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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

ชวีติของไรเซลคงจะดกีว่านี.้..ถ้าไม่ซวยไปโดนสมบตัิ
ต้องค�ำสำป จนท�ำให้ชำยหนุ่มอำยุย่ีสิบเจ็ดปีอย่ำงเขำกลำย
ร่ำงเป็นเด็กชำยตัวกะเปี๊ยก ถึงแม้จะได้พลัง ‘เทเลพอร์ต’ ที่
แสนเอื้อประโยชน์ก็เถอะ

ดงันัน้สญัญำทำสกบับรษิทัเอม็.เฮำส์จงึเริม่ขึน้ เขำจะ
ได้ยำช่วยแก้ค�ำสำป แต่ต้องแลกกับกำรท�ำงำนไปรษณีย์  
มหำโหดเป็นเวลำสิบปี

อันที่จริงงำนนี้ก็ไม่เลวร้ำยนักหรอก ถ้ำไม่ใช่เพรำะ 
วันหนึ่ง มีคนส่งของพิลึกพิลั่นมำที่บริษัท

ใครเขำให้ส่งสิง่มชีวีติกนั! แล้วผูห้ญงิผมเขยีวในกล่อง
ที่ควำมจ�ำเสื่อมนี่คืออะไร!!

ไปรษณีย์หนุ่ม (ในร่ำงเด็ก) ไม่ทันคิดเลยว่ำ ‘พัสดุ
หมำยเลข 117’ นี้ จะพำเขำกลับไปพัวพันกับเรื่องในอดีตที่
อยำกลืมอีกครั้ง!

 SPB Light Novel
	 ในเครือสถาพรบุ๊คส์



ค�ำน�ำนักเขียน

สิ่งแรกที่ผุดขึ้นมาในใจตอนที่เริ่มท�าโพรเจกต์นี้ก็คือ	
‘เฮ้ย! คนเยอะแบบนี้จะไหวแน่เรอะ’ 

ปกติแล้วนักเขียนแต่ละคนมักท�ำงำนตำมล�ำพัง แต่
พอมำอยู่ด้วยกันหลำยๆ คนก็ชักจะเสียวแวบๆ ว่ำ เรำจะไป
ถ่วงทีม หรือว่ำท�ำให้พี่ๆ น้องๆ กลุ้มใจหรือเปล่ำ แล้วจะ
ประสำนงำนกันอย่ำงไร ในเมื่อแต่ละคนก็ใช่ว่ำจะอยู่ใกล้กัน 
(โดยเฉพำะตัวข้ำพเจ้ำที่ลัดฟ้ำข้ำมทะเลมำเรียนที่อเมริกำ)

แต่เทคโนโลยีและกำรร่วมแรงร่วมใจก็ท�ำให้งำน   
ไหลลืน่มำได้จนจบค่ะ นอกจำกจะได้ท�ำควำมรูจ้กักบัพี่ๆ  น้องๆ 
นักเขียนร่วมส�ำนักพิมพ์แล้ว ยังท�ำให้ได้ประสบกำรณ์ใหม่ๆ 
หลำยอย่ำง เรียนรู้อะไรมำกข้ึนชนิดที่ไม่มีทำงได้ประสบ   
พบเจอหำกเขียนเองตำมล�ำพังแน่นอน

ส�ำหรบัไลต์โนเวลหนึง่ในชดุ M.House เล่ม 4 ไรเซล
กบัพสัดหุมายเลข 117 เป็นเรือ่งรำวของบรุษุไปรษณย์ีตวัเลก็
ที่มีพลังเทเลพอร์ต เป้ำหมำยหลักของเขำคือ ท�ำงำนแลก   
ยำแก้ค�ำสำป ท�ำให้เขำต้องล�ำบำกใจเมื่องำนท�ำท่ำจะมี
อุปสรรคใหญ่เกินมือบุรุษไปรษณีย์อย่ำงเขำ ถึงแม้จะมีเรื่อง
รำวล�ำบำกใจทั้งในอดีตและปัจจุบัน แต่เร่ืองรำวของไรเซล 
เลต็เตอร์แมนคงเป็นอกีหนึง่ในเรือ่งรำวทีย่นืยนัได้ว่ำ กำรก้ำว
ข้ำมอดตีอย่ำงเข้มแขง็ไปสูปั่จจบุนัด้วยรอยยิม้นัน้จะเปิดประตู
แห่งควำมเป็นไปได้อีกหลำยบำนเพียงใด



เน้ือเรือ่งของไลต์โนเวลชดุนี ้นอกจำกจะบอกเล่ำเรือ่ง
รำวควำมสมัพนัธ์ของหลำกหลำยตวัละครในหนึง่บรษิทัทีเ่ป็น
เหมือนบ้ำนแล้ว ยังเหมือนกับเป็นภำพสะท้อนของเหล่ำ    
นักเขียนเองด้วยค่ะ สนุกสนำน เฮฮำ ทั้งเศร้ำเคล้ำน�้ำตำ มี
ตั้งแต่ตัวละครเด็กน้อยน่ำรัก สำวงำม หนุ่มหล่อ ยันคุณลุง
สุดเท่แบบนี้ พลำดไปจะเสียดำยนะจะบอกให้ค่ำ 

					ขอฝากนิยายเซตนี้ไว้กับทุกท่านด้วยนะคะ
                     V. Rondell



เซย์		 : เล่มของคณุไรเซล นอกจำกขำยควำมเป็นเดก็แคระ 
  ไม่ยอมโตแล้ว มันมีดีตรงไหนอีกครับ

ไรเซล	 : ก็ตรงที่ผมสำมำรถเทเลพอร์ตไปเตะก้นคุณเซย ์
  จำกองศำไหนก็ได้ไงครับ

เซย์		 : เหตุกำรณ์เกิดที่ไหนครับ แล้วเก่ียวอะไรกับเร่ือง 
  อกหักรักตุ๊ดหรือเปล่ำ

ไรเซล	 : เกดิทีเ่มอืงรเิวยีร่ำ เมอืงสดุสวยทีม่ขีนมแสนอร่อย  
  ส่วนเรื่องอกหักหรือเปล่ำน้ัน ไม่เก่ียวกับเซย์เลย 
  ซักนิด ยังไงผมก็ไม่ติดหนี้หัวโตแบบเซลส์แมน  
  บำงคนหรอกฮะ

เซย์	 : เอิ่ม...ทำงที่ดีอย่ำแขวะคนสัมภำษณ์เลยครับ เข้ำ 
  เรือ่งเลยดกีว่ำ ท�ำไมผูอ่้ำนต้องมำเสยีเวลำอ่ำนเล่ม 
  ของไอ้หนูไรเซลด้วยครับ

Character Talk



ไรเซล	 : เพรำะมันน่ำสนใจน่ะสิครับ ครบรสชำติ ซำบซ่ำ  
  มีทั้งผจญภัยและดรำม่ำ แถมวิวสวยอีกต่ำงหำก

เซย์		 : มีเรื่องขี้หลีของคุณไรเซลด้วยใช่ไหมครับ มันถึง 
  สนุก

ไรเซล	 : ผมขี้หลีตรงไหน อย่ำหำเรื่องสิ เดี๋ยวคนเข้ำใจผม 
  ผิดหมด

เซย์		 : แล้วท่ีเขำเม้ำท์กนัว่ำ คณุไรเซลคดิว่ำตวัเองหล่อกว่ำ 
  ไคอำน่ะ กค็งจะจรงิสนิะครบั อย่ำงนีแ้หละ เดก็ๆ  
  มกัจะหลงตวัเอง ผมเข้ำใจครบั

ไรเซล	 : เซย์!!! จะหำเรือ่งต่อยกนัใช่มัย้!?



แนะน�ำตัวละคร

ไรเซล	เล็ตเตอร์แมน
อายุ	 : หน้ำตำเหมือน 12 ปี 
  แต่ที่จริงอำยุ 27 แล้ว
เพศ	 : ชำย
แผนก	 : ไปรษณีย์ 
ความสามารถพิเศษ		: 
  เทเลพอร์ต (ในระยะ
  สำมกิโลเมตรที่ตำมอง
  เห็น หรือสถำนที่ที่เคย
  ไปมำแล้ว พำคนหรือ
  สิ่งของไปด้วยได้)
นิสัย		 : ยิม้แย้ม คยุง่ำย แต่ปำก
  ไม่ดี ท�ำตัวเหมือนชิลล์
  แต่รับผิดชอบเกินคำด 
  ช่ำงห่วงใยแบบห่ำงๆ

ฟลอร่า 
อายุ	 : ดูแล้วก็สัก 16-17
เพศ	 : หญิง
ความสามารถพิเศษ		: 
  ควำมคุมและใช้ต้นไม้
  ตำมใจชอบ สำวปรศินำ
  ที่ไรเซลเจอในกล่องลัง
  พัสดุหมำยเลข 117 ดู
  เหมอืนจะควำมจ�ำเสือ่ม
สิ่งชอบ	:	ทุกอย่ำงที่กินได้
นิสัย		 : ซื่อๆ เอ๋อๆ เรื่องทั่วไป 
  แต่หัวดีเรื่องวิชำกำร 
  ติดไรเซลหนึบตั้งแต ่
  ลืมตำเห็นเขำ



•	ลิเคียวร์
พนักงำนแผนกรับซื้อหนึ่งเดียว
ของบริษัท เป็นคนลึกลับที่หลับ
มำกกว่ำตื่น

•	เซย์	ซิลเวอร์ไลต์
เซลส์แมนยำจกแห่งฝ่ำยขำย 
เรื่องฝีปำกไม่มีใครเกิน ตีกับ  
ไรเซล (ด้วยวำจำ) เป็นประจ�ำ

•	เรย์โนอาร์	เบียนกี้
หนุ่มแว่นหัวหน้ำแผนกผู้กล้ำ 
เจ้ำต�ำนำนผู้สร้ำงควำมบรรลัย
ให้ทุกแห่งที่ไปท�ำภำรกิจ



www.satapornbooks.com



บทน�ำ

เวลา	9.00	น.	ฤดูใบไม้ผลิ	อากาศแจ่มใส	ณ	เมือง
เซนทรัล

“ไม่ทันแล้ว!” หญิงชรำคนหน่ึงครำงอย่ำงส้ินหวัง 
ดวงตำมองตำมรถไฟที่แล่นออกจำกชำนชำลำอย่ำงหมด
หนทำง ข้ำวกล่องห่อในผ้ำสอ่ีอนลำยดอกเลก็ร่วงหล่นจำกมอื
หล่อน แต่แทนที่มันจะกระทบพื้น มือหนึ่งกลับคว้ำมันไว้ได้
ทันท่วงที

“โบกี้ไหน ที่นั่งหมำยเลขอะไรหรือครับคุณผู้หญิง” 
เสียงเยำว์วัยของเด็กชำยดังขึ้นถำมเธอ

เจ้ำของเสียงคือเด็กชำยวัยไม่เกินสิบสองปีในชุด
เครื่องแบบคล้ำยบุรุษไปรษณีย์ หมวกใบใหญ่หลวมโพรกอยู่
บนเรือนผมสีชำปลำยสีด�ำ กระเป๋ำหนังใส่จดหมำยตุงแน่น 
บนไหล่เขำยงัมลีงัขนำดกลำงๆ อยูใ่นถงุตำข่ำย ดวงตำสสีนมิ
กลมโตฉำยแววเป็นมิตร

“ที่นั่ง A40-41 โบกี้ที่ 7 จ้ะ” หล่อนตอบไปตำมตรง
อย่ำงไม่ได้คำดหวังอะไร
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เด็กชำยยิ้มให้เธอ มืออุ ้มห่อข้ำวกล่องไว้อย่ำง
ระมัดระวัง แล้วค้อมศีรษะน้อยๆ ก่อนเขำจะก้ำวขำเหมือน
จะลงไปที่รำงรถไฟ

เสียงป๊อปเบำๆ คล้ำยใครเปิดจุกขวดไวน์ดังขึ้นพร้อม
กับที่ร่ำงของไปรษณีย์หนุ่มน้อยหำยวับไปกับตำ คุณยำย
เจ้ำของข้ำวกล่องดวงตำเบิกค้ำง เด็กคนนั้นหำยไปไหนน่ะ!

ยงัไม่หำยตกใจด ีร่ำงของเดก็ชำยคนเดมิกป็รำกฏขึน้
กลำงอำกำศแล้วท้ิงตวับนพืน้อย่ำงนุม่นวล แขนเสือ้ยำวสะบดั
ตำมแรงลมที่พัดปะทะร่ำง

“เรียบร้อยฮะ ส่งถึงคุณหลำนชื่อมำรีน่ำกับเอมิลแล้ว
ครับ คุณหลำนๆ ดีใจมำก” เด็กชำยยกมือวันทยหัตถ์อยู่ใต้
แขนเสื้อย้วยๆ พลำงยิ้มยิงฟันขำววับจนน่ำเชิญไปเป็นนำย-
แบบโฆษณำยำสีฟัน มือเล็กแต่คล่องแคล่วล้วงกระเป๋ำเสื้อ
ส่งนำมบัตรให้หญิงชรำ เขำพูดด้วยเสียงดังอย่ำงจงใจให้คน
รอบข้ำงท้ังคนท่ีหยดุมองเขำอย่ำงสนใจทัง้คนผ่ำนไปมำได้ยนิ
กันถ้วนหน้ำ

“ถ้ำต้องกำรให้ผมรบัใช้เมือ่ไหร่ตดิต่อแผนกไปรษณย์ี
ด่วนเอ็ม.เฮำส์ได้เลยครับผม! ส่งด่วนทันใจเรียกใช้ไรเซลได้
เลยครับ”

ค�ำโฆษณำปำกเปล่ำได้ผลดีเสมอในสถำนีรถไฟเมือง
เซนทรัลที่แสนพลุกพล่ำน ไรเซลย้ิมแต้ให้คุณยำย ย้ิมของ
เขำกระตุกเล็กน้อยเมื่อคุณยำยเอ่ยประโยคต้องห้ำม

“อำยุแค่นี้แต่ท�ำงำนเต็มตัวแล้ว ขยันเหลือเกินนะ 
หนุ่มน้อย”

ไรเซลกล�้ำกลืนประโยคที่ติดอยู่ในล�ำคอลงไปในท้อง
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เหมอืนเดมิ นับหนึง่ถงึสบิในใจเรว็ๆ ก่อนจะเผยยิม้แฉล้มแห่ง
กำรพำณิชย์ออกไปส�ำเร็จในที่สุด

“ขอบคุณครับผม เอ็ม.เฮำส์ยินดีรับใช้เสมอครับ 
เพรำะควำมพึงพอใจของลูกค้ำคือควำมสุขของเรำ!”

หลังจบประโยคเด็ดด ้วยค�ำขวัญประจ�ำบริษัท 
ไปรษณย์ีหนุม่น้อยกเ็ทเลพอร์ตหำยไปท่ำมกลำงสำยตำผูช้ม
นับร้อยคู ่บทสนทนำดงัขึ้นจำกแทบจะรอบทศิทำงในเวลำไม่
ถงึนำท ีแม้จะไม่ใช่คนดงัหน้ำใหม่ แต่เขำกย็งัคงเป็นประเดน็
เรียกเสียงฮือฮำและเป็นจุดสนใจได้ดีเช่นเดิม

“บุรุษไปรษณีย์เทเลพอร์ตของ เอ็ม.เฮำส์ นี่นำ!”
“ได้เห็นตัวจริงเทเลพอร์ตตรงหน้ำแล้ว เจ๋งจริงๆ”
“บรษิทัน้ีกส็ดุยอดเลยนะ มแีต่พนกังำนจ๊ำบๆ ทัง้นัน้”
“กรี๊ด! อยำกให้พำไปหำท่ำนผู้กล้ำเรย์โนอำร์จังเลย”
“แปลกจริงๆ น้ำ กี่ปีๆ ก็ยังไม่โตขึ้นเลย สุดยอด!”
“จะยังไงก็เถอะ ไรเซล เล็ตเตอร์แมนก็คือบุรุษ

ไปรษณีย์ที่เร็วที่สุดในเซนทรัลนี่นำ!”
บทสนทนำยังคงด�ำเนินต่อไปไม่หยุด แต่ร่ำงสูงที่ยืน

นิ่งอยู่หลังเสำมำพักใหญ่หมดควำมสนใจที่จะฟังต่อเสียแล้ว 
ชำยหนุ ่มตัวสูงสวมหน้ำกำกสีขำวที่ส่วนจมูกย่ืนออกมำ
เหมือนจะงอยปำกนกหมุนตัวเดินออกจำกชำนชำลำสถำนี
รถไฟเข้ำไปยังบริเวณอำคำรพักผู้โดยสำร มือขวำยังก�ำแผ่น
กระดำษแผ่นเล็กแน่น รองเท้ำหนังสีด�ำส้นหนำท่ำทำง
ทนทำนเสียดสีพื้นเกิดเป็นเสียงเสียดหู

ร่ำงสงูยิม้หยนัทนัททีีค่�ำตเิตยีนของพีช่ำยใหญ่แวบเข้ำ
มำในสมอง
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“ท�างานอย่างเราๆ ก็หัดสวมรองเท้ากับเส้ือผ้าที่

เคลือ่นไหวแล้วไม่เกดิเสยีงเถอะน่า เฟนรสิ แบบนีเ้ป้าหมาย

แตกตื่นเสียงานหมด” รอยยิ้มฉีกกว้ำงกว่ำเดิมเมื่อเขำระลึก
ถึงค�ำตอบที่ตัวเองมอบให้พี่ชำยไว้ได้

“กว่าจะรูต้วักส็ายไปแล้ว จรงิไหมล่ะ พีเ่อยีน ผมเคย

พลาดเหรอ”

สถิติงำนส�ำเร็จ 98% ไม่มีใครทัดเทียมเขำได้หรอก 
จะว่ำไปแล้ว...ก็มีอยู่คนหนึ่งที่สถิติงำนส�ำเร็จดีกว่ำเขำ

แต่หมอนั่นดันขี้ขลำด ไม่อยู่รอให้เขำล้มแชมป์ ชิงชิ่ง
หนีไปดื้อๆ อย่ำงหน้ำไม่อำย สุดท้ำยก็ถูกลบเลือนหำยไป
อย่ำงไม่น่ำให้อภัยด้วยฝีมือของไอ้ไรเซล เล็ตเตอร์แมน

“เจอกนัตรงๆ เมือ่ไหร่พ่ออดัคำงเหลอืงแน่ ไอ้เดก็เวร 
แก้แค้นให้น้องชำยที่น่ำรักของฉัน!”

ร่ำงสูงสำวเท้ำเร็วขึ้นอีก แสงแดดยำมสำยส่องผ่ำน
หน้ำต่ำงทรงโค้งเข้ำมำในสถำนีรถไฟ กระทบกับต้นเสำเรียง
รำยเกดิเป็นเงำแปลกตำ ชำยหนุม่สวมหน้ำกำกก้ำวเข้ำไปใน
เงำมืดอย่ำงเงียบเชียบ เส้นผมสีด�ำปลิวไหวตำมจังหวะก้ำว
เดิน

ในเงำมืดของต้นเสำใหญ่ ปลำยเท้ำของชำยหนุ่มจม
ลึกลงไปเหมือนเขำก�ำลังก้ำวลงไปในน�้ำ เพียงไม่ก่ีวินำทีต่อ
มำ ในเงำมืดของเสำต้นนั้นก็ไม่มีอะไรเหลืออีกเลยนอกจำก
ควำมว่ำงเปล่ำ



ในโลกกลมๆ	 ใบนี้ไม่มีอะไรที่ไรเซลรักมากไปกว่า	
‘สำวสวย’ และ ‘ของกิน’

สำวๆ น่ะยิม้ทไีรกท็�ำให้เขำรูส้กึชุม่ชืน่หวัใจไปทกุรอบ 
เปรยีบเสมอืนสำยธำรอนัชุม่ฉ�ำ่ในดนิแดนอนัแห้งแล้งทีเ่รยีก
ขำนกันว่ำ ‘บริษัท’

ที่เอ็ม.เฮำส์มีดอกไม้งำมเด่นอยู่เจ็ดดอก งำมคนละ
แบบ น่ำเสียดำยที่เขำคงแนะให้ชื่นชมด้วยสำยตำเพียงอย่ำง
เดียว เพรำะเจ้ำหล่อนเหล่ำนั้นไม่ใช่ดอกไม้หงิมๆ แต่เป็น
ดอกไม้พันธุ์พิเศษ หำกไม่ใช่ดอกไม้เหล็กไหลก็เป็นดอกไม้
กินคนแสนสวยที่ดุจนสุนัขร็อตไวเลอร์ยังอำย

เริ่มจำกฝำแฝดสุดสวย ลิลล่ี-เดซ่ี ที่นำนๆ ครั้งพอ
อ้อนได้บ้ำง แต่ถ้ำออเซำะมำกไปนำงฟ้ำทั้งคู่ก็แปลงร่ำงเป็น
รำชินีมำรควงปืนยิงควงมีดจิ้มไส้แตกเอำได้ 

หมำยเลขสำม คริสทีน่ำ แม่มดใบหน้ำเทพธิดำ จอม
ปั่นหัวชำวบ้ำนแห่งแผนกเจรจำ 

หมำยเลขสีค่ณุแองจี ้แผนกผูก้ล้ำกส็วยเช้งจนถ้ำใคร

1
โลกของไรเซล
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มองข้ำมคงตำบอด แต่นอกจำกจะเก่งเทพแล้วยังเหมือนจะ
ดใูจอยูห่่ำงๆ กบันำยเรย์ ผูก้ล้ำประจ�ำบรษิทั ดงันัน้คยุได้ แต่
ห้ำมล�้ำเส้น...

สำวงำมหมำยเลขห้ำและหก ไอด้ำกับเนียร์ สองสำว
ทีเ่คยอยูร่่ำงเดยีวกนัมำก่อนกใ็ช่ว่ำจะไม่น่ำสน ไอด้ำดโุหดแต่
กส็วยแกร่ง ดนัเป็นดำร์ลงิของเจ้ำเซโร่จอมโหด ร่ำงยำมรำตรี
ของนำยเซย์ ส่วนเนียร์ ฝ่ำยขำยผู้อ่อนหวำนน่ำรักน่ำอ้อน
ที่สุดก็ดันรสนิยมประหลำดไปรักชอบกับเจ้ำเซย์ เซลส์แมน
ยำจกเสียได้

น่ำเสียดำยแท้ๆ...น่ำรักจริง แต่ยำมดุเกินคงต้องขอ 
มองห่ำงๆ

ส่วนอกีหนึง่สำวทีย่งัไม่ได้พดูถงึนัน้น่ำกลวัคนละแบบ
กับที่เอ่ยมำ แบบไหนน่ะหรือ... 

ก็แบบนี้ไง...
“สะกดค�ำผิดแบบนี้จะท�ำให้บริษัทขำยหน้ำเอำนะคะ 

เอเจนต์ 017” สำวงำมในชุดสูททะมัดทะแมงมองเขำด้วย
ดวงตำสีมรกตคู่สวย แต่แววตำดันเข้มแรงจนไรเซลเผลอยืด
หลังตรงแน่วเหมือนเด็กนักเรียนก�ำลังจะถูกครูลงโทษ

อืม...คุณผู ้ดูแลคลังข้อมูลก็สวยน่ำรักไม่หยอก 
เสียดำยที่ดันรวบผมหยักศกสีน�้ำตำลแดงสวยเก๋เป็นมวย
เหมอืนครแูก่แบบโคตะระอนรุกัษนยิม อกีอย่ำงหนึง่เธอเป็น
คน ‘เยอะ’ เรื่องนี้ใครๆ ก็รู้ ทว่ำขำดสำวนำงนี้ไปบริษัทเป็น
ขำดใจ คงท�ำงำนสับสนไปหมด เมื่อมีแต่พนักงำนประหลำด
นั่งจุ้มปุ๊กบริหำรกันเอง

“ว่ำยังไงคะ เอเจนต์ 017 คุณยังไม่ได้ส่งเอกสำร
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ภำรกิจของสัปดำห์ที่แล้วเลยนะคะ”
“เอ้อ...ผมยังกรอกสรุปไม่เสร็จ” ไรเซลตอบเสียง

หงอๆ 
“คุณอยำกโดนดิฉันตัดแต้มอีกหรือคะ”
เงิบเลยครับทีน้ี...ไรเซลกลืนน�้ำลำย แล้วส่งสำยตำ

แป๋วแหววพร้อมยิ้มประจบให้เจ้ำหน้ำที่สำว 
“คือว่ำ...ได้วันนี้ละฮะ คุณดำต้ำ”
“ดีค่ะ จัดกำรให้เรียบร้อยอย่ำเอำอย่ำงพวกเอกสำร

ไม่เคยส่งนะคะ เจ้ำนี่เป็นส่วนของสัปดำห์นี้ค่ะ” เธอย�้ำเสียง
จริงจัง ส่งถุงกระดำษใบใหญ่ให้ แล้วหันกลับไปท�ำงำนต่อ 
ปำกกำคู่ใจตวัดฉับลงไปบนรำยงำนของใครบำงคนที่คงต้อง
เดือดร้อนหนักต่อจำกเขำในเร็วๆ นี้

ไรเซลอุ้มถุงกระดำษเดินเหี่ยวออกมำจำกอำณำจักร
ของรำชนิแีห่งข้อมลู ตรงเข้ำไปยงัดนิแดนส่วนตวัของตน อด
คิดไม่ได้ว่ำตัวเองโชคดีแท้ๆ ที่จ�ำเป็นต้องเข้ำหน้ำคุณดำต้ำ
แค่สปัดำห์ละสองครัง้ ไม่ต้องเผชญิหน้ำกนัทกุวีว่นัอย่ำงพวก
ที่อยู่ประจ�ำในบริษัทตลอดปีตลอดชำติ

เขำเปิดประตูเข้ำไปในห้องของแผนกไปรษณีย์พิเศษ
อย่ำงหมดแรง

ห้องออฟฟิซขนำดเล็กมีเพียงโต๊ะท�ำงำนใหญ่หนึ่งตัว 
เก้ำอี้หนึ่งตัว และตู้เอกสำรสองตู้ 

นอกจำกเอกสำรและสมดุจดงำนบรษิทัแล้ว สมบตัใิน
บริษัทของไรเซล เล็ตเตอร์แมนก็มีแค่โคมไฟตั้งโต๊ะเก่ำๆ 
นำฬิกำแขวนผนังของบริษัท และปำกกำสำมสีกับขวดน�้ำยำ
ลบค�ำผิดที่เพิ่งออกวำงขำยเมื่อต้นปีที่ผ่ำนมำ
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ไปรษณีย์ร่ำงเล็กเปิดล้ินชักแล้ววำงถุงกระดำษที่ได้
จำกคุณดำต้ำลงในลิ้นชักแล้วล็อกกุญแจอย่ำงระมัดระวัง

ช่วงสบิเอด็โมงถงึเทีย่งครึง่เป็นเวลำพกัของเขำจงึไม่มี
งำนเข้ำมำเว้นแต่เป็นงำนด่วนพิเศษสุดๆ ไรเซลเบนสำยตำ
มองกองเอกสำรคั่งค้ำงบนโต๊ะแล้วถอนหำยใจแรงๆ

เยอะจนถมที่ดินได้ จะเขียนเสร็จในวันนี้ไหมเนี่ย...
“เฮ้อ...กว่ำจะได้กลับบ้ำนก็ดึกๆ อีกสินะ ดีนะที่ซื้อ  

อะพำร์ตเมนต์ไว้ใกล้ออฟฟิซ” บ่นพลำงมือในเสื้อแขนยำว
รุม่ร่ำมกค็ว้ำเอำปำกกำจดลงบนตัง้เอกสำรทีย่งักรอกไม่เสรจ็ 
เขำตั้งนำฬิกำปลุกสีแดงที่ได้มำจำกกำรจับสลำกปีใหม่ใน
บริษัทไว้ครึ่งชั่วโมง ก่อนจะตั้งหน้ำตั้งตำเขียนสรุปผลงำน
สัปดำห์ที่แล้ว โดยท่องไว้ในใจว่ำถ้ำครบครึ่งชั่วโมงแล้วจะได้
ไปกินข้ำวสักที

เขำคงไม่มีเวลำไปส่งเอกสำรด้วยตัวเอง ต้องฝำกคุณ
เลขำฯ ส่งอีกตำมเคย ไรเซลเดำะลิ้นเบำๆ พลำงหยิบน�้ำยำ
ลบค�ำผิดป้ำยทับตัวสะกดดำบเอกซ์คำลิเบอร์ (ที่กลำยเป็น 
เอ็กกะลิบอร์) แล้วพลิกเขียนรำยงำนหน้ำต่อไปอย่ำงว่องไว

ครึง่ชัว่โมงผ่ำนไป ไรเซลกจ็ดักำรเอกสำรค้ำงคำเสรจ็
ไปเกินครึ่ง ท่ีเหลือกลับมำท�ำตอนช่วงบ่ำยแก่ๆ น่ำจะเสร็จ
ทนัก่อนเวลำเลกิงำนพอด ีและเขำกจ็ะปลอดภยัจำกแรงพโิรธ
ของรำชินีข้อมูลไปอีกครั้ง

“งำนเอกสำรนี่ดูดแรงชะมัด เหนื่อยโว้ย” เขำหอบ
เอกสำรตั้งหนำที่จัดเข้ำแฟ้มเรียบร้อยไปฝำกไว้ที่คุณลิลลี่

สมองของไรเซลก�ำลงัวำงแผนว่ำจะสัง่อำหำรเดด็อะไร
กินดี จะสเต๊กมังกร หรือสปำเกตตีเห็ดมำร ตบท้ำยด้วย
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ไอศกรีมกระบองเพชรรำดคำรำเมล...อำ สวรรค์ก�ำลังรอเรำ
อยู่

“มีใบสั่งงำน ‘ด่วนที่สุด’ เข้ำมำสำมชิ้นค่ะ”
สวรรค์ของเขำล่มในพริบตำ! ใครหน้ำไหนมันช่ำง

บังอำจ…ม…ไม่สิ ลูกค้ำคือเทพเจ้ำท่องไว้ ลูกค้ำคือเทพเจ้ำ
ไรเซลโยนก้ำนอมยิ้มอันเก่ำลงถังขยะ เขย่ำแขนเสื้อ

ข้ำงขวำเอำอมยิ้มสีรุ้งออกมำแกะห่อเข้ำปำกต่ออย่ำงสุดเซ็ง
“รับทรำบครับ” บ๊ำยบำยอำหำรเที่ยง...
“นี่ค่ะ”
“หือ” ไรเซลกะพริบตำปริบๆ เมื่อแก้วเครื่องดื่ม

ดับเบิลช็อกโกแลตแบบพกพำถูกยื่นมำตรงหน้ำ
คุณลิลลี่ยิ้มให้เขำ “ของรองท้องค่ะ สั่งชงพิเศษตำม

ที่คุณชอบ”
รอยยิ้มปรำกฏข้ึนบนใบหน้ำเด็กชำยทันที ไรเซล

ตะเบ๊ะให้คณุลลิลี ่มอืคว้ำใบสัง่งำนกบัเครือ่งดืม่แล้วเดนิดุม่ๆ 
ไปหำพัสดุที่วำงอยู่ข้ำงเคำน์เตอร์ประชำสัมพันธ์

“สำมงำน ระยะทำงหกสบิกโิลเมตร สำมสบิกโิลเมตร 
กับสำมสิบสี่กิโลเมตร เอำวะ! งำนด่วนที่สุดแบบนี้ส่วนแบ่ง
ตรึม! งำนคอืเงนิเจรญิสขุ สูเ้ว้ย!” ไรเซลคว้ำกล่องพสัดขุนำด
เท่ำกล่องรองเท้ำสองกล่องข้ึนมำกอดไว้ ปำกคำบถุงตำข่ำย
ใส่ส้มหลำยผล แล้วเทเลพอร์ตหำยไป

เลขำฯ สำวเท้ำประตูมองภำพนั้นยิ้มๆ เพรำะท�ำงำน
ด้วยกนัมำนำนถงึรูด้ว่ีำ ไรเซลเป็นพวกเยยีวยำได้ด้วยอำหำร 
จะโกรธเคือง เครียด เศร้ำ อำหำรหรือขนมอร่อยๆ จะท�ำให้
เขำกลับมำยิ้มได้เสมอ
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“ก็เป็นส่วนน่ำรักของเธอละ ไรเซล” เลขำฯ สำวสวย
หัวเรำะเบำๆ

เวลา	16.00	น.	ของวันเดียวกัน
“ไม่ไหวแล้วนะ...ไปหำเทเลพอร์ตเตอร์มำอกีคนเหอะ” 

ไรเซลนอนแบะอยูห่น้ำเคำน์เตอร์บำร์ระหว่ำงรออำหำรกลำงวนั
ที่ช้ำกว่ำก�ำหนดไปถึงสองชั่วโมง

“ถ้ำหำง่ำยนัก เด๋ียวนำยก็ตกงำนหรอก” หนุ่มหล่อ
ผมสนี�ำ้ตำลอ่อนในชดุสทูด�ำเชิต้ขำวเหมอืนกนัทัง้ปีทัง้ชำตส่ิง
ยิ้มแหย่มำให้ ถึงจะสวมแว่นตำกรอบด�ำบำงๆ แต่ยังไงก็ดู
เหมือนหนุ่มเจ้ำเสน่ห์มำกกว่ำผู้คงแก่เรียน

“เรย์อะไม่ต้องมำพูดดีเลย ว่ำงทั้งปี ไม่เข้ำใจควำมยุ่ง
ตลอดชำติของแผนกไปรษณย์ีหรอก จะกนิจะนอนยงัแทบไม่
เป็นเวลำเลย” ไรเซลบ่นอุบ

“เอำน่ำ งำนเยอะ เงนิเยอะไม่ใช่เหรอ” เรย์โนอำร์ยิม้
พลำงเท้ำคำงมองสภำพของไรเซลที่เหมือนจะเหนื่อยจนร่ำง
อ่อนปวกเปียกแทบจะไหลไปรวมตวักบัเคำน์เตอร์ของคณุบำร์-
เทนเดอร์

“ก็ใช่ แต่มันน่ำอนำถชวนบัดซบ มีเงินแต่ไม่มีเวลำ
ใช้” ไรเซลเอ่ยสัจธรรมมนุษย์เงินเดือนออกมำอย่ำงปวดใจ

“งั้นเอำมำให้ฉันช่วยถลุง”
“เรื่องดิ ผมจะเอำไว้ท�ำทุนตอนจีบสำว”
ดวงตำของเรย์โนอำร์แห่งแผนกผูก้ล้ำพรำวระยบั เขำ

อดแซวไม่ได้ว่ำ “ยังเด็กอยู่ คิดมำกไปท�ำไมครับ น้องไรเซล”
‘เดก็’ ขูฟ่่อ ยกแขนเสือ้ตคีนข้ำงตวัป้ำบใหญ่ โทษฐำน
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รู้ดีแก่ใจแล้วยังมำล้อเลียน เรย์โนอำร์หัวเรำะร่วน
“โทษทีๆ แหย่นิดเดียวเอง ฉันรู้น่ำว่ำนำยอำวุโสกว่ำ

ฉันอีก”
ไรเซลเบะปำก ก่อนจะค�ำรำมเบำๆ “ก็ถ้ำไม่ใช่เพรำะ

สมบัติอำถรรพ์ของเจ้ำลิเคียวร์ท�ำให้ผมตัวหด ตอนนี้ผมคง
เป็นหนุ่มหล่อเจ้ำเสน่ห์ มีแฟน ไม่ก็แต่งงำนไปแล้ว!”

เรย์โนอำร์กลั้นหัวเรำะกับอำรมณ์พำลของชำยหนุ่ม
ในร่ำงเด็ก ดูยังไงก็เป็นเด็กในสำยตำเขำอยู่ดี แถมยั่วโมโห
ขึ้นดีอีกต่ำงหำก เขำตบไหล่อีกฝ่ำยเบำๆ แล้วย้ิมกว้ำงเมื่อ
คุณบำร์เทนเดอร์ยกอำหำรมำเสิร์ฟในที่สุด

“กินเถอะ นำยยังมีงำนอีกไม่ใช่เหรอ คุณบุรุษ
ไปรษณีย์”

ไรเซลพ่นลมหำยใจออกพรดืใหญ่ หนัไปขอบคณุบำร์-
เทนเดอร์ หรือที่เขำเรียกติดปำกว่ำ ‘มำสเตอร์’ แล้วมือเล็ก
ทีย่งัอยูใ่นแขนเสือ้ย้วยๆ กค็ว้ำส้อมม้วนเส้นสปำเกตตเีข้ำปำก 

“งำนตำมเวลำก็พอว่ำ แต่งำนที่มำนอกเวลำมำกๆ นี่
สิ บำงทีก็ไม่อยำกท�ำเล้ย ไม่อยำกเชื่อว่ำยังเหลือเวลำใน
สัญญำอีกตั้งสำมปี!”

“อ้ำว...งอกเป็นสำมปีแล้วเหรอ นึกว่ำเหลือแค่สอง” 
เรย์ชะงกั ฟังอย่ำงสนใจ แล้วปลอบว่ำ “เอำน่ำ...ไม่ต้องท�ำงำน
เพรำะหนี้ท่วมหัวอย่ำงเซย์ก็ดีเท่ำไหร่แล้ว”

“แต่ของผมค่ำเสยีหำยไปงอกทีส่ญัญำจ้ำงนีม่นัสญัญำ
ทำสชัดๆ” ว่ำพลำงเจ้ำตัวก็เคี้ยวอำหำรตุ้ยๆ ไปด้วย

“ไม่เถียง แต่ขำดท่ำนประธำนไป นำยก็ล�ำบำกไม่ใช่
เหรอ ขำดอมยิ้มกับขนมผลิตพิเศษพวกนี้ไปนำยจะยิ่งตัวหด
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ลงกว่ำตอนนี้อีก”
“อย่ำพดูให้ปวดใจส”ิ ไรเซลท�ำแก้มป่อง แล้วชสูองมอื

ขึ้นเหมือนจะประท้วงกับโลกทั้งใบ “อำยุย่ีสิบเจ็ดแต่ตัวหด
เหลือเท่ำนี้มันฝันร้ำยชัดๆ! ฮึ่ย!”

เรื่องวุ่นวายที่เป็นจุดก�าเนิดของบุรุษไปรษณีย์ที่เร็ว
ที่สุดในเซนทรัลเริ่มต้นขึ้นเมื่อแปดปีก่อน...

“ไรเซล กรอกเอกสำรเสร็จแล้วช่วยตำมมำทำงนี้
หน่อยส”ิ รอส เปปเปอร์ พนกังำนแผนกไปรษณย์ีวยัเกษยีณ
ยื่นหน้ำมองข้ำมไหล่ของหนุ่มรุ ่นน้องที่ยังพยำยำมนั่งแก้    
ค�ำผิดในรำยงำนอย่ำงขะมักเขม้น 

“ครบัผม” เสยีงทุม้น่ำฟังของชำยหนุม่เจ้ำของชือ่ตอบ
รับ พร้อมกับที่เจ้ำตัวหมุนเก้ำอี้มำเผชิญหน้ำกับคู่สนทนำ 
เส้นผมสีชำปลำยสีด�ำต้องแสงแดดยำมบ่ำยเป็นประกำย 
ดวงตำสีน�้ำตำลอมแดงทอแววสดใสสมกับเป็นเด็กฝึกงำนที่
รอสวำดหวังจะให้เป็นตัวหลักในแผนกต่อไปภำยภำคหน้ำ

“ที่จริงไปเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ครับ ผมค่อยมำท�ำเอกสำร
ทีหลังก็ได้” ร่ำงสูงโปร่งลุกขึ้นจำกเก้ำอี้แล้วจัดเอกสำรแยก
เป็นกองไว้บนโต๊ะอย่ำงคล่องแคล่ว

“ขยันจริงนะ”
“ก็ผมอยำกได้งำนที่นี่จริงๆ นี่ครับ ไม่ขยันเดี๋ยวหมด

ช่วงฝึกงำน ท่ำนประธำนก็ไล่ออกพอดี”
รอส เปปเปอร์หัวเรำะร่วนกับค�ำพูดทีเล่นทีจริงของ 

ไรเซล เขำรูห้รอกว่ำท่ำนประธำนไม่มทีำงไล่พนกังำนมคีณุภำพ
ออกง่ำยๆ ถงึไรเซลจะมปัีญหำนดิหน่อยกบักำรสะกดค�ำโดย
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เฉพำะชื่อสินค้ำยำกๆ ให้ถูกต้อง แต่นอกจำกนั้นแล้วก็เป็น
เด็กหนุ่มอนำคตไกลคนหนึ่ง

วันนี้เป็นวันศุกร์ปลำยเดือนของฤดูใบไม้ผลิที่สดใส 
อำกำศเหมำะแก่กำรไปเดตกับสำวมำกกว่ำอุดอู้อยู่ในบริษัท 
รอสที่คิดพลำงเดินน�ำไรเซลขึ้นบันไดไปชั้นสองก็ถำมรุ่นน้อง
ขึ้นว่ำ

“วันนี้มีนัดเดตเหมือนเคยอีกรึเปล่ำน่ะ”
“อ๋อ...ท�ำนองนัน้ครบั ทีจ่รงิคอืผมจะนัง่รถไฟกลบับ้ำน

ช่วงสุดสัปดำห์น่ะครับ”
“มีสำวรออยู่ละสิ”
ไรเซลไม่ตอบแต่ยกมือเกำหัวอย่ำงเขินๆ แหวนหมั้น

บนมือซ้ำยสะท้อนแสงแดดเหมือนจะแทนค�ำตอบ รอสท�ำ
เสียงถอนหำยใจพลำงหัวเรำะเบำๆ

“ดีจริงนะ คนหนุ่มสำวเนี่ย มีคนส�ำคัญก็ดูแลเขำดีๆ 
ล่ะ ตั้งใจท�ำงำนแบบนี้ อนำคตก็ไม่น่ำห่วง”

รอส เปปเปอร์ หัวหน้ำแผนกไปรษณีย์ก�ำลังจะ
เกษียณอำยุและกลับไปอยู่บ้ำนกับหลำนๆ ในอีกสองเดือน
ข้ำงหน้ำ ใจก็นึกห่วงบริษัทที่ตนเข้ำมำท�ำงำนตั้งแต่ยุคก่อตั้ง 
แต่ในเมื่อช่วงหลังๆ มีพนักงำนหนุ่มสำวไฟแรงมำร่วมงำน
หลำยรำยเขำก็เบำใจ

“เรำไม่ได้จะเข้ำไปในคลังปกติหรือครับ” ไรเซลถำม
ทันทีที่รอสเลี้ยวไปอีกทำง ไม่ได้ตรงไปที่คลังใหญ่ซ่ึงแผนก
ไปรษณีย์ต้องเข้ำไปเบิกสินค้ำเป็นประจ�ำ

ชำยชรำส่ำยหน้ำ “ไม่หรอก ครำวน้ีเป็นกรณีพิเศษ 
ยังไม่เคยเข้ำไปในคลังเลเวลใช่ไหม ไรเซล”
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“ยงัไม่เคยครบั” ไรเซลตอบตำมตรง ใจนึกถงึเจ้ำของ
คลังสนิค้ำขนำดมหมึำท่ีครอบครองพืน้ทีส่่วนใหญ่ของชัน้สอง 
แผนกรับซื้อที่ดูแลคลังสินค้ำมีพนักงำนแค่คนเดียวคือเด็ก
หนุม่เส้นผมสม่ีวงจำงๆ หน้ำตำง่วงนอนตลอดศก อำยอุำนำม
คงรุ่นรำวครำวเดียวกับเขำ แต่ไม่ค่อยได้คุยกัน 

คลังเลเวลมีไว ้เพื่อเก็บสินค้ำหำยำกหรือสินค้ำ
อนัตรำย ถอืเป็นเขตหวงห้ำมส�ำหรบัเดก็ฝึกงำนหรอืพนกังำน
ทั่วไป มีแค่ระดับหัวหน้ำหรือคนที่ลิเคียวร์และท่ำนประธำน
อนุญำตแล้วเท่ำนั้นถึงจะผ่ำนเข้ำไปได้

หวัหน้ำแนบกญุแจทีข้่ำงประตเูหลก็ทีม่เีลขหนึง่สแีดง
ตัวใหญ่เขียนไว้ แล้วพยักพเยิดให้ไรเซลเป็นคนเล่ือนประตู
เหล็กหนำหนักให้ รอสกดสวิตช์เปิดไฟ พวกเขำเดินตัดกอง
สินค้ำทั้งที่แพ็กไว้ในลังและต้ังอยู่เฉยๆ เข้ำไปหำประตูที่อยู่
ทำงซ้ำยมือ ประตูหน้ำตำแบบเดียวกับบำนแรกสูงค�้ำศีรษะ
อยู่ตรงหน้ำ มีเลขสองสีแดงอยู่บนประตูเช่นกัน

คลังเลเวลสอง...ถือว่ำยังไม่อันตรำยสุดๆ ในเมื่อยังมี
เลเวลสำมและสี่อยู่ลึกเข้ำไปอีก

สมบัติของลิเคียวร์อำถรรพ์ขนำดไหน...แค่เจ้ำดำบ
อสรูคลัง่ทีล่กูค้ำเอำมำเสนอขำยเมือ่วำนกค็งพอเป็นข้อพสิจูน์
ได้แล้ว ขนำดเล่นเอำเสียสวนหน้ำบริษัทเละลิเคียวร์ยังบอก
ว่ำมนัเป็นแค่ระดบัสอง แค่คดิกส็ยองแล้วว่ำระดบัสีม่นัจะแรง
ขนำดไหน

ไรเซลเลิกคิดถึงเรื่องสมบัติอำถรรพ์แล้วตำมรอส
เข้ำไปในคลัง กล่องบรรจุสมบัติมำกมำยทั้งกล่องลัง กล่อง
คริสตัลหรือกระทั่งห่อผ้ำเก่ำๆ วำงอยู่เต็มห้องไปหมด กล่อง
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หลำยใบซ้อนกันสูงจนเหมือนเป็นพีระมิดเบี้ยวๆ ที่ดูไม่น่ำ
ไว้ใจอย่ำงที่สุด

“สินค้ำหมำยเลข 40989 น�้ำตำมังกรสำยฟ้ำ” รอส
ขำนชื่อไอเทม ไรเซลมองหำรหัสที่ติดไว้กับสินค้ำแต่ละชิ้น
ทันที แต่เริ่มหำไปไม่ทันไร หญิงสำวเด็กฝึกงำนแผนก
ไปรษณย์ีกผ็ลนุผลนัเข้ำมำในห้อง สะดดุกล่องหน้ำคว�ำ่ ก่อน
กรีดร้องสติแตกพลำงรำยงำนเร่ืองใครสักคนท�ำกล่องสินค้ำ
พิเศษแตกระหว่ำงขนขึ้นรถไปด้วย

หัวหน้ำใหญ่อย่ำงรอสจ�ำต้องไปดูสถำนกำรณ์ด้วย   
ตัวเอง เขำก�ำชับไรเซลว่ำให้รอเงียบๆ มองหำของไป แต่  
ห้ำมแตะต้องอะไรทั้งสิ้น ชำยหนุ่มรับค�ำอย่ำงไม่คิดมำก เขำ
ไม่ซ่ำไปลองของกับสินค้ำไม่น่ำไว้ใจพวกนี้อยู่แล้ว

หัวหน้ำกับหญิงสำวจำกไปแล้ว 
ไรเซลหมุนตัวเดินไปหำของในมุมอื่นต่อ เขำไม่ทัน

สังเกตว่ำกล่องที่ซ้อนกันสูงเกือบถึงเพดำนห้องก�ำลังเริ่ม
โงนเงน เด็กฝึกงำนสำวซุ่มซ่ำมสะดุดกล่องท�ำให้สมดุลของ 
พีระมีดโย้เย้พังทลำย

“40989 น�้ำตำมังกรสำยฟ้ำ...น�้ำตำมังกรสำยฟ้ำ ไม่
เข้ำใจเล้ยว่ำจะเอำไปท�ำอะไรกนัเนีย่” หำของไปปำกชำยหนุม่
กพ็มึพ�ำไป รอยยิม้ผดุขึน้บนรมิฝีปำกทนัททีีเ่ขำเหน็กล่องซึง่
ติดรหัสที่ว่ำอยู่ห่ำงออกไปสำมสี่เมตรบนชั้นวำงของ

เขำก้ำวตรงไปยังชั้นวำงของนั้น 
และก่อนจะรูต้วั กล่องหลำยใบกต็กลงมำกระแทกร่ำง

เขำจนทรดุลงกบัพืน้ ไรเซลกลิง้ตวัหลบกล่องใบยกัษ์ทนัจงึยงั
ไม่กลำยเป็นผเีฝ้ำห้องสมบตั ิแต่ตอนทีก่�ำลงัถอนหำยใจโล่งอก
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นั่นเอง...กล่องอีกใบก็ทิ้งตัวลงมำ เหลี่ยมมุมของกล่องลังไม้
ขนำดเท่ำฝ่ำมือมีหมำยเลข 117 เขียนไว้กระแทกพื้นแตก 
เป็นผลให้ของข้ำงในลอยหวอืขึน้ไปกลำงอำกำศ อำรำมตกใจ
ไรเซลจงึลมืค�ำเตือนของรอสไปเสยีสนทิ เขำเผลอกระโจนไป
คว้ำของชิ้นนั้นไว้ทันก่อนตกถึงพื้น แต่ก็สะดุดล้มคว�่ำเจ็บ
เอำกำรเป็นของแถม

สมัผสัเยน็เฉยีบของกล่องผลกึแก้วทีม่ดีไีซน์และสสีนั
เลือ่มพรำยเหมอืนปีกภตูตวัเลก็ๆ แผ่เข้ำมำในฝ่ำมอืชืน้เหงือ่
ของเขำ นิ้วมือของชำยหนุ่มลื่นไปปัดถูกฝำกล่องเปิดออก   
ไรเซลรู้สึกได้ทันทีว่ำมีลมวูบหนึ่งพัดออกมำจำกกล่อง

ฝุ ่นผงระยิบระยับในกล่องม้วนตัวเป็นร่ำงเลือนๆ 
เอือ้มมอืมำสมัผสัใบหน้ำเขำทีย่งันอนพงัพำบอยูก่บัพืน้ พลนั
หัวใจเขำก็เริ่มเต้นแรงผิดจังหวะ กระแสเย็นวำบแล่นเข้ำมำ
ในร่ำงพร้อมกับควำมเจ็บปวดเหมือนถูกโยนลงไปในธำร    
น�้ำแข็งเย็นจัด

ยังไม่ทันจะส่งเสียงร้องโอดโอย สติของเขำก็เหมือน
ถูกปกคลุมด้วยม่ำนหมอกแฝงประกำยระยิบระยับ

เสยีงเลก็ๆ ของเดก็ทีแ่ยกไม่ออกว่ำเป็นชำยหรอืหญงิ
กระซิบว่ำ

“เจ้าจะได้รับพลังของเรา...กล่องภูตสัญจร”

“ไรเซล...ไรซ์...ได้ยินเสียงฉันไหมคะ”	
เสียงนั่น...คุ้นหูจัง
“คุณไรเซล”
“คุณลิลลี่เหรอฮะ” 
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เขำขำนชื่อเลขำนุกำรสำวคนสวยประจ�ำบริษัทอย่ำง
มึนงง ล�ำคอเขำแห้งผำกจนแสบร้อน และเมื่อลืมตำขึ้น โลก
กเ็หมอืนหมนุต้ิวจนจบัโฟกสัไม่ได้ เขำหลบัตำลงอกีครัง้ แล้ว
ค่อยลมืตำขึน้ใหม่แม้จะยงัมนึหวัอยู ่แต่ครำวนีเ้ขำพอจะมอง
เห็นใบหน้ำของใครต่อใครชัดเจนแล้ว

เขำนอนอยูบ่นโซฟำในห้องพกัผ่อน ข้ำงตวัเขำคอื คณุ
ลลิลี ่ข้ำงกนันัน้คอื รอส ถดัไปไม่มำกคอื เรย์โนอำร์ทีย่งัเป็น
หนุ่มน้อยวัยสิบห้ำปี และลิเคียวร์ที่ยื่นหน้ำเข้ำมำใกล้เขำ
เหมือนก�ำลังพิจำรณำบำงอย่ำง แล้วพูดออกมำทั้งหน้ำตำย
เช่นเดิมว่ำ

“โดน แก้ ทันที ไม่ได้” 
แก้อะไร แล้วโดนอะไรกันแน่...
นีห่เูขำเพีย้นไป สมองกระทบกระเทอืนหรอืเจ้ำลเิคยีว

ร์มันพูดไม่รู้เรื่องจริงๆ กันแน่
“เกิดเรื่องนิดหน่อย เหมือนนำยจะสลบไปหลำย

ชั่วโมง” เรย์เอ่ยเบำๆ ดวงตำสีเขียวยังจ้องมำที่เขำนิ่งๆ อ่ำน
อำรมณ์ไม่ออก แต่ผู้กล้ำหนุ่มน้อยไม่ได้ยิ้มแฉล้มอย่ำงเคย

หลำยชั่วโมง! สมองของไรเซลท�ำงำนเร็วขึ้นจนแทบ
ลัดวงจร ยิ่งมองนอกหน้ำต่ำงแล้วเห็นท้องฟ้ำเปล่ียนเป็น
สีน�้ำเงินเข้มแล้ว เขำก็ยิ่งร้อนใจ 

“ผมต้องรีบไปแล้วครับ มีนัดส�ำคัญ...” 
เสยีงเขำแปลกแปร่งเหมอืนจะแหลมสงูกว่ำทีเ่คยเป็น 

แต่ไรเซลรีบดันตัวขึ้นจำกโซฟำหมำยจะวิ่งออกจำกบริษัทไป
ยงัสถำนรีถไฟอย่ำงเรว็ทีส่ดุ เขำสะดดุล้มหวัแทบฟำดโต๊ะ ยงั
ดีที่ได้คุณลิลลี่คว้ำคอเสื้อด้ำนหลังไว้ทัน
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“เจบ็ตรงไหนหรอืเปล่ำคะ” เธอถำมพลำงพยงุเขำกลบั
มำนัง่บนโซฟำ ท้ังท่ีหวัยงัมนึตือ้ แต่ไรเซลกเ็ริม่รูส้กึว่ำมอีะไร
ผิดสังเกต

ปกติมือเรียวของคุณลิลลี่ใหญ่ขนำดนี้เลยเหรอ
ไม่ใช่แค่คุณลิลลี่ แต่เป็นทุกคนและทุกอย่ำงเลยต่ำง

หำกที่ขยำยขนำดใหญ่ขึ้น ไรเซลยกมือกุมขมับที่ปวดจี๊ด
เหมอืนจะระเบดิเป็นเสีย่งๆ เขำเบนศรีษะไปทำงมมุห้องทีต่ัง้
กระจกเงำบำนใหญ่เอำไว้จึงเห็นเงำสะท้อนของตัวเอง...

...แต่มันไม่ใช่เงำเดียวกับที่เขำเห็นเมื่อเช้ำนี้...
ถึงจะมีสีตำสีผมเหมือนกัน กระทั่งเสื้อผ้ำ ทว่ำเงำที่

จ้องเขำด้วยสีหน้ำซีดเซียวหน้ำตำตื่นตระหนกนี้ไม่ใช่ชำย
หนุ่มอำยุสิบแปด แต่เป็นเด็กชำยอำยุไม่เกินสิบสองปี!

ไรเซลอึ้ง พูดอะไรไม่ออกอยู่เป็นนำที สิ่งแรกที่เขำ
คิดถึงคือเขำต้องไปหำคนส�ำคัญที่คงก�ำลังตั้งตำรอเขำอยู่...

อลิเซีย...
ในวินำทีต่อมำอำกำรปวดหัวก็เล่นงำนเขำอีกครั้ง

พร้อมกบัควำมรูส้กึโหวงๆ ในช่องท้อง ร่ำงของเขำเบำหววิไป
ชั่วขณะก่อนจะได้น�้ำหนักคืนมำและร่วงตุบลงบนสวนด้ำน
หน้ำบริษัท เซลล์สมองที่ยังท�ำงำนไม่เข้ำที่ยิ่งแตกตื่น เกิด
อะไรขึ้นกับเขำกันแน่...

เป็นเพรำะสมบัติของลิเคียวร์หรือ
เพียงคิดเท่ำนั้นเขำก็ปวดหัวขึ้นมำอีกรอบ ภำพของ

เพ่ือนร่วมบริษัทที่วิ่งตรงมำหำเขำเลือนหำยไปเป็นริ้วสี
ประหลำด ก่อนที่ร่ำงเขำจะร่วงตุ้บลงบนพื้นปูแผ่นไม้แข็งๆ 
ตรงหน้ำห้องคลังสินค้ำของลิเคียวร์



V. Rondell    29

เกิดอะไรขึ้น...
ค�ำถำมนัน้วนไปวนมำซ�ำ้ๆ ทกุครัง้ทีเ่ขำคดิถงึสถำนที่ 

ไหน เขำก็จะปวดหัวขึ้นมำพร้อมกับรู้สึกว่ำร่ำงเบำขึ้น โลก
กลำยเป็นริ้วสีแปลกๆ ก่อนที่เขำจะปรำกฏตัวในสถำนท่ีท่ี
เผลอนึกถึง

เขำแวบจำกทีห่นึง่ไปอกีทีห่นึง่ต่อเนือ่งอย่ำงรวดเรว็จน
นับไม่ถูก ผ่ำนสถำนีรถไฟออกนอกเมือง ลงใต้ และมุ่งสู่ทิศ
ตะวันตก 

พอรูตั้วอกีทีเขำกแ็ทบจะต้องฟบุหมดแรงอยูท่ีท่ำงเท้ำ
แห่งหนึ่ง หัวใจเต้นแรงและเจ็บเหมือนถูกคีมบีบ เขำหอบ
หำยใจก่อนจะพยงุร่ำงทีเ่หมอืนจะยิง่หดขนำดเลก็ลงกว่ำเดมิ
เซซังไปที่ประตูบ้ำนสีฟ้ำที่อยู่ห่ำงออกไปไม่ถึงห้ำเมตร

เขำคุน้กบับ้ำนหลงันีด้ ีรูว่้ำกญุแจส�ำรองซ่อนอยูท่ีไ่หน 
แต่เอือ้มไม่ถงึช่องลบัใต้ตูจ้ดหมำยสแีดงเสยีแล้ว เขำเขย่งตวั
ขึ้นเต็มที่ ทุ่มแรงเฮือกสุดท้ำยกดออด

ไม่กีน่ำทต่ีอมำประตกูเ็ปิดออกพร้อมกบักลิน่หอมอนั
คุ้นเคยของดอกวินเทอร์จัสมินลอยมำเตะจมูก ร่ำงระหงใน
ชุดกระโปรงสีฟ้ำอ่อนยืนนิ่งอยู่ที่บำนประตูอย่ำงงุนงง สีหน้ำ
เธอบอกชัดว่ำผิดหวัง... 

ก็ไม่แปลกหรอก เขำมำสำยไปตั้งหลำยชั่วโมงนี่นำ
“ขอโทษ...ที่ผมมำสำยนะครับ อลิเซีย” 
ไรเซลเอ่ยประโยคสดุท้ำย หมดเรีย่วแรงไปในตอนนัน้

เอง และทนัทีท่ีเขำสมัผสักบัอ้อมแขนนุม่ทีคุ่น้เคย สตขิองเขำ
ก็หลุดลอยไปเช่นกัน
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เหตกุารณ์หลงัจากนัน้เป็นอย่างไรจนวนันีไ้รเซลกย็งั
ล�ำดบัไม่ค่อยถกู เขำรูแ้ต่ว่ำมเีทเลพอร์ตเตอร์ของบรษิทัท้องถิน่
ที่รู้จักกับประธำนบริษัทเอ็ม.เฮำส์มำตำมตัวเขำถึงบ้ำน และ
เป็นคนพำตัวเขำเทเลพอร์ตกลบัไปหำผูเ้ชีย่วชำญอำกำรป่วย
เหนือธรรมชำติที่เซนทรัล

เขำหมดสติไปเกือบสำมวัน พอฟื้นข้ึนมำที่แผนก
พิเศษของโรงพยำบำล เขำกพ็บว่ำข้ำงหวัเตยีงมจีดหมำยหนึง่
ฉบับที่จ่ำหน้ำถึงเขำและแหวนหม้ันที่เขำสวมไม่ได้อีกแล้ว  
วำงไว้อย่ำงเรียบร้อย

เขำวำงแหวนหมั้นที่หลวมเกินไปไว้ใต้หมอนอย่ำง
ระมัดระวัง ก่อนจะเริ่มคลี่จดหมำยออกอ่ำนเงียบๆ

ลำยมอืหนักแน่นทีไ่ม่น่ำเชือ่ว่ำเป็นของประธำนบรษิทั
เพี้ยนๆ แต่เจ๋งเกินคำดคนนั้นเขียนสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขำ
คร่ำวๆ พร้อมยื่นข้อเสนอที่เขำปฏิเสธไม่ได้ไว้ในรูปแบบของ
สัญญำว่ำจ้ำงที่ร่ำงขึ้นใหม่เป็นกรณีพิเศษ

ในจดหมำยอธิบำยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขำไว้ว่ำ เป็น ‘พร’ 
หรือ ‘ค�ำสำป’ จำกสมบัติที่ลิเคียวร์เรียกว่ำ ‘กล่องภูตสัญจร’ 
โดยตัวมันเองแล้วไม่มีอันตรำยอะไร เป็นแค่กล่องสวยๆ ใบ
หนึ่ง แต่เพรำะบรรจุผงปีกของภูตและมนตรำลึกลับกล่อง  
ภูตสัญจรจึงเป็นกล่องบรรจุพลังพิเศษที่ไม่ควรจะถูกเปิด

พลังเทเลพอร์ตเป็นของดีหำยำก แต่ผลข้ำงเคียงของ
พลงัทีก่ล่องภตูสญัจรมอบให้จะตดิตวัเป้ำหมำยไปตลอดชวีติ 
ท�ำให้ร่ำงของผู้ใช้พลังถูกกดให้อยู่ในสภำพเด็กที่ยังไม่เข้ำสู่ 
วัยรุ่นเต็มตัว ยิ่งใช้พลังร่ำงกำยจะยิ่งหดลง อำยุลดลงเรื่อยๆ 
จนสุดท้ำยจะกลำยเป็นเด็กทำรก
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ทำงแก้ทำงเดียวที่พอมีอยู่ก็คือ ต้องกินยำที่วิจัยขึ้น
เป็นพเิศษต่อเนือ่งกนัถงึสบิปีเตม็ และเพรำะมนัไม่ใช่ยำท่ัวไป 
ไรเซลจงึหมดหวงัออกไปหำมำด้วยตวัเอง ประธำนบรษิทัเอม็.
เฮำส์ระบุไว้ในจดหมำยและสัญญำจ้ำงว่ำ หำกเขำตกลง
ท�ำงำนกับบริษัทเอ็ม.เฮำส์ นอกจำกได้รับเงินเดือนแล้ว เขำ
จะได้รับยำทุกสัปดำห์ด้วย เงื่อนไขมีแค่สองข้อ

หนึ่ง ห้ำมลำออก
และสอง หำกเกิดควำมเสียหำยจำกงำนใดๆ เขำจะ

ไม่ถูกตัดเงินเดือนหรือรำยได้ใดๆ แต่จะถูกบวกเวลำงำนใน
สัญญำเข้ำไปแทน

ถ้ำไม่ติดว่ำเขำปรำรถนำจะกลับสู่สภำพเดิมใจแทบ
ขำดและทนไม่ได้หำกตัวเองต้องเป็นเด็กไปจนวำระสุดท้ำย 
ไรเซลก็คงไม่เซ็นสัญญำฉบับนั้น 

พอเขำคดิถงึคนทีค่งยงัรอเขำอยูแ่ละป่ำนนีค้งตกใจจน
ท�ำอะไรไม่ถูกแล้ว เขำก็ตัดสินใจเด็ดขำด แล้วคว้ำโอกำสที่ 
บเูกอร์ แมค็เคน ผูเ้ป็นเสมอืนรำชำแห่งเอม็.เฮำส์ยืน่ให้อย่ำง
ไม่ลังเล

จำกวันนั้นมำถึงวันนี้ แม้ไม่มีอำกำรตัวหด แต่
นอกจำกเวลำใช้พลังเยอะเกินไปแล้ว ไรเซลก็ยังไม่รู้สึกว่ำ  
ตัวเองจะได้กลับเป็นผู้ใหญ่ตำมวัยจริงๆ เลย

เขำไม่คดิมำก่อนว่ำกำรมองเดก็คนอืน่เตบิโตเป็นชำย
หนุ่ม หญิงสำว หรือจำกคนวัยกลำงคนไปเป็นผู้ชรำนั้นจะ 
เจ็บปวดได้ขนำดนี้

กำลเวลำเหมอืนจะไม่กระทบรปูกำยภำยนอกของเขำ 
แต่เขำรูด้ว่ีำวญิญำณของเขำก�ำลงัแตกสลำยอย่ำงช้ำๆ โหยหำ
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ในส่ิงทีเ่ขำจ�ำต้องปล่อยให้หลดุมอืไป และอกีหลำยสิง่ทีไ่ม่อำจ
รักษำไว้ได้ด้วยร่ำงกำยของเด็กอำยุสิบสองปี 

ถงึมพีลงั แต่หลำยๆ ครัง้ไรเซลรูส้กึว่ำตวัเองเปรำะบำง
ยิ่งกว่ำตอนเป็นมนุษย์ธรรมดำเสียอีก



2
เฉพำะกิจ

ท้องฟ้าข้างนอกยังสว่างอยู่ทั้งที่ถึงเวลาเลิกงานแล้ว	
ไรเซลเกบ็ข้ำวของกลบับ้ำนพลำงนวดหทูีฟั่งคณุดำต้ำบ่นเสยี
จนกระดูกค้อนทั่งโกลนเหมือนจะสั่นจนละลำยออกมำได้ 

“แหม...สะกดผิดนิดเดียวเอง เคร่งจังเลย ดุชะมัด”
ไรเซลบ่นพลำงโยนเศษกระดำษทีเ่ขยีนรำยงำนผดิลง

ถังขยะ เขำดึงสร้อยคอลูกบำศก์แก้วอันเป็นอุปกรณ์สื่อสำร
มหัศจรรย์ของลิเคียวร์ออกมำจำกคอเสื้อ เขำเรียกมันตำม  
ลิเคียวร์ว่ำ ‘โทรเหลี่ยม’ แต่เซย์ท�ำหน้ำเหม็นบอกว่ำ ฟังดู  
ไร้สกุลจึงถือวิสำสะ เรียกมันว่ำ ‘คิวบ์’ แทน

เมื่อใช้สองนิ้วบีบเบำๆ ลูกบำศก์แก้วก็ขยำยใหญ่ขึ้น
พร้อมให้เขำติดต่อหำใครก็ได้ที่ถือเจ้ำไอเทมสุดวิเศษเซต
เดียวกันนี้อยู่

ในฐำนะเทเลพอร์ตเตอร์ของบริษัท เขำต้องเตรียม
พร้อมอยู่เสมอเผื่อเพื่อนร่วมงำนคนไหนเกิดเหตุต้องกำร
ควำมช่วยเหลอื ถงึจะเคยนกึเกลยีดพลงัของตวัเองอยูพ่กัใหญ่ 
แต่สดุท้ำยเขำกย็อมละทฐิลิงและยอมรบัจนได้ว่ำแม้ว่ำมนัจะ
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ท�ำให้เขำทุกข์หลำยเรื่อง แต่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยรักษำรอยยิ้มของ
ใครหลำยๆ คนไว้มำกมำย

‘ก็ไม่ใช่ว่ำจะแย่ไปร้อยทั้งร้อยหรอก’ ไรเซลคิดพลำง
ยิ้มน้อยๆ เขำเอียงคอเม่ือนึกถึงเพื่อนร่วมงำนอีกคนที่ไม่ได้
พบหน้ำกันร่วมเดือนสองเดือนแล้ว

“ลองติดต่อหำหน่อยจะเป็นอะไรไป” ว่ำแล้วไรเซลก็
ขำนหมำยเลขของเอเจนต์ 073 แผนกตำมหำสัตว์เลี้ยงที่มี
วิธีกำรท�ำงำนพิลึกพิลั่น แต่รับประกันผลงำน 100%

ทว่ำรอแล้วรอเล่ำ ก็ไม่มีเสียงตอบจำกสรวงสวรรค์...
“บ๊ะ! จะมอีปุกรณ์สือ่สำรไว้ท�ำติง่อะไรถ้ำไม่รบัซะบ้ำง

เนีย่ ใช้ไม่ได้นะครบั ครำวน์!” ไรเซลโวยวำยใส่ลกูบำศก์แก้ว 
เขำพยำยำมติดต่อชำยหนุ่มคนนั้นอีกสองครั้ง เมื่อล้มเหลว
จึงยอมแพ้ในที่สุด

ครำวน์เป็นหนุ่มรุ่นเดียวกับเรย์ แต่บุคลิกผิดกันไกล 
เรย์เทียวไปเทียวมำบริษัทบ่อย ติดต่อไปทีไรก็แทบไม่เคย
พลำด ถึงจะชอบขอให้ช่วยอะไรแปลกๆ แต่ก็เป็นคนมีน�้ำใจ
น่ำคบเอำเรื่อง จะมำน่ำโมโหก็ตรงที่ช่ำงแหย่ไม่รู้จบนี่แหละ 
ส่วนเจ้ำครำวน์นี่ปีหนึ่งๆ เห็นหน้ำแค่สำมคร้ังละม้ัง ในเมื่อ
คนคนนัน้ออกภำคสนำมตลอดชำตจินไม่มแีม้แต่ออฟฟิซของ
ตัวเองในอำคำรบริษัท แถมยังชอบย่องเข้ำมำหย่อนรำยงำน
ตอนดึกๆ เหมือนโจรอีกต่ำงหำก

เมื่อแปดปีก่อนครำวน์เคยพบเขำก่อนโดนสำปสอง
ครั้ง และเมื่อเจอกันอีกรอบในอีกครึ่งปีให้หลัง ประโยคแรก
ที่อีกฝ่ำยพูดทักทำยก็แทบจะท�ำให้เขำกระโดดไปเสยปลำย
คำงสักที 
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“ไม่เจอกันนาน ตัวเล็กลงเยอะเลยนะ”

ช่ำงกล้ำจริง...ใครๆ ก็รู้ว่ำควรระวังหัวข้อนี้ (ยกเว้น
เซย์กับเรย์ที่รู้ แต่ก็มิได้น�ำพำ) แต่เจ้ำบ้ำน่ันดันทะลุพรวด
กลำงปล้องเล่นเอำเจบ็จีด๊แสบทรวง แต่เรือ่งมนัเก่ำแล้ว และ
อย่ำงน้อยไรเซลมั่นใจว่ำหำกมีปัญหำต้องกำรให้ช่วยจริงๆ 
เดี๋ยวครำวน์ก็คงติดต่อมำเองนั่นแหละ

ยังไม่ทันก้ำวออกไปไหน เสียงเคำะประตูก็ดังขึ้น     
ลเิคยีวร์โผล่ศรีษะเข้ำมำในห้องท�ำงำนเขำพร้อมกบัหน้ำง่วงๆ 
เช่นเดิม

“ลเิคยีวร์ มอีะไรครบั” ไรเซลถำมอย่ำงพยำยำมบงัคบั
ตัวเองให้สุภำพ จริงอยู่ว่ำที่เขำถูกสำปไม่ใช่ควำมผิดของ      
ลิเคียวร์แต่เป็นเพรำะเขำดวงซวย ถึงอย่ำงนั้นลิเคียวร์ก็ยัง
เป็นคนเอำกล่องภูตเดินทำงบ้ำๆ นั่นเข้ำมำในบริษัทอยู่ดี 
ท�ำให้บำงทีเขำก็รู้สึกประดักประเดิดท�ำตัวไม่ถูก

“ให้” ค�ำสัน้ๆ ไม่มกีระแสกระด้ำงในน�ำ้เสยีงลอดจำก
รมิฝีปำกของผูด้แูลแผนกรบัซือ้ซึง่ตอนนีไ้ม่ใช่เดก็หนุม่วยัรุน่
แล้ว แต่เป็นชำยหนุม่เตม็ตวัทีร่่ำงสงูโย่งจนน่ำจะผดิกฎหมำย 

ไรเซลเงยหน้ำข้ึนมองวัตถุที่ลิเคียวร์ส่งมำให้ มันคือ 
จัมโบ้พุดดิงคลำสสิก ขนมโปรดของเขำตั้งแต่สมัยเด็กๆ 

นอกจำกเรย์แล้ว ลเิคยีวร์กเ็ป็นอกีคนทีเ่อำพดุดงิของ
โปรดมำเซ่นเขำบ่อยๆ ไม่มคี�ำอธบิำยอะไรมำก แต่กพ็อเข้ำใจ
ได้ว่ำนีค่งเป็นกำรผกูมติรปนง้อทีเ่ขำเคยยวัะลเิคยีวร์เสยีเยอะ
แยะตอนถูกสำปใหม่ๆ

“ขอบคุณมำก” ไรเซลรับขนมมำแล้วฝืนยิ้มนิดๆ ให้
ลิเคียวร์ จะกี่ปีผ่ำนมำเขำก็ยังมีปัญหำกับกำรท�ำควำมเข้ำใจ
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สิง่ทีล่เิคยีวร์พดูแบบสัน้ๆ ขำดๆ หำยๆ รำยเดยีวทีเ่ข้ำใจทะลุ
ปรโุปร่งกค็งเป็นเซย์ ซลิเวอร์ไลต์ซึง่น่ำจะเปิดคอร์สวชิำภำษำ
ลิเคียวร์เสียให้รู้แล้วรู้รอด

ชำยหนุ่มหน้ำง่วงพยักหน้ำรับรู้ค�ำขอบคุณแล้วเดิน
โซเซขึ้นชั้นสองไป ท่ำทำงแบบนี้จะล้มตึงหลับไปกลำงทำง
ก่อนถึงห้องหรือเปล่ำหนอ

‘แวบไปดูหน่อยแล้วกัน...’ ไรเซลพำร่ำงของตนแวบ
ขึน้ไปบนชัน้สอง เขำไม่เฉยีดกรำยเข้ำใกล้คลงัเลเวลกจ็รงิ แต่
อนุญำตให้ตัวเองยืนอยู่ที่ระเบียงและมองลิเคียวร์เปิดประตู
ออฟฟิซที่เป็นทั้งที่ท�ำงำนทั้งห้องนอนเข้ำไปจนลับตำ

‘โอเค มนัไม่เซอะซะหลบัคำระเบยีงเหมอืนครำวก่อน 
หรือหน้ำทิ่มลงไปในจำนอำหำรถือเป็นอันใช้ได้’

ไรเซลเทเลพอร์ตกลับมำที่ประตูหลักของบริษัทเพ่ือ
ตอกบัตรออกจำกบริษัท แต่ยังไม่ทันจะหยิบบัตรประจ�ำตัว 
เสียงหนึ่งก็เรียกเขำไว้ก่อน 

“คุณไรเซล อย่ำเพิ่งกลับนะครับ ท่ำนประธำน
ต้องกำรพบคุณตอนนี้เลย”

“เอ๋?” ไรเซลอทุำนพร้อมท�ำหน้ำเหลอหลำกบัสิง่ทีเ่พิง่
ได้ยนิ เขำมองเซลส์แมนยำจกประจ�ำบรษิทัอย่ำงงนุงง ร่ำงสงู
สวมแว่นตำเชยๆ ไหล่งอใส่ชุดสูทสีเทำอมฟ้ำเหี่ยวๆ คุ้นตำ 
กระเป๋ำเอกสำรยังคงอยู่ในมือทั้งที่ตกค�่ำแล้ว

“ไม่ต้องเอ๋หรอกครับ รีบไปตอนนี้เลย ผมต้องรีบไป
จดักำรธรุะคัง่ค้ำงรอบสดุท้ำยก่อน โชคดนีะครบั” พดูจบเซย์ 
ซิลเวอร์ไลต์ก็เผ่นปรู๊ดออกจำกบริษัทไปด้วยสปีดเทพของ
เซลส์แมนตัวอย่ำง ไรเซลเหลือบมองนำฬิกำแล้วไขว้นิ้ว
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อวยพรให้เขำโชคดี
ตอนน้ีห้ำโมงเยน็แล้ว มเีวลำจดักำรธรุะด่วนไม่ถงึหนึง่

ช่ัวโมงก่อนเซโร่ตัวปัญหำจะออกมำถลงุเงนิสร้ำงหนีใ้ห้อกี ถ้ำ
เป็นเรื่องเงิน เขำภำวนำขอให้เซย์น�ำไปฝำกธนำคำรทันแล้ว
กัน

อ�ำนวยอวยชัยให้เซย์เสร็จ ไรเซลก็มุ่งหน้ำข้ึนไปยัง
ห้องประธำนบนชั้นสอง ใจยังคงนึกงงไปด้วยว่ำ มันจะด้วย
เรื่องอะไรกันหนอ ท่ำนประธำนจอมเพี้ยนถึงได้ตำมตัวเขำ 
จะว่ำไปที่ถูกตำมตัวกันแต่ละคนมันก็มีเรื่องทั้งนั้นเลยนี่หว่ำ

ดีหน่อยก็เรื่องฝำกเด็กฝึกงำน (ที่บงัเอิญว่ำน่ำรักเลย
ไม่เป็นภำระ) กรณีแย่สุดก็เคสยุบแผนกของเรย์

เอำน่ำ จะยังไงก็ได้ ขอแค่ไม่ใช่เรื่องเพี้ยนสุดกู่หรือ
เรื่องวุ่นวำยก็พอ

แต่เดี๋ยวสิ...ที่นี่มันบริษัทเอ็ม.เฮำส์นะ เรื่องปกติ
ธรรมดำมีที่ไหนกัน…

“หา!	ว่ายังไงนะครับ	ช่วยพูดอีกทีได้ไหมครับ”
ไรเซลถำมทนัทหีลงัอ้ำปำกค้ำงไปหกวนิำทเีตม็ๆ เมือ่

ได้ยินค�ำสั่งที่ไม่น่ำเป็นไปได้
“ต้องไปแคะหูสักทีแล้วมั้ง ไรเซล” ท่ำนประธำน

หวัเรำะร่วนอย่ำงอำรมณ์ด ีไม่รูเ้ป็นเพรำะท่ำเอนตวัเอกเขนก
บนเก้ำอี้หมุนสุดหรูหรือเพรำะรอยยิ้มอันแสนน่ำหมั่นไส้นั่น
กันแน่ที่ท�ำให้เสื้อฮำวำยลำยต้นมะพร้ำวสีน�้ำเงินจี๊ดวันนี้ชวน
หมั่นไส้แทงลูกตำไรเซลยิ่งกว่ำทุกวัน

“หูผมปกติครับ ค�ำสั่งของท่ำนประธำนต่ำงหำกท่ี
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แปลก” แค่เรียกเขำมำพบก็แปลกแล้ว ปกติเขำรับงำนผ่ำน
ทำงคณุเลขำฯ ลลิลีห่รอืประชำสมัพนัธ์เดซีแ่ท้ๆ คดิแล้วต่อม
หงุดหงิดก็กระตุกขึ้นมำทันใด ให้เลือกรับงำน ใครๆ ก็ต้อง
อยำกคุยกับสำวสวยมำกกว่ำตำลุงเพี้ยนๆ อยู่แล้วละ 

ปัญหำข้อเดยีวคอื เขำเลอืกไม่ได้ ในเมือ่ตำลงุเพีย้นๆ 
ที่ว่ำดันเป็นเจ้ำนำยเขำเสียนี่ แถมไม่ใช่แค่จ่ำยเงินเดือน แต่
จ่ำยสิ่งที่ส�ำคัญยิ่งกว่ำเงินเสียอีก

ดวงตำคมวำวของบเูกอร์ แมค็เคนหรีล่งเลก็น้อย ก่อน
เขำจะประสำนมือซ้อนกันใต้คำงบนโต๊ะท�ำงำนหรูที่มีแต่ข้ำว
ของไร้สำระ ตั้งแต่กระโหลกแก้วที่ไม่รู้ของจริงของเก๊ แจกัน
หน้ำตำตลกๆ และส�ำรับไพ่โป๊กเกอร์

“แปลกแต่เรื่องจริง ป๋ำจะย�้ำให้เอำบุญอีกสักรอบแล้ว
กัน ล้ำงหูรอฟังดีๆ ล่ะ เจ้ำหนู”

“อย่ำท�ำเหมือนผมเป็นเด็กสิ...”
“จะยังไงก็เด็กส�ำหรับป๋ำอยู่ดี อย่ำโวยวำยไปเลยน่ำ” 

บเูกอร์ยิม้เผล่พลำงส่งแผ่นพบัมโีลโก้แรก็คนูสวมหมวกปำร์ตี้
และถือเค้กก้อนโตมำให้เขำ

“บรษิทัปำร์ต้ีแรก็คนูเป็นบรษิทัรบัจดัอเีวนต์ชัน้น�ำของ
โลก เป็นบริษัทไซซ์ใหญ่ที่ประธำนเป็นเพื่อนซี้กับป๋ำมำนำน
ตั้งแต่สมัยป๋ำเริ่มออกตัวจีบสำว และตอนนี้เขำต้องกำรเช่ำ
ตัวเรำไปช่วยงำน ‘สี่วัน’ เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้บ่ำยเป็นต้นไป”

ไรเซลมองแผ่นพับสลับกับท่ำนประธำนอย่ำงงุนงง 
ร้อยวนัพนัปีแผนกไปรษณย์ียุง่ยกก�ำลงัสบิตลอดศก เขำเป็น
พนกังำนบรกิำรส่งด่วนพเิศษคนเดยีวของทีน่ี ่แล้วจะให้บรษิทั
อืน่เช่ำตวัเขำไปเน่ียนะ เสยีรำยได้เป็นเลขหกหลกัในสีว่นัชวัร์
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“เทเลพอร์ตเตอร์ของทำงนัน้ รริน่ิำ บำดเจบ็คงท�ำงำน
ไม่ได้สกัพกั ป๋ำกต็ดิหนีน้�ำ้ใจประธำนฟอร์มเบร์ิตอยูเ่ยอะ เรำ
ก็เป็นเหมือนลูกศิษย์ของริริน่ำ ช่วยหน่อยแล้วกันนะ ไหนๆ 
ก็จ่ำยค่ำเช่ำตัวต่อวันสูสีกับดำรำหนังดังทั้งที”

‘ประเด็นหลักมันคงอยู่ที่ประโยคสุดท้ำยแหงแซะ’   
ไรเซลนึกฟันธงในใจ

แต่เหตุผลทีแ่ท้จรงิจะเป็นเรือ่งเงนิหรอืน�ำ้ใจกค็งไม่ใช่
ปัญหำ ในเมื่อสุดท้ำยลูกจ้ำงอย่ำงเขำก็ไม่คิดจะขัดใจบอส
ใหญ่อยู่แล้ว

“ตกลงครบั ท่ำนประธำน ผมเคลยีร์งำนรอบเช้ำพรุง่นี้
เสร็จเมื่อไหร่จะรีบเดินทำงทันทีเลย ว่ำแต่...มันที่ไหนเหรอ
ฮะ เมืองที่จะมีอีเวนต์ของปำร์ตี้แร็กคูนน่ะ”

รอยยิ้มแปลกๆ ที่ไม่ใช่ยิ้มข�ำขันหรือเจ้ำเล่ห์ผุดขึ้นท่ี
ริมฝีปำกนำยใหญ่แห่งเอ็ม.เฮำส์ทันที

“เมืองนั้นเรำรู้จักดีกว่ำใครเพื่อนเลยละ ยังจ�ำเมือง   
‘ริเวียร่ำ’ ได้ดีใช่ไหม ไรเซล”

ชือ่เมอืงนัน้เหมอืนจะลอยค้ำงอยูใ่นอำกำศหลำยนำที
กว่ำไรเซลจะซมึซบัมนัเข้ำไปในสมองได้ ไปรษณย์ีตวัเลก็เม้ม
ปำก ดงึเอำศกัดิศ์รพีนกังำนบรษิทัมำกดควำมรูส้กึส่วนตวัลง
ไป แล้วค่อยยิ้มหวำนให้คู่สนทนำ

“ครับ จ�ำได้ดีแน่นอน ก็ที่นั่นเป็นบ้ำนของผมนี่ครับ”
แต่เป็นบ้ำนที่เขำไม่เคยกลับไปเหยียบอีกเลย...นับ

ตั้งแต่ใครคนหนึ่งตัดสินใจออกไปจำกชีวิตเขำตลอดกำล
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เจ็ดโมงเช้าของวันรุ่งข้ึน	 ไรเซล	 เล็ตเตอร์แมนก็พา
ตัวเองมำถึงห้องท�ำงำนที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว เขำตื่นตั้งแต่  
ตีห้ำ เทเลพอร์ตไปออกก�ำลังกำยในศูนย์ฝึกกีฬำเมืองข้ำงๆ 
แล้วกลับมำอำบน�้ำอีกรอบตอนหกโมงครึ่งตำมกิจวัตร

เขำยิ้มเมื่อเห็นใบส่ังงำนรอบเช้ำวำงรออยู่ที่โต๊ะ
เหมือนทุกวัน ข้ำงกันกับโกโก้เย็นในแก้วทรงสูงรำดวิปครีม
ฟูฟ่องที่เขำขอให้มำสเตอร์ท�ำมำให้ทุกเช้ำ

“เยอะแฮะ แต่ถ้ำวำงแผนดีๆ  คงเสรจ็ก่อนสบิโมงเช้ำ” 
ไรเซลวำงกระเป๋ำเดินทำงสีแดงแบบสะพำยบ่ำเหมือนที่พวก
นักกีฬำชอบใช้ลงข้ำงโต๊ะ เขำไขกุญแจล้ินชักแล้วหยิบถุง
กระดำษที่ได้จำกคุณดำต้ำเมื่อวำนออกมำ 

บุรุษไปรษณีย์ย่อส่วนเปิดถุงหยิบอมย้ิมและลูกกวำด
หลำกสหีลำกชนิดออกมำจำกถงุใบนัน้ เขำลงัเลเมือ่เหน็กล่อง
ไม้สีแดงเล็กๆ อีกใบอยู่ก้นถุง แต่สุดท้ำยก็หยิบเจ้ำกล่องใบ
นั้นกับลูกกวำดส่วนหนึ่งแยกเก็บใส่กระเป๋ำเดินทำง แล้วยัด
ถุงกระดำษกลับเข้ำไปในลิ้นชักอย่ำงเดิม 

เขำเริม่คดัแยกเอกสำรเรยีงล�ำดบัส่งก่อนหลงัตำมเส้น
ทำงและก�ำหนดเวลำพลำงเล็มวิปครีมรสนุ่มนวลไปด้วย พอ
เครือ่งดืม่แสนอร่อยพร่องไปครึง่หนึง่ เขำกส็ะบดัแขนเสือ้ข้ำง
ซ้ำยเบำๆ ให้อมยิ้มขนำดเล็กแท่งหนึ่งหล่นลงมำบนโต๊ะ

แกรบ... 
นิว้เลก็ๆ แกะห่อขนม (หรอืพดูให้ถกูคอื ยำ) ชิน้แรก

ของวันเข้ำปำก ใบหน้ำเยำว์วัยบู้บี้เมื่ออมยิ้มชิ้นแรกของวันนี้
ดันเป็นรสแคนตำลูปที่เขำไม่ชอบ แต่ยำก็คือยำ ถึงไม่เข้ำใจ
ว่ำท�ำไมเพือ่นลกึลบัของท่ำนประธำนถงึท�ำให้มนัอยูใ่นรปูแบบ
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ขนม แต่ในเมื่อมันช่วยเขำได้ก็ต้องกินอยู่ดี
ครำวนี้จำกที่มีร่ำงเป็นเด็ก เจอออปชันอมย้ิมเข้ำไป

เลยยิ่งดูเด็กกว่ำเดิมอีก ปวดหัวว้อย!

งานรอบเช้าตรูข่องเขาส่วนใหญ่จะเป็นงานส่งจดหมาย
หรือพัสดุทำงไกลถึงขนำดข้ำมทวีปได้ หำกส่งไปรษณีย์ปกติ
คงใช้เวลำเป็นสปัดำห์หรอืเป็นเดอืน รอแค่วนัเดยีวจงึไม่มใีคร
เดือดร้อนเท่ำไรนัก เว้นแต่จะรีบมำกจนต้องอัปเกรดบริกำร 
‘ส่งด่วน’ เป็น ‘ด่วนพิเศษ’

เช้ำตรู่แบบนี้ยังไม่มีพนักงำนไปรษณีย์คนอื่นเข้ำมำ 
ดังนั้นเขำคงต้องเป็นคนไปเบิกของจำกคลังพักพัสดุด้วย    
ตัวเอง

“เก็บชิ้นใหญ่ไว้ทีหลังแล้วกัน” ไปรษณีย์ตัวเล็กแยก
ใบส่งของทีร่ะบเุวลำรบัของเมือ่เยน็วำนไว้อกีฟำกของโต๊ะ ของ
ช้ินนัน้ระบุว่ำเป็นพชืพนัธุใ์หม่ทีแ่พก็อย่ำงดด้ีวยวธิสีดุทนัสมยั 
(เชื่อได้จริงหรือ...) ควำมยำวกล่องคงยำวกว่ำควำมสูงเขำ 
และน�้ำหนักก็เยอะจนยกไม่ขึ้น คงต้องกอดไปเทเลพอร์ตไป
แทน

จดหมำยและพัสดุรอบเช้ำที่เช้ำกว่ำปกติเล็กน้อยส่ง
ตรงถึงผู้รับเกือบทุกรำยเรียบร้อยก่อนแปดโมงสิบห้ำนำที   
ไรเซลมองนำฬิกำพกแล้วยิ้มอย่ำงพอใจกับสถิติของวันนี้ 
รับรองคุณดำต้ำไม่ติเขำแน่ ยังเหลือพัสดุชิ้นใหญ่เจ้ำปัญหำ
อกีชิน้เดยีวแล้วเขำกไ็ปพกัได้ ถ้ำไม่มงีำนด่วนเข้ำมำ เขำกไ็ป
เอกเขนกนั่งกินโน่นนี่ที่บำร์ได้

“คลังพักพัสดุ โก!” ไรเซลเอ่ยออกมำดังๆ แม้จะไม่
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จ�ำเป็นกับกำรใช้พลังเทเลพอร์ตที่แค่คิดก็ไปถึงได้
ควำมรูส้กึแปลกๆ ก่อตวัขึน้ในใจเขำตัง้แต่เยน็เมือ่วำน 

ท�ำให้เมื่อคืนเขำนอนแล้วฝันเละเทะไปหมด ใจหน่ึงเขำก็
คิดถึงเมืองที่เขำนับเป็นบ้ำนจริงๆ อีกใจหนึ่งก็กลัวที่จะกลับ
ไปเผชิญควำมจริงที่เขำเลี่ยงมำนำนหลำยปี

“คดิไปกเ็ท่ำนัน้ งำนกค็อืงำน ยงัไงกต้็องไปอยูด่”ี เขำ
ย�้ำกับตัวเองขณะท่ีปรำกฏตัวในโกดังพักพัสดุซ่ึงอยู่ใต้แผนก
ไปรษณย์ี แต่มทีำงออกและลฟิต์ขนของเชือ่มออกไปด้ำนนอก
อำคำรตรงลำนจอดรถ พื้นโกดังเป็นปูนดิบดูเรียบร้อย ไม่มี
กำรตกแต่งเพิ่มเติมใดๆ นอกจำกใช้สีเหลืองขีดเส้นกั้นพื้นที่
รำวหนึ่งในห้ำของโกดังแบ่งเป็นโซนพิเศษ

ไรเซลเดินผ่ำนต้ังพัสดุภำคปกติเข้ำไปในเขตเส้น     
สีเหลืองที่รู้กันในหมู่พนักงำนว่ำเป็น ‘โซนส่งด่วนทำงไกล’ 
เขำขนกล่องลังไปส่งถึงที่แล้วสำมใบ เหลือกล่องเจ้ำปัญหำ  
ใบสุดท้ำยที่ใหญ่จนต้องกอดเทเลพอร์ตไปนี่แหละ

“ใหญ่เป็นบ้ำ พืชอะไรเนี่ย ถ้ำบอกว่ำเป็นโลงศพจะ
ยอมเชือ่เลยนะ” ไรเซลพดูหงงุหงงิกบัตวัเองคนเดยีว แล้วดงึ
เอกสำรชี้แจงพัสดุที่ลูกค้ำต้องเขียนให้บริษัทมำอ่ำนทวน    
อีกรอบ

รหัสพัสดุเตะตำเขำเป็นอย่ำงแรก 
117…ไม่ใช่เลขโปรดของเขำแน่ เจ้ำกล่องภูตบ้ำๆ นั่น

ก็รหัสนี้เลย
‘โอ๊ะ...ปลำยทำงอยู่ที่ริเวียร่ำแฮะ อย่ำงนี้กลับไปเอำ

กระเป๋ำแล้วเทเลพอร์ตไปทีเดียวดีกว่ำ ว่ำแต่พืชพันธุ์ใหม่
อะไรฟระ หนักเป็นบ้ำ แถมในเอกสำรยังระบุว่ำให้เก็บรักษำ
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ก่อนส่งในที่ไร้แสงแดดอีกต่ำงหำก’
“หืม?” ไรเซลขมวดคิ้วแล้วเงยหน้ำมองช่องแสงที่กรุ

ด้วยกระจกฝ้ำ แสงแดดสำดส่องลงมำตรงกล่องใบนั้นพอดี
เป๊ะ...

“ท�ำไมไม่เอำผ้ำคลุมกล่องไว้น้ำ ก็เข้ำใจอยู่หรอกว่ำ
มันหยุมหยิม แต่ของเสียหำยไปจะท�ำยังไงเล่ำ” ไรเซลบ่น
พลำงเริ่มก้มๆ เงยๆ เช็กว่ำมีอะไรงอกออกมำจำกกล่องหรือ
บดูเน่ำหรอืเปล่ำ เขำแนบหกูบักล่องพลำงเคำะฝำกล่องเบำๆ 
เพื่อฟังเสียงสะท้อน

เสยีงสะท้อนไม่ดงัก้องบอกชดัว่ำของชิน้นีใ้หญ่จนแทบ
เต็มกล่อง ไรเซลเริ่มนอนใจว่ำคงไม่ต้องกังวลมำกก็พอดีกับ
เสียงที่เขำไม่คำดว่ำจะได้ยินมำก่อนดังขึ้นจำกในกล่อง

เสียงลมหำยใจของสิ่งมีชีวิต!
“เหวอ!!” ร่ำงเล็กผงะแทบหงำยหลัง เขำเกร็งร่ำง

เหมอืนจะพร้อมรบัมอืกบัตวัอะไรกต็ำมทีอ่ำจจะพงักล่องออก
มำขย�ำ้เขำ ทว่ำเกรง็ตวัรออยูเ่ป็นนำทกีไ็ม่มคีวำมเคลือ่นไหว
ใดๆ

“พะ...พิลึกแฮะ” ไรเซลพึมพ�ำ ก่อนจะขมวดค้ิวมุ่น 
จำกตกใจเป็นเริ่มเคืองพนักงำนที่รับพัสดุน้ีมำไม่รู้จักตรวจ
สอบให้ดีเสียก่อนว่ำมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชซ่อนอยู่ในกล่อง

กฎเหล็กของกำรส่งพัสดุไปรษณีย์เอ็ม.เฮำส์ที่ใครๆ   
รู้ดีก็คือ ที่นี่ไม่รับส่งของผิดกฎหมำยและสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืช 

พืชที่ไหนมันหำยใจมีเสียงแบบนี้ได้เล่ำ บ้ำจริงเชียว!
“ต้องเล่นงำนให้จั๋งหนับเลยคอยดู” ถึงปำกยังคงสบถ 

แต่มอืเลก็ใต้แขนเสือ้ย้วยกลบัเริม่ท�ำงำนอย่ำงคล่องแคล่ว เขำ
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ปลดเชือกที่รัดรอบกล่องออกจนหมดแล้วค่อยๆ ดันฝำขึ้น 
เตรยีมใจพร้อมจะเทเลพอร์ตทกุเมือ่หำกมตีวับ้ำอะไรกระโจน
ใส่เขำ

ฝำกล่องไม้หนำหนกัขยบัเลือ่นและไถลลงไปด้ำนหลงั 
แต่สิ่งที่ไรเซลเห็นนั้นไม่เหมือนกับที่เขำคำดไว้เลย

ดวงตำสสีนมิเบกิกว้ำงเมือ่แสงเรือ่เรอืงสเีขยีวแผ่ออก
มำจำกด้ำนในกล่องลังตรงหน้ำ ใบไม้รูปร่ำงแปลกตำเหมือน
จะยิ่งงอกเงยออกมำจำกกล่องเมื่อต้องแสงแดดตรงๆ

กึง่กลำงของสิง่ทีค่วรจะเป็นพชืนัน้คอืร่ำงเปลอืยเปล่ำ
ของสำวน้อยผมยำวอำยรุำวสบิห้ำสบิหกปีคนหนึง่ทีถ่กูห่อหุม้
ด้วยเยื่อบำงๆ เหมือนกระเปำะน�้ำหวำนของพืชบำงชนิด

ไรเซลก้ำวถอยหลังโดยไม่รู้ตัว เขำเกือบสะดุดขำ
กำงเกงตัวเองล้มเมื่อกระเปำะบำงๆ น้ันปริแตกแล้วเริ่ม
ระเหยเป็นไอ สำวน้อยที่หลับใหลขยับตัวเหมือนคนก�ำลังจะ
ตื่นนอน และก่อนที่ไรเซลจะได้ทันแหกปำกร้องด้วยควำม
ตกใจ เดก็สำวผูม้ผีมยำวสเีขยีวอ่อนกล็มืตำขึน้ เธอดนัตวัขึน้
จำกกล่องและหันมำสบตำเขำ ดวงตำกลมโตล้อมด้วยขนตำ
ยำวเป็นสีน�้ำตำลทองเหมือนอ�ำพัน

ไรเซลหำยใจสะดุด สมองเขำยังลัดวงจรคิดอะไร    
ไม่ออก เด็กสำวประหลำดเอียงคอ ริมฝีปำกเรื่อสีเลือดคลี่
เป็นรอยยิ้ม ก่อนที่เธอจะโถมเข้ำกอดเขำเต็มรัก

ครำวนี้สมองเขำหยุดท�ำงำนสนิท แต่เส้นเสียงได้
พิสูจน์ศักยภำพเป็นครั้งแรกในรอบหลำยปี

“ว้ำกกก!!!”
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เสียงร้องลั่นของไรเซลดังจากห้องใต้ดินขึ้นไปถึงชั้น
สำมของบริษัท ไม่ถึงสองนำทีต่อมำคนจ�ำนวนไม่น้อยก็กรู
กันลงมำในห้องคลังพัสดุใต้ดิน

คณุลลิลีโ่ผล่เข้ำมำคนแรก ตำมด้วยพนกังำนคนอืน่ๆ 
ที่ต่ำงก็อึ้งตำค้ำงร้องไม่ออกพอๆ กับที่หนุ่มเจ้ำของเสียงร้อง
ลั่นเมื่อครู่ก�ำลังตกใจจนพูดไม่ออก

“ขอทำงหน่อยคร้ำบ ขอทำงหน่อย!” ผู้กล้ำหนุ่มเป็น
คนตะโกนขอทำง เซลส์แมนหนุม่ตำมมำตดิๆ แต่ร่ำงสงูทีม่ำ
ถงึก่อนกลบัเป็นลเิคยีวร์ หนุม่หน้ำง่วงมองตรงมำทีภ่ำพเพือ่น
ร่วมงำนตัวเล็กกับสำวน้อยร่ำงเปลือยเปล่ำ ถึงสีหน้ำจะ     
ไม่เปลี่ยน แต่กล่องพุดดิงในมือร่วงตุ้บลงไปที่พื้น เนื้อพุดดิง
สีนวลตำหลุดแผละออกมำ

ภำพบำดตำนั้นกระตุกสติของไรเซลกลับมำทันใด
“พุดดิง!!!”
“โห...เวลำอย่ำงนีย้งัมหีน้ำคดิถงึพดุดงิอกี” เรย์โนอำร์

อดพึมพ�ำไม่ได้
“ตะ...แต่นั่นมันจัมโบ้คำรำเมล” ไรเซลเอ่ยด้วยเสียง

เหมือนจะร้องไห้ นึกถึงควำมอร่อยที่เพิ่งจะดับสลำยไปตรง
หน้ำแล้วปวดใจจนจุกทีเดียว

เรย์โนอำร์กลัน้หวัเรำะ เขำก้มหน้ำมองเพือ่นร่วมแก๊ง
สลับกับสำวน้อยลึกลับ ก่อนจะส่ำยหน้ำยิ้มๆ “มันเร็วไป
ส�ำหรับนำยมั้ง ประเจิดประเจ้อไปน้ำไรซ์”

เซลส์แมนหนุ่มขยับแว่นทั้งที่สีหน้ำเหมือนประณำม
หยำมเหยยีดแท้ๆ แต่แววตำกลบัทอประกำยสนกุสนำน “นัน่
สิครับ ผมก็เคยหลงคิดว่ำคุณจะมีอำรยะมำกกว่ำน้ี แต่ใน
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ฐำนะเพื่อนก็คงต้องแสดงควำมยินดีสินะครับ”
“เนอะ!” เรย์พยักพเยิดให้คู ่หูคู ่ลับฝีปำกที่จับมือ

สมำนฉันท์ในกำรรุมสหำยอย่ำงไร้ปรำนี ส่วนเจ้ำลิเคียวร์
เพียงพยักหน้ำเหมือนจะสรุปว่ำ คงเป็นเร่ืองน่ำยินดีจริงๆ...
มั้ง?

“ดะ...เดี๋ยวมันไม่ใช่อย่ำงที่เห็นนะ” ไรเซลรีบปฏิเสธ 
มอืพยำยำมผลกัร่ำงหญงิสำวทีก่อดคอเขำแน่นออกไป ท่ำทำง
นั้นเหมือนจะท�ำให้คนอื่นข�ำมำกกว่ำเห็นใจ และในตอนที่    
ลเิคยีวร์ก้มลงเหมอืนจะช่วยไรเซลนัน้เอง เสยีงรองเท้ำส้นสงู
กระทบพื้นก็ดังลงบันไดมำพร้อมกับเสียงที่ไรเซลไม่อยำก
ได้ยินที่สุด

“ตัดคะแนน! บัดสีมำกค่ะ! เอเจนต์ 017 ดิฉันคิดว่ำ
คุณเป็นคนรู้กำลเทศะมำกกว่ำนี้นะคะ”

“คะ...คุณดำต้ำ ผมเปล่ำนะครับ”
“ดิฉันไม่ชอบเร่ืองบิดเบือนควำมจริง น่ีจับได้คำหนัง

คำเขำเลยนะคะ!”
“ผมไม่ได้พำผู้หญิงเข้ำมำนะครับ เธอออกมำจำก

กล่องพัสดุพิเศษตรงนั้นต่ำงหำก” ไรเซลปฏิเสธดังลั่น 
พยำยำมเขย่ำตัวสำวน้อยผมสเีขยีวอ่อนทีถ่งึอย่ำงไรกก็อดเขำ
ไว้แน่นเหมอืนลกูหมเีกำะแม่ “นีป่ล่อยได้แล้ว คณุ! ปล่อยส”ิ 

แล้วไรเซลก็ต้องชะงัก เมื่อหันไปเห็นว่ำดวงตำคู่สวย
ปิดสนทิ ขนตำยำววำงพกัทีเ่ปลอืกตำอย่ำงสงบ หลบัหนคีวำม
จริงไปเสียหน้ำตำเฉย!

“เดีย๋วส ิต่ืนขึน้มำพดูกนัให้รูเ้รือ่งก่อน! คณุดำต้ำ ทกุ
คนครบั! เธอออกมำจำกกล่องพสัดหุมำยเลข 117 จรงิๆ ครบั 
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เรื่องจริงนะครับ เชื่อผมเถอะ!”
เสยีงระโหยน่ำสงสำรของไรเซลดงัก้อง แต่น่ำเสยีดำย 

เหมือนวันนี้เทพีแห่งโชคลำภจะไม่ยิ้มให้เขำเสียแล้ว



3
สำวน้อยปริศนำ

“มแีฟนกดี็ส�าหรบัลูกน้องทีน่่ารกัของป๋าหรอกนะ	แต่
พำมำจู๋จี๋กันที่ท�ำงำนไม่ได้นะ ป๋ำอิจฉำ...”

ประโยคเดด็ของบเูกอร์ แมค็เคน ท่ำนประธำนท่ีแสน
เคำรพ (?) ท�ำให้ไรเซลอยำกกัดลิ้นตัวเองตำยเสียให้ได้ 

“ผมบอกแล้วไงฮะว่ำผมไม่ได้พำเธอเข้ำมำ” ไรเซล
โวยวำย หน้ำนิว่คิว้ขมวดพลำงโบกแขนเสือ้ย้วยๆ ไปด้วย ถงึ
จะดูรู้ว่ำโมโหจริง แต่ยังไงหน้ำตำบ้องแบ๊วก็ไม่ได้ช่วยให้รู้สึก
ถงึระดบัควำมซเีรยีสเลย “เธอออกมำจำกกล่องพสัดโุบ๋เบ๋ใบ
นัน้จรงิๆ ฮะ ทแีรกมต้ีนไม้อะไรไม่รูง้อกออกมำ แต่มนัระเหย
ไปหมดเลย”

“แหม...มนัออกจะแฟนตำซมีำกเลยนำ” ชำยชรำทีค่ง
ดนู่ำเชือ่ถอืมำกกว่ำนีถ้้ำไม่มวัแต่นัง่ยองๆ ต่อจกิซอว์สำมหมืน่
ชิ้นอยู่กับพื้นในชุดเหมือนพร้อมจะไปเดินชำยทะเลพูดเสียง
เล็กเสียงน้อย

“คณุมีผูก้ล้ำเป็นลกูบญุธรรม มเีซลส์แมนขำยดำบเอกซ์-
คำลเิบอร์ มลีกูน้องพลิกึเป็นโหล แถมยงัมหีวัมอนสเตอร์แต่ง
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เต็มผนัง อ้ำงว่ำแฟนตำซีเกินไปฟังไม่ขึ้นหรอกครับ!” ไรเซล
เริ่มสติแตก

คณุลลิลีท่ีก่�ำลงัห่มผ้ำให้เดก็สำวปรศินำซึง่ยงันอนอยู่
บนโซฟำในห้องประธำนหนัมำมองภำพตรงหน้ำอย่ำงอ่อนใจ 
เธอเดินกลับมำที่โต๊ะท�ำงำนของท่ำนประธำน หยิบแฟ้ม
เอกสำรที่เธออ่ำนมำแล้วรอบหน่ึงมำอ่ำนอีกรอบให้ท่ำน
ประธำนฟังดังๆ

“พสัดหุมำยเลข 117 รบัมำเมือ่วำนนีเ้วลำสีทุ่ม่ตรง ผู้
ส่งคือ ดร.มำร์วิน เครเกอร์ ระบุไว้ชัดเจนว่ำพัสดุคือพืชพันธุ์
ใหม่ ปลำยทำงอยู่ที่เมืองริเวียร่ำ มีรำยงำนตรวจสอบพัสดุ
ของพนกังำนท่ีรบัผดิชอบเคำน์เตอร์กะดกึด้วยค่ะ เขำรบัรอง
ชัดเจนว่ำ ตอนนัน้เขำเชก็แล้วว่ำในกล่องมแีค่ผลไม้ลกูใหญ่ๆ 
ลูกหนึ่งเท่ำนั้นเอง”

“แต่ตอนผมเปิดออกมำมนัไม่ใช่...มเีสยีงคนหำยใจอยู่
ในกล่องนะครับ ไม่สังเกตเลยได้ยังไง”

“พนกังำนตรวจสอบกย็นืยนัว่ำเขำเหน็เป็นผลไม้จรงิๆ 
ค่ะ มพียำนยนืยนัด้วย คงไม่ได้โกหกแน่” คณุลลิลีส่รปุอย่ำง
เป็นกลำงทีส่ดุ แล้วเสรมิอกีว่ำ “ดฉินัพยำยำมตดิต่อ ดร.เคร-
เกอร์ทกุทำงท่ีท�ำได้แล้ว แต่เขำหำยตวัไปค่ะ ตดิต่อไม่ได้เลย”

บูเกอร์วำงจกิซอว์เข้ำทีอ่กีสองชิน้ เหลอืบมองสำวน้อย
ประหลำดอีกที นั่งเอียงคอคิดอะไรอยู่สองสำมนำที ก่อนจะ
ถำมเสยีงจรงิจงัขึน้ว่ำ “ไรซ์ เล่ำให้ป๋ำฟังอย่ำงละเอยีดทซี ิเรำ
เห็นอะไรบ้ำง”

คุณลิลลี่ลดมือลงจำกด้ำมปืนคู่ใจที่ซ่อนไว้ทันใด ใน
ที่สุดท่ำนประธำนก็หันมำสนใจปัญหำอย่ำงจริงจังเสียที เธอ
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จึงไม่ต้องเสียกระสุนกับเรื่องไร้สำระอีก
ไรเซลเล่ำทุกอย่ำงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบอย่ำง

ละเอียด บูเกอร์นั่งกับพื้นเท้ำคำงฟังพลำงพยักหน้ำรับรู้เป็น
ระยะ พอฟังจบท้ังหมดเขำกถ็ำมขึน้ว่ำ “แล้วได้ถำมชือ่แซ่สำว
คนนั้นบ้ำงหรือเปล่ำ”

“จะมเีวลำถำมได้ยงัไงล่ะครบั หลงัผมร้องเพรำะตกใจ
ทกุคนกก็รกูนัมำเต็มไปหมด แล้วเธอกเ็ล่นหลบัไปซะเฉย...”

“ฟลอร่ำ...”
“อ๋อ ชื่อนั้นเอง” บูเกอร์เออออก่อนจะขมวดคิ้วเมื่อ

ตระหนักว่ำเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของทั้งลิลลี่และไรเซล
สำยตำสำมคูใ่นห้องตวดัขวบัไปทำงเดยีวกนั บนโซฟำ

หนังสั่งท�ำอย่ำงหรู เด็กสำวผมสีเขียวสวมเสื้อส�ำรองของคุณ
ลิลลี่ก�ำลังนั่งขยี้ตำพลำงหำวหวอด ดวงตำสีสวยแจ่มใสขึ้น
เมื่อเห็นไรเซล เธอยิ้มกว้ำงแล้วบอกเสียงใสว่ำ

“ชื่อฟลอร่ำ” 
ไม่ทนัไรเธอกข็ยบัลงจำกโซฟำ แข้งขำเหมอืนจะหมด

แรงไปเสยีดือ้ๆ จนต้องนัง่ฟบุลงกบัพืน้ ไรเซลขยบัเข้ำไปพยงุ
เธอโดยไม่ทันคิด แล้วอ้อมแขนบำงแต่หนักเกินตัวก็กอดเขำ
ไว้อีกครั้ง

“ดีใจจังที่ได้เจอกันจนได้”
“หำ?”
“มคีนบอกว่ำฟลอร่ำก�ำลงัจะเดนิทำงไปหำคนส�ำคญั” 

เธอตอบซือ่ๆ พลำงมองไรเซลด้วยสำยตำทีเ่หมอืนจะบอกว่ำ
เขำนี่แหละคนส�ำคัญที่เธอก�ำลังตำมหำ

“เดี๋ยว เข้ำใจอะไรผิดแล้ว”
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“ไม่ผิด คุณนี่แหละ ถูกแล้ว” เธอยืนยัน เล่นเอำ     
ไรเซลยิ่งงงจนท�ำอะไรไม่ถูก

คุณลิลลี่ก้มลงถำมเธอเสียงนุ่มนวลว่ำ “ฟลอร่ำ พอ
จ�ำได้ไหมคะว่ำคณุมำจำกไหน บ้ำนคณุน่ะค่ะ แล้วกค็รอบครวั
ล่ะ”

สำวน้อยที่บอกว่ำตัวเองช่ือฟลอร่ำก้มมองมือตัว     
เองงงๆ แล้วค่อยตอบเลขำฯ คนสวยของเอ็ม.เฮำส์ ว่ำ

“บ้ำนอะไรไม่รู้...แต่ครอบครัวก็อยู่นี่แล้ว” เธอพูด
พลำงกอดไรเซลแน่นขึ้นด้วยท่ำทำงที่ชวนให้นึกถึงลูกแมวท่ี
ก�ำลังมีคนเกำคำงให้อย่ำงมีควำมสุข

“พูดอะไรน่ะ แล้วใครบอกว่ำคุณก�ำลังต้องเดินทำง” 
ไรเซลพยำยำมซกัไซ้เผือ่จะหลดุพ้นจำกสถำนกำรณ์ชวนหน้ำ
ร้อนนี้ไปได้เสียที ไม่ใช่ว่ำเขำเกลียดอ้อมกอดที่ทั้งอบอุ่นและ
นุ่มนิ่มนี้หรอก เขำชอบอ้อมกอดสำวๆ อยู่แล้ว แต่ถูกกอด
เพรำะเข้ำใจผิดว่ำเขำเป็นคนส�ำคัญทั้งที่ไม่ใช่มันออกจะรับ  
ไม่ได้

ฟลอร่ำอึ้งไป ท�ำหน้ำคิดหนักจนคิ้วขมวด จำกนั้นเจ้ำ
หล่อนกเ็บะปำกแล้วบอกว่ำ “จ�ำอะไรไม่ได้เลย มคีนบอกแน่ๆ 
จ�ำได้แค่นั้น”

“อำยุเท่ำไหร่” ไรเซลถำม
“ไม่รู้” สำวผมเขียวตอบ
“ลงมำในกล่องได้ยังไง”
“ไม่รู้เหมือนกัน”
“บ้ำนอยู่ไหน”
“บ้ำนคืออะไร กินได้หรือเปล่ำ”
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“...สรุปว่ำนอกจำกชื่อแล้วก็จ�ำอะไรไม่ได้เลย”
“อื้อ!”
รอยยิ้มสดใสอย่ำงซ่ือๆ น่ันท�ำให้ไรเซลกุมขมับแทบ

อยำกเอำหัวโขกฝำผนังตำยตรงนี้เลย นี่เขำไปเจอคน
ประหลำดควำมจ�ำเสื่อมอยู่ในกล่องพัสดุหมำยเลขดวงซวยที่
แหกกฎบริษัทงั้นหรือ มันจะโชคร้ำยไปแล้วนะ แล้วนี่หล่อน
ยังเข้ำใจผิดว่ำเขำเป็นคนส�ำคัญอะไรนั่นอีกต่ำงหำก 

มันควำมผิดเขำใช่ไหมที่ดันไปสบตำกับเจ้ำหล่อนเข้ำ
เป็นคนแรกน่ะ!

“ท่ำนประธำนฮะ คุณลิลลี่ฮะ ผมขอตัวก่อนนะครับ” 
ไรเซลเอ่ยเสยีงดงัพลำงแกะมอืฟลอร่ำออก เขำต้องรบีไปล้ำง
หน้ำล้ำงตำเพื่อสงบสติอำรมณ์โดยด่วน บำงทีหำงำนท�ำเพื่อ
เรียกสติกลับมำก็คงดี

“ไม่เอำ จะไปไหน” ฟลอร่ำรั้งแขนเสื้อเขำไว้ เล่นเอำ
ร่ำงเล็กเซแซดๆ

“เดี๋ยวสิ ผมต้องไปท�ำงำนนะ อู้ทั้งวันไม่ได้หรอก”
“ไม่ให้ไป” เธอคว้ำแขนเขำหมบัแล้วส่ำยหน้ำดกิน�ำ้ตำ

คลอ ไรเซลใจอ่อนยวบเมื่อเห็นน�้ำตำผู้หญิง
“ไม่ให้ไป! ไม่ให้ไป!” ฟลอร่ำร้องเสยีงดงั พร้อมกนันัน้

วตัถทุีอ่ยูบ่นโต๊ะของท่ำนประธำนกเ็กดิปฏกิริยิำกบัเสยีงของ
เธอ

หงึก...ดอกกุหลำบแดงในแจกันแก้วขยับ และ...
ตูม!!!
เถำวัลย์กุหลำบยักษ์พุ่งออกมำจำกดอกไม้ดอกเดียว

ทะลวงเข้ำไปก�ำแพงและท�ำลำยช้ันหนังสือ หนำมแหลม
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หดหำยไปเมื่อเถำวัลย์น้ันพุ่งเข้ำรัดร่ำงบุรุษไปรษณีย์เทเล-
พอร์ตไว้แน่น

ท่ำมกลำงควำมเสียหำยหลำยหม่ืนแสน เศษฝุ่น 
กระดำษที่ปลิวว่อน และสำยตำตะลึงค้ำงสำมคู่ เด็กสำว
เจ้ำของพลังควบคุมต้นไม้กลับยืนร้องไห้จ้ำเหมือนเด็กๆ เสีย
อย่ำงนั้น

“ไม่เอำ คนเดียว น่ำกลัว” เธอพูดจำไม่ปะติดปะต่อ
พลำงสะอื้นฮักๆ มือบำงคว้ำแขนเสื้อไรเซล เล็ตเตอร์แมนไว้ 
เหมือนทั้งโลกของเธอมีแค่เขำคนเดียวที่เธอไว้ใจได้

ไรเซลซึง่โดนหนำมกหุลำบพนัเสยีจนกระดกิกระเดีย้
ไปไหนไม่ได้ยงัตะลงึกบัข้อเทจ็จรงิทีว่่ำสำวน้อยคนนีไ้ม่ใช่คน
ธรรมดำ เขำรู้ว่ำตัวเองเทเลพอร์ตไม่ได้ในเมื่อกุหลำบดันแผ่
เถำวลัย์ยำวรดัพนัข้ำวของทะลหุน้ำต่ำงฝังเข้ำไปในเสำและชัน้
หนงัสอืจนถ้ำอยำกจะหนกีค็งต้องเทเลพอร์ตตกึไปด้วยทัง้ตกึ 
เมือ่เป็นเช่นนีแ้ล้วเทเลพอร์ตเตอร์แห่งเอม็.เฮำส์จงึต้องจ�ำยอม
นอนแบ็บอยู่ที่เดิม

“ตำแก่...เอ๊ย! ท่ำนประธำนฮะ มีค�ำแนะน�ำดีๆ ไหม
ฮะ” เขำถำมแม้จะไม่ได้ตั้งควำมหวังไว้มำก

บูเกอร์ลบูหนวดเครำตนเองเบำๆ แล้วยิม้กว้ำงโชว์ฟัน
ขำว “ก็มีอยู่นะ ไรเซล ป๋ำว่ำไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว ในเมื่อสำว
เขำไม่อยำกแยกจำกเรำ เรำก็เอำหนูฟลอร่ำไปริเวียร่ำด้วย
เลยเป็นไง”

“หำ?”
“หำท�ำไมจ๊ะ อยู่ตรงหน้ำนี่แล้วไง” บูเกอร์หัวเรำะลง

ลูกคอ “เรำติดต่อ ดร.เครเกอร์ไม่ได้ ก็ลองสืบจำกปลำยทำง
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ดูแล้วกัน อำจจะได้เรื่องก็ได้นะ จะได้ส่งเขำกลับบ้ำนไง”
ดวงตำของไรเซลทอประกำยแห่งควำมหวังข้ึนเล็ก

น้อย เขำหันไปมองฟลอร่ำที่ยังสะอื้นเบำๆ กลัวจะถูกเขำทิ้ง
ไว้ทีน่ีค่นเดยีว แล้วบอกเธอว่ำ “ไม่ไปไหนแล้วครบั ปล่อยผม
ได้แล้ว”

เธอมองเขำส่งสำยตำเหมือนตัดพ้อเล็กๆ 
“ปล่อยก็ได้ค่ะ” 
ฟลอร่ำสะอืน้ทัง้หน้ำมุย่ แล้วเถำกหุลำบขนำดใหญ่จน

เหมอืนพชืปีศำจกห็ดหำยไปจนเหลอืแค่ดอกกหุลำบไร้พิษสง
ดอกเดิม 

บูเกอร์ใช้ปลำยน้ิวจิ้มทดสอบมันดูอย่ำงสนใจ แล้ว
หยิบมันปักแจกันใบใหม่ไฉไลกว่ำเดิม

ไรเซลยืนขึ้นจัดเสื้อผ้ำให้เรียบร้อยแล้วมองฟลอร่ำ
อย่ำงปลงตก

“เอำเถอะครับ ไปริเวียร่ำก็ได้ เผื่อว่ำเธอจะได้ฟื้น
ควำมทรงจ�ำมำได้สักหน่อยก็ยังดี”

“ควำมทรงจ�ำ?” ฟลอร่ำเอยีงคอเหมอืนจะไม่เข้ำใจค�ำ
ยำวๆ หลำยพยำงค์

“มันไม่ใช่ของกิน” 
ไรเซลรีบตัดบท เขำเหล่มองท่ำนประธำนซ่ึงกลับไป

สนใจจิกซอว์ขนำดมหึมำอีกแล้ว...
โยนภำระให้เขำรับผิดชอบเองแล้วเลยสบำยใจละสิ 

บ้ำที่สุด!
ไรเซลเดินออกจำกห้องพร้อมกับฟลอร่ำและคุณลิลลี่ 

ตอนที่เขำก�ำลังจะเลี้ยวเขำ้หอ้งน�้ำชำยนั่นเอง ฟลอร่ำก็ท�ำท่ำ
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จะเดินตำมเขำเข้ำไปด้วย
“ห้องน�้ำผู้ชำย ผู้หญิงเข้ำไม่ได้”
“...แต่ว่ำ...” เธอเหมือนจะกลัวถูกทิ้งอีก ไรเซลถอน

หำยใจ มือถอดหมวกไปรษณีย์คู่ใจส่งให้เธอ
“ฝำกถือหน่อย เดี๋ยวผมกลับมำเอำคืน”
“อื้อ” ครำวนี้ฟลอร่ำค่อยย้ิมออก ยอมปล่อยให้เขำ

เดนิไปท�ำธรุะส่วนตัวโดยไม่ท�ำให้ต้นพลดู่ำงอำละวำดถล่มตกึ
อีก 

คดิแล้วกเ็สยีวไส้ ค่ำเสยีหำยในห้องประธำนเมือ่กีห้วัง
ว่ำเขำคงไม่ต้องเป็นคนรับผิดชอบนะ เสียหำยหลำยแสน
ขนำดนั้น เวลำงำนงอกขึ้นมำอีกเป็นปีแหงมๆ

ทีแรกไรเซลก็วิตกจริตว่าฟลอร่าจะท�าตัวติดหนึบกับ
เขำทั้งวัน แต่กลับกลำยเป็นว่ำคุณลิลลี่และเดซี่ใช้กุศโลบำย
อันชำญฉลำดท�ำให้เธอสงบได้ด้วยกำรจับเขำมำน่ังท�ำงำน
เอกสำรในห้องเดยีวกนั ตรำบใดทีเ่ขำยงัอยูใ่นสำยตำ ฟลอร่ำ
ก็เหมือนจะสบำยใจพอจะไม่ท�ำให้ดอกทิวลิปกลำยเป็นวัตถุ
อันตรำยเท่ำระเบิดซีโฟร์

ไรเซลไม่ได้สนใจสิง่ทีส่ำวๆ คยุกนัเพรำะมวัแต่มนึกบั
รำยงำนและกงัวลกบัสิง่ทีร่อเขำอยูท่ีร่เิวยีร่ำ เขำเงยหน้ำมอง
อีกทีสำมสำวก็เหมือนจะเข้ำกันดีเป็นปี่เป็นขลุ่ยซะแล้ว

อ้อ...ต้องไม่ลืมเซบำสเตียนอีกตัว 
ฟลอร่ำเหมือนจะกลัวมันได้ไม่ถึงนำทีก็กอดมันหมับ 

แถมนัง่คยุเป็นเรือ่งเป็นรำวอย่ำงกบัคยุกบัคนด้วยภำษำกระ-
ท่อนกระแท่นอีกต่ำงหำก
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“ปล่อยให้แฟนอยูก่บัสองสำวมำกไปเดีย๋วกก็ลำยเป็น
สำวโหดหรอก” 

เสียงกระเซ้ำรักสนุกดังขึ้นจำกด้ำนหลัง แม้ไม่หันไป
มองไรเซลก็พูดทั้งหน้ำมู่ทู่ได้ว่ำ

“มำท�ำไมครับ เดี๋ยวผมโกรธจริงๆ นะเรย์ บอกว่ำ
ไม่ใช่แฟนไง ไม่รู้จักด้วยซ�้ำ”

ไอ้เรื่องโหดน่ะ ไม่ต้องพึ่งพำฝำแฝดคนสวย ฟลอร่ำ
ก็น่ำกลัวพอตัวอยู่แล้ว ลองเรย์ได้เห็นที่เธอใช้เถำกุหลำบมัด
เขำและพังห้องประธำนดูสิ

“มำนั่งเป็นเพื่อนไงครับ แต่ฟลอร่ำเป็นสเปกนำยเป๊ะ
เลยไม่ใช่เหรอ” 

ผู้กล้ำหนุ่มที่ท�ำไม้ท�ำไมจึงเหมือนว่ำงงำนนักก็ไม่อำจ
ทรำบได้ทรุดตัวลงนั่งบนเก้ำอี้รับแขกข้ำงไรเซลพลำงยักคิ้ว
หลิ่วตำแบบที่บรรดำแม่ยกคงกรี๊ดสลบ แต่ท�ำให้ไรเซลขู่ฟ่อ
เหมือนแมวโกรธจัด

“ใช่ป้ะล่ะ อย่ำโกหกซะให้ยำก” 
คนกวนประสำทยังคงรักษำมำตรฐำนของตนไว้ได้

อย่ำงน่ำต่อยเช่นเคย
“เด็กไป...” ไรเซลพึมพ�ำตำมที่คิด
“อย่ำมำ ตอนนี้ใครกันแน่ที่ดูเด็ก”
“อย่ำล้อผมสิเรย์” ไรเซลท�ำแก้มป่องอย่ำงไม่ได้ตั้งใจ 

ฟลอร่ำหันมำมองเขำ ยิ้มน้อยๆ ให้ แต่กลับยิ้มแฉ่งตอบรับ
รอยยิ้มผูกมิตรของเรย์

“อย่ำเอำวิชำโฮสต์คุณชำยมำใช้กับสำวน้อยควำมจ�ำ
เสื่อมสิครับ”
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“ใครว่ำ นี่เป็นยิ้มแห่งมิตรภำพต่ำงหำก พ่อคนขี้หึง”
“ไม่ได้หึง!”
“มุสำแท้ๆ”
มวยผิดคู่คงได้เริ่มขึ้นแน่หำกไม่ใช่เพรำะฟลอร่ำซ่ึง

ตอนนี้เปลี่ยนมำสวมเสื้อผ้ำชุดใหม่ที่คุณเดซ่ีขุดมำให้ว่ิง
หย็อยๆ มำหำสองหนุ่มเสียก่อน เส้นผมยำวสีประหลำดสำง
เรียบร้อยถกัเป็นเปียครึง่ศรีษะตดิกิบ๊ตดิผมรปูใบไม้แปลกตำ 
เสื้อแขนกุดเผยให้เห็นเรียวแขนขำว ที่แขนขวำมีลำยคล้ำย
รอยสักรูปเถำวัลย์สีอ่อนม้วนตัวพันตลอดท่อนแขนถึงปลำย
นิ้ว กระโปรงพองๆ ขยับตำมจังหวะวิ่งย่ิงเสริมให้ภำพตรง
หน้ำดูสดใสเข้ำกับบรรยำกำศฤดูใบไม้ผลิ

ฟลอร่ำยิม้ให้ไรเซลกบัเรย์ก่อนจะหยบิดอกไม้เลก็ๆ ที่
น่ำจะเป็นดอกคัตเตอร์หรือเดซี่ขนำดจิ๋วออกมำส่งให้เขำกับ
เรย์คนละก้ำน เธอยกนิ้วชี้หมุนวูบ ทันใดนั้นดอกไม้ก้ำนเล็ก
ในมือเรย์ก็ระเบิดตูมกลำยเป็นช่อดอกไม้ขนำดเบิ้ม

“ว้ำว! ไม่ธรรมดำแฮะ ขอบคุณนะครับ คนสวย” เรย์
ยิ้มให้ฟลอร่ำซึ่งยิ้มรับอย่ำงซ่ือๆ เธอหันไปหำไรเซลแล้วดีด
นิ้ว ครำวนี้ก้ำนดอกเดซี่เล็กๆ กลำยเป็นช่อดอกไม้ที่ใหญ่ล้น
ตัวไรเซล

“แอ๊ก! หนัก!”
“ช่อใหญ่ ให้ไรเซล” ฟลอร่ำยิ้มแย้มหน้ำใสซื่อจน     

ไรเซลได้แต่งึมง�ำออกมำว่ำ “ขอบคุณครับ”
เธอเหมอืนจะพอใจแล้วจงึวิง่กลบัไปหำคณุลลิลีก่บัคณุ

เดซีท่ีเ่หมอืนจะเป็นคนโปรดหมำยเลขสองและสำมในตอนนี้ 
เดก็สำวสะดดุล้มตรงเคำน์เตอร์ แต่กลบัขยบัตวัขึน้มำหวัเรำะ
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ร่ำเหมือนไม่เจ็บสักนิด ไรเซลถอนหำยใจอย่ำงงงๆ แยกไม่
ถูกว่ำควรจะดีใจหรือกลุ้มใจดี 

ถึงจะน่ำรัก แต่เอำคนควำมจ�ำเส่ือมที่ซ่ือจนเซ่อไป
ด้วยนี่ ไม่น่ำจะเป็นควำมคิดที่ดีละมั้ง

“น่ำอิจฉำจังน้ำ” เรย์โนอำร์เหลือบตำมองหยอกเขำ
เหมอืนจะแซวเบำๆ พลำงยกช่อดอกไม้ทีเ่หมอืนจะกลำยเป็น
ดอกเดซี่พันธุ์ใหญ่กว่ำก้ำนต้นแบบขึ้นดมเบำๆ 

“ไหว้วำนให้ฟลอร่ำท�ำช่อดอกไม้สวยๆ ให้แองจีส้กัช่อ
คงดี ฟลอร่ำครับ! รบกวนหน่อยครับ”

แล้วเจ้ำเรย์เกลอเก่ำก็ทิ้งเขำไปนั่งคุยกับสำวๆ ปล่อย
ให้เขำนั่งเน่ำอยู่กับกำรเขียนรำยงำนคนเดียว ให้มันได้อย่ำง
นี้สิฟะ ไหนบอกเสียดิบดีว่ำมำนั่งเป็นเพื่อนไง จ�ำไว้เลยนะ
เฟ้ย! 

‘ครำวหน้ำถ้ำเซย์คิดจะจิกกัดเรย์อีก ผมจะช่วยถลุง
ศอกแถมให้เลยคอยดู!’

กลิ่นหอมหวนชวนน�้าลายสอลอยออกมาจากอาหาร
กล่องใบใหญ่สองกล่องในถุงกระดำษที่มำสเตอร์ย่ืนมำตรง
หน้ำร่ำงเล็กซึ่งยืนน�้ำลำยไหลอย่ำงลืมตัวว่ำมีสำยตำหลำยคู่ 
ทั้งของฟลอร่ำ คุณลิลลี่ และท่ำนประธำนมองอยู่

มำสเตอร์ทรูกิ บำร์เทนเดอร์หนุม่ใหญ่ส่งยิม้อบอุน่ให้
ไรเซล 

“อย่ำงที่ชอบส�ำหรับคุณ และเมนูพิเศษของฟลอร่ำ
ครับ”

“ขอบคุณฮะมำสเตอร์ ไม่มีมำสเตอร์น่ีผมจะเอำ
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กระเพำะไปพึ่งพำใครดีล่ะเนี่ย”  
ไรเซลพูดกลั้วหัวเรำะ
มำสเตอร์ยิม้รบัค�ำชมของไรเซล เขำเลกิคิว้เมือ่ไรเซล

ล้วงกระเป๋ำกำงเกงส่งเงินจ�ำนวนหนึ่งให้
“เป็นค่ำกำแฟ ค่ำเครือ่งดืม่ส�ำหรบัสำมหน่อนัน่คนละ

แก้วฮะ อ๊ะ! จริงสิ ผมขอเพิ่มให้แอลอีกแก้วหนึ่ง เจ้ำหนูนั่น
ต้องกินเยอะๆ หน่อย ผมไม่อยู่หลำยวันคงเหงำหูน่ำดูแน่”

“ไม่เลี้ยงป๋ำบ้ำงเหรอ ไรเซล” 
ประธำนบริษัทที่ก�ำลังจิบค็อกเทลสีสดใสทั้งที่เพิ่งจะ

เที่ยงท�ำตำละห้อยมำทำงเขำ
ไรเซลเบะปำก 
“ไม่เอำฮะ ของประธำนแก้วเดยีวเลีย้งสำมหน่อนัน่ได้

สำมวัน”
“ปำกคอเรำะร้ำย ไม่สงสำรคนแก่”
‘คนแก่ที่ไหนมันจะทั้งกวนอวัยวะเบ้ืองล่ำงและท�ำ   

ส�ำออยเก๊ๆ แบบนี้ได้ทั้งวันล่ะครับ!’ 
ไรเซลนึกในใจ 
ฟลอร่ำเอียงคอแล้วยิ้มแป้นให้บูเกอร์
“จะรีบกลับมำนะคะคุณลุง”
“จ๋ำจ๊ะ ฟลอร่ำ ลุงจะรอนะจ๊ะ”
“ดะ...เดี๋ยว ไปนับญำติกันตั้งแต่เมื่อไหร่” ไรเซลอึ้ง
“เมื่อชั่วโมงที่แล้ว” ฟลอร่ำตอบสีหน้ำภูมิใจ “คุณลุง

บอกว่ำฟลอร่ำเป็นหลำนสำวต้องไม่ให้คณุลงุรอเก้อ คณุลงุว่ำ
ไรเซลจะดูแลฟลอร่ำ”

‘ไปบอกอะไรให้คนควำมจ�ำเส่ือมย่ิงเข้ำใจผิดล่ะนี่! 
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แล้วเธอเจื้อยแจ้วได้ลื่นขนำดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย ฟลอร่ำ!’
“ฟังแล้วป๋ำชื่นใจจริงจร๊ิง” บูเกอร์ยกผ้ำเช็ดหน้ำซับ

น�้ำตำ “เข้ำใจนะไรซ์ อย่ำท�ำให้ฟลอร่ำที่น่ำรักเสียใจ คอย
ติดต่อลิลลี่หรือเดซี่ตลอดด้วย เข้ำใจนะ” ประโยคสุดทำ้ย  
ของบูเกอร์เสียงเข้มขึ้น เหมือนบอกชัดว่ำนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น

เมือ่บอสจรงิจงัเขำกพ็ร้อมรบัค�ำสัง่เสมอ ไรเซลยดืตวั
ตรงตอบเตม็น�ำ้เสยีงว่ำ “รบัทรำบครบั ผมจะดแูลเธอเท่ำชวีติ
เลยครับ”

ฟลอร่ำยงิฟันขำว ยงัเกำะเขำเหมอืนลกูหมตีดิแม่เช่น
เดมิ เธอท�ำหน้ำจรงิจงัแล้วเอ่ยด้วยท่ำทำงแขง็ขนัว่ำ “ฟลอร่ำ
จะช่วยไรเซลท�ำงำนเต็มที่ อยำกเป็นเอเจนต์เท่ๆ ไปผจญภัย
ในโลกกว้ำงเหมือนทุกคนบ้ำง!”

โอ้โห...พฒันำกำรทำงภำษำกบัควำมรูร้อบตวัของเจ้ำ
หล่อนท่ำทำงจะไปไกลลิ่ว ขณะที่เขำถูกสูบเข้ำไปในโลกแห่ง
รำยงำนของคุณดำต้ำนี่ทุกคนสอนอะไรเธอไปบ้ำงเนี่ย!

ถ้ำมีเวลำเหลือบ้ำงไรเซลคงสติแตก แต่เพรำะใกล้ถึง
เวลำนัดกับบริษัทปำร์ตี้แร็กคูน เขำจึงบังคับให้ตัวเองสงบลง 
มือเล็กวันทยหัตถ์ลำประธำนและเลขำฯ บริษัทอย่ำงเป็น
ทำงกำร

“ไรเซล เล็ตเตอร์แมน เอเจนต์ 017 ขอลำไปท�ำ
ภำรกิจตำมที่มอบหมำยเดี๋ยวนี้ครับ”

“โชคดี อย่ำลืมเอำคุกกี้ปลำดำวของขึ้นชื่อของริเวียร่
ำมำฝำกล่ะ” บเูกอร์โบกมอืให้ทัง้ทีย่งัหนัไปสนคอ็กเทลสสีวย
แก้วเดิม 

ไรเซลจับมือฟลอร่ำไว้แน่น จำกนั้นก็โค้งลำคุณลิลลี่
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กับคนอื่นๆ เป็นครั้งสุดท้ำย เขำขำนชื่อจุดหมำยปลำยทำง  
ในใจ แล้วพลังเทเลพอร์ตก็เริ่มท�ำงำน

ในวินำทีที่เขำกับฟลอร่ำก�ำลังจะเทเลพอร์ต บูเกอร์ 
แม็คเคนก็เอ่ยเสียงเรียบๆ ขึ้นว่ำ “อย่ำเบือนหน้ำหนีจำกสิ่ง
ทีเ่ธอหวำดกลวั เพรำะกำรก้ำวข้ำมอดตีทีเ่จบ็ปวดคอืก้ำวหนึง่
ของกำรเติบโต จ�ำไว้นะไรซ์”

ยงัไม่ทันได้ถำมว่ำควำมหมำยแฝงของประโยคสวยหรู
นัน่คอือะไร พลงัเทเลพอร์ตกพ็ำไปรษณย์ีตวัเลก็กบัสำวน้อย
พฤกษำไปเสยีแล้ว บคุลกิเคร่งขรมึเกอืบเท่ของนำยใหญ่หำย
ไปเรว็ไวรำวกบัทชิชลูะลำยน�ำ้เมือ่เขำหนัไปหำเลขำฯ สดุสวย

“ลิลลี่จ๋ำ”
“ค่ะ ท่ำนประธำน จะให้ดฉินัสบืหำข้อมลูเบือ้งลกึของ

ฟลอร่ำเพิ่มใช่ไหมคะ”
“จ้ำ รู้ใจจังเลย ยังมีอีกหน่อยนึงน้ำ ลิลลี่...”
“คะ”
“หำข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวและงำนวิจัยเก่ำๆ ของ 

ดร.มำร์วิน เครเกอร์มำด้วยนะ”
เลขำฯ หุ่นดีเท้ำเอวคอดพลำงมองประธำนอย่ำงรู้ทัน 

“คุณรู้ว่ำปัญหำจะมำที่นี่เพรำะฟลอร่ำ เลยจงใจให้ไรเซลพำ
เธอไปไกลๆ ใช่ไหมคะ ริเวียร่ำมันถิ่นเขำ”

บเูกอร์ไม่ตอบตรงๆ แต่พดูเสยีงเฉือ่ยๆ ต่อไปว่ำ “ไรซ์
เจอศึกหนักแน่ หวังว่ำพวกที่พยำยำมตำมรอยพัสดุของ
ดร.เครเกอร์มำจะยังไม่ไหวตัวว่ำ ‘นำงไม้’ ไม่อยู่เสียแล้ว”

คุณลิลลี่ยิ้ม 
“ถึงรู้ก็ตำมไม่ทันหรอกค่ะ ยังไงไรเซลก็เป็นเทเล-
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พอร์ตเตอร์ที่เร็วที่สุดคนหนึ่งเลยนะคะ”
รมิฝีปำกของบเูกอร์ แมค็เคนขยบัยกขึน้เลก็น้อยเป็น

รอยยิ้ม คล้ำยก�ำลังเห็นเค้ำควำมสนุกอยู่ไม่ไกล
“ของมันก็ไม่แน่หรอก โลกนี้มีเทเลพอร์ตเตอร์คน

เดียวเมื่อไหร่กันเล่ำ”




