ้อนั!” ลูกน้องขึ้นเสยีงใส่เธอผ่านสปีกเกอร์

“อะไรเล่า” อนัองค์ตวดัเสยีงถามกลบัไป

“ฉนับอกแกไปรยึงัว่าหมอนั่นฟังภาษาไทยรู้เรื่องน่ะ”

ท�าไมมนัเพิ่งมาบอกตอนนี้!?

“...”

ฉบิหาย...ละส!ิ

หญงิสาวตวดันยัน์ตาด�าสบนยัน์ตาสเีขยีวที่มแีววรู้ทนั มนิ่าล่ะ 

ถงึรูส้กึไม่ชอบมาพากลที่เขายอมให้เธอพ่นภาษาที่เขาไม่รูจ้กัรวัๆ โดย

ไม่รู้ว่าพูดอะไรกบัใคร

อนัองค์ถอยก้าวหนึ่งตามสญัชาตญาณระแวงภยั ก่อนถกูคนตวั

โตดงึกลบัมาชดิตวั เพราะเขายงัไม่ได้ปล่อยข้อมอืบอบบางที่ยดึไว้

“คณุเป็นใครกนัแน่” คนเสยีงห้าวถามเป็นภาษาไทยชดัเป๊ะ

เพิ่งรู้ว่าหมีกริซลีพูดไทยได้นะเนี่ย น่าจับส่งไปเลี้ยงดูอยู่ใน 

สวนสตัว์เปิดซะจรงิ!
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หญิงสาวท�าปากเบ้ใส่มือใหญ่ที่ก�าข้อมือเธอไว้ โคตรเกลียด

สหีน้าเป็นต่อและรอยเยาะหยนัในดวงตาสเีขยีวนี่เลย

“ฉนัก.็..แค่คนที่อยู่ผดิที่ผดิเวลาน่ะ มสิเตอร์ คณุควรให้คนเริ่ม

ค้นหา...ได้แล้วมั้งคะ” หญิงสาวไม่ตอบค�าถาม แต่เตือนเขา เพราะ

ควรให้ความส�าคญักบัสถานการณ์คบัขนัมากกว่าการตดิตามถามชื่อ

เธอ

ชายหนุ่มหรี่ตาอย่างคาดโทษก่อนหันไปออกค�าสั่งกับอเล็กซ์  

ที่พากลุม่บอดกีาร์ดกระจายตวักนัออกไปค้นหาวตัถตุ้องสงสยัภายใน

บรเิวณที่พกัหรูหราของห้องสวตีกว้างหลายร้อยตารางเมตร มนักลาย

เป็นฝันร้ายของทีมทันทีเมื่อต้องตรวจหาวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่กว้าง

ขนาดนี้

“บอกลูกน้องคณุให้รายงานสถานการณ์มาซ”ิ กาเบรยีลสั่ง

หญงิสาวกดัฟันกรอดกบั ‘บอส’ หมาดๆ ที่สั่งให้เธอสั่งลูกน้อง

อกีที

‘หนอ็ย...ไอ้หมอนี่!’

แล้วไอ้ลูกน้องเวรตะไลของเธอกด็นัรู้งานเป็นอย่างด ีเพราะมนั

เปลี่ยนไปรายงานเป็นภาษาอังกฤษเสียละเอียดยิบเพื่อให้ทุกฝ่าย

เข้าใจด้วย 

“คนของอรรถราวห้าสบิคนกระจายตวัล้อมไว้ อยูท่ี่ด้านนอกราว

ยี่สบิคน ที่เหลอืขึ้นชั้นบนกบัลานจอดรถ คนของมสิเตอร์เฮย์เดนโดน

ประกบไว้หมดแล้ว” 

“เหลอืตรงไหนให้หนไีด้บ้างยะ!” อนัองค์หวัเสยี

“ระเบียงไง” เวนไตยบอกกลั้วหัวเราะที่เรียกเสียงสบถจาก 

เจ้านายได้

จังหวะนั้นเองที่ลูกน้องของกาเบรียลเข้ามารายงานว่าเจอสิ่งที่

ค้นหาแล้ว แท่งไดนาไมต์ถกูซ่อนไว้ตามที่ต่างๆ อย่างมดิชดิรวมเจด็จดุ 
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พวกมนักระจายทั่วพื้นที่อย่างไม่ยอมให้มใีครรอดจากแรงระเบดิไปได้ 

โชคดทีี่มนัเป็นแบบตั้งเวลา แต่ข่าวร้ายคอืเหลอืเวลาราวๆ สบินาที

“มิสเตอร์ ลูกน้องคุณมีใครปลดชนวนระเบิดได้มั่งหรือเปล่า” 

หญิงสาวหันมาถามอย่างมีความหวัง เผื่อมีใครเป็นอดีตหน่วยเก็บกู้

ระเบดิไง แต่เหมอืนหมยีกัษ์จะไม่เข้าใจ เขาหนัมาส่งสายตาเยน็ชาใส่

เธอ

“คุณยังไม่เคลียร์ตัวเองเลยนะว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไง หรือใครส่ง

คุณมา” กาเบรียลระบายความหงุดหงิดโดยปรักปร�าใส่ผู้ต้องสงสัย 

ตรงหน้า

“ให้มนัน้อยๆ หน่อยนะ” อตีาหมกีรซิล.ี..อนันี้กล้าเรยีกแค่ในใจ 

ขนืรู้ว่าเธอเรยีกเขาเป็นหม ีคนตวัโตคงได้ตะปบเธอเข้าจรงิๆ

“ฉนัเป็นเหยื่อเหมอืนกนัย่ะ! ฉนับนิมาสบิสี่ชั่วโมง ต้องมาโดน

ปืนจ่อพงุจากสนามบนิ ข้าวเขิ้วกย็งัไม่ได้กนิ นอนกไ็ม่ได้นอน แถมต้อง

มาเจอระเบดิ แล้วนายยงัมาปรกัปร�าฉนัอกีเนี่ยนะ” อนัองค์รวัภาษา

ไทยเป็นชดุ เริ่มจติหลดุจากการไม่ได้นอนเกนิยี่สบิสี่ชั่วโมง ตาด�าจดั

เป็นประกายวาววบัขณะต่อสายตากบันยัน์ตาสเีขยีวอย่างดเุดอืด

“เฮ้ย ใจเยน็...อย่าเพิ่งสามคัคกีนัตอนนี้ ต้องช่วยกนัหาทางหนี

ก่อน” เวนไตยรบีห้ามศกึก่อนเจ้านายตวัเองจะกนิหวัหมี

“แกปลดชนวนระเบดิผ่านโทรศพัท์ได้มั้ยล่ะ” หญงิสาวตรีวนใส่

ลูกน้อง

“คนวางระเบิดแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัวนะ ไม่ใช่สายไฟ 

สแีดง เขยีว น�้าเงนิเหมอืนในหนงั ถ้าปลดมั่วเกดิมนัระเบดิขึ้นมาไม่

คุ้มกันนะเว้ย ไดนาไมต์มันยิ่งติดไฟง่ายอยู่” เวนไตยที่อยู่ปลายสาย

อธิบายอย่างใจเย็นได้...เพราะมันไม่ได้อยู่ในห้องที่ก�าลังจะระเบิดใน

อกีเก้านาทไีง!

“เวย์...ระเบิดยี่สิบกิโลนี่มันท�าลายล้างได้แค่ไหนกันนะ ถ้า... 
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ยนือยู่ใกล้ๆ มสีทิธิ์ตายแบบไม่ทรมานปะ” อยู่ๆ ตาสดี�าของอนัองค์ก็

มปีระกายวบิวบัขึ้นมาและถามอะไรแปลกๆ กบัลูกน้องตวัเอง

“ไม่มทีาง!” เวนไตยที่ปลายสายเสยีงแขง็เข้าใส่พร้อมข่มขู ่“แก

อาจเละ เจบ็หนกั ไส้ทะลกั ถกูเบร์ินเป็นแผลไฟไหม้ระดบัสามประมาณ

แปดสบิเปอร์เซน็ต์ของร่างกาย และไอ้อรรถอาจตามมาเกบ็ซากแกไป

ทรมานต่อทั้งอย่างนั้นโดยไม่ให้ตาย”

รมิฝีปากบางของหญงิสาวบดิเบ้อย่างขดัใจหลงัฟังข้อมลูประกอบ

การตดัสนิใจนั้นจบลง

“...โอ๊ะโอ...อนั! พวกมนัถอนคนจากตกึแล้ว ได้เวลาเผ่นแล้ว...

เรว็!” เสยีงเวนไตยจากสปีกเกอร์ร้อนรนขึ้น ดูเหมอืนเขาอยู่ที่ไหนสกั

แห่งใกล้ๆ พอจะเหน็สถานการณ์ทกุสิ่งทกุอย่างได้อย่างชดัเจน

“เผ่นยงัไงวะ ให้โดดจากระเบยีงรไึง” อนัองค์แหวใส่เมื่อลกูน้อง

เธอสั่งให้หนจีากห้องปิดตายชั้นสบิแปด

“ไม่น่าจะรอด แต่คงต้องลอง” ลูกน้องเธอบอกกลั้วหวัเราะ

“จะบ้าเรอะ! นี่มันชั้นสิบแปดนะเฮ้ย!” อันองค์ตะโกนโต้ตอบ

ลั่นห้อง

“ไปที่ระเบยีง” เวนไตยสั่ง คราวนี้ด้วยน�้าเสยีงเป็นการเป็นงาน

ขึ้น

กาเบรยีลหนัไปสั่งคนของเขาให้เตรยีมตวัรบัมอืกบัสถานการณ์

ฉกุเฉนิก่อนเดนิออกมาดทูี่ระเบยีงโดยมอืยงัก�าแน่นอยูท่ี่ข้อมอืเลก็ เลย

เป็นการลากหญงิสาวออกไปด้วยพร้อมกนั

“ชะโงกดูด้านล่าง เป็นสระลกึสองเมตร” เวนไตยบอก

เมื่อชะโงกดูก็พบว่าด้านล่างเป็นสระน�้าจริงๆ สระว่ายน�้าสีฟ้า

น�้าใสแจ๋วน่าเล่นที่สดุ

“จะให้ฉนัโดดลงจากชั้นสบิแปดเนี่ยนะไอ้บ้า!” อนัองค์แหวใส่ 

“ความสูงขนาดนี้เท่ากบัโดดใส่คอนกรตีสวิะ ฉนัไม่โดดโว้ย!”
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หญงิสาวขนืตวัจะหนขีณะที่ชายหนุ่มร่างยกัษ์ชะโงกตวัมองลง

ไปเหมอืนค�านวณความเป็นไปได้ เขายงัยดึข้อมอืเธอไว้แน่น

“อมื...ฉนักว่็างั้น แกไม่กล้าโดดหรอก แถมด้านล่างยงัมคีนของ

อรรถอยู่เต็มเลย ไม่น่าจะรอดหรอก หันมาทางซ้ายมือดิ” เสียงจาก

โทรศพัท์ยงัยยีวน 

เมื่อหนัไปทางซ้ายมอืตามที่บอกกพ็บว่าด้านข้างของอาคารห่าง

ไปราวๆ เกอืบยี่สบิเมตรเป็นดาดฟ้าของอาคารอกีหลงัหนึ่ง ต�่ากว่าชั้น

สิบแปดของโรงแรมลงไปราวสองชั้นมีผู้ชายไทยร่างผอมสูงยืนยิ้มเผล่

แบบโคตรกวนตีนให้อยู่ พร้อมลูกน้องอีกสองสามคนที่วิ่งวุ่นไปมา 

ตนีแทบพลกิ

“โดดข้ามมาตกึนี้ส”ิ เวนไตยบอกพลางโบกมอืให้จากตกึข้างๆ 

คอื...มนัพูดโคตรง่ายเลย จะให้โดดจากระเบยีงข้ามไปดาดฟ้า

ตกึที่ห่างกนัเป็นสบิยี่สบิเมตรเนี่ยนะ!

“จะบ้าเรอะ! เหน็ฉนัเป็นสไปเดอร์แมนรไึง! คดิว่าฉนัตดิอปุกรณ์

อะไรที่มนัใช้โดดข้ามตกึมาด้วยรไึงยะ!?” อนัองค์ตะโกนด่าข้ามตกึ

ลูกน้องเธอหัวเราะใส่โทรศัพท์ขณะขะมักเขม้นอยู่กับรีโมต 

รูปร่างประหลาดในมือ อันองค์เพิ่งเห็นว่าขณะที่กวนประสาทเธออยู่ 

เวนไตยก็ก�าลังบังคับโดรนตัวหนึ่งให้บินข้ามตึกมาพร้อมด้วยเชือก

นริภยัเส้นใหญ่ยาว

“แกไปเรียนบังคับโดรนมาจากไหน” หญิงสาวถามลูกน้องคน

สนทิอย่างอศัจรรย์ใจสดุๆ เพราะอยู่ด้วยกนัมาตั้งหลายปี เธอไม่เคย

เหน็มนัใช้อปุกรณ์ตวันี้มาก่อน

“จากที่นี่ เดี๋ยวนี้เนี่ยแหละ” เวนไตยเฉลยพร้อมกบัเกอืบบงัคบั

ยานบินล�าจิ๋วซึ่งบรรทุกอุปกรณ์ช่วยชีวิตทุกคนไปโหม่งตึก แต่เขาดึง

มันกลับมาได้ในนาทีสุดท้าย ขณะคนฝั่งนี้กลั้นหายใจ จดจ่อรอจน 

ใจลุ้นระทกึ
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เป็นชั่วเวลาแค่ราวๆ สองนาททีี่สดุแสนจะยาวนานกว่าเวนไตย

จะบงัคบัอปุกรณ์ที่เคยจบัเป็นครั้งแรกให้มาถงึจดุหมายจนได้ ท่ามกลาง

การถอนใจโล่งอกของทกุคน ลูกน้องของกาเบรยีลรบีตะครบุอปุกรณ์

ช่วยชีวิตไว้อย่างรู้งาน รีบน�าเชือกเส้นนั้นไปหาที่มัดตรึงไว้อย่างแน่น

หนา เพื่อสร้างสะพานเชอืกให้โหนตวัข้ามตกึ

“เตรียมพร้อมยอดเยี่ยมดีมาก! ฉันไม่ตัดเงินเดือนแกเดือนนี้

กไ็ด้” อนัองค์พูดเหมอืนจะตกรางวลัให้อย่างใจด ีแต่ที่จรงิไม่ให้อะไร

เลย

“เดี๋ยวๆ เขามแีต่ต้องขึ้นเงนิเดอืนให้ไม่ใช่เรอะ” เวนไตยโวยวาย

ขณะยกข้อมอืดูนาฬิกา

“ท�าให้ฉนัตกอยูใ่นอนัตรายขนาดนี้ แถมมาช่วยช้า ยงัมหีน้ามา

ต่อรองอกีเรอะ” หญงิสาวเข่นเขี้ยว

โดรนตวัที่สองมาพร้อมอปุกรณ์เชอืกนริภยัที่มเีขม็ขดัและตะขอ

เกี่ยวซึ่งเป็นอุปกรณ์โรยตัวส�าหรับนักปีนเขา หรือคนท�างานบนที่สูง

อย่างครบคน เพราะเวนไตยเชก็จ�านวนคนมาก่อนแล้ว

คนของกาเบรยีลทยอยโหนตวัผ่านไปเพื่อเคลยีร์พื้นที่และตรวจ

ดูความปลอดภยัของตกึฝั่งตรงข้าม อปุกรณ์หลายอย่างของทางฝั่งนี้

ที่ขนได้ถูกขนไปพร้อมกนัอย่างว่องไวและเป็นมอือาชพี เหลอืคนระวงั

หลังอีกคนกับกาเบรียลที่ติดตั้งสายรัดนิรภัยให้ตัวเอง เสร็จแล้วชาย

หนุ่มหนัมาส่งสญัญาณให้เธอ...เลดี้เฟิสต์

“ฉะ...ฉนัไม่ไปหรอก” อนัองค์ที่ยงัไม่ยอมสวมอปุกรณ์ช่วยชวีติ

ส่ายหวั หน้าซดี

“มสิเตอร์เฮย์เดนครบั ขอความกรณุาด้วยครบั” ไอ้ลกูน้องตวัดี

ของเธอบอกกลั้วหวัเราะมาตามสปีกเกอร์ที่ยงัเปิดสื่อสารกนัอยู่ ก่อน

เวนไตยจะเร่งเร้าด้วยเสยีงที่จรงิจงั ไม่มรี่องรอยสนกุสนานอกีต่อไป

“เหลอือกีไม่ถงึนาทแีล้วเรว็เข้า!” 
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กาเบรยีลไม่พดูพร�่าท�าเพลง ชายหนุม่คล้องห่วงนริภยัของตวัเอง

เข้ากับเชือก ก่อนจะหันมาคว้าเอวบางของหญิงสาวที่ไม่ยอมสวม

อุปกรณ์ป้องกัน และถึงบังคับให้สวมก็คงไม่ทันแล้ว เขาจึงรัดตัวเธอ

ไว้ด้วยแขนข้างหนึ่งขณะใช้อีกมือควบคุมอุปกรณ์นิรภัยพาตัวเอง 

และร่างที่หนกัไม่น่าจะเกนิสี่สบิห้ากโิลกรมัพุ่งออกจากตกึทนัที

อนัองค์ตวัแขง็ค้างอยูใ่นอ้อมแขนของร่างใหญ่โต เธอไม่กล้าดิ้น

และไม่กล้าร้อง เพราะจะเป็นการชี้เป้าให้ศัตรูรู้ หญิงสาวท�าได้เพียง

ซกุหน้ากบัอกเสื้อสูทตวัเนี้ยบของหมยีกัษ์และกดัสิ่งที่อยูใ่กล้หน้าอย่าง

โมโหให้สมกบัที่ถูกบงัคบัให้ท�าอะไรแบบนี้!

กัดเขาเข้าไปจมเขี้ยว นึกว่ากาเบรียลจะเหวี่ยงเธอทิ้งลงกลาง

ทางเสยีแล้ว แต่เมื่อทั้งคู่ลงถงึพื้นของดาดฟ้าตกึข้างๆ เรยีบร้อย เขาก็

ยงัไม่เหวี่ยงเธอทิ้งลงพื้น ชายหนุ่มเพยีงคลายอ้อมแขน ปล่อยให้ร่าง

บอบบางไถลลงไปกองกบัพื้นและไม่ยอมลกุขึ้นมาอกีเลย

อนัองค์ไม่หอืไม่ออื แม้เสยีงระเบดิจะดงักกึก้อง แรงอดัอากาศ

กระแทกจนรู้สกึได้ เพราะอยูห่่างกนัไม่ถงึยี่สบิเมตร เปลวไฟร้อนๆ ลกุ

ท่วมชั้นที่ทั้งหมดเพิ่งหนตีายกนัออกมาอย่างเฉยีดฉวิ 

เวนไตยเดนิมาเขี่ยลูกพี่ของเขา

“เฮ้ย!...ลุก! ต้องรีบไปแล้ว ขืนช้าอรรถได้ส่งคนมาแน่ เร็ว!” 

เวนไตยหิ้วคอเสื้อหญงิสาวขึ้น แต่เมื่อเขาปล่อยมอื อนัองค์กท็ิ้งตวัลง

ไปเหมอืนเดมิ

“ช่วยหิ้วฉนัไปทิ้งลงจากตกึหน่อยส ิเอาหวัลงนะ” หญงิสาวสั่ง

ลูกน้องด้วยเสยีงอ่อนแรง 

“ตกึสบิหกชั้นตกลงยงัไปมเีปอร์เซน็ต์ที่จะรอดแบบพกิาร แถม

เจบ็มากๆ ด้วยนะ” เวนไตยบอกกลั้วหวัเราะ 

“เผลอๆ เป็นอมัพาต ช่วยเหลอืตวัเองไม่ได้อกี คราวนี้ละ อรรถ

ยิ้มเลยนะเว้ย” ชายหนุ่มขู่ก่อนดึงแขนเธอขึ้นพาดไหล่อย่างทุลักทุเล 
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แม้เขาจะเป็นชายร่างก�าย�า เพราะต้องถือวิทยุสื่อสารคอยออกค�าสั่ง 

แล้วยังมีสายโทรศัพท์เสียบรอค�าสั่งอยู่ข้างหู แถมยังหอบข้าวของอีก

หลายอย่าง 

“ลกุเรว็ นี่ยงัต้องวิ่งลงบนัไดอกีสบิหกชั้นนะ แถมฉนัต้องสั่งงาน

อกีนะเว้ย อย่าท�าตวัเป็นภาระด ิอยากรอดไหมวะเนี่ย” ชายหนุม่ปลด

เป้ออกจากหลังเจ้านายมาโยนส่งๆ ให้คนของเขาอีกคนที่ติดตามมา 

และท�าท่าว่าต้องเข้ามาช่วยหิ้วปีกเจ้านายตวัเอง

กาเบรยีลถอนใจ ตดัสนิใจเดนิมา ‘หิ้ว’ ร่างบางไปจากเวนไตย

เสียเอง เมื่อสรุปสถานการณ์ได้ว่ายังต้องให้อีกฝ่ายช่วยเหลือเพื่อ 

ออกไปจากที่นี่ เพราะไม่เห็นแววว่าลูกน้องทีมอื่นของเขาจะสามารถ

เคลื่อนไหวได้

“มรีถมาไหม บอกทางให้ลูกน้องผมด้วย” เขาสั่งพร้อมกบัช้อน

อุ้ม ‘ตวัภาระ’ ขึ้นมาไว้เสยีเอง พลางสั่นหวัปฏเิสธเมื่ออเลก็ซ์ก้าวเข้า

มา ท�าท่าจะรบัตวัหญงิสาวไปจากเขา

เมื่อร่างเล็กบางไปอยู่ในอ้อมแขนหมียักษ์ก็ดูไม่ค่อยเป็นภาระ

สักเท่าไร เวนไตยยิ้มให้แบบขอบคุณก่อนประสานงานกับคนของเขา

และคนของชายหนุ่ม ทั้งหมดเคลื่อนขบวนลงจากตึกสิบหกชั้นไปขึ้น

รถที่เตรยีมรอไว้อย่างรวดเรว็

ใช้เวลาเพยีงไม่นานรถยนต์หลายคนัต่างสต่ีางยี่ห้อที่แทบไม่เหน็

ถงึความเชื่อมโยงกนักท็ยอยแล่นตามกนัออกไป สวนทางกบัรถต�ารวจ

และรถดบัเพลงิที่ก�าลงัวิ่งเข้าไปในพื้นที่เกดิเหตรุะเบดิกลางเมอืง เสี้ยว

วนิาทอีาคารของโรงแรมอรรณพที่เคยเป็นโรงแรมสงูยี่สบิสองชั้นกพ็ลนั

ถล่มลงมาเหลอืเพยีงกองซากตกึ 
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“นี่มันคุกลับที่ไว้ทรมานเชลยหรือไง!” 

กาเบรยีลถงึกบัอทุานเมื่อมองส�ารวจไปโดยรอบ เขาไมเ่คยเหน็

บ้านใครที่เป็นสขีาวขนาดนี้มาก่อน เป็นสขีาวไปหมดทกุหนแห่ง ขาว

ล้วนจนแสบตาโดยไม่มสีอีื่นเจอืปน

ปกติหลักการทาสีขาวในการตกแต่งบ้านมักเจือสีอื่นเพื่อไม่ให้

ความขาวเจดิจ้าจนแสบตา แต่ที่นี่ทั้งผนงั ฝ้าเพดาน บานประตู รวม

ถึงทุกวัสดุที่ใช้ปูเดินล้วนเป็นสีขาวสะอาด แม้แต่ขอบพื้นห้องยังเพิ่ม

ความสว่างเข้าไปอีกด้วยการเจาะช่องใส่หลอดไฟตรงต�าแหน่งบัวพื้น 

ท�าให้แสงสขีาวสว่างออกมาจนรูส้กึเหมอืนมช่ีองให้แสงธรรมชาตจิาก

ภายนอกสาดเข้ามาช่วยลดความอดึอดัภายในห้องนริภยัที่ปิดทบึไม่มี

หน้าต่างทั้งหลงันี้

แม้แต่ส่วนครัวก็เป็นสีขาวไปหมด ตั้งแต่กระเบื้องปูพื้น ผนัง 

เพดาน ชดุตู้ ซงิก์ล้างจาน เตาอบ แม้แต่ตู้เยน็ที่เวนไตยเปิดเอานมสด

ออกมารนิใส่แก้วสขีาวก่อนอุ่นในเตาอบเมื่อเหน็เจ้านายเดนิมา

อนัองค์ดขูาวซดีในเสื้อคลมุอาบน�้าขนหนฟูหูนาสขีาวกบัรองเท้า

แตะนิ่มๆ ที่เป็นขนฟูสีขาว มีผ้าขนหนูสีขาวสะอาดอีกผืนพาดคอ  

หญิงสาวใช้มันขยี้ผมหมาดๆ ที่ยุ่งเหยิงและมีกลิ่นแชมพูรวยริน เธอ

3
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พาตัวเองมาปีนขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้สตูลสีขาวหน้าเคาน์เตอร์ครัวโดย 

ไม่ลมืตา ดูเหมอืนคนยงัไม่ตื่น ทั้งที่หลบัไปสบิกว่าชั่วโมง

“ท�าไมฉันยังไม่ตาย” นั่นเป็นประโยคแรกที่เอ่ยด้วยเสียงแหบ

แห้ง

มนัเป็นประโยคทกัทายแบบไหนกนั...

“เพราะฉนัเก่งไง” เวนไตยหนัมาแยกเขี้ยวยิ้มให้ขณะเอานมอุน่

วางตรงหน้าเธอ

หญงิสาวย่นจมกูพลางหยบิแก้วนมมาสดูกลิ่น แกว่งแก้วดมอยู่

หลายทเีหมอืนก�าลงัจะดื่มไวน์ สกัพกักค่็อยๆ ดื่มเหมอืนก�าลงัวเิคราะห์

รสชาตเิพื่อท�ารายงานสกัยี่สบิหน้า

นมหมดไปครึ่งแก้ว หญงิสาวถงึเพิ่งลมืตาขึ้น แต่เหมอืนไม่เหน็

ใครอยู่ในสายตา ดวงตาคู่นั้นเหม่อลอยเหมอืนอยู่ในภวงัค์อนัล�้าลกึ

“ฉนัคดิๆ เกี่ยวกบัระเบดิเมื่อวานนะ ถ้าเราสร้างวสัดทุี่ท�าลาย

แรงระเบดิได้...”

“ยังไงล่ะ” เวนไตยถามขณะลงมือกวนอะไรสักอย่างสีขาวข้น

ในหม้อร้อนๆ แล้วเตรยีมถ้วยสขีาวรอไว้

“ถ้าเราหาวธิสีร้างกระบวนการย้อนกลบัปฏกิริยิาของการระเบดิ

ได้...” หญงิสาวพ่นสตูรฟิสกิส์อะไรออกมาอกีสองสามประโยค ซึ่งไม่รู้

เวนไตยเข้าใจหรือเปล่า แต่ชายหนุ่มที่ง่วนอยู่กับการคนโจ๊กสีขาวข้น

เอ่ยขดัขึ้น

“จะย้อนไงวะ แก๊สกบัแรงดนัและความร้อนสะสมไม่ยอมย้อน

กะแกแน่ แน่ใจนะว่าไอ้วิธีการย้อนกลับอะไรของแกจะไม่สร้างมหา-

ระเบดิวนิาศสนัตะโรจนแลบ็แหลกเหมอืนหนก่อนที่แกคดิสตูรกระดาษ

นามบตัรพศิวงของแกอะ”

หญงิสาวท�าปากเบ้ สหีน้าขดัใจ ขณะพยายามแก้ตวั “เกนิไป 

นั่นมนักแ็ค่...” 
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“แค่ระเบิดห้องแล็บราคาสองร้อยล้านเหรียญทิ้งไปครึ่งนึง” 

เวนไตยต่อให้สีหน้าเหนื่อยใจก่อนแนะน�า “คิดอะไรง่ายๆ ไม่ได้รึไง 

อย่างกล่องที่ครอบระเบดิแล้วท�าให้มนัไม่ระเบดิเป็นวงกว้างอะไรอย่าง

เงี้ย”

“ใครจะบ้าพกไอ้กล่องพรรค์นั้นไปไหนต่อไหนล่ะ แกจะไปขาย

ใครได้” อนัองค์แย้ง

“น่าสนใจออก ผมคดิว่าน่าซื้อนะ”

เสยีงของบคุคลที่สามท�าให้การสนทนาของเจ้านายและลูกน้อง

ชะงกัไป

อันองค์เพิ่งหันไปเห็นว่ามีคนอื่นอยู ่ในห้องด้วย มีความ

ประหลาดใจเจอือยู่ในสหีน้าเธอ แต่ความไม่พอใจมมีากกว่าเมื่อมอง

ไปเหน็ผู้บกุรกุอยู่ในครวัสขีาวของเธอ

กาเบรยีล เฮย์เดน นั่งอยูบ่นเก้าอี้สตลูที่อกีฟากของครวั ห่างไป

สดุความยาวของเคาน์เตอร์ เวนไตยคงหาเก้าอี้ให้เขา เพราะที่นี่มเีก้าอี้

แค่ตวัเดยีวมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว...เธอไม่เคยมแีขก ไม่ต้อนรบัแขก โดย

เฉพาะอย่างยิ่งแขกร่างยกัษ์ที่ถอดสูทสดุเนี้ยบออกไปแล้ว เหลอืเพยีง

เชิ้ตสขีาวที่ปลดกระดมุออกสองสามเมด็ และพบัแขนเสื้อจนเหน็ไรขน

บางๆ เตม็แผงอกและท่อนแขนที่แน่นด้วยมดักล้าม...เหมอืนหมกีรซิลี

ไม่มีผิด! ขายาวๆ ของเขาในกางเกงสแล็กที่เมื่อไม่มีสูทตัวนอกยิ่งดู

ยาว

เกะกะ! หมอนี่จะตวัใหญ่ไปไหนนะ!

หญิงสาวท�าปากเบ้อย่างหมั่นไส้...หมั่นไส้เลยไปถึงดวงหน้า 

หล่อเหลากระชากใจที่มีดวงตาสีเขียวที่มองนิ่งมายังเธอด้วยสีหน้า 

อ่านไม่ออก

“ท�าไมหมอนี่มาอยู่ที่นี่” เจ้าของบ้านหันไปเหวี่ยงใส่ลูกน้อง

ประหนึ่งคนฟังไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วย
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“เพราะจ�าเป็นต้องอยูว่่ะ” เวนไตยว่าพลางเชด็มอืกบัผ้ากนัเป้ือน

มอซอที่ผูกเอวไว้

ชายหนุ่มเดนิไปเลื่อนบานสไลด์ของตู้แขวนผนงัใบหนึ่ง เผยให้

เห็นจอมอนิเตอร์ข้างใน เมื่อกดรีโมตมันก็กลายเป็นจอของเครื่องรับ

สญัญาณโทรทศัน์ที่ก�าลงัเสนอรายงานข่าวเกี่ยวกบัการระเบดิเมื่อวาน

ภาพกองเศษซากปรักหักพังของโรงแรมอรรณพถูกกั้นด้วยเทป

อาชญากรรมสีเหลืองเป็นเขตอันตราย มีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน

ก�าลงัพยายามขดุกองภเูขาเศษซากนั้น ผูส้ื่อข่าวรายงานถงึ ‘อบุตัเิหต’ุ 

ที่เกดิขึ้น โดยไม่ทราบชะตากรรมผู้ถูกฝังอยู่ข้างใต้ ไม่รู้ด้วยซ�้าไปว่ามี

กี่คนที่สูญหายไปใต้นั้น

“คราวนี้อรรถมันเล่นใหญ่มาก ลงทุนระเบิดทิ้งทั้งตึกเลย” 

เวนไตยพึมพ�าก่อนหันมาเห็นรอยยิ้มผุดพรายที่มุมปากของนายสาว 

เขาหรี่ตา จ้องหน้า ส่งค�าถามทางสายตาให้อนัองค์

“ที่จริง...มันไม่ได้กะระเบิดทิ้งทั้งตึกหรอก...” อันองค์เอ่ยช้าๆ 

สหีน้ามคีวามสขุ “คนวางระเบดิเลอืกจดุที่หลกีเลี่ยงโครงสร้างหลกัแล้ว 

ดเูหมอืนมนัจะผ่านการค�านวณมาเป็นอย่างด ีระเบดิจะท�าลายแค่คน

ที่อยู่บนชั้นนั้น” 

“แล้ว?” เวนไตยซักอย่างเริ่มเข้าใจสีหน้าเจ้าเล่ห์ของเธอบ้าง

แล้ว

“ฉนักแ็ค่ขยบั...นดิหน่อย ถอืว่าช่วยๆ กนั โรงแรมนั้นมนักเ็ก่า

แล้ว อีกอย่าง...พี่อรรณพเขาก็ไม่ต้องใช้แล้วนี่” คนพูดท�าน�้าเสียง

รื่นรมย์ดจุไม่ได้ท�าเรื่องใหญ่ขนาดถล่มตกึหลายสบิชั้นนั้นเองกบัมอื

“แกเอาระเบิดไปไว้ตรงโครงสร้างที่รับน�้าหนักเพื่อให้มันถูก

ท�าลายตอนระเบดิท�างานและถล่มลงมา” เวนไตยสรปุได้ในที่สดุแล้ว

ถอนใจเบาๆ นี่...ถ้าเมื่อวานเขาช่วยเธอออกมาไม่ได้ อนัองค์กม็แีผนสอง

ที่จะฝังตัวเองไว้ใต้ตึกนั้นเสียเลย ประท้วงที่เขาขู่ว่าแรงระเบิดแค่นั้น
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อาจไม่ท�าให้เธอตาย

“ใช่ และแกยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าหมอนี่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไง”  

อนัองค์จกิไม่ปล่อย

เซฟเฮาส์ของเธอใช่ที่ที่จะให้ใครบกุรกุเข้ามาได้แบบนี้เหรอ แล้ว

เธอจะยงันอนหลบัลงได้อยู่อกีรึ

“อรรถส่งคนออกมาตามล่าพวกเรา” เวนไตยไม่สนใจสายตา 

มุ่งร้ายของเจ้านายแล้วเริ่มรายงานสถานการณ์ในระหว่างที่เธอหลับ

ไปสบิกว่าชั่วโมง

...

หากจะทบทวนถึงความผิดพลาดของเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็คง

เริ่มจากเครื่องบินมาถึงเร็วเกินไป ส่วนรถที่ส่งไปรับก็เจอรถติดจาก

อบุตัเิหตบุนถนนขวางไว้ถ่วงเวลาจนมาช้าเกนิไป ไม่มเีวลาเตรยีมการ

ให้เรยีบร้อย

แถมตอนที่หญิงสาวลงจากเครื่องทีมบอดีการ์ดที่เดินทางมา

ด้วยเที่ยวบนิเดยีวกนัและมหีน้าที่คอยคุม้กนัอยู่ห่างๆ กด็นัท�าเจ้านาย

หาย เพราะโดนกรุ๊ปทัวร์สามกลุ่มใหญ่เดินแทรกจนคลาดสายตา 

โทรศพัท์มอืถอืของอนัองค์กต็ดิต่อไม่ได้ กว่าที่ทกุคนจะหาเธอเจอ คน

ของอรรถกช็งิลอ็กตวัเธอขึ้นรถไปแล้ว 

เวนไตยท�าได้เพยีงขบัรถตามไปพร้อมประเมนิสถานการณ์และ

ประสานงานทกุวถิทีางเพื่อช่วยเหลอืเธอด้วยอย่างเคร่งเครยีด

ในที่สุดเมื่อถึงจุดหมายปลายทางคือโรงแรมอรรณพที่ตอนนี้

อรรถเป็นเจ้าของอยู่ เวนไตยค่อยถอนใจได้หน่อย ชายหนุ่มพาทมีเข้า

สแตนด์บายในตึกด้านข้างอย่างไม่ลังเล เพราะเป็นตึกที่หุ้นส่วนของ

พวกเขาถอืครองอยู่

...

“เดี๋ยว...คุณจะบอกว่าพวกคุณบังเอิญรู้จักกับเจ้าของตึกที่อยู่
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ข้างๆ โรงแรมนั้นจรงิๆ น่ะเหรอ” กาเบรยีลสงสยัในความบงัเอญิจน

เกนิไป 

เวนไตยยิ้มก่อนบอกเขา “ไม่มีเรื่องบังเอิญหรอก...ทุกที่ที่เป็น

ทรพัย์สนิของอรรถ เราต้องมศีูนย์บญัชาการประกบไว้อย่างน้อยหนึ่ง

แห่งเสมอ ถ้าไม่ใช่ตกึของเราเอง กเ็ป็นตกึของพนัธมติรที่เราสนทิพอ

จะไปขอใช้พื้นที่ของเขาได้”

นั่นเป็นเหตุผลที่เขาไปโผล่อยู่ดาดฟ้าตึกข้างๆ และช่วยเหลือ 

ได้อย่างทนัท่วงที

กาเบรยีลท�าหน้าสงสยั แต่ไม่ถามต่อ

เป็นอันองค์เสียเองที่สงสัย “แล้วนายเอาโดรนกับเชือกปีนเขา

นั่นมาจากไหน” 

“บงัเอญิตกึนั้นมชีอปของคณุน้อยหน่าอยูด้่วยสาขานงึ” เวนไตย

ยิ้มกว้างเมื่อเล่าต่อ

อนัองค์พยกัหน้าส่งๆ ไม่สงสยัชื่อผลไม้ที่ถูกเอ่ยถงึ

“อะไรคอืชอปของน้อยหน่า” แต่กาเบรยีลสงสยั

“ร้านค้าของคนรู้จักน่ะ” อันองค์หันมาบอกสั้นๆ แต่คนฟังยัง 

ไม่เคลยีร์

“ร้านค้าคนรู้จักคุณนี่...มีทั้งโดรนและเชือก แถมยังบังเอิญมา

อยู่ในตกึที่คนรู้จกัของคณุเป็นเจ้าของเนี่ยนะ?”

“อันที่จริง...คงต้องบอกว่าเขาเป็นเจ้าของทั้งร้านทั้งตึกนั่นละ” 

อนัองค์หนัมาขยายความให้หมดความสงสยักนัไป

เวนไตยส่ายหัวให้ทั้งคู่ แต่ไม่ยอมขยายความต่อว่านอกเหนือ

จากร้านที่มอีปุกรณ์สารพดั ทั้งอปุกรณ์กู้ภยั อปุกรณ์เดนิป่า อปุกรณ์

ทางเรอื ไปจนถงึเครื่องมอืที่ใช้ในการทหาร ซึ่งเขาแอบไปฉกของสอง

สามอย่างออกมาจากโชว์รูม โดยพนกังานไม่ได้เตม็ใจให้สกัเท่าไร ตวั

เจ้าของร้านยังมีบริษัทรักษาความปลอดภัยระดับต้นๆ ของประเทศ
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และเธอได้โทร. มาโวยวายจนเขาหูชาไปเรยีบร้อยแล้ว

เหตกุารณ์หลงัจากนั้นเวนไตยละไว้ไม่เล่าต่อ เพราะรูว่้าเจ้านาย

เรื่องมากของตวัเองต้องปรี๊ดแตกแน่นอน

...

เรื่องที่เวนไตยไม่ได้เล่าคือหลังจากที่พาอันองค์ข้ามตึกมาได้

อย่างเรียบร้อย หญิงสาวที่นอตหลุดไปแล้วก็ไม่ยอมไปต่อซะงั้น จน 

กาเบรยีลต้องช่วยอุม้เธอลงมา ยงัดทีี่มลีฟิต์จากชั้นดาดฟ้ามายงัที่จอด

รถซึ่งเวนไตยเตรยีมรถเอาไว้เรยีบร้อย เขาสั่งการรวดเรว็

“มรีถแปดคนั คณุเอาไปใช้ก่อนสกัสามคนักไ็ด้ เสรจ็แล้วจอด

ทิ้งไว้ เดี๋ยวคนของผมตามจพีเีอสไปเอาเอง ขอบคณุมากที่ช่วยขนมนั

ลงมา” เวนไตยบอกกบักาเบรยีลก่อนหนัมาเหน็อนัองค์

“อ้าว!...หลบัไปแล้วรนึี่!” เวนไตยอทุานอย่างอศัจรรย์ใจ มอง

เจ้านายตัวเองที่หลับไป ทั้งๆ ที่อยู่ในสถานการณ์หน้าสิ่วหน้าขวาน

ขนาดนี้ ชายหนุ่มถอนใจขณะเปิดประตูรถ 

“วางมนัลงบนรถนี่แหละครบั ขอบคณุมาก”

เวนไตยได้แต่ร้องเฮ้ย! อยูใ่นใจ ค�าว่า ‘ขอให้โชคด’ี กบั ‘สวสัด’ี 

และ ‘ลาก่อน’ ถกูกลนืหายไปในคอ เพราะแทนที่อกีฝ่ายจะวางอนัองค์

ลงบนเบาะแล้วต่างคนต่างไป กาเบรียลกลับเข้ามาในรถด้วยอย่าง

หน้าตาเฉย

“ผมไม่รู้ว่าอรรถต้องการอะไรกันแน่ ดูเหมือนพวกคุณจะรู้จัก

เขาด ีผมต้องการรู้แผนการ จ�านวนคน และขอบเขตวธิกีารโจมตขีอง

เขา วธิทีี่ดทีี่สดุคอืพวกคณุต้องช่วยผม” กาเบรยีลบอกแกมบงัคบัโดย

จบัเจ้านายของเขาไว้เป็นตวัประกนัในมอื หรอืจะพดูให้ถกูคอื...บนตกั

“โอเค...” เวนไตยบอกอย่างข่มอารมณ์ “งั้นเอางี้วางอนัลงก่อน

ดไีหม คณุจะได้นั่งสบายๆ” 

ชายหนุ่มต่อรอง เมื่อคนที่อยู่บนรถไม่ยอมวางร่างหญิงสาวที่
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หลบัไปในอ้อมแขนลง

ดวงตาสีเขียวของกาเบรียลปรายมองมาแวบหนึ่ง เขาไม่เอ่ย

อะไร แต่กระชบัอ้อมแขนนดิหนึ่ง ไม่ยอมปล่อยมอืเหมอืนจะยดึไว้เป็น

ตวัประกนักลายๆ และไม่ว่าเวนไตยจะพูดอย่างไร ขอร้อง ปลอบ ขู่ 

กดดนั ยื่นข้อเสนอใดๆ กาเบรยีลกไ็ม่ยอมคนือนัองค์ให้ จนเขาไม่รู้จะ

ท�าอย่างไรดแีล้ว นอกจากยดัตวัเองเข้ามาอกีคนในที่นั่งตอนหลงัของ

รถญี่ปุน่ซึ่งไม่ได้ใหญ่โตนกั เพราะต้องการความคล่องตวัและไม่ให้เป็น

จุดสังเกตเห็นง่ายเหมือนรถหรู อเล็กซ์ติดตามเข้ามาประจ�าที่นั่งข้าง

คนขบั ส่วนคนอื่นๆ กระจายกนัขึ้นรถคนัที่เหลอื ก่อนจะพากนัขบัรถ

หายไปจากตรงนั้นอย่างรวดเร็วท่ามกลางความโกลาหลวุ่นวายและ

เสยีงไซเรนรถดบัเพลงิ

เซฟเฮาส์ซ่อนตัวอย่างแนบเนียนอยู่ในย่านชุมชนที่ผู้คนพลุก-

พล่าน ขบวนรถแล่นผ่านทางเข้าที่เป็นตกึแถวเก่าๆ สลบัซบัซ้อนเจาะ

ทะลถุงึกนัและผ่านเข้ามาสูส่วนกลางบ้าน มนัเป็นพื้นที่ว่างกลางอาคาร 

ปูนเปลอืยทาสขีาวที่รายล้อมด้วยแนวตกึแถวที่ล้อมไว้รอบนอก ซ่อน

สถานที่นี้ไว้อย่างมดิชดิ มต้ีนไม้ตกแต่งไว้เลก็น้อย เป็นไม้แขวนประดบั

และสวนแนวตั้งชดิก�าแพง พอให้ชุ่มชื่นสายตา

เมื่อรถหยุดลง อันองค์ยังไม่ตื่น และกาเบรียลก็ไม่ยอมให้

เวนไตยปลกุเธอ ชายหนุ่มตวัโตอุ้มหญงิสาวลงจากรถ

‘กค็ง...เอาไว้เป็นตวัประกนัเหมอืนเดมิแหละ’

เวนไตยคิดเซ็งๆ และไอ้เจ้านายของเขาก็หลับได้หลับดีชะมัด 

ทั้งๆ ที่ธรรมดาอนัองค์เป็นคนนอนหลบัยากชนดิที่...ถ้าไม่พึ่งยากต็้อง

ท�างานหนกัต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เกนิเจด็สบิสองชั่วโมงขึ้นไป หรอืจนกว่า

แบตฯ จะหมดและสลบไสลไปเอง แต่นี่...น่าจะเพิ่งสามสบิกว่าชั่วโมง

เองมั้ง...

คงเพราะหญิงสาวผ่านเหตุการณ์ระทึกขวัญมาด้วยแหละ ถึง
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ท�าให้ประสาทเขมง็เกลยีวด้วยความเครยีดที่ต้องกลบัมาในที่ที่ไม่อยาก

ระลกึถงึ และถูกขูฆ่่าอกีรอบจนเหนื่อยล้า เจ้าตวัจงึหลบัป๊อกอย่างลมื

โลกได้ขนาดนี้

ดังนั้น...ถึงจะไม่เต็มใจแค่ไหน แต่เวนไตยก็คงท�าได้เพียงเพิ่ม

กลุม่คนยุง่ยากอกีฝงูเข้ามาในเซฟเฮาส์ที่ตวัอาคารและทกุสิ่งทกุอย่าง

เป็นสขีาว ทั้งพื้น ผนงั เพดานประตู หลอดไฟ เฟอร์นเิจอร์ทกุชิ้นขาว

สะอาด เรียบเกลี้ยงเสียจนนิยามค�าว่า ‘มินิมัล’ ยังดูมากเกินไป  

สถานที่นี้ดูปลอดเชื้อยิ่งกว่าโรงพยาบาลเสยีอกี

เวนไตยเดนิขึ้นชั้นสาม เปิดประตูห้องสขีาวห้องหนึ่งเข้าไป ให้

กาเบรยีลวางหญงิสาวที่หลบัสนทิลงบนเตยีงขาวสะอาด

“วางไว้แถวนี้แหละ” ชายหนุ่มคนสนิทของอันองค์บอกพร้อม

กบัดงึรองเท้าผ้าใบออกจากเท้าเลก็ โยนส่งๆ ไว้ด้านข้างก่อนดงึผ้าห่ม

มาคลมุถงึคอให้หญงิสาวซึ่งยงัคงไม่ยอมรู้สกึตวัตื่น

กาเบรยีลกวาดตามอง ‘ห้อง’ สขีาว ซึ่งนอกจากเตยีงขนาดควนี

ไซซ์สขีาวล้วนแล้วห้องนั้น...ห้องทั้งห้องนั้นไม่มอีะไรเลย! 

เวนไตยเหมอืนอ่านสายตาเขาออก เขาเป็นชายหนุ่มรูปร่างสูง

มากแล้วส�าหรบัมาตรฐานชายไทย แต่ยงัตวัเลก็กว่ากาเบรยีลมาก

“ห้องเรยีบๆ ป้องกนักล้องสอดแนม เครื่องดกัฟัง หรอืการลอบ

สงัหารน่ะ” เวนไตยเฉลยความสงสยัในแววตาคนเป็นแขก

สหีน้ากาเบรยีลออกจะอศัจรรย์ใจเมื่อได้ฟังว่ามคีนที่ต้องป้องกนั

การลอบสงัหารถงึขนาดนี้

“ตึกนี้ถูกน�าออกจากแผนที่ ด้านบนพรางไว้จนส่องกูเกิลเอิร์ธ

ลงมาไม่เจอ ผนังทุกด้านกันไฟ กันระเบิด มีระบบป้องกันสัญญาณ

ดาวเทียมสอดแนม กล้องซีซีทีวีในรัศมีห้ากิโลเมตรรอบๆ นี้เราใส่

เทคโนโลยีสแกนใบหน้าเข้าไป และระบบจะต่อตรงมารายงานทันที

หากตรวจพบผู้ต้องสงสยั” 
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เวนไตยอธบิายแค่ ‘บางส่วน’ เพิ่มเตมิเมื่อเหน็สหีน้าสงสยัของ

ชายหนุม่โดยละส่วนส�าคญัหลายส่วนไว้ เขายิ้มอย่างไม่อนาทรร้อนใจ

เมื่อบอกอย่างคนที่ยงัมไีพ่เหนอืกว่าอยู่ในมอื

“คุณจะนอนที่นี่ก็ได้ เลือกเอาสักห้องละกัน มันเหมือนๆ กัน

หมดแหละ” เวนไตยบอกพร้อมเดนิน�าออกมาจากห้องนอนของอนัองค์

ชายหนุ่มล็อกกุญแจขังเจ้านายตัวเองเอาไว้ ท�าท่าเหมือนไม่

ใส่ใจเมื่อเดนิกลบัลงไปด้านล่าง ทิ้งกาเบรยีลเอาไว้กบัห้องที่เหมอืนๆ 

กนัอกีหกห้องซึ่งเหมอืนกนัหมดจรงิๆ

ห้องสีขาว มีเตียงเตียงเดียวตั้งกลางห้อง ไม่มีซอกมุมไหนให้

หวาดระแวงว่าจะมีการซุกซ่อนสิ่งน่าสงสัยอะไรไว้ ห้องน�้ากว้างไม่มี

อ่างอาบน�้า แต่แทนที่ด้วยคอกฝักบวัและอ่างล้างหน้าขนาดใหญ่ ทกุ

ห้องมผ้ีาเชด็ตวัและชดุอปุกรณ์อาบน�้าแบบเดยีวกนัหมด ไม่มตีูเ้สื้อผ้า 

มเีพยีงเสื้อผา้ผูห้ญงิสขีาวพบัเตรยีมไว้ให้หนึ่งชดุ เป็นชดุคล้ายๆ กบัที่

เธอสวมวนันี้ นั่นคอืเสื้อยดืแขนยาวสขีาว กางเกงสอี่อน รองเท้า และ

ถงุเท้า นอกนั้นไม่มสีิ่งของที่แสดงถงึการอยู่อาศยัของผู้หญงิเลย ไม่มี

กระทั่งโต๊ะเครื่องแป้ง กระปกุครมี ลปิสตกิ หรอืแป้งฝุ่น

กาเบรียลจินตนาการไม่ออกจริงๆ ผู้หญิงคนหนึ่งจะใช้ชีวิตอยู่

ในที่แบบนี้ได้อย่างไร แต่ที่เขาเดาได้คือ ความหวาดระแวงท�าให้เธอ

ต้องคอยย้ายห้องไปมา เพื่อไม่ให้ใครเดาได้ว่าเจ้าของบ้านนอนอยู่ใน

ห้องไหน แต่ก็พยายามลดความหวั่นระแวงด้วยห้องที่คล้ายกันหมด 

เพื่อไม่ให้ตกใจเมื่อตื่นขึ้นมาเจอเพดานไม่คุ้นตา

กาเบรยีลมองประตูห้องที่ลอ็กไว้ ซึ่งมหีญงิสาวเจ้าของสถานที่ 

นอนหลบัอยู่หลงับานประตูนั้น เจ้าของร่างบอบบางที่เขายดึตวัมาอุ้ม

เอาไว้เกือบชั่วโมง และมีน�้าหนักน่าจะไม่เกินสี่สิบห้ากิโลกรัมนั้นไม่

ท�าให้เขาเดอืดร้อนสกันดิ หากจะต้องอุ้มเธอไว้นานกว่านั้น ความจรงิ

เธอดูผอมบางเกนิไปด้วยซ�้า
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ในห้วงเวลาที่อยู่บนรถด้วยกนั นอกจากมองทางอนัไม่คุน้เคยที่

รายรอบตวัแล้ว ในสายตาเขากม็แีต่หญงิสาวที่หลบัใหลอยูใ่กล้ตวั ดวง

หน้าซีดเซียวทาบด้วยแพขนตายาวหนา หน้าที่ไม่แต่งแต้มเครื่อง

ประทินโฉมนั้นเปิดเผยแผลเป็นจางๆ ที่คิ้วด้านขวาและจุดขี้แมลงวัน

เลก็ๆ ที่ใต้ตาด้านซ้าย

หญงิสาวหลบัสนทิอย่างไร้การป้องกนัตวัเอง เหมอืน...เป็นสิ่งมี

ชวีติหายากใกล้สูญพนัธุ์สกัชนดิที่อ่อนแอบอบบางน่าปกป้อง

แต่บางครา...กน็่า...ล่าเอามาเกบ็ไว้เป็นสมบตัสิ่วนตวัซะเอง!

ชายหนุ่มคิดแล้วก็มองห้องสีขาวสะอาดรอบตัว ขาว...เหมือน

สถาปัตยกรรมหมิะ

และ...เมื่อคดิถงึผวิขาวๆ ที่ขบัให้ดวงตากลมโตด�าจดัดูโดดเด่น

ขึ้นมา ดวงตากลมโตคู่นั้นบางทกีท็อประกายหวั่นระแวงนั่น 

อมื...ลูกแมวน�้าแน่ๆ

เป็นลูกแมวน�้าจอมหวาดระแวงที่จับจ้องมองเขาด้วยดวงตา

กลมโตสดี�าที่ฉายแววอรชิดัเจน
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อนัองค์นัง่บนเก้าอีส้ตลูสงูหน้าเคาน์เตอร์บาร์ในครวัสขีาว

พลางจ้องกาเบรียลราวจะกินเลือดกินเนื้อ หลังจากฟังเวนไตยสรุป

สถานการณ์เมื่อวาน มนัจบลงด้วยการที่ทั้งคูถ่กูคนของอรรถตามไล่ล่า 

จนต้องพลอยพาทมีของกาเบรยีลหนเีข้ามาถงึในเซฟเฮาส์แห่งนี้

“แล้ว ‘เรา’ มาเกี่ยวอะไรกบัหมอนี่” อนัองค์ถามเวนไตยพร้อม

ถลงึตาใส่แขกไม่ได้รบัเชญิอย่างขดัใจ

‘หมอนี่’ ท�าสีหน้าแปลกๆ เมื่อต้องกลายเป็นหัวข้อสนทนา

เหมอืนคนไม่มตีวัตน ทั้งๆ ที่นั่งอยู่ต่อหน้าเป็นครั้งแรกในชวีติ

แน่ละ ไม่มใีครเคยกล้าท�าเหมอืน กาเบรยีล เฮย์เดน มหาเศรษฐี

ตดิอนัดบัทอ็ปเทนของโลกไม่มตีวัตนมาก่อน 

‘ยกเว้น...’

ดวงตาสีเขียวของชายหนุ่มหรี่ลง มองคนที่นั่งละเลียดนมจน

หมดแก้วอยู่ตรงหน้าอย่างมาดร้าย

ดวงหน้าขาวซดีของคนที่เพิ่งอาบน�้าออกมาไม่มแีม้รองพื้นหรอื

ครีมใดๆ ดูเด็กลงไปอีกอย่างน้อยสองสามปีจากที่ดูเด็กกว่าอายุจริง

อยู่แล้ว ยิ่งมแีก้วนมสดอยู่ในมอื ยิ่งเหมอืนเดก็อายสุบิสี่สบิห้าปี แต่

พอมาอยู่ในเสื้อคลมุอาบน�้ากด็ูเป็นลูกแมวน�้าตวัอ้วนขาวขนฟู 

4
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นอกจากจะมีรอยแผลเป็นที่คิ้วแล้ว เธอยังมีรอยขี้แมลงวันจุด

เลก็ๆ ที่ใต้ตาซ้าย กบัมรีอยแผลเป็นจางๆ อกีรอยที่หลงัมอืซ้าย มนั

เป็นรอยใหญ่ขนาดเหรียญหนึ่งเซ็นต์ มีรอยทั้งที่หลังมือและฝ่ามือ

เหมือนเป็นแผลที่ถูกท�าให้ทะลุเป็นรู ดูเป็นลูกแมวน�้าที่มีร่องรอยการ

ถูกท�าร้ายจากนกัล่าเตม็ไปหมด

“จ�าเป็นต้องเกี่ยวด้วยนดิหน่อย เพราะ...” เวนไตยอธบิายเจ้านาย

ด้วยน�้าเสียงเหนื่อยหน่าย “อรรถมันไปบอกเจ้าสัวว่าแกเป็นคนวาง

ระเบดิโรงแรม แถมยงัไล่ฆ่าคู่ค้าของเจ้าสวัอกี ตอนนี้นอกจากคนของ

อรรถกม็คีนของเจ้าสวัอกีฝูงนงึที่ไล่ล่าแกอยู่”

อนัองค์สบถพร้อมเอาหวัโขกเคาน์เตอร์...เบาๆ เพราะกลวัเจบ็

“ท�าไมอรรถต้องการฆ่าผม” กาเบรยีลอดรนทนไม่ไหวต้องแสดง

ตวัตน เพราะเขากเ็ป็นหนึ่งในผู้เสยีหาย

“หมอนั่นมนักต็้องการฆ่าทกุคนแหละ” อนัองค์บอกรวนๆ 

“ขอโทษท ีคณุตดิต่อธรุกจิอะไรกบัคณุอคัรา” เวนไตยถามอย่าง

สภุาพขณะวางถ้วยโจ๊กสขีาวลงตรงหน้าหญงิสาว

กาเบรยีลอธบิายธรุกจิคร่าวๆ ให้คู่สนทนาเข้าใจ เพราะมนัไม่

เป็นความลับอะไร แค่การร่วมทุนมูลค่าสองร้อยห้าสิบล้านดอลลาร์ 

ซึ่งเป็นข่าวแจกในไลน์ข่าวธรุกจิทั่วไปที่ใครๆ กร็ู้ได้อยู่แล้ว

“คณุบนิมาตั้งไกลเพื่อเซน็สญัญาธรุกจิแค่ไม่กี่ร้อยล้านเนี่ยนะ” 

หญงิสาวหรี่ตาอย่างสงสยั

“มีสัญญากับบริษัทอื่นแถวๆ นี้อีกสองสามที่” แม้จะคนละ

ประเทศและห่างไปไกลมาก แต่ยงัอยู่ในเอเชยีกน็่าจะนบัว่าเป็นแถวๆ 

นี้อยู่มั้ง 

“และผมมีโปรแกรมต่อไปอีกสองประเทศใกล้ๆ” กาเบรียล

อธิบายอย่างใจเย็นก่อนถามต่อ “คุณยังไม่ตอบเลยว่าท�าไมอรรถ

ต้องการฆ่าผม”
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“หมอนั่นมนักจ็ะฆ่าทกุคนแหละ ฉนัยงัโดนมนัฆ่ามาแล้วสี่สบิ...

เอ่อ...แปด” ดวงตาด�าจดัของคนพูดดูเหม่อลอยขณะนกึทบทวน

“สี่สบิเก้าครั้งรวมเมื่อวาน” เวนไตยช่วยนบั

ขณะคนที่รอดชวีติมาได้สี่สบิเก้าครั้งก้มดมอาหารในถ้วยอยูช่ั่ว

พัก ก่อนใช้ช้อนซุปเขี่ยอาหารเหลวๆ ไปมาจนเหมือนแน่ใจว่าไม่มี 

สิ่งใดปลอมปนแล้วค่อยตักโจ๊กสีขาวขึ้นชิมช้าๆ เมื่ออาการเหมือน

ละเลียดลิ้มรสมารวมกับข้อมูลที่เพิ่งรู้มาท�าให้กาเบรียลเริ่มมั่นใจว่า 

มนัไม่ใช่ท่าทางของคนที่ดื่มด�่ากบัรสชาตอิาหาร แต่เป็นการชมิหายาพษิ

ซะมากกว่า

เวนไตยวางแก้วไวน์ขาวลงให้ข้างๆ แก้วน�้าเปล่า แต่หญงิสาว

หยบิแก้วไวน์มาดื่มอั้กๆ ไม่พกัแกว่ง ชมิ หรอืดมหาสารพษิเช่นอาหาร

ชนดิอื่น

“เออ...พ่ออยากพบฉนัท�าไมวะ” อนัองค์เพิ่งรู้ตวัว่าต้องถามถงึ

สาเหตทุี่ต้องมาอยู่ที่นี่

“เอ่อ...เหมอืน...น่าจะมอีะไรให้แกท�า...” เวนไตยกระแอมในคอ 

สหีน้าพะอดืพะอมที่ต้องเอ่ย

“ตาแก่นั่นจะให้ฉันท�าอะไร” หญิงสาวหรี่ตาลงด้วยสัญชาต-

ญาณระแวงภยัเมื่อเหน็ท่าทางไม่น่าไว้ใจจากลูกน้องที่อมความลบัไว้

“อมื...ภารกจิ เอ่อ...หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองไรเงี้ย” เวนไตยมอง

เจ้านายก่อนพยกัพเยดิไปทางชายหนุ่มร่างยกัษ์

อนัองค์นิ่งคดิไปชั่วครูก่่อนความเข้าใจรางๆ จะปรากฏในสหีน้า 

เธอเริ่มตื่นตระหนก

“ไม่ใช่...อย่างที่ฉนัคดิใช่ไหม” ใบหน้าขาวซดีเผอืดลงจากที่ซดี

มากอยู่แล้ว นยัน์ตาด�าจดัตวดัมองชายหนุ่มที่นั่งถดัไป กวาดตามอง

เขาตั้งแต่หวัจดเท้าอย่างไม่เกรงอกเกรงใจจนคนถูกมองนิ่วหน้า

“อะไร” กาเบรยีลขมวดคิ้วถามคนไม่มมีารยาทพวกนี้ที่เหมอืน
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คยุกนัด้วยรหสัลบัรวัๆ

“...อย่างที่แกคดิแหละ” เวนไตยทอดถอนใจ

อนัองค์ลกุพรวด สบถในคอ 

“ตั๋วเครื่องบนิ! ไปไหนกไ็ด้เที่ยวที่เรว็ที่สดุ ที่ออกนอกประเทศ

ได้กบัพาสปอร์ต เอาชื่อฟิลปิปินส์หรอือนิโดฯ กไ็ด้ ไปไหนไกลๆ ที่สดุ

ดวีะ อาร์กตกิแล้วกนั ขาวด ีฉนัยงัไม่เคยไปด้วย อกีสบินาทนีะ” คน

พดูรวัค�าสั่งพลางหนักลบั ท�าท่าจะวิ่งหนอีอกนอกประเทศให้ได้ภายใน 

สบินาที

“เดี๋ยวๆๆ แม่แกล่ะ อย่าลมืส ิกลบัมา!” เวนไตยเตอืนสตจินคน

ที่วิ่งไปสดุมมุห้องแล้วต้องชะงกักกึ ค้างอยู่ที่ประตู

อันองค์หมุนตัว เดินลากขาอย่างหมดอาลัยตายอยากกลับมา

ที่เคาน์เตอร์ครัว ซึ่งเธอกินอาหารจนหมดและเวนไตยเก็บล้างให้

เรียบร้อยแล้ว เบื้องหน้าเธอจึงเป็นเคาน์เตอร์ครัวขาวสะอาดที่เจ้าตัว

ปีนขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้สตูลตัวเดิม ก่อนทิ้งตัวแผ่ลงบนโต๊ะอย่างหมด

สภาพ 

เวนไตยหยบิถ้วยเลก็วางลงให้พร้อมแก้วน�้า

“เอ้า ยา”

หญงิสาวท�าหน้าเบ้ก่อนหยบิถ้วยยามากรอกลงคอ กลนืน�้าตาม

ด้วยสหีน้าขมขื่นใจ 

“มันมียาตัวไหนที่มันไม่ขื่นในคอแล้วท�าให้หิวน�้ามั่งมั้ยเนี่ย 

เออ...เวย์ แขนเราเป็นรอยอ้ะ ขอยาหน่อยส”ิ

คนพูดเหมอืนเพิ่งนกึขึ้นได้ จงึถกแขนเสื้อคลมุด้านขวาขึ้น เผย

ให้เห็นรอยช�้าสีม่วงแทบจะเป็นรูปมือคนบนต้นแขนขาวซีด รอยนั้น

ท�าให้ชายทั้งคู่ที่มองอยู่นิ่งขงึไป 

เวนไตยนิ่งเงยีบไปก้มค้นหาอยู่ครู่เดยีวกว็างหลอดยาแก้ฟกช�้า

ให้หญงิสาวรบัไปทาเอง ก่อนเขาจะถามเสยีงต�่า
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“ใคร?”

“ชชักบัเมฆ มนัเข้าประกบตวัฉนัที่สนามบนิน่ะ”

เจ้าของรอยช�้าบอกชื่อลูกน้องของพี่ชายพร้อมอธิบายที่มาของ

รอยช�้าด้วยสหีน้าเหยเก ขณะค่อยบรรจงป้ายยาให้ตวัเองโดยไม่สนใจ

สหีน้าของเวนไตยที่เหี้ยมเกรยีมขึ้นแทบเป็นคนละคน นยัน์ตาของชาย

หนุม่มรีอยหมายมาดบางประการที่บ่งบอกได้ว่าเจ้าของชื่อทั้งคูค่งไม่ได้

ตายดี

สีหน้าแบบนั้นไม่ได้มีที่เวนไตยคนเดียว เขาต้องประหลาดใจ

เมื่อเหลอืบไปพบประกายตาแบบเดยีวกนัอยูบ่นใบหน้ากาเบรยีล ชาย

ทั้งคู่สบตากันโดยไม่ได้นัดหมาย และเหมือนส่งสัญญาณบางอย่าง 

ต่อกนัโดยไม่ต้องเอ่ย

เวนไตยกลบเกลื่อนประกายตาอย่างฆาตกรในตาตวัเองโดยหนั

ไปค้นหาอะไรกกุกกัในลิ้นชกั

“หวผีมซะ แล้วไปแต่งตวั เดี๋ยวเราจะจูโ่จมไปพบเจ้าสวัแบบไม่

ให้อรรถมนัรู้ตวั คยุให้รู้เรื่อง จบเรื่องบ้าๆ นี่แล้วแกจะไปอาร์กตกิ หรอื

ขั้วโลกไหนก็ตามใจ” เวนไตยปะเหลาะ วางหวีกับกระปุกครีมซึ่ง 

เอามาจากลิ้นชกัใดลิ้นชกัหนึ่งของครวันั่นแหละ

“แล้วได้อะไรล่ะ ยังไงพ่อก็ไม่เชื่อฉันอยู่แล้ว หวีให้หน่อยสิ”  

เจ้านายพึมพ�าด้วยน�้าเสียงงอแง ขณะลูกน้องที่ความอดทนเป็นเลิศ 

ยงัคงเกลี้ยกล่อมยาวๆ ไป

“ไม่! เพราะงี้ไง เราถึงต้องเอากาเบรียลไปด้วย” คนพูดหยิบ

กระปกุครมีทาผวิราคาแพงมาเปิด ควกัครมีออกมาแต้มหน้าผาก แก้ม

สองข้าง จมูก และคางให้หญิงสาวผู้เป็นเจ้านายอย่างไม่เบามือนัก 

เพราะเจ้าตวัไม่ยอมดูแลตวัเองจรงิๆ

“มพียานน่าเชื่อถอืขนาดนี้ หมอนั่นท�าอะไรแกไม่ได้หรอก” เขา

ส�าทบัพร้อมหยบิกระจกออกมาตั้งให้เจ้านายสาวสดุขี้เกยีจ ยงัดหีน่อย
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ที่หญิงสาวยังยอมเอามือปาดๆ ลูบๆ ครีมทาหน้าตัวเองด้วยท่าทาง

เหมอืนถูกบงัคบั

“เหอะ...มนัเคยยงิหวัฉนัตอนอยู่ที่บ้านต่อหน้าต่อตาพ่อฉนัเลย

นะ ถ้าแกลมืไปแล้ว แผลที่คิ้วฉนัเนี่ยจ�าได้มั้ย แถมพ่อกไ็ม่ท�าอะไรมนั

เลยด้วย” คนพูดจิ้มแผลเป็นที่คิ้ว ยนืยนัด้วยสหีน้าเคอืงขุ่น แล้วต้อง

สะดุ้งเมื่อหันมาเห็นชายหนุ่มอีกคนที่ยังจ้องอยู่ ดวงตาของเขาเปล่ง

ประกายน่ากลวัเหมอืนเธอเผลอไปท�าอะไรให้เขาโกรธเข้า

กาเบรียลใช้ความอดทนที่สุดแล้วที่ยอมนั่งรอคอยให้หญิงสาว

กนิอาหารด้วยท่าทางพะอดืพะอมจนเสรจ็...ถ้าไม่เพราะเจ้าตวัโวยวาย

ว่าไม่ได้กนิอะไรตั้งแต่เมื่อวานนะ เขาคงเค้นคอเขย่าถามไปแล้ว แต่...

ถงึอย่างนั้นคนที่นั่งเครื่องบินมาสบิกว่าชั่วโมง โดนลกัพาตวั แถมยงั

ต้องหนรีะเบดิหวัซกุหวัซนุ แล้วหลบัไปอกีสบิชั่วโมงโดยไม่ได้กนิอะไร

มาตั้งแต่เมื่อวานกลับตักโจ๊กเละๆ สีขาว ท่าทางไม่มีรสชาติเข้าปาก

ไปได้แค่ครึ่งถ้วยเท่านั้น...มน่ิาถงึเหมอืนคนเป็นอะนอเรก็เซยี2 ขนาดนี้

แถม...ยงัไม่ทนัที่เขาจะได้ถามไถ่เรื่องราวอะไร เธอกท็�าท่าทาง

ตื่นตระหนก ลกุพรวดพราดจะวิ่งหนไีปอาร์กตกิ!

ถ้าเวนไตยไม่เรียกสติเธอกลับมา ยายลูกแมวน�้านี่คงได้เตลิด

ไปถงึไหนต่อไหนแล้ว

อาร์กตกิ!

ฝันไปเถอะ! รูไ้หมว่าเขาเสยีเวลา เสยีเงนิ เสยีอารมณ์ไปแค่ไหน

แล้ว 

เท่านั้นยงัไม่พอ ยงัมหีน้ามานั่งโชว์รอยแผลเตม็ตวัที่โดนคนอื่น

ท�าร้ายมาให้เขาดูอกี! คนคดิหวัเสยีจนแววตาขุน่ขวางแทบฆ่าคนได้...

2 โรคคลั่งผอม (Anorexia) ถูกจัดให้อยู่กลุ่มโรคการกินผิดปกติและถือเป็นปัญหาทาง

สขุภาพจติ
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ฆ่าไอ้พวกที่มนัสร้างรอยแผลพวกนี้ไว้บนร่างเธอ...พวกมนัจะต้องไม่ได้

ตายด ี

คิดแล้วชายหนุ่มก็เบนสายตาไปที่เวนไตยซึ่งน่าจะให้รายชื่อ

พวกนั้นได้ เขาหมายมาดอยู่ในใจ...นั่นท�าให้ค�าพูดต่อมาที่เอ่ยกับ 

อนัองค์มคีวามโหดเหี้ยมอย่างปิดไม่มดิ

“คณุจะต้องไม่เป็นอะไร เราจะเป็นพนัธมติรกนัช่วงสั้นๆ ผมจะ

รับรองความปลอดภัยของคุณตลอดเวลาที่ผมอยู่ที่นี่ แต่คุณต้องให้

ข้อมูลมา”

มันเป็นค�ารับรองความปลอดภัยที่...ฟังดูโคตรไม่ปลอดภัยเลย 

ให้ตายส!ิ

โดยเฉพาะเมื่อมันมาจากเจ้าของดวงหน้าหล่อเหลา ดวงตาสี

เขยีวของเขาส่องประกายอนัตรายเหมอืนจะฆ่าคนได้จ้องเอาๆ มาทาง

เธอ จนคนถูกจ้องชกัแหยง ยิ่งอนัองค์ไม่ใช่คนสู้คนอยู่แล้ว หญงิสาว

เบอืนหน้าหนดีวงตาอาฆาตคู่นั้น แล้วหนัเล่นงานลูกน้องตวัเอง

“พนัธมติรอะไรวะ ระหว่างที่ฉนัหลบัแกไปตกลงอะไรกบัเขา”

เวนไตยผวิปากหววิ ท�าท่าไม่รูไ้ม่ชี้ขณะหนัไปก้มหน้าก้มตาล้าง

แก้วไวน์

ดูเหมือนว่าเวนไตยจะแอบงุบงิบไปตกลงอะไรบางอย่างกับ 

กาเบรยีลในระหว่างที่เธอหลบัไปสบิชั่วโมง แต่ยงัไม่ทนัโวยวายเรื่องนี้ 

หญงิสาวกต็้องสะดุ้งเมื่อเจอค�าถาม

“เราเคยเจอกนัมาก่อนหรอืเปล่า” กาเบรยีลถามเสยีงเข้มขณะ

มองต้นแขนของหญิงสาว ที่นอกจากมีรอยช�้าที่ก�าลังใส่ยาแล้ว ยังมี

รอยสแีดงรอบแขนเหมอืนเกอืบโดนตดัแขน แต่ไม่ส�าเรจ็

“เจอสิ...เมื่อวานไง” อันองค์ตอบกวนๆ แต่หันไปยิ้มให้ด้วย

สหีน้าใสซื่อบรสิทุธิ์ 

เธอดงึแขนเสื้อคลมุลงมาซ่อนรอยแผลที่ต้นแขนขวา พยายาม
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หดแขนซ้ายที่มรีอยแผลเหมอืนโดนเจาะทะลมุอืซ่อนไว้ใต้โต๊ะ

ซึ่ง...ไม่น่าจะทนัแล้ว...

เพราะเมื่อวานนี้...ตลอดเวลาที่กาเบรียลยึดร่างน้อยไว้บนตัก 

ดวงตาคมกรบิกก็วาดมองเกบ็รายละเอยีดทกุส่วนที่โผล่พ้นร่มผ้าออก

มา และบนัทกึลงในสมองไปเรยีบร้อยแล้ว

“ก่อนหน้านั้นล่ะ” นยัน์ตาสเีขยีวจ้องแบบจบัผดิจนคนฟังกลอก

ตา

“คณุจ�าทกุคนที่เจอได้หมดเลยหรอืไง อาจเจอกนัที่นวิยอร์ก เดนิ

สวนกนัในสนามบนิ หรอืนั่งรถสวนกนัที่บอสตนักไ็ด้ คณุคงไม่ได้หวงั

ว่าคนที่เผอญิมาอยูท่ี่เดยีวกนักบัคณุในสถานที่ที่มคีนเป็นพนัเป็นหมื่น

จะจ�าคณุได้หรอกนะ”

“เคย...มั้ย” คนถามเน้นเสยีงเหมอืนมอีารมณ์อยากเค้นคอเธอ

หน่อยๆ 

“ไม่” อนัองค์ตอบโดยสหีน้าไม่เปลี่ยนสกันดิ ทั้งที่ใจตุม๊ๆ ต้อมๆ 

พกิล

ถ้าหมียักษ์จับโกหกเธอได้ อาจไม่จบลงแค่โดนเค้นคออย่าง

โมโห เขาอาจซ้อมเธอปางตายเหมอืนที่เคยท�ามาแล้ว...กบั...คนอื่น

“โอเค ผมจะถอืว่าคณุยนืยนัค�าตอบนั้น” กาเบรยีลรบัค�าเสยีง

เข้ม

ท�าไม...ฟังดูเหมอืนค�าสั่งประหารชวีติยงัไงพกิลนะ

“เอาละ ทีนี้เล่าเรื่องของคุณออกมาให้หมด...ค�าถามแรก...ชื่อ

คณุแปลว่าอะไร”

อนัองค์กะพรบิตาปรบิๆ มองหน้าคู่สนทนางงๆ

...นี่มนั...โคตรแอนตไิคลแมกซ์เลย

หลงัจากที่ข่มขูค่กุคาม แทบจะเค้นคอรดีข้อมูลจากเธอ ค�าถาม

ของเขาคอื...ชื่อเธอแปลว่าอะไรเนี่ยนะ จรงิอยูห่รอกว่าความหมายของ
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ชื่อเธอไม่เคยมอียู่ในพจนานกุรมเล่มไหนๆ ทั้งนั้น แต่...

“ล้อกนัเล่นใช่มะ”

“ไม่ แปลมา” สหีน้าขรมึดกุบันยัน์ตาสเีขยีวที่จ้องมองมาอย่าง

จริงจังท�าให้อันองค์ไม่อาจคิดเป็นอื่นได้นอกจากความจริงจังอะไร 

สกัอย่างที่คงไม่พ้นการหาข้อมูลจากเธอ เธอยกัไหล่ แม้ไม่รู้ว่าอกีฝ่าย

จะอยากรู้ไปท�าไม

“ไม่มคีวามหมายหรอก...จะเรยีกว่ามั่วกไ็ด้ แม่ฉนัตั้งให้ แต่แม่

กไ็ม่ใช่นกัภาษาศาสตร์ แม่แค่เอาค�าว่า อนงค์ มาตั้งเพื่อให้คล้องกบั

ชื่อพีๆ่  คนอื่นที่เป็นอกัษร อ. อ่างน่ะ แต่ดเูหมอืนแม่จะคดิว่ามนัเชย เลย

ดึงค�าออกมาเป็นค�าว่าอันกับองค์ เพราะอนงค์เป็นชื่อพระกามเทพ 

เทพในศาสนาพราหมณ์ผูแ้ผลงศรดอกไม้ใส่พระอศิวรให้กลบัมาพบรกั

กับชายาของพระองค์ที่พลัดพรากจากกัน ท�าให้พระอิศวรเปิดเนตรที่

สามขึ้น พระกามเทพจงึถูกแผดเผากลายเป็นเถ้าถ่านจนไร้ร่าง จงึถูก

เรยีกว่า พระอนงค์ หมายถงึผู้ไม่มตีวัตน ดงันั้นค�าว่า ‘อนั’ ที่แปลว่า

ไม่ กับ ‘องค์’ ที่แปลว่าตัวตน ความหมายคือไร ้ร ่าง...ไม ่มี 

ตวัตน”

“คณุกเ็ลยท�าให้ตวัเองไร้ตวัตนเหมอืนชื่อ” กาเบรยีลสรปุ

อันองค์ท�าปากเบ้ ไม่ต่อค�า เธอเอื้อมมือไปหยิบขวดวอดคาที่

เรยีงอยู่บนชั้นไกลๆ แต่โดนเวนไตยตมีอืจนต้องหดแขนกลบัมา

“กินยาอันตรายเข้าไปแล้ว ห้ามกินเหล้า!” ลูกน้องที่เพิ่งตีมือ

ลูกพี่ดเุสยีงเข้มอย่างเหลอือด

พออกีฝ่ายอ้าปากจะเถยีง เขากเ็อานิ้วชี้จิ้มใส่หน้า

“มันจะท�าให้ไตพัง จ�าที่ต้องฟอกไตเมื่อคราวที่แล้วไม่ได้เรอะ 

สนุกดีสินะ” เขายกความทรมานครั้งเก่าเอามาขู่ จนคนโดนขู่สะบัด

หน้าหนี

“ภารกิจหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองคืออะไร” เมื่อเห็นแล้วว่าทั้งคู่
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เหมอืนจะพดูคยุไร้สาระกนัได้ไม่เลกิรา กาเบรยีลจงึตดัสนิใจถามแทรก

โดยไม่สนใจจงัหวะอะไรทั้งนั้น

ค�าถามนั้นท�าให้คูล่กูพี่กบัลกูน้องที่เถยีงกนัอยูช่ะงกั อนัองค์หนั

มามองดวงตาที่มีรอยขุ่นเคือง แต่ระงับไว้ได้อยู่ หญิงสาวหรี่ตานิดๆ 

เป็นสญัญาณว่าเจ้าตวัไม่ปรารถนาจะตอบค�าถามนั้น 

“เคยได้ยนิทฤษฎเีรื่องหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามมั้ย” เจ้าของเสยีง

ใสเริ่มต้นเอ่ย

“คอือะไร” กาเบรยีลขมวดคิ้ว เริ่มรูส้กึตวัแหละว่ามคีนเฉไฉ แต่

กอ็ยากรู้ว่าจะแถไปได้ถงึไหน

“คือการที่...ถ้าคุณมีโรงแรมอายุหลายสิบปีที่อยากจะรีโนเวต 

อยู่แห่งหนึ่ง มีคนที่อยากฆ่า แต่ท�ายังไงก็ไม่ตายอยู่คนนึง มีระเบิด 

ในบรษิทัเหมอืงของพ่อที่หยบิออกมาใช้แล้วแจ้งหายได้ง่ายๆ แถมยงั

ท�าประกนัภยัโรงแรมเอาไว้แล้วด้วย ดงันั้นคณุจะได้ฆ่าคนที่อยากฆ่า

ไปพร้อมกับรีโนเวตโรงแรมแบบไม่ต้องเสียอะไรสักบาทเพราะประกัน

จ่ายหมด แถมยงัดูเหมอืนจะโยนความผดิให้ฉนัได้อกีด้วย...

“ส่วนคุณฉันยังไม่แน่ใจว่าเขาอยากฆ่าคุณท�าไม อาจเป็น 

ของแถมไว้โพรโมตตอนเปิดโรงแรมใหม่มั้งว่า เคยมีมหาเศรษฐีถูก

ระเบดิตายที่โรงแรม”

คนฟังสีหน้าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง เขากะพริบตาปริบๆ ขมวดคิ้ว

พลางวเิคราะห์ข้อมูลที่ได้มาอย่างงงๆ

“ผมไม่เข้าใจ แผนที่เต็มไปด้วยช่องโหว่แบบนี้เขาท�าเพื่ออะไร 

มนัไม่เมกเซนส์เลย” 

“ถ้าอรรถเป็นอาชญากรสมบรูณ์แบบ ฉนัคงไม่รอดมาเล่าให้คณุ

ฟังหรอก” อนัองค์ท�าปากเบ้ อธบิายว่า “แผนของอรรถมกัมชี่องโหว่

ตรงนั้นตรงนี้เสมอแหละ ถงึจะไม่ค่อยฉลาดเรื่องวางแผน หรอืความ

สมจริงเท่าไหร่ แต่หมอนั่นก็มีทีมงานเก่งๆ มากมายที่คอยซัปพอร์ต
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ตั้งแต่รับค�าสั่งจนปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีทีม

ทนายกบัเส้นสายที่คอยเป่าคดใีห้หลกัฐานอ่อน เอาผดิได้ยาก แถมเขา

ยงัมคีวามพยายามเป็นเลศิ มกัลงมอืด้วยความโหดเหี้ยม เฉยีบขาด 

รนุแรง และไม่หยดุจนกว่าเหยื่อจะตาย...” 

คนพูดหนัมามองหน้าคู่สนทนา ก่อนจะท�าท่าเหมอืนเพิ่งนกึขึ้น

ได้ 

“อ้อ...ดเูหมอืนหมอนั่นจะใส่ชื่อคณุในบญัชรีายชื่อเรยีบร้อยแล้ว

ละ ยนิดด้ีวยนะ” คราวนี้รอยยิ้มหญงิสาวกว้างและไม่ปิดบงัรอยขบขนั

ในดวงตาสกันดิ มคีวามสะใจเลก็ๆ เมื่อได้แจ้งข่าวการถกูหมายหวัเป็น

เพื่อนเธอให้แก่อกีฝ่าย

คนฟังท�าสหีน้าปั้นยาก แต่ยงัอยากรู้เรื่องราวอยู่ดี

“เล่าเรื่องฆาตกรรมพี่น้องให้ฟังหน่อยส”ิ 

อนัองค์นิ่งไป ดวงตาไหววูบเหมอืนเธอเผลอไปขดุความทรงจ�า

บางอย่างขึ้นมา

“มนั...ไม่น่า...จดจ�าหรอก...” ดวงตาสดี�าของเธอมแีววเจบ็ปวด

วูบหนึ่งเหมือนสัตว์บาดเจ็บที่ถูกไล่ต้อนจนมุม “อยากรู้อะไรถามเวย์

เอาละกนั”

“ไม่ คณุเล่าให้ผมฟัง” กาเบรยีลท�าเป็นไม่สนใจความหวั่นไหว

ในดวงตาของหญงิสาว เขาต้องการฟังจากปากเธอเอง

ค�าพูดนั้นท�าให้คนที่ท่าทางเหมือนลูกสัตว์บาดเจ็บอยู่จนถึง 

เมื่อครู่หนัมามองตาวาววบั เหมอืนสายตาสตัว์ล่าเนื้อที่พร้อมเข้าต่อสู้

อย่างดเุดอืด 

“เอนก อนนัต์ อรรณพ อนชุา อธปิ อรณุ อปัสร อร อารยา...

เอาคนไหนล่ะ” 

“ทั้งหมดนั่นตายหมดแล้ว?”

“ไม่เหลอื”
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“มแีต่คณุที่รอดมาได้?” 

หญิงสาวท�าปากเบ้ “ถ้าคุณเรียกการรอดตายจากการถูกฆ่า 

สี่สบิเก้าครั้งว่ารอด...ใช่ ฉนัรอดมาได้” 

“แล้วคณุอคัราไม่ท�าอะไรหรอื ท�าไมถงึปล่อยให้พี่น้องฆ่ากนัเอง”

ค�าถามนั้นคือฟางเส้นสุดท้ายส�าหรับหญิงสาว อันองค์ที่ทน

ความกดดนัจนสภาพจติใจเปราะบางรบัไม่ไหวอกีต่อไป ลกุพรวดขึ้น

ทนัท ีและท�าสิ่งที่เธอถนดัที่สดุ

หน!ี

ทั้งที่คนที่คาดคั้นเธอตกตะลงึและตาค้างนี่ละ!

กาเบรียลไม่ได้ขังแม่เธอไว้เป็นตัวประกันเสียหน่อย ดังนั้น 

ร่างบางที่เต็มไปด้วยรอยช�้าและบาดแผลจึงเผ่นพลิ้วหายไปราวกับ

หมอกควนั ทิ้งให้เวนไตยถอนใจหนกัๆ มองตามหลงัเจ้านายที่วิ่งซอย

เท้า หนลีงบนัไดไปชั้นล่าง


