


บทนำ

ชินซูรีเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐครีตไชร์และเป็น 

แหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ บรรดานักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก 

เดินทางมายังหาดทรายขาวสะอาดทอดยาวจดขอบฟ้าทิศตะวันออกของเมืองท่า 

แห่งนี้ มีชาวครีตไชร์จำนวนไม่น้อยที่ตัดสินใจย้ายที่พักอาศัยมายังเมืองท่า 

เพื่อเริ่มต้นสร้างฐานะและกิจการร้านค้าริมทะเล 

อดีตคุณนายเลมเบอสท์ หรือพันย่า เครตต์ เองก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคน 

เหล่านั้น ซึ่งพยายามสร้างเนื้อสร้างตัว หล่อนร่วมหุ้นกับพี่ชายช่วยกันเปิด 

ภัตตาคารหน้าหาดพุลุนกิลด์ตลอดระยะเวลาหกปีที่ผ่านมา 

กิจการของสองพ่ีน้องค่อยๆ เติบใหญ่ จนกลายเป็นร้านอาหารท่ีมีช่ือเสียง  

มสีาขามากมายปรากฏทัว่ทกุมมุเมอืงชนิซรู ีบรรดาชาวบา้นในละแวกตา่งรูจ้กัด ี

มีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยอุดหนุนร้านของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง เหล่า 

พนักงานจึงแทบไม่เคยมีวันหยุดพัก

พันย่ากลายเป็นผู้หญิงเข้มแข็งที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยน้ำพักน้ำแรง 
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ของตน นานหลายปีแล้วที่นางตัดขาดจากสังคมในเมืองหลวง ไม่เคยได้รับ 

ข่าวคราวใดๆ เกี่ยวกับสามีอีกเลย นับตั้งแต่ย้ายออกจากบ้านเลขที่สิบหก 

บนถนนชิพมาน 

ทีจ่รงิ...พนัยา่เกอืบลมืไปเสยีแลว้วา่ตนเคยใชช้วีติในเมอืงหลวง แตง่งาน 

กบัชายหนุม่ผูม้หีนา้ทีก่ารงานมัน่คง เปน็ทีเ่ชดิหนา้ชตูาในสงัคม นางทิง้ความ 

ทรงจำทุกอย่างไว้เบื้องหลัง เริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองท่าชินซูรี ไม่เคยสนใจ 

สิ่งที่ตนทิ้งไว้ในเมืองหลวงอีก นอกเสียจากสิ่งสำคัญเพียงสิ่งเดียวที่นางยังคง

เฝ้าห่วงหาตลอดมา

ลูกชายของพันย่า...

รคิโทเฟน่ เลมเบอสท.์..ทัง้สองไมไ่ดพ้บกนัอกีเลยตัง้แตว่นัทีน่างตดัสนิใจ 

แยกตัวจากครอบครัวเลมเบอสท์ พันย่าไม่เคยกลับเข้าไปในเมืองหลวง และ 

ริคก็ไม่เคยเดินทางไปเยี่ยมแม่ในเมืองท่า 

เด็กนั่นไม่ได้สนใจแม่ตัวเองเลยสักนิด รู้ไหมว่าเขาเดินทางไปพักร้อน 

ในชินซูรีทุกปี แต่แทนที่จะเยี่ยมพันย่า กลับใช้เวลาสูญเปล่าไปกับพวกเพื่อน 

ในแกง๊อนัธพาล...เพือ่นขา้งบา้นนนิทาเสยีงดงัไมเ่คยเกรงใจเจา้ของชือ่มานาน

หลายป ีแตเ่ดก็หนุม่กไ็มเ่คยสนใจ เขาปลอ่ยใหค้ำซบุซบิดถูกูของเหลา่แมบ่า้น

ลอยไปในสายลมทุกเย็น โดยไม่เคยคิดตอบโต้

แหงละ เขาไม่ยอมเสียเวลาสนทนากับบรรดาเพื่อนข้างบ้านที่แสน 

นา่เบือ่หรอก เพราะรูด้วีา่ในสายตาของผูค้นละแวกถนนชพิมานนัน้ ตนกเ็หมอืน 

เด็กหัวโจกที่คอยสร้างวีรกรรมแย่ๆ ให้สังคมประณามจนเสื่อมเสียชื่อเสียง 

ของคุณเลมเบอสท์และวงศ์ตระกูล

แต่ใครจะรู้บ้างว่าทุกเย็น หลังจากริคกลับมาที่บ้าน เดินเข้าไปในห้อง 

นั่งเล่น ทิ้งตัวลงบนโซฟานุ่ม...สิ่งที่เขาทำหลังจากนั้นคือการโทรศัพท์สนทนา 

กับแม่

ไม่มีใครรู้หรอก แม้แต่คุณเลมเบอสท์เองก็ไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลย 

สักนิด

ริคมักสนทนากับมารดาเพียงลำพังในระยะเวลาสั้นๆ ก่อนอาหารเย็น 
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บางคราก็ใช้วิดีโอคอลสนทนาผ่านหน้าจอโทรศัพท์ และเห็นใบหน้าของ 

ทั้งสองฝ่ายได้อย่างชัดเจน

พนัยา่มคีวามสขุทกุครัง้ทีไ่ดเ้หน็ลกูชาย นางมองเหน็การเตบิโตของเขา  

เห็นการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่วันที่นางตัดสินใจเดินออกมาจากครอบครัว 

เลมเบอสท ์ถงึกระนัน้กห็วงัวา่สกัวนัหนึง่จะมโีอกาสไดพ้บลกูอกี ไมใ่ชเ่พยีงเสยีง 

หรือภาพที่เคลื่อนไหวบนหน้าจอสี่เหลี่ยมเช่นนั้น หากแต่เป็นตัวตนจริงๆ ของ 

ลูกชายที่จับต้องได้

โชคดีที่ความหวังของนางกลายเป็นจริง หลังจากริคโทเฟ่นได้รับ 

นามสกุลที่สอง ลูกชายของนางกลายเป็นเด็กหนุ่มผู้มีชื่อเสียงคับฟ้า ริคได้รับ

โอกาสพเิศษใหเ้ดนิทางมาเยีย่มแมแ่ละพกัผอ่นในเมอืงทา่ชนิซรูบีอ่ยขึน้ ทำให้

ความสัมพันธ์ที่เคยห่างเหินกลับมาใกล้ชิดผูกพันยิ่งกว่าที่เคย 

พันย่าไม่ได้รู้สึกว่าหัวใจของนางแตกร้าวหรือมีเศษชิ้นส่วนใดขาดหาย 

อีกต่อไป ชีวิตของนางสมบูรณ์แบบนับตั้งแต่วันที่เห็นลูกชายหน้าบ้าน นาง 

ได้กอดร่างสูงนั้นอย่างอบอุ่น...จึงตระหนักดีว่าสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่ 

อะไรอื่นเลย นอกจากลูกชายคนเก่งคนนี้เพียงคนเดียว

นางมคีวามสขุ...และความสขุนัน้กท็ำใหผู้ค้นรอบตวัพลอยยิม้อิม่เอมใจ 

ไปด้วย

“วันนี้ริคจะแวะมาหาพวกเรานะพันย่า รีบปิดร้านเถอะ” ชายร่างท้วม 

ตัวโต ไว้หนวดเครารุงรังเดินมาหาน้องสาวหน้าเคาน์เตอร์พลางหันไปตะโกน

ลาเหล่าพนักงานในร้าน

“ฉันเพิ่งจัดการกับเงินเดือนของพนักงานทุกคนเสร็จน่ะอาเธอร์”  

พันย่ากล่าวพลางนับธนบัตรอีกครั้ง แล้วจึงวางเอาไว้ในเครื่องเก็บเงินสด  

“ฉันยังไม่รู้เลยว่าจะเตรียมตัวต้อนรับริคยังไง”

เสียงเธอสั่น พูดรัวเจือความตื่นเต้นดีอกดีใจ อาเธอร์เห็นเช่นนั้น 

ก็หัวเราะเสียงเบา

“นานๆ ทีเธอจะได้เจอลูกนี่จริงไหม”

พันย่าสูดหายใจลึกๆ 
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“ฉันจะบอกให้แอนนาเตรียมอาหารเย็นเอาไว้ให้ริค ส่วนเธอก็รีบกลับ

บ้านเตรียมจัดปาร์ตี้ต้อนรับลูกเถอะ”

“ขอบคุณมากนะอาเธอร์ คืนนี้พี่คงว่างมาพบหลานใช่ไหม”

“แน่นอนสิ ฉันมีหลานแค่คนเดียวนี่นา” 

“แล้วเชอร์เบ็ตกับไรอันล่ะ พี่คงไม่ทิ้งให้ลูกทำการบ้านอยู่ที่บ้านในคืน

ที่ริคมาเยี่ยมใช่ไหม”

“แน่นอนสิ ฉันจะพาพวกเขาไปที่บ้านของเธอคืนนี้”

“เยี่ยม!” พันย่าเบิกดวงตาสีน้ำตาลที่เปล่งประกายพลางยิ้มพราย 

“ริคต้องดีใจมากแน่ๆ ที่ครั้งนี้พี่มีเวลาพาครอบครัวมาแนะนำให้เขารู้จัก”

อาเธอร์หัวเราะร่วนยินดี “เชอร์เบ็ตกับไรอันคงตื่นเต้นมาก เพราะ 

สองคนนี้อยากเจอนามสกุลที่สองใจจะขาด” 

ว่าจบก็เดินออกจากร้าน โทรศัพท์บอกภรรยาให้เตรียมของฝากและ 

อาหารสำหรับหลานชายทันที

ทุกครั้งที่ริคเดินทางมาเยี่ยมแม่ เขาจะกลายเป็นแขกผู้มีเกียรติที่สุด 

ของตระกูลเครตต์ บ้านหลังเล็กบนถนนสายแคบๆ ใกล้หาดพุลุนกิลด์จะเต็ม 

ไปด้วยกล่องของขวัญมากมายและแสงไฟประดับตามรั้วและต้นไม้บริเวณ 

สวนหน้าบ้าน จะมีเสียงกีตาร์คลอบรรยากาศเบาๆ ขณะที่อาเธอร์ร้องเพลง 

ร่วมสมัยให้ริคโทเฟ่นกับพันย่าฟัง ภายใต้กลิ่นหอมๆ ของอาหารเย็น 

การต้อนรับอย่างอบอุ่นของพันย่ากับอาเธอร์นั้นยังเหมือนเคย... 

ริคโทเฟ่นจะได้รับการต้อนรับอย่างดีที่สุดเท่าที่สองพี่น้องตระกูลเครตต์ทำได้

หลังจากปิดร้านแล้ว พันย่าก็รีบเดินทางกลับบ้านโดยไว สีหน้าของ 

นางแจ่มใส ใบหน้าของหญิงวัยกลางคนแลดูเต่งตึงผิดหูผิดตาทันทีที่ทราบว่า 

ริคโทเฟ่นเดินทางเข้ามาในเมืองท่าชินซูรี และกำลังจะมาถึงบ้านในไม่ช้า 

นางรีบจัดบ้านให้เรียบร้อยสะอาดตา ตกแต่งเครื่องประดับตามจุด 

ต่างๆ ขณะที่แอนนาก็เดินทางมาช่วยทำอาหารและจัดวางบนโต๊ะตัวยาว 

ท่ามกลางแสงเทียนดูโรแมนติก 

ส่วนเด็กหญิงและเด็กชายอายุราวๆ เจ็ดขวบสองคนนามว่า เชอร์เบ็ต 
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และไรอัน ต่างยืนหน้าประตูรั้ว ถือกล่องของขวัญรอต้อนรับลูกพี่ลูกน้องด้วย

ความตื่นเต้นดีใจ ทางด้านอาเธอร์ก็ช่วยเลือกผ้าปูเตียงและจัดห้องนอนสีฟ้า

กับน้ำเงินให้ริค อีกทั้งยังช่วยยกโทรทัศน์ขนาดยักษ์มาไว้ในห้องนอนชั่วคราว

ของเด็กหนุ่มด้วย

ทุกคนทำทุกอย่างเพื่อหลานรัก วันนี้จึงเป็นวันพิเศษที่ตระกูลเครตต์ 

มีความสุขมากที่สุดในชีวิต

ไมน่านนกัชว่งเวลาทีร่อคอยกม็าถงึ...รถแทก็ซีส่ดีำมนัวาวจอดรมิถนน 

ตรงกบัสนามหญา้หนา้บา้น คนขบัรถแทก็ซีเ่ดนิออ้มมาเปดิประตใูหล้กูคา้ระดบั 

วีไอพี ก่อนร่างสูงโปร่งในชุดสูทสีดำของเด็กหนุ่มนามสกุลที่สองจะปรากฏ 

ดวงตาสเีขม้และเรอืนผมสเีขม้เจอืนำ้ตาลถอดแบบจากมารดาของเขา 

ทุกกระเบียดนิ้ว รอยยิ้มปรากฏบนริมฝีปากบางทันทีที่เห็นพันย่าและญาต ิ

ของเขารอต้อนรับหน้าบ้าน

เด็กหนุ่มไม่ได้สนใจคนขับรถแท็กซี่ที่พยายามจะขอลายเซ็น หรือ 

แม้กระทั่งสายตาของเพื่อนบ้านซึ่งออกมายืนมองนามสกุลที่สองไม่วางตา 

เขารบีสาวเทา้ยาวๆ ขา้มสนามหญา้ ถลาเขา้โอบรา่งมารดาดว้ยความถวลิหา 

สุดจิตสุดใจ 

พันย่ากอดลูกชายแนบแน่น น้ำตาคลอเบ้าด้วยความรู้สึกยินดีมากล้น

“ลูกกลับมาแล้ว”

“ครับ” ริคโทเฟ่นมองรอยยิ้มตื้นตันของผู้เป็นแม่แล้วก็ใช้นิ้วปาดน้ำตา 

ของนางเบาๆ ทกุคนหวัเราะรา่เรงิและทกัทายกนั จากนัน้กช็ว่ยนำสมัภาระของ 

เด็กหนุ่มเข้าไปในบ้าน ก่อนเริ่มรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

“ริค นี่เชอร์เบ็ตกับไรอัน พวกเขาเป็นน้องของลูกน่ะ” พันย่าแนะนำ 

ครอบครวัของอาเธอรใ์หล้กูชายรูจ้กั เปน็ครัง้แรกทีเ่ดก็หนุม่ไดเ้จอลกูพีล่กูนอ้ง 

ตัวเล็กๆ ตระกูลเครตต์ เขานั่งยองๆ ยิ้มยินดีให้สองพี่น้องที่วิ่งเข้ามากอดเขา

พร้อมกัน

“ว่าไงเชอร์เบ็ต ไรอัน ฉันมีของฝากให้พวกเธอด้วย” ริคโทเฟ่นว่าจบ 

ก็หยิบกล่องช็อกโกแลตมาให้เด็กๆ ทั้งสอง พวกเขามองของฝากตาลุกวาว 
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พลางปรบมือแปะๆ ดีอกดีใจ ทำเอาผู้ใหญ่หัวเราะคิกคักไปด้วย

“นีเ่ปน็ของขวญัจากฉนักบัเชอรเ์บต็” ไรอนัสง่เสยีงเจือ้ยแจว้ พยายาม 

เขย่งเท้ายื่นสร้อยคอที่มีจี้เป็นรูปเปลือกหอยให้เด็กหนุ่ม ริคโทเฟ่นรับไว้พร้อม

กล่าวขอบคุณอย่างยินดี 

เขาอยากหยดุชว่งเวลาดีๆ  แบบนีไ้วต้ลอดไป ไมอ่ยากไปไหนหรอืคน้ควา้ 

คน้หาความจรงิอะไรมากไปกวา่ความสขุเลก็ๆ ทางใจซึง่ไดร้บัจากครอบครวั...

เด็กหนุ่มคิดพลางลูบศีรษะลูกพี่ลูกน้องด้วยความเอ็นดู

“ไรอันพูดถึงเธอทุกวัน” อาเธอร์บอก “เขาอยากเป็นนามสกุลที่สอง”

“ใช่ๆ ฉันอยากเป็นนามสกุลที่สอง”

“หนูก็อยากเป็นนามสกุลที่สอง” เชอร์เบ็ตยกมือกระโดดเหยงๆ มอง 

ริคโทเฟ่น 

ทุกคนต่างเผยยิ้มและหัวเราะร่วนระหว่างกินสเต๊กร้อนๆ

“เป็นอย่างไรบ้างริค พันย่าบอกฉันว่าเธอทำงานแทบตลอดเวลา”

“ทำนองนั้นครับ” ริคยักไหล่

เดก็หนุม่เลา่เรือ่งฐานะนามสกลุทีส่องใหอ้าเธอรก์บัแอนนาฟงั แตล่ะคน 

พยักหน้ารับอย่างเข้าใจ พวกเขารู้ดีว่างานของนามสกุลที่สองยุ่งยากวุ่นวาย  

อีกทั้งชื่อเสียงก็ทำให้ริคอาจไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงอีกเลย เพราะเขา 

กลายเป็นบุคคลสาธารณะไปแล้ว

สว่นทางดา้นอาเธอรก์บัแอนนากเ็ล่าใหฟ้งัวา่พวกตนเปดิอพารต์เมนต์ 

แห่งใหม่หน้าหาดพุลุนกิลด์ให้นักท่องเที่ยวและชาวชินซูรีเช่า พวกเขาต้องการ 

จะมอบกจิการรา้นอาหารและแฟรนไชสท์ัง้หมดใหพ้นัยา่เปน็ผูด้แูล แตป่ญัหา 

มอียูว่า่พนัยา่ไมส่ามารถดแูลกจิการคนเดยีวได ้ทัง้สองจงึขอใหร้คิซึง่เปน็ลกูชาย 

คนเดียวคอยจัดการ เด็กหนุ่มนั่งฟังพลางนึกตรองหน้าที่อันหนักอึ้งนั้น สักครู่ 

ก็ตอบตกลงโดยง่าย

“เรื่องแค่นี้ผมรับผิดชอบได้ครับ” ได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้ทุกฝ่ายโล่งใจ

อาหารเย็นจบลงด้วยความอบอุ่นและความสุขชื่นบาน เมื่อครอบครัว 

ของอาเธอร์กลับไปแล้ว ริคก็เก็บกวาดเช็ดถูบ้านแทนมารดา ก่อนชวนนาง 
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ไปเดินเล่นหน้าหาดยามค่ำคืนด้วยกันสองแม่ลูก ในครานั้นเองที่ริคได้รับฟัง 

ความรู้สึกที่แท้จริงของพันย่า ความรู้สึกที่มารดามีต่อเขา...

“แม่อยากให้ลูกอยู่ที่นี่”

“แมก่ร็ูว้า่เปน็ไปไมไ่ด”้ เดก็หนุม่สวนทนัควนั เขาทอดตามองแสงจนัทร ์

นวลส่องกระทบผิวคลื่น เกิดเป็นริ้ววิบวับบนท้องทะเลสีหมึก กระแสลมเบาๆ 

พัดโชยพาเม็ดทรายสู่ท้องทะเล “ทำไมแม่ไม่ย้ายมาอยู่กับผมล่ะ”

คำถามนั้นทำให้พันย่ายืนนิ่ง เธอเลี่ยงไม่ตอบและยิ้มให้ลูกชายด้วย 

สีหน้าเห็นอกเห็นใจทั้งที่แววตาสั่นระริก ฉายแววแห่งความหวัง “ลูกก็รู้...”

“ทำไมพอ่กบัแมถ่งึไมอ่ยูด่ว้ยกนั” รคิไมเ่คยถาม...ตลอดเวลาทีผ่า่นมา 

หลายปี เขาไม่เคยได้รับคำตอบ “เป็นเพราะผมใช่ไหม”

“เปล่าเลยลูกรัก” มือเรียวบางลูบแก้มเย็นของเด็กหนุ่มอย่างแผ่วเบา 

ฝ่ามืออุ่นๆ นั้นทำให้ความรู้สึกบอบช้ำในใจของริคสลายไป “ไม่เกี่ยวกับลูก”

“ผมมันไม่เอาไหน เป็นเด็กนิสัยเสียที่สร้างปัญหาให้พ่อกับแม่...”

“ไม่เอาน่าริค อย่าพูดแบบนี้”

เดก็ชายซบศรีษะบนไหลเ่ลก็ๆ ของมารดากอ่นโอบกายนางไวแ้นบแนน่ 

เขาไม่อยากให้นางจากไปไหน...ไม่อยากเห็นนางเดินหันหลังให้เขาอีก ภาพ 

ในอดตีซอ้นทบักบัความรูส้กึเจบ็ปวดทีก่ำลงัถาโถมใสอ่กจนเขาแทบจะหายใจ 

ไม่ออก 

“ลูกเป็นอะไรหรือเปล่า”

“เปล่าครับ” ทว่าเสียงนั้นสั่นเครือจนมารดาต้องมองใบหน้าแดงก่ำ 

ของริค จู่ๆ น้ำตาอุ่นๆ ก็ไหลอาบแก้มที่แห้งผากมานานแสนนาน พันย่าอุทาน 

เสียงหลง รีบลูบแผ่นหลังกว้างของเด็กหนุ่มเบาๆ “ผมแค่ดีใจ...ที่ได้เจอแม่ 

อีกครั้ง”

“แม่รู้...แม่รู้” พันย่าตอบรับ จู่ๆ หล่อนก็นึกสงสัย แม้จะรู้ดีว่าลูกชาย 

คิดถึงนางมาก แต่ริคไม่เคยร้องไห้ให้เห็น นางจึงเชื่อว่าริคโทเฟ่นอาจมีปัญหา

อัดอั้นตันใจ “ลูกเป็นอะไรหรือเปล่า บอกแม่ได้ไหม”

ริคโทเฟ่นมองแม่ด้วยดวงตาช้ำแดงแล้วฝืนยิ้ม เขาแสร้งหัวเราะแผ่วๆ 
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ก่อนส่ายหน้า จากนั้นจึงชวนมารดาเดินไปตามถนนคลิฟฟอร์ด กลับสู่บ้าน 

หลังเล็กอันแสนอบอุ่น

เด็กหนุ่มมองรูปภาพตามผนัง รูปเหล่านั้นคือริคโทเฟ่นในวัยเด็ก เขา 

มองดูพัฒนาการของตัวเองและเรียกความทรงจำเก่าๆ กลับคืนมาทีละน้อย 

ภาพถา่ยเหลา่นัน้มตีัง้แตร่คิยงัอยูใ่นครรภม์ารดาจนกระทัง่ลมืตาดโูลก 

...ตอนที่ริคยังเด็กมาก เขาดูเหมือนเด็กผู้หญิง ตากลมโตสวย น่ารักน่าชัง  

เขาเห็นรูปร่างที่ค่อยๆ พัฒนาไปเรื่อยๆ ภาพหนึ่งเป็นรูปเด็กชายยืนหันหน้า 

หากล้องในชุดเทควันโด อีกภาพก็ถือไม้เบสบอลซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าตัวเอง 

สองเท่าประจันหน้ากับคุณเลมเบอสท์ ภาพถัดไปคือภาพที่ริคขี่คอคุณเลม- 

เบอสท์ขณะอาบน้ำร่วมกัน 

ความทรงจำดีๆ  เหลา่นัน้ชา่งมคีณุคา่ยิง่นกั เดก็หนุม่จดจอ้งรายละเอยีด 

ของภาพถ่ายราวกับเป็นของมีค่ายิ่งกว่าขุมทองใดๆ ในโลกนี้ ริคมองสีหน้า 

เปี่ยมสุขของคุณพ่อ รูปเก่าๆ ช่างมีความหมายกับเขาเสียเหลือเกิน รอยยิ้ม 

แห่งความปลื้มปีติเผยออกมาบางๆ ก่อนเสียงของมารดาดังขึ้นเบื้องหลัง

“พรุ่งนี้ลูกต้องรีบกลับเมืองหลวง แม่จะไปส่งลูกที่สนามบินนะ”

“ครับ”

“คืนนี้นอนหลับฝันดีนะลูก” ว่าจบก็กอดลูกชายพร้อมจูบแก้มอุ่นๆ  

ก่อนมองริคโทเฟ่นเดินหายเข้าไปในห้องนอน 

แม้ว่าพวกเขาได้ใช้เวลาด้วยกันเพียงน้อยนิด แต่ทุกวินาทีนั้นมีค่า 

ยิ่งนัก 

ริคโทเฟ่นรู้สึกพึงพอใจต่อสิ่งที่ได้รับตลอดช่วงเย็น มันคือความรัก 

แท้จริงที่ไม่มีความรักอื่นใดในโลกทดแทนได้ เด็กหนุ่มพ่นลมหายใจเบาๆ  

อย่างผ่อนคลาย ก่อนถอดชุดสูทซึ่งสวมมาตลอดทั้งวันนับตั้งแต่ทำงานในช่วง 

เชา้และเดนิทางมาหาแมใ่นชว่งเยน็ เขาลม้ตวัลงนอนบนเตยีง ความเหนือ่ยลา้ 

ทำให้เด็กหนุ่มหลับไปทันที
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ปึง ปึง!

“...”

ปึง ปึง!

“อ๊ากกก!”

พันย่าลุกพรวดจากเตียง หอบหายใจถี่ๆ อย่างตื่นตระหนกเมื่อได้ยิน 

เสียงร้องโหยหวน นางกวาดตามองรอบห้องที่มืดสนิทด้วยความระแวดระวัง 

เสียงอะไรกัน

ตุบ ตุบ! 

ฉึก! เพล้ง!

พันย่าสะดุ้งโหยง หันมองไปทางประตูอย่างประหวั่น มือเกร็งกำ 

ชายผ้าห่ม นัยน์ตาเปิดกว้างมองต้นเสียงด้วยความกังขา แล้วโน้มกายไปกด 

เปิดสวิตช์ไฟในห้อง ก่อนเหยียดกายลุกจากเตียง ตั้งใจจะเดินออกไปดูว่า 

เกิดอะไรขึ้นภายนอกกันแน่ แต่แล้วในตอนนั้นเองเสียงขู่กรรโชกจากห้องโถง 

ชั้นล่างก็ดังสะท้อนขึ้นมา

“อย่า!”

ฉึก! เพล้ง!

“อ๊าก!”

พนัยา่เบกิตา อทุานเสยีงเบาทนัททีีไ่ดย้นิเสยีงการตอ่สู ้หญงิวยักลางคน 

หนา้ถอดสเีมือ่นกึขึน้ไดว้า่วนันีน้างไมไ่ดอ้ยูใ่นบา้นคนเดยีว ทวา่มแีขกคนสำคญั 

ที่สุดในชีวิตมาพักอยู่ในห้องถัดไป คิดได้เช่นนั้นพันย่าก็รีบเปิดประตู กระโจน 

ลงบันไดด้วยความตกใจสุดขีด เกรงว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกชาย 

“ริค! ริค!”

ทันทีที่ลงมาถึงห้องโถง สิ่งที่เห็นคือความเละเทะของเครื่องใช้ในบ้าน 

ทีถ่กูทำลายจากการตอ่สู ้เศษแกว้เศษแจกนัเกลือ่นพืน้ ผา้มา่นหลดุลุย่ กระจก 

หน้าต่างแตกร้าว และในตอนนั้นเอง...

บรึ้ม!

เสียงระเบิดดังขึ้น แรงอัดทำให้พันย่าซึ่งยืนอยู่ในโถงทางเดินกระเด็น 



18     DonGuard ปริศนาแห่งดอนการ์ด เล่ม 4 ตอน ความลับในเรือสำราญ

กระทบกบัราวบนัไดจนรา่งรา้วระบม เนือ้ตวัเจบ็แปลบ กระดกูแทบหกั รา่งผอม 

บางร่วงลงบนพรมขณะไฟลุกพึ่บ ลามเลียผ่านประตูห้องรับแขกที่พังทลาย 

ราบคาบ 

ร่างของชายสองคนกระเด็นออกมาจากห้องนั่งเล่นกระทบกับประตู 

ห้องครัวฝั่งตรงข้าม

พันย่าไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นนัก นางไม่มีเวลาแม้แต่จะสงสัยถึงสาเหตุ 

ของการต่อสู้และเหตุการณ์อันตรายใดๆ ในบ้านหลังนี้ นางพยายามพยุงตัว 

ขณะสติเริ่มวูบหาย เลือดก็ไหลผ่านหน้าผากลงมาถึงดวงตาสีเข้ม นางเห็น 

ภาพเลือนรางของลูกชายค่อยๆ ตะเกียกตะกายลุก 

“ริค! ริค!”

หากแต่เจ้าของชื่อไม่ได้ยิน เขาไม่สนใจแม้กระทั่งไฟที่ลุกโชนท่วมผืน 

พรมล้อมรอบตัว ควันไฟโขมงจนหายใจไม่ออก พันย่าสั่นสะท้านขณะมอง 

ลูกชายเงื้อมีดสูงเหนือศีรษะ

นางมองร่างในเปลวไฟนั้นตาไม่กะพริบ แล้ววินาทีถัดมา ริคโทเฟ่น 

ก็ใช้มีดจ้วงลงบนร่างของเหยื่อที่บุกเข้ามาในบ้านอย่างไร้ความปรานี

ฉึก! ฉึก! ฉึก!

อีกมือก็ยึดคอเสื้อ กดร่างของศัตรูเอาไว้แนบพื้น

ฉึก! ฉึก! ฉึก!

“ริค ริค” ผู้เป็นแม่ยกมือปิดจมูก ตะเกียกตะกายเข้าไปหา

เลือดสาดเป็นทาง ทั้งมีดและร่างของริคชุ่มเลือด สีหน้านิ่งเรียบ 

ไรอ้ารมณข์องเดก็หนุม่ทำใหพ้นัยา่ตกใจจนรา่งชาวาบ ไมค่าดคดิเลยวา่บคุคล 

เบื้องหน้าคือลูกชายของนางจริงๆ

“แค็ก แค็ก”

ริคโทเฟ่นทิ้งมีดลงบนพื้นก่อนหันมองร่างของแม่ข้างราวบันได แล้ว 

ก็รีบเข้าไปช่วยพยุงนางออกจากบ้านหลังเล็กซึ่งบัดนี้มีเปลวไฟลุกโชน

เพื่อนบ้านต่างรีบโทรศัพท์แจ้งพนักงานดับเพลิงโดยไม่รู้เลยว่าเกิด 

อะไรขึ้นในบ้านของพันย่า หลายคนเดินออกมามุงดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
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ริคหอบเสียงต่ำ ดวงตาแน่วแน่เพ่งมองผ่านเปลวไฟ ยังเห็นศพบนพื้น 

ทางเดินบริเวณห้องโถง

“เกิดอะไรขึ้น!” พันย่าถามอย่างตื่นตกใจ “ลูกเป็นอะไรหรือเปล่า 

ริค!”

มือเรียวสำรวจตามเสื้อผ้าซึ่งเต็มไปด้วยเลือดของลูกชาย อีกฝ่ายก้ม 

มองหญิงวัยกลางคนก่อนพยุงนางขึ้นจากพื้นโดยไม่ตอบคำถามใดๆ ทั้งสิ้น

“เราต้องหนี”

“อะไรนะ”

“แม่...ไปอยู่กับผม”

พันย่าเบิกตามองอีกฝ่ายด้วยความไม่เข้าใจ

“ไปอยู่กับผม” ริคกล่าวด้วยน้ำเสียงมุ่งมั่นอีกครั้งขณะหอบ “มีคน 

ตามล่าผมอยู่”

“ใคร...ใครตามล่าลูก” ได้ยินเช่นนั้นนางก็ยิ่งตื่นตระหนก ใบหน้าซีด

ราวไก่ต้มขณะมองดูลูกชายหันซ้ายหันขวา กวาดตามองบรรดาเพื่อนบ้าน 

อย่างระแวดระวัง

ริคโทเฟ่นไม่รอช้า รีบกระชากอีกฝ่ายให้วิ่งไปตามทางเดินโดยไม่หัน 

หลังกลับไปมองบ้านซึ่งเต็มไปด้วยเปลวไฟและควันโขมงด้านหลังอีก

“ลูกจะทำอะไร เกิดอะไรขึ้น”

“พวกเราจะไม่กลับมาที่นี่อีก” ริคบอก

“ทำไม! นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้น!” ความว้าวุ่นใจทำให้นางแทบสติแตก 

ริคเห็นท่าทีของผู้เป็นแม่เช่นนั้นก็หันกลับมา สายตาเปลี่ยนไป แววตา 

เขาดูขึงขังมุ่งมั่นและน่าหวั่นเกรงอยู่ในที มือหยาบนั้นกุมหัวไหล่ของมารดา 

เอาไว้ ก่อนกล่าวแทบเป็นเสียงกระซิบ

“มีคนพยายามฆ่าผม...และเขาอาจจะพยายามฆ่าริคกี้ด้วย”

“อะไรนะ”

ริคกี้? พันย่านิ่ง...ริคกี้คือริคโทเฟ่น และริคโทเฟ่นก็คือลูกชายของนาง

ที่ยืนอยู่เบื้องหน้า ณ ตอนนี้
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เด็กหนุ่มนิ่งเงียบไปครู่ใหญ่ เขาสูดหายใจลึกๆ ก่อนบอกความจริง 

ในที่สุด 

“ผมไม่ใช่ลูกชายของคุณ พันย่า” ในน้ำเสียงจริงจังนั้นแฝงด้วยความ

เจ็บปวดใจลึกๆ 

คราวนี้ผู้เป็นแม่ได้แต่เบิกตาโพลง งุนงงกับคำตอบ

“ผมคือคนที่ครีตเชียร์ต้องการตัวมากที่สุด” เด็กหนุ่มกระซิบข้างใบหู 

ของหญิงวัยกลางคน คำตอบนั้นทำให้หัวใจของเธอแทบจะหยุดเต้น “ผมคือ 

ฆาตกรต่อเนื่อง...เป็นคนที่มีค่าหัวมากที่สุดของครีตเชียร์ในตอนนี้”



เมืองกิวก้าได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับใหลในดินแดนทาง 

ตอนเหนือของสาธารณรัฐครีตไชร์ เมืองศิวิไลซ์แห่งนี้ห่างจากเคททามีร์ 

ไมก่ีส่บิไมลเ์ทา่นัน้ สถานเรงิรมยต์ัง้อยูด่าษดืน่ทัว่ทกุซอกทกุมมุถนน ตกึระฟา้ 

ปรากฏหนาตา

ผู้คนต่างใช้เวลาช่วงเช้าในบริษัท และช่วงค่ำดื่มด่ำจัดปาร์ตี้ตามผับ

ต่างๆ 

ไม่เคยมียามใดที่แสงสว่างเจิดจ้าและความครึกครื้นจะจางหายไป 

จากเมืองกิวก้า...ไซเฟอร์ คุนท์ จึงเลือกเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้เพียงลำพัง 

กลางดึก 

ชายร่างสูงโปร่งสวมชุดคลุมสีน้ำตาลซีดยาวจดข้อเท้าและหมวก 

คาวบอยสีขาวเดินจ้ำอ้าวข้ามถนนเฉอะแฉะ ลัดเลาะไปตามทางเดินสายยาว 

ขา้งตกึระฟา้ สายตาคมกรบิซอ่นอยูใ่ตเ้งาปกีหมวก เขาสำรวจรอบๆ ถนนอยา่ง 

ระแวดระวัง 

1

ฮามิลตัน เคิร์ก
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สองข้างทางเต็มไปด้วยหนุ่มสาวในชุดท่องราตรีที่เตรียมพร้อมร่วม 

ปาร์ตี้ในผับใกล้ๆ มีเสียงโห่ร้องครึกครื้นและเสียงเพลงแดนซ์ผสมกันจนฟัง 

น่ารำคาญมากกว่ารื่นหู

ไซเฟอร์เดินล้วงกระเป๋าเสื้อนอก ก้มหน้าก้มตาหลบหลีกผู้คนที่ยืน 

ขวางทาง สาวเท้าเข้าไปยังซอยเล็กๆ ข้างอาคารแห่งหนึ่ง บริเวณนี้มีกลิ่นสาบ 

ของหนูและขยะเหม็นเน่า น้ำแฉะๆ เจิ่งนองบนพื้น ส่งกลิ่นตลบอบอวลจน 

แทบหายใจไม่ออก 

“เงิน ขอเงินหน่อย”

ไซเฟอร์เพิกเฉยต่อเสียงแหบแห้งของบรรดาคนไร้บ้านที่ใช้ซอกหลืบ 

แห่งนี้ซุกหัวนอน คนเหล่านี้ไม่ต่างจากขอทานที่หมายปองเพียงเหรียญหรือ 

ธนบัตรสักใบจากกระเป๋าสตางค์ของผู้คนที่เดินผ่านไปมา 

“เงิน อยากได้เงิน”

คนไร้บ้านที่นั่งข้างถังขยะยืนขึ้นก่อนเดินตามหลังไซเฟอร์ไม่ห่าง  

แต่เขาก็ไม่ได้สนใจ ยังคงเพ่งมองเพียงเส้นทางเบื้องหน้า มีแสงสว่างรำไร 

ของหลอดไฟเกา่ๆ ปรากฏเหนอืบานประตสูเีขยีวใกลท้างตนั บรเิวณนีเ้งยีบมาก 

ปราศจากผู้คน มีเพียงเสียงกระหึ่มของเครื่องจักรและเสียงน้ำไหลผ่านท่อ 

สกปรกด้านหลังอาคารเท่านั้น 

ไซเฟอรพ์น่ลมหายใจสง่ไอสขีาวเบาๆ ลอยผา่นอากาศเยน็เฉยีบ ดวงตา 

คมกริบใต้หมวกปีกกว้างมองประตูสีเขียวค่อยๆ เปิดกว้าง เผยให้เห็นร่างสูง 

ของชายแปลกหนา้อกีคนในชดุโคตสนีำ้ตาลและหมวกแกป๊ ทัง้สองจดจอ้งมอง 

กันตาไม่กะพริบ 

ไซเฟอร์หยุดเดิน...

“สายัณห์สวัสดิ์” อีกฝ่ายทักด้วยน้ำเสียงลุกลี้ลุกลน

ไซเฟอร์เงียบ เขาเพ่งพินิจพิจารณาท่าทีของอีกฝ่ายนานนับนาที ก่อน

ชายผู้นั้นจะดึงฮู้ดขึ้นมาคลุมศีรษะเอาไว้ พร้อมล้วงมือลงไปในกระเป๋า และ 

ก้มหน้าก้มตาเดินจ้ำอ้าวผ่านไซเฟอร์ไปอย่างรวดเร็ว 

หมอนี่ดูมีพิรุธ...ชายหนุ่มคิดพลางส่ายหน้า แล้วเดินขึ้นบันไดขั้นเล็กๆ 
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ไปหยุดยืนหน้าประตูสีเขียว เขาเคาะประตูสองครั้งเบาๆ พอให้คนในอาคาร 

ได้ยิน

“เงิน...มีเงินไหม” คนขอทานยังตามมาไม่เลิก กลิ่นตัวเหม็นหึ่งยิ่งกว่า 

ซากศพ ทำเอาคนที่เผลอสูดดมต้องหันหน้าหนี สุดท้ายแล้วไซเฟอร์ก็ยอม 

หยิบเหรียญสีทองมาโยนใส่มือขอทานแปลกหน้าพร้อมโบกมือไล่ไปให้พ้นตา  

แล้วในตอนนั้นเองที่ช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ บนประตูเปิดออก นัยน์ตาสีเทาของ 

ชายหนุ่มร่างใหญ่ผู้หนึ่งมองไซเฟอร์ตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้า ก่อนเอ่ยเป็น 

รหัสด้วยเสียงแผ่วเบา

“ที่นี่ไม่ใช่ร้านขายสัตว์เลี้ยง”

“เพราะที่นี่ขายอะไรมากกว่านั้น”

“ขายอะไร”

“ของที่ทำกำไรให้พวกคุณได้เป็นกอบเป็นกำ”

เมื่อได้ยินคำตอบนั้นแล้ว ชายร่างใหญ่ก็ทราบได้ทันทีว่าไซเฟอร์คือ 

คนที่เขารออยู่ จึงเปิดประตูให้พร้อมกับตะคอกไล่ขอทานลงไปจากบันได 

ก่อนปิดประตูใส่หน้าเสียงดังปัง!

“หัวหน้ารอคุณอยู่”

ไซเฟอร์ได้ยินเช่นนั้นก็พยักหน้าน้อยๆ ขณะกวาดตามองห้องรับแขก 

ภายใต้แสงไฟสีส้มอ่อน เขาเห็นชายฉกรรจ์มากกว่าเจ็ดคนยืนพิงตู้กระจก  

หรือผนังตรงมุมห้อง และอีกสองคนนั่งอยู่บนโซฟานุ่มหน้าเตาผิง ทุกคน 

จับจ้องบุรุษแปลกหน้าซึ่งเดินเข้ามาด้วยความไม่ไว้วางใจ 

รอยยิ้มผุดขึ้นบนริมฝีปากบางๆ ของไซเฟอร์ขณะเขาเดินตามชาย 

ร่างใหญ่ผ่านผ้าม่านสีแดงไปยังทางเดินแคบๆ ในอาคาร เขาขยับแขนน้อยๆ 

จดจ้องมองแผ่นหลังของผู้นำทาง

“คุณคุนท์ คุณคงไม่ได้พกอะไรติดตัวมาด้วยใช่ไหม”

ไซเฟอร์รู้ดีว่าอีกฝ่ายหมายถึงอะไร “ไม่มี”

“ด”ี ชายรา่งใหญก่ลา่วกอ่นเปดิประตใูหไ้ซเฟอรเ์ดนิเขา้ไปยงัหอ้งโลง่ๆ 

ด้านใน ซึ่งมีโต๊ะกลมและเก้าอี้แปดตัววางล้อมอยู่ตรงกลางห้อง 
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มีชายหนุ่มสองคนเดินเข้ามายึดแขนไซเฟอร์ไว้ทันที

“เราขอค้นตัวคุณนิดหน่อย เพราะที่นี่ไม่อนุญาตให้ใครพกอาวุธ 

เข้ามา”

“ผมเพิ่งบอกคุณนะว่าไม่ได้พกอะไรมาทั้งนั้น” ไซเฟอร์กล่าวด้วย 

น้ำเสียงเหนื่อยหน่ายใจ เขายกแขนขึ้นช้าๆ ปล่อยให้ชายสองคนคลำตาม 

กระเป๋าเสื้อ

“ขอโทษด้วยนะ พวกเราก็แค่ตรวจเพื่อความแน่ใจเพราะมันคือ 

หน้าที่”

หึ...หน้าที่? งี่เง่าดีชะมัด...ไซเฟอร์นึกขันในใจ

เมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้น ชายร่างใหญ่ก็เชิญให้เขานั่งรอสักครู่  

ระหว่างนั้นเองไซเฟอร์มีเวลานึกตรองหลายสิ่งหลายอย่าง เขาก้มหน้านิ่ง 

และดึงปีกหมวกต่ำลงเพื่อปิดบังใบหน้าเอาไว้ ไม่นานนักก็ได้ยินเสียงเดิน 

ตึงตังภายนอก ก่อนร่างของเป้าหมายจะปรากฏตัว 

ชายร่างท้วมเดินเข้ามาพร้อมสมุนอีกสามคน ทุกคนเหน็บปืนไว้ข้าง 

เอวและดวงตาหลังแว่นตาสีขุ่นนั้นก็เตือนให้ไซเฟอร์รู้ว่าการเล่นตุกติกไม่ใช่ 

ความคิดที่ดีนัก

เขาเลิกสนใจเหล่าลูกน้อง และหันมามองบุคคลซึ่งนั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม 

“สวัสดีคุณไซเฟอร์ คุนท์ มาก่อนเวลาสิบนาทีนะ”

“ผมอยากรบีคยุกบัคณุใหเ้สรจ็เรือ่งโดยเรว็ทีส่ดุนะ่ คณุกราดนิ บายอน”  

ไซเฟอร์สวนกลับทันควันพลางจ้องมองชายอ้วนตัวโต สวมชุดสูทสีเลือดหมู 

และมีสร้อยทองคำแท้มากกว่าสิบเส้นพันรอบลำคออวบอูม ใบหน้านั้นยับย่น 

คิ้วโค้งเข้มแลดูเจ้าเล่ห์ ริมฝีปากหนา รอยยิ้มที่หยิบยื่นให้แลดูไม่จริงใจเลย 

สักนิด

กราดินหัวเราะชอบอกชอบใจคำกล่าวของอีกฝ่าย “ฮ่าๆ ดี...ในเมื่อ 

คุณต้องการแบบนั้นเราก็ไม่ควรเสียเวลาให้มากนัก” ว่าพร้อมกวักนิ้วเรียก 

ลูกน้องมากระซิบเสียงออกคำสั่งอะไรบางอย่าง

“ของอยู่ที่ไหน” ไซเฟอร์โพล่งถาม
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“อีกไม่กี่วินาทีของก็จะมาถึงมือคุณแล้ว” กราดินกล่าวเสียงร่าเริง  

เขาหัวเราะตลอดราวกับคำถามรีบร้อนนั้นเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยที่พบเห็นได้ 

เป็นประจำ “ว่าแต่ทางคุณเถอะ...เงินล่ะอยู่ไหน”

ไซเฟอร์ไม่รีรอ เขาเปิดเสื้อคลุมของตนเองซึ่งมีกระเป๋าใบใหญ่ซ่อนอยู่ 

และหยิบมันมาวางบนโต๊ะ ภายในกระเป๋านั้นมีธนบัตรวางเรียงเป็นระเบียบ  

กราดินและเหล่าลูกน้องจ้องมองของมีค่าน้ันด้วยความพออกพอใจเป็นอย่างย่ิง

“ฮ่าๆ ไม่เลวๆ แบบนี้สิถึงจะเรียกว่ามืออาชีพ” ว่าจบก็บอกเหล่าสมุน

ให้ยกกระเป๋าออกไปตรวจสอบ

อีกฝ่ายยิ้มหยัน “คราวนี้ก็สบายใจได้สินะ”

“แน่นอน ผมไว้ใจพวกคุณอยู่แล้ว คุณคุนท์ หัวหน้าของคุณทำธุรกิจ 

กับผมมานานหลายปี” กราดินบอกขณะมองลูกน้องนำปืนสามกระบอกมา 

วางบนโต๊ะ “นี่คือสินค้าที่พวกเรามี...และคุณจะต้องตัดสินใจเลือกในวันนี้  

ราคาของพวกมันไม่แตกต่างกันมากนัก” 

เขาหยิบปืนกระบอกหนึ่งซึ่งมีสีเงินมันวาว ขนาดกระชับมือ 

“เบเรตต้า92FS” ว่าพลางชักลำเลื่อน “โกร่งไกเป็นเหลี่ยม เพิ่มแป้น 

รอบสลักนกสับ ป้องกันลำเลื่อนหักเมื่อยิงกระสุนแรงพิเศษ...ใช้วัสดุโครง 

อัลลอยด์ ลำเลื่อนเป็นสเตนเลส ลำกล้องชุบฮาร์ดโครมซึ่งช่วยยืดอายุการใช้

งานขึ้นอีกนิด”

ไซเฟอร์ฟังอย่างตั้งใจ เขานั่งกอดอกจดจ้องมองปืนพกตาไม่กะพริบ

“แล้วก็นี่...สวิฟต์ ปืนกึ่งอัตโนมัติ ใช้กระสุนขนาดเก้ามิลลิเมตร ผลิต 

จากรสัเซยี ถกูออกแบบลำกลอ้งและโครงปนืใหล้ำกลอ้งไมส่ะบดัขึน้ในจงัหวะ 

ที่ลำเลื่อนตีกลับ1 ทำให้ควบคุมได้ง่ายหน่อย” กราดินว่าพลางย้ายพุงตัวเอง 

หันไปหาปืนสีเงินอีกกระบอก “แล้วก็สุดท้าย...ปืนลูกโม่ดัดแปลงจากบีบีกัน 

ของวินกัน โครงปืนเป็นโลหะ ลำกล้องเพิ่มเกลียว ด้ามกระชับจับง่ายด้วย”

ว่าจบก็เดินถือลูกโม่มาหาไซเฟอร์ ก้มหน้ามองลูกค้าด้วยรอยยิ้ม 

1 โบลว์แบ็ก (Blowback) – เป็นช่วงที่เกิดการสลัดปลอกกระสุนหลังเหนี่ยวไก



26     DonGuard ปริศนาแห่งดอนการ์ด เล่ม 4 ตอน ความลับในเรือสำราญ

เสแสร้ง

อีกฝ่ายนั่งนิ่งอยู่ครู่ใหญ่ ตริตรองเลือกสินค้าขณะจ้องมองปืนพก 

ทั้งสามกระบอก

“สินค้าจะส่งถึงที่ภายในหกโมงเช้าวันพรุ่งนี้...คุณชอบแบบไหน”

“ผมต้องการทั้งสามแบบ”

กราดินชะงักกึก จ้องมองลูกค้าพลางเลิกคิ้วสูง “นั่นไม่ใช่ข้อตกลง 

ของผมกับหัวหน้าคุณ”

“ผมจะเปลี่ยนแปลงมันตอนนี้” ไซเฟอร์ยืนกรานพลางหันมองคนขาย

ปนืเถือ่น “ผมตอ้งการของทัง้สามแบบ จำนวนคอืทัง้หมดทีค่ณุมใีนคลงัสนิคา้  

ตอนนี้เลยด้วย” 

คำพดูเสยีงแขง็นัน้ทำใหเ้หลา่สมนุของกราดนิเอะใจ แตล่ะคนมองบรุษุ 

แปลกหน้า แล้วปลายนิ้วก็ค่อยๆ เลื่อนมาแตะด้ามปืน

ไซเฟอร์รู้ดีว่าตนกำลังเผชิญกับอะไร เขาเพียงส่งเสียงหึๆ ในลำคอ  

ขณะสังเกตท่าทีไม่ไว้วางใจของกราดิน 

ในตอนนั้นเองก็มีเสียงตึงตังดังขึ้นภายนอก ประตูด้านหลังเปิดออก 

ดังโครม! ชายร่างใหญ่สาวเท้าปึงปังเข้ามาหาไซเฟอร์ ยกปืนพกจ่อด้านหลัง

ศีรษะชายหนุ่มทันที

“นี่มันอะไรกัน ใครใช้ให้แกเข้ามา” กราดินบ่นเสียงขรมขณะถอยเท้า 

มองสถานการณ์ตึงเครียด เหล่าลูกน้องต่างพร้อมใจกันกระชับปืนแน่น  

ในขณะที่ไซเฟอร์ได้แต่หัวเราะเสียงแผ่ว

“มันไม่ใช่ไซเฟอร์ คุนท์” ลูกน้องของกราดินที่ถลาตัวเข้ามาในห้อง 

ตะเบ็งเสียงบอกเจ้านายด้วยน้ำเสียงแข็งกระด้าง ทำให้ห้องทั้งห้องตกอยู่ใน 

ความเงียบอีกครั้ง บรรยากาศกดดันเต็มไปด้วยความสงสัย

“แกว่าอะไรนะ”

“ผมคอืไซเฟอร ์คนุทต์วัจรงิ” จู่ๆ  เสยีงของชายคนหนึง่กด็งัขึน้ดา้นหลงั  

ทุกคนหลีกทางให้ “ผมเป็นตัวแทนของคุณสแตนลีย์ในการเจรจาซ้ือปืนคร้ังน้ี”

กราดนิมองไซเฟอรท์ัง้สองคนดว้ยความงนุงงเปน็อยา่งยิง่ บดันีป้ลายปนื 
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ทุกกระบอกต่างจ่อใส่คนแปลกหน้า

“ไซเฟอร ์คนุท ์ตอ้งมรีอยสกัทีข่อ้มอืขวาเปน็รปูเหยีย่ว” สมนุของกราดนิ 

เอ่ยเสริม “นั่นคือสิ่งที่ใช้ระบุตัวจริงของลูกค้า”

คราวนี้ไซเฟอร์คนที่ยังคงนั่งอยู่กับที่หัวเราะร่า “รู้จนได้สินะ”

“แกเป็นใคร” กราดินเอ่ยถามเสียงกร้าว โมโหจนควันออกหู ใบหน้า 

กลายเป็นสีแดงคล้ำ ตัวอวบอ้วนใต้ชุดสูทนั้นร้อนเป็นไฟ “สายลับ? หรือพวก

อยากลองดีที่ไอ้เวรในสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งมา”

คำพูดถากถางนั้นทำให้ไซเฟอร์ตัวปลอมหงุดหงิด 

“แกกำลงัพดูถงึพอ่ของฉนัอยูน่ะ กราดนิ บายอน” เขาคอ่ยๆ เหยยีดกาย 

ลกุขึน้ทัง้ๆ ทีป่ากกระบอกปนืของสมนุกราดนิเลง็อยูต่ามจดุตา่งๆ ของรา่งกาย 

แล้ววินาทีถัดมา ชายร่างใหญ่ด้านหลังก็เข้ารวบตัวไซเฟอร์ตัวปลอมเอาไว้  

พร้อมกระชากหมวกคาวบอยที่อีกฝ่ายสวมออกทันที

ผมสีเข้มกระเซอะกระเซิงตามแรงสะบัด ขณะเจ้าของใบหน้าเนียน 

ขมวดคิ้วเข้ม มองพ่อค้าปืนเถื่อนอย่างไร้ความยำเกรง

“พระเจา้!” กราดนิรวมทัง้เหลา่ลกูนอ้งเอย่แทบจะพรอ้มกนั “เวรแลว้ไง! 

บ้าชิบ! ดูซิว่าเราเจอใคร!”

“เวรแล้วไงเล่า!”

“เจ้าหน้าที่ส่งตัวเขามา!!!”

“ฉันเคยเห็นหน้าเด็กคนนี้ในโทรทัศน์!”

“อย่าบอกนะว่า...” 

“นามสกุลที่สอง!!!”

“ริคโทเฟ่น นิลบาเล็ต!” 

เจ้าของชื่อหันขวับ จ้องมองไซเฟอร์ตัวจริงก่อนเหยียดยิ้มมุมปาก 

ปราศจากความหวาดกลัวใดๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าตนกำลังถูกจับตัวเอามือไพล่หลัง 

และโดนศัตรูล็อกข้อมือเอาไว้อย่างแน่นหนา

“สวัสดี” ริคเอ่ยด้วยน้ำเสียงผ่อนคลาย “ขอบคุณที่ช่วยเอาไอ้หมวก 

บ้านั่นออก ตอนนี้ฉันเห็นหน้าพวกนายทุกคนได้ชัดขึ้นเยอะเลย”
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“เด็กอย่างแกมาทำอะไรที่นี่ ไม่กลัวตายหรือไง” น้ำเสียงของกราดิน 

ฟังดูเครียดจัด เขาไม่รู้ว่าตนเองควรจัดการกับสถานการณ์นี้เช่นไร เพราะการ

ปรากฏกายของนามสกลุทีส่องเปรยีบเสมอืนเชือ้พระวงศเ์ดนิทางมาเยีย่มเยยีน 

ถึงถิ่นที่ซ่อน (แม้ว่าในกรณีนี้จะไม่ถูกเรียกว่าเยี่ยมก็ตาม) 

กราดินหรือประชากรชาวครีตไชร์ไม่เคยคิดหรอกว่านามสกุลที่สอง 

จะทำงานให้เจ้าหน้าที่ของครีตเชียร์ เพราะไม่มีทางที่คนชั้นสูงจะลดตัวลงมา 

ทำงานภาคสนาม จับกุมผู้ร้ายเหมือนริคโทเฟ่น เลมเบอสท์ 

“เจ้านาย เราปล่อยเขาไปไม่ได้นะ”

“ใช่...พระเจ้า! ให้ตายเถอะ เราจะทำอย่างไรดี”

“จับเขาไว้ก่อน แล้วค่อยหาทางคิดอีกที”

กราดินสบตาสีฟ้าประกายเงินของริคนิ่ง ราวกับกำลังอ่านความคิด 

ของเด็กหนุ่ม แน่ละ...พวกเขาไม่มีทางปล่อยเด็กเมื่อวานซืนออกไปจากที่นี่ได้ 

ริคต้องถูกฆ่าที่นี่...นั่นคือจุดจบที่ทุกคนในห้องแห่งนี้รู้ดี ทว่า...

“เด็กนี่มีค่าหัว”

“เจ้านาย...”

“เด็กนี่มีค่าหัว” กราดินกล่าวอย่างอารมณ์ดี ยิ้มกรุ้มกริ่มแฝงเลศนัย 

คิว้โคง้ยกขึน้เลก็นอ้ยแฝงเลห่เ์พทบุาย ทำใหร้คิรูส้กึอดึอดัทกุครัง้ทีม่องใบหนา้ 

อวบอูมของพ่อค้าขายของผิดกฎหมายรายนี้ “เขาจะทำให้พวกเราทุกคนรวย 

ชั่วข้ามคืน”

“เจ้านายหมายความว่า...”

“ใช่” กราดินลากเสียงยาว หันมองไซเฟอร์ตัวจริงอีกครั้ง “หึๆ เก็บตัว 

เด็กคนนี้ไว้ก่อน...ลาภลอยมาหาพวกเราแล้วนี่ พาเขาไปอีกห้อง จับตาดู 

ตลอดเวลาระหว่างฉันทำธุรกิจกับไซเฟอร์ คุนท์ สักครึ่งชั่วโมง” 

บรรดาเหล่าสมุนเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็เปิดประตู ปล่อยให้ชายร่างยักษ์ 

ผลักริคไปตามทางเดินแคบๆ เลี้ยวเข้าไปในห้องอับๆ แห่งหนึ่ง 

“รู้อะไรไหม ถ้าหากนายผลักฉันอีกรอบละก็...ฉันจะอัดนายให้น่วม” 

ริคกล่าวเสียงเรียบ
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“หึ ปากดีไปเถอะ ต่อให้เป็นนามสกุลที่สองแต่ก็ไม่มีใครที่นี่เคารพ 

เด็กอย่างแกหรอกนะ”

“อ้อ! แน่ละ” ริคประชดจบก็โดนอีกฝ่ายผลักจนล้มหน้าคะมำเข้าไป

ในห้องโล่งๆ

เดก็หนุม่หนัขวบั นยันต์าขุน่ขึง้เขมง็มองชายรา่งยกัษ ์ในจงัหวะทีป่ระตู

ห้องปิดลงพร้อมเสียงแกร๊ก! หนึ่งครั้ง เด็กหนุ่มก็ใช้ฝ่ามือทาบบนลูกบิด

อึดใจนั้นเอง เส้นไฟฟ้าสีขาวก็วาบผ่านฝ่ามือของเขาพร้อมความร้อน 

ระอุ กระแสไฟฟ้านับหมื่นๆ โวลต์รวมกันอยู่บนฝ่ามือที่ร้อนแดงราวกับถูก 

ไฟเผา ห้องทั้งห้องสว่างวาบ เสียงซ่าๆ ดังลั่น แล้วทันใดนั้นเอง

ปึง!

บานประตูกระเด็นออกทับร่างของชายร่างยักษ์ซึ่งยืนขวางประตูอยู่ 

ดา้นนอก กระแสไฟฟา้ไหลไปทัว่รา่งศตัรจูนผวิกายมอดไหม ้ตาเปดิคา้ง ตวัสัน่ 

เป็นจังหวะขณะที่หัวใจกำลังจะหยุดเต้น

รคิกม้มองเหยือ่ดว้ยแววตาเหยยีดหยามเพยีงครูเ่ดยีว จากนัน้กใ็ชข้าเขีย่ 

บานประตู รีบล้วงหาปืนพกข้างเอวของชายร่างยักษ์ซึ่งสิ้นใจในวินาทีถัดมา

“เกิดอะไรขึ้น!”

“ไปดูซิ!”

เดก็หนุม่สดบัฟงัเสยีงรอ้งบรเิวณทางเดนิพลางควงปนืพกในมอื รบีขึน้

ลำแล้วเล็งปากกระบอกปืนไปทางด้านหน้าและด้านหลังสลับกัน 

ปัง!

เด็กหนุ่มเหนี่ยวไกอย่างไม่ลังเลเมื่อชายคนหนึ่งวิ่งเลี้ยวมาหาพร้อม 

อาวุธในมือ ศัตรูหงายหลัง แน่นิ่งไปทันที

“เสียงปืน!”

“ไปดูเร็วเข้า!”

“เกิดอะไรขึ้น!”

ริคโทเฟ่นเดินช้าๆ มองหาคู่ต่อสู้ขณะฟังเสียงฝีเท้าที่วิ่งวุ่นรอบอาคาร 

ตุบๆ 
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ปัง!

“อยู่นั่น!”

“เด็กนั่นมีปืน!”

“จับมันเดี๋ยวนี้!”

ปัง!

ริคเหนี่ยวไกยิงเข้าเป้ากลางหน้าผากของศัตรูอย่างใจเย็น เขาน่ะหรือ 

จะกลัว...มาสิ ออกมาให้จัดการยกรังไปเลย!

“จัดการมันซะ!”

รคิเอีย้วตวัหลบหมดัทีพุ่ง่เขา้ใสจ่ากทางดา้นหลงั กอ่นใชศ้อกกระทุง้เขา้ 

ที่สีข้างของศัตรู และสกัดด้วยการยิงกระสุนใส่ขาหนึ่งนัด ทำเอาศัตรูดิ้น 

พล่านร้องระงม

“มันอยู่ตรงนั้น! จัดการไอ้เด็กนั่นซะ!”

ปัง! ปัง! ปัง!

ริคหลบด้านหลังกำแพง หยิบแมกาซีนใหม่มาใส่ปืน และเหลือบเล็ง 

เหล่าโจร หาจังหวะสวนกลับอย่างฉับไว

ปัง! ปัง! ปัง!

“อ๊ากกก!”

ชายฉกรรจ์สองนายแทบจะล้มทั้งยืนทันทีที่กระสุนทะลุชั้นผิวหนัง

เจาะเข้าหน้าอกข้างซ้าย เลือดข้นซึมผ่านเนื้อผ้า...ริคโทเฟ่นไม่ได้สนใจนัก 

เขาเดนิทอดนอ่งตอ่ไปเรือ่ยๆ ผา่นพืน้ไมท้ีส่ง่เสยีงเอีย๊ดอา๊ดตลอดเวลา ระหวา่ง 

ฮัมเพลงก็หยิบปืนอีกกระบอกจากศพขึ้นมาถือในมือซ้าย เหยียดยิ้มมองศัตร ู

ที่มาจากสองทิศทาง เด็กหนุ่มไม่รอช้า กราดยิงห่ากระสุนใส่เหล่าโจร

ปัง! ปัง! ปัง!

“อ๊ากกก!”

เสียงร้องดังลั่นอาคาร ร่างของศัตรูคนแล้วคนเล่าร่วงหล่นพื้นราวกับ

ใบไม้ 

“กราดิน! มาเจอกันหน่อยสิ!” ริคตะโกนท้าดังไปจนถึงชั้นบน เขา 
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สัมผัสได้ถึงความหวาดกลัวของพ่อค้าขายปืนเถื่อน เด็กหนุ่มหัวเราะหึๆ เงย 

หน้ามองขั้นบันไดเบื้องหน้าแล้วก้าวติดตามเสียงฝีเท้าของกราดินขึ้นไป 

ระหว่างทางก็ไล่กำจัดศัตรูอย่างไร้ซึ่งความปรานี

ปัง! ปัง! ปัง!

นัดแล้ว...

ปัง! ปัง! ปัง!

นัดเล่า...

ถึงกระนั้นสมุนของกราดินก็ยังดาหน้ามาปะทะกับริคโทเฟ่นอย่าง 

ไม่เกรงกลัว ทำให้เด็กหนุ่มได้แต่นึกขำในใจ 

เขาไม่ใช่เด็กวัยรุ่นธรรมดาในครีตเชียร์อีกต่อไปแล้ว...ไม่ใช่ริคโทเฟ่น 

เลมเบอสท ์ทีใ่ชช้วีติอยา่งสญูเปลา่ในฐานะหวัหนา้แกง๊อนัธพาล หรอืรคิโทเฟน่ 

นิลบาเล็ต ที่ใช้เวลากับการตามสืบเรื่องราวของคอนแทกต์เลนส์คู่หนึ่งหลัง 

ฉากบงัหนา้ฐานะนามสกลุทีส่อง...บดันีเ้สน้ทางทีเ่ดก็หนุม่กา้วขา้มนัน้ซบัซอ้น 

เข้มข้นมากกว่านั้น ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลนับตั้งแต่วันที่ลงชื่อ 

เข้าร่วมกับกระทรวงกลาโหม เริ่มทำงานลับให้เจ้าหน้าที่หน่วยพิเศษของ 

ครีตเชียร์ โดยมีเลปเปนลาฟเป็นผู้ประสานงาน และมีสตีเฟนสัน แบลดลีย์ 

เพอร์ตัน เป็นคู่หู

ปัง! ปัง! ปัง!

“ถ้าหากหมอนั่นอยู่ที่นี่อีกคน งานคงง่ายกว่านี้เยอะ” ริคพึมพำ 

ก่อนเอี้ยวตัวหลบกระสุน เขาก้มหยิบปืนบนพื้นอย่างไวว่อง 

ปัง!

เพียงนัดเดียวเท่านั้น ทุกอย่างก็เงียบ ดวงตาแหลมคมจับจ้องมอง 

รูโหว่บนหน้าผากของเหยื่อ ควันสีเทาบางเบายังโชยจากปากกระบอกปืน  

ขณะทีร่า่งของศตัรทูรดุลงบนพรมแดง โลหติเขม้ไหลรนิเปน็ทาง ตาเหลอืกคา้ง 

ฉายความประหลาดใจจนวินาทีสุดท้ายของชีวิต

เด็กหนุ่มย่นคิ้ว มองเหยื่อสังเวยในการต่อสู้ของเขา ก่อนนับร่าง 

ชายฉกรรจ์เหล่านั้นบนทางเดินเล็กๆ ทอดยาวไปจนถึงมุมอาคาร 
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“ยี่สิบสี่ ยี่สิบห้า ยี่สิบหก...ยี่สิบ...เจ็ด” ริคพึมพำ พยายามพลิกร่าง 

ของศพเพื่อล้วงหาปืนใต้เสื้อคลุม 

“นายน้อย”

ขณะเดียวกันนั้นเอง เสียงกระซิบก็ดังกังวานก้องโสตประสาท

“นายน้อย”

เสียงนั้นสะท้อนทั่ว ทำให้เด็กหนุ่มต้องตอบ “ว่าไง แบลลีย์”

“กราดินซ่อนตัวอยู่ชั้นบน”

“ยังมีพรรคพวกของมันอยู่ในตึกอีกไหม”

“มี...สองคน”

ริคเงยหน้ามองลอดผ่านราวบันได ฟังเสียงตึงตังด้านบน “หนึ่งใน 

สองคนนั้นคือฮามิลตัน เคิร์ก หรือเปล่า”

“ไม่ใช่”

เด็กหนุ่มได้ยินคำตอบเช่นนั้นก็ถอนใจ รีบก้าวกระโดดข้ามขั้นบันได 

ไปจนถึงชั้นสี่ 

“แสดงว่ามันคงหนีออกไปจากที่นี่แล้ว...เอาเถอะ ผมจะจัดการกับ 

กราดินก่อน เพราะมันต้องรู้แน่ๆ ว่าเป้าหมายของคุณอยู่ที่ไหน แบลลีย์”  

ริคบอกจบก็ต้องกระโดดหลบเข้าไปในห้องแคบๆ เมื่อศัตรูคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหา 

พร้อมกราดยิงใส่ไม่ยั้ง

ปัง! ปัง! ปัง! ปัง! ปัง!

ริครีบลุกขึ้นนั่งหลังแนบผนัง ขณะที่กระสุนเหล่านั้นพุ่งทะลุประตูจน 

เนื้อไม้และเศษอิฐแตกเป็นผง 

“แบลลีย์! ชี้ทางให้ผมที...ผมอยากรู้ว่ากราดินอยู่ที่ไหน”

ปัง! ปัง! ปัง! ปัง! ปัง!

“ออกจากห้องนี้แล้วเลี้ยวขวา เดินไปจนถึงมุมตึก เลี้ยวซ้าย เขากำลัง 

จะวิ่งผ่านบันไดหนีไฟ”

“มันจะหนีกลับลงไปชั้นล่าง” ริคเอ่ยอย่างหัวเสียขณะนั่งคุดคู้รอ 

จังหวะตอบโต้ แต่ก็ไม่สบโอกาส เด็กหนุ่มหมดความอดทน เขาจึงแบมือ 
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ข้างขวาออก ปล่อยพลังเหนือธรรมชาติที่อุณหภูมิค่อยๆ พุ่งสูงขึ้นจนฝ่ามือ 

ร้อนแดง

เปรี๊ยะ! เปรี๊ยะ!

เพียงชั่วพริบตา ประกายไฟฟ้าก็ปรากฏขึ้น แสงสว่างจ้าฉายวาบ 

ริคโทเฟ่นกัดฟันกรอด เขาเอี้ยวตัวออกจากห้องทาบฝ่ามือลงบนกำแพง

เปรี๊ยะ! เปรี๊ยะ!

กระแสไฟฟ้าแล่นผ่านปลายนิ้ว เกิดแรงอัดทำให้ผนังแตกเป็นริ้วๆ  

แล้วหลอดไฟตามทางเดินทุกดวงก็แตกกระจาย 

แรงดันนั้นพุ่งเข้าใส่ร่างศัตรูซึ่งยืนอยู่บนทางเดินห่างจากเด็กหนุ่ม 

ราวๆ สิบเมตร แสงสว่างแหวกผ่านอากาศ พุ่งเข้าใส่ชายฉกรรจ์ เกิดเสียง 

ซ่าๆ ขณะที่ศัตรูยืนอ้าปากกว้าง ตัวสั่น ตาเหลือกค้างมองเพดาน ไร้เรี่ยวแรง 

จะต่อต้านพลังเหนือธรรมชาติที่เด็กหนุ่มปลดปล่อยออกมา อึดใจเดียวศัตรู 

ของรคิโทเฟน่กล็ม้ลงกบัพืน้ แสงสวา่งมลายไป ทิง้ไวเ้พยีงละอองสขีาวบางเบา 

ดูคล้ายหมอกที่ทำให้เด็กหนุ่มสำลัก 

สุดท้ายทางเดินตลอดทั้งชั้นสามก็ตกอยู่ในความมืด 

“ให้ตาย...ผมมองอะไรไม่เห็นเลย”

“ฉันก็เหมือนกัน...แต่ฉันพอจะได้ยินเสียงฝีเท้าของกราดิน มันตกใจ 

กลิ้งตกบันไดไปเรียบร้อยแล้ว”

“เจ๋ง”

เด็กหนุ่มปาดเหงื่ออย่างเหนื่อยใจแล้วเหยียดแขนตึงๆ ใช้แสงสว่าง

จากฝ่ามือซึ่งยังคงร้อนระอุจนเปล่งแสงสีขาวส่องไปตามเส้นทางเบื้องหน้า 

แล้ววิ่งตรงไปหากราดิน บายอน

“อย่าเข้ามานะ!” เสียงเจือความหวาดกลัวก้องบริเวณบันไดหนีไฟ 

ปัง!

กราดินยิงปืนขู่หนึ่งนัด ทำให้ริคต้องหมอบบนพื้น มองหาเป้าหมาย 

อย่างระมัดระวัง

ปัง! เพล้ง!
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“อะ๊!” เดก็หนุม่อทุานเสยีงดงัเมือ่กระสนุนดัหนึง่พุง่ใสห่นา้ตา่งขา้งกาย  

เศษกระจกกระเด็นใส่เขา...น่าหงุดหงิดสุดๆ “อย่าหนีนะไอ้อ้วน!” 

คราวนี้ริครีบวิ่งเข้าไปหากราดิน ทั้งที่มีเสียงห้ามของแบลลีย์ซึ่งไม่ได้ 

ปรากฏกายให้เห็นตลอดการทำภารกิจคราวนี้

ฝ่ายศัตรูตกใจล้มลุกคลุกคลาน รีบกระโดดลงบันไดจนสะดุด ลื่นไถล 

กลิ้งไปบนพื้นชั้นล่าง ริคได้ทีรีบกระโดดลงไปหาโดยไว เขากระชากเสื้อของ 

ศัตรูข้ึนชกหน้ากราดินเต็มแรง จนอีกฝ่ายหน้าสะบัด เลือดทะลักออกจากปาก 

“แกถูกจับแล้ว กราดิน บายอน...” ริคกล่าวเสียงเย็นเยียบประดุจ 

น้ำแข็ง สายตาที่มองศัตรูแลดูน่าเกรงขามราวกับราชสีห์ตัวร้าย อีกฝ่ายตัวสั่น

งันงกไม่กล้ามองเด็กหนุ่มเลยแม้แต่น้อย “ฮามิลตัน เคิร์ก อยู่ที่ไหน”

ชื่อนั้นทำให้อีกฝ่ายสะดุ้งทันที

“บอกฉันมา”

“ฉันไม่รู้”

“บอกฉันมากราดิน...ลูกน้องของแกอยู่ที่ไหน ฮามิลตัน เคิร์กอยู่ไหน”

“ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นใคร”

แกร๊ก!

ริคเลื่อนปืนจ่อขมับอีกฝ่ายทันที 

“ฉะ...ฉัน...มะ...มันไม่ใช่ลูกน้องของฉันสักหน่อย!” กราดินตะเกียก- 

ตะกายพยายามนั่งบนพื้น 

“ฉนัไมไ่ดส้นใจวา่มนัจะเปน็ลกูนอ้งแกหรอืเปลา่! บอกฉนัมาวา่ฮามลิตนั 

เคิร์ก อยู่ที่ไหน!” ริคข่มขู่ น้ำเสียงกร้าวทำให้อีกฝ่ายชะงัก

“มันออกไปแล้ว” กราดินเสียงสั่น สะอึกสะอื้นราวกับจะร้องไห้ “มัน 

ออกไปจากที่นี่ก่อนแกจะเข้ามาอีก”

“ออกไปนานแค่ไหนก่อนฉันเข้ามา”

อีกฝ่ายอ้ำอึ้งไม่ตอบ ริคจึงยกปืนประกบหน้าผาก 

“คะ...แค่...ไม่กี่นาที! ตอนที่ฮามิลตันออกไป แกก็เข้ามาพอดี”

คำพูดนั้นทำให้ริคกับแบลลีย์อุทานพร้อมกัน เด็กหนุ่มรู้ทันทีว่าผู้ชาย 
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สวมโคตสีน้ำตาลที่เดินสวนกันหน้าประตูก่อนจะเข้ามาในอาคารแห่งนี้คือ 

คนที่พวกเขาตามหาตัวอยู่ 

“หมอนั่นซ่อนตัวในองค์กรของแกมาสักพักแล้ว ใช่ไหม”

“...”

“ฉันถามว่าใช่หรือเปล่า!”

“ใช่! ใช่!”

“ที่ซ่อนตัวของฮามิลตันอยู่ไหน”

“ไม่ใช่ในอาคารแห่งนี้ มันอยู่ที่คอนโดของฉัน”

“บอกที่อยู่คอนโดของแกมาเดี๋ยวนี้”

“...”

“เร็ว!”

“สไตล์เพลสคอนโดมิเนี่ยม 097 ถนนบรีคที่สอง ห้อง 1720”

“แบลลีย์...ออกค้นหาเป้าหมายภายในรัศมีห้าสิบเมตร”

“รับทราบ!”

กราดินมองริคโทเฟ่นพูดกับตัวเองด้วยความงุนงง แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจ 

อะไรนัก

“ฉันบอกแกแล้ว ปล่อยฉันไปเถอะ!”

ริคไม่ฟังคำขอร้องนั้น เขากระชากข้อมืออวบอูมของกราดินแล้วยัดลง 

ไปในกุญแจข้อมือขนาดพิเศษ ก่อนรีบวิทยุรายงานเจ้าหน้าที่ให้มาจับตัว 

พ่อค้าปืนเถื่อน 

“นีเ่ลมเบอสทพ์ดู ผมจะไมท่วนเปน็ครัง้ทีส่อง...สง่เจา้หนา้ทีเ่มอืงกวิกา้

ที่ใกล้ที่สุดมาจับตัวคนร้ายในอาคารสองสี่เจ็ด ทางออกฉุกเฉินหมายเลขสาม 

ถนนไรเวลเลยีน เดีย๋วนี!้” วา่จบกร็บีวิง่ออกจากทางออกฉกุเฉนิโดยไมฟ่งัเสยีง 

ร่ำร้องของกราดิน บายอน อีก

“หมอนี่ทำให้ผมเสียเวลา” เด็กหนุ่มบ่นขณะวิ่งออกจากอาคารผ่าน 

ประตูเขียว ย้อนกลับไปยังถนนใหญ่ด้วยเส้นทางเดิม บัดนี้ผู้คนบนท้องถนน 

ตา่งหยดุยนืบนทางเทา้หนา้โรงแรมฝัง่ตรงขา้ม จอ้งมองอาคารทีร่คิเพิง่ออกมา 
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ด้วยความหวาดกลัว เนื่องด้วยได้ยินเสียงปืนหลายนัด

คืนนี้ไม่ใช่ค่ำคืนที่สวยหรูสำหรับงานเลี้ยงและงานสังสรรค์อีกต่อไป  

เมื่อตำรวจไล่ตามจับผู้ร้ายจนถึงรังลับ และบัดนี้ริคโทเฟ่นก็ต้องเดินทางไป 

ตามจับเป้าหมายสำคัญซึ่งเล็ดลอดจากมือของเขาไปได้อย่างหวุดหวิด

ฮามิลตัน เคิร์ก...นายอยู่ที่ไหน

“สไตลเ์พลสคอนโดมเินีย่ม 097 ถนนบรคีทีส่อง หอ้ง 1720! ซิง่ไปเลย!” 

ริคโทเฟ่นบอกคนขับรถแท็กซี่อย่างรีบร้อน มือหนึ่งถือปืน อีกมือก็ตบเบาะถี่ๆ 

ย้ำโดยไม่สนใจสายตาตื่นตะลึงระคนหวาดผวาของคนขับเลยแม้แต่น้อย 

“ไกลแค่ไหน”

“ไม่ไกลมากครับ...ห่างจากที่นี่ราวๆ สี่ไมล์เท่านั้น”

ริคเอนตัวพิงเบาะรถ ก่อนหยิบโทรศัพท์มือถือออกจากกระเป๋ากางเกง  

“เลปเปนลาฟโทร. มา”

“เธอคิดว่าตัวเองควรจะรับสายเขาตอนนี้หรือเปล่า”

“ผมไม่คิดอย่างนั้นแน่ๆ” ว่าจบก็ปล่อยให้โทรศัพท์สั่นอยู่อย่างนั้น 

ขณะยัดมันกลับเข้าไปในกระเป๋ากางเกง “เลปเปนลาฟรู้แล้วว่าผมแอบมา 

ทำงานนี้คนเดียว”

“เขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาขัดขวางเธอตอนนี้หรือเปล่า”

“ผมคิดว่าอีกห้านาทีคงมีคนตามมาแน่ๆ” ว่าพลางเอี้ยวตัวมองผ่าน 

กระจกหลังรถ คอยสังเกตรถยนต์มากมายบนท้องถนนยามค่ำคืน 

“รีบกว่านี้หน่อยได้ไหม” ริคหันไปบอกคนขับด้วยน้ำเสียงจริงจัง 

ทำเอาอีกฝ่ายสะดุ้งโหยง

“ดะ...ได้ครับ ได้”

“ผมจะไม่ให้เลปเปนลาฟมารบกวนงานนี้เด็ดขาด” ริคกัดริมฝีปาก  

“เป้าหมายของเราอยู่ใกล้แค่เอื้อม ผมจะไม่ยอมให้หมอนั่นหลุดมือไปได้” 

เด็กหนุ่มเอียงศีรษะมองตึกระฟ้าที่ตั้งตระหง่านเบื้องหน้า แล้วรถ 

แท็กซี่ก็จอดที่ชั้นใต้ดินของตึก ริคไม่รอช้า รีบกระโดดลงจากรถ ขณะที่คนขับ

ยังมองเขาวิ่งหายเข้าไปในลิฟต์ด้วยความฉงน
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“เอาละแบลลีย์ หน้าที่ของคุณแล้วละ”

“โอเค...ฉันกำลังสแกนตำแหน่งของฮามิลตัน เคิร์ก ทีละห้อง”

เดก็หนุม่ฟงัพลางชกัลำเลือ่นสำรวจสภาพปนืพกในมอืทัง้สองกระบอก  

และใช้หลังมือปาดเลือดบนแก้มออก

“เจอแล้ว! เป้าหมายออกจากลิฟต์ กำลังวิ่งกลับไปที่ห้อง!”

“เสร็จฉันละ” ริคคำรามเสียงต่ำนัยน์ตาสีฟ้าประกายเงินมองประตู 

ลิฟต์สีเงิน

ติ๊ง!

ลิฟต์เปิดออกพร้อมกับเสียงกรีดร้องของคุณป้าและชายคนหนึ่งซึ่งยืน 

อยูห่นา้ลฟิต ์ตะกรา้ทีน่างถอืหลน่ลงพืน้ขณะทีเ่บกิตาโตมองรา่งของรคิทีช่โลม

ด้วยเลือดของเหยื่อ สองมือถือปืน ใบหน้าคมเข้มนั้นดุดันดั่งเสือ

เดก็หนุม่ใชน้ิว้อดุหขูณะปา้ยงักรีด๊ตอ่ไป เขาบน่อบุ รบีวิง่ไปตามทางเดนิ 

แคบๆ ขณะที่แบลลีย์ส่งเสียงชี้ทางไปจนถึงหัวมุม ริควาดปืนและหมุนตัว 

กวาดตาหาเป้าหมาย และในตอนนั้นเอง...

ฟุ่บ! ฟุ่บ! ฟุ่บ! ฟุ่บ! ฟุ่บ! ฟุ่บ!

เสียงกระสุนแหวกอากาศดังต่อเนื่องจนเหมือนมีห่ากระสุนพุ่งออกมา

จากปืนกล

“บ้าเอ๊ย!” กระสุนหนึ่งนัดเฉี่ยวแขนริค ความเจ็บปวดทำให้รู้สึกหนัก 

แขนซา้ย รคิเหลอืบมองผา่นขอบกำแพง พบวา่เปา้หมายของตนรบีวิง่ออกจาก 

ห้องพักพร้อมของสำคัญที่ซ่อนเอาไว้ในกระเป๋าเสื้อโคตสีน้ำตาล “หมอนั่น 

มีปืนกล”

“ไม่ใช่ปืนกล” เสียงของแบลลีย์ดังท้วงในศีรษะ 

“แต่ยิงรัวได้ขนาดนี้ มันน่าจะเป็นปืนกลสักรุ่นหนึ่ง”

“ไม่ใช่...เขาไม่มีปืน”

“หมายความว่ายังไง”

“กระสุนนั่นออกมาจากฝ่ามือของเขา”

“อะไรนะ!”
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ฟุ่บ! ฟุ่บ! ฟุ่บ! ฟุ่บ! ฟุ่บ! 

ริครีบหมอบลงกับพื้นแล้วกลิ้งไปหลบข้างๆ ผนัง

“อย่าให้เขาหนีไปได้!”

“ฮามิลตัน เคิร์ก! กลับมาเดี๋ยวนี้!!!” ริคสับเท้าอย่างรวดเร็ว หมาย 

จะเข้าไปรวบตัวเป้าหมาย ทว่าอีกฝ่ายก็ยิงสกัดเขาไว้ก่อนวิ่งหนีไปอีก

รคิสะดดุเทา้ตวัเองจนแทบลม้คะมำลงบนพืน้ครัง้แลว้ครัง้เลา่เนือ่งดว้ย 

ความรบีรอ้น แมใ้นยามทีล่กูกระสนุพุง่ผา่นศรีษะ เดก็หนุม่รบีตดิตามฮามลิตนั 

ไปโดยไว 

“หลีกไป!” ริคตะโกนลั่น ผลักแม่บ้านและพ่อบ้านที่เดินออกจาก 

ห้องพัก

ปัง!

“กรี๊ด!”

สำหรับริคแล้ว เสียงกรีดร้องช่างน่ารำคาญยิ่งกว่าเสียงปืนเสียอีก  

เพราะมนัทำใหเ้ขาไมม่สีมาธไิลต่ามเปา้หมายเลยสกันดิ เดก็หนุม่รบีพุง่เขา้ไปหา 

ฮามิลตันเมื่ออีกฝ่ายชนชายคนหนึ่งที่เดินออกจากลิฟต์จนกระเด็นกลิ้งไป 

บนพื้น 

“ฮามลิตนั!” รคิถลาหมายจะเขา้ไปจบั ทวา่อกีฝา่ยกร็บีพลกิกายพรอ้ม 

สวนหมัดใส่

ผัวะ!

แก้มเนียนยุบด้วยแรงหมัดที่ทำให้ริคชะงัก อีกฝ่ายรัวหมัดอีกสองครั้ง 

ก่อนเด็กหนุ่มจะสามารถใช้ขาถีบคู่ต่อสู้ แล้วคลานหนี คิ้วเข้มขมวดเข้าจน 

แทบจะชนกนัดว้ยความหงดุหงดิ ขณะมองอกีฝา่ยตะเกยีกตะกายลกุวิง่หนอีกี  

ฮามิลตันวิ่งวนกลับไปตามเส้นทางเดินอีกครั้ง...บัดนี้ประตูฉุกเฉินคงเป็นหน 

ทางเดียวในการหลบหนี

ริคไม่รีรอให้อีกฝ่ายหนีห่างไปได้อีก เขาสะบัดมือแล้วทาบลงบนพื้น 

ทางเดิน กระแสไฟฟ้าแล่นจากฝ่ามือขวา ไหลผ่านพื้นพรม

เปรี๊ยะ! เปรี๊ยะ!
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วินาทีเดียวกัน กระแสไฟฟ้านั้นก็พุ่งทะลุส้นเท้าของฮามิลตัน กำลัง 

ประจุเพียงน้อยนิดเหนี่ยวนำให้กระแสไฟฟ้านั้นไหลท่วมร่างของเหยื่อภายใน

เสี้ยววินาทีถัดมา

“อ๊าก!”

“ริค! หยุด! เราฆ่าเขาไม่ได้!”

“อ๊ากกก!”

เปรี๊ยะ! เปรี๊ยะ!

“ริค! อย่าฆ่าฮามิลตัน!!!”

ริครู้ดี...ทว่าไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นได้ เขารีบสะบัดมือ กำมือ 

และคลายเบาๆ เพื่อหยุดพลังเหนือธรรมชาติไว้ก่อนเป้าหมายจะแน่นิ่งไป  

เด็กหนุ่มได้ทีรีบวิ่งไปหาฮามิลตัน อีกฝ่ายนอนหงายไม่รู้สึกตัวไปชั่วขณะ 

“ฮามิลตัน! ฉันคือริคโท...”

ควับ!

หมัดหยาบกร้านยกขึ้นจดปลายจมูกของริค เด็กหนุ่มเบิกตากว้าง 

ด้วยความตกใจ

“หลบ!”

ฟุ่บ! ฟุ่บ! ฟุ่บ! ฟุ่บ! ฟุ่บ! ฟุ่บ!

ฝา่มอืของฮามลิตนัปดูขึน้ กอ่นกระสนุนบัรอ้ยนดัจะพุง่ออกมาทำลาย 

ทุกสิ่งที่ขวางหน้า...ริคผละถอยในเสี้ยววินาที เขาหาจังหวะถีบข้อมืออีกฝ่าย 

แรงๆ จนฮามิลตันร้องเสียงหลง 

ในตอนนั้นเองริคก็พยายามลุกขึ้นยืน แต่อีกฝ่ายวิ่งหนีไปเสียแล้ว 

“บ้าชะมัด” เด็กหนุ่มสบถอย่างหัวเสีย มองหาฮามิลตันที่วิ่งหนีกลับ 

เข้าไปในห้องพัก เด็กหนุ่มติดตามไปไม่ได้ห่าง

ผัวะ!

ไมเ้บสบอลหวดเขา้เตม็หนา้รคิทนัททีีว่ิง่ไปจนถงึประตหูอ้งซึง่เปดิกวา้ง 

ไว้หลอกล่อผู้ไล่ล่า เด็กหนุ่มทรุดตัวลงบนพื้น สติวูบไปครู่หนึ่ง ภาพเบื้องหน้า 

วูบไหว เขายกสองมือลูบขมับ พยายามเพ่งหาเป้าหมาย แล้วเด็กหนุ่มก็ต้อง 
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เบิกตา นิ่งไปในบัดดลกับภาพรางเลือนเบื้องหน้า

ฮามิลตันพึมพำอะไรบางอย่างขณะผายมือออกกว้าง แล้วแสงสว่างก็ 

ปรากฏขึ้นตรงกลางห้องนั่งเล่น เป็นก้อนแสงสีรุ้งทรงกลมส่องประกายวิบวับ 

เพล้ง!

บานกระจกบริเวณระเบียงห้องและข้างโทรทัศน์แตกละเอียด เศษแก้ว 

ร่วงกราวลงมาราวกับสายน้ำ พริบตาเดียวก้อนแสงก็ขยายขนาดขึ้นเรื่อยๆ  

จนกระทั่งแสงสว่างนั้นสัมผัสพื้นห้อง กลายเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสีขาวสว่าง 

แลดูคล้ายประตู 

“เร็วเข้าๆ พระเจ้า! เร็วเข้า!” ฮามิลตันพูดด้วยความตื่นเต้น

สายลมพัดออกมาจากก้อนแสงนั้น เสื้อโคตตัวหนาของฮามิลตันปลิว 

สะบัด ในขณะที่ริคก็โดนลมพัดร่างกลิ้งไถลออกไปนอกห้อง ตัวของเด็กหนุ่ม 

ติดอยู่บนฝาผนัง แลดูคล้ายจิ้งจกยักษ์แปะอยู่ตรงนั้น

“มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย!” ริคพยายามเงยหน้ามองเหตุการณ์ในห้อง

พักแต่ก็ไม่สำเร็จ

ครู่ต่อมาลมก็แผ่วลง แล้วแสงสว่างตรงกลางห้องก็หายวับไป

“เฮงซวย! ซวย! ซวย!” ฮามิลตันตกตะลึงเมื่อแสงนั้นหายไป เขา 

จ้องมองความมืด แล้วจู่ๆ ก็เกิดอาการตื่นตระหนก ราวกับความหวังสุดท้าย 

มลายสลายไปกบัอากาศธาต ุเขาทรดุกายลงบนพืน้ ดวงตาเบกิกวา้ง เหงือ่ไหล 

ท่วม ร่างกายสั่นสะท้านไปหมดจนยากจะควบคุมได้อีก “ไม่จริง...ฉันทำได้...

ฉันเคยทำได้!”

“ที่จริงแกไม่เคยทำได้ ฮามิลตัน เคิร์ก”

เจ้าของชื่อหันกลับ ฟังเสียงทุ้มลึกของใครสักคนข้างกายด้วยความ 

ตกใจสุดขีด

ปัง!

เสียงปืนดังสะท้อน กระสุนเจาะขมับขวา ผ่านสมอง และทะลุออก 

ขมบัซา้ยของฮามลิตนั ดวงตายงัเหลอืกคา้ง แรงสะบดัของศรีษะทำใหค้วามคดิ 

ของชายหนุ่มหยุดลงในสามสิบวินาทีถัดมา เลือดสีแดงผสมของเหลวคล้าย 
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ตะกัว่ไหลติง๋ๆ ออกจากรบูนศรีษะ รา่งของชายหนุม่ฟาดลงบนพืน้ ไรซ้ึง่ปฏกิริยิา 

ตอบโต้ใดๆ อีก

“เกดิ...เกดิอะไรขึน้” รคิพมึพำขณะยนักายลกุ เงยหนา้มองสิง่ทีเ่กดิขึน้ 

ในหอ้ง แลว้กพ็บวา่เปา้หมายนอนทอดกายตายอยูบ่นพืน้หอ้ง โดยมชีายอกีคน 

ยืนอยู่ข้างๆ ริคอ้าปากค้างตกใจสุดขีด ตาจ้องปืนพกในมือขวาของแขกไม่ได้

รับเชิญที่แทรกตัวเข้ามากำจัดเป้าหมายของเขาเสียดื้อๆ 

ริคมองร่างสูงโปร่ง ผมสีบลอนด์ ใบหน้าราวกับถอดแบบจากเขาทุก 

กระเบียดนิ้วภายใต้ชุดหนังสีดำมันขลับ แล้วความคิดทุกอย่างก็หยุดลงใน 

วินาทีนั้น เพราะบุรุษแปลกหน้าไม่ใช่ใครที่ไหน นอกเสียจากคู่หูของเขา 

...สตีฟ แบลดลีย์ เพอร์ตัน



พระเจ้า...

ริคร้องในใจอย่างตื่นตระหนก ตามองศพบนพื้นห้องกับเพื่อนซึ่งยืน 

หันหลังให้สลับกัน เขาเดินไปพิงกรอบประตูสังเกตท่าทีสงบนิ่งของคู่หูอยู่นาน 

ก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงไม่พอใจ 

“สตีฟ...นายรู้ไหมว่านายทำอะไรลงไป!”

“ฉันเพิ่งฆ่าคนที่ถูกประกาศจับตาย” สตีฟกล่าวเสียงเรียบ หันมา 

สบมองคู่หูด้วยดวงตาสีเทา แฝดต่างฝานิ่งเงียบเกิดความกดดันมหาศาล 

ระหวา่งทัง้สอง ในตอนนัน้เองเจา้หนา้ทีส่องนายกว็ิง่เขา้มาในหอ้ง สตฟีหลกีทาง 

ให้แต่โดยดี เขาเดินผ่านริคโทเฟ่นไปราวกับไม่เห็นว่าเพ่ือนของตนยืนอยู่ตรงน้ัน

เดก็หนุม่จอ้งมองฮามลิตนัดว้ยนกึเสยีดาย ความเจบ็ใจทำใหเ้ขากำหมดั 

แน่น รีบเดินปึงปังไปหาสตีฟ 

“สตฟี!” รคิเรยีก ไมส่นใจเจา้หนา้ทีซ่ึง่ลงพืน้ทีท่ำงานกนัอยา่งขะมกัเขมน้  

เด็กหนุ่มดึงไหล่อีกฝ่ายเอาไว้ “นายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง เลปเปนลาฟส่งนาย 

2

ชันสูตร
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มาใช่ไหม นายทำให้แผนของฉันพังหมดเลยรู้ตัวไหม!”

อีกฝ่ายได้ยินก็หมุนตัวกลับมาปัดมือริคออกอย่างไม่พอใจ

“ไม่มีใครส่งตัวฉันมาทั้งนั้น” สตีฟกระแทกเสียงใส่ “นายน่าจะขอบใจ

ที่ฉันช่วยชีวิตนายด้วยซ้ำนะริคกี้”

“ชว่ย? งานนีฉ้นัไมต่อ้งการใหน้ายชว่ยเลยสกันดิ ฉนัเกอืบจบัฮามลิตนั 

ได้แล้ว แต่นายเข้ามาขวาง!” 

สตีฟหลบตาที่มีแววขุ่นข้องของอีกฝ่าย ก่อนกล่าวสวนเสียงแผ่ว

“อย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าเพราะอะไรนายถึงแอบมาทำภารกิจน้ีคนเดียว”

คราวนีร้คิเงยีบกรบิ แววตาราชสหีห์ายไปในบดัดล ใบหนา้กราดเกรีย้ว 

คลายลงจนกลายเป็นความกระอักกระอ่วนใจ

“นายทำตัวลับๆ ล่อๆ มาหนึ่งเดือนเต็มๆ” สตีฟบอก “ฉันถามอะไร 

นายก็เลี่ยงไม่ตอบ...นายคิดหรือว่าฉันจะไม่สงสัย” 

ชายหนุ่มกล่าวอย่างใจเย็นระหว่างมองใบหน้าของอีกฝ่าย 

“นายเจอคนที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง แต่กลับ 

ปิดปากเงียบ ไม่บอกเลปเปนลาฟหรือทีมสืบสวนคนอื่นที่เกี่ยวข้อง”

“ฮามิลตันไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น” ริคเถียงทันที

“ถ้าหากมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นละก็ นายควรจะจับตายหมอนี่ตั้งแต่ 

วินาทีแรกที่เจอเขาแล้ว” สตีฟกล่าวอย่างรู้ทัน “นายปิดบังอะไรฉันเอาไว้”

ริคบ่ายหน้าหนีสายตาจับผิดนั้นทันที “มันไม่ใช่เรื่องของนาย นาย 

ไม่ควรเข้ามาขวาง”

“เข้ามาขวาง?” สตีฟหัวเราะประชด “ถ้าหากฉันไม่เข้ามาขวาง นาย 

ก็ตายไปแล้ว! เขาจะฆ่านาย! ได้ยินไหม คนพวกนี้ต้องการฆ่านาย!”

คราวนี้ทั้งสองสบตามองกันไม่กะพริบ ความหงุดหงิดทำให้ริคกำหมัด

แน่นจนเส้นเลือดปูด

“ริคโทเฟ่น! ริค! พระเจ้า...คุณปลอดภัยใช่ไหม” ตอนนั้นเองก็มีเสียง 

ตะโกนลั่นดังขึ้นด้านหลัง ชายฉกรรจ์ร่างสูงใหญ่รูปร่างกำยำ สวมชุดไปรเวต 

วิ่งเหยาะๆ มาหาทั้งสองหน้าตาตื่น 
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“บอดกีารด์ของนายมาแลว้” สตฟีกระซบิขณะหนัมองโจเอล “จำไวน้ะ 

...ฉนัไมใ่ชพ่ีเ่ลีย้งของนาย ไมว่า่นายคดิจะทำเรือ่งวุน่ๆ อะไรอกี ฉนัจะไมย่ืน่มอื 

เข้ามาช่วยอีกแล้ว” 

นำ้เสยีงจรงิจงันัน้ทำใหร้คิชะงกั เขากลบัรูส้กึผดิเสยีอยา่งนัน้ เดก็หนุม่ 

มองเพือ่นเดนิไปสนทนากบัเจา้หนา้ทีส่องสามนายเกีย่วกบัเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ 

โดยไม่สนใจเขาอีก

แทนที่ภารกิจลับจะสำเร็จลุล่วง ดูเหมือนเรื่องกลับตาลปัตร และ 

เด็กหนุ่มก็อยู่ในสถานการณ์ลำบากเสียแล้ว...

“คุณเป็นอย่างไรบ้าง” บอดีการ์ดร่างใหญ่กล่าวด้วยสีหน้าเคร่งเครียด  

เขาคอยรายงานความเคลือ่นไหวใหเ้จา้หนา้ทีร่ายอืน่ๆ นอกตกึระฟา้ผา่นเฮดเซต 

แม้กระทั่งยามที่สบตามองริคโทเฟ่นในขณะนี้

เด็กหนุ่มไม่ได้ตอบคำถาม ยังคงจดจ้องมองสตีฟไม่วางตา

เขาไม่รู้...ไม่รู้เลยว่าตนจะปิดบังความลับและสิ่งที่ได้ลงมือทำจาก 

สายตาของคู่หูคนนี้ได้อย่างไร

เอาเถอะ สุดท้ายแล้ว...เขาทำภารกิจพลาด ฮามิลตันตายก่อนเขา 

จะไดข้อ้มลูซึง่สาวไปถงึตน้ตอของคดฆีาตกรรมตอ่เนือ่งในครตีเชยีรไ์ด ้ดเูหมอืน 

งานนี้จะยากเกินไปสำหรับริค และไม่รู้ว่าเขาต้องเจออุปสรรคอีกสักกี่ครั้งใน 

การทำภารกิจถัดไป

ภายในย่ีสิบส่ีช่ัวโมงเจ้าหน้าท่ีก็เร่ิมเคล่ือนไหว...พวกเขาตรวจสอบ 

ทุกซอกทุกมุมและข้อมูลทุกจุดเพื่อดึงทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องกับกราดิน 

บายอน มาสอบสวนอย่างละเอียด

ที่จริงแล้วกราดิน บายอน เป็นพ่อค้าขายปืนเถื่อนที่ตำรวจตามจับมา

นานสองเดือน หากแต่หลบหนีและไม่มีใครทราบว่าเขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหน จน 

กระทั่งริคโทเฟ่นเป็นคนพบและสร้างเรื่องในครั้งนี้ แม้ว่าเด็กหนุ่มจะได้รับคำ 

ชื่นชมจากบรรดาเจ้าหน้าที่ในเมืองกิวก้า แต่เขากลับถูกเลปเปนลาฟต่อว่า 

และถูกเรียกตัวให้กลับไปดรัมลิงตัน เซสเซ ทันที
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“ถ้าหากเธอไม่กลับมา ฉันจะไปรับตัวเธอเอง”

“โอเค ก็ได้...ผมจะกลับวันนี้” ริคบ่นอิดออดหลังจากวางสาย เขา 

ไม่สนใจสายตาของโจเอลซึ่งยืนกอดอกอยู่ข้างประตูห้องพักเลยสักนิด

“ผมบอกคุณแล้วว่างานนี้อาจไม่สำเร็จ”

“ผมรู้” ริคว่าพลางทิ้งตัวลงบนม้านั่ง มองผ่านกระจกโรงแรมไปยัง 

เมืองกิวก้าในยามเช้า ตึกสูงระฟ้าปรากฏตามจุดต่างๆ ทั่วเมือง อาคาร 

ลอ้มหนา้ลอ้มหลงัปราศจากทุง่หญา้เขยีวชอุม่และตน้ไมส้งูชะลดู ชา่งแตกตา่ง 

จากบ้านพักตากอากาศของพี่ชายบนเชิงเขาในเมืองเฮลเพนเบิร์กโดยสิ้นเชิง 

“ผมอยากพักผ่อน”

“คณุกอ่เรือ่งไวเ้ยอะ ผมไมค่ดิวา่เลปเปนลาฟจะอนญุาตใหค้ณุกลบัไป 

พักผ่อนทันทีที่เดินทางกลับไปเมืองหลวงหรอกนะ” บอดีการ์ดคนดีของเขา 

พูดตรงชะมัด คำพูดของโจเอลต่อยเจ็บจนริคแทบจุกไปเลยทีเดียว “ทำไม 

คุณต้องจัดการกับฮามิลตัน”

ริคเหลือบมองอีกฝ่ายด้วยหางตา

“ผมรูว้า่ผมมหีนา้ทีส่นบัสนนุการกระทำของเจา้นาย และไมค่วรถามวา่ 

คุณจะทำอะไร แต่หลายครั้งการกระทำลับๆ ล่อๆ ของคุณก็ทำให้ผมอดสงสัย 

ไม่ได้”

เด็กหนุ่มได้ยินเช่นนั้นก็ถอนใจยาว 

“ผมเชื่อว่าคุณรู้” ว่าพลางเกาศีรษะแกรกๆ 

“ฮามิลตันมีความเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องใช่ไหม”

ริคมีท่าทีลังเล เด็กหนุ่มเลื่อนมือประสานท้ายทอยพลางถอนใจอีก

“มนัคอืคดทีีอ่นัตรายทีส่ดุในครตีเชยีร.์..ผมไมเ่คยเหน็คณุสนใจคดไีหน 

มากเทา่คดนีี”้ โจเอลวา่พลางขมวดคิว้มองเจา้นายดว้ยความเปน็หว่ง “ทัง้ๆ ที่

คุณก็รู้ว่าในฐานะนามสกุลที่สอง คุณมีความสำคัญกับประชาชนชาวครีตไชร์ 

อย่างมาก ไม่ควรเอาชีวิตไปเสี่ยง”

“ในเม่ือนามสกุลท่ีสองเอาชีวิตไปเส่ียงไม่ได้ ผมก็จะเปล่ียนประวัติศาสตร์ 

คนทีไ่ดร้บัตำแหนง่นี”้ รคิเถยีงคำไมต่กฟาก “เลปเปนลาฟเองกอ็นญุาตใหผ้ม 
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มีส่วนร่วมในคดีนี้ เขาอนุญาตให้ผมมีส่วนร่วมออกภาคสนาม ผมสามารถ 

ตรวจสอบงานทุกอย่างของกระทรวงกลาโหม...ผมสามารถตัดสินใจที่จะ...”

“คุณมีสิทธิ์มากกว่าทุกคน แต่คุณก็ควรฟังความคิดเห็นของทุกคน 

เหมือนกัน...ในเมื่อผู้ใหญ่เตือน คุณก็ควรรับฟังและระมัดระวัง ผมไม่เห็นด้วย 

กบัภารกจิลบัในครัง้นี ้แตใ่นฐานะทีเ่ปน็บอดกีารด์ของคณุ ผมจะยอมชว่ยเหลอื 

คุณจนกว่าผมคิดว่างานนั้นเริ่มจะไม่ ‘โอเค’ ...และอันที่จริง การทำภารกิจ 

คนเดียวแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่อง ‘โอเค’ เพราะฉะนั้นคราวหน้าผมอาจต้องรายงาน 

ความต้องการของคุณให้เลปเปนลาฟฟังก่อน เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง 

นะรคิโทเฟน่” โจเอลกลา่วเปน็เชงิสัง่สอน ทำเอารคินัง่หนา้งอไมพ่อใจ “เอาเถอะ  

การตายของฮามิลตันคือคำตอบของคุณใช่ไหม”

“ไม่” ริคส่ายหน้า “ผมไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยจากหมอนั่น...ผมไม่ได้ 

ต้องการให้ฮามิลตันตาย...เอ่อ อย่างน้อยก็ไม่ตายจนกว่าผมจะได้ข้อมูลจาก

เขาน่ะ...ฮามิลตันรู้ว่าของที่ผมอยากได้อยู่ที่ไหน แต่เขาตายก่อนที่ผมจะสาว 

เอาความจริงเรื่องนั้นมาได้”

เด็กหนุ่มบอกตามตรง แล้วนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อวาน ขณะที ่

สตีฟลั่นไกใส่ฮามิลตันอย่างไม่ไยดี ในตอนนั้นริคทำอะไรไม่ได้เลยนอกจาก 

นอนเกลือกกลิ้งบนพื้นหลังจากโดนแรงลมปริศนาจากก้อนแสงสว่างลึกลับ

ผลักกระเด็นจนติดกำแพง...เขาไม่รู้ว่าสตีฟมาตอนไหน หรือรู้ได้อย่างไรว่า 

รคิอยูท่ีน่ัน่ แตเ่ดก็หนุม่กไ็มไ่ดส้นใจนกั เพราะเพือ่นคนดขีองเขาฉลาดเปน็กรด  

สตฟีมวีธินีบัรอ้ยในการตามหาตวัรคิโทเฟน่โดยไมใ่หเ้จา้หนา้ทีร่ายอืน่ๆ รู ้สิง่ที่ 

เขาสงสัยคือ แสงสว่างในห้องพักของฮามิลตันคืออะไร

ริคไม่รู้ว่ามันคืออะไร อาจจะเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ หรือ 

ผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่ฮามิลตันสร้างขึ้นเองก็ได้ เขาจำได้ว่าฮามิลตัน 

พยายามหนีจึงหาวิธีทำอะไรสักอย่างกับก้อนแสงนั่น

น่าแปลกแฮะ...ก้อนแสงนั่นจะช่วยให้ฮามิลตันหนีจากริคได้หรือ 

เด็กหนุ่มคิดไม่ออกเลย เขาคิดทบทวนอยู่เป็นนาน จนกระทั่งเสียงของโจเอล

เรียกให้หลุดจากภวังค์
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“พอจะบอกไดไ้หมวา่ของทีค่ณุตอ้งการจากฮามลิตนัคอือะไร” คำถาม 

ของบอดีการ์ดคนดีทำให้ริคกระอักกระอ่วนใจ

“คือ...ผมคิดว่า...”

อีกฝ่ายยังรอฟังคำตอบ

“ผมคิดว่าคุณไม่ควร...”

ก๊อก! ก๊อก!

เสียงเคาะประตูดังขึ้น ทำให้ริครู้สึกผ่อนคลายทันทีที่โจเอลหันไปเปิด 

ประตูต้อนรับแขก และจบบทสนทนาระหว่างพวกเขาลงแค่นั้น

“ริค” สตีฟเดินเข้ามาในห้อง ก่อนจะหันไปทักทายบอดีการ์ดของ 

เพื่อน “ฉันคิดว่านายคงอยากฟังเรื่องนี้แน่ๆ”

“เรื่องอะไร”

“ศพฮามิลตันถูกผ่าในวันนี้” 

“แล้ว?”

“ผลการตรวจภายในพบว่าเขาอาจจะไม่ใช่คน” 

“ฉันก็คิดว่าเขาไม่ใช่คน...ฉันหมายถึง เขาอาจไม่ใช่คนธรรมดา 

เพราะฉันเห็นเขาใช้ฝ่ามือยิงกระสุนออกมาได้”

“นายแน่ใจ?”

“คณุนามสกลุทีส่องพดูไดถ้กูตอ้งแลว้ ฝา่มอืของผูต้ายมแีนวโนม้ทำให้ 

เกดิแรงดนัมากพอในการดนัวตัถโุลหะชิน้เลก็ๆ ออกมา คลา้ยหลกัการทำงาน 

ของปืนกลมือ”

“ปืนกลอย่างน้ันเหรอ” สตีฟมองอย่างประหลาดใจขณะฟังแพทย์ชันสูตร 

อธิบายเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่โจเอลบอกลูกน้องให้ออกไปเฝ้าด้านนอกห้องชันสูตรศพ  

กอ่นลอ็กประตทูนัททีีรู่ว้า่บทสนทนาระหวา่งเจา้นายกบัแพทยน์ัน้เปน็ความลบั 

ที่พวกเขาไม่สามารถเปิดเผยแก่ใครก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในหน่วยงานสืบราชการ 

ลับของครีตเชียร์ 
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“เราจะเห็นว่าฝ่ามือของฮามิลตัน เคิร์ก มีรอยแผลเป็น” แพทย์ชันสูตร 

กลา่วตอ่ขณะรคิมองสภาพแผลบนฝา่มอืซดีๆ ทัง้สองขา้ง “ขา้งในมลีกูกระสนุ 

ฝังอยู่ใต้ผิวเต็มไปหมด”

“เขามีกระสุนฝังในฝ่ามืออย่างนั้นหรือครับ” ริคถาม

“ไม่เชิง ที่จริงเราต้องพูดว่าเขา ‘ผลิตกระสุน’ ด้วยตนเองต่างหาก” 

ได้ยินเช่นนั้นริคก็อ้าปากหวอ ประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง 

“หลงัจากการตรวจสอบ เรากพ็บสิง่ทีพ่สิดารยิง่กวา่นัน้ ในเลอืดของเขา 

เตม็ไปดว้ยตะกัว่เหลว มเีพยีงสว่นของสมองกบัหวัใจเทา่นัน้ทีพ่บองคป์ระกอบ 

ของเลือดอยู่บ้าง” 

“พระเจ้า เขามีชีวิตอยู่ด้วยกลไกการทำงานของโลหะตะก่ัวในร่างกาย”

“อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้น” สตีฟพึมพำ ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับคำพูดของ 

นายแพทย์เลยสักนิด “กลไกการสร้างปืนกลด้วยมือคงอธิบายได้ไม่ยาก” 

ว่าพลางชี้ข้อมือของศพ นายแพทย์จึงเปิดแผ่นหนังขึ้น เผยให้เห็น 

เส้นเลือดซึ่งถูกตะกั่วปกคลุมแลดูคล้ายท่อโลหะเล็กๆ ฝังในแขน 

“เราจะบอกว่าเขากลายเป็นไซบอร์ก (ครึ่งคนครึ่งหุ่นยนต์) ไปแล้ว 

ก็ได้”

แต่ละคนมองศพด้วยสายตาเคร่งเครียด พวกเขาไม่รู้จริงๆ ว่ากำลัง 

เผชิญหน้ากับมนุษย์ประเภทไหนกันแน่

“ทีจ่ริงแล้วมนุษย์ไมส่ามารถมชีีวิตอยู่ได้หากขาดปริมาณเลือดทีเ่พียง 

พอ” นายแพทย์เอ่ยขึ้น “แต่ดูเหมือนว่ากรณีของฮามิลตันจะไม่ใช่อย่างนั้น”

“เขาคงไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวหรอกนะ” โจเอลเอ่ยขัด เหยียดยิ้ม 

ประชด

สตฟีถจูมกู ขณะครุน่คดินัน้ หลงัมอืกป็รากฏเสน้เลอืดดคูลา้ยรปูผเีสือ้ 

กระพือปีก ที่เกิดเมื่อเขาใช้ความคิดอย่างหนัก 

ริคเสียสมาธิทุกครั้งที่เห็นเจ้าผีเสื้อสีเขียวขยับอยู่บนหลังมือของเพื่อน 

และเขาก็ไม่สามารถละสายตาจากมันได้ 

สตีฟยิ้มให้ท่าทีอยากรู้อยากเห็นของริคโทเฟ่น ก่อนหันกลับมาสนใจ 
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ฟังนายแพทย์อธิบายต่อ 

“ลองสังเกตช่วงต้นแขน เราจะพบว่าเส้นเลือดโป่งออกให้พอดีกับ 

ขนาดของกระสุนเล็กๆ ซึ่งต้องอาศัยแรงดันมากพอในการยิงกระสุนออกจาก

ฝ่ามือ ส่วนตรงนี้เป็นสปริงรีคอยล์ซึ่งตัดต่อเข้ากับแขน” 

โจเอลกับริคก้มหน้าพิจารณาโครงสร้างบริเวณข้อมือ 

“เขาปรับเปลี่ยนร่างกายตนเองให้กลายเป็นอาวุธ...เขาคือไซบอร์ก”

“ช่างน่าอัศจรรย์ใจ” โจเอลเอ่ยอย่างตกตะลึง

คำพูดของนายแพทย์ตอกย้ำริคว่าโครงการดัดแปลงมนุษย์ให้กลาย 

เป็นเครื่องจักรคือเรื่องจริง และเรื่องนี้ก็เกี่ยวพันกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง

เด็กหนุ่มกัดริมฝีปากบางคิดหนัก ไซบอร์กตนนี้ทำให้เขานึกถึงหัวหน้า

กลุ่มฆาตกร...ชามัลลี

เขาจำได้ดีว่าชายคนนั้นต้องทนทุกข์ทรมานกับชีวิตในอดีตเพียงใด  

และยังจดจำภาพที่ชามัลลีถูกจับตัวไปทดลองได้เป็นอย่างดี...ชายผู้นี้และ 

ฮามิลตันอาจพบโชคชะตาเดียวกันในวันที่ร่างกายถูกเปลี่ยนสภาพไปจน 

หมดสิ้น

วี้ดดด!

จู่ๆ วินาทีนั้นเองริคก็ได้ยินเสียงหวีดร้องในศีรษะ เสียงนั้นแหลมเล็ก 

แสบแก้วหูจนเด็กหนุ่มต้องยกมือปิดหู 

ตุบ!

“สตีฟ!” โจเอลร้องเสียงหลง เบิกตามองแฝดต่างฝาของเจ้านาย 

ล้มลงบนพื้น “เธอเป็นอะไรหรือเปล่า”

“โอเค ผมโอเค” สตีฟตอบขณะโจเอลช่วยพยุงขึ้นมาจากพื้น ทว่า

ดูเหมือนเขาจะหมดเรี่ยวแรงไปเสียเฉยๆ ผิวของเขาเย็นเฉียบและซีดเผือด 

ครู่เดียวสตีฟก็สลบไป

ตุบ!

“ริคโทเฟ่น!” นายแพทย์และโจเอลร้องลั่น

คราวนี้เด็กหนุ่มเป็นฝ่ายร่วงลงบนพื้น ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ 
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อกีเมือ่เสยีงหวดีในศรีษะดงัตดิตอ่กนัจนประสาทหลอน เขารอ้งอยา่งเจบ็ปวด 

ราวกับมีมีดเสียดแทงผ่านรูหู ริคดิ้นพรวดพราด พยายามสะบัดหน้าหวังว่า 

เสียงหวีดนั้นจะหายไป แต่มันกลับดังขึ้นเรื่อยๆ กลบเสียงกระวนกระวายของ

โจเอลไปจนหมดสิ้น 

นายแพทย์รีบตะโกนเรียกเจ้าหน้าที่ข้างนอกให้เข้ามาช่วยเหลือริค 

กับสตีฟทันที

อ๊ากกก!

จู่ๆ ริคก็ได้ยินเสียงกรีดร้อง เสียงนั้นกังวานชัด มันเป็นเสียงที่เขาเคย 

ได้ยินมาก่อน...เสียงร้องของชามัลลี เยเรเอส ในห้องทดลอง ภาพนั้นชัดเจน 

มาก เขาเห็นเลือดและเตียงพยาบาล เห็นภาพสยดสยองของร่างแหลกเหลว 

ของชายคนนีข้ณะกระแสไฟฟา้ไหลผา่นสายยาวซึง่เชือ่มเขา้กบัรา่งของชามลัล ี 

แวบต่อมาก็เกิดประกายไฟฟ้าน่ากลัว

เสียงกรีดร้องนั้นฟังโหยหวนนัก ความเจ็บปวดทรมานของชามัลลี 

ส่งผ่านมายังร่างกายของริคโทเฟ่น ขณะที่เสียงสะท้อนอันสับสนดังวนอยู่ใน

ศีรษะ เด็กหนุ่มก็ไม่สามารถทนต่อความเจ็บปวดรวดร้าวที่เกิดขึ้นได้อีกต่อไป 

เขาสลบไปในวินาทีต่อมา แล้วทุกอย่างก็กลายเป็นสีดำ



อากาศอบอุ่นในช่วงฤดูใบไม้ผลิเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้น 

ที่ดีในปีนี้ 

สำหรับรินเลอเลส เธอเองก็เริ่มต้นได้ดีในระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 

การย้ายที่อยู่...เรื่องอิสระในการเดินทางท่องเที่ยวทั่วครีตเชียร์ หรือเรื่องของ 

เธอกับริคโทเฟ่น เลมเบอสท์

ตลอดช่วงเวลาท่ีริคฝึกงานสายลับกับสตีฟ เขามีโอกาสใกล้ชิดรินเลอเลส 

มากขึ้น ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองเริ่มต้นขึ้นในค่ายทัพกษัตริย์เมื่อปีที่ 

แลว้ กอ่นหนา้ทีข่องรคิจะทำใหท้ัง้สองไมไ่ดพ้ฒันาความสมัพนัธต์อ่ถงึหกเดอืน  

กระนั้นความรู้สึกดีๆ ระหว่างทั้งสองก็ไม่ได้จางหายไปไหน ริคจึงตัดสินใจคบ

กับรินเลอเลสอย่างจริงจังอีกครั้ง

รอยยิ้มผุดบนใบหน้านวลของหญิงสาวร่างเล็ก ยามนึกถึงทุกวินาทีที่

เธอได้ใช้ร่วมกับริคโทเฟ่นเมื่อสองสัปดาห์ก่อน ใช่แล้ว...คุณได้ยินไม่ผิดหรอก 

สองสัปดาห์ที่แล้วนี่เอง...นั่นหมายความว่าพวกเขาเริ่มคบกันอย่างจริงจังได้

3

องค์กรลับในหุบเขา
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เพียงสองสัปดาห์เท่านั้น ทั้งๆ ที่ต่างมีทีท่าจะคบหากันมาตลอดระยะเวลา 

หนึ่งปีที่รู้จักกัน 

อุปสรรคของทั้งสองไม่ใช่ความไม่เข้ากันหรืออุปนิสัยที่ไม่ลงรอยกัน  

หากแต่เป็นเพราะริคไม่มีเวลาให้สิ่งที่เรียกว่า ‘แฟน’ ต่างหาก 

ริคโทเฟ่น เลมเบอสท์ ไม่ใช่สามัญชน นับตั้งแต่เขาเข้าเรียนใน 

มหาวทิยาลยัดลิลคู เควเทอร ์เขาไดร้บัเลอืกเปน็นามสกลุทีส่อง อนัเปน็ตำแหนง่ 

ที่คนครีตไชร์ทุกคนปรารถนา 

ด้วยฐานะที่ยิ่งใหญ่ ภารกิจของเขาก็ใหญ่ยิ่งด้วย ริคต้องเดินทางทั่ว 

ครีตเชียร์ ติดตามผู้ปกครองนิลบาเล็ตเพื่อสร้างผลงานให้มากที่สุดตลอดทั้งปี  

70 เปอร์เซ็นต์ ของชีวิตต้องแบ่งให้หน้าที่ที่ทางตระกูลนิลบาเล็ตจัดสรรให้  

20 เปอร์เซ็นต์ คือการทำงานภาคสนามและรับคำสั่งจากเลปเปนลาฟแห่ง 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทุกๆ วันเขาต้องแบ่งเวลาฝึกร่างกายให้พร้อมเพื่อ 

เป็นสายลับที่เรียกว่าลับสุดยอดของครีตเชียร์ และอีก 10 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือ 

คือชีวิตในมหาวิทยาลัย เขากลายเป็นนักศึกษาพิเศษที่ลงเรียนได้เทอมละหก

หน่วยกิตหรือน้อยกว่านั้น เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาเอาไว้

ใน 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ปรากฏเวลาว่างให้สิ่งที่เรียกว่าความรัก...

และเพราะเหตุนั้น เทอมอน่า นิลบาเล็ต จึงต้องเดินจากเขาไปโดยทั้งสองยัง 

ไมไ่ดเ้ริม่ตน้คบกนัอยา่งจรงิจงัเลยดว้ยซำ้ รคิจงึนบัวา่โชคดมีากทีไ่ดเ้จอผูห้ญงิ 

ตัวเล็กๆ คนหนึ่งซึ่งพร้อมจะให้โอกาสเขา และอดทนต่อระยะเวลาและระยะ

ห่างระหว่างทั้งสองได้

รินเลอเลสคือหญิงสาวคนนั้น เธอรอคอยและเข้าใจความรู้สึกของริค 

ดีกว่าผู้หญิงทุกคน เธอไม่ใช่เพียงแฟนคลับที่คอยตามกรี๊ดริคทุกที่ทั้งใน 

มหาวิทยาลัยและสนามบิน หากแต่เป็นคนที่ตระหนักดีว่าเขาชอบและ 

ไม่ชอบสิ่งใด เธอเคารพความคิดของเขา ทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายด้วยการ 

มอบสีหน้าร่าเริงและรอยยิ้มอันสดใสให้ หญิงสาวต่างชาติผู้นี้จึงสร้างความ 

ประทับใจให้เด็กหนุ่มได้ไม่ยากนัก

ในตอนนี้รินเลอเลสก็ให้โอกาสริคอีกครั้ง...สองสัปดาห์ผ่านไปโดย 
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ทั้งสองไม่มีโอกาสเจอหน้าหรือสนทนากันเลยสักครั้ง ถึงกระนั้นหญิงสาว 

ก็ยังอดทนอดกลั้นต่อความคิดถึงแฟน 

“วันนี้เขาจะมาที่นี่” เสียงเริงร่าต้อนรับแสงแดดยามเช้าดังขึ้นทันทีที่ 

เจ้าของร่างเล็กใต้ผ้าห่มหนาตื่นนอน หญิงสาวพูดทวนซ้ำไปมาด้วยความ 

ตื่นเต้น ก่อนทอดตามองตึกระฟ้านอกบานกระจก 

เธอยืดอกสูดกลิ่นหอมของไอแดด ก่อนเดินไปหยิบแจกันมาวางไว้บน 

โต๊ะกระจกในห้องรับแขก หญิงสาวฮัมเพลงอย่างสุขใจขณะจัดดอกกุหลาบ 

ลงในแจกนัทลีะกา้น เสรจ็แลว้กเ็ดนิไปอาบนำ้แตง่ตวั สวมชดุเดรสสเีหลอืงออ่น 

ผูกผมด้วยผ้าลูกไม้สีเดียวกัน ใบหน้าหวานฉีกยิ้มกว้างอย่างอารมณ์ดี เธอ 

ออกจากห้องนอน รอคอยเวลาที่แฟนหนุ่มจะเดินทางมาเคาะประตูเพื่อรับเธอ 

ออกไปเที่ยวด้วยกัน

“เลิกฝันได้เลย วันนี้ริคโทเฟ่นไม่มาหาเธอหรอก”

“กรี๊ด!!!”

รินเลอเลสรีบถอยเท้ากลับเข้าไปห้องนอนทันทีที่พบว่ามีคนปรากฏ 

กายขึ้นข้างประตู เธอเบิกตามองผู้มาเยือนอย่างตื่นตระหนก

“เฮดรัล! เธอทำให้เราตกใจมาก!” หญิงสาวตีไหล่อีกฝ่ายซึ่งหัวเราะ 

ชอบใจกับหน้าตาหวาดผวานั้น “ทำไมจู่ๆ ก็มาที่นี่”

“มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนิดหน่อย...เธอไม่รู้สึกเลยเหรอ”

รินเลอเลสตีสีหน้างงใส่ 

“ไม่นะ” เธอกะพริบตาปริบๆ อย่างสงสัย รีบหมุนตัวเดินหนีไปยืนพิง 

โซฟาเมื่อสังเกตเห็นว่าอีกฝ่ายจ้องมองเธอตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าอย่างพินิจ 

พิจารณา เฮดรัลหัวเราะคิกคักจนทำให้รินเลอเลสหน้าแดงเหมือนลูกตำลึงสุก

“มีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นมาสักพักแล้วละ” เฮดรัลกล่าวจบก็ 

เป่าปาก ส่ายหน้าด้วยความเหนื่อยหน่ายใจในท่าทีใสซื่อของเพื่อนสาว

“อะไรคือสิ่งผิดปกติ”

เฮดรัลไม่ได้ตอบ เขาโยนกระเป๋าสีเขียวขี้ม้าคู่ใจลงบนโซฟา โยนหูฟัง 

และ Mp3 ไว้บนโต๊ะกระจกอย่างไม่ใส่ใจนัก ก่อนเดินเข้าไปในห้องครัว
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“เฮดรัล อะไรคือสิ่งผิดปกติ” รินเลอเลสถามย้ำอีกครั้ง เธอเดินตาม 

เพื่อนเข้าไปฉวยกระป๋องน้ำอัดลมจากมือของอีกฝ่าย นัยน์ตาสีเข้มกลมโต 

จ้องมองเฮดรัลด้วยความสงสัย 

“เดอ มา เทีย”

หญิงสาวนิ่งไป เบิกตาโตด้วยความประหลาดใจ

“มีคนพยายามแทรกแซงและทำลายความสมดุลในเดอ มา เทีย”  

เฮดรัลกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่ง นัยน์ตาสีน้ำตาลอ่อนมองหญิงสาวอย่าง 

จริงจัง “ฉันสลบไปสองครั้งตอนอยู่ในโรงเรียนทัพกษัตริย์อันดาร์ส ตื่นขึ้นมา

อีกทีก็พบว่าตัวเองอยู่ในห้องพยาบาล ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเดอ มา เทีย 

แต่มันทำให้...”

เด็กชายว่าพลางเลื่อนมือลูบต้นคอ 

“มันทำให้ฉันควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้”

“เป็นไปไม่ได้”

“มันคือเรื่องจริง” เฮดรัลย้ำ

“สตีฟรู้เรื่องนี้แล้วใช่ไหม” สีหน้าของรินเลอเลสแลดูกังวลนัก

“ฉันเพิ่งบอกเธอยังไงล่ะว่า ริคโทเฟ่นมาหาเธอวันนี้ไม่ได้”

“หมายความว่ายังไง” รินเลอเลสไม่เข้าใจความหมาย แต่เมื่อลอง 

ทบทวนสิง่ทีเ่ฮดรลักลา่วอกีท ีกพ็อจะปะตดิปะตอ่เรือ่งราวได ้หญงิสาวหนา้ซดี 

ไปในบัดดล “นั่นหมายความว่า...”

“ใช่แล้วละ ทั้งนามสกุลที่สองและสตีฟเพิ่งถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาล 

เมื่อวานนี้ สตีฟยังไม่รู้เรื่องที่ฉันสลบไปก่อนหน้านี้สองครั้งในโรงเรียนทัพ 

กษัตริย์เมื่อต้นเดือน” เฮดรัลขมวดคิ้วครุ่นคิด “เธอเข้าใจไหม ก่อนหน้านี้ฉัน 

สลบไป แลว้ตอนนีส้ตฟีกบัรคิกส็ลบไปอกี นีไ่มใ่ชเ่รือ่งบงัเอญิแน่ๆ  มนัเกีย่วขอ้ง 

กับความไม่สมดุลในเดอ มา เทีย”

“เฮดรัล เธอไม่ได้บอกใครเรื่องนี้ใช่ไหม”

“ยังไม่มีใครรู้เรื่องนี้”

“นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ พวกเราต้องรีบไปหาสตีฟ”
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“เดี๋ยวก่อน” เฮดรัลรีบยกมือห้ามสาวน้อยที่พร้อมจะวิ่งออกจากห้อง 

ทันทีที่เธอกล่าวจบ สีหน้าตื่นตระหนกของรินเลอเลสทำให้บรรยากาศในห้อง 

กดดนัขึน้กวา่เดมิหลายเทา่ตวั “ทัง้สองคนอยูใ่นการดแูลของเจา้หนา้ทีค่รตีไชร ์ 

เธอเข้าไปหาพวกเขาไม่ได้หรอก”

“แต่ว่า...”

“เธอจะกลายเป็นตัวก่อกวนพวกเขา” คำพูดของเฮดรัลทำให้อีกฝ่าย

แทบจุก

“เราแค่ไปเยี่ยมพวกเขา”

“ไอ้คำว่าแค่ไปเยี่ยมของเธอมันใช้ไม่ได้ผลกับคนอารมณ์ร้อนสองคน 

ที่นอนอยู่ในห้องพักเดียวกันหรอกนะ” เฮดรัลหัวเราะคิกคัก รีบคว้ากระป๋อง 

นำ้อดัลมมายกซด “หากเธอจูจ๋ีก๋บัแฟนตวัเองใหส้ตฟีเหน็ คดิวา่อะไรจะเกดิขึน้...

สตีฟจะฆ่าแฟนเธอทิ้งตรงนั้นเลยละ”

“ไร้สาระ” รินเลอเลสทำหน้าบึ้งใส่เพื่อนซึ่งยังพูดจากวนประสาทได้ 

แม้ในยามคับขัน “เธอไปเยี่ยมพวกเขาแล้วใช่ไหม”

อีกฝ่ายไม่ตอบ ใช้นิ้วอุดหูแล้วก็เดินออกจากห้องครัวด้วยท่าทาง 

สบายอกสบายใจ 

“เฮดรัล นี่เป็นเรื่องสำคัญนะ”

“โอเค...ฉันบอกเธอก็ได้ ฉันไปเยี่ยมพวกเขาเมื่อวาน ทั้งสองคน 

ปลอดภัยดี...อย่างน้อยก็ออกจากห้องไอซียูแล้วน่ะ”

รินเลอเลสส่งสายตาขุ่นเขียวให้กับคำพูดกวนประสาทของอีกฝ่าย 

“คราวนี้เราจะทำอย่างไรต่อ กับความผิดปกติที่เกิดขึ้น”

”ฉันยังไม่รู้วิธีแก้ปัญหา” เฮดรัลโคลงศีรษะ พึมพำพลางหันมอง 

รินเลอเลส “ว่าแต่เธอไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือไง”

“เธอหมายถึงอะไร”

“ความเจ็บปวดทุรนทุรายที่ทำให้ฉันถึงกับสลบไปน่ะ” แววตาคมราว 

เหยี่ยวจ้องเพื่อนสาวนิ่งราวกับกำลังอ่านใจ “ในเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับฉัน 

สตีฟ และริค เธอเองก็อาจจะ...”
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รินเลอเลสตีสีหน้ากังวลใจ เธอกัดริมฝีปากบาง “ตอนนี้ไม่ได้รู้สึก 

อะไร”

“ดี” เฮดรัลกล่าวอย่างโล่งอก “บางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิดอยู่  

บางทีอาจจะมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นในเดอ มา เทีย แต่ไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงนัก 

ฉันจะหาวิธีแก้ไขเอง”

รินเลอเลสยืนนิ่ง ยิ่งรู้สึกพะว้าพะวังเมื่อสีหน้าของเฮดรัลดูไม่สดชื่น 

เหมือนปกติ บางทีการสลบไปของสตีฟ ริคโทเฟ่น และเฮดรัล อาจมีสาเหต ุ

เดยีวกนั สิง่ทีเ่กดิขึน้ในครัง้นีอ้าจกลายเปน็ปญัหาใหญใ่นอนาคต...เธอคดิดว้ย 

ความทุกข์ร้อนใจ 

“หากมีอะไรให้เราช่วย เธอต้องบอกเรานะ” หญิงสาวกำชับ

เฮดรัลได้แต่ยิ้มกริ่มและส่ายหน้า 

“ไม่ต้องห่วง ฉันมาบอกเธอแค่นี้แหละรินนี่...ระวังตัวให้ดี” คราวนี้ 

สีหน้าของเด็กชายดูจริงจังขึ้นอีกครั้ง

ก๊อก! ก๊อก!

เสียงเคาะดังขึ้น ทั้งสองหันมองประตูซึ่งเปิดกว้างพร้อมร่างของแขก

คนใหม่ 

“สวัสดี” ชายหนุ่มตัวสูงในชุดสูทสีน้ำเงินกล่าว ผมสีช็อกโกแลตรับกับ

ดวงตาสีฟ้าเรียวสวยที่จ้องมองเฮดรัลกับรินเลอเลสอย่างชั่งใจ 

“ริชชี่” รินเลอเลสเดินเข้าไปหาแขกพร้อมรอยยิ้มหวาน เธอกอด 

ทักทายเพื่อน “คุณไม่ได้บอกว่าจะแวะเข้ามาที่นี่”

“ขอโทษทีนะที่ผมไม่ได้โทรศัพท์มาบอกคุณล่วงหน้าเหมือนทุกครั้ง  

คุณคงรู้แล้วใช่ไหมว่าตอนนี้คุณชายเป็นอย่างไรบ้าง”

“เฮดรัลบอกเราเมื่อตะกี้นี้เอง”

“โอเค ทัง้คณุชายและรคิโทเฟน่นอนอยูท่ีโ่รงพยาบาล ทัง้สองคนสลบไป 

ที่ห้องชันสูตร...ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาเป็นอะไร”

“ฉันรู้...มันเกี่ยวกับเดอ มา เทีย” เฮดรัลสวนขึ้นทันที

“อะไรนะ”
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“มีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นที่นั่น ฉันมาที่นี่ก็เพื่อบอกรินนี่...ทุกคนที่ 

รู้เรื่องเกี่ยวกับเดอ มา เทีย ไม่ปลอดภัยอีกต่อไป” เด็กชายกล่าวด้วยเสียง 

นิ่งเรียบ ในขณะที่สายตาเต็มไปด้วยความฉงน 

“พระเจ้า นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นใช่ไหม” ริชาร์ดอุทานเสียงแผ่ว

เฮดรัลหรี่ตา ยักคิ้ว 

“ฉันยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเดอ มา เทีย และใครเป็นคนแทรกแซง 

เรื่องนี้ ฉันจะต้องรีบหาคำตอบให้เร็วที่สุด” เด็กชายกล่าวจบก็เดินจ้ำอ้าว 

ออกจากห้อง ยกมือบอกลาเพื่อนๆ โดยไม่หันกลับไปมองอีก

“ผมอยากใหส้ิง่ทีเ่ฮดรลัพดูเปน็เรือ่งโกหก” รชิารด์เอย่ดว้ยสหีนา้กงัวล 

เขารีบโทรศัพท์รายงานใครสักคน ก่อนหันกลับมาสนใจหญิงสาวในชุดเดรส 

สีเหลืองอ่อนรับกับใบหน้าจิ้มลิ้มซึ่งกำลังมองเขาด้วยนัยน์ตาโตแสดงความ 

สงสัย “ผมจะกลับไปหาคุณชายระหว่างท่ีในห้องพยาบาลไม่มีใครคอยเฝ้าเขา”

“บอดีการ์ดของริคอาจอยู่ที่นั่น”

“ไม่เป็นไรหรอก ก็แค่โจเอล...ผมขอให้ไม่ใช่เลปเปนลาฟหรือ 

คุณเลมเบอสท์ก็พอ” ริชาร์ดกล่าวพลางถอนใจอย่างเป็นกังวล “รินนี่ 

คุณต้องกลับไปที่องค์กร”

“กลับองค์กร?”

“ใช่”

“ตอนนี้?”

“ถูก ตอนนี้เลย” ริชาร์ดย้ำชัดถ้อยชัดคำ “มอสติลและเพื่อนเก่าของ 

ริครอคุณอยู่ด้านล่างคอนโด”

“อะไรนะ เพื่อนเก่าของริค? เดี๋ยวนะ...ทำไมจู่ๆ ก็ให้เรากลับองค์กร 

พร้อมพวกเขา” รินเลอเลสประหลาดใจ

“คุณชายสลบไป พวกเราต้องเปลี่ยนแผนทันที”

“เปลี่ยนแผน?”

“ใช่ ผมต้องการให้คุณช่วยทำงานชิ้นหนึ่งตามแผนของคุณชาย”
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“คุณคือรินเลอเลสสินะ ยินดีที่ได้รู้จัก”

“อยากเห็นคุณแสดงปาฏิหาริย์จัง ทำได้ไหม”

“รินเลอเลส คุณเคยฆ่าใครหรือเปล่า”

“เธอไม่เคยฆ่าใครหรอก คุณชายไม่มีทางให้เธอทำแบบนั้น” คำตอบ 

ของมอสติล เฟลโร ทำให้บรรดาเด็กหนุ่มที่นั่งบนเบาะหลังต้องหันกลับไป 

มองชายในชุดสูทสีดำหน้ารถ

“แต่เธอเป็น...”

“ใช่ เธอเป็นแบบนั้น แล้วไง” คราวนี้นาพันบี คริฟกิ้น เอ่ยขัด

“ผมคิดว่าคนที่เป็นแบบเธอจะสามารถ...”

“ไมม่”ี เสยีงของมอสตลิหยดุคำโตเ้ถยีงของหนุม่ๆ ในรถ “ไมว่า่พวกเธอ 

คิดอะไรอยู่ รินนี่ก็ทำสิ่งที่พวกเธอคิดไม่ได้หรอก จริงไหมรินนี่”

รินเลอเลสนั่งกอดอก ทอดตามองต้นไม้ข้างถนน เธอถอนใจยาวๆ  

ตีสีหน้านิ่งและไม่เอ่ยปากสนทนากับเหล่าสหายเก่าของริคโทเฟ่นเลยแม้แต่

คนเดียว

แน่ละ...การวางเฉยคือหน้าที่ของรินเลอเลส เธอปิดปากเงียบ ทำเป็น 

ไม่รู้ไม่ชี้และทำตัวให้หลุดออกจากสังคมมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ นั่นไม่ใช่เป็น 

เพราะนิสัยรักสันโดษเหมือนเฮดรัล เฮคเทล หากแต่เป็นคำสั่งและหน้าที่ 

เพื่อรักษาสถานะของเธอเอาไว้ในสังคม ยิ่งไม่มีใครสังเกตหรือสนใจ เธอยิ่ง 

ปลอดภัย...และความลับจะเป็นความลับต่อไป

หญิงสาวปรายตามองวิลเลี่ยมครั้งหนึ่ง ก่อนเอียงศีรษะพิงกระจก 

และถอนใจยาวๆ อีกครั้ง

“คุณรู้จักคุณชายชามัลลีมานานแค่ไหนแล้ว” นั่นเป็นอีกหนึ่งคำถาม 

จากทิม 

“นั่นสิ คุณชายเจอคุณได้ยังไง”

“มีคนบอกว่าคุณประสบอุบัติเหตุจนสูญเสียความทรงจำไปทั้งหมด 

จริงหรือเปล่า”

“คุณชายช่วยคุณใช่ไหม”
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“หยุดได้แล้ว เด็กๆ” เป็นอีกครั้งที่มอสติลต้องขัด “เลิกคะยั้นคะยอให้

เธอตอบคำถามเสียที”

ได้ยินเช่นนั้นแต่ละคนก็ปั้นหน้าบึ้งอย่างเซ็งสุดขีด

“เราไม่มีอะไรพิเศษ” รินเลอเลสกล่าวเสียงเบา เรียกความสนใจของ 

เหล่าเพื่อนเก่าของริคให้หันไปมองเธอด้วยความอยากรู้อยากเห็น

“เป็นไปไม่ได้หรอก”

“ใครก็ตามที่ทำงานให้คุณชายต้องเป็นคนที่มีความสามารถ”

“คุณเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณชายมากที่สุด คุณต้องเป็นคนที่น่าสนใจ

มากที่สุดในองค์กร”

รินเลอเลสนิ่งเงียบทันทีที่หนุ่มๆ รุมล้อมพร้อมสาดคำถามอีกร้อยแปด

“รินนี่จะไม่ตอบคำถามพวกเธออีก เพราะว่า...” มอสติลมองแต่ละคน 

สลับกัน “มันไม่ใช่เรื่องของพวกเธอ เลิกเซ้าซี้ เข้าใจนะ”

คำตอบนั้นทำให้ทุกคนนั่งเงียบๆ และคิดไปต่างๆ นานา รินเลอเลส 

ถอนใจ มองมอสติลด้วยแววตาขอบคุณ

“อย่างน้อยพวกเธอก็รู้จักกันแล้วนะ” คริฟกิ้นตะเบ็งเสียงขณะขับรถ 

“พวกเราคือทีมเดียวกัน ทำงานให้คุณชาย”

“แล้ววันนี้รินเลอเลสมาทำอะไรที่นี่” วินด์สงสัยมาตลอดการเดินทาง 

มอสติลกับคริฟกิ้นเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนเจ้าตัวจะกล่าวแทรก

“เราต้องกลับองค์กรพร้อมกับพวกคุณ” รินเลอเลสตอบด้วยน้ำเสียง

จริงจัง 

“แล้วคุณริชาร์ด...”

“ริชชี่เฝ้าสตีฟกับริคที่โรงพยาบาล เขาจึงไม่ได้กลับมาพร้อมพวกเรา”

“อ่าฮะ”

“คุณมีอะไรสงสัยอีกไหม คุณมิชคิน” รินเลอเลสถาม จ้องวินด์ตา 

ไม่กะพริบ อีกฝ่ายเหยียดยิ้มอารมณ์ดีขณะมองนวลหน้าใสฉายแววจริงจัง

“ไม่มีแล้ว”

รินเลอเลสละสายตาจากเขา ก่อนหลุบตาลงฟังคริฟกิ้น
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“อีกสิบไมล์เราจะถึงองค์กร”

“อกีสบิไมลเ์ทา่นัน้เอง” แมกซล์บูหนา้ พมึพำดว้ยความตืน่เตน้ ขณะที ่

ฟรานซิสและทิมก็แปะมือไฮไฟฟ์กระหยิ่มยิ้มย่องอย่างพอใจ “นี่อาจจะเป็น 

ครั้งแรกที่เรียกได้ว่า เราเป็นส่วนหนึ่งของทีมคุณชายชามัลลีอย่างแท้จริง”

รินเลอเลสถอนหายใจแผ่วๆ ขณะฟังเสียงหัวเราะพออกพอใจของ 

เหล่าเด็กหนุ่ม 

“ครั้งแรกอย่างนั้นหรอกเหรอ เรานึกว่าพวกคุณเคยเข้าไปที่องค์กร 

ซะอีก” คำถามของหญิงสาวทำให้ทุกคนชะงักหันมอง

“ใช่แล้ว รินนี่” มอสติลบอก “พวกเขาเคยนำตัวแฮบินอสไปส่งที่ 

องค์กร แต่ในตอนนั้นพวกเขาเดินทางผ่านสถานีรถไฟลับใต้ดิน ซึ่งเชื่อมต่อ 

กับรางรถไฟในดรัมลิงตัน เซสเซ และเส้นทางใต้ดินขององค์กร...ปลายสถานี 

คืออาคารของคุณชาย คราวก่อนพวกเขาทำหน้าที่ส่งตัวแฮบินอส เฮอร์กินส์ 

หลังจากนั้นก็เดินทางกลับไปยังดรัมลิงตัน เซสเซ ทันที ทำให้พวกเขาไม่เคย 

รู้ว่าประตูทางเข้า...หรือตัวองค์กรอยู่ที่ไหน”

“พวกเราเคยพนันกันว่าองค์กรของคุณชายต้องซ่อนอยู่ใต้ดิน”

ชายในชุดดำทั้งสองหัวเราะคิกคักขำความคิดนั้น ทำเอาวิลเลี่ยม 

เบิกตามองมอสติลและคริฟกิ้นด้วยความงุนงง

“องค์กรไม่ได้อยู่ใต้ดินสินะ”

“ถ้าหากไม่ใช่ใต้ดิน ก็อาจซ่อนอยู่ในอาคารร้างหรือโรงงานสักแห่ง”

“ไม่ใช่”

ทิมเลิกคิ้ว พยายามครุ่นคิด “ถ้าอย่างนั้นองค์กรจะอยู่ที่ไหน ใน 

โรงเรียน กลางทุ่งนา หรือว่า...”

“ฉันจะให้เธอลองเดาดูอีกครั้งเท่านั้น” มอสติลบอก

วินด์กวาดตามองทุ่งหญ้ากว้างสุดลูกหูลูกตาตลอดสองฟากถนน 

อย่างนึกสงสัย

“เราอยู่ในเมืองเชอเชวส” ทิมวิเคราะห์ “ทางตะวันออกเฉียงเหนือ 

ของดรัมลิงตัน เซสเซ ภูมิประเทศแถบนี้เป็นเทือกเขาและที่ราบสูง สถานที่ 
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ซ่อนตัวไม่มีทางอยู่ในเมืองใหญ่เพราะจะทำให้เป็นจุดสนใจ”

มอสติลยิ้มให้ความช่างสังเกตของเด็กหนุ่ม ทิมกล่าวต่อไป

“หากไม่ได้อยู่ใต้ดินก็ต้องซ่อนในหุบเขาสักแห่ง”

“ซ่อนในหุบเขา? คำตอบใกล้เคียง” มอสติลหัวเราะชอบใจ เขาปล่อย 

ให้คำตอบเป็นปริศนาจนกระทั่งรถแล่นผ่านถนนบนภูเขาสูง อากาศเย็นลง 

อย่างรวดเร็วๆ ถนนร้างปราศจากการสัญจร ที่นี่ช่างเงียบเหงาและวังเวง 

หมอกบางปกคลุมทุกพื้นที่ ไอน้ำเคลือบบนกระจกหน้าต่างรถ รินเลอเลส 

เลื่อนนิ้วลูบไอเย็นนั้นเบาๆ ขณะที่คริฟกิ้นจอดรถบนถนน แล้วบรรดาหนุ่มๆ 

ก็ลงจากรถ ตามองตามคริฟกิ้น สังเกตกำแพงหินบนภูเขาด้านหลังต้นไม้ 

สูงสีขาวสองต้นข้างถนน

“มีอะไรหรือเปล่าครับ” ฟรานซิสถามพลางกวาดตามองป่ารอบกาย 

ด้วยความฉงน “ทำไมเราต้องลงมายืนอยู่ตรงนี้”

คริฟกิ้นไม่ได้ตอบ เขาชะเง้อมองยอดไม้แล้วจึงโบกมือไปมา 

วาบ!

ในตอนนั้นเองที่แสงสว่างกะพริบจากใต้เงาไม้ แลดูคล้ายแสงสะท้อน 

จากกระจก สักครู่ทุกคนก็เห็นว่ามีลำแสงสีขาวปรากฏขึ้นเป็นแนวยาวจาก 

ยอดไม้ ผ่านกำแพงหิน พุ่งลงมาจดพื้นดินระหว่างต้นไม้สีขาวทั้งสองต้น 

แสงนั้นขยายขึ้นเรื่อยๆ อาบพื้นที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ เผยให้เห็นสิ่ง

ที่ซ่อนอยู่ภายในลำแสงนั้นอย่างชัดเจน

“พระเจ้า” เหล่าเด็กหนุ่มอุทานแทบจะเป็นเสียงเดียวกันเมื่อพวกเขา 

เห็นกรอบแสงขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนภาพของโรงเก็บเครื่องบินขนาดมหึมา 

ปรากฏชัดเบื้องหลังกำแพงหิน 

“มันซ่อนอยู่ในภูเขา! องค์กรซ่อนอยู่ในภูเขา!” 

กำแพงหินก้อนยักษ์ที่แลเห็นนั้นเป็นเพียงภาพลวงตา แท้จริงแล้วมัน 

คือประตูบานใหญ่ที่ใช้เข้าออกองค์กร 

เหลา่เดก็หนุม่เบกิตาตะโกนรอ้งอยา่งดอีกดใีจเมือ่เหน็โรงเกบ็เครือ่งบนิ 

เบื้องหน้า พวกเขารีบเข้าไปทันที แล้วประตูขนาดใหญ่ซึ่งทำจากเหล็กนับ 
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ร้อยตันพันด้วยสายไฟนับร้อยเส้นก็ค่อยๆ ปิดลง ถนนเบื้องหลังหายไปจาก 

สายตา

ฟรานซิสมองโครงร่างของยานรบซึ่งกำลังถูกตรวจสอบโดยนักวิศวกร

กลุ่มหนึ่งอย่างสนใจ 

“ที่นี่คือองค์กร...ของเรา”

ใช่แล้ว...นี่คือองค์กรของชามัลลี เยเรเอส มันคือที่ซ่อนตัวของเขา!

“พวกเราเป็นเจ้าของภูเขาในแถบนี้ทั้งหมด” มอสติลบอก “พื้นที่ใน 

ภูเขาถูกเจาะเพื่อสร้างฐานกำบังให้พวกเรา ที่นี่เปรียบเสมือนโลกอีกใบที่มี 

ทุกอย่างพร้อม...มีการป้องกันระดับสูง แม้แต่ระบบตรวจจับจากดาวเทียม 

ก็ไม่สามารถค้นหาสัญญาณชีพของพวกเราในภูเขาแห่งนี้ได้”

“เหลือเชื่อ! มันน่าเหลือเชื่อมาก!”

บรรดาเดก็หนุม่ตา่งมองหนา้กนัเองกอ่นหวัเราะ แปะมอืไฮไฟฟส์ง่เสยีง 

ร้องอย่างพึงพอใจกับความยิ่งใหญ่ที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อน แต่ละคน 

มองเหล่าวิศวกรและทหารที่เดินสำรวจเครื่องบินสี่ลำ บางลำก็กำลังถูกซ่อม  

บางลำก็จอดทิ้งไว้โดยมีเหล่าทหารยืนรายงานผลการลาดตระเวน 

มอสติล คริฟกิ้น และรินเลอเลสเดินมายืนเรียงหน้ากระดาน แล้ว 

ชายหนุ่มในชุดลายพรางสองคนก็วิ่งเหยาะๆ ตรงมาหา พวกเขาสนทนากัน 

ด้วยภาษาที่ยากจะเข้าใจ ก่อนเดินจากไปพร้อมรอยยิ้มอบอุ่น

“นานกว่าสองปีแล้วที่พวกเราไม่ได้กลับมาที่องค์กร” มอสติลว่า 

จบก็กวักมือเรียกทุกคนให้เดินตามไปยังประตูเหล็กบานหนึ่ง ซึ่งทันทีที่เปิด 

ออกก็ปรากฏเส้นทางทรงกระบอกแลดูคล้ายท่อยาวเชื่อมต่อกับอาคารส่วน 

อื่นๆ ที่ซ่อนอยู่ในภูเขา 

ทางเดินเหล่านี้แตกแขนงออกเป็นรูปหกเหลี่ยมในแนวตั้ง หากดูจาก 

แผนที่สามมิติในท่อด้านขวามือ จะเห็นโครงสร้างเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง 

อาคารเหมือนรวงผึ้งคว่ำลงบนฐานภูเขา

“ตรงนีค้อือาคารอะไร” วนิดจ์ิม้ไปบนภาพสามมติ ิตรงตำแหนง่อาคาร 

ใต้ยอดภูเขา
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“มันคือบ้านพักของคุณชาย พวกเธอไม่มีสิทธิ์ย่างกรายเข้าใกล้จน 

กว่าจะได้รับอนุญาต” มอสติลบอกอย่างรู้ทัน ก่อนเดินนำทุกคนผ่านเส้นทาง 

ในท่อไปจนถึงทางแยกซึ่งมีบันไดเลื่อนสามทิศทางเชื่อมต่อไปยังอาคารอื่นๆ 

ทุกคนเดินตามมอสติลเล้ียวไปทางขวา ก้าวเท้าอาดๆ ไปบนบันไดเล่ือน 

แล้วในตอนนั้นเอง กำแพงท่อโลหะรอบๆ บันไดเลื่อนก็กลายเป็น 

กระจกใส แสงวิง้วบัสาดเขา้มาในทอ่ทำใหท้กุคนตอ้งยกมอืปอ้งตา วนิดพ์ยายาม 

มองผ่านกระจกผนังท่อ แล้วก็เห็นภาพหุบเขากว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา 

“เฮ้ย!” เหล่าเด็กหนุ่มร้องเสียงหลง มองผนังท่อกระจกด้วยความฉงน 

“เราอยู่ในภูเขาไม่ใช่เหรอ ทำไมวิวภายนอกจึงเป็นหุบเขาเขียว” วินด์

ถามเสียงแผ่วพลางก้มมองเบื้องล่าง แล้วก็พบว่าแผงโลหะที่เขายืนอยู่เมื่อครู่

กลายเป็นกระจกใส ใต้ฝ่าเท้าเป็นเพียงอากาศเวิ้งว้างโดยพื้นหญ้าเขียวขจีอยู่

ห่างจากตำแหน่งที่เขายืนอยู่ในท่อราวๆ สามร้อยเมตร

“โว้ว! มันเกิดอะไรขึ้น” แมกซ์เผลอร้องตกใจเพราะกลัวความสูง เขา 

รีบกระโดดกอดคอฟรานซิสหลังจากก้มมองผ่านกระจกใสใต้ฝ่าเท้าด้วย 

ใบหน้าซีดเป็นไก่ต้ม “เรากำลังจะตก! เรากำลังจะตกลงไป!”

คริฟกิ้นเผลอหัวเราะคิกคัก

“ไม่มีใครตกลงไปหรอก” มอสติลว่าพลางวางมือบนราวบันได ก่อน 

ชำเลืองตามองหน้าผาสูงชันฝั่งขวามือ เขาเห็นน้ำตกสูงไหลลงมาจากหน้าผา 

แลดูงดงามจับตายามแสงอาทิตย์สีส้มสะท้อนละอองน้ำเป็นรุ้งกินน้ำสดสวย 

“มันคือภาพลวงตา” ชายหนุ่มกล่าวเสียงเรียบ ขณะที่บรรดาเด็กหนุ่ม

ต่างร้องเสียงหลง ตกอกตกใจกับบรรยากาศที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

“ภาพลวงตา พระเจ้า! ทำไมมีภาพลวงตาในทางเชื่อมอาคารแบบนี้” 

แมกซ์พูดเสียงสั่น

“อย่าลืมว่าพวกเราทำงานอยู่ในภูเขาและต้องใช้ชีวิตอยู่ในภูเขาโดย 

ไม่มีโอกาสเห็นแสงอาทิตย์ หากไม่ได้รับอนุญาตให้รับภารกิจภายนอกองค์กร 

...พวกเราจึงใช้เทคนิคจำลองภาพสามมิติของธรรมชาติภายนอก ทำให้อัตรา

ความเครียดของคนในองค์กรลดลง 80 เปอร์เซ็นต์”
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“มันคือผลการวิจัยสินะ” ทิมถามพลางกอดอก หัวเราะเสียงเบา

“ใช่ เพราะฉะนั้นพวกเธอก็ไม่ต้องแปลกใจไปหรอกหากเดินทางผ่าน 

ท่อเชื่อมอาคารแล้วจะเห็นว่าผนังท่อเปลี่ยนเป็นภาพจำลองเหล่านี้”

แมกซ์ฟังจบก็ยิ่งหวาดกลัวจนแทบสลบไปบนแผ่นหลังของฟรานซิส

“อา...มันเหมือนจริงซะจนผมคิดว่าเราเดินอยู่ในอากาศเวิ้งว้างกลาง 

หุบเขา” วิลเลี่ยมกล่าวพลางล้วงกระเป๋า เขามองท่อกระจกสั่นเบาๆ ด้วย 

แรงลมจำลอง

“แนล่ะ ทางเชือ่มตอ่ในองคก์รและพืน้ทีใ่นอาคารถกูปรบัสภาพความดนั 

และอุณหภูมิให้เหมือนสิ่งแวดล้อมภายนอกมากที่สุด” คริฟกิ้นเสริม ก่อนเดิน 

ออกไปยืนที่จุดทางแยกใหม่ มีเหล่าทหารเดินเรียงแถวผ่านพวกเขาไปพร้อม 

อาวุธครบมือ เหล่าเด็กหนุ่มมองด้วยความอึ้งทึ่ง 

“ดูนั่นสิ”

แต่ละคนชะเง้อมองผ่านประตูอาคารเบื้องหน้า และเห็นยอดโดมสูง 

ด้านบน แล้วก็พบว่ามีเครื่องจักรกับหุ่นยนต์เล็กๆ คล้ายหุ่นกระป๋องลอยไป

ลอยมาในอากาศ หุ่นยนต์เหล่านี้มีไว้เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้น 

ภายในอาคาร

“ขอต้อนรับสู่องค์กรของเรา” มอสติลผายมือออกพร้อมยิ้ม “รินนี่ 

จะเปน็คนพาพวกเธอไปยงัหอ้งพกั ใหต้ามเธอไป สว่นฉนักบัครฟิกิน้จะไปประชมุ 

ในเวลาเที่ยงตรงมาเจอกันที่จุดทางแยกสี่เจ็ดสอง”

แต่ละคนฟังจบก็พยักหน้ารับ พวกเขาโค้งศีรษะลงเล็กน้อยเป็นเชิง 

ขอบคุณ ก่อนจะหันมองคนตัวเล็ก

รนิเลอเลสสบตาพวกเขาอยา่งไมเ่ปน็มติรนกัแลว้รบีเดนินำผา่นเสน้ทาง 

เลก็ๆ ในอาคารโดยไมพ่ดูไมจ่า เธอหนัไปทกัทายยิม้แยม้กบับรรดาทหารตวัสงู 

ซึง่ยนืสนทนาหนา้ประตหูอ้งอยา่งรูจ้กักนัด ีแตไ่มม่ทีทีา่ใสใ่จเพือ่นใหมเ่บือ้งหลงั 

เลยสักนิด ทำเอาวินด์ประหลาดใจ

เขาไม่เข้าใจเอาเสียเลยว่าริคโทเฟ่นชอบเธอได้ยังไง

“นี่คืออาคารที่ใช้ตรวจสอบผู้เดินทางเข้าออกองค์กร” รินเลอเลส 
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หนัมาบอก “มนัคอืดา่นชัน้นอกสดุ ทกุคนตอ้งไดร้บัการตรวจสอบกอ่นเดนิทาง 

ผ่านไปยังอาคารชั้นอื่นๆ ได้...ในองค์กรมีด่านตรวจชั้นนอกทั้งหมดยี่สิบจุด  

นั่นหมายความว่ามีทางออกจากองค์กรทั้งหมดยี่สิบเส้นทาง แต่ทางออกที่ 

พวกคุณใช้ได้มีแค่สองเส้นทาง ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณทำงานให้หน่วยงานไหน 

ทีมใคร และห้องพักอยู่ตำแหน่งใดในองค์กร”

เหล่าเด็กหนุ่มฟังจบก็ถูกเรียกตัวไปเก็บข้อมูลทันทีในห้องแห่งหนึ่ง 

ที่เต็มไปด้วยทีมงานหน่วยตรวจสอบบุคลากร 

พวกเขาถูกเจาะเลือด ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจสุขภาพเบื้องต้น 

และตรวจสอบดีเอ็นเอเทียบกับข้อมูลในระบบของสาธารณรัฐครีตไชร์ เพียง 

ครึ่งชั่วโมงเด็กหนุ่มทั้งห้าก็ได้รับการตรวจสอบว่าเป็น ‘บุคคลที่มีอยู่จริง’

รินเลอเลสมอบปากกาคนละด้ามให้หนุ่มๆ ทั้งห้าหลังจากผ่านห้อง 

ตรวจสอบเรยีบรอ้ยแลว้ ปากกาทกุดา้มเปน็สทีองสลกัลายมงักร มเีลขประจำตวั 

ของแต่ละคนกำกับไว้ หญิงสาวเดินไปหาวินด์ เธอกดด้ามปากกาหนึ่งครั้ง 

แล้วแผ่นแก้วโปร่งใสสีเหลืองก็หล่นลงมา มันลอยค้างเติ่งกลางอากาศ 

ก่อนหมุนไปมาอย่างช้าๆ 

เมื่อเธอใช้นิ้วลูบขอบแผ่นแก้ว แสงสีขาวก็ค่อยๆ สว่างออกมาจาก 

ขอบนั้น พลันเอกสารสี่หน้าก็ปรากฏชัดขึ้นบนแผ่นแก้วสีเหลือง 

“เปลี่ยนภาษาตรงนี้” รินเลอเลสหันไปบอกแมกซ์ ก่อนจิ้มนิ้วลงบน 

แผ่นแก้ว “นี่คือข้อมูลของพวกคุณ” 

ว่าพร้อมชี้ภาพข้อมูลที่ปรากฏขึ้นมา

“ปากกาด้ามนี้ใช้ระบุตัวตนของคุณ การกระทำของคุณจะถูกบันทึก 

ลงในระบบทุกวัน ทุกครั้งที่เดินทางไปที่ไหนคุณต้องพกมันติดตัวไปด้วย”  

รินเลอเลสว่าพลางเลื่อนนิ้วเปิดเอกสารหน้าต่อไป ภาพกระดาษแตกออก 

เป็นเสี่ยงๆ ก่อนกระดาษหน้าถัดไปจะปรากฏขึ้นบนแผ่นแก้วอีกครั้ง 

“หากปลอกปากกาเปลีย่นเปน็สเีขยีว นัน่หมายความวา่มขีอ้ความใหม ่

ให้เข้ามาเช็กที่ตรงนี้” เธอพูดพร้อมจิ้ม “ตรงนี้คือจุดที่ใช้หาตำแหน่งของ 

บุคคล (เฉพาะ) ภายในทีมของคุณ...พวกคุณเรียกมันว่า GPS...และตรงนี้ 
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คือแผนที่สามมิติภายในองค์กร หากปากกาหาย แจ้งให้ห้องตรวจสอบทราบ 

ทันที”

“โอเค” วินด์บอกพลางเหยียดยิ้มแฝงเลศนัย ทำเอาอีกฝ่ายแทบสะดุ้ง 

เขาเพ่งพินิจมองเธอตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าด้วยความสนใจ 

“มีอะไรหรือเปล่า”

“เปล่าหรอก” ว่าพลางสอดปากกาลงในกระเป๋ากางเกงและเดินตาม 

ผู้นำตัวเล็ก ผ่านบันไดลิฟต์ออกสู่อาคารแห่งใหม่ 

บริเวณนี้มีผู้คนเดินผ่านไปมา โดยไม่ลืมเอ่ยทักรินเลอเลสเลยแม้แต่

คนเดียว 

เหล่าเด็กหนุ่มหันไปสนใจวิทยาการที่ก้าวล้ำในองค์กรด้วยความอึ้งทึ่ง  

บุคลากรแต่ละคนมีอุปกรณ์สื่อสารพกพาที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ คือเป็น 

แผน่แกว้ทรงรรีปูไข ่บรเิวณขอบตอ่สายเสยีบหฟูงั และมปีุม่เลก็ๆ บนแผน่กระจก 

เรืองแสง...ทันทีที่ใช้นิ้วสัมผัส หน้าจอภาพสามมิติสีขาวก็จะปรากฏเหนือ 

แผ่นแก้วนั้น

“เราจะได้อุปกรณ์แบบพวกเขาด้วยหรือเปล่า” วินด์ถามพลางชี้นิ้วไป 

วินด์ มิชคิน

สัญชาต ิครีตไชร์  เชื้อชาติ ครีตไชร์

อาย ุ20 ปี 3 เดือน 

ส่วนสูง 177 เซนติเมตร  น้ำหนัก 65 กิโลกรัม 

กรุ๊ปเลือด O  ศาสนา คริสต์

สถานะ โสด

ประวัติ ดี (ดูต่อในหน้า 3)

สุขภาพ ดี (ดูต่อในหน้า 4)

หน้าที ่หน่วย 73 ทำงานให้เจ้าหน้าที่มอสติล เฟลโร
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ยังหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งยืนก้มหน้ามองอุปกรณ์สื่อสาร และสนทนาเพียงลำพัง

โดยไม่ใส่ใจเหล่าเด็กหนุ่มกับรินเลอเลสที่เดินผ่านไป

“ไม่ได้หรอก มันขึ้นอยู่กับหน้าที่ที่คุณได้รับ” รินเลอเลสบอก “เราเอง

ก็ไม่เคยได้รับของแบบนั้นจากคนในองค์กร”

ว่าจบเธอก็พาทุกคนเดินไปยังเส้นทางซึ่งไม่ค่อยมีคนเดินผ่านนัก  

บริเวณนี้ปรากฏประตูเรียงเป็นแถวยาวและพื้นปูด้วยพรมแดง แลดูคล้าย 

หอ้งหบัในโรงแรมหร ูวนิดแ์ละผองเพือ่นจงึเดาไดไ้มย่ากวา่หอ้งพกัของพวกเขา 

คงอยู่ตรงนี้ 

“พวกคณุตอ้งรอในหอ้งพกัจนกวา่คณุมอสตลิและคณุครฟิกิน้มาเรยีก 

นะคะ”

รนิเลอเลสลบูแผงวงจรสเีงนิหนา้หอ้ง แลว้ประตหูอ้งพกักเ็ลือ่นเปดิออก 

หญิงสาวผายมือเชิญหนุ่มๆ เข้าไปข้างใน แต่ละคนส่งเสียงร้องว้าวไม่หยุด  

มองโถงทางเข้าที่แลดูเหมือนย้ายพระราชวังทั้งหลังมาไว้ในห้องพักแห่งนี้ 

“พระเจ้า มันเจ๋งมาก!”

“บอกฉันทีว่าเรายังอยู่ในครีตเชียร์”

“วู้ว!”

แต่ละคนเดินไปมารอบห้องโถง บ้างก็ขึ้นบันไดสำรวจห้องชั้นบน 

ส่งเสียงตื่นเต้นดีอกดีใจไม่หยุด

ส่วนวินด์ก็ล้มตัวลงบนเบาะโซฟาในห้องนั่งเล่น ก่อนปิดตาลงอย่าง 

ผ่อนคลาย แต่แล้วสักพักก็รีบลุกขึ้น เขามองหารินเลอเลสหน้าประตูห้องพัก 

แต่ก็พบว่าเธอหายตัวไปเสียแล้ว เด็กหนุ่มจึงรีบวิ่งออกจากห้อง ติดตาม 

รินเลอเลสไปทันที

“เฮ้! คุณจะรีบไปไหน นึกว่าจะคอยเฝ้าพวกเราเสียอีก”

“เฝ้า? เพื่ออะไร” รินเลอเลสเอียงศีรษะมองเด็กหนุ่มผมสีแคร์รอต 

ที่เดินทอดน่องมาหา 

“คุณกำลังจะไปไหน” วินด์ถามอีกครั้ง

“ทำงาน”



68     DonGuard ปริศนาแห่งดอนการ์ด เล่ม 4 ตอน ความลับในเรือสำราญ

“คราวนี้คุณจะบอกได้หรือยังว่ามันคืองานอะไร”

รินเลอเลสจ้องอีกฝ่ายนิ่งๆ ดวงตาสีนิลคู่โตนั้นแลดูจริงจังเจือความ 

ประหวั่นลึกๆ “คุณไม่จำเป็นต้องรู้”

วินด์ยิ้มกริ่ม

“...มีอะไรหรือเปล่า”

“คุณเป็นคนที่มีความลับเยอะนะ”

“...”

“ผมอยากรู้จริงๆ ว่าเพราะอะไรริคกี้กับคุณชายถึงชอบคุณนัก...สิ่งที่ 

ผมเห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้คือผู้หญิงที่มีแต่ความลับ หากผมเป็นริคกี้ ผมคง 

ไม่มองคุณเลยด้วยซ้ำ” คำพูดเสียดสีนั้นทำให้รินเลอเลสนิ่วหน้าด้วยความ 

ไม่พอใจ วินด์เลิกคิ้ว น้ำเสียงแฝงเลศนัยนั้นทำให้อีกฝ่ายประหวั่น “แต่รู้อะไร 

ไหม...ยิ่งคุณปิดบังความจริงจากผมมากเท่าไร ผมก็ยิ่งอยากรู้มากเท่านั้น”

รินเลอเลสกระแอมเสียงเบาก่อนบ่ายหน้าหนี 

“บางอย่างคุณก็ไม่ควรต้องรู้ เพราะหากความจริงนั้นทำให้คุณ 

ไม่สบายใจ สู้ไม่รู้เลยเสียจะดีกว่า”

“เหมือนกับอดีตของคุณน่ะเหรอ”

รินเลอเลสเบิกตามองวินด์พร้อมอุทานอย่างประหลาดใจ

“ผมไม่รู้หรอกว่าในอดีตของคุณเป็นอย่างไร...มอสติลบอกว่าคุณ 

ได้รับอุบัติเหตุและเสียความทรงจำไปทั้งหมด”

“...”

“ในเมือ่คณุไมรู่ว้า่อดตีของตวัเองคอือะไร มนัคงทำใหค้ณุรูส้กึสบายใจ 

กับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จริงไหม”

รินเลอเลสมีท่าทีกระอักกระอ่วน เธอกำมือจนสั่น พยายามไม่สนใจ 

สิ่งที่อีกฝ่ายพูด 

“เราไม่รู้ว่าคุณพูดถึงเรื่องอะไร”

วินด์กระหยิ่มยิ้มพอใจเมื่อตนเองพูดแทงใจดำอีกฝ่ายได้ 

“หากให้ผมเดานะ...งานที่ทำให้คุณต้องเดินทางกลับมาที่องค์กร 
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ในคราวนี้ อาจทำให้ความทรงจำในอดีตของคุณกลับคืนมาด้วย และคุณ 

ก็ระแวง คุณไม่อยากกลับมาที่องค์กรเพราะกลัวว่าความทรงจำในอดีตจะ 

กลับมาทำร้ายความรู้สึกของคุณ”

“นั่นไม่เกี่ยวกับงานของเราเลยสักนิด” รินเลอเลสทำหน้ามุ่ยไม่พอใจ  

เธอเบื่อหน่ายการสนทนาที่พยายามกดดันให้เธอจนมุม “คุณพยายามจะพูด 

อะไร คุณมิชคิน”

“ผมชื่อวินด์”

รินเลอเลสกัดริมฝีปากบาง ก่อนเดินจากไป 

“เฮ้! จะรีบไปไหน ผมอยากให้คุณช่วยอะไรสักอย่าง”

อีกฝ่ายหมุนตัวกลับมามองคนขี้สงสัยอีกครั้ง 

“คุณคิดว่าเราควรช่วยคุณหรือเปล่า”

“เห็นแก่ริคโทเฟ่น...ผมเชื่อว่าคุณจะช่วยผม”

รินเลอเลสกอดอก หรี่ตามองอีกฝ่ายอย่างไม่สบอารมณ์เลยสักนิด

“มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะ ช่วยผมหน่อย” วินด์พยายามโน้มน้าว 

เขาฉีกยิ้มกว้าง ใบหน้าร่าเริงผิดสังเกต หญิงสาวถอนใจก่อนยอมตอบ 

“เรื่องอะไรว่ามาสิ”

“เยี่ยม...โอเค...คุณเป็นควีนขององค์กรแห่งนี้ ผมเชื่อว่าคุณคงเข้านอก

ออกในทุกอาคารได้สบาย”

รินเลอเลสอยากจะแย้ง แต่เธอก็ปรามตัวเองเอาไว้เสียก่อน 

“แล้วไง”

วินด์ชั่งใจครู่หนึ่งก่อนกล่าวต่อ 

“ผมอยากให้คุณพาผมไปเจอใครสักคนหน่อย ผมสัญญาว่าจะไม่ทำ 

อะไรทั้งนั้น...แค่อยากเจอและทักทายในฐานะคนรู้จักกัน”

รินเลอเลสเลิกคิ้วประหลาดใจ เธอมองสีหน้าจริงจังของอีกฝ่ายก่อน 

ตัดสินใจพยักหน้ารับ 

“คุณอยากเจอใคร”

“แฮบินอส เฮอร์กินส์ และคุณนายเลมเบอสท์”


